കായണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പത്മജ എന്.
പ്രസിഡന്റ്

ക�ോ

ഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു കിഴ
ക്കൻ മലയ�ോര പ്രദേശമാണ്
ചരിത്ര സ്മൃതികൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
കായണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പഞ്ചായത്തി
നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിമിത
മായ വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾക്കുള്ളില്
നിന്ന് ക�ൊണ്ട് ജനകീയപങ്കാളിത്തത്തി
ലധിഷ്ഠിതമായി വികസന വിജയഗാഥക
ളുടെ ശ്രേണി നിരകൾ ഒരു സൂര്യകാന്തി
പുഷ്പം പ�ോലെ വിടർന്നു നില്ക്കുന്നു.
പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളെ പരമാവ

ധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി കായണ്ണ ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്ത് നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ
അത്ഭുതാവഹമാണ്. റ�ോഡ്, പാലം, കുടി
വെള്ളം, വീട് തുടങ്ങിയ സമസ്ത മേഖലക
ളിലും ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളു
ടെ
സഹകരണത്തോടു
കൂടിയും
എം.എല്.എ, എം.പി. എന്നിങ്ങനെ
ജനപ്രതിനിധികളുടെ സഹായത്തോടു
കൂടിയും ജനക്ഷേമകരമായ നിരവധി
പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ
ക�ൊച്ചു ഗ്രാമത്തില് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടു

ജീവനക്കാര്
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ണ്ട്. പ�ോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും നേ
ട്ടങ്ങൾ ഏവരും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
2012-13, 2013-14, 2014-15 എന്നീ
തുടർച്ചയായ മൂന്ന് വർഷങ്ങളില് ജില്ലയി
ലെ മികച്ച ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചായത്തിനു
ള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫികൾ ലഭിച്ചതും 201516, 2016-17 എന്നീ വർഷങ്ങളില് മികച്ച
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർ
ഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയതും പഞ്ചായത്തി
ന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തിളക്കമാർന്ന ഏടുക
ളാണ്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളില്
കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾ നല്കാ
തെയും പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില് പാവ
പ്പെട്ടവന്റെ മുഖം മാത്രം ഓർത്തു ക�ൊണ്ടും

മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിലെടു
ത്തും കൂട്ടായ്മയ�ോടെ മുന്നോട്ട് പ�ോകാൻ
കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെ
ഫലപ്രദമായ വിനിയ�ോഗത്തിലൂടെ ജന
പ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ�ൊതു
ജനങ്ങൾ, വിഭവസ്രോതസ്സുകൾ എന്നീ
ചതുർമാനങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർ
ത്തന
രീതിയാണ്
കായണ്ണ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിജയ രഹസ്യം.
കായണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതി
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള

കൃത്യമായ ആസൂത്രണം പദ്ധതിയിൻമേ
ലുള്ള നിരീക്ഷണം, നിർവ്വഹണത്തിന്റെ
കാര്യക്ഷമത എന്നിവയും വിജയത്തിന്റെ
കാരണങ്ങളാണ്.
പുത്തൻ കേരള സൃഷ്ടിക്കായി കേരള
സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത നവകേരള
മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുവടു പിടിച്ചു
ക�ൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതി,
സമഗ്ര ആര�ോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതി,
പ�ൊതു
വിദ്യാഭ്യാസ
സംരക്ഷണ
പദ്ധതി, ജൈവ കൃഷി, ശുചിത്വ മാലിന്യ

പ്രസിഡന്റ്

സംസ്കരണം, ജല സംരക്ഷണം എന്നീ
മേഖലകൾക്ക് ഊന്നല് നല്കി പതിമൂ
ന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത്
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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മുതുവല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
അവിഭക്ത ചീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായ
ത്ത് വിഭജിച്ച് 2005 ല് നിലവില് വന്ന
താണ് മുതുവല്ലൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. മൂ
ഭരണസമിതിയാണ്
ന്നാമത്തെ
നിലവിലുള്ളത്. 21.49 ച.കി.മീ വിസ്തൃതി
യും 15 വാർഡുകളിലായി 28000 ത്തില
ധികം ജനസംഖ്യയുമുണ്ട്. തനത്
വരുമാനം കേവലം 36 ലക്ഷം രൂപ മാത്ര
മാണ്. വർഷാവർഷം അനുവദിക്കുന്ന
പദ്ധതി
ഫണ്ട്
ഉപയ�ോഗിച്ചാണ്
വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന
ത്. ആദ്യ വര്ഷം ല�ോക ബാങ്ക് അധിക
ധനസഹായമായി ലഭിച്ച 2 ക�ോടി
വൈകി ലഭിച്ചതിനാലും അസി. എഞ്ചി
നീയര് അടക്കമുള്ള ടെക്നിക്കല് സ്റ്റാഫ്
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും പദ്ധതി നിര്വഹ
ണത്തില് പഞ്ചായത്തിന് നേട്ടം കൈവ
രിക്കാനായില്ല.
2017-18 ല് കരുതല�ോടെ കാല്വെ
യ്പ്പുകള് നടത്തി യഥാസമയം പദ്ധതി
കള്ക്ക് അംഗീകാരം നേടി പൂര്ത്തീകരി
ക്കാനായി. ല�ോകബാങ്കിന്റെ അധിക
ധനസഹായമായി ലഭിച്ച 2 ക�ോടി
ഫണ്ടും ടെണ്ടര് ചെയ്തപ്പോള് കിട്ടിയ
സേവിംഗ്സും 100 ശതമാനം ചെലവഴി
ക്കുക വഴി ല�ോക ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ
പ്രശംസ നേടാനായി. ഇത് പ്രകാരം
പഞ്ചായത്തിലെ 3 സര്ക്കാര് എല്.പി
സ്കൂളുകള്ക്ക് പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിര്മ്മിച്ചു.
രണ്ട് പുതിയ അംഗനവാടി കെട്ടിടങ്ങളു
പൂര്ത്തീകരിച്ചു.
ടെ നിര്മ്മാണം
പി.എച്.സിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടവും
ആയുര്വേദ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ
ബ്ലോക്കും നിര്മ്മിച്ചു. മൂന്ന് മാസത്തി
ല�ൊരിക്കല് നിര്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരു
ടെ യ�ോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി പദ്ധതി
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കെ. അഹമ്മദ് സഗീര്
പ്രസിഡന്റ്

പുര�ോഗതി അവല�ോക
നം നടത്തി. ഓഫീസ്
പ്രവര്ത്തനം കാര്യക്ഷമ
മാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
മാസാമാസം
സ്റ്റാഫ്
മീറ്റിംഗും ചേര്ന്ന് നിര്വ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീ
വനക്കാരും ഭരണസമിതി
യും
കൈക�ോര്ത്തു
പ്രവ ര്ത്തിച്ച തു ക�ൊ ണ്ട്
പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്തി
ല് മലപ്പുറം ജില്ലയില്
ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവരി

പ്രസിഡന്റ്

ക്കാനായി.
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം ഇവിടെയില്ല.
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് നീക്കി വെച്ച
ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചു. ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക്
പ്രിവിലേജ് കാര്ഡ് നല്കിയും പരിരക്ഷ

പ്രവര്ത്തനത്തിന് സപ്പോര്ട്ടിംഗ് കമ്മറ്റി
മുഖേന കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 8 ലക്ഷത്തോളം
രൂപ സമാഹരിച്ച് സഹായിക്കുന്നതിനും
കഴിഞ്ഞു. കൃഷിഭവന്റെ കീഴില് ആഴ്ച
വിപണിയും ഇക്കോ ഷ�ോപ്പ്, പച്ചക്കറി

ഹ�ോള്സെയില് & റീട്ടെയില് മാര്ക്ക
റ്റിങ്ങും നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. കേരള�ോ
ത്സവ നടത്തിപ്പില് ജില്ലയില് ഒന്നാം
സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. വസ്തു നികുതി മാര്ച്ച്
മാസം പകുതിയ�ോടെ തന്നെ 100% പി
രിച്ചെടുക്കാനായി.
2018-19 വര്ഷത്തെ പദ്ധതികള്ക്ക്
ഡി.പി.സി
അംഗീകാരം
നേടി.
ബഡ്സ് സ്കൂള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും
ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ക്രിമറ്റോറിയം,
പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ്, പ�ൊതുശ്മ
ശാനം എന്നിവയ്ക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്ന
തിനുള്ള നടപടികള് പുര�ോഗമിക്കുന്നു.
ല�ോകബാങ്കിന്റെ് ധനസഹായം ലഭിക്കു
ന്ന മുറയ്ക്ക് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള
നീന്തല് കുളവും ഇന്ഡോർ സ്റ്റേഡിയവും
മിനി സ്റ്റേഡിയ വികസനവും കൃഷിഭവ
ന് പുനരുദ്ധാരണവും ഉള്പ്പെടെ ഒട്ടേറെ
വികസന പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്തീകരിക്കു
ന്നതിനും പരിപാടിയുണ്ട്.
ഫണ്ട് വിനിയ�ോഗത്തിലും മറ്റു പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളിലും ഭരണ
പ്രതിപക്ഷ
പക്ഷപാതമില്ലാതെ ജനപ്രതിനിധിക
ളും ജീവനക്കാരും നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു
എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളില്
നിന്നും മുതുവല്ലൂരിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന
തും മികച്ച നേട്ടങ്ങള് കൈവരിക്കാന്
സഹായിക്കുന്നതും.

ജീവനക്കാര്
പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ഏപ്രില് 2018 115

ക�ൊഴുവനാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക�ൊ

ഴുവനാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതി നി
ര്വ്വഹണത്തില് മികച്ച വിജയം കൈവ
രിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2017-18 വര്ഷം സ്പി
ല്ഓവര് പദ്ധതികള് ഉള്പ്പെടെ 131
പദ്ധതികളാണ് പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വാര്ഷിക പദ്ധതികള്ക്ക് ജില്ലാ ആസൂ
ത്രണ സമിതി അംഗീകാരം സാമ്പത്തിക
വര്ഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദ
ത്തില് തന്നെ നേടാനായ
തും കൃത്യമായ മ�ോണിറ്ററിം
ഗും വിജയ ഘടകമാണ്.
2017-18 വര്ഷം ല�ോകബാ
ങ്ക് ധനസഹായമായി ആയു
ര്വേദ
ആശുപത്രിക്ക്
കെട്ടിടം,
ഗ്രാമപഞ്ചാ
ത്തിന് മേവടയില് കമ്മ്യൂ
ണിറ്റിഹാള്, ആലുതറപ്പാറ
ചെക്ക് ഡാം നിര്മ്മാണം
എന്നിവ എടുത്തു പറയത്ത
ക്ക നേട്ടമാണ്. ജലനിധി
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 14
ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതികളി
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ലായി 2230 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ശുദ്ധജലം
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്
പൂര്ത്തീകരിക്കാനായത് മറ്റൊരു വലിയ
നേട്ടമായി കാണുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം നട
പ്പിലാക്കിയ പാലിയേറ്റീവ് സാന്ത്വന പരി
ചരണ പദ്ധതി, വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് കട്ടില്
വിതരണം, ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി ജൈവവളം വിതരണം, പച്ചക്ക
റി തൈ വിതരണം, ടിഷ്യൂകള്ച്ചര്
വാഴതൈ വിതരണം തുടങ്ങിയ പദ്ധതിക
ള് പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് ഉപകാര
പ്രദമായി.
ജീവനക്കാര്

നാളിതുവരെയുള്ള പദ്ധതി നിര്വ്വഹ
ണത്തിന്റെ പ�ോരായ്മകള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു
ക�ൊണ്ട് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം
കാഴ്ചവയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പുതിയതായി പദ്ധതി
കള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഐ.എസ്.ഒ
സര്ട്ടിഫിക്കേഷന്, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ
നിവാരണത്തിനായി ഹരിത കര്മ്മ
സേന, ഗവ. എല്. പി. സ്ക്കൂളുകളില്
പ്രഭാത ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്

പ്രസിഡന്റ്

അവയില് ചിലതാണ്. എല്ലാത്തിലുമുപ
രി
ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും
തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനമാണ് വി
ജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.
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പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
അത�ൊരു പഞ്ചായത്താണ�ോ……….?” വർ
“പൂക്കോട്ടുകാവ്
ഷങ്ങള്ക്കു മുൻപ് ഒരു അവല�ോകന യ�ോഗത്തിൽ

ജെ. ജയദേവന്
പ്രസിഡന്റ്
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ഉയർന്നുകേട്ട ഒരു പരിഹാസച�ോദ്യം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു
ണ്ട്. കേരളത്തിലെ തന്നെ താരതമ്യേന ചെറുതും സാമ്പ
ത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതുമായ ഈ വള്ളുവ
നാടൻ ഗ്രാമത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അലങ്കാരങ്ങള�ൊന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എന്നാലിന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ശ്രീ
കൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്കിൽ ഉള്പ്പെട്ട ഈ ക�ൊച്ചു പഞ്ചായത്ത്
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കിടയിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കു
കയാണ്.
നൂതനവും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ പദ്ധതികളിലൂടെയാണ്
പൂക്കോട്ടുകാവ് ല�ോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നത്. കുടിവെള്ള
ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറ
പ്പ് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി രണ്ട് വർഷത്തിനകം 250
ലധികം കിണറുകള് കുഴിച്ചതാണ് പഞ്ചായത്തിനെ
ആദ്യം വെള്ളിവെളിച്ചത്തിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവന്നത്. മന�ോ
ഹരമായ ഈ ആഴകിണറുകള് അത്രയും നിർമ്മിച്ചത് സ്ത്രീ
കള് മാത്രമാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. മുന്നൂ
റ�ോളം സ്ത്രീകള് കിണർ നിർമ്മാണത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം
നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ഗ്രാമമായിരിക്കും പൂ
ക്കോട്ടുകാവ്. ’ഉറവ് ’ എന്ന പദ്ധതിയിൽ കിണറുകള്
റീചാർജ് ചെയ്തും മണ്ണ് - ജല സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയില്
ജനങ്ങളെയാകെ പങ്കാളികളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചും പഞ്ചായ
ത്ത് ശ്രദ്ധനേടി. കഴിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിലാകെ ഒരു ലക്ഷം ഫലവൃക്ഷവിത്തുക
ള്പാകി പദ്ധതി ജനകീയമായി നടപ്പാക്കി. ത�ൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതിയിൽ ഓണക്കാലത്ത് പൂകൃഷി വിജയകരമായി
നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
സമ്പൂർണ കുടിവെള്ള ഗ്രാമം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാ
ണ് പഞ്ചായത്ത് നീങ്ങിക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പദ്ധതികളാകെ തുടരുന്നത�ോട�ൊപ്പം
ഒരു കൃത്രിമ തടാകം നിർമ്മിക്കാൻ ആല�ോചനകള് നടക്കു
ന്നു.
30 KW വൈദ്യുതി സൗര�ോർജത്തിൽനിന്നും ഉദ്പാദി
പ്പിച്ച് KSEB ക്ക് നൽകുന്ന പദ്ധതി പ�ോയ വർഷം നടപ്പി
ലാക്കി ഊർജസംരക്ഷണ രംഗത്ത് പുതിയചില നീക്കങ്ങ
ള് നടത്താനും കുടുംബശ്രീയിലെ സ്ത്രീകളെ ഉപയ�ോഗിച്ച്
LED ബള്ബുകള് ഉണ്ടാക്കി തെരുവ് വിളക്ക് സംവിധാന
മാകെ അതിന് കീഴിലാക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ വർഷം
നടത്തുന്നത്.
കേരളത്തിലാദ്യമായി
ജനകീയ
ഓഡിറ്റിംഗ്
‘പൗരപീഠം’ സ്ഥാപിച്ച പഞ്ചായത്താണ് പൂക്കോട്ടുകാവ്.
സുതാര്യവും അഴിമതിരഹിതവുമായ സേവനം ഇത് ജന
ങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, സ്ത്രീപദവി തുട
ങ്ങിയ മേഖലകളില് ചില പുതിയ പദ്ധതികള് ഈ
വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.
വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ജനങ്ങളെയാകെ അണിനിര
ത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് പ്രവർത്തന മികവിന്റെ
ഒരു ഗുണം. ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും ഒരു കുടുംബം
പ�ോലെ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കാകെ നേതൃത്വം നൽകു
ന്നു. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റേതായ തർക്കങ്ങള�ോ, അഴിമതി,
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കെടുകാര്യസ്ഥത തുടങ്ങിയ ജനങ്ങള്
വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങള�ോ പഞ്ചായത്തി
ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളില് നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നി
ല്ല. ഇപ്പോള് ഒട്ടും അഹന്തയില്ലാതെ
‘ഞങ്ങള് പൂക്കോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്തിലാ
ണ് ’ എന്ന് ഗ്രാമ വാസികള്ക്ക് പറയാവു

ന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ക�ൊച്ചു
പ്രദേശം മാനസികമായി ഉയർന്നിരി
ക്കുന്നു.
20000 താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള
പഞ്ചായത്തിൽ 48 പട്ടികജാതി ക�ോള
നികളുണ്ട്. മണ്ണ്, ജല സംരക്ഷണത്തി
നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പട്ടികജാതി
വികസന ത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന

പ്രവർത്തന ങ്ങളാണ് ഭരണസമി
തി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിസ്ഥിതി
സന്തുലനം സാധ്യമാക്കുന്ന ബദൽ
വികസന കാഴ്ചപാട് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാ
നാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി
നൂതനമായ പല ആശയങ്ങളും
ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ
ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി.
2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം
പദ്ധതിത്തുക വിനിയ�ോഗിക്കുന്ന
തില് ജില്ലയിലെ ആദ്യപേരുക
ളില് ഒന്നാണ് പൂക്കോട്ടുകാവ്.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നികുതി
വരുമാനം 100% ആക്കാനും
പ�ോയ വർഷം സാധിച്ചു.
മുന്വര്ഷങ്ങളില് നടന്ന പ്ര
വർത്തനങ്ങളെല്ലാം വിവിധ രൂപ
ങ്ങളില് പുതിയ സാമ്പത്തിക
വർഷവും തുടരും. കൂടാതെ സ്ത്രീ പദവി,
ഊർജസംരക്ഷണം,
പട്ടികജാതി
വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് വ്യ
ത്യസ്തവും നൂതനവുമായ പുതിയ ചില പ്ര
വർത്തനങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കാനും ഭര
ണസമിതി ആല�ോചിക്കുന്നുണ്ട്.
ജീവനക്കാര്
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ക�ോ

ഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കന്
മലയ�ോരത്ത് പേരാമ്പ്ര പട്ടണ
ത്തിന് ത�ൊട്ടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന
ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് കൂത്താളി. പറയത്ത
ക്ക നാഗരിക സ്വഭാവമ�ൊന്നും ആര്ജ്ജി
ച്ചിട്ടില്ലാത്ത തനി നാട്ടുപ്രദേശമായ
ഇവിടെ കേവലം 14 ച.കി.മീ വിസ്തൃതിയി
ല് ഏകദേശം 20000ത്തോളം ജനങ്ങള്
അധിവസിക്കുന്നു. തനത് വരുമാനത്തി
ന് കാര്യമായ സാധ്യതകള�ൊന്നുമില്ലാത്ത
ഇവിടെ സര്ക്കാരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
വിവിധ ഗ്രാന്റുകള് പരമാവധി പ്രയ�ോജന
പ്പെടുത്തിയും ബ്ലോക്ക് – ജില്ലാ പഞ്ചായ
ത്തുകളില് നിന്നുമുള്ള ഫണ്ടുകള് ഉപയ�ോ
ഗിച്ചും പ്രാദേശിക വികസനം ശക്തിപ്പെടു
ത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് എക്കാലവും
ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

കെ.പി. അസ്സന്കുട്ടി
പ്രസിഡന്റ്

2017-18 ലെ പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്തി
ല് സ്വപ്നതുല്ല്യമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാന്
പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുമാനം
കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് തദ്ദേശമി
ത്രം വഴി ലഭിച്ച 2 ക�ോടി ഉള്പ്പെടെയുള്ള
തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന
സൗകര്യ വികസനത്തില് വന് കുതിച്ചുചാ
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ട്ടം നടത്തുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിന്
കഴിഞ്ഞു.
മുന് വര്ഷങ്ങളെ
അപേക്ഷിച്ച്
പദ്ധതി അംഗീകാരം നേരത്തെ ലഭിച്ച
തിനാല് നിര്വ്വഹണത്തിന് കൂടുതല്
സമയം ലഭിച്ചതും ഗുണഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റുക

ള് നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക്
നേരത്തെ നല്കുവാന് കഴിഞ്ഞതും
പദ്ധതി വിഹിതം പൂര്ണ്ണമായും വി
നിയ�ോഗിക്കാന് കഴിഞ്ഞതിന്റെ
പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ഓര�ോ
പദ്ധതിക്കും പൂര്ത്തീകരണ കാലയ
ളവ് നിശ്ചയിച്ച് കലണ്ടര് തയ്യാറാ
ക്കുകയും അതുപ്രകാരം വിവിധ സ്റ്റാ
കമ്മിറ്റികള്
പദ്ധതി
ന്റിംഗ്
പുര�ോഗതി നിരന്തരം മ�ോണിറ്റര്
ചെയ്തതും യഥാസമയം പദ്ധതി പൂ
ര്ത്തീകരണത്തിന് സഹായകമാ
യി. ജി.എസ്.ടി യുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ടുണ്ടായ കരാറുകാരുടെ ടെണ്ടര്
ബഹിഷ്ക്കരണത്തിന്റ
ഭാഗമായി
നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടു
ത്ത കരാറുകാരെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തു
വാന് സാധിച്ചതും എഗ്രിമെന്റ്
വെച്ച കരാറുകാരുമായി ഭരണസമി
തിയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും നിര
ന്തരമായി അവല�ോകന ചര്ച്ചകള് നട
ത്തിയതും മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്
യഥാസമയം പൂര്ത്തീകരിക്കു വാന്
സഹായകമായി.
2017-18ല് ഉല്പാദന മേഖലയ്ക്കും പാ
ര്പ്പിട മേഖലയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നല്കിയാണ്
പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത്. ഉല്പാദനമേഖല
യില് 4668268 ഉം പാര്പ്പിട മേഖലയി
ല് 3601232 രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയി
രുന്നത്. അഗ്രികള്ച്ചര് അഗ്രോ സര്വ്വീസ്
സെന്റര് നിര്മ്മാണം, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങ
ള�ോടും കൂടിയ ആയുര്വ്വേദ ഡിസ്പെന്സ
റി കെട്ടിട നിര്മ്മാണം, 2 മാതൃകാഅംഗ
നവാടി കെട്ടിടനിര്മ്മാണം, മാലിന്യ
സംസ്കരണത്തിനായി ഗാര്ഹിക ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്
വിതരണം, വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് കട്ടില്

വിതരണം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കിയ
പ്രധാന പദ്ധതികളില് പെടുന്നു. എസ്.
സി.പി ഫണ്ട് വിനിയ�ോഗിച്ച് ചെലവഴി
ച്ച പദ്ധതികള്, ലൈഫ്, വിദ്യാര്ത്ഥിക
ള്ക്ക് പഠനമുറി - സൈക്കിള് വിതരണം,
കുടിവെള്ള പദ്ധതികള് എന്നിവയാണ്.
എസ്.സി.പി പദ്ധതികള് ഫലപ്രദമായി
മ�ോണിറ്റര് ചെയ്യുന്നതിന് പട്ടികജാതി
വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വര്ഷങ്ങളായി വസ്തുനികുതി പിരിവ്
നൂറ് ശതമാനം കൈവരിക്കുന്ന പഞ്ചായ
ത്താണ് കൂത്താളി. 2017-18 വര്ഷത്തില്
തനത് വരുമാനത്തില് ഏതാണ്ട് 20%
വര്ദ്ധനവ് വരുത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്തി
ന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങളില് നിരന്തര
മായി നടത്തിയ പരിശ�ോധനകളിലൂടെ
500ലധികം കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി പരി
ഷ്കരിച്ചു. അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു വ്യാപാര
വും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്നില്ല

പ്രസിഡന്റ്

എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും ആത്മാ
ര്ത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും വര്ഷങ്ങ
ളിലും ഭരണസമിതിയും എല്ലാ ജീവനക്കാ
രും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുകയും
പദ്ധതി രൂപീകരണ നിര്വ്വഹണ മ�ോണി
റ്ററിംഗ് പ്രവര്ത്തന ങ്ങള് ഫലപ്രദമായി
സമയബന്ധിതമായി നടത്തുകയും ചെയ്യു
ന്നതാണ്.
ജീവനക്കാര്
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കെ. ശ്രീധരന്
പ്രസിഡന്റ്

പാ

ലക്കാട് ജില്ലയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
വള്ളുവനാടിന്റെ
ബ്ലോക്കിൽ
കലാ-സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ
ഉറവിടമാണ് വെള്ളിനേഴി. കഥകളിയു
ടെ ഈറ്റില്ലമായ വെള്ളിനേഴി നിരവധി
നാടൻ അനുഷ്ഠാനകലകളുടെയും പശ്ചാ
ത്തലമുള്ള പഞ്ചായത്താണ്. ഒളപ്പമണ്ണമ
നയും കഥകളിക�ോപ്പു നിർമ്മാണകേന്ദ്ര
വും അടക്കാപുത്തൂർ ല�ോഹക്കണ്ണാടിയും
കുളക്കാടൻ മലയും കുറ്റാനശ്ശേരി മുതലമൂർ

ഖൻകടവിലെ തൂക്കുപാലവും തിരുവാഴി
യ�ോട് വെറ്റിലകൃഷിയും ഒരിക്കലും നീ
ര�ൊഴുക്ക് നിലയ്ക്കാത്ത തൂതപ്പുഴയും ഈ
നാടിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ചരിത്രപരവു
മായ പ്രത്യേകതകളാണ്.
പതിമൂന്ന് വാർഡുകളിലായി ഇരുപ
തിനായിരത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള
പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനത്തിന്
ലക്ഷ്യമിട്ടുക�ൊണ്ട്
നെൽകൃഷി
വികസനം, ജൈവകൃഷി, ശീതകാലപച്ച
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ക്കറികൃഷി, പശുവളർത്തൽ, ആടുവളർ
ത്തൽ, ക�ോഴിവളർത്തൽ, എല്ലാ അടുക്ക
ളയിലും
കുടിവെള്ളം,
“തെളിനീർ” - കിണർ റീച്ചാർജിംഗ്
പദ്ധതി, എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
പഠന�ോപകരണങ്ങൾ, സൈക്കിൾ, വൃ
ദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ, വീട് പുനരുദ്ധാരണം,
പട്ടികജാതി ക�ോളനികളിലേക്ക് കുടി
വെള്ളവിതരണം, “സ്നേഹസ്പർശം” പാ
ലിയേറ്റീവ് പരിചരണം, “മാർഗ്ഗദീപ്തി”
മരുന്ന് വിതരണം, ആശുപത്രികളുടെയും
സ്കൂളുകളുടെയും നവീകരണം, ഐ.
എസ്.ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, എല്ലാ വീട്ടു
പടിക്കലേക്കും റ�ോഡ്, തെരുവ് വിളക്കു
കളുടെ വിപുലീകരണം, “വൃക്ഷകുടുംബം”
പദ്ധതി, “അതിജീവനം” - പ്ലാസ്റ്റിക് മാ
ലിന്യമുക്ത പദ്ധതി, 10 ശിശുസൗഹൃദ
അംഗനവാടികളുടെ നിർമ്മാണം, അംഗ
നവാടികളിലേക്ക് ഫർണീച്ചർ, കളിയുപ
കരണങ്ങൾ, ആര�ോഗ്യമേഖലയിൽ “വാ
ത്സല്യം” വെള്ളിനേഴി, “ഹൃദയപൂർവ്വം”
വെള്ളിനേഴി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജ
ക്ടുകൾ 2017-18 വർഷത്തിൽ സമയബ
ന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ചു.
തുടക്കത്തിൽ നിർവഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥരുടെ ഒഴിവ് വലിയ പ്രശ്നമായി നില
നിന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഇടപെടലും ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയും കാരണം മുഴുവൻ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമി
ച്ചുകിട്ടി.
ഓര�ോമാസവും
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പ്രൊജക്ടുകള് തരം
തിരിച്ച് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിതലത്തിൽ

പ്രസിഡന്റ്

ജീവനക്കാര്

ചുമതല വിഭജിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആവിഷ്കരിച്ചു. മാസംത�ോറും ഉദ്യോഗസ്ഥ
രുടെ യ�ോഗം ചേർന്ന് പ്രവർത്തന
പുര�ോഗതി വിലയിരുത്തി. ജനപ്രതിനി
ധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂട്ടായി നട
ത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാ
ണ് പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ വലിയ
നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത്.
പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ പാലക്കാ
ട് ജില്ലയിൽ ഒന്നാമതായിരുന്നു വെള്ളി
നേഴി. 173.87% പദ്ധതി ചെലവ് നടത്തി.
തദ്ദേശമിത്രം പദ്ധതിയിൽ അധിക
സഹായം ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തായതുക�ൊ
ണ്ടാണ് ചെലവിൽ ഉയർന്ന ശതമാനം
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ചുരു
ങ്ങിയ കാലയളവിൽ എല്ലാ മേഖലയി
ലും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത
വർഷമായിരുന്നു ഇത്. കേരള വാട്ടർ
അത�ോറിറ്റി, കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി
ബ�ോർഡ്, ഐ.ആർ.ടി.സി മുണ്ടൂർ എന്നി
ങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹ

കരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

100% നികുതി സമാഹരണം

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ
മുഴുവൻ നികുതിയും ജനപ്രതിനിധികളു
ടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കൂട്ടായ പ്ര
വർത്തനത്തിലൂടെ സമാഹരിച്ചു.

2018-19 പദ്ധതി - ജില്ലയിൽ

കരിക്കാൻ
ജനപ്രതിനിധികളും,
ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനവും ആസൂത്രണ
സമിതിയും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.
വികസനപ്രവർത്തനവും വിഭവസമാഹര
ണവും കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സുതാര്യമാ
ക്കാനും സേവനങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ
ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാനും അഴിമതി രഹി
തമാക്കാനും ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നു. ജന
ങ്ങൾക്ക്
ഭരണസംവിധാനത്തിലുള്ള
വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാനും ഇത് സഹായ
കമായിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാമത്

2018-19 വാർഷിക പദ്ധതി
യും
സമയബന്ധിതമായി
തയ്യാറാക്കി ഒന്നാമതായിത്ത
ന്നെ ജില്ലാ ആസൂത്രണസമി
സമർപ്പിക്കുകയും
തിക്ക്
അംഗീകാരം
നേടുകയും
ചെയ്തു.
പഞ്ചായത്തിന്റെ
പ്ര
വർത്തനങ്ങളെല്ലാം സമ
യബന്ധിതമായി പൂർത്തീ
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അരിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ജീവനക്കാര്

സി. രാധ
പ്രസിഡന്റ്
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2017

- 18 സാമ്പത്തിക വര്ഷ
ത്തില് പദ്ധതി നിര്വ്വഹ
ണത്തില് മികച്ച നേട്ടം കൈവരി
ക്കുന്നതിനു അരിക്കുളം ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ
പഞ്ചായ ത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ
യും ഭരണസമിതിയുടെയും ഒത്തൊ
രുമിച്ച പ്രവര്ത്തനം ക�ൊണ്ടാണ്
ഇങ്ങനെയ�ൊരു നേട്ടം കൈവരി
ക്കുന്നതിനു സാധിച്ചത്. അടി
സ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തില്
മെച്ചപ്പെട്ട നില കൈവരിക്കുന്നതി
നും കഴിഞ്ഞു. 2017-18 വര്ഷത്തില്
വാര്ഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരം
മെയ് മാസത്തില് തന്നെ ലഭ്യമായ
തിനാല് പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്തില്
കൂടുതല് സമയം ലഭിച്ചതും ഗുണഭ�ോക്തൃ
ലിസ്റ്റുകള് നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക്
നേരത്തെ നല്കിയതും പദ്ധതി വിഹിതം
പൂര്ണ്ണമായി ചെലവഴിക്കുന്നതിനു സഹാ
യിച്ച ഘടകങ്ങളാണ്. ഓര�ോ പദ്ധതി
ക്കും പൂര്ത്തീകരണ കാലയളവ് നിശ്ച
യിച്ച് കലണ്ടര് തയ്യാറാക്കുകയും അത്
പ്രകാരം വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്
പദ്ധതി പുര�ോഗതി യഥാസമയങ്ങളില്
മ�ോണിറ്റര് നടത്തിയതും സഹായകരമാ
യി. നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് കൃത്യമാ

ഭരണസമിതി

യി അവല�ോകനയ�ോഗങ്ങള് ചേരുകയും
ജനുവരി മാസത്തിനകം തന്നെ പദ്ധതി
വിഹിതം ചെലവഴിക്കുന്നതിനു നിര്ദ്ദേ
ശം നല്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. അത
നുസരിച്ച് പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്ത്തികള്
ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകളും പൂ
ര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പെയിന് & പാലിയേറ്റീവ് പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ള്ക്കായി ഒരു കെട്ടിടം പൂര്ത്തീകരണ
ഘട്ടത്തിലാണ്. കൂടാതെ ഹ�ോമിയ�ോ
ആശുപത്രിക്കായി മികച്ച സൗകര്യങ്ങ

പ്രസിഡന്റ്

ള�ോടു കൂടിയ കെട്ടിടം പണി പൂര്ത്തി
യാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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വെച്ചൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ശകുന്തള പി.
പ്രസിഡന്റ്

അ

പ്പര് കുട്ടനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന
വെച്ചൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വയലു
കള് ക�ൊണ്ട് സമ്പന്നവും വേമ്പനാട്
കായലിന�ോട് ചേര്ന്ന് കിടക്കുന്നതും
വികസനത്തില് ഏറെ പിന്നാക്കവുമാ
യിരുന്നു. എന്നാല് പഞ്ചായത്ത് ഇന്ന്
വികസനക്കുതിപ്പിലാണ്.
2017-18 വര്ഷം, കാര്ഷിക ഗ്രാമ
മായ
പഞ്ചായത്തിലെ
സമഗ്ര
നെല്കൃഷി വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതി
കള്, പഞ്ചായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന

സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടു
ക�ൊണ്ട് റ�ോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെ
യും നിര്മ്മാണം, സമ്പൂര്ണ്ണ കുടിവെള്ള
പദ്ധതി, വൈദ്യുതലൈന് നീട്ടല്,പഞ്ചാ
യത്ത് ഓഫീസ് സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടു
ത്തല്, സ�ോളാര് സംവിധാനം, ഘടക
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടു
ത്തല്, ഭവന പുനരുദ്ധാരണപദ്ധതി, വി
വാഹധനസഹായം, വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക്
സൈക്കിള് വിതരണം, പഠനമുറി നി
ര്മ്മാണം, ഗാര്ഹിക കുടിവെള്ള കണ

ഭരണസമിതി
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ക്ഷന് ധനസഹായം, വൃദ്ധര്ക്ക് കട്ടില്,
വാട്ടര്ടാങ്ക് വിതരണം, കയര് പിരി യൂ
ണിറ്റുകള്ക്ക് വായ്പകള്, പെണ്ണാട് വള
ര്ത്താല് പദ്ധതി, പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതി,
അംഗനവാടി മേഖലയിലെ വിവിധ പദ്ധ
തികള്, ബയ�ോഗ്യാസ് പദ്ധതി തുട
ങ്ങിയ പദ്ധതികള്ക്കാണ് പഞ്ചായത്ത്
രൂപം നല്കി നടപ്പിലാക്കിയത്.
ഭാരിച്ച വൈദ്യുതി ബില് കുറയ്ക്കുന്നതി
ലേക്കായി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള്ക്ക് മീറ്റര്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും വെള്ളക്കരം കുറയ്ക്കു
ന്നതിലേക്കായി ഹൗസ്
കണക്ഷന് പ്രോത്സാഹി
പ്പിക്കുന്നതിനും വാട്ടര്
ടാങ്ക് വിതരണം, കുടിവെ
ള്ള പൈപ്പ് ലൈന് ദീ
ര്ഘിപ്പിക്കല്
എന്നീ
പദ്ധതികളിലൂടെ സമ്പൂ
ര്ണ്ണ കുടിവെള്ള സ്വയം
പര്യാപ്ത
ഗ്രാമമായി
പഞ്ചായത്തിനെ മാറ്റുന്ന
തിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
പഞ്ചായത്തിന്റെ സമ
ഗ്രമായ വികസനം ലക്ഷ്യ

പ്രസിഡന്റ്

ച്ച് ക�ൊണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്

2018-19ല് പഞ്ചായത്ത് മുന്ഗണന

മിട്ടുക�ൊണ്ട് യാഥാര്ത്ഥ്യ ബ�ോധത്തോടെ
യുള്ള പദ്ധതികള്ക്ക്
രൂപം നല്കി
ഭരണസമതിയുടെയും നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരുടെയും വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളു
ടെയും നിരന്തരമായ വിലയിരുത്തലുകളും
പരിഹാര നിര്ദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു ക�ൊ

ണ്ടുള്ള വികസന തന്ത്രമാണ് പഞ്ചായത്ത്
സ്വീകരിച്ചത്. അത് ഫലപ്രാപ്തിയിലെ
ത്തിയെന്നാണ് 2017-18 വര്ഷത്തെ
പദ്ധതി ചെലവ് തെളിയിക്കുന്നത്.
പെപ്പര് ടൂറിസം പദ്ധതി, ത�ൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി എന്നിവയുമായി സംയ�ോജിപ്പി

നല്കും. ഏപ്രില് മാസം തന്നെ
പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭി
ക്കുന്നതിനും ഗുണഭ�ോക്തൃ ഗ്രാമസഭ,
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സാങ്കേ
തിക അനുമതി വാങ്ങല്, ടെന്ഡറി
ങ്ങ് മുതലായവ സമയബന്ധിതമാ
യി പൂര്ത്തീകരിച്ച് സെപ്റ്റംബര്
മാസത്തോടുകൂടി പ്രവൃത്തികള് പൂ
ര്ത്തീകരിക്കു ന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടു
ന്നു.വരും വര്ഷങ്ങളില് ഘടക
ഉള്പ്പെടെ
സ്ഥാപനങ്ങളില്
സ�ോളാര് പാനലുകള് സ്ഥാപിച്ച്
പാരമ്പര്യേതര ഊര്ജ്ജം പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുത്തി വൈദ്യുതി ഉപയ�ോഗ
ത്തില് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുന്ന
തിനും ISO സര്ട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ
പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനസേവന പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് കാര്യക്ഷമമായി നട
പ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്
ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഭരണസമി
തി, വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്, ഉദ്യോഗ
സ്ഥര്
എന്നിവരുടെ
കൂട്ടായ
പ്രവര്ത്തനത്തി ലൂടെയും ഏക�ോപന
ത്തിലൂടെയും വരും വര്ഷം പദ്ധതി പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളില് നൂറുമേനി വിളയിക്കുന്ന
തിന് പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ജീവനക്കാര്
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കണിച്ചാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കാ

ണിച്ചാറിനെ കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ
ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന
പഞ്ചായത്തായി പരിഗണിച്ച് ല�ോകബാ
ങ്കിന്റെ അധിക ധനസഹായ പദ്ധതിയി
ല് നിന്നും 2 ക�ോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരു
ന്നു. പ്രസ്തുത തുക ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി
വിനിയ�ോഗിക്കുവാന് സാധിച്ചു എന്ന് മാ
ത്രമല്ല
പ്രവര്ത്തികളുടെ
ടെണ്ടര്
സേവിംഗ്സ് പൂര്ണമായും ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്തിയും വാര്ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട്
വിനിയ�ോഗം യഥാസമയം നടത്തിയും മു
ന്നേറാന് കഴിഞ്ഞു.
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും
സെക്രട്ടറി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരു
ടെയും ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവര്ത്തനമാണ് നേ
ട്ടങ്ങള് കൈവരിക്കുവാന് പ്രാപ്തമാക്കി
യത്. നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വി
ലയേറിയ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
അവരുടെ ഓഫീസുകളില് നിരന്തരം
സന്ദര്ശനം നടത്തി വേണ്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങ
ള് ക�ൊടുത്തും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്
കൂടി കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ടുമുള്ള പ്രവ
ര്ത്തനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ
കൃത്യമായി സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗും വിളിച്ചു ചേ
ര്ക്കുന്നുണ്ട്.
വ്യാപാരി വ്യവസായികള് ഉള്പ്പെ
ടെ മുഴുവന് ആള്ക്കാരുടെയും യ�ോഗം
വിളിക്കുകയും അവരുടെ സഹകരണം
ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്
നികുതി പിരിവിനും ലൈസന്സ് പുതു
ക്കലിനും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിര�ോധനത്തിനും
ശുചീകരണം നടത്തുന്നതിനും ഗുണം
ചെയ്തു.
ഓണം, വിഷു, ക്രിസ്തുമസ്, റംസാന്,പു
തുവര്ഷം പ�ോലുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളി
ല് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറികിട്ടിയ
മുഴുവന് ജീവനക്കാരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ആഘ�ോഷ പരിപാടികള് നടത്തുന്നു

ഭരണസമിതി
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സെലിന് മാണി ചെമ്പരത്തിക്കല്
പ്രസിഡന്റ്

ണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ളിലൂടെ നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും
ജീവനക്കാരെയും കൂടുതല് കര്മ്മോത്സു
കരാക്കാന് കഴിഞ്ഞു.
കണിച്ചാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 30

ലേറെ ക�ോളനികളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാ
ണ്.ഇവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുക
എന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാ
യി ഏറ്റെടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. പ്രമ�ോട്ട
ര്മാരെ ഉപയ�ോഗിച്ച് അവര്ക്ക് ഇണങ്ങു
ന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാ
യിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന
ത്. വീട് വാസയ�ോഗ്യമാക്കല്,
കുടിവെള്ള കിണര്, വിദ്യാ
ര്ത്ഥികള്ക്ക്
ലാപ്ടോപ്പ്,
പ്രഭാത ഭക്ഷണം, യാത്രാ
സൗകര്യം,
കറവപ്പശു
വിതരണം, ആട് വിതരണം
സൈക്കിള് വിതരണം, മെഡി
ക്കല് ക്യാമ്പുകള് തുടങ്ങിയ
പദ്ധതികള് വഴി ഈ മേഖലയു
ടെ ഫണ്ട് വിനിയ�ോഗം പൂര്ണ
മാക്കി.

നല്കുന്നു ഒന്ന്, പ്ലാസ്റ്റിക്ക് രഹിത
മാര്ഗ്ഗം. മറ്റൊന്ന് കീടനാശി
നിയില്ലാത്ത പച്ചക്കറി.
കാര്ഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേറി
ട്ടൊരു പദ്ധതി എന്ന നിലയില്
ജാതി ബഡ് തൈകളുടെ
വിതരണം കര്ഷകര് ഏറെ താ
ല്പര്യത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്തു.
മറ്റൊരു നൂതന പദ്ധതിയായി
മഠപ്പുരച്ചാലില് ഗ്രാമകേന്ദ്രം നി
ര്മ്മിച്ച് പഞ്ചായത്തില് ആദ്യ
മായി ഇത്തരത്തില് ഒരു
കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു. വയ�ോജന
ങ്ങള്ക്ക് കട്ടില് വിതരണം
പദ്ധതി
ചെയ്തുക�ൊണ്ടുള്ള
കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷം
വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി.
അതുപ�ോലെ ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തിലെ പി.എച്ച്.സി കെട്ടിട
ത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികള് പൂ
ര്ത്തീകരിക്കുക
വഴി
ആര�ോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക
പരിഗണന നല്കുകയുണ്ടായി.
പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിര�ോധനത്തിന്റെ

പ്രസിഡന്റ്

ആദ്യ പടിയായി എല്ലാ വീടുകളിലും
തുണി സഞ്ചി നല്കി. ഹരിത കേരളം പദ്ധ
തിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാ
നപ്പെട്ട പുഴയായ ബാവലിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങ
ളില് മുളതൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക്
തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കു കയാണ്
പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന് ജനങ്ങ
ള്ക്കും പ്രയ�ോജനം ലഭിക്കുന്ന പുതിയ
പദ്ധതികള് ആസൂത്രണം ചെയ്തുക�ൊണ്ട്
വരുംകാലങ്ങളിലും കൂടുതല് കരുത്തോ
ടെയും കരുതല�ോടെയും പ്രവര്ത്തനം
നടത്തുന്നതാണ്.

പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്റ് നിര്മ്മാ
ണം എടുത്ത് പറയത്തക്ക നേട്ടമാണ്.
ഇത് കൂടാതെ പൂളക്കുറ്റി ഹ�ോമിയ�ോ
ആശുപത്രിയും പൂളക്കുറ്റി, ക�ൊളക്കാട്,
നെല്ലിക്കുന്ന് അംഗണവാടികളും നിര്മ്മി
ക്കുവാന് കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളത് നേട്ടമാ
യി. കാര്ഷിക മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ�ൊരു
പദ്ധതിയായി ഗ്രോബാഗിന് പകരമായി
ഗ്രോചട്ടി നല്കിക്കൊണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി
നടത്തുന്നതിന് അവസരമ�ൊരുക്കിയിരി
ക്കുകയാണ്. രണ്ട് സന്ദേശം ഇതിലൂടെ
നിര്വഹണ�ോദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും
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ഭരണസമിതി

പ

ദ്ധതി നിര്വ്വഹണം സമയബന്ധിത
മായി പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനും ഏറ്റെ
ടുത്ത പദ്ധതികള് മുഴുവനും നടപ്പിലാക്കുന്ന
തിനും കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്
സാധിച്ചു എന്നത് വലിയ നേട്ടമായി
ഞങ്ങള് കാണുന്നു. അടുക്കും ചിട്ടയ�ോടും
ഒരുമയ�ോടുംകൂടിയ പ്രവര്ത്തനമാണ് വി
ജയത്തിന് പിന്നില്. പദ്ധതി രൂപീകരണ
ത്തിന്റെ പ്രാരംഭം മുതല് തന്നെ പ്രവ
ര്ത്തന കലണ്ടര്
സജ്ജമാക്കുകയും
നിര്ദ്ദിഷ്ട സമയക്രമമനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് ഏകീകരിക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചു.
ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരു
ടെയും ഒരുമയാണ് ഏതൊരു തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും വിജയം.
സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റികള് യഥാസമ
യം ചേരുന്നതും പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനം വി
ലയിരുത്തുന്നതും പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്തി
ന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്.

നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കരാറു
കാരുടെയും യ�ോഗങ്ങള് യഥാവിധി
വിളിച്ച് ചേര്ക്കുകയും മ�ോണിറ്ററിംഗ് നട
ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതും പദ്ധതി നിര്വ്ഹ
ണത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങളി
ലൊന്നാണ്. സാധാരണ ഗതിയില് നിര്വ്വ
ഹണത്തിന് പ്രയാസം വരുവാന് സാദ്ധ്യ
തയുള്ള പദ്ധതികള് കാലേക്കൂട്ടി മനസ്സി
ലാക്കി ഒഴിവാക്കുന്നതും പട്ടികജാതി
പട്ടികവര്ഗ്ഗ പദ്ധതികള് ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചാല് നിര്വ്വ
ഹണം എളുപ്പമാകും. 2018-19 വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില് ഊന്നല് നല്കിയിരിക്കുന്നത്
ജലസംരക്ഷണവും മാലിന്യസംസ്കരണവു
മാണ്. ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
കിണറുകളുടെ റീചാര്ജിംഗ് ആരംഭിക്കുന്ന
തിന്റെ മുന്നോടിയായി ‘ജലവാഹിനി’
എന്ന പേരില് 2017-18 ല് തന്നെ ബ�ോധ
വത്ക്കരണ സെമിനാറും മറ്റ് പ്രവര്ത്ത

പ്രസിഡന്റ്

നങ്ങളും പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പേ
തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു.
മാലിന്യനിര്മ്മാര്ജനത്തിനും ജൈ
വകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള
പദ്ധതികള് പുതുതായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വര്ഷം മുഴുവന് ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറിയുല്പാ
ദനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വീടുക
ളിലും വര്ഷത്തില് രണ്ട് തവണ പച്ചക്ക
റി തൈകള് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ്
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവനക്കാര്
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മിനിമാത്യു

ക

പ്രസിഡന്റ്

ണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കർണ്ണാടക അതിർത്തിയ�ോ
ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മലയ�ോര പഞ്ചായത്താ
ണ് ഉദയഗിരി. കർഷകരും കർഷകത�ൊഴിലാളി
കളും ആദിവാസികളും ഉള്പ്പെടുന്ന ഭൂരിപക്ഷം
ജനങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കു
ന്ന പഞ്ചായത്താണ് ഉദയഗിരി. ആര�ോഗ്യമേഖല
യിലെയും ഗതാഗത മേഖലയിലെയും അസൗക
ര്യങ്ങൾ വളരെയേറെ ആയിരുന്നു. തനത് ഫണ്ട്
വളരെയേറെ കുറവായിരുന്നതിനാലും പദ്ധതി
വിഹിതം ഈ മേഖലകളിൽ വേണ്ടത്ര ലഭ്യമല്ലാ
ത്തതിനാലും പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി ആശു
പത്രി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരു
ന്നില്ല. ഉദയഗിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന
ആതുര ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങളായ ഉദയഗിരി പ്രാഥ
മിക ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ഒ. പി കെട്ടിടവും
കാർത്തികപുരം ഹ�ോമിയ�ോ ആയുർവേദ ആശു
പത്രികൾക്ക് സ്വന്തമായി കെട്ടിടങ്ങളും ഉണ്ടായി
രുന്നില്ല. 2016-17 വർഷം ല�ോകബാങ്ക് ധനസ
ഹായത്തോടെ
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2
ക�ോടി രൂപ അധിക ധനസഹായമായി ലഭിച്ചു.
ഈ തുക ഉപയ�ോഗിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ
സമിതി ഏറ്റവും അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകി
ഉദയഗിരി പി.എച്ച്.സി ക്ക് പുതിയ ഒ. പി കെട്ടി
ടവും കാർത്തികപുരം ഹ�ോമിയ�ോ ആയുർവേദ
ആശുപത്രി കെട്ടിടവും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തീരു
മാനിച്ചു. 2017-18 വർഷം ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർ
മ്മാണം പൂർത്തിയാ ക്കുകയും ഉദയഗിരി പി.
എച്ച്.സി ഒ. പി കെട്ടിടം കേരള ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ്
മന്ത്രി കെ. കെ ഷൈലജ ടീച്ചറും കാർത്തികപുരം
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ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും

പ്രസിഡന്റ്

ഹ�ോമിയ�ോ ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെട്ടിടം പ്രതി
പക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യുകയുണ്ടായി.
വികസന കാര്യത്തിൽ 2017-18 വർഷം ഉദയഗി
രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച വർഷമാണ്.
പദ്ധതി വിഹിതം ഉപയ�ോഗിച്ച് കാർഷിക മേഖല
യിലും പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും
വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. മഹാത്മാഗാ
ന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, ഹരി
തകേരളം പദ്ധതി എന്നിവയിൽ നിരവധി മാത്യകാ
പരമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിത
കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലയിലെ
പ്രധാന പുഴകളില�ൊന്നായ കുപ്പം പുഴയുടെ ഭാഗമായ
കാർത്തികപുരം പുഴയുടെ 4 ഏക്കറ�ോളം തുരുത്തിൽ
മുള വെച്ചു പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. ഹരിതകേരളം പദ്ധ
തിയിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയായി ഇതിനെ
പരക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
യിൽ മഴക്കുഴി, കിണർ റീചാർജിംഗ്, കല്ല് കയ്യാല,
കിണർ നിർമ്മാണം, ത�ൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം, പുഴക
ളിൽ തടയണ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചതിലൂടെ മികച്ച പ്ര
വർത്തനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തളി
പ്പറമ്പ് ബ്ലോക്കിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ത�ൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ഉദയ
ഗിരി. കൂടാതെ 2017-18 വർഷം 100% നികുതി
പിരിവ് കൈവരിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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സ

ര്ക്കാര് മേഖലയിലെ 3
ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങ
ളുടെയും സേവനങ്ങളെ ഒരേ
സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പി
ലാക്കിയ ആര�ോഗ്യസമുച്ചയം
പിന്നോക്ക പഞ്ചായത്തായ
കേരളശ്ശേരിയുടെ ഈ വര്ഷ
ത്തെ മാതൃകാ പദ്ധതിയാണ്.
അല�ോപ്പതി (പ്രാഥമികാര�ോ
ഗ്യകേന്ദ്രം), ആയ്യുര്വ്വേദ (ഡി
സ്പെന്സറി), ഹ�ോമിയ�ോ (ഡി
സ്പെന്സറി) എന്നിവയാണ്
നിലവില് ഒന്നിച്ച് ഒരേ ക�ോ
മ്പൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പി.എച്ച്.സി. ക�ോമ്പൗണ്ടില്
നേരത്തെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത്
നിര്മ്മിച്ച
കെട്ടിടത്തിൽ
ഹ�ോമിയ�ോ ഡിസ്പെന്സറിയും
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. ല�ോക
ബാങ്ക് നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടി
ടത്തിലേക്ക് ആയ്യുര്വ്വേദ ഡി
സ്പെന്സറിയും ഈ വര്ഷം
മാര്ച്ച് 18 മുതൽ പ്രവര്ത്തനം
ആരംഭിച്ചത�ോടെ ആര�ോഗ്യസ
മുച്ചയം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാ
ത്ക്കരിച്ചു.
ല�ോകബാങ്ക്
സഹായ
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ത്തോടെ പഞ്ചായത്തി
ന്റെ സ്ഥലത്ത് 382 ച.മി.
വിസ്തീര്ണ്ണത്തിൽ കമ്മ്യൂ
ണിറ്റിഹാൾ നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിയാക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞതും ഈ വര്ഷം
തന്നെ. പ�ൊതുമരാമത്തുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്ര
വര്ത്തികളും കൃത്യ സമയ
ത്തു തന്നെ തുടങ്ങുന്നതിനും
പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനും ഭരണസമിതി
സാധിച്ചു.
വികസനകാര്യത്തില് രാഷ്ട്രീയവ്യ
ത്യാസം മറന്ന് പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന
പഞ്ചായത്തിനെ മറ്റ് മുന്നോക്ക പഞ്ചായ
ത്തുകളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തി
ക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം നേടുന്നു
തിന്
പഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമിതി
ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവര്ത്തിച്ചു എന്നതാണ്
അഭിമാനകരമായ നേട്ടം. ഇതിനു പിന്തുണ
നല്കുന്ന രീതിയില്തന്നെ എല്ലാ നിര്വ്വ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിമിതികള്ക്കു
ള്ളിലും പരമാവധി പഞ്ചായത്തിനെ
സഹായിച്ചു എന്നതും പ്രസ്താവ്യം തന്നെ.
പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചതു

ക�ൊണ്ടുമാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണഫലം ലഭി
ക്കുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ്, ഈ സാമ്പ
ത്തിക വര്ഷം പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്
ചില മാറ്റങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളാൻ ഭരണസ
മിതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ
എണ്ണം കുറച്ച് നിലവാരം കൂട്ടി കൂടുതൽ
ജനങ്ങള്ക്ക് വികസനം ലഭ്യമാകുന്ന
രീതിയിൽ സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതി
കൾ പൂര്ത്തീകരിക്കുക എന്നതാണ്
ഇപ്പോഴത്തെ നയസമീപനം.

പ്രസിഡന്റ്
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ജ

പ്രസിഡന്റ്
ഭരണസമിതി

136

പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ഏപ്രില് 2018

നമനസ്സുകളെ ത�ൊട്ടറിഞ്ഞ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലൂടെ
ഒരുമനയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ല് അഭിമാനനേട്ടം
കൈവരിച്ചു.
പഞ്ചായത്തിന്റെകമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള് നവീകരണം, കമ്മ്യൂണി
റ്റി ഹാള് സ�ോളാര് പാനല്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള് ഖരമാലിന്യ സം
സ്കരണം, ആര്ട്ട് ഫില്ട്ടറേഷന് വഴി ജലശുദ്ധീകരണ
സംവിധാനം
എന്നീ പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ
ഫലമായി പഞ്ചായത്തിന്റെതനത് വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്
സാധിച്ചു. ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപി ച്ചതുവഴി മലി
നീകരണം ഒരു പരിധിവരെ തടയുവാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആര്ട്ട്
ഫില്ട്ടര് സ്ഥാപിച്ചതു വഴി ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ജനങ്ങള്ക്ക്
നല്കുവാന് സാധിച്ചു. സ�ോളാര് പാനല് ഓണ് ഗ്രിഡ് സംവിധാന
ത്തിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചതുവഴി അധികം വരുന്ന വൈദ്യുതി കെ
എസ് ഇ ബി ക്ക് നല്കാനും സാധിച്ചു. നിലവിലുള്ള ശ്മശാനം
വാതക
ശ്മശാനമായി
ആധുനിക
രീതിയിലുള്ള

ജീവനക്കാര്

രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. പഞ്ചായത്തില് ശിശു സൗഹൃദ അങ്കണ
വാടി ഈ ഫണ്ടില് നിന്നും വകയിരുത്തി നിര്മ്മിച്ചു. എസ്
സി വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടിക ള്ക്കായി ലാപ്ടോപ്പ്, ഫര്ണിച്ച
ര്, സൈക്കിള് എന്നിവ നല്കി. രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം
അനുഭവിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തില് എസ് സി വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്
വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിനായി ഫൈബര് ടാങ്ക് നല്കി. വയ�ോ
ജനങ്ങള്ക്കായി കട്ടില് നല്കി. മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനായി
ബയ�ോഗ്യാസ്,
കിച്ചന്ബിന്,
പ�ോട്ട് കമ്പോസ്റ്റ്, എന്നീ പ്രവ
ര്ത്തികള് നടപ്പിലാക്കി.
വേള്ഡ് ബാങ്ക് വിഹിതമായി
2 ക�ോടി രൂപ പഞ്ചായത്തിന്
അനുവദിച്ചതില് 6325000 രൂപ
കേരള
വാട്ടര്
അത�ോറിറ്റി
ഗാര്ഹിക കണക്ഷനും ലൈന്
എക്സ്റ്റന്ഷനും അടക്കം 289 ഗു
ണഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് ഹൗസ് കണ
ക്ഷനുകള് നല്കി 13 വാര്ഡുള്ള
പഞ്ചായത്തിന്റെ 6 വാര്ഡുകളില്
സമ്പൂര്ണ്ണ കുടിവെള്ള കണക്ഷന്
നല്കാന് സാധിച്ചു.
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എന്.കെ. ഷൗക്കത്തലി
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-18
വര്ഷത്തെ
പദ്ധതി വരുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയതാണ്
വിഹിതം കൃത്യമായി പൂര്ണ്ണ വയ�ോസ്മിതം പദ്ധതി. അവര്ക്ക് ഒത്തു
ത�ോതില് വിനിയ�ോഗിക്കാന് സാധിച്ചു. ചേരുന്നതിനും അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവെയ്ക്കു
പാര്ശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവര്ക്കും പ്രത്യേക ന്നതിനും അവസരമുണ്ടാക്കുകയും മാന
പരിഗണന നിര്ബന്ധമായും ആവശ്യമു സിക�ോല്ലാസ
യാത്രകള്
ള്ളവര്ക്കും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സാമ്പത്തി
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്ത കമായി പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്കായി
നങ്ങള് കാഴ്ചവയ്ക്കാന് കഴിഞ്ഞു. ശുചിത്വം, ചെറുകിട വ്യവസായ പരിശീലനം നല്കി
പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, പ്ലാസ്റ്റിക് നിര്മ്മാ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും
ര്ജ്ജനം, ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹനം, കു സാഹചര്യം ഒരുക്കി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയി
ടിവെള്ളം എന്നീ മേഖലകളിലും സ്വയം ല് പ്രച�ോദനം ഉള്ക്കൊണ്ട് അവര്
പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാന് സാധിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ പ�ൊതു പരിപാടികളി
ഊര്ങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്തിന്റെ വിജ ല് സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നു.
യകാരണം ഇത�ൊക്കെയാണ്.

2017

പഞ്ചായത്ത് ഈ വര്ഷം നടപ്പിലാ
ക്കിയ പ്രത്യേക പദ്ധതികള് താഴെ പറയു
ന്നു

വയ�ോസ്മിതം

വയ�ോജനങ്ങളെ സമൂഹത്തി
ന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടു
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തുടി

(Tribal Heritage
Development Initiative)

&

Urangattiri

പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിത
രീതി മികവുറ്റതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ കൃഷി, സ്വയം ത�ൊഴില്,
വിദ്യാഭ്യാസം,
സാംസ്കാരികം,
ആര�ോഗ്യം, എന്നീ മേഖലകളില്
സമഗ്ര പുര�ോഗതിക്കുള്ള പദ്ധതി

നടപ്പിലാക്കി. യുവാക്കള്ക്ക് പ്രഥമ പരി
ഗണന നല്കി പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണ
ത്തിലും സംഘാടനത്തിലും നടത്തിപ്പി
ലും
അവരുടെ
ഇടപെടലുകള്
ഉറപ്പാക്കിയതിനാലാണ് "തുടി" പട്ടിക
വര്ഗ്ഗമേഖലയില് ഏറെ സ്വീകാര്യമായ
ത്.

ജൈവകൃഷി മാതൃകാ വിദ്യാലയം

പഞ്ചായത്തിലെ വെറ്റിലപ്പാറ ഗവ.
ഹൈസ്കൂളിനെ മാതൃകയാക്കി ക�ൊണ്ട്
വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഇടയില് ജൈവകൃഷി
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപ്പിലാ
ക്കിയ പദ്ധതി സംസ്ഥാന തലത്തില് പു
രസ്കാരത്തിന് അര്ഹമായി.

ജലസംരക്ഷണം
വിദ്യാര്ത്ഥികളിലുടെ

പഞ്ചായത്തിലെ ഓടക്കയം ഗവ. യു
പി സ്കൂളില് നടപ്പിലാക്കിയ ജലസുരക്ഷാ
പദ്ധതി ല�ോകബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധി
കളുടെ മികച്ച പ്രവര്ത്തനത്തിനുള്ള
അംഗീകാരം നേടി. സ്കൂളിലെ ജലസുര
ക്ഷാ സേനയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂര്ണ്ണ ജലസുരക്ഷാ
പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാ
ണ് നയിക്കുന്നത്.

കരുതണം നാളേക്കായി
...(ജല സംഭരണ മാതൃകകള്
നിര്മ്മിക്കല്)

കൃഷി വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച്
ഓര�ോ വാര്ഡിലും ഓര�ോ അയല്സഭാ
പ്രദേശങ്ങളിലും മാതൃകാ മഴവെള്ള സംഭ
രണികള് നിര്മ്മിക്കുകയും അത് മറ്റു പ്ര
ദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് സ്വന്തം സ്ഥ
ലത്ത് ജലസംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്താന് പ്രച�ോദനമാവുകയും ചെയ്തു.
SCP,
TSP
ഫണ്ടുകളുടെ
വിനിയ�ോഗം പൂര്ണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കു
ന്നതിന് വാര്ഡുതലങ്ങളില് ഓര�ോ 2
ആഴ്ചകൂടുമ്പോഴും പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ
അവല�ോകന യ�ോഗം വാര്ഡ് മെമ്പറുടെ
സാന്നിദ്ധ്യത്തില് ചേരുകയും മാസത്തി
ല�ൊരിക്കല് നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുതല
അവല�ോകന യ�ോഗത്തില് പുര�ോഗതി
ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും പ�ോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കില്
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സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്
ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായി നടപടികള്
നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
വേഗത്തിലാക്കുന്നു. ജനങ്ങള്ക്കും പദ്ധ
തിയുടെ പുര�ോഗതിയെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപ
ങ്ങള�ോ, നിര്ദ്ദേശങ്ങള�ോ ഉണ്ടെങ്കില്
അത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയും
സെക്രട്ടറിയെയും അറിയിക്കുന്നതിന് സം
വിധാനമുണ്ട്.
വരും വര്ഷം പദ്ധതികളുടെ മേഖലാ
അടിസ്ഥാനത്തില് 5 അംഗ വിദഗ്ദ്ധസമി
തി രൂപീകരിക്കുകയും പദ്ധതി നിര്വ്വഹ
ണം RBM (Result based Management)
മാതൃകയിലാവുകയും ചെയ്യും. വര്ക്കിംഗ്
ഗ്രൂപ്പ് യ�ോഗം മുതല് പദ്ധതി അംഗീകാരം
ലഭ്യമാകുന്നത് വരെയും ഓര�ോ പദ്ധതിയു
ടെയും വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഉദ്ദേശ
ലക്ഷ്യങ്ങള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഭാവനം
ചെയ്യും. ഓര�ോ പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്തി
ലും എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുന്നു
ണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെ
പദ്ധതികള്ക്ക് കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക
അച്ചടക്കവും വികസനത്തില് സാമൂഹിക
മാറ്റം ഉറപ്പു വരുത്തലു സാധിക്കും.
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കൂത്തന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

2017

മായ മുരളീധരന്
പ്രസിഡന്റ്

-18 വര്ഷത്തെ പദ്ധതി നിര്വ്വ
ഹണത്തില് 144.51 ശതമാനം
പുര�ോഗതി കൈവരിക്കാന് കുത്തനൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുത്തനൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
വികസന കാര്യങ്ങളില് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഭര
ണസമിതിയും പരിപൂര്ണ സഹകരണ
മന�ോഭാവത്തോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നി
ര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉള്ളതിനാലാ
ണ് കുത്തനൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഈ
നേട്ടം കൈവരിക്കാന് സാധിച്ചത്.
ഓര�ോ മാസവും ആദ്യ ആഴ്ചയില്ത്ത
ന്നെ എല്ലാ മെമ്പര്മാരുടെയും നിര്വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യ�ോഗം ചേര്ന്ന്
പദ്ധതികളുടെ നിര്വ്വഹണത്തെ സംബ
ന്ധിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും വിലയിരുത്തുക
യും ചെയ്തിരുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം ഗവണ്മെ

ഭരണസമിതി
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ന്റ് നിര്ദ്ദേശ പ്രകാരം ഓര�ോ പാദവര്ഷങ്ങ
ളിലും നിര്വ്വഹണം നടത്തേണ്ട പദ്ധതി
തുകകളുടെ വിലയിരുത്തല്, പദ്ധതി നി
ര്വ്വഹണത്തിന് തടസ്സമായി വരുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങളുടെ നിര്ദ്ധാരണത്തിനുതകുന്ന വിധ
ത്തില് മെമ്പര്മാര് നടത്തിയിരുന്നു.
അതുപ�ോലെ പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ സമയ
ത്ത് ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യത്തിലെ
ത്തിക്കാന് വാര്ഡ് മെമ്പര്മാര് അവരെ
പ്രത്യേകം സഹായിച്ചിരുന്നു.
ല�ോകബാങ്കിന്റെ ഫണ്ട് ലഭിച്ചത് കു
ത്തനൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒരനുഗ്രഹ
മായിട്ടുണ്ട്. കുഴല്മന്ദം ബ്ലോക്കിലെ 7
പഞ്ചായത്തുകളില് ഏറ്റവും പിന്നോക്ക
മായ (സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപര
മായും) പഞ്ചായത്താണിത്. കെട്ടിട
നികുതിയും ത�ൊഴില് നികുതിയും ഇല്ലാതെ

യാത�ൊരു വരുമാനവും ഈ പഞ്ചായത്തി
ല് ഇല്ല.
അതുക�ൊണ്ട് ല�ോകബാങ്കിന്റെ ധന
സഹായംക�ൊണ്ട് കുത്തനൂര് ഗ്രാമവാസി
കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്ന
ഒരു നൂതന പ്രോജക്ടായ ഹൈടെക് മാതൃ
കയിലുള്ള ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം സ്ഥാ
പിക്കാന് സാധിച്ചു. പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ
കേന്ദ്രത്തിന്റെ സബ്സെന്റര് ത�ോലനൂരി
ല് 15 ലക്ഷം രൂപ ചെലവില് പുതിയതാ
യി പണി കഴിപ്പിച്ചു. ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയ
ത്തിന്റെ അവസാന സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട്
ക�ൊണ്ട് ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയത്തിലേ
ക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റ�ോഡ് ഇന്റര്ല�ോക്ക്
ചെയ്ത് പണി പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതുപ�ോലെ കര്ഷകരുടെ ക്ഷേമ

ത്തിന് തെയ്യാണ്ടിക്കടവിലും കാക്കറക്കു
ണ്ടിലും രണ്ടു ചെക്കുഡാമുകള് നിര്മ്മി
ക്കാന് സാധിച്ചു.
തെയ്യാണ്ടിക്കടവ് ചെക്ക് ഡാം നി
ര്മ്മിക്കുക വഴി 45 ഹെക്ടര് സ്ഥലത്തും
കാക്കറക്കുണ്ട് ചെക്ക് ഡാം നിര്മ്മി
ക്കുക വഴി 50 ഹെക്ടര് സ്ഥലത്തും
അത്രയും തന്നെ സ്ഥലം പെരുങ്ങോട്ടുകു
റിശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങ
ള്ക്കും
ഉപകരിക്കത്തക്കവിധത്തില്
ജലസേചന സൗകര്യം നിലവില്വന്നു.
അത�ോട�ൊപ്പം ആധുനിക രീതിയിലുള്ള
രണ്ട് അങ്കണവാടികള് ക�ോതമംഗല
ത്തും കാരക്കോടും സ്ഥാപിക്കുവാന് സാ
ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന് ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്കനു
സരിച്ച് എല്ലാ വാര്ഡിലും വികസന

പ്രസിഡന്റ്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യ
ക്തിഗത ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തി
ലും ധാരാളം പേര്ക്ക് ഗുണപ്രദമായ
പദ്ധതികള് ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പി
ലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജീവനക്കാര്
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അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രിസ്റ്റി സൈമണ്
പ്രസിഡന്റ്

തി

രുവനന്തപുരം ജില്ലയില് ചിറയി
ന്കീഴ് ബ്ലോക്കില് അറബിക്കടലി
നും അഞ്ചുതെങ്ങ് കായലിനും മദ്ധ്യേ
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും 3.36 ച.കി.മീ.മാത്രം
വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ളതുമായ ഒരു പഞ്ചായത്താ
ണ് അഞ്ചുതെങ്ങ്. അഞ്ചുതെങ്ങ് ക�ോട്ട,
ലൈറ്റ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ ചരിത്രസ്മാരക
ങ്ങളും കുമാരനാശാന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ
കായിക്കരയും ഈ പഞ്ചായത്തിലാണ്.
ജനസംഖ്യയിലേറിയ പങ്കും മത്സ്യബന്ധ
നവും അനുബന്ധത�ൊഴിലുകളും ക�ൊണ്ട്
ഉപജീവനം
നടത്തുന്നവരാണ്.
ഏകദേശം 23000 ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ
പഞ്ചായത്തിനെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ
ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പ്രദേശങ്ങളില�ൊ
ന്നായാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തീരദേശപരിപാലന നിയമം പ്രകാരം
CRZ-III മേഖലയില് ഉള്പ്പെടുന്ന ഈ
പ്രദേശത്ത് നിര്മ്മാ ണപ്രവര്ത്തനങ്ങ
ള്ക്ക് ഏറെ നിയന്ത്രണങ്ങള് ഉണ്ട്.
തനതു വരുമാനം ഏറെ കുറവായ ഈ
പഞ്ചായത്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ
തരണം ചെയ്താണ് പദ്ധതി നിര്വഹണ
ത്തില് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്
ഭരണസമിതി
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ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് 2017
ജൂണ് 6-ാം തീയതി തന്നെ ജില്ലാ ആസൂ
ത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
76115958 രൂപ അടങ്കലുള്ള 120 പദ്ധതി
കളാണ് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെ
ട്ടിരുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് മാസം ആദ്യ വാര
ത്തില് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി
അംഗീകരിച്ച് അന്തിമമാക്കിയ ഗുണഭ�ോ
ക്തൃ ലിസ്റ്റ് നിര്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക്
കൈമാറി. തുടര്ന്ന് പദ്ധതിനിര്വഹണ
ത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതല് തന്നെ നിര്വ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യ�ോഗങ്ങള് നി
രന്തരം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും പദ്ധതി
നിര്വഹണത്തില് വരുന്ന തടസങ്ങള്
ചര്ച്ച ചെയ്യുകയും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്
ജനപ്രതിനിധികള് മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും
ചെയ്തു. അര്ഹരായ ഗുണഭ�ോക്താക്കള്
കുറവായ പദ്ധതികള്ക്ക് അധിക ഗുണ
ഭ�ോക്തൃലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു നല്കിയും നി
ര്വഹണം സാദ്ധ്യമാകാത്ത പദ്ധതികള്
ഭേദഗതി ചെയ്ത് പുതിയ പദ്ധതികള്ക്ക്
രൂപം നല്കിയും നിര്വഹണ തടസങ്ങള്

പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര തീരുമാ
നങ്ങള് എടുത്തു നല്കിയും ഭരണസമിതി
നിര്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പമുണ്ടാ
യിരുന്നു.
പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങള് 1000 ല്
താഴെ മാത്രമേയുള്ളൂവെങ്കിലും ജനങ്ങളു
ടെ ആവശ്യങ്ങള് കണ്ടറിഞ്ഞ് അനുയ�ോ
ജ്യമായ പദ്ധതികള്ക്ക് രൂപം നല്കിയത്
കാരണം എസ്.സി.പി. വിഹിതവും
മികച്ച രീതിയില് ചെലവഴിക്കാനായി.
മെച്ചപ്പെട്ട ഭവനം, കുടിവെള്ളം, ആര�ോ
ഗ്യസംരക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം തുട
ങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള് ലഭ്യ
മാക്കാനാണ്
പദ്ധതി
തുകയുടെ
ഭൂരിഭാഗവും വിനിയ�ോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാ
ങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
കുറവും പദ്ധതിയുടെ അന്തിമഘട്ടത്തില്
ധനകാര്യകമ്മിഷന്
വിഹിതം
തികയാതെ വന്നതും പ്രതികൂലഘടകങ്ങ
ളായെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും
ചിട്ടയാര്ന്നതും
ആത്മാര്ത്ഥതയുള്ളതുമായ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളാണ് നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിന്
ഉതകിയത്.

കൃഷിക്ക് അനുയ�ോജ്യമായ ഭൂമിയും
മൃഗസംരക്ഷണത്തിന് അനുയ�ോജ്യമായ
ഘടകങ്ങളും കുറവാണെങ്കിലും കൃഷി, മൃഗ
സംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം എന്നീ
മേഖലകളില് വികസനഫണ്ട് വിഹിതം
100% ചെലവഴിക്കാന് കഴിഞ്ഞുവെന്നത്
പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ
ളം അഭിമാനാര്ഹമാണ്. 500 മത്സ്യ
ത്തൊഴിലാളി
വനിതകള്ക്ക്
ഐസ�്ബോക്സ്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക
ള്ക്ക് കട്ടമരം, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളു
ടെ മക്കള്ക്ക് പഠനത്തിനാവശ്യമായ
ഫര്ണിച്ചര് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കി.
രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടു
ന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2017-18 വാര്ഷിക
പദ്ധതിയിലുള്പ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്തി
ലുടനീളം കുടിവെളള കിയ�ോസ്കുകള്
സ്ഥാപിക്കുകയും വാക്കംകുളത്ത് കുടിവെ
ള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ
ഘട്ടമായി കുളം നവീകരണം നടത്തുക
യും ചെയ്തു. 60 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഗാര്ഹിക

കുടിവെള്ള കണക്ഷന് എടുക്കുന്നതിന്
ധനസഹായം നല്കി. പഞ്ചായത്തിന്റെ ചി
രകാലാഭിലാഷമായ സ്വന്തം ഉടമസ്ഥത
യില് ഒരു മാര്ക്കറ്റ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീ
കരിക്കാന്
കഴിഞ്ഞതും 2017-18
വര്ഷമാണ്.
നിര്മ്മാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് നി
യന്ത്രണങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കിലും വെള്ളക്കെ
ട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിലുടനീ
ളം ഓടകള് നിര്മ്മിച്ചും ചെറു റ�ോഡുകളും
നടപ്പാതകളും നിര്മ്മിച്ചും റ�ോഡുകള്
അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയും പശ്ചാത്തലമേ
ഖലയിലും മികച്ച രീതിയില് തുക ചെല
വഴിക്കാനായി.
2017-18 വര്ഷം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് ഊര്ജസ്വലമാക്കി
യും പിഴവുകള് തിരുത്തിയും അടുത്ത

പ്രസിഡന്റ്

വര്ഷവും മികച്ച നേട്ടങ്ങള് കൈവരിക്കാ
നാകുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയ�ോടെയാണ്
അഞ്ചുതെങ്ങ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2018-19
വര്ഷത്തെ എതിരേല്ക്കുന്നത്.

ജീവനക്കാര്
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വി. വി. രമേശന്
ചെയര്മാന്

ഉ

ത്തര മലബാറിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ
സാംസ്ക്കാരിക കേന്ദ്രമായിരുന്ന കാ
ഞ്ഞങ്ങാട് ഇന്ന് കാസറഗ�ോഡ് ജില്ലയി
ലെ അതിവേഗം വികസിക്കുന്ന നഗരമാ
ണ്. 43 വാർഡുകളും എഴുപത്തഞ്ചായിര
ത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുമുള്ള ഈ
നഗരം മത്സ്യ വിപണത്തിന് ആധുനിക
സംവിധാനങ്ങളുള്ള മാർക്കറ്റൊരുക്കി
സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുക
യാണ്. അതിലൂടെ ഒരു പുതിയ ത�ൊഴിൽ
സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ തന്നെ മുഖമുദ്രയാവു
കയാണ്.
അറബിക്കടൽ പടിഞ്ഞാറൻ അതി
രിടുന്ന നഗരത്തിൽ തീരദേശത്തോടുരു
മ്മി കിടക്കുന്ന വാർഡുകൾ ഏഴെണ്ണമാ
ണ്.മത്സ്യ ബന്ധനവും വ്യാപാരവും
തന്നെ അവിടങ്ങളിലെ പ്രധാന ഉപജീ
വന മാർഗ്ഗം.ആ സ്പന്ദനം കാഞ്ഞങ്ങാട്
മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലെത്തായാൽ നമുക്ക് തി
രിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. നഗരത്തിന്റെ
യും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും മാത്ര
മല്ല കിഴക്കൻ മലയ�ോര മേഖലയിലെ
വലിയ�ൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ കുടി
ആശ്ര യമാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ക�ോട്ടച്ചേ
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രിയിലെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ്. ഒരേ സമയം
മ�ൊത്ത വിതരണവും ചില്ലറ വിൽപനയും
നടക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതകൂടിയുണ്ട്
ഈ മാർക്കറ്റിന്. പരിമിതമായ സാഹച
ര്യങ്ങളിൽ ദുർഗന്ധപൂരിതമായ പരിസര
ത്ത് വീർപ്പ്മുട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മൽസ്യ
മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാ
ത്തവിധം മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
ആധുനിക കെട്ടിടം, ചില്ലിട്ടു മൂടിയ മാംസ
വിൽപന സ്റ്റാളുകൾ, ത�ൊഴിലാളികൾക്ക്
സൗകര്യമായി ഇരുന്ന് വിൽപന നട
ത്താവുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാന
ങ്ങൾ, ഏകീകൃത യൂണിഫ�ോം, സി.
സി.ടി.വി, മാസത്തില�ൊരു തവണ മെ
ഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, 2017-18 ജനകീയാ
സൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർ
ത്തീകരിച്ച മലിനജല സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റ്.
നവീകരണം - ഇവിടെ ക�ൊണ്ട് അവസാ
നിക്കുന്നില്ല.പ്ലാന്റിന്റെ സംരക്ഷണത്തി
നും മാർക്കറ്റിന്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണ
ത്തിനും തുടർപദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം
ചെയ്ത് ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഗരസഭ.
കാഞ്ഞങ്ങാട് പഞ്ചായത്തായിരുന്ന
കാലം മുതൽ ന�ോർത്ത് ക�ോട്ടച്ചേരിയി
ലെ വിജനമായ പ്രദേശത്താണ് മീൻ

ചന്ത പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നത്. 1984 ൽ
കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയായി ഉയർത്ത
പ്പെട്ടത�ോടെ
നഗരമധ്യത്തിലെ
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് വടക്ക് കിഴക്കായി
കലട്ര കുടുംബം സൗജന്യമായി നൽകിയ
18 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് താൽക്കാലിക
ഷെഡ് പണിത് മൽസ്യ മാർക്കറ്റ് പ്രവർ
ത്തനമാരംഭിച്ചു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്ര
ത്യേകത ന�ോക്കിയാൽ ഈ സ്ഥലം
മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന് അനുയ�ോജ്യമായിരു
ന്നില്ല.നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശ
മായതിനാൽ വെള്ളക്കെട്ട് പതിവ് കാഴ്ച
യായിരുന്നു.
കുന്നു കൂടിയ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നു
ള്ള ദുർഗന്ധം ക�ോട്ടച്ചേരിയിലും പരിസര
പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും
വ്യാപിച്ചിരുന്നു.
അതു ക�ൊണ്ട് തന്നെ ജനകീയ പ്രതിഷേ
ധം ഉയർന്നു വരികയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യാ
വകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതി സമർപ്പിച്ച
തിനെ തുടർന്ന് ജസ്റ്റീസ് പരീത് പിള്ള
വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വി
ശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു.തു
ടർന്നും ദുരിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കപ്പെടാ
തെപ�ോയപ്പോൾ
പൗരസമിതി
ഹൈക്കോടതിയെ
സമീപിക്കുകയും
ഹൈക്കോടതി കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുക
യും ചെയ്തു.മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന്റെ ഗുരുതരാ
വസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ആര�ോഗ്യ പ്രശ്ന

ങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും നിലവിലെ
മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ ഉൾ
പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണ
മെന്നും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നെങ്കി
ലും അനുയ�ോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ
കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല.ക�ോടതിയല
ക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പൗരസമിതി പ�ോകാനി
രുന്നപ്പോഴാണ് 2005ൽ അഡ്വ: കെ. പുരു
ഷ�ോത്തമൻ നഗരപിതാവായിരിക്കെ
പൗരസമിതിയുമായി
പ്രശ്നത്തിന്റെ
ഗൗരവം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരമാർഗ്ഗ
ങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്. നിലവിലെ 18
സെന്റ് സ്ഥലത്തിനു പകരം ഒരു ഏക്കർ
സ്ഥലം നഗരസഭ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ
കുറിച്ച് ആല�ോചിച്ചു. അതനുസരിച്ച്
നിലവിൽ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന് സ്ഥലം
നൽകിയ കലട്ര കുടുബാംഗങ്ങളുമായി
ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ വടക്ക് മാറി 40
സെന്റ് സ്ഥലം വിട്ട് നൽകാമെന്നറിയി
ച്ചു. ഈ സ്ഥലം നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച
പ്പോൾ പഴയ 18 സെന്റ് സ്ഥലം തിരികെ
നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നഗരസഭ
യ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടി അനുയ�ോജ്യമായ സ്ഥലം
ലഭ്യമായതിനെ തുടർന്ന് 2006ൽ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പാല�ൊളി മു
ഹമ്മദ് കുട്ടി ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർ
ത്തികരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് നൽകി
യെങ്കിലു ദുരിതങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല.
മാലിന്യവും മലിനജലവും നിറഞ്ഞ ചുറ്റു
പാട് മഴക്കാല ര�ോഗങ്ങളെ മാരകമാക്കി.
മീൻ വിൽക്കുന്ന ക�ോംപ്ലക്സിന്റെ നിലം
ടൈൽ പാകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വെള്ള
ക്കെട്ട് മൂലം വഴുക്കലായതിനാൽ മാർക്ക
റ്റിലെത്തുന്നവർക്ക് കാൽ നടപ�ോലും
പറ്റുന്നില്ലെന്ന് വന്നപ്പോൾ ടൈൽസ്
മാറ്റി ക�ോൺക്രീറ്റ് ഷീറ്റ് പാകി. ദിനം പ്ര
തിയുണ്ടാവുന്ന മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടാ
നായി 4 കുഴികൾ നിർമ്മിച്ച് സ്ലാബിടു
യും ചെയ്തു. കൂടാതെ ബയ�ോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്
പണി കഴിപ്പിച്ചു. ഇത്രയ�ൊക്കെ സംവി
ധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയെങ്കിലും ത�ൊഴിലാ
ളികൾ റ�ോഡരികിലെ മലീന ജല
ത്തിൽ ഇരുന്നുള്ള വിൽപന തുടർന്നു. 40
സെന്റ് സ്ഥലത്ത് മത്സ്യ മാംസ വിപണന
കേന്ദ്രം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നശിക്കു
മ്പോൾ ക�ോട്ടച്ചേരി തീരദേശ റ�ോഡു
മുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റ�ോഡു വരെ
യുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി മത്സ്യത�ൊ
ഴിലാളികൾ അനധികൃതമായി മത്സ്യവ്യാ
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പഴയ മാര്ക്കറ്റ്

പാരം
നടത്തി
യാത�ൊരു
മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെ സ്റ്റാളുകൾ പ്രവർ
ത്തിച്ചു. മീൻ നാറ്റം കാരണം ജനത്തിന്
സഞ്ചരിക്കാൻ വയ്യാതായി ഇത�ൊക്കെ
കണ്ട് പ�ൊറുതിമുട്ടിയ നഗരം പഴയ അവ
സ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പ�ോവുമ�ോ എന്ന്
ആശങ്കപ്പെട്ടു. അടിയന്തരമായും മത്സ്യ
മാർക്കറ്റിനകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരി
ക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഇടപെടൽ നടത്തണ
മെന്ന ആവശ്യമുയർന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ
ഭരണസമിതി നഗരസഭയിൽ അധികാര
മേൽക്കുന്നത്. ഭരണ സമിതിയുടെ ആദ്യ
പരിഗണന ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലെ മത്സ്യ
മാർക്കറ്റ് നവീകരണമായിരുന്നു. സാങ്കേ
തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു.
ഭരണ സമിതി നൽകിയ പിൻതുണ
എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തിരസ്ക്കരിച്ച്
ഇന്നത്തെ നിലയിൽ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ്
യഥാർത്ഥ്യമാക്കി. പഴയ നിർമ്മാണ പ്ര
വർത്തനങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ടൈൽസ്
പാകിയ തറയും, ഫാനുകളും, വൈദ്യുതി
വിളക്കുകളും,മീനുകൾ കേടുകൂടാതെ സൂ
ക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കി
മാംസ കച്ചവടം അടച്ചുറപ്പുള്ള മുറികളി
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ലേക്ക് മാറ്റി. സഞ്ചാര യ�ോഗ്യമല്ലാത്ത
പ്രവേശന കവാടം മെക്കാഡം സംവിധാ
നത്തോടെ ടാർ ചെയ്തു സംരക്ഷിച്ചു, മലി
നജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നതിന് സംവിധാന
മുണ്ടായി, സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ
ഭാഗമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റ�ോഡ
രികിലും മാർക്കറ്റിന്റെ പടിഞ്ഞാറ്
വശത്തും ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കി. അലക്ഷ്യ
മായി പതിച്ചിരുന്ന വിവിധങ്ങളായ പര
സ്യങ്ങൾ നിര�ോധിച്ചു. മത്സ്യത�ൊഴിലാ
ളികൾക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്,
നിയതമായ സ്റ്റാളുകൾ, സ്റ്റാളുകളിൽ
നിന്ന് മലീന ജലം ഒഴുകി പ�ോകാൻ
സംവിധാനം രാവിലെ 6 മണി മുതൽ
രാത്രി 9 മണി വരെ മത്സ്യവിപണ
കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
ക്രമീകരണം. ഗ്രീൽസ് ഇട്ട് അടച്ചുറപ്പുള്ള
പ്രവേശന മാർഗ്ഗം എന്നിവ ഒരുക്കി.
ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മാർക്കറ്റിലെ
മലിനജലം സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
യുള്ള മലിന ജല ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാ
പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയായി
കഴിഞ്ഞു. ക�ോഴിക്കോട് ആസ്ഥാ നമായു
ള്ള റാം ബയ�ോളജിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാ
പനമാണ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചത് പ്ലാ

ന്റിന്റെ കമ്മീഷനിംഗ് നടത്തുന്നതിന�ൊ
പ്പം തന്നെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കും പരിസരത്ത് സൗന്ദര്യവൽക്കരണ
ത്തിനുമായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തന
ഫലമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മലിന
ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഇല
ക്ട്രോ ക�ൊയാഗുലേഷൻ എന്ന സാങ്കേ
തികവിദ്യയാണ് ഇവിടെ ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ടെക്നോളജി
യിൽ
മാലിന്യങ്ങൾ സെറ്റിൽമെന്റ്
ആയി മാറ്റപ്പെടുകയും ജലം ശുദ്ധമാക്കി
വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ
കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാ മെന്നത്
ഇത്തരം പ്ലാന്റിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.
എന്തായാലും പ്ലാന്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന
ത�ോടെ ആധുനികവൽകരണവും പൂർ
ത്തിയാവുകയും സൗന്ദര്യ വൽകരണവും
പ്രാവർത്തികമാവുകയും ചെയ്യുന്നത�ോടെ
കാഞ്ഞങ്ങാട് മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് ഒരു
ത�ൊഴിൽ സംസ്ക്കാരത്തിന് തന്നെ മാതൃക
യാവുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്

ഒ

രു പുഴ വീണ്ടെടുക്കുക, അത് ജനകീയ
യത്നമാക്കുക, പുത്തൻ ഒരറിവ്
ആയിരിക്കുമത്. പഴമക്കാർ കിള്ളിയാറി
നെപ്പറ്റ പല അറിവു പകരുന്നു. പുതുതലമു
റയ്ക്ക് പലതും അനുഭവമേയല്ല. വേനലിൽ
വരണ്ട് മെലിഞ്ഞ്, വർഷത്തിൽ ആർത്ത
ലച്ചൊഴുകി കടലിൽ ചേരുന്ന മലവെള്ള
പ്പാച്ചിലായ്, മാലിന്യക്കപ്പയായ്, അഴുക്കു
ചാലായ് ഒക്കെയാണ് ഇന്നുള്ളവർ കി
ള്ളിയാറിനെ കാണുന്നത് കയ്യേറ്റവും
മണ്ണിടിച്ചിലും മണലൂറ്റും നികത്തലും
എല്ലാം ചേർന്ന് മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ കി
ള്ളിയാർ...............
ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങൾ ഇതിനകം നടന്നു
കഴിഞ്ഞു. ഭൂവിനിയ�ോഗബ�ോർഡ്, ശാസ്ത്ര
സാഹിത്യ പരിഷത്, പ്രാദേശിക സന്ന
ദ്ധ സംഘങ്ങൾ അങ്ങനെ പലരും
പലവുരു ശ്രമിച്ച് മടങ്ങി. അറിവിന്റെ കുറ
വല്ല. വിജ്ഞാനക്കുറവുമില്ല. അവബ�ോധ
ത്തിന്റെ അഭാവമാണ്; സംസ്കാരത്തിന്റെ
ദുർബ്ബലതയാണ് ഇനിയും കിള്ളിയാറി

പ്രൊഫ.എ.സുഹൃത്കുമാർ
നെ നശിക്കാൻ വിടുന്നത്. ഈ തിരിച്ചറി
വിൽ നിന്നാണ് കിള്ളിയാര് ഒരുമ പിറ
ക്കുന്നത്. ഇന്നത് സർവജനാശ്ലേഷിയായ
ഒരു യത്നമായ്, പ്രസ്ഥാനമായ്, പ്ര
ക്ഷോഭമായ്, പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ്. ആ
അനുഭവപാഠങ്ങളിലൂടെ ഒരു നേർ
സഞ്ചാരം.

പദ്ധതി നിർദേശം പാതി സമ്മതം

ക�ൊടിതൂക്കിമലയിൽ നിന്ന് അഗ
സ്ത്യവന പർവതശിഖിരഭാഗമായി ശേ

ഷിക്കുന്ന, സഹ്യമലനിരകളുടെ സ്വാഭാ
വിക തുടർച്ചയായ ഒരു കുന്നിന്ചരിവ്
കരിഞ്ചാത്തിമൂലയെന്ന ചിറ (ഇന്നത്
വെട്ടുപ്രായമെത്തിയ റബ്ബർ ത�ോട്ടഭൂമിയാ
ണ് )യിൽ നിന്നും ഒറ്റക്കൊമ്പൻപാറ
യിൽ കിനിയുന്ന ച�ോലയിൽ നിന്നും
ഊറിയിറങ്ങുന്ന നീർചാലുകൾ ഒത്തു
ചേർന്നൊഴുകിയാണ് കിള്ളിയാർ ആകു
ന്നത്. പനവൂർ, ആനാട്, അരുവിക്കര,
കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ നെടുമ
ങ്ങാട് നഗരസഭ, തിരുവനന്തപുരം നഗര
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ശേഖരിച്ച് ഏഴ് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ
അവർ പഠിച്ചു. കുളിക്കാന�ോ കടിക്കാ
ന�ോ, കൃഷിയാവശ്യത്തിന�ോ കന്നുകാലി
കൾക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കാന�ോ പറ്റാത്തവി
ധം മലീമസമായ നിലയിലാണെന്ന
സ്ഥിതി വിവരം പരിസരവാസികൾക്കും
ഭരണ നേതൃത്വത്തിനും അവിശ്വസനീയ
മായിരുന്നു.

അഭൂതപൂർവമായ ജനകീയ
കൺവെൻഷൻ

ക�ോർപ്പറേഷനുകളിലെ ഏഴ് സർക്കിളു
കളിലെ 14 വാർഡുകളിലൂടെ ഒഴുകി 24.5
കില�ോമീറ്ററ�ോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ചെറു
നീർതട സാന്നിദ്ധ്യമാണ് കിള്ളിയാർ,
കിള്ളിയാർ
സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള
പ്രാഥമിക നിർദേശം 2016-17 വർഷക്കാ
ലത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ സംരംഭമായി
വികസന കൗൺസിൽ യ�ോഗത്തിനുമു
മ്പിൽ വച്ചകാര്യം ഓർമിക്കാതെ വയ്യ.
നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വികസന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തവർ
ക്ക്
ഭൂരിപക്ഷത്തിനും
പദ്ധതി
പ്രാപ്യമാകുമ�ോ എന്ന് സംശയവും
ശങ്കയും ആയിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്ത് പ്രസിഡന്റ് അസാമാന്യ ആർജവമാ
ണ് കാണിച്ചത്. നാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റുമാര് തികഞ്ഞ സ്ഥൈര്യ
ത്തോടെ പദ്ധതിനിർദേശം നൂതന പ്രോ
ജക്ട് രൂപത്തിൽ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമി
തിയിലെത്തിച്ച് അംഗീകാരം നേടി.
മൂട്ടിൽ മൂട്ടകടിച്ച ഏതാനും പേർ..........
ആവർത്തിച്ചുള്ള ഒത്തുചേരൽ. സമാന
ആശയഗതിക്കാര്.... വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്ത
നരീതിക്കാർ..... ക�ൊണ്ടും ക�ൊടുത്തും
അവർ
ഒരു
ധാരണയിലെത്തി.
എഴുതിയും വായിച്ചും തിരുത്തിയെഴുതി
യും ഒരു സമീപന രേഖയുണ്ടാക്കി.
ബ്ലോക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാര
വും
നേടി.
അപ്പോഴും
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് അനക്കമുണ്ടായി
ല്ല. അത്രവേഗം അങ്ങനെ ഒരു ചലനം ദൃ
ശ്യമാകാനും ഇടയില്ല. ഈ തിരിച്ചറി
വ�ോടെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ നേതൃത്വത്തിന്
മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ബ�ോധ്യപ്പെടു
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ത്തി. അത�ോടെ നഗരസഭാ തലവും
സജീവമായി. തുടർന്നുള്ള ഓര�ോ ഘട്ടവും
ആസൂത്രിതമായി മുന്നേറി. പാതി സമ്മ
തത്തെ പൂർണ ആവേശമാക്കി മാറ്റാനാ
യി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ സാ
ങ്കേതിക പിൻതുണാ സഹായവുമായി
കരകുളം ഗ്രാമീണ പഠനകേന്ദ്രം നില
ക�ൊണ്ടു.

വിദ്യാർഥിസംഘം പഠനപര്യടനം

പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം തിരുവനന്ത
പുരം ഗവ. ല�ോ ക�ോളേജിലെ 94
നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വ�ോളന്റിയർ
മാർ നടത്തിയ പഠനയാത്രയായിരുന്നു.
ഗ്രാമീണ പഠന കേന്ദ്രം ജി.ഐ.എസ്
പ്രക്രിയയിലൂടെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ 31 കൈ
ത�ോടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തൽസ്ഥിതി
പഠനം ഈ സംഘം ഒറ്റ ദിവസം ക�ൊണ്ട്
പൂർത്തീകരിച്ചു. രാവിലെ 9ന് പുഴയിൽ
നിന്നും ഓര�ോ കൈത�ോടും ആരംഭിക്കു
ന്ന മുഖത്ത് നിന്ന് കൈവഴിയുടെ തുടക്കം
വരെയുള്ള നിലവിലെ സ്ഥിതി വിദ്യാർ
ഥി സംഘം റിപ്പോർട്ടായി രൂപപ്പെടുത്തി.
നദീമുഖം നിറയുന്ന മാലിന്യം, ഒഴുകി
വരുന്ന മലിനജലം, സ്വകാര്യ വ്യക്തി
കൾ മണ്ണിട്ടുനികത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ, നീ
ര�ൊഴുക്ക് നിലച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം
ഭൂപടരൂപത്തിൽ അവർ റിപ്പോർട്ടാക്കി.
മറ്റൊരു സംഘം ആറ് വ�ോളൻറിയർമാർ
ചേർന്ന് പുഴയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥാനമായ
വഴയില മുതൽ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ തീർ
ഥങ്കര വരെ ഓര�ോ കില�ോമീറ്റർ ദൂരത്തി
ലുമുള്ള ജലഗുണനിലവാര പഠനം നിർവ
ഹിച്ചു.
വെള്ളത്തിന്റെ
സാമ്പിൾ

കിള്ളിയാർ ഒരുമ എന്ന പരിസ്ഥിതി
പരിപാലന ജനകീയ യത്നത്തിന്റെ
ആദ്യഘട്ടം 2018 മാര്ച്ച് 6 ന് നടന്ന ആഭൂ
തപൂർവമായ ബഹുജന കൺവെൻഷൻ
ആയിരുന്നു. സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷക
അസ്ഥാനത്താക്കി
നിറഞ്ഞു
ളെ
കവിഞ്ഞ ജനസാന്നിദ്ധ്യം പങ്കാളിത്ത
വും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും ഒത്തുചേർന്ന
ജനകീയ കൺവെൻഷൻ വേദിയിലാണ്
ഇന്നത്തെ കിള്ളിയാർ മിഷൻ പ്രഖ്യാപി
ക്കപ്പെട്ടത്. കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്ത് ഡ�ോ.ടി.എം.ഐസക് മുന്നോട്ട്
വച്ച ആശയങ്ങൾക്ക് മൂർത്തരൂപം
നല്കാൻ തുടർന്ന് ചേർന്ന മിഷൻ നിര്വ്വാ
ഹകസമിതിയ�ോഗം തീരുമാനിച്ചു. തദ്ദേ
സ്ഥാപനതലത്തിലുള്ള
ശഭരണ
ബഹുജന കൺവെൻഷനുകൾ, 31 കൈ
ത�ോടുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രാദേ
ശിക കൺവെന്ഷനുകൾ എന്നിവ
ചേരാനും അതാതിടങ്ങളിൽ ജനകീയ
സമിതികൾ രൂപപ്പെടുത്താനും തീരുമാ
നിച്ച് തീയതികൾ നിശ്ചയിച്ചു. പുഴയറി
വ് നടത്തം, പുഴയ�ോർമ ചിത്രീകരണം,
കലാസാംസ്കാരിക ഇടപെടൽ, ആര�ോ
ഗ്യസമിതി ഇടപെടൽ, സാങ്കേതിക
സമിതി യ�ോഗം എന്നിവയും തീരുമാനി
ച്ചു. എല്ലാ ബഹുജന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാ
നങ്ങളുടെയും നേതാക്കൾ, നിയമസഭാ
സാമാജികർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, സന്ന
ദ്ധസാമൂഹിക സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ
എന്നിവരെല്ലാം ചേർന്ന് കിള്ളിയാർ
മിഷൻ പ്രവർത്തനം ഘട്ടം ഘട്ടമായി മു
ന്നോട്ട് നീക്കി. ബഹുജനകൺവെൻഷനു
കൾ എടുത്ത പ്രതിജ്ഞയുടെ പ്രതിഫല
നമായി മാറി ഓര�ോ തലത്തിലുമുള്ള
ജനകീയ കൺവെൻഷനുകൾ.. ജലവി
ഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി.ത�ോമസ്,
ഹരിതകേരളം മിഷൻ വൈസ് ചെയർ
പേഴ്സൺ ഡ�ോ.ടി.എന്. സീമ, അഡ്വ.

പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തി നടത്തിയ മുന്നറിയിപ്പ്
പ്രവർത്തനമാണ്. മലിനീകരണ നിയ
ന്ത്രണ നിര�ോധന നടപടികൾ ന�ോട്ടീസ്
രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ,
സ്ഥാപനങ്ങള്, സംരംഭകർ എന്നീവരി
ലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരുപടികൂടി മു
ന്നോട്ടുപ�ോയി കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത്. പുഴയ�ോരത്ത് വർഷങ്ങളായി നി
ക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട മാലിന്യം നിർമാർജനം
ചെയ്യുന്ന ഊർജിത യത്നം നടപ്പാക്കിയ
ശേഷം മലിനീകരണ നിര�ോധനവി
ജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും നിർവ
ഹണ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിലാക്കുകയും
ചെയ്യാൻ പ്രാദേശിക ഭരണസ്ഥാപനം
സജ്ജമായി. യഥാർഥത്തിൽ കേവലം
ജലസംരക്ഷണ പരിസ്ഥിതി പരിപാലന
പ്രക്രിയക്ക് അപ്പുറം തദ്ദേശഭരണ വ്യവ
സ്ഥാപന പ്രക്രിയ കൂടിയായി ഈ ഉദ്യമ
ങ്ങൾ മാറി.

ഏകദിന ശുചീകരണ
പ്രവർത്തനം

ഡി.കെ.മുരളി എം.എൽ.എ, വി.കെ.മധു
(ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ) നെടുമ
ങ്ങാട് മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ചെറ്റച്ചൽ
സഹദേവൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്ര
സിഡന്റ് ബി.ബിജു എന്നിവർ എല്ലാ
ഘട്ടത്തിലും നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹി
ച്ചിരുന്നു. പ്രവർത്തന ഏക�ോപനത്തിൽ
രാഷ്ട്രീയ പിൻതുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ
മുൻ ജില്ലാ പ!ഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
കൂടിയായ ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ വഹിച്ച
പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

പുഴയറിവ് നടത്തം

രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട 29 പ്രാദേശിക
സമിതികളുടെ തീരുമാനവും പങ്കാളിത്ത
വും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ വമ്പി
ച്ച ജനകീയ ബ�ോധവൽക്കരണ കൂട്ടായ്മ
യായിരുന്നു 2018 ഏപ്രിൽ 5ന്റെ
പുഴയറിവ് നടത്തം. ഉത്ഭവസ്ഥാനം
മുതൽ വഴയില വരെ ആറ് ക്ലസ്റ്ററുകളായി
21 കില�ോമീറ്റർ ദൂരം പുഴയിലൂടെയും കര
യിലൂടെയും നടത്തം. പുഴയുടെ, കൈത�ോ
ടുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ അറിയാനും
തുടർ നടപടി ആല�ോചിക്കാനും മാത്രമല്ല
സമീപവാസികളായ സമൂഹത്തെ ഈ
ഉദ്യമവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും പുഴയറി
വ് സഹായകമായി. പരിസ്ഥിതി ഗാന

ങ്ങൾ, നാടൻപ്പാട്ടുകൾ, മുദ്രാഗീതങ്ങൾ,
സംവാദസദസുകൾ, തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ
ചേർന്നപ്പോൾ വേനൽ തീഷ്ണത അറിയാ
തെയുള്ള മഹത്തായ പ്രകൃത പഠന പരി
പാടിയായി പുഴയറിവ് മാറി, 3500ൽ
അധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പുഴയറിവ്
നടത്തത്തിൽ
ഡ�ോ.ടി.എം.ത�ോമസ്
ഐസക്, അഡ്വ. മാത്യു ടി ത�ോമസ്,
അഡ്വ.കെ.രാജു എന്നീ മന്ത്രിമാർ ഉൾ
പ്പെടെ സാന്നിദ്ധ്യവും സമൂഹത്തിലെ നാ
നാതുറകളിലെ പ്രതിഭകളുടെ പങ്കാളിത്ത
വും ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്നതായി മാറി.

ഭരണപരമായ നടപടികൾ

പുഴയിലേക്കും കൈത�ോടുകളിലേ
ക്കും മാലിന്യ നിർഗമനവും ഖരമാലിന്യ
നിക്ഷേപവും തടയാനുള്ള ഭരണപരമായ
ചില ഇടപെടലുകള് അനിവാര്യമായി
വന്നു. അതിൽ ഒന്ന് 22-03-2018ന് ജല
ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നെടുമങ്ങാട് മുനി
സിപ്പാലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത മാലിന്യനിർമാർ
ജന പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ
സ്ഥിതി മാറിയാൽ കിള്ളിയാർ സ്വഛമാ
യി, സ്വസ്ഥമായി ഒഴുകും എന്ന് പ്രദേശ
വാസികളെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഈ പ്ര
വർത്തനം സഹായകമായി. മറ്റൊന്ന്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻകൈയെടുത്ത്

ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യസാധ്യം എന്ന്
കരുതാനാകാത്ത ഉദ്യമമായിതന്നു 2018
ഏപ്രിൽ 14ന് മേടസംക്രമ ദിനത്തിൽ
ഏറ്റെടുത്ത ഏകദിന കിള്ളിയാർ ശുചീക
രണ പ്രവർത്തനം ഏറെ മുന്നൊരുക്കം,
മികച്ച പ്രചാരണം, കുറ്റമറ്റ സംഘാടനം,
അതിശയിപ്പിക്കുന്ന
ജനപങ്കാളിത്തം
എന്നിവക�ൊണ്ട് കേരളത്തിന് മാതൃക
യായി മാറി ഒറ്റത്തവണ ശുചീകരണയ
ത്നം.
ആര�ോഗ്യവകുപ്പ്
മുതൽ
പ�ോലീസ്, അഗ്നിശമന സേനാവിഭാ
ഗം വരെ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, കേരള
ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ
 ് അസ�ോസിയേ
ഷൻ മുതൽ ജനാധിപത്യയുവജന പ്ര
സ്ഥാനം വരെ ബഹുജനസംഘടനകൾ,
സാമൂഹികസംഘടനകൾ, പ്രമുഖ വ്യക്തി
10000ൽ
കൾ
എന്നിവർക്കൊപ്പം
അധികം സാധാരണക്കാരും ഒത്തുചേർ
ന്ന വൻ മുന്നേറ്റമായത് മാറി. അവർക്ക്
ആവേശമായി കുട്ടികളുടെ ഗായക
സംഘവും മാനവീയം തെരുവ�ോരകൂട്ടവും
പര്യടനം നടത്തിയതും സവിശേഷ അനു
ഭവമായി.
വഴയിലയിൽ സഹകരണ വകുപ്പ്
മന്ത്രി
കടകംപള്ളി
സുരേന്ദ്രൻ,
കുട്ടപ്പാറയിൽ ഡിജിപി ല�ോക്നാഥ്
ബഹ്റ, ക�ൊല്ലങ്കാവിൽ ഡ�ോ. ടി.എന്.
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സീമ, പുത്തന്പാലത്ത് പ്രതിപക്ഷനേ
താവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, തീര്ത്ഥാങ്കര
യില്
ധനമന്ത്രി
ടി.എം.ത�ോമസ്
ഐസക് തുടങ്ങിയവര് പുഴ സംരക്ഷണ
പ്രതിജ്ഞച്ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത്
ശുചീക
രണ പ്രവര്ത്തനം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.
ഡി.കെ.മുരളി, സി.ദിവാകരന്, ശബരീ
നാഥ് എന്നീ എം.എല്.എമാര് വി.ശിവ
ന്കുട്ടി, ആനാവൂര് നാഗപ്പന്, അഡ്വ.
ജി.ആര്.അനില്, മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണന്,
കരകുളം കൃഷ്ണപിള്ള, ചലച്ചിത്ര സംവിധാ
യകന് വി.സി.അഭിലാഷ്, സാഹിത്യകാ
രന് ജ�ോര്ജ് ഓണക്കൂര്, കവി വിന�ോദ്
വൈശാഖി തുടങ്ങിയവര് എല്ലാം ഇതില്
പങ്കാളികളായി. പ്രായഭേദമന്യെ സ്ത്രീ
പുരുഷ സഞ്ചയം കിള്ളിയാര് ശുചിയാ
ക്കാന്, പരിപാലിക്കാന് ദൃഢനിശ്ചയ
ത്തോടെ രംഗത്തിറങ്ങി. മൂഴിയില് ഡ�ോ.
ത�ോമസ് ഐസകിന�ൊപ്പം ശുചീകരണ
ത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് 74 കാരിയായ സാ
വിത്രിയും 63 കാരിയായ പത്മാവതിയുമാ
യിരുന്നു. നാട്ടുകാര�ൊന്നിച്ചാല് കിള്ളി
യാര് നിലനിര്ത്താം എന്ന സാവിത്രിയു
ടെ പ്രഖ്യാപനം ഒരു പുതിയ പാഠമായി
മാറി.
കുട്ടപ്പാറയില്
പ�ോലീസ്
സേനയിലെ 350 പേര് അടങ്ങുന്ന
സംഘം നടത്തിയ പരിശ്രമം അന്യാദൃ
ശ്യമായിരുന്നു. ഫയര്ഫോഴ്സ് ഡൈവിംഗ്
ടീം കൈയ് മെയ് മറന്ന സേവനമാണ്
വാഴയിലെ ആഴക്കയങ്ങള് ശുചീകരി
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ക്കാന് നടത്തിയത്. മാടവനക്കയത്തി
ലെ ഉള്പ്പെടെ അവശിഷ്ട മാലിന്യങ്ങള്
നീക്കം ചെയ്യുകയെന്ന ഭഗീരദ യത്നം
ഇതെഴുതുമ്പോഴും ജനകീയ സംഘം തുട
രുകയാണ്.

ഇനിയെന്ത്?

ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്യമം ഒരു തുടക്കമാ
ണ്. തീര്ത്ഥങ്കര-പുത്തന്പ്പാലം വരെയും
വരെയും
ക�ൊല്ലങ്കാവ്-വാളിക്കോട്
എട്ടാംകല്ല്- വഴയില വരെയും ഒന്നു്
നടന്നു കാണുക. കിള്ളിയാര് ശുചിയായി
നിലനില്ക്കും എന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപ�ോലെ
പറയുന്നു.എന്നാല് ഇന്ന് നടന്ന പ്രവ
ര്ത്തനം മാത്രം മതിയാകില്ല. തുടര് നടപ
ടികള് ഇനിയും ഉണ്ടാകണം.
(i) 31 കൈത�ോടുകള് ത�ൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി സഹായത്തോടെ ശുചീക
രണ തുടര്ച്ചയായി പരിപാലിക്കപ്പെ
ടണം. കയര്ഭൂവസ്ത്രം, ചെറുപ്പണകള്
ഉള്പ്പെടെ സാധ്യത ഉള്പ്പെടുത്ത
ണം.
(ii) ജലസംരക്ഷണം മുന്നിര്ത്തി നിര്ദ്ദി
ഷ്ട നിര്മ്മിതികള് ജലവിഭവ വകുപ്പ്
ഹരിത കേരളം കര്മപദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി നടപ്പാക്കണം.
(iii) തുടര് മലിനീകരണം കര്ക്കശമായി
തടയാന് തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങ
ള് നടപടി സ്വീകരിക്കണം.
(iv) കിള്ളിയാര് മിഷന് നേതൃത്വത്തില്
വിപുലമായ ജനബ�ോധന പ്രകൃതി
പരിപാലന ഉദ്യമം (ഐഇസി) നട

പ്പാക്കണം. അതിനായി നിര്ദ്ദിഷ്ട
കൈപ്പുസ്തകം എല്ലാവരിലും എത്തി
ക്കണം.
(v) വഴയിലയില് അല്ല, തിരുവല്ലത്താ
ണ് കിള്ളിയാര് കരമനയാറില് സം
ഗമിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ദൂരം തിരുവന
ന്തപുരം നഗരപരിധിയിലൂടെയാണ്
കിള്ളിയാര് ഒഴുകുന്നത്. വ്യത്യസ്തവും
സമഗ്രവും പ്രായ�ോഗികവുമായ കി
ള്ളിയാര് സിറ്റി മിഷന് ഇതിനായി
രൂപീകൃതമാക്കി നടപ്പാക്കുന്നത് വഴി
നഗര പ്രദേശത്തുള്ള കിള്ളിയാര് കൂടി
ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സാക്കി മാറ്റണം.
"ഇരുമ്പ് പഴുത്തിരിക്കുമ്പോള് അടി
ക്കണം" എന്ന അറിവാണ് കിള്ളിയാര്
ഒരുമയുടെ നേട്ടം. തികച്ചും പരിമിതമായ
പ്രവൃത്തികള് മാത്രമാണ് നടന്നത്.
ഇതിലും എത്രയ�ോ ദുര്ഘമായവ ഇനിയു
മുണ്ട് കയ്യേറ്റങ്ങള് ഒഴിപ്പിച്ച്, റവന്യു
രേഖകള് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മട്ടില്
ഉണ്ടായിരുന്ന കിള്ളിയാറിനെ പുനഃസ്ഥാ
പിക്കുക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യം
വരുംകാല സമൂഹം പ്രാവര്ത്തികമാക്കും
എന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഇനിവരുന്നൊരു
തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെവാസം സാധ്യമാക്കാ
ന് അത്തരം ജനകീയ ഉദ്യമം അനിവാര്യ
മാണ്. വെറും വാക്കല്ല ചെയ്ത പ്രവൃത്തി
യാണതിന് തെളിവ്. കേരളത്തില്
തന്നെ ഏറ്റവും അധികം പേര് പങ്കെടുത്ത
ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനമാണ് അതിന്റെ
തുടക്കവും മാതൃകയും.
(കിള്ളിയാര് ഒരുമ പദ്ധതിയുടെ രൂപ
കല്പ്പനയുടെയും കിള്ളിയാര് മി ഷന്
പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെയും ക�ോര്ഡിനേറ്റര്
ആണ് പ്രൊഫ. എ. സുഹൃത്കുമാര്)

പരസ്യ നിരക്ക്
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