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അധ്വാനം മിക്കപ്വാഴം ആനന്ദത്ിന്റെ പിതവാവവാണ്
-പവവാള്ട്ടയര്

എഡിപ്വാറിയൽ 

തളരാത്ത ഊർജ്ജം

മഴ തിമിർത്തു പെയ്യുന്ന മിഥുന മാസാവസാനവും പൊതുവിൽ െഞ്ഞമാ
സപമന്നറിയപപെടുന്ന കർക്കടകത്ിലുമാണ് ഈ കുറിപപെഴുതുന്നത്. മഴ

ത്ണുപപൊ പ�ാലിക്കൂടുതപലാ െഞ്ായത്് �ീവനക്കാപെയും �നപ്രതി
നിധികപെയും ബാധിച്ിട്ിപലെന്ന് െദ്ധതിപച്ലവ് കണക്കുകൾ വ്യക്ത 
മാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷും 2017-18 ൽ ജൂണ് മാസും വപെയള്ള സുംസ്ാന 
െദ്ധതിപച്ലവിപറെ ഇെട്ിയായിെിക്കുന്നു 2018-19 ജൂണ് വപെ. ഈ പനട്ും 
സാധ്യമാക്കിയതിപറെ അടിസ്ാനും സർക്കാർ പുറപപെടുവിച് മാർഗ്ഗപെഖ
യാണ്. െദ്ധതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് സമയബന്ിതമായി നടത്തുന്നതിന് 
ഓപൊ ൊദത്ിലുും നടപത്ണ്ട പെലവ് ശതമാനും സര്ക്കാര് മുന്കൂട്ി 
തപദേശസ്വയുംഭെണ സ്ാെനങ്ങള്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചു നലകിയിട്ടുണ്ട്.  അതി
നനുസെിച്് കാെ്യങ്ങൾ നീക്കിയതിപറെ സദ്ഫലമാണീ കൃത്യതയാർന്ന 
മികവ്.

എങ്ിലുും െില കാെ്യങ്ങൾ ഓർമ്ിപെിക്കപട്. വർഷങ്ങൊയി തുടർന്നുവ
രുന്ന സ്ിെും െദ്ധതികെിൽ മാത്ും കടിച്ചുതൂങ്ങുന്ന പ്രാപദശിക സർക്കാരു
കൾ ഒെൽെും മാറി െിന്ിക്കാൻ ശ്രമിക്കണും. നവീനമായ ആശയങ്ങൾ 
ആവിഷ് കെിക്കാൻ പശഷിയെെ പുതുതലമുറയും െഴയ തലമുറയിപല പുതു
മയ്ക്കു പവണ്ടി നിലപകാെളുന്നവരുും എലൊ തപദേശസ്ാെനങ്ങെിലുമുണ്ട്. 
അങ്ങപനയെെവരുപട ക്ിയാത്മകവും സർഗ്ഗാത്മകവമായ ആശയെങ്ാെി
ത്ും കൂടി െദ്ധതികൾ വിഭാവനും പെയ്യുപ്ാൾ പ്രപയാ�നപപെടുത്ണും.

‘നവപകെെത്ിന് �നകീയാസൂത്ണും' വികസനനയെെിൊടിയിൽ 
ഉൾപപെടുത്ി നാല് സുപ്രധാന പമഖലകെിലായി സർക്കാർ മിഷനുകൾ 
രൂെീകെിച്് മുപന്നറ്ും തുടരുപ്ാൾ നവപകെെും സൃഷ്ിക്കാനുള്ള ആ 
വികസന സങ്ൽെത്ിപറെ അന്സത് ഉൾപക്കാെളുവാൻ തപദേശസ്ാെ
നങ്ങൾ തയ്ാറാകണും. എങ്ിൽ മാത്പമ സർക്കാർ എത്ിപച്ൊനുപദേശി
ക്കുന്ന �നപ്രധാന ലക്്യും കകവെിക്കുവാൻ കഴിയകയെളു.

ഇത്വണ മാസികയിൽ െില ഗ്ാമെഞ്ായത്തുകൾ ആവിഷ് കെിച്് 
നടപെിലാക്കിയ നൂതനമായ െദ്ധതികൊണ് അവതെിപെിക്കുന്നത്. മാസി
കയപട തുടര് ലക്കങ്ങെിലുും മികവറ് പ്രവര്ത്ന മാതൃകകപെ വായനക്കാ
െിപലത്ിക്കുന്നതാണ്.  അനുകെണീയപമന്ന് പബാധ്യപപെട്തുപകാണ്ടാണ് 
പ്രപത്യകും എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. അവ അപതെടി െകർത്ണപമന്നലെ. 
ഓപൊ പ്രപദശത്ിപറെയും പ്രപത്യകതകൾ കണക്കിപലടുത്് ഏറ്വും അനു
പയാ�്യമായതുും �നകീയവും െെിസ്ിതിസൗഹൃദെെവമായ നൂതനെദ്ധ
തികൾ വിഭാവനും പെയ്് നടപെിലാക്കാനുെെ ആർജ്ജവവും ആപവശവും 
കാണിക്കാൻ നമ്ൾ തയ്ാറാവണപമന്ന് മാത്ും. അതിനാവപട് നമ്മുപട 
ഇനിയെെ െെിശ്രമങ്ങപെലൊും.

എം.പി. അജിത് കുമവാര്



പദ്തി ആസൂത്രണത്ിനപ് 
കൂടുതല് സമയം, 

നിരവ്വഹണത്ിനപ് കുറച്ചു 
സമയം ഇതമായിരുന്നു 

ജനകീയമാസൂത്രണചത് 
കുറിച്ചുള്ള പരമാതി.  

എന്മാല് ഇതിചനമാരു 
പരിഹമാരം കമാണമാന് 

പതിമൂന്മാം പദ്തിയില് 
കഴിഞ്ഞു.
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ഭെണഘടനാെെമായി െഞ്ായത്ീൊ�്  
സുംവിധാനും നിലവിൽവന്നിട്് 25 വർഷും 

െിന്നിടുപ്ാൾ അധികാെവിപകന്ദീകെണും 
സുംബന്ിച്് ആശങ്കളുും ആപക്െങ്ങളുും 
ആണ് െല സുംസ്ാനങ്ങെിലുും നിലനിൽക്കു
ന്നത്. ഭെണഘടനയിപല െതിപനാന്നാും െട്ിക 
പ്രകാെമുള്ള അധികാെങ്ങൾ കകമാറി, ധനവും 
ഉപദ്യാഗസ് സുംവിധാനവും പ്രദാനും പെപയ്ണ്ട
ത് സുംസ്ാന സർക്കാരുകൊണ്.  അതിനുള്ള 
സുംസ്ാന സർക്കാരുകളുപട ഇച്ാശക്തിയാണ് 
അധികാെവിപകന്ദീകെണത്ിന് വിഘാതമാകു
ന്നത്. മാത്വമലെ പകന്ദത്ിൽ ആസൂത്ണ 
കമ്ീഷൻ നിർത്ലാക്കി െകെും   ‘നീതിആ
പയാഗ് ’ പ്രാബല്യത്ിൽ വന്നത് െഞ്വത്സെ 
െദ്ധതിക്ക് വിൊമമിട്ടു. അതിനാൽ െതിമൂന്നാും 
െഞ്വത്സെ െദ്ധതിപയ കുറിച്്  പദശീയതല
ത്ിപലാ ഇതെസുംസ്ാനങ്ങെിപലാ െർച്കളു
ണ്ടായിലെ.  എന്നാൽ  അധികാെവിപകന്ദീകെ 
ണത്ിപറെയും ആസൂത്ണത്ിപറെയും കാെ്യ
ത്ിൽ പകെെസുംസ്ാനും നൽകുന്ന െിത്ും 
പവറിട്താണ്.  െഞ്ായത്ീൊ�ിപറെ അന്തഃസ
ത് ഉൾപക്കാണ്ട് �നകീയാസൂത്ണത്ിലൂപട
അധികാെവിപകന്ദീകെണത്ിപറെ പകെെ മാതൃ
കയ്ക് പ്രശസ്ിയാർജ്ജിച് സുംസ്ാനും 
െതിമൂന്നാും െഞ്വത്സെ െദ്ധതിയപട (2017-22)
കാെ്യത്ിലുും ശ്രപദ്ധയമായി.  തപദേശസ്വയുംഭെ
ണസ്ാെനങ്ങളുപട െതിമൂന്നാും െഞ്വത്സെ 
െദ്ധതി ‘നവപകെെത്ിനായി �നകീയാസൂത്
ണും' എന്ന് വിഭാവനും പെയ്തിലൂപട വികസന 
െെിപപ്രക്്യത്ിനുും �നെങ്ാെിത്ത്ിനുും 
ഊന്നൽ നൽകുകയായിരുന്നു പകെെും.

ജനകീയവാസൂത്രണത്ിന്റെ
രണവാം തരംഗം

കഴിഞ്ഞ നാല് െഞ്വത്സെ െദ്ധതികളുപട 
അനുഭവൊഠങ്ങൾ ഉൾപക്കാണ്ട് �നകീയാസൂ

ത്ണത്ിപറെ െണ്ടാും തെുംഗമായി െതിമൂന്നാും 
െദ്ധതിയിൽ വിഭാവനും പെയ്ത്, ഒ്താും െദ്ധ
തിയിൽ �നകീയാസൂത്ണത്ിനുണ്ടായിരുന്ന 
ക്ിയാത്മകത തിെിച്ചുപകാണ്ടുവരുന്നതിന് പവ
ണ്ടിയാണ്. ഒ്താും െദ്ധതിയിൽ �നകീയാസൂ
ത്ണത്ിപറെ        വി�യും സാധ്യമായത് പ്രധാന
മായും സന്നദ്ധപ്രവർത്കരുപട സ�ീവവും 
ഊർജ്ജസ്വലവമായ പ്രവർത്നങ്ങെിലൂപട 
ആയിരുന്നു. എന്നാൽ  തുടർന്നുള്ള കാലയെ
വിൽ പ്രാപദശികാസൂത്ണും സുസ്ാെിതമാക്കു 
വാനുള്ള   ശ്രമത്ിപറെ ഭാഗമായി, ക്ിയാത്മ
കത കുറഞ്ഞുപവന്ന് മാത്മലെ ആസൂത്ണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ യാന്തികവും ആയി.  ഈ െശ്ചാത്
ലത്ിലാണ് ഉപദ്യാഗസ് സുംവിധാനത്ിപറെയും                                                               
സന്നദ്ധപ്രവർത്കരുപടയും െെസ്പെ കൂട്ായ്മ ഉറ
പ്പുവരുത്ിപക്കാണ്ട് �നകീയാസൂത്ണും കൂടുതൽ 
ക്ിയാത്മകമാക്കുവാൻ �നകീയാസൂത്ണത്ി
പറെ െണ്ടാും തെുംഗമായി െതിമൂന്നാും െഞ്വത്സ
െെദ്ധതിപയ പകെെ സർക്കാർ വിഭാവനും 
പെയ്ത്.   

നവപകരളത്ിനവായി 
ജനകീയവാസൂത്രണം

പകെെും അഭിമുഖീകെിക്കുന്ന വികസനത്ി
പറെ െണ്ടാും തലമുറ പ്രശ് നങ്ങൾ െെിഹെിക്കുന്ന
തിന് നവപകെെും കർമ്െദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ 
രൂെും നൽകി. നവപകെെും കർമ്െദ്ധതിയ്കായി 
ഹെിതപകെെും, ആർദ്ും, കലഫ്, പൊതുവിദ്യാ
ഭ്യാസസുംെക്ണയജ്ും എന്നീ നാലു മിഷനു
കൾ പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു.  �നകീയാസൂത്ണ
ത്ിലൂപട െെിസ്ിതി, ശുെിത്വും, കുടിപവള്ളും, 
ആപൊഗ്യും, വിദ്യാഭ്യാസും, മനുഷ്യാവാസവ്യവ
സ് എന്നിവയമായി ബന്പപെട് പ്രശ് നങ്ങൾ 
െെിഹെിക്കുന്നതിനായി ഈ മിഷനുകൾ തപദേ
ശഭെണസ്ാെനങ്ങൾക്ക് ദിശാപബാധും നൽ

നവകേരളത്തതിന് ജനേീയാസൂത്രണജം 

അധതിോരവതികേന്ദീേരണത്തതിന് 
മാതൃേ

പഡവാ. ന്ജ.ബി. രവാജൻ



നിരവധി മമാതൃകകള് 
ദകരളത്ിചല പഞ്മായ

ത്തുകള് പ്രേമാനം ചെയ്യുന്നു.  
ഇവ സംബന്ിച്പ് 
പഞ്മായത്ീരമാജപ് 

മമാസികയില് ആരംഭിക്
ന് പരമ്പര മമാതൃകമാ 

പ്രവരത്നം കമാഴ്ചവച് 
പഞ്മായത്തുകള്കപ് 

അഗീകമാരവം മറ്പ് 
തദദേശസ്വയംഭരണ

സ്മാപനങ്ങള്കപ് 
പ്രദെമാേനവം ആകചട്ട!

തപദേശസ്വയുംഭെണ സ്ാെനങ്ങൾക്ക് 
വികസന ഫണ്ടിനത്ില ഓപൊ വര്ഷവും 

അനുവദിക്കുന്ന തുക പൂര്ണ്ണമായും പെലവഴിക്ക
ണപമന്നുും മുഴവന് െദ്ധതികളുും പൂര്ത്ിയാ 
ക്കണപമന്നുും അലൊത്െക്ും സ്പിലഓവറായി 
വകയിരുത്തുന്ന െദ്ധതികള്ക്കുള്ള ഫണ്ട് 
തന് വര്ഷപത് വികസനഫണ്ടിലനിന്നുും 
കപണ്ടപത്ണ്ടിവരുപമന്ന് തപദേശസ്വയുംഭെണ 
വകുപെ് മന്തി പ�ാ. പക.ടി. �ലീല െറഞ്ഞു. 
െദ്ധതി നിര് വ്വഹണവമായി ബന്പപെട്് �ിലെ
കെില നടന്ന അവപലാകന പയാഗത്ില സും
സാെിക്കുകയായിരുന്നു അപദേഹും. മൊമത്് 
പ്രവര്ത്ികളുമായി ബന്പപെട് െദ്ധതികൊ

ണ് കൂടുതലുും സ്പിലഓവറായി കടന്നുകൂടുന്നത്. 
ഈ പ്രവണത ഒഴിവാക്കണപമന്നുും അപദേഹും 
പ്രപത്യകും ഓര്മ്ിപെിച്ചു.

നവപകെെും കര്മ്െദ്ധതിയപട ഭാഗമായള്ള 
മിഷനുകളുപട പ്രവര്ത്നും മന്തി വിലയിരുത്ി. 
െദ്ധതിനിര് വ്വഹണവമായി ബന്പപെട്് പെലവ് 
പുപൊഗതി, സ്പിലഓവര് െദ്ധതികളുപട പൂര്ത്ീ
കെണും, പ്രപത്യക ഘടകെദ്ധതി, െട്ികവര്ഗ്ഗ 
ഉെെദ്ധതി, നികുതി െിെിവ് തുടങ്ങിയവ പ്രപത്യ
കും അവപലാകനും നടത്ി. അവപലാകന പയാ
ഗത്ില അ�ീഷണല കപ്രവറ്് പസക്ട്റി 
പ�ാസ് മാതയുവും വിവിധ വകുപ്പു തലവന്ാരുും 
ഉപദ്യാഗസ്രുും സന്നിഹിതൊയിരുന്നു.

പദ്ധതി തുക പൂര്ണ്ണമവായം 
വിനിപയവാഗിക്കണം - പഡവാ. ന്ക.ടി. ജലീൽ
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കുന്നു. പകന്ദ-സുംസ്ാനാവിഷ് കൃത െദ്ധതികപെ 
സുംപയാ�ിപെിച്ചു പകാണ്ട് വിവിധ ഏ�ൻസികളു
പട കൂട്ായ പ്രവർത്നും സാധ്യമാക്കുകപയന്ന 
വികസന ദൗത്യും നിറപവറ്റുവാൻ ഒരു ൊലകശ
ക്തിയായാണ് പ്രസ്തുതമിഷനുകൾ പ്രവർത്ിക്കു 
ന്നത്.

തപദേശഭരണസ്വാപനങ്ങള്ക്ക് 
ആസൂത്രണസമിതികള്

തപദേശഭെണസ്ാെനത്ിപല െദ്ധതി 
ആസൂത്ണും, നിർവ്വഹണും, വിലയിരുത്ൽ 
എന്നീ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏപകാെിപെിക്കുന്നതി
നുപവണ്ട സഹായും നൽകുന്നതിപലയ്കായി തപദേ
ശഭെണസ്ാെനതലത്ിൽ ആസൂത്ണസമിതി
കൾ രൂെീകെിച്ത് ആദ്യപത് ചുവടുവയ്ാണ്.  
�നപ്രതിനിധികളുപടയും ഉപദ്യാഗസ്രുപടയും 
സന്നദ്ധ പ്രവർത്കരുപടയും കൂട്ായ പ്രവർത്
നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന െീതിയിലാണ് ഇതിപറെ 
ഘടന രൂെകല്പന പെയ്ിെിക്കുന്നത്. കൂടാപത 
ഒ്താും െദ്ധതി മുതൽ തുടർന്നുവന്ന വർക്കിുംഗ് 
ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടുതൽ കാെ്യക്മമാക്കുന്നതിനുള്ള 
നടെടികളുും ഉണ്ടായി.  

സവാപകേതിക പിന്തുണ
�നകീയാസൂത്ണപ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്ശാ

സ്തീയ മാനും കകവരുന്നതിന് പവണ്ട സാപങ്
തിക െിന്തുണ �ിലൊ പ്ാനിുംഗ് ഓഫീസ്, �ിലൊ 
ടൗൺ & കൺട്ി പ്ാനിുംഗ് ഓഫീസ്, �ിലൊ 
ഇക്കപണാമിക് സ് & സ്റാറ്ിസ്റിക് സ്  ഓഫീസ് 
എന്നിവയിലൂപട ഉറപൊക്കി. കൂടാപത പെർപഫാർ
മൻസ് ഓ�ിറ്്  യൂണിറ്റുകളുപട സഹായപത്ാപട 

ആസൂത്ണ പ്രവർത്നങ്ങളുപട സമയബന്ിത
മായ െെിപൊഷണവും ഉറപ്പുവരുത്ിയത് ആദ്യ
മായാണ്.

അവസ്വാവിശകലനം 
അനിവവാര്ം

വസ്തുതാെെമായ ആസുത്ണത്ിന് അവ
സ്ാവിശകലനും അനിവാെ്യമാണ്.  ഒ്താും 
െദ്ധതിക്ക് പശഷമുള്ള കാലയെവിൽ അവസ്ാ
വിശകലനും പവറുപമാരു െടങ്ങായി മാറി.  
ഇതിപനാരു മാറ്ും വരുത്ാൻ ആസൂത്ണ മാർ
ഗ്ഗപെഖ െണ്ട് ഘട്ങ്ങെിലായി പുറപപെടുവിച്ചു - 
ആദ്യഘട്ും സ്റാറ്സ്  റിപപൊർട്് തയ്ാറാക്കുന്നത് 
സുംബന്ിച്ചുും. െണ്ടാുംഘട്ും  െദ്ധതി  രൂെീക
െണ നടെടികൾ സുംബന്ിച്ചുും ഇതിലൂപട 
എലൊ തപദേശസ്വയുംഭെണസ്ാെനങ്ങളുും 
െദ്ധതി ആവിഷ് ക്കെ ണത്ിന് മുപന്നാടിയായി 
സ്റാറ്സ്  റിപപൊർട്് തയ്ാറാക്കുപമന്ന് ഉറപൊക്കാ
നായി.
പരിശീലനത്ിൽ നിന്്
കവാര്പശഷി വികസനത്ിപലക്ക്

ഒ്താും െദ്ധതിയിപല �നകീയാസൂത്ണ
ത്ിപറെ വി�യത്ിന് മപറ്ാരു കാെണും െിട്
യായ കാെ്യപശഷി വികസനമായിരുന്നു.  തുടർ
ന്നുള്ള കാലയെവിൽ െെിശീലനും 
െെിൊടികെിൽ ഒതുങ്ങി.  െതിമൂന്നാും െദ്ധതി
യിൽ �നകീയാസൂത്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾ കാ
െ്യക്മമാക്കുന്നതിന് െെിശീലനും എന്നതിലുെ
െി കാെ്യപശഷി വികസനത്ിന് ഊന്നൽ 
നൽകിപക്കാണ്ട് കിലയും പസ്ററ്് 
പ്ാനിുംഗ് പബാർഡും പസ്ററ്്  റിപസാഴ് സ് ഗ്രൂപ്പുും 



തിരുവനന്പുെും �ിലെയിപല തപദേശസ്വയുംഭെണസ്ാെനങ്ങളുപട െദ്ധതി അവപലാകന പയാഗത്ില 
മന്തി പക.ടി. �ലീല സുംസാെിക്കുന്നു.
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കൂട്ായ പ്രവർത്നും കാഴ്ചവച്ചു.  നാെിതുവപെ 94 
െെിൊടികെിലൂപട െെിശീലിപെിച് മനുഷ്യദിന
ങ്ങൾ ഏകപദശും ഒരു ലക്മാണ്. െെിശീലന 
െെിൊടികപെ തുടർന്ന് െദ്ധതി ആസൂത്ണ
ത്ിപറെ പുപൊഗതി വിലയിരുത്തുകയും െിന്തു
ണാസുംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും പെയ്തു.

സമയബന്ിതആസൂത്രണവം 
നിര്വ്വഹണവം

‘െദ്ധതിആസൂത്ണത്ിന് കൂടുതൽ സമയും, 
നിർവ്വഹണത്ിന് കുറച്ചു സമയും’ ഇതായിരുന്നു 
�നകീയാസൂത്ണപത് കുറിച്ചുള്ള െൊതി.  
എന്നാൽ ഇതിപനാരു െെിഹാെും കാണാൻ 
െതിമൂന്നാും െദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞു.  ആസൂത്ണ 
നടെടിക്മങ്ങൾ ലഘൂകെിച്ചുും ക്ിയാത്മകമാ 
ക്കിയും 2017 ജൂൺ 15-ാും തീയതി തപന്ന എലൊ
തപദേശഭെണസ്ാെനങ്ങളുും െദ്ധതി 
അുംഗീകാെും വാങ്ങിയത് െെിത്െെമായി.  സമ
യബന്ിതമായ െദ്ധതി നിർവ്വഹണും ഉറപ്പുവ
രുത്തുന്നതിന് സാ്ത്ികവർഷപത് ഓപൊ
കത്മാസങ്ങെിലുും ശൊശെി 25 ശതമാനും 
വിനിപയാഗവും അവസാനപത് കത്മാസ
ത്ിൽ െെമാവധി 30 ശതമാനും വിനിപയാഗവും 
അവസാനപത് മാസത്ിൽ െെമാവധി 15 
ശതമാനവും നിഷ് കർഷിച്ത് സമയബന്ിത
മായ െദ്ധതി നിർവ്വഹണത്ിന് നിദാനമായി.

ജില്വാ വികസന പരിപരേക്്ം
ഭെണഘടനയപട അനുപച്ദും 243 ZD 

പ്രകാെും �ിലൊ ആസൂത്ണ സമിതികളുപട മുഖ്യ
ചുമതലയാണ് �ിലെയ്ക്  പമാത്ത്ിൽ ബാധക
മായ �ിലൊ െദ്ധതി തയ്ാറാക്കുകപയന്നത്.  

ഇത്രുണത്ിൽ െതിമൂന്നാും െദ്ധതിയിൽ 
പകെെ സർക്കാർ നടത്ിയ ശ്രമവും ശ്രപദ്ധയ
മാണ്.  പ്രാപദശിക ആസൂത്ണത്ിൽ സമഗ് 
വികസന കാഴ്ചപൊട് നൽകാൻ  �ിലൊ ആസൂ
ത്ണ സമിതി തയ്ാറാക്കിയ �ിലൊ െദ്ധതിക്ക് 
കഴിഞ്ഞു.  
രേവാപേശിക മവാതൃകകള്

�നകീയാസൂത്ണത്ിലൂപട നവപകെെും 
സാക്ാത്കെിക്കുന്നതിന്  പകെെ സർക്കാർ 
സ്വീകെിച് നടെടികൾ ഫലവത്ാകുും എന്നതി
ന്  പതെിവാണ് പ്രാപദശികതല വികസന മാതൃ
കകൾ.  അധികാെവിപകന്ദീകെണത്ിപറെ 
അവിശ്വാസികപൊടുള്ള മറുെടി കൂടിയാണ് 
തപദേശഭെണ സ്ാെനങ്ങൾ നടപെിലാക്കിയ 
മാതൃകാെെമായ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ.
കാർബൺ തുലിത െഞ്ായത്്, ഫിലമറെ് 
ബൾബ്  െഹിത ഊർജ്ജ സുെക്ാ െഞ്ായത്്, 
പടാട്ൽ ക്വാെിറ്ി മാപന�് പമറെിലൂപട ഐ.എ-
സ്.ഒ. 9001:2008 സർട്ിഫിപക്കഷൻ കെസ്മാ
ക്കിയ െഞ്ായത്തുകൾ, സർക്കാർ സ്കൂളുകപെ 
മികവിപറെ പകന്ദങ്ങൊക്കി മാറ്ിയ െഞ്ായത്തു
കൾ, ൊലിപയറ്ീവ് പകയർ, ബ�് സ്  സ്കൂളുകൾ 
എന്നിവ കാെ്യക്മമാക്കി നടപെിലാക്കിയ 
െഞ്ായത്തുകൾ, ആപൊഗ്യ-ശുെിത്വ-മാലിന്യ
സുംസ്ക്കെണ പമഖലകെിൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെ
ടലുകൾ നടത്ിയ െഞ്ായത്തുകൾ തുടങ്ങി 
നിെവധി മാതൃകകൾ പകെെത്ിപല െഞ്ായ
ത്തുകൾ പ്രദാനും പെയ്യുന്നു.  ഇവ സുംബന്ിച്് 
െഞ്ായത്ീൊ�് മാസികയിൽ ആെുംഭിക്കുന്ന 
െെ്െ മാതൃകാ പ്രവർത്നും കാഴ്ചവച് െഞ്ാ
യത്തുകൾക്ക് അഗീകാെവും മറ്് തപദേശസ്വയും
ഭെണസ്ാെനങ്ങൾക്ക് പ്രപൊദനവും ആകപട്!

പലഖകന് പകെെ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് പലാ
ക്കൽ അഡ്ിനിസ് പട്ഷനില (കില) 
അപ്ാസിപയറ്്  പപ്രാഫസറാണ്
പഫാൺ : 9447817042



നമ്മുപട ഭൂമിയും ആകാശവും പവള്ളവും 
വായവും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുും ലാഭും ചുെത്തു

ന്ന കാമപധനുക്കൊയി മാറുന്ന ദുെമൂത് നവ ഉദാ
െവലക്കെണ കാലഘട്ത്ില, ലാഭും മാത്ും മു
ഖമുദ്യാക്കിയ പകവല വികസനപമന്ന 
പകാർപെപററ്് നയത്ിന് ബദലായി, സാമൂഹ്യ 
സുെക്ിതത്വത്ിപറെ �നകീയ കവെും തീർത്തു
പകാണ്ട് 'ഉൾപച്ർക്കല വികസനും' (Inclusive 
Development) എന്ന ശാസ്തീയ സമീെനത്ിലൂപട 
സന്തുലിതമായ �ീവസാഹെെ്യും സൃഷ്ിക്കാനാ 
ണ്  മീനങ്ങാടി ഗ്ാമെഞ്ായത്് ലക്്യമിടുന്ന
ത്.  നവപകെെത്ിനായി �നകീയാസൂത്ണും 

എന്ന വികസന കാഴ്ചപൊപടാപട, സുംസ്ാന 
സർക്കാർ നടപെിലാക്കുന്ന ഹെിത പകെെും, 
കലഫ്, ആർദ്ും, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സുംെ
ക്ണ യജ്ും എന്നീ വികസന ദൗത്യപത്ാ
ട് ഇഴപെർന്ന്, പ്രാപദശിക വികസനും സാധ്യ
മാക്കാൻ, �നകീയ കൂട്ായ്മയിലൂപട, 
�ലസുെക്, ഭക്്യസുെക്, െെിസ്ിതി 
സുെക്, ആപൊഗ്യസുെക്, സാ്ത്ിക 
സുെക് - ഇവ പനടിപയടുക്കുക എന്ന പവലെവി
െി ഏപറ്ടുക്കുന്നതിനുള്ള ശെിയായ ൊതയിലൂ
പടയാണ് നാും ഇപപൊൾ മുപന്നാട്ടുപൊകുന്നത്.

മനുഷ്യപറെ സുഖദുതഃഖങ്ങൾക്കുും സ്വപ്നങ്ങൾ

ജനേീയ കൂട്ായ്മയതിലൂടെ 
നതിത്യഹരതിത വതിേസനത്തതികേക്്   
മീനങ്ാെതി ഗ്ാമപഞ്ായത്ത്

ബീന വിജയൻ

േക്്യജം ോർബണ് 
നയൂട്രല് പഞ്ായത്ത്
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ക്കുും പ്രകൃതിയപട കരുതലുണ്ടായിരുന്ന കാലും 
അന്യമാകുപ്ാൾ ഭൂമിയില �ീവപറെ നിലനി
ലപ്പുപൊലുും ഭീഷണിയിലാവന്നു.   ഇവിപടയാ
ണ് പ്രകൃതിസൗഹൃദ വികസനത്ിപറെ പ്രസ
ക്തിയും പ്രാധാന്യവും.  കാലാവസ്ാ 
വ്യതിയാനവും ആപഗാെതാെനവും ആശങ്കൾ 
ഉയർത്തുപ്ാൾ, നമ്മുപട മണ്ും വിണ്ും സുംെ
ക്ിക്കാൻ ഹെിതകവെും - ഭൂമിക്കു തണല 
െദ്ധതിയിലൂപട, ഫലവൃക് നഴ് സറി, ഔഷധ
പത്ാട്ങ്ങൾ, വഴിപയാെ പൂമെും, പുഴപയാെ വന
വത്ക്കെണും, സുഗന്വ്യഞ്ജന കൃഷി തുടങ്ങി 
പ്രകൃതി സൗഹൃദ െദ്ധതികെിലൂപട സുസ്ിെ 
വികസനും സാധ്യമാക്കി കൃഷിയും െെിസ്ിതി
യും സുംെക്ിച്്, 2020 ഓടു കൂടി  മീനങ്ങാടി 

ഇന്്യയിപല ആദ്യ കാർബൺ ന്യൂട്ല െഞ്ായ
ത്ായി മാറാൻ ലക്്യമിടുന്നു.

വിവിധ ഗാർഹിക-കാർഷിക-വ്യാവസാ
യിക പ്രവൃത്ികൾ വഴി പുറുംതള്ളുന്ന കാർബണി
പറെ പതാത് കുറച്് അന്െീക് മലിനീകെണും 
നിയന്തിച്് പ്ാസ്റിക് മാലിന്യ നിയന്തണവും 
പുനരുെപയാഗവും ഉറപ്പുവരുത്ി പ്രകൃതിസൗഹൃദ 
സുസ്ിെ വികസനും സാധ്യമാക്കാനാണ് 
ഇതിലൂപട ലക്്യമിടുന്നത്.  2017 ജൂൺ 5 പലാക 
െെിസ്ിതി ദിനത്ില ധനകാെ്യവകുപെ് മന്തി 
പ�ാ. ടി.എും. പതാമസ് ഐസക്ക് കാർബൺ 
ന്യൂട്ല െദ്ധതിയപട ഉദ്ഘാടനും നിർവ്വഹിച്ചു.

 സുംസ്ാന സർക്കാെിപറെ പൂർണ്ണ െിന്തുണ
പയാപട വിവിധ വകുപ്പുകളുപടയും ഏ�ൻസികളു

മനുഷ്യചന് 
സുഖദുഃഖങ്ങള്ക്ം 
സ്വപ്നങ്ങള്ക്ം 
പ്രകൃതിയുചട കരുതലണ്മാ
യിരുന് കമാലം അന്യമമാ
കുദമ്പമാള് ഭൂമിയില് 
ജീവചന് നിലനില്പ്പു
ദപമാലം ഭീഷണിയിലമാവന്നു.   
ഇവിചടയമാണപ് പ്രകൃതി
സൗഹൃേ വികസനത്ിചന് 
പ്രസക്ിയും 
പ്രമാധമാന്യവം.
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പടയും ഏപകാെനത്ിലൂപട നടപെിലാക്കുന്ന 
െദ്ധതിയപട പ്രാെുംഭ പ്രവർത്നപമന്ന 
നിലയില, സാധ്യതാ െഠനും നടത്തുകയും നില
വിലുള്ള സ്ിതിഗതികൾ അടയാെപപെടുത്ി 
വിലയിരുത്തുകയും പെയ്തു.  എും.എസ്. സ്വാമി
നാഥൻ റിസർച്് ഫൗപണ്ടഷൻ, തണല, കണ്ണൂർ 
സർവ്വകലാശാല �ന്തുശാസ്ത വിഭാഗും, മഹാത്മാ 
ഗാന്ി പദശീയ ഗ്ാമീണ പതാഴിലുറപെ് െദ്ധതി, 
കുടുുംബശ്രീ മിഷൻ, എൻ.എസ്.എസ്. യൂണിറ്്, 
കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, കണ്ണൂർ എഞ്ിനീ
യറിുംഗ് പകാപെ�് പമക്കാനിക്കല വിഭാഗും തുട
ങ്ങിയവയപട സാപങ്തിക സഹായപത്ാപട 
മണ്ണിപല കാർബണിപറെ അെവ്, െഞ്ായത്ി
പല ഊർജ്ജ ഉെപഭാഗും, മാലിന്യ സുംസ്കെണ 
സാധ്യതകൾ, ക�വകൃഷി പപ്രാത്സാഹനും തുട
ങ്ങിയ പമഖലകെില െഠനും നടത്ി. അതിപറെ 
അടിസ്ാനത്ില ക�വസ്ത്ിപറെയും 
ക�വകവവിധ്യത്ിപറെയും സുംെക്ണവും 
വ്യാെനവും ഗാർഹിക - ഗതാഗത വ്യാവസാ
യിക പമഖലകെില നിന്നുള്ള കാർബൺ 
ബഹിർഗമനത്ിപറെ ലഘൂകെണും, മണ്ണ് ക�
വസുംെക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾ, ക�വകൃഷി 
പപ്രാത്സാഹനും, ശാസ്തീയ മാലിന്യെെിൊലനും, 
കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനപത് പെറുക്കാനുള്ള 
സുസ്ിെ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവ
യിലധിഷ്ിതമായ പ്രകൃതി സൗഹൃദ വികസന
ത്ിന്,  'മണ്ണറിഞ്ഞ് മനുംനിറഞ്ഞ് പ്രകൃതിപയാ
പടാപെും' എന്ന ആപ്തവാക്യപത്ാപട മീനങ്ങാടി 
ഗ്ാമെഞ്ായത്് മുപന്നറുകയാണ്.

കവാര്ബൺ തുലിതത്ിപലക്ക് 
മണ്ണിപറെ ക�വഘടനയും ഫലഭൂയിഷ്തയും 

തിെിച്റിയന്നതിനായി നടത്ിയ മണ്ണ് െെി
പശാധനയില മണ്ണിപറെ കാർബൺ ആഗിെണ
പശഷി കുറവാപണന്ന് കപണ്ടത്ിയിരുന്നു.  
മണ്ണില ഓർഗാനിക് കാർബണിപറെ അെവ് 
വർദ്ധിപെിക്കാനുും കാർബൺ ആഗിെണപശഷി 
വർദ്ധിപെിക്കാനുും ഉതകുന്ന കാർഷിക ഇടപെട
ലുകൾ ഇപപൊൾ ഗ്ാമെഞ്ായത്് നടത്ി വെി
കയാണ്.  ഇതിനായി ക�വകൃഷി പപ്രാത്സാ
ഹിപെി ക്കുകയും ക�വവെും െെമാവധി 
ഉെപയാഗിക്കാൻ കൃഷിക്കാപെ പബാധവാന്ാൊ
ക്കുകയും പെയ്തുവെികയാണ്.

ഊർജ്ജ ഉെപഭാഗത്ിലൂപടയള്ള കാർബൺ 
ബഹിർഗമന പതാത് കുറയ്കാനുും ഊർജ്ജകാെ്യ
ക്മത വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനുമായി നിലവിലുള്ള 
കവദയുപതാെകെണങ്ങൾക്ക് ബദലായി എല.ഇ-
.�ി. ബൾബ് നിർമ്ിച്് പ്രെെിപെിക്കുന്നതിന് 
ഗ്ാമെഞ്ായത്് തുടക്കും കുറിച്് കഴിഞ്ഞു.  
ഊർജ്ജ ഉെപഭാഗും കുറയ്കാനുള്ള ൊെക സ്റൗ, 
ഗാർഹിക ഊർജ്ജ ഉെപഭാഗും കാെ്യക്മമാക്കാ
നുള്ള െദ്ധതികൾ എന്നിവ തുടർനാളുകെില യാ
ഥാർത്്യമാവും. മുഴുവൻ വീടുകെിലുും സൗപൊർ
ജ്ജും ഉെപയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള െദ്ധതിയപട 
രൂെപെഖ തയ്ാറായി കഴിഞ്ഞു.  

നമുക്ക് നട്ടുപരിപവാലിക്കവാം 
നല് മരങ്ങന്ള നല് നവാപളക്കവായി

മനുഷ്യപറെ വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങെിലൂപട 
പുറന്ള്ളപപെടുന്ന കാർബണിപന വൃക്ങ്ങെിപല 
ക്കുും മണ്ണിപലക്കുും സ്വാുംശീകെിച്് അന്െീക്

വൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപിടിപ്ി
കമാന് തയ്മാറുള്ള 

വ്യക്ികളുചട  ജീവിത
കമാലയളവില്ത്ചന് 

സമാമ്പത്ിക ദനട്ടം 
ലഭ്യമമാക്ക മമാത്രമമാണപ് 
ഇതിചനമാരു ദപമാംവഴി.  
അത്രചമമാരു പദ്തി

യമാണപ് കമാരബണ് 
നയൂട്രല് പദ്തിയുചട 

ഭമാഗമമായി നടപ്ിലമാക്ന് 
ട്രീ ബമാങിംഗപ്.

അട്പക്കാലെി ക�വൊര്ക്ക്
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ത്തിലെ കാർബണതിലറെ അളവ് നതിയന്തതിക്കേണ്ട
തുണ്ട്.  ചതിെയതിനം വൃക്ഷങ്ങൾ വളലെ കാെ്യക്ഷ
മമായതി ഈ കർമ്ം നതിറക്വറ്റുന്നുണ്ട്.  വീടുകളതിലം 
ല�ാതുസ്ഥെങ്ങളതിലലമാലകേ �െമാവധതി വൃക്ഷ
ങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തുക വഴതി കാർബൺ തുെതിത 
�ദവതി കകവെതികോനാകം.  നതിെവതിലള്ള ഹെതി
തകവചത്തിനു പുറലമ 20 മുതല് 30 ശതമാനം 
വലെ സസ്യെതാദതികളുലെ വർദ്ധനവ് ഉറപ്പുവരു
ത്തി കാർബൺ ആഗതിെണ ക്ശഷതി ഉയർത്ാ
നായതി കാർബൺ നയൂട്രല് �ദ്ധതതി വഴതി 24 നഴ് സ
റതികളതിൊയതി കണതിലകോന്ന, മണതിമരുത്, 
നീർമരുത്, മഹാഗണതി, ലനല്തി, മാതളം, ക്�െ, 
ഉങ്ങ്, താന്നതി, ക്വങ്ങ എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുലെ 
കതകൾ ഉല്പാദതിപതിച്ചു.  െണ്ട് ലതങ്ങ് നഴ് സ
റതികളതിൊയതി 2500 ലതങ്ങതിൻകതകൾ 3 വാർ
ഡുകളതിൊയതി എസ്.സതി./എസ്.െതി ലചറുകതിെ 
നാമമാത്ര കർഷകർകേ് െഭ്യമാകേതി.  

'ഹെതിത കവചം ഭൂമതികേ് തണല്' �ദ്ധതതിയു
ലെ ഭാഗമായതി നെപതിൊകേതിയ 'പുണ്യവന' 
ത്തിലൂലെ പ്രകൃതതിെമണീയമായ മാനതികാവതിലെ 
ക്ദവസ്ം ഭൂമതിയതില് 38 ഏകേർ തെതിശുഭൂമതി 
ഇക്പാൾ വൃക്ഷനതിബതിഡമാണ്.  എം.ജതി.എൻ.
ആർ.ഇ.ജതി.എസ്. �ദ്ധതതിയതിലൂലെ  തയ്ാറാ
കേതിയ ക്നഴ് സറതിയതില് നതിന്ന് ക്തന്ാവ്, അത്തി, 
അെയാല്, ക്�ൊല്, ലനല്തി, ഞാവല് തുെങ്ങതിയ 
114 ഇനം വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവതിലെ നട്് �െതി�ാെതിച്ചു
വെതികയാണ്.  അപൂർവ്വ ജനുസ്തില്ലപട്  സസ്യ
ങ്ങലള ഉൾലപടുത്തി നക്ഷത്ര വനവം ഈ പ്രക്ദ
ശലത് ഹെതിതാഭമാക്കുന്നു.   

നാട്ടുനന്മയുടെ ഉദാത്ത മാതൃക 
തീർക്ാൻ ട്ീ ബാങ്കിംഗ്

വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുനനച്് �െതി�ാെതിക്കുന്നത് 
ദീർഘകാെ അെതിസ്ഥാനത്തില് �ാെതിസ്ഥതിതതി
കമായും സാമ്പത്തികമായും സമൂഹത്തിനും വ്യ
ക്തിക്കും പ്രക്യാജനപ്രദമായ ഒരു പ്രവർത്ന
മാലണങ്തിലം വ്യക്തികലള സംബന്തിച്് 
വരുമാനം െഭതിക്കുവാനായതി കാത്തിെതിക്കേണ്ട 
കാെം അതതിദീർഘമാണ്.  ഒരു വ്യക്തിയുലെ 
ജീവതിത കാെയളവതില് ആ വ്യക്തിക്കു തലന്ന 
ക്നെതിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികക്നട്ം െഭ്യമാകാത്തിെ
ക്ത്ാളം വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തി സംെക്ഷതിക്കു
ന്നത് ഒരു നഷ്ടകച്വെമായതി മാത്രക്മ �െതിഗണതി
ക്കുകയുള്ളു. വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടു�തിെതിപതികോൻ 
തയ്ാറുള്ള വ്യക്തികളുലെ  ജീവതിതകാെയളവതി
ല്ത്ലന്ന സാമ്പത്തിക ക്നട്ം െഭ്യമാക്കുക മാ
ത്രമാണ് ഇതതിലനാരു ക്�ാംവഴതി.  അത്െലമാരു 
�ദ്ധതതിയാണ് കാർബൺ നയൂട്രല് �ദ്ധതതിയുലെ 
ഭാഗമായതി നെപതിൊക്കുന്ന ട്രീ ബാങ്തിംഗ്.  

�ഞ്ായത്തിലറെ �െതിധതിയതില് വൃക്ഷങ്ങൾ 

നട്ടുവളർത്ാൻ താല്പെ്യമുള്ളവലെ കലണ്ടത്തി
അവർ നടുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുലെക്മല് 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് �ങ്ാളതിത് ഉെമസ്ഥാവകാശം 
സ്ഥാ�തിച്ചുലകാണ്ട് �ഞ്ായത്തിലറെ ക്നതൃത്
ത്തില് സഹകെണ ബാങ്് മുഖാന്തെം ഗുണക്ഭാ
ക്ാവതിന് വാർഷതിക ഗഡുകേളായതി �ണം െഭ്യ
മാക്കുക എന്നതാണ് ഈ �ദ്ധതതിലകാണ്ട് 
ഉക്ദേശതിക്കുന്നത്.  ഇതതിനായതി സംസ്ഥാന സർ
കോർ 10 ക്കാെതി രൂ� അനുവദതിച്തിട്ടുണ്ട്. 

അട്ടടക്ാല്്ക ജൈവപാർക്്
വൃക്ഷെതാദതികൾ നട്ടു�െതി�ാെതിച്് 

കാർബൺ ആഗതിെണ ക്ശഷതി വർദ്ധതിപതിക്കുന്ന
തതിക്നാലൊപം കജവകവവതിധ്യ സംെക്ഷണം 
ഉറപ്പുവരുത്തി ആവാസവ്യവസ്ഥയുലെ കാവൊ
ളാകകയാണ് മീനങ്ങാെതിയതിലെ ജനത.  ഹെതിത
കവച വ്യാ�നം നെത്തുന്നക്താലൊപം കജവ
കവവതിധ്യ �െതി�ാെനവം ഇവതിലെ സാധ്യമാവക 
യാണ്.  മീനങ്ങാെതി ൌണതിക്നാെ് ക്ചർന്നുള്ള 
അട്ലകോല്തിയതിലെ തെക്കുളവം കകതക്കൂട്വം 
സംെക്ഷതിച്് ജെസംെക്ഷണത്തിലറെയും കജവ
കവവതിധ്യ �െതി�ാെനത്തിലറെയും ഉത്മ 
മാതൃക തീർക്കുകയാണ്. ലതാഴതിലറപ് �ദ്ധതതി
യതിലൂലെ  കയർ ഭൂവസ്തം വതിെതിച്് മണ്് സംെക്ഷണ 
പ്രവർത്നം ഉറപ്പുവരുത്തി വതിവതിധയതിനം 
ലചെതികൾ നട്് �െതി�ാെതിച്ചുവെതികയാണ്. വതിവതി
ധതെം �ക്ഷതികളുലെയും പൂമ്പാറ്റകളുലെയും കള
ക്കോഴതി, നീർകോകേ, തവള തുെങ്ങതിയ ജീവജാ
െങ്ങളുലെയും ആവാസക്കന്ദം കൂെതിയാണ് 
ഇക്പാൾ ഇവതിെം.

എടറെ ഗ്ാമിം - ശുച്കത്വ ഗ്ാമിം 
സമഗ് മാല്കന്യപര്കപാലനപര്കപാെ്ക

മാെതിന്യങ്ങൾ അളവതില്ാലത ഉണ്ടാകേതിയതിട്് 
അവ നതിർമ്ാർജ്ജനം ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള മാർഗ്ം 
ക്തടുകയല് ക്വണ്ടത്.  മറതിച്്, മാെതിന്യങ്ങളുലെ 
അളവ് കറയ്ക്കുകയാണ് ഉത്െവാദതിത്മുള്ള ഒരു 

വൃക്ഷലതാദികൾ 
നട്ടുപരിപാലിച്ച് 
കാർബൺ ആഗിരണ 
ശേഷി വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതി
ശനാട�ാപ്പം ജൈവ
ജവവിധ്യ സപംരക്ഷണപം 
ഉറപ്പുവരുത്ി ആവാസ
വ്യവസ്ഥയുട� 
കാവലാളാകുകയാണച് 
മീനങ്ാ�ിയിടല ൈനത.  
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സമൂഹം �തിൻതുെക്െണ്ട െീതതി എന്ന ക്ബാധ്യം 
ജനങ്ങളതില് ഉണ്ടാകേതിലയടുത്് സമഗ് മാെതിന്യ 
�െതി�ാെന �െതി�ാെതിയാണ് �ഞ്ായത്് െക്ഷ്യ
മതിടുന്നത്.  ഇതതിനായതി കജവമാെതിന്യ സംസ് ക
െണത്തിന് തുമ്പൂർമുഴതി ക്മാഡല് സംസ് കെണ 
പ്ാറെ് യാഥാർത്്യമായതി കഴതിഞ്ഞു.  മതിതമായ 
നതിെകേതില് കർഷകർകേ് കജവവളം വതിതെണം 
ലചയ്ാനുള്ള മാനയുഫാക്ചറതിംഗ് യൂണതിറ്റായതി മാ
റുകയാണ് ഈ സംസ് കെണ പ്ാറെ്.

അകജവ മാെതിന്യ�െതി�ാെനത്തിന്, മെതി
ന്യനതിർമ്ാർജ്ജന പ്രവർത്നത്തിലറെ �താക
വാഹകൊയതി ക്യാമ്പയതിൻ പ്രവർത്നത്തിലൂലെ 
പുതതിലയാരു സംസ് കൃതതി സാധ്യമാകേതി ജനകീയ 
കൂട്ായ്മയതിലൂലെ നാെതിലറെ ശുചതിത്ം ഉറപ്പുവരു
ത്ാൻ എലറെ ഗ്ാമം ശുചതിത് ഗ്ാമം എന്ന 
െക്ഷ്യക്ത്ാലെ ഹെതിതകർമ്ക്സന പ്രവർത്ന 
�ന്ാവതിൊണ്.  പ്ാസ്റതിക് എന്ന സമകാെ 
ഭീഷണതി ഫെപ്രദമായതി ക്നെതിൊൻ പ്ാസ്റതിക് ഷ്ര
ഡതിംഗ് യൂണതിറ്റ് സജ്ജമായതികേഴതിഞ്ഞു.

പ്ാസ്റതിക് നതിയന്തണ കബക്ൊ പ്രകാെം 
ജന�ങ്ാളതിത്ക്ത്ാലെ  Reduce, Reuse, Recycle 
എന്ന െക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാെത്തിക്െകേ് നെന്നടു
ക്കുകയാണ്.  ആക്ഘാഷക്വളകൾ പ്രകൃതതി സൗ
ഹൃദമാകോൻ ഗ്ീൻ ക്പ്രാക്ട്ാക്കോൾ യാഥാർത്്യ
മായതി.  ഉറവതിെ മാെതിന്യ �െതി�ാെനത്തിനായതി 
മൺ�ാത്ര കക്മ്പാസ്റ്, ക്െപ് കക്മ്പാസ്റ് എന്നതിവ 
നെപതിൊകേതി വെതികയാണ്.

നീരുറവ സിംരക്ഷണത്ത്കലൂടെ 
ൈലസുരക്ഷയ്കലലക്് 

വെൾച്യ്ക് �െതിഹാെമായതി നതിെവതിലള്ള കെതി
ലവള്ള ക്രോതസ്സുകൾ സംെക്ഷതിച്ചുലകാണ്ട് കെതി
ലവള്ള �ദ്ധതതികൾ കാെ്യക്ഷമമാകേതി ക്കെള 
ജെഅക്താറതിറ്റതിയുമായതി സഹകെതിച്് മുഴുവനാളു

കൾക്കും കെതിലവള്ള െഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്ാൻ, 
�ദ്ധതതി വതിഭാവനം ലചയ്യുന്നു.  അക്താലൊപം 
ജെദൗർെഭ്യം ക്നെതിടുന്ന ഈ കാെഘട്ത്തില്, 
െഭ്യമായ ജെലത് ലമച്ലപട് െീതതിയതില് ഉ�
ക്യാഗലപടുത്തി ജെസംെക്ഷണം ഉറപ്പുവരു
ത്ാൻ വാട്ർ മാക്നജ് ലമറെ് �െതി�ാെതി ആവതി
ഷ് കെതിച്് നെപതിൊകേതി വെതികയാണ്.  ഈ 
�െതി�ാെതിയതിലൂലെ നമ്മുലെ വീടുകളതില് ഒരു തുള്ളതി 
ലവള്ളംക്�ാലം നഷ്ടലപടുന്നതിലല്ന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്തും.

മണ്് - ജെ സംെക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങളുലെ 
ഭാഗമായതി പുഴക്യാെങ്ങളതില് മുള നട്ടു�തിെതിപതിച്ചും
മലണ്ാെതിപ് തെയുന്നതതിന് കയർ ഭൂവസ്തം ഉ�
ക്യാഗതിച്് പുഴക്യാെങ്ങളതിലം കളങ്ങളുലെയും 
�ാർശ്ഭതിത്തി നതിർമ്തിച്് കജവസമ്പന്നമാകേതി.
ലതാഴതിലറപ് �ദ്ധതതിയതിലൂലെ നതിർമ്തിച് 422 ക
ളങ്ങളതില് മത്്യകൃഷതി ക്പ്രാത്ാഹതിപതിച്ചു വരുന്നു.  
ഇങ്ങലന ജൊശയങ്ങൾ സംെക്ഷതിച്്, കാവകളു
ലെയും ക്കണതികളുലെയും സംെക്ഷണം ഉറപ്പു 
വരുത്തി പ്രകൃതതി സൗഹൃദ വതികസനത്തിക്െകേ് 
മുക്ന്നറുകയാണ് മീനങ്ങാെതി ഗ്ാമ�ഞ്ായത്്.

ൈനകീയ കൂട്ടായ്മയ്കലൂടെ 
ഒരുമലയാടെ മ്കകവ്കലലക്്:

ജനങ്ങൾകേ് ക്വണ്ടതി ജനങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്ന 
ഈ ജനകീയ വതികസന �െതി�ാെതിയതില് ഗ്ാമ�
ഞ്ായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനതയുക്െയുംസാന്നതിദ്ധ്യ
വം സഹകെണവം ക്തിയാത്മക നതിർക്ദേശങ്ങളും 
ഉൾക്ച്ർകേലപടുകയായതിരുന്നു.  �ദ്ധതതിയുലെ 
സമഗ്തയ്കായതി ക്ചർന്ന വതിവതിധതെം ക്യാഗങ്ങ
ളതില് സ്തീകള്, കട്തികള്, വക്യാജനങ്ങള്, കർഷ
കര്, യുവാകേള്, വതിഷയവതിദഗ്ദ്ധര് തുെങ്ങതി സമസ്ത
ക്മഖെയതിലള്ളവരുലെയും സാന്നതിദ്ധ്യം ഉറപ്പുവരു 
ത്ാൻ കഴതിഞ്ഞു.  ക്ഡാ. െതി.എം. ക്താമസ് ഐ 
സകേ് ഉദ്ഘാെന കർമ്ം നതിർവ്വഹതിച് കാർബൺ 
നയൂട്രല് �ദ്ധതതിയുലെ, നാളതിതുവലെയുള്ള കർമ്
�ഥത്തില്, 27 ഓളം ക്യാഗങ്ങളതിൊയതി 26,400 
ആളുകളുലെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നതിദ്ധ്യവം സൃഷ്ടതി�െ
മായ നതിർക്ദേശങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്ാൻ കഴതിഞ്തി
ട്ടുണ്ട്.  െഭ്യമായ വതിഭവക്രോതസ്സുകൾ ഉ�ക്യാഗ
ലപടുത്തി വതിവതിധ വകപ്പുകളുലെയും ഏജൻസതി 
കളുലെയും സമന്യത്തിലൂലെ നാെതിലറെ �ച്പ്പും 
മണ്തിലറെ നന്യും ലവള്ളത്തിലറെയും വായുവതിലറെ
യും ശുദ്ധതിയും  വീലണ്ടടുകോനുള്ള ഒരു ജനകീയ 
യജ്ഞത്തിന് തുെകേം കറതികോൻ നതിത്യഹെതിത 
സുസ്ഥതിെ വതികസനം സാധ്യമാകോൻ പ്രകൃതതി
ക്യാലൊപം വതികസന ഗാഥ െചതിച്് നമുകേ് ഒരു
മക്യാലെ മതികവതിക്െകേ് മുക്ന്നറാം.ക്െഖതിക മീനങ്ങാെതി ഗ്ാമ

�ഞ്ായത്് പ്രസതിഡറൊണ്

ൈനങ്ൾക്ച് ശവണ്ി 
ൈനങ്ൾ തയ്ാറാക്കുന്ന 
ഈ ൈനകീയ വികസന 

പരിപാ�ിയില് ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്ിടല മുഴുവൻ 

ൈനതയുശ�യുപംസാന്നിദ്്യ
വപം സഹകരണവപം 

ക്ിയാത്മക നിർശദേേങ്
ളപം ഉൾശച്ർക്ടപ്ടുക

യായിരുന്നു.

12 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജൂലൈ 2018



13പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  ജൂലൈ 2018

അയ്മനം സദ്ഭെണ �ഞ്ായത്ായതി ക്ൊക
ത്തിനുതലന്ന മാതൃകയാകകയാണ്. ഒരു 

സർകോർ ആഫീസ് എങ്ങലന പ്രവർത്തികേണം 
എന്നതതിനു ക്നർകോഴ്ചയാവകയാണ് അയ്മനം. 
ജനങ്ങളുലെ സൗകെ്യത്തിനായതി 9 മണതിക്കു 
തലന്ന ആഫീസ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

 മതികച് ക്സവനം െഭതിക്കുക എന്നത് ജനങ്ങ
ളുലെ അവകാശമാണ്. ഇത് സാക്ഷാത്കെതി ക്കേ
ണ്ടത് ഭെണസമതിതതിയുലെയും ജീവനകോരുലെയും 
പ്രാഥമതിക ചുമതെയാണ്. അത് ഉറപാക്കുന്നതതി
ലറെ ഭാഗമായതി അെതിസ്ഥാന സൗകെ്യങ്ങള് ലമ
ച്ലപടുത്തി ISO 9001-2015 സാക്ഷ്യ�ത്രം കെസ്ഥ
മാകേതി. എല്ാ ക്സവനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ 
ലചകേ് െതിസ്റ് അക്�ക്ഷക്യാലൊപം നൽകന്നു. 
കകപറ്റ് െസീതതിൽ സൂചതിപതിക്കുന്ന സമയത്് 

ക്സവനം െഭതിച്തില് എങ്തിൽ അക്�ക്ഷകനു �ൊ
തതിലപടുന്നതതിക്െകേ് പ്രസതിഡറെ്, ലസക്ട്റതി, 
ഡ�യൂട്തി ഡയറക്ടർ, വതിജതിെൻസ് എന്നതിവരുലെ 
ക്ഫാണ്നമ്പരുകള് ലചകേ് െതിസ്റതില്  ഉള്ലകോ
ള്ളതിച്തിട്ടുണ്ട്. ക്സവനെഭ്യത സംബന്തിച്് ഫ്രണ്ട് 
ആഫീസ് അസതിസ്ററെ് മുതൽ ലസക്ട്റതി വലെയു
ള്ളവരുലെ ല�രുമാറ്റം ഉൾലപലെയുള്ള ഘെകങ്ങ
ള്കേ് മാർകേ് ഇടുന്ന ഫീഡ് ബാകേ് ക്ഫാറവം 
െഭ്യമാണ്. ക്സവനം ലമച്ലപടുത്തുന്നതതിലറെ 
ഭാഗമായതി ഇങ്ങലന െഭതിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാകേ് 
ക്ഫാറങ്ങൾ എല്ാ ലചാവ്വാഴ്ചയും നെക്കുന്ന 
സ്റാഫ് മീറ്റതിംഗതിൽ വതിശകെനം ലചയ്് �ൊതതി
കൾക്കും നതിർക്ദേശങ്ങൾക്കും ക്മല് ആവശ്യമായ 
�െതിഹാെ നെ�െതികൾ സ്ീകെതിക്കുകയും ലചയ്യു
ന്നു.  

അയ്മനം 
സദ്ഭരണ മാതൃക പഞ്ായത്്

എ.ടക.ആല്കച്ചൻ

ജനനാന്മുഖ 
ഡിജിറ്റലൈനസഷന് 
പൂര്ണ്ണതയിനൈക്്
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അയ്മനിം സമ്പൂർണ്ണ 
ഡ്കൈ്കറ്റൽ പഞ്ായത്ത്കലലക്്

ജനങ്ങളുലെ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യകതയും മുൻ
കൂട്തി അറതിയുകയും ആവശ്യകതയ്കനുസെതിച്് �ദ്ധ
തതികൾ വതിഭാവനം ലചയ്യുകയുമാണ് ഒരു ഗ്ാമ 
�ഞ്ായത്തിലറെ വതികസനത്തിന് ഏറ്റവം ആവ
ശ്യമായ ഘെകം. �ഞ്ായത്തിലെ മുഴുവൻ ജന
ങ്ങളുലെയും സമഗ്വതിവെങ്ങള് ഉൾലപടുത്തി വതി
ശദമായ ഡാറ്റാക്ബസ് തയ്ാറാകോനും അതതിൽ 
നതിന്നും �ദ്ധതതി രൂ�ീകെണത്തിനുള്ള വതിശദ
മായ റതിക്പാർട്ടുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതതിനുമായതി 
ഒരു ഡതിജതിറ്റൽ സർക്വ്വ നെത്തുന്ന �ദ്ധതതി നെ
ന്നുവെതികയാണ്. ഈ പ്രക്തിയയതിൽ ഡാറ്റാ ക്ശ
ഖെതിക്കുന്നതതിക്നാലൊപം പ്രധാനമാണ് അത് 
ക്ക്ാഡീകെതിക്കുന്നതും. ഇതതിനായതി ഒരു 
ഓൺ കെൻ ക്സാഫ്റ് ലവയർ എന്ന ആശയം 
പ്രാവര്ത്തികമാകോന് തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായ 
ക്ൊഗതിൾ ലെകേക്നാളജീസ് എന്ന സ്റാർട്പ് 
സ്ഥാ�നം �ഞ്ായത്തിലന സഹായതികോൻ 

സന്നദ്ധമാകകയും ഡാറ്റാ ക്ശഖെതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
വതിശദമായ 12 ക്�ജുള്ള ക്ഫാറങ്ങൾ തയ്ാറാക്കു
കയും ലചയ്തു. ഒരു വ്യക്തിയുലെ പ്രാഥമതിക വതിവെ
ങ്ങളായ ക്�െ്, ലകട്തിെ നമ്പർ, ക്റഷൻ കാർഡ് 
നമ്പർ, ഭവനത്തിലറെ ക്ഫാക്ട്ാ എന്നതിവയും 
ഗൂഗതിൾ മാപ് ഉ�ക്യാഗതിച്് ലൊക്കേഷൻ ജതിക്യാ 
ൊഗതിംഗ് ഉൾലപലെയുള്ള ലമാകബൽ ആപ്തിക്കേ
ഷനും വാർഡതിലെ വതിവെങ്ങളും സംബന്തിച് 
റതിക്പാര്ട്ടുകള് �ഞ്ായത്് ജീവനകോര്ക്കും 
ഭെണസമതിതതിക്കും െഭ്യമാകന്ന തെത്തിക്െകേ് 
മാറ്റാവന്ന വതിധമാണ് ക്സാഫറ്റ് ലവയർ രൂ�ക
ല്പന ലചയ്തിെതിക്കുന്നത്. അർഹതലപട്വർകേ് 
സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതതിനും �ഞ്ായത്തി
നു �ദ്ധതതി രൂ�ീകെണത്തിനായുള്ള വതിവെങ്ങൾ 
മുൻകൂട്തി െഭതിക്കുന്നതതിനും ല�ാതുജനങ്ങൾകേ് 
സർകോെതിലറെയും �ഞ്ായത്തിലറെയും വതിവതിധ 
ക്സവനങ്ങളും സഹായങ്ങളും ല�ാതുവതിവെങ്ങളും 
വതിെൽതുമ്പതിൽ െഭതിക്കുന്നതതിനും ഇതതിലൂലെ സാ
ദ്ധ്യമാകം.

സ്ാർട്ട് ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് 
ടമാജബൽ ആപ്്

�ഞ്ായത്് അറതിയതിപ്പുകൾ, ഗ്ാമസഭ വതിവ 
െങ്ങൾ, ലതാഴതിലറപ് വതിവെങ്ങൾ, ക്സവനങ്ങൾ 
സംബന്തിച് വതിവെങ്ങൾ, അക്�ക്ഷ ക്ഫാറ
ങ്ങൾ, ജനപ്രതതിനതിധതികളുലെ വതിവെങ്ങൾ, �ഞ്ാ
യത്തിലെ ഇതെസ്ഥാ�നങ്ങളുലെ വതിവെങ്ങൾ,  
തുെങ്ങതിയവ ല�ാതുജനങ്ങള്കേ് വതിെല്ത്തുമ്പതില് 
െഭതിക്കുന്നതതിന് ഒരു ലമാകബല് ആപ്തിക്കേഷന് 
സജ്ജമാകേതിയതിട്ടുണ്ട്. �ൗെനു �ഞ്ായത്തുമായതി 
ബന്ലപട് �ൊതതികൾ, അഭതിപ്രായങ്ങൾ 
എന്നതിവ അറതിയതിക്കുന്നതതിനും ആപ് മുക്ഖന സാ
ധ്യമാണ്. ആപ് ഗൂഗതിൾ ക്പ്ക്സ്റാറതിൽ 'സ്ാർട്് 
�ഞ്ായത്്' എന്ന ക്�െതിൽ സ്ാർട്് ക്ഫാണതിൽ 
ഡൗൺ ക്ൊഡ് ലചയ്ാവന്നതാണ്. 

വൃത്തിയും സുന്ദെവമായ ഗ്ാമം എന്ന സ്പ്ം  സാക്ഷാത്കെതിക്കുന്നതതിക്െ
കേ് അയ്മനം ഗ്ാമ �ഞ്ായത്തിലറെ ക്നതൃത്ത്തില് നതിന്നും ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിലെ 
ക്റാഡുകളതിലെ വശങ്ങളതില് വളര്ന്നു നതില്ക്കുന്ന കാടുകള് ലവട്ടുന്നതതിനു കാടു
ലവട്ടുയന്തം ഉ�ക്യാഗതിച്് എല്ാ ദതിവസവം ഓക്ൊ വഴതികള് വൃത്തിയാക്കുന്നു. 
�ഞ്ായത്് ജംഗ്ഷനും ക്റാഡും എന്നും പ്രഭാതത്തില് ശുചീകെതിച്ചുവരുന്നു. 
�ഞ്ായത്തിലെ പ്രധാന വഴതികള് പൂലച്െതികള് വച്് ക്മാെതി�തിെതിപതിക്കുന്നതതിനു 
െക്ഷ്യമതിടുന്നു

ക്ീൻ അയ്മനിം പദ്ധത്ക

പൗരനു 
പഞ്ായത്തുമായി 

ബന്ധടപ്ട്ട പരാതികൾ, 
അഭിപ്ായങ്ൾ എന്നിവ 

അറിയിക്കുന്നതിനുപം 
ആപ്ച് മുശേന 
സാധ്യമാണച്.
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സ്കസ്ക ക്യാമറ 
ന്കരീക്ഷണത്ത്കൽ

അയ്മനം ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് ആഫീസ് പ്രവർ 
ത്നങ്ങൾ സുതാെ്യവം അഴതിമതതിെഹതിതവമാ
ക്കുന്നതതിന് ക്വണ്ടതി ആഫീസും �െതിസെവം 
�െതിപൂർണ്മായതി ക്യാമറ നതിെീക്ഷണത്തിൊ
ണ്. അക്താലൊപം പ്രധാന കവെകളതിലം 
മാെതിന്യം നതിക്ക്ഷ�തിക്കുന്നത് തെയുന്നതതിനു 
ക്വണ്ടതി ക്യാമറകൾ സ്ഥാ�തിച്തിട്ടുണ്ട്.

വന്കത ലപാലീസ ്ലസവനിം 
എല്ാ ടചവ്ാഴ്ചകള്കലിം 

വനതിതകൾകേ് �ൊതതിയുമായതി ക്�ാെീസ് 
ക്സ്റഷൻ കയറതി ഇറങ്ങുന്ന ബുദ്ധതിമുട്് ഒഴതിവാക്കു
ന്നതതിനും വനതിതകളുലെ �ൊതതി സ്ീകെതിക്കുന്ന
തതിനും എല്ാ ലചാവ്വാഴ്ചകളതിലം വനതിതാ ക്�ാെീ
സതിലറെ ക്സവനം �ഞ്ായത്് ആഫീസതിൽ 
െഭ്യമാണ്. 

 
ൈാഗ്ത സമ്കത്കകൾ

ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് തെത്തിലം വാർഡുതെ 
ത്തിലം  ജാഗ്ത സമതിതതികൾ പ്രവർത്തിച്ചു 
വരുന്നു. സ്തീകൾക്കും കട്തികൾക്കും �ൊതതികൾ 
നല്കന്നതതിനും ആവശ്യമുള്ള �ക്ഷം കൗൺസതി
െതിംഗ് നൽകന്നതതിനും എം.എസ്.ഡബ്ലയൂ ബതിരു
ദധാെതിയായ വനതിതലയ നതിയമതിച്തിട്ടുണ്ട്. നതിയമ
�െമായതി നെ�െതി ആവശ്യമുള്ള �ൊതതികളതിൽ  
നതിയമസഹായം നൽകന്നതതിക്െകേ് �ഞ്ായ
ത്തുതെ കമ്തിറ്റതിയതിൽ വനതിത വകേീെതിലറെ 
ക്സവനം െഭ്യമാണ്.

ഗ്ാമീണ ലകാെത്ക
വ്യവഹാെ െഹതിത �ഞ്ായത്് എന്ന 

െക്ഷ്യവമായതി �ഞ്ായത്തില് ഗ്ാമീണ 
ക്കാെതതി പ്രവർത്നം ആെംഭതിച്ചു. �ഞ്ായത്തി
ലെ ജനങ്ങളുലെ ക്കാെതതി ക്കസുകളും ക്�ാെീസ് 
ക്കസുകളും �െമാവധതി കറയ്ക്കുക എന്ന െക്ഷ്യ
ക്ത്ാലെയാണ് ഗ്ാമീണക്കാെതതികേ് തുെകേം 
കറതിച്തിട്ടുള്ളത്. സാധാെണ �ൊതതികൾ �െതിഹ
െതിക്കുന്നതതിന് �ഞ്ായത്തുതെത്തില് �ൊതതി 
�െതിഹാെ സമതിതതി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതതിനു
പുറലമ ക്കാെതതികളതിലം ക്�ാെീസ് ക്സ്റഷനുക
ളതിലം സമർപതിച്തിട്ടുള്ളതും സങ്ീർണ് നതിയമപ്ര
ശ് നങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ �ൊതതികൾ െമ്യമായതി 
�െതിഹെതിക്കുക എന്ന െക്ഷ്യക്ത്ാലെയാണ് 
നതിയമ വതിദഗ്ധർ അെങ്ങുന്ന ഗ്ാമീണ ക്കാെതതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റതിക്ട്ർഡ് ജഡ്ജതി റാങ്തിൽ 
കറയാത്വർ ഈ �ൊതതി ക്കൾക്കുകയും സമ

വായത്തിലൂലെ തീർപ്പു കൽപതിക്കുന്നതുമാണ്.

ൈീവനക്ാരുടെ ഹാൈർ ലബാർഡ്
ജീവനകോരുലെ ക്�െ്, തസ്തതിക, ലമാകബൽ 

നമ്പർ, ഹാജർ, ഫീൽഡ് �െതിക്ശാധനയ്ക് 
ക്�ായതി എങ്തിൽ എക്പാൾ വരും എന്നത് ഉൾ
ലപലെ ല�ാതുജനങ്ങളുലെ അറതിവതിക്െകേ് ഹാജര് 
ക്ബാര് ഡതില് വതിവെങ്ങള് പ്രദർശതിപതിച്തിെതിക്കുന്നു.

കുടിംബശ്ീ ടഹൽപ്് ടഡസ് ക്് 
-സ് നാക്് സ് ബാർ

ഫ്രണ്ട് ആഫീസതിക്നാെ് ക്ചർന്ന് തലന്ന ക
ടുംബശ്ീ ഗ്രൂപ് ലതാഴതിൽ സംെംഭമായതി �ഞ്ാ
യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു �ൗെനു ക്വണ്ടുന്ന എല്ാ 
സഹായങ്ങളും നൽകന്നതതിക്െകോയതി കടുംബ
ശ്ീ ലഹൽപ് ലഡസ് കേ്-സ് നാകേ് സ് ബാർ 

സതി.സതി.െതിവതി സംവതിധാനം

വനിതകളട� പരാതി 
സ്ീകരിക്കുന്നതിനുച് 
എല്ാ ടൊവ്ാഴ്ചകളിലപം 
വനിതാ ശപാലീസിടറെ 
ശസവനപം പഞ്ായത്ച് 
ആഫീസില് ലഭ്യമാണച്. 



ക്െഖകന് അയ്മനം ഗ്ാമ
�ഞ്ായത്് പ്രസതിഡറൊണ്
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തുെങ്ങതിയതിട്ടുണ്ട്. അക്�ക്ഷകൾ പൂെതിപതിക്കുന്ന 
തതിനു 10 രൂ�യാണ് നതിെകേ്. ഹെതിത ക്കെളം 
�ദ്ധതതിയുലെ ഭാഗമായതി ഗ്ാമനതിവാസതികൾകേ് 
സൗജന്യ �ച്കേറതി വതിത്തുകൾ നൽകന്നതതിനും 
സംവതിധാനം ഒരുകേതിയതിട്ടുണ്ട്.

വ്കശപ്് രഹ്കത പഞ്ായത്ത് 
�ണം ഇല് എന്ന കാെണത്ാൽ വതിശക്കുന്ന 

വയറുമായതി ഒൊളും �ഞ്ായത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് 
എന്ന െക്ഷ്യവമായതിട്ാണ് വതിശപ് െഹതിത 
�ഞ്ായത്് �ദ്ധതതി ആെംഭതിക്കുന്നത്. കടുംബ
ശ്ീയുലെയും സന്നദ്ധ സംഘെനകളുലെയും സന്
നസ്സുള്ളവരുലെയും സഹകെണക്ത്ാലെ, �ണ
മതില്ാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണം കഴതികോതതിെതിക്കുന്ന 
വർകേ് സൗജന്യമായതി ഭക്ഷണം കഴതിക്കുന്നതതി
നുള്ള സൗകെ്യം കടുംബശ്ീ നെത്തുന്ന �ഞ്ാ
യത്് ആഫീസതിലെ ക്യാറെീനതിൽ ഉണ്ടായതിെതി
ക്കുന്നതാണ്. 

അയ്മനം ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിലെ വാ
ര്ഡുകളതില് യൂസര് ഫീ ഈൊകേതി ഹെതിത 
കര്മക്സന കജവ അകജവ മാെതിന്യങ്ങ
ള് ഗൃഹങ്ങളതില് നതിന്നും ക്ശഖെതിക്കുന്നു. 
ഇവ തെംതതിെതിച്് കെയം�െതി, അമ്പാെതി, 
കല്ലുമെ, ചീപ്പുങ്ല് എന്നതിവതിെങ്ങളതില്  ശു
ചതിത്മതിഷന് മുക്ഖന സ്ഥാ�തിക്കുന്ന കം
ക്�ാസ്റതിംഗ് �്ളാറെതിക്െക്കും അവതിടുന്ന് 
പുത്ന് ക്താട്തില് നതിര്മ്തിക്കുന്ന ലമറ്റീെതി
യല് റതികേവറതി ലസറെറതിക്െക്കും മാറ്റുന്ന
താണ്.

മാല്കന്യന്കർമാർജ്ജന
പദ്ധത്കകൾ

കുടുപംബശ്ീയുട�യുപം 
സന്നദ് സപംഘ�ന

കളട�യുപം സന്മനസ്സുള്ള
വരുട�യുപം സഹകരണ
ശത്ാട�, പണമില്ാത്

തിനാല് ഭക്ഷണപം 
കഴിക്ാതിരിക്കുന്ന 

വർക്ച് സൗൈന്യമായി 
ഭക്ഷണപം കഴിക്കുന്നതിനു

ള്ള സൗകര്യപം കുടുപംബശ്ീ 
ന�ത്തുന്ന പഞ്ായത്ച് 

ആഫീസിടല 
ക്യാറെീനില് 

ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണച്. 



1949ല് രൂ�ീകൃതമായ �തിെതിക്കോെ് ഗ്ാമ 
�ഞ്ായത്തിന് (കാസര്ക്കാഡ് ജതില്) 

നതിെന്തെമായ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂലെ സംസ്ഥാന
ലത് മതികവറ്റ �ഞ്ായത്തുകക്ളാലൊപം ഇെം 
�തിെതികോന് ഇതതിനകം സാധതിച്തിട്ടുണ്ട്. നാളതിതു
വലെ ഭെണസാെഥ്യം വഹതിച് ഭെണകര്ത്ാകേ
ള്കേ്  ജന�ങ്ാളതിത്ക്ത്ാലെ ഒട്നവധതി അനു
കെണീയമായ വതികസന മാതൃകള്കേ് രൂ�ം 
നല്ാന് കഴതിഞ്തിട്ടുണ്ട്.    

ക്കെളത്തിനാവശ്യമായ കവദയുതതിയുലെ 
30% മാത്രക്മ നമുകേതിവതിലെ ഉല്പാദതിപതികോന് 
കഴതിയുന്നുള്ളൂ. ഉല്പാദതിപതിക്കുന്നതതിലറെ നലല്ാരു 
ഭാഗം പ്രസെണ ക്ചാര്ച്യതിലൂലെയും ഊര്ജ 
ക്ഷമത കറഞ് ഉ�കെണങ്ങള് ഉ�ക്യാഗതിക്കു
ന്നതതിലൂലെയും �ാഴായതി ക്�ാകന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാ
നങ്ങളതില് നതിന്നും ഉയര്ന്ന വതിെയ്ക് കവദയുതതി 
വാങ്ങതിയാണ് നമ്മുലെ സംസ്ഥാനം ആവശ്യം 
നതിറക്വറ്റുന്നത്. ജനസംഖ്യാ വര്ദ്ധനവം �ാര്പതി 
െങ്ങളുലെ എണ്ത്തിലണ്ടായ ല�രുപവം വലപ

ത്തിലം പുതുമയതിലം വന്ന മാറ്റവം ഉ�കെണങ്ങ
ളുലെ കവവതിധ്യത്തിലം കവപുെ്യത്തിലം വന്ന 
വര്ദ്ധനവം ഊര്ജ്ജ ഉ�ക്ഭാഗത്തില് വന് വര്ദ്ധ
നവ് ഉണ്ടാകേതിയതിട്തിട്ടുണ്ട്. നവീന ഉ�ക്ഭാഗ വസ്തു
കേള് പുതതിലയാരു ഉ�ക്ഭാക്തൃ സംസ്കാെത്തിനു 
തലന്ന കാെണമായതി. ഇതാകലട് നതിെവതിലള്ള 
ഊര്ജ്ജ പ്രതതിസന്തിലയ കൂടുതല് സങ്ീര്ണ്മാ
കേതി. പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങളുലെ ക്മലള്ള സമ്ര്ദേത്തി
ലറെ ശക്തി വര്ദ്ധതിച്ചു. ഇനതി വരുന്ന തെമുറയുലെ 
ജീവതിതലത് തലന്ന ക്ചാദ്യം ലചയ്യുന്ന �ാെതിസ്ഥതി
തതിക പ്രശ്നങ്ങളതിക്െകേ് എത്തിച്ചു. ഇതതിലന ലചറു
കോന് പ്രാക്ദശതികമായതി എന്തുലചയ്ാം എന്ന 
അക്ന്ഷണമാണ് �തിെതിക്കോെതിലന "ഊര്ജ്ജ
യാനം" �െതി�ാെതിയതിക്െകേ് നയതിച്ത്. 

ഊർജ്ജയാനിം ലക്ഷ്യങ്ങൾ
➢ �ഞ്ായത്തിലെ ജനതയുലെ കവദയുതതി ഉ�

ക്ഭാഗവം കവദയുതതി സംെക്ഷണവം വ്യക്തി
നതിഷ്ഠമായ തെത്തില് നതിന്നും സാമൂഹ്യതെ

പിൈിനക്ാട് ഗ്ാമപഞ്ായത്്
ഊര്ജ്ജയാനം

ഇന്ത്യയിലൈ പ്രഥമ ഫിൈലമന്് ബളബ് രഹിത പഞ്ായത്് 

പ്രകാശിക്കുന്ന
വിജയഗാഥ

ശ്ീധരൻ െ്ക.വ്ക.

�ീെതിക്കോെ്  
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിലന 
ഇന്ത്യയതിലെ പ്രഥമ ഫതിെലമറെ് 
ബള്ബ് െഹതിത 
�ഞ്ായത്ായതി മുഖ്യമന്തതി 
�തിണറായതി വതിജയന് 
പ്രഖ്യാ�തിക്കുന്നു.
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ത്തിക്െകേ് �െതിവര്ത്നം ലചയ്യുക.
➢ സാക്ങ്തതിക അറതിവകലള പ്രക്ദശലത് ജന

തയുലെ തതിെതിച്റതിവകളാകേതി മാറ്റതി , ശീെവ്യ
തതിയാനത്തിലൂലെ ഊര്ജ്ജസംെക്ഷണ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളാകേതി മാറ്റുക.

➢ ഊര്ജ്ജ ധൂര്ത്തില്  നതിന്നും ഊര്ജ്ജ മതിത
വ്യയത്തിക്െകേ് തക്ദേശീയരുലെ ജനാവക്ബാ
ധം വളര്ത്തുക.

➢ �ഞ്ായത്തിലെ ജനതയുലെ കവദയുത ഉ�
ക്ഭാഗത്തിലെ ല�ാതു സ്ഭാവം ജനകീയ 
�ങ്ാളതിത്ക്ത്ാലെ �ഠനവതിക്ധയമാക്കുക.

➢ ഊര്ജ്ജ സംെക്ഷണത്തിന് ബഹുജന �ങ്ാ
ളതിത്ക്ത്ാലെയുളള ക്ബാധവല്ക്കെണം.

➢ �തിെതിക്കോെ് ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിലന സമ്പൂ
ര്ണ് ഇന്കാഡതിലസറെ് ബള്ബ് െഹതിത 
�ഞ്ായത്ായതി മാറ്റുക.

➢ 2018ല് ല�ാതുസ്ഥാ�നങ്ങളതിലെ വതിളക്കുക
ളും ലതരുവവതിളക്കുകളും സമ്പൂര്ണ്മായതി  
എല്.ഇ.ഡതി സംവതിധാനത്തിക്െകേ് മാറ്റുക. 

➢ ഘട്ംഘട്മായതി സൗെകവദയുതതിയുലെ 
വ്യാ�നം.

➢ �െതിസ്ഥതിതതി സംെക്ഷണത്തിെധതിഷ്ഠതിതമായ 
ഊര്ജ്ജസംെക്ഷണം.

➢ വതിഭവങ്ങളുലെ മതിതവ്യയത്തിലൂലെ ഊര്ജ്ജ 
സംെക്ഷണം.
�ഞ്ായത്തിലെ കടുംബങ്ങളുലെ നതിെവതില

ള്ള കവദയുതതി ഉ�ക്ഭാഗം, കവദയുതതി ഉ�ക്യാഗ
ത്തിലെ ശീെങ്ങള്, ഉ�കെണങ്ങളുലെ കാെ്യക്ഷ
മത, ഊര്ജ്ജം ൊഭകെമായതി ഉ�ക്യാഗതിക്കുന്ന 
തതിലന കറതിച്ചുള്ള കാഴ്ചപാെ് തുെങ്ങതിയവ സംബ
ന്തിച് വസ്തുനതിഷ്ഠവം സമഗ്വമായ വതിവെങ്ങള് 
ക്ശഖെതിച്ചും അ�ഗ്ഥതിച്ചും മാത്രക്മ ഈ ക്മഖെയു
മായുള്ള ഏലതാരു പ്രവര്ത്നവം മുക്ന്നാട്ടു ലകാ
ണ്ടുക്�ാകാനാവൂ. ഈ കാഴ്ചപാക്ൊടു കൂെതി തലന്ന
യാണ് ഈ ക്മഖെയുമായതി ബന്ലപട്് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന എനര്ജതി  മാക്നലമെറെ് ലസറെര് 
(ഇ.എം.സതി) ക്കെള ഘെകവമായതി ബന്ലപൊ
നും ഈ പ്രവര്ത്നത്തിന് ദതിശാക്ബാധം ക്നെതി
ലയടുകോനും ശ്മതിച്ത്. �ഞ്ായത്തിലറെ അഭ്യ
ര്ത്ന ഇ.എം.സതി അംഗീകെതിക്കുകയും ഒന്നാം 
ഘട്ലമന്ന നതിെയതില് ഊര്ജ്ജ സംെക്ഷണത്തി
ലറെ  വതിവതിധ സക്ങ്തങ്ങലള കറതിച്് �ഞ്ായത്തി
ലെ സാമൂഹ്യ പ്രവര്ത്കരും   കവദയുതതി വകപ് 
ഉക്ദ്യാഗസ്ഥരും  ജനപ്രതതിനതിധതികളും അെങ്ങുന്ന 
അമ്പത് ക്�ര്കേ് ക്ാസ്് നല്കുതി. ഈ ക്ാസ്് തലന്ന
യാണ് ഊര്ജ്ജയാനത്തിലറെ ആക്വശമായതി 
മാറതിയത്.

ആസൂത്രണവിം നെത്ത്കപ്ിം
ചതിട്യായ ആസൂത്രണവം തയ്ാലറടുപ്പുമാണ് 

ഇത്െം ഒരു ക്യാമ്പയതിന് �െതി�ാെതിയുലെ വതിജ

യകെമായ നെത്തിപതിന് ആധാെം. ഇതതിനായതി 
രൂ�ലപടുത്തിയ ക്കാര് കമ്തിറ്റതി നതിെന്തെമായതി 
ക്യാഗം ക്ചര്ന്ന് �െതി�ാെതികള് സമയബന്തിത
മായതി ആസൂത്രണം ലചയ്യുകയും ഭെണസമതിതതി 
അതത് ഘട്ങ്ങളതില് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങ
ള് കകലകോള്ളുകയും ലചയ്തു. താലഴ �റയുന്ന 
തീരുമാനങ്ങളാണ് മുഖ്യമായും കകലകോണ്ടത്. 
1. വതിപുെമായ ജനക്ബാധന �െതി�ാെതി നെ

ത്തുക.
2. ഊര്ജ്ജ ഉ�ക്ഭാഗം സംബന്തിച്ചും വീടുക

ളതില് ഉ�ക്യാഗതിക്കുന്ന കവദയുതതി ഉ�കെ
ണങ്ങലള സംബന്തിച്ചും മറ്റ് ഊര്ജ്ജ ഉ�ാ
ധതികലള സംബന്തിച്ചും വതിശദമായ സര് ക്വ 
ഓക്ൊ വീെ് അെതിസ്ഥാനത്തിലം നെത്തുക.

3. വ്യാ�കമായ പ്രചെണ�െതി�ാെതികള് ആസൂ
ത്രണം ലചയ്തു നെപതിൊക്കുക.
സമഗ്മായ ജനക്ബാധനത്തിലൂന്നതിയ പ്രവ

ര്ത്നങ്ങള് മാത്രക്മ ശാശ്ത ഗുണം ലചയ്യൂ 
എന്ന തതിെതിച്റതിവതില് നതിന്നാണ് റതിക്സാഴ്് ഗ്രൂപതി
ലന വതിപുെീകെതിക്കുകയും ശാക്ീകെതിക്കുകയും 
ലചയ്യുന്ന പ്രവര്ത്നത്തിന് ആകേം െഭതിച്ത്.  
ഊര്ജ്ജയാനത്തിലറെ സംഘെന �ശ്ാത്െം 
ശക്മാകോന് നെത്തിയ പ്രധാന പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങലള ഇങ്ങലന ചുരുകോം.
➢ സാമൂഹതിക പ്രവര്ത്കലെയും സാക്ങ്തതിക 

വതിദഗ്ദലെയും ഉള്ലപടുത്തി നെത്തിയ 
റതിക്സാഴ്് െീം വതിപുെീകെണം. ഇ.എം.സതി 
യതില് നതിന്ന് �െതിശീെനം െഭതിച് 50 ക്�ര്കേ്  
പുറക്മ 50 ക്�ര്കേ്  കൂെതി അധതിക �െതിശീെ
നം നല്തി.

➢ �ഞ്ായത്് തെത്തില് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏക്കാ�തിപതികോന് രൂ�ീകെതിച് ക്കാര് െീം.

➢ വാര്ഡുതെ ഊര്ജ്ജയാന സമതിതതികളുലെ 
രൂ�ീകെണം.

➢ ൊഷ്ടീയ �ാര്ട്തികള്, സന്നദ്ധ സംഘെനക
ള് എന്നതിവയുലെ പ്രതതിനതിധതികള്കോയുള്ള 
പ്രക്ത്യക ക്യാഗങ്ങള്.

➢ അയല്സഭാ തെത്തില് വ്യാ�കമായ 
ഊര്ജ്ജ സദസുകള്, ക്ാസ്സുകള്, പ്രചെണ
ങ്ങള്, വാെ്സാ�് കൂട്ായ്മ (�ഞ്ായത്് 
തെം), ഗ്ാമസഭകള്, ഗൃഹ സന്ദര്ശന�െതി
�ാെതി, കവദയുക്താ�കെണങ്ങളുലെ ക്ഷമത 
കറവ്, ശീെങ്ങളതിലൂലെ ക്ചാരുന്ന കവദയുതതി 
എന്നതിവലയകറതിച്ചുള്ള സായാഹ്ന ചര്ച്കള്.

➢ മീറ്റര് റീഡതിംഗ് നെത്തുന്നതതിനുള്ള പ്രാക്യാ
ഗതിക �െതിശീെന കളെതി.

ൈനകീയ സർ ടവ്
�ഞ്ായത്തിലെ  ജനതയുലെ നതിെവതിലള്ള 

കവദയുതതി ഉ�ക്യാഗത്തിലറെ നതിജസ്ഥതിതതി വസ്തു

പ്കൃതി വിഭവങ്ളട� 
ശമലള്ള സമ്മർദേത്ിടറെ 

േക്ി വർദ്ിച്ചു. ഇനി 
വരുന്ന തലമുറയുട� 
ൈീവിതടത് തടന്ന 

ശൊദ്യപം ടെയ്യുന്ന 
പാരിസ്ഥിതിക 

പ്ശ്നങ്ളിശലക്ച് എത്ി
ച്ചു. ഇതിടന ടെറുക്ാൻ 
പ്ാശദേികമായി എന്തു

ടെയ്ാപം എന്ന അശന്ഷ
ണമാണച് പിലിശക്ാ�ിടന 

"ഊർജ്ജയാനപം" 
പരിപാ�ിയിശലക്ച് 

നയിച്തച്. 
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നതിഷ്ഠമായതി �ഠതിക്കുകയും ക്�ാൊയ്മകള് കലണ്ട
ത്തുകയും ലചയ്ത് ജനകീയ സര് ലവ്വ  �െതി�ാ
െതിയതിലൂലെയാണ്. 

ൈനകീയ സർ ടവ് പര്കശീലനവിം 
ഊർജ്ജ ടസമ്കനാറിം

ജനകീയ സര് ലവ്വ �െതിശീെനത്തില് അയ
ല്സഭകലളയും മറ്റും പ്രതതിനതിധതികെതിച്് ലതലെ
ലഞ്ടുകേലപട് 351 ക്�ര് �ലങ്ടുത്തു. ജനകീയ 
സര് ലവ്വ  �െതിശീെനവം ഊര്ജ്ജലസമതിനാറും 
ലക.എസ്.ഇ.ബതി ഡയറക്ടര് ക്ഡാ:വതി.ശതിവദാസ
ന് ഉദ്ഘാെനം ലചയ്തു. ഇ.എം.സതി ഡയറക്ടര് 
ധക്െശന് ഉണ്തിത്ാന് സാക്ങ്തതിക കാെ്യങ്ങലള 
കറതിച്് ല�ാതു അവതെണം നെത്തി. ക്ാസ്സുക
ലള  തുെര്ന്നു �ങ്ാളതികള് ലചറുഗ്രൂപ്പുകളായതി മാറതി 
സര് ക്വ്വ ക്ഫാറം ഉ�ക്യാഗതിച്് ക്നെതിട്്  വീടുകള് 
സന്ദര്ശതിച്് സര് ലവ്വ  നെത്തി. സര് ലവ്വയുലെ സാ
ക്ങ്തതികമായ സവതിക്ശഷതകളും സങ്ീര്ണ്ത
കളും സര് ലവ്വ   ലചയ്യുക്മ്പാള് സ്ീകെതിക്കേണ്ട 
തന്തങ്ങളും അനുഭവത്തിലറെ അെതിസ്ഥാനത്തി
ല് ക്ബാധ്യലപൊന് വീെ് സന്ദര്ശതിച്ചുളള ഈ 
അനുഭവം സഹായകമായതി. 

വ്കപുലമായ വ്കവരലശഖരണിം
ശൊശെതി 5 ക്�െെങ്ങതിയ 125 െീമുകള് െണ്ട് 

ദതിവസങ്ങളതിൊയതി സര് ക്വ്വ   പ്രവര്ത്നം 
നെത്തി. വീെതിനകലത് വതിവതിധ കവദയുക്താ�
കെണങ്ങള്, അവയുലെ ഉ�ക്യാഗക്മം, ദുരു�
ക്യാഗത്തിലറെ വഴതികള്, വയറതിംഗതിലെ അ�ാ
കതകള് ഇവലയാലകേ സര് ക്വ്വ െീം 
വതിെയതിരുത്തി. വീട്ടുെമയുമായതി ആശയവതിനതിമ
യം നെത്തി. 

സര് ക്വ്വ   പ്രവര്ത്നം  ഒരു വതിവെക്ശഖ
െണ പ്രവര്ത്നത്തിനപ്പുറം ഊര്ജ്ജസംെക്ഷ
ണത്തിനായുള്ള ഒരു ബഹുജന വതിദ്യാഭ്യാസ 
�െതി�ാെതിയായതി മാറതി. കവദയുക്താര്ജ്ജം ൊഭതി
കോനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാര്ഗ്ങ്ങലള കറതിച്ചും 
ഇതതിലറെ ദുരു�ക്യാഗം എങ്ങലനലയല്ാം ഉണ്ടാ
കന്നു എന്നതതിലന കറതിച്ചും ആശയ കകമാറ്റം 
ഈ സര് ക്വ്വയുലെ ഭാഗമായതി ഉണ്ടായതി. 

സർ ടവ്  ല്ാഡീകരണിം 
സര് ലവ്വ  ഫെങ്ങള് ക്കാര് കമ്തിറ്റതിയതിലം 

വാര്ഡ്  ഊര്ജ്ജയാനം സമതിതതികളതിലം സജീ
വമായതി ചര്ച്ലചയ്ലപട്ടു. ഊര്ജ്ജ ഗ്ാമസഭയതി
ല് കവദയുതതിയുലെ �ാലഴ്ചെവതിലറെ കാണാപ്പുറം 
ചര്ച്യായതി. കദനംദതിന ജീവതിതത്തില് ശ്ദ്ധതി
ക്കേണ്ട ഊര്ജ്ജ മെ്യാദകളും ശീെങ്ങളും വ്യക്തി
ക്കും കടുംബത്തിനും മാത്രമല് സമൂഹലത്യാ
ലക മാറ്റതിമറതിക്കുലമന്നുള്ള ക്ബാധമണ്ഡെത്തിലറെ 

ലതളതിച്ം തലന്നയാണ് ഊര്ജ്ജയാനം സമ്ാനതി
ച്ത്. വീടുകളതില് ഉ�ക്യാഗതിക്കുന്ന സീക്റാ വാട്് 
ബള്ബ് യഥാര്ത്ത്തില് സീക്റാ അല് എന്നും 
10 വാട്് വലെ കവദയുതതി അതതിന് ആവശ്യമാലണ
ന്നും ജനം തതിെതിച്റതിഞ്ഞു. 0.1 വാട്തിലറെ എല്.ഇ-
.ഡതി ബള്ബ് ഒരു 10 W ലറെ സ്ഥാനത്് 100 
എണ്ം കത്തികോലമന്നതും പുത്ന് അറതിവായതി. 
സാധാെണ ഫതിെലമറെ് ബള്ബ് അത് ഉ�ക്യാ
ഗതിക്കുന്ന കവദയുതതിയുലെ 2% മാത്രക്മ പ്രകാശമാ
യതി മാറ്റുന്നുള്ളൂ. ബാകേതി മുഴുവന് ചൂൊകേതി മാറ്റുക
യാണ്. എന്നാല് എല്.ഇ.ഡതി ബള്ബുകളാകലട്  
80%വം പ്രകാശമാകേതി മാറ്റുന്നു. ഈ തതിെതിച്റതിവാ
ണ്  ഫതിെലമറെ് ബള്ബതിനു �കെം എല്.ഇ.ഡതി 
ബള്ബ് എന്ന ആശയം ചതിറക ലവയ്തിച്ത്.  ഗൃ
ഹസന്ദര്ശനത്തിലൂലെ ഫതിെലമറെ് ബള്ബുകള് 
ഓക്ൊന്നായതി മാറ്റലപട്ടു. �ഞ്ായത്് ഓഫീസ് 
ക്കന്ദത്തിലം അയല്സഭാ ക്കന്ദങ്ങളതിലം അവ 
സംഭെതികേലപട്ടു. 

�തിെതിക്കോെ് ഗ്ാമ �ഞ്ായത്തിലെ ജനതയു
ലെ കവദയുതതി ഉ�ക്യാഗം 2016 മാര്ച്തില് നതിന്ന് 
2017 മാര്ച്തിക്െലകേത്തുക്മ്പാള് 101694 യൂണതിറ്റ് 
കറയ്കാന് കഴതിഞ്ഞു എന്ന് ലക.എസ്.ഇ.ബതി �തി
െതിക്കോെ് ലസക്ഷനതില് നതിന്നും െഭതിച് കണകേ് 
സൂചതിപതിക്കുന്നു. ഊര്ജ്ജായനം �െതി�ാെതിയുലെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഉള്ലപടുത്തി ഇ.എം.സതി യുലെ 
2016-17 ലെ ഊര്ജ്ജക സംെക്ഷണ അവാര്ഡതി
ന് സമര്പതിച് ലപ്രാക്പാസല് �െതിഗണതികേലപട്ടു. 
ഇന്സ്റതിറ്റയൂഷന് /സംഘെനകള് വതിഭാഗത്തിലെ 
ഈ ഊര്ജ്ജ  സംെക്ഷണ അവാര്ഡ് പ്രവര്ത്

േരാേരി 5 ശപര�ങ്ിയ 
125 �ീമുകൾ രണ്ച് 
ദിവസങ്ളിലായി 
സർ ശവ്   പ്വർത്നപം 
ന�ത്ി. വീ�ിനകടത് 
വിവിധ ജവദയുശതാപക
രണങ്ൾ, അവയുട� 
ഉപശയാഗക്മപം, ദുരുപ
ശയാഗത്ിടറെ വഴികൾ, 
വയറിപംഗിടല അപാകത
കൾ ഇവടയാടക് 
സർ ശവ് �ീപം 
വിലയിരുത്ി.

2016-17 ലെ ഊര്ജ്ജ 
സംെക്ഷണ അവാര്ഡ് 
�ഞ്ായത്് പ്രസതിഡറെ് 
െതി.വതി.ശ്ീധെന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.
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നങ്ങളുലെ അംഗീകാെമായതി മാറതി. 

രണാിം ഘട്ടിം
ഊര്ജ്ജയാനം െണ്ടാം ഘട് �െതി�ാെതിയുലെ 

െക്ഷ്യങ്ങള്.
1.  മുഴുവന് വീടുകളതിലെയും ഫതിെലമറെ് ബള്ബു

കള് മാറ്റുകയും �കെം സബ്സതിഡതി നതിെകേതി
ല് ഇ എം സതി നല്കുന്ന എല് ഇ ഡതി ബള്ബു
കള് സ്ഥാ�തിക്കുകയും ലചയ്യുക വഴതി 
ഫതിെലമറെ് ബള്ബ് െഹതിത �ഞ്ായത്ാകേതി 
മാറ്റുകയും അതു വഴതി വന്ക്താതതില് കവദയുതതി 
ഉ�ക്യാഗം കറയ്ക്കുകയും ലചയ്യുക.

2.  ഇ എം സതി യുലെ ക്നതൃത്ത്തില് �ഞ്ായ
ത്തിലെ എല്ാ സര്കോര് ആഫീസുകളും 
ഊര്ജ്ജ ക്ഷമതാ ആഫീസുകളാകേതി മാറ്റുന്ന
തതിലറെ ഭാഗമായതി പ്രസ്തുത സ്ഥാ�നങ്ങളതില് 
എല് ഇ ഡതി ബള്ബുകളും കഫവ് സ്റാര് 
ഫാന് ഉള്ലപലെയുള്ള ഉ�കെണങ്ങളും െഭ്യ
മാക്കുക.

3. ലതളതിച്ം, സുെക്ഷ, ഹെതിതം �ദ്ധതതിയുലെ 
ഭാഗമായതി ഒന്നാം ഘട്ത്തില് ഇ എം സതി 
നല്കുന്ന 200 ലതരുവ വതിളക്കുകളുലെ 
വതിതെണം.
     ഫതിെലമറെ് ബള്ബ് െഹതിത �ഞ്ായത്ാ

കേതി മാറ്റാനുള്ള  ദ്രുതഗതതിയതിലള്ള കര്മ്�െതി�ാ
െതികോണ്  �തിന്നീെ്  ഊര്ജ്ജയാനം സമതിതതിയുലെ 
ശ്ദ്ധ �തതിഞ്ത്. വീെ് കയറതിയുള്ള സ്്ാഡ് 
പ്രവര്ത്നം, ഫതിെലമറെ് ബള്ബുകളുള്ള വീെ് 
കലണ്ടത്ല്, ഫതിെലമറെ് ബള്ബ് സ്ക്മധയാ 
മാറ്റതിലവയ്കാനുള്ള  ക്ബാധവത്കെണം. ക്ബാധവ
ത്കെണ പ്രവര്ത്നത്തിലറെ ഫെമായതി ഫതിെ
ലമറെ് ബള്ബ്  മാറ്റതിലവക്ച്ാ എന്ന �െതിക്ശാധന 
അയല്ക്കൂട്തെത്തില് ഫതിെലമറെ് ബള്ബ് 
െഹതിത അയല്ക്കൂട്ം എന്ന ആശയം ഉറപ്പുവരു
ത്ല്, ഫതിെലമറെ് ബള്ബ് െഹതിത വാര്ഡ്  പ്ര
ഖ്യാ�നം, എല്.ഇ.ഡതി ബള്ബ് നല്കാന് ക്്ാ
ണ്സര്മാലെ കലണ്ടത്ല് എന്നതിങ്ങലന അടുക്കും 
ചതിട്യുമുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂലെയാണ്  ഫതിെ
ലമറെ് ബള്ബ് െഹതിത �ഞ്ായത്് എന്ന 
ആശയം പ്രാവര്ത്തികമാകോന് സാധതിച്ത്. 
ഇ.എം.സതിയതില് നതിന്ന്  16500 എല്.ഇ.ഡതി 
ബള്ബുകള് ഈ ആവശ്യത്തിക്െകോയതി െഭതിക്കു
കയുണ്ടായതി. ലക.എസ്.ഇ.ബതി വഴതി 8900 
എല്.ഇ.ഡതി ബള്ബുകള് െഭതിച്ചു. ക്്ാണ്സര്മാ
െതിലൂലെയും കടുംബങ്ങള് സ്ന്തം നതിെയ്ക്കും 14500 
െധതികം എല്.ഇ.ഡതി ബള്ബുള് സ്ഥാ�തിച്ചു. 
40000 എല്.ഇ.ഡതി ബള്ബുകളാണ് ദക്ഷത 
കറഞ് ബള്ബുകളുലെ സ്ഥാനക്ത്കേ് കെന്നുവ
ന്നത്.

2018 ഏപ്രതില് 12 ന് മുഖ്യമന്തതി �തിണറായതി 
വതിജയന് �തിെതിക്കോെ് ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിലന 
ഇന്ത്യയതിലെ ആദ്യ  ഫതിെലമറെ് ബള്ബ് െഹതിത 
�ഞ്ായത്ായതി പ്രഖ്യാ�തിച്ചു. 

�ഞ്ായത്തിലെ എല്ാ ഓഫീസുകളും സ്ഥാ
�നങ്ങളും ഹെതിത കാെ്യാെയങ്ങളായതി (ഗ്ീന് 
ഓഫീസ്) മാറ്റലപടുകയാണ്. ഈ 
പ്രവര്ത്നത്തിലറെ ഉദ്ഘാെനം നെത്തിയത് 
റവനയു വകപ് മന്തതി ഇ.ചന്ദക്ശഖെനാണ്.  
എല്ാ ഓഫീസുകളതിക്െക്കും എല്.ഇ.ഡതി വതിള
ക്കുകളും ദക്ഷത കറഞ് കവദയുത ഉ�കെണ
ങ്ങള്ക്കു  �കെം ദക്ഷത കൂെതിയ ഉ�കെണങ്ങളും 
വതിതെണം ലചയ്യുകയുണ്ടായതി. എല്ാ സ്ഥാ�ന
ങ്ങളതിലെയും ഫാനുകളുലെ കണലകേടുത്് അവ
യ്ക് �കെം കഫവ് സ്റാര് ക്ററ്റഡ് എഫതിഷന്സതി
ഫാനുകള് സൗജന്യമായതി വതിതെണം 
ലചയ്യുകയും �ഴയ ഫാനുകള് തതിെതിച്ചു വാങ്ങുക
യും ലചയ്തു. ഇ.എം.സതി ഇതതിനായുള്ള ഫാനുകളും 
എല്.ഇ.ഡതി വതിളക്കുകളും സൗജന്യമായതി െഭ്യ
മാകേതി.

വീടുകളതില് �ഴയ ഫാനുകള്ക്കു �കെം 5 
സ്റാര് ക്ററ്റഡ് സീെതിങ്ങ് ഫാനുകള് മാറ്റതിലവയ്കാ
നുള്ള ശ്മം നെന്നുവരുന്നു. സബ്സതിഡതി നതിെകേതി
ൊണ് ഈ ഫാനുകള് വതിതെണം ലചയ്യുന്നത്. 
ആദ്യ�െതിയായതി 1000 ഫാനുകള് വതിതെണത്തി
ന് സജ്ജമായതിട്ടുണ്ട്. വതിദ്യാര്ഥതികളതില് തലന്ന 
ഊര്ജ്ജ സംെക്ഷണ മൂെ്യങ്ങള് വളര്ത്തിലയടു
ക്കുക എന്നതാണ് ഊര്ജ്ജ സാക്ഷെതയുള്ള 
ഭാവതി സമൂഹത്തിലന വളര്ത്തിലയടുകോനുള്ള 
ഏറ്റവം നല് മാര്ഗ്ം. ഈ െക്ഷ്യം മുന്നതില് കണ്ടു
ലകാണ്ട് ജൂണ് 5ന് എല്ാ വതിദ്യാെയങ്ങളതിലം 
ഊര്ജ്ജ  ക്ബ്്   രൂ�ീകെതിച്് വതിവതിധങ്ങളായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആസൂത്രണം ലചയ്തുവരുന്നു. 
മാതൃക പ്രവര്ത്നങ്ങള്  കാഴ്ചലവയ്ക്കുന്ന വതിദ്യാെ
യത്തിനും കട്തികള്ക്കും ക്പ്രാത്ാഹന സമ്ാനം 
ലകാടുക്കുവാനും �െതി�ാെതിയുണ്ട്. വതിദ്യാെയങ്ങ
ളതിലം കട്തികളുലെ വീട്തിലം ഊര്ജ്ജ  മാക്നജര് 
എന്ന നതിെയതില് കട്തികളുലെ ഉത്െവാദതിത്ം 
അവലെ ക്ബാധ്യലപടുത്തുന്നതും ഗുണകെമാലണ
ന്ന് കലണ്ടത്ാന് കഴതിഞ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്കെളത്തിലെ മുന്സതിപാെതിറ്റതികളും ക്കാര്പ
ക്റഷനുകളും ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തുകളും ഫതിെലമറെ് 
ബള്ബ്  െഹതിത ആശയം പ്രാവര്ത്തികമാകേതി 
യാല്  ക്ൊക ൊജ്യങ്ങള്കേ് നല്കുന്ന ഒരു മാതൃകാ 
�ാഠമായതിെതിക്കും അത്. �തിെതിക്കോെ് ആെംഭതിച് 
ഈ ശ്മത്തിന് ക്കെള ഗ്ാമങ്ങളതിലെല്ാം അനു
െണനങ്ങള് ഉണ്ടായതി കാണുന്നതതില് അഭതിമാന
മുണ്ട്. ഒപം ആഹ്ാദവം.

ഊർജ്ജ ഗ്ാമസഭയില് 
ജവദയുതിയുട� പാടഴ്ചല

വിടറെ കാണാപ്പുറപം 
െർച്യായി. ജദനപംദിന 

ൈീവിതത്ില് 
ശ്ദ്ിശക്ണ് ഊർജ്ജ 
മര്യാദകളപം േീലങ്ളപം 

വ്യക്ിക്കുപം 
കുടുപംബത്ിനുപം മാത്രമല് 

സമൂഹടത്യാടക 
മാറ്ിമറിക്കുടമന്നുള്ള 

ശബാധമണ്ഡലത്ിടറെ 
ടതളിച്പം തടന്നയാണച് 

ഊർജ്ജയാനപം 
സമ്മാനിച്തച്. 

ക്െഖകന് �തിെതിക്കോെ് ഗ്ാമ 
�ഞ്ായത്് പ്രസതിഡറൊണ്.
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ലപാതുവിദത്യാഭത്യാസം 
ജനാവകാശം

ബ്കലനായ് ഇ.െ്ക.

21പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  ജൂലൈ 2018

വിദത്യാധനസമ്പന്നം ഉണ്ണികുളം

നമ്മുലെ  ൊജ്യത്് 73 -ാം  ഭെണഘെനാ ക്ഭദ
ഗതതിയതിലൂലെ നതിെവതില് വന്ന �ഞ്ായത്് 

ൊജതിലറെ സാധ്യതകൾ ഉ�ക്യാഗലപടുത്തി 
ക്കെളത്തില് അധതികാെവതിക്കന്ദീകെണം ഫെ
പ്രദമായതി നെപതിൊക്കുന്നതതിന് ശ്മങ്ങൾ നെന്നു 
വെതികയാണക്ല്ാ. ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തുകൾകേ് 
െഭ്യമായ അധതികാെങ്ങളും ചുമതെകളും തതിെതിച്
റതിഞ്് വതിവതിധ ക്മഖെകളതില് ഫെപ്രദമായതി 
ജനകീയ �ങ്ാളതിത്ക്ത്ാലെ  വതികസന മാതൃ
കകൾ സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിന് ഉണ്തികളം ഗ്ാമ�ഞ്ാ
യത്തിന് കഴതിഞ്തിട്ടുണ്ട്. 

ഉണ്തികളം ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തില് 12 എല്�തി 

സ്കൂളുകളും 7 യു�തി സ്കൂളുകളും 2 ഹയർ ലസകേണ്ടറതി 
സ്കൂളൂകളും അെകേം 21 വതിദ്യാെയങ്ങളുണ്ട്. ഇതതില് 
10 എണ്ം എയ്ഡഡ് സ് കൂളൂകളും 11 എണ്ം സർ
കോർ സ് കൂളുകളുമാണ്. ഇതതില് ഏകക്ദശം 6000 
ത്തില് അധതികം വതിദ്യാർത്തികൾ �ഠതിക്കുന്നു. 
അക്താലൊപം തലന്ന 46  അംഗൻവാെതികളും 
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

ല�ാതു വതിദ്യാെയ സംെക്ഷണം എന്ന െക്ഷ്യ
ക്ത്ാലെ വതിദ്യാഭ്യാസ ക്മഖെയതില് നതിെവതിലള്ള 
പ്രശ് നങ്ങൾ, �െതിമതിതതികൾ,  സാധ്യതകൾ  
എന്നതിവ ഗ്ാമസഭ ഉൾലപലെയുള്ള ജനകീയ സം
വതിധാനങ്ങളതിലൂലെ കലണ്ടത്തി വതിദഗ്ദമായതി ചർച് 



അ�ിസ്ഥാനസൗകര്യ
ങ്ളട� അഭാവപം 

തടന്നയാണച് ടപാതു 
വിദ്യാലയങ്ളട� 

പ്ധാന ശപാരായ്മ എന്നു 
മനസിലാക്ി ടകാണ്ച് 

സർക്ാർ, പഞ്ായ
ത്ച്,  എപംപി, എപം എല് 

എ  എന്നിവരുട� 
സഹകരണശത്ാട� 

എല്ാ സർക്ാർ 
വിദ്യാലയങ്ൾക്കുപം 

ടകട്ടി�പം നിർമ്മിക്ാൻ 
കഴിഞ്ഞു.
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ലചയ്് �ഞ്ായത്തുതെ സമഗ് വതിദ്യാഭ്യാസ 
�െതി�ാെതി തയ്ാറാകേതി നെപതിൊകേതി വെതികയാ
ണ് ഉണ്തികളം   

സമീപനിം
1. വതിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാ�നങ്ങളുലെ അെതിസ്ഥാന 

സൗകെ്യങ്ങളും ഭൗതതിക സാഹചെ്യങ്ങളും  
ലമച്ലപടുത്തുക.  

2. �ഠന നതിെവാെം ഉയർത്തുക .
3. വതിദ്യാഭ്യാസ ക്മഖെ ആധുനതികവല്കേെതിക്കുക. 
4. വതിദ്യാർത്തികളതില് �ാെമ്പെ്യം, ക�തൃകം, 

പ്രകൃതതിക്നേഹം  ഇവ വളർത്തുക.
5. കൃത്യമായ ശുചതിത് സംവതിധാനവം ശുചതിത് 

ശീെവം വളർത്തുക. 
6. ഭാഷകൾ സംസാെതികോൻ കഴതിയുന്ന നതിെവാ

െത്തിക്െകേ് ഭാഷാ�ഠന നതിെവാെം ഉയർ
ത്തുക.

7.  ബാെസൗഹൃദ തക്ദേശഭെണ പ്രക്തിയയതില് 
കട്തികളുലെ �ങ്ാളതിത്ം ഉറപാക്കുക. 
ഇതതിലറെ ഭാഗമായതി �ഞ്ായത്തുതെത്തില് 
നെപതിൊകേതിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ വതിദ്യാ
ഭ്യാസ ക്മഖെയതില് പുത്നുണർവ്വ് സൃഷ്ടതി
കോൻ സഹായതിച്തിട്ടുണ്ട്. 
അെതിസ്ഥാനസൗകെ്യങ്ങളുലെ അഭാവം 

തലന്നയാണ് ല�ാതു വതിദ്യാെയങ്ങളുലെ പ്രധാന 
ക്�ാൊയ്മ എന്നു മനസതിൊകേതി ലകാണ്ട് സർ
കോർ, �ഞ്ായത്്,  എം�തി, എം എല് എ  
എന്നതിവരുലെ സഹകെണക്ത്ാലെ എല്ാ സർ
കോർ വതിദ്യാെയങ്ങൾക്കും ലകട്തിെം നതിർമ്തി
കോൻ കഴതിഞ്ഞു. ഒക്െ സമയം സർകോർ സ്കൂളുക
ളായതിെതിക്കുകയും  എന്നാല് വാെക സ്ഥെത്്  
പ്രവർത്തിക്കുകയും ലചയ്യുന്ന 3 സ്കൂളൂകൾ �ഞ്ാ
യത്തിന് ലവല്ലുവതിളതിയായതിരുന്നു. ഇതതില് ഒരു 

വതിദ്യാെയത്തിന് ഉദാെമതതികളുലെയും �ഞ്ായ
ത്തിലറെയും  പ്രവർത്നഫെമായതി സ്ന്തം 
സ്ഥെം വാങ്ങുവാനും  എസ് എസ് എ, �ഞ്ായ
ത്് ഫണ്ട് ഉ�ക്യാഗതിച്് ലകട്തിെം നതിർമ്തിച്് നല് 
െീതതിയതില് പ്രവർത്തിപതിക്കുവാനും കഴതിഞ്ഞു. 
െണ്ടാമലത് വതിദ്യാെയലത് �ഞ്ായത്തിലറെ 
തലന്ന ക്നതൃത്ത്തില് ഏലറ്റടുത്് ജനകീയ 
കമ്തിറ്റതി രൂ�ീകെതിച്് ല�ാതുജനങ്ങളതില് നതിന്നും 
സർകോർ ഇതെ ഏജൻസതികളതില് നതിന്നും ധന
സമാഹെണം നെത്തി ക്ൊക്കാത്െ നതിെവാെ
ത്തില് പുനർനതിർമ്തിക്കുന്ന പ്രവര്ത്നം നെന്നു 
വരുന്നു. ഇത് ക്കെളത്തില് ഒരു ഉണ്തികളം 
ക്മാഡല് ആയതി മാറുലമന്ന് ഭെണസമതിതതി പ്രതീ
ക്ഷതിക്കുന്നു.

ഇക്താലൊപം തലന്ന വതിദ്യാെയങ്ങളുലെ ഭൗ
തതികാവശ്യങ്ങള്കോയതി ഫണ്ട് മാറ്റതി വയ്ക്കുന്നു. 
ൊബ് ഉ�കെണങ്ങൾ, കമ്പയൂട്ർ, എല്  സതി ഡതി 
ലപ്രാജക്ടറുകൾ, സൗണ്ട് സതിസ്റം, ഫർണതിച്റു
കൾ, ബ്ലാകേ് ക്ബാർഡ്, ഉച്ഭക്ഷണ �ാത്രങ്ങൾ, 
സ് ക്�ാർെ് സ്  ഉ�കെണങ്ങൾ, ചപല് റാകേ് 
മുതൊയവ ആവശ്യാനുസെണം വതിതെണം 
ലചയ്ാൻ  കഴതിഞ്തിട്ടുണ്ട്. 

കട്തികളുലെ ഗ്ാമസഭയതില്  ഉയർന്നു വന്ന 
ഒരു �ൊതതി കഹലെകേ് ക്ാസ് മുറതികൾ വെതിയ 
ക്ാസുകളതില് മാത്രക്മ നല്കന്നുള്ളു ലചറതിയ ക്ാ
സുകൾ �െതിഗണതികേലപടുന്നതില് എന്നായതിരുന്നു.  
ഇതു �െതിഗണതിച്് 2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷ
ത്തില് �ഞ്ായത്തില് വതിദ്യാെയങ്ങളതിലെ 
എല്ാ ഒന്നാം ക്ാസുകലളയും “ഒന്നാം ക്ാസ് 
ഒന്നാന്തെം‘’  എന്ന �ദ്ധതതിയതിലൂലെ  കഹലെകേ് 
ക്ാസ് മുറതികൾ ആകോൻ ഭെണസമതിതതി തീരുമാ
നതിച്ചു. സർകോെതിലറെ പ്രക്ത്യക അനുമതതി െഭ്യമാ
യതി. ഇതതിന് 36 െക്ഷം രൂ� �ഞ്ായത്് ലചെ
വഴതിച്ചു. ക്ാസ് മുറതികൾ മക്നാഹെമായതി പുതുകേതി 
�ണതിതു, ആൻക്രോയ്ഡ് െതിവതി സ്ഥാ�തിച്ചു. 
അദ്ധ്യാ�കർക്കും വതിദ്യാർത്തികൾക്കും എഴുതാൻ 
ആവശ്യമായ ക്ബാർഡുകൾ നല്തി, കസഡ് 
റാകേ്, ചപല് റാകേ്, ഫാൻ, വാഷ് ലബയ് സതിൻ 
ഉൾലപലെ ക്ാസ് മുറതിയതില് ക്വണ്ട എല്ാ ഉ�ക
െണങ്ങളും  അക്താലൊപം ബാെസാഹതിത്യ 
കൃതതികളും ആവശ്യാനുസെണം െഭ്യമാകേതി.  വതി
ദ്യാർത്തികൾകേ് പൂർണ്മായും വ്യത്യസ്തമായ 
അന്തെീക്ഷം ക്ാസ് മുറതികളതില് സൃഷ്ടതികോൻ 
സാധതിച്ചു.

ഇക്താെനുബന്തിച്ചുതലന്ന 2018-2019 വർഷ
ത്തില് എല്ാ  െണ്ടാം ക്ാസുകലളയും കഹലെ    
കോക്കുന്ന �ദ്ധതതി �ഞ്ായത്് ആവതിഷ്ക്കെതിച്്  ഡതി 
�തി സതി യതില് സമർപതിച്് അംഗീകാെം വാങ്ങതി. 
സർകോർ അനുമതതിക്യാലെ എല്ാ െണ്ടാം ക്ാസു
കലളയും വരും വർഷങ്ങളതില് 3,4,5 എന്ന 



സമഗ് വിദ്യാഭ്യാസ 
പരിപാ�ി എന്ന ശപരില് 
2016-2017 വർഷപം മുതല്  
ഗണിത ലാബച്, ഇപംഗ്ീഷച് 
തിശയറ്ർ ക്ലബച്, 
സയൻസച് ടഫസ്റച്, 
ഭാഷാ ക്ലബുകൾ, 
കൃഷിപാഠപം, സ്കൂൾ 
ജലബ്രറി നിലവാരപം 
ഉയർത്ല് തു�ങ്ിയ 
പദ്തികൾ 
ന�പ്ിലാക്ി. 
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ക്താതതില് കഹലെകോകേതി �ഞ്ായത്തിലെ വതി
ദ്യാെയങ്ങലള പൂർണ്മായും ആധുനതികെീതതിയതില്  
എത്തികോൻ �ഞ്ായത്് ഉക്ദേശതിക്കുന്നു.  
അക്താലൊപം തലന്ന എം.ലക. ൊഘവൻ  
എം.�തി.യുലെ പ്രധാൻമന്തതി സൻസദ് ആദർശ് 
ക്യാജന �ഞ്ായത്് എന്ന െീതതിയതില് ക്കാർ
പക്ററ്റ് കമ്പനതികളുലെ സതി എസ് ആർ ഫണ്ട് 
ഉൾലപലെ വതിദ്യാഭ്യാസ ക്മഖെയതിക്െകേ് െഭ്യ
മാകന്നതതിനുള്ള ലപ്രാജക്ടുകൾ  സമർപതിക്കുകയും 
നെ�െതികൾ സ്ീകെതിക്കുകയും ലചയ്തു വരുന്നു.

ക്കെളത്തില് സർകോെതിലറെ ക്നതൃത്ത്തില് 
നെക്കുന്ന ല�ാതുവതിദ്യാഭ്യാസ സംെക്ഷണത്തി
ലറെ ഭാഗമായതി നെത്തുന്ന പ്രവർത്നങ്ങളുലെ  
ഫെമായതി സ്കാെ്യവതിദ്യാെയങ്ങളതില് നതിന്നും 
ല�ാതുവതിദ്യാെയങ്ങളതിക്െക്കുള്ള വതിദ്യാർത്തിക
ളുലെ ഒഴുകേ്, ലമച്ലപട് �ഠനനതിെവാെം വതിദ്യാർ
ത്തികൾകേ് െഭ്യമാകാതതിരുന്നാല് നതിെയ്ക്കും 
എന്ന തതിെതിച്റതിവാണ് �ഠന നതിെവാെം ലമച്
ലപടുത്തുന്ന �ദ്ധതതികൾ ആവതിഷ്ക്കെതികോൻ 
�ഞ്ായത്തിലന ക്പ്രെതിപതിച്ത്. ഇതതിനായതി 
സമഗ് വതിദ്യാഭ്യാസ �െതി�ാെതി എന്ന ക്�െതില് 
2016-2017 വർഷം മുതല്  ഗണതിത ൊബ്, 
ഇംഗ്ീഷ് തതിക്യറ്റർ ക്ബ്, സയൻസ് ലഫസ്റ്, 
ഭാഷാ ക്ബുകൾ, കൃഷതി�ാഠം, സ്കൂൾ കെബ്രറതി 
നതിെവാെം ഉയർത്ല് തുെങ്ങതിയ �ദ്ധതതികൾ 
നെപതിൊകേതി. ഗണതിത ക്ബുകളുലെ രൂ�ീകെണ
ത്തിനായതി �ഞ്ായത്തിലെ വതിദ്യാെയങ്ങളതിലെ 
ഗണതിത അദ്ധ്യാ�കർകേ് �ഞ്ായത്് തെത്തി
ല് �െതിശീെനം നല്തി. ഗണതിതം െസകെമായതി 
�ഠതിപതിക്കുന്നതതിനുള്ള  െീച്തിംഗ് എയ്ഡ് നതിർ
മ്ാണം, െീതതിശാസ്തം എന്നതിവ �ഠതിപതിച്ചു. തുെർ
ന്ന ്ഓക്ൊ സ്കൂളതിലം  �തിെതിഎയുലെ സഹായക്ത്ാലെ  
�ദ്ധതതി നെപതിൊകേതി കട്തികലള ഗണതിതത്തിക്െ
കേ് ആകർഷതികോനും  �ഠനം െസകെവം അക്ത
സമയം മൂെ്യവത്ാകോനും സാധതിച്ചു.

ഇിംഗ്ീഷ് ത്കലയറ്റർ ക്ബ് 
ഇംഗ്ീഷ് ഭാഷാ �ഠനത്തിലെ ക്�ാൊയ്മകൾ 

�െതിഹെതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഇെല�െെതിലൂലെ കട്തിക
ലള ഭയമതില്ാലത ഭാഷ സംസാെതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
അവസെം സൃഷ്ടതിക്കുന്നതാണ് ഈ �ദ്ധതതി. 
ഇംഗ്ീഷ് അദ്ധ്യാ�കർകേ് �ഞ്ായത്് തെ
ത്തില്  �െതിശീെനം നല്തി ഒന്നാം ഘട്മായതി 
ക്ാസ് തെത്തില് �ാഠപുസ്തകങ്ങളതിലെ  ഭാഗ
ങ്ങൾ ഉ�ക്യാഗതിച്്  സ് ക്തിപ്റ്റുകൾ തയ്ാറാകേതി 
കട്തികലള ലകാണ്ട് അഭതിനയതിപതിച്ചും ഇതതിലെ 
വതിജയതികലള സ്കൂൾ  തെത്തിലം  തുെർന്ന് �ഞ്ാ
യത്് തെത്തിലം മത്െങ്ങൾ  നതിെന്തെം സം
ഘെതിപതിച്് ഇതതിലൂലെ �ാഠഭാഗങ്ങൾ ഹൃദതിസ്ഥ
മാകോനും അക്താലൊപം ഇംഗ്ീഷ് സംസാെതിച്് 

അഭതിനയതിക്കുന്നതതിലലെ അനായാസം ഇംഗ്ീഷ് 
സംസാെതികോനും   ഇംഗ്ീഷതില് ആശയവതിനതിമ
യം നെത്ാനും �ഠതിപതിച്ചു.

സയൻസ്  ടെസ്റ്  
�ഞ്ായത്തിലെ  യു�തി സ്കൂൾ വതിദ്യാർത്തി

കൾകോയാണ് ഈ �െതി�ാെതി സംഘെതിപതിച്ത്. 
ആദ്യഘട്ത്തില് അദ്ധ്യാ�കർകേ് �ഞ്ായത്് 
തെത്തില് �െതിശീെനം നല്തി കൃഷതി, പ്ാസ്റതികേ് 
സംസ്കെണം, ജെസംെക്ഷണം, മാെതിന്യസംസ്കെ
ണം, മൃഗസംെക്ഷണം എന്നതിങ്ങലനയുള്ള ക്മഖ
െകളതില് വതിദ്യാർത്തികൾ അദ്ധ്യാ�കരുലെ ക്മ
ല്ക്നാട്ത്തില് ലപ്രാജക്ടുകൾ തയ്ാറാകേതി 
ഇത്െം ലപ്രാജക്ടുകൾ ക്ാസ് തെത്തിലം സ്ക്കൂൾ  
തെത്തിലം  �ഞ്ായത്് തെത്തിലം �െതിക്ശാ
ധതിച്് മതികച്വലയ കലണ്ടത്തി  സമ്ാനങ്ങൾ 
നല്കതി.  ഇതതിലൂലെ സ്യം ലപ്രാജക്ടുകൾ തയ്ാ
റാകേതി ഗക്വഷണാത്മക �ഠനം എന്ന െക്ഷ്യ
ത്തിക്െകേ് വതിദ്യാര്ത്തികലള എത്തികോൻ 
കഴതിഞ്ഞു.

കൃഷ്ക പാഠിം  
ഈ �ദ്ധതതിക്യാെനുബന്തിച്് �ഞ്ായത്തു

തെ ശതില്�ശാെ നെത്തി കൃഷതി നാട്റതിവകൾ, 
കജവകൃഷതി, കജവവളങ്ങളുലെയും കജവ കീെ
നാശതിനതികളുലെയും നതിര്മ്ാണം, മണ്് �െതിക്ശാ
ധന തുെങ്ങതിയ അറതിവകൾ വതിദ്യാർത്തികൾകേ് 



ടപാതുവിദ്യാഭ്യാസ 
സപംരക്ഷണത്ിനായി 

സപംസ്ഥാന സർക്ാരുപം 
തശദേേ സ്ഥാപനങ്ളപം 
വളടര താല്പര്യശത്ാ

ട� ന�ത്തുന്ന ഇ�ടപ�ല
കൾ വിൈയപം കണ്ടുടകാ

ണ്ിരിക്കുന്ന കാഴ്ച 
സശ�ാഷകരമാണച്. 

ന�ട� നാ�ിടറെ 
സപം�ാരപം നില നിർ

ത്ാൻ ടപാതുവിദ്യാലയ
ങ്ൾ നിലനിശന്ന 

മതിയാ�. ഈ  നാ�ച് 
ഇങ്ടന തടന്ന 

നിലനില്ക്ാൻ ശവണ്ി
യുള്ള ഈ ശപാരാട്ടത്ി
ല് ഉണ്ണികുളപം പഞ്ായ

ത്ച് മുൻപിലണ്ാകുപം.

ക്െഖകന് ഉണ്തികളം 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് 
പ്രസതിഡറൊണ്
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�കർന്നു നല്കതി. �ഞ്ായത്്, കൃഷതി ഒാഫീസ് 
ഉക്ദ്യാഗസ്ഥർ മണ്് �െതിക്ശാധന ഉൾലപലെ 
എല്ാത്തിനും ക്നതൃത്ം നല്കതി ഓക്ൊ 
സ് കൂളതിലം കൃഷതി നെത്തുകയും വതിളലവടുപ് ഉത്
വങ്ങൾ സംഘെതിപതിക്കുകയും ലചയ്തു.  �ഞ്ായ
ത്തിലെ  മുഴുവൻ വതിദ്യാർത്തികൾക്കും �ച്കേറതി 
വതിത്് (6500 �ാകേറ്റ്) സൗജന്യമായതി നല്കതി. 
ഇതതിലൂലെ �ഴയ കാെ കാർഷതിക സമൃദ്ധതിയുലെ
യും കൃഷതിയുലെയും അറതിവകൾ കട്തികൾകേ് സ്ാ
യത്മാകോന് കഴതിഞ്ഞു.

 
ഭാഷാ ക്�കൾ

മെയാളം, ഇംഗ്ീഷ്, ഹതിന്ദതി എന്നീ ഭാഷകൾ  
അനായാസമായതി കകകാെ്യം ലചയ്യുന്നതതിന് 
ക്വണ്ടതി ഭാഷാ ക്തിനതിക്കുകൾ ഓക്ൊ സ്കൂളതിലം 
സ്ഥാ�തിച്ചു. ഭാഷാ�ഠനത്തിനാവശ്യമായ പുസ്ത
കങ്ങൾ സ്കൂളുകൾക്കു നല്കതി. സ്കൂൾ ഒന്നതിന് 13000 
രൂ�യുലെ പുസ്തകം  എന്ന െീതതിയതില്.

എല്ാ സ്കൂൾ തെത്തിലം ഉ�ക്യാഗക്ശഷം 
വെതിലച്റതിയുന്ന ക്�നകൾ ല�ൻ ബതിൻ ക്ഡ 
എന്ന ക്�െതില് വതിദ്യാർത്തികളതിലൂലെ ക്ശഖെതിക്കു
കയും അക്ന്ന ദതിവസം തലന്ന എല്ാ വതിദ്യാർത്തി
കൾ ക്കും ഒരു മഷതി ക്�ന വതിതെണം ലചയ്യുകയും 
ലചയ്തു.   സ്കൂളുകൾകേ്  ആവശ്യമായ  ക്ൊയ് െറ്റു
കൾ, ശുചതിത് സംവതിധാനങ്ങൾ എർലപടുത്തി. 

�ഞ്ായത്തിലെ �ട്തിജാതതിയതില്ലപട് 
മുഴുവൻ എസ് സതി കഹസ്കൂൾ വതിദ്യാർത്തികൾ
ക്കും   കസകേതിൾ വതിതെണം നെത്തി.  ലപ്രാഫ
ഷണല് �ഠനം നെത്തുന്ന എല്ാ വതിദ്യാർത്തി
കൾക്കും ൊ�് ക്ൊപ് വതിതെണം ലചയ്തു.  
�ഠക്നാ�കെണങ്ങൾ, �ാവലപട് വതിദ്യാർത്തി
കൾക്കു  �ഠനമുറതി എന്നതിവയും നല്കതി. 

വതിദ്യാർത്തികളും യുവജനങ്ങളും അംഗങ്ങ
ളായ  കെബ്രറതികൾ  ലമച്ലപടുത്തുന്നതതിനായതി 
കെബ്രറതികൾകേ് ഫർണതിച്റുകളും പുസ്തകങ്ങളും 
നല്കതി. 2018 - 2019 വാര്ഷതിക �ദ്ധതതിയതില് 
കെബ്രറതികലള വതിവെ വതിജ്ഞാന ക്കന്ദങ്ങളാ
ക്കുന്നതതിനുള്ള �ദ്ധതതികൾ ( കവ കഫ സംവതി
ധാനമുൾലപലെ) തയ്ാറാകേതിയതിട്ടുണ്ട്. വതിദ്യാർ
ത്തികൾ അംഗങ്ങളായ ക്�കൾകേ് 
സ് ക്�ാർെ് സ് ഉ�കെണങ്ങൾ വതിതെണം ലചയ്തു. 
60 ക്ബുകൾകേ് ഇത്െത്തില് സഹായം െഭ്യ
മാകേതി. ഇതതിലൂലെ യുവജനങ്ങളുലെയും വതിദ്യാർ
ത്തികളുലെയും ശാക്ീകെണവം  ക്കാർഡതിക്ന
ഷനും �ഞ്ായത്് തെത്തില് നെപതിൊയതി.

തല്പെൊയ മുഴുവൻ വതിദ്യാർത്തികൾക്കും 
ക്യാഗാ �െതിശീെനം 2018-2019  വാർഷതിക �ദ്ധ
തതിയതിലൂലെ നെപതിൊക്കുന്നതതിന് തുെകേമതിട്ടു. ഇത് 
വതിദ്യാർത്തികളുലെ ശാെീെതികവം മാനസതികവ
മായ ആക്ൊഗ്യവം സമ്ർദേെഹതിതമായ 
ജീവതിതവം െഭ്യമാകോനുതകലമന്ന് �ഞ്ായത്് 
കരുതുന്നു.   ഒരു കാെ്യം ഉറപതികോൻ കഴതിയും.  
ല�ാതുവതിദ്യാഭ്യാസ സംെക്ഷണത്തിനായതി 
സംസ്ഥാന സർകോരും തക്ദേശ സ്ഥാ�നങ്ങളും 
വളലെ താല്�െ്യക്ത്ാലെ നെത്തുന്ന ഇെല�െ
ലകൾ വതിജയം കണ്ടുലകാണ്ടതിെതിക്കുന്ന കാഴ്ച 
സക്ന്താഷകെമാണ്. നമ്മുലെ നാെതിലറെ സംസ്കാ
െം നതിെ നതിർത്ാൻ ല�ാതുവതിദ്യാെയങ്ങൾ 
നതിെനതിക്ന്ന മതതിയാവൂ. ഈ  നാെ് ഇങ്ങലന 
തലന്ന നതിെനതില്കോൻ ക്വണ്ടതിയുള്ള ഈ ക്�ാ
ൊട്ത്തില് ഉണ്തികളം �ഞ്ായത്് 
മുന്�തിലണ്ടാകം.



പ്ാസ്റതികേ് മാെതിന്യസംസ് കേെണ െംഗത്് 
ൊജ്യത്തിന് മാതൃകയായ �ദ്ധതതിയാണ് 

ഇെവതിക്�രൂര് ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് നെപാകേതി 
വരുന്ന പ്ാസ്റതികേ് ക്റാഡ്. 2011-12 കാെത്് 
നെപാകേതിയ കജവമാെതിന്യ സംസ് കേെണ 
സംവതിധാനങ്ങളുലെ  വതിജയലത് തുെർന്നാണ് 
അകജവ മാെതിന്യ സംസ് കെണലത് സംബ
ന്തിച് �ദ്ധതതിയതിക്െകേ്  �ഞ്ായത്് കെക്കു
ന്നത്. പ്ാസ്റതിക് മാെതിന്യ സംസ് കെണത്തിന് 
പ്രാധാന്യം ലകാടുത്തുലകാണ്ട് ശുചതിത്മതിഷൻ 
എം �ാനൽ ലചയ്യുന്ന സ്ഥാ�നങ്ങളതിൽ നതിന്ന് 
ലെണ്ടർ ക്ഷണതിച്ാണ് 2.10 െക്ഷം രൂ� വരുന്ന 
പ്ാസ്റതികേ് ഷ്രഡതിംഗ് യൂണതിറ്റ് 2012-13ൽ സ്ഥാ

�തിച്ത്. പ്ാസ്റതികേ് സംഭെണത്തിനായതി 
സ് ക്കൂൾ-അങ്ണവാെതികളതിൊയതി ഡസ്റ് ബതിന്നു
കൾ സ്ഥാ�തിച്് ശുചതിയായ പ്ാസ്റതികേ് സംഭെതി
ക്കുന്നതതിനുള്ള സംവതിധാനം ഒരുകേതി. പ്രചെണ 
�െതി�ാെതികൾ എന്ന നതിെയതിൽ പ്രക്ത്യകം ഗ്ാ
മസഭ വതിളതിക്കുകയും അങ്ണവാെതി -ആശാ പ്ര
വർത്കർ പ്രവർത്ന�െതി�ാെതി വതിശദീകെതിക്കു
ന്ന ക്നാട്ീസ് വതിതെണം നെത്തുകയും ലചയ്തു. 
ഇത്െത്തിൽ  ശുചതിയാകേതിയ പ്ാസ്റതികേ് സംഭ
െതിച്് യൂണതിറ്റതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനും ഷ്രഡ് ലച
യ്യുന്നതതിനുമായതി 5 കടുംബശ്ീ പ്രവർത്കലെ 
ഉൾലപടുത്തി “ഹെതിത പ്ാസ്റതികേ്” എന്ന ഗ്രൂപ് 
രൂ�ീകെതിച്ചു. ഗ്രൂപതിനുള്ള �െതിശീെനം, ലമഷീൻ 

ഇരവിനപരൂരില്
പ്ാസ്റിക്ിലന് പുതുവഴികള

അഡ്വ. രാൈീവ് എൻ.

ഇവിലട പ്ാസ്റിക്് 
മാൈിനത്യമല്ല
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വതിതെണം ലചയ് സ്ഥാ�നവം കടുംബശ്ീ ജതി
ല്ാമതിഷനും ഏലറ്റടുത്തു. ല�ാെതിച് പ്ാസ്റതിക് വാ
ങ്ങുന്നതതിനായതി ചതിെ ലചറുകതിെ വ്യവസായ യൂണതി
റ്റുകൾ തയ്ാറാലയങ്തിലം എല്ാത്െത്തിലമുള്ള 
പ്ാസ്റതിക്കും ഏലറ്റടുകോത്ത് ബുദ്ധതിമുട്ടുണ്ടാകേതി. 
ഈ സാഹചെ്യത്തിൊണ് പ്ാസ്റതികേ് ക്റാഡ് 
എന്ന ലവബ് കസറ്റതിലനകറതിച്ചും ലചകന്ന ക്ക
ന്ദീകെതിച്് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഡാ. ൊജക്ഗാ�ാൽ 
വാസുക്ദവലന കറതിച്ചും അറതിഞ്് വതിവെങ്ങൾ 
ക്ശഖെതിച്ത്. െഭതിച് വതിവെങ്ങൾ ല�ാതുമൊമത്് 
വകപതിലറെ സാക്ങ്തതിക അനുമതതികേ് സമർപതിച്് 
അനുമതതി െഭ്യമാകേതിയാണ് 2013 ലഫബ്രുവെതി
യതിൽ �െീക്ഷണാെതിസ്ഥാനത്തിൽ ല�ാെതിച് 
പ്ാസ്റതികേ് ഉ�ക്യാഗതിച്് 100 മീറ്റർ ക്റാഡ് ൊർ 
ലചയ്ത്. സാക്ങ്തതിക വതിവെങ്ങളുലെ കറവമൂെം 
ക്കാൺട്രാക്ടർമാരുലെയും എൻജതിനീയർ വതിഭാഗ
ത്തിക്റെയും എതതിർപ് ഈ പ്രവർത്നത്തിന് 
തെസ്ം ഉണ്ടാകേതിലയങ്തിലം �െതിഹെതികേലപട്ടു.  
പ്ാസ്റതികേ് ഉ�ക്യാഗതിച്ചുള്ള ക്റാഡ് ൊറതിംഗതിലന 
സംബന്തിച്് വതിവെങ്ങള് െഭ്യമാലയങ്തിലം പ്രാ
ക്യാഗതിക തെത്തിൽ കണ്ടു�ഠതികോൻ കഴതിയാ
ത്ത് എൻജതിനീയറതിംഗ് വതിഭാഗത്തിന് ലവല്ലുവതി
ളതിയായതിരുന്നു. എന്നാൽ �െീക്ഷണാെതിസ്ഥാന 
ത്തിൽ നെത്തിയ ൊറതിംഗ് വതിജയം കണ്ടതതിനാൽ 
�ദ്ധതതിയുലെ വ്യാ�നത്തിനുള്ള ആത്മവതിശ്ാ
സം െഭതിച്ചു. 

ൊറതിംഗതിന് ആവശ്യമായതി വരുന്ന ബതിറ്റുമതിലറെ 
8 ശതമാനം കറവലചയ്് �കെം പ്ാസ്റതികേ് 
ല�ാെതി കെർത്തുന്നതാണ് സാധാെണ െീതതി. 
എന്നാൽ മെങ്ങളുലെ തണലം മറ്റുമുള്ള ക്റാഡുക

ളതിലെ ക്മൽപെപതിനും നീലൊഴുക്കുള്ള 
ക്റാഡുകളതിലെ ആദ്യ െയറതിനും ബതിറ്റുമതി
ലറെ അളവ കറയ്കാലത പ്ാസ്റതിക് കെർ
ത്തുന്നത് ഫെം ലചയ്യുന്നുലണ്ടന്നാണ് 
അനുഭവം. ഇത്െത്തിൽ ലചയ്യുന്ന പ്ാ
സ്റതികേ് ക്റാഡതിലറെ ബതില്് തയ്ാറാക്കു
ക്മ്പാൾ അളവതിൽ കറവ ലചയ് ബതിറ്റുമതി
ലറെ വതിെ ഒഴതിവാക്കേണ്ടതാണ്. കൂൊലത 
165 ഡതിഗ്തി ലസൽഷ്യസതില് ചൂൊയ ലമ
റ്റെതിക്നാലൊപം പ്ാസ്റതികേ് ല�ാെതി ക്ചർ
ക്കുന്ന സമയം ൊറതിക്െക്കുള്ള തീ ഒഴതിവാ
കേതിയതിലല്ങ്തിൽ പ്ാസ്റതികേ് മതിശ്തിതം 
കത്തുന്നതതിനും അന്തെീക്ഷ മെതിനീകെ
ണത്തിനും ഇെയാക്കുന്നതാണ്. 

2012 മുതല് 2018 മാർച്ചുവലെയുള്ള 
കാെത്് 7320 കതിക്ൊ പ്ാസ്റതികേ് 
മാെതിന്യം സംഭെതിച്് ല�ാെതിക്കുകയും 
അതതിൽ 6600 കതിക്ൊ വതിവതിധ വാർഡു
കളതിൽ 5.5 കതിക്ൊമീറ്റർ വരുന്ന ക്റാഡ് 
ൊറതിംഗതിനായതി ഉ�ക്യാഗതിക്കുകയും 
ലചയ്തു. ഇത്െത്തിൽ പ്ാസ്റതികേ് മാെതി

ന്യത്തിലറെ ശാസ്തീയമായ സംസ്െണം ലകാണ്ടു
ള്ള ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിലറെ വരുമാനം 69000 
രൂ�യാണ്. കൂൊലത ല�ാതുമൊമത്് വകപ് 
പ്ാസ്റതികേ് ക്റാഡ് നെപാകോനായതി ഉത്െവ് 
പുറലപടുവതിച് തതിലറെ അെതിസ്ഥാനത്തിൽ 
വതിവതിധ ഡതിവതിഷണൽ ഓഫീസുകളുമായതി 
ബന്ലപട്് പ്ാസ്റതികേ് കതിക്ൊയ്ക് 20 രൂ� നതിെ
കേതിൽ വതിൽ�ന നെത്തിയതതിൽ ലവച്് 32000 
രൂ�യും വരുമാനം െഭതിച്തിട്ടുണ്ട്. 

ഇെവതിക്�രൂർ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിന് പ്രധാന
മന്തതിയുലെ ല�ാതുഭെണ അവാർഡ് െഭതിച്തതിന് 
ഇെയാകേതിയ 10 �ദ്ധതതികളതിൽ പ്രധാനലപട്ത് 
പ്ാസ്റതികേ് ക്റാഡാണ്. ക്ദശീയ കജവകവവതി
ധ്യ ക്ബാർഡ്,  സതി എം എഫ് ആർ ഐ,  എസ്് 
എ ജതി കവ മുതൊയ ക്ദശീയ അവാർഡുകൾ 
ക്നടുന്നതതിന് ഈ �ദ്ധതതി വതിെയതിരുത്ലപട്തി
ട്ടുണ്ട്. ല�ാതുഭെണ അവാർഡതിന് ഇെയാകേതിയ 
�ഞ്ായത്തിലറെ  �ദ്ധതതികൾ ൊജ്യത്് 12 സം
സ്ഥാനങ്ങൾ അനുകെതിക്കുന്നതതിനായതി ലതെ
ലഞ്ടുത്തതിൽ പ്ാസ്റതികേ് ക്റാഡും ഉൾലപടും. 
2015 ൽ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക്ബാർഡ് 
മാതൃകാ �ദ്ധതതി എന്ന നതിെയതിൽ പ്ാസ്റതികേ് 
ക്റാഡ് തതിെലഞ്ടുക്കുകയും സംസ്ഥാനലത് 
എല്ാ �ഞ്ായത്തുകളും അനുകെതിക്കുന്നതതിനാ
യതി സംസ്ഥാന സർകോർ ഉത്െവ് പുറലപടുവതി
ക്കുകയുമുണ്ടായതി. 2018 ഏപ്രതിെതിൽ ആഫ്രതികേ
യതിൽ നതിന്നുള്ള 9 ൊജ്യങ്ങളതിലെ പ്രതതിനതിധതികൾ 
പ്ാസ്റതികേ് ക്റാഡ് പ്രവർത്നം കണ്ടു�ഠതിക്കുന്ന
തതിനായതി �ഞ്ായത്് സന്ദർശതിച്തിരുന്നു.

     
  

ഇെവതിക്�രൂര് ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് 
കവസ് പ്രസതിഡറൊണ് 

ക്െഖകന്
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ഒരു ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിലറെ പ്രവർത്നങ്ങളതില് 
ഏറ്റവം പ്രാധാന്യമർഹതിക്കുന്നത്  അതതിലറെ 

വാർഷതിക�ദ്ധതതി തയ്ാറാകേൊണ്.  സാധാെ
ണഗതതിയതില് ഒരു സാമ്പത്തിക  വർഷലത് 
�ദ്ധതതി രൂ�ീകെതിച്് അംഗീകാെം ക്നെതി നതിർവ്വ
ഹണം ആെംഭതിക്കുക്മ്പാൾ ആ വർഷത്തിലറെ 
�കതതിക്യാളം സമയം കഴതിഞ്തിെതിക്കും. 
�തിന്നീെ് നതിർവ്വഹണത്തിന് െഭതിക്കുന്നത് 
ക്കവെം അക്ഞ്ാ ആക്റാ മാസങ്ങൾ മാത്രമാ
ണ്. ഇത് �ദ്ധതതികളുലെ ഗുണനതിെവാെലത് 
ബാധതിക്കുന്നുലവന്നത് നതിെന്തെം ക്കൾക്കുന്ന 
�ൊതതിയും ഒരു �െതിധതിവലെ ശെതിയുമായതിരുന്നു. 
ഈ പ്രവണതയ്ക് അറുതതിവരുത്തുന്നതതിനുള്ള 
ശ്മം സർകോെതിലറെ പ്രഖ്യാ�തിതനയത്തിലറെ 
ഭാഗമായതി �തതിമൂന്നാം �ഞ്വത്െ �ദ്ധതതിയു
ലെ ആദ്യ വർഷത്തില് തലന്ന ആെംഭതിച്തിരുന്നു. 
അതതിലറെ ഫെമായതി 2017-18 വർഷലത് �ദ്ധതതി

കൾകേ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലറെ തുെകേത്തി
ല് അംഗീകാെം ക്നൊൻ കഴതിഞ്തിരുന്നതിലല്ങ്തി
ലം ജൂൺ മാസം �കതതിക്യാലെ അംഗീകാെ 
പ്രക്തിയ എല്ാ തക്ദേശ സ്യംഭെണ സ്ഥാ�ന
ങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുകയും �ദ്ധതതി നതിർവ്വഹണ
ത്തിന് ഇദംപ്രഥമമായതി  ഒൻ�ത് മാസത്തിക്െ
ലറ സമയം െഭതിക്കുന്ന സാഹചെ്യവം ഉണ്ടായതി. 
അതതിലറെ ഊർജ്ജം ഉൾലകോണ്ട് 2018-19 ലെ 
വാർഷതിക�ദ്ധതതികേ് 2017-18 സാമ്പത്തിക 
വർഷം തലന്ന അംഗീകാെം െഭതികേണലമന്ന 
ഇച്ാശക്തിക്യാലെ 2018-19 വാർഷതിക �ദ്ധതതി 
തയ്ാറാക്കുന്നതതിനുളള മുലന്നാരുകേ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ നെത്തുന്നതതിനുള്ള നതിർക്ദേശങ്ങൾ നല്കതി 
2017 നവംബറതില് സർകോർ ഉത്െവ് പുറലപടു
വതിച്ചു.

സർകോർ ഉത്െവ് സമയബന്തിതമായതി 
നെപതിൊകേണലമന്നും സംസ്ഥാനത്് �ദ്ധതതി 

കാട്ാക്ട ഗ്ാമപഞ്ായത്്
സംസ്ാനത്് ഒന്നാമത്

2018-19 പദ്ധതി
അംഗീകാരത്ില് 

ഒന്നാമത്

സർക്ാർ ഉത്രവച് 
സമയബന്ധിതമായി 
ന�പ്ിലാക്ണടമന്നുപം 
സപംസ്ഥാനത്ച് പദ്തി 
രൂപീകരണപം 
പൂർത്ിയാക്കുന്ന ആദ്യ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിടലാ
ന്നായി കാട്ടാക്� 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ച് 
മാറണടമന്നുപം കക്ഷിരാ
ഷ്ടീയ ശഭദടമടന്യ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ച് 
സമിതി ഒറ്ടക്ട്ടായി 
തീരുമാനടമടുത്തു.

എസ്. അൈ്കത
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രൂ�ീകെണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ ഗ്ാമ�
ഞ്ായത്തിലൊന്നായതി കാട്ാകേെ ഗ്ാമ�ഞ്ായ 
ത്് മാറണലമന്നും കക്ഷതിൊഷ്ടീയ ക്ഭദലമലന്യ 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് സമതിതതി ഒറ്റലകേട്ായതി തീരുമാ
നലമടുത്തു. തുെർന്ന് 2017 ഡതിസംബർ മാസം 
തലന്ന എല്ാ സ്റാറെതിംഗ് കമ്തിറ്റതികളും ക്യാഗം 
ക്ചർന്നു. അതതിലന തുെർന്ന് അക്തമാസം തലന്ന 
ക്ചർന്ന ആദ്യ വർകേതിംഗ് ഗ്രൂപ് ക്യാഗത്തില് 
സ്റാറ്റസ് റതിക്പാർട്് �െതിഷ് കെതിക്കുകയും �ദ്ധതതി 
നതിർക്ദേശങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുകയും ലചയ്തു. �ദ്ധതതി 
നതിർക്ദേശങ്ങൾ,  നതിർവ്വഹണ ഉക്ദ്യാഗസ്ഥതെ
ത്തിലം വതിഷയവതിദഗ്ദ്ധ സമതിതതിയതിലം �ഞ്ായ
ത്തുതെ ആസൂത്രണ സമതിതതിയതിലം തുെർന്ന് 
ക്ചർന്ന ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് സമതിതതിയതിലം 
നതിെവധതി ചർച്കൾക്കും ക്ഭദഗതതികൾക്കും വതിക്ധ
യമാകേതി കെെ് �ദ്ധതതി നതിർക്ദേശങ്ങൾ തയ്ാറാ
ക്കുകയുണ്ടായതി. 

അക്താലൊപം, 2018 ജനുവെതി 29 ന് 
വാർഷതിക �ദ്ധതതി മാർഗ്ക്െഖ സർകോർ പുറലപ
ടുവതിച്ചു. കെെ് നതിർക്ദേശങ്ങൾ ചർച്ലചയ്യുന്നതതിനും 
കൂടുതല് നതിർക്ദേശങ്ങൾക്കുമായതി 2018 ലഫബ്രുവെതി 
ആദ്യവാെം 2018-19 വർഷലത് �ദ്ധതതി രൂ�ീക
െണ ഗ്ാമസഭകളും ഊരുകൂട്ക്യാഗവം ക്ചരുക
യുണ്ടായതി. അതതിനുക്ശഷം ഗ്ാമസഭകളും ഊരു
കൂട്വം അംഗീകെതിച് �ദ്ധതതി നതിർക്ദേശങ്ങൾ 
ക്ക്ാഡീകെതിക്കുന്നതതിനായതി2018 ലഫബ്രുവെതി 16 
ന് എല്ാ വർകേതിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും ക്യാഗം 
ക്ചരുകയും നതിർക്ദേശങ്ങൾ ക്ക്ാഡീകെതിച്്   കെെ് 
�ദ്ധതതിക്െഖയ്ക് രൂ�ം നല്കകയുമുണ്ടായതി. കെെ് 
�ദ്ധതതി ക്െഖ വതിവതിധ സ്റാറെതിംഗ് കമ്തിറ്റതികളും 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് സമതിതതിയും ചർച് ലചയ്യുകയും 
2018 ലഫബ്രുവെതി 27 ന് �ദ്ധതതി ക്െഖ അന്തതിമമാ
ക്കുന്നതതിനുള്ള  വതികസന ലസമതിനാർ കൂടുന്നതതിന് 
തീരുമാനതിക്കുകയും ലചയ്തു. അക്തസമയംതലന്ന 

നതിർവ്വഹണ ഉക്ദ്യാഗസ്ഥർ ക്പ്രാജക്ടുകളുലെ 
ഡാറ്റാ എൻട്രതി ആെംഭതിച്തിരുന്നു. 

അഞ്ചു ദതിവസംലകാണ്ട്  എഴു�ക്താളം 
പ്രവൃത്തികളുലെ എസ്റതിക്മലറ്റടുക്കുകയും 
എസ്റതിക്മലറ്റടുക്കുന്ന ക്വളയതില്തലന്ന ഡാറ്റാ 
എൻട്രതി ലചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും നെത്തിയ  
നതിർവ്വഹണ ഉക്ദ്യാഗസ്ഥനായ അസതിസ്ററെ് 
എഞ്തിനതിയറുലെ പ്രവത്നം  വളലെ ശ്ാഘ
നീയമാണ്. വതികസന ലസമതിനാർ ക്ചരുന്ന
തതിന് മുൻ�് തലന്ന കെെ് �ദ്ധതതി ക്െഖയതില് 
ഉൾലപട് പ്രവൃത്തികളുലെ ഡാറ്റാ എൻട്രതി  
എല്ാ നതിർവ്വഹണ ഉക്ദ്യാഗസ്ഥരും പൂർത്തി
യാകേതിയതിരുന്നു. തുെർന്ന് 2018 ലഫബ്രുവെതി 
2 ന് വതികസനലസമതിനാർ ക്യാഗം 
ക്ചരുകയും �ദ്ധതതി ക്െഖയ്ക് അന്തതിമരൂ�ം 
നല്കകയും ലചയ്തു. 2018 ലഫബ്രുവെതി 28 
ൊവതിലെ ക്ചർന്ന സ്റാറെതിംഗ് കമ്തിറ്റതികളും 

അക്ന്നദതിസവം ഉച്യ്ക്കുക്ചർന്ന ഗ്ാമ�ഞ്ായത്്   
സമതിതതിയും അന്തതിമ �ദ്ധതതിക്െഖ അംഗീകെതിച്ചു. 
അക്ന്നദതിവസം കവകക്ന്നെം വർകേതിംഗ് ഗ്രൂപ്പു
കൾ ക്യാഗം ക്ചരുകയും നതിർവ്വഹണ ഉക്ദ്യാഗ
സ്ഥൻ ഡാറ്റാ എൻട്രതി ലചയ് ക്പ്രാജക്ടുകൾ �െതി
ക്ശാധതിച്് അന്തതിമരൂ�ം നല്കകയും ലചയ്തു.  
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിലറെ എല്ാ പ്രവർത്ന ങ്ങൾ
ക്കും തതിരുവനന്തപുെം ജതില്ാ ആസൂത്രണസമതിതതി
യുലെ കെവറയതില്ാത് സഹായം െഭ്യമായതിരു
ന്നു. തുെർന്ന്   �ദ്ധതതി അംഗീകാെത്തിന് 
അയയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള ക്സാഫ്റ് ലവയറതിനുള്ള കാ
ത്തിെതിപായതിരുന്നു. മാർച്് 2-ാം തീയതതി ൊത്രതി 
ക്സാഫ്റ് ലവയർ െഭ്യമായ അറതിയതിപ് ആസൂത്രണ 
സമതിതതിയതില് നതിന്നും െഭ്യമായ നതിമതിഷം അംഗീ
കാെത്തിനായതി ഓൺകെനായതി സമർപതിക്കുക
യും അടുത് ദതിവസം ൊവതിലെ ക്െഖകൾ ആസൂ
ത്രണ സമതിതതികേ് സമർപതിക്കുകയും ലചയ്തു. 2018 
മാര്ച്് 3 ന് ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിലറെ 147 ക്പ്രാജക്ടു
കളെങ്ങതിയ 2018-19 വാർഷതിക �ദ്ധതതികേ് ജതില്ാ 
ആസൂത്രണ സമതിതതിയുലെ അംഗീകാെം െഭതിക്കു
ന്നു. ചെതിത്ര നതിമതിഷം..... കാട്ാകേെ ഗ്ാമ�ഞ്ാ
യത്് ചെതിത്രത്തിക്െകേ്.... ഒരു വർഷലത് 
ക്പ്രാജക്ടതിന് ലതാട്ടു മുൻ വർഷം അംഗീകാെം 
ക്നെണലമന്ന സർകോർ നയം 
പ്രാവർത്തികമാകേതിയ സംസ്ഥാനലത് ആദ്യ 
തക്ദേശ ഭെണ സ്ഥാ�നം എന്ന ഖ്യാതതി കാട്ാ
കേെ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിന്....... ആ ചെതിത്ര നതിമതി
ഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹതികോൻ 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് സമതിതതി അംഗങ്ങൾ കക്ഷതിക്ഭ
ദമക്ന്യ ആസൂത്രണ സമതിതതി ക്യാഗത്തില് ഹാ
ജരുണ്ടായതിരുന്നു. ഇച്ാശക്തിയും ഒലത്ാരുമ
ക്യാലെയുള്ള പ്രവർത്നവമുലണ്ടങ്തില് എന്തും 
പ്രവർത്തികമാകോലമന്നതതിന് ക്നർസാക്ഷ്യം...

െരിത്ര നിമിഷപം..... 
കാട്ടാക്� 

ഗ്ാമപഞ്ായത്ച് 
െരിത്രത്ിശലക്ച്.... ഒരു 
വർഷടത് ശപ്ാൈക്ിനച് 

ടതാട്ടു മുൻ വർഷപം 
അപംഗീകാരപം ശന�ണടമ

ന്ന സർക്ാർ നയപം 
പ്ാവർത്ികമാക്ിയ 

സപംസ്ഥാനടത് ആദ്യ 
തശദേേ ഭരണ സ്ഥാപനപം 

എന്ന േ്യാതി കാട്ടാക്� 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിനച്....... 

ക്െഖതിക കാട്ാകേെ 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് 

പ്രസതിഡറൊണ്
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ക്കാഴതിക്കോെ് ജതില്യതിൽ ജനസാന്ദത 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു തീെക്ദശ 

ഗ്ാമ�ഞ്ായത്ാണ് അഴതിയൂർ. ലവറും 947 ച.
കതിമീറ്ററതിൽ 32,000 ക്�ർ ജതിവതിക്കുന്നു. 7 വാർഡു
കൾ, 2 മൽസ്യ ഗ്ാമങ്ങൾ ഉൾലപലെ 5 കതി.മീറ്റർ 
നീളത്തിൽ തീെക്ദശം അഴതിയൂെതിലറെ പ്രക്ത്യകത
യാണ് ഹെതിത ക്കെളം മതിഷലറെ പ്രവർത്നങ്ങ 
ളതിൽ പ്രക്ചാദനം ഉൾലകോണ്ടുലകാണ്ട്, പ്രകൃതതി
കേ് ഭീഷണതിയായ പ്ാസ്റതികേതിലനതതിലെ സന്തിയതി
ല്ാ യുദ്ധം നയതിച്് ക്വറതിട് പ്രവർത്നങ്ങൾ സം
ഘെതിപതിച്് വതിജയഗാഥ  സൃഷ്ടതിക്കുവാൻ അഴതിയൂർ 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിന് ചുരുങ്ങതിയ 6 മാസം ലകാണ്ട് 

പ്ാസ്റിക്ിലനതിലര 
അഴിയൂരിലന് നപാരാട്ം

െ്ക. ഷാഹുൽ ഹമീദ്

സാധതിച്ചു. 

ഹര്കത കർമലസന
പ്രകൃതതികേ്  വതിനാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ാസ്റതികേതി 

ലനതതിലെ മുന്നതിൽ നതിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 15 
അംഗ ഹെതിതകർമ്ക്സനയാണ്. ക്വറതിട് മാതൃ
കയതിൊണ് ഹെതിത കർമ്ക്സനലയ ലതെലഞ്
ടുത്ത്. താത്�െ്യമുള്ള വനതിതകൾകേ്  സാമൂ
ഹ്യാധതിഷ്ഠതിത �െതിശീെനം  നല്കതി. ആത്മ 
സമർപണം ലചയ്ാൻ തയ്ാറുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള 
15 അംഗ ഹെതിത കർമ്ക്സനലയ ലതെലഞ്ടു
ത്തു. വതിഇഒയുലെ ക്നതൃത്ത്തിൽ തുെർ�െതിശീെ

നവസ്റില് നിന്ം 
വരുമാനം
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ത്ം എണ്യതിട് യന്തം ക്�ാലെ  നതിറക്വറ്റുന്ന 
ഹെതിത കർമ്ക്സനയ്ക് താങ്ങും തണലമായതി 
�ഞ്ായത്് നതിെലകാണ്ടക്താലെ 14,000 കതിക്ൊ 
പ്ാസ്റതിക്കുകൾ ല�ാെതിച്് ക്ീൻ ക്കെള കമ്പനതികേ് 
നൽകാൻ സാധതിച്ചു. 1,10,000 രൂ� ഈ ഇനത്തി
ല് 6 മാസം ലകാണ്ട് െഭതിച്ചു.

പഞ്ായത്ത്കടറെ സഹായിം
അഴതിയൂെതിലന പ്ാസ്റതിക് െഹതിത ഗ്ാമ�ഞ്ാ

യത്ാക്കുന്നതതിന്  താലഴ �റയുന്ന പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ നെത്തി. 
➢  പ്രക്ത്യക ഗ്ാമസഭകൾ സംഘെതിപതിച്് പ്ാ

സ്റതികേതിലനതതിലെ അവക്ബാധം സൃഷ്ടതിച്ചു. 
➢  പ്ാസ്റതിക് ക്വസ്റ് മാക്നജ് ലമറെ് കബെ ഉണ്ടാ

കേതി. 50 കമക്ക്ാണതിന് താലഴയുള്ള പ്ാസ്റതിക് 
ക്യാെതിബാഗുകൾ നതിക്ൊധതിച്ചു. കട്തികളതിൽ 
അവക്ബാധം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കട്തികളുലെ ഗ്ാ
മസഭ സംഘെതിപതിച്ചു. വ്യാ�ാെതികളുലെ ക്മഖെ 
ക്യാഗങ്ങൾ സംഘെതിപതിച്് �തിന്തുണക്നെതി.

➢  ഹെതിതകർമ്ക്സന രൂ�ീകെതിച്് 6 മാസകോ
െം ഓണക്ററതിയം പ്ാൻഫണ്ടതിൽ നതിന്ന് 
നൽകതി. യൂണതിക്ഫാമും മറ്റ് അെതിസ്ഥാന സൗ
കെ്യങ്ങളും ഒരുകേതി. 13 െക്ഷം രൂ�യ്ക് മതിനതി 
എംആർഎഫ് നതിർമ്തിച്് ക്ീൻ ക്കെള കമ്പ
നതികേ് നല്കതി. 

➢ ലതാഴതിലറപ് �ദ്ധതതിയതിൽ ഉൾലപടുത്തി വീ
ടുകളതില് വളക്കുഴതി നതിർമ്തിച്് നൽകതി. മുഴുവൻ 
വീടുകൾക്കും സ്ഥാ�നങ്ങൾക്കും സ്ാർട്് 
ശുചതിത് കാർഡ് വതിതെണം ലചയ്തു. മാെതിന്യ 
സംസ് കെണത്തിലറെ ക്താതനുസെതിച്് 
വീടുകലള തെംതതിെതിച്ചു. പ്ാസ്റതിക് കത്തിച്വ
ര്ലകേതതിലെ കർശന നെ�െതി സ്ീകെതിച്ചു.

➢  തീെക്ദശവാസതികലള ക്ബാധവൽകേെതിക്കുന്ന
തതിനായതി തീെക്ദശ ഗ്ാമസഭ സംഘെതിപതിച്ചു.

➢  വീടുകൾകേ് മാസത്തിൽ 20 രൂ�യും മറ്റ് സ്ഥാ
�നങ്ങൾകേ് 30രൂ�യും യൂസർഫീ ചുമത്തി.  

➢ �ഞ്ായത്് സ്ന്തമായതി ഒരു ലമാകബൽ 
ആപ് ഉണ്ടാകേതി ജനങ്ങളതിൽ നതിന്ന് �ൊതതി
കളും അഭതിപ്രായങ്ങളും സ്ീകെതിച്ചു.

➢ പുഴക്യാെസഭ സംഘെതിപതിച്ചു.
➢ മാെതിന്യത്തിൽ നതിന്ന്  സ്ാതന്ത്യം എന്ന 

ആശയം മുൻനതിർത്തി 18 വാർഡുകളതിലം 
പ്രക്ത്യക �െതി�ാെതികൾ സംഘെതിപതിച്ചു. 
ഇതതിലറെ ഭാഗമായതി ജനകീയ ചതിത്രെചന 
ക്യാമ്പ് സംഘെതിപതിച്ചു. 

➢ സ്റാറെതിംഗ് കമ്തിറ്റതിയുലെ (ആക്ൊഗ്യം, വതിദ്യാ
ഭ്യാസം) ക്നതൃത്ത്തിൽ ഹെതിത കർമ് 
ക്സനലയ ക്മാണതിറ്റർ ലചയ്യുവാനുള്ള പ്ര
ക്ത്യക സംവതിധാനം ഉണ്ടാകേതി.

➢ അകജവ മാെതിന്യങ്ങൾ ക്കെള സ് ക്ാപ് മർ

നം സംഘെതിപതിച്് �ഞ്ായത്തിലെ  മുഴുവൻ 
വീടുകളതിലം സ്ഥാ�നങ്ങളതിലം മാസത്തിൽ ഒരു 
തവണ സന്ദർശനം നെത്തി പ്ാസ്റതിക് ക്ശഖെതി
ക്കുകയും �ഞ്ായത്് തയ്ാറാകേതിയ ക്വർതതിെതി
വ് ക്കന്ദത്തിൽ എത്തിച്് നല് വൃത്തിയുള്ള പ്ാ
സ്റതിക്കുകൾ ലഷ്രഡതിംഗ് യൂണതിറ്റതിൽ എത്തിച്് 
ല�ാെതിക്കുകയാണ് ഹെതിതകർമ്ക്സന പ്രവർ
ത്കർ ലചയ്യുന്നത്. �ഞ്ായ ത്തിലെ മുഴുവൻ 
പ്ാസ്റതിക്കുകളും ഇല്ായ്മ ലചയ്യുവാനും ഉ�ക്യാഗതി
ച് പ്ാസ്റതിക്കുകലള പുനരു�ക്യാഗത്തിന് സജ്ജ
മാക്കുവാനുമുള്ള ചെതിത്ര�െമായ ഉത്െവാദതി

പഞ്ായ ത്ിടല 
മുഴുവൻ പ്ാസ്റിക്കുകളപം 
ഇല്ായ്മ ടെയ്യുവാനുപം 

ഉപശയാഗിച് 
പ്ാസ്റിക്കുകടള പുനരുപ
ശയാഗത്ിനച് സജ്ജമാ
ക്കുവാനുമുള്ള െരിത്രപര

മായ ഉത്രവാദിത്പം 
എണ്ണയിട്ട യന്തപം 

ശപാടല  നിറശവറ്റുന്ന 
ഹരിത കർമ്മശസനയ്കച് 

താങ്പം തണലമായി 
പഞ്ായത്ച് 
നിലടകാണ്ടു.
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സ്യംഭെണ സ്ഥാ�നങ്ങളതിലെ ക്റാഡ് പ്രവൃ
ത്തിക്കും അഴതിയൂെതിൽ നതിന്ന് പ്ാസ്റതികേ് ല�ാെതിച്് 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. കൂൊലത VLCC ഊൊളുങ്ൽ 
ക്െബർ ക്കാൺട്രാക്റ് ലസാകസറ്റതി ലചയ്യുന്ന 
എല്ാ ക്റാഡ് പ്രവൃത്തികൾക്കും അഴതിയൂെതിൽ 
നതിന്നാണ് പ്ാസ്റതിക്കുകൾ എടുക്കുന്നത്. പ്ാസ്റതി
ക് ല�ാെതിച്ത് ആവശ്യമുള്ളവർ ക്ീൻ ക്കെള 
കമ്പനതികോണ് �ണം അെക്യ്കണ്ടത്.  �ണം 
അെച്് കഴതിഞ്ാൽ കമ്പനതി �ഞ്ായത്തിന് 
വർകേ് ഓർഡർ നൽകം. അത് െഭതിച്ാൽ �ഞ്ാ
യത്് മുൻഗണന അനുസെതിച്്  പ്ാസ്റതിക് 
ല�ാെതിച്് സ�് കള ലചയ്യുന്നതാണ്. ക്നെതിട്് 
വണ്ടതിയുമായതി വന്നാൽ പ്ാസ്റതിക് ല�ാെതിച്ത് 
ലകാണ്ട് ക്�ാകാവന്നതാണ്. 

   
ഭാവ്ക പ്രവർത്തനിം

ഗ്ീൻ ക്പ്രാക്ട്ാക്കാൾ പൂർണ്മായും നെപതിൊ
ക്കുന്നതതിന് ക്വണ്ടതി  പ്രക്ത്യക യൂണതിറ്റുകൾ സജ്ജ
മാക്കുന്നതാണ്. ഹെതിതകർമ്ക്സനലയ ഉ�ക്യാ
ഗതിച്് ഹെതിതകെ്യാണം �ദ്ധതതി നെപതിൊക്കുന്ന 
താണ്. കെ്യാണങ്ങളതിൽ പൂർണ്മായും പ്ാസ്റതിക് 
ഒഴതിവാകേതി പ്രകൃതതികേ് ഹാനതികെമല്ാത് 
െീതതിയതിൽ സംഘെതിപതിക്കുവാനുള്ള സഹായം 
ലചയ്് അത്െം കെ്യാണങ്ങൾകേ് ഹെതിത 
കെ്യാണം എന്ന െീതതിയതിൽ സർട്തിഫതികേറ്റ് നൽ
കവാനും സ്റീൽ ക്പ്റ്റ്, ഗ്ാസ്് എന്നതിവ വഴതി വാർഡു 
തെങ്ങളതിൽ ഗ്ീൻ ക്പ്രാക്ട്ാക്കാൾ യൂണതിറ്റ് ഉണ്ടാ
ക്കുവാനും �ദ്ധതതികൾ ആവതിഷ് കെതിച്ചു. കൂൊലത 
വീടുകളതിലെ മുഴുവൻ അകജവമാെതിന്യങ്ങളും 
ക്ശഖെതിക്കുന്ന തെത്തിക്െകേ് ഹെതിതകർമ് 
ക്സനലയ സജ്ജമാക്കുന്നതാണ്. വാഹനം, 
ഓഫീസ്,കമ്പയൂട്ർ എന്നതിവ ഘട്ംഘട്മായതി ഹെതി
തകർമ് ക്സനയ്ക് െഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. 

ക്െഖകന് അഴതിയൂർ ഗ്ാമ 
�ഞ്ായത്് ലസക്ട്റതിയാണ്

ച്റെ്സ് അക്സാസതിക്യഷനുമായതി ക്ചർന്ന് 
റീകസകേതിൾ ലചയ്യുന്നു.

ക്ീൻ ലകരള കമ്പന്ക
പ്ാസ്റതിക് നതിർമ്ാർജ്ജന പ്രവർത്നങ്ങ 

ളതിൽ സക്തിയമായതിരുന്ന അഴതിയൂെതിന് നവ 
ഊർജ്ജം െഭതിച്ത് ക്ീൻ ക്കെള കമ്പനതിയുലെ 
സഹായം െഭതിച്തതിന് ക്ശഷമാണ്. അഴതിയൂെതി
ലെ ലഷ്രഡതിംഗ് യൂണതിറ്റതിലന ക്ീൻ ക്കെള കമ്പ
നതിയുലെ കളക്ഷൻ ലസറെറായതി അംഗീകെതിച്ചു.
ജനങ്ങളതിൽ അവക്ബാധം സൃഷ്ടതിച്് ലമമ്പർ 
മാരുലെ �തിന്തുണയും സഹായവം ഉറപ് വരുത്തി
യാണ്  ഈ മഹതിതമായ പ്രവർത്നം സംഘ
െതിപതിച്ത്. വതിവതിധ തക്ദേശ സ്യംഭെണ സ്ഥാ�
നങ്ങളതിലെ ജനപ്രതതിനതിധതികൾ, ഉക്ദ്യാഗസ്ഥർ, 
�െതിസ്ഥതിതതി പ്രവൃത്കർ എന്നതിവർ ഈ ക്ശ്ഷ്ഠ
മായ പ്രവൃത്തി ക്നെതിൽ കാണാൻ എത്തി. മറ്റ് 
ഹെതിതകർമ്ക്സന അംഗങ്ങളും കൂട്മായതി 
ഇവതിലെ എത്തി. ക്കാഴതിക്കോെ് ജതില്ാകളക്ടർ 
യു.വതി.ക്ജാസ്  ക്നെതിലട്ത്തി ഹെതിതകർമ്ക്സന
ലയ അഭതിനന്ദതിച്ചു.

ലറാഡ് പ്രവൃത്ത്കക്് പ്ാസ്റ്കക്്
തക്ദേശസ്യംഭെണ സ്ഥാ�നങ്ങളതിലെ 

ക്റാഡ് പ്രവൃത്തികളതിൽ പ്ാസ്റതിക് ല�ാെതിച്ത് 
കൂെതി ക്ചർത്് ക്റാഡ് ൊറ് ലചയ്ണം എന്നു വന്ന
ക്താലെ പ്ാസ്റതിക് ല�ാെതിക്കുന്ന യൂണതിറ്റുകൾകേ് 
നല് കാെം സമാഗതമായതി. മെപ്പുറം, കണ്ണൂർ,
ക്കാഴതിക്കോെ് എന്നീ ജതില്കളതിലെ മതികേ തക്ദേശ 

പ്ാസ്റികച് നിർമ്മാർജ്ജന 
പ്വർത്നങ്ളില് 
സക്ിയമായിരുന്ന 
അഴിയൂരിനച് നവ 
ഊർജ്ജപം ലഭിച്തച് ക്ലീൻ 
ശകരള കമ്പനിയുട� 
സഹായപം ലഭിച്തിനച് 
ശേഷമാണച്. അഴിയൂരി
ടല ടരെഡിപംഗച് യൂണിറ്ി
ടന ക്ലീൻ ശകരള 
കമ്പനിയുട� കളക്ഷൻ 
ടസറെറായി അപംഗീകരി
ച്ചു.ൈനങ്ളില് 
അവശബാധപം സൃഷ്ിച്ച് 
ടമമ്പർ  മാരുട� 
പിന്തുണയുപം സഹായവപം 
ഉറപ്ച് വരുത്ിയാണച്  
ഈ മഹിതമായ പ്വർ
ത്നപം സപംഘ�ിപ്ിച്തച്.

ക്കാഴതിക്കോെ് ജതില്ാകളക്ടര് യു.വതി. ക്ജാസ് 
ലഷ്രഡതിംഗ് യൂണതിറ്റ് സന്ദര്ശതിക്കുന്നു.

31പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  ജൂലൈ 2018



ജലിംഗ്കക നയൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ് നങ്ങൾ 
ചർച്ച ടചയ്ാൻ ക്കലയ്കൽ ശ്കല്പശാല

കെംഗതിക നയൂന�ക്ഷങ്ങളുലെ ആവശ്യങ്ങളും അവകാശങ്ങ
ളും സംസ്ഥാനലത് തക്ദേശസ്യംഭെണസ്ഥാ�നങ്ങളതിലെ �ദ്ധ
തതികളതിൽ ഉൾലപടുത്ാനും അവക്ബാധം സൃഷ്ടതികോനും കതിെ 
െണ്ടു ദതിവസലത് ശതില്പശാെ സംഘെതിപതിച്ചു. മാനവ കവവതിധ്യ 
സൗഹൃദ �ഞ്ായത്തുകളുലെ നതിർമ്തിതതികോയതി ലസറെർ ക്ഫാർ 
ലഡവെ�് ലമറെ് സ്റഡീസ് തയ്ാറാകേതിയ ക്െഖയും ശതില്പശാെ 
ചർച് ലചയ്തു.   കെംഗതിക നയൂന�ക്ഷങ്ങളും വതിദഗ്ദ്ധരുമാണ് ശതി
ല്പശാെയതിൽ �ലങ്ടുത്ത്.  നൂറ്റാണ്ടുകളായതി �ീഡനം അനുഭ
വതിച്ചുലകാണ്ടതിെതിക്കുന്ന ഈ വതിഭാഗലത് മുഖ്യ ധാെയതിക്െക്കു 
ലകാണ്ടുവൊനാണ് കതിെ െക്ഷ്യമതിടുന്നത്. എല്ാ അവകാശങ്ങളും 
നതിക്ഷധതികേലപട്  ഇക്കൂട്െതിൽ പ്രധാനലപട് വതിഭാഗമായ ട്രാൻ
സ് ലജറെർ ഇറെർ ലസക് സ്(െതി.ജതി.ഐ) വതിഭാഗലത് അംഗീക
െതിച്ചുലകാണ്ട് സംസ്ഥാന സർകോർ  ക്�ാളതിസതി നെപതിൊകേതിവ
രുന്നു. ഈ സാഹചെ്യത്തിൊണ് കെംഗതിക-െതിംഗത് 
നയൂന�ക്ഷങ്ങലള കൂെതി ഉൾലകോള്ളതിച്ചുലകാണ്ട് ഈ വതിഭാഗങ്ങളു

ലെ ആവശ്യങ്ങലള തക്ദേശസ്യംഭെണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളതിൽ ഉൾ
ലപടുത്ാൻ ശ്മതിക്കുന്നത്.
 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് ടസ്ട്ടറ്കമാർക്് 
ഐ.എസ്.ഒ പര്കശീലനിം

തൃശ്ശൂർ ജതില്യതിലെ മുഴുവൻ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തുകളും ഐ.എസ്.ഒ 
നതിെവാെതിത്തിക്െക്കു ഉയർത്തുന്നതതിനുള്ള ഏകദതിന �െതിശീെനം 
കതിെയതിൽ സംഘെതിപതിച്ചു. ജതില്യതിലെ എല്ാ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് 
ലസക്ട്റതിമാരും ഓഡതിറ്റ് സൂപർ കവസർമാരുമാണ് �െതിശീെന 
�െതി�ാെതിയതിൽ �ലങ്ടുത്ത്. ജതില്യതിലെ 86 ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തു 
കളതിൽ ഇരു�ലതണ്ത്തിനു മാത്രക്മ ഐ.എസ്.ഒ സർട്തിഫതിക്കേ
ഷൻ ക്നൊൻ കഴതിഞ്തിട്ടുള്ളൂ. 2018-19 വർഷത്തിൽ തലന്ന അവ
ക്ശഷതിക്കുന്ന ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തുകൾ, കതിെയുക്െയും �ഞ്ായത്് 
വകപതിലറെയും ക്നതൃത്ത്തിൽ ഐ.എസ്.ഒ സർട്തിഫതിക്കേഷൻ 
ക്നടുവാനാണുക്ദേശതിക്കുന്നത്. �ഞ്ായത്തുകളുലെ 2018-19 
വാർഷതിക �ദ്ധതതി,  മഴകോെ ആക്ൊഗ്യ ജാഗ്താ�െതി�ാെതി, ക
െതിശ്തിക നതികതതി �തിെതിവ്, �ഞ്ായത്തുകളതില് ക്സാഫ്റ് ലവയർ 
വതിന്യാസം എന്നതിവ സംബന്തിച്് അവക്ൊകനവം നെത്തി. 
�ദ്ധതതി പ്രവർത്നങ്ങളതിലം നതികതതി �തിെതിവതിലം കഴതിഞ് സാ
മ്പത്തിക വർഷം മതികവ പുെർത്തിയ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തുകലള 
അനുക്മാദതിച്ചു.

സമഗ്വ്കകസനത്ത്കനു പത്ത് മ്കഷനുകളുമായ്ക 
ലതാളൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്ത്

സുസ്ഥതിെവതികസന�ദ്ധതതി ശാസ്തീയമായതി ആവതിഷ് കേെതിച്ചു 
നെപാക്കുന്ന ഗ്ാമ�ഞ്ായത്ായതി മാറാൻ ക്താളൂർ ഗ്ാമ�ഞ്ാ
യത്തിലറെ ശ്മം. സംസ്ഥാന സർകോെതിലറെ നാലമതിഷനുകൾക്കു 
പുറലമ �ത്തു മതിഷനുകൾ കൂെതി ഏലറ്റടുത്തു നെപാകോനാണ് 
�ഞ്ായത്് െക്ഷ്യമതിടുന്നത്. ഇതുമായതി ബന്ലപട്് ഗ്ാമ�ഞ്ാ

യത്തുകളതിലെ ജനപ്രതതിനതിധതികൾ
ക്കും ഉക്ദ്യാഗസ്ഥർക്കും കതിെയതിൽ 
ഏകദതിന �െതിശീെനം സംഘെതിപതി
ച്ചു. ആസൂത്രണസമതിതതി അംഗങ്ങൾ, 
നതിർവഹണ ഉക്ദ്യാഗസ്ഥർ, സതി.
ഡതി.എസ് ലമമ്പർമാർ, ക്കാർഡതി
ക്നറ്റർമാർ എന്നതിവൊണ് �െതിശീ
െനത്തിൽ �ലങ്ടുത്ത്.

നന്, ഹെതിതസമൃദ്ധതി, ഭക്ഷ്യസ
മൃദ്ധതി, ഹെതിതശ്ീ, ഗ്ീൻ ക്താളൂർ
-ക്ീൻ ക്താളൂർ, ഗ്ാമല�ാെതി, മുത്
ശ്തിമാവം മാമ്പഴക്കൂട്ങ്ങളും  
നന്യുലെ നാട്ടുവീഥതികൾ, നാട്റതിവ്, 
നമ്ൾ മുക്ന്നാട്്, എന്നതിവയാണ് 
�ത്തു മതിഷനുകൾ. �ത്തു മതിഷനു
കൾക്കുക്വണ്ടതി പ്രക്ത്യകം പ്രക്ത്യ

കെംഗതിക നയൂന�ക്ഷങ്ങളുലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച് ലചയ്ാൻ കതിെയതിൽ 
സംഘെതിപതിച് ദ്തിദതിന ശതില്പശാെ

തൃശ്ശൂർ ജതില്യതിലെ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്് ലസക്ട്റതിമാരുലെ ഏകദതിന �െതിശീെന�െതി�ാെതി കതിെയതിൽ 
�ഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ �തി.ക്മെതിക്കുട്തി ഐ.എ.എസ് ഉദ്ഘാെനം ലചയ്യുന്നു

32 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജൂലൈ 2018

കില ന്യൂസ്

32



കം തയ്ാറാകേതിയ ക്ൊക്ഗാകൾ കതിെ ഡയറക്ടർ പ്രകാശനം 
ലചയ്തു. നെപാകോൻ ക്�ാകന്ന വതികസന�ദ്ധതതികളുലെ കർമ്�
ദ്ധതതി ജനസമക്ഷം അവതെതിപതിച്ാണ് നതിർവഹണത്തിക്െക്കു 
കെക്കുക.
സിംസ്ാനത്ത് ചൂട കൂടിം;
പശ്്കമതീരത്ത് മഴ കുറയുിം

സംസ്ഥാനത്് ചൂെതിലറെ ക്താത് 2050 ആകക്മ്പാക്ഴക്കും 2 
ഡതിഗ്തി കണ്ട് വർദ്ധതിക്കുലമന്നു ബംഗളൂരുവതിലെ നാഷ്ണൽ ഡയറതി 
ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്തിലെ സീനതിയർ സയറെതിസ്റ് ക്ഡാ. എ. മുകന്ദ് �റഞ്ഞു. 
�ശ്തിമഘട്ത്തിൽ ഇതതിലറെ വർദ്ധന 2 മുതൽ 4.5 ഡതിഗ്തിവലെയാ
യതിെതിക്കും. �ശ്തിമതീെങ്ങളതിൽ മഴയുലെ െഭ്യതയും കറയും. കാ
ൊവസ്ഥാവ്യതതിയാനവമായതി ബന്ലപട്് കതിെ സംഘെതിപതിച്  
മൃഗ�െതി�ാെനവം ക്ഷീെവതികസനവം എന്ന വതിഷയലത്ക്കുറതിച്ചു
ള്ള ഏകദതിന ശതില്പശാെയതിൽ സംസാെതിക്കുകയായതിരുന്നു 
അക്ദേഹം. ഇന്ത്യയതിൽ ഏഴു ക്കാെതി കടുംബങ്ങൾ ഒരു �ശുവതിലന
ക്യാ ഒരു എരുമലയക്യാ വളർത്തുന്നവൊലണന്ന് അക്ദേഹം 
�റഞ്ഞു.

വതിവതിധ ജതില്കളതിൽനതിന്നുള്ള  തക്ദേശസ്ഥാ�നങ്ങളതിലെ മൃഗ
�െതി�ാെനവം ക്ഷീെവതികസനവമായതി ബന്ലപട് വർകേതിംഗ് 
ഗ്രൂപ് കൺവീനർമാർ, ലചയർക്�ഴ് സൺമാർ, ലവറ്ററതിനറതി ക്ഡാ
ക്ടർമാർ, ഡയറതി ലഡവെ�് ലമറെ് ഓഫീസർമാർ എന്നതിവൊണ് 
ശതില്പശാെയതിൽ �ലങ്ടുത്ത്.

ക്വനെതിലെ അതയുഷ്ണവം താ�കോറ്റും ജീവതിതത്തിലറെ വതിവതിധ 

ക്മഖെകളതിൽ ഏൽപതിക്കുന്ന 
ആഘാതങ്ങലള ക്നെതിടുന്നതതിനു  
തക്ദേശസ്ഥാ�നങ്ങലള സജ്ജൊ
കോനാണ് ശതില്പശാെ.  
ആക്ൊഗ്യം, കൃഷതി, മൃഗസംെക്ഷ
ണം തുെങ്ങതിയ ക്മഖെകളതിൊ
ണ് ക്വനെതിലറെ ലകടുതതികക്ളലറ
യും. ഇവലയക്കുറതിച്ചു മനസ്തിൊ 
കേതി  തക്ദേശസ്ഥാ�നങ്ങളുലെ 
തുെർപ്രവർത്നങ്ങൾ ലമച്ലപ
ടുത്തുകയാണ് ശതില്പശാെയുലെ 

െക്ഷ്യം. കാൊവസ്ഥാവ്യതതിയാനവം തക്ദേശസ്ഥാ�നങ്ങളും 
എന്ന വതിഷയലത് അെതിസ്ഥാനമാകേതി  കതിെ നെത്തുന്ന ലസമതി
നാറുകളുലെയും ശതില്പശാെകളുലെയും �െമ്പെയതിലെ മൂന്നാമലത് 
�െതി�ാെതിയാണതിത്

തമ്കഴ് നാട്ട്കൽന്കന്നുള്ള ഉലദ്യാഗസ്സിംഘിം ക്കലയ്കൽ
ക്കെളത്തിലെ �ഞ്ായത്് ൊജ് സംവതിധാനലത്ക്കുറതിച്ചും 

അതതിലറെ പ്രവർത്നങ്ങലള സംബന്തിച്ചും കൂടുതൽ മനസ്തിൊ
ക്കുന്നതതിനു തമതിഴ് നാട്തിൽനതിന്നുള്ള ഉക്ദ്യാഗസ്ഥസംഘം  നാല 
ദതിവസലത് സന്ദർശനത്തിനു കതിെയതിലെത്തി. തമതിഴ് നാട്തിലെ 
ഗ്ാമവതികസന ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്തിലെ ഫാകേൽറ്റതികളും �ഞ്ായത്തു 
വകപതിലെ അസതിസ്ററെ് ഡയറക്ടർമാരുമെങ്ങുന്ന സംഘത്തിൽ 29 
ക്�രുണ്ടായതിരുന്നു. ക്കെളത്തിലെ ജനാധതി�ത്യ അധതികാെവതിക്ക
ന്ദീകെണം, �ഞ്ായത്് സ്ഥാ�നങ്ങളതിലെ ധനവതിക്കന്ദീകെ
ണം, �ഞ്ായത്തുകളതിക്െക്കു വതിട്ടുകതിട്തിയ സ്ഥാ�നങ്ങളുലെ പ്ര
വർത്നം, �ങ്ാളതിത് ആസൂത്രണം, കടുംബശ്ീയുലെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ, ബാെസൗഹൃദ തക്ദേശഭെണം തുെങ്ങതിയ വതിഷ
യങ്ങളതിൊയതിരുന്നു �െതിശീെനം. 

ക്കലയ്കൽ വ്യത്യസ്തതരിം മുളകളുടെ 
ലശഖരിം ഒരുക്കുന്നു

ക്കെള വനഗക്വഷണ സ്ഥാ�നത്തിലറെ ക്മൽക്നാട്ത്തിൽ 
കതിെ കാമ്പസതിൽ വ്യത്യസ്തതെം മുളകളുലെ ക്ശഖെം ഒരുക്കുന്നു. 

കതിെയതിൽ �െതിശീെനത്തിലനത്തുന്ന ജന
പ്രതതിനതിധതികൾക്കും ഉക്ദ്യാഗസ്ഥർക്കും 
കർഷകർക്കും ഇന്ത്യയതിലെ വതിവതിധ തെം 
മുളകലള അടുത്റതിയാനുള്ള അവസെലമാ
രുക്കുകയാണ് െക്ഷ്യലമന്ന് കതിെ ഡയറ
ക്ടർ ക്ഡാ. ക്ജായ് ഇളമൺ �റഞ്ഞു. 
ക്കെള കൊമണ്ഡെത്തിലം ക്കെള 
ക്�ാെീസ് അകോദമതിയതിലം ഇത്െം പ്ര
വർത്ന ങ്ങൾക്കു ഉെൻ തുെകേമതിടുലമന്നു 
ക്കെള ശാസ്ത സാക്ങ്തതിക �െതിസ്ഥതിതതി 
കൗൺസതിൽ ലമമ്പർ ലസക്ട്റതിയും ലക. 
എഫ്.ആർ.ഐ ഡയറക്ടറുമായ ക്ഡാ.
എസ്. പ്രദീ�് കമാർ അറതിയതിച്ചു. ക്ഡാ. 
എ.വതി. െഘു �ദ്ധതതികൾക്കു ക്നതൃത്ം 
നൽകം.നാലദതിവസലത് സന്ദർശനത്തിനു കതിെയതിലെത്തിയ തമതിഴ് നാട്തിലെ ഉക്ദ്യാഗസ്ഥസംഘത്തിനു  

സംഘെതിപതിച് �െതിശീെന �െതി�ാെതി.

ക്താളൂർ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിലെ ജനപ്രതതിനതിധതികൾക്കും ഉക്ദ്യാഗസ്ഥർക്കും കതിെയതിൽ സംഘെതിപതിച് 
ഏകദതിന�െതിശീെനം
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എല്ാവർക്കും എക്പാലഴങ്തിലം കളതിക്െകന്ന 
അനുഭവമാണ് മഴ. ക്വനൽച്ചൂെതിൽ, കാത്തി

രുന്ന് കാത്തിരുന്ന് വർഷം എത്തുക്മ്പാൾ, 
നമ്മുലെ കട്തികൾ സ് കൂളതിൽ ക്�ായതിത്തുെങ്ങു
ക്മ്പാൾ നാം അറതിയാലത നമ്മുലെ വീട്തിക്െകേ് 
അതതിഥതിയാലയത്തുന്ന ഒരു�തിെതി ക്ൊഗങ്ങളുമു
ണ്ട്. നാം കരുതക്ൊലെ ക്നെതിട്ാൽ, ഒരു വെതിയ 
�െതിധതിവലെ തെഞ്ഞു നതിർത്ാവന്ന വലതും 
ലചറുതുമായ �െവതിധ ക്ൊഗങ്ങൾ. 

തക്ദേശ സ്ഥാ�നങ്ങളുലെയും ആക്ൊഗ്യ വക
പതിലറെയും ക്നതൃത്ത്തില് മഴകോെപൂർവ്വ ശുചീ
കെണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെന്നുവരുന്നുലണ്ടങ്തി
ലം ജനങ്ങലളല്ാം പ്രതതിക്ൊധത്തിലൂന്നതി 
ജാഗരൂകൊയതി വർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങ
ലള ആക്ൊഗ്യ�െമായ ജീവതിതെീതതികളതിക്െകേ് 
ലകാണ്ടുവൊൻ എന്തുലകാണ്ടും പ്രാപ്തിയുള്ളത് 
അവക്ൊെ് അടുത്തിെ�ഴകതി, അവരുലെ പ്രശ് ന
ങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും �െതിഗണതിച്്, അവലെ 
മുന്നതിൽ നതിന്ന് നയതിച്്, അവരുലെ ജീവതിതം സു
ഗമമാക്കുന്ന തക്ദേശസ്യംഭെണ സ്ഥാ�നങ്ങൾ
കോണ്. വാർഡുതെ പ്രവർത്നങ്ങളതി ലൂലെ 
മഴകോെ ക്ൊഗ അവക്ബാധവം പ്രതതിക്ൊധ 
മാർഗ്ങ്ങളും ജനങ്ങളതിലെത്തികോനായാൽ 
�നതിച്ചൂെതിൽ നതിന്ന് അകലന്നത് ഒരു നാെ് തലന്ന
യാണ്. ആക്ൊഗ്യ പ്രവർത്കരും ആശ പ്രവർ
ത്കരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്കരും നാട്ടുകാരും 
ഒത്തുക്ചർന്ന് പ്രതതിക്ൊധം തീർക്കുക്മ്പാൾ മഴ
കോെം ആക്ൊഗ്യക്ത്ാലെ ആസ്ദതികോൻ 
നമുക്കും നമ്മുലെ കഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സാധതിക്കും. 

ജെക്ദാഷപനതിയും മെമ്പനതിയും ലഡങ്തിപ
നതിയും മഞ്പതിത്വം എല്ാം ഉൾലപടുന്ന മഴ
കോെ ക്ൊഗങ്ങലള നമുകേ് ല�ാതുവായതി മൂന്ന് 
തെങ്ങളായതി തതിെതികോം.

4വായുജന്യ ക്ൊഗങ്ങൾ
4ജെ ഭക്ഷണ ജന്യക്ൊഗങ്ങൾ
4ജന്തു ജന്യക്ൊഗങ്ങൾ

വായുൈന്യ ലരാഗങ്ങൾ
മഴകോെക്ത്ാെനുബന്തിച്് അന്തെീക്ഷ 

താ�വ്യതതിയാനങ്ങളും മറ്റും കാെണം നമ്തിൽ 
നലല്ാരു ശതമാനത്തിനും വരുന്ന ജെക്ദാഷപ
നതി; ഇൻഫ് ളുവൻസ (Influenza) എന്ന് 
ല�ാതുവായ ശാസ്തനാമത്തിൽ അറതിയലപടുന്ന 
�ക്ഷതി�നതി, �ന്നതി�നതി, H1N1- എന്നതിങ്ങലന 
നമുകേ് �െതിചതിതമായ �െതെം കവറൽ 
�നതികൾ; ലതാണ്ടക്വദന, �ഴുപ് / കഫം എന്നീ 
െക്ഷണങ്ങക്ളാടുകൂെതി �െതെം ബാക്ടീെതിയകൾ 
ഉണ്ടാക്കുന്ന വതിവതിധതെം അണുബാധകൾ, നയു
ക്മാണതിയ, ഡതിഫ്ീെതിയ- ഇവലയല്ാം വായുജന്യ
ക്ൊഗങ്ങളുലെ ഗണത്തിൽലപടും. ലകാച്ചുകട്തി

കൾക്കും വക്യാജനങ്ങൾക്കും പ്രക്മഹം, കെൾ, 
വൃകേക്ൊഗങ്ങൾ, ശ്ാസക്കാശ സംബന്മായ 
ക്ൊഗങ്ങൾ (ആസ്ത്മ, COPD) ഉള്ളവർക്കും ക്മൽ
പറഞ് അണുബാധകൾ എളുപത്തിൽ വൊനും 
അതു ഗുരുതെമാകാനും സാധ്യത ഏലറയുണ്ട്. 
ക്ൊഗപ്രതതിക്ൊധക്ശഷതി ഇക്കൂട്െതിൽ താെത
ക്മ്യന കറവാണ് എന്നത് തലന്ന കാെണം. 
തണുത് നനുത് കാൊവസ്ഥ ഇതതിന് എല്ാ 
സൗകെ്യങ്ങളും ലചയ്തുലകാടുക്കുന്നു താനും. ഒരു 
ഡതിഗ്തി ലസൽഷ്യസതിലെ കറവക്�ാലം നാെ് 
ശതമാനക്ത്ാളം ശ്ാസക്കാശ ക്ൊഗങ്ങളുലെ 
വർധനവതിന് കാെണമാകന്നു എന്ന് �ഠനങ്ങൾ 
സൂചതിപതിക്കുന്നു.

ൈല-ഭക്ഷണ ൈന്യലരാഗങ്ങൾ
വയറതിളകേം, ഛർദേതി തുെങ്ങതിയ അസ്ാസ്ഥ്യ

ങ്ങൾ �നതിക്യാടു കൂെതിക്യാ അല്ാലതക്യാ വരു
ന്നത് മുഖ്യ�ങ്ം അശുദ്ധമായ ജെത്തിക്ൊ ഭക്ഷ
ണത്തിക്ൊ അെങ്ങതിയതിെതിക്കുന്ന അണുകേളാ 
ൊണ്. ക്റാട് കവറസ്, ക്കാളറ, കെക്ഫായതിഡ് 
എന്നതിവ ഇവയതിൽ ചതിെത് മാത്രം. മഴകോെത്് 
�െയതിെത്തുനതിന്നും ഒഴുകതി വരുന്ന �െതെത്തില
ള്ള മാെതിന്യം ലകാണ്ട് നമ്മുലെ ജെക്രോതസ്് 
മെതിനമാകന്നു. അതുലകാണ്ടു തലന്ന, ഇത്െം 
സാംക്മതിക ക്ൊഗങ്ങളുലെ ക്താത് മഴകോെത്് 
വളലെ കൂടുതൊണ്. ജൂൺ- ജൂകെ മാസങ്ങളതി
ലെ കാെവർഷമാകലട്, ഒക്ക്ടാബർ-നവംബർ 
മാസങ്ങളതിലെ തുൊവർഷമാകലട്, ഈ പ്രവണ
തയ്ക് ഒരു വ്യത്യാസവമതിലല്ന്ന് ആക്ൊഗ്യവകപതി
ലറെ കണക്കുകൾ വ്യത്യമാക്കുന്നു. 

ഇതതിനു പുറലമയാണ് വർദ്ധതിച്ചു വരുന്ന മഞ്
പതിത്ം ക്�ാലള്ള സാംക്മതിക ക്ൊഗങ്ങൾ. 
ഇതതിലറെ ഒരു പ്രധാന കാെണമായ ലഹപകറ്റ
റ്റതിസ് ബതി കവറസുകൾ ശെീെദ്ാവകങ്ങളതിലൂലെ 
�കരുക്മ്പാൾ, ലഹപകറ്ററ്റതിസ് എ കവറസുകൾ 
വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണത്തിലൂലെയും ലവള്ള
ത്തിലൂലെയുമാണ് �കരുന്നത്. ക്മൽപറഞ് 
അസ്സ്ഥതകൾകേ് പുറലമ കെളതിലന ബാധതിക്കു
ലമന്നതാണ് ഇതതിലറെ സവതിക്ശഷത. 

ൈന്തുൈന്യലരാഗങ്ങൾ
കഴതിഞ് വർഷങ്ങളതിൽ നമ്മുലെ നാെതിലന 

ഏറ്റവം അെട്തിയ �കർച്വ്യാധതി ഡങ്തിപനതി 
ആലണന്ന് നതിസ്ംശയം �റയാം. ഈഡതിസ് 
ലകാതുകകൾ �െത്തുന്ന ഈ ക്ൊഗം കഴതിഞ് 
വർഷം (2017) മാത്രം ഇരു�ത്തിെണ്ടായതിെ
ക്ത്ാളം ക്�ലെ ബാധതിച്ചു എന്നാണ് സർകോർ 
ആശു�ത്രതികളതിൽ നതിന്ന് മാത്രമുള്ള കണകേ്. 
�ക്ത്ാ ഇരു�ക്താ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് 
അധതികം ആരും ക്കട്തിട്ടുക്�ാലമതില്ാത് ഈ 

മുന്കസ്കപ്ൽ ലകാർപ്ലറഷനുകള്കൽ പ്രലത്യക ഓഡ്കറ്റ്
 തക്ദേശസ്യംഭെണ സ്ഥാ�നങ്ങൾ ലകട്തിെ നതിർമ്ാണ 

അക്�ക്ഷകളതിൽ സമയബന്തിതമായതി നെ�െതി പൂർത്ീകെതിക്കുന്ന 
തതിനും മാെതിന്യ സംസ് കെണപ്രവർത്നങ്ങൾ ഫെപ്രദമായതി 
നെപാക്കുന്നതതിനും ക്വണ്ടതി സർകോർ നൽകതിയതിരുന്ന നതിർക്ദേശം 
യഥാവതിധതി �ാെതികേലപടുന്നുക്ണ്ടാ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ാനുളള 
നെ�െതികളുലെ ആദ്യഘട്മായതി സംസ്ഥാനലത് ആറ് മുനതിസതിപൽ 
ക്കാർപക്റഷനുകളതിലം ക്മഖെ ല�ർക്ഫാമൻസ് ഓഡതിറ്റ് വതിഭാഗം 
പ്രക്ത്യക ഓഡതിറ്റ് നെത്തി 2018 ജൂകെ 24 ന് സമാഹൃത റതിക്പാർ
ട്് സർകോെതിന് സമർപതിക്കുന്നതതിന് നതിർക്ദേശം പുറലപടുവതിച്് 
ഉത്െവായതി.

(സ.ഉ.(സാധാ)നം. 1898/2018/തസ്ഭവ,  തീയതതി 10.07.2018)
ടപൻഷൻ - പുത്കയ അലപക്ഷകൾക്് ഡാറ്റാ എൻട്്ക 
അനുവദ്കച്ചു

 നതിെവതിലളള സാമൂഹ്യസുെക്ഷാ ല�ൻഷൻ 
ഗുണക്ഭാക്ാകേളുലെ വതിവെങ്ങൾ മഹതിളാപ്രധാൻ/എസ്.എ.എസ് 
ഏജന്റുമാർ മുക്ഖന �െതിക്ശാധതിക്കുന്നതതിനും പുതതിയ അക്�ക്ഷ
കൾ ഡാറ്റാ എൻട്രതി ലചയ്യുന്നതതിനും അനുമതതി നൽകതിയും ചതിെ 
അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂെതി ഉൾലപടുത്തിയും ഉത്െവ് പുറ
ലപടുവതിച്ചു.

(സ.ഉ.(എം.എസ്)നം. 241/2018/ധന,  തീയതതി 06.07.2018)

ടപൻഷൻ - ടതറ്റായ്ക സസ് ടപൻഡ് ടചയ്ടപ്ട്ടവടര 
പുനഃസ്ാപ്കക്ാിം  

 തക്ദേശസ്യംഭെണ സ്ഥാ�നങ്ങൾ ലതറ്റായതി സസ് ല�ൻഡ് 
ലചയ്  സാമൂഹ്യസുെക്ഷാ ല�ൻഷൻ ഗുണക്ഭാക്ാകേളുലെ 
ല�ൻഷൻ പുന:സ്ഥാ�തിച്ചു നൽകന്നതതിക്െകേ് നതിർക്ദേശങ്ങൾ 
പുറലപടുവതിച്് ഉത്െവായതി. 

(സ.ഉ.(കക)നം. 233/2018/ധന,  തീയതതി 27.06.2018)

ജലെ് - ഒനാിം ഗഡു ജൂജല 31 നകിം  
 കെഫ് മതിഷൻ �ദ്ധതതിയതിൽ തക്ദേശസ്യംഭെണ സ്ഥാ�ന

ങ്ങൾ ലതെലഞ്ടുത് അർഹതലപട് ഭൂമതിയുളള ഭവനെഹതിതൊയ 
എല്ാ ഗുണക്ഭാക്ാകേൾക്കും ഭവനനതിർമ്ാണ അനുമതതി�ത്രം 
നൽകതി ഭവനനതിർമ്ാണത്തിനുളള ആദ്യ ഗഡു സാമ്പത്തിക 
സഹായ വതിതെണം ജൂകെ 31 നകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാലണന്ന് 

നതിർക്ദേശതിച്് സർക്കുെർ പുറലപടുവതിച്ചു. കൂൊലത ഭൂമതിയുളള ഭവന
െഹതിതരുലെ പ്രശ് നം പൂർണ്മായതി �െതിഹെതികോനാവന്ന തക്ദേശ
സ്യംഭെണ സ്ഥാ�നങ്ങളതിൽ ഭൂെഹതിത-ഭവനെഹതിതരുലെ ഭവന 
നതിർമ്ാണം  കൂെതി ആെംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള നതിർക്ദേശങ്ങളും പുറലപ
ടുവതിച്ചു. 

(സർക്കുെർ നം. 416/ഡതി.ബതി1/2018/തസ്ഭവ,  തീയതതി 
26.06.2018)
ലകാെത്ക സമൻസ് ധ്കക്ര്കച്ചാൽ നെപെ്ക  

തക്ദേശസ്യംഭെണ സ്ഥാ�നങ്ങലള എതതിർകക്ഷതിയാകേതി 
കഹക്കോെതതിയതിൽ ഫയൽ ലചയ്തിട്ടുളള ക്കസുകളതിൽ, ക്കാെതതി
യതിൽ ഹാജൊകാനുളള സമ്ൻസ് െഭതിച് ക്ശഷവം ഹാജൊകാ
ത് തക്ദേശസ്യംഭെണ സ്ഥാ�നങ്ങളതിലെ ലസക്ട്റതിമാർലകേ
തതിലെ വകപ്പുതെ ശതിക്ഷാനെ�െതികൾ സ്ീകെതിക്കുന്നതതിന് 
നതിർക്ദേശം നൽകതി സർക്കുെർ പുറലപടുവതിച്ചു.

 (സർക്കുെർ നം. 358/ഡതി.എ2/2018/തസ്ഭവ,  തീയതതി 
02.07.2018)

ലഡാക്ടർമാടര ന്കയമ്കക്കുനത്കന് ന്കർലദേശിം 
പുറടപ്ടവ്കച്ചു  

 സംസ്ഥാനലത് പ്രാഥമതികാക്ൊഗ്യ ക്കന്ദം, കമ്യൂണതിറ്റതി 
ലഹൽത്് ലസറെർ എന്നതിവതിെങ്ങളതിലെ ഉച് കഴതിഞ്ഞുളള പ്രവർ
ത്നത്തിന് ക്ഡാക്ടർമാർ, �ാൊ ലമഡതികേൽ സ്റാഫ് എന്നതിവലെ 
നതിയമതിക്കുന്നതതിന് നതിർക്ദേശങ്ങൾ നൽകതി സർക്കുെർ പുറലപടു
വതിച്ചു. 

(സർക്കുെർ നം. 210/ഡതി ബതി 2/18/തസ്ഭവ,  തീയതതി 
02.07.2018)

അനധ്കകൃത ന്കർമാണിം ് മവത്കര്കക്കുനത്കനുളള 
സമയപര്കധ്ക നീട്ട്ക

 അനധതികൃത നതിർമ്ാണം റഗുെകറസ് ലചയ്യുന്നതതിനുളള 
അക്�ക്ഷ സമർപതിക്കുന്നതതിനുളള സമയ�െതിധതി 2018 നവംബർ 
16 വലെ ദീർഘതിപതിച്് ബന്ലപട് ചട്ങ്ങളതിൽ ക്ഭദഗതതി വരുത്തി.

(വാെ്യം 7, നമ്പർ 1661, SRO 422/2018, തീയതതി 22.06.2018, 
 വാെ്യം 7, നമ്പർ 1662,  SRO 423/2018, തീയതതി 22.06.2018) 
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പകെെമിന്ന് കദവത്ിപറെ സ്വന്ും നാടലെ,  
പലെക്് പബാർഡകളുപട നാടാണ്. കാലും 

കനിഞ്ഞു നൽകിയ പ്രകൃതിഭുംഗിക്കുപമൽ കാഴ്ച
യ്ക് മറയിട് പബാർഡകപെ പകാണ്ട് നിറഞ്ഞ 
നാട്. ഒരുകാലത്് വിെണി മാത്ും കയ്ാെിയി
രുന്ന ഈ െെസ്യപബാർഡകൾക്ക് ഇന്ന് ആവ
ശ്യക്കാപെപറയാണ്. ൊഷ്ടീയക്കാരുും  ആൊധനാ
ലയങ്ങളുും സാുംസ്കാെിക സ്ാെനങ്ങളുും  
വിപശഷങ്ങൾ പൊതു�നങ്ങപെ അറിയിക്കാൻ,  
അവരുപട ശ്രദ്ധ െിടിച്ചുെറ്ാൻ െെ്ൊഗത 
സുംവിധാനങ്ങൾ വിട്് പലെക്് സുംസ്കാെത്ിപല
ക്ക് തിെിഞ്ഞപപൊഴാണ്  നാടാപക െെസ്യ
പബാർഡകപെ പകാണ്ട് നിറഞ്ഞത്.  ഇന്ന് 
െത്ാും ക്ൊസിൽ എ പ്സ് കിട്ിയവർ മാത്മ
ലെ െന്തണ്ടിൽ ബി കിട്ിയവനുും െി എസ് സി 
െെീക്യിൽ �യിച്് ക്ലർക്കായവനുും പലെക്് 
പബാർഡകെിൽ  സ്ാനും െിടിച്് കവലകെിൽ 
തൂങ്ങുന്നത് കാണുപ്ാൾ പലെക്് എന്ന പ്ാസ്റിക് 
െെസ്യപെലക നപമ് എന്തുമാത്ും സ്വാധീനിച്ി
ട്ടുപണ്ടന്ന് മനസിലാക്കാും.

വർണങ്ങൾപകാണ്ടുും കവവിധ്യുംപകാണ്ടുും 
അക്െപപൊലിമപകാണ്ടുും ദൃശ്യൊരുതപകാണ്ടുും 
നമ്മുപട കാഴ്ചപയ മറച്ചുപകാണ്ട് ഉയർന്നുനിൽക്കു
ന്ന ഈ െെസ്യപെലകകൾ വിെണിക്ക് അനി
വാെ്യമായിെിക്കാും. െപക് ഇത്െും പ്ാസ്റിക് 
പബാർഡകൾ പകെെത്ിപറെ കാഴ്ചപയ മറയ്ക്കുക 
മാത്മലെ മണ്ണിപന നശിപെിക്കുകയും െെിസെ
പത് മലിനമാക്കുകയും പെയ്യുന്നു എന്ന സത്യും  
നാമറിയന്നിലെ.

പൂർണതപകാണ്ടുും വശ്യതപകാണ്ടുും പതെി
മയാർന്ന മുദ്ണുംപകാണ്ടുും കച്വടക്കാരുപട 
പ്രിയപെട്തായി മാറിയ ഈ പലെക്് സുംസ്കാെ
ത്ിന് വലിപയാരു െെിത്മിലെ എന്നതാണ് 
സത്യും. എന്നാൽ �ന്ുംപകാണ്ട് തപന്ന പ്രശ
സ്ിയിപലക്കുയർന്ന ഈ െെസ്യപബാർഡകൾ
ക്ക് ഇനിയും നിയന്തണും പകാണ്ടുവന്നിപലെ
ങ്ിൽ പകെെും പലെക്് പബാർഡകളുപട കാഴ്ചബും
ഗ്ാവായി മാറുും എന്ന കാെ്യത്ിൽ തർക്കമിലെ. 
മാത്മലെ അതീവഗുരുതെങ്ങൊയ ൊെിസ്ി
തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പെയ്യുും.  

ടലെക്തില് മറഞ്ഞ കേരളജം
പഡവാ. വട്ടവിള വിജയകുമവാര്

ഇന്പ് പത്മാം 
കപ്ളമാസില് എ പ്ലസപ് 
കിട്ടിയവര മമാത്രമല്ല 

പന്തണ്ില് ബി കിട്ടിയ
വനും പി എസപ് സി 

പരീക്ഷയില് ജയിച്പ് 
ക്ലരകമായവനും ചലെക്പ് 

ദബമാരഡുകളില്  
സ്മാനം പിടിച്പ് 

കവലകളില് തൂങ്ങുന്തപ് 
കമാണുദമ്പമാള് ചലെക്പ് 

എന് പ്ലമാസ്റ്റികപ് പരസ്യ
പ്ലക നചമെ എന്തുമമാ
ത്രം സ്വമാധീനിച്ിട്ടുചണ്

ന്പ് മനസിലമാകമാം.
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നമ്ൾ ഒരുെപക് ഇമപവട്ാപത പനാക്കി
കാണുന്ന  പലെക്് പബാർഡകളുപട നിർമ്ാണ
ത്ിന് ഉെപയാഗിക്കുന്നത് നാപമന്നുും ഭയപൊ
പടാപട കാണുന്ന പൊെിവികനൽപക്ലാകറ�് 
എന്ന ൊസസുംയക്തമാണ്. പെലവ കുറഞ്ഞതുും 
എന്നാൽ ഗുണപമന് ഏപറയള്ളതുും- ഇതാണ് 
പലെക്് സുംസ്കാെും തഴച്ചുവെൊൻ കാെണും. 
െിവിസി അഥവാ പൊെിവികനൽപക്ലാകറ�് 
എന്ന ൊസസുംയക്തത്ിപറെ നിർമ്ാണത്ിന് 
വൻപതാതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വാതകമാണ് 
പക്ലാറിൻ. ൊെിസ്ിതിക ദുെന്മുണ്ടാക്കു 
ന്നതിൽ ഏപറ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വിഷവാത
കമാണ് പക്ലാറിപനന്ന് െറപയണ്ടതിലെപലൊ.  

െിവിസി താെതപമ്യന കട്ികൂടിയ പ്ാസ്റി 
ക്കായതു പകാണ്ട് അതിനു മൃദുത്വവും വഴക്കവും 
പകാടുക്കാൻ മപറ്ാരു ൊസവസ്തു ഉെപയാഗിക്കു
ന്നുണ്ട്. താപലറ്് എന്നാണ് ആ  ൊസെദാർഥ
ത്ിപറെ പെെ്. സ്തീകൾക്ക് സ് കത്ത പകാടു
ക്കുന്ന ഈസ്ട്ര�ൻ എന്ന പഹാർപമാണിപന 

അനുകെിക്കുന്ന ഈ ൊസെദാർത്ും  ശെീെത്ി
പലത്ിയാൽ പെണ്ണിൽ പെണ്ണത്ും പെപട്ന്നു
ണ്ടാവും അതായത് കാലും കല്പിച് പ്രായപമത്തുും 
മുപ് പെൺകുട്ികൾ ഋതുമതിയാകുും. ആൺകു
ട്ിയിലാപണങ്ിപലാ ൌരുഷത്ിന് െകെും 
സ് കത്ണത മണിപകട്ിമുപ് നടക്കുും. 
ഇതിപറെ ഗൗെവും     മനസിലാക്കിയതുപകാണ്ടാ
ണ് െലൊ�്യങ്ങളുും താപലറ്് അടങ്ങിയ വാട്ർ 
പബാട്ിലുും കെിപൊട്ങ്ങളുും നിപൊധിക്കുകപയാ 
അപലെങ്ിൽ നിയന്തിക്കുകപയാ പെയ്ത്.

പ്ാസ്റിക്കുണ്ടാക്കുന്ന ൊെിസ്ിതിക പ്രശ്ന
ങ്ങെിൽ നാും ഏപറ പബാധവാന്ാൊണ്. അതു
പകാണ്ടാണപലൊ പ്ാസ്റിക്ക് ഉപെക്ിക്കാൻ നാും 
നിർബന്ിതൊയത്. എന്നാൽ പ്രത്യക്മായി 
ട്പലെങ്ിലുും പലെക്് പബാർഡകളുണ്ടാക്കുന്ന ൊ
െിസ്ിതിക ആപൊഗ്യപ്രശ്നങ്ങെിൽ നാും പതല്ും 
പബാധവാന്ാെലെ. കാെണും നമുക്കതിപറെ പദാ
ഷവശങ്ങെറിയിലെപലൊ.

ഒറ്പനാട്ത്ിൽത്പന്ന നമ്മുപട കാഴ്ചപയ

ഇത്രം പ്ലമാസ്റ്റികപ് 
ദബമാരഡുകള് ദകരളത്ി

ചന് കമാഴ്ചചയ മറയ്ക്കുക 
മമാത്രമല്ല മണ്ണിചന 

നശിപ്ിക്കയും പരിസര
ചത് മലിനമമാക്കയും 
ചെയ്യുന്നു എന് സത്യം  

നമാമറിയുന്ില്ല.
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പൊലുും അ്െപെിച്ചുപകാണ്ട് തലയയർത്ി 
നിൽക്കുന്ന പലെക്് പബാർഡകൾക്കുും ആയസു
ണ്ട്. െപക് എത്കാലും കഴിഞ്ഞാൽ അവ 
മണ്ണിപനാട് ദ്വിച്ചുപെരുും എന്ന് പൊദിച്ാൽ 
ശാസ്തുംപൊലുും  ഒരു െപക് കകമലർത്തുും. 
ശെിയാണ് പ്ാസ്റിക് ദ്വിച്് മണ്ണിപനാട് 
പെൊൻ അപനകായിെും വർഷങ്ങപെടുക്കുപമന്നു 
െറയപ്ാൾ പ്ാസ്റിക്കിൽ നിർമ്ിതമായ 
പലെക്ും അങ്ങപനയപലെ? ഇനി കത്ിച്ാപലാ 
കുഴിച്ിടുന്നതിപനക്കാൾ ഭീകെവമായിെിക്കുും. 
പവന്തുരുകാൻ 299 �ിഗ്ി ചൂപടടുക്കുന്ന ഈ 
പ്ാസ്റിക് ഉൽപെന്നും കത്തുപ്ാൾ െെിസെവും 
ചൂടാവും. 4.7 െി.എച്ചുള്ള (PH) പ്ാസ്റിക് ൊെും 
മണ്ണിപറെയും മപണ്ണാലിപെിലൂപട പവള്ളത്ിപല
ത്ി അതിപറെയും അമ്ൊുംശും വർധിപെിക്കുും. 
മാത്മലെ, കത്തുപ്ാൾ അതിൽനിന്ന് വമിക്കു
ന്ന കനുംകൂടിയ മാലിന്യങ്ങൾ അന്െീക്
ത്ിൽ  െെന്ന്  പ്രാണവായവിപറെ സുഗമമായ 
ലഭ്യതപയ തട്പപെടുത്ി മനുഷ്യനടക്കമുള്ള 
�ീവികൾക്ക് ശ്വാസതട്മുണ്ടാക്കുകയും  
പെയ്യുും.

നാൽപെത് �ിഗ്ിക്കപ്പുറും ചൂപടത്ിയാൽ 
ൊസമാറ്ും സുംഭവിക്കാപമന്നുള്ളതുപകാണ്ട് 
പലെക്് നിർമ്ാണത്ിന് ഘനപലാഹങ്ങൊയ 
പല�്, കാഡ്ിയും മുതലായവയ്ക് പുറപമ     താ
െവിപൊധികൊയ പ്ാമിൻ പെർന്ന ൊസെ
ദാർത്ങ്ങളുും  പൂപെൽനാശിനികളുും പെർക്കാറു
ണ്ട്. കാണികളുപട  കാഴ്ച വശീകെിച്ചുപകാണ്ട് 
നഗെത്ിൽ സ്ാനുംെിടിച്ിട്ടുള്ള പലെക്് 
പബാർഡകെിൽ നിന്ന് കാലപെഴക്കുംപകാണ്ട് 
വമിക്കുന്ന ഇത്െും ൊസെദാർത്ങ്ങൾ അന്
െീക്ത്ിപലക്ക് പൊർന്നിറങ്ങുപ്ാൾ വായ 
മാത്മലെ മണ്ും പവള്ളവും മലിനപപെടുും. 

െെസ്യത്ിപറെ കാലുംകഴിഞ്ഞു. ഇനിയതി
പന കത്ിച്ചുകെപഞ്ഞക്കാും. ആപെങ്ിലുും ആ 
അവിപവകും കാണിച്ാൽ പെറുക്കുകതപന്ന 
പവണും. െിവിസി കത്തുപ്ാൾ വമിക്കുന്ന 
�പയാക്ിൻ, ഫയുറാൻ തുടങ്ങിയ വിഷവാതക
ങ്ങൾ െലതെത്ിലുള്ള അർബുദങ്ങളുണ്ടാക്കുപമ
ന്ന് െഠനങ്ങൾ പവെിപപെടുത്ിയിട്ടുള്ള കാെ്യും 
നാും വിസ്മെിക്കരുത്.

പ്ാസ്റിക് മാലിന്യത്ിപറെ അതിപ്രസെും 
അതിരുകവിഞ്ഞപപൊഴാണപലൊ ടാറിപനാപെും 
പ്ാസ്റിക്കുകൂടി കലർത്ിയ പ്ാസ്റിക് പറാഡക
പെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയും പദശീയ ഗതാഗത ആസൂ
ത്ണ ഗപവഷണ പകന്ദും മുപന്നാട്ടുവച്ത്. പൊ
െിഎത്ിലീൻ പൊെിപപ്രാപെലീൻ തുടങ്ങിയ 
വപകാണ്ട് നിർമ്ിക്കുന്ന ൊൽകവർ, പപ്റ്റുകൾ, 
പ്ാസ്റിക് സഞ്ികൾ മുതലായവ പറാഡനിർമ്ാ
ണത്ിന് ഉെപയാഗിച്പപൊൾ പലെക്് പബാർ
ഡകൾ ഉൾപപെടുത്രുപതന്ന കർശന നിർപദശ

മാണ് വിദഗ്ദ്ധർ മുപന്നാട്ടുവച്ത്. കാെണും 
മപറ്ാന്നലെ ചൂടാവപ്ാൾ അതിൽ നിന്ന് വിഷ
വാതകങ്ങൾ വമിക്കുപമന്നതുപകാണ്ടാണ്.

എന്ിപനയും ഏതിപനയും െെസ്യമാക്കുക
പയന്ന മനുഷ്യപറെ വ്യഗ്തയാണ്  പലെക്് പബാർ
ഡകെിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഗ്ാമപത്യും 
നഗെപത്യും ഒരുപൊപല ഗ്സിച് ഈ ഭ്ാന്ൻ 
സുംസ്കാെും െെിസ്ിതിക്കുണ്ടാക്കുന്ന പദാഷങ്ങ
പെക്കുറിച്് നാമിന്നുും പതല്ും പബാധവാന്ാെലെ. 
എന്നതിപറെ പതെിവാണ് ഉെപയാഗപശഷും 
സ്ാെിച് പബാർഡകപെ എടുത്തുമാറ്ാപത  
ഉപെക്ിക്കുന്നത്. പനാക്കിനിൽപക്ക വെർന്നുെ
ന്ലിച് ഒരു വൻവ്യവസായമാണിപതന്നുും ധാ
ൊെുംപെർ െണിപയടുക്കുന്ന പമഖലയാണിപത
ന്നുും എലൊവർക്കുമറിയാും. സ്വർണും കായ്ക്കുന്ന 
മെമാപണങ്ിലുും കൂെയ്ക്കുമീപത ൊഞ്ഞാൽ മുറിച്ചു
മാറ്റുന്നതപലെ നലെത്!

സാപങ്തികവിദ്യ അതിപവഗും വെരുന്ന കാ
ലത്ാണ് നാും �ീവിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിപയ പനാ
വിക്കാത്, മനുഷ്യനുൾപെപടയള്ള �ീവ�ാലങ്ങളു
പട ആപൊഗ്യപത് ഹനിക്കാത് ഇതെമാർഗങ്ങൾ 
കപണ്ടപത്ണ്ടതുണ്ട്. െിവിസിക്ക് െകെും െെി
സ്ിതിക്ക് പദാഷമുണ്ടാക്കാത് പുനതഃെുംക്മണും 
പെയ്ാവന്ന പൊെി എത്ിലീൻ പലെക്് നിർമ്ാ
ണത്ിന് ഉെപയാഗിക്കാപമന്ന് തപദേശസ്വയുംഭ
െണ വകുപെ് അനുമതി നല്ിയിട്ടുണ്ട്. െെിസ്ിതി 
സുംെക്ണും െെിസ്ിതിവാദികളുപടപയാ സർ
ക്കാെിപറെപയാ മാത്ും ഉത്െവാദിത്മലെ. കൂട്ായ 
ശ്രമമാണ് ഇവിപട പവണ്ടത്. നലെതിപനയും പൊ
ലൊത്തിപനയും തിെിച്റിയാനുള്ള മനസുണ്ടാക
ണും. അത് കച്വടക്കണ്ണിലൂപടയാകരുപതന്ന് 
മാത്ും.

 എത് സുന്ദെമാണ് പ്രകൃതി. വശ്യസുന്ദെമായ 
ഈ പ്രകൃതിക്കുപമൽ പവള്ളെിക്കണ്ടപത് കപണ്ണ
റുപകാലുംപൊപല ൊതപയാെങ്ങെിലുും കവലക
െിലുും തലയയർത്ി നിൽക്കുന്ന പലെക്് എന്ന 
െെസ്യപെലകകൾ നമ്മുപട കാഴ്ചപയ മറയ്ക്കുക മാ
ത്മലെ ഗുരുതെമായ ൊെിസ്ിതിക പ്രശ്നങ്ങളുും 
ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.  െലിക്കുന്ന ബിുംബങ്ങൾപകാ
ണ്ട് സ്ന്നമായ ഉശിെൻ െെസ്യങ്ങൾ  ടി വി 
യിലുും നവമാധ്യമങ്ങെിലുും നിറഞ്ഞുനിൽക്കു
പ്ാൾ പ്രകൃതിക്കുപമൽ വിഷും പൊെിഞ്ഞുനിൽ
ക്കുന്ന ഈ പ്ാസ്റിക് െെസ്യപബാർഡകൾ 
അനിവാെ്യമാപണാ? കച്വടഭീമന്ാർപക്കാപെും 
ൊഷ്ടീയക്കാരുും ഉണർന്നുെിന്ിപക്കണ്ട സമയ
മാണിത്. സപമ്െനങ്ങളുും  സ്ാനക്കയറ്ങ്ങളുും 
ആദെവകളുും അഭിനന്ദനങ്ങളുും നാട്ാപെ അറി
യിക്കാൻ കൂറ്ൻ പബാർഡകൾ പകട്ിപപൊക്കാ
പത പ്രകൃതിപയ പനാവിക്കാത് ഇതെമാർഗ
ങ്ങൾ കപണ്ടത്ാൻ  നമുപക്കാരുമിച്് ശ്രമിക്കാും.

പലഖകന് ധനുവച്പുെും വി.റ്ി.
എും.എന്.എസ്.എസ്. 
പകാപെ�ില അസിസ്ററെ് 
പപ്രാഫസറാണ്.
പമാകബല : 9447342497

എത്ര സുന്ദരമമാണപ് 
പ്രകൃതി. വശ്യസുന്ദരമമായ 
ഈ പ്രകൃതിക്ദമല് 
ചവള്ളരികണ്ചത് 
കദണ്ണറുദകമാലംദപമാചല 
പമാതദയമാരങ്ങളിലം 
കവലകളിലം തലയുയര
ത്ി നില്ക്ന് ചലെക്പ് 
എന് പരസ്യപ്ലകകള് 
നമ്മുചട കമാഴ്ചചയ മറയ്ക്കുക 
മമാത്രമല്ല ഗുരുതരമമായ 
പമാരിസ്ിതിക 
പ്രശ്നങ്ങളും 
ഉണ്മാക്ന്നുണ്പ്.
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മാലിന്യത്ിപറെ അെവ് കുറയ്ക്കുക, മാലിന്യ 
ഉത്ൊദനും ഇലൊതാക്കുക, രൂെപപെടുന്ന 

മാലിന്യങ്ങപെ തെുംതിെിച്് ശാസ്തീയമായി സും
സ് കെിക്കുക തുടങ്ങിയവയ്കായി അനുവര്ത്ിക്കു
ന്ന െീതിയാണ് ഗ്ീൻ പപ്രാട്ാപക്കാള്. പുനരുെ
പയാഗും സാധ്യമായവ, കപ്ാസ്റിുംഗ് 
സാധ്യമായവ എന്നിങ്ങപന മാലിന്യപത് തെും
തിെിച്ചുും ഉപെപഭാഗ സാധനങ്ങളുപട അെവ് 
കുറച്ചുും അവശിഷ്ും ഇലൊതാക്കിയും മാലിന്യ 
െെിൊലനത്ില നമ്ള് പെയ്യുന്ന പ്രവർത്ന
ങ്ങള് വ്യക്തികളുും സമൂഹവും െിൻതുടരുന്ന 
െീതിയാണ് ഇതില പ്രധാനും. വ്യക്തി �ീവിതും, 
കുടുുംബും, ഒാഫീസുകള്, പൊതു െെിൊടികള്, 
വിവാഹും, സപമ്െനങ്ങള്, ഉത്സവങ്ങള് തുടങ്ങി 
സമസ് തലങ്ങെിലുും ഗ്ീൻ പപ്രാട്ാപക്കാള് ബാ
ധകമാക്കാും. എന്നാല അതിനുെെ ശീലും ഉണ്ടാ
ക്കി എടുക്കലാണ് പ്രധാനും.

മാലിന്യ ഉത്ൊദനത്ിപറെ അെവ് 

കുറയ്ക്കുന്നതിന് പവണ്ടി �ിപസ്പാസിബിള് സാധ
നങ്ങളുപട ഉെപയാഗും പൂര്ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി, 
കഴുകി ഉെപയാഗിക്കാൻ കഴിയന്ന ൊത്ങ്ങള് 
ശീലമാക്കുകയും പശഷും ഉണ്ടാകുന്ന ക�വമാ
ലിന്യും അതാത് സ്ലങ്ങെിൽ തപന്ന കപ്ാ
സ്റിങ്ങിലൂപട വെമാക്കി മാറ്റുകപയാ ബപയാഗ്യാ
സാക്കി മാറ്റുകപയാ പെയ്യുക എന്നതാണ് ഗ്ീൻ 
പപ്രാട്ാപക്കാെിപറെ അടിസ്ാന തത്വും. ഇത്
െത്ില മാലിന്യും രൂെപപെടുന്നതിപറെ അെവ് 
െകുതിപയാെും കുറയ്ക്കുന്നതിനുും അക�വ വസ്തു
ക്കള് വലിപച്റിയന്നതുും കത്ിക്കുന്നത് മൂലവ
മുള്ള ഗുരുതെ ആപൊഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഇലൊതാക്കു
ന്നതിനുും ഗ്ീൻ പപ്രാട്ാപക്കാള് 
പ്രവര്ത്നത്ിലൂപട സാധിക്കുും. വൻ �നെങ്ാ
െിത്മുണ്ടാകുന്ന ഉത്സവങ്ങെിലുും ആപഘാഷങ്ങ
െിലുും സപമ്െനങ്ങെിലുും പമെകെിലുും വിവാഹ
ങ്ങെിലുപമലൊും ഗ്ീൻ പപ്രാട്ാപക്കാള് 
ൊലിക്കുന്നത് വൻപതാതിലുെെ മാലിന്യ 
ഉത്ൊദനത്ിപറെ അെവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹാ
യകെമാണ്.

എന്ിനവാണ് ഗ്ീൻ പരേവാട്ടവാപക്കവാള് ?
മണ്ണിനുും മനുഷ്യനുും മനുഷ്യൊശിക്കുും ദുെന് 

സൂെന നൽകിപക്കാണ്ട് പ്രതിദിനും ഉത്ൊദി
പെിക്കപപെടുന്ന മാലിന്യത്ിപറെ അെവും ഇനവും 
വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ആപഗാെവത്കെണവും 
കപ്ാെീകെണവും ഒന്നിൽ നിന്ന് മപറ്ാന്നിപല
ക്ക് പെപട്ന്ന് എത്ിപച്ൊനുള്ള വ്യഗ്തയും 
നപമ് എത്ിച്ിെിക്കുന്നത് മാലിന്യക്കൂനകെി
പലക്കുും മാറാ വ്യാധികെിപലക്കുമാണ്. മാലിന്യ
ക്കൂനകൾ ഉയരുന്നതുും മാറാവ്യാധികൾ െടരു

എന്ാണ് ഗ്ീൻ ക്ാട്ാകക്ാള്
ഒരമാള് ഒരു വരഷം 

ശരമാശരി 5000 രൂപയി
ലധികം െികിത്സയ്കമായി 

വിനിദയമാഗിക്ന്നു. 
മലയമാളി ഭൂമി വില്ക്ന്തും 

കടം വമാങ്ങുന്തും 
പ്രധമാനമമായി െികിത്സ
യ്കമാണപ്. നമ്മുചട സമ്പ

ത്ിചന് നചല്ലമാരു പങ്ം 
ഇത്രത്ില് 

അറിദ്മാ 
അറിയമാചതദയമാ 

ആദരമാഗ്യപരമമായ 
കമാര്യങ്ങള്കപ് 

ചെലവഴിച്ചു 
തീരക്കയമാണപ്.
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ന്നതുും അത് െെിഹെിക്കാൻ മൾട്ി 
പസ്പഷ്യാലിറ്ി ആശുപ്രതികൾ പെരുകുന്നതുും 
സ്ിെും കാഴ്ചയാണ്. ഒൊൾ ഒരു വർഷും 
ശൊശെി 5000 രൂെയിലധികും െികിത്സയ്കായി 
വിനിപയാഗിക്കുന്നു. മലയാെി ഭൂമി വിൽക്കുന്ന
തുും കടും വാങ്ങുന്നതുും പ്രധാനമായി െികിത്സ
യ്കാണ്. നമ്മുപട സ്ത്ിപറെ നപലൊരു െങ്ും 
ഇത്െത്ിൽ അറിപഞ്ഞാ അറിയാപതപയാ 
ആപൊഗ്യെെമായ കാെ്യങ്ങൾക്ക് പെലവഴിച്ചു 
തീർക്കുകയാണ്. ഫലപമാ ആപൊഗ്യനഷ്ും, 
ധനനഷ്ും, ഒപെും വരുുംതലമുറയപട ഭാവി അനി
ശ്ചിതത്വത്ിപലക്കുും എത്ിപച്രുും. നാും അല്പ
പമാന്നു ശ്രദ്ധിച്ാൽ ഈ അവസ് ഒഴിവാക്കാൻ 
കഴിയന്നതാണ്. ‘ഗ്ീൻ പപ്രാപട്ാപക്കാെിലൂപട 
ശുെിത്വും’ എന്നത് മപറ്ാരു വ്യാഖ്യാനത്ിപല
ക്ക് എത്തുകയാണ്. മാലിന്യും ഉത്ൊദിപെിച്ിട്് 
അത് സുംസ്കെിക്കുന്നതിനുള്ള പൊുംവഴി അപന്വ
ഷിച്് കഷ്പപെടാപത മാലിന്യ ഉത്ൊദനും കുറ
യ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്നങ്ങൾ പെയ്യുക 
എന്നതാണ് ഗ്ീൻ പപ്രാട്ാപക്കാൾ പ്രവർത്ന
ങ്ങെിലൂപട ഉപദേശിക്കുന്നത്.

ഗ്ീൻ പരേവാട്ടവാപക്കവാള് നട്ിലവാക്കവാൻ 
നമുക്ക് എന്ന്വാന്ക്ക ന്െയവാം ?
➢  മാലിന്യത്ിപറെ അെവ് കുറയ്കല.
➢  മാലിന്യും ഉറവിടത്ില തെുംതിെിക്കല.
➢ പുനതഃെുംക്മണും സാധ്യമായ വസ്തുക്കള് മാത്ും 

ഉെപയാഗിക്കല.
➢ പുനരുെപയാഗും സാധ്യമായ വസ്തുക്കള് െെ

മാവധി ഉെപയാഗിക്കല.
➢ നിത്യ�ീവിതത്ില നിന്ന് എലൊത്െും �ി

പസ്പാസിബിൾ സാധനങ്ങളുപടയും 
ഉെപയാഗും പൂര്ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കല.

➢  �ിപസ്പാസിബിള് വസ്തുക്കള്ക്കുെകെും കഴുകി 
ഉപെയാഗിക്കുവാന് കഴിയന്ന പ്രകൃതി 
സൗഹൃദ വസ്തുക്കള് വാങ്ങി ഉപെയാഗിക്കുക 
(സ്റീല, െിലെ്, പസറാമിക് സ് ൊത്ങ്ങള്, 
തുണിസഞ്ികള് തുടങ്ങിയവ).

➢ നിപൊധിത പ്ാസ്റിക് വസ്തുക്കളുപട ഉപെയാഗും 
പൂര്ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും പ്രസ്തുത വിഷ
യത്ിലുെെ സര്ക്കാര് െട്ങ്ങള് കൃത്യമായി 
ൊലിക്കുകയും പെയ്യുക.

➢ ക�വ-അക�വ മാലിന്യങ്ങള് പ്രപത്യകും 
തെും തിെിക്കുക.

➢ ക�വമാലിന്യും കപ്ാസ്റിങ്ങിലൂപട വെമാ
ക്കുകപയാ /ബപയാഗ്യാസ് പ്ാറെ് സ്ാെിച്് 
അതില നിപക്െിച്് ബപയാഗ്യാസ് 
ആക്കി മാറ്റുകപയാ പെയ്യുക.

➢ അക�വ വസ്തുക്കള് പ്രപത്യകും തെുംതിെിച്് 
വൃത്ിയാക്കി, ഉണക്കി സൂക്ിക്കുക. 

ആയത് നിശ്ചിത അെവാകുപ്ാള് തപദേശ 
സ്വയും ഭെണ സ്ാെനത്ിപലാ ൊഴ് വസ്തു 
വ്യാൊെികള്പക്കാ  പുനതഃെുംക്മണത്ി 
നായി കകമാറുകയും പെയ്യുക.

➢ ഇ-മാലിന്യങ്ങള് പ്രപത്യകും സുംഭെണികെിൽ 
സൂക്ിച്് അുംഗീകാെമുള്ള ൊഴ് വസ്തു വ്യാൊ
െികള്പക്കാ ക്ലീന് പകെെ ക്നിപക്കാ തപദേ
ശസ്വയുംഭെണ സ്ാെനത്ിപനാ യഥാസ
മയും കകമാപറണ്ടതാണ്.

➢ ഒറ്ത്വണ ഉെപയാഗിച്് വലിപച്റിയന്ന 
കവറുകളുപട ഉെപയാഗും പൂര്ണ്ണമായും ഒഴി
വാപക്കണ്ടതുും തുണിയിപലാ, െണത്ിപലാ, 
പെപെറിപലാ, കയറിപലാ നിര്മ്ിച് പ്രകൃതി
ക്കിണങ്ങുന്ന സഞ്ികള് സാധനങ്ങള് 
വാങ്ങാന് പൊകുപ്ാള് ആവശ്യാനുസെ
ണും കയ്ിൽ കരുപതണ്ടതുും സാധനങ്ങള് 
െെമാവധി ഒരുമിച്് വാങ്ങാന് ശ്രമിപക്ക 
ണ്ടതുമാണ്.

➢ ആഹാെ വസ്തുക്കള് ൊഴ് സലായ് വാങ്ങുന്നതി
ന് കടകെിൽ പൊകുപ്ാൾ കഴുകി ഉെപയാ
ഗിക്കാന് കഴിയന്ന ൊത്ങ്ങൾ ആവശ്യാനു
സെണും കകയില കരുതാവന്നതാണ്.

➢ അെകടകെമായതുള്പപെപട എലൊത്െും മാ
ലിന്യങ്ങളുും വലിപച്റിയന്ന ശീലും ഒഴിവാ
പക്കണ്ടതുും ആയത് പ്രപത്യകും വൃത്ിയാക്കി 
സൂക്ിച്് പുനതഃെുംക്മണത്ിനായി അത് 
പശഖെിക്കുന്ന വ്യക്തികൾപക്കാ സ്ാെന
ത്ിപനാ നൽപകണ്ടതുമാണ്.

➢ ലെക് സുകള്ക്ക്  െകെും തുണിയില നിര്മ്ിച് 
ബാനറുകള് ഉപെയാഗിക്കുക. അലങ്ാെങ്ങ
ള്ക്കുും  മറ്റുും പ്രകൃതിസൗഹൃദ വസ്തുക്കള് 
ഉപെയാഗിക്കാവന്നതാണ്.

➢ ആവശ്യത്ിന് ഉപെഭാഗും – അവശിഷ്ും 
ഇലൊതാക്കല.

(കടപൊട്: ഹെിത പകെെും മിഷന്)

മമാലിന്യം ഉതപ്പമാേിപ്ിച്ിട്ടപ് 
അതപ് സംസ്കരിക്ന്തി
നുള്ള ദപമാംവഴി അദന്വ
ഷിച്പ് കഷ്ടചപ്ടമാചത 
മമാലിന്യ ഉതപ്പമാേനം 
കുറയ്ക്കുന്തിനമാവശ്യമമായ 
പ്രവരത്നങ്ങള് 
ചെയ്യുക എന്തമാണപ് 
ഗ്ീന് ദപ്രമാട്ടമാദകമാള് 
പ്രവരത്നങ്ങളിലൂചട 
ഉദദേശിക്ന്തപ്.
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അങ്വും കാണാും താെിയപമാടിക്കാും എന്ന 
മലബാർ പമാഴിയപട പതക്കൻ െതിപൊണ് 

ഉണ്പകും പെയ്ാും കാെപയും പകട്ാും എന്ന 
പ്രപയാഗും. ഒരു പ്രവൃത്ി പകാണ്ട് െപണ്ടാ അതി
ലധികപമാ കാെ്യങ്ങൾ സാധിപച്ടുക്കുന്ന 
െീതിപയ കശലീകെിച്വയാണ് ഈ പമാഴിവഴ
ക്കങ്ങൾ.

വീതിയെെ പെരുവഴികൾ �നകീയമാകുന്ന
തിന് മു്് സാധാെണക്കാെപറെ യാത് കാലനട
യായിപട്ാ ഓടിവള്ളങ്ങൾ മുപഖനപയാ ആയിരു
ന്നു. പ്രഭുക്കൻമാരുും നാടുവാഴികളുും െലെക്കുും 
ൊ�വഞ്ികളുും ഉെപയാഗിച്ിരുന്നു എന്ന് 
െെിത്ും. െെിഷ് കാെും െിച്വച്് തുടങ്ങുന്നപതാടു 
കൂടി ഊടുവഴികളുും നടവഴികളുും പെരുവഴികൊ
യി രൂെപപെട്ടു തുടങ്ങി. ഇത്െത്ിൽ ഉത്ഭവും 
പകാണ്ട നിെത്തുകൾ പമാപട്ാർവാഹനങ്ങൾ 
കയ്ടക്കുന്നതിന് മു്് യാത്യ്ക് കാൽനടയും കാ
െവണ്ടിയും മാത്മായിരുന്നു ശെണും. െെക്കുനീ
ക്കങ്ങൾ തലച്ചുമടായും പൊതിക്കാെകൾ (ചുമട്ടു
കാെകൾ) വഴിയും കാെവണ്ടികൾ മുപഖനയും 
നടന്നിരുന്നു. ചുമടിറക്കി വച്് വിശ്രമിക്കാനുും 
ദാഹും തീർക്കാനുും ചുമടുതാങ്ങികൾ, തണ്ണീർപെ
ന്ലുകൾ, വഴിയ്ലങ്ങൾ എന്നിവ കവലകൾ 
പതാറുും നിർമ്ിച്ിരുന്നു. ആഢ്യന്ാർ കെയാത്
യ്കായി പമൽക്കൂെകൾ പകട്ിയലങ്െിച് കാെവ
ണ്ടികൾ അഥവാ വില്വണ്ടികളുും ഉെപയാഗിച്ചു 
വന്നു.

ക്പമണ യാത്ക്കാരുപട അഭയസ്ാനങ്ങൊ
യിരുന്ന വഴിയ്ലങ്ങൾക്ക് സമാന്െമായി 
പഹാട്ലുകളുും രൂെും പകാണ്ടു. പഹാട്ലുകൾക്ക് 
''ക്ലബുകൾ'' എന്നാണ് അന്നപത് വിെിപപെെ്. 
െിലയിടങ്ങെിൽ ''ശാപൊടു ക്ലബുകൾ'' എന്നുും 
െറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിപട കാെവണ്ടികൾ ഒതുക്കി
നിർത്തുവാനുള്ള സൗകെ്യവും കാെകൾക്ക് ഭക്

ണവും വിശ്രമവും ഒരുക്കുവാനുെെ സാദ്ധ്യതകളുും 
കൂടി ഉപണ്ടങ്ിപല ശാപൊടുക്ലബുകെിൽ ഉണ്ണാൻ 
ആളുകപെ കിട്ടുമായിരുന്നുെളു. അതുപകാണ്ടുത
പന്ന അന്നപത് പഭദപപെട് ''ശാപൊടുക്ലബു''കെിൽ 
വണ്ടിക്കാെകൾക്കുെെ സൗകെ്യങ്ങൾ കൂടി ഒരു
ക്കിയിരുന്നു. ഇവ മിക്കവാറുും ക്ലബുകൾക്ക് പുറ
കിലായിെിക്കുും സുംവിധാനും പെയ്ിെിക്കുക. 
അന്ന് ഇത്െും ക്ലബുകളുപട മുന്നിൽ ഇങ്ങപന 
ഒരു പബാർ�് എഴുതി തൂക്കിയിെിക്കുും 
''ഉണ്പകും പെയ്ാും കാെപയും പകട്ാും''.

ഗതകാലഗതാഗതത്ിപറെ ഒരു െെിപച്ദന
മായിരുന്ന ഒരു െെസ്യഫലകത്ിപറെ വെപമാ
ഴിച്ിന്് െിൽക്കാലത്് വാപമാഴിയായി മാറുക
യായിരുന്നു. 

ഉണ്ണുകേജം ടെയാജം ോളകയജം ടേട്ാജം
ന്വള്ളനവാട് രവാമെന്ദ്രൻ

 തുക്തിെതി സായതിപ്്

ഇവ മികവമാറും ക്ലബുകള്
കപ് പുറകിലമായിരിക്ം 
സംവിധമാനം ചെയ്ിരി
ക്ക. അന്പ് ഇത്രം 

ക്ലബുകളുചട മുന്ില് 
ഇങ്ങചന ഒരു ദബമാര�പ് 

എഴുതി തൂകിയിരിക്ം 
''ഉണ്ണുദകം ചെയ്മാം 
കമാളദയം ചകട്ടമാം''.

െച്പെെിഷ് കാെിയായ മകൻ നന്നായിപട്ാ
പന്നാരുങ്ങി പുറപത്ക്കിറങ്ങിയപപൊൾ 

കർഷകനായ അച്പറെ പൊദ്യും, ''തുക്കിടി സാ

യിപെിപറെ പവഷവും പകട്ി എപങ്ങാട്ാ യാത്?''
െട്ിണിയും െെിവട്വമായിക്കഴിയന്ന കുടുും

ബത്ില കഞ്ഞിപയാട് പ്രതിപഷധിക്കുന്ന 

40 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജൂലൈ 2018



മകപനാട് അമ് കയർക്കുന്നത് 
ഇങ്ങിപന ''കഞ്ഞികുടിക്കാതി
െിക്കാൻ നീയാൊ തുക്കിടി 
സായിപെിപറെ പമാപനാ?''

ഇത്െും പ്രപയാഗങ്ങൾ 
ഇന്നുും മലയാെത്ിപല നാട്ടു
പമാഴികെില സർവ്വസാധാെ
ണമാണ്. െച്െെിഷ് കാെിക
പെയും െെിഷ് കാെും ഭാവിച്ചു 
നടക്കുന്നവപെയും ഉപദേശിച്് 
െെിഹാപസാപദ്യാതകമായി 
ഉെപയാഗിക്കുന്ന ഒരു സമസ് 
െദമാണ് തുക്കിടി സായിപെ്. 
അന്യഭാഷകെില നിന്ന് വണി
കച്ാർത്തുകൾ വഴി ആദാനും 
പെയ്പപെട് തുക്കിടിയും 
സായിപ്പുും പെർന്ന് രൂെപപെട് 
ഒരു കൂട്ടുെദമപത് തുക്കിടി 
സായിപെ്.

തുക്കിടി ഒരു മറാത്ി 
െദമാണ്. സ്വയുംഭെണാധികാ
െമുെെ ഒരു പ്രവിശ്യയപട 
ഔ പ ദ ്യാ ഗ ി ക ന ാ മ മ ാ ണ് 
തുക്കിടി, ഏതാണ്ട്  ഇന്നപത് 
ഒരു �ിലെയ്ക് സമാനും. സായിപെ് 
എന്ന െദും സാധാെണ യൂപറാ
െ്യൻമാപെ സൂെിപെിക്കാ നാണ് 
ഉെപയാഗിക്കുന്നപതങ്ിലുും 
ഇതിപറെ അടിപവെ് കിടക്കുന്ന
ത് അറബിഭാഷയിലാണ്. 
സാഹിബ്് എന്നാണ് ഇതിപറെ യഥാർത്രൂെും. 
മാന്യൻ, പ്രഭു എന്നീ അർത്ങ്ങൊണ് അറബി
യില ഈ െദത്ിനുള്ളത്. അപറബ്യയിപല 
സാഹിബ്് കപെലു കയറി മലനാട്ിപലത്ിയ
പപൊൾ സായിപൊയി. കുരുമുെകിപറെ എെിവും 
ഏലത്ിെിയപട സുഗന്വും പതടി കടല താ
ണ്ടിപയത്ിയ യൂപറാെ്യപെയും ക്പമണ ബഹു
മാനപൂർവ്വും സായിപപെന്ന് വ്യവഹെിക്കാൻ 
തുടങ്ങി. സാദാസായിപെിന് ആദെവ് പൊപെന്ന് 
പതാന്നിയിട്ാവാും മറാത്ിയിപല 
പ്രവിശ്യനാമമായ തൂക്കിടിപയ കൂടി കൂട്ിപച്ർത്് 
തുക്കിടിപയ സായിപൊക്കി ബഹുമാന്യപെ വ്യവ
ഹെിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കാലത്ിപറെ കുപത്ാ
ഴുക്കില മാന്യന്ാപെ സൂെിപെിച്ിരുന്ന തുക്കിടി 
സായിപെിന് അർത് വ്യതിയാനും വന്ന് െെി

കമാലത്ിചന് കുചത്മാഴു
കില് മമാന്യന്മാചര 
സൂെിപ്ിച്ിരുന് തുകിടി 
സമായിപ്ിനപ് അരത്ഥ
വ്യതിയമാനം വന്പ് 
പരിഷപ് കമാര ഭ്മാന്തന്മാചര 
അടയമാളചപ്ടുത്മാനുള്ള 
പരിഹമാസപ്രദയമാഗമമായി 
പരിണമിച്ചു.

ഷ് കാെ ഭ്ാന്ന്ാപെ അടയാെപപെടുത്ാനുെെ 
െെിഹാസപ്രപയാഗമായി െെിണമിച്ചു.

അനുബന്മായിപെറയപട്, തുക്കിടിപയാട് 
ഉച്ാെണസാമ്യമുള്ള ഒരു മറാത്ിെദും കൂടി 
മലയാെും കടും പകാണ്ടിട്ടുണ്ട്. തുക്കടാ, പെറുത,് 
തെും താണത്, കഷ്ും എപന്നാപക്കയാണ് ഈ 
െദത്ിനർത്ും. െപക് മലയാെി കടും പകാണ്ട
പപൊൾ നിലവാെമിലൊത്ത് എന്ന ഏക അർ
ത്ത്ില ഈ െദും ഒതുങ്ങിപപൊയി. തുക്കടാ 
പ�ാലിയും തുക്കടാ കസക്കിളുപമാപക്ക ഇന്നുും 
നമ്മുപട പമാഴിവഴക്കങ്ങെിലുണ്ടപലൊ. തുക്കടയും 
തുക്കിടിയും സാഹിബ്ബുപമലൊും പനെിയ ഉച്ാെണ
പഭദങ്ങപൊപടയും അർത്വ്യതിയാനങ്ങപൊപട
യും െല ഉത്പെന്്യൻ ഭാഷകെിലുും കുടിപയറി
യിട്ടുണ്ട്.
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കണ്ം കവാതും വീ.സീ.അഭിലവാഷ്

മികവ് പുലര്ത്ി
െഞ്ായത്് ൊ�് മാസികയപട ജൂകല 

ലക്കത്ിൽ പ്രസിദ്ധീകെിച് െണ്ട് പലഖനങ്ങൾ 
മികവ പുലർത്ി. പ�ാ.െിന് എഴുതിയ ‘നിെ 
െനി’ എന്ന പലഖനും നിെ കവറസിപന കുറിച്് 
ഉണ്ടായിരുന്ന ഭീതി അകറ്ാൻ സഹായിച്ചു. അതു 
പൊപല തപന്ന മഴക്കാല പൊഗങ്ങപെ കുറിച്് 
പ�ാ. െഹ്ന  എഴുതിയ പലഖനവും കാലികപ്രസ
ക്തമായ ഈടുറ് പലഖനങ്ങൾ ഇനിയും പ്രതീക്ി
ക്കുന്നു. എലൊവിധ ആശുംസകളുും.

ആനന്ദ്, തിരുമല

സവാര്വ്വത്രിക വിേ്വാഭ്വാസം
ഗുണപമന്യെെ വിദ്യാഭ്യാസും സകലകുട്ി

കൾക്കുും നൽകുക എന്ന മഹത്ായ ലക്്യപത്ാ
പട മുപന്നറുന്ന ഇടതു സർക്കാെിപറെ പൊതുവിദ്യാ
ഭ്യാസ സുംെക്ണ യജ്ും സമൂഹത്ിൽ 
സൃഷ്ിച്ിട്ടുെെ െെിവർത്നും പെറുതലെ. െണമു
ള്ളവന് മാത്ും വിദ്യ എന്ന �നാധിെത്യവിരുദ്ധ
വും െിന്ിെിപെനുും പനറിപകട്തുമായ ആശയും 
വച്ചു പുലർത്തുന്ന സ്വകാെ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാെ
നങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച് ബദലായിത്ീരുന്ന സർ

ക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇന്ന് കരുപത്ാപട കുതി
ക്കുകയാണ്. ഒപെസമയും മൂല്യസുംെക് ണവും 
അതിനൂതനസാപങ്തിക വിദ്യാെഠനവും തുല്യ
പ്രാധാന്യപത്ാപട നിലനിർത്തുന്ന ഈ വി
ജ്ാനാലയങ്ങപെ കണ്ണിപല കൃഷ്മണിപയ 
ക്കാളുും കരുതപലാപട കാത്തുസൂക്ിക്കണും 
നമ്ൾ. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മികവിപറെ പനർച്ി
ത്ും ഏതു സാധാെണക്കാെനുും പബാദ്ധ്യപപെടത്
ക്ക െീതിയിൽ വെച്ിട് െഞ്ായത്് ൊ�് മാസി
കയ്ക്കുും പലഖകർക്കുും അക്ൊഭിവാദ്യങ്ങൾ.

പ�്യാതിലക്ഷി
മൺപട്ാത്തുരുത്്

 ഭൂതകണ്ണവാടി
െഞ്ായത്് ൊ�് മാസികയില പ്രസിദ്ധീ

കെിച്ചുവരുന്ന ഭൂതകണ്ണാടിപയന്ന െുംക്തി ശ്ര
പദ്ധയമാണ്. പ്ാസ്റിക്കിപറെ വിെത്ിപനയും 
മാ്ഴവിെണിയിപല കച്വടക്കണ്ും വായന
ക്കാെിപലത്ിച് പലഖകനുും മാസികയ്ക്കുും അനു
പമാദനങ്ങള്.

പതാമസ്, അടിമാലി
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പരസയ് നിരക്ക്
    

കവര് (അവസചാന പുറം) കളര്    ₹ 12000
കവര് (ഉള് വശം) കളര്  ₹ 10000
കവര് (ഉള് വശം) �ചാക്ത് & ലവ�ത് ₹ 8000
മ� ദ്പ�കള് (കളര്)  ₹ 8000
മ� ദ്പ�കള് (�ചാക്ത് & ലവ�ത്) ₹ 6000
അരദ്പജത് (കളര്)  ₹ 5000
അര ദ്പജത് (�ചാക്ത് & ലവ�ത്)  ₹ 3000  

വചാര്ഷിക വരിസംഖയ  ` 120
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