അഡ്വ. കെ. തുളസിഭായ് പത്മനാഭന്

പ്രസിഡന്റ്, കേരള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസ�ോസിയേഷന്

കേ

രളത്തിൽ അധികാരവികേന്ദ്രീക
രണം ആരംഭിച്ചിട്ട് 25 വർഷം
തികയാൻ പ�ോകുന്നു. 9-ാം പദ്ധതി കാല
യളവിൽ ജനകീയാസൂത്രണത്തിലൂടെ
വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ആരംഭിച്ച്
ഒട്ടേറെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായാണ്
നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. ഇതര
സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒട്ടേറെ
അധികാരങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും
ഫണ്ടും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജീവനക്കാ
രെയും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
നൽകി, പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളായി
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തി
ലുളള ശ്രമങ്ങളാണ് നാളിതുവരെ നടന്നു
വന്നത്.
ഒൻപതാം പദ്ധതിക്ക് ശേഷം
കാതലായ മാറ്റം ഈ സംവിധാനത്തിൽ
ഉണ്ടായില്ലായെന്ന് വേണം പറയാൻ.
12-ാം പദ്ധതിയിൽ ജനകീയ പങ്കാളി
ത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തര
ത്തിൽ അയൽസഭയ്ക്ക് മുമ്പ് സ്പെഷ്യൽ
ഗ്രാമസഭകൾ ചേരണം എന്നതും, പദ്ധതി
സമർപ്പിക്കൽ ഓൺലൈനാക്കിയതും
എടുത്ത് പറയാവുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളാണ്.
എന്നാൽ കാതലായ മാറ്റം പഞ്ചായ
ത്തീരാജ് സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായത്
13-ാം പദ്ധതി കാലയളവിലാണ്. പഞ്ചാ
യത്തുകൾക്ക് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ
കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര�
വും സാധ്യതകളും തുറന്നുകിട്ടി, നൂതന
പ്രോജക്റ്റുകൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാ
ക്കാനുളള അവസരമ�ൊരുങ്ങി, കല,
കായികം, സഹകരണം, ചെറുകിട വ്യവ
സായം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഒട്ടേറെ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായി തുട
ങ്ങിയ സവിശേഷതകളാണ് 13-ാം
പദ്ധതിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ
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നമുക്ക് ലഭ്യമായത്.
ഒട്ടേറെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും
നമുക്ക് എല്ലാ ജില്ലയിലും ജില്ലാ പ്ലാനിന്
രൂപം നൽകാനായി.
അതുവഴി
സംയ�ോജിത പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കു
റിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും ശ്രദ്ധേയ
മാണ്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക,
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വിഭവ പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് ലക്ഷ്യം
വച്ച് ക�ൊണ്ട് നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി
രൂപം നൽകിയ നാല് മിഷനുകളുടെ പ്ര
വർത്തനവും എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്.
അതിനേക്കാളുപരി, ആസൂത്രണത്തിന് 9
മാസവും നിർവ്വഹണത്തിന് മൂന്ന് മാസ
വും എന്നതിന് മാറ്റം വരുത്താനായി

എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചതിനാൽ
2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 9
മാസം നിർവ്വഹണത്തിനായി ലഭിച്ചു.
ഓര�ോ വർഷവും മാർച്ചിന് മുന്നെ അടുത്ത
വർഷത്തെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം വാ
ങ്ങുന്നതിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ നമുക്ക്
കഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷം ഏകദേശം 95%
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 2018-19 വർഷ
ത്തെ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 70%
നു പുറത്ത് അംഗീകാരവും വാങ്ങി
എന്നത് നേട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ�ൊൻതൂ
വലാണ്.
നിർവ്വഹണവും ആസൂത്രണവും ഒരു
മിച്ച് ചെയ്യാനായി പരിശ്രമം നടത്തിയ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും
അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്ലാനിങ്ങ്
ബ�ോർഡ്, SRG, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേ
റ്റ്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ഡി.പി.

സികൾ എന്നിവയും പ്രത്യേക അഭിനന്ദ
നമർഹിക്കുന്നു.
കേരളത്തിന്റെ അധികാരവികേന്ദ്രീ
കരണ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയ

മായ

സാമ്പത്തിക

വർഷമായിരുന്നു

2017-18. ഒട്ടേറെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം

ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടു കൂടി തദ്ദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, 85.44% തുക
2018 മാർച്ച് 31 നുളളിൽ ചെലവഴിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞുവെന്നത് സർവ്വകാല റെക്കോർ
ഡാണ്. ട്രഷറിയിൽ കിടക്കുന്ന പെന്റി
ങ്ങ് ബില്ല് ഒഴികെ 5292.67 ക�ോടി രൂപ
1.81 ലക്ഷം പ്രോജക്റ്റുകൾ വഴി തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർവ്വഹ
ണം നടത്താനായ ഒരു സാമ്പത്തിക വർ
ഷമായിരുന്നിത്. എന്നാൽ ട്രഷറിയിൽ
കിടക്കുന്ന പെന്റിംഗ് ബില്ല് ഉൾപ്പടെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാത്രം നിർവ്വഹ
94.10%
ത്തിലെത്തിക്കാൻ
ണം
കഴിഞ്ഞു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പെന്റി
ങ്ങ് ബില്ല് അടക്കം എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് 90.02%
നിർവ്വഹണം
പൂർത്തിയാക്കാനായി.
നിർവ്വഹണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
(94.24%) എത്തിയ ക�ൊല്ലം ജില്ലയി
ലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു.
ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം അഭി
നന്ദിക്കണം. ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തു
ന്നതിന് കേരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസ�ോ
സിയേഷൻ നിർണ്ണായകമായ പങ്കാണ്
വഹിച്ചിട്ടുളളത്. മെറ്റീരിയൽ ദൗർലഭ്യം,
അംഗീകാരം ലഭിക്കാനുണ്ടായ കാലതാമ
സം, ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്, ട്രഷറിയിൽ
ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ജി.എസ്.റ്റി അട
ക്കം ഉളള പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി പഞ്ചായ
ത്തുകളുടേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഒട്ടന
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വധി തടസ്സങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക
വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം
അപ്പപ്പോൾ ഇടപ്പെട്ട് വേണ്ട പരിഹാരം
കണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിൽ അസ�ോ
സിയേഷൻ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കാണ്
വഹിച്ചത്.
പഞ്ചായത്ത്
അസ�ോസിയേഷൻ
ജനറൽബ�ോഡിയിലും ജില്ലാതലയ�ോഗ
ത്തിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി യ�ോഗ
ങ്ങളിലും പഞ്ചായത്തുകളുടെ നിർവ്വഹണ
പുര�ോഗതി വിലയിരുത്തുകയും നിർവ്വഹ
ണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യ
മായ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം
ചെയ്യുകയും അത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്താനുതകുന്ന തരത്തിൽ വേണ്ട
മേൽന�ോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മാർച്ച് അവസാനത്തിൽ പഞ്ചായ
ത്തുകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന ഗഡു

60

പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ഏപ്രില് 2018

ഫണ്ട് കിട്ടാൻ വൈകിയപ്പോൾ, ട്രഷറി
യിൽ ബില്ല് എടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ,
നിർവ്വഹണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ട
ത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സ്ഥലം
മാറ്റം, അവരുടെ ക�ോൺഫറൻസ്, പരി
ശീലനം, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവം തുട
ങ്ങിയവ മൂലമുണ്ടായ തടസ്സം എന്നിവ
ഇടപ്പെട്ട് പരിഹരിച്ച് നിർവ്വഹണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ സുഗമാമക്കുന്നതിന് സഹാ
യിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസ�ോസി
യേഷന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസ�ോസിയേ
ഷൻ അപ്പപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവ്വം ഇടപെട്ട് പരിഹ
രിക്കുന്നതിന്, സർക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച്
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ധന
കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ�ോ. ടി.എം

ത�ോമസ് ഐസക്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി ജലീൽ
എന്നിവർ കാണിച്ച ശുഷ്കാന്തി ഈ വി
ജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായി
അസ�ോസിയേഷൻ ഓർക്കുന്നു.
ചരിത്ര
നിർവ്വഹണത്തോട�ൊപ്പം
ത്തിൽ ആദ്യമായി മാർച്ച് മാസത്തോടെ
70 ശതമാനത്തിന് പുറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തുകൾ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷ
ത്തെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം വാങ്ങി
യെന്നത് നിർവ്വഹണത്തിലെ ഈ വിജ
യത്തിന് തിളക്കം കൂട്ടുന്നു. അടുത്ത
വർഷം 100% നിർവ്വഹണം എന്നതി
ന�ൊപ്പം നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ,
പങ്കാളിത്തം, ഫലം എന്നിവയും ശ്രദ്ധി
ക്കണം. 100 ശതമാനത്തിലെത്തിക്കാൻ
വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു
മിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി
ഈ തിളക്കമാർന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്
നേതൃത്വം നൽകിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റുമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, മറ്റ് ജന
പ്രതിനിധികൾ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥർ, ജീവനക്കാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ, ഡയറക്ടറേറ്റിലെ
ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കും പ്രത്യേകം
അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു. ഒപ്പം എല്ലാ
പിന്തുണയും നൽകി നേതൃത്വപരമായ
പങ്ക് വഹിച്ച ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ
മുന്നണി സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യം
നേരുന്നു.

ആര്. സുഭാഷ്,

പ്രസിഡന്റ്, കേരള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസ�ോസിയേഷന്
പഞ്ചായത്തുകളെ സംബ
ന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ
കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്
ഏറ്റവും കൂടുതല് വികസന
ഫണ്ട്
നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള
സന്ദർഭമാണിത്.
152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
79,250
ത്തുകൾക്കായി
ലക്ഷം രൂപ 2018-19 വർഷ
ത്തെ പദ്ധതി തുകയായി
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 31
ന് അവസാനിച്ച (2017-18)
പദ്ധതി ചെലവ് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തുകളുടേത് 92 ശതമാനം
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ആണ്. 2018-19 വർഷത്തെ പദ്ധതി രൂ
പീകരണം മാർച്ച് 31 ന് മുൻപ്
അംഗീകാരം വാങ്ങുകയും പദ്ധതി പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ ഏപ്രില് 1 മുതല് ആരംഭി
ക്കുകയുമാണ്. ഇത് ഒരു സർവ്വകാല നേ
ട്ടമാണ്.
പദ്ധതി രൂപീകരണ ചരിത്രത്തില്
ആദ്യമായാണ് ഏപ്രില് 1 മുതല് പദ്ധതി
നിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭി
ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. പദ്ധതി രൂപീകര
ണം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ
പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ കഴിഞ്ഞകാല
ങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ പദ്ധതികൾ
ക്ക് രൂപം നല്കുന്നതിനും പുതിയ മേഖ
ലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തുകളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാർഗ്ഗരേഖ
രൂപീകരണവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ആസൂത്രണ ബ�ോർഡ്
അംഗം ഡ�ോ.കെ.എന്. ഹരിലാലിന്റെ
നേതൃത്വത്തില് ആസൂത്രണ വിദഗ്ദ്ധരുമാ
യി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസ�ോസി
യേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പലവട്ടം നട
ത്തിയ ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പല പുതിയ മേഖല
കളും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി തുറ
ന്നുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപ
ത്യമുന്നണി സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
സമഗ്ര പുര�ോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി നടപ്പി
ലാക്കുന്ന നവകേരള മിഷന്റെ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ ബ്ലോക്കുതലത്തില് ഏക�ോപി
പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
നിലവില് 4
മിഷനുകളുടെയും ബ്ലോക്കുതല മിഷനു
കൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതിയായ
ലൈഫിന്റെ ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനം
വിജയിപ്പിക്കന്നതിന്
ഏറ്റെടുത്ത്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖ്യ പങ്ക്
വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ പദ്ധതികളിലാ
യി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത 61,689 വീടുകളി
ല് 20,541 വീടുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വഴി നല്കിയവയാണ്. അതില് 10,489
വീടുകളുടെ പണി ഇതിന�ോടകം പൂർത്തീ
കരിക്കുന്നതിനും ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്
മുഴുവൻ വീടുകളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും
സാധിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ
സ്വപ്ന പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച്
വരികയാണ്.
പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ
ര�ോഗീ സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനായി അടി
സ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആധുനിക സം
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വിധാനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ ആര�ോഗ്യ രംഗത്ത് നട
പ്പിലാക്കുന്ന ആർദ്രം മിഷന്റെ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നല്ല
നിലയില് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരി
കയാണ്. നിരവധി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്തുകൾ നൂതനമായ പദ്ധതികൾ ആവ
ഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
യിലെ ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്ത് മാനസിക ആര�ോഗ്യ മേഖലയില്
നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ' സുരക്ഷ' എന്ന
പദ്ധതി ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്.
പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ
യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബ്ലോക്കുതല
മിഷനുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാ
-കായിക അഭിരുചികൾ വളർത്തിയെടു
ക്കുന്നതിന് പരിശീലന പദ്ധതികൾ
എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും നടപ്പിലാക്കി
വരുന്നു.
ഹരിതകേരളം മിഷൻ പ്രവർത്തന
ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജലസംരക്ഷണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന
പദ്ധതികളും വിവിധ വകുപ്പുകളും സ്ഥാപ
നങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനു സം
സ്ക്കരണത്തിനുമായി ഇതിനകം 76 ഓളം
ബ്ലോക്കുകളില് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതി രൂപീകരണത്തില് സമയ
നിഷ്ഠ പാലിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് പ�ോലെ
തന്നെ പ്രധാനമാണ് കാല് നൂറ്റാണ്ടായി
വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ജില്ലാ പദ്ധതി
ഇപ്പോൾ രൂപീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്.
14 ജില്ലകളിലെയും പദ്ധതികൾ അംഗീക
രിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
കൈക�ോർത്ത് പിടിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന
ജില്ലാ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തുകളുടെ പദ്ധതികൾ ഏക�ോ
പിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അധികാരവികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയ
യില് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമയ ഒരു സ്ഥാന
മാണ് ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള
ത്. കൂടുതല് ശക്തവും ക്രിയാത്മകവുമായ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴി
ഞ്ഞകാല പ്രവർത്തന അനുഭവങ്ങൾ
കരുത്ത് പകരുന്നു. നവകേരള സൃഷ്ടി
ക്കായി മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്ന ഇടതുപക്ഷ
സർക്കാരിന്റെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
എല്ലാ പിന്തുണയും നല്കാം.

അ

ധികാരവികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക്
രചനാത്മകമായ പുതുവഴി തുറക്കു
തുടക്കം
ന്ന
ഇടപെടലുകൾക്ക്
കുറിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയ
രണ്ടാം ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ആദ്യ
പദ്ധതി നിർവ്വഹണം വിജയകരമായി
പൂർത്തികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വികസന
പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നൂതനമായ ഒരു
പരികൽപ്പനയാണ് ജനകീയാസൂത്രണ
ത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നഗരസഭകൾ അവത
രിപ്പിച്ചത്. പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വി
കസനത്തിനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമിക
കേരളത്തിൽ തിരിച്ചുവരികയാണ്. ഈ
അനുകൂല സാഹചര്യം പ്രയ�ോജനപ്പെടു
ത്തി ക�ൊണ്ട് കേരളത്തിലെ നഗരസഭ
കൾ സാമൂഹ്യനീതിയിലുന്നിയ, പരി
സ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുതകുന്ന വിധ
ത്തിൽ പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന
തിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മുന്നോട്ട്
വരികയാണ്. ഇടതുപക്ഷ ചിന്താസരണി
അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ജനപക്ഷ ആസൂ
ത്രണ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഞ്ചവ
ത്സര പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകു
മെന്നുള്ള
കേരള
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരി
വെയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനം 2017-18 സാമ്പ
ത്തിക വർഷം നഗര മേഖലയിൽ നട
ത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നഷ്ടമായ
ജനപങ്കാളിത്തവും നാട്ടിലെ വിദഗ്ദ്ധരുടെ
സേവനവും തിരികെ ക�ൊണ്ടുവരാൻ
സാധിച്ചു. ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട വാർഡ്
സഭകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ജനകീയ സഭകൾ
ചേർന്ന് പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകു
ന്നു. 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായ ഹരിത കേരളം, ആർദ്രം,
ലൈഫ്, പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ
യജ്ഞം എന്നിവ ഫലവത്തായി നട
ത്താൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക
വർഷത്തിൽ 9 മാസക്കാലത്തോളം
പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് സമയം ലഭ്യ
മായി. ഡിസംബർ മാസത്തോടെ 60
ശതമാനത്തോളം പദ്ധതി നിർവ്വഹിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 2018-19 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തിലേക്കുള്ളതടക്കം പതിമൂന്നാം
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ 2018 മാർച്ച് മാ
സത്തോടെ രൂപികരിക്കപ്പെടുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ
ജനജീവിതത്തെ
വികസിത രാജ്യങ്ങള�ോട് കിടപിടിക്കു
ന്ന വിധത്തിൽ മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന അത്യ
ന്തം വിപ്ലവാത്മകമായ കർമ്മ പദ്ധതി

വി.വി. രമേശന്

ചെയര്മാന്, ചേംബര് ഓഫ് മുനിസിപ്പല് ചെയര്മെന്
കൾ
ആവിഷ്കരിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം
നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകൾ
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കേണ്ടതാ
യിട്ടുണ്ട്. നഗര മേഖലയിൽ പദ്ധതി നിർ
വ്വഹണം മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യ
സ്തമായി ശരാശരി 75 ശതമാനത്തിലെ
ത്തിയത് ഈ മേഖലയിലെ ഇടപെ
ടലുകളും കൂട്ടായ്മകളും ക�ൊണ്ടാണ്. ജീവ
നക്കാരുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണം
ഇത്തരത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന
ഒന്നാണ്. ഷീ ല�ോഡ്ജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള
നൂതന പദ്ധതികൾ, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത
സംയ�ോജന പദ്ധതികൾ, സ്ത്രീ ശാക്തിക
രണ പ്രക്രിയ, ശാസ്ത്രീയവും വികേന്ദ്രീകൃ
തവുമായ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി
കൾ, ഇ-ഗവേണൻസ് സംവിധാനം,
ജാഗ്രതാ സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനം
ഉൽപാദന, പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ
ഫണ്ട് വിഭജനം എന്നിവ ശാസ്ത്രീയമായി
നടപ്പിലാക്കിയത് പദ്ധതി പ്രവർത്തന

ത്തിന്റെ വിജയത്തിന് സഹായിച്ചു.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ�ൊതു സർവ്വീ
സ് രൂപികരണത്തോടെ പദ്ധതി പ്രവർ
ത്തനങ്ങളും ത്വരിതഗതിയിലാവും എന്ന
കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. സാമ്പത്തിക
വർഷത്തിൽ സാംഖ്യ സ�ോഫ്റ്റ് വെയറിലൂ
ടെയുള്ള ഇ.ബില്ലിംഗ് സമ്പ്രദായം
പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ സുതാര്യവും
കാര്യക്ഷമവുമായ പുര�ോഗതി ഉണ്ടാക്കി.
ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതികളുടെ കാര്യ
ക്ഷമമായ ഇടപെടൽ, സമയബന്ധിത
മായ പദ്ധതി ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽ
കിയും ക�ോഡിനേഷൻ സമിതി കൃത്യ
മായ ഇടവേളകളിൽ കർശനമായ നിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതും ശരിയായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്ക്
കാരണമായി.മേഖല
തിരിച്ച് നഗരസഭകളുടെ പദ്ധതി നിർവ്വ
ഹണ പുര�ോഗതി തദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ മേൽന�ോട്ടത്തിൽ നട
ത്തിയത് കാര്യമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി.
പദ്ധതി ചെലവ് ഓൺലൈനിലൂടെ പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കുന്നത് മത്സരസ്വഭാവത്തോ
ടെ കാണാനും അതനുസരിച്ച് വികസന
സാധ്യതകൾ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താനും
സഹായിച്ചിരുന്നു. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച
പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ധന
കാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ നൽ
കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം ചെലവഴി
ക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ മാർഗ്ഗ
നിർദേശങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പരിഷ്കരിക്കേ
ണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് പ�ോലെ തന്നെ
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന
ഫണ്ടുകൾ യഥാവിധി ചെലവഴിക്കുന്ന
തിൽ സമീപനരേഖ പ്രായ�ോഗിക മാ
ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നഗരമേഖ
ലയിൽ കാല�ോചിത പരിഷ്കരണം
ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നഗരവൽക്കരണ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രേഡ് ഉയർത്തിയ
നഗരസഭകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവന
ക്കാരെ കൂടി അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ
രംഗത്തെ പുര�ോഗതിക്ക് ആക്കം കൂടും
എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.
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ല്ലം മുനിസിപ്പല് ക�ോർപ്പറേ
ഷൻ
വികേന്ദ്രീകാസൂത്രണ
പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തില് 100 ശതമാന
ത്തില് അധിക തുക ചെലവഴിച്ച് ചരിത്ര
നേട്ടം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ക�ൊല്ലം
നഗരത്തിന്റെ 25 വർഷത്തെ വികസന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നില് കണ്ടുക�ൊണ്ട്
സമഗ്ര വികസനം സമയബന്ധിതമായി
സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി
'മിഷൻ
ക�ൊല്ലം' എന്ന പേരില് വികസന പ്രവർ
ത്തനങ്ങളെ മുഴുവനും ക്രോഡീകരിച്ചു
ക�ൊണ്ടാണ് ക�ൊല്ലം നഗരസഭ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാവി
ഷ്കൃത പദ്ധതികളും നഗരസഭയുടെ
ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും
ആഴ്ചയില് ഒരു ദിവസം അവല�ോകനം
നടത്തി ക�ൊണ്ടുളള ചിട്ടയായ പ്രവർത്ത
നമാണ് 'മിഷൻ ക�ൊല്ലം' പദ്ധതിയിലൂടെ
നടത്തുന്നത്. ശരിയായ ദിശയിലുള്ള
അവല�ോകനവും സമയക്രമം പാലിച്ചു
ക�ൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയ
തുമൂലം 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം 100
ശതമാനം പദ്ധതി പ്രവർത്തനം പൂർത്തി
യാക്കുവാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഹരിതകേരളം, പി.എം.എ.വൈ, പ�ൊ
തുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം,
ആർദ്രം എന്നീ മിഷനുകൾ സംയ�ോജിപ്പി
ച്ചുക�ൊണ്ട് പദ്ധതി രൂപീകരണവും നിർവ്വ
ഹണവും കൂടുതല് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ
യാണ് ക�ോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത്.
നഗര വികസനത്തിനായി ഒരു ഹൃസ്വ
കാല പരിപ്രേഷ്യവും ഒരു ദീർഘകാല
പരിപ്രേഷ്യവും രൂപപ്പെടുത്തി യെടുത്തിട്ടു
ണ്ട്. നഗരം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മാ
ലിന്യസംസ്കരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതി
നും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, കുടിവെള്ള
വിതരണം, പാർപ്പിട പ്രശ്നം, ജലസ്രോത
സ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം, കാർഷിക മേഖല
കളുടെ പുനർജീവനം, നഗരത്തില് വന്നു
പ�ോകുന്ന
ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ
സൗകര്യമ�ൊരുക്കല്, നഗരസ്ഥാപനങ്ങളു
ടെ സേവനങ്ങൾ കൂടുതല് മെച്ചുപ്പെടുത്തു
ന്നതിനും ജനസൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുമാവ
ശ്യമായ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് പ്രോ
ജക്ടുകൾക്ക് രൂപം നല്കിയത്.
പ്രഥമ നഗരപാലികാ അവാർഡ്
ക�ൊല്ലം മുനിസിപ്പല് ക�ോർപ്പറേഷന് ലഭി
ക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ ആവേശം ഉൾ
ക�ൊണ്ടുക�ൊണ്ട് നഗരസഭാ കൗൺസിലും
സെക്രട്ടറിയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ

ജീവനക്കാര്

ഭരണസമിതി

രും ജീവനക്കാരും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിച്ച
തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ക�ൊല്ലം ക�ോർപ്പ
റേഷനും 100 ശതമാനം എന്ന നേട്ടം
കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. സർക്കാർ
മാർഗ്ഗനിർദേശ പ്രകാരം സമയബന്ധിത
മായി പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച് ആസൂത്രണ
സമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടിയ ആദ്യ
ക�ോർപ്പറേഷൻ ക�ൊല്ലമാണ്. അതുപ�ോ
ലെതന്നെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
സമയബന്ധിതമായി തന്നെ തയ്യാറാക്കി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നല്കിയത്
പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന
തിന് പ്രേരകമായി. നിർമ്മാണ സാമഗ്രി
കളുടെ ലഭ്യതകുറവ്, ജി.എസ്.ടി നടപ്പി
ലാക്കിയതുമൂലമുളള അനിശ്ചിതത്വവും
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളെ തുടക്കത്തില്
പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. നടപ്പിലാവാൻ
സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്രോജക്ടുകളെപ്പറ്റി
മനസ്സിലാക്കി അവ ഉപേക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ട്
നിർവ്വഹണ സാധ്യതയുള്ള പുതിയ പദ്ധ

തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. വിവിധ മേ
ഖലകളിലെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരു
മായി കൗൺസിലും സെക്രട്ടറിയും
നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും പദ്ധതി പ്ര
വർത്തന ങ്ങൾ അവല�ോകനം ചെയ്യുക
യും പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കു
ന്ന തടസ്സങ്ങളും പ�ോരായ്മകളും പരിഹരി
ക്കുകയും ചെയ്തത് പദ്ധതി ചെലവ് വർ
ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി.
ഓര�ോ പ്രോജക്ടിന്റെയും ആദ്യ പ്രവർ
ത്തനം മുതല് അന്തിമ ഘട്ടം വരെയുള്ള
സുഗമവും വിജയകരവും സുതാര്യവുമായ
നടത്തിപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ
മ�ോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഫലപ്രദമാ
യി പ്രവർത്തിച്ചത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ
ത്തില് പുര�ോഗതിയുണ്ടാക്കി.
പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തില് ക�ോർപ്പ
റേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെയും അഡീ.സെ
ക്രട്ടറിയുടെയും കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്ത

മേയര്

നവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ
പൂർണ്ണമായ സഹകരണവും ഉണ്ടായി.
സാധനസാമഗ്രികളുടെ ദൗർലഭ്യസമയ
ത്ത് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയും കൃത്യ
സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുവെ
ന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി.
ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം നടത്തി എല്ലാ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ട്രഷറി,
പ്ലാനിംഗ്, അക്കൗണ്ട്സ്, എഞ്ചിനീയറിം
ഗ് വിഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായും സഹകരി
ക്കുകയും ചെയ്തത�ോടെ 100 ശതമാനം
പദ്ധതി ചെലവ് യാഥാർത്ഥ്യമായി.
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ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭ

ടി.എം. റഷീദ്
ചെയര്മാന്

വി

കേന്ദീകൃതാസൂത്രണത്തിൻെറ വെറും
മൂന്ന് വർഷത്തെമാത്രം അനുഭവ സമ്പ
ത്തിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈരാറ്റുപേട്ട
എന്ന നഗരത്തിൻെറ സമഗ്രപുര�ോഗതിയും
ജീവനക്കാര്
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വികസനവും ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു 201718 വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്കിയി
രുന്നത്.
ഉത്പാദന മേഖലയുടെ സ്ഥായി

യായ വളർച്ച, പരിസ്ഥിതിയുടെയും
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം,
മാനവ വികസനം, ജീവിത ഗുണനിലവാ
രം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ട അടിസ്ഥാന
സൗകര്യ വികസനം സേവന സംവിധാ
നത്തിൻെറ ഗുണമേന്മ, സാമൂഹ്യനീതി,

പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം, സമഗ്ര മാലിന്യസംസ്കരണം എന്നീ
മേഖലകളില് വിവിധ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുകയും സമയബന്ധി
തമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ വരും വർഷങ്ങളിലും
നഗരം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ദീർഘവീക്ഷണത്തോ
ടെയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ബഹുമുഖമായ സമീപനമാ
ണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റ്
ക�ോംപ്ലക്സും ഡമ്പിംഗ്യാർഡും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്കാ
യി. കൂടാതെ നഗരസഭയുടെ തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കു വാനാവ
ശ്യമായ നൂതന പ്രോജക്ടുകൾക്ക് രൂപം നല്കിയിട്ടുമുണ്ട്. നഗരസഭ
യിലെ കുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എസ്, സി.ഡി.എസ് എന്നിവയുടെ
പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും വിധത്തില് നടത്തിയ
ത് മറ്റ് നഗരസഭകൾക്കും മാതൃകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആധുനിക രീതി
യിലുള്ള നഗരസഭാ ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ
പൂർത്തിയായി. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇത് പൂർത്തി
യായി കഴിഞ്ഞാല് നഗരസഭയുടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക്
ഓൺലൈനായി വിരല്തുമ്പില് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി ജീവനക്കാരുടെയും നിർവ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനും
മാസംത�ോറും ഇവരുടെ മീറ്റിംഗുകൾ വിളിച്ച് പദ്ധതി പുര�ോഗതി വില
യിരുത്തുവാനും പരിപാടിയുണ്ട്.
നഗരസഭയെ സംസ്ഥാന തലത്തില് 2018-19 വാർഷിക പദ്ധതിയി
ലും പ്രഥമസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുകയാണ് ഭരണ സമിതി ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കു
ന്നത്.
നഗരസഭയുടെ പ്രാദേശികാസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മികച്ച
രീതിയില് സഹകരിച്ച സെക്രട്ടറിക്കും ജീവനക്കാർക്കും നിർവ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വികസന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച് നഗരസ
ഭാ കൗൺസിലിന�ൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ഏവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തു
ന്നതിന�ോട�ൊപ്പം തുടർന്നും ഏവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ
ഉണ്ടാവണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഭരണസമിതി
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ആലുവ നഗരസഭ

ലിസി എബ്രഹാം
ചെയര്പേഴ്സണ്

ജ

നാധിപത്യത്തിന്റെ
സൗവർണ്ണ
ശ�ോഭ ജനമനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തിയാ
ണ് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു പദ്ധതി കാ
ലയളവാണ് 2017-18 ലെ ആലുവ നഗരസ
ഭയുടെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി
നിർവ്വഹണം. ഈ ജനകീയ പ്രക്രിയയി
ല് ഇത്തവണ, 2017-18 കാലയളവില് 118
ശതമാനം പദ്ധതി തുക ചെലവഴിച്ച്
ആലുവ നഗരസഭ പദ്ധതി നിർവഹണ
ത്തില് സംസ്ഥാനതലത്തില് രണ്ടാം
സ്ഥാനത്തും എറണാകുളം ജില്ലയില്
ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തിയിരിക്കുകയാ
ണ്. ആലുവ നഗരസഭ കൗൺസിലും നഗ
രസഭാ സെക്രട്ടറിയും അനുവർത്തിച്ച
ഔദ്യോഗികമായ അച്ചടക്കം, കൃത്യനി
ഷ്ഠ, ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും
എന്നിവയ�ൊക്കെയാണ് ഈ വിജയത്തി
ന് നിദാനം.
സമ്പൂർണ്ണമായി നഗരവത്കരിക്കപ്പെ
ട്ടതും വിസ്തൃതിയില് ഏറ്റവും ചെറുതുമായ
ആലുവ
നഗരസഭയ്ക്ക്
ഇനിയെന്ത്
വികസനം, പുര�ോഗതി, എവിടെ വിഭവ
ങ്ങൾ ഇത്യാദിയുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളും ആശ
ങ്കകളും നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തി
ലാണ് ഇത്തവണ അതിസൂക്ഷമമായ
പഠനത്തിന്റെയും നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് നടപ്പിലാക്കിയ
പദ്ധതികളുടെ ശരിയായ വിലയിരുത്ത
ലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ജനകീയാ
സൂത്രണ പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പി
ലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്.
ഗതാഗതത്തിരക്കില് നട്ടംതിരിയുന്ന
ആലുവയില് പാതവികസനത്തിനും നട
പ്പാതകളുടെ നവീകരണത്തിനും നടപടി
കളെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ജനലക്ഷങ്ങൾ
ക്ക് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഉറവിടമായ
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പെരിയാറിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള
പദ്ധതികൾ ഇത്തവണ നടപ്പിലാക്കു
വാൻ കൗൺസിലിന് കഴിഞ്ഞു. വീടില്ലാ
ത്തവർക്ക് വീടും സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക്
സ്ഥലവും വീടും നല്കുന്ന ലൈഫ് പദ്ധതി
ക്കായുള്ള ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ സർവ്വേ, ഗു
ണഭ�ോക്തൃലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീ കരണം
എന്നിവ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാ
ക്കി. നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള
നാലാം മൈലിലെ ഭൂമിയാണ് ഈ
ജനകീയ പദ്ധതിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തി
രിക്കുന്നത്. അംഗനവാടികളുടെ വികസനം
സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരണമാ
യി സമയബന്ധിതമായി ഇത്തവണയും
നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. അംഗന
വാടികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ശിശുസൗ
ഹൃദ ട�ോയ്ലറ്റുകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ
എന്നിവയെല്ലാം പദ്ധതിയില് ഉൾപ്പെടു
ത്തിയിരുന്നു.
മെട്രോ റെയില്വേ യാഥാർത്ഥ്യമാ
യത�ോടെ
ല�ോകഭൂപടത്തില്ത്തന്നെ
ആലുവ നഗരസഭ ഒരിക്കല്ക്കൂടി അടയാ
ളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനനുസൃത
മായി നഗരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവത്കര
ണം, നഗരവാസികളുടെ ആര�ോഗ്യ
പാലനത്തിനായുള്ള പദ്ധതികൾ, മാലി
ന്യസംസ്കരണം എന്നിവ കൃത്യമായി നട
പ്പിലാക്കുവാൻ കൗൺസിലിന് കഴിഞ്ഞു.
പഴയ ബസ്റ്റാന്റിന്റെ നവീകരണം, മാലി
ന്യസംസ്കരണത്തിനായി തുക വകയിരു
ത്തിയത്, മാലിന്യങ്ങൾ ഉത്ഭവസ്ഥലത്തു
വച്ചുതന്നെ തരംതിരിക്കല്, സ്വന്തമായി
മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാ
നപഠനം എന്നിവയെല്ലാം ഈ പദ്ധതി
ക്കാലത്ത് കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കു
വാൻ കൗൺസിലിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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ആലുവ നഗരസഭയില് പട്ടികവർഗ്ഗത്തി
ല്പ്പെട്ടവർ നിലവിലില്ല. പട്ടികജാതിയി
ല്പ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യ
ധാരയില്കൊണ്ടു വരുന്നതിനും നില
നിർത്തുന്നതിനും ശരിയായ നിരീക്ഷണ
ങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് രൂപപ്പെടു
ത്തിയ പദ്ധതികളിലൂടെ നഗരസഭയ്ക്ക്
ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ലക്ഷ്യം മാർഗ്ഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു
എന്നതുപ�ോലെ ലക്ഷ്യബ�ോധം മാർഗ്ഗ
ത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന
യാഥാർത്ഥ്യമാണ് 2017-18 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ആലുവ നഗരസഭയുടെ പദ്ധതി
നിർവഹണത്തില്നിന്നും പ്രകടമാകുന്ന
ആശയം. അതിനായി നഗരസഭാ പുലർ
ത്തിയ ജാഗ്രത എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.
സമയബന്ധിതമായി
വാർഡ്
സഭകൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും ജനങ്ങളുടെ
അഭിപ്രായങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നിർദ്ദേ
ശങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കുകയും അവയെ
ല്ലാം മിനിട്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും
ചെയ്തു. ഈ മിനിട്സ
 ിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തില് സമയബന്ധിതമായി വികസന
സെമിനാർ വിളിച്ചുകൂട്ടി നഗരസഭയുടെ
തൻവർഷത്തെ പദ്ധതികൾ അന്തിമമാ
യി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത
പദ്ധതികൾ അതാത് നിർവഹണ ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരുടെ മേല്നോട്ടത്തില് വീണ്ടും വി
ലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വാർഡുസഭ
കൃത്യമായി വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിന് കർശന
മായ
നിർദ്ദേശം
നല്കിയിരുന്നു.
അങ്ങനെ അന്തിമമായ പദ്ധതി നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ ത�ൊട്ടടുത്ത കൗൺസിലില് സമർ
പ്പിക്കപ്പെടുകയും വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും
അതിനുശേഷം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമി
തിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി അയക്കു

കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഓര�ോ പദ്ധതിയുടെയും നിർവഹണ
ത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല് കൃത്യമായ ഇട
വേളകളില് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരു
ടെ
യ�ോഗം
വിളിച്ച്
ചേർത്ത്
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർവഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും
തടസ്സങ്ങൾ താമസംവിനാ പരിഹരിക്കു
ന്നതിന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നല്കുന്നു.
സ്പില്ഓവർ പദ്ധതികൾ കൃത്യമായ
സമയ പരിധിക്കുള്ളില് പൂർത്തീകരിച്ചി

രുന്നു. നേരിട്ട് ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ ലഭി
ക്കാതെ പ�ോകുന്ന സാഹചര്യത്തില്
പത്രപരസ്യം നല്കി ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ
കണ്ടെത്തി പദ്ധതി നിർവഹണം സമയ
ബന്ധിതമായി നിർവഹിച്ചിരുന്നു.
ഇപ്രകാരം നഗരസഭാ കൗണ്സിലും
ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൃത്യനിഷ്ഠയ�ോടെ കർ
ത്തവ്യനിർവഹണം നടത്തിയതിന്റെ വി
ജയമാണ് 2017-18 കാലത്തെ ആലുവ
നഗരസഭയുടെ 118 ശതമാനം ജനകീയാ
സൂത്രണ പദ്ധതി ചെലവ്.
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റവൂർ നഗരസഭ 2017-18 സാമ്പ
ത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി നിർവ്വഹ
ണത്തില് 113% ചെലവഴിച്ച് സംസ്ഥാന
തലത്തില് മൂന്നാം സ്ഥാനവും ജില്ലാ
തലത്തില് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കൈവരി
ച്ചു. നഗരസഭ കൗൺസിലിന്റെയും ആസൂ
ത്രണ സമിതിയുടെയും നിർവ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും
കൂട്ടായ പരിശ്രമ ഫലമായാണ് നഗരസഭ
100% എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് .
പദ്ധതി അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഉടൻ
തന്നെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ സ്ട്രാറ്റജി
ഉണ്ടാക്കുകയും അതു പ്രകാരം പ്രവർത്തി
ച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുക
ളുടെ ബില്ലുകൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.
ഇതുമൂലം ആരംഭത്തില്തന്നെ നിശ്ചിത
ശതമാനം ചെലവ് വരുത്താൻ സാധിച്ചി
ട്ടുള്ളതും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം
ഉയർച്ചയുടെ ഗ്രാഫ് നിലനിർത്താൻ സാ
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ധിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. യഥാസമയം വാർഡ്
സഭകൾ കൂടി ഗുണഭ�ോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് അംഗീ
കരിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി മുൻകൈ
എടുത്തത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തില്
കാര്യമായ പുര�ോഗതി കൈവരിക്കുന്നതി
ന് സഹായകമായി.
ഓര�ോ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളും
അവയുടെ കീഴില് വരുന്ന പദ്ധതികൾ
കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും നിർവ്വ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് അവ
ല�ോകനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കൂടാതെ ചെയർമാന്റെയും സ്റ്റാന്റിങ്ങ്
കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെയും വികസ
നകാര്യ കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തി
ല് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യ�ോഗ
ങ്ങൾ
കൃത്യമായ
ഇടവേളകളില്
കൂടുന്നതിനും പദ്ധതി പുര�ോഗതി വില
യിരുത്തുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീറ്റി
ങ്ങുകളില് ഓര�ോ പദ്ധതികളും സൂക്ഷ്മമാ

യി വിശകലനം ചെയ്യുകയും അത്
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സ
ങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പഠിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടെണ്ടർ സേവിംഗ്സ് തുക ഉപയ�ോ
ഗിച്ചും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത
പദ്ധതികളുടെ തുക ഉപയ�ോഗിച്ചും
പുതിയ പദ്ധതികൾ യഥാസമയം സമർ
പ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങി നടപ്പിലാ
ക്കാൻ സാധിച്ചതും നഗരസഭയുടെ
പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തില് പുര�ോഗതി
ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ജിഎസ്ടി, ടാറിന്റെ ലഭ്യത കുറവ്
എന്നിവ മൂലം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ
ആരംഭിക്കാൻ വൈകിയെങ്കിലും എഞ്ചി
നീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വ
ലമായ പരിശ്രമം മൂലം പ്രവൃത്തികൾ
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഡ�ോ.കെ.ടി. ജലീല്, നഗരകാര്യ ഡയറ
ക്ടർ, ജ�ോയിന്റ് ഡയറക്ടർ എന്നിവരുടെ
വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്തുണയും
ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിന് സഹാ
യകമായി.
ജീവനക്കാര്
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സി.കെ. സുബൈദ
ചെയര്പേഴ്സണ്

താ

നൂര് നഗരസഭ ചരിത്ര പ്രാധാന്യ
മുള്ളതും
മതസൗഹാര്ദ്ദത്തിന്
ഏറെ പ്രശസ്തവുമായ പ്രദേശമാണ്.
തീരദേശം ഏറെയുള്ള പ്രദേശമാണ്
താനൂര്. 2015 നവംബര് 1 ന് പ്രഥമ നഗര
സഭാകൗണ്സില്
അധികാരമേറ്റു.
ആകെ 44 വാര്ഡുകളിലായി 73721 ജന
സംഖ്യയുള്ള താനൂര് സാംസ്കാരിക
രംഗത്തും പ്രശസ്തമാണ്. ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ
ത�ൊഴില് കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവുമാ
ണ്. ഭൂരിഭാഗം ജനവിഭാഗത്തിന്റെയും
സാമ്പത്തിക
നില
ശരാശരിക്കും
താഴെയാണ്. മധ്യവര്ഗ്ഗവിഭാഗം വളരെ
കുറവാണ്. സമ്പന്നര് എന്ന് പറയുന്നത്
വിരലില് എണ്ണാവുന്നവര് മാത്രം.
പദ്ധതി നിര്വ്വഹണം നടത്തുമ്പോള്
അവശതയും അവഗണനയും അനുഭവി
ക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്
കണ്ടറിഞ്ഞു പ്രവര്ത്തിച്ചു എന്നതാണ്
നഗരസഭ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി 100
ശതമാനം എന്ന സുവര്ണ്ണ നേട്ടം കൈവ
രിച്ചതിന് കാരണമായത്. പദ്ധതി നിര്വ
ഹണത്തില് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ അമര
ക്കാരായി സംസ്ഥാനതലത്തില് തന്നെ
ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളില് ഇടം പിടിക്കുവാന്
കഴിഞ്ഞു എന്നത് താനൂര് നഗരസഭ ഭര
ണസമിതിയ്ക്കും നിര്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
ര്ക്കും പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്കും ഏറെ
സന്തോഷവും അഭിമാനവും പകരുന്നു.
പദ്ധതികള്ക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ
സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ഏറ്റവും
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ആദ്യം തന്നെ നേടുവാന് സാധിച്ചു.
അംഗീകാരം നല്കുന്നതിനും ഭേദഗതികള്
അംഗീകരിക്കുന്നതിനും മലപ്പുറം ജില്ലാ
ആസൂത്രണ സമിതി കാണിച്ച സൗഹാ
ര്ദ്ദപരമായ
സമീപനം
ഇവിടെ
സ്മരിക്കുന്നു. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി
അംഗീകാരം നേടിയതിന് ശേഷം
വളരെ വേഗം തന്നെ വാര്ഡ് സഭകള്
ചേര്ന്ന് ഗുണഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി
കൗണ്സില് അംഗീകാരത്തോടെ നി
ര്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് കൈമാറുക
യും ചെയ്തു. കൂടാതെ ഓര�ോ മാസവും നി
ര്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
രണ്ട്
യ�ോഗങ്ങളെങ്കിലും വിളിച്ചു ചേര്ത്ത് നി
ര്വഹണ പുര�ോഗതി വിലയിരുത്തുകയും
ഓര�ോ മാസവും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മറ്റി

നിര്വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥര്

ഭരണസമിതി
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ചേര്ന്ന്
ണ്ടായി.

അവല�ോകനം

ചെയ്യുകയുമു

2017-18 പദ്ധതിയില് വളരെയധി
കം ശ്രദ്ധ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭവന രഹി
തര്ക്ക് ഭവനം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യ�ോജന പദ്ധതി
പ്രകാരം 1521 പേര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാ
ണത്തിന് അംഗീകാരം നേടുകയും
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയു
മാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്ക
ള്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വനിത
കള്ക്കുള്ള പശു വളര്ത്തല്, മുട്ടക്കോഴി
യും കൂടും, ആട് വളര്ത്തല് തുടങ്ങിയ
പദ്ധതികള് 100 ശതമാനവും ചെലവഴി
ച്ചു. മറ്റ് ഉല്പാദന മേഖലാ പദ്ധതികളായ
നെല്കൃഷി വികസനം, തെങ്ങിന്

ജീവനക്കാര്

ജൈവവളം, വനിതകള്ക്ക് പച്ചക്കറി
ഗ്രോബാഗ്, വെറ്റില കൃഷിക്ക് ജൈവവളം
എന്നീ പദ്ധതികളും മികച്ച രീതിയില്
നടപ്പാക്കി. കൂടാതെ നഗരസഭയിലെ
വിവിധ വാര്ഡുകളില് ഹൈമാസ്റ്റ്, ല�ൊ
മാസ്റ്റ്, സ്ട്രീറ്റ് മെയിന് വലിച്ച് എല്. ഇ.
ഡി ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല് എന്നിവയ്ക്കായി
ഒരു ക�ോടിയ�ോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ്ടോ
പ്പ്, വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠന മുറി, പട്ടിക
ജാതി യുവാക്കള്ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ, പട്ടിക
ജാതി കുടുംബങ്ങ ള്ക്ക് വിവാഹ ധനസ
ഹായം എന്നീ പദ്ധതികള് പൂര്ണ്ണമായി
നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
താനൂര് നഗരസഭയ്ക്ക് ഈ ചരിത്ര
നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രയ
ത്നിച്ച വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്, കൗ
ണ്സിലര്മാര്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയ

ര്മാന്മാര്, സെക്രട്ടറി, നിര്വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥര്, നഗരസഭാ ജീവനക്കാര്
എന്നിവര�ോട് നന്ദി പറയുന്നത�ോട�ൊപ്പം
2018-19
വര്ഷത്തെ
പദ്ധതികളില്

സംസ്ഥാന തലത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാന
ത്തെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്ര
വര്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന
വിവരവും സന്തോഷപൂര്വ്വം അറിയിക്കുന്ന
തിന് ഈ അവസരം വിനിയ�ോഗിക്കുന്നു.
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കുന്നംകുളം നഗരസഭ

ത

ദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പദ്ധതിചെലവിന്റെ കാര്യത്തില്
കേരളത്തോട�ൊപ്പം തന്നെ കുന്നംകുളം
നഗരസഭയ്ക്കും 2017-18 വര്ഷത്തില്
ചരിത്രം കുറിക്കാനായി. ജനകീയാസൂത്ര
ണപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച് നാളിതുവരെ
യായി കുന്നംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് ഇത്തര
ത്തില�ൊരു മികവാര്ന്ന നേട്ടം പദ്ധതി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് കൈവരിക്കാനായി
ട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ തിളക്കത്തിന്റെ
മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു. ആസൂത്രണപ്രവര്ത്തനങ്ങ
ള് ത�ൊട്ട് പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാകുന്നതു
വരെയുള്ള ചിട്ടയായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും
പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാ
നാവുന്നതും തീരുമാനങ്ങള് വേഗത്തില്
കൈക്കൊള്ളുന്നതും ഈ വിജയത്തിന്
ആധാരമായി.
ആസൂത്രണമാര്ഗ്ഗരേഖയില് ഊന്നി
നിന്നുക�ൊണ്ട് ഒന്നിന�ൊന്നോട് ചേര്ന്ന്
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നില്ക്കുന്ന സമഗ്രവും പര്സപരപൂരകങ്ങ
ളുമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിച്ച് നട
പ്പിലാക്കാനായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും
പ്രധാനം. പദ്ധതിപ്പണം ചെലവഴിക്കുക
എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, വിഭാവനം ചെയ്ത
പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തികൈവരിക്കു
ന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകള് നടത്താനായി
എന്നതാണ് ഈ വര്ഷത്തെ പദ്ധതി പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളുടെ നേട്ടമായി ഞങ്ങള് കണ
ക്കാക്കുന്നത്.
ജൈവമാലിന്യസംസ്കരണരംഗത്ത്
ഇന്ന് കേരളത്തിന�ൊരു പുതിയ മാതൃക
യായി കുന്നംകുളം മ�ോഡല് അവതരിപ്പി
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ക്കാനും ല�ോകശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കുവാനും
ഈ കഴിഞ്ഞ പദ്ധതിവര്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടു
ണ്ട്. നഗരത്തിലെ ജൈവമാലിന്യങ്ങളെ
ലളിതവും ശാസ്ത്രീയവും ചെലവുകുറഞ്ഞതു
മായ മാര്ഗ്ഗത്തിലൂടെ സമ്പുഷ്ടമായ വളമാ
ക്കി മാറ്റുന്നതിനും ഈ വളത്തെ ബ്രാന്ഡ്
ചെയ്ത്
പ്രദേശത്തെ
കര്ഷകര്ക്ക്
സബ്സിഡിയ�ോടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന
തിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക്
ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചകിരിച്ചോര് നിര്മ്മി
ക്കുന്നതിനും കേരകര്ഷകര്ക്ക് പിന്തുണ
നല്കുന്നതിനുമായി ചകിരി സംസ്കരണ
യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട മു

ന്നൊരുക്കങ്ങള് പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. യു
ക്തിപരമായ തുടര്ച്ച എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്
ഈ പദ്ധതിവര്ഷം ഈ സംസ്കരണയൂ
ണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
പദ്ധതികള് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ അജൈവമാലിന്യ
സംസ്കരണത്തിനുള്ള പദ്ധതികള് കൂടി
നടപ്പിലാവുന്നത�ോടെ മാലിന്യസംസ്കര
ണരംഗത്ത് മികവാര്ന്ന വേറിട്ട മാതൃക
കുന്നംകുളത്തിന് കാഴ്ചവെയ്ക്കാനാകും.
ജൈവകൃഷിയും തരിശുരഹിത കൃഷി
യിടങ്ങളും എന്ന ലക്ഷ്യം പൂര്ത്തിയാക്കു

ജീവനക്കാര്

ന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികള�ോട�ൊപ്പം
കാര്ഷികമേഖലയിലെ ഉല്പന്നങ്ങള്
വിറ്റഴിക്കുന്നതിനായി നിലവില് ആഴ്ചച
ന്ത നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തില് ആരം
ഭിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഈ
വര്ഷം ഇതിനായി സ്ഥിരം സംവിധാനം
ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാ
ണ്. വയ�ോജനങ്ങള്ക്ക് സാന്ത്വനമായി
പകല് വീടിന്റെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാ
ക്കുന്നതിനും ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക് സൈഡ്
വീല�ോടു കൂടിയ സ്കൂട്ടറുകള് വിതരണം ചെ
യ്യുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനിതകളുടെ
സംരംഭകത്വവികസനത്തിന്
വിവിധ
പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കാനും വനിത
ഹ�ോസ്റ്റല് നിര്മ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം
പൂര്ത്തിയാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടിക
ജാതി വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പഠനനിലവാരം
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ�ൊതുവിദ്യാലയ
ങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
തിനും ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകളും പദ്ധ
തികളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സമഗ്രപാര്പ്പിട സുരക്ഷയുടെ ഭാഗ
മായി ലൈഫ് പദ്ധതിയിലുള്പ്പെടുത്തി
അര്ഹരായ മുഴുവന് ആളുകള്ക്കും വീട്
എന്ന സങ്കല്പം യാഥാര്ത്ഥ്യത്തിലേക്ക്
എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രയത്നങ്ങള്
നടത്തിവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ പദ്ധതി
വര്ഷം 251 ഭവനങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണം
ആരംഭിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1096
പേരുടെ പട്ടികയാണ് ഇതുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മലബാര്
സിമന്റസുമായി സഹകരിച്ച് ഇത്തരത്തി
ലുള്ള വീടുകളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനായി
കുറഞ്ഞ നിരക്കില് സിമന്റ് ലഭിക്കാന്
കഴിഞ്ഞു. 15 വര്ഷക്കാലത്തിലേറെയാ
യി അടഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന ടൗണ്ഹാള്
തുറന്നുപ്രവര്ത്തിച്ചു. നിര് വ്വഹണ ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരുടെയും സഹപ്രവര്ത്തകരുടെയും
കൗണ്സിലിന്റെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള
പ്രവര്ത്തനമാണ് ഈ പദ്ധതികളുടെ

നിര് വ്വഹണത്തിനും ഗുണമേന്മയ്ക്കും നി
ദാനമായി വര്ത്തിച്ചത് എന്ന് അഭിമാനപൂ
കുന്നംകുളത്തിന്റെ
ര് വ്വം പറയട്ടെ.
വികസന ആവശ്യങ്ങളില് പ്രഥമസ്ഥാന
ത്തുള്ള ആധുനിക ബസ് ടെര്മിനല് നി
ര്മ്മാണം വരും വര്ഷങ്ങളില് പൂര്ത്തി
യാക്കാനാകും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം
നിലവിലെ ഈ നേട്ടം സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്.
ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രണ്ടാം
ഘട്ടം എന്ന നിലയില് 13-ാം പദ്ധതിയില്
ക�ൊണ്ടു വന്ന മാറ്റങ്ങള് കുന്നംകുളത്തിനെ
സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിര്ണ്ണായകമായി.
വിദഗ്ദ്ധരെയും സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകരെയും
ഉള്പ്പെടുത്തി കാമ്പുള്ള ആസൂത്രണസമി
തി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും നിര് വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്റ്റേക്ക്ഹോള്ഡേ
ഴ്സിനെയും ചേര്ത്ത് മാസം ത�ോറും പദ്ധതി
അവല�ോകനം വിശദമായിത്തന്നെ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും
കഴിഞ്ഞതാണ്
പദ്ധതിപ്പണം പൂര്ണ്ണമായി ചെലവഴി
ക്കാന് സാധിച്ചതിന് പിന്നിലെ രാസത്വ
രകമായത്. ഓര�ോ പദ്ധതികളും സൂക്ഷ്മ
മായി വിലയിരുത്തുന്നതിനും പദ്ധതി
നിര്വ്വഹണത്തിലെ വിടവുകള് കണ്ടെ
ത്തുന്നതിനും പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങള് അപ്പ
പ്പോള് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതിനും ഈ കൂടി
യാല�ോചനകള് ഏറ്റവും ക്രിയാത്മക
മായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപ്പിലാകാ
ത്ത പദ്ധതികള് തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെ
ത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കൃത്യ
മായ ഇടപെടലുകള് നടത്തുന്നതിനും
പദ്ധതി കലണ്ടറിനനുസരിച്ച് നിര് വ്വ
ഹണം നടത്തുന്നതിനും ആസൂത്രണം
ചെയ്ത പദ്ധതികള് പൂര്ണ്ണമായും നടപ്പി
ലാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഒരു നട്ടെ
ല്ലായി ഈ യ�ോഗങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കു
കയും ഭരണസമിതിയുടെ പരിപൂര്ണ്ണ
സഹകരണം അത�ോട�ൊപ്പം ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതിനും കഴിഞ്ഞതാണ് വിജയരഹസ്യം.
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എം.എ. രാജഗ�ോപാല്
ചെയര്മാന്

ത

ദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് സാമ്പ
ത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം
സമയം വിനിയ�ോഗിക്കുകയും നിര്വ്വഹ
ണത്തിന് കുറച്ച് മാസങ്ങള് മാത്രം ലഭി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതായിരുന്നു മു
ന്വര്ഷങ്ങളില് ഈ രംഗത്തെ പ്രധാന
പ�ോരായ്മ. ഇതുമൂലം സംസ്ഥാനത്തെ
പദ്ധതി വിനിയ�ോഗം കഴിഞ്ഞ കുറേ
വര്ഷങ്ങളായി വളരെ താഴെയായിരുന്നു
എന്ന് നമുക്ക് കാണാന് കഴിയും. ജനങ്ങ
ളുടെ സര്വ്വതല സ്പര്ശിയായ വികസനം
ഉറപ്പാക്കേണ്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണം
മാര്ച്ച് 31-നകം പൂര്ത്തിയാക്കി ഏപ്രില്
മുതല് നിര്വ്വ്ഹണം എന്ന് വിപ്ലവകര
മായ ഒരു മാറ്റം ക�ൊണ്ടുവരാന് സംസ്ഥാന
സര്ക്കാരും പ്ലാനിംഗ് ബ�ോര്ഡും എടുത്ത
തീരുമാനം 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയു
ടെ
ധനവിനിയ�ോഗത്തെ
വലിയ
ത�ോതില് സഹായിച്ചു.
പദ്ധതിക്ക് ഡി.പി.സി. അംഗീകാരം
വാങ്ങിയതിന് ശേഷം വെറ്റിംഗ് മതി
എന്ന മാറ്റം തന്നെ അംഗീകാരത്തിനും

നിര്വ്വഹണത്തിനും വലിയ സഹായമാ
യി. നിര്വ്വ്ഹണ പുര�ോഗതിക്ക് ഒരു കല
ണ്ടര് തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ അവല�ോക
നത്തിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
മന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി. ജലീല് തന്നെ
നേരിട്ട് ജില്ലകളില് എത്തിയതും പദ്ധതി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഗതിവേഗം വര്ദ്ധി
പ്പിച്ചു. എന്നാല് ന�ോട്ട് നിര�ോധനവും
ചരക്ക് സേവന നികുതി പരിഷ്കാരവും
സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി 2017
സെപ്തംബര് മുതല് പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു.
കരാറുകാര് ആദ്യഘട്ടത്തില് കരാറെടുക്കു
ന്നതില് നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. ഈ പ്രതിസ
ന്ധി മറികടക്കുവാന് തദ്ദേശവകുപ്പ്, നഗ
രസഭകളില് ഗുണഭ�ോക്തൃ കമ്മിറ്റിക
ളെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പ�ോകുവാനുള്ള ഉത്തര
വിറക്കിയപ്പോള് പുനലൂര് നഗരസഭയി
ലെ കരാറുകാരുടെ മനസിളകി. അവര്
പ്രവൃത്തികളേറ്റെടുക്കുവാന് തയ്യാറായി.
എന്നാല് ക�ൊല്ലം ജില്ലയില് ഒരു ക്വാറി
പ�ോലും പ്രവര്ത്തിക്കാത്ത സാഹചര്യ
ത്തില് നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികള്ക്ക്
കടുത്ത ദൗര്ലഭ്യം നേരിട്ടു. മറ്റ് ജില്ലകളി

ജീവനക്കാര്
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ല് നിന്നും സാധനങ്ങള് ക�ൊണ്ടുവന്ന്
നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന
തിന് കരാറുകാര് തയ്യാറായി. നഗരസഭാ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പ്രതികൂലാവ
സ്ഥകളെ മറികടക്കുവാന് സൃഷ്ടിപരമായ
നിലപാടുകള് സ്വീകരിച്ചു. നവംബര്,
ഡിസംബര് മാസങ്ങളിലെ ട്രഷറി
നിര�ോധനം ഡിസംബറില് നഗരസഭ
ലക്ഷ്യമിട്ട നിര്വ്വഹണ ശതമാനത്തിലെ
ത്തുന്നതിന് തടസമായി. ജനുവരിയായ
പ്പോഴേക്കും പുതിയ പദ്ധതി രൂപീകരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടി ആരംഭിക്കേണ്ടി
വന്നു. ഫെബ്രുവരി, മാര്ച്ച് മാസങ്ങള് മു
നിസിപ്പല് കൗണ്സില് അംഗങ്ങള്ക്കും
ജീവനക്കാര്ക്കും ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകളും
പകലുകളും സമ്മാനിച്ചു. പുതിയ പദ്ധതി
കളുടെ രൂപീകരണവും നിലവിലെ പദ്ധ
തികളുടെ നിര്വ്വഹണവും കേരളത്തിലെ
തദ്ദേശ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യ
ക്ഷമതയെ നിരന്തരം ച�ോദ്യം ചെയ്തിരു
ന്ന വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധന്മാ
ര്ക്ക് മറുപടിയായി. മാര്ച്ച് മാസത്തില്
പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്കാനും
നിലവിലെ പദ്ധതി നൂറു ശതമാനം നി

ര്വ്വഹിക്കാനും നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
2017-18 ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി
15.81 ക�ോടി രൂപയാണ് നഗരസഭയ്ക്ക്
ലഭിച്ചത്. സ്പില്ഓവര് ഉള്പ്പെടെ 17.05
(107.84%) വിനിയ�ോഗിക്കുവാന് നഗര
സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. 100%ത്തിലധികം തുക
ചെലവഴിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞ നഗരസഭക
ളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് തുക ചെലവഴിച്ചത്
പുനലൂര് നഗരസഭയാണ്. വിനിയ�ോഗ
ശതമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കുറു
ക്കുവഴിയും സ്വീകരിക്കാതെയാണ് നഗര
സഭ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില് വലിയ ത�ോതില് ഒരു ഭേദ
ഗതിയും നഗരസഭ നടത്തിയില്ല. ഭവന
നിര്മ്മാണമ�ൊഴികെ ഒരു വ്യക്തിഗത
ആനുകൂല്യവും വകയിരുത്താതെയാണ്
നഗരസഭ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് വായനാക്കൂട്ടം,
പ്രഭാതഭക്ഷണം, ആര�ോഗ്യ മേഖലയില്
ആഴ്ചയില�ൊരിക്കല്
വാര്ഡുകളില്
ഡ�ോക്ടറും വീടുകളില് ആര�ോഗ്യ പ്രവ
ര്ത്തകരുമെത്തുന്ന സ്പര്ശം, സമഗ്ര മാലി
ന്യസംസ്കരണത്തിനും പരിസ്ഥിതി സംര
ക്ഷണത്തിനുമുള്ള ഹരിതായനം അതിന്റെ
ഭാഗമായി മെറ്റീരിയല് റിക്കവറി സെന്റര്,
പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ്, 220

ല�ോക്കല് കളക്ഷന് സെന്ററുകള്, സാം
സ്കാരികമായ ഒത്തുചേരലിനായി സാം
സ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം,
ആധുനിക ക്രിമറ്റോറിയത്തിന്റെ നിര്മ്മാ
ണം, പട്ടികജാതി മേഖലയില് മിഴിവാ
ര്ന്ന വിവിധ പദ്ധതികള്, പട്ടികവര്ഗ്ഗ
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക്
ക�ോളനിയിലെ
പഠന ഉപകരണങ്ങള്, ഭക്ഷണം എന്നിവ
ഒരുക്കി 'പഠനവീട് ' എന്ന പേരില്
സായാഹ്ന സാമൂഹിക പഠനകേന്ദ്രം
തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ വികസന
സ്വപ്നങ്ങളില് ഒരു പങ്ക് നിര്വ്വഹിക്കുവാ
ന് 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതി കാലയളവി
ല് സാധിച്ചു.
മുനിസിപ്പല് സെക്രട്ടറി എ.എസ്.
നൈസാമിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മുനിസി
പ്പല് ജീവനക്കാര്, അസ്സി. എക്സി.
എഞ്ചിനീയര് ആര്. ബിജുവിന്റെ നേതൃ
ത്വത്തില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം,
മറ്റ് നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് തുടങ്ങിയ
വരെല്ലാം കൗണ്സിലിന�ൊപ്പം ആത്മാ
ര്ത്ഥമായി അണിനിരന്നതുക�ൊണ്ടാണ്
പുനലൂര് നഗരസഭയ്ക്ക് 100%ത്തിലധികം
പദ്ധതി വിനിയ�ോഗമെന്ന ലക്ഷ്യത്തി
ലെത്താന് കഴിഞ്ഞത്. 100% പദ്ധതി വി
നിയ�ോഗമെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാന്
തുടക്കം മുതല് ദിശാബ�ോധത്തോടെ

ഭരണസമിതി

ചെയര്മാന്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളെ
നയിച്ച മന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി. ജലീലിനും
അഗാധമായ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസ
ന്ധിയുടെ കാലത്ത് മാര്ച്ച് മാസത്തില്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
പരിധിയില്ലാതെ പണം ചെലവഴിക്കു
വാന് കഴിയുന്ന നിലയില് ട്രഷറി ക്രമീ
കരിച്ച ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ�ോ.
ത�ോമസ് ഐസക്കിനും നഗരസഭ നന്ദി
രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
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ക�ോതമംഗലം നഗരസഭ

മഞ്ജു സിജു, ചെയര്പേഴ്സണ്

ജീവനക്കാര്

മഞ്ജു സിജു

ചെയര്പേഴ്സണ്

എ

റണാകുളം ജില്ലയുടെ കിഴക്ക്
മലയ�ോര മേഖലയില് സ്ഥിതി ചെ
യ്യുന്ന ക�ോതമംഗലം നഗരസഭ ഹൈറേ
ഞ്ചിന്റെ കവാടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടു
ന്നത്.
കഴിഞ്ഞ
കാലങ്ങളില്
തയ്യാറാക്കിയ
പദ്ധതികളിലുണ്ടായ
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അപാകതകളും വീഴ്ച്ചകളും മുന്നില്
കണ്ട് പട്ടണത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസന
ത്തിന് ഏറ്റവും അനുയ�ോജ്യമെന്ന് ത�ോ
ന്നിയതും നടപ്പിലാക്കാന് കഴിയുന്നതു
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മായ
പദ്ധതികളാണ്
2017-18-ല്
വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. സാങ്കേതിക
ത്വങ്ങളില് കുടുങ്ങി പദ്ധതി നടപ്പിലാ

ഭരണസമിതി

ക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആവര്ത്തിക്ക
പ്പെടരുത്
എന്ന
ധാരണയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള
പദ്ധതികള് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പി
ലാക്കുന്നതിന് നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
രുടെയും കൗണ്സിലിന്റെയും ഭാഗത്ത്
നിന്നുണ്ടായ അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണ
വും ഏക�ോപനവുമാണ് നൂറു ശതമാനം
ചെലവ് എന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യത്തിലേക്ക്
നഗരസഭയെ എത്തിച്ചത്.
നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ കീറാമുട്ടിയാ
യിരുന്ന ജലദൗര്ലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്ന

തിന് ല�ോകബാങ്ക് ധനസഹായത്തോ
ടെ 2 ക�ോടിയിലധികം തുക ചെലവഴിച്ച്
നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്
ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് നഗരസഭയുടെ
മതിപ്പ് ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രസം
സ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുടെ സഹകരണ
ത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതിക
ളും ഉല്പാദന മേഖലയിലെ സമഗ്ര
വികസനവും മുന്കൂട്ടികണ്ട് രൂപീകരിച്ച
പദ്ധതികളും
സമ്പൂര്ണ്ണതയിലേക്ക്
എത്തി എന്നതും എടുത്തുപറയാവുന്ന നേ
ട്ടമാണ്. ഏറ്റവും വിമര്ശനവിധേയമായി
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യസംസ്ക്കരണ

ചെയര്പേഴ്സണ്

ത്തിന്
ആധുനിക
പദ്ധതികള്
നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരി
ച്ച ബൃഹത് പദ്ധതിയും പൂര്ണ്ണതയിലേക്ക്
നീങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാലിന്യ
മുക്തമാവുന്ന ക�ോതമംഗലത്തിന്റെ സമ
ഗ്രവികസനവും ഹരിതവല്ക്കരണവുമാണ്
നടപ്പാക്കിയത് എന്നതില് അഭിമാനം
കൊള്ളുന്നു.
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അമ്പലപ്പുഴ ബ�്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

2017

പ്രജിത്ത് കാരിയ്ക്കല്
പ്രസിഡന്റ്

ഭരണസമിതി

80

പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ഏപ്രില് 2018

-18 വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ
മായി പദ്ധതി അംഗീകാരം
വാങ്ങിയ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം
എന്ന നിലയിൽ പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ
ത്തിലും ഈ മികവ് നിലനിർത്തുവാൻ
തുടക്കം
മുതൽ
ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനായി എല്ലാ മാസവും 5 -ാം
തീയതി പ്രസിഡന്റിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷത
യിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
യ�ോഗം കൂടി ഓര�ോ മാസവും നടപ്പിലാ
ക്കേണ്ട പ്രോജക്ടുകൾ ഏതെന്ന് തീരുമാ
നിച്ച് അത് നിശ്ചയ പ്രകാരം നടപ്പിലാ
ക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു.
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീഴ്ച ശ്ര
ദ്ധയിൽപ്പെട്ടാല് അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാ
യി പ്രത്യേകമായി ചർച്ച ചെയ്തു പരിഹരി
ച്ചിരുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ആവശ്യ
മില്ലാത്ത പദ്ധതികൾ ആദ്യം തന്നെ നട
പ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ടെണ്ടർ നടപടി
കൾ ആദ്യം തന്നെ ആരംഭിച്ചു. ക�ൊയ്ത്തുമെ
തിയന്ത്രം, മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ തുടങ്ങിയ
പദ്ധതികൾ ഡിസംബറിനു മുമ്പു നടപ്പി
ലാക്കി. മരാമത്തു പ്രവർത്തികളുടെ കരാ
റുകാരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഫെ

ബ്രുവരി 15-ാം തീയതിക്കു മുൻപായി
ബില്ലുകൾ മാറണം എന്നും മാർച്ച് മാസം
യാത�ൊരു കാരണവശാലും ബില്ലുകൾ
അംഗീകരിക്കില്ലായെന്നും അറിയിക്കുക
യും യ�ോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് തപാലിൽ
കരാറുകാർക്ക്
അയച്ചുക�ൊടുക്കുകയും
ചെയ്തു. ഇതുമൂലം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാ
യി ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ
ഭൂരിഭാഗം റ�ോഡുകളും പണി പൂർത്തീക
രിച്ച് തുക മാറുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും
വലിയ പ്രത്യേകത, ഈ നേട്ടങ്ങൾ കൈ
വരിക്കുന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥർ എല്ലാവരും മത്സരബുദ്ധിയ�ോടുകൂടി
പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നതാണ്. ക�ൊയ്ത്തുമെതി
യന്ത്രം വാങ്ങി, ഡിസംബർ മാസം 50
ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റ
ന്റ് ഡയറക്ടറെ പ�ൊതുമരാമത്ത്, രജി
സ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആദരിക്കുകയും
ചെയ്തു. അമ്പലപ്പുഴ ബ്ള�ോക്ക് പശ്ചാ
ത്തല മേഖലയിലെ പരമാവധി തുകയും
റ�ോഡുകൾക്കായി നീക്കിവെയ്ക്കുകയും 11
റ�ോഡുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
കൂടാതെ ഗുണഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റുകൾ ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്തുക ളിൽ നിന്നും യഥാസമയം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല വി.ഇ.ഒ
മാർക്ക് നൽകുകയും അവർ അത്
ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.
മാർച്ച് മാസം 31 ആയപ്പോൾ 2017-18 ലെ
പദ്ധതി തുക സ്പിൽഓവർ പദ്ധതികൾ
ഉൾപ്പെടെ 128.8% ചെലവഴിച്ചു.

നൂതന പ്രോജക്ട്

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യരഹിത അമ്പല
പ്പുഴ എന്ന പദ്ധതിയിൽ, 5 ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തുകളിലേക്കും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റു
കള് വഴി ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ,
പദ്ധതി തുക ഉപയ�ോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക് ക�ോ
മ്പൗണ്ടിൽ പണിത പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണ
ഷെഡിൽ ശേഖരിക്കുകയും അത് സ്വകാ
ര്യ ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റിന് കൈമാറുകയും
ചെയ്തു വരുന്നു. ഇതിന�ോടകം മുപ്പതില
ധികം ല�ോഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം
ല�ോറിയിൽ കയറ്റി അയച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്കിന്റെ പരിധിയിലുളള
സ്കൂളുകൾ, റസിഡൻസ് അസ�ോസിയേഷ
നുകൾ എന്നിവ മുഖേന ശേഖരിക്കുന്ന
പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇവിടെ ശേഖരിക്കുകയും
ഷ്രെഡിംഗിനായി കയറ്റി അയയ്ക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷവും തുടർ പ്രോജക്ടാ
യി ഈ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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ഈരാറ്റുപേട്ട ബ�്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ജീവനക്കാര്

ആര്. പ്രേംജി
പ്രസിഡന്റ്

ഈ

രാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തി
ന് 2017-18 വര്ഷത്തില് പദ്ധതി
നടപ്പാക്കുന്നതില് വന്നേട്ടം കൈവരി
ക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിര്വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജന
പ്രതിനിധികള് എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ
പരിശ്രമത്തിന്റെ ഗുണഫലമാണ് ഈ
നേട്ടം.
2017-18 വര്ഷത്തില് 93 പദ്ധതികളി
ലായി 4,20,60000/- രൂപയുടെ പദ്ധതിക
ളാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. വര്ഷാദ്യം മുതല്ത
ന്നെ
ചിട്ടയായ
പ്രവര്ത്തനം
കാഴ്ചവച്ചുക�ൊണ്ട് ഒര�ോ പദ്ധതിയുടെയും
നടത്തിപ്പുകള് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നിര്വ്വ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യ�ോഗത്തില്
ചര്ച്ചചെയ്ത് വിലയിരുത്തി പ�ോരായ്മക
ള്, കുറവുകള് അപ്പോഴപ്പോള് പരിഹരി
ച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രവര്ത്തനം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി.
സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശപ്രകാരംതന്നെ ഓര�ോ
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മാസത്തിലും പദ്ധതി ചെലവിന് ലക്ഷ്യം
കൈവരിക്കുന്നതില് ഒരുപരിധിവരെ
സാധിച്ചു.
പദ്ധതി രൂപികരണ ഘട്ടത്തില്
തന്നെ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും
കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട�ോടെ ഭരണസമിതി
പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ജനങ്ങള്ക്ക് പ്രയ�ോ
ജനപ്രദവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ പദ്ധ
തികള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധപു
ലര്ത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വിഭാഗം
ജനങ്ങള്ക്കുമുള്ള പദ്ധതികള് 2017-18ല്
ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അംഗപരിമിതര്ക്ക് സ്വയംത�ൊഴില്
ചെയ്യുന്നതിന് നല്കിയ സ്കൂട്ടര് വിത്ത്
സൈഡ് വീല് പദ്ധതിയിലൂടെ 13
പേര്ക്ക് സഹായം നല്കി. അതുപ�ോലെ
അംഗപരിമിതര്ക്കായി നടത്തിയ മെഡി
ക്കല് ക്യാമ്പും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണ
വും ധാരാളം അംഗപരിമിതര്ക്ക് ഉപകാ
രപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കാര്ഷിക രംഗത്ത് നൂതന കൃഷി
സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചും ചെലവ് കുറഞ്ഞ
കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചും കര്ഷകര്ക്ക്
അറിവും അനുഭവവും നല്കിയ പദ്ധതിയാ
ണ് കാര്ഷികമേള. അതുപ�ോലെ ജൈവ
കൃഷിയിലും പച്ചക്കറികൃഷിയിലും കുട്ടിക
ളില് താത്പര്യവും അറിവും നല്കു
ന്നതിനായി സ്കൂള് ഹരിത ക്ലബുകള്ക്ക്
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പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി,
വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാര്ഷിക
ഉല്പന്നങ്ങള് വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് കര്ഷക
രെ സഹായിക്കുന്ന കാര്ഷിക മാര്ക്കറ്റുക
ള്, സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് കൃഷിചെയ്യു
ന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനമായി റിവ�ോ
ള്വിംഗ് ഫണ്ട് എന്നിവ കാര്ഷികരംഗ
ത്തിന് ഉണര്വ് നല്കിയ പദ്ധതികളാണ്.
ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്കു
ന്ന വിവിധ പദ്ധതികളും 2017-18 ല്
ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു.
വാര്ദ്ധക്യത്തിലെ
ഏകാന്തത
നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാ
ണ്. ഇതിന് ഒരു കൈത്താങ്ങ് എന്ന
നിലയില് വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക
ളില് പകല്വീട്, വൃദ്ധസദനം എന്നിവ
നിര്മ്മിക്കുവാന് സാധിച്ചു. അംഗനവാടി
കളില് ശിശുസൗഹൃദ ട�ോയ്ലെറ്റ്, അംഗ
ന്വാടി നിര്മ്മാണം എന്നിവ ശിശുക്ഷേ
മമേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളായിരുന്നു.
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
വനിതാ
ഉല്പന്നവിപണനകേന്ദ്രങ്ങളും
ത�ൊഴില് പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളും പദ്ധ
തിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിവിധ ക്ഷേമ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നത�ോട�ൊപ്പം
ജനസേവനകേന്ദ്രമായി ഓഫീസിനെ മാ
റ്റുന്നതിനും ഭരണസമിതി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ

ചെലുത്തി
അതിന്റെ
ഫലമായി
ഓഫീസിന് ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ടിഫിക്കേ
ഷന് ലഭിച്ചു. മാലിന്യസംസ്കരണരംഗ
ത്തും
പ്ലാസ്റ്റിക്
ഉപയ�ോഗം
കുറച്ചുക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനും മാതൃകാപര
മായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വപരമായ ചുമതല
വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃത്തിയായ പ്ലാസ്റ്റിക് സം
ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള സംഭരണകേന്ദ്രം (മെ
റ്റിരിയല് കളക്ഷന് സെന്റര്) നിര്മ്മാ
ണത്തിലാണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഗ്രീന് പ്രോട്ടോക്കോള് നടപ്പാക്കിയിട്ടു
ണ്ട്. 2014-15 ല് 100 ശതമാനം പദ്ധതി
ചെലവഴിക്കുകയും സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച
പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ചവച്ചതിന് സ്വരാജ്
ട്രോഫിയും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനം വിജയകരമാ
യി
നടപ്പാക്കുന്നതില്
വര്ക്കിംഗ്
ഗ്രൂപ്പുകള്, ആസൂത്രണസമിതി എന്നിവയു
ടെ പ്രവര്ത്തനവും ഇടപെടലുകളും പ്രധാ

നമാണ്. വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പില് ചര്ച്ചചെയ്യ
പ്പെടുന്ന പദ്ധതികളുടെ പ്രാധാന്യവും
പ്രായ�ോഗികതയും കണക്കിലെടുത്ത് ഭര
ണസമിതികളുടെ
ദിശാബ�ോധവും
വികസന തന്ത്രവും സമന്വയിപ്പിച്ചുക�ൊ

ണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികള് സമയ
ബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാന് കഴിയുമെ
ന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഈ വിജയത്തിന്റെ
അനുഭവസാക്ഷ്യമാണ്.
ഭരണസമിതി
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ഷീന സെബാസ്റ്റ്യന്
പ്രസിഡന്റ്

വി

കേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിന്റെ 25-ാം
വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ജന
കീയാസൂത്രണത്തിലൂടെ തദ്ദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സവിശേ
ഷമായ അധികാരത്തിലൂടെ പ്രാദേശിക
തലത്തിൽ ഉൽപ്പാദന, സേവന , പശ്ചാ
ത്തല മേഖലകളിൽ പുര�ോഗതി കൈവ
രിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 - 18
പദ്ധതി വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽത
ന്നെ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നേടി
നിർവ്വഹണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു.
പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ഭരണസമി
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ജീവനക്കാര്
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തി അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂട്ടുത്തര
വാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും ജനസേവക
രായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 13 ഡിവി
ഷനുകൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകി
ഫണ്ട് വിനിയ�ോഗം നടത്തുന്നു. രാഷ്ട്രീയ
കക്ഷി ഭേദമന്യേ എല്ലാ മെമ്പർമാരും
ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെപ്പോലെ
പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു.
ഉത്പ്പാദനമേഖലയിൽ 29 ഉം സേവന
മേഖലയിൽ 21 ഉം പശ്ചാത്തല മേഖല
യിൽ 16 ഉം പട്ടികജാതി വികസന മേഖ
ലയിൽ 9 ഉം പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന
ത്തിനായി ഒരു പ്രോജക്ടും ഉൾപ്പെടെ
ആകെ 76 പ്രോജക്ടുകളാണ് പദ്ധതി വർ
ഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത്.
2017-18 വർഷത്തിൽ ലഭ്യമായ
4,21,00000 രൂപയും സ്പിൽ ഓവർ
പദ്ധതി ഇനത്തിൽ 71 ലക്ഷം രൂപയും
ചെലവഴിച്ച് 116.99% എന്ന ലക്ഷ്യത്തി
ലെത്താൻ സാധിച്ചു.
ഉത്പ്പാദന മേഖലയിൽ ഇറിഗേഷൻ

പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ
തിനാൽ ജലസേചന മേഖലയിലെ പ്ര
ശ്നങ്ങൾക്കും കുടിവെളള ക്ഷാമത്തിനും
പരിഹാരം കാണുന്നതിനും കാർഷിക
മേഖലയിൽ മുൻപില്ലാത്ത വിധം നേട്ടം
കൈവരിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു എന്നത്
അഭിമാനാർഹമാണ്.
2017-18 വർഷത്തിൽ മെയിന്റനൻസ്
ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച തുക 100 ശതമാ
നവും ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചു.
അംഗൻവാടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വി
ജ്ഞാനത്തിനും വിന�ോദത്തിനുമായി

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 125
അംഗൻവാടികൾക്ക് ഈ വാർഷിക
പദ്ധതിയിൽ റേഡിയ�ോ നൽകി. മാരക
മായ ര�ോഗങ്ങളാൽ ക്ലേശിക്കുന്നവർക്ക്
ആശ്വാസമേകുന്നതിനായി ഡ�ോക്ടറുടെ
യും സ്റ്റാഫ് നഴ്സിന്റെയും സേവനം വീടു
കളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയായ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ സെക്കന്റ് ഫേസ്
നടപ്പിലാക്കി.
പട്ടികജാതി വികസന പദ്ധതിയിൽ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി, മെറിറ്റോ
റിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്, എസ്. സി കമ്മ്യൂ

ണിറ്റി ഹാളുകളുടെ നിർമ്മാണം, ഫർണി
ച്ചർ വാങ്ങൽ, എസ് സി ക�ോളനികളുടെ
നവീകരണം എന്നീ പദ്ധതികൾക്കായി
തുക ചെലവഴിച്ചു.
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ വിവിധ
കാരണങ്ങളാൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ
സാധിക്കാതിരുന്നവർക്ക് അധിക തുക
നൽകി വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
ഭരണസമിതി
അംഗങ്ങളുടെയും
പ്ലാൻ ക�ോർഡിനേറ്ററായ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെയും അസി

സ്റ്റന്റ് പ്ലാൻ ക�ോർഡിനേറ്ററുടെയും നിർവ്വ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ചിട്ടയായ പ്ര
വർത്തനവും കൃത്യമായ അവല�ോകന
വുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചത്.
2018-19 പദ്ധതി വർഷത്തിലെ പ്രവൃ
ത്തികൾക്ക് മാർച്ചിൽതന്നെ ഡി.പി.സി
അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. എല്ലാ പ്രവൃത്തി
കളുടെയും വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടു
ത്ത് മെയ് മാസം തന്നെ പ്രവർത്തനം
ആരംഭിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുളളത്.
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വി. തങ്കമ്മ, പ്രസിഡന്റ്

വി. തങ്കമ്മ
പ്രസിഡന്റ്

2005

മുതൽ 2010 വരെ തുടർച്ചയായ
5 വർഷവും സ്വരാജ് ട്രോഫി
നേടിയതിന് 7 വർഷത്തിന് ശേഷം
വീണ്ടും 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷം
പദ്ധതിവിഹിതത്തിന്റെ 111.86% ചെല
വഴിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് മാതൃകയായി
പഴയന്നൂര് ബ്ലോക്ക് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ
ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാ
ണ്. എന്നാൽ 2017-18 സാമ്പത്തികവർ
ഷം വളരെ അവധാനതയ�ോടുകൂടിയാ
ണ് വാർഷികപദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെ
യ്തതും നിർവ്വഹണം ആരംഭിച്ചതും. വർ
ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പുനസംഘാടനം മുതൽ
കൃത്യത പാലിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വലിയ
ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നു.
പദ്ധതികളെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി
കൾ, നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ
പദ്ധതികൾ, പ്രത്യേകം അനുമതി ലഭി
ച്ചാൽ മാത്രം നടപ്പിലാക്കാവുന്ന പദ്ധതി

പ്രസിഡന്റ്
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കൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചു 6
നൂതന പദ്ധതികളും വാർഷികപദ്ധതി
യിലുൾപ്പെടുത്തി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമിതി., ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ
സമിതികൾ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
എന്നിവരുടെ യ�ോഗം 4 മാസത്തില�ൊരി
ക്കൽ ചേർന്നു. എല്ലാ ഭരണസമിതി
യ�ോഗത്തിനു മുമ്പായും സ്റ്റാന്റിംഗ്കമ്മിറ്റി,
സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യ�ോഗങ്ങൾ നടത്തി.
ബ്ലോക്കിലെ വിവിധ എക്സ്റ്റൻഷൻ
ഓഫീസർമാർക്ക് ഓര�ോ മേഖല അടി
സ്ഥാനത്തിലും പ്രത്യേക ചുമതല നൽകി
ദ്വൈവാര പുര�ോഗതി സംബന്ധിച്ച റി
പ്പോർട്ട് വിശദമായി പരിശ�ോധിച്ച്
നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനായി 108
വാർഡുകളിൽ ശുചിത്വസേനാംഗങ്ങളെ
റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം മാത്രം സംസ്കരിക്കു
ന്നതിന് 86 സെന്റ് സ്ഥലം പദ്ധതിവിഹി
തം ഉപയ�ോഗിച്ച് വാങ്ങി വർക്ക്
ഷെഡിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി പ്ലാസ്റ്റി
ക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം
ആരംഭിച്ചു.
ചക്കയെ സംസ്ഥാന ഫലമായി പ്ര
ഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചക്കയു
ടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്മി
ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
ചക്കസംസ്കരണ
കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. ഇതിലൂടെ വഴി 100
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സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായും 400 ഓളം
വരുന്ന പര�ോക്ഷ ത�ൊഴിൽദിനങ്ങളും സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നതിന് കഴിയും. ഇതിനുവേണ്ടി
6000 തേൻവരിക്ക പ്ലാവിൻ തൈകൾ
ആത്മ പദ്ധതിയിൽ കർഷകർക്ക്
വിതരണം ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പഴയ
ന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയി
ലെ 108 വാർഡുകളിലായി നിലവിലുള്ള
കുടുംബശ്രീ എഡിഎസ്, സിഡിഎസ്
ഭാരവാഹികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ജെന്റർ
റിസ�ോഴ്സ് സെന്റർ, കൗൺസലിംഗ്
സെന്റർ എന്നിവ ആരംഭിച്ചു. ഇതിലൂടെ
സ്ത്രീ സുരക്ഷയും കുടുംബസുരക്ഷയും പ്രീ &
പ�ോസ്റ്റ് മാര്യേജ് കൗൺസലിംഗും നട
പ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര
ജലവിഭവ ഭൂപടം ജില്ലാ മണ്ണ് സംര
ക്ഷണ ഓഫീസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂ
ടി തയ്യാറാക്കി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ
ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ കൂടി
ഉപയ�ോഗിച്ച് വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതി
കൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബ്ലോക്ക് അഗ്രോ സർവ്വീസ് സെന്റർ,
ഹരിതസേന, കർമ്മസേന എന്നിവയെ
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി 600 ഏക്കർ തരിശു
സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി ഇറക്കി കൃഷിവ്യാ
പനം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അന്ന
പൂർണ്ണ എന്ന പേരിൽ ബ്ലോക്ക്

പരിധിയിലെ മുഴുവൻ നെൽകൃഷിക്കാവ
 ി
ശ്യമായ നെൽവിത്ത് 100% സബ്സ
ഡിയ�ോടെ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ
ക�ോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അം
ഗീകാരത്തോടുകൂടി ബഡ്സ് സ്കൂൾ കുട്ടിക
ളുടെ ത�ൊഴിൽ പരിശീലനവും പുനരധി
വാസവും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സാ
ധിച്ചു. ഗ്രാമന്യായാലയ കെട്ടിട സമുച്ചയം
പൂർത്തീകരിച്ചു വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ
യുടെ പ്രയ�ോജനങ്ങൾ ഗ്രാമീണജനത
യിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ
സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചു. 60 വയസിനുമുകളി
ലുള്ള അമ്മമാർക്കായി 'പകൽവീട് ' നട
പ്പിലാക്കി.
പലപ്പോഴും സംയുക്ത പദ്ധതികളുടെ
നിർവ്വഹണത്തിൽ ചെറിയ പ്രതിസന്ധി
കളെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അനുവദ
നീയമായ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യ വിതര
ണത്തിനുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തുകളുടെ ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗു
ണഭ�ോക്തൃലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതും
വെല്ലുവിളിയായി മാറാറുണ്ട്. ഇതിനെ
യെല്ലാം സ്നേഹപൂർണ്ണമായ യ�ോജിപ്പി
ന്റെ ഭാഷയിലൂടെ അതിജീവിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
രൂപീകരിച്ച പുരുഷ സ്വയംസഹായസം
ഘങ്ങൾ എന്ന പുതിയ സംവിധാന
ത്തിന് ബാങ്കിംഗ് സഹായങ്ങൾ എത്തി
ക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ഒരു
സങ്കടം മാത്രമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്.
തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം ഐക്യക
ണ്ഠേന എടുക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന
സർക്കാർ, എം.പി, എം.എൽ.എ, ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, ജി
ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും

ല്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്ത് പരിധിയിലെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥർ, കുടുംബശീ, ബഹുജനങ്ങൾ
എന്നിവരെ ഒരു നൂലിൽ മണികളെന്ന
പ�ോലെ ക�ോർത്തിണക്കി ഒറ്റമനസ്സാക്കി
നിർവ്വഹണഘട്ടത്തിലെ പ്രതിസന്ധിക

ളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനും മാർച്ച് 25
നകം തന്നെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു എന്നത് അഭിമാനകരമാണ്.
2018-19 വാർഷികപദ്ധതി മാർച്ച് 15
ന് തന്നെ ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിക്ക്
സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം നേടുകയും
ഏപ്രിൽ 1 ന് നിർവ്വഹണം ആരംഭിക്കുക
യും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ഏപ്രില് 2018

87

പറവൂര് ബ�്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും

യേശുദാസ് പറപ്പിള്ളി
പ്രസിഡന്റ്

88

എ

റണാകുളം ജില്ലയിലെ തീരദേശത്തെ
5 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ചേര്ന്ന
ചെറിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആണ്
പറവൂര്. പ്രകൃതിരമണീയവും ചരിത്ര പ്രാ
ധാന്യവുമുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങള് ഈ
പ്രദേശത്തുണ്ട്.
പറവൂര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2017-18
സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ലഭ്യമായ
പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ 111.7 % ചെല
വഴിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച നിലയില്
എത്തിയിരിക്കുന്നു.
2017 മെയ് മാസത്തില് പദ്ധതിക്ക്
ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീ
കാരം ലഭിച്ചു.
സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശമനുസരിച്ച് വര്ഷ
ത്തിന്റെ ഓര�ോ പാദത്തിലും നേടേണ്ട
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ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കണമെന്ന് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് ആദ്യം മുതല് നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചി
രുന്നു. അതനുസരിച്ച് നവംബര് മാസ
ത്തില് 60% ഡിസംബര് 31 നകം 70%,
ഫെബ്രുവരി 28 നകം 85% എന്നിങ്ങനെ
സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാന്
പറവൂര് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2018 മാര്ച്ചില് 17 ന് 100% ചെ
ലവഴിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് പറവൂര്. മാര്ച്ച്
24-ാം തീയതിയ�ോടെ ലഭ്യമായ മുഴുവന്
പദ്ധതി തുകയും ചെലവഴിച്ച്, അക്കൗണ്ട്
Zero Balance ആയി. സ്പില് ഓവര് ഇന
ത്തില് ലഭ്യമാകേണ്ട 30 ലക്ഷത്തോളം
രൂപ ഇനി കിട്ടിയാല് മാത്രമേ 2017-18
ലെ ബാധ്യതകള് തീര്ക്കാന് കഴിയൂ.

ലഭ്യമായ ഫണ്ടില് ജനറല് വിഭാഗം കൂടാതെ പട്ടികജാതി
പ്രത്യേക ഘടകപദ്ധതി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി എന്നിങ്ങ
നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും 100% പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നേട്ടങ്ങള്ക്ക് കാരണമായത് താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങ
ളാണ്.
1) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
യും കൂട്ടായ യത്നം.
2) മാസത്തില് 2 തവണ നടക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
സമിതിയിലെ പദ്ധതി അവല�ോകനം.
3) മാസത്തില് ഒരു തവണ നടക്കുന്ന നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥരുടെ യ�ോഗം.
4) നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിരന്തരമുള്ള പ്രസിഡ
ന്റിന്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും ഇടപെടല്.
5) പ്രോജക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനും മിച്ചം വരുന്ന തുക വി
നിയ�ോഗിച്ച് പുതിയ പ്രോജക്ട് അംഗീകാരം വാങ്ങുന്ന
തിനും ഒക്ടോബര് മുതല് ആരംഭിച്ച ശ്രമങ്ങള്.
6) നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഡിസംബര് 31 നകം പൂ
ര്ത്തീകരിക്കണ മെന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരു
മാനത്തോട് സഹകരിച്ചു പ്രവര്ത്തിച്ച എല്.എസ്.
ജി.ഡി വിംഗ്.
7) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന�ോട് ഒത്തിണങ്ങി പ്രവര്ത്തിച്ച
നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്.
8) നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന സെക്രട്ടറി
യുടെ ക�ോ-ഓഡിനേഷന്.
9) നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആവശ്യപ്പെട്ടാല് ഉടന്
അല�ോട്ട്മെന്റ് നല്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം.
10) ഫീല്ഡ് വിസിറ്റിന് നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക്
വാഹനം നല്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറി കാണിച്ച താല്പര്യം.
മേല്പറഞ്ഞവ നേട്ടങ്ങള്ക്ക് വഴിവെച്ച ചില കാര്യങ്ങ
ള് മാത്രം. ചുരുക്കത്തില് ഭരണസമിതിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും
ടീം ആയി പ്രവര്ത്തിച്ചതിനുള്ള ഫലമാണ് 111.7% നേട്ടം
എന്ന് തീര്ത്തു പറയാം
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റാന്നി ബ�്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഗിരിജ മധു
പ്രസിഡന്റ്

പ

ത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മലയ�ോര മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് റാന്നി. 9 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി 1004.61
ച.കി. വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അതിവിസ്തൃതമായ പ്രദേശമാണ് റാന്നി ബ്ലോക്ക്.
2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം ; ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 5,98,46,706 രൂപയും
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ 1,16,85,324 രൂപയും പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ
48,12,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 7,63,44,030 രൂപയുമാണ് ആകെ അടങ്കൽ.
2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം പദ്ധതിക്ക് ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ
അംഗീകാരം നേടിയ സമയം മുതൽ തന്നെ 100% എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരി
ക്കുന്നതിനായി ഓര�ോ മാസവും രണ്ടു തവണ വീതം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥരുടെ യ�ോഗം ചേരുകയും ഓര�ോ പ്രോജക്ടും പ്രത്യേകം വിശകലനം
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ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും

ചെയ്യുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ, സേവിംഗ്സ് വരുന്ന തുക കണ
ക്കാക്കി പ്രോജക്ട് റിവിഷൻ സമയത്ത്
ടി തുക ഉപയ�ോഗിച്ച് പുതിയ പ്രോജക്ടു
കൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു അവ നടപ്പി
ലാക്കുക വഴി 100% വിജയത്തിനു വേണ്ടി
എല്ലാ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും
ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവര്ത്തിച്ചു.
റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 3

സാമൂഹികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരു
താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുമാണ് ഉള്ളത്.
ഇതിൽ റാന്നി താലൂക്ക് ഹ�ോസ്പിറ്റൽ
(എം.സി. ചെറിയാൻ മെമ്മോറിയൽ
ഹ�ോസ്പിറ്റൽ) സ്ഥല സൗകര്യമില്ലാതെ
വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാ
യിരുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരമായി റാന്നി
താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ അടിസ്ഥാന
സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 25
സെൻറ് സ്ഥലം 65 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്
വാങ്ങി നൽകി. അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ
ആശുപത്രിക്ക് മാലിന്യസംസ്കരണത്തി
ന് യാത�ൊരു പദ്ധതിയും ഇല്ലാതിരുന്ന
അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി 56
ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്
പ്ലാൻറ് സ്ഥാപിച്ചു. കൂടാതെ അത്യാധു
നിക സൗകര്യങ്ങളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്ത് ഏര്പ്പാടാക്കി.
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് ഭൗതിക
സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠന
മുറി, മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്
മുതലായ പദ്ധതികളും ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് വകയിരു
ത്തിയ തുകയും പൂർണ്ണമായി ചെലവഴി
ക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്
കഴിഞ്ഞു. ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനവും കൃ
ത്യമായ മ�ോണിട്ടറിംഗും പദ്ധതി പ്രവർ
ത്തനം വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിച്ചു.
2018-19 വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് സം
സ്ഥാനത്തു തന്നെ രണ്ടാമതായി ജില്ലാ
ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം
വാങ്ങുന്നതിന് സാധിച്ചു. ‘ജല പുനർജ്ജ

പ്രസിഡന്റ്

നി’ ‘‘വയ�ോജന ക്ലബ്ബ് ’ എന്നീ നൂതന
പ്രോജക്ടും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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പട്ടാമ്പി ബ�്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

മുഹമ്മദാലി വി.എം
പ്രസിഡന്റ്

പ

ട്ടാമ്പി ബ്ള�ോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതം പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിക്കാൻ
ആക്കം കൂട്ടുകയുണ്ടായി. ലൈഫ് ഭവന
2017-18 വർഷത്തെ പദ്ധതി നിർവ്വ
ഹണം
ഫലപ്രദമായി
നടത്താൻ പദ്ധതിക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകി.
കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങി വെച്ച് വർഷങ്ങളായി പൂർത്തീക
അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പ്രകട രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത 99% വീടുകളും
നം കാഴ്ചവെയ്ക്കാൻ അശ്രാന്ത പരിശ്രമ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാ
വും നിതാന്ത ജാഗ്രതയും പുലർത്താൻ ധിച്ചത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്.
ആര�ോഗ്യ മേഖല കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ട
തുടക്കം മുതല് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി
മാക്കുന്നതിന്
ക�ൊപ്പം മെഡിക്കൽ
നിർവ്വഹണം 100% കടക്കാൻ ഓര�ോരു
ഓഫീസറുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ
പദ്ധതി
ത്തരുടെയും പങ്കാളിത്തവും കൂട്ടായ പ്ര
ആവിഷ്
കൾ
ക

രിച്ച്
നടപ്പാക്കി.
വർത്തനവും ഉണ്ടായി എന്നത് നന്ദി
യ�ോടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ
തുടക്കത്തിൽതന്നെ
അതത്
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റികളുടെ മേൽ
ന�ോട്ടത്തിൽ
മ�ോണിറ്ററിംഗ്
നടത്തി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥരുടെ യ�ോഗം വിളിക്കുകയും
ഓര�ോരുത്തരുടെയും കീഴിലുളള
പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പൂർ
ത്തീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുളള
പ്രോജക്റ്റുകൾ റിവിഷൻ നടത്തി
പദ്ധതി ഭരണസമിതി
മാറ്റം വരുത്തിയത്
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രൂക്ഷമായ വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതി
ന് വിവിധ ജലസ്രോതസ്സുകൾ പുനരു
ജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരി
ച്ചു.
പുലാമന്തോൾ
തടയണയുടെ
ഫലമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തൂതപ്പുഴ
യിൽ ചുണ്ടമ്പറ്റ - പ�ൊന്നീരിപ്പാറ
കടവിൽ, ഒരു മിനി ജലസേചന പദ്ധതി
ഈ വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിലൂടെ
പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ വിവിധ കൃഷി
യിടങ്ങളും കിണർ, കുളം തുടങ്ങിയ കുടി
വെളള സ്രോതസ്സുകളും സജീവമായി നി
ലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞു. തരിശു രഹിത
ബ്ള�ോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്ന സ്വപ്നം
യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക
ഘട്ടമെന്ന നിലയ്ക്ക് കൃഷിഭൂമി തരിശായി
പ്രത്യേകം
കിടക്കാതിരിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആവശ്യമായ സാമ്പ

നീക്കി വെച്ച ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാൻ
കഴിയുമ�ോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക
ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ലഭ്യമായ എഞ്ചി
നീയർമാരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണ
സമിതിക്കൊപ്പം നടത്തിയ വലിയ പ്രയ
ത്നം ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കു
കയായിരുന്നു.
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചും സർക്കാർ
നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചും സമയബന്ധിത
മായി നടത്തിയ പരിശ്രമവും പാലക്കാട്
അസി.ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണറുടെ നി
രന്തരമായ ഇടപെടലും ബ്ള�ോക്ക് പഞ്ചാ
യത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രത്യേക താൽപ്പ
ര്യവും അസി.എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ

പ്രസിഡന്റ്

യറുടെ ഓഫീസിലെയും ബ്ള�ോക്ക് പഞ്ചാ
യത്ത് ഓഫീസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പൂർണ്ണമായ
സഹകരണവും
ഈ
മുന്നേറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി എന്നത് പ്ര
ത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.

ത്തിക സഹായങ്ങൾ
കർഷകർക്ക്
നൽകുകയും മുഴുവൻ തുക ചെലവഴിക്കുക
യും ചെയ്തു.
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മാനസികവും
ശാരീരികവുമായ അവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കു
ന്നതിന് ''കൂട്ട് '' എന്ന പേരിൽ ഭിന്നശേ
ഷി സൗഹൃദ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി.
ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ
 ്യവസ്ഥയെ ശക്ത
മാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന
മൃഗസംരക്ഷണ , ക്ഷീരവികസന മേഖല
യിൽ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നീക്കിവെയ്ക്കു
കയും മുഴുവൻ തുകയും ചെലവഴിക്കുകയും
ചെയ്തു.
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗിലെ ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരുടെ കുറവ് കാരണം ഗ്രാമീണ മേ
ഖലയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടികജാതി വി
ഭാഗക്കാര്, താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങ
ളിലെ ഗതാഗതയ�ോഗ്യമല്ലാത്ത റ�ോഡുക
ളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ടി
ജീവനക്കാര്
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മാത്തുക്കുട്ടി ഈപ്പന്
പ്രസിഡന്റ്

ആ

ലപ്പുഴ ജില്ലയില് വൈവിധ്യമാര്ന്ന
ഭൂപ്രകൃതിയാലും സംസ്കൃതിയാലും
സമ്പന്നമായ കുട്ടനാട്ടില് പാടശേഖരങ്ങ
ളും കൃഷിഭൂമിയും നിരവധി ത�ോടുകളും
ഉള്പ്പെടെ വെള്ളത്താല് ചുറ്റപ്പെട്ടു കിട
ക്കുന്നതാണ് മുട്ടാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
മണിമലയാറിന്റെ മണിമുറ്റത്താണ് മുട്ടാര്
മിത്രക്കരി പ്രദേശങ്ങള് ചേര്ന്ന ഗ്രാമം.
മുട്ടാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുന്
പദ്ധതി കാലയളവിലെ വികസനമേഖല

ഭരണസമിതി
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യുടെ നേട്ടങ്ങളും ക�ോട്ടങ്ങളും വിലയിരു
ത്തി സാധ്യമായ വികസന പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളിലൂടെ പദ്ധതിയെ പൂര്ണ്ണതയില്
എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
അന്തിമപദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കുകയും
പദ്ധതികളുടെ അംഗീകാരം ആദ്യഘട്ട
ത്തില്ത്തന്നെ നേടാന് കഴിയുകയും ചെ
യ്തിട്ടുണ്ട്. താരതമ്യേന അവികസിതവും
സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന
തുമായ മുട്ടാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2017-

പ്രസിഡന്റ്

18 വര്ഷത്തില് ല�ോകബാങ്ക് അനുവദിച്ച
2 ക�ോടി രൂപ വിനിയ�ോഗിച്ച് 2 പ്രധാന

സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മുളവനക്ക
രി ബണ്ട് റ�ോഡും പാലവും കൃഷി മുഖ്യ
ഉപജീവന മാര്ഗ്ഗമായ കര്ഷകന്റെയും
കര്ഷക ത�ൊഴിലാളികളുടെയും ചിരകാ
ലാഭിലാഷമായ കൃഷിഭവന് കെട്ടിടവും
സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കാന്
സാധിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാന നേട്ടം.
പട്ടികജാതി
കുടുംബങ്ങളുടെ
നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി
വീട് വാസയ�ോഗ്യമാക്കല്, വിദ്യാര്ത്ഥി
കള്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്, വൃദ്ധര്ക്ക് കട്ടില്
എന്നീ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങളും
നല്കി. പ�ൊതുവായി പട്ടികജാതി ക�ോള
നിയില് സ�ോളാര്, ശ്മശാനം കല്ലറ കെട്ടി
നവീകരണം എന്നിവ ചെയ്തുക�ൊണ്ട്
ഈ മേഖലയുടെ ഫണ്ട് പൂര്ണ്ണമായി വി
നിയ�ോഗിക്കാന് സാധിച്ചു. അത�ോട�ൊ
പ്പം തന്നെ ജനറല് മേഖലയില് വ്യക്തി
ഗത ആനുകൂല്യങ്ങളും പ�ൊതുമരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികളും സമയബന്ധിതമായി പൂ
ര്ത്തീകരിച്ചു. പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്തില്
ഗുണഭ�ോക്തൃലിസ്റ്റുകള് തയ്യാറാക്കുന്നതി
നും ടെണ്ടര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്ന

തിനും നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക്
വേണ്ടുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കിയും വിക
സനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയ
ര്മാന് ബൈജു കെ ആറുപറ, സെക്രട്ടറി
അനീഷ ബീഗം എന്നിവര് കൃത്യമായ
ഇടപെടലുകള് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലും നിര്വ്വഹണ
ത്തിലും സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവാന്
പ്രയത്നിച്ച ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ
യും നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും
വിദഗ്ധ സമിതി അംഗങ്ങളുടെയും
സേവനം നന്ദിപൂര്വ്വം സ്മരിക്കുന്നു.
കാര്ഷിക ഗ്രാമമായതുക�ൊണ്ടു തന്നെ
കാര്ഷികമേഖലയ്ക്കും വനിത ഘടകപദ്ധ
തിക്കും മുന്തൂക്കം നല്കിക്കൊണ്ട് 2018-19
വാര്ഷിക പദ്ധതി മാര്ച്ച് 14 ന് കൂടിയ
ആദ്യ ആസൂത്രണസമിതി യ�ോഗത്തില്
തന്നെ അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
ഈ പദ്ധതികള് 100 ശതമാനം പൂര്ണ്ണത
യില് എത്തിച്ച് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നിറവേറ്റു
ന്നതിനുവേണ്ടി സത്വര നടപടികള് ഭര
ണസമിതി ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പദ്ധതി
തയ്യാറാക്കുന്നതിനും
പൂര്ത്തീകരണ
ത്തിനും സഹകരിച്ച എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി
രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ജീവനക്കാര്
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സതി വിജയന്
പ്രസിഡന്റ്
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2017

-18 വർഷം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി ചെല
വിന്റെ കാര്യത്തില് കേരളം വളരെയധി
കം പുര�ോഗതി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നതി
ല് കേരളത്തിലെ ഓര�ോ പഞ്ചായത്തും
ഓര�ോ ജീവനക്കാരനും വളരെയധികം
ആത്മാഭിമാനം കൈക�ൊള്ളുന്നു. സർ
ക്കാരിന്റെയും വകുപ്പുകളുടെയും മിഷനുക
ളുടെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെയും
ക്യത്യമായ
അടുക്കും
ചിട്ടയുമുള്ള ഐക്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
ആകെ ഫലമാണ് ഇപ്പോള് കണ്ടത്.
അതില് ഇതുപ�ോലൊരു വിജയം കൈവ
രിക്കുവാന് തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു
സാധിച്ചത് ചരിത്രനേട്ടമായി. ആകെ

ഭരണസമിതി

2835 വീടുകള് മാത്രമുള്ള, ക�ോട്ടയം ജില്ല
യിലെ പ്രധാന ടൂറസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളായ
വാഗമണ്, ഇലവീഴപൂഞ്ചിറ എന്നിവയ്ക്ക്
അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിമന�ോഹ
രമായ പ്രകൃതി ദ്യശ്യങ്ങളും ആകർക്ഷ
ണീയമായ വെള്ളചാട്ടങ്ങളും മറ്റ് വിന�ോ
ദസഞ്ചാര
സ്ഥലങ്ങളും
നിറഞ്ഞ
മലയ�ോര പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന

ജീവനക്കാര്

തലനാട് പഞ്ചായത്ത് തനത് വരുമാന
ത്തില് വളരെ പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നു. പ്ര
സിഡന്റ്, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്, സെ
ക്രട്ടറി മറ്റ് ജീവനക്കാർ, പഞ്ചായത്തിലെ
മറ്റ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവ
രുടെ കൂട്ടായ പ്രയത്നമാണ് ഇത്രയും
വലിയ�ൊരു വിജയം കൈവരിക്കുന്നതി
ന് കാരണമായത്. തുടർന്ന് വരുന്ന വർ
ഷങ്ങളിലും 100 ശതമാനം പദ്ധതി
ചെലവ് കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്ര
യത്നം ഇപ്പോഴെ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു.
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ദ്ധതി വിഹിതം പൂര്ണ്ണമായും ചെല
വഴിച്ചതിനാല്
സംസ്ഥാനത്ത്
രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ജില്ലാ തലത്തില്
ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തിയ പഞ്ചായ
ത്താണ് തുമ്പമണ്. തുമ്പമണിന് ഈ
നേട്ടം കൈവരിക്കാന് സാധിച്ചത് പ്ര
ധാനമായും സ്പില്ഓവര് പദ്ധതികളുടെ
പൂര്ത്തീകരണം 2017 ഡിസംബറ�ോടുകൂ
ടി തന്നെ പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു
എന്നതു ക�ൊണ്ടാണ്. അതുമൂലം അടുത്ത
മൂന്ന് മാസങ്ങളില് പുതിയ പ്രവൃത്തികള് നട
പ്പാക്കുന്നതില് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കുവാന്
കഴിഞ്ഞു. മാസത്തില് രണ്ട് തവണവീ
തം നിര് വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
യ�ോഗം വിളിച്ചുചേര്ക്കുകയും വ്യക്തിഗത
ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

പ്രസിഡന്റ്

കുറവുള്ളവയുടെ തുക മാറ്റി പകരം ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കള് കൂടുതലുള്ള പദ്ധതികളിലേ
ക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ആസൂത്രണ സമിതിയു
അംഗീകാരം
ടെ
നേടുന്നതിന്
സാധിക്കുകയും ചെയ്തു.
2017-18 വര്ഷത്തില് നടപ്പിലാക്കിയ
പദ്ധതികളില് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ചേര്ന്ന്
തരിശായി കിടന്ന നിലങ്ങളും പുരയിട
ങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് കര്ഷക ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക്
നല്കി സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുകയും പദ്ധ
തിതുക ഉപയ�ോഗിച്ച് വിത്ത്, വളം, കീട
നാശിനി ഇവ നല്കുകയും കൂലിച്ചെലവ്
സബ്സിഡിയായി നല്കുകയും ചെയ്തു

ക�ൊണ്ട് നെല്കൃഷി,
പച്ചക്കറികൃഷി, ഏത്ത
വാഴകൃഷി
എന്നിവ
പ�ൊ തു മേ ഖ ല യ ി ല ും
പട്ടികജാതി മേഖലയി
ലും നടപ്പിലാക്കി.സ്വ
യംത�ൊഴില് കണ്ടെത്തു
ന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
ഓട്ടോറിക്ഷ,
പിക്
അപ് വാന്, കൈത്തൊഴിലുകള് പരമ്പ
രാഗതമായി ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോത്സാഹി
പ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ധനസഹായം
എന്നിവ നല്കി. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയി
ല് സ്കൂള് കുട്ടികള്ക്ക് സൈക്കിള്
വിതരണം
ചെയ്തു.
അത�ോട�ൊപ്പം
മേശയും കസേരകളും പഠനസൗകര്യ
ത്തിനായി വിതരണം ചെയ്തു. ഗവ.എല്.
പി. സ്കൂളില് സ്മാര്ട് ക്ളാസ് റൂം നി
ര്മ്മിച്ച് സ്കൂള് കെട്ടിടം നവീകരിച്ചു.ഗവ.
യു.പി സ്കൂളില് കമ്പ്യൂട്ടര് ലാബ് സജ്ജീക
രിച്ചു.
പട്ടികജാതി ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ ഗു
ണഭ�ോക്തൃസംഗമം വിളിച്ചു ചേര്ത്ത്
അനുബന്ധരേഖകള് അടിയന്തരമായി

ശേഖരിച്ച് നിര് വ്വഹണം നടത്തുകവഴി
പട്ടികജാതി ഫണ്ട് വിനിയ�ോഗം പൂര്ണ്ണ
മാക്കി.
2018-19 വര്ഷത്തെ പദ്ധതി രൂപീ
കരണം പൂര്ത്തിയാക്കി ജില്ലാ ആസൂ
ത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം മാര്ച്ച്
28 ന് നേടിയെടുത്തുവെന്നതും പ്രത്യേകം
പ്രസ്താവ്യമാണ്. തരിശായി കിടക്കുന്ന നെ
ല്പ്പാടങ്ങളും പുരയിടങ്ങളും കുടുംബശ്രീ
യുടെയും കര്ഷകരുടെയും നേതൃത്വത്തില്
ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യല്, ക്ഷീര കര്ഷക
രെ സഹായിക്കുക, സേവനങ്ങളുടെ കാര്യ
ക്ഷമത,
വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയൂടെ
സഹായത്തോടെ സേവനങ്ങള് നേരത്തെ
നല്കല്, സ്ഥലമില്ലാത്ത മൂന്ന് അങ്കണ
വാടി കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെ
ത്തി പുതിയ കെട്ടിടം നിര്മ്മിക്കല്, ഭൂര
ഹിതഭവനരഹിതര്ക്ക് വീടും സ്ഥലവും
നല്കല്, കലാ കായിക ഇനങ്ങളില്
മെച്ചപ്പെട്ട പദ്ധതി തയ്യാറാക്കല്, എല്ലാ
വര്ക്കും കുടിവെള്ളം, ആര�ോഗ്യ സംരക്ഷ
ണം ഉറപ്പാക്കല്, സംരംഭങ്ങള് ആരംഭി
ക്കല്, മാലിന്യശേഖരണം, പ്ളാസ്റ്റിക്
മുക്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, എന്റെ മാലിന്യം
എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന നിലയില്
മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള നടപടിക
ള് എന്നിവ വരും വര്ഷ പദ്ധതി പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളില് പ്രായ�ോഗിക സമീപന
ങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ബിനു കെ.
പ്രസിഡന്റ്

ആ

ഗ�ോളതാപനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യ
തിയാനം ഇവയുടെ തിക്തഫലങ്ങ
ള് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക്
ആശ്വാസം പകരുന്ന വിവിധ പദ്ധതിക
ള് വിഭാവനം ചെയ്യുവാനും അവ ഫലപ്രദ
മായി നടപ്പിലാക്കാനും 2017-18 വാര്ഷിക
പദ്ധതി കാലയളവില് കഴിഞ്ഞത്
മണ്റോതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്
നേട്ടമായി കാണുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്
ല�ോകബാങ്ക് ധനസഹായമായി ലഭിച്ച 2
ക�ോടി രൂപ വിനിയ�ോഗിച്ച് ഗവ.എല്.
പി. സ്കൂള്, കൃഷി ഭവന്, ആയൂര്വ്വേദ
ആശുപത്രി എന്നിവയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിട
ങ്ങള് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാ
ക്കാനും കഴിഞ്ഞ പദ്ധതി കാലയളവില്

സാധിച്ചു.
പട്ടികജാതിക്കാരുടെ വികസനത്തി
നു വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഗ്രാമസഭകള്വിളി
ച്ചുകൂട്ടുകയും അവിടെ ഉയര്ന്നുവന്ന നി
ര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് എസ്.
സി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ്ട�ോപ്പ്,
സൈക്കിള്, പഠനമുറി എന്നീ പദ്ധതിക
ള് നടപ്പിലാക്കി വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പഠ
നനിലവാരം ഉയര്ത്തുവാനും ഗാര്ഹിക
കുടിവെള്ള കണക്ഷന് പദ്ധതി വഴി കുടി
വെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനും
കഴിഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം പട്ടികജാതി മേഖ
ലയില് വിവിധ പദ്ധതികള് കാര്യക്ഷമ
മായി നടപ്പിലാക്കുക വഴി എസ്.സി.പി
ഫണ്ട് പൂര്ണ്ണമായും ചെലവഴിക്കാന് സാ
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ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സമയബ
ന്ധിതമായും ഫലപ്രദമായും നടപ്പിലാ
ക്കാന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ
ദീര്ഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയ ഇടപെട
ലുകളും കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും വളരെ
യധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2018-19 പദ്ധതി കാലയളവില്
പഞ്ചായത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലെ
യും സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള
പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന
ത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനംമൂലം
നെല്കൃഷി നശിച്ച് പ�ോയതിനാല് പരി
സ്ഥിതിക്ക് അനുയ�ോജ്യമായ നെല്കൃഷി
വികസനവും ഒപ്പം മത്സ്യകൃഷിയും സം

യ�ോജിപ്പിച്ച് കാര്ഷിക മേഖലയില് നട
പ്പിലാക്കുന്ന
സംയ�ോജിത
മത്സ്യ
നെല്കൃഷി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പദ്ധതി
യാണ്. ആര�ോഗ്യ മേഖലയില് നടപ്പിലാ
ക്കുന്ന മരുന്ന് രഹിത ജീവിതശൈലി
ര�ോഗ നിയന്ത്രണം എന്ന പദ്ധതി വഴി
ജിംനേഷ്യം/യ�ോഗ സെന്റര് സ്ഥാപിക്ക
ലും സ്കൂള് കുട്ടികളുടെ കായികക്ഷമതയ്ക്കും
മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും വേണ്ടി സ്കൂള്
കുട്ടികള്ക്ക് കന�ോയിംഗ് കയാക്കിംഗ്
പരിശീലനം നല്കലും നടപ്പിലാക്കാനുദ്ദേ
ശിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന
ഒരു ഭവനം നിര്മ്മിച്ച് നല്കുക എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഭവനം
എന്ന പദ്ധതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചായത്തിലെ
അനന്തമായ

ടൂറിസം - കാര്ഷിക - മത്സ്യ മേഖലകളു
ടെ സമഗ്ര സംയ�ോജന സാധ്യതകളെ
പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി ഈ മേ
ഖലകളുടെ സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമാ
ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംയ�ോജിത സമഗ്ര
പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കല് എന്ന
പദ്ധതിയും പ്രവര്ത്തനമേഖലയിലുണ്ട്.
മത്സ്യകുളങ്ങളില് സംരക്ഷണ ക്യാമറ തുട
ങ്ങിയ നൂതനപദ്ധതികള് ഉള്പ്പെടെ
പഞ്ചായത്തിലെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യ
മാക്കിയുള്ള പദ്ധതികളാണ് 2018-19
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ആവിഷ്കരിച്ചിരി
ക്കുന്നത്.കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക
വര്ഷം മണ്റോതുരുത്ത് പഞ്ചായത്തിന്
അഭിമാനമായി 100% നികുതി പിരിവ്
കൈവരിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ഇരട്ടി മധുരം

നല്കുന്നു. ഒരു പ്രോസിക്യൂഷന് ന�ോട്ടീസ്
പ�ോലും
നല്കാതെയാണ്
മുഴുവന്
നികുതിയും പിരിച്ചെടുക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടു
ള്ളത് എന്ന വസ്തുത വളരെ സന്തോഷപ്രദ
മാണ്.
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില് 2017-18 സാമ്പ
ത്തിക വര്ഷം 1,30,00,000/- (ഒരു ക�ോടി
മുപ്പത് ലക്ഷം) രൂപ ചെലവഴിക്കാന്
സാധിച്ചു. ഏകദേശം 10 കി.മീ റ�ോളം
കയര് ഭൂവസ്ത്രം ഉപയ�ോഗിച്ച് ത�ോടുകള്ക്ക്
സംരക്ഷണഭിത്തി നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും
കൂടാതെ 224 മീറ്ററ�ോളം ക�ോണ്ക്രീറ്റ് നട
പ്പാതകള് നിര്മ്മി ക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടു
ണ്ട്.

ഭരണസമിതി
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പൂമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വര്ഷ രാജേഷ്
പ്രസിഡന്റ്

പൂ

മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ഷിക
പദ്ധതി നൂറുശതമാനം ചെലവഴിക്കു
ന്നതിന് ചിട്ടയായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ്
നടത്തിയത്. ആസൂത്രണ സമിതി അം
ഗീകാരവും വെറ്റിംങ്ങും കഴിഞ്ഞതിനുശേ
ഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവര്ത്തികള് നടപ്പാ
ക്കി. അതിനുശേഷം ഗ്രാമസഭകള്
ചേരുകയും ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ തെര
ഞ്ഞടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുണഭ�ോക്തൃലിസ്റ്റ്
യഥാസമയം തന്നെ നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോ
ഗസ്ഥര്ക്ക് നല്കുകയും ചെയ്തു.
ശേഷം ഓര�ോ പ്രൊജക്റ്റിന്റെയും ഗു
ണഭ�ോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് അതാത് സ്റ്റാ
ന്റിംങ്ങ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തില്
പ്രത്യേകം വിളിച്ചു ചേര്ത്ത് പ്രൊജക്റ്റ്
സംബന്ധമായ കൃത്യമായ വിവരങ്ങള് ഗു
ണഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് നല്കി.
പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ നിര്വ്വഹണത്തില്
ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന നിര്വ്വ
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ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്റ്റാന്റിങ്ങ്
കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് നിരന്തരം ബന്ധ
പ്പെടുകയും നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരു
ടെ മീറ്റിംഗുകള് എല്ലാ മാസവും ചേര്ന്ന്
പ്രൊജക്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൃത്യമായി
വിലയിരുത്തുകയും വീഴ്ചകളും കുറവുകളും
കണ്ടറിഞ്ഞ് അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനു
ള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകയും ചെയ്തു. ഗു
ണഭ�ോക്താക്കളുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പ

ര്ക്കം മൂലം ഭവന നിര്മ്മാണം, മേല്ക്കൂര
മാറ്റല്, വീട് വാസയ�ോഗ്യമാക്കല്
മുതലായ പ്രൊജക്റ്റുകള് സമയബന്ധിത
മായി പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു.
സാങ്കേതികാനുമതി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
പ്രൊജക്റ്റുകളില് അത് ലഭിച്ചതിനുശേ
ഷം ടെണ്ടര് നടപടികള് പൂര്ത്തീകരിച്ച്
കരാറുകാരുടെ യ�ോഗം വിളിച്ചു ചേര്ത്ത്
പ്രവൃത്തികള് സമയബന്ധിതമായി പൂ
ര്ത്തീ ക ര ി ക്കേണ്ട ത ി
ന്റെ ആവശ്യകത ബ�ോ
ധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥന്റെയും ഭരണസമി
തിയുടെയും
നിരന്തര
മായ
ഇടപെടലുകള്
മൂലമാണ് പ്രൊജക്റ്റുകള്
കാര്യക്ഷമവും സമയബ
ന്ധിതവുമായി പൂര്ത്തീക
രിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞത്.
ഓര�ോ സാമ്പത്തി
കവര്ഷവും അവസാനി
ച്ച ശേഷം പദ്ധതി പൂ
ര്ത്തീകരണത്തിനായി
പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാ ജീവ
നക്കാരുടെയും ഒരു യ�ോഗം പഞ്ചായത്ത്
ഓഫീസില് ചേരുകയും പഞ്ചായത്ത് ഭര
ണസമിതി അവരെ അനുമ�ോദിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. ഈ യ�ോഗം വരും വര്ഷങ്ങളി
ലും പദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സമയബ
ന്ധിതമായി
പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന്
ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പ്രച�ോദനമേകുന്നു.
പൂമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് 201718 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് 100 %
നികുതി പിരിവ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് സെപ്തം
മ്പര് മാസത്തില് തന്നെ പഞ്ചായത്തി
ലെ എല്ലാ കെട്ടിട ഉടമകള്ക്കും ഡിമാന്റ്

ഭരണസമിതി

ന�ോട്ടീസ് നല്കി. ഇതിനായി കുടുംബ
ശ്രീയുടെ പ്രവര്ത്തനം പൂര്ണ്ണമാ യും ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തി. തുടര്ന്ന് എല്ലാ വാര്ഡുക
ളിലും ക്യാമ്പ് കളക്ഷന് സംബന്ധമായ
ന�ോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യുകയും പ�ൊതുജ
നങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മൈക്ക്
അനൗണ്സ്മെന്റ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് എല്ലാ വാര്ഡുകളിലും ക്യാമ്പ് കള
ക്ഷന് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വാര്ഡ്
മെമ്പര്മാരുടെ നേതൃത്വത്തില് നികുതി
അടയ്ക്കുവാന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ
കെട്ടിട ഉടമകളെയും സമീപിച്ച്
നികുതി അടവാക്കുന്നതിന് അഭ്യ
ര്ത്ഥന നല്കുകയും 50 മുതല് 100
വീടുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വീണ്ടും
ക്യാമ്പ് കളക്ഷന് നടത്തുകയുമുണ്ടാ
യി. ഗ്രാമസഭകളിലും പ�ൊതുപരിപാടി
കളിലും ഞായറാഴ്ചകളില് പള്ളികളി
ലും
സ്കൂളുകളി
ലും
നികുതി
അടവാക്കുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പുകള്
നല്കുകയുമുണ്ടായി. തുടര്ന്ന് ധനകാ
ര്യ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി രണ്ടാഴ്ചയില�ൊ

രിക്കല് യ�ോഗം ചേര്ന്നും പഞ്ചായത്ത്
കമ്മിറ്റി ചേരുന്ന വേളകളിലും നികുതി
പിരിവ് വിലയിരുത്തുകയും ജീവനക്കാ
ര്ക്ക് ആവശ്യമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കു
കയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ പഞ്ചാ

പ്രസിഡന്റ്

യത്തില് ജീവനക്കാരുടെ യ�ോഗം
ചേര്ന്ന് നികുതി പിരിവ് ഊര്ജ്ജിതമാ
ക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികള് എടുക്കുന്ന
തിന് തീരുമാനിച്ചു. അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
വീട്ടുകാരുടെ ഫ�ോണ് നമ്പറുകള് ശേഖരി
ച്ച് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അതിനെല്ലാം ഭരണസമിതിയുടെ പൂര്ണ്ണ
മായ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു. ടവറുകള്ക്ക്
സെപ്തംമ്പര് മാസത്തില് തന്നെ ഡിമാന്റ്
ന�ോട്ടീസ് നല്കുകയും അവരെ ഫ�ോണിലൂടെ
നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അതിന്റെ ഫലമായി ജനുവരി 31 ന് തന്നെ
നികുതി പിരിവ് പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന്
സാധിച്ചു.

ജീവനക്കാര്
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പട്ടുവം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ആനക്കീല് ചന്ദ്രന്
പ്രസിഡന്റ്

ക

ണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോ
ക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയില്
ഉള്പ്പെടുന്നതാണ് പട്ടുവം ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത്. 1979 ലാണ് തളിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പട്ടുവം ഗ്രാമം
പട്ടുവം
പഞ്ചായത്തായി
രൂപം
ക�ൊണ്ടത്. 16.85 ച.കി.മീ. മാത്രം വിസ്തീ

ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും
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ര്ണ്ണമുള്ള പട്ടുവം പഞ്ചായത്തിന്റെ കിഴക്കു
ഭാഗം തളിപ്പറമ്പ് മുന്സിപ്പാലിറ്റിയും
വടക്ക് കുപ്പം പൂഴയുംതെക്ക് വെള്ളിക്കീല്
പുഴയും പടിഞ്ഞാറ് ഈ രണ്ട് പുഴകളും
ചേര്ന്ന പഴയങ്ങാടി പുഴയുടെ ഭാഗവുമാ
ണ്. പുഴകളില് ഉപ്പ് വെള്ളമായതിനാല്
കൃഷിയിടങ്ങളിലും കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സു

പ്രസിഡന്റ്

കളിലും ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് ഇവിടു
ത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്.
2017-18 പദ്ധതി വര്ഷം ആരംഭം മുതല്
തന്നെ ഭരണസമിതിയംഗങ്ങളുടെയും
നിര് വഹണ�ോദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യ�ോഗം
വിളിച്ചുചേര്ത്ത് മുന് വര്ഷത്തെ പ�ോരായ്മ
യില്നിന്നും പാഠങ്ങള് ഉള്ക്കൊണ്ടുക�ൊ
ണ്ട്, അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്ത് സമയബന്ധിത
മായി പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവ
ശ്യമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സ്വീകരിക്കുക
യും അവ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തോടെ
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി
കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ പദ്ധതി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ മേല്നോട്ടവും അവ
ല�ോകനവും ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി
കള് കൃത്യമായും നടത്തുകയും ആവശ്യ
മായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നിര് വഹണ�ോ
ദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് യഥാസമയം നല്കുക
യും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ഭരണസമിതിയുടെ
യും നിര് വഹണ�ോദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീ
വനക്കാരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തി
ലൂടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള തുക മികച്ച
രീതിയില് ചെലവഴിച്ച് പദ്ധതി പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള് വിജയകരമാക്കി ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്തിനെ മുന്നിരയില് എത്തിക്കു
ന്നതിന്
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2017-18
വര്ഷത്തെ പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി
പുതിയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിട
ത്തിനുമുകളില് ല�ോകബാങ്ക് ധനസഹാ
യത്തോടെ 15 kw സ്ഥാപിതശേഷി ഉള്ള
സൗര�ോര്ജ്ജ പാനലുകള് സ്ഥാപിച്ച്
വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.
ബിക്ക് നല്കി വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ

ഡിസ്പെന്സറിക്കായി
ആയുര് വേദ
ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള�ോടു കൂടിയ
കെട്ടിടം, കൂത്താട്ട് മ�ോഡല് അങ്കണവാ
ടി കെട്ടിടം, മാര്ക്കറ്റിംഗ് സെന്റര്
കെട്ടിടം എന്നിവയും നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്..
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതി
കളിലായി പൂര്ത്തിയാകാതിരുന്ന എല്ലാ
വീടുകളും ലൈഫ് പദ്ധതിയിലുള്പ്പെടു

മാര്ച്ച് ആദ്യവാരം തന്നെ
ത്തി
പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന്
സാധിച്ചു.
2017-18 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തില് നികു
തികളും ഫീസുകളും പൂര്ണ്ണമായും പിരി
ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
2018-19 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് കാ
ര്ഷികമേഖലയ്ക്കും ലൈഫ് പദ്ധതിക്കും
ഊന്നല് നല്കിയാണ് പദ്ധതികള് രൂപീ
കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തരിശായികിടന്നിരുന്ന 45
ഹെക്ടര് കൈപ്പാട് ഭൂമിയുള്പ്പെടെ 237
ഹെക്ടറില് നെല്ലുല്പാദനം നടത്തുന്ന
ത�ോടെ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക്
ഈ പഞ്ചായത്തിനെ എത്തിക്കുക എന്ന
താണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഭാവനം ചെ
യ്തിട്ടുള്ളത്.

ജീവനക്കാര്

ജീവനക്കാര്
ഭരണസമിതി
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വലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

എം.ടി. അബ്ദുള് ജബ്ബാര്
പ്രസിഡന്റ്

വ

ലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ
2017-18 വർഷത്തെ പദ്ധതി സർക്കാ
റിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 2017 ജൂണ് 9ന്
ചേർന്ന ഡി.പി.സി യ�ോഗം അംഗീകരി
ക്കുകയും പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക
പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ര
വർത്തന കലണ്ടർ 2017 സെപ്തംബര് 9 ന്

തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇംപ്ലിമെ
ന്റിംഗ് ഓഫീസർമാരെ വികസന സ്റ്റാ
ന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി യ�ോഗങ്ങളില് വിളിച്ച്

ഭരണസമിതി
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ഓര�ോ പദ്ധതിയുടേയും പ്രവർത്തനം
അവല�ോകനം നടത്തുകയും തുടർ പ്രവർ
ത്തനം സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ നിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ നല്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടാ
യിരുന്നു.
കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും
പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുക
ളില് ഒന്നായ വലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചാ
ത്തില് അടിസ്ഥാന വികസനം ഒരുക്കു
ന്നതിനു വേണ്ടിയും പഞ്ചായത്തിലെ
ജനങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കു
ന്നതിനു വേണ്ടിയും പ്രൈമറി ഹെല്ത്ത്
സെന്ററിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വി
പുലീകരിക്കുന്നതിന് ല�ോക ബാങ്ക് ധന
സഹായം ഉപയ�ോഗിച്ച് പി.എച്ച്.സി
ക�ോമ്പൗണ്ടില് ആധുനിക ലാബ് സൗക
ര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം നി

ര്മ്മിക്കുകയും അനുബന്ധ സാധന സാമ
ഗ്രികള് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. പഞ്ചായ
ത്തില് ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളി

ജീവനക്കാര്

കൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഏറെയുള്ളതി
നാല് ബഡ്സ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ
സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി

കെട്ടിടം പണി കഴിപ്പിച്ചും അതിനുവേ
ണ്ടി 72,14,885 തുക ചെലവഴിക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായ
ത്തിന്റെ 2018-19 വർഷത്തെ വാർഷിക
പദ്ധതി 2018 മാര്ച്ച് 26 ന് ജില്ലാ ആസൂത്ര
ണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. 2018-19 വർഷം 81 പദ്ധതികളാണ്
വാർഷിക പദ്ധതിയില് ഉൾപ്പെടുത്തിയി
ട്ടുള്ളത്. 2018-19 വർഷം പഞ്ചായത്തിന്റെ
പദ്ധതി വിഹിതമായി 1,39,57,000 തുക
മാത്രമായതിനാല് നൂതന പദ്ധതികളാ
യി ഒന്നുംതന്നെ ഉൾക�ൊള്ളിക്കാൻ സാ
ധിച്ചിട്ടില്ല.
മഹാത്മാഗാന്ധി
ദേശീയ
ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയി
ല് 2017-18 വർഷം കയർ ഭൂവസ്ത്രം
ഉപയ�ോഗിച്ച് 14,15,984 രൂപ
ചെലവില് മെറ്റീരിയല് ക�ോം
പ�ോണന്റ് വർക്കായി ബണ്ട് നിർ
മ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാ
യലിനാലും കടലിനാലും ചുറ്റപ്പെട്ട
പഞ്ചായത്തില് കയർ ഭൂവസ്ത്രം
 ്വ
ഉപയ�ോഗിച്ച് 8766 ച.മീ സ്ക
യർ ബണ്ട് നിർമ്മാണം ഈ
വർഷം
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കയർ ഭൂവസ്ത്ര പ്രവൃത്തിയില്
മാത്രം 3080 ത�ൊഴില് ദിനങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ഏപ്രില് 2018 107

ആനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ലിയാക്കത്ത് അലിക്കുഞ്ഞ്
പ്രസിഡന്റ്
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പ

ത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ തെക്ക്
കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യു
ന്ന ക�ോട്ടയം ജില്ലയുമായി അതിരു പങ്കി
ടുന്ന ഒരു ക�ൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് ആനിക്കാട്.
വ ി ക സ ന ത് തിലേക്ക്
കുതിച്ചുയർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഈ
ഗ്രാമം നേരിടുന്ന രണ്ടു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങ
ളാണ്
യാത്രാക്ലേശവും
കുടിവെള്ളക്ഷാമവും. സർക്കാർ ഗ്രാമീണ
ശുദ്ധജലപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്ത് സഹകരണത്തോടെ 36
ക�ോടി രൂപ മുതൽമുടക്കി സമ്പൂർണ്ണ കുടി
വെള്ള പദ്ധതി ഈ പഞ്ചായത്തിൽ പൂർ
ത്തീകരിച്ചുക�ൊ ണ്ടിരിക്കുന്നു. 19.5 ചതുര
ശ്ര കില�ോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ
പഞ്ചായത്തിൽ 13 വാർഡുകളാണ്
ഉള്ളത്.
2017-18 വർഷം പഞ്ചായത്തിന്റെ പി
ന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് ല�ോകബാ
ങ്ക് സഹായത്തോടെ സർക്കാർ അനുവദി
ച്ച 2 ക�ോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് പുതുതായി
നിർമ്മിച്ച പ്രാഥമികാര�ോ ഗ്യകേന്ദ്രത്തി
ന്റെ കെട്ടിടം ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭി
മാനസ്തംഭമായി നിലക�ൊള്ളുന്നു. ഈ
പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങ
ളിൽ കാർഷികമേഖലയ്ക്കും മൃഗസംര
ക്ഷണ
മേഖ
ലയ്ക്കും
ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക
പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്യം
നിന്നു
പ�ോകുന്ന
നെൽകൃഷി
പുനരുദ്ധരിച്ച് ഈ വർഷം പഞ്ചായത്ത്

ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകൾ ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് തരിശു നിലങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നെൽകൃഷി
പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചു. തുടർന്നുള്ള വർഷ
ങ്ങളിലും നെൽകൃഷിക്ക് മുന്തിയ പരിഗ
ണന നൽകി നെൽകൃഷിയെ പ്രോൽസാ
ഹിപ്പിക്കുവാനുമാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം
ചെയ്യുന്നത്. പാലിന് സബ്സിഡി, കാ
ലിത്തീറ്റക്ക് സബ്സി ഡി, കന്നുകുട്ടി
പരിപാലനം തുടങ്ങിയ മുൻകാല പദ്ധതി
കളും ഈ വർഷം തുടരുന്നതാണ്. 201819
സാമ്പത്തികവർഷം
മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പുമായി സംയ�ോജി
പ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് മൃഗങ്ങളിൽ ചിപ്പ് ഘടിപ്പി
ക്കുന്ന നൂതന പ്രോജക്ട് ആവിഷ്ക്കരി
ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ
ഉല്പാദനമേഖലയിൽ മൃഗസംരക്ഷണ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ
കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ
സാധിക്കും.
വാർഡ് തലത്തിൽ ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ
വിളിച്ചുകൂട്ടി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഉന്നമ
നത്തിനാവശ്യമായ
കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി
ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുക
യും ചെയ്യുന്നു. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ
വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഗാർഹിക വാട്ടർ കണ
ക്ഷൻ നൽകിയും പട്ടികജാതി വിഭാഗ
ത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി
പ്രത്യേകമായി അവരവരുടെ മേഖല
യിൽ യ�ോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുടെ ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസിലാക്കി പ്രദേശത്തിനും
ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമ
ത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ആവി
ഷ്കരിച്ചും കൃത്യമായ മ�ോണിട്ടറിംഗിന്
വിധേയമായും പരാതി രഹിതമായുള്ള
നിർവഹണം നടത്തിയും പദ്ധതികൾ
എല്ലാം തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയാണ് ഈ
മേഖലയിൽ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചത്.
പാർപ്പിടമേഖലയിൽ ഏറെ നേട്ട
ങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ ആനിക്കാട് ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചു. ലൈഫ് പാർ
പ്പിട പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ
വീടുകളും ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ നിർ
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വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വിജയത്തിനു പിന്നില് ക്രിയാത്മകത
പ്രസാദ് കുമാര് എന്.
പ്രസിഡന്റ്

പ

ദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്തില് ക്രിയാത്മ
കമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ തുടര്ച്ച
യായി മികച്ച ചെലവു ശതമാനവും ഉപയു
ക്തതയും കൈവരിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞ
തിന്റെ നിര്വൃതിയിലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല
യിലെ വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. തുട
ര്ച്ചയായി പദ്ധതി വിനിയ�ോഗം നൂറുശത
മാനത്തിനടുത്ത് ചെലവഴിച്ചു പ�ോരുന്നു.
2017-18 ലും പദ്ധതി നിര്വ്വഹണവും
നികുതി പിരിവും കാര്യക്ഷമമായി നടത്തി
സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്തുകളില് മു
ന്നിരയിലെത്തുവാന് കഴിഞ്ഞു.
നവകേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി
ആര്ദ്രം, പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ
യജ്ഞം
എന്നിവയിലുള്പ്പെടുത്തി
പുതുതായി ഒന്നരക്കോടി രൂപ ചെലവില്
ല�ോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ ആശുപ
ത്രി കെട്ടിടങ്ങള്, സ്ക്കൂള് കെട്ടിടങ്ങള്
എന്നിവ നിര്മ്മിച്ചു. ഉത്പാദന മേഖലയി
ല് കാര്ഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള പഞ്ചായ
ത്താകയാല് നെല്കര്ഷകര്ക്കും പച്ചക്ക
റി കൃഷിക്കാര്ക്കും കൂലിചെലവ് ഇന
ത്തില് ഗണ്യമായ തുക സബ്സിഡിയാ
യി നല്കുവാന് സാധിച്ചു. ഇതിലൂടെ 2017
വര്ഷത്തില് കനത്ത കൃഷിനാശം മൂലമു
ണ്ടായ സാമ്പത്തിക ക്ലേശത്തില് നിന്നും
കര്ഷകരെ ഒരു പരിധി വരെ മ�ോചിപ്പി
ക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു. ഗ്രാമീണ മേഖലയി
ലെ വനിതകള്ക്കായി ആടു വളര്ത്തല്
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പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി.
പ�ൊതു വിഭാഗത്തിലും പട്ടികജാതി വിഭാ
ഗത്തിലുമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഭവന പുനരു
ദ്ധാരണം നടപ്പിലാക്കി പേപ്പര് ബാഗ് നി
ര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത് എടുത്ത
പറയത്തക്ക നേട്ടമാണ്. കുട്ടനാട് പാക്കേ
ജില് ഉള്പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയതും
മുടങ്ങി കിടന്നതുമായ അഞ്ചു ആര് ഓ പ്ലാ
ന്റുകള് പ്രവര്ത്തന യ�ോഗ്യമാക്കുവാനും
സാധിച്ചു.
പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്തിന്റെ ആരംഭം
മുതല് നിര്വ്വഹണ പുര�ോഗതിയില്
പഞ്ചായത്ത് എന്നും മുന്നിരയില് തന്നെ
യായിരുന്നു. നിര്വ്വഹണ പുര�ോഗതി കൃ
ത്യമായി മ�ോണിട്ടറിങ്ങ് നടത്തിയതിലൂടെ
യാണ് ഇതു സാധ്യമായത്. രണ്ടാഴ്ചയി
ല�ൊരിക്കല് ഓര�ോ പദ്ധതികളുടെയും നി
ര്വ്വഹണത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൃത്യമായി
പരിശ�ോധിക്കുകയും വേണ്ടുന്ന മാര്ഗ്ഗനി
ര്ദ്ദേശങ്ങള് നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക്
നല്കുകയും ചെയ്തു പ�ോന്നിരുന്നു. വ്യക്തമായ
ഒരു നിര്വ്വഹണ കലണ്ടര് ആദ്യമെ തന്നെ
തയാറാക്കുകയും അതിനനുസൃതമായി കാ
ര്യങ്ങള് ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നതി
നാല് നേട്ടങ്ങളും ക�ോട്ടങ്ങളും വിലയിരു
ത്തുവാന് കഴിഞ്ഞു.
ടെന്ഡര് സേവിങ്ങ്സ് ഉള്പ്പെടെയു
ള്ള സേവിങ്ങ്സ് തുകകള് കൃത്യമായി

പുതിയ പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണത്തിനും
നടത്തിപ്പിനും ഉപയ�ോഗിച്ചു. ഈ പദ്ധതി
കള് സമയബന്ധിതമായി തന്നെ ഏറ്റെടു
ക്കുന്നതിനും നിഷ്കര്ഷത പുലര്ത്തി. ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കളെ പരിപാടികളിലേക്ക് ആക
ര്ഷിക്കുന്നതിനായി എഗ്രിമെന്റ് മേളകള്
സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓര�ോ പഞ്ചായത്ത് അം
ഗത്തിന്റെയും സജീവമായ ഇടപെടലുക
ള് പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്വ്വഹണത്തില്
എന്നും മുതല്ക്കൂട്ടായിരുന്നു.
നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്രി
യാത്മകമായ സഹകരണം പദ്ധതിയുടെ
നടത്തിപ്പില് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയ
ത്തക്കതാണ്. ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ കൃത്യ
മായി പിന്തുടര്ന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങള് യഥാ
സമയത്ത് നല്കുന്നതിന് ഇവര് കാട്ടിയ
ജാഗ്രത പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്.
വരുംവര്ഷങ്ങളില് പദ്ധതി പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളില് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട
ജനകീയ പങ്കാളിത്തമാണ് ലക്ഷ്യമിടു
ന്നത്. ഒപ്പം ഉല്പാദന വര്ദ്ധനവ്,
വരുമാന വര്ദ്ധനവ് എന്നിവയും ഉന്ന
മാക്കുന്നുണ്ട് . ഇതിലേക്കായി ഏറ്റെടു
ത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള് എല്ലാം
തന്നെ വ്യക്തമായ പഠനത്തിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തില് രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്.
ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഉള്പ്പെ
ടെയുള്ള
സൂക്ഷ്മ
വിശദാംശങ്ങള്
പ�ോലും പഠനങ്ങള്ക്ക് വിധേയമാക്കി
യാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള മനസ്സുണ്ടങ്കില് ഒരു
പരിമിതിക്കും നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനാ
കില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ
ജില്ലയിലെ ഏരുവേശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തിലെ ക്ലാർക്ക് രജീഷ് സി.കെ. ചെറു
പ്പത്തിലെ പ�ോളിയ�ോ ബാധിച്ച് അരയ്ക്കു
കീഴെ തളർച്ചയാല് ക്രറ്റ്ച്ചസിന്റെ സഹാ
യത്തില് മാത്രം നടക്കാനാവുന്ന രജീഷ്
3,45,053 കുടിശ്ശികയും 9,38,767 തന്നാ
ണ്ട് നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ 12,83,820
രൂപ പിരിക്കുവാനുള്ള 1208 ഡിമാന്റുകളു
ള്ള പഞ്ചായത്തിലെ 9 - ാം വാർഡില്
100 % നികുതി പിരിച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത്
ജീവനക്കാർക്കിടയിലെ അഭിമാന താര
മായത്.
2007 ഒക്ടോബര് 10ന് പഞ്ചായത്ത്
സർവ്വീസില് പ്രവേശിച്ച രജീഷ് 2017
ആഗസ്റ്റ് 25 മുതലാണ് ഏരുവേശ്ശി ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തില് സേവനം ആരംഭിക്കു
ന്നത്.
എല്ലാ നികുതിദായകർക്കും യഥാസ
മയം ഡിമാന്റ് ന�ോട്ടീസയച്ചു, ഭരണ
സമിതി അംഗങ്ങളില് നിന്നും വിവിധ
സംഘടനകളില് നിന്നും (ഇടവക ഡയറ
ക്ടറി മുതലായവ വഴി) നികുതിദായകരു
ടെ ഫ�ോൺ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച്
അവധി ദിവസങ്ങളുൾപ്പെടെ ഓഫീസില്
ഇരുന്ന്, ഫ�ോൺ വിളിച്ച് നികുതി ഒടുക്കു
ന്ന കാര്യം എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പി
ക്കും. (പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാവാർഡുക
ളിലും പ്രയ�ോഗിച്ച ഈ രീതിക്ക് വലിയ
പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.) കുടി
ശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ നികുതി ഒടുക്കുവാൻ
ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് സമയബ

ന്ധിതമായി ആർ.ആർ ന�ോട്ടീസ് അയക്കു
കയും ജപ്തി / പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ
നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കു
കയും ചെയ്തു. അവസാനം പഞ്ചായത്തുവക
വാഹനസൗകര്യം പ്രയ�ോജന പ്പെടുത്തി
അസി.സെക്രട്ടറി, ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്, മറ്റ്
ക്ലാർക്കുമാർ എന്നിവരുടെ സഹായ
ത്തോടെ ഫീല്ഡുതല പിരിവുകൂടി നട
ത്തിയപ്പോൾ ,ചെമ്പേരി വാർഡ് നികുതി
പിരിവില് 100 % …!!!!
നികുതിപിരിവിനു പുറമെ ത�ൊഴില്
രഹിത വേതനം, വിവിധ സാമൂഹ്യ
സുരക്ഷ പെൻഷനുകൾ മുതലായ സെക്ഷ
നുകളും രജീഷ് തൃപ്തികരമായി കൈകാ
ര്യം ചെയ്യുന്നു.
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രജീഷിന്
ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രവഹിക്കു
കയാണ്. വാർത്ത ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി രജീഷിനെ
ഫ�ോണില് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു.
രജീഷിനെ കൂടാതെ ക്ലാർക്കുമാരായ
ശശീന്ദ്രൻ, മഞ്ജു, പ്രവീൺ എന്നിവരുടെ
ഉത്സാഹഭരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും
സെക്രട്ടറി, അസി.സെക്രട്ടറി, ഹെഡ്
ക്ലാർക്ക് എന്നിവരുടെ കൃത്യമായ ഏക�ോ
പനവും ഇടപെടലുകളും ഭരണസമിതി
അംഗങ്ങളുടെ നിസ്സീമമായ സഹകരണ
ങ്ങളും ഒത്തുചേർത്തപ്പോൾ, 2017-18 സാ
മ്പത്തിക വർഷത്തില് ഏരുവേശ്ശി ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിന് നികുതി പിരിവില്
നൂറുമേനിയുടെ പ�ൊൻതിളക്കം…
(പഞ്ചായത്ത് ന്യൂസ് സര് വ്വീസ് )
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