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മ

ശുചിത്വപാഠം പ്രവൃത്തിയാക്കാം

ണ്ണിനെയും മനസ്സിനെയും കുളിരിനാല് നിറച്ചുക�ൊണ്ട് വീണ്ടുമ�ൊരു മഴക്കാ
ലം വിരുന്നിനെത്തി. വേനലിന്റെ അസഹനീയമായ ഉഷ്ണത്തില് നിന്നും
മ�ോചനമായി. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിജ്ഞാനദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ അനന്ത
മായ അറിവിന്റെ ഇളനീരുമായി വിദ്യാലയങ്ങൾ ആതിഥേയരായി. ഈ
അദ്ധ്യയനവർഷം ഒന്നരലക്ഷം കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായി സർക്കാർ വിദ്യാല
യങ്ങളില് പ്രവേശനം നേടിയത്. പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം
അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടു തുടങ്ങിയെന്നുളളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണ്
സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർദ്ധ
നവ്. വിദ്യ കച്ചവടം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാനുളളതല്ല എന്ന മഹത് സന്ദേശമാണ്
പ�ൊതുജനസമൂഹം ഇതിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.
സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളില് ചേർക്കാൻ കുട്ടികളെ തേടി നടക്കേണ്ടുന്ന
അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രവേശനത്തിരക്കില് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്
സർക്കാർ എല്.പി.തലം മുതല് ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം വരെ. ഈ വി
ദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം ഗുണനിലവാരമുളള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സർക്കാർ ഉറപ്പു
വരുത്തിയിട്ടുളളത്. അതിനനുസരിച്ച് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടു
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ�ൊതുവിദ്യാലയ വികസനത്തിനായുളള മാസ്റ്റർപ്ലാനുകൾ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
മഴക്കാലം ആര�ോഗ്യശ്രദ്ധയുടെ കാലം കൂടിയാണ്. ആർദ്രം മിഷന്റെ സജീ
വപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആര�ോഗ്യമേഖലയില് പുതിയ�ൊരുണർവ്വ് സൃഷ്ടി
ക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലമായത�ോടെ നമ്മെ ഭീതി
യിലാഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ട് പലതരം പനികളും പകർച്ചവ്യാധികളും
തലപ�ൊക്കിത്തുടങ്ങി. പുതിയ തരം വൈറസുകൾ മനുഷ്യവംശത്തിനു തന്നെ
ഭീഷണിയുയർത്തി ക�ൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുകയുണ്ടായി. അവയുടെ ഉറവിടം
കണ്ടെത്താനുളള ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി നടക്കു
ന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ സമയ�ോചിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഇടപെടല് ക�ൊണ്ട്
ഈ ര�ോഗങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആര�ോ
ഗ്യവകുപ്പിന്റെ തീവ്രശ്രമം ക�ൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഇതിനു സാധിച്ചിട്ടുളളത്.
പകര്ച്ചവ്യാധികളെ നേരിടുവാന് സര്ക്കാരിന്റെ മുന്കൈയില് ഫലപ്രദ
മായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന
തിനും ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിനും എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ നേതൃത്വങ്ങളും
ജീവനക്കാരും ഏകമനസ്സോടെ ഉണര്ന്നു പ്രവര്ത്തിക്കണം. എങ്കില്മാത്രമേ
ഈ ര�ോഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചുനീക്കി ആര�ോഗ്യകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ
കഴിയൂ. അതിനുവേണ്ടിയുളള പരിപാടികൾ ഊര്ജ്ജിതമായി നടപ്പിലാക്കു
മെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില് പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് പരി
പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി എല്ലാവിധ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമായി
ട്ടുണ്ട്. ഈ മഴക്കാലം ര�ോഗവിമുക്തവും ആര�ോഗ്യപൂര്ണ്ണവുമാകട്ടെ.
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വലണിയ ആത്മവണിശ്വാസും ഈ രുംഗത്ട് പ്ര�െമാ
ണട്. വ�രളത്ണിനറെ സവണിവശഷതയായണി അറണിയ
നപ്ടുന് മതെണിരവ�ക്തയും സഹണി�തയും
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വലണിയ ജെ�ണിന്തുണ അതണിെട് ലഭണിച്ചു. സമൂഹനമാ
ന്ാന� ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ സുംരക്ണ യജ്
ത്ണിൽ അണണിവചരുന്താണട് �ണിന്ീെട് �ണ്തട്.
ആദ്ഘട്ത്ണിൽ െെന് വണിദ്ാലയ വണി�സെ

സമണിതണിവയാഗങ്ങളണിനലല്ലാും വലണിയ വതാതണിൽ
സമൂഹും എത്ണിവച്ചർന്. വണിദ്ാലയ വണി�സെ
ത്ണിൊയണി എല്ലാ അർത്ത്ണിലുും �ങ്ാളണി�ളാ
�ാൻ അവർ തയ്യാറായണി. അണണിഞ്ണിരുന് ആഭ
രണങ്ങൾ വയാഗ സ്ഥലത്തു വച്ചു തനന്
സുംഭാവെയായണി െൽ�ണിയ അനുഭവവും
ഉണ്ായണി. വസ്തുക്ളായും തു�യായും �ഴണിയാവന്
തരത്ണിനലല്ലാും
സ്കൂൾവണി�സെത്ണിൊയണി
െൽ�ാൻ മുവന്ാട്ടു വന്. കൂൊനത സ്വന്തും കുട്ണി
�നള സ്വ�ാര് അൺഎയട്ഡഡട്/സണി.�ണി.എസട്.ഇ വണിദ്ാലയങ്ങളണിൽ െണിന്ും ന�ാതുവണിദ്ാ
ലയങ്ങളണിവലക്ട് മാറ്ണി വചർക്ാൻ തയ്യാറായണി
മുവന്ാട്ടു വരുന്താണട് �ണിന്ീെട് �ണ്തട്. ഒന്ര
ലക്ത്ണിെടുത്ട് കുട്ണി�ൾ മുൻ അക്ാദമണി�
വർഷവത്ക്ാൾ അധണി�മായണി 1 മുതൽ 10 വനര
ക്ാസു�ളണിൽ 2017-18 വർഷും എത്ണിവച്ചർന്.
അവത പ്രവണത തനന്യാണട് ഈ വർഷവും
പ്രതീക്ണിക്കുന്തട്. 'െണി�' �ാരണത്ാൽ വ�ാ
ഴണിവക്ാെട്, മലപ്പുറും, തലവശേരണി വണിദ്ാഭ്ാസ ജണി
ല്ല�ളണിൽ സ്കൂളു�ൾ തുറക്ാത്തണിൊൽ ഈ മാ
സാവസാെും വനര ഈ അക്ാദമണി� വർഷനത്
അ�ണിഷൻ പുവരാഗതണി അറണിയാൻ �ാത്ണിരണി
വക്ണ്ണി വരുും.
ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസനത് മണി�ച്ച െണിലയണിൽ
മുവന്ാട്ടു ന�ാണ്ടുവ�ാകുന്തണിൽ അതണിെണിർണ്ാ
യ�മായ �ങ്ട് തവദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െ
ങ്ങൾക്ാണട്. വണിദ്ാഭ്ാസും എന്തട് വണിവണിധ
തലങ്ങളണിനല തവദേശഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട്
വ�മാറ്ും നചയ്യനപ്ട്താണട്. അതുന�ാണ്ട്
തനന് അക്ാദമണി�മായും ഭൗതണി� സൗ�ര്
വണി�സെ�ാര്ത്ണിലുും തവദേശഭരണ സ്ഥാ�െ

ചപമാതു വിേ്യമാഭ്യമാസചത്
മികചേ നിലയില് മുദന്മാട്ടു
ചകമാണ്ദപമാകുന്തില്
അതിനിരണ്ണമായകമമായ
പങ്പ് തദദേശസ്വയംഭരണ
സ്മാപനങ്ങള്കമാണപ്.
വിേ്യമാഭ്യമാസം എന്തപ്
വിവിധ തലങ്ങളിചല
തദദേശഭരണ സ്മാപന
ങ്ങള്കപ് ബകമമാറ്ം
ചെയേചപ്ട്ടതമാണപ്.
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പരീക്യില് നല്ല
വിജയം ദനടുക എന്തു
മമാത്രമല്ല വിേ്യമാഭ്യമാസ
ത്ിചന് ധരമ്ം. ജീവിത
ചത് ആത്മവിശ്വമാസ
ദത്മാചട അഭിമുഖീകരി
കമാനുള്ള പരിശീലന
കളരി കൂടിയമാണപ്
വിേ്യമാഭ്യമാസം.പ്രദത്യകിച്ചും
�ള് വിേ്യമാഭ്യമാസം.
6

ങ്ങൾക്ട് അതണിെണിർണ്ായ�മായ ഉത്രവാദണി
ത്മുണ്ട്. തവദേശഭരണ സുംവണിധാെങ്ങളുനെ കൂെണി
�ണിൻ�ലവത്ാനെയാണട് ഇവപ്ാൾ െെത്ണിയ
മുവന്റ്ങ്ങൾ. എും.എൽ.എ മാരുും മറ് ജെപ്രതണി
െണിധണി�ളുും അതണിെണിർണ്ായ�മായ ഇെന�െൽ
െെത്തുന്ണ്ട്.
�രീക്യണിൽ െല്ല വണിജയും വെടു� എന്തു
മാത്രമല്ല വണിദ്ാഭ്ാസത്ണിനറെ ധർമെും. ജീവണിത
നത് ആത്മവണിശ്വാസവത്ാനെ അഭണിമുഖീ�രണി
ക്ാനുള്ള �രണിശീലെ �ളരണി കൂെണിയാണട്
വണിദ്ാഭ്ാസും. പ്രവത്�ണിച്ചുും സ്കൂൾ വണിദ്ാഭ്ാ
സും. െല്ല മനുഷ്രായണി മാറു� എന്താണട് വണി
ദ്ാഭ്ാസും ന�ാണ്ട് ലക്്ും വയ്കന്തട്.
അറണിവണിെട് അതണിെണിർണ്ായ�മായ പ്രാധാെ്ും
ഉള്ള ഒരു വലാ�ക്മമാണണിതട്. അറണിവാർജ്ണി
ക്കു� എന്തട് അതു ന�ാണ്ടുതനന് �രമപ്രധാ
െമാണട്. അവതാനൊപ്ും പ്രധാെമാണട് പ്രതണിസ
ന്ണി ഘട്ങ്ങനള ആത്മവണിശ്വാസവത്ാനെ
തരണും നചയ്യാൊവശ്മായ �ഴണിവട് ആർജ്ണി
ക്കു� എന്തുും. കൂൊനത സഹവർത്ണിത്വത്ണി
നറെയും സഹ�രണത്ണിനറെയും മൂല്വ�ാധും
കുട്ണി�ളണിൽ ഉളവാക്കു�യും വവണും. ഇതണിനെ
ല്ലാും ഉള്ള �രണിശീലെ �ളരണിയാണട് ന�ാതു വണി
ദ്ാലയങ്ങൾ. വ്ത്സ്ത മതത്ണിലുും ജാതണിയണിലുും
ന�ട്വരുും വണിവണിധങ്ങളായ ആചാരങ്ങളുും അനു
ഷ്ഠാെങ്ങളുും വണിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുും പുലർത്തു
ന്വരുും വ്ത്സ്തങ്ങളായ സാ്ത്ണി�
സാമൂഹ് �ശ്ചാത്ലത്ണിലുള്ളവരുും എല്ലാും
വചർന് സമൂഹത്ണിനറെ ൊട്ണിനല �തണിപ്ാണട്
ന�ാതു വണിദ്ാലയങ്ങൾ.
ഇന്നത് കുട്ണി�ൾ വളർന്ട് മുതണിർന്വരാ
കുവ്ാൾ പ്രസ്തുത സമൂഹത്ണിൽ അഭണിമാെവത്ാ
നെ നതാഴണിൽ നചയ്ട് ജീവണിക്ാൻ ആവശ്മായ
അറണിവും �ഴണിവും വെപുണ്വും എല്ലാും വെവെ
ണ്തട് �ഠണിക്കുന് ഘട്ത്ണിൽ വണിദ്ാലയങ്ങളണിൽ
െണിന്ാണട്.
ന�ാതു വണിദ്ാലയങ്ങളണിൽ എത്ണിവച്ചർന്
കുട്ണി�ൾക്ട് തുല്തയണിലുും െീതണിയണിലുും അധണിഷ്ഠണി
തമായതുും ഗുണതയള്ളതുമായ വണിദ്ാഭ്ാസും
ഒരുക്ാൻ സർക്ാർ ഒവട്നറ �ാര്ങ്ങൾ നചയ്ണി
ട്ടുണ്ട്. ഗുണവമന്മയള്ള വണിദ്ാഭ്ാസും കുട്ണി�ളുനെ
അവ�ാശും എന്താണട് െമ്മുനെ �ാഴ്ചപ്ാെട്. ഗു
ണവമന്മ എന്ാൽ അക്ാദമണി� ഗുണവമന്മയാണട്.
അക്ാദമണി� ഗുണവമന്മയനെ വണി�സെത്ണിെട്
�ഠെ�രണിസരങ്ങളുനെയും ഭൗതണി�സൗ�ര്ങ്ങ
ളുനെയും ഗുണവമന്മ നമച്ചനപ്ടുവത്ണ്തുണ്ട്. സും
സ്ഥാെനത് മുഴുവൻ വണിദ്ാലയങ്ങളുനെയും
ഭൗതണി� സൗ�ര് വണി�സെും സർക്ാർ ലക്്
മണിടുന്. ആദ്�െണി എന് െണിലയണിൽ 208 വണിദ്ാ
ലയങ്ങളുനെ െണിർമൊണ പ്രവർത്െും ആരുംഭണിച്ചു.
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500നു വമൽ കുട്ണി�ൾ �ഠണിക്കുന് സർക്ാർ വണി
ദ്ാലയങ്ങൾക്ട് 50 ലക്ും മുതൽ 1 വ�ാെണി രൂ�
വനര ഈ �ഡട്ജറ്ണിൽ ഭൗതണി�സൗ�ര് വണി�
സെത്ണിൊയണി പ്രഖ്ാ�ണിച്ചണിട്ടുണ്ട്. കൂൊനത 200
വർഷത്ണിവലനറ �ഴക്മുള്ള വണിദ്ാലയങ്ങൾ,
കുട്ണി�ൾ ഏനറയണില്ലാത് വണിദ്ാലയങ്ങൾ എന്ണി
വയ്കായണി 2018-19 വർഷ �ഡട്ജറ്ണിൽ 170 വ�ാെണി
രൂ� വ�യണിരുത്ണിയണിട്ടുണ്ട്.
എയട്ഡഡട് വണിദ്ാലയങ്ങളുനെയും ഭൗതണി�
സൗ�ര് വണി�സെും സർക്ാർ ലക്്മണിടുന്.
ഇതണിൊയണി ചലഞ്ട് ഫണ്ട് എന് ഒരു സ്കീും തയ്യാ
റാക്ണിയണിട്ടുണ്ട്. െണി�ന്െ�ൾക്കു വണിവധയമായണി
എയട്ഡഡട് മാവെനമെറെട് എത്ര തു� ഭൗതണി�
സൗ�ര്വണി�സെത്ണിെട് െണിവക്�ണിക്കുന്വവാ
അതണിൊയണി മാച്ചണിങ്ങട് ഗ്ാറെട് എന് െണിലയണിൽ
കൂെണിയാൽ ഒരു വ�ാെണി രൂ� വനര സർക്ാരുും
െൽകുന്താണട് ഈ സ്കീും.
വണിവരവണിെണിമയത്ണിലുും വണിജ്ാവൊതട്�ാ
ദെത്ണിലുും ആധുെണി� സാവങ്തണി�വണിദ് െണിർ
ണ്ായ�മായണി സ്വാധീെണിക്കുന് ഒരു വലാ� ക്മ
മാണണിന്ള്ളതട്. വവജ്ാെണി� വലാ�ത്ണിനല
മുവന്റ്ങ്ങൾ ധെണി� ദരണിദ് വ്ത്ാസമണില്ലാനത
െമ്മുനെ കുട്ണി�ൾക്കുും അനുഭവവവദ്മാ�ണും.
െമ്മുനെ കുട്ണി�ൾക്കുും ആധുെണി� സാവങ്തണി�വണി
ദ്ാസാധ്ത�ൾ വണിരൽതു്ത്ട് ഉറപ്ാക്ാൻ
�ഴണിയണും. മാത്രമല്ല, �ഠെപ്രക്ണിയയണിൽ സാ
വങ്തണി�വണിദ്ാസാധ്ത�ൾ കൂടുതൽ കൂടുതലാ
യണി പ്രവയാജെനപ്ടുവത്ണ്തുണ്ട്. ഇതണിെട് �ഴണി

യുംവണിധും 8 മുതൽ 12 വനരയള്ള മുഴുവൻ
ന�ാതുവണിദ്ാലയ ക്ാസട് മുറണി�ളുും സാവങ്തണി�
വണിദ്ാസൗഹൃദ ക്ാസട് മുറണി�ളാക്ണി മാറ്ാനുള്ള
െെ�െണി�ൾ വ�നക്ാണ്ടു. ആന� 45000 ക്ാ
സുമുറണി�ളാണട് ഉള്ളതട്. അതണിൽ 39000 ക്ാസട്
മുറണി�ൾ ജൂൺ അവസാെവത്ാനെ വഹനെ�ട്
ആയണിമാറുും. സാവങ്തണി�വണിദ് ഉ��രണങ്ങൾ
സ്ഥാ�ണിക്ാൊവശ്മായ അെച്ചുറപ്പുും മണിെണിമും
സൗ�ര്ങ്ങളുും ഒരുക്ാൻ �ാക്ണിയള്ളതാണട്
വശഷണിക്കുന് 6000 ക്ാസട് മുറണി�ൾ. ഈ ക്ാസട്
മുറണി�ളത്രയും വഹനെ�ട് ആക്ണി മാറ്ാനുള്ള
സൗ�ര്ങ്ങൾ ഒരുക്ാൻ സർക്ാർ വണിദ്ാലയ
ങ്ങളണിൽ വെരണിട്ടുും എയട്ഡഡട് വണിദ്ാലയങ്ങളണിൽ
സമൂഹനത് സജ്മാക്ണിയും നചയ്യാൻ തവദേശ
ഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് �ഴണിവയണ്തുണ്ട്.
എല്ലാ സർക്ാർ വപ്രമറണി വണിദ്ാലയങ്ങളണി
ലുും ഈ വർഷും �്യൂട്ർ ലാ�ട് എന്തട്
�ഡട്ജറ്ണില് വണിഭാവെും നചയ്ണിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ
ക്ാസട് മുറണി�ൾ സാവങ്തണി�വണിദ്ാസൗഹൃദമാ
യാൽ മാത്രും വ�ാര, അവനയ ഫലപ്രദമായണി
പ്രവയാജെനപ്ടുത്ാൻ അധ്ാ��നര സജ്മാ
ക്ണും. ഇതണിൊയണി സ്കൂൾതല ആസൂത്രണത്ണി
നുും അധ്ാ��നര സഹായണിക്ാനുും �ഠെവസ്തു
ത�ൾ കുട്ണി�ളണിവലക്ട് എത്ണിക്കുന്തണിനുും
ആവശ്മായ ഘട്ങ്ങളണിൽ ഇ-റണിവസാഴട് പ്രവയാ
ജെനപ്ടുത്തുന്തണിനുും സമഗ്വണിഭവ വ�ാർട്ൽ
തയ്യാറാക്ണിയണിട്ടുണ്ട്. അതണിനറെ ഉദട്ഘാെെും മു
ഖ്മന്ത്രണി നമയട് 31 െട് െണിര്വ്ഹണിച്ചു. സാവങ്തണി�

വണിദ് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായണി വണിെണിവയാഗണിക്ാും
എന്തട് സും�ന്ണിച്ചട് വണിശദമായ �രണിശീലെും
ഈ വവെലവധണിക്ാലത്ട് മുഴുവൻ അധ്ാ��ർ
ക്കുും െൽകു�യണ്ായണി.
�ാഠപുസ്ത�ങ്ങൾ കൃത്സമയത്ട് ലഭണിക്കുന്ണി
ല്ല എന് �രാതണി എല്ലാ �ാലത്തുും ഉണ്ായണിരുന്
ഒന്ാണട്. ഈ �രാതണിക്കു �രണിഹാരും �ാണുവാൻ
ഈ വർഷും സാധണിച്ചു. വവെലവധണിക്ാലത്തു
തനന് �ാഠപുസ്ത�ങ്ങൾ കുട്ണി�ൾക്ട് ലഭ്മാക്ണി.
�ഴണിഞ് അക്ാദമണി� വർഷനത് അവസാെ
�രീക് �ഴണിഞ്ട് വവെലവധണിക്ായണി വീടു�ളണി
വലക്ട് മെങ്ങുന് കുട്ണി�ളുനെ വ�യണിൽ അടുത്
ക്ാസണിനല പുസ്ത�ങ്ങൾ െൽ�ണിയാണട് വീട്ണിവല
ക്യച്ചതട്.
സ്കൂൾ തുറക്കുന് ദണിവസും പുതുവസ്തങ്ങൾ
അണണിഞ്ഞുവരാൻ �ഴണിയുംവണിധും വ�ത്റണി
യൂണണിവഫാും വണിതരണും അവധണിക്ാലത്തു
െെത്ണി. െമ്മുനെ ൊെണിനറെ നതാഴണിൽവശഷണിനയ
യും നതാഴണിൽ സാധ്തനയയും കുട്ണി�ളുനെ
യൂണണിവഫാും നെനയ്ടുക്കുന്തണിെട് വണിെണിവയാഗണിച്ചു.
ഒരു പുതണിയ നതാഴണിൽ സാധ്ത വണി�സണിപ്ണിനച്ച
ടുക്ാൻ �ഴണിഞ്ഞു. െമ്മുനെ കുട്ണി�ൾനക്ല്ലാും
യൂണണിവഫാും നെയ്ട് െൽ�ണനമങ്ണിൽ ഈ
രുംഗത്ട് കുനറ കൂെണി വ�ർ നതാഴണിൽ നചയ്യാൊയണി
തയ്യാറായണി വവരണ്തുണ്ട്. കുവറവയനറ വ�ർക്ട്
നതാഴണിൽ െൽ�ാൻ �ഴണിയും വണിധും ഈ രുംഗനത്
വണി�സണിപ്ണിനച്ചടുക്കുവാൻ െമുക്ട് �ഴണിയണും.
വണിദ്ാലയമണി�നവന്ാൽ
അക്ാദമണി�
മണി�വാണട്. അക്ാദമണി� മുവന്റ്ത്ണിൊയണി
കുനറവയനറ ശ്രമങ്ങൾ �ഴണിഞ് വർഷും െെത്ണി
യണിട്ടുണ്ട്. അതട് കുനറകൂെണി ചണിട്നപ്ടുത്ാനുും വ്വ
സ്ഥാ�ണിതമാക്കുവാനുും സഹായ�മാകുും വണിധും
എല്ലാ സ്കൂളു�ളുും അക്ാദമണി� മാസ്റ്റർപ്ാൻ തയ്യാ
റാക്ണിയണിട്ടുണ്ട്. വ�രളത്ണിനല മുഴുവൻ വണിദ്ാലയ
ങ്ങളുും വളനര ഗൗരവവത്ാനെ ഈ പ്രവർത്െും
ഏനറ്ടുത്തു. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്ണിയ അക്ാദമണി�
മാസ്റ്റർപ്ാെണിനെ പ്രാവയാഗണി� ആക്ൻപ്ാനു�
ളാക്ണി കൃത്നപ്ടുത്തു� എന്തുും അതനുസരണിച്ചട്
ഈ അക്ാദമണി� വർഷനത് പ്രവർത്െങ്ങൾ
ക്മീ�രണിക്കു� എന്തുമാണട് െമ്മുനെ മുന്ണിനല
പ്രധാെ നവല്ലുവണിളണി. ഈ നവല്ലുവണിളണി മുഴുവൻ സ്കൂളു
�ളുും ഏനറ്ടുവക്ണ്തുണ്ട്. ജെപ്രതണിെണിധണി�ൾ,
അധ്ാ��രക്�ർതൃസമണിതണി, സ്കൂൾ പുവരാഗതണി
യണിൽ താല്പര്മുള്ള വ്ക്തണി�ൾ എന്ണിവരുനെനയ
ല്ലാും സഹ�രണവത്ാനെ ആക്ൻ പ്ാൻ ചണിട്
നപ്ടുത്ണും. ഇങ്ങനെ ചണിട്നപ്ടുത്തുന് ആക്ൻ
പ്ാെണിെനുസരണിച്ചട് സ്കൂളണിനല �രണിക്കുലും പ്രവർത്
െങ്ങൾ ചണിട്നപ്ടുത്ണും. സ്കൂളു�ൾ തയ്യാറാക്ണിയ
പ്രാവയാഗണി� �ദ്തണിക്നുസൃതമായാണട് സ്കൂളണി
നല അക്ാദമണി� പ്രവർത്െങ്ങൾ െെത്തുന്തട്

പമാഠപുസ്തകങ്ങള്
കൃത്യസമയത്പ്
ലഭിക്കുന്ില്ല എന്
പരമാതി എല്ലമാ കമാലത്തും
ഉടെമായിരുന് ഒന്മാണപ്.
ഈ പരമാതിക്കു
പരിഹമാരം കമാ�വമാന്
ഈ വരഷം സമാധിച്ചു.
ദവനലവധികമാലത്തു
തചന് പമാഠപുസ്തകങ്ങള്
കുട്ടികള്കപ് ലഭ്യമമാകി.
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7

പഠിക്കുന് വിഷയങ്ങളില്
'എ �സപ്' എന്തമാണപ്
മികവമായി നമാം
കമാ�ന്തപ്. ഇതു
മമാത്രമല്ല മികചവന്പ്
സമൂഹചത് നിരന്തരം
ദബമാധ്യചപ്ടുത്ിചകമാ
ടെിരികണം. ജീവിത
ത്ില് 'എ �സപ്'
ദനടുക കൂടി മികവമായി
പരിഗണികണം.

8

എന്ട് വണിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്ണിനല ഉവദ്ാഗസ്ഥർ
ഇെണിയവങ്ങാട്ട് വമാണണിറ്ർ നചയ്യുും.
മണി�വണിനെക്കുറണിച്ചട് െണിലെണിൽക്കുന് ധാരണ
യണിൽ ഒവട്നറ �രണിപ്രവർത്െങ്ങൾ ആവശ്മാ
ണട്. �ഠണിക്കുന് വണിഷയങ്ങളണിൽ 'എ പ്സട്' എന്
താണട് മണി�വായണി ൊും �ാണുന്തട്. ഇതു
മാത്രമല്ല മണി�നവന്ട് സമൂഹനത് െണിരന്തരും
വ�ാധ്നപ്ടുത്ണിനക്ാണ്ണിരണിക്ണും. ജീവണിത
ത്ണിൽ 'എ പ്സട്' വെടു� കൂെണി മണി�വായണി �രണിഗ
ണണിക്ണും. ജീവണിതത്ണിൽ വെരണിടുന് വവവണി
ദ്്മാർന് പ്രശ് സദേർഭങ്ങൾ �തറാനത
ആത്മവണിശ്വാസവത്ാനെ അഭണിമുഖീ�രണിക്കു�
എന്തുും മണി�വാണട്. സാവങ്തണി�വണിദ്ാ സാധ്
ത�ളണിൽ ഒളണിച്ചണിരണിക്കുന് അ��െങ്ങനള തണിരണി
ച്ചറണിഞ്ട് വണിവവ�വത്ാനെ പ്രസ്തുത സവങ്ത
ങ്ങൾ പ്രവയാജെനപ്ടുത്തു� എങ്ങനെനയന്ള്ള
തണിരണിച്ചറണിവും കുട്ണി�ളുനെ മണി�വണിനറെ ഭാഗമാണട്.
ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ സുംരക്ണയജ്ത്ണി
നറെ ഭാഗമായണി മുവന്ാട്ടുവച്ച ഒരാശയമാണട്
ൊലറെട് ലാ�ട്. ഓവരാ കുട്ണിയനെയും �ഴണിവണിനെ
അേവാ പ്രതണിഭനയ �നണ്ത്ാനുും അതട്
ഏറ്വും ഉയർന് തലത്ണിവലക്ട് എത്ണിക്ാനുും
�ഴണിയണും എന്ട് ൊും ആഗ്ഹണിക്കുന്. പ്രതണിഭ
നയന്ാൽ െണിലവണിൽ �ഠണിക്കുന് വണിഷയവമഖല
�ളണിൽ മാത്രും ഉയർന് വഗ്ഡട് വെടു� എന്ത
ല്ല. കുട്ണി�ളണിൽ അന്തർലീെമായ വവവണിധ്
മാർന് �ഴണിവ�നള �നണ്ത്ലുും അതണിനെ
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ഏറ്വും ഉയർന് തലത്ണിവലക്ട് വളരാനുള്ള
സൗ�ര്മുറപ്ാക്ലുമാണട്. എല്ലാ �ഴണിവ�ളുും
�ഴണിവ�ളാനണന്ട് ൊും തണിരണിച്ചറണിയണും. ഇങ്ങ
നെയള്ള പ്രതണിഭാ�രണിവ�ാഷണത്ണിെട് ൊട്ണിലു
ള്ള മുഴുവൻ വവദഗട്ധ്ങ്ങനളയും ഏവ�ാ�ണിപ്ണി
ക്ാൻ �ഴണിയണും. വ�വലും അധ്ാ��നര
പ്രവയാജെനപ്ടുത്ണി മാത്രും െമുക്ട് അഭണിമുഖീ�
രണിക്ാവന് ഒന്ല്ല ൊലറെട് ലാ�ട് എന്
സവങ്തും, തവദേശഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട്
അതണിെണിർണ്ായ�മായ ഒരു �ങ്ട് ഇക്ാര്
ത്ണിൽ വഹണിക്ാനുണ്ട്.
വലാ�ും വളനര ഗൗരവമായണി ചർച്ച നചയ്യുന്
ഒരു �ാര്മാണട് ആവഗാളതാ�െവും �ാലാവ
സ്ഥാ വ്തണിയാെവും. െമ്മുനെ �ാലാവസ്ഥയണിൽ
വലണിയ മാറ്ും �ണ്ടു തുെങ്ങണിയണിട്ടുണ്ട്. അതുന�ാ
ണ്ടുതനന് �രണിസ്ഥണിതണി അവവ�ാധും കുട്ണി�ളണി
ലുണ്ാക്കു� എന്തട് �രമപ്രധാെമാണട്. അനുഭ
വാധണിഷ്ഠണിത �ഠെത്ണിലൂനെ മാത്രവമ ഇതുൾനക്ാ
ള്ളാൻ കുട്ണി�ൾക്ട് �ഴണിയൂ. െമ്മുനെ ൊട്ണിനല
മാലണിെ്പ്രശ്ങ്ങളുും അതണിനെ ഫലപ്രദമായണി
എങ്ങനെ പ്രവയാജെനപ്ടുത്ാും എന്തുും
വളനര പ്രധാെമാണട്. ഇതണിൊയള്ള കൃത്മായ
രൂ�വരഖയണ്ാക്ണും. ഹരണിതവ�രളും മണിഷനു
മായണി കൂെണിവചർന്ട് ഇതണിൊയള്ള പ്രവർത്
െങ്ങൾ ആരുംഭണിക്ണും. മാലണിെ്സുംസ്കരണും,
പ്ാസ്റ്റണി�ട് രഹണിത �്ാ്സട്, കൃഷണി ഇവനയല്ലാും
�രസ്പരപൂര�മാനണന്ട് കുട്ണി�ൾക്ട് ഉൾനക്ാ

ള്ളാവന് പ്രവയാഗശാലയായണി മുഴുവൻ സ്കൂൾ
�്ാ്സ്സു�ളുും മാറണും. വജവവവവണിധ് ഉദ്ാ
െങ്ങളുനെ പ്രസക്തണി ഇവണിനെയാണട്. �ാഠപുസ്ത�
ത്ണിെപ്പുറും ഒരു വലാ�മുനണ്ന്ും പ്രകൃതണി തനന്
ഏറ്വും െല്ല �ാഠപുസ്ത�മാനണന്ും പ്രവയാഗ
ത്ണിലൂനെ കുട്ണി ഉൾനക്ാള്ളണും. ഇതണിനെല്ലാും
ആവശ്മായ പ്രവർത്െങ്ങളുനെ വെതൃത്വും
െൽ�ാൻ �ഴണിയ� തവദേശഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾ
ക്ാണട്.
ൊും കൂട്ായണി വെരണിവെണ് മനറ്ാരു വണി�ത്ാ
ണട് വർദ്ണിച്ചുവരുന് ലഹരണിയനെ വണിെണിവയാഗും.
കുട്ണി�ളുനെ ഇെയണിൽ ലഹരണി ഉ�വയാഗും കൂെണി
വരുന്തായണി �ലരുും അഭണിപ്രായനപ്ടുന്ണ്ട്.
ഇതണിൽ വസ്തുതയവണ്ാ എന്ും �രണിവശാധണിക്
നപ്െണും. �നക് ലഹരണി വസ്തുക്ളുനെ ലഭ്ത
ൊട്ണിൽ കൂെണിവരുന് എന്തട് ഒരു വസ്തുതയാണട്.
ലഹരണിനക്തണിരായ മവൊഭാവും കുട്ണി�ളണിൽ വണി
�സണിപ്ണിക്ാൻ ഉതകുന് ജെ�ീയ �്ാ്യണിൻ
ഈ വർഷും ആരുംഭണിക്ാൻ �ഴണിയണും. തവദേശ
ഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ാ�ണും ഈ �്ാ്യണി
നറെ വെതൃത്വും.
ഉച്ചഭക്ണ �ദ്തണി �ാര്ക്മമാക്ൽ,
സ്കൂൾ �്ാ്സ്ണിൽ കുട്ണി�ൾക്ട് ആവശ്ത്ണിെട്
മൂത്രപ്പുര, �ക്കൂസട്, കുെണിനവള്ളും എന്ണിവ ഉണ്ട്
എന്ട് ഉറപ്ാക്ൽ, ഉള്ളവ ഉ�വയാഗവയാഗ്നമ
ന്ട് ഉറപ്പുവരുത്ൽ ഇവനയല്ലാും വമാണണിറ്ർ
നചയ്യാൻ ഏറ്വും െന്ായണി സാധണിക്കു� തവദേശ

ഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ാണട്. ഉച്ചഭക്ണത്ണി
ൊയണി െനല്ലാരു അടുക്ളയും ഇരുന് �ഴണിക്ാനു
ള്ള ഭക്ണപ്പുരയും ഇന്ണിനറെ ആവശ്മാണട്.
ഇങ്ങനെയള്ള ഒവട്നറ ആവശ്�ത�ൾ �രണി
വശാധണിക്ാനുും �രണിഗണണിക്കുവാനുും തവദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് �ഴണിയണും.
ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ സുംരക്ണയജ്ത്ണി
നറെ ഒന്ാും വർഷും സൂ�തലത്ണിലുും �ലത
ലത്ണിലുമുള്ള പ്രശ്ങ്ങനള �നണ്ത്തു�യായണിരു
ന്. �നണ്ത്ണിയ പ്രശ്ങ്ങനള ക്മനപ്ടുത്തുവാനുും
ഓവരാ സ്ഥാ�െതലത്ണിലുും എങ്ങനെ �രണിഹ
രണിക്ാനമന് അവെ്വഷണവും അതണിൊയള്ള
ആസൂത്രണവരഖയും ൊും രണ്ാുംവർഷും തയ്യാ
റാക്ണി. ഈ അക്ാദമണി� വർഷും പ്രവയാഗത്ണി
വറെതാണട്. അതണിൊയള്ള ആക്ൻപ്ാൻ രൂ�ീ
�രണവും ഗുണവമന്മയ്കായള്ള പ്രാവയാഗണി�
�ദ്തണി�ളുും ഒരുമണിച്ചട് െെക്ണും. ഇതണിൊയണി
ഈ അക്ാദമണി� വർഷനത് മണി�വണിനറെ വർഷ
മായണി പ്രഖ്ാ�ണിച്ചണിട്ടുണ്ട്. ഇതുവനര ൊും വെെണിയ
വെട്ങ്ങൾക്ട് സ്ഥായണിത്വും െൽ�ാനുള്ള പ്രവർ
ത്െവും ഇെണിയവങ്ങാട്ട് െെപ്ാക്കുന് �ദ്തണി�
ളണിൽ അന്തര്ലീെമായണ്ാ�ണും. ൊട്ടു�ാരുും
സ്കൂൾസമൂഹവും ജെപ്രതണിെണിധണി�ളുും എല്ലാും
വചർന്ട് െെത്തുന് ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ സുംരക്
ണയജ്ും പ്രവർത്െങ്ങളണിൽ മുഴുവൻ തവദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങളുും തെതട് അനുഭവമാ
തൃ��ൾ വണി�സണിപ്ണിക്കുനമന്ട് പ്രത്ാശണിക്കുന്.

നമാം ദനടിയ
ദനട്ടങ്ങള്കപ് സ്മായി
ത്വം നല്കമാനുള്ള
പ്രവരത്നവം ഇനിയ
ദങ്ങമാട്ടപ് നടപ്മാക്കുന്
പദ്തികളില് അന്തര
ലീനമമായുടെമാകണം.
നമാട്ടുകമാരും
�ള്സമൂഹവം
ജനപ്രതിനിധികളും
എല്ലമാം ദെരന്പ് നടത്തു
ന് ചപമാതുവിേ്യമാഭ്യമാസ
സംരക്ണയജ്ഞം
പ്രവരത്നങ്ങളില്
മുഴുവന് തദദേശസ്വയം
ഭരണ സ്മാപനങ്ങളും
തനതപ് അനുഭവമമാതൃക
കള് വികസിപ്ിക്കുചമന്പ്
പ്രത്യമാശിക്കുന്.
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9

��ചരിതടമ�തി
മികവിട� പാതയിരൈക്
എസ്. �യാനവയാസ് ഐ.എ.എസ്

വിേ്യമാഭ്യമാസചത്
ജനകീയ ജനമാധിപത്യ
ഇടചപടല് ദവേിയമാകി
മമാറ്ി എന്തമാണപ്
ചപമാതുവിേ്യമാഭ്യമാസ
സംരക്ണ യജ്ഞം
വിേ്യമാഭ്യമാസ െരിത്രത്ി
ല് എഴുതിദചേരത്
പുതിയ അദ്്യമായം.

10

�ാ

ല്നൂറ്ാണ്ട് �ാലനത് ചരണിത്രും തണിരുത്ണി
എഴുതണിനക്ാണ്ാണട് ഈ അക്ാദമണി�
വര്ഷും ആരുംഭണിച്ചതട്. ന�ാതുവണിദ്ാലയങ്ങളണിനല
കുട്ണി�ളുനെ പ്രവവശെഗ്ാഫട് ഇരു�ത്ണിയഞ്ട്
വര്ഷത്ണിെട് വശഷും ആദ്മായണി ഉയര്ന്ണിരണിക്കു
ന്. ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ പ്രവര്ത്�ര്ക്കുും
ന�ാതു വണിദ്ാഭ്ാസനത് വ�ഹണിക്കുന് അഭയുദ
യ�ാുംക്ണി�ള്ക്കുും അഭണിമാെണിക്ാവന് ഈ
വെട്ും വ�വരണിച്ചതണിെട് �ണിന്ണില് ന�ാതുവണിദ്ാ
ഭ്ാസ സുംരക്ണയജ്ത്ണിനറെ ഭാഗമായണി
െെപ്ണിലാക്ണിയ പ്രവര്ത്െങ്ങളുും ചണിട്നപ്ടുത്
ലു�ളുമാണട്. സര്ക്ാരണിനറെ സദുവദേശവത്ാനെയ
ള്ള പ്രവര്ത്െങ്ങള്ക്ട് അദ്്ാ��രുും രക്ണി
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താക്ളുും പൂര്വവണിദ്ാര്ത്ണി�ളുും �ഹുജെങ്ങളുും
െല്�ണി യ �ലവറയണില്ലാത് �ണിന്തുണയാണട്
അസൂയാവഹമായ ഈ വെട്ും യാോര്ത്്മാ
ക്ണിയതട്.
പ്രീസ്കൂള് മുതല് �ട്ളസട് ടു വനരയള്ള വണിദ്ാ
ഭ്ാസക്ാലനത് ഒന്ായണിക്ണ്ടുന�ാണ്ടുള്ള
വണി�സെപ്രവര്ത്െങ്ങളാണട് ന�ാതുവണിദ്ാ
ഭ്ാസ സുംരക്ണയജ്ും മുവന്ാട്ടുനവച്ചതട്.
അക്ാദമണി�വും ഭൗതണി�വും ആയ വണി�സെും
ലക്്ും വച്ചുന�ാണ്ട് �ഹുമുഖ പ്രവര്ത്െങ്ങള്
ആസൂത്രണും നചയ്വപ്ാള് വ�രളീയ സമൂഹും
ഇരുവ��ളുും െീട്ണി അവ സ്വീ�രണിച്ചു. വണിദ്ാഭ്ാ
സനത് ജെ�ീയ ജൊധണി�ത് ഇെന�െല് വവ
ദണിയാക്ണി മാറ്ണി എന്താണട് ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ
സുംരക്ണ യജ്ും വണിദ്ാഭ്ാസ ചരണിത്രത്ണില്
എഴുതണിവച്ചര്ത് പുതണിയ അദ്്ായും.
ഭൗതണി� സൗ�ര് വണി�സെത്ണിെട് വ്ത്
സ്തങ്ങളായ �ദ്തണി�ള് ആവണി�രണിച്ചു. സുംസ്ഥാ
െത്ണിനല 140 െണിവയാജ�മണ്ഡലങ്ങളണിനലയും
ഓവരാ സ്കൂള് അന്താരാഷ്ട െണിലവാരത്ണിലുള്ള
ഭൗതണി� സൗ�ര്ങ്ങനളാരുക്ാന് ആവശ്മായ
�ദ്തണി�ള് ആവണി�രണിച്ചു. അതാതട് വണിദ്ാല
യങ്ങളുനെ സവണിവശഷത�ളുും പ്രവത്�ത�ളുും
�രണിഗണണിച്ചട് മാസ്റ്റര്പ്ാന് തയ്യാറാക്ണി. മാസ്റ്റ
ര്പ്ാന് അെണിസ്ഥാെമാക്ണിയള്ള വണി�സെ പ്രവ
ര്ത്െങ്ങള്ക്ട് സര്ക്ാര് ധെസഹായമായണി 5
വ�ാെണി രൂ� അനുവദണിച്ചു. കൂടുതലായണി ആവശ്ും
വരുന് തു� എും.�ണി, എും.എല്.എ, തവദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങളുനെ ഫണ്ടു�ള്, വ�ാ
ര്പ്വററ്ട് സാമൂഹണി� െന്മ ഫണ്ട്, പൂര് വവണിദ്ാര്
ത്ണി�ളുനെയും അഭയുദയ�ാുംക്ണി�ളുനെയും വസ്പാ

ണസര്ഷണിപ്ട് മുതലായവയണിലൂനെ �നണ്ത്ണി
സമഗ്മായ വണി�സെമാണട് ഓവരാ മാസ്റ്റര്
പ്ാനുും ലക്്മണിടുന്തട്. അതണിെനുസൃതമായ
വണി�സെ പ്രവര്ത്െങ്ങള്ക്ട് തുെക്ും കുറണിച്ചു
വരുന്.
കൂടുതല് കുട്ണി�ള് �ഠണിക്കുന് വണിദ്ാലയങ്ങ
ളുനെ വണി�സെും ലക്്മാക്ണി മൂന്ട് വ�ാെണി രൂ�
സര്ക്ാര് ധെസഹായവത്ാനെയള്ള ഭൗതണി�
സൗ�ര്വണി�സെവും ആസൂത്രണും നചയ്ണിട്ടുണ്ട്.
അെണിസ്ഥാെ സൗ�ര് വണി�സെത്ണിനുള്ള ഈ
ഫണ്ട് ആയണിരത്ണില് കൂടുതല് കുട്ണി�ളുള്ള എല്ലാ
വണിദ്ാലയങ്ങള്ക്കുും ലഭ്മാക്കുും. അക്ാദമണി�
മണി�വട് പ്ര�െമാക്കു� വഴണി കുട്ണി�നള ആ�ര്ഷണി
ക്കുന് ഒട്ടുമണിക്വാറുും എല്ലാ വണിദ്ാലയങ്ങള്ക്കുും
ഈ �ദ്തണിയനെ ആനുകൂല്ും ലഭണിക്കുും.
വ�തൃ� സുംരക്ണത്ണിനറെ ഭാഗമായണി
നൂറ്്തണില് കൂടുതല് വര്ഷങ്ങളായണി പ്രവര്ത്ണി
ച്ചു വരുന് വണിദ്ാലയങ്ങള്ക്ട്, ധെസഹായും
ഉറപ്ാക്കുന്തണിനൊപ്ും അഞ്ഞൂറണില് കൂടുതല്
കുട്ണി�ള് �ഠണിക്കുന് വണിദ്ാലയങ്ങള്ക്ട്
അന്�തട് ലക്ും മുതല് ഒരു വ�ാെണി രൂ�
വനരയും പ്രവത്� ധെസഹായും ലഭ്മാക്ാനുും
�ദ്തണിയണ്ട്. ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസധാരയണിനല
ഒഴണിച്ചുകൂൊൊവാത് ഭാഗമാണട് എയട്ഡഡട് വണി
ദ്ാലയങ്ങള്. ചരണിത്രത്ണിലാദ്മായണി എയട്ഡഡട്
വണിദ്ാലയങ്ങളുനെ ഭൗതണി� സൗ�ര് വണി�സെ
ത്ണിൊയണി െണി�ന്െ�ള്ക്ട് വണിവധയമായണി
ഒരു വ�ാെണി രൂ� വനര അനുവദണിക്കുന് ചലഞ്ട്
ഫണ്ട് �രണി�ാെണിയും
ആവണിഷ്കരണിച്ചണിട്ടുണ്ട്.
ഓട്ണിസും നസറെറു�ള്, വജവവവവണിധ്�ാര്ക്ട്
തുെങ്ങണിയ �ദ്തണി�ളുും വണിവണിധ വണിദ്ാലയങ്ങ

ളണില് െെപ്ണിലാക്ണിയണിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്ത്ണില് അെണി
സ്ഥാെ സൗ�ര് വണി�സെത്ണിൊയണി ആവണിഷ്ക
രണിച്ചട് െെപ്ണിലാക്ണിയ വ്ത്സ്ത �ദ്തണി�ളുനെ
ഗുണഫലും ഏതാണ്ട് എല്ലാ സര്ക്ാര് സ്കൂളു�
ള്ക്കുും ലഭണിക്കുനമന്ാണട് അനുമാെണിവക്ണ്തട്.
ശാസ്തസാവങ്തണി� വണിദ്ാഭ്ാസരുംഗത്ട് സും
ഭവണിച്ചണിട്ടുള്ള സമ�ാലണി� മാറ്ങ്ങനളയും വെട്ങ്ങ
നളയും പ്രവയാജെനപ്ടുത്ണിനക്ാണ്ട് മാത്രവമ
വണിദ്ാഭ്ാസസുംവണിധാെനത് ആധുെണി�വല്ക്
രണി ക്ാൊകൂ. വഹസ്കൂള്-ഹയര്നസക്റെറണി തല
ങ്ങളണിലാണട് ആദ് ഘട്ത്ണില് ആധുെണി�വ
ല്കൃത സാവങ്തണി� വണിദ്ാധണിഷ്ഠണിത വണിദ്ാഭ്ാസും
ഉറപ്ാക്ണിയതട്. വഹനെക്ട്വല്ക്രണത്ണിലൂനെ
എല്ലാ വഹസ്കൂള് ഹയര്നസക്റെറണി ക്ാസ്സു�ളുും
െവീെമായ വണിദ്ാഭ്ാസ അനുഭവങ്ങനള വരവവ
ല്ക്ാനുള്ള ഒരുക്ത്ണിലാണട്. 'സമഗ്' ഡണിജണിറ്
ല് വണിഭവ വ�ാര്ട്ലണിലൂനെ �ങ്കുവയ്കന് ഡണിജണിറ്ല്
വണിഭവങ്ങള് കൂെണിയാകുവ്ാള് ഈ പ്രവര്ത്െും
കൂടുതല് അര്ത്പൂര്ണ്മാകുും. അടുത് ഘട്ത്ണി
ല് വപ്രമറണി വണിദ്ാലയങ്ങളണിവലക്ട് കൂെണി വഹ
നെ�ട്വല്ക്രണും വ്ാ�ണിപ്ണിക്കുും. അടുത് അധ്
യെ വര്ഷവത്ാനെ വപ്രമറണി മുതല്
ഹയര്നസക്റെറണി വനര സ�ര്ണ്മായണി വഹ
നെക്ട്വല്ക്രണിക്നപ്ട്
വണിദ്ാലയങ്ങളുള്ള
ഇന്ത്യണിനല ആദ് സുംസ്ഥാെമായണി വ�രളും
മാറുനമന്ാണട് പ്രതീക്ണിക്കുന്തട്.
മണി�വണിനറെ വമന്മ പ്ര�െമാക്ാനുള്ള അറണിവ
രങ്ങു�ളായണിരുന് മധ്വവെലവധണിക്ാലത്ണി
നറെ ആദ് ദണിെങ്ങള്. �ഴണിഞ് അധ്യെ വര്ഷും
ന�ാതുവണിദ്ാലയങ്ങളണിനല കുട്ണി�ള് ആര്ജ്ണിച്ച
വശഷണി�ളുും വെപുണണി�ളുും �ഹുജെസമക്ും

െരിത്രത്ിലമാേ്യമമായി
എയപ്��പ് വിേ്യമാലയ
ങ്ങളുചട ഭൗതിക
സൗകര്യ വികസനത്ി
നമായി നിബ�നക
ള്കപ് വിദധയമമായി
ഒരു ദകമാടി രൂപ വചര
അനുവേിക്കുന് െലഞ്പ്
ഫടെപ് പരിപമാടിയും
ആവി�രിചേിട്ടുടെപ്.
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ഭൗതിക സൗകര്യ
വികസനത്ിനപ്
മമാത്രമല്ല അകമാേമിക
പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കും
ശമാ�ീയവം െിട്ടയമായതു
മമായ ആ�ത്രണം
അനിവമാര്യമമാണപ് എന്
തിരിചേറിവമാണപ് അകമാേ
മിക മമാസ്റ്റര�മാന്
നിരമ്മാണത്ിദലകപ്
നയിചേതപ്.

വലഖ�ന് ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ
സുംരക്ണയജ്ും ചീഫട്
എക്ണി�യുട്ീവട് ഓഫീസറാണട്.

12

സമര്പ്ണിച്ചട് ജെ�ീയ അുംഗീ�ാരും വെെണിനയടുത്തു
ന�ാണ്ാണട് സര്വഗ്ഗാത്വങ്ങള് സമാ�ണിച്ചതട്.
ഓവരാ വണിദ്ാലയങ്ങളണിനലയും പ്രവര്ത്െ
മണി�വട് പ്ര�െമാക്ണിയ ഈ �രണി�ാെണി ഒരര്ത്
ത്ണില് ജെ�ീയ ഓഡണിറ്ണിുംഗായണി �രണിണമണിച്ചു.
ന�ാതുവണിദ്ാലയത്ണിനല കുട്ണി�ള് സ്വതന്ത്രമാ
യണി ആശയാവണി�ാരും െെത്ാനുും അയത്ലളണി
തമായണി വായണിക്ാനുും �ാണണിച്ച ആവവശവും
മണി�വറ് വണിശ�ലെ/പ്രതണിഫലെ വശഷണിയും
ഇതര വണിദ്ാലയങ്ങളണില് �ഠണിച്ചുന�ാണ്ണിരുന്
കുട്ണി�നള ന�ാതുവണിദ്ാലയങ്ങളണിവലക്ട് ആ�
ര്ഷണിച്ചണിട്ടുണ്ട് എന്ാണട് ഈ വര്ഷനത് സ്കൂള്
പ്രവവശെ �ണക്കു�ള് സൂചണിപ്ണിക്കുന്തട്.
ഭൗതണി� സൗ�ര് വണി�സെത്ണിെട് മാത്രമല്ല
അക്ാദമണി� പ്രവര്ത്െങ്ങള്ക്കുും ശാസ്തീയവും
ചണിട്യായതുമായ ആസൂത്രണും അെണിവാര്മാണട്
എന് തണിരണിച്ചറണിവാണട് അക്ാദമണി� മാസ്റ്റര്പ്ാന്
െണിര്മൊണത്ണിവലക്ട് െയണിച്ചതട്. വണിദ്ാഭ്ാസ
�ാര്ത്ണില് ഓവരാ പ്രവദശനത്യും എല്ലാ വണി
ഭാഗത്ണില്നപ്ട് വ്ക്തണി�ള്ക്കുും അഭണിപ്രായും
�റയാനുും ആസൂത്രണത്ണില് �ങ്ാളണിയാ�ാനുും
അവസരും െല്�ണി എന്താണട് അക്ാദമണി�
മാസ്റ്റര്പ്ാെണിനറെ സുപ്രധാെ സവണിവശഷത.
ജെ�ീയ ഇെന�െലണിലൂനെ ഒരു ൊെണിനറെ വണിദ്ാ
ഭ്ാസ ആവശ്ങ്ങള് െണിര്ണ്യണിക്കു�യും െണിശ്ച
യണിക്നപ്ട്വ ആസൂത്രണും നചയ്യു�യും വഴണി
അക്ാദമണി� മാസ്റ്റര്പ്ാന് െമ്മുനെ വണിദ്ാഭ്ാസ
ചരണിത്രത്ണില് പുതുചരണിതമായണി.
ഇെണി എന്തട് എന് വചാദ്മാണട് ഇവപ്ാള്
അധ്ാ��രുും രക്ണിതാക്ളുും വണിദ്ാഭ്ാസ പ്ര
വര്ത്�രുും ഉയര്ത്തുന്തട്. അക്ാദമണി�
െണിലവാരും ഉയര്ത്ാനുും ഗുണവമന്മയള്ള വണിദ്ാ
ഭ്ാസും ഉറപ്പുവരുത്ാനുും െണിതാന്ത ജാഗ്ത പു
ലര്വത്ണ്തുണ്ട്. അക്ാദമണി� മാസ്റ്റര്പ്ാെണിനല
ആശയങ്ങള് ഒരണിക്ലുും െെപ്ണിലാക്ാൊ�ാത്
ദാര്ശെണി� സ്വ�ങ്ങളായണി അവവശഷണിക്രുതട്.
ജെ�ീയ ഇെന�െലു�ളണിലൂനെ െണിര്മെണിനച്ചടുത്
അക്ാദമണി� മാസ്റ്റര്പ്ാെണിനല ഓവരാ ഘെ�വും
സമയ�ന്ണിതമായും കൃത്മായും െെപ്ണിലാക്കുന്
നവന്ട് ഉറപ്ാക്ാൊവശ്മായ സൂ�തല ആസൂ
ത്രണമാണട് ഇെണി വവണ്തട്. ഓവരാ �രണി�ാെണിയും
എവപ്ാള് എങ്ങനെ െണിര്വഹണിക്നപ്ടുനമന്ും
ആര്നക്ാനക്യാണട് ചുമതലനയന്ും െണിശ്ചയണിക്
നപ്െണും. എനന്തല്ലാും വണിഭവങ്ങള് അെണിവാര്നമ
ന്ട് മുന്കൂട്ണി െണിശ്ചയണിച്ചട് അവ ഉചണിതമായ സദേര്ഭ
ങ്ങളണില് ലഭ്മാകുും എന്റപ്ാക്ണും. അതുവഴണി
ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ
സുംരക്ണയജട്ഞും
വണിഭാവെും നചയ്യുന് ജെ�ീയ ജൊധണി�ത് മത
െണിരവ�ക് വണിദ്ാഭ്ാസും യാോര്ത്്മാക്ാനു
ള്ള െെ�െണി�ള് സ�ര്ണ്മാക്ാൊകുും.
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ന�ാ

തുവണിദ്ാലയങ്ങളണിലുള്ള വണിശ്വാസ്ത
മുൻ �ാലഘട്ങ്ങളണിൽ ഉണ്ായതണിവെ
ക്ാൾ വലണിയവതാതണിൽ വർദ്ണിച്ചുവരണി�യാണട്.
�ഴണിഞ് അക്ാദമണി� വർഷും ഒന്ര ലക്ത്ണി
െടുത്ട് കുട്ണി�ൾ ന�ാതുവണിദ്ാലയങ്ങളണിൽ കൂടു
തലായണി വന്വചർന്. ഈ വർഷവും അവത
പ്രവണതയാണട് പ്രതീക്ണിക്കുന്തട്. ജൂൺ അവ
സാെവത്ാനെ കൃത്മായ ചണിത്രും വ്ക്തമാകുും.
വണിദ്ാഭ്ാസ രുംഗനത് രണ്ാും തലമുറ പ്രശട്െ
ങ്ങളായ തുല്ത, ഗുണത എന്ണിവ വലണിയവതാ
തണിലുള്ള ജെ�ണിന്തുണവയാനെയും �ങ്ാളണിത്

സ്ഡയാ. സി. രയാമകൃ�ൻ
വത്ാനെയും കൂെണി അഭണിമുഖീ�രണിവക്ണ്
ഒന്ാണട്. ഒന്ാും തലമുറ പ്രശട്െങ്ങളായ പ്രാ
�്ത, �ഠെതുെർച്ച എന്ണിവ ഏതാണ്ട് ൊും
�രണിഹരണിച്ചു�ഴണിഞ്ഞു.
അതുന�ാണ്ട് തനന് ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ
ത്ണിനറെ ഗുണ�രമായ �രണിവർത്െത്ണിെട് പ്രാ
വദശണി� സർക്ാരു�ളുനെ ഇച്ാശക്തണിവയാനെയ
ള്ള ഇെന�െലു�ൾ അെണിവാര്മാണട്. വ�രളീയ
സമൂഹും വണിവ�ന്ദീ�രണത്ണിനറെ ഗുണഫല
ങ്ങൾ ഏനറ അനുഭവണിച്ചണിട്ടുള്ള ഒരു വമഖലയാണട്
വണിദ്ാഭ്ാസും. യാനതാരു വ�ന്ദീകൃതധാരണ�

ളുമണില്ലാനത, ഓവരാ പ്രവദശത്ണിനറെയും ആവശ്
�ത�ളുും സാധ്ത�ളുും പ്രവയാജെനപ്ടുത്ണി
വണിദ്ാഭ്ാസ പുവരാഗതണിക്ായള്ള ക്ണിയാത്മ�
ഇെന�െലു�ൾ െെത്ണിയതണിനറെ ധാരാളും അനു
ഭവങ്ങൾ െവവാത്ാെഘട്ും മുതൽവക് െമുക്കു
ണ്ട്. അതുന�ാണ്ടുതനന് സാമൂഹണി�മായ ഇെന�
െലു�ളുനെ വവവണിധ്വും വവജാത്വും ന�ാണ്ട്
സ്ന്മാണട് െമ്മുനെ അനുഭവമണ്ഡലും.
ഭരണഘെൊ വഭദഗതണിയനെ �ശ്ചാത്ല
ത്ണിൽ വ�രള െണിയമസഭ �ാസാക്ണിയ 1994-നല
�ഞ്ായത്ട്രാജട് - മുെണിസണിപ്ൽ െണിയമങ്ങൾ

ചപമാതുവിേ്യമാഭ്യമാസ
ത്ിചന് ഗുണപരമമായ
പരിവരത്നത്ിനപ്
പ്രമാദേശിക സരകമാരുക
ളുചട ഇ�മാശക്ിദയമാചട
യുള്ള ഇടചപടലകള്
അനിവമാര്യമമാണപ്.
ദകരളീയസമൂഹം
വിദക�ീകരണത്ിചന്
ഗുണഫലങ്ങള് ഏചറ
അനുഭവിചേിട്ടുള്ള
ഒരു ദമഖലയമാണപ്
വിേ്യമാഭ്യമാസം.
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മാലിന്യങ്ങൾ എന്നൊ
ന്നില്ല എന്നും അവ
ശരിയായ രീതിയിൽ
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി
യാൽ സമൂഹ വികസന
ത്തിനുള്ള സമ്പത്താക്കി
മാറ്റാമെന്നും അതിനായു
ള്ള വഴികൾ ധാരാളമു
ണ്ടെന്നും കുട്ടികൾ
അറിയേണ്ടതുണ്ട്.
14

തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാ
ഭ്യാസ മേഖലയിൽ അധികാരങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു
നൽകുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
ചിലതിനെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. സർക്കാർ എൽ.പി,
യു.പി. വിദ്യാലയങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും
ഹൈസ്കൂൾ- ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾ ജില്ലാപ
ഞ്ചായത്തിനുമാണ് കൈമാറിയത്. മുനിസിപ്പാ
ലിറ്റി/ക�ോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന
എൽ.പി, യു.പി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കന്ററി
സ്കൂളുകൾ എന്നിവ അവയ്ക്കും കൈമാറി. ഔപചാ
രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറത്ത് പ്രീപ്രൈമറി
വിദ്യാഭ്യാസം, വയ�ോജനവിദ്യാഭ്യാസം, സാക്ഷ
രതാ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവയും തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണപരിധിയിൽ
വരുന്നു. ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം
ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ
ഭൗതിക സൗകര്യ വികസനത്തിൽ അതിപ്രധാ
നമായ ഒരു പങ്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ട്.
1997 ൽ ആരംഭിച്ച ജനകീയാസുത്രണത്തിന്റെ
ഭാഗമായി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ പരി
ധിയിലുള്ള പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക
സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ക�ോടിക്കണ
ക്കിന് രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരള
സംസ്ഥാന രൂപീകരണം മുതൽ 1997 വരെ കേ
രളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക സൗകര്യ വി
കസനവും 1997 ന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഭൗതിക
സൗകര്യവികസനവും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ
മാത്രം മതിയാകും. ഡി.പി.ഇ.പി, എസ്.
എസ്.എ, ആർ.എം.എസ്.എ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രാ
വിഷ്കൃത പദ്ധതികളിലൂടെ വന്ന ഭൗതിക സൗക
ര്യവികസനത്തെ മാറ്റിവെച്ചുക�ൊണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠ
മായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയാലും ഇക്കാര്യം
നമുക്ക് ബ�ോധ്യപ്പെടും.
കൂടാതെ ഗുണമേന്മ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കു
ന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണ്.
പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മു
ന്നേറ്റത്തിന് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം.
സ്ഥാപനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കി
ലും ലഭ്യമായ അധികാരം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തു
ന്നതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന പ�ോലെയുള്ള ധാരാളം
പരിമിതികൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്.
i. കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള�ോ
അധികാരമ�ോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്കില്ല.
സ്ഥാപനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും
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ജീവനക്കാരെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഇനിയും
കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ii. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രാദേശിക സർ
ക്കാരുകളായി പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അംഗീകരി
ക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ അധികാരികളും അധ്യാപ
കരടക്കമുള്ള
ജീവനക്കാരും
ഇനിയും
തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്.
iii. കേരളത്തിലെ ആകെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ
60%ത്തിനടുത്ത് വരുന്ന എയ്ഡഡ് സ്ഥാപന
ങ്ങൾ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണപരി
ധിക്ക് പുറത്താണ്. അതിനാൽ, തദ്ദേശ
സ്ഥാപന പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർ
ത്ഥികളെയും അവർ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ
യും ഉൾച്ചേർത്തുക�ൊണ്ട് സമഗ്രവും അർത്ഥപൂർ
ണ്ണവുമായ
വിദ്യാഭ്യാസ
പരിപാടികൾ
ആവിഷ്ക്കരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട്.
ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ
വിധ പരിമിതികൾക്കുള്ളിലും ലഭ്യമായ
അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുക�ൊണ്ട് മാ
തൃകാപരമായ ക്രിയാത്മകപദ്ധതികൾ ആവി
ഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളു
ടെ എണ്ണം ചെറുതല്ല.
വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം ധാരാളം
സാധ്യതകൾ തുറന്നുതരുന്നുണ്ട്. പ്രാപ്യത,
തുല്യത, ഗുണത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാ
ണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിന്റെ
കാതൽ. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ പ്രസ്തുത നിയമം
ഒട്ടേറെ സാധ്യതകൾ തുറന്നുതരുന്നു. വിദ്യാ
ഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതിനിർണ്ണായക
മായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇക്കാര്യം സ്പഷ്ടമാ
ക്കുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് 2014 സെപ്തംബർ
മാസത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച്
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് താഴെപറയുന്ന ഉത്ത
രവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട്.
1.	നിശ്ചിത ഭൂപരിധിക്കകത്ത് വിദ്യാലയങ്ങ
ളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക.
2. പ്രവേശനത്തിൽ വേർതിരിവ് കാട്ടുന്നില്ലെ
ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
3. വിദ്യാലയരേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
4. വേണ്ടത്ര കെട്ടിടങ്ങളും വേണ്ടത്ര ഉപകരണ
ങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
5. അധ്യാപകർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
6.	പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, പഠന�ോപകരണങ്ങൾ
എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക് നിശ്ചിതസമയത്ത്
തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
ഇതിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിദ്യാ
ഭ്യാസ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ക�ൊ
ണ്ടുവരിക.

7. ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീ

ലനം ഉറപ്പാക്കുക.

8. സ്കൂൾ പ്രായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളും

സ്കൂളിൽ എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

9. അധ്യാപക പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കുക.
10. കുടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം

ലഭ്യമാക്കുക.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മ�ോണിറ്ററിംഗ്
ചെയ്യുക.
12. അക്കാദമിക കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുക.
13. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചി
ട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
ഈ ഉത്തരവ് വഴി തദ്ദേശസ്വയംഭരണകൂട
ങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ലഭി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ഓര�ോ വിദ്യാലയ
ത്തിലും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് വലിയ
ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്; ചെ
യ്യേണ്ടത് ഭരണഘടനാപരമായ കർത്തവ്യവുമാ
ണ്. തദ്ദേശസ്ഥാപന പരിധിയിലെ മുഴുവൻ കുട്ടി
കൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം
മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ള ഗുണമേന്മാവിദ്യാഭ്യാസം ഉറ
പ്പാക്കുക എന്നത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബ
ന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
ഓര�ോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനവും അവയുടെ
പരിധിയിലുള്ള 6 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള
കുട്ടികളുടെ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേ
ണ്ടതാണ്. കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു
എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് വഴി കഴിയേണ്ടതുണ്ട്.
6 മുതൽ 14 വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു
കുട്ടിയും സ്കൂളിൽ പ�ോകാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാ
കരുത്. ഇത് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത നിയമ
പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്. കുട്ടിക
ളുടെ പഠനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുള്ള ഈ
രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രവേശ
നം, ഹാജർ, പഠനപുര�ോഗതി, അടുത്ത
ക്ലാസിലേ ക്കുള്ള കയറ്റം ഇവയെല്ലാം മ�ോണിറ്റർ
ചെയ്യാൻ കഴിയണം.
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് നേരിടുന്ന വെല്ലു
വിളികളെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ അർത്ഥപൂർ
ണ്ണമായ വികേന്ദ്രീകരണം ആവശ്യമാണ്.
ഇതിന് ഏറെ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട്.
എന്തെന്നാൽ,
i. ഏത് തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിലും ഏറ്റവും കൂ
ടുതലുള്ള പ�ൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്കൂളുകളാണ്.
ii. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 75% ത്തിലേറെ
യും ഇന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന
സിലബസ് സ്കൂളുകളെയാണ്. അതും എയ്ഡഡ്
സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളെ.
iii. പ�ൊതുസമൂഹം പ്രാദേശികമായി ഏറ്റവും
കൂടുതലായി ഇടപെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വി
11. സ്കൂൾ

ദ്യാലയങ്ങൾ.
IV. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കേരളീയ സമൂ
ഹത്തിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണനാ വിഷയമാണ്.
പ�ൊതുസമൂഹം
ഏറെ
ഉത്കണ്ഠയ�ോടും
അതിലേറെ താല്പര്യത്തോടെയുമാണ് അതിനെ
സമീപിക്കുന്നത്.
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ ഒന്നാംതലമുറ
പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതാണ്ടെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ
കേരളീയസമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതു
ക�ൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാംതലമുറ പ്രശ്നങ്ങളിൽ
പ്രഥമ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടത് ഗുണനിലവാര
പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ്. ഇതിനായി
1. പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം
ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നേതൃത്വപരമായ ഉത്തരവാദി
ത്തം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ ഏറ്റെടുക്കണം.
ഗുണനിലവാരം എന്നതുക�ൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കേ
ണ്ടത് ഓര�ോ തലത്തിലും കരിക്കുലം വിഭാവനം
ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും
ഉയർത്തുക എന്നതാണ്. അതിനാണെങ്കില�ോ,
കുട്ടികളുടെ നാനാതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളെ
കണ്ടെത്തി അവയെ വളർത്താനും വികസിപ്പി
ക്കാനും ഉതകുന്ന പഠനാനുഭവങ്ങൾ പ്രദാനം
ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപ�ോലെ പ്രധാനമാണ്
ഇത്തരം പഠനാനുഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നൽ
കാനാവശ്യമായ പഠനപരിസരം ഒരുക്കുക
എന്നതും. ഇതെല്ലാം കഴിയണമെങ്കിൽ സ്കൂളിനെ
ക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള ധാരണകളിൽ മാറ്റം
വരണം. ഗുണനിലവാരത്തെ കേവലമായി സമീ
പിക്കുന്ന നിലവിലെ അവസ്ഥ മാറേണ്ടതുണ്ട്
2. ഗുണനിലവാരപ്രശ്നത്തെ സമഗ്രമായി
കാണാൻ കഴിയണം. എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും വൈ
കാരികവും വൈചാരികവും ശാരീരികവുമായ

മാലിന്യനിർമ്മാർജന
ത്തിനുള്ള പ്രായ�ോഗിക
രീതികൾ കുട്ടികൾക്ക്
കണ്ടും ചെയ്തും സ്വാംശീക
രിക്കാനുള്ള പ്രയ�ോഗ
ഇടങ്ങളായി മാറാൻ
വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക്
കഴിയണം. ഇതിനാവശ്യ
മായ നേതൃത്വം ഹരിത
കേരളം മിഷനുമായി
കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നടത്താൻ
പ്രാദേശിക സർക്കാരു
കൾക്ക് കഴിയണം.
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പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
മാര്ഗ്ഗരേഖയില് നിന്നും
(1) തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വികസന പ്രോ
ജക്ടുകൾ പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം മാർഗരേഖ
കളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്. ജൈവവൈവിധ്യ
ഉദ്യാനം, മാലിന്യസംസ്കരണ പരിപാടി, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ
പരിപാടി എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകാവുന്നതാണ്.
(2) തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനാക
ണം മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്.
(3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ജില്ല പഞ്ചായത്തുകളും ഗവണ്മെന്റ്
നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക എസ്.എസ്.എ, ആർ.എം.എസ്.എ പ്രോ
ജക്ടുകൾ വകയിരുത്തണം. ഈ പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനം മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ട
താണ്. (എസ്.എസ്.എ, ആർ.എം.എസ്.എ പ്രോജക്ടുകൾ
ഉദ്ഗ്രഥിച്ച് പ്രീസ്കൂൾ മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഏക�ോപി
പ്പിച്ച് സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ എന്ന പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർ
ക്കാർ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്).

ഗുണനിലവാരം എന്നതു
ക�ൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കേ
ണ്ടത് ഓര�ോ തലത്തിലും
കരിക്കുലം വിഭാവനം
ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങ
ളിലേക്ക് മുഴുവൻ കുട്ടിക
ളെയും ഉയർത്തുക
എന്നതാണ്.
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(4) പഠനനിലവാരം ഉയർത്തുക, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർ
ഗാത്മക ശേഷികൾ വികസിപ്പിക്കുക, പരിശീലനം സംഘടി
പ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ഗവേഷണാത്മക പ്രോജക്ടുകൾ എസ്.
എസ്.എ, ആർ.എം.എസ്.എ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയു
ടെ പരിപാടികളുടെ ആവർത്തനം അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ
തിനു ശേഷം ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.
(5) സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവയുടെ
നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും ശുചിത്വം
ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക�ൊടുക്കുക എന്നതു
മാത്രമാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതല. അടുക്കള, അടുക്ക
ളയ�ോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഭരണ മുറി എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തു
ന്നതിന് ഉയർന്ന പരിഗണന നൽകേണ്ടതാണ്.
(6) സ്കൂളുകളിൽ ഫർണിച്ചർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുൻഗണന
നൽകണം.
(7) സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ ഏഴാം ക്ലാസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾ
ക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ സ്കൂളുകളുടെ
നിയന്ത്രണ ചുമതലയള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാ

സമഗ്രവളർച്ചയാവണം ലക്ഷ്യം. വിദ്യാലയ
ങ്ങൾ, കമ്പോളത്തിന്റെ താത്കാലികാവശ്യ
ങ്ങൾക്കുള്ള ത�ൊഴിൽശേഷികളുടെ യാന്ത്രിക
മായ അഭ്യസനം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായല്ല,
മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെയും അറിവും കഴിവും നൈപു
ണികളും വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന ഇടങ്ങളായാണ്
മാറേണ്ടത്. ഇതിനാവശ്യമുള്ള വിവിധതരം
അന്വേഷണങ്ങളും പ്രായ�ോഗിക പ്രവർത്തന
പദ്ധതികളും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ ഉണ്ടായി വരണം.
3. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽ
കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വിദ്യാഭ്യാസ അവകാ
ശനിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ട്. പ്രാദേശികമായ വൈദ
ഗ്ധ്യവും വിഭവസമാഹരണ സാധ്യതകളും
ഏക�ോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രാദേശിക സർ
ക്കാരുകളായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറണം.
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത�ോട�ൊപ്പം
ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള
സാഹചര്യമ�ൊരുക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള നി
യമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും സമീപനങ്ങളിലും മാ
റ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർ
ക്കാരുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തന
ങ്ങളും നടത്തേണ്ടിവരും. ഒന്ന് മാറ്റിവച്ചല്ല മറ്റേത്
ചെയ്യേണ്ടത്, രണ്ടും ഒപ്പം നടക്കേണ്ടതാണ്.
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ഇതെല്ലാം കുറേയേറെ ചെയ്യാൻ സഹായക
മാകും വിധമാണ് നവകേരളത്തിന് ജനകീയാ
സൂത്രണം എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തുകൾക്കായും മുൻസിപ്പാലിറ്റി ക�ോർ
പ്പറേഷനുകൾക്കായും ഉള്ള മാർഗരേഖ. (ബ�ോക്സ്
കാണുക)
ഈ മാർഗ്ഗരേഖയും സബ്സിഡി മാർഗരേ
ഖയും വലിയ സാധ്യതകളാണ് തുറന്നുതരുന്നത്.
ഓര�ോ നാട്ടിന്റെയും സാധ്യതയും ആവശ്യകത
യും നേട്ടക�ോട്ട വിശ്ലേഷണം നടത്തി ജനകീയ
സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ്
യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളി. ഇതു ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ
പ്പറയുന്ന
സാധ്യതകൾ
പ്രത്യേകം
ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്.
1. വിദ്യാഭ്യാസം, ത�ൊഴിൽ, കലാരംഗത്തെ
യും കായികവിന�ോദരംഗത്തെയും പങ്കാളിത്തം
എന്നിവയ�ൊക്കെ വൈവിധ്യമാർന്ന വൈദ
ഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളവയാണ്. പ്രാദേശികമായി
ലഭ്യമാവുന്ന വൈദഗ്ധ്യം ഏക�ോപിപ്പിക്കാൻ
ഏറ്റവും നന്നായി കഴിയുക പ്രാദേശിക സർക്കാ
രുകൾക്കാണ്.
2. സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി കാര്യക്ഷമമാ
ക്കാനും ഗുണമേന്മയ�ോടെ നടപ്പാക്കാനും പ്രാദേ
ശികമായ ജനപങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാണ്.

വുന്നതാണ്.
(8) സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ യുവതീ യുവാക്കൾ, അധ്യാപ
കർ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനപരി
പ�ോഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കാവു
ന്നതാണ്.
(9) എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളിലും നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ
പ്രകാരം ട�ോയ്ലറ്റും വാഷ്ബെയ്സിനും അവയിൽ ജലലഭ്യത
യും ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താ
വുന്നതാണ്.
(10) സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിന�ോട്/ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളി
ന�ോട് ചേർന്നുള്ള എൽ.പി, യു.പി, സ്കൂളുകളിലെ പശ്ചാത്തല
വികസന പ്രോജക്ടുകൾ ജില്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടെ
ബ്ലോക്ക് - ജില്ല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.
(11)
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ
നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
എൽ.പി., യു.പി സ്കൂളുകളുടെ പശ്ചാത്തല വികസന
പ്രോജക്ടുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സമ്മതത്തോടെ ബ്ലോ
ക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.
(12) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പഞ്ചാ
യത്ത് ലൈബ്രറികളുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടു
ത്തുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കാവു
ന്നതാണ്.
ഇതും ഫലപ്രദമായി ഏക�ോപിപ്പിക്കാൻ
കഴിയുക പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കാണ്.
3. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, മറ്റ് പഠന�ോപാധികൾ,
സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക് യഥാ
സമയം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കൃത്യ
മായ മ�ോണിറ്ററിംഗ് വേണം. ഇതിനുള്ള സംവി
ധാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്കായിരിക്കണം.
4. ജൈവവൈവിധ്യ ഉദ്യാനം ഏറ്റവും മിക
ച്ചതാക്കി മാറ്റാനും ടാലന്റ് ലാബ് എന്ന സങ്കല്പ
നത്തെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച്
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയും വിധം പ്രാദേ
ശിക വൈദഗ്ധ്യത്തെ ഏക�ോപിപ്പിക്കാൻ
കഴിയുക പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കാണ്.
5. കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക-മാനസികവൈകാരിക - സാമൂഹിക വികാസങ്ങളെയെ
ല്ലാം ഉറപ്പാക്കേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സ്കൂളുകൾ.
അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ കാമ്പസും സ്കൂൾ
പഠന പരിസരവും അന്തരീക്ഷവുമെല്ലാം കുട്ടി
കൾക്ക് സൗഹൃദമാകണം. ഓര�ോ നാട്ടിലെയും
ഭൂപ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം,
സംസ്കൃതി എന്നിവയ�ോടെല്ലാം ബന്ധിതമാണ്
ഇത്. ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച
പഠനാന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുക തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്.

(13) ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഗ്രന്ഥശാ
ലകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ, കെട്ടിടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൗതിക
സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ബ്ലോക്ക്
-ജില്ല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.
(14) സാക്ഷരത മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കുന്നതിന് സാക്ഷരതാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ
മെച്ചപ്പെടുത്തുക, മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ
വില നൽകുക, സാക്ഷരത മിഷന് അടയ്ക്കേണ്ടതായ ഫീസ് എന്നി
വയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഗ്രാമ-ജില്ല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്
ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.
(15) സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന നിർഭയ പദ്ധതി
പ്രകാരമുള്ള കായിക വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ പ്രതിര�ോധ
പരിശീലന പരിപാടികളായ തായ്ക്വണ്ട, ജൂഡ�ോ, കരാട്ടെ, യ�ോഗ
എന്നിവയിൽ ഹൈസ്കൂൾ/ ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ
ക്ക് പരിശീലനം നൽകാവുന്നതാണ്. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടു
ക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രോജക്ടുകളുടെ പരിശീലകരായി സ്പോർട്സ്
കൗൺസിൽ അംഗീകാരമുള്ള കായികാധ്യാപകരെ നിയ�ോഗി
ക്കേണ്ടതാണ്.
(16) സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി
വാങ്ങിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനചെലവ്, ഡ്രൈവറുടെ വേതനം,
മറ്റ് ആവർത്തന ചെലവുകൾ എന്നിവ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ
വഹിക്കാൻ പാടില്ല.

6. നമ്മുടെ വികസനത്തിൽ അന്തർലീന
മായ ദൗർബല്യങ്ങളാണ് മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
നിദാനം. മാലിന്യങ്ങൾ എന്നൊന്നില്ല എന്നും
അവ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രയ�ോജനപ്പെടു
ത്തിയാൽ സമൂഹ വികസനത്തിനുള്ള സമ്പ
ത്താക്കി മാറ്റാമെന്നും അതിനായുള്ള വഴികൾ
ധാരാളമുണ്ടെന്നും കുട്ടികൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്.
മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള പ്രായ�ോഗിക
രീതികൾ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടും ചെയ്തും സ്വാംശീ
കരിക്കാനുള്ള പ്രയ�ോഗ ഇടങ്ങളായി മാറാൻ
വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ഇതിനാവശ്യ
മായ നേതൃത്വം ഹരിതകേരളം മിഷനുമായി
കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നടത്താൻ പ്രാദേശിക സർക്കാരു
കൾക്ക് കഴിയണം.
7. വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ
നിലവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ധാരണകൾ മാറ്റിയെടു
ക്കുന്നതിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പങ്ക്
വഹിക്കാനുണ്ട്. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ നട
ക്കുന്ന, ചിട്ടയായ രക്ഷാകർത്തൃവിദ്യാഭ്യാസ
പരിപാടികൾ ആവശ്യമാണ്. രക്ഷിതാക്കളട
ക്കമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ത�ൊഴിൽ നൈപുണി
വികാസത്തിലും വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് വലിയ
പങ്ക് ഉണ്ടാകണം.
ഇതുപ�ോലെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സാധ്യമാണ്.

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ
ചടുലമായി ഇടപെടണ
മെങ്കിൽ ഭരണപരമായ
ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യ
മാണ�ോ എന്ന് ചർച്ച
ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിനായുള്ള ആവശ്യ
ങ്ങൾ താഴേതട്ടിൽ
നിന്നും ഉയർന്നു
വരേണ്ടതുണ്ട്.
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ഗുണമേന്മാ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്
നേതൃത്വം നൽകേണ്ട
ജില്ലാതല സംവിധാ
നങ്ങളായ ഡയറ്റ്,
ബി.ആർ.സി എന്നിവ
യുടെ മേൽ ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തിന് കൂടുതൽ
നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ
യജ്ഞം സംസ്ഥാന ടീമിലെ
അംഗമാണ് ലേഖകൻ.
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തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേ
ഖലയിൽ ചടുലമായി ഇടപെടണമെങ്കിൽ ഭര
ണപരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ�ോ
എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള
ആവശ്യങ്ങൾ താഴേതട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവ
രേണ്ടതുണ്ട്. പരിഗണനയ്ക്കായി ചില സൂചനകൾ
ഇത�ോട�ൊപ്പം നൽകുന്നു.
എൽ.പി, യു.പി. സ്കൂളുകളുടെ ചുമതല ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിനാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത് പരിധിയിലെ ഹൈസ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായ
എൽ.പി, യു.പി വിഭാഗം ജില്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ
പരിധിയിലും. തന്മൂലം ഒരു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
പരിധിയിലെ മുഴുവൻ എൽ.പി, യു.പി കുട്ടികളെ
യും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരി
ക്കാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് കഴിയുന്നില്ല; ജില്ല
പഞ്ചായത്തിനും കഴിയുന്നില്ല. യാത�ൊരു നീതീ
കരണവുമില്ലാത്ത ഈ തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ട
തുണ്ട്. 7-ാം ക്ലാസുവരെയുള്ള പ്രൈമറി വിഭാഗ
ത്തെ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും
വിടുതൽ ചെയ്ത് (ഡീ ലിങ്ക്) പ്രത്യേക മേധാവി
യുടെ കീഴിൽ ക�ൊണ്ടുവരികയും അത് ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്ത് നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും
വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെക്കന്ററി ഹയർ
സെക്കന്ററി ഘട്ടം മാത്രം ജില്ല പഞ്ചായത്ത്
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ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും.
ഗുണമേന്മാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നേതൃത്വം
നൽകേണ്ട ജില്ലാതല സംവിധാനങ്ങളായ
ഡയറ്റ്, ബി.ആർ.സി എന്നിവയുടെ മേൽ ജില്ല
പഞ്ചായത്തിന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ
ഓഫീസുകൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന പരിധി
യുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പുനസംഘാടനം
ചെയ്യണം. ഓര�ോ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു പഞ്ചാ
യത്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ വിദ്യാ
ഭ്യാസ പദ്ധതികളുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ
ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ പൂർണസമയം
ആവശ്യമാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഗുണമേന്മാപ്രശ്ന
ങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിരവധി പ്രായ�ോഗിക
പദ്ധതികൾ അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനെല്ലാം
നേതൃത്വം നൽകാനും സാധ്യതകളെല്ലാം
ഏറ്റവും നന്നായി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താൻ കഴി
യുന്നതും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കാണ്.
ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ഇരുപത് വർഷ
ത്തിലേറെയുള്ള പ്രാദേശിക ഇടപെടൽ അനു
ഭവങ്ങൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷ
കളുമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്.

ലൈഫ് :
വിജയകരമായി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്
എസ്. ഹരികിഷ�ോര് ഐ.എ.എസ്

കേ

രള സർക്കാരിന്റെ നവകേരള മിഷന്റെ
ഭാഗമായ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ
ഒന്നാംഘട്ടമായ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങ
ളുടെ പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി പുര�ോഗമിക്കു
കയാണ്. ജൂൺ 16 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം
40561 വീടുകൾ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാ
യിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള 15478 വീടുകളുടെ
പണി ദ്രുതഗതിയിൽ പുര�ോഗമിക്കുകയാണ്.
ജൂൺ മാസം അവസാനത്തോടെ ഈ വീടുകളു
ടെ പണികൂടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ്
മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 94% വീടുകളുടെയും
പണി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ എറ
ണാകുളം ജില്ലയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മുന്നിട്ടു
നിൽക്കുന്നത്. 82% വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തി
യാക്കിയ ആലപ്പുഴ ജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും
81% വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ തൃശ്ശൂർ
ജില്ല മൂന്നാംസ്ഥാനത്തുമാണ്. പൂർത്തിയാക്കിയ
വീടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ല 5633
എണ്ണത്തോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും 5493 വീടു

കളുടെ എണ്ണത്തോടെ വയനാട് ജില്ലാ രണ്ടാം
സ്ഥാനത്തും ആണ്.
സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ 72% വീടുകളുടെ
പണിയാണ് മിഷൻ ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കി
യിട്ടുള്ളത്. വിവിധ വകുപ്പുകള് ഏറ്റെടുക്കുകയും
വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നിർമ്മാണം മുടങ്ങിക്കി
ടക്കുന്നതുമായ 56000-ത്തോളം വീടുകളുടെ പണി
യാണ് ലൈഫ് മിഷൻ ഏറ്റെടുത്തത്. മുമ്പ്
നൽകിയ ഗഡുക്കളുടെ ബാക്കിതുക നാല് ലക്ഷം
രൂപയിലേക്ക് ആനുപാതികമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു
നൽകിയാണ് ഇത്രയും വീടുകളുടെ പണി പൂർ
ത്തിയാക്കിയത്. 80% വീടുകൾ ബ്ലോക്കുകളിലും
77% വീടുകൾ ക�ോർപ്പറേഷനുകളിലും 74% വീടുകൾ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഇതിന�ോടകംതന്നെ
പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത�ോട�ൊപ്പമാണ് മിഷന്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തി
ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭൂമിയു
ള്ള ഭവനരഹിതരായ രണ്ടര ലക്ഷം ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളെയാണ് ഈയൊരു ഉദ്യമംവഴി ലൈഫ്
മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുതന്നെ

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത
രായ രണ്ടര ലക്ഷം
ഗുണഭ�ോക്താക്കളെയാ
ണ് ഈയൊരു ഉദ്യമം
വഴി ലൈഫ് മിഷൻ
ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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അർഹതയുള്ള
അർഹതയുള്ളഎല്ലാവർക്കും
എല്ലാവർക്കുംലൈഫ്
ലൈഫ് പ
പദ്ധതിവഴി വീട് ഉറപ്പാക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ
തിരുവനന്തപുരത്ത് കരിമഠം
ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ
പൂര്ത്തിയായ ഭവനങ്ങളുടെ
താക്കോല്ദാനം മുഖ്യമന്ത്രി
പിണറായി വിജയന്
നിര്വ്വഹിക്കുന്നു. മന്ത്രി ഡ�ോ.
കെ.ടി. ജലീല് സമീപം.

അ

ർഹതയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ലൈഫ്
പദ്ധതിവഴി വീട് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമ
ന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. തിരുവന
ന്തപുരത്ത് കരിമഠം ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ശിലാ
സ്ഥാപനവും പൂർത്തിയായ ഭവനങ്ങളുടെ
താക്കോൽദാനവും നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുക
യായിരുന്നു അദ്ദേഹം.	ലൈഫ് പദ്ധതി

വഴി വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് മാത്രമല്ല, ജീവിത
മാർഗം കണ്ടെത്താനുള്ള സഹായവും നൽകാ
നാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭവനസമുച്ചയങ്ങൾക്കൊ
കുട്ടികളുടെ
പ്പം
പഠനത്തിനാവശ്യമായ
പിന്തുണാ സൗകര്യം ഒരുക്കും. പ്രായമായവർ,
ര�ോഗികൾ തുടങ്ങിയവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധി
ക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ടാകും.
മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാ
ത്ത ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ലൈഫ് മിഷൻ ഈയ�ൊരു
ഉദ്യമത്തിലൂടെ നിറവേറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
നവകേരള മിഷനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽതന്നെ
ലൈഫ് മിഷനെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നതും
ഈയ�ൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. കേരളത്തിലെ
എല്ലാ ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതർക്കും സ്വന്ത
മായി ത�ൊഴിൽ ചെയ്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതി
നും സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളിൽ മാന്യമായി ഭാഗ
ഭാക്കാകുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ
ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാമൂഹികക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ
യും പ്രയ�ോജനം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും ഉതകു
ന്ന സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ വീടുകൾ ലഭ്യമാ
ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് സർക്കാർ
ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്.
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം മാത്രമെ ആയി
ട്ടുള്ളുവെങ്കിലും ഇതിന�ോടകം തന്നെ സംസ്ഥാനം
ഒട്ടാകെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ (പി.എം.എ.വൈ
-ലൈഫ്) 3400 വീടുകളുടെയും ഗ്രാമപ്രദേശ
ങ്ങളിൽ 10 വീടുകളുടെയും പണി പൂർത്തിയായി.
പുതിയ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് യൂണിറ്റ്
ഒന്നിന് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് മിഷൻ ലഭ്യമാക്കു
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പദ്ധതിവഴി വീട് ഉറപ്പാക്കും : മുഖ്യമന്ത്രി
ലൈഫ് പ�ോലുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാർ
കാര്യം മാത്രമായി കാണാതെ നാടിന്റെ കൂടി
പങ്കാളിത്തത്തോടെ വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന
നില വരണം. അതിനുള്ള ഇടപെടൽ സമൂഹ
ത്തിന്റെ വിവിധതലങ്ങളിൽ വേണം. വീടുനിർ
മിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സഹായിക്കാനുള്ള കൂട്ടാ
യ്മയും അതിന�ൊപ്പം രൂപം ക�ൊള്ളണം. വീട്
പൂർണതയിലെത്തിയാൽ അതിന്റെ ഭാഗമായ
കൂട്ടായ്മ ആ ഭവനസമുച്ചയത്തിൽ ഉറപ്പാക്കുകയും
ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ അവിടെ പരി
ഹരിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടാ
യ്മയ്ക്ക് അധികൃതശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാകും.
ഇപ്പോൾ നിർമാണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കു
ന്നത് പുതുതായുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ
ലൈഫ് ഭവനസമുച്ചയമാണ്. ഇത് സമയബന്ധി
തമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടി
ച്ചേർത്തു. സ്വന്തമായി സ്ഥലമുള്ള ഭവനരഹിതർ
ക്ക് ഒരുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ലൈഫ് വഴി
വീടുനിർമിച്ചുനൽകാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന്
ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി. ജലീൽ
അറിയിച്ചു. സ്വന്തമായി സ്ഥലമില്ലാത്തവർ
ന്നത്. 400 ച. അടിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ
വീടുകൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ ഫണ്ടും സർക്കാർ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന
ബജറ്റ് വിഹിതവും ചെലവാക്കും. അധികമായി
വേണ്ടി വരുന്ന 4000 ക�ോടി രൂപ ഹഡ്ക�ോ
യിൽ നിന്നും വായ്പയായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. ഇത�ോടുകൂ
ടി മിഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മുന്നോട്ട് പ�ോകും.
കേരളത്തിലെ ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭവനരഹിതർ
ക്ക് നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയങ്ങ
ളുടെ ആദ്യഘട്ടമായി ഓര�ോ ജില്ലയിലും ഓര�ോ
സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ
കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയുംകൂടി വരുന്നത�ോടെ
ലൈഫ് മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കേരളത്തിലെ
എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ ഭവന
ങ്ങളും ഉപജീവനം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാർ
ഗ്ഗങ്ങളും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തും.

ക്കായി ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു ഭവനസമുച്ചയമെ
ങ്കിലും ഈ വർഷം യാഥാർഥ്യമാക്കുമെന്നും
മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങിൽ ക�ോർപറേഷൻ മേയർ വി.കെ.
പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വി.എസ്. ശി
വകുമാർ എം.എൽ.എ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാഖി
രവികുമാർ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ
രായ സിമി ജ്യോതിഷ്, ആർ. ഗീതാഗ�ോ
പാൽ, െക. ശ്രീകുമാർ, സഫീറാ ബീഗം, ആർ.
സതീഷ്കുമാർ, എസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കൗ
ണ്സിലര്മാരായ വി.ജി. ഗിരികുമാർ, ഡി.
അനിൽകുമാർ, മുൻമേയർ കെ. ചന്ദ്രിക, യു.
ആർ.സി ബി.പി.ഒ എ. നജീബ്, നഗരസഭാ
സെക്രട്ടറി എൽ.എസ്.ദീപ തുടങ്ങിയവർ സം
ബന്ധിച്ചു.
കരിമഠത്തിൽ ബി.എസ്.യു.പി പദ്ധതി
വഴി നിർമാണം തുടങ്ങിയ 180 ഭവനങ്ങളാണ്
ഇപ്പോൾ ഒൻപതു ബ്ള�ോക്കുകളിലായി പൂർ
ത്തിയാക്കി കൈമാറിയത്. നേരത്തെ 140
ഭവനങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്നു. ലൈഫ്
പദ്ധതി വഴി 87 ഭവനങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപന
മാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചത്.

ലൈഫ് മിഷന്:
ഗുണഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
ലൈഫ് മിഷന് ഗുണഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ
പറയുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
4 ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച് അന്തിമമായ ലൈഫ് ഗുണഭ�ോ
ക്തൃലിസ്റ്റ് നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിശ�ോധന
നടത്തി ആരെയും ഒഴിവാക്കാന് പാടില്ല.
4 അനര്ഹരായവരുണ്ടെങ്കില് അതിന്റെ വ്യക്തമായ
കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി നിര്വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഭര
ണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
4 ഉചിതമായ തീരുമാനം ഭരണസമിതിക്ക് കൈക്കൊ
ള്ളാവുന്നതാണ്.
4 ആവശ്യമെങ്കില് തീരുമാനമെടുക്കാന് പ്രസ്തുത വിഷയം
സര്ക്കാരിലേക്ക് സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
4 റേഷന് കാര്ഡ് ഇല്ല എന്നതിന്റെ പേരില് അര്ഹതയു
ള്ള ഒരു കുടുംബത്തെയും ലൈഫ് ഗുണഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റി
ല്നിന്ന് ഒഴിവാക്കരുത്.

ലേഖകന് ലൈഫ് മിഷന് ചീഫ്
എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസറാണ്.
പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ജൂണ് 2018

21

ഡ�ോ. ചിന്ത എസ്.

മെ
ഇത്ര വലിയ
മരണനിരക്കുള്ള
ചുരുക്കം ര�ോഗങ്ങള്
മാത്രമേ നമ്മുടെ
അറിവിലുള്ളു, നമ്മള്
എപ്പോഴും ഭയക്കുന്ന
എബ�ോളയെക്കാളും
ഭീകരമായ ര�ോഗം.

22

യ് മാസം പകുതി തുടങ്ങി മൂന്നാഴ്ച കാലം
കേരളം മുമ്പൊരിക്കലും കേള്ക്കാത്ത,
അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു അപകടകരമായ വെല്ലുവി
ളി നേരിടുകയുണ്ടായി. തലതിരിഞ്ഞുവന്ന ഒരു
പനി- ‘നിപ’. ര�ോഗബാധയേറ്റ് ഓര�ോരുത്തരാ
യി മരിക്കുമ്പോഴും പുതിയ ര�ോഗസ്ഥിതീകരണ
ത്തിന്റെ വാര്ത്തകള് പുറത്തുവരുമ്പോഴും ആശ
ങ്കയ�ോടെയും
ഭീതിയ�ോടെയും എന്നാല്
തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയില് കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ദിനങ്ങള്.
ആര�ോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ശാസ്ത്രീയ
മാര്ഗ്ഗങ്ങള് അവലംബിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ര�ോഗവ്യാ
പന നിയന്ത്രണപരിപാടികളുടെ ഫലമായി
കേരളം മരണം വിതയ്ക്കുന്ന ഈ അപൂര് വ്വമായ
മഹാമാരിയെ വരുതിയിലാക്കി. അവസാനത്തെ
ര�ോഗബാധകഴിഞ്ഞു പരമാവധി ഇന്കുബേഷന്
കാലാവധി ആയ 21 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള്
ജ ാ ഗ്രത ാ നിര്ദ്ദേ ശ ം
പി ന് വ ല ി ക്കു ക യ ും
ഉണ്ടായി. ഈ അവസ
രത്തില് നമ്മെ വിറപ്പി
ച്ച ഈ പുതിയ ശത്രുവി
നെ
ഒന്ന്
മനസ്സിലാക്കാം.
ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ
കേരളത്തിന്റെ അസൂ
യാവഹമായ നേട്ടങ്ങ
ള്ക്ക്  മങ്ങല് ഏല്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു
പതിറ്റാണ്ടുകളായി കുറ
ച്ചധികം പുതിയ പക
ര്ച്ചവ്യാധികള് ഇവിടെ
ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നു. ഡെ
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ങ്കിപ്പനി, H1N1 ഫ്ലു, ചിക്കുന്ഗുന്യ, ജപ്പാന് ജ്വരം,
കരിമ്പനി, ചെള്ളുപനി, വെസ്റ്റ്നൈല് പനി തു
ടങ്ങിയവ. ഈ പട്ടികയില് പുതിയതായി ചേ
ര്ക്കപ്പെടുകയാണ് നിപ പനി. ക�ോഴിക്കോടുള്ള
പേരാമ്പ്രയില് ഒരു കുടുംബത്തില് തന്നെയുള്ള
നാലുപേര് ഈ ര�ോഗം ബാധിച്ചു മരണമടയുകയും
ആദ്യം ര�ോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയില് നിന്ന്
തന്നെ പതിനഞ്ചോളം പേര്ക്കും ഇവരില്
നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പേര്ക്കും ര�ോഗബാധയുണ്ടായി.
ര�ോഗം സ്ഥിതീകരിച്ചത് 19 പേരില് ആയിരുന്നു.
ഇവരില് രണ്ടുപേര�ൊഴികെ 17 പേരും മരണപ്പെ
ട്ടു. മരണനിരക്ക് 90% ആയിരുന്നു. ഇത്ര വലിയ
മരണനിരക്കുള്ള ചുരുക്കം ര�ോഗങ്ങള് മാത്രമേ
നമ്മുടെ അറിവിലുള്ളു, നമ്മള് എപ്പോഴും ഭയക്കു
ന്ന എബ�ോളയെക്കാളും ഭീകരമായ ര�ോഗം.
1998 ല് മലേഷ്യയിലാണ് ആദ്യമായി നിപ
വൈറസ്ര�ോഗം സ്ഥിതീകരിച്ചത്. അവിടുത്തെ
‘സുംഗായി നിപ’ എന്ന സ്ഥലപേരില് നിന്നാണ്
ഈ ര�ോഗത്തിന് അതിന്റെ പേര് ലഭിച്ചത്.
അവിടെ വവ്വാലുകളില് നിന്ന് പന്നികളിലേക്കു
പഴങ്ങള് വഴി വൈറസ് ബാധയുണ്ടാവുകയും
പന്നികളില് നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ര�ോഗം പി
ടിപെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. തുടര്ന്ന് സിംഗപ്പൂ
രിലും ഇത്തരത്തില് നിപ ബാധ റിപ്പോര്ട്ട്
ചെയ്യപ്പെട്ടു. 2001 മുതല് ബംഗ്ലാദേശില് എല്ലാ
വര്ഷവും ജനുവരി മുതല് മെയ്വരെയുള്ള മാസ
ങ്ങളില് നിപ പനി outbreak കള് കണ്ടുവരു
ന്നു. ഇന്ത്യയില് ഇതിനുമുമ്പ് രണ്ടു തവണയാണ്
ഈ ര�ോഗം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബംഗ്ലാദേ
ശുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്
ആണ് ര�ോഗബാധയുണ്ടായത്. 2001 ല്
ബംഗാളിലെ സിലിഗുരിയിലും 2007 ല് അവിടെ

ത്തന്നെയുള്ള നാഡിയ ജില്ലയിലും. ഓര�ോ
ഔട്ട്ബ്രേക്കിലെയും കണക്കുകള് പട്ടികയില്
ചേര്ക്കുന്നു.

ല�ോകത്തെ നിപ വൈറസ്
outbreak കളുടെ കണക്കുകള്
വര്ഷം

സ്ഥലം

കേസുകള്

1998-99

മലേഷ്യ

265

1999

സിംഗപ്പൂര്

2001

സിലിഗുരി, ഇന്ത്യ

മരണം
105

11

1

66

45
9

2001

ബംഗ്ലാദേശ്

13

2003

ബംഗ്ലാദേശ്

12

8

2004

ബംഗ്ലാദേശ്

65

49

2005

ബംഗ്ലാദേശ്

12

11

2007

ബംഗ്ലാദേശ്

20

13

2008

ബംഗ്ലാദേശ്

13

7

2007

നാഡിയ, ഇന്ത്യ

5

5

2009

ബംഗ്ലാദേശ്

4

1

2010

ബംഗ്ലാദേശ്

17

15

2011

ബംഗ്ലാദേശ്

44

40

2012

ബംഗ്ലാദേശ്

12

10

2013

ബംഗ്ലാദേശ്

24

21

2014

ബംഗ്ലാദേശ്

18

9

2015

ബംഗ്ലാദേശ്

9

6

2018

കേരളം

19

17

ഉറവിടവും ര�ോഗപകര്ച്ചയും

പാരാമിക്ക്സോ വൈറസ് വിഭാഗത്തില്
പ്പെട്ട ഹെനിപ ജനുസില് ഉള്ള RNA വൈറസ്
ആണ് നിപ. ഇത് തെക്കുകിഴക്കന് ഏഷ്യന്
മേഖലയിലെ pteropus ജനുസ്സിലെ പഴംതീനി
വവ്വാലുകളില് ര�ോഗം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ സ്വാ
ഭാവികമായി കണ്ടുവരുന്നു. അതായത് ഈ
വവ്വാലുകള് ആണ് നിപ വൈറസിന്റെ പ്രകൃതി
ദത്ത വാഹകര്. ഇവയുടെ ഉമിനീര്, മൂത്രം,
കാഷ്ഠം, മറ്റു സ്രവങ്ങള് തുടങ്ങിയവയാല് മലിന
പ്പെട്ട പഴങ്ങള് പ�ോലെയുള്ള വസ്തുക്കള് വഴി
പന്നി, കുതിര തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളിലേക്കും മനു
ഷ്യനിലേക്കും വൈറസ്ആകസ്മികമായി പക
രുന്നു. വവ്വാലുകള് മലിനമാക്കിയ കള്ള്
പ�ോലുള്ള പാനീയങ്ങള് വഴിയാണ് ഇത് ബം
ഗ്ലാദേശില് മനുഷ്യരില് ര�ോഗബാധയുണ്ടാക്കി
യത്. ഇന്ത്യയില് വൈറസ്മനുഷ്യനെ ബാധി
ച്ചതിന്റെ ഉറവിടം പൂര്ണമായും സ്ഥിതീ
കരിച്ചിട്ടില്ല. വനനശീകരണവും കാലാവസ്ഥാ
വ്യതിയാനവും ഒക്കെ മൂലം ആവാസവ്യവസ്ഥ
നഷ്ടപെടുന്ന വവ്വാലുകളില് ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാ
ഭാവിക മാറ്റങ്ങള് ര�ോഗപകര്ച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടു
ന്നു എന്ന് വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപെടുന്നു.
ബംഗ്ലാദേശിലും ഇന്ത്യയിലും മനുഷ്യരില്
നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് ര�ോഗം പകര്ന്നത്

വഴിയാണ് കൂടുതല് കേസുകളും ഉണ്ടായത്.
ര�ോഗിയും ആയി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവര്ക്ക്
ര�ോഗിയുടെ ശരീരസ്രവങ്ങളും ആയി സമ്പര്ക്ക
ത്തില് വരുമ്പോള് ആണ് വൈറസ് ബാധയു
ണ്ടാകുന്നത്. ഡ�ോക്ടര്മാര്, നേഴ്സുമാര് തുടങ്ങിയ
ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്ക്ക് ര�ോഗം കൂടുതലായി
ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. ര�ോഗിയെ പരി
ചരിച്ച ബന്ധുക്കള്ക്കും മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകളി
ല് ര�ോഗിയുടെ ശരീരവും ആയി നേരിട്ട് സമ്പ
ര്ക്കം വന്നവരിലും ര�ോഗപകര്ച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത
ഉണ്ട്. ര�ോഗിയ�ോട�ൊപ്പം ഒരു മുറിയില�ോ വാഹ
നത്തില�ോ കൂടുതല് നേരം ചെലവാക്കുന്നതും
ര�ോഗസാധ്യത കൂട്ടുന്നു. എങ്കിലും ഒരു മീറ്ററില്
കൂടുതല് അകലത്തിലേക്ക് വൈറസ് പകരാന്
സാധ്യത കുറവാണ്. മാത്രവുമല്ല തീവ്രമായ ര�ോഗ
ലക്ഷണങ്ങള് കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോള് മാത്രമാണ്
വൈറസ്മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത് എന്നാണ്
ഇത് വരെയുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവം. മറ്റു സാംക്രമി
കര�ോഗങ്ങളെ പ�ോലെ ഇന്കുബേഷന് സമയത്ത്
അതായത് ര�ോഗലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കുന്നതി
ന് മുമ്പ് ഇത് പകരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏറെ
ആശ്വാസം തരുന്നു.
ഈ വൈറസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി
നമ്മെ ഒരു വന്വിപത്തില് നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. നിപ
വൈറസ് ബാധ ഒരാളിൽനിന്നും മറ്റൊരാളിലേ
ക്ക് കടന്നുപ�ോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ര�ോഗവ്യാപ
നശേഷി കുറഞ്ഞുവരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരു
ന്നത്. ആദ്യം ര�ോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയില്
നിന്ന് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്തിടപഴകിയ വീട്ടു
കാര്, നേഴ്സുമാര്, കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ര�ോഗികള്,
കൂട്ടിരുപ്പുകാര് തുടങ്ങിയ 15 പേര്ക്ക് ര�ോഗബാധ
യുണ്ടായെങ്കിലും ഇവരില് നിന്ന് രണ്ടാം ഘട്ട
ര�ോഗ വ്യാപനം ഫലവത്തായിരുന്നില്ല. മൂന്നില്

വനനശീകരണവും
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന
വും ഒക്കെ മൂലം ആവാസ
വ്യവസ്ഥ നഷ്ടപെടുന്ന
വവ്വാലുകളില് ഉണ്ടാകു
ന്ന അസ്വാഭാവിക
മാറ്റങ്ങള് ര�ോഗപകര്ച്ച
യ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു
എന്ന് വിദഗ്ധര്
അഭിപ്രായപെടുന്നു.
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താഴെ ആളുകള്ക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തില്
രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനത്താല് ര�ോഗം ബാധിച്ചിരു
ന്നുള്ളു. മറിച്ചായിരുന്നു വൈറസിന്റെ പെരുമാറ്റ
മെങ്കില് ഇന്നത്തേക്ക് നൂറു കണക്കിന് ആളുകള്
ഈ ര�ോഗം ബാധിച്ചു മരണപെട്ടേനെ. പ�ൊതുവേ
നിപ വൈറസ്ഇത്തരത്തില് തന്നെയാണ് ബം
ഗ്ലാദേശിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രകടമായത്.

ര�ോഗലക്ഷണങ്ങള്, ചികിത്സ

വൈറസ്ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ചു ശരാശരി

5 മുതല് 14 ദിവസത്തിനകം ര�ോഗലക്ഷണങ്ങള്
കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. പരമാവധി 21 ദിവസം വരെ

ഈ വൈറസിനെതിരെ
ഫലവത്തായ മരുന്നുക
ളില്ല. supportive ട്രീറ്റ്മെന്റ്
ആണ് നമ്മള് അവലം
ബിക്കുന്ന മാര്ഗ്ഗങ്ങള്.
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തി
ല് Ribavirin എന്ന antiviral
മരുന്ന് ക�ൊടുക്കുന്നുണ്ടെ
ങ്കിലും ഇത് പൂര്ണമായി
ഫലവത്താണ്
എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല.
ലേഖിക തിരുവനന്തപുരം
മെഡിക്കല് ക�ോളേജില്
കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ്
പ്രൊഫസറാണ്.
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സമയം എടുക്കാം. ശക്തമായ പനിയായി
തുടങ്ങി, മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളില് തന്നെ
ശ്വാസക�ോശത്തെയും തലച്ചോറിനെയും ബാധിച്ചു
ര�ോഗി പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുന്നു. തുടക്കത്തില്
തലവേദന, ബ�ോധക്ഷയം, പിച്ചുംപേയും
പറയുക, ശ്വാസംമുട്ട് തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങള്
കാണിക്കുന്നു. ഈ വൈറസിനെതിരെ ഫലവ
ത്തായ മരുന്നുകളില്ല. supportive ട്രീറ്റ്മെന്റ്
ആണ് നമ്മള് അവലംബിക്കുന്ന മാര്ഗ്ഗങ്ങള്.
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് Ribavirin എന്ന
antiviral മരുന്ന് ക�ൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പൂ
ര്ണമായി ഫലവത്താണ്എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല.
ഇതിനെ കുറിച്ചും monoclonal antibody പ�ോലെ
യുള്ള മറ്റു പ്രതിര�ോധമാര്ഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും
കൂടുതല് പഠനങ്ങള് ആവശ്യമുണ്ട്.
തുടര്പഠനം ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന
പെട്ട സംഗതിയാണ് ഈ വൈറസിന്റെ കേരള
ത്തിലെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുകയെന്നത്. ഒരു
category C bioterrorism agent കൂടിയാണ് നിപ
വൈറസ്. ഉറവിടത്തെ കുറിച്ച് പല അഭ്യുഹങ്ങ
ളും നിലനില്ക്കെ വവ്വാലുകളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും
സാമ്പിള് ശേഖരണം ഉള്പ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ
പഠനങ്ങള് തുടരണം. വവ്വാലില് വൈറസ്ബാധ
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കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരമാണ്. എൻഡെമിക് സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ പ�ോലും വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം
വവ്വാലുകളിൽ മാത്രമേ വൈറസുകൾ കാണാറു
ള്ളു. സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ ര�ോഗിക്കു ര�ോ
ഗവാഹിയായ ഒരു വവ്വാലിൽ നിന്നും നേരിട്ട്
അല്ലെങ്കില് മറ്റു മൃഗങ്ങള് വഴിയ�ോ ആണ് വൈ
റസ്ബാധയുണ്ടായത് എന്നുതന്നെയാണ് പ്രാഥ
മിക നിഗമനം.
നിപ മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ ധാരാളം മൃഗങ്ങ
ളിൽ അണുബാധയുണ്ടാക്കാമെങ്കിലും മലേഷ്യ
യിൽ പന്നികള് വഴി ഉണ്ടായ ര�ോഗം ഒഴികെ
മറ്റൊരിടത്തും മൃഗങ്ങൾ വഴി ഇത് പടരുന്നത്
കണ്ടിട്ടില്ല. വവ്വാലുകൾ ഒഴികെ മറ്റു ജീവികളിൽ
നിപാര�ോഗം മരണകാരണം ആയേക്കാം.
എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിടത്തും പന്നികൾ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചാവുന്നതു
ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. ക�ോഴികൾ ഉൾപ്പെടെയു
ള്ള പക്ഷികൾ നിപാര�ോഗവ്യാപനവുമായി ഒരു
ബന്ധവുമില്ലാത്ത ജീവികളാണ്. നിപ ര�ോഗം
പേടിച്ചു പഴങ്ങള് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ശാ
സ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനമില്ല. വവ്വാലുകള് കടിച്ചുപേ
ക്ഷിച്ച പഴങ്ങള് ഉപയ�ോഗിക്കാതിരിക്കാം,
പഴങ്ങള് കഴുകിമാത്രം ഉപയ�ോഗിക്കാം, അത്ര
മാത്രം മതി. ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ഈ
വൈറസിന് അധിക നേരം നിലനില്ക്കാന് കഴി
യില്ല. ചൂടാക്കുന്നത് വഴിയും സ�ോപ്പും വെള്ളവും
ആന്റിസെപ്റ്റിക്കുകളും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്
വഴിയും ഈ വൈറസ്നശിച്ചുപ�ോകുന്നു. വായു
വിലൂടെ ര�ോഗാണു പകരില്ല, മറിച്ചു droplet കള്
വഴി അടുത്ത സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്
പകരുകയുള്ളൂ എന്നതുക�ൊണ്ട് പ�ൊതുസ്ഥലങ്ങ
ളില് മാസ്കുകള് ധരിച്ചു നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
പകര്ന്നുപിടിക്കുന്നതും ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത
തും 90% ത്തോളം മരണനിരക്കുമുള്ള നിപ
ര�ോഗം നമ്മളെ ചില പാഠങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുന്നു.
ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്ക്കാണ് നിപ വൈറസ്
ബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയും. ഓര�ോ
ര�ോഗിയെയും പരിചരിക്കുമ്പോള് സ്വീകരിക്കേ
ണ്ട universal precautions, barrier നഴ്സിംഗ് തുട
ങ്ങിയ ആവശ്യം പാലിക്കേണ്ട പ്രതിര�ോധ മാ
ര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ ഓര്മ്മപ്പെടുത്തല്
കൂടിയാകുന്നു ഈ ദുരന്തം. ര�ോഗപ്രതിര�ോധത്തി
നായി നമ്മള് പാലിക്കേണ്ട വ്യക്തിശുചിത്വം,
ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും മുഖം പ�ൊത്തിപിടി
ക്കേണ്ട ആവശ്യകത, ആശുപത്രികളില് ര�ോഗീ
സന്ദര്ശനങ്ങള് തുടങ്ങിയ അനാവശ്യമായ ശീ
ലങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക - ഇത്തരത്തില് പകര്ച്ചവ്യാ
ധികള് തടയാന് നമ്മള് ബ�ോധപൂര് വ്വം തന്നെ
പാലിക്കണ്ട അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള് അടിവരയി
ട്ടു കാണിക്കുന്നു ഈ ദുരനുഭവം.

എ

ല്ലാവർക്കുും എവപ്ാനഴങ്ണിലുും കുളണിവരകുന്
അനുഭവമാണട് മഴ. വവെൽ�െണിൽ, �ാത്ണി
രുന്ട് �ാത്ണിരുന്ട് വർഷും എത്തുവ്ാൾ,
െമ്മുനെ കുട്ണി�ൾ സട്കൂളണിൽ വ�ായണിത്തുെങ്ങു
വ്ാൾ ൊും അറണിയാനത െമ്മുനെ വീട്ണിവലക്ട്
അതണിേണിയാനയത്തുന് ഒരു�ണിെണി വരാഗങ്ങളുമുണ്ട്.
ൊും �രുതവലാനെ വെരണിട്ാൽ, ഒരു വലണിയ �രണി
ധണിവനര തെഞ്ഞു െണിർത്ാവന് വലുതുും നചറുതു
മായ �ലവണിധ വരാഗങ്ങൾ.
തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങളുനെയും ആവരാഗ് വകു
പ്ണിനറെയും വെതൃത്വത്ണില് മഴക്ാലപൂർവ് ശുചീ
�രണ പ്രവർത്െങ്ങൾ െെന്വരുന്നണ്ങ്ണി
ലുും ജെങ്ങനളല്ലാും പ്രതണിവരാധത്ണിലൂന്ണി
ജാഗരൂ�രായണി വർത്ണിവക്ണ്തുണ്ട്. ജെങ്ങനള
ആവരാഗ്�രമായ ജീവണിതരീതണി�ളണിവലക്ട്
ന�ാണ്ടുവരാൻ എന്തുന�ാണ്ടുും പ്രാപ്ണിയള്ളതട്
അവവരാെട് അടുത്ണിെ�ഴ�ണി, അവരുനെ പ്രശട്െ
ങ്ങളുും ആവശ്ങ്ങളുും �രണിഗണണിച്ചട്, അവനര
മുന്ണിൽ െണിന്ട് െയണിച്ചട്, അവരുനെ ജീവണിതും സു

ഗമമാക്കുന് തവദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െ
ങ്ങൾക്ാണട്. വാർഡുതല പ്രവർത്െങ്ങളണി
ലൂനെ മഴക്ാല വരാഗ അവവ�ാധവും പ്രതണി
വരാധ മാർഗ്ഗങ്ങളുും ജെങ്ങളണിനലത്ണിക്ാൊ
യാൽ �െണി�െണിൽ െണിന്ട് അ�ലുന്തട് ഒരു
ൊെട് തനന്യാണട്. ആവരാഗ് പ്രവർത്�രുും
ആശ പ്രവർത്�രുും സന്ദ് പ്രവർത്�രുും
ൊട്ടു�ാരുും ഒത്തുവചർന്ട് പ്രതണിവരാധും തീർക്കു
വ്ാൾ മഴക്ാലും ആവരാഗ്വത്ാനെ ആസ്വ
ദണിക്ാൻ െമുക്കുും െമ്മുനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുും
സാധണിക്കുും.
ജലവദാഷപ്െണിയും മല്െണിയും നഡങ്ണിപ്
െണിയും മഞ്പ്ണിത്വും എല്ലാും ഉൾനപ്ടുന്
മഴക്ാല വരാഗങ്ങനള െമുക്ട് ന�ാതുവായണി
മൂന്ട് തലങ്ങളായണി തണിരണിക്ാും.
4വായജെ് വരാഗങ്ങൾ
4ജല ഭക്ണ ജെ്വരാഗങ്ങൾ
4ജന്തു ജെ്വരാഗങ്ങൾ

ഇടവപ്ാതിയില്
ന�ടട പാതി
സ്ഡയാ.രഹ് ന റ�യാൻ
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കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ
നമ്മുടെ നാടിനെ ഏറ്റവും
അലട്ടിയ പകർച്ചവ്യാധി
ഡങ്കിപ്പനി ആണെന്ന്
നിസ്സംശയം പറയാം.
ഈഡിസ് ക�ൊതുകുകൾ
പരത്തുന്ന ഈ ര�ോഗം
കഴിഞ്ഞ വർഷം (2017)
മാത്രം ഇരുപത്തിരണ്ടാ
യിരത്തോളം പേരെ
ബാധിച്ചു.

വായുജന്യ ര�ോഗങ്ങൾ

മഴക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് അന്തരീക്ഷ താ
പവ്യതിയാനങ്ങളും മറ്റും കാരണം നമ്മിൽ
നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും വരുന്ന ജലദ�ോഷപ്പ
നി; ഇൻഫ്ളുവൻസ (Influenza) എന്ന്
പ�ൊതുവായ ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന
പക്ഷിപനി, പന്നിപനി, H1N1- എന്നിങ്ങനെ
നമുക്ക് പരിചിതമായ പലതരം വൈറൽ
പനികൾ; ത�ൊണ്ടവേദന, പഴുപ്പ് / കഫം എന്നീ
ലക്ഷണങ്ങള�ോടുകൂടി പലതരം ബാക്ടീരിയകൾ
ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവിധതരം അണുബാധകൾ, ന്യു
മ�ോണിയ, ഡിഫ്തീരിയ- ഇവയെല്ലാം വായുജന്യ
ര�ോഗങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടും. ക�ൊച്ചുകുട്ടികൾ
ക്കും വയ�ോജനങ്ങൾക്കും പ്രമേഹം, കരൾ,
വൃക്കര�ോഗങ്ങൾ, ശ്വാസക�ോശ സംബന്ധമായ
ര�ോഗങ്ങൾ (ആസ്ത്മ, COPD) ഉള്ളവർക്കും മേൽ
പ്പറഞ്ഞ അണുബാധകൾ എളുപ്പത്തിൽ വരാനും
അതു ഗുരുതരമാകാനും സാധ്യത ഏറെയുണ്ട്.
ര�ോഗപ്രതിര�ോധശേഷി ഇക്കൂട്ടരിൽ താരത
മ്യേന കുറവാണ് എന്നത് തന്നെ കാരണം.
തണുത്ത നനുത്ത കാലാവസ്ഥ ഇതിന് എല്ലാ
സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തുക�ൊടുക്കുന്നു താനും. ഒരു
ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ കുറവുപ�ോലും നാല്
ശതമാനത്തോളം ശ്വാസക�ോശ ര�ോഗങ്ങളുടെ
വർധനവിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ജല-ഭക്ഷണ ജന്യര�ോഗങ്ങൾ

വയറിളക്കം, ഛർദ്ദി തുടങ്ങിയ അസ്വാസ്ഥ്യ
ങ്ങൾ പനിയ�ോടു കൂടിയ�ോ അല്ലാതെയ�ോ വരു
ന്നത് മുഖ്യപങ്കും അശുദ്ധമായ ജലത്തില�ോ ഭക്ഷ
ണത്തില�ോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അണുക്കളാ
ലാണ്. റ�ോട്ട വൈറസ്, ക�ോളറ, ടൈഫ�ോയിഡ്
എന്നിവ ഇവയിൽ ചിലത് മാത്രം. മഴക്കാലത്ത്
പലയിടത്തുനിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന പലതരത്തിലു
ള്ള മാലിന്യം ക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സ്
മലിനമാകുന്നു. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ, ഇത്തരം
സാംക്രമിക ര�ോഗങ്ങളുടെ ത�ോത് മഴക്കാലത്ത്
വളരെ കൂടുതലാണ്. ജൂൺ- ജൂലൈ മാസങ്ങളി
ലെ കാലവർഷമാകട്ടെ, ഒക്ടോബർ-നവംബർ
മാസങ്ങളിലെ തുലാവർഷമാകട്ടെ, ഈ പ്രവണ
തയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് ആര�ോഗ്യവകുപ്പി
ന്റെ കണക്കുകൾ വ്യത്യമാക്കുന്നു.
ഇതിനു പുറമെയാണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മഞ്ഞ
പ്പിത്തം പ�ോലുള്ള സാംക്രമിക ര�ോഗങ്ങൾ.
ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായ ഹെപ്പറ്റൈ
റ്റിസ് ബി വൈറസുകൾ ശരീരദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ
പകരുമ്പോൾ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസുകൾ
വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വെള്ള
ത്തിലൂടെയുമാണ് പകരുന്നത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ
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അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് പുറമെ കരളിനെ ബാധി
ക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത.

ജന്തുജന്യര�ോഗങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ
ഏറ്റവും അലട്ടിയ പകർച്ചവ്യാധി ഡങ്കിപ്പനി
ആണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഈഡിസ്

ക�ൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന ഈ ര�ോഗം കഴിഞ്ഞ
വർഷം (2017) മാത്രം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തോ
ളം പേരെ ബാധിച്ചു എന്നാണ് സർക്കാർ ആശു
പത്രികളിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള കണക്ക്. പത്തോ
ഇരുപത�ോ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അധികം ആരും
കേട്ടിട്ടുപ�ോലുമില്ലാത്ത ഈ ര�ോഗം കഴിഞ്ഞ
ഒരു വർഷം മാത്രം ദുരിതക്കയത്തിലാക്കിയത്
എത്ര കുടുംബങ്ങളെയാണ്! ചെറിയ വെള്ളക്കെ
ട്ടുകളിൽ മുട്ടയിട്ടു പെരുകുന്ന ഈഡിസ് ക�ൊതു
കുകളും ഡെങ്കി വൈറസും ഉയർത്തിയത് മലയാ
ളിയുടെ ശുചിത്വബ�ോധ ത്തിന് നേരെയുള്ള ഒരു
വലിയ ച�ോദ്യചിഹ്നം കൂടിയാണ്. മലമ്പനിയും
ജപ്പാൻ ജ്വരവും ചിക്കുൻഗുനിയയും പ�ോലുള്ള
ക�ൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന ര�ോഗങ്ങൾ വേറെയുമു
ണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴക്കാലമാകുമ്പോഴേക്കും
ക�ൊതുകുകൾക്ക് മുട്ടയിട്ടു പെരുകാനുള്ള സാഹ
ചര്യം വളരെയധികം ഉണ്ടുതാനും.
നമ്മെ അലട്ടുന്ന മറ്റൊരു ര�ോഗമാണ് എലി
യുടെയും അണ്ണാന്റെയും മറ്റും മൂത്രവിസർജ്യങ്ങൾ
വഴി മനുഷ്യരിലെത്തുന്ന എലിപ്പനി. വെള്ളത്തി
ലും പറമ്പിലും മറ്റും പണിയെടുക്കുന്നവർക്കും
(കർഷകർ, ത�ൊഴിലുറപ്പു പ്രവർത്തകർ, കക്കവാ
രൽ തുടങ്ങിയവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ) വൃത്തി
ഹീനമായ പരിസരത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്കും
ഈ ര�ോഗം എളുപ്പത്തിൽ പിടിപെടാം. വളരെ
പെട്ടെന്ന് മൂർച്ഛിക്കുകയും കരൾ, വൃക്ക എന്നിവ
യെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ര�ോഗം
എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തേടേണ്ട ഒന്നാണ്.
ത�ൊഴിലുക�ൊണ്ട് എലിപ്പനിക്ക് സാധ്യതയു
ള്ളവർക്ക് ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് പ്രവർത്തകർ
മുഖേന സൗജന്യ പ്രതിര�ോധ മരുന്ന് വിതരണം
ആഴ്ചത�ോറും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിലുപ
രി പരിസര ശുചിത്വവും എലിശല്യ നിയന്ത്രണ
വും ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ഇത്രയ�ൊന്നും സാരമല്ലെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത്
കാണുന്ന ത�ൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ
ഒട്ടുമിക്കതും ഫംഗൽബാധ മൂലമാണ്. വ്യക്തി
ശുചിത്വമാണ് ഇതിനുള്ള പ�ോംവഴി. ശരീരത്തി
ലെ പ്രത്യേകിച്ച് വിരലുകൾക്കിടയിലും മറ്റും
നനവ് നിത്യം നിൽക്കാതെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി
വയ്ക്കുന്നതും ഇതിൽപെടും. വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിൽ
വ്യക്തമായ അവബ�ോധം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ആവശ്യമുണ്ട്.
മേൽപ്പറഞ്ഞ ര�ോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട
ത്. ചിലത�ൊന്നും മനുഷ്യനാൽ മാറ്റാൻ കഴിയി
ല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിസ്സാര
മായ ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ മുൻകരുതലുകൾ
നമ്മുടെയും അടുത്ത തലമുറകളുടെയും ശീലങ്ങ
ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും വേണം.

എങ്ങനെ പ്രതിര�ോധിക്കാം?

നല്ല ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും നമുക്ക് മഴ
ക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാലത്തും ഉറപ്പുവരു
ത്തേണ്ടതാണ്. തിളപ്പിച്ച കുടിവെള്ളം, ചെറുചൂ
ട�ോടെ കഴിവതും വീട്ടിൽ തയ്യാർ ചെയ്ത
വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവ നമ്മുടെ ശീലങ്ങ
ളിൽ തിരിച്ചു ക�ൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന
ത്തെ 'ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്' സമ്പ്രദായം നമുക്ക് പകർച്ച
വ്യാധികൾ മാത്രമല്ല ഒട്ടേറെ ജീവിത
ശൈലീര�ോഗങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോർ
ക്കണം.
അഥവാ പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ,
അവിടെ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന വെള്ളം, ആഹാരവ
സ്തുക്കൾ, അടുക്കള എന്നിവ വൃത്തിയുള്ളതാണെ
ന്നും അവിടുത്തെ പാചകക്കാർ ടൈഫ�ോയിഡ്
പ�ോലെയുള്ള സാംക്രമിക ര�ോഗങ്ങളിൽ നിന്നും
മുക്തരാണെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇത്തരം
ജ�ോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഡ�ോക്ടറുടെ സർ
ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നും കാലകാലങ്ങളില്
അത് പുതുക്കണം എന്നും നിയമം അനുശാസി
ക്കുന്നു.
മഴക്കാലത്ത് ആഴ്ചത�ോറുമുള്ള ജലസ്രോതസ്സു
കളുടെ വൃത്തിയാക്കലും ക്ലോറിനേഷനും നടത്തേ
ണ്ടതുണ്ട്. ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ വഴി
അതിനുള്ള സൗകര്യവും നിലവിലുണ്ട്. വയറിള
ക്കര�ോഗങ്ങൾ നന്നായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങ
ളിലെ കുടിവെള്ളസ്രോതസ്സുകൾ (കിണർ, കുളം
എന്നിവ) ഗുണമേന്മ പരിശ�ോധനകൾക്ക് വിധേ
യമാക്കേണ്ടതും ദിനംത�ോറും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യേ
ണ്ടതുമാണ്.

മഴക്കാലത്ത്
ആഴ്ചത�ോറുമുള്ള
ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ
വൃത്തിയാക്കലും
ക്ലോറിനേഷനും
നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ആര�ോഗ്യവകുപ്പ്
ജീവനക്കാർ വഴി
അതിനുള്ള
സൗകര്യവും
നിലവിലുണ്ട്.

വ്യക്തി ശുചിത്വം

രാവിലെ പല്ലുതേയ്ക്കുന്നതും കുളിക്കുന്നതും വൃ
ത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല വ്യക്തി
ശുചിത്വം. പുറത്തുപ�ോയി വരുമ്പോൾ ദേഹശു
ദ്ധി വരുത്തുന്നതും സ�ോപ്പും വെള്ളവും ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് കൂടെ കൂടെ കൈ കഴുകുന്നതും (പ്രത്യേകിച്ച്
ചുമയും മറ്റും ഉള്ളപ്പോൾ) തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കു
മ്പോഴും തൂവാലക�ൊണ്ട് മൂക്കും വായും മറയ്ക്കുന്നതു
മെല്ലാം ഇതിൽപെടും.
മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അണുക്കൾ പകരാതിരി
ക്കാന് ഇത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന
അനേകലക്ഷം അണുക്കളെ മറ്റുള്ളവരിൽ
എത്താതെ തടയാൻ നമുക്ക് ഇതിനാൽ
സാധിക്കും. അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇത�ൊന്നും
ചിന്തിക്കാതെ തുമ്മുകയ�ോ ചുമയ്ക്കുകയ�ോ ചെയ്താൽ
സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു തൂവാലയ�ോ മറ്റോ ക�ൊണ്ട്
മറയുണ്ടാക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല.
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ഒരു കരിയിലയില�ോ,
മുട്ടത്തോടില�ോ വരെ
മുട്ടയിട്ടു പെരുകുന്ന
ഈഡിസ് ക�ൊതുകി
നെയും അതുണ്ടാക്കുന്ന
ഡെങ്കിപ്പനിയെയും
മറ്റും തുരത്താൻ നമ്മളി
നിയും വളരെയേറെ
യത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

ലേഖിക തിരുവനന്തപുരം
മെഡിക്കല് ക�ോളേജില്
കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്
വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ്
പ്രൊഫസറാണ്.
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പരിസര ശുചിത്വം

വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിന�ൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാ
ന്യമുളളതാണ് പരിസര ശുചിത്വം. മലിനീകര
ണവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളും നഗരവ
ത്കരണവും മറ്റും നമുക്കു ചുറ്റും വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന
പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല. ചെറുതും
വലുതുമായ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ, ഒഴുക്കു നിലച്ച
അഴുക്കു ചാലുകൾ ഇവയില�ൊക്കെ പെരുകുന്ന
ക�ൊതുകും ഈച്ചയും ഇവ പരത്തുന്ന വിവിധ
ര�ോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്.
ഇതിന�ൊക്കെ എതിരെയുള്ള ശുചീകരണം
വീട്ടിൽ നിന്നു തുടങ്ങുകയും നാട്ടിലാകെ പരക്കു
കയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതില് പ�ൊതുജനങ്ങ
ളുടെയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പങ്ക് വളരെ
വലുതാണ്.
മാലിന്യനിർമ്മാര്ജ്ജന സംരംഭങ്ങൾക്കും
മാലിന്യമുക്ത നാടിന്റെ ആവശ്യകത ജനങ്ങൾ
ക്ക് മനസ്സിലാക്കി ക�ൊടുക്കുന്നതിനും അതിന്
സ്വീകരിക്കാവുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബ�ോ
ധവത്കരണത്തിനും ഇനിയും പലതും ചെയ്യേണ്ട
തുണ്ട്. ഒരു കരിയിലയില�ോ, മുട്ടത്തോടില�ോ
വരെ മുട്ടയിട്ടു പെരുകുന്ന ഈഡിസ് ക�ൊതുകി
നെയും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡെങ്കിപ്പനിയെയും മറ്റും
തുരത്താൻ നമ്മളിനിയും വളരെയേറെ യത്നിക്കേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ക�ൊതുകും കൂത്താടിയും പെരുകുന്നത്
തടയാൻ ചില മാതൃകകൾ ചുവടെ ക�ൊടുക്കുന്നു.
1. ശുദ്ധജലസേചന ടാങ്കുകളും പാത്രങ്ങളും മറ്റും
ക�ൊതുകു കയറാത്ത വിധം മൂടി സൂക്ഷിക്കാം.
2. കഴിയുമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും
ഇവയിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് ഉണക്കാം.
3. കൂളറുകൾ, ചെടിച്ചട്ടികൾ, ഫ്ലവർവേസുകൾ,
ഉപയ�ോഗ ശൂന്യമായ ടയറുകൾ, ടിന്നുകൾ
എന്നിവയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നില്ലെ
ന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉറപ്പുവ
രുത്തണം. 'ഡ്രൈ ഡേ' (Dry Day) ആചരണം
ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെ
ട്ടിട്ടുള്ളത്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സ്കൂളുകളിലും
മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ശനിയാ
ഴ്ചകളിൽ ഓഫീസുകളിലും ആശുപത്രികൾ
പ�ോലെയുള്ള പ�ൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഞാ
യറാഴ്ചകളിൽ വീട്ടുവളപ്പിലും പ�ൊതുസ്ഥലങ്ങ
ളിലും നമുക്ക് ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കാം.
4. ചിരട്ട, പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ പാഴ് വസ്തുക്കൾ
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മഴയിൽ വെള്ളം നിറയാൻ സാധ്യതയില്ലാ
ത്ത വിധം ഭദ്രമാക്കി വയ്ക്കുകയ�ോ അനുയ�ോ
ജ്യമാംവിധം നശിപ്പിക്കുകയ�ോ വേണം.
കരിയിലയും മറ്റും കഴിവതും കത്തിക്കുകയ�ോ
മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയ�ോ ചെയ്യുക.
5. ടെറസിലും പറമ്പിലും ഓവുചാലിലും മറ്റും
വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പു
വരുത്തണം.
6. 	വെളളം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ടാങ്കുകളിൽ
'ഗപ്പി' പ�ോലെയുള്ള കൂത്താടിയെ തിന്നുന്ന
ചെറുമീനുകളെ വളർത്താം.
7. ഇത്തരം ജലസംഭരണികളിൽ മേൽപറ
ഞ്ഞ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ
ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ മുഖേന ലഭ്യ
മാകുന്ന 'Temephos' തുടങ്ങിയ കെമിക്കലു
കളും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
ഏക ദിശയിലുള്ള നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുമാത്രം ക�ൊതുകുജന്യ ര�ോഗങ്ങൾ
വരുതിയിലാകണമെന്നില്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ മുഖേന അതത് മേഖല
കളിൽ 'Fogging' (മരുന്ന് വച്ച് പുകയിടൽ) തുട
ങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ
ശരിയായ ഫലത്തിന് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം
ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളാണ്.
ആവശ്യമെങ്കിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലും
മറ്റും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അനുശാസി
ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വ്യക്തിപരമായ പരിരക്ഷയ്ക്കായി ശരീരം
മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ, ക�ൊതുകുവലയ്ക്കു
ള്ളിൽ ഉറക്കം എന്നിവ ശീലമാക്കണം. ജനലു
കളിലും വാതിലുകളിലും 'സ്ക്രീൻ' ഇടുന്നതും
ക�ൊതുകുതിരിയും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതും
ക�ൊതുകുശല്യം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയ�ോഗപ്പെടും.
പ്രതിര�ോധം എന്നപ�ോലെ ആവശ്യമാണ്
നിരീക്ഷണവും കരുതലും. പനിയും മറ്റും ഒരു
സ്ഥലത്തുതന്നെ ഒരുപാടു പേർക്ക് വരികയാ
ണെങ്കിൽ അത് ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ സഹാ
യത്തോടെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പ്രതിര�ോധ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതും ആവ
ശ്യമാണ്.
അതുപ�ോലെ തന്നെ അസുഖങ്ങൾക്കും ആവ
ശ്യാനുസരണം സമയ�ോചിതമായി ചികിത്സ
തേടുന്നതും അത്യാവശ്യമാണ്. പനിക്കൊപ്പം
ഛർദ്ദി, അസഹനീയമായ തലവേദന, ശരീരവേ
ദന, ക്ഷീണം, ദേഹത്ത് പാടുകൾ തുടങ്ങി
അസാധാരണമായി എന്തുത�ോന്നിയാലും വൈ
ദ്യസഹായം തേടാൻ മടിക്കരുത്.
ഈ മഴക്കാലത്ത് ആര�ോഗ്യത്തോടെ ജീവി
ക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന പകുതി
ചെയ്യാം. ഒരുമയ�ോടെ ഒരുക്കത്തോടെ.

സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗരേഖ പരിഷ്കരിച്ചു

13-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്സിഡി

മാര്ഗ്ഗരേഖ കൂടുതല് ഉള്പ്പെടുത്തലുകള് വരുത്തി പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തര
വായി. (സ.ഉ. (സാ.ധാ) നം.1602/2018/തസ്വഭവ, തീയതി 12-06-2018)

കെല്ട്രോണില് നിന്നും വാങ്ങാം

കെല്ട്രോണ് ശ്രവണസഹായികള്, LED ലൈറ്റുകള് എന്നിവ
ടെണ്ടര് നടപടി കൂടാതെ കെല്ട്രോണില് നിന്നും വാങ്ങാന്
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അനുമതി നല്കി ഉത്തരവായി. (സ.ഉ.
(സാധാ) നം. 1581/2018 /തസ്വഭവ, തീയതി 11-06-2018)

പകര്ച്ചവ്യാധി പ്രതിര�ോധം - നടപടി റിപ്പോര്ട്ട്
ചെയ്യണം

പകര്ച്ചവ്യാധികള് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്
നിന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തില് പ്രസ്തുത
പ്രതിര�ോധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി cleaning survey/ ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ
പ്രതിദിന പുര�ോഗതി സര്ക്കാരില് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ചു. (സര്ക്കുലര് നം. 720/ഡി സി1/2018 /തസ്വഭവ,
തീയതി 08-06-2018)

തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം - മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശം
കര്ശനമാക്കി

തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച 15.9.11 ലെ 3055/
ഡി.എ 3/2011/ തസ്വഭവ നമ്പര് സര്ക്കുലറിലെ മാനദണ്ഡങ്ങള്
യഥാവിധി നടപ്പാക്കത്തതില് നിരവധി അപകടങ്ങള് സംഭവി
ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളും പ്രസ്തുത സര്ക്കുലറിലെ മാനദണ്ഡങ്ങള് കര്ശനമായി നടപ്പാ
ക്കുന്നതിനു നിര്ദ്ദേശിച്ച് സര്ക്കുലര് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചു.
(സര്ക്കുലര് നം. 269 ഡി. എ3/2018/ തസ്വഭവ, തീയതി
29-05-2018)

പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിര�ോധം: കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു

സംസ്ഥനത്ത് മഴക്കാല പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിര�ോധി

ക്കുന്നതിന്റെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടറേറ്റിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു. സർക്കാരിന്റെയും ആര�ോ
ഗ്യവകുപ്പിന്റെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ
പ്പെടുത്തേൺ വിവരങ്ങൾ പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ റൂമിൽ
അറിയിക്കാം. ഫ�ോൺ: 0471 2786326, 2786327, 2786317,
2786309.

വാലിഡേഷന് ശരിയാക്കണം

2017-18 വര്ഷം പ്രൊജക്ട് ഭേദഗതിക്കായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങി
യിരുന്നുവെങ്കിലും ചില സ്ഥാപനങ്ങള് വെറ്റിംഗും മറ്റും പൂര്ത്തി
യാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിക്ക് പുനസമര്പ്പിച്ചിട്ടില്ല.
അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള് നടപടിക്രമം പാലിച്ച് വാലിഡേഷന്
ശരിയാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ
അടിയന്തരമായി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് നിര്ദ്ദേശം നല്കി
സര്ക്കുലര് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
(സര്ക്കുലര് നം. ഡി.എ.1/476/2018/തസ്വഭവ (1) , തീയതി
29-05-2018)

വൃക്ഷത്തൈകള് പരിപാലിക്കുന്നതിന്
മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശം

ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മഹാത്മാഗാന്ധി
ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിന് കീഴില് നഴ്സറികള്
സ്ഥാപിച്ച് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തൈകള് നട്ടു പരിപാലിക്കുന്ന
തിന് മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശം സര്ക്കാര് പുറപ്പെടുവിച്ചു. (സര്ക്കുലര് നം.
പി.എസ്. 2/288/2018/തസ്വഭവ (1), തീയതി 29-05-2018)

പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണംനിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത�ോ
നിക്ഷിപ്തമായത�ോ ആയ പ�ൊതുസ്ഥലങ്ങള് തെറ്റായ നടപടിക്ര
മങ്ങള് കാരണം അന്യാധീനപ്പെട്ടുപ�ോകുന്നത് തടയുന്നതിനും
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് നിര്ദ്ദേശം പുറ
പ്പെടുവിച്ചു. (സര്ക്കുലര് നം. സി 2-15471/2018, തീയതി 16-05-2018)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകള്, സര്ക്കുലറുകള്
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങള് എന്നിവയുടെ പുര്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ
വെബ്സൈറ്റുകളില് ലഭ്യമാണ്
പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ജൂണ് 2018
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കില ന്യൂസ്
വികേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം മന്ത്രി ത�ോമസ്
ഐസക് മുന്നോട്ടുവച്ചത്. 150 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നട
ത്തിയ വിവരശേഖരണത്തിന്റെയും ജിഐഎസ്
മാപ്പിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടെയുമാണ് ജലമാലിന്യ
സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക തയ്യാറെടുപ്പു
പുളിങ്കുന്ന്
എഞ്ചിനീയറിംഗ്
നടത്തിയത്.
ക�ോളേജിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർ
ത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സർവെ നടത്തി
യത്.
ആലപ്പുഴ കനാലുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും വികേന്ദ്രീകൃത ഖര-ജലമാലിന്യങ്ങളുടെ
സംസ്കരണ പദ്ധതികളും ലക്ഷ്യമിട്ടുക�ൊണ്ടു ആലപ്പുഴയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ
ശില്പശാലയിൽ മന്ത്രി ഡ�ോ.ത�ോമസ് ഐസക് സംസാരിക്കുന്നു.

ആലപ്പുഴ കനാലുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനു
ദേശീയ ശില്പശാല

ആലപ്പുഴ കനാലുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും വികേന്ദ്രീകൃത ഖര
-ജലമാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണ പദ്ധതികളും ലക്ഷ്യമിട്ടുക�ൊ
ണ്ടുള്ള ദേശീയ ശില്പശാല സമ്മർ സ്കൂൾ ആലപ്പുഴയിൽ സംഘ
ടിപ്പിച്ചു. മുംബൈ ഐ ഐ ടിയുടെ സെന്റർ ഫ�ോർ പ�ോളിസി
സ്റ്റഡീസിന്റെയും കിലയുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശില്പ
ശാല. മാഗ്സസെ സ്റ്റോക്ക്ഹ�ോം വാട്ടർ പുരസ്കാര ജേതാവ്
രാജേന്ദ്രസിംഗാണ് ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ജലം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്
നാം തിരിച്ചറിയുന്നതെന്നു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ രാജേന്ദ്ര
സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന ജലനിരപ്പും താഴ്ന്ന ഭൂപ്രദേശവുമുള്ള ആല
പ്പുഴയിൽ പരമ്പരാഗത മാർഗ്ഗങ്ങളുപയ�ോഗിച്ചു കനാൽ സംരക്ഷി
ക്കുന്നതു പ്രായ�ോഗികമല്ലെന്നു ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി
പങ്കെടുത്ത മന്ത്രി ഡ�ോ. ത�ോമസ് ഐസക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള മുന്നൂറിൽ പരം എഞ്ചിനീയറിംഗ്- സാമൂഹ്യ
ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു.
മുംബൈ ഐ.ഐ.ടി അധ്യാപകൻ പ്രൊഫ.എൻ.സി.നാരാ
യണൻ, കില ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.ജ�ോയ് ഇളമൺ, എം.ആർ.പ്രേം,
എ.എസ്.കവിത, പി.ബിജു, എൻ.സുനിൽ കുമാർ തുടങ്ങിയവർ
സംസാരിച്ചു.
മേയ് 19 ന് ആരംഭിച്ച രണ്ടാംഘട്ട ശില്പശാല സെന്റർ ഫ�ോർ
സയൻസ് ആന്റ് എൺവയൺമെന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ സുനിത
നാരായണന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കനാലുകളുടെ സ്ഥിതി പരിശ�ോ
ധിച്ച് മലിനീകരണത്തിന്റെ ത�ോതു മനസ്സിലാക്കി പുതിയ നിർ
ദ്ദേശങ്ങളും നൂതന ഇടപെടലുകളും ഉയർത്തിയ 2017 ലെ വിന്റർ
സ്കൂളിന്റെ തുടർച്ചയാണിത്. ഖരമാലിന്യസംസ്കരണം നഗര
ത്തിൽ ഫലപ്രദമായി നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ജലമാലിന്യസംസ്ക
രണത്തിനു ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ
സാഹചര്യത്തിലാണ് ജലമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനു നൂതന
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സുസ്ഥിര വികസനത്തിനു ഹരിതഭംഗി
നിലനിർത്തണം: പി.കെ.ബിജു എം.പി

സുസ്ഥിരവികസനത്തിനു ഹരിതഭംഗി നിലനിർ
ത്തണമെന്നു പി.കെ.ബിജു എം.പി. വടക്കാഞ്ചേരി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നീർത്തട മാസ്റ്റർപ്ലാൻ
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന
ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഴവെള്ള
സംഭരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ജലലഭ്യതയും മണ്ണുസംരക്ഷണവും
നിലനിർത്താനാകൂ. എവിടെയ�ൊക്കെ പുഴകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ
അവയെല്ലാം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകണം. വരട്ടാർ പുഴ തിരിച്ചുപി
ടിച്ചത് ഇതിനുദാഹരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ ഡ�ോ.എബിൻ വർ
ഗ്ഗീസ്, മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രോഗ്രാം
ക�ോർഡിനേറ്റർ വിന�ോദിനി, ച�ൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര് ജ�ോസഫ്, എം. രേണുകുമാർ (കില)
എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സെടുത്തു.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും കാർഷികമേഖലയും
ഏകദിന ശില്പശാല പരമ്പര

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും കാർഷികമേഖലയും എന്ന വി
ഷയത്തെക്കുറിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ചെ
യർപേഴ്സൺമാർക്കും കൺവീനർമാർക്കും കിലയിൽ ഏകദിന
ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒമ്പതു ജില്ലകളിലെ വിവിധ ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്തുകളിൽനിന്നുള്ളവരാണ് ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
കഠിനമായ വേനലിൽ അത്യുഷ്ണവും താപക്കാറ്റും ജീവിതത്തി
ന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെ നേരി
ടുന്നതിനു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെ സജ്ജരാക്കാനാണ് ശില്പശാല.
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും എന്ന വിഷ
യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കില നടത്തുന്ന സെമിനാറുകളുടെയും
ശില്പശാലകളുടെയും പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ പരിപാടിയായി
രുന്നു ഇത്.

യൂണിസെഫ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കിലയിൽ

കിലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന

പ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കില സന്ദർശിച്ചു.
സ�ോളാൻ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ധർമ്മപാലിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ 14 വനിതകളുൾപ്പെടെയുള്ള 31 അംഗ സം
ഘത്തിൽ 25 പേർ ജനപ്രതിനിധികളും ശേഷിച്ചവർ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ്.
തൃശ്ശൂർ ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചാ
യത്ത്, കണ്ടാണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങ
ളിൽ സന്ദർശിച്ച സംഘം ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗ
സ്ഥരുമായും ചർച്ച നടത്തി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ
കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും സംഘം സന്ദർശിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ യൂണിസെഫ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഹെൻ റിറ്റേ കില
ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.ജ�ോയ് ഇളമണുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു.

തിനും ബാലസൗഹൃദ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചറിയാനും ഇന്ത്യയി
ലെ യൂണിസെഫിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഹെൻ
റിറ്റെയും പ്രോഗ്രാം ആന്റ് പ്ലാനിംഗ് ഇവാല്യുവേഷൻ മേധാവി
മിസാക്കി അകാസ്കയും കിലയിലെത്തി. യൂണിസെഫ് ചെന്നൈ
യൂണിറ്റിലെ രമണി മൂർത്തിയും ഇവര�ോട�ൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ദേ
ശീയ-അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ കിലയുമായി സഹകരിച്ച്
യൂണിസെഫ് നടത്തേണ്ടുന്ന പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് സംഘം
ചർച്ച നടത്തി.

അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്കിൽ വ്യക്തിത്വവികസന പരിശീലനം

അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്കിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ പെട്ട ജീവന
ക്കാർക്കുളള വ്യക്തിത്വവികസന പരിശീലനപരിപാടി അഗളി
കില സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് രണ്ടിനു ചീഫ് സെ
ക്രട്ടറിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യ�ോഗതീരുമാനമനുസരി
ച്ചാണ് പരിശീലനം. ദേശീയഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യമിഷൻ,
കുടുംബശ്രീ അനിമേറ്റർമാർ, എസ്.ടി.പ്രമ�ോട്ടർമാർ, ആശാവർ
ക്കർമാർ, ജൂനിയർ പബ്ലിക്ക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ്, ജൂനിയർ പബ്ലി
ക്ക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്, ജൂനിയർ പബ്ലിക്ക്
ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് മ�ൊബൈൽ യൂണിററ് , മഹാത്മാഗാന്ധി
ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി മേറ്റ്, അംഗൻവാടി വർ
ക്കർമാർ, അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർമാർ, കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി
റിസ�ോഴ്സ് പേഴ്സൺ, ബ്രിഡ്ജ്സ്കൂൾ ടീച്ചർ(കുടുംബശ്രീ)
എ ന് നി വ ർ ക് കാ യ ി രു ന്നു
പരിശീലനം.

കേരളത്തിലെ അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം
മികച്ചതെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ മന്ത്രി

കേരളത്തിലെ അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം ഇന്ത്യ
യിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചതാണെന്നു
ശ്രീലങ്കയിലെ ശിശു-വനിതാക്ഷേമവകുപ്പുമന്ത്രി ചന്ദ്രാ
ണി ഭണ്ഡാര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രാദേശിക ഭരണ
സംവിധാനം ശക്തമാണെങ്കിലും പലതും കേരളത്തിൽ നിന്നു
പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അഞ്ചു ദിവസത്തെ സംസ്ഥാന
സന്ദർശനത്തിനു കിലയിലെത്തിയ ഉന്നതതല സംഘത്തിനു
നൽകിയ സ്വീകരണപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുക
യായിരുന്നു അവർ. കില പ്രൊഫ.ഡ�ോ.സണ്ണി ജ�ോർജ് അദ്ധ്യ
ക്ഷനായിരുന്നു. അസി.ഡയറക്ടർ മാത്യു ആൻഡ്രൂസ്, സെക്ഷൻ
ഓഫീസർ കെ.ബാബു, ക�ോർഡിനേറ്റർ പി.വി.രാമകൃഷ്ണൻ എന്നി
വർ സംബന്ധിച്ചു.
ശ്രീലങ്കൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കൗൺസിൽ-ല�ോക്കൽ ഗവേ
ണൻസ് സഹമന്ത്രി ശ്രീയാനി വിജെവിക്രമ, വനിതാവകുപ്പു
സഹമന്ത്രി വിജയകലാ മഹേശ്വരൻ, സുസ്ഥിരവികസന വകുപ്പു
സഹമന്ത്രി സുമേധ ജയസേന, പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളായ
തുസിത വിജയമന്നൈ, എഡ്വാർഡ് ഗുണശേഖര, ശാന്തിനി
ക�ോഗെ, ഇന്ദിര ദിസനായകെ, പാർലമെന്റ് അസി.സെക്രട്ടറി
ജനറൽ കുഷാനി ര�ോഹനീന്ദ്ര, ശ്രീലങ്കൻ ല�ോക്കൽ ഗവേണൻസ്
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ സുജീവ സമരവീര തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരാണ്
ശ്രീലങ്കൻ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ
ജനപ്രതിനിധികൾ
കിലയിൽ

കേരളത്തിലെ പഞ്ചാ
യത്തിരാജ് സംവിധാന
ത്തെക്കുറിച്ചും വികേന്ദ്രീകൃ
താസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചും
പഠിക്കുന്നതിനു ഹിമാചൽ
പ്രദേശിലെ ഗ്രാമ-ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജന

അഞ്ചു ദിവസത്തെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ശ്രീലങ്കൻ ഉന്നതതല സംഘത്തിനു കിലയിൽ
നൽകിയ സ്വീകരണപരിപാടിയിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ ശിശു-വനിതാക്ഷേമവകുപ്പുമന്ത്രി ചന്ദ്രാണി ഭണ്ഡാര
(മദ്ധ്യത്തിൽ) സംസാരിക്കുന്നു.
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പ�ോളച്ചിറ - പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം
ഡി. സുധീന്ദ്രബാബു

വ
കല്ലുവാതുക്കൽ പാറയുടെ
പരിസരത്ത് താമസിച്ചി
രുന്നപ്പോൾ പാഞ്ചാലി
അരി കഴുകിയ�ൊഴിച്ച
വെള്ളമാണ് (കാടി
വെള്ളം) പ�ോളച്ചിറയുടെ
ഉത്ഭവത്തിന്
കാരണമായതെന്നാണ്
പറയപ്പെടുന്നത്.
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ളം ചേര്ക്കാതെ നെല്കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴി
യുന്ന നെല്പ്പാടങ്ങൾ, ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ
ആവാസ കേന്ദ്രം, ഹരിതപ്രകൃതിയുടെ കൺകു
ളിർക്കെ കാണാവുന്ന മന�ോഹര പ്രകൃതിദൃശ്യ
ങ്ങൾ, സുഖകരമായ കുളിര്കാറ്റ് തല�ോടുന്ന
അന്തരീക്ഷം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സവിശേ
ഷതകളുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് പ�ോളച്ചിറ.
ക�ൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചിറക്കര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായ
ത്തിലുൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പാടശേഖരമാണ്
പ�ോളച്ചിറ. കിഴക്ക് ചിറക്കര ക്ഷേത്രം മുതൽ
പടിഞ്ഞാറ് ക�ോട്ടേക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം വരെ ആയി
രത്തിഅഞ്ഞൂറ�ോളം ഏക്കർ പാടശേഖരം
ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചിറക്കര, ഉളിയനാട്,
പാണിയിൽ, കുഴിപ്പിൽ, മുഖത്തലപ്പൊയ്ക,
മീനാട് പാടശേഖരങ്ങളും ഇതിന�ോട് ചേര്ന്ന്
കിടക്കുന്നു. അവയില് നിന്നും വരുന്ന വെള്ളവും
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പ�ോളച്ചിറയിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ചാത്ത
ന്നൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലത്തിലാണ് ഇത് ഉൾ
പ്പെടുന്നത്.

ഐതിഹ്യം

പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ വനവാസക്കാലത്ത്
ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നൊരു ഐതിഹ്യ
മുണ്ട്. കല്ലുവാതുക്കൽ പാറയുടെ പരിസരത്ത്
താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പാഞ്ചാലി അരി കഴുകി
യ�ൊഴിച്ച വെള്ളമാണ് (കാടി വെള്ളം) പ�ോളച്ചി
റയുടെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ്
പറയപ്പെടുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട് പ�ോളച്ചിറയെ
കാടിച്ചിറയെന്നും വിളിക്കുന്നു. കല്ലുവാതുക്കൽ
പാറയ്ക്ക് തെക്ക് ചിറക്കര നിന്നാണ് പ�ോളച്ചിറ
തുടങ്ങുന്നത്.

പ�ോളച്ചിറയെ
പ�ൊതുവെ
രണ്ടായി
തിരിക്കാം. ചിറക്കര ക്ഷേത്രം മുതൽ തലച്ചിറ
വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തേത്. അവിടെ
ഇരുപ്പൂകൃഷി സാദ്ധ്യമാണ്. തലച്ചിറ മുതൽ ക�ോ
ട്ടേക്കുന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഒരുപൂവ് നിലങ്ങ
ളായി തുടരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തെയാണ് സാധാ
രണയായി പ�ോളച്ചിറയെന്ന് പറയാറുള്ളത്.

നെല്കൃഷി

വളം ഇടാതെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്ര
ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണാണ് പ�ോളച്ചിറയിലേത്.
പക്ഷെ വർഷത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ മാസങ്ങ
ളിലും വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ
ഇവിടെ കൃഷി അത്ര സുഖകരമല്ല. കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളും പ�ോളച്ചിറയിലെ നെൽകൃഷിക്കായി
ധാരാളം പണം ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ഇനിയും പൂര്ണ്ണ ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടായിട്ടില്ല.
ചിറക്കര-ചാത്തന്നൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തു
കളിലെ ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശത്തെ മഴവെള്ളം
ആകെ എത്തിച്ചേരുന്നത് പ�ോളച്ചിറയിലാണ്.
അതിനാൽ വർഷത്തിൽ ഏറെക്കാലവും പ�ോള
ച്ചിറ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. യഥാസമയം
വെള്ളം വറ്റിച്ചാൽ മാത്രമെ ഒരുപ്പൂകൃഷിയെങ്കി
ലും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളു. മേയ് അവസാനമ�ോ
ജൂണ് ആദ്യമ�ോ കാലവര്ഷം ആരംഭിക്കുന്നതി
നുമുമ്പ് നെല്ല് ക�ൊയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നവംബര്
/ഡിസംബര് മാസങ്ങളിൽ തന്നെ വെള്ളം വറ്റി
ച്ച് കൃഷിയിറക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് കാല
താമസം വന്നാൽ നെല്ല് വിളവെടുക്കുന്നതിനു
മുൻപായി കാലവർഷം എത്തുകയും പ�ോളച്ചിറ
യിൽ വെള്ളം നിറയുകയും കർഷകന് വിളവെ
ടുക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യും.
പ�ോളച്ചിറയിൽ വെള്ളം വറ്റിക്കുമ്പോൾ
വെള്ളം ഇത്തിക്കരയാറ്റിലേക്ക് ഒഴുക്കി പരവൂർ
കായലിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യു
ന്നത്. ഒരു വലിയ ആയക്കെട്ട് പ്രദേശത്തെ
ജലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതുമൂലം
സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിൽ ജലനിര
പ്പ് താഴുകയും അത് ഈ പ്രദേശത്താകെ ജല
ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന പരാതി
യും നിലനില്ക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നെൽക്കൃഷി ചെയ്ത
നിലങ്ങളിൽ തുടര്ന്ന് ആവശ്യമായ വെള്ളത്തി
ന് കല്ലട ജലസേചനപദ്ധതിയുടെ കനാലുകളെ
ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതിനാൽ പ�ോളച്ചിറയിൽ വെള്ളം വറ്റി
ക്കാതെ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യം
എന്നൊരു വാദവും നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ 2013
ൽ വടക്കാഞ്ചേരി മാതൃകയിൽ നെൽകൃഷി
ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച് പ�ോളച്ചിറയിൽ നെൽകൃഷി

സാദ്ധ്യമാണെന്ന് ക�ൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് പ�ോളച്ചിറ പാട
ശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുമ്പോള് അത്
ആറ്റിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയാതെ പ�ോളച്ചിറയിലെ
ത�ോടുകളില്ത്തന്നെ സംഭരിച്ച് തുടര്ന്നുള്ള കൃഷി
ആവശ്യങ്ങള്ക്ക്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിനുള്ള
സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നതാണ്
ഇപ്പോൾ ഉയര്ന്നു വന്നിട്ടുള്ള ശക്തമായ വാദം.

സര്ക്കാർ ഇടപെടലുകൾ

പ�ോളച്ചിറയിലെ ഒരുപ്പൂ നിലങ്ങളെ ഇരുപ്പൂ
വാക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളും
ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും വിവിധ പദ്ധതികള്
ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റാകെ ബണ്ടുകളും
ത�ോടുകളും നിര്മ്മിച്ചു. തലച്ചിറ നിര്മ്മിച്ചു. രണ്ട്
പമ്പ് ഹൗസുകൾ നിര്മ്മിക്കുകയും അവയിൽ
മ�ോട്ടോറും പെട്ടിയും പറയും സ്ഥാപിക്കുകയും
ചെയ്തു. നടുത്തോട് നിര്മ്മിച്ചു. ഏലായിലേക്ക്
എത്തുവാൻ നിരവധി ഫാം റ�ോഡുകൾ നിര്മ്മിച്ചു.

ഹരിതസമൃദ്ധി

യഥാസമയം കൃഷിചെയ്യാന് കഴിയുമ്പോൾ
ജനുവരി മുതൽ മഴക്കാലം വരെ വളരെ മന�ോഹ
രമായ ഹരിതക്കാഴ്ചയാണ് പ�ോളച്ചിറ പ്രദാനം
ചെയ്യുന്നത്. പ�ോളച്ചിറയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബണ്ട് റ�ോ
ഡുകളിലൂടെ കാല്നടയായ�ോ ചെറിയ വാഹന
ത്തില�ോ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാം. കുളിര്കാറ്റും ആസ്വ
ദിച്ച് നയനാനന്ദകരമായ ഹരിതക്കാഴ്ചകളും
ദേശാടനപക്ഷികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും കണ്ട്
മണിക്കൂറുകൾ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാം.

ദേശാടനപക്ഷികള്

ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമാണ്

യഥാസമയം കൃഷിചെ
യ്യാന് കഴിയുമ്പോൾ
ജനുവരി മുതൽ മഴക്കാ
ലം വരെ വളരെ മന�ോ
ഹരമായ ഹരിതക്കാഴ്ച
യാണ് പ�ോളച്ചിറ
പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്.
പ�ോളച്ചിറയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള
ബണ്ട് റ�ോഡുകളിലൂടെ
കാല്നടയായ�ോ
ചെറിയ വാഹനത്തില�ോ
ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാം.
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വിന�ോദസഞ്ചാരം

ഹരിതസമൃദ്ധിയുടെ
ഭാഗമായി പ�ോളച്ചിറയ്ക്ക്
ചുറ്റാകെ ആയിരം
തെങ്ങിൻതൈകൾ
നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാനുള്ള
പദ്ധതിക്ക്
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്
തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിന�ോദസഞ്ചാരത്തിനു
വേണ്ടി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്
ഒരു കരട് പദ്ധതി
തയാറാക്കിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്.
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പ�ോളച്ചിറ. മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ഉത്തരേ
ന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളില്നിന്നും അന്യരാജ്യങ്ങ
ളിൽനിന്നും പക്ഷികൾ പ�ോളച്ചിറയിൽ എത്തു
ന്നു. സൈബീരിയയിൽ നിന്നുപ�ോലും അത്യപൂര്
വമായ പക്ഷികൾ പ�ോളച്ചിറയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
സമശീത�ോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയിൽ മുട്ടയിടാനും
പ്രത്യുല്പാദനം നടത്താനുമാണ് പക്ഷികൾ കാത
ങ്ങൾ താണ്ടി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യ
യിൽ അതിശൈത്യവും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും തുടങ്ങുന്ന
ത�ോടെ വിവിധയിനം പക്ഷികൾ പ�ോള
ച്ചിറയില് സുഖവാസത്തിനായി എത്തുകയായി.
ഡിസംബർ മുതൽ പക്ഷികളുടെ വരവ് തുടങ്ങും.
കടുത്ത വേനലിലും വറ്റാത്ത തണ്ണീര്ത്തടങ്ങ
ളും ജൈവസസ്യസമൃദ്ധിയും അപൂര്വ്വമായ മത്സ്യ
ങ്ങളും പ�ോളച്ചിറയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ക�ൊ
യ്ത്തുകഴിഞ്ഞ പാടത്തെ നെല്മണികളും മത്സ്യങ്ങളു
മാണ് പക്ഷികളുടെ പ്രധാന ആഹാരം. മൈലുക
ള�ോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന ഓളപ്പരപ്പിൽ നീന്തിത്തു
ടിച്ച് ഉയര്ന്ന മരക്കൊമ്പുകളിൽ കൂടുകെട്ടി പ്രജന
നം നടത്തിയശേഷം പക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ
മടങ്ങും. വൈവിധ്യമേറിയ നൂറുകണക്കിന്
പക്ഷികളാണ് പ�ോളച്ചിറയിൽ എത്തുന്നത്.

മത്സ്യസമ്പത്ത്

ഔഷധഗുണമുള്ള ഒട്ടനവധി ഇനം മത്സ്യങ്ങ
ള് ഇവിടെയുണ്ട്. വരാൽ, കാരി, പരൽ, ചള്ള,
വാക, വയമ്പ്, നെടുമീൻ, പ�ൊത്തൽ, തഴമൽ,
കൈതക്കോര തുടങ്ങിയവ അപൂര്വമായി വളരു
ന്ന ചിറയും കൂടിയാണ് ഇത്. വംശനാശം സംഭ
വിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലയിനം മത്സ്യങ്ങളും
പ�ോളച്ചിറയിലുണ്ട്. ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാനും
മത്സ്യസമ്പത്ത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള ദൗത്യവും
ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജൈവവൈവിദ്ധ്യ
ത്തിന്റെ കലവറയായതിനാൽ മത്സ്യവികസന
ത്തിന് ഇവിടെ അനന്തസാദ്ധ്യതയാണുള്ളത്.
അത് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം.
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വിന�ോദസഞ്ചാര വികസനത്തിന് വളരെ
യേറെ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് പ�ോള
ച്ചിറ. ദേശാടനപക്ഷികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം, മനം
കുളിർപ്പിക്കുന്ന കാറ്റ്, കൺകുളിർക്കെ കാണാ
നാകുന്ന മന�ോഹര പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ
ഇവിടെയെത്തുന്ന ആരെയും ര�ോമാഞ്ചം
അണിയിക്കും.
ഹരിതസമൃദ്ധിയുടെ ഭാഗമായി പ�ോളച്ചിറ
യ്ക്ക് ചുറ്റാകെ ആയിരം തെങ്ങിൻതൈകൾ നട്ടു
പിടിപ്പിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായ
ത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിന�ോദസഞ്ചാര
ത്തിനുവേണ്ടി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഒരു കരട്
പദ്ധതി തയാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പ�ോളച്ചിറ നിലങ്ങളില് “ഒരു മീനും ഒരു
നെല്ലും പദ്ധതി” (പുഞ്ചകൃഷി കഴിഞ്ഞ ഉടന്
മത്സ്യകൃഷി തുടര്ന്ന് പുഞ്ചനെല്കൃഷി എന്ന
ക്രമത്തില്) നടപ്പാക്കാന് പഞ്ചായത്ത്തീരുമാ
നിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ�ോളച്ചിറയുടെ പടിഞ്ഞാറെ അതിരിലൂടെ
കടന്നു പ�ോകുന്ന ചാത്തന്നൂർ-പരവൂർ റ�ോഡും
കിഴക്കേ അതിരായ കല്ലുവാതുക്കൽ-ചിറക്കര
-പുത്തൻകുളം റ�ോഡും പ�ോളച്ചിറയ്ക്ക് നടുവിലൂടെ
കടന്നുപ�ോകുന്ന ചാത്തന്നൂർ-അമ്മാരത്തുമുക്ക്
ബണ്ട് ക്രോസ്റ�ോഡും വിന�ോദസഞ്ചാരിക
ള്ക്ക് ഇവിടെയെത്താനുള്ള സഞ്ചാരസൗകര്യം
ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
വിന�ോദസഞ്ചാരികള്ക്ക് പ്രീയങ്കരമായ
‘പുത്തന്കുളം ആനത്താവളം’ ചിറക്കര പഞ്ചാ
യത്തിലാണ്. പ�ോളച്ചിറയ്ക്ക് വളരെയടുത്തും.
പ�ോളച്ചിറയ്ക്ക് ചുറ്റാകെയുള്ള ത�ോട് വികസിപ്പിച്ച്
ആഴം കൂട്ടിയാൽ അതിലൂടെ വള്ളത്തിൽ സഞ്ച
രിച്ച് പ�ോളച്ചിറയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാം.
ത�ോട്ടില്നിന്നും ചൂണ്ടയിട്ട് മത്സ്യങ്ങളെ
പിടിക്കാം. പ�ോളച്ചിറയിൽ മാത്രം ലഭ്യമായ
ശുദ്ധമായ തണുത്ത കാറ്റ് ആസ്വദിക്കാം.
പ�ോളച്ചിറയിലെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണാ
ത്തിപ്പാറ സംരക്ഷിച്ച് അവിടെയ�ൊരു മണ്ണാത്തി
യുടെ ശില്പം നിര്മ്മിക്കുന്നത് കരണീയമായിരി
ക്കും.
പ�ോളച്ചിറയില് നെല്കൃഷി സാദ്ധ്യമാക്കു
ന്ന, ഹരിത സമൃദ്ധി നിലനിറുത്തുന്ന, ഇവിടുത്തെ
ജലം ഇവിടെത്തന്നെ നിലനിറുത്തി സമീപപ്ര
ദേശങ്ങളിലാകെ ജലസമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന,
മത്സ്യസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഒപ്പം വിന�ോദ
സഞ്ചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആസൂത്രി
തമായ ഒരു വികസനസമന്വയത്തിന് പ�ോളച്ചി
റയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുന്നുകളുടെ നാട്ടില്

സുജലം - സുഫലം
കെ.ടി. രാജൻ

ക�ോ

ഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകര താലൂ
ക്കിൽ മുട്ടുങ്ങൽ - പക്രംതളം റ�ോഡിൽ
മുട്ടുങ്ങലിൽ നിന്ന് 15 കില�ോമീറ്റർ കിഴക്ക്
മാറിയാണ് 10.58 ച.മീ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കുന്നു
മ്മൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ചെറുതും വലുതുമായ പതിനേഴ് കുന്നുകൾ ഈ
പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന് കുന്നു
മ്മൽ എന്നു പേര് വരാൻ കാരണം കുന്നുകളുടെ
ഒരു കൂട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുക�ൊണ്ടാണെന്ന്
പറയപ്പെടുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ 19075 പേർ വസി
ക്കുന്നു.
കുന്നുമ്മൽ, പാതിരിപ്പറ്റ, തെങ്ങുംതറ തുടങ്ങി

മൂന്ന് പ്രധാന നീർത്തടങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്തിലു
ള്ളത്. മൂന്ന് നീർത്തടങ്ങളിലുമായി 60 ഏക്കറ�ോ
ളം നെൽപാടം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളു.
തെങ്ങാണ് പ്രധാന കൃഷി. 5 ഏക്കറിൽ റബ്ബർ
കൃഷിയുണ്ട്. കവുങ്ങും വാഴയും കൃഷിയിടങ്ങ
ളിലുണ്ട്. ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, ചേമ്പ്, ചേന,കാച്ചിൽ
തുടങ്ങിയ ഇടവിള കൃഷിയും ചെയ്തുവരുന്നു.
പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന നീർത്തടമാണ്
കുന്നുമ്മൽ നീർത്തടം. ആകെ 13 വാർഡുകളിൽ
7 വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കുന്നുമ്മൽ നീർ
ത്തടം. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഹൃദയ ധമനിയാണ്
കുന്നുമ്മൽ നീർത്തടത്തിലെ കുന്നുമ്മൽ ത�ോട്.

ചെറുതും വലുതുമായ
പതിനേഴ് കുന്നുകൾ ഈ
പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ട്.
പഞ്ചായത്തിന്
കുന്നുമ്മൽ എന്നു പേര്
വരാൻ കാരണം
കുന്നുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു
ക�ൊണ്ടാണെന്ന്
പറയപ്പെടുന്നു
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13-ാം വാർഡിലെ വട്ടോളി ശിവക്ഷേത്രക്കുളമാ

നാടിന്റെ പച്ചപ്പും
മണ്ണിന്റെ നന്മയും
ജലത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും
പരിസരത്തിന്റെ
വൃത്തിയും
വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു
മഹായജ്ഞത്തിനാണ്
സുജലം-സുഫലം
പദ്ധതിയിലൂടെ
പഞ്ചായത്ത്
തുടക്കം കുറിച്ചത്
36

ണ് കുന്നുമ്മൽ ത�ോടിന്റെ തലക്കുളം. ശിവക്ഷേ
ത്രകുളത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് 4 കില�ോമീറ്റർ
നീളത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലൂടെ ഒഴുകി മാഹിപുഴ
യിലൂടെ അറബിക്കടലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.
പഞ്ചായത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമായിരുന്ന കുന്നു
മ്മൽ ത�ോട് നാശത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു.
ത�ോടിൽ നിറയെ കൈതകൾ വളർന്നും മാലി
ന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയും ത�ോടിന്റെ സ്വാഭാ
വിക ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുകയും ചെളിയും മണ്ണും
നിറഞ്ഞ് ത�ോട് നികന്നു പ�ോയ സ്ഥിതിയും.
മഴക്കാലത്ത് ത�ോടിന്റെ സമീപത്തുള്ള വീടുക
ളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാറു
ണ്ട്. ത�ോടിന്റെ ഇരു കരകളും ഒരുകാലത്ത്
നെൽവയലുകളായിരുന്നു. ഇന്ന് 37 ഏക്കർ
നെൽവയലുകൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളു.
10 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ കിണറുകൾ
ത�ോടിന്റെ ഇരുകരകളിലുമായി സ്ഥിതിചെ
യ്യുന്നു. ധാരാളം കൈത്തോടുകളും കുന്നുമ്മൽ
ത�ോടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു.
ല�ോക ജലദിനമായ മാർച്ച് 22 ന് പഞ്ചായ
ത്തിലെ ബഹുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി കുന്നു
മ്മൽ ത�ോട്ടിലെ ചെളിയും മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും
നീക്കംചെയ്ത് ത�ോടിനെ സുജലവും സുഫലവുമാ
ക്കി തീർക്കാൻ ‘കുന്നുമ്മൽ ത�ോട് സുജലം
സുഫലം’ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു. സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി
ചെയർമാൻ വി. വിജിലേഷ്, സി.പി.സജിത,
കൃഷി ഓഫീസർ നിസ ലത്തീഫ് എന്നിവരുടെ
നേതൃത്വത്തിലുള്ള 17 അംഗ പഠനസംഘം
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ത�ോടിന്റെ അതിർത്തിയായ ചേലക്കാട് മാണി
ക്കോത്ത് താഴെ മുതൽ ത�ോടിന്റെ തലക്കുളമായ
വട്ടോളി ശിവക്ഷേത്രകുളം വരെ 4 കില�ോമീറ്റർ
ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ത�ോടിന്റെ നിലവിലുള്ള
അവസ്ഥ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അടിയന്ത
രമായി ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളെകുറിച്ചുള്ള റി
പ്പോർട്ട് ഭരണസമിതിക്ക് കൈമാറി. ഭരണസ
മിതി നടപ്പാക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
വിശദമായ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി.
ജനപ്രതിനിധികൾ, രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി പ്രതി
നിധികൾ, ത�ൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ക്ലബ്
-വായനശാല പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ
യ�ോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു. യ�ോഗത്തിൽ
ത�ോടിന്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയും നിലവിൽ
അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ
കുറിച്ചും പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി
വൈസ് ചെയർമാൻ എം.കെ.സന്തോഷ് വിശ
ദീകരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാ
നും കുന്നുമ്മൽ കൃഷി ഓഫീസർ കൺവീനറുമാ
യി പഞ്ചായത്തുതല കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചു.
ത�ോടിനെ ഒരു കില�ോമീറ്റർ ദൂരം കണക്കാ
ക്കി 4 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു. 4 ഭാഗങ്ങളിലും
വിപുലമായ നാട്ടുകൂട്ടം വിളിച്ചു ചേർത്തു. ആയി
രത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തു. നാട്ടുകൂട്ടത്തിൽ
വെച്ച് സ്ഥിരം ത�ോട് സംരക്ഷണ സമിതി രൂ
പീകരിച്ചു. കൂടാതെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ
കമ്മിറ്റിയും സംഘാടക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു.
സംഘാടക കമ്മറ്റി ത�ോടിനെ വീണ്ടും 4 – 5
ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു. ഓര�ോ പ്രദേശത്തും ചെ
യ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയും അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട
ആളുകളുടെ എണ്ണവും തീരുമാനിച്ചു.
കുടുംബശ്രീയുടെയും ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാ
ളികളുടെയും പ്രത്യേകം യ�ോഗം ചേർന്നു. പ്ര
ത്യേക ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേർത്തു. നിരവധി
പ്രാദേശിക യ�ോഗങ്ങൾ ചേർന്നു. ജലത്തിന്റെ
പ്രാധാന്യത്തെകുറിച്ച് ഇരുപത�ോളം ബ�ോധവ
ല്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്തി. മാർച്ച് 19ന് ത�ോടി
ന്റെറ കരയിലൂടെ ജലസംരക്ഷണ സന്ദേശ

യാത്ര നടത്തി. മാർച്ച് 21ന് മാലിന്യങ്ങൾ ശേ
ഖരിച്ചു. അതാത് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച പ്ലാ
സ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയതിനു
ശേഷം ചാക്കിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചു. ഇത് റീസൈ
ക്ലിംഗ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും. മാർച്ച് 22ന്
രാവിലെ കൃത്യം 8.30 ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ
അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് 7,8 കില�ോമീറ്റർ ദൂര
ത്തുനിന്നും വാഹനങ്ങളില് 3000 സന്നദ്ധ പ്ര
വർത്തകർ ത�ോടിന്റെ 4 കില�ോമീറ്റർ നീള
ത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് നിർണ്ണയിച്ചു നൽകിയ
ഇരുകരകളിലുമായി ത�ൊഴിലുപകരണങ്ങള�ോ
ടെ അണിനിരന്ന കാഴ്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ ചരി
ത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതിവെയ്ക്കേണ്ട
ഒന്നായി മാറി.
നാദാപുരം DYSP വി.കെ.രാജു ഫ്ലാഗ് ഓഫ്
ചെയ്ത് ശുചീകരണത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ചു. പ്രസി
ഡന്റ് കെ.ടി.രാജൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുൻ
എം.എൽ.എ കെ.കെ.ലതിക, മുൻ നാദാപുരം
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരി
തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക
രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിത
രായി. ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാളികൾ, കുടുംബ
ശ്രീ പ്രവർത്തകർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, രാഷ്ട്രീയ
പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, യുവജന സംഘടനാ
പ്രവർത്തകർ, ക്ലബ്-വായനശാലാ പ്രവർത്ത
കർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ നാനാ വിഭാഗ
ത്തിൽപെട്ട മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അണിനിര
ത്തിയും JCB ഉപയ�ോഗിച്ചും ചെളിയും മണ്ണും
നീക്കം ചെയ്ത് ത�ോടിനെ ശുദ്ധിയുള്ളതാക്കി
മാറ്റാൻ പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ത�ോടിൽ
നിന്നും ഒരു ട�ോറസ് ല�ോറി നിറയെ പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യങ്ങളും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തു.
കുറ്റ്യാടി പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പ�ോലീസ്
ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കക്കട്ട് സബ് സ്റ്റേഷനിലെ
KSEB ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കുന്നുമ്മൽ ആര�ോഗ്യ
കേന്ദ്രത്തിലെ ആശാ വർക്കർമാർ ഉൾപ്പെടെയു
ള്ള ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകര്, നാദാപുരം ചേല
ക്കാട് ഫയർസ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ,
എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ
വർ ത�ോടിലിറങ്ങി സജീവമായി ശുചീകരണ
പ്രവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടത് നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ
ആവേശമുണ്ടാക്കി.
എലിപ്പനി വരാതിരിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി ഗുളിക
കൾ സംഘടിപ്പിച്ച് കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം
വിതരണം ചെയ്ത ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ
ജാഗ്രതാപൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനം വലിയ അഭി
നന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ്. ത�ോടിന്റെ നാല്
ഭാഗങ്ങളിലുമായി അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പ്രാ
ഥമിക ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മരുന്നും വാഹനങ്ങളു

മായി അണിനിരന്നിരുന്നു.
3000 ജനങ്ങളാണ് ത�ോട് ശുചീകരണ പ്ര
വർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ
മനുഷ്യാധ്വാനമാണ് ല�ോക ജലദിനമായ മാർച്ച്
22ന് ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ
സ്വാഭാവിക ജലസ്രോതസ്സുകൾ അവഗണിക്ക
പ്പെടേണ്ടതല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങളിലുണ്ടാ
ക്കി എന്നിത് വ്യക്തമാക്കി. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തി
നും ജാതിമതത്തിനും അതീതമായി നാടിന്റെ
നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ത�ോട് ശുചീകരണ ത്തിലൂടെ
വലിയ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഭരണസമിതിയെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം ഏറെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ള കാര്യമാ
ണ്.
കിണറുകളിലും കുളങ്ങളിലും ത�ോടുകളിലും
നിന്നും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായ ജല
ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനാണ്
ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ഉപമിഷന്റെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത്. നാടിന്റെ
പച്ചപ്പും മണ്ണിന്റെ നന്മയും ജലത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും
പരിസരത്തിന്റെ വൃത്തിയും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള
ഒരു മഹായജ്ഞത്തിനാണ് സുജലം-സുഫലം
പദ്ധതിയിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
വരും വര്ഷം ഓര�ോ പ്രദേശത്തിനും അനുയ�ോ
ജ്യമായ രീതിയിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും അണി
നിരത്തി മഴവെള്ള ക�ൊയ്ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച് ജല
സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഊർജിതമായ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വം
നൽകും.

ജനങ്ങളാണ്
ത�ോട് ശുചീകരണ
പ്രവർത്തനത്തിൽ
ഏർപ്പെട്ടത്. 15 ലക്ഷം
രൂപയുടെ മനുഷ്യാധ്വാന
മാണ് ല�ോക ജലദിന
മായ മാർച്ച് 22ന്
ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിന്
സമർപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ
സ്വാഭാവിക ജലസ്രോത
സ്സുകൾ അവഗണിക്കപ്പെ
ടേണ്ടതല്ലെന്ന തിരിച്ചറി
വ് ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കി
എന്നിത് വ്യക്തമാക്കി.

3000

ലേഖകന് കുന്നുമ്മൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റാണ്.
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മാ�ഴമല്, ഇത് പ�പ്ിച് പച്മാ�
ശമാ�ം വളരന്തിചന്
ഒരു �രന്തവശമമാണപ്
മമാമ്പഴകചേവടത്ിലൂചട
നമാമിന്പ് അനുഭവിക്കുന്
തപ്. നമാടന് മമാവകള്
ചകമാടെപ് സമ്പന്മമായ
നമാട്ടിന്പുറം ഇന്പ്
കചേവടക�കളുചട
പിടിയിലമാണപ്.
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സ്ഡയാ. വട്വിള വിജയകുമയാര്

ഴങ്ങളണിൽ രാജാവട് മാ്ഴും തനന്. �നക്
ഇന്നലയനെ സുഖും മാ്ഴും �ഴണിക്കുവ്ാൾ
ഇന്ട് �ണിട്ടുന്വണ്ാ? ഇനല്ലന്ട് െണിസുംശയും
�റയാും. �ാരണും മൂനപ്ത്ണിയ മാങ്ങ �റണിച്ചട് �ച്ചണി
ത്തുരുമ്പു�ൾന�ാണ്ട് മൂെണി �ഴുപ്ണിനച്ചടുത്ട് �െണിച്ചു
വലണിച്ച ആ െല്ല ഇന്നല�നള നവറുും ഓർമെയാ
ക്ണി �ഴുപ്ണിച്ച �ച്ച മാങ്ങ തണിന്ാൻ െമെൾ
െണിർ�ന്ണിതരായണിരണിക്കു�യാണട്. ഇന്ട് �നല്ലറണി
ഞ്ഞുവീഴ്താൻ ഒരു മാവണിലുും മൂനപ്ത്ണിയ മാങ്ങ�ളണി
ല്ല. എല്ലാും �ച്ചവെക്ാർ വ�ക്ലാക്ണിക്ഴണിഞ്ഞു.
�ണ്ണിമാങ്ങ�ൾ വ�ാലുും.
ശാസ്തും വളർന്തണിനറെ ഒരു ദുരന്തവശമാണട്
മാ്ഴക്ച്ചവെത്ണിലൂനെ ൊമണിന്ട് അനുഭവണിക്കുന്
തട്. ൊെൻ മാവ�ൾ ന�ാണ്ട് സ്ന്മായ ൊ
ട്ണിൻപുറും ഇന്ട് �ച്ചവെക്ണ്ണു�ളുനെ �ണിെണിയണിലാ
ണട്. �ാ�മാവും മു്ട് �റണിനച്ചടുത്ട് രാസ�ദാർത്
ങ്ങളുനെ സഹായവത്ാനെ �ഴുപ്ണിനച്ചടുത്ട് �ച്ചവ
െും ന�ാെണിന�ാെണിക്കുവ്ാൾ െമെൾ ആവവാളും
ആസ്വദണിച്ചു �ഴണിച്ചണിരുന് ഒരു �ഴും കൂെണി രാസ�
ങ്ണിലമായണി �ഴണിഞ്ണിരണിക്കുന്.
ഒരു സുംശയവും വവണ് �ഴവർഗ്ഗങ്ങളണിൽ ന�
വങ്മൊണട് മാ്ഴും. ചരണിത്രദൃഷ്ണിക്പ്പുറമുള്ള �ാ
ലുംമുതൽ മനുഷ്ൻ മാ്ഴനത് ഒരു വണിശണിഷ്വഭാ
ജ്മായാണട് �രുതണിവപ്ാന്ണിട്ടുള്ളതട്. വ�ാഷ�
സമൃദ്മാണതണിെട് �ാരണും. ശാരീരണി�പ്രവർത്
െങ്ങൾ സുഗമമായണി െെക്ാൊവശ്മായ എല്ലാും
മതണിയായ അളവണിൽ മാ്ഴത്ണിലുണ്ട്. അസുഖങ്ങ
ളണിൽ സണിുംഹഭാഗവും ദഹവെന്ദണിയ വയൂഹവമായണി
�ന്നപ്ട്താണവല്ലാ. ദഹെപ്രക്ണിയ സുഗമമായണി
െെന്ാൽ ഒരാൾ പൂർണമായും ആവരാഗ്വാൊ
യണിരണിക്കുും. അതണിൊവശ്മായ ഒന്ാണട് ഭക്ണ
ത്ണിനല ൊരു�ൾ. . �ണിെക്കുുംമു്ട് ഒരു മാ്ഴും
�ഴണിച്ചുവൊക്കു. �ണിവറ് ദണിവസും സുഖവണിവരചെും
സാധ്മാകുും. �ാരണും മാ്ഴും ൊരു�ളാൽ
സ്ന്മാണട്.
വണിറ്ാമണിൻ എ �ണ്ണിനുും �ാഴ്ചയ്കും അത്ാവശ്
മാനണന്ട് കുഞ്ഞുന്ാളു മുതൽ �ഠണിക്കുന്താണട്.
നൂറുഗ്ാും മാ്ഴത്ണിൽ ഏ�വദശും 2743 വമവക്ാ
ഗ്ാും വണിറ്ാമണിന് എ ഉണ്ട്. ഒരു സീസണണിൽ �ഴണി
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ക്കുന് മാ്ഴത്ണിൽ െണിന്ും �ണിട്ടുന് അത്രയും
വണിറ്ാമണിൻ �രളണിൽ സുംഭരണിച്ചട് അടുത് സീസൺ
വനര ലഭ്മാക്ണി ജീവൽപ്രവർത്െങ്ങനള കുറ്
മറ്താക്ാൻ �ഴണിയന് എന് �റഞ്ാൽ ചണില്ല
റക്ാര്നമാന്മല്ല.
വണിറ്ാമണിൻ എ മാത്രമല്ല സണിയും മാ്ഴത്ണിൽ
ധാരാളമുണ്ട്. അ�ാലവർധ�്ത്ണിെട് �ാരണും
ശരീരത്ണിൽ ഉല്പാദണിപ്ണിക്കുന് ഫ്രീറാഡണിക്ലു
�ളാണട്. ഇത്രും രാസ�ദാർത്ങ്ങനള െണിർജീ
വമാക്കു�വഴണി വാർദ്�്ത്ണിനറെ ദൃശ്ലക്ണ
ങ്ങളണിനലാന്ായ നതാലണിപ്പുറും ചുളുങ്ങുന്തണിനെ
തെഞ്ട് യവത്വും പ്രദാെും നചയ്യാൻ വണിറ്ാമണിൻ
സണിയ്കള്ള �ഴണിവട് നതളണിയണിക്നപ്ട്ണിട്ടുള്ള വസ്തുത
യാണട്. നൂറു ഗ്ാും മാ്ഴത്ണിൽ �തണിൊറട് മണില്ലണി
ഗ്ാും വണിറ്ാമണിന് സണി ഉണ്ട്. വസാഡണിയും കുറവായ
തണിൊൽ ഹൃവദ്ാഗണി�ൾക്കു വ�ാലുും ഭയവലശ
നമവെ് മാ്ഴും �ഴണിക്ാും. എന്ാൽ വൃക് സും
�ന്മായ പ്രശ്ങ്ങളുള്ളവർ കൂടുതൽ �ഴണിക്കുന്
തട് െല്ലതല്ല. �ാരണും ന�ാട്ാസ്ും മാ്ഴത്ണിൽ
ധാരാളമുണ്ട്. ന�ാട്ാസ്ത്ണിനറെ അളവകൂടുന്തട്
വൃക്�നള ക്ീണണിപ്ണിക്കുും.
രുചണിയനെയും മണത്ണിനറെയും ഗുണത്ണി
നറെയും �ാര്ത്ണിൽ ഏനറ മുന്ണിലാനണങ്ണിലുും
വണി�ണണിയണിൽ ലഭ്മാകുന് മാ്ഴും വാങ്ങണി
�ഴണിക്ാൻ �ലരുും മെണിക്കുന്. �ര്രാഗത
രീതണി മാറണി മാങ്ങ �ഴുപ്ണിക്ാൻ ആധുെണി��ാലും
�നണ്ത്ണിയ നൂതെമാർഗമാണട് അതണിെട്
�ാരണും. അനല്ലങ്ണിൽ തനന് �ഴുപ്ണിച്ച �ച്ചമാ
ങ്ങ ആർക്ാണണിഷ്ും?
മൂനപ്ത്ണിയ മാങ്ങ �റണിച്ചട് �ച്ചണിത്തുരുമ്പു
ന�ാണ്ട് ന�ാതണിഞ്ട് �ഴുപ്ണിച്ച ആ �ഴയ�ാല
മല്ല. ഇതട് �ാൽസ്ും �ാർവ�ഡട് ഉ�വയാഗണിച്ചട്
�ച്ചമാങ്ങനയ �ഴുപ്ണിക്കുന് �ാലും. �ണ്ണി മാങ്ങ
നയവപ്ാലുും �ഴുപ്ണിക്കുന് �ാലും!
നവൽഡണിങ്ങണിെട് ഉ�വയാഗണിക്കുന് രാസ�
ദാർത്മാണട് �ാൽസ്ും �ാർവ�ഡട്. വചെ,
തായട്വാൻ, ദക്ണിണാഫ്രണിക് തുെങ്ങണിയ രാജ്ങ്ങ
ളണിൽ െണിന്ട് വൻവതാതണിൽ ഇറക്കുമതണി നചയ്യുന്
താരതവമ്െ വണിലകുറഞ് രാസ�ദാർത്മാണട്

�ാൽസ്ും �ാർവ�ഡട്. വണിവവ�ശൂെ്മായണി
സ്ഥാെത്തുും അസ്ഥാെത്തുും ഈ രാസ�ദാർ
ത്ും ഉ�വയാഗണിക്കുന്തണിനറെ �ാരണവും മനറ്ാ
ന്ല്ല, ഈ വണിലക്കുറവ തനന്യാണട്. അ്തട്
�ണിവലാഗ്ാും മാങ്ങ �ഴുപ്ണിക്ാൻ നവറുും 100 ഗ്ാും
�ാൽസ്ും �ാർവ�ഡട് മതണിനയന് �റയ
വ്ാൾ തനന് പ്രസ്തുത രാസ�ദാർത്ത്ണിനറെ
വശഷണി മെസണിലാകുും.
�ാ�മായ മാങ്ങ �ഴുക്കുന്തട് സസ്ങ്ങളുൽ
�ാദണിപ്ണിക്കുന് എത്ണിലീൻ എന് വഫവറ്ാ
വഹാർവമാണണിനറെ സഹായവത്ാനെയാണട്.
എത്ണിലീൻ നചയ്യുന് വജാലണിയാണട് �ാൽസ്ും
�ാർവ�ഡട് ഉ�വയാഗണിച്ചട് �ച്ചവെക്ാർ നചയ്യു
ന്തട്. �ാൽസ്ും �ാർവ�ഡട് അന്തരീക്ത്ണി
നല ഈർപ്വമായണി പ്രവർത്ണിച്ചുണ്ാകുന്
അനസറ്ണിലണിൻ എന് വാത�മാണട് �ച്ചമാങ്ങ
നയ (മൂനപ്ത്ാത്തണിനെവ�ാലുും ) �ഴുപ്ണിക്കുന്
തട്. എത്ണിലീൻ മൂനപ്ത്ണിയ മാങ്ങനയ രവണ്ാ
മൂവന്ാ ദണിവസുംന�ാണ്ട് �ഴുപ്ണിക്കുവ്ാൾ
അനസറ്ണിലണിൻ മൂനപ്ത്ാത് ഇളുംമാങ്ങ�നള
വപ്ാലുും ഒറ്ദണിവസും ന�ാണ്ട് �ഴുപ്ണിക്കുും. ഒപ്ും
ആ�ർഷ�മായ െണിറവും ന�ാടുക്കുും. അതായതട്
മൂനപ്ത്ാത് മാങ്ങ കുറഞ് വണില ന�ാടുത്ട്
വൻവതാതണിൽ വാങ്ങണി �ാൽസ്ും �ാർവ�ഡണി
നറെ സഹായവത്ാനെ �ഴുപ്ണിനച്ചടുത്ട് ഉ�വഭാ
ക്താക്ൾക്ട് വൻവണിലയ്കട് വണിറ്ട് �ച്ചവെക്ാർ
ലക്ങ്ങൾ ന�ായ്യുന്. ഉ�രണിതലമാന� ഒവര
വ�ാനല �ടുത് ഓറഞ്ട്, ഇളും ഓറഞ്ട്, മഞ്,
ഇളും ചുവപ്ട്, അന്തണിചുവപ്ട് എന്ണിങ്ങനെ െണിറ
ങ്ങൾ വ്ാ�ണിച്ചണിട്ടുനണ്ങ്ണിൽ സുംശയണിവക്ണ്
അതട് �ാർവ�ഡട് മാങ്ങ അേവാ �ഴുപ്ണിച്ച �ച്ച
മാങ്ങ തനന്യായണിരണിക്കുും.
�ാൽസ്ും �ാർവ�ഡട് അത്ധണി�ും പ്രവർ
ത്െവശഷണിയള്ള രാസവസ്തുവാണട്. അതട് ഈർ
പ്വമായണി പ്രവർത്ണിച്ചുണ്ാകുന് വാത�ും
അതായതട് അനസറ്ണിലണിൻ ശ്വസണിക്ാെണിെയാ
യാൽ ശ്വാസുംമുട്ലുണ്ാകുന്തണിനൊപ്ും ശ്വാസ
വ�ാശങ്ങൾക്കുും അനു�ന്ഭാഗങ്ങൾക്കുും ഗുരു
തരമായ വ�ടുണ്ാക്കുനമന്ട് �ഠെങ്ങൾ
�റയന്. കൂടുതൽ വെരും ശ്വസണിക്ാെണിെയാ
യാൽ വ�ാധക്യുംവനര സുംഭവണിവച്ചക്ാനമ
ന്ും റണിവപ്ാർട്ടു�ളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചുമ, �ണ്ണുെീ

റ്ൽ, വായ നതാണ്, മൂക്ട് എന്ണിവണിെങ്ങളണിൽ
വ്രണമുണ്ാ�ാനുും
സാധ്തവയനറയാണട്.
�ാൽസ്ും �ാർവ�ഡട് നതാലണിപ്പുറത്ട് പുര
ണ്ാൽ (പ്രവത്�ണിച്ചട് െെഞ് നതാലണിയണിൽ) വ്ര
ണമുണ്ാകുും. ഇങ്ങനെയണ്ാകുന് മുറണിവ�ൾക്ട്
1 - 5 മണില്ലണിമീറ്ർ വനര ആഴമുണ്ാകുും.
�ഴുപ്ണിക്ാനു�വയാഗണിക്കുന് �ാൽസ്ും �ാർ
വ�ഡണിൽ വഫാസട്വഫവറ്ാ ആഴനെവറ്ാ അെ
ങ്ങണിയണിട്ടുനണ്ങ്ണിൽ അതട് അന്തരീക്ത്ണിനല
ഈർപ്വമായണി പ്രവർത്ണിച്ചുണ്ാകുന് വാത�
ങ്ങൾ അത്ന്തും മാര�മാണട്. പ്രസ്തുത രാസ�ദാർ
ത്ത്ാൽ �ങ്ണിലമായ മാ്ഴും �ഴണിച്ചാൽ ഛർദേണി,
അതണിസാരും (രക്തവത്ാനെ), വയറ്ണിലുും നെഞ്ണിലുും
എരണിച്ചണിൽ, ഉദരവവദെ, വ�ശീവവദെ, അമണിതദാ
ഹും, സുംസാരണിക്ാനുള്ള ബുദ്ണിമുട്ട് മുതലായവ
ഉണ്ാകുനമന്ട് ഇന്ത്ൻ ഇൻസ്റ്റണിറ്യൂട്ട് ഓഫട്
സയൻസണിനലയും ൊഷണൽ ഇൻസ്റ്റണിറ്യൂട്ട് ഓഫട്
നഹൽത്ണിനലയും (യഎസട്എ) ഗവവഷണങ്ങൾ
നവളണിനപ്ടുത്തുന്. ഫുഡട് വസ�ണി ആറെട് സ്റ്റാൻ
വഡർഡട്സട് അവതാറണിറ്ണി ഓഫട് ഇന്ത്, �ാൽസ്ും
�ാർവ�ഡട് മാങ്ങ�ളണിൽ പ്രവയാഗണിക്കുന്തട്
െണിവരാധണിച്ചണിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പ്രസ്തുത രാസ�ദാർ
ത്മു�വയാഗണിച്ചട് �ഴുപ്ണിച്ച �ഴങ്ങൾ വണിൽക്കുന്
തണിനുും െണിവരാധെമുണ്ട്.
�ാൽസ്ും �ാർവ�ഡട് വണിതറണിവയാ നവള്ള
ത്ണിൽ അലണിയണിച്ചട് തളണിവച്ചാ ആണട് വ്ാവസായണി
�ാെണിസ്ഥാെത്ണിൽ മാങ്ങ �ഴുപ്ണിക്കുന്തട്. കൃത്രണി
മമായണി �ഴുപ്ണിനച്ചടുക്കുന് മാ്ഴത്ണിെട് �ര്രാ
ഗതമായ രീതണിയണിൽ �ഴുപ്ണിനച്ചടുക്കുന് മാ്ഴ
ത്ണിനറെ സ്വാവദാ ഗുണവമാ ഉണ്ാ�ണില്ല. ശരീര
ത്ണിെട് �ഴവർഗ്ഗങ്ങൾ െല്ലതാണട്. അത്ാവശ്
വമാണട്. �നക് ഇന്ട് വണി�ണണിയണിൽ ലഭ്മാകുന്
�ഴങ്ങനളാന്ും തനന് മായരഹണിതമല്ല. മായും
വചർക്കുന്തട് വലണിയകുറ്മാണട്. െണിയമും ലുംഘണി
ച്ചാൽ അതണിനുള്ള ശണിക്യും വളനര വലുതാണട്.
ചണില �ച്ചവെക്ാർ ഉ�വഭാക്താക്നള വഞ്ണിച്ചു
ന�ാണ്ണിരണിക്കുന്. ഇെണിയും അതട് തുെരു� തനന്
നചയ്യുും. അവർക്ട് ലക്്ും ന�ാള്ളലാഭും. ഉ�
വഭാക്താവണിനറെ ആവരാഗ്ും അവരുനെ വണിഷയമ
ല്ലവല്ലാ.

ഉപരിതലമമാചക
ഒദര ദപമാചല കടുത്
ഓറഞ്പ്, ഇളം ഓറഞ്പ്,
മഞ്ഞ, ഇളം ചുവപ്പ്,
അന്തിചുവപ്പ് എന്ിങ്ങ
ചന നിറങ്ങള് വ്യമാപിചേിട്ടു
ചടെങ്ില് സംശയിദക
ടെ അതപ് കമാരബബ�പ്
മമാങ്ങ അഥവമാ
പഴുപ്ിചേ പചേ മമാങ്ങ
തചന്യമായിരിക്കും

(വലഖ�ന് െണിലവമല് എന്.
എസട്.എസട്. വ�ാവളജണില്
സുവവാളജണി വണിഭാഗും
അസണി. നപ്രാഫസറാണട്
Mobile 9447342497)
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തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്
മാലിന്യങ്ങളുടെ ബ്രാന്ഡ് ഓഡിറ്റ്

തി

രുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ
ഗ്രീന് ആര്മിയുടെ നേതൃത്വത്തില്
നടത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ
ബ്രാന്ഡ് ഓഡിറ്റിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് മേയ
ര്ക്ക് കൈമാറി. നഗരസഭ മെയിന്
ഓഫീസില് നടന്ന ചടങ്ങില് ഗ്രീന്
ആര്മി പ്രവര്ത്തകരാണ് റിപ്പോര്ട്ട്
കൈമാറിയത്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളി
ലെ ഓര�ോ ബ്രാന്ഡിന്റെയും വിഹിതം
കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായുള്ള ശാസ്ത്രീയ
മാര്ഗ്ഗമാണ് ബ്രാന്ഡ് ഓഡിറ്റ്. GAIA

(GlobalAllianceforIncineratorAlternatives)

എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നേ
തൃത്വത്തില് നടന്ന ഗ്ലോബല് ബ്രാന്ഡ്
ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗ്രീന് ആര്മി
തിരുവനന്തപുരത്ത് ബ്രാന്ഡ് ഓഡിറ്റ്
സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തില് ആദ്യമാ
യി നടന്ന ബ്രാന്ഡ് ഓഡിറ്റ് ഇന്ത്യയി
ല് ഇതുവരെ നടന്ന ബ്രാന്ഡ് ഓഡിറ്റുക
ളില് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായിരുന്നു.
ബ്രാന്ഡ് ഓഡിറ്റ് പ്രകാരം നഗരത്തില്
ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ
ത്തിന്റെ് 50% വും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 6
ബ്രാന്ഡുകളാണ്. ബ്രാന്ഡ് ഓഡിറ്റില്
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള് വിശകലനം ചെ
യ്തതില് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ
വീടുകളില് പ്രതിമാസം 1.4 കില�ോ പ്ലാ
സ്റ്റിക് മാലിന്യം ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
തായി കണക്കാക്കുന്നു. ബ്രാന്ഡ്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം തിരുവനന്ത
പുരം നഗരത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ
ങ്ങള് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 10 പ്രധാന
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ബ്രാന്ഡുകള്- മില്മ, പെപ്സിക�ോ,
ഡെയ്ലി ഫ്രഷ്, ഹിന്ദുസ്ഥാന് യൂണിലി
വര്, കെല�ോഗ്സ് ഇന്ത്യ, റെക്കിറ്റ് ബെ
ന്കീസര്, കര്ണാടക ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്
മില്ക്ക് പ്രൊഡ്യൂസര്, ക�ോള്ഗേറ്റ്
പാമ�ോലീവ്, ബാബ ഇന്ഡസ്ട്രീസ്,
ഐ.റ്റി.സി എന്നിവയാണ്. നഗരത്തിലെ
തെരഞ്ഞെടുത്ത 135 വീടുകളില് നിന്നുള്ള
ഒരു മാസത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം 2018
മെയ് 25 ന് വഴുതയ്ക്കാട് ശിശുവിഹാര്
യു.പി.എസ്- ല് വെച്ചാണ് ബ്രാന്ഡ്
ഓഡിറ്റിംഗിന് വിധേ
യമാക്കിയത്.
പ്ര
ത്യേക പരിശീലനം
നല്കിയ 80 ഗ്രീന്
ആര്മി വ�ോളന്റിയ
ര്മാരാണ് ബ്രാന്ഡ്
ഓഡിറ്റില് പങ്കെടു
ത്തത്.
2016 ലെ പ്ലാസ്റ്റി
ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെ
ന്റ് റൂള്സ് പ്രകാരമുള്ള
EPR (Extended Producer Responsibility)നട
പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനരേഖയായി
ബ്രാന്ഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് കണക്കാക്ക
ണമെന്നും ബ്രാന്ഡ് ഓഡിറ്റില് കണ്ടെ
ത്തിയ 20 പ്രധാന ബ്രാന്ഡുകളുടെ ഉടമക
ളുമായി
പ്രാഥമികമായി
ചര്ച്ച
നടത്തണമെന്നും ഗ്രീന് ആര്മി ശുപാര്ശ
ചെയ്തു. പാല്, പാലുല്പന്നങ്ങള് എന്നിവയാ
ണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്ന
പ്രധാന ബ്രാന്ഡുകള് എന്നതിനാല്
മില്ക്ക് ATMകള് നഗരത്തില് സ്ഥാപി
ക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത ആരായണമെന്നും
റിപ്പോര്ട്ടിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റി
പ്പോര്ട്ട് വിശദമായി പഠിച്ച് ആവശ്യമായ
തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന്
മേയര് അഡ്വ.വി.കെ. പ്രശാന്ത് അറിയി
ച്ചു. മറ്റ് ക�ോര്പ്പറേഷനുകളിലെ മേയര്മാ
രുമായും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുമായും ഇത്
സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് നടത്തിയായിരി
ക്കും തുടര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുക.

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്വയ

കേ

രളത്തിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം
മികച്ചതാണെന്ന് പതിനഞ്ചാം ധനകാ
ര്യ കമ്മീഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുടെ
സംഘടനാ നേതാക്കളുമായും ഉദ്യോഗ
സ്ഥരുമായും തിരുവനന്തപുരം ഗസ്റ്റ്
ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയായിരു
ന്നു എൻ.കെ. സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയി
ലുള്ള കമ്മീഷൻ. ഇവിടത്തെ തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റു
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്
മാതൃകയാണ്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരും തദ്ദേശസ്ഥാപ
നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും കേരള
ത്തിൽ ഊഷ്മളമാണ്. ഇതും നല്ല മാതൃക
യാണെന്ന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.

പെ

പെരുവന്താന
മന്ത്രി ഓൺലൈനിലൂ

രുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
2-ാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭയുടെ
ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാനചരിത്രത്തിലാ
ദ്യമായി ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തി
ലൂടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രി
ഡ�ോ.കെ.ടി. ജലീൽ നിർവ്വഹിച്ചു. പഞ്ചാ
യത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.റ്റി. ബിനു അദ്ധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ച യ�ോഗത്തിൽ രണ്ടാംവാർ
ഡ് മെമ്പർ പി.വൈ. നിസ്സാർ സ്വാഗതം
പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഗ്രാമസഭകളിലും ഇത്തര
ത്തില് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം നടപ്പി
ലാക്കാവുന്നതാണെന്നു പറഞ്ഞ മന്ത്രി
ഓൺലൈൻ ഗ്രാമസഭ നടത്തിയ പെരു
വന്താനം പഞ്ചായത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കു

യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മികച്ചത്: ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ

കേരളത്തിലെത്തിയ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ ധനമന്ത്രി ഡ�ോ. ടി.എം.
ത�ോമസ് ഐസക് സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളു
ടെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ചും
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നാലു മിഷനു
കളെക്കുറിച്ചും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ.

നത്ത് ഗ്രാമസഭ
ലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കയും ചെയ്തു. കൂടാതെ സ്വാതന്ത്ര�സമര
സേനാനി വി.എൻ. കൃഷ്ണൻ നായരെ
ആദരിക്കുകയും എസ്.എസ്.എൽ.സി, +2
പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം വരിച്ച
കുട്ടികളെ അനുമ�ോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാ
മസഭയ�ോടനു ബന്ധിച്ച് രക്തനിർണ്ണയ
ക്യാമ്പും രക്തദാനസേനാ രൂപീകരണവും
നടന്നു.
ഗ്രാമസഭ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ
നിർദ്ദേശങ്ങളും സാങ്കേതിക സഹായങ്ങ
ളും നൽകിയ ജീവനക്കാരായ ബിനു എം.
ക�ോശി, ബ�ോണി ആർ മണി, ടെക്നി
ക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജിന�ോകൃഷ്ണൻ എന്നിവ
രും ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുത്തു.

ജ�ോസ് വിശദീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
അഞ്ചാമത് ധന കമ്മീഷനെക്കുറിച്ചുള്ള വി
ശദാംശങ്ങൾ ച�ോദിച്ചറിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനം
മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൗരവ
ത്തോടെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ചെയർമാൻ
എൻ.കെ. സിംഗ് പറഞ്ഞു. മേയേഴ്സ്
കൗണ്സിലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് തിരു
വനന്തപുരം മേയർ വി. കെ. പ്രശാന്ത്,
ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാഖി രവികുമാർ, ജില്ല
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ചേംബറി
നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം
ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി. കെ.
മധു, നഗരസഭാ അധ്യക്ഷരെ പ്രതിനിധീ
കരിച്ച് നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭാധ്യക്ഷ
ഡബ്ല്യു. ആർ. ഹീബ,ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്ത് അസ�ോസിയേഷനെ പ്രതിനിധീ

കരിച്ച് ആര്. സുഭാഷ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
അസ�ോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസി
ഡന്റ് അഡ്വ. തുളസിഭായ് പത്മനാഭന്
എന്നിവർ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ വിവിധ
ആവശ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ ശക്തികാ
ന്ത ദാസ്, ഡ�ോ. അനൂപ് സിങ്, ഡ�ോ.
അശ�ോക് ലാഹ്രി, ഡ�ോ. രമേശ് ചന്ദ്,
സെക്രട്ടറി അരവിന്ദ് മേത്ത, മറ്റ് ഉദ്യോ
ഗസ്ഥർ എന്നിവർ അധ്യക്ഷന�ൊപ്പം
ഉണ്ടായിരുന്നു. ധനകാര്യ പ്രിൻസിപ്പൽ
സെക്രട്ടറി മന�ോജ് ജ�ോഷി, കുടുംബശ്രീ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എസ്. ഹരി
കിഷ�ോർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ ഡെപ്യൂ
ട്ടി സെക്രട്ടറി ദിവ്യ എസ്. അയ്യർ തുട
ങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ആര�ോഗ്യകേരളം പുരസ്ക
 ാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ആ

ര�ോഗ്യരംഗത്ത് മാത്യകാപദ്ധതി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള 2016 -17
ലെ ആര�ോഗ്യ കേരളം പുരസ്കാരങ്ങൾ
പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക�ൊല്ലം ജില്ല പഞ്ചായത്തി
ന് ഒന്നാം സ്ഥാനവും കാസർക�ോട് ജില്ല
പഞ്ചായത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു.
ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് പത്തു ലക്ഷം
രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് അഞ്ചു
ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സമ്മാനം.
നഗരസഭകളിൽ
ചാലക്കുടിക്ക്
ഒന്നാം സമ്മാനവും (പത്തു ലക്ഷം), ഹരി
പ്പാടിന് രണ്ടാം സമ്മാനവും (അഞ്ചു
ലക്ഷം), വളാഞ്ചേരിക്ക് മൂന്നാം സമ്മാന
വും (മൂന്നു ലക്ഷം) ലഭിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചാ
യത്തുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം	ചിറയിൻ
കീഴിനും (10 ലക്ഷം) രണ്ടാം സ്ഥാനം
നീലേശ്വരത്തിനും (5 ലക്ഷം) മൂന്നാം
സ്ഥാനം	 ചിറ്റുമലയ്ക്കുമാണ് (3 ലക്ഷം). ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇടു
ക്കിയിലെ കുടയത്തൂരിനും (10 ലക്ഷം)
രണ്ടാം സ്ഥാനം കിളിമാനൂരിനും (7 ലക്ഷം)
മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇടുക്കിയിലെ മുട്ടം പഞ്ചാ
യത്തിനുമാണ് (6 ലക്ഷം). ജില്ലാതല
ത്തിൽ വിജയികളായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക
ളെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ല, ആദ്യ മൂന്നു
സ്ഥാനക്കാർ എന്ന ക്രമത്തിൽ:

തിരുവനന്തപുരം: പൂവ്വാർ, ക�ൊല്ലയിൽ,
കരവാരം.
ക�ൊല്ലം: ക്ലാപ്പന, ചാത്തന്നൂർ, പന്മന
പത്തനംതിട്ട: ഏനാദിമംഗലം, മലയാ
ലപ്പുഴ, വളളിക്കോട്
ആലപ്പുഴ: മുഹമ്മ, വളളിക്കുന്നം, കണ്ടല്ലൂർ
ക�ോട്ടയം: മുത്തോലി, മറവൻതുരുത്ത്,
മീനടം
ഇടുക്കി: ആലക്കോട്, അറക്കുളം, ഇടവെട്ടി
എറണാകുളം: മുളന്തുരുത്തി, മണീട്,
മാറാടി
ത്യശ്ശൂർ: ക�ൊടകര, വടക്കേക്കാട്,
കയ്പമംഗലം
പാലക്കാട്: പുതുക്കോട്, ചാലിശ്ശേരി,
അനങ്ങനടി
മലപ്പുറം: ആനക്കയം, എടക്കര, തൂവ്വൂർ
ക�ോഴിക്കോട്: നരിക്കുനി, മേപ്പയ്യൂർ,
ഏറാമല
വയനാട്: മീനങ്ങാടി, പൂതാടി, മുപ്പൈ
നാട്
കണ്ണൂർ: കാങ്കോല് ആലപ്പടമ്പ, അഞ്ചര
ക്കണ്ടി, ഇരിക്കൂർ
കാസർഗ�ോഡ് : ചെറുവത്തൂർ, കിനാനൂർ
കരിന്തളം, മടിക്കൈ
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പുകയില ഉപയ�ോഗം കൗമാരക്കാരെ
പ�ോലും പിടികൂടുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണ്
ഇന്നത്തേത്. പുകവലി മാത്രമല്ല മസ്തിഷ്ക
ത്തെ മയക്കുന്ന പ�ൊടി രൂപത്തിലുളള വിവിധ
മയക്കുമരുന്നുകളും മുതിർന്നവരുടെയും കൗമാര
ക്കാരുടെയും ശാരീരിക-മാനസിക ആര�ോഗ്യ
ത്തെയും സൗഖ്യത്തെയും തകർത്തുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
പുകയിലവർജ്ജന നടപടികളില് നല്ല പങ്കു വഹി
ക്കാൻ കഴിയും. അതിനുളള പ്രേരകമാകട്ടെ മെയ്
ലക്കത്തില് വന്ന പുകയിലവിരുദ്ധ ലേഖനം.
ശ്രീദേവി സുബ്രഹ്മണ്യൻ, തിരുനക്കര

ഉത്തമമാതൃക

ജനകീയ സർക്കാർ ഉത്തമമാതൃകയായി
ഉയർന്ന രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് കടന്നുപ�ോയത്.
ഏത�ൊരു നാട്ടിലെയും ജനജീവിതനിലവാര
ത്തെ ഗുണപരമായി മാറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല്
മേഖലകളിലും മിഷൻ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്ത
നമാരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പകുതി പൂർത്തീകരി
ച്ചതിനു തുല്യമായ നല്ല തുടക്കമായി. ആര�ോഗ്യ
മേഖലയിലെ അനാര�ോഗ്യസ്ഥിതി മാറ്റിമറിക്കു

കണ്ണും കാതും	
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ന്നതിലും വിദ്യാർത്ഥിസൗഹൃദപരമായി സ്കൂൾ
നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിലും സാധാരണക്കാര
ന്റെ പാർപ്പിടപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതി
ലും മാലിന്യമുക്തവും ഹരിതനിർഭരവുമായ�ൊരു
കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും ഈ സർക്കാർ
കാണിച്ച കർമ്മധീരതയും പ്രായ�ോഗിക സമീപ
നവും അനുകരണീയമാണ്. സർക്കാരിനും സർ
ക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം
വീശിയ പഞ്ചായത്ത് രാജിനും അഭിനന്ദനപ്പൂമഴ.
സുരേന്ദ്രൻ, മതിലകം

അഭിമാനകരമായി

പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസികയില് പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭകൾ പുരസ്കാരം നേടിയത്
മാസികയ്ക്ക് അഭിമാനകരമാണ്. കണ്ണും കാതും
പംക്തി വരയ്ക്കുന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വി.സി.
അഭിലാഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘‘ആള�ൊരുക്കം’’
സിനിമയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ദേശീയ അംഗീകാരങ്ങൾ
നേടാനായി. അതുപ�ോലെ മാസിക ഡിസൈ
നിംഗും ലേ ഔട്ടും ചെയ്യുന്ന നാരായണ ഭട്ടതിരി
യുടെ മകൻ അപ്പു ഭട്ടതിരിക്കാണ് ചിത്രസംയ�ോ
ജനത്തിനുളള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം. മാസിക
യിലൂടെ ഇവരുടെ പ്രതിഭ ഇനിയും പ്രകാശിക്കട്ടെ.
ഷാജി പി.എസ്, പട്ടം

വീ.സീ.അഭിലാഷ്

പരസയ് നിരക്ക്
കവര് (അവസചാന പുറം) കെര്
₹ 12000
കവര് (ഉള്വശം) കെര്
₹ 10000
കവര് (ഉള്വശം) �ചാക്ത് & ലവ�ത് ₹ 8000
മ� പപ�കള് (കെര്)
₹ 8000
മ� പപ�കള് (�ചാക്ത് & ലവ�ത്)
₹ 6000
അരപപജത് (കെര്)
₹ 5000
അര പപജത് (�ചാക്ത് & ലവ�ത്)
₹ 3000
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പരാതിപ്പെടാം...
ഒാണ്ലൈനിലൂടെ
4 പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് for the people പ�ോര്ട്ടലില്
(http//pglsgd.kerala.gov.in) പരാതികള്
ഓണ് ലൈനായി നല്കാം.
4 ഈ സംവിധാനം വഴി പഞ്ചായത്തുകളെയും
നഗരസഭകളെയും സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് തരം
പരാതികള്ക്ക് പരിഹാരം തേടാം
- സേവന ലഭ്യതയില് വരുന്ന വീഴ്ചകള്
- അഴിമതി സംബന്ധിച്ച പരാതി
4 വ്യാജപരാതികള് ഒഴിവാക്കാന്
ആധാര്/ഇലക്ഷന് തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ്
നിര്ബന്ധം
4പരാതിക്കാരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള് രഹസ്യമായി
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സൗകര്യം
4പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്, ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ്,
നഗരകാര്യ വകുപ്പ്, നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ്
LSGD എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
എന്നീ വകുപ്പുകളെയാണ് ഈ വെബ�്പോര്ട്ടലില്
ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Printed & Published by P.Marykutty IAS, Director, Dept. of Panchayats on behalf of Govt. of Kerala and
Printed at Orange Printers Pvt. Ltd (for GLM), Pulimood, Thiruvananthapuram, Kerala - 695 001 and
Published at Directorate of Panchayats, Museum P.O., Thiruvananthapuram - 695 033, Kerala. Editor: P.Marykutty IAS

