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    പം ികള്
കില ന സത് 30
വചാര്ത്കള് വിപശ്ങ്ങള് 3
എ ത് വചായനക്ചാര് 2

പ ചാബര് 2018
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ഉപപ ശക സമിതി

ടചയര്മചാന
എ സി ടമചാ ധീന
തപ ശസ്വയം രണവകുപ്ത് മ ി

അം ങ്ങള്
െി ടക  പജചാസത് എ എസത്
അ ധീ്ണല് ചധീ ത് ടസ റി  തപ ശസ്വയം രണ വകുപ്ത്
െി വി  ബചാ്ത്

യറ ര്  ന ര്പമ്ന & പബ്ികത് റിപല്നസത് വകുപ്ത്
ടക  ളസി ചായത് പ നചാ ന
പ്രസി റെത്  പകരള ചാമപഞ്ചായത്ത് അപസചാസിപയ്ന
ടക ര്  അജയന
ടസ റി  പ്രസത് ബത്  തി വന പുരം
ജി  രി ന
പബ്ിസിറ്ി ധീസര്  പഞ്ചായത്ത് വകുപ്ത്

ക  വധീനര്
എച്ചത്  ിപനശന എ എസത് 
പഞ്ചായത്ത് യറ ര് 

എ ിറ്ര്
എച്ചത്  ിപനശന എ എസത്  
Email: directorofpanchayat@gmail.com
പ ചാ  0 1 2323286

അസി റെത് എ ിറ്ര്
ജി  രി ന

 2018
പ ചാ  0 1 2 86303
ടമചാകബല്  60 036  0 3 05

കവര് ികസന & പല ത്
നചാരചായണ തിരി
പ്രിടറെയത് ത് സത് പലസര് മധീ ിയ

പമല് വിലചാസം
എ ിറ്ര്  പഞ്ചായത്ത് രചാജത് മചാസിക
പഞ്ചായത്ത് യറകത് െപററ്ത്  മ സിയം പി
തി വന പുരം 6 5033

പലഖക ടെ അ ിപ്രചായം സര്ക്ചാരിപറെതചായിരിക്
ണടമ ി  അവ ടെ ര് മചായ ഉത്രവചാ ിത്ം 
പലഖകര്ക്ത് മചാ മചായിരിക്കും  പരസ്ങ്ങ ടെ ഉ െ
ക്ത്ി ം പഞ്ചായത്ത് രചാജിനത് ഉത്രവചാ ിത്മി

നവംബര് 2018
പുസ്തകം 5  ലക്ം 8
വചാര്്ികവരിസംഖ് ₹ 120

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം

മറ്റുള്ള ഭാഷകള് കകവലം ധാത്രിമാര്
മര്ത്ത്യന് പെറ്റമ്മ തന് ഭാഷ താന്

- വള്ളകത്ാള്

എഡരികറ്റാറരിയൽ 

മാതൃഭാഷയെന്ന കരുത്ത്

ഭാഷ ഒരു ജനതയുടെ സംസ്ാരമാണ്. എല്ാത്തരം സാംസ്ാരിക അഭിവൃ
ദ്ിയുടെയും അെിത്തറയാണ് മാതൃഭാഷ. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം 

ഉയർത്തുന്നതിൽ മാതൃഭാഷയ്ക് നിർണായക പങ്കുണ്്. ഐക്യകകരളപ്ിറവി 
മലയാളഭാഷയ്ക് ഒരു പുത്തനൂര്ജം നല്ി. "വാനിലമ്ിളി കപാടലയുടണ്ാരു 
കതനുലാവിന ഭാഷയും" എന്ന് മഹാകവി പാലായും "മണിനാദം കപാല് 
മധുരം മലനാട്ിനടമാഴി മലയാളം" എന്ന് മഹാകവി ഒ.എന.വി കുറുപ്ം രചി
ച്ചത് നമ്മുടെ ഈ അമ്മ മലയാളടത്ത പറ്ിയാണ്. അങ്ങടനയുള്ള നമ്മുടെ 
മാതൃഭാഷടയ കണ്ിടല കൃഷ്ണമണികയക്ാളും കരുതകലാടെ കാത്തുസൂക്ി
കക്ണ് ധാര്മ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം നമുകക്വര്ക്കുമുണ്്. മാതൃഭാഷയാണ് 
ഏടതാരു ജനതയുടെയും ആന്തരികശക്ി.

നവകകരള നിര്മ്മാണത്തികലര്ടപ്ട്ിരിക്കുന്ന കകരളജനതടയ സംബ
ന്ിച്ച് ഭാഷയുടെയും  സംസ്ാരത്തിടറെയും കരുത്തും ഐക്യകബാധവം  
അനിവാര്യമായും   ഊര്ജം  പകരുന്നതാണ്. പ്രളയം ബാധിച്ച ഒരു നാെ് 
ദുരിതങ്ങളില് നിന്ം കരകയറുന്നതിന് കകരളപ്ിറവിയുടെ സ്മരണകള്               
പ്രകചാദനമാകും.

2018-2019 സാമ്ത്തിക വര്ഷത്തിടറെ അന്ത്യപാദത്തിടലത്തി നില്ക്കുക
യാണ് നാം. പൂര്ത്തീകരികക്ണ് ലക്്യങ്ങടളക്കുറിച്ചുളള കബാധം നടമ്മ 
കര്കമ്മാത്സുകരാകക്ണ്തുണ്്. മുഖ്യമായും പദ്തിനിര് വ്വഹണത്തിലുളള 
സമ്പൂര്ണ്ത കകവരിക്ാനാകണം ശ്രമങ്ങടളല്ാം. പ്രളയകശഷമുളള            
പുനര്നിര്മ്മാണത്തിന് തടന്നയാണ് ഊന്നല് നകല്ണ്ത്. പ്രളയാനന്തര 
ദുരിതാശ്ാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും ശുചീകരണത്തിലും നിര്ണ്ായക പങ്കു 
വഹിച്ച നമ്മുടെ തകദേശസ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങകളാെ് കകരളം കെടപ്ട്ിരി 
ക്കുന് എന്നാണ് ബഹുമാനടപ്ട് മുഖ്യമന്തി പ്രസ്ാവിച്ചത്. അതുടകാണ്ടു 
തടന്ന കകരള പുനര്നിര്മ്മാണത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തവം                        
ചുമതലാകബാധവം വര്ദ്ിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അതികനാടൊപ്ം 2019-20 ടറെ പദ്തിയാസൂത്രണം സജീവമായി പുകരാ
ഗമിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ം കൂെിയാണിത്. ഇക്ാര്യത്തിലും ടവളളടപ്ാക്ത്തില് 
നഷ്ടടപ്ട്  ഭൗതികവിഭവങ്ങളുടെ പുനര്നിര്മ്മാണത്തിനാണ് മുനഗണന 
നകല്ണ്ത്. മാത്രമല്, സമയബന്ിതമായി തടന്ന – അതായത്  2018  
ഡിസംബര് 31 നകം ആസൂത്രണം പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന നമുക്് കഴിയണം.

ആസന്നമായ കലാക് സഭ ടതരടഞെടുപ്് മുനകൂട്ി കണ്് ആ തിരക്കുക
ളികലക്്  കപാകകണ്ിവരുടമന്ന വസ്തുത മനസ്ിലാക്ി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
ത്രിതഗതിയിലാക്ാന എല്ാവരും മാനസികമായും തയ്ാറാകണം. അത്ത
രത്തില് നവകകരളസൃഷ്ടിയില് ഓകരാരുത്തരും തങ്ങളുകെതായ സര്ഗാത്മക 
പങ്ാളിത്തം സംഭാവന ടചയ്ാന മുകന്നാട്ടു വരുടമന്ന് പ്രത്യാശിക്ടട്.

എച്്. ദരികനശന് ഐ.എ.എസ്.



പ്രളയദുരന്തടത്ത കനരിട് ഒരുമകയാടെ പുനർ
നിർമാണടത്തയും കാണാനാകണടമന്ം 

അതിനുള്ള ജനപങ്ാളിത്തം ഉറപ്ാക്ാനാകണ
ടമന്ം മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. 
'പ്രളയാനന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളും നവകകരള 
സൃഷ്ടിയും' എന്ന വിഷയത്തിൽ  പ്രളയ ബാധിത 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിടല പ്രസിഡന്റുമാർക്കും 
ടസക്രട്റിമാർക്കുമായി കകരള ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് 
അകസാസികയഷനും കകരള ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് 
കലാക്ൽ അഡ്ിനിസ് കരേഷനും (കില) സംഘെി
പ്ിച്ച ഏകദിന ശിൽപശാല ഉദ്ഘാെനം ടചയ്തു 
സംസാരിക്കുകയായിരുന് അകദേഹം.

പ്രളയത്തിൽ കകരളത്തിനുണ്ായ നഷ്ടം 
31,000 കകാെി രൂപയിലധികമാടണന്നാണ് 
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സംഘം കടണ്ത്തിയി
രിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച് 
4796 കകാെി മാത്രമാണ് കകന്ദ്രസഹായമായി 
ആവശ്യടപ്ൊനാകുന്നത്. നമുക്് സംഭവിച്ച 
നഷ്ടംനികത്താൻ 26,000 കകാെികയാളം രൂപ 
കവടറ കടണ്കത്തണ് അവസ്യാണ്. 

യു.എ.ഇ യിൽനിന്ൾടപ്ടെയുള്ള 700 
കകാെിയുടെ സഹായവാഗ്ാനം ലഭ്യമാക്ാൻ 
അനുമതി കിട്ിയിരുടന്നങ്ിൽ അതിനുതുെർച്ച
യായി ആയിരക്ണക്ിന് കകാെികൾ മറ്ിെങ്ങ
ളിൽനിന്ന് ലഭ്യമാകയടന. ആ അവസരമാണ് 
നഷ്ടമായത്. മുഖ്യമന്തിയുടെ ദുരിതാശ്ാസനിധി 
യിൽ 2000 കകാെിയിൽപരം രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്്. 

ക്രൗഡ് ഫണ്ിംഗിലൂടെ ധനസമാഹരണത്തിനും 
ഐഡിയാ ഹണ്ിലൂടെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ 
സമാഹരിക്ാനും സർക്ാർ ശ്രമിക്കുന്ണ്്. 

നിലവിലുള്ള കകരളടത്ത പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതി 
നപ്റം പുതിടയാരു കകരളം നിർമ്മിക്കുകയാണ് 
നമ്മുടെ ലക്്യം. പ്രത്യക്ത്തിൽ കാണുന്ന ദുര
ന്തത്തിനപ്റം സംസ്ാനത്തിടൻറ കജവകവ
വിധ്യ കമഖലയ്കം വലിയ ആഘാതമുണ്ായിട്ടുണ്്. 
ഇത്തരം പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്ാനാവംവിധം 
വിദഗ്ധ സാകങ്തിക സഹായം കതടും. 
ജീവകനാപാ ധി നഷ്ടടപ്ട്വർക്് പുതിയ സാധ്യ
തകൾ കടണ്ത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും കതടുന്
ണ്്. പ്രളയസമയത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ 
വഹിച്ച പങ്് വലുതാണ്. പ്രളയാനന്തര ദുരിതാ
ശ്ാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശുചീകരണത്തിലും 
കനതൃത്പരമായ പങ്കുവഹിച്ച നമ്മുടെ തകദേശസ്
യംഭരണസ്ാപനങ്ങകളാെ്  കകരളം കെടപ്ട്ിരി
ക്കുന്.  യുവജനതയും മത്്യടത്താഴിലാളികളും 
കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും മികവാർന്ന പ്രവർ
ത്തനം നെത്തി.

പ്രളയാനന്തര ശുചീകരണത്തിൽ തകദേശ
സ്ാപനങ്ങളും സമൂഹവം കാണിച്ച മികവ് കാ
രണമാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ തെയാനായത് 
എന്നത് ശ്രകദ്യമാണ്. ശുചീകരണത്തിൽ 
തകദേശസ്ാപനങ്ങൾ ഇനിയും ജാഗ്ത 
തുെരണം. ജനങ്ങളുടെ ഒരുമ വാർടത്തടുക്കുന്ന
തിൽ തകദേശസ്ാപനങ്ങൾ ശ്രദ്പുലർത്തണ 

പ്രളൊനന്തര പുനർനിർമാണത്ിൽ 
ജനപങ്ാളിത്തം ഉറപ്ാക്ാനാവണതം 

- മുഖ്യമന്തി

പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമാണത്തിൽ ജനപങ്ാളിത്തം ഉറപ്ാക്ാനാവണം
മുഖത്യമന്തരി െരിണറായരി വരിജയന്

'പ്രളയാനന്തര 
പ്രവർത്തനങ്ങളും നവകകരള 
സൃഷ്ടിയും' എന്ന വിഷയത്തിൽ  
പ്രളയ ബാധിത 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിടല 
പ്രസിഡന്റുമാർക്കും ടസക്രട്റി
മാർക്കുമായി സംഘെിപ്ിച്ച 
ഏകദിന ശിൽപശാല 
മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയന 
ഉദ്ഘാെനം ടചയ്യുന്.
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പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മികച്ച പങ്് വഹിച്ച പഞ്ായത്ത് വകുപ്ിനുള്ള പുരസ്ാരം തകദേശസ്യംഭരണ വകുപ്മന്തി                                 എ.സി. ടമായ്ീനില് നിന്ം പഞ്ായത്ത് ഡയറക്ടര് എച്ച്. ദികനശന ഐ.എ.എസ്. ഏറ്റുവാങ്ങുന്.

കകരള ഗ്ാമപഞ്ായത്ത്  അകസാസികയഷനുള്ള പുരസ്ാരം പ്രസിഡറെ് അഡ്. 
ടക.തുളസീഭായ് പത്മനാഭന, ജനറല് ടസക്രട്റി പി.വിശ്ംഭര പണിക്ര് എന്നിവര് 
ഏറ്റുവാങ്ങുന്.

ജില്ാ പ്രസിഡറെ്സ് കചംബറിനുള്ള 
പുരസ്ാരം പ്രസിഡറെ് വി.ടക. മധു 
ഏറ്റുവാങ്ങുന്

ക്ാക്് പഞ്ായത്ത് അകസാസികയ
ഷനുള്ള പുരസ്ാരം പ്രസിഡറെ് ആര്.
സുഭാഷ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്

മുനിസിപ്ല് ടചയര്ടമന കചംബറിനുള്ള 
പുരസ്ാരം ടചയര്മാന വി.വി. രകമശന 
ഏറ്റുവാങ്ങുന്.

ടമന്ം മുഖ്യമന്തി ഓർമിപ്ിച്ചു. 
പ്രളയം പഠിപ്ിച്ച പാഠങ്ങൾ ഉൾടക്ാണ്് 

പദ്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തയ്ാറാക്ണടമന്ന് 
തകദേശസ്യംഭരണ വകുപ്മന്തി എ.സി. 
ടമായ്ീൻ പറഞ്ഞു. പുനരധിവാസപ്രവർത്തന 
ങ്ങളിൽ മികച്ച പങ്് വഹിച്ച തകദേശസ്ാപന 
അകസാസികയഷൻ ഭാരവാഹികടളയും വകുപ്
കമധാവികടളയും ചെങ്ങിൽ മന്തി ഉപഹാരം 
നൽകി ആദരിച്ചു. റവനയുമന്തി ഇ. ചന്ദ്രകശഖരൻ 
ആശംസയർപ്ിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്ത് അകസാസികയഷൻ പ്രസിഡറെ് അഡ്. 
ടക.തുളസി െീച്ചർ അധ്യക്ത വഹിച്ചു. തുെർന്ന് 
'ആകരാഗ്യവം നവകകരള പ്രവർത്തനങ്ങളും' 
എന്ന ടസഷനിൽ ആകരാഗ്യമന്തി ടക.ടക. 
കശലജ െീച്ചർ സംസാരിച്ചു.   തുെര്ന്ന് നവകക
രള സൃഷ്ടിയും തകദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളും എന്ന വിഷയടത്ത ആസ്പദമാക്ി നെന്ന 
ടസഷനില് ധനകാര്യമന്തി കഡാ.െി.എം. 
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പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മികച്ച പങ്് വഹിച്ച പഞ്ായത്ത് വകുപ്ിനുള്ള പുരസ്ാരം തകദേശസ്യംഭരണ വകുപ്മന്തി                                 എ.സി. ടമായ്ീനില് നിന്ം പഞ്ായത്ത് ഡയറക്ടര് എച്ച്. ദികനശന ഐ.എ.എസ്. ഏറ്റുവാങ്ങുന്.

നഗര ഗ്ാമാസൂത്രണ വകുപ്ിനുള്ള 
പുരസ്ാരം ചീഫ് ൌണ് പ്ാനര് 
ടക.എസ്. ഗിരിജ ഏറ്റുവാങ്ങുന്.

തകദേശസ്യംഭരണ വകുപ്് എഞ്ിനീയറിംഗ് വിംഗിനുള്ള  
പുരസ്ാരം ചീഫ് എഞ്ിനിയര് പി.ആര്. സജികുമാര്  
ഏറ്റുവാങ്ങുന്.

ഗ്ാമവികസന വകുപ്ിനുള്ള പുരസ്ാരം  
കമ്മീഷണര് എന. പത്മകുമാര് ഐ.എ.എസ്. 
ഏറ്റുവാങ്ങുന്.

ധനകാര്യമന്തി കഡാ. െി.എം. കതാമസ് ഐസക് 
ശില്പശാലയില് വിഷയാവതരണം നെത്തുന്

നഗരകാര്യ വകുപ്ിനുള്ള 
പുരസ്ാരം  കജായിറെ് 
ഡയറക്ടര് ബി.ടക. ബാലരാജ് 
ഏറ്റുവാങ്ങുന്.

കതാമസ് ഐസക് വിഷായാവതരണം  
നെത്തി. ചെങ്ങിൽ ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് അകസാ
സികയഷൻ ജനറൽ ടസക്രട്റി അഡ്. പി. 
വിശ്ംഭര പണിക്ർ, ആസൂത്രണ കബാർഡ് 
അംഗങ്ങളായ കഡാ. ടക.എൻ. ഹരിലാൽ, 
കഡാ. ബി.ഇഖ്ബാൽ, നവകകരള കർമ പദ്തി 
കകാ-ഓർഡികനറ്ർ ടചറിയാൻ ഫിലിപ്്, ഹരി
തകകരളം മിഷൻ എക് സിക്യൂട്ീവ് കവസ് 
ടചയർകപഴ് സൺ കഡാ. െി.എൻ. സീമ, പഞ്ാ
യത്ത് വകുപ്് ഡയറക്ടർ എച്ച്. ദികനശന 
ഐ.എ.എസ്, ഗ്ാമ വികസന കമ്മിഷണര്  
എന.പത്മകുമാര്. ഐ.എ.എസ്, തകദേശസ്
യംഭരണ വകുപ്് ചീഫ് എഞ്ിനീയര് പി.ആര്. 
സജികുമാര്, ചീഫ് ൌണ് പ്ാനര് ഗിരിജ, കില 
ഡയറക്ടര് കഡാ. കജായ് ഇളമൺ,  ജില്ാ പഞ്ാ
യത്ത് പ്രസിഡറെ്സ് കചമ്ര് ടചയര്ടമന 
വി.ടക. മധു, മുനിസിപ്ൽ ടചയർമാൻസ് 
കചമ്ർ പ്രസിഡറെ് വി.വി. രകമശൻ, ബ് കളാക്് 

പഞ്ായത്ത് അകസാസികയഷൻ പ്രസിഡറെ് 
ആർ. സുഭാഷ് തുെങ്ങിയവർ സംബന്ിച്ചു. 'നവ
കകരള സൃഷ്ടിയും കാർഷികകമഖലയും', 'നവകക
രളസൃഷ്ടിയും തകദേശസ്യംഭരണ സ്ാപന 
ങ്ങളും' എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും ടസഷനുകൾ 
നെന്.
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പുതിെ യവല്ലുവിളികൾ 
പുതിെ സാധ്യതകൾ

എ.സരി.പമായ്തീന് 
തകദേശ സ്യംഭരണ വകുപ്് മന്തി

പ്രളയചാന ര ടവ വിളി
കടള വിശ്വചാസ

പത്ചാടെ മറികെക്ചാ ം 
തിളക്മചാര്  വിജയ

ങ്ങള് സ്വ മചാക്ചാ ം 
അപത ക് ം  

വിശ്വചാസ ം 
നമുക്ത് കകമുതലചാ
ടമ ത് തധീര്ച്ചയചാണത്

കകരളത്തിടല തകദേശസ്യംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളുടെ പദ്തി നിർവ്വഹണം 

ടറകക്ാഡ് കവഗത്തിൽ പുകരാഗമിക്കുകയാണ് . 
നൂറ്ാാണ്ിടറെ പ്രളയം എന് വിളിക്ടപ്ടുന്ന 
മഹാദുരന്തത്തിടറെ ആഘാതടത്ത അതിജീവി
ച്ചാണ്  നെപ്വർഷടത്ത പദ്തി നിർവ്വഹണവം 
വരും വർഷകത്തക്കുള്ള പദ്തി രൂപീകരണവം 
മുകന്നാട്ടു കപാവന്നത്. കലാകത്തിടല എടതാരു  
ജനതയും തകർന് കപാകുമായിരുന്ന ഈ 
ടകടുതിടയ സമചിത്തതകയാടെ കനരിൊൻ കഴി
ഞെതിൽ നമുക്് അഭിമാനിക്ാം. എന്നാൽ, 
സംസ്ാനടത്ത തകദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഇതുയർത്തിയ ടവല്ലുവിളി 
വലുതാണ്. 

ഏപ്രിൽ മാസം തുെക്ം മുതൽ നിർവ്വഹണം 
നെകത്തണ് വാർഷിക പദ്തിയുടെ രൂപീകര

ണം പൂർത്തിയാവാൻ പിടന്നയും മാസങ്ങൾ 
എടുത്തിരുന്ന കാലം ഏടറ പഴയതല്. പദ്തി 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ (പദ്തി രൂപീകരണമായാലും 
നിർവ്വഹണമായാലും) ഒച്ചു കവഗത്തിൽ ഇഴയുന്ന 
സ്ിതി മാറിക്ഴിഞ്ഞു. പദ്തിത്തുകയുടെ പകു
തിയികലടറയും അവസാനടത്ത എതാനും മാ
സങ്ങൾ ടകാണ്് ടചലവഴിച്ചു തീർക്കുന്ന സ്ി
തിക്കും മാറ്ം വന്. സർക്ാർ യഥാസമയം 
നൽകിയ യാഥാർത്്യകബാധകത്താടെയുള്ള 
നിർകദേശങ്ങളും ദൃഢചിത്തനായ മുഖ്യമന്തിയുടെ 
കനരിട്ടുള്ള  കമൽകനാട്വം അതിടനല്ാമുപരി, 
സംസ്ാനടത്ത പ്രാകദശിക സർക്ാരുകടള 
നിയന്തിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെയും തീരു
മാനങ്ങൾ നെപ്ിലാക്കുന്ന ഉകദ്യാഗസ്രുടെയും 
ചിട്യായ പ്രവർത്തനവം ആത്മാർത് പരിശ്ര
മവമാണ് ഇത് സാധ്യമാക്ിയത്. പ്രളയാനന്തര 
ടവല്ലുവിളികടള ആത്മവിശ്ാസകത്താടെ മറിക
െക്ാനും തിളക്മാർന്ന വിജയങ്ങൾ സ്ന്തമാ
ക്ാനും അകത ഐക്യവം  ആത്മവിശ്ാസവം 
നമുക്് കകമുതലാവടമന്ന് തീർച്ചയാണ്. 

2019 ഡിസംബർ അവസാനകത്താടെ നിർ
വ്വഹണം  പൂർത്തീകരിക്ാൻ പാകത്തിലാണ് 
2018-19 ടല പദ്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭി
ച്ചത്. എല്ാ കണക്കുകൂട്ലുകടളയും ടതറ്ിച്ചു 
ടകാണ്് അശനിപാതം കപാടല വന്ന്, എല്ാം 
തകർത്തു കളഞെ പ്രളയം സംസ്ാനത്തിടറെ 
മടറ്ല്ാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങടളയും കപാടല 
തകദേശസ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ പദ്തി 
നിർവ്വഹണടത്തയും ബാധിച്ചു. ഈ ആഘാതവം 
അതിജീവിച്ച് ടറകക്ാർഡ് കവഗത്തിൽ നിർവ്വ
ഹണം മുകന്നാട്ടു ടകാണ്ടു കപാകാൻ കകരളത്തി
ടല പ്രാകദശിക സർക്ാരുകൾക്് കഴിയുന്നത് 
അഭിമാനകരമാണ്. വരും വർഷടത്ത പദ്തി 
രൂപീകരണം പ്രതീക്ിക്കുന്നതിലും കനരകത്ത 
പൂർത്തിയാക്ാനും കൂടുതൽ കാമ്പുള്ള പദ്തിക
ളുമായി നവകകരള നി ർമാണത്തിൽ നിർണ്ാ
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പ്രളയ ര ത്ില് 
ജധീവപനചാപചാധികള് 
ന ടപ് വര്ക്ത് 
ടതചാ ില് ഉറപ്ചാക്കു  
തി ം പകടുപചാടുകള് 
സം വിച്ചപതചാ ര്  
മചായി നശിച്ചപതചാ യ 
ടപചാ  സ്തികള് 
അറ്കുറ്പ്ണി ടചപ ചാ 
പുനര്നിര്മിപച്ചചാ പുന

ചാപിക്കു തി ം 
വശ്മചായ പപ്രചാജ

കള്ക്ത്  പുതിയ 
വചാര്്ിക പദ്തിയില് 
മുന ണന നല്കണം  

യക പങ്കു വഹിക്ാനും സംസ്ാനടത്ത തകദേശ 
സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് കഴിയണം. 

കകരളത്തിടല ജനകീയാസൂത്രണടത്ത 
ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്ിക്ാനുള്ള നിർകദേശം 
കകന്ദ്ര സർക്ാർ നൽകിക്ഴിഞ്ഞു. ജാതി പഞ്ാ
യത്തുകളും നാട്ടുപ്രമാണിമാരും കാര്യങ്ങൾ തീ
രുമാനിക്കുന്ന ഉത്തകരന്ത്യൻ സംസ്ാനങ്ങൾക്് 
കകരളത്തിടല പ്രാകദശിക ജനാധിപത്യ സംവി
ധാനടത്ത അസൂയകയാടെകയ കാണാനാവൂ. 
പ്രധാനമന്തിയെക്മുള്ളവർ  കകരളത്തിടല 
ജനകീയാസൂത്രണടത്ത പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്്. ജന
കീയാസൂത്രണത്തിനും മുകമ്, ടപാതുജനാകരാ
ഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുെങ്ങിയ രംഗങ്ങളിടല 
പുകരാഗതി ടകാണ്് കലാക ശ്രദ് കനെിയ 
കകരളം, അതിനു കശഷമുള്ള കാലയളവിൽ 
ആകഗാളവൽക്രണത്തിടറെ ടവല്ലുവിളികടള 
അതിജീവിച്ചത് ജനകീയാസൂത്രണം ഉയർ
ത്തിയ സാധ്യതകളിലൂടെയാണ്. കകരള 
മാതൃകടയ പുച്ിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയശക്ികൾ ഭരി
ക്കുന്ന സംസ്ാനങ്ങളികലക്കും നമ്മുടെ 
അഭിമാന മാതൃകയായ ജനകീയാസൂത്രണം 
എത്തുകമ്ാൾ, കകരളത്തിടല പ്രാകദശിക സ്
യംഭരണടത്ത  മികവിൽ നിന്ന് ഇനിയും മിക
വികലക്് നയിക്ാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം 
തകദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ഏടറ്ടുക്
ണം. അതിനുള്ള അവസരമാക്ി 2019-20 ടല 
പദ്തി ആസൂത്രണടത്ത മാറ്ാൻ നമുക്ാവണം. 
പ്രതിസന്ികളിൽ തകർന് കപാകുന്നവരല്, 
ദുരന്തങ്ങടളകപ്ാലും സമചിത്തതകയാടെ കനരി
ടുകയും സർഗാത്മകമായി മറികെക്കുകയും ടച
യ്യുന്നവരാണ് മലയാളികടളന്ന് നമ്മുടെ പ്രളയ
കാലത്തിടറെ അനുഭവം കലാകടത്ത 
ഒരിക്ൽക്കൂെി കബാധ്യടപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്. 
പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമാണടത്ത തുരങ്ം വയ്ക
ന്ന ഭിന്നിപ്ിടറെ ശക്ികടള കൂസാടത, പുനർ
നിർമാണ ദൗത്യവമായി മുകന്നാട്ടു കപാകുന്ന പു
കരാഗമന കകരളത്തിടറെ ഊർജസ്ലരായ 
പതാകാവാഹകരായി മാറാൻ തകദേശസ്യംഭ
രണ സ്ാപനങ്ങൾക്് കഴിയണം. 

2019 -20 ടല പദ്തി,  ഗുണം ടകാണ്ടും 
ജനപങ്ാളിത്തം ടകാണ്ടും, ഒരു കപാടല കവറി
ട്താവണം. പ്രളയത്തിനു കശഷമുള്ള കകരള 
വികസനത്തിടറെ സമഗ് പരികപ്രക്്യത്തിൽ 
സ്ന്തം വികസന പദ്തിടയ കാണാൻ ഓകരാ 
തകദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപനവം തയ്ാറാവ
ണം. നവകകരള വികസന ദൗത്യങ്ങളുടെ ദിശാ
കബാധവം ആകവശവം ഒട്ടും കചാർന് 
കപാകാടത കവണം പുതിയ കപ്രാജക്ടുകൾ ഏടറ്
ടുക്ാൻ. ജനകീയ ആകരാഗ്യ പദ്തിയായ ആർ
ദ്രമാകടട്, ടപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണ 

യജ്ഞമാവടട്, ഹരിത കകരളമാവടട്, സമ്പൂർണ് 
പാർപ്ിെ സുരക്ാ പദ്തിയായ കലഫ് 
ആവടട്, കകരള സർക്ാരിടറെ അഭിമാന പദ്
തിയായ നവകകരള ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏടതടുത്താ
ലും ദരിദ്രരും പാർശ്വല്ക്രിക്ടപ്ട് സാമൂഹ്യ 
വിഭാഗങ്ങളും കടുത്ത അവശതകൾ അനുഭവിക്കു
ന്ന നിരാലംബരുമാണ് അതിടറെ ആദ്യടത്ത 
ഗുണകഭാക്ാക്ൾ. 

പാവടപ്ട്വരുടെ അത്താണിയായ ടപാതു
ജനാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങൾ മികവിടറെ പാതയിലാ
ണ്. സ്കാര്യ സ്കൂളുകടള മൽസരത്തിൽ പിൻത
ള്ളി സർക്ാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ 
ഒന്നാമടതത്തിയിരിക്കുന്. കകരളത്തിടറെ ഹരി
തസംസ്കൃതി തിരിച്ചു ടകാണ്ടുവരാൻ ലക്്യമിടുന്ന 
ഹരിത കകരളം, പരിസ്ിതിടക്ാപ്ം, അെി
സ്ാന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവകനാപാധികടള 
കൂെിയാണ് സംരക്ിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നില
വിലിരിക്കുന്ന സംസ്ാനാവിഷ് കൃത ഭവന പദ്
തികളിൽ ഏറ്വം ബൃഹത്തും സമഗ്വടമന്ന് 
നിസ്ംശയം പറയാവന്ന “കലഫ് “ ഭവന രഹി
തരില്ാത്ത സംസ്ാനമാക്ി കകരളടത്ത മാറ്റും. 
പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഈ ജനകീയ വികസന ദൗത്യങ്ങൾക്് കൂടുതൽ 
ടമച്ചടപ്ട് ദിശാകബാധം പകരും. വരൾച്ച, മഴ
ടക്ടുതി, ഉരുൾടപാട്ൽ, പ്രളയം, കെലാക്രമ
ണം എന്നിങ്ങടന ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള പ്രകദശ
ങ്ങൾ കടണ്ത്തി, ഓകരാന്നിടറെയും 
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രകത്യകതകൾ കൂെി കണ
ക്ിടലടുത്താവണം ഇനിയകങ്ങാട്ടുള്ള ആസൂത്ര
ണം. ആവശ്യമായ സ്ലങ്ങളിൽ അതിനുള്ള 
“കസ്പഷ്യൽ പ്ാൻ” ഉണ്ാവണം. 

പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ാവന്ന സാഹചര്യ
ത്തിൽ അതിടന കനരിൊൻ സഹായകമായ ദു
രന്തനിവാരണ പദ്തി ഓകരാ പ്രകദശത്തിനും 
പ്രകത്യകം തയ്ാറാക്ണം. പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ 
ജീവകനാപാധികൾ നഷ്ടടപ്ട്വർക്് ടതാഴിൽ 
ഉറപ്ാക്കുന്നതിനും കകടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചകതാ 
പൂർണ്മായി നശിച്ചകതാ ആയ ടപാതു ആസ്ി
കൾ അറ്കുറ്പ്ണി ടചകയ്ാ പുനർനിർമികച്ചാ 
പുനസ്ാപിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ കപ്രാജ
ക്ടുകൾക്്  പുതിയ വാർഷിക പദ്തിയിൽ മുൻ
ഗണന നൽകണം. 

സമഗ്മായ ജില്ാ പദ്തികൾ ഉണ്ാവണം.  
അതിടറെ വിശാല പരികപ്രക്്യത്തിനുള്ളിൽ 
നിൽക്കുന്നതാവണം ത്രിതല പഞ്ായത്തുകളുടെ 
പദ്തികൾ. സംസ്ാനത്തിടറെ വികസന 
പദ്തി സമഗ്മാക്ാൻ സഹായിക്കുന്നതാവ
ണം പ്രാകദശിക സർക്ാരുകളുടെ പദ്തികൾ. 
അതിനു സഹായകമായ ഒരു ടപാതു വികസന 
കാഴ്ചപ്ാെ് തകദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്  
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സമയ ി തട ചാപ്ം 
ഉയര്  ണനില 

വചാര ം പചാലിക്കു തചാ 
വണം 201 20ടല പദ്തി  

സചാപ തികമചാ ം 
ഉ െക്ത്ി ം ടമച്ചടപ്

തചായിരിക്ണം പുതിയ 
പപ്രചാജ കള്  അത്ചാവ

ശ്കചാര്ങ്ങള് മചാ ം 
ഉള്ടപ്ടുത്ി  കണടക്ചാ
പ്ിച്ചത് പപ്രചാജ ത് ത ചാറചാ

ക്കു  രധീതി മചാറണം  

ഉണ്ാവണം. സമയ ക്ിപ്തത ഏടറക്കുടറ ഉറപ്
വരുത്താൻ കഴിഞെ രണ്ടു വർഷക്ാലടത്ത 
ശ്രമഫലമായി നമുക്് കഴിഞെിട്ടുണ്്. പ്രളയ
ടക്ടുതിടയ അതിജീവിച്ചു കപാലും പദ്തി പ്ര
വർത്തനത്തിൽ മികച്ച പുകരാഗതി കകവരി
ക്ാൻ നമുക്് കഴിഞെത് ഈ പശ്ാത്തല 
ത്തിലാണ്. 

സുതാര്യതയും കാര്യക്മതയും പ്രാകദശികാ
സൂത്രണത്തിടറെ മുഖമുദ്രയാവണം. ജനങ്ങൾ 
ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ കനരിട്് ഭാഗഭാക്ാ
വന്ന വാർഡ്/ഗ്ാമസഭകൾ പ്രാകദശികാസൂത്രണ 
ത്തിടറെ ഒരു ഘട്ത്തിലും കനാക്കുകുത്തിയാവാൻ 
പാെില്. ആസൂത്രണ സമിതികളും വർക്ിങ്ങ് 
ഗ്രൂപ്കളും കവദഗ്ധ്യത്തിടറെ കകന്ദ്രങ്ങളാവക
യും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങടളടുക്ാൻ വാർഡ്/
ഗ്ാമസഭകടളയും ഭരണസമിതികടളയും സഹാ
യിക്കുകയും കവണം. പ്രാകദശികാസൂത്രണ 
ത്തിടറെ കണ്ികളിൽ ഒന് കപാലും ദുർബ്ബലമാ
വരുത്. എങ്ിൽ മാത്രകമ ഒരു വ്യവസ്ടയന്ന 
നിലയിൽ അത് പഴുതെച്ച വിജയമാവൂ.  ഗ്ാമസ
ഭകൾക്് മുകന്നാെിയായും അവയ്ക് കശഷവം വർ
ക്ിങ്ങ് ഗ്രൂപ്കൾ അെക്മുള്ള ജനകീയ 
പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾ കകാറം തികഞെ് 
കയാഗം കചരുകയും വിദഗ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ സ്
രൂപിക്കുകയും കവണം.     

സമയക്രമം പാലിക്കുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച 
പാെില്. ഡിസംബർ 31 നകം 2019-20 വാർഷിക 
പദ്തി ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീ
കാരത്തിന് സമർപ്ിക്ണം. എന്നാൽ, 
കനരകത്ത ടചയ്തു ടകാണ്ടു മാത്രം എല്ാമാടയ
ന്ന് ധരിക്രുത്.  സമയ ക്ിപ്തതടയ്കാപ്ം ഉയർന്ന 
ഗുണനിലവാരവം പാലിക്കുന്നതാവണം 2019-
20ടല പദ്തി. സാകങ്തികമായും ഉള്ളെക്ത്തി
ലും ടമച്ചടപ്ട്തായിരിക്ണം പുതിയ കപ്രാജക്ടു
കൾ. അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾ മാത്രം 
ഉൾടപ്ടുത്തി, കണടക്ാപ്ിച്ച് കപ്രാജക്ട് തയ്ാ
റാക്കുന്ന രീതി മാറണം. ആവശ്യമായ എല്ാ 
വിശദാംശങ്ങളും കപ്രാജക്ടിൽ കരഖടപ്ടുത്ത
ണം. മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗകരഖയും സംസ്ാ
നത്തിടറെ ടപാതു വികസന കാഴ്ചപ്ാടും കൃത്യമാ
യി പാലിക്കുകയും കവണം. ഭാവനാപൂർണ്മായ 
കൂടുതൽ പദ്തികൾ ഉണ്ാവണം. നൂതനങ്ങ
ളായ കപ്രാജക്ടുകൾ എടറ്ടുക്കുന്നതിന് സഹായ
കമായ നിർകദശങ്ങൾ സബ്സിഡി മാർഗകരഖ
യിൽ പുതുതായി ഉൾടപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്്. 

പ്രാകദശികാസൂത്രണം അഗതികൾ അെക്
മുള്ള ദുർബലരുടെയും പാർശ്വൽക്രിക്ടപ്ട് 
വിഭാഗങ്ങളുടെയും ആത്മവിശ്ാസം ഉയർത്തുന്ന
താകണം. പ്രാകദശിക സാമ്ത്തിക വികസന

വം സാമൂഹ്യനീതിയും ഒകര നാണയത്തിടറെ 
രണ്് വശങ്ങൾ കപാടല സകമ്മളിക്കുന്നതാവ
ണം തകദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ 
വികസന കാഴ്ചപ്ാെ്. പഴുതില്ാത്ത ഏകകാപന
ത്തിലൂടെ ഘെക സ്ാപനങ്ങടള ഒരു കുെക്ീ
ഴിൽ ടകാണ്ടുവരാൻ ഭരണ സമിതികൾക്ാ 
വണം. 

കലാക മനസ്ാക്ിടയ സ്പർശിച്ച മഹാദുരന്ത
ടത്ത അതിജീവിക്ാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കകരളടത്ത 
അകമഴിഞെ് സഹായിക്ാൻ  കലാക സമൂഹം 
തയ്ാറായിരുന്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കകന്ദ്ര സർ
ക്ാരിടറെ സമീപനം അതിന് സഹായകമായി
രുന്നില്. ദുരിതാശ്ാസ നിധിയികലക്കുള്ള  ധന
സമാഹരണടത്ത സഹായിക്കുന്നതിനായി 
വികദശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്ാൻ സംസ്ാന 
മന്തിമാർക്് അനുമതി നികഷധിച്ചതും  മറക്ാ
റായിട്ില്. നാെ് ഭിന്നതകൾ മറന്ന് ഒറ്ടക്ട്ായി 
നിൽകക്ണ് പ്രളയകാലത്ത്, കളവകൾ പ്രചരി
പ്ിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതടലടുപ്ിനു ശ്രമിച്ച ശക്ികൾ
ക്് ജനങ്ങൾക്ിെയിൽ കവകരാട്മുണ്ാക്ാൻ 
കഴിഞെില്. എന്നാൽ, പ്രളയാനന്തര പുനർനിർ
മാണത്തിടറെ നിർണായക ഘട്ത്തിൽ ഭിന്നി
പ്ിടറെ ശക്ികൾ വർധിത വീര്യകത്താടെ 
തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്. നിക്ിപ്ത താൽപര്യക്ാ
രുടെ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളിൽ വീണുകപാകാടത, 
ശമ്ള വിഹിതമായും അല്ാടതയും മുഖ്യമന്തി 
യുടെ ദുരിതാശ്ാസ നിധിയികലക്് തുക 
നൽകാൻ തയ്ാറായി ലക്ങ്ങൾ മുകന്നാട്ടു 
വന്നത് കദാകഷകദൃക്കുകളുടെ കണ്് തളളിച്ചു. 
ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കണ് 
അകത ഐക്യവം കസവനമനസ്ിതിയുമാണ് 
ദുരിതാശ്ാസ ധനസമാഹരണത്തിലും കകരളം 
പ്രകെിപ്ിച്ചത്. നമ്മുടെ നകവാത്ാന, പുരാഗമന 
പാരമ്ര്യടത്ത ഇത് മുകന്നാട്ടു ടകാണ്ടു കപാകുടമ
ന്ന ചിന്ത ഒരു വിഭാഗടത്ത വിറളി പിെിപ്ിച്ചു. 
വിശ്ാസത്തിടറെയും ആചാരങ്ങളുടെയും 
കപരിൽ ജനങ്ങടള ഭിന്നിപ്ിക്ാനും നാെിടറെ 
പുനർനിർമാണ ദൗത്യടത്ത അട്ിമറിക്ാനും 
ഇത്തരക്ാർ നെത്തുന്ന ശ്രമങ്ങടള ഒറ്ടക്ട്ായി 
അതിജീവിക്ാൻ നമുക്ാവണം. കകരളത്തിടറെ 
മതനിരകപക് ജനാധിപത്യ പാരമ്ര്യവം 
ജനകീയ വികസന കാഴ്ചപ്ാടും കണ്ിടല കൃഷ്ണ
മണി കപാടല കാത്തു സൂക്ിക്ാൻ തകദേശ സ്
യംഭരണ സമിതികൾക്കും അവർ നയിക്കുന്ന 
ജനകീയ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും 
കഴിയണം. 2018-19 പദ്തിയുടെ നിർവ്വഹണ
വം 2019-20 കലക്കുള്ള പദ്തി രൂപീകരണവം 
ഈ ഐക്യത്തിടറെയും കാര്യകശഷിയുടെയും 
സാക്്യപത്രമാവണം.   
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തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ 2019-20 സാ
മ്ത്തിക വര്ഷടത്ത പദ്തി രൂപീകരണ

ത്തിനുള്ള മാര്ഗകരഖ  സര്ക്ാര് പുറടപ്ടുവിച്ചിട്ടു 
ണ്്. (23.10.2018 ടല (സ.ഉ.(സാധാ) നം. 
2710/2018/ത.സ്.ഭ.വ.)  പ്രസ്തുത മാര്ഗകരഖ 
കകരളത്തിടറെ പുനഃസൃഷ്ടിക്ാണ് മുഖ്യ ഊന്നല് 
നല്കുന്നത്.  2018 ഓഗസ്റില് കകരളത്തിലുണ്ായ 
സമാനതകളില്ാത്ത പ്രകൃതിദുരന്തം മൂലം 
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്കും ഭൗതിക ആസ്ികൾ
ക്കും ജീവകനാപാധികൾക്കും ജീവനും ഉണ്ായ 
നികത്താനാകാത്ത ആഘാതത്തിടറെ പശ്ാ
ത്തലത്തിലാണ് കകരളത്തിടറെ പുനസൃഷ്ടിക്് 
മാര്ഗകരഖ ഊന്നല് നല്കുന്നത്.  ആഘാതം മൂല
മുള്ള നഷ്ടങ്ങള് നികത്താനുള്ള കര്മ്മപരിപാെി
കൾടക്ാപ്ം ഭാവിയില് ഉണ്ാകയക്ാവന്ന പ്ര
കൃതിദുരന്തങ്ങടള പ്രതികരാധിക്ാനുള്ള 
മുനകരുതല് പദ്തികളും ആവിഷ്ക്കരികക്ണ്തു
ടണ്ന്ന് മാര്ഗകരഖ വിഭാവനം ടചയ്യുന്. 

നിലവിലുള്ള മാര്ഗകരഖകള് (29.01.2018 
ടല സ.ഉ.(എം.എസ്) നം. 11/2018/തസ്ഭവ; 
02.02.2018 ടല സ.ഉ.(എം.എസ്) നം. 17/2018/
തസ്ഭവ) പ്രകാരമാണ് തകദേശ സ്യംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് ആസൂത്രണ നെപെികള് അനുവ
ര്ത്തികക്ണ്ത്.  എന്നാല് സംസ്ാനത്തു
ണ്ായ മഹാപ്രളയത്തിടറെയും ഇെയ്കിടെ ഉണ്ാ
കുന്ന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെയും ആഘാതത്തില് 
ഇവയ്ക് കവണ്ി പ്രകത്യക വര്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്്  2018 
ടസപ്റ്ംബര് 28 ന് മുമ്് രൂപീകരിക് ണടമന്ന് 
നിഷ്കര്ഷിച്ചിരുന് (19.09.2018 ടല സ.ഉ.(സാ-
ധാ) നം. 2462/തസ്ഭവ).  അതിനപ്രകാരം 

തകദേശസ്യംഭരണസ്ാപനപ്രസിഡറെ് (നഗര
സഭകളില് ടചയര്കപഴ്സണ്/കമയര്) അദ്്യക്നാ
യും ടസക്രട്റി കണ് വീനറായും ‘കജവ 
കവവിധ്യ മാകനജ് ടമറെ് കാലാവസ്ാ വ്യതി
യാനം, പരിസ്ിതി സംരക്ണം, ദുരന്തനിവാ
രണം’ എന്ന വര്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്പൂ് രൂപീകരിച്ചുടകാണ്് 
കകരള സൃഷ്ടിക്ായി കര്മ്മപരിപാെികള് ആവി
ഷ്ക്കരികക്ണ്തുണ്്.  ഇത്തരുണത്തില് തകദേശഭ
രണ സ്ാപനങ്ങള് ശ്രദ്ികക്ണ് കാര്യങ്ങള് 
താടഴ പറയുന്.
(1) പ്രളയാനന്തര കകരളത്തിടറെ നവസൃഷ്ടിക്ാ

യി നിര്ണ്ായക പങ്് വഹിക്ാനാവന്ന 
വര്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്ാണ് ‘കജവ കവവിധ്യ 
മാകനജ് ടമറെ്, കാലാവാസ്ാ വ്യതിയാനം, 
പരിസ്ിതി സംരക്ണം, ദുരന്തനിവാ 
രണം’. ഈ വര്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്ിന് പ്രസ്തുത വി
ഷയകമഖലകളിടല പദ്തി ആസൂത്രണ
കത്താടൊപ്ം ഇതര കമഖലാ വര്ക്ിംഗ് ഗ്രൂ
പ്കള്ക്കുള്ള അനുകയാജ്യമായ നിര്കദേശ 
ങ്ങൾ നല്കുവാനും കഴിയണം.  അതിനാല് 
കജവ കവവിധ്യം, കാലാവസ്ാ വ്യതിയാ
നം, പരിസ്ിതി, ദുരന്തനിവാരണം എന്നീ 
വിഷയങ്ങളില് അറിവം കവദഗ്ദ്യവം ഉള്ള
വടര കടണ്ത്തി പ്രസ്തുത വര്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്ില് 
ഉൾടപ്ടുത്തുവാന ശ്രമികക്ണ്താണ്.
(i) പ്രസ്തുത വര്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്ിടറെ ചുമതലകള് 

23.10.2018 ടല ഉത്തരവില് പ്രതിപാദി
ക്കു ന്ണ്്.  അവ കബാക്് 1 ല് ടകാടു
ത്തിരിക്കുന്നത് കാണുക.

(ii) കബാക്് 1 ല് ടകാടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമതല

കകരള സൃഷ്ിക്ാെി 
ജനകീൊസൂത്രണതം

കഡാ. പജ.ബരി. രാജന്
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കൾ ദീര്ഘകാലാെിസ്ാനത്തില് ഘട്ം 
ഘട്മായി ആവിഷ്ക്കരികക്ണ്താണ്.  
ഇതിന് തുെക്ടമന്ന നിലയില്   കാലാ
വസ്ാ വ്യതിയാനം സംബന്ിച്ച 
അവസ്ാ വിശകലന റികപ്ാര്ട്ടു് ശാസ്ത്രീ
യമായ രീതിയില് തയ്ാറാക്കുന്നത് ഉചി
തമായിരിക്കും. ഇത് സംബന്ിച്ച പരി
ശീലനം ഇതികനാെകം പ്രസ്തുത 
വര്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്ിന് ‘കില’ നല്ിക്ഴി
ഞ്ഞു.  കൂൊടത അതികലക്കുകവണ്ിയുള്ള 
അക്ാദമിക/സാകങ്തിക പിന്തുണയും 
‘കില’ നല്ിവരുന്ണ്്.  അതിനാല്:

(iii) ആദ്യഘട്ടമന്ന നിലയില് കാലാവ
സ്ാ വ്യതിയാനം പ്രാകദശിക കര്മ്മപ
ദ്തി(Local Action Plan on Climate 
Change - LAPCC) തയ്ാറാക്കുന്നതിന് 
മുനതൂക്ം നല്ാം. (കബാക്് 2 ല് LAPCC 
യുടെ ഘെന ടകാടുത്തിരിക്കുന്നത് 
കാണുക).  ഇത് തയ്ാറാക്കുന്നതിന് 
നാട്റിവള്ളവരുമായി കഫാക്സ് ഗ്രൂപ്് 
ചര്ച്ച (FGD), ദ്രുതഗ്ാമ വിശകലന ഉപാ
ധികള് എന്നിവ അനുവര്ത്തിക്ാവന്ന
താണ്.  കൂൊടത ഇന്ത്യന കാലാവസ്ാ 
വകുപ്ിടറെ ദ്ിതീയ വിവരങ്ങളും ഉപ
കയാഗിക്ാം.

(iv) പ്രസ്തുത കര്മ്മപദ്തി കസ്റക്കഹാൾഡര് 
ചര്ച്ചയ്കം ഗ്ാമസഭാ ചര്ച്ചയ്കം വികധയ
മാക്കുക.  കൂൊടത പ്രസ്തുത റികപ്ാര്ട്ടു്  
സംബന്ിച്ച് വ്യാപകമായ വിജ്ഞാന
വ്യാപന പരിപാെികളും സംഘെിപ്ി
ക്ാം.

(v) കമല് സൂചിപ്ിച്ച കര്മ്മപദ്തിയുടെയും 
ചര്ച്ചകളുടെയും ടവളിച്ചത്തില് നൂതന
മായ കപ്രാജക്ടുകള്ക്കു്  ധാരണയാകാം.  
കാര്ബണ്തൂലിത പഞ്ായത്തിനുള്ള 
കര്മ്മ പദ്തി, താപനിയന്തണ കര്മ്മ 
പദ്തി, ദുരന്തനിവാരണ കര്മ്മപദ്തി, 
എനര്ജി എഫിഷ്യറെ് ടെക്ാളജി അെി
സ്ിത കര്മ്മപദ്തി, കുറവ കാര്ബണി
ലൂടെയുളള വികസന പാതയുള്ള കര്മ്മ 
പദ്തി തുെങ്ങി നൂതന പദ്തികൾ 
തകദേശസ്ാപനങ്ങള്ക്് ആകലാചിക്ാ
വന്നതാണ്.

(2) മഹാപ്രളയത്തില് ജീവകനാപാധികൾ നഷ്ട
ടപ്ട്വരുടെ ടതാഴില് ഉറപ്ാക്കുന്നതിനും 
വരുമാനം വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും അതുകപാടല 
പ്രളയത്തില് നശിച്ചകതാ കകടുപാടുകൾ പറ്ി
യകതാ ആയ ടപാതു ആസ്ികളുടെ അറ്കുറ്
പ്ണികൾക്കും പുനര് നിര്മ്മാ ണത്തിനും 

ജജവ ജവവരിധത്യ മാകനജ്പമന്്, 
കാലാവസ്ാ വത്യതരിയാനം, െരരിസ്രിതരി സംരക്ഷണം, 
ദുരന്ത നരിവാരണം വര്കരിംഗ് ഗ്രൂപ്് – ചുമതലകള്

ജജവ ജവവരിധത്യ മാകനജ്പമന്് 
4 കജവ കവവിധ്യ രജിസ്റർ സമകാലികമായി തയ്ാറാക്കുന്നതിന് 

ബകയാകഡകവഴ്സിറ്ി മാകനജ് ടമറെ് കമ്മിറ്ികടള സഹായിക്കുക
4 കജവ കവവിദ്്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള  തകദേശഭരണ സ്ാപനതല 

പദ്തി തയ്ാറാക്കുന്നതിന് കനതൃത്ം നല്കുതക
4 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങൾ, ടപാതു ഇെങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ സംഘെനകളു

ടെ സ്ലങ്ങൾ, മറ്് സ്ാപനങ്ങൾ എന്നിവിെങ്ങളില് കജവ കവവിധ്യ 
പാര്ക്കുകള് സ്ാപിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത സംബന്ിച്ച് 
നിര്കദേശങ്ങൾ സമര്പ്ിക്കുക

4 അധിനികവശ സസ്യങ്ങൾ, മറ്് ജീവജാലങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ിച്ച 
റികപ്ാര്ട്ടു് തയ്ാറാക്കുക

െരരിസ്രിതരി സംരക്ഷണം
4 അധിനികവശ സസ്യങ്ങൾ, മറ്് ജീവജാലങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ിച്ച 

റികപ്ാര്ട്ടു് തയ്ാറാക്കുക
4 ആകഗാള താപനവം കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാ

ഘാതങ്ങൾ കനരിടുന്നതിന്/ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് കദശീയ, സംസ്ാന 
സര്ക്ാരുകൾ ടചയ്തുവരുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ചുവടു പിെിച്ച് പ്രാകദ
ശിക കര്മ്മപദ്തിക്് രൂപം നല്കുക

4 പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അനിയന്തിതമായ ഉപകയാഗം കുറയ്കന്നതിനും 
ബദല് സംവിധാനങ്ങൾ സ്ീകരിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകുന്ന മാര്ഗ
നിര്കദേശങ്ങൾ രൂപടപ്ടുത്തുക

4 കക്മറ്് ടറസിലിയറെ് കകരള എന്ന ലക്്യം കനൊനുള്ള പ്രവര്ത്തന 
പദ്തി ആവിഷ്ക്കരിക്കുക

കാലാവസ്ാ വത്യതരിയാനം
4 പരിസ്ിതി സംരക്ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ തകദേശഭരണ സ്ാപന പദ്

തിയില് ഉൾടപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്കദേശങ്ങൾ സമര്പ്ിക്കുക
4 കാര്ബണ് ന്യൂരേല് തകദേശഭരണ സ്ാപനം എന്ന ലക്്യത്തിനായി പ്ര

വര്ത്തിക്കുക
4 പരിസ്ിതി ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ റികപ്ാര്ട്ടു്  തയ്ാ

റാക്ി പരിഹാര നെപെികൾ നിര്കദേശിക്കുക

ദുരന്ത നരിവാരണം
4 ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്ത്തവനങ്ങൾക്് തെസ്മാകയക്ാവന്ന നിര്മ്മി

തികൾ പരമാവധി കുറയ്കന്നതിന് സഹായകരമാകുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്കദേശങ്ങൾ സമര്പ്ിക്കുക

4 ദുരന്തടത്ത കനരിടുന്നതിനുള്ള തയ്ാടറടുപ്് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്് മുഖ്യ 
പരിഗണന നല്ി ടക്ാണ്് ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്തി തയ്ാറാക്കുക

4 ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് നിര്കദേശിച്ച തരത്തില് കമ്മ്യൂണിറ്ി ടറസ്യു കവാ
ളണ്ികയഴ്സിടന പരിശീലിപ്ിച്ച് ഗ്രൂപ്് രൂപീകരിക്കുക. 
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കബാക്് -1



ഉള്ള കപ്രാജക്ടുകൾക്കും ഉയര്ന്ന  പരിഗണന 
നല്ണം.

(3) ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തില് തയ്ാറാക്ി പ്രസിദ്ീകരിച്ച ജി ല്ാ 
പദ്തിയിടല വികസന പരികപ്രക്്യവം 
കീഴ്ത്തട്് നിര്കദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകവണം 
2019-20 ടല വാര്ഷിക പദ്തി തയ്ാറാ
കക്ണ്ത്.

(4) പ്രാകദശിക പ്രകത്യകതകള്ക്കു് അനുസൃത
മായി ക്രിയാത്മകമായ കപ്രാജക്ടുകൾ ഏടറ്
ടുക്കുവാന ആസൂത്രണ മാര്ഗ കരഖ വിഘാത
മാടണന്ന വിമര്ശനം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 
നൂതന കപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്ടുക്കുവാനുള്ള 
അവസരം പതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്തി
യില് നല്ിയിട്ടുണ്്.  നൂതനമായ ആശയം, 
നൂതന സാകങ്തികവിദ്യ, നൂതനമായ പ്ര
ക്രിയ എന്നിവടയാടക്യാകാം നൂതന 
കപ്രാജക്ടിടറെ സവികശഷതകൾ.  വ്യത്യസ് 
കസ്റക് കഹാൾഡര് ചര്ച്ചകളിലൂടെ നൂതന 
കപ്രാജക്ട് ആശയങ്ങൾ സ്രൂപിക്ാവന്ന
താണ്.
2018 ആഗസ്റിടല പ്രളയസമയത്തും പ്രളയാ

നന്തരവം മാതൃകാപരമായ ഇെടപെല് നെത്തിയ 
തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് കകരള പുനഃസൃ
ഷ്ടിയിലും മാതൃകയാകാന കഴിയും.

1

വാര്ഷരിക െദ്ധതരി തയ്ാറാകരി അംഗതീകാരം കനടുന്നതരിനുള്ള സമയക്രമം
ക്രമ
നം.

പ്രവര്ത്നം പൂര്ത്രിയാകകണ്ട 
അവസാന തതീയതരി

1. ആസൂത്രണസമിതിയും വര്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്കളും പുനസംഘെിപ്ിക്ല് ഒകക്ടാബര് 25

2. ജില്ാ പദ്തി നിര്കദേശങ്ങടള അെിസ്ാനമാക്ി ഡി.പി.സി തല
ത്തില് മാര്ഗനിര്കദേശങ്ങള് തയ്ാറാക്ല്

ഒകക്ടാബര് 25

3. കരെ് കപ്രാജക്ട് നിര്കദേശങ്ങള് തയ്ാറാക്ല് ഒകക്ടാബര് 31

4. ഗ്ാമ/വാര്ഡുസഭാകയാഗങ്ങള്ക്് മുമ്പുള്ള കൂെിയാകലാചനകള് നവംബര് 05

5. ഗ്ാമ/വാര്ഡുസഭാകയാഗങ്ങള് നവംബര് 20

6.  സംയുക്കപ്രാജക്ടുകള്ക്് അന്തിമരൂപം നല്കാന ജില്ാ ആസൂ
ത്രണ സമിതി വിളിച്ചുകചര്ക്കുന്ന കയാഗം 

നവംബര് 25

7. വികസന ടസമിനാര് ഡിസംബര് 01

8. വാര്ഷിക പദ്തിക്് അന്തിമരൂപം നല്കല് ഡിസംബര് 05

9. കപ്രാജക്ടുകള് തയ്ാറാക്ല് ഡിസംബര് 15
10. വാര്ഷിക പദ്തി സമര്പ്ണം ഡിസംബര് 17
11. ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം: ഡിസംബര് 31

12. ഗുണകഭാക്തൃ ലിസ്റ് തയ്ാറാക്ി ഗ്ാമ/വാര്ഡ് സഭയുടെ അംഗീകാ
രകത്താടെ നിര് വ്വഹണ ഉകദ്യാഗസ്ന് കകമാറല്

2019 ജനുവരി 20

13. അംഗീകരിച്ച വാര്ഷിക പദ്തി ബജറ്റുമായി സംകയാജിപ്ിക്ല് 2019 മാര്ച്ച് 15

(കലഖകന കിലയില് 
അകസാസികയറ്് 
ടപ്രാഫസറാണ്)

13പഞ്ചായത്ത് രചാജത്   നവംബര് 2018

കാലാവസ്ാ വത്യതരിയാനം പ്രാകദശരിക കര്മ്മ െദ്ധതരി - ഘടന
1. ആമുഖം – ഭൂപ്രകൃതി, ചരിത്രം, ജനസംഖ്യ, സമ്ദ്ഘെന, വിഭവങ്ങൾ, 

സ്ാപന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ
2. കാലാവസ്ാ  ഘെകങ്ങൾ - മാറ്ങ്ങളും അനന്തര ഫലങ്ങളും 
 – താപനില, ആര്ദ്രത, കാറ്ിടറെ ഗതി, മഴലഭ്യത എന്നിവയില് കഴിഞെ 

30 വര്ഷം ഉണ്ായ മാറ്ങ്ങൾ 
 –വരൾച്ച, ടവള്ളടപ്ാക്ം, കാട്ടുതീ, മണ്ിെിച്ചില്, കെല്കയറ്ം തുെങ്ങിയവ 

കഴിഞെ 30 വര്ഷങ്ങളില്
3. കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനം പരിസ്ിതിയില് ഉണ്ാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ 
 - ജലാശയങ്ങൾ, നദികൾ, കുളങ്ങൾ, കണ്ല്ക്ാടുകൾ, മലകൾ/കുന്കൾ, 

വനം, കെല്ത്തീരം/തീരക്െല് എന്നിവയില് കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനം 
മൂലമുള്ള പ്രത്യാഘാ തങ്ങൾ

4. കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനം കജവകവവിധ്യത്തില് ഉണ്ാക്കുന്ന പ്രത്യാ
ഘാതങ്ങൾ 

 - മരങ്ങള്, കുറ്ിടച്ചെികൾ, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, പുല്്, ജലജന്തുക്ൾ, മൃഗ
ങ്ങൾ, പക്ികൾ, കീെങ്ങൾ എന്നിവയില് കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനം മൂ
ലമുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

5. കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനം  ജനജീവിതത്തില് ഉണ്ാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള് 
 - കൃഷി, മൃഗപരിപാലനം, ക്ീരവികസനം, മത്്യബന്നം, ജലകസചനം, 

കുെിടവള്ളം, ആകരാഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, തുെങ്ങിയ കമഖലകളില് കാലാ
വസ്ാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

6. പ്രകൃതിദുരന്തം അനുഭവ പാഠങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും
 - പ്രകൃതിദുരന്ത ആഘാതങ്ങൾ സംബന്ിച്ച മുന അനുഭവം, ഇകപ്ാഴടത്ത 

അവസ്, ഭാവി ദുരന്ത സാധ്യതകൾ
7. പ്രാകദശിക ഇെടപെല് സാധ്യതകൾ
 - ആശയങ്ങള് മുകന്നാട്് വയ്കാം.

കബാക്് -2



ശുചിത്വം മാലിന്യസംസ് കരണവം ഏടതാരു 
തകദേശസ്ാപനത്തിനും വലിയ ടവല്ലുവിളി 

തീർക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തടന്നയാണ.്  എന്നാൽ 
ആസൂത്രണ മികവ് ഉളള ഒരു തകദേശസ്ാപനത്തി
ന് ഈ ടവല്ലുവിളിടയ മറികെക്കുന്നതിന് അനുകൂല
മായ സാഹചര്യം ഇന്ണ്.്  ഈ സർക്ാർ അധി
കാരകമടറ്ടുത്തതിന ്കശഷം വികകന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ 
സംസ് കരണത്തിനായി തകദേശസ്ാപനങ്ങൾ 
പിന്തുെകരണ് ഒരു പ്രവർത്തന മാർഗകരഖ സർക്ാർ 
ഉത്തരവായി തടന്ന ലഭ്യമാക്കുകയുണ്ായി.    ഇതു 
പ്രകാരം തകദേശസ്ാപനങ്ങൾ ശുചിത്വം 
മാലിന്യ പരിപാലനവം ഉറപ്ാക്കുന്നതിന് ഏടറ്
ടുത്ത് നെപ്ിലാക്ാൻ കഴിയുന്ന പദ്തികൾ സം
ബന്ിച്ചും ഇതികലക്് ആവശ്യമായ ഫണ്് 
കടണ്ത്തുന്നത് സംബന്ിച്ചും ഉള്ള മാർഗനിർകദേ
ശങ്ങൾ പുറടപ്ടുവിക്കുകയുണ്ായി.  ഇതുപ്രകാരം 
പഞ്ായത്തുകൾ പ്ാൻ ഫണ്ിടറെ 10 ശതമാനവം 
നഗരസഭകളും കകാർപ്കറഷനുകളും 15 ശതമാന
വം ശുചിത് മാലിന്യ സംസ് കരണ പ്രവർത്തന 
ങ്ങൾക്ായി ഉപകയാഗടപ്ടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന 
സാഹചര്യമുണ്്.

 കൂൊടത സ്ച്് ഭാരത് മിഷൻ പദ്തിയുടെ 
ഭാഗമായി  തകദേശസ്ാപനങ്ങൾക്് കകന്ദ്ര-സം 
സ്ാന വിഹിതമായി ഫണ്് ലഭ്യമാകുന്.  ഇത് 
പ്രകാരം  സ്ച്് ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ) പദ്
തിയിൽ ഉൾടപ്ടുത്തി സംസ്ാനടത്ത നഗര 
പ്രകദശങ്ങളിൽ ആടളാന്നിന് പ്രതിശീർഷകം 
686 രൂപയിൽ അധികരിക്ാത്ത വിധത്തിൽ 
നഗരസഭയുടെ ഖരമാലിന്യ സംസ് കരണ പദ്
തിക്കുള്ള ഡി.പി.ആർ തയ്ാറാക്ി സംസ്ാന

തല ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ അംഗീകാരം 
വാങ്ങി നെപ്ിലാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും.  വീടു
കളിലും സ്ാപനങ്ങളിലും സാമൂഹിക തലത്തി
ലും കജവമാലിന്യസംസ് കരണ സംവിധാന
ങ്ങൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനും  വീടുകളിൽ നിന്ം 
കശഖരിക്കുന്ന  അകജവമാലിന്യങ്ങൾ തരംതി
രിച്ച്  സൂക്ിക്കുന്നതിനുളള ടമറ്ീരിയൽ കള
ക്ൻ കകന്ദ്രങ്ങൾ, ടബയിലിംഗ്, ഷ്രഡിംഗ് 
സംവിധാനങ്ങകളാടു കൂെിയ റികസാഴ് സ് റിക്വ
റി  ടസറെറുകൾ  സ്ാപിക്കുന്നതിനും  നഗരസഭ
കൾക്് സാധിക്കും.  ഇകത ഘെകങ്ങൾ എല്ാം
തടന്ന സ്ച്് ഭാരത് മിഷൻ (ഗ്ാമം) പദ്തിയുടെ 
ഭാഗമായി ഓകരാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്കും 
ലഭ്യമാക്ിയിട്ടുളള  20 ലക്ം രൂപ വിനികയാഗി
ച്ച് ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളിലും നെപ്ിൽ വരുത്തുന്നതി
ന് സാധിക്കും.    ഇതിന് പുറകമ സംസ്ാനാവി
ഷ് കൃത ശുചിത് കകരളം പദ്തിയുടെ ഭാഗമായി  
തകദേശസ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്  എം.സി.
എഫുകൾ, ആർ.ആർ.എഫുകൾ, കജവമാലിന്യ 
സംസ് കരണ പ്ാന്റുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്ിതല 
മാലിന്യ സംസ് കരണ ഉപാധികളായ തുമ്പൂർമൂഴി, 
കമ്മ്യൂണിറ്ിതല ബകയാഗ്യാസ് പ്ാന്റുകൾ 
എന്നിവ ശുചിത് മിഷൻ ഫണ്് വിനികയാഗിച്ച് 
സ്ാപിക്കുന്നതിനും നിലവിലുളളവയുടെ കകടുപാ
ടുകൾ തീർക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. 

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്ിതല 
ഖര-ദ്രവ മാലിന്യ സംസ് കരണ സംവിധാന
ങ്ങൾ സ്ാപിക്കുന്നതിന് 2018-19 ടല 
സബ് സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം പരമാവ
ധി ശുചിത്മിഷൻ സഹായം 75 ശതമാനമാ

മാലിന്യസതംസത് ക്രണതം
ഒകടേയറ സാധ്യതകൾ

ണമിക ം 
ിയചാ ക െടപെ ം 

നെത്തു  തപ ശ
ചാപനങ്ങള്ക്ത് 

ത് കട ത്ചാന  
പ ടറ സചാധ്തകള്

എബ്രഹാം കതാമസ് രഞ്രിത്്
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യിരുന്. അത് സ്ച്് ഭാരത് മിഷൻ (ഗ്ാമീൺ) 
ഖര-ദ്രവ മാലിന്യ പരിപാലന ഘെകം ഫണ്ിൽ 
നിന്ം അനുവദിക്കുന്നതാടണന്ം (പദ്തി 
കാലയളവിൽ പരമാവധി 20 ലക്ം) വ്യവസ് 
ടചയ്ിരുന്. എന്നാൽ സ്ച്് ഭാരത് മിഷൻ 
(ഗ്ാമീൺ) ഖര-ദ്രവ മാലിന്യ പരിപാലന 
ഘെകം ഫണ്്            ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്കുള്ള  
കകന്ദ്ര വിഹിതമായതിനാൽ പ്രസ്തുത ഫണ്് 
100% പരമാവധി 20 ലക്ം രൂപ വടര ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകളിടല സ്ാപനതല/കമ്മ്യൂണിറ്ി
തല കപ്രാജക്ടുകൾക്് കകന്ദ്രാവിഷ് കൃത പദ്തി
യിൽ വകയിരുത്തി വിനികയാഗിക്കുന്നതിനു 
സർക്ാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്്.  (05. 08. 2018 
തീയതിയിടല സ. ഉ (സാധാ) നം 2159/2018/
തസ്ഭവ) ഗാർഹികതല സംവിധാനങ്ങൾ 
ഏർടപ്ടുത്തുന്നതിന് ഈ ഫണ്് വിനികയാഗി
ച്ച് 2018-19 ടല സബ് സിഡി മാനദണ്ഡപ്രകാരം 
കപ്രാജക്ടുകൾ ഏടറ്ടുക്ാവന്നതാണ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടപാതു ഇെങ്ങളികല
ക്കും ടപാതുസ്ാപനങ്ങളികലക്കുമുള്ള ഖര-ദ്രവ 
മാലിന്യ സംസ് കരണ പദ്തികൾ ആവിഷ് ക
രിക്കുന്നതിന് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്് തകദേശ
സ്ാപന വിഹിതം  കചർക്ാടത 100% എസ്. 
ബി. എം ഗ്ാമീൺ ഫണ്് ഉൾടപ്ടുത്തി പദ്തി 
നെപ്ിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇകതാടെ ടപാതുകമ
ഖലയിടല ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങൾ, മറ്് ടപാതു
കമഖലാ സ്ാപനങ്ങൾ, സർക്ാർ/എയ്ഡഡ് 
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങൾ, മാർക്റ്റുകൾ 
എന്നിവിെങ്ങളികലക്് ടസപ് കറ്ജ് രേീറ്് ടമറെ് 
പ്ാന്റുകൾ, ബകയാഗ്യാസ് പ്ാന്റുകൾ, എയ് കറാ
ബിക് ബിൻ (തുമ്പൂർമുഴി) കകമ്ാസ്റ് സംവിധാ
നങ്ങൾ, തകദേശസ്ാപനങ്ങളുടെ ടമറ്ീരിയൽ 
കളക്ൻ കകന്ദ്രങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ 
സ്ാപിക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ തുകയും കകന്ദ്രവിഹി
തത്തിൽ ഉൾടപ്ടുത്തി പദ്തികൾ ആവിഷ് ക
രിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. 

ഓപ്കറഷന് ആന്് പമയരിന്നന്സ് 
കപ്രാജക്ടുകള്

മാലിന്യ സംസ് കരണ കമഖലയിൽ പുതിയ 
കപ്രാജക്ടുകൾ ഏടറ്ടുക്കുന്നതികനാടൊപ്ം 
തടന്ന നിലവിലുള്ള പ്ാന്റുകളുടെ  ഓപ്കറഷൻ
സ് ആറെ് ടമയിറെനൻസ് കൃത്യമായി ടചയ്ിടല്
ങ്ിൽ അവ ഭാവിയിൽ പ്രവർത്തനക്മമല്ാ 
താകുകയും സർക്ാർ ധനം പ്രകയാജനരഹിത 
മായി തീരുകയും ടചയ്യും. അതിനാൽ  തകദേശ
സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വാർഷിക പദ്തി
യിൽ മാലിന്യസംസ് കരണ കമഖലയ്ക് നിർബ
ന്മായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുക പുതിയ 
മാലിന്യസംസ് കരണ പ്ാന്റുകൾക്് ഉപകയാഗി

ക്കുന്നകതാടൊപ്ം, നിലവിലുള്ള പ്ാന്റുകളുടെ 
ഓപ്കറഷൻസ് ആറെ് ടമയിറെനൻസിനു കൂെിയു
ള്ള കപ്രാജക്ടുകൾ ഏടറ്ടുക്കുന്നതിന് തകദേശസ്
യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് സാധിക്കും. 
(03.08.2018 ടല സ.ഉ.  (സാധാ) നം. 
2139/2018/തസ്ഭവ നമ്ർ ഉത്തരവ്.)

സ്ാെനതല മാലരിനത്യ സംസ് കരണ 
സംവരിധാനങ്ങള്

സർക്ാർ/എയിഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപ
നങ്ങൾ, സർക്ാർ ആശുപത്രികൾ, സർക്ാർ 
ക്ാർകട്ഴ് സുകൾ, മറ്് സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങൾ 
എന്നിവയ്ക് ഇതിടറെ പ്രകയാജനം ലഭിക്കും.  
മതിയായ സാമ്ത്തിക കരോതസ ് ലഭ്യമല്ാതിരു
ന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത ടപാതുസ്ാപനങ്ങൾക്്   
ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യസംസ് കരണ പദ്തികൾ നെ
പ്ിലാക്കുന്നതിന ്ബുദ്ിമുട് ്കനരിട്ിരുന്.  എന്നാൽ 
പ്രസ്തുത സ്ാപനങ്ങളിൽ ബന്ടപ്ട് തകദേശസ്
യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മുഖാന്തരം മാലിന്യ സം
സ് കരണ ഉപാധികൾ സ്ാപിക്കുന്നതിന്  100%  
ശുചിത് മിഷൻ  വിഹിതം വകയിരുത്തി തകദേശ
സ്ാപനങ്ങൾക്് അത്തരം പദ്തികൾ നെപ്ി
ലാക്ാൻ സാധിക്കും. 03.08.2018 ടല സ.ഉ. 
(സാധാ) നം.2142/2018/ത.സ്.ഭ.വ  ഉത്തരവ.്

ചുരുക്ി പറഞൊൽ കകരളത്തിടല ഒരു 
തകദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപനത്തിന് അവരുടെ 
പരിധിയിടല സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങൾക്കും 
സാമൂഹിക തലത്തിലും ഉറവിെ കജവമാലിന്യ 
സംസ് കരണ ഉപാധി (കകമ്ാസ്റിംഗ്/ ബകയാ
ഗ്യാസ്) നല്കുന്നതിന് ശുചിത് മിഷനിലൂടെ 
ലഭ്യമാവന്ന സ്ച്് ഭാരത് മിഷൻ ഫണ്്, 

ചാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ത് 
തപ ശ ചാപന 
വി ിതം  പചര്ക്ചാടത 
100  എസത്  ബി  എം 

ചാമധീ  ത് ഉള്ടപ്ടു
ത്ി പദ്തി നെപ്ിലചാക്കു
വചാന ക ി ം  
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ശുചിത് കകരളം ഫണ്് എന്നിവയും കൂൊടത  
ആവശ്യമുടണ്ങ്ിൽ തകദേശസ്യംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങൾ ശുചിത് മാലിന്യസംസ് കരണ കമഖല
യ്കായി നിർബന്മായും വകയിരുകത്തണ് പ്ാൻ
ഫണ്് വിഹിതം  എന്നിവ പ്രകയാജന 
ടപ്ടുത്താവന്നതാണ്.  ഇതിൽ ശുചിത്മിഷടറെ 
ഫണ്് ലഭ്യതയ്ക് വികധയമായി ആദ്യം പദ്തി 
സമർപ്ിക്കുന്ന തകദേശസ്ാപനങ്ങൾക്് മാത്രകമ 
ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.  

ആശുെത്രികളരിൽ പ്ാന്റുകള് 
സ്ാെരികാന് ധനസഹായം 

സബ് സിഡി നിബന്ന പ്രകാരം സ്ാപ
നതലത്തിൽ ദ്രവ മാലിന്യ സംസ് കരണ സംവി
ധാനങ്ങൾ സ്ാപിക്കുന്നിന് പരമാവധി ശുചി
ത്മിഷൻ ധനസഹായം 50 ശതമാനമായി 
നിജടപ്ടുത്തിയിരുന്.  എന്നാൽ തകദേശസ്യം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് വിട്ടുകിട്ിയ ആശുപ
ത്രികളിൽ മലിനജല സംസ് കരണ പ്ാന്റുകൾ 
സ്ാപിക്കുന്നതിന്  ആവശ്യമായ മൂലധനം 
ഉയർന്നതിനാലും സർക്ാർ ധനസഹായത്തി
നും ഉപരിയായി വരുന്ന തുക തങ്ങളുടെ മാലിന്യ 
സംസ് കരണത്തിനുള്ള നിർബന്ിത വകയിരു
ത്തലിൽ നിന്ം കടണ്ത്തുന്നതിന് തകദേശസ്
യംഭരണ  സ്ാപനങ്ങൾക്് കഴിയാത്തതിനാ
ലും ഇത്തരം കപ്രാജക്ടുകൾ ഏടറ്ടുക്കുവാൻ 
സാധിക്ാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തകദേശസ്യം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് കകമാറിക്ിട്ിയ 
ആശുപത്രികളിൽ ദ്രവ മാലിന്യ സംസ് കരണ 
പ്ാന്റുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിന്  ശുചിത്മിഷൻ 
മുകഖന 100% വടര സർക്ാർ ധനസഹായം 
വകയിരുത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.  
(03.08.2018 തീയതിയിടല സ.ഉ സാധാ നം. 
2141/2018/തസ്ഭവ നമ്ർ ഉത്തരവ്.)

സര്കാര് ഓഫതീസുകളരിൽ 
ഗ്തീന്കപ്രാക്ാകകാള്

സർക്ാർ ഓഫീസുകളിടല കദനംദിന 
പ്രവർത്തനത്തിടറെ ഭാഗമായും അല്ാടതയുമുള്ള 
എല്ാത്തരം ചെങ്ങുകളിലും ഡിസ് കപാസിബിൾ 
വസ്തുക്ൾ ഒഴിവാക്ി പുനരുപകയാഗിക്ാൻ 

ടതരുവ്നായ നിയന്തണത്തിന് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ  
കർശന നെപെി സ്ീകരിക്കുന്നതിന് സർക്ാർ മാര്ഗനിർ
കദേശങ്ങൾ പുറടപ്ടുവിച്ചു. ടതരുവനായ വന്്യംകരണത്തി
നുള്ള നെപെി തകദേശസ്ാപനങ്ങൾ ഉെൻ ആരംഭിക്ണം. 
ഇതിനായി കുടുംബശ്രീയുടെ എ. ബി. സി കമകക്രാ യൂണിറ്റു
കടള അെിയന്തരമായി ചുമതലടപ്ടുത്തണം. വളർത്തു നായ്ക
ളുടെയും ടതരുവ് നായ്കളുടെയും എണ്ം കരഖടപ്ടുത്തുന്നതിന് 
ഇത്തരം യൂണിറ്റുകടള ഉപകയാഗിക്ണം. എ. ബി. സി 
പദ്തി മാർഗനിർകദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഇതിനുള്ള തുക 
ടചലവഴി ക്ണം.

പഞ്ായത്തുകളിൽ ടതരുവ് നായ്കളുടെ ശല്യം ഏറ്വം 
രൂക്മായ പ്രകദശങ്ങൾ വാർഡ് അംഗങ്ങളുടെ സഹായ
കത്താടെ കടണ്ത്തി എ. ബി. സി കപ്രാഗ്ാം യൂണിറ്റുകൾക്് 
നൽകണം. പദ്തിയുടെ ഫലപ്രദമായ നെത്തിപ്ിന് പഞ്ാ

യത്ത് പ്രസിഡറെ് അധ്യക്നായ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ി 
ല്ാത്ത തകദേശസ്ാപനങ്ങൾ ഉെൻ രൂപീകരിക്ണം. ഉപസമിതി 
രണ്ാഴ്ചയിടലാരിക്ൽ കയാഗം കചർന്ന് പദ്തി പുകരാഗതി വില
യിരുത്തണടമന്ം നിർകദേശിച്ചിട്ടുണ്്. 

ടതരുവ് നായ്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിക്കുന്നവർക്കും പരി
കക്ൽക്കുന്നവർക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് രൂപീകരിച്ച 
റിട്. ജസ്റിസ് സിരിജഗൻ കമ്മിറ്ിക്കു മുന്നിടലത്തുന്ന പരാതികളിൽ 
യഥാവിധി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്ിക്ണം. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുടെ 
വീഴ്ച കാരണം അനർഹർക്് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന സാഹച
ര്യമുണ്ായാൽ ബന്ടപ്ട്വർടക്തിടര കർശന നെപെി സ്ീകരി
ക്കും. എല്ാ മാസവം മൂന്നിനകം നെപെികളുടെ റികപ്ാർട്് പഞ്ായ
ത്ത് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ  നൽകണടമന്ന് നിർകദേശിച്ചിട്ടുണ്്. 

(പഞ്ായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 2018 ഒകക്ടാബര് 10ടല
സി 8-23282/15 നംപര് സര്ക്കുലര്)
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(കലഖകന ശുചിത് മിഷനില് 
കപ്രാഗ്ാം ആഫീസറാണ്)

കഴിയുന്നതും പുനചംക്രമണത്തിനു വികധയമാ
ക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമായ വസ്തുക്ൾ ഉപകയാഗി
ച്ച് ഗ്ീൻകപ്രാകട്ാകകാൾ ബാധകമാക്ി സർ
ക്ാർ ഉത്തരവ്  (സ. ഉ (സാധാ) നം 5784/ 2018/ 
തീയതി 04.09.2018) പുറടപ്ടുവിച്ചു. സർക്ാർ 
സംഘെിപ്ിക്കുന്ന ടപാതുപരിപാെികൾ, മന്തി
മാർ, എം. പിമാർ, എം. എൽ. എമാർ എന്നിവർ 
പടങ്ടുക്കുന്ന ടപാതുപരിപാെികൾ, സകമ്മളന
ങ്ങൾ, കയാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഗ്ീൻ കപ്രാകട്ാ 
കകാൾ പാലിച്ചുടകാണ്് നെപ്ിലാക്കുന്നത് മാലി
ന്യത്തിടറെ കതാത് കുറയ്കന്നതിനും ജനങ്ങളിൽ 
ശുചിത് സംസ് കാരം രൂപടപ്ടുത്തുന്നതിനും 
സഹായകമാകും എന്നതിനാലാണ് ഉത്തരവ്. 

ഉത്തരവ് പ്രകാരം പരിപാെികളിൽ പ്ാസ്റി

ക് കുപ്ിടവള്ളം, പ്ാസ്റിക് ഡിസ് കപാസിബിൾ 
വസ്തുക്ളിലുള്ള ആഹാരപാനീയ വിതരണം, 
ഫ് ളക് സ്, പ്ാസ്റിക്ിലും ടതർകമാകക്ാളിലുമു
ള്ള അലങ്ാരങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയും കർശനമായി 
ഒഴിവാക്ി പ്രകൃതി സൗഹൃദ വസ്തുക്ൾ മാത്രം 
ഉപകയാഗിച്ച്  നെത്തണം.  ഗവൺടമറെ് ടസക്ര
കട്റിയറ്്, പ്ിക് ഓഫീസ്, വികാസ് ഭവൻ, 
സ്രാജ് ഭവൻ, വകുപ്് ഡയറക്ടകററ്റുകൾ/കമ്മീ
ഷണകററ്റുകൾ, ജില്ാ കളക്ടകററ്റുകൾ തുെങ്ങിയവ 
ഗ്ീൻകപ്രാകട്ാകകാൾ ബാധകമാക്ി മുകമ് 
തടന്ന ഉത്തരവണ്്. (സ. ഉ. (സാധാ) നം. 
3214/2017/തസ്ഭ തീയതി 05. 10. 2017) 

1

പരിപചാെികളില് ചാ ികത് 
കുപ്ിടവ ം  ചാ ികത് 

ിസത് പപചാസിബിള് 
വ ക്ളി  ചാര
പചാനധീയ വിതരണം  

ത് ളകത് സത്  ചാ ിക്ി ം 
ടതര്പമചാപക്ചാളി മു  
അല ചാരങ്ങള് െങ്ങിയ
വ ം കര്ശനമചായി 

ിവചാക്ി
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ആകരാഗ്യരംഗത്ത് ഒരുപാെ് കനട്ങ്ങളുണ്ാക്കു
കയും അവ നിലനിർത്തികപ്ാരുകയും ടച

യ്യുന്നകതാടൊപ്ം ഈ രംഗത്ത് സംസ്ാനം ഇന്ന് 
ഒരുപാെ് ടവല്ലുവിളികളും കനരിട്ടുവരികയാണ്. 
‘ചട്പ്െി’ പ്രവർത്തന പരിപാെികളിലൂടെ ഈടയാ
രവസ്യ്ക് പരിഹാരമാകിടല്ന്ന തിരിച്ചറിവിലാ
ണ് നവകകരള കർമ്മപരിപാെിയുടെ ഭാഗമായി 
ആർദ്രം മിഷൻ നെപ്ിലാക്ിവരുന്നത്. 

ആദ്യവർഷടത്ത പ്രവർത്തനപരിപാെികളി 
ലൂടെ ഈ കമഖലയിൽ വലിടയാരു മാറ്ത്തിന് 
തുെക്മിൊന കഴിഞെിട്ടുണ്്. ടതരടഞെടുത്ത 
പ്രാഥമികാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങളുടെ കുടുംബാകരാഗ്യ 
കകന്ദ്രങ്ങളികലക്കുള്ള മാറ്വം ഗവൺടമറെ് ആശു
പത്രികളിടല ആധുനികവത്കരണവം അെി
സ്ാനസൗകര്യവികസനവടമാടക് ജനങ്ങൾ 
ഇരുകകയും നീട്ി സ്ീകരിച്ച പശ്ാത്തലത്തി
ലാണ് വിപുലമായ പ്രവർത്തനപരിപാെി 
കളുമായി ആകരാഗ്യവകുപ്് മുകന്നാട്് കപാകുന്ന
ത്. ഇതിനിെയ്ക് തടന്ന വലിയ ടവല്ലുവിളികളു

യർത്തിടക്ാണ്് സംസ്ാനത്ത് ‘നിപ’ ടപാട്ി
പ്റടപ്ട്തും ടവള്ളടപ്ാക്ദുരിതമുണ്ായതും. 
സമയബന്ിതവം ശാസ്ത്രീയവമായി ‘നിപ’ നി
യന്തണപ്രവർത്തനങ്ങളും ടവള്ളടപ്ാക് ദുരിതാ
ശ്ാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും അകതതുെർന്ള്ള 
പകർച്ചവ്യാധി നിയന്തണവം വഴി അഖികല
ന്ത്യാതലത്തിലും ആകഗാള തലത്തിലും പ്രശംസ
യും അംഗീകാരവം പിെിച്ചുപറ്ാനും നമുക്് 
കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങടളാടക് വലിയ 
കതാതിൽ തടന്ന തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളുടെ 
കനതൃത്ത്തിലും പങ്ാളിത്തകത്താടെയുമാണ് 
നെന്വരുന്നത്. ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് പ്രസിഡന്റു 
മാരും സ്റാറെിംഗ് കമ്മിറ്ി ടചയർമാൻമാടരയും 
ഉൾടപ്ടുത്തിയുള്ള ആർദ്രം മിഷടറെ സംഘപരി
ശീലനങ്ങളും പ്ാനിങ്ങും പഞ്ായത്തുതല 
ആകരാഗ്യ അവകലാകന റികപ്ാർട്് തയ്ാറാക്
ലുടമാടക് വികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിടറെ 
ഒരു രണ്ാംഘട് ശാക്ീകരണമായി മാറി               
കഴിഞ്ഞു.

ആകരാഗ്യ രതംഗത്ത് 
സമഗ് മാറ്ങ്ങ�മാെി ആർ�തം മിഷൻ

കഡാ. സരി. പക. ജഗദതീശ്

 പ്രവര്ത്നങ്ങടളചാടക് 
വലിയ പതചാതില് തട  

തപ ശ രണ ചാപന
ങ്ങ ടെ പന ത്വത്ി ം 

പ ചാളിത്പത്ചാടെ മചാണത് 
നെ വ തത്  
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കന്ങ്ങളം പവല്ലുവരിളരികളം
ഏറ്വം കുറഞെ ശിശുമരണ നിരക്് 

(കകരളം-10, ഇന്ത്യ-34), മാതൃമരണ നിരക്് 
(കകരളം-46, ഇന്ത്യ -130), ഏറ്വം ഉയർന്ന 
ആയുർകദർഘ്യം (കകരളം, സ്ത്രീ -78.2, പുരുഷൻ 
-72.2, ഇന്ത്യ സ്ത്രീ -70, പുരുഷൻ - 66.9), ഏറ്വം 
ടമച്ചടപ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം (കകരളം 
1084 ഇന്ത്യ 943) എന്നിങ്ങടന കഴിഞെ 3-4 
പതിറ്ാണ്ടുകളായി ആകരാഗ്യരംഗടത്ത കണക്കു
കളിൽ മുൻനിരയിൽത്തടന്നയാണ് നമ്മുടെ 
സംസ്ാനം. സൂചകങ്ങകളാടൊപ്ം പ്രവർത്തന
പരിപാെികളും വിലയിരുത്തിടക്ാണ്ടുള്ള നീതി 
ആകയാഗിടറെ റാങ്ിങ്ങിലും ഈയിടെ ആസ്ാ
മിടല കാസിരംഗയിൽ നെന്ന ആകരാഗ്യ ഉച്ച
കകാെിയിലുടമാടക് നാം ഇക്ാര്യങ്ങൾക്് 
സമ്മാനിതരുമായി.

എന്നാൽ 70 കളുടെ അവസാനകത്താടെ 
ഇത്തരം കനട്ങ്ങൾടക്ാപ്ം ‘കുറഞെ ടചലവിൽ 
ആകരാഗ്യം’ എന്ന സൂചകത്തിനുകൂെി അർഹരാ
യിരുന്ന കകരളം; ഇന്നികപ്ാൾ രാജ്യത്ത് ഏറ്വം 
ഉയർന്ന ചികിത്ാടചലവള്ള ഒരു സംസ്ാന
മായി കകരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രക്സ
മ്മർദേം, പ്രകമഹം, ഹൃദ് കരാഗങ്ങൾ, വൃക്കരാഗ 
ങ്ങൾ, ക്യാൻസറുകൾ തുെങ്ങിയ പകർകച്ചതര 
വ്യാധികളുടെ വ്യാപനം കരാഗാതുരതയുടെ 
വലിയ കതാതിലുള്ള വർദ്നവിന് ഇെയാക്കുക
യും ടചയ്തു. ജീവിത രീതികളിലും ആഹാരശീലങ്ങ
ളിലും വന്ന മാറ്ങ്ങളും ഉപകഭാക്തൃസംസ് ക്ാരവം 
പാരിസ്ിതിക ഘെകങ്ങളും ഈടയാരു മാറ്ത്തി
ന് കാരണമായിട്ടുണ്്. ആയുർകദർഘ്യം വർദ്ി
ച്ചതുമൂലം മദ്്യവയസ് കരുടെയും വകയാജനങ്ങളു
ടെയും കതാത് സ്ാഭാവികമായി വർദ്ിച്ചതും 
ഇത്തരം കരാഗങ്ങളുള്ളവരുടെ എണ്ം കൂൊനിെയാ
ക്ിയിട്ടുണ്്. ഇകതാടൊപ്ം വലിയ കതാതിലുള്ള 
മാനസിക ആകരാഗ്യപ്രശ് നങ്ങൾ, വാഹനാപക
െമരണങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയുടമാടക് നമ്മുടെ 
ആകരാഗ്യരംഗടത്ത പ്രശ് നങ്ങളുടെ സങ്ീർണ്ത 
വർദ്ിപ്ിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുകയാണ്. പരമ്രാഗത
മായി പ്രധാന ആകരാഗ്യപ്രശ് നമായിരുന്ന പകർ
ച്ചവ്യാധികരാഗങ്ങളിൽ ജലജന്യ കരാഗങ്ങളായ 
വയറിളക്ം, കെകഫായ്ഡ് തുെങ്ങിയവയിൽ 
കുറവ വടന്നങ്ിലും ടകാതുക് ജന്യകരാഗങ്ങളായ 
ടഡങ്ി, ജന്തു ജന്യകരാഗമായ എലിപ്നി, പുതുകരാ
ഗങ്ങളായ എച്ച്1എൻ1 തുെങ്ങിയവയും  മഴക്ാല
ങ്ങളിൽ സംസ്ാനത്ത് ടവല്ലുവിളിയായി മാറാറു
മുണ്്. അടുത്തിടെയായി കാലാവസ്ാ വ്യതിയാ 
നങ്ങളും പാരിസ്ിതിക സമതുലതയുടെ താളം 
ടതറ്ലുകളും മാലിന്യസംസ് ക്രണ പ്രശ് നങ്ങളും 
ഇവയ്ക് ഏടറ അനുകൂലമായ സാഹചര്യടമാരുക്കു
ന്ണ്്.

സാമൂഹിക - സാമ്ത്തിക - പാരിസ്ിതിക 
രംഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സംസ്ാനം കനരിടുന്ന 
പ്രശ് നങ്ങളുടെ പശ്ാത്തലത്തിൽ മാത്രടമ 
ആകരാഗ്യ കമഖലയിടല പ്രശ് നങ്ങടള 
കാണാനും വിലയിരുത്താനും കഴിയുകയുള്ളു. 
ഒരു പുതിയ കകരള നിർമ്മിതിക്ായുള്ള നവകക
രള കർമ്മപരിപാെിയുടെ എല്ാ ഘെകങ്ങളും 
ആകരാഗ്യവമായി കനരിട്് ബന്ടപ്ടുന്നവയും  
ആകരാഗ്യമുള്ള ഒരു കകരളം ടകട്ിപ്ടുക്കുന്നതിൽ 
ഏടറ പങ്കുവഹിക്ാൻ കഴിയുന്നവയുമാണ്. ചി
ട്യായ രീതിയിലുള്ള മാലിന്യസംസ് ക്രണ 
പ്രവർത്തനങ്ങളും  ജലസംരക്ണവം കജവ 
കൃഷി കപ്രാത്ാഹനവമെങ്ങുന്ന ഹരിതകകരളം 
മിഷടറെ എല്ാ ഘെകങ്ങളും  പകർച്ചവ്യാധി - 
ജീവിത കശലീകരാഗനിയന്തണത്തിൽ കനരിട്് 
പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഘെകങ്ങളാണ്. വൃത്തിയും 
ടവെിപ്ം നല് ആകരാഗ്യസംസ് ക്ാരവമുള്ള ഒരു 
വീെില്ാടത ആകരാഗ്യമുണ്ാകില്. “കലഫ് 
മിഷൻ” വിജയപ്രദമാകുന്നതിലൂടെ മാത്രകമ, താ
ടഴക്ിെയിലുള്ള വീെില്ാത്തവർക്് ആകരാഗ്യ 
ജീവിതത്തിന് അനുകൂലമാടയാരു സാഹചര്യ
ടമാരുങ്ങുകയുള്ളു. കകരളത്തിടറെ ആകരാഗ്യ 
കനട്ങ്ങളിൽ ടപാതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്ത്രീകളു
ടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിടറെയും പങ്് കലാകവ്യാപക
മായി ഏടറ ചർച്ച ടചയ്ിട്ടുള്ള വിഷയമാണകല്ാ. 
സ്കാര്യവത്ക്രണത്തിടറെയും സ്ാശ്രയ ഊരാ 
ക്കുടുക്ിടറെയും സങ്ീർണ്തകളിൽ നിന്ം മുക്
മാകാനുള്ള ടപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണയ
ജ്ഞവം ആ അർത്ത്തിൽ ആകരാഗ്യകകരളത്തി
കലക്കുള്ള നിർണ്ായകമായ ചവിട്ടുപെിയാണ്.

ആര്ദ്ം മരിഷപന് ഘടകങ്ങളം 
പ്രസക്രിയം  

നമ്മുടെ ഗവൺടമറെ് ആശുപത്രികടളയും 
മറ്് ആകരാഗ്യസംവിധാനങ്ങടളയും ആധുനിക
വത്ക്രിക്കുന്നതിനും കാകലാചിതവം കകരളജ
നതയുടെ ആകരാഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരി
ക്ാനുമാവന്ന രീതിയിൽ മാറ്ിത്തീർക്ാനുമാണ് 
ആർദ്രം മിഷൻ ലക്്യമിടുന്നത്. അകതാടൊപ്ം 
ആശുപത്രികടളയും ആകരാഗ്യസംവിധാനങ്ങ
ടളയും കരാഗീസൗഹൃദവം ജനസൗഹൃദവമാക്ി 
മാകറ്ണ്തുമുണ്്.

ആര്ദ്ം മരിഷപന് ലക്ഷത്യങ്ങള്
1) പ്രാഥമിക ആകരാഗ്യകകന്ദ്രങ്ങടള സമഗ്പ്രാ

ഥമിക ആകരാഗ്യ സംരക്ണം സാധ്യമാകു
ന്ന രീതിയിൽ കുടുംബാകരാഗ്യകകന്ദ്രങ്ങ 
ളാക്ി മാറ്റുക

2) ജില്, താലൂക്് ആശുപത്രികടള സൂപ്ർ 

നമ്മുടെ വ ടമറെത് 
ശുപ ികടള ം മറ്ത് 
പരചാ ്സംവിധചാന

ങ്ങടള ം നിക
വതത്ക്രിക്കു തി ം 
കചാപലചാചിത ം പകരളജ
നത ടെ പരചാ ് 

വശ്ങ്ങള് പരി രി
ക്ചാ മചാ  രധീതിയില് 
മചാറ്ിത്ധീര്ക്ചാ മചാണത് 

ര് ം മി്ന ല ്
മിടു തത്  
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സ് ടപഷ്യാലിറ്ി / സ് ടപഷ്യാലിറ്ി സൗക
ര്യങ്ങകളാടെ സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലടപ്ടു
ത്തുക.

3) ടമഡിക്ൽ കകാകളജുകൾ അെക്മുള്ള 
ഗവൺടമറെ് ആശുപത്രികളുടെ ഒ.പി. വിഭാ
ഗങ്ങൾ കരാഗീസൗഹൃദമാക്കുക.

4) എല്ാ വിഭാഗം ആകരാഗ്യസ്ാപനങ്ങളിലും 
ചികിത്, മാർഗകരഖകളുടെ അെിസ്ാന
ത്തിലാക്കുക.

സമഗ്പ്രാഥമരിക ആകരാഗത്യെരരിചരണവും 
കുടുംബാകരാഗത്യകക�ങ്ങളം

ഏടതാരു രാജ്യടത്തയും ആകരാഗ്യരക്ാ
സംവിധാനങ്ങളുടെ ടനടുംതൂണായി കാണുന്നത് 
പ്രാഥമിക ആകരാഗ്യ പരിചരണ സംവിധാനങ്ങ
ളും അതിനായുള്ള കകന്ദ്രങ്ങളുമാണ്. കപ്രമറി 
ടഹൽത്ത് ടസറെറുകളും ഉപകകന്ദ്രങ്ങളും ഫീൽ
ഡുതല ആകരാഗ്യ പ്രവർത്തകരും അനുബന് 
സ്ാപനങ്ങടളന്ന് പറയാവന്ന അംഗൻവാെിക
ളും സന്നദ് ആകരാഗ്യപ്രവർത്തകരും (ആശ) 
അെങ്ങുന്ന വിപുലമാടയാരു സംവിധാനമാണ് 
ഇതിനായി നമുക്കുള്ളത്. മറ്റു പല സംസ്ാനങ്ങ
ടളക്ാളും ടമച്ചടപ്ട് പ്രാഥമിക ആകരാഗ്യശം
ഖലയും നമുക്കുണ്്. എന്നാൽ കദശീയ പാകറ്ണി
ലും കദശീയ ആകരാഗ്യ പരിപാെികളുടെ 
ചട്ക്കൂെിലും വളർന്വന്ന, ഈ സംവിധാനങ്ങ
ളുടെ വലിടയാരു പരിമിതി വർത്തമാനകാല 
കകരള സമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആകരാഗ്യ
പ്രശ് നങ്ങടള കനരിൊനാവന്ന രീതിയിൽ 
ഇവടയ മാറ്ിത്തീർക്ാൻ നമുക്് കഴിഞെില് 
എന്നതാണ്. കൂൊടത ആകരാഗ്യടമന്നാൽ കരാ
ഗചികിത് എന്നതികലക്കും കഡാക്ടർ - കരാഗി 
- പരികശാധനകൾ - മരുന്ന് എന്നീ സൂത്രവാക്യ
ങ്ങളികലക്കും ഇെക്ാലത്ത് ഒതുങ്ങികപ്ായതു
ടകാണ്് ആകരാഗ്യവർദ്ക പ്രവർത്തനം 
(Health Promotion), കരാഗപ്രതികരാധം, പുനര
ധിവാസം, സാന്ത്ന ചികിത് തുെങ്ങിയവയ്ക് 

കവണ്ത്ര ശ്രദ് കിട്ാടത കപാവകയും ടചയ്തു. 
ഇതിൽ സാന്ത്ന ചികിത്യുടെ കാര്യത്തിൽ 
സാമൂഹിക ആകരാഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും തകദേ
ശസ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെയും മുൻകക
യിൽ കലാകത്തിന് തടന്ന മാതൃകയായുള്ള 
പുതുവഴി ടവട്ാനും നമുക്് കഴിയുകയുണ്ായി.

ഒരു കുെംബത്തിടല എല്ാകപരുടെയും (കു
ട്ികളും മുതിർന്നവരും ഗർഭിണികളും കരാഗമുള്ള
വരും ഇല്ാത്തവരും പ്രായമായവരും എല്ാം 
അെങ്ങുന്ന) പ്രാഥമിക ആകരാഗ്യപരിചരണം 
ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ, പ്രാഥമിക ആകരാഗ്യ 
പരിചരണ സംവിധാനങ്ങടള മാറ്ിത്തീർക്ാനാ
ണ് കുടുംബാകരാഗ്യ കകന്ദ്ര പരിപാെി ലക്്യമിടു
ന്നത്. ആകരാഗ്യ വർദ്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും 
കരാഗം തെയാനും വരാടത കനാക്ാനും കരാഗ
പ്രതികരാധത്തിനും ചികിത്ാ-റീഹാബിലികറ്
ഷൻ-സാന്ത്ന പരിചരണത്തിനുടമല്ാമുള്ള 
ഘെകങ്ങളും ഉൾകചർന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രവർ
ത്തനപരിപാെി. ഓകരാ വ്യക്ിക്കും ഓകരാ കു
ടുംബത്തിനും ഒരുകൂട്ം വീടുകൾക്കും ഓകരാ 
വാർഡിനും പഞ്ായത്തിനും നഗരസഭയ്കടമല്ാം 
ഇത്തരത്തിൽ രൂപം ടകാള്ളുന്ന ബൃഹത്തായ 
ആകരാഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ലക്്യമിടുന്നത്. 
പരിസര ശുചീകരണം ഉറപ്വരുത്താനുള്ള പ്ര
വർത്തനങ്ങളും ടകാതുക് നിയന്തണം, വ്യായാ
മകപ്രാൽസാഹനം, ശരിയായ ആഹാരശീലം, 
കരാഗം കനരടത്ത കടണ്ത്തി ചികിത്ിക്ൽ 
തുെങ്ങിയ എല്ാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യക്ികളുടെ 
തലത്തിലും കുടുംബതലത്തിലും സ്ാപനതല 
ങ്ങളിലും സാമൂഹികതലങ്ങളിലും ഉണ്ാക്ി
ടക്ാണ്ടും പ്രവർത്തന സജമാക്ിടക്ാണ്ടും 
മാത്രകമ ഇത് സാധ്യമാവകയുള്ളു.

കൂടുതൽ കഡാക്ടർമാടരയും കനഴ് സുമാടരയും 
ഫാർമസിസ്റകടളയും ലാബ് ടെക് നീഷ്യടനയും 
ലകബാറട്റി സൗകര്യങ്ങളും സജമാക്ി 
കവകിട്് 6 മണി വടര പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടും
ബാകരാഗ്യകകന്ദ്രങ്ങടള ജനങ്ങൾ ഏടറ്ടുത്ത 
രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ആദ്യവർഷം 
തടന്ന കാണാൻ കഴിഞെത്. വൃത്തിയും ടവെി
പ്മുള്ള ടമച്ചടപ്ട് ഇരിപ്ിെസൗകര്യങ്ങളും രജി
സ് കരേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും കുെിടവളളം - കൊ
യ് ലറ്് സൗകര്യങ്ങളും കനഴ് സുമാരുടെ 
പ്രീ-ടചക്പ്ം സ്കാര്യത ഉറപ്വരുത്തുന്ന 
പരികശാധനാമുറികളും ഇവിെങ്ങളിൽ ഉറപ് വരു
ത്താൻ കഴിഞെിട്ടുണ്്. ജീവിതകശലീ 
കരാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രകത്യക ക്ിനിക്കുകൾ, 
ആസ്്മ-ശ്ാസം മുട്ലിനുള്ള ‘ശ്ാസ് ക്ിനിക’്, മാ
നസികാകരാഗ്യ പരിചരണത്തിനുള്ള ‘ആശ്ാസം’ 
ക്ിനിക്് തുെങ്ങിയ പുതിയ തുെക്ങ്ങൾ വഴി 
പ്രാഥമിക പരിചരണ കമഖല വിപുലടപ്ടുത്തി 

 കുെംബത്ിടല 
എ ചാപപ ടെ ം 

(കു ിക ം മുതിര് വ ം 
ര് ിണിക ം പരചാ  

മു വ ം ചാത്വ ം 
പ്രചായമചായവ ം എ ചാം 

അെ ) പ്രചാ മിക 
പരചാ ്പരിചരണം 

ല ്മചാക്കു  രധീതിയില്  
പ്രചാ മിക പരചാ ് 

പരിചരണ സംവിധചാന
ങ്ങടള മചാറ്ിത്ധീര്ക്ചാ 

നചാണത് കുടുംബചാപരചാ ് 
പക  പരിപചാെി 
ല ്മിടു തത്
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വരികയാണ്. വ്യായാമ കപ്രാൽസാഹനത്തിനുള്ള 
നെപ്ാതകളും സംവിധാനങ്ങളും കയാഗപരിശീ
ലനം തുെങ്ങിയ പുതുസംരംഭങ്ങളും പലയിെങ്ങ
ളിലും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കുട്ികൾക്കുള്ള കളി
സ്ലങ്ങളും മുലയൂട്ാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമെക്ം 
ശിശു സൗഹൃദവം സ്ത്രീസൗഹൃദവം വകയാജന, 
ഭിന്നകശഷി സൗഹൃദവമാടയാരു അന്തരീക്ം 
ഏതാണ്് എല്ാ കകന്ദ്രങ്ങളിലും സജമായി
ടക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്. പുകന്താട്ങ്ങൾക്പ് 
റമുള്ള ‘ലാറെ് സ് കകയ് പിങ്ങ്’ തുെങ്ങിയ കമാെി
വത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്് പല പുതിയ 
കാര്യങ്ങളും പലയിെങ്ങളിലും സ് കപാൺസർഷി
പ്് വഴിയും നെപ്ിലാക്ിയിട്ടുണ്്.

ആർദ്രം മിഷകനാടൊപ്ം നെപ്ിലാക്ിവരു
ന്ന ഇ-ടഹൽത്ത് പരിപാെികൂെി പൂർണ്മായി 
പ്രവർത്തനസജമായാൽ ആകരാഗ്യപരിചരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുകറകൂെി ചിട്ടപ്ടുത്താൻ കഴി
യുന്നതാണ്. വ്യക്ികളുടെ ഇ-ടഹൽത്ത് രജി
സ് കരേഷനും അകതാെനുബന്ിച്ചുള്ള വിവരകശ
ഖരണങ്ങളും കുടുംബാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
കമ്്യൂട്ർ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന പ്രവർത്തന 
ങ്ങളും പൂർത്തിയാകുന്നകതാടെ വ്യക്ികളുടെ 
ആകരാഗ്യവിവരങ്ങൾ അെിസ്ാനമാക്ി ലഭി
കക്ണ് കരാഗപ്രതികരാധ ചികിത്, തുെർപരിച
രണങ്ങൾ സമയബന്ിതമായി ടചയ്ാനും 
ആകരാഗ്യ - കരാഗപരികശാധന വിവരങ്ങൾ 
സ്ാപനങ്ങൾക്് പരസ്പരം കകമാറാനും കഴി
യുന്നതാണ്. ഫീൽഡ് തലത്തിൽ നിന്ന് പകർച്ച 
വ്യാധികൾ കനരടത്ത കടണ്ത്താനും ഇതുവഴി 
കഴിയുന്നതാണ്.

അധികമായി കഡാക്ടർമാരുടെയും മറ്് ജീവ
നക്ാരുടെയും തസ്ിക സൃഷ്ടിച്ചും അെിസ്ാന 
സൗകര്യവികസനത്തിന് ഫണ്് ലഭ്യമാക്ി
ടക്ാണ്ടുമുള്ള ആകരാഗ്യവകുപ്ിടറെ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾടക്ാപ്ം ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുടെ പ്ാൻഫ
ണ്ടും തനതു ഫണ്ടും വഴിയുള്ള ഇെടപെലുകളും 
അധികമായി കഡാക്ടർമാടരയും പാരാടമഡി
ക്ൽ ജീവനക്ാടരയും തകദേശ ഭരണ വകുപ്ിടറെ 
ഉത്തരവിടറെ അെിസ്ാനത്തിൽ താൽക്ാലിക
മായി നിയമിച്ചുമാണ് കുടുംബാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ വലിയ മാറ്ങ്ങൾ നെന് വരുന്നത്. ഇക്ാ
ര്യങ്ങളിൽ എല്ാ പഞ്ായത്തുകളുടെയും 
ഇെടപെൽ ഒകര രീതിയിൽ ഉണ്ായിട്ിടല്ന്നതും 
എടുത്തുപറകയണ്തുമാണ്.

ആകരാഗ്യ ഉപകകന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനപ
രിപാെികൾ കാര്യക്മമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ 
വലിടയാരു മാറ്ത്തിന് ആദ്യവർഷം നമുക്് 
കഴിഞെിട്ില്. സ്ന്തമായി ടകട്ിെങ്ങളുള്ള ഉപ
കകന്ദ്രങ്ങൾക്് ആവശ്യമായ അറ്കുറ്പ്ണികളും 
ടപയിറെിങ്ങും അെിസ്ാന സൗകര്യടമാരുക്

ലും അെിയന്തരമായി ഏടറ്ടുകക്ണ് പ്രവർത്തി
കളാണ്. അകതാടൊപ്ം അവിെങ്ങളിൽ ഫസ്റ് 
എയ്ഡിനും പ്രാഥമിക ആകരാഗ്യ പരിചരണ
ത്തിനും  ഫീൽഡ് വിഭാഗം ജീവനക്ാരുടെ 
കനതൃത്ത്തിൽ നെത്താനുകദേശിക്കുന്ന വിവിധ 
ക്ിനിക്കുകൾ നല് രീതിയിൽ നെത്താനും പഞ്ാ
യത്തുകളുടെയും വാർഡ് ടമമ്ർമാരുടെയും 
വാർഡ് ടഹൽത്ത് സാനികറ്ഷൻ ന്യൂരേീഷൻ 
സമിതികളുടെയും പങ്ാളിത്തം അനിവാര്യമാണ്.

ഫീൽഡ് തലത്തിടല ആകരാഗ്യപ്രവർത്തക
കരാടും മറ്് ആകരാഗ്യ സന്നദ് പ്രവർത്തകകരാ 
ടുടമാപ്ം 15-20 വീടുകൾക്് ആകരാഗ്യകസന 
എന്ന ഒരു പുതിയ വിഭാഗം ആകരാഗ്യ സന്നദ് 
പ്രവർത്തകടരക്കൂെി ആർദ്രം മിഷൻ പരിശീല
നം നൽകി ആകരാഗ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്ാ
ളികളാക്ി വരികയാണ്. ആശ, അംഗൻവാെി 
പ്രവർത്തകർ, കുടുംബശ്രീ വളണ്ിയർ, കരേബൽ 
ടപ്രാകമാട്ർ തുെങ്ങിയ സന്നദ് പ്രവർത്തകർ 
ടക്ാപ്ം ആകരാഗ്യകസന കവാളറെിയർമാർക്കും 
ഗ്ാമ - നഗര പ്രകദശങ്ങളിൽ സമഗ് പ്രാഥമിക 
ആകരാഗ്യപരിചരണത്തിടറെ എല്ാതലത്തിലും 
വലിയ പങ്കുവഹിക്ാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മാലി
ന്യമുക് കകരളം പരിപാെിയുടെയും മറ്റു മിഷനു
കളുടെയും വിവിധ വകുപ്കളുടെയും ഗ്ാമ നഗര 
വികസനപ്രവർത്തനങ്ങള് ഏകകാപിപ്ിക്ാൻ 
ഈ സന്നദ് പ്രവർത്തകർക്് കനതൃത്പരമായ 
പങ്് വഹിക്ാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മാലിന്യനിർ
മ്മാർജനം, ടകാതുക് നിയന്തണം, കുെിടവള്ള 
സംരക്ണം, വ്യായാമ - കായിക പ്രവർത്തന 
ങ്ങൾ, കയാഗപരിശീലനം, ദുരന്തനിവാരണം, 
വകയാജനസംരക്ണം, പുകവലി - മദ്യം-മയക്കു
മരുന്ന് വിരുദ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പാലികയറ്ീവ് 
- റീഹാബിലികറ്ഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മാനസി
കകാല്ാസത്തിനുള്ള കൂട്ായ സംരംഭങ്ങൾ 
തുെങ്ങി ഗ്ാമ ഗ്ാമാന്തരങ്ങളിൽ ഗുണപരമായ ഒരു 
ആകരാഗ്യസംസ് ക്ാരം രൂപടപ്ടുത്തിടയ ടുക്കുന്ന
തിന് വാർഡുതല ആകരാഗ്യശുചിത് കപാഷണ
സമിതികളുടെ കനതൃത്ത്തിൽ ഈ സന്നദ് പ്ര
വർത്തകർക്് ടപാതുജനങ്ങകളാടൊപ്ം നിന്ന് 
പുതിയ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്ാനാവം. ഇത്തരത്തി
ലുള്ള പുതുചലനങ്ങൾ പലയിെങ്ങളിലും ഇതിനകം 
കണ്ടുതുെങ്ങിയിട്ടുടണ്ന്നത് വളടര ആശാവഹ
മായ കാര്യമാണ്. 2019-20 കലക്കുള്ള ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്തുകളുടെ കപ്രാജക്ടുക ൾക്് രൂപം ടകാടുത്ത് 
വരുന്ന വരും മാസങ്ങളിൽ ആർദ്രം പദ്തിയുടെ 
ഭാഗമായി ഇത്തരം ഇെടപെലുകൾക്് സമൂർത്ത
രൂപം നൽകാൻ നമുക്് കഴിയണം. ആകരാഗ്യ
ത്തിനായി ഒത്തു കചർന്ള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി 
നമുക്് ഒന്നിച്ച് മുകന്നറാം.

1

 

 

കലഖകന ആർദ്രം മിഷൻ 
കനാഡൽ ഓഫീസറും 
ആകരാഗ്യവകുപ്് 
ഡയറക്ടകററ്ില് ടഡപ്യൂട്ി 
ഡയറക്ടറുമാണ്.

201 20 പലക്കു  ചാമ
പഞ്ചായത്തുക ടെ 
പപ്രചാജ കള്ക്ത് പം 
ടകചാടുത്ത് വ  വ ം 
മചാസങ്ങളില് ര് ം 
പദ്തി ടെ ചാ മചായി 

ത്രം െടപെ കള്
ക്ത് സ ര്ത് പം 
നല്കചാന നമുക്ത് 
ക ിയണം  പരചാ ്ത്ി
നചായി ത്തു പചര്  
പ്രവര്ത്നങ്ങ മചായി 
നമുക്ത് ിച്ചത് മുപ റചാം
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കകരളം കനരിട് മഹാപ്രളയത്തിനുശഷവം 
മഴടവള്ള സംഭരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 

പ്രസക്ിക്് യാടതാരു കുറവം വന്നിട്ില് 
എന്നാണ് നിലവിടല സാഹചര്യങ്ങൾ ടവളിടപ്
ടുത്തുന്നത്. വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ആകഗാളതാപനവം 
താളംടതറ്ിയ കാലാവസ്യും മഴയുടെ കുറവം 
നമ്മുടെ ഭൂഗർഭജലവിതാനടത്ത കദാഷകരമായി 
ബാധിച്ച  ഒരു  അവസ്യിലാണ് നാം പ്രളയ
ടത്ത കനരിട്ത്. പ്രളയജലം ഒഴുകികപായകപ്ാൾ 
ജലകരോതസ്സുകളില് വരൾച്ചയ്ക് സമാനമായ 
അവസ്യുമുണ്ായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 
മലപ്റം ജില്ാപഞ്ായത്ത ്ടകട്ിെത്തിൽ മാതൃകാ 
മഴടവള്ള സംഭരണി പൂർത്തീകരിക്കു ന്നത.് ഓകരാ 
വീട്ിലും ഓകരാ സ്ാപനത്തിലും മഴടവള്ളം സം
ഭരിച്ചു സൂക്ിക്ാൻ പ്രകചാദനം നൽകുന്ന ഒരു 
സംരംഭത്തിനാണ് ഇവിടെ തുെക്ം കുറിക്കുന്നത്.

2017-18ടല വാര്ഷിക പദ്തിയുടെ 
ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ഈ സംഭരണി ജില്ാപ
ഞ്ായത്ത് ടകട്ിെത്തിടറെ ടമയിൻ കഗറ്ിടറെ 
സമീപത്തായി 9.10 മീറ്ർ നീളത്തിലും 2.30 
മീറ്ർ വീതിയിലും 2.50 മീറ്ർ താഴ്ചയിലുമാണ് 
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 55000ലിറ്ർ 
സംഭരണ കശഷിയുണ്്. ജില്ാപഞ്ായത്തിടറെ 
ടമയിൻ ടകട്ിെത്തിടറെ കമല്ക്കൂരയില് നിന്ം 
ഘട്ർ കപപ്് വഴിയാണ് മഴടവള്ളം സംഭരിക്കു
ന്നത്. ൊങ്ിൽ  നിന്ന് വരുന്ന അധികടവള്ളം 
സംഭരിക്കുന്നതിന് കവണ്ി നിലവിലുള്ള കുഴല് 
കിണറിടറെയും കജവകൃഷി കതാട്ത്തിടറെയും  
അടുത്തായി Percolation ൊങ്് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്്.  
ഇത്  4 മീറ്ർ നീളത്തിലും 1.50 മീറ്ർ വീതിയിലും 
1.50 മീറ്ർ താഴ്ചയിലും വശങ്ങൾ ചരിഞെതുമാണ്. 
ചരിഞെ ഭാഗത്ത് ജികയാ ടെക് കസ്റൽ വിരിച്ചി
രിക്കുകയാണ്. അണ്ർഗ്ൗണ്് വാട്ർ ൊങ്്,  ടപർ
ക്കുകലഷൻ ൊങ്്, മഴടവള്ളം സംഭരിക്കുവാനുള്ള 

ഘട്ർ കപപ്്, ഫില്റ്റിംഗ് യൂണിറ്് എന്നിവ 
അെക്ം ആടക 1750000 രൂപയാണ് പദ്തിക്ാ
യി ടചലവഴിച്ചത്. 

ഫിൽട്ർ യൂണിറ്ിൽ ടമറ്ൽ,കരി, മണൽ 
എന്നിവയ്ക് മുകളിലായി ടനറ്് വിരിച്ച് അതിൽ കൂെി 
അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ടവള്ളമാണ് ൊങ്ിൽ സംഭരിക്കു
ന്നത്. ജില്ാ പഞ്ായത്ത് ടകട്ിെത്തിടറെ മുകളിൽ 
വീഴുന്ന മഴടവള്ളത്തിടറെ 70 ശതമാനത്തിൽ 
കൂടുതൽ ഭാഗവം (2800 ചതുരശ്ര അെി) ഫില്റ്ർ 
യൂണിറ്് വഴി ൊങ്ില് എത്തുകയും  ൊങ്ിടറെ 
സംഭരണ കശഷി കഴിഞെ് കവിടഞൊഴുകുന്ന 
ജലം കപപ്് കലൻ വഴി മഴക്കുഴിയികലക്് 
തിരിച്ച് വിടുന്നത് വഴി ഭൂഗർഭ ജല കപാഷണത്തിന് 
സഹായകരമാവന്. ഇതിടറെ  നിർമ്മാണം സർ
ക്ാർ  അക്രഡിറ്ഡ് ഏജൻസിയായ കസാകഷ്യാ 
ഇക്കണാമിക് യൂണിറ്്  ഫൗകണ്ഷനാണ് നിർ
വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജില്ാ ആശുപത്രികളിലും 
ടവള്ളക്ാമം രൂക്മായ ടതരടഞെടുക്ടപ്ട് 
വിദ്യാലയങ്ങളിലും കിണർ റീചാർജിംഗ് സംവി 
ധാനം, ഭൂജല കപാഷണത്തിനുള്ള സംവിധാനം 
ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.

മഴടവള്ള സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർ
ത്തീകരിച്ചകതാടെ ജില്ാ പഞ്ായത്ത് കാര്യാലയം 
പൂർണ് രീതിയില്  പരിസ്ിതി സൗഹൃദമായി 
മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് നിലകളുള്ള ടകട്ിെ
ത്തില് 16 ടക.വി കസാളാർ പവർ പ്ാറെില് നിന്
ള്ള കവദയുതിയാണ് ഉപകയാഗിക്കുന്നത്, ഹരിത 
നിയമാവലി പാലിച്ച് ടകാണ്് ഓഫീസ് മാലിന്യ 
പരിപാലനം കൃത്യതകയാടെ നെത്തുന്. കജവ - 
അകജവ മാലിന്യം തരംതിരിച്ച് കജവ മാലിന്യം 
സംസ് ക്രിച്ച്, ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്ാരും 
കൂെി പരിപാലിച്ചുകപാരുന്ന കജവ കൃഷി കതാട്ത്തി
കലക്കുള്ള വളമാക്ി മാറ്റുന്. 

1

പരചാ വധീ ി ം 
പരചാ ചാപനത്ി ം 
മ ടവ ം സം രി  

ിക്ചാന പ്രപചചാ നം 
നല്കു   സംരം

ത്ിനചാണത് വിടെ 
െക്ം കുറിക്കു തത്
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മലപ്പുറതം ജില്ാ പഞ്ാെത്ത് 
മാതൃകാ മഴയവള്ള സതംഭരണി



മഹാത്മാഗാന്ി കദശീയ ഗ്ാമീണ ടതാഴിലുറ
പ്് നിയമത്തിടല വകുപ്് 14(6) പ്രകാരം ഓകരാ 

സാമ്ത്തിക വർഷവം പ്രതീക്ിക്കുന്ന ടതാഴിൽ 
ദിനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും അതിന് പൂരകമായ 
പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ിക (Shelf of Projects) യും 
ഗ്ാമസഭ ടതാട്് മുൻ വർഷം തടന്ന നിശ്യികക്
ണ്താണ്. ടതാഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും 
പ്രവൃത്തികളും കലബർ ബഡ്ജറ്ിടറെ രൂപീകരണ
ത്തിലൂടെയാണ് സാക്ാത്ക്രികക്ണ്ത്.  2014 
ജനുവരി 3-ാം തീയതി കകന്ദ്രസർക്ാർ മഹാത്മാ
ഗാന്ി കദശീയ ഗ്ാമീണ ടതാഴിലുറപ്് നിയമ
ത്തിടറെ പട്ികയിൽ  വരുത്തിയിട്ടുള്ള കഭദഗതി
ക്് അനുസൃതമായി 2019-20 സാമ്ത്തിക 
വർഷകത്തക്കുള്ള കലബർ ബഡ്ജറ്് തയ്ാറാക്ാ
നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അെിയന്തരമായി ത്രിതല 

യതാഴിലുറപ്ത് പദ്ധതി 
കലബർ ബഡത്ജറ്ത് രൂപീകരണതം

പഞ്ായത്തുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള നിർകദേശം 
സര്ക്ാര് പുറടപ്ടുവിച്ചിട്ടുളളതാണ് (15/10/2018  
466/ഡിഡി2/2018/തസ്ഭവ നമ്ർ സർക്കുലർ). 

2018-19 സാമ്ത്തിക വർഷം പദ്തി നിർ
വ്വഹണം സംബന്ിച്ച് കകന്ദ്രസർക്ാർ പുറടപ്
ടുവിച്ച വാർഷിക മാസ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം 
സംസ്ാന സർക്ാർ രൂപടപ്ടുത്തുന്ന രീതിശാ
സ്ത്രത്തിടറെ അെിസ്ാനത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ായ
ത്തുതലങ്ങളിൽ ചിട്കയാടു കൂെിയതും പങ്ാളിത്ത 
പൂർണ്വമായ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ നെത്തണടമ
ന്നാണ് നിർകദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

പഷൽഫ് ഓഫ് കപ്രാജക്് സ്
ഓകരാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തും ഓകരാ വർഷകത്ത

ക്കും ആവശ്യമായ ടതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ തിട്ടപ്

സൂരത്യ എസ്. കഗാെരിനാഥ്

23പഞ്ചായത്ത് രചാജത്   നവംബര് 2018

201 20 സചാ ത്ിക 
വര്്പത്ക്കു  പലബര് 
ബ ത്ജറ്ത് ത ചാറചാക്ചാ

 പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
അെിയ രമചായി ിതല 
പഞ്ചായത്തുകള് രം ി
ക്കു തി ളള നിര്പ ശം 
സര്ക്ചാര് 
പുറടപ്ടുവിച്ചി ളളതചാണത്



ടുത്തുന്നകതാടൊപ്ം പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ിക കൂെി 
തയ്ാറാകക്ണ്തുമാണ്. അതുവഴി ടതാഴിൽ 
ആവശ്യടപ്ട്് പകത്താ അതിലധികകമാ ടതാഴി
ലാളികൾ സമീപിക്കുകമ്ാൾ പഞ്ായത്തിന് 
അനായാകസന പ്രവൃത്തികൾ തിരടഞെടുക്കുന്ന
തിന് സാധ്യമാവം. ഇതിന് ഭരണ സാകങ്തിക 
അനുമതി ലഭ്യമായ മതിയായ പ്രവൃത്തികൾ  
നിർവ്വഹണത്തിന് ഏടറ്ടുക്ാവന്ന  തരത്തിൽ 
ഉണ്ായിരികക്ണ്താണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി
കൾ അെങ്ങുന്ന പട്ികയ്കാണ് പ്രവൃത്തികളുടെ 
പട്ിക അഥവാ Shelf of Projecst എന്നതു 
ടകാണ്് ഉകദേശിക്കുന്നത്. 

കലബർ ബഡ്ജറ്ിടല ടഷൽഫ് ഓഫ് കപ്രാ
ജ്ക്ട് സ് തയ്ാറാക്കുന്നതിന് ഓകരാ കമഖലയിലും 
ഉൾടപ്ട് പ്രവൃത്തികളികമേൽ അവലംബികക്ണ് 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ  താടഴ പറയുന്.
വരിഭാഗം എ : പ്രകൃതരി വരിഭവ 
െരരിൊലനവുമായരി ബന്ധപപ്് 
പൊതു പ്രവൃത്രികള് 
1. കുെിടവള്ള കരോതസ്സുകൾ ഉൾടപ്ടെയുള്ള  

ഭൂഗർഭജല വിതാനം ഉയർത്തുന്നതിന് ആവ
ശ്യമായ അെിയണകൾ (under ground 
dykes), മൺതെയണകൾ, നിലഅണകൾ 
(കസ്റാപ്്ഡാം), ടചക്്ഡാമുകൾ തുെങ്ങിയ   
ജലസംരക്ണത്തിനും ഭൂഗർഭജലകപാഷണ 
ത്തിനും സഹായകരമായ നിർമ്മിതികൾ.

2. ഒരു നീർത്തെത്തിടറെ സമഗ് പരിപാലന
ത്തിന് ഉതകുന്ന ഇെടപെലുകളായ കകാണ്ടൂർ
രേഞ്ചുകൾ, തട്്തിരിക്ൽ (terracing), കകാ
ണ്ടൂർബണ്ടുകൾ, കൽത്തെയണകൾ, ഗ്യാബി 
കയാൺ നിർമ്മിതികൾ, നീരുറവ പ്രകദശ
ത്തിടറെ പരികപാഷണം തുെങ്ങിയ നീർത്തെ 
പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ;

3 സൂക്ഷ്മ-ടചറുകിെ ജലകസചന പ്രവൃത്തികളും 
കതാടുകൾ/ കനാൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാ
ണം, പുനരുദ്ാരണം, ടമയിറെനൻസ് എന്നീ 
പ്രവൃത്തികളും;

4. ജലകസചന കുളങ്ങളുടെയും മറ്് ജലകരോത
സ്സുകളുടെയും ആഴം കൂട്ൽ ഉൾടപ്ടെയുള്ള 
പരമ്രാഗത ജലകരോതസ്സുകളുടെ  പുനരു
ദ്ാരണം;

5. കെകലാരങ്ങളിലും കുളങ്ങളുടെ അരികിലും 
കനാൽ ബണ്ടുകളിലും കറാഡുകളുടെ ഓരത്തി
ലും വനഭൂമിയിലും മറ്് ടപാതുഭൂമിയിലും ഫല
വൃക്ങ്ങൾ അെക്മുള്ള മരം വച്ച് പിെിപ്ിക്
ലും  വനവത്കരണവം വൃക്കത്ത ഉല്പാദന 
ത്തിനായുള്ള നഴ് സറി രൂപീകര ണവം;

6. പുൽകമടുകളുടെ വികസനം, ദീർഘകാലം 
നിലനിൽക്കുന്ന പുല്ലുകൾ വച്ച് പിെിപ്ിക്ൽ;
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7. മുള, റബ്ബർ, ടതങ്ങ് എന്നിവയുടെ പ്ാകറെഷൻ;
8. ടപാതു ഭൂമിയിടല ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികള്;

ബരി: സമൂഹത്രിൽ അവശത അനുഭവരിക്കുന്ന 
വരിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള വത്യക്രിഗത ആസ്രികള് 

(ഖണ്ഡിക 5 ൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബ
ങ്ങൾക്് മാത്രം)
1. ഖണ്ഡിക 5 ൽ പരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ

ക്് ഭൂമിയുടെ ഉല്പാദനക്മത വർദ്ിപ്ിക്കു
ന്നതിനായി ഭൂവികസനവം കിണറുകൾ 
(Dug well), കുളങ്ങൾ (farm ponds), മറ്് 
ജലടകായ്ത് നിർമ്മിതികൾ എന്നിവ ഉൾടപ്
ടെയുള്ള ജലകസചനത്തിനാവശ്യമായ അെി
സ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ൽ;

2.  പഴകൃഷി, പട്ടുനൂൽകൃഷി, കതാട്വിളകൃഷി, 
ഫാംകഫാറസ്ടി എന്നിവയിലൂടെ ആജീവനം 
ടമച്ചടപ്ടുത്തൽ;

3. ഖണ്ഡിക 5 ൽ സൂചിപ്ിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ 
തരിശ് ഭൂമി/പാഴ്ഭൂമി(fallow or waste land) 
വികസിപ്ിച്ച് കൃഷിക്് അനുകയാജ്യമാക്ൽ; 

4. ആയൂർകദർഘ്യമുള്ള രാമച്ചം ഉൾടപ്ടെയു
ള്ള പുല്ലുകൾ ഉപകയാഗിച്ചുള്ള പുൽകമടുകളുടെ 
വികസനം;

5. മൂള, റബ്ബർ, ടതങ്ങ് എന്നിവയുടെ പ്ാകറെഷൻ;
6. ഇന്ദിരാ ആവാസ് കയാജന/പ്രധാനമന്തി 

ആവാസ് കയാജന പ്രകാരകമാ കകന്ദ്ര/
സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ ആവിഷ് ക്രിക്കു
ന്ന മറ്് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്തികൾ പ്രകാ
രകമാ ഏടറ്ടുക്കുന്ന ഭവന നിർമ്മാണത്തി
ടല അവിദഗ്ദ കായിക ടതാഴിൽ ഘെകവം 
വീെിന് ആവശ്യമായ ഉല്പാദിപ്ിക്ടപ്ട് 
നിർമ്മാണ സാമഗ്ികളും; 

7.  മൃഗപരിപാലനം കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനു
ള്ള അെിസ്ാനസൗകര്യങ്ങളായ കകാഴിക്കൂ
െ്, ആട്ിൻ കൂെ്, പന്നിക്കൂെ്, ടതാഴുത്ത്, 
പുൽടത്താട്ി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവം;

8. മത്്യബന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കപ്രാത്ാ
ഹിപ്ിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന  അെിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങളായ മത്്യം ഉണക്കുന്ന കകന്ദ്ര
ങ്ങൾ, മത്്യം സൂക്ിക്കുന്ന കകന്ദ്രങ്ങൾ 
എന്നിവ നിർമ്മിക്ലും വർഷകാലത്ത് 
മാത്രം ടവളളം ഉണ്ാകുന്ന ടപാതുകുളങ്ങ
ളിൽ (Seasonal  water bodies on public land) 
മത്്യം വളർത്തുന്നതിന് അെിസ്ാന സൗ
കര്യങ്ങൾ ഒരുക്ല്; 

9. കജവവളത്തിടറെ (NADEP, ടവർമി 
കകമ്ാസ്റ്) ഉത്പാദനം;
സ്കാര്യ ഭൂമിയിടല പ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്ടു

ക്കുന്നതിലൂടെ തരിശ്ശുഭൂമി/ കൃഷിടചയ്ാത്ത ഭൂമി  
എന്നിവ  ടമച്ചടപ്ടുത്തി  കൃഷിക്് ഉപയുക്മാ
ക്കുകവഴി കാറ്ഗറി ബി വിഭാഗത്തിൽടപ്ടുന്ന 

ഗുണകഭാക്ാക്ളുടെ വരുമാന വർദ്ന ഉണ്ാകവ
ണ്താണ്. സ്കാര്യഭൂമിയിൽ നിയമത്തിന് നി
രക്ാത്തതും ആവർത്തന സ്ഭാവമുള്ളതുമായ 
പ്രവൃത്തികൾ ടചയ്തുവന്നിരുന് എന്നതാണ് 
മുൻകാല അനുഭവം. സ്കാര്യഭൂമിയിൽ ഏടറ്ടു
ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഒരു കാരണവശാലും 
നിലവിടല പരിസ്ിതി സന്തുലിതാവസ്ടയ 
കദാഷകരമായി ബാധിക്കുവാൻ പാെില്ാത്തതാ
ണ്. ഉല്പാദനപരമല്ാത്തതും നിലവിടല പരി
സ്ിതിക്് ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
തുമായ പ്രവൃത്തികൾക്് ഒരു കാരണവശാലും 
സാകങ്തികാനുമതി നൽകാൻ പാെില്ാത്തതാ
ണ്.  ഇതിന് വിരുദ്മായി പ്രവൃത്തികൾക്് സാ
കങ്തികാനുമതി നൽകുന്ന ഉകദ്യാഗസ്ർ 
അതിന് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും. സ്കാര്യ 
ഭൂമിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ആവർത്തനസ്
ഭാവമുള്ള താത്കാലിക പ്രവൃത്തികൾ ഏടറ്ടു
ക്ാൻ പാെില്ാത്തതാണ്. 

കദശതീയ ഗ്ാമതീണ ഉെജതീവന മരിഷപന് 
നരിബന്ധനകള് അനുസരരിക്കുന്ന സ്വയം
സഹായ സംഘങ്ങള്ക് പൊതു അടരി
സ്ാന സൗകരത്യങ്ങള്
1. കാർഷികകാല്പന്നങ്ങളുടെ ഈടുറ് സംഭരണ 

സൗകര്യം ഉൾടപ്ടെയുള്ള വിളടവടുപ്ിന് 
കശഷം ആവശ്യമായി വരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ 
(Post harvest facilities), കജവവളം എന്നി
വയ്ക് ആവശ്യമായ സ്ായിയായ അെി
സ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകവഴി കാർ
ഷികകാല്പാദനക്മത വർദ്ിപ്ിക്കുന്ന 
തിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ;

2 സ്യം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ ഉപജീവന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് ആവശ്യമായ ടപാതു 
വർക്്ടഷഡ്ഡുകളുടെ നിർമ്മാണം;

ഗ്ാമതീണ അടരിസ്ാന സൗകരത്യങ്ങള്  
1. നിർകദേശിക്ടപ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്് അനു

സൃതമായി ഖര-ദ്രവ മാലിന്യ സംസ് കരണ
ത്തിനും തുറസ്ായ സ്ലടത്ത മലമൂത്ര വി
സർജനം ഇല്ാതാക്കുന്നതിനും കവണ്ി 
സ്തന്തമാകയാ സർക്ാർ വകുപ്കളുടെ 
ഇതര പദ്തികളുമായി സംകയാജിപ്ിച്ചുടകാ
കണ്ാ വ്യക്ിഗത കക്കൂസുകൾ, സ് കൂൾ കൊ
യ് ലറ്റുകൾ, അങ്ണവാെി കൊയ് ലറ്റുകൾ, 
കകമ്ാസ്റ് പിറ്റുകൾ തുെങ്ങി ഗ്ാമീണ ശുചി
ത്വമായി ബന്ടപ്ട് പ്രവൃത്തികൾ;

2. ഒറ്ടപ്ട്ടുകിെക്കുന്ന ഗ്ാമങ്ങടളയും നിർദേിഷ്ട 
ഗ്ാമീണ ഉല്പാദന കകന്ദ്രങ്ങടളയും നിലവിലു
ള്ള കറാഡ് ശംഖലയുമായി ബന്ിപ്ിക്കുന്ന
തിനുള്ള, ഗ്ാമീണ കറാഡുകളുടെ നിർമ്മാണ
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വം ഓെകൾ, കലുങ്കുകൾ എന്നിവ 
ഉൾടപ്ടെയുള്ള ഗ്ാമത്തിടല ഈടുറ് ഉൾകറാ
ഡുകളുടെയും വീഥികളുടെയും നിർമ്മാണവം;

3. കളിസ്ലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം;
4. ടവള്ളടപ്ാക് നിയന്തണ സംരക്ണ പ്രവൃ

ത്തികൾ, ടവള്ളടക്ട്് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള 
ജലനിർഗമന പ്രവൃത്തികൾ, മഴടവള്ളം 
ടകട്ി നിൽക്കുന്ന താഴ്ന്ന ടപാതുസ്ലങ്ങളുടെ 
ടമച്ചടപ്ടുത്തൽ (chaur renovation), തീരപ്ര
കദശങ്ങളുടെ സംരക്ണവമായി ബന്ടപ്ട് 
കസ്റാം വാട്ർ ടരെയിനുകൾ എന്നിവ ഉൾടപ്
ടെയുള്ള ടപാതു അെിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ, 
കറാഡുകളുടെ പുന:രുദ്ാരണം, ദുരന്തപ്രതി 
കരാധ തയ്ാടറടുപ്കൾ ടമച്ചടപ്ടുത്തുന്നതി
നുള്ള പ്രവൃത്തികള്;

5. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ, വനിതാ സ്യം 
സഹായ സംഘങ്ങളുടെ ടഫഡകറഷനുകൾ, 
ടകാടുങ്ാറ്് ബാധിതർക്കുള്ള അഭയകകന്ദ്ര
ങ്ങൾ (കസകക്ാൺ ടഷൽറ്ർ), അങ്ണവാ
െികകന്ദ്രങ്ങൾ, ഗ്ാമീണ ചന്തകൾ എന്നിവ
യ്കാവശ്യമുള്ള ടകട്ിെങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവം 
ഗ്ാമ/ക്ാക്കുതല ക്രിമകറ്ാറിയങ്ങളുടെ 
നിർമ്മാണവം; 

6. കദശീയ ഭക്്യസുരക്ാനിയമം 2013 
(20/2013) ടല വ്യവസ്കൾ നെപ്ിലാക്കുന്ന
തിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഭക്്യധാന്യ 
സംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണം;

7. മഹാത്മാഗാന്ി കദശീയ ഗ്ാമീണ ടതാഴി
ലുറപ്് നിയമ പ്രകാരം ഏടറ്ടുക്കുന്ന നിർ
മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റികമറ്ിടറെ 
ഭാഗമായി വരുന്ന  നിർമ്മാണ സാമഗ്ികളു
ടെ ഉല്പാദനം;

8. മഹാത്മാഗാന്ി കദശീയ ഗ്ാമീണ ടതാഴി
ലുറപ്് നിയമ പ്രകാരം സൃഷ്ടിക്ടപ്ട് 
ഗ്ാമീണ ടപാതു ആസ്ികളുടെ അറ്കുറ്

പ്ണികള്;
ഇത് സംബന്ിച്ച് സംസ്ാന സർക്ാരുമാ

യി കൂെിയാകലാചന നെത്തി കകന്ദ്രസർക്ാർ വി
ജ്ഞാപനം ടചയ്യുന്ന മറ്് ഏടതാരു പ്രവൃത്തിയും.   

   വ്യക്ിഗത ആസ്ികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന  പ്രവൃ
ത്തികളുടെ മുൻഗണന തീരുമാനിക്കുകമ്ാൾ 
ചുവടെ സൂചിപ്ിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്് മുൻഗ
ണന നൽകകണ്താണ്.
 (എ).  പട്ികജാതി 
 (ബി). പട്ികവർഗം 
 (സി). നാകൊെികളായ ആദിവാസികൾ
 (ഡി).  ഡീകനാട്ികഫഡ് ആദിവാസികൾ
 (ഇ). ദാരിദ്ര്യ കരഖയ്ക് താടഴയുള്ള മറ്റു കുടുംബ

ങ്ങൾ
 (എഫ്) സ്ത്രീകൾ ഗൃഹനാഥകളായ കുടുംബ

ങ്ങൾ
 (ജി) ശാരീരിക കവകല്യമുള്ളവർ ഗൃഹനാ

ഥരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ
 (എച്ച്). ഭൂപരിഷ് കരണത്തിടറെ ഗുണകഭാ

ക്ാക്ൾ
 (ഐ). ഇന്ദിരാ ആവാസ് പദ്തിയുടെ ഗുണ

കഭാക്ാക്ൾ
 (ടജ). 2006 ടല പട്ികവർഗങ്ങളും ഇതര 

പരമ്രാഗത വനവാസികളും (വനാവകാശ
മംഗീകരിക്ൽ) നിയമത്തിടറെ (2007 ടല 
2) ഗുണകഭാക്ാക്ളും. 
 മുകളിൽ സൂചിപ്ിച്ച വിഭാഗങ്ങളിടല  അർ

ഹരായ എല്ാ ഗുണകഭാക്ാക്ളുടെയും 
ഭൂമിയിലും വീട്ടുവളപ്ിലും  ഏടറ്ടുകക്ണ് എല്ാ 
പ്രവൃത്തികളും  പൂർണ്മായി ഏടറ്ടുത്ത്  പൂർത്തീ
കരിച്ചതിന് കശഷം മാത്രകമ 2008 ടല കാർഷിക 
കൊശ്ാസ പദ്തി പ്രകാരം നിർവ്വചിക്ടപ്ട്ി
ട്ടുള്ള ടചറുകിെ / നാമമാത്ര കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ 
ഇെടപൊൻ പാടുള്ളു. 

         
നതീര്ത്ടാധരിഷ്രിത വരികസന 
രതീതരിശാസ്തം 

ടചറുകതാ വലുകതാ ആയ ഏടതാരു നീർച്ചാ
ലിനും അതികലക്് ഒഴുകിടയത്തുന്ന ടവള്ളം 
സമാഹരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂവിഭാഗം ചുറ്റുമായി 
ഉണ്ാകും.  ഈ ഭൂഭാഗടത്തയാണ് പ്രസ്തുത നീർ
ച്ചാലിടറെ നീർത്തെം എന് പറയുന്നത്.

 നാം പരിഗണിക്കുന്ന നീർച്ചാലിടറെ നീളത്തി
നനുസരിച്ച് നീർത്തെത്തിടറെ വിസ്തൃതിയും വ്യത്യ
സ്മാകുന്.   ഇപ്രകാരം ഒരു നദീതെടത്ത പല ഉപ 
നീർത്തെങ്ങളായും ഒരു ഉപനീർത്തെടത്ത പല 
ടചറു നീർത്തെങ്ങളായും തരം തിരിക്ാം.  നീർത്തെ 
പ്രകദശത്തിനുള്ളിടല ജലവ്യവസ്യും മണ്ം 
കജവ സമ്ത്തും പരസ്പര ബന്ിതമായി നിലടകാ
ള്ളുന്ടവന്നതാണ ്നീർത്തെത്തിടറെ പ്രകത്യകത. 
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പട്ികവര് ഗ വിഭാഗത്തില് ടപട്വര്ക്്  കുടുംബശ്രീ മുകഖന ടതാഴിലുറപ്് 
കവതനം മുനകൂറായി നല്കുന്ന പദ്തിക്് തുെക്മായി. ടതാഴിലുറപ്് പദ്തി
യില് പട്ികവര്ഗ കുടുംബങ്ങളുടെ പങ്ാളിത്തം വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും 
അവരുടെ സാമ്ത്തികാവശ്യങ്ങള് നിറകവറ്ാനുള്ള അവസരടമാരുക്കുന്ന
തിടറെയും  ഭാഗമായാണിത്. ഇതു പ്രകാരം പാലക്ാെ് ജില്യിടല അട്പ്ാെി 
ബ്കളാക്ിടല കഷാളയൂര് , അഗളി, പുതൂര്  പഞ്ായത്തുകളിടല കചരമണ്ക
ണ്ി, വീട്ിക്കുണ്്, ഉമത്തന ടപെി എന്നീ ഊരുകളില് പദ്തി ആരംഭിച്ചു. 
കുടുംബശ്രീ ഊരുസമിതികള് വഴിയാണ് കവതനം മുനകൂറായി നല്കുക. 
ഇതിനായി പട്ികവര്ഗ  വികസന വകുപ്് കുടുംബശ്രീക്് 11 കകാെി രൂപ 
അനുവദിച്ചു.  

കുടുംബശ്രീ, പട്ികവര്ഗ വികസന വകുപ്്, ടതാഴിലുറപ്് പദ്തി 
സംസ്ാന മിഷന   എന്നിവ സംയുക്മായി പട്ികവര്ഗ കമഖലയില് 
സാമൂഹ്യ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കുന്നതിടറെ   ഭാഗമായാ
ണ് ഈ പദ്തി. കവതനം ലഭിക്കുന്നതിടല കാലതാമസം കാരണം ടതാഴി
ലുറപ്് പദ്തിയില് പട്ികവര്ഗ കുടുംബങ്ങളുടെ പങ്ാളിത്തം ഗണ്യമായി 
കുറഞെകതാടൊപ്ം അവരുടെ കൃഷിഭൂമിയില് ടതാഴില് ടചയ്യുന്നതിടറെ 
കതാതും താഴ് ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പദ്തി ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നെ
പ്ാക്കുന്നത്.

പട്ികവര്ഗക്ാര്ക്് മുനകൂര്  കവതനം നല്കുന്ന ഈ പദ്തി പ്രകാരം 
പട്ികവര്ഗ ടതാഴിലാളികള്ക്്  ആഴ്ചയിടലാരിക്ല് ടചയ് കജാലിയുടെ 
90 ശതമാനം കവതനം ഊരുസമിതികള് മുകഖന അവരുടെ ബാങ്് അക്ൗ
ണ്ടുകളികലക്് നികക്പിക്കുകയാണ് ടചയ്യുന്നത്. പദ്തിക്ായി പട്ികവ
ര്ഗ വികസന വകുപ്് അനുവദിച്ച തുകയില് നിന്നാണ് ഇതു വിതരണം 
ടചയ്യുക.   ഇപ്രകാരം ഊരുസമിതികളില് കൂെി മുനകൂര് കവതനം കകപ്റ്ിയ 
ടതാഴിലാളികളില് നിന്ം കകന്ദ്രഫണ്് ലഭ്യമാകുന്നതിടറെ മുറയ്ക് ആ തുക 
തിരിടക ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് നിലവില് ഉകദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങടന 
ആഴ്ചയിടലാരിക്ല് ടതാഴിലുറപ്് കവതനം മുനകൂറായി ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ 
പട്ികവര്ഗ കുടുംബങ്ങള്ക്് അവരുടെ കദനംദിന ആവശ്യങ്ങള് നിറകവ
റ്ാന   കഴിയുടമന്നതാണ് കനട്ം.  

ടതാഴിലുറപ്് കവതനം കൃത്യമായി ഗുണകഭാക്ാക്ളുടെ അക്ൗണ്ടുകളി
കലക്് എത്തിക്കുന്നതിനും കകന്ദ്ര ഫണ്് ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തുക തിരിടക 
ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ിച്ച  കാര്യങ്ങള്  നിര് വ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു
ക്ങ്ങളും സംസ്ാനതല ബാകങ്ഴ്സ് സമിതിയുടെ കനതൃത്ത്തില് പൂര്ത്തിയാ
യിട്ടുണ്്. പദ്തിയുടെ സുഗമമായ നെത്തിപ്ിനായി ടതാഴിലുറപ്് എനജിനീ
യര്മാര്, ടതാഴിലുറപ്് പദ്തിയിടല കഡറ്ാ എന രേി  ഓപ്കററ്ര്മാര്, 
പട്ികവര്ഗ അനികമറ്ര്മാര് , പ്രകമാട്ര്മാര് , ഊരുസമിതികളുടെ ടസക്രട്റി, 
പ്രസിഡറെ്, പഞ്ായത്ത് ടസക്രട്റിമാര്  എന്നിവര്ക്്  സാകങ്തിക പരിശീ
ലനവം നല്ിയിട്ടുണ്്.

അട്പ്ാെി കൂൊടത വയനാെ് ജില്യിലും ടതാഴിലുറപ്് കവതനം മുനകൂറാ
യി നല്കുി  പദ്തിക്് തുെക്മിടുന്ണ്്.  വയനാെ് ജില്യില് കുടുംബശ്രീ 
എ.ഡി.എസുകള് വഴിയാണ് കവതനം നല്കുക. ഇതിനുള്ള നെപെികള് പൂ
ര്ത്തിയായി കഴിഞ്ഞു.   

പതാഴരിലുറപ്് : 
െ്രികവര് ഗ്ഗ പതാഴരിലാളരികള്ക് മൂന്കൂര്  കവതനം

ആദത്യഘ്ം അ്പ്ാടരി ക്ാകരിൽ

ഭൂസവികശഷതകളായ കുന്ന,് ചരിവ,് താഴ് വര, 
മണ്ിടറെ ആഴം, ഘെന, മടണ്ാലിപ്് തുെങ്ങിയ 
ഘെകങ്ങടള അെിസ്ാനടപ്ടുത്തി ഓകരാ പ്രകദശ
ത്തും ജലലഭ്യത ഉറപ്ാക്കുന്നതിനും ജലസംരക്
ണം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ഭൂവിനികയാഗം ക്രമ
ടപ്ടുത്തുന്നതിനും അതിലൂടെ കജവസമ്ത്ത് 
സംരക്ിക്കുന്നതിനും കാർഷിക ഉത്പാദനവം 
ഉത്പാദന ക്മതയും വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
ഇെടപെൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നീർത്തെടമന്ന പ്രകൃ
തിദത്ത യൂണിറ്ിടറെ അെിസ്ാനത്തിലായിരിക്
ണം നെകത്തണ്ത.് 

നീർത്തെ വികസനവമായി ബന്ടപ്ട്് 
ഏടറ്ടുക്ാവന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ചില ഉദാഹര
ണങ്ങൾ ചുവടെ കചർക്കുന്.  
എ)  തെയണ നിർമ്മാണം: ടവളളത്തിടറെ 

ശക്മായ ഒഴുക്് തെസ്ടപ്ടുത്തുന്നതി
ന് കല്ടുക്ി ഇരുമ്് വല ടകാണ്് 
ആവരണം ടചയ്് (Gabion)  തെസ്ങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്ാവന്ന സ്ലങ്ങൾ.

ബി)  വിയർ നിർമ്മാണം: നീടരാഴുക്് തെസ്
ടപ്ടുത്തി ജലസംഭരണം സാധ്യമാകുന്ന
തിനുള്ള സ്ലങ്ങൾ നിശ്യിക്കുക.

സി)  കകാണ്ടൂർ ബണ്ിംഗ്: വലിയ ചരിവള്ള 
പ്രകദശങ്ങളിൽ ചരിവിനു കുറുകക കയ്ാല 
നിർമ്മിക്ാവന്ന സ്ലങ്ങൾ.

ഡി)    ബണ്ടുകൾ ശക്ിടപ്ടുത്തൽ: പുല്്, മര
ങ്ങൾ എന്നിവ വച്ച് പിെിപ്ികക്ണ് 
സ്ലങ്ങൾ.

ഇ)  ധാരാളം കവരുപെലങ്ങളുള്ള ഗിനിഗ്ാ
സ്്, രാമച്ചം മുതലായ പുല്ലുവർഗങ്ങളും 
മരങ്ങളും വച്ചു പിെിപ്ിക്ാവന്ന സ്ല
ങ്ങൾ നിശ്യിക്കുക.

എഫ്) കജവ കവലി നിർമ്മിതികൾ: വട്, ശീമ
ടക്ാന്ന, ടശബാബുൾ തുെങ്ങിയ കജവ
വളമായി ഉപകയാഗിക്ാൻ പറ്ിയ മര
ങ്ങൾ പുറകമ്ാക്കുകളുടെ അതിരുകളും 
നീർച്ചാലുകളുടെ കരകളിലും വച്ചുപിെിപ്ി
ക്ാൻ പറ്ിയ സ്ലങ്ങൾ നിശ്യിക്ൽ.

ജി) ബ്രഷ് വഡ് തെയണ നിർമ്മാണം (പാ
ഴ്ത്തെിടകാണ്ടുണ്ാക്കുന്നവ): നീർച്ചാലുക
ളിൽ പാഴ്ത്തെികൾ, മരടക്ാമ്പുകൾ ഉപ
കയാഗിച്ച്.

എച്ച്) കുളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവം ടപാതുകുളങ്ങ
ളുടെ നവീകരണവം.

പ്രകൃതരി വരിഭവ െരരിൊലനം: 
നീർത്തെ പ്രകദശടത്ത പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളായ 

മണ്്, ജലം, കജവസമ്ത്ത് എന്നിവയുടെ പരി
പാലനവം പുനരുജീവനവം സാധ്യമാക്കുന്നതി
ന് ശാസ്ത്രീയവം സൂക്ഷ്മവമായ ഇെടപെലുകൾ നെ
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കത്തണ്താണ്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിടല 
ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ കമൽമണ്ിടന സംരക്ിച്ചു നിർ
ത്തുവാനും മഴയായി ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന 
ജലടത്ത മണ്ികലക്് പരമാവധി കിനിഞെിറങ്ങു
വാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ക്ാണ് ഇതിൽ മുൻഗണന നൽകകണ്ത്.  
ഭൂമിയുടെ സസ്യാവരണം ടമച്ചടപ്ടുത്തുന്ന തര
ത്തിൽ ടപാതുഭൂമിയിലും സ്കാര്യഭൂമിയിലും 
വൻകതാതിൽ ഫലവൃക്ങ്ങൾ വച്ചുപിെിപ്ിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തനവം ഏടറ്ടുകക്ണ്താണ്.  കൂൊടത  
ടപാതു ആസ്ികളായ കുളങ്ങൾ, തണ്ീർതെങ്ങൾ, 
കാവകൾ, നീരുറവകൾ എന്നിവടയ സംരക്ിക്കു
വാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നെത്താവന്നതാണ്.  

 വത്യക്രിഗത െദ്ധതരികള്:
എ)  ഭൂമിയിടല മണ്്-ജലസംരക്ണ പ്രവർ

ത്തനങ്ങൾ.
ബി)  ബകയാമാസ്ിടറെ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനുളള 

പരിപാെികൾ.
സി)  കജവ കവവിദ്്യം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള പദ്

തികൾ.
ഡി)  ജലകസചനത്തിനായി കുളം നിർമ്മാണം.
ഇ)  നിലവിടല ജലകരോതസ്സുകളായ കിണ

റുകൾ  റീചാർജ് ടചയ്് ശക്ിടപ്ടുത്തു
ന്നതിനുള്ള  നെപെികൾ. 

എഫ്) ക്ീര കൃഷി കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനു
ള്ള ടതാഴുത്ത് തുെങ്ങിയ മൃഗസംരക്ണ
പരിപാെികൾക്കുള്ള അെിസ്ാന സൗ
കര്യടമാരുക്ൽ.

പതാഴരിലുറപ്് െദ്ധതരിയം ഇതരവകുപ്പുക
ളമായള്ള സംകയാജന സാധത്യതകള് : 

ഗ്ാമസഭയരിൽ ചര്ച് പചകയ്ണ്ട 
വരിഷയങ്ങള് 

 2017-18 സാമ്ത്തിക വർഷം ടതാഴിലുറപ്് 
പദ്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാർഡിൽ ഏടറ്ടുത്ത

തിടറെ പുകരാഗതി സംബന്ിച്ച റികപ്ാർട്്.
1. ഏടറ്ടുത്ത പ്രവൃത്തികൾ. 
2. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഏടറ്ടുത്തതും ഇനിയും 

പൂർത്തീകരിക്ാൻ കശഷിക്കുന്നതുമായ പ്ര
വൃത്തികളുടെ പട്ിക.

3. ടഷൽഫ് ഓഫ് കപ്രാജക്ട് സ്.
4. ടതാഴിൽകാർഡുകളിൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യ

തകയാടുകൂെി കരഖടപ്ടുത്തുന്നത് സംബന്ി
ച്ച കാര്യങ്ങൾ. 

5. ഓകരാ പ്രവൃത്തിസ്ലത്തും സ്ാപികക്ണ് 
കബാർഡുകൾ. 

6. മിഷൻ വാട്ർ കൺസർകവഷൻ/ പ്രകൃതിവി
ഭവ പരിപാലനം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ 

7. വാർഡിടല ശുചിത്സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ി
പ്ിക്കുന്നതിനായി കകമ്ാസ്റ്, കസാക്്പിറ്് 
എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതയും  പ്രവർത്തന 
പരിപാെികളും ആവിഷ് കരിക്ൽ.

8. കസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിൽ വികല്ജ് റികസാഴ് സ് 
കപഴ് സണായി പ്രവർത്തിക്ാൻ കഴിയുന്ന
വടര കടണ്ത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകും
വിധം വാർഡിടല 2-3 വനിതാ സ്യം 
സഹായസംഘങ്ങടള ടതരടഞെടുക്ൽ.

ഗ്ാമ െഞ്ായത്തുതല 
കലബര് ബഡ്ജറ്റ് രൂെതീകരണം

 ഗ്ാമസഭകൾ  തയ്ാറാക്കുന്ന കലബർ ബഡ്ജറ്റും 
വാർഷിക കർമ്മപദ്തിയും പഞ്ായത്തുതലത്തിൽ 
പരികശാധിച്ച ്ടമച്ചടപ്ടുത്താനുള്ള ചുമതല ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്ത ് ടസക്രട്റിക്ായിരിക്കും. ഇതിനായി 
അസി. ടസക്രട്റി, വി.ഇ.ഒ, ഗ്ാമസഭ ടഫസിലികറ്
റ്ർമാർ, പഞ്ായത്തിടല അക്രഡിറ്ഡ ്എഞ്ിനീ
യർ/ഓവർസീയർ, ഡാറ്ാ എൻരേി ഓപ്കററ്ർ, പഞ്ാ
യത്ത ്ഈ ആവശ്യത്തികലക്ായി തിരടഞെടുക്കുന്ന 
ആറ ്കമറ്റുമാർ എന്നിവരുടെ കസവനം പൂർണ്മായി 
ഉപകയാഗിക്ാവന്നതാണ.് കലബർ ബഡ്ജറ് ്ചർച്ച 
ടചയ്ാൻ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുതല ശില്പശാല സംഘെി
പ്ിക്ണം.  ഈ  ശില്പശാലയിൽ (1)  കാർഷിക കല
ണ്റും കലബർ ബഡ്ജറ്റുമായുള്ള ബന്ം (2) സമഗ് 
നീർത്തെ മാസ്റർപ്ാനും കലബർ ബഡ്ജറ്റുമായുള്ള 
ബന്ം  (3) കലബർ ബഡ്ജറ്റും പഞ്ായത്തിടറെ 
വാർഷിക പദ്തിയുമായുള്ള സംകയാജനം (4) 
നിർവ്വഹണവമായി ബന്ടപ്ട് പരിശീലനാവ
ശ്യങ്ങൾ (5) മറ്് വികസന പരിപാെികളുമായുള്ള 
ഉദ്ഗ്ഥന സാധ്യത  തുെങ്ങിയവ ചർച്ചടചയ്ണം.  
ശില്പശാലയുടെ ശുപാർശകൾ കൂെി പരിഗണിച്ച
കശഷം പഞ്ായത്ത് കമ്മിറ്ി കലബർ ബഡ്ജറ്ി
നും വാർഷിക കർമ്മ പരിപാെിക്കും അംഗീകാരം 
നൽകണം. പഞ്ായത്തു കമ്മിറ്ി അംഗീകരിച്ച 
കലബർ ബഡ്ജറ്് ക്ാക്് കപ്രാഗ്ാം ആഫീസർ
ക്് നൽകണം. 
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 കലബര് ബഡ്ജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്നതരിന് ൊലരികകണ്ട സമയവരിവര െ്രിക 
4 2018 ഒക് കൊബർ 2  ന് മുൻപായി ഗ്ാമസഭ കയാഗം
4 ഒക് കൊബർ 10  ന് മുൻപായി ഗ്ാമസഭ ടഫസിലികറ്റ്ർമാരുടെ ക്ാക്കുതല 

കയാഗവം പരിശീലനവം
4 ഒക് കൊബർ 10  ന് മുൻപായി ക്ാക്്പഞ്ായത്ത് പ്രസിഡറെ്, ഗ്ാമപ

ഞ്ായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, ടസക്രട്റിമാർ, ക്ാക്കുതല എക് സ്റൻഷൻ 
ഓഫീസർമാർ, വി.ഇ.ഒമാർ, ക്ാക്കുതലത്തിടല അക്രഡിറ്ഡ് എഞ്ിനീ
യർ, ക്ാക്കുതലത്തിടല കഡറ്ാ എൻരേി ഓപ്കററ്ർമാർ, പഞ്ായത്ത് 
അക്രഡിറ്ഡ് എഞ്ിനീയർ/ ഓവർസീയർ, പഞ്ായത്തുതല കഡറ്ാ എൻരേി 
ഓപ്കററ്ർമാർ തുെങ്ങിയവർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം.

4 ഒക് കൊബർ 15  ന് മുൻപായി അയൽകൂട്തല കലബർ ബഡ്ജറ്്/പ്രവൃത്തി
കൾ രൂപീകരണം.

4 ഒക് കൊബർ 20  ന് മുൻപായി ടതാഴിലാളികളുടെ ഗ്ാമസഭ.
4 നവംബർ 15 ന് മുൻപായി വാർഡുതല കകാർഡികനഷൻ കമ്മിറ്ി വാർഡുതല 

കലബർ ബഡ്ജറ്് രൂപീകരികക്ണ്ത്.
4 നവംബർ 30 ന് മുൻപായി ടപാതു ഗ്ാമസഭ.
4 ഡിസംബർ 3 ന് മുൻപായി പഞ്ായത്ത്തല കലബർ ബഡ്ജറ്് രൂപീകരണം.
4 ഡിസംബർ 3 ന് മുൻപായി ഗ്ാമപഞ്ായത്തിടറെ കലബർ ബഡ്ജറ്്  

ക്ാക്് കപ്രാഗ്ാം ഓഫീസർക്് സമർപ്ിക്കുന്.
4 ഡിസംബർ 5 ന് മുൻപായി ഗ്ാമപഞ്ായത്തിടറെ പദ്തികൾ കക്രാഡീക

രിച്ച്  ക്ാക്് കപ്രാഗ്ാം ഓഫീസർ ക്ാക്് പഞ്ായത്തിടറെ അംഗീകാ
രത്തിനായി സമർപ്ിക്കുന്.

 4 ഡിസംബർ 20 ന് മുൻപായി ക്ാക്് പഞ്ായത്തുകൾ ക്ാക്കുതല 
വാർഷിക പദ്തി അംഗീകരിച്ച് ജില്ാ കപ്രാഗ്ാം കകാർഡികനറ്ർക്് സമർ
പ്ിക്കുന്.

4 ഡിസംബർ 30 ന് മുൻപായി ഓകരാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തിടറെയും ടഷൽഫ് 
ഓഫ് കപ്രാജക്ട് തയ്ാറായിട്ടുടണ്ന്ന് ജില്ാ കപ്രാഗ്ാം കകാർഡികനറ്ർ ഉറ
പ്ാക്ി ജില്ാ വാർഷിക പദ്തിയും കലബർ ബഡ്ജറ്റും ജില്ാ പഞ്ായത്തി
ന് സമർപ്ിക്കുന്.

4 2019 ജനുവരി 10 ന് മുൻപായി ജില്ാ വാർഷിക പദ്തി ജില്ാ പഞ്ായത്ത് 
അംഗീകരിക്കുന്.  

4 ജനുവരി 20 ന് മുൻപായി പഞ്ായത്ത് സമർപ്ിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ിക 
പ്രകാരം ഓകരാ പ്രവൃത്തിയുടെയും വിശദമായ എസ്റികമറ്് തയ്ാറാക്ി അനു
മതികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നെപെികൾ സ്ീകരിക്കുന്.

4 ജനുവരി 20 ന് മുൻപായി ജില്യുടെ കലബർ ബഡ്ജറ്റും പ്രവൃത്തികളുടെ 
ലിസ്റം സംസ്ാനമിഷന് കകമാറുന്

 4 ജനുവരി 10 മുതല് 30 വടര കകന്ദ്രസർക്ാരിടറെ എം.ഐ.എസിൽ 2019-20 
ടല കലബർ ബഡ്ജറ്് കഡറ്ാ എൻരേി പഞ്ായത്തുതലത്തിൽ ക്ാക്് ഡി-
.ഇ.ഒ മാർ ഐ.റ്ി ടപ്രാഫഷണൽ, ബി.പി.ഒ മാർ, ടജ.പി.സിമാർ എന്നി
വരുടെ സൂക്മമായ കമൽകനാട്ത്തിൽ നെത്തുന്.

4 ജനുവരി 30 ന് മുൻപായി സംസ്ാന ടതാഴിലുറപ്് കൗൺസിൽ കയാഗം 
കൂെി കലബർ ബഡ്ജറ്് അംഗീകരിക്കുന്.

4 ടഫബ്രുവരി 15 ന് മുൻപായി കകന്ദ്രഗ്ാമവികസന മന്താലയത്തിന് കലബർ 
ബഡ്ജറ്് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്ിക്കുന്.

പദ്തിയും കലബർ ബഡ്ജറ്റും ലഭിച്ച് കഴി
ഞൊൽ കപ്രാഗ്ാം ഓഫീസർ  ചുവടെ സൂചിപ്ി
ക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ികക്ണ്താണ്.

 സമർപ്ിക്ടപ്ട് വാർഷിക പദ്തിയിടല 
പ്രവൃത്തികൾ ഓകരാന്ം മഹാത്മാഗാന്ി 
കദശീയ ഗ്ാമീണ ടതാഴിലുറപ്് നിയമത്തിൽ 
അനുശാസിക്കും പ്രകാരം അനുവദനീയമാകണാ.    
നിയമത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള 
പദ്തിയാണ് പ്രവൃത്തികളുടെ പട്ികയിൽ  ഉൾ
ടപ്ട്ിട്ടുള്ളടതന്ം കഭദഗതി ടചയ് പട്ികയിടല 
ഖണ്ഡിക 4(2) പ്രകാരം അനുവദനീയമല്ാത്ത 
പ്രവൃത്തികൾ ലിസ്റിൽ ഉൾടപ്ട്ിട്ില് എന്ന് ഉറ
പ്ാക്ിയതിടറെ അെിസ്ാനത്തിലായിരിക്
ണം ക്ാക്് കപ്രാഗ്ാം ഓഫീസർ പദ്തി 
അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി ക്ാക്് പഞ്ായ
ത്തിന് സമർപ്ികക്ണ്ത്. ക്ാക്ിൽ ഉൾടപ്ട് 
എല്ാ പഞ്ായത്തുകളികലയും പദ്തികൾ കക്രാ
ഡീകരിച്ചാണ് ക്ാക്് പദ്തി രൂപീകരികക് 
ണ്ത്.

 ഡിസംബർ മാസം 20-ാം തീയതികക്ാ 
അതിനുമുൻകപാ ക്ാക്് പഞ്ായത്ത് ക്ാക്് 
തല വാർഷിക വികസന പദ്തി ജില്ാപഞ്ാ
യത്തിന് സമർപ്ികക്ണ്താണ്  :

 ക്ാക്് തലത്തിൽ നിന്ം പദ്തികൾ 
ജില്ാതലത്തിൽ ഡിസ്ടിക്ട് കപ്രാഗ്ാം കകാർഡി
കനറ്ർക്ാണ് സമർപ്ിക്കുന്നത്. ജില്ാ കപ്രാഗ്ാം 
കകാർഡികനറ്ർ
a) സമർപ്ിക്ടപ്ട് വാർഷിക പദ്തിയിടല 

പ്രവൃത്തികൾ മഹാത്മാഗാന്ി കദശീയ 
ഗ്ാമീണ ടതാഴിലുറപ്് നിയമത്തിൽ അനു
ശാസിക്കും പ്രകാരം അനുവദനീയമാകണാ 
എന്ന് കൃത്യതകയാടുകൂെി പരികശാധികക്ണ്
താണ്.

b) എല്ാ പഞ്ായത്തിലും പ്രവൃത്തികളുടെ കല
ണ്ർ അനുസരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം 
ഏടറ്ടുക്കുവാനുള്ള പദ്തികൾ ഉടണ്ന്ന് 
ഉറപ്് വരുകത്തണ്താണ്.

c) ജില്ാതല വാർഷിക വികസനപദ്തിയും 
കലബർ ബഡ്ജറ്റും ഡിസംബർ 30-ാം  തീ
യതിക്കം ജില്ാ പഞ്ായത്തിൽ അംഗീ
കാരത്തിനായി സമർപ്ികക്ണ്താണ്.
 ഡിസ്ടിക്ട് കപ്രാഗ്ാം കകാർഡികനറ്ർ സമർ

പ്ിച്ച ജില്ാതല വാർഷിക വികസനപദ്തിയും 
കലബർ ബഡ്ജറ്റും ജില്ാ പഞ്ായത്ത് 2018 
ജനുവരി 10 നകം അംഗീകരികക്ണ്തും അല്ാ
ത്തപക്ം പദ്തി അംഗീകരിച്ചതായി കരുതുന്ന
തുമാണ്.

1
(കലഖിക കദശീയഗ്ാമീണ ടതാഴിലുറപ്് പദ്തി 

സംസ്ാന മിഷനില് അസിസ്ററെ് ഡവടലപ്ടമറെ് 
കമ്മീഷണറാണ്)

29പഞ്ചായത്ത് രചാജത്   നവംബര് 2018



30 പഞ്ചായത്ത് രചാജത്   നവംബര്  2018

കാലാവസ്ാവത്യതരിയാനവും ഊര്ജ്ജകമഖലയം-
ശരില്പശാല 

കാലാവസ്ാവ്യതിയാനം മൂലമുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കലാ
കടമമ്ാടും അനുഭവിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാര
മ്കര്യതര ഊർജകരോതസ്സുകളികലക്കു മാറുന്നതിടറെ ആവശ്യ
കതയും മാതൃകകളും സാധ്യതകളും പരിചയടപ്ടുത്തുന്ന 
സംസ്ാനതല  ശില്പശാലയ്ക കില കവദിടയാരുക്ി. അനർട്ിടറെ
യും ഇ.എം.സിയുടെയും സഹകരണകത്താടെയാണ് ശില്പശാല 
സംഘെിപ്ിച്ചത്. വിവിധ തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളിടല ജനപ്ര
തിനിധികളും ഉകദ്യാഗസ്രും വർക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്് അംഗങ്ങളുമുൾടപ്
ടെ 525 കപർ ശില്പശാലയിൽ പടങ്ടുത്തു. ഓകരാ വീടും  ഓകരാ 
പവർ ഹൗസ് ആക്കുകയാണ് ഊർജസംരക്ണത്തിനു കവണ്
ടതന് ശില്പശാലയിൽ സംസാരിച്ച അനർട്് ഡയറക്ടർ കഡാ.ആർ 
ഹരികുമാർ അഭിപ്രായടപ്ട്ടു. ആ ദിശയികലക്കു സാകങ്തികവിദ്യ 
വളർന്നിട്ടുണ്്.  പുതിയതും പുതുക്ാവന്നതുമായ ഊർജകരോത
സ്സുകളുടെ പ്രസക്ിടയക്റിച്ചാണ് അകദേഹം സംസാരിച്ചത്.  

എനർജി മാകനജ് ടമൻറ് ടസറെർ ഡയറക്ടർ ധകരശൻ ഉണ്ി
ത്താൻ, കില ഡയറക്ടർ കഡാ. കജായ് ഇളമൺ തുെങ്ങിയവർ 
സംസാരിച്ചു.  പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും സമസ്കമഖലകടള
യും ബാധിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ാവ്യതിയാനം ഉയർ
ത്തുന്ന ആഘാതങ്ങടള കനരിൊൻ തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങടള 
സജമാക്കുകയാണ് ശില്പശാലയുടെ ലക്്യം. 

കകകച്രരി പുഴയപട പുനരുജ്ജതീവനം:
രണ്ടാംഘ് പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കു തുടകം 

കകകച്ചരി പുഴ പുനരുജീവനവമായി ബന്ടപ്ട് രണ്ാംഘ
ട്പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുെക്മായി. നീർച്ചാലുകളുടെ പുനരുജീ
വനത്തിലൂടെ കകകച്ചരി പുഴടയ തിരിച്ചുപിെിക്ാനും അവ സംര
ക്ിക്ാനും കഴിഞെ ഒരു വർഷം നെത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
വിലയിരുത്താൻ കിലയിൽ സംഘെിപ്ിച്ച ഏകദിന ശില്പശാല

യിൽ കഡാ.പി.ടക.ബിജു എം.പി.ആമുഖപ്രഭാഷണം നെത്തി.
  കില ഡയറക്ടർ കഡാ.കജായ് ഇളമൺ, തൃശ്ശൂർ ജില്ാപഞ്ാ

യത്ത് പ്രസിഡറെ് കമരി കതാമസ്, വെക്ാകഞ്രി നഗരസഭ 
കവസ് ടചയർമാൻ അനൂപ് കികഷാർ, വികനാദ് കുമാർ, കകാർ
ഡികനറ്ർ എം. കരണുകുമാർ, കകരള കാർഷികസർവകലാശാല
യിടല കഡാ.ജയശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.  വെക്ാകഞ്രി, 
മണലൂർ, കുന്നംകുളം നികയാജകമണ്ഡലങ്ങളിടല വിവിധ തകദേ
ശഭരണസ്ാപനങ്ങളിടല അദ്്യക്മോർ, മറ്് ജനപ്രതിനിധി
കൾ, വിവിധ വകുപ്കളിടല ഉകദ്യാഗസ്ർ, സാമൂഹ്യ-സന്നദ്പ്ര
വർത്തകർ എന്നിവർ ശില്പശാലയിൽ സംബന്ിച്ചു. വിവിധ 
വകുപ്കളും തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളും ഏടറ്ടുകക്ണ് പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ ആസൂത്രണം ടചയ്ാനും നെപ്ിലാക്ാനുമുള്ള കർമ്മപരി
പാെികൾക്കു രൂപം നൽകി. ഇതിനാവശ്യമായ പരിശീലനപരി
പാെികൾക്കു കില കനതൃത്ം നൽകും. 

നാടരിന് ദാഹമകറ്റാന് നാപടാന്നരിച്് നാലുമണരിക്കൂര്
നാെിൻ ദാഹമകറ്ാൻ നാടൊന്നിച്ച് നാലുമണിക്കൂർ എന്ന 

ജനകീയ പങ്ാളിത്ത പരിപാെിയിലൂടെ 5000 കപടര പടങ്ടുപ്ിച്ച്  
65 കികലാമീറ്ർ ദൂരം പുഴ ശുചീകരിച്ച് കല്പറ്യിടല പച്ചപ്് പദ്തി 
പുതിയ കനട്ം കകവരിച്ചു. കല്പറ് മണ്ഡലത്തിൽ കിലയുടെ സഹ
കരണകത്താടെ നെപ്ിലാക്കുന്ന കർഷക-ആദിവാസി സൗഹൃദ 
ഹരിതമണ്ഡലം വികസനപദ്തിയാണ് പച്ചപ്്. ഈ പദ്തിയു
ടെ ഭാഗമായിട്ാണ് പ്രധാന പുഴകൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുടെ 
സഹകരണകത്താടെ ശുചീകരിച്ചത്.

 കാപ്ി വിളവ് വർദ്നയ്കകവണ്ി കാപ്ികത്താട്ങ്ങളിൽ മഴ
ടവള്ള സംഭരണകുളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അമ്ലവയൽ 
കാർഷിക ഗകവഷണകകന്ദ്രത്തിടറെ  കനതൃത്ത്തിൽ ടതാഴിലുറ
പ്പദ്തി പ്രവർത്തകർക്കു പരിശീലനം നൽകി. ഭിന്നകശഷിക്ാ
രായ കിെപ്കരാഗികൾക്കും മാനസിക-ശാരീരിക ടവല്ലുവിളികൾ 
കനരിടുന്നവർക്കുമായി പ്രകത്യക ടമഡിക്ൽ കബാർഡ് സിറ്ിംഗ് 
നെത്തി 115 കപർക്കു ടമഡിക്ൽ സർട്ിഫിക്റ്റുകൾ വിതരണം 

കില ന്യൂസ്

കാലാവസ്ാവ്യതിയാനവം ഊർജകമഖലയും സംബന്ിച്ച കിലയിൽ സംഘെിപ്ിച്ച സംസ്ാനതലശില്പശാലയില് ഡയറക്ടര് കജായ് ഇളമണ്  
സംസാരിക്കുന്.
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ടചയ്തു. ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളിടല  അമിത ലഹരി 
ഉപകയാഗം ഇല്ാതാക്ാൻ ആദിവാസി വനിതാ വളണ്ിയർമാടര 
കടണ്ത്തി -എന്ന പികര നല് പിരയാക്കും എന്ന ലഹരി വിരുദ് 
കാമ്യിൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനായി ദ്ിദിന ക്യാമ്് സംഘെിപ്ിച്ചു.

  പച്ചപ്് പദ്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്ികളികലക്കും 
കുടുംബങ്ങളികലക്കും എത്തിക്കുന്നതിനായി  വീട്ടുകൂട്ം, നാട്ടുകൂട്ം 
എന്ന സംഘെനാസംവിധാനം കാര്യക്മമായി നെത്തുന്നതിനും 
പദ്തിടയക്കുറിച്ച്  കൂടുതൽ മനസ്ിലാക്കുന്നതിനും കല്പറ് മുനി
സിപ്ൽ ൌൺഹാളിൽ  സംഘെിപ്ിച്ച ഏകദിന ശില്പശാല 
സി.ടക.ശശീന്ദ്രൻ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാെനം ടചയ്തു. കല്പറ് നഗ
രസഭ ടചയർകപഴ് സൺ സനിത ജഗദീഷ് അദ്്യക്യായിരുന്.   

മാലരിനത്യസംസ് കരണം: നഗരസഭകളരിപല 
ജനപ്രതരിനരിധരികള്ക്കും ഉകദത്യാഗസ്ര്ക്കും  െരരിശതീലനം

മാലിന്യനിർമ്മാർജനത്തിനായുള്ള സാകങ്തികവിദ്യകടള 
അെിസ്ാനമാക്ി നഗരസഭകളിടല ജനപ്രതിനിധികൾക്കും 
ഉകദ്യാഗസ്ർക്കുമുളള മൂന് ദിവസടത്ത സംസ്ാനതല പരിശീ
ലനപരിപാെി കില ഡയറക്ടർ കഡാ.കജായ് ഇളമൺ  ഉദ്ഘാെനം 
ടചയ്തു. കില ടപ്രാഫ. കഡാ.സണ്ി കജാർജ്, കകാർഡികനറ്ർ 

െി.എസ്. ടസയ്ഫുദേീൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
  മാലിന്യസംസ് കരണത്തിടറെ സാകങ്തികവിദ്യ

കൾ, നഗരശുചിത്ത്തിൽ തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങ
ളുടെ ചുമതലകൾ, സിറ്ി സാനികറ്ഷടറെ പ്രാധാന്യം, 
സ്ച്ച്ഭാരത് മിഷൻ, ഹരിതകകരളം മിഷൻ,  
സബ് സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ, നഗരശുചിത്വം മുനി
സിപ്ാലിറ്ി നിയമവം, മാതൃകാ മാലിന്യനിർമ്മാണയൂ
ണിറ്റുകൾ, ദ്രവ മാലിന്യ നിർമ്മാർജനത്തിൽ ആലപ്ഴ 
കനാൽ കമാഡൽ, മാലിന്യപരിപാലനം- കശലീമാറ്
ത്തിനുള്ള കനതൃപാെവം തുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലായി
രുന് പരിശീലനം. ഏഴു നഗരസഭകളിൽനിന്ള്ള  ടച
യർമാൻമാർ, ടസക്രട്റിമാർ, സ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്ി 
ടചയർമാൻമാർ, എഞ്ിനിയർ/ഓവർസിയർ, ടഹൽത്ത് 

സൂപ്ർകവസർ/ടഹൽത്ത് ഇൻസ് ടപക്ടർ എന്നിവരാണ് പരിശീ
ലനത്തിൽ പടങ്ടുത്തത്.

പ്രളയാഘാതം: കു്രികപള ഊര്ജ്ജസ്വലരാകാന്
 കൂടരിയാകലാചനാ ശരില്പശാല

 പ്രളയം കുട്ികളിൽ സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് 
അവടര കമാചിപ്ിക്ാനും ഊർജസ്ലരാക്ി അവരിൽ ആത്മ
വിശ്ാസമുയർത്താനും കില മുന്നിട്ിറങ്ങുന്. കുട്ികളിൽ ആഹ്ാ
ദവം ഉത്ാഹവം പ്രതീക്യും ആത്മവിശ്ാസവം വീടണ്ടുക്ാൻ 
തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളുടെ കനതൃത്ത്തിൽ കൂെിയാകലാചനാ 
ശില്പശാല സംഘെിപ്ിച്ചു.

ഇതുമായി ബന്ടപ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചടചയ്ാൻ  പ്രളയബാ
ധിത ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിടല ജനപ്രതിനിധികളും ഉകദ്യാഗസ്
രുമാണ് കിലയിൽ  ഒത്തുകചർന്നത്. ആലപ്ഴ, പത്തനംതിട്, 
കകാട്യം, തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം ജില്കളിടല 20 ഗ്ാമപഞ്ായ 
ത്തുകളിൽനിന്ള്ള പ്രസിഡന്റുമാർ,  കക്മകാര്യ സ്റാൻഡിംഗ് 
കമ്മിറ്ി ടചയർമാൻമാർ, ആകരാഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റാൻഡിംഗ് 
കമ്മിറ്ി ടചയർമാൻമാർ,  ടസക്രട്റിമാർ, ടമഡിക്ൽ ഓഫീസർ
മാർ, ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്ർകവസർമാർ, ടഹഡ്ാസ്റർമാർ 
എന്നിവർ ശില്പശാലയിൽ പടങ്ടുത്തു. പ്രളയകാലത്ത് കുട്ികൾ
ക്കുണ്ായ പ്രശ് നങ്ങൾ, അവരുടെ സ്ാപനങ്ങൾക്കുണ്ായ നാ
ശനഷ്ടങ്ങൾ, അവ തരണം ടചയ് രീതികൾ എന്നിവടയല്ാം 
ശില്പശാല ചർച്ചടചയ്തു

കല്പറ് മണ്ഡലത്തിൽ കിലയുടെ സഹകരണകത്താടെ നെപ്ിലാക്കുന്ന 
പച്ചപ്് പദ്തിയുടെ ഭാഗമായി സംഘെിപ്ിച്ച ഏകദിന ശില്പശാല 
സി.ടക.ശശീന്ദ്രൻ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാെനം ടചയ്യുന്

കൂെിയാകലാചന ശില്പശാലയിൽ കകരള ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് അകസാസികയഷൻ സംസ്ാന പ്രസിഡറെ്  അഡ്. തുളസിഭായ് പത്മനാഭൻ                           
സംസാരിക്കുന്.



�ൗഡത് ഫ�ിതംഗത്
rebuild.kerala.gov.in ൽ നാടരിനായരി ജകകകാര്കാം. കകരള 

പുനര്നരിര്മ്മാണത്രിനുള്ള ക്രൗഡ്ഫണ്ടരിംഗ് കൊര്്ൽ പ്രവര്ത്നം തുടങ്ങരി

പ്രളയം തകർത്ത കകരളത്തിടറെ പുനർനിർ
മ്മാണവം ജനങ്ങളുടെ പുനരധിവാസവം 

ലക്്യമിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്തികൾ മനസിലാക്കു
ന്നതിനും സംഭാവന നൽകുന്നതിനും സഹായി
ക്കുന്ന സംസ്ാന സർക്ാരിടറെ ക്രൗഡ് 
ഫണ്ിംഗ് കപാർട്ൽ മുഖ്യമന്തി പിണറായി 
വിജയൻ ഉദ്ഘാെനം ടചയ്തു. ഇകതാടെ കലാക
ടത്തവിടെ നിന്ം rebuild. kerala.gov.in ലൂടെ 
കകരളത്തിനായി കകകകാർക്ാനാവം. പുനർ
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൺസൾട്
റൊയ ടക. പി. എം. ജിയുടെ റികപ്ാർട്ിടറെ 
അെിസ്ാനത്തിലാണ് കപാർട്ൽ തയ്ാറാക്ി
യത്. ടകാച്ചിയിടല സ്റാർട്് അപ്് കമ്നിയായ 
ബില്യൺ കലവ്സാണ് കപാർട്ൽ തയ്ാറാക്ി
യത്. 

വിവിധ സർക്ാർ വകുപ്കളും ഏജൻസിക
ളും മുകഖന നെപ്ാക്കുന്ന കകരളത്തിടറെ പുനർ
നിർമ്മാണവം പുനരധിവാസവം ലക്്യമിട്ടുള്ള 
പദ്തികൾ കപാർട്ലിൽ തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്്. 
വ്യക്ികൾ, വ്യവസായ സ്ാപനങ്ങൾ, 
അകസാസികയഷനുകൾ, കമ്നികൾ എന്നിവർ
ക്് താൽപര്യമുള്ള പദ്തികൾ ടതരടഞെടുത്ത് 

സംഭാവന നൽകാനും കസ്പാൺസർ ടചയ്ാനും 
സാധിക്കും. കമ്നികളുടെ കകാർപ്കററ്് 
കസാഷ്യൽ ടറകസ്പാൺസിബിലിറ്ി (സി. 
എസ്. ആർ) സ് കീമിൽ ഉൾടപ്ടുത്താവന്ന 
വിധത്തിലാണ് കകരള 
പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള പദ്തികൾ രൂപ
ടപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പദ്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കഫാകട്ാ 
സഹിതം കപാർട്ലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്്. ഫണ്് 
ടചയ്യുന്ന പദ്തികളുടെ പുകരാഗതിയും തുക 
ടചലവഴിക്കുന്ന വിധവം തുക നൽകുന്ന വ്യക്ി
കൾക്കും സ്ാപനങ്ങൾക്കും നിരീക്ിക്ാൻ 
സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വർച്ൽ പ്ാ
റ്്കഫാം തയ്ാറാക്ിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ 
സർക്ാർ വകുപ്കൾക്് കപാർട്ലിൽ കലാഗ് 
ടചയ്് പദ്തികളുടെ പുകരാഗതി കരഖടപ്ടുത്താ
നാവം. ഓകരാ ഘട്ത്തിടലയും പുകരാഗതി 
കഫാകട്ാ സഹിതം കപാർട്ലിൽ അപ് കലാഡ് 
ടചയ്യും. ഇത് സുതാര്യത ഉറപ്ാക്കും. ഫണ്് 
ടചയ്ടപ്ടുന്ന പദ്തികളുടെ നെത്തിപ്ിനും 
കമൽകനാട്ത്തിനും സർക്ാരിടറെ വിവിധ 
ഏജൻസികൾ, സ്ാപനങ്ങൾ, ഉകദ്യാഗസ്ർ 
എന്നിവടര ചുമതലടപ്ടുത്തും. ഭാവിയിൽ പദ്
തിയുടെ നെത്തിപ്് ബ്കളാക്് ടചയിൻ സാകങ്
തിക വിദ്യ പ്രകയാജനടപ്ടുത്തി കസാഷ്യൽ 
കമാണിറ്റിംഗിന് വികധയമാക്ാനുള്ള സൗക
ര്യവം കപാർട്ലിൽ ഒരുക്കുന്ണ്്. 

കകന്ദ്ര സർക്ാരിടറെ ബിൽഡിംഗ് ടമറ്ീരി
യൽ ടെക്ാളജി ടപ്രാകമാഷൻ ടസൽ അംഗീ
കരിച്ച വിശ്ാസ്യതയുള്ള ഏജൻസികടളയാ
വം വിവിധ പുനർനിർമ്മാണ പദ്തികളുടെ 
നെത്തിപ്് ചുമതല ഏൽപ്ിക്കുക. 

കകരളം ഏടറ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന തകർ
ന്ന വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് പ്രീ 
ഫാബ്രികക്റ്ഡ് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സാ
കങ്തിക വിദ്യ ഉപകയാഗിക്കുന്ന ബി. എം. െി. 
പി. സി അംഗീകരിച്ച സ്ാപനങ്ങടളയാവം 
ചുമതലടപ്ടുത്തുക. ഇവരുടെ നിർമ്മാണ 
രീതിയുടെ വിശ്ാസ്യത സർക്ാർ ഉറപ്ാക്കും. 

പുനര്നരിര്മ്മാണത്രിനുള്ള ക്രൗഡ്ഫണ്ടരിംഗ് കൊര്്ൽ പ്രവര്ത്നം തുടങ്ങരി
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ശബരിമലയുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്് ൊറ്ാ കപ്രാജക്്സിടനാപ്ം 
വിശ്ാസ്യതയുള്ള മറ്റു സ്ാപനങ്ങളുടെ 
കസവനവം ലഭ്യമാക്കും. പരിസ്ിതി 
സൗഹൃദ നിർമ്മാണ രീതികളാവം അവ
ലംബിക്കുക. 

ആദ്യ ഘട്ത്തിൽ വീടുകൾ, ശബരി
മല, സ് കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ പുനർനിർ
മ്മാണത്തി നാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിരി
ക്കുന്നത്. പിന്നീെ് അെിസ്ാന സൗകര്യ 
വികസനത്തിനുള്ള വിവിധ പദ്തികൾ 
ഉൾടപ്ടുത്തും.  

െദ്ധതരികള് പതരപഞെടുകാം,
സംഭാവന നൽകാം

ടവബ്കസറ്ിടറെ കഹാം കപജിൽ മു
കൾഭാഗത്ത് കലാഗിൻ, കസൻ അപ് 
ഓപ്ഷനുണ്് (സംഭാവന നൽകുന്ന പദ്
തികളുടെ പുകരാഗതി അറിയാൻ രജിസ്റർ 
ടചയ്ണം). പുനർനിർമ്മാണ പദ്തികളു
ടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ ഫിൽട്ർ 
ടസർച്ച് ഒാപ്ഷൻ ഉപകയാഗിക്ാം. 
ഇവിടെ ജില്, നഗരസഭ, ബ്കളാക്് 
പഞ്ായത്ത്, ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് തിരിച്ചുള്ള 
പദ്തികൾ തിരയാനാവം. പൂർണ്മായും 
ഭാഗികമായും വളടര കുറച്ചു മാത്രമായും 
നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതിടറെയും ആവശ്യ
മുളള തുകയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യ
മാണ്. താത്പര്യമുള്ള പദ്തി ടതരടഞെ
ടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള തുക കരഖടപ്ടുത്തി 
ടഡാകണറ്് ബട്ൺ അമർത്തുന്നകതാടെ 
കപടമെറെ് ഓപ്ഷനികലക്് കപാകും. 
ഇവിടെ കപര്, ഇ-ടമയിൽ വിലാസം, 
ടമാകബൽ നമ്ർ എന്നിവ കരഖടപ്ടു
ത്തിയ കശഷം ടക്രഡിറ്് കാർഡ്, 
ടഡബിറ്് കാർഡ്, ഇറെർടനറ്് ബാങ്ിംഗ്, 
ടമാകബൽ ബാങ്ിംഗ്, യു. പി. ഐ  സം
വിധാനങ്ങളുപകയാഗിച്ച് കലാകടത്തവി
ടെ നിന്ം തുക സംഭാവന ടചയ്ാം. ടവ
ബ്കസറ്ിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അക്ൗണ്് 
നമ്റികലക്് ഓൺകലനിലൂടെയല്ാടത
യും സംഭാവന നൽകാം. കപടമെറെ് പൂർണ
മാവന്നകതാടെ വിവരം സ്റാറ്സ് കപജിൽ 
കാണാനാവം. കൂൊടത ഇ-ടമയിൽ വിലാ
സത്തിലും ടമാകബൽ നമ്റിലും 
സകന്ദശം ലഭിക്കുകയും ടചയ്യും. 
ഓൺകലൻ സംഭാവനയ്ക് യാടതാരു 
വിധ ഫീസും ഈൊക്ില്. എല്ാ സംഭാ
വനകൾക്കും നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും.
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നിങ്ങള് ഇതു വടര പറഞെതും കകട്തു
മല് ചരിത്രം, ഇകപ്ള് ഇവര് രചിക്കു

ന്നതാണ് ചരിത്രം. സകലതും കവര്ന്ന 
പ്രളയം പുതിയ പല പാഠവം നമുക്് 
പകര്ന്ന് തന്. അതിടലാന്നാണ് പുതു
തലമുറയുടെ കസവനത്തിടറെ ചരിത്രം. 
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് അഭിരമിച്ചു 
ടകാണ്് തന്നികലക്് ഒതുങ്ങി ചുറ്റുപാടുള്ള 
ഒന്നികലക്കും ശ്രദ്ിക്ാടതയുള്ള പുതു 
തലമുറടയന്ന് ആകക്പമുന്നയിക്ടപ്ട് 
യുവജനങ്ങള് യഥാര്ത് സമയത്ത് 
തങ്ങളുടെ കെമ മനസ്ിലാക്ി കൃത്യമാ
യി ഇെടപട്കതാടെ യുവജനങ്ങളിലും 
കരുണയും കസവന മകനാഭാവവം ഉടണ്
ന്ം നമേയുള്ള മനസ്സുടണ്ന്ം ടതളിയി
ച്ചു. രക്ാപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും ദുരിതാ
ശ്ാസ ക്യാമ്പുകളിലും .യുവതീ 
യുവാക്ള് മാതൃകയായി.

കകരളം സമീപ കാലത്ത്  കാണാത്ത 
മഹാ പ്രളയത്തിന് സാക്ിയായകപ്ാള് 
ലഭിച്ച പല തിരച്ചറിവകളില് ഒന്നാണി
ത്. ഇങ്ങടനടയാരു ദുരന്തം നമുക്് 
വരുകമാ എന്ന് നാം ആരും ചിന്തിച്ച് 
കപാലുമുണ്ായിരിക്ില്. എന്നാല് 
ദുരന്തം ഉണ്ായകപ്ാള് ഒട്ടും ആകലാചി
ക്ാടത ആളുകടള രക്ിക്ാന എടുത്തു 
ചാെിയവരില് യുവാക്ളായിരുന്ന 
അധികവം. അവര് ഒറ്യ്കം കൂട്ായും 
പലടരയും രക്ടപ്ടുത്തി രക്ാകസന
ടയ്കാപ്ം വളണ്ിയര്മാരായി ഒപ്ം 
കചരുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ് കാണാനായത്.

ദുരിതാശ്ാസ ക്യാമ്പുകളിലാകടട് 
യുവതീ യുവാക്ളുടെ പ്രവര്ത്തനം മാതൃ
കാപരമായിരുന്..സ്യം തയ്ാറായി 
നൂറുകണക്ിന് കപരാണ് ദിനംപ്രതി 
വന്നിരുന്നത്. ഒറ്യ്കം കൂട്ായും  സൗഹൃദ 
കൂട്ാമെയായും വാെ്സ് ആപ്്, കഫസ്ബു

പ്രളെതം
യുവജനങ്ങൾ  രചിച്ച കസവന ചരിത്രതം

പ്രസാദ്  കാവതീ്രിൽ

ക്് കൂട്ാമെ വഴിയായും അവര് പല ക്യാ
മ്പുകളിലും എത്തികച്ചര്ന്. ജില്ാഭരണ
കൂെത്തിടറെ കഫസ്ബുക്് കപജില് 
രജിസ്റര് ടചയ്് നിരവധി കപരാണ് ക്യാ
മ്പുകളില് വന് കചര്ന്നത്.

 തിരുവനന്തപുരത്തും  ആലപ്ഴയി
ലും എറണാകുളത്തും പത്തനംതിട്യിലും 
കകാട്യത്തും തൃശൂരും എന് കവണ് 
ദുരിതം ബാധിച്ച എല്ായിെത്തും  ദുരിതാ
ശ്ാസ ക്യാമ്പുകളികലക്് ആവശ്യമുള്ള 
ഭക്ണങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള്,ശുചീകരണ 
വസ്തുക്ള് തുെങ്ങിയവ കയറ്ി  ഇവിെങ്ങ
ളില് സര്ക്ാര് ഉകദ്യാഗസ്ടര സഹാ
യിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്നത് അധികവം 
യുവതീ യുവാക്ളായിരുന്.

ശൂചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലുമുണ്് 
യുവതയുടെ സാന്നിദ്്യം.  പ്രളയം ഏടറ 
ദുരിതം സൃഷ്ടിച്ച സ്ലങ്ങളിലും പരിസര 
പ്രകദശങ്ങളിലുമുള്ള പഞ്ായത്തുകളിലു
ടമല്ാം യുവതീ യുവാക്ള് വീടുകളും സ്കൂ
ളുകളും ഓഫീസുകളും വൃത്തിയാക്ി. 
വിവിധ തരം സാകങ്തിക കവദഗ്ദ്യമു
ള്ള യുവതീ യുവാക്ള് അത്തരം 
കജാലികള് സൗജന്യമായി ടചയ്തു നല്കു
വാന തയ്ാറായി വന്നതും പ്രളയ ബാധി
തര്ക്് ആശ്ാസമായി.   പലയിെത്തും 
ടമാകബല് ജി പി എസ് ഉപകയാഗിച്ച്  
ടവള്ളം ഇറങ്ങിയ സ്ലടത്ത കരാഗങ്ങ
ളുടെ കണടക്ടുപ്് നെത്തിയതും യുവജ
നങ്ങളാണ്. വിവിധ യുവജന സംഘെന
കള് വിദ്യാര്ത്ി സംഘെനകള് ശാസ്ത്ര 
സാഹിത്യ പരിഷത്തിടറെ യുവശക്ി 
എന്നിവടരാടക് രംഗത്തുണ്്. 

ഈ പ്രളയം നമുക്് സമ്മാനിച്ച പല 
നമേകളുമുണ്്. അതിടലാന്നാണ് തിരിച്ച
റിയാടത കപാകുന്ന യുവതയുടെ നമേ.
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എല്ാവർക്കും എകപ്ാടഴങ്ിലും കുളികരകുന്ന 
അനുഭവമാണ് മഴ. കവനൽച്ചൂെിൽ, കാത്തി

രുന്ന് കാത്തിരുന്ന് വർഷം എത്തുകമ്ാൾ, 
നമ്മുടെ കുട്ികൾ സ് കൂളിൽ കപായിത്തുെങ്ങു
കമ്ാൾ നാം അറിയാടത നമ്മുടെ വീട്ികലക്് 
അതിഥിയാടയത്തുന്ന ഒരുപിെി കരാഗങ്ങളുമു
ണ്്. നാം കരുതകലാടെ കനരിട്ാൽ, ഒരു വലിയ 
പരിധിവടര തെഞ്ഞു നിർത്താവന്ന വലുതും 
ടചറുതുമായ പലവിധ കരാഗങ്ങൾ. 

തകദേശ സ്ാപനങ്ങളുടെയും ആകരാഗ്യ വകു
പ്ിടറെയും കനതൃത്ത്തില് മഴക്ാലപൂർവ്വ ശുചീ
കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെന്വരുന്ടണ്ങ്ി
ലും ജനങ്ങടളല്ാം പ്രതികരാധത്തിലൂന്നി 
ജാഗരൂകരായി വർത്തികക്ണ്തുണ്്. ജനങ്ങ
ടള ആകരാഗ്യപരമായ ജീവിതരീതികളികലക്് 
ടകാണ്ടുവരാൻ എന്തുടകാണ്ടും പ്രാപ്തിയുള്ളത് 
അവകരാെ് അടുത്തിെപഴകി, അവരുടെ പ്രശ് ന
ങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച്, അവടര 
മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച്, അവരുടെ ജീവിതം സു
ഗമമാക്കുന്ന തകദേശസ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ
ക്ാണ്. വാർഡുതല പ്രവർത്തനങ്ങളി ലൂടെ 
മഴക്ാല കരാഗ അവകബാധവം പ്രതികരാധ 
മാർഗങ്ങളും ജനങ്ങളിടലത്തിക്ാനായാൽ 
പനിച്ചൂെിൽ നിന്ന് അകലുന്നത് ഒരു നാെ് തടന്ന
യാണ്. ആകരാഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആശ പ്രവർ
ത്തകരും സന്നദ് പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും 
ഒത്തുകചർന്ന് പ്രതികരാധം തീർക്കുകമ്ാൾ മഴ
ക്ാലം ആകരാഗ്യകത്താടെ ആസ്ദിക്ാൻ 
നമുക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സാധിക്കും. 

ജലകദാഷപ്നിയും മലമ്നിയും ടഡങ്ിപ്
നിയും മഞെപ്ിത്തവം എല്ാം ഉൾടപ്ടുന്ന മഴ
ക്ാല കരാഗങ്ങടള നമുക്് ടപാതുവായി മൂന്ന് 
തലങ്ങളായി തിരിക്ാം.

4വായുജന്യ കരാഗങ്ങൾ
4ജല ഭക്ണ ജന്യകരാഗങ്ങൾ
4ജന്തു ജന്യകരാഗങ്ങൾ

വായജനത്യ കരാഗങ്ങള്
മഴക്ാലകത്താെനുബന്ിച്ച് അന്തരീക് 

താപവ്യതിയാനങ്ങളും മറ്റും കാരണം നമ്മിൽ 
നടല്ാരു ശതമാനത്തിനും വരുന്ന ജലകദാഷപ്
നി; ഇൻഫ് ളുവൻസ (Influenza) എന്ന് 
ടപാതുവായ ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയടപ്ടുന്ന 
പക്ിപനി, പന്നിപനി, H1N1- എന്നിങ്ങടന 
നമുക്് പരിചിതമായ പലതരം കവറൽ 
പനികൾ; ടതാണ്കവദന, പഴുപ്് / കഫം എന്നീ 
ലക്ണങ്ങകളാടുകൂെി പലതരം ബാക്ടീരിയകൾ 
ഉണ്ാക്കുന്ന വിവിധതരം അണുബാധകൾ, നയു
കമാണിയ, ഡിഫ്ീരിയ- ഇവടയല്ാം വായുജന്യ
കരാഗങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽടപ്ടും. ടകാച്ചുകുട്ി

കൾക്കും വകയാജനങ്ങൾക്കും പ്രകമഹം, കരൾ, 
വൃക്കരാഗങ്ങൾ, ശ്ാസകകാശ സംബന്മായ 
കരാഗങ്ങൾ (ആസ്്മ, COPD) ഉള്ളവർക്കും കമൽ
പ്റഞെ അണുബാധകൾ എളുപ്ത്തിൽ വരാനും 
അതു ഗുരുതരമാകാനും സാധ്യത ഏടറയുണ്്. 
കരാഗപ്രതികരാധകശഷി ഇക്കൂട്രിൽ താരത
കമ്യന കുറവാണ് എന്നത് തടന്ന കാരണം. 
തണുത്ത നനുത്ത കാലാവസ് ഇതിന് എല്ാ 
സൗകര്യങ്ങളും ടചയ്തുടകാടുക്കുന് താനും. ഒരു 
ഡിഗ്ി ടസൽഷ്യസിടല കുറവകപാലും നാല് 
ശതമാനകത്താളം ശ്ാസകകാശ കരാഗങ്ങളുടെ 
വർധനവിന് കാരണമാകുന് എന്ന് പഠനങ്ങൾ 
സൂചിപ്ിക്കുന്.

ജല-ഭക്ഷണ ജനത്യകരാഗങ്ങള്
വയറിളക്ം, ഛർദേി തുെങ്ങിയ അസ്ാസ്്യ

ങ്ങൾ പനികയാടു കൂെികയാ അല്ാടതകയാ വരു
ന്നത് മുഖ്യപങ്കും അശുദ്മായ ജലത്തികലാ ഭക്
ണത്തികലാ അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന അണുക്ളാ 
ലാണ്. കറാട് കവറസ്, കകാളറ, കെകഫായിഡ് 
എന്നിവ ഇവയിൽ ചിലത് മാത്രം. മഴക്ാലത്ത് 
പലയിെത്തുനിന്ം ഒഴുകി വരുന്ന പലതരത്തിലു
ള്ള മാലിന്യം ടകാണ്് നമ്മുടെ ജലകരോതസ്് 
മലിനമാകുന്. അതുടകാണ്ടു തടന്ന, ഇത്തരം 
സാംക്രമിക കരാഗങ്ങളുടെ കതാത് മഴക്ാലത്ത് 
വളടര കൂടുതലാണ്. ജൂൺ- ജൂകല മാസങ്ങളി
ടല കാലവർഷമാകടട്, ഒകക്ടാബർ-നവംബർ 
മാസങ്ങളിടല തുലാവർഷമാകടട്, ഈ പ്രവണ
തയ്ക് ഒരു വ്യത്യാസവമിടല്ന്ന് ആകരാഗ്യവകുപ്ി
ടറെ കണക്കുകൾ വ്യത്യമാക്കുന്. 

ഇതിനു പുറടമയാണ് വർദ്ിച്ചു വരുന്ന മഞെ
പ്ിത്തം കപാലുള്ള സാംക്രമിക കരാഗങ്ങൾ. 
ഇതിടറെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായ ടഹപ്കറ്
റ്ിസ് ബി കവറസുകൾ ശരീരദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ 
പകരുകമ്ാൾ, ടഹപ്കറ്റ്ിസ് എ കവറസുകൾ 
വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ണത്തിലൂടെയും ടവള്ള
ത്തിലൂടെയുമാണ് പകരുന്നത്. കമൽപ്റഞെ 
അസ്സ്തകൾക്് പുറടമ കരളിടന ബാധിക്കു
ടമന്നതാണ് ഇതിടറെ സവികശഷത. 

ജന്തുജനത്യകരാഗങ്ങള്
കഴിഞെ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാെിടന 

ഏറ്വം അലട്ിയ പകർച്ചവ്യാധി ഡങ്ിപ്നി 
ആടണന്ന് നിസ്ംശയം പറയാം. ഈഡിസ് 
ടകാതുകുകൾ പരത്തുന്ന ഈ കരാഗം കഴിഞെ 

വരികനാദനരികുതരിയപട നഷ്ടെരരിഹാരത്തുക 
അനുവദരിച്ചു

ചരക്് കസവന നികുതി നിലവിൽ വന്നതിടനത്തുെർന്ന് പ്രാ
കദശിക സർക്ാരുകൾക്് നഷ്ടടപ്ട് വികനാദനികുതിയുടെ നഷ്ട
പരിഹാരത്തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു.

 സ.ഉ (സാധാ)നം. 8957/2018/ധന, തീയതി 30.10.2018

കരിണര് റതീചാര്ജരിംഗ് - അംഗതീകൃത ഏജന്സരികള്ക്  
തുക നൽകുന്നതരിന് അനുമാതരി
തകദേശസ്യംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ കിണർ റീചാർജിംഗ് നായി 
കപ്രാജക്് ഏടറ്ടുക്കുകമ്ാൾ ജില്ാ ആസൂത്രണസമിതി ടതരടഞെ
ടുക്കുന്ന അംഗീകൃത ഏജൻസികടള ടകാണ്് പ്രവൃത്തി നെപ്ാക്കു
ന്നതിനും അംഗീകൃത ഏജൻസികൾക്് കനരിട്് ബില് തുക നൽ
കുന്നതിനും നിബന്നകകളാടെ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് 
പുറടപ്ടുവിച്ചു 

(സ.ഉ (സാധാ)നം 2867/ 2018 തസ്ഭവ,  തീയതി 8 11 2018)

തടഞ്ഞുവച് പെന്ഷന് അനുവദരിച്ചു
വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ തെഞ്ഞു ടവയ്കടപ്ട് സാമൂഹ്യസുര

ക്ാ ടപൻഷൻ ഗുണകഭാക്ാക്ളിൽ അർഹരായവർക്് 2018 
ഏപ്രിൽ, കമയ്, ജൂൺ ജൂകല മാസങ്ങളിടല ടപൻഷൻ അനുവ
ദിച്ച ഉത്തരവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു

(സ.ഉ(സാധാ)നം. 9493/2018/ധന തീയതി 16.11.2018)

വകയാജന ജാഗ്താസമരിതരി രൂെതീകരരികണം
സമൂഹത്തിടല ഏടറ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വകയാജനങ്ങളു
ടെ കക്മം മുൻനിർത്തി വകയാജനങ്ങൾക്് കനടരയുണ്ാകുന്ന 
അവകാശലംഘനം, അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇെടപട്് 
പരിഹരിക്കുന്നതിനും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്ാതി
രിക്ാനും കവണ്ി തകദേശ സ്ാപനങ്ങളുടെ കനതൃത്ത്തിൽ ഐ 
സി ഡി എസ് ടചയർകപഴ്സൺ, ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് പ്രസിഡറെ്, 
കക്മകാര്യ സ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്ി ടചയർമാൻ, ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് 
ടസക്രട്റി, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്ർകവസർ, ടമഡിക്ൽ 

ഓഫീസർ, സ്ലം ചുമതലയുള്ള എസ് ഐ, സീനിയർ സിറ്ി
സൺ കഫാറത്തിടല ഒരംഗം, വികല്ജ് ഓഫീസർ എന്നിവടര 
ഉൾടപ്ടുത്തി പഞ്ായത്തുകൾ കതാറും വകയാജന ജാഗ്ത 
സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു.

 (സ.ഉ(സാധാ)നം. 2776/2018 തസ്ഭവ, തീയതി 30.10.2018)

സ്വച്് ഭാരത് മരിഷന് അര്ബന് ഫണ്ട് 
വരിനരികയാഗരിക്കുന്നതരിന് അനുമതരി

സംസ്ാനം അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രളയടത്ത തുെർന്ന് നഗരപ്ര
കദശങ്ങളിൽ ഉപകയാഗശൂന്യമായ ശൗചാലയങ്ങൾ ടസപ്റ്ിക് 
ൊങ്് സഹിതം പുതുക്ിപ്ണിയുന്നതിന്  സ്ച്ച് ഭാരത് മിഷൻ 
അർബൻ ഫണ്് വിനികയാഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി സർ
ക്ാർ ഉത്തരവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു.

 (സ.ഉ(സാധാ)നം.2851/2018  തസ്ഭവ, തീയതി 7/11/2018)

അനധരികൃത െരസത്യ കബാര്ഡുകള് നതീകം പചയ്ണം
 അനധികൃതമായി സ്ാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യകബാർഡുകൾ/ 

ബാനറുകൾ /കബാർഡുകൾ നീക്ം ടചയ്യുന്നതുമായി ബന്ടപ്ട്് 
ബഹു. കഹകക്ാെതി 22750/18, 22784 /18 എന്നീ റിട്് ടപ
റ്ീഷനുകൾ  കമല് 23.10.2018 പുറടപ്ടുവിച്ചിട്ടുള്ള ടപാതു ഉത്ത
രവ് പാലിച്ച് സർക്ാർ ഉത്തരവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു. ഉത്തരവ് 
പ്രകാരം സംസ്ാനത്ത് അനധികൃതമായി സ്ാപിച്ചിട്ടുള്ള 
പരസ്യ കബാർഡുകൾ/ ബാനറുകൾ / കഹാർഡിങ്ങുകൾ/ 
ടകാെികൾ എന്നിവ 30.10.2018 നു കശഷവം നീക്ം ടചയ്ാ
തിരുന്നാൽ അവ എടുത്തുമാറ്റുന്നതിന് ബന്ടപ്ട് തകദേശ സ്
യംഭരണ സ്ാപനത്തിന് ഉണ്ാകുന്ന ടചലവം  കബാർഡുകൾ 
സ്ാപിച്ചവർടക്തിടര ചുമകത്തണ് പിഴയും അവരിൽനിന്ം 
ഈൊകക്ണ് പരസ്യനികുതിയും കബാർഡുകൾ/ബാനറുകൾ /
കഹാർഡിങ്ങുകൾ/ടകാെികൾ യഥാസമയം എടുത്തുമാറ്റുന്നതിന് 
വീഴ്ചവരുത്തിയ ബന്ടപ്ട് തകദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപനത്തിൽ 
ടസക്രട്റിയിൽ നിന്ം ഫീൽഡ് സ്റാഫിൽ നിന്ം ഈൊക്കുന്ന
തിനും വീഴ്ചവരുത്തിയ ബന്ടപ്ട് തകദേശസ്യംഭരണ സ്ാപ
നത്തിടല ടസക്രട്റിക്് എതിടരയും ഫീൽഡ് സ്റാഫിടന 
എതിടരയും അച്ചെക് നെപെി സ്ീകരിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവായി. 
(സ.ഉ (സാധാ)നം. 2733/2018/തസ്ഭവ, തീയതി 26.10.2018)
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മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിനും കകരളീയ 
സംസ് കൃതിക്കും സഹരോബ്ദങ്ങളുടെ പരി

ണാമചരിത്രമുണ്്. എങ്ിലും ദ്രാവിഡകഗാത്ര 
ത്തിടല ഇതരഭാഷകൾടക്ാന്മില്ാത്ത അവ
ഗണന മലയാളം കനരിടുന്ണ്്. മലയാളികളുടെ 
ദുരഭിമാനമാണ് അതിനുകാരണടമന്നത് ഏടറ
കവദനാജനകവമാണ്. 

മലയാളം തമിഴിടറെ ഉപശാഖയാടണന്ന് 
വാദിച്ച കാൽഡ്ലിടറെ അഭിപ്രായകത്താെ് വി
കയാജിച്ചുടകാണ്് എത്രകയാമുമ്് ഏ.ആർ രാജരാ
ജവർമ്മ തടറെ അഭിപ്രായം കരഖടപ്ടുത്തിയിട്ടു
ണ്്. “അതിപ്രാചീനരൂപങ്ങളും ധ്നികളും 
മലയാളത്തിൽ സുരക്ിതങ്ങളായി നിലനിന്കാ
ണുന്നതുടകാണ്് പുരുഷകഭദം ഉൽഭവിക്കുംമുമ്പുത
ടന്ന അത് തമിഴിൽനിന്ന് കവർപിരിഞ്ഞുടവന്ന് 
കൽപ്ിക്കുന്നതിൽ എന്ത് അസ്ാരസ്യമാണ് 
അകദേഹത്തിന് ഉണ്ായിരുന്നത് എന്നറിയുന്നില്” 
എന്നാണ് ഏ.ആർ കകരളപാണിനീയത്തിടല 
ധാത്ധികാരത്തിൽ അത്  കരഖടപ്ടുത്തിയിരിക്കു
ന്നത്. സഹ്യന് പെിഞൊറുള്ള ഭൂവിഭാഗടത്ത 
കകരളടമന്ന കപരിലാണ് ഇൻകഡാ-ആര്യൻ ഭാഷ
കളിലും വികദശസഞ്ാരികളുടെ കുറുപ്കളിലും 
പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംഘം സാഹിത്യത്തിൽ 
കകരളടമന്നപരാമർശമിടല്ങ്ിലും പഴംതമിഴ്ാട്ടുക
ളിൽ കചരശബ്ദമുണ്്. വാല്്മീകി രാമായണത്തി
ലും മഹാഭാരതത്തിലും അർത്ശാസ്ത്രത്തിലും 
മഹാഭാഷ്യത്തിലുടമല്ാം കകരളടമന്ന ശബ്ദത്തിൽ 
സഹ്യനും അകറബ്യൻ സമുദ്രത്തിനുമിെയിലുള്ള 
മലനാെിടനക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ണ്്. 

കചര-കചാള-പാണ്ഡ്യരാജാക്മോരാൽ പരി
പാലിക്ടപ്ട്ിരുന്ന ദക്ികണന്ത്യ അക്ാലത്ത് 
സംഘം സാഹിത്യത്തിലൂടെയാണ് പ്രശസ്മായ
ത്. മലയാളടമകന്നാ തമിടഴകന്നാ കവർതിരിച്ച് 
പറയാനാവാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ടപാതുസ്ഭാ
വം അന്ന് തമിഴ് മലയാളഭാഷകൾക്കുണ്ായിരു
ന്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന അന്നടത്ത സംഘംകൃ
തികളിൽ രണ്ടുഭാഷയുടെയും വഴക്ങ്ങളുണ്്. 
‘കുണവായൂർകക്ാകട് അരചുതുറന്തിരുന്ത്’ കുണ
വായൂർകകാകട് (ഇന്നടത്ത ടകാടുങ്ങല്ലൂർ)യിലി
രുന്ന് ഇളകങ്ാവെികൾ രചിച്ച ചിലപ്തികാര
ത്തിടല ഭാഷ മലനാട്ടുവഴക്കത്താടുകൂെിയതാ 
ണ്-മലനാട്ടുതമിഴാണ്. ‘പനി എൻപകതാർ 
കനായ് ടവാണ്്, അത് മലനാട്ടുവഴക്ം’ എന്ന് 

ചിലപ്തികാരത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ണ്്. 
സഹരോബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്മുള്ള അന്നടത്ത മല
നാട്ടുതമിഴാണ് ഇന്നടത്ത മലയാളമായി പരിണ
മിച്ചത്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന മലനാട്ടുതമിഴിൽപ്ി
റന്ന ചിലപ്തികാരം മലയാളകവിതയുടെ 
കന്നിച്ചിലമ്ാണ്. മാത്രമല്, സംഘംസാഹിത്യ
ത്തിലുൾടപ്ട് അന്നടത്ത രചനകളധികവം 
തമിഴ് - മലയാള ഭാഷകളുടെ ടപാതുസ്ത്താ
ടണന്ന് ഉറടക്പ്റയാനുള്ള ഭാഷാഭിമാനമാണ് 
നമുക്കുണ്ാകകണ്ത്. പൂർവദ്രാവിഡഭാഷയുടെ 
പ്രകത്യകതകൾ ഒരുപരിധിവടര നിലനിർത്തി
യിട്ടുള്ള കകരളഭാഷ കദശസംസ് കാരത്തിടറെയും 
ജീവിതവിശുദ്ിയുടെയും ബഹുപാഠങ്ങളാണ് 
നിവർത്തിവയ്കന്നത്.

കകരളത്തിന് തനതാടയാരു സാംസ് കാരിക 
പരിസരം എല്ാകാലത്തും എല്ാതരത്തിലുമുണ്ാ
യിരുന്. ആര്യ-ദ്രാവിഡസംസ് കാരത്തിടറെ ചട്
ക്കൂെിൽടപ്ട്ിരുടന്നങ്ിലും കകരളീയ ജീവിതം 
ഒരിക്ലും വ്യക്ിത്ടത്ത കകവിട്ിരുന്നില്. 
മൗര്യചക്രവർത്തിയായ അകശാകടറെ ബി.സി 
300ടല രണ്ാം ശാസനംമുതൻ ടകാല്വർഷാരം
ഭംവടരയുള്ള പുരാകരഖകളും ആദ്യകാല വികനാദ
സഞ്ാരികളുടെ കുറിപ്കളും സംഘംസാഹിത്യവ
ടമല്ാം പൂർവകകരളഭാഷയുടെ അസ്ിത്വം 
വ്യതിരിക്തയും നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാ
ധികളാണ്.  തമിഴ് എകന്നാ മലയാളം എന് കവർ
തിരിക്ാനാവാത്ത ഒരു  ടപാതു ഭാഷ ഇന്നടത്ത 
തമിഴിനും ഇന്നടത്ത മലയാളത്തിലും പണ്ടുണ്ാ
യിരുന്. ആ ടപാതു ഭാഷയിൽനിന്ം സഹ്യനു 
കിഴക്കുള്ള  വ്യവഹാര ഭാഷ തമിഴായിട്ടും പെി
ഞൊറുള്ള ഭാഷ മലയാളമായും പരിണമിച്ചു. 
ടതാൽകാപ്ിയവം ചിലപ്തികാരവം ടപരുമാൾ 
തിരുടമാഴിയുംമണികമഘലയും പതിറ്റുപ്ത്തും 
ഐങ്കുറുനൂറുടമല്ാം കചരനാെിടറെ ഭാഷയുടെ മല
നാട്ടുവഴക്ങ്ങളുള്ള ടപാതുസ്ഭാവടത്തത്തടന്ന
യാണ് പ്രതിനിധാനം ടചയ്യുന്നത്. 

ക്രിസ്തുവർഷം 800ന് മുൻപുതടന്ന ശ്രകദ്യ
മായ ജനാധിവാസപാരമ്ര്യം കകരളത്തിനുണ്ാ
യിരുന്. അത്തരം ജനവാസകകന്ദ്രങ്ങളുണ്ായിരു
ന്നതുടകാണ്ടുകൂെിയാണ്  നിരവധി പ്രാചീന 
കൃതികൾ മകലനാട്ടുവഴക്ത്തിൽ പിറന്നത്. 
മലയാളികൾ അവഗണിച്ചതുടകാണ്ടും തമിഴർ 
പരിഗണിച്ചതുടകാണ്ടുമാണ് പിൽക്ാലത്ത് സം

എയറെ ഭാഷ ഞാൻ തയന്നൊണത്
കഡാ. ബരിജു ബാലകൃഷ്ണന്

മചാ ചാ് ം 
സംസത് കചാരത്ി ം 
ത ില് അപ ്മചായ 
ബ മു ത്  
ല്ങ്ങളി ടെ  

ജധീവിതസഞ്ചാരത്ിനത് 
മചാ ചാ് എ ം 

ണയചാണത്  
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ഘംകൃതികൾ തമിഴർക്കുമാത്രം അവകാശടപ്ട്തായ
ത.് പാട്ിടറെയും മണിപ്രവാളത്തിടറെയും വഴികളിലൂ
ടെ വളർന്ന കകരളഭാഷടയ അവഗണിച്ചുടകാ 
ണ്ിരുന്ന മലയാളിയുടെ മൗഢ്യംതകർത്തുടകാണ്ാ
ണ ്മിഷണറിമാർ മലനാട്ടുഭാഷയ്ക ്മലയാളടമന്നവി
ളികപ്രിട് ്കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകിയത.് ഗുണ്ർട്ിടറെ 
മലയാളം-ഇംഗ്ീഷ ്ഡിക്ഷ്ണറിയിലൂടെ ആ  കപരിന് 
സാർവത്രികാംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ടചയ്തു.

മാതൃഭാഷയ്കം സംസ് കാരത്തിനും തമ്മിൽ 
അകഭദ്യമായ ബന്മുണ്്. മൂല്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള 
ജീവിതസഞ്ാരത്തിന് മാതൃഭാഷ എന്ം 
തുണയാണ്. കുട്ിക്ാലത്ത് കകൾക്കുന്ന കഥകളും 
പാട്ടുകളും കവിതകളും നാട്ടുതാളങ്ങളുടമല്ാം കാ
ലാകാലങ്ങളായി അത് നമുക്കു പഠിപ്ിച്ചുതരുന്
ണ്്. ടചറുപ്കാലംമുതൽ മാതൃഭാഷ അറിഞ്ഞുവള
രുന്ന കുഞെിന് ആ ഭാഷടകാടുക്കുന്ന 
അനുഭവങ്ങൾ വലുതാണ്. സഹജീവിസ് കനഹ
ത്തിടറെയും സഹവർത്തിത്ത്തിടറെയും സഹാനു
ഭൂതിയുടെയും ഉയിരെയാളമായി ഭാഷ പരിണമിക്കു
ന്ണ്്. അതില്ാതായാൽ ജീവിതസംസ് കാരവം 
ഭക്ണസംസ് കാരവം സാമൂഹ്യകബാധവം ഒടക്
ത്തടന്ന ഇല്ാതാകും. മലയാളത്തിടല ബാലസാ
ഹിത്യരചനകളും മറ്റുകൃതികളുടമല്ാം കുട്ികടള 
ഏടറ സ്ാധീനിക്കുന്നവയാണ്. മഹാകവി ഉള്ളൂർ 
രചിച്ച “പ്രാകവ...പ്രാകവ...കപാകരുകത/വാ...വാ...
കൂട്ിനകത്താക്ാം/പാലുംപഴവംകപാടരങ്ിൽ/
കചാറുംകറിയും ഞാൻ നൽകാം/” എന്ന വരിക
ളിൽ മാതൃഭാഷ പഠിപ്ിക്കുന്ന ജീവിതസംസ് കാര
മുണ്്. കുട്ിക്ാലത്ത് പ്രാവിന് കചാറുംകറിയുംടകാ
ടുക്ാൻ മനസ്സുണ്ായാൽ  എത്ര വളർന്നാലും 
‘അന്യജീവനുതകി സ്ജീവിതം ധന്യമാക്ാനുള്ള 
വികവകം’ അവനിൽ നിലനിൽക്കുകതടന്ന 
ടചയ്യും.  സംസ് കാരത്തിടറെ അെിയെരുകളികല
ക്ാണ് മാതൃഭാഷ കാലാകാലങ്ങളായി മലയാളി
ടയ കകപിെിച്ചുടകാണ്ടുകപാകുന്നത്. അതുടകാ
ണ്ടുതടന്ന മലയാളക്രയിടല ഇന്നടത്തകുട്ികൾ 
മാതൃഭാഷയിലൂടെ വളകരണ്ത് അത്യാവശ്യമാണ്. 
“ഒന്ം ഒന്ം എത്രയാ” എന്ന്  മാഷ് കചാദിച്ച
കപ്ാൾ കവക്ംമുഹമ്മദ് ബഷീറിടറെ ‘ബാല്യകാ
ലസഖി’യിടല മജീദ് പറഞെത് “ഇമ്മ്ണി 
ബല്യഒന്ന്” എന്നാണ്. മാനവസ് കനഹത്തിടറെ
യും മതസൗഹാർദത്തിടറെയും വിശാലാർത്ത്തി
കലക്ാണ് ആ ‘ഒന്ന്’ നടമ്മടക്ാടണ്ത്തിക്കുന്ന
ത്. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവം ചട്മ്ിസ്ാമിയും 
മഹാത്മാഅയ്ങ്ാളിയും അയ്ാകവകുണ്ഠനും മറ്റു
നകവാത്ാന-സാമൂഹ്യനായകമോരുടമാടക് 
പറഞ്ഞുവച്ച ഒന്നിടറെ ടപരുമയികലയ്കാണ് മജീ
ദിടറെ വാക്കുകൾ വളരുന്നത്. ഇതരഭാഷകൾമാ
ത്രം പഠിച്ചുവളരുന്ന ഒരാൾക്് കകരളത്തിടറെ 
ടപാതുമനസ്ാണ് നഷ്ടടപ്ടുന്നത്. ഇവിെടത്ത 

പച്ചിലകളിൽ നാെിടറെ തനിമയുണ്്. നാട്ടുരുചി
കളിൽ ഇവിെടത്ത വിശുദ്ിയുണ്്. കുെിനീരിന് 
ഈ മണ്ിടറെ രുചിയുണ്്. കുളിർകാറ്ിന് നാട്ടുപൂ
ക്ളുടെ മണമുണ്്, മലയുടെ കുളിരുണ്്. ഈ 
നമേയുടെ പാഠങ്ങൾ എന്ം ഇവിടെ നിലനിൽ
ക്ണം. കുടുംബസങ്ൽപ്ങ്ങളിലും കൂട്ടുകചരലുക 
ളിലും നാട്ടുകളികളിലുടമല്ാം ഒരുമയുടെ ടപരുമ 
സമ്മാനിക്ാൻ മലയാളഭാഷയ്കം കകരളസം
സ് ക്ാരത്തിനും കഴിഞെിട്ടുണ്്. 

സ്ന്തംകപരുകപാലും മലയാളത്തിടലഴു
താൻ കഴിയാത്ത കുട്ികൾ ഇന്ം നമുക്കുചുറ്റുമു
ണ്്. ഭാഷയുടെയും സംസ് കാരത്തിടറെയും 
അമൃതം അവർക്കു പകർന്ടകാടു ക്ാനാണ് 
കവി വി. മധുസൂദനൻനായർ തിരുവനന്തപുരത്ത് 
മലയാളംപള്ളിക്കൂെം തുെങ്ങിയത്. സാക്രതാ
മിഷൻ, മലയാളംമിഷൻ എന്നീ സ്ാപനങ്ങടള
ല്ാം അക്രവിശുദ്ി പെർത്തിപ്രക്കുകയാണി
കപ്ാൾ. കകരളഭാഷാ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഭാഷയുടെയും 
സംസ് കാരത്തിടറെയും വ്യാപനത്തിനായി കക
രളഭാഷാപാഠശാലയ്കം രൂപംനൽകിയിട്ടുണ്്. 
എല്ാകുട്ികളും മലയാളം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള 
നെപെികൾ കകരളസർക്ാർ ഇകപ്ാൾ കക
ടക്ാണ്ിട്ടുമുണ്്. പകക് മാതൃഭാഷയിൽ പി.
എസ്.സി പരീക്ടയഴുതി ഉകദ്യാഗം കനൊൻ 
മലയാളികൾക്് കകരളത്തിൽ ഇകപ്ാഴും കഴിയു
ന്നില്. ആ സ്ിതി മാകറണ്താണ്. ഓകരാരുത്ത
രിലും മാതൃഭാഷാഭിമാനമാണ് ഉണ്ാകകണ്ത്. 
മലയാളംപള്ളിക്കൂെത്തിൽവന്ന് എം.െി വാസുകദ
വൻ നായർ കുട്ികളുടെ മുമ്ിൽ കുറിച്ചിട് 
വരികൾ കകരള സർക്ാർ ഭാഷാപ്രതിജ്ഞയാ
യി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
“മലയാളമാണ് എടറെ ഭാഷ
എടറെ ഭാഷ എടറെ വീൊണ്
എടറെ ആകാശമാണ്
ഞാൻ കാണുന്ന നക്ത്രമാണ്
എടന്ന തഴുകുന്ന കാറ്ാണ്
എടറെ ദാഹം ശമിപ്ിക്കുന്ന 
കുളിർടവള്ള മാണ്
എടറെ അമ്മയുടെ തകലാെലും
 ശാസനയു മാണ.്
ഏതുനാട്ിടലത്തിയാലും ഞാൻ
 സ്പ്ംകാണുന്നത്
എടറെ ഭാഷയിലാണ്
എടറെ ഭാഷ ഞാൻതടന്നയാണ്”

 ഓകരാ മലയാളിയും ഈ വരികൾ നിത്യവം 
ഉരുവികെണ്തുണ്്. ഇതിടറെ അർത്തലങ്ങൾ 
തിരിച്ചറിയുന്നിെത്താണ് മലയാളി അക്രാർ
ത്ത്തിൽ ‘മലയാളി’യാകുന്നത്.

1
(കലഖകന കകരളഭാഷാ ഇനസ്റിറ്്യൂട്ിടല 

റിസര്ച്ച് ഓഫീസറാണ്)
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എലത്തൂർ പുഴടയയും കല്ായിപുഴടയയും 
തമ്മില് ബന്ിപ്ിക്കുന്നതിന് 1872 ല് 

മലബാർ കലക്ടറായിരുന്ന കകനാലി സായിപ്ിടറെ 
കാലയളവില് നിർമ്മിച്ചതാണ് കകനാലി കനാല്. 
മറ്് ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഇല്ാത്ത ഈ കാലയള
വില് കതാണികളും കബാട്ടും ഉപകയാഗിച്ച് ചരക്കു 
ഗതാഗതത്തിന് കവണ്ിയാണ് കനാല് ഉപകയാ
ഗിച്ചിരുന്നത്. കറാഡ്, ടറയില് ഗതാഗത സൗക
ര്യങ്ങൾ വന്നകതാടെ മറ്് പല ജലഗതാഗത പാ
തകടളകപ്ാടല കകനാലി കനാലും 
അവഗണിക്ടപ്ട്ടു. കനാല് ജലഗതാഗതത്തിന് 
ഉപകയാഗിക്ാതായകതാടെ കുറ്ിടച്ചെികളും കു
ളവാഴകളും നിറഞെ് ഒഴുക്് തെസ്ടപ്ടുകയും 
ആളുകൾ മാലിന്യങ്ങൾ നികക്പിക്ാനും 
തുെങ്ങി. അകതാടൊപ്ം പല സ്ാപനങ്ങളും 
മലിനജലം കനരിട്് കനാലികലക്് 
തുറന്വിടുന്നതിന് കപപ്കളും സ്ാപിച്ചിരുന് 
ഈടയാരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കകാഴികക്ാെ് 
ജില്ാകലക്ടർ മുൻകക എടുത്ത് നിറവ് കവകങ്ങ
രിയും കകാർപ്കറഷനും കചർന്ന് പദ്തി ആവി
ഷ് കരിച്ച് ശുചീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്് 
തുെക്ം കുറിച്ചത്. 

പദ്തിയുടെ ആദ്യഘട്ത്തില് നിറവ് കവ
കങ്ങരിയുടെ 50 കവാളയറെികയർസ് 15 ദിവസം 
ടകാണ് ഏകകദശം 100 െൺ  പ്ാസ്റിക്് ഉൾടപ്
ടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് കനാലില് നിന്ം 
നീക്ം ടചയ്ത്.  ചരിത്രത്തില് ഇെം പിെിച്ച 
സമാനതകളില്ാത്ത ജനകീയ ശുചീകരണത്തി
ടറെ കൂട്ാമെ എന്നതു മാത്രമാണ് ഓപ്കറഷൻ 
കകനാലി കനാല് പദ്തിയുടെ വിജയ രഹസ്യം. 
കകാരപ്ഴയില് തുെങ്ങി കല്ായ്പുഴ വടര 11.2 കി
കലാമീറ്ർ നീളത്തില് വ്യാപിച്ചു കിെക്കുന്ന 
‘മാലിന്യ കനാലായിരുന് കകനാലി കനാല്’.  
കകനാലിടയ ഒഴുക്കുള്ള ശുദ്ജല പാതയായി 

തിരിച്ചു പിെിക്ാൻ നെത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഇന് ഫലം കണ്ടു തുെങ്ങിയിട്ടുണ്്. 

കകാർപ്കറഷടറെയും ജില്ാഭരണകൂെത്തിടറെ
യും നിറവ് കവകങ്ങരിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാ
ണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് തുെക്ം 
കുറിച്ചത്. 17 വാർഡുകളിലൂടെ കെന്കപാകുന്ന 
ഈ കനാല് 8 ടസക്ടറുകളായി തിരിച്ച് ഓകരാ 
വാർഡിലും മത്രബുദ്ികയാടെ റസിഡറെ്സ് 
അകസാസികയഷനുകൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്ത
നത്തില് പങ്ാളികളാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ത്. 
കനാലിടറെ ഇരുവശങ്ങളിടലയും കുറ്ിടച്ചെികൾ 
ടവട്ിമാറ്റുന്ന പ്രവർത്തിയും കുളവാഴ നീക്ം ടച
യ്യുന്ന പ്രവർത്തിയും മാലിന്യങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റു
ന്ന പ്രവർത്തിയും ജനങ്ങളുടെ  സഹായസഹക
രണത്താല് നെത്തി. എടുത്തുമാറ്റുന്ന 
മാലിന്യങ്ങൾ നീക്ം ടചയ്യുന്നതിന് ആവശ്യ
മായ വാഹനങ്ങൾ കകാർപ്കറഷൻ നല്കി.  
ഇതുവടര നെത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് 
ഭക്ണം വിതരണം ടചയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ 
ഫണ്് മുഴുവൻ സ് കപാൺസറിങ്ങിലൂടെ കടണ്
ത്തി. 

2018 ആഗസ്് 28 നാണ് കനാലിടറെ ശുചീ
കരണ പ്രവർത്തനത്തിന് തുെക്ം കുറിച്ചത്. 

(കശഷം കപജ് 42-ല്)

“ഓപ്കറഷൻ കകനാലി കനാൽ”
           

പക.വരി.ബാബുരാജ്
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ചി�ങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും ഉപകയാഗിച്ച് 
ഭാഷടയ കരഖടപടുത്തുന്നതാണകല്ാ 

എഴുത്ത്. ഈ സ�ദായം രൂപടപ്ട്ത്  സാധന
സാമഗ്ികൾ കകമാറ്ം ടചയ്ാൻകവണ്ിയാടണ
ന്ന് പറയുകമ്ാൾ  ഒരുപടക് വിചിത്രമായി  
കതാന്നികയക്ാം.  ഓർമകൾക്കുകപാലും  പറടന്ന
ത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ദൂരമുണ്് ഈ വിചിത്ര 
സത്യത്തിന്. ബി സി നാലാം നൂറ്ാണ്ിലാണ് 
ക്രയവിക്രയത്തിനായി ഇത്തരടമാരു രീതി 
നിലവിൽ വന്നടതന്ന് ചരിത്രം പറയുന്. 
അതിടറെ  നെത്തിപ്ം ഓർത്തുവയ്കാൻ  കഴിയാ
ത്തവിധം സങ്ീർണമായകപ്ാഴാണ് എഴുത്തിടന 
കുറിച്ച്  മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചിന്തിച്ചത്. ആ 
ചിന്ത തുെങ്ങിയതാകടട് സുകമരിയയിൽ നിന്നാ
ണടത്ര. മുദ്രകളുണ്ാക്ി ആവശ്യാനുസരണം  
കളിമൺ കട്കളിൽ അമർത്തിടയടുത്ത് സൂക്ി
ക്കുന്ന രീതിയായിരുന് അവർ പരീക്ിച്ചത്. 
തുെർന്ന് കളിമൺ ഫലകങ്ങളിൽ മുളങ്മ്പുടകാണ്് 
വരച്ച് കാര്യങ്ങടള മനസ്ിലാക്കുന്ന രീതിയികല
ക്് എഴുത്ത് മാറുകയുണ്ായി. കാലകമടറക്ഴി
ഞെകപ്ാൾ ഈജിപ്തിൽ ഹീകറാഗ്ിഫിക്് എന്
കപരുള്ള ലിപി ഉപകയാഗിച്ച്  രീതി വന്. 
പിന്നീെ് വാക്കുകളിടല ശബ്ദഭാഗങ്ങൾക്് പ്ര
കത്യകം ആകലഖനരീതികൾ ഉപകയാഗിച്ചുടകാ
ണ്് ലിപി കുടറ കൂെി പരിഷ്കരിക്ടപ്ട്ടു. ക്രകമണ 
അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്ാനും തുെങ്ങിയ
കതാടെ  എഴുത്തുവിദ്യ പഠിക്കുന്നതിനും പഠിപ്ി
ക്കുന്നതിനും ലിപി സഹായകമായി.

തുെക്ത്തിൽ കല്ലുടകാണ്ടും മുളംകമ്പുടകാണ്ടും 
എല്ലുടകാണ്ടും കകാറിയിട് അക്രങ്ങൾക്് കാ
ലാന്തരത്തിൽ തികവം    മികവം മുഴുപ്ം ഉണ്ാ
യത് തൂവലുൾടപ്ടെയുള്ള എഴുത്താണിയിൽ 
വന്ന രൂപമാറ്ങ്ങളാണ്. ഒടുവിൽ കപനകളുടെ   
വരകവാടെ എഴുത്തിടറെ കലാകം സമ്ന്നമാവക
യും ഭാഷ പുഷ്ടിടപ്ടുകയും ടചയ്തു. 

വരികളിലും കുറികളിലും ഒതുങ്ങിയിരുന്ന 
ഭാഷ ആകാശം കപാടല പരന്നതിന് നിമിത്തം 

കപനകളിലുണ്ായ വിസ്മയകരമായ വിപ്വം 
തടന്നയാണ്. കഴിഞെ നൂറ്ാണ്ിൽ ഏകകദശം 
നൂറ്മ്കതാളം കപറ്റൊണ് പുത്തൻ കപനകളുടെ 
കണ്ടുപിെിത്തവമായുണ്ായത്. എഴുത്തിടന 
സൗഹൃദമാക്ിയ ആദ്യ ഫൗണ്ൻ കപനയുടെ 
സൂത്രധാരൻ വാട്ർമാനാണ്. ആധുനിക 
കലാകടത്ത എഴുത്തുപകരണമായി പരടക് 
അറിയടപ്ട്തും ഫൗണ്ൻ കപനതടന്ന. പിന്നീെ് 
1888 മുതൽ 1916 വടരയുള്ള കാലഘട്ങ്ങളിൽ 
വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ കപനകടളത്തിടയങ്ിലും 
കജാൺ ടജ ലൗഡ് നിർമ്മിച്ച കബാൾ കപായിറെ് 
കപനയാണ് അക്കൂട്ത്തിൽ ഒന്നാമൻ. എഴുത്തി
ടന നാമിന്കാണുന്ന രീതിയിൽ ജനകീയമാ
ക്ിയതിൽ അവയ്കള്ള സ്ാനവം വിലമതിക്ാ
നാവാത്തതാണ്. 

പിന്നീെ് കപനകളിൽ ഒരുപാടു മാറ്ങ്ങളുണ്ാ
ടയങ്ിലും അടതാടക് തടന്ന കബാൾ കപായിറെ് 
കപനയുടെ പരി�ത രൂപങ്ങളായിരുന്. ടപരു 
വിരലെക്ം മൂന്വിരലുകളിൽ ഒതുക്കത്താടെ
യിരുന്ന് വെിടവാത്ത അക്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച 
പ്രസ്തുത കപനയിൽ നിന്ം   കമാതിരം ഇടുന്നതു
കപാടല �ണ്ടുവിരലിൽ ഇൊൻ പാകത്തിന് 
രൂപടപ്ടുത്തിയ റിങ് കപനയിടലത്തി നിൽക്കു
ന്  നമ്മുടെ കപന സംസ്ാരം. ഒരു ടകാച്ചു 
ചുഴിയിൽ കിെന്രുണ്് പിന്നിലുള്ള ടചറുകുഴലി
ലൂടെ ഊറിടയത്തുന്ന മഷിടയ നക്ിടയടുത്ത് 
അക്രങ്ങൾക്് പിറവിടയാരുക്കുന്നതാണ് 
കബാൾ കപായിറെ് കപനയുടെ പ്രവർത്തന 
തത്ം. കബാൾ കപനയുടെ വരവ് അക്രകലാ
കം  സമ്ന്നമാക്ിടയന്ന കാര്യത്തിൽ സംശ
യടമാന്മില്. എന്നാൽ ഓകരാ എഴുത്തിനുകശ
ഷവം നാം  ഭൂമിയികലക്് വലിടച്ചറിയുന്ന 
കപനകളുണ്ാക്കുന്ന പാരിസ്ിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ 
വളടര വലുതാടണന്ന സത്യം കാണാൻ നമുക്് 
കഴിയാടത കപാടയാ? ഒരു ആത്മ വിചിന്തനം 
നെകത്തണ് സമയമാണിത്. 

ഇത്തിരികപ്ാന്ന കപനകൾ അത്രയ്ക് പാരി

െക്ത്ില് 
ക ടകചാ ം 

മുളംക ടകചാ ം 
എ ടകചാ ം പകചാറിയി  

അ രങ്ങള്ക്ത് 
കചാലചാ രത്ില് 

തിക ം  മിക ം മു ം 
ഉ ചായതത് 

വ ള്ടപ്ടെ  
എ ത്ചാണിയില് വ  

പമചാറ്ങ്ങളചാണത്  
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നമുക്ത് മഷികപ്നെികലക്ത് മടങ്ങാതം
കഡാ. വ്വരിള വരിജയകുമാര്



സ്ിതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ാക്കുകമാ എന്ന് ആടരങ്ി
ലും കചാദിച്ചാൽ ഉത്തരം ടഞട്ിക്കുന്നതായിരി
ക്കുടമന്ന് നിസംശയം പറയാം. ഏറ്വം വലിയ 
കപന  നിർമാതാക്ളായ ബിക്ിടറെ (BIC) 
കണക്നുസരിച്ച് 2005 ൽ പതിനായിരം കകാെി 
കപനകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുടണ്ന്നാണ്. ആ വർഷ
ത്തിടല ടസപ്റ്ംബർ  മാസടത്ത  അെയാളടപ്
ടുത്തുന്നത് പതിനായിരം കകാെിയാമടത്ത (100 
billionth) കപന  നിർമ്മിച്ചതായിട്ാണ്. 
കപനയുടെ എണ്ം ടപരുക്ിപ്റഞെ് ആശങ്യു
ണ്ാക്ാനല് ഇത് പറഞെത്. നാം നിസാരമാ
യി കാണുന്നത് ഇന്നടല്ങ്ിൽ നാടള അതുമടല്
ങ്ിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ാക്ാൻ സാധ്യതയുള്ള 
ദുരന്തങ്ങളികലക്് ഒരു സൂചനയിട്ടു എകന്നയുള്ളു. 

പതിനാല് ടസറെിമീറ്റാണ് ഒരു കബാൾ 
കപായിറെ് കപനയുടെ നീളം. അതിടറെ കനം 
തൽക്ാലം കണക്ിടലടുക്കുന്നില്. ബിടക്ന്ന 
കമ്നി  2005 വടര നിർമിച്ച കപനകളുടെ എണ്
ടത്ത (പതിനായിരം കകാെി) ഒരു കപനയുടെ 
നീളം ടകാണ്് ഗുണിച്ചുകനാക്കു. 8680555 കമൽ 
നീളം വരും ഭൂമിയുടെ ചുറ്ളവാകടട് ടവറും 
24900 കമലും. അങ്ങടനയാടണങ്ിൽ കമല്പറ
ഞെ അത്രയും കപനകടള ഒന്നിനുപുറകിൽ 
ഒന്നായി ഏച്ചുടകട്ിയാൽ കിട്ടുന്ന നീളംടകാണ്് 
348 തവണ ഭൂമിടയ ചുറ്ാൻ കഴിയും. കകട്കപ്ാൾ 
ടഞട്ിയകല്!. തീർന്നില് ബിക്ിടനകപാടല 
കവടറയും എത്രടയത്ര കമ്നികളുണ്്. അവരും 
ഉല്പാദിപ്ിക്കുന്ന കപനകൾ എത്രയായിരിക്കും? 
ഉപകയാഗകശഷം ഭൂമിയികലക്് വലിടച്ചറിയു
കമ്ാൾ ഉണ്ാവന്ന പാരിസ്ിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ 
എന്തുമാത്രമായിരിക്കുടമന്ന് ഇനിടയാന്ന് 
ഊഹിച്ചുകനാക്കു.

വിസ്തൃതിടകാണ്് പാപ്രാടണങ്ിലും ആൾടപ്
രുപ്ംടകാണ്് സമ്ന്നമാണകല്ാ നമ്മുടെ ഈ  
ടകാച്ചു കകരളം. സാക്രത ടകാണ്ടും സംസ്ാരം
ടകാണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ തടന്ന ഒന്നാംസ്ാനമുള്ള 
കകരളത്തിടല ടചറിടയാരു കണക്് നമുക്് 
കനാക്ാം. അഞ്ാം ക്ാസ്സുമുതൽ അകങ്ങാട്ടുള്ള 
നമ്മുടെ കുട്ികൾ  ഉപകയാഗകശഷം  വലിടച്ചറിയു
ന്ന കപനകളുടെ എണ്ം കകട്ാൽ ടഞട്ികപ്ാകും. 
ഒന്നരകക്ാെി കപനകൾ! അതും ഒരുമാസത്തിൽ!. 
അതിശയികക്ണ്. കൃത്യമായ കണടക്ടുത്താൽ 
ഇതിലും എത്രകയാ വലുതായിരിക്കും. 

പ്ാസ്റിക്കല് പുനരുപയാഗത്തിന് സാധ്യത
യികല് എന്നാടരങ്ിലും കചാദിച്ചാൽ ഇടല്ന്നാ
ണ് ഉത്തരം. കാരണം കപനയിടല നിബും ഉണ
ങ്ങിയ മഷിയും റീകസക്ിങ്ങിന് തെസ്മാണ്. 
അകപ്ാൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏക കപാംവഴി 
വലിടച്ചറിയുക. അങ്ങടനയാടണങ്ിൽ  ഇന്ന് 
പ്ാസ്റിക് സഞ്ികൾ ഉണ്ാക്കുന്നതികനക്ാൾ  

ഭീകരമായിരിക്കും  നമ്മൾ വലിടച്ചറിയുന്ന  കപ
നകളുണ്ാക്കുന്ന പാരിസ്ിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ. 
പടക് അതിൽ നാം ടതല്ലും ആശങ്ാകുലരല് 
എന്നതാണ് സത്യം. ശരിയാണ്. എങ്ിൽപ്ിടന്ന 
ഞങ്ങൾക്് എഴുകതകണ്? കുട്ികൾ അങ്ങടന 
കചാദിച്ചാൽ ഉത്തരമുണ്്. കനാക്കൂ നമ്മുടെ മനം
കവർന്ന ബാൾ കപായിറെ് കപനയ്ക് കപറ്റെ് (ഉെ
മസ്ാവകാശം) കിട്ിയിട്് ഒരു 
നൂറ്ാണ്ാടയങ്ിലും നാം ഇത്തരം കപനകൾ 
വ്യാപകമായി ഉപകയാഗിച്ച് തുെങ്ങിയിട്് മുപ്കതാ 
മുപ്ത്തകഞ്ാ ടകാല്കമ വരികയുള്ളു. അതിനുമു
മ്പും എഴുത്തും വായനയും ഉണ്ായിരുടന്നന്ന് 
ഓർക്ണം. അതായത് മഷികപ്ന ഉപകയാഗിച്ച് 
എഴുതിയിരുന്ന കാലം. 

സ്കൂളാരംഭത്തിൽ വാങ്ങുന്ന മഷികപ്ന ആ 
വർഷം മുഴുവകനാ അകതാ അടുത്ത വർഷകത്തക്കു
കൂെികയാ ഉപകയാഗിച്ചിരുന്ന കാലം നമുക്കുണ്ാ
യിരുന്.  കപനയുടെ ആയുസ് തീരുന്നതിനിെയ്ക്  
ചിലകപ്ാൾ ഒകന്നാ രകണ്ാ തവണ നിബ് മാറ്ി
യികെണ്ിവകന്നക്ാം. പിടന്ന ദിവസവം മഷി 
നിറയ്കണം. അടതാരു നയുനതയായി കാണാനും 
കഴിയില്. ഇന്ന് ആഴ്ചയിടലാരിക്ൽ ഒടന്നന്ന 
കണക്ില് വാങ്ങി തീർന്നകശഷം വലിടച്ചറിയു
ന്നിെത്താണ് വർഷം മുഴുവൻ ഒരു മഷികപനടകാ
ടണ്ഴുതി നമുക്് മുമ്പുള്ളവർ ജീവിതവിജയം 
കനെിയത്. അന്നവർക്് വലിടച്ചറിയാൻ കപന
യിടല്ന്ള്ളത് സത്യം തടന്ന. എന്നാൽ ഇല്ാമെ
കളും വല്ാമെകളും ടപാറുതിമുട്ിച്ച വറുതിയുടെ ആ 
നാളുകളിൽ മനുഷ്യൻ തടറെ ആകരാഗ്യത്തിടനാ
പ്ം പ്രകൃതിയുടെ ആകരാഗ്യത്തിനും വിലകല്പിച്ചി
രുന് എന്നതാണ് പരമാർത്ം. 

ഇന്ന് ധാരാളിത്തത്തിടറെ കാലം. സൗകര്യ
ങ്ങൾ കൂെിയകപ്ാൾ എല്ാവരും മെിയമോരായി. 
എന്തും ഏതും യകഥഷ്ടം വാങ്ങാം. ആവശ്യത്തിന് 
കശഷം എല്ാം വലിടച്ചറിയാം. ഒടക് താങ്ങാ
ടനാരു ടകാച്ചു ഭൂമിയും. ഇങ്ങടന തുെർന്നാൽ 
ഭൂമിക്് എത്രനാളുവടര പിെിച്ചുനിൽക്ാനാകും. 
ഒരു ദിവസടത്ത അധ്യയനം കഴിയുകമ്ാൾ 
ഓകരാക്ളാസിൽ നിന്ം ഉപകയാഗശൂന്യമായ 
എട്ടുപത്തു കപനടയങ്ിലും നമുക്് കാണാനാകും. 
ശുചിയാക്കുന്നവർ മറ്റുചവറുകൾടക്ാപ്ം 
അതിടനയും  പുറകത്തയ്ക് വലിടച്ചറിയും. അതാ
ണകല്ാ രീതി അനാകരാഗ്യമായ ആ രീതി മാറ്ി 
ഉപകയാഗശൂന്യമായ കപനകടള കശഖരിക്ാം. 
അതിന് കുട്ികൾ തടന്ന മുകന്നാട്ടു വരണം. ആ 
പഴയ സംസ്ാരം ടകാണ്ടുവരാം. മഷികപനടയ
ന്ന ആ സംസ്ാരം. പ്രകൃതിക്ിണങ്ങിയ ആ 
സംസ്ാരം. അഞ്ാംക്ാസ്് മുതലാണകല്ാ അവർ 
കപനയുന്തിത്തുെങ്ങുന്നത്.

1

(കലഖകന ധനുവച്ചപുരം 
വി.െി.എം.എന.എസ്.എസ്. 
കകാകളജില് ജന്തുശാസ്ത്രം 
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39പഞ്ചായത്ത് രചാജത്   നവംബര് 2018



മാനസിക ടവല്ലുവിളി കനരിടുന്ന കുട്ികൾക്് 
കജവകൃഷി പരിപാലനത്തിലൂടെ മാനസി

കവം ശാരീരികവമായ വികാസം ലക്്യമിടുന്ന 
കുടുംബശ്രീയുടെ സഞ്ീവനി അഗ്ിടതറാപ്ി 
എല്ാ ജില്കളിലും മികച്ച രീതിയിൽ പുകരാഗ
മിക്കുന്. മാനസിക ടവല്ലുവിളി കനരിടുന്ന കുട്ി
കൾക്ായി കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങൾ വഴിയാണ് 
സഞ്ീവനി അഗ്ിടതറാപ്ി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
നെത്തിവരുന്നത്. എല്ാ ജില്കളിലുമായി 202 
ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങളാണ് നിലവിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നത്. 18 വയസ്ിൽ താടഴ പ്രായമുള്ള 
കുട്ികൾക്ായി സംസ്ാനത്താടക 88 ബഡ് സ് 
സ് കൂളുകളും അതിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്് 
114 ബിആർസികളും (ബഡ് സ് റീഹാബിലികറ്
ഷൻ ടസറെറുകളും) ഉൾടപ്ടെയാണ് ഈ 202 
സ്ാപനങ്ങൾ. 

   ബഡ് സ് സ്ാപന പരിസരത്ത് രണ്ടു 
ടസറെികലാ അതിലധികകമാ വരുന്ന സ്ലത്താ
ണ് സഞ്ീവനി പദ്തിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി 
ടചയ്യുന്നത്. കകരളത്തിലാടകയുള്ള ബഡ് സ് 
സ്ാപനങ്ങളിലായി 345 ടസറെ് സ്ലത്ത് 
തക്ാളിയും ടവണ്യും പയറുമുൾടപ്ടെയുള്ള 

മാനസിക യവല്ലുവിളി കനരിടുന്ന കുടേികളിൽ പുതുമാറ്തം സൃഷ്ിച്ചത് 

സഞ്ീവനി അഗ്ിയതറാപ്ി
ജചതനത്യ ജരി. 

പച്ചക്റികൾ കുട്ികൾ കൃഷി ടചയ്ിരിക്കുന്. 
മാതാപിതാക്ളും ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങളിടല 
െീച്ചർമാരും ആയമാരും കൃഷി ടചയ്യുന്നതിൽ 
കുട്ികൾക്് തുണകയകുന്. കൂൊടത കുടുംബ
ശ്രീ വഴി കകരളത്തിൽ നെപ്ാക്കുന്ന കകന്ദ്ര 
പദ്തിയായ മഹിളാ കിസാൻ ശാക്ീകരൺ 
പരികയാജനയുടെ ഭാഗമായി സംഘകൃഷി ടച
യ്യുന്ന കജായിറെ് ലയബിലിറ്ി ഗ്രൂപ്് അംഗങ്ങളും 
സമീപത്തുള്ള ബഡ് സ് സ് കൂളിൽ സഞ്ീവനി 
പദ്തിക്് കവണ്വിധ പിന്തുണകയകുന്.

ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങളിടല 
കുട്ികൾക്കുള്ളിൽ അന്തർലീനമായ കഴിവകൾ 
പുറത്തുടകാണ്ടുവരുന്നതിന് അവർക്് 
മാനസിക സകന്താഷം പ്രദാനം ടചകയ്ണ്ത് 
അനിവാര്യമാണ്. അതു കൂൊടത ടചറിയ കതാ
തിലാടണങ്ിലും ശാരീരികമായ അദ്്ാനം 
കൂെിയാകുകമ്ാൾ ഈ കുട്ികളിൽ സമൂലമായ 
മാറ്ങ്ങൾ വരുത്താൻ അഗ്ിടതറാപ്ിക്് കഴി
യുന്. മാനസിക ടവല്ലുവിളി കനരിടുന്ന കുട്ിക
ടള കൂടുതൽ സജീവമാക്കുന്നതിനും അവരുടെ 
മാനസിക ആകരാഗ്യം ടമച്ചടപ്ടുത്താനും ജീവി
തകത്താടുള്ള സമീപനം തടന്ന മാറ്ാനും ഈ 
പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്. ഇതു കൂൊടത 
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കുട്ികൾക്് ഒരു വരുമാനമാർഗം തുറന് 
നൽകുക കൂെിയാണ് ഈ പദ്തി. ടകാല്ം ജി
ല്യിലാണ് സഞ്ീവനിയുടെ ഭാഗമായി ഏറ്വം 
കൂടുതൽ സ്ലത്ത് കൃഷിയുള്ളത്. 68 ടസറെിൽ. 
തൃശ്ശൂരിൽ 64 ടസറെിലും മലപ്റത്ത് 50 
ടസറെിലും കൃഷിയുണ്്. 

   ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങൾക്് ആവശ്യമായ 
സ്ലം കൃഷിക്ായി കടണ്ത്താനാകുന്നിടല്
ങ്ിൽ സംഘകൃഷി ടചയ്യുന്ന സ്ലത്ത് 
അതിനായി സ്ലം നൽകുന്. പദ്തി അനുസ
രിച്ച് കഗ്ാബാഗ് കൃഷിയും ടചയ്ാനാകും. ആല
പ്ഴ, ഇടുക്ി, കകാഴികക്ാെ് ജില്കളിൽ 
കഗ്ാബാഗ് കൃഷി ടചയ്യുന്. ബഡ് സ് സ്ാപന
ങ്ങളിടല കുട്ികൾക്് ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ 
കടണ്ത്തി നൽകുന്നതിടറെ ഭാഗമായി ജില്കൾ 
നൂതന പദ്തികൾ നെപ്ാക്ണടമന്ന നിർകദേ
ശം അനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം, മലപ്റം ജി
ല്കൾ ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങളിൽ കഴിഞെവർ
ഷം അഗ്ിടതറാപ്ി പദ്തി നെപ്ാക്ിയിരുന്. 
ഇത് വിജയമായകതാടെയാണ് പദ്തി എല്ാ 
ജില്കളികലക്കും വ്യാപിപ്ിക്ാൻ ഈ വർഷം 
കുടുംബശ്രീ തീരുമാനം കകടക്ാണ്ത്. എറ
ണാകുളം ജില്ാ മിഷൻ ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങ
ളിടല കുട്ികൾക്് കൃഷി ടചയ്യുന്നതിനായി 
ഒന്നരകയക്ർ കൃഷി സ്ലം കടണ്ത്തി നൽകി. 
അവിടെ കൃഷി ടചയ്ാനുള്ള നെപെികൾ പുകരാ
ഗമിക്കുകയാണ്.

      മാനസിക ടവല്ലുവിളി കനരിടുന്ന കുട്ികൾ 
നിരന്തര പരിചരണവം സഹായവം ആവശ്യമു
ള്ള വരാണ്. ഈ കുട്ികൾടക്ാപ്ം അവരുടെ 
കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രകത്യകിച്ച് അമ്മമാർ വളടര
കയടറ കവഷമ്യങ്ങളും പരിമിതികളും കനരിടു
ന്. ഇതിടറെ പശ്ാത്തലത്തിലാണ് കുടുംബശ്രീ 
ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങൾക്് തുെക്മിടുന്നത്. 
2004ൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്യിടല ടവങ്ങാ
നൂരിലാണ് ആദ്യ ബഡ് സ് സ് കൂൾ ആരംഭിക്കു
ന്നത്. പിന്നീെ് ഈ പദ്തി കദശീയ വികലാം
ഗജന നിയമത്തിടറെ (പിഡ്യുഡി ആക്ട്) 
കീഴിൽ വന്നകതാടെ സംസ്ാനടത്ത മറ്് തകദേ
ശസ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് കീഴിലും 
ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായിരു
ന്. ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങൾക്ായി സ്ലം 
കടണ്ത്തുന്നതും അെിസ്ാന സൗകര്യങ്ങടളാ
രുക്കുന്നതും തകദേശസ്യം ഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളാണ്. പഞ്ായത്ത് പ്രസിഡറെ് ടചയർമാനായു
ള്ള ഭരണസമിതിയാണ് ബഡ് സ് സ്ാപന 
ങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്തിക്കുന്നത്. 

  കുട്ികടള സ്ന്തം കാലിൽ നിൽക്ാൻ 
പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പ്രകത്യക പാഠ്യപദ്തി അനുസ
രിച്ചാണ് ബഡ് സ് സ്ാപനങ്ങളിൽ ക്ാസ്സുകൾ 

ജില് കൃഷി ആരംഭിച്ച 
സ് കൂളുകൾ

കൃഷി സ്ലം 
(ടസറെിൽ)

തിരുവനന്തപുരം 23 49

ടകാല്ം 9 68
പത്തനംതിട് 3 22     

ആലപ്ഴ 3 കഗ്ാബാഗ്
കകാട്യം 1 0
ഇടുക്ി 2 കഗ്ാബാഗ്

എറണാകുളം 31 42
തൃശ്ശൂർ 8 64

പാലക്ാെ് 9 0
മലപ്റം 22 50

കകാഴികക്ാെ് 19 കഗ്ാബാഗും 5 ടസന്റും
വയനാെ് 3 0
കണ്ണൂർ 2 12

കാസർകഗാഡ് 9 33
ആടക 144 345

നൽകുന്നത്. സാമൂഹിക കവകാരിക 
വികസനം, വ്യക്ിത് വികസനം, പ്രാഥമിക 
ദിനചര്യ പരിശീലനം, കായിക സാംസ് ക്ാ
രിക വികസന പരിശീലനം എന്നിങ്ങടനയുള്ള 
വിഷയങ്ങൾ പാഠ്യപദ്തിയിലുൾടപ്ടുന്. 
സ്പീച്ച് ടതറാപ്ി, ഫിസികയാടതറാപ്ി തുെങ്ങിയ 
സഹായങ്ങളും നൽകുന്. ബിആർസികളിൽ 
അെിസ്ാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറകമ കുട്ികൾ
ക്് ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ കടണ്ത്തി നൽകു
ന്നതിനായി ടതാഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനങ്ങളും 
നൽകുന്.
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ഗാന്ധരിയന് വരികസന 
കാഴ്ചപ്ാടുകള്

മാലിന്യ വിഷയത്തിൽ ഒരു പുതിയ  പൗര 
സംസ്ാരം  വളർന്വകരണ് സാഹചര്യം അതി
ക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ശുചിത് 
കമഖലയിടല ഗാന്ിയൻ വികസന കാഴ്ചപ്ാടു
കടള കുറിച്ചുള്ള മുൻ ചീഫ് ടസക്രട്റി എസ് എം 
വിജയാനന്ദ് ഒകക്ടാബർ ലക്ം പഞ്ായത്തി 
രാജ് മാസികയിൽ എഴുതിയ കലഖനം പ്രസക്
മായി. മാസികയുടെ കവർ ചിത്രവം മകനാഹര
മായിരിക്കുന്. മാസികയുടെ അണിയറ ശില്പി
കൾക്് എല്ാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും. ഭൂതക് 
ണ്ാെി ഉൾടപ്ടെ  ഉള്ള സ്ിരം പംക്ികൾ ഒഴി
വാക്രുത് എന്ന് അകപക്ിക്കുന്. 

ആശ, കലൂര്

പൊന്തൂവൽ
ഒകക്ടാബർ ലക്ം പഞ്ായത്തിരാജ് മാസി

കയിൽ പ്രസിദ്ീകരിച്ച കകാഴികക്ാെ് ജില്ാ 
പഞ്ായത്ത് വൃക്കരാഗികൾക്് നെപ്ാക്കുന്ന 
കനേഹസ്പർശം കപ്രാജക്ടിടന കുറിച്ചുള്ള ഫീച്ചർ 

വായിച്ചു സാന്ത്ന പരിചരണ രംഗത്ത് കകരള
ത്തിടല പഞ്ായത്തുകളും നഗരസഭകളും നെത്തു
ന്ന  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് ഒരു ടപാൻതൂവലാണ് 
ഈ പദ്തി. വാർത്തകടള പ്രാകദശികവൽ 
ക്രിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല മാധ്യമ സംസ്ാര
ത്തിൽ ഇത്തരം വികസന വാർത്തകൾ അതാ
തിെങ്ങളിൽ മാത്രടമാതുങ്ങുന്ന ദുഃഖകരമായ 
അവസ്യുണ്്. ഈ അനുകരണീയ മാതൃക പ്രസി
ദ്ീകരിച്ച പഞ്ായത്ത് രാജ് മാസിക പ്രശംസ 
അർഹിക്കുന് ഓകരാ പ്രകദശത്തിനും അനുകയാ
ജ്യമായ തരത്തിൽ ഇത്തരം നൂതനമായ പദ്തി
കളാണ് ജനങ്ങൾ തകദേശസ്യംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളിൽ  നിന്ം പ്രതീക്ിക്കുന്നത്. അത് 
വ്യാപകമാകുടമന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്.

 സതരികുമാര്, െ്ം

പഞ്ായത്ത് രാജ് മാസികയികലക്കുള്ള 
കലഖനങ്ങളും കത്തുകളും prmdp2018@
gmail.com എന്ന ഇ ടമയിൽ വിലാസ
ത്തിൽ അയകക്ണ്താണ്.

(ഓപ്കറഷന് കകനാലരി കനാൽ 
കപജ് 37-ല് നിന്ം)

പിന്നീെ് അകങ്ങാട്് എല്ാ അവധി ദിവസങ്ങളി
ലും ഓകരാ ടസക്ടറിലും നൂറ് കണക്ിന് സന്ന
ദ്പ്രവർത്തകർ കനരിട്് ശുചീകരണത്തിന് 
ഇറങ്ങി.  ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് സർവ്വവിധ 
പിന്തുണയുകമകി മന്തിമാരായ െി.പി. രാമകൃ
ഷ്ണൻ,  എ.ടക. ശശീന്ദ്രൻ,  എം.ടക.രാഘവൻ 
എം.പി , എം.എല്.എ മാരായ    എ. പ്രദീപ്കു
മാർ, എം.ടക.മുനീർ, എന്നിവരും ഉണ്ായിരു
ന്.  കനാലില് ഉണ്ായിരുന്ന കാടും കുളവാഴ
കളും പിഴുതുമാറ്ി അഴുടക്ാഴിവാക്ി 
കകനാലിടയ സുന്ദരിയാക്ിടയടുത്തു.  കകാർപ്
കറഷനിടല ശുചീകരണം വിഭാഗം ജീവന
ക്ാർ, റഗുലർ ജീവനക്ാർ, ഫയർകഫാഴ് സ് 
ജീവനക്ാർ, കപാലീസ്, ടക.എസ്.ഇ.ബി, 
സർക്ാർ ഇതരസംഘെനകളായ ശാസ്ത്രസാഹി
ത്യ പരിഷത്ത്, റസിഡറെ്സ് അകസാസികയ
ഷനുകൾ, പത്രപ്രവർത്തകർ, നഗരത്തിടല 
സ്കാര്യ ആശുപത്രികൾ എന്നിവരുടെടയാ
ടക് കൂട്ടുത്തരവാ ദിത്തകത്താടെയുള്ള പ്രവർത്ത
നത്തിടറെ ഭാഗമായാണ് ഈ ടചറിയ കാലയ
ളവില് കനാല് ശുചീകരണം പൂർത്തിയാ 
ക്ാൻ കഴിഞെത്.  

കകാഴികക്ാെ് ജില്ാ കലക്ടർ യു.വി.
കജാസ്, കകാർപ്കറഷൻ ടഹല്ത്ത് ഓഫീസർ 
കഡാ.ആർ.എസ്.കഗാപകുമാർ എന്നിവരുടെ 

അതീവ ജാഗ്തകയാടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്. കനാലില് 
നിന്ം 500 െൺ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്ം ടചയ്തു. 
കകനാലി കനാലികലക്് കനരിട്് 178 മലിനജല
കുഴലുകൾ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്് എന്നാണ് മലിനീക
രണ നിയന്തണ കബാർഡ് നെത്തിയ സർടവ്വ
യില് കടണ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ മുഴുവൻ 
നീക്ം ടചകയ്ണ്താടണന്ം അല്ാത്തപക്ം 
കകാർപ്കറഷൻ കനരിട്് മലിനജല കുഴലുകൾ 
അെയ്കന്നതാടണന്ം കാണിച്ച് പത്രവാർത്തയും 
കനാട്ീസ് നല്കിയിട്ടുണ്്. ഇതുപ്രകാരമുള്ള നെ
പെിക്കും ടഹല്ത്ത് ഇൻസ് ടപക്ടർമാർ തുെക്ം 
കുറിച്ചിട്ടുണ്്. 

നാെിടറെ നമേ തിരിച്ചുപിെിക്കുവാനുള്ള 
അത്യന്തം ആകവശകരമായ പ്രവർത്തന ങ്ങൾ 
ഇതര ജില്കൾക്് ആകവശവം, പ്രകചാദനവം 
ആയതിടറെ കനർകാഴ്ചയാണ് കഴിഞെ ദിവസ
ങ്ങളില് കണ്ടുടകാണ്ിരിക്കുന്നത്. കനാലിടറെ 
പരിശുദ്ി നിലനിർത്താൻ കനാല് സൗന്ദര്യ 
വല്ക്രണമാണ്  ഇനി ടചയ്ാൻ ഉകദേശിക്കുന്ന
ത്. ശുചിത്ത്തിടറെയും സൗന്ദര്യകബാധത്തി
ടറെയും ഒരുമയുടെയും സംസ് ക്ാരത്തിടറെയും 
കനർചിത്രമായി മാറുകയാണ് കകനാലി.

1
(കലഖകൻ  കകാഴികക്ാെ് മുനിസിപ്ല് 

കകാർപ്കറഷൻ ടഹല്ത്ത് സ്റാറെിംഗ് കമ്മിറ്ി 
ടചയർമാനാണ്)

42 പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  നവംബര് 2018



പരസ്യ നിരക്്
    

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

വചാര്്ിക വരിസംഖ്  ` 120
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