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എല്ലാ വിജയത്ിന്റെയും അടിസ്ലാനും നിരന്തരയത്നമലാണ്   
- ബേക്കണ്

എഡിബ്ലാറിയൽ 

പ്രവർത്തന�ോർജ്ജം �ല്കിയ പഞ്ോയത്തോന�ോഷജം
മറ്റൊരു പഞ്റൊയത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷം കൂടി കടന്നുഘപറൊയിരിക്കുന്നു. ഓഘരറൊ 

വർഷവം വരുന്ന വർഷഘത്ക്കുളള പ്രവർത്ഘനറൊർജ്ജവം കൂടുതല് കൂടുതല് ജന
ങ്ങളുമറൊയി സൗഹറൊർദ്ദപരമറൊയി അടുക്കുന്നതിനം ജനങ്ങളുറട വികസന- ഘഷേമ
സംരംഭങ്ങൾ അവരുമറൊയി കൂടിയറൊഘ�റൊചിച്ത് നടപ്ി�റൊക്കുന്നതിനമുളള ശക്ിയം 
കരുത്ം നല്ിയറൊണത് പഞ്റൊയത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷദിവസങ്ങൾ ഉജ്ജജ്വ�മറൊകുന്നതത്.

മുൻവർഷങ്ങളിറ� പ്രവർത്നമികവിനറൊല് പുരസത് ക്റൊരം ഘനടിയ തഘദ്ദശ
സജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങൾക്ത് സമറൊപനസഘമേളനഘവളയില് സമേറൊനങ്ങൾ 
വിതരണം റചയ്തു. 2016-17-ല് ഏ്വം നല്ല പ്രകടനം കറൊഴ്ചവച്ത്  ഒന്നറൊം സമേറൊനം  
കരസ്മറൊക്ിയതത് പറൊ�ക്റൊറടെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്റൊണത്. റതറൊട്ടുപി
ന്നില് എറണറൊകുളറത് മുളന്തുരുത്ി ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ണ്ത്. മൂന്നറൊം സ്റൊനത്ത് 
കണ്ണൂരിറ� പറൊപ്ിനിഘശേരി ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്റൊണത്. ഘ്റൊക്ത് പഞ്റൊയത്ില് ഘകറൊ
ടെയറത് ളറൊ�ം ഘ്റൊക്കും ജില്ലറൊ പഞ്റൊയത്ില് പത്നംതിടെയം മികവിററെ 
പുരസത് കറൊരങ്ങൾ കരസ്മറൊക്ി. ജില്ലറൊത�ത്ിലം മികവത് പു�ർത്ിയവറര 
റതരറഞെടുത്ിട്ടുണ്ത്.

2016-17 വർഷം മഹറൊത്റൊഗറൊന്ി ഘദശിയ ഗ്റൊമരീണറതറൊഴിലറപ്പു പദ്ധതിനിർ
വ്വഹണത്ില് മികവത് പു�ർത്ി മഹറൊത്റൊ പുരസത് കറൊരം ഘനടിയതത് വളറര പി
ന്നറൊക്ഘമഖ�റയന്നത് നറൊം കരുതിയിരുന്ന ഇടുക്ിയിറ� ഇടമ�ക്കുടി ഗ്റൊമപഞ്റൊ
യത്റൊണ.ത് പറൊ�ക്റൊറടെ അഗളി ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ം വയനറൊടെിറ� മരീനങ്ങറൊടി 
ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ം യഥറൊക്രമം രണ്ം മൂന്നും സ്റൊനങ്ങൾ ഘനടി. എല്ലറൊ വിജയ
ങ്ങൾക്കും വിജയത്ിനത് ശ്മിച്വർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

 വിജയികറള അനഘമറൊദിക്കുഘ്റൊഴം ചി� കറൊര്യങ്ങൾ പറയറൊറത വയ്യ. 
ഇടുക്ി ജില്ലയില് നിന്നത് ജില്ലറൊത�ത്ില് ഒരു ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ം 
പുരസത് കറൊരത്ിനളള ഘയറൊഗ്യത ഘനടിയില്ല എന്നതത് പ്രഘത്യകം ഓർമേിക്ണം. 
തിരുവനന്തപുരം, റകറൊല്ലം, പത്നംതിടെ, ഘകറൊടെയം, തൃശ്ശൂർ, ഘകറൊഴിഘക്റൊടത്,  
വയനറൊടത്, കറൊസർഘഗറൊഡത് എന്നരീ ജില്ലകളില് നിന്നും രണ്റൊം സ്റൊനത്ിനത് 
അർഹത ഘനടിയ ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്കറളറൊന്നും ഇല്ലറൊയിരുന്നു എന്നതം ചിന്തനരീ
യമറൊണത്. സംസ്റൊനത്ത് വിഘകന്ദരീകൃതറൊസൂത്രണത്ില് ഉണ്റൊയ പുതച�നം ഈ 
ദുസ്ിതി ഒഴിവറൊക്കുറമന്നത് പ്രത്യറൊശിക്റൊം.

2017-18 വറൊർഷിക പദ്ധതിയറട അവസറൊനനറൊളുകൾ എത്ിയിരിക്കുന്നു. 
ഇതത് ഏററക്കുററ ഭംഗിയറൊയി തറന്ന,  പ്രതരീഷേിച് രരീതിയില് പദ്ധതി പ്രവർത്
നം പര്യവസറൊനിക്കുറമന്നറൊണത് കരുതന്നതത്. അഘതറൊറടറൊപ്ം 2018-19 വറൊർഷിക
പദ്ധതിക്കുളള പ്രവർത്നങ്ങളും സജരീവമറൊയിത്റന്ന ഭൂരിപഷേം സ്റൊപനങ്ങളും 
നടപ്റൊക്ിവരുന്നു. റകടുകറൊര്യസ്തഘയറൊ അ�സതഘയറൊ ആറരയം ബറൊധിച്ിടെില്ല. 
മറൊർഗ്ഗഘരഖയിറ� സമയക്രമം പറൊ�ിക്റൊനളള പരമറൊവധിശ്മം എല്ലറൊവരും നട
ത്ന്നുണ്ത്. 2017-18 സറൊ്ത്ികവർഷത്ില് അംഗരീകറൊരം ഘനടുന്നതിനം നിർ
വ്വഹണം നടത്ന്നതിനം തഘദ്ദശസർക്റൊരുകൾ കറൊണിച് കർഘമേറൊത്സുകത 
2018-19 പദ്ധതി പ്രവർത്നങ്ങളില് നി�നിർത്ിയറൊല് തരീർച്യറൊയം 2018 
ഏപ്രില് ഒന്നു മുതല് തറന്ന പദ്ധതി നിർവ്വഹണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കു
വറൊൻ കഴിയറമന്നതത് നിസ്തർക്മറൊണത്. എല്ലറൊവിധ ആശംസകളും.

പി. ബമരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്                                          
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സമാധ്യമമാകമാനമാണപ് 
തദദേശസ്വയംഭരണ 
സര വ്വീസിനപ് രൂപം 
ന�മാന് തീരുമമാനിചതപ്. 
ദലമാകല് ഗവചമെന്പ് 
കമ്മീഷന് ഇതിനുള്ള 
കരടപ് െട്ടങ്ങള് 
തയ്മാറമാക്കുകയമാണപ്. ഈ 
വരഷംതചന് 
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നടപ്ിലമാകമാന് 
കേിയുചമന്മാണപ് 
പ്രതീഷേിക്കുന്തപ്.
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പ്രധറൊനമന്തി അധ്യഷേനറൊയ ഘദശരീയ 
വികസന കൗണ്സി�ിററെ മറൊതൃകയില് 

സംസ്റൊനത് മുഖ്യമന്തി അദ്ധ്യഷേനറൊയി രൂ
പരീകരിച്ിട്ടുള്ള വികസനകൗണ്സില് റകറൊണ്ത് 
മുഖ്യമറൊയം ഉഘദ്ദശിച്ിട്ടുള്ളതത് തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ 
സ്റൊപനങ്ങളുറട പദ്ധതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് അവ
ഘ�റൊകനം റചയ്യലം ഈ സ്റൊപനങ്ങള് ഘനരിടു
ന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്ലമറൊണത്.

നിര്ഭറൊഗ്യവശറൊല്, നമുക്ത് കൃത്യമറൊയ ഇടഘവ
ളകളില് ഈ സമിതിയറട ഘയറൊഗം ഘചരറൊന് 
കഴിഞെിടെില്ല. കുഘറ വര്ഷങ്ങളറൊയി ഇതറൊണു 
സ്ിതി. ഈ സ്ിതിക്കു മറൊ്ംവരുത്റൊന് ഘപറൊ

വകയറൊണത് ഇനി നമേള്. അതിററെ തടക്മറൊണത് 
ഈ ഘയറൊഗം.

പ്രറൊഘദശിക സജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങള്ക്കു 
മു്ിലള്ളതത് അനന്തമറൊയ വികസന സറൊധ്യതക
ളറൊണത്. മൂ�ധനമില്ലറൊറത ആസ്തിയണ്റൊക്റൊന് 
കഴിയന്നത നിങ്ങള്ക്ത് മറൊത്രമറൊണത്. നറൊടെില് ഒരു 
പദ്ധതി ആവി�രിച്ചു നടപ്ി�റൊക്ണറമന്നു ഘതറൊ
ന്നിയറൊല്, ജനങ്ങളുറട സഹകരണഘത്റൊടും സറൊ
്ത്ിക സഹറൊയഘത്റൊടും കൂടി സര്ക്റൊര് 
പിന്തുണ ഇല്ലറൊറത ഘപറൊലം നിങ്ങള്ക്ത് അത 
നടപ്ി�റൊക്റൊന് കഴിയം. ഇതത് മഘ്റതങ്കിലം 
സര്ക്റൊര്  വകുപ്പുകള്ക്ത് ചിന്തിക്റൊന് ഘപറൊലം 
കഴിയന്നതല്ല. പത്�ഷേം രൂപ സര്ക്റൊര് നല്ി
യറൊല് പതിനഞ്ചു  �ഷേത്ിഘറെതറൊയി അധിക
വിഭവ സമറൊഹരണഘത്റൊറട പദ്ധതി നടപ്റൊക്റൊ
നള്ള സജ്വറൊതന്ത്യവം അനവദിച് തകയറട 
മുക്റൊല്ഭറൊ ഗം റകറൊണ്ത് പദ്ധതി തരീര്ത്ത് 
കറൊല്ഭറൊഗം മിച്ം റവയ ത്ക്റൊനള്ള അവകറൊശവം 
നിങ്ങള്ക്കുണ്ത്. ഇറതറൊറക് മനസ്സില് റവച്ചുറകറൊ
ണ്റൊണത് മൂ�ധനമില്ലറൊറത ആസ്തി നിര്മേറൊണം 
സറൊധ്യമറൊക്റൊന് ഇടയള്ള സറൊധ്യതകള് നിങ്ങ
ള്ക്കുറണ്ന്നു പറഞെതത്.

പഞ്റൊയത്രീരറൊജത് സ്റൊപനങ്ങറള സംബ
ന്ിച്ത് സര്ക്റൊരിനത് വ്യക്മറൊയ നയമുണ്ത്. 
അധികറൊരം തറൊഘഴത്�ത്ിഘ�ക്ത് വകമറൊററൊന
ള്ള ശ്മം ഘകരളത്ിറ� ആദ്യറത് മന്തിസഭ
യറട കറൊ�ത്തറന്ന ആരംഭിച്ിരുന്നു. തഘദ്ദശഭ
രണ സ്റൊപനങ്ങറള ശക്ിറപ്ടുത്റൊനള്ള 
നടപടികള് സജ്വരീകരിക്കുന്നതത് ആ നയത്ിററെ 
തടര്ച്യറൊയിത്റന്നയറൊണത്. 73, 74 ഭരണ�ടനറൊ 
ഘഭദഗതികഘളറൊറടയറൊണത് അധികറൊരം തറൊറഴത്

പിണറലായി വിജയന് 
മുഖ്യമന്തി



 മൂലധനമില്ലമാചത ആസ്തി
യുണ്മാകമാന് കേിയുന്തു 
നിങ്ങള്കപ് മമാത്രമമാണപ്. 

നമാട്ടില് ഒരു പദ്തി 
ആവി�രിച്ചു നടപ്ിലമാക
ണചമന്നു ദതമാന്ിയമാല്, 
ജനങ്ങളുചട സഹകരണ

ദത്മാടും സമാ്ത്ിക 
സഹമായദത്മാടും കൂടി 

സരകമാര പിന്തുണ 
ഇല്ലമാചത ദപമാലം 
നിങ്ങള്കപ് അതു 

നടപ്ിലമാകമാന് കേിയും. 
ഇതപ് മദറ്ചതങ്ിലം 

സരകമാര  വകുപ്പുകള്കപ് 
െിന്തികമാന് ദപമാലം 

കേിയുന്തല്ല.

6 പഞ്മായത്പ് രമാജപ് | മമാരചപ് 2018

ടെിഘ�ക്ത് വകമറൊറുന്നതിനത് മൂര്ത്രൂപം വകവ
ന്നതത്. 1994 ല് ഘകരള പഞ്റൊയത്ത് രറൊജത് 
നിയമവം ഘകരള മുനിസിപ്റൊ�ി്ി നിയമവം 
പറൊസ്സറൊക്കുകയണ്റൊയി. അങ്ങറന തഘദ്ദശസ്റൊപ
നങ്ങള്ക്ത്  ഭരണ�ടനറൊ പദവി നി�വില് വന്നു.

എന്നറൊല് നിയമപരിരഷേ റകറൊണ് മറൊത്രം 
അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണം ഫ�പ്രദമറൊയി നട
പ്ി�റൊക്റൊന് കഴിയകയില്ല എന്നത് മനസ്സി�റൊക്ി
യതിററെ അടിസ്റൊനത്ി�റൊണത് 1996 ല് അധി
കറൊരത്ില് വന്ന ഇ.റക. നറൊയനറൊര് സര്ക്റൊര്  
എസത്.ബി. റസന് റചയര്മറൊനറൊയി അധികറൊരവി
ഘകന്ദരീകരണ കമേി്ിറയ നിയമിച്തത്. ഈ 
കമേി്ിയറട ശുപറൊര്ശകള്ക്നസരിച്റൊണത് 
1999 ല് നി�വിലണ്റൊയിരുന്ന പഞ്റൊയത്ത്, മു
നിസിപ്ല് നിയമങ്ങളില് ഘഭദഗതി വരുത്ിയ
തത്. ഇതത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമറൊണത്. ഗ്റൊമസഭക
റളയം വറൊര്ഡു സഭകറളയം ശക്ിറപ്ടുത്കയം 
സ്റ്ററൊറെിംഗത് കമേി്ികള്ക്ത് പ്രറൊധറൊന്യം നല്കുകയം 
പൗരറൊവകറൊശഘരഖ, അറിയറൊനള്ള അവകറൊശം, 
റപര്ഘഫറൊമന്സത് ഓഡി്ത്, അപ്വ�്ത് വരേബയൂ
ണല്, ഓംബുഡത്സ്മറൊന്, സംസ്റൊനവികസന 
കൗണ്സില് തടങ്ങിയ പരി�റൊരങ്ങള് വരുത്
കയറമല്ലറൊം റചയ്തതത് ഈ കറൊ�യളവി�റൊണത്. 35 
അനബന്നിയമങ്ങള് ഘഭദഗതി വരുത്കഘയറൊ 
റദ്ദറൊക്കുകഘയറൊ റചയ്തുറകറൊണ്ത് 2000 ല് ഘകരള 
നിയമസഭ അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണ ബില് 
പറൊസ്സറൊക്കുകയണ്റൊയി. ഇന്ത്യയില് മറ്റൊരു സം
സ്റൊനവം ഇത്രയം സമഗ്മറൊയ ഒരു നിയമനി
ര്മേറൊണം അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണത്ിനഘവ
ണ്ി നടത്ിയിടെില്ല.

അധികറൊരം മറൊത്രം നല്ിയതറകറൊണ്ത് പ്രറൊഘദ
ശിക ഭരണ നിര് വ്വഹണം ഫ�പ്രദമറൊവകയില്ല. 
ഭരണറൊധികറൊരഘത്റൊറടറൊപ്ം ആസൂത്രണറൊധികറൊ

രവം ധനറൊധികറൊരവം ജരീവനക്റൊരുറട �ഭ്യതയം 
ഉറപ്പുവരുത്ിയതറകറൊണ്റൊണത് ഇന്ത്യയില് 
ഏ്വം ശക്മറൊയ പ്രറൊഘദശിക സര്ക്റൊരുകളറൊ
യി ഘകരളത്ിറ� തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപ
നങ്ങള് മറൊറിയതത്. ഓഘരറൊ തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ
സ്റൊപനത്ിനമുള്ള പദ്ധതിവിഹിതം നിയമ 
സഭയില് അവതരിപ്ിക്കുന്ന ബജ്ിലൂറട 
ന� ത്കറൊറനടുത് തരീരുമറൊനം ധരീരമറൊയ നടപടി
യറൊയി. ഇതം ഇന്ത്യയില് ആദ്യറത് അനഭവ
മറൊണത്. എല്ലറൊ പ്രഘദശത്ിനം ഒരുഘപറൊറ� ബറൊ
ധകമറൊയ സന്തു�ിതമറൊയ വികസനം 
ഉറപ്റൊക്കുന്നതിനത് നിശ്ചിതമറൊയ മറൊനദണ്ഡങ്ങളു
റട അടിസ്റൊനത്ിലള്ള ധനവിതരണമറൊണത് 
സര്ക്റൊര് നടത്ിയതത്.

ആസൂത്രണത്ില് ജനങ്ങറളക്കൂടി പങ്കറൊളി
കളറൊക്ണറമന്ന �ഷേ്യഘബറൊധഘത്റൊറടയറൊണത് 
നറൊം ജനകരീയറൊസൂത്രണ പ്രസ്റൊനത്ിനത് രൂപം 
നല്ിയതത്. 1957 മുത�ിഘങ്ങറൊടെത് എന്നും അധികറൊര 
വിഘകന്ദരീകരണത്ിററെ വക്റൊവറൊയി നില്ക്കുക
യം ജനകരീയറൊസൂത്രണ �ടെത്ില് അതിററെ 
മറൊര്ഗ്ഗദര്ശിയറൊയി നി�യറപ്ിക്കുകയം റചയ്ത 
മുന്മുഖ്യമന്തി ഇ.എം.എസ്സിറന ഇത്രുണത്ി
ല് ഓര്മേിഘക്ണ്തണ്ത്. അധികറൊരവിഘകന്ദരീക
രണ രംഗത്ത് സര്ക്റൊര് സജ്വരീകരിച് ദൃഢവം 
നൂതനവമറൊയ നടപടികളിലൂറട നമ്മുറട ഗ്റൊമങ്ങ
ളിലം നഗരങ്ങളിലം പുതിറയറൊരു ഉണര് �ണ്റൊ
യി. സ്ത്ല്റൊദനത്ിലം സറൊമൂഹ്യഘഷേമ 
കറൊര്യങ്ങളിലം വ�ിയ മുഘന്ന്മുണ്റൊക്റൊന് 
ഇതമൂ�ം കഴിഞ്ഞു.

എന്നറൊല് അധികറൊര വിഘകന്ദരീകരണരംഗ
ത്ത് തടക്ത്ിലണ്റൊയിരുന്ന ആഘവശം 
ഇഘപ്റൊള് കറൊണറൊനില്ല. 20 വര്ഷം പിന്നിടുഘ്റൊ
ള് ഗ്റൊമസഭകളിലം വറൊര്ഡുത�സഭകളിലം 

റപരിന്തല്മണ്ണയില് നടന്ന 
സംസ്റൊനത� പഞ്റൊയത്ത് 
ദിനറൊഘ�റൊഷ പരിപറൊടിയില് 

സംസ്റൊനറത് മികച് ജില്ലറൊ 
പഞ്റൊയത്ിനള്ള സജ്വരറൊജത് 

ഘരേറൊഫി പത്നംതിടെ ജില്ലറൊ 
പഞ്റൊയത്ിനത് മന്തി 
ഘഡറൊ.റക.ടി.ജ�രീല് 

സമേറൊനിക്കുന്നു. 



മിഷനുകള് രൂപീകരിചപ് 
ഒരു വരഷത്ിനുള്ളി
ല് ത്ചന് അതിചന് 
സേപ്ഫലങ്ങള് 
സംസ്മാനത്ിചല 
ജനങ്ങള്കപ് ലഭികമാന് 
തുടങ്ങിചയന്തപ് 
െമാരിതമാരത്ഥ്യം  പകരുന് 
കമാര്യമമാണപ്. എന്മാല് 
പമാവചപ്ട്ടവരകപ്  വീടപ് 
നല്കുന് കമാര്യത്ില് െില 
തദദേശസ്വയംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങചളങ്ിലം 
വീഴ്ചവരുത്ിയതമായി 
കണ്ിട്ടുണ്പ്. ഇതപ് 
ഒേിവമാദകണ്തമാണപ്.
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എത്ന്നവരുറട എണ്ണം കുറഞ്ഞു. മുന്കറൊ� 
ങ്ങളില് സംസ്റൊനം വകവരിച് ഘനടെങ്ങള് 
സ്ിരമറൊയി നി�നിര്ത്ന്നതിനത് കഴിയറൊറത 
വന്നു. ഈ സറൊഹചര്യത്ി�റൊണത് സംസ്റൊന
ത്ിററെ പുഘരറൊഗതിക്ത് പുതിയ ചി� പരിശ്മ
ങ്ങള് കൂടി ആവശ്യമറൊറണന്നത് ഘബറൊധ്യമറൊയതത്. 
നമ്മുറട നറൊടത് അഭിമുഖരീകരിക്കുന്ന കറൊത�റൊയ 
പ്രശ്നങ്ങള്ക്ത് പരിഹറൊരം കറൊണറൊന് ഊര്ജ്ജിത
മറൊയ നടപടികള് ആവശ്യമറൊറണന്നത് കറണ്ത്ി
യതിററെ അടിസ്റൊനത്ി�റൊണത് നറൊ�ത് മിഷന
കള്ക്ത് രൂപംനല്ിയതത്. ഇപ്രകറൊരം രൂപരീകരിച് 
മിഷനകളില് തഘദ്ദശഭരണ സ്റൊപനങ്ങള്ക്ത് 
റമച്റപ്ടെ പ്രകടനം കറൊഴ്ചറവയ ത്ക്റൊന് കഴിയറമ
ന്നതില് സംശയമില്ല; മറൊത്രവമല്ല, പ്രറൊഘദശിക 
സറൊ്ത്ിക വികസനം സറൊമൂഹ്യനരീതിഘയറൊ
റടറൊപ്ം ആര്ജ്ജിക്കുന്നതിനം ഇത വഴിറയറൊരു
ക്കും. മിഷനകള് രൂപരീകരിച്ത് ഒരു വര്ഷത്ിന
ള്ളില് ത്റന്ന അതിററെ സദത്ഫ�ങ്ങള് 
സംസ്റൊനത്ിറ� ജനങ്ങള്ക്ത് �ഭിക്റൊന് തട
ങ്ങിറയന്നതത് ചറൊരിതറൊര്ത്ഥ്യം  പകരുന്ന കറൊര്യ
മറൊണത്. എന്നറൊല് പറൊവറപ്ടെവര്ക്ത്  വരീടത് നല്കുന്ന 
കറൊര്യത്ില് ചി� തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപ
നങ്ങറളങ്കിലം വരീഴ്ചവരുത്ിയതറൊയി കണ്ിട്ടുണ്ത്. 
ഇതത് ഒഴിവറൊഘക്ണ്തറൊണത്.

അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണത്ിററെ രണ്റൊം

�ടെറമന്ന നി�യില് സര്ക്റൊര് ചി� നടപടിക
ള് സജ്വരീകരിച്ചു തടങ്ങിയിട്ടുണ്ത്. ഇനിയം ചി�തത് 
സജ്വരീകരിക്റൊനണ്തറൊനം. റസന്നിററെയം വി.
റജ. തങ്കപ്ററെയം ഘനതൃതജ്വത്ിലണ്റൊയിരുന്ന 
അധികറൊര വിഘകന്ദരീകരണ കമേി്ികളുറട ശുപറൊ
ര്ശകളില് പ്രധറൊനമറൊയം ഇനി നടപ്ി�റൊക്റൊന
ള്ളതത് ഓഡി്ത് കമേരീഷററെ രൂപരീകരണം മറൊത്ര
മറൊണത്. തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങള്ക്ത് 
മറൊത്രമറൊയള്ള ഓഡി്ത് കമേരീഷന് രൂപരീകരി ക്കു
റമന്നത് പ്രഖ്യറൊപിച്ിട്ടുണ്ത്. 1994 റ� ഘ�റൊക്ല് 
ഫണ്ത് ഓഡി്ത് ആക്ടത് ഘഭദഗതി റചയ്തത് ഓഡി്ത് 
കമേരീഷന് രൂപരീകരിക്കുന്നഘതറൊറട അധികറൊര 
വിഘകന്ദരീകരണ ചക്രം പൂര്ത്ിയറൊകുന്നതറൊണത്.

ജില്ലറൊ ആസൂത്രണ സമിതിയറട പ്രധറൊന 
ഉത്രവറൊദിത്ം ജില്ലറൊ പദ്ധതികള്ക്ത് രൂപംന
ല്കുക എന്നതറൊണത്. ഇതവറര ഇതിന കഴിഞെിരു
ന്നില്ല. എന്നറൊല് ഈ വര്ഷം ജില്ലറൊ പദ്ധതികള് 
തയ്യറൊററൊക്ി എന്നു മറൊത്രമല്ല, അവ വി�യിരുത്
ന്നതിനള്ള ശില്ശറൊ� കൂടി നടത്റപ്ട്ടു. ജില്ലറൊ 
പദ്ധതികള് വിവിധ വകുപ്പുകളുറടയം പദ്ധതിക
ളുറടയം ഏഘകറൊപനത്ിനള്ള ഉപകരണമറൊണത് 
എന്ന കറൊഴ്ചപ്റൊടറൊണത് നറമേ നയിഘക്ണ്തത്. 
സംയക് ഘപ്രറൊജത്ക്ടുകള് ഏറ്ടുക്കുഘ്റൊള് നദി
കളുറട സംരഷേണത്ിനത് പ്രഘത്യക പ്രറൊധറൊന്യം 
ന� ത്കണം. ദരീര്�കറൊ�റൊടിസ്റൊനത്ിലള്ളതം 

ജില്ലറൊ ആസൂത്രണ സമിതികൾ തയ്യറൊററൊ
ക്ിയ ജില്ലറൊ പദ്ധതികൾ മുഖ്യമന്തി 
പിണററൊയി വിജയററെ അധ്യഷേതയിൽ 
ഘചർന്ന സംസ്റൊന വികസന കൗൺസിൽ 
ഘയറൊഗം അംഗരീകരിച്ചു. ജില്ലറൊ പദ്ധതികൾ 
കൂടുതൽ റമച്റപ്ടുത്ന്നതിനത് തയ്യറൊററൊക്ിയ 
നിർഘദ്ദശങ്ങളും നിരരീഷേണങ്ങളും ഉൾറക്റൊ
ള്ളിച്ത് പദ്ധതികൾ പരിഷത് കരിച്ത് മൂന്നു മറൊസ
ത്ിനള്ളിൽ പ്രസിദ്ധരീകരിക്കും. 

റസപത്ഘ്ജത് രേരീ്ത്റമറെത് പറൊന്റുകൾ, എൻ
ജിനിഘയർഡത് സറൊനിടെറി �റൊൻഡത്ഫിൽ 
സിസ്റ്റം എന്നിവ സ്റൊപിക്കുന്നതിനത് ഭൂമി 
കറണ്ത്ണം. ഇതിനറൊവശ്യമറൊയ ഭൂമി 
കറണ്ത്റൊൻ ജില്ലറൊ കളക്ടറുറട ഘനതൃതജ്വത്ി
ലള്ള കമേി്ിറയ ചുമ�തറപ്ടുത്ം. ഘകരള
ത്ിറ� വഹഘവ പറൊതഘയറൊരങ്ങളിൽ 
റപറൊത ഘടറൊയത് �റ്റുകൾ സ്റൊപിക്കുന്നതിനത് 
പദ്ധതി രൂപരീകരിക്കും. റപറൊതമരറൊമത്ത് 
വകുപ്ിററെ സഹറൊയഘത്റൊറട 50 കിഘ�റൊമരീ
്ർ ഇടഘവളകളിൽ റപറൊതഘടറൊയി�റ്റുകൾ 
സ്റൊപിക്കുന്നതിനറൊണത് പദ്ധതി. റമഘരേറൊഘപറൊ
ളി്ൻ ഏരിയകൾ രൂപരീകരിക്കുന്ന തിനറൊയി 

ജില്ലൊ പദ്തികൾ അുംഗരീകരി�
റപർറപെക്ടരീവത് പറൊനകൾ തയ്യറൊററൊക്കും. സം
സ്റൊനത്ത് നഗരഗ്റൊമറൊസൂത്രണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏഘകറൊപിപ്ിക്കുന്നതിനം 
വി�യിരുത്ന്നതിനം നഗര ഗ്റൊമറൊസൂത്രണ 
ഘബറൊർഡത് സ്റൊപിക്റൊനം ശുപറൊർശ റചയ്തു. 

ഓഘരറൊ ജില്ലയിലം ഘമറൊഡൽ ഗ്റൊമപഞ്റൊ 
യത്ത് സ്റൊപിക്കും. വിവിധ മറൊനദണ്ഡങ്ങളുറട 
അടിസ്റൊനത്ി�റൊണത് പഞ്റൊയത്കറള നി
ശ്ചയിക്കുക. 700 ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്കൾക്ത് 
ഐ. എസത്. ഒ അംഗരീകറൊരം �ഭിക്കുന്നതിനറൊ
വശ്യമറൊയ നടപടി സജ്വരീകരിക്കും. സ്മറൊർടെത് പഞ്റൊ
യത്ത്, സ്മറൊർടെത് മുനിസിപ്റൊ�ി്ി പദ്ധതി ജനങ്ങ
ളിറ�ത്ിക്കുന്നതത് കറൊര്യഷേമമറൊക്ണം. ഗ്റൊമ 
പഞ്റൊയത്കളിൽ ഒരു അസി. എൻജിനിയർ, 
രണ്ത് ഓവർസിയർ തസ്തികകൾ അനവദിക്കു
ന്നതിനള്ള ശുപറൊർശയം മുഘന്നറൊട്ടു വച്ിട്ടുണ്ത്. 
പറൊ�ിനള്ള സബത്സിഡി ഒരു കർഷകനത് ഒരു 
വർഷം പരമറൊവധി 30,000 രൂപ എന്ന പരിധി 
ഒഴിവറൊക്ണം. പ്രറൊഥമികറൊഘരറൊഗ്യ ഘകന്ദങ്ങ
ളിൽ തഘദ്ദശസ്റൊപനങ്ങൾ ഘഡറൊക്ടർമറൊറര നി
യമിക്കുന്ന നടപടി ഘവഗത്ി�റൊക്ണറമന്നത് 
ഘയറൊഗം അഭിപ്രറൊയറപ്ട്ടു.



വിവിധ വകുപ്പുകളില് 
നിന്പ് ബകമമാറി കിട്ടിയ 

അധികമാരങ്ങള് 
പ്രമാദയമാഗികമമാക്കുന്തില് 

െില തടസ്സങ്ങള് 
ഉണ്മാകുന്നുണ്പ്. 

ഇകമാര്യത്ില് വകുപ്പു
ദമധമാവികളും വകുപ്ിചല 

ജീവനകമാരും ആത്മ
പരിദശമാധന നടത്ണം. 

തദദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങദളമാടപ് 

ദതമാദളമാടുദതമാള് ദെരന്പ്  
പ്രവരത്ികമാന് 

പല വകുപ്പുകള്ക്കും  
ഇദപ്മാഴും മടിയമാണപ്.
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പുതമയള്ളതമറൊയ ബഹുവര്ഷ ഘപ്രറൊജക്ടുകള് 
തയ്യറൊററൊക്റൊന് ആസൂത്രണ സമിതി ഘനതൃതജ്വം 
നല്ണം. ജില്ലറൊ ആസൂത്രണ സമിതിയിറ� പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളില് നഗരസഭകള്ക്ത്  കുറച്ചുകൂടി 
പ്രറൊധറൊന്യം നഘല്ണ്തണ്ത്. ജില്ലറൊ പദ്ധതികള്ക്ത്  
നറൊം അംഗരീകറൊരം നഘല്ണ്തണ്ത്.

തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ വകുപ്ിനത് കരീഴില് അഞ്ചു
വകുപ്പുകള് പ്രഘത്യകം പ്രഘത്യകം പ്രവര്ത്ി 
ഘക്ണ് ആവശ്യമില്ല. പദ്ധതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
കൂടുതല് ചിടെയറൊയം കറൊര്യഷേമമറൊയം മുഘന്നറൊട്ടു 
റകറൊണ്ഘപറൊകുന്നതിനത് ഭരണത�ത്ില് വിവിധ 
വകുപ്പുകറള ഏഘകറൊപിപ്ിച്ത് ഒരു വകുപ്റൊക്റൊന് 
തരീരുമറൊനിക്കുകയം ഏഘകറൊപിത വകുപ്ിററെ 
അദ്ധ്യഷേനറൊയി പ്രിന്സിപ്ല് ഡയറക്ടററ നിയ
മിക്കുകയം റചയ്തിട്ടുണ്ത്. ജരീവനക്റൊരുറട 
ഏഘകറൊപനം മറൊത്രമല്ല പദ്ധതികളുറട ഏഘകറൊപ
നവം തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങളുറട പ്ര
വര്ത്നത്ിലള്ള ഏഘകറൊപനവം കൂടി സറൊധ്യ
മറൊക്റൊനറൊണത് തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സര് വ്വരീസിനത് 
രൂപംനല്റൊന് തരീരുമറൊനിച്തത്. ഘ�റൊക്ല് ഗവ
റമെറെത് കമേരീഷന് ഇതിനള്ള കരടത് ചടെങ്ങള് 
തയ്യറൊററൊക്കുകയറൊണത്. ഈ വര്ഷംതറന്ന 
ഏഘകറൊപിത സര് വ്വരീസത് നടപ്ി�റൊക്റൊന് കഴിയ
റമന്നറൊണത് പ്രതരീഷേിക്കുന്നതത്.

ഇന്ത്യയില് ഒരു സംസ്റൊനത്ം നറൊളിതവ
റര സംസ്റൊന വികസന കൗണ്സില് രൂപരീക
രിച്ിടെില്ല. ഇവിറടയള്ള സംസ്റൊന വികസന 
കൗണ്സി�ിററെ പ്രവര്ത്നം കൂടുതല് കറൊര്യ
ഷേമമറൊക്റൊന് സര്ക്റൊര് ഉഘദ്ദശിക്കുന്നു. കറൊര്ഷി
കഘമഖ�യിറ� മുരടിപ്ത് മറൊ്ണം, ഷേരീഘരറൊല്റൊദ 
നത്ില് സജ്വയം പര്യറൊപ്ത വകവരിക്ണം, 
സജ്വന്തമറൊയി ഭൂമിയം കിടപ്റൊടവമില്ലറൊത്വര്ക്ത്  
അതത് നല്ണം, ജ� ഘരേറൊതസ്സുകള് സംരഷേിക്
ണം, ഗ്റൊമങ്ങളുറട വികസനം ഉറപ്പുവരുത്
ണം, മറൊ�ിന്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ത് പരിഹറൊരമുണ്റൊക്
ണം, വിദ്യറൊഭ്യറൊസ, ആഘരറൊഗ്യഘമഖ�കളിറ� 
മുരടിപ്ത് മറൊ്ണം, പടെികജറൊതി – പടെികവര്ഗ്ഗ  
വിഭറൊഗങ്ങളുറട ഉന്നമനത്ിനതകുന്ന പ്രവര്ത്
നങ്ങള് കറൊ�വയ്കണം. ഇറതറൊറക് യറൊഥറൊര്ത്ഥ്യ
മറൊക്റൊന് സംസ്റൊന വികസന കൗണ്സി�ി
ററെ ശ്ദ്ധഘവണം.

പദ്ധതി പ്രവര്ത്നം പ്രതരീഷേിച്ത�ത്ി 
ഘ�ക്ത് ഉയരറൊത് സറൊഹചര്യത്ി�റൊണത് ഈ 
വര്ഷം മുതല് അതിനത് സമയക്രമം നിശ്ചയിച്
തത്. അതത് നല്ല ഫ�ം കറൊണുകയം റചയ്തു. 
എന്നറൊല് അടുത് വര്ഷം മുതല് പദ്ധതി പ്രവ
ര്ത്നത്ിനള്ള സമയക്രമം കര്ശനമറൊയി പറൊ
�ിക്റൊന് തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങള് 

തയ്യറൊററൊഘയ പറ്റൂ.
നി�വിലള്ള പഞ്റൊയത്ത് നിയമത്ിറ� 

പ� വ്യവസ്കളും മുനിസിപ്ല് നിയമത്ി�ില്ല 
എന്നത് പ�രും ചൂണ്ിക്റൊണിച്ിട്ടുണ്ത്. ഈ കുറവത് 
പരിഹരിക്കുന്നതിനത് സര്ക്റൊര് നടപടി സജ്വരീക
രിക്കുന്നതറൊണത്. നി�വിലള്ള നിയമങ്ങള് കറൊ�റൊ
നസൃതമറൊയി പരിഷ്കരിക്കുന്നതമറൊണത്.

നിയമം ഉണ്റൊക്ിയിട്ടുറണ്ങ്കിലം അതത് നട
പ്ി�റൊക്കുന്നതിനറൊവശ്യമറൊയ ചടെങ്ങള് രൂപരീകരി
ക്കുന്നതിറ� കറൊ�തറൊമസം വിമര്ശനത്ിനത് 
വിഘധയമറൊയിട്ടുണ്ത്. പദ്ധതി രൂപരീകരണനിര് വ്വ 
ഹണ ചടെങ്ങള് രൂപരീകരിക്റൊനണ്റൊകുന്ന കറൊ�
തറൊമസം ഒഴിവറൊഘയ പറ്റൂ. ആവശ്യമറൊയ ചടെങ്ങള് 
രൂപരീകരിക്കുന്നതിനള്ള നടപടികള് ബന്റപ്
ടെവര് സജ്വരീകരിഘക്ണ്തറൊണത്.

വിവിധ വകുപ്പുകളില് നിന്നത് വകമറൊറി 
കിടെിയ അധികറൊരങ്ങള് പ്രറൊഘയറൊഗികമറൊക്കു 
ന്നതില് ചി� തടസ്സങ്ങള് ഉണ്റൊകുന്നുണ്ത്. ഇക്റൊ
ര്യത്ില് വകുപ്പുഘമധറൊവികളും വകുപ്ിറ� ജരീവ
നക്റൊരും ആത്പരിഘശറൊധന നടത്ണം. 
തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങഘളറൊടത് ഘതറൊഘളറൊ
ടുഘതറൊള് ഘചര്ന്നത്  പ്രവര്ത്ിക്റൊന് പ� വകുപ്പു
കള്ക്കും  ഇഘപ്റൊഴം മടിയറൊണത്. അധികറൊരവിഘക
ന്ദരീകരണത്ിററെ വിജയം കുടിറകറൊള്ളുന്നതത് 
തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങളിലൂറട ജനപ്ര
തിനിധികളും ജരീവനക്റൊരും മറ്റു വകുപ്പുകളില് 
നിന്നത് വന്നവരും ഒന്നിച്ചു പ്രവര്ത്ിക്കുഘ്റൊ 
ഴറൊണത്. മറ്റുവകുപ്പുകളിറ� ജരീവനക്റൊറരക്കൂടി 
ഉള്റപ്ടുത്ിയള്ള തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ റപറൊത
സര് വ്വരീസത് രൂപരീകരിക്കുന്നതിലൂറട മറൊത്രഘമ ഈ 
പ്രശ്നം പരിഹരിക്റൊന് കഴിയൂ എന്നു കരുതന്നവ
രുണ്ത്.

എന്തറൊയറൊലം തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപന
ങ്ങറള ജനസൗഹൃദമറൊക്കുന്നതിനം ഘഷേമപരി
പറൊടികളുറടയം വികസനത്ിററെയം ഘകന്ദങ്ങ
ളറൊക്കുന്നതിനമുള്ള സറൊദ്ധ്യമറൊയ എല്ലറൊ 
നടപടികളും സജ്വരീകരിക്കുറമന്നത് ഉറപ്പുതരുന്നു. 
ഘകരളത്ിറ� അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണറത് 
ഒരു പുതിയ വിതറൊനത്ിഘ�ക്ത് ഉയര്ത്റൊനള്ള 
സറൊദ്ധ്യമറൊയ എല്ലറൊ നടപടികളും സര്ക്റൊര് സജ്വരീ
കരിക്കുന്നതറൊണത്.

ഘസ്റ്റ്ത് റഡവറ�പത്റമറെത് കൗണ്സി�ിററെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഘകരളത്ിററെ  സമഗ് വികസ
നത്ിനം തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങളുറട 
ശറൊക്രീകരണത്ിലൂറട അധികറൊര വിഘകന്ദരീക
രണത്ിററെ  പുത്നധ്യറൊയം രചിക്കുന്നതിനം 
സഹറൊയകരമറൊവറടെ എന്നറൊശംസിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം 
വതക്റൊടത് ഗവണ്റമറെത് ഗസ്റ്റത് 
ഹൗസില് നടന്ന സംസ്റൊന 

വികസന സമിതി ഘയറൊഗത്ില് 
മുഖ്യമന്തി നടത്ിയ 

പ്രസംഗത്ില് നിന്നത്



പഞ്ോയത്ത് ദകി�ോന�ോഷജം 

ആന�ോഷനവള�സെ
അ�ഭവങ്ങളകി�സെ... 

റപരിന്തല്മണ്ണയില് നടന്ന 
സംസ്റൊനത� പഞ്റൊയത്ത് 
ദിനറൊഘ�റൊഷ പരിപറൊടി മന്തി 
ഘഡറൊ.റക.ടി.ജ�രീല് 
ഉദത്�റൊടനം റചയ്യുന്നു.
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ഘകരള ചരിത്രത്ിറ� കനറപ്ടെ ജനകരീയ 
വികസനപ്രക്രിയയം പ്രസ്റൊനവമറൊയ 

ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ ഉപജ്ഞറൊതറൊവറൊയ 
പ്രഥമ ഘകരള മുഖ്യമന്തിയം ദരീർ�ദർശിയമറൊയ 
ഇ.എം.എസിററെ ജനനത്റൊല് മഹതജ്വറപ്ടെ 
മണ്ണറൊണത് റപരിന്തല് മണ്ണ. മറൊമറൊങ്കത്ിററെ 
റപരും തല്ലത്    നടന്ന മണ്ണറൊണത് റപരിന്തല്മണ്ണ
യറൊയറതന്നും തമിഴത് നറൊടെില് നിന്നു വന്ന കച്വ
ടക്റൊർ യറൊത്രറൊമഘദ്ധ്യ ഇടത്റൊവളമറൊക്ിയതവഴി 
വ�ിയ ആൾക്റൊരും പ്രശസ്തരും ജരീവിച്ിരുന്ന 
മണ്ണത് - റപരും തവ� മണ്ണത്-റപരിന്തല് മണ്ണയറൊ
യി രൂപറപ്ടെറതന്നും രണ്ഭിപ്രറൊയമുണ്ത്. എന്തറൊ
യറൊലം ചരിത്രം തടിക്കുന്ന നിരവധി ഓർമേകൾ 
ഈ മ�മറൊയി ബന്റപ്ട്ടുണ്ത്. ഇവിറട വച്റൊണത് 
2018 റ�  ബഹുത�വിജ്ഞറൊന വിഘനറൊദക്രിയറൊ
ത്ക പരിപറൊടികളറൊല് സ്ന്നമറൊയ പഞ്റൊയ
ത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷം റകറൊണ്റൊടറപ്ടെതത്. ചിന്തക
ളും ആശയങ്ങളും �ളിതമറൊയി വിനിമയം 
റചയ്യറപ്ടെ റസമിനറൊറുകൾ, ഉജ്ജജ്വ�മറൊയി തട

ക്മിടെ ഉദത്�റൊടന സഘമേളനം, പുതിയ സറൊദ്ധ്യ
തകറള  പരിചയറപ്ടുത്ിയ എകത് സിബിഷൻ, 
ചർച്കൾ സ്ന്നമറൊക്ിയ 
പ്രതിനിധിസഘമേളനം, ആസജ്വറൊദ്യകരവം ഹൃദയ
പെർശിയമറൊയ ക�റൊപരിപറൊടികൾ, പുത്ൻ പ്ര
തരീഷേകളുമറൊയി പിരിയറൊൻ പ്രഘചറൊദനഘമകിയ 
സമറൊപനസഘമേളനം. ഇവറയല്ലറൊം റകറൊണ്ത് 
ദിനറൊഘ�റൊഷം നടന്ന ഷിഫ കൺറവൻഷൻ 
റസറെർ കർമേമുഖരിതമറൊയി.

ന്ഫ�വരി 18 ആബഘലാ്ത്തുടക്കും
ഘകരള ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് അഘസറൊസിഘയ

ഷൻ പ്രസിഡറെത് റക.തളസി ടരീച്ർ ആഘ�റൊഷ
പരിപറൊടിക്കുളള ഔപചറൊരികത്ടക്ം പതറൊക 
ഉയർത്ിറക്റൊണ്ത് നിർവ്വഹിച്ചു. ഉദത്�റൊടന 
സഘമേളനത്ിററെ മുഘന്നറൊടിറയഘന്നറൊണം 
''ഘകരളം ഘകരളം ഘകളിറകറൊട്ടുയരുന്ന ഘകരളം'' 
എന്ന പറൊടെത് ഹറൊളില് ഒരു പുതിയ ഉന ത്ഘമഷം 
പകർന്നു. തഞ്ററെയം പൂന്തറൊനത്ിററെയം ഘമ
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ല്�രിററെയം ഘമറൊയിൻകുടെി വവദ്യരുറടയം 
കറൊവ്യസുരഭി�ക്റൊറ്റും മറൊമറൊങ്കത്ിററെയം 
മ�ബറൊർ ക�റൊപത്ിററെയം സ്മരണകളും തടിച്ചു 
നില്ക്കുന്ന മണ്ണത് പകർന്ന ധന്യത വളറര 
വലതറൊണത്. ഏ്വം കൂടുതല് ത്രിത� പഞ്റൊയ
ത്കളുളള ജില്ലയറൊണത് മ�പ്പുറം എന്ന വസ്തുതയം 
ഓർമേയിറ�ത്ി. 

ഉദത്�റൊടന സഘമേളനത്ിററെ  അദ്ധ്യഷേപ്ര
സംഗത്ില് മന്തി ഘഡറൊ.റക.ടി. ജ�രീല് വകുപ്പു
സംഘയറൊജനത്ിററെ അനിവറൊര്യതറയപ്്ി 
എടുത്പറഞ്ഞു. പുതിയ സർക്റൊർ അധികറൊര
ത്ി ഘ�റിയ ഘശഷം ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന നിരവധി 
തസ്തികകളില് നിയമനം നടത്ിയ കറൊര്യം 
മന്തി ഓർമേിപ്ിച്ചു. വകുപ്പു സംഘയറൊജനത്ിററെ 
ഭറൊഗമറൊയി പ്രിൻസിപ്ല്  ഡയറക്ടററ നിയമിച്
കറൊര്യം അഘദ്ദഹം അറിയിച്ചു. സജ്വറൊഗതം പറഞെ
തത് അഘസറൊസിഘയഷൻ ജനറല് റസക്രടെറി പി.
വിശജ്വംഭരപണിക്രറൊണത്.

അധികറൊരം �ഹരിയല്ല ചുമത�യം ബറൊധ്യ
തയമറൊറണന്നത് ഹൃദയത്ിഘ�ക്ത് ഉണർത്ിച്ചു
റകറൊണ്റൊണത് ഘകരള നിയമസഭറൊ പെരീക്ർ പി.
ശ്രീരറൊമകൃഷ്ണൻ ഉദത്�റൊടനപ്രസംഗം തടങ്ങിയതത്. 
അധികറൊരപ്രഘയറൊഗം �ളിതവതത്കരിക്ണറമ
ന്നും ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ ഫ�പഠനം 
നറമേ മുഘന്നറൊട്ടു നയിക്റൊനളള റവളിച്മറൊക്ണ
റമന്നും അഘദ്ദഹം പറഞ്ഞു. പങ്കറൊളിത് ജനറൊധി
പത്യത്ിലൂറട എടുക്കുന്ന തരീരുമറൊനങ്ങൾ 
നറൊടിററെ വികറൊരത്ിററെ പരിഘഛദനമറൊകണറമ
ന്നും ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ കറൊതല് ഉൾ
റക്റൊണ്ത് അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണം പ്രഘയറൊഗ
റത് കൂടുതല് സർഗ്ഗറൊത്കമറൊക്ണറമന്നും 
പെരീക്ർ സൂചിപ്ിച്ചു.

ഉദത്�റൊടന സഘമേളനത്ില് ആശംസയർ
പ്ിച്ചു റകറൊണ്ത് ജില്ലറൊ പഞ്റൊയത്ത് പ്രസിഡറെത് സത് 
ഘചംബർ റചയർമറൊൻ വി.റക.മ�, മ�പ്പുറം 
ജില്ലറൊ പഞ്റൊയത്ത് പ്രസിഡറെത് ഐ.പി.ഉണ്ണികൃ
ഷ്ണൻ, ഗ്റൊമവികസന കമേരീഷണർ റക.രറൊമച

ന്ദൻ ഐ.എ.എസത്, ഘ്റൊക്ത് പഞ്റൊയത്ത് 
അഘസറൊസിഘയഷൻ പ്രസിഡറെത് ആർ.സുഭറൊഷത്, 
ഘകരള ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് അഘസറൊസിഘയഷൻ 
റസക്രടെറിമറൊരറൊയ എച്ത്.മുഹമേദത് നിയറൊസത്, 
അബ്ദുല് ജ�റൊർ, മ�പ്പുറം ജില്ലറൊ പ്രസിഡറെത് 
എ.റക.നറൊസർ എന്നിവർ സംസറൊരിച്ചു. പഞ്റൊ
യത്ത് ഡയറക്ടർ പി.ഘമരിക്കുടെി ഐ.എ.എസത് 
നന്ദി പ്രകറൊശിപ്ിച്ചു.

പഞ്റൊയത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷത്ിററെ മുഖ്യ 
ആകർഷകമറൊയ റസമിനറൊറിററെ ഇത്വണറത് 
വിഷയം ''നവഘകരളം-വിവിധ മിഷനകൾ'' എന്ന
തറൊയിരുന്നു. റസമിനറൊറിനത് അഡജ്വ.റക.തളസിടരീ
ച്ർ സജ്വറൊഗതം പറഞ്ഞു. ഘഡറൊ. റക.എൻ.ഹരി�റൊല് 
അധ്യഷേത  വഹിച്ചു. ഘഡറൊ.റക.എൻ.ഹരി�റൊല് 
തററെ അദ്ധ്യഷേപ്രസംഗത്ില് പ്രറൊഘദശിക 
ഗവൺറമന്റുകറള ശറൊക്രീകരിഘക്ണ്തിററെ പ്രറൊ
ധറൊന്യം എടുത്പറഞ്ഞു. 

ധനകറൊര്യവകുപ്പു മന്തി ഘഡറൊ.ടി.എം.
ഘതറൊമസത് ഐസകത് ആണത് റസമിനറൊർ ഉദത്�റൊട
നം റചയ്തതത്. അധികറൊര വിഘകന്ദരീകരണം അവ
സറൊനിക്കുന്നില്ലറൊറയന്നും ജില്ലറൊ പദ്ധതി രൂപരീക
രണം സമഗ്മറൊക്ണറമന്നും  ഉദത്�റൊടന പ്രസം 
ഗത്ില് അഘദ്ദഹം പറഞ്ഞു. 

തററെ സജ്വതസിദ്ധമറൊയ വശ�ിയിലളള നർ
മേപ്രഭറൊഷണം റകറൊണ്ത് മുൻ മന്തി കുടെി അഹമേ
ദത് കുടെി സദസ്സിറനറയറൊന്നറൊറക വകയ്യിറ�ടുത്. 
ജനകരീയറൊസൂത്രണം സർവ്വഘരയം ഒന്നിച്ചുറകറൊണ് 
ഘപറൊകണറമന്നത് അഘദ്ദഹം അഭിപ്രറൊയറപ്ട്ടു.

ഹരിതഘകരളം മിഷൻ ഉപറൊദ്ധ്യഷേ ഘഡറൊ.ടി.
എൻ. സരീമയറൊണത് വിഷയറൊവതരണം നടത്ിയ
തത്. ഭൂപരിഷത് കരണം ഘപറൊറ� സറൊഷേരതറൊ പ്ര
സ്റൊനം ഘപറൊറ� മഹത്രമറൊണത് ജനകരീയറൊസൂ
ത്രണറമന്നും മിഷനകൾ മറൊ്ം സൃഷ്ടിക്കുന്നു 
റണ്ന്നും ടി.എൻ.സരീമ പറഞ്ഞു.

ആർദ്ം മിഷൻ ഡിപ്റൊർട്ടുറമറെത് ഡയറക്ടർ 
സി.റക.ജഗദരീശൻ, റപറൊതവിദ്യറൊഭ്യറൊസ സംര
ഷേണയജ്ഞം കൺസൾടെറെത് ഘഡറൊ.സി.രറൊമകൃ
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ഷ്ണൻ, കി� ഡയറക്ടർ ഘജറൊയത് ഇളമൺ എന്നിവർ 
സംസറൊരിച്ചു. ഘകരള ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് അഘസറൊ
സിഘയഷൻ എകത് സികയൂടെരീവത് കമേി്ി അംഗം 
അഡജ്വ.ഇ.സിന്ധു നന്ദി പറഞ്ഞു. 

ഔപചറൊരിക പ്രസംഗങ്ങളിറ� വറൊചറൊഘടറൊപ
ങ്ങളല്ല, പ്രറൊഘയറൊഗിക ബുദ്ധിയറട കണിശതയ
ളള അവതരണങ്ങളറൊണത് റസമിനറൊറിറന പുതമ
യറൊർന്നതം ധന്യവമറൊക്ിയതത്. 

17-റൊം തരീയതി സന്്യ മുതല് നടന്ന ക�റൊ
വിരുന്നത് എല്ലറൊ പ്രതിനിധികളുറടയം മറൊനഘസറൊ
ല്ലറൊസത്ിനത് നിറഘവകി. ജരീവനക്റൊർ അവതരി
പ്ിച് വിവിധ ക�റൊപരിപറൊടികൾ, ഘകരള 
ക�റൊമണ്ഡ�ത്ിററെ ആകർഷകമറൊയ ''എററെ 
ഘകരളം നൃത്ശില്ം'' തിരൂരങ്ങറൊടി പി.എസത്.
എം ഘകറൊഘളജിററെ റമയത് വഴക്ത്ിററെയം പറൊ
റടെറൊരുമയറടയം നിദർശനമറൊയ ഘകറൊല്ക്ളിയം 
ദഫ്മുട്ടും ആഘ�റൊഷറത് കുളിർമയള്ളതറൊക്ി. 
മന്തിമറൊരുറടയം ഉഘദ്യറൊഗസ്രുറടയം തനിപ്ക
ര്പ്റൊയ ഛറൊയറൊചിത്രങ്ങള് വരച്ത് സമേറൊനിച് 
ഊര്ങ്ങറൊടെിരി ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് ജരീവനക്റൊരന് 
ശ്രീകുമറൊര് സഘമേളനത്ില് ശ്ഘദ്ധയനറൊയി.

19-റൊം തരീയതി രറൊവിറ� പ്രതിനിധി സഘമേ
ളനം തടങ്ങുന്നതിനത് മു്ത് തറന്ന സഘമേളന 
നഗരിറയ ജരീവനക്റൊർ ഗറൊനങ്ങൾ റകറൊണ്ത് സു
ഖദമറൊക്ി.

പ്രതിനിധിസഘമേളനത്ിനത് അഡജ്വ. റക. 
തളസി ടരീച്ർ അദ്ധ്യഷേത വഹിച്ചു. ഉദത്�റൊടനം 
നടത്ിയതത് ഘകരളത്ിററെ പടെികജറൊതി-പടെിക
വർഗ്ഗ ഘഷേമവകുപ്ത് മന്തി എ.റക.ബറൊ�നറൊണത്. 
ചരിത്രത്ിറ� ഈടുവയ്ത്പുകറളപ്്ി മഘനറൊഹ
രവം ഹ്രസജ്വവമറൊയ പ്രസംഗമറൊണത് എ.റക.
ബറൊ�ൻ നടത്ിയതത്.

ജനകരീയറൊസൂത്രണം ഇന്നത് പരരീഷേണങ്ങറള
യം റവല്ലുവിളികറളയം ഘനരിടുന്നതറൊയി 
അഘദ്ദഹം പറഞ്ഞു. എന്നറൊലം ഇന്ത്യയ്കറൊറക മറൊ
തൃകഘയകറൊൻ ഘകരളത്ിനത് കഴിഞെിട്ടുണ്ത്. 
എസത്.സി/എസത്.്ി ഘമഖ�കളില് പ്രറൊഘദശിക 
സർക്റൊരുകൾക്ത് കൂടുതല് ഉത്രവറൊദിത്മു
റണ്ന്നും മന്തി ഊന്നിപ്റഞ്ഞു. ഫണ്ത് റച�വ
ഴിക്റൊത് തഘദ്ദശസ്റൊപനങ്ങൾറക്തിറര നട
പടിറയക്കുറിച്ത് ആഘ�റൊചിക്കുന്നുറണ്ന്നത് 
അഘദ്ദഹം സൂചിപ്ിച്ചു.

പ്രതിനിധി സഘമേളനത്ിനത് ഘമറൊഡഘറ്ർ 
ആയിരുന്ന തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ വകുപ്ത് അഡരീ
ഷണല് ചരീഫത് റസക്രടെറി ്ി.റക.ഘജറൊസത് 
ഐ.എ. എസത്-ററെ പ്രസംഗം പ്രൗഢഗംഭരീരവം 
കറൊര്യമറൊത്രപ്രസക്വമറൊയിരുന്നു. ഒഘര �ഷേ്യ

ഘബറൊധഘത്റൊറട ഒറത്റൊരുമഘയറൊറട അധികറൊരി
കളും ഉഘദ്യറൊഗസ്രും ഒന്നിച്ചുനരീഘങ്ങണ്തിററെ 
പ്രറൊധറൊന്യം തററെ പ്രസംഗത്ിലടനരീളം 
അഘദ്ദഹം എടുത്പറഞ്ഞു. വഘയറൊജഘനറൊന്മുഖവം 
നയൂതനവമറൊയ പദ്ധതികൾ ജനകരീയം കൂടിയറൊ
ക്ി മറൊ്റൊൻ നമേൾ ശ്മിക്ണം. തടർന്നത് പ്രതി
നിധികളുറട വവവിധ്യമറൊർന്ന ഘചറൊദ്യങ്ങൾക്കും 
സംശയങ്ങൾക്കും ് ി.റക.ഘജറൊസത് ഐ.എ. എസത് 
ഉൾറപ്റടയളള ഉഘദ്യറൊഗസ്ർ വ്യക്വം തൃപ്ിക
രവമറൊയ മറുപടികൾ നല്കി.

പഞ്റൊയത്ത് ഡയറക്ടർ പി.ഘമരിക്കുടെി 
ഐ.എ.എസത്, തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ വകുപ്ത് ചരീഫത് 
എഞ്ിനരീയർ പി.ആർ.സജികുമറൊർ, വ�ഫത് 
മിഷൻ സി.ഇ.ഒ ഘഡറൊ.അദരീ� അബ്ദുളള ഐ.എ-
.എസത്, കുടുംബശ്രീ എകത് സികയൂടെരീവത് ഡയറക്ടർ 
എസത്.ഹരികിഘഷറൊർ ഐ.എ.എസത്, ഐ.
റക.എം പ്രതിനിധി ബി.എസത്. നരീ�കണ്ഠൻ, 
എന്നിവർ പ്രതിനിധികളുറട പ്രതികരണങ്ങൾക്ത് 
മറുപടിഘയകി.

മൂന്നത് ദിവസമറൊയി റപരിന്തല്മണ്ണയറട റപ
രുമയത് റക്റൊപ്ം ച�നറൊത്കവം ഘശ്ഷ്ഠവികറൊര 
സ്ന്നവമറൊയ നിമിഷങ്ങൾ സമേറൊനിച് പഞ്റൊ
യത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷം അതിററെ ഗംഭരീരമറൊയ 
പരിസമറൊപ്ിയിഘ�ക്ത് ചുവടുറവയ്ക്കുന്ന സമറൊപന
സഘമേളനം 19 നത് ഉച്യ്കത് രണ്ത് മണിക്ത് സമറൊരം
ഭിച്ചു. സഘമേളനത്ിഘ�ക്ത് ഏവർക്കും സജ്വറൊഗത
ഘമറൊതിറക്റൊണ്ത് അഡജ്വ.പി.വിശജ്വംഭരപണിക്ർ 
സംസറൊരിച്ചു. മങ്കട എം.എല് .എ മഞെളറൊംകുഴി 
അ�ിയറൊയിരുന്നു അധ്യഷേൻ.

ജനകരീയറൊസൂത്രണം നടപ്റൊക്കുന്നതില് ആദ്യ
കറൊ�ത്ണ്റൊയിരുന്ന തറൊല്പര്യം എല്ലറൊയത് ഘപ്റൊ
ഴം നി�നിർത്റൊൻ നറൊം വളറര ശ്ദ്ധിക്ണറമന്നത് 
അദ്ധ്യഷേൻ പറഞ്ഞു. 

സമറൊപനസഘമേളനം ഉദത്�റൊടനം റചയ്തതത് 
മന്തി ഘഡറൊ. റക.ടി.ജ�രീ�റൊയിരുന്നു.

തടർന്നത് സജ്വരറൊജത്ഘരേറൊഫി, മഹറൊത്റൊ ഘരേറൊഫി, 
വിശിഷ്ട ഘസവനത്ിനളള പുരസത് കറൊരം എന്നിവ 
വിതരണം റചയ ത്ത. ദിനറൊഘ�റൊഷഘത്റൊടനബ
ന്ിച്ത് നടത്ിയ കജ്വിസത് മത്സരവിജയികൾക്കും 
സത് ഘപറൊർടത് സത് മത്സരവിജയികൾക്കും പുരസത് കറൊ
രങ്ങൾ സമർപ്ിച്ചു. 

സമറൊപന സഘമേളനത്ിനത് മ�പ്പുറം പഞ്റൊ
യത്ത് റഡപയൂടെി ഡയറക്ടർ റക.മുരളരീധരന്  നന്ദി 
പറയഘ്റൊൾ മൂന്നത് ദിവസമറൊയി അ�യടിച് പ്ര
ഘചറൊദനതരംഗങ്ങളറൊല് സജ്വന്തം കർമേഘമഖ�യി
ല് തടർച് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനളള കരുത്മറൊയറൊണത് 
പ്രതിനിധികൾ പിരിഞ്ഞുഘപറൊയതത്. 

പഞ്റൊയത്ത് നയൂസത് സര് വ്വരീസത്
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നമ്മുറട രറൊജ്യത്ത് ഏ്വം അധികം അധി
കറൊരങ്ങള് വകമറൊ്ം റചയ്യറപ്ടെ ഒരു സം

സ്റൊനമറൊണത് ഘകരളം. അധികറൊരവിഘകന്ദരീകര
ണം റകറൊണ്ത് എന്തറൊഘണറൊ �ഷേ്യം വയ്ക്കുന്നതത് 
അതത് ഏതറൊണ്ത് സമ്പൂര്ണ്ണമറൊയി പറൊ�ിക്റപ്ടെി
ട്ടുള്ള ഘദശറമന്ന ഖ്യറൊതിയം നമുക്വകറൊശറപ്ടെ
തറൊണത്. ജനകരീയറൊസൂത്രണം അധികറൊരവിഘകന്ദരീ
കരണറത് ജനങ്ങള്ക്നഭവഘവദ്യമറൊക്കുകയ 
ണ്റൊയി. പത്ിരുപതത് വര്ഷറത് ജനകരീയറൊസൂ
ത്രണത്ിററെ പ്രയറൊണം ഒരു തറൊല്ര്യമില്ലറൊയ്മ ആ 
രംഗത്ണ്റൊക്ിയിരുന്നു. അതിററെ പുനര്ജരീവന് 
ഈ സര്ക്റൊര് പ്രഖ്യറൊപിച്ചു. അതനസരിച്റൊണത് 
നടപ്പു സറൊ്ത്ിക വര്ഷത്ില് ചി�വറൊക്കുന്ന
തിനത് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്തത്. അതത് 
ഭംഗിയറൊയി പറൊ�ിക്റൊന് സറൊധിച്ചു. 

ഇനിയം ഒരുപറൊടത് മുഘന്നറൊടെത് ഘപറൊഘകണ്തണ്ത്. 
അതിനത് നമ്മുറട പ്രയറൊസങ്ങള് എന്തറൊഘണറൊ, 
അറതല്ലറൊം മറൊറ്റുന്നതിനത് എറന്തറൊറക്യറൊഘണറൊ 

റചഘയ്യണ്തത് അറതല്ലറൊം ഭരണത�ത്ില് റച
യ്തുറകറൊണ്ിരിക്കുകയറൊണത്. കഴിഞെ ഒരു വര്ഷം 
തഘദ്ദശസ്റൊപനങ്ങറള സംബന്ിച്ിടഘത്റൊളം 
പ്രയറൊസങ്ങളുറടയം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുറടയം കറൊ�മറൊ
യിരുന്നു. ജരീവനക്റൊരുറട അഭറൊവം തറന്നയറൊയി
രുന്നു മുന്നിറ� വില്ലന്. അറതറൊരുപരിധിവറര 
പരിഹരിക്റൊന് സറൊധിച്ചു. ഈ വര്ഷം 179 റസ
ക്രടെറിമറൊരുറട ഒഴിവകളുണ്റൊയിരുന്നു. ഇഘപ്റൊള് 
6 റസക്രടെറിമറൊരുറട ഒഴിവകള് മറൊത്രഘമ സം
സ്റൊനത്ത് നി�വില് ഉള്ളൂ. ഈ 6 ഒഴിവകളും 
ഡിപിസി കൂടി പ്രഘമറൊഷന് വഴി നികത്ന്നതി
നള്ള നടപടികള് എടുത്വരുന്നു. പഞ്റൊയത്ത് 
വകുപ്ില് ഏതറൊണ്ത് 2848 ഘപറര റപ്രറൊഘമറൊടെത് 
റചയ്തത് വിവിധ തസ്തികകളില് നിഘയറൊഗിക്കുകയ
ണ്റൊയി. അസിസ്റ്ററെത് റസക്രടെറിമറൊരുറട ഒഴിവക
ള് നമ്മുറട സംസ്റൊനത്ത് ഇഘപ്റൊള് 5 എണ്ണം 
മറൊത്രമറൊണത്. രണ്ത് അക്ൗണ്ന്റുമറൊരുറട ഒഴിഘവ 
സംസ്റൊനത്ത് നി�വിലള്ളൂ. സരീനിയര് ക്ലര്ക്കു
മറൊരുറട 10 ഒഴിവകളറൊണത് ഇഘപ്റൊള് പഞ്റൊയത്ത് 
ഘമഖ�യില് നി�നില്ക്കുന്നതത്. ഘജറൊയിറെത് ഡയറ
ക്ടര്മറൊര് 3 എണ്ണം, റഡപയൂടെി ഡയറക്ടര്മറൊര് 14 
എണ്ണം, അസിസ്റ്ററെത് ഡയറക്ടര്മറൊര് ഒറരണ്ണവമറൊ
ണത് ഒഴിവള്ളതത്. എഞ്ിനരീയര്മറൊരുറട ഘപറൊസ്റ്റുക
ള് ഘവക്റെറൊയിക്ിടന്നതത് പദ്ധതി നിര് വ്വഹണ
റത് പ്രതികൂ�മറൊയി ബറൊധിച്ിരുന്നു. സംസ്റൊ 
നത്ത് തഘദ്ദശസ്റൊപനങ്ങള്ക്റൊയി സൃഷ്ടിച് 
എഇ മറൊരുറട (അസിസ്റ്ററെത് എഞ്ിനരീയര്) ഘപറൊ
സ്റ്റുകളുറട എണ്ണം 1098 ആണത്. 961 ഘപര് വിവിധ 
തഘദ്ദശസ്റൊപനങ്ങളി�റൊയി ഘജറൊ�ി റചയ്യുന്നു. 
137 എഇ മറൊരുറട ഒഴിവകളറൊണത് ഇഘപ്റൊള് 
ഉള്ളതത്. ഇതില് 89 ഘപറര പിഎസത് സി വഴി 
നിയമനം നടത്ി വരികയറൊണത്. 35 എഇ മറൊര് 
ശൂന്യഘവതനറൊവധി എടുത്ത് വിഘദശത്ത് ഘജറൊ�ി 
റചയ്യുന്നു. 9 ഘപര് റഡപയൂഘടെഷനി�റൊണത്. 4 ഘപര് 
സസത് റപന്ഷനില്. ഫസ്റ്റത് ഘഗ്ഡത് ഓവര്സിയ
ര്മറൊര് റമറൊത്ം 875 ആണത്. ഇതില് 670 എണ്ണം 
ഫില്ല ത് ഡത് ആണത്. 192 ഒഴിവകളുണ്ത്. ഇതില് 
ഘകസുകളുമറൊയി ബന്റപ്ടെത് 162 ഘപരുറട റപ്രറൊ
ഘമറൊഷന് തടസ്സറപ്ട്ടു കിടക്കുന്നതറകറൊണ്ത് 
നമുക്ത് പുതിയ നിയമനങ്ങള് നടത്റൊന് കഴിയ
ന്നില്ല. ഒരു മറൊസത്ിനള്ളില് ഘകസുകളുറട കറൊ
ര്യത്ില് ഒരു അന്തിമ തരീരുമറൊനം ഉണ്റൊക്റൊന് 
കഴിയം എന്നറൊണത് പ്രതരീഷേിക്കുന്നതത്. പിഎസത്.

മോറ്റങ്ങൾക്ോയകി മ�സ്ോരുക്ോജം
ബഡലാ. ന്െ.ടി. ജലീൽ

തദദേശസ്വയംഭരണ 
വകുപ്ിനപ് നവമുഖം 

നല്കുന്തില് വിജയിച 
മന്തിയമാണപ് 

ദ�മാ.ചക.ടി. ജലീല്. 
വിദശഷണങ്ങള് 
ആവശ്യമില്ലമാത് 
ചക.ടി. പറയുന്നു

അടുത് പഞ്മായത്പ് 
േിനമാദ�മാഷമമാവുദ്മാദേക്കും 

നമ്മുചട �ിപ്മാരട്ടപ്ചമന്പ് 
ഒന്മായി കേിഞ്ിരിക്കും.
അതിചന് മുദന്മാടിയമായി 
പ്രിന്സിപ്ല് �യറക്ടചറ 

സരകമാര നിയമിച്ചു 
കേിഞ്ഞു. പഞ്മായത്പ്, 

മുനിസിപ്മാലിറ്ി, 
ദകമാരപ്ദറഷന്, 
ടൗണ്പമാനിങപ് 

�ിപ്മാരട്ടപ്ചമന്പ്, 
എഞ്ിനീയറിങപ് വിംഗപ് 

ഇചതല്ലമാം ഒരു 
�ിപ്മാരട്ടപ്ചമന്പ് ആകും. 
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സി വഴി 10 ഘപര് ഫസ്റ്റത് ഘഗ്ഡത് ഓവര്സരീയര്മറൊ
രറൊയിരിക്കുകയറൊണത്. റസക്റെത് ഘഗ്ഡത് ഓവര്സരീ
യര്മറൊര് 820 ആണത്. 753 എണ്ണം അതില് 
ഫില്ലത് ഡത് ആണത്. ഘവക്റെറൊയി കിടക്കുന്നതത് 67 
എണ്ണമറൊണത്. പി.എസത്.സിയില്നിന്നും അഡജ്വ
യത്സത് റമഘമേറൊ അയച്ത് ഈ ഘവക്ന്സികള് 
നികത്ന്നതിനള്ള നടപടികള് പൂര്ത്ിയറൊയി 
വരുന്നു. ഘതഡത് ഘഗ്ഡത് ഓവര്സരീയര്മറൊര് 699 
ഘപര് ഫില്ലത് ഡത് ആണത്. എഎക്ിമറൊര് 233 എണ്ണ
മറൊണത്. അതില് 230 ഫില്ലത് ഡത് ആണത്. റപ്രറൊഘമറൊ
ഷനമറൊയി ബന്റപ്ടെറൊണത് മൂന്നുഘപരുറട 
നിയമനം നടക്റൊത്തത്. എക്ികയൂടെരീവത് എഞ്ി
നരീയര്മറൊര് 50 ഘപരില് 50 ആളുകളും സര് വ്വരീസി
ല് ആണത്. സൂപ്രണ്ിങത് എഞ്ിനരീയര്മറൊരില് 10 
ഘപരില് 9 ഘപരും നി�വിലണ്ത്. ഒന്നുമറൊത്രമറൊണത് 
ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതത്. എഞ്ിനരീയര്മറൊരുറട 
കുറവത് നമുക്ത് ഒന്നു രണ് മറൊസത്ിനള്ളില് പൂ
ര്ണ്ണമറൊയം തരീര്ക്റൊന് കഴിയം. ഓഘരറൊ ജില്ലക
ളിലം റമറൊത്ം ഘവക്ന്സികറളടുത്ത് അതറൊതത് 
ജില്ലക്റൊര്ക്ത് അവരുറട ജില്ലകളില് നിയമനം 
നല്കുന്നതിനം അധികം വരുന്നതത് റതറൊടെടുത് 
ജില്ലകളിഘ�ക്ത് വിന്യസിക്കുന്നതിനം നടപടി
കള് പൂര്ത്ിയറൊയിരിക്കുകയറൊണത്. 

അടുത് പഞ്റൊയത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷമറൊവഘ്റൊ
ഘഴക്കും നമ്മുറട ഡിപ്റൊര്ടെത്റമറെത് ഒന്നറൊയി കഴി
ഞെിരിക്കും.അതിററെ മുഘന്നറൊടിയറൊയി പ്രിന്സി
പ്ല് ഡയറക്ടററ സര്ക്റൊര് നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
പഞ്റൊയത്ത്, മുനിസിപ്റൊ�ി്ി, ഘകറൊര്പ്ഘറഷന്, 
ടൗണ്പറൊനിങത് ഡിപ്റൊര്ടെത്റമറെത്, എഞ്ിനരീയറിങത് 
വിംഗത് ഇറതല്ലറൊം ഒരു ഡിപ്റൊര്ടെത്റമറെത് ആകും. 
അതിലൂറട �ഭിക്റൊന് ഘപറൊകുന്ന ഏ്വം വ�ിയ 
ഗുണം 33000 ഘത്റൊളം ജരീവനക്റൊറര, പഞ്റൊയ
ത്ില്നിന്നത് ഘ്റൊക്ിഘ�ക്ത്, ഘ്റൊക്ില്നിന്നത് 
ഘകറൊര്പ്ഘറഷനിഘ�ക്ത്, മികച് ആര്ക്ിറടക്ടുക
ളുറടയം എഞ്ിനരീയര്മറൊരുറടയം ഘസവനം 
ടൗണ് & കണ് രേി പറൊനിംഗില്നിന്നും നമ്മുറട 
ഘകറൊര്പ്ഘറഷന്, മുനിസിപ്റൊ�ി്ികളി ഘ�ക്ത് 
എല്ലറൊം �ഭിക്കുന്ന ഒരു സറൊഹചര്യമുണ്റൊകും.  28 
പുതിയ മുനിസിപ്റൊ�ി്ികള് വന്നു. പുതിയ ഘപറൊ
സ്റ്റുകള് ക്രിഘയ്ത് റചഘയ്യണ്ിവന്നു. ഇഘപ്റൊഴം മു
നിസിപ്റൊ�ി്ികള് ആഘകണ് പഞ്റൊയത്കളു
ണ്ത്. ധനകറൊര്യവകുപ്ത് അതിറന എതിര്ക്കുന്നതത് 
പുതിയ ഘപറൊസ്റ്റുകള് സൃഷ്ടിഘക്ണ്ിവരും എന്നു
ള്ളതറകറൊണ്റൊണത്. കഴിഞെ സര്ക്റൊരിററെ അവ
സറൊനകറൊ�ത്ത് 28 പുതിയ മുനിസിപ്റൊ�ി്ികള് 
വന്നു. 1700 ഓളം ഘപറൊസ്റ്റുകള് സൃഷ്ടിഘക്ണ്ി 

റപരിന്തല്മണ്ണയില് നടന്ന 
സംസ്റൊനത� പഞ്റൊയത്ത് 
ദിനറൊഘ�റൊഷ പരിപറൊടിയില് 
സംസ്റൊനറത് മികച് ഘ്റൊക്ത് 
പഞ്റൊയത്ിനള്ള 
സജ്വരറൊജത് ഘരേറൊഫി 
ളറൊ�ം ഘ്റൊക്ത് പഞ്റൊയത്ിനത് 
മന്തി ഘഡറൊ.റക.ടി.ജ�രീല് 
സമേറൊനിക്കുന്നു.
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വന്നു. ഡിപ്റൊര്ടെത്റമറെത് ഒന്നറൊകുന്നഘതറൊറട ഒരു 
പഞ്റൊയത്ത് മുനിസിപ്റൊ�ി്ി ആയറൊല് പുതിയ 
തസ്തിക സൃഷ്ടിഘക്ണ്ി വരില്ല. ആ പഞ്റൊയത്ി
റ� ജരീവനക്റൊറരറക്റൊണ്തറന്ന നമുക്ത് മുനി
സിപ്റൊ�ി്ിയറട പ്രവര്ത്നവം നടത്ിറക്റൊ
ണ്ത് ഘപറൊകറൊവന്നതറൊണത്.

ഘകരളം നഗരസമറൊനമറൊയ ഒരു സംസ്റൊന
മറൊയി മറൊറിവരികയറൊണത്. ഗ്റൊമരീണത അതിററെ 
പൂര്ണ്ണതയില് മു്ിനില്ക്കുന്നു. തഘദ്ദശസ്റൊപനങ്ങ
ളുറട എണ്ണം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഘകരളത്ി
റ� റമറൊത്ം ജനസംഖ്യയറട 65 ശതമറൊനത്ി
ല് അധികം നഗരവല്ക്രിക്റൊന് ഘപറൊകുന്നുറവ 
ന്നറൊണത് കണക്കുകള് പറയന്നതത്. പ� പഞ്റൊയ
ത്ം പറയന്നുണ്ത് ഞങ്ങള്ക്ത് സ്റ്ററൊഫിററെ കുറവ
ണ്ത് എന്നത്. ഏ്വം പുതിയ റസന്സസ്സത് വ്യക്
മറൊക്കുന്നതത് 2025 ആകുഘ്റൊഘഴക്കും ജനസംഖ്യ 
യില് വ�ിയ കുറവ വരും എന്നറൊണത്. ഇഘപ്റൊഴ
റത് സ്ിതിയനസരിച്ത് ഘപറൊസ്റ്റത് ക്രിഘയ്ത് റച
യ്തുകഴിഞെറൊല് സ്കൂളിറ� ഘപറൊറ� അദ്ധ്യറൊപക
ന്മറൊറര സംരഷേിഘക്ണ് ഒരു അവസ് 
തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണസ്റൊപനങ്ങളിലം വരും 
എന്നറൊണത് അതമറൊയി ബന്റപ്ടെത് പ്രവര്ത്ി 
ക്കുന്നവര് പറയന്നതത്. അതറകറൊണ്ത് പുതിയ ഘപറൊ
സ്റ്റുകളില്ലറൊറത തറന്ന കറൊര്യങ്ങള് മുഘന്നറൊട്ടു റകറൊ
ണ്ഘപറൊകറൊന് സറൊധിക്കും എന്നറൊണത് കരുതന്നതത്. 

ഇപ്രറൊവശ്യം നമേള് പഞ്റൊയത്ത് വഗഡത് 
അല്ല ഇറക്ിയതത്. 'തഘദ്ദശകം'  എന്നു ഘപരിട്ടു
റകറൊണ്ത് മുനിസിപ്റൊ�ി്ി, ഘകറൊര്പ്ഘറഷന്, 
അതിററെ റചയര്മറൊന്മറൊര്, ടൗണ് & കണ് രേി 
പറൊനിങത് ഡിപ്റൊര്ട്ടുറമറെത്, എന്ജിനരീയറിംഗത് 
വിംഗത് ഇവരുറടറയല്ലറൊം വിവരങ്ങള് ഉള്റപ്ടു
ത്ിറക്റൊണ്റൊണത് ഡയറി ഇത്വണ പ്രസിദ്ധരീ
കരിച്തത്. പഞ്റൊയത്ത് രറൊജത് മറൊസികയം ഗ്റൊമവി
കസനവകുപ്ിററെ പ്രസിദ്ധരീകരണവം രണ്റൊയി 
ഇറക്കുന്നതത് ഒന്നറൊയി ഇറക്കുന്നതിനള്ള ശ്മ
ത്ി�റൊണത്. ഒറരറൊ് മറൊസികയറൊയി ഇറക്ി 
അതില് എല്ലറൊ ഡിപ്റൊര്ട്ടുറമന്റുകളുറടയം കറൊര്യ
ങ്ങള് ഉണ്റൊകും.  തഘദ്ദശസ്റൊപനങ്ങളുറട മുഴവന് 
കറൊര്യങ്ങളും ഒരു മറൊസികയിഘ�ക്ത് പ്രതിപറൊദി 
ക്കുന്ന രരീതിയില് കറൊര്യങ്ങള് മറൊററൊന് ഘപറൊകുന്നു. 

കുത്ഴിഞ്ഞു കിടന്ന കുടുംബശ്രീ 
സംവിധറൊനം ചടു�മറൊക്കുകയം പുനരുജ്ജരീവിപ്ി 
ക്കുകയം റചയ്തു.  തഘദ്ദശസ്റൊപനങ്ങളും കുടുംബ
ശ്രീയം രണ്ത് ചറൊനലകളറൊയി ഘപറൊയിരുന്നു. ഒരു 
പരിധിവറര പരിഹറൊരം കറൊണറൊന് ഇതിന 
സറൊധിച്ചു. നമ്മുറട ഉഘദ്യറൊഗസ്ന്റൊര് മികച് രരീതി
യി�റൊണത് കഴിഞെ കറൊ�ങ്ങളില് പ്രവര്ത്ി 
ച്ിട്ടുള്ളതത്. അവരുറട കഴിവത് മറൊറ്റുരയ്കറപ്ടുന്ന 
സ്ിതി ഉണ്റൊയി എന്നു പറഞെറൊല് റത്ില്ല. 
ജൂണ് മറൊസത്ിനമു്ത് എല്ലറൊവരുറടയം പദ്ധതി
കള് DPC യറട അംഗരീകറൊരം വറൊങ്ങണറമന്നു 

പറഞെഘപ്റൊള് പ�രും പറഞ്ഞു പ്ില്ല എന്നത്. 
പറഷേ നടന്നു. ജൂണ് 15 നത് മു്ത് എല്ലറൊ തഘദ്ദശ
സജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങളിലം കറൊര്യങ്ങള് 
നടന്നു. പഞ്റൊയത്ത് പ്രസിഡന്റുമറൊരുറട ആത്റൊ
ര്ത്ഥമറൊയ സഹകരണവം പ്രവര്ത്നവം അ  
തിനത് കറൊരണമറൊയിട്ടുണ്ത്. എല്ലറൊ പഞ്റൊയത്ത് 
പ്രസിഡന്റുമറൊറരയം പഞ്റൊയത്ിററെ അംഗങ്ങ
റളയം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റുമറൊറരഘപ്റൊറ� 
തറന്ന തറൊല്ര്യം റസക്രടെറിമറൊരും ജരീവനക്റൊരും 
കറൊണിച്ചു. നമ്മുറട എഞ്ിനരീയറിങത് വിംഗത് 
എഘപ്റൊഴം നമേള് കു്ം പറയന്നതറൊണത്. പറഷേ 
അവരും അവരുറട കഴിവിററെ പരമറൊവധി ശ്മി
ച്ചു. ഉഘദ്യറൊഗസ്ന്മറൊരറൊയിട്ടുള്ള സുഹൃത്ക്റള 
യം പ്രഘത്യകം അനഘമറൊദിക്കുകയറൊണത്. നല്ല 
ജരീവനക്റൊരും നല്ല ജനപ്രതിനിധികളുമറൊണത് 
ഒരു തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനത്ിനത് 
ഏ്വം ആവശ്യമറൊയിട്ടുള്ളതത്. 

ഒരുപറൊടത് കറൊര്യങ്ങള് നമേള് കഴിഞെ 
അറഞ്ടെത് മറൊസങ്ങളറൊയി റചയ്തു. അതിറ�റൊന്നറൊ
യിരുന്നു നമ്മുറട സര്ക്റൊര് സ്കൂളുകള്ക്ത് വറൊഹനം 
നല്കറൊന് തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങള്ക്ത് 
സജ്വറൊതന്ത്യം നല്ിറകറൊണ്ത് അവരുറട പണം വി
നിഘയറൊഗിക്കുന്നതിനള്ള അനമതി നല്ിറക്റൊ
ണ്ള്ള ഉത്രവത്. അതവന്നഘപ്റൊള് നമേറളറൊരു 
ഉപറൊധിവച്ിരുന്നു. വറൊഹനം തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ 
സ്റൊപനങ്ങള്ക്ത് റകറൊടുക്റൊം. പറഷേ വരൈവ
ര്മറൊരുറട ശ്ളം, ഇന്നറച്�വത്, റമയിറെന
ന്സത് ചി�വത് ഇവ ബന്റപ്ടെ സ്റൊപനത്ിററെ 
പി്ിഎ കമേി്ികള് വഹിക്ണം. ഈ ഉപറൊധി
യിറല്ലങ്കില് ഓഘരറൊ പഞ്റൊയത്ിനം പിറന്ന 
മറ്റൊന്നും റചയ്യറൊന് സറൊധിക്റൊത് സറൊഹചര്യം 
വരും. 

തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങളുമറൊയി 
ബന്റപ്ടെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങള് അതിറനറൊറക്തറന്ന 
പരിഹറൊരംകണ്ത് നമുക്ത് മുഘന്നറൊട്ടു ഘപറൊകണം. 
ഓഘരറൊ തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനവം നമ്മുറട 
ജരീവനക്റൊറര ഘവണം എന്നുപറയന്ന ഒരു സറൊ
ഹചര്യത്ിഘ�ക്ത് കറൊര്യങ്ങറള റകറൊണ്വരറൊന് 
ജരീവനക്റൊരറൊയ സുഹൃത്ക്ള് ശ്മിക്ണം. 
Give Respect and Get respect എന്നറൊണത്. നമേള് 
ബഹുമറൊനം റകറൊടുത്റൊഘ� നമുക്ത് തിരിച്ചു കിട്ടു. 
നമേള്ക്ത് ചി� എതിരഭിപ്രറൊയങ്ങറളറൊറക് 
ഉണ്റൊകും. അതത് പ്രകടിപ്ിക്ണം. പറഘയണ്തത് 
പറയണം. അനസരിപ്ിഘക്ണ്തത് അനസരിപ്ി
ക്ണം. എന്നറൊലം സൗഹൃദപരമറൊയി ജരീവനക്റൊ
രും തഘദ്ദശ സ്റൊപനങ്ങള്ക്ത് ഘനതൃതജ്വം നല്കുന്ന
വരും പ്രവര്ത്ിച്റൊല് തഘദ്ദശ സ്റൊപനങ്ങളില് 
ഒരുപറൊടത് മറൊ്ങ്ങള് നമുക്കുണ്റൊക്റൊന് സറൊധിക്കും. 
അതിനത് കഴിയന്ന ഒരു സറൊഹചര്യത്ിഘ�ക്ത് 
കറൊര്യങ്ങറള റകറൊണ്ഘപറൊകറൊന് എല്ലറൊവരുറടയം 
സഹറൊയസഹകരണങ്ങള് ഉണ്റൊകണം. 

പഞ്മായത്പ് രമാജപ് 
മമാസികയും ഗ്മാമ

വികസനവകുപ്ിചന് 
പ്രസിദ്ീകരണവും 

രണ്മായി ഇറക്കുന്തപ് 
ഒന്മായി ഇറക്കുന്തിനു

ള്ള ശ്രമത്ിലമാണപ്. 
ഒചരമാറ് മമാസികയമായി 
ഇറകി അതില് എല്ലമാ 
�ിപ്മാരട്ടുചമന്റുകളുചട

യും കമാര്യങ്ങള് 
ഉണ്മാകും.  തദദേശസ്മാ

പനങ്ങളുചട മുഴുവന് 
കമാര്യങ്ങളും ഒരു 

മമാസികയിദലകപ് 
പ്രതിപമാേിക്കുന് 

രീതിയില് കമാര്യങ്ങള് 
മമാറമാന് ദപമാകുന്നു. 
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അരകികുവത്്രണസത്ത 
അതകിജീവകിക്ണജം

എ.ന്െ. േലാലന്

ഒദര സമയം സര വ്വതല
സ്പരശിയും കമാര്യമമാത്ര 
പ്രസക്തവുമമായ 
പ്രസംഗമമായിരുന്നു മന്തി 
എ.ചക. ബമാലദന്തപ്. 
പട്ടികജമാതി/പട്ടികവരഗ്ഗ/
പിന്മാക സമുേമായദഷേമ 
വകുപ്പുമമായി ബന്ധചപ്ട്ട 
കമാര്യങ്ങള് കൂടുതല് പ്രതി
പമാേിച  അദദേഹത്ിചന്  
വമാക്കുകള് ശ്രദ്ികമാം.

വകുപ്ിററെ വിജയറമന്നത് പറയന്നതത് യഥറൊ
ര്ത്ഥത്ില് പടെികജറൊതി പടെികവര്ഗ 

ഫണ്ിററെ കറൊര്യഷേമമറൊയ വിനിഘയറൊഗമറൊണത്. 
ചരിത്രത്ിറ� ഏ്വം കുറഞെ ഫണ്ത് വിനി 
ഘയറൊഗം നടന്ന വര്ഷമറൊയി ഈ വര്ഷം മറൊററൊന് 
ഘപറൊകുന്നുറവന്നറൊണത് എനിക്ത് ഘതറൊന്നുന്നതത്. 
അതിനത് ഞറൊന് നിങ്ങറള കു്റപ്ടുത്ന്നില്ല. 
വളറര ഘവഗതയി�റൊയിരുന്നു പ്രവര്ത്നം മു
ഘന്നറൊട്ടുഘപറൊയതത്. അതിനിടയില് രണ്ത് ആപ 
ത്ത് സംഭവിച്ചു. ഒന്നത്, ജി. എസത്. ടി. രണ്ത്, 

കടറമടുക്റൊനള്ള സംസ്റൊനഗവറമെറെിററെ 
അധികറൊരത്ില് ഘകന്ദഗവറമെറെത് നടത്ിയ 
നിയന്തണത്ിററെ ഭറൊഗമറൊയി വകുപ്പുകള് 
ടി.എസത്.പി. ഫണ്ിഘ�ക്ത് നരീക്ിവച് തക റപറൊ
തഅക്ൗണ്ില് നിന്നത് മറൊ്റൊന് നിര്ബന്ിക്
റപ്ട്ടു. കഴിഞെ വര്ഷം പടെികജറൊതി പടെികവര്ഗ്ഗ 
വകുപ്ത് 90% ത്ി�ധികമറൊണത് റച�വഴിച്തത്. 
94% എസത്. സി. പി ഫണ്ം ടി.എസത്.പി 88% 
വമറൊയിരുന്നു. അതത് തറന്ന പരമറൊവധിയറൊണത്. 
ആ �ഷേ്യത്ിഘ�റക്ത്ന്നതിനള്ള ശ്മം ഈ 
വര്ഷത്ിററെ ആരംഭത്ില് നമേള് തടങ്ങിറയ
ങ്കില്ഘപറൊലം ഒരു �ടെം കഴിഞെഘപ്റൊള് അതത് 
സ്തംഭിച്ചുനില്ക്റൊനള്ള പ്രധറൊനറപ്ടെ കറൊരണം 
ഞറൊനരീ സൂചിപ്ിച് �ടകങ്ങളറൊണത്. 

ഒന്നറൊം ത�മുറ വികസന പ്രശ്നങ്ങളില്തറന്ന 
നമേള് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയറൊണത്. അതറൊയതത് 
വരീടത്, കക്കൂസത്, വരീടിററെ വവദയുതരീകരണം തട
ങ്ങിയ കറൊര്യങ്ങളി�റൊണത് ഇഘപ്റൊള് നമേള് 
കൂടുതല് ഘപ്രറൊജക്ടുകള് രൂപറപ്ടുത്ന്നതത്. 
രണ്റൊം ത�മുറ വികസന പ്രശ്നങ്ങള് ഏറ്ടുക്റൊ
ന് നമുക്ത് കഴിയണം. പ്രറൊഥമികറൊവശ്യങ്ങള് 
നി വര്ത്ിച്ചുറകറൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറം ജരീവിതറത് 
കൂടുതല് ഉയര്ന്ന ത�ത്ിഘ�ക്കുയര്ത്റൊന് 
സഹറൊയിക്കുന്ന പദ്ധതികള് ഉണ്റൊക്റൊന് നമുക്ത് 
കഴിയണം. വ്യവസറൊയത്ിലം സറൊഹിത്യരംഗ
ത്ം സറൊംസ്റൊരിക രംഗത്ം കടന്നുവന്നത് മുഘന്നറൊ
ടെത് ഘപറൊകറൊന് ശ്മിക്കുന്ന പടെികജറൊതി പടെികവ
ര്ഗവിഭറൊഗങ്ങളിറ� റചറുപ്ക്റൊര് ഇന്നത് വ�ിയ 
തടസ്സങ്ങള് ഘനരിടുന്നുണ്ത്. മറ്റുള്ളവര്ക്ത് സജ്വറൊഭറൊ
വികമറൊയം കിട്ടുന്ന സറൊമൂഹിക ബന്ങ്ങളുറട 
ഉറച് പിന്തുണ ഈ വിഭറൊഗത്ിനത് �ഭിക്ില്ല. 
ഈ കുറവത് നികത്റൊന് റപറൊതസമൂഹം ഇടറപഘടെ 
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മതിയറൊകൂ.
കഴിഞെ വര്ഷം സര്ക്റൊര് പുറത്ിറക്ിയ 

മറൊര്ഗഘരഖയില് 'പ്രതിഭറൊ പിന്തുണ' എറന്നറൊരു 
പദ്ധതി നിര്ഘദ്ദശിച്ിരുന്നു. പടെികജറൊതി പടെിക
വര്ഗ വിഭറൊഗത്ില്നിന്നത് പ്രതിഭ റതളിയിക്കു
ന്നവര്ക്ത് അവര് കഴിവത് റതളിയിച് രംഗങ്ങളില് 
ഉയര്ന്നുവരറൊന് ഘവണ് സഹറൊയം നല്കുന്ന പരി
പറൊടിയറൊയിരുന്നു അതത്. നിര്ഭറൊഗ്യവശറൊല് ഏറത
ങ്കിലറമറൊരു തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സര്ക്റൊര് ഇഘത
റ്ടുത്ിട്ടുഘണ്റൊ എന്ന കറൊര്യം എനിക്ത് 
സംശയമറൊണത്. ആ നി�യില് നിങ്ങറള സഹറൊ
യിക്റൊന് ചി� കറൊര്യങ്ങള് ഈ വര്ഷം ആസൂത്ര
ണം റചയ്തിട്ടുണ്ത്. അതില് നിങ്ങളുറട എല്ലറൊ 
സഹറൊയസഹകരണങ്ങളും ഉണ്റൊകണം.

എസത്.സി.പി., ടി.എസത്.പി ഫണ്ത് റച�വ
ഴിക്കുന്നതില് വ�ിയ പ്രശ്നങ്ങറളറൊന്നുമില്ലറൊത് 
കറൊ��ടെത്ില്ഘപറൊലം ശരറൊശരി 62 ശതമറൊന
ത്ിനപ്പുറം ഘപറൊകറൊഘറയില്ല. ചി� പഞ്റൊയത്
കള് ഒരപവറൊദമറൊണത്. പറഷേ ഭൂരിപഷേവം 
അതല്ല സ്ിതി. പ� തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊ
പനങ്ങളും പറൊന്ഫണ്ത് റച�വഴിക്കുന്നതില് 
തറൊല്ര്യം കറൊണിക്റൊറില്ല. 

തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ വകുപ്ിറ�യം പടെികജറൊ
തി, പടെികവര്ഗ്ഗ വകുപ്ിറ�യം ഉഘദ്യറൊഗസ്ന്റൊ
രുറടയം രണ്ത് വകുപ്പും വകകറൊര്യം റചയ്യുന്ന 
മന്തിമറൊരുറടയം ഒരു ഘയറൊഗം വിളിച്ചുഘചര്ത്ി
രുന്നു. രണ് മൂന്നത് പ്രശ്നങ്ങള് ഞങ്ങളുറട മുന്നിഘ�
ക്ത് വന്നു. പ� സ്�ത്ം ഉഘദ്യറൊഗസ്ന്റൊര് 
ഫരീസിബി�ി്ി റകറൊടുക്കുന്നില്ല. കറൊരണം ഗുണ
ഘഭറൊക്റൊക്ളില് 51% പടെിക ജറൊതിക്റൊര് ഉണ്റൊ
കില്ല. ഇതിററെ ഘപരില് എസത്.സി.പി., ടി.
എസത്.പി ഫണ്ത് റച�വഴിക്റൊന് സറൊധിക്റൊത് 
സ്ിതി. അവിറട ഒരു തരീരുമറൊനം ഞങ്ങറളടു
ത്. ചുരുങ്ങിയതത് 25% റമങ്കിലം ഗുണഘഭറൊക്റൊ
ക്ള് പടെികജറൊതിയില്റപ്ടെതറൊറണങ്കില് ഈ 
ഫണ്ത് ആനപറൊതികമറൊയി ഉപഘയറൊഗിക്റൊം. ഗു
ണഘഭറൊക്റൊക്ളുറട എണ്ണം ഘനറൊക്ി ഫണ്ിററെ 

അനപറൊതം തരീരുമറൊനിക്റൊം. ഉദറൊഹരണം 100 
ഗുണഘഭറൊക്റൊക്ളില് 75% ജനറ�റൊറണങ്കില് 
ഫണ്ിററെ വിതരണം 25:75 ആയിറടെടുക്റൊം. 
മിനിമം 25% ഘവണറമഘന്നയള്ളൂ.

ഘകറൊളനിക്കുള്ളില് ഇഘറെണല് ഘററൊഡത് - 
അതിനത് വരീതിയറട പ്രശ്നഘമയില്ല. നടപ്റൊതവഴി 
ഘററൊഡത് റവടെറൊം. അവിറട യറൊറതറൊരു നിബന്ന
യമില്ല. ഘകറൊളനിയിഘ�ക്ത് വരുന്ന ഘററൊഡത് 
ഏകഘദശം 3 മരീ്ര് മതി. ഇഘത മറൊനദണ്ഡം 
തറന്നയറൊണത് മറൊതൃക അംഘബദത്ക്ര് ഘകറൊളനിക്കു
ഘവണ്ി നടപ്റൊക്കുന്നതത്. ഈ വര്ഷം ഒരു മണ്ഡ
�ത്ില് രണ്ത് മറൊതൃകറൊ ഘകറൊളനികള് എടുക്കുക
യറൊണത്.  ഒരു ഘകറൊടി രൂപയറൊണത് റകറൊടുക്കുന്നതത്. 
നി�വിലള്ള മറൊനദണ്ഡം ഘനറൊക്ിയറൊ�ിതത് റച
�വഴിക്റൊന് പ്ില്ല. പഞ്റൊയത്ിററെ ആനകൂ
�്യം കിടെറൊത് ഒരു ഘകറൊളനിയില് നമുക്ത് സമഗ്
മറൊയ വികസന പ്രവര്ത്നം ഈ ഒരു ഘകറൊടി 
റച�വത് റചയ്തത് നടത്റൊന് സറൊധിക്കും. 
ആദിവറൊസി ഘമഖ�യില് ഊരത് അടിസ്റൊനത്ി
�റൊണത് റചയ്യുന്നതത്.

മറ്റൊരു പദ്ധതിക്കുകൂടി ഗവറമെറെത് ഊന്നല് 
റകറൊടുക്കുകയറൊണത് -പഠനമുറി. ഗുണഘഭറൊക്റൊവത് 
പഠനമുറി  ഏറ്ടുക്കുന്നതിറനക്റൊളും നല്ലതത് 
ഡിപ്റൊര്ട്ടുറമറെത് റച�വത് റചയ്തുറകറൊണ്ത് നിര്മേി
ക്കുകറയന്നതറൊണത്. 

സറൊധറൊരണനി�യില് ഒരു വരീടുണ്റൊകും, ഒരു 
മുറിയറൊയിരിക്കും. അവിറടത്റന്നയറൊണത് കിട
ന്നുറങ്ങുക, അവിറടതറന്നയറൊണത് ഭഷേണം 
വയ്ക്കുക, അവിറടതറന്നയറൊണരീ കുടെി പഠിക്കുക. 
ഞങ്ങള്ക്റിയറൊം പഠിക്റൊനറൊഗ്ഹിക്കുറന്നറൊരു 
കുടെിയറട മറൊനസിക വിഷമത. അതിനഘവണ്ി 
വരീടിഘനറൊടത് ഘചര്ന്നത് 120 സ്ജ്വയര് ഫരീ്ില് ഒരു 
സ്ട്രകത്ച്ര് നമേള് ഉണ്റൊക്ിറക്റൊടുക്കും. മഘനറൊഹ
രമറൊയിത്റന്ന. അതിററെയള്ളില് ആവശ്യമുള്ള 
കംപയൂടെര്, ഘമശ, കുടെിക്ത് കിടക്റൊനള്ള കിടക് 
ഇതിറനറൊറക് നിങ്ങള്ക്ത് പ്രഘത്യക സ്രീം 
വയ്കറൊം. പഠനമുറിയറട ഉള്ളത് ഏ്വം നല്ല രൂപ
ത്ില് ക്രമരീകരിക്കുന്നതിനത് ഈ രണ്ത് �ഷേം 
രൂപ നിങ്ങള് റച�വഴിക്കുന്നതറൊവം നല്ലതത്. 
ഒപ്ം നല്ലവരറൊയിട്ടുള്ള മനഷ്യരുണ്ത്. അവരുറട 
സംഭറൊവന വറൊങ്ങറൊം. നിങ്ങളുറടറയല്ലറൊം സഹറൊ
യമുറണ്ങ്കില് ഒരു നറൊ�ത് വര്ഷത്ിനള്ളില് 
25000 പഠനമുറി നിര്മേിക്റൊം അതറൊണത് 
നമ്മുറട �ഷേ്യം.

ആദിവറൊസി ഘമഖ�യില് ഈ പദ്ധതി റച
യ്യുന്നതത് വരീടിഘനറൊടനബന്ിച്ല്ല. ഒരു ഊരില് 
5 �ഷേം രൂപ റച�വഴിച്ത് ഒരു പഠനമുറി. അവി
ഘടക്ത് കുടെികള് വരുകയം അവര് ഏതത് ത�ത്ി
�റൊഘണറൊ പഠിക്റൊനറൊഗ്ഹിക്കുന്നതത് ആ ത�ത്ി
ല് ടയൂടെര്മറൊറര വച്ത് റകറൊടുക്കുകയം റചയ്യും. 

 വ്യവസമായത്ിലം 
സമാഹിത്യരംഗത്ം 

സമാംസ്മാരിക രംഗത്ം 
കടന്നുവന്പ് മുദന്മാട്ടപ് 
ദപമാകമാന് ശ്രമിക്കുന് 

പട്ടികജമാതി പട്ടികവരഗ
വിഭമാഗങ്ങളിചല 

ചെറുപ്കമാര ഇന്പ് വലിയ 
തടസ്സങ്ങള് ദനരിടുന്നു

ണ്പ്. മറ്റുള്ളവരകപ് 
സ്വമാഭമാവികമമായും കിട്ടുന് 
സമാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുചട 

ഉറച പിന്തുണ ഈ 
വിഭമാഗത്ിനപ് ലഭികില്ല. 
ഈ കുറവപ് നികത്മാന് 

ചപമാതുസമൂഹം 
ഇടചപദട്ട മതിയമാകൂ.
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ഇങ്ങറന ആദിവറൊസി ഘമഖ�യിറ�യം പടെിക
ജറൊതി ഘമഖ�യിറ�യം വിദ്യറൊര്ത്ഥികളുറട 
നി�വറൊരം നമുക്ത് ഉയര്ത്റൊന് സറൊധിക്കും.

അടുത് വര്ഷം നടപ്ി�റൊക്റൊനഘദ്ദശിക്കുന്ന 
മറ്റൊരു പദ്ധതിയറൊണത് വജ്രജൂബി�ി റഫഘ�റൊ
ഷിപ്ത്. ഒരു ക�റൊകറൊരനത് 10,000 രൂപ റകറൊടുക്കും. 
1000 ക�റൊകറൊരന്റൊറരയറൊണത് നമേള് റതരറഞെ
ടുക്കുക. ക�യമറൊയി ബന്റപ്ട്ടു എന്ന കറൊരണ
ത്റൊല് ഒരു ഘനരറത് ഭഷേണത്ിനത് വകയി
ല്ലറൊറത ഘപറൊയ എത്രഘയറൊ പറൊവങ്ങളുണ്ത്. 
അവര്ക്ത് 10,000 രൂപ റകറൊടുക്കും. ക�റൊരംഗത്ത് 
കൂടുതല് ഘപറര ആകര്ഷിക്ത്ക്വിധത്ില് 
റരേയിനിംഗത് റകറൊടുക്റൊന് ഈ ക�റൊകറൊരറന 
ഉപഘയറൊഗറപ്ടുത്ം. ക� ഒരു നഷ്ടമറല്ലന്നത് ആ 
ക�റൊകറൊരറന ഘബറൊധ്യറപ്ടുത്റൊനം ഇതത് ഉപക
രിക്കും. ഇവറര യഥറൊവിധി വിന്യസിഘക്ണ് 
ചുമത� ജില്ലറൊ പഞ്റൊയത്കള്ക്റൊണത്.

അതഘപറൊറ�തറന്ന 'നറൊടെരങ്ങത്' എന്നത് പറ
റഞെറൊരു പദ്ധതി. ഓഘരറൊ പഞ്റൊയത്ിലം 
ഓപ്ണ് റപര്ഘഫറൊമിംഗത് ഗറൊ�റി നിര്മേിക്കുന്നു. 
ക�റൊകറൊരന്റൊരുറട പ്രകടനം 200 ഘപര്ക്ത് 
ഇരുന്നത് കറൊണറൊവന്ന രരീതിയില് ഘവദി ഒരുക്കും. 

SC, ST റപ്രറൊഘമറൊഘടെഴ്ത് - റപ്രറൊഘമറൊടെററൊയറൊല് 
പിറന്ന അവരുറട ആഗ്ഹം ഏറതങ്കിലറമറൊരു 
കഘസര എന്നുള്ളതറൊണത്. ഗവണ്റമറെത് ആഗ്ഹി
ക്കുന്നതത് അതല്ല. ഗവറമെറെത് പ്രഖ്യറൊപിച് ആന
കൂ�്യം ഏതത് വിഭറൊഗത്ിനറൊഘണറൊ കിഘടെണ്തത് 
അറതത്ിക്കുന്നതിനത് സഹറൊയിച്ചുറകറൊടുക്�റൊ
ണത്. ഏറതങ്കിലറമറൊരു ഘരറൊഗി എവിറടറയങ്കില
മുറണ്ങ്കില് ആ ഘരറൊഗിറയ കണ്പിടിച്ത് ആശു

പത്രിയില് എത്ിക്കുക. മരുറന്നത്ിക്കുക. 
ഗവറമെറെത് ആനകൂ�്യങ്ങള് എന്തറൊറണന്നുള്ളതത് 
ഈ വിഭറൊഗറത് പഠിപ്ിക്കുക. ആ രരീതിയിലള്ള 
ഒരു ഘസറൊഷ്യല് വര്ക്ററൊണത്. വരീടുകളില്ഘപറൊയി 
ജനങ്ങളുമറൊയി ബന്റപ്ടുന്ന, 
കുടുംബറൊംഗറത്ഘപ്റൊറ� പ്രവര്ത്ിക്റൊന് സന്ന
ദ്ധത യള്ളവറരയറൊണത്  റപ്രറൊഘമറൊഘടെഴ്ത് ആയിക്റൊ
ണുന്നതത്.  അവറര ക്ലറൊര്ക്ിററെ ഘജറൊ�ി റചയ്യി
പ്ിക്രുതത്.

വരീടത് നിര്മേറൊണവമറൊയി ബന്റപ്ടെത് 
ഇഘപ്റൊള് കണക്റൊക്ിയിട്ടുള്ള ഉപഘഭറൊക്റൊക്
ള്ക്ത് വരീടത് നിര്മേിച്ത് നല്കറൊനള്ള ശക്മറൊയ 
നി�പറൊടറൊണത് ഗവറമെറെത് എടുക്കുന്നതത്. വരീടില്ലറൊ
ത് ആള്ക്റൊരുണ്റൊകറൊന് പറൊടില്ല. SC വിഭറൊഗ
ത്ില് പുതതറൊയി 22500 വരീറടടുത്ിട്ടുണ്ത്. അത 
വ�ഫിഘ�ക്ത് റകറൊടുത്ിടെില്ല. മുന് വര്ഷം 
റചയ ത്തത ഘപറൊറ� റചയ്യണം. ST വിഭറൊഗത്ില് 
പുതതറൊയി 6000 വരീടുമറൊത്രഘമ എടുത്ിട്ടുള്ളൂ.  പടെി
കജറൊതി, പടെികവര്ഗത്ില്റപ്ടെ ഗുണഘഭറൊക്റൊ
ക്ള്ക്ത് വ�ഫില് റകറൊടുക്കുന്നതത് അടുത്വ
ര്ഷം മുത�റൊണത്. 

അടുത് വര്ഷം തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ വകുപ്പും 
സറൊംസ്റൊരിക വകുപ്പും വിദ്യറൊഭ്യറൊസവകുപ്പും ഒരു 
വ�ിയ ദൗത്യം ഏറ്ടുക്കുകയറൊണത്. മഹറൊത്റൊഗറൊ
ന്ിയറട 70-റൊം രക്സറൊഷേി ദിനത്ില് വിവിധ 
ഘമഖ�യിറ� ഗറൊന്ി ദര്ശനം, അഘദ്ദഹത്ിററെ 
ജരീവിത വരീഷേണം, എന്തിന ഘവണ്ിയറൊയിരുന്നു 
മഹറൊത്റൊഗറൊന്ി ജരീവിച്തത്, എന്തിന ഘവണ്ിയി
ടെറൊഘണറൊ മരണറപ്ടെതത്, ഘകരളത്ിറ� എല്ലറൊ 
വരീടുകളിഘ�ക്കും ഈ സഘന്ദശം നമുക്ത് എത്ി

പല സ്ലത്ം 
ഉദേ്യമാഗസ്ന്മാര 
ഫീസിബിലിറ്ി 
ചകമാടുക്കുന്ില്ല. കമാരണം 
ഗുണദഭമാക്തമാകളില് 51% 
പട്ടിക ജമാതികമാര 
ഉണ്മാകില്ല. ഇതിചന് 
ദപരില് എസപ്.സി.പി., 
ടി.എസപ്.പി ഫണ്പ് 
ചെലവേികമാന് 
സമാധികമാത് സ്ിതി. 
അവിചട ഒരു തീരുമമാനം 
ഞങ്ങചളടുത്. ചുരുങ്ങിയ
തപ് 25% ചമങ്ിലം 
ഗുണദഭമാക്തമാകള് 
പട്ടികജമാതിയില്ചപ്ട്ടതമാ
ചണങ്ില് ഈ ഫണ്പ് 
ആനുപമാതികമമായി 
ഉപദയമാഗികമാം. ഗുണദഭമാ
ക്തമാകളുചട എണ്ണം 
ദനമാകി ഫണ്ിചന് 
അനുപമാതം 
തീരുമമാനികമാം. 

റപരിന്തല്മണ്ണയില് നടന്ന 
സംസ്റൊനത� പഞ്റൊയത്ത് 
ദിനറൊഘ�റൊഷ പരിപറൊടിയില് 
സംസ്റൊനറത് മികച് 
ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ിനള്ള 
സജ്വരറൊജത് ഘരേറൊഫി 
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 
ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ിനത് 
മന്തി ഘഡറൊ.റക.ടി.ജ�രീല് 
സമേറൊനിക്കുന്നു.
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ക്ണം.
ബഹുസജ്വരതയറട പ്രറൊധറൊന്യം, മതനിരഘപ

ഷേതയറട പ്രറൊധറൊന്യം നറൊടെിറ� ജനങ്ങളിറ�
ത്ിക്കുക. അതിന മഹറൊത്റൊഗറൊന്ി വന്ന സ്
�ങ്ങളിറ�ല്ലറൊം റമഗറൊ സറൊംസ്റൊരിക പരിപറൊടി 
കള്ക്റൊണത് രൂപം റകറൊടുക്റൊന് ഘപറൊകുന്നതത്. 
ഓഘരറൊ ഘ്റൊക്ിലം ഗറൊന്ി രക്സറൊഷേിതജ്വദി
നം രഘണ്റൊ മൂഘന്നറൊ ദിനം നരീണ്നില്ക്കുന്ന വിപു�
മറൊയ പരിപറൊടികഘളറൊടു കൂടി - എക്ിബിഷന്, 
ഘ�റൊഷയറൊത്ര, പ്രതിമകള് ആദരിക്ല്, സജ്വറൊത
ന്ത്യസമര ഘസനറൊനികറള ആദരിക്ല്, പുസ്തക 
പ്രദര്ശനം, പ്രഭറൊഷണം - ഇറതല്ലറൊം ഘ്റൊക്ത് 
പഞ്റൊയത്ത് പ്രസിഡറെിറന റചയര്മറൊനറൊക്ി
റക്റൊണ്ത് അവിറടത്റന്ന സറൊംസ്റൊരിക 

രംഗറത് പ്രഗല്ഭനറൊയ ഒരറൊറള ജനറല് 
കണ് വരീനറും ബി.ഡി.ഒ റയ കണ് വരീനറും ആയി 
ഒരു സം�റൊടക സമിതി  രൂപരീകരിച്ത് നടത്ം.  
യൂണിഘവഴ്ി്ി ത�ത്ിലം സ്കൂളുകളിലം ഇഘത 
തരത്ില് തറന്ന പരിപറൊടികള് നടത്റൊന് ഉഘദ്ദ
ശിക്കുന്നുണ്ത്. ഘ�റൊകം കണ് ഏ്വം വ�ിയ കൂ
ടെറൊയ്മയറൊയിരിക്കും ഇതത്. നമ്മുറട രറൊജ്യത്ിററെ 
മതനിരഘപഷേ മൂ�്യങ്ങള് കറൊത്സൂഷേിക്കുന്ന
തിനം ബഹുസജ്വരത സംരഷേിക്കുന്നതിനം മത
സൗഹറൊര്ദ്ദത്ിററെ പൂങ്കറൊവനമറൊയി ഘകരളറത് 
മറൊറ്റുന്നതിനമുള്ള ഒരു വര്ഷം നരീണ്നില്ക്കുന്ന 
വിപു�മറൊയ പരിപറൊടിയറൊണത് ഗറൊന്ി വധവമറൊ
യി ബന്റപ്ടെത് നമേള് ആചരിക്കുന്നതത്. 
വിശദറൊംശം പിന്നരീടത് സര്ക്കു�ററൊയിടെത് വരും. 

മഘ്തത് വകുപ്ിറനക്റൊളും സങ്കരീര്ണമറൊറയറൊ
രു വകുപ്റൊണിതത്. അതിറന നല്ല രൂപത്ില് മു
ഘന്നറൊടെത് റകറൊണ്ഘപറൊകുന്നതിനത് മന്തിയം വകുപ്ത് 
അധ്യഷേന്റൊരും ഉഘദ്യറൊഗസ്ന്റൊരും നടത്ന്ന 
നല്ല ശ്മം ഇന്ത്യറൊ രറൊജ്യം ശ്ദ്ധിക്കുന്നതറൊണത്. 
ഇവിറട വരറൊനം നിങ്ങറള കറൊണറൊനം സറൊധിച്
തില് സഘന്തറൊഷം.

    

ലൈഫ് സജീവമോണ്
ബഡലാ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസ്

വ�ഫത് മിഷററെ സര് ഘവറയപ്്ി ഒരറൊഘഷേപം വന്നിരുന്നു. 
അര്ഹതറപ്ടെവര് അതില് വന്നിടെില്ലറൊ എന്നത്. ഘറഷ

ന്കറൊര്ഡില്ലറൊത് ഗുണഘഭറൊക്റൊവത് അതറകറൊണ്ത് മറൊത്രം �ിസ്റ്റി
ല്നിന്നത് പുറത്റൊവകയറൊറണങ്കില് ബറൊക്ിറയല്ലറൊം റകറൊണ്ത് 
അര്ഹതയള്ളതറൊറണങ്കില് അവര്ക്ത് ഘറഷന് കറൊര്ഡത് നല്ി 
�ിസ്റ്റില് ഉള്റപ്ടുത്ണറമന്നത് മുഖ്യമന്തി നിയമസഭയില് പറ
ഞെിരുന്നു. ആ കറൊ്ഗറിയില് തറന്ന നടപടികള് ഇനി 28 
തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങള് പൂര്ത്രീകരി ക്റൊനണ്ത്.

പുതിയ വീട് ഈ വര്ും ഏന്്ടുക്കലാന് െഴിയബമലാ? 
തരീര്ച്യറൊയം കഴിയം. പൂര്ത്ിയറൊവറൊത് വരീടുകള് പഞ്റൊ

യത്ി�ില്ല എങ്കില് പുതിയവ എടുക്റൊം. പറഷേ വ�ഫത് �ി
സ്റ്റില്റപ്ടെ ആളുകള്ക്റൊവണം റകറൊടുഘക്ണ്റതന്നത് മറൊത്രം. 
പൂര്ത്രീകരിക്റൊത് വരീടുകള്ക്ത് ഫണ്ില്ലറൊതറൊയ 99 തഘദ്ദശസജ്വ
യം ഭരണ സ്റൊപനങ്ങളുണ്ത്. സജ്വന്തം ബജ്ത് തകറയക്റൊള് 
കൂടുതല് തക ആവശ്യമറൊയ പഞ്റൊയത്കള് ഉണ്റൊയിട്ടുണ്ത്. 155 
ഘകറൊടി രൂപ വിഭവങ്ങളില്ലറൊത് പഞ്റൊയത്കള്ക്റൊയി മറൊ്ി
വച്ിട്ടുണ്ത്.

വ�ഫത് മിഷനില് 66000  വരീടുകള് തരീര്ക്റൊനണ്ത്. അതില് 
25000 ഘത്റൊളം എസത് ടി എസത് സി വകുപ്ിഘറെതറൊണത്, എസത് സി, 
എസത് ടിയറട 4 �ഷേം രൂപയറട സര്ക്കു�ര് കഴിഞെയറൊഴ്ചയറൊ
ണത് ഇറങ്ങിയതത്. നി�വിറ� സ്ിതി അനസരിച്ത് തഘദ്ദശസജ്വ
യം ഭരണസ്റൊപനങ്ങളുറട 40,000 വരീടുകളില് 7,000 ഘത്റൊളം 
വരീടുകള് പൂര്ത്ിയറൊകറൊററൊയിട്ടുണ്ത്. 15,000 ഘത്റൊളം വരീടുകള് 
ഏകഘദശം തരീര്ക്റൊററൊയിട്ടുണ്ത്. അവറര ഫരീല്ഡില് ഘപറൊയി 
സഹറൊയിച്ത് വരീടുകള് തരീര്ക്ണറമന്നത് അഘപഷേിക്കുന്നു.

1,75,000 ഭൂമിയള്ള ആളുകള്ക്ത് വരീടത് വയ്കറൊനള്ള നടപടി
കള് ഏപ്രില് മറൊസം മുതല് തടങ്ങും. ഭൂമിയില്ലറൊത് ആളുകള്ക്ത് 
2 ഉപറൊധി വച്ിട്ടുണ്ത്. അതറൊയതത് ഭൂമിയറട വി� വ�ിയ കൂടുത
�ല്ലറൊത് സ്�ങ്ങളില് സ്�ം വറൊങ്ങി വരീടുവയ്കറൊനള്ള തകയം 
ഭൂമിയറട വി� കൂടുത�റൊയ സ്�ങ്ങളില് ഫ്റൊ്ത് ഘകറൊംപക്ത് നി
ര്മേറൊണം എന്നുള്ള നയവമറൊണത് സജ്വരീകരിച്ിരിക്കുന്നതത്.  ബന്
റപ്ടെ തഘദ്ദശസജ്വയം ഭരണ സ്റൊപനത്ിനത് തറന്ന തരീരുമറൊന
റമടുത്ത് മുഘന്നറൊടെത് ഘപറൊകറൊവന്നതറൊണത്.

മദറ്തപ് വകുപ്ിചനകമാളും 
സങ്ീരണമമാചയമാരു 

വകുപ്മാണിതപ്. അതിചന 
നല്ല രൂപത്ില് മുദന്മാട്ടപ് 

ചകമാണ്ടുദപമാകുന്തിനപ് 
മന്തിയും വകുപ്പ് 
അധ്യഷേന്മാരും 

ഉദേ്യമാഗസ്ന്മാരും 
നടത്ന് നല്ല ശ്രമം 

ഇന്ത്യമാ രമാജ്യം 
ശ്രദ്ിക്കുന്തമാണപ്. 
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അഞ്റൊം ധനകറൊര്യ കമേരീഷൻ റിഘപ്റൊർടെത് നി
യമസഭയിൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു 

കറൊര്യമറൊണത് സർക്റൊർ നിരസിച്ിട്ടുള്ളതത്,  അതത് 
ധനകറൊര്യ കമേരീഷററെ റത്റൊയ തരീരുമറൊനം 
ആറണന്നുള്ളതറകറൊണ്റൊണത്. 

തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങറള സംബ
ന്ിച്ിടഘത്റൊളം ഏ്വം പ്രധറൊനറപ്ടെതത് വസ്തു
നികുതി പരിഷ്കരണമറൊണത്. നികുതി വർധന 
വരുഘ്റൊൾ ഏവർക്കും ഒരു ഘവവ�റൊതിയറൊണത്. 
വസ്തു നികുതി സംബന്ിച്  നിർഘദ്ദശം പൂർണ്ണ
മറൊയം അംഗരീകരിച്ചുറകറൊണ്റൊണത്  റിഘപ്റൊർടെത് 
വച്ിരിക്കുന്നതത്. അതഘപറൊറ� തറന്ന വറൊഹന
ത്ിററെ  കറൊര്യത്ിൽ രണ്റൊമറതറൊരു വറൊഹനം 
ഉണ്റൊകില്ല. വറൊടകയ്കത് എടുക്റൊനള്ള അധികറൊരം 

നവണജം സജംനയോജകിത പദ്ധതകി്ൾ

തരറൊം. 
ഘവൾഡത് ബറൊങ്കത് റപ്രറൊജക്റത് ഉണ്റൊകും 

യറൊറതറൊരു സംശയവം ഘവണ്.
ധനകറൊര്യ നിയന്തണം ഇഘപ്റൊഴില്ല. പൂർണ്ണ 

സജ്വറൊതന്ത്യം ആണത്. ഒഘക്ടറൊബർ, നവംബർ, 
ഡിസംബർ  മറൊസങ്ങളില് ധനകറൊര്യ നിയന്ത
ണം ഉണ്റൊയിരുന്നു.അതത് തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ 
സ്റൊപനങ്ങൾക്ത് മറൊത്രമല്ല. നമ്മുറട വരുമറൊനം 
കുറയഘ്റൊൾ വറൊയ് എടുക്കുകയറൊണത് റചയ്യുന്നതത്. 
അതം ഉപറൊയത്ിൽ. രേഷറിയിറ� പ്രശ്നങ്ങറള 
ല്ലറൊം പരിഹരിച്ത്  വറൊയ് ജനവരിയി�റൊണത് കിടെി
യതത്.അതിന ഘശഷം ഒരു നിയന്തണവം ഇല്ല.

റപൻഷൻ കറൊര്യത്ിൽ രറൊഷ്ടരീയ തരീരുമറൊനം 
വഘരണ്തറൊണത്. ധനകറൊര്യ മന്തിക്ത് ഒ്ക്ത് തരീരു
മറൊനറമടുക്റൊൻ കഴിയില്ല. ഘരൈറൊയിംഗത് & ഡി
റപെഴ്ിങത് ഓഫരീഘസഴ്റൊയി പുതതറൊയി നറൊല്തത് 
ഘപറരക്കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ത്. എല്ലറൊ ഉഘദ്യറൊഗസ്
റരയം ഘരൈറൊയിങത് & ഡിറപെഴ്ിങത് ഓഫരീഘസഴ്റൊ
ക്റൊൻ പ്ില്ല. കുറച്ചുഘപറരക്കൂടി ഘരൈറൊയിങത് & 
ഡിറപെഴ്ിങത് ഓഫരീഘസഴ്റൊക്റൊൻ തരീരുമറൊനറമടു
ത്ിട്ടുണ്ത്.  

ഓണഘററിയം ഈ സർക്റൊർ വന്നതിന 
ഘശഷമറൊണത് വർദ്ധിപ്ിച്തത്. ഇനി ഒരു വർദ്ധനവത് 
രറൊഷ്ടരീയ സമവറൊയമുണ്റൊകുന്നതിററെ അടിസ്റൊ
നത്ിൽ റചയ്യറൊം. 

ജില്ലയറട വികസനത്ിനത് മുൻഗണനറൊ ക്രമ
ത്ിൽ ഒരു കറൊഴ്ചപ്റൊടിനത് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ത്.
അടുത് വർഷം ഇതത് കൂടുതൽ റമച്റപ്ടുത്ണം.
മൂന്നറൊല വർഷം റകറൊഘണ് സമഗ്മറൊയ ഒരു 
ഘരഖയറൊയി ഇതിറന മറൊ്റൊൻ പറ്റു . അതിന 
തടക്ം കുറിച്ിട്ടുണ്ത്. ഈ ഘരഖ റകറൊണ്ത് രണ്പ
ഘയറൊഗങ്ങളറൊണുണ്റൊകുക, ജില്ലയറട വികസനം 
എങ്ങറന ഘവണം എറന്നറൊരു കറൊഴ്ചപ്റൊടറൊയഘല്ലറൊ, 
അഘങ്ങറൊടെറൊഘണറൊ നമ്മുറട പഞ്റൊയത്ിറന റകറൊ
ണ്ഘപറൊകുന്നറതറന്നറൊരു പരിഘശറൊധന ഘവണം. 
പരിഘശറൊധനയറട അടിസ്റൊനത്ിൽ റമച്റപ്

ദകരളത്ിചന് സമാ്
ത്ിക വ്യവസ്യില് 
ചകമാടുങ്മാറ്ടിചദപ്മാഴും 
അടിപതറമാചത ധനകമാ
ര്യരംഗം കടപുേകമാചത 
നിലയുറപ്ിച ധനമന്തി
യമാണപ് ദ�മാ. ടി.എം. 
ദതമാമസപ് ഐസകപ്. 
അദദേഹത്ിചന് സമാന്ി
ദ്്യവും സുെിന്തിതമമായ 
പ്രഭമാഷണവും പഞ്മായ
ത്പ് േിനമാദ�മാഷത്ി
ചന് മമാറ്പ് പതിന്ടങ്ങപ് 
വരധിപ്ിച്ചു. അദദേഹചത് 
ശ്രദ്ികമാം.

ബഡലാ.ടി.എും. ബതലാമസ് ഐസെ്
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ടുത്റൊൻ കഴിയന്ന തരീരുമറൊനങ്ങളിഘ�ക്ത് 
ഘപറൊകണം. രണ്റൊമറത് കറൊര്യം, ജില്ലറൊത� 
ആസൂത്രണ പദ്ധതിറയ ആപെദമറൊക്ി കൂടുതൽ 
സമഗ്മറൊയ സംഘയറൊജിത പദ്ധതികളിഘ�ക്ത് 
ഘപറൊകറൊൻ നമുക്ത് കഴിയണം.

ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ ബറൊ�റൊരിഷ്ടിതയ
റട കറൊ�ം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമേൾ ഘടറൊടെറൊ�ി്ി
യിൽ ഘനറൊഘക്ണ്തണ്ത്. സംസ്റൊനത്ിനത് റമറൊ
ത്ത്ിൽ വിദ്യറൊഭ്യറൊസത്ിൽ, ഭവനനിർമേറൊണ 
ത്ിൽ, ആഘരറൊഗ്യത്ിൽ ചി� �ഷേ്യങ്ങള് നി
ശ്ചയിച്ിരിക്കുന്നു. അതിനത് മിഷനകള് സഹറൊ
യിക്കുന്നു. ആ �ഷേ്യം ഘനടുന്നതിനത് അധികമറൊ
യി ആവശ്യമുള്ള സറൊഘങ്കതിക പിന്തുണയം 
വിഭവങ്ങളും �ഭ്യമറൊക്കുന്നതിനത് ഘവണ്ിയറൊണത് 
മിഷനകള് നില്ക്കുക. എന്നറൊൽ ഏത മിഷൻ  
ഉറണ്ങ്കിലം കരീഴ്ത്തടെില് ഏഘകറൊപന ചുമത� തഘദ്ദ
ശഭരണ സ്റൊപനങ്ങള്ക്റൊണത്. ആ ഏഘകറൊപന 
പ്രവർത്നങ്ങറള സഹറൊയിക്കുകയറൊണത് മിഷൻ 
റചയ്യുക. 

ഈ ഒരു ദർശനം പ്രറൊവർത്ികമറൊക്ണ 
റമങ്കിൽ അടുത് വറൊർഷിക പദ്ധതിയിൽ 
ഈ ഘമഖ�കഘളറൊഘരറൊന്നറൊയി ബന്റപ്ടെത് 
സമഗ്മറൊയ പരിപറൊടികൾ നമ്മുറട പദ്ധതി
യിൽ റകറൊണ്വരറൊൻ കഴിയണം. ഒരു 
അനഭവം പറയറൊം. ആര്യറൊടത് ഘ്റൊക്ത് 
പഞ്റൊയത്ത് അതിററെ കരീഴിലള്ള മുഴവൻ 
ഗ്റൊമ പഞ്റൊയത്ത് പ്രതിനിധി കളുറടയം 
ശില്ത്പശറൊ� സം�ടിപ്ിച്ചു. അതിൽ 
ഏ്വം പ്രധറൊനറപ്ടെതറൊയി ഏറ്ടുത്ിരി
ക്കുന്നതത് അവിടുറത് സമഗ് ആഘരറൊഗ്യ 
പരിപറൊടിയറൊണത്. റവറും ആർദ്ം  മിഷൻ 
എടുത്റവയ്ക�ല്ല. ആ പഞ്റൊയത്ിററെ 
ആവശ്യങ്ങൾ റമറൊത്ത്ിൽ പഠിച്ത്, 
പുതിയ സമഗ് പരിപറൊടികൾക്ത് രൂപം 
നൽകുകയറൊണത് റചയ്യുന്നതത്. 

പദ്ധതിയറട ഭറൊഗമറൊയിടെത് പി.എച്ത്. 
സി. നവരീകരണം നടത്ം. പഞ്റൊയത്ി

ററെ തറന്ന പണമറൊകണറമന്നില്ല, അതിനത് 
ആഘരറൊഗ്യ വകുപ്ില് നിന്നും പണം ഘമടിക്റൊൻ 
കഴിയം.  പി.എച്ത്.സിയറട അതിർത്ിയിൽ 
വരുന്ന ഓഘരറൊ പൗരററെയം ്ഡത്ഷുഗർ, റകറൊ
ളസഘ്റൊൾ, പ്രഷർ, ഉയരവം തൂക്വം എന്നിവ  
വരീടത് വരീടറൊന്തരം പരിഘശറൊധിച്ത് ഘഡറൊകയുറമറെത് 
റചയ്യുന്നു.  സംസ്റൊനത്നിന്നും ഉപകരണങ്ങ
ള് വരറൊൻ കറൊത്ിരുന്നറൊൽ നടക്ത്ില്ല. അത
റകറൊണ്ത് എല്ലറൊ പഞ്റൊയത്ിലം സമറൊനമറൊയി 
പരിഘശറൊധന നടത്റൊനള്ള ഉപകരണങ്ങള് 
വറൊങ്ങറൊനറൊയിടെത്. പറൊൻ ഫണ്ിൽ നിന്നും എടെത്  
�ഷേം രൂപ മറൊ്ിറവയ്ക്കുകയറൊണത്. ഇതിററെ 
ഘഡ്റൊ എൻരേി ടറൊ്റ്റുകൾ വഴി ആയതറകറൊണ്ത് 
ഘനരിടെത് ക്യൂടെറുകളിഘ�ക്ത് കയ്റൊൻ കഴിയം. 
ഇതിററെ അടിസ്റൊനത്ിൽ ഘരറൊഗികളറൊകറൊൻ 
സറൊധ്യത ഉള്ളവർ, ഒരു പ്രശ്നവമില്ലറൊത്വർ, 
ഘരറൊഗികൾ എന്നിങ്ങറന മൂന്നറൊയി തരം തിരിക്കു
ന്നു.  ഘരറൊഗികളറൊയിട്ടുള്ള മുഴവൻ ഘപര്ക്കും സബത് 
റസറെർ വഴി മരുന്നുറകറൊടുക്റൊനള്ള പണം 
പറൊനിൽ റവയ്ക്കും. ഈ ഘരറൊഗികളറൊയവർക്ത് 

റപരിന്തല്മണ്ണയില് നടന്ന 
സംസ്റൊനത� പഞ്റൊയത്ത് 
ദിനറൊഘ�റൊഷ പരിപറൊടിയില് 

സംസ്റൊനത്ത് മികച് 
രരീതിയില് റതറൊഴിലറപ്ത് 

പദ്ധതി നടപ്ി�റൊക്ിയതിനള്ള 
മഹറൊത്റൊ പുരസ്റൊരം 

ഇടമ�ക്കുടി 
ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ിനത് 

പഞ്റൊയത്ത് ഡയറക്ടര് 
പി.ഘമരിക്കുടെി ഐ.എ.എസത് 

സമേറൊനിക്കുന്നു. 

ജില്ലയുചട വികസനം 
എങ്ങചന ദവണം 

എചന്മാരു 
കമാഴ്ചപ്മാടമായദല്ലമാ, 

അദങ്ങമാട്ടമാദണമാ നമ്മുചട 
പഞ്മായത്ിചന ചകമാണ്ടു

ദപമാകുന്ചതചന്മാരു 
പരിദശമാധന ദവണം. 

പരിദശമാധനയുചട 
അടിസ്മാനത്ില് 

ചമചചപ്ടുത്മാന് കേിയുന് 
തീരുമമാനങ്ങളിദലകപ് 

ദപമാകണം. രണ്മാമചത് 
കമാര്യം, ജില്ലമാതല 

ആസൂത്രണ പദ്തിചയ 
ആസ്പേമമാകി കൂടുതല് 

സമഗ്മമായ സംദയമാജിത 
പദ്തികളിദലകപ് 
ദപമാകമാന് നമുകപ് 

കേിയണം.
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ക്യറൊൻസറിനറൊകറൊം ഹൃഘദ്റൊഗത്ിനറൊകറൊം 
ഘനരറത് തിരിച്റിയന്നതിനള്ള ക്യറൊമ്ം 
ക്യറൊ്ിറന തടർന്നത് ഉന്നത 
സ്റൊപനങ്ങളുമറൊയി ബന്റപ്ടുത്ിയള്ള 
ചികിത്സയം �ഭ്യമറൊക്കും.  ഇനി ആഘരറൊഗ്യം 
ഘവണറമങ്കിഘ�റൊ നല്ല ഭഷേണത്ിനത് വിഷ
മില്ലറൊത് പച്ക്റി റകറൊടുക്റൊം. നല്ല റവള്ള
ത്ിനത് അവിറട ഉളള ഘകന്ദരീകൃതമറൊയിട്ടുള്ള 
ജ�വിതരണ പദ്ധതികൾ എത്ിഘച്രറൊത് 
സ്�ങ്ങളിൽ ജ�ം എത്ിക്റൊനള്ള നടപ
ടികൾ സജ്വരീകരിക്കും. നയൂരേരീഷനത് അങ്കണവറൊ
ടിയിൽ സൗകര്യറമറൊരുക്കും. ഇതറൊണത്  മറ്റു 
ഘമഖ�കളുമറൊയള്ള സംഘയറൊജനം എന്നു പറ
യന്നതത്. ഘരറൊഗ പ്രതിഘരറൊധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഈ ഘഡ്യറട അടിസ്റൊനത്ിൽ നടത്റൊം, 
ഘരറൊഗം വന്നറൊൽ ചികിത്സിക്റൊം, ചികിത്സ 
ഫ�മിറല്ലങ്കിൽ പരിചരണം നല്റൊം. 

ഇന്നത് ഈ പഞ്റൊയത്കളിൽ അഗതിക
ളറൊയിട്ടുള്ള കിടപ്പുഘരറൊഗികൾക്ത് 400 ഘപർക്ത് 
ദിവസവം രണ് ഘനരറത് ഭഷേണം വരീടെിൽ 
റകറൊണ്ഘപറൊയി റകറൊടുക്കുന്നു. പത് വറൊർഡു
കളിൽ ഒരു വർഷമറൊയി, ഘവറററൊരു പത് വറൊർ
ഡുകളിൽ ആറു മറൊസമറൊയം. നൂറു വറൊർഡുകളിൽ 
രണ്മറൊസമറൊയിട്ടും. ഇതത് റവറുറമറൊരു ഭഷേണം 
റകറൊടുക്കുന്ന പരിപറൊടി അല്ല. വിവരങ്ങൾ അഘനജ്വ
ഷിക്റൊൻ ആ കിടപ്പുഘരറൊഗികളുറട വരീടെിൽ ഒരറൊ
ളുറചല്ലുകയറൊണത്. അസുഖങ്ങൾ ഉറണ്ങ്കിൽ അതത് 
റമറൊവബ�ിൽ ഓഡിഘയറൊ ററഘക്റൊർഡത് റചയ്യും. 
നരീരുവന്ന സ്�ത്ിററെ വരീഡിഘയറൊ എടുത്ത് 
ഘഡറൊക്ടർക്ത് അയച്ചുറകറൊടുക്ം. പിഘ്ന്നത് 
ഘഡറൊക്ടർ പരിഘശറൊധിച്ത് മരുന്നത് റകറൊടുഘക്ണ്തറൊ
റണങ്കിൽ മരുന്നത്, ഘവണറമങ്കിൽ ആശുപത്രി
യിൽ റകറൊണ്ഘപറൊകൽ, ഇതറൊണത് സമഗ് 

ആഘരറൊഗ്യ പരിപറൊടി എന്നു പറയന്ന ആര്ദ്ം 
മിഷൻ. ഇതത് പഞ്റൊയത്ിററെ പരിപറൊടി ആണത്. 
ഒരു മിഷററെ പരിപറൊടിയല്ല. മിഷറന ഉപയറൊഗ
റപ്ടുത്ന്നുറവഘന്നയള്ളൂ.

പത്നംതിടെ ജില്ലയിറ� വരടെറൊറിററെ പുന
രുദ്ധറൊരണം ഒരു സമഗ് പരിപറൊടിയറട മറ്റൊരു 
രൂപമറൊണത്.അഞ്റൊറുപഞ്റൊയത്ിൽ കൂടി ഒഴകി
റക്റൊണ്ിരുന്നത് ഇല്ലറൊതറൊയ ഒരു ആററൊണത്. ആ 
ആറിറന പുനരുദ്ധരിപ്ിക്റൊനള്ള പദ്ധതിയറട 
ഭറൊഗമറൊയി സർക്റൊർ നറൊ�ത് പറൊ�ങ്ങൾ അവിറട 
നിർമേിച്ചുറകറൊടുക്കുന്നു. ആഴം കൂടെിറക്റൊടുക്കുന്നു. 
നബറൊര്ഡില് നിന്നും സർക്റൊർ ഈ നരീർത്ട 
പദ്ധതിക്ത് വറൊയ് വറൊങ്ങിച്ചു റകറൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 
റചയ്യുന്നതത് ഹരിത ഘകരളം മിഷററെ കറൊഴ്ചപ്റൊടി
ലള്ള ഒരു ഇടറപട�ിറന പ്രറൊഘദശിക സമഗ് 
പരിപറൊടിയറൊയിടെത് രൂപറൊന്തരറപ്ടുത്കയറൊണത്. 
അങ്ങറനയറൊണത് മിഷനകറള നമേൾ ഉപഘയറൊഗ
റപ്ടുത്ന്നതത്. ഇതഘപറൊറ� ഓഘരറൊ ഘമഖ�കളി
ലം നമുക്ത് എണ്ണി എണ്ണി  പറയറൊന് കഴിയം. 

ഘകരളത്ിൽ അധികറൊരവിഘകന്ദികരണ
റത് ഒരു പുതിയ ത�ത്ിൽ എത്ിക്കുന്നതിനത് 
ഇന്നരീ മിഷനകളുമറൊയി ബന്റപ്ടുത്ിറകറൊണ്ത് 
സർക്റൊർ �ഭ്യമറൊക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രറൊഘദ
ശിക ത�ത്ിൽ സമഗ് പരിപറൊടികളറൊയിടെത് 
ആവിഷ്കരിക്റപ്ടുന്നു. ഒരു ഘ്റൊക്ിൽ ഒരു 
മികച് പരിപറൊടി എങ്കിലം ആവിഷ്കരിക്റൊൻ 
നമുക്ത് കഴിയണം. ഇതറൊയിരിക്ണം ഈ വർ
ഷറത് പഞ്റൊയത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷത്ിററെ 
സഘന്ദശം.

ദകരളത്ില് അധികമാര
വിദകന്ദികരണചത് 
ഒരു പുതിയ തലത്ില് 
എത്ിക്കുന്തിനപ് ഇന്ീ 
മിഷനുകളുമമായി 
ബന്ധചപ്ടുത്ിചകമാണ്പ് 
സരകമാര ലഭ്യമമാക്കുന് 
സൗകര്യങ്ങള് പ്രമാദേശിക 
തലത്ില് സമഗ് 
പരിപമാടികളമായിട്ടപ് 
ആവിഷ്കരികചപ്ടുന്നു. 
ഒരു ദബ്മാകില് ഒരു 
മികച പരിപമാടി എങ്ിലം 
ആവിഷ്കരികമാന് 
നമുകപ് കേിയണം. 
ഇതമായിരികണം ഈ 
വരഷചത് പഞ്മായത്പ് 
േിനമാദ�മാഷത്ിചന് 
സദദേശം.



22 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മചാര്ചത് 2018

ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ കറൊതൽ എന്നു പറ
യന്നതത് ത�സ്റൊന നഗരിയിഘ�റൊ ആസ്റൊ

നഘത്റൊ ഇരുന്നത് ആസൂത്രണം റചയ്യുന്ന ഒന്നല്ല. 
അത്രം ആസൂത്രണങ്ങള്ക്ത്  നറൊടിററെ പ്രശ്ന
ങ്ങളുമറൊയി ബന്മുണ്റൊകണറമന്നില്ല. പങ്കറൊളി
ത് ജനറൊധിപത്യത്ിലൂറട ഗ്റൊമസഭകളുറട 
അഭിപ്രറൊയങ്ങളിലൂറട തരീരുമറൊനങ്ങൾ സമറൊഹരി
ച്ചു വരുഘ്റൊൾ അതത് നറൊടിററെ വികറൊരങ്ങളുറട 
ഒരു പരിഘഛദമറൊകും.

നമേൾ അഭിമുഖികരിക്കുന്നതത് രണ് പ്രശ്നമറൊ
ണത്. ഒന്നത് ജനങ്ങളുറട സമ്പൂർണ്ണമറൊയ പങ്കറൊളി
ത്ം ഉറപ്പുവരുത്റൊൻ നമുക്ത് സറൊധിക്ണം.
അധികറൊര വിഘകന്ദികരണം �ഷേ്യം വച്ത് ജന
കരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ കറൊ�ത്ത് തടക്ം കുറിച്

സർ്ോത്മ്മോ്ണജം 
സർക്ോർ സർ വ്ീസ്

തഘപറൊറ� ജനകരീയ പങ്കറൊളിത്ത്ിററെ തടർച് 
ഉറപ്പുവരുത്റൊൻ നമുക്ത് കഴിയണം. രണ്ത്, ജന
ങ്ങളുറട അഭിപ്രറൊയഘത്റൊടുകൂടി രൂപരീകരിക് 
റപ്ടുന്ന തരീരുമറൊനങ്ങൾ, ആ തരീരുമറൊനങ്ങളുറട 
അവസറൊനവറൊക്ത് ഉഘദ്യറൊഗസ്ത�ത്ിൽ ഘക
ന്ദരീകരിക്റപ്ടുന്നു എന്നു പറയന്നതത് നിർഭറൊഗ്യ
കരമറൊണത്. അതറകറൊണ്ത് സമ്പൂർണ്ണമറൊയ അധി 
കറൊരം തഘദ്ദശ സജ്വയം ഭരണ സ്റൊപനങ്ങൾക്ത് 
വകമറൊറുന്നതത് സംബന്ിച്ചുള്ള വധര്യസഘമത
മറൊയ തരീരുമറൊനറമടുക്കുന്നതിനറൊവശ്യ മറൊയ 
നരീക്ം എങ്ങറനയറൊറണന്നത് സർക്റൊർ ചിന്തിച്ചു
റകറൊണ്ിരിക്കുന്ന സമയത്റൊണത് നമേൾ നില്ക്കുന്ന
തത് . ജനങ്ങളുറട വികറൊരങ്ങളിലൂറട പ്രറൊഘദശിക 
ഭരണസ്റൊപനങ്ങളിറ� ജനപ്രതിനിധികളുറട 
അനഭവങ്ങളിലൂറട തരീരുമറൊനറമടുക്റപ്ടുന്ന 
കറൊര്യങ്ങളില് അവസറൊന വറൊക്ത് പറയവറൊനള്ള 
അധികറൊരം ഉഘദ്യറൊഗസ് ത�ങ്ങളിഘ�ക്ത് വക
മറൊറുന്നതിററെ സറൊഹചര്യം പൂർണ്ണമറൊയി ഒഴിവറൊ
ക്റൊൻ നമുക്ത് കഴിയില്ല. പൂർണ്ണമറൊയി ഒഴിവറൊക്ി
യറൊൽ ഉണ്റൊകുന്ന അപകടം തരീറര കറൊണറൊറത 
യല്ല ഞറൊനിതത് പറയന്നതത്.

പ്രറൊഘദശിക സർക്റൊരുകൾക്ത് സമ്പൂർണ്ണ 
അധികറൊരം വകമറൊറുന്ന ഒരു സറൊഹചര്യം 
വന്നറൊൽ അധികറൊരത്ിററെ വിഘകന്ദരീകരണ
ഘത്റൊറടറൊപ്ം അഴിമതിയറട വിഘകന്ദരീകരണം 
കൂടി നടക്കും എന്നുള്ള ആശങ്ക ഉറണ്ന്നതത് ഒരു 
വസ്തുതയറൊണത്. അധികറൊര വിഘകന്ദരീകരണത്ി
ററെ തടർച്യറൊയി അഴിമതിയറട വിഘകന്ദരീക
രണ സറൊധ്യതയം കറണ്ത്ിയിട്ടുണ്ത്. അതിന 
ഘനറര കണ്ണടയ ത്ക്റൊൻ പ്ില്ല. പറഷേ അഴിമതി 
വിഘകന്ദരീകരണം എന്ന ഭയത്ിററെ ഘപരിൽ 
അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണറത് തടസറപ്ടുത്
ന്ന ഏറതങ്കിലം നരീക്ങ്ങളുണ്റൊകുന്നതത് ആശറൊ
സ്യമല്ല, നിർഭറൊഗ്യകരമറൊണത്. അതത് പരിഹരിക്റൊ
നറൊവശ്യമറൊയ ശക്മറൊയ നടപടികൾ 
സജ്വരീകരിക്റൊൻ നമുക്ത് സറൊധിക്ണം. ഓംബു 
ഡത്സത് മറൊറനഘപ്റൊലള്ള അഴിമതി വിരുദ്ധ സംവി

നിയമസഭയുചട മമാത്രം 
സ്പീകറല്ല മലയമാളിസമൂ

ഹത്ിചന് ആചക 
സ്പീകറമാണപ് തമാചനന്പ് 

ചതളിയിച വ്യക്തിയമാണപ് 
പി. ശ്രീരമാമകൃഷ്ണന്. 

ചസക്രട്ടറിദയറ്പ്- പഞ്മാ
യത്പ് �യറക്ടദററ്പ് 

ഓഫീസപ് ഔദേ്യമാഗിക 
ബന്ധം കുചറക്കൂടി 

ലളിതവും സങ്ീരണ്ണമുക്ത
വും ഫലപ്രേവും ജനകീയ

വുമമായിമമാറിയമാദല 
യഥമാരത്ഥ ജനപഷേ 
സിവില് സര വീസപ് 
സമാധ്യമമാകൂ എന്നു 

പറഞ്മാണപ് സ്പീകര 
ശ്രീരമാമകൃഷ്ണന് പ്രസംഗം 

തുടങ്ങിയതപ്. അദദേഹത്ി
ചന് വമാക്കുകളിലൂചട...

പി.ശ്ീരലാമകൃഷ്ണന്
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ധറൊനങ്ങറള കൂടുതൽ തരീക്ഷ്ണമറൊക്റൊനം സൂക്ഷ്മത
യള്ളതറൊക്റൊനം പ്രറൊഘദശികത�ത്ിൽ അധി
കറൊരപ്രഘയറൊഗത്ിൽ സംഭവിക്റൊനിടയള്ള 
വ്യതിയറൊനങ്ങറള തടയറൊനള്ള സംവിധറൊനങ്ങൾ 
ഉണ്റൊക്കുകയറൊണത് ഘവണ്തത്. അതിനത് പകരം 
ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ കറൊതൽ ഉൾറക്റൊ
ണ്ത് തറന്ന പ്രറൊഘദശിക അധികറൊര സ്റൊപനങ്ങ
റള ഏ്വം കൂടുതൽ സമ്ഷ്ടമറൊക്ി മറൊ്റൊനം 
നിങ്ങൾ വിഭറൊവനം റചയ്യുന്ന നിങ്ങളുറട അനഭ
വങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ത് ഘവണറമന്നുഘതറൊ
ന്നുന്ന പദ്ധതികൾ സജ്വതന്തമറൊയി നടപ്ി�റൊക്റൊ
നറൊവശ്യമറൊയ സംവിധറൊനം ഉണ്റൊക്കുന്നതിനം 
എന്തറൊണത് മറൊർഗം എന്നതസംബന്ിച്ത് ഗൗരവ
ഘത്റൊടുകൂടി ബഹുമറൊനറപ്ടെ മന്തി കൂടി ആഘ�റൊ
ചിക്കുന്നുറണ്ന്നറൊണത് ഞറൊൻ മനസി�റൊക്കുന്നതത്.
അതിനത് കഴിയന്ന നി�യിൽ അധികറൊര വിഘക
ന്ദരീകരണ പ്രഘയറൊഗറത് കൂടുതൽ സര്ഗറൊത്മറൊ
ക്കുക എന്നതകൂടി ഇന്നറൊവശ്യമറൊയിട്ടുള്ള ഒരു 
കറൊര്യം കൂടിയറൊണത്. കറൊരണം നമ്മുറട സമൂഹ
ത്ിൽ റതറൊഴിൽ പരമറൊയ സർഗ്ഗറൊത്കത 
ഏ്വം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘമഖ�യറൊണത് പ്രറൊഘദ
ശിക ഭരണകൂടങ്ങളുമറൊയി ബന്റപ്ടെ സംവിധറൊ
നങ്ങൾ. റതറൊഴിൽ പരമറൊയ സർഗറൊത്കത ജരീ
വനക്റൊരുറട ഭറൊഗത്നിന്നുണ്റൊകണം. തഘദ്ദശ 
സജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങളിറ� പ്രസിഡന്റുമറൊറര 
വിശജ്വറൊസത്ിറ�ടുത്റകറൊണ്ത് ഘകരളത്ിറ� 
ഗ്റൊമരീണ വികസനത്ിററെ ഘമഖ�യിൽ വ�ിയ 
മുഘന്ന്മുണ്റൊക്റൊൻ നമുക്ത് കഴിയണം. അതിൽ 
കുറവവരുന്ന ജനകരീയ പങ്കറൊളിത്റത് കൂടുതൽ 

കുടുംബശ്രീയെ വലിയെൊരു 
മൊദ്ധ്യമമൊെി ഉപയെൊഗിക്കണും

എസ്. ഹരിെിബ്ലാര ഐ.എ.എസ്

ദൃഢമറൊക്റൊൻ ഏറതല്ലറൊം രരീതിയിൽ നമുക്ത് 
കഴിയം എന്നത സംബന്ിച്ത് ആഘ�റൊചന നട
ത്റൊൻ സറൊധിക്ണം.തരീർച്യറൊയം ജനകരീയറൊ
സൂത്രണത്ിററെ നിയമം ഏതനഭവമറൊണത് 
നമുക്ത് നൽകുന്നതത് എന്നതിറനക്കുറിച്ത് സമഗ്
മറൊയ ഒരു പഠനം കൂടെത്ിൽ തഘദ്ദശ സജ്വയംഭര
ണസ്റൊപനങ്ങളുറട അനഭവങ്ങറള സംബന്ി
ച്ത് ഒരു സമഗ്മറൊയ ചർച്യ്ക്കും സംവറൊദത്ിനം  
ഇതവഴി സർക്റൊരിറന തറന്ന തരീരുമറൊനങ്ങറള
ടുക്റൊൻ സഹറൊയിക്റൊൻ കഴിയന്ന തരത്ിലള്ള 
ഒരു പ്രറൊഘദശിക ഭരണ സംവിധറൊനറത് സംബ
ന്ിച്ചുള്ള ഒരു സംവറൊദ ഘവദിയറൊയിടെത് ഈ പഞ്റൊ
യത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷറത് ഉപഘയറൊഗറപ്ടുത്റൊൻ 
നിങ്ങൾക്ത് സറൊധിക്റടെ എന്നത് ആഗ്ഹിക്കുന്നു.

ബഡത്സത് സ്കൂളുകള് സംബന്ിച്ചുള്ള ഘചറൊദ്യം :- ബഡത്സത് സ്കൂളുക
ള്ക്ത് വറൊഹനം വറൊങ്ങിറക്റൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകറൊരം വറൊഹനം 
കിടെിയിറല്ലന്നറൊണത് പറഞെിട്ടുള്ളതത്. പഞ്റൊയത്കളില് നിന്നത് 
വറൊഹനം വറൊങ്ങറൊനള്ള റപ്രറൊഘപ്റൊസല് ഞങ്ങള് അംഗരീകരിച്ത് 
ജില്ലറൊത�ത്ില് ഘറ്ത് ഘകറൊണ് രേറൊക്റത് അടിസ്റൊനത്ില് വറൊങ്ങി
ഘക്റൊളൂ എന്നുപറഞെത് കത് റകറൊടുത്. ഘറ്ത് ഘകറൊണ് രേറൊക്റത് നി
�വി�ില്ലറൊത്ത റകറൊണ്ത് തിരിച്ത് തന്നഘപ്റൊള് റടന്ഡര് റചയ്യു
വറൊനറൊണത് പറഞെതത്. അഘപ്റൊള് ഈ ഘകറൊണ് രേറൊക്ടിനത്  ജില്ലറൊ 
ഓഫരീസര്മറൊര്ക്ത് ചി� ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉള്ളതറകറൊണ്ത് സംസ്റൊ
നത�ത്ില് ഒരുമിച്ത് വറൊഹനം വറൊങ്ങറൊന്  തരീരുമറൊനിച്ിട്ടുണ്ത്.

200 ബഡത്സത് സ്കൂളുകള് ആരംഭിക്കുവറൊനറൊയി 200 പഞ്റൊയ
ത്കള്ക്ത് ഗവറമെറെത് ഉത്രവത് റകറൊടുത്ിട്ടുണ്ത്. ഫിനറൊന്സി
ല് നിന്നും അതിററെ ആദ്യഗഡു �ഭ്യമറൊയതിനഘശഷം  തക 
പഞ്റൊയത്കള്ക്ത് നല്കും.
കുടുംബശ്രീ CDS അംഗങ്ങള്ക്ത് ഓണഘററിയം റകറൊടുക്കുഘമറൊ 

എന്നതറൊണത് മറ്റൊരു ഘചറൊദ്യം ? 
1000 രൂപ ഒരംഗത്ിനത് റകറൊടുത്റൊല് തറന്ന ഘകറൊടിക്ണ

ക്ിനത് രൂപയറൊണത് ഘകരളത്ില് റകറൊടുഘക്ണ്ി വരുന്നതത്. 
നി�വിറ� ധനസ്ിതി അനസരിച്ത് അതിഘപ്റൊള് പരിഗണി
ച്ിടെില്ല. കുടുംബശ്രീയം പഞ്റൊയത്ം തമേിലള്ള സംഘയറൊജനം 
സറൊധ്യമറൊക്റൊന് പഞ്റൊയത്ില് വി�യിരുത്ല് സമിതി കൃത്യ
മറൊയി കൂടി തഘദ്ദശസജ്വയം ഭരണ സ്റൊപനങ്ങളുമറൊയള്ള 
സംഘയറൊജനം സറൊധ്യമറൊക്ണം. പുതിയ CDS റചയര്ഘപഴ്ണും 
പഞ്റൊയത്ത് പ്രസിഡറെിനം ഒരുമിച്ചുള്ള പരിശരീ�നം ഏപ്രില് 
മറൊസത്ിലണ്റൊകും.

പഞ്റൊയത്കള് കുടുംബശ്രീറയ വ�ിറയറൊരു മറൊധ്യമമറൊയി 
ഉപഘയറൊഗിക്ണം. അതഘപറൊറ� പഞ്റൊയത്ിററെ പദ്ധതികള് 
നിര് വഹിക്കുവറൊനം കുടുംബശ്രീ സംവിധറൊനറത് ഉപഘയറൊഗി
ക്ണം.

അേിമതി വിദകന്ദീകരണം 
എന് ഭയത്ിചന് ദപരില് 
അധികമാരവിദകന്ദീകരണ
ചത് തടസചപ്ടുത്ന് 
ഏചതങ്ിലം നീകങ്ങളു
ണ്മാകുന്തപ് ആശമാസ്യമല്ല, 
നിരഭമാഗ്യകരമമാണപ്. 
അതപ് പരിഹരികമാനമാ
വശ്യമമായ ശക്തമമായ 
നടപടികള് സ്വീകരികമാന് 
നമുകപ് സമാധികണം.
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തഘദ്ദശസജ്വയം ഭരണ 
വകുപ്ത് അതിററെ 

ഘനതൃതജ്വത്ില് നടക്കു
ന്ന വികസന പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളില് കറൊ
ഘ�റൊചിതമറൊയ മറൊ് 
ങ്ങള് വരുത്ിറക്റൊ
ണ്ത് പുതിയ സറൊഹച
ര്യങ്ങള്ക്നസരിച്ത് 

മുഘന്നറൊട്ടു ഘപറൊകറൊന് തയറൊയററടുക്കുന്ന കറൊ�മറൊ
ണിതത്.  ഇതഘപറൊലള്ള സഘമേളനങ്ങളില് പറങ്ക
ടുത്ത് പ്രവര്ത്നറൊനഭവം വകമുത�റൊക്ിയിട്ടുള്ള 
നമ്മുറട ജനപ്രതിനിധികളുറട അഭിപ്രറൊയങ്ങളറൊ
ല് പ്രവര്ത്നമണ്ഡ�ം സമ്ഷ്ടമറൊക്കുറമന്നറൊണത് 
ഞറൊന് പ്രതരീഷേിക്കുന്നതത്. ഘകന്ദഗവറമെന്റുത് 
സംസ്റൊന ഗവറമെറെത്, ഈ രണ് തടെിലം കിട
ക്കുന്ന അധികറൊരങ്ങള് തറൊറഴ ജനങ്ങള്ക്ത് വക 
എത്ിപ്ിടിക്റൊന് കഴിയന്ന ത�ത്ിഘ�ക്ത് 
എത്ണം. അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണം എന്നു
ള്ള ആവശ്യം നമ്മുറട രറൊജ്യത്ത് വളറര 
കറൊ�മറൊയി ഉയര്ന്നുഘകടെതറൊണത്. ഇന്ത്യ ഗവറമെ
റെത് തറന്ന അധികറൊരം തറൊഘഴറൊടെത് വിഘകന്ദരീകരിച്ചു
റകറൊടുക്കുന്നതിന ഘവണ്ിയള്ള കമേരീഷറന നി
യമിച് കഥകള് ധറൊരറൊളം നമേള് ഘകടെിട്ടുണ്ത്. 

ഘകന്ദസംസ്റൊന ഗവറമെന്റുകള് നടപ്റൊക്ി
യിട്ടുള്ള വിഘകന്ദരീകരണ സജ്വഭറൊവത്ിലള്ള പരി
പറൊടികള് കുററ വര്ഷങ്ങളറൊയി നമ്മുറട സംസ്റൊ
നത്ത് നടത്ിറക്റൊണ്ിരിക്കുകയറൊണത്. ഇന്ത്യ 
യില് മറ്റു സംസ്റൊനങ്ങറള അഘപഷേിച്ത് നല്ല 
രരീതിയില് നടപ്റൊക്കുന്നതിനത് ഘകരളത്ിനത് സറൊ
ധിച്ിട്ടുണ്ത് എന്നതറൊണത് അനഭവം. 

പഞ്റൊയത്കളുറട പ്രവര്ത്ന ങ്ങറള വി�
യിരുത്ി റമച്റപ്ടെ സ്ിതി വകവരിച്ിട്ടുള്ള 
സംസ്റൊനങ്ങറള പരിഘശറൊധിക്കുഘ്റൊള് പ�
ഘപ്റൊഴം ഘകന്ദഗവറമെറെത് കറണ്ത്ിയതത് ഘകര
ളറത് ആയിരുന്നു. ജനകരീയറൊസൂത്രണം ഘകരള

ത്ില് നടപ്റൊക്ിയതത് അധികറൊര വിഘകന്ദരീ 
കരണത്ിന വഴിറയറൊരുക്ി. അധി കറൊരം 
വകയ്യടക്ി വച്ിരിക്കുന്ന ഘകന്ദങ്ങളില് നിന്നത് 
തറൊഘഴറൊടെത് റകറൊടുക്റൊന് വളറര നല്ല മനസ്സത് 
കറൊണിച്ത് അതിനത് ഘവഗത കൂട്ടുന്ന പ്രവണത 
നമേള് റപറൊതവില് കറൊണറൊറില്ല. കിടെിയ അധി 
കറൊരം മുറുറക പിടിക്കുക, തറൊഘഴറൊടെത് റകറൊടുക്കുന്ന
തില് അതൃപ്ി പ്രകടിപ്ിക്കുക എന്നുള്ളതറൊണത് 
പ�ഘപ്റൊഴം കറൊണറൊറുള്ളതത്. അധികറൊരവിഘകന്ദരീ
കരണം നടന്ന സമയത്ത് മറ്റു സംസ്റൊനങ്ങറള
ക്റൊളും കൂടുതല് അധികറൊരം തഘദ്ദശ സ്റൊപന
ങ്ങള്ക്ത് കിടെിയിട്ടുള്ളതത് ഘകരളത്ി�റൊണത്. അതത് 
സംബന്ിച്ചുള്ള ചര്ച് ഒരു സദസില് നടന്നഘപ്റൊ
ള് പഞ്റൊയത്കള് അവരുറട പദ്ധതികള് തയ്യറൊ
ററൊക്കുന്ന �ടെത്ില് തയ്യറൊററൊക്ിയിട്ടുള്ള കരടത് 
അപ്ടി അംഗരീകരിച്ത് നടപ്റൊക്കുന്ന സ്ിതി മറൊ്ി 
ഗ്റൊമസഭകള് വിളിച്ത് അവരുറട മു്റൊറക അവ
തരിപ്ിച്ത് അവരുറട അഭിപ്രറൊയം കൂടി ഘകള്ക്
ണറമന്നു പറഞെഘപ്റൊള്, ആ ഘയറൊഗത്ില് 
നിന്നും ഒരറൊള് എഴഘന്നറ്റുനിന്നു പറ ഞ്ഞു, ഒരു 
പഞ്റൊയത്ില് പറൊടുറപടെത് ഭൂരിപഷേം കിടെിയിടെത് 
അതിററെ പദ്ധതി നടപ്റൊക്റൊന് തറൊഘഴറൊടെത് ഘചറൊ
ദിക്ഘണറൊ എന്നത്. അധികറൊരം തറൊറഴ തടെിഘ�ക്ത് 
കിട്ടുഘ്റൊള് തറന്ന കിടെിയ അധികറൊരം നമേളി
ല് തറൊഘഴറൊടെത് അതത് നല്കുകറയന്നതത് എന്നതത് ആദ്യ 
�ടെത്ില് വളറര വിഷമഘത്റൊടുകൂടിയറൊണത് 
റമ്ര്മറൊര് അടക്ം സജ്വരീകരിച്തത്. പറഷേ ഗ്റൊ
മസഭകളും അതഘപറൊറ� തറന്ന അതത പ്രഘദശ
ത്ത് ഓഘരറൊ പദ്ധതികള് നടപ്റൊക്കുന്ന �ടെത്ില് 
അതമറൊയി ബന്റപ്ടെത് ജനങ്ങറള വിളിച്ത് 
അവരുറട അഭിപ്രറൊയം ഘചറൊദിക്കുഘ്റൊള് വളറര 
വി�റപ്ടെ നിര്ഘദ്ദശങ്ങള് നമുക്ത് കിടെിയിരുന്നു. 
അതത് നമ്മുറട പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ത് വളറരഘയററ 
മറൊറ്റു കൂടെിയിട്ടുണ്ത് എന്നുള്ളതറൊണത് വസ്തുത. മറൊത്ര
മല്ല ജനങ്ങളുറട സഹകരണം നല്ലതഘപറൊറ� 
കിട്ടുഘ്റൊള് നമ്മുറട ബജ്ത് മിച്മറൊയിടെത് വരും. 

�ന്മസ്കെന്ജം പുതുമ
പലാന്ലലാളി മുഹമ്മദ് കുട്ി

മുന്മന്തി എന് വിദശഷ
ണത്ില് ഒതുങ്ങുന് ഒരു 
വ്യക്തിത്വമല്ല പമാചലമാളി 

മുഹമ്മേപ് കുട്ടിയുദടതപ്. 
അധികമാരവിദകന്ദീകര
ണപ്രക്രിയയില് വകുപ്ി
ചന മുന്മാകം ചകമാണ്ടു

ദപമായതില് 
അദദേഹത്ിചന് പങ്പ് 

നിസ്തുലമമാണപ്. ലളിതജീ
വിതമമാതൃകയ്കപ് മകുദടമാേമാ
ഹരണമമായ അദദേഹത്ി

ചന് വമാക്കുകളിലൂചട...
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ഏറതറൊരു കറൊര്യത്ി�റൊയറൊലം റത്റൊയ അഭിപ്രറൊ
യങ്ങറളറൊറക് പ�യിടത്നിന്നും വരും, അപ്രറൊ
ഘയറൊഗികമറൊയിട്ടുള്ള കറൊര്യങ്ങറളറൊറക് വറന്ന
ന്നും വരും. പറഷേ അറതറൊറക് സറൊവധറൊനം 
ചര്ച്യില് അവറര ഘബറൊധ്യറപ്ടുത്ിയിട്ടുറണ്
ങ്കില് തരീര്ച്യറൊയിട്ടും നമേള് പ്രതരീഷേിക്റൊത് 
രരീതിയിലള്ള പിന്തുണ ജനങ്ങളില് നിന്നും 
കിട്ടും. അത്രം അനഭവങ്ങളറൊണത് എനിക്കുണ്റൊ
യിട്ടുള്ളതത്. അതില്ലറൊറത വന്നറൊല് വികസന പ്ര
വര്ത്നത്ില് കറൊ�ത് വഴതിഘപ്റൊകറൊനള്ള 
ഇടവരും. ഘനറര മറിച്ത് ജനങ്ങളുറട സഹകര
ണം ഉറണ്ങ്കില് ഓഘരറൊ പദ്ധതിയറട നടത്ി
പ്ിലം അതത്  റത്റൊയ വഴിക്ത് നരീങ്ങുന്നുഘണ്റൊ 
എറന്നറൊറക് വളറര ശ്ദ്ധഘയറൊടുകൂടി ജനങ്ങള് 
ഘനറൊക്കും. വ�ിയ ഘതറൊതിലള്ള ജനകരീയ പങ്കറൊ
ളിത്ം ഉറപ്പുവരുത്ിറക്റൊണ്ത് ഘപറൊകറൊന് സറൊ
ധിച്റൊല് പഞ്റൊയത്ിററെ സറൊ്ത്ിക 
പരിമിതി അടക്ം മറികടക്റൊനം ഒരു 
അംഗരീകറൊരം കൂടി ഭരണസമിതിക്ത് ഘനടിറയടു
ക്റൊനം കഴിയം. ഇതറൊണത് അനഭവങ്ങള് പഠി
പ്ിക്കുന്നതത്. ഗവറമെറെത് റകറൊണ്വന്നിരിക്കുന്ന 
നറൊ�ത് പ്രധറൊന മിഷനകളുറട നടത്ിപ്ില് പങ്കറൊ

ന്തലാഴിലുറപ്് പദ്ധതിയമലായി േന്ധന്പ്ട്് M-sand ന് ഫിക്് 
ന്െയ്ത ബറ്് കുറഞ്ഞു ബപലായി. അത് PWD ബറ്ിബലക്ക് ന്െലാണ്ടുവരലാ
ന് െഴിയബമലാ?

എം -  സറൊന്ഡിനത്  PWD റഷഡയൂളിഘ�റൊ  വപ്രസിഘ�റൊ 
DSR ഘ�റൊ ഗവണ്റമറെത് വപ്രസത് ഫിക്ത് റചയ്തിടെില്ല. എം
-സറൊന്ഡിററെ ഘറ്ത് ഫിക്ത് റചയ്യറൊന് ഗവണ്റമറെത് ഒരു സമിതി 
രൂപരീകരിച്ിട്ടുണ്ത്. ആ സമിതി ജില്ലയിലളള ഘററ്റുകറളടുത്ത് 
എം-സറൊന്ഡിനത് ഘറ്ത് തരീരുമറൊനിച്ിട്ടുണ്ത്. നമുക്ിവിറട ആറ്റുമ
ണ�ിററെ ഘറ്ത് വന്നിടെില്ല. അതറകറൊണ്റൊവറൊം ഈ ആഘഷേപം 
വന്നതത്. എം- സറൊന്ഡിററെ ഘറ്ത് കുറഞ്ഞുഘപറൊറയങ്കില് അതത് 
പരിഗണിച്ത് ഒന്നുകൂടി ഫിക്ത് റചയ്യറൊവന്നഘതയള്ളൂ. 

അടുത്വര്ഷം വറൊര്ഷിക പദ്ധതിയറട എസ്റ്റിഘമ്ത് മറൊര്ച്ത് 
31-നത് മു്ത് പൂര്ത്ിയറൊക്ണം. അതിനത് എസ്റ്റിഘമ്ത് തയ്യറൊററൊക്
ണം. കഴിവതം എസ്റ്റിഘമഘ്റൊടുകൂടി റചയ്യുന്നതറൊവം നല്ലതത്.

പഞ്ലായത് ്ബറലാഡ ്PWD ഏന്്ടുത്ബതലാടുകൂടി കുഴിയും കുണ്ടു
മലായി ബറലാഡുെള് PWD പരിഗണിക്കലാന്ത െിടക്കുന്നു.

മറ്റു ജില്ലറൊ ഘററൊഡുകളില് ഉള്റപ്ടെ ഘററൊഡുകളറൊണത് PWD 
ഏറ്ടുത്ിട്ടുള്ളതത്. അതല്ലറൊറത പഞ്റൊയത്ത് ഘററൊഡുകള് PWD 
ഏറ്ടുത്ിടെില്ല. കറൊ�ങ്ങളറൊയി പരിഗണിക്റൊറത കിടക്കുന്ന 

ഘററൊഡുകളുറട �ിസ്റ്റത്  കിടെിയറൊല്  പരിഹരിക്റൊവന്നതറൊണത്.
ൈവപ്ിന് ബപലാലുള്ള സ്ലങ്ങളിൽ ന്മ്ീരിയൽസിന്റെ  ബറ്ിങ് 

കുറഞ്ഞുബപലാകുന്നു.
വവപ്ിന് ഘപറൊലള്ള സ്�ങ്ങളിറ� ഘറ്ിങത് ഘക്രറൊഡരീകരി

ച്ത് വഫനറൊന്സത് ഡിപ്റൊര്ട്ടുറമറെിററെ പരിഘശറൊധന കഴിഞെത് 
PWD ചരീഫത് എഞ്ിനരീയര് ഉള്റപ്ടെ കമേി്ിക്ത് പരിഘശറൊധനയ്കത് 
റകറൊടുത്ിട്ടുണ്ത്. അതിററെ തരീരുമറൊനം വന്നറൊല് ഘറ്ിംഗത് വര്ദ്ധി
പ്ിക്റൊവന്നഘതയള്ളൂ.
സിുംഗിള് ന്ടന്ഡര അുംഗീെരിക്കലാബമലാ?

സിംഗിള് റടന്ഡര് അംഗരീകരിക്റൊന് പറൊടിറല്ലന്നത് റസന്രേ
ല് വിജി�ന്സത് കമേരീഷററെ ഓര്ഡര് നി�വിലള്ളതറകറൊണ്റൊ
ണത് ആദ്യറത് സിംഗിള് റടന്ഡര് അംഗരീകരിക്കുന്നതിനത് 
തടസ്സം വരുന്നതത്. വരീണ്ം റടന്ഡര് റചയ്യുഘ്റൊള് സമയം 
ഘപറൊകുന്നു എന്നുള്ളതത് ഘവറററൊരു കറൊര്യം. അങ്ങറനയള്ള ആദ്യ
റത് സിംഗിള് റടന്ഡര് ഘ�റൊവസ്റ്റത് ആറണങ്കില് കൂടി റപറൊടെി
ക്റൊന് പറൊടില്ലറൊത്തറൊണത്. അറതറൊരു extension ആയി റകറൊടുക്
ണം. പഴയതത് നി�നിര്ത്ിറക്റൊണ്ത് തറന്ന റരീ റടന്ഡര് 
റചയ്യണം. അഘപ്റൊഴം സിംഗിള് റടന്ഡര് ആറണങ്കില് പഴയ 
റടന്ഡര് അംഗരീകരിക്റൊവന്നഘതയള്ളൂ.

ആദ്യ സകിജം്കിൾ സെന്ഡർ അജം്ീ്രകിക്രുത്
പി.ആര. സജികുമലാര

തബദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്് െീഫ് എഞ്ിനീയര

ളികളറൊകറൊന് നമ്മുറട പഞ്റൊയത്കള്ക്ത് 
സറൊധിക്കും. അതത് നമ്മുറട സംസ്റൊനത്ിററെ 
ഘമല്ത്ടെിലള്ള വികസനമല്ല സറൊധറൊരണക്റൊ
ര്ക്ത്, വരീടില്ലറൊത് പറൊവറപ്ടെവര്ക്ത് വരീടത്, അത
ഘപറൊറ�തറന്ന ചികിത്സറൊരംഗത്ള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, 
കറൊര്ഷികരംഗത്ള്ള വ�ിയ ഘതറൊതിലള്ള തക
ര്ച്, റപറടെന്നത് അത്ഭുതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്റൊന് കഴി
ഞെിറല്ലങ്കിലം പടിപടിയറൊയിട്ടുത് ആ പദ്ധതിക
റളല്ലറൊം തറന്ന വളറര സഹറൊയകമറൊയിട്ടുള്ളതറൊണത്. 
അതിനത് നമുക്ത് ഒറത്റൊരുമിച്ത് മുഘന്നറൊട്ടു 
ഘപറൊകറൊന് സറൊധിക്റടെ എന്നത് ആശംസിക്കുന്നു
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പദ്ധതി നിര് വഹ
ണ വ മ റൊ യ ി 

ബന്റപ്ടെത് നിരവധി 
സംശയങ്ങളും അഭി
പ്രറൊയ ങ്ങളും നിര്ഘദ്ദശ
ങ്ങളും വിവിധ കുറിപ്പു
കളിലൂറട ഇവിറട 
�ഭിച്ിട്ടുണ്ത്. സംശയ
ങ്ങളിഘ�ക്ത് കടക്കുന്ന
തിനമു്ത് ചി� കറൊര്യ
ങ്ങള് നിങ്ങഘളറൊടത് 

സൂചിപ്ിഘക്ണ്തണ്ത്.
ഈ വര്ഷറത് പദ്ധതിയറട പൂര്ണ്ണമറൊയ 

വിനിഘയറൊഗഘത്റൊറടറൊപ്ം അടുത് വര്ഷഘത്ക്കു
ള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിററെ തടക്വം കുറി
ച്ിട്ടുണ്ത്. സംസ്റൊന ബജ്ത് മറൊര്ച്ത് 31-നത് മുന്പത് 
പറൊസറൊക്റൊന് നടപടിറയടുത്തഘപറൊറ� തറന്ന 
2018-19 സറൊ്ത്ിക വര്ഷത്ിറ� നമ്മുറട 
പദ്ധതി പൂര്ണമറൊയി അംഗരീകരിക്കുന്നതിനള്ള 
ശ്മം കൂടി സമറൊന്തരമറൊയി നടഘത്ണ്ിയിരിക്കു
ന്നു. 

നമേറള ഇതവറര റകറൊറണ്ത്ിച് രരീതിശറൊ
സ്തംറകറൊണ്ത് വരുംകറൊ� പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്റൊ
ന് കഴിറഞെന്നു വരില്ല. 'What brought us up to 
here may not guide us to the future'. സമൂഹത്ി
റ� പിന്നില് നില്ക്കുന്നവരുറട വികസന ഘഷേ
മപ്രവര്ത്നങ്ങളില് കൂടുതല് ശ്ദ്ധയം പരിഗ
ണനയം വ്യക്ിപരമറൊയ തറൊല്ര്യവം 
ഉണ്റൊകണം. 

ഉല്റൊദന ഘസവന അടിസ്റൊന സൗകര്യ ഘമ
ഖ�കളില് കഴിഞെ 20 വര്ഷക്റൊ�ം എടുത്
തില്നിന്നത് അല്ം മറൊ്ങ്ങള് വരും വര്ഷങ്ങളി
ഘ�ക്ത് റകറൊണ്വഘരണ്തിഘല്ല? ഘകവ�ം വിത്ം 
നടരീല് വസ്തുക്ളും ഉല്റൊദന ഉപറൊധികളും 
വിതരണം റചയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്കപ്പുറത്ത് ഉല്റൊദന

സമഗ്രദർശ�ജം അ�കിവോര്യജം
ടി. ന്െ. ബജലാസ് ഐ.എ.എസ്

റത് അളക്കുന്ന, സംവിധറൊനം ഉണ്റൊകണം. 
ഉല്റൊദനത്ില് ശ്ദ്ധിക്കുന്നതിഘനറൊറടറൊപ്ംതറന്ന 
ശ്ദ്ധിഘക്ണ് അടുറത്റൊരു ഘമഖ�യറൊണത് ഉല്ന്ന
ങ്ങളുറട സംഭരണവം വില്നയം വില്നറൊനന്തര 
ഘസവനങ്ങളും. അതത് എല്ലറൊ തഘദ്ദശ ഗവറമെന്റു
കളും ഒരുമിച്ത് നിന്നത് റചഘയ്യണ് ഒരു പ്രക്രിയയറൊ
ണത്. ജില്ലറൊ പഞ്റൊയത്ിററെ ഘനതൃതജ്വത്ില് 
അതറൊതത് ജില്ലയറട ഉല്റൊദന ഘമഖ�യിറ� ഉല്
ന്നങ്ങളുറട അളവിനം ഘതറൊതിനമനസരിച്ചുള്ള 
സംസ്രണ സംഭരണ വിപണനപ്രക്രിയയ ത്ക്ത് 
നമേള് തടക്ം കുറിക്ണം.  

ഘകരളത്ില് കുറച്ത് മറൊത്രഘമ കൃഷിഭൂമിയള്ളു. 
ഉള്ളതില്തറന്ന വളറരകൂടുതല് തരിശറൊയി കിട
ക്കുന്നു. വരുന്ന മൂഘന്നറൊ നറൊഘ�റൊ വര്ഷങ്ങള്റകറൊ
ണ്ത് തരിശുഭൂമി രഹിത സംസ്റൊനമറൊയി മറൊറുന്ന
തിനത് നമുക്ത് എന്തത് റചയ്യറൊന് കഴിയം?  

കൃഷി വകുപ്ിററെയം കുടുംബശ്രീയറടയം 
സഹകരണം ഘതടിറക്റൊണ്ത് ഘകവ�ം വിത്ം 
വളവം വതയം കൃഷിറച്�വം റകറൊടുക്കുന്നതി
നപ്പുറത്ത് അതിററെ ഉല്റൊദനത്ിററെ കണക്കുക
ള് കൂടി ഘശഖരിച്ത് മൂ�്യവര്ദ്ധനവത് ഉല്റൊദകര്ക്ത് 
റകറൊടുക്ണം.   കൃഷിക്റൊര്ക്ത് മറൊത്രമല്ല ഷേരീരഘമ
ഖ�യിലം റചറിയ മൃഗങ്ങളുറട കറൊര്യത്ിലറമറൊ
റക് ഇത്രം നല്ല ഘപ്രറൊജക്ടുകള് ജില്ലറൊപറൊനക
ളില് ഘചര്ഘക്ണ്തണ്ത്.

ഘകരളത്ിറ� വഘയറൊജനങ്ങളുറട ശതമറൊനം 
ഇന്ത്യയിറ� 29 സംസ്റൊനങ്ങളിഘ�്വം ഉയ
ര്ന്നതറൊണത്. 13.8 ശതമറൊനമറൊണത്. ജപ്റൊനില് 15 
ശതമറൊനമറൊണത്. വളറര വികസിത രറൊജ്യങ്ങള് 
ഘനരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നമറൊണത് നമേള് ഭറൊവിയില് 
ഘനരിടറൊന് ഘപറൊകുന്നതത്. നമുക്ിതിനഘവണ് നല്ല 
ഇടറപടലകള് പ� ജില്ലകളിലം നടക്കുന്നുണ്ത്. 
ഘകവ�ം പകല് വരീടുകള്, വഘയറൊമിത്രഘകന്ദങ്ങള് 
എന്നതിററെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുറട ക്രിയറൊത്ക

തദദേശസ്വയം ഭരണ 
വകുപ്ിചന ബെതന്യ

വത്മാക്കുന്തില് 
നിരണ്ണമായക
സ്മാനമമാണപ് 

അ�ീഷണല് 
െീഫപ് ചസക്രട്ടറി 

ടി.ചക. ദജമാസിനപ്. 
അദദേഹത്ിന് 

ഊരജ്്വേമായക 
പ്രഭമാഷണത്ിലൂചട
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മറൊയ അഭിപ്രറൊയങ്ങളും ഇടറപടലം  കൂടി ഘച
ര്ത്റകറൊണ്ത് പദ്ധതി വന്നറൊല് തരീര്ച്യറൊയിട്ടും 
വ�ിറയറൊരു മറൊതൃകയറൊയി അതമറൊറും. മറ്റൊരു 
ഘമഖ� ഭിന്നഘശഷിക്റൊരുഘടതറൊണത്. 40% ത്ി
നഘമല് അവശതയള്ള എല്ലറൊവര്ക്കും സര്ക്റൊര് 
സംവരണവം ആനകൂ�്യവം റകറൊടുക്റൊറുണ്ത്. 
പറഷേ അവരില് വളറര ഗൗരവമറൊയ 90%ത്ി
നഘമല് അവശതയം ഉള്ളവര്, പ്രറൊയറൊധിക്യവം 
അവശത കൂടിയള്ളവര്- അവരുറട പ്രഘത്യക 
പ്രശ്നങ്ങള്ക്ത് പരിഗണനയം പ്രഘത്യക സഹറൊ
യങ്ങളും നല്കുന്നതിനള്ള കറൊര്യങ്ങറളപ്്ി ചിന്തി
ഘക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. 

നവരീനവം നൂതനവമറൊയ പ�കറൊര്യങ്ങളും 
നിങ്ങളില് പ�രും റചയ്യുന്നുണ്ത്. നൂതനപദ്ധതി
കള് ഏറ്ടുത് പഞ്റൊയത്കളില് മറൊര്ഗ്ഗഘരഖ
യില് ഇല്ലറൊത് ഏറതങ്കിലം കറൊര്യങ്ങള് എടുത്ത് 
കഴിഞെറൊല് vetting officer സഹറൊയിക്കുന്നില്ല 
എറന്നറൊരു പരറൊതി വന്നിട്ടുണ്ത്. എനിക്ത് ഉഘദ്യറൊ
ഗസ്സുഹൃത്ക്ഘളറൊടത് പറയറൊനള്ളതത് 
guidelines എന്നത് പറയന്നതത് ഒരു മറൊനദണ്ഡമന
സരിച്ത് റപറൊതവറൊയ കറൊര്യങ്ങളില് റചയ്യുവറൊന് 
കഴിയന്ന കറൊര്യങ്ങള്ക്കുള്ളതറൊണത്. ചി� പ്രറൊഘദ
ശികമറൊയ പ്രശ്നങ്ങളിഘ�റൊ നൂതനമറൊയ കറൊര്യങ്ങ
ളിഘ�റൊ റപറൊതവറൊയ മറൊനദണ്ഡത്ിനപ്പുറഘത്ക്ത് 
ചിന്തിഘക്ണ്ി വരും. അത്രം ഘപ്രറൊജക്ടുകറള 
നൂതനപദ്ധതിയറൊയി കണക്റൊക്ി അതിനഘവ
ണ് സഹറൊയം റചയ്തു റകറൊടുക്ണം. ജില്ലറൊ 
പറൊനിങത് സമിതിയില് നൂതനസംരംഭങ്ങ 
കള്ക്ത് ഇഘപ്റൊള് തറന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്ത് 
തടങ്ങിയിട്ടുണ്ത്. ഘകറൊര്ഡിഘനഷന് കമേി്ിയില് 
വന്ന നല്ല നൂതനസംരഭങ്ങള് പ�തം പിന്തുണ
യ്കറൊന് കഴിഞെിട്ടുണ്ത്.

ഘകരളത്ിറ� ഘകറൊഘളജുകളിലം ഹയര്റസ
ക്റെറി സ്കൂളുകളിലമറൊയിടെത് വിവിധ വിഷയങ്ങളി
ല് ഇരുപതത് റകറൊല്ലം മു്ത് നമേള് ജനകരീയറൊസൂ
ത്രണം തടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉള്ളതിററെ 50 
മടങ്ങത് PhD ബിരുദവം ഘപറൊസ്റ്റത് ഘഡറൊക്ടറല് ബിരു
ദവമുള്ളവരുണ്ത്. 158 എഞ്ിനരീയറിംഗത് ഘകറൊഘള
ജുകളുണ്ത്. എഞ്ിനരീയറിംഗത്, മറൊഘനറമെറെത് 
സ്റൊപനങ്ങള്, റകറൊഘമഴ്ം അക്ൗണ്ന്സിയം 
പഠിപ്ിക്കുന്ന ഘകറൊഘളജത് ഡിപ്റൊര്ട്ടുറമന്റുകള് 
ഇങ്ങറനയള്ള നിരവധി ഘമഖ�കളില് നമുക്ത് 
വിദ്യറൊഭ്യറൊസസ്റൊപനങ്ങളുമറൊയിടെത് ഒരു 
collaboration networking ചിന്തിഘക്ണ്തണ്ത്.

സംസ്റൊന ഗവണ്റമറെത് ഏ്വം കൂടുതല് 
പ്രറൊമുഖ്യം റകറൊടുക്കുറന്നറൊരു ഘമഖ�യറൊണത് start- 
up industries. ഘകരളത്ിറ�യം ഇന്ത്യയിറ� 
മഘ്തത് സംസ്റൊനങ്ങളിറ�യം പുതിയ സംരംഭ
കറര ആകര്ഷിക്റൊനം പുതിയ നിഘഷേപങ്ങള് 
റകറൊണ്വരറൊനം നമുക്ത് കഴിഘയണ്തണ്ത്.

നമ്മുറട തഘദ്ദശ ഗവറമെന്റുകളില്നിന്നത് ഘവ

ഗത്ിലം �ളിതമറൊയം ജനങ്ങള്ക്ത് ഘസവനങ്ങ
ള് കിട്ടുന്നതിനത് കറൊര്യഷേമത ഉണ്റൊകുന്നിറല്ലങ്കി
ല് ജനങ്ങള് വിഘകന്ദരീകരിച് അഴിമതി എന്നു 
ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സറൊഹചര്യം വരും. ചി� ജില്ല
കളിറ�ങ്കിലം പരറൊതികള് ഇതമറൊയി ബന്റപ്
ടെത് വരുന്നുണ്ത്. ചി�ഘപ്റൊള് ഒരു ശതമറൊനത്ിഘ� 
ഉണ്റൊകൂ. ആ റചറിയ ശതമറൊനമറൊണത് പ�ഘപ്റൊഴം 
റപരുപ്ിച്ത് വരുന്നതത്. നല്ല കറൊര്യങ്ങള് റചയ്ത 
ജരീവനക്റൊറര നമ്മുറട മറൊധ്യമങ്ങഘളറൊ മറ്റു ഘമഖ�
കളിലള്ളവഘരറൊ ഒരിക്ലം ഉയര്ത്ികറൊടെറൊറില്ല. 
അഘസറൊസിഘയഷന് തറന്ന ഇത്രം നല്ല മറൊതൃ
കകള് കറൊണിച് ആളുകളുറട ഒരു റസഷന് കൂടി 
പഞ്റൊയത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷഘത്റൊടനബന്ിച്ത് 
ഉണ്റൊഘക്ണ്തറൊണത്. ഏ്വം മികവത് കറൊണിച് 
നല്ല പഞ്റൊയത്കറള ഈ ഘവദിയില് വിളിച്ത് 
അംഗരീകരിക്കുകയം ആദരിക്കുകയം റചയ്യണം.  
അവര് റചയ്യുന്ന കറൊര്യങ്ങള് മറ്റുള്ളവഘരറൊടത് പങ്കു
വയ്കറൊന് കഴിയറന്നറൊരു രരീതിയണ്റൊവണം. പഞ്റൊ
യത്ത് രറൊജത്  മറൊസികയില് ഓഘരറൊ ജില്ലയില് 
നിന്നും ഒരു നല്ല innovation കൂടി ഉള്റപ്ടുത്റൊ
ന് കഴിയണം.

ഘചറൊദ്യങ്ങളിഘ�ക്ത് കടക്കുകയറൊണത്.

വലാഹനും വലാങ്ങുന്നത് സുംേന്ധിച്ിട്ടുള്ളതലാണ്. 
ഒരു ബെലാദ്ും. 

നി�വിലള്ള വറൊഹനം കണ്ം റചയ്തു കഴി
ഞെറൊല് അതിനപകരം വറൊഹനം വറൊങ്ങറൊന് ഗവ
റമെറെത് അനവറൊദം വറൊഘങ്ങണ്. പത്�ഷേം 
വറരയള്ള ഏറതറൊരു വറൊഹനത്ിനം പ്രഘത്യക 
അനമതിഘവണ്, പത്�ഷേത്ില് കൂടുതല് മുത
ല്മുടക്കുള്ള വറൊഹനം വറൊങ്ങറൊന് ഗവറമെറെിററെ 
പ്രഘത്യക അനമതി ഘവണറമന്നറൊണത് ധനകറൊര്യ
വകുപ്ിററെ ഉത്രവത്.

തനതുഫണ്ിൽ നിന്ന് യബേഷ്ലാനുമതി ന്െലാടു
ക്കുന്നതിന് സരക്കലാര ഉത്രവ് ബവബണലാ?

സംഭറൊവന റകറൊടുക്കുന്നതിനം മറ്റുള്ള 
ആഘ�റൊഷങ്ങള്ക്കും ഘമളകള്ക്കുറമറൊറക് ഫണ്ത് 
റകറൊടുക്കുന്നതിനം ഗവറമെറെിററെ അനവറൊദം 
ഘവണം. എന്നറൊല് അനിവറൊര്യചുമത�കള് നിര് വ
ഹിക്കുന്നതിനത് ഘപ്രറൊജക്ടത് വച്ത് DPC അംഗരീകറൊരം 
വറൊങ്ങിയറൊല്  പ്രഘത്യകറൊനമതിയറട ആവശ്യമി
ല്ല. വസ്തു വറൊങ്ങണറമങ്കില് ഗവറമെറെനവറൊദം 
വറൊങ്ങണം. ഏറതങ്കിലം പടെികജറൊതി പടെികവ
ര്ഗ ഘകറൊളനിയിഘ�ക്കുള്ള വഴി നന്നറൊക്കുന്നതി
ഘനറൊ അവിറട ഒരു സ്കൂള് റകടെിടത്ിനത് ഘപറൊരറൊ
യത് മകളുറണ്ങ്കില് അതത് റിപ്യര് റചയ്യുന്നതിഘനറൊ 
ഒന്നും ഗവറമെറെത് അനമതി ആവശ്യമില്ല. പ്രകൃ
തിഘഷേറൊഭവമറൊയി ബന്റപ്ടെത് നിങ്ങള് നിര്മേി
ച് ഒരറൊസ്തിയറട റിപ്യറിഘനറൊ റമയിറെന്സിഘനറൊ 
ഗവറമെറെനമതിയറട ആവശ്യമില്ല.

ദകരളത്ില് കുറചപ് 
മമാത്രദമ കൃഷിഭൂമിയുള്ളു. 
ഉള്ളതില്തചന് വളചര
കൂടുതല് തരിശമായി 
കിടക്കുന്നു. വരുന് മൂദന്മാ 
നമാദലമാ വരഷങ്ങള് 
ചകമാണ്പ് തരിശുഭൂമി 
രഹിത സംസ്മാനമമായി 
മമാറുന്തിനപ് നമുകപ് 
എന്തപ് ചെയ്മാന് കേിയും? 
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പഞ്ലായത്ിന്റെ നികുതി വരുമലാനും സുംേ
ന്ധിച് സുംശയങ്ങള്.

നികുതി നികുതിഘയതര വരുമറൊനങ്ങളില് 
പ്രധറൊനമറൊയം നമുക്കുള്ളതത് വസ്തുനികുതി, 
റതറൊഴില് നികുതി, വിഘനറൊദനികുതി, പരസ്യനി
കുതി, വ�സന്സത് ഫരീ, വറൊടകനിരക്ത്, പ�വക 
ഇങ്ങറനയള്ളതറൊണത്. ഇതില് രണ്ത് നികുതികള് 
GST വന്നഘപ്റൊള് നമ്മുറട കയ്യില്നിന്നത് ഘപറൊയി. 
അതറൊയതത്  വിഘനറൊദനികുതിയം പരസ്യനികുതി
യം. അതില് വിഘനറൊദനികുതിയറട കഴിഞെ 
മൂന്നത് വര്ഷറത് ഓഘരറൊ തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ 
സ്റൊപനത്ിററെയം ശരറൊശരി നമുക്ത് നഷ്ടപരി
ഹറൊരമറൊയിടെത് നല്കറൊറമന്നറൊണത് സമേതിച്ിരിക്കു
ന്നതത്. പിന്നരീടുള്ള ഓഘരറൊ വര്ഷങ്ങളിലം 15% 
വര്ദ്ധനവം അതില് വരുത്ിത്രറൊറമന്നത് പറ
ഞെിട്ടുണ്ത്.

രണ്റൊമറത് ഭറൊഗം വസ്തു നികുതിയറൊണത്. 
അതത് പുതക്ിറയങ്കിലം നിരവധി കറൊരണങ്ങ
ള്റകറൊണ്ത് അതിററെ നിരക്ത് പുതക്കുന്നതിനം 
അതത് നടപ്റൊക്കുന്നതിനം കഴിയറൊറത ഘപറൊയിട്ടു
ണ്ത്. സജ്വറൊഭറൊവികമറൊയിട്ടും ഇഘപ്റൊള് അതിനറള്ളറൊ
രവസരമറൊണത്.

സമറൊന സജ്വഭറൊവമുള്ള ഒഘര വ�ിപ്മുള്ള റകടെി
ടങ്ങള്ക്ത് വ്യത്യസ്തമറൊയ രരീതിയില് ടറൊക്ത് ഈടറൊ
ക്കുന്നുറവന്നുള്ളതറൊണത് ഒരറൊഘഷേപം. സുതറൊര്യത
യം വസ്തുനിഷ്ഠതയം റകറൊണ്വന്നുകഴിഞെറൊല് 
ആഘഷേപം മറൊറും. 

മൂന്നറൊമറത് കറൊര്യം റതറൊഴില് നികുതി 
ആണത്. ഇന്ത്യന് ഭരണ�ടനയില് നിഷ്കര്ഷിച്ി
രിക്കുന്ന നിരക്റൊണതത്. ഒരു ഭരണ�ടനറൊ ഘഭദ
ഗതിറകറൊണ്ത് മറൊത്രഘമ റതറൊഴില്നികുതി നി�വി
ലള്ള പരമറൊവധി തകയറൊയ 2500 രൂപയില് 
നിന്നത് വര്ദ്ധിപ്ിക്റൊന് കഴിയൂ. ഘകന്ദഗവറമെ
റെിററെ ശ്ദ്ധയില്റപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ത്. 

െരലാര അടിസ്ലാനത്ിൽ വീടുെളിൽബപലായി 
നികുതി പിരിക്കലാന് സുംവിധലാനും ഉണ്ലാക്കുബമലാ?

കുടുംബശ്രീ സംവിധറൊനത്ില്നിന്നത് CDS 
വഴി ഒരു മൂന്നത് മറൊസക്റൊ�റമങ്കിലം അറല്ലങ്കില് 
ഊര്ജ്ജിതമറൊയി നികുതിപിരിവത് നടക്കുന്ന മറൊ
സറമങ്കിലം ആളുകറള എടുത്ത് ടറൊക്ത് പിരിക്കുന്ന
തിനള്ള ഉത്രവത് തരീര്ച്യറൊയിട്ടും തരറൊന് 
സറൊധിക്കും.

പഞ്ലായത്് പ്രസിഡന്റുമലാരക്കുും ജനപ്രതിനി
ധിെള്ക്കുും അവരുന്ട സ്വന്തും വലാഹനത്ില് 
ബേലാരഡുപബയലാഗിക്കലാന് അനുവലാദമുബണ്ലാ?

ഇതത് തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ വകുപ്ിററെ 
അധികറൊര പരിധിയില്റപ്റടെറൊരു കറൊര്യമല്ല. നി
യമപരമറൊയിടെത് അതത് റത്റൊണത്. റത്റൊറയറൊരു 
കറൊര്യം റചയ്യറൊന് കഴിയില്ല. 

നമ്മുറട സമരീപനമിതറൊണത്. ഒന്നത് - നിങ്ങ
ള്ക്ത് നിയമറൊനസൃതം വറൊഹനം വറൊങ്ങറൊനള്ള 

അനവറൊദം തരീര്ച്യറൊയിട്ടുമുണ്ത്. രണ്ത് - ധനകറൊ
ര്യ വകുപ്ിററെ ഉത്രവത് പ്രകറൊരം പുതിയ 
വറൊഹനം വറൊങ്ങുന്നതിലം നല്ലതത് വറൊഹനങ്ങള് 
വറൊടകയ്കത് എടുക്കുന്നതറൊണത്. അതത് റപറൊതവറൊയ 
ഉത്രവറൊണത്.

ൈഗഡ് ൈലനിൽ പരലാമരശിക്കന്പ്ടലാത് 
ഒരു പദ്ധതിയും ഏന്്ടുത്ലാൽ Vetting officer 
മലാര അുംഗീെലാരും തരുന്നില്. ഇത് അധിെലാര വി
ബെന്ദീെരണത്ിന് വിരുദ്ധമബല്? നിയമത്ിനെ
ത്് നിന്നുന്െലാണ്് എല്ലാ പദ്ധതിയബമന്്ടുക്കലാന് 
തബദേശസ്വയുംഭരണ സ്ലാപനങ്ങള്ക്ക് അധിെലാ
രമിബല്?

ഉണ്ത്. എനിക്ത് പറയറൊനള്ളതത് ഈ 
guidelines - റന നിയമമറൊയിഘടെറൊ ചടെമറൊയിഘടെറൊ 
കറൊണറൊന് നില്ക്രുതത് എന്നറൊണത്. നിയമം നി
യമസഭ പറൊസ്സറൊക്കുന്നു. ആ നിയമറത് നമുക്ത് 
മറൊ്റൊനധികറൊരമില്ല. നിയമം നടപ്റൊക്കുന്നതിന 
ഘവണ്ിയള്ള subordinate legislation ആണ ചടെ
ങ്ങള് ചടെങ്ങളില് ഘഭദഗതി ആവശ്യമുറണ്ങ്കില് 
അറതറൊരു പ്രക്രിയയിലൂറട നമുക്ത് മറൊ്റൊന് 
കഴിയം. പറഷേ guidelines  അങ്ങറനയല്ല. 
നിങ്ങള് ചൂണ്ിക്റൊണിക്കുന്ന, പ്രറൊഘയറൊഗിക 
മറൊയിടെത് കറൊര്യനിര് വഹണത്ില് പ്രശ്നങ്ങള് 
ഉണ്റൊക്കുന്ന guideline മറൊ്റൊവന്നതറൊണത്. ചി� 
പ്രഘദശങ്ങളില് ചി� പ്രഘത്യക ഘപ്രറൊജക്റ്റുകള്ക്ത് 
മറൊനദണ്ഡങ്ങള് ഉണ്റൊക്കുന്നതിലം നല്ലതത് 
അതിനത് പ്രഘത്യക അനമതി നല്കുന്നതറൊണത്. 
അത്രം കറൊര്യങ്ങറള innovative project-ല് 
റപടുത്ി DPCയറട ഒരു സബത്കമേി്ി പരിഘശറൊ
ധിക്കും. ആ പരിഘശറൊധന കഴിഞെിട്ടും നിരസി
ക്കുകയറൊറണങ്കില് ഘകറൊ-ഓര്ഡിഘനഷന് കമേി
്ിയിഘ�ക്ത് വരിക, കൃത്യമറൊയി 15 
ദിവസത്ിറ�റൊരിക്ല് ഘകറൊര്ഡിഘനഷന് കമേി
്ി കൂടുന്നതറൊണത്.

നടപ്പു സലാമ്പത്ിെ വര്ത്ിൽ 
പൂരത്ീെരിക്കലാനലാവലാത് ബപ്രലാജക്ടുെള് ബഭദഗതി
െബളലാന്ട സ്ിൽഓവര ആയി തുടരുന്നതിന് തടസ
മുബണ്ലാ?

ഘഭദഗതി പെില് ഓവറിനത് വരുത്ക എന്നത് 
പറഞെറൊല് അതത് പെില് ഓവര് അല്ല. പെില് 
ഓവര് സംബന്ിച്ത് സംസ്റൊന ഗവറമെറെിററെ 
ഒരു നയപരമറൊയ തരീരുമറൊനം ഇനിയം വഘരണ്
തണ്ത്.

സലാമൂഹിെ ബഷേമ ന്പന്്നുെള് ഒരു വര്
മലായി പുതുതലായി അുംഗീെരിച്ിട്ടുള്ളവരക്ക് ലഭിച്ി
ട്ില്. എന്തലാണ് നടപടി?

അഘപഷേകറളറൊറക് തയ്യറൊററൊക്ി വഘച്റൊളൂ. 
ഗവറമെറെത് ത�ത്ില് ഒരു തരീരുമറൊനം എടുത്
കഴിഞെറൊലടന് അതണ്റൊകും എന്നറൊണത് വിശജ്വ
സിക്കുന്നതത്.

ന്െട്ിട നിരമ്മലാണ െട്ങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമലായി 

സംസ്മാന ഗവണ്ചമന്പ് 
ഏറ്വും കൂടുതല് പ്രമാമുഖ്യം 

ചകമാടുക്കുചന്മാരു 
ദമഖലയമാണപ് start- up 

industries. ദകരളത്ിചല
യും ഇന്ത്യയിചല മദറ്തപ് 
സംസ്മാനങ്ങളിചലയും 

പുതിയ സംരംഭകചര 
ആകരഷികമാനും പുതിയ 

നിദഷേപങ്ങള് 
ചകമാണ്ടുവരമാനും നമുകപ് 

കേിദയണ്തുണ്പ്
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നിരമ്മിച് ന്െട്ിടങ്ങള്ക്ക് നമ്പര ന്െലാടുക്കുന്നതിനു
ള്ള നടപടിെന്ളക്കുറിച്് വിശദീെരിക്കലാബമലാ?

അതിനഘവണ്ി പ്രഘത്യകമറൊറയറൊരു ഘനറൊടെി
ഫിഘക്ഷന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ത്. ആ ഉത്രവത് 
പ്രകറൊരം വിവിധ കറൊ്ഗറികളി�റൊയി KMBR ഉം 
KPBR ഉം �ം�ിച്ത് നിര്മേിച് റകടെിടങ്ങള്ക്ത് 
ഒരു പിഴ ഈടറൊക്ിറക്റൊണ്ത് റകടെിടനിര്മേറൊ
ണം ക്രമവതത്ക്രിക്കുന്നതിനള്ള അനവറൊദം 
റകറൊടുത്ിട്ടുണ്ത്.

ൈലഫ് മി്ന് പ്രവരത്നങ്ങള് എവിന്ടവ
ന്രയലായി?

2017-18 ല് പൂര്ത്ിയറൊവറൊറത കിടന്ന 
68000 ത്ി�ധികം വരീടുകള്ക്ത് മുന്ഗണന റകറൊ
ടുക്റൊനറൊണത് പറഞെിരിക്കുന്നതത്. ഭവനരഹിത
രറൊയ ഒഘന്നമുക്റൊല് �ഷേം ആളുകളുറട �ിസ്റ്ററൊ
ണത് നമ്മുറട പക്ലള്ളതത്. ആ �ിസ്റ്റില് 
കഴിയറമങ്കില് മുഴവന് ആളുകള്ക്കും 2018-19 
സറൊ്ത്ിക വര്ഷത്ില് വരീടുറവയ ത്ക്റൊനള്ള 
ശ്മമറൊണത് അടുത്തത്.

വ�ഫത് മിഷററെ ഏ്വം പ്രധറൊനറപ്ടെ ഒരു 
വര്ഷമറൊയിരിക്കും 2018-19. നിങ്ങളുറട പറൊനിലം 
അതിനനസരിച്ചുള്ള കറൊര്യങ്ങള് വരണം. 

ബെലാ-ഓരഡിബന്ന് െമ്മി്ി തീരുമലാനങ്ങള് 
ഉത്രവില്ലാത് െലാരണും പറഞ്് ഓഫീസരമലാര 
നിരലാെരിക്കുന്നു.

ഘകറൊര്ഡിഘനഷന് കമേി്ി എന്നത് പറയന്ന 
ഏ്വം ഉയര്ന്ന സമിതിയറട നടപടിക്രമം 
ആണതിററെ മിനി്ത്സത്. അതറകറൊണ്തറന്നയറൊ
ണത് മിനിടെത്സത് റവബത്വസ്ില് പ്രസിദ്ധരീകരിച്ത്  
ഡൗണ് ഘ�റൊഡത് റചറയ്തടുത്ത് മുഘന്നറൊടെത് ഘപറൊകറൊ
റമന്നത് പറഞെിരിക്കുന്നതത്. ഒരു കറൊര്യം ഞറൊനറ
പ്പുതരറൊം. ഘകറൊര്ഡിഘനഷന് കമേി്ിയറട തരീരു
മറൊനങ്ങളനസരിച്ത് കറൊര്യങ്ങള് റചയ്തിടെത് 
ഏറതങ്കിലം ഉഘദ്യറൊഗസ്നത് അറല്ലങ്കില് ഏറത
ങ്കിലം പഞ്റൊയത്ിനത് ഓഡി്ര് തടസ്സറപ്ടുത്ി
യിട്ടുറണ്ങ്കില് തരീര്ച്യറൊയിട്ടും പഞ്റൊയത്ിനം 
ഉഘദ്യറൊഗസ്നം ഘവണ് എല്ലറൊ പിന്തുണയം 
ഞങ്ങള് തരും. കറൊരണം ഘകറൊര്ഡിഘനഷന് 
കമേി്ിയില് പ�ഘപ്റൊഴം നൂറുകണക്ിനത് 
തരീരുമറൊനം വരുന്നുണ്ത് അതില് ഉത്രവത് ഇറ
ഘങ്ങണ്തിന മറൊത്രം ഇറങ്ങും. അല്ലറൊത്തിനത് 
റപറൊതവറൊയ സര്ക്കു�ര് ഉണ്റൊകും. ബറൊക്ിയള്ള
തിനത് മിനിടെത്സത് മറൊത്രം മതി. 

വളന്ര തിരക്കുള്ള പഞ്ലായത്തുെളിൽ ഇരുെ
ക്രവലാഹനങ്ങള് വലാങ്ങലാനനുവദിക്കുബമലാ? 

ഒരു വറൊഹനം മറൊത്രമുള്ള പഞ്റൊയത്കളില് 
അവസറൊന തിരക്കുള്ള മറൊസങ്ങളില് വറൊഹനങ്ങ
ള് വറൊടകറയ്കടുത്ത് റകറൊടുഘത്റൊളൂ. എ ഞ്ിനരീയ
ര്മറൊറരറൊന്നും ഘകറൊണ് രേറൊക്ടര്മറൊരുറട വണ്ിയില് 
വസ്ത് പരിഘശറൊധിക്റൊന് ഘപറൊഘകണ് യറൊറതറൊ
രറൊവശ്യവമില്ല. ഇരുചക്രവറൊഹനമുള്ള ജരീവനക്റൊ

ര്ക്ത്  fuel allowance റകറൊടുക്കുന്ന കറൊര്യം ആഘ�റൊ
ചിക്റൊം.   വറൊഹനങ്ങള് വറൊങ്ങിഘയ പറ്റൂ 
എന്നറൊറണങ്കില് പരിഘശറൊധിക്റൊവന്നതറൊണത്.

അഞ്ലാും ധനെലാര് െമ്മീ്ന്റെ റിബപ്ലാരട്് നട
പ്ിലലാക്കലാന് എന്തലാണ് തലാമസും?

ഒരു തറൊമസവമില്ല. ധനകറൊര്യവകുപ്ിററെയം 
കൂടി അംഗരീകറൊരം വറൊങ്ങിയറൊല് ഉടറന നടപ്റൊ
ക്കും.

തബദേശസ്വയുംഭരണ സ്ലാപനങ്ങള്ക്ക് ൈെ
മലാറിയിട്ടുള്ള വകുപ്പുെളിൽ ഒഴിവുെള് വന്നലാൽ തലാ
ൽക്കലാലിെ നിയമനും നടത്ലാന് െഴിയബമലാ?

സംസ്റൊന വികസന സമിതിയറട ശ്ദ്ധയി
ല്റപ്ടുത്റൊവന്നതറൊണത്.

ജീവനക്കലാരുന്ട നിയമനും?

പി.എസത്.സി. �ിസ്റ്റത് നി�വിലള്ള എല്ലറൊ 
ഘകസുകളിലം �ിസ്റ്റില് നിന്നല്ലറൊറത ആറള എടു
ക്റൊനറൊവില്ല. എന്നറൊല് sanctioned post-ല്എം
ഘപറൊയത് റമറെില്നിന്നും എടുക്റൊന് കഴിയം.

179 ദിവസമറൊകുഘ്റൊള് അവരുറട സര് വ്വരീസത് 
റടര്മിഘന്ത് റചഘയ്യണ്തണ്ത്.

ന്തരുവ് വിളക്കുെള് സ്ിരമലായി െത്ിക്കലാ
നുും അതിനുബവണ്ി ഒരു ഇലക്ടീ്്ന്ന നിയമിക്കലാ
നുമുള്ള അനുമതി നൽെിയിരുന്ന്നങ്ിൽ നന്നലായി
രുന്നു?

നിയമനത്ിനത് ഘപറൊസ്റ്റത് ക്രിഘയ്ത് റചയ്യറൊന് 
അനവറൊദമില്ല. പഘഷേ ഘകറൊണ് രേറൊക്ടിറ�ടുക്കുന്ന
തത് തരീര്ച്യറൊയം പരിഗണിക്റൊവന്നതറൊണത്.

മലാലിന്സുംസ്കരണന്ത്ക്കുറിച്്?
മറൊ�ിന്യസംസ്രണം നമേള് വളറര ഗൗരവ

മറൊയി എടുഘക്ണ് ഒരു കറൊര്യമറൊണത്. ഇഘപ്റൊള് 
വിഘകന്ദരീകൃതമറൊയ മറൊ�ിന്യ സംസ്രണമറൊണത് 
ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്കളിലം ഇടത്രം റചറിയ പടെ
ണങ്ങളിലം ഗവറമെറെിററെ നയം. വ�ിയ പടെ
ണങ്ങളില് ഘകന്ദരീകൃത മറൊ�ിന്യസംസ്രണറത്
ക്കുറിച്ത് ഗവറമെറെത് ചിന്തിച്ചു വരികയറൊണത്. 
ശുചിതജ്വ മിഷനമറൊയി ആഘ�റൊചിച്ത് കുറച്ചുകൂടി 
�ളിതമറൊയ വഗഡത് വ�ന്സത് ഉണ്റൊക്ിത്രറൊം.

2017-18 ല് 
പൂരത്ിയമാവമാചത കിടന് 
68000 ത്ിലധികം 
വീടുകള്കപ് മുന്ഗണന 
ചകമാടുകമാനമാണപ് 
പറഞ്ിരിക്കുന്തപ്. 
ഭവനരഹിതരമായ 
ഒദന്മുകമാല് ലഷേം 
ആളുകളുചട ലിസ്റ്റമാണപ് 
നമ്മുചട പകലള്ളതപ്. ആ 
ലിസ്റ്റില് കേിയുചമങ്ില് 
മുഴുവന് ആളുകള്ക്കും 
2018-19 സമാ്ത്ിക 
വരഷത്ില് വീടു
ചവയ്കമാനുള്ള ശ്രമമമാണപ് 
അടുത്തപ്.
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പ്രറൊഘദശിക ആസൂത്രണം സംബന്ിച്ത് പുറത്
വന്നുറകറൊണ്ിരിക്കുന്ന സര്ക്റൊര് ഉത്രവ

കളും മറൊര്ഗ്ഗഘരഖകളും റപറൊതസമൂഹത്ിററെ ഭറൊ
ഗത്നിന്നും തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങ 
ളിറ� ജനപ്രതിനിധികളുറട ഭറൊഗത്നിന്നും 
അതിവിപു�മറൊയ അംഗരീകറൊരം പിടിച്ചുപ്ിയിട്ടു
ണ്ത്. പണ്ത് ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ ഭറൊഗമറൊയി 
കറണ്ത്ിയ ഘപറൊരറൊയ്മകള്, മുന്കറൊ�പഠനങ്ങള് 
സൂചിപ്ിച് പരിമിതികള്, ഈ പ്രസ്റൊനത്ിന 
ഘനതൃതജ്വം റകറൊടുത്ിരുന്ന പറൊറ�റൊളി മുഹമേദത് 
കുടെി, കുടെി അഹമേദത് കുടെി എന്നിവറരഘപ്റൊറ�യ
ള്ള പഴയ പരിണത പ്രജ്ഞരറൊയിട്ടുള്ള ആളുകള് 
ചൂണ്ിക്റൊടെിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, ഇറതല്ലറൊം ഗൗര
വമറൊയി പരിഗണിച്ചുറകറൊണ്ത് ഉത്രം കറണ്
ത്റൊനള്ള ശ്മം ഈ ഗവറമെറെിററെ ഭറൊഗത്നി
ന്നത് ഉണ്റൊയിട്ടുണ്ത്. അതിററെ ഭറൊഗമറൊയി 
സംസ്റൊന ആസൂത്രണഘബറൊര്ഡില് പ്രവര്ത്ി 
ക്കുന്ന ഘസ്റ്റ്ത് റിഘസറൊഴ്ത് ഗ്രൂപ്ത് ഈ ഉത്രവകളുറട
റയറൊറക് ആദ്യ കരടത് തയ്യറൊററൊക്റൊനള്ള ഘജറൊ�ി 
റചയ്യുഘ്റൊള് ഞങ്ങള്ക്ത് ഘവണ് എല്ലറൊ പിന്തുണ
യം എല്ലറൊ നിര്ഘദ്ദശങ്ങളും തന്നത് ആ പ്രക്രിയറയ 
ജനറൊധിപത്യത്ിററെയം പങ്കറൊളിത്ത്ിററെയം 
ഒരു പ്രക്രിയയറൊയി ഉയര്ത്റൊന് അഘസറൊസിഘയ
ഷന് സംസ്റൊന ഘനതൃതജ്വവം മ്ത് അംഗങ്ങളുറമറൊ
റക് വ�ിയ സംഭറൊവന നല്ിയിട്ടുണ്ത്. ഈ 
വര്ഷം ജൂണ് 15നത് എല്ലറൊ തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ 
സ്റൊപനങ്ങളും പദ്ധതി അംഗരീകറൊരം ഘനടി 
എന്നുള്ളതത്  ഇഘപ്റൊള് നമുക്ത് അഭിമറൊനഘത്റൊടു
കൂടി പറയറൊന് കഴിയം. മുറ്റൊരിക്ലം ഉണ്റൊയി
ടെില്ലറൊത് ഒരു കറൊര്യമറൊണത് ഇതത്. ഈ വര്ഷം 
മറൊര്ച്ത് മറൊസം തറന്ന പദ്ധതി പൂര്ത്രീകരിച്ത് 
ബജറ്റുമറൊയി സംഘയറൊജിപ്ിച്ത് ഏപ്രില് ഒന്നറൊം 

തരീയതി മുതല് തറന്ന പദ്ധതി നിര് വ്വഹണ പ്ര
വര്ത്നങ്ങള് ആരംഭിക്റൊന് കഴിയന്ന 
രരീതിയില് കറൊര്യങ്ങള് മറൊറുന്നുണ്ത്.

മിഷനകളുറട പ്രവര്ത്നം, ഓഘരറൊ മിഷനം 
എങ്ങറന മുഘന്നറൊടെത് ഘപറൊകുന്നു, എത്രത്ില് 
�ഷേ്യത്ിറ�ത്ന്നു എന്നുള്ളതിറനക്കുറിറച്റൊ
റക് നമേള് പരിഘശറൊധിക്ണം. ഞറൊന് പ്രധറൊ
നമറൊയി ഊന്നുന്നതത് രണ്ത് കറൊര്യങ്ങളി�റൊണത്. 
യഥറൊര്ത്ഥത്ില് ജനകരീയറൊസൂത്രണം തടങ്ങിയ 
കറൊ�ത്ത് വ�ിയ ജനപങ്കറൊളിത്ഘത്റൊടുകൂടി 
ഈ പ്രസ്റൊനം മുഘന്നറൊട്ടു ഘപറൊകുന്ന സന്ദര്ഭത്ി
ല്, ഇതത് എല്ലറൊ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും ഒരു ഒ്മൂ�ിയറൊയി 
അവതരിപ്ിക്റപ്ടുന്നു എന്ന സന്ദര്ഭത്ി
ല്ഘപ്റൊലം ജനകരീയറൊസൂത്രണപ്രവര്ത്കര്ക്ത്, 
അതിനത് ഘനതൃതജ്വം റകറൊടുത്വര്ക്ത് ഇതിററെ 
ചി� പരിമിതികറളക്കുറിച്ത്, ഇതത് മുഘന്നറൊട്ടു ഘപറൊ
കുഘ്റൊള് ഉണ്റൊകുന്ന ഘപറൊരറൊയ്മകറളക്കുറിച്ത് 
ധറൊരണ ഉണ്റൊയിരുന്നു. അതില് ഏ്വം പ്രധറൊ
നറപ്ടെ പ്രശ്നം അന്നു കണ്ിരുന്നതത് സംസ്റൊന
ത്ിററെ പദ്ധതി തകയറട ഏകഘദശം നറൊല്തത് 
ശതമറൊനം തക - 6000, 7000 ഘകറൊടി രൂപ 
എറന്നറൊറക് പറയന്നതത് റചറിയ സംഖ്യയല്ല. 
വ�ിയ റപ്രറൊജക്ടുകറളറൊറക്  എടുക്റൊന് കഴിയ
ന്ന തകയറൊണത് - ഇത്രഘയററ വ�ിയ തക സം
സ്റൊനത്ിററെ പദ്ധതിയില്നിന്നും തറൊഘഴക്ത് 
ഘപറൊകുഘ്റൊള് അറതല്ലറൊം വറൊര്ഡത് അടിസ്റൊന
ത്ില് റചറിയ റചറിയ ഘമഖ�കളുറട അടി
സ്റൊനത്ില്, വിതം വച്ചു ഘപറൊയറൊല് റചറിയ 
ഘററൊഡുകറളറൊരുപറൊടുണ്റൊകും. പറഷേ, വഹഘവക
ള്ക്ത് എന്തു സംഭവിക്കും? റചറിയ കലങ്കുകളു
ണ്റൊകും, വ�ിയ പറൊ�ങ്ങള്ക്ത് എന്തു സംഭവി
ക്കും? കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങള് ഉണ്റൊകും. 
എന്നറൊല് വ�ിയ വ്യവസറൊയശറൊ�കള്റക്ന്തു 

ബഹുതൈ ആസൂത്രണത്തകിസറെ 
അ�ന്തസോധ്യത്ൾ

ബഡലാ. ന്െ.എന്. ഹരിലലാൽ

ആസൂത്രണ ബവേഗപ്ധ്യ
ത്ിചന് ഉത്മഅടയമാള

ങ്ങളമാണപ് സംസ്മാന 
ആസൂത്രണ ദബമാര�പ് 

അംഗമമായ ദ�മാ. 
ചക.എന്. ഹരിലമാലിചന് 

വമാക്കുകളും െിന്തകളും. 
ചസമിനമാറിചന െിന്തമാഭ

രിതമമാകിയ അദദേഹത്ി
ചന് വീഷേണങ്ങളിദലകപ്.
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സംഭവിക്കും? എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക. അതഘപറൊ
റ�തറന്ന റചറിയ ഇടറപടലകറള നമുക്ത് 
എങ്ങറന ഒരു ആറകതകയിഘ�ക്ത് ഏകരീകരി
ക്റൊം, അതിനത് കഴിയഘമറൊ എന്ന ആശങ്ക മുന്കറൊ
�ങ്ങളില് ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ില് പ്രവര്ത്ി
ച്വര്ക്കുണ്റൊയിരുന്നു. ഈ ആശങ്കയ്ക്കുള്ള 
പരിഹറൊരം എന്ന നി�യില് പറഞെിരുന്നതത് 
ഘകരളത്ില് നടപ്റൊക്കുന്നതത് ബഹുത� ആസൂ
ത്രണമറൊണത്, പണം തറൊറഴത്ടെിഘ�ക്ത് വരീതം 
വച്ചുഘപറൊകുന്ന സമരീപനമല്ല, മറിച്ത് തറൊറഴത്ടെി
ല് നടക്കുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങറള റതറൊട്ടുമുകള്ത്
ടെില് ഏകരീകരിക്കുന്നു അതിന മുകള്ത്ടെില് 
ഏഘകറൊപിപ്ിക്കുന്ന, സമഗ്മറൊക്കുന്ന ഒരു 
സമരീപനം കൂടി ഉണ്റൊകും, അതത് കൂടി വരുഘ്റൊ
ഴറൊണത് ഇതത് പൂര്ണ്ണതയിഘ�റക്ത്ക എന്നറൊണത്. 
അതറകറൊണ്റൊണത് അന്നത് തടക്ത്ില് തറന്ന 
ജില്ലറൊ പദ്ധതിറയക്കുറിച്ത് സംസറൊരിച്തത്. ആദ്യ
റത് ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ ഘരഖകളില്ത
റന്ന ജില്ലറൊപദ്ധതി രൂപരീകരണറത്ക്കുറിച്ത് 
പറഞെിട്ടുണ്ത്. ഒഘര തടെില്ത്റന്നയള്ള 
ഘ�റൊക്ല് ഗവറമെന്റുകള് എടുക്കുന്ന പ്രവര്ത്
നങ്ങറള ഏഘകറൊപിപ്ിക്കുന്ന ഒരു സംവിധറൊനമു
ണ്റൊക്റൊന് ഘവണ്ി, അതഘപറൊറ� വിവിധ തട്ടുക
ളിറ� സര്ക്റൊരുകറളടുക്കുന്ന പരിപറൊടികറള 
ഏഘകറൊപിപ്ിക്കുന്നതിനഘവണ്ി, സംസ്റൊനഗവ
റമെറെിററെ പരിപറൊടികളുമറൊയി, ഘകന്ദഗവറമെ
റെിററെ പരിപറൊടികളുമറൊയി ഏഘകറൊപിപ്ിക്കുന്ന
തിനഘവണ്ി -  ജില്ലറൊപദ്ധതി രൂപരീകരണം 
എന്നത് അഘന്ന കണ്ിരുന്നു. നമ്മുറട ഭരണ�ടന
യിലം അതത് പറഞെിരുന്നു. പറഷേ ജില്ലറൊ പദ്ധ
തിയിഘ�ക്ത് ഘപറൊകറൊന് പ� കറൊരണങ്ങള് 
റകറൊണ്ം അന്നത് കഴിഞെില്ല. കറൊരണം തറൊറഴ
ത്ടെത് പദ്ധതികള് ഉണ്റൊക്റൊന്തറന്ന നമേള് 
പരിചയറപ്ടെിരുന്നില്ല. അതറകറൊണ്തറന്ന 
അക്റൊ�ത്ത് ജില്ലറൊ പദ്ധതി ഉണ്റൊക്കുന്നതിനള്ള 
ശ്മം നടത്ിറയങ്കിലം അതത് പൂര്ണ്ണ വിജയ
ത്ിറ�ത്ിക്റൊന് കഴിഞെില്ല. ഈ ഒരു 
ഘപറൊരറൊയ്മ ജനകരീയറൊസൂത്രണറത്ക്കുറിച്ത് പ� 
വിദഗ്ദ്ധരും  ചൂണ്ിക്റൊണിച്ചു. ഘകരളത്ിറ� രറൊ
ഷ്ടരീയപ്രസ്റൊനങ്ങള് ചര്ച് റചയ്ത വിഷയം 
കൂടിയറൊണത് ഇതത്. കഴിഞെ നിയമസഭ തിരറഞെ
ടുപ്ിററെ അവസരത്ിലം ഈ വിഷയം സജരീവ
മറൊയി ചര്ച്റചയ്തിരുന്നു. യഥറൊര്ത്ഥത്ില് ജില്ലറൊ 
പദ്ധതികള് നിര്ബന്മറൊയം ഉണ്റൊകണം. 
വറൊര്ഡത് അടിസ്റൊനത്ില് വരീതം വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം 
കുററച്റൊന്നു പരിഹരിച്ത് ത്രിത� പഞ്റൊയത്ക
ള്ക്ത് റമറൊത്ത്ില് ഘവണ് വ�ിയ ആശയങ്ങള് 
കൂടി നമുക്ത് മുഘന്നറൊട്ടു വയ്കറൊനം അതിറന പിന്തുണ
യ്ക്കുവറൊനം കഴിയണം. അതിററെ കൂടി ഭറൊഗമറൊണത് 
യഥറൊര്ത്ഥത്ില് മിഷനകള് എന്ന ആശയം.  

ഇഘപ്റൊള്  ഒരു മറൊര്ഗ്ഗനിര്ഘദ്ദശത്ിററെ ഭറൊഗ

മറൊയിടെത് കുറച്ത് ജില്ലകളില് ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് 
ത�ത്ില് ഘ്റൊക്ത് പഞ്റൊയത്ത് ത�ത്ില് 
ജില്ലറൊ പഞ്റൊയത്ത് ത�ത്ില് എല്ലറൊം ഘപെറൊ
ര്ടത്സിറനയം റഗയിംസിറനയം ഘപ്രറൊത്സറൊഹിപ്ി
ക്കുന്നതിനള്ള നടപടികള് നടത്ന്നുണ്ത്. 
പറഷേ ഒരു ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് മറൊത്രം വിചറൊരിച്റൊ
ല് നടത്റൊന് കഴിയന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ത് 
പരിമിതിയണ്ത്. ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ിറനറൊപ്ം 
ഘ്റൊക്ത് പഞ്റൊയത്ം ജില്ലറൊ പഞ്റൊയത്ം കൂടി
ഘചര്ന്നു കഴിഞെറൊല് മറ്റു സര്ക്റൊര് സംവിധറൊന
ങ്ങറള ഏഘകറൊപിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള വ�ിയ സറൊ
ധ്യതയറൊണത് ഉള്ളതത്. ഇതഘപറൊറ�തറന്നയറൊണത് 
ഹരിതഘകരളത്ിററെ ഘമഖ�യിലം ഭവനനി
ര്മേറൊണ ഘമഖ�യിലം ആഘരറൊഗ്യ രഷേയറട കറൊ
ര്യത്ിലറമറൊറക് നമേള് കറൊഘണണ്തത്. എല്ലറൊ 
കറൊര്യങ്ങള്ക്കും നമുക്ത് തറൊറഴത്ടെില് തറന്ന 
പരിഹറൊരം കറണ്ത്റൊന് കഴിയം. ഒരു പറൊടത് കറൊ
ര്യങ്ങള്ക്ത് തറൊറഴത്ടെില് ഉത്രമുണ്ത്. പറഷേ 
ചി� കറൊര്യങ്ങളില് ശരിയറൊയ ഉത്രത്ിഘ�ക്ത് 
ഘപറൊകണറമങ്കില് വറൊര്ഡുത�ത്ില് നിന്നത് 
പഞ്റൊയത്ത് ത�ത്ിഘ�ക്ത് വഘരണ്ിവരും. ചി� 
കറൊര്യങ്ങളില് അതത് ജില്ലറൊത�ത്ിഘ�ക്ത് വഘര
ണ്ിവരും. ചി� കറൊര്യങ്ങള്ക്ത് സംസ്റൊനത�ം 
വറര എഘത്ണ്ിവരും. മിഷനകളിഘ�ക്ത് ഗവ
റമെറെത് ഘപറൊകുന്നതം നമേറളല്ലറൊവരും ഘപറൊകുന്ന
തിററെയം ഒരു യക്ിയിതറൊണത്. തറൊറഴത്ടെില് 
ഹരിതഘകരളത്ിററെ കറൊര്യത്ി�റൊറണങ്കിലം 
അതഘപറൊറ�തറന്ന മറ്റു മിഷനകളുറട കറൊര്യത്ി
�റൊറണങ്കിലം റചയ്യുന്ന കറൊര്യങ്ങളില് ചി� 
�ഷേ്യങ്ങളുറട അടിസ്റൊനത്ില് മുകള്ത്ടെില് 
ഏഘകറൊപനമുണ്റൊകുകുയം ഘവണം. ഇങ്ങറന പ്ര
വര്ത്നങ്ങള് മുഘന്നറൊട്ടു റകറൊണ്ഘപറൊകുഘ്റൊള് 
സംസ്റൊനറത് �യിന് ഡിപ്റൊര്ട്ടുറമന്റുകളിലള്ള 
പരിചയസ്ത്ള്ള ഉഘദ്യറൊഗസ്രുറട പ്രവര്ത്
നപരിചയം, സര് വ്വക�റൊശറൊ�കളുറട പ്രവര്ത്ന 

ജില്ലമാ പദ്തികളുചടയും 
മിഷനുകളുചടയും ഏറ്വും 
പ്രധമാനചപ്ട്ട യുക്തി 
എന്നുപറയുന്തപ് 
പ്രമാദേശിക ഗവചമെന്റു
കചള ശമാക്തീകരിചപ് 
ഒരുമിച്ചു ചകമാണ്ടുദപമാകുക 
എന്തമാണപ്. കുറച്ചു 
വിശമാലമമായ അരത്ഥ
ത്ില് കണ്ടുകേിഞ്മാല് 
ജനങ്ങളുചട ഐക്യം 
ഉറപ്ിക്കുക എന്നുള്ള
തമാണപ്.
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പരിചയം, റിസര്ച്ത് സ്റൊപനങ്ങളുറട പ്രവര്ത്
നപരിചയം, അവരുറട വവദഗത്ധ്യം, പ്രവറൊസി
കളറൊയിട്ടുള്ള ആളുകളുറട വവദഗത്ധ്യം ഇറതല്ലറൊം 
നമുക്ത് പ്രറൊഘദശിക ഗവറമെന്റുകളുറട പദ്ധതിക
ളിഘ�ക്ത് സന്നിഘവശിപ്ിക്റൊന് കഴിയം. 

ജില്ലറൊ പദ്ധതികളുറടയം മിഷനകളുറടയം 
ഏ്വം പ്രധറൊനറപ്ടെ യക്ി എന്നുപറയന്നതത് 
പ്രറൊഘദശിക ഗവറമെന്റുകറള ശറൊക്രീകരിച്ത് ഒരു
മിച്ചു റകറൊണ്ഘപറൊകുക എന്നതറൊണത്. കുറച്ചു വിശറൊ
�മറൊയ അര്ത്ഥത്ില് കണ്കഴിഞെറൊല് ജനങ്ങ
ളുറട ഐക്യം ഉറപ്ിക്കുക എന്നുള്ളതറൊണത്. 
ഭറൊരതപ്പുഴയറട നവരീകരണത്ിഘ�ക്ത് ഘപറൊകു
ഘ്റൊള് തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങളുറട 
പ്രവര്ത്നം എന്നു പറഞെറൊല് ഭറൊരതപ്പുഴയറട 
പ്രഘദശത്ള്ള ജനങ്ങളുറട ഐക്യം എന്നുള്ളതറൊ
ണത്. ഇങ്ങറന ജനങ്ങറള സര്ക്റൊരിററെ വിവിധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ഏഘകറൊപിപ്ിച്ത് മുഘന്നറൊട്ടു 
ഘപറൊകറൊന് കഴിയം എന്ന കറൊഴ്ചപ്റൊടറൊണത് ഇതിറന 
മുഘന്നറൊടെത് നയിക്കുന്നതത്. 

ഘകരളം വളറര ഘവഗത്ില് മറൊറിറക്റൊണ്ി
രിക്കുകയറൊണത്. തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങ
ള് പ� സ്�ങ്ങളിലറമടുക്കുന്ന   ഇന്നഘവ്രീവത് 

തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ പ്രിൻസിപ്ൽ ഡയറക്ടറുറട ഓഫരീസത് 
പ്രവർത്നം തടങ്ങി.  ഓഫരീസിററെ ഉദത്�റൊടനം തിരുവനന്ത
പുരം സജ്വരറൊജത് ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ 
വകുപ്പു മന്തി ഘഡറൊ. റക.ടി. ജ�രീൽ നിർവ്വഹിച്ചു.    തഘദ്ദശ 
സജ്വയംഭരണ വകുപ്ിററെ നന്യറൊഗ്ഹിക്കുന്നവരുറട ദരീർ�നറൊ

ളറത് സജ്വപ്നമറൊണത് വകുപ്ത് ഏകരീകരണത്ിലൂറട 
പൂവണിയന്നറതന്നത് മന്തി ഘഡറൊ. റക.ടി. ജ�രീൽ 
പറഞ്ഞു.

തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ വകുപ്ത് അഡരീ.ചരീഫത് റസ
ക്രടെറി ടി.റക. ഘജറൊസത് അധ്യഷേത വഹിച് ചട
ങ്ങിൽ എ. അജിതത് കുമറൊർ മുഖ്യപ്രഭറൊഷണം 
നടത്ി.  പി. ഘമരിക്കുടെി (പഞ്റൊയത്ത് ഡയറ
ക്ടർ), ഹരിത വി. കുമറൊർ (നഗരകറൊര്യ ഡയറക്ടർ), 
പി.ആർ. സജികുമറൊർ (ചരീഫത് എഞ്ിനരീയർ, തഘദ്ദ
ശസജ്വയംഭരണ എഞ്ിനരീയറിംഗത് വിംഗത്), വി.
എസത്. സഘന്തറൊഷത് കുമറൊർ (അഡി. റഡവ�പത് റമറെത് 
കമേരീഷണർ), ഷറൊജി ഘജറൊസഫത് (ചരീഫത് ടൗണ് 
പറൊനർ) ഘഡറൊ. എൻ. രമറൊകറൊന്തൻ (ഘ�റൊക്ൽ ഗവ
ണ്റമറെത് കമേരീഷൻ അംഗം) തടങ്ങിയവർ പറങ്ക
ടുത്.

തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ സംവിധറൊനം ഏകരീക
രിക്കുകറയന്ന സർക്റൊരിററെ പ്രഖ്യറൊപിത നയം 
നടപ്ിൽ വരുത്ന്നതിനള്ള ഭരണ നടപടികളുറട 

ഭറൊഗമറൊയറൊണത് ഏകരീകൃത തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ വകുപ്ിററെ പ്രിൻ
സിപ്ൽ ഡയറക്ടഘറ്ത് നി�വിൽ വരുന്നതത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 
നന്തൻഘകറൊടത് സജ്വരറൊജത്ഭവൻ അഞ്റൊം നി�യി�റൊണത് ഓഫരീസത് 
പ്രവർത്ിക്കുന്നതത്.

തയദേശസ്വെുംഭരണ പ്ിൻസിപ്പൽ 
ഡെറക്ടയററ്റ് ഉദറ്ഘൊടനും യെയ്തു

ആയ  പരിപറൊടികള് നിര്ഭറൊഗ്യവശറൊല് നമ്മുറട 
മുഖ്യധറൊരറൊ മറൊധ്യമങ്ങള് കറൊണുന്നില്ല. ഇറതറൊന്നും 
വറൊര്ത്യറൊകുന്നില്ല. യഥറൊര്ത്ഥത്ില് വിവിധ 
മിഷനകളുറടയം തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപന
ങ്ങളുറടയം ഘനതൃതജ്വത്ില് ഘകരളത്ില് സംഭ
വിക്കുന്ന കറൊര്യങ്ങള്, മനസ്സി�റൊക്ിയറൊല് ഘകര
ളത്ില് വ�ിയ മറൊ്ം വന്നുറകറൊണ്ിരിക്കുക 
യറൊറണന്നത് നമുക്ത് ഘബറൊധ്യമറൊകും. പഞ്റൊയത്ത് 
അഘസറൊസിഘയഷനകളും മ്ത് അഘസറൊസിഘയഷ
നകളും ഘചര്ന്നത് റചഘയ്യണ് ഒരു വ�ിയ യജ്ഞം 
എന്നു പറയന്നതത്, ഘകരളത്ിറ� ജനങ്ങള്ക്ത് 
അവരറൊഗ്ഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് ചര്ച് റചയ്യുവറൊ
ന് അവര്ക്റൊവശ്യമുള്ള വറൊര്ത് എത്ിക്കുവറൊ
നം  ആവശ്യമറൊയ വിഭവങ്ങറളറൊരുക്കുക എന്ന
തറൊണത്. പഞ്റൊയത്കള് നല്ലകറൊര്യങ്ങള് 
റചയ്തറൊല് മറൊത്രം ഘപറൊരറൊ, റചയ്തു എന്നത് ഘകരള
ത്ില് ചര്ച് റചയ്യുന്ന സറൊഹചര്യംകൂടി ഉണ്റൊ
ക്ണം. ജനങ്ങള്ക്ിടയില് ചര്ച് റചയ്തുറകറൊ
ണ്ത് നല്ല കറൊര്യങ്ങളിവിറട നടക്കുന്നുറണ്ന്നത് 
ജനങ്ങറള ഘബറൊദ്ധ്യറപ്ടുത്റൊന് അഘസറൊസിഘയ
ഷനകളും ജനപ്രതിനിധികളും ജരീവനക്റൊരും 
എല്ലറൊം മുന്വകറയടുക്ണം.

പഞ്മായത്കള് നല്ലകമാ
ര്യങ്ങള് ചെയ്മാല് മമാത്രം 

ദപമാരമാ, ചെയ്തു എന്പ് 
ദകരളത്ില് െരച 

ചെയ്യുന് സമാഹെര്യംകൂടി 
ഉണ്മാകണം. ജനങ്ങ

ള്കിടയില് െരച 
ചെയ്തുചകമാണ്പ് നല്ല 

കമാര്യങ്ങളിവിചട നടക്കു
ന്നുചണ്ന്പ് ജനങ്ങചള 

ദബമാദ്്യചപ്ടുത്മാന് 
അദസമാസിദയഷനുകളും 

ജനപ്രതിനിധികളും 
ജീവനകമാരും എല്ലമാം 
മുന്ബകചയടുകണം.
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തബദേശസ്വയുംഭരണവകുപ്പുമലായി േന്ധന്പ്ട് സരക്കലാര ഉത്രവുെള്, സരക്കുലറുെള് 
ഗസ്് വിജ്ലാപനങ്ങള് എന്നിവയന്ട പുരണരൂപും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ 

ന്വേ്ൈസറ്റുെളിൽ ലഭ്മലാണ്

ന്െട്ിട നിരമ്മലാണ 
ക്രമവത്ക്കരണ െട്ും- 2018 നിലവിൽ വന്നു 

സംസ്റൊനത്ത് റകടെിടനിർമേറൊണചടെം �ം�ിച്ത് നിർമേിച് 
റകടെിടങ്ങൾ പിഴയടച്ത് ക്രമവതത്ക്രിക്കുന്നതിനള്ള ഉത്രവത് 
പുറത്ിറങ്ങി. മുനിസിപ്റൊ�ി്ി/ഘകറൊർപ്ഘറഷൻ പരിധിയിൽ 
ജി.ഒ(പി) 11/2018/എൽ.എസത്.ജി.ഡി യറൊയം ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് 
പരിധിയിൽ ജി.ഒ(പി)12/2018/എൽ.എസത്.ജി.ഡി ആയമറൊണത് 
15-02-2018-ല് സർക്റൊർ ഉത്രവറൊയതത്. രണ്ത് ഉത്രവകളും 
സർക്റൊർ ഗസ്ിലം തഘദ്ദശ വകുപ്ിററെ റവബത് വസ്ിലം പ്രസി
ദ്ധരീകരിച്ിട്ടുണ്ത്. റകടെിട നിർമേറൊണചടെം �ം�ിച്ത് 2017 ജൂവ� 
31 വറര നിർമേറൊണം പൂർത്ിയറൊക്ിയിട്ടുള്ള വരീടുകൾക്കും മറ്റു 
റകടെിടങ്ങൾക്കുമറൊണത് ഈ ഉത്രവത് ബറൊധകമറൊകുക. വറൊണിജ്യ 
റകടെിടങ്ങളുറട എഫത്.എ.ആർ കവററജത്, റസ്ത് ബറൊക്ത്, പറൊര്ക്ി
ങത്, അക്ത് സസത് എന്നിവ ഇതമൂ�ം ക്രമവതത്ക്രിക്റൊനറൊകും. 
റകടെിട ഉടമകൾ 90 ദിവസത്ിനകം അഘപഷേ ബന്റപ്ടെ ഘകറൊർ
പ്ഘറഷൻ / മുനിസിപ്റൊ�ി്ി / ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് എന്നിവയറട 
റസക്രടെറിക്റൊണത് നൽഘകണ്തത്. അഘപഷേയറട മറൊതൃക ഉത്ര
വിഘനറൊറടറൊപ്ം ഡൗണ് ഘ�റൊഡത് റചയത് റതടുക്റൊം. മുനിസിപ്റൊ�ി്ി 
/ ഘകറൊർപ്ഘറഷൻ പരിധിയിൽ ജില്ലറൊ ടൗണ് പറൊനർ, റരീജിയണൽ 
ഘജറൊയിറെത് ഡയറക്ടർ, ബന്റപ്ടെ റസക്രടെറി എന്നിവരടങ്ങുന്ന 
ഒരു സമിതി ഇതത് പരിഘശറൊധിച്ത് �ം�നത്ിററെ ഘതറൊതത് കണ
ക്റൊക്ി ഉത്രവത് പ്രകറൊരമുള്ള പിഴ നിശ്ചയിക്കും. പിഴയറട 50% 
രേഷറിയിലം ബറൊക്ി തഘദ്ദശ സ്റൊപനത്ിലമറൊണത് അടയത് ഘക്
ണ്തത്. റനൽവയൽ സംരഷേണ നിയമം, പരിസ്ിതി നിയമ
ങ്ങൾ, ഘകറൊസ്റ്റൽ റഗുഘ�ഷൻ ഘസറൊണ് നിയമങ്ങൾ, ഫയർ & 
റസത് കയൂ നിയമങ്ങൾ തടങ്ങിയവ ഈ ചടെം വഴി ക്രമവതത്ക്രിക്റൊൻ 
കഴിയില്ല. അഘപഷേകർ 90 ദിവസത്ിനകം ബന്റപ്ടെ തഘദ്ദശ 
സ്റൊപനത്ിൽ അഘപഷേ സമർപ്ിക്ണം. ജില്ലറൊത� സമിതി 
ചുമത്ന്ന പിഴയിഘ�റൊ ഉത്രവകളിഘ�റൊ സംതൃപ്രറല്ലങ്കിൽ നി
യമറൊനസൃത അഘപഷേ വഴി അഘപഷേകനത് സർക്റൊരിൽ അപ്രീൽ 
നല്റൊം.

ഗ്ലാമസഭലാ ബപലാരട്ൽ 
അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങളുറട പങ്കറൊ

ളിത്ം കൂടുതൽ ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനറൊയി പഞ്റൊയത്ത്  വകുപ്ത്  
ഐ.റക.എം ററെ സറൊഘങ്കതിക സഹറൊയഘത്റൊറട തയ്യറൊററൊക്ിയ 
ഗ്റൊമസഭറൊ ഘപറൊർടെൽ  പ്രവർത്ന സജ്ജമറൊയി. ഗ്റൊമസഭകളിൽ 

ഘനരിടെത് ഹറൊജരറൊകുന്നതിനത് സറൊധിക്റൊത് റപറൊത ജനങ്ങൾക്ത് 
തങ്ങളുറട അഭിപ്രറൊയങ്ങളും നിർഘദ്ദശങ്ങളും ഓണ് വ�നറൊയി  
ഗ്റൊമസഭകളിൽ എത്ിക്കുന്നതിനള്ള സംവരീധറൊനം ആണത് ഗ്റൊ
മസഭ ഘപറൊർടെൽ   റപറൊതജനങ്ങൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉഘദ്യറൊ
ഗസ്ർ എന്നിവർക്ത് ഉപഘയറൊഗിക്റൊൻ കഴിയന്ന വിധത്ി�റൊണത് 
ഘസറൊഫ്റത് റവയർ തയ്യറൊററൊക്ിയിട്ടുള്ളതത്. ഘപറൊർടെൽ ഉപഘയറൊഗിക്കു
ന്നതിനള്ള �ിങ്കത്- https://gramasabha.lsgkerala.gov.in

വരുന്നൂ കുടുുംേശ്ീ െമ്മ്യൂണി്ി ബറഡിബയലാ
സ്തരീശറൊക്രീകരണ വഴിയില് വ്യത്യസ്തങ്ങളറൊയ പരിപറൊടികളു

മറൊയി മുഘന്നറുന്ന കുടുംബശ്രീയറട കരുത്് ശബ്ം ഇനി മുതല് 
ഘശ്റൊതറൊക്റള ഘതടിറയത്ം. ദറൊരിദ്്യനിര്മറൊര്ജനത്ിനത്  വിവി
ധങ്ങളറൊയ പദ്ധതികള് നടപ്റൊക്കുക വഴി സമൂഹത്ില് സ്തരീജരീവി
തത്ിററെ  മുഖച്റൊയ മറൊ്ിയ കുടുംബശ്രീ കമേയൂണി്ി ഘറഡിഘയറൊ 
എന്ന പുതിയ ദൗത്യവമറൊയറൊണത് ഇത്വണ എത്ന്നതത്. 
2,77,175 അയല്ക്കൂടെങ്ങളി�റൊയി 43 �ഷേം സ്തരീകളുറട സമഗ്
വികറൊസം �ഷേ്യമിടെത് സറൊമൂഹ്യവം സറൊംസ്റൊരികവമറൊയ വിദ്യറൊഭ്യറൊ
സപ്രക്രിയ സറൊധ്യമറൊക്കുന്നതിനറൊണത് കമയൂണി്ി ഘറഡിഘയറൊ ആരം
ഭിക്കുന്നതത്.

 ഘകന്ദ-സംസ്റൊന സര്ക്റൊരുകള് കുടുംബശ്രീ മുഘഖന നട
പ്റൊക്കുന്ന പദ്ധതികളുറട വ്യറൊപനം, സര്ക്റൊര് നടപ്റൊക്കുന്ന  
വിവിധ പദ്ധതികളുറട അറിയിപ്പുകളും ഗുണഫ�ങ്ങളും ജനങ്ങളി
ഘ�റക്ത്ിക്കുക, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുറട സര്ഗ്ഗഘശഷി പ്രക
ടിപ്ിക്കുന്നതിനം വളര്ത്ന്നതിനം ഘവദിറയറൊരുക്കുക, 
ബറൊ�സഭറൊ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്റൊയി വിഘനറൊദ വിദ്യറൊഭ്യറൊസ പരി
പറൊടികള് സം�ടിപ്ിക്കുക, സറൊമൂഹ്യ തിന്കള്റക്തിഘര പ്രചറൊ
രണം നടത്ക, പ്രറൊഘദശികസറൊ്ത്ിക വികസനം, സ്തരീശറൊക്രീ
കരണം എന്നിവയ്കറൊയി പ്രവര്ത്ിക്കുക എന്നരീ �ഷേ്യങ്ങള് 
മുന്നിര്ത്ിയറൊണത് കമേയൂണി്ി ഘറഡിഘയറൊ ആരംഭിക്കുന്നതത്.

 ആദ്യ�ടെത്ില് മ�പ്പുറത്റൊയിരിക്കും കുടുംബശ്രീ കമേയൂ
ണി്ി ഘറഡിഘയറൊ സ്റൊപിക്കുക.    മിനിസ്ട്രി ഓഫത് ഇന്ഫര്ഘമഷ
ന് ആന്ഡത് ഘ്റൊഡത്കറൊസ്റ്റിങ്ങിററെ കരീഴില്  നയൂഡല്ഹി ആസ്റൊ
നമറൊക്ി പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന ഘബസില് (ഘ്റൊഡത്കറൊസ്റ്റിങ്ങത് 
എന്ജിനരീയറിങ്ങത് കണ്സള്ടെന്സത്  ഇന്ത്യ �ിമി്ഡത്)എന്ന 
സ്റൊപനവമറൊയി സഹകരിച്റൊണത് പദ്ധതി നടപ്റൊക്കുക. ഈ 
വര്ഷം ജൂണില് കമയൂണി്ി ഘറഡിഘയറൊ പ്രവര്ത്നം തടങ്ങറൊനറൊ
വറമന്നറൊണത് പ്രതരീഷേിക്കുന്നതത്.
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�വീ്രകിച്ച പഞ്ോയത്ത് ഡയറക്ടനററ്റ് ഓഫീസ് 
ഉദ്�ോെ�ജം സെയ്തു

തബദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപ്് കൂടുതൽ 
ജനസൗഹലാരദേമലാക്കുും: മന്തി ന്െ.ടി. ജലീൽ

തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ വകുപ്ത് കൂടുതൽ ജനസൗ
ഹറൊർദ്ദമറൊക്റൊൻ നടപടികൾ സജ്വരീകരിച്ചുവരികയറൊ
റണന്നത് മന്തി. റക.ടി. ജ�രീൽ പറഞ്ഞു.  നവരീകരി
ച് പഞ്റൊയത്ത് ഡയറക്ടഘറ്ത് ഓഫരീസത് ഉദത്�റൊടനം 
റചയ്തത് സംസറൊരിക്കുകയറൊയിരുന്നു അഘദ്ദഹം. ജന
ങ്ങൾക്ത് മികച് ഘസവനം റകറൊടുക്റൊൻ നല്ല സൗ
കര്യങ്ങഘളറൊടുകൂടിയ ഓഫരീസുകൾ കറൊ�ത്ിററെ 
അനിവറൊര്യതയറൊറണന്നത് അഘദ്ദഹം പറഞ്ഞു.  

ജനങ്ങളുമറൊയി കൂടുതൽ അടുത്ിടപഴകുന്ന 
വകുപ്ത് എന്ന നി�യിൽ  തഘദ്ദശ സ്റൊപന ഓഫരീ
സുകളിൽ എത്ന്നവർക്ത് നൽകറൊവന്ന പരമറൊവധി 

ഘസവനം ജരീവനക്റൊർ �ഭ്യമറൊക്ണം. അല്ലറൊത്പഷേം അവ വകുപ്ിന മുഴവൻ അവമതിപ്പുണ്റൊക്റൊൻ 
ഇടവരുത്ം. ഇക്റൊര്യത്ിൽ ഉഘദ്യറൊഗസ്ർ കൂടുതൽ ജറൊഗ്ത പു�ർത്ണറമന്നും മന്തി നിർഘദ്ദശിച്ചു. 
ചടങ്ങിൽ തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ വകുപ്ത് അഡരീഷണൽ ചരീഫത് റസക്രടെറി ടി.റക. ഘജറൊസത് അധ്യഷേത 
വഹിച്ചു. പ്രിൻസിപ്ൽ ഡയറക്ടർ എ. അജിതത് കുമറൊർ, പഞ്റൊയത്ത് ഡയറക്ടർ പി ഘമരിക്കുടെി, തഘദ്ദശ 
സജ്വയംഭരണ വകുപ്ത് ചരീഫത് എഞ്ിനരീയർ പി.ആർ. സജികുമറൊർ, ശുചിതജ്വ മിഷൻ എക്ികയൂടെിവത് ഡയ
റക്ടർ ഘഡറൊ. ആർ. അജയകുമറൊർ വർമേ, റപറൊതമരറൊമത്ത് വകുപ്ത് ചരീഫത് എഞ്ിനരീയർ വഹദ്രു, പഞ്റൊ
യത്ത് അഡരീഷണൽ ഡയറക്ടർ എം.പി. അജിതത് കുമറൊർ തടങ്ങിയവർ പറങ്കടുത്.

FORM IV
Statement about ownership  and other particulars about newspaper (PANCHATATRAJ ) to be published in the first issue 
every year after the last day of February.

1. Place of Publication  : Directorate of Panchayats Trivandrum - 695033
2. Periodicity of  its Publication  : Monthly 
3. Printer’s Name  : P.Marykutty IAS
 Nationality  : Indian
 Address  : Directorate of PanchayatsTrivandrum - 695033, Kerala
4. Publishers Name  : P.Marykutty IAS 
 Nationality  : Indian
 Address  : Directorate of Panchayats, Trivandrum - 695033, Kerala
5. Editors Name  : P.Marykutty IAS  
 Nationality  : Indian
 Address : Directorate of Panchayats, Trivandrum - 695033, Kerala 
6. Names and address of individuals  
 who own the newspaper and parnters 
  or  shareholders holding  : NA

 I, P.Marykutty IAS, hereby decalre that the particulars given above are  true to the best of my knowledge  and belief.

Date: 01.03.2018        Sd/- 



അ�കി��ോൈകി��തുജം  
കു�കി�ോൈകിൈകി�ോത്തതുജം

ബഡലാ. വട്വിള വിജയകുമലാര

മു�പ്റൊൽ കുഞെിനത് അവകറൊശറപ്ടെതറൊണത്. 
അതത് അമേയറട ഔദറൊര്യമല്ല. ഗർഭറൊവസ്യി

റ� സംരഷേണംഘപറൊറ� പിറവിയറട ആദ്യനറൊ
ളുകളിൽ  അവററെ സർവ്വഘതറൊന്മുഖമറൊയ വളർച്
യ്ക്കും സുരഷേയ്ക്കും കറൊ�ം  കരുതിവച് മരുന്നറൊണതത്. 
ആഹറൊരമറൊണത് ഔഷധറമന്നത്  ആ�നിക 
വവദ്യ ശറൊസ്തപിതറൊവറൊയ ഹിഘപ്റൊഘക്ര്ത്സത് പറ
ഞെതത് ഒരുപഘഷേ മു�പ്റൊ�ിററെ വവശിഷ്ട്യം 
മനസ്സി�റൊക്ിയിടെറൊവണം.  

റപറൊക്ിൾബന്ം മുറിഞെത് അന്യനറൊകുന്ന 
കുഞെത് അമേയമറൊയള്ള ആത്ബന്ം ദൃഢറപ്
ടുത്ന്നതത് മു�കുടിക്കുന്നതിലൂറടയറൊണത്. മു�റകറൊ
ടുക്കുഘ്റൊൾ കുഞെിനത് കിട്ടുന്നതത് റവറും 
ഘപറൊഷകം മറൊത്രമല്ല ഔഷധവം കൂടിയറൊണത്. 
ഗർഭ�ഹറമന്ന സുരഷേിതഘ�റൊകത്നിന്നും ജരീ
വിതറമന്ന അരഷേിതറൊവസ്യിഘ�ക്ത് കറൊലൂന്നു
ന്ന കുഞെിനത് കിട്ടുന്ന കരുതൽ. ഗർഭ�ഹം വി
ടെിറങ്ങിയ കുഞെിററെ 
ദഹഘനന്ദിയറത് അടിസ്റൊനമറൊ
ക്ി രൂപകൽപന റചയ്തിട്ടുള്ള 
സമ്പൂർണ ഘപറൊഷകറൊഹറൊരമറൊണത് 
മു�പ്റൊൽ. മഘ്തിഘനക്റൊളും വളറര 
ഘവഗം ദഹിക്കുന്നതം ആഗിരണം 
റചയ്യുന്നതമറൊണത് മു�പ്റൊ�ിറ� �ട
കങ്ങൾ. ആദ്യറത് ആഴ്ചകളിറ� 
പറൊ�ിൽ ഘപറൊഷണവം ഔഷധവം 
സമറൊസമമുണ്ത്.  മറൊംസ്യം (ഘപ്രറൊ
ടെരീൻ) വി്റൊമിനകൾ പ്രതിദ്വ്യ 
ങ്ങൾ (ആറെിഘബറൊഡികൾ) തടങ്ങി
യവയറട ഒരു ക�വറയറൊണത് മു�
പ്റൊൽ. ആഘരറൊഗ്യമുള്ള ഒരമേ ആദ്യ
റത് ആറുമറൊസത്ിൽ 750 
മില്ലി�ി്ർ പറൊൽ പ്രതിദിനം ചുര
ത്റമന്നറൊണത് കണക്ത്. അമേ കഴി

ക്കുന്ന ഭഷേണത്ിററെ അളവിറനയം ഗുണറത്
യം ആശ്യിച്റൊയിരിക്കും ചുരത്ന്ന പറൊ�ിററെ 
അളവം ഗുണവം. കുഞെിനത് മതിയറൊയ അളവിൽ 
പറൊൽ കിടെണറമങ്കിൽ ഘപറൊഷകസമൃദ്ധമറൊയ 
ഭഷേണം മു�യൂടെൽ ഘവളയിൽ അമേ കഴിഘക്ണ്
തണ്ത്. കുഞെത് ഒരു ദിവസം 6-8 പ്രറൊവശ്യം മൂത്ര
റമറൊഴിക്കുകയറൊറണങ്കിൽ അവനത് മതിയറൊയ 
അളവിൽ പറൊൽ �ഭിക്കുന്നുറണ്ന്നത് കരുതറൊം. 

കുഞെത്  ജനിച്ത് ആദ്യ നറൊളുകളിൽ ത�ഘച്റൊ
റിററെ വികറൊസം നടക്കുന്നതിനറൊൽ ആവശ്യമറൊയ 
ഘപറൊഷകങ്ങൾ കുഞെിനത് കിഘടെണ്തണ്ത്.  ശരരീരം 
വളരുന്നതിറനറൊപ്ം ബുദ്ധിയം വളരണമഘല്ലറൊ. 
അതിനറൊവശ്യമറൊയ ഘപറൊഷകങ്ങളറൊയ അരറൊകി
ഘടറൊണികത് ആസിഡത് (Arachidonic acid) 
ഘഡറൊഘകറൊസ റഹക്രീഘനറൊ�ത് ആസിഡത് 
(Docosahexaenoic acid (DHA) എന്നിവറകറൊണ്ത് 
ധന്യമറൊണത് മു�പ്റൊൽ. ഏറതങ്കിലം കറൊരണവ

നമ്മള് എത്ര കരുതചല
ടുത്മാലം അങ്ങചനയു
ള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള് 
ജനിചമാല് നമുകപ് 
വിധിചയ പേികമാം. 
പചഷേ ഒേിവമാകമാന് 
കേിയുമമായിരുന്ിട്ടും ആ 
�രന്തചത് ദപദറണ്ിവ
ന്മാല് ? ഇവിചടയമാണപ് 
അടിസ്മാന വിേ്യമാഭ്യമാ
ത്ിചന് ആവശ്യകത
ചയക്കുറിചപ് ഗൗരവമമാ
യി െിന്തിദകണ്ി 
വരുന്തും കമാലം 
കുഞ്ിനമായി കമാത്
വച മുലപ്മാലിചന് 
ഗുണചത്ക്കുറിചപ് 
മനസ്സിലമാദകണ്ി 
വരുന്തും.
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ശറൊൽ അമേ കുഞെിനത് മു�യൂടെറൊൻ വിസമേതി
ച്റൊൽ  ഈ പറഞെ വജവരറൊസപദറൊർത്ഥങ്ങൾ 
കുഞെിനത് കിടെറൊറത വരികയം ത�ഘച്റൊറിററെ 
വികറൊസറത്യം അതിററെ സജ്വറൊഭറൊവികപ്രവർ
ത്നറത്യം ബറൊധിക്കുകയം റചയ്യും. 

ടിൻ �ഡത് കച്വടക്റൊർ അവരുറട ഉൽപ്ന്ന
റത് വി്ഴിക്റൊൻ എടുത്കറൊട്ടുന്ന ഒന്നറൊണത് ഡി 
എചത് എ അഥവറൊ ഘഡറൊഘകറൊസ റഹക്രീഘനറൊ�ത് 
ആസിഡത്. പരസ്യത്ിൽ ആകൃഷ്ടനറൊവന്ന നറൊം 
യറൊഥറൊർഥ്യറത് തിരിച്റിയറൊറത ഘപറൊകുന്ന കറൊ
ഴ്ചയറൊണിവിറട കറൊണുന്നതത്. അറതറന്തങ്കിലമറൊ
കറടെ കുഞെിററെ ബുദ്ധിവികറൊസത്ിനറൊവശ്യമറൊയ 
ഈ വജവരറൊസവസ്തുക്ൾ കുടെിക്ത് കിടെറൊറത 
വന്നറൊൽ . അവർ അതറൊയതത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബുദ്ധി
മറൊന്ദ്യമുള്ളവരറൊയറൊല്...... ഏതമേയറൊണത് ബുദ്ധിമറൊ
ന്ദ്യമുള്ള കുഞെിറന ജനിപ്ിക്റൊനറൊഗ്ഹിക്കുന്ന
തത്. നമേൾ എത്ര കരുതറ�ടുത്റൊലം 
അങ്ങറനയള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്റൊൽ നമുക്ത് 
വിധിറയ പഴിക്റൊം. പറഷേ ഒഴിവറൊക്റൊൻ കഴി
യമറൊയിരുന്നിട്ടും ആ ദുരന്തറത് ഘപഘറണ്ിവ
ന്നറൊൽ ? ഇവിറടയറൊണത് അടിസ്റൊന വിദ്യറൊഭ്യറൊ
ത്ിററെ ആവശ്യകതറയക്കുറിച്ത് ഗൗരവമറൊയി 
ചിന്തിഘക്ണ്ി വരുന്നതം കറൊ�ം കുഞെിനറൊയി 
കറൊത്വച് മു�പ്റൊ�ിററെ ഗുണറത്ക്കുറിച്ത് മന
സ്സി�റൊഘക്ണ്ി വരുന്നതം. 

ഘമൽപ്റഞെ രണ്ത് അ�ങ്ങൾ മറൊത്രമല്ല മു�
പ്റൊ�ിറന വിശിഷ്ടമറൊക്കുന്നതത്. �റൊഘക്ടറൊറഫറിൻ, 
�റൊഘക്ടറൊറപഘററൊക്ിഡസത് ഇമേയൂഘണറൊഘ�റൊബു�ിൻ 
എന്നിങ്ങറന ഒരുപറൊടത് പദറൊർത്ഥങ്ങൾ (പടെിക 
ഘനറൊക്കുക ) മു�പ്റൊ�ിലണ്ത്. ഇവറയറൊറക് തറന്ന 
വളർച്റയ പ്രതിനിധറൊനം റചയ്യുന്നതിറനറൊപ്ം 
പ്രതിഘരറൊധഘശഷിയം കൂട്ടും. മു�കുടിക്റൊറത വള
രുന്ന കുടെികളിൽ ഭറൊവിയിൽ ആഘരറൊഗ്യസംബ
ന്മറൊയ ഒരുപറൊടത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്റൊവറമന്നത് പഠ
നങ്ങൾ  പറയന്നുണ്ത്. മറൊത്രമല്ല 

ശിശുമരണനിരക്കും അവരിൽ 
കൂടുത�റൊണറത്ര.

മു�പ്റൊ�ിനത് പകരം മറ്റു 
ഭഷേണം അതറൊയതത് ടിൻ 
�ഡത് കറൊച്ിറക്റൊടുത്റൊൽ 
ഘപറൊറര?  നിർഘദറൊഷകരമറൊയ 
ഘചറൊദ്യം ഏറതങ്കിലറമറൊരമേ 
ഘചറൊദിച്റൊൽ ഉപ്പും ഉപ്ി�ിടെതം 
തമേിലള്ള വ്യത്യറൊസമുണ്ത് 
അവയ്ക്കുതമേിറ�ന്നത് പറയകഘയ 
നി�ത്ിയള്ളു. കറൊ�റമറൊരു
ക്ിയ ഔഷധക്കൂടെറൊണത് മു�പ്റൊ
റ�ങ്കിൽ �റൊഘഭച്റകറൊണ്മറൊത്രം 
രൂപകല്നറചയ്തിട്ടുള്ളതറൊണത് 
പണ്ത് തകരപ്റൊത്രത്ിലം 
ഇഘപ്റൊൾ പറൊസ്റ്റികത് പറൊത്രങ്ങളി

ലം ബഹുരറൊഷ്ടക്നികൾ പടച്ിറക്കുന്ന സമറൊന്ത
രഭഷേണം. 

മു�പ്റൊലം കുപ്ിപ്റൊലം കുടിച്ചുവളർന്ന കുടെിക
റള തറൊരതമ്യ പഠനത്ിനത് വിഘധയമറൊക്ിയ
ഘപ്റൊൾ ശറൊരരീരികമറൊയം മറൊനസികമറൊയം വവ
കറൊരികമറൊയം ഉണർവം ഉഘന്ഷവം മു�കുടിച്ചു 
വളർന്ന കുടെികളിൽ കൂടുത�റൊറണന്നത് കറണ്ത്ി
യിട്ടുണ്ത്. രക്ത്ിറ� പടെറൊളഘകറൊശങ്ങളയ ഘശജ്വ
തരക്റൊണുക്ളും ആറെിഘബറൊഡികളും അമേയ
റട ശരരീരത്ിൽ  നിന്നത് മു�പ്റൊ�ിലൂറട കുഞെിനത് 
�ഭിക്കുഘ്റൊൾ സമറൊന്തരഭഷേണംറകറൊണ്ത് തൃപ്ി
റപ്ടുന്ന കുഞെിനത് കിട്ടുന്നതത് പ്രിറസർഘവ്ിവ 
കൾറകറൊണ്ത് സ്ന്നമറൊയ ആഹറൊരമറൊയിരിക്കും. 
വയറുനിറയ്കറൊനല്ലറൊറത കറൊര്യമറൊയി ഒരു ഗുണവ
മില്ലറൊത്തറൊണത് അവറയറൊറക്റയന്നത് നിസ്സംശ
യം പറയറൊം. ഉയരംകൂടറൊനം ബുദ്ധിവളരറൊനം 
ഘവണ്റതറൊറക് ഘവണ്ത്ര  അളവിലറണ്ന്നത്  
ആകർഷകമറൊയ പരസ്യങ്ങളിലൂറട പറയഘ്റൊൾ 
ഉപഘഭറൊക്റൊക്ളറൊയ നറൊം അറതറൊറക് വറൊങ്ങി
റകറൊടുക്റൊൻ നിർബന്ിതരറൊകുന്നു എന്നതത് 
സത്യം തറന്ന.  എന്നറൊൽ മു�പ്റൊല് കുടിക്കു 
ഘ്റൊൾ കുഞെിനത് കിട്ടുന്ന നിറവത്, അറതറൊരിക്
ലം സമറൊന്തരഭഷേണങ്ങൾക്ത് നൽകറൊനറൊവിറല്ല
ന്ന യറൊഥറൊർഥ്യം വിസ്മരിക്റൊനം പറൊടില്ല.

മു�യൂടെൽറകറൊണ്ത് കുഞെിനത് മറൊത്രമല്ല അമേ
യ്ക്കും പഘരറൊഷേമറൊയി അച്നം ഗുണമുറണ്ന്നു 
ള്ളതറൊണത് സത്യം. ഇന്നത് സ്തരീകറള സംബന്ിച്ി
ടഘത്റൊളം ഏ്വം വ�ിയ ശറൊപമറൊണത് സ്തനറൊർ
ബുദം. റരീജിയണൽ ക്യറൊൻസർ റസറെറിറ�ത്
ന്ന സ്തരീകളിൽ ബഹുഭൂരിപഷേവം സ്തനറൊർബുദ 
ഘരറൊഗികളറൊണത്. മു�യൂട്ടുന്ന അമേമറൊരിൽ അതി
നള്ള സറൊധ്യത കുറവറൊറണന്നു പറയഘ്റൊൾ 
വനതികമറൊയ ആ പ്രക്രിയയിലൂറട കുഞെിറനറൊ
പ്ം അമേയ്ക്കും കിട്ടുന്നുണ്ഘല്ലറൊ ഗുണത്ിൽ പറൊതി. 

മുലപ്മാലിനപ് പകരം മറ്റു 
ഭഷേണം അതമായതപ് ടിന് 

��പ് കമാചിചകമാടു
ത്മാല് ദപമാചര?  നിര 
ദേമാഷകരമമായ ദെമാേ്യം 

ഏചതങ്ിലചമമാരമ്മ 
ദെമാേിചമാല് ഉപ്പും ഉപ്ിലിട്ട
തും തമ്മിലള്ള വ്യത്യമാസമു

ണ്പ് അവ�തമ്മിചലന്പ് 
പറയുകദയ നി�ത്ിയുള്ളു. 

കമാലചമമാരുകിയ 
ഔഷധക്കൂട്ടമാണപ് 

മുലപ്മാചലങ്ില് ലമാദഭ�
ചകമാണ്ടുമമാത്രം രൂപക�ന

ചെയ്ിട്ടുള്ളതമാണപ് പണ്പ് 
തകരപ്മാത്രത്ിലം 
ഇദപ്മാള് പമാസ്റ്റികപ് 

പമാത്രങ്ങളിലം ബ�രമാ�
ക്നികള് പടചിറക്കുന് 

സമമാന്തരഭഷേണം. 
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മു�പ്റൊലം കുപ്ിപ്റൊലം ഒരു തറൊരതമ്യം
 
    ആഹലാര ഘടെങ്ങള് മുലപ്ലാൽ  കുപ്ിപ്ലാൽ 

 റകറൊഴപ്ത്, ത�ഘച്റൊറിററെ വികറൊസത്ിനത് അത്യറൊവശ്യ ഡി എച്ത് എ (Docosahexaenoic acid -DHA), 
  മറൊയ ഡി എച്ത് എ (Docosahexaenoic റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്കുന്ന എൻവസം
   acid -DHA)  ധറൊരറൊളമുണ്ത്. അതഘപറൊറ�  എന്നിവ ഇല്ല .ടിൻ �ഡിറ� റകറൊഴപ്ത്
  റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്റൊൻ ഘശഷിയള്ള  റപറടെന്നത് ദഹിക്കുകയില്ല. 
  വ�ഘപസത് ദഹനവം ആഗിരണവം  സിംഹഭറൊഗവം മ�ത്ിലറട പുറത്ത് ഘപറൊകും.
  തജ്വരിതമറൊക്കുന്നു.

 മറൊംസ്യം ബുദ്ധി വളരറൊനള്ള അമിഘനറൊ അ�ങ്ങൾ, ദഹിക്റൊൻ വിഷമമുള്ളതം ആഗിരണം
  �റൊഘക്ടറൊറഫറിൻ, മതിയറൊയ ഉറക്ം  റചയ്യറൊൻ കഴിയറൊത്തമറൊയ മറൊംസ്യങ്ങൾ
  കിടെറൊനള്ള മറൊംസ്യങ്ങൾ,  ബറൊക്റരീരിയറയ  �ക്കൾക്ത് ഘകടുണ്റൊക്കും. �റൊഘക്ടറൊറഫറിൻ,
  നശിപ്ിക്കുന്ന വ�ഘസറൊവസം  വ�ഘസറൊവസം എന്നിവയില്ല
  എന്നിവയറട ക�വറ 

 �റൊഘക്ടറൊസത് - കുട�ിററെ ആഘരറൊഗ്യത്ിനറൊവശ്യമറൊയ  കുറവത് / ഇല്ല
  എളുപ്ം ദറൊഹിക്കുന്ന അന്നജം ധറൊരറൊളമുണ്ത്. 

 പ്രതിഘരറൊധ �ടകങ്ങൾ ജരീവനള്ള ഘശജ്വതരക്റൊണുക്ളും,  നിർജരീവവം  നി�ിയവമറൊയ പ്രതിഘരറൊധ
  ആറെിഘബറൊഡികളും കുഞെിനത് കു്മ് �ടകങ്ങൾ റത്റൊയി കുഞെിറന 
  പ്രതിഘരറൊധഘശഷി നൽകും. പിന്തുടർന്നുറകറൊണ്ിരിക്കും

 ജരീവകങ്ങളും ധറൊതക്ളും  ഇരു്ത് സിങ്കത് കറൊൽസ്യം മുത�റൊയവ  ഉള്ള ധറൊതക്ളിൽ വളറരക്കുറച്ചു
  ആവശ്യത്ിനത്. ഇരു്ിററെ ആഗിരണം മറൊത്രഘമ ആഗിരണം റചയ്യുന്നുള്ളു. 
  50-75 ശതമറൊനം നടക്കുന്നു. ബറൊക്ിയള്ളവ ദഹനപ്രശ്നങ്ങളുണ്റൊക്കും 
 
 എൻവസമുകൾ  റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്കുന്ന വ�ഘപസത് തയ്യറൊററൊക്കുഘ്റൊൾ അതിറ� 
 ഘഹറൊർഘമറൊണുകൾ അന്നജറത് ദഹിപ്ിക്കുന്ന അമിഘ�സത്,  എൻവസമുകളും ഘഹറൊർഘമറൊണുകളും
  ഘഹറൊർഘമറൊണുകളറൊയ വതഘററൊക്ിൻ  നിർജരീവമറൊകുകഘയറൊ നി�ിയമറൊവകഘയറൊ
  റപ്രറൊ�റൊക്ടിൻ ഓക്ിഘടറൊസിൻ എന്നിവ  റചയ്യുന്നു. ഇതത് ദഹഘനന്ദിയവയൂഹറത്
  ആവശ്യത്ിനത്. പ്രതികൂ�മറൊയി ബറൊധിക്കുന്നു.
 
 രുചി  അമേയറട ഭഷേണ വവവിധ്യങ്ങൾക് ഒഘര രുചി. 
  നസരിച്ത് രുചിയിൽ വ്യത്യറൊസമുണ്റൊകും.  ഇതത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മടുപ്പുളവറൊക്കും.
  ഇതത് മുതിർന്നവർ കഴിക്കുന്ന ഭഷേണത്ി
  ഘ�ക്ത് കുഞെിറന ആകർഷിക്കുന്നു. 

 റച�വത് ഒരു റച�വമില്ലറൊറത കുഞെിനത്  വൻതക റച�വഴിക്കുന്നുറണ്ങ്കിലം
  ഘവണ്റതല്ലറൊം കിട്ടുന്നു. മതിയറൊയ അളവിൽ എല്ലറൊം 
   തികഞെതത് കിട്ടുന്നില്ല

ഒരു കുഞെത് ജനിച്റൊൽ സജ്വറൊഭറൊവികമറൊയി ദ്തി
കൾ അടുറത്റൊരു കുഞെിറന ആഗ്ഹിക്കുന്നതത് 
രണ്വർഷം കഴിഞെറൊണഘല്ലറൊ. കുഞെിനത് കൃത്യ
മറൊയി മു�യൂട്ടുന്ന അമേയ്കത് മു�യൂട്ടുന്നകറൊ�ഘത്റൊളം 
ആർത്വചക്രമുണ്റൊകില്ല. അതില്ലറൊത്ിടഘത്റൊ
ളംകറൊ�ം മറ്റൊരു മറൊർഗവം സജ്വരീകരിക്റൊറത 
തറന്ന അടുത്കുഞെിനത് ഘവണ്ിയള്ള അക�ം 

പറൊ�ിക്റൊനറൊകും
റത്റൊയ സൗന്ദര്യസങ്കല്ങ്ങളറൊഘ�റൊ മറ്റുകറൊര

ണങ്ങളറൊഘ�റൊ മു�യൂടെറൊൻ മടിക്കുന്ന അമേമറൊർ  
നമ്മുറട ഇടയിലറണ്ന്നുള്ളതത് ഒരു ദുഃഖകരമറൊയ 
സത്യമറൊണത്. അവർ കുഞെിഘനറൊടത് മറൊത്രമല്ല 
തഘന്നറൊടും പ്രകൃതിഘയറൊടും കറൊട്ടുന്ന അഷേന്തവ്യ
മറൊയ അപരറൊധംകൂടിയറൊണത്.

    ആഹലാര ഘടെങ്ങള് മുലപ്ലാൽ  കുപ്ിപ്ലാൽ 

 റകറൊഴപ്ത്, ത�
  മറൊയ ഡി എച്ത് എ (
   
  റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്റൊൻ ഘശഷിയള്ള  റപറടെന്നത് ദഹിക്കുകയില്ല. 
  വ�ഘപസത് ദഹനവം ആഗിരണവം  സിംഹഭറൊഗവം മ�ത്ിലറട പുറത്ത് ഘപറൊകും.
  തജ്വരിതമറൊക്കുന്നു.

 മറൊംസ്യം ബുദ്ധി 
  �റൊഘക്ടറൊറഫറിൻ, മതിയറൊയ ഉറക്ം  റചയ്യറൊൻ കഴിയറൊത്തമറൊയ മറൊംസ്യങ്ങൾ
  കിടെറൊനള്ള മറൊംസ്യങ്ങൾ,  ബറൊക്റരീരിയറയ  �ക്കൾക്ത് ഘകടുണ്റൊക്കും. �റൊഘക്ടറൊറഫറിൻ,
  നശിപ്ിക്കുന്ന വ�ഘസറൊവസം  വ�ഘസറൊവസം എന്നിവയില്ല
  എന്നിവയറട ക�വറ 

 �റൊഘക്ടറൊസത് - കുട�ിററെ ആഘരറൊഗ്യത്ിനറൊവശ്യമറൊയ  കുറവത് / ഇല്ല
  എളുപ്ം ദറൊഹിക്കുന്ന അന്നജം ധറൊരറൊളമുണ്ത്. 

 പ്രതിഘരറൊധ �ടകങ്ങൾ ജരീവനള്ള ഘശജ്വതരക്റൊണുക്ളും,  നിർജരീവവം  നി�ിയവമറൊയ പ്രതിഘരറൊധ
  ആറെിഘബറൊഡികളും കുഞെിനത് കു്മ് �ടകങ്ങൾ റത്റൊയി കുഞെിറന 
  പ്രതിഘരറൊധഘശഷി നൽകും. പിന്തുടർന്നുറകറൊണ്ിരിക്കും

 ജരീവകങ്ങളും ധറൊതക്ളും  ഇരു്ത് സിങ്കത് കറൊൽസ്യം മുത�റൊയവ  ഉള്ള ധറൊതക്ളിൽ വളറരക്കുറച്ചു
  ആവശ്യത്ിനത്. ഇരു്ിററെ ആഗിരണം മറൊത്രഘമ ആഗിരണം റചയ്യുന്നുള്ളു. 

 എൻവസമുകൾ  റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്കുന്ന വ�ഘപസത് തയ്യറൊററൊക്കുഘ്റൊൾ അതിറ� 
 ഘഹറൊർഘമറൊണുകൾ അന്നജറത് ദഹിപ്ിക്കുന്ന അമിഘ�സത്,  എൻവസമുകളും ഘഹറൊർഘമറൊണുകളും
  ഘഹറൊർഘമറൊണുകളറൊയ വതഘററൊക്ിൻ  നിർജരീവമറൊകുകഘയറൊ നി�ിയമറൊവകഘയറൊ
  റപ്രറൊ�റൊക്ടിൻ ഓക്ിഘടറൊസിൻ എന്നിവ  റചയ്യുന്നു. ഇതത് ദഹഘനന്ദിയവയൂഹറത്
  ആവശ്യത്ിനത്. പ്രതികൂ�മറൊയി ബറൊധിക്കുന്നു.
  റപ്രറൊ�റൊക്ടിൻ ഓക്ിഘടറൊസിൻ എന്നിവ  റചയ്യുന്നു. ഇതത് ദഹഘനന്ദിയവയൂഹറത്
  ആവശ്യത്ിനത്. പ്രതികൂ�മറൊയി ബറൊധിക്കുന്നു.
  റപ്രറൊ�റൊക്ടിൻ ഓക്ിഘടറൊസിൻ എന്നിവ  റചയ്യുന്നു. ഇതത് ദഹഘനന്ദിയവയൂഹറത്

 രുചി  അമേയറട ഭഷേണ വവവിധ്യങ്ങൾക് ഒഘര രുചി. 
  നസരിച്ത് രുചിയിൽ വ്യത്യറൊസമുണ്റൊകും.  ഇതത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മടുപ്പുളവറൊക്കും.
  ഇതത് മുതിർന്നവർ കഴിക്കുന്ന ഭഷേണത്ി
  ഘ�ക്ത് കുഞെിറന ആകർഷിക്കുന്നു. 

 റച�വത് ഒരു റച�വമില്ലറൊറത കുഞെിനത്  വൻതക റച�വഴിക്കുന്നുറണ്ങ്കിലം
  ഘവണ്റതല്ലറൊം കിട്ടുന്നു. മതിയറൊയ അളവിൽ എല്ലറൊം 
   തികഞെതത് കിട്ടുന്നില്ല

    ആഹലാര ഘടെങ്ങള് മുലപ്ലാൽ  കുപ്ിപ്ലാൽ 

ഘച്റൊറിററെ വികറൊസത്ിനത് അത്യറൊവശ്യ ഡി എച്ത് എ 
 റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്കുന്ന എൻവസം

  ധറൊരറൊളമുണ്ത്. അതഘപറൊറ�  എന്നിവ ഇല്ല .ടിൻ �ഡിറ� റകറൊഴപ്ത്
  റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്റൊൻ ഘശഷിയള്ള  റപറടെന്നത് ദഹിക്കുകയില്ല. 
  വ�ഘപസത് ദഹനവം ആഗിരണവം  സിംഹഭറൊഗവം മ�ത്ിലറട പുറത്ത് ഘപറൊകും.

അ�ങ്ങൾ, ദഹിക്റൊൻ വിഷമമുള്ളതം ആഗിരണം
  �റൊഘക്ടറൊറഫറിൻ, മതിയറൊയ ഉറക്ം  റചയ്യറൊൻ കഴിയറൊത്തമറൊയ മറൊംസ്യങ്ങൾ
  കിടെറൊനള്ള മറൊംസ്യങ്ങൾ,  ബറൊക്റരീരിയറയ  �ക്കൾക്ത് ഘകടുണ്റൊക്കും. �റൊഘക്ടറൊറഫറിൻ,
  നശിപ്ിക്കുന്ന വ�ഘസറൊവസം  വ�ഘസറൊവസം എന്നിവയില്ല

 �റൊഘക്ടറൊസത് - കുട�ിററെ ആഘരറൊഗ്യത്ിനറൊവശ്യമറൊയ  കുറവത് / ഇല്ല

 പ്രതിഘരറൊധ �ടകങ്ങൾ ജരീവനള്ള ഘശജ്വതരക്റൊണുക്ളും,  നിർജരീവവം  നി�ിയവമറൊയ പ്രതിഘരറൊധ
  ആറെിഘബറൊഡികളും കുഞെിനത് കു്മ് �ടകങ്ങൾ റത്റൊയി കുഞെിറന 
  പ്രതിഘരറൊധഘശഷി നൽകും. പിന്തുടർന്നുറകറൊണ്ിരിക്കും

 ജരീവകങ്ങളും ധറൊതക്ളും  ഇരു്ത് സിങ്കത് കറൊൽസ്യം മുത�റൊയവ  ഉള്ള ധറൊതക്ളിൽ വളറരക്കുറച്ചു
  ആവശ്യത്ിനത്. ഇരു്ിററെ ആഗിരണം മറൊത്രഘമ ആഗിരണം റചയ്യുന്നുള്ളു. 

 ശതമറൊനം നടക്കുന്നു. ബറൊക്ിയള്ളവ ദഹനപ്രശ്നങ്ങളുണ്റൊക്കും 

 എൻവസമുകൾ  റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്കുന്ന വ�ഘപസത് തയ്യറൊററൊക്കുഘ്റൊൾ അതിറ� 
 ഘഹറൊർഘമറൊണുകൾ അന്നജറത് ദഹിപ്ിക്കുന്ന അമിഘ�സത്,  എൻവസമുകളും ഘഹറൊർഘമറൊണുകളും
  ഘഹറൊർഘമറൊണുകളറൊയ വതഘററൊക്ിൻ  നിർജരീവമറൊകുകഘയറൊ നി�ിയമറൊവകഘയറൊ
  റപ്രറൊ�റൊക്ടിൻ ഓക്ിഘടറൊസിൻ എന്നിവ  റചയ്യുന്നു. ഇതത് ദഹഘനന്ദിയവയൂഹറത്
  ആവശ്യത്ിനത്. പ്രതികൂ�മറൊയി ബറൊധിക്കുന്നു.
  റപ്രറൊ�റൊക്ടിൻ ഓക്ിഘടറൊസിൻ എന്നിവ  റചയ്യുന്നു. ഇതത് ദഹഘനന്ദിയവയൂഹറത്
  ആവശ്യത്ിനത്. പ്രതികൂ�മറൊയി ബറൊധിക്കുന്നു.
  റപ്രറൊ�റൊക്ടിൻ ഓക്ിഘടറൊസിൻ എന്നിവ  റചയ്യുന്നു. ഇതത് ദഹഘനന്ദിയവയൂഹറത്

 രുചി  അമേയറട ഭഷേണ വവവിധ്യങ്ങൾക് ഒഘര രുചി. 
  നസരിച്ത് രുചിയിൽ വ്യത്യറൊസമുണ്റൊകും.  ഇതത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മടുപ്പുളവറൊക്കും.

 റച�വത് ഒരു റച�വമില്ലറൊറത കുഞെിനത്  വൻതക റച�വഴിക്കുന്നുറണ്ങ്കിലം
  ഘവണ്റതല്ലറൊം കിട്ടുന്നു. മതിയറൊയ അളവിൽ എല്ലറൊം 
   തികഞെതത് കിട്ടുന്നില്ല
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(പംക്ികറൊരന് തിരുവനന്തപുരം 
മഹറൊത്റൊഗറൊന്ി ഘകറൊഘളജിറ� 
സുഘവറൊളജി വിഭറൊഗം അസിസ്റ്ററെത് 
റപ്രറൊഫസററൊണത്.
 ഘഫറൊണ് : 9447342497)
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ഉബദ്ലാഗസ്ര സൽബപ്രു സമ്പലാദിക്കലാനലാണ്
ശ്മിബക്കണ്ത്: മന്തി ബഡലാ. ന്െ.ടി.ജലീൽ

അഴിമതിയില്ലറൊത് ഉഘദ്യറൊഗസ്റനന്ന സൽഘപ്രു സ്റൊദി
ക്റൊനറൊണത് ഉഘദ്യറൊഗസ്ർ ശ്മിഘക്ണ്റതന്നു തഘദ്ദശസജ്വയംഭര
ണവകുപ്പുമന്തി ഘഡറൊ. റക.ടി.ജ�രീൽ. കി�യിൽ ഒരു മറൊസറത്  
പ്രറൊഥമിക പരിശരീ�നത്ിറനത്ിയ പുതിയ ഘ്റൊക്ത് പഞ്റൊയ
ത്ത് റസക്രടെറിമറൊറര അഭിസംഘബറൊധന റചയ്യുകയറൊയിരുന്നു 
അഘദ്ദഹം. ഉഘദ്യറൊഗസ്ർ ഒരിക്ലം സംശയഘരറൊഗികളറൊകരുറത
ന്നും അതറകറൊണ്റൊണത് ഫയലകൾ നരീങ്ങറൊൻ വവകുന്നറതന്നും 
അഘദ്ദഹം കൂടെിഘച്ർത്. നറൊം  ഒരറൊറള ബുദ്ധിമുടെിച്റൊൽ അതിററെ 
പ�ിശ സഹിതം നമ്മുറട മക്ൾഘക്റൊ കുടുംബറൊംഗങ്ങൾഘക്റൊ 
തിരിച്ചുകിട്ടുറമന്ന കറൊര്യം വിസ്മരിക്രുതത്.  സറൊധറൊരണക്റൊരും 
പറൊവറപ്ടെവരുമറൊണത് സറൊധറൊരണഗതിയിൽ ഘ്റൊക്ത് പഞ്റൊയത്
കളിൽ എത്ന്നതത്. അവരുറട ആവശ്യങ്ങൾക്കു റപറടെന്നു 
പരിഹറൊരം കറൊണറൊൻ ഉഘദ്യറൊഗസ്ർക്കു കഴിയണം. പുതിയ റസ
ക്രടെറിമറൊരുറട പ്രവർത്നങ്ങൾ അടുത് വർഷം വി�യിരുത്റൊൻ 
പ്രഘത്യക സംവിധറൊനറമറൊരുക്കുറമന്നും മന്തി അറിയിച്ചു.കി� 
ഡയറക്ടർ ഘഡറൊ.ഘജറൊയത് ഇളമൺ സംബന്ിച്ചു. 45 ഘപരറൊണത് പ്രറൊ
ഥമിക പരിശരീ�നത്ിൽ പറങ്കടുക്കുന്നതത്. 

അയ്യങ്ലാളി ന്തലാഴിലുറപ്പുപദ്ധതി
വലാര്ിെെരമ്മപരിപലാടി തയ്യലാറലാക്കൽ:
എഞ്ിനിയരമലാരക്കുപരിശീലനും

ഈ വർഷറത് അയ്യങ്കറൊളി റതറൊഴിലറപ്പുപദ്ധതിയറട 
വറൊർഷിക കർമേപരിപറൊടിയം ഘ�ബർ ബജറ്റും തയ്യറൊററൊക്കുന്നത

മറൊയി ബന്റപ്ടെത് അയ്യങ്കറൊളി നഗര റതറൊഴിലറപ്പുപദ്ധതി എഞ്ി
നിയർമറൊർക്കും ഓവർസിയർമറൊർക്കും കി�യിൽ ദജ്വിദിന പരിശരീ
�നം സം�ടിപ്ിച്ചു. കി� ഡയറക്ടർ ഘഡറൊ.ഘജറൊയത് ഇളമൺ 
ഉദത്�റൊടനം റചയ്തു. അയ്യങ്കറൊളി റതറൊഴിലറപ്പുപദ്ധതി സംസ്റൊന 
കൗൺസിൽ അംഗം എസത്.രറൊഘജന്ദൻ ആമുഖറൊവതരണം 
നടത്ി. ഘകറൊഴ്ത് ഡയറക്ടർ ഘഡറൊ. സണ്ണി ഘജറൊർജത്, ഘകറൊർഡിഘന്ർ 
എം.ഘരണുകുമറൊർ എന്നിവർ സംസറൊരിച്ചു. ആറു ഘകറൊർപ്ഘറഷനക
ളുൾറപ്റട 90 നഗരസഭകളിൽനിന്നുളളവരറൊണത് പരിശരീ�ന
ത്ിൽ പറങ്കടുത്തത്.

ഭൂട്ലാനിന്ല ഉബദ്ലാഗസ്ര െിലയിൽ
ഘകരളത്ിറ� പ്രറൊഘദശികഭരണസംവിധറൊനറത്ക്കുറിച്ചു 

പഠിക്കുന്നതിന ഭൂടെറൊനിറ� ആഭ്യന്തരവകുപ്ിറ� ഉന്നതത� ഉഘദ്യറൊഗ
സ് സം�ം കി�യിറ�ത്ി. പന്തണ് ഘപരുള്ള സം�ത്ിൽ 
ഹറൊ, റചറൊക് ജില്ലകളിറ�  റഡപയൂടെി ഗവർണ്ണർമറൊരും മറ്റു ഘമഖ
�കളിറ� ജില്ലറൊത� ഉഘദ്യറൊഗസ്രുമുണ്റൊയിരുന്നു. 

അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണം, പ്രറൊഘദശികറൊസൂത്രണം, കുടുംബ
ശ്രീയറട പ്രവർത്നങ്ങൾ, ഘടറൊടെൽ കജ്വറൊളിററി മറൊഘനജത് റമറെത്, 
തഘദ്ദശസ്റൊപനങ്ങളുറട വിഭവഘരേറൊതസ്സുകൾ, വനിതറൊ�ടക 
പദ്ധതി, ശിശുസൗഹൃദ തഘദ്ദശഭരണം തടങ്ങിയ വിഷയങ്ങറള
ക്കുറിച്ത് വിപു�മറൊയ പരിശരീ�നപരിപറൊടിയറൊണത് സന്ദർശകർക്കു
ഘവണ്ി ഒരുക്ിയിട്ടുള്ളതത്. 

ബെരളത്ിന്റെ ബനട്ങ്ങന്ള
ബ്ിട്ീ്് എും. പിമലാര അഭിനന്ിച്ചു

സ്തരീശറൊക്രീകരണത്ിലം വിദ്യറൊഭ്യറൊസ ഘമഖ�യിലം ഘകരളം 
വകവരിച് ഘനടെങ്ങറള ് ിടെരീഷത് പറൊർ�റമറെംഗങ്ങൾ അഭിനന്ദി
ച്ചു. പരപെര തറൊൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സഹകരണ സറൊധ്യ
തകൾ ആരറൊഞെത് കി�യിറ�ത്ിയതറൊയിരുന്നു ്ിടെരീഷത് എം.
പിമറൊർ. കി�യിറ�ത്ിയ എം.പിമറൊറര ഘഡറൊ.പി.റക.ബിജു 
എം.പിയം തൃശ്ശൂർ ജില്ലറൊ ക�ക്ടർ ഘഡറൊ. കൗശികനം ഘചർന്നു 
റപറൊന്നറൊടയണിയിച്ചു സജ്വരീകരിച്ചു. റക്രയത്ഗത് വി്റൊറുറട ഘനതൃതജ്വ
ത്ിലള്ള സം�ത്ിൽ എം.പിമറൊരറൊയ ഏഞ്� ററയത് നർ, 
ഡറൊനിയൻ സ്റ്റരീഫൻ, സ്റ്റരീവൻമറൊർക്ത് വറൊർഡത് റരീഡത് എന്നിവർക്കു 
പുററമ  ഘകറൊമൺറവൽത്ത് പറൊർ�റമറെറി അഘസറൊസിഘയഷൻ 

കില നയൂസറ്
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ഘപ്രറൊഗ്റൊം മറൊഘനജർ ഘററൊബർടെത് റഹൻഘഡഴത് സൺ ഹറൊർവർ, ്ി
ടെരീഷത് റഡപയൂടെി വഹക്മേരീഷ്ണർ ഭരതത് ഘജറൊഷി, റചവന്നയിറ� 
്ിടെരീഷത് വഹക്മേരീഷനിറ� മറൊധ്യമഘമധറൊവി റൂഡി റഫർണറൊ
ണ്സത് എന്നിവരുമുണ്റൊയിരുന്നു.

ഘകരളത്ിൽനിന്നുള്ള വനിതകളുൾറപ്റടയള്ളവർ അടുത് 
പ്രറൊഘദശിക റതരറഞെടുപ്ിൽ മത്സരിക്കുന്നുറണ്ന്നു എം.പിമറൊർ 
അറിയിച്ചു. ഘകം്ിഡത്ജത് പ്രഘദശത്റൊണത് ഘകരളത്ിൽനിന്നുള്ള 
ഘനഴത് സുമറൊർ അധികം ഘപരും വസിക്കുന്നതത്. കുററഘപർ ഘനഴത് സിം
ഗിന അവിറട പഠിക്കുന്നുമുണ്ത്. അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണത്ി
ലൂറട  ഘകരളം വകവരിച് ഘനടെങ്ങറളക്കുറിച്ത്  പ്രഘത്യകിച്ത് സ്തരീ
ശറൊക്രീകരണത്ിലം വിദ്യറൊഭ്യറൊസ രംഗത്ം ഘനടിയ 
മികവിറനക്കുറിച്ത്  ചടങ്ങിൽ അദ്ധ്യഷേത വഹിച് ഘഡറൊ. പി.
റക.ബിജു എം.പി. വിശദരീകരിച്ചു. 

പ്രലാബദശിെഭരണന്ത്ക്കുറിച്്
വിദ്ലാരത്ിെള്ക്കു പരിശീലനും

പ്രറൊഘദശികഭരണറത്ക്കുറിച്റിയറൊൻ കി�യിറ�ത്ിയ പു
ഘ്ക്ര റസറെത് ഘജറൊർജത്  ഹയർ റസക്ണ്റി സത് കൂളിറ� വിദ്യറൊർ
ത്ഥികൾക്കു അർദ്ധദിന പരിശരീ�നം നൽകി. പ്രറൊഘദശിക ഭരണ
കൂടവം കുടെികളും, പഠന വനപുണികളും സ്മൃതി സറൊഘങ്കതികവം, 
വ്യക്ിതജ്വ വികസനം തടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളി�റൊയിരുന്നു പരിശരീ
�നം. 

പങ്ലാളിത് ആസൂത്രണും പഠിക്കലാന്
ജലാരഖണ്ിന്ല പഞ്ലായത്് പ്രസിഡന്റുമലാര 
െിലയിൽ

ഘകരളത്ിറ� പഞ്റൊയത്ത് രറൊജത് സംവിധറൊനറത്ക്കുറിച്ചും 
പങ്കറൊളിത് ആസൂത്രണറത്ക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിന ജറൊർഖ
ണ്ഡിൽനിന്നുള്ള ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് പ്രസിഡന്റുമറൊർ കി�യിറ�
ത്ി. ജറൊർഖണ്ഡത് ഗ്റൊമവികസനവകുപ്ിറ� ഘജറൊയിറെത് റസക്രടെറി 
രറൊഘജഷത് കുമറൊർ വർമേയറൊണത് സം�റത് നയിച്തത്. കി�യിൽ 
ഇവർക്കുഘവണ്ി അഞ്ചുദിവസറത് പരിശരീ�നപരിപറൊടി സം�
ടിപ്ിച്ചു.

ഘവലൂർ, മുളളൂർക്ര, പഴയന്നൂർ ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്കൾ സന്ദർ
ശിച് സം�ം അവിടങ്ങളിറ� വികസനപ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഘനരിൽ കണ് വി�യിരുത്കയം ജനപ്രതിനിധികളുമറൊയി ചർച് 
നടത്കയം റചയ്തു.

 
നഗരശുെിത്വപദ്ധതി: െിലയിൽ ദ്വിദിന ശില്പശലാല

നഗരശുചിതജ്വ പദ്ധതി(സി.എസത്.പി) തയ്യറൊററൊക്കുന്നുതമറൊയി 
ബന്റപ്ടെത് കി�യിൽ സം�ടിപ്ിച് രണ്ദിവസറത് ശില്ശറൊ�   
ജി.ഐ. ഇറസഡിററെ  (ജിസത്) പ്രതിനിധി റസബറൊസ്റ്റ്യൻ മറൊർ

ക്റൊർടെത് ഉദത്�റൊടനം റചയ്തു. ശുചിതജ്വ പദ്ധതിക്കുള്ള സറൊഘങ്കതിക 
സഹറൊയം നൽകുന്നതത് ജിസറൊണത്. കി� റപ്രറൊഫ. ഘഡറൊ. സണ്ണി 
ഘജറൊർജത് സജ്വറൊഗതമറൊശംസിച്ചു. ശുചിതജ്വമിഷനിറ� ഷറൊജി ക്ലമറെത് 
ശില്ശറൊ�യറട �ഷേ്യങ്ങൾ വിശദരീകരിച്ചു. ഘഡറൊ. ഇസറൊക്ിരറൊജത് 
(ജിസത്) ആമുഖറൊവതരണം നടത്ി. നഗരശുചിതജ്വം എന്തത്, എന്തിനത്, 
നഗരശുചിതജ്വ ടറൊസത് ക ത് ഘഫറൊഴത് സത് രൂപരീകരണം, വിവരഘശഖരണം, 
അതിററെ വി�യിരുത്ൽ, കർമേപരിപറൊടി എന്നരീ വിഷയങ്ങറള
ക്കുറിച്ചു വിദത്ഗ്ദ്ധർ ക്ലറൊറസ്സടുത്. നഗരശുചിതജ്വ പദ്ധതിയിൽ ചിറ്റൂർ
-തത്മംഗ�ം നഗരസഭയറട അനഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.

കി�യം ശുചിതജ്വമിഷനം ജിസും സംയക്മറൊയറൊണത് ശില്
ശറൊ� സം�ടിപ്ിച്തത്.  വികസനം, ഊർജം, പ്രകൃതി വിഭവം, 
നഗരവികസനം, സറൊ്ത്ിക വികസനം എന്നരീ ഘമഖ�കളിൽ 
നൂറിൽപരം രറൊഷ്ടങ്ങൾക്കു സറൊഘങ്കതിക സഹറൊയം നൽകുന്ന സ്റൊ
പനറൊണത് ജിസത്. ഈ ശില്ശറൊ�യ്ക്കുഘവണ്ിയള്ള ഫറൊക്ൽ്ികറള 
നൽകുന്നതം അവർതറന്ന. ഘകരളത്ിറ� സ്മറൊർടെത് സി്ിയിറ� 
ശുചിതജ്വം, ഭവനനിർമേറൊണം, ഗതറൊഗതം, കറൊ�റൊവസ്തറൊവ്യതിയറൊ
നം തടങ്ങിയ ഘമഖ�കളിൽ സറൊഘങ്കതിക സഹറൊയം നൽകുന്നതം 
ജിസ്സറൊണത്.

കി�യിറ� 13 റിസർച്ത് അഘസറൊസിഘയറ്റുകൾ, പതിന്നറൊല 
ജില്ലകളിറ� ശുചിതജ്വമിഷററെ സറൊഘങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധർ, 25 നഗര
സഭകളിൽനിന്നുള്ള ഘനറൊഡൽ ഓഫരീസർമറൊർ എന്നിവരറൊണത് 
ശില്ശറൊ�യിൽ പറങ്കടുത്തത്.ഘകന്ദ സർക്റൊരിററെ അർബൻ 
സറൊനിഘ്ഷൻ നയത്ിററെ അടിസ്റൊനത്ി�റൊണത് പദ്ധതി തയ്യറൊ
ററൊക്കുന്നതത്. ഹരിതഘകരളം മിഷൻ മുഘന്നറൊട്ടുവച് സമഗ് ശുചിതജ്വ 
പദ്ധതിയറട പ്രറൊധറൊന്യം കൂടി ഉൾറക്റൊണ്റൊണത് നഗരസഭകൾ 
പദ്ധതി തയ്യറൊററൊക്കുക.

സലാമൂഹ്വിദ്ലാഭ്ലാസപരിപലാടിയിൽ
ൈലബ്റി ൌണ്സിൽ പ്രവരത്െരുും

നവഘകരളത്ിനറൊയി ജനകരീയറൊസൂത്രണം സറൊമൂഹ്യവിദ്യഭ്യറൊസ 
പരിപറൊടിയിൽ വ�്റി കൗൺസിൽ പ്രവർത്കരുറട പങ്കറൊളി
ത്ം ഉറപ്പുവരുത്റൊനം പ്രവർത്കറര സജ്ജരറൊക്റൊനം �ഷേ്യമി
ട്ടുറകറൊണ്ളള രണ്ദിവസറത് സംസ്റൊനത� പരിശരീ�ക പരിശരീ
�നം കി�യിൽ സം�ടിപ്ിച്ചു. സംസ്റൊനത്ിററെ വിവിധ 
ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള 65 പ്രവർത്കരറൊണത് പരിശരീ�ക പരിശരീ�ന
ത്ിൽ പറങ്കടുക്കുന്നതത്. ഇവിറട പരിശരീ�നം ഘനടുന്നവരുറട ഘനതൃ
തജ്വത്ിൽ ജില്ലറൊ-തറൊലൂക്ത് ത�ത്ിൽ വ�്റി കൗൺസിൽ പ്ര
വർത്കർക്കും വ�്റിയമറൊയി ബന്റപ്ടെത് പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
റപറൊതജനങ്ങൾക്കും പരിശരീ�നം നൽകുന്നതറൊണത്.
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വറൊർദ്ധക്യം എല്ലറൊ ജരീവജറൊ�ങ്ങൾക്കും അനി
വറൊര്യമറൊയണ്റൊകുന്ന അവസറൊന 

കറൊ�മറൊണത്. ഇന്നത് യൗവ്വനതരീക്ഷ്ണമറൊയിരിക്കുന്ന 
ശരരീരവം മനസ്സും നറൊറള വറൊർദ്ധക്യത്ിററെ അവ
ധറൊനതയിഘ�ക്ത് എത്ന്നതത് തികച്ചും സജ്വറൊഭറൊ
വികം. എന്നറൊല് ഇക്റൊര്യം സത് ഘനഹപൂർവ്വം 
തിരിച്റിയറൊൻ യവത�മുറയ്കറൊകുന്നുഘണ്റൊ?   �
ദ്ധരുറട ജരീവിതപ്രശത് നങ്ങൾ കൂടിവരുറന്നറൊരു 
കറൊ��ടെത്ി�റൊണത് നറൊം ജരീവിക്കുന്നതത്.

പുറന്തളളറപ്ടുകയം ഉഘപഷേിക്റപ്ടുകയം 
മറൊത്രമല്ല അവഗണിക്റപ്ടുകയം  റചയ്യുന്ന ദു:
സ്ിതി ഇന്നത് ചി� �ദ്ധജനങ്ങറളങ്കിലം  അന
ഭവിഘക്ണ്ിവരുന്നുണ്ത്.  നിർദ്ധനതജ്വത്ിഘറെതറൊ
കറൊം, സജ്വത്വിഭജനത്ിഘറെതറൊകറൊം,  ആഘരറൊഗ്യ 
പ്രശത് നത്ിഘറെതമറൊകറൊം കറൊരണങ്ങൾ. ഇതിനത് 
പരിഹറൊരം കഘണ് മതിയറൊകൂ. ഇന്നറത് യവതജ്വം 

നറൊളറത് വറൊർദ്ധക്യമറൊറണന്ന സറൊമറൊന്യഘബറൊ
ധറമങ്കിലം നറമേ ഉണർഘത്ണ്തണ്ത്.

ഇങ്ങറന ചിന്തിക്കുഘ്റൊഴറൊണത് പന�ർ ഗ്റൊ
മപഞ്റൊയത്ത് റചയ്തുവരുന്ന  സദത്പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ നമുക്ത് മുന്നില് വരുന്നതത്. പന�ർ ഗ്റൊമപ
ഞ്റൊയത്ത് �ദ്ധജനങ്ങൾക്റൊയി ''വഘയറൊസൗഹൃദ 
ഗ്റൊമ''റമറൊരുക്കുന്നു.  ഈ ജനകരീയ തടർപദ്ധതി 
ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ിറ� 60 വയസ്സിനത് മുകളില് 
പ്രറൊയമുളള �ദ്ധജനങ്ങൾക്റൊയി, അവരുറട 
ആഘരറൊഗ്യസുരഷേ ഉറപ്റൊക്കുന്നതിനം മറൊനസിക
മറൊയ ഒ്റപ്ട�ില് നിന്നും ഘമറൊചിപ്ിക്കുന്നതി
നം സറൊമൂഹ്യ ഗറൊർഹിക പരീഢനങ്ങളില് നിയ
മസുരഷേ ഉറപ്റൊക്കുന്നതിനം �ഷേ്യമിടുന്നു.

പദ്ധതിയറട വിജയകരമറൊയ നടത്ിപ്ിനറൊ
യി പഞ്റൊയത്ത് ത�ത്ില് ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് 
പ്രസിഡറെത് റചയർമറൊനം ഘഷേമകറൊര്യ ആഘരറൊഗ്യ 

പ�ത്തകിൈ്സള 
സ് ന�ഹകി�� പച്ചകിൈ്ൾ

പ��ർ ഗ്രോമപഞ്ോയത്ത ് വനയോസൗ�ദഗ്രോമജം

പന�ർ ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ില് 
നടന്ന വഘയറൊജനസംഗമം 
സംസ്റൊനഭരണപരിഷ്കറൊര  

കമേരീഷന് റചയര്മറൊന് 
വി. എസത്. അചയുതറൊനന്ദന് 

ഉദത്�റൊടനം റചയ്യുന്നു.
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സ്റ്ററൊറെിംഗത് കമേി്ി റചയർമറൊൻമറൊർ വവസത് റച
യർമറൊൻമറൊരറൊയം PHC റമഡിക്ല് ആഫരീസർ 
കൺവരീനറും ആയർഘവദ, ഘഹറൊമിഘയറൊ റമഡി
ക്ല് ആഫരീസർമറൊർ, ICDS സൂപ്ർവവസർ, കു
ടുംബശ്രീ റമ്ർ റസക്രടെറി എന്നിവർ ഘജറൊയിറെത് 
കൺവരീനർമറൊരറൊയം സം�റൊടക സമിതി രൂപരീ
കരിച്ിട്ടുണ്ത്. ജനപ്രതിനിധികൾ, ആഘരറൊഗ്യപ്ര
വർത്കർ, അംഗണവറൊടി-ആശറൊ-കുടുംബശ്രീ 
പ്രവർത്കർ എന്നിവർ സമിതിയി�ംഗങ്ങളറൊ
ണത്. പ്രവർത്നം കൂടുതല് കറൊര്യഷേമമറൊക്കുന്ന
തിററെ ഭറൊഗമറൊയി വറൊർഡത് ത�ത്ില് റമ്ർ 
റചയർമറൊനറൊയം അംഗണവറൊടി വർക്ർ കൺ
വരീനററൊയം സമിതി  പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
വറൊർഡിറ� കുടുംബശ്രീ ADSറമ്ർ CDS അംഗ
ങ്ങൾ, അംഗണവറൊടി-ആശറൊ പ്രവർത്കർ, 
സന്നദ്ധ പ്രവർത്കർ എന്നിവർ വറൊർഡുത� 
സം�റൊടകസമിതിയില് അംഗങ്ങളറൊണത്. 

പദ്ധതിയറട ഭറൊഗമറൊയി 15 വറൊർഡുകളിലം 
വഘയറൊജന സഭകൾ വിളിച്ചുഘചർത്ത് വഘയറൊജന 
ക്ലബുകൾക്ത് രൂപം നല്കി. വഘയറൊജന ക്ലബു
കൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനത് സൗകര്യപ്രദമറൊയ 
റകടെിടങ്ങൾ �ഭ്യമറൊക്ി വിവിധങ്ങളറൊയ പരിപറൊ
ടികൾ സം�ടിപ്ിച്ചുവരുന്നു. ക്ലബുകളില് മറൊസ
ത്ിറ�റൊരിക്ല് ആഘരറൊഗ്യ പ്രവർത്കർ 
എത്ി വഘയറൊജനങ്ങളുറട ആഘരറൊഗ്യപരിഘശറൊ
ധന നടത്ന്നു. ജരീവിതവശ�ി ഘരറൊഗങ്ങൾ 
പരിഘശറൊധിക്കുന്നതിനം മരുന്നുകൾ വിതരണം 
റചയ്യുന്നതിനം സംവിധറൊനമുണ്ത്. ആഘരറൊഗ്യ 
പരിഘശറൊധനയ്കറൊയളള ഉപകരണങ്ങളും 
ചികിത്സറൊ ഡയറികളും രജിസ്റ്ററുകളും �ഭ്യമറൊക്ി
യിട്ടുണ്ത്. 

പദ്ധതിയറട ഭറൊഗമറൊയി പഞ്റൊയത്ിറ� 15 
വറൊർഡുകളിറ�യം വഘയറൊജനങ്ങറള പറങ്കടുപ്ി
ച്ചുറകറൊണ്ത് പഞ്റൊയത്ത� വഘയറൊജന സംഗമം 
സം�ടിപ്ിച്ചു. ഘകരള സംസ്റൊന ഭരണപരി
ഷത് കറൊര കമേരീഷൻ റചയർമറൊനറൊയ വി.എസത്.
അചയുതറൊനന്ദനറൊണത് സംഗമം ഉദത്�റൊടനം 
റചയ്തതത്. വഘയറൊജനങ്ങളുറട ക�റൊപരിപറൊടികൾ 
ശ്ഘദ്ധയമറൊയി. പരിപറൊടിഘയറൊടനബന്ിച്ത് 
കടെില് വിതരണം റചയ്തു.

പരിപറൊടിയറട വിജയകരമറൊയ നടത്ിപ്ി
നറൊയി പന�ർ പ്രറൊഥമിക ആഘരറൊഗ്യ ഘകന്ദത്ി
റ� റമഡിക്ല് ആഫരീസർ ഘഡറൊ.പ്രരീതയറട 
ഘനതൃതജ്വത്ില് റഹല്ത്ത് ഇൻസത് റപക്ടർമറൊർ, 
ജൂനിയർ ഇൻസത് റപക്ടർമറൊർ, ജൂനിയർ പ്ികത് 
റഹല്ത്ത് ഘനഴത് സുമറൊർ, ആയർഘവദ റമഡിക്ല് 
ഓഫരീസർ, ആശറൊ പ്രവർത്കർ, അംഗനവറൊടി 
വർക്ർമറൊർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്കർ, സന്നദ്ധ
പ്രവർത്കർ, നറൊട്ടുകറൊർ തടങ്ങിയവർ ആത്റൊർ
ത്ഥമറൊയി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ഈ സറൊ്ത്ികവർ
ഷം വഘയറൊജനങ്ങൾക്കു ഘവണ്ി 14 �ഷേം 
രൂപയറൊണത് വകയിരുത്ിയിട്ടുളളതത്. 

ഇപ്രകറൊരം ജരീവിതത്ിററെ സറൊയംകറൊ�ത്ത് 
സഘന്തറൊഷത്ിററെയം സറൊന്തജ്വനത്ിററെയം നന്
യറടയം തിളക്മറൊർന്ന ഒരു കു്ിൾ റവളിച്ം 
നമ്മുറട അ�മേമറൊർക്കും അ�പ്ന്റൊര്ക്കും പകർ
ന്നു നല്കറൊൻ മനസ്സിനറൊലം പ്ര�ത്ിയറൊലം 
തയ്യറൊററൊയ പന�ർ ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് ഭരണസമി
തിയം ജരീവനക്റൊരും പ്രഘദശവറൊസികളുറടയം 
നമ്മുറടഘയവരുറടയം അഭിനന്ദനത്ിനം അഭി
വറൊദ്യത്ിനം പറൊത്രമറൊകുന്നു.

ജീവിതത്ിചന് സമായം
കമാലത്പ് സദന്തമാഷത്ി
ചന്യും സമാന്ത്വനത്ിചന്
യും നന്യുചടയും 
തിളകമമാരന് ഒരു 
കു്ിള് ചവളിചം നമ്മുചട 
അ�മ്മമമാരക്കും 
അ�പ്ന്മാരക്കും പകരന്നു 
നല്കമാന് മനസ്സിനമാലം 
പ്ര�ത്ിയമാലം 
തയ്മാറമായ പന�ര 
ഗ്മാമപഞ്മായത്പ് 
ഭരണസമിതിയും 
ജീവനകമാരും പ്രദേശ
വമാസികളുചടയും നമ്മുചട
ദയവരുചടയും അഭിനദേ
നത്ിനും അഭിവമാേ്യത്ി
നും പമാത്രമമാകുന്നു
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െണ്ും െലാതുും വീ.സീ.അഭിലലാ്്

സമഗ്വുും ഗുണപരവുമലായ മലാ്ങ്ങള്
തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ വകുപ്ില് സംഭവിച്ചു

റകറൊണ്ിരിക്കുന്ന സമഗ്വം ഗുണപരവമറൊയ മറൊ്
ങ്ങള് പ്രതിഫ�ിപ്ിക്കുന്നതില് പഞ്റൊയത്ത് 
രറൊജത് മറൊസിക കറൊണിക്കുന്ന ശ്ദ്ധ സൂക്ഷ്മമറൊണത്. 
അധികറൊരം സറൊധറൊരണക്റൊരററെ വകകളിറ�
ത്ന്നതില് ഉത്മമറൊതൃക ഘകരളം തറന്നയറൊണത്. 
ഇവിറട എല്ലറൊ വിഭറൊഗം ജനങ്ങള്ക്കും തൃപ്ികര
മറൊയ ഘഷേമ-വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങള് നടപ്ി
�റൊക്കുന്നതില് സര്ക്റൊരിററെ പ്രതിബദ്ധത എടു
ത്പറയത്ക്തറൊണത്. മറൊര്ഗ്ഗഘരഖയറട 
ചടെക്കൂടില് മുഘന്നറുന്ന പദ്ധതിപ്രവര്ത്നങ്ങള് 
വിജയപ്രദമറൊക്കുവറൊന് എല്ലറൊ ജനപ്രതിനിധിക
ള്ക്കും ജരീവനക്റൊര്ക്കും കഴിയറടെ എന്ന ആശം
സഘയറൊറട.

സിന്ധു, ശറൊസ്തറൊംഘകറൊടെ.

അഭിനന്നങ്ങള്
"വിരിഞ്ഞുഘപറൊയ എററെ കൂട്ടുകറൊരില്
ഒരറൊളറൊവന്നഘല്ലറൊ നരീ..."
മക്റള നടഘത്ണ് വഴിറയപ്്ി ധര്മേസങ്ക

ടത്ി�റൊഴന്ന ഒരച്ററെ മനസികറൊവസ് ഹൃദയ
പെര്ശിയറൊയ കറൊവ്യഭറൊഷയില് വരച്ിടറൊന് റകറൊ
ന്നമൂടത് വിജുവിനത് കഴിഞ്ഞു. ഇറതറൊരു കവിയറട 
മറൊത്രം പ്രശ്നമല്ല. ഒരു വശത്ത് സറൊമൂഹ്യപ്രതിബ
ദ്ധമറൊറയറൊരു ഘ�റൊകവരീഷേണവം മറുവശത്ത് വറൊ
ത്സ�്യസ്ന്നമറൊറയറൊരു പിതൃമനസ്സും ഏറതറൊരറൊ
ളുറടയം സന്തു�ിതറൊവസ്യ്കത് ഭംഗം വരുത്ം. 
ഇത തിരിച്റിയറൊനം ആവിഷ്കരിക്റൊനം കഴി
ഞെതറൊണത് കവിയറട പ്രതിഭ. 

അനരീഷത്, തവിഞെറൊല്.

സിനിമ െണ് അനുഭവും
ചി� സിനിമകള് കറൊണറൊന് പ്റൊറത ഘപറൊകു

ഘ്റൊഴം അവറയക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ആസജ്വറൊദനം വറൊയി
ക്കുഘ്റൊള് സിനിമ കണ് അനഭവഘത്റൊടടുത്നി
ല്ക്കും. അങ്ങറനയറൊകണറമങ്കില് സര് വ്വത�ത്ിലം 
സിനിമയറട സജ്വതജ്വവം പ്രഘത്യകതകളും എടുറത്ഴ
തറൊന് കഴിവറള്ളറൊരു സര്ഗ്ഗറൊത്കത സിനിമറൊ നിരൂ
പണത്ിന ഘവണം. തരീര്ച്യറൊയം എന്.പി. മുരളരീകൃ
ഷ്ണനതണ്ത്. ഓഘരറൊ ആസജ്വറൊദനക്കുറിപ്പും അതത് 
റതളിയിക്കുന്നു. അനഘമറൊദനങ്ങള്. 

സുഘരഷത് ബറൊബു, അഞ്ല്.



പരസ്യ നിരക്ക്
    

കവര് (അവസചാന പുറം) കളര്    ₹ 12000
കവര് (ഉള് വശം) കളര്  ₹ 10000
കവര് (ഉള് വശം) ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത് ₹ 8000
മറ്റു പപജുകള് (കളര്)  ₹ 8000
മറ്റു പപജുകള് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്) ₹ 6000
അരപപജത് (കളര്)  ₹ 5000
അര പപജത് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്)  ₹ 3000  

വചാര്്ിക വരിസംഖ്  ` 120
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4	പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് for the people പ�ൊര്ട്ടലില്
 (http//pglsgd.kerala.gov.in) �രൊതികള് ഓണ് ലലനൊയി ആയി നല്കൊാം.
4	ഈ സാംവിധൊനാം വഴി �ഞ്ൊയത്തുകപെയാം നഗരസഭകപെയാം 
 സാംബന്ിച്്ക് രണ്്ക് തരാം �രൊതികള്ക്ക് �രിഹൊരാം പതടൊാം
 - പസവന ലഭ്യതയില് വരുന്ന വീഴ്ചകള്
 - അഴിമതി സാംബന്ിച് �രൊതി
4	വ്യൊജ�രൊതികള് ഒഴിവൊകൊന് 
 ആധൊര്/ഇലക്ഷന് തിരിച്റിയല് കൊര്്്ക് നിര്ബന്ാം
4�രൊതികൊരുപട വ്യക്ിവിവരങ്ങള് രഹസ്യമൊയി 
 സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്ക് സൗകര്യാം 
4�ഞ്ൊയത്്ക് വകുപ്്ക്, ഗ്ൊമവികസന വകുപ്്ക്, നഗരകൊര്യ വകുപ്്ക്, 
 നഗര-ഗ്ൊമൊസൂത്രണ വകുപ്്ക് LSGD എഞ്ിനീയറിാംഗ്ക് വിഭൊഗാം 
 എന്നീ വകുപ്പുകപെയൊണ്ക് ഈ പവബ്ക്പ�ൊര്ട്ടലില് ഉള്പപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്ക്. 

പരാതിപ്പെടാം...
ഒാണ്ലൈനിലൂപ്ട

പകരള സര്ക്ചാര്
തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ത്
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