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ശുചിത്വപാഠം പ്രവൃത്ിയാകാം

മണ്ണിനെയും മെസ്ണിനെയും കുളണിരണിൊല് െണിറച്ചുന�ാണ്ട് വീണ്ടുനമാരു മഴക്ാ
ലും  വണിരുന്ണിനെത്ണി. വവെലണിനറെ അസഹെീയമായ ഉഷ്ണത്ണില് െണിന്ും 

വമാചെമായണി. െമ്മുനെ കുട്ണി�ളുനെ വണിജ്ാെദാഹും ശമണിപ്ണിക്ാൻ അെന്ത
മായ അറണിവണിനറെ ഇളെീരുമായണി വണിദ്ാലയങ്ങൾ ആതണിവേയരായണി. ഈ 
അദ്്യെവർഷും ഒന്രലക്ും കുട്ണി�ളാണട് കൂടുതലായണി സർക്ാർ വണിദ്ാല
യങ്ങളണില് പ്രവവശെും വെെണിയതട്. ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ സുംരക്ണ യജ്ും 
അതണിനറെ ലക്്ും �ണ്ടു തുെങ്ങണിനയന്ളളതണിെട് വ്ക്തമായ നതളണിവാണട് 
സർക്ാർ വണിദ്ാലയങ്ങളണിനല വണിദ്ാർത്ണി�ളുനെ എണ്ത്ണിലുണ്ായ വർദ്
െവട്. വണിദ് �ച്ചവെും നചയ്ട് െശണിപ്ണിക്ാനുളളതല്ല എന് മഹതട് സവദേശമാണട് 
ന�ാതുജെസമൂഹും ഇതണിലൂനെ �ങ്കുവച്ചതട്.

സർക്ാർ വണിദ്ാലയങ്ങളണില് വചർക്ാൻ കുട്ണി�നള വതെണി െെവക്ണ്ടുന് 
അവസ്ഥയ്കട് മാറ്ും വന്ണിരണിക്കുന്. പ്രവവശെത്ണിരക്ണില് മുങ്ങണിയണിരണിക്കു�യാണട് 
സർക്ാർ എല്.�ണി.തലും മുതല് ഹയർ നസക്ൻഡറണി തലും വനര. ഈ വണി
ദ്ാലയങ്ങളണിനലല്ലാും ഗുണെണിലവാരമുളള വണിദ്ാഭ്ാസമാണട് സർക്ാർ ഉറപ്പു
വരുത്ണിയണിട്ടുളളതട്. അതണിെനുസരണിച്ചട് ഭൗതണി� സാഹചര്ങ്ങളുും നമച്ചനപ്ടു
ത്ണിയണിട്ടുണ്ട്. ന�ാതുവണിദ്ാലയ വണി�സെത്ണിൊയളള മാസ്റ്റർ പ്ാനു�ൾ 
തവദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങളണില് ഒരുങ്ങുന്ണ്ട്. 

മഴക്ാലും ആവരാഗ്ശ്രദ്യനെ �ാലും കൂെണിയാണട്. ആർദ്ും മണിഷനറെ സജീ
വപ്രവർത്െങ്ങളണിലൂനെ ആവരാഗ്വമഖലയണില് പുതണിനയാരുണർവ്ട് സൃഷ്ണി
ക്ാൻ ഈ സർക്ാരണിെട് �ഴണിഞ്ണിട്ടുണ്ട്. മഴക്ാലമായവതാനെ െനമെ ഭീതണി
യണിലാഴ്താൻ ശ്രമണിച്ചുന�ാണ്ട് �ലതരും �െണി�ളുും ��ർച്ചവ്ാധണി�ളുും 
തലന�ാക്ണിത്തുെങ്ങണി. പുതണിയ തരും വവറസു�ൾ മനുഷ്വുംശത്ണിനു തനന് 
ഭീഷണണിയയർത്ണി ന�ാണ്ട് രുംഗനത്ത്തു�യണ്ായണി. അവയനെ ഉറവണിെും 
�നണ്ത്ാനുളള ആവരാഗ് വകുപ്ണിനറെ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ണിതമായണി െെക്കു
ന്ണ്ട്. സർക്ാരണിനറെ സമവയാചണിതവും ഫലപ്രദവമായ ഇെന�െല് ന�ാണ്ട് 
ഈ വരാഗങ്ങനളനയല്ലാും  െണിയന്ത്രണവണിവധയമാക്ാൻ �ഴണിഞ്ണിട്ടുണ്ട്. ആവരാ
ഗ്വകുപ്ണിനറെ തീവ്രശ്രമും ന�ാണ്ടു മാത്രമാണട് ഇതണിനു സാധണിച്ചണിട്ടുളളതട്. 

��ര്ച്ചവ്ാധണി�നള വെരണിടുവാന് സര്ക്ാരണിനറെ മുന്വ�യണില് ഫലപ്രദ
മായ പ്രവര്ത്െങ്ങളാണട് െെക്കുന്തട്. ഈ പ്രവര്ത്െങ്ങനള ഏനറ്ടുക്കുന്
തണിനുും ഏവ�ാ�ണിപ്ണിക്കുന്തണിനുും എല്ലാ തവദേശസ്വയുംഭരണ വെതൃത്വങ്ങളുും 
ജീവെക്ാരുും ഏ�മെവസ്ാനെ ഉണര്ന് പ്രവര്ത്ണിക്ണും. എങ്ണില്മാത്രവമ 
ഈ വരാഗങ്ങനള പൂർണ്മായും തുെച്ചുെീക്ണി ആവരാഗ്വ�രളും ന�ട്ണിപ്ടുക്ാൻ 
�ഴണിയൂ. അതണിനുവവണ്ണിയളള �രണി�ാെണി�ൾ ഊര്ജ്ണിതമായണി െെപ്ണിലാക്കു
നമന്ട് പ്രതീക്ണിക്കുന്. ഇക്ാര്ത്ണില് പ്രാവദശണി� സർക്ാരു�ൾക്ട് �രണി
പൂർണ് �ണിന്തുണയമായണി എല്ലാവണിധ സർക്ാർ സുംവണിധാെങ്ങളുും സജ്മായണി
ട്ടുണ്ട്.  ഈ മഴക്ാലും വരാഗവണിമുക്തവും ആവരാഗ്പൂര്ണ്വമാ�നട്.

പി.സ്മരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ് 
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സമൂഹ �ങ്ാളണിത്വത്ാനെ നമച്ചനപ്ടു�യാണട്. 
വലണിയ ആത്മവണിശ്വാസും ഈ രുംഗത്ട് പ്ര�െമാ
ണട്. വ�രളത്ണിനറെ സവണിവശഷതയായണി അറണിയ
നപ്ടുന് മതെണിരവ�ക്തയും സഹണി�തയും 
ഉൾനപ്നെയള്ള ജൊധണി�ത്വ�ാധും ഉള്ളവരാ
ക്ണി െനമെ മാറ്ണിയതട് െമ്മുനെ ന�ാതുവണിദ്ാലയ
ങ്ങളാണട്. സർക്ാർ ന�ാതുവണിദ്ാലയങ്ങനള 
നമച്ചനപ്ടുത്തുന് എന് പ്രഖ്ാ�ണിച്ചവപ്ാൾ 
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.എ-
സട്.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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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. 

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

പരീക്യില് നല്ല 
വിജയം ദനടുക എന്തു

മമാത്രമല്ല വിേ്യമാഭ്യമാസ
ത്ിചന് ധരമ്ം. ജീവിത

ചത് ആത്മവിശ്വമാസ
ദത്മാചട അഭിമുഖീകരി

കമാനുള്ള പരിശീലന 
കളരി കൂടിയമാണപ് 

വിേ്യമാഭ്യമാസം.പ്രദത്യകിച്ചും 
�ള് വിേ്യമാഭ്യമാസം. 
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സാമൂഹ് �ശ്ചാത്ലത്ണിലുള്ളവരുും എല്ലാും 
വചർന് സമൂഹത്ണിനറെ ൊട്ണിനല �തണിപ്ാണട് 

ഇന്നത് കുട്ണി�ൾ വളർന്ട് മുതണിർന്വരാ 
കുവ്ാൾ പ്രസ്തുത സമൂഹത്ണിൽ അഭണിമാെവത്ാ
നെ നതാഴണിൽ നചയ്ട് ജീവണിക്ാൻ ആവശ്മായ 
അറണിവും �ഴണിവും വെപുണ്വും എല്ലാും വെവെ
ണ്തട് �ഠണിക്കുന് ഘട്ത്ണിൽ വണിദ്ാലയങ്ങളണിൽ 

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. 

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

ഖ്മന്ത്രണി നമയട് 31 െട് െണിര് വ്ഹണിച്ചു. സാവങ്തണി� 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, 
പ്രധാെ നവല്ലുവണിളണി. ഈ നവല്ലുവണിളണി മുഴുവൻ സ്കൂളു
�ളുും ഏനറ്ടുവക്ണ്തുണ്ട്. ജെപ്രതണിെണിധണി�ൾ, 
പ്രധാെ നവല്ലുവണിളണി. ഈ നവല്ലുവണിളണി മുഴുവൻ സ്കൂളു

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 



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 

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

�ളണിൽ മാത്രും ഉയർന് വഗ്ഡട്  വെടു� എന്ത
ല്ല.  കുട്ണി�ളണിൽ അന്തർലീെമായ വവവണിധ് 
മാർന് �ഴണിവ�നള �നണ്ത്ലുും അതണിനെ 

െങ്ങൾ ആരുംഭണിക്ണും. മാലണിെ്സുംസ്കരണും, 
പ്ാസ്റ്റണി�ട് രഹണിത �്ാ്സട്, കൃഷണി ഇവനയല്ലാും 
�രസ്പരപൂര�മാനണന്ട് കുട്ണി�ൾക്ട് ഉൾനക്ാ

പഠിക്കുന് വിഷയങ്ങളില് 
'എ �സപ്' എന്തമാണപ് 

മികവമായി നമാം 
കമാ�ന്തപ്. ഇതു 

മമാത്രമല്ല മികചവന്പ് 
സമൂഹചത് നിരന്തരം 
ദബമാധ്യചപ്ടുത്ിചകമാ

ടെിരികണം. ജീവിത
ത്ില് 'എ �സപ്' 

ദനടുക കൂടി മികവമായി 
പരിഗണികണം.
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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 അന്തര് ലീെമായണ്ാ�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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�ാ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

താക്ളുും പൂര് വവണിദ്ാര്ത്ണി�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 വ വണിദ്ാര് 
ത്ണി�ളുനെയും അഭയുദയ�ാുംക്ണി�ളുനെയും വസ്പാ

��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.
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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. വഹനെക്ട് വല്ക്രണത്ണിലൂനെ 
എല്ലാ വഹസ്കൂള് ഹയര്നസക്റെറണി ക്ാസ്സു�ളുും 
െവീെമായ  വണിദ്ാഭ്ാസ അനുഭവങ്ങനള വരവവ
ല്ക്ാനുള്ള ഒരുക്ത്ണിലാണട്. 'സമഗ്' ഡണിജണിറ്
ല് വണിഭവ വ�ാര്ട്ലണിലൂനെ �ങ്കു വയ്കന് ഡണിജണിറ്ല് 
വണിഭവങ്ങള് കൂെണിയാകുവ്ാള് ഈ പ്രവര്ത്െും 
കൂടുതല് അര്ത്പൂര്ണ്മാകുും. അടുത് ഘട്ത്ണി
ല് വപ്രമറണി വണിദ്ാലയങ്ങളണിവലക്ട് കൂെണി വഹ
നെ�ട് വല്ക്രണും വ്ാ�ണിപ്ണിക്കുും. അടുത് അധ്
യെ വര്ഷവത്ാനെ വപ്രമറണി മുതല് 
ഹയര്നസക്റെറണി വനര സ�ര്ണ്മായണി വഹ
നെക്ട് വല്ക്രണിക്നപ്ട് 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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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� 
മാസ്റ്റര് പ്ാെണിനറെ 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� മാസ്റ്റര് പ്ാെണിനല 
ആശയങ്ങള് ഒരണിക്ലുും െെപ്ണിലാക്ാൊ�ാത് 
ദാര്ശെണി� സ്വ�ങ്ങളായണി അവവശഷണിക്രുതട്. 
ജെ�ീയ ഇെന�െലു�ളണിലൂനെ െണിര്മെണിനച്ചടുത് 
അക്ാദമണി� മാസ്റ്റര് പ്ാെണിനല ഓവരാ ഘെ�വും 
സമയ�ന്ണിതമായും കൃത്മായും െെപ്ണിലാക്കുന്
നവന്ട് ഉറപ്ാക്ാൊവശ്മായ സൂ�തല ആസൂ
ത്രണമാണട് ഇെണി വവണ്തട്. ഓവരാ �രണി�ാെണിയും 
എവപ്ാള് എങ്ങനെ െണിര് വഹണിക്നപ്ടുനമന്ും 
ആര്നക്ാനക്യാണട് ചുമതലനയന്ും െണിശ്ചയണിക്
നപ്െണും. എനന്തല്ലാും വണിഭവങ്ങള് അെണിവാര്നമ
ന്ട്  മുന്കൂട്ണി െണിശ്ചയണിച്ചട് അവ ഉചണിതമായ സദേര്ഭ
ങ്ങളണില് ലഭ്മാകുും എന്റപ്ാക്ണും. അതുവഴണി 
ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ സുംരക്ണയജട് ഞും  
വണിഭാവെും നചയ്യുന് ജെ�ീയ ജൊധണി�ത് മത
െണിരവ�ക് വണിദ്ാഭ്ാസും യാോര്ത്്മാക്ാനു
ള്ള െെ�െണി�ള് സ�ര്ണ്മാക്ാൊകുും.

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.
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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 പ്രശട് െ
ങ്ങളായ തുല്ത, ഗുണത എന്ണിവ വലണിയവതാ
തണിലുള്ള ജെ�ണിന്തുണവയാനെയും �ങ്ാളണിത്
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സ്ഡയാ. സി. രയാമകൃ�ൻ

വത്ാനെയും കൂെണി അഭണിമുഖീ�രണിവക്ണ് 
ഒന്ാണട്. ഒന്ാും തലമുറ പ്രശട് െങ്ങളായ 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 
�ഞ്ായത്ട് രാജട് - മുെണിസണിപ്ൽ െണിയമങ്ങൾ 

ചപമാതുവിേ്യമാഭ്യമാസ
ത്ിചന് ഗുണപരമമായ 
പരിവരത്നത്ിനപ് 
പ്രമാദേശിക സരകമാരുക
ളുചട ഇ�മാശക്ിദയമാചട
യുള്ള ഇടചപടലകള് 
അനിവമാര്യമമാണപ്. 
ദകരളീയസമൂഹം 
വിദക�ീകരണത്ിചന് 
ഗുണഫലങ്ങള് ഏചറ 
അനുഭവിചേിട്ടുള്ള 
ഒരു ദമഖലയമാണപ് 
വിേ്യമാഭ്യമാസം. 

സ്ഡയാ. സി. രയാമകൃ�ൻ
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തവദേശസ്വയുംഭരണസ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് വണിദ്ാ
ഭ്ാസ വമഖലയണിൽ അധണി�ാരങ്ങൾ െണിശ്ചയണിച്ചു 
െൽകു�യും വണിദ്ാഭ്ാസ സ്ഥാ�െങ്ങളണിൽ 
ചണിലതണിനെ തവദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾ
ക്ട് വ�മാറു�യും നചയ്തു. സർക്ാർ എൽ.�ണി, 
യ.�ണി. വണിദ്ാലയങ്ങൾ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്ണിനുും 
വഹസ്കൂൾ- ഹയർനസക്റെറണി സ്കൂളു�ൾ ജണില്ലാ�
ഞ്ായത്ണിനുമാണട് വ�മാറണിയതട്. മുെണിസണിപ്ാ 
ലണിറ്ണി/വ�ാർപ്വറഷൻ �രണിധണിയണിൽ വരുന് 
എൽ.�ണി, യ.�ണി, വഹസ്കൂൾ, ഹയർനസക്റെറണി 
സ്കൂളു�ൾ എന്ണിവ അവയ്കും വ�മാറണി. ഔ�ചാ
രണി� വണിദ്ാഭ്ാസത്ണിെട് പുറത്ട് പ്രീവപ്രമറണി 
വണിദ്ാഭ്ാസും, വവയാജെവണിദ്ാഭ്ാസും, സാക്
രതാ പ്രവർത്െും തുെങ്ങണിയവയും തവദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങളുനെ െണിയന്ത്രണ�രണിധണിയണിൽ 
വരുന്. ഗ്ന്ഥശാലാ സുംഘങ്ങളുനെ െണിയന്ത്രണും 
ജണില്ലാ�ഞ്ായത്തു�ൾക്ാണട്. 

സുംസ്ഥാെനത് സർക്ാർ സ്കൂളു�ളുനെ 
ഭൗതണി� സൗ�ര് വണി�സെത്ണിൽ അതണിപ്രധാ
െമായ ഒരു �ങ്ട് തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്കുണ്ട്. 
1997 ൽ ആരുംഭണിച്ച ജെ�ീയാസുത്രണത്ണിനറെ 
ഭാഗമായണി തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങൾ അവരുനെ �രണി
ധണിയണിലുള്ള വപ്രമറണി സ്കൂളു�ളുനെ ഭൗതണി� 
സൗ�ര് വണി�സെത്ണിെട് വവണ്ണി വ�ാെണിക്ണ
ക്ണിെട് രൂ� നചലവട് നചയ്ണിട്ടുണ്ട്. വ�രള 
സുംസ്ഥാെ രൂ�ീ�രണും മുതൽ 1997 വനര വ�
രളത്ണിനല സട് കൂളു�ളുനെ ഭൗതണി� സൗ�ര് വണി
�സെവും 1997 െട് വശഷും ഉണ്ായ ഭൗതണി� 
സൗ�ര്വണി�സെവും താരതമ്നപ്ടുത്ണിയാൽ 
മാത്രും മതണിയാകുും. ഡണി.�ണി.ഇ.�ണി, എസട്.
എസട്.എ, ആർ.എും.എസട്.എ തുെങ്ങണിയ വ�ന്ദാ
വണിഷ്കൃത �ദ്തണി�ളണിലൂനെ വന് ഭൗതണി� സൗ�
ര്വണി�സെനത് മാറ്ണിനവച്ചുന�ാണ്ട് വസ്തുെണിഷ്ഠ
മായ വണിലയണിരുത്ൽ െെത്ണിയാലുും ഇക്ാര്ും 
െമുക്ട് വ�ാധ്നപ്ടുും. 

കൂൊനത ഗുണവമന്മ പ്രശ്ും അഭണിമുഖീ�രണിക്കു
ന്തണിൊയണി തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾ പ്രവത്�ണിച്ചുും 
ജണില്ലാ �ഞ്ായത്തു�ൾ വഹണിച്ച �ങ്ട് വലുതാണട്. 
�ാലക്ാെട് ജണില്ലയനെ വണിദ്ാഭ്ാസ�രമായ മു
വന്റ്ത്ണിെട് ജണില്ലാ�ഞ്ായത്ണിനറെ വെതൃത്വ
ത്ണിൽ െെത്ണിയ സ്ഥണിരതയാർന് പ്രവർത്െ 
ങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണും മാത്രും. 

സ്ഥാ�െങ്ങൾ വ�മാറ്ും നചയ്ണിട്ടുനണ്ങ്ണി
ലുും ലഭ്മായ അധണി�ാരും പ്രവയാജെനപ്ടുത്തു 
ന്തണിൽ ചുവനെ �റയന് വ�ാനലയള്ള ധാരാളും 
�രണിമണിതണി�ൾ തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് ഉണ്ട്.

i. വ�മാറ്ും നചയ്യനപ്ട് സ്ഥാ�െങ്ങളണിൽ 
ഫലപ്രദമായണി ഇെന�ൊനുള്ള സുംവണിധാെങ്ങവളാ 
അധണി�ാരവമാ തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾ ക്ണില്ല. 
സ്ഥാ�െങ്ങൾ വ�മാറ്ും നചയ്യനപ്ട്ടുനവങ്ണിലുും 

ജീവെക്ാനര പൂർണാർത്ത്ണിൽ ഇെണിയും  
വ�മാറ്ും നചവയ്യണ്ണിയണിരണിക്കുന്.

ii. തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങനള പ്രാവദശണി� സർ
ക്ാരു�ളായണി  പൂർണ് മെവസ്ാനെ അുംഗീ�രണി
ക്ാൻ വണിദ്ാഭ്ാസ അധണി�ാരണി�ളുും അധ്ാ�
�രെക്മുള്ള ജീവെക്ാരുും ഇെണിയും 
തയ്യാറാവ�ണ്തുണ്ട്.

iii. വ�രളത്ണിനല ആന� വണിദ്ാലയങ്ങളണിൽ 
60%ത്ണിെടുത്ട് വരുന് എയട്ഡഡട് സ്ഥാ�െ
ങ്ങൾ തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങളുനെ െണിയന്ത്രണ�രണി
ധണിക്ട് പുറത്ാണട്. അതണിൊൽ, തവദേശ 
സ്ഥാ�െ �രണിധണിയണിൽ  വരുന് എല്ലാ വണിദ്ാർ
ത്ണി�നളയും അവർ �ഠണിക്കുന് സ്ഥാ�െങ്ങനള
യും ഉൾവച്ചർത്തുന�ാണ്ട് സമഗ്വും അർത്പൂർ
ണ്വമായ വണിദ്ാഭ്ാസ �രണി�ാെണി�ൾ 
ആവണിഷട് ക്രണിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട്.

ഇങ്ങനെനയാനക് ആനണങ്ണിലുും എല്ലാ
വണിധ �രണിമണിതണി�ൾക്കുള്ളണിലുും ലഭ്മായ 
അധണി�ാര �രണിധണിക്കുള്ളണിൽ െണിന്ന�ാണ്ട് മാ
തൃ�ാ�രമായ  ക്ണിയാത്മ��ദ്തണി�ൾ ആവണി
ഷട് ക്രണിച്ചട് െെപ്ാക്ണിയ തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങളു
നെ എണ്ും നചറുതല്ല.

വണിദ്ാഭ്ാസ അവ�ാശ െണിയമും ധാരാളും 
സാധ്ത�ൾ തുറന്തരുന്ണ്ട്. പ്രാ�്ത, 
തുല്ത, ഗുണത എന്ണിവ ഉറപ്ാക്കു� എന്താ
ണട് വണിദ്ാഭ്ാസ അവ�ാശ െണിയമത്ണിനറെ 
�ാതൽ. അതുന�ാണ്ടുതനന് പ്രസ്തുത െണിയമും 
ഒവട്നറ സാധ്ത�ൾ തുറന്തരുന്. വണിദ്ാ
ഭ്ാസ അവ�ാശ െണിയമും െെപ്ാക്കുന്തണിൽ 
തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് അതണിെണിർണ്ായ�
മായ ഉത്രവാദണിത്മുണ്ട്. ഇക്ാര്ും സ്പഷ്മാ
ക്കുന് സർക്ാർ ഉത്രവട് 2014 നസപ്ും�ർ 
മാസത്ണിൽ ഉണ്ായണിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരണിച്ചട് 
തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് താനഴ�റയന് ഉത്
രവാദണിത്ങ്ങൾ ഉണ്ട്.
1. െണിശ്ചണിത ഭൂ�രണിധണിക്�ത്ട് വണിദ്ാലയങ്ങ

ളുനെ ലഭ്ത ഉറപ്പുവരുത്തു�.
2. പ്രവവശെത്ണിൽ വവർതണിരണിവട് �ാട്ടുന്ണിനല്ല

ന്ട് ഉറപ്പുവരുത്തു�.
3. വണിദ്ാലയവരഖ�ൾ സൂക്ണിച്ചുവച്ചണിട്ടുണ്ട് 

എന്ട് ഉറപ്ാക്കു�.
4. വവണ്ത്ര ന�ട്ണിെങ്ങളുും വവണ്ത്ര ഉ��രണ

ങ്ങളുും ഉനണ്ന്ട് ഉറപ്ാക്കു�.
5. അധ്ാ��ർ ഉനണ്ന്ട് ഉറപ്ാക്കു�.
6. �ാഠപുസ്ത�ങ്ങൾ, �ഠവൊ��രണങ്ങൾ 

എന്ണിവ കുട്ണി�ൾക്ട് െണിശ്ചണിതസമയത്ട് 
തനന് ലഭ്മാകുന് എന്ട് ഉറപ്പുവരുത്തു�. 
ഇതണിൽ വീഴ്ച സുംഭവണിക്കുന്നവങ്ണിൽ വണിദ്ാ
ഭ്ാസ അധണി�ാരണി�ളുനെ ശ്രദ്യണിൽ ന�ാ
ണ്ടുവരണി�.

മമാലിന്യങ്ങള് എചന്മാ
ന്ില്ല എന്ം അവ 

ശരിയമായ രീതിയില് 
പ്രദയമാജനചപ്ടുത്ി

യമാല് സമൂഹ വികസന
ത്ിനുള്ള സമ്പത്മാകി 
മമാറ്മാചമന്ം അതിനമായു

ള്ള വഴികള് ധമാരമാളമു
ചടെന്ം കുട്ടികള് 
അറിദയടെതുടെപ്. 
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7. ആവശ്മുള്ള കുട്ണി�ൾക്ട് പ്രവത്� �രണിശീ
ലെും ഉറപ്ാക്കു�.

8. സട് കൂൾ പ്രായത്ണിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ണി�ളുും 
സ്കൂളണിൽ എത്തുന് എന്ട് ഉറപ്ാക്കു�.

9. അധ്ാ�� �രണിശീലെും ഉറപ്ാക്കു�.
10. കുെണിവയറ് വണിദ്ാർത്ണി�ൾക്ട് പ്രവവശെും 

ലഭ്മാക്കു�.
11. സ്കൂൾ പ്രവർത്െങ്ങൾ വമാണണിറ്റണിുംഗട് 

നചയ്യു�.
12. അക്ാദമണി� �ലണ്ർ തയ്യാറാക്കു�.
13. സ്കൂൾ മാവെജട് നമറെട് �മെറ്ണി�ൾ രൂ�ീ�രണിച്ചണി

ട്ടുണ്ട് എന്ട് ഉറപ്ാക്കു�.
ഈ ഉത്രവട് വഴണി തവദേശസ്വയുംഭരണകൂെ

ങ്ങൾക്ട് വലണിയ ഉത്രവാദണിത്ങ്ങളാണട് ലഭണി
ച്ചണിരണിക്കുന്തട്. ഇവനയല്ലാും ഓവരാ വണിദ്ാലയ
ത്ണിലുും ഉറപ്പുവരുത്തു� എന്തട് വലണിയ 
ഉത്രവാദണിത്വത്ാനെ നചവയ്യണ്താണട്; നച
വയ്യണ്തട് ഭരണഘെൊ�രമായ �ർത്വ്വമാ
ണട്. തവദേശസ്ഥാ�െ �രണിധണിയണിനല മുഴുവൻ കുട്ണി
�ൾക്കുും വണിദ്ാഭ്ാസ അവ�ാശെണിയമും 
മുവന്ാട്ടുവച്ചണിട്ടുള്ള ഗുണവമന്മാവണിദ്ാഭ്ാസും ഉറ
പ്ാക്കു� എന്തട് തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങനള സും�
ന്ണിച്ചട് വലണിയ നവല്ലുവണിളണിയാണട്.

ഓവരാ തവദേശഭരണ സ്ഥാ�െവും അവയനെ 
�രണിധണിയണിലുള്ള 6 മുതൽ 14 വയസ്സുവനരയള്ള 
കുട്ണി�ളുനെ രജണിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്ണി സൂക്ണിവക് 
ണ്താണട്. കുട്ണി�നളല്ലാും  സട് കൂളണിൽ �ഠണിക്കുന് 
എന്ട് ഉറപ്ാക്ാൻ ഇതട് വഴണി �ഴണിവയണ്തുണ്ട്. 
6 മുതൽ 14 വയസ്ണിെണിെയണിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു 
കുട്ണിയും സട് കൂളണിൽ വ�ാ�ാത് അവസ്ഥ ഉണ്ാ
�രുതട്. ഇതട് ഉറപ്ാക്ാനുള്ള �ാധ്ത െണിയമ
പ്ര�ാരും തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ാണട്. കുട്ണി�
ളുനെ �ഠെും സും�ന്ണിച്ച വണിവരങ്ങളുള്ള ഈ 
വരഖയനെ അെണിസ്ഥാെത്ണിൽ സട് കൂൾ പ്രവവശ
െും, ഹാജർ, �ഠെപുവരാഗതണി, അടുത് 
ക്ാസണിവല ക്കുള്ള �യറ്ും ഇവനയല്ലാും വമാണണിറ്ർ 
നചയ്യാൻ �ഴണിയണും. 

ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസും ഇന്ട് വെരണിടുന് നവല്ലു
വണിളണി�നള അതണിജീവണിക്ണനമങ്ണിൽ അർത്പൂർ
ണ്മായ വണിവ�ന്ദീ�രണും ആവശ്മാണട്. 
ഇതണിെട് ഏനറ സാധ്ത െണിലെണിൽക്കുന്മുണ്ട്. 
എനന്തന്ാൽ,

i. ഏതട് തവദേശസ്ഥാ�െത്ണിലുും ഏറ്വും കൂ
ടുതലുള്ള ന�ാതു സ്ഥാ�െങ്ങൾ സട് കൂളു�ളാണട്.

ii. സ്കൂൾ വണിദ്ാർത്ണി�ളണിൽ 75% ത്ണിവലനറ
യും ഇന്ട് ആശ്രയണിക്കുന്തട് സുംസ്ഥാെ 
സണില�സട് സ്കൂളു�നളയാണട്. അതുും എയട്ഡഡട് 
സർക്ാർ വണിദ്ാലയങ്ങനള.

iii. ന�ാതുസമൂഹും പ്രാവദശണി�മായണി ഏറ്വും 
കൂടുതലായണി ഇെന�ടുന് സ്ഥാ�െങ്ങളാണട് വണി

ദ്ാലയങ്ങൾ.
IV. കുട്ണി�ളുനെ വണിദ്ാഭ്ാസും വ�രളീയ സമൂ

ഹത്ണിനറെ പ്രേമ �രണിഗണൊ വണിഷയമാണട്. 
ന�ാതുസമൂഹും ഏനറ ഉതട്�ണ്ഠവയാടുും 
അതണിവലനറ താല്പര്വത്ാനെയമാണട് അതണിനെ 
സമീ�ണിക്കുന്തട്.

സ്കൂൾ വണിദ്ാഭ്ാസരുംഗനത് ഒന്ാുംതലമുറ 
പ്രശ്ങ്ങൾ ഏതാനണ്ല്ലാും അഭണിമുഖീ�രണിക്ാൻ 
വ�രളീയസമൂഹത്ണിെട് �ഴണിഞ്ണിട്ടുണ്ട്. അതു
ന�ാണ്ട് തനന് രണ്ാുംതലമുറ പ്രശ്ങ്ങളണിൽ 
പ്രേമ �രണിഗണെ ലഭണിവക്ണ്തട് ഗുണെണിലവാര 
പ്രശട് െങ്ങൾക്ാണട്. ഇതണിൊയണി

1. ന�ാതുവണിദ്ാലയങ്ങളുനെ ഗുണെണിലവാരും 
ഉറപ്ാക്ാനുള്ള വെതൃത്വ�രമായ ഉത്രവാദണി
ത്ും പ്രാവദശണി� സർക്ാരു�ൾ ഏനറ്ടുക്ണും. 
ഗുണെണിലവാരും എന്തുന�ാണ്ട് വണിവക്ണിവക്
ണ്തട് ഓവരാ തലത്ണിലുും �രണിക്കുലും വണിഭാവെും 
നചയ്യുന് ലക്്ങ്ങളണിവലക്ട് മുഴുവൻ കുട്ണി�നളയും 
ഉയർത്തു� എന്താണട്. അതണിൊനണങ്ണിവലാ, 
കുട്ണി�ളുനെ ൊൊതരത്ണിലുള്ള �ഴണിവ�നള 
�നണ്ത്ണി അവനയ വളർത്ാനുും വണി�സണിപ്ണി
ക്ാനുും ഉതകുന് �ഠൊനുഭവങ്ങൾ പ്രദാെും 
നചവയ്യണ്തുണ്ട്. അതുവ�ാനല പ്രധാെമാണട് 
ഇത്രും �ഠൊനുഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദമായണി െൽ
�ാൊവശ്മായ �ഠെ�രണിസരും ഒരുക്കു� 
എന്തുും. ഇനതല്ലാും �ഴണിയണനമങ്ണിൽ സ്കൂളണിനെ
ക്കുറണിച്ചട് െണിലവണിലുള്ള ധാരണ�ളണിൽ മാറ്ും 
വരണും.  ഗുണെണിലവാരനത് വ�വലമായണി സമീ
�ണിക്കുന് െണിലവണിനല അവസ്ഥ മാവറണ്തുണ്ട്

2. ഗുണെണിലവാരപ്രശ്നത് സമഗ്മായണി 
�ാണാൻ �ഴണിയണും. എല്ലാ കുട്ണി�ളുനെയും വവ
�ാരണി�വും വവചാരണി�വും ശാരീരണി�വമായ 

മമാലിന്യനിരമ്മാരജന
ത്ിനുള്ള പ്രമാദയമാഗിക 
രീതികള് കുട്ടികള്കപ് 
കണ്ം ചെയ്ം സ്വമാംശീക
രികമാനുള്ള പ്രദയമാഗ 
ഇടങ്ങളമായി മമാറമാന് 
വിേ്യമാലയങ്ങള്കപ് 
കഴിയണം. ഇതിനമാവശ്യ
മമായ ദനതൃത്വം ഹരിത
ദകരളം മിഷനുമമായി 
കൂട്ടിദചേരത്പ് നടത്മാന് 
പ്രമാദേശിക സരകമാരു
കള്കപ് കഴിയണം. 
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സമഗ്വളർച്ചയാവണും ലക്്ും. വണിദ്ാലയ
ങ്ങൾ, �വ്ാളത്ണിനറെ താതട്�ാലണി�ാവശ്
ങ്ങൾക്കുള്ള നതാഴണിൽവശഷണി�ളുനെ യാന്ത്രണി�
മായ അഭ്സെും െെത്തുന് വ�ന്ദങ്ങളായല്ല, 
മുഴുവൻ കുട്ണി�ളുനെയും അറണിവും �ഴണിവും വെപു
ണണി�ളുും വണി�ാസും പ്രാ�ണിക്കുന് ഇെങ്ങളായാണട് 
മാവറണ്തട്. ഇതണിൊവശ്മുള്ള വണിവണിധതരും 
അവെ്വഷണങ്ങളുും പ്രാവയാഗണി� പ്രവർത്െ 
�ദ്തണി�ളുും തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങളുനെ വെതൃത്വ
ത്ണിൽ ഉണ്ായണി വരണും.

3. ഈ �രണിവർത്െങ്ങൾക്ട് വെതൃത്വും െൽ
�ാനുള്ള ഉത്രവാദണിത്ും വണിദ്ാഭ്ാസ അവ�ാ
ശെണിയമത്ണിനറെ �ശ്ചാത്ലത്ണിൽ തവദേശ
സ്ഥാ�െങ്ങൾക്കുണ്ട്. പ്രാവദശണി�മായ വവദ 
ഗട്ധ്വും വണിഭവസമാഹരണ സാധ്ത�ളുും 
ഏവ�ാ�ണിപ്ണിക്ാൻ �ഴണിയന് പ്രാവദശണി� സർ
ക്ാരു�ളായണി തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾ മാറണും. 
ഈ പ്രവർത്െങ്ങളണിൽ ഏർനപ്ടുന്വതാനൊപ്ും 
ഇത്രും പ്രവർത്െങ്ങളണിൽ ഇെന�ൊനുള്ള 
സാഹചര്നമാരുക്കുന്തണിനുും െണിലവണിലുള്ള െണി
യമങ്ങളണിലുും ചട്ങ്ങളണിലുും സമീ�െങ്ങളണിലുും മാ
റ്ങ്ങൾ വരുത്തുന്തണിെട് വ�ന്ദ-സുംസ്ഥാെ സർ
ക്ാരു�നള വപ്രരണിപ്ണിക്കുന്തണിനുമുള്ള പ്രവർത്െ 
ങ്ങളുും െെവത്ണ്ണിവരുും. ഒന്ട് മാറ്ണിവച്ചല്ല മവറ്തട് 
നചവയ്യണ്തട്, രണ്ടുും ഒപ്ും െെവക്ണ്താണട്.

ഇനതല്ലാും കുവറവയനറ നചയ്യാൻ സഹായ�
മാകുും വണിധമാണട് െവവ�രളത്ണിെട് ജെ�ീയാ
സൂത്രണും എന്തണിനറെ ഭാഗമായണി തവദേശസ്വയും
ഭരണ വകുപ്ട് പുറനപ്ടുവണിച്ച ഗ്ാമ വ്ാക്ട് ജണില്ലാ 
�ഞ്ായത്തു�ൾക്ായും മുൻസണിപ്ാലണിറ്ണി വ�ാർ
പ്വറഷനു�ൾക്ായും  ഉള്ള മാർഗവരഖ. (വ�ാക്ട് 
�ാണു�)

ഈ മാർഗ്ഗവരഖയും സ�ട് സണിഡണി മാർഗവര
ഖയും വലണിയ സാധ്ത�ളാണട് തുറന്തരുന്തട്. 
ഓവരാ ൊട്ണിനറെയും സാധ്തയും ആവശ്�ത
യും വെട്വ�ാട് വണിവലേഷണും െെത്ണി ജെ�ീയ 
സഹ�രണവത്ാനെ െെപ്ാക്കു� എന്താണട് 
യോർത് നവല്ലുവണിളണി. ഇതു നചയ്യുവ്ാൾ താനഴ
പ്റയന് സാധ്ത�ൾ പ്രവത്�ും 
ശ്രദ്ണിക്ാവന്താണട്. 

1. വണിദ്ാഭ്ാസും, നതാഴണിൽ, �ലാരുംഗനത്
യും �ായണി�വണിവൊദരുംഗനത്യും �ങ്ാളണിത്ും 
എന്ണിവനയാനക് വവവണിധ്മാർന് വവദ
ഗട്ധ്ും ആവശ്മുള്ളവയാണട്. പ്രാവദശണി�മായണി 
ലഭ്മാവന് വവദഗട്ധ്ും ഏവ�ാ�ണിപ്ണിക്ാൻ 
ഏറ്വും െന്ായണി �ഴണിയ� പ്രാവദശണി� സർക്ാ
രു�ൾക്ാണട്.

2. സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ണ �രണി�ാെണി �ാര്ക്മമാ
ക്ാനുും ഗുണവമന്മവയാനെ െെപ്ാക്ാനുും പ്രാവദ
ശണി�മായ ജെ�ങ്ാളണിത്ും അെണിവാര്മാണട്. 

(1) തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങളുനെ വണിദ്ാഭ്ാസ വണി�സെ വപ്രാ 
ജക്ടു�ൾ ന�ാതു വണിദ്ാഭ്ാസ സുംരക്ണ യജ്ും മാർഗവരഖ
�ളണിൽ െണിർവദേശണിക്കുന് ഉവദേശ്ലക്്ങ്ങളുും പ്രവർത്െങ്ങളുമായണി 
�ന്നപ്ടുത്ണി െെപ്ണിലാക്ാവന്താണട്. വജവവവവണിധ് 
ഉദ്ാെും, മാലണിെ്സുംസ്കരണ �രണി�ാെണി, ഊർജ് സുംരക്ണ 
�രണി�ാെണി എന്ണിവയ്കട് മുൻഗണെ െൽ�ാവന്താണട്.

(2) തവദേശഭരണ സ്ഥാ�െത്ണിനറെ െണിയന്ത്രണത്ണിലുള്ള 
സട് കൂളു�ൾക്ട് ആവശ്മായ സൗ�ര്ങ്ങൾ ഒരുക്കുന്തണിൊ�
ണും മുൻഗണെ െൽവ�ണ്തട്.

(3) ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തു�ളുും ജണില്ല �ഞ്ായത്തു�ളുും ഗവനമെറെട് 
െണിശ്ചയണിക്കുന് തു� എസട്.എസട്.എ, ആർ.എും.എസട്.എ വപ്രാ
ജക്ടു�ൾ വ�യണിരുത്ണും. ഈ വപ്രാജക്ടു�ളുനെ വണിശദാുംശങ്ങൾ 
തയ്യാറാക്കുന്തണിൽ തവദേശ സ്ഥാ�െും മുഖ് �ങ്ട് വഹണിവക്ണ്
താണട്. (എസട്.എസട്.എ, ആർ.എും.എസട്.എ വപ്രാജക്ടു�ൾ 
ഉദട്ഗ്േണിച്ചട് പ്രീസട് കൂൾ മുതൽ �ന്ത്രണ്ാും ക്ാസട് വനര ഏവ�ാ�ണി
പ്ണിച്ചട് സമഗ് ശണിക്ാ അഭണിയാൻ എന് �ദ്തണിക്ട് വ�ന്ദ സർ
ക്ാർ രൂ�ും െൽ�ണിയണിട്ടുണ്ട്).

(4) �ഠെെണിലവാരും ഉയർത്തു�, വണിദ്ാർത്ണി�ളുനെ സർ
ഗാത്മ� വശഷണി�ൾ വണി�സണിപ്ണിക്കു�, �രണിശീലെും സുംഘെണി
പ്ണിക്കു� തുെങ്ങണിയ ഗവവഷണാത്മ� വപ്രാജക്ടു�ൾ എസട്.
എസട്.എ, ആർ.എും.എസട്.എ, വണിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്ട് എന്ണിവയ
നെ �രണി�ാെണി�ളുനെ ആവർത്െും അല്ല എന്ട് ഉറപ്പുവരുത്ണിയ
തണിനു വശഷും  ഏനറ്ടുക്ാവന്താണട്.

(5) സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ണ �രണി�ാെണിയനെ �ാര്ത്ണിൽ അവയനെ 
െെത്ണിപ്ണിെട് ആവശ്മായ ഭൗതണി� സൗ�ര്ങ്ങളുും ശുചണിത്വും 
ഉറപ്ാക്ാനുള്ള സൗ�ര്ങ്ങളുും ഒരുക്ണിന�ാടുക്കു� എന്തു 
മാത്രമാണട് തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങളുനെ ചുമതല. അടുക്ള, അടുക്
ളവയാെട് അനു�ന്ണിച്ചട് സുംഭരണ മുറണി എന്ണിവ ഏർനപ്ടുത്തു
ന്തണിെട് ഉയർന് �രണിഗണെ െൽവ�ണ്താണട്.

(6) സട് കൂളു�ളണിൽ ഫർണണിച്ചർ ലഭ്മാക്കുന്തണിെട് മുൻഗണെ 
െൽ�ണും.

(7) സർക്ാർ സ്കൂളു�ളണിനല ഏഴാും ക്ാസുവനരയള്ള കുട്ണി�ൾ
ക്ട് പ്രഭാതഭക്ണും െൽകുന്തണിനുള്ള വപ്രാജക്ടു�ൾ സ്കൂളു�ളുനെ 
െണിയന്ത്രണ ചുമതലയള്ള തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് ഏനറ്ടുക്ാ

പതിമൂനാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
മാര്ഗ്ഗരരഖയില് നിന്ം

ഗുണനിലവമാരം എന്തു 
ചകമാടെപ് വിവക്ിദക 

ടെതപ് ഓദരമാ തലത്ിലം 
കരിക്കുലം വിഭമാവനം 

ചെയ്യുന് ലക്്യങ്ങ
ളിദലകപ് മുഴുവന് കുട്ടിക 

ചളയും ഉയരത്തുക 
എന്തമാണപ്. 
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ഇതുും ഫലപ്രദമായണി ഏവ�ാ�ണിപ്ണിക്ാൻ 
�ഴണിയ� പ്രാവദശണി� സർക്ാരു�ൾക്ാണട്.

3. �ാഠപുസ്ത�ങ്ങൾ, മറ്ട് �ഠവൊ�ാധണി�ൾ, 
വസ്കാളർഷണിപ്പു�ൾ എന്ണിവ കുട്ണി�ൾക്ട് യോ
സമയും ലഭണിക്കുന്നവന്ട് ഉറപ്പുവരുത്ാൻ കൃത്
മായ വമാണണിറ്റണിുംഗട് വവണും. ഇതണിനുള്ള സുംവണി
ധാെത്ണിനറെ വെതൃത്വും തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങൾ 
ക്ായണിരണിക്ണും.

4. വജവവവവണിധ് ഉദ്ാെും ഏറ്വും മണി�
ച്ചതാക്ണി മാറ്ാനുും ൊലറെട് ലാ�ട് എന് സങ്ല്പ
െനത് യോർത് അർത്ത്ണിൽ വണി�സണിപ്ണിച്ചട് 
പ്രവയാജെനപ്ടുത്ാനുും �ഴണിയും വണിധും പ്രാവദ
ശണി� വവദഗട്ധ്നത് ഏവ�ാ�ണിപ്ണിക്ാൻ 
�ഴണിയ� പ്രാവദശണി� സർക്ാരു�ൾക്ാണട്. 

5. കുട്ണി�ളുനെ ശാരീരണി�-മാെസണി�- 
വവ�ാരണി� - സാമൂഹണി� വണി�ാസങ്ങനളനയ
ല്ലാും ഉറപ്ാവക്ണ് വ�ന്ദങ്ങളാണട് സ്കൂളു�ൾ. 
അതുന�ാണ്ട് തനന് സട് കൂൾ �ാ്സുും സ്കൂൾ 
�ഠെ �രണിസരവും അന്തരീക്വനമല്ലാും കുട്ണി
�ൾക്ട് സൗഹൃദമാ�ണും. ഓവരാ  ൊട്ണിനലയും 
ഭൂപ്രകൃതണി, �ാലാവസ്ഥ, ജെങ്ങളുനെ ജീവണിതും, 
സുംസ്കൃതണി എന്ണിവവയാനെല്ലാും �ന്ണിതമാണട് 
ഇതട്. ഇനതല്ലാും ഉൾനക്ാണ്ട് ഏറ്വും മണി�ച്ച 
�ഠൊന്തരീക്ും ഉറപ്ാക്ാൻ �ഴണിയ� തവദേശ 
സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ാണട്.

6. െമ്മുനെ വണി�സെത്ണിൽ അന്തർലീെ
മായ ദൗർ�ല്ങ്ങളാണട് മാലണിെ്പ്രശ്ങ്ങൾക്ട് 
െണിദാെും. മാലണിെ്ങ്ങൾ എനന്ാന്ണില്ല എന്ും 
അവ ശരണിയായ രീതണിയണിൽ പ്രവയാജെനപ്ടു 
ത്ണിയാൽ സമൂഹ വണി�സെത്ണിനുള്ള സ്
ത്ാക്ണി മാറ്ാനമന്ും അതണിൊയള്ള വഴണി�ൾ 
ധാരാളമുനണ്ന്ും കുട്ണി�ൾ അറണിവയണ്തുണ്ട്. 
മാലണിെ്െണിർമൊർജ്െത്ണിനുള്ള പ്രാവയാഗണി� 
രീതണി�ൾ കുട്ണി�ൾക്ട് �ണ്ടുും നചയ്തുും സ്വാുംശീ
�രണിക്ാനുള്ള പ്രവയാഗ ഇെങ്ങളായണി മാറാൻ 
വണിദ്ാലയങ്ങൾക്ട് �ഴണിയണും. ഇതണിൊവശ്
മായ വെതൃത്വും ഹരണിതവ�രളും മണിഷനുമായണി 
കൂട്ണിവച്ചർത്ട് െെത്ാൻ പ്രാവദശണി� സർക്ാരു
�ൾക്ട് �ഴണിയണും. 

7. വണിദ്ാഭ്ാസനത്ക്കുറണിച്ചട് രക്ണിതാക്ൾ 
െണിലവണിൽ സൂക്ണിക്കുന് ധാരണ�ൾ മാറ്ണിനയടു
ക്കുന്തണിലുും തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് �ങ്ട് 
വഹണിക്ാനുണ്ട്. െണിശ്ചണിത ഇെവവള�ളണിൽ െെ
ക്കുന്, ചണിട്യായ  രക്ാ�ർത്തൃവണിദ്ാഭ്ാസ 
�രണി�ാെണി�ൾ ആവശ്മാണട്. രക്ണിതാക്ളെ
ക്മുള്ള സമൂഹത്ണിനറെ നതാഴണിൽ വെപുണണി 
വണി�ാസത്ണിലുും വണിദ്ാലയങ്ങൾക്ട് വലണിയ 
�ങ്ട് ഉണ്ാ�ണും.

ഇതുവ�ാനല െണിരവധണി പ്രവർത്െങ്ങൾ 
സാധ്മാണട്. 

(13) വലബ്രറണി �ൗൺസണിലണിനറെ അുംഗീ�ാരമുള്ള ഗ്ന്ഥശാ
ല�ൾക്ട് ഫർണണിച്ചർ, ന�ട്ണിെും എന്ണിവ ഉൾനപ്നെയള്ള ഭൗതണി� 
സൗ�ര്ങ്ങൾ പ്രദാെും നചയ്യുന്തണിനുള്ള വപ്രാജക്ടു�ൾ വ്ാക്ട്
-ജണില്ല �ഞ്ായത്തു�ൾക്ട് ഏനറ്ടുക്ാവന്താണട്.

(14) സാക്രത മണിഷനറെ പ്രവർത്െങ്ങൾ വപ്രാത്ാഹണിപ്ണി 
ക്കുന്തണിെട് സാക്രതാ വ�ന്ദങ്ങളണിനല ഭൗതണി� സാഹചര്ങ്ങൾ 
നമച്ചനപ്ടുത്തു�, മണിഷൻ പ്രസണിദ്ീ�രണിക്കുന് �ാഠപുസ്ത�ങ്ങളുനെ 
വണില െൽകു�, സാക്രത മണിഷെട് അെവയ്കണ്തായ ഫീസട് എന്ണി
വയ്കട് വവണ്ണിയള്ള വപ്രാജക്ടു�ൾ ഗ്ാമ-ജണില്ല �ഞ്ായത്തു�ൾക്ട് 
ഏനറ്ടുക്ാവന്താണട്.

(15) സാമൂഹ്െീതണി വകുപ്ട് െെപ്ാക്കുന് െണിർഭയ �ദ്തണി 
പ്ര�ാരമുള്ള �ായണി� വണിദ്ാഭ്ാസ സും�ന്മായ പ്രതണിവരാധ 
�രണിശീലെ �രണി�ാെണി�ളായ തായ്്വണ്, ജൂവഡാ, �രാനട്, വയാഗ 
എന്ണിവയണിൽ വഹസ്കൂൾ/ ഹയർ നസക്റെറണി വണിദ്ാർത്ണിെണി�ൾ
ക്ട് �രണിശീലെും െൽ�ാവന്താണട്. ജണില്ല �ഞ്ായത്ട് ഏനറ്ടു
ക്കുന് ഇത്രും വപ്രാജക്ടു�ളുനെ �രണിശീല�രായണി വസ്പാർെട് സട് 
�ൗൺസണിൽ അുംഗീ�ാരമുള്ള �ായണി�ാധ്ാ��നര െണിവയാഗണി
വക്ണ്താണട്.

(16) സ്കൂളു�ൾക്ട് വവണ്ണി വണിവണിധ �ദ്തണി�ളുനെ ഭാഗമായണി 
വാങ്ങണിയ വാഹെങ്ങളുനെ ഇന്െനചലവട്, വരൈവറുനെ വവതെും, 
മറ്ട് ആവർത്െ നചലവ�ൾ എന്ണിവ തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങൾ 
വഹണിക്ാൻ �ാെണില്ല.

വന്താണട്.
(8) സന്ദ് പ്രവർത്�രായ യവതീ യവാക്ൾ, അധ്ാ�

�ർ എന്ണിവനര �നങ്ടുപ്ണിച്ചട് വണിദ്ാർത്ണി�ൾക്ട് �ഠെ�രണി
വ�ാഷണും ഉൾനപ്നെയള്ള �രണി�ാെണി�ൾ ആവണിഷട് �രണിക്ാവ
ന്താണട്.

(9) എല്ലാ സർക്ാർ സ്കൂളണിലുും െണിശ്ചണിത മാെദണ്ഡങ്ങൾ 
പ്ര�ാരും വൊയട് ലറ്ും വാഷട് ന�യട് സണിനുും അവയണിൽ ജലലഭ്ത
യും ശുചണിത്വ സൗ�ര്ങ്ങളുും ഏർനപ്ടുത്ണിയതണിെട് വശഷും 
എയട്ഡഡട് സ്കൂളു�ളണിലുും ഇത്രും സൗ�ര്ങ്ങൾ ഏർനപ്ടുത്ാ
വന്താണട്.

(10) സർക്ാർ വഹസ്കൂളണിവൊെട്/ ഹയർ നസക്റെറണി സ്കൂളണി
വൊെട് വചർന്ള്ള എൽ.�ണി, യ.�ണി, സ്കൂളു�ളണിനല �ശ്ചാത്ല 
വണി�സെ വപ്രാജക്ടു�ൾ ജണില്ല �ഞ്ായത്ണിനറെ സമെതവത്ാനെ 
വ്ാക്ട് - ജണില്ല �ഞ്ായത്തു�ൾക്ട് ഏനറ്ടുക്ാവന്താണട്.

(11) ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തു�ളുനെ െണിയന്ത്രണത്ണിലുള്ള 
എൽ.�ണി., യ.�ണി സ്കൂളു�ളുനെ �ശ്ചാത്ല വണി�സെ 
വപ്രാജക്ടു�ൾ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തു�ളുനെ സമെതവത്ാനെ വ്ാ
ക്ട്-ജണില്ലാ �ഞ്ായത്തു�ൾക്ട് ഏനറ്ടുക്ാവന്താണട്.

(12) ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തു�ളുനെ െണിയന്ത്രണത്ണിലുള്ള �ഞ്ാ
യത്ട് വലബ്രറണി�ളുനെ �ശ്ചാത്ല സൗ�ര്ങ്ങൾ നമച്ചനപ്ടു
ത്തുന്തണിെട് ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തു�ൾക്ട് വപ്രാജക്ട് ഏനറ്ടുക്ാവ
ന്താണട്.

തദദേശസ്മാപനങ്ങള്കപ് 
വിേ്യമാഭ്യമാസ ദമഖലയില് 
െടുലമമായി ഇടചപടണ
ചമങ്ില് ഭരണപരമമായ 
െില മമാറ്ങ്ങള് ആവശ്യ
മമാദണമാ എന്പ് െരചേ 
ചെദയേടെതുടെപ്. 
ഇതിനമായുള്ള ആവശ്യ
ങ്ങള് തമാദഴതട്ടില് 
നിന്ം ഉയരന്
വദരടെതുടെപ്. 
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തവദേശ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് വണിദ്ാഭ്ാസ വമ
ഖലയണിൽ ചടുലമായണി ഇെന�െണനമങ്ണിൽ ഭര
ണ�രമായ ചണില മാറ്ങ്ങൾ ആവശ്മാവണാ 
എന്ട് ചർച്ച നചവയ്യണ്തുണ്ട്. ഇതണിൊയള്ള 
ആവശ്ങ്ങൾ താവഴതട്ണിൽ െണിന്ും ഉയർന്വ
വരണ്തുണ്ട്. �രണിഗണെയ്കായണി ചണില സൂചെ�ൾ 
ഇവതാനൊപ്ും െൽകുന്. 

എൽ.�ണി, യ.�ണി. സട് കൂളു�ളുനെ ചുമതല ഗ്ാമ 
�ഞ്ായത്ണിൊണട്. എന്ാൽ ഒരു ഗ്ാമ�ഞ്ാ
യത്ട്  �രണിധണിയണിനല വഹസട് കൂളണിനറെ ഭാഗമായ 
എൽ.�ണി, യ.�ണി വണിഭാഗും ജണില്ല �ഞ്ായത്ണിനറെ 
�രണിധണിയണിലുും. തന്മൂലും ഒരു ഗ്ാമ �ഞ്ായത്ട് 
�രണിധണിയണിനല മുഴുവൻ എൽ.�ണി, യ.�ണി കുട്ണി�നള
യും ഉൾനക്ാള്ളുന് �ദ്തണി�ൾ ആവണിഷട് ക്രണി
ക്ാൻ ഗ്ാമ �ഞ്ായത്ണിെട് �ഴണിയന്ണില്ല; ജണില്ല 
�ഞ്ായത്ണിനുും �ഴണിയന്ണില്ല. യാനതാരു െീതീ
�രണവമണില്ലാത് ഈ തെസ്ും ഒഴണിവാവക്ണ്
തുണ്ട്. 7-ാും ക്ാസുവനരയള്ള വപ്രമറണി വണിഭാഗ
നത് നസക്റെറണി വണിഭാഗത്ണിൽ െണിന്ും 
വണിടുതൽ നചയ്ട് (ഡീ ലണിങ്ട്) പ്രവത്� വമധാവണി
യനെ �ീഴണിൽ ന�ാണ്ടുവരണി�യും അതട് ഗ്ാമ�
ഞ്ായത്ട് െണിയന്ത്രണത്ണിവലക്ട് മാറ്�യും 
വവണും. അങ്ങനെനയങ്ണിൽ  നസക്റെറണി ഹയർ
നസക്റെറണി ഘട്ും മാത്രും ജണില്ല �ഞ്ായത്ട് 

ശ്രദ്ണിച്ചാൽ മതണിയാകുും.   
ഗുണവമന്മാ വണിദ്ാഭ്ാസത്ണിെട് വെതൃത്വും 

െൽവ�ണ് ജണില്ലാതല സുംവണിധാെങ്ങളായ 
ഡയറ്ട്, �ണി.ആർ.സണി എന്ണിവയനെ വമൽ ജണില്ല 
�ഞ്ായത്ണിെട് കൂടുതൽ െണിയന്ത്രണങ്ങൾ 
ഉണ്ാവ�ണ്തുണ്ട്.

വ�രളത്ണിൽ െണിലവണിലുള്ള വണിദ്ാഭ്ാസ 
ഓഫീസു�ൾ തവദേശഭരണ സ്ഥാ�െ �രണിധണി
യമായണി �ന്ണിപ്ണിച്ചട് പുെസുംഘാെെും 
നചയ്യണും. ഓവരാ �ഞ്ായത്ണിലുും ഒരു �ഞ്ാ
യത്ട് എഡയൂവക്ഷണൽ ഓഫീസർ വണിദ്ാ
ഭ്ാസ �ദ്തണി�ളുനെ ഇുംപ്ണിനമവറെഷൻ 
ഓഫീസർ എന് െണിലയണിൽ പൂർണസമയും 
ആവശ്മാണട്. 

വണിദ്ാഭ്ാസ രുംഗനത് ഗുണവമന്മാപ്രശ് 
ങ്ങൾ �രണിഹരണിക്ാൻ െണിരവധണി പ്രാവയാഗണി� 
�ദ്തണി�ൾ അെണിവാര്മാണട്. ഇതണിനെല്ലാും 
വെതൃത്വും െൽ�ാനുും സാധ്ത�നളല്ലാും 
ഏറ്വും െന്ായണി പ്രവയാജെനപ്ടുത്ാൻ �ഴണി
യന്തുും പ്രാവദശണി� സർക്ാരു�ൾക്ാണട്. 
ജെ�ീയാസൂത്രണത്ണിനറെ ഇരു�തട് വർഷ
ത്ണിവലനറയള്ള പ്രാവദശണി� ഇെന�െൽ അനു
ഭവങ്ങൾ വലണിയ ആത്മവണിശ്വാസവും പ്രതീക്
�ളുമാണട് െമുക്ട് െൽകുന്തട്. 

ന�ാതുവണിദ്ാഭ്ാസ സുംരക്ണ 
യജ്ും സുംസ്ഥാെ െീമണിനല 

അുംഗമാണട് വലഖ�ൻ.

ഗുണദമന്മാ 
വിേ്യമാഭ്യമാസത്ിനപ് 

ദനതൃത്വം നല്ദകടെ 
ജില്ലമാതല സംവിധമാ
നങ്ങളമായ �യറ്പ്,

 ബി.ആര.സി എന്ിവ
യുചട ദമല് ജില്ലമാ

പഞ്മായത്ിനപ് കൂടുതല് 
നിയന്തണങ്ങള് 

ഉടെമാദകടെതുടെപ്.



വ�രള സർക്ാരണിനറെ െവവ�രള മണിഷനറെ 
ഭാഗമായ വലഫട് മണിഷൻ �ദ്തണിയനെ 

ഒന്ാുംഘട്മായ പൂർത്ീ�രണിക്ാത് ഭവെങ്ങ
ളുനെ പൂർത്ീ�രണവമായണി �ന്നപ്ട്ടുള്ള പ്ര
വർത്െങ്ങൾ ഊർജ്ണിതമായണി പുവരാഗമണിക്കു 
�യാണട്.  ജൂൺ 16 വനരയള്ള �ണക്ട് പ്ര�ാരും 
40561 വീടു�ൾ ഒന്ാുംഘട്ത്ണിൽ പൂർത്ണിയാ
യണിക്ഴണിഞ്ഞു.  �ാക്ണിയള്ള 15478 വീടു�ളുനെ 
�ണണി ദ്രുതഗതണിയണിൽ പുവരാഗമണിക്കു�യാണട്.  
ജൂൺ മാസും അവസാെവത്ാനെ ഈ വീടു�ളു
നെ �ണണികൂെണി പൂർത്ീ�രണിക്കുന്തണിൊണട് 
മണിഷൻ ലക്്മണിടുന്തട്.  94% വീടു�ളുനെയും 
�ണണി വണിജയ�രമായണി പൂർത്ണിയാക്ണിയ എറ
ണാകുളും ജണില്ലയാണട് ഒന്ാും ഘട്ത്ണിൽ മുന്ണിട്ടു
െണിൽക്കുന്തട്.  82% വീടു�ളുനെ �ണണി പൂർത്ണി
യാക്ണിയ ആലപ്പുഴ ജണില്ല രണ്ാും സ്ഥാെത്തുും 
81% വീടു�ളുനെ �ണണി പൂർത്ണിയാക്ണിയ തൃശ്ശൂർ 
ജണില്ല മൂന്ാുംസ്ഥാെത്തുമാണട്.  പൂർത്ണിയാക്ണിയ 
വീടു�ളുനെ എണ്ത്ണിൽ �ാലക്ാെട് ജണില്ല 5633 
എണ്വത്ാനെ ഒന്ാും സ്ഥാെത്തുും 5493 വീടു

�ളുനെ എണ്വത്ാനെ വയൊെട് ജണില്ലാ രണ്ാും 
സ്ഥാെത്തുും ആണട്.

സുംസ്ഥാെും ഒട്ാന� 72% വീടു�ളുനെ 
�ണണിയാണട് മണിഷൻ ഇതുവനര പൂർത്ണിയാക്ണി 
യണിട്ടുള്ളതട്.  വണിവണിധ വകുപ്പു�ള് ഏനറ്ടുക്കു�യും 
വണിവണിധ �ാരണങ്ങളാൽ െണിർമൊണും മുെങ്ങണിക്ണി
െക്കുന്തുമായ 56000-വത്ാളും വീടു�ളുനെ �ണണി 
യാണട് വലഫട് മണിഷൻ ഏനറ്ടുത്തട്.  മു്ട് 
െൽ�ണിയ ഗഡുക്ളുനെ �ാക്ണിതു� ൊലട് ലക്ും 
രൂ�യണിവലക്ട് ആനു�ാതണി�മായണി വർദ്ണിപ്ണിച്ചു 
െൽ�ണിയാണട് ഇത്രയും വീടു�ളുനെ �ണണി പൂർ
ത്ണിയാക്ണിയതട്. 80% വീടു�ൾ വ്ാക്കു�ളണിലുും 
77% വീടു�ൾ വ�ാർപ്വറഷനു�ളണിലുും 74% വീടു�ൾ 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തു�ളണിലുും ഇതണിവൊെ�ുംതനന് 
പൂർത്ണിയാക്കുവാൻ സാധണിച്ചണിട്ടുണ്ട്.

ഇവതാനൊപ്മാണട് മണിഷനറെ രണ്ാുംഘട്ത്ണി
നറെ പ്രവർത്െങ്ങൾ ആരുംഭണിച്ചണിട്ടുള്ളതട്. ഭൂമണിയ
ള്ള ഭവെരഹണിതരായ  രണ്ര ലക്ും ഗുണവഭാ
ക്താക്നളയാണട് ഈനയാരു ഉദ്മുംവഴണി വലഫട് 
മണിഷൻ ലക്്മണിടുന്തട്.  െമ്മുനെ രാജ്ത്തുതനന് 

എസ്. ഹരികിസ്�യാര് ഐ.എ.എസ്

 ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത
രമായ  രടെര ലക്ം 
ഗുണദഭമാക്മാകചളയമാ
ണപ് ഈചയമാരു ഉേ്യമം
വഴി ബലഫപ് മിഷന് 
ലക്്യമിടുന്തപ്.
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ലൈഫ് : 
വിജയകരമായി രണാം ഘട്ടത്ിരൈക്



മനറ്ാരു സുംസ്ഥാെവും ഏനറ്ടുക്ാൻ തയ്യാറാ�ാ
ത് ഒരു ലക്്മാണട് വലഫട് മണിഷൻ ഈനയാരു 
ഉദ്മത്ണിലൂനെ െണിറവവറ്ാൻ ഉവദേശണിക്കുന്തട്.  
െവവ�രള മണിഷനു�ളുനെ കൂട്ത്ണിൽതനന് 
വലഫട് മണിഷനെ വവർതണിരണിച്ചു െണിർത്തുന്തുും 
ഈനയാരു പ്രധാെ ഘെ�മാണട്.  വ�രളത്ണിനല 
എല്ലാ ഭൂരഹണിതരായ ഭവെരഹണിതർക്കുും സ്വന്ത
മായണി നതാഴണിൽ നചയ്ട് ഉ�ജീവെും െെത്തുന്തണി
നുും സാമൂഹണി� പ്രക്ണിയ�ളണിൽ മാെ്മായണി ഭാഗ
ഭാക്ാകുന്തണിനുും സാ്ത്ണി� വസവെങ്ങൾ 
ഉൾനപ്നെ എല്ലാ സാമൂഹണി�വക്മ �ദ്തണി�ളുനെ
യും പ്രവയാജെും വ�ന്ദീ�രണിക്കുന്തണിനുും ഉതകു
ന് സുരക്ണിതവും മാെ്വമായ വീടു�ൾ ലഭ്മാ
ക്കു� എന് ഉവദേശവത്ാനെയാണട് സർക്ാർ 
വലഫട് മണിഷൻ �ദ്തണി െെപ്ണിലാക്ണിയതട്.

രണ്ാും ഘട്ത്ണിനറെ തുെക്ും മാത്രനമ ആയണി
ട്ടുള്ളുനവങ്ണിലുും ഇതണിവൊെ�ും തനന് സുംസ്ഥാെും 
ഒട്ാന� െഗരപ്രവദശങ്ങളണിൽ (�ണി.എും.എ.വവ 
-വലഫട്) 3400 വീടു�ളുനെയും ഗ്ാമപ്രവദശ 
ങ്ങളണിൽ 10 വീടു�ളുനെയും �ണണി പൂർത്ണിയായണി. 
പുതണിയ വീടു�ളുനെ െണിർമൊണത്ണിെട് യൂണണിറ്ട് 
ഒന്ണിെട് 4 ലക്ും രൂ�യാണട് മണിഷൻ ലഭ്മാക്കു

തണിരുവെന്തപുരത്ട് �രണിമഠും 
വലഫട് �ദ്തണിയനെ 

പൂര്ത്ണിയായ ഭവെങ്ങളുനെ 
താവക്ാല്ദാെും മുഖ്മന്ത്രണി 

�ണിണറായണി വണിജയന് 
െണിര് വ്ഹണിക്കുന്. മന്ത്രണി വഡാ. 

ന�.െണി. ജലീല് സമീ�ും.
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അര്ഹതയുള്ള എല്ാവര്ക്ം ലൈഫ് 
പദ്ധതിവഴി വീട് ഉറപ്ാക്ം -

മുഖ്മന്തി പിണറയായി വിജയൻ

അര്ഹതയുള്ള എല്ാവര്ക്ം ലൈഫ് പദ്ധതിവഴി വീട് ഉറപ്ാക്ം : മുഖ്യമന്തി

അർഹതയള്ള മുഴുവൻ ആളു�ൾക്കുും വലഫട് 
�ദ്തണിവഴണി വീെട് ഉറപ്ാക്കുനമന്ട് മുഖ്മ

ന്ത്രണി �ണിണറായണി വണിജയൻ �റഞ്ഞു. തണിരുവെ
ന്തപുരത്ട് �രണിമഠും വലഫട് �ദ്തണിയനെ ശണിലാ
സ്ഥാ�െവും പൂർത്ണിയായ ഭവെങ്ങളുനെ 
താവക്ാൽദാെവും െണിർവഹണിച്ചട് സുംസാരണിക്കു�
യായണിരുന് അവദേഹും. വലഫട് �ദ്തണി 

വഴണി വീെണില്ലാത്വർക്ട് വീെട് മാത്രമല്ല, ജീവണിത
മാർഗും �നണ്ത്ാനുള്ള സഹായവും െൽ�ാ
ൊണട് ശ്രമണിക്കുന്തട്. ഭവെസമുച്ചയങ്ങൾനക്ാ
പ്ും കുട്ണി�ളുനെ �ഠെത്ണിൊവശ്മായ 
�ണിന്തുണാ സൗ�ര്ും ഒരുക്കുും. പ്രായമായവർ, 
വരാഗണി�ൾ തുെങ്ങണിയവനര പ്രവത്�ും ശ്രദ്ണി
ക്ാൻ സുംവണിധാെമുണ്ാകുും. 



ന്തട്.  400 ച. അെണിയണിൽ െണിർമെണിക്കുന് ഈ 
വീടു�ൾക്ട് തവദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െ 
ങ്ങളുനെ ഫണ്ടുും സർക്ാർ െീക്ണിനവച്ചണിരണിക്കുന് 
�ജറ്ട് വണിഹണിതവും നചലവാക്കുും.  അധണി�മായണി 
വവണ്ണി വരുന് 4000 വ�ാെണി രൂ� ഹഡട് വ�ാ
യണിൽ െണിന്ും വായ്പയായണി ലഭ്മാക്ണിയണിട്ടുണ്ട്.  
അതുും ആവശ്ത്ണിെനുസരണിച്ചട് തവദേശസ്വയും  
ഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് ലഭ്മാക്കുും.  ഇവതാടുകൂ
െണി മണിഷനറെ രണ്ാും ഘട്ത്ണിനറെ പ്രവർത്െങ്ങൾ 
മുവന്ാട്ട് വ�ാകുും.  

വ�രളത്ണിനല ഭൂമണിയണില്ലാത് ഭവെരഹണിതർ
ക്ട് െണിർമെണിക്ാനുവദേശണിക്കുന് ഭവെ സമുച്ചയങ്ങ
ളുനെ ആദ്ഘട്മായണി ഓവരാ ജണില്ലയണിലുും ഓവരാ 
സമുച്ചയും െണിർമെണിക്കുന്തണിൊയള്ള െെ�െണി�ൾ 
വ�നക്ാണ്ണിട്ടുണ്ട്.  ഇവയുംകൂെണി വരുന്വതാനെ 
വലഫട് മണിഷൻ ലക്്മണിടുന്  വ�രളത്ണിനല 
എല്ലാവർക്കുും സുരക്ണിതവും മാെ്വമായ ഭവെ
ങ്ങളുും ഉ�ജീവെും െണിർവ്ഹണിക്കുന്തണിനുള്ള മാർ
ഗ്ഗങ്ങളുും ലക്്പ്രാപ്ണിയണിനലത്തുും. 

വലഖ�ന് വലഫട് മണിഷന് ചീഫട് 
എക്ണി�യുട്ീവട് ഓഫീസറാണട്.
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അര്ഹതയുള്ള എല്ാവര്ക്ം ലൈഫ് പദ്ധതിവഴി വീട് ഉറപ്ാക്ം : മുഖ്യമന്തി
വലഫട് വ�ാലുള്ള �ദ്തണി�ൾ സർക്ാർ 

�ാര്ും മാത്രമായണി �ാണാനത ൊെണിനറെ കൂെണി 
�ങ്ാളണിത്വത്ാനെ വീടു�ൾ പൂർത്ീ�രണിക്കുന് 
െണില വരണും. അതണിനുള്ള ഇെന�െൽ സമൂഹ
ത്ണിനറെ വണിവണിധതലങ്ങളണിൽ വവണും. വീടുെണിർ
മണിക്കുവ്ാൾ അതണിനെ സഹായണിക്ാനുള്ള കൂട്ാ
യ്മയും അതണിനൊപ്ും രൂ�ും ന�ാള്ളണും. വീെട് 
പൂർണതയണിനലത്ണിയാൽ അതണിനറെ ഭാഗമായ 
കൂട്ായ്മ ആ ഭവെസമുച്ചയത്ണിൽ ഉറപ്ാക്കു�യും 
നചയ്യാും. അങ്ങനെയണ്ായാൽ അവണിനെ �രണി
ഹരണിക്നപ്വെണ് പ്രശട് െമുനണ്ങ്ണിൽ ഈ കൂട്ാ
യ്മയ്കട് അധണികൃതശ്രദ്യണിൽനപ്ടുത്ാൊകുും.

ഇവപ്ാൾ െണിർമാണത്ണിെട് തുെക്ും കുറണിക്കു
ന്തട് പുതുതായള്ള വ�രളത്ണിനല ആദ് 
വലഫട് ഭവെസമുച്ചയമാണട്. ഇതട് സമയ�ന്ണി
തമായണി പൂർത്ണിയാക്കുനമന്ും മുഖ്മന്ത്രണി കൂട്ണി
വച്ചർത്തു. സ്വന്തമായണി സ്ഥലമുള്ള ഭവെരഹണിതർ
ക്ട് ഒരുവർഷത്ണിനുള്ളണിൽ വലഫട് വഴണി 
വീടുെണിർമണിച്ചുെൽ�ാൻ െെ�െണിനയടുക്കുനമന്ട് 
ചെങ്ങണിൽ മുഖ്പ്രഭാഷണും െെത്ണിയ തവദേശ
സ്വയുംഭരണ വകുപ്ട് മന്ത്രണി വഡാ. ന�.െണി. ജലീൽ 
അറണിയണിച്ചു. സ്വന്തമായണി സ്ഥലമണില്ലാത്വർ 

ക്ായണി ഒരു ജണില്ലയണിൽ ഒരു ഭവെസമുച്ചയനമ
ങ്ണിലുും ഈ വർഷും യാോർേ്മാക്കുനമന്ും 
മന്ത്രണി �റഞ്ഞു.

 ചെങ്ങണിൽ വ�ാർ�വറഷൻ വമയർ വണി.ന�. 
പ്രശാന്തട് അധ്ക്ത വഹണിച്ചു. വണി.എസട്. ശണി
വകുമാർ എും.എൽ.എ, നഡ�യൂട്ണി വമയർ രാഖണി 
രവണികുമാർ, സ്റ്റാൻഡണിുംഗട് �മെണിറ്ണി അധ്ക്
രായ സണിമണി വജ്ാതണിഷട്, ആർ. ഗീതാവഗാ
�ാൽ, ന�. ശ്രീകുമാർ, സഫീറാ �ീഗും, ആർ. 
സതീഷട് കുമാർ, എസട്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, �ൗ
ണസണിലര്മാരായ വണി.ജണി. ഗണിരണികുമാർ, ഡണി. 
അെണിൽകുമാർ, മുൻവമയർ ന�. ചന്ദണി�, യ.
ആർ.സണി �ണി.�ണി.ഒ എ. െജീ�ട്, െഗരസഭാ 
നസക്ട്റണി എൽ.എസട്.ദീ� തുെങ്ങണിയവർ സും
�ന്ണിച്ചു.

�രണിമഠത്ണിൽ �ണി.എസട്.യ.�ണി �ദ്തണി 
വഴണി െണിർമാണും തുെങ്ങണിയ 180 ഭവെങ്ങളാണട് 
ഇവപ്ാൾ ഒൻ�തു �ട് വളാക്കു�ളണിലായണി പൂർ
ത്ണിയാക്ണി വ�മാറണിയതട്. വെരനത് 140 
ഭവെങ്ങൾ വ�മാറണിയണിരുന്. വലഫട് 
�ദ്തണി വഴണി 87 ഭവെങ്ങളുനെ ശണിലാസ്ഥാ�െ
മാണട് മുഖ്മന്ത്രണി െണിർവഹണിച്ചതട്. 

ലൈഫ് മി�ൻ: 
ഗുണസ്ഭയാക്തൃ ൈിറ്് സംബന്ിച്ച  നിര്സ്്ദേശങ്ങള്

വലഫട് മണിഷന് ഗുണവഭാക്തൃ ലണിസ്റ്റട് സും�ന്ണിച്ചട് ചുവനെ 
�റയന് െണിര്വദേശങ്ങള് പുറനപ്ടുവണിച്ചു.
4 ഗ്ാമസഭ അുംഗീ�രണിച്ചട് അന്തണിമമായ വലഫട് ഗുണവഭാ

ക്തൃലണിസ്റ്റട് െണിര് വ്ഹണ ഉവദ്ാഗസ്ഥന് �രണിവശാധെ 
െെത്ണി ആനരയും ഒഴണിവാക്ാന് �ാെണില്ല.

4 അെര്ഹരായവരുനണ്ങ്ണില് അതണിനറെ വ്ക്തമായ 
�ാരണും വരഖനപ്ടുത്ണി െണിര് വ്ഹണ ഉവദ്ാഗസ്ഥന് ഭര
ണസമണിതണിയനെ ശ്രദ്യണില്നപ്ടുവത്ണ്താണട്.

4 ഉചണിതമായ തീരുമാെും ഭരണസമണിതണിക്ട് വ�നക്ാ
ള്ളാവന്താണട്.

4 ആവശ്നമങ്ണില് തീരുമാെനമടുക്ാന് പ്രസ്തുത വണിഷയും 
സര്ക്ാരണിവലക്ട് സമര്പ്ണിവക്ണ്താണട്.

4 വറഷന് �ാര്ഡട് ഇല്ല എന്തണിനറെ വ�രണില് അര്ഹതയ
ള്ള ഒരു കുടുും�നത്യും വലഫട് ഗുണവഭാക്തൃ ലണിസ്റ്റണി
ല്െണിന്ട് ഒഴണിവാക്രുതട്.



 ഇത്ര വലിയ 
മരണനിരക്കുള്ള 

ചുരുകം ദരമാഗങ്ങള് 
മമാത്രദമ നമ്മുചട 

അറിവിലള്ളു, നമ്ള് 
എദപ്മാഴും ഭയക്കുന് 
എദബമാളചയകമാളും 
ഭീകരമമായ ദരമാഗം.
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ങ്ണിപ്െണി, H1N1 ഫ്ലു, ചണിക്കുന് ഗുെ്, ജപ്ാന് ജ്വരും, 
�രണി്െണി, നചള്ളു�െണി, നവസ്റ്റട്വെല് �െണി തു
െങ്ങണിയവ. ഈ �ട്ണി�യണില് പുതണിയതായണി വച
ര്ക്നപ്ടു�യാണട് െണി� �െണി. വ�ാഴണിവക്ാടുള്ള 
വ�രാമ്പ്രയണില് ഒരു കുടുും�ത്ണില് തനന്യള്ള 
ൊലുവ�ര് ഈ വരാഗും �ാധണിച്ചു മരണമെയ�യും 
ആദ്ും വരാഗ�ാധണിതൊയ വ്ക്തണിയണില് െണിന്ട് 
തനന് �തണിെവഞ്ാളും  വ�ര്ക്കുും ഇവരണില് 
െണിന്ട് രണ്ടു മൂന്ട് വ�ര്ക്കുും വരാഗ�ാധയണ്ായണി. 
വരാഗും സ്ഥണിതീ�രണിച്ചതട് 19 വ�രണില് ആയണിരുന്. 
ഇവരണില് രണ്ടുവ�നരാഴണിന� 17 വ�രുും മരണനപ്
ട്ടു. മരണെണിരക്ട് 90% ആയണിരുന്. ഇത്ര വലണിയ 
മരണെണിരക്കുള്ള ചുരുക്ും വരാഗങ്ങള് മാത്രവമ 
െമ്മുനെ അറണിവണിലുള്ളു, െമെള് എവപ്ാഴുും ഭയക്കു
ന് എവ�ാളനയക്ാളുും ഭീ�രമായ വരാഗും. 

1998 ല് മവലഷ്യണിലാണട് ആദ്മായണി െണി� 
വവറസട്  വരാഗും സ്ഥണിതീ�രണിച്ചതട്. അവണിടുനത് 
‘സുുംഗായണി െണി�’ എന് സ്ഥലവ�രണില് െണിന്ാണട് 
ഈ വരാഗത്ണിെട് അതണിനറെ വ�രട് ലഭണിച്ചതട്. 
അവണിനെ വവ്ാലു�ളണില് െണിന്ട് �ന്ണി�ളണിവലക്കു 
�ഴങ്ങള് വഴണി വവറസട്  �ാധയണ്ാവ�യും 
�ന്ണി�ളണില് െണിന്ട് മനുഷ്രണിവലക്ട് വരാഗും �ണി
െണിന�ടു�യമാണട് ഉണ്ായതട്. തുെര്ന്ട്  സണിുംഗപ്പൂ
രണിലുും ഇത്രത്ണില് െണി� �ാധ റണിവപ്ാര്ട്ട്   
നചയ്യനപ്ട്ടു. 2001 മുതല് �ുംഗ്ാവദശണില് എല്ലാ
വര്ഷവും ജനുവരണി മുതല് നമയട്  വനരയള്ള മാസ
ങ്ങളണില്  െണി� �െണി outbreak �ള്  �ണ്ടുവരു
ന്. ഇന്ത്യണില് ഇതണിനുമു്ട് രണ്ടു തവണയാണട് 
ഈ വരാഗും റണിവപ്ാര്ട്ട്   നചയ്ണിട്ടുള്ളതട്. �ുംഗ്ാവദ
ശുമായണി അതണിര്ത്ണി �ങ്ണിടുന് സ്ഥലങ്ങളണില് 
ആണട് വരാഗ�ാധയണ്ായതട്. 2001 ല് 
�ുംഗാളണിനല സണിലണിഗുരണിയണിലുും 2007 ല് അവണിനെ

നമയട്  മാസും �കുതണി തുെങ്ങണി മൂന്ാഴ്ച �ാലും 
വ�രളും മുന്ാരണിക്ലുും വ�ള്ക്ാത്, 

അനുഭവണിക്ാത് ഒരു അ��െ�രമായ നവല്ലുവണി
ളണി വെരണിടു�യണ്ായണി. തലതണിരണിഞ്ഞുവന് ഒരു 
�െണി- ‘െണി�’. വരാഗ�ാധവയറ്ട് ഓവരാരുത്രാ
യണി മരണിക്കുവ്ാഴുും പുതണിയ വരാഗസ്ഥണിതീ�രണ
ത്ണിനറെ വാര്ത്�ള് പുറത്തുവരുവ്ാഴുും ആശ
ങ്വയാനെയും  ഭീതണിവയാനെയും എന്ാല് 
തണി�ഞ് ജാഗ്തയണില് �ഴണിച്ചുകൂട്ണിയ ദണിെങ്ങള്. 
ആവരാഗ്വകുപ്ണിനറെ വെതൃത്വത്ണില് ശാസ്തീയ
മാര്ഗ്ഗങ്ങള് അവലും�ണിച്ചുന�ാണ്ടുള്ള വരാഗവ്ാ
�െ െണിയന്ത്രണ�രണി�ാെണി�ളുനെ ഫലമായണി 
വ�രളും മരണും വണിതയ്കന് ഈ അപൂര് വ്മായ 
മഹാമാരണിനയ വരുതണിയണിലാക്ണി. അവസാെനത് 
വരാഗ�ാധ�ഴണിഞ്ഞു �രമാവധണി ഇന്കുവ�ഷന് 
�ാലാവധണി ആയ 21 ദണിവസും �ണിന്ണിടുവ്ാള് 

ജ ാ ഗ്ത ാ െ ണി ര് വ ദേ ശ ും 
� ണി ന്  വ ല ണി ക്കു � യ ും 
ഉണ്ായണി. ഈ അവസ
രത്ണില് െനമെ വണിറപ്ണി
ച്ച ഈ പുതണിയ ശത്രുവണി
നെ ഒന്ട് 
മെസ്ണിലാക്ാും. 

ആവരാഗ്രുംഗനത് 
വ�രളത്ണിനറെ അസൂ
യാവഹമായ വെട്ങ്ങ
ള്ക്ട്   മങ്ങല് ഏല്പണിച്ചു 
ന�ാണ്ട് �ഴണിഞ് രണ്ടു 
�തണിറ്ാണ്ടു�ളായണി കുറ
ച്ചധണി�ും പുതണിയ ��
ര്ച്ചവ്ാധണി�ള് ഇവണിനെ 
ദുരണിതും വണിതയ്കന്. നഡ

സ്ഡയാ. ചിന്ത എസ്.
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ത്നന്യള്ള ൊഡണിയ ജണില്ലയണിലുും. ഓവരാ 
ഔട്ട്വബ്രക്ണിനലയും �ണക്കു�ള് �ട്ണി�യണില് 
വചര്ക്കുന്. 
 സ്ൈയാകത്ത് നിപ ലവറസ്  
outbreak കളുത്െ കണക്കുകള് 

ഉറവിെവം സ്രയാഗപകര്ച്ചയം
�ാരാമണിക്ട്വസാ വവറസട്  വണിഭാഗത്ണില് 

നപ്ട് നഹെണി� ജനുസണില് ഉള്ള RNA വവറസട്  
ആണട് െണി�. ഇതട് നതക്കു�ണിഴക്ന് ഏഷ്ന് 
വമഖലയണിനല pteropus ജനുസ്ണിനല �ഴുംതീെണി 
വവ്ാലു�ളണില് വരാഗും ഒന്ും ഉണ്ാക്ാനത സ്വാ
ഭാവണി�മായണി �ണ്ടുവരുന്. അതായതട് ഈ 
വവ്ാലു�ള് ആണട് െണി� വവറസണിനറെ പ്രകൃതണി
ദത് വാഹ�ര്. ഇവയനെ ഉമണിെീര്, മൂത്രും, 
�ാഷ്ഠും, മറ് സ്രവങ്ങള് തുെങ്ങണിയവയാല് മലണിെ
നപ്ട് �ഴങ്ങള് വ�ാനലയള്ള വസ്തുക്ള് വഴണി  
�ന്ണി, കുതണിര തുെങ്ങണിയ മൃഗങ്ങളണിവലക്കുും മനു
ഷ്െണിവലക്കുും വവറസട്  ആ�സ്ണി�മായണി ��
രുന്.  വവ്ാലു�ള് മലണിെമാക്ണിയ �ള്ളട് 
വ�ാലുള്ള �ാെീയങ്ങള് വഴണിയാണട് ഇതട് �ും
ഗ്ാവദശണില് മനുഷ്രണില് വരാഗ�ാധയണ്ാക്ണി
യതട്. ഇന്ത്യണില് വവറസട്  മനുഷ്നെ �ാധണി
ച്ചതണിനറെ ഉറവണിെും പൂര്ണമായും സ്ഥണിതീ 
�രണിച്ചണിട്ണില്ല. വെെശീ�രണവും �ാലാവസ്ഥാ
വ്തണിയാെവും ഒനക് മൂലും ആവാസവ്വസ്ഥ 
െഷ്ന�ടുന് വവ്ാലു�ളണില് ഉണ്ാകുന് അസ്വാ
ഭാവണി� മാറ്ങ്ങള് വരാഗ��ര്ച്ചയ്കട് ആക്ും കൂട്ടു
ന് എന്ട് വണിദഗട്ധര് അഭണിപ്രായന�ടുന്.

�ുംഗ്ാവദശണിലുും ഇന്ത്യണിലുും മനുഷ്രണില് 
െണിന്ും മനുഷ്രണിവലക്ട് വരാഗും ��ര്ന്തട് 

വഴണിയാണട് കൂടുതല് വ�സു�ളുും ഉണ്ായതട്. 
വരാഗണിയും ആയണി അടുത്ട് ഇെ�ഴകുന്വര്ക്ട്  
വരാഗണിയനെ ശരീരസ്രവങ്ങളുും ആയണി സ്ര്ക്
ത്ണില് വരുവ്ാള് ആണട് വവറസട്  �ാധയ
ണ്ാകുന്തട്. വഡാക്ര്മാര്, വെഴ്സുമാര് തുെങ്ങണിയ 
ആശു�ത്രണി ജീവെക്ാര്ക്ട് വരാഗും കൂടുതലായണി  
�ാധണിക്കുന്തായണി �ണ്ടുവരുന്. വരാഗണിനയ �രണി
ചരണിച്ച �ന്ധുക്ള്ക്കുും  മരണാെന്തരച്ചെങ്ങു�ളണി
ല്  വരാഗണിയനെ ശരീരവും ആയണി വെരണിട്ട് സ്
ര്ക്ും വന്വരണിലുും വരാഗ��ര്ച്ചയ്കട് സാധ്ത 
ഉണ്ട്. വരാഗണിവയാനൊപ്ും ഒരു മുറണിയണിവലാ വാഹ
െത്ണിവലാ കൂടുതല് വെരും നചലവാക്കുന്തുും 
വരാഗസാധ്ത കൂട്ടുന്. എങ്ണിലുും ഒരു മീറ്റണില് 
കൂടുതല് അ�ലത്ണിവലക്ട് വവറസട്  ��രാന് 
സാധ്ത കുറവാണട്. മാത്രവമല്ല തീവ്രമായ വരാഗ
ലക്ണങ്ങള് �ാണണിച്ചു തുെങ്ങുവ്ാള് മാത്രമാണട് 
വവറസട്  മറ്ള്ളവരണിവലക്ട് ��രുന്തട് എന്ാണട് 
ഇതട് വനരയള്ള െമ്മുനെ അനുഭവും. മറ് സാുംക്മണി
�വരാഗങ്ങനള വ�ാനല ഇന്കുവ�ഷന് സമയത്ട് 
അതായതട് വരാഗലക്ണങ്ങള് �ാണണിക്കുന്തണി
െട് മു്ട് ഇതട് ��രുന്ണില്ല എന്ള്ളതട് ഏനറ 
ആശ്വാസും തരുന്.

ഈ വവറസണിനറെ മനറ്ാരു പ്രവത്�ത കൂെണി 
െനമെ ഒരു വന് വണി�ത്ണില് െണിന്ട് രക്ണിച്ചു. െണി� 
വവറസട് �ാധ ഒരാളണിൽെണിന്ും മനറ്ാരാളണിവല
ക്ട് �െന്വ�ാകുവ്ാൾ അതണിനറെ വരാഗവ്ാ�
െവശഷണി കുറഞ്ഞുവരുന്തായണിട്ാണട് �ണ്ടുവരു
ന്തട്. ആദ്ും വരാഗും �ാധണിച്ച വ്ക്തണിയണില് 
െണിന്ട് അവദേഹവമായണി അടുത്ണിെ�ഴ�ണിയ വീട്ടു
�ാര്, വെഴ്സുമാര്, കൂനെയണ്ായണിരുന് വരാഗണി�ള്, 
കൂട്ണിരുപ്പു�ാര് തുെങ്ങണിയ 15 വ�ര്ക്ട് വരാഗ�ാധ
യണ്ാനയങ്ണിലുും ഇവരണില് െണിന്ട് രണ്ാും ഘട് 
വരാഗ വ്ാ�െും ഫലവത്ായണിരുന്ണില്ല. മൂന്ണില് 

വനനശീകരണവം 
കമാലമാവസ്മാവ്യതിയമാന
വം ഒചക മൂലം ആവമാസ
വ്യവസ് നഷ്ടചപടുന് 
വവ്മാലകളില് ഉടെമാകു
ന് അസ്വമാഭമാവിക 
മമാറ്ങ്ങള് ദരമാഗപകരചേ
യ്കപ് ആകം കൂട്ടുന് 
എന്പ് വിേഗപ്ധര 
അഭിപ്രമായചപടുന്.

വര്ഷും സ്ഥലും വ�സു�ള് മരണും 
1998-99 മവലഷ് 265 105

1999 സണിുംഗപ്പൂര് 11 1

2001 സണിലണിഗുരണി, ഇന്ത് 66 45

2001 �ുംഗ്ാവദശട് 13 9

2003 �ുംഗ്ാവദശട് 12 8

2004 �ുംഗ്ാവദശട് 65 49

2005 �ുംഗ്ാവദശട് 12 11

2007 �ുംഗ്ാവദശട് 20 13

2008 �ുംഗ്ാവദശട് 13 7

2007 ൊഡണിയ, ഇന്ത് 5 5

2009 �ുംഗ്ാവദശട് 4 1

2010 �ുംഗ്ാവദശട് 17 15

2011 �ുംഗ്ാവദശട് 44 40

2012 �ുംഗ്ാവദശട് 12 10

2013 �ുംഗ്ാവദശട് 24 21

2014 �ുംഗ്ാവദശട് 18 9

2015 �ുംഗ്ാവദശട് 9 6

2018 വ�രളും 19 17
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താനഴ ആളു�ള്ക്ട് മാത്രവമ ഇത്രത്ണില് 
രണ്ാുംഘട് വ്ാ�െത്ാല് വരാഗും �ാധണിച്ചണിരു
ന്ള്ളു. മറണിച്ചായണിരുന് വവറസണിനറെ  ന�രുമാറ് 
നമങ്ണില് ഇന്വത്ക്ട് നൂറു �ണക്ണിെട് ആളു�ള് 
ഈ വരാഗും �ാധണിച്ചു മരണന�വട്നെ. ന�ാതുവവ 
െണി� വവറസട്  ഇത്രത്ണില് തനന്യാണട് �ും
ഗ്ാവദശണിലുും മറ് സ്ഥലങ്ങളണിലുും പ്ര�െമായതട്. 

സ്രയാഗൈക്ഷണങ്ങള്, ചികിത്സ
വവറസട്  ശരീരത്ണില് പ്രവവശണിച്ചു ശരാശരണി 

5 മുതല് 14 ദണിവസത്ണിെ�ും വരാഗലക്ണങ്ങള് 
�ാണണിച്ചു തുെങ്ങുന്. �രമാവധണി 21 ദണിവസും വനര 
സമയും എടുക്ാും. ശക്തമായ �െണിയായണി 
തുെങ്ങണി, മൂന്ട് ൊലട് ദണിവസത്ണിനുള്ളണില് തനന് 
ശ്വാസവ�ാശനത്യും തലവച്ചാറണിനെയും �ാധണിച്ചു 
വരാഗണി ന�നട്ന്ട് മരണനപ്ടുന്. തുെക്ത്ണില് 
തലവവദെ, വ�ാധക്യും, �ണിച്ചുുംവ�യും 
�റയ�, ശ്വാസുംമുട്ട് തുെങ്ങണിയ ലക്ണങ്ങള് 
�ാണണിക്കുന്. ഈ വവറസണിനെതണിനര ഫലവ
ത്ായ മരുന്�ളണില്ല. supportive ട്ീറ്ട്നമറെട് 
ആണട് െമെള് അവലും�ണിക്കുന് മാര്ഗ്ഗങ്ങള്. 
�രീക്ണാെണിസ്ഥാെത്ണില് Ribavirin എന് 
antiviral മരുന്ട് ന�ാടുക്കുന്നണ്ങ്ണിലുും ഇതട് പൂ
ര്ണമായണി ഫലവത്ാണട്  എന്ട് നതളണിയണിച്ചണിട്ണില്ല. 
ഇതണിനെ കുറണിച്ചുും monoclonal antibody വ�ാനല
യള്ള മറ് പ്രതണിവരാധമാര്ഗ്ഗങ്ങനളക്കുറണിച്ചുും  
കൂടുതല് �ഠെങ്ങള് ആവശ്മുണ്ട്.

തുെര്�ഠെും ആവശ്മുള്ള മനറ്ാരു പ്രധാെ
ന�ട് സുംഗതണിയാണട് ഈ വവറസണിനറെ വ�രള
ത്ണിനല ഉറവണിെും �നണ്ത്തു�നയന്തട്. ഒരു 
category C bioterrorism agent കൂെണിയാണട് െണി� 
വവറസട് . ഉറവണിെനത് കുറണിച്ചട് �ല അഭയുഹങ്ങ
ളുും െണിലെണിന്കെ  വവ്ാലു�ളുനെയും മൃഗങ്ങളുനെയും 
സാ്ണിള് വശഖരണും ഉള്നപ്നെയള്ള ശാസ്തീയ 
�ഠെങ്ങള് തുെരണും. വവ്ാലണില് വവറസട്�ാധ 

�നണ്ത്തു� ശ്രമ�രമാണട്. എൻനഡമണി�ട് സ്ഥ
ലങ്ങളണിൽ വ�ാലുും വളനര നചറണിയ ഒരു ശതമാെും 
വവ്ാലു�ളണിൽ മാത്രവമ വവറസു�ൾ �ാണാറു
ള്ളു.  സുംശയണിക്നപ്ടുന് ആദ് വരാഗണിക്കു  വരാ
ഗവാഹണിയായ ഒരു വവ്ാലണിൽ െണിന്ും വെരണിട്ട് 
അനല്ലങ്ണില് മറ് മൃഗങ്ങള് വഴണിവയാ ആണട്  വവ
റസട്�ാധയണ്ായതട് എന്തനന്യാണട് പ്രാേ
മണി� െണിഗമെും. 

െണി� മനുഷ്നുൾനപ്നെ ധാരാളും മൃഗങ്ങ
ളണിൽ അണു�ാധയണ്ാക്ാനമങ്ണിലുും മവലഷ്
യണിൽ �ന്ണി�ള് വഴണി  ഉണ്ായ വരാഗും  ഒഴണിന� 
മനറ്ാരണിെത്തുും മൃഗങ്ങൾ വഴണി ഇതട് �െരുന്തട്  
�ണ്ണിട്ണില്ല. വവ്ാലു�ൾ ഒഴണിന� മറ് ജീവണി�ളണിൽ 
െണി�ാവരാഗും മരണ�ാരണും ആവയക്ാും. 
എന്ാൽ സുംസ്ഥാെത്ട് ഒരണിെത്തുും �ന്ണി�ൾ 
ഉൾനപ്നെയള്ള മൃഗങ്ങൾ കൂട്വത്ാനെ ചാവന്തു 
ശ്രദ്യണിൽ ന�ട്ണിട്ണില്ല. വ�ാഴണി�ൾ ഉൾനപ്നെയ
ള്ള �ക്ണി�ൾ െണി�ാവരാഗവ്ാ�െവമായണി ഒരു 
�ന്വമണില്ലാത് ജീവണി�ളാണട്. െണി� വരാഗും 
വ�െണിച്ചു �ഴങ്ങള് �ഴണിക്ാതണിരണിക്കുന്തണിനുും ശാ
സ്തീയ അെണിസ്ഥാെമണില്ല.  വവ്ാലു�ള് �െണിച്ചുവ�
ക്ണിച്ച �ഴങ്ങള് ഉ�വയാഗണിക്ാതണിരണിക്ാും, 
�ഴങ്ങള് �ഴു�ണിമാത്രും ഉ�വയാഗണിക്ാും, അത്ര 
മാത്രും മതണി. ശരീരത്ണിെട് പുറത്ട് ഈ 
വവറസണിെട് അധണി� വെരും െണിലെണി്കൊന് �ഴണി
യണില്ല. ചൂൊക്കുന്തട് വഴണിയും വസാപ്പുും നവള്ളവും 
ആറെണിനസ�ട്റ്ണിക്കു�ളുും മറ്ും ഉ�വയാഗണിക്കുന്തട് 
വഴണിയും ഈ വവറസട്  െശണിച്ചുവ�ാകുന്.  വായ
വണിലൂനെ വരാഗാണു ��രണില്ല, മറണിച്ചു droplet �ള് 
വഴണി അടുത് സ്ര്ക്ത്ണിലൂനെ മാത്രവമ ഇതട് 
��രു�യള്ളൂ എന്തുന�ാണ്ട് ന�ാതുസ്ഥലങ്ങ
ളണില് മാസ്കു�ള് ധരണിച്ചു െെവക്ണ് ആവശ്മണില്ല.   

��ര്ന്�ണിെണിക്കുന്തുും ചണി�ണിത് ഇല്ലാത്
തുും 90% വത്ാളും മരണെണിരക്കുമുള്ള െണി� 
വരാഗും െമെനള ചണില �ാഠങ്ങള് �ഠണിപ്ണിക്കുന്. 
ആശു�ത്രണി ജീവെക്ാര്ക്ാണട് െണി� വവറസട്  
�ാധ ഉണ്ാ�ാനുള്ള സാധ്ത ഏനറയും. ഓവരാ 
വരാഗണിനയയും �രണിചരണിക്കുവ്ാള് സ്വീ�രണിവക്
ണ് universal precautions, barrier െഴണിുംഗട് തുെ
ങ്ങണിയ ആവശ്ും �ാലണിവക്ണ് പ്രതണിവരാധ മാ
ര്ഗ്ഗങ്ങളുനെ പ്രാധാെ്ത്ണിനറെ ഓര്മെനപ്ടുത്ല് 
കൂെണിയാകുന് ഈ ദുരന്തും. വരാഗപ്രതണിവരാധത്ണി
ൊയണി െമെള് �ാലണിവക്ണ് വ്ക്തണിശുചണിത്വും, 
ചുമയ്കവ്ാഴുും തുമ്മുവ്ാഴുും മുഖും ന�ാത്ണി�ണിെണി
വക്ണ് ആവശ്�ത, ആശു�ത്രണി�ളണില് വരാഗീ
സദേര്ശെങ്ങള് തുെങ്ങണിയ അൊവശ്മായ ശീ
ലങ്ങള് ഒഴണിവാക്കു� - ഇത്രത്ണില് ��ര്ച്ചവ്ാ 
ധണി�ള് തെയാന് െമെള് വ�ാധപൂര് വ്ും തനന് 
�ാലണിക്ണ് അെണിസ്ഥാെ തത്വങ്ങള് അെണിവരയണി
ട്ടു �ാണണിക്കുന് ഈ ദുരനുഭവും. 

ഈ ബവറസിചനതിചര 
ഫലവത്മായ മരുന്ക

ളില്ല. supportive ട്ീറ്പ്ചമന്പ് 
ആണപ് നമ്ള് അവലം
ബിക്കുന് മമാരഗ്ഗങ്ങള്. 

പരീക്ണമാടിസ്മാനത്ി
ല് Ribavirin എന് antiviral 

മരുന്പ് ചകമാടുക്കുന്ചടെ
ങ്ിലം ഇതപ് പൂരണമമായി 

ഫലവത്മാണപ്  
എന്പ് ചതളിയിചേിട്ടില്ല.

വലഖണി� തണിരുവെന്തപുരും 
നമഡണിക്ല് വ�ാവളജണില് 
�മെയൂണണിറ്ണി നമഡണിസണിന് 

വണിഭാഗും അസണിസ്റ്ററെട് 
നപ്രാഫസറാണട്.
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ഇടവപ്ാതിയില് 
ന�ടട പാതി

സ്ഡയാ.രഹ് ന റ�യാൻ

എല്ലാവർക്കുും എവപ്ാനഴങ്ണിലുും കുളണിവരകുന് 
അനുഭവമാണട് മഴ. വവെൽ�െണിൽ, �ാത്ണി

രുന്ട് �ാത്ണിരുന്ട് വർഷും എത്തുവ്ാൾ, 
െമ്മുനെ കുട്ണി�ൾ സട് കൂളണിൽ 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 പ്രശട് െ
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
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കഴിഞ്ഞ വരഷങ്ങളില് 
നമ്മുചട നമാടിചന ഏറ്വം 
അലട്ടിയ പകരചേവ്യമാധി 

�ങ്ിപ്നി ആചണന്പ് 
നിസ്ംശയം പറയമാം. 

ഈ�ിസപ് ചകമാതുകുകള് 
പരത്തുന് ഈ ദരമാഗം 
കഴിഞ്ഞ വരഷം (2017) 

മമാത്രം ഇരുപത്ിരടെമാ
യിരദത്മാളം ദപചര 

ബമാധിച്ചു.

വയായജന് സ്രയാഗങ്ങള്
മഴക്ാലവത്ാെനു�ന്ണിച്ചട് അന്തരീക് താ

�വ്തണിയാെങ്ങളുും മറ്ും �ാരണും െമെണിൽ 
െനല്ലാരു ശതമാെത്ണിനുും വരുന് ജലവദാഷപ്
െണി; ഇൻഫട് ളുവൻസ (Influenza) എന്ട് 
ന�ാതുവായ ശാസ്തൊമത്ണിൽ അറണിയനപ്ടുന് 
�ക്ണി�െണി, �ന്ണി�െണി, H1N1- എന്ണിങ്ങനെ 
െമുക്ട് �രണിചണിതമായ �ലതരും വവറൽ 
�െണി�ൾ; നതാണ്വവദെ, �ഴുപ്ട് / �ഫും എന്ീ 
ലക്ണങ്ങവളാടുകൂെണി �ലതരും �ാക്ീരണിയ�ൾ 
ഉണ്ാക്കുന് വണിവണിധതരും അണു�ാധ�ൾ, െയു
വമാണണിയ, ഡണിഫ്ീരണിയ- ഇവനയല്ലാും വായജെ്
വരാഗങ്ങളുനെ ഗണത്ണിൽനപ്ടുും. ന�ാച്ചുകുട്ണി�ൾ
ക്കുും വവയാജെങ്ങൾക്കുും പ്രവമഹും, �രൾ, 
വൃക്വരാഗങ്ങൾ, ശ്വാസവ�ാശ സും�ന്മായ 
വരാഗങ്ങൾ (ആസ്തട്മ, COPD) ഉള്ളവർക്കുും വമൽ
പ്റഞ് അണു�ാധ�ൾ എളുപ്ത്ണിൽ വരാനുും 
അതു ഗുരുതരമാ�ാനുും സാധ്ത ഏനറയണ്ട്. 
വരാഗപ്രതണിവരാധവശഷണി ഇക്കൂട്രണിൽ താരത
വമ്െ കുറവാണട് എന്തട് തനന് �ാരണും. 
തണുത് െനുത് �ാലാവസ്ഥ ഇതണിെട് എല്ലാ 
സൗ�ര്ങ്ങളുും നചയ്തുന�ാടുക്കുന് താനുും. ഒരു 
ഡണിഗ്ണി നസൽഷ്സണിനല കുറവവ�ാലുും ൊലട് 
ശതമാെവത്ാളും ശ്വാസവ�ാശ വരാഗങ്ങളുനെ 
വർധെവണിെട് �ാരണമാകുന് എന്ട് �ഠെങ്ങൾ 
സൂചണിപ്ണിക്കുന്.

ജൈ-ഭക്ഷണ ജന്സ്രയാഗങ്ങള്
വയറണിളക്ും, ഛർദേണി തുെങ്ങണിയ അസ്വാസ്ഥ്

ങ്ങൾ �െണിവയാടു കൂെണിവയാ അല്ലാനതവയാ വരു
ന്തട് മുഖ്�ങ്കുും അശുദ്മായ ജലത്ണിവലാ ഭക്
ണത്ണിവലാ അെങ്ങണിയണിരണിക്കുന് അണുക്ളാ 
ലാണട്. വറാട് വവറസട്, വ�ാളറ, വെവഫായണിഡട് 
എന്ണിവ ഇവയണിൽ ചണിലതട് മാത്രും. മഴക്ാലത്ട് 
�ലയണിെത്തുെണിന്ും ഒഴു�ണി വരുന് �ലതരത്ണിലു
ള്ള മാലണിെ്ും ന�ാണ്ട് െമ്മുനെ ജലവസ്രാതസ്ട് 
മലണിെമാകുന്. അതുന�ാണ്ടു തനന്, ഇത്രും 
സാുംക്മണി� വരാഗങ്ങളുനെ വതാതട് മഴക്ാലത്ട് 
വളനര കൂടുതലാണട്. ജൂൺ- ജൂവല മാസങ്ങളണി
നല �ാലവർഷമാ�നട്, ഒവക്ാ�ർ-െവും�ർ 
മാസങ്ങളണിനല തുലാവർഷമാ�നട്, ഈ പ്രവണ
തയ്കട് ഒരു വ്ത്ാസവമണിനല്ലന്ട് ആവരാഗ്വകുപ്ണി
നറെ �ണക്കു�ൾ വ്ത്മാക്കുന്. 

ഇതണിനു പുറനമയാണട് വർദ്ണിച്ചു വരുന് മഞ്
പ്ണിത്ും വ�ാലുള്ള സാുംക്മണി� വരാഗങ്ങൾ. 
ഇതണിനറെ ഒരു പ്രധാെ �ാരണമായ നഹപ്വറ്
റ്ണിസട് �ണി വവറസു�ൾ ശരീരദ്ാവ�ങ്ങളണിലൂനെ 
��രുവ്ാൾ, നഹപ്വറ്റ്ണിസട് എ വവറസു�ൾ 
വൃത്ണിഹീെമായ ഭക്ണത്ണിലൂനെയും നവള്ള
ത്ണിലൂനെയമാണട് ��രുന്തട്. വമൽപ്റഞ് 

അസ്വസ്ഥത�ൾക്ട് പുറനമ �രളണിനെ �ാധണി
ക്കുനമന്താണട് ഇതണിനറെ സവണിവശഷത. 

ജന്തുജന്സ്രയാഗങ്ങള്
�ഴണിഞ് വർഷങ്ങളണിൽ െമ്മുനെ ൊെണിനെ 

ഏറ്വും അലട്ണിയ ��ർച്ചവ്ാധണി ഡങ്ണിപ്െണി 
ആനണന്ട് െണിസ്ുംശയും �റയാും. ഈഡണിസട് 
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മഴകമാലത്പ് 
ആഴ്ചദതമാറുമുള്ള 
ജലദരേമാതസ്സുകളുചട 
വൃത്ിയമാകലം 
ദക്ലമാറിദനഷനും 
നടദത്ടെതുടെപ്. 
ആദരമാഗ്യവകുപ്പ് 
ജീവനകമാര വഴി 
അതിനുള്ള 
സൗകര്യവം 
നിലവിലടെപ്.

ന�ാതുകു�ൾ �രത്തുന് ഈ വരാഗും �ഴണിഞ് 
വർഷും (2017) മാത്രും ഇരു�ത്ണിരണ്ായണിരവത്ാ
ളും വ�നര �ാധണിച്ചു എന്ാണട് സർക്ാർ ആശു
�ത്രണി�ളണിൽ െണിന്ട് മാത്രമുള്ള �ണക്ട്. �വത്ാ 
ഇരു�വതാ വർഷങ്ങൾക്കു മു്ട് അധണി�ും ആരുും 
വ�ട്ണിട്ടുവ�ാലുമണില്ലാത് ഈ വരാഗും �ഴണിഞ് 
ഒരു വർഷും മാത്രും ദുരണിതക്യത്ണിലാക്ണിയതട് 
എത്ര കുടുും�ങ്ങനളയാണട്! നചറണിയ നവള്ളനക്
ട്ടു�ളണിൽ മുട്യണിട്ടു ന�രുകുന് ഈഡണിസട് ന�ാതു
കു�ളുും നഡങ്ണി വവറസുും ഉയർത്ണിയതട് മലയാ
ളണിയനെ ശുചണിത്വവ�ാധ ത്ണിെട് വെനരയള്ള ഒരു 
വലണിയ വചാദ്ചണിഹ്ും കൂെണിയാണട്. മല്െണിയും 
ജപ്ാൻ ജ്വരവും ചണിക്കുൻഗുെണിയയും വ�ാലുള്ള 
ന�ാതുകു�ൾ �രത്തുന് വരാഗങ്ങൾ വവനറയമു
ണ്ട്. െമ്മുനെ ൊട്ണിൽ മഴക്ാലമാകുവ്ാവഴക്കുും 
ന�ാതുകു�ൾക്ട് മുട്യണിട്ടു ന�രു�ാനുള്ള സാഹ
ചര്ും വളനരയധണി�ും ഉണ്ടുതാനുും.

െനമെ അലട്ടുന് മനറ്ാരു വരാഗമാണട് എലണി
യനെയും അണ്ാനറെയും മറ്ും മൂത്രവണിസർജ്ങ്ങൾ 
വഴണി മനുഷ്രണിനലത്തുന് എലണിപ്െണി. നവള്ളത്ണി
ലുും �റ്ണിലുും മറ്ും �ണണിനയടുക്കുന്വർക്കുും 
(�ർഷ�ർ, നതാഴണിലുറപ്പു പ്രവർത്�ർ, �ക്വാ
രൽ തുെങ്ങണിയവയണിൽ ഏർനപ്ടുന്വർ) വൃത്ണി
ഹീെമായ �രണിസരത്ണിൽ വസണിക്കുന്വർക്കുും 
ഈ വരാഗും എളുപ്ത്ണിൽ �ണിെണിന�ൊും. വളനര 
ന�നട്ന്ട് മൂർച്ണിക്കു�യും �രൾ, വൃക് എന്ണിവ
നയ �ാധണിക്കു�യും നചയ്യുന് ഈ വരാഗും 
എത്രയും ന�നട്ന്ട് ചണി�ണിത് വതവെണ് ഒന്ാണട്. 

നതാഴണിലുന�ാണ്ട് എലണിപ്െണിക്ട് സാധ്തയ
ള്ളവർക്ട് ആവരാഗ്വകുപ്ട് പ്രവർത്�ർ 
മുവഖെ സൗജെ് പ്രതണിവരാധ മരുന്ട് വണിതരണും 
ആഴ്ചവതാറുും ഉറപ്പുവരുവത്ണ്തുണ്ട്. അതണിലു�
രണി �രണിസര ശുചണിത്വവും എലണിശല് െണിയന്ത്രണ
വും ഉറപ്പുവരുത്ണും. 

ഇത്രനയാന്ും സാരമനല്ലങ്ണിലുും മഴക്ാലത്ട് 
�ാണുന് നതാലണിപ്പുറത്തുണ്ാകുന് അസുഖങ്ങൾ 
ഒട്ടുമണിക്തുും ഫുംഗൽ�ാധ മൂലമാണട്. വ്ക്തണി 
ശുചണിത്വമാണട് ഇതണിനുള്ള വ�ാുംവഴണി.  ശരീരത്ണി
നല പ്രവത്�ണിച്ചട് വണിരലു�ൾക്ണിെയണിലുും മറ്ും 
െെവട് െണിത്ും െണിൽക്ാനത തുെച്ചട് വൃത്ണിയാക്ണി 
വയ്കന്തുും ഇതണിൽന�ടുും. വ്ക്തണി ശുചണിത്വത്ണിൽ 
വ്ക്തമായ അവവ�ാധും ഇതുമായണി �ന്നപ്ട്ട് 
ആവശ്മുണ്ട്. 

വമൽപ്റഞ് വരാഗങ്ങൾ െണിയന്ത്രണിക്ാൻ 
െമുക്ട് എന്തട് നചയ്യാും എന്ാണട് ചണിന്തണിവക്ണ്
തട്. ചണിലനതാന്ും മനുഷ്ൊൽ മാറ്ാൻ �ഴണിയണി
ല്ല, �നക് െമുക്ട് നചയ്യാൻ �ഴണിയന് െണിസ്ാര
മായ ചണില �ാര്ങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ മുൻ�രുതലു�ൾ 
െമ്മുനെയും അടുത് തലമുറ�ളുനെയും ശീലങ്ങ
ളണിൽ ഉൾനക്ാള്ളണിക്കു�യും വവണും. 

എങ്ങത്ന പ്രതിസ്രയാധികയാം?
െല്ല ഭക്ണവും �ാെീയങ്ങളുും െമുക്ട് മഴ

ക്ാലത്ട് മാത്രമല്ല, എല്ലാ �ാലത്തുും ഉറപ്പുവരു
വത്ണ്താണട്. തണിളപ്ണിച്ച കുെണിനവള്ളും, നചറുചൂ
വൊനെ �ഴണിവതുും വീട്ണിൽ തയ്യാർ നചയ് 
വൃത്ണിയള്ള ഭക്ണും എന്ണിവ െമ്മുനെ ശീലങ്ങ
ളണിൽ തണിരണിച്ചു ന�ാണ്ടുവവരണ്ണിയണിരണിക്കുന്. ഇന്
നത് 'ഫാസ്റ്റട് ഫുഡട്' സമ്പ്രദായും െമുക്ട് ��ർച്ച
വ്ാധണി�ൾ മാത്രമല്ല ഒവട്നറ ജീവണിത 
വശലീവരാഗങ്ങളുും സമൊെണിക്കുന്ണ്ട് എവന്ാർ 
ക്ണും. 

അേവാ പുറത്തു െണിന്ട് ഭക്ണും �ഴണിച്ചാൽ, 
അവണിനെ ഉ�വയാഗണിക്കുന് നവള്ളും, ആഹാരവ
സ്തുക്ൾ, അടുക്ള എന്ണിവ വൃത്ണിയള്ളതാനണ 
ന്ും അവണിടുനത് �ാച�ക്ാർ വെവഫായണിഡട് 
വ�ാനലയള്ള സാുംക്മണി� വരാഗങ്ങളണിൽ െണിന്ും 
മുക്തരാനണന്ും ഉറപ്ട് വരുത്ണും. ഇത്രും 
വജാലണിയണിൽ ഏർനപ്ടുന്വർക്ട് വഡാക്റുനെ സർ
ട്ണിഫണിക്റ്ട് ഉണ്ാ�ണനമന്ും �ാല�ാലങ്ങളണില് 
അതട് പുതുക്ണും എന്ും െണിയമും അനുശാസണി
ക്കുന്. 

മഴക്ാലത്ട് ആഴ്ചവതാറുമുള്ള ജലവസ്രാതസ്സു
�ളുനെ വൃത്ണിയാക്ലുും വക്ാറണിവെഷനുും െെവത്
ണ്തുണ്ട്. ആവരാഗ്വകുപ്ട് ജീവെക്ാർ വഴണി 
അതണിനുള്ള സൗ�ര്വും െണിലവണിലുണ്ട്. വയറണിള
ക്വരാഗങ്ങൾ െന്ായണി �ാധണിച്ചണിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങ
ളണിനല കുെണിനവള്ളവസ്രാതസ്സു�ൾ (�ണിണർ, കുളും 
എന്ണിവ) ഗുണവമന്മ �രണിവശാധെ�ൾക്ട് വണിവധ
യമാവക്ണ്തുും ദണിെുംവതാറുും വക്ാറണിവെറ്ട് നചവയ്യ
ണ്തുമാണട്.

വ്ക്ി ശുചിത്ം
രാവണിനല �ല്ലുവതയ്കന്തുും കുളണിക്കുന്തുും വൃ

ത്ണിയള്ള വസ്തും ധരണിക്കുന്തുും മാത്രമല്ല വ്ക്തണി 
ശുചണിത്വും. പുറത്തുവ�ായണി വരുവ്ാൾ വദഹശു
ദ്ണി വരുത്തുന്തുും വസാപ്പുും നവള്ളവും ഉ�വയാ
ഗണിച്ചട് കൂനെ കൂനെ വ� �ഴുകുന്തുും (പ്രവത്�ണിച്ചട് 
ചുമയും മറ്ും ഉള്ളവപ്ാൾ) തുമ്മുവ്ാഴുും ചുമയ്ക 
വ്ാഴുും തൂവാലന�ാണ്ട് മൂക്കുും വായും മറയ്കന്തു
നമല്ലാും ഇതണിൽന�ടുും.

മറ്ള്ളവരണിവലക്ട് അണുക്ൾ ��രാതണിരണി
ക്ാന് ഇതട് വളനര അത്ന്താവ�ക്ണിതമാണട്. 
തുമ്മുവ്ാഴുും ചുമയ്കവ്ാഴുും പുറനപ്ടുവണിക്കുന് 
അവെ�ലക്ും അണുക്നള മറ്ള്ളവരണിൽ 
എത്ാനത തെയാൻ െമുക്ട് ഇതണിൊൽ 
സാധണിക്കുും. അടുത്ട് െണിൽക്കുന് ആൾ ഇനതാന്ും 
ചണിന്തണിക്ാനത തുമ്മു�വയാ ചുമയ്ക�വയാ നചയ്ാൽ 
സ്വയരക്യ്കട് ഒരു തൂവാലവയാ മവറ്ാ ന�ാണ്ട് 
മറയണ്ാക്കുന്തണിലുും നതറ്ണില്ല.
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പരിസര ശുചിത്ം
വ്ക്തണി ശുചണിത്വത്ണിനൊപ്ും തനന് പ്രാധാ

െ്മുളളതാണട് �രണിസര ശുചണിത്വും. മലണിെീ�ര
ണവും �ാലാവസ്ഥ വ്തണിയാെങ്ങളുും െഗരവ
തട്�രണവും മറ്ും െമുക്കു ചുറ്ും വരുത്ണിവയ്കന് 
�രണിസ്ഥണിതണി പ്രശ്ങ്ങൾ ചണില്ലറയല്ല. നചറുതുും 
വലുതുമായ നവള്ളനക്ട്ടു�ൾ, ഒഴുക്കു െണിലച്ച 
അഴുക്കു ചാലു�ൾ ഇവയണിനലാനക് ന�രുകുന് 
ന�ാതുകുും ഈച്ചയും ഇവ �രത്തുന് വണിവണിധ 
വരാഗങ്ങനളക്കുറണിച്ചുും �റഞ്ഞു �ഴണിഞ്താണട്. 

ഇതണിനൊനക് എതണിനരയള്ള ശുചീ�രണും
വീട്ണിൽ െണിന് തുെങ്ങു�യും ൊട്ണിലാന� �രക്കു
�യും നചയ്യണനമങ്ണിൽ അതണില് ന�ാതുജെങ്ങ
ളുനെയും തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങളുനെയും �ങ്ട് വളനര 
വലുതാണട്.

മാലണിെ്െണിർമൊര്ജ്െ സുംരുംഭങ്ങൾക്കുും 
മാലണിെ്മുക്ത ൊെണിനറെ ആവശ്�ത ജെങ്ങൾ
ക്ട് മെസ്ണിലാക്ണി ന�ാടുക്കുന്തണിനുും അതണിെട് 
സ്വീ�രണിക്ാവന് മാർഗ്ഗങ്ങനളക്കുറണിച്ചുള്ള വ�ാ
ധവതട്�രണത്ണിനുും ഇെണിയും �ലതുും നചവയ്യണ്
തുണ്ട്. ഒരു �രണിയണിലയണിവലാ, മുട്വത്ാെണിവലാ 
വനര മുട്യണിട്ടു ന�രുകുന് ഈഡണിസട് ന�ാതു�ണി
നെയും അതുണ്ാക്കുന് നഡങ്ണിപ്െണിനയയും മറ്ും 
തുരത്ാൻ െമെളണിെണിയും വളനരവയനറ യത്ണിവക്
ണ്ണിയണിരണിക്കുന്. 

ന�ാതുകുും കൂത്ാെണിയും ന�രുകുന്തട് 
തെയാൻ ചണില മാതൃ��ൾ ചുവനെ ന�ാടുക്കുന്.
1.  ശുദ്ജലവസചെ ൊങ്കു�ളുും �ാത്രങ്ങളുും മറ്ും 

ന�ാതുകു �യറാത് വണിധും മൂെണി സൂക്ണിക്ാും.
2. �ഴണിയനമങ്ണിൽ ആഴ്ചയണിൽ ഒരണിക്നലങ്ണിലുും 

ഇവയണിനല നവള്ളും വറ്ണിച്ചട് ഉണക്ാും.
3.  കൂളറു�ൾ, നചെണിച്ചട്ണി�ൾ, ഫ്ലവർവവസു�ൾ, 

ഉ�വയാഗ ശൂെ്മായ െയറു�ൾ, െണിന്�ൾ 
എന്ണിവയണിൽ നവള്ളും ന�ട്ണിെണിൽക്കുന്ണിനല്ല
ന്ട് ആഴ്ചയണിൽ ഒരു തവണനയങ്ണിലുും ഉറപ്പുവ
രുത്ണും. 'വരൈ വഡ' (Dry Day) ആചരണും 
ഇതണിെട് വവണ്ണിയാണട് ആഹ്വാെും നചയ്യനപ്
ട്ണിട്ടുള്ളതട്. നവള്ളണിയാഴ്ച�ളണിൽ സട് കൂളു�ളണിലുും 
മറ് വണിദ്ാഭ്ാസ സ്ഥാ�െങ്ങളണിലുും ശെണിയാ
ഴ്ച�ളണിൽ ഓഫീസു�ളണിലുും ആശു�ത്രണി�ൾ 
വ�ാനലയള്ള ന�ാതുസ്ഥാ�െങ്ങളണിലുും ഞാ
യറാഴ്ച�ളണിൽ വീട്ടുവളപ്ണിലുും ന�ാതുസ്ഥലങ്ങ
ളണിലുും െമുക്ട് വരൈ വഡ  ആചരണിക്ാും. 

4. ചണിരട്, പ്ാസ്റ്റണി�ട് തുെങ്ങണിയ �ാഴട് വസ്തുക്ൾ 

മഴയണിൽ നവള്ളും െണിറയാൻ സാധ്തയണില്ലാ
ത് വണിധും ഭദ്മാക്ണി വയ്ക�വയാ അനുവയാ
ജ്മാുംവണിധും െശണിപ്ണിക്കു�വയാ വവണും. 
�രണിയണിലയും മറ്ും �ഴണിവതുും �ത്ണിക്കു�വയാ 
മണ്ണിൽ കുഴണിച്ചണിടു�വയാ നചയ്യു�.

5. നെറസണിലുും �റ്ണിലുും ഓവചാലണിലുും മറ്ും 
നവള്ളും ന�ട്ണി െണിൽക്കുന്ണിനല്ലന്ും ഉറപ്പു 
വരുത്ണും.

6.  നവളളും സ്ഥണിരമായണി െണിൽക്കുന് ൊങ്കു�ളണിൽ 
'ഗപ്ണി' വ�ാനലയള്ള കൂത്ാെണിനയ തണിന്ന് 
നചറുമീനു�നള വളർത്ാും.

7.  ഇത്രും ജലസുംഭരണണി�ളണിൽ വമൽ�റ
ഞ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീ�ാര്മനല്ലങ്ണിൽ 
ആവരാഗ് വകുപ്ട് ജീവെക്ാർ മുവഖെ ലഭ്
മാകുന് 'Temephos'  തുെങ്ങണിയ ന�മണിക്ലു
�ളുും �രീക്ണിക്ാവന്താണട്.
ഏ� ദണിശയണിലുള്ള െണിയന്ത്രണ പ്രവർത്െ

ങ്ങൾ ന�ാണ്ടുമാത്രും ന�ാതുകുജെ് വരാഗങ്ങൾ 
വരുതണിയണിലാ�ണനമന്ണില്ല. ആവശ്നമങ്ണിൽ 
ആവരാഗ്പ്രവർത്�ർ മുവഖെ അതതട് വമഖല
�ളണിൽ 'Fogging'  (മരുന്ട് വച്ചട് പു�യണിെൽ) തുെ
ങ്ങണിയ �ാര്ങ്ങളുും നചയ്യാും. �നക് ഇതണിനറെ 
ശരണിയായ ഫലത്ണിെട് ജെങ്ങളുനെ സഹ�രണും 
ഉറപ്പു വരുവത്ണ്തട് തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങളാണട്. 
ആവശ്നമങ്ണിൽ ന�ട്ണിെ െണിർമൊണത്ണിലുും 
മറ്ും നവള്ളനക്ട്ടു�ൾ ഒഴണിവാക്ാൻ അനുശാസണി
വക്ണ്തുണ്ട്. 

വ്ക്തണി�രമായ �രണിരക്യ്കായണി ശരീരും 
മുഴുവൻ മറയ്കന് വസ്തങ്ങൾ, ന�ാതുകുവലയ്ക
ള്ളണിൽ ഉറക്ും എന്ണിവ ശീലമാക്ണും. ജെലു
�ളണിലുും വാതണിലു�ളണിലുും 'സട് ക്ീൻ' ഇടുന്തുും 
ന�ാതുകുതണിരണിയും മറ്ും ഉ�വയാഗണിക്കുന്തുും 
ന�ാതുകുശല്ും കുറയ്കാൻ ഉ�വയാഗനപ്ടുും.

പ്രതണിവരാധും എന്വ�ാനല ആവശ്മാണട് 
െണിരീക്ണവും �രുതലുും. �െണിയും മറ്ും ഒരു 
സ്ഥലത്തുതനന് ഒരു�ാടു വ�ർക്ട് വരണി�യാ
നണങ്ണിൽ അതട് ആവരാഗ് പ്രവർത്�രുനെ 
ശ്രദ്യണിൽനപ്ടുവത്ണ്തുണ്ട്. അവരുനെ സഹാ
യവത്ാനെ വവണ് വണിധത്ണിലുള്ള പ്രതണിവരാധ 
പ്രവർത്െങ്ങൾക്ട് മുന്ണിട്ണിറവങ്ങണ്തുും ആവ
ശ്മാണട്.

അതുവ�ാനല തനന് അസുഖങ്ങൾക്കുും ആവ
ശ്ാനുസരണും സമവയാചണിതമായണി ചണി�ണിത് 
വതടുന്തുും അത്ാവശ്മാണട്. �െണിനക്ാപ്ും 
ഛർദേണി, അസഹെീയമായ തലവവദെ, ശരീരവവ
ദെ, ക്ീണും, വദഹത്ട് �ാടു�ൾ തുെങ്ങണി 
അസാധാരണമായണി എന്തുവതാന്ണിയാലുും വവ
ദ്സഹായും വതൊൻ മെണിക്രുതട്.

ഈ മഴക്ാലത്ട് ആവരാഗ്വത്ാനെ ജീവണി
ക്ാൻ െമുക്ട് െമെളാൽ �ഴണിയന് �കുതണി 
നചയ്യാും. ഒരുമവയാനെ ഒരുക്വത്ാനെ. 

വലഖണി� തണിരുവെന്തപുരും 
നമഡണിക്ല് വ�ാവളജണില് 
�മെയൂണണിറ്ണി നമഡണിസണിന് 

വണിഭാഗും അസണിസ്റ്ററെട് 
നപ്രാഫസറാണട്.

ഒരു കരിയിലയിദലമാ, 
മുട്ടദത്മാടിദലമാ വചര 

മുട്ടയിട്ടു ചപരുകുന് 
ഈ�ിസപ് ചകമാതുകി 

ചനയും അതുടെമാക്കുന് 
ച�ങ്ിപ്നിചയയും 

മറ്ം തുരത്മാന് നമ്ളി
നിയും വളചരദയചറ 

യത്ിദകടെിയിരിക്കുന്
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സബ്സിഡി മയാര്ഗ്ഗസ്രഖ പരിഷ്കരിച്ചു
13-ാും �ഞ്വത്ര �ദ്തണിയമായണി �ന്നപ്ട് സ�ട്സണിഡണി 

മാര്ഗ്ഗവരഖ കൂടുതല് ഉള്നപ്ടുത്ലു�ള് വരുത്ണി �രണിഷ്കരണിച്ചട്  ഉത്ര
വായണി.  (സ.ഉ. (സാ.ധാ) െും.1602/2018/തസ്വഭവ,  തീയതണി 12-06-2018)

ത്കല്സ്ട്യാണില് നിന്ം വയാങ്ങയാം
ന�ല്വട്ാണ ശ്രവണസഹായണി�ള്, LED വലറ്�ള് എന്ണിവ 

നെണ്ര് െെ�െണി കൂൊനത ന�ല്വട്ാണണില് െണിന്ും  വാങ്ങാന് 
തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങള്ക്ട് അനുമതണി െല്�ണി ഉത്രവായണി.  (സ.ഉ. 
(സാധാ) െും. 1581/2018 /തസ്വഭവ,  തീയതണി 11-06-2018) 

പകര്ച്ചവ്യാധി പ്രതിസ്രയാധം - നെപെി റിസ്്യാര്ട്് 
ത്ചയ്യണം

��ര്ച്ചവ്ാധണി�ള് സുംസ്ഥാെത്ണിനറെ വണിവണിധ ഭാഗങ്ങളണില് 
െണിന്ും റണിവപ്ാര്ട്ട് നചയ്തു തുെങ്ങണിയ സാഹചര്ത്ണില് പ്രസ്തുത 
പ്രതണിവരാധ പ്രവര്ത്െങ്ങള് ഏവ�ാ�ണിപ്ണിക്കുന്തണിനറെ 
ഭാഗമായണി cleaning survey/ ശുചീ�രണ പ്രവര്ത്െങ്ങളുനെ 
പ്രതണിദണിെ പുവരാഗതണി സര്ക്ാരണില് ലഭ്മാക്കുന്തണിെട് െണിര്വദേശ
ങ്ങള് പുറനപ്ടുവണിച്ചു. (സര്ക്കുലര് െും. 720/ഡണി സണി1/2018 /തസ്വഭവ,  
തീയതണി 08-06-2018) 

ത്തരുവവിളക് പരിപയാൈനം - മയാര്ഗ്ഗനിര്സ്്ദേശം  
കര്ശനമയാകി

നതരുവവണിളക്ട് �രണി�ാലെും സും�ന്ണിച്ച 15.9.11 നല 3055/
ഡണി.എ 3/2011/ തസ്വഭവ െ്ര് സര്ക്കുലറണിനല മാെദണ്ഡങ്ങള് 
യോവണിധണി െെപ്ാക്ത്തണില് െണിരവധണി  അ��െങ്ങള് സുംഭവണി
ക്കുന് സാഹചര്ത്ണില് എല്ലാ തവദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങ
ളുും പ്രസ്തുത സര്ക്കുലറണിനല മാെദണ്ഡങ്ങള് �ര്ശെമായണി െെപ്ാ
ക്കുന്തണിനു െണിര്വദേശണിച്ചട് സര്ക്കുലര് പുറനപ്ടുവണിപ്ണിച്ചു.

(സര്ക്കുലര് െും. 269 ഡണി. എ3/2018/ തസ്വഭവ, തീയതണി                   
29-05-2018) 

പകര്ച്ചവ്യാധി പ്രതിസ്രയാധം: കൺസ്ട്യാള് റം തുറന്
സുംസ്ഥെത്ട് മഴക്ാല ��ർച്ചവ്ാധണി�നള പ്രതണിവരാധണി 

ക്കുന്തണിനറെയും െണിയന്ത്രണിക്കുന്തണിനറെയും ഭാഗമായണി �ഞ്ായത്ട് 
ഡയറക്വററ്ണിൽ �ൺവട്ാൾ റും തുറന്.  സർക്ാരണിനറെയും ആവരാ
ഗ്വകുപ്ണിനറെയും മറ്ട് �ന്നപ്ട് സ്ഥാ�െങ്ങളുനെയും ശ്രദ്യണിൽ
നപ്ടുവത്ൺ വണിവരങ്ങൾ ന�ാതുജെങ്ങൾക്ട് �ൺവട്ാൾ റമണിൽ 
അറണിയണിക്ാും.  വഫാൺ: 0471 2786326, 2786327, 2786317, 
2786309.

വയാൈിസ്ഡ�ൻ ശരിയയാകണം 
2017-18 വര്ഷും നപ്രാജക്ട് വഭദഗതണിക്ായണി തവദേശഭരണ സ്ഥാ

�െങ്ങള് ജണില്ലാ ആസൂത്രണ സമണിതണിയനെ അുംഗീ�ാരും വാങ്ങണി
യണിരുന്നവങ്ണിലുും ചണില സ്ഥാ�െങ്ങള് നവറ്ണിുംഗുും മറ്ും പൂര്ത്ണി
യാക്ണി ജണില്ലാ ആസൂത്രണസമണിതണിക്ട് പുെസമര്പ്ണിച്ചണിട്ണില്ല. 
അത്രും സ്ഥാ�െങ്ങള് െെ�െണിക്മും �ാലണിച്ചട് വാലണിവഡഷന് 
ശരണിയാക്ണി ജണില്ലാ ആസൂത്രണസമണിതണിക്ട് സമര്പ്ണിക്കുന് പ്രക്ണിയ 
അെണിയന്തരമായണി പൂര്ത്ണിയാക്കുന്തണിെട് െണിര്വദേശും െല്�ണി 
സര്ക്കുലര് പുറനപ്ടുവണിച്ചു.              

(സര്ക്കുലര് െും. ഡണി.എ.1/476/2018/തസ്വഭവ (1) ,  തീയതണി 
29-05-2018)  

വൃക്ഷലത്കള് പരിപയാൈിക്കുന്നതിന്                             
മയാര്ഗ്ഗനിര്സ്്ദേശം

ഹരണിതവ�രളും �ദ്തണിയനെ ഭാഗമായണി മഹാത്മാഗാന്ണി 
വദശീയ ഗ്ാമീണ നതാഴണിലുറപ്ട് �ദ്തണിയണിന് �ീഴണില് െഴറണി�ള് 
സ്ഥാ�ണിച്ചട് ഉല്പാദണിപ്ണിക്കുന് വൃക്വത്�ള് െട്ടു �രണി�ാലണിക്കുന്
തണിെട് മാര്ഗ്ഗെണിര്വദേശും സര്ക്ാര് പുറനപ്ടുവണിച്ചു.  (സര്ക്കുലര് െും. 
�ണി.എസട്. 2/288/2018/തസ്വഭവ (1),  തീയതണി 29-05-2018)

പുറസ്്യാക് സ്ഥൈങ്ങളുത്െ സംരക്ഷണം- 
നിര്സ്്ദേശം പുറത്്ടുവിച്ചു
സുംസ്ഥാെനത് ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തു�ളുനെ ഉെമസ്ഥതയണിലുള്ളവതാ 
െണിക്ണിപ്മായവതാ ആയ ന�ാതുസ്ഥലങ്ങള് നതറ്ായ െെ�െണിക്
മങ്ങള് �ാരണും അെ്ാധീെനപ്ട്ടുവ�ാകുന്തട് തെയന്തണിനുും 
െണിയന്ത്രണിക്കുന്തണിനുും  �ഞ്ായത്ട്  ഡയറക്ര് െണിര്വദേശും പുറ
നപ്ടുവണിച്ചു.  (സര്ക്കുലര് െും. സണി 2-15471/2018, തീയതണി 16-05-2018)

തസ്്ദേശസ്യംഭരണവകുപ്പുമയായി ബന്ത്്ട് സര്കയാര് ഉത്രവകള്, സര്ക്കുൈറുകള് 
ഗസ്് വിജ്യാപനങ്ങള് എന്നിവയത്െ പുര്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നനീ 

ത്വബ്ലസറ്റുകളില് ൈഭ്മയാണ്
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ആൈപ്പുഴ കനയാലുകളുത്െ പുനരുദ്യാരണത്ിനു 
സ്ദശനീയ ശില്പശയാൈ

ആലപ്പുഴ �ൊലു�ളുനെ പുെരുദ്ാരണവും വണിവ�ന്ദീകൃത ഖര
-ജലമാലണിെ്ങ്ങളുനെ സുംസട് �രണ �ദ്തണി�ളുും ലക്്മണിട്ടുന�ാ
ണ്ടുള്ള വദശീയ ശണില്പശാല സമെർ സട് കൂൾ ആലപ്പുഴയണിൽ സുംഘ
െണിപ്ണിച്ചു. മുുംവ� ഐ ഐ െണിയനെ  നസറെർ വഫാർ വ�ാളണിസണി 
സ്റ്റഡീസണിനറെയും �ണിലയനെയും വെതൃത്വത്ണിലായണിരുന് ശണില്പ
ശാല. മാഗട്സനസ വസ്റ്റാക്ട് വഹാും വാട്ർ പുരസട് �ാര വജതാവട് 
രാവജന്ദസണിുംഗാണട് ശണില്പശാല ഉദട്ഘാെെും നചയ്തട്. 

ജലും ഇല്ലാതാകുവ്ാഴാണട് അതണിനറെ പ്രാധാെ്നത്ക്കുറണിച്ചട് 
ൊും തണിരണിച്ചറണിയന്നതന് ഉദട്ഘാെെ പ്രസുംഗത്ണിൽ രാവജന്ദ
സണിുംഗട് �റഞ്ഞു.  ഉയർന് ജലെണിരപ്പുും താഴ്ന്ന ഭൂപ്രവദശവമുള്ള ആല
പ്പുഴയണിൽ �ര്രാഗത മാർഗ്ഗങ്ങളു�വയാഗണിച്ചു �ൊൽ സുംരക്ണി
ക്കുന്തു പ്രാവയാഗണി�മനല്ലന് ചെങ്ങണിൽ മുഖ്ാതണിേണിയായണി 
�നങ്ടുത് മന്ത്രണി വഡാ. വതാമസട് ഐസ�ട് അഭണിപ്രായനപ്ട്ടു. 
ഇന്ത്യണിൽെണിന്ള്ള മുന്നൂറണിൽ �രും എഞ്ണിെീയറണിുംഗട്- സാമൂഹ്
ശാസ്ത വണിദ്ാർത്ണി�ൾ ശണില്പശാലയണിൽ �നങ്ടുത്തു.

മുുംവ� ഐ.ഐ.െണി അധ്ാ��ൻ നപ്രാഫ.എൻ.സണി.ൊരാ
യണൻ, �ണില ഡയറക്ർ വഡാ.വജായട് ഇളമൺ, എും.ആർ.വപ്രും, 
എ.എസട്.�വണിത, �ണി.�ണിജു, എൻ.സുെണിൽ കുമാർ തുെങ്ങണിയവർ 
സുംസാരണിച്ചു.

വമയട് 19 െട് ആരുംഭണിച്ച രണ്ാുംഘട് ശണില്പശാല നസറെർ വഫാർ 
സയൻസട് ആറെട് എൺവയൺനമറെട് ഡയറക്ർ ജെറൽ സുെണിത 
ൊരായണന് ഉദട്ഘാെെും നചയ്തു. �ൊലു�ളുനെ സ്ഥണിതണി �രണിവശാ
ധണിച്ചട് മലണിെീ�രണത്ണിനറെ വതാതു മെസ്ണിലാക്ണി പുതണിയ െണിർ
വദേശങ്ങളുും നൂതെ ഇെന�െലു�ളുും ഉയർത്ണിയ 2017 നല വണിറെർ 
സട് കൂളണിനറെ തുെർച്ചയാണണിതട്. ഖരമാലണിെ്സുംസട് �രണും െഗര
ത്ണിൽ ഫലപ്രദമായണി െെക്ാറുനണ്ങ്ണിലുും ജലമാലണിെ്സുംസട് �
രണത്ണിനു ശാശ്വത �രണിഹാരമുണ്ാക്ാൻ �ഴണിഞ്ണിരുന്ണില്ല. ഈ 
സാഹചര്ത്ണിലാണട് ജലമാലണിെ് സുംസട് �രണത്ണിനു നൂതെ 

വണിവ�ന്ദീകൃത സുംവണിധാെും മന്ത്രണി വതാമസട് 
ഐസ�ട് മുവന്ാട്ടുവച്ചതട്. 150 സ്ഥാ�െങ്ങളണിൽ െെ
ത്ണിയ വണിവരവശഖരണത്ണിനറെയും ജണിഐഎസട് 
മാപ്ണിങ്ങണിനറെ സഹായവത്ാനെയമാണട് ജലമാലണിെ് 
സുംസട് �രണ �ദ്തണിയനെ പ്രാേമണി� തയ്യാനറടുപ്പു 
െെത്ണിയതട്. പുളണിങ്കുന്ട് എഞ്ണിെീയറണിുംഗട് 
വ�ാവളജണിനല സണിവണിൽ എഞ്ണിെീയറണിുംഗട് വണിദ്ാർ
ത്ണി�ളുനെ വെതൃത്വത്ണിലായണിരുന് സർനവ െെത്ണി
യതട്.

സുസ്ഥിര വികസനത്ിനു ഹരിതഭംഗി
നിൈനിര്ത്ണം: പി.ത്ക.ബിജു എം.പി

സുസ്ഥണിരവണി�സെത്ണിനു ഹരണിതഭുംഗണി െണിലെണിർ
ത്ണനമന് �ണി.ന�.�ണിജു എും.�ണി. വെക്ാവഞ്രണി 
വ്ാക്ട് �ഞ്ായത്ണിനറെ െീർത്െ മാസ്റ്റർപ്ാൻ 

�ദ്തണിയമായണി �ന്നപ്ട്ട് �ണിലയണിൽ സുംഘെണിപ്ണിച്ച ഏ�ദണിെ 
ശണില്പശാല ഉദട്ഘാെെും നചയ്യു�യായണിരുന് അവദേഹും. മഴനവള്ള 
സുംഭരണത്ണിലൂനെ മാത്രവമ ജലലഭ്തയും മണ്ണുസുംരക്ണവും 
െണിലെണിർത്ാൊകൂ. എവണിനെനയാനക് പുഴ�ൾ െഷ്നപ്ട്ണിട്ടുവണ്ാ 
അവനയല്ലാും തണിരണിച്ചു�ണിെണിക്ാൊ�ണും. വരട്ാർ പുഴ തണിരണിച്ചു�ണി
െണിച്ചതട് ഇതണിനുദാഹരണമാനണന്ും അവദേഹും ചൂണ്ണിക്ാട്ണി.

മഹാത്മാഗാന്ണി സർവ�ലാശാലയണിനല വഡാ.എ�ണിൻ വർ
ഗ്ഗീസട്, മഹാത്മാഗാന്ണി ഗ്ാമീണ നതാഴണിലുറപ്പു �ദ്തണി വപ്രാഗ്ാും 
വ�ാർഡണിവെറ്ർ വണിവൊദണിെണി, നചാവ്ന്നൂർ വ്ാക്ട് �ഞ്ായത്ട് 
അസണിസ്റ്ററെട് എഞ്ണിെീയര് വജാസഫട്, എും. വരണുകുമാർ (�ണില) 
എന്ണിവർ വണിവണിധ വണിഷയങ്ങളണിൽ ക്ാനസ്ടുത്തു.

കയാൈയാവസ്ഥ വ്തിയയാനവം കയാര്�ികസ്മഖൈയം
ഏകദിന ശില്പശയാൈ പര്ര

�ാലാവസ്ഥ വ്തണിയാെവും �ാർഷണി�വമഖലയും എന് വണി
ഷയനത്ക്കുറണിച്ചട് �ാർഷണി� വമഖലയണിനല വർക്ണിുംഗട് ഗ്രൂപ്ട് നച
യർവ�ഴട് സൺമാർക്കുും �ൺവീെർമാർക്കുും �ണിലയണിൽ ഏ�ദണിെ 
ശണില്പശാല സുംഘെണിപ്ണിച്ചു. ഒ്തു ജണില്ല�ളണിനല വണിവണിധ ഗ്ാമ�
ഞ്ായത്തു�ളണിൽെണിന്ള്ളവരാണട് ശണില്പശാലയണിൽ �നങ്ടുത്തട്. 

�ഠണിെമായ വവെലണിൽ അതയുഷ്ണവും താ�ക്ാറ്ും ജീവണിതത്ണി
നറെ വണിവണിധ വമഖല�ളണിൽ ഏൽപ്ണിക്കുന് ആഘാതങ്ങനള വെരണി
ടുന്തണിനു  തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങനള സജ്രാക്ാൊണട് ശണില്പശാല. 
�ാലാവസ്ഥാവ്തണിയാെവും തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങളുും എന് വണിഷ
യനത് അെണിസ്ഥാെമാക്ണി  �ണില െെത്തുന് നസമണിൊറു�ളുനെയും 
ശണില്പശാല�ളുനെയും �ര്രയണിനല രണ്ാമനത് �രണി�ാെണിയായണി
രുന് ഇതട്.

യൂണിത്സഫ് ത്ഡപയൂട്ി ഡയറക്ടര് കിൈയില്
�ണിലയനെ പ്രവർത്െങ്ങൾ വെരണിൽ �ണ്ട് മെസ്ണിലാക്കുന്

ആലപ്പുഴ �ൊലു�ളുനെ പുെരുദ്ാരണവും വണിവ�ന്ദീകൃത ഖര-ജലമാലണിെ്ങ്ങളുനെ 
സുംസട് �രണ �ദ്തണി�ളുും ലക്്മണിട്ടുന�ാണ്ടു ആലപ്പുഴയണിൽ സുംഘെണിപ്ണിച്ച  വദശീയ 
ശണില്പശാലയണിൽ മന്ത്രണി വഡാ.വതാമസട് ഐസ�ട് സുംസാരണിക്കുന്.



അഞ്ചു ദണിവസനത് സുംസ്ഥാെ സദേർശെത്ണിനെത്ണിയ ശ്രീലങ്ൻ ഉന്തതല സുംഘത്ണിനു  �ണിലയണിൽ 
െൽ�ണിയ സ്വീ�രണ�രണി�ാെണിയണിൽ  ശ്രീലങ്യണിനല ശണിശു-വെണിതാവക്മവകുപ്പുമന്ത്രണി ചന്ദാണണി ഭണ്ഡാര 
(മദ്്ത്ണിൽ) സുംസാരണിക്കുന്.  
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തണിനുും �ാലസൗഹൃദ ഇെന�െലു�നളക്കുറണിച്ചറണിയാനുും ഇന്ത്യണി
നല യൂണണിനസഫണിനറെ  വപ്രാഗ്ാും നഡ�യൂട്ണി ഡയറക്ർ നഹൻ 
റണിനറ്യും വപ്രാഗ്ാും ആറെട് പ്ാെണിുംഗട് ഇവാലയുവവഷൻ വമധാവണി 
മണിസാക്ണി അ�ാസട് �യും �ണിലയണിനലത്ണി. യൂണണിനസഫട് നചവന് 
യൂണണിറ്ണിനല രമണണി മൂർത്ണിയും ഇവവരാനൊപ്മുണ്ായണിരുന്. വദ
ശീയ-അന്തർവദശീയ തലത്ണിൽ �ണിലയമായണി സഹ�രണിച്ചട് 
യൂണണിനസഫട് െെവത്ണ്ടുന് �രണി�ാെണി�നളക്കുറണിച്ചട് സുംഘും 
ചർച്ച െെത്ണി.
അട്്യാെി സ്്യാകില് വ്ക്ിത്വികസന പരിശനീൈനം

അട്പ്ാെണി വ്ാക്ണിനല വണിവണിധ വകുപ്പു�ളണിൽ ന�ട് ജീവെ
ക്ാർക്കുളള വ്ക്തണിത്വവണി�സെ �രണിശീലെ�രണി�ാെണി അഗളണി 
�ണില നസറെറണിൽ ആരുംഭണിച്ചു. �ഴണിഞ് മാർച്ചട് രണ്ണിനു ചീഫട് നസ
ക്ട്റണിയനെ അദ്്ക്തയണിൽ വചർന് വയാഗതീരുമാെമനുസരണി
ച്ചാണട് �രണിശീലെും. വദശീയഗ്ാമീണ ഉ�ജീവെ ദൗത്മണിഷൻ, 
കുടുും�ശ്രീ അെണിവമറ്ർമാർ, എസട്.െണി.പ്രവമാട്ർമാർ, ആശാവർ
ക്ർമാർ, ജൂെണിയർ �്ണിക്ട് നഹൽത്ട് വെഴട് സട്, ജൂെണിയർ �്ണി
ക്ട് നഹൽത്ട് വെഴട് സട് വഗ്ഡട് രണ്ട്, ജൂെണിയർ �്ണിക്ട് 
നഹൽത്ട് വെഴട് സട് നമാവ�ൽ യൂണണിററട് , മഹാത്മാഗാന്ണി 
വദശീയ ഗ്ാമീണ നതാഴണിലുറപ്പു�ദ്തണി വമറ്ട്, അുംഗൻവാെണി വർ
ക്ർമാർ, അുംഗൻവാെണി നഹൽപ്ർമാർ, കുടുും�ശ്രീ �മെയൂണണിറ്ണി 
റണിവസാഴട് സട് വ�ഴട് സൺ, ബ്രണിഡട്ജട് സട് കൂൾ െീച്ചർ(കുടുും�ശ്രീ) 
എ ന് ണി വ ർ ക് ാ യ ണി രു ന് 
�രണിശീലെും.

ഹിമയാചല് പ്രസ്ദശിത്ൈ 
ജനപ്രതിനിധികള് 
കിൈയില്

വ�രളത്ണിനല �ഞ്ാ
യത്ണിരാജട് സുംവണിധാെ
നത്ക്കുറണിച്ചുും വണിവ�ന്ദീകൃ
താസൂത്രണനത്ക്കുറണിച്ചുും 
�ഠണിക്കുന്തണിനു ഹണിമാചൽ 
പ്രവദശണിനല ഗ്ാമ-വ്ാക്ട് 
�ഞ്ായത്തു�ളണിനല ജെ

പ്രതണിെണിധണി�ളുും ഉവദ്ാഗസ്ഥരുും �ണില സദേർശണിച്ചു. 
വസാളാൻ ജണില്ലാ�ഞ്ായത്ട് പ്രസണിഡറെട് ധർമെ�ാലണിനറെ 
വെതൃത്വത്ണിൽ 14 വെണിത�ളുൾനപ്നെയള്ള 31 അുംഗ സും
ഘത്ണിൽ  25 വ�ർ ജെപ്രതണിെണിധണി�ളുും വശഷണിച്ചവർ 
ഉവദ്ാഗസ്ഥരുമാണട്. 

തൃശ്ശൂർ ജണില്ല �ഞ്ായത്ട്, തളണിക്കുളും വ്ാക്ട് �ഞ്ാ
യത്ട്, �ണ്ാണണിവശേരണി ഗ്ാമ�ഞ്ായത്ട് എന്ണിവണിെങ്ങ
ളണിൽ സദേർശണിച്ച സുംഘും ജെപ്രതണിെണിധണി�ളുും ഉവദ്ാഗ
സ്ഥരുമായും ചർച്ച െെത്ണി. എറണാകുളും ജണില്ലയണിനല 
കുടുും�ശ്രീ യൂണണിറ്�ളുും സുംഘും സദേർശണിച്ചു.  

സ്കരളത്ിത്ൈ അധികയാരവിസ്കന്ദനീകരണം
മികച്ചത്തന്ന് ശ്രനീൈങ്കൻ മന്തി

 വ�രളത്ണിനല അധണി�ാരവണിവ�ന്ദീ�രണും ഇന്ത്
യണിനല മറ് സുംസ്ഥാെങ്ങനളക്ാൾ മണി�ച്ചതാനണന് 
ശ്രീലങ്യണിനല ശണിശു-വെണിതാവക്മവകുപ്പുമന്ത്രണി ചന്ദാ

ണണി ഭണ്ഡാര അഭണിപ്രായനപ്ട്ടു. ശ്രീലങ്യണിനല പ്രാവദശണി� ഭരണ
സുംവണിധാെും ശക്തമാനണങ്ണിലുും �ലതുും വ�രളത്ണിൽ െണിന് 
�ഠണിക്ാനുനണ്ന്ട് അവർ �റഞ്ഞു. അഞ്ചു ദണിവസനത് സുംസ്ഥാെ 
സദേർശെത്ണിനു �ണിലയണിനലത്ണിയ ഉന്തതല സുംഘത്ണിനു 
െൽ�ണിയ സ്വീ�രണ�രണി�ാെണിയണിൽ �നങ്ടുത്തു സുംസാരണിക്കു�
യായണിരുന് അവർ. �ണില നപ്രാഫ.വഡാ.സണ്ണി വജാർജട് അദ്്
ക്ൊയണിരുന്. അസണി.ഡയറക്ർ മാതയു ആൻഡ്രൂസട്, നസക്ൻ 
ഓഫീസർ ന�.�ാബു, വ�ാർഡണിവെറ്ർ �ണി.വണി.രാമകൃഷ്ണൻ എന്ണി
വർ സും�ന്ണിച്ചു.

   ശ്രീലങ്ൻ നപ്രാവണിൻഷ്ൽ �ൗൺസണിൽ-വലാക്ൽ ഗവവ
ണൻസട് സഹമന്ത്രണി ശ്രീയാെണി വണിനജവണിക്മ, വെണിതാവകുപ്പു 
സഹമന്ത്രണി വണിജയ�ലാ മവഹശ്വരൻ, സുസ്ഥണിരവണി�സെ വകുപ്പു 
സഹമന്ത്രണി സുവമധ ജയവസെ, �ാർലനമറെട് അുംഗങ്ങളായ 
തുസണിത വണിജയമവന്, എഡ്വാർഡട് ഗുണവശഖര, ശാന്തണിെണി 
വ�ാനഗ, ഇദേണിര ദണിസൊയന�, �ാർലനമറെട് അസണി.നസക്ട്റണി 
ജെറൽ കുഷാെണി വരാഹെീന്ദ, ശ്രീലങ്ൻ വലാക്ൽ ഗവവണൻസട് 
ഇൻസ്റ്റണിറ്യൂട്ട് ഡയറക്ർ  സുജീവ സമരവീര തുെങ്ങണിയ പ്രമുഖരാണട് 
ശ്രീലങ്ൻ സുംഘത്ണിലുണ്ായണിരുന്തട്. 

   

ഇന്ത്യണിനല യൂണണിനസഫട്  നഡ�യൂട്ണി ഡയറക്ർ നഹൻ റണിവറ് �ണില 
ഡയറക്ർ വഡാ.വജായട് ഇളമണുമായണി ചർച്ച െെത്തുന്.



രപാളച്ിറ - പ്രകൃതിയുടട വരദാനം
ഡി. സുധനീന്ദബയാബു 

വളും വചര്ക്ാനത നെല്കൃഷണി നചയ്യാൻ �ഴണി
യന് നെല്പ്ാെങ്ങൾ, വദശാെെപ്ക്ണി�ളുനെ 

ആവാസ വ�ന്ദും, ഹരണിതപ്രകൃതണിയനെ �ൺകു
ളണിർനക് �ാണാവന് മവൊഹര പ്രകൃതണിദൃശ് 
ങ്ങൾ, സുഖ�രമായ  കുളണിര്�ാറ്ട് തവലാടുന് 
അന്തരീക്ും എന്ണിങ്ങനെ ഒട്െവധണി സവണിവശ
ഷത�ളുള്ള ഒരു ഭൂപ്രവദശമാണട് വ�ാളച്ചണിറ.

ന�ാല്ലും ജണില്ലയണിനല  ചണിറക്ര ഗ്ാമപ്ഞ്ായ 
ത്ണിലുൾനപ്ടുന് ഒരു വലണിയ �ാെവശഖരമാണട്  
വ�ാളച്ചണിറ. �ണിഴക്ട് ചണിറക്ര വക്ത്രും മുതൽ 
�െണിഞ്ാറട് വ�ാവട്ക്കുന്ട് വക്ത്രും വനര ആയണി
രത്ണിഅഞ്ഞൂവറാളും ഏക്ർ �ാെവശഖരും  
ഇതണിൽ ഉൾനപ്ടുന്.  ചണിറക്ര, ഉളണിയൊെട്, 
�ാണണിയണിൽ, കുഴണിപ്ണിൽ, മുഖത്ലനപ്ായ്, 
മീൊെട്  �ാെവശഖരങ്ങളുും ഇതണിവൊെട് വചര്ന്ട് 
�ണിെക്കുന്.  അവയണില് െണിന്ും വരുന് നവള്ളവും 

വ�ാളച്ചണിറയണിലാണട് എത്ണിവച്ചരുന്തട്. ചാത്
ന്നൂർ െണിയമസഭാമണ്ഡലത്ണിലാണട് ഇതട് ഉൾ
നപ്ടുന്തട്.

 
ഐതിഹ്ം  

�ഞ്�ാണ്ഡവന്മാർ വെവാസക്ാലത്ട് 
ഇവണിനെ താമസണിച്ചണിരുന് എനന്ാരു ഐതണിഹ്
മുണ്ട്. �ല്ലുവാതുക്ൽ �ാറയനെ �രണിസരത്ട് 
താമസണിച്ചണിരുന്വപ്ാൾ �ാഞ്ാലണി അരണി �ഴു�ണി
നയാഴണിച്ച നവള്ളമാണട് (�ാെണി നവള്ളും) വ�ാളച്ചണി
റയനെ ഉത്ഭവത്ണിെട് �ാരണമായനതന്ാണട് 
�റയനപ്ടുന്തട്. അതുന�ാണ്ട് വ�ാളച്ചണിറനയ 
�ാെണിച്ചണിറനയന്ും വണിളണിക്കുന്.  �ല്ലുവാതുക്ൽ 
�ാറയ്കട് നതക്ട് ചണിറക്ര െണിന്ാണട് വ�ാളച്ചണിറ 
തുെങ്ങുന്തട്.  

കല്ലുവമാതുകല് പമാറയുചട 
പരിസരത്പ് തമാമസിചേി
രുന്ദപ്മാള് പമാഞ്മാലി 
അരി കഴുകിചയമാഴിചേ 

ചവള്ളമമാണപ് (കമാടി 
ചവള്ളം) ദപമാളചേിറയുചട 

ഉത്ഭവത്ിനപ് 
കമാരണമമായചതന്മാണപ് 

പറയചപ്ടുന്തപ്.
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വ�ാളച്ചണിറനയ ന�ാതുനവ രണ്ായണി 
തണിരണിക്ാും. ചണിറക്ര വക്ത്രും മുതൽ തലച്ചണിറ 
വനരയള്ള ഭാഗമാണട് ആദ്വത്തട്. അവണിനെ 
ഇരുപ്പൂകൃഷണി സാദ്്മാണട്.  തലച്ചണിറ മുതൽ വ�ാ
വട്ക്കുന്ട് വനരയള്ള ഭാഗമാണട് ഒരുപൂവട് െണിലങ്ങ
ളായണി തുെരുന്തട്. ഈ ഭാഗനത്യാണട് സാധാ
രണയായണി വ�ാളച്ചണിറനയന്ട് �റയാറുള്ളതട്.  

ത്നല്കൃ�ി   
വളും ഇൊനത കൃഷണി നചയ്യാൻ �ഴണിയന്ത്ര 

ഫലഭൂയണിഷ്ഠമായ മണ്ാണട് വ�ാളച്ചണിറയണിവലതട്. 
�നക് വർഷത്ണിൽ മണിക്വാറുും എല്ലാ മാസങ്ങ
ളണിലുും നവള്ളും െണിറഞ്ഞു �ണിെക്കുന്തണിൊൽ 
ഇവണിനെ കൃഷണി അത്ര  സുഖ�രമല്ല. വ�ന്ദ
-സുംസ്ഥാെ സർക്ാരു�ളുും തവദേശഭരണ സ്ഥാ
�െങ്ങളുും വ�ാളച്ചണിറയണിനല നെൽകൃഷണിക്ായണി 
ധാരാളും �ണും നചലവട് നചയ്ണിട്ടുനണ്ങ്ണിലുും 
ഇെണിയും പൂര്ണ് ഫലപ്രാപ്ണിയണ്ായണിട്ണില്ല. 

ചണിറക്ര-ചാത്ന്നൂർ ഗ്ാമപ്ഞ്ായത്തു 
�ളണിനല ഒരു വലണിയ ഭൂപ്രവദശനത് മഴനവള്ളും 
ആന� എത്ണിവച്ചരുന്തട് വ�ാളച്ചണിറയണിലാണട്. 
അതണിൊൽ വർഷത്ണിൽ ഏനറക്ാലവും വ�ാള
ച്ചണിറ നവള്ളും െണിറഞ്ഞു �ണിെക്കുന്. യോസമയും 
നവള്ളും വറ്ണിച്ചാൽ മാത്രനമ ഒരുപ്പൂകൃഷണിനയങ്ണി
ലുും  നചയ്യാൻ �ഴണിയ�യള്ളു. വമയട് അവസാെവമാ 
ജൂണ ആദ്വമാ �ാലവര്ഷും ആരുംഭണിക്കുന്തണി
നുമു്ട് നെല്ലട് ന�ാനയ്ടുക്ണനമങ്ണിൽ െവും�ര് 
/ഡണിസും�ര് മാസങ്ങളണിൽ തനന് നവള്ളും വറ്ണി
ച്ചട് കൃഷണിയണിറക്ാൻ �ഴണിയണും.  അതണിെട് �ാല
താമസും വന്ാൽ നെല്ലട് വണിളനവടുക്കുന്തണിനു 
മുൻ�ായണി �ാലവർഷും എത്തു�യും വ�ാളച്ചണിറ
യണിൽ നവള്ളും െണിറയ�യും �ർഷ�െട് വണിളനവ
ടുക്ാൻ �ഴണിയാതാവ�യും നചയ്യുും. 

വ�ാളച്ചണിറയണിൽ നവള്ളും വറ്ണിക്കുവ്ാൾ 
നവള്ളും ഇത്ണിക്രയാറ്ണിവലക്ട് ഒഴുക്ണി  �രവൂർ 
�ായലണിൽ എത്ണിക്കു�യാണട് ഇവപ്ാൾ നചയ്യു
ന്തട്.  ഒരു വലണിയ ആയനക്ട്ട് പ്രവദശനത് 
ജലും മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ  ഒഴുക്ണിക്ളയന്തുമൂലും 
സമീ�പ്രവദശങ്ങളണിനല �ണിണറു�ളണിൽ ജലെണിര
പ്ട് താഴു�യും അതട് ഈ പ്രവദശത്ാന� ജല
ക്ാമും ഉണ്ാക്കു�യും നചയ്യുന് എന് �രാതണി 
യും െണിലെണില്ക്കുന്.  മാത്രമല്ല, നെൽക്കൃഷണി  നചയ് 
െണിലങ്ങളണിൽ തുെര്ന്ട്  ആവശ്മായ നവള്ളത്ണി
െട് �ല്ലെ ജലവസചെ�ദ്തണിയനെ �ൊലു�നള 
ആശ്രയണിവക്ണ്ണി വരു�യും നചയ്യുന്.

അതണിൊൽ വ�ാളച്ചണിറയണിൽ നവള്ളും വറ്ണി
ക്ാനത മത്്കൃഷണി നചയ്യുന്താണട് അഭണി�ാമ്ും 
എനന്ാരു വാദവും െണിലവണിലുണ്ട്. എന്ാൽ 2013 
ൽ വെക്ാവഞ്രണി മാതൃ�യണിൽ നെൽകൃഷണി 
നചയ്ട് വണിജയണിപ്ണിച്ചട് വ�ാളച്ചണിറയണിൽ നെൽകൃഷണി 

സാദ്്മാനണന്ട് ന�ാല്ലും ജണില്ലാ �ഞ്ായത്ട് 
നതളണിയണിച്ചണിട്ടുണ്ട്.  അതണിൊല് വ�ാളച്ചണിറ �ാെ
വശഖരങ്ങളണിനല നവള്ളും വറ്ണിക്കുവ്ാള് അതട് 
ആറ്ണിവലക്ട് ഒഴുക്ണിക്ളയാനത വ�ാളച്ചണിറയണിനല 
വതാടു�ളണില്ത്നന് സുംഭരണിച്ചട് തുെര്ന്ള്ള കൃഷണി 
ആവശ്ങ്ങള്ക്ട് ഉ�വയാഗണിക്കുന്തണിനുള്ള 
സുംവണിധാെും ഉണ്ാക്ണും എന്താണട് 
ഇവപ്ാൾ ഉയര്ന് വന്ണിട്ടുള്ള ശക്തമായ വാദും. 

സര്കയാര് ഇെത്പെലുകള്  
വ�ാളച്ചണിറയണിനല ഒരുപ്പൂ െണിലങ്ങനള ഇരുപ്പൂ

വാക്ാൻ  വ�ന്ദ-സുംസ്ഥാെ സര്ക്ാരു�ളുും  
ത്രണിതല �ഞ്ായത്തു�ളുും  വണിവണിധ �ദ്തണി�ള് 
ഇവണിനെ െെപ്ാക്ണിയണിട്ടുണ്ട്. ചുറ്ാന� �ണ്ടു�ളുും 
വതാടു�ളുും െണിര്മെണിച്ചു. തലച്ചണിറ െണിര്മെണിച്ചു.  രണ്ട് 
�്ട് ഹൗസു�ൾ െണിര്മെണിക്കു�യും അവയണിൽ 
വമാവട്ാറുും ന�ട്ണിയും �റയും സ്ഥാ�ണിക്കു�യും 
നചയ്തു.  െടുവത്ാെട് െണിര്മെണിച്ചു.  ഏലായണിവലക്ട് 
എത്തുവാൻ െണിരവധണി ഫാും വറാഡു�ൾ െണിര്മെണിച്ചു.  

ഹരിതസമൃദ്ി  
യോസമയും കൃഷണിനചയ്യാന് �ഴണിയവ്ാൾ 

ജനുവരണി മുതൽ മഴക്ാലും വനര വളനര മവൊഹ
രമായ ഹരണിതക്ാഴ്ചയാണട് വ�ാളച്ചണിറ പ്രദാെും 
നചയ്യുന്തട്.  വ�ാളച്ചണിറയ്കട് ചുറ്മുള്ള �ണ്ട് വറാ
ഡു�ളണിലൂനെ �ാല്െെയാവയാ നചറണിയ വാഹെ
ത്ണിവലാ ചുറ്ണി സഞ്രണിക്ാും.  കുളണിര്�ാറ്ും ആസ്വ
ദണിച്ചട് െയൊെദേ�രമായ ഹരണിതക്ാഴ്ച�ളുും 
വദശാെെ�ക്ണി�ളുനെ സാന്ണിദ്്വും �ണ്ട് 
മണണിക്കൂറു�ൾ ഇവണിനെ നചലവഴണിക്ാും. 

സ്ദശയാെനപക്ഷികള്  
വദശാെെ �ക്ണി�ളുനെ ആവാസവ�ന്ദമാണട് 

യഥമാസമയം കൃഷിചെ
യേമാന് കഴിയുദമ്പമാള് 
ജനുവരി മുതല് മഴകമാ
ലം വചര വളചര മദനമാ
ഹരമമായ ഹരിതകമാഴ്ച
യമാണപ് ദപമാളചേിറ 
പ്രേമാനം ചെയ്യുന്തപ്.  
ദപമാളചേിറയ്കപ് ചുറ്മുള്ള 
ബടെപ് ദറമാഡുകളിലൂചട 
കമാല്നടയമാദയമാ 
ചെറിയ വമാഹനത്ിദലമാ 
ചുറ്ി സഞ്രികമാം.
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വ�ാളച്ചണിറ.  മഞ്ഞുവീഴ്ചനയ തുെർന്ട് ഉത്വര
ന്ത്ൻ സുംസ്ഥാെങ്ങളണില്െണിന്ും അെ്രാജ്ങ്ങ
ളണിൽെണിന്ും �ക്ണി�ൾ വ�ാളച്ചണിറയണിൽ  എത്തു
ന്. വസ�ീരണിയയണിൽ െണിന്വ�ാലുും അത്പൂര്  
വമായ �ക്ണി�ൾ വ�ാളച്ചണിറയണിൽ എത്തുന്ണ്ട്. 
സമശീവതാഷ്ണ �ാലാവസ്ഥയണിൽ മുട്യണിൊനുും 
പ്രതയുല്പാദെും െെത്ാനുമാണട് �ക്ണി�ൾ �ാത
ങ്ങൾ താണ്ണി ഇവണിനെ എത്തുന്തട്.  ഉത്വരന്ത്
യണിൽ അതണിവശത്വും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും തുെങ്ങുന്
വതാനെ വണിവണിധയണിെും �ക്ണി�ൾ വ�ാള 
ച്ചണിറയണില് സുഖവാസത്ണിൊയണി എത്തു�യായണി. 
ഡണിസും�ർ മുതൽ �ക്ണി�ളുനെ വരവട് തുെങ്ങുും. 

�ടുത് വവെലണിലുും വറ്ാത് തണ്ീര്ത്െങ്ങ
ളുും വജവസസ്സമൃദ്ണിയും അപൂര് വ്മായ മത്്
ങ്ങളുും വ�ാളച്ചണിറയനെ പ്രവത്�തയാണട്. ന�ാ
യ്ത്തു�ഴണിഞ് �ാെനത് നെല്മണണി�ളുും മത്്ങ്ങളു 
മാണട് �ക്ണി�ളുനെ പ്രധാെ ആഹാരും. വമലു�
വളാളും �രന്�ണിെക്കുന് ഓളപ്രപ്ണിൽ െീന്തണിത്തു
െണിച്ചട് ഉയര്ന്  മരനക്ാമ്പു�ളണിൽ കൂടുന�ട്ണി പ്രജെ
െും െെത്ണിയവശഷും �ക്ണി�ൾ കൂട്വത്ാനെ 
മെങ്ങുും. വവവണിധ്വമറണിയ നൂറു�ണക്ണിെട് 
�ക്ണി�ളാണട് വ�ാളച്ചണിറയണിൽ എത്തുന്തട്.

മത്സ്സ്ത്്  
ഔഷധഗുണമുള്ള ഒട്െവധണി ഇെും മത്്ങ്ങ

ള് ഇവണിനെയണ്ട്. വരാൽ, �ാരണി, �രൽ, ചള്ള, 
വാ�, വയ്ട്, നെടുമീൻ, ന�ാത്ൽ, തഴമൽ, 
വ�തവക്ാര തുെങ്ങണിയവ അപൂര് വമായണി വളരു
ന് ചണിറയും കൂെണിയാണട് ഇതട്. വുംശൊശും സുംഭ
വണിച്ചുന�ാണ്ണിരണിക്കുന് �ലയണിെും മത്്ങ്ങളുും 
വ�ാളച്ചണിറയണിലുണ്ട്. ഇവനയ സുംരക്ണിക്ാനുും 
മത്്സ്ത്ട് വര്ദ്ണിപ്ണിക്ാനുമുള്ള ദൗത്വും 
ഏനറ്ടുവക്ണ്തായണിട്ടുണ്ട്.  വജവവവവണിദ്്
ത്ണിനറെ �ലവറയായതണിൊൽ മത്്വണി�സെ
ത്ണിെട് ഇവണിനെ അെന്തസാദ്്തയാണുള്ളതട്.  
അതട് പ്രവയാജെനപ്ടുത്തു� തനന് വവണും. 

വിസ്നയാദസഞ്യാരം 
വണിവൊദസഞ്ാര വണി�സെത്ണിെട് വളനര

വയനറ സാധ്തയള്ള പ്രവദശമാണട് വ�ാള
ച്ചണിറ. വദശാെെ�ക്ണി�ളുനെ സാന്ണിദ്്ും, മെും 
കുളണിർപ്ണിക്കുന് �ാറ്ട്, �ൺകുളണിർനക് �ാണാ
ൊകുന് മവൊഹര പ്രകൃതണിദൃശ്ങ്ങൾ എന്ണിവ 
ഇവണിനെനയത്തുന് ആനരയും വരാമാഞ്ും 
അണണിയണിക്കുും.

ഹരണിതസമൃദ്ണിയനെ ഭാഗമായണി വ�ാളച്ചണിറ
യ്കട് ചുറ്ാന� ആയണിരും നതങ്ങണിൻവത�ൾ െട്ടു
�ണിെണിപ്ണിക്കുവാനുള്ള �ദ്തണിക്ട് ഗ്ാമപ്ഞ്ായ 
ത്ട് തുെക്ും കുറണിച്ചണിട്ടുണ്ട്.  വണിവൊദസഞ്ാര
ത്ണിനുവവണ്ണി ഗ്ാമപ്ഞ്ായത്ട് ഒരു �രെട് 
�ദ്തണി തയാറാക്ണിനക്ാണ്ണിരണിക്കു�യാണട്.

വ�ാളച്ചണിറ െണിലങ്ങളണില് “ഒരു മീനുും ഒരു 
നെല്ലുും �ദ്തണി” (പുഞ്കൃഷണി �ഴണിഞ് ഉെന് 
മത്്കൃഷണി തുെര്ന്ട്  പുഞ്നെല്കൃഷണി എന് 
ക്മത്ണില്)  െെപ്ാക്ാന് �ഞ്ായത്ട്  തീരുമാ
െണിച്ചണിട്ടുണ്ട്. 

വ�ാളച്ചണിറയനെ �െണിഞ്ാനറ അതണിരണിലൂനെ 
�െന് വ�ാകുന് ചാത്ന്നൂർ-�രവൂർ വറാഡുും 
�ണിഴവക് അതണിരായ �ല്ലുവാതുക്ൽ-ചണിറക്ര
-പുത്ൻകുളും വറാഡുും വ�ാളച്ചണിറയ്കട് െടുവണിലൂനെ 
�െന്വ�ാകുന് ചാത്ന്നൂർ-അമൊരത്തുമുക്ട് 
�ണ്ട് വക്ാസട് വറാഡുും വണിവൊദസഞ്ാരണി�
ള്ക്ട്   ഇവണിനെനയത്ാനുള്ള സഞ്ാരസൗ�ര്ും 
ഒരുക്കുന്ണ്ട്.  

വണിവൊദസഞ്ാരണി�ള്ക്ട് പ്രീയങ്രമായ 
‘പുത്ന്കുളും ആെത്ാവളും’ ചണിറക്ര �ഞ്ാ
യത്ണിലാണട്.  വ�ാളച്ചണിറയ്കട് വളനരയടുത്തുും.  
വ�ാളച്ചണിറയ്കട് ചുറ്ാന�യള്ള വതാെട് വണി�സണിപ്ണിച്ചട് 
ആഴും കൂട്ണിയാൽ അതണിലൂനെ വള്ളത്ണിൽ സഞ്
രണിച്ചട്  വ�ാളച്ചണിറയനെ സൗദേര്ും ആസ്വദണിക്ാും. 
വതാട്ണില്െണിന്ും ചൂണ്യണിട്ട് മത്്ങ്ങനള 
�ണിെണിക്ാും. വ�ാളച്ചണിറയണിൽ മാത്രും ലഭ്മായ 
ശുദ്മായ തണുത് �ാറ്ട് ആസ്വദണിക്ാും.

വ�ാളച്ചണിറയണിനല ചരണിത്രും ഉറങ്ങുന് മണ്ാ
ത്ണിപ്ാറ സുംരക്ണിച്ചട് അവണിനെനയാരു മണ്ാത്ണി
യനെ ശണില്പും  െണിര്മെണിക്കുന്തട് �രണീയമായണിരണി
ക്കുും.

വ�ാളച്ചണിറയണില് നെല്കൃഷണി സാദ്്മാക്കു
ന്, ഹരണിത സമൃദ്ണി െണിലെണിറുത്തുന്, ഇവണിടുനത് 
ജലും ഇവണിനെത്നന് െണിലെണിറുത്ണി സമീ�പ്ര
വദശങ്ങളണിലാന� ജലസമൃദ്ണി ഉണ്ാക്കുന്, 
മത്്സ്ത്ട് വർദ്ണിപ്ണിക്കുന്, ഒപ്ും വണിവൊദ
സഞ്ാരനത് വപ്രാത്ാഹണിപ്ണിക്കുന് ആസൂത്രണി
തമായ ഒരു വണി�സെസമെ്വയത്ണിെട് വ�ാളച്ചണി
റയണിൽ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്ട് തുെക്ും കുറണിച്ചണിട്ടുണ്ട്. 

ഹരിതസമൃദ്ിയുചട 
ഭമാഗമമായി ദപമാളചേിറയ്കപ് 

ചുറ്മാചക ആയിരം 
ചതങ്ങിന്ബതകള് 

നട്ടുപിടിപ്ിക്കുവമാനുള്ള 
പദ്തികപ് 

ഗ്മാമപ്ഞ്മായത്പ് 
തുടകം കുറിചേിട്ടുടെപ്.  

വിദനമാേസഞ്മാരത്ിനു
ദവടെി ഗ്മാമപ്ഞ്മായത്പ് 

ഒരു കരടപ് പദ്തി 
തയമാറമാകിചകമാടെിരി

ക്കുകയമാണപ്.
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വ�ാഴണിവക്ാെട് ജണില്ലയണിൽ വെ�ര താലൂ
ക്ണിൽ മുട്ടുങ്ങൽ - �ക്ുംതളും വറാഡണിൽ 

മുട്ടുങ്ങലണിൽ െണിന്ട് 15 �ണിവലാമീറ്ർ �ണിഴക്ട് 
മാറണിയാണട് 10.58 ച.മീ വണിസ്തീർണ്മുള്ള കുന്
മെൽ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്ട് സ്ഥണിതണി നചയ്യുന്തട്. 
നചറുതുും വലുതുമായ �തണിവെഴട് കുന്�ൾ ഈ 
�ഞ്ായത്ണിൽ ഉണ്ട്. �ഞ്ായത്ണിെട് കുന്
മെൽ എന് വ�രട് വരാൻ �ാരണും കുന്�ളുനെ 
ഒരു കൂട്ും സ്ഥണിതണി നചയ്യുന്തുന�ാണ്ാനണന്ട് 
�റയനപ്ടുന്. �ഞ്ായത്ണിൽ 19075 വ�ർ വസണി
ക്കുന്. 

കുന്മെൽ, �ാതണിരണിപ്റ്, നതങ്ങുുംതറ തുെങ്ങണി 

മൂന്ട് പ്രധാെ െീർത്െങ്ങളാണട് �ഞ്ായത്ണിലു
ള്ളതട്. മൂന്ട് െീർത്െങ്ങളണിലുമായണി 60 ഏക്വറാ
ളും നെൽ�ാെും മാത്രവമ അവവശഷണിക്കുന്ള്ളു. 
നതങ്ങാണട് പ്രധാെ കൃഷണി. 5 ഏക്റണിൽ റബ്ബർ 
കൃഷണിയണ്ട്. �വങ്ങുും വാഴയും കൃഷണിയണിെങ്ങ 
ളണിലുണ്ട്. ഇഞ്ണി, മഞ്ൾ, വച്ട്, വചെ,�ാച്ചണിൽ 
തുെങ്ങണിയ ഇെവണിള കൃഷണിയും നചയ്തുവരുന്.

�ഞ്ായത്ണിനല പ്രധാെ െീർത്െമാണട് 
കുന്മെൽ െീർത്െും. ആന� 13 വാർഡു�ളണിൽ 
7 വാർഡു�ൾ ഉൾനപ്ടുന്താണട് കുന്മെൽ െീർ
ത്െും. �ഞ്ായത്ണിനറെ ഹൃദയ ധമെണിയാണട് 
കുന്മെൽ െീർത്െത്ണിനല കുന്മെൽ വതാെട്. 

കുന്കളുടട നാട്ടില്

സുജൈം - സുഫൈം
ത്ക.െി. രയാജൻ

ചെറുതും വലതുമമായ 
പതിദനഴപ് കുന്കള് ഈ 
പഞ്മായത്ില് ഉടെപ്. 
പഞ്മായത്ിനപ് 
കുന്മ്ല് എന് ദപരപ് 
വരമാന് കമാരണം 
കുന്കളുചട ഒരു കൂട്ടം 
സ്ിതി ചെയ്യുന്തു
ചകമാടെമാചണന്പ് 
പറയചപ്ടുന്
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13-ാും വാർഡണിനല വവട്ാളണി ശണിവവക്ത്രക്കുളമാ
ണട് കുന്മെൽ വതാെണിനറെ തലക്കുളും. ശണിവവക്
ത്രകുളത്ണിൽ െണിന്ാരുംഭണിച്ചട് 4 �ണിവലാമീറ്ർ 
െീളത്ണിൽ �ഞ്ായത്ണിലൂനെ ഒഴു�ണി മാഹണിപുഴ
യണിലൂനെ അറ�ണിക്െലണിൽ എത്ണിവച്ചരുന്. 

�ഞ്ായത്ണിനറെ ഐശ്വര്മായണിരുന് കുന്
മെൽ വതാെട് ൊശത്ണിനറെ വക്ണിലായണിരുന്. 
വതാെണിൽ െണിറനയ വ�ത�ൾ വളർന്ും മാലണി
െ്ങ്ങൾ കുമണിഞ്ഞുകൂെണിയും വതാെണിനറെ സ്വാഭാ
വണി� ഒഴുക്ട് തെസ്നപ്ടു�യും നചളണിയും മണ്ണുും 
െണിറഞ്ട് വതാെട് െണി�ന് വ�ായ സ്ഥണിതണിയും. 
മഴക്ാലത്ട് വതാെണിനറെ സമീ�ത്തുള്ള വീടു�
ളണിൽ നവള്ളും �യറുന് അവസ്ഥയും ഉണ്ാ�ാറു
ണ്ട്. വതാെണിനറെ  ഇരു �ര�ളുും ഒരു�ാലത്ട് 
നെൽവയലു�ളായണിരുന്. ഇന്ട് 37 ഏക്ർ 
നെൽവയലു�ൾ മാത്രവമ അവവശഷണിക്കുന്ള്ളു. 
10 കുെണിനവള്ള �ദ്തണി�ളുനെ �ണിണറു�ൾ 
വതാെണിനറെ ഇരു�ര�ളണിലുമായണി സ്ഥണിതണിനച 
യ്യുന്. ധാരാളും വ�വത്ാടു�ളുും കുന്മെൽ 
വതാെണിവലക്ട് ഒഴു�ണിനയത്തുന്.

വലാ� ജലദണിെമായ മാർച്ചട് 22 െട് �ഞ്ായ
ത്ണിനല �ഹുജെങ്ങനള അണണിെണിരത്ണി കുന്
മെൽ വതാട്ണിനല നചളണിയും മണ്ണുും  മാലണിെ്ങ്ങളുും 
െീക്ുംനചയ്ട് വതാെണിനെ സുജലവും സുഫലവമാ
ക്ണി തീർക്ാൻ ‘കുന്മെൽ വതാെട് സുജലും 
സുഫലും’ �ദ്തണി െെപ്ണിലാക്ാൻ �ഞ്ായത്ട് 
ഭരണസമണിതണി തീരുമാെണിച്ചു. സ്റ്റാറെണിുംഗട് �മെറ്ണി 
നചയർമാൻ വണി. വണിജണിവലഷട്, സണി.�ണി.സജണിത, 
കൃഷണി ഓഫീസർ െണിസ ലത്ീഫട് എന്ണിവരുനെ 
വെതൃത്വത്ണിലുള്ള 17 അുംഗ �ഠെസുംഘും 

വതാെണിനറെ അതണിർത്ണിയായ വചലക്ാെട് മാണണി
വക്ാത്ട് താനഴ മുതൽ വതാെണിനറെ തലക്കുളമായ 
വവട്ാളണി ശണിവവക്ത്രകുളും വനര 4 �ണിവലാമീറ്ർ 
ദൂരും സഞ്രണിച്ചട് വതാെണിനറെ െണിലവണിലുള്ള 
അവസ്ഥ കൃത്മായണി മെസ്ണിലാക്ണി അെണിയന്ത
രമായണി നചവയ്യണ് പ്രവൃത്ണി�നളകുറണിച്ചുള്ള റണി
വപ്ാർട്ട് ഭരണസമണിതണിക്ട് വ�മാറണി. ഭരണസ
മണിതണി െെപ്ാവക്ണ് പ്രവർത്െങ്ങളുനെ 
വണിശദമായ പ്ാൻ തയ്യാറാക്ണി.

ജെപ്രതണിെണിധണി�ൾ, രാഷ്ടീയ�ാർട്ണി പ്രതണി
െണിധണി�ൾ, നതാഴണിലുറപ്ട് ഉവദ്ാഗസ്ഥർ, ക്�ട്
-വായെശാല പ്രതണിെണിധണി�ൾ എന്ണിവരുനെ 
വയാഗും വണിളണിച്ചുവചർത്തു. വയാഗത്ണിൽ 
വതാെണിനറെ െണിലവണിലുള്ള അവസ്ഥയും െണിലവണിൽ 
അെണിയന്തരമായണി നചവയ്യണ് പ്രവർത്െങ്ങനള 
കുറണിച്ചുും �ഞ്ായത്ട് ആസൂത്രണ സമണിതണി 
വവസട് നചയർമാൻ എും.ന�.സവന്താഷട് വണിശ
ദീ�രണിച്ചു. �ഞ്ായത്ട് പ്രസണിഡറെട്  നചയർമാ
നുും കുന്മെൽ കൃഷണി ഓഫീസർ �ൺവീെറുമാ
യണി �ഞ്ായത്തുതല �മെറ്ണി രൂ�ീ�രണിച്ചു. 

വതാെണിനെ ഒരു �ണിവലാമീറ്ർ ദൂരും �ണക്ാ
ക്ണി 4 ഭാഗങ്ങളായണി തണിരണിച്ചു. 4 ഭാഗങ്ങളണിലുും 
വണിപുലമായ ൊട്ടുകൂട്ും വണിളണിച്ചു വചർത്തു. ആയണി
രവത്ാളും വ�ർ �നങ്ടുത്തു. ൊട്ടുകൂട്ത്ണിൽ 
നവച്ചട് സ്ഥണിരും വതാെട് സുംരക്ണ സമണിതണി രൂ
�ീ�രണിച്ചു. കൂൊനത ഭക്ണും തയ്യാറാക്ാൻ 
�മെണിറ്ണിയും സുംഘാെ� സമണിതണിയും രൂ�ീ�രണിച്ചു. 
സുംഘാെ� �മെറ്ണി വതാെണിനെ വീണ്ടുും 4 – 5 
ഭാഗങ്ങളായണി തണിരണിച്ചു. ഓവരാ പ്രവദശത്തുും നച
വയ്യണ് പ്രവൃത്ണിയും  അതണിൽ �നങ്ടുവക്ണ് 
ആളു�ളുനെ എണ്വും തീരുമാെണിച്ചു. 

കുടുും�ശ്രീയനെയും നതാഴണിലുറപ്ട് നതാഴണിലാ
ളണി�ളുനെയും പ്രവത്�ും വയാഗും വചർന്. പ്ര
വത്� ഗ്ാമസഭ വണിളണിച്ചു വചർത്തു. െണിരവധണി 
പ്രാവദശണി� വയാഗങ്ങൾ വചർന്.  ജലത്ണിനറെ 
പ്രാധാെ്നത്കുറണിച്ചട് ഇരു�വതാളും വ�ാധവ
ല്കരണ ക്ാസു�ൾ െെത്ണി. മാർച്ചട് 19െട് വതാെണി
നറെറ �രയണിലൂനെ ജലസുംരക്ണ സവദേശ 

നമാടിചന് പചേപ്ം 
മണ്ണിചന് നന്യും 

ജലത്ിചന് ശുദ്ിയും 
പരിസരത്ിചന് 

വൃത്ിയും 
വീചടെടുകമാനുള്ള ഒരു 
മഹമായജ്ഞത്ിനമാണപ് 

സുജലം-സുഫലം 
പദ്തിയിലൂചട 

പഞ്മായത്പ് 
തുടകം കുറിചേതപ്
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യാത്ര െെത്ണി. മാർച്ചട് 21െട് മാലണിെ്ങ്ങൾ വശ
ഖരണിച്ചു. അതാതട് പ്രവദശത്ട് െണിന്ട് ലഭണിച്ച പ്ാ
സ്റ്റണി�ട് മാലണിെ്ങ്ങൾ വൃത്ണിയാക്ണിയതണിനു 
വശഷും ചാക്ണിലാക്ണി സൂക്ണിച്ചു. ഇതട് റീവസ
ക്ണിുംഗട് വ�ന്ദത്ണിവലക്ട് അയയ്കും. മാർച്ചട് 22െട് 
രാവണിനല കൃത്ും 8.30 െട് �ഞ്ായത്ണിനറെ 
അതണിർത്ണി�ളണിൽ െണിന്ട് 7,8 �ണിവലാമീറ്ർ ദൂര
ത്തുെണിന്ും വാഹെങ്ങളണില് 3000 സന്ദ് പ്ര
വർത്�ർ വതാെണിനറെ 4 �ണിവലാമീറ്ർ െീള
ത്ണിൽ �ഞ്ായത്ട് െണിർണ്യണിച്ചു െൽ�ണിയ  
ഇരു�ര�ളണിലുമായണി നതാഴണിലു��രണങ്ങവളാ
നെ അണണിെണിരന് �ാഴ്ച �ഞ്ായത്ണിനറെ ചരണി
ത്രത്ണിൽ തങ്ലണി�ണി�ളാൽ എഴുതണിനവവയ്കണ് 
ഒന്ായണി മാറണി.

ൊദാപുരും DYSP വണി.ന�.രാജു ഫ്ലാഗട് ഓഫട് 
നചയ്ട് ശുചീ�രണത്ണിെട് തുെക്ുംകുറണിച്ചു. പ്രസണി
ഡറെട് ന�.െണി.രാജൻ അദ്്ക്ത വഹണിച്ചു. മുൻ 
എും.എൽ.എ ന�.ന�.ലതണി�, മുൻ ൊദാപുരും 
�ഞ്ായത്ട് പ്രസണിഡറെട് സൂപ്ണി െരണിക്ാവട്രണി 
തുെങ്ങണിയ രാഷ്ടീയ-സാമൂഹ്-സാുംസ്കാരണി� 
രുംഗനത് പ്രമുഖർ �രണി�ാെണിയണിൽ സന്ണിഹണിത
രായണി. നതാഴണിലുറപ്ട് നതാഴണിലാളണി�ൾ, കുടുും�
ശ്രീ പ്രവർത്�ർ, ജെപ്രതണിെണിധണി�ൾ, രാഷ്ടീയ 
�ാർട്ണി പ്രതണിെണിധണി�ൾ, യവജെ സുംഘെൊ 
പ്രവർത്�ർ, ക്�ട്-വായെശാലാ പ്രവർത്
�ർ തുെങ്ങണി സമൂഹത്ണിനല ൊൊ വണിഭാഗ
ത്ണിൽന�ട് മുഴുവൻ ജെങ്ങനളയും അണണിെണിര
ത്ണിയും JCB ഉ�വയാഗണിച്ചുും നചളണിയും മണ്ണുും 
െീക്ും നചയ്ട് വതാെണിനെ ശുദ്ണിയള്ളതാക്ണി 
മാറ്ാൻ �ഞ്ായത്ണിെട് �ഴണിഞ്ഞു. വതാെണിൽ 
െണിന്ും ഒരു വൊറസട് വലാറണി െണിറനയ പ്ാസ്റ്റണി�ട് 
മാലണിെ്ങ്ങളുും മറ്ട് മാലണിെ്ങ്ങളുും െീക്ും നചയ്തു.

കുറ്്ാെണി വ�ാലീസട് വസ്റ്റഷെണിനല വ�ാലീസട് 
ഉവദ്ാഗസ്ഥർ, �ക്ട്ട് സ�ട് വസ്റ്റഷെണിനല 
KSEB ഉവദ്ാഗസ്ഥർ, കുന്മെൽ ആവരാഗ് 
വ�ന്ദത്ണിനല ആശാ വർക്ർമാർ ഉൾനപ്നെയ
ള്ള ആവരാഗ് പ്രവർത്�ര്, ൊദാപുരും വചല
ക്ാെട് ഫയർവസ്റ്റഷെണിനല ഉവദ്ാഗസ്ഥർ, 
എവക്സട് വകുപ്ണിനല ജീവെക്ാർ തുെങ്ങണിയ
വർ വതാെണിലണിറങ്ങണി സജീവമായണി ശുചീ�രണ 
പ്രവൃത്ണിയണിവലർനപ്ട്തട് ൊട്ടു�ാർക്ട് വലണിയ 
ആവവശമുണ്ാക്ണി.

എലണിപ്െണി വരാതണിരണിക്ാൻ മുൻകൂട്ണി ഗുളണി�
�ൾ സുംഘെണിപ്ണിച്ചട് കുടുും�ശ്രീ മുഖാന്തരും 
വണിതരണും നചയ് ആവരാഗ്പ്രവർത്�രുനെ 
ജാഗ്താപൂർണ്മായ പ്രവർത്െും വലണിയ അഭണി
െദേെും അർഹണിക്കുന്താണട്. വതാെണിനറെ ൊലട് 
ഭാഗങ്ങളണിലുമായണി അ��െും സുംഭവണിച്ചാൽ പ്രാ
േമണി� ചണി�ണിത് ലഭ്മാക്കുന്തണിൊയണി  
ആവരാഗ് പ്രവർത്�ർ മരുന്ും വാഹെങ്ങളു

വലഖ�ന് കുന്മെൽ 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്ട് 
പ്രസണിഡറൊണട് .

മായണി അണണിെണിരന്ണിരുന്.
3000 ജെങ്ങളാണട് വതാെട് ശുചീ�രണ പ്ര

വർത്െത്ണിൽ ഏർനപ്ട്തട്. 15 ലക്ും രൂ�യനെ 
മനുഷ്ാധ്വാെമാണട് വലാ� ജലദണിെമായ മാർച്ചട് 
22െട് ജെങ്ങൾ രാഷ്ടത്ണിെട് സമർപ്ണിച്ചതട്. െമ്മുനെ 
സ്വാഭാവണി� ജലവസ്രാതസ്സു�ൾ അവഗണണിക്
നപ്വെണ്തനല്ലന് തണിരണിച്ചറണിവട് ജെങ്ങളണിലുണ്ാ
ക്ണി എന്ണിതട് വ്ക്തമാക്ണി. �ക്ണി രാഷ്ടീയത്ണി
നുും ജാതണിമതത്ണിനുും അതീതമായണി ൊെണിനറെ 
െന്മയ്കവവണ്ണി വതാെട് ശുചീ�രണ ത്ണിലൂനെ  
വലണിയ ജെ�ീയ കൂട്ായ്മ ഉണ്ാക്ണിനയടുക്ാൻ 
�ഴണിഞ്ഞു എന്തട് ഭരണസമണിതണിനയ സും�ന്ണി
ച്ചണിെവത്ാളും ഏനറ ചാരണിതാർത്്മുള്ള �ാര്മാ
ണട്.

�ണിണറു�ളണിലുും കുളങ്ങളണിലുും വതാടു�ളണിലുും 
െണിന്ും മാലണിെ്ും െീക്ും നചയ്ട് ശുദ്മായ ജല
ലഭ്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന് പ്രവർത്െത്ണിൊണട് 
ഹരണിത വ�രളും മണിഷനറെ ഉ�മണിഷനറെ വെതൃത്വ
ത്ണിൽ �ഞ്ായത്ട് െെപ്ാക്കുന്തട്. ൊെണിനറെ 
�ച്ചപ്പുും മണ്ണിനറെ െന്മയും ജലത്ണിനറെ ശുദ്ണിയും 
�രണിസരത്ണിനറെ വൃത്ണിയും വീനണ്ടുക്ാനുള്ള 
ഒരു മഹായജ്ത്ണിൊണട് സുജലും-സുഫലും 
�ദ്തണിയണിലൂനെ �ഞ്ായത്ട് തുെക്ും കുറണിച്ചതട്.  
വരുും വര്ഷും ഓവരാ പ്രവദശത്ണിനുും അനുവയാ
ജ്മായ രീതണിയണിൽ മുഴുവൻ ജെങ്ങനളയും അണണി
െണിരത്ണി മഴനവള്ള ന�ായ്തട് സുംഘെണിപ്ണിച്ചട് ജല
സ്ത്ട് സുംരക്ണിക്ാനുള്ള ഊർജണിതമായ 
പ്രവർത്െങ്ങൾക്ട് �ഞ്ായത്ട് വെതൃത്വും 
െൽകുും.

3000 ജനങ്ങളമാണപ് 
ദതമാടപ് ശുെീകരണ 
പ്രവരത്നത്ില് 
ഏരചപ്ട്ടതപ്. 15 ലക്ം 
രൂപയുചട മനുഷ്യമാധ്വമാന
മമാണപ് ദലമാക ജലേിന
മമായ മമാരചേപ് 22നപ് 
ജനങ്ങള് രമാഷ്ട്രത്ിനപ് 
സമരപ്ിചേതപ്. നമ്മുചട 
സ്വമാഭമാവിക ജലദരേമാത
സ്സുകള് അവഗണികചപ്
ദടടെതചല്ലന് തിരിചേറി
വപ് ജനങ്ങളിലടെമാകി 
എന്ിതപ് വ്യക്മമാകി.

37പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  ജൂണ് 2018



സ്ഡയാ. വട്വിള വിജയകുമയാര്ശമാ�ം വളരന്തിചന് 
ഒരു �രന്തവശമമാണപ് 

മമാമ്പഴകചേവടത്ിലൂചട 
നമാമിന്പ് അനുഭവിക്കുന്

തപ്. നമാടന് മമാവകള് 
ചകമാടെപ് സമ്പന്മമായ 

നമാട്ടിന്പുറം ഇന്പ് 
കചേവടക�കളുചട 

പിടിയിലമാണപ്.
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�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

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, 
തായട് വാൻ, ദക്ണിണാഫ്രണിക് തുെങ്ങണിയ രാജ്ങ്ങ
ളണിൽ െണിന്ട് വൻവതാതണിൽ ഇറക്കുമതണി നചയ്യുന് 
താരതവമ്െ വണിലകുറഞ് രാസ�ദാർത്മാണട് 

മാ�ഴമല്, ഇത് പ�പ്ിച് പച്മാ�



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

�ാ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 വഫാസട് വഫവറ്ാ 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.
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�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

(വലഖ�ന് െണിലവമല്  എന്.
എസട്.എസട്. വ�ാവളജണില് 
സുവവാളജണി വണിഭാഗും 
അസണി. നപ്രാഫസറാണട്
Mobile 9447342497)
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തണിരുവെന്തപുരും െഗരസഭയണിനല 
ഗ്ീന് ആര്മണിയനെ വെതൃത്വത്ണില് 

െെത്ണിയ പ്ാസ്റ്റണി�ട് മാലണിെ്ങ്ങളുനെ 
ബ്രാന്ഡട് ഓഡണിറ്ണിനറെ റണിവപ്ാര്ട്ട് വമയ
ര്ക്ട് വ�മാറണി. െഗരസഭ നമയണിന് 
ഓഫീസണില് െെന് ചെങ്ങണില് ഗ്ീന് 
ആര്മണി പ്രവര്ത്�രാണട് റണിവപ്ാര്ട്ട് 
വ�മാറണിയതട്. പ്ാസ്റ്റണി�ട് മാലണിെ്ങ്ങളണി
നല ഓവരാ ബ്രാന്ഡണിനറെയും വണിഹണിതും 
�ണ്ടു�ണിെണിക്കുന്തണിൊയള്ള ശാസ്തീയ 
മാര്ഗ്ഗമാണട്  ബ്രാന്ഡട് ഓഡണിറ്ട്. GAIA 

(Global Alliance for Incinerator Alternatives) 
എന് അന്താരാഷ്ട സുംഘെെയനെ വെ
തൃത്വത്ണില് െെന് വഗ്ാ�ല് ബ്രാന്ഡട് 
ഓഡണിറ്ണിനറെ  ഭാഗമായാണട് ഗ്ീന് ആര്മണി 
തണിരുവെന്തപുരത്ട് ബ്രാന്ഡട് ഓഡണിറ്ട് 
സുംഘെണിപ്ണിച്ചതട്. വ�രളത്ണില് ആദ്മാ
യണി െെന് ബ്രാന്ഡട്  ഓഡണിറ്ട് ഇന്ത്യണി
ല് ഇതുവനര െെന് ബ്രാന്ഡട് ഓഡണിറ്�
ളണില് ഏറ്വും ബൃഹത്ായണിരുന്. 
ബ്രാന്ഡട്  ഓഡണിറ്ട് പ്ര�ാരും െഗരത്ണില് 
ഉല്പാദണിപ്ണിക്നപ്ടുന് പ്ാസ്റ്റണി�ട് മാലണിെ്
ത്ണിനറെട് 50% വും ഉല്പാദണിപ്ണിക്കുന്തട് 6 
ബ്രാന്ഡു�ളാണട്. ബ്രാന്ഡട് ഓഡണിറ്ണില് 
ലഭ്മായ വണിവരങ്ങള് വണിശ�ലെും നച
യ്തണില് തണിരുവെന്തപുരും െഗരത്ണിനല 
വീടു�ളണില് പ്രതണിമാസും 1.4 �ണിവലാ പ്ാ
സ്റ്റണി�ട് മാലണിെ്ും ഉല്പാദണിപ്ണിക്നപ്ടുന്
തായണി �ണക്ാക്കുന്. ബ്രാന്ഡട് 
ഓഡണിറ്ട് റണിവപ്ാര്ട്ട് പ്ര�ാരും തണിരുവെന്ത
പുരും െഗരത്ണിനല പ്ാസ്റ്റണി�ട് മാലണിെ്
ങ്ങള് ഉല്പാദണിപ്ണിക്കുന് 10 പ്രധാെ         

തിരുവനന്തപുരത്് പ്യാറ്ിക് 
മയാൈിന്ങ്ങളുത്െ ബ്യാൻഡ് ഓഡി്് 

ബ്രാന്ഡു�ള്- മണില്മ, ന�പ്ണിവ�ാ, 
നഡയട് ലണി ഫ്രഷട്, ഹണിന്ദുസ്ഥാന് യൂണണിലണി
വര്, ന�വലാഗട്സട് ഇന്ത്, നറക്ണിറ്ട് ന�
െട്�ീസര്, �ര്ണാെ� വ�ാ-ഓപ്വററ്ീവട് 
മണില്ക്ട് നപ്രാഡയൂസര്, വ�ാള്വഗറ്ട് 
�ാവമാലീവട്, �ാ� ഇന്ഡസ്ടീസട്, 
ഐ.റ്ണി.സണി എന്ണിവയാണട്. െഗരത്ണിനല 
നതരനഞ്ടുത് 135 വീടു�ളണില് െണിന്ള്ള 
ഒരു മാസനത് പ്ാസ്റ്റണി�ട് മാലണിെ്ും 2018 
നമയട് 25 െട് വഴുതയ്കാെട് ശണിശുവണിഹാര് 
യ.�ണി.എസട്- ല് നവച്ചാണട് ബ്രാന്ഡട് 

ഓഡണിറ്ണിുംഗണിെട് വണിവധ
യമാക്ണിയതട്. പ്ര
വത്� �രണിശീലെും 
െല്കണിയ 80 ഗ്ീന് 
ആര്മണി വവാളറെണിയ
ര്മാരാണട് ബ്രാന്ഡട് 
ഓഡണിറ്ണില് �നങ്ടു
ത്തട്.

2016 നല പ്ാസ്റ്റണി 
�ട് വവസ്റ്റട് മാവെനമെ
റെട് റള്സട് പ്ര�ാരമുള്ള 

EPR (Extended Producer Responsibility)െെ
പ്ാക്കുന്തണിനുള്ള അെണിസ്ഥാെവരഖയായണി 
ബ്രാന്ഡട് ഓഡണിറ്ട് റണിവപ്ാര്ട്ട് �ണക്ാക്
ണനമന്ും ബ്രാന്ഡട് ഓഡണിറ്ണില് �നണ്
ത്ണിയ 20 പ്രധാെ ബ്രാന്ഡു�ളുനെ ഉെമ�
ളുമായണി പ്രാേമണി�മായണി ചര്ച്ച 
െെത്ണനമന്ും ഗ്ീന് ആര്മണി ശു�ാര്ശ 
നചയ്തു. �ാല്, �ാലുല്പന്ങ്ങള് എന്ണിവയാ
ണട് പ്ാസ്റ്റണി�ട് മാലണിെ്ങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന് 
പ്രധാെ ബ്രാന്ഡു�ള് എന്തണിൊല് 
മണില്ക്ട്  ATM�ള് െഗരത്ണില് സ്ഥാ�ണി
ക്കുന്തണിനറെ സാധ്ത ആരായണനമന്ും 
റണിവപ്ാര്ട്ണിലൂനെ ആവശ്നപ്ട്ണിട്ടുണ്ട്. റണി
വപ്ാര്ട്ട്  വണിശദമായണി �ഠണിച്ചട് ആവശ്മായ 
തുെര് െെ�െണി�ള് സ്വീ�രണിക്കുനമന്ട് 
വമയര് അഡ്വ.വണി.ന�. പ്രശാന്തട് അറണിയണി
ച്ചു. മറ്ട് വ�ാര്പ്വറഷനു�ളണിനല വമയര്മാ
രുമായും സുംസ്ഥാെ സര്ക്ാരുമായും ഇതട് 
സും�ന്ണിച്ച ചര്ച്ച�ള് െെത്ണിയായണിരണി
ക്കുും തുെര് െെ�െണി�ള് സ്വീ�രണിക്കു�.

ന�രുവന്താെും ഗ്ാമ�ഞ്ായത്ട് 
2-ാും വാർഡട് ഗ്ാമസഭയനെ 

ഉദട്ഘാെെും സുംസ്ഥാെചരണിത്രത്ണിലാ
ദ്മായണി ഓൺവലൻ സുംവണിധാെത്ണി
ലൂനെ തവദേശസ്വയുംഭരണവകുപ്ട് മന്ത്രണി 
വഡാ.ന�.െണി. ജലീൽ െണിർവ്ഹണിച്ചു. �ഞ്ാ
യത്ട് പ്രസണിഡറെട്  ന�.റ്ണി. �ണിനു അദ്്
ക്ത വഹണിച്ച വയാഗത്ണിൽ രണ്ാുംവാർ
ഡട് നമ്ർ  �ണി.വവ. െണിസ്ാർ സ്വാഗതും 
�റഞ്ഞു. എല്ലാ ഗ്ാമസഭ�ളണിലുും ഇത്ര
ത്ണില് ഓൺവലൻ സുംവണിധാെും െെപ്ണി
ലാക്ാവന്താനണന് �റഞ് മന്ത്രണി 
ഓൺവലൻ ഗ്ാമസഭ െെത്ണിയ ന�രു
വന്താെും �ഞ്ായത്ണിനെ അഭണിെദേണിക്കു

ത്പരുവന്തയാനത്് ഗ്യാമസഭ
മന്തി ഓൺലൈനിലൂത്െ ഉദ്ഘയാെനം ത്ചയ്തു

വ�രളത്ണിനല തവദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ഥാ�െങ്ങളുനെ പ്രവർത്െും 

മണി�ച്ചതാനണന്ട് �തണിെഞ്ാും ധെ�ാ
ര് �മെീഷൻ അഭണിപ്രായനപ്ട്ടു. തവദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െ പ്രതണിെണിധണി�ളുനെ 
സുംഘെൊ വെതാക്ളുമായും ഉവദ്ാഗ
സ്ഥരുമായും തണിരുവെന്തപുരും ഗസ്റ്റട് 
ഹൗസണിൽ കൂെണിക്ാഴ്ച െെത്തു�യായണിരു
ന് എൻ.ന�. സണിുംഗണിനറെ അധ്ക്തയണി
ലുള്ള �മെീഷൻ. ഇവണിെനത് തവദേശ
സ്ഥാ�െങ്ങളുനെ പ്രവർത്െും മറ് 
സുംസ്ഥാെങ്ങൾക്ട് മാതൃ�യാണട്. 
സുംസ്ഥാെ സർക്ാരുും തവദേശസ്ഥാ�
െങ്ങളുും തമെണിലുള്ള �ന്വും വ�രള
ത്ണിൽ ഊഷ്മളമാണട്. ഇതുും െല്ല മാതൃ�
യാനണന്ട് �മെീഷൻ �റഞ്ഞു. 

സ്കരളത്ിത്ൈ തസ്്ദേശസ്യംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുത്െ പ്രവര്ത്നം മികച്ചത്: ധനകയാര് കമ്നീ�ൻ



ആസ്രയാഗ്സ്കരളം പുരസ് കയാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ആവരാഗ്രുംഗത്ട് മാത്�ാ�ദ്തണി 
പ്രവർത്െങ്ങൾ െെത്ണിയ തവദേശ 

സ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്കുള്ള 2016 -17 
നല ആവരാഗ് വ�രളും പുരസ്കാരങ്ങൾ 
പ്രഖ്ാ�ണിച്ചു. ന�ാല്ലും ജണില്ല �ഞ്ായത്ണി
െട് ഒന്ാും സ്ഥാെവും �ാസർവ�ാെട് ജണില്ല 
�ഞ്ായത്ണിെട് രണ്ാും സ്ഥാെവും ലഭണിച്ചു. 
ഒന്ാും സ്ഥാെത്ണിെട് �ത്തു ലക്ും 
രൂ�യും രണ്ാും സ്ഥാെത്ണിെട് അഞ്ചു 
ലക്ും രൂ�യമാണട് സമൊെും. 

െഗരസഭ�ളണിൽ ചാലക്കുെണിക്ട് 
ഒന്ാും സമൊെവും (�ത്തു ലക്ും), ഹരണി
പ്ാെണിെട് രണ്ാും സമൊെവും (അഞ്ചു 
ലക്ും), വളാവഞ്രണിക്ട് മൂന്ാും സമൊെ
വും (മൂന് ലക്ും) ലഭണിച്ചു. വ്ാക്ട് �ഞ്ാ
യത്തു�ളണിൽ ഒന്ാും സ്ഥാെും ചണിറയണിൻ
�ീഴണിനുും (10 ലക്ും) രണ്ാും സ്ഥാെും 
െീവലശ്വരത്ണിനുും (5 ലക്ും) മൂന്ാും 
സ്ഥാെും ചണിറ്മലയ്കമാണട് (3 ലക്ും). ഗ്ാ
മ�ഞ്ായത്തു�ളണിൽ ഒന്ാും സ്ഥാെും ഇടു
ക്ണിയണിനല കുെയത്തൂരണിനുും (10 ലക്ും) 
രണ്ാും സ്ഥാെും �ണിളണിമാനൂരണിനുും (7 ലക്ും)  
മൂന്ാും സ്ഥാെും ഇടുക്ണിയണിനല മുട്ും �ഞ്ാ
യത്ണിനുമാണട് (6 ലക്ും). ജണില്ലാതല
ത്ണിൽ വണിജയണി�ളായ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തു�
നളയും പ്രഖ്ാ�ണിച്ചു. ജണില്ല, ആദ് മൂന് 
സ്ഥാെക്ാർ എന് ക്മത്ണിൽ: 

തണിരുവെന്തപുരും: പൂവ്ാർ, ന�ാല്ലയണിൽ, 
�രവാരും.
ന�ാല്ലും:  ക്ാപ്െ, ചാത്ന്നൂർ, �ന്മെ
�ത്െുംതണിട്: ഏൊദണിമുംഗലും, മലയാ
ലപ്പുഴ, വളളണിവക്ാെട്   
ആലപ്പുഴ: മുഹമെ, വളളണിക്കുന്ും, �ണ്ല്ലൂർ  
വ�ാട്യും: മുവത്ാലണി, മറവൻതുരുത്ട്, 
മീെെും 
ഇടുക്ണി: ആലവക്ാെട്, അറക്കുളും, ഇെനവട്ണി 
എറണാകുളും: മുളന്തുരുത്ണി, മണീെട്, 
മാറാെണി
ത്ശ്ശൂർ: ന�ാെ�ര, വെവക്ക്ാെട്,               
�യ്പമുംഗലും 
�ാലക്ാെട്: പുതുവക്ാെട്, ചാലണിവശേരണി, 
അെങ്ങെെണി 
മലപ്പുറും: ആെക്യും, എെക്ര, തൂവ്വൂർ
വ�ാഴണിവക്ാെട്: െരണിക്കുെണി, വമപ്യ്യൂർ, 
ഏറാമല  
വയൊെട്: മീെങ്ങാെണി, പൂതാെണി, മുവപ് 
ൊെട്
�ണ്ണൂർ: �ാവങ്ാല് ആലപ്െ്, അഞ്ര
ക്ണ്ണി, ഇരണിക്കൂർ
�ാസർവഗാഡട് : നചറുവത്തൂർ, �ണിൊനൂർ 
�രണിന്തളും, മെണിവക് 
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�യും നചയ്തു. കൂൊനത സ്വാതന്ത്ര്സമര
വസൊെണി വണി.എൻ. കൃഷ്ണൻ ൊയനര 
ആദരണിക്കു�യും എസട്.എസട്.എൽ.സണി, +2 
�രീക്�ളണിൽ ഉന്ത വണിജയും വരണിച്ച 
കുട്ണി�നള അനുവമാദണിക്കു�യും നചയ്തു. ഗ്ാ
മസഭവയാെനു �ന്ണിച്ചട് രക്തെണിർണ്യ 
�്ാമ്പുും രക്തദാെവസൊ രൂ�ീ�രണവും 
െെന്.

ഗ്ാമസഭ െെത്ണിപ്ണിെട് ആവശ്മായ 
െണിർവദേശങ്ങളുും സാവങ്തണി� സഹായങ്ങ
ളുും െൽ�ണിയ  ജീവെക്ാരായ �ണിനു എും. 
വ�ാശണി, വ�ാണണി ആർ മണണി, നെ�ട് െണി
ക്ൽ അസണിസ്റ്ററെട് ജണിവൊകൃഷ്ണൻ എന്ണിവ
രുും ഗ്ാമസഭയണിൽ �നങ്ടുത്തു.

ത്പരുവന്തയാനത്് ഗ്യാമസഭ
മന്തി ഓൺലൈനിലൂത്െ ഉദ്ഘയാെനം ത്ചയ്തു

സ്കരളത്ിത്ൈ തസ്്ദേശസ്യംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുത്െ പ്രവര്ത്നം മികച്ചത്: ധനകയാര് കമ്നീ�ൻ
വജാസട് വണിശദീ�രണിച്ചു. സുംസ്ഥാെത്ണിനറെ 
അഞ്ാമതട് ധെ �മെീഷനെക്കുറണിച്ചുള്ള വണി
ശദാുംശങ്ങൾ വചാദണിച്ചറണിഞ്ഞു. സുംസ്ഥാെും 
മുവന്ാട്ടു വയ്കന് െണിർവദേശങ്ങൾ ഗൗരവ
വത്ാനെ �രണിഗണണിക്കുനമന്ട് നചയർമാൻ 
എൻ.ന�. സണിുംഗട് �റഞ്ഞു. വമവയഴട് സട് 
�ൗണസണിലണിനെ പ്രതണിെണിധീ�രണിച്ചട് തണിരു
വെന്തപുരും വമയർ വണി. ന�. പ്രശാന്തട്, 
നഡ�യൂട്ണി വമയർ രാഖണി രവണികുമാർ, ജണില്ല 
�ഞ്ായത്ട് പ്രസണിഡന്റുമാരുനെ വചും�റണി 
നെ പ്രതണിെണിധീ�രണിച്ചട് തണിരുവെന്തപുരും 
ജണില്ല �ഞ്ായത്ട് പ്രസണിഡറെട് വണി. ന�. 
മധു, െഗരസഭാ അധ്ക്നര പ്രതണിെണിധീ
�രണിച്ചട് നെയ്യാറ്ണിൻ�ര െഗരസഭാധ്ക് 
ഡ്യു. ആർ. ഹീ�,വ്ാക്ട് �ഞ്ായ
ത്ട് അവസാസണിവയഷനെ പ്രതണിെണിധീ 

�രണിച്ചട് ആര്. സുഭാഷട്, ഗ്ാമ�ഞ്ായത്ട് 
അവസാസണിവയഷൻ സുംസ്ഥാെ പ്രസണി
ഡറെട് അഡ്വ. തുളസണിഭായട് �ത്മൊഭന് 
എന്ണിവർ �മെീഷെട് മുന്ണിൽ വണിവണിധ 
ആവശ്ങ്ങൾ അവതരണിപ്ണിച്ചു.   

�മെീഷൻ അുംഗങ്ങളായ ശക്തണി�ാ
ന്ത ദാസട്, വഡാ. അനൂ�ട് സണിങട്, വഡാ. 
അവശാ�ട് ലാഹ്ണി, വഡാ. രവമശട് ചദേട്, 
നസക്ട്റണി അരവണിദേട് വമത്, മറ്ട് ഉവദ്ാ
ഗസ്ഥർ എന്ണിവർ അധ്ക്നൊപ്ും 
ഉണ്ായണിരുന്. ധെ�ാര് പ്രണിൻസണിപ്ൽ 
നസക്ട്റണി മവൊജട് വജാഷണി, കുടുും�ശ്രീ 
എ�ട് സണി�യൂട്ീവട് ഡയറക്ർ എസട്. ഹരണി
�ണിവഷാർ, തവദേശസ്വയുംഭരണ നഡ�യൂ
ട്ണി നസക്ട്റണി ദണിവ് എസട്. അയ്യർ തുെ
ങ്ങണിയവരുും സന്ണിഹണിതരായണിരുന്. 

വ�രളത്ണിനല തവദേശസ്ഥാ�െങ്ങളു
നെ പ്രവർത്െ രീതണി�നളക്കുറണിച്ചുും 
സുംസ്ഥാെ സർക്ാരണിനറെ ൊലു മണിഷനു
�നളക്കുറണിച്ചുും തവദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്ട് 
അഡീഷണൽ ചീഫട് നസക്ട്റണി െണി.ന�. 

വ�രളത്ണിനലത്ണിയ �തണിെഞ്ാും ധെ�ാര് 
�മെീഷൻ അുംഗങ്ങനള ധെമന്ത്രണി വഡാ. െണി.എും. 
വതാമസട് ഐസ�ട് സ്വീ�രണിച്ചട് ആെയണിക്കുന്.
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കണ്ം കയാതും വനീ.സനീ.അഭിൈയാ�്

ൈഹരിമുക്മയാകണം
പു�യണില ഉ�വയാഗും �ൗമാരക്ാനര 

വ�ാലുും �ണിെണികൂടുന് സാമൂഹ്വ്വസ്ഥയാണട് 
ഇന്വത്തട്. പു�വലണി മാത്രമല്ല മസ്തണിഷട് �
നത് മയക്കുന് ന�ാെണി രൂ�ത്ണിലുളള വണിവണിധ 
മയക്കുമരുന്�ളുും മുതണിർന്വരുനെയും �ൗമാര
ക്ാരുനെയും ശാരീരണി�-മാെസണി� ആവരാഗ്
നത്യും സൗഖ്നത്യും ത�ർത്തുന�ാണ്ണിരണി
ക്കുന്. തവദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാ�െങ്ങൾക്ട് 
പു�യണിലവർജ്െ െെ�െണി�ളണില് െല്ല �ങ്കു വഹണി
ക്ാൻ �ഴണിയും. അതണിനുളള വപ്രര�മാ�നട് നമയട് 
ലക്ത്ണില് വന് പു�യണിലവണിരുദ് വലഖെും.

ശ്രീവദവണി സുബ്രഹ്മണ്ൻ, തണിരുെക്ര
ഉത്മമയാതൃക

ജെ�ീയ സർക്ാർ ഉത്മമാതൃ�യായണി 
ഉയർന് രണ്ട് വർഷങ്ങളാണട് �െന്വ�ായതട്. 
ഏനതാരു ൊട്ണിനലയും ജെജീവണിതെണിലവാര
നത് ഗുണ�രമായണി മാറ്ന് പ്രധാെനപ്ട് ൊലട് 
വമഖല�ളണിലുും മണിഷൻ രൂ�ീ�രണിച്ചട് പ്രവർത്
െമാരുംഭണിച്ചവപ്ാൾ തനന് �കുതണി പൂർത്ീ�രണി
ച്ചതണിനു തുല്മായ െല്ല തുെക്മായണി. ആവരാഗ്
വമഖലയണിനല അൊവരാഗ്സ്ഥണിതണി മാറ്ണിമറണിക്കു 

ന്തണിലുും വണിദ്ാർത്ണിസൗഹൃദ�രമായണി സട് കൂൾ 
െണിലവാരും ഉയർത്തുന്തണിലുും സാധാരണക്ാര
നറെ �ാർപ്ണിെപ്രശട് െങ്ങൾ �രണിഹരണിക്കുന്തണി
ലുും മാലണിെ്മുക്തവും ഹരണിതെണിർഭരവമാനയാരു 
വ�രളും ന�ട്ണിപ്ടുക്കുന്തണിലുും ഈ സർക്ാർ 
�ാണണിച്ച �ർമെധീരതയും പ്രാവയാഗണി� സമീ�
െവും അനു�രണീയമാണട്. സർക്ാരണിനുും സർ
ക്ാരണിനറെ പ്രവർത്െങ്ങളണിവലക്ട് നവളണിച്ചും 
വീശണിയ �ഞ്ായത്ട് രാജണിനുും അഭണിെദേെപ്പൂമഴ.

സുവരന്ദൻ, മതണില�ും 
അഭിമയാനകരമയായി

�ഞ്ായത്ട് രാജട് മാസണി�യണില് പ്രവർത്ണി
ക്കുന് രണ്ട് പ്രതണിഭ�ൾ പുരസട് �ാരും വെെണിയതട് 
മാസണി�യ്കട് അഭണിമാെ�രമാണട്. �ണ്ണുും �ാതുും 
�ുംക്തണി വരയ്കന് �ാർട്ടൂണണിസ്റ്റട് വണി.സണി.
അഭണിലാഷട് സുംവണിധാെും നചയ് ‘‘ആനളാരുക്ും’’ 
സണിെണിമയ്കട് സുംസ്ഥാെ വദശീയ അുംഗീ�ാരങ്ങൾ  
വെൊൊയണി. അതുവ�ാനല മാസണി� ഡണിവസ 
െണിുംഗുും വല ഔട്ടുും നചയ്യുന് ൊരായണ ഭട്തണിരണി
യനെ മ�ൻ അപ്പു ഭട്തണിരണിക്ാണട് ചണിത്രസുംവയാ
ജെത്ണിനുളള സുംസ്ഥാെ പുരസട് �ാരും. മാസണി�
യണിലൂനെ ഇവരുനെ പ്രതണിഭ ഇെണിയും പ്ര�ാശണിക്നട്.

ഷാജണി �ണി.എസട്, �ട്ും



പരസയ് നിരക്ക്
    

കവര് (അവസചാന പുറം) കെര്    ₹ 12000
കവര് (ഉള് വശം) കെര്  ₹ 10000
കവര് (ഉള് വശം) �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  

വചാര്ഷിക വരിസംഖ്യ  ` 120
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