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ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും തെയ്യാനുള്ളെല്ല സ്യാെന്ത്ര�തും
-മഹയാത്യാഗയാന്ധി

എഡധിറ്യാറധിയൽ 

സമത്വമുള്ളോരുലകമളോകട്ടെ

സമൃദ്ധിയുടെയുും സമത്വത്ധിടറെയുും സന്ദേശവുമായധി വീണ്ടുടമാരു ഓണും 
വരവായധി. ജനന്ഷേമത്ധിന് പ്ാധാന�ും നൽകധി നാടുവാണധിരുന്ന മഹാ

ബലധിയുടെ കാലും തധിരധിച്ചുടകാണ്ടുവരാനുളള ശ്രമത്ധിലാണ് ന്കരള സർക്ാർ. 
ഈ ലഷേ�ന്ത്ാടെയാണ് നവന്കരളും കർമ്മപദ്തധിയുടെ ഭാഗമായധി                  
സുംസ്ാനത്് നാല് മധിഷനുകൾ രൂപീകരധിച്ചത്. ജീവധിതത്ധിടറെ സർവ്വന്മ
ഖലകടളയുും മാറ്ധിത്ീർക്ാനുതകുന്ന തരത്ധിലാണ് മധിഷനുകൾ സുംവധിധാനും 
ടെയ്ധിട്ടുളളത്. മധിഷനുകളുടെ പ്വർത്നും ഒന്നര വർഷും പധിന്നധിട്ടന്്ാള്           
ഗുണപരമായ മാറ്ങ്ങള് സാമൂഹ� -  പാരധിസ്ധിതധിക ന്മഖലകളധില് കണ്ടുതുെ
ങ്ങധിയധിരധിക്കുന്നു.

അർഹതയുള്ളവർടക്ലാും പാർ്ധിെും നല്കുന്ന ലലഫ് മധിഷടറെ ഒന്നാും ഘട്ടും 
വധിജയകരമായധി പൂർത്ീകരധിച്ചുവരുന്നു. നധിർമ്മാണും മുെങ്ങധിക്ധിെന്ന 54960 
വീടുകള് പൂർത്ീകരധിക്കുവാന് ലഷേ�മധിട്ടതധില് ഇതധിനകും 45000 ന്ത്ാളും 
വീടുകള് പൂർത്ീകരധിച്ചു. ലലഫധിടറെ രണാുംഘട്ട പ്വർത്നങ്ങള്ക്് 
ഹഡ്ന്കായധില് നധിന്ന് 4000 ന്കാെധി രൂപയുടെ വായ്പടയടുക്ാന് ലലഫ് മധിഷന് 
സർക്ാർ അനുമതധി നല്ധിയധിട്ടുണ്. രണാുംഘട്ടത്ധില് 30000ന്ത്ാളും ഗുണന്ഭാ
ക്ാക്ള് ഇന്്ാള്ത്ടന്ന തന്ദേശസ്ാപനങ്ങളുമായധി കരാറധിന്ലർട്ട്ടു 
കഴധിഞ്ഞു. ആർദ്ും  മധിഷനധിലൂടെ സർക്ാർ ആശുപത്ധികളുടെ നധിലവാരമുയർ
ത്ാനുളള നെപെധികൾ പുന്രാഗമധിക്കുന്നു. ഒ.പധി സമയും ദീർഘധി്ധിച്ചതുും ഭൗതധിക 
സാഹെര�ങ്ങള് ടമച്ചട്ടുത്തുന്നതുും ഇതധിടറെ ഭാഗമാണ്. ആന്രാഗ�ന്മഖലയധി
ല് ആര്ദ്ത്ധിന് ഒരു പുത്നുണർവ്വ് സൃഷ്ധിക്ാൻ കഴധിഞ്ധിട്ടുണ്.

 ടപാതുവധിദ�ാഭ�ാസ സുംരഷേണ യജ്ും  മധിഷടറെ പ്വർത്നങ്ങൾ സർ
ക്ാരധിടറെ വധിദ�ാഭ�ാസ സമീപനും വ�ക്മാക്കുന്നു. അതധിടറെ ഫലമായാണ് 1.5 
ലഷേന്ത്ാളും കുട്ടധികൾ കൂടുതലായധി സർക്ാർ വധിദ�ാലയങ്ങളധിൽ പ്ന്വശനും 
ന്നെധിയത്. ആടകയുള്ള ക്ാസ് മുറധികളധില് 40087 എണ്ും ഇതധിനകും ലഹടെക് 
ആക്ധി മാറ്ധിക്ഴധിഞ്ഞു. 6134 ക്ാസ് മുറധികന്ള ഇനധി ബാക്ധി നധില്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരധി
തന്കരളത്ധിനായധി നധിരവധധി പഞ്ായത്തുകളുും നഗരസഭകളുും മാലധിന�സുംസ്ക
രണ സുംവധിധാനും സ്ാപധിച്ച് പ്കെമായ മാറ്ത്ധിന് തുെക്മധിട്ടധിരധിക്കുന്നു.                
വരട്ടാര്, കധിള്ളധിയാര് തുെങ്ങധി സുംസ്ാനത്് പല നദധികളുും ജനപങ്ാളധിത്ന്ത്ാ
ടെ മാലധിന�മുക്മാക്ധിടക്ാണധിരധിക്കുകയാണ്.      

ഓണും ഇടങ്ങത്ധിടയങ്ധിലും ഇത്വണ ദുഃഖകരമായ ഒരന്തരീഷേത്ധി
ലാണ് നമ്മുടെ നാെ്. മഴക്ാലദരധിതത്ധിലകട്ട്ടധിരധിക്കുന്ന നമ്മുടെ സന്ഹാ
ദരങ്ങള്ക്് പരമാവധധി സഹായടമത്ധിക്കുന്്ാന്ഴ ഓണത്ധിടറെ സമഭാവന 
അര്ത്ഥപൂര്ണ്മാക്ാന് കഴധിയൂ. അതധിനാവടട്ട നമ്മുടെടയലാ ശ്രമങ്ങളുും. 
സർവ്വപധിന്തുണയുമായധി സർക്ാരുള്ളന്്ാൾ പ്വർത്നസജ്ജരായധി നമുടക്ാത്തു 
നീങ്ങാും. 

    ഏവർക്കുും ഓണാശുംസകൾ
                                                   എതും.പധി. അജധിെ് കുമയാർ 



നാെധിടറെ വധികസനപ്ശ്നങ്ങളധിൽ ജനകീയാ
ഭധിപ്ായും സ്വരൂപധിച്ച്, ജനശക്ധിയുടെ 

കരുത്ധിൽ മുന്ന്നാട്ടു ന്പാവുക എന്നതാണ് ഇെ
തുപഷേ ജനാധധിപത�മുന്നണധിയുടെ ജനകീയ 
വധികസന സമീപനത്ധിടറെ കാതൽ. വധികസന 
ദൗത�ങ്ങളധിൽ ഇത്യധധികും ജനപങ്ാളധിത്മു
ണായ മടറ്ാരു കാലഘട്ടും ന്കരളത്ധിടറെ ഭര
ണെരധിത്ത്ധിൽ ഉണായധിട്ടധില. നാെധിടറെ വധിക
സനത്ധിൽ തങ്ങൾക്കുും പങ്കുടണന്ന് 
ടപാതുപ്വർത്കർടക്ാ്ും സാധാരണക്ാ
രുും തധിരധിച്ചറധിയുന്നതധിടറെ ടതളധിവാണ് നവന്ക
രള മധിഷനുകളധിടല വ്ധിച്ച ജനപങ്ാളധിത്ും. 
പതധിനായധിരക്ണക്ധിന് സന്നദ് പ്വർത്കർ 
ഒരുമധിച്ച് അണധിനധിരക്കുന്ന ശുെീകരണ യജ്
ങ്ങളുും തണ്ീർത്െ സുംരഷേണ ദൗത�ങ്ങളുും 
നാെധിന് പുതധിയ അനുഭവമാവുകയാണ്. 
നാെധിടറെ ഹരധിതസമൃദ്ധി തധിരധിച്ചു വരധികയാണ്. 
സർക്ാർ സ്കൂളുകളധിൽ നധിന്നുള്ള വധിദ�ാർത്ഥധിക
ളുടെ ടകാഴധിഞ്ഞുന്പാക്് പഴങ്ഥയാക്ധി, ഈ 
അധ�യന വർഷാരുംഭത്ധിൽ ടപാതു വധിദ�ാല
യങ്ങളധിന്ലക്് വധിദ�ാർത്ഥധികളുടെ ഒഴുക്കുണാ
യധി. രാജ�ത്ധിന് മാതൃകയായ ന്കരളത്ധിടറെ 
ടപാതുജനാന്രാഗ� രുംഗും പുതധിയ കാലഘട്ട
ത്ധിടറെ ആവശ�ങ്ങൾക്നുസരധിച്ച് മാറുകയാ
ണ്. ഒച്ചധിടറെ ന്വഗത്ധിൽ ഇഴഞ്ധിരുന്ന 
വൻകധിെ പദ്തധികളുടെ പുന്രാഗതധിയുും ശരന്വ
ഗത്ധിലായധിരധിക്കുന്നു. വധികസനത്ധിന് വഴധിമുെ
ക്ാൻ വന്ന നധിഷേധിപ്തതാൽപര�ക്ാടര സർ
ക്ാർ ഇച്ാശക്ധിന്യാടെ ന്നരധിട്ടന്്ാൾ 
ജനങ്ങൾ ഒ്ും നധിന്നു.

സർക്ാരധിടറെ ജനന്ഷേമ ലഷേ�ങ്ങളധിൽ 
ലലഫ് പദ്തധിക്് മന്റ്ത് ന്നട്ടടത്ക്ാളുും തധി
ളക്മുണ്.സമ്പൂർണ് പാർ്ധിെ സുരഷേ എന്ന 
ലഷേ�ന്ത്ാടെ സുംസ്ാനത്്  നെ്ധിലാക്ധി 
വരുന്ന ലലഫ് (ലലവധിലധിഹുഡ്, ഇൻക്ളൂഷൻ 
& ഫധിനാൻഷ�ൽ എുംപവർടമ്മറെ്) രാജ�ടത് 
ഏറ്വുും ബൃഹത്ായ സുംസ്ാനാവധിഷ്കൃത ഭവന 
പദ്തധിയാണ്. ഈ സർക്ാർ കാലാവധധി പൂർ
ത്ധിയാക്കുന്നതധിനു മുൻപായധി സുംസ്ാനടത് 
ഭവനരഹധിതരായ മുഴുവൻ ദരധിദ്കുടുുംബങ്ങൾക്കുും 
സുരഷേധിതമായ പാർ്ധിെും സ്വന്തമാകുും.

സർക്ാർ സഹായന്ത്ാടെ ലഭധിക്കുന്ന വീെ് 
അന�ാധീനട്ൊടത സൂഷേധിക്ാൻ കഴധിയുന്ന 
വധിധത്ധിൽ ഗുണന്ഭാക്ാക്ളുടെ ജീവനസുരഷേ 
ഉറ്ാക്കുകടയന്നതുും ലലഫ് മധിഷടറെ ലഷേ�
മാണ്. സർക്ാരധിടറെ വധിവധിധങ്ങളായ ന്സവന
-ന്ഷേമ പദ്തധികളുടെ പ്ന്യാജനും അവയുടെ  
യഥാർത്ഥ ഗുണന്ഭാക്ാക്ളായ ദരധിദ്ർക്കുും 
ദർബല വധിഭാഗങ്ങൾക്കുും ലഭ�മാവുന്നത് സുരഷേധി
തമായ വീടുും സ്ധിര ന്മൽവധിലാസവുും സ്വന്തമാ
വുന്്ാൾ മാത്മാണ്. ദരധിദ്രധിൽ ദരധിദ്രുും ദർബ
ലരധിൽ ദർബലരുമായ ആളുകളധിൽ ഒരു വധിഭാഗും 
ഇത്രും ആനുകൂല�ങ്ങളുടെ പരധിധധിയധിൽ നധിന്ന് 
പുറത്ാവുന്ന അവസ് പൂർണ്മായധി ഇലാതാക്കു
കയാണ് സർക്ാരധിടറെ ലഷേ�ും. അതധിനു ന്വ
ണധിയുള്ള സത�സന്ധവുും സുതാര�വുും കാര�ഷേ
മവുമായ പ്വർത്നങ്ങളധിൽ സുംസ്ാന 
സർക്ാരുും പ്ാന്ദശധിക സർക്ാരുകളുും ഒറ്ടക്
ട്ടായധി നധിൽക്കുന്നത് അഭധിമാനകരമാണ്. 

നമാടിചന് ഹരിതസമൃദ്ി 
തിരിച്ചു വരികയമാണപ്. 
സരകമാര സ്കൂളുകളില് 
നിന്നുള്ള വിേ്യമാരത്ികളു
ചട ചകമാഴിഞ്ഞുദപമാകപ് 
പഴങ്കഥയമാകി, ഈ 
അധ്യയന വരഷമാരംഭ
ത്ില് ചപമാതു വിേ്യമാലയ
ങ്ങളിദലകപ് വിേ്യമാരത്ി
കളുചട ഒഴുക്ണ്മായി. 
രമാജ്യത്ിനപ് മമാതൃകയമായ 
ദകരളത്ിചന് ചപമാതു
ജനമാദരമാഗ്യരംഗം പുതിയ 
കമാലഘട്ടത്ിചന് 
ആവശ്യങ്ങള്കനുസ
രിച്പ് മമാറുകയമാണപ്.

നവളകരള ലക്ഷ്യത്തിന് 
'ലലഫതി'ട്റെ തതിളക്കം

തെ.ടധി. ജലീൽ
തന്ദേശസ്വയുംഭരണ വകു്് മന്തധി

5പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  ആഗസ്റത് 2018



 

നധിരവധധി ഭവനപദ്തധികൾ നെ്ധിലാക്ധിയ
തധിനു ന്ശഷവുും ന്കരളത്ധിൽ നാന്ലകാൽ ലഷേ
ത്ധിന്ലടറ ഭവനരഹധിത കുടുുംബങ്ങളുടണന്ന് 
സുംസ്ാന ആസൂത്ണ ന്ബാർഡധിടറെ കണക്കു
കൾ വ�ക്മാക്കുന്നു. ഇതധിൽ ഒന്നര ലഷേത്ധി
ന്ലടറ കുടുുംബങ്ങൾക്് സ്വന്തമായധി ഭവനമധിടല
ന്ന് കടണത്ധിയധിട്ടുണ്. ലലഫ് പദ്തധിയധിടല 
ഗുണന്ഭാക്ാക്ടള കടണത്ാൻ നെത്ധിയ 
സർടവ്വ പ്കാരും സുംസ്ാനടത് ഭൂരഹധിത ഭവ
നരഹധിതരുടെ എണ്ും ഇതധിലും കൂടുതലാണ്. 
സ്ലന്മാ വീന്ൊ ഇലാത്വരുും പുറന്്ാക്ധിന്ലാ 
തീരന്ദശന്ത്ാ ന്താട്ടും ന്മഖലയധിന്ലാ താൽ
ക്ാലധിക ഭവനമുള്ളവരുും ഈ കണക്ധിൽ ഉൾ
ട്ടുും. ലലഫ് പദ്തധിയുടെ നധിർവ്വഹണ 
ലഷേ�ും പൂർത്ധിയാവുന്നന്താടെ പാർ്ധിെ സുര
ഷേയധിന്ലക്് ചുവടുവയ്ക്കുന്ന ഇന്ത�യധിടല ആദ� 
സുംസ്ാനമായധി  ന്കരളും മാറുും.

ഭവന രഹധിതർക്കു മാത്മായല ലലഫ് 
പദ്തധി വധിഭാവനും ടെയ്ധിട്ടുള്ളത്. അവർക്കു 
പുറടമ, വധിവധിധ ഭവനപദ്തധികളധിൽ ധനസഹാ
യും ലഭധിച്ച് നധിർമ്മാണും പൂർത്ീകരധിക്ാൻ 
കഴധിയാടത ന്പായവർക്കുും വാസന്യാഗ�മലാ
ത് വീടുള്ളവർക്കുും ഈ പദ്തധിയധിൽ സഹായും 
ലഭധിക്കുും. വാസന്യാഗ�മലാത് വീടുകൾ കടണ
ത്തുന്നതധിന് ന്തഡ് പാർട്ടധി ടെക്ധിക്ൽ എജൻ
സധിയുടെ സഹായും ന്തൊനാണ് സർക്ാർ തീ
രുമാനധിച്ചധിട്ടുള്ളത്. ഭവനരഹധിതർക്് വീെ് 
ലഭ�മാക്ധിയതധിനു ന്ശഷമാവുും ഇവടര പരധിഗ
ണധിക്കുക. തെധി, ഷീറ്്, ഓല എന്നധിവ ടകാണ് 
നധിർമ്മധിച്ച താൽക്ാലധിക ഭവനങ്ങളധിൽ താമസധി
ക്കുന്നവടര ഭവനരഹധിതരായധി പരധിഗണധിച്ച് ഈ 
ഘട്ടത്ധിൽ സഹായും നൽകുന്നുണ്.

സർക്ാർ സഹായും അനുവദധിച്ചതധിൽ പണധി 
പൂർത്ീകരധിക്ാത് ഭവനങ്ങൾ പൂർത്ീകരധി 
ക്കുന്നതധിനാണ് ലലഫ് പദ്തധിയധിൽ ആദ� 
പരധിഗണന നൽകധിയത്. വധിവധിധ ഭവന പദ്തധി
കളധിൽ സഹായും ലഭധിച്ച് നധിർമ്മാണും പൂർത്ീ
കരധിക്ാത്വരുടെ ന്പരുവധിവരങ്ങൾ തന്ദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ തധിരധിച്ച് പ്ന്ത�കും 
പട്ടധികട്ടുത്ധി ടെയ് പ്വൃത്ധിയുടെയുും അനു
വദധിച്ച തുകയുടെയുും വധിശദാുംശങ്ങൾ പ്ന്ത�കും 
ന്ശഖരധിച്ചു. അത്രും വീടുകൾ പൂർത്ീകരധി ക്കു
ന്നതധിന് നെത്ധിയ പ്വർത്നങ്ങൾ ഫലും 
കണ്ടു. കടണത്ധിയ 54,000 ത്ധിലധധികും വീടുക
ളധിൽ 44,000 ത്ധിന്ലടറ വീടുകൾ  ഇതധിനകും 
പണധി തീർന്നു. ഭവന നധിർമ്മാണത്ധിനുള്ള  
യൂണധിറ്് നധിരക്് വർധധി്ധിച്ച്, ഈ ഗുണന്ഭാക്ാ
ക്ൾക്് ലഭധിക്ാനുള്ള തുകയധിൽ അതധിന് ആനു
പാതധികമായ വർധനവ് നൽകധിയാണ് വർഷങ്ങ
ളായധി പണധി മുെങ്ങധിക്ധിെന്ന നാൽ്തധിനാലായധിര 
ന്ത്ാളും വീടുകൾ ഈ സർക്ാർ പൂർത്ീകരധി
ച്ചത്. ബാക്ധിയുള്ള വീടുകളുടെ പ്വൃത്ധി നെക്കു
കയാണ്.

ഒരു തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനത്ധിടറെ 
പരധിധധിയധിൽ സ്ധിരതാമസമുള്ളവർക്് അന്ത 
പരധിധധിയധിൽ സ്ലമുടണങ്ധിൽ മാത്ും ആനുകൂ
ല�ും അനുവദധിക്കുകടയന്ന രീതധിയല ലലഫധിൽ 
സ്വീകരധിച്ചധിട്ടുള്ളത്. ഇത്രും അന്പഷേകടര 
അവർ നധിലവധിൽ താമസധിക്കുന്ന തന്ദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ാപനത്ധിടല ഗുണന്ഭാക്ാവായധി 
പരധിഗണധിച്ച് അന്തധിമ ലധിസ്റ് തയ്ാറാക്ാനാണ് 
സർക്ാർ നധിർന്ദശും നൽകധിയധിട്ടുള്ളത്. 
അവരുടെ ന്പരുവധിവരങ്ങൾ അവർക്് സ്ലമു
ള്ള തന്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് 
ലകമാറണും. അതധിനുന്ശഷും, വീെ് നധിർമ്മധിക്കു
ന്ന തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനത്ധിടല ഗുണ
ന്ഭാക്ാക്ളായാണ് ഇവടര പരധിഗണധിക്കുക.

വാർന്ഡാ ഡധിവധിഷന്നാ ന്നാക്ാടത, അർ
ഹതയുള്ള മുഴുവൻ ന്പർക്കുും മുൻഗണനാെധിസ്ാന 
ത്ധിൽ സഹായും നൽകാനാണ് സർക്ാർ ഉന്ദേ
ശധിക്കുന്നത്. മാനസധിക ടവല്ലുവധിളധി ന്നരധിടുന്ന
വർ, അന്ധർ, ശരീരും തളർന്നവർ, അഗതധികൾ, 
ഭധിന്നന്ശഷധിക്ാർ, ഭധിന്നലധിുംഗക്ാർ, മാരകന്രാ
ഗധികൾ, അവധിവാഹധിതരായ അമ്മമാർ, അപക
െത്ധിൽ ടപട്ട് അവശതയനുഭവധിക്കുന്നവർ 
എന്നധിങ്ങടനയുള്ള ന്ക്ശങ്ങൾ ന്നരധിടുന്നവർക്് 
മുൻഗണന നൽകധി തയ്ാറാക്ധിയ ലധിസ്റധിൽ ഉൾ
ട്ട്ട ഭവനരഹധിതരായ ഗുണന്ഭാക്ാക്ടളയാണ് 
ലലഫ് പദ്തധിയുടെ ഈ ഘട്ടത്ധിൽ സഹായധി
ക്കുന്നത്. ആവർത്ധിച്ചുള്ള പരധിന്ശാധനകൾക്് 
ന്ശഷും കുറവു തീർത് ലധിസ്റ്റുകളാണ് തന്ദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ പക്ൽ ഇന്്ാഴുള്ള

ഭവനരഹിതരക് 
മമാത്രമമായല്ല ബലഫപ് 

പദ്തി വിഭമാവനം 
ചെയ്ിട്ടുള്ളതപ്. അവരക് 

പുറചമ, വിവിധ ഭവന
പദ്തികളില് ധന

സഹമായം ലഭിച്പ് 
നിരമ്മാണം 

പൂരത്ീകരികമാന് 
കഴിയമാചത ദപമായവര
ക്ം വമാസദയമാഗ്യമല്ലമാ

ത് വീടുള്ളവരക്ം ഈ 
പദ്തിയില് സഹമായം 

ലഭിക്ം.
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ത്. വധിന്ലജ് ഓഫീസുകൾ അെക്മുള്ള സർ
ക്ാർ സ്ാപനങ്ങളധിൽ കരെ് പട്ടധികകൾ 
പ്സധിദ്ീകരധിച്ചധിരുന്നു. പദ്തധി നധിർവ്വഹണും 
കൂടുതൽ കാര�ഷേമവുും സുതാര�വുും ആക്കുകടയ
ന്ന ലഷേ�ന്ത്ാടെ ഈ ലധിസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ 
എുംഐഎസ് ടെയ്് ടവബ്ലസറ്ധിൽ വധിവര
ങ്ങൾ ലഭ�മാക്ധി. അ്ീലകളുും ആന്ഷേപങ്ങളുും 
പരധിന്ശാധധിച്ചതധിനു ന്ശഷും ആദ�ലധിസ്റധിടല 
ഉൾട്ടുത്ലകളുും ഒഴധിവാക്ലകളുും അെക്മു
ള്ള ന്ഭദഗതധികൾ  പ്സധിദ്ട്ടുത്തുകയുണായധി. 
പട്ടയമധിലാത് ഭൂമധിയധിൽ താമസധിക്കുന്നവടരയുും 
ഭൂരഹധിത ഭവനരഹധിതരായധി കണക്ാക്ധിയാണ്  
ലധിസ്റ്റുകൾ തയ്ാറാക്ധിയധിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കുടുും
ബസ്വത്ധിൽ നധിന്ന് വധിഹധിതും കധിട്ടാൻ സാധ�
തയുള്ളവടര  ഭൂരഹധിതരായധി കണക്ാക്കുകയധി
ല. അത്രക്ാർ ലധിസ്റധിൽ കെന്നു കൂെധിയധിട്ടുടണ 
ങ്ധിൽ അവടര അനർഹരായധി കണക്ാക്കുും. 
ലലഫ് പദ്തധിയധിടല അന്പഷേകരുടെ വാസ
ന്യാഗ�മലാത് വീടുകൾ അറ്കുറ്്ണധി ടെയ്് 
വാസന്യാഗ�മാക്കുന്നതധിന് സഹായും നൽകുന്ന
ത് സുംബന്ധധിച്ച തീരുമാനും ഉെധിതമായ സമയ
ത്് സർക്ാർ ലകടക്ാള്ളുന്നതാണ്.

സർക്ാരധിന്ലാ അർദ് സർക്ാർ - ടപാതു
ന്മഖലാ സ്ാപനങ്ങളധിന്ലാ സ്ധിരവരുമാന 
ന്ജാലധിയുള്ളവരുും ഈ സ്ാപനങ്ങളധിൽ നധിന്ന് 
ടപൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുും ലലഫ് പദ്തധിയുടെ 
ഗുണന്ഭാക്തൃ ലധിസ്റധിൽ ഉൾട്ട്ടധിട്ടുടണങ്ധിൽ 
അവർ പുറത്ാവുും. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവടര 
ലധിസ്റധിൽ ഉൾട്ടുത്ധില. പഞ്ായത്തുകളധിൽ 
ഒന്രക്റധിന്ലാ മുനധിസധി്ാലധിറ്ധികളധിൽ 50 
ടസറെധിന്ലാ ന്കാർ്ന്റഷനുകളധിൽ 25 
ടസറെധിന്ലാ കൂടുതൽ ഭൂമധിയുള്ള കുടുുംബങ്ങൾക്് 
ലലഫ് പദ്തധിയധിൽ ആനുകൂല�ും ലഭധിക്ധില. 
ഒരു ന്റഷൻ കാർഡധിൽ അർഹരായ ഒന്നധിൽ 
കൂടുതൽ കുടുുംബങ്ങളുള്ള സാഹെര�ത്ധിൽ, 
അത്രക്ാരുടെ വധിവരങ്ങൾ സുംസ്ാനതല
ത്ധിൽ ന്്ാഡീകരധിച്ചതധിനു ന്ശഷും ഉെധിതമായ 
ഉത്രവുകൾ നൽകുും. ചുടട്ടടുക്ാത് കട്ട 
ടകാണ്ടുും മണ്ണു ടകാണ്ടുും നധിർമ്മധിച്ച വീടുകടള 
ഉൾട്ടുത്ാൻ നധിലവധിൽ അനുവാദും നൽകധി
യധിട്ടധില. വീെധിലാത്വർക്് ആദ� പരധിഗണന 
ലഭധിച്ചുടവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ധിയതധിനു ന്ശഷും, 
അവടര സുംബന്ധധിച്ച വ�ക്മായ നധിർന്ദേശങ്ങൾ 
പുറട്ടുവധിക്കുും. ഗുണന്ഭാക്തൃ പട്ടധിക അന്തധിമമാ
വുന്്ാൾ ഗുണന്ഭാക്ാക്ളുടെ ന്ഫാന്ട്ടാ എടുത്് 
ടവബ് ലസറ്ധിൽ പ്സധിദ്ട്ടുത്ാൻ നധിർന്ദേ
ശധിച്ചധിട്ടുണ്.

സ്വന്തും ന്പരധിലള്ള സ്ലവുും ഭൂമധിയുും മക്ൾ
ക്് എഴുതധിടക്ാടുത്തധിനു ന്ശഷും, ഭവനരഹധി
തരുടെ ലധിസ്റധിൽ ഉൾട്ൊൻ അന്പഷേ നൽകു
ന്ന പ്വണത സർക്ാർ ന്പ്ാത്ാഹധി 

്ധിക്കുന്നധില. അനർഹർ ലധിസ്റധിൽ ഉൾട്ടുന്നത് 
അർഹതയുള്ളവർക്് ആനുകൂല�ങ്ങൾ നഷ്ട്
ൊൻ ഇെയാക്കുും. എന്നാൽ മക്ളുടെ സുംരഷേ
ണും ലഭധിക്ാത്, ന്ക്ശമനുഭവധിക്കുന്ന അന്പഷേ
കടര ലധിസ്റധിൽ നധിന്ന് ഒഴധിവാക്ാൻ കഴധിയുകയു  
മധില. അത്രക്ാർക്് വീടു നൽകുകന്യാ ഭവന 
സമുച്ചയങ്ങളധിലും ടകയർ ന്ഹാമുകളധിലും പാർ്ധി
ക്കുകന്യാ ടെയ്ാനാണ് സർക്ാർ ഉന്ദേശധിക്കുന്ന
ത്. മാതാപധിതാക്ൾക്് വസ്തുവുണായധിരധിടക്, 
അവരുടെ മക്ടള ഭൂരഹധിതരുും ഭവനരഹധിതരു
മായധി കണക്ാക്ധി ആനുകൂല�ത്ധിന് പരധിഗണധി
ക്കുന്നതുും ശരധിയായ രീതധിയല.

ലലഫ് പദ്തധി വധിജയധി്ധിക്കുന്നതധിന് പഴു
തെച്ച സജ്ജീകരണങ്ങളുും സഹായക സുംവധിധാ
നങ്ങളുമാണ് സർക്ാർ ഒരുക്ധിയധിരധിക്കുന്നത്. 
ഐ.െധി.അധധിഷ്ധിത ന്മാണധിറ്റധിുംഗധിലൂടെ പദ്തധി
യുടെ നധിർവ്വഹണ പുന്രാഗതധി ജനങ്ങടള അറധി
യധിക്കുും. നധിർമ്മാണ സാമഗ്ധികളുടെ ലഭ�ത 
ന്്ാക്് തലത്ധിൽ ഉറ്ാക്കുും. ബന്ധട്ട്ട 
ന്്ാക്്  പഞ്ായത്തുകളുടെയുും ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്തുകളുടെയുും  മുൻലക ഇക്ാര�ത്ധിൽ ഉണാ
വണും. മഹാത്ാഗാന്ധധി ന്ദശീയ ഗ്ാമീണ ടതാ
ഴധിലറപ്പു പദ്തധിയുടെ സാധന ഘെകും ഇതധിന്  
ഫലപ്ദമായധി  ഉപന്യാഗട്ടുത്ാൻ കഴധിയുും. 
സാന്ങ്തധിക സഹായത്ധിന് എൻജധിനീയറധിുംഗ് 
ന്കാടളജുകളുടെ ന്മൽന്നാട്ട സുംവധിധാനവുും 
സർക്ാർ ഒരുക്കുന്നുണ്. ന്കരളത്ധിടല എൻജധി
നീയറധിുംഗ് ന്കാടളജുകളുും ന്പാളധിടെക്ധിക്കുകളുും 

സരകമാരിദലമാ അരദ് 
സരകമാര - ചപമാതുദമഖലമാ 
സ്മാപനങ്ങളിദലമാ 
സ്ിരവരുമമാന ദജമാലിയു
ള്ളവരും ഈ സ്മാപന
ങ്ങളില് നിന്പ് ചപന്ഷന് 
വമാങ്ങുന്വരും ബലഫപ് 
പദ്തിയുചട ഗുണദഭമാക്തൃ 
ലിസ്റ്റില് ഉള്ചപ്ട്ടിട്ടുചണ്
ങ്കില് അവര പുറത്മാവം. 
ഉയരന് വരുമമാനമുള്ള
വചര ലിസ്റ്റില് 
ഉള്ചപ്ടുത്ില്ല.

സുംസ്ാനടത് ആദ�പാദ 
പദ്തധി ടെലവ് മുഖ�മന്തധി 
പധിണറായധി വധിജയൻ അവന്ലാകനും 
ടെയ്തു. മുൻ വർഷങ്ങടള അന്പഷേധിച്ച് 
പദ്തധി ടെലവധിൽ മധികച്ച ന്നട്ടും 
സുംസ്ാനും ലകവരധിച്ചതായധി വധില
യധിരുത്ധി. ആദ�പാദത്ധിൽ 16.85 
ശതമാനമാണ് ടെലവ്. 2016ൽ 7.99 
ശതമാനവുും 2017ൽ 13.84 ശതമാനവു
മായധിരുന്നു. സുംസ്ാന പദ്തധി വധിഹധി
തമായ 22150 ന്കാെധി രൂപയധിൽ 
3698.96 ന്കാെധി രൂപ ടെലവഴധിച്ചു 
കഴധിഞ്ഞു. ന്കന്ദ്രത്ധിന്റെതുൾട്ടെ 
37272.99 ന്കാെധി രൂപയാണ് ആടക 
വധിഹധിതും. ഇതധിൽ 6177.16 ന്കാെധി 
രൂപയാണ് ആദ� പാദത്ധിൽ ടെല
വഴധിച്ചധിരധിക്കുന്നത്.

പദ്ധെധി തെലവ് മുഖ്യമന്ത്രധി അവറലയാെനതും തെയ്തു
െറദേശസ്യാപനങ്ങള് ആദ്യ പയാദത്ധിൽ 17.10 ശെമയാനതും

തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങ 
ളുടെ പദ്തധി ടെലവധിലും വർധനയുണ്. 
17.10 ശതമാനും വധിനധിന്യാഗധിച്ചു. 2017-
ൽ 11.75 ശതമാനമായധിരുന്നു. പത്തു 
ന്കാെധി രൂപയ്ക് മുകളധിലള്ള 87 പദ്തധി
കളധിൽ 64 എണ്ും പുന്രാഗമധിക്കുന്നു. 
പ്ധാനട്ട്ട 15 ന്മജർ പദ്തധികളുും 104 
ഇുംപാക്് പദ്തധികളുും നാല നവന്കര
ളും കർമ്മ പദ്തധികളുും പുന്രാഗതധിയധി
ലാണ്. കധിഫ്ബധി പദ്തധികളധിൽ 36 
എണ്ത്ധിൽ നെപെധി ആരുംഭധിച്ചു. പദ്
തധികളുടെ വധിശദമായ ന്പ്ാജക്് റധി
ന്്ാർട്ട് തയ്ാറാക്കുന്നതധിന് ബഡ്ജ
റ്ധിൽ പ്ന്ത�കമായധി തുക  അനുവദധിച്ചധി 
ട്ടുണ്. ഈ തുക ആവശ�മുള്ള വകുപ്പു
കൾക്് വധിഭജധിച്ചു നൽകണടമന്ന് 
അന്ദേഹും നധിർന്ദേശധിച്ചു.
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ലലഫ് പദ്തധിയുടെ ന്തഡ് പാർട്ടധി ടെക്ധിക്ൽ 
ഏജൻസധികളാണ്.

ഏടറ ബുദ്ധിമുട്ടധിയുും കെും വാങ്ങധിയുും നധിർമ്മധി
ച്ച വീടുകൾ അന�ാധീനട്ടുത്ധിന്യാ വധിന്റ്ാ 
വീണ്ടുും ഭവനരഹധിതരായധി മാറധിയ കുടുുംബങ്ങൾ 
ഓന്രാ തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനത്ധിലും 
നധിരവധധിയുണ്. മാരക ന്രാഗങ്ങൾക്കുള്ള െധി
കധിൽസയ്ക്കുും ടപൺമക്ളുടെ വധിവാഹത്ധിനുും 
മറ്ും വലധിയ തുക ടെലവാക്ധി, ഉള്ളതത്യുും വധിറ്് 
ഭവനരഹധിതരായധി മാറധിയവരാണ് പലരുും. 
ലലഫ് പദ്തധിയധിൽ കധിെ്ാെും ലഭധിക്കുന്നവർ
ക്് ഈ അവസ് വരാതധിരധിക്ാനുള്ള മുൻകരു
തലകൾ സർക്ാർ ലകടക്ാള്ളുും.

ഗുണന്ഭാക്ാക്ളുടെ ജീവധിത നധിലവാരും 
ടമച്ചട്ടുത്ാനുും സമ്പൂർണ് ജീവന സുരഷേ 
ഉറപ്പുവരുത്ാനുും സഹായധിക്കുന്ന വ�ത�സ്തങ്ങ
ളായ സൗകര�ങ്ങളുും സഹായങ്ങളുും ലലഫ് 
പദ്തധിയുടെ ഭാഗമായധി സുംന്യാജധി്ധിക്കുും. 
ഏറ്വുും കൂടുതൽ ഭൂരഹധിത ഭവനരഹധിതരുള്ള 
അറുപന്താളും തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളധിൽ ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ ഉയരുും. ഇവധിെങ്ങളധിൽ 
അങ്ണവാെധി, മത്ര പരീഷേകൾക്കുള്ള ടപെ
ഷ�ൽ ന്കാച്ചധിങ്ങ്, വധിവരസാന്ങ്തധിക പരധിശീല
നും, കൗമാരക്ാർക്കുള്ള കൗൺസലധിങ്ങ്, 
വധിവധിധ ടതാഴധിലകൾക്കുള്ള ലവദഗ്ധ� പരധിശീ
ലനും, ആന്രാഗ� പരധിരഷേ, വന്യാജന പരധിപാ
ലനും, പാലധിന്യറ്ീവ് ശുശ്രൂഷ തുെങ്ങധിയ ടപാതു
ന്സവനങ്ങൾ ലഭ�മാക്കുും. പട്ടധികവർഗ 
ന്മഖലകളധിൽ അട്ട്ാെധി മാതൃകയധിൽ വധിശ്വാസ�

തയുള്ള ഏജൻസധികടള വച്ച് വീടുകൾ നധിർമ്മധി
ക്കുന്നുണ്. വധിവധിധ സർക്ാരധിതര, സന്നദ് 
സുംഘെനകൾ, സാമൂഹധിക സുംഘെനകൾ, മത
സ്ാപനങ്ങൾ മുതലായവയ്ക് ലലഫ് പദ്തധിയു
ടെ ഭാഗമായ അധധികവധിഭവ സമാഹരണത്ധിലും 
സാമൂഹധിക സുംഘാെനത്ധിലും പങ്ാളധികളാ
വാൻ അവസരമുണ്.

ന്കന്ദ്ര, സുംസ്ാന സർക്ാരുകൾ വധിവധിധ 
വകുപ്പുകൾ മുഖാന്തരും നെ്ധിലാക്കുന്ന ഭവന 
പദ്തധികളധിൽ നൽകുന്ന യൂണധിറ്് തുകന്യാെ്  
അധധിക സഹായും കൂെധി ന്െർത്് ലലഫ് പദ്
തധിയുമായധി ഏകീകരധിച്ചാണ് നെ്ധിലാക്കുന്നത്. 
ഭൂമധിയധിലാത് മത്�ടത്ാഴധിലാളധി കുടുുംബങ്ങൾ
ക്് ഭൂമധി കടണത്ധി വീെ് നധിർമ്മധിച്ചു നൽകുന്ന 
പദ്തധിയുും ഇതധിൽ ഉൾട്ടുും. പത്് ലഷേും 
രൂപയാണ് ഫധിഷറീസ് വകു്് നെ്ധിലാക്കുന്ന 
ഈ പദ്തധിക്് നധിശ്ചയധിച്ചധിട്ടുള്ള യൂണധിറ്്  തുക.

തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ ഈ 
വർഷടത്  പദ്തധിതുകയുടെ ഒരു വധിഹധിതും 
ലലഫ് പദ്തധിക്കു ന്വണധി മാറ്ധിവച്ചധിട്ടുണ്. 
ന്കാർ്ന്ററ്് ന്സാഷ�ൽ ടറന്പൊൺസധിബധിലധിറ്ധി  
ഇനത്ധിൽ നടലാരു തുക സമാഹരധിക്ാനാവുും 
എന്നാണ് സർക്ാരധിടറെ പ്തീഷേ. ഹഡ്ന്കാ
യധിൽ നധിന്ന് 4000 ന്കാെധി രൂപ വായ്പടയടുക്ാൻ 
ലലഫ് മധിഷന് സുംസ്ാന സർക്ാർ അനുമതധി 
നൽകധിക്ഴധിഞ്ഞു. വായ്പയായധി ലഭ�മാക്കുന്ന 
തുകയുടെ പലധിശഭാരും സുംസ്ാന സർക്ാർ 
വഹധിക്കുും. മുതൽ തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളുടെ വാർഷധിക പദ്തധി വധിഹധിതത്ധിൽ 
നധിന്ന് തധിരധിച്ചെയ്കണും. ലലഫ് പദ്തധിയധിൽ 
രണര ലഷേന്ത്ാളും വീടുകളാണ് ഈ സാ്
ത്ധിക വർഷും ഉയരുന്നത്. നവന്കരളും എന്ന 
ലഷേ�ത്ധിന്ലക്കുള്ള  ഏറ്വുും ഉറ്ാർന്ന െവധിട്ടു
പെധികളധിൽ ഒന്നായധി "ലലഫ്  " മാറധിയധിരധി 
ക്കുന്നു.

വധിഭവപരധിമധിതധി ന്ഷേമ പ്വർത്നങ്ങടള 
ബാധധിക്ാൻ അനുവദധിക്ധിടലന്ന ധനകാര� 
മന്തധി ന്താമസ് ഐസക്ധിടറെ പ്ഖ�ാപനത്ധിന്  
ലലഫ് പദ്തധിന്യക്ാൾ വലധിയ ഉറപ്പു ന്വണ. 
സുംസ്ാനടത് മുഴുവൻ ഭവന രഹധിതർക്കുും ഈ 
വർഷും തടന്ന വീടു നൽകുകടയന്നത് പ്ാന്യാ
ഗധികമല. എന്നാൽ, എലാവർക്കുും സുരഷേധിത
മായ പാർ്ധിെും ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ഈ സർക്ാർ 
പ്തധിജ്ാബദ്മാണ്. മുഴുവൻ ന്പർക്കുും സ്വീ
കാര�മായ ഒരു മാനദണ്ഡടമന്ന നധിലയധിൽ, ഭവ
നരഹധിത കുടുുംബങ്ങടള ആദ�ും പരധിഗണധിക്കുന്നു 
എന്നു മാത്ും. ഈ സർക്ാർ അഞ്ചു വർഷ 
കാലാവധധി പൂർത്ധിയാക്കുന്നതധിനു മുൻപ്, അർ
ഹരായ മുഴുവൻ അന്പഷേകർക്കുും ലലഫ് പദ്
തധിയുടെ ആനുകൂല�ും ലഭ�മായധിരധിക്കുും.

ഈ സരകമാര അഞ്ചു 
വരഷ കമാലമാവധി 

പൂരത്ിയമാക്ന്തിനു 
മുന്പപ്, അരഹരമായ 

മുഴുവന് അദപക്ഷകരക്ം 
ബലഫപ് പദ്തിയുചട 

ആനുകൂല്യം 
ലഭ്യമമായിരിക്ം.
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നവന്കരളും കര്മ്മപദ്തധിയുടെ ഭാഗമായ ടപാ
തുവധിദ�ാഭ�ാസ സുംരഷേണയജ്ും അനന�

മായ ജനകീയ പദ്തധിയായധി മാറധിക്ഴധിഞ്ഞു. 
അധ�ാപകരുും കുട്ടധികളുും രഷേകര്ത്ാക്ളുും അെ
ങ്ങധിയ സ്കൂള് സമൂഹന്ത്ാടൊ്ും സമൂഹമാടക 
അണധിന്െരുന്ന കാഴ്ചയാണ്  എലായധിെത്തുും  കാ
ണുന്നത്.  ടപാതുവധിദ�ാഭ�ാസ സുംരഷേണും 
സര്ക്ാരധിടറെ നയമാണ് എന്ന് പ്ഖ�ാപധിച്ച് പ്വ
ര്ത്നങ്ങളുമായധി മുന്ന്നാട്ടുന്പായന്്ാള് അത് 
വലധിയ ആത്വധിശ്വാസമാണ് സമൂഹത്ധിന് 
പ്ദാനും ടെയ്ത്. സാമൂഹ�രാ�ീയ പ്വര്ത്ക 
രുള്്ടെയുള്ള രഷേധിതാക്ള് അവരുടെ മക്ടള 
ടപാതുവധിദ�ാലയങ്ങളധില് എന്ന്റാള് ടെയ്തു. 
പലരുും സ്വകാര� അണ്എയ്ഡഡ് വധിദ�ാലയങ്ങ
ളധില് നധിന്നുും കുട്ടധികടള മാറ്ധിയാണ് ടപാതുവധിദ�ാ
ലയങ്ങളധില് ന്െര്ത്ത്. ഇതധിടറെ ഫലമായധി 2017-
18ല് 1.45 ലഷേത്ധിലധധികവുും 2018-19 വര്ഷത്ധില് 
1.86 ലഷേത്ധിലധധികും കുട്ടധികളുും മുന്  വര്ഷടത്
ക്ാള് കൂടുതലായധി ടപാതുവധിദ�ാലയങ്ങളധിടലത്ധി
ന്ച്ചര്ന്നു. 

ടപാതുവധിദ�ാലയങ്ങളധില് മധികച്ച  അക്ാദമധിക 
പഠനാനുഭവങ്ങള് ഒരുക്ധിടക്ാണ് മധികവധിടറെ 
ന്കന്ദ്രങ്ങളാക്ധി മാറ്ക എന്നതാണ് സര്ക്ാര് 
ലഷേ�ും. കഴധിഞ് വര്ഷും 32 വധിവധിധങ്ങളായ 
അക്ാദമധിക പ്വര്ത്നങ്ങള് നെത്തുകയുണായധി. 
സ്കൂള് വധിദ�ാഭ�ാസ ഘട്ടത്ധിടല മുഴുവന് കുട്ടധിക 
ള്ക്കുും ഇതധിടറെ പ്ന്യാജനും ലഭധിക്കുകയുണായധി. 
പഠനത്ധില് പധിന്ന്നാക്ും നധില്ക്കുന്ന കുട്ടധികള്ക്് 
അധധിക പഠനസഹായും നല്കുന്നതധിനായധി ശ്രദ്, 
നവപ്ഭ, മലയാളത്ധിളക്ും തുെങ്ങധിയ പ്വര്ത്ന 
ങ്ങള് നെത്ധി. ഇതുവഴധി 7.8 ലഷേും കുട്ടധികളുടെ 
പഠനപ്ശ്നങ്ങള് അഭധിമുഖീകരധിക്ാന് കഴധിഞ്ഞു. 
ഈ പ്വര്ത്നങ്ങളുടെ ഫലമായധി കുട്ടധികളുടെ 
ആത്വധിശ്വാസവുും അറധിവുും അതാത് ന്മഖലകളധി
ടല ലനപുണധിയുും വധികസധി്ധിച്ചധിട്ടുണ് എന്നാണ് 
ഫലപ്ാപ്തധി സുംബന്ധധിച്ച പ്ാഥമധിക പഠനങ്ങള് 
ടവളധിട്ടുത്തുന്നത്. 

ഹന്ലാ ഇുംഗ്ീഷ്, ഗണധിത വധിജയും, ലധിറ്ധില് 
ഗലീലധിന്യാ എന്നീ പ്വര്ത്നങ്ങള് ഇുംഗ്ീഷ്, 
ഗണധിതും, ശാസ്തും എന്നീ ന്മഖലകളധിടല പാഠ�പദ്
തധി ലഷേ�ങ്ങള് ന്നെധിടയടുക്കുന്നതധിന് വധിദ�ാര്ത്ഥധി
കടള സഹായധിക്കുന്ന പ്വര്ത്നങ്ങളായധി മാറധി.

അക്ാദമധികമായധി നെക്കുന്ന പ്വര്ത്നങ്ങടള 
കൂടുതല് സുഗമമാക്ാനുും അറധിവധിടറെ വധിശാലന്ലാ
കന്ത്ക്് വാതായനങ്ങള് തുറന്നധിൊനുും സഹാ
യകമായ തരത്ധില് ന്കരളത്ധിടല മുഴുവന് ടസ
ക്റെറധി, ഹയര്ടസക്റെറധി, ടവാന്ക്ഷണല് 
ഹയര്ടസക്റെറധി ക്ാസ്് മുറധികള് സാന്ങ്തധികവധി
ദ�ാ സൗഹൃദമാക്കുന്നതധിടറെ ഭാഗമായധി ലഹടെക്് 
ക്ാസ്് മുറധികളാക്ധി മാറ്ാന് സര്ക്ാര് തീരുമാനധി
ക്കുകയുണായധി. ആടകയുള്ള ക്ാസ്് മുറധികളധില് 

ശക്തതിട്പ്ടന്നു 
ട്പളോതുവതിദഷ്യളോഭഷ്യളോസകം

എ. ഷയാജഹയാന്  ഐ.എ.എസ്
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ചപമാതുവിേ്യമാഭ്യമാസ 
സംരക്ഷണയ�

ത്ിചന് ഇതുവചരയുള്ള 
അനുഭവങ്ങള് 

ആദവശകരമമാണപ്. 
വലിയ മമാറ്ങ്ങളമാണപ് 
വിേ്യമാഭ്യമാസ രംഗത്പ് 

പ്രകടമമാകുന്തപ്.

ന്ലഖകന് ടപാതുവധിദ�ാഭ�ാസ
വകു്് ഗവണ്ടമറെ് 

ടസ്ട്ടറധിയാണ്

 

40087 എണ്ും  ഇതധിനകും ലഹടെക്ാക്ധി മാ
റ്ധിക്ഴധിഞ്ഞു. പല കാരണങ്ങളാല് 6134 ക്ാസ്് 
മുറധികടള  ഇനധി  ബാക്ധി നധില്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഉപക
രണങ്ങള് സജ്ജീകരധിക്ാന്  ക്ാസ്് മുറധികള് 
ഒരുങ്ങുന്ന മുറയ്ക് ഈ ക്ാസ്് മുറധികളുും സാന്ങ്
തധിക വധിദ�ാസൗഹൃദമായധി മാറുും. ലഹടെക്് 
പദ്തധിക്ായധി 492.50 ന്കാെധി രൂപയുടെ പദ്
തധിയാണ് സര്ക്ാര് നെ്ാക്കുന്നത്. 

ഇങ്ങടന  സാന്ങ്തധിക വധിദ�ാസൗഹൃദമായ 
ക്ാസ് ്മുറധികടള ഫലപ്ദമായധി പ്ന്യാജനട്ടുത് 
ണടമങ്ധില് അതധിനാവശ�മായ വധിഭവ പധിന്തുണ 
അധ�ാപകര്ക്് നല്ന്കണതുണ്.  ഈ പ്ശ്നും 
അഭധിമുഖീകരധിക്കുവാനായധി  സമഗ് വധിഭവ 
വധിനധിമയ ന്പാര്ട്ടല് സജ്ജമാക്ധി. ഇതധിനകും 
21000 ഡധിജധിറ്ല് വധിഭവങ്ങള് രൂപട്ടുത്ധി. 
ഇതധില് 6117 െധിത്ങ്ങള്, 3843 വീഡധിന്യാകള്, 
4315  ഇറെറാക്ീവുകള്, 6579 മറ്ധിനങ്ങള്,  599 
ഓഡധിന്യാകള് എന്നധിവടപടുും. അധ�ാപക 
സമൂഹും ഇതധിന്നാെ് ്ധിയാത്കമായാണ് പ്തധി
കരധിക്കുന്നത്. ഇതധിനകും 1.25 ലഷേും അധ�ാപക
ര് ഈ ന്പാര്ട്ടലധില് രജധിസ്റര് ടെയ്തു കഴധിഞ്ഞു.  5.5 
ലഷേും സമഗ്ാസൂത്ണങ്ങള് നെത്ധിയധിട്ടുണ്.    
8.89 ലഷേും സൂ�തലാസൂത്ണങ്ങളുും നെന്നു.  
കഴധിഞ് രണ് മാസത്ധിനകും 8  ന്കാെധി ഹധിറ്ക
ളുണാക്ധി. അധ�ാപകര് സമഗ് ന്പാര്ട്ടലധിടന 
പ്ന്യാജനട്ടുത്ാന് തുെങ്ങധി എന്നാണ് 
ഇടതലാും വ�ക്മാക്കുന്നത്. 

നല്കധിയ ഉപകരണങ്ങള് തകരാറാവുന്ന 
ഘട്ടത്ധില് അതു പരധിഹരധിക്ാന് ഹാര്ഡ് 
ടവയര് ക്ധിനധിക്് സുംവധിധാനമുണ്. ഇതുവടര 
1616  ക്യൂട്ടറുകള്,  1721 ലാന്പ്ാപ്പുകള്,  250 
ടപ്ാജക്ററുകള് എന്നധിവ ഇതുവഴധി പ്വര്ത്ന 
ഷേമമാക്ധി. കൂൊടത പ്ശ്നമായധി മാറുന്ന ഇ-മാലധി
ന�ങ്ങടള സ്കൂളധില് നധിന്നുും ഒഴധിവാക്ാനുും പദ്
തധിയുണ്. 5.5 ലഷേും കധിന്ലാ ഇ-മാലധിന�ും സ്കൂളു
കളധില് നധിന്ന് ഇതധിന്നാെകും നധിര്മ്മാര്ജ്ജനും 
ടെയ്ധിട്ടുണ്. 

സ്കൂള് പ്വര്ത്നങ്ങടള വധിലയധിരുത്തുന്നതധി
ന് ന്ദശീയതലത്ധില് തയ്ാറാക്ധിയ ശാലസധി
ദ്ധി ന്സാഫ്റ് ടവയര് ഫലപ്ദമായധി  പ്ന്യാജന
ട്ടുത്തുവാന് തീരുമാനധിച്ചധിട്ടുണ്. സ്കൂളധിടറെ 
ഭൗതധിക, അക്ാദമധിക പ്വര്ത്നങ്ങടളലാും 
ന്മാണധിറ്ര് ടെയ്ാന് ഇതുവഴധി കഴധിയുും. 

അക്ാദമധിക മധികവധിനുള്ള പ്വര്ത്നന്ത്ാ 
ടൊ്ും  പ്ധാനമാണ് ഭൗതധികസൗകര� 
വധികസനും. നമ്മുടെ സമൂഹത്ധിടറെ സ്കൂള് അന്ത
രീഷേടത്്റ്ധി മാറധിവരുന്ന സങ്ല്്ടത്യുും 
ടകട്ടധിെങ്ങടളക്കുറധിച്ചുള്ള പുത്ന് സൗദേര� സങ്
ല്്ടത്യുും പരധിഗണധിച്ചുള്ള ഭൗതധിക സൗകര� 
വധികസനമാണ് ലഷേ�ും വയ്ക്കുന്നത്. ന്കരളത്ധി
ടല മുഴുവന് വധിദ�ാലയങ്ങളുടെയുും ഭൗതധിക 

സൗകര�ും ഘട്ടുംഘട്ടമായധി വധികസധി്ധിക്ണും 
എന്നാണ് ഉന്ദേശധിക്കുന്നത്. ആദ�ഘട്ടും എന്ന 
നധിലയധില് നധിന്യാജകമണ്ഡലത്ധില് ഒന്ന് എന്ന 
നധിലയധില് 141 സ്കൂളുകളധിലും 1000 കുട്ടധികളധില് കൂടു
തലള്ള  229 സ്കൂളുകളധിലും യഥാ്മും   5 ന്കാെധി,   
3 ന്കാെധി  രൂപയുടെ  കധിഫ്ബധി സഹായന്ത്ാ
ടെയുള്ള ഭൗതധിക സൗകര� വധികസനമാണ് നെ
്ാക്കുന്നത്. കൂൊടത ലപ്മറധി ക്ാസ്സുകളധിന്ലക്് 
സുംസ്ാന പദ്തധിയുടെ ഭാഗമായുും ടകട്ടധിെ നധി
ര്മ്മാണും നെത്തുന്നുണ്.  െധിലയധിെങ്ങളധില് ഈ 
നധിര്മ്മാണ പ്വര്ത്നങ്ങള്  മുന്ന്നാട്ടു ടകാണ്ടു
ന്പാകുന്നതധിന്  തെസ്ങ്ങളുണാകുന്നുണ്. തെസ്
ങ്ങള് പലയധിെത്തുും പല രീതധിയധിലാണ്. പ്ാന്ദ
ശധിക സര്ക്ാരുകള് ഫലപ്ദമായധി ഇെടപടുന്ന 
ഇെങ്ങളധിടലലാും തെസ്ങ്ങള് സുഗമമായധി മറധിക
െക്ാന് കഴധിയുന്നു. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകടള ലഷേ�ും 
വച്ചുടകാണ് നധിബന്ധനകള്ക്് വധിന്ധയമായധി 
െലഞ്് ഫണ്ടുും നല്കുന്നു. 

ടപാതുവധിദ�ാഭ�ാസ സുംരഷേണയജ്ത്ധി
ടറെ ആത്ാവ് എന്നത് തുല�തയുും ഗുണതയുും 
ആണ്.  സ്കൂളധിടലത്തുന്ന മുഴുവന് കുട്ടധികള്ക്കുും 
മധികച്ച വധിദ�ാഭ�ാസത്ധിന് തുല� അവസരും ലഭധി
ക്ണും. ഇതധിന് സഹായധിക്കുുംവധിധും മുഴുവന് 
വധിദ�ാലയത്ധിനുും കഴധിഞ് വര്ഷും അക്ാദ
മധിക മാസ്റര് പ്ാനുകള് വധികസധി്ധിച്ചു. അതധിടന 
പ്ാന്യാഗധികമായ പ്വര്ത്ന പദ്തധിയാക്ാനു
ള്ള പ്വര്ത്നങ്ങള് സമഗ് ശധിഷേകധിടറെ ന്നതൃ
ത്വത്ധില് നെക്കുന്നു. സമൂഹ പങ്ാളധിത്ും ടപാ
തുവധിദ�ാഭ�ാസ സുംരഷേണ യജ്ത്ധിടറെ  
അവധിഭാജ� ഭാഗമാണ്. വന്ന്താതധിലള്ള 
ജനകീയ പങ്ാളധിത്മാണ് എലാ അര്ത്ഥത്ധി
ലമുണാകുന്നത്. വന്ന്താതധിലള്ള വധിഭവ പധിന്തു
ണയുും ഉണാകുന്നുണ്. ലഹടെക് ആക്കുന്നതധി
നായധി ക്ാസ്് മുറധിടയ സജ്ജമാക്ധിയത് 
സമൂഹവുും തന്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമാണ്. 

രഷേധിതാക്ടള സന്നദ്മാക്കുന്നതധിനുള്ള 
സുംവധിധാന പ്വര്ത്നങ്ങള് ആസൂത്ണുംടെയ്ധി
ട്ടുണ്.  കഴധിഞ് വര്ഷും എലാ സ്കൂളുകളുും ന്കന്ദ്രീക
രധിച്ച് രഷേകര്തൃ പരധിശീലന പദ്തധി നെ്ാക്ധി. 
രഷേധിതാക്ള്ക്് ന്വണധി 'നന്മ പൂക്കുന്ന നാടള' 
എന്ന പുസ്തകും എസ.്സധി.ഇ.ആര്.െധി സജ്ജമാക്ധി. 

ചുരുക്ത്ധില് ടപാതുവധിദ�ാഭ�ാസ സുംരഷേ
ണയജ്ത്ധിടറെ ഇതുവടരയുള്ള അനുഭവങ്ങള് 
ആന്വശകരമാണ്. വലധിയ മാറ്ങ്ങളാണ് വധിദ�ാ
ഭ�ാസ രുംഗത്് പ്കെമാകുന്നത്. പുന്രാഗമന 
പരമായ പരധിവര്ത്നങ്ങള് സ്ായധിയായധി നധി
ലനധിര്ന്ത്ണതുണ്. അതധിനായധി ഇന്ന് വധികസധി
ച്ച് വരുന്ന കൂട്ടായ്മകടള ് ധിയാത്കമായധി പ്ന്യാ
ജനട്ടുന്ത്ണതുണ്. ഇതധിടനലാും കഴധിയുക 
അതാത് പ്ന്ദശടത് തന്ദേശസ്വയുംഭരണസ്ാ
പനങ്ങള്ക്ാണ്.
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ലദവത്ധിടറെ സ്വന്തും നാൊണ് ന്കരളും. 
എങ്ധിലും മാലധിന�പ്ശ്നും നാും പരധിഹ

രധിച്ചു കഴധിഞ്ധിട്ടധില.  ൊക്കുകളധിലും പ്ാസ്റധിക് 
സഞ്ധികളധിലമാക്ധി ന്റാഡരധികധിൽ തള്ളുന്ന ന്കാ
ഴധിമാലധിന�ും ശല�മായധി മാറധിയധിട്ടുണ്. 

സുംസ്ാനത്് ഇരുപതധിനായധിരത്ധിലധധി
കും ന്കാഴധിക്െകളുണ്. ഇവധിടെ പ്തധിദധിനും 
ടകാന്നുവധില്ക്കുന്നത് 25 ലഷേത്ധിലധധികും 
ന്കാഴധികടള! ഇതധിൽ നധിന്നുണാകുന്ന ന്കാഴധി 
അവശധിഷ്ത്ധിടറെ തൂക്ും 1500 െണ്ധിലധധികും 
വരുും. ഇത്യുും ന്കാഴധി മാലധിന�ങ്ങൾ എത്തുന്ന
ത് നമ്മുടെ ന്താടുകളധിലും പുഴകളധിലും പാതന്യാ

രത്തുും ആൾപാർ്ധിലാത് പറമ്പുകളധിലമാണ്. 
ഈ മാലധിന�മാണ് ടതരുവു നായ്കളുടെ പ്ധാന 
ആഹാരവുും.

2 കധിന്ലാ ഗ്ാും തൂക്മുള്ള  ന്കാഴധിയധിൽ 
നധിന്നുും 626 ഗ്ാും മാലധിന�ും ഉണാകുും. ന്കരള
ത്ധിടല ഓന്രാ െധിക്ൻ സ്റാളുകളധിലും പ്തധിദധിനും 
50-1000 ന്കാഴധികടള ടകാല്ലുന്നതായാണ് 
കണക്്. അങ്ങടന വരുന്്ാൾ ഓന്രാ ന്കാഴധി
ക്െയധിലും 31 കധിന്ലാ ഗ്ാും മുതൽ 625 കധിന്ലാ 
ഗ്ാും വടര മാലധിന�ും ഉണാകുും. ന്കരളത്ധിൽ 
ഒരു പഞ്ായത്ധിൽ ശരാശരധി 15 െധിക്ൻ സ്റാളു
കളുണ്. ഇവധിെങ്ങളധിലണാകുന്ന മാലധിന�ത്ധിടറെ 

ളകളോഴതിമളോലതിനഷ്യകം ഇനതി ശലഷ്യമളോകതില്ല 
പളോപ്തിനതിളശേരതി പറഞ്ഞുതരുകം

കണ്ണൂര് രളോജഷ്യട്ത് ആദഷ്യട്ത് അറവുമളോലതിനഷ്യമുക്ത ജതില്ലയളോകകം
 റഡയാ. പധി.വധി. റമയാഹനന്

റെയാഴധി
മയാലധിന്യതും 
വളവതും

 മൃഗെീ്യുമയാകയാതും
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സ്ലവുും അതധിനകത്തുള്ള ടകട്ടധിെവുും 'ക്ീൻ 
കണ്ണൂർ ടവൻന്െ്വഴ് സ് ' എന്ന വധിന്ദശമലയാളധി
കളുടെ കൂട്ടായ്മക്് നൽകുകയാണുണായത്. ശു
െധിത്വമധിഷടറെ സാന്ങ്തധികസഹായന്ത്ാടെ 
നധിയമപരമായ എലാ ലലസൻസുകളുും കരസ്
മാക്ധി പ്ാറെ് സ്ാപധിച്ചു. ഇതധിനായധി ഏകന്ദശും 
2.50 ന്കാെധി രൂപ ക്ീൻ കണ്ണൂർ ടവൻന്െ്വഴ്ധിന് 
ടെലവായധി. 8 മാസും ടകാണാണ് പ്ാറെ് പ്വർ
ത്നഷേമമായത്. 

മയാലധിന്യ റശഖരണരീെധി 
ന്കാഴധിക്െകള്ക്് 30 കധി.ഗ്ാും വീതും ന്കാ

ഴധിമാലധിന�ും ന്ശഖരധിക്ാൻ ക്ാസധിറ്ധിയുള്ള 
എയർ ലെറ്് ന്ബാക് സുകൾ നല്ധി. ന്കാഴധികെ
ക്ാർ പ്ാസ്റധിന്ക്ാ, മറ്് മാലധിന�ങ്ങന്ളാ 
കലരാടത ഇതധിൽ മാലധിന�ും നധിന്ഷേപധിക്കുന്നു.  
ന്കാഴധിക്െയധിലണാകുന്ന മാലധിന�ത്ധിടറെ 
അളവ് അനുസരധിച്ചാണ് ന്ബാക് സുകള് നല്ധിയ
ത്. ന്ബാക് സധിൽ ടകാടുത്ധിരധിക്കുന്ന ന്ർ  

അളവ് ഏകന്ദശും  10 െണ്ധിനടുത്തുണാകുും. 
ഈ പ്ശ്നങ്ങള്ടക്ലാും പ്ാന്യാഗധികമായധി 

തടന്ന ഉത്മ പരധിഹാരും കണധിരധിക്കുന്നു ഒരു 
ഗ്ാമപഞ്ായത്്. കണ്ണൂര് ജധിലയധിടല പാ്ധിനധി
ന്ശേരധി ഗ്ാമപഞ്ായത്ധിന്ലക്് വരൂ... ന്കാഴധിമാ
ലധിന�ടത് ശാസ്തീയമായധി സുംസ്കരധിച്ച് ഉപന്യാ
ഗപ്ദമാക്ധിമാറ്ന്ന ടററെറധിുംഗ് പ്ാറെ് എന്ന 
നവീന സുംവധിധാനടത് മനസ്ധിലാക്ാും. 

പഞ്ായത്ധിടറെ ലകവശമുള്ള 70 ടസറെ് 

ട്ററെറതികംഗ് പ്ളോറെ്
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റെയാഴധിമയാലധിന്യതും
2 കധിന്ലാ ഗ്ാും തൂക്മുള്ള ഒരു ഇറച്ചധിന്ക്ാഴധിയധിൽ നധിന്നുും 
ഉണാകുന്ന മാലധിന�ത്ധിടറെ അളവ് :
രക്ും  : 3.5 % (70 ഗ്ാും)
തല, കാൽ, കുെൽമാല  :  15.8% (316 ഗ്ാും)
തൂവൽ  :  12% (240 ഗ്ാും)
ആടക  : 31.3%  (626 ഗ്ാും)

സുംസ്ാനടത് മാലധിന� സുംസ്കരണരുംഗടത് ഒരു 
മുഖ�ടവല്ലുവധിളധിയായധിരുന്നു ന്കാഴധിമാലധിന�ും. 

ടററെറധിുംഗ് പ്ാറെ് സുംവധിധാനത്ധിലൂടെ അതധിടനാരു 
ശാശ്വതപരധിഹാരമാവുകയാണ്. 

മാലധിന�സുംസ് കരണ സുംവധിധാനമധിലാടത പ്വർ
ത്ധിക്കുന്ന െധിക്ൻ സ്റാളുകൾക്് പുതധിയ ഭഷേ�സുരഷോ 
നധിയമമനുസരധിച്ച് ലലസൻസ് ലഭധിക്കുകയധില. ലല
സൻസധിലാടത പ്വർത്ധിക്കുന്ന െധിക്ൻ സ്റാളുകളധിൽ 
നധിന്നുും ന്ഹാട്ടലകാർക്് െധിക്ൻ വാങ്ങാൻ അനുമതധി
യുമധില. ഈ സാഹെര�ത്ധിൽ ആയധിരക്ണക്ധിന് 
െധിക്ൻ സ്റാളുകൾ പൂന്ട്ടണധി വരുും. ഇടതാഴധിവാക്ാൻ 
ന്കന്ദ്രീകൃത ന്കാഴധിമാലധിന� സുംസ് കരണ സുംവധിധാന
ടമാരുക്കുകയാണ് ഏക ന്പാുംവഴധി. ഇതധിനായധി 
ആധുനധിക ലരൈ ടററെറധിങ്ങ് പ് ളാന്റുകൾ ജധിലയധിൽ 2 
എണ്ും വീതും സ്ാപധിച്ചാൽ ന്കാഴധിമാലധിന� പ്ശ്നങ്ങൾ
ക്് പരധിഹാരമാകുും.

ന്കാഴധിമാലധിന�ും 1600C 6 മണധിക്കൂര് നീരാവധിയധില് 
പ്ഷര്കുക്റധില് ന്വവധിച്ച് ടപാെധിയാക്കുന്നതാണ് ലരൈ 
ടററെറധിങ്ങ് രീതധി. ന്വവധിക്കുന്നന്താടൊ്ും അതധിടല ജല
ത്ധിടറെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതധിനുും ന്ഹാന്മാജധിലനസ് ടെ
യ്യുന്നതധിനുമുള്ള സുംവധിധാനങ്ങളുണ്. ഒരു ടററെറധിുംഗ് പ്ാ
റെധില് താടഴ പറയുന്ന യന്ത സുംവധിധാനങ്ങളാണുള്ളത്.

1. ഡയജസ്റര്.
2. മാലധിന�ും ലകകാര�ും ടെയ്യുന്ന സുംവധിധാനും 
3. വാക്വും സൃഷ്ധിക്കുന്ന സുംവധിധാനും.

4. നീരാവധിയുണാക്കുന്ന സുംവധിധാനും.
5. ജലാുംശും നീക്കുന്ന സുംവധിധാനും.
തൂവല് ഉള്ട്ടെയുള്ള എലാ ലജവമാലധിന�വുും ലഹന്രൈാലല

സധിസ് എന്ന പ്്ധിയയധില് ടവന്തു ടപാെധിക്കുകയാണധിവധിടെ ടെയ്യുന്നത്. 
ഉയര്ന്ന സമര്ദേത്ധിലും ഊഷ്ാവധിലും സുംസ്കരധിക്കുന്നതധിനാല് ഇതധില് 
നധിന്നുണാകുന്ന ഉല്പന്നും അണുവധിമുക്വുമായധിരധിക്കുും. cyclon separator, 
condensor, scrubber, ETP സുംവധിധാനങ്ങളുും െധിമ്മധിനധിയുമുള്ളതുടകാ
ണ് അന്തരീഷേമലധിനീകരണും ഉണാകുന്നധില.

പ്രവർത്നതും
മാലധിന�ും ഉറവധിെങ്ങളധില്നധിന്നുും ന്ശഖരധിച്ച് 6 മണധിക്കൂറധിനകും സുംസ്ക

രണപ്ാറെധില് എത്ധിക്ണും. മാലധിന�ും െീയാന് തുെങ്ങധിയാല് ഉല്പന്നത്ധി
ടറെ ഗുണന്മന്മ കുറയാനധിെയാകുും. 6 മണധിക്കൂര് ടകാണ് ഒരു ബാച്ച് സും
സ്കരണും നെക്കുും. പ്തധിദധിനും 3 ബാച്ച് വടര സുംസ്കരധിക്ാും.

മീ്് മീൽ
ന്കാഴധിമാലധിന�ും സുംസ്കരധിച്ചുണാക്കുന്ന ഉല്പന്നമാണ് മീറ്് മീല്. 

ഇതധില് 60% മാുംസവുും 20% ടകാഴുപ്പുും 6% ജലാുംശവുും അെങ്ങധിയധിട്ടു
ണ്. കൂൊടത കാല്സ�ും, ന്ഫാസ്ഫറസ് തുെങ്ങധിയ മൂലകങ്ങളുും നല അള
വധിലണ്. ഇത് നല ലജവവളമായധി ഉപന്യാഗധിക്ാും. ഒരു തരത്ധിലള്ള 
ദര്ഗന്ധവുും ഇടലന്നുള്ളത് ഇതധിടറെ പ്ന്ത�കതയാണ്. നായ്കള്ക്കുള്ള 
തീറ്, മത്�ത്ധിടറെ തീറ്, പൂച്ചതീറ് എന്നധിവയുടെ നധിര്മ്മാണത്ധിന് 
ഉപന്യാഗധിക്ാവുന്നതാണ്.  കൂൊടത ന്കാഴധി, പന്നധി എന്നധിവയുടെ തീ
റ്യധിലും ഇത് ന്െരുവയാണ്. 1 കധിന്ലാഗ്ാും ന്കാഴധി മാലധിന�ത്ധില് 
നധിന്നുും 300 ഗ്ാും മീറ്് മീല് ലഭധിക്കുും.



പ്ന്ത�കതയുള്ളതായധിരധിക്കുും. ന്വസ്റധിൽ മറ്് 
മാലധിന�ും ന്െർത്ാൽ ഇതുവഴധി തധിരധിച്ചറധിയാൻ 
കഴധിയുും. ദധിവസും രണ്ടുന്നരും ഉച്ചയ്ക് 12 മണധിക്കുും 
രാത്ധി 8 മണധിക്കുും Puff insulated വണധികൾ 
മാലധിന�ും ന്ശഖരധിക്കുും. പ്ാറെധിൽ മാലധിന�ടമ
ത്ധിയാൽ അത് ഫ്ീസറധിന്ലക്് മാറ്ും 
ഇതധിനായധി 10 െൺ ന്ശഷധിയുള്ള ഫ്ീസർ പ്വർ
ത്ധിക്കുന്നുണ്. 3.5 െൺ ന്ശഖരധിച്ചു കഴധിഞ്ാൽ 
മാലധിന�ും ഡയജസ്ററധിന്ലക്് ഓന്ട്ടാമാറ്ധിക്് 
കൺന്വയർ വഴധി നധിറയ്ക്കുും. ഈ മാലധിന�മാണ് 
വധിവധിധ ഉപന്യാഗത്ധിനുള്ള മീറ്് മീലാക്ധി മാറ്
ന്നത്.

െണ്ണൂർ ആദ്യതത് അറവമയാലധിന്യമുക്ത 
ജധില്ലയയാകുതും

കണ്ണൂര് ജധില പഞ്ായത്്  2017- 18 ടല 
ബജറ്ധിൽ പ്ഖ�ാപധിച്ചതാണ് ജധിലടയ ആദ�
ടത് അറവുമാലധിന�വധിമുക് ജധിലയാക്കുടമ 
ന്നത്. ഇതധിനായധി ജധില പഞ്ായത്തുതടന്ന      
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സയാമ്പത്ധിെതും
ഒരു കധിന്ലാഗ്ാും മീറ്് മീലധിന് 15 രൂപ വധില കധിട്ടു. നായതീറ്

യുണാക്കുന്ന ക്നധികളാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്. 1000, 2000, 
3500, 5000 കധിന്ലാഗ്ാും ന്ശഷധിയുള്ള പ്ാന്റുകള് നധിലവധിലണ്. 
ഒരു ദധിവസും 3 ഷധിഫ്റ് വടര ടററെറധിങ്ങ് നെത്ാും. അതനുസരധിച്ച് 
പ്ാറെധിടറെ ന്ശഷധിയുും തീരുമാനധിക്ാും. 3.5 െണ് ബാച്ച് ന്ശഷധിയുള്ള 
പ്ാറെ് സ്ാപധിക്ാന് ഏകന്ദശും 2 ന്കാെധി രൂപ ടെലവ് വരുും. 
പ്ാറെ് സ്ാപധിക്കുന്നതധിന് ജധില വ�വസായ ന്കന്ദ്രത്ധില്നധിന്നുും 
20% സബ്സധിഡധി ലഭ�മാണ്.

വ�വസായ സുംരുംഭമായതധി
നാല് ടകട്ടധിെ നധിര്മ്മാണ 
അനുമതധി, ന്ബായധിലര് നധി
ര്മ്മാണ അനുമതധി, മലധിനീക
രണ നധിയന്തണ ന്ബാര് ഡധിടറെ 
അനുമതധി എന്നധിവ ന്വണും. 
യന്തസാമഗ്ധികള് ഒരുക്കുന്നതധി
ന് 30x15 മീറ്ര് വല്മുള്ള ഒരു 
ടഷഡ്് മതധിയാകുും. വ�വസായ
മായതധിനാല് യൂണധിറ്ധിന്ലക്് 4 
മീറ്ര് വീതധിയുള്ള ന്റാഡ് ന്വണും.

ന്്ാക്് തലത്ധില് പഞ്ായ
ത്തുകളുടെ സഹകരണന്ത്ാടെ 
ടററെറധിങ് പ്ാന്റുകള് ആരുംഭധി
ക്ാും. സ്വകാര�വ�ക്ധികള്ക്് 
ജധില വ�വസായ ന്കന്ദ്രത്ധിടറെ 
സാ്ത്ധിക സഹായും ലഭധിക്കുും. 
ബാങ്ധില്നധിന്നുും ന്ലാണുും തരട്
ടുത്ണും. വായ്പാബന്ധധിത പദ്തധി
യായ തധിനാല് ബാങ്് ന്ലാണ് 

നധിര്ബന്ധമാണ്. സ്വകാര� വ�ക്ധികള്ക്് സ്വന്തും നധിലയധില് 
ആരുംഭധിച്ചാല് ന്പാലും ഇത് ലാഭകരമായധി നെത്ാന് കഴധിയുും. 
പഞ്ായത്തുകള് െധിക്ന് സ്റാളുകള്ക്് ലലസന്സ് ടകാടു
ക്കുന്്ാല് മാലധിന�ും ഏറ്വുും അടുത്തുള്ള പ്ാറെധില് എത്ധിക്കു
ടമന്ന എഗ്ധിടമറെ് നധിര്ബന്ധമാക്ണും.

ലജവകൃഷധിക്് ഊന്നല് നല്കുന്ന പഞ്ായത്തുകള്ക്് 
ടററെറധിുംഗ് പ്ാറെ് അഭധിലഷണീയമാണ്. കൂൊടത നമ്മുടെ 
നാട്ടുവഴധികളുും പാതന്യാരവുും പുഴകളുും ന്താടുകളുും മാലധിന� 
വധിമുക്മാകുകയുും ടെയ്യുും.



സ്വന്തമായധി ഒരു പ്ാറെ് സ്ാപധിക്ാൻ പദ്തധി 
തയ്ാറാക്ധിയധിട്ടുണ്. കൂൊടത സ്വകാര� സുംരും
ഭകർ ആരുംഭധിക്കുന്ന കൂത്തുപറ്്, പയ്ന്നൂർ 
എന്നധിവധിെങ്ങളധിടല പ്ാന്റുകളുും കൂെധി സ്ാപധിച്ചു 
കഴധിഞ്ാൽ പ്ഖ�ാപനും നെ്ധിലാകുും.

പാ്ധിനധിന്ശേരധി പ്ാറെ് സ്ാപധിച്ചന്താടുകൂെധി 
ജധില ആസൂത്ണസമധിതധി പ്ന്ത�ക ന്യാഗും 
ന്െർന്ന് വധിഷയും െർച്ച ടെയ്തു. പാ്ധിനധിന്ശേരധി 
പഞ്ായത്ധിടറെ സമീപ പഞ്ായത്തുകളായ 
കല�ാന്ശേരധി, ടെറുകുന്ന്, കണ്പുരും, മാൊയധി, 
ഏന്ഴാും, നാറാത്്, ടകാളന്ച്ചരധി, മുന്ണരധി, അഴീ
ന്ക്ാെ്, െധിറക്ൽ എന്നധിവടയയുും മുനധിസധി്ാ 
ലധിറ്ധികളായ തളധി്റ്്, ആന്തൂർ എന്നധിവടയ
യുും കണ്ണൂർ ന്കാർ്ന്റഷടനയുും പദ്തധിയുടെ 

ഭാഗമാക്ാൻ തധിരുമാനധിച്ചു. ഈ തന്ദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ അധ�ഷേൻമാടരയുും 
ടസ്ട്ടറധിമാടരയുും പ്ന്ത�ക ന്യാഗും ന്െര്ന്ന് 
പ്വർത്നരീതധി വധിശദീകരധിച്ചു. പാ്ധിനധിന്ശേരധി 
പഞ്ായത്ധിടറെ ന്നതൃത്വത്ധിൽ നെന്ന സമീപ 
പഞ്ായത്തുകളുടെയുും ന്കാഴധിക്െക്ാരുടെ 
സുംഘെനാ ന്നതാക്ളുടെയുും ന്യാഗത്ധില് പ്
വർത്ന രീതധി അുംഗീകരധിച്ചു. ഇത് പ്കാരും 1 
കധി.ഗ്ാും തൂക്ത്ധിന് 6 രൂപ എന്ന നധിരക്ധിൽ 
ന്പ്ാസസധിുംഗ് ആറെ് കളഷേൻ ൊർജ്ജ് ടററെ
റധിുംഗ് പ്ാറെ് ഉെമയ്ക് ന്കാഴധികെക്ാർ നൽകണും. 
പ്തധിവർഷും 10 ശതമാനും നധിരക്കുവർദ്നയു
ണാകുും.

ന്കാഴധിക്െക്ാരുടെ സുംഘെനയുും ജധിലാപ
ഞ്ായത്തുും ജധിലാതലത്ധിൽ ന്യാഗും ന്െർന്ന് 
പാ്ധിനധിന്ശേരധി പ്ാറെധിന്ലക്് മാത്ന്മ ന്കാഴധിമാ

ലധിന�ും നല്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ന്കാഴധികെക്ാർ
ക്് നധിർന്ദേശും നൽകധി.

ടററെറധിുംഗ് പ്ാറെ് ഉെമകളുും തന്ദേശസ്വയുംഭ
രണ സ്ാപനവുും ന്കാഴധിക്െക്ാരുമായധി കരാ
റധിന്ലര്ട്െണടമന്ന് ജധില കളക്ർ നധിര്ന്ദേശധിച്ചു. 
എലാ തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുും 
അതാതുപ്ന്ദശത്് ന്കാഴധിക്െക്ാരുടെ 
ന്യാഗും വധിളധിച്ചുന്െർത്തു. ന്കാഴധിക്െക്ാരുടെ 
സുംഘെന തടന്ന മുൻലകടയടുത്് കരാര് ഒ്ധി
ട്ടു നൽകധി. കരാറധിടറെ ന്കാ്ധി ഹാജരാക്ധിയാൽ 
മാത്ന്മ ന്കാഴധിക്െയ്ക് അനുമതധി നല്കൂ എന്ന 
കാര�ും ന്കാഴധിക്െക്ാടര തന്ദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ ന്രഖാമൂലും അറധിയധിച്ചധിരുന്നു. 
ഈ കരാറുും തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനും 
നൽകുന്ന അനുമതധിയുമുടണങ്ധിൽ NOC ലഭധിക്കു
ടമന്ന് ന്കരള സുംസ്ാന മലധിനീകരണ നധിയ
ന്തണ ന്ബാർഡധിടറെ എഞ്ധിനീയർ അറധിയധിച്ചു. 
ഈ ലലസൻസുകടളലാും ഹാജരാക്ധി ഫുഡ് 
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ഇതിനമായി ജില്ല പഞ്മാ
യത്തുതചന് സ്വന്തമമായി 
ഒരു പ്മാന്പ് സ്മാപികമാന് 

പദ്തി തയ്മാറമാകിയിട്ടു
ണ്പ്. കൂടമാചത സ്വകമാര്യ 
സംരംഭകര ആരംഭിക്

ന് കൂത്തുപറമ്പ്, 
പയ്ന്നൂര എന്ിവിടങ്ങളി

ചല പ്മാന്റുകളും കൂടി 
സ്മാപിച്ചു കഴിഞ്മാല് 
ജില്ലയുചട പ്രഖ്യമാപനം 

നടപ്ിലമാകും.



ന്ലഖകന് ശുെധിത്വമധിഷന് 
സാന്ങ്തധിക വധിദഗ്ദ്ധ കമ്മധിറ്ധി 
അുംഗമാണ്
ന്ഫാണ്: 9447005040
Email- pbmkakkad@gmail.com

തന്ദേശമധിത്ും പദ്തധിയധിൽ ഗ്ാമ പഞ്ായ
ത്തുകളുും നഗരസഭകളുും നെ്ധിലാക്ധിയ 
44000 ന്ത്ാളും ഉപപദ്തധികളധിൽ നധിന്നുും 
ടതരടഞ്ടുത്വ ഉൾട്ടുത്ധി തയ്ാറാക്ധിയ 
ന്കാഫീ ന്െബധിൾ ബുക്് ടമമ്മറീസ് തന്ദേശ 
സ്വയുംഭരണവകുപ്പു മന്തധി ന്ഡാ.ടക.െധി.ജലീൽ 
പ്കാശനും ടെയ്തു. തന്ദേശമധിത്ും ന്പ്ാടജക്് 
ഡയറക്ർ പധി.ബാലകധിരൺ, ടഡപയൂട്ടധി ന്പ്ാ
ടജക്് ഡയറക്ർ ന്ഡാ.വധി.പധി.സുകുമാരൻ 
എന്നധിവർ സന്നധിഹധിതരായധിരുന്നു. മാലധിന� 
സുംസ് കരണ യൂണധിറ്കൾ, ആധുനധിക രീതധി

റെയാഫീ റടബധിള് ബുക് പ്രെയാശനതും തെയ്തു
യധിലള്ള ശ്മശാനങ്ങൾ, പ്കൃതധി വധിഭവങ്ങളുടെ 
സുംരഷേണും, ആധുനധിക രീതധിയധിലള്ള അറവു
ശാലകൾ, ബഡ് സ് സ് കൂളുകൾ, അുംഗൻവാെധി
കൾ, ആശുപത്ധി ടകട്ടധിെങ്ങൾ, ഡയാലധിസധിസ് 
യൂണധിറ്കൾ, മാർക്റ്കൾ, ഓഫീസ് ടകട്ടധിെ
ങ്ങൾ, ബസ് സ്റാൻഡുകൾ തുെങ്ങധി നധിരവധധി 
നൂതന പദ്തധികൾ വധിഭാവനും ടെയ്ാനുും അവ 
നെ്ാക്ാനുും തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ടള പ്ാപ്തമാക്ാൻ തന്ദേശമധിത്ും പദ്തധിക്് 
സാധധിച്ചധിട്ടുണ്. ന്ലാക ബാങ്ധിടറെ ഉന്നത ന്ററ്ധിും
ഗധിൽ പദ്തധി സ്ാനും പധിെധിച്ചധിട്ടുണ്.

ലഭധിക്കുും. ഇന്താടെ ജധിലയധിടല ന്കാഴധിക്െക
ടളലാും നധിയമപരമായധി അുംഗീകാരും ലഭധിച്ചതുും 
ശാസ്തീയവുമാകുും.

ഈ പദ്തധി ഇന്ത ന്മാഡലധിൽ നെ്ാക്കു
ന്നതധിനു കാസർന്ഗാഡ്, മലപ്പുറും, ന്കാഴധി
ന്ക്ാെ് ജധിലകളുും മുന്ന്നാട്ട് വന്നധിട്ടുണ്. മലപ്പു
റത്തുും ന്കാഴധിന്ക്ാടുും 3 പ്ാന്റുകൾ വീതും 
സ്ാപധിക്കുും. കാസർന്ഗാഡ് ജധിലയധിൽ 1 
പ്ാറെ് പ്വർത്നും ആരുംഭധിച്ചു. ഇടതലാും 
സ്വകാര�സുംരുംഭകർ നെത്തുന്നവയാണ്. പാ
ലക്ാെ് മുനധിസധി്ാലധിറ്ധി സ്വന്തമായധി 3.5 െൺ 
ന്ശഷധിയുള്ള ഒരു പ്ാറെ് സ്ാപധിക്കുന്നതധിന് 
തയ്ാറാക്ധിയ പദ്തധിക്കുള്ള സാന്ങ്തധികാനു
മതധി ശുെധിത്വമധിഷൻ നൽകധിക്ഴധിഞ്ഞു.

ടപാതുസമൂഹത്ധിന് ഉപദ്വകരമാകാ
ത് രീതധിയധില് ന്കാഴധിമാലധിന�ും സുംസ്കരധിച്ച് 
വളമായുും മൃഗങ്ങള്ക്് തീറ്യായുും മാറ്ക വഴധി 
പുതധിയ ഒരു മാലധിന� സുംസ്കരണ സുംസ്കാര
ത്ധിനാണ് പാ്ധിനധിന്ശേരധി വഴധിവധിളക്ാകു

ന്സഫ്റധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂെധി പാലധിക്കുന്ന ന്കാ
ഴധികെകൾക്് FSSAI യുടെ അുംഗീകാരവുും 
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ഇദതമാചട ജില്ലയിചല 
ദകമാഴികടകചളല്ലമാം 
നിയമപരമമായി 
അംഗീകമാരം ലഭിച്തും 
ശമാസ്തീയവമമാകും.



പാലക്ാെ് ജധിലയധിടല മണ്ാർക്ാെധിനടുത്് 
പള്ളധിക്കുന്ന് എന്ന ഗ്ാമത്ധിലാണ് 

കുമരും പുത്തൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്് കുടുുംബാന്രാഗ� 
ന്കന്ദ്രും പ്വർത്ധിക്കുന്നത്. 2017 ഒന്ക്ാബർ 29-
ന് കുടുുംബാന്രാഗ� ന്കന്ദ്രമായധി ഉയർത്ധിയ ഈ 

സ്ാപനത്ധിൽ നധിലവധിൽ 4 ന്ഡാക്ർമാരുടെ
യുും 3 സ്റാഫ് നഴ് സുമാരുടെയുും 2 ഫാർമസധിസ്റ്റു
കളുടെയുും 2 ലാബ് ടെക്ീഷ�ൻമാരുടെയുും 
ന്സവനും ലഭ�മാണ്. മു്് ഉച്ചവടര മാത്ും ഒ.പധി 
ന്സവനും നൽകധി ന്പാന്നധിരുന്ന ഈ സ്ാപന

ആളരളോഗഷ്യജീവതിതത്തിട്റെ 
അനുപമ മളോതൃക - കമരകംപുത്തൂര്

റഡയാ.അബ്ദുള് റഷീദ് വധി.പധി., വധി. ടധി. വധിറനയാദ്
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ആര്ദകം 
സഫലമളോകന്നു



ത്ധിൽ കുടുുംബാന്രാഗ� ന്കന്ദ്രമായതധിനു 
ന്ശഷും രാവധിടല 9 മണധി മുതൽ ലവകുന്ന്നരും 
6 മണധിവടര ന്രാഗധികടള പരധിന്ശാധധിക്കുന്നു. 
ദധിവസ കൂലധിക്് ന്ജാലധി ടെയ്യുന്നവർക്കുും സ്കൂൾ 
വധിദ�ാർത്ഥധികൾക്കുും ലവകുന്ന്നരും വടര തു
െരുന്ന ഒ.പധി. ന്സവനും ഏടറ അനുഗ്ഹമാ
ണ്. ലവദ� ന്സവനും ലഭധിക്കുവാൻ 5 കധിന്ലാ
മീറ്ന്റാളും സഞ്രധിന്ക്ണധിയധിരുന്ന മുൻ 
സാഹെര�ങ്ങളധിൽ നധിന്നുള്ള മാറ്ും ജനങ്ങൾ 
ശരധിയായ രീതധിയധിൽ ഉപന്യാഗട്ടുത്തുന്നു
ണ് എന്നുള്ളത് ഒ.പധി എണ്ത്ധിലണായധിട്ടുള്ള 
വർദ്നവധിൽ നധിന്ന് വ�ക്മാണ്. 

 കുടുുംബാന്രാഗ� ന്കന്ദ്രമായതധിനുന്ശഷും 
ഫ്ീ ടെക്്്, കൗൺസധിലധിുംഗ്, ശ്വാസ്, 
ആശ്വാസ് ക്ീനധിക്കുകൾ എന്നധിവടയലാും 
ഇവധിടെ കാര�ഷേമമായധി നെന്നുവരുന്നു. 
കൂൊടത മധികച്ച നധിലവാരന്ത്ാടെയുള്ള 
ലന്ബാറട്ടറധി ന്സവനവുും ഇന്്ാൾ ലഭ�മാണ്. 
കുടുുംബാന്രാഗ� ന്കന്ദ്രമായധി ഉയർത്ധിയ
ന്്ാൾ ഈ സ്ാപനത്ധിന്ലക്് 4 ലഷേും 
രൂപ വധിലവരുന്ന ഒരു ടഹമന്റ്ാളജധി അന
ലലസർ ന്പരു ടവളധിട്ടുത്ാൻ ആഗ്ഹധി

ക്ാത് ഒരു സാമൂഹ� പ്വർത്കൻ സുംഭാവന 
ടെയ്തു. 

കുഞ്ഞുങ്ങടള ആകർഷധിക്കുന്ന തരത്ധിൽ 
അലങ്രധിച്ച ഇമ്മയൂലണന്സഷൻ റൂും, കാത്ധിരധി
പ്പു ന്കന്ദ്രും, ന്ൊക്ൺ സധിസ്റും എന്നധിവ ഇവധിടെ 
സജ്ജമാക്ധിയധിട്ടുണ്. 45000-ന്ത്ാളും ജനസും
ഖ�യുള്ള കുമരുംപൂത്തൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്ധിൽ 2 
ടജ.എച്ച്.ഐ-മാരുും 3 ടജ.പധി.എച്ച്.എൻ-മാരു
മാണ് ന്ജാലധി ടെയ്യുന്നത്. പരധിമധിതമായ മനുഷ�
വധിഭവ ന്ശഷധിയധിലും ഇതധിടറെ കീഴധിലള്ള രണ് 
കുടുുംബന്ഷേമ ഉപന്കന്ദ്രങ്ങളധിൽ ആഴ്ചയധിൽ ഒരു 
ദധിവസും ജീവധിതലശലീന്രാഗ ക്ധിനധിക്കുകൾ നെ
ത്ധിവരുന്നു. ഓന്രാ ക്ധിനധിക്ധിലും ശരാശരധി 
പത്ധിനടുത്് പുതധിയ ന്രാഗധികടള കടണത്ാൻ 
കഴധിയുന്നു എന്നത് ഈ ക്ധിനധിക്കുകളുടെ 
സാധുതടയ അെധിവരയധിടുന്നു. 

ഗ്ാമ പഞ്ായത്ധിടല ജനങ്ങൾക്് കൂടുതൽ 
ടമച്ചട്ട്ട ആന്രാഗ�ന്സവനും നൽകാവുന്ന തര
ത്ധിൽ ഇ-ടഹൽത് ്പദ്തധിയുടെ പ്വർത്നങ്ങൾ 
പുന്രാഗമധിച്ചു ടകാണധിരധിക്കുന്നു. കുമരും പുത്തൂർ കു
ടുുംബാന്രാഗ� ന്കന്ദ്രത്ധിനായധി സുംസ്ാന സർ
ക്ാർ ബഡ്ജറ്ധിൽ തുക നീക്വച്ചധിട്ടുള്ളതുും 

മണ്ാർക്ാെ ്എും.എൽ.എ അഡ്വ. 
എും. ഷുംസുദേീടറെ ആസ്തധി വധിക 
സന ഫണധിൽ നധിന്ന് തുക അനു
വദധിക്കുടമന്ന് പ്ഖ�ാപധിച്ചധിട്ടു 
ള്ളതുും കുമരുംപുത്തൂർ ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്് ജനകീയാസൂത്ണ 
പദ്തധിയധിൽ ഉൾട്ടുത്ധി 
തുക വകയധിരുത്ധിയധിട്ടുള്ളതുും 
ഈ സ്ാപനത്ധിടറെ വധികസന 
പ്തീഷേകൾക്് ഏടറ ഊർ 
ജ്ജും നൽകുന്നു. ഒ്ും ന്രാഗീ
സൗഹൃദ ആശുപത്ധികള് എന്ന 
സര്ക്ാരധിടറെ ആര്ദ്ും മധിഷടറെ 
ലഷേ�ത്ധിന്ലക്കുള്ള ചുവടുവയ്ും.

കുടുംബമാദരമാഗ്യ ദക�മമാ
യി ഉയരത്ിയദപ്മാള് 
ഈ സ്മാപനത്ിദലകപ് 
4 ലക്ഷം രൂപ വിലവരു
ന് ഒരു ചഹമദറ്മാളജി 
അനബലസര ദപരു 
ചവളിചപ്ടുത്മാന് 
ആഗ്ഹികമാത് ഒരു 
സമാ�ഹ്യ പ്രവരത്കന് 
സംഭമാവന ചെ�.

ദലഖകര യഥമാക്രമം 
കുമരംപു�ര ചമ�ികല് 
ഓഫീസറും ചഹല്ത്പ്
ഇന്സപ് ചപക്ടറുമമാണപ്
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ലജവഗ്ളോമകം 
ലജവവതിപ്വകം
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ഹരധിതന്കരളും മധിഷൻ വധിഭാവനും ടെയ്യുന്ന 
തരധിശുരഹധിത ഹരധിതന്കരളും എന്ന 

ലഷേ�സാഷോത്ക്ാരത്ധിനായധി തീവ്രശ്രമ
ത്ധിൽ ഏർട്ട്ടധിരധിക്കുകയാണ് ടനടുമങ്ങാെ് 
ന്്ാക്് പഞ്ായത്്. 'ലജവഗ്ാമും ലജവവധി
പ്വും' പദ്തധിയുടെ ഭാഗമായധി ടനടുമങ്ങാെ് 
ന്്ാക്് പഞ്ായത്ധിടറെ ലകവശമുള്ള 2.5 
ഏക്ർ സ്ലത്് ന്്ാക്് പഞ്ായത്് ടമ്ർ
മാരുും ഉന്ദ�ാഗസ്രുും ന്െർന്ന് സ്വന്തും മുതൽമു
െക്ധിൽ കൃഷധി ആരുംഭധിച്ചുടകാണായധിരുന്നു 
ഇതധിന് തുെക്മധിട്ടത്. ഈ സുംരുംഭും വൻ വധിജ
യമായന്താടെ തുെർപ്വർത്നങ്ങൾ ന്്ാക്് 
പ്ന്ദശും മുഴുവൻ വ�ാപധി്ധിക്ാൻ ന്്ാക്് 
പഞ്ായത്് തീരുമാനടമടുത്തു. ഇന്്ാൾ 
ന്്ാക്് പഞ്ായത്ധിടറെ ലകയ്ധിലള്ള 25 
ഏക്ർ സ്ലും സുംന്യാജധിത കൃഷധിരീതധിയുടെ 
ഒരു മാതൃകയായധി മാറധിക്ഴധിഞ്ഞു. ന്തനീച്ച ഉൾ
ട്ടെ സുംന്യാജധിത കൃഷധി രീതധികൾ, തധിരധി 
നന, ടവർട്ടധിക്ൽ ഫാമധിുംഗ്, തുള്ളധിനന, കര
ടനൽ�ഷധി, പരധിസ്ധിതധി പരധിവർത്ന 
കൃഷധിരീതധി, താറാവ്, മീൻ, പഷേധി-സമ്മധിശ്ര 
കൃഷധി യൂണധിറ്് തുെങ്ങധി ലവവധിധ�മാർന്ന കൃഷധി
രീതധികൾ ഇവധിടെ പ്ാവർത്ധികമാക്ധിയധിരധി 
ക്കുകയാണ്. താൽപര�മുള്ള കാർഷധിക സുംരും
ഭകർക്് പ്ാന്യാഗധിക രീതധികൾ കണ്ടുപഠധി
ക്ാൻ പറ്ന്ന ന്മാഡൽ ഫാമാണധിത്. ടനടുമങ്ങാ

െ് ന്്ാക്ധിടല കൃഷധി അസധിസ്ററെ് ഡയറക്ർ 
ആറെണധി ന്റാസധിടറെ ന്നരധിട്ടുള്ള ന്മൽന്നാട്ട
ത്ധിലാണ് പദ്തധി നെ്ധിലാക്ധി വരുന്നത്. 
ഈ ഫാമധിടല സുംന്യാജധിത കൃഷധി രീതധിയധിൽ 
ടവച്ചൂർ പശുക്ളുും ജമ് നാപ�ാരധി ആടുകളുും  60 
ന്കാഴധികൾ ഉള്ള യൂണധിറ്ും അന്സ്ാള കൃഷധിയുും 
ഉൾട്ടുന്നു. തന്ദേശഭരണസ്ാപനത്ധിടറെ 
വധിവധിധ പദ്തധികൾക്് ലതകൾ ഗുണന്മന്മ
ന്യാടെ തയ്ാറാക്ധി നൽകുന്ന നഴ് സറധിയുും 
ഇന്താെനുബന്ധധിച്ച് പ്വർത്ധിക്കുന്നുണ് . 8 
ലഷേും ലതകൾ ഒന്രസമയും ഉല്പാദധി്ധിച്ച് വധി
പണധിയധിടലത്ധിക്ാൻ ഈ നഴ് സറധിക്് 
കഴധിയുും. ടറയധിൻടഷൽട്ടർ, സീന്റാ എനർജധി 
കൂളധിുംഗ്  സധിസ്റും, മണ്ധിര കന്്ാസ്റ് നധിർമ്മാണ 
ന്കന്ദ്രും എന്നധിവയുും നഴ് സറധിയധിൽ സജ്ജമാ
ക്ധിയധിട്ടുണ്. ഫാമധിടറെ ലദനുംദധിന ടെലവുകൾ
ക്കുള്ള വരുമാനത്ധിടറെ മുഖ� പങ്് വഹധിക്കുന്നത് 
ഈ നഴ് സറധിയാണ്. 

ഇന്താെനുബന്ധധിച്ച് ട ന ടു മ ങ്ങ ാ െ് 
ന്്ാക്് പഞ്ായത്ധിനു കീഴധിലള്ള വധിവധിധ 
പഞ്ായത്തുകടള തരധിശുരഹധിത ഗ്ാമും ആക്കു
ന്നതധിനുള്ള പ്വർത്നങ്ങളുും ഇന്്ാൾ ഊർ
ജ്ജധിതമായധി നെന്നുവരധികയാണ്. ഇതധിടറെ 
ഭാഗമായധി അരുവധിക്ര, കരകുളും, പനവൂർ 
പഞ്ായത്തുകളധിൽ തരധിശുഭൂമധി കടണത്ധി 
കൃഷധി ആരുംഭധിക്കുന്നതധിനുള്ള പ്വർത്നങ്ങളുും 
നെക്കുന്നുണ്. വട്ട്ാറ ന്പഴുുംമൂെ് പ്ന്ദശടത് 
5 ഏക്ർ തരധിശുഭൂമധിയധിടല വാഴ, െീര, മുളക്, 
പാവൽ, ടവള്ളരധി തുെങ്ങധിയവയുടെ കൃഷധി 
എങ്ങടന തരധിശ് ഭൂമധിയധിൽ ആദായകരമായധി 
ടെയ്ാടമന്നതധിടറെ ഉത്മ ഉദാഹരണമാണധി
ത്. കൂൊടത അരുവധിക്ര പ്ീടമട്ധിക് ന്ഹാസ്റ
ലധിടറെ 1.5 ഏക്ർ, ന്വറ്ധിനാെ്  1 ഏക്ർ, 
കരകുളും ബാങ്് 1.5 ഏക്ർ, ന്വൾഡ് മാർക്റ്് 
3 ഏക്ർ എന്നധിവധിെങ്ങളധിലും തരധിശുഭൂമധി കൃഷധി 
ആരുംഭധിച്ചധിട്ടുണ്. 

 ഹരധിതന്കരളും മധിഷടറെ ലഷേ�ങ്ങളധിടലാ
ന്നായ ലജവകൃഷധി ന്പ്ാൽസാഹനും പൂർണ്
മായുും ഏടറ്ടുത്് ലജവവളവുും ലജവകീെനാ
ശധിനധികളുും ഉപന്യാഗധിച്ച് പൂർണ്മായുും ലജവ 

ലജവഗ്ളോമ��തിയതിളലക്്
ട്നടമങ്ങളോട് ള�ളോക്് 

മറനയാജ് ബധി.



ഗവതി വതിളനളോദസ�ളോര  പളോളക്�മളോയതി കടകംബശ്ീ
വധിന്നാദ സഞ്ാര ന്മഖലയധിലും കുടുുംബശ്രീ ശക്മായ സാ

ന്നധിധ�മാകാടനാരുങ്ങുന്നു. പത്നുംതധിട്ട ജധിലയധിടല പ്ധാന 
വധിന്നാദ സഞ്ാര ന്കന്ദ്രമായ ഗവധിയധില് കുടുുംബശ്രീ ജധിലാ 
മധിഷന് പ്ന്ത�ക പദ്തധി ആവധി�രധിച്ച ്നെ്ാക്കുും. പട്ടധികജാതധി 
വധികസന വകു്,് വനും വകു്,് ജധിലാ ടൂറധിസും ടപ്ാന്മാഷന് 
കൗണ്സധില് എന്നധിവയുടെ സഹകരണന്ത്ാടെയാണ ്പദ്തധി 
നെ്ാക്കുന്നത.് ഇതധിടറെ ഭാഗമായധി രണ ്മധിനധി ബസ്സുകള് വാങ്ങധി 
സര് വ്വീസ് നെത്തുകയുും ആധുനധിക സൗകര�ങ്ങളുള്ള മൂന്ന് മധിനധി 
ടറന്സ്റാറന്റുകള് ആരുംഭധിക്കുകയുും ടെയ്യുും. ഓഗസ്റ് അവസാന
ന്ത്ാടെ പദ്തധി പ്ാവര്ത്ധികമാക്ാനാണ ്കുടുുംബശ്രീ ലഷേ�
മധിടുന്നത.് 37 അയല്ക്കൂട്ട അുംഗങ്ങളായ സ്തീകള്ക് ്ഈ പദ്തധി 
വഴധി ടതാഴധില് ലഭധിക്കുും. 75 ശതമാനും സുംവരണും പട്ടധികജാതധി 
വധിഭാഗത്ധില്ട്ട്ടവര്ക്ാണ.്

ഈ വധിന്നാദ സഞ്ാര പദ്തധിയുടെ ഭാഗമായധി രണ് 

പാന്ക്ജുകളുണ്. ഭഷേണവുും താമസവുും (രണ് ദധിന 
പാന്ക്ജ്) ഉള്ട്ടെയാണ് പാന്ക്ജുകള്. അടൂരധില് നധിന്ന് 
ഗവധിയധിടലത്ധി സദേര്ശനും നെത്ധി തധിരധിടക അടൂരധില് തടന്ന 
എത്തുന്ന ഏകദധിന ടൂര് പാന്ക്ജുും അടൂരധില് നധിന്ന് ഗവധിയുും 
കുമരകവുും സദേര്ശധിച്ച് തധിരധിടക അടൂരധിടലത്തുന്ന രണ് ദധിന 
പാന്ക്ജുും. ഏകദധിന പാന്ക്ജധിടറെ ഭാഗമായുള്ള ബസ് 
സര് വീസ് അടൂരധില് നധിന്ന് ടകാടുമണ്, അുംഗമൂഴധി, ടകാച്ചു പ് 
വഴധി ഗവധിയധിടലത്തുും. വണധിട്രധിയാര്, മുണക്യും വഴധി 
തധിരധിടക അടൂരുും എത്തുും. ട്ക്ധിങ്, ജുംഗധിള് സഫാരധി, വന�
മൃഗ നധിരീഷേണും, പഷേധി നധിരീഷേണും എന്നധിവയുും പാന്ക്
ജധിടറെ ഭാഗമാണ്.  ഒരു ദധിന പാന്ക്ജധിന് ഒരാള്ക്് 2000 
രൂപയാണ് തുക. രണ് ദധിനടത് പാന്ക്ജധിനായധി 4000 രൂപ 
നല്കണും. 24 സീറ്കളുള്ള മധിനധി ബസധിനായധി ജധിലാ മധിഷന് 
ടെന്ഡര് നല്കധി കഴധിഞ്ഞു.
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ദബ്മാകപ് പഞ്മായത്ിചന് 
ബകയ്ിലള്ള 25 ഏകര 
സ്ലം സംദയമാജിത 
കൃഷിരീതിയുചട ഒരു 
മമാതൃകയമായി മമാറികഴി
ഞ്ഞു. ദതനീച് ഉള്ചപ്ചട 
സംദയമാജിത കൃഷി 
രീതികള്, തിരി നന, 
ചവരട്ടികല് ഫമാമിംഗപ്, 
തുള്ളിനന, കരചനല്�
ഷി, പരിസ്ിതി പരിവര
ത്ന കൃഷിരീതി, 
തമാറമാവപ്, മീന്, പക്ഷി
-സമ്ിശ് കൃഷി യൂണിറ്പ് 
തുടങ്ങി ബവവിധ്യമമാരന് 
കൃഷിരീതികള് ഇവിചട 
പ്രമാവരത്ികമമാകിയിരി
ക്കയമാണപ്

രീതധിയധിൽ ഒരു പ്ന്ദശും മുഴുവൻ കൃഷധി നെ്ധി
ലാക്ാൻ യ�ധിക്കുകയാണ് ടനടുമങ്ങാെ് 
ന്്ാക്്. ന്്ാക്് പഞ്ായത്് പ്സധിഡറെ് 
ബധിജുവധിടറെ ന്നതൃത്വത്ധിലാണ് പ്വർത്ന 
ങ്ങൾ നെന്നുവരുന്നത്. ഈ സുംരുംഭും ഇന്്ാൾ 
ഒരു ലജവകൃഷധി പരധിശീലന ന്കന്ദ്രമായധി മാറധി
യധിരധിക്കുകയാണ്. ഹരധിതന്കരളും മധിഷടറെ മാ
തൃകാലജവഗ്ാമമായധി ഇതധിടന മാറ്കയാണ്  
ന്്ാക്് പഞ്ായത്്. ലജവഗ്ാമത്ധിൽ 
ഇതധിനകും 339 ഗ്രൂപ്പുകൾ രജധിസ്റർ ടെയ്്  ലജ
വകൃഷധിയധിൽ പരധിശീലനും ന്നെധി 
കൃഷധിടെയ്തുവരുന്നു. ലജവകൃഷധി നഷ്മാണ് 
എന്ന പ്ൊരണും ടതറ്ാടണന്ന് ഇവധിെടത് 
പ്വർത്നങ്ങളധിൽ നധിന്ന് മനസ്ധിലാക്ാും. 

'സമൃദ്ധി' എന്ന ന്പരധിൽ ലജവകീെ നധിയ
ന്തണ മധിശ്രധിതും ഉൾട്ടെയുള്ളവ വധിപണന
ത്ധിനായധി ലജവ ഗ്ാമും ഉല്പാദധി്ധിക്കുന്നുണ്. 
ലജവ ഉല്പന്ന വധിപണന ന്കന്ദ്രും ഹരധിതന്കരളും 

മധിഷടറെ ഒന്നാും വാർഷധികന്ത്ാെനുബന്ധധിച്ച് 
ഉദ്ഘാെനും ടെയ്് പ്വർത്ധിച്ചുവരുന്നു. 'ലജ
വഗ്ാമും ലജവ വധിപ്വും:വലും നധിറ 2018' 
എന്ന പദ്തധിയധിലൂടെ ന്്ാക്് പഞ്ായത്ധി
ടറെ പരധിധധിയധിലള്ള കുടുുംബശ്രീ കൂട്ടായ്മയധിലൂടെ 
എലാ വീട്ടധിലും ലജവ പച്ചക്റധികൃഷധിയുും പൂ�
ഷധിയുും ഓണും ലഷേ�മാക്ധി ഒരുക്കുന്നു. 17 
കർഷകർക്് ന്ജാലധി നൽകുവാൻ ലജവ ഗ്ാ
മത്ധിന് കഴധിഞ്ഞു. ന്്ാക്് പഞ്ായത്ധിനുള്ളധി
ടല 15000 ത്ധിലധധികും വരുന്ന വീടുകളധിൽ 
ലജവകൃഷധിയുടെ സന്ദേശും എത്ധിച്ചുും ടനടുമ
ങ്ങാെ് ന്്ാക്് തന്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളുടെ 
കൂട്ടത്ധിൽ ന്വറധിട്ട സ്ാനും ന്നെധിയധിരധിക്കുക 
യാണ്. ഹരധിതന്കരളും മധിഷൻ വധിഭാവനും ടെ
യ്യുന്ന ഹരധിതന്കരളും ആശയത്ധിടറെ സാഷോ
ത്ക്ാരത്ധിനായധി യ�ധിക്കുന്ന ഇത്രും നല 
മാതൃകകൾ മറ് സ്ാപനങ്ങള്ക്കുും അനുകര
ണീയമാണ്.

ന്ലഖകന് ഹരധിതന്കരളും 
മധിഷനധില് പ്ധിക് 
റധിന്ലഷന്സ് ഓഫീസറാണ്



ഭാസ്കരന് മാഷധിടറെ വരധികള് മലയാളധി മനസ്സു
കളധില് മായാവധികാരമായധി പതധിഞ്ധിരധിക്കു

ന്നു. ഈ മലയാളഭൂമധികയധില് ന്കറധിക്ധിെക്ാ
ടനാരധിെും - സുരഷേധിതമാടയാരു വീെ് - ഏടതാരാളുും 
വളടര ആഗ്ഹധിക്കുടന്നാരു കാര�മാണ്. 
ഇനധിയുും സ്വന്തമായധി ഭൂമധിയധിലാത്വരുും ഭൂമധിയു
ണായധിട്ടുും താമസധിക്ാന് തക്തായ വീെധിലാത്
വരുും നമ്മുടെയധിെയധില് ഉണ് എന്ന യാഥാ
ര്ത്ഥ�ും തധിരധിച്ചറധിടഞ്ാരു സര്ക്ാരാണ്  
ന്കരളും ഭരധിക്കുന്നത്. ആ തധിരധിച്ചറധിവധില് നധിന്നു
ടകാണാണ് ജീവധിതത്ധിടറെ സര് വ്വതലപെര്ശധി
യായ നാല ന്മഖലകളധിലമായധി പ്വര്ത്നനധിര 
തമായധിരധിക്കുന്ന നാല മധിഷനുകളധില് പ്ധാനട്
ട്ട ലലഫ് മധിഷടറെ ലഷേ�ങ്ങളധിന്ലക്് സര്ക്ാ
ര് മുന്ന്നാട്ടു ന്പാകുന്നത്.

നല വീടെന്ന ആഗ്ഹും പാതധിവഴധിയധില് മു
റധിഞ്ഞുന്പായ ഒരുപാെ് മനുഷ�ര് നമുക്് ചുറ്ധില
മുണ്. പല പദ്തധികളധിലും ടപടുത്ധി സര്ക്ാര് 
നല്കധിയ ഭവനനധിര്മ്മാണസഹായും പല പ്തധി

കൂലസാഹെര�ങ്ങളാല് മതധിയാകാടത വരുന്്ാ
ള് വീടുപണധി മുെങ്ങധിന്്ായ ദരവസ്. അങ്ങടന
ടയാരാളായധിരുന്നു ലശലകുമാരധിയുും.

ന്കാട്ടയും ജധിലയധിടല പുതു്ള്ളധി ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്ധിടല പതധിടനട്ടാും വാര്ഡധില് ടകാെീ്റ
്ധില് വീട്ടധില് താമസധിക്കുന്ന ലശലകുമാരധിയുടെ 
ഏറ്വുും വലധിയ സ്വപ്നമായധിരുന്നു സ്വന്തമായധി 
അെച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീെ്. ഭര്ത്ാവുും അമ്മായധി 
അച്നുും രണ് ടപണ്മക്ളുും അെങ്ങുന്ന കുടുുംബും. 
ന്മസ്തധിരധി്ണധിക്ാരനായ ഭര്ത്ാവ് ന്ജാലധിസ്
ലത്തുണായ അപകെത്ധില് പരധിന്ക്റ്് 3 വര്ഷ
ന്ത്ാളും കധിെ്ധിലായധിരുന്നു. പധിന്നീെ് കഠധിന
മായ പണധികടളാന്നുും ടെയ്ാന് പറ്ാടതയായധി. 
െധികധിത്ടെലവുകളുും നധിത�ടെലവുകളുും എലാും 
ലശലകുമാരധിയുടെ ഭവനും എന്ന സ്വപ്നടത് 
അകറ്ധി നധിര്ത്ധി.

2010 ല് പഞ്ായത്ധിടറെ സഹായത്ാല് 
3 ടസറെ് വസ്തു വാങ്ങാന് കഴധിഞ്ന്്ാള് സ്വപ്ന
ത്ധിനു വീണ്ടുും െധിറകു മുളച്ചു. പുതു്ള്ളധി ഗ്ാമപ

നളോളതിളകരത്തിട്റെ 
നളോടെതിട്ലനതിട്ക്ളോരു...അര്ഹതട്പ്ടെവര്ക്്

രമാജപ് ദമമാഹനും 
ബശലകുമമാരിയും 
മകളും തങ്ങളുചട 

സ്വപ്ം സഫലമമായതിചന് 
സദന്തമാഷത്ിലമാണപ്.  

ഈ ഓണനമാളു
കളില് അവരുചട 

സദന്തമാഷം 
ഇരട്ടിയമാകി 

ബലഫപ്.

ശശലകുമയാരധിയുതട സ്പ്നഭവനത്ധിന് 
ശലഫ് മധിഷനധിലൂതട സയാക്യാെ്കയാരതും

സധി.എന്. സുബയാഷ്വീട്
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ലലഫ് മതിഷൻ - ഇതുവട്ര
ഒനയാതും ഘട്തും

 ലലഫ് മധിഷൻ പദ്തധിയുടെ ഒന്നാും ഘട്ടമായ പൂർത്ധിക
രധിക്ാത് ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്ീകരണത്ധിന് ലഷേ�മധിട്ടധിരുന്ന 
ഭവനങ്ങളുടെ എണ്ും 54,960 ആയധിരുന്നു. ഇതധിൽ 2018 ജൂലല 
27 വടര പൂർത്ീകരധിച്ച ഭവനങ്ങളുടെ എണ്ും 44,997.  ബാക്ധി 
9963 വീടുകള് 2018 ആഗസ്റ് 31 -നകും പൂർത്ധികരധിക്കുന്നതധി 
നാണ് ലഷേ�മധിട്ടധിട്ടുള്ളത്.
രണയാതുംഘട്തും 

2018-19 വർഷത്ധില് ലലഫ് മധിഷടറെ രണാുംഘട്ടമായ 
ഭൂമധിയുള്ള ഭവനരഹധിതർക്് ഭവനധനസഹായും നൽകുന്ന പ്
വർത്നത്ധിൽ ആടക 2,48,829 ഗുണന്ഭാക്ാക്ളാണ് ഉൾ
ട്ടുന്നത്.  ഇതധിൽ തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് അും
ഗീകരധിച്ച് പ്സധിദ്ീകരധിച്ച ഗുണന്ഭാക്തൃ പട്ടധികയധിലള്ള 1,75,138 
ഭൂമധിയുള്ള ഭവനരഹധിതരുും ബാക്ധി PMAY നഗരപ്ന്ദശ ഗുണ
ന്ഭാക്ാക്ളുമാണുള്ളത്. ഈ രണാുംഘട്ട പദ്തധി ഗുണന്ഭാക്ാ
ക്ളധിൽ 1,66,342 ന്പർ ഗ്ാമപ്ന്ദശങ്ങളധിലള്ളവരുും  82,487 
ന്പ ർ നഗരപ്ന്ദശങ്ങളധിലള്ളവരുമാണ്.  എലാ തന്ദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളധിലും ഈ ഗുണന്ഭാക്ാക്ളുടെ ന്രഖകൾ ഗുണ
ന്ഭാക്തൃ സുംഗമങ്ങൾ വഴധിയായധി പരധിന്ശാധധിച്ച് അ ർഹരായവർ
ക്് ധനസഹായും നൽകുന്ന നെപെധി പുന്രാഗമധിക്കുന്നു. 

ഇവരുടെ പട്ടധിക ശരധിയായ സുരഷോ സുംവധിധാനങ്ങന്ളാടെ 
സൂഷേധിക്കുന്നതധിനുും അവർക്കുള്ള ഫണ് ന്വഗത്ധിൽ ലഭ�മാക്കു
ന്നതധിനുും ഡധിജധിറ്ൽ സുംവധിധാനും ഒരുക്ധിയധിട്ടുണ്. ഇത്  
https://lifemissionmis.kerala.gov.in/ എന്ന URLൽ ലഭ�മാണ്. 
എലാ തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുും ഈ സുംവധിധാനമാ
ണ് ഇനധി ഉപന്യാഗട്ടുന്ത്ണത്.

രണയാതുംഘട്പദ്ധെധിയുതട പുറരയാഗെധി 
(27.07.2018 വടരയുള്ളത്)

തന്ദേശ സ്ാപനവുമായധി കരാറധിൽ 
ഏർട്ട്ട  ഗുണന്ഭാക്ാക്ളുടെ എണ്ും    29573
ആദ� ഗഡു തുക ലക്റ്ധിയവർ   16070 
രണാും ഗഡു തുക ലക്റ്ധിയവർ   1641
മൂന്നാും ഗഡു തുക ലക്റ്ധിയവർ   287
നാലാും ഗഡു തുക ലക്റ്ധിയവർ   28
ആടക പൂർത്ധിയായ ഭവനങ്ങൾ   50

മൂനയാതും ഘട്തും 
ലലഫ് മധിഷടറെ മൂന്നാുംഘട്ടത്ധിൽ ഭൂരഹധിത ഭവനരഹധിത

രായ ഗുണന്ഭാക്ാക്ളുടെ പുനരധധിവാസ പ്വർത്നമാണ് 
ലഷേ�മാക്ധിയധിട്ടുള്ളത്. 3,37,416 ഗുണന്ഭാക്ാക്ളാണ് 
ഇതധിനായധി ഗ്ാമസഭകൾ അുംഗീകരധിച്ച പട്ടധികയധിലള്ളത്. ഈ 
പട്ടധികയുടെയുും വധിശദപരധിന്ശാധനയുും ഏറ്വുും അർഹരായവർ
ക്് ആദ�ും വീടു ലഭധിക്ത്ക്വധിധും മുൻഗണനാ ്മും നധിശ്ച
യധിക്ലും നെന്ത്ണതുണ്. 2018-19ടല ലഷേ�ും ഓന്രാ ജധില
യധിലും ലപലറ്് അെധിസ്ാനത്ധിൽ ഓന്രാ ഭവന സമുച്ചയങ്ങള് 
നധിർമ്മധിക്കുകയുും അതധിന്നാെനുബന്ധധിച്ച് ഗുണന്ഭാക്ാക്ളുടെ 
സാമൂഹധിക ശാക്ീകരണ പ്വർത്നത്ധിനുള്ള മാതൃക വധിക
സധി്ധിക്കുകയുമാണ്. 

ലപലറ്് ഭവന സമുച്ചയ നധിർമ്മാണപ്വൃത്ധി ആരുംഭധിക്കുന്ന
തധിന്ലക്ായധി സർക്ാർ അുംഗീകൃത ഏജൻസധികളധിൽ നധിന്ന് 
ന്പ്ാജക്് മാന്നടമെറെ് കൺസള്ട്ടൻസധികടള കടണത്ധി നധിയ
മധിക്കുന്നതധിനായധി ടെണർ ഷേണധിച്ചധിട്ടുണ്. 

ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നധിർമ്മാണും 2018 നവുംബര് 1-നകും 
തുെങ്ങുന്നതധിനാണ് മധിഷൻ ലഷേ�മധിടുന്നത്. 

ഞ്ായത്ധിടറെ അഞ്ാും വാര്ഡധിലാണ് വസ്തു 
വാങ്ങധിയത്. പള്ളും ന്്ാക്ധിടറെ 2010-11 ടല 
ഐ.എ. ലവ ഭവനനധിര്മ്മാണ പദ്തധി പ്കാരും 
വീെ് അനുവദധിച്ചു. ഒരു ലഷേും രൂപ അനുവദധിച്ച
തധില് നധിന്ന് 3 ഗഡുക്ളായധി 86125 രൂപ ലക്
റ്ധി. വീെധിടറെ ഭധിത്ധി കട്ടധിളനധിര്ായധി. പ്ധാന 
ന്റാഡധില്നധിന്ന് ഏകന്ദശും 200 മീറ്ര് വാഹന
സഞ്ാരമധിലാത് വഴധിയധില്ക്കൂെധി നധിര്മ്മാണ 
സാമഗ്ധികള് ചുമന്നാണ് പണധിസ്ലടത്ത്ധി
ച്ചധിരുന്നത്. ചുമട്ടു കൂലധിയുും പണധിക്കൂലധിയുും വര്ദ്ധി
ച്ചന്്ാള് കടുത് സാ്ത്ധിക ബാധ�തയുണാ
യധി നധിര്മ്മാണും നധിലച്ചു. സ്വപ്നത്ധിടറെ നധിറും 
വീണ്ടുും മങ്ങധി.

2017-ല് ന്കരള സര്ക്ാരധിടറെ ലലഫ് 
മധിഷടറെ ഒന്നാും ഘട്ടമായ പൂര്ത്ീകരധിക്ാത് 
ഭവനങ്ങളുടെ പൂര്ത്ീകരണും പദ്തധിയുടെ ലധി
സ്റധില് ഉള്ട്ട്ടുടവന്നറധിഞ്ന്്ാള് അവര്ക്് 
സന്ന്താഷമാടയങ്ധിലും ബാക്ധി ലഭധിക്ാനുള്ള 

55,500 രൂപ ടകാണ് വീെ് പണധി എങ്ങടന തീ
ര്ക്കുടമന്ന  ആശങ്യായധി. എന്നാല് ജനപ്തധി
നധിധധികളുടെയുും ഉന്ദ�ാഗസ്രുടെയുും ഇെടപെ
ലധിടറെ ഫലമായുും പയ്്ാെധി എഞ്ധിനീയറധിുംഗ് 
ന്കാടളജധിടല നാഷണല് സര് വ്വീസ് സ്കീും യൂണധി
റ്ധിടറെ ന്പ്ാഗ്ാും ഓഫീസറുും വധിദ�ാര്ത്ഥധികളുും 
ശ്രമദാനും നെത്ധിയുും ഭവനനധിര്മ്മാണത്ധിന് 
ആവശ�മായ തുക സമാഹരധിച്ചുും ലശലകുമാരധിയു
ടെ സ്വപ്നത്ധിനു പധിന്തുണ നല്കധി. ന്മസ്തധിരധിയായ 
ഭര്ത്ാവ് രാന്മൊഹന് സുഖമധിലാതധിരു ന്നധിട്ടുും 
ഭവന നധിര്മ്മാണത്ധില് സജീവമായധി നധിന്നതധിനാ
ല് പണധി എളു്ത്ധില് തീര്ക്ാന് സാധധിച്ചു. 
എലാവരുടെയുും കൂട്ടായ ഫലമായധി 2018 മാര്ച്ച് 31 
ന് തടന്ന വീെ് ന്മല്ക്കൂരയധിട്ടു വാസന്യാഗ�മാക്ധി. 
ഇന്്ാള് രാജ് ന്മാഹനുും ലശലകുമാരധിയുും മക്ളുും 
തങ്ങളുടെ സ്വപ്നും സഫലമായതധിടറെ സന്ന്താഷ
ത്ധിലാണ്.  ഈ ഓണനാളുകളധില് അവരുടെ 
സന്ന്താഷും ഇരട്ടധിയാക്ധി ലലഫ്.

എല്ലമാവരുചടയും കൂട്ടമായ 
ഫലമമായി 2018 മമാരച്പ് 
31 നപ് തചന് വീടപ് 
ദമല്ക്കൂരയിട്ടു 
വമാസദയമാഗ്യമമാകി..

ന്ലഖകന് 
ലലഫ് മധിഷന് ന്കാട്ടയും 
ജധില ന്കാര്ഡധിന്നറ്റാണ്. 
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ഭഷേ�സുരഷേയ് ടക്ാ്ും തടന്ന സുരഷേധിത 
ഭഷേണുംകൂെധി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലഷേ�

ന്ത്ാടെയാണ് ഹരധിതന്കരളും പദ്തധി പ്വർ
ത്ധിച്ചുവരുന്നത്.  വൃത്ധിയുും ടവള്ളവുും വധിളവുും 
വീടണടുക്കുകയാണധിവധിടെ.  ഏടതാരു സുംസ്കാ
രത്ധിടറെയുും അെധിത്റ എന്നുപറയുന്നത് കൃഷധി
തടന്നയാണ്.  കാലഗതധിയധിൽ നമ്മുടെ തനതു
വധിളകൾ  നമ്മളധിൽ നധിന്നുും  എടുത്തുമാറ്ട്ടു 
കടയാ നഷ്ട്ടുകടയാ ടെയ്ന്്ാൾ നമുക്്  
ലകന്മാശും വന്നത് ഒരു കാർഷധിക സുംസ്കാരും
തടന്നയാണ്. പര്രാഗത ഇനങ്ങൾ മാറധി 
അതയുത്പാദനന്ശഷധിയുള്ള ഇനങ്ങൾ ഉപന്യാ
ഗധിച്ച് കൃഷധി ആരുംഭധിച്ചന്്ാൾ ഉത്പാദനും വർ
ദ്ധിടച്ചങ്ധിലും പരധിണത ഫലങ്ങൾ വളടര തധിക്
മായധിരുന്നു.  രാസവളങ്ങളുടെ ആവശ�കത 
കൂെധിവരധികയുും ന്രാഗങ്ങളുും കീെങ്ങളുും കെന്നുകൂ
ടുകയുും ടെയ്തു.  ഉത്പാദനടച്ചലവുും ് മാതീതമാ
യധി വർദ്ധിച്ചു.  

പര്രാഗത വധിളകൾക്്  സവധിന്ശഷതകൾ 
പലതാണ്.  ഒരു പ്ന്ത�ക ലജവ ആവാസവ�

വസ്യധിൽ ജന്മുംടകാണതധിനാല് അവയുടെ 
കീെന്രാഗ പ്തധിന്രാധന്ശഷധി മധികച്ചതാണ്.  
അതയുത്പാദന ഇനങ്ങടള അന്പഷേധിച്ച് ന്പാഷ
കസമ്പുഷ്വുമാണ്.  ഉത്പാദനടച്ചലവ്  വളടരക്കു
റവുും.  ഇത്രും വധിളകളധിൽതടന്ന ഏറ്വുും മധികച്ച 
ഉത്പാദനമുള്ളവ കടണത്ധിക്ഴധിഞ്ാൽ കൃഷധി
കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്ാടമന്ന ആശയമാണ് 
“ലപതൃക ടനൽവധിത്് ഗ്ാമപദ്തധി”യുടെ ഉദ്ഭ
വത്ധിന് കാരണും.  കൃഷധിവകു്് ഈ വർഷും 
ആദ�ുംതടന്ന വധിത്് ബാങ്് എന്ന ഒരു ആശയും
കൂെധി ഹരധിതന്കരളും പദ്തധിയുടെ ഭാഗമായധി 
ആവധിഷ് കരധിക്കുകയുണായധി.  അതായത് ഗന്വ
ഷണന്കന്ദ്രങ്ങളധിൽ വധികസധി്ധിടച്ചടുത്ധിട്ടുള്ള 
അതയുത്പാദന ന്ശഷധിയുള്ള നാെൻ ഇനങ്ങൾ 
കർഷകരുടെ ഇെയധിൽകൂെധി പ്െരധി്ധിച്ച് ടപാതു
ജനങ്ങളധിടലത്ധിക്കുക എന്നതാണ്  വധിത്തു ബാ
ങ്ധിടറെ ആശയും.  ഈ ഒരു ആശയുംകൂെധി മുൻനധിർ
ത്ധിടക്ാണായധിരുന്നു കൃഷധിവകു്് പധിലധിന്ക്ാെ്  
ഗ്ാമപഞ്ാത്ധിടറെയുും ന്കരള കാർഷധിക സർവ
കലാശാലയുടെ കാസർന്ഗാഡുള്ള പധിലധിന്ക്ാെ്  

ലപതൃക ട്നൽവതിത്തുകള്ക്ളോയതി
ഒരു ഗ്ളോമകം

വധിഷ്ണു എസ്.പധി

രമാജദമനി, ദതവര, 
ചകമാച്ചുവിത്പ്, ചെമാകിരി

യമാന്, അരികിരമായി, 
രസഗമാേം, രമാജകയമ, 

ജപ്മാന്വയലറ്പ്, െിദത്നി, 
ചതമാണ്ണൂറമാന്, സ്വരണ്ണമല്ലി, 

തവളകണ്ണന് തുടങ്ങി 
15 ബപതൃക 

ചനല്വിത്തുകളമാണപ് 
പമാടദശഖര സമിതിയിചല
കരഷകചരചകമാണ്പ് കൃഷി 

ചെയ്ിപ്ിച്തപ്. 
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ന്മഖലാ കാർഷധിക ഗന്വഷണ ന്കന്ദ്രത്ധിടറെയുും 
ന്നതൃത്വത്ധിൽ പധിലധിന്ക്ാെ് കൃഷധിഭവൻ പരധിധധി
യധിൽ ആരുംഭധിച്ച ലപതൃക ടനൽവധിത്് ഗ്ാമും 
പദ്തധി.  പധിലധിന്ക്ാെ് പ്ാന്ദശധിക ഗന്വഷണ
ന്കന്ദ്രത്ധിടല ടപ്ാഫസർ ന്ഡാ. വനജ. െധി. 
യാണ് പദ്തധി പ്വർത്നങ്ങൾക്്  ന്വണധി 
ലപതൃക ടനൽവധിത്തുകൾ സുംഘെധി്ധിച്ചത്. 

കഴധിഞ് 18 വർഷക്ാലമായധി ഗന്വഷണ
ന്കന്ദ്രും ന്ശഖരധിക്കുകയുും സുംരഷേധിക്കുകയുും വധി
ശകലനും ടെയ്തുവരുന്നതുമായ ഉത്രന്കരളത്ധി
ടല 75-ഓളും നാെൻ ടനലധിനങ്ങളുടെ കർഷക 
പങ്ാളധിത് സുംരഷേണവുും വധിത്് ഉത്പാദനവുും 
വധിതരണവുും ആയധിരുന്നു ലപതൃക ടനൽവധിത്് 
ഗ്ാമും പദ്തധിയുടെ ഉന്ദേശ�ും.  ഗന്വഷണന്കന്ദ്രും 
സുംരഷേധിച്ചു വരുന്ന ഈ ഇനങ്ങളുടെ വധിത്്, 
വലധിയന്താതധിൽ കൃഷധി ടെയ്യുന്നതധിനായധി പഞ്ാ
യത്ധിടല ടതരടഞ്ടുത് കർഷകർക്് 
നൽകധി, പഞ്ായത്ധിടറെയുും കൃഷധിഭവടറെയുും 
സഹായസഹകരണന്ത്ാടെ സുംരഷേധിച്ച്, വധി
ത്തുത്പാദനും നെത്ധി, ഭാവധിയധിൽ വർഷത്ധി
ടലാരധിക്ൽ നാെൻ ടനൽവധിത്്  ന്മള സുംഘെധി
്ധിച്ച് ആവശ�മുള്ള കർഷകർക്്  വധിതരണും 
ടെയ്യുന്നതധിനാണ്  ലഷേ�മധിടുന്നത്.  

ഓന്രാ വർഷവുും 15-ഓളും ഇനങ്ങളുടെ 
വധിത്് ഗന്വഷണന്കന്ദ്രും പഞ്ായത്ധിന് 
ലകമാറധി, വരുന്ന 5 വർഷത്ധിനുള്ളധിൽ പഞ്ാ
യത്ധിടന ലപതൃക ടനൽവധിത്് ഗ്ാമമാക്ധി 

മാറ്ക എന്ന വധിശാലമായ ലഷേ�ും കൂെധി ഇതധിനു 
പധിന്നധിലണ്. 

രാജന്മനധി, ന്തവർ, ടകാച്ചുവധിത്്, ടൊക്ധി
രധിയാൻ, അരധിക്ധിരായധി, രസഗാദും, രാജകയമ, 
ജ്ാൻവയലറ്്, െധിന്ത്നധി, ടതാണ്ണൂറാൻ, സ്വ
ര്ണ്മലധി, തവളക്ണ്ൻ തുെങ്ങധി 15 ലപതൃക
ടനൽ വധിത്തുകളാണ് പാെന്ശഖര സമധിതധിയധിടല
കർഷകടരടക്ാണ് കൃഷധി ടെയ്ധി്ധിച്ചത്. 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ധിടറെ പ്ാൻ ഫണ്ടുും ലജവലവ
വധിധ� ന്ബാർഡധിടറെ ഫണ്ടുും ഏന്കാപധി്ധിച്ചാണ് 
കർഷകർക്്  ന്വണ ധനസഹായും നൽകധിയത്. 
പര്രാഗത വധിത്ധിനങ്ങളായതുടകാണ്ടുതടന്ന 
കീെന്രാഗാ്മണങ്ങൾ തീടര കുറവായധിരുന്നു. 
പൂർണ്മായുും ലജവരീതധികൾ അവലുംബധിച്ചു 
ടകാണായധിരുന്നു കൃഷധിരീതധികൾ. സങ്രയധിനും 
വധിത്ധിനങ്ങടള അന്പഷേധിച്ച് നാെൻ വധിത്ധിന
ങ്ങളുടെ പ്ന്ത�കത ലജവരീതധിയധിൽ നല 
വധിളവ്  ലഭധിക്കുടമന്നതുതടന്നയാണ്. 

അടുത് വർഷും പഞ്ായത്ധിടല മറ് പാെ
ന്ശഖരങ്ങളധിന്ലക്കുും പദ്തധി വ�ാപധി്ധിക്കുവാനാ
ണ്  ലഷേ�മധിട്ടധിരധിക്കുന്നത്. കൂൊടത കൂടുതൽ 
ഇനും വധിത്തുകൾ രണാും വർഷും വധിതരണും 
ടെയ്യുന്നതധിനുും ഇത്രത്ധിൽ കൃഷധിയധിെങ്ങൾ 
തടന്ന വധിത്തുബാങ്ായധി സുംരഷേധിക്ട്ടുന്നതധി
നുമാണ് ഹരധിതന്കരളും പദ്തധിയുടെ ഭാഗമായു
ള്ള സുജലും സുഫലും കൃഷധി ഉപമധിഷനധിലൂടെ കൃ
ഷധിവകുപ്പുും ഗ്ാമപഞ്ായത്തുും ലഷേ�മധിടുന്നത്. 

ന്ലഖകന് ഫാും ഇന്ഫര്ന്മഷന് 
ബയൂന്റായധില് അഗ്ധികള്ച്ചറല് 
ഓഫീസറാണ്
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ജനകീയ പങ്ാളധിത്ത്ധിടറെ മാതൃകാപരമായ 
െരധിത്ും തീർത്തുടകാണ് നഗരമാലധിന� സും

സ് കരണത്ധിന് പുതുവഴധി തീർത്ധിരധിക്കുകയാ
ണ് വെകര നഗരസഭയുടെ  'ക്ീൻസധിറ്ധി  ഗ്ീൻ
സധിറ്ധി - സീന്റാന്വസ്റ് വെകര'  പദ്തധി. ഹരധിത 

ന്കരളും മധിഷടറെ  മാലധിന�സുംസ് കരണ ഉപമധി
ഷൻ മാർഗ്ഗനധിർന്ദേശങ്ങൾ  അഷേരാർത്ഥത്ധില് 
നെ്ധിലാക്ധി  മറ് തന്ദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങൾക്് മാതൃകയാവുന്ന പ്വർത്നങ്ങളാണ് 
' ഹരധിയാലധി ഹരധിതകർമ്മന്സന 'യുടെ  ന്നതൃ

ജനപ�ളോളതിത്ത്തി�ട്ട മളോലതിനഷ്യസകംസ ്കരണത്തിട്റെ 

വടകരട്പരുമ 
ഹരതിയളോലതി ഹരതിതകര്�ളസന

ടധി.പധി. ബധിജു
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ത്വത്ധില് വെകരയധില് നെക്കുന്നത്. കുടുുംബശ്രീ 
സുംവധിധാനത്ധില് നധിന്നുും ഇറെർവയു നെത്ധി 
ടതരടഞ്ടുക്ട്ട്ട  അുംഗങ്ങളാണ്  ഹരധിത
കർമ്മന്സനയധിടല  ടപ്ാജക്റ് എക് സധികയൂട്ടീവ് 
ആയധി ഓന്രാ വാർഡധിലും പ്വർത്ധിക്കുന്നത്.

ഏടതാരു പദ്തധിയുടെയുും ആത�ന്തധിക 
വധിജയും എന്നു പറയുന്നത് ജനപങ്ാളധിത്ത്ധി
ലൂടെ പദ്തധി നെ്ധിലാക്കുന്്ാഴാണ്. വെകര 
നഗരസഭയധിടല  മാലധിന� സുംസ്കരണ പ്വർത്
നും തധികച്ചുും  ജനപങ്ാളധിത്ന്ത്ാടെയാണ് 
നെ്ധിലാക്കുന്നത്. വാർഡുതലങ്ങളധില് ടമാത്ും 
വീടുകടള 40 വീതമുള്ള ക്സ്ററുകളാക്ധി തധിരധിച്ച് 
ഓന്രാ ക്സ്ററധിനുും  ഒരു ക്സ്റർ ലീഡർ, അന്ദേഹ
ടത് സഹായധിക്ാൻ  5 ന്പരുള്ള ശുെധിത്വ
ന്സന, വാർഡുതല പ്വർത്നങ്ങൾ ഏന്കാപധി
്ധിക്ാൻ  ഒരു ഗ്ീൻ വാർഡ് ലീഡർ, നഗരസഭാ 
തല പ്വർത്ന ഏന്കാപനത്ധിന് മുൻസധി്ല് 
തല ന്മാണധിറ്റധിുംഗ് സമധിതധി എന്നധിവ പ്വർത്ധി
ക്കുന്നു.

ഈ സുംവധിധാനടത് ഉപന്യാഗട്ടുത്ധി
യാണ് 53 ന്പരുള്ള ഹരധിതകർമ്മന്സന മൂന്ന് 
ഗ്രൂപ്പുകളായധി തധിരധിച്ച് ഒരു ദധിവസും 2 വാർഡുക
ളധിടല  അലജവ മാലധിന� ന്ശഖരണും പൂർത്ീ
കരധിക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടധി തയ്ാറാക്ധിയ മാലധിന� 
ന്ശഖരണകലണർ പ്കാരമാണ്  2018 ജനുവരധി 
1 മുതല് മാലധിന�ന്ശഖരണ പ്വർത്നും ആരും
ഭധിച്ചത്. ജനുവരധി മാസത്ധില്  പ്ാസ്റധിക് ക�ാരധി 
ബാഗുകൾ, ടഫ�വരധിയധില് ന്പ്റുകൾ, മാർച്ച് 
മാസത്ധില് ഗ്ാസുകൾ, ഏപ്ധിലധില് ഇ-ടവയ്സ്റ്, 
ടമയ് മാസത്ധില് പ്ാസ്റധിക് കു്ധികള്, ജൂൺ 
മാസത്ധില് ടെരു്് തുെങ്ങധിയവ ന്ശഖരധിച്ച് 
ഹരധിതകർമ്മന്സനാുംഗങ്ങടള ഉപന്യാഗധിച്ച് 
തരുംതധിരധിച്ച് റീ ലസക്ധിുംഗ് ടസറെറധിന്ലക്് 
അയയ്ക്കുന്ന പ്വർത്നങ്ങൾ ഇതധിനകും  നെന്നു 
കഴധിഞ്ഞു. ന്വർതധിരധിച്ച്  61810 കധിന്ലാ 
കു്ധിച്ചധില്ലുകൾ, 4930 കധിന്ലാ ടപറ്്  ന്ബാട്ടധില
കൾ,  5830 കധിന്ലാ പ്ാസ്റധിക് ക�ാരധിബാഗുകൾ,  
610 കധിന്ലാ പ്ാസ്റധിക് കു്ധികൾ,  6760 കധിന്ലാ 
ബധിയർകു്ധികൾ, 3373 കധിന്ലാ ഇ-ടവയ്സ്റ്, 
400 കധിന്ലാ ന്പ്ര്, 3204 കധിന്ലാ മറ്് തരും 
പ്ാസ്റധിക്കുകൾ, 500 കധിന്ലാ ഹാർഡ് ന്ബാർഡ് 
എന്നധിവ നഗരസഭ കരാറധില് ഏർട്ട്ട ഏജൻ
സധിക്് വധിറ്തധിലൂടെ 3 ലഷേന്ത്ാളും രൂപ  
അധധിക വരുമാനമായധി  ഹരധിതകർമ്മ ന്സനയ്ക് 
ലഭ�മായധി. വീടുകളധില് നധിന്നുും  സ്ാപനങ്ങളധില് 
നധിന്നുും  യൂസർഫീ ഇനത്ധില്  നാളധിതുവടര  41 
ലഷേും രൂപ ന്ശഖരധിക്ാൻ കഴധിഞ്ഞു. 8000 രൂപ 
ഓന്രാ ഹരധിതകർമ്മന്സനാുംഗത്ധിനുും  ശ്ളും 
നല്കുന്നുണ്. ശ്ളും, റീലസക്ധിുംഗധിന് അയ
ക്കുന്നതധിനുള്ള ടെലവുകൾ ഇതധില്നധിന്നുമാണ് 
വഹധിക്കുന്നത്.

സയാമ്പത്ധിെ സുസ്ധിരെയ്ക്കയായധി മ്് 
റമഖലെളധിറലക്കുതും

ഗ്രീന്റഷയാപ്പ് - പ്ാസ്റധിക് ക�ാരധിബാഗുകളുടെ 
ഉപന്യാഗും കുറച്ചുടകാണ്ടുവരുന്നതധിന്  തുണധി
നധിർമ്മധിതമായ പാഴ് സ് ബാഗ്, മീൻ സഞ്ധി, 
ട്ാവല് ബാഗ്, മാക് സധി ബാഗ്, വാനധിറ്ധി ബാഗ് 
തുെങ്ങധിയ വധിവധിധതരും ഉല്്ന്നങ്ങൾ നധിർമ്മധി
ക്കുന്ന  പരധിസ്ധിതധി സൗഹൃദ നധിർമ്മാണ വധിപ
ണനന്കന്ദ്രവുും പ്വർത്ന പഥത്ധില് എത്ധി
കഴധിഞ്ഞു. ഹരധിതകർമ്മ ന്സനയധിടല തടന്ന  5 
അുംഗങ്ങളാണ് ഇതധിടറെ ചുക്ാൻ പധിെധിക്കുന്നത്. 
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ന്ലഖകന് വെകര 
മുനധിസധി്ാലധിറ്ധി 

സീന്റാ ന്വസ്റ് ന്പ്ാജക്ധിടറെ 
ന്പ്ാജക്് മാന്നജരാണ്

കടകംബശ്ീ 'സുരക്-2018' 
ളബളോധവത്ക്രണ കഷ്യളോമ്പയതിന് സമളോപനകം

മൃഗസുംരഷേണ വകു്ധിടറെ സഹകരണ
ന്ത്ാടെ കുടുുംബശ്രീ നെ്ാക്കുന്ന ടതരുവുനായ 
നധിയന്തണ പദ്തധിയധിലൂടെ അടുത് വര്ഷും 
സുംസ്ാനത്് രണ്ടു ലഷേും ടതരുവുനായ്കടള 
വന്ധ�ുംകരധിക്കുന്നതധിനാണ് ലഷേ�മധിടുന്നടതന്ന് 
മൃഗസുംരഷേണ വകു്് മന്തധി അഡ്വ.ടക.രാജു 
പറഞ്ഞു. ടതരുവുനായ വന്ധ�ുംകരണ പദ്തധിയു
ടെ ആവശ�കത  കൂടുതല് ജനങ്ങളധിന്ലടക്ത്ധി
ക്കുന്നതധിടറെ ഭാഗമായധി സുംഘെധി്ധിച്ച സുംസ്ാ
നതല ന്ബാധവല്ക്കരണ ക�ാ്യധിന് 
സുരഷേ-2018ടറെ  സമാപന സന്മ്മളനവുും ശധില്പ
ശാലയുും ഉദ്ഘാെനും ടെയ്തു സുംസാരധിക്കുകയാ
യധിരുന്നു അന്ദേഹും.

 ടതരുവുനായ ശല�ും കാരണും സുംസ്ാന
ത്് ജനങ്ങള് അഭധിമുഖീകരധിക്കുന്ന പ്ശ്നങ്ങള്ക്്  
പരധിഹാരും കാണുന്നതധിനായധി ടകാണ്ടുവന്ന 

പദ്തധി കുടുുംബശ്രീ ഏടറ്ടുത്ന്താടെ വലധി
ടയാരളവധില് പരധിഹാരും കാണാന് കഴധിഞ്ഞു. 
കൂടൂതല് പഞ്ായത്തുകളധിന്ലക്് പദ്തധി വ�ാ
പധി്ധിക്കുകയുും അതുവഴധി കൂടുതല് കുടുുംബശ്രീ 
എ.ബധി.സധി യൂണധിറ്കള് ഈ രുംഗത്് സജീ
വമാകുകയുും ടെയ്ാല് ടതരുവുനായ പ്ശ്നത്ധി
ന് ഗണ�മായ രീതധിയധില് പരധിഹാരും 
കാണാനുും അുംഗങ്ങള്ക്്  വളടര മധികച്ച 
രീതധിയധില് വരുമാനും ന്നൊനുും കഴധിയുും. 
പദ്തധി ആരുംഭധിച്ച് പതധിടനാന്നു മാസും 
ടകാണ് 15623 ടതരുവുനായ്കടള വന്ധ�ുംകരധിച്ചു 
കുടുുംബശ്രീ യൂണധിറ്് അുംഗങ്ങള് 3.23 ന്കാെധി 
രൂപ വരുമാനും ന്നെധിടയന്നതുും ഏടറ ശ്രന്ദ്
യമാണ്. കൂടുതല് തന്ദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങള് പദ്തധിക്ാവശ�മായ തുക വകയധി
രുത്തുന്നതധിനുള്ള സാഹെര�ും സൃഷ്ധിക്കുും. 
ഇതുമായധി ബന്ധട്ട്ട പ്വര്ത്നങ്ങള് വധിജ
യധി്ധിക്ാന് കുടുുംബശ്രീക്കു കഴധിയുടമന്നുും 
അതധിനു മൃഗസുംരഷേണ വകു്ധിടറെ എലാ 
പധിന്തുണയുും നല്കുടമന്നുും മന്തധി പറഞ്ഞു. 

 റധിപ്പയർ & സ്യാപ്പ് റഷയാപ്പ്  - വീടുകളധില്നധി
ന്നുും ന്ശഖരധിച്ച പുനരുപന്യാഗ സാധ�തയുള്ള 
ഉപകരണങ്ങൾ  റധി്യർ ടെയ്് വീണ്ടുും ലഭ�മാ
ക്കുന്നതധിനുള്ള  റധി്യർ & സ്വാ്്  ന്ഷാ്ധിന്ല
ക്് ഒട്ടനവധധി ആളുകളാണ് എത്ധിടക്ാണധിരധി
ക്കുന്നത്.

ക്ീന്ലധിതനസ് & തറന്് റഷയാപ്പ് -   മാലധിന� 
സുംസ്കരണ സാമഗ്ധികൾ എലാും തടന്ന  ഒരു 
കുെക്ീഴധില്  ടപാതു ജനങ്ങൾക്് ലഭ�മാക്ാൻ  
കഴധിയുന്ന ക്ീൻലധിടനസ് ടസറെറുും അന്താടൊ
്ും ഡധിസ് ന്പാസധിബധിൾ പാത്ങ്ങളുടെ 
ഉപന്യാഗും കുറയ്ക്കുന്നതധിനായധി സ്റീല്ന്പ്റ്്, 
ഗ്ാസ് എന്നധിവ  വാെകയ്ക് നല്കുന്ന  ടററെ് ന്ഷാ
പ്പുും പ്വർത്നത്ധിടറെ  ആരുംഭഘട്ടത്ധിലാണ്.

വെകരയധിടല ഹരധിതകർമ്മന്സനയുടെ പ്
വർത്നങ്ങൾ കണ് മനസധിലാക്കുന്നതധിന് 
വധിവധിധ തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളധിടല 

പ്തധിനധിധധികളാണ്  ദധിനുംപ്തധി എത്ധിടക്ാ
ണധിരധിക്കുന്നത്. ഹരധിതകർമ്മന്സനയുടെ പ്വർ
ത്നങ്ങൾ ഏന്കാപധി്ധിക്കുന്നതധിന് ടപ്ാജക്റ് 
മാന്നജരായധി  െധി.പധി. ബധിജുവുും  ടപ്ാജക്റ് ന്കാ
-ഓർഡധിന്നറ്റായധി മണലധില് ന്മാഹനനുും പ്
വർത്ധിക്കുന്നു. പദ്തധിയുടെ വധിജയത്ധിനായധി  
കൗൺസധിലർമാർക്കുും  ഉന്ദ�ാഗസ്ർക്കുടമാ്ും 
അഷേീണും പ്വർത്ധിക്കുന്ന നഗരസഭ ടെയർ
മാൻ ടക. ശ്രീധരൻ, ടസ്ട്ടറധി  ടക.യു. ബധിനധി, 
ലവസ് ടെയർമാൻ  പധി.ഗീത, മുൻ ആന്രാഗ�
സ്റാറെധിുംഗ് കമ്മറ്ധി ടെയർമാൻ പധി. അന്ശാകൻ, 
ആന്രാഗ� സ്റാറെധിുംഗ് കമ്മറ്ധി ടെയർമാൻ പധി. 
ഗധിരീശൻ എന്നധിവരുടെ ന്നതൃത്വപരമായ ഇെ
ടപെലും കൂട്ടായ പ്വർത്നങ്ങളുും ടകാണാണ്  
വെകരയധിടല ഹരധിയാലധി ഹരധിതകർമ്മന്സനയു
ടെ പ്വർത്നടത് മാതൃകാപരമാക്ാൻ കഴധി
ഞ്ത്.

പതിചനമാന്നു മമാസം 
ചകമാണ്പ് 15623 ചതരുവ
നമായ്ക്കചള വന്്യംകരിച്

കുടുംബശ്ീ യൂണിറ്പ് 
അംഗങ്ങള് 

3.23 ദകമാടി രൂപ 
വരുമമാനം ദനടി.

തൃശൂര് ജധിലയധിടല എ.ബധി.സധി യൂണധിറ്് അുംഗങ്ങ 
ളുടെ അനുഭവസമാഹാരും  തധിരുവനന്തപുരും ന്മയര് 
അഡ്വ.വധി.ടക.പ്ശാന്ത് തൃശൂര് ജധിലാമധിഷന് 
അസധിസ്റന്റ് ന്കാ-ഓര്ഡധിന്നറ്ര് ലബജു മുഹമ്മദ് 
എും.എയ്ക് നല്കധി പ്കാശനും ടെയ്യുന്നു.
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കു ട്ടനാട്ടധിൽ ന്താരാമഴയുണാക്ധിയ ദരധിതങ്ങൾ 
ഊഹങ്ങൾക്കുും അപ്പുറത്ാണ്. ആഴ്ചകന്ളാ

ളും നീണ ടവള്ളട്ാക്ത്ധിൽ ടപാട്ടധിത്കർന്ന 
ടസപ്ധിക് ൊങ്കുകൾ. ഇ- ന്കാളധി ബാക്ീരധിയയുടെ 
ടവല്ലുവധിളധി. ഏതു നധിമധിഷവുും പെർന്നുപധിെധിക്ാൻ 
ന്കാളറ, ഡന്യറധിയ ന്രാഗങ്ങൾ. എലധി്നധിയുടെ 
ഭീഷണധി ന്വടറ. ഒട്ടുമധിക്വരുടെയുും കാലകളധിൽ 
വളുംകെധിയുടെ വ്രണങ്ങൾ. എത് സുസജ്ജമായ 
ആന്രാഗ�സുരഷോസുംവധിധാനത്ധിനുും ഭീഷണധി
യായ സാഹെര�ും. ആ ടവല്ലുവധിളധി ആലപ്പുഴ 
ന്നരധിട്ടത് അസാധാരണമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയധിലൂടെ 
യാണ്. സാന്ങ്തധിക വധിദ�ടയ ചൂണ്ടുവധിരലധിൽ 
ടമരുക്ധിയ നയൂടജൻ ടെക്ധികളുും െീമധിൽ അണധി
നധിരന്നന്്ാൾ സന്നദ്പ്വർത്നും ലഹടെക്ാ
യധി. 

ദരധിതാശ്വാസ ക�ാമ്പുകളധിൽ നധിന്നുള്ള പ്തധി
ദധിന വധിവരന്ശഖരണമാണ് ആന്രാഗ�പ്വർത് 
കർ ന്നരധിട്ട പ്ധാന ടവല്ലുവധിളധി. ഓന്രാ ക�ാമ്പുും 
ഓന്രാ തുരുത്ാണ്. കാൻആല്ധി (CANALPY) 
പരധിപാെധിയുമായധി സഹകരധിക്കുന്ന മുുംലബ  
ഐ.ഐ.െധിയധിൽനധിന്ന് ന്സാഫ്റ് ടവയർ നധിർമ്മാ
ണത്ധിൽ പരധിശീലനും ലഭധിച്ച കധിലയധിടല പ്വർ
ത്കർ പ്ശ് നും ലളധിതമായധി പരധിഹരധിച്ചു. ഒരു 
ടമാലബൽ ആപ്ധിന്ക്ഷൻ വഴധി ഓന്രാ പ്ന്ദ
ശടത്യുും പ്തധിനധിധധികൾക്കു അവരുടെ പ്ന്ദ
ശടത് ന്രാഗവധിവരങ്ങൾ അ്ന്്ാൾ റധിന്്ാർട്ട് 
ടെയ്ാും. ഓന്രാ പ്ന്ദശടത്യുും അതതു ദധിവസ
ങ്ങളധിടല ന്രാഗവധിവരങ്ങൾ, ന്രാഗും കടണ
ത്ധിയ പ്ന്ദശങ്ങൾ എന്നധിവയുും ഗൃഹനാഥടറെ 
ന്ഫാൺ ന്റുും ഉൾട്ടെ അന്നുതടന്ന ആന്രാ
ഗ�വകു്ധിടറെ ലകവശടമത്തുും. അഞ്ചുദധിവസും
ടകാണ് 1800 കുടുുംബങ്ങടള സുംബന്ധധിച്ച ഡാറ്
യാണ് അവർ ന്ശഖരധിച്ചു നൽകധിയത്. 
സദേർശധിച്ച ക�ാമ്പുകളുടെ ജധി.ഐ. എസ് (ന്ജ�ാ
ഗ്ാഫധിക്് ഇൻഫർന്മഷൻ സധിസ്റും) വധിവരങ്ങൾ 
കൂെധി മാപ്പു ടെയ്തുന്പാകുും. അതുടകാണ്  ഏടത
ങ്ധിലും പ്ന്ദശത്് പനധിന്യാ വയറുകെധിന്യാ 
കടണത്ധിയാൽ അന്്ാൾ തടന്ന ആ പ്ന്ദശും 

ന്കന്ദ്രീകരധിച്ചുള്ള പ്തധിന്രാധ നെപെധികൾ ആരും
ഭധിക്ാനാവുും.

ന്കരള ശാസ്ത സാഹധിത�പരധിഷത്ധിടറെ പ്
വർത്കർ പതധിവുന്പാടല സന്നദ്പ്വർത്ന
ങ്ങൾക്കു മുൻനധിരയധിലണായധിരുന്നു. കുട്ടനാെധി 
ടനാ്ും എന്നതായധിരുന്നു അവരുടെ പരധിപാെധി. 
ആലപ്പുഴയധിടല എലാ സന്നദ്സുംഘെനകടള
യുും കൂട്ടധിന്യാജധി്ധിച്ച് ആന്രാഗ�വകു്ധിടറെ സഹ
കരണന്ത്ാടെ രൂപീകരധിച്ചതാണ് കുട്ടനാെധി 
ടനാ്ും എന്ന ക�ാ്യധിൻ. നാലദധിവസുംടകാ
ണ് സന്നദ്പ്വർത്കടരയുും വധിദ�ാർത്ഥധികടള
യുും കുട്ടനാട്ടധിൽ എത്ധിക്ാനായധി. 20 മുതൽ 40 
വടരയുള്ള സുംഘങ്ങളായധി പധിരധിഞ്് കുട്ടനാട്ടധി 
ടല ഓന്രാ ക�ാമ്പുും  സദേർശധിച്ച് അവർ പ്തധി
ന്രാധമരുന്നുകൾ നൽകധി. കൂട്ടത്ധിൽ ന്ബാധ
വൽക്രണ പരധിപാെധികളുും സുംഘെധി്ധിച്ചു. ഓന്രാ 
ദധിവസവുും സന്നദ്ന്സവനത്ധിനായധി  ആലപ്പുഴ 
ബസ് സ്റാൻഡധിടലത്ധിന്ച്ചരുന്ന സന്നദ്പ്വർ

പ്രളയട്ക്ടതതിയതിൽ 
ആശ്വളോസത്തിട്റെ ട്തളതിനീരുമളോയതി

റഡയാ. റജയായ് ഇളമണ്

സന്നദ്പ്വർത്കർ 
ദരധിതാശ്വാസ 
പ്വർത്നങ്ങളധിൽ.

ആ ചവല്ലുവിളി 
ആലപ്പുഴ ദനരിട്ടതപ് 
അസമാധമാരണമമായ 
ഒരു കൂട്ടമായ്മയിലൂചട 
യമാണപ്.
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ത്കടര ഗ്രൂപ്പുതധിരധിച്ചു മുൻകൂട്ടധി നധിശ്ചയധിച്ച  പ്ന്ദ
ശങ്ങളധിന്ലക്യക്കുകയായധിരുന്നു. ഓന്രാ ക�ാമ്പു
കളധിലും നെ്ാന്ക്ണ പ്വർത്നങ്ങടള 
ക്കുറധിച്ചുും  നൽന്കണ നധിർന്ദേശങ്ങടളക്കുറധിച്ചുും 
വധിശദീകരധിക്കുന്നതു പരധിഷത്ധിടറെ യുവസമധിതധി 
പ്വർത്കരാണ്. സന്നദ്പ്വർത്കർക്കുള്ള 
പരധിശീലനും നൽകുന്നതുും ഇവർതടന്ന. സന്ന
ദ്പ്വർത്കർക്കു വഴധികാട്ടധിയതുും അവടര മുൻ
കൂട്ടധി നധിശ്ചയധിച്ച പ്ന്ദശങ്ങളധിടലത്ധിച്ചതുും പ്
ന്ദശടത്ക്കുറധിച്ച് നല അറധിവുള്ള നാവധിന്ഗഷൻ 
വധിഭാഗമാണ്. സന്നദ്പ്വർത്കർക്കുള്ള ഭഷേ
ണടമത്ധിച്ചത് ന്നേഹജാലകും ജനകീയ ഭഷേ
ണശാലയായധിരുന്നു.

പ്തധിന്രാധ മരുന്നുകൾടക്ാ്ും അത�ാവ
ശ�ും ന്വണ മറ് മരുന്നുകളുും ഒ.ആർ.എസ് പാ
ക്റ്കൾ, ന്ക്ാറധിന്നഷൻ ഗുളധികകൾ, വളുംകെധി
ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നധിവയുും ക�ാമ്പുകളധിടല 
ത്ധിച്ചു. 50 ന്കന്ദ്രങ്ങളധിൽ രണ്ടുദധിവസങ്ങളധിലായധി 
ടമഡധിക്ൽ ക�ാമ്പുകൾ സുംഘെധി്ധിച്ചു. സന്നദ്
പ്വർത്കർ ഏതു ക�ാ്ധിന്ലക്ാണ് ന്പാന്ക
ണടതന്നുും എങ്ങടന എത്ധിന്ച്ചരാടമന്നുും 
ടമാലബൽ ആപ്ധിന്ക്ഷൻ വഴധിയാണ് നധിശ്ച
യധിച്ചത്. സുരഷേധിതമായധി അവടര ക�ാമ്പുകളധി
ടലത്ധിക്ാനുും തധിരധിടക ടകാണ്ടുവരാനുും 
ടമാലബൽ ആപ്ധിന്ക്ഷൻ ഉപകരധിച്ചു. 
കാവാലും, ടവളധിയനാെ്, നീലുംന്പരൂർ, രാമങ്രധി 
എന്നീ പഞ്ായത്തുകളധിന്ലക്് ആലപ്പുഴയധിൽ 
നധിന്ന് എത്ധിന്ച്ചരുന്നതധിനു രണ്ടു മണധിക്കൂർ സമ
യടമടുക്കുന്നു. പുളധിങ്കുന്നു ന്കന്ദ്രീകരധിച്ച് മടറ്ാരു 
ഹബ്് രൂപട്ടുത്തുകയാണ് ന്പാുംവഴധി. പ്വർ
ത്നങ്ങൾ ന്മൽന്നാട്ടും വഹധിക്ാൻ പുളധിങ്കുന്ന് 
എഞ്ധിനധിയറധിുംഗ് ന്കാന്ളജ് പ്ധിൻസധി്ൽ ന്ഡാ. 
സുനധിൽകുമാർ മുന്ന്നാട്ടു വന്നു. ന്കാന്ളജധിടല 
എൻ.എസ്.എസധിടറെ സഹായന്ത്ാടെ 100 
വധിദ�ാർത്ഥധികടള വധിവധിധ പ്ന്ദശങ്ങളധിന്ലക് 
യയ്ക്കുും. ആലപ്പുഴയധിടല  ദരധിതാശ്വാസപ്വർത്ന 
ങ്ങളധിൽ പടങ്ടുത്വരുും അതധിനു ന്നതൃത്വും നൽ
കധിയവരുും മഹത്ായ മാതൃകയാണ് സൃഷ്ധിച്ചത്.

ശാസ്തീയമായ മാലധിന�നധിർമ്മാർജനത്ധിനു 
കധിലയുടെ ന്നതൃത്വത്ധിൽ ഐ.ഐ.െധി 
മുുംലബയുടെ സാന്ങ്തധിക സഹായന്ത്ാടെ 
രൂപും ടകാടുത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയാണ് 
കാൻആല്ധി (CANALPY). കുട്ടനാട്ടധിടല ദരധിതാ
ശ്വാസ പ്വർത്നങ്ങളധിൽ അവരുടെ ഇെടപ
െൽ ശ്രന്ദ്യമായധി.

ന്ലഖകന് 
കധില ഡയറക്റാണ്

ദരധിതാശ്വാസപ്വർത്ന
ങ്ങളധിൽ ഏർട്ട്ട സന്നദ്

പ്വർത്കർക്കു 
നധിർന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ദരധിതാബാധധിതർക്കു 
സഹായങ്ങൾ ലകമാറുന്നു.
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ഉറവധിെ മാലധിന�സുംസ് കരണവുും പ്ാസ്റധിക് 
ക�ാരധിബാഗുകളുടെ നധിന്രാധനവുും ഒ്ും 

സമഗ് ശുെധിത്വ സുംവധിധാനവുും ഏർട്ടുത്ധി 
ഇടുക്ധി ജധിലയധിടല അെധിമാലധി ഗ്ാമ പഞ്ായ
ത്് മാതൃകയാവുകയാണ്. ദധിനുംപ്തധി 5 മുതല് 
10 െൺ വടര മാലധിന�ും നീക്ും ടെയ്ധിരുന്ന 
പഞ്ായത്ധില് ഇന്്ാൾ മാലധിന�ങ്ങടളാന്നുും 
നീക്ും ടെയ്ാനധില. ആഴ്ചയധില് ഒന്ന്നാ രന്ണാ 
ദധിവസും ൌൺ അെധിച്ചുവാരധി ലഭധിക്കുന്ന തുച്മായ 
പ്ാസ്റധിക്കുും ന്പ്റുും സുംസ് കരധിക്കുന്ന ന്ജാലധി 
മാത്മാണ് ഇന്്ാഴുള്ളത്. സമസ്ത വധിഭാഗും ജന
ങ്ങടളയുും സുംഘെനകടളയുും രാ�ീയ പാർട്ടധിക
ടളയുും വധിശ്വാസത്ധിടലടുത്തുും കൂെധിയാന്ലാെന
കൾ നെത്ധി മാലധിന�ങ്ങൾ അത് 
ഉത്പാദധി്ധിക്കുന്നവർ തടന്ന സുംസ് കരധിക്ണും 
എന്ന ധാരണയധിടലത്ധിയുമാണ് പഞ്ായത്് 
ഈ ലഷേ�ത്ധിടലത്ധിയത്. 

ഗ്ീൻ അെധിമാലധി ക്ീൻ ന്ദവധിയാർ എന്ന സമ
ഗ്പദ്തധിയുടെ ഭാഗമായധി ഗ്ീൻ ന്പ്ാന്ട്ടാന്ക്ാളുും 
എയ് ന്റാബധിക് കന്്ാസ്റ്റുും പ്ാസ്റധിക് �ഡധിുംഗ് 

യൂണധിറ്ും സ് കൂളുകൾ വഴധി പ്ാസ്റധിക് ന്ശഖരധിക്കു
ന്ന  ലമ പ്ാസ്റധിക്  പദ്തധിയുും വീടുകൾ വഴധി 
പ്ാസ്റധിക് ന്ശഖരധിക്കുന്ന ന്ഹാും പ്ാസ്റധിക് പദ്
തധിയുും വധിജയകരമായധി നെ്ധിലാക്ധി വരുന്നു. 
പഞ്ായത്ധിടല ഇതര സ്ാപനങ്ങളധില് നധിന്നുും 
യൂസർ ഫീ ഈൊക്ധി പ്ാസ്റധിക് അലജവ വസ്തു 
ന്ശഖരണവുും നെക്കുന്നു. 

പഞ്ായത്ധില് എലാ സൗകര�ങ്ങന്ളാടുും 
കൂെധി സ്ാപധിച്ച പ്ാസ്റധിക് ട�ഡധിുംഗ് യൂണധിറ്് 
നല നധിലയധില് പ്വർത്ധിക്കുന്നു. ടബയധില് 
പ്ഷർ യൂണധിറ്്, ട�ഡധിുംഗ് ടമഷധിൻ, എക് �
ഡർ, ഡസ്റ് റധിമൂവർ, അന്ഗ്ാടമഷധിൻ എന്നധിവയുും 
പ്വർത്ധിച്ച് വരുന്നു.

പഞ്ായത്് ഓഫീസധിന്നാെ് ന്െർന്ന് സ്ാ
പധിച്ചധിട്ടുള്ള എയ് ന്റാബധിക് കന്്ാസ്റ് വലധിയ 
ന്താതധില് ആളുകൾ ഉപന്യാഗധിച്ച് വരുന്നു. 
പുതധിയ മടറ്ാരു എയ് ന്റാബധിക് കന്്ാസ്റ്റുും പ്
വർത്ന സജ്ജമായധി. പഞ്ായത്ധിടറെ ഇെടപ
െലകളുടെ ഭാഗമായധി ഇതര സ്ാപനങ്ങളുും 
എയ് ന്റാബധിക് കന്്ാസ്റ് നധിർമ്മധിച്ച് വരുന്നു.

ആ�യില് ഒദന്മാ 
രദണ്മാ േിവസം ടൗണ് 
അടിച്ചുവമാരി ലഭിക്ന് 
തു�മമായ പ്മാസ്റ്റിക്ം 
ദപപ്റും സം�രിക്ന് 
ദജമാലി മമാത്രമമാണപ് 
ഇദപ്മാഴുള്ളതപ്. 

അ�ക്തില്ലളോനളോട് 
ഐകഷ്യപ്രവര്ത്ന 

ഫലകം
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മളോലതിനഷ്യങ്ങളതില്ലളോത് അടതിമളോലതി
സതഷ്യമളോയതി
തെ.എന്. സഹജന്



ന്കരള പഞ്ായത് ്രാജ ്നധിയമും 219 വധി, 2016 
ടല ന്കന്ദ്ര പ്ാസ്റധിക് ന്വസ്റ് മാന്നജ് ടമറെ് റൂൾസ് 
എന്നധിവ പ്കാരും പഞ്ായത്് വധിശദമായ വധി
ജ്ാപനങ്ങൾ പുറട്ടുവധിക്കുകയുണായധി. 50 
ലമന്്ാണധില് താടഴയുള്ള പ്ാസ്റധിക് ക�ാരധി
ബാഗുകളുടെ നധിന്രാധനും, 50 ലമന്്ാണധില് 
കൂടുതലള്ളവ വധില്ക്കുന്നവരധില് നധിന്നുും പ്തധിമാ
സും 4000 രൂപ ഫീസ്, വധിജ്ാപനും ലുംഘധി
ക്കുന്നവർക്് 5000 രൂപ പധിഴ, മാലധിന� 
നധിന്ഷേപും അറധിയധിക്കുന്നവർക്് 2500 രൂപ 
വീതും പാരധിന്താഷധികും എന്നധിവ വലധിയ പ്തധി
കരണും സൃഷ്ധിച്ചു. വധിജ്ാപനും ബാധകമായ 
2016 ഡധിസുംബർ ഒന്നു മുതല് കർശനമായ പരധി
ന്ശാധനയുും സാമഗ്ധികൾ പധിെധിടച്ചടുക്ലും തുെർ
ന്ന് പധിഴ ഈൊക്ലും നെത്ധി. നധിന്രാധധിത 
ബാഗുകളധില് സാധനങ്ങളുമായധി ന്പായവരധില് 
നധിന്നുും വധിവരങ്ങൾ ന്ശഖരധിച്ച് നെപെധികൾക്് 
വധിന്ധയരാക്ധി. കഴധിഞ് ഒന്നര വർഷമായധി 
പ്ാസ്റധിക് ക�ാരധിബാഗുകൾ ഉപന്യാഗധിക്കുകന്യാ 
വധില്്ന നെത്തുകന്യാ ടെയ്യുന്നധിലാത് ഏക 
പഞ്ായത്ാണ് അെധിമാലധി എന്ന് പറയാൻ 
ഇന്ന് കഴധിയുും.

പഞ്ായത്ധിടറെ 2016-17, 2017-18 
വാർഷധിക പദ്തധികളധിലായധി 1070 കുടുുംബങ്ങ
ളധില് രണ് വീതും റധിുംഗ് കന്്ാസ്റ്റുകളുും 105 കു
ടുുംബങ്ങൾക്് ബന്യാഗ�ാസ് പ്ാന്റുും നൽകധി 
മധികച്ച കാ്യധിനധിലൂടെ സമ്പൂർണ് ഉറവധിെ മാലധി
ന�സുംസ്കരണ ന്ബാധും ജനങ്ങളധിൽ വളർത്ധി. 
ൌൺ ന്കന്ദ്രീകൃത പ്ന്ദശങ്ങളധിടല സ്ല പരധി
മധിതധിയുള്ള വീടുകൾക്ാണ് കൂടുതലായധി ഇവ 
നല്കധിയത്. നധിലവധിലള്ള എലാ 100 െ. മീറ്റധിനു 
മുകളധില് വധിസ്തീര്ണ്മുള്ള ടകട്ടധിെങ്ങളധില് ഖര, 
ദ്വ മാലധിന�ങ്ങൾ സുംസ്കരധിക്കുന്നതധിനുള്ള 
മതധിയായ ഏടതങ്ധിലും സുംവധിധാനും ആറു മാ

സത്ധിനുള്ളധില് ഏർട്ടുത്ധിയധിരധിക്ണടമന്നുും 
പുതധിയതായധി നധിർമ്മധിക്കുന്ന ടകട്ടധിെങ്ങളധില് ഇവ 
നധിർബന്ധമായുും ഏർട്ടുത്ണടമന്നുും വധി
ജ്ാപനും ടെയ്തു.  മഴടവള്ള സുംഭരണധിന്യാ 
കധിണർ റീ ൊർജ്ജധിുംന്ഗാ (ഏടതങ്ധിലും ഒന്ന്) 
ഖര, ദ്വ മാലധിന� സുംസ്കരണ സുംവധിധാനങ്ങന്ളാ 
ഏർട്ടുത്ധിയാല് മാത്ന്മ പഞ്ായത്് 
ടകട്ടധിെ ന്ർ നല്കൂ എന്ന് നധിശ്ചയധിച്ചു. 

മാലധിന�ും ടപാതു സ്ലത്് നധിന്ഷേപധിച്ചത് 
ന്പാലീസ് സഹായന്ത്ാടെ പരധിന്ശാധധിച്ച് ഉെ
മകടള കടണത്ധി പധിഴ ചുമത്ധി. ഇതുവടര പധിഴ 
ഇനത്ധില് ഒരു ലഷേത്ധിലധധികും  രൂപ പഞ്ാ
യത്് ഈൊക്ധി. ഡധിസ് ന്പാസധിബധിൾ ന്പ്റ്്, 
ടതർന്മാന്ക്ാൾ ന്പ്റ്് തുെങ്ങധിയ യാടതാരു 
വധിധ ഡധിസ് ന്പാസധിബധിൾ വസ്തുക്ളുും  പഞ്ായ
ത്ധിടല ഓഡധിന്റ്ാറധിയങ്ങളധിടലാന്നുും ഉപന്യാ
ഗധിക്ധിടലന്ന് അവരുമായധി കൂെധിയാന്ലാെന 
നെത്ധി ധാരണയധിടലത്ധി. ടപാതു നധിരത്ധില് 
മാലധിന�ും ഇലാതായന്താടെ ടതരുവ് നായ്കളുടെ 
എണ്വുും വളടര കുറഞ്ഞു. 

ഗ്ീൻ അെധിമാലധി ക്ീൻ ന്ദവധിയാർ, ഹരധിത 
ന്കരളും എന്നീ വാെ് സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപീക
രധിച്ച് പ്വർത്ധിച്ച് വരുന്നു. പഞ്ായത്ധിടറെ 
രണ് ന്ദശീയ പാതന്യാരവുും പ്ാസ്റധിക് മാലധിന�
രഹധിത പാതയായധി ന്ബാർഡ് സ്ാപധിച്ചുും 
ടപാതുജന സഹകരണന്ത്ാടെ ഇെടപെല് 
നെത്ധിയുും വലധിയ ന്താതധിടലത്തുന്ന ടൂറധിസ്റ്റുക 
ളുടെ മാലധിന� നധിന്ഷേപും ഇലാതാക്ധി. മാലധിന�ും 
നധിന്ഷേപധിക്കുന്ന ടൂറധിസ്റ്റുകടളയുും മറ്ും വാെ് സ്ആ
പ് കൂട്ടായ്മയധിലൂടെയുും ന്പാലീസ്, ന്ഫാറസ്റ് മറ്് 
ജനവധിഭാഗങ്ങൾ എന്നധിവരുടെ സഹായന്ത്ാ
ടെയുും കടണത്ധി പധിഴ ഈൊക്ധിയുും മാലധിന�ും 
തധിരധിടക എടു്ധിച്ചുും ന്ബാധവത്കരണവുും ലഘു
ന്ലഖയുും നല്കധി ഉപന്ദശധിച്ചുും വധിടുന്നു. പഞ്ാ
യത്ധില് എവധിടെടയങ്ധിലും മാലധിന�ന്മാ 
മാലധിന�ും നധിറച്ച പായ്കന്റ്ാ കണാല് ശക്മായ 
ഇെടപെലാണ് ടപാതുജനങ്ങൾ നെത്ധി വരു 
ന്നത്.

പഞ്ായത്ധിടല ജനപ്തധിനധിധധികളുടെയുും 
ഉന്ദ�ാഗസ്രുടെയുും ന്ഫാണധില് മാലധിന�സുംസ്ക
രണത്ധിടറെയുും പ്ാസ്റധിക് നധിന്രാധനത്ധിടറെ
യുും ലജവ കൃഷധിയുടെയുും സന്ദേശമുള്ള മന്നാഹ
രമായ റധിുംഗ് ന്ൊൺ ടസറ്് ടെയ്തു. (9496045012, 
9496045013 - ന്കൾക്കുക) മാലധിന� സുംസ്കരണ 
ശുെധിത്വ സന്ദേശങ്ങൾ ൌണധിടല പ്ധാന ഭാഗ
ങ്ങളധില് മന്നാഹരമായധി മതധിടലഴുത്് നെത്ധി. 

മധികച്ചയധിനും തുണധി ബാഗുകൾ 40 രൂപ നധി
രക്ധില് പ്ാന്ദശധികമായധി തയ്് പഞ്ായത്ധിടറെ 
സന്ദേശവുും ന്ലാന്ഗായുും സഹധിതും വധിവധിധ ന്യാ
ഗങ്ങളധിലും വ�ാപാര സ്ാപനങ്ങളധിലും കുടുുംബ

കഴിഞ് ഒന്ര 
വരഷമമായി പ്മാസ്റ്റികപ് 

ക്യമാരിബമാഗുകള് 
ഉപദയമാഗിക്കദയമാ 

വില്പ്ന നടത്തുകദയമാ 
ചെയ്യുന്ില്ലമാത് 

ഏക പഞ്മായത്മാണപ് 
അടിമമാലി എന്പ് 

പറയമാന് ഇന്പ് കഴിയും.
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ശ്രീ വഴധിയുും നല്കധി വരുന്നു. ൌണധിടല ഖര 
മാലധിന� സുംസ് കരണത്ധിന് സ്ല പരധിമധിതധി
യുള്ളവർക്ായധി രണധിെത്് എയ് ന്റാബധിക് 
കന്്ാസ്റ് സ്ാപധിച്ചു. ഗ്ീൻ ന്പ്ാന്ട്ടാന്ക്ാൾ 
പഞ്ായത്ധിലാടക നെ്ധിലാക്ധി. 

സമ്പൂർണ് മാലധിന�രഹധിത പഞ്ായത്് 
എന്ന ലഷേ�ും ലകവരധിച്ചതധിടനത്തുെര്ന്ന്  
പ്കൃതധി വധിഭവങ്ങടള പുനരുജ്ജീവധി്ധിക്കുന്ന 
തധിനുള്ള പരധിശ്രമത്ധിലാണ് പഞ്ായത്് 
ഇന്്ാൾ. ഇതധിടറെ ഭാഗമായധി കൃഷധി ഭവന്നാെ് 
ന്െർന്ന് കുടുുംബശ്രീയുടെ ന്നതൃത്വത്ധില് ഒരു 
ഫലവൃഷേ പച്ചക്റധി നഴ് സറധി ആരുംഭധിച്ചു. പഞ്ാ
യത്ധിടല രണ് ന്ദശീയ പാതന്യാരങ്ങളധിലും 
(ന്ദശീയ പാത 85 - 32 കധി. മീ, ന്ദശീയ പാത 85 
- 6 കധി. മീ) 300 വാളൻ പുളധി (സൗജന�മായധി 
ലഭധിച്ചത് - സധി. എൻ. ന്ഗാപധി ടെറുകുന്ന്നല് 
എന്ന സുംസ്ാന അവാർഡ് ന്ജതാവ് നട്ട് വളർ

ത്ധി പരധിപാലധിച്ചത്) യുടെ ലതകൾ കൂെ് നധി
ര്മ്മധിച്ചുും പരധിെരണും ഉറ്ാക്ധിയുും നട്ട് പരധി
പാലധിച്ച് വരുന്നു. ഇവയുടെ പരധിെരണും 
പ്ന്ദശടത് സ്ാപനങ്ങൾ/സുംഘെനകൾ/
വീടുകൾ എന്നധിവടര ന്രഖാമൂലും ഏല്്ധിക്കുും. 

പഞ്ായത്ധിടറെ ഹൃദയഭാഗത്ധിലൂടെ 30 
കധി. മീ ഒഴുകധി ടപരധിയാറധില് എത്ധിന്ച്ചരുന്ന 
ന്ദവധിയാർ പുഴ പുനരുജ്ജീവധി്ധിക്കുന്നതധിന് 
ശക്മായ നെപെധികൾ പഞ്ായത്് സ്വീകരധി
ച്ചു. പുഴയധിടല ടെളധിയുും മാലധിന�വുും ന്കാരധിമാ
റ്ധി. പുഴയധിന്ലക്കുള്ള അഴുക്് ൊലകൾ അെ്ധി
ച്ചു. ശുദ്മായ ജലും ഒഴുകുന്ന മാലധിന�മധിലാത് 
പുഴ എന്ന ക്ീൻ ന്ദവധിയാർ ലഷേ�ും ഈ 
വർഷും പഞ്ായത്് ന്നടുും. �ധിത മുനധിസ്വാമധി 
ന്നതൃത്വും നല്കുന്ന ഭരണസമധിതധി കൂട്ടായ തീ
രുമാനത്ധിലൂടെയാണ് പദ്തധികളാടക നെ്ധി
ലാക്കുന്നത്.

പഞ്മായത്ില് എവിചട
ചയങ്കിലം മമാലിന്യദമമാ 
മമാലിന്യം നിറച് പമായ്ക്കദറ്മാ 
കണ്മാല് ശ�മമായ 
ഇടചപടലമാണപ് 
ചപമാതുജനങ്ങള് 
നടത്ി വരുന്തപ്.

പഞ്ായത്് ഓഫീസുകളധിൽ ജീവധിതത്ധി
ടറെ സധിുംഹഭാഗവുും ടെലവഴധിക്കുന്ന ജീവ

നക്ാർക്് ഔന്ദ�ാഗധികവുും അലാടതയുമുള്ള 
നധിരവധധി പ്ശ് നങ്ങൾ നധിലനധിൽക്കുന്ന സാഹ
െര�ത്ധിൽ ഓന്രാരുത്രധിലും അന്തർലീന
മായ കഴധിവുകടള പരധിന്പാഷധി്ധിക്കുന്നതധിനുും
ടതാഴധിൽജന� പ്ശ് നങ്ങടള ് ധിയാത്കമായധി 
പരധിഹരധിക്കുന്നതധിനുും ലഷേ�മധിട്ട് കാസറന്ഗാ
ഡ് ജധിലയധിടല പഞ്ായത്് വകു്് ജീവന
ക്ാരുടെ ഒരു ക്ബ്്, പ്വർത്നും ആരുംഭധിച്ചു.

ക്ബധിടറെ പ്വർത്ന്നാദ്ഘാെനവുും അും
ഗത്വവധിതരണവുും ഫുെ് ന്ബാൾ മത്രവുും  വനധി
തകൾക്കുള്ള ന്ത്ാന്ബാൾ മത്രവുും 2018 
ജൂണ് 29-ന് മുനധിസധി്ൽ ന്സ്റഡധിയത്ധിൽ 
ജധിലാ കളക്ർ ജീവൻ ബാബു. ഐ.എ. എസ് 
ഉദ്ഘാെനും ടെയ്തു. ന്യാഗത്ധിൽ ടഡപയൂട്ടധി 
ഡയറക്ർ എൻ. പ്ദീപ് കുമാർ അദ്�ഷേത 
വഹധിച്ചു. ക്ബ്് പ്സധിഡറെ് ടക. വധിന്നാദ് കുമാർ 
ടസ്ട്ടറധി രത് നാകരൻ, സുന്രഷ്.ബധി.എൻ, 
കണ്ൻ നായർ എന്നധിവർ സുംസാരധിച്ചു.

ന്ലഖകന് അെധിമാലധി 
ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
ടസ്ട്ടറധിയാണ്
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െളധിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്ധിതല സമൃദ്ധധിപദ്ധെധി
റപ്രയാജക്് രൂപീെരണത്ധിനു തുടകമയായധി

തളധി്റ്് നധിന്യാജകമണ്ഡലത്ധിടറെ സമഗ്പുന്രാഗതധിയുും 
സ്വയുംപര�ാപ്തതയുും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സമൃദ്ധി പദ്തധിയുടെ വധിശ
ദമായ ന്പ്ാജക്് രൂപീകരണത്ധിനു തുെക്മായധി. ജനങ്ങളുടെ 
ജീവധിതസുരഷേ, കുെധിടവള്ള സമൃദ്ധി എന്നധിവയാണ് പദ്തധിയധി
ലൂടെ ലഷേ�മധിടുന്നത്. കരധി് ഐ.െധി.ടക ഓഡധിന്റ്ാറധിയത്ധിൽ 
ന്െർന്ന ജനപ്തധിനധിധധികളുടെയുും ഉന്ദ�ാഗസ്രുടെയുും വധിഷയ 
വധിദഗ്ദ്ധരുടെയുും ദ്വധിദധിന ശധില്പശാലയാണ് സമൃദ്ധിപദ്തധിയുടെ 
വധിശദമായ ന്പ്ാജക്് നധിർന്ദേശങ്ങളുടെ മുൻഗണനാ്മും നധിശ്ച
യധിച്ചത്. എടറെ സ് കൂൾ പദ്തധിക്കു പധിന്നാടല സുംസ്ാനത്ധിടറെ 
മുഖച്ായ മാറ്ാൻ വഴധികാട്ടധിയാവുകയാണ് സമൃദ്ധിയധിലൂടെ തളധി
്റ്് മണ്ഡലും.

മണ്്-ജലസുംരഷേണും, കാർഷധിന്കാൽ്ാദന ന്മഖല 
വധികസനും, കുടുുംബങ്ങളുടെ വരുമാനവർദ്ന പദ്തധികൾ, മൃഗ
സുംരഷേണും, സാമൂഹ�വനവൽക്രണ പ്വർത്നങ്ങൾ എന്നീ 
മുൻഗണന്മത്ധിലാണ് 176 ന്കാെധി രൂപ ടെലവു പ്തീഷേധിക്കുന്ന 
വധിശദമായ ന്പ്ാജക്് നധിർന്ദേശങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്നത്. ഇതധിലൂടെ 
കുടുുംബങ്ങളുടെ വരുമാന വർദ്ന സാദ്�മാകുും. ജലസമൃദ്ധി ഉറ
പ്പുവരുത്ധി മൂന്നു വർഷത്ധിനകും ൊങ്റധിലൂടെയുള്ള ജലവധിതരണും 
പൂർണ്മായുും ഒഴധിവാക്കുും.

വധിശദവുും അന്തധിമവുമായ ന്പ്ാജക്് നധിർന്ദേശങ്ങൾ സർക്ാ
രധിനു നല്കുും.സുംസ്ാന സർക്ാരധിടറെ കീഴധിൽ നബാർഡധിടറെ 
നധിഡ(നബാർഡ് ഇൻഫ്ാസ്ട്രക്ച്ചർ ടഡവലപ് ടമറെ് അസധിസ്റൻ
സ്) പദ്തധി വഴധി തളധി്റ്് മണ്ഡലത്ധിടല 104 നീർത്െങ്ങടള 
കൂട്ടധിന്യാജധി്ധിച്ചുടകാണാണ് ഈ സമഗ്വധികസനപദ്തധി നെ
്ാക്കുന്നത്.

പ്ധിൻസധി്ൽ ടസ്ട്ടറധി എും.ശധിവശങ്ര് ശധില്പശാല ഉദ്ഘാ
െനും ടെയ്തു. ടജയധിുംസ് മാതയു എും.എൽ.എ ആമുഖ പ്ഭാഷണും 
നെത്ധി. കധില ഡയറക്ർ ന്ഡാ.ന്ജായ് ഇളമൺ, നബാർഡ് എ.ജധി.
എും.എസ്. നാന്ഗഷ്, മണ്ണു പര�ന്വഷണ വകുപ്പു ടഡപയൂട്ടധി ഡയ
റക്ർ പധി. ബധിജു, ന്ഡാ.സധി. ശശധിധരൻ എന്നധിവർ െർച്ചകൾക്കു 
ന്നതൃത്വും നൽകധി. 

സമഗ്രവധിെസനത്ധിനു ട്യാന്സ് റഫയാമധിതുംഗ് ആലപ്പയാട് 
ആല്ാെ് ഗ്ാമപഞ്ായത്ധിടറെ സമഗ്വധികസനപദ്തധി(ട്ാൻ

സ് ന്ഫാമധിുംഗ് ആല്ാെ്)യുമായധി ബന്ധട്ട്ട് ടകാട്ടാരക്ര കധില 
ന്മഖലാന്കന്ദ്രത്ധിൽ ദ്വധിദധിന കൂെധിയാന്ലാെന ശധില്പശാല സുംഘെധി
്ധിച്ചു. കധില റീജധിണൽ ഡയറകെ് റുും ന്ജായധിറെ് ടഡവലപ് ടമറെ് 
കമ്മീഷ്ണറുമായ ടക. വനജകുമാരധി ഉദ്ഘാെനും ടെയ്തു. ടഡപയൂട്ടധി 
ടഡവലപ് ടമറെ് കമ്മീഷ്ണർ സധി.എസ്. ലതധിക ആമുഖപ്ഭാഷണും 
നെത്ധി. ആല്ാെധിടറെ വധികസന പദ്തധിടയക്കുറധിച്ച് വധി.എൻ. 
ജധിന്തന്ദ്രൻ ഐ.എ.എസ് (റധിട്ട.) വധിശദീകരധിച്ചു. മുൻ ന്ജായധിറെ ്ടഡ
വലപ് ടമറെ് കമ്മധിഷണർ ടക. ശധിവകുമാർ  സുംസാരധിച്ചു.

വധിവധിധ വധിഷയങ്ങടളക്കുറധിച്ചു നെന്ന െർച്ചകൾക്കു മുൻ െീഫ് 
ടസ്ട്ടറധി എസ്.എും. വധിജയാനദേ്, ജധിലാ കലക്ർ ന്ഡാ. എസ്. 
കാർത്ധിന്കയൻ,  കധില ഡയറക്ർ ന്ഡാ.ന്ജായ് ഇളമൺ, ന്ഡാ. 
ടമാഹമ്മദ് അഷീൽ, എസ്. ഷനധിറുദേീൻ, ഐ.ആർ.െധി.സധി ഡയ
റക്ർ എൻ.ടക. ശശധിധരൻ പധിള്ള എന്നധിവർ ന്നതൃത്വും നൽകധി. 

സുനാമധിയധിൽ ഏടറ നാശനഷ്ും സുംഭവധിച്ച  ടകാലും ജധിലയധി
ടല തീരന്ദശ ഗ്ാമപഞ്ായത്ാണ് ആല്ാെ്. പഞ്ായത്ധിടറെ 
സമഗ്വധികസനമാണ് ശധില്പശാലയുടെ ലഷേ�ും. 

ഉറദ്യയാഗസ്ർ ഉത്രവയാദധിത്തും സമയബന്ധിെമയായധി
നധിർവഹധികണതും: നഗരെയാര്യവകുപ്പു ഡയറക്ർ

ഉന്ദ�ാഗസ്ർ തങ്ങളുടെ ഉത്രവാദധിത്ും സമയബന്ധധിത
മായധി നധിർവഹധിക്ണടമന്നു നഗരകാര�വകു്് ഡയറക്ർ ആർ. 
ഗധിരധിജ ഐ.എ.എസ്. ന്കാർ്ന്റഷനുകളധിടല വാർഷധിക പദ്
തധിയുമായധി ബന്ധട്ട്ട് നധിർവഹണ ഉന്ദ�ാഗസ്ർക്കുള്ള 
ഏകദധിന പരധിശീലനപരധിപാെധി കധിലയധിൽ ഉദ്ഘാെനും ടെയ്യുക
യായധിരുന്നു അവർ. ഗുണന്ഭാക്തൃലധിസ്റ്  പലയധിെത്തുും ഇനധിയുും 
പൂർത്ധിയാക്ാനായധിട്ടധില. കശാപ്പുശാലകളുടെ ന്ശാെ�ാവസ് 
പരധിഹരധിക്ാൻ ആധുനധിക സുംവധിധാനും ഏർട്ടുത്ണടമന്നുും 
അവർ നധിർന്ദേശധിച്ചു. 

തളധി്റ്് നധിന്യാജകമണ്ഡലത്ധിടറെ സമഗ്പുന്രാഗതധി ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്ന സമൃദ്ധി പദ്തധി സുംബന്ധധിച്ച ശധില്പശാല പ്ധിൻസധി്ൽ ടസ്ട്ടറധി 
എും. ശധിവശങ്ര്  ഉദ്ഘാെനും ടെയ്യുന്നു

ന്കാർ്ന്റഷനുകളധിടല വാർഷധിക പദ്തധിയുമായധി  ബന്ധട്ട്ട്  നധിർ
വഹണ ഉന്ദ�ാഗസ്ർക്കുള്ള ഏകദധിന പരധിശീലനപരധിപാെധി നഗരകാ
ര�വകു്് ഡയറക്ർ ആർ. ഗധിരധിജ ഐ.എ.എസ് ഉദ്ഘാെനും ടെയ്യുന്നു.
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ഡധി.ഡധി.പധി ഓഫീസുെള് ഐ.എസ്.ഒ 
നധിലവയാരത്ധിറലക്

 പഞ്ായത്് ടഡപയൂട്ടധി ഡയറക്ർ ഓഫീസുകളധിൽ ന്ൊട്ടൽ 
ക്വാളധിറ്ധി മാന്നജ് ടമറെധിലൂടെ (െധി.കയു.എും) ഐ.എസ്.ഒ 9001: 2015 
നെ്ധിലാക്കുന്നതധിടറെ ഭാഗമായുള്ള ആദ�ടത് സുംസ്ാനതല 
ഏകദധിന ശധില്പശാല കധിലയധിൽ സുംഘെധി്ധിച്ചു. ന്ൊട്ടൽ ക്വാളധിറ്ധി 
മാന്നജ് ടമറെധിടറെ ആവശ�കത,  െധി.കയു.എും തത്വങ്ങൾ, ഡധി.
ഡധി.പധി. ഓഫീസുകളധിൽ നെ്ധിലാക്കുന്ന രീതധി,  ഐ.എസ്.ഒ 
സർട്ടധിഫധിന്ക്ഷനുള്ള കർമ്മപരധിപാെധി തയ്ാറാക്ൽ, െധി.കയു.
എമ്മധിടറെ പഞ്ായത്തുതല പ്വർത്നും  തുെങ്ങധിയ വധിഷയങ്ങടള 
അെധിസ്ാനട്ടുത്ധിയായധിരുന്നു ശധില്പശാല.  
പതധിനാല് ജധിലകളധിൽനധിന്നുള്ള പഞ്ായത്് ടഡപയൂട്ടധി ഡയറ
ക്ർമാരുും പഞ്ായത്് ഡയറക്ന്ററ്ധിടല പ്തധിനധിധധികളുമാണ് 
ശധില്പശാലയധിൽ പടങ്ടുത്ത്.  

പദ്ധെധിനധിർവഹണതും: തവർച്്ൽ ക്യാസ്് റതും 
പരധിശീലനതും പൂർത്ധിയയായധി

നെപ്പുവർഷടത്  (2018-19) പദ്തധി രൂപീകരണവുും നധിർവ
ഹണവുും നൂറുശതമാനും ഗുണന്മന്മന്യാടെ നെ്ധിലാക്കുന്നതധിനു 
തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളധിടല ജനപ്തധിനധിധധികൾക്കുും 
ഉന്ദ�ാഗസ്ർക്കുും ടവർച്ച്വൽ ക്ാസ്് റൂും വഴധി നൽകധിവന്ന പരധി
ശീലനും പൂർത്ധിയായധി. തൃശ്ശൂർ മുതൽ കണ്ണൂർ വടരയുള്ള ഏഴു 

ജധിലകളധിലള്ളവർക്കു കധില ന്കന്ദ്രത്ധിൽ
നധിന്നാണ് പരധിശീലനും നൽകധിയത്. 
ന്ശഷധിക്കുന്ന ജധിലകൾക്കു തധിരുവനന്തപു
രടത് സ്വരാജ് ഓഡധിന്റ്ാറധിയമായധിരുന്നു 
പരധിശീലനന്കന്ദ്രും.

ഹരധിെറെരളതും മധിഷന്:
ഏെദധിന ശധില്പശയാല

ഹരധിത ന്കരളും മധിഷൻ പ്വർത്ന 
ങ്ങളുമായധി ബന്ധട്ട്ട് തൃശ്ശൂർ ജധിലയധിടല 
തന്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളധിടല ഉന്ദ�ാഗ
സ്ർക്കുള്ള ഏകദധിന ശധില്പശാല 

കധിലയധിൽ ജധില പഞ്ായത്് പ്സധിഡറെ് ന്മരധി ന്താമസ് ഉദ്ഘാ
െനും ടെയ്തു.  മധിഷടറെ പ്വർത്നങ്ങൾക്കു ഉന്ദ�ാഗസ്രുടെ 
സഹകരണും അത�ാവശ�മാടണന്നു ഉദ്ഘാെനപ്സുംഗത്ധിൽ 
ന്മരധി ന്താമസ് പറഞ്ഞു. ശുെധിത്വ-മാലധിന� സുംസ് കരണവുമായധി 
ബന്ധട്ട്ട പ്വർത്നങ്ങൾക്കു മുൻഗണന നൽകണും. ജധിലാപ
ദ്തധിയായ ജലരഷേ ജീവരഷോ പദ്തധിക്കു സർക്ാരധിടറെ അനുമതധി 
ലഭധിച്ചുകഴധിഞ്ഞുടവന്നുും അവർ അറധിയധിച്ചു.

ഭൂട്ടാനധിൽനധിന്നുള്ള  രണാമടത് സുംഘത്ധിനു കധിലയധിൽ സുംഘെധി്ധിച്ച പരധിശീലനപരധിപാെധി

ഹരധിത ന്കരളും മധിഷൻ പ്വർത്നങ്ങളുമായധി ബന്ധട്ട്ട് ഏകദധിന 
ശധില്പശാല തൃശൂര് ജധില പഞ്ായത്് പ്സധിഡറെ് ന്മരധി ന്താമസ് 
ഉദ്ഘാെനും ടെയ്യുന്നു 

പഞ്ായത്് ടഡപയൂട്ടധി ഡയറക്ർ ഓഫീസുകൾ ഐ.എസ്.ഒ നധിലവാരത്ധിലാക്കുന്നതധിടറെ 
ഭാഗമായധി സുംഘെധി്ധിച്ച ഏകദധിന ശധില്പശാല.

ഭൂട്യാനധിൽനധിന്നുള്ള  രണയാമതത് സതുംഘതും െധിലയധിൽ
ടപർന്ഫാർമൻസ് മാന്നജ് ടമറെ് വധിഷയത്ധിൽ പരധിശീലന

ത്ധിനായധി ഭൂട്ടാനധിൽ നധിന്നുള്ള  രണാമടത് സുംഘും കധിലയധിടല
ത്ധി. ഭൂട്ടാൻ ടസ്ന്ട്ടറധിയറ്ധിടലയുും  വധിവധിധ മന്താലയങ്ങളധിടല

യുും ഉന്ദ�ാഗസ്ർ, പ്ാനധിുംഗ് 
ഓഫധിസർമാർ എന്നധിവരെങ്ങുന്ന 
സുംഘത്ധിൽ പതധിടനട്ടുന്പരു
ണായധിരുന്നു.  അഞ്ചുദധിവസടത് 
പരധിശീലനപരധിപാെ ധിയുടെ 
ഉദ്ഘാെനച്ചെങ്ങധിൽ കധില ഡയ
റക്ർ ന്ജായ് ഇളമൺ, കധില 
ടപ്ാഫ. ന്ഡാ. സണ്ധി ന്ജാർജ്, 
ന്ഡാ.ടജ.ബധി. രാജൻ, ടപ്ാഫ.
െധി.രാഘവൻ എന്നധിവർ സുംബ
ന്ധധിച്ചു. സദേർശനസുംഘും വല
്ാെ് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുും സദേർ
ശധിച്ചു.
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എലാവർക്കുും എന്്ാടഴങ്ധിലും കുളധിന്രകുന്ന 
അനുഭവമാണ് മഴ. ന്വനൽച്ചൂെധിൽ, കാത്ധി

രുന്ന് കാത്ധിരുന്ന് വർഷും എത്തുന്്ാൾ, 
നമ്മുടെ കുട്ടധികൾ സ് കൂളധിൽ ന്പായധിത്തുെങ്ങു
ന്്ാൾ നാും അറധിയാടത നമ്മുടെ വീട്ടധിന്ലക്് 
അതധിഥധിയാടയത്തുന്ന ഒരുപധിെധി ന്രാഗങ്ങളുമു
ണ്. നാും കരുതന്ലാടെ ന്നരധിട്ടാൽ, ഒരു വലധിയ 
പരധിധധിവടര തെഞ്ഞു നധിർത്ാവുന്ന വലതുും 
ടെറുതുമായ പലവധിധ ന്രാഗങ്ങൾ. 

തന്ദേശ സ്ാപനങ്ങളുടെയുും ആന്രാഗ� വകു
്ധിടറെയുും ന്നതൃത്വത്ധില് മഴക്ാലപൂർവ്വ ശുെീ
കരണ പ്വർത്നങ്ങൾ നെന്നുവരുന്നുടണങ്ധി
ലും ജനങ്ങടളലാും പ്തധിന്രാധത്ധിലൂന്നധി 
ജാഗരൂകരായധി വർത്ധിന്ക്ണതുണ്. ജനങ്ങ
ടള ആന്രാഗ�പരമായ ജീവധിതരീതധികളധിന്ലക്് 
ടകാണ്ടുവരാൻ എന്തുടകാണ്ടുും പ്ാപ്തധിയുള്ളത് 
അവന്രാെ് അടുത്ധിെപഴകധി, അവരുടെ പ്ശ് ന
ങ്ങളുും ആവശ�ങ്ങളുും പരധിഗണധിച്ച്, അവടര 
മുന്നധിൽ നധിന്ന് നയധിച്ച്, അവരുടെ ജീവധിതും സു
ഗമമാക്കുന്ന തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ
ക്ാണ്. വാർഡുതല പ്വർത്നങ്ങളധി ലൂടെ 
മഴക്ാല ന്രാഗ അവന്ബാധവുും പ്തധിന്രാധ 
മാർഗ്ഗങ്ങളുും ജനങ്ങളധിടലത്ധിക്ാനായാൽ 
പനധിച്ചൂെധിൽ നധിന്ന് അകലന്നത് ഒരു നാെ് തടന്ന
യാണ്. ആന്രാഗ� പ്വർത്കരുും ആശ പ്വർ
ത്കരുും സന്നദ് പ്വർത്കരുും നാട്ടുകാരുും 
ഒത്തുന്െർന്ന് പ്തധിന്രാധും തീർക്കുന്്ാൾ മഴ
ക്ാലും ആന്രാഗ�ന്ത്ാടെ ആസ്വദധിക്ാൻ 
നമുക്കുും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുും സാധധിക്കുും. 

ജലന്ദാഷ്നധിയുും മല്നധിയുും ടഡങ്ധി്
നധിയുും മഞ്്ധിത്വുും എലാും ഉൾട്ടുന്ന മഴ
ക്ാല ന്രാഗങ്ങടള നമുക്് ടപാതുവായധി മൂന്ന് 
തലങ്ങളായധി തധിരധിക്ാും.

4വായുജന� ന്രാഗങ്ങൾ
4ജല ഭഷേണ ജന�ന്രാഗങ്ങൾ
4ജന്തു ജന�ന്രാഗങ്ങൾ

വയായുജന്യ റരയാഗങ്ങള്
മഴക്ാലന്ത്ാെനുബന്ധധിച്ച് അന്തരീഷേ 

താപവ�തധിയാനങ്ങളുും മറ്ും കാരണും നമ്മധിൽ 
നടലാരു ശതമാനത്ധിനുും വരുന്ന ജലന്ദാഷ്
നധി; ഇൻഫ് ളുവൻസ (Influenza) എന്ന് 
ടപാതുവായ ശാസ്തനാമത്ധിൽ അറധിയട്ടുന്ന 
പഷേധിപനധി, പന്നധിപനധി, H1N1- എന്നധിങ്ങടന 
നമുക്് പരധിെധിതമായ പലതരും ലവറൽ 
പനധികൾ; ടതാണന്വദന, പഴു്് / കഫും എന്നീ 
ലഷേണങ്ങന്ളാടുകൂെധി പലതരും ബാക്ീരധിയകൾ 
ഉണാക്കുന്ന വധിവധിധതരും അണുബാധകൾ, നയു
ന്മാണധിയ, ഡധിഫ്ീരധിയ- ഇവടയലാും വായുജന�
ന്രാഗങ്ങളുടെ ഗണത്ധിൽട്ടുും. ടകാച്ചുകുട്ടധി

കൾക്കുും വന്യാജനങ്ങൾക്കുും പ്ന്മഹും, കരൾ, 
വൃക്ന്രാഗങ്ങൾ, ശ്വാസന്കാശ സുംബന്ധമായ 
ന്രാഗങ്ങൾ (ആസ്ത്മ, COPD) ഉള്ളവർക്കുും ന്മൽ
്റഞ് അണുബാധകൾ എളു്ത്ധിൽ വരാനുും 
അതു ഗുരുതരമാകാനുും സാധ�ത ഏടറയുണ്. 
ന്രാഗപ്തധിന്രാധന്ശഷധി ഇക്കൂട്ടരധിൽ താരത
ന്മ�ന കുറവാണ് എന്നത് തടന്ന കാരണും. 
തണുത് നനുത് കാലാവസ് ഇതധിന് എലാ 
സൗകര�ങ്ങളുും ടെയ്തുടകാടുക്കുന്നു താനുും. ഒരു 
ഡധിഗ്ധി ടസൽഷ�സധിടല കുറവുന്പാലും നാല് 
ശതമാനന്ത്ാളും ശ്വാസന്കാശ ന്രാഗങ്ങളുടെ 
വർധനവധിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ 
സൂെധി്ധിക്കുന്നു.

ജല-ഭക്ണ ജന്യറരയാഗങ്ങള്
വയറധിളക്ും, ഛർദേധി തുെങ്ങധിയ അസ്വാസ്�

ങ്ങൾ പനധിന്യാടു കൂെധിന്യാ അലാടതന്യാ വരു
ന്നത് മുഖ�പങ്കുും അശുദ്മായ ജലത്ധിന്ലാ ഭഷേ
ണത്ധിന്ലാ അെങ്ങധിയധിരധിക്കുന്ന അണുക്ളാ 
ലാണ്. ന്റാട്ട ലവറസ്, ന്കാളറ, ലെന്ഫായധിഡ് 
എന്നധിവ ഇവയധിൽ െധിലത് മാത്ും. മഴക്ാലത്് 
പലയധിെത്തുനധിന്നുും ഒഴുകധി വരുന്ന പലതരത്ധില
ള്ള മാലധിന�ും ടകാണ് നമ്മുടെ ജലന്രോതസ്് 
മലധിനമാകുന്നു. അതുടകാണ്ടു തടന്ന, ഇത്രും 
സാും്മധിക ന്രാഗങ്ങളുടെ ന്താത് മഴക്ാലത്് 
വളടര കൂടുതലാണ്. ജൂൺ- ജൂലല മാസങ്ങളധി
ടല കാലവർഷമാകടട്ട, ഒന്ക്ാബർ-നവുംബർ 
മാസങ്ങളധിടല തുലാവർഷമാകടട്ട, ഈ പ്വണ
തയ്ക് ഒരു വ�ത�ാസവുമധിടലന്ന് ആന്രാഗ�വകു്ധി
ടറെ കണക്കുകൾ വ�ത�മാക്കുന്നു. 

ഇതധിനു പുറടമയാണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മഞ്
്ധിത്ും ന്പാലള്ള സാും്മധിക ന്രാഗങ്ങൾ. 
ഇതധിടറെ ഒരു പ്ധാന കാരണമായ ടഹ്ലറ്
റ്ധിസ് ബധി ലവറസുകൾ ശരീരദ്ാവകങ്ങളധിലൂടെ 
പകരുന്്ാൾ, ടഹ്ലറ്റ്ധിസ് എ ലവറസുകൾ 
വൃത്ധിഹീനമായ ഭഷേണത്ധിലൂടെയുും ടവള്ള
ത്ധിലൂടെയുമാണ് പകരുന്നത്. ന്മൽ്റഞ് 
അസ്വസ്തകൾക്് പുറടമ കരളധിടന ബാധധിക്കു
ടമന്നതാണ് ഇതധിടറെ സവധിന്ശഷത. 

ജന്ജന്യറരയാഗങ്ങള്
കഴധിഞ് വർഷങ്ങളധിൽ നമ്മുടെ നാെധിടന 

ഏറ്വുും അലട്ടധിയ പകർച്ചവ�ാധധി ഡങ്ധി്നധി 
ആടണന്ന് നധിസ്ുംശയും പറയാും. ഈഡധിസ് 
ടകാതുകുകൾ പരത്തുന്ന ഈ ന്രാഗും കഴധിഞ് 

തപന്ഷന് മയാനദണ്ഡങ്ങളധിൽ റഭദഗെധി
നധിലവധില് സാമൂഹ�സുരഷോ ടപന്ഷന് വാങ്ങുന്നവരുടെ 

അര്ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങളധില് ന്ഭദഗതധി വരുത്ധി സര്ക്ാര് ഉത്രവ് 
പുറട്ടുവധിച്ചു. ഇതുപ്കാരും 1000 സധിസധിയധില് കൂടുതല് എഞ്ധിന് 
ക്ാസധിറ്ധിയുള്ള ൊക്ധിയലാത് 4 െ്വാഹനങ്ങള് സ്വന്തമായുള്ള 
(അുംബാസധിഡര് കാര് ഒഴധിടക) ഗുണന്ഭാക്ാക്ള്ക്കുും 4 െ്ത്ധി
ല് കൂടുതല് െ്ങ്ങളുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ (ന്ലാറധി, ബസ്, ടെുംന്ബാ 
ട്ാവലര് തുെങ്ങധിയവ) ഉെമകള്ക്കുും സാമൂഹ� സുരഷോ ടപന്ഷന് 
തുെര്ന്ന് ലഭധിക്ാന് അര്ഹതയധില. മരണട്ട്ട ഗുണന്ഭാക്ാക്ടള 
സാമൂഹ�സുരഷോ ടപന്ഷന് ന്ഡറ്ാന്ബസധില് നധിന്നുും അെധിയന്ത
രമായധി ഒഴധിവാക്ാനുും ഇത്രത്ധില് സര്ക്ാരധിടന കബളധി്ധിച്ച് 
അനര്ഹമായധി തട്ടധിടയടുത് തുക അനന്തരാവകാശധികളധില്നധിന്ന് 
തധിരധിച്ചുപധിെധിച്ച് സര്ക്ാരധില് മുതല്കൂട്ടുവാനുും തന്ദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപന ടസ്ട്ടറധിമാര്ക്്  കര്ശന നധിര്ന്ദേശും നല്കധിയധിട്ടുണ്.

(സ.ഉ.(എും.എസ്)നും. 278/2018/ധന,  തീയതധി 03.08.2018)

ARTCO റനയാഡൽ  ഏജന്സധി
'ആര്ട്ട്ന്കാ'യധിടല ഉല്പന്നങ്ങള് തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപ

നങ്ങളധില് വാങ്ങുന്നതധിന് അനുമതധി നല്ധിയുും തന്ദേശ സ്ാപനങ്ങ
ളധിടല ഫര്ണധിഷധിുംഗ് പ്വര്ത്നങ്ങള് ഏടറ്ടുക്കുന്നതധിന് ARTCO 
ടയ ന്നാഡല് ഏജന്സധിയായുും അുംഗീകരധിച്ച് ഉത്രവായധി.

(സ.ഉ.(സാധാ)നും. 2092/2018/തസ്വഭവ,തീയതധി 01.08.2018)

ശലറ്റുെള് ഗ്രയാമെധിരണത്ധിൽ നധിന്നുതും വയാങ്ങയാതും  
 കാസര്ന്ഗാഡ് ജധിലയധിടല തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങ

ള്ക്് പധിലധിന്ക്ാെ് ഗ്ാമകധിരണും സ്ട്രീറ്് ലലറ്് & എല്.ഇ.ഡധി. 
നധിര്മ്മാണ യൂണധിറ്ധില്നധിന്നുും സ്ട്രീറ്് ലലറ്ും എല്.ഇ.ഡധി. ബള്ബു
കളുും വാങ്ങുന്നതധിന് അനുമതധി നല്കധി സര്ക്ാര് ഉത്രവായധി. 
വാങ്ങുന്ന ഉല്പന്നത്ധിടറെ ഗുണനധിലവാരും ഉറ്ാക്കുന്നതധിന് 
സര്ക്ാര് എഞ്ധിനീയറധിുംഗ് ന്കാന്ളജധിടല ഇലക്ടധിക്ല് വധിഭാഗ
ത്ധിടറെ സാഷേ�പത്ും വാന്ങ്ങണതാണ്. 

(സ.ഉ.(സാധാ)നും. 2111/2018/തസ്വഭവ,  തീയതധി 01.08.2018)

അക്രഡധി്ഡ് ഏജന്സധിെളുതട നധിർമയാണ പ്രവൃത്ധി
െളുതട മൂല്യനധിർണ്ണയതും  

 തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് അ്ഡധിറ്ഡ് ഏജന്സധി
കള് വഴധി നെ്ാക്കുന്ന നധിര്മ്മാണ പ്വൃത്ധികളുടെ സൂ്ര് വധിഷന്, 

ടമഷര്ടമറെ്, ടെക്് ടമഷര്ടമറെ് എന്നധിവ തന്ദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് ആവശ�ട്ടുന്ന പഷേും തന്ദേശസ്വയുംഭരണ 
എഞ്ധിനീയറധിുംഗ് വധിഭാഗും ടെയ്തു നന്ല്ണതാണ്. 

(സർക്കുലർ നും.എ.സധി.3/163/2017/തസ്വഭവ,തീയതധി 01.08.2016)

വയാർഷധിെപദ്ധെധി റഭദഗെധിക് 
ക്രമീെരണതും ഏർതപ്പടുത്ധി  

വാര്ഷധിക പദ്തധി ന്ഭദഗതധിക്് ജധില ആസൂത്ണ സമധിതധി ടസ
്ട്ടറധിന്യറ്ധില്നധിന്ന് അനുമതധി വാങ്ങുകയുും തധിരധിടക ജധിലാ ആസൂ
ത്ണ സമധിതധിക്് സമര്്ധിക്ാന് കഴധിയാത്തുമായ തന്ദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുള്ള ് മീകരണും ഏര്ട്ടുത്ധി സർക്കുലർ 
പുറട്ടുവധിച്ചു.

(സർക്കുലർ നും. ഡധി.എ1/558/2018/തസ്വഭവ 1,  തീയതധി 
30.07.2018)

മഴകയാലതകടുെധി - തുെ തെലവഴധിക്കുനെധിന് 
യറേഷ്ടയാനുമെധി  

 മഴക്ാല ദരധിതാശ്വാസ പ്വര്ത്നത്ധിടറെ ഭാഗമായധി ദരധിത 
ബാധധിത പ്ന്ദശങ്ങളധില് ഗുരുതരമായ സാും്മധിക ന്രാഗങ്ങള്, 
പകര്ച്ച വ�ാധധികള് എന്നധിവ തെയുന്നതധിന് ശുെീകരണ പ്വ
ര്ത്നങ്ങള് നെത്തുന്നതധിന് ആവശ�മായ തുക ടെലവധിടുന്നതധിന് 
ബന്ധട്ട്ട തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് യന്ഥഷ്ാനുമ
തധി നല്ധിടക്ാണ്ടുും തനതുഫണധില് ആവശ�മായ തുക ലഭ�മലാ
ത് തന്ദേശസ്ാപനങ്ങള്ക്് ജധിലാ കളക്റുടെ ശധിപാര്ശയുടെ 
അെധിസ്ാനത്ധില് മൂന്നു ലഷേും രൂപ വടര അനുവദധിക്കുന്നതധിനുും 
അനുമതധി നല്ധി ഉത്രവ് പുറട്ടുവധിച്ചു. 

(സ.ഉ.(സാധാ) നും. 2047/2018/തസ്വഭവ,  തീയതധി 26.07.2018)

പഞ്യായത്് വകുപ്പധിൽ സദ്ഭരണതും 
ഉറപ്പയാക്കുനെധിന് മയാർഗ്ഗനധിർറദേശങ്ങള്

 പഞ്ായത്് വകു്ധില് നധിന്നുും ടപാതുജനങ്ങള്ക്് കൃത�മായ 
ന്സവനും ലഭധിക്കുന്നതധിനുും വകു്ധിടല എലാ ആഫീസുകളധിലും 
സദ്ഭരണും ഉറ്ാക്ധി ജനകീയ പഞ്ായത്് എന്ന സമ്പൂര്ണ് 
ലഷേ�ും ലകവരധിക്കുന്നതധിനുമായധി മാര്ഗ്ഗനധിര്ന്ദേശങ്ങള് പഞ്ാ
യത്് ഡയറക്ര് പുറട്ടുവധിച്ചു.

(സർക്കുലർ നുംപര്. ഡധി3/25337/2018/CRU(DP)PAN,  
തീയതധി 18.07.2018)

െറദേശസ്യതുംഭരണവകുപ്പുമയായധി ബന്തപ്പട് സർകയാർ ഉത്രവെള്, സർക്കുലറുെള് 
ഗസ്് വധിജ്യാപനങ്ങള് എനധിവയുതട പുർണരൂപതും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എനീ 

തവബ്ശസറ്റുെളധിൽ ലഭ്യമയാണ്
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കാട്ടധിടല വള്ളധി പധിരധിച്ചുണാക്ധിടയാ
രൂക്ടനാരൂഞ്ാലാടുന്നു

അപ്പുറമധിപ്പുറമതു ടകട്ടാൻ തല
ടപാക്ധിയ ടതങ്ങു കുലങ്ങുന്നു
ടതാണലടവട്ടധിന്ക്റധിയ െന്ദ്രൻ 
മണയധിന്ലയ്ക്കു കുതധിക്കുന്നു
താന്ഴാട്ടാഞ്ധിടുന്മാലത്തു്ല
ചുണ്ടുകൾ ന്െർത്തു കെധിക്കുന്നു
കണവടരാടക്യുമാർപ്പുുംവധിളധിയുും
ടകാന്ണാണത്ധിടന വരന്വറ്
അങ്ങടനവടന്നാരു െധിങ്ങടത്ന്ങ്ങാ
ണത്ധിനു തധിലത് തരധികധിെ ന്താും

പുക്ല പൂക്കുലനുള്ളാൻ ടതറ്ധിയ
വലും നധിറയ്കണതാടരലാും
കാക്പ്പൂവുും ഹാര ജമന്തധിയു
മക്രയധിക്ര ടതച്ചധിപ്പൂ
െധിങ്ങനധിലാവുനനയ്ക്കുും കധിങ്ങധിണധി
കദളധിപ്പൂങ്ണ്ാന്തളധിയുും
ആെധിയുലടഞ്ത്തുും പൂ്ാറ് - 
യ്കാെകൾ ൊർത്തുും ൊ്പ്പൂ
രാമൻ വധിരലവരക്കുറധി ൊർത്ധിയ
മൂവന്തധിപ്പൂവരളധിപ്പൂ
കണവരുന്ണായധിന്നവടരക്ണധി
കാണാൻ തധിലത് തരധികധിെ ന്താും

വധിത്ധിനു കാത്തു കധിെക്കുുംപാെ -
ത്ന്തധിവടരക്ളധിയാർപ്പുവധിളധി
ടകാറ്ധിനു കറ്ടമതധിച്ചവരവരുടെ
മക്ളുടമാന്നധിച്ചാന കളധി
െധിത്ധിര പാടുും ടകാച്ചുവര്ധിൽ 
കരധിയധിലമാെൻ കൂക്ധിവധിളധി
പീച്ചാും കുഴലും പ്െവളയുും
ൊർത്ധിയ െധിങ്ങന്ത്രു വലധി
ടപാട്ടുുംടപാെധിയുുംടതാട്ടുെൊർത്ധിയ
ടപാട്ടൻ ന്കാലക്കുതധിരകളധി
എത്റവട്ടും തപ്പുും താളവു
മധിട്ടവർ തധിലത് തരധികധിെ ന്താും

കാലും മാറധിന്്ാടയന്നാന്രാ
കാതധിൽ പറയണ കാലത്തുും
കാണുടന്നവധിടെയുമധിടന്നൻ നാട്ടധിൽ
പുതുതലമുറയുടെ ടപാന്ന്നാണും
കയ്ധിൽ"ച്ചുടണലധി"കാതധിലധിയർന്ഫാൺ
ടമയ്ധിലധിരമ്പുമലങ്ാരും
മെധിയധിലധിരധിക്കുും റ്ാബധിൽ നധിരന്നധിടു
ടമടമ്മമ്മസ്ധിൻ ടപാെധിപൂരും
വാെ്സാപ്പുും നൂറാപ്പുകൾ ന്വടറയു
ന്മാണച്ചാനൽ്കധിെകളധി 
തലമുറകൾക്കുള്ളന്തരമവരുടെ
തലയധിടലഴുത്ായധിലന്ലാ!

(ന്ഫാണ്: 9447388170)

ഗധിരീഷ് പുലധിയൂർ

െവധിെ
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െധിങ്ങും പധിറന്നു. പ്കൃതധി കണ്തുറന്നു. പൂക്ള് പുഞ്ധിരധി തൂകധി. 
മലയാളധികളുടെ മനസ്സുണര്ന്നു.

ഓണും വരവായധി. ഓണും! മലയാളധിയുടെ ന്മാഹങ്ങളുടെ 
സ്വപ്നും! ഓണും! ഒരുമയുടെ സന്ദേശും വധിളുംബരും ടെയ്യുന്ന 
ഉത്വും. ഓണത്ധിനു ജാതധിയധില; മതമധില; വല്ടച്ചറു്മധില. 
സന്ന്താഷത്ധിടറെയുും സാന്ഹാദര�ത്ധിടറെയുും ന്നേഹത്ധി 
ടറെയുും സഹകരണത്ധിടറെയുും പ്തീകമാണ് ഓണും. ഓണും 
വധിശ്വാസമല; ഒരുമയുടെ യാഥാര്ത്ഥ�മാണ്, അദ്്വാനത്ധിടറെ 
അെയാളമാണ്. ന്ലാകത്ധിടല എലാ നന്മകള്ക്കുും പധിന്നധിലള്ള 
ശക്ധി, ഒരുമയുടെയുും അദ്്വാനത്ധിടറെയുും കൂെധിന്ച്ചരലധില് 
നധിന്നാണ് ഉരുവും ടകാണധിട്ടുള്ളത്.

പുരാണവുമായധി ബന്ധമുള്ള ഒരു ഐതധിഹ�കഥയാണ് മാന്വ
ലധിെരധിതും. ഓണവുമായധി ബന്ധട്ട്ട് മറ്പല ഐതധിഹ�ങ്ങളുും 
നധിലവധിലടണങ്ധിലും ഓണും മലയാളധികളുടെ വധിളടവടുപ്പുത്വ
മാടണന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ�ും.

മലയാളധികള്ക്് എലാ മാസങ്ങളധിലും കാര്ഷധികവൃത്ധിയുമാ
യധി ബന്ധട്ട്ട് നധിരവധധി ആന്ഘാഷങ്ങളുണ്. കാര്ത്ധികയുും 
വധിഷുവുും ഞാറ്ന്വലയുും തധിരുവാതധിരയുും ദീപാവലധിയുും ഉച്ചാരയുും 
തുെങ്ങധി മണ്ണുും കൃഷധിയുും പ്കൃതധിയുമായധി ബന്ധട്ട്ട ആന്ഘാഷ
ങ്ങളധില് ഏറ്വുും പ്ധാനട്ട്ട കാര്ഷധിന്കാത്വമാണ് ഓണും.

ഓണും സ്ധിതധിസമത്വെധിന്തയുടെ ആന്ഘാഷമാണ്. "മാനു
ഷടരലാരുടമാന്നുന്പാടല" എന്ന സ്വപ്ന സാഷോത്കാരത്ധിനു
ന്വണധിയുള്ള ഒരുമയുടെ ആന്ഘാഷമാണ് ഓണും. ഒരു ന്ദശടത് 
മുഴുവന് ജനതയുും ജാതധിവ�ത�ാസമധിലാടത ഒരുമധിച്ചുന്െര്ന്ന്, 

സന്ന്താഷന്ത്ാടെ ആെധിയുും പാെധിയുും ആര്ത്തുവധിളധിച്ചുും 
സൗഹൃദും പങ്ധിട്ട് ഒരുമയുടെ സന്ദേശും വധിളുംബരും ടെയ്യുന്ന, 
ന്കരളത്നധിമയുും മഹധിമയുും നധിറഞ് ആന്ഘാഷമാണ് 
ഓണും.

ഓണും ഒരുമയുടെ ആന്ഘാഷമാണ്. ഓണപ്പൂക്ള് ന്തെധി
യുള്ള യാത്, ഓണപ്പൂക്ളനധിര്മ്മാണും, ഊഞ്ാലാട്ടും, ഓണ
ക്ാഴ്ച, ഓണസമ്മാനും, ഓണസദ�, ഓണക്ളധികള് തുെങ്ങധി 
ഓണവുമായധി ബന്ധട്ട്ട എലാ െെങ്ങുകളധിലും മധിന്നധിത്ധിളങ്ങു
ന്നത് പച്ചമനുഷ�ടറെ  ഒരുമയാണ്. മനുഷ�ടറെ ഒരുമയാണ് 
മതങ്ങള് ഭയക്കുന്നത്.

പൂക്കൂെകളുന്മന്തധി പൂവധിളധി്ാട്ടുകളുും ആര്പ്പുവധിളധികളുമായധി 
കാടുും ന്മടുും താണധി പൂക്ള് ന്തെധിന്്ാകുന്ന കുട്ടധികളധില് കാണു
ന്നത് വര്ണ്വര്ഗ്ഗ വ�ത�ാസമധിലാത് മനുഷ�വര്ഗ്ഗത്ധിടറെ 
ഒരുമയാണ്. മാനുഷടരലാരുും ഒന്നാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് 
അത് ഉത്ന്ഘാഷധിക്കുന്നത്.

ടെമപ്പുും മഞ്യുും ടവള്ളയുും നീലയുും നധിറങ്ങളുും പല 
ആകൃതധിയുും പല  വല്വുും വ�ത�സ്ത മണങ്ങളുമുള്ള പൂക്ള് 
സമന്വയധി്ധിച്ച് എലാ കുട്ടധികളുും ഒരുമധിച്ചു ന്െര്ന്ന് ഒരുക്കുന്നത് 
ഒരുമയുടെ പൂക്ളങ്ങളാണ്.

കയ്ും മധുരവുും എരധിവുും പുളധിപ്പുും കലര്ന്ന ഭധിന്ന രുെധികളുും 
നധിറങ്ങളുും കലര്ന്ന കറധികളുും ഭധിന്നവധിഭവങ്ങളുും ഒത്തുന്െരുന്ന 
ഓണസദ�യുും ഒരുമയാണ് നടമ്മ ന്ബാധ�ട്ടുത്തുന്നത്.

ഊഞ്ാലാട്ടും, തു്ധിതുള്ളല്, പുലധികളധി, ലകടകാട്ടധിക്
ളധി, ഓണട്ാട്ടന് തുെങ്ങധിയ ഓണക്ളധികളധിലും ഓണക്ാഴ്ച, 

ഓണസമ്മാനവധിതരണും തുെങ്ങധിയ 
ഓണച്ചെങ്ങുകളധിലടമാടക് ദൃശ�മാ
കുന്നത് ആബാലവൃദ്ും ജനങ്ങളുടെ
യുും ജാതധിമതെധിന്തകള്ക്തീത
മായ ന്നേഹത്ധിടറെയുും 
സാന്ഹാദര�ത്ധിടറെയുും ഒരുമ 
തടന്നയാണ്.

എലാ മതവധിഭാഗങ്ങളധിലുംടപട്ട
വരുും അലാത്വരുമായ മുഴുവന് 
ജനവധിഭാഗങ്ങളുും ആന്ഘാഷധിച്ചുവ
രുന്നതുും ഒരുമയുടെ സന്ദേശും 
വധിളുംബരും ടെയ്യുന്നതുമായ - സമ
ത്വത്ധിടറെയുും സാന്ഹാദര�ത്ധി
ടറെയുും സൗഹൃദത്ധിടറെയുും മഹ
ത്ായ മാതൃകയായ ഓണും 
മാന്ലാകര്ക്് മലയാളമണ്ധിടറെ 
മഹത് സന്ദേശും പകരുന്നു.

(ന്ഫാണ്: 9446479576)

 

ഓണകം - ഒരുമയുട്ട ട്പളോലതിമ
വട്പ്പറമ്പധിൽ പീെയാതുംബരന്
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        മാന്വലധി നാടു വാണീടുും കാലും
        മാനുഷടരലാരുടമാന്നുന്പാടല

ഈ വരധികള് ഒന്നു പാെധിന്ക്ള്ക്ാത്
വന്രാ ടവറുടത ഒന്നു മൂളാത്വന്രാ 

മലയാളത്ധില് അപൂര് വ്വമായധിരധിക്കുും. 
ഊഞ്ാല്്ാട്ടായുും ലകടകാട്ടധിക്ളധി്ാ
ട്ടായുും പലന്്ാഴുും ഈ വരധികള് പ്ത�ഷേ
ട്ൊറുണ്. ഈ ജനകീയ ഗാഥ നാെന്പാ
ട്ടു ശാഖയധില് ഉള്ട്ട്ടതാടണന്ന ധാരണ 
ടപാതുടവയുടണങ്ധിലും പതധിന്നന്ഴാ പതധി
ടനന്ട്ടാ നൂറ്ാണധില്  ജീവധിച്ചധിരുന്ന അജ്ാ
തനാമാവായ ഒരു കവധി രെധിച്ച മഹാബലധി 
െരധിതടമന്ന കധിളധി്ാട്ടു കാവ�മാടണന്നതാ
ണ് സത�ും. അഞ്ഞൂറ്ധി്തധിനാറു വരധികളു
ള്ള ഈ കാവ�ത്ധില് മഹാബലധി മന്നന് 
സ്ല് സമൃദ്ധിന്യാടുകൂെധി ന്കരളും ഭരധിക്കു
ന്നതുും വാമന രൂപടമടുത് മഹാവധിഷ്ണു 
മൂന്നെധി ഭൂമധി ന്ൊദധിടച്ചത്തുന്നതുും തുെര്ന്ന് 
വധിരാെ് രൂപും പൂണ് മഹാബലധി െ്വ
ര്ത്ധിടയ പാതാളത്ധിന്ലക്് െവധിട്ടധിത്ാ
ഴ്ത്തുന്നതുും തടന്നയാണ് കഥാതന്തു.

തൃക്ാക്ര ന്ഷേത്ത്ധില് നധിന്നുും 
വരുന്ന കധിളധി നാരദന് ടൊലധിന്ക്ട്ട 

മഹളോബലതി ചരതിതകം
തവള്ളനയാട് രയാമെന്ദ്രന്

മാനുഷടര വന്നു കണ്ടുടകാള്  വധിന്
കള്ളവുും െതധിയുടമാന്നുമധിലാത് സമ

ത്വസുദേരമായ ഒരു ന്കരളടത്ക്കുറധിച്ചുള്ള 
സ്വപ്നും, കാവ�രെനാകാലത്് ന്കരളത്ധി
ല് നധിലവധിലധിരധിക്കുന്ന വധിപരീത പരധിത
സ്ധിതധിയാടണന്ന് കരുന്തണധിയധിരധിക്കു
ന്നു. അയധിത്ാൊരങ്ങളുും പട്ടധിണധി മരണ 
ങ്ങളുും നെമാെധിയധിരുന്ന ഫയൂഡല് വാഴ്ചകാ
ലത്് ഇത്രടമാരു ന്സാഷ�ലധിസ്റാശയും 
കാവ�ത്ധിലൂടെ ന്കാറധിയധിട്ട അജ്ാതക
വധിയുടെ ലധര�വുും ലസ്ര�വുും പ്കീ
ര്ത്ധിക്ട്ന്െണതുതടന്ന. അതു മാത്മല 
തടറെ ഈരെധികള്ക്് കാലന്ദശങ്ങള്ക്നു
സരധിച്ച് മാറ്ും വരുത്തുവാനുള്ള സ്വാതന്ത�
വുും കവധി അനുവാെകര്ക്് നല്കുന്നുണ്.
വധിദ�യധിലാത്വര് ടൊല്ലുും ന്നരും
വധിദ്വാന്മാര് കണതധില് കുറ്ും തീര്്ധിന്

(ന്ഫാണ്: 9495828585)

മഹാബലധി കഥടയ പുനരവതരധി്ധിക്കു 
കയാണ് മഹാബലധി െരധിതത്ധിലൂടെ. തൃ
ക്ാക്ര മഹാന്ദവടറെ ലീലകള് ആമുഖ
മായധി അവതരധി്ധിച്ചു ടകാണാണ് കാവ�ും 
ആരുംഭധിക്കുന്നത്. മഹാബലധി െ്വര്ത്ധി
യാണ് തൃക്ാക്രയധില് ഓണാന്ഘാഷും 
തുെങ്ങധിവച്ചത് എന്ന സൂെനയുും കവധി തരു
ന്നുണ്.

മാധവനാല് നധിഷ്ാസധിതനായ ന്ശഷും 
മലയാളക്രയ്ക് സുംഭവധിച്ച ദന്ര�ാഗങ്ങടള 
ക്കുറധിച്ച് വധിലപധിക്കുന്ന പ്ജാവത്ലനായ 
ഒരു ഭരണാധധികാരധിടയയാണ് നാും 
മഹാബലധി െരധിതത്ധില് കാണുന്നത്.

എന്നുടെ ഭൂമധിയെക്ും വാങ്ങധി
ഞാനങ്ങുന്പഷേധിച്ചുന്പായ ന്ശഷും
മാനുഷടരാടക് വലഞ്ഞുന്പായധി
തടറെ നാെധിടനയുും നാട്ടാടരയുന്മാ

ര്ത്് ന്വപഥുപൂണ മാന്വലധിക്് മഹാവധി
ഷ്ണു അനുവദധിച്ചുടകാടുത് സൗജന�ും 
ഇങ്ങടന

കാലടമാരാണധിടലാരു ദധിവസും
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എന്.പധി. മുരളീകൃഷ്ണന്

സമൃദ്മായ കാര്ഷധിക സുംസ് കാരത്ധി
ടറെയുും വധിളടവടു്് കാലത്ധിടറെയുും 

സുദേരമായ ഓര്മട്ടുത്ലാണ് മലയാളധി
ക്് ഓന്രാ ഓണക്ാലവുും. ന്കരളത്ധിടറെ 
കാര്ഷധിക സുംസ് കാരും നഷ്മാടയങ്ധിലും 
പഞ്മാസമായ കര്ക്ധിെകത്ധിനു ന്ശഷും 
കെന്നുവരുന്ന ടകായ്തധിടറെയുും സമൃദ്ധിയുടെ
യുും കാലടത് ഇന്നുും ഗൃഹാതുരതന്യാടെ 
ഓര്ക്ാന് മലയാളധിക്് ഇഷ്മാണ്. ഗൃഹാ
തുരതയധിന്ലക്കുള്ള അവരുടെ ഈ ന്നാട്ട
ങ്ങള് കലകളധിലൂടെയുും സാഹധിത�ത്ധിലൂ
ടെയുടമലാും നധിരന്തരും സുംഭവധിച്ചുന്പാരുന്നു 
മുണ്. അങ്ങടനയാണ് ന്പായ കാലത്ധി
ടറെ നന്മകടള ഓര്ടത്ടുക്കുന്ന ഓണ്ാ
ട്ടുകള്ക്് വലധിയ പ്ൊരമുണായത്.

മലയാള സധിനധിമയധില് െധിത്ീകരധിച്ചധിട്ടു
ള്ള ഓണവുും ഇത്രത്ധില് ബന്ധങ്ങളുടെ 
കൂെധിന്ച്ചരലധിടനയുും ഇഴയടു്ടത്യുും കാ
ണധിക്ാനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചധിട്ടുള്ളത്. ഓണും 
ന്കന്ദ്ര പ്ന്മയമായധിട്ടുള്ള സധിനധിമകടളക്ാ
ള് കഥയധില് ഓണും കെന്നുവരുന്ന സധിനധി
മകളാണ് ഏടറയുും സുംഭവധിച്ചധിട്ടുള്ളത്. 
ജനധിച്ച തറവാട്ടധില് ഓണക്ാലത്തുള്ള 

ഒത്തുന്െരലും ദൂരദധിക്കുകളധില് നധിന്ന് ഓണ
നാളധില് വീട്ടധിന്ലക്കുള്ള മെങ്ങധിവരവുും 
ഒന്നധിച്ചധിരുന്നുണ്ണുന്ന തധിരുന്വാണ സദ�യുും 
ഒന്നധിടച്ചാരുക്കുന്ന പൂക്ളവുടമലാും സധിനധി
മയുടെ ടഫ്യധിമധില് ആവര്ത്ധിച്ചുവരാന് 
മലയാളധി െലച്ചധിത്കാരന്മാര് ശ്രദ്ധിക്ാ 
റുണ്. മലയാള സധിനധിമയുടെ തുെക്കാലും 
മുതല്ക്കുള്ള ഈ പതധിവ് ഇട്ാഴുും തുെ
ര്ന്നുന്പാരുന്നു. മലയാളധി ടകൊടത സൂഷേധി
ച്ചുന്പാരുന്ന ഗൃഹാതുരതയാണ് ഇതധിനു 
കാരണമായധിട്ടുള്ളത്.

ഓണും ന്കരളത്ധിടറെ കാര്ഷധിക സും
സ് കൃതധിയുമായധി ബന്ധട്ട്ട ആന്ഘാഷമാ
ടണങ്ധിലും ഓണടത് പുരാണവുമായധി 
ബന്ധട്ടുത്ധിയുള്ള മഹാബലധിക്ഥടയ 
'മഹാബലധി' എന്ന ന്പരധില് തടന്ന സധിനധി
മയാക്ധിയത് ടജ.ശശധികുമാറാണ്. പഴനധി
സ്വാമധിയാണ് ഈ പുരാണ ഐതധിഹ� 
സധിനധിമയ്ക് തധിരക്ഥടയാരുക്ധിയത്. ന്പ്ും
നസീര് ആയധിരുന്നു മുഖ�ന്വഷത്ധില്. 
മഹാബലധിയുും മധിത്തുകളുും കഥാുംശമായധി
ട്ടുടണങ്ധിലും ഓണത്ധിടറെ ഐതധിഹ�
ടത് പൂര്ണമായധി െധിത്ീകരധിച്ച സധിനധിമക

ള് ഇതധിനുപുറടമ 'തധിരുന്വാണപ്പുലരധിതന് 
തധിരുമുല്ക്ാഴ്ച വാങ്ങാന് തധിരുമുറ്മണധി
ടഞ്ാരുങ്ങധി' എന്ന ശ്രീകുമാരന് ത്ധിയു
ടെ അതധിപ്സധിദ്മായ ഓണ്ാട്ട് ഉള്ട്
ടുത്ധിടക്ാണ് 1975-ല് പുറത്ധിറങ്ങധിയ 
'തധിരുന്വാണും' ഓണവുമായധി ബന്ധട്ടു
ത്ധി ഒരു കുടുുംബത്ധിടറെ കഥപറഞ് 
സധിനധിമയായധിരുന്നു. ശ്രീകുമാരന് ത്ധി 
സുംവധിധാനും നധിര് വ്വഹധിച്ച ഈ െധിത്ത്ധി
ടല പാട്ടുകളാണ് സധിനധിമടയക്ാന്ളടറ 
ഏടറ്ടുക്ട്ട്ടത്. ഇന്നുും ഓണക്ാലമാ
യാല് ന്റഡധിന്യായധിലും ടെലധിവധിഷനധിലും 
നാട്ടധിന്പുറടത് ക്ബ്ബുകളുടെ ഓണാ 
ന്ഘാഷ പരധിപാെധികളധിലും ആവര്ത്ധിച്ച് 
ന്കള്ക്കുന്നത് 'തധിരുന്വാണപ്പുലരധിതന് 
തധിരുമുല്ക്ാഴ്ച വാങ്ങാന്' എന്ന വാണധി 
ജയറാമധിടറെ ശബ്ദമായധിരധിക്കുും.

1955-ല് പുറത്ധിറങ്ങധിയ 'നയൂസ് ന്പ്ര് 
ന്ബായ് ' എന്ന െധിത്ത്ധിലാണ് 'മാന്വലധി 
നാടുവാണീടുും കാലും മാനുഷടരലാരുടമാ
ന്നുന്പാടല' എന്ന ഓണ്ാട്ട് ആദ�മായധി 
ഉള്ട്ടുത്ധിയത്. മലയാളത്ധിടല ആദ�
ടത് റധിയലധിസ്റധിക് സധിനധിമ എന്ന വധിന്ശ
ഷണമുള്ള നയൂസ് ന്പ്ര് ന്ബായധിയുടെ 
പ്ന്മയവുമായധി ബന്ധമധിടലങ്ധിലും മലയാ
ളധിയുടെ നാവധിന്തു്ധിലള്ള ഈ ഓണ്ാ
ട്ട് സധിനധിമയധില് ഉള്ട്ടുത്ാന് സുംവധിധാ
യകനായ പധി. രാുംദാസ് 
തീരുമാനധിക്കുകയായധിരുന്നു. എ. വധിജയനുും 

പൂവതിളതി പൂവതിളതി... 
ട്പളോള്ളോണമളോയതി
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എ. രാമെന്ദ്രനുും ഈണും നല്കധി കമുകറ 
പുരുന്ഷാത്മനുും ശാന്ത പധി. നായരുും 
ന്െര്ന്നാണ് പാെധിയത്. 1973 -ല് പുറത്ധി
റങ്ങധിയ 'മാധവധിക്കുട്ടധി' എന്ന െധിത്ത്ധില് 
'മാന്വലധി നാടുവാണീടുും കാലും മാനുഷടര
ലാരുടമാന്നുന്പാടല' പധി ലീലയുടെ ശബ്ദ
ത്ധിലൂടെ വീണ്ടുും സധിനധിമയധിടലത്ധി. 

'അവര് ഉണരുന്നു' എന്ന െധിത്ത്ധില് 
പധി. നാരായണന് നായര് രെധിച്ച് ദഷേധിണാ
മൂര്ത്ധി ഈണും നല്കധിയ 'മാന്വലധി 
നാട്ടധിടല മദോരക്ാറ്ധിടല', മുെധിയനായ 
പുത്നധിടല കവധിയൂര് ന്രവമ്മ പാെധിയ 
'ഓണത്തു്ീ ഓണത്തു്ീ ഓെധി നെക്കുും 
വീണക്്ധി', എല്.ആര് ഈശ്വരധിയുടെ 
ശബ്ദത്ധില് പുറത്തുവന്ന 'ഓണത്തു്ീ 
വന്നാന്ട്ട ഒരു നല കഥപറയാന് ഒന്നധിരു
ന്നാന്ട്ട', 'അത്ും പത്ധിനു ടപാന്ന്നാണും 
പുത്രധിടകാടണാരു കല�ാണും',വയലാര് 
എഴുതധിയ 'മാന്വലധി വാടണാരുകാലും മറ
ക്കുകധിലാ മലയാളും' തുെങ്ങധിയ ഓണ്ാട്ടു
കള് അറുപതുകളധിടലയുും എഴുപതുകളധിടല
യുും സധിനധിമകളധിലൂടെ പുറടത്ത്തുകയുും 
മലയാളധി ഏറ്പാടുകയുും ടെയ്വയാണ്. 

1972-ല് 'ടെ്രത്ധി' എന്ന െധിത്ത്ധി
ല് മാധുരധി പാെധിയ 'പൂന്വ ടപാലധി പൂന്വ 
ടപാലധി ടപാലധി പൂന്വ, തു്പ്പൂന്വ പൂത്ധി
രന്ള നാന്ളടക്ാരുവട്ടധി പൂ തരന്ണ', 
ഓെധിവാ തു്ീ പൂത്തു്ീ താ...ടതയ്....' 
എന്നീ പാട്ടുകള് ഇന്നുും അനശ്വരമായധി 
നധില്ക്കുന്ന പാട്ടുകളുും ഓണക്ാല ഗൃഹാ
തുരതയുടെ െധിത്ീകരണവുമാണ്. 'ആറ
ന്മുള ഭഗവാടറെ ടപാന്നുടകട്ടധിയ ചുണന് വ
ള്ളും ആന്ലാല മണധിത്ധിരയധില് 
നെനമാെധി', 'ടപാന്നധിന് െധിങ്ങ ന്മഘും 
വാനധില് പൂക്ളും ന്പാലാെധി' എന്നീ ഗാ
നങ്ങള് ഒരു തലമുറയുടെ പ്ധിയട്ട്ട 
ഓണ്ാട്ടുകളായധിരുന്നു. 

ഇന്നടത് തലമുറയ്ക്കുും ഏടറ പരധി
െധിതമായ രണ്ടു ഓണ്ാട്ടുകളാണ് 
സലധില് ൌധരധി -ഒ.എന്.വധി െീമധിടറെ 
'ഓണപ്പൂന്വ ഓണപ്പൂന്വ',   ശ്രീകുമാര
ന് ത്ധിയുും സലധില്ദായുടമാന്നധിച്ച 
'പൂവധിളധി പൂവധിളധി ടപാന്ന്നാണമായധി' 
എന്നധിവ.

'കാലും ടതളധിഞ്ഞു പാെും കനധിഞ്ഞു 
കള്ളധി നധിടറെ കള്ളച്ചധിരധിന്പാടല, ടപാന്നര
ളധി പൂനധിരത്ധി ടപാന്ന്നാണും വധിരുന്നുവരുും 
അരവയര് നധിറവയറാകുന്്ാള് നധിനക്കുും 
എനധിക്കുും കല�ാണും' ശ്രീകുമാരന് ത്ധി 
എണ്പതുകളധില് എഴുതധിയ ഈ വരധികള് 
അന്നടത് കാര്ഷധിക ന്കരളത്ധിടല 

പഞ്കാലടത്യുും െധിങ്ങത്ധിടല സമൃദ്ധി
യധിന്ലക്കുും െധിത്ും വരച്ച ന്പാടലയുള്ള ന്നാ
ട്ടമാണ്.

ടതാണ്ണൂറുകളായന്്ാന്ഴക്് വയന്ലല
കള് കുറയുകയുും കാര്ഷധിക സാുംസ് കാരും 
ഓര്മയധിന്ലക്് മാറുകയുും ടെയ്തധില് 
പധിടന്ന സധിനധിമയധിടല ഓണക്ാഴ്ച കൂെധിന്ച്ച
രലധിടറെയുും നല കാലത്ധിടറെയുും അയവധി
റക്ല് മാത്മായധി. പധിന്നീെ് ഉപന്ഭാഗ 
സുംസ് കാര കാലടത് ന്പാപ്പുലര് സധിനധി
മകടളലാും നധിരന്തരും ഇത്രും കാഴ്ചകള് 
ഓര്മ്മട്ടുത്ധിടക്ാന്ണയധിരുന്നു.

ന്മജര് രവധിയുടെ 'കീര്ത്ധിെ്'യധിലും 
'1971 ബധിന്യാണ് ദ ന്ബാര്ന്ഡഴ് സധി'ലും 
ഓണക്ാലത്് നാട്ടധില് വരുന്ന പട്ടാളക്ാ
രടനയുും അയാള് കുടുുംബവുടമാത്തുള്ള 
ഓണസദ�യുും പൂക്ളും തീര്ക്ലും ഊഞ്ാ
ലാട്ടവുമായധി സന്ന്താഷധിക്കുന്നതുും നാട്ടധിന്പു
റടത് കൂട്ടുകാര്ക്ധിെയധില് ഓണക്ളധികളധി
ല് മുഴുകുന്നതുും കാണാും.

വലധിടയാരു തറവാട്ടധിടല അുംഗങ്ങടള
ലാും ഓണക്ാലത്് ഒത്തുന്െരുന്നതുും 
അതധിടറെ രസങ്ങളുും കളധിെധിരധികളുും കമലധി
ടറെ 'രാപകലധി'ല് കാണാും. ന്താുംസടറെ 

'കാര�സ്നധി'ലും ഒരുപാെ് അുംഗങ്ങളുള്ള 
തറവാട്ടധിടല ഓണും പാട്ടധിലൂടെ കെന്നുവരു
ന്നുണ്. 

വധിനീത് ശ്രീനധിവാസടറെ 'ന്ജക്ബ്ധി
ടറെ സ്വര്ഗരാജ�'ത്ധില് പ്വാസധികളുടെ 
ഓണാന്ഘാഷും ഏടറ ആകര്ഷകമായധി 
പാട്ടധിലൂടെ െധിത്ീകരധിക്കുന്നുണ്. 

ഓണാന്ഘാഷ െെങ്ങുകളുമായധി ബന്ധ
മധിടലങ്ധിലും കത്ധിച്ചുവച്ച നധിലവധിളക്കുും 
തധിരുവാതധിരക്ളധിയുും ഓണത്ധിടറെ 
ബധിുംബമായധി പലട്ാഴുും സധിനധിമയധില് 
കാണധിക്ാറുണ്. വള്ളുംകളധിയുും പുലധികളധി
യുും സമൃദ്മായധി മലയാള സധിനധിമ ഉപന്യാ
ഗധിച്ചധിട്ടുണ്. അന്തസമയും അയല് വീടുകളധി
ടല വ�ത�സ്ത മതക്ാരുമായധി ഓണക്ാല 
ത്തുും ടപരുന്നാളധിനുമുള്ള വധിന്ശഷ ന്ഭാജ�
ങ്ങളുടെ ടകാടുക്ല് വാങ്ങലകള്, ഓണ
ട്ാട്ടന്, തുയധിലണര്ത്തുപാട്ട്, തു്ധി 
തുള്ളല്, ലകടകാട്ടധിക്ളധി, ഓണത്ല് 
തുെങ്ങധി ഓണക്ാലടത് നാട്ടാൊരങ്ങള്, 
കളധികള് എന്നധിവടയാന്നുും ന്വണ വധിധ
ത്ധില് സധിനധിമയധില് വന്നധിട്ടധില.

(ന്ഫാണ്: 9847404972)
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ത

ഓണപ്ദങ്ങളളോൽ 
പൂക്ളട്മളോരുക്ളോകം

മുരളീധരന് െഴകര

ഓണും നമുക്് ഓര്മ്മയുടെ വസന്തവുും 
വസന്തത്ധിടറെ ഓര്മ്മയുമാണ്. 

ആഹ്ാദകരമായ ഒത്തുന്െരലധിടറെയുും 
പാരപെര�ത്ധിടറെയുും പങ്കുവയ്കലധിടറെയുും 
ഓര്മ്മട്ടുത്ല് കൂെധിയാണ് ഓണും. 
അത്രും ഓര്മ്മയധിന്ലക്കു നയധിക്കുന്ന 
െധില പദങ്ങളുും അവയുടെ ടപാരുളുും 
ഇവധിടെ സൂെധി്ധിക്കുകയാണ്. ഓണ്ദ
ങ്ങള്ടകാണ് ഒരു പൂക്ളമധിൊും.

ഓണപ്പുഴുക്
ഓണത്ധിടറെ മുടന്നാരുക്ങ്ങളധില് 

ഏറ്വുും പ്ധാനമാണ് ഓണപ്പുഴുക്്. ആവ
ശ�ത്ധിന് ടനല് പുഴങ്ങധിക്കുത്ധി അരധിയാ
ക്ധിടവയ്ക്കുന്നതധിടനയാണ് ഓണപ്പുഴുക്് 
ടകാണ് ഉന്ദേശധിക്കുന്നത്.

ഓണതകയായ് ത്്
ഓണും നമുക്് ടകായ്ത്തുത്വമായധിരു

ന്നു. ഒന്നാുംവധിള അഥവാ വധിരധി്്  ടകാ
ടയ്ടുത്് അതായത് െധിങ്ങടക്ായ്ത്തുകഴധി
ഞ്് പുടന്നല് പുഴുങ്ങധിക്കുത്ധി ആ 

പുത്രധിന്ച്ചാറാണ് ഓണത്ധിന് തൂശനധി
ലയധില് വധിളമ്പുക.

ഓണപ്പൂവ് 
ന്വലധി്െര്്ധിലും ടതാെധിയധിലും മറ്ും 

സമൃദ്മായധി വളര്ന്നധിരുന്ന മഞ്നധിറ
ത്ധിലള്ള ഒരുതരും പൂവാണ് ഓണപ്പൂവ്. 
മധ�ന്കരളത്ധില് ഇതധിടന ന്കാളാ്ധിപ്പൂ
ടവന്നാണ് പറയുന്നത്. കയ്ാലകളധിലും 
ന്വലധി്െര്പ്പുകളധിലും ഇവ നന്നായധി വള
ര്ന്നു നധില്ക്കുും. ടകാങ്ങധിണധി, എണ്ക്ാെന്, 
ശുംഖുപുഷ്ും, ടെ്രത്ധി, അ്രത്ധി, 
കമ്മലപൂവ് തുെങ്ങധി ആരുടെയുും പരധിെര
ണടമാന്നുമധിലാടത ശുദ്മായ നാട്ടധിന്പു
റത്ധിടറെ നധിഷ്ളങ്തന്യാടെ ഓണക്ാ
ലടമത്തുന്്ാള് പൂവധിടുന്ന നാനാജാതധി 

ടെെധികളുണായധിരുന്നു.

പൂവട്ധി
അത്ും തുെങ്ങധിയാല് പധിടന്ന അത്

പ്പൂക്ളമധിൊന് കുട്ടധികള് പൂവട്ടധിയുമായധി 
ടതാെധിയായ ടതാെധിടയലാും കയറധിയധി 
റങ്ങുും. പൂക്ള് ന്ശഖരധിച്ചു സൂഷേധിക്കുന്ന 
പാത്മാണ് പൂവട്ടധി. 

ഓണത്തുമ്പ
പൂക്ളധില് വച്ച് ഏറ്വുും 

ടെറധിയ പൂവായ 
തു്പ്പൂവാണടത് മാന്വലധി
ത്മ്പുരാന്നടറയധിഷ്ും. പൂ
ക്ളമധിടുന്്ാള് ആദ�വരധി
യധിടുന്നതുും തു്പ്പൂവ് 
ടകാണാണ്.

ഓണയളവ്
കര്ഷകടത്ാഴധിലാളധി

കളുും മറ്് പണധിക്ാരുും 
ഓണത്ധിന് ജന്മധിയുടെ വീ
ട്ടധിന്ലക്് ഓണക്ാഴ്ചയുമാ
യധി വരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായും 

നധിലനധിന്നധിരുന്നു. ന്നന്തക്കുല, പച്ചക്റധിക
ള്, െധിരട്ടത്വധി, ചുണ്ാ്,് മുറും, കുട്ട, വട്ടധി, 
കറധിക്ത്ധി എന്നധിവടയലാും അവരവരു
ടെ കുലടത്ാഴധിലധിനനുസരധിച്ച് ടകാണ്ടുവ
രുമായധിരുന്നു. ഇതധിടന ഓണക്ാഴ്ച 
എന്നാണ് ടപാതുടവ പറഞ്ധിരു ന്നത്. 
ഇപ്കാരും ഓണക്ാഴ്ചയുമാടയത്തുന്നവ
ര്ക്് ജന്മധിഗൃഹത്ധില്നധിന്നുും നല്കുന്ന പ്
തധിഫലും അഥവാ ഓണസമ്മാനത്ധിനാ
ണ് ഓണയളവ് എന്നു പറയുക. ടനല്ലുും 
നടലണ്യുും നാളധിന്കരവുും പുതുവസ്തങ്ങളുും 
പണവുമാണ് ഓണയളവായധി നല്ധിയധിരു
ന്നത്.

ഉറുമ്പൂട്തും ഗൗളധിപ്രയാെലതും
മനുഷ�ര്ക്കു മാത്മല ഏറ്വുും 

ടെറധിയ ജീവധിയായ ഉറു്ധിന് ന്പാലും 
ഓണത്ധിന് ഉറുമ്പൂട്ട് നെത്തുന്ന െെങ്ങ് 
നധിലനധിന്നധിരുന്നു. തൂശനധില ടവട്ടധി 
അതധില് ന്തന് ന്തച്ച് അതധിന്ന്മല് നുറുക്
രധിയുും മറ്് ഇഷ്ധാന�ങ്ങളുും ന്െറധി ടകാടു
ക്കുന്നു. ഉറുമ്പുും ഗൗളധിയുും ലസ്വരവധിഹാരും 
നെത്തുന്ന ഇെങ്ങള് കണക്ാക്ധിയാണ് 
ഉറുമ്പൂട്ടധിനുും ഗൗളധിപ്ാതലധിനുും സ്ാന
ടമാരുക്കുന്നത്. 

ഓണതും തെയാടുക്കുെ
കന്നുകാലധികള്ക്കുും ഓണമുണ്. 

രാവധിടല തടന്ന അവടയ കുളധി്ധിച്ച് 
അരധിമാവുും മഞ്ള്ട്ാെധിയുും കുങ്കുമവുും 
ൊലധിച്ച് അവടയ കുറധി ടതാെീക്കുും. 
അതധിനുന്ശഷും സുംഭരധിച്ചു വച്ചധിട്ടുള്ള തീറ്
പ്പുല്ലുും ലവന്യ്കാലും നല്കുന്നു. വളടര സ്വാ
ദധിഷ്മായ ധാന�ങ്ങളുും പധിണ്ാക്കുും പുളുങ്കു
രുട്ാെധിയുും ന്െര്ത്തുണാക്കുന്ന കാെധിയുും 
നല്കുും. ഇപ്കാരും കന്നുകാലധികള്ക്് 
ഓണത്ധിന് മൃഷ്ാന്നമായധി ഭഷേണവുും 
പരധിെരണവുും നല്കുന്നതധിനാണ് ഓണും
ടകാടുക്കുക എന്നു പറയുന്നത്.

ഇനധിയുമുണ് മലയാളധികള്ക്് െധിരപ
രധിെധിതമായ ഓണവുമായധി സന്ധധിബന്ധമു
ള്ള വാക്കുകള്. ഓണക്ളധി, ഓണ്ാട്ട്, 
ഓണവധില്, ഓണവട്ടും, ഓണട്ാട്ടന്, 
ഓണമുണ്, ഓണത്ല്, ഓണത്തു്ധി, പധി
ന്ള്ളന്രാണും, പുത്ന്നാണും, ഓണന്ക്ാ
െധി, ഓണപ്പുെവ എന്നധിങ്ങടന നധിരവധധി 
പദങ്ങള്. 

പ്ാന്ദശധിക പ്ാധാന�വുും വ�ത�സ്തത
കളുമുള്ള ധാരാളും വാക്കുകള് ഇനധിയുും 
എത്ന്യാ ഉണ്. ഓണവുമായധി ഇഴന്െ
ര്ന്ന ഈ പദസ്ത്തുതടന്ന മലനാെധി
ടറെ ഈ മന്ഹാത്വത്ധിടറെ ടപരുമയുും 
തനധിമയുമാണ് വധിളധിന്ച്ചാതുന്നത്.

(ന്ഫാണ് : 9447220197)
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ഇത്വണടത് ഓണത്ധിന് മാൊയധി
ക്കുന്നധിടല കാക്പൂക്ളുടെ െധിത്ടമടു

ക്ാൻ വധിന്നാന്ദട്ടനധില. കുന്നാടക ടതറ്ധിട്ടു 
നധിൽപ്പുണ് കാക്പ്പൂക്ൾ. ഒരു നീലവധിരധി
പ്പു ന്പാടല, കാക്പൂക്ൾ മാത്മല, തു്
പ്പൂവുും അക്രപ്പുതയുും കൃഷ്ണന്കസരവുും 
കണ്ാന്തളധിയുും ഒടക് പൂത്ധിട്ടുണ്. കൽമര
ങ്ങളുടെ അടുത്് പച്ചടപാന്തകൾക്ധിെ
യധിൽ കൃഷ്ണകധിരീെ ത്ധിടറെ ഒരുകൂട്ടും തടന്ന. 
വധിന്നാന്ദട്ടനുണായധിരുടന്നങ്ധിൽ ഓന്രാ 
പൂവധിടനയുും ടെെധിടയയുും കുറധിച്ച് ക്ാടസടു
ന്ത്ന്നും. ഒ്ും പുക്ൾടക്ാ്ും നധിർത്ധി 
ന്ഫാന്ട്ടാകടളടുന്ത്ന്നും. ന്ദവു ഓർത്തു. 

-ന്ദവൂ.. അങ്ങടനയല ടപടണ് ഇങ്ങടന 
നന്നായധി െധിരധിക്്. ആ പൂക്ൾ ന്പാടല 
ആ ശബ്ദും കാതധിൽ മുഴങ്ങുന്നു. പടണാന്രാ
ണക്ാലത്് പത്ാുംക്ാസുകാരധിയായധിരു
ന്നന്്ാൾ കൃഷ്ണകധിരീെത്ധി നധിെയധിൽ പട്ടു
പാവാെയുും അണധിഞ്് െധിരധിച്ച് ഈ 
കുന്നധിൻമുകളധിൽ ടവടച്ചടുത് പെും ഒരു 
സാഹധിത�മാസധികയുടെ ഓണപതധി്ധിൽ 
കവർെധിത്മായധി അച്ചെധിച്ചു വന്നു. വീട്ടുകാർ
ക്ധിെയധിലും നാട്ടുകാർക്ധിെയധിലും പ്ശസ്ത
യായധി. ന്ഫാന്ട്ടാഗ്ാഫറുടെയുും ന്മാഡലധി
ടറെയുും ന്പരുും മാസധികയധിൽ ടകാടുത്ധി 
രുന്നു. െധിത്ും-വധിന്നാദ് മനന്ക്ാത്്, 
ന്മാഡൽ- ന്ദന്വന്ദു മനന്ക്ാത്്. കല�ാ
ണങ്ങൾടക്ാടക് തറവാട്ടധിൽ ഒത്തുകൂടു
ന്്ാൾ െ ന്ന്ദ്രച്ചധി, വധിന്നാന്ദട്ടടറെ ഏച്ചധി 
പറയുും

- ഓൾക്് സാഹധിത�വായന...ഓന് 
പെടമടു്്..രണധിടനയുും പധിെധിച്ച് മുംഗലും 
കയധി്ധിക്ണും. 

ഓന്രാ ഋതുവധിലും ഓന്രാ സമയങ്ങളധിലും 
വധിന്നാന്ദട്ടൻ മാൊയധിക്ാവധിടറെ െധിത്
ങ്ങൾ പകർത്ധിയധിട്ടുണ്. ഒരധിക്ൽ വീട്ടധി 

റജകബ് ഏബ്രഹയാതും

ടല ക്യൂട്ടറധിൽ ന്ശഖരധിച്ചുടവച്ച ന്ഫാ
ന്ട്ടാകടളാടക് കാണധിച്ചുതന്നു. ജൂതക്കുള
ത്ധിനടുത്് പശുക്ൾ ന്മയുന്നത്, ഏഴധിമ
ലയ്കപ്പുറും അന്തധിസൂര�ൻ മറയുന്നത്, 
ന്വനൽ, മഴ, മഞ്്, മനുഷ�ർ, കുന്ന് കയ
റുന്നവരുും ഇറങ്ങുന്നവരുും... പെങ്ങൾ 
നധിറടയ മാൊയധിയാണ്. ഓണും എന്ന 
ന്ഫാൾഡറധിൽ മാൊയധിക്കുന്നധിൽ മാത്ും 
വധിരധിയുന്ന ഓണപൂക്ൾ. 

ആദ�മായധി സാരധിയുടുത്ന്്ാൾ കാ
ണാൻടെന്നന്്ാൾ ലബക്ധിൽ കയറ്ധി 
കാവധിൽ ടകാണ്ടുന്പായധി. ഭഗവതധിയുടെ 
മു്ധിടല ആലധിൻചുവട്ടധിൽ നധിർത്ധി ന്ഫാ
ന്ട്ടാടയടുത്തു. ന്ഫസ്ബുക്ധിടല ടപ്ാ
ലഫൽെധിത്മതാണ്. ന്കാന്ളജധിടല കൂട്ടു
കാരധികൾ പറയുമായധിരുന്നു

-ന്ദവൂ..നധിടറെ ന്ഫാന്ട്ടാഗ്ാഫടറ 
ഒന്നു ടകാണ്ടുവാ

കർക്ധിെകത്ധിടല മഴ മാറധി വന്ന ടവയധി 
ലധിൽ ഓണത്തു ധ്ികൾ തുള്ളുന്നു. ഈ 
വഴധിടയ നെക്കുന്്ാൾ വധിതു ധ്ിന്്ാകുന്നു

െ ന്ന്ദ്രച്ചധി പറയുും - ഓടന കാണാനാ
ടരാടക്യാ അ്ാ വരടണ..പരധിസ്ധിതധി
ക്ാര്, മാഷ്ാര്, എഴുത്തുകാര്, കവധികള്, 
പത്ക്ാര്,..ലാരുും ഓടനക്കൂട്ടധിയടല മാ
ൊയധിക്കുന്ന് കയറടണ.

െ ന്ന്ദ്രച്ചധിയുടെ വാക്കുകൾടക്ാ്ും 
കുന്ന് കയറുന്ന വധിന്നാന്ദട്ടടറെ രൂപും. 
കഴുത്ധിൽ തൂക്ധിയധിട്ട ക�ാമറ. ആ നശധിച്ച 
രാത്ധിയധിടല ലബക്് ആക് സധിഡറെ് 
തകർത് ജീവധിതങ്ങളധിൽ ഞാനുമുണ് 
ന്ദവു ഓർത്തു. കണ്ണുകൾ നധിറഞ്ഞു. മാൊ
യധിക്കുന്നധിറങ്ങടവ പൂക്ൾക്കു മുകളധിൽ തു
ള്ളുന്ന തു്ധികടള ന്ദവു ഒന്നുകൂെധി ന്നാക്ധി, 
ഏട്ടടറെ ആത്ാവുമുണാകുും അതധിൽ... 
മാൊയധിക്കുന്നധിടല ഓണപൂക്ടള വധിട്ട് 
ഏട്ടന് ന്പാകാനാവധിലന്ലാ... ന്ദവു 
ടമടല കുന്നധിറങ്ങധി... 

(ന്ഫാണ് : 9995011323)

െേ

അത് ന്കട്ട് ക�ാമറയുും തൂക്ധി തൂണധിൽ 
ൊരധിനധിന്ന് െധിരധിന്ച്ചാണ് പറയുും

- പധിന്ന്ന ഈ ഉണക്പുട്ടധിടന 
ആർക്് ന്വണും. എനധിക്് നല മഞ്ജു വാ
ര�ടരന്്ാലള്ള ടപണ്ധിടന കധിട്ടുും

കണ്ധിൽ ടെറധിയ നനവ് പെരുന്നു
ന്വാ.. ഈ ഓണും ന്വദനയുന്െതാണ്

വധിന്നാന്ദട്ടടറെ അച്നുും കാരണവ
ന്മാരുും  കുടുുംബത്ധിടലലാവരുും പറയുമാ
യധിരുന്നു

- നീടയാരു സ്റ്റുഡധിന്യായധിെ്..അടല
ങ്ധിൽ എടതങ്ധിലും പത്ത്ധിൽ ന്ഫാന്ട്ടാ
ഗ്ാഫറായധി കയറ്

അന്്ാടഴാടക് പറയുന്നയാളുടെ െധി
ത്ടമടുത്് മൂ്ർ കൂളായധി െധിരധിച്ചുടകാണ്ടു
നധിൽക്കുും. 

കർക്ധിെകും കഴുകധി ടതളധിച്ചധിട്ട മാൊ
യധിക്കുന്നധിൽ ഓണടവയധിൽ തധിളങ്ങുന്നു. 
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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	ടപചാതുജനങ്ങള്ക്ത് for the people പപചാര്ട്ടലില്
 (http//pglsgd.kerala.gov.in) പരചാതികള് 
 ഓണ് കലനചായി നല്കചാം.

4	ഈ സംവിധചാനം വഴി പഞ്ചായത്തുകടളയം 
 നഗരസഭകടളയം സംബന്ിച്ചത് രണ്ത് തരം 
 പരചാതികള്ക്ത് പരിഹചാരം പതെചാം
 - പസവന ലഭ്തയില് വരുന്ന വധീഴ്ചകള്
 - അഴിമതി സംബന്ിച്ച പരചാതി

4	വ്ചാജപരചാതികള് ഒഴിവചാക്ചാന 
 ആധചാര്/ഇലക്ഷന തിരിച്ചറിയല് കചാര്്ത് 
 നിര്ബന്ം

4പരചാതിക്ചാരുടെ വ്ക്ിവിവരങ്ങള് രഹസ്മചായി 
 സൂക്ഷിക്കുന്നതിനത് സൗകര്ം 

4പഞ്ചായത്ത് വകുപ്ത്, ഗ്ചാമവികസന വകുപ്ത്, 
 നഗരകചാര് വകുപ്ത്,  നഗര-ഗ്ചാമചാസൂത്രണ വകുപ്ത്  
 LSGD എഞ്ിനധീയറിംഗത് വിഭചാഗം 
 എന്നധീ വകുപ്പുകടളയചാണത് ഈ ടവബത്പപചാര്ട്ടലില് 
 ഉള്ടപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നതത്. 

പരകാതടിപ്പെടകാും...
ഒകാണ്ലൈനടിലൂപ്ട


