
ശകരളത്ിൽ അധികാരവിശകന്ദധീക
രണയം ആരയംഭിച്ിട്ട് 25 വർഷയം 

തികയാൻ ശപാകുന്നു. 9-ായം പദ്തി കാെ
യളവിൽ  ജനകധീയാസൂത്ണത്ിലൂമെ 
വൻ ജനപങ്ാളിത്ശത്ാമെ ആരയംഭിച്് 
ഒശട്ടമറ മാറ്ത്ിന് വിശധയമായാണ് 
നമ്ൾ ഇവിമെ വമര എത്ിയത്. ഇതര 
സയംസ്ാനങ്ങമള അശപക്ഷിച്് ഒശട്ടമറ 
അധികാരങ്ങളുയം ഉത്രവാദിത്ങ്ങളുയം 
ഫണ്ടുയം  സ്ാപനങ്ങമളയുയം ജധീവനക്കാ
മരയുയം തശദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
നൽകി, പ്രാശദേിക സർക്കാരുകളായി 
പ്രവർത്ിക്ന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്ി
ലളള ശ്രമങ്ങളാണ് നാളിതുവമര നെന്നു 
വന്നത്.

ഒൻപതായം പദ്തിക്ക് ശേഷയം 
കാതൊയ മാറ്യം ഈ സയംവിധാനത്ിൽ 
ഉണ്ായില്ാമയന്ന് ശവണയം പറയാൻ. 
12-ായം പദ്തിയിൽ ജനകധീയ പങ്ാളി
ത്യം വർദ്ിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തര
ത്ിൽ അയൽസഭയ്ക് മു്് സ് മപഷ്ൽ 
ഗ്ാമസഭകൾ ശചരണയം എന്നതുയം, പദ്തി 
സമർപ്പിക്കൽ ഓൺസെനാക്കിയതുയം 
എടുത്് പറയാവുന്ന ചിെ മാറ്ങ്ങളാണ്.

എന്നാൽ കാതൊയ മാറ്യം പഞ്ായ
ത്ധീരാജ് സയംവിധാനത്ിൽ ഉണ്ായത് 
13-ായം പദ്തി കാെയളവിൊണ്. പഞ്ാ
യത്തുകൾക്ക് സ്വയയം പ്രവർത്ിക്കാൻ 
കഴിയുന്ന തരത്ിൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത് 
വുയം സാധ്തകളുയം തുറന്നുകിട്ടി, നൂതന 
ശപ്രാജക്റ്റുകൾ ആവിഷ് ക്കരിച്് നെപ്പിൊ
ക്കാനുളള അവസരമമാരുങ്ങി, കെ, 
കായികയം, സഹകരണയം, മചറകിെ വ്വ
സായയം എന്നധീ ശമഖെകളിൽ ഒശട്ടമറ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ ഏമറ്ടുക്കാനായി തുെ
ങ്ങിയ സവിശേഷതകളാണ് 13-ായം 
പദ്തിയുമെ മാർഗ്ഗനിർശദേേങ്ങളിലൂമെ  

നമുക്ക് െഭ്മായത്.
ഒശട്ടമറ പരിമിതികൾ ഉമണ്ങ്ിലയം 

നമുക്ക് എല്ാ ജില്യിലയം ജില്ാ പ്ാനിന് 
രൂപയം നൽകാനായി.  അതുവഴി 
സയംശയാജിത പദ്തികൾക്ക് തുെക്കയം കു
റിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതുയം ശ്രശദ്യ 
മാണ്. തശദേേസ്വയയംഭരണസ്ാപന
ങ്ങൾക്ക് ആവേ്മായ സാശങ്തിക, 

വിഭവ പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് െക്ഷ്യം 
വച്് മകാണ്് നവശകരള  സൃഷ്ിക്കായി 
രൂപയം നൽകിയ നാെ് മിഷനുകളുമെ പ്ര
വർത്നവുയം എടുത്് പറശയണ്താണ്. 
അതിശനക്കാളുപരി, ആസൂത്ണത്ിന് 9 
മാസവുയം നിർവ്വഹണത്ിന് മൂന്ന് മാസ 
വുയം എന്നതിന് മാറ്യം വരുത്ാനായി 
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അഡധ്.  തെ. തുളസിഭവായ് പത്നവാഭന്
പ്രസിഡറെ്, ശകരള ഗ്ാമ പഞ്ായത്് അശസാസിശയഷൻ



എന്നതാണ് മമറ്ാരു പ്രശത്കത.  
എല്ാ തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപന

ങ്ങളുയം ആത്ാർത്മായി ശ്രമിച്തിനാൽ 
2017-18 സാ്ത്ിക വർഷത്ിൽ 9 
മാസയം നിർവ്വഹണത്ിനായി െഭിച്ചു. 
ഓശരാ വർഷവുയം മാർച്ിന് മുമന്ന അടുത് 
വർഷമത് പദ്തിക്ക് അയംഗധീകാരയം വാ
ങ്ന്നതിന് തുെക്കയം കുറിക്കാൻ നമുക്ക് 
കഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷയം ഏകശദേയം 95% 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുയം 2018-19 വർഷ
മത് പദ്തി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 70% 
നു പുറത്് അയംഗധീകാരവുയം വാങ്ങി 
എന്നത് ശനട്ടത്ിമറെ മമറ്ാരു മപാൻ തൂ
വൊണ്. 

നിർവ്വഹണവുയം ആസൂത്ണവുയം ഒരു
മിച്് മചയ്ാനായി പരിശ്രമയം നെത്ിയ 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങമളയുയം 
അതിന് ശനതൃത്വയം നൽകിയ പ്ാനിങ്ങ് 
ശബാർഡ്,  SRG, പഞ്ായത്് ഡയറക്ടശറ
റ്്, തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പ്, ഡി.പി.

സികൾ എന്നിവയുയം പ്രശത്ക അഭിനന്ദ
നമർഹിക്ന്നു. 

ശകരളത്ിമറെ അധികാരവിശകന്ദധീ
കരണ ചരിത്ത്ിമെ അവിസ്രണധീയ

മായ സാ്ത്ിക വർഷമായിരുന്നു 
2017-18. ഒശട്ടമറ പ്രതികൂെ സാഹചര്യം 
ഉണ്ായിരുന്നിട്ടു കൂെി തശദേേസ്വയയംഭ
രണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്, 85.44% തുക 
2018 മാർച്് 31 നുളളിൽ മചെവഴിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞുമവന്നത് സർവ്വകാെ മറശക്കാർ
ഡാണ്. ട്ഷറിയിൽ കിെക്ന്ന മപറെി
ങ്ങ് ബില്് ഒഴിമക 5292.67 ശകാെി രൂപ 
1.81 െക്ഷയം ശപ്രാജക്റ്റുകൾ വഴി തശദേേസ്വ
യയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് നിർവ്വഹ
ണയം നെത്ാനായ ഒരു സാ്ത്ിക വർ
ഷമായിരുന്നിത്. എന്നാൽ ട്ഷറിയിൽ 
കിെക്ന്ന മപറെിയംഗ് ബില്് ഉൾപ്പമെ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിമറെ മാത്യം നിർവ്വഹ
ണയം 94.10% ത്ിമെത്ിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു എന്നത് ശ്രശദ്യമാണ്. മപറെി
ങ്ങ് ബില്് അെക്കയം എല്ാ തശദേേസ്വയയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുയം ശചർന്ന് 90.02% 
നിർവ്വഹണയം പൂർത്ിയാക്കാനായി. 
നിർവ്വഹണത്ിൽ ഒന്നായം സ്ാനത്് 
(94.24%)  എത്ിയ മകാല്യം ജില്യി
മെ തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
പ്രശത്ക അഭിനന്ദനയം അർഹിക്ന്നു.

ഈ ശനട്ടയം സകവരിച് തശദേേസ്വയയം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങമള മുക്കണ്യം അഭി
നന്ദിക്കണയം. ഈ െക്ഷ്ത്ിൽ എത്തു
ന്നതിന് ശകരള ഗ്ാമപഞ്ായത്് അശസാ 
സിശയഷൻ നിർണ്ായകമായ പങ്ാണ് 
വഹിച്ിട്ടുളളത്. മമറ്ധീരിയൽ ദൗർെഭ്യം, 
അയംഗധീകാരയം െഭിക്കാനുണ്ായ കാെതാമ
സയം, ഉപമതരമഞ്ടുപ്പുകൾ, ട്ഷറിയിൽ 
ഉണ്ായ പ്രേ് നങ്ങൾ, ജി.എസ്.റ്ി അെ 
ക്കയം ഉളള പ്രേ് നങ്ങൾ തുെങ്ങി പഞ്ായ
ത്തുകളുശെതല്ാത് കാരണത്ാൽ ഒട്ടന
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വധി തെസ്സങ്ങൾ കഴിഞ് സാ്ത്ിക 
വർഷത്ിൽ ഉണ്ായിരുന്നു. ഇവമയല്ായം 
അപ്പശപ്പാൾ ഇെമപ്പട്ട് ശവണ് പരിഹാരയം 
കണ്് തെസ്സങ്ങൾ നധീക്ന്നതിൽ അശസാ
സിശയഷൻ ശ്രശദ്യമായ പങ്ാണ് 
വഹിച്ത്.

പഞ്ായത്് അശസാസിശയഷൻ 
ജനറൽശബാഡിയിലയം ജില്ാതെശയാഗ
ത്ിലയം എക് സികയൂട്ടധീവ് കമ്റ്ി ശയാഗ
ങ്ങളിലയം പഞ്ായത്തുകളുമെ നിർവ്വഹണ 
പുശരാഗതി വിെയിരുത്തുകയുയം നിർവ്വഹ
ണയം ത്വരിതമപ്പടുത്തുന്നതിന് ആവേ്
മായ തുെർപ്രവർത്നങ്ങൾ ആസൂത്ണയം 
മചയ്യുകയുയം അത് നെക്ന്നുമണ്ന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്ാനുതകുന്ന തരത്ിൽ ശവണ് 
ശമൽശനാട്ടയം വഹിക്കയുയം മചയ്തിട്ടുണ്്.

മാർച്് അവസാനത്ിൽ പഞ്ായ
ത്തുകൾക്ക് െഭിശക്കണ് അവസാന ഗഡു 

ശതാമസ് ഐസക്, തശദേേസ്വയയംഭരണ 
വകുപ്പ് മന്തി  ശഡാ. മക.െി ജെധീൽ 
എന്നിവർ കാണിച് ശുഷ് കാന്ി ഈ വി
ജയത്ിമറെ അെിസ്ാന ഘെകമായി 
അശസാസിശയഷൻ ഓർക്ന്നു.

നിർവ്വഹണശത്ാമൊപ്പയം ചരിത്
ത്ിൽ ആദ്മായി മാർച്് മാസശത്ാമെ 
70 േതമാനത്ിന് പുറത്് ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്തുകൾ 2018-19 സാ്ത്ിക വർഷ
മത് പദ്തിക്ക് അയംഗധീകാരയം വാങ്ങി
മയന്നത് നിർവ്വഹണത്ിമെ ഈ വിജ
യത്ിന് തിളക്കയം കൂട്ടുന്നു. അടുത് 
വർഷയം 100% നിർവ്വഹണയം എന്നതി
മനാപ്പയം നിർവ്വഹണത്ിമറെ ഗുണശമന്മ, 
പങ്ാളിത്യം, ഫെയം എന്നിവയുയം ശ്രദ്ി
ക്കണയം. 100 േതമാനത്ിമെത്ിക്കാൻ 
ശവണ് പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു
മിച്് പ്രവർത്ിക്കായം.  ഒരിക്കൽ കൂെി 
ഈ തിളക്കമാർന്ന പ്രവർത്നത്ിന് 
ശനതൃത്വയം നൽകിയ ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
പ്രസിഡന്മാർ, മസക്രട്ടറിമാർ, മറ്് ജന
പ്രതിനിധികൾ, നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗ
സ്ർ, ജധീവനക്കാർ, തശദേേസ്വയയംഭരണ 
വകുപ്പ് ജധീവനക്കാർ, ഡയറക്ടശററ്ിമെ 
ജധീവനക്കാർ എന്നിവർക്യം പ്രശത്കയം 
അഭിനന്ദനങ്ങൾ ശനരുന്നു. ഒപ്പയം എല്ാ 
പിന്തുണയുയം നൽകി ശനതൃത്വപരമായ 
പങ്് വഹിച് ഇെതുപക്ഷ ജനാധിപത് 
മുന്നണി സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യം 
ശനരുന്നു.

ഫണ്് കിട്ടാൻ സവകിയശപ്പാൾ, ട്ഷറി
യിൽ ബില്് എടുക്കാമത വന്നശപ്പാൾ, 
നിർവ്വഹണത്ിമറെ അവസാന ഘട്ട
ത്ിൽ ഉശദ്ാഗസ്ന്മാരുമെ സ്െയം 
മാറ്യം, അവരുമെ ശകാൺഫറൻസ്, പരി
േധീെനയം, ഉശദ്ാഗസ്രുമെ അഭാവയം തുെ
ങ്ങിയവ മൂെമുണ്ായ തെസ്സയം എന്നിവ 
ഇെമപ്പട്ട് പരിഹരിച്് നിർവ്വഹണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ സുഗമാമക്ന്നതിന് സഹാ
യിക്കാൻ ഗ്ാമപഞ്ായത്് അശസാസി
ശയഷന് സാധിച്ിട്ടുണ്്.

ഗ്ാമപഞ്ായത്് അശസാസിശയ
ഷൻ അപ്പശപ്പാൾ ഉന്നയിക്ന്ന പ്രേ് ന
ങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവ്വയം ഇെമപട്ട് പരിഹ
രിക്ന്നതിന്, സർക്കാർ, പ്രശത്കിച്് 
മുഖ്മന്തി പിണറായി വിജയൻ,  ധന
കാര് വകുപ്പ് മന്തി ശഡാ. െി.എയം 
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പഞ്ായത്തുകമള സയംബ
ന്ിച്ിെശത്ാളയം കഴിഞ് 
കാെങ്ങമള അശപക്ഷിച്് 
ഏറ്വുയം കൂടുതൽ വികസന
ഫണ്് നധീക്കിവച്ിട്ടുള് 
സന്ദർഭമാണിത്.

152 ശ്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്തുകൾക്കായി 79,250 
െക്ഷയം രൂപ 2018-19 വർഷ
മത് പദ്തി തുകയായി 
നൽകിയിട്ടുണ്്.  മാർച്് 31 
ന് അവസാനിച് (2017-18) 
പദ്തി മചെവ് ശ്ാക്ക് 

പഞ്ായത്തുകളുശെത് 92 േതമാനയം 

ആർ. സുഭവാ�്, 
പ്രസിഡറെ്,  ശകരള ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് അശസാസിശയഷൻ
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ആണ്.  2018-19 വർഷമത് പദ്തി രൂ
പധീകരണയം മാർച്് 31 ന് മുൻപ് 
അയംഗധീകാരയം വാങ്കയുയം പദ്തി പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ഏപ്രിൽ  1  മുതൽ ആരയംഭി
ക്കയുമാണ്.  ഇത് ഒരു സർവ്വകാെ ശന
ട്ടമാണ്. 

പദ്തി രൂപധീകരണ ചരിത്ത്ിൽ 
ആദ്മായാണ് ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പദ്തി 
നിർവ്വഹണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരയംഭി
ക്വാൻ കഴിഞ്ത്.  പദ്തി രൂപധീകര
ണയം സയംബന്ിച്് സയംസ്ാന സർക്കാർ  
പുറമപ്പടുവിച് മാർഗ്ഗശരഖ കഴിഞ്കാെ
ങ്ങമള അശപക്ഷിച്് പുതിയ പദ്തികൾ
ക്ക് രൂപയം നൽകുന്നതിനുയം പുതിയ ശമഖ
െകമള ഉൾമക്കാള്ളുന്നതിനുയം  ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തുകമള സഹായിച്ിട്ടുണ്്.

മാർഗ്ഗശരഖ രൂപധീകരണവുമായി 
ബന്മപ്പട്ട് ആസൂത്ണ ശബാർഡ് 
അയംഗയം ശഡാ.മക.എൻ. ഹരിൊെിമറെ  
ശനതൃത്വത്ിൽ ആസൂത്ണ വിദഗ്ദ്ധരുമാ
യി  ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് അശസാസി
ശയഷൻ ഭാരവാഹികൾ പെവട്ടയം നെ
ത്ിയ ചർച്കളുമെ ഫെമായി ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തുകൾക്ക് പെ പുതിയ ശമഖെ
കളുയം പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിനായി തുറ
ന്നുകിട്ടിയിട്ടുണ്്.  ഇെതുപക്ഷ ജനാധിപ
ത്മുന്നണി സർക്കാർ സയംസ്ാനത്ിമറെ 
സമഗ് പുശരാഗതി െക്ഷ്മാക്കി നെപ്പി
ൊക്ന്ന നവശകരള മിഷമറെ പ്രവർത്
നങ്ങൾ ശ്ാക്തെത്ിൽ ഏശകാപി
പ്പിശക്കണ്താണ്.  നിെവിൽ 4 
മിഷനുകളുമെയുയം ശ്ാക്തെ മിഷനു
കൾ രൂപധീകരിച്് പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്്.  
സമ്പൂർണ് പാർപ്പിെ പദ്തിയായ 
സെഫിമറെ ആദ്ഘട്ട പ്രവർത്നയം 
ഏമറ്ടുത്് വിജയിപ്പിക്കന്നതിന് 
ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകൾ മുഖ് പങ്് 
വഹിക്ന്നുണ്്.  വിവിധ പദ്തികളിൊ
യി പൂർത്ധീകരിക്കാത് 61,689 വധീടുകളി
ൽ 20,541 വധീടുകൾ ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് 
വഴി നൽകിയവയാണ്.  അതിൽ 10,489 
വധീടുകളുമെ പണി ഇതിശനാെകയം പൂർത്ധീ
കരിക്ന്നതിനുയം ഒരു മാസത്ിനുള്ിൽ 
മുഴുവൻ വധീടുകളുയം പൂർത്ധീകരിക്ന്നതിനുയം 
സാധിക്യം.  സയംസ്ാന സർക്കാരിമറെ 
സ്വപ്ന പദ്തി വിജയിപ്പിക്ന്നതിന്  
ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് മുഖ് പങ്് വഹിച്് 
വരികയാണ്.

മപാതുജനാശരാഗ് സയംവിധാനങ്ങൾ 
ശരാഗധീ സൗഹൃദമാക്ന്നതിനായി അെി
സ്ാന സൗകര്ങ്ങളുയം ആധുനിക സയം

വിധാനങ്ങളുയം മമച്മപ്പടുത്തുക എന്ന 
െക്ഷ്ശത്ാമെ  ആശരാഗ് രയംഗത്് നെ
പ്പിൊക്ന്ന ആർദ്രയം മിഷമറെ പ്രവർത്
നങ്ങൾ ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകൾ നല് 
നിെയിൽ ഏമറ്ടുത്് നെപ്പിൊക്കി വരി
കയാണ്.  നിരവധി ശ്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്തുകൾ നൂതനമായ പദ്തികൾ ആവ
ഷ് കരിച്ിട്ടുണ്്.  തിരുവനന്പുരയം ജില് 
യിമെ ചിറയിൻകധീഴ് ശ്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്് മാനസിക ആശരാഗ് ശമഖെയിൽ 
നെപ്പിൊക്കി വരുന്ന ' സുരക്ഷ' എന്ന 
പദ്തി ഒരു ഉദാഹരണയം മാത്മാണ്.

മപാതു വിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ഷണ 
യജ്ഞത്ിമറെ ഭാഗമായി ശ്ാക്തെ 
മിഷനുകൾ രൂപധീകരിച്ിട്ടുണ്്.  കൊ
-കായിക അഭിരുചികൾ വളർത്ിമയടു
ക്ന്നതിന് പരിേധീെന പദ്തികൾ 
എല്ാ ശ്ാക്കളുയം നെപ്പിൊക്കി 
വരുന്നു.

ഹരിതശകരളയം മിഷൻ പ്രവർത്ന 
ങ്ങളുമെ ഭാഗമായി ജെസയംരക്ഷണ പ്രവർ
ത്നങ്ങളുയം മാെിന് നിർമ്ാർജ്ന 
പദ്തികളുയം വിവിധ വകുപ്പുകളുയം സ്ാപ
നങ്ങളുമായി  ശചർന്ന് നെപ്പിൊക്ന്ന 
പ്ാസ്റിക് മാെിന് ശേഖരണത്ിനു സയം
സ്ക്കരണത്ിനുമായി ഇതിനകയം 76 ഓളയം 
ശ്ാക്കളിൽ യൂണിറ്റുകൾ സ്ാപിച്ചു 
കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 

പദ്തി രൂപധീകരണത്ിൽ സമയ
നിഷ് പാെിക്വാൻ സാധിച്ത് ശപാമെ 
തമന്ന പ്രധാനമാണ് കാൽ നൂറ്ാണ്ായി 
വിഭാവനയം മചയ്യുന്ന ജില്ാ പദ്തി 
ഇശപ്പാൾ രൂപധീകരിക്വാൻ  കഴിഞ്ത്.  
14 ജില്കളിമെയുയം പദ്തികൾ അയംഗധീക
രിച്് തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
സകശകാർത്് പിെിച്് നെപ്പിൊക്ന്ന 
ജില്ാ പദ്തികളുമെ ഭാഗമായി ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തുകളുമെ പദ്തികൾ ഏശകാ
പിപ്പിച്ിട്ടുണ്്.

അധികാരവിശകന്ദധീകരണ പ്രക്രിയ
യിൽ ഏറ്വുയം സുപ്രധാനമയ  ഒരു സ്ാന
മാണ്  ശ്ാക്ക്പഞ്ായത്തുകൾക്ള്
ത്.  കൂടുതൽ േക്വുയം ക്രിയാത്കവുമായ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏമറ്ടുക്വാൻ കഴി
ഞ്കാെ പ്രവർത്ന അനുഭവങ്ങൾ 
കരുത്് പകരുന്നു.  നവശകരള സൃഷ്ി
ക്കായി മുശന്നാട്ട് ശപാകുന്ന ഇെതുപക്ഷ 
സർക്കാരിമറെ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് 
എല്ാ പിന്തുണയുയം നൽകായം.  

അധികാരവിശകന്ദധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക് 
രചനാത്കമായ പുതുവഴി തുറക്

ന്ന ഇെമപെലകൾക്ക് തുെക്കയം 
കുറിച്തിമറെ ഭാഗമായി നെപ്പിൊക്കിയ 
രണ്ായം ജനകധീയാസൂത്ണത്ിമറെ ആദ് 
പദ്തി നിർവ്വഹണയം വിജയകരമായി 
പൂർത്ികരിച്ിരിക്കയാണ്. വികസന 
പരിശപ്രക്ഷ്ത്ിൽ നൂതനമായ ഒരു 
പരികൽപ്പനയാണ് ജനകധീയാസൂത്ണ
ത്ിലൂമെ നമ്മുമെ നഗരസഭകൾ അവത
രിപ്പിച്ത്. പ്രാശദേിക സാ്ത്ിക വി
കസനത്ിനാവേ്മായ രാഷ്ടധീയ ഭൂമിക 
ശകരളത്ിൽ തിരിച്ചുവരികയാണ്. ഈ 
അനുകൂെ സാഹചര്യം പ്രശയാജനമപ്പടു 
ത്ി മകാണ്് ശകരളത്ിമെ നഗരസഭ
കൾ സാമൂഹ്നധീതിയിലന്നിയ, പരി
സ്ിതി സയംരക്ഷണത്ിനുതകുന്ന വിധ
ത്ിൽ പദ്തികൾ രൂപമപ്പടുത്തുന്ന 
തിനുയം നെപ്പിൊക്ന്നതിനുയം മുശന്നാട്ട് 
വരികയാണ്. ഇെതുപക്ഷ ചിന്ാസരണി 
അെിസ്ാനമാക്കിയ ജനപക്ഷ ആസൂ
ത്ണ നയത്ിമറെ ഭാഗമായാണ് പഞ്വ
ത്സര പദ്തികൾ ശകരളത്ിൽ ഉണ്ാകു
മമന്നുള് ശകരള മുഖ്മന്തിയുമെ 
വാക്കൾ അക്ഷരാർത്ത്ിൽ േരി 
മവയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്നയം 2017-18 സാ്
ത്ിക വർഷയം നഗര ശമഖെയിൽ നെ
ത്ിയത്. 

കഴിഞ് കാെങ്ങളിൽ നഷ്മായ 
ജനപങ്ാളിത്വുയം നാട്ടിമെ വിദഗ്ദ്ധരുമെ 
ശസവനവുയം തിരിമക മകാണ്ടുവരാൻ 
സാധിച്ചു. ആത്ാവ് നഷ്മപ്പട്ട വാർഡ് 
സഭകളുമെ സ്ാനത്് ജനകധീയ സഭകൾ 
ശചർന്ന് പദ്തി നിർശദേേങ്ങൾ നൽകു
ന്നു. 2017-18 വാർഷിക പദ്തിയുമെ 
ഭാഗമായ ഹരിത ശകരളയം, ആർദ്രയം, 
സെഫ്, മപാതുവിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ഷണ 
യജ്ഞയം എന്നിവ ഫെവത്ായി നെ
ത്ാൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ് സാ്ത്ിക 
വർഷത്ിൽ 9 മാസക്കാെശത്ാളയം 
പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിന് സമയയം െഭ്
മായി. ഡിസയംബർ മാസശത്ാമെ 60 
േതമാനശത്ാളയം പദ്തി നിർവ്വഹിച്ചു 
കഴിഞ്ിരുന്നു. 2018-19 സാ്ത്ിക 
വർഷത്ിശെക്ള്തെക്കയം പതിമൂന്നായം 
പഞ്വത്സര പദ്തികൾ 2018 മാർച്് മാ
സശത്ാമെ രൂപികരിക്കമപ്പടുകയാണ്.

ശകരളത്ിമെ ജനജധീവിതമത് 
വികസിത രാജ്ങ്ങശളാെ് കിെപിെിക്
ന്ന വിധത്ിൽ മാറ്ിത്ധീർക്ന്ന അത്
ന്യം വിപ്വാത്കമായ കർമ് പദ്തി
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കൾ ആവിഷ്കരിക്ന്നശതാമൊപ്പയം 
നഗരവൽക്കരണത്ിമറെ സാദ്്തകൾ 
പ്രശയാജനമപ്പടുത്ാനുയം ശ്രമിശക്കണ്താ 
യിട്ടുണ്്. നഗര ശമഖെയിൽ പദ്തി നിർ
വ്വഹണയം മുൻകാെങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്ത്
സ്തമായി േരാേരി 75 േതമാനത്ിമെ
ത്ിയത് ഈ ശമഖെയിമെ ഇെമപ 
െലകളുയം കൂട്ടായ്മകളുയം മകാണ്ാണ്. ജധീവ
നക്കാരുമെ അകമഴിഞ് സഹകരണയം 
ഇത്രത്ിൽ എടുത്തു പറശയണ്ടുന്ന 
ഒന്നാണ്. ഷധീ ശൊഡ്ജ് ഉൾമപ്പമെയുള് 
നൂതന പദ്തികൾ, ശകന്ദാവിഷ്കൃത 
സയംശയാജന പദ്തികൾ, സ്തധീ ോക്ിക
രണ പ്രക്രിയ, ോസ്തധീയവുയം വിശകന്ദധീകൃ
തവുമായ മാെിന് സയംസ്കരണ പദ്തി
കൾ, ഇ-ഗശവണൻസ് സയംവിധാനയം, 
ജാഗ്താ സമിതികളുമെ പ്രവർത്നയം 
ഉൽപാദന, പശ്ചാത്െ ശമഖെയിമെ 
ഫണ്് വിഭജനയം എന്നിവ ോസ്തധീയമായി 
നെപ്പിൊക്കിയത് പദ്തി പ്രവർത്ന 

ത്ിമറെ വിജയത്ിന് സഹായിച്ചു.  
തശദേേസ്വയയംഭരണ മപാതു സർവ്വധീ

സ് രൂപികരണശത്ാമെ പദ്തി പ്രവർ
ത്നങ്ങളുയം ത്വരിതഗതിയിൊവുയം എന്ന 
കാര്ത്ിൽ തർക്കമില്. സാ്ത്ിക 
വർഷത്ിൽ സായംഖ് ശസാഫ്റ് മവയറിലൂ
മെയുള് ഇ.ബില്ിയംഗ് സമ്പദായയം 
പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിൽ സുതാര്വുയം 
കാര്ക്ഷമവുമായ പുശരാഗതി ഉണ്ാക്കി.
ജില്ാ ആസൂത്ണ സമിതികളുമെ കാര്
ക്ഷമമായ ഇെമപെൽ, സമയബന്ിത
മായ പദ്തി ശഭദഗതി നിർശദേേങ്ങൾ 

സമർപ്പിക്കാനുള് അവസരങ്ങൾ നൽ 
കിയുയം ശകാഡിശനഷൻ സമിതി കൃത്
മായ ഇെശവളകളിൽ കർേനമായ നിർ
ശദേേങ്ങൾ നൽകിയതുയം േരിയായ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.ശമഖെ 
തിരിച്് നഗരസഭകളുമെ പദ്തി നിർവ്വ
ഹണ പുശരാഗതി തശദേസ്വയയംഭരണ 
വകുപ്പ് മന്തിയുമെ ശമൽശനാട്ടത്ിൽ നെ
ത്ിയത് കാര്മായ ശനട്ടയം ഉണ്ാക്കി.
പദ്തി മചെവ് ഓൺസെനിലൂമെ പ്ര
സിദ്ധീകരിക്ന്നത് മത്സരസ്വഭാവശത്ാ
മെ കാണാനുയം അതനുസരിച്് വികസന 
സാധ്തകൾ പ്രശയാജനമപ്പടുത്ാനുയം 
സഹായിച്ിരുന്നു. ശമൽ സൂചിപ്പിച് 
പ്രധാന സയംഭവങ്ങൾ നെക്ശ്ാഴുയം ധന
കാര് കമ്ധീഷൻ ഗ്ാറെ് ഇനത്ിൽ നൽ
കുന്ന സാ്ത്ിക സഹായയം മചെവഴി
ക്ന്നതിനായി ഏർമപ്പടുത്ിയ മാർഗ്ഗ 
നിർശദേങ്ങൾ  ഭാവിയിൽ പരിഷ്കരിശക്ക
ണ്തായിട്ടുണ്്. അത് ശപാമെ തമന്ന 
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 
ഫണ്ടുകൾ യഥാവിധി മചെവഴിക്ന്ന
തിൽ സമധീപനശരഖ പ്രാശയാഗിക മാ
ശക്കണ്തുണ്്. ഇത്രത്ിൽ നഗരശമഖ
െയിൽ കാശൊചിത പരിഷ്കരണയം 
ഏർമപ്പടുത്തുശ്ാൾ നഗരവൽക്കരണ
ത്ിമറെ ഭാഗമായി ശഗ്ഡ് ഉയർത്ിയ 
നഗരസഭകളിൽ ആവേ്ത്ിന് ജധീവന
ക്കാമര കൂെി അനുവദിക്കമപ്പട്ടാൽ ഈ 
രയംഗമത് പുശരാഗതിക്ക് ആക്കയം കൂടുയം 
എന്ന കാര്ത്ിൽ തർക്കമില്.

വി.വി. രനമശന്
മചയർമാൻ, ശചയംബർ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ മചയർമമൻ
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മകാല്യം മുനിസിപ്പൽ ശകാർപ്പശറ
ഷൻ വിശകന്ദധീകാസൂത്ണ 

പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിൽ 100 േതമാന
ത്ിൽ അധിക തുക മചെവഴിച്് ചരിത്
ശനട്ടയം ശനെിയിരിക്കയാണ്. മകാല്യം 
നഗരത്ിമറെ 25 വർഷമത് വികസന
പ്രവർത്നങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുമകാണ്് 
സമഗ് വികസനയം സമയബന്ിതമായി 
സാധ്മാക്ന്നതിനായി 'മിഷൻ 
മകാല്യം' എന്ന ശപരിൽ വികസന പ്രവർ
ത്നങ്ങമള മുഴുവനുയം ശക്രാഡധീകരിച്ചു 
മകാണ്ാണ് മകാല്യം നഗരസഭ പ്രവർ
ത്ിക്ന്നത്. ശകന്ദ-സയംസ്ാനാവി
ഷ് കൃത പദ്തികളുയം നഗരസഭയുമെ 
ഫണ്് ഉപശയാഗിച്ചുള് പ്രവർത്നങ്ങളുയം 
ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസയം അവശൊകനയം 
നെത്ി മകാണ്ടുളള ചിട്ടയായ പ്രവർത്
നമാണ് 'മിഷൻ മകാല്യം' പദ്തിയിലൂമെ 
നെത്തുന്നത്. േരിയായ ദിേയിലള് 
അവശൊകനവുയം സമയക്രമയം പാെിച്ചു
മകാണ്ടുള് പ്രവർത്നങ്ങളുയം നെത്ിയ
തുമൂെയം 2017-18 സാ്ത്ിക വർഷയം 100 
േതമാനയം പദ്തി പ്രവർത്നയം പൂർത്ി
യാക്വാൻ നഗരസഭയ്ക് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 

ഹരിതശകരളയം, പി.എയം.എ.സവ, മപാ
തുവിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ഷണ യജ്ഞയം, 
ആർദ്രയം  എന്നധീ മിഷനുകൾ സയംശയാജിപ്പി
ച്ചുമകാണ്് പദ്തി രൂപധീകരണവുയം നിർവ്വ
ഹണവുയം കൂടുതൽ ജനപങ്ാളിത്ശത്ാമെ
യാണ് ശകാർപ്പശറഷൻ നെപ്പിൊക്കിയത്. 
നഗര വികസനത്ിനായി ഒരു ഹൃസ്വ
കാെ പരിശപ്രഷ്വുയം ഒരു ദധീർഘകാെ 
പരിശപ്രഷ്വുയം രൂപമപ്പടുത്ി മയടുത്ിട്ടു
ണ്്. നഗരയം ഇന്ന് അഭിമുഖധീകരിക്ന്ന മാ
െിന്സയംസ്കരണയം കാര്ക്ഷമമാക്ന്നതി
നുയം ഗതാഗത നിയന്തണയം, കുെിമവള് 
വിതരണയം, പാർപ്പിെ പ്രശ്നയം, ജെശരോത
സ്സുകളുമെ സയംരക്ഷണയം, കാർഷിക ശമഖെ
കളുമെ പുനർജധീവനയം, നഗരത്ിൽ വന്നു
ശപാകുന്ന ജനങ്ങൾക്കാവേ്മായ 
സൗകര്മമാരുക്കൽ, നഗരസ്ാപനങ്ങളു
മെ ശസവനങ്ങൾ കൂടുതൽ മമച്ചുമപ്പടുത്തു
ന്നതിനുയം ജനസൗഹൃദമാക്ന്നതിനുമാവ
േ്മായ നവധീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
എന്നിവ ഉൾമക്കാള്ിച്ചുമകാണ്ാണ് ശപ്രാ
ജക്ടുകൾക്ക് രൂപയം നൽകിയത്. 

പ്രഥമ നഗരപാെികാ അവാർഡ് 
മകാല്യം മുനിസിപ്പൽ ശകാർപ്പശറഷന് െഭി
ക്കയുണ്ായി. ഇതിമറെ ആശവേയം ഉൾ
മകാണ്ടുമകാണ്് നഗരസഭാ കൗൺസിലയം 
മസക്രട്ടറിയുയം നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്

അഡധ്. വി. രവാനജന്ദ്രബവാബു
ശമയർ

ക�ൊല്ലം നഗരസഭ
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രുയം ജധീവനക്കാരുയം കൂട്ടായി പ്രവർത്ിച് 
തിമറെ ഫെമായിട്ടാണ് മകാല്യം ശകാർപ്പ
ശറഷനുയം 100 േതമാനയം എന്ന ശനട്ടയം 
സകവരിക്കാൻ കഴിഞ്ത്. സർക്കാർ 
മാർഗ്ഗനിർശദേ പ്രകാരയം സമയബന്ിത
മായി പദ്തി രൂപധീകരിച്് ആസൂത്ണ 
സമിതിയുമെ അയംഗധീകാരയം ശനെിയ ആദ് 
ശകാർപ്പശറഷൻ മകാല്മാണ്. അതുശപാ
മെതമന്ന വ്ക്ിഗത ഗുണശഭാക്തൃ െിസ്റ് 
സമയബന്ിതമായി തമന്ന തയ്ാറാക്കി 
നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർക്ക് നല്ിയത് 
പദ്തി നിർവ്വഹണയം ത്വരിതമപ്പടുത്തുന്ന
തിന് ശപ്രരകമായി. നിർമ്ാണ സാമഗ്ി
കളുമെ െഭ്തകുറവ്, ജി.എസ്.െി നെപ്പി
ൊക്കിയതുമൂെമുളള അനിശ്ചിതത്വവുയം 
നിർമ്ാണ പ്രവർത്ികമള തുെക്കത്ിൽ 
പ്രതികൂെമായി ബാധിച്ചു. നെപ്പിൊവാൻ 
സാധ്തയില്ാത് ശപ്രാജക്ടുകമളപ്പറ്ി 
മനസ്സിൊക്കി അവ ഉശപക്ഷിച്ചുമകാണ്് 
നിർവ്വഹണ സാധ്തയുള് പുതിയ പദ്

തികൾ ആസൂത്ണയം മചയ്. വിവിധ ശമ
ഖെകളിമെ നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രു
മായി കൗൺസിലയം മസക്രട്ടറിയുയം 
നിരന്രയം ബന്മപ്പടുകയുയം പദ്തി പ്ര
വർത്ന ങ്ങൾ അവശൊകനയം മചയ്യുക
യുയം പദ്തി പ്രവർത്നമത് ബാധിക്
ന്ന തെസ്സങ്ങളുയം ശപാരായ്മകളുയം പരിഹരി 
ക്കയുയം മചയ്തത് പദ്തി മചെവ് വർ
ദ്ിപ്പിക്ന്നതിന് കാരണമായി.

ഓശരാ ശപ്രാജക്ടിമറെയുയം ആദ് പ്രവർ
ത്നയം മുതൽ അന്ിമ ഘട്ടയം വമരയുള് 
സുഗമവുയം വിജയകരവുയം സുതാര്വുമായ 
നെത്ിപ്പിന് അത്ന്ാശപക്ഷിതമായ 
ശമാണിറ്റിയംഗ് സയംവിധാനയം ഫെപ്രദമാ
യി പ്രവർത്ിച്ത് പദ്തി നിർവ്വഹണ
ത്ിൽ പുശരാഗതിയുണ്ാക്കി.

പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിൽ ശകാർപ്പ
ശറഷൻ മസക്രട്ടറിയുമെയുയം അഡധീ.മസ
ക്രട്ടറിയുമെയുയം കാര്ക്ഷമമായ പ്രവർത്

നവുയം എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗത്ിമറെ 
പൂർണ്മായ സഹകരണവുയം ഉണ്ായി. 
സാധനസാമഗ്ികളുമെ ദൗർെഭ്സമയ
ത്് ഇെമപെലകൾ നെത്ിയുയം കൃത് 
സമയത്് സാധനങ്ങൾ െഭ്മാകുന്നുമവ
ന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ി. 

ചിട്ടയായ പ്രവർത്നയം നെത്ി എല്ാ 
നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുയം ട്ഷറി, 
പ്ാനിയംഗ്, അക്കൗണ്് സ്, എഞ്ിനധീയറിയം
ഗ് വിഭാഗങ്ങളുയം പൂർണ്മായുയം സഹകരി
ക്കയുയം മചയ്തശതാമെ 100 േതമാനയം 
പദ്തി മചെവ് യാഥാർത്്മായി. 

ജധീവനക്കാർ

ഭരണസമിതി

ശമയർ
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ഈരൊറ്റുപേട്ട നഗരസഭ
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യായ വളർച്, പരിസ്ിതിയുമെയുയം 
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുമെയുയം സയംരക്ഷണയം, 
മാനവ വികസനയം, ജധീവിത ഗുണനിെവാ
രയം ഉയർത്തുന്നതിന് ശവണ് അെിസ്ാന 
സൗകര് വികസനയം ശസവന സയംവിധാ
നത്ിമൻറ ഗുണശമന്മ, സാമൂഹ്നധീതി, 

ടി.എം. റ�ീേ്
മചയർമാൻ

വിശകന്ദധീകൃതാസൂത്ണത്ിമൻറ മവറയം 
മൂന്ന് വർഷമത്മാത്യം അനുഭവ സ്

ത്ിമൻറ അെിസ്ാനത്ിൽ ഈരാറ്റുശപട്ട 
എന്ന നഗരത്ിമൻറ സമഗ്പുശരാഗതിയുയം 

വികസനവുയം െക്ഷ്യം മവച്ായിരുന്നു  2017-
18  വാർഷിക പദ്തിക്ക് രൂപയം നൽകിയി
രുന്നത.്

ഉത്പാദന ശമഖെയുമെ സ്ായി



ഭരണസമിതി
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മപാതുവിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ഷണയം, സമഗ് മാെിന്സയംസ്കരണയം എന്നധീ 
ശമഖെകളിൽ വിവിധ പദ്തികൾ രൂപധീകരിക്കയുയം സമയബന്ി
തമായി നെപ്പിൊക്കയുയം മചയ്. കൂൊമത വരുയം വർഷങ്ങളിലയം 
നഗരയം ശനരിടുന്ന മവല്ലുവിളികൾ ഏമറ്ടുത്് ദധീർഘവധീക്ഷണശത്ാ
മെയുള് പദ്തികൾ നെപ്പാക്ന്നതിന്  ബഹുമുഖമായ സമധീപനമാ
ണ് സ്വധീകരിക്ന്നത്.  

2017-18 സാ്ത്ിക വർഷയം ആധുനിക  രധീതിയിലള് മാർക്കറ്് 
ശകായംപ്ക് സുയം ഡ്ിയംഗ് യാർഡുയം യാഥാർത്്മാക്കാൻ നഗരസഭയ്കാ
യി.  കൂൊമത നഗരസഭയുമെ തനത് വരുമാനയം വർദ്ിപ്പിക് വാനാവ
േ്മായ നൂതന ശപ്രാജക്ടുകൾക്ക് രൂപയം നൽകിയിട്ടുമുണ്്.  നഗരസഭ
യിമെ കുടുയംബശ്രധീ എ.ഡി.എസ്,  സി.ഡി.എസ് എന്നിവയുമെ 
പ്രവർത്നയം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുയം വിധത്ിൽ നെത്ിയ
ത് മറ്് നഗരസഭകൾക്യം മാതൃകയാണ്.  ഇശപ്പാൾ ആധുനിക രധീതി
യിലള് നഗരസഭാ ഓഫധീസ് സമുച്യത്ിനുള് മെണ്ർ നെപെികൾ 
പൂർത്ിയായി.  തുെർനെപെികൾ സ്വധീകരിച്ചുവരുന്നു.  ഇത് പൂർത്ി
യായി കഴിഞ്ാൽ നഗരസഭയുമെ എല്ാ ശസവനങ്ങളുയം ജനങ്ങൾക്ക് 
ഓൺസെനായി വിരൽതു്ിൽ െഭ്മാക്ന്നതിനുള് നെപെികൾ 
സ്വധീകരിക്ന്നതാണ്. ഇതിനായി ജധീവനക്കാരുമെയുയം നിർവ്വഹണ 
ഉശദ്ാഗസ്രുമെയുയം കൂട്ടായ പ്രവർത്നയം ഉണ്ാക്കിമയടുക്വാനുയം 
മാസയംശതാറയം ഇവരുമെ മധീറ്ിയംഗുകൾ വിളിച്് പദ്തി പുശരാഗതി വിെ
യിരുത്തുവാനുയം പരിപാെിയുണ്്.

നഗരസഭമയ സയംസ്ാന തെത്ിൽ  2018-19  വാർഷിക പദ്തിയി
ലയം പ്രഥമസ്ാനമത്ത്ിക്കയാണ് ഭരണ സമിതി െക്ഷ്യം മവയ്ക്കു
ന്നത്.

നഗരസഭയുമെ പ്രാശദേികാസൂത്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് മികച് 
രധീതിയിൽ സഹകരിച് മസക്രട്ടറിക്യം  ജധീവനക്കാർക്യം നിർവ്വഹണ 
ഉശദ്ാഗസ്ർക്യം വികസന നിർശദേേങ്ങൾ  മുശന്നാട്ടുമവച്് നഗരസ
ഭാ കൗൺസിെിമനാപ്പയം പ്രവർത്ിച് ഏവർക്യം നന്ദി ശരഖമപ്പടുത്തു
ന്നതിശനാമൊപ്പയം തുെർന്നുയം ഏവരുമെയുയം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ 
ഉണ്ാവണമമന്നുയം അഭ്ർത്ിക്ന്നു.



ജനാധിപത്ത്ിമറെ സൗവർണ് 
ശോഭ ജനമനസ്സിമറെ സയംതൃപ്ിയാ

ണ് എന്ന് വ്ക്മാകുന്ന ഒരു പദ്തി കാ
െയളവാണ് 2017-18 മെ ആലവ നഗരസ
ഭയുമെ ജനകധീയാസൂത്ണ പദ്തി 
നിർവ്വഹണയം. ഈ ജനകധീയ പ്രക്രിയയി
ൽ ഇത്വണ, 2017-18 കാെയളവിൽ 118 
േതമാനയം പദ്തി തുക മചെവഴിച്് 
ആലവ നഗരസഭ പദ്തി നിർവഹണ
ത്ിൽ സയംസ്ാനതെത്ിൽ രണ്ായം 
സ്ാനത്തുയം എറണാകുളയം ജില്യിൽ 
ഒന്നായം സ്ാനത്തുയം എത്ിയിരിക്കയാ
ണ്. ആലവ നഗരസഭ കൗൺസിലയം നഗ
രസഭാ മസക്രട്ടറിയുയം അനുവർത്ിച് 
ഔശദ്ാഗികമായ അച്െക്കയം, കൃത്നി
ഷ്, ഉശദ്ാഗസ്രുയം ജധീവനക്കാരുയം 
എന്നിവമയാമക്കയാണ് ഈ വിജയത്ി
ന് നിദാനയം. 

സമ്പൂർണ്മായി നഗരവത്കരിക്കമപ്പ
ട്ടതുയം വിസ്തൃതിയിൽ ഏറ്വുയം മചറതുമായ 
ആലവ നഗരസഭയ്ക് ഇനിമയന്് 
വികസനയം, പുശരാഗതി, എവിമെ വിഭവ
ങ്ങൾ ഇത്ാദിയുള് ശചാദ്ങ്ങളുയം ആേ
ങ്കളുയം നിെനിൽക്ന്ന സാഹചര്ത്ി
ൊണ് ഇത്വണ അതിസൂക്ഷമമായ 
പഠനത്ിമറെയുയം നിരധീക്ഷണത്ിമറെയുയം 
കഴിഞ് കാെങ്ങളിൽ നെപ്പിൊക്കിയ 
പദ്തികളുമെ േരിയായ വിെയിരുത്
െിമറെയുയം അെിസ്ാനത്ിൽ ജനകധീയാ
സൂത്ണ പദ്തി ഫെപ്രദമായി നെപ്പി
ൊക്വാൻ കഴിഞ്ത്. 

ഗതാഗതത്ിരക്കിൽ നട്ടയംതിരിയുന്ന 
ആലവയിൽ പാതവികസനത്ിനുയം നെ
പ്പാതകളുമെ നവധീകരണത്ിനുയം നെപെി
കമളടുക്വാൻ സാധിച്ചു. ജനെക്ഷങ്ങൾ
ക്ക് കുെിമവള്ത്ിമറെ ഉറവിെമായ 

മപരിയാറിമറെ ശുദ്ധീകരണത്ിനുള് 
പദ്തികൾ ഇത്വണ നെപ്പിൊക്
വാൻ കൗൺസിെിന് കഴിഞ്ഞു. വധീെില്ാ
ത്വർക്ക് വധീടുയം സ്െമില്ാത്വർക്ക് 
സ്െവുയം വധീടുയം നൽകുന്ന സെഫ് പദ്തി
ക്കായുള് ഗുണശഭാക്ാക്കളുമെ സർശവ്വ, ഗു
ണശഭാക്തൃെിസ്റ് പ്രസിദ്ധീ കരണയം 
എന്നിവ സമയബന്ിതമായി നെപ്പിൊ
ക്കി. നഗരസഭയുമെ അധധീനതയിലള് 
നാൊയം സമെിമെ ഭൂമിയാണ് ഈ 
ജനകധീയ പദ്തിക്കായി മതരമഞ്ടുത്ി
രിക്ന്നത.് അയംഗനവാെികളുമെ വികസനയം 
സർക്കാർ നിർശദേേങ്ങൾക്കനുസരണമാ
യി സമയബന്ിതമായി ഇത്വണയുയം 
നഗരസഭ നെപ്പിൊക്കിയിരുന്നു. അയംഗന
വാെികളുമെ അറ്കുറ്പ്പണികൾ, േിശുസൗ
ഹൃദ ശൊയ് െറ്റുകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ 
എന്നിവമയല്ായം പദ്തിയിൽ ഉൾമപ്പടു
ത്ിയിരുന്നു. 

മമശട്ാ മറയിൽ ശവ യാഥാർത്്മാ
യശതാമെ ശൊകഭൂപെത്ിൽത്മന്ന 
ആലവ നഗരസഭ ഒരിക്കൽക്കൂെി അെയാ
ളമപ്പടുത്മപ്പട്ടിരിക്ന്നു. അതിനനുസൃത
മായി നഗരത്ിമറെ സൗന്ദര്വത്കര
ണയം, നഗരവാസികളുമെ ആശരാഗ് 
പാെനത്ിനായുള് പദ്തികൾ, മാെി
ന്സയംസ്കരണയം എന്നിവ കൃത്മായി നെ
പ്പിൊക്വാൻ കൗൺസിെിന് കഴിഞ്ഞു. 
പഴയ ബസ്റാറെിമറെ നവധീകരണയം, മാെി
ന്സയംസ്കരണത്ിനായി തുക വകയിരു
ത്ിയത്, മാെിന്ങ്ങൾ ഉത്ഭവസ്െത്തു
വച്ചുതമന്ന തരയംതിരിക്കൽ, സ്വന്മായി 
മാെിന്യം സയംസ്കരിക്കാനുള് അെിസ്ാ
നപഠനയം എന്നിവമയല്ായം ഈ പദ്തി
ക്കാെത്് കാര്ക്ഷമമായി നിർവഹിക്
വാൻ കൗൺസിെിനു കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 

ആലവ നഗരസഭയിൽ പട്ടികവർഗ്ഗത്ി
ൽമപ്പട്ടവർ നിെവിെില്. പട്ടികജാതിയി
ൽമപ്പട്ട ജനങ്ങമള സമൂഹത്ിമറെ മുഖ്
ധാരയിൽമകാണ്ടു വരുന്നതിനുയം നിെ 
നിർത്തുന്നതിനുയം േരിയായ നിരധീക്ഷണ
ങ്ങളുമെ അെിസ്ാനത്ിൽ രൂപമപ്പടു 
ത്ിയ പദ്തികളിലൂമെ നഗരസഭയ്ക് 
െക്ഷ്യം സകവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 

െക്ഷ്യം മാർഗ്ഗമത് സാധൂകരിക്ന്നു 
എന്നതുശപാമെ െക്ഷ്ശബാധയം മാർഗ്ഗ
മത് സൃഷ്ിക്കകൂെി മചയ്യുന്നുണ്് എന്ന 
യാഥാർത്്മാണ് 2017-18 സാ്ത്ിക
വർഷമത് ആലവ നഗരസഭയുമെ പദ്തി 
നിർവഹണത്ിൽനിന്നുയം പ്രകെമാകുന്ന 
ആേയയം. അതിനായി നഗരസഭാ പുെർ
ത്ിയ ജാഗ്ത എടുത്തു പറശയണ്താണ.് 

സമയബന്ിതമായി വാർഡ് 
സഭകൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയുയം ജനങ്ങളുമെ 
അഭിപ്രായങ്ങളുയം ആവേ്ങ്ങളുയം നിർശദേ
േങ്ങളുയം ശക്രാഡധീകരിക്കയുയം അവമയ
ല്ായം മിനിെ് സിലൂമെ ശരഖമപ്പടുത്തുകയുയം 
മചയ്. ഈ മിനിെ് സിമറെ അെിസ്ാന
ത്ിൽ സമയബന്ിതമായി വികസന 
മസമിനാർ വിളിച്ചുകൂട്ടി നഗരസഭയുമെ 
തൻവർഷമത് പദ്തികൾ അന്ിമമാ
യി രൂപമപ്പടുത്തുകയുയം മചയ്. പ്രസ്തുത 
പദ്തികൾ അതാത് നിർവഹണ ഉശദ്ാ
ഗസ്രുമെ ശമൽശനാട്ടത്ിൽ വധീണ്ടുയം വി
െയിരുത്മപ്പടുകയുയം മചയ്. വാർഡുസഭ 
കൃത്മായി വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിന്  കർേന
മായ നിർശദേേയം നൽകിയിരുന്നു. 
അങ്ങമന അന്ിമമായ പദ്തി നിർശദേേ
ങ്ങൾ മതാട്ടടുത് കൗൺസിെിൽ സമർ
പ്പിക്കമപ്പടുകയുയം വിെയിരുത്മപ്പടുകയുയം 
അതിനുശേഷയം ജില്ാ ആസൂത്ണ സമി
തിയുമെ അയംഗധീകാരത്ിനായി അയക്

ലിസി എബ്രഹവാം
മചയർശപഴ്ൺ

ആലുവ നഗരസഭ
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കയുയം മചയ്തിട്ടുണ്്. 
ഓശരാ പദ്തിയുമെയുയം നിർവഹണ

ത്ിമറെ വിെയിരുത്ൽ കൃത്മായ ഇെ
ശവളകളിൽ നിർവഹണ ഉശദ്ാഗസ്രു
മെ ശയാഗയം വിളിച്് ശചർത്് 
നെത്ിയിട്ടുണ്്. നിർവഹണ ഉശദ്ാഗ
സ്ർ അവതരിപ്പിക്ന്ന ഏമതങ്ിലയം 
തെസ്സങ്ങൾ താമസയംവിനാ പരിഹരിക്
ന്നതിന് കൃത്മായ നിർശദേേയം നൽകുന്നു. 
സ്പിൽഓവർ പദ്തികൾ കൃത്മായ 
സമയ പരിധിക്ള്ിൽ പൂർത്ധീകരിച്ി 

രുന്നു. ശനരിട്ട് ഗുണശഭാക്ാക്കമള െഭി
ക്കാമത ശപാകുന്ന സാഹചര്ത്ിൽ 
പത്പരസ്യം നൽകി ഗുണശഭാക്ാക്കമള 
കമണ്ത്ി പദ്തി നിർവഹണയം സമയ
ബന്ിതമായി നിർവഹിച്ിരുന്നു. 

ഇപ്രകാരയം നഗരസഭാ കൗൺസിലയം 
ഉശദ്ാഗസ്രുയം കൃത്നിഷ്ശയാമെ കർ
ത്വ്നിർവഹണയം നെത്ിയതിമറെ വി
ജയമാണ്  2017-18 കാെമത് ആലവ 
നഗരസഭയുമെ 118 േതമാനയം ജനകധീയാ
സൂത്ണ പദ്തി മചെവ്.  

ഭരണസമിതി
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പറവൂർ നഗരസഭ 2017-18 സാ്
ത്ിക വർഷമത് പദ്തി നിർവ്വഹ

ണത്ിൽ 113% മചെവഴിച്് സയംസ്ാന
തെത്ിൽ മൂന്നായം സ്ാനവുയം ജില്ാ 
തെത്ിൽ രണ്ായം സ്ാനവുയം സകവരി
ച്ചു. നഗരസഭ കൗൺസിെിമറെയുയം ആസൂ
ത്ണ സമിതിയുമെയുയം നിർവ്വഹണ 
ഉശദ്ാഗസ്രുമെയുയം ജധീവനക്കാരുമെയുയം 
കൂട്ടായ പരിശ്രമ ഫെമായാണ് നഗരസഭ 
100% എന്ന ശനട്ടയം സകവരിച്ത് . 

പദ്തി അയംഗധീകാരയം െഭിച് ഉെൻ 
തമന്ന പദ്തി നിർവ്വഹണ സ്ടാറ്ജി 
ഉണ്ാക്കയുയം അതു പ്രകാരയം പ്രവർത്ി
ച്് ആദ്യം തമന്ന മഡശപ്പാസിറ്് വർക്ക
ളുമെ ബില്ലുകൾ മാറ്ിയിട്ടുള്തുമാണ്. 
ഇതുമൂെയം ആരയംഭത്ിൽതമന്ന നിശ്ചിത 
േതമാനയം മചെവ് വരുത്ാൻ സാധിച്ി
ട്ടുള്തുയം ചിട്ടയായ പ്രവർത്നങ്ങൾ മൂെയം 
ഉയർച്യുമെ ഗ്ാഫ് നിെനിർത്ാൻ സാ

ധിച്ിട്ടുള്തുമാണ്. യഥാസമയയം വാർഡ് 
സഭകൾ കൂെി ഗുണശഭാക്് െിസ്റ് അയംഗധീ
കരിക്ന്നതിന് ഭരണസമിതി മുൻസക 
എടുത്ത് പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിൽ 
കാര്മായ പുശരാഗതി സകവരിക്ന്നതി
ന് സഹായകമായി.

ഓശരാ സ്റാറെിയംഗ് കമ്ിറ്ികളുയം 
അവയുമെ കധീഴിൽ വരുന്ന പദ്തികൾ 
കൃത്മായി നിരധീക്ഷിക്കയുയം നിർവ്വ
ഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമായി ശചർന്ന് അവ
ശൊകനയം നെത്തുകയുയം മചയ്തിരുന്നു.

കൂൊമത മചയർമാമറെയുയം സ്റാറെിങ്ങ് 
കമ്ിറ്ി മചയർമാൻമാരുമെയുയം വികസ
നകാര് കമ്ിറ്ിയുമെയുയം   ശനതൃത്വത്ി
ൽ നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെ ശയാഗ
ങ്ങൾ കൃത്മായ ഇെശവളകളിൽ 
കൂടുന്നതിനുയം  പദ്തി പുശരാഗതി വിെ
യിരുത്തുന്നതിനുയം സാധിച്ിട്ടുണ്്. മധീറ്ി
ങ്കളിൽ ഓശരാ പദ്തികളുയം സൂക്ഷ്മമാ

രനമ�് ഡി. കുറുപ്്
മചയർമാൻ

വടക്കന് േറവൂര് നഗരസഭ
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യി വിേകെനയം മചയ്യുകയുയം  അത് 
നെപ്പിൊക്ന്നതിന് ഉണ്ാകുന്ന തെസ്സ
ങ്ങളുയം ബുദ്ിമുട്ടുകളുയം പഠിച്് പ്രേ് നങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്ന്നതിനുയം സാധിച്ിട്ടുണ്്. 

മെണ്ർ ശസവിയംഗ്സ് തുക ഉപശയാ
ഗിച്ചുയം നെപ്പിൊക്കാൻ സാധിക്കാത് 
പദ്തികളുമെ തുക ഉപശയാഗിച്ചുയം  
പുതിയ പദ്തികൾ യഥാസമയയം സമർ
പ്പിച്് അയംഗധീകാരയം വാങ്ങി നെപ്പിൊ
ക്കാൻ സാധിച്തുയം നഗരസഭയുമെ 
പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിൽ പുശരാഗതി
ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്്. 

ജിഎസ് െി, ൊറിമറെ െഭ്ത കുറവ് 
എന്നിവ മൂെയം മരാമത്് പ്രവൃത്ികൾ 
ആരയംഭിക്കാൻ സവകിമയങ്ിലയം എഞ്ി
നധീയറിയംഗ് വിഭാഗത്ിമറെ ഊർജ്സ്വ
െമായ പരിശ്രമയം മൂെയം പ്രവൃത്ികൾ 
സമയബന്ിതമായി പൂർത്ിയാക്കാൻ 
സാധിച്ിട്ടുണ്്. 

തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പ് മന്തി 
ശഡാ.മക.െി. ജെധീൽ,  നഗരകാര് ഡയറ
ക്ടർ,  ശജായിറെ് ഡയറക്ടർ  എന്നിവരുമെ 
വിെമപ്പട്ട നിർശദേേങ്ങളുയം പിന്തുണയുയം 
ഈ ശനട്ടയം സകവരിക്ന്നതിന് സഹാ
യകമായി.

ജധീവനക്കാർ
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താനൂർ നഗരസഭ ചരിത് പ്രാധാന് 
മുള്തുയം മതസൗഹാർദേത്ിന് 

ഏമറ പ്രേസ്തവുമായ പ്രശദേമാണ്. 
തധീരശദേയം ഏമറയുള് പ്രശദേമാണ് 
താനൂർ. 2015 നവയംബർ 1 ന് പ്രഥമ നഗര
സഭാകൗൺസിൽ അധികാരശമറ്റു. 
ആമക 44 വാർഡുകളിൊയി 73721 ജന
സയംഖ്യുള് താനൂർ സായംസ്കാരിക 
രയംഗത്തുയം പ്രേസ്തമാണ്. ഇവിടുമത് മുഖ് 
മതാഴിൽ കൃഷിയുയം മത്സ്ബന്നവുമാ
ണ്. ഭൂരിഭാഗയം ജനവിഭാഗത്ിമറെയുയം 
സാ്ത്ിക നിെ േരാേരിക്യം 
താമഴയാണ്. മധ്വർഗ്ഗവിഭാഗയം വളമര 
കുറവാണ്. സ്ന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് 
വിരെിൽ എണ്ാവുന്നവർ മാത്യം. 

പദ്തി നിർ വ്വഹണയം നെത്തുശ്ാൾ 
അവേതയുയം അവഗണനയുയം അനുഭവി
ക്ന്ന ജനവിഭാഗത്ിമറെ  ആവേ്ങ്ങൾ 
കണ്റിഞ്ഞു പ്രവർത്ിച്ചു എന്നതാണ് 
നഗരസഭ ചരിത്ത്ിൽ ആദ്മായി 100 
േതമാനയം എന്ന സുവർണ്  ശനട്ടയം സകവ
രിച്തിന് കാരണമായത്. പദ്തി നിർ വ
ഹണത്ിൽ മെപ്പുറയം ജില്യുമെ അമര
ക്കാരായി സയംസ്ാനതെത്ിൽ തമന്ന 
ആദ് സ്ാനങ്ങളിൽ ഇെയം പിെിക്വാൻ 
കഴിഞ്ഞു എന്നത് താനൂർ നഗരസഭ ഭര
ണസമിതിയ്ക്കുയം നിർ വഹണ ഉശദ്ാഗസ്
ർക്യം മപാതുജനങ്ങൾക്യം ഏമറ 
സശന്ാഷവുയം അഭിമാനവുയം പകരുന്നു.

പദ്തികൾക്ക് ജില്ാ ആസൂത്ണ 
സമിതിയുമെ അയംഗധീകാരയം ഏറ്വുയം 

ആദ്യം തമന്ന ശനടുവാൻ സാധിച്ചു. 
അയംഗധീകാരയം നല്കുന്നതിനുയം ശഭദഗതികൾ 
അയംഗധീകരിക്ന്നതിനുയം മെപ്പുറയം ജില്ാ 
ആസൂത്ണ സമിതി കാണിച് സൗഹാ
ർദേപരമായ സമധീപനയം ഇവിമെ 
സ്രിക്ന്നു. ജില്ാ ആസൂത്ണ സമിതി 
അയംഗധീകാരയം ശനെിയതിന് ശേഷയം 
വളമര ശവഗയം തമന്ന വാർഡ് സഭകൾ 
ശചർന്ന്  ഗുണശഭാക്തൃ െിസ്റ് തയ്ാറാക്കി 
കൗൺസിൽ അയംഗധീകാരശത്ാമെ നി
ർ വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർക്ക്  സകമാറക
യുയം മചയ്. കൂൊമത ഓശരാ മാസവുയം നി
ർ വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെ രണ്് 
ശയാഗങ്ങമളങ്ിലയം വിളിച്ചു ശചർത്്  നി
ർ വഹണ പുശരാഗതി വിെയിരുത്തുകയുയം 
ഓശരാ മാസവുയം സ്റിയറിയംഗ് കമ്റ്ി 

ശചർന്ന് അവശൊകനയം മചയ്യുകയുമു
ണ്ായി. 

2017-18 പദ്തിയിൽ വളമരയധി
കയം ശ്രദ് മകാടുത്ിട്ടുള്ത് ഭവന രഹി
തർക്ക്  ഭവനയം നിർമ്ിക്ന്നതിനാണ്. 
പ്രധാനമന്തി ആവാസ് ശയാജന പദ്തി 
പ്രകാരയം 1521 ശപർക്ക്  ഭവന നിർമ്ാ 
ണത്ിന് അയംഗധീകാരയം ശനടുകയുയം 
പദ്തി നെപ്പിൊക്കി മകാണ്ിരിക്കയു
മാണ്. മത്സ്മത്ാഴിൊളികളുമെ മക്ക
ൾക്ക്  ഫർണിച്ർ നല്ിയിട്ടുണ്്. വനിത
കൾക്ള് പശു വളർത്ൽ, മുട്ടശക്കാഴി 
യുയം കൂടുയം, ആെ് വളർത്ൽ തുെങ്ങിയ 
പദ്തികൾ 100 േതമാനവുയം മചെവഴി
ച്ചു. മറ്് ഉല്പാദന ശമഖൊ പദ്തികളായ 
മനൽകൃഷി വികസനയം, മതങ്ങിന് 

സി.തെ. സുതബേ
മചയർശപഴ്ൺ

ഭരണസമിതി

തൊനൂര് നഗരസഭ

മചയർശപഴ്ൺ

നിർ വ്വഹണഉശദ്ാഗസ്ർ
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ജധീവനക്കാർ

സജവവളയം, വനിതകൾക്ക് പച്ക്കറി 
ശഗ്ാബാഗ്, മവറ്ിെ കൃഷിക്ക് സജവവളയം 
എന്നധീ പദ്തികളുയം മികച് രധീതിയിൽ 
നെപ്പാക്കി. കൂൊമത നഗരസഭയിമെ 
വിവിധ വാർഡുകളിൽ സഹമാസ്റ്, മൊ
മാസ്റ്, സ്ടധീറ്് മമയിൻ വെിച്് എൽ. ഇ.
ഡി സെറ്് സ്ാപിക്കൽ എന്നിവയ്കായി 
ഒരു ശകാെിശയാളയം രൂപ മചെവഴിച്ിട്ടുണ്്. 
പട്ടികജാതി വിദ്ാർത്ികൾക്ക് ൊശ്ാ
പ്പ്, വിദ്ാർത്ികൾക്ക് പഠന മുറി, പട്ടിക
ജാതി യുവാക്കൾക്ക് ഓശട്ടാറിക്ഷ, പട്ടിക 
ജാതി കുടുയംബങ്ങ ൾക്ക് വിവാഹ ധനസ
ഹായയം എന്നധീ പദ്തികൾ പൂർണ്മായി 
നെപ്പാക്കിയിട്ടുണ്്. 

താനൂർ നഗരസഭയ്ക് ഈ ചരിത് 
ശനട്ടയം സകവരിക്ന്നതിന് ശവണ്ി പ്രയ
ത്ിച് വർക്കിയംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അയംഗങ്ങൾ, കൗ
ൺസിെർമാർ, സ്റാറെിയംഗ് കമ്ിറ്ി മചയ

ർമാൻമാർ, മസക്രട്ടറി, നിർ വ്വഹണ 
ഉശദ്ാഗസ്ർ, നഗരസഭാ ജധീവനക്കാർ 
എന്നിവശരാെ് നന്ദി പറയുന്നശതാമൊപ്പയം 
2018-19 വർഷമത് പദ്തികളിൽ  

സയംസ്ാന തെത്ിൽ ഒന്നായം സ്ാന
മത്ത്തുക എന്ന െക്ഷ്ശത്ാമെയുള് പ്ര
വർത്നങ്ങൾ തുെങ്ങിയിട്ടുണ്് എന്ന 
വിവരവുയം സശന്ാഷപൂർ വ്വയം അറിയിക്ന്ന
തിന് ഈ അവസരയം വിനിശയാഗിക്ന്നു.
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തശദേേസ്വയയംഭരണസ്ാപനങ്ങളുമെ 
പദ്തിമചെവിമറെ കാര്ത്ിൽ 

ശകരളശത്ാമൊപ്പയം തമന്ന കുന്നയംകുളയം 
നഗരസഭയ്ക്കുയം 2017-18 വർഷത്ിൽ 
ചരിത്യം കുറിക്കാനായി.  ജനകധീയാസൂത്
ണപ്രസ്ാനയം ആരയംഭിച്് നാളിതുവമര
യായി കുന്നയംകുളയം നഗരസഭയ്ക് ഇത്ര
ത്ിമൊരു മികവാർന്ന ശനട്ടയം പദ്തി 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സകവരിക്കാനായി
ട്ടില് എന്നുള്ത് ഈ തിളക്കത്ിമറെ 
മാറ്് കൂട്ടുന്നു.   ആസൂത്ണപ്രവർത്നങ്ങ
ൾ മതാട്ട് പദ്തി പൂർത്ിയാകുന്നതു 
വമരയുള് ചിട്ടയായ പ്രവർത്നങ്ങളുയം 
പ്രതിബന്ങ്ങമള ഒറ്മക്കട്ടായി ശനരിൊ
നാവുന്നതുയം തധീരുമാനങ്ങൾ ശവഗത്ിൽ 
സകമക്കാള്ളുന്നതുയം ഈ വിജയത്ിന് 
ആധാരമായി.

ആസൂത്ണമാർഗ്ഗശരഖയിൽ ഊന്നി 
നിന്നുമകാണ്് ഒന്നിമനാശന്നാെ് ശചർന്ന് 

നിൽക്ന്ന സമഗ്വുയം പര്സപരപൂരകങ്ങ
ളുമായിട്ടുള് പദ്തികൾ ആവിഷ്കരിച്് നെ
പ്പിൊക്കാനായി എന്നുള്താണ് ഏറ്വുയം 
പ്രധാനയം.   പദ്തിപ്പണയം മചെവഴിക്ക 
എന്നുള്ത് മാത്മല്,  വിഭാവനയം മചയ്ത 
പദ്തികളുമെ െക്ഷ്പ്രാപ്ിസകവരിക്
ന്നതിനുള് ഇെമപെലകൾ നെത്ാനായി 
എന്നതാണ് ഈ വർഷമത് പദ്തി പ്രവ
ർത്നങ്ങളുമെ ശനട്ടമായി ഞങ്ങൾ കണ
ക്കാക്ന്നത്. 

സജവമാെിന്സയംസ്കരണരയംഗത്് 
ഇന്ന് ശകരളത്ിമനാരു പുതിയ മാതൃക
യായി കുന്നയംകുളയം ശമാഡൽ അവതരിപ്പി

ക്കാനുയം ശൊകശ്രദ് ആകർഷിക്വാനുയം 
ഈ കഴിഞ് പദ്തിവർഷയം കഴിഞ്ിട്ടു
ണ്്.  നഗരത്ിമെ സജവമാെിന്ങ്ങമള 
െളിതവുയം ോസ്തധീയവുയം മചെവുകുറഞ്തു
മായ മാർഗ്ഗത്ിലൂമെ സമ്പുഷ്മായ വളമാ
ക്കി മാറ്റുന്നതിനുയം ഈ വളമത് രോൻ ഡ് 
മചയ്ത് പ്രശദേമത് കർഷകർക്ക് 
സബ്സിഡിശയാമെ വിതരണയം മചയ്യുന്ന
തിനുയം സാധിച്ിട്ടുണ്്.  ഈ പ്രക്രിയയ്ക് 
ആവേ്മായിട്ടുള് ചകിരിശച്ാർ നിർമ്ി
ക്ന്നതിനുയം ശകരകർഷകർക്ക് പിന്തുണ 
നൽകുന്നതിനുമായി ചകിരി സയംസ്കരണ 
യൂണിറ്് ആരയംഭിക്ന്നതിന് ശവണ് മു

സീെ രവീന്ദ്രന്
മചയർശപഴ്ൺ

കുന്ലംകുളലം നഗരസഭ
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മന്നാരുക്കങ്ങൾ പൂർത്ിയായിട്ടുണ്്.  യു
ക്ിപരമായ തുെർച് എന്നുള് നിെയ്ക് 
ഈ പദ്തിവർഷയം ഈ സയംസ്കരണയൂ
ണിറ്് ആരയംഭിക്ന്നതിന് ആവേ്മായ 
പദ്തികൾ വിഭാവനയം മചയ്തിട്ടുണ്്.  
അശതാമൊപ്പയം തമന്ന അസജവമാെിന്
സയംസ്കരണത്ിനുള് പദ്തികൾ കൂെി 
നെപ്പിൊവുന്നശതാമെ മാെിന്സയംസ്കര
ണരയംഗത്് മികവാർന്ന ശവറിട്ട മാതൃക 
കുന്നയംകുളത്ിന് കാഴ്ചമവയ്കാനാകുയം.  

സജവകൃഷിയുയം തരിശുരഹിത കൃഷി
യിെങ്ങളുയം എന്ന െക്ഷ്യം പൂർത്ിയാക് 

ന്നതിനുള് വിവിധ പദ്തികശളാമൊപ്പയം 
കാർഷികശമഖെയിമെ ഉൽപന്നങ്ങൾ 
വിറ്ഴിക്ന്നതിനായി നിെവിൽ ആഴ്ചച
ന് നഗരസഭയുമെ ശനതൃത്വത്ിൽ ആരയം
ഭിക്ന്നതിന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.  ഈ 
വർഷയം ഇതിനായി സ്ിരയം സയംവിധാനയം 
ഏർമപ്പടുത്തുന്നതിന് തയ്ാമറടുക്കയാ
ണ്.  വശയാജനങ്ങൾക്ക് സാന്്വനമായി 
പകൽ വധീെിമറെ നിർമ്ാണയം പൂർത്ിയാ 
ക്ന്നതിനുയം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സസഡ് 
വധീശൊടു കൂെിയ സ്കൂട്ടറകൾ വിതരണയം മച
യ്യുന്നതിനുയം സാധിച്ിട്ടുണ്്.  വനിതകളുമെ 
സയംരയംഭകത്വവികസനത്ിന് വിവിധ 
പദ്തികൾ നെപ്പിൊക്കാനുയം വനിത 
ശഹാസ്റൽ നിർമ്ാണത്ിമറെ ആദ്ഘട്ടയം 
പൂർത്ിയാക്കാനുയം സാധിച്ിട്ടുണ്്.  പട്ടിക
ജാതി വിദ്ാർത്ികളുമെ പഠനനിെവാരയം 
മമച്മപ്പടുത്തുന്നതിനുയം മപാതുവിദ്ാെയ
ങ്ങളുമെ ഗുണനിെവാരയം വർദ്ിപ്പിക്ന്ന
തിനുയം ആവേ്മായ ഇെമപെലകളുയം പദ്
തികളുയം നെപ്പിൊക്കിയിട്ടുണ്്.  

സമഗ്പാർപ്പിെ സുരക്ഷയുമെ ഭാഗ 
മായി സെഫ് പദ്തിയിലൾമപ്പടുത്ി 
അർഹരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്യം വധീെ് 
എന്ന സങ്ല്പയം യാഥാർത്്ത്ിശെക്ക് 
എത്ിക്ന്നതിന് ശവണ് പ്രയത്ങ്ങൾ 
നെത്ിവരികയാണ്.  കഴിഞ് പദ്തി 
വർഷയം 251 ഭവനങ്ങളുമെ നിർമ്ാണയം 
ആരയംഭിക്ന്നതിന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.  1096 
ശപരുമെ പട്ടികയാണ് ഇതുമായി ബന്
മപ്പട്ട് തയ്ാറാക്കിയിട്ടുള്ത്.  മെബാർ 
സിമറെസുമായി സഹകരിച്് ഇത്രത്ി
ലള് വധീടുകളുമെ നിർമ്ാണത്ിനായി 
കുറഞ് നിരക്കിൽ സിമറെ് െഭിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു.  15 വർഷക്കാെത്ിശെമറയാ
യി അെഞ്ഞുകിെന്നിരുന്ന ൌൺഹാൾ 
തുറന്നുപ്രവർത്ിച്ചു.  നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാ
ഗസ്രുമെയുയം സഹപ്രവർത്കരുമെയുയം 
കൗൺസിെിമറെയുയം ഒമത്ാരുമിച്ചുള് 
പ്രവർത്നമാണ് ഈ പദ്തികളുമെ 

നിർ വ്വഹണത്ിനുയം ഗുണശമൻമയ്ക്കുയം നി
ദാനമായി വർത്ിച്ത് എന്ന് അഭിമാനപൂ
ർ വ്വയം പറയമട്ട.  കുന്നയംകുളത്ിമറെ 
വികസന ആവേ്ങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ാന 
ത്തുള് ആധുനിക ബസ് മെർമിനൽ നി
ർമ്ാണയം വരുയം വർഷങ്ങളിൽ പൂർത്ി 
യാക്കാനാകുയം എന്ന ആത്വിേ്വാസയം 
നിെവിമെ ഈ ശനട്ടയം സമ്ാനിക്ന്നുണ്്. 

ജനകധീയാസൂത്ണത്ിമറെ രണ്ായം 
ഘട്ടയം എന്ന നിെയിൽ 13-ായം പദ്തിയിൽ 
മകാണ്ടു വന്ന മാറ്ങ്ങൾ കുന്നയംകുളത്ിമന 
സയംബന്ിച്് ഏമറ നിർണ്ായകമായി. 
വിദഗ്ദ്ധമരയുയം സന്നദ്പ്രവർത്കമരയുയം 
ഉൾമപ്പടുത്ി  കാമ്പുള് ആസൂത്ണസമി
തി രൂപധീകരിക്ന്നതിനുയം നിർ വ്വഹണ 
ഉശദ്ാഗസ്മരയുയം ശസ്റക്ക്ശഹാൾശഡ 
ഴ്ിമനയുയം ശചർത്് മാസയം ശതാറയം പദ്തി 
അവശൊകനയം വിേദമായിത്മന്ന സയം
ഘെിപ്പിക്ന്നതിനുയം കഴിഞ്താണ് 
പദ്തിപ്പണയം പൂർണ്മായി മചെവഴി
ക്കാൻ സാധിച്തിന് പിന്നിമെ രാസത്വ
രകമായത്.  ഓശരാ പദ്തികളുയം സൂക്ഷ്മ
മായി വിെയിരുത്തുന്നതിനുയം പദ്തി 
നിർ വ്വഹണത്ിമെ വിെവുകൾ കമണ്
ത്തുന്നതിനുയം പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ അപ്പ
ശപ്പാൾ നിർശദേേിക്ന്നതിനുയം ഈ കൂെി
യാശൊചനകൾ ഏറ്വുയം ക്രിയാത്ക 
മായി സഹായിച്ിട്ടുണ്്.  നെപ്പിൊകാ
ത് പദ്തികൾ തുെക്കത്ിശെ കമണ്
ത്ി നെപ്പിൊക്ന്നതിനുശവണ്ി കൃത്
മായ ഇെമപെലകൾ നെത്തുന്നതിനുയം 
പദ്തി കെണ്റിനനുസരിച്് നിർ വ്വ 
ഹണയം നെത്തുന്നതിനുയം ആസൂത്ണയം 
മചയ്ത പദ്തികൾ പൂർണ്മായുയം നെപ്പി
ൊക്ന്നതിനുയം ആവേ്മായ ഒരു നമട്ട
ല്ായി ഈ ശയാഗങ്ങൾ പ്രവർത്ിക് 
കയുയം ഭരണസമിതിയുമെ പരിപൂർണ് 
സഹകരണയം അശതാമൊപ്പയം ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതിനുയം കഴിഞ്താണ് വിജയരഹസ്യം.  
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തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമെ 
പദ്തി രൂപധീകരണത്ിന് സാ്

ത്ിക വർഷത്ിമറെ പകുതിയിെധികയം 
സമയയം വിനിശയാഗിക്കയുയം നിർ വ്വഹ
ണത്ിന് കുറച്് മാസങ്ങൾ മാത്യം െഭി
ക്കയുയം മചയ്യുന്നു എന്നതായിരുന്നു മു
ൻ വർഷങ്ങളിൽ ഈ രയംഗമത് പ്രധാന 
ശപാരായ്മ. ഇതുമൂെയം സയംസ്ാനമത് 
പദ്തി വിനിശയാഗയം കഴിഞ് കുശറ 
വർഷങ്ങളായി വളമര താമഴയായിരുന്നു 
എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുയം. ജനങ്ങ
ളുമെ സർ വ്വതെ സ്പർേിയായ വികസനയം 
ഉറപ്പാശക്കണ് തശദേേഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളുമെ വാർഷിക പദ്തി രൂപധീകരണയം 
മാർച്്  31-നകയം പൂർത്ിയാക്കി ഏപ്രിൽ 
മുതൽ നിർ വ്വഹണയം എന്ന് വിപ്വകര
മായ ഒരു മാറ്യം മകാണ്ടുവരാൻ സയംസ്ാന 
സർക്കാരുയം പ്ാനിയംഗ് ശബാർഡുയം എടുത് 
തധീരുമാനയം 2017-18 വാർഷിക പദ്തിയു
മെ ധനവിനിശയാഗമത് വെിയ 
ശതാതിൽ സഹായിച്ചു.

പദ്തിക്ക് ഡി.പി.സി. അയംഗധീകാരയം 
വാങ്ങിയതിന് ശേഷയം മവറ്ിയംഗ് മതി 
എന്ന മാറ്യം തമന്ന അയംഗധീകാരത്ിനുയം 

നിർ വ്വഹണത്ിനുയം വെിയ സഹായമാ
യി. നിർ വ്വഹണ പുശരാഗതിക്ക് ഒരു കെ
ണ്ർ തയ്ാറാക്കി അതിമറെ അവശൊക
നത്ിന് തശദേേസ്വയയംഭരണ വകുപ്പ് 
മന്തി ശഡാ. മക.െി. ജെധീൽ തമന്ന 
ശനരിട്ട് ജില്കളിൽ എത്ിയതുയം പദ്തി 
പ്രവർത്നങ്ങളുമെ ഗതിശവഗയം വർദ്ി
പ്പിച്ചു. എന്നാൽ ശനാട്ട് നിശരാധനവുയം 
ചരക്ക് ശസവന നികുതി പരിഷ് കാരവുയം 
സൃഷ്ിച് സാ്ത്ിക പ്രതിസന്ി 2017 
മസപ്യംബർ മുതൽ പദ്തി നിർ വ്വഹണ 
പ്രവർത്നങ്ങമള സാരമായി ബാധിച്ചു. 
കരാറകാർ ആദ്ഘട്ടത്ിൽ കരാമറടുക്
ന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. ഈ പ്രതിസ
ന്ി മറികെക്വാൻ തശദേേവകുപ്പ്, നഗ
രസഭകളിൽ ഗുണശഭാക്തൃ കമ്ിറ്ിക 
മളടുത്് മുശന്നാട്ട് ശപാകുവാനുള് ഉത്ര
വിറക്കിയശപ്പാൾ പുനലൂർ നഗരസഭയി
മെ കരാറകാരുമെ മനസിളകി. അവർ 
പ്രവൃത്ികശളമറ്ടുക്വാൻ തയ്ാറായി. 
എന്നാൽ മകാല്യം ജില്യിൽ ഒരു ക്വാറി 
ശപാലയം പ്രവർത്ിക്കാത് സാഹചര്
ത്ിൽ നിർമ്ാണ സാമഗ്ികൾക്ക് 
കടുത് ദൗർ െഭ്യം ശനരിട്ടു. മറ്് ജില്കളി

ൽ നിന്നുയം സാധനങ്ങൾ മകാണ്ടുവന്ന് 
നിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്ന
തിന് കരാറകാർ തയ്ാറായി. നഗരസഭാ 
എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗയം പ്രതികൂൊവ 
സ്കമള മറികെക്വാൻ സൃഷ്ിപരമായ 
നിെപാടുകൾ സ്വധീകരിച്ചു. നവയംബർ, 
ഡിസയംബർ മാസങ്ങളിമെ ട്ഷറി 
നിശരാധനയം ഡിസയംബറിൽ നഗരസഭ 
െക്ഷ്മിട്ട നിർ വ്വഹണ േതമാനത്ിമെ
ത്തുന്നതിന് തെസമായി. ജനുവരിയായ
ശപ്പാശഴക്യം പുതിയ പദ്തി രൂപധീകരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂെി ആരയംഭിശക്കണ്ി 
വന്നു. മഫബ്രുവരി, മാർച്്  മാസങ്ങൾ മു
നിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ അയംഗങ്ങൾക്യം 
ജധീവനക്കാർക്യം ഉറക്കമില്ാത് രാവുകളുയം 
പകലകളുയം സമ്ാനിച്ചു. പുതിയ പദ്തി
കളുമെ രൂപധീകരണവുയം നിെവിമെ പദ്
തികളുമെ നിർ വ്വഹണവുയം ശകരളത്ിമെ 
തശദേേ ഭരണ സയംവിധാനത്ിമറെ കാര്
ക്ഷമതമയ നിരന്രയം ശചാദ്യം മചയ്തിരു
ന്ന വിവിധ ശമഖെകളിമെ വിദഗ്ധന്മാ
ർക്ക്  മറപെിയായി. മാർച്്  മാസത്ിൽ 
പുതിയ പദ്തിക്ക് രൂപയം നല്ാനുയം 
നിെവിമെ പദ്തി നൂറ േതമാനയം നി

എം.എ. രവാജനഗവാപവാൽ
മചയർമാൻ
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ർ വ്വഹിക്കാനുയം നഗരസഭയ്ക് കഴിഞ്ഞു.
2017-18 ബഡ്ജറ്് വിഹിതമായി 

15.81 ശകാെി രൂപയാണ് നഗരസഭയ്ക് 
െഭിച്ത്. സ്പിൽ ഓവർ ഉൾമപ്പമെ 17.05 
(107.84%) വിനിശയാഗിക്വാൻ നഗര
സഭയ്ക് കഴിഞ്ഞു. 100%ത്ിെധികയം തുക 
മചെവഴിക്വാൻ കഴിഞ് നഗരസഭക
ളിൽ ഏറ്വുയം കൂടുതൽ തുക മചെവഴിച്ത് 
പുനലൂർ നഗരസഭയാണ്. വിനിശയാഗ 
േതമാനയം വർദ്ിപ്പിക്ന്നതിന് ഒരു കുറ
ക്വഴിയുയം സ്വധീകരിക്കാമതയാണ് നഗര
സഭ ഈ ശനട്ടയം സകവരിച്ത്. വാർഷിക 
പദ്തിയിൽ വെിയ ശതാതിൽ ഒരു ശഭദ
ഗതിയുയം നഗരസഭ നെത്ിയില്. ഭവന 
നിർമ്ാണമമാഴിമക ഒരു വ്ക്ിഗത 
ആനുകൂെ്വുയം വകയിരുത്ാമതയാണ് 
നഗരസഭ പദ്തി ആവിഷ്കരിച്ിരുന്നത്. 
വിദ്ാഭ്ാസ ശമഖെയിൽ വായനാക്കൂട്ടയം, 
പ്രഭാതഭക്ഷണയം, ആശരാഗ് ശമഖെയിൽ 
ആഴ്ചയിമൊരിക്കൽ വാർഡുകളിൽ 
ശഡാക്ടറയം വധീടുകളിൽ ആശരാഗ് പ്രവ
ർത്കരുമമത്തുന്ന സ്പർേയം, സമഗ് മാെി
ന്സയംസ്കരണത്ിനുയം പരിസ്ിതി സയംര
ക്ഷണത്ിനുമുള് ഹരിതായനയം അതിമറെ 
ഭാഗമായി മമറ്ധീരിയൽ റിക്കവറി മസറെർ, 
പ്ാസ്റിക് മഷ്രഡിയംഗ് യൂണിറ്്, 220 

ശൊക്കൽ കളക്ഷൻ മസറെറകൾ, സായം
സ്കാരികമായ ഒത്തുശചരെിനായി സായം
സ്കാരിക നിെയത്ിമറെ നിർമ്ാണയം, 
ആധുനിക ക്രിമശറ്ാറിയത്ിമറെ നിർമ്ാ
ണയം, പട്ടികജാതി ശമഖെയിൽ മിഴിവാ
ർന്ന വിവിധ പദ്തികൾ, പട്ടികവർഗ്ഗ  
ശകാളനിയിമെ വിദ്ാർത്ികൾക്ക് 
പഠന ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണയം എന്നിവ 
ഒരുക്കി 'പഠനവധീെ് ' എന്ന ശപരിൽ 
സായാഹ്ന സാമൂഹിക പഠനശകന്ദയം 
തുെങ്ങി ഞങ്ങളുമെ നാെിമറെ വികസന 
സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു പങ്് നിർ വ്വഹിക്വാ
ൻ 2017-18 വാർഷിക പദ്തി കാെയളവി
ൽ സാധിച്ചു.

മുനിസിപ്പൽ മസക്രട്ടറി എ.എസ്. 
സനസാമിമറെ ശനതൃത്വത്ിൽ മുനിസി
പ്പൽ ജധീവനക്കാർ, അസ്സി. എക് സി. 
എഞ്ിനധീയർ ആർ. ബിജുവിമറെ ശനതൃ
ത്വത്ിൽ എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിഭാഗയം, 
മറ്് നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർ തുെങ്ങിയ
വമരല്ായം കൗൺസിെിമനാപ്പയം ആത്ാ
ർത്മായി അണിനിരന്നതുമകാണ്ാണ് 
പുനലൂർ നഗരസഭയ്ക് 100%ത്ിെധികയം 
പദ്തി വിനിശയാഗമമന്ന െക്ഷ്ത്ി
മെത്ാൻ കഴിഞ്ത്. 100% പദ്തി വി
നിശയാഗമമന്ന െക്ഷ്യം സകവരിക്കാൻ 
തുെക്കയം മുതൽ ദിോശബാധശത്ാമെ 

തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങമള 
നയിച് മന്തി ശഡാ. മക.െി. ജെധീെിനുയം 
അഗാധമായ ഒരു സാ്ത്ിക പ്രതിസ
ന്ിയുമെ കാെത്് മാർച്്  മാസത്ിൽ 
തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക്  
പരിധിയില്ാമത പണയം മചെവഴിക്
വാൻ കഴിയുന്ന നിെയിൽ ട്ഷറി ക്രമധീ
കരിച് ധനകാര് വകുപ്പ് മന്തി ശഡാ. 
ശതാമസ് ഐസക്കിനുയം നഗരസഭ നന്ദി 
ശരഖമപ്പടുത്തുന്നു.

ഭരണസമിതി

മചയർമാൻ
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എറണാകുളയം ജില്യുമെ കിഴക്ക് 
മെശയാര ശമഖെയിൽ സ്ിതി മച

യ്യുന്ന ശകാതമയംഗെയം നഗരസഭ സഹശറ
ഞ്ിമറെ  കവാെയം എന്നാണ് അറിയമപ്പടു
ന്നത്. കഴിഞ് കാെങ്ങളിൽ 
തയ്ാറാക്കിയ പദ്തികളിലണ്ായ 

അപാകതകളുയം വധീഴ്ച്കളുയം മുന്നിൽ 
കണ്് പട്ടണത്ിമറെ സമഗ് വികസന
ത്ിന് ഏറ്വുയം അനുശയാജ്മമന്ന് ശതാ
ന്നിയതുയം നെപ്പിൊക്കാൻ കഴിയുന്നതു

മഞ്ജു സിജു, തചയർ നപഴ്ണ്

മായ പദ്തികളാണ് 2017-18-ൽ  
വിഭാവനയം മചയ്തിരുന്നത്. സാശങ്തിക
ത്വങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പദ്തി നെപ്പിൊ

മഞ്ജു സിജു
മചയർശപഴ്ൺ

ജധീവനക്കാർ

പ�ൊതമലംഗലലം നഗരസഭപ�ൊതമലംഗലലം നഗരസഭ
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ക്കാതിരിക്ന്ന അവസ് ആവർത്ിക്ക
മപ്പെരുത് എന്ന ധാരണയുമെ 
അെിസ്ാനത്ിൽ ചിട്ടമപ്പടുത്ിയിട്ടുള് 
പദ്തികൾ സമയബന്ിതമായി നെപ്പി
ൊക്ന്നതിന് നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്
രുമെയുയം കൗൺസിെിമറെയുയം ഭാഗത്് 
നിന്നുണ്ായ അകമഴിഞ് സഹകരണ
വുയം ഏശകാപനവുമാണ് നൂറ േതമാനയം 
മചെവ് എന്ന യാഥാർത്്ത്ിശെക്ക് 
നഗരസഭമയ എത്ിച്ത്.

നഗരസഭാ പ്രശദേമത് കധീറാമുട്ടിയാ
യിരുന്ന ജെദൗർ െഭ്യം പരിഹരിക്ന്ന

തിന് ശൊകബാങ്് ധനസഹായശത്ാ
മെ 2 ശകാെിയിെധികയം തുക മചെവഴിച്് 
നിർമ്ിച്ിട്ടുള് കുെിമവള് പദ്തികൾ  
ജനങ്ങളുമെ ഇെയിൽ നഗരസഭയുമെ 
മതിപ്പ് ഉയർത്ിയിട്ടുണ്്. ശകന്ദസയം
സ്ാന സർക്കാരുകളുമെ സഹകരണ
ശത്ാമെ നെപ്പാക്ന്ന ഭവന പദ്തിക
ളുയം ഉല്പാദന ശമഖെയിമെ സമഗ് 
വികസനവുയം മുൻകൂട്ടികണ്് രൂപധീകരിച് 
പദ്തികളുയം സമ്പൂർണ്തയിശെക്ക് 
എത്ി എന്നതുയം എടുത്തുപറയാവുന്ന ശന
ട്ടമാണ്. ഏറ്വുയം വിമർേനവിശധയമായി
മകാണ്ിരിക്ന്ന മാെിന്സയംസ്ക്കരണ

ത്ിന് ആധുനിക പദ്തികൾ 
നെപ്പാക്ന്നതിമറെ ഭാഗമായി രൂപധീകരി
ച് ബൃഹത് പദ്തിയുയം പൂർണ്തയിശെക്ക് 
നധീങ്ങിമകാണ്ിരിക്കയാണ്. മാെിന് 
മുക്മാവുന്ന ശകാതമയംഗെത്ിമറെ സമ
ഗ്വികസനവുയം ഹരിതവല്കരണവുമാണ് 
നെപ്പാക്കിയത് എന്നതിൽ അഭിമാനയം 
മകാള്ളുന്നു.

ഭരണസമിതി

മചയർശപഴ്ൺ

79പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018



2017-18 വർഷയം സയംസ്ാനത്് ആദ്
മായി പദ്തി അയംഗധീകാരയം 

വാങ്ങിയ തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപനയം 
എന്ന നിെയിൽ പദ്തി നിർ വ്വഹണ
ത്ിലയം ഈ മികവ് നിെനിർത്തുവാൻ 
തുെക്കയം മുതൽ ശ്രദ്ിച്ിരുന്നു.  
ഇതിനായി എല്ാ മാസവുയം  5 -ായം 
തധീയതി പ്രസിഡറെിമറെ അദ്്ക്ഷത
യിൽ നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെ 
ശയാഗയം കൂെി ഓശരാ മാസവുയം നെപ്പിൊ
ശക്കണ് ശപ്രാജക്ടുകൾ ഏമതന്ന് തധീരുമാ
നിച്് അത് നിശ്ചയ പ്രകാരയം നെപ്പിൊ
ക്ന്നുമണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ിയിരുന്നു. 
ഇതിൽ ഏമതങ്ിലയം തരത്ിൽ വധീഴ്ച ശ്ര
ദ്യിൽമപ്പട്ടാൽ അത് ഉശദ്ാഗസ്രുമാ
യി പ്രശത്കമായി ചർച് മചയ് പരിഹരി
ച്ിരുന്നു.  സാശങ്തികാനുമതി ആവേ് 
മില്ാത് പദ്തികൾ ആദ്യം തമന്ന നെ
പ്പിൊക്വാൻ ശ്രദ്ിച്ചു.  മെണ്ർ നെപെി
കൾ ആദ്യം തമന്ന ആരയംഭിച്ചു. മകായ്ത്തുമമ
തിയന്തയം, മുച്ക്ര സ്കൂട്ടർ തുെങ്ങിയ 
പദ്തികൾ ഡിസയംബറിനു മുമ്പു നെപ്പി
ൊക്കി.  മരാമത്തു പ്രവർത്ികളുമെ കരാ
റകാരുമെ മധീറ്ിയംഗ് വിളിച്ചു ശചർത്് മഫ

പ്രജിത്് െവാരിയ്ക്കൽ
 പ്രസിഡറെ്

ഭരണസമിതി

അമ്പലപ്പുഴ ബ�പളൊക്ക� േഞ്ൊയത്�
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ബ്രുവരി 15-ായം തധീയതിക് മുൻപായി  
ബില്ലുകൾ മാറണയം എന്നുയം മാർച്് മാസയം  
യാമതാരു കാരണവോലയം ബില്ലുകൾ 
അയംഗധീകരിക്കില്ാമയന്നുയം അറിയിക്ക
യുയം ശയാഗത്ിമറെ മിനിറ്് സ് തപാെിൽ 
കരാറകാർക്ക് അയച്ചുമകാടുക്കയുയം 
മചയ്.  ഇതുമൂെയം ചരിത്ത്ിൽ ആദ്മാ
യി ജനുവരി, മഫബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ 
ഭൂരിഭാഗയം ശറാഡുകളുയം പണി പൂർത്ധീക
രിച്് തുക മാറവാൻ കഴിഞ്ഞു.  ഏറ്വുയം 
വെിയ പ്രശത്കത, ഈ ശനട്ടങ്ങൾ സക
വരിക്ന്നതിനായി നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗ
സ്ർ എല്ാവരുയം മത്സരബുദ്ിശയാടുകൂെി 
പ്രവർത്ിച്ചുമവന്നതാണ്.  മകായ്ത്തുമമതി
യന്തയം വാങ്ങി, ഡിസയംബർ മാസയം 50 
െക്ഷയം രൂപ മചെവഴിച് കൃഷി അസിസ്റ
റെ് ഡയറക്ടമറ മപാതുമരാമത്്, രജി
സ് ശട്ഷൻ വകുപ്പ് മന്തി ആദരിക്കയുയം 
മചയ്.  അ്െപ്പുഴ ബ് ശളാക്ക് പശ്ചാ
ത്െ ശമഖെയിമെ പരമാവധി തുകയുയം 
ശറാഡുകൾക്കായി നധീക്കിമവയ്ക്കുകയുയം 11 
ശറാഡുകൾ പൂർത്ധീകരിക്കയുയം മചയ്.  
കൂൊമത ഗുണശഭാക്തൃ െിസ്റ്റുകൾ ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുക ളിൽ നിന്നുയം യഥാസമയയം 
െഭ്മാക്ന്നതിമറെ ചുമതെ വി.ഇ.ഒ 
മാർക്ക് നൽകുകയുയം അവർ അത് 
ഭയംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കയുയം മചയ്.  
മാർച്് മാസയം 31 ആയശപ്പാൾ 2017-18 മെ 
പദ്തി തുക സ്പിൽഓവർ പദ്തികൾ 
ഉൾമപ്പമെ 128.8% മചെവഴിച്ചു.

നൂെന നപ്രവാജക്്
പ്ാസ്റിക് മാെിന്രഹിത അ്െ

പ്പുഴ എന്ന പദ്തിയിൽ, 5 ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്തുകളിശെക്യം കുടുയംബശ്രധീ യൂണിറ്റു 
കൾ  വഴി ശേഖരിക്ന്ന പ്ാസ്റിക്കൾ, 
പദ്തി തുക ഉപശയാഗിച്് ശ്ാക്ക് ശകാ
്ൗണ്ിൽ പണിത പ്ാസ്റിക് ശേഖരണ 
മഷഡിൽ ശേഖരിക്കയുയം അത് സ്വകാ
ര് മഷ്രഡിയംഗ് യൂണിറ്ിന് സകമാറകയുയം 
മചയ് വരുന്നു.  ഇതിശനാെകയം മുപ്പതിെ
ധികയം ശൊഡ് പ്ാസ്റിക് മാെിന്യം 
ശൊറിയിൽ കയറ്ി അയച്ചു കഴിഞ്ഞു.  
അ്െപ്പുഴ ശ്ാക്കിമറെ പരിധിയിലളള 
സ്കൂളുകൾ, റസിഡൻസ് അശസാസിശയഷ
നുകൾ എന്നിവ  മുശഖന ശേഖരിക്ന്ന 
പ്ാസ്റിക്കൾ ഇവിമെ ശേഖരിക്കയുയം 
മഷ്രഡിയംഗിനായി കയറ്ി അയയ്ക്കുകയുയം 
മചയ്യുന്നു. ഈ വർഷവുയം തുെർ ശപ്രാജക്ടാ
യി ഈ പദ്തി ഏമറ്ടുത്ിട്ടുണ്്.
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ഈരാറ്റുശപട്ട ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ി
ന് 2017-18 വർഷത്ിൽ പദ്തി 

നെപ്പാക്ന്നതിൽ വൻശനട്ടയം സകവരി
ക്കാൻ സാധിച്ിട്ടുണ്്. നിർ വ്വഹണ 
ഉശദ്ാഗസ്ർ ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് ജന
പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുമെ കൂട്ടായ 
പരിശ്രമത്ിമറെ ഗുണഫെമാണ് ഈ 
ശനട്ടയം.

2017-18 വർഷത്ിൽ 93 പദ്തികളി
ൊയി 4,20,60000/- രൂപയുമെ പദ്തിക
ളാണ് ഏമറ്ടുത്ത്. വർഷാദ്യം മുതൽത
മന്ന ചിട്ടയായ പ്രവർത്നയം 
കാഴ്ചവച്ചുമകാണ്് ഒശരാ  പദ്തിയുമെയുയം  
നെത്ിപ്പുകൾ   ശ്ാക്ക്   പഞ്ായത്്   
പ്രസിഡറെിമറെ ശനതൃത്വത്ിൽ നിർ വ്വ
ഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെ ശയാഗത്ിൽ 
ചർച്മചയ്ത് വിെയിരുത്ി ശപാരായ്മക
ൾ, കുറവുകൾ അശപ്പാഴശപ്പാൾ പരിഹരി
ച്ചുമകാണ്് പ്രവർത്നയം മുശ്ാട്ട് നധീങ്ങി. 
സർക്കാർ നിർശദേേപ്രകാരയംതമന്ന ഓശരാ 

മാസത്ിലയം പദ്തി മചെവിന് െക്ഷ്യം 
സകവരിക്ന്നതിൽ ഒരുപരിധിവമര 
സാധിച്ചു.

പദ്തി രൂപികരണ ഘട്ടത്ിൽ 
തമന്ന പദ്തി തിരമഞ്ടുക്ന്നതിലയം 
കൃത്മായ കാഴ്ചപ്പാശൊമെ ഭരണസമിതി 
പ്രവർത്ിക്കയുയം ജനങ്ങൾക്ക്  പ്രശയാ
ജനപ്രദവുയം വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ പദ്
തികൾ മതരമഞ്ടുക്ന്നതിൽ ശ്രദ്പു
െർത്തുകയുയം മചയ്തിട്ടുണ്്. എല്ാ വിഭാഗയം 
ജനങ്ങൾക്മുള് പദ്തികൾ 2017-18ൽ 
ഉൾമക്കാള്ിച്ിട്ടുണ്്.

അയംഗപരിമിതർക്ക് സ്വയയംമതാഴിൽ 
മചയ്യുന്നതിന് നല്ിയ സ്കൂട്ടർ വിത്് 
സസഡ് വധീൽ പദ്തിയിലൂമെ 13 
ശപർക്ക് സഹായയം നല്ി. അതുശപാമെ 
അയംഗപരിമിതർക്കായി നെത്ിയ മമഡി
ക്കൽ ക്ാമ്പുയം സർട്ടിഫിക്കറ്് വിതരണ
വുയം ധാരാളയം അയംഗപരിമിതർക്ക് ഉപകാ
രമപ്പട്ടിട്ടുണ്്.

കാർഷിക രയംഗത്് നൂതന കൃഷി 
സമ്പദായമത്ക്റിച്ചുയം മചെവ് കുറഞ് 
കൃഷി രധീതികമള കുറിച്ചുയം കർഷകർക്ക്  
അറിവുയം അനുഭവവുയം നല്ിയ പദ്തിയാ
ണ് കാർഷികശമള. അതുശപാമെ സജവ
കൃഷിയിലയം പച്ക്കറികൃഷിയിലയം  കുട്ടിക
ളിൽ താത്പര്വുയം അറിവുയം നല്കു 
ന്നതിനായി സ്കൂൾ ഹരിത ക്ബുകൾക്ക്  

പച്ക്കറി കൃഷി ശപ്രാത്സാഹന പദ്തി,  
വിവിധ പഞ്ായത്തുകളിമെ കാർഷി ക 
ഉല്പന്നങ്ങൾ വിറ്ഴിക്ന്നതിന് കർഷക
മര സഹായിക്ന്ന കാർഷി ക മാർക്കറ്റുക
ൾ, സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൃഷിമചയ്യു 
ന്നതിനുള് ശപ്രാത്സാഹനമായി റിശവാ
ൾ വിയംഗ് ഫണ്് എന്നിവ കാർഷികരയംഗ
ത്ിന് ഉണർ വ് നല്ിയ പദ്തികളാണ്. 
ക്ഷധീരകർഷകർക്ക്  ശപ്രാത്സാഹനയം നല്കു
ന്ന വിവിധ പദ്തികളുയം 2017-18 ൽ 
ഉൾമക്കാള്ിച്ിരുന്നു.

വാർദ്ക്ത്ിമെ ഏകാന്ത 
നമ്മുമെ സമൂഹയം ശനരിടുന്ന മവല്ലുവിളിയാ
ണ്. ഇതിന് ഒരു സകത്ാങ്ങ് എന്ന 
നിെയിൽ വിവിധ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുക 
ളിൽ പകൽ വധീെ്, വൃദ്സദനയം എന്നിവ 
നിർമ്ിക്വാൻ സാധിച്ചു. അയംഗനവാെി
കളിൽ േിശുസൗഹൃദ ശൊയ് മെറ്്, അയംഗ
ൻ വാെി നിർമ്ാണയം എന്നിവ േിശുശക്ഷ
മശമഖെയിമെ ഇെമപെലകളായിരുന്നു. 
സ്തധീ ോക്ധീകരണത്ിമറെ ഭാഗമായി 
വനിതാ ഉല്പന്നവിപണനശകന്ദങ്ങളുയം 
മതാഴിൽ പരിേധീെനശകന്ദങ്ങളുയം പദ്
തിയിൽ ഉൾമപ്പടുത്ിയിരുന്നു. 

ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് വിവിധ ശക്ഷമ
പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്നശതാമൊപ്പയം 
ജനശസവനശകന്ദമായി ഓഫധീസിമന മാ
റ്റുന്നതിനുയം ഭരണസമിതി പ്രശത്ക ശ്രദ്

ജധീവനക്കാർ

ആർ. നപ്രംജി 
പ്രസിഡറെ് 

ഈരൊറ്റുപേട്ട ബ�പളൊക്ക� േഞ്ൊയത്�

പ്രസിഡറെ്
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മചലത്ി അതിമറെ ഫെമായി  
ഓഫധീസിന് ഐ.എസ്.ഒ സർട്ടിഫിശക്ക
ഷൻ െഭിച്ചു. മാെിന്സയംസ്കരണരയംഗ
ത്തുയം പ്ാസ്റിക് ഉപശയാഗയം 
കുറച്ചുമകാണ്ടുവരുന്നതിനുയം മാതൃകാപര
മായി പ്രവർത്ിക്ന്നതിന് ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്് ശനതൃത്വപരമായ ചുമതെ 
വഹിച്ിട്ടുണ്്. വൃത്ിയായ പ്ാസ്റിക് സയം
ഭരിക്ന്നതിനുള് സയംഭരണശകന്ദയം (മമ
റ്ിരിയൽ കളക്ഷൻ മസറെർ) നിർമ്ാ 
ണത്ിൊണ്. ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് 
ഗ്ധീൻ ശപ്രാശട്ടാശക്കാൾ നെപ്പാക്കിയിട്ടു
ണ്്. 2014-15 ൽ 100 േതമാനയം പദ്തി 
മചെവഴിക്കയുയം സയംസ്ാനത്് മികച് 
പ്രവർത്നയം കാഴ്ചവച്തിന് സ്വരാജ് 
ശട്ാഫിയുയം കരസ്മാക്കിയിട്ടുണ്്. 

പദ്തി പ്രവർത്നയം വിജയകരമാ
യി നെപ്പാക്ന്നതിൽ വർക്കിയംഗ് 
ഗ്രൂപ്പുകൾ, ആസൂത്ണസമിതി എന്നിവയു
മെ പ്രവർത്നവുയം ഇെമപെലകളുയം പ്രധാ

നമാണ്. വർക്കിയംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്മചയ്
മപ്പടുന്ന പദ്തികളുമെ പ്രാധാന്വുയം 
പ്രാശയാഗികതയുയം കണക്കിമെടുത്് ഭര
ണസമിതികളുമെ ദിോശബാധവുയം 
വികസന തന്തവുയം സമന്വയിപ്പിച്ചുമകാ

ണ്് രൂപമപ്പടുത്തുന്ന പദ്തികൾ സമയ
ബന്ിതമായി നെപ്പാക്കാൻ കഴിയുമമ
ന്നുള്ത് ഞങ്ങളുമെ ഈ വിജയത്ിമറെ 
അനുഭവസാക്ഷ്മാണ്.

ഭരണസമിതി
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വിശകന്ദധീകൃതാസൂത്ണത്ിമറെ 25-ായം 
വർഷത്ിശെക്ക് കെക്ശ്ാൾ ജന

കധീയാസൂത്ണത്ിലൂമെ തശദേേസ്വയയംഭ
രണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് െഭിച് സവിശേ
ഷമായ അധികാരത്ിലൂമെ പ്രാശദേിക 
തെത്ിൽ ഉൽപ്പാദന, ശസവന , പശ്ചാ
ത്െ ശമഖെകളിൽ പുശരാഗതി സകവ
രിക്വാൻ സാധിച്ിട്ടുണ്്. 2017 - 18 
പദ്തി വർഷത്ിമറെ ആരയംഭത്ിൽത
മന്ന പദ്തികൾക്ക് അയംഗധീകാരയം ശനെി 
നിർവ്വഹണയം ആരയംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. 
പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിൽ ഭരണസമി

തി അയംഗങ്ങളുയം ഉശദ്ാഗസ്രുയം കൂട്ടുത്ര
വാദിത്യം ഏമറ്ടുക്കയുയം ജനശസവക
രായി പ്രവർത്ിക്കയുയം മചയ്യുന്നു. 

ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ിമെ 13 ഡിവി
ഷനുകൾക്യം തുെ് പ്രാധാന്യം നൽകി 
ഫണ്് വിനിശയാഗയം നെത്തുന്നു. രാഷ്ടധീയ 
കക്ഷി ശഭദമശന് എല്ാ മമ്ർമാരുയം 
ഒരു കുടുയംബത്ിമെ അയംഗങ്ങമളശപ്പാമെ 
പദ്തി നെത്ിപ്പിൽ ശ്രദ് മചലത്തുന്നു.  
ഉത്പ്പാദനശമഖെയിൽ 29 ഉയം ശസവന 
ശമഖെയിൽ 21 ഉയം പശ്ചാത്െ ശമഖെ
യിൽ 16 ഉയം പട്ടികജാതി വികസന ശമഖ
െയിൽ 9 ഉയം പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 
ത്ിനായി ഒരു ശപ്രാജക്ടുയം ഉൾമപ്പമെ 
ആമക 76 ശപ്രാജക്ടുകളാണ് പദ്തി വർ
ഷത്ിൽ പൂർത്ധീകരിച്ത്. 

2017-18 വർഷത്ിൽ െഭ്മായ 
4,21,00000 രൂപയുയം സ്പിൽ ഓവർ 
പദ്തി ഇനത്ിൽ 71 െക്ഷയം രൂപയുയം 
മചെവഴിച്് 116.99% എന്ന െക്ഷ്ത്ി
മെത്ാൻ സാധിച്ചു. 

ഉത്പ്പാദന ശമഖെയിൽ ഇറിശഗഷൻ 

പ്രവൃത്ികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ
തിനാൽ ജെശസചന ശമഖെയിമെ പ്ര
േ് നങ്ങൾക്യം കുെിമവളള ക്ഷാമത്ിനുയം 
പരിഹാരയം കാണുന്നതിനുയം കാർഷിക 
ശമഖെയിൽ മുൻപില്ാത് വിധയം ശനട്ടയം 
സകവരിക്ന്നതിനുയം സാധിച്ചു എന്നത് 
അഭിമാനാർഹമാണ്. 

 2017-18 വർഷത്ിൽ മമയിറെനൻസ് 
ഗ്ാറെ് ഇനത്ിൽ െഭിച് തുക 100 േതമാ
നവുയം മചെവഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. 

അയംഗൻവാെി വിദ്ാർത്ികളുമെ വി
ജ്ഞാനത്ിനുയം  വിശനാദത്ിനുമായി 

�ീന തസബവാസ്റ്യന്
പ്രസിഡറെ്

ജധീവനക്കാർ

േൊറക്കടവ� ബ�പളൊക്ക� േഞ്ൊയത്�
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ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് പരിധിയിമെ 125 
അയംഗൻവാെികൾക്ക് ഈ വാർഷിക 
പദ്തിയിൽ ശറഡിശയാ നൽകി. മാരക
മായ ശരാഗങ്ങളാൽ ശക്േിക്ന്നവർക്ക് 
ആേ്വാസശമകുന്നതിനായി  ശഡാക്ടറമെ
യുയം സ്റാഫ് നഴ് സിമറെയുയം ശസവനയം വധീടു
കളിൽ െഭ്മാക്ന്ന പദ്തിയായ പാെി
ശയറ്ധീവ് മകയർ മസക്കറെ് ശഫസ് 
നെപ്പിൊക്കി. 

പട്ടികജാതി വികസന പദ്തിയിൽ 
വിദ്ാർത്ികൾക്ക് പഠനമുറി, മമറിശറ്ാ
റിയസ് ശസ്കാളർഷിപ്പ്, എസ്. സി കമ്യൂ

ണിറ്ി ഹാളുകളുമെ നിർമ്ാണയം, ഫർണി
ച്ർ വാങ്ങൽ,  എസ് സി ശകാളനികളുമെ 
നവധീകരണയം എന്നധീ പദ്തികൾക്കായി 
തുക മചെവഴിച്ചു.

സെഫ് ഭവന പദ്തിയിൽ വിവിധ 
കാരണങ്ങളാൽ പണി പൂർത്ിയാക്കാൻ 
സാധിക്കാതിരുന്നവർക്ക് അധിക തുക 
നൽകി വധീടുകളുമെ പണി പൂർത്ധീകരിച്ചു. 

ഭരണസമിതി അയംഗങ്ങളുമെയുയം 
പ്ാൻ ശകാർഡിശനറ്റായ ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്് മസക്രട്ടറിയുമെയുയം അസി

സ്ററെ് പ്ാൻ ശകാർഡിശനറ്റമെയുയം നിർവ്വ
ഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെയുയം ചിട്ടയായ പ്ര
വർത്നവുയം കൃത്മായ അവശൊകന 
വുമാണ് ഈ ശനട്ടത്ിൽ എത്ിച്ത്.

2018-19 പദ്തി വർഷത്ിമെ പ്രവൃ
ത്ികൾക്ക് മാർച്ിൽതമന്ന ഡി.പി.സി 
അയംഗധീകാരയം െഭിച്ചു. എല്ാ പ്രവൃത്ി 
കളുമെയുയം വിേദമായ എസ്റിശമറ്് എടു 
ത്് മമയ് മാസയം തമന്ന പ്രവർത്നയം 
ആരയംഭിക്വാനാണ് െക്ഷ്മിട്ടിട്ടുളളത്. 

ഭരണസമിതി
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2005 മുതൽ 2010 വമര തുെർച്യായ 
5 വർഷവുയം സ്വരാജ് ശട്ാഫി 

ശനെിയതിന് 7 വർഷത്ിന് ശേഷയം 
വധീണ്ടുയം  2017-18 സാ്ത്ികവർഷയം 
പദ്തിവിഹിതത്ിമറെ  111.86% മചെ
വഴിച്് സയംസ്ാനത്ിന് മാതൃകയായി 
പഴയന്നൂർ ശ്ാക്ക് തൃശൂർ ജില്യിൽ 
ഒന്നായം സ്ാനത്് എത്ിയിരിക്കയാ
ണ്.  എന്നാൽ 2017-18 സാ്ത്ികവർ
ഷയം  വളമര അവധാനതശയാടുകൂെിയാ
ണ് വാർഷികപദ്തി ആസൂത്ണയം മച 
യ്തതുയം നിർവ്വഹണയം ആരയംഭിച്തുയം. വർ
ക്കിയംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പുനസയംഘാെനയം മുതൽ 
കൃത്ത പാെിക്ന്നതിനുശവണ്ി വെിയ 
ശ്രദ് നൽകിയിരുന്നു.  

പദ്തികമള നെപ്പിൊക്ന്ന പദ്തി
കൾ, നെപ്പിൊക്ന്നതിന് ബുദ്ിമുശട്ടറിയ 
പദ്തികൾ, പ്രശത്കയം അനുമതി െഭി
ച്ാൽ മാത്യം നെപ്പിൊക്കാവുന്ന പദ്തി

കൾ എന്നിങ്ങമന മൂന്നായി തിരിച്ചു 6 
നൂതന പദ്തികളുയം വാർഷികപദ്തി
യിലൾമപ്പടുത്ി. ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്്  
ഭരണസമിതി., ഗ്ാമപഞ്ായത്് ഭരണ
സമിതികൾ, നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർ 
എന്നിവരുമെ ശയാഗയം 4 മാസത്ിമൊരി
ക്കൽ  ശചർന്നു.  എല്ാ ഭരണസമിതി 
ശയാഗത്ിനു മു്ായുയം സ്റാറെിയംഗ്കമ്ിറ്ി, 
സ്റിയറിയംഗ് കമ്ിറ്ി ശയാഗങ്ങൾ നെത്ി.  
ശ്ാക്കിമെ വിവിധ എക്്റ്ൻഷൻ 
ഓഫധീസർമാർക്ക് ഓശരാ ശമഖെ അെി
സ്ാനത്ിലയം പ്രശത്ക ചുമതെ നൽകി 
സദ്വവാര പുശരാഗതി സയംബന്ിച് റി
ശപ്പാർട്ട് വിേദമായി പരിശോധിച്് 
നെപെി സ്വധീകരിച്ിട്ടുണ്്.    

മാെിന്സയംസ്കരണത്ിനായി 108 
വാർഡുകളിൽ  ശുചിത്വശസനായംഗങ്ങമള 
റിക്രൂട്ട് മചയ്ത് പ്രവർത്നയം ആരയംഭിച്ചു.  
പ്ാസ്റിക് മാെിന്യം മാത്യം സയംസ്കരിക്
ന്നതിന് 86 മസറെ് സ്െയം പദ്തിവിഹി
തയം ഉപശയാഗിച്് വാങ്ങി വർക്ക് 
മഷഡിമറെ പണി പൂർത്ിയാക്കി പ്ാസ്റി
ക് മഷ്രഡിയംഗ് യൂണിറ്് പ്രവർത്നയം 
ആരയംഭിച്ചു.  

ചക്കമയ സയംസ്ാന ഫെമായി പ്ര
ഖ്ാപിക്ന്നതിന് മുൻപ് തമന്ന ചക്കയു
മെ മൂെ്വർദ്ിത ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്ി
ക്ന്നതിനുശവണ്ി ചക്കസയംസ്കരണ 
ശകന്ദയം ആരയംഭിച്ചു. ഇതിലൂമെ വഴി 100 

സ്തധീകൾക്ക് പ്രത്ക്ഷമായുയം 400 ഓളയം 
വരുന്ന പശരാക്ഷ മതാഴിൽദിനങ്ങളുയം സൃ
ഷ്ിക്ന്നതിന് കഴിയുയം.  ഇതിനുശവണ്ി 
6000 ശതൻവരിക്ക പ്ാവിൻ സതകൾ 
ആത് പദ്തിയിൽ കർഷകർക്ക് 
വിതരണയം മചയ്.

സയംസ്ാനത്് ആദ്മായി പഴയ
ന്നൂർ ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് പരിധിയി
മെ 108 വാർഡുകളിൊയി നിെവിലള് 
കുടുയംബശ്രധീ  എഡിഎസ്, സിഡിഎസ് 
ഭാരവാഹികമള ഉൾമപ്പടുത്ി മജറെർ 
റിശസാഴ് സ് മസറെർ, കൗൺസെിയംഗ് 
മസറെർ എന്നിവ ആരയംഭിച്ചു. ഇതിലൂമെ 
സ്തധീ സുരക്ഷയുയം കുടുയംബസുരക്ഷയുയം പ്രധീ & 
ശപാസ്റ് മാശര്ജ് കൗൺസെിയംഗുയം നെ
പ്പിൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.    

ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ിമറെ സമഗ് 
ജെവിഭവ ഭൂപെയം ജില്ാ മണ്് സയംര
ക്ഷണ ഓഫധീസിമറെ സഹായശത്ാടുകൂ
െി തയ്ാറാക്കി മഹാത്ാഗാന്ി ശദേധീയ
ഗ്ാമധീണ മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിമയ കൂെി  
ഉപശയാഗിച്് വിവിധങ്ങളായ പദ്തി
കൾ ഏമറ്ടുത്് നെപ്പിൊക്കിയിട്ടുണ്്. 
ശ്ാക്ക് അശഗ്ാ സർവ്വധീസ് മസറെർ, 
ഹരിതശസന, കർമ്ശസന എന്നിവമയ 
ഉപശയാഗമപ്പടുത്ി 600 ഏക്കർ തരിശു
സ്െത്് മനൽകൃഷി ഇറക്കി കൃഷിവ്ാ
പനയം നെപ്പിൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.  അന്ന
പൂർണ് എന്ന ശപരിൽ ശ്ാക്ക് 

വി. െങ്കമ്മ, പ്രസിഡന്്
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പരിധിയിമെ മുഴുവൻ മനൽകൃഷിക്കാവ
േ്മായ മനൽവിത്് 100% സബ് സി
ഡിശയാമെ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു.  

സയംസ്ാന വിശകന്ദധീകൃതാസൂത്ണ 
ശകാ-ഓർഡിശനഷൻ കമ്ിറ്ിയുമെ അയം
ഗധീകാരശത്ാടുകൂെി ബഡ് സ് സ്കൂൾ കുട്ടിക
ളുമെ മതാഴിൽ പരിേധീെനവുയം പുനരധി
വാസവുയം പദ്തി നെപ്പിൊക്കാൻ സാ 
ധിച്ചു. ഗ്ാമന്ായാെയ മകട്ടിെ സമുച്യയം 
പൂർത്ധീകരിച്ചു വിവരസാശങ്തികവിദ്
യുമെ പ്രശയാജനങ്ങൾ  ഗ്ാമധീണജനത 
യിശെക്ക് എത്ിക്ക എന്ന െക്ഷ്
ശത്ാമെ സിറ്ിസൺ ഇൻഫർശമഷൻ 
മസറെർ സ്ാപിച്ചു. 60 വയസിനുമുകളി
ലള് അമ്മാർക്കായി 'പകൽവധീെ് ' നെ
പ്പിൊക്കി.   

പെശപ്പാഴുയം സയംയുക് പദ്തികളുമെ 
നിർവ്വഹണത്ിൽ മചറിയ പ്രതിസന്ി
കമള ശനരിശെണ്ി വന്നിട്ടുണ്്.  അനുവദ
നധീയമായ വ്ക്ിഗത ആനുകൂെ് വിതര
ണത്ിനുള് പദ്തികളിൽ ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്തുകളുമെ ഗ്ാമസഭ അയംഗധീകരിച് ഗു
ണശഭാക്തൃെിസ്റ് െഭ്മാക്ക എന്നതുയം 
മവല്ലുവിളിയായി മാറാറണ്്.  ഇതിമന
മയല്ായം സ് ശനഹപൂർണ്മായ ശയാജിപ്പി
മറെ ഭാഷയിലൂമെ അതിജധീവിക്കാൻ കഴി
ഞ്ിട്ടുണ്്.  ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് 
രൂപധീകരിച് പുരുഷ സ്വയയംസഹായസയം
ഘങ്ങൾ എന്ന പുതിയ സയംവിധാന 
ത്ിന് ബാങ്ിയംഗ് സഹായങ്ങൾ എത്ി
ക്വാൻ കഴിയുന്നില് എന്നത് ഒരു 
സങ്െയം മാത്മായി നിെനിൽക്കയാണ്.

തധീരുമാനങ്ങൾ എല്ായം ഐക്ക
ണ് ശഠന എടുക്ന്നതിനുയം സയംസ്ാന
സർക്കാർ, എയം.പി, എയം.എൽ.എ, ജില്ാ 
പഞ്ായത്്, ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ, ജി

ല്ാതെ ഉശദ്ാഗസ്ർ, ശ്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്് പരിധിയിമെ നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗ
സ്ർ, കുടുയംബേധീ, ബഹുജനങ്ങൾ 
എന്നിവമര ഒരു നൂെിൽ മണികമളന്ന
ശപാമെ ശകാർത്ിണക്കി ഒറ്മനസ്സാക്കി 
നിർവ്വഹണഘട്ടത്ിമെ പ്രതിസന്ിക 

മള അതിജധീവിക്ന്നതിനുയം മാർച്് 25 
നകയം തമന്ന പദ്തി പൂർത്ിയാക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞു എന്നത് അഭിമാനകരമാണ്.  

2018-19 വാർഷികപദ്തി മാർച്് 15 
ന് തമന്ന ജില്ാ ആസൂത്ണസമിതിക്ക് 
സമർപ്പിച്് അയംഗധീകാരയം ശനടുകയുയം 
ഏപ്രിൽ 1 ന് നിർവ്വഹണയം ആരയംഭിക്ക
യുയം മചയ്തിട്ടുണ്്. 

ഭരണസമിതിയുയം ജധീവനക്കാരുയം
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എറണാകുളയം ജില്യിമെ തധീരശദേമത് 
5 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ ശചർന്ന  

മചറിയ ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് ആണ് 
പറവൂർ. പ്രകൃതിരമണധീയവുയം ചരിത് പ്രാ
ധാന്വുമുള് ഒരുപാെ് സ്െങ്ങൾ ഈ 
പ്രശദേത്തുണ്്.

പറവൂർ ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് 2017-18 
സാ്ത്ിക വർഷത്ിൽ െഭ്മായ 
പദ്തി വിഹിതത്ിമറെ 111.7 % മചെ
വഴിച്് സയംസ്ാനത്് മികച് നിെയിൽ 
എത്ിയിരിക്ന്നു.

2017 മമയ് മാസത്ിൽ പദ്തിക്ക് 
ജില്ാ ആസൂത്ണ സമിതിയുമെ അയംഗധീ 
കാരയം െഭിച്ചു. 

സർക്കാർ നിർശദേേമനുസരിച്് വർഷ
ത്ിമറെ ഓശരാ പാദത്ിലയം ശനശെണ് 

െക്ഷ്യം സകവരിക്കണമമന്ന് ശ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്് ആദ്യം മുതൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ി
രുന്നു. അതനുസരിച്് നവയംബർ മാസ
ത്ിൽ 60%  ഡിസയംബർ 31 നകയം 70%, 
മഫബ്രുവരി 28 നകയം 85% എന്നിങ്ങമന 
സാ്ത്ിക െക്ഷ്യം സകവരിക്കാൻ 
പറവൂർ ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ിന് കഴി
ഞ്ിട്ടുണ്്. 2018 മാർച്ിൽ 17 ന് 100% മച
െവഴിച് സയംസ്ാനമത് രണ്ാമമത് 
ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ാണ് പറവൂർ. മാർച്് 
24-ായം തധീയതിശയാമെ െഭ്മായ മുഴുവൻ 
പദ്തി തുകയുയം മചെവഴിച്്, അക്കൗണ്് 
Zero Balance  ആയി. സ്പിൽ ഓവർ ഇന
ത്ിൽ െഭ്മാശകണ് 30 െക്ഷശത്ാളയം 
രൂപ ഇനി കിട്ടിയാൽ മാത്ശമ 2017-18 
മെ ബാധ്തകൾ തധീർക്കാൻ കഴിയൂ. 
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നയശുേവാസ് പറപ്ിള്ളി
പ്രസിഡറെ്

ഭരണസമിതിയുയം ജധീവനക്കാരുയം

േറവൂര് ബ�പളൊക്ക� േഞ്ൊയത്�



െഭ്മായ ഫണ്ിൽ ജനറൽ വിഭാഗയം കൂൊമത പട്ടികജാതി 
പ്രശത്ക ഘെകപദ്തി, പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്തി എന്നിങ്ങ
മന എല്ാ ശമഖെകളിലയം 100% പണയം മചെവഴിച്ിട്ടുണ്്.

ശനട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് താമഴപ്പറയുന്ന കാര്ങ്ങ
ളാണ്.
1) ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് സമിതിയുമെയുയം ഉശദ്ാഗസ്രുമെ

യുയം കൂട്ടായ യത്യം.
2) മാസത്ിൽ 2 തവണ നെക്ന്ന ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്് 

സമിതിയിമെ പദ്തി അവശൊകനയം.
3) മാസത്ിൽ ഒരു തവണ നെക്ന്ന നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗ

സ്രുമെ ശയാഗയം.
4) നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമായി നിരന്രമുള് പ്രസിഡ

ൻറിമറെയുയം മസക്രട്ടറിയുമെയുയം ഇെമപെൽ.
5) ശപ്രാജക്ട് ശഭദഗതി മചയ്യുന്നതിനുയം മിച്യം വരുന്ന തുക വി

നിശയാഗിച്് പുതിയ ശപ്രാജക്ട് അയംഗധീകാരയം വാങ്ന്ന
തിനുയം ഒശക്ടാബർ മുതൽ ആരയംഭിച് ശ്രമങ്ങൾ.

6) നിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഡിസയംബർ 31 നകയം പൂ
ർത്ധീകരിക്കണ മമന്ന ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ിമറെ തധീരു
മാനശത്ാെ് സഹകരിച്ചു പ്രവർത്ിച് എൽ.എസ്.
ജി.ഡി വിയംഗ്.

7) ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ിശനാെ് ഒത്ിണങ്ങി പ്രവർത്ിച് 
നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർ.

8) നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്മര കൂട്ടിയിണക്ന്ന മസക്രട്ടറി
യുമെ ശകാ-ഓഡിശനഷൻ.

9) നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർ ആവേ്മപ്പട്ടാൽ ഉെൻ 
അശൊട്ട്മമൻറ് നൽകുന്ന ഉശദ്ാഗസ് സയംവിധാനയം.

10) ഫധീൽഡ് വിസിറ്ിന് നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർക്ക് 
വാഹനയം നൽകുന്നതിന് മസക്രട്ടറി കാണിച് താല്പര്യം.
ശമൽപറഞ്വ ശനട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിമവച് ചിെ കാര്ങ്ങ

ൾ മാത്യം. ചുരുക്കത്ിൽ ഭരണസമിതിയുയം ഉശദ്ാഗസ്രുയം 
െധീയം ആയി പ്രവർത്ിച്തിനുള് ഫെമാണ് 111.7% ശനട്ടയം 
എന്ന് തധീർത്തു പറയായം
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പത്നയംതിട്ട ജില്യിമെ മെശയാര ശമഖെയിൽ സ്ിതി മചയ്യുന്ന 
ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ാണ് റാന്നി. 9 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൊയി 1004.61 

ച.കി. വ്ാപിച്ചു കിെക്ന്ന അതിവിസ്തൃതമായ പ്രശദേമാണ് റാന്നി ശ്ാക്ക്. 
2017-18 സാ്ത്ിക വർഷയം ; ജനറൽ വിഭാഗത്ിൽ 5,98,46,706    രൂപയുയം 
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്ിൽ 1,16,85,324 രൂപയുയം പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗത്ിൽ 
48,12,000  രൂപയുയം ഉൾമപ്പമെ 7,63,44,030  രൂപയുമാണ് ആമക അെങ്ൽ. 

2017-18 സാ്ത്ിക വർഷയം പദ്തിക്ക് ആസൂത്ണ സമിതിയുമെ 
അയംഗധീകാരയം ശനെിയ സമയയം മുതൽ തമന്ന 100% എന്ന െക്ഷ്യം സകവരി
ക്ന്നതിനായി ഓശരാ മാസവുയം രണ്ടു തവണ വധീതയം നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗ
സ്രുമെ ശയാഗയം ശചരുകയുയം ഓശരാ ശപ്രാജക്ടുയം പ്രശത്കയം വിേകെനയം 

ഗിരിജ മധു
പ്രസിഡറെ്

റൊന്നി ബ�പളൊക്ക� േഞ്ൊയത്�



പ്രസിഡറെ്

91പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2018

മചയ്യുകയുയം അതിമറെ അെിസ്ാന
ത്ിൽ, ശസവിയംഗ്സ് വരുന്ന തുക കണ
ക്കാക്കി ശപ്രാജക്ട് റിവിഷൻ സമയത്് 
െി തുക ഉപശയാഗിച്് പുതിയ ശപ്രാജക്ടു
കൾ ഏമറ്ടുക്കയുയം മചയ് അവ നെപ്പി
ൊക്ക വഴി 100% വിജയത്ിനു ശവണ്ി 
എല്ാ നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുയം 
ആത്ാർത്മായി പ്രവർത്ിച്ചു. 

റാന്നി ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ിന് 3 

സാമൂഹികാശരാഗ് ശകന്ദങ്ങളുയം ഒരു 
താലൂക്ക് ആശുപത്ിയുമാണ് ഉള്ത്. 
ഇതിൽ റാന്നി താലൂക്ക് ശഹാസ്പിറ്ൽ 
(എയം.സി. മചറിയാൻ മമശമ്ാറിയൽ 
ശഹാസ്പിറ്ൽ) സ്െ സൗകര്മില്ാമത 
വളമരശയമറ ബുദ്ിമുട്ടുന്ന അവസ്യിൊ
യിരുന്നു. ഇതിനു പരിഹാരമായി റാന്നി 
താലൂക്ക് ആശുപത്ിയുമെ അെിസ്ാന 
സൗകര്യം വർദ്ിപ്പിക്ന്നതിനായി 25 
മസൻറ് സ്െയം 65 െക്ഷയം രൂപയ്ക് 
വാങ്ങി നൽകി. അശതാമൊപ്പയം തമന്ന  
ആശുപത്ിക്ക് മാെിന്സയംസ്കരണത്ി
ന് യാമതാരു പദ്തിയുയം ഇല്ാതിരുന്ന 
അവസ് ഒഴിവാക്ന്നതിനായി 56 
െക്ഷയം രൂപ മുെക്കി സ്വധീശവജ് ട്ധീറ്്മമൻറ് 
പ്ാൻറ് സ്ാപിച്ചു. കൂൊമത അത്ാധു
നിക സൗകര്ങ്ങളുയം ശ്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്് ഏർപ്പാൊക്കി. 

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്ിന് ഭൗതിക 
സൗകര്യം മമച്മപ്പടുത്തുക എന്ന െക്ഷ്
ശത്ാമെ കുട്ടികൾക്ക് ശവണ്ിയുള് പഠന
മുറി, മമറിശറ്ാറിയസ് ശസ്കാളർഷിപ്പ് 
മുതൊയ പദ്തികളുയം െക്ഷ്യം കണ്ടു. 

പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്ിന് വകയിരു
ത്ിയ തുകയുയം പൂർണ്മായി മചെവഴി
ക്ന്നതിന് ശ്ാക്ക് പഞ്ായത്ിന് 
കഴിഞ്ഞു. ചിട്ടയായ പ്രവർത്നവുയം കൃ
ത്മായ ശമാണിട്ടറിയംഗുയം പദ്തി പ്രവർ
ത്നയം ശവഗത്ിൊക്കാൻ സഹായിച്ചു.

2018-19 വാർഷിക പദ്തിക്ക് സയം
സ്ാനത്തു തമന്ന രണ്ാമതായി ജില്ാ 
ആസൂത്ണ സമിതിയുമെ അയംഗധീകാരയം 
വാങ്ന്നതിന് സാധിച്ചു. ‘ജെ പുനർജ്

നി’ ‘‘വശയാജന ക്ബ്ബ് ’ എന്നധീ നൂതന 
ശപ്രാജക്ടുയം ഏമറ്ടുത്ിട്ടുണ്്. 

ഭരണസമിതിയുയം ജധീവനക്കാരുയം



പട്ടാ്ി ബ് ശളാക്ക് പഞ്ായത്ിമറെ 
2017-18 വർഷമത് പദ്തി നിർവ്വ

ഹണയം ഫെപ്രദമായി നെത്ാൻ 
കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 
അതിയായ സശന്ാഷമുണ്്. ഈ പ്രകെ
നയം കാഴ്ചമവയ്കാൻ അശ്രാന് പരിശ്രമ
വുയം നിതാന് ജാഗ്തയുയം പുെർത്ാൻ 
തുെക്കയം മുതൽ ശ്രദ്ിച്ിരുന്നു. പദ്തി 
നിർവ്വഹണയം 100% കെക്കാൻ ഓശരാരു
ത്രുമെയുയം പങ്ാളിത്വുയം കൂട്ടായ പ്ര
വർത്നവുയം ഉണ്ായി എന്നത് നന്ദി
ശയാമെ ഓർശക്കണ് കാര്മാണ്.

സാ്ത്ിക വർഷത്ിമറെ 
തുെക്കത്ിൽതമന്ന  അതത് 
സ്റാറെിയംഗ് കമ്റ്ികളുമെ ശമൽ
ശനാട്ടത്ിൽ ശമാണിറ്റിയംഗ് 
നെത്ി നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗ
സ്രുമെ ശയാഗയം വിളിക്കയുയം 
ഓശരാരുത്രുമെയുയം കധീഴിലളള 
പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ിയാക്കാൻ 
ശ്രദ്ിക്കയുയം മചയ്തിരുന്നു. പൂർ
ത്ധീകരിക്വാൻ പ്രയാസമുളള 
ശപ്രാജക്റ്റുകൾ റിവിഷൻ നെത്ി 
മാറ്യം വരുത്ിയത്  പദ്തി 

വിഹിതയം പൂർണ്മായുയം മചെവഴിക്കാൻ 
ആക്കയം കൂട്ടുകയുണ്ായി. സെഫ് ഭവന 
പദ്തിക്ക് ഏറ്വുയം പ്രാധാന്യം നൽകി. 
തുെങ്ങി മവച്് വർഷങ്ങളായി പൂർത്ധീക
രിക്വാൻ കഴിയാത് 99% വധീടുകളുയം 
പൂർണ്മായുയം പൂർത്ധീകരിക്വാൻ സാ
ധിച്ത് എടുത്തു പറശയണ് കാര്മാണ്. 

ആശരാഗ് ശമഖെ കൂടുതൽ സമ്പുഷ്
മാക്ന്നതിന്  മകാപ്പയം മമഡിക്കൽ 
ഓഫധീസറമെ ശനതൃത്വത്ിൽ പദ്തി
കൾ ആവിഷ് കരിച്് നെപ്പാക്കി. 

രൂക്ഷമായ വരൾച്മയ ശനരിടുന്നതി
ന് വിവിധ ജെശരോതസ്സുകൾ പുനരു
ജ്ധീവിപ്പിക്ന്നതിന് നെപെി സ്വധീകരി
ച്ചു. പുൊമശന്ാൾ തെയണയുമെ 
ഫെമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്ന്ന തൂതപ്പുഴ
യിൽ ചുണ്്റ് - മപാന്നധീരിപ്പാറ 
കെവിൽ, ഒരു മിനി ജെശസചന പദ്തി  
ഈ വർഷയം പൂർത്ിയാക്കി. ഇതിലൂമെ 
പരിസര പ്രശദേങ്ങളിമെ വിവിധ കൃഷി
യിെങ്ങളുയം  കിണർ, കുളയം തുെങ്ങിയ കുെി
മവളള ശരോതസ്സുകളുയം  സജധീവമായി നി
െനിർത്ാനുയം കഴിഞ്ഞു. തരിശു രഹിത 
ബ് ശളാക്ക് പഞ്ായത്് എന്ന  സ്വപ്നയം 
യാഥാർത്്മാക്ന്നതിമറെ പ്രാഥമിക
ഘട്ടമമന്ന നിെയ്ക് കൃഷിഭൂമി തരിോയി 
കിെക്കാതിരിക്കാൻ  പ്രശത്കയം 
ശ്രദ്ിക്കയുയം ആവേ്മായ സാ്
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ത്ിക സഹായങ്ങൾ   കർഷകർക്ക് 
നൽകുകയുയം മുഴുവൻ തുക  മചെവഴിക്ക
യുയം മചയ്.

ഭിന്നശേഷിക്കാരുമെ മാനസികവുയം 
ോരധീരികവുമായ അവസ് െഘൂകരിക്
ന്നതിന് ''കൂട്ട് '' എന്ന ശപരിൽ ഭിന്നശേ
ഷി സൗഹൃദ പദ്തി  നെപ്പാക്കി.

ഗ്ാമധീണ സ്ദ് വ്വസ്മയ േക്
മാക്ന്നതിൽ പ്രധാന പങ് വഹിക്ന്ന 
മൃഗസയംരക്ഷണ , ക്ഷധീരവികസന ശമഖെ
യിൽ ആവേ്മായ ഫണ്് നധീക്കിമവയ്ക്കു
കയുയം മുഴുവൻ തുകയുയം മചെവഴിക്കയുയം 
മചയ്.

എഞ്ിനധീയറിയംഗ് വിയംഗിമെ ഉശദ്ാ
ഗസ്രുമെ കുറവ് കാരണയം ഗ്ാമധീണ ശമ
ഖെയിമെ പ്രശത്കിച്് പട്ടികജാതി വി
ഭാഗക്കാർ, താമസിക്ന്ന പ്രശദേങ്ങ 
ളിമെ ഗതാഗതശയാഗ്മല്ാത് ശറാഡുക
ളുമെ പുനരുദ്ാരണത്ിനു ശവണ്ി 

നധീക്കി മവച് ഫണ്് മചെവഴിക്കാൻ 
കഴിയുശമാ എന്ന കാര്ത്ിൽ ആേങ് 
ഉണ്ായിരുന്നുമവങ്ിലയം െഭ്മായ എഞ്ി
നധീയർമാരുയം മറ്് ഉശദ്ാഗസ്രുയം ഭരണ
സമിതിമക്കാപ്പയം നെത്ിയ വെിയ പ്രയ
ത്യം ഞങ്ങമള െക്ഷ്ത്ിമെത്ിക് 
കയായിരുന്നു. 

മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാെിച്ചുയം സർക്കാർ 
നിർശദേേയം അനുസരിച്ചുയം സമയബന്ിത
മായി  നെത്ിയ പരിശ്രമവുയം പാെക്കാെ് 
അസി.ഡവെപ്പ് മമറെ് കമ്ധീഷണറമെ നി
രന്രമായ ഇെമപെലയം ബ് ശളാക്ക് പഞ്ാ
യത്് മസക്രട്ടറിയുമെ പ്രശത്ക താൽപ്പ
ര്വുയം അസി.എക് സികയൂട്ടധീവ് എഞ്ിനധീ 

യറമെ ഓഫധീസിമെയുയം ബ് ശളാക്ക് പഞ്ാ
യത്് ഓഫധീസിമെയുയം  ഉശദ്ാഗസ്രുമെ 
പൂർണ്മായ സഹകരണവുയം ഈ 
മുശന്നറ്ത്ിന് ആക്കയം കൂട്ടി എന്നത്  പ്ര
ശത്കയം എടുത്തു പറശയണ്താണ്.

ജധീവനക്കാർ

പ്രസിഡറെ്
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ആെപ്പുഴ ജില്യിൽ സവവിധ്മാർന്ന 
ഭൂപ്രകൃതിയാലയം സയംസ്കൃതിയാലയം 

സ്ന്നമായ കുട്ടനാട്ടിൽ പാെശേഖരങ്ങ
ളുയം കൃഷിഭൂമിയുയം നിരവധി ശതാടുകളുയം 
ഉൾമപ്പമെ മവള്ത്ാൽ ചുറ്മപ്പട്ടു കിെ
ക്ന്നതാണ് മുട്ടാർ ഗ്ാമപഞ്ായത്്. 
മണിമെയാറിമറെ മണിമുറ്ത്ാണ് മുട്ടാർ 
മിത്ക്കരി പ്രശദേങ്ങൾ ശചർന്ന ഗ്ാമയം.

മുട്ടാർ ഗ്ാമപഞ്ായത്ിമറെ മുൻ 
പദ്തി കാെയളവിമെ വികസനശമഖെ

യുമെ ശനട്ടങ്ങളുയം ശകാട്ടങ്ങളുയം വിെയിരു
ത്ി സാധ്മായ വികസന പ്രവർത് 
നങ്ങളിലൂമെ പദ്തിമയ പൂർണ്തയിൽ 
എത്ിക്ക എന്ന െക്ഷ്ശത്ാമെ 
അന്ിമപദ്തി ശരഖ തയ്ാറാക്കയുയം 
പദ്തികളുമെ  അയംഗധീകാരയം ആദ്ഘട്ട
ത്ിൽത്മന്ന ശനൊൻ കഴിയുകയുയം മച
യ്തിട്ടുണ്്. താരതശമ്ന അവികസിതവുയം 
സാ്ത്ികമായി പിശന്നാക്കയം നില്കന്ന
തുമായ മുട്ടാർ ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് 2017-

മവാത്തുക്കുട്ി ഈപ്ന് 
പ്രസിഡറെ്
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18 വർഷത്ിൽ ശൊകബാങ്് അനുവദിച് 
2 ശകാെി രൂപ വിനിശയാഗിച്് 2 പ്രധാന 
സ്െങ്ങമള ബന്ിപ്പിക്ന്ന മുളവനക്ക
രി ബണ്് ശറാഡുയം പാെവുയം കൃഷി മുഖ് 
ഉപജധീവന മാർഗ്ഗമായ കർഷകമറെയുയം 
കർഷക മതാഴിൊളികളുമെയുയം ചിരകാ
ൊഭിൊഷമായ കൃഷിഭവൻ മകട്ടിെവുയം 
സമയബന്ിതമായി പൂർത്ധീകരിക്കാൻ 
സാധിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാന ശനട്ടയം.

പട്ടികജാതി കുടുയംബങ്ങളുമെ 
നിെവാരയം മമച്മപ്പടുത്തുന്നതിനുശവണ്ി 
വധീെ് വാസശയാഗ്മാക്കൽ, വിദ്ാർത്ി 
കൾക്ക് ൊശ്ാപ്പ്, വൃദ്ർക്ക് കട്ടിൽ 
എന്നധീ വ്ക്ിഗത ആനുകൂെ്ങ്ങളുയം 
നല്ി. മപാതുവായി പട്ടികജാതി ശകാള
നിയിൽ ശസാളാർ, ശ്മോനയം കല്റ മകട്ടി 
നവധീകരണയം എന്നിവ  മചയ്മകാണ്് 
ഈ ശമഖെയുമെ ഫണ്് പൂർണ്മായി വി
നിശയാഗിക്കാൻ സാധിച്ചു. അശതാമൊ
പ്പയം തമന്ന ജനറൽ ശമഖെയിൽ വ്ക്ി
ഗത ആനുകൂെ്ങ്ങളുയം മപാതുമരാമത്് 
പ്രവൃത്ികളുയം സമയബന്ിതമായി പൂ
ർത്ധീകരിച്ചു. പദ്തി നിർ വ്വഹണത്ിൽ 
ഗുണശഭാക്തൃെിസ്റ്റുകൾ തയ്ാറാക്ന്നതി
നുയം മെണ്ർ നെപെികൾ സ്വധീകരിക്ന്ന

തിനുയം നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർക്ക്  
ശവണ്ടുന്ന നിർശദേേങ്ങൾ നല്ിയുയം വിക
സനകാര് സ്റാൻഡിയംഗ് കമ്റ്ി മചയ
ർമാൻ സബജു മക ആറപറ, മസക്രട്ടറി 
അനധീഷ ബധീഗയം എന്നിവർ കൃത്മായ 
ഇെമപെലകൾ  നെത്തുകയുയം മചയ്തിട്ടുണ്്.  
പദ്തി രൂപധീകരണത്ിലയം നിർ വ്വഹണ
ത്ിലയം സുതാര്ത ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ  
പ്രയത്ിച് ഭരണസമിതി അയംഗങ്ങളുമെ
യുയം നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെയുയം 
വിദഗ്ധ സമിതി അയംഗങ്ങളുമെയുയം 
ശസവനയം നന്ദിപൂർ വ്വയം  സ്രിക്ന്നു. 

കാർഷിക ഗ്ാമമായതുമകാണ്ടു തമന്ന 
കാർഷികശമഖെയ്ക്കുയം വനിത ഘെകപദ്
തിക്യം  മുൻതൂക്കയം നല്ിമക്കാണ്് 2018-19 
വാർഷിക പദ്തി മാർച്് 14 ന് കൂെിയ 
ആദ് ആസൂത്ണസമിതി ശയാഗത്ിൽ 
തമന്ന അയംഗധീകാരയം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 
ഈ പദ്തികൾ 100 േതമാനയം പൂർണ്ത
യിൽ എത്ിച്് െക്ഷ്പ്രാപ്ി നിറശവറ്റു
ന്നതിനുശവണ്ി സത്വര നെപെികൾ ഭര
ണസമിതി ആരയംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പദ്തി 
തയ്ാറാക്ന്നതിനുയം പൂർത്ധീകരണ 
ത്ിനുയം സഹകരിച് എല്ാവർക്യം  നന്ദി 
ശരഖമപ്പടുത്തുന്നു.

ജധീവനക്കാർ

പ്രസിഡറെ്
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2017-18 വർഷയം തശദേേസ്വയയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുമെ പദ്തി മചെ

വിമറെ കാര്ത്ിൽ ശകരളയം വളമരയധി
കയം പുശരാഗതി സകവരിച്ിരിക്ന്നതി
ൽ  ശകരളത്ിമെ ഓശരാ പഞ്ായത്തുയം 
ഓശരാ ജധീവനക്കാരനുയം വളമരയധികയം 
ആത്ാഭിമാനയം സകമകാള്ളുന്നു. സർ
ക്കാരിമറെയുയം വകുപ്പുകളുമെയുയം മിഷനുക
ളുമെയുയം തശദേേസ്വയയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളുമെയുയം ക്ത്മായ അടുക്യം 
ചിട്ടയുമുള് ഐക്പ്രവർത്നങ്ങളുമെ 
ആമക ഫെമാണ് ഇശപ്പാൾ കണ്ത്. 
അതിൽ ഇതുശപാമൊരു വിജയയം സകവ
രിക്വാൻ തെനാെ് ഗ്ാമപഞ്ായത്ിനു 
സാധിച്ത് ചരിത്ശനട്ടമായി.  ആമക 

സെി വിജയന്
പ്രസിഡറെ്

പ്രസിഡറെ്
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തലനൊട� ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�



2835 വധീടുകൾ മാത്മുള്, ശകാട്ടയയം ജില്
യിമെ പ്രധാന ടൂറസ്റ് ശകന്ദങ്ങളായ 
വാഗമൺ, ഇെവധീഴപൂഞ്ിറ എന്നിവയ്ക് 
അടുത്് സ്ിതി മചയ്യുന്ന അതിമശനാഹ
രമായ പ്രകൃതി ദ്േ്ങ്ങളുയം ആകർക്ഷ
ണധീയമായ മവള്ചാട്ടങ്ങളുയം മറ്് വിശനാ
ദസഞ്ാര സ്െങ്ങളുയം നിറഞ് 
മെശയാര പ്രശദേത്് സ്ിതി മചയ്യുന്ന 

തെനാെ് പഞ്ായത്് തനത് വരുമാന
ത്ിൽ വളമര പിശന്നാക്കയം നില്കന്നു. പ്ര
സിഡറെ്, പഞ്ായത്് അയംഗങ്ങൾ,  മസ
ക്രട്ടറി മറ്് ജധീവനക്കാർ, പഞ്ായത്ിമെ 
മറ്് നിർവ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർ എന്നിവ
രുമെ കൂട്ടായ പ്രയത്മാണ് ഇത്യുയം 
വെിമയാരു വിജയയം സകവരിക്ന്നതി
ന് കാരണമായത്. തുെർന്ന് വരുന്ന വർ
ഷങ്ങളിലയം 100 േതമാനയം പദ്തി 
മചെവ് സകവരിക്ന്നതിന് ശവണ് പ്ര
യത്യം ഇശപ്പാമഴ ആരയംഭിച്ചുകഴിഞ്ി
രിക്ന്നു.

ജധീവനക്കാർ

ഭരണസമിതി
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പദ്തി  വിഹിതയം പൂർണ്മായുയം മചെ
വഴിച്തിനാൽ സയംസ്ാനത്് 

രണ്ായം സ്ാനത്തുയം ജില്ാ തെത്ിൽ 
ഒന്നായം സ്ാനത്തുയം എത്ിയ പഞ്ായ
ത്ാണ് തു്മൺ. തു്മണിന് ഈ 
ശനട്ടയം   സകവരിക്കാൻ  സാധിച്ത് പ്ര
ധാനമായുയം സ്പിൽഓവർ പദ്തികളുമെ 
പൂർത്ധീകരണയം 2017 ഡിസയംബശറാടുകൂ
െി തമന്ന പൂർത്ധീകരിക്വാൻ കഴിഞ്ഞു 
എന്നതു മകാണ്ാണ്. അതുമൂെയം അടുത് 
മൂന്ന ്മാസങ്ങളിൽ പുതിയ പ്രവൃത്ികൾ നെ
പ്പാക്ന്നതിൽ കൂടുതൊയി ശ്രദ്ിക്വാൻ 
കഴിഞ്ഞു. മാസത്ിൽ രണ്് തവണവധീ
തയം നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെ 
ശയാഗയം വിളിച്ചുശചർക്കയുയം വ്ക്ിഗത 
ഗുണശഭാക്ാക്കളുമെ എണ്യം 

സഖറിയ വർഗീസ് 
പ്രസിഡറെ്

ഭരണസമിതി
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തുമ്പമണ് ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�



കുറവുള്വയുമെ തുക മാറ്ി   പകരയം ഗുണ
ശഭാക്ാക്കൾ കൂടുതലള് പദ്തികളിശെ
ക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ആസൂത്ണ സമിതിയു
മെ അയംഗധീകാരയം ശനടുന്നതിന് 
സാധിക്കയുയം  മചയ്.

2017-18 വർഷത്ിൽ നെപ്പിൊക്കിയ 
പദ്തികളിൽ മഹാത്ാഗാന്ി ശദേധീയ 
മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിയുമായി ശചർന്ന് 
തരിോയി കിെന്ന നിെങ്ങളുയം പുരയിെ
ങ്ങളുയം ഏമറ്ടുത്് കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 
നൽകി സ്െയം വൃത്ിയാക്കയുയം പദ്
തിതുക ഉപശയാഗിച്്  വിത്്, വളയം, കധീെ
നാേിനി ഇവ നൽകുകയുയം കൂെിമച്െവ് 
സബ്സിഡിയായി നൽകുകയുയം മചയ്

അപ് വാൻ, സകമത്ാഴിലകൾ  പര്
രാഗതമായി മചയ്യുന്നവമര ശപ്രാത്സാഹി
പ്പിക്ന്നതിനു ശവണ് ധനസഹായയം 
എന്നിവ നൽകി. വിദ്ാഭ്ാസ ശമഖെയി
ൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സസക്കിൾ 
വിതരണയം മചയ്. അശതാമൊപ്പയം 
ശമേയുയം കശസരകളുയം പഠനസൗകര്
ത്ിനായി വിതരണയം മചയ്. ഗവ.എൽ. 
പി. സ്കൂളിൽ സ്ാർെ്   ക്ളാസ്   റൂയം നി
ർമ്ിച്് സ്കൂൾ മകട്ടിെയം നവധീകരിച്ചു.ഗവ. 
യു.പി സ്കൂളിൽ ക്യൂട്ടർ ൊബ്  സജ്ധീക
രിച്ചു.

പട്ടികജാതി ഗുണശഭാക്ാക്കളുമെ ഗു
ണശഭാക്തൃസയംഗമയം വിളിച്ചു ശചർത്് 
അനുബന്ശരഖകൾ അെിയന്രമായി 

ശേഖരിച്് നിർ വ്വഹണയം നെത്തുകവഴി 
പട്ടികജാതി ഫണ്് വിനിശയാഗയം പൂർണ്
മാക്കി.

2018-19 വർഷമത് പദ്തി രൂപധീ
കരണയം പൂർത്ിയാക്കി ജില്ാ ആസൂ
ത്ണ സമിതിയുമെ അയംഗധീകാരയം മാർച്് 
28 ന് ശനെിമയടുത്തുമവന്നതുയം പ്രശത്കയം 
പ്രസ്താവ്മാണ്. തരിോയി കിെക്ന്ന മന
ൽപ്പാെങ്ങളുയം പുരയിെങ്ങളുയം കുടുയംബശ്രധീ 
യുമെയുയം കർഷകരുമെയുയം ശനതൃത്വത്ിൽ 
ഏമറ്ടുത്് കൃഷി മചയ്ൽ, ക്ഷധീര കർഷക
മര സഹായിക്ക, ശസവനങ്ങളുമെ കാര്
ക്ഷമത, വിവരസാശങ്തികവിദ്യൂമെ 
സഹായശത്ാമെ ശസവനങ്ങൾ ശനരമത് 
നൽകൽ, സ്െമില്ാത് മൂന്ന് അങ്ണ
വാെി മകട്ടിെങ്ങൾക്ക് സ്െയം കമണ്
ത്ി പുതിയ മകട്ടിെയം നിർമ്ിക്കൽ, ഭൂര
ഹിതഭവനരഹിതർക്ക് വധീടുയം സ്െവുയം 
നൽകൽ, കൊ കായിക ഇനങ്ങളിൽ 
മമച്മപ്പട്ട പദ്തി തയ്ാറാക്കൽ, എല്ാ
വർക്യം കുെിമവള്യം, ആശരാഗ് സയംരക്ഷ
ണയം ഉറപ്പാക്കൽ, സയംരയംഭങ്ങൾ ആരയംഭി
ക്കൽ, മാെിന്ശേഖരണയം, പ്ളാസ്റിക് 
മുക് ഗ്ാമപഞ്ായത്്, എമറെ   മാെിന്യം 
എമറെ ഉത്രവാദിത്വയം എന്ന നിെയിൽ 
മാെിന് സയംസ്കരണത്ിനുള് നെപെിക
ൾ എന്നിവ വരുയം വർഷ പദ്തി പ്രവ
ർത്നങ്ങളിൽ പ്രാശയാഗിക സമധീപന
ങ്ങളായി സ്വധീകരിച്ിട്ടുണ്്.

ജധീവനക്കാർ

പ്രസിഡറെ്

മകാണ്് മനൽകൃഷി, 
പച്ക്കറികൃഷി, ഏത്
വാഴകൃഷി എന്നിവ 
മ പ ാ തു ശ മ ഖ െ യ ി ല യം 
പട്ടികജാതി ശമഖെയി
ലയം നെപ്പിൊക്കി.സ്വ
യയംമതാഴിൽ കമണ്ത്തു
ന്നതിൻമറ ഭാഗമായി 
ഓശട്ടാറിക്ഷ, പിക് 
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ആശഗാളതാപനയം, കാൊവസ്ാ വ്
തിയാനയം ഇവയുമെ തിക്ഫെങ്ങ

ൾ അനുഭവിക്ന്ന ഒരു ജനതയ്ക് 
ആേ്വാസയം പകരുന്ന വിവിധ പദ്തിക
ൾ വിഭാവനയം മചയ്യുവാനുയം അവ ഫെപ്രദ
മായി നെപ്പിൊക്കാനുയം 2017-18 വാർഷിക 
പദ്തി കാെയളവിൽ കഴിഞ്ത് 
മൺശറാതുരുത്് ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് 
ശനട്ടമായി കാണുന്നു. ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് 
ശൊകബാങ്് ധനസഹായമായി െഭിച് 2 
ശകാെി രൂപ വിനിശയാഗിച്് ഗവ.എൽ.
പി. സ്കൂൾ, കൃഷി ഭവൻ, ആയൂർ ശവ്വദ 
ആശുപത്ി എന്നിവയ്ക് പുതിയ മകട്ടിെ
ങ്ങൾ സമയബന്ിതമായി പൂർത്ിയാ 
ക്കാനുയം കഴിഞ് പദ്തി കാെയളവിൽ 

സാധിച്ചു.
പട്ടികജാതിക്കാരുമെ വികസനത്ി

നു ശവണ്ി പ്രശത്കയം ഗ്ാമസഭകൾ  വിളി
ച്ചുകൂട്ടുകയുയം അവിമെ ഉയർന്നുവന്ന നി
ർശദേേങ്ങളുമെ അെിസ്ാനത്ിൽ എസ്.
സി വിദ്ാർത്ികൾക്ക് ൊപ് ശൊപ്പ്, 
സസക്കിൾ, പഠനമുറി എന്നധീ പദ്തിക
ൾ നെപ്പിൊക്കി വിദ്ാർത്ികളുമെ പഠ
നനിെവാരയം ഉയർത്തുവാനുയം ഗാർഹിക 
കുെിമവള് കണക്ഷൻ പദ്തി വഴി കുെി
മവള് പ്രശ്നയം പരിഹരിക്ന്നതിനുയം 
കഴിഞ്ഞു. ഇപ്രകാരയം പട്ടികജാതി ശമഖ
െയിൽ വിവിധ പദ്തികൾ കാര്ക്ഷമ
മായി നെപ്പിൊക്ക വഴി എസ്.സി.പി 
ഫണ്് പൂർണ്മായുയം മചെവഴിക്കാൻ സാ

ധിച്ിട്ടുണ്്.
പദ്തി പ്രവർത്നങ്ങൾ സമയബ

ന്ിതമായുയം ഫെപ്രദമായുയം നെപ്പിൊ
ക്കാൻ പഞ്ായത്് ഭരണസമിതിയുമെ 
ദധീർഘവധീക്ഷണശത്ാടു കൂെിയ ഇെമപെ
ലകളുയം കൂട്ടായ പ്രവർത്നങ്ങളുയം വളമര
യധികയം സഹായിച്ിട്ടുണ്്.

2018-19 പദ്തി കാെയളവിൽ 
പഞ്ായത്ിമറെ സമസ്ത ശമഖെയിമെ
യുയം സമഗ് വികസനയം െക്ഷ്മാക്കിയുള് 
പദ്തികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ിരിക്ന്ന
ത്. കാൊവസ്ാ വ്തിയാനയംമൂെയം 
മനൽകൃഷി നേിച്് ശപായതിനാൽ പരി
സ്ിതിക്ക് അനുശയാജ്മായ മനൽകൃഷി 
വികസനവുയം ഒപ്പയം മത്സ്കൃഷിയുയം സയം

ബിനു തെ.
പ്രസിഡറെ്

ജധീവനക്കാർ
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ശയാജിപ്പിച്് കാർഷിക ശമഖെയിൽ നെ
പ്പിൊക്ന്ന സയംശയാജിത മത്സ് 
മനൽകൃഷി വ്ത്സ്തമായ ഒരു പദ്തി
യാണ്. ആശരാഗ് ശമഖെയിൽ നെപ്പിൊ
ക്ന്ന മരുന്ന് രഹിത ജധീവിതസേെി 
ശരാഗ നിയന്തണയം എന്ന പദ്തി വഴി 
ജിയംശനഷ്യം/ശയാഗ മസറെർ സ്ാപിക്ക
ലയം സ്കൂൾ കുട്ടികളുമെ കായികക്ഷമതയ്ക്കുയം 
മാനസിക ഉല്ാസത്ിനുയം ശവണ്ി സ്കൂൾ 
കുട്ടികൾക്ക്  കശനായിയംഗ് കയാക്കിയംഗ് 
പരിേധീെനയം നല്ലയം നെപ്പിൊക്കാനുശദേ
േിക്ന്നു. പരിസ്ിതിക്ക് ഇണങ്ന്ന 
ഒരു ഭവനയം നിർമ്ിച്് നല്കുക എന്ന െക്ഷ്
ശത്ാമെ പരിസ്ിതി സൗഹൃദ ഭവനയം 
എന്ന പദ്തിയുയം രൂപധീകരിച്ിട്ടുണ്്. 

പഞ്ായത്ിമെ അനന്മായ 

ടൂറിസയം - കാർഷിക - മത്സ് ശമഖെകളു
മെ സമഗ് സയംശയാജന സാധ്തകമള 
പരമാവധി പ്രശയാജനമപ്പടുത്ി ഈ ശമ
ഖെകളുമെ സമഗ് വികസനയം സാധ്മാ
ക്ന്നതിന് ശവണ്ി സയംശയാജിത സമഗ് 
പദ്തി റിശപ്പാർട്ട്  തയ്ാറാക്കൽ എന്ന 
പദ്തിയുയം പ്രവർത്നശമഖെയിലണ്്. 
മത്സ്കുളങ്ങളിൽ സയംരക്ഷണ ക്ാമറ തുെ
ങ്ങിയ നൂതനപദ്തികൾ ഉൾമപ്പമെ 
പഞ്ായത്ിമെ സമഗ് വികസനയം െക്ഷ്
മാക്കിയുള് പദ്തികളാണ് 2018-19 
വാർഷിക പദ്തിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ിരി
ക്ന്നത്.കൂൊമത കഴിഞ് സാ്ത്ിക 
വർഷയം മൺശറാതുരുത്്  പഞ്ായത്ിന് 
അഭിമാനമായി 100% നികുതി പിരിവ് 
സകവരിക്കാനുയം കഴിഞ്ത് ഇരട്ടി മധുരയം 

ഭരണസമിതി

നല്കുന്നു. ഒരു ശപ്രാസികയൂഷൻ ശനാട്ടധീസ് 
ശപാലയം നല്ാമതയാണ് മുഴുവൻ 
നികുതിയുയം പിരിമച്ടുക്കാൻ കഴിഞ്ിട്ടു
ള്ത് എന്ന വസ്തുത വളമര സശന്ാഷപ്രദ
മാണ്.  

മഹാത്ാഗാന്ി ശദേധീയ ഗ്ാമധീണ 
മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിയിൽ 2017-18 സാ്
ത്ിക വർഷയം 1,30,00,000/- (ഒരു ശകാെി 
മുപ്പത് െക്ഷയം) രൂപ മചെവഴിക്കാൻ 
സാധിച്ചു. ഏകശദേയം 10 കി.മധീ ശറാളയം 
കയർ ഭൂവസ്തയം ഉപശയാഗിച്് ശതാടുകൾക്ക്  
സയംരക്ഷണഭിത്ി നിർമ്ിക്ന്നതിനുയം 
കൂൊമത 224 മധീറ്ശറാളയം ശകാൺക്രധീറ്്  നെ
പ്പാതകൾ നിർമ്ി ക്ന്നതിനുയം സാധിച്ിട്ടു
ണ്്.         
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പൂമയംഗെയം ഗ്ാമപഞ്ായത്് വാർഷിക
പദ്തി നൂറേതമാനയം മചെവഴിക്

ന്നതിന് ചിട്ടയായ പ്രവർത്നങ്ങളാണ് 
നെത്ിയത്. ആസൂത്ണ സമിതി അയം
ഗധീകാരവുയം മവറ്ിയംങ്യം കഴിഞ്തിനുശേ
ഷയം മഡശപ്പാസിറ്് പ്രവർത്ികൾ നെപ്പാ
ക്കി. അതിനുശേഷയം ഗ്ാമസഭകൾ 
ശചരുകയുയം ഗുണശഭാക്ാക്കമള മതര
ഞ്ടുക്കയുയം മചയ്. ഗുണശഭാക്തൃെിസ്റ് 
യഥാസമയയം തമന്ന നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാ
ഗസ്ർക്ക് നല്കുകയുയം മചയ്. 

ശേഷയം ഓശരാ മപ്രാജക്റിമറെയുയം ഗു
ണശഭാക്ാക്കളുമെ മധീറ്ിയംഗ് അതാത് സ്റാ
റെിയംങ്ങ് കമ്ിറ്ികളുമെ ശനതൃത്വത്ിൽ 
പ്രശത്കയം വിളിച്ചു ശചർത്് മപ്രാജക്റ് 
സയംബന്മായ കൃത്മായ വിവരങ്ങൾ ഗു
ണശഭാക്ാക്കൾക്ക് നല്ി. 

മപ്രാജക്റ്റുകളുമെ നിർ വ്വഹണത്ിൽ 
ഏറ്വുയം പ്രധാന പങ്വഹിക്ന്ന നിർ വ്വ

ഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമായി സ്റാറെിങ്ങ് 
കമ്ിറ്ി മചയർമാൻ നിരന്രയം ബന്
മപ്പടുകയുയം നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രു
മെ മധീറ്ിയംഗുകൾ എല്ാ മാസവുയം ശചർന്ന്  
മപ്രാജക്റ് പ്രവർത്നങ്ങൾ കൃത്മായി 
വിെയിരുത്തുകയുയം വധീഴ്ചകളുയം കുറവുകളുയം 
കണ്റിഞ്് അവ പരിഹരിക്ന്നതിനു
ള് നിർശദേേങ്ങൾ നല്കുകയുയം മചയ്.  ഗു
ണശഭാക്ാക്കളുമായുള് നിരന്ര സ്

ർക്കയം  മൂെയം ഭവന നിർമ്ാണയം, ശമൽക്കൂര 
മാറ്ൽ, വധീെ് വാസശയാഗ്മാക്കൽ 
മുതൊയ മപ്രാജക്റ്റുകൾ സമയബന്ിത
മായി പൂർത്ധീകരിക്ന്നതിന് സാധിച്ചു. 
സാശങ്തികാനുമതി ആവേ്മായിട്ടുള് 
മപ്രാജക്റ്റുകളിൽ അത് െഭിച്തിനുശേ
ഷയം മെണ്ർ നെപെികൾ പൂർത്ധീകരിച്് 
കരാറകാരുമെ ശയാഗയം വിളിച്ചു ശചർത്്  
പ്രവൃത്ികൾ സമയബന്ിതമായി പൂ

ർത്ധീകരിശക്കണ്തി
മറെ ആവേ്കത ശബാ
ധ്മപ്പടുത്തുകയുയം മചയ്. 
നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗ
സ്മറെയുയം ഭരണസമി
തിയുമെയുയം നിരന്ര
മായ ഇെമപെലകൾ 
മൂെമാണ് മപ്രാജക്റ്റുകൾ 
കാര്ക്ഷമവുയം സമയബ
ന്ിതവുമായി പൂർത്ധീക
രിക്വാൻ കഴിഞ്ത്.

ഓശരാ സാ്ത്ി
കവർഷവുയം അവസാനി
ച് ശേഷയം പദ്തി പൂ
ർത്ധീകരണത്ിനായി 
പ്രവർത്ിച് എല്ാ ജധീവ

നക്കാരുമെയുയം ഒരു ശയാഗയം പഞ്ായത്് 
ഓഫധീസിൽ  ശചരുകയുയം പഞ്ായത്് ഭര
ണസമിതി അവമര അനുശമാദിക്കയുയം 
മചയ്യുന്നു. ഈ ശയാഗയം വരുയം വർഷങ്ങളി
ലയം പദ്തി പ്രവർത്നങ്ങൾ സമയബ
ന്ിതമായി പൂർത്ധീകരിക്ന്നതിന് 
ഉശദ്ാഗസ്ർക്ക് പ്രശചാദനശമകുന്നു.

പൂമയംഗെയം ഗ്ാമപഞ്ായത്ിൽ 2017-
18 സാ്ത്ിക വർഷത്ിൽ 100 % 
നികുതി പിരിവ് െക്ഷ്യം മവച്് മസപ്യം
്ർ മാസത്ിൽ തമന്ന പഞ്ായത്ി
മെ എല്ാ മകട്ടിെ ഉെമകൾക്യം  ഡിമാറെ് 

വർ� രവാനജ�് 
പ്രസിഡറെ്
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പ്രസിഡറെ്
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ശനാട്ടധീസ് നല്ി. ഇതിനായി കുടുയംബ 
ശ്രധീയുമെ പ്രവർത്നയം പൂർണ്മാ യുയം ഉപ
ശയാഗമപ്പടുത്ി. തുെർന്ന്  എല്ാ വാർഡുക
ളിലയം ക്ാ്് കളക്ഷൻ സയംബന്മായ 
ശനാട്ടധീസ് വിതരണയം മചയ്യുകയുയം മപാതുജ
നങ്ങളുമെ അറിവിശെക്കായി സമക്ക് 
അനൗൺസ് മമറെ് നെത്തുകയുയം മചയ്. 
പിന്നധീെ് എല്ാ വാർഡുകളിലയം ക്ാ്് കള
ക്ഷൻ സയംഘെിപ്പിക്കയുണ്ായി. വാർഡ് 
മമ്ർമാരുമെ ശനതൃത്വത്ിൽ നികുതി 
അെയ്ക്കുവാൻ ബാക്കിയുള് എല്ാ 
മകട്ടിെ ഉെമകമളയുയം സമധീപിച്് 
നികുതി അെവാക്ന്നതിന് അഭ്
ർത്ന നല്കുകയുയം 50 മുതൽ 100 
വധീടുകൾ ശകന്ദധീകരിച്് വധീണ്ടുയം 
ക്ാ്് കളക്ഷൻ നെത്തുകയുമുണ്ാ
യി. ഗ്ാമസഭകളിലയം മപാതുപരിപാെി
കളിലയം ഞായറാഴ്ചകളിൽ പള്ികളി
ലയം സ്കൂളുകളി ലയം നികുതി 
അെവാക്ന്നതിനുള് അറിയിപ്പുകൾ 
നൽകുകയുമുണ്ായി. തുെർന്ന്  ധനകാ
ര് സ്റാറെിങ്ങ് കമ്ിറ്ി രണ്ാഴ്ചയിമൊ

യത്ിൽ ജധീവനക്കാരുമെ ശയാഗയം 
ശചർന്ന് നികുതി പിരിവ് ഊർജ്ിതമാ
ക്ന്നതിനുശവണ് നെപെികൾ എടുക്ന്ന
തിന് തധീരുമാനിച്ചു. അെഞ്ഞുകിെക്ന്ന 
വധീട്ടുകാരുമെ ശഫാൺ ന്റകൾ ശേഖരി
ച്് അവരുമായി ബന്മപ്പടുകയുയം മചയ്. 
അതിമനല്ായം ഭരണസമിതിയുമെ പൂർണ്
മായ പിന്തുണ െഭിച്ിരുന്നു. െവറകൾക്ക് 
മസപ്യം്ർ മാസത്ിൽ തമന്ന ഡിമാറെ് 
ശനാട്ടധീസ് നല്കുകയുയം അവമര ശഫാണിലൂമെ 
നിരന്രമായി ബന്മപ്പടുകയുയം മചയ്. 
അതിമറെ ഫെമായി ജനുവരി 31 ന് തമന്ന 
നികുതി പിരിവ് പൂർത്ധീകരിക്വാൻ 
സാധിച്ചു.

ഭരണസമിതി

ജധീവനക്കാർ

രിക്കൽ ശയാഗയം ശചർന്നുയം പഞ്ായത്് 
കമ്ിറ്ി ശചരുന്ന ശവളകളിലയം  നികുതി 
പിരിവ് വിെയിരുത്തുകയുയം ജധീവനക്കാ
ർക്ക്   ആവേ്മായ നിർശദേേങ്ങൾ നല്കു
കയുയം മചയ്യുകയുണ്ായി. കൂൊമത പഞ്ാ



കണ്ണൂർ  ജില്യിമെ തളിപ്പറ്് ശ്ാ 
ക്ക് പഞ്ായത്ിമറെ  പരിധിയിൽ 

ഉൾമപ്പടുന്നതാണ് പട്ടുവയം ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്്. 1979 ൊണ് തളിപ്പറ്് പഞ്ായ
ത്ിമറെ ഭാഗമായിരുന്ന പട്ടുവയം ഗ്ാമയം 
പട്ടുവയം പഞ്ായത്ായി രൂപയം 
മകാണ്ത്.  16.85 ച.കി.മധീ. മാത്യം വിസ്തധീ

ർണ്മുള് പട്ടുവയം പഞ്ായത്ിമറെ കിഴക് 
ഭാഗയം തളിപ്പറ്് മുൻസിപ്പാെിറ്ിയുയം  
വെക്ക് കുപ്പയം പൂഴയുയംമതക്ക് മവള്ിക്കധീൽ 
പുഴയുയം പെിഞ്ാറ് ഈ രണ്് പുഴകളുയം 
ശചർന്ന പഴയങ്ങാെി പുഴയുമെ ഭാഗവുമാ
ണ്.  പുഴകളിൽ ഉപ്പ് മവള്മായതിനാൽ  
കൃഷിയിെങ്ങളിലയം കുെിമവള് ശരോതസ്സു
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 ആനക്കീൽ ചന്ദ്രന്
പ്രസിഡറെ്

ഭരണസമിതിയുയം ജധീവനക്കാരുയം

േട്ടുവലം ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�



കളിലയം  ഉപ്പുമവള്യം കയറന്നത് ഇവിടു
മത് പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്.

2017-18 പദ്തി വർഷയം ആരയംഭയം മുതൽ 
തമന്ന ഭരണസമിതിയയംഗങ്ങളുമെയുയം  
നിർ വഹശണാശദ്ാഗസ്രുമെയുയം ശയാഗയം 
വിളിച്ചുശചർത്്  മുൻ വർഷമത് ശപാരായ്മ
യിൽനിന്നുയം  പാഠങ്ങൾ ഉൾമക്കാണ്ടുമകാ
ണ്,് അവ പരിഹരിക്ന്നതിനാവേ്മായ 
നിർശദേേങ്ങൾ ചർച് മചയ്ത് സമയബന്ിത
മായി പദ്തികൾ നെപ്പിൊക്ന്നതിനാവ
േ്മായ പ്രവർത്നങ്ങൾ സ്വധീകരിക്ക
യുയം അവ കൂട്ടുത്രവാദിത്ശത്ാമെ 
നെപ്പിൊക്ന്നതിനാവേ്മായ നെപെി 
സകമക്കാള്ളുകയുയം മചയ്. കൂൊമത പദ്തി 
പ്രവർത്നങ്ങളുമെ ശമൽശനാട്ടവുയം അവ
ശൊകനവുയം ബന്മപ്പട്ട സ്റാറെിയംഗ് കമ്റ്ി
കൾ കൃത്മായുയം നെത്തുകയുയം ആവേ്
മായ നിർശദേേങ്ങൾ നിർ വഹശണാ 
ശദ്ാഗസ്ർക്ക്  യഥാസമയയം നൽകുക
യുയം മചയ്.  ഇപ്രകാരയം  ഭരണസമിതിയുമെ
യുയം നിർ വഹശണാശദ്ാഗസ്രുമെയുയം ജധീ
വനക്കാരുമെയുയം കൂട്ടായ പരിശ്രമത്ി 
ലൂമെ െഭ്മായിട്ടുള് തുക മികച് 
രധീതിയിൽ മചെവഴിച്് പദ്തി പ്രവ
ർത്നങ്ങൾ വിജയകരമാക്കി ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്ിമന മുൻനിരയിൽ എത്ിക്
ന്നതിന്  സാധിച്ിട്ടുണ്്.  2017-18 
വർഷമത് പദ്തിയിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി 
പുതിയ പഞ്ായത്് ഓഫധീസ് മകട്ടിെ
ത്ിനുമുകളിൽ  ശൊകബാങ്് ധനസഹാ
യശത്ാമെ 15 kw സ്ാപിതശേഷി ഉള് 
സൗശരാർജ് പാനലകൾ സ്ാപിച്് 
സവദയുതി ഉൽപാദിപ്പിച്്  മക.എസ്.ഇ.
ബിക്ക് നൽകി വരുന്നുണ്്. കൂൊമത 

ആയുർ ശവദ ഡിമസ്പൻസറിക്കായി  
ആധുനിക  സൗകര്ങ്ങശളാടു കൂെിയ 
മകട്ടിെയം, കൂത്ാട്ട് ശമാഡൽ അങ്ണവാ
െി മകട്ടിെയം, മാർക്കറ്ിയംഗ് മസറെർ 
മകട്ടിെയം എന്നിവയുയം നിർമ്ിച്ിട്ടുണ്്..  
ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിമറെ  വിവിധ പദ്തി
കളിൊയി പൂർത്ിയാകാതിരുന്ന എല്ാ
വധീടുകളുയം സെഫ് പദ്തിയിലൾമപ്പടു

ത്ി  മാർച്് ആദ്വാരയം തമന്ന 
പൂർത്ധീകരിക്ന്നതിന് സാധിച്ചു.  
2017-18 സാ്ത്ികവർഷത്ിൽ നികു
തികളുയം  ഫധീസുകളുയം പൂർണ്മായുയം പിരി
മച്ടുത്ിട്ടുണ്്.

2018-19 സാ്ത്ിക വർഷത്ിൽ കാ
ർഷികശമഖെയ്ക്കുയം സെഫ് പദ്തിക്യം 
ഊന്നൽ നൽകിയാണ് പദ്തികൾ രൂപധീ
കരിച്ിട്ടുള്ത്. തരിോയികിെന്നിരുന്ന 45 
മഹക്ടർ സകപ്പാെ് ഭൂമിയുൾമപ്പമെ 237 
മഹക്ടറിൽ മനല്ലുൽപാദനയം നെത്തുന്ന
ശതാമെ  ഭക്ഷ് സ്വയയം പര്ാപ്തയിശെക്ക്  
ഈ പഞ്ായത്ിമന എത്ിക്ക എന്ന
താണ് ഗ്ാമപഞ്ായത്് വിഭാവനയം മച
യ്തിട്ടുള്ത്.

ജധീവനക്കാർ

പ്രസിഡറെ്
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ഭരണസമിതി

ജധീവനക്കാർ



വെിയപറ് ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിമെ 
2017-18 വർഷമത് പദ്തി സർക്കാ

റിമറെ നിർശദേേ പ്രകാരയം 2017 ജൂൺ 9ന് 
ശചർന്ന ഡി.പി.സി ശയാഗയം അയംഗധീകരി
ക്കയുയം പഞ്ായത്ിമറെ വാർഷിക 
പദ്തി നെത്ിപ്പുമായി ബന്മപ്പട്ട പ്ര
വർത്ന കെണ്ർ 2017 മസപ്യംബർ 9 ന് 

തയ്ാറാക്കയുയം മചയ്തിരുന്നു. ഇയംപ്ിമമ
റെിയംഗ് ഓഫധീസർമാമര വികസന സ്റാ
റെിയംഗ് കമ്ിറ്ി ശയാഗങ്ങളിൽ വിളിച്് 

ഓശരാ പദ്തിയുശെയുയം പ്രവർത്നയം 
അവശൊകനയം നെത്തുകയുയം തുെർ പ്രവർ
ത്നയം സയംബന്ിച്് ആവേ്മായ നിർ
ശദേേങ്ങൾ നൽകുകയുയം മചയ്യുകയുണ്ാ
യിരുന്നു.

കാസർശഗാഡ് ജില്യിമെ ഏറ്വുയം 
പിശന്നാക്കയം നിൽക്ന്ന പഞ്ായത്തുക
ളിൽ ഒന്നായ വെിയപറ് ഗ്ാമ പഞ്ാ
ത്ിൽ അെിസ്ാന വികസനയം ഒരുക്
ന്നതിനു ശവണ്ിയുയം പഞ്ായത്ിമെ 
ജനങ്ങളുമെ ആശരാഗ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്
ന്നതിനു ശവണ്ിയുയം സപ്രമറി മഹൽത്് 
മസറെറിമെ അെിസ്ാന സൗകര്യം വി
പുെധീകരിക്ന്നതിന് ശൊക ബാങ്് ധന
സഹായയം ഉപശയാഗിച്് പി.എച്്.സി 
ശകാ്ൗണ്ിൽ ആധുനിക ൊബ് സൗക
ര്ശത്ാടു കൂെിയുള് പുതിയ മകട്ടിെയം നി

 എം.ടി. അബ്ദുൾ ജബ്വാർ
പ്രസിഡറെ്

ഭരണസമിതി
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വലനിയേറമ്പ ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�



മകട്ടിെയം പണി കഴിപ്പിച്ചുയം അതിനുശവ
ണ്ി 72,14,885 തുക മചെവഴിക്കയുയം 
മചയ്തിട്ടുണ്്. വെിയപറ് ഗ്ാമ പഞ്ായ
ത്ിമറെ 2018-19 വർഷമത് വാർഷിക 
പദ്തി 2018 മാർച്് 26 ന് ജില്ാ ആസൂത്
ണസമിതിയുമെ അയംഗധീകാരയം െഭിച്ിട്ടു
ണ്്. 2018-19 വർഷയം 81 പദ്തികളാണ് 
വാർഷിക പദ്തിയിൽ ഉൾമപ്പടുത്ിയി
ട്ടുള്ത്. 2018-19 വർഷയം പഞ്ായത്ിമറെ 
പദ്തി വിഹിതമായി 1,39,57,000 തുക 
മാത്മായതിനാൽ നൂതന പദ്തികളാ
യി ഒന്നുയംതമന്ന ഉൾമകാള്ിക്കാൻ സാ

ധിച്ിട്ടില്.
മഹാത്ാഗാന്ി ശദേധീയ 

ഗ്ാമധീണ മതാഴിലറപ്പ് പദ്തിയി
ൽ 2017-18 വർഷയം കയർ ഭൂവസ്തയം 
ഉപശയാഗിച്് 14,15,984 രൂപ 
മചെവിൽ മമറ്ധീരിയൽ ശകായം
ശപാണറെ് വർക്കായി ബണ്് നിർ
മ്ാണയം പൂർത്ധീകരിച്ിട്ടുണ്്. കാ
യെിനാലയം കെെിനാലയം ചുറ്മപ്പട്ട 
പഞ്ായത്ിൽ കയർ ഭൂവസ്തയം 
ഉപശയാഗിച്് 8766 ച.മധീ സ് ക്വ
യർ ബണ്് നിർമ്ാണയം ഈ 
വർഷയം പൂർത്ധീകരിച്ിട്ടുണ്്. 
കയർ ഭൂവസ്ത പ്രവൃത്ിയിൽ 
മാത്യം 3080 മതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 
സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്്.    

ർമ്ിക്കയുയം അനുബന് സാധന സാമ
ഗ്ികൾ വാങ്കയുയം മചയ്. പഞ്ായ 
ത്ിൽ ോരധീരിക-മാനസിക മവല്ലുവിളി

കൾ അനുഭവിക്ന്നവർ ഏമറയുള്തി
നാൽ ബഡ് സ് റിഹാബിെിശറ്ഷൻ 
മസറെർ സ്ാപിക്ന്നതിനുശവണ്ി 

ജധീവനക്കാർ
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പത്നയംതിട്ട ജില്യുമെ മതക്ക് 
കിഴക്ക് ഭാഗത്ായി സ്ിതി മചയ്യു

ന്ന ശകാട്ടയയം ജില്യുമായി അതിരു പങ്ി
ടുന്ന ഒരു മകാച്ചു ഗ്ാമമാണ് ആനിക്കാെ്. 
വ ി ക സ ന ത് ി ശ െ ക്ക് 
കുതിച്ചുയർന്നുമകാണ്ിരിക്ന്ന ഈ 
ഗ്ാമയം ശനരിടുന്ന രണ്ടു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങ
ളാണ് യാത്ാശക്േവുയം 
കുെിമവള്ക്ഷാമവുയം. സർക്കാർ ഗ്ാമധീണ 
ശുദ്ജെപദ്തിയിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി ഗ്ാ
മപഞ്ായത്് സഹകരണശത്ാമെ 36 
ശകാെി രൂപ മുതൽമുെക്കി സമ്പൂർണ് കുെി
മവള് പദ്തി ഈ പഞ്ായത്ിൽ പൂർ
ത്ധീകരിച്ചുമകാ ണ്ിരിക്ന്നു. 19.5 ചതുര
ശ്ര കിശൊമധീറ്ർ വിസ്തൃതിയുള് ഈ 
പഞ്ായത്ിൽ 13 വാർഡുകളാണ് 
ഉള്ത്.

2017-18 വർഷയം പഞ്ായത്ിമറെ പി
ശന്നാക്കാവസ് പരിഗണിച്് ശൊകബാ
ങ്് സഹായശത്ാമെ സർക്കാർ അനുവദി
ച് 2 ശകാെി രൂപ മചെവഴിച്് പുതുതായി 
നിർമ്ിച് പ്രാഥമികാശരാ ഗ്ശകന്ദത്ി
മറെ മകട്ടിെയം ഈ പഞ്ായത്ിമറെ അഭി
മാനസ്തയംഭമായി നിെമകാള്ളുന്നു. ഈ 
പഞ്ായത്ിമറെ പദ്തിപ്രവർത്നങ്ങ
ളിൽ കാർഷികശമഖെയ്ക്കുയം മൃഗസയംര
ക്ഷണ ശമഖ െയ്ക്കുയം 
ശക്ഷമപ്രവർത്നങ്ങൾക്യം പ്രശത്ക 
പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്്. അന്യം 
നിന്നു ശപാകുന്ന മനൽകൃഷി 
പുനരുദ്രിച്് ഈ വർഷയം പഞ്ായത്് 

ലിയവാക്കത്് അലിക്കുഞ്്
പ്രസിഡറെ്

ഭരണസമിതി
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ആനനിക്കൊട� ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�



ഗുണനിെവാരമുള് വിത്തുകൾ ഉപശയാ
ഗിച്് തരിശു നിെങ്ങൾ പഞ്ായത്ിമറെ 
ശനതൃത്വത്ിൽ ഏമറ്ടുത്് മനൽകൃഷി 
ശപ്രാൽസാഹിപ്പിച്ചു. തുെർന്നുള് വർഷ
ങ്ങളിലയം മനൽകൃഷിക്ക് മുന്ിയ പരിഗ
ണന നൽകി മനൽകൃഷിമയ ശപ്രാൽസാ
ഹിപ്പിക്വാനുമാണ് പദ്തി വിഭാവനയം 
മചയ്യുന്നത്. പാെിന് സബ് സിഡി, കാ
െിത്ധീറ്ക്ക് സബ് സി ഡി, കന്നുകുട്ടി 
പരിപാെനയം തുെങ്ങിയ മുൻകാെ പദ്തി
കളുയം ഈ വർഷയം തുെരുന്നതാണ്. 2018-
19 സാ്ത്ികവർഷയം 
മൃഗസയംരക്ഷണവകുപ്പുമായി സയംശയാജി
പ്പിച്ചു മകാണ്് മൃഗങ്ങളിൽ ചിപ്പ് ഘെിപ്പി
ക്ന്ന നൂതന ശപ്രാജക്ട് ആവിഷ് ക്കരി
ക്കാൻ തധീരുമാനിച്ിട്ടുണ്്. ഇതിലൂമെ 
ഉല്പാദനശമഖെയിൽ മൃഗസയംരക്ഷണ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ കാര്ക്ഷമമാക്കാൻ 
സാധിക്യം.  

വാർഡ് തെത്ിൽ ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ 
വിളിച്ചുകൂട്ടി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുമെ ഉന്നമ
നത്ിനാവേ്മായ കാര്ങ്ങമളപ്പറ്ി 
ചർച് മചയ്യുകയുയം അതിമറെ അെിസ്ാന
ത്ിൽ പദ്തികൾക്ക് രൂപയം നൽകുക
യുയം മചയ്യുന്നു. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ 
വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഗാർഹിക വാട്ടർ കണ
ക്ഷൻ നൽകിയുയം പട്ടികജാതി  വിഭാഗ
ത്ിൽമപ്പട്ടവരുമെ ഉന്നമനത്ിനായി 
പ്രശത്കമായി അവരവരുമെ ശമഖെ
യിൽ ശയാഗയം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുമെ ബു
ദ്ിമുട്ടുകൾ മനസിൊക്കി പ്രശദേത്ിനുയം 
ഈ വിഭാഗത്ിൽ മപട്ടവരുമെ ശക്ഷമ
ത്ിനു ശവണ്ിയുള് പദ്തികൾ ആവി
ഷ് കരിച്ചുയം കൃത്മായ ശമാണിട്ടറിയംഗിന് 
വിശധയമായുയം പരാതി രഹിതമായുള് 
നിർവഹണയം നെത്ിയുയം പദ്തികൾ 
എല്ായം തമന്ന നെപ്പിൊക്കിയാണ് ഈ 
ശമഖെയിൽ െക്ഷ്യം സകവരിച്ത്.

പാർപ്പിെശമഖെയിൽ ഏമറ ശനട്ട
ങ്ങൾ സകവരിക്വാൻ ആനിക്കാെ് ഗ്ാ
മപഞ്ായത്ിന് സാധിച്ചു. സെഫ് പാർ
പ്പിെ പദ്തിയിൽ ഉൾമപ്പട്ട മുഴുവൻ 
വധീടുകളുയം ഈ വർഷത്ിൽ തമന്ന നിർ
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പദ്തി നിർ വ്വഹണത്ിൽ ക്രിയാത്
കമായ ഇെമപെലകളിലൂമെ തുെർച്

യായി മികച് മചെവു േതമാനവുയം ഉപയു
ക്തയുയം സകവരിക്വാൻ കഴിഞ് 
തിമറെ നിർ വൃതിയിൊണ് ആെപ്പുഴ ജില്
യിമെ വധീയപുരയം ഗ്ാമപഞ്ായത്്. തുെ
ർച്യായി പദ്തി വിനിശയാഗയം നൂറേത
മാനത്ിനടുത്് മചെവഴിച്ചു ശപാരുന്നു. 
2017-18 ലയം പദ്തി നിർ വ്വഹണവുയം 
നികുതി പിരിവുയം കാര്ക്ഷമമായി നെത്ി 
സയംസ്ാനമത് പഞ്ായത്തുകളിൽ മു
ൻനിരയിമെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

നവശകരള മിഷമറെ ഭാഗമായി 
ആർദ്രയം, മപാതു വിദ്ാഭ്ാസ സയംരക്ഷണ 
യജ്ഞയം എന്നിവയിലൾമപ്പടുത്ി 
പുതുതായി ഒന്നരശക്കാെി രൂപ മചെവിൽ 
ശൊകബാങ്് സഹായശത്ാമെ ആശുപ
ത്ി മകട്ടിെങ്ങൾ, സ്ക്കൂൾ മകട്ടിെങ്ങൾ 
എന്നിവ നിർമ്ിച്ചു. ഉത്പാദന ശമഖെയി
ൽ കാർഷിക പ്രാധാന്മുള് പഞ്ായ
ത്ാകയാൽ മനൽകർഷകർക്യം  പച്ക്ക
റി കൃഷിക്കാർക്യം കൂെിമചെവ് ഇന 
ത്ിൽ ഗണ്മായ തുക സബ്സിഡിയാ
യി നല്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇതിലൂമെ 2017 
വർഷത്ിൽ കനത് കൃഷിനാേയം മൂെമു
ണ്ായ സാ്ത്ിക ശക്േത്ിൽ നിന്നുയം 
കർഷകമര ഒരു പരിധി വമര ശമാചിപ്പി
ക്വാൻ കഴിഞ്ഞു. ഗ്ാമധീണ ശമഖെയി
മെ വനിതകൾക്കായി ആടു വളർത്ൽ 

പദ്തി വിജയകരമായി നെപ്പിൊക്കി. 
മപാതു വിഭാഗത്ിലയം പട്ടികജാതി വിഭാ
ഗത്ിലമുള് വ്ക്ികളുമെ ഭവന പുനരു
ദ്ാരണയം  നെപ്പിൊക്കി ശപപ്പർ ബാഗ് നി
ർമ്ാണ യൂണിറ്് ആരയംഭിച്ത് എടുത് 
പറയത്ക്ക ശനട്ടമാണ്. കുട്ടനാെ് പാശക്ക
ജിൽ ഉൾമപ്പടുത്ി നെപ്പിൊക്കിയതുയം 
മുെങ്ങി കിെന്നതുമായ അഞ്ചു ആർ ഓ പ്ാ
ന്കൾ പ്രവർത്ന ശയാഗ്മാക്വാനുയം 
സാധിച്ചു.

പദ്തി നിർ വ്വഹണത്ിമറെ  ആരയംഭയം 
മുതൽ നിർ വ്വഹണ പുശരാഗതിയിൽ 
പഞ്ായത്് എന്നുയം മുൻനിരയിൽ തമന്ന
യായിരുന്നു. നിർ വ്വഹണ പുശരാഗതി കൃ
ത്മായി ശമാണിട്ടറിങ്ങ് നെത്ിയതിലൂമെ
യാണ് ഇതു സാധ്മായത്. രണ്ാഴ്ചയി 
മൊരിക്കൽ ഓശരാ പദ്തികളുമെയുയം നി
ർ വ്വഹണത്ിമറെ അവസ് കൃത്മായി 
പരിശോധിക്കയുയം ശവണ്ടുന്ന മാർഗ്ഗനി
ർശദേേങ്ങൾ നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്ർക്ക്  
നല്കുകയുയം മചയ് ശപാന്നിരുന്നു. വ്ക്മായ 
ഒരു നിർ വ്വഹണ കെണ്ർ ആദ്മമ തമന്ന 
തയാറാക്കയുയം അതിനനുസൃതമായി കാ
ര്ങ്ങൾ ക്രമമപ്പടുത്തുകയുയം മചയ്തിരുന്നതി
നാൽ ശനട്ടങ്ങളുയം ശകാട്ടങ്ങളുയം വിെയിരു
ത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

മെൻഡർ ശസവിങ്ങ്സ് ഉൾമപ്പമെയു
ള് ശസവിങ്ങ്സ് തുകകൾ കൃത്മായി 

പുതിയ പദ്തികളുമെ രൂപധീകരണത്ിനുയം 
നെത്ിപ്പിനുയം ഉപശയാഗിച്ചു. ഈ പദ്തി
കൾ സമയബന്ിതമായി തമന്ന ഏമറ്ടു
ക്ന്നതിനുയം നിഷ്കർഷത പുെർത്ി. ഗുണ
ശഭാക്ാക്കമള പരിപാെികളിശെക്ക് ആക 
ർഷിക്ന്നതിനായി എഗ്ിമമറെ് ശമളകൾ 
സയംഘെിപ്പിച്ചു. ഓശരാ പഞ്ായത്് അയം
ഗത്ിമറെയുയം സജധീവമായ ഇെമപെലക
ൾ പ്രവൃത്ികളുമെ നിർ വ്വഹണത്ിൽ 
എന്നുയം മുതൽ ക്കൂട്ടായിരുന്നു.

നിർ വ്വഹണ ഉശദ്ാഗസ്രുമെ ക്രി
യാത്കമായ സഹകരണയം പദ്തിയുമെ 
നെത്ിപ്പിൽ പ്രശത്കയം എടുത്തു പറയ
ത്ക്കതാണ്. ഗുണശഭാക്ാക്കമള കൃത്
മായി പിന്തുെർന്ന് ആനുകൂെ്ങ്ങൾ യഥാ
സമയത്് നല്കുന്നതിന് ഇവർ കാട്ടിയ 
ജാഗ്ത പ്രശത്കയം പ്രസ്താവ്മാണ്.

വരുയംവർഷങ്ങളിൽ പദ്തി പ്രവ
ർത്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മമച്മപ്പട്ട 
ജനകധീയ പങ്ാളിത്മാണ് െക്ഷ്മിടു
ന്നത്. ഒപ്പയം ഉല്പാദന വർദ്നവ്, 
വരുമാന വർദ്നവ് എന്നിവയുയം ഉന്ന
മാക്ന്നുണ്്. ഇതിശെക്കായി ഏമറ്ടു
ത്ിരിക്ന്ന പദ്തികൾ എല്ായം 
തമന്ന വ്ക്മായ പഠനത്ിമറെ അെി
സ്ാനത്ിൽ രൂപമപ്പടുത്ിയതാണ്. 
ഗുണശഭാക്ാക്കളുമെ എണ്യം ഉൾമപ്പ
മെയുള് സൂക്ഷ്മ വിേദായംേങ്ങൾ 
ശപാലയം പഠനങ്ങൾക്ക് വിശധയമാക്കി
യാണ് ഏമറ്ടുത്ിരിക്ന്നത്.  

വനിജയത്നിനു േനിന്നില് ക്നിയൊത്മ�ത
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പ്രസവാേ് കുമവാർ എന്. 
പ്രസിഡൻറ്

വീയപുരലം ഗ്ൊമ േഞ്ൊയത്�



ഇച്ാേക്ിയുള് മനസ്സുണ്ങ്ിൽ ഒരു 
പരിമിതിക്യം നമമ് കധീഴ് മപ്പടുത്തുവാനാ
കില് എന്ന് മതളിയിക്കയാണ് കണ്ണൂർ 
ജില്യിമെ ഏരുശവശ്ി ഗ്ാമപഞ്ായ 
ത്ിമെ ക്ാർക്ക് രജധീഷ് സി.മക. മചറ
പ്പത്ിമെ ശപാളിശയാ ബാധിച്് അരയ്ക്കു
കധീമഴ തളർച്യാൽ ക്രറ്്ച്സിമറെ സഹാ
യത്ിൽ മാത്യം നെക്കാനാവുന്ന രജധീഷ് 
3,45,053 കുെിശ്ികയുയം 9,38,767 തന്നാ
ണ്് നികുതിയുയം ഉൾമപ്പമെ 12,83,820 
രൂപ പിരിക്വാനുള് 1208 ഡിമാന്കളു
ള് പഞ്ായത്ിമെ 9 - ായം വാർഡിൽ  
100 % നികുതി പിരിച്ാണ് പഞ്ായത്് 
ജധീവനക്കാർക്കിെയിമെ അഭിമാന താര
മായത്. 

2007 ഒശക്ടാബർ 10ന് പഞ്ായത്് 
സർവ്വധീസിൽ പ്രശവേിച് രജധീഷ് 2017 
ആഗസ്റ് 25 മുതൊണ് ഏരുശവശ്ി ഗ്ാമ
പഞ്ായത്ിൽ ശസവനയം ആരയംഭിക്
ന്നത്.

എല്ാ നികുതിദായകർക്യം യഥാസ
മയയം ഡിമാറെ് ശനാട്ടധീസയച്ചു, ഭരണ 
സമിതി അയംഗങ്ങളിൽ നിന്നുയം വിവിധ 
സയംഘെനകളിൽ നിന്നുയം (ഇെവക ഡയറ
ക്ടറി മുതൊയവ വഴി) നികുതിദായകരു
മെ ശഫാൺ ന്ർ സയംഘെിപ്പിച്് 
അവധി ദിവസങ്ങളുൾമപ്പമെ ഓഫധീസിൽ 
ഇരുന്ന്, ശഫാൺ വിളിച്് നികുതി ഒടുക്
ന്ന കാര്യം എല്ാവമരയുയം ഓർമ്ിപ്പി
ക്യം. (പഞ്ായത്ിമെ എല്ാവാർഡുക
ളിലയം പ്രശയാഗിച് ഈ രധീതിക്ക് വെിയ 
പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ായിട്ടുള്ത്.) കുെി
ശ്ിക ഉൾമപ്പമെ നികുതി ഒടുക്വാൻ 
ബാക്കി ഉണ്ായിരുന്നവർക്ക് സമയബ

ന്ിതമായി ആർ.ആർ ശനാട്ടധീസ് അയക്
കയുയം ജപ്ി / ശപ്രാസികയൂഷൻ നെപെികൾ 
ശനരിശെണ്ിവരുമമന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകു
കയുയം മചയ്. അവസാനയം പഞ്ായത്തുവക 
വാഹനസൗകര്യം പ്രശയാജന മപ്പടുത്ി 
അസി.മസക്രട്ടറി, മഹഡ് ക്ാർക്ക്, മറ്് 
ക്ാർക്മാർ എന്നിവരുമെ സഹായ
ശത്ാമെ ഫധീൽഡുതെ പിരിവുകൂെി നെ
ത്ിയശപ്പാൾ ,മചശ്രി വാർഡ് നികുതി 
പിരിവിൽ 100 % …!!!! 

നികുതിപിരിവിനു പുറമമ മതാഴിൽ 
രഹിത ശവതനയം, വിവിധ സാമൂഹ് 
സുരക്ഷ മപൻഷനുകൾ മുതൊയ മസക്ഷ
നുകളുയം രജധീഷ് തൃപ്ികരമായി സകകാ 
ര്യം മചയ്യുന്നു. 

സമൂഹ മാധ്മങ്ങളിലൂമെ രജധീഷിന് 
ഇശപ്പാൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രവഹിക് 
കയാണ്. വാർത് ശ്രദ്യിൽമപ്പട്ട തശദേ
േസ്വയയംഭരണ വകുപ്പ് മന്തി രജധീഷിമന 
ശഫാണിൽ വിളിച്് അഭിനന്ദിച്ചു. 

രജധീഷിമന കൂൊമത ക്ാർക്മാരായ  
േേധീന്ദൻ, മഞ്ജു, പ്രവധീൺ എന്നിവരുമെ 
ഉത്സാഹഭരിതമായ പ്രവർത്നങ്ങളുയം 
മസക്രട്ടറി, അസി.മസക്രട്ടറി, മഹഡ് 
ക്ാർക്ക് എന്നിവരുമെ കൃത്മായ ഏശകാ
പനവുയം ഇെമപെലകളുയം  ഭരണസമിതി 
അയംഗങ്ങളുമെ നിസ്സധീമമായ സഹകരണ
ങ്ങളുയം ഒത്തുശചർത്ശപ്പാൾ, 2017-18 സാ
്ത്ിക വർഷത്ിൽ ഏരുശവശ്ി ഗ്ാമ
പഞ്ായത്ിന് നികുതി പിരിവിൽ 
നൂറശമനിയുമെ മപാൻതിളക്കയം…

(പഞ്ായത്് നയൂസ് സർ വ്വധീസ് )
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