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ല�ോ

കത്തെ മോറ്റിമററിച്ച സമോധോനവറിപ്ലവതെറിത്റെ സത്തും വറിത്മോയറിരുന്നു
ഗോന്റിജറി. ഭോരതീയധര്മ്മതെറിത്റെ നക്ഷത്രതറിളക്കമോണ് ഗോന്റിയന്
ആശയങ്ങള്. ചരറിത്രതെറിത്റെ തോളുകളറില് ലരഖത്പെട്് അടങ്ങോനുള്ളതല്ല, നറിത്യജീ
വറിതതെറിത്റെ പ്രതറിസന്റികളറില് ലനര്വഴറിയോയ് ത്തളറിയുന്നതോണ് ആ ജീവറിതതും.
പ� കോര്യങ്ങളറിലതും തീരുമോനത്മടുക്കോന് പ്രയോസത്പെട്് നോതും ധര്മ്മസങ്കടതെറി
�ോവുല്ോള് ഏറ്വുതും സോധോരണക്കോരന് പ്രലയോജനത്പെടുന്ന തീരുമോനതെറിത്�ത്ക
എന്ന മഹത്പരറിഹോരതും നത്മ്മ ഉദ്ലബോധറിപെറിച്ച ആ മഹോത്ോവറിത്റെ 150-ോതും ജന്മദറിന
വോര്്റിക ആല�ോ്ങ്ങള്ക്ക് തുടക്കതുംകുററിച്ചറിരറിക്കുകയോണ്. നമ്മുത്ടത്യല്ലോതും സ്ോ
തന്ത്ര്യതെറിനുലവണ്റി സ്ജീവറിതതും സമര്പെറിച്ച് രക്തസോക്ഷറിത്തും വരറിച്ച ആ ധീരോത്ോ
വ് പകര്ന്ന ത്വളറിച്ചതും സമോധോനമോഗ്രഹറിക്കുന്ന ഏത്തോരു പൗരത്റെയുതും ഉള്ളറില്
ത്കടോദീപമോയ് നറില്കതും. ആയറിരക്കണക്കറിനു വര്്ങ്ങള് കഴറിഞ്ോലതും ഗോന്റി എന്ന
രണ്ക്ഷരതെറിത്റെ വ്യോപ്റിയുതും ദീപ്റിയുതും ആഴവുതും പ്രസക്തറിയുതും ത്കട്ടുലപോകറില്ല.
മനു്്യജീവറിതതെറിത്റെയുതും രോഷ്ട്രനറിര്മ്മറിതറിയുത്ടയുതും അടക്കതും എല്ലോ വറി്യ
ങ്ങളറിലതും വ്യക്തമോയ വീക്ഷണതും ഗോന്റിജറിക്ക് ഉണ്ോയറിരുന്നു. ശുചറിത്തെറിന്
ഇത്രയധറികതും പ്രോധോന്യതും നല്റിയ മത്റ്ോരു ല�ോകലനതോവുമുണ്ോകറില്ല ചരറിത്രതെറി
ല്. വൃതെറിയുതും ത്വടറിപ്തും വ്യക്തറിയറില് മോത്രതും ലപോര സമൂഹതെറിലതും മനസ്റിലതും
ലവണത്മന്ന സലദേശമോണ് നോതും അലദേഹതെറില് നറിന്നുതും ഉള്ത്ക്കോലള്ളണ്ത്.
പ്രലത്യകറിച്ച് നമ്മുത്ട സതുംസ്ോനതും ഇന്ന് അഭറിമുഖീകരറിക്കുന്ന ഏറ്വുതും പ്രധോന
ത്വല്ലുവറിളറി ഈ ലമഖ�യുമോയറി ബന്ത്പെട്തോകുല്ോള്. മോ�റിന്യനറിര്മ്മോര്ജനതും
തലദേശസ്ോപനങ്ങളുത്ട അനറിവോര്യ ചുമത�യോത്ണങ്കറില് ലപോലതും അവര് മോത്രതും
വറിചോരറിച്ചോല് പരറിഹരറിക്കോന് കഴറിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇവറിത്ടയോണ് ഗോന്റിദ
ര്ശനതെറിത്റെ പ്രസക്തറി. ഓലരോ വ്യക്തറിയുതും ഓലരോ കുടുതുംബവുതും സ്ോപനങ്ങളുതും
ആത്ോര്ത്ഥമോയറി മുന്നറിട്റിറങ്ങറിയോത്� സമ്പൂര്ണ്ണശുചറിത്തും സോധ്യമോകു. ആഗസ്ററി
ത്� മഹോപ്രളയതും വരുതെറിവച്ച ദുരറിതങ്ങളറിത്�ോന്ന് മോ�റിന്യപ്രശ്നമോയറിരുന്നു. നോതും
പുഴയറില�ക്ക് വ�റിത്ച്ചററിഞ് മോ�റിന്യതും ത്ചളറിലയോത്ടോപെതും നമ്മുത്ട വോസസ്�
ങ്ങളറില�ക്ക് തറിരറിത്കത്യതെറി. സര്ക്കോര് സമലയോചറിതമോയറി ഇടത്പട്് പ്രോലയോ
ഗറികമോയ നടപടറികത്ളടുതെതുതും ത്പോതുജനങ്ങളുതും ഉലദ്യോഗസ്രുതും ജനപ്രതറിനറി
ധറികളുതും ആത്ോര്ത്ഥമോയറി ശുചീകരണപ്രവര്തെനതും നടതെറിയതുതും ത്കോണ്ടുമോത്ര
മോണ് പ്രശ്നതും വ�റിയ ഒരളവുവത്ര പരറിഹരറിക്കോന് കഴറിഞ്ത്.
മോ�റിന്യനറിര്മ്മോര്ജന പ്രവര്തെനങ്ങളറില് സര്ക്കോരുതും ഹരറിതലകരളതും മറി്നുതും
നടതെറിയറിട്ടുള്ള ചുവടുത്വയ്പുകള് ലകരളത്തെ ഹരറിതോഭമോക്കുന്നതറിലതും ത്പോതുസമൂഹതെറി
നറിടയറില് അവലബോധതും സൃഷ്റിക്കുന്നതറിലതും നല്ല പങ്കുവഹറിച്ചറിട്ടുണ്്. പ്രളയോനന്തര ലക
രളതെറില് അതെരതും പ്രവര്തെനങ്ങളുത്ട തുടര്ച്ച നോതും ഊര്ജ്ജസ്�മോയറി ഏത്റ്ടുലക്ക
ണ്തുണ്്. ഏതു ദുരന്ത�ട്ത്തെയുതും അതറിജീവറിക്കുവോന് ലശ്റിയുതും കരുത്മുത്ള്ളോരു
ജനതയോണ് നോത്മന്ന് ത്തളറിയറിക്കത്പെട്ടു കഴറിഞ്ഞു. ആ ഉലന്മ്വുതും ഐക്യശക്തറിയുതും
ശുചറിത്പോ�ന പ്രവൃതെറികളറിലതും കോണറിക്കുവോന് നമുക്ക് കഴറിയണതും. എങ്കറില്
മോത്രലമ രോഷ്ട്രപറിതോവറിലനോടുതും അലദേഹതെറിത്റെ ചറിന്തകലളോടുതും പ്രതറിജ്ോബദ്ധത
പു�ര്തെോന് നമുക്ക് കഴറിയൂ. അതറിനുള്ള യത്നമോകത്ട് നമ്മുത്ട ചറിന്തയുതും പ്രവൃതെറിയുതും.

എച്ച്. ദിറേശന് ഐ.എ.എസച്
സമ്പൂര്ണ്ണശ്രമം സമ്പൂര്ണ്ണ വിജയമാകുന്നു
- മഹാത്ാ ഗാന്ി

രിതപ�രുമാ ം

ാ ിയന് �രികപ്ര ്ം
എസച്.എം. വിജയാേന്ച്

ഒ

രു തറികഞ് പരറിസ്റിതറിവോദറിയോയറിരുന്നു
മഹോത്ോഗോന്റി. നോതും ഇന്നുപലയോഗറിക്കുന്ന
പ്രകൃതറിവറിഭവങ്ങള് നമുക്ക് പോര്ര്യമോയറി �ഭറി
ച്ചതല്ല, മററിച്ച് വരുതുംത�മുറകളറില് നറിന്ന് കടത്മ
ടുതെതോണ് എന്ന അലദേഹതെറിത്റെ ഉദ്ലബോധ
നതും തത്ന്നയോണ് സുസ്റിരവറികസനതെറിത്റെ
ഉതെമ നറിര്വ്വചനതും. അത്യോര്തെറിയറില്ലോതെ, പ്ര
കൃതറിലയോടറിണങ്ങറിയ �ളറിത ജീവറിതമോണ്
അലദേഹതും നയറിച്ചതുതും ഉപലദശറിച്ചതുതും. സമോനമോ
യറി മുല്ോ പറില്ോ അതറിനുദോഹരണതും നമ്മുത്ട

മുന്നറി�റില്ല. മനു്്യത്രയുതും പ്രകൃതറിത്യയുതും
ചൂ്ണതും ത്ചയ്യുന്ന പ്രോലദശറിക സ്ദ് വ്യവസ്
യറിലതും പ്രോലദശറിക വറികസനതെറിലതും ഊന്നറിയ
വറികസന ദര്ശനമോയറിരുന്നു അലദേഹതെറിലറെത്.
ഗോന്റിജറിയുത്ട കോഴ്ചപെോടറില് ശുചറിത്മോണ്
ഏത്തോരു മോതൃകോഗ്രോമതെറിത്റെയുതും പട്ണതെറി
ത്റെയുതും മുഖമുദ്ര; ശുചറിത്പരറിപോ�നതും ഏത്തോരു
പ്രോലദശറിക സര്ക്കോരറിത്റെയുതും മുഖ്യ കര്തെവ്യ
വുതും. പ്രോലദശറിക വറികസനതെറിത്റെ അടറിസ്ോന
�ടകതും ശുചറിത്മോണ്. എന്നോല് ശുചീകരണവുതും

ചാ ിജി െട
കചാ പ്ചാടിൽ �ചിത�മചാണത്
െതചാ മചാ കചാ
ചാമത്ിെ� ം
പ ണത്ിെ� ം
�ഖ�
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5

മഹോത്ോഗോന്റിയുത്ട
ജന്മദറിനതെറില് തറിരുവനന്തപുരതും
ഗോന്റിപോര്ക്കറില് നടന്ന
സതുംസ്ോനത� ആചരണ
പരറിപോടറികള് മുഖ്യമന്ത്രറി
പറിണറോയറി വറിജയന്
ഉദ്�ോടനതും ത്ചയ്യുന്നു.

നി�ൾ സ�യം ം
ബക്�െമ�ക്ചാൻ ത ചാറചാ
കചാത്ിടകത്ചാളം പ ണ�
െള ം ന ര�െള ം
ത്ിയചാക്ി
ിക്ചാൻ
ന�� ക ിയി എ ം
അക ം � റിയി ന ി

6

മോ�റിന്യനറിര്മ്മോര്ജ്ജനവുതും വറികസന പ്രവര്തെ
നമോയറി അതുംഗീകരറിക്കത്പെടുന്നതുവത്ര, ദശകങ്ങ
ലളോളതും, ആ ഗോന്റിയന് വറികസനസങ്കല്തും ഇന്ത്യ
യറില് അവഗണറിക്കത്പെട്ടു.
മത്റ്ല്ലോ കോര്യങ്ങളറിലത്മന്നലപോത്� ശുചറിത്
തെറിലതും ഗോന്റിജറിക്ക് അഗോധമോയ ഉള്ക്കോഴ്ചയുതും
സമഗ്രമോയ സങ്കല്നങ്ങളുതും ഉണ്ോയറിരുന്നു. ത്പോ
തുജനോലരോഗ്യ സതുംരക്ഷണതെറില് ശുചറിത്
തെറിത്റെ പ്രോധോന്യതും അലദേഹതും തറിരറിച്ചററിഞ്റിരു
ന്നു. വീടുതും ത്പോതു സ്�ങ്ങളുതും ലരോഗവറിമുക്തമോയറി
സതുംരക്ഷറിക്കുന്നതറിന് ശുചറിത്തും അനറിവോര്യമോ
ത്ണന്ന് അലദേഹതും എടുത്പറഞ്ഞു. എന്നോല്
അതറിത്�ോത്ക്ക ഉപരറിയോണ് ശുചറിത്പരറിപോ�ന
തെറില് അലദേഹതെറിത്റെ ദര്ശനതും. ഒ്തു ത�ങ്ങ
ളറില് അത് അലദേഹതും വറിശക�നതും ത്ചയ്റിട്ടുണ്്.
1. സദോചോരപരതും: ശുചറിത്മറില്ലോയ്മ ദുശ്ീ�തെറി
നു സമമോയറി അലദേഹതും കണ്ടു.
2. ആത്ീയതും : മനസ്റിത്റെയുതും ആത്ോവറിത്റെയുതും
സതുംശുദ്ധറിയറി�ധറിഷ്റിതമോണ് ശുചറിത്തും,
ആത്ീയതയുത്ട
സഹജ�ടകമോണ്
ശുചറിത്തും.
3. മതോചോരതും: ശുചറിത്തും ദദവറികത്തെറിലനോട്
ലചര്ന്നുനറില്കന്ന ഒന്നോണ് - അശുദ്ധമോയ
ശരീരവുതും മനസ്സുമോയറി ദദവോരോധന നടത്
ന്നവര്ക്ക് ദദവോനുഗ്രഹതും അസോധ്യമോണ്.
4. സോതുംസ്ോരറികതും: ഒരു പരറിഷ്കൃതസമൂഹതെറിത്റെ
മുഖ്യ �ക്ഷണമോണ് ശുചറിത്തും.
5. സൗദേര്യോത്കതും: വൃതെറിയുതും ശുദ്ധറിയുമുള്ള
കുടുതുംബങ്ങള് സമൂഹജീവറിതത്തെ സുദേരവുതും
ശോന്തവുമോക്കുന്നു.
6. സോമൂഹറികതും: പരറിസരതും വൃതെറിയോക്കുന്നവത്ര
വൃതെറിഹീനര് എന്ന് അധറിലക്ഷപറിക്കുന്ന പരറി
ഹോസോത്കമോയ ജോതറിവ്യവസ്യറില�ക്ക്
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വറിരല്ചൂണ്ടുന്ന സൂചകമോയറി ഗോന്റി
അതറിത്ന കണ്ടു. വ്യക്തറിശുചറിത്തെറിലൂത്ട
യുതും ഗോര്ഹറികശുചറിത്തെറിലൂത്ടയുതും അയറി
തെതെറിത്റെ നീചഭോവങ്ങത്ള ഉന്മൂ�നതും ത്ച
യ്ോത്മന്ന് അലദേഹതും വറിശ്സറിക്കുകയുതും
അതറിനുലവണ്റി പ്രവര്തെറിക്കുകയുതും ത്ചയ്തു.
അങ്ങത്ന സോമൂഹറിക മുലന്നറ്തെറിനുള്ള
ഉപോധറിയോയറി ശുചറിത്ത്തെ അലദേഹതും സ്
രോജറില് പ്രതറിഷ്റിച്ചു.
7. സോ്തെറികതും: "പോഴ് വസ്തുക്കളറില്നറിന്ന്
സ്തെ്" എന്ന ആശയതും ആദ്യമോയറി അവ
തരറിപെറിച്ചത് ഗോന്റിജറിയോണ്.
8. പോരറിസ്റിതറികതും: ദജവവളതെറിത്റെ മഹ
ത്വുതും പ്രോധോന്യവുതും അലദേഹതും നത്മ്മ നറിര
ന്തരതും ഓര്മ്മറിപെറിച്ചു. അത് മണ്ണറിത്ന പരറി
ലപോ്റിപെറിച്ചു ത്കോലണ്യറിരറിക്കുതും. ഒരറിക്കലതും
അത് മണ്ണറിത്റെ വീര്യതും ത്കടുത്ന്നറില്ല.
പോഴ്വസ്തുക്കത്ള വറിലവകപൂര്വതും അതതു
ദറിവസതും കല്ോസ്റ് ത്ചയ്് മറികച്ച വളമോക്കറി
മോറ്റിയോല് ധോന്യങ്ങളുത്ടയുതും പയര്വര്ഗങ്ങ
ളുത്ടയുതും ഉല്ോദനതും പതറിന്മടങ്ങോക്കറി വര്ധറി
പെറിക്കോന് കഴറിയുതും.
9. രോഷ്ട്രീയതും - സ്ോതന്ത്ര്യത്തെക്കോള് പ്രധോന
മോണ് ശുചറിത്തും - യഥോര്ത്ഥ സ്രോജറിത്റെ
ഒരവറിഭോജ്യ�ടകമോണത്.
ശുചറിത്തെറിത്റെ ലമല്റഞ് എല്ലോ �ടക
ങ്ങളുതും സ്ജീവറിതതെറിലതും പ്രവൃതെറിയറിലതും യോ
ഥോര്ത്ഥ്യമോക്കോന് അലദേഹതും ഉടനീളതും ശ്രമറിച്ചറി
രുന്നുത്വന്ന വസ്തുത എടുത്പറലയണ്തുണ്്.
പോശ്ോത്യ സതുംസ്ോരത്തെ മത്റ്ോരു കോര്യ
തെറിലതും പ്രകീര്തെറിക്കുകലയോ അനുകരറിക്കോന്
ലപ്രരറിപെറിക്കുകലയോ ത്ചയ്ോതെ ഗോന്റിജറി
പത്ക്ഷ ശുചറിത്തെറിത്റെ കോര്യതെറില് പോശ്ോ
ത്യനോടുകളറില്നറിന്ന് അതറിത്റെ ശോസ്ത്രവുതും പ്ര
ലയോഗവുതും പഠറിക്കോനുതും പ്രോലദശറികോവശ്യങ്ങ
ള്ക്കനുസൃതമോയറി അതറിത്ന പ്രലയോജനത്പെടു
തെോനുതും ഇന്ത്യന് ജനതത്യ ഉപലദശറിച്ചു.
നമ്മുത്ട ഗ്രോമങ്ങളറിലതും പട്ണങ്ങളറിലതും നറി�നറി
ന്ന ശുചറിത്മറില്ലോയ്മയറില് മനതുംമടുതെോണ്
അലദേഹതും അതു ത്ചയ്ത്.
"സ്ീകരണമുററിലയോളതും വൃതെറിയുള്ളതോ
വണതും കക്കൂസുകള്" എന്ന ഗോന്റിജറിയുത്ട വോ
ക്കുകള് പ്രസറിദ്ധമോണ്. "ലപനയ്കതും ത്പന്സറി�റി
നുതും നല്കുന്ന മഹത്തും ചൂ�റിനുതും മണലകോരറികയ്കതും
നല്ണതും" എന്നുതും ഗോന്റിജറി അഭറിപ്രോയത്പെടുക
യുണ്ോയറി.

പാലിറകേണ്ട പാഠങ്ങള്

വീടുതും പരറിസരവുതും വൃതെറിയോയറി സൂക്ഷറിക്കു
ന്നതറില് ഓലരോ വ്യക്തറിക്കുതും ഉതെരവോദറിതെമു

ത്ണ്ന്ന് ഗോന്റിജറി ഉറച്ചു വറിശ്സറിച്ചറിരുന്നു.
"ഓലരോരുതെരതും തങ്ങളുത്ട തത്ന്ന ലതോട്റിയോയറി
രറിക്കണ"ത്മന്ന് അലദേഹതും നറിര്ലദേശറിച്ചു. "നറിങ്ങള്
സ്യതും ചൂലതും ബക്കറ്ത്മടുക്കോന് തയ്ോറോകോതെറി
ടലതെോളതും പട്ണങ്ങത്ളയുതും നഗരങ്ങത്ളയുതും വൃ
തെറിയോക്കറി സൂക്ഷറിക്കോന് നമുക്കു കഴറിയറില്ല"
എന്നുതും അലദേഹതും മുന്നററിയറിപ് നല്റി.
ഗ്രോമപഞ്ോയത്കളുത്ട പ്രോഥമറിക കര്തെ
വ്യതും ശുചീകരണമോത്ണന്ന് ഗോന്റിജറി ഉറച്ചു
വറിശ്സറിച്ചു. അലദേഹതും പറഞ് മത്റ്ോരു കോര്യതും
കൂടുതല് പ്രസക്തമോണ്: "ഒരു മുനറിസറിപെോ�റിറ്റിക്കുതും
ശുചറിത്തും, ജനബോഹു�്യതും എന്നറിവത്യ നറികുതറി
ചുമതെറിലയോ പണതും ഈടോക്കറിയുള്ള ലസവനതെറി
ലൂത്ടലയോ അത്രത്യളുപെതും ദകകോര്യതും ത്ചയ്ോന്
കഴറിയറില്ല." പൗരന്മോരുത്ട ബോഹ്യവുതും ആന്തരറി
കവുമോയ ശുചറിത്തും സൂക്ഷറിക്കുന്ന പരറിപോവന
മോയ ദൗത്യതും മുനറിസറിപെല് കൗണസറി�ര്മോര്
ഏത്റ്ടുക്കണത്മന്ന് അലദേഹതും നറിര്ലദേശറിച്ചു. "ലതോ
ട്റികള് എന്ന് സ്യതും വറിലശ്റിപെറിക്കുന്നതറില്
കൗണസറി�ര്മോര് അഭറിമോനതും ത്കോള്ളണത്മന്നുതും
ആ ദൗത്യതും പോവത്പെട്വത്രലന്നോ സ്ന്നത്ര
ലന്നോ വ്യത്യോസമറില്ലോത്ത സര്വവറിഭോഗതും ജനങ്ങ
ത്ളയുതും കര്മ്മസന്നദ്ധരോക്കറി നറിര്വഹറിക്കണത്മ
ന്നുതും" അലദേഹതും ഉദ്ലബോധറിപെറിച്ചു.
പോഴ്വസ്തുക്കത്ള ഗോന്റിജറി അക്കോ�ത്ത
ത്ന്ന മൂന്നോയറി തരതുംതറിരറിച്ചു കണ്റിരുന്നു എന്നത്
ശ്രലദ്ധയമോണ്. ഒന്ന് കല്ോസ്ററിതുംഗറിലൂത്ട വളമോ
ക്കോനുള്ളവ, രണ്്: പുനഃചതുംക്രമണതെറിലൂത്ട പുന
രുപലയോഗറിക്കോന് കഴറിയുന്നവ (ഗ്രോമീണ സതുംരതും
ഭകര് മുലഖന) മൂന്ന്: മത്റ്ോരു ഉപലയോഗവുമറി
ല്ലോതെവ - അവ കതെറിച്ചു കളലയണ്വ.
അതെരതെറില് വറിലകന്ദീകൃതവുതും പ്രോലദശറി
കവുതും പങ്കോളറിതെപരവുമോയ മോതൃകയോണ് മഹോ
ത്ോഗോന്റി മുലന്നോട്ടു വച്ചത്. പട്ണങ്ങളറില്ലപോ
ലതും പോഴ്വസ്തു പരറിപോ�നതും പ്രോഥമറികമോയറി
വ്യക്തറികളുത്ടയുതും കുടുതുംബങ്ങളുത്ടയുതും ഉതെരവോ
ദറിതെമോണ്. പോഴ്വസ്തുക്കളുത്ട ദജവ�ടകങ്ങ
ള് മണ്ണറിത്ന സമ്പുഷ്മോക്കോനോയറി തറിരറിത്ക മണ്ണറി
ല�ക്കുതത്ന്ന ത്ചന്നുലചരണതും. കോ�ോവസ്ോ
വ്യതറിയോനതെറിത്റെ പശ്ോതെ�തെറില് ഇത്തോരു
അനറിവോര്യ ആവശ്യമോയറി മോററിയറിട്ടുണ്്. പോഴ്വ
സ്തുക്കത്ള തരതുംതറിരറിച്ച് കഴറിയുന്നത്ര ഉറവറിടങ്ങളറി
ല് തത്ന്ന സതുംസ്രറിക്കോന് കഴറിയണതും. വളമോയുതും
പുനഃചതുംക്രമണതെറിലൂത്ടയുതും പ്രലയോജനപ്രദമോയ
ഉല്ന്നങ്ങളോയറി അവത്യ പരമോവധറി ഉപലയോഗ
ത്പെടുതെണതും. അതറിത്നോന്നുതും കഴറിയോതെവ
മോത്രതും മോ�റിന്യസതും�രണതെറിനോയറി നീക്കതും
ത്ചയ്ണതും.
പോഴ്വസ്തു സതുംസ്രണതെറിലതും മോ�റിന്യനറി
ര്മ്മോര്ജ്ജനതെറിലതും ഓലരോരുതെരുത്ടയുതും - വ്യ

വീടില്ാത്വര്കേച് ആശങ്ക റവണ്ട
ദ�ഫ് പദ്ധതറിയറില് അഞ്് �ക്ഷലതെോളതും ഭവനരഹറിതത്രയുതും ഭൂരഹറിത
ഭവനരഹറിതത്രയുതും കത്ണ്തെറിയറിട്ടുത്ണ്ന്നുതും ഇവര്ത്ക്കല്ലോതും സമയബന്റി
തമോയറിതെത്ന്ന ഭവനനറിര്മ്മോണതെറിന് ധനസഹോയതും നല്കുത്മന്നുതും
അതറില് ആശങ്ക ലവത്ണ്ന്നുതും തലദേശസ്യതുംഭരണ വകുപ്മന്ത്രറി എ.സറി.
ത്മോയ്ീന് പറഞ്ഞു. തറിരുവനന്തപുരതും ജറില്ലയറിത്� ത്ചമ്മരുതറി ഗ്രോമ പഞ്ോയ
തെറില് ദ�ഫ് പദ്ധതറിയറില് രണ്ോതും �ട്മോയറി പണറി പൂര്തെീകരറിച്ച വീടു
കളുത്ട തോലക്കോല് ദോനതും നറിര്വ്വഹറിച്ചു സതുംസോരറിക്കുകയോയറിരുന്നു അലദേഹതും.
ദീര്�കോ�തും ത്ചമ്മരുതറി ഗ്രോമപഞ്ോയതെ് പ്രസറിഡന്തും മുന് എതും.എല്.
എയുമോയറിരുന്ന എ. അ�റിഹസ്ത്റെ നോമലധയതെറില് പുനര് നറിര്മ്മറിച്ച മറിനറി
ലസ്റഡറിയതെറിത്റെ ഉത്�ോടനവുതും മന്ത്രറി നറിര്വ്വഹറിച്ചു.
ക്തറികള്, കുടുതുംബങ്ങള്, ജനപ്രതറിനറിധറികള്,
ഉലദ്യോഗസ്ര്, സോമൂഹറിക സതും�ടനകള് - പങ്കുതും
പങ്കോളറിതെവുതും കൃത്യമോയറി നറിര്ണ്ണയറിക്കുകയുതും
വ്യക്തത വരുത്കയുതും ത്ചയ്ണതും. ഇനറി നറിയമ
ങ്ങളുത്ട അനറിവോര്യത - ഗോന്റിജറി ശറിക്ഷയുത്ട
കോര്യതും പ്രത്യക്ഷമോയറി ആവശ്യത്പെട്റിട്റിത്ല്ലങ്കറില്
തത്ന്നയുതും ശുചറിത്മറില്ലോയ്മലയോടുതും പരറിസരമ�റി
നീകരണലതെോടുമുള്ള അലദേഹതെറിത്റെ അസഹറി
�ത പലരോക്ഷമോയറി അതറിത്റെ ആവശ്യകതത്യ
സൂചറിപെറിക്കുന്നു.
അപരറിഹോര്യമോയ വറിനോശതും വറിതച്ച ത്വള്ള
ത്പെോക്കതെറിത്റെ പശ്ോതെ�തെറില് ഇന്ന് നമ്മുത്ട
പ്രഥമ ചുമത� പരറിസ്റിതറി പുനഃസ്ോപനമോണ്.
ആ�നറിക യന്ത്രങ്ങളുത്ടലയോ സങ്കീര്ണമോയ
സോലങ്കതറിക വറിദ്യകളുത്ടലയോ 'പുറതുംലമോടറി'യല്ല,
നമുക്കു ലവണ്ത്. �ളറിതവുതും സുസ്റിരവുമോയ പ്രോ
ലദശറിക സതുംരതുംഭങ്ങളോണ്. അതോണ് നമുക്ക്
എന്നുതും അഭറിമോനവുതും ആലവശവുതും പകരുക.
സോവധോനതും എന്നോല് സുസ്റിരമോയ പുലരോഗതറി,
അതോവത്ട് നമ്മുത്ട �ക്ഷ്യതും."

അപരി ചാര�മചായ
വിനചാശം വിത�
െവ െപ്ചാക്ത്ിെ�
പ ചാത്ലത്ിൽ
ത്
ന�െട പ്ര മ മതല
പരി ിതി
പുന ചാപനമചാണത്

ല�ഖകന്
മുന് ചീഫ് ത്സക്രട്ററിയോണ്.
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കുതിച്ചുയരാം
നവകേരളത്ിനായി
എച്ച്. ദിറേശന് ഐ.എ.എസച്

മ

�യോള മണ്ണറിത്നയുതും മനസ്റിത്നയുതും പറിടറിച്ചു�ച്ച
പ്രളയതും കടന്നുലപോയറിട്് രണ്് മോസമോകുന്നു.
നവലകരളസൃഷ്റിക്കോയറി സര്ക്കോരുതും തലദേശസ്യതും
ഭരണ സ്ോപനങ്ങളുതും മറ്് ഏജന്സറികളുതും ജനപങ്കോ
ളറിതെലതെോത്ട പ്രവര്തെനങ്ങള് നടതെറിവരറികയോ
ണ്. തലദേശസ്യതുംഭരണ സ്ോപനങ്ങത്ള സതുംബ
ന്റിച്ചറിടലതെോളതും നവലകരളസൃഷ്റിയറില് നറിര്ണ്ണോയ
കമോയ പങ്കോണ് വഹറിക്കുവോനുള്ളത്.
പ്രളയതെറില് പൂര്ണ്ണമോയുതും ഭോഗറികമോയുതും
തകര്ന്ന ഗ്രോമപഞ്ോയതെ് ഓഫീസുകളറില് ത്പോ
തുജനങ്ങള്ക്ക് ബുദ്ധറിമുട്ടുകള് സൃഷ്റിക്കോതെ
രീതറിയറില് ദദനതുംദറിന പ്രവര്തെനങ്ങള് തുടരു
ന്നതറിനുള്ള സോഹചര്യതും ഒരുക്കറിയറിട്ടുണ്്.
ധോരോളതും പ്രശ്നങ്ങള് പ്രളയബോധറിത തലദേശസ്ോ
പനങ്ങള് അഭറിമുഖീകരറിക്കുന്നുണ്്. ഓഫീസുക
ളറിത്� വറി�ത്പെട് ലരഖകള് പ�തുതും നശറിച്ചുലപോ
യറിട്ടുണ്്. അവയുത്ട കൃത്യമോയ വറിവരങ്ങള്
ലശഖരറിച്ച് അത് വറിജ്ോപനമോയറി പുറത്പെടുവറി
ക്കുന്നതറിന് നടപടറി സ്ീകരറിലക്കണ്തുണ്്. ത്പോ
തുജനങ്ങള്ക്ക് നല്കറിയറിട്ടുള്ള വറിവറിധ സോക്ഷ്യ
പത്രങ്ങള്, ദ�സന്സ് മുത�ോയവ നഷ്ത്പെട്ടു
ലപോയറിട്ടുണ്്. അവ വീണ്ടുതും നല്കുവോനുള്ള
നടപടറികള് പുലരോഗമറിക്കുകയോണ്. തകര്ന്ന
ത്കട്റിടങ്ങള്, പോ�ങ്ങള്, വീടുകള് തുടങ്ങറിയ
വയുത്ട പുനര്നറിര്മ്മോണതെറിന് മുന്ഗണന
നല്കറി തലദേശസ്ോപനങ്ങള് പ്രവര്തെനങ്ങള്
ഏലകോപറിപെറിക്കുല്ോള് തത്ന്ന പദ്ധതറി പ്രവ
ര്തെനതും, നറികുതറിപറിരറിവ്, മറ്് ദദനതുംദറിന പ്രവ
ര്തെനങ്ങള് തുടങ്ങറിയവ വീഴ്ചകൂടോത്ത നടപെോ
ലക്കണ്തുണ്്.

പദ്ധതി ചെലവ് - തദ്ദേശസ്ഥാപന തലത്ില്

പദ്ധതി പുദ്െഥാഗതി
കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷങ്ങളില്

(2018 ഒദ്്ഥാബര് 10 വചെ) (രൂപ ലകോടറിയറില്)

വര്്തും

ത്ച�വ് %

നതും.

2014 ത്സപ്റ്തും.30

11.23

1

2015 ത്സപ്റ്തും.30

10.81

2016 ത്സപ്റ്തും.30

2.27

2017 ത്സപ്റ്തും. 30 20.57
2018 ത്സപ്റ്തും. 30 26.72

8

പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ഒക്ചാബര് 2018

പദ്ധതറിപ്രവര്തെനങ്ങളറിലതും നറികുതറിപരറിവറി
ലതും പുതറിത്യോരു സതുംസ്ോരതും തത്ന്ന സൃഷ്റിച്ച
വര്്മോണ് കടന്നുലപോയത്. 2017-18 ത്റെ വറിജ
യകരമോയ തുടര്ച്ചത്യന്നലപോത്� 2018-19ല്
ചരറിത്രതെറി�ോദ്യമോയറി സതുംസ്ോനത്തെ തലദേശ
സ്ോപനങ്ങള് 2018 മോര്ച്ച് 31 നകതും പദ്ധതറി
അതുംഗീകോരതും ലനടറി ഏപ്രറില് ഒന്നു മുതല് പദ്ധതറി
നറിര്വ്വഹണതും ആരതുംഭറിച്ചു. പദ്ധതറിപ്രവര്തെനങ്ങ
ള് ചറിട്യോയുതും കൃത്യതലയോത്ടയുതും നടന്നുവന്ന
�ട്തെറി�ോണ് മഹോപ്രളയതും അതറിത്റെ തോളതും
ത്തറ്റിച്ചത്. എന്നറിരുന്നോലതും ത്സപ്തുംബര് 30 വത്ര
യുള്ള തലദേശസ്ോപനങ്ങളുത്ട ത്ച�വുപുലരോഗ
തറി പരറിലശോധറിച്ചോല് അത് മുന്വര്്ങ്ങത്ള
ക്കോളുതും വളത്ര മുന്നറി�ോത്ണന്ന് കോണോതും (പട്റിക
ശ്രദ്ധറിക്കുക).
ഈ മോസതും 10 വത്രയുള്ള കണക്കുകള്
പ്രകോരതും പദ്ധതറിത്ച്ച�വ് 30 ശതമോനതും കടന്നറിട്ടു
ണ്്. ജറില്ലോടറിസ്ോനതെറില് വറി�യറിരുത്ല്ോള്
കണ്ണൂര്, പോ�ക്കോട്, ലകോഴറിലക്കോട്, പതെനതുംതറി
ട് ജറില്ലകള് മു്റി�ോണ്. തലദേശസ്ോപ നത�
തെറില് ലകോഴറിലക്കോട്, കണ്ണൂര് ലകോര്പെലറ്നുക
ള്, ചറിറ്റൂര് -തതെമതുംഗ�തും, മുക്കതും, പോ�ക്കോട്
നഗരസഭകള്, വയനോട്, തറിരുവനന്തപുരതും ജറില്ല
പഞ്ോയത്കള്, തളറിപെറ്്, ഓച്ചറിറ, നീല�ശ്
രതും ല്ോക്ക് പഞ്ോയത്കള്, കോട്ോക്കട, കൂട്റി
�ങ്ങോടറി, എരമതുംകുറ്റൂര്, രോമന്തളറി, നദേറിലയോട്
ഗ്രോമപഞ്ോയത്കള് തുടങ്ങറിയവ ത്ച�വു പുലരോ
ഗതറിയറില് വളത്ര മറികച്ച പ്രകടനമോണ് നടതെറി
യറിട്ടുള്ളത്.
പ്രളയതെറിനു ലശ്മുള്ള സോഹചര്യതും പരറി

തലദേശഭരണ സ്ോപനതും

ബഡ്ജറ്് വറിഹറിതതും

ത്ച�വ്

ത്ച�വ് %

ജറില്ല പഞ്ോയതെ്

897.21

317.13

35.54

2

ല്ോക്ക് പഞ്ോയതെ്

893.47

316.61

35.44

3

ഗ്രോമപഞ്ോയതെ്

3310.56

1013.55

30.62

4

മുനറിസറിപെോ�റിറ്റി

909.00

263.90

29.03

5

മുനറിസറിപെല് ലകോര്പെലറ്ന് 716.71

167.39

23.36

വഥാര്ഷിക പദ്ധതി പുദ്െഥാഗതി - ജില്ലകള് തിെിച്്

പദ്ധതി തുക വിനിദ്�ഥാഗം

2018 ഒല്ോബര് 10 വത്ര (രൂപ ലകോടറിയറില്)

2018 ഒല്ോബര് 10 വത്ര (രൂപ ലകോടറിയറില്)

ഇനതും

ബഡ്ജറ്്
വറിഹറിതതും
ജനറല്
3785.5
എസ്.സറി.പറി 1289.42
റ്റി.എസ്.പറി. 193.87
റ്റി.എഫ്. സറി. 1453.72

ത്ച�വ് ത്ച�വ്%
1392.51 36.79
309.9

24.03

44.52

22.96

331.52

22.8

ലശോധറിച്ച് ആവശ്യത്മങ്കറില് വോര്്റികപദ്ധതറിയറി
ല് ഉചറിതമോയ മോറ്തും വരുത്ന്നതറിന് തലദേശ
സ്ോപനങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കോര് അനുമതറി നല്കറി
യറിരുന്നു. അത്യോവശ്യമറില്ലോതെതുതും നടപെോക്കോന്
കഴറിയോതെതുമോയ പദ്ധതറികള് ഒഴറിവോക്കറി പ്രള
യതെറില് തകര്ന്ന ആസ്റികളുത്ട പുനര്നറിര്മ്മോ
ണതെറിന് ഉപലയോഗറിക്കോന് കഴറിയുന്ന തരതെറില്
പദ്ധതറികള് ആവറിഷ്കരറിക്കോന് തലദേശസ്ോപന
ങ്ങള് മുലന്നോട്ടു വന്നത് അഭറിനദേനീയമോണ്.
എന്നോല് അതറിത്റെ തുടര്പ്രവര്തെനങ്ങളുതും സമ
യബന്റിതമോയറി നടപെോലക്കണ്തുണ്്.
പതറിമൂന്നോതും പഞ്വത്സരപദ്ധതറിയുത്ട തുടക്ക
തെറില് തത്ന്ന ഓലരോ പോദതെറിലമുണ്ോലകണ്
ത്ച�വുശതമോനതും സര്ക്കോര് മുന്കൂട്റി നറിശ്യറിച്ചു
നല്കറിയറിട്ടുണ്്. അതുപ്രകോരതും 2018 ഡറിസതുംബര്
മോസതെറിനുള്ളറില് 70 ശതമോനലമോ അതറില്
കൂടുതല�ോ ത്ച�വ് തലദേശസ്ോപനങ്ങള് വരു
ലതെണ്തുണ്്. ആ രീതറിയറില് കോര്യങ്ങള് പുലരോ
ഗമറിക്കുന്നതറിന് ലവണ് നടപടറികളോണ് ഓലരോ
സ്ോപനവുതും കൃത്യമോയുതും സ്ീകരറിലക്കണ്ത്.
ത്പോതുവറിഭോഗതും ഫണ്് ത്ച�വഴറിക്കുന്നതറില് കോ
ണറിക്കുന്ന ജോഗ്രതയുതും ശുഷ്കോന്തറിയുതും SCP, TSP
ഫണ്ടുകള് ഉപലയോഗത്പെടുത്ന്നതറിലമുണ്ോക
ണതും. എങ്കറില� സമഗ്രവറികസനതും സോധ്യമോകൂ.
പദ്ധതറിപ്രവര്തെനങ്ങള് �ക്ഷ്യതും ദകവരറി
ക്കുന്നതറിന് ഇനറിയുള്ള ആറ് മോസതും നറിര്ണ്ണോയ
കമോണ്. അതറിന് സ്റോറെറിതുംഗ് കമ്മറിറ്റികള് കൃത്യ
മോയറി ലയോഗതും ലചരണതും. പദ്ധതറിനടതെറിപ്മോയറി
ബന്ത്പെട് പ്രവര്തെനങ്ങള് സൂക്ഷ്മവറിശക�നതും
ത്ചയ്് ആവശ്യമോയ നറിര്ലദേശങ്ങള് നല്കണതും.
വറിവറിധ പദ്ധതറികളുത്ട ഗുണലഭോക്തൃലയോഗങ്ങള്
അടറിയന്തരമോയറി നറിര്വ്വഹണ ഉലദ്യോഗസ്ര്
വറിളറിച്ചുലചര്ക്കണതും. പ്രവര്തെനപുലരോഗതറി വറി
�യറിരുതെറി ടോര്ജറ്് ദകവരറിക്കുന്നതറിന് സമയ
ക്രമതും നറിശ്യറിച്ചു നല്കണതും. ധനസഹോയ പദ്ധ
തറികളറില് ഗഡുക്കള് കൃത്യമോയറി നല്കോന്
ശ്രദ്ധറിക്കണതും.
നറിര്വ്വഹണ ഉലദ്യോഗസ്രുത്ട ലയോഗതും
രണ്ോഴ്ചയറിത്�ോരറിക്കത്�ങ്കറിലതും തലദേശസ്ോപന
ലമധോവറികള് വറിളറിച്ചുലചര്ക്കണതും. തടസ്ങ്ങളു
ത്ണ്ങ്കറില് സ്ോപനത�തെറില് പരറിഹോര്യമോ

നതും

ജറില്ല

ബഡ്ജറ്് വറിഹറിതതും

ത്ച�വ്

ത്ച�വ് %

1

കണ്ണൂർ

400.11

146.62

36.64

2

പോ�ക്കോട്

628.71

213.51

33.96

3

ലകോഴറിലക്കോട്

524.49

174.85

33.34

4

പതെനതുംതറിട്

278.66

92.8

33.30

5

കോസര്ലഗോഡ്

253.39

80.5

31.77

6

തറിരുവനന്തപുരതും

818.53

256.66

31.36

7

വയനോട്

227.55

70.21

30.85

8

മ�പ്റതും

642.81

196.64

30.59

9

ലകോട്യതും

371.51

113.06

30.43

10

ത്കോല്ലതും

605.44

183.6

30.33

11

തൃശ്ശൂർ

603.29

171.54

28.43

12

ഇടുക്കറി

335.98

95.45

28.41

13

ആ�പ്ഴ

431.88

120.35

27.87

14

എറണോകുളതും

599.6

162.79

27.15

യവ പരറിഹരറിക്കണതും. അല്ലോതെവ ലമ�ധറികോരറി
കളുമോയറി ബന്ത്പെട്് പരറിഹോരതും കോണണതും.
പദ്ധതറി നറിര്വ്വഹണവുമോയറി ബന്ത്പെട്് ദക
ത്ക്കോലള്ളണ് തീരുമോനങ്ങള് കൃത്യസമയങ്ങളറില്
തത്ന്ന എടുക്കണതും. അവ നറിര്വ്വഹണ ഉലദ്യോഗ
സ്ര്ക്ക് നടപടറികള്ക്കോയറി നല്കണതും. ജറില്ല
യറിത്� വകുപ്ലമധോവറികള് പദ്ധതറിപ്രവര്തെനതും
വറി�യറിരുത്കയുതും ഏറ്വുതും പറിലന്നോക്കമോയ
തലദേശസ്ോപനങ്ങളറിത്� പ്രശ്നങ്ങള് അവല�ോക
നതും നടത്കയുതും ലവണതും. ത്പര്ലഫോമന്സ്
ആഡറിറ്് യുണറിറ്് സൂപെര്ദവസര്മോരുത്ട
ലസവനതും ഉപലയോഗത്പെടുതെണതും.
ഈ സോ്തെറിക വര്്ത്തെ പദ്ധതറിപ്രവ
ര്തെനങ്ങള് നൂറു ശതമോനതും �ക്ഷ്യതും ദകവരറി
ക്കുന്നതറിലനോത്ടോപെതും തത്ന്ന 2019-20 വര്്ത്തെ
പദ്ധതറി ആസൂത്രണപ്രവര്തെനങ്ങളുതും സമയബ
ന്റിതമോയറി
പൂര്തെീകരറിലക്കണ്തുണ്്.
അതുമോയറി ബന്ത്പെട് വര്ക്കറിതുംഗ് ഗ്രൂപ്കളുത്ട
പുനസതും�ടനയുതും സതുംയുക്തലയോഗങ്ങളുതും മറിക്ക
സ്�ങ്ങളറിലതും നടന്നു കഴറിഞ്ഞു എന്നററിയുന്നത്
ശുലഭോദര്ക്കമോണ്. നവതുംബര് പകുതറിലയോത്ട
ആസൂത്രണ ഗ്രോമ/വോര്ഡ് സഭകള് ലചര്ന്ന്
ഡറിസതുംബര് അവസോനലതെോത്ട പദ്ധതറി രൂപീ
കരണതും പൂര്തെീകരറിക്കുന്നതറിന് ചറിട്യോയ പ്രവ
ര്തെനതും സതും�ടറിപെറിലക്കണ്തുണ്്. ഈ സോ്
തെറിക വര്്തും അവസോനതും പോര്�ത്മറെ്
ത്തരത്ഞ്ടുപെ് നടക്കോന് സോധ്യതയുള്ളതറിനോല്
ഇക്കോര്യങ്ങളറില് ഗൗരവപൂര്ണ്ണമോയ സമീപനതും
ദകത്ക്കോലള്ളണ്തോണ്.

ജനപ്രതിനിധിക ം
ജധീവനക്ചാ ം
കസവനമകനചാ ചാവകത്ചാെട
സ�യം സമര്പ്ികക്
നചാ കളചാണത് വ തത്
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ഫണ്് വിനിദ്�ഥാഗത്ില് മഥാതൃകഥാപെമഥാ�ി
മുദ്നേറുനേ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്
(2018 ഒക്ദ്�ഥാബര് 10 വചെയുളള കണക്്) (രൂപ ലകോടറിയറില്)

ദ്കഥാര്പ്പദ്േഷനുകള്ക്രമ
നതും.

തലദേശഭരണ
സ്ോപനതും

1

ലകോഴറിലക്കോട്

2

കണ്ണൂർ

ബഡ്ജറ്്
വറിഹറിതതും

ത്ച�വ്

ത്ച�വ് %

118.62

39.89

33.63

28.18

8.80

31.23

മുനിസിപ്പഥാലിറ്ികള്
ക്രമ
നതും.

തലദേശഭരണ
സ്ോപനതും

ജറില്ല

1

ചറിറ്റൂര് തതെമതുംഗ�തും പോ�ക്കോട്

2

മുക്കതും

ലകോഴറിലക്കോട്

3

പോ�ക്കോട്

പോ�ക്കോട്

ബഡ്ജറ്്
വറിഹറിതതും

ത്ച�വ്

ത്ച�വ്%

10.03

4.87

48.55

4.99

2.18

43.69

32.56

14.20

43.61

ജില്ലഥാ പഞ്ഥാ�ത്തുകള്
ക്രമ
നതും.

തലദേശഭരണ
സ്ോപനതും

ബഡ്ജറ്്
വറിഹറിതതും

ത്ച�വ്

ത്ച�വ്%

1

വയനോട്

37.93

17.20

45.35

2

തറിരുവനന്തപുരതും

80.68

33.85

41.96

ദ്്ഥാക്് പഞ്ഥാ�ത്തുകള്
ക്രമ
നതും.

തലദേശഭരണ
സ്ോപനതും

ജറില്ല

ബഡ്ജറ്്
വറിഹറിതതും

ത്ച�വ്

ത്ച�വ് %

1

തളറിപെറ്്

കണ്ണൂർ

7.66

4.60

60.05

2

ഓച്ചറിറ

ത്കോല്ലതും

6.02

3.59

59.63

3

നീല�ശ്രതും

കോസര്ലഗോഡ്

3.96

2.35

59.34

4

കോഞ്ങ്ങോട് കോസര്ലഗോഡ്

4.82

2.65

54.98

5

മ�മ്പുഴ

7.50

3.98

53.07

പോ�ക്കോട്

ഗ്ഥാമപഞ്ഥാ�ത്തുകള്
ക്രമ
നതും.

തലദേശഭരണ
സ്ോപനതും

ജറില്ല

ബഡ്ജറ്്
വറിഹറിതതും

ത്ച�വ്

ത്ച�വ് %

1

കോട്ോക്കട

തറിരുവനന്തപുരതും

5.44

3.21

59.01

2

കൂട്റി�ങ്ങോടറി

മ�പ്റതും

3.23

1.85

57.28

3

എരമതും കുറ്റൂര്

കണ്ണൂർ

3.16

1.78

56.33

4

രോമന്തളറി

കണ്ണൂർ

2.63

1.48

56.27

5

നദേറിലയോട്

തറിരുവനന്തപുരതും

4.60

2.57

55.87

6

പരറിയോരതും

കണ്ണൂർ

3.14

1.70

54.14

7

അമ്പൂരറി

തറിരുവനന്തപുരതും

2.97

1.57

52.86

8

ഇടവ

തറിരുവനന്തപുരതും

2.96

1.56

52.70

9

ത്ചറുവത്തൂര്

കോസര്ലഗോഡ്

2.64

1.39

52.65

10
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തലദേശസ്ോപനങ്ങള് മുലഖന നടപെോക്കറി
വരുന്ന ദ�ഫ് പദ്ധതറി സമയബന്റിതമോയറി
�ക്ഷ്യതും ദകവരറിക്കുന്നതറിന് നമുക്ക് കഴറിയണതും.
അര്ഹതയുള്ള ഗുണലഭോക്തോക്കളറില് പ�രുത്ട
യുതും വസ്തു ബോങ്കറില് പണയത്പെടുതെറിയതു
കോരണതും കരോററില�ര്ത്പെടോന് കഴറിഞ്റിരുന്നറില്ല.
ഇത് പ�യറിടത്തും പദ്ധതറിനടതെറിപെറിത്ന പ്രതറി
കൂ�മോയറി ബോധറിച്ചറിരുന്നു. എന്നോല് അതെരതും
ലകസുകള് പ്രലത്യകതും പരറിഗണറിച്ച് ചറി� വ്യവ
സ്കളുത്ട അടറിസ്ോനതെറില് കരോററില�ര്ത്പെ
ടുന്നതറിന് പ്രലത്യക അനുമതറി നല്കറിയറിട്ടുണ്്.
മോത്രമല്ല, ദ�ഫ് പദ്ധതറിയുത്ട ആദ്യ �ട്തെറി
ല് തറിരുവനന്തപുരതും, പോ�ക്കോട്, ലകോഴറിലക്കോട്,
വയനോട് ജറില്ലകളറി�ോയറി ഇനറിയുതും പൂര്തെീകരറി
ക്കോനുള്ള 7685 ഭവനങ്ങളുത്ട നറിര്മ്മോണ പ്രവ
ര്തെനതും ത്രറിതത്പെടുത്ന്നതറിനുതും ലമല്ലനോട്തും
വഹറിക്കുന്നതറിനുതും പ്രലത്യക ടീതും രൂപീകരറിച്ചറിട്ടുണ്്.
സതുംസ്ോനത്തെ ഗ്രോമപഞ്ോയത്കള് വസ്തു
നറികുതറി പറിരറിവറില് 2017-18 സോ്തെറിക
വര്്തും ററിക്കോര്ഡ് ലനട്മോണ് ദകവരറിച്ചത്.
പറിരറിവ് ശരോശരറി 82.83 ശതമോനമോയറിരുന്നു.
ഈ ലനട്തും കൂടുതല് മറികലവോത്ട വരുതുംവര്്ങ്ങ
ളറിലതും തുടലരണ്തറിനോല് 2018-19 ല് സതുംസ്ോന
ത്തെ എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ോയത്കളുതും തനത് നറികു
തറി-നറികുതറിലയതര വരുമോനതും നൂറു ശതമോനവുതും
പറിരറിത്ച്ചടുക്കണതും. പഞ്ോയത്കളുത്ട തനത്
വരുമോനതെറിത്റെ 80% ലതെോളതും പ്രദോനതും ത്ചയ്യു
ന്ന വസ്തുനറികുതറിയുത്ട കളക്ഷന് ടോര്ജറ്് അടറിയ
ന്തരമോയറി നറിജത്പെടുതെറി പറിരറിത്ച്ചടുക്കുന്നതറിനോ
യറി സഞ്യ വറിവരലശഖരതെറില് എല്ലോ
ത്കട്റിടങ്ങളുത്ടയുതും യഥോര്ത്ഥ വറിവരങ്ങള്
ഉള്ത്പെടുതെറി സഞ്യ ലഡറ്ോ ശുദ്ധീകരണതും പൂ
ര്തെീകരറിക്കുന്നതറിന് പഞ്ോയതെ് ത്ഡപയൂട്റി
ഡയറ്ര്മോരുതും ത്സക്രട്ററിമോരുതും നടപടറി സ്ീ
കരറിക്കണതും. ആവശ്യത്മങ്കറില് നറിയമപരമോയ
നടപടറി സ്ീകരറിക്കുന്നതറിലതും വീഴ്ച വരുതെരുത്.
2019-ല് ല�ോകസഭോ ത്തരത്ഞ്ടുപെ് കടന്നു
വരറികയോണ്. കൂടുതല് ലജോ�റിതെറിരക്കുകളറില�
ക്കുതും ഉതെരവോദറിതെങ്ങളറില�ക്കുതും ലപോകുന്ന
തലദേശസ്യതുംഭരണ സ്ോപന ജനപ്രതറിനറിധറിക
ളുതും ജീവനക്കോരുതും ലസവനമലനോഭോവലതെോത്ട
സ്യതും സമര്പെറിലക്കണ് നോളുകളോണ് വരുന്നത്.
കഠറിനോദ്ധ്ോനതെറിന് മനസ്സുത്ണ്ങ്കറില് ഏത് പ്ര
തറികൂ� അവസ്കത്ളയുതും അനുകൂ�മോക്കറി മോറ്
ന്നതറിനുള്ള മോന്ത്രറികപ്രവര്തെനതും കോഴ്ചത്വയ്കവോ
ന് നമുക്കു കഴറിയുതും. വസ്തുനറികുതറി പറിരറിവറിലൂത്ട
തനതുവരുമോനതും വര്ദ്ധറിപെറിച്ചുതും പൂര്ണ്ണമോയ പദ്ധ
തറിത്ച്ച�വറിലൂത്ട പ്രോലദശറിക വറികസനതും സമഗ്ര
മോക്കറിയുതും മുലന്നറോന് എല്ലോ തലദേശസ്ോപനങ്ങ
ള്ക്കുതും കഴറിയത്ട്.
(ല�ഖകന് പഞ്ോയതെ് ഡയറ്റോണ്.)

പ്രളയോല സന്നദ്ധപ്രവര്ത്ന മാതൃേ

നവകേരള നിര് ിതിയി ം
തുടരാനാേണം
റഡാ.ആര്. അജയകുമാര് വര്മ്മ

സതും

സ്ോനതും അപ്രതീക്ഷറിതവുതും അസോധോര
ണവുമോയ ഒരു ദുരന്തത്തെയോണ് അഭറിമു
ഖീകരറിച്ചത്. ദുരന്തസമയതെ് അടറിയന്തര രക്ഷോ
പ്രവര്തെനങ്ങളറില് പങ്കോളറികളോയ ലകരള ത്പോതു
സമൂഹതും പ്രലത്യകറിച്ചുതും യുവത�മുറ ഒരു വ�റിയ
മോതൃക സൃഷ്റിച്ചറിരറിക്കുകയോണ്.
സമൂഹതും ഒന്നടങ്കതും രക്ഷോപ്രവര്തെനങ്ങളറിലതും
ദുരന്ത �ഘൂകരണ/ആശ്ോസ പ്രവര്തെന
ങ്ങളറിലതും പങ്കുലചര്ന്നലപെോള് ആ പ്രവര്തെനങ്ങള്
പ്രലയോഗറികത�തെറില് നടപെറി�ോക്കറിയത് സന്ന
ദ്ധ പ്രവര്തെകരോയറിരുന്നു. രക്ഷോപ്രവര്തെനങ്ങ
ളറില് മോത്രമോയറിരുന്നറില്ല മററിച്ച് ദുരറിതോശ്ോസ പ്ര
വര്തെനങ്ങളുത്ട ഭോഗമോയ ഭക്ഷണവുതും മരുന്നുതും

ഉള്ത്പെത്ടയുള്ള സക� അടറിയന്തര അവശ്യവസ്തു
ക്കളുതും ലശഖരറിക്കുന്നതറിലതും വറിതരണതും ത്ചയ്യുന്നതറി
ലതും ശുചീകരണ പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്ക് ലനതൃത്തും
നല്കുന്നതറിലതും ഔലദ്യോഗറിക സതുംവറിധോനങ്ങ
ള്ത്ക്കോപെതും നറിന്നു പ്രവര്തെറിച്ച സന്നദ്ധ പ്രവര്തെ
കസതും�തും സതുംസ്ോനതെറിത്റെ പുനര്നറിര്മ്മോണ
പ്രക്രറിയയ്ക് ശുഭസൂചനകളോയറി നറി�ത്കോള്തും.
പ്രളയബോധറിത പ്രലദശങ്ങളറിത്� ശുചീകര
ണതും പ� കോരണങ്ങളോലതും വ�റിയ പ്രതറിസന്റി
നറിറഞ്വയോയറിരുന്നു. ശക്തവുതും അതറി-തീവ്രവു
മോയ മഴയറില് ലകരളതെറിത്� 981 വറിലല്ലജുകള്
(ആത്കയുള്ളതറിത്റെ 59%) ത്വള്ളതെറിനടറിയറി�ോ
വുകലയോ, മണ്ണറിടറിച്ചറി�റിന് വറിലധയമോകുകലയോ

െവ െപ്ചാക്ം �ചിത�
കമഖലയിൽ വലിയ
നചാശന �ൾ
ഉ ചാക്ിയി ത്
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ഉണ്ോയറി. 8 �ക്ഷതെറി�ധറികതും വീടുകത്ള അത്
ബോധറിച്ചു. ആ�പ്ഴ, എറണോകുളതും, ലകോട്യതും,
പതെനതുംതറിട്, തൃശൂര്, വയനോട് എന്നീ ജറില്ലക
ളറിത്� 428 തലദേശ സ്യതുംഭരണ സര്ക്കോര് പ്രലദ
ശത്തെ (41 മുന്സറിപെോ�റിറ്റികള്, 387 ഗ്രോമപഞ്ോ
യത്കള്) 5233 വോര്ഡുകള് ത്വള്ളതെറില്
മുങ്ങറി. ഇടുക്കറിയറിത്� വറിവറിധ പ്രലദശങ്ങളറില്
മണ്ണറിടറിച്ചറില് കോരണതും അപകടകരമോയ സ്റിതറി
വറിലശ്തും സതുംജോതമോയറി. ലകോഴറിലക്കോട്, പോ�
ക്കോട് ജറില്ലകളറിത്� വറിവറിധ പ്രലദശങ്ങള്
അതറിലവഗതും ത്വള്ളത്പെോക്കതെറിനുതും മണ്ണറിടറിച്ചറി
�റിനുതും വറിലധയമോയറി. അതറിതീവ്രമോയ പോരറി
സ്റിതറിക ആ�ോതമോണ് ഈ പ്രലദശങ്ങളറില്
എല്ലോതും ഉണ്ോയത്. തറിരുവനന്തപുരത്തെയുതും
കണ്ണൂരറിത്�യുതും നദീതീരങ്ങളുതും ത്വള്ളത്പെോക്ക
തെറിനു തോല്ക്കോ�റികമോത്യങ്കറിലതും വറിലധയമോ
യറി. സമീപകോ�തെ് ലകട്ടുലകഴ്വറിലപോലതും ഇല്ലോ
തെത്ര ഭയോനകമോയ സ്റിതറിവറിലശ്മോണ്
വളത്രലവഗതെറില് സതുംസ്ോനതും അഭറിമുഖീകരറി
ച്ചത്. കണക്കറ് ദുരറിതോശ്ോസ ക്യോമ്പുകള് അടറി
യന്തരമോയറി ഒരുത്ക്കണ്റിവന്നു. ഇവറിത്ടത്യല്ലോതും
സുരക്ഷറിതമോയ ഭക്ഷണതെറിന് പുറലമ അവശ്യതും
ലവണ് ശുദ്ധമോയ കുടറിത്വള്ളതെറിത്റെ വറിതരണതും,
ലടോയറി�റ്് സൗകര്യങ്ങള് ഉറപെോക്കല്, മോ�റിന്യ
സതുംസ്രണ സതുംവറിധോനങ്ങള് സ്ോപറിക്കല്,
സോതുംക്രമറിക ലരോഗപ്രതറിലരോധ പ്രവര്തെനങ്ങള്
സതും�ടറിപെറിക്കല് ഇവത്യല്ലോതും ത്�ോടറിയറിടയ്ക്
ഒരുലക്കണ്റി വന്നു. ജ�പ്രതറിനറിധറികളുതും ഉലദ്യോ
ഗസ്രുതും സന്നദ്ധ പ്രവര്തെകരുതും സോമൂഹ്യ
-രോഷ്ട്രീയ ലനതോക്കളുതും ദക-ത്മയ്് മറന്നു പ്രവ
ര്തെറിച്ചത് സമൂഹശക്തറിയുത്ട വ�റിയ സോധ്യത
കള്ക്ക് സൂചന നല്കുന്നതോയറിരുന്നു.

ദുരിതാശ്ാസ ക്ാമ്പുകളിലല
ശുചിത്പാലേം

രിതചാശ�ചാസ ക�ചാ ക
ളിെല �ചിത�ം ഉറ
വ � തി ം കു�മ�
രധീതിയിൽ മചാലിന�
സം രണം ഉറ
വ � തി �
പ്രവര്ത്ന�ളിലചാണത്
�ചിത�മിഷൻ
�
ത്ിൽ കക ധീകരി�തത്
12

തലദേശസ്യതുംഭരണ വകുപെറിത്റെ സതുംലയോ
ജറിത ഫ്ളഡ് കണല്ോണ ററി�ീഫ് യൂണറിറ്റിത്റെ
ഭോഗമോയറി ദുരറിതോശ്ോസ ക്യോമ്പുകളറിത്� ശുചറി
ത്തും ഉറപ്വരുത്ന്നതറിനുതും കുറ്മറ് രീതറിയറില്
മോ�റിന്യ സതുംസ്രണതും ഉറപ്വരുത്ന്നതറിനുമുള്ള
പ്രവര്തെനങ്ങളറി�ോണ് ശുചറിത്മറി്ന് ആദ്യ
�ട്തെറില് ലകന്ദീകരറിച്ചത്. ഓലരോ ക്യോ്റിലതും
ശുചറിത്തും ഉറപെോക്കുന്നതറിനു ലവണ് മോര്ഗനറിര്ലദേ
ശങ്ങള് തയ്ോറോക്കറി പ്രചരറിപെറിച്ചു. ക്യോമ്പുകളുത്ട
എണ്ണതും വര്ദ്ധറിച്ചലതോത്ട കൂടുതല് തോല്ക്കോ�റിക
ലടോയറി�റ്കള് പ്രോലദശറിക സലങ്കതമുപലയോഗറി
ച്ച് നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനുതും യുണീത്സഫ് ലപോത്�യു
ള്ള ഏജന്സറികളുമോയുതും സ്കോര്യ ഏജന്സറിക
ളുമോയുതും ബന്ത്പെട്് ബലയോ ലടോയറി�റ്്
ഉള്ത്പെത്ട 300�ധറികതും ലടോയറി�റ്കള് തോമസതും
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വറിനോ �ഭ്യമോക്കറി. ക്യോമ്പുകളറിത്� ലടോയറി�റ്കള്
നറിറഞ്ഞു കവറിഞ് സോഹചര്യതെറില് എറണോകു
ളത്തെ ബ്രഹ്മപുരതും, ത്വല്ലറിതുംഗ്ടണ ഐ�റെ് എന്നറി
വറിടങ്ങളറിത്� ത്സലടേജ് ്ീറ്്ത്മറെ് പ്ലോറെ്, ലച
ര്തെ� വോരനോട് മക്ഡവല് ക്നറി, ഹരറിപെോട്
എന്.ടറി.പറി.സറി, ആ�പ്ഴ ത്മഡറിക്കല് ലകോലളജ്
എന്നറിവറിടങ്ങളറിത്� മ�റിനജ� സതുംസ്രണ പ്ലോറെ്
എന്നീ സൗകര്യങ്ങള് ഉപലയോഗത്പെടുതെറി
സീലവജ് ജ�തും സതുംസ്രറിക്കുന്നതറിന് വ്യവസ്
ത്ചയ്തു. യൂണീത്സഫറിത്റെ വോ്് ഇന്സ്ററിറ്യൂട്് �ഭ്യ
മോക്കറിയ 4 ത്മോദബല് മ�റിന ജ� സതുംസ്രണ
പ്ലോന്തും അടറിയന്തര സോഹചര്യതും ലനരറിടുന്നതറില്
സഹോയപ്രദമോയറി. ക്യോമ്പുകളറില് പരമോവധറി
മോ�റിന്യതും കുറയ്കന്നതറിനുതും അഴുകുന്നതുതും അഴുകോ
തെതുമോയ മോ�റിന്യങ്ങള് തരതുംതറിരറിക്കുന്നതറിനുതും
അഴുകുന്ന മോ�റിന്യങ്ങള് കതുംലപോസ്റ്റുകുഴറിയറില് നറി
ലക്ഷപറിച്ച് സതുംസ്രറിക്കുന്നതറിനുതും അഴുകോതെവ
ക്ീന് ലകരള ക്നറിലയോ മറ് ലസവനദോതോക്കലളോ
വഴറി ലശഖരറിച്ച് മോറ്ന്നതറിനുതും വ്യവസ് ത്ചയ്തു.
മ�റിനീകരണ നറിയന്ത്രണ ലബോര്ഡ്, ഹരറിതലക
രളതും മറി്ന് ഇവരുത്ട ലസവനങ്ങളുതും പ്രലയോജന
പ്രദമോയറി. പ� ക്യോമ്പുകളറിലതും സ്റീല് ഗ്ോസുകളുതും
ലപ്ലറ്കളുതും ഉപലയോഗറിക്കുക വഴറി നറിലത്യനയുണ്ോ
കുന്ന മോ�റിന്യതെറിത്റെ അളവുതും നറിയന്ത്രറിക്കുന്ന
തറിനോയറി. കൃത്യസമയങ്ങളറില് ്ീച്ചറിതുംഗ്
പൗഡര് വറിതററി ഡറിസറിന്ഫക്ഷന് നടതെറിയതറി
നോല് വൃതെറിഹീനമോയ സോഹചര്യതും ഒഴറിവോക്കു
ന്നതറിനുതും അതുവഴറി സോതുംക്രമറിക ലരോഗങ്ങള് പൂ

ര്ണ്ണമോയുതും നറിയന്ത്രണവറിലധയമോകുന്നതറിനുതും
സോഹചര്യത്മോരുക്കറി.

പ്രളയമാലിേ്വം ശുചീകരണവം

തലദേശസ്യതുംഭരണ വകുപെറിത്റെ കണക്ക്
പ്രകോരതും 6, 93, 287 വീടുകളുതും 6191 ത്പോതുസ്ോ
പനങ്ങളുതും നറിരവധറിയോയ മറ് ത്കട്റിടങ്ങളുതും ത്പോ
തുസ്�ങ്ങളുതും ത്വള്ളതെറിനടറിയറി�ോയറി. പ�
വീടുകളുതും പൂര്ണ്ണമോലയോ ഭോഗറികമോലയോ തകര്ന്നു.
വീടുകളറിലതും പുരയറിടതെറിലതും ത്പോതുഇടങ്ങളറിലതും
വ�റിയലതോതറില് മണ്ണറിടറിച്ചറില് ഉണ്ോയറി. മരങ്ങ
ളുതും ചറില്ലകളുതും പ്ലോസ്ററിക് കവറുകളുതും മോ�റിന്യങ്ങളുതും
പ�സ്�ങ്ങളറിലതും കുന്നുകൂടറി. മറിക്ക വീട്ടുസോധ
നങ്ങളുതും ഉപലയോഗശൂന്യമോയറി. ത്മതെകള്,
തുണറികള്, ഫര്ണറിച്ചര്, പ്ലോസ്ററിക് പോത്രങ്ങള്,
ഇ�ക്ടറിക്കല്- ഇ�ക്ല്ോണറിക് ഉപകരണങ്ങള്,
ഭക്ഷ്യപദോര്ത്ഥങ്ങള്, ധോന്യങ്ങള്, പക്ഷറി മൃഗോ
ദറികളുത്ട ശവശരീരങ്ങള് തുടങ്ങറി മോ�റിന്യങ്ങള്
മോറ്ോത്ത വീടുകള് ഉപലയോഗറിക്കോനോവറില്ല എന്ന
സ്റിതറിയുണ്ോയറി. മണ്ണറിടറിഞ്് കറിണറുകള് ഉപ
ലയോഗശൂന്യമോയറി അതീവ ശ്രദ്ധലയോത്ട
ദകകോര്യതും ത്ചലയ്ണ് അപകടകരമോയ സ്റി
തറിയോണ് സതുംജോതമോയത്. തലദേശ സ്യതുംഭരണ
വകുപെറിത്റെയുതും അനുബന് സ്ോപനങ്ങളുത്ടയുതും
കൂട്ോയ ആല�ോചനയുത്ട അടറിസ്ോനതെറില് കൃ
ത്യമോയ മുന്ഗണനോക്രമതും നറിശ്യറിച്ചുതും വറിശദ
മോയ മോര്ഗ്ഗനറിര്ലദേശങ്ങള് തയ്ോറോക്കറിയുതും ചറിട്
ലയോത്ടയുള്ള പ്രവര്തെനമോണ് പ്രളയജ�തും

ഇറങ്ങറിതുടങ്ങറിയ ദറിവസതും മുതല് നറിര്വ്വഹറിക്ക
ത്പെട്ത്. �ക്ഷക്കണക്കറിന് സന്നദ്ധ പ്രവര്തെ
കരോണ് തുടര് ദറിവസങ്ങളറില് തലദേശസ്യതും
ഭരണ സ്ോപനങ്ങളുത്ടയുതും ജനപ്രതറിനറിധറികളു
ത്ടയുതും ലനതൃത്തെറില് ശുചീകരണതെറിനോയറി
അണറിനറിരന്നത്.

ശുചീകരണത്ിലല മുന്ഗണേകള്

പ� പ്രലദശങ്ങളറിലതും പക്ഷറി-മൃഗോദറികളുത്ട
ശവശരീരതും അഴുകോന് തുടങ്ങുന്ന സ്റിതറിയു
ണ്ോയറി. പക്ഷറികളുത്ടയുതും മൃഗങ്ങളുത്ടയുതും മൃതശ
രീരങ്ങള് പ്രളയോനന്തര സോഹചര്യതെറില് എപ്ര
കോരതും സതുംസ്രറിക്കോത്മന്ന് കോണറിച്ചുതും ഉതെരവോ
ദറിത്തും നറിര്വ്വഹറിച്ചുതും വറിശദമോയ മോര്ഗനറി
ര്ലദേശങ്ങള് തയ്ോറോക്കറി ജറില്ലകളറില് പ്രചരറിപെറി
ച്ചു. 6 ജറില്ലകളറില് മോത്രതും 5850 വ�റിയ മൃഗങ്ങളു
ത്ടയുതും 8807 ത്ചറുമൃഗങ്ങളുത്ടയുതും 8,22,553 ലകോ
ഴറിയുള്ത്പെത്ടയുള്ള പക്ഷറികളുത്ടയുതും മൃതശരീര
ങ്ങള് സതുംസ്രറിച്ചു. ഭീതറിദമോയ അന്തരീക്ഷതും
ഒഴറിവോക്കുന്നതറിന് ഇത് സഹോയറിച്ചു. തുടര്ന്ന്
വീടുകളുത്ടയുതും ത്പോതു സ്ോപനങ്ങളുത്ടയുതും ശു
ചീകരണതെറിനുള്ള വറിശദമോയ ലപ്രോലട്ോലക്കോള്
തയ്ോറോക്കറി. ശുചീകരണതെറില് ഏര്ത്പെടുല്ോ
ള് സ്ീകരറിലക്കണ് സുരക്ഷോ മോനദണ്ഡങ്ങള്,
കരുലതണ് ഉപകരണങ്ങള്, ക്ീനറിതുംഗറിനു സഹോ
യകരമോയ വസ്തുക്കള്, ക്ീനറിതുംഗ് സമയത് സ്ീ
കരറിലക്കണ് മുന്ഗണനകള് തുടങ്ങറിയ പ്രവര്തെ
നങ്ങള് വറിശദീകരറിച്ചുത്കോണ്ടുള്ള മോര്ഗ്ഗ

വ ത് �ൻ ണന
നൽകിെക്ചാ
പ്രവര്ത്നം സം ചാനം
െവളിയിട വിസര് ന
� പ്രക ശമചായി
നിലനിര്� തിനത്
അത� ചാകപ ിതമചാണത്
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ല�ഖകന് ശുചറിത്മറി്ന്
എക്റികയൂട്ീവ് ഡയറ്റോണ്.

നറിര്ലദേശങ്ങളോണ് തയ്ോറോക്കറി പ്രചരറിപെറിച്ചത്.
300 ടണ്ണറി�ധറികതും ്ീച്ചറിതുംഗ് പൗഡര്, 100 ടണ്ണറി
�ധറികതും കുമ്മോയതും, 10000 �റിറ്ര് ഫറിദനല്
ലകോണത്സന്ല്റ്്, 7 ടണ ബോ്ീരറിയല് ഇലനോ
കു�തും, 10 ടണ ദുര്ഗന്പരറിഹോര ത്പോടറി, 400
�റിറ്ര് ദഹഡ്രജന് ത്പലറോക്ദസഡ് തുടങ്ങറി
യവ ലകന്ദീകൃതമോയറി സ്രൂപറിച്ച് വറിതരണതും
ത്ചയ്തു. 15000 �ധറികതും മണ ലകോരറികകള്,
75000 ഓളതും ഗതുംബൂട്ടുകള്, 2 �ക്ഷലതെോളതും ദക
യുറകള്, മോസ്കുകള്, ഒരു �ക്ഷലതെോളതും ചൂ�്,
ബ്ര്്, 20000 �ധറികതും ബക്കറ്കള്, മഗുകള് തു
ടങ്ങറിയവയുതും �ഭ്യമോക്കറി. ഏകലദശതും 460297
മനു്്യദറിനങ്ങള് സന്നദ്ധ ലസവനമോയറി സതും�
ടറിപെറിച്ചു. കൂടോത്ത 6568 ദനപുണ്യ സോലങ്കതറിക
പ്രവര്തെകരുത്ട ശ്രമഫ�മോയറി ഇ�ക്ടറിക്കല്
ഉപകരണങ്ങളുതും ദപപ്കളുതും ററിപെയര് ത്ചയ്യുന്ന
തറിനുതും സോധറിച്ചു. 6 ജറില്ലകളറില് മോത്രമോയറി
693287 വീടുകള് ശുചീകരറിച്ചു. 6191 ത്പോതുസ്ോ
പനങ്ങളുതും 319540 കറിണറുകളുതും ശുചീകരറിച്ചു.
ക്ീനറിതുംഗ് സമയതെ് സ്രൂപറിച്ച 4316 ടണ അഴു
കുന്ന മോ�റിന്യങ്ങള് കുഴറി കതുംലപോസ്റ് സതുംവറിധോനതും
ഉപലയോഗത്പെടുതെറി സതുംസ്രറിച്ചുതും ധോന്യമറില്ലുകളറി
ലതും സതുംഭരണശോ�കളറിലതും സൂക്ഷറിച്ചറിരുന്ന ഒരു
�ക്ഷതെറി�ധറികതും ടണ ധോന്യങ്ങളുതും ഇലതരീതറി
യറില് സതുംസ്രറിച്ചു.
വ്യോപകമോയ ശൂചീകരണത്തെ തുടര്ന്ന്
വ�റിയ അളവറില് അദജവ മോ�റിന്യതും ലശഖരറി
ക്കുന്നതറിനുതും അത് നറിശ്റിത സ്�തെ് സതുംഭരറി
ക്കുന്നതറിനുതും കോരണമോയറി. ഓലരോ പ്രലദശത്തും
കുന്നുകൂടറിയ ഈ മോ�റിന്യതും സതുംസ്രറിക്കുന്നതറിനു
ള്ള ഉതെരവോദറിതെതും ക്ീന് ലകരള ക്നറിക്കു
നല്റിത്യങ്കറിലതും അവര് മോത്രമോയറി അത് ത്ചയ്യുക
എന്നത് അസോധ്യമോയറിരുന്നു. അദജവ

മോ�റിന്യതും ലശഖരറിക്കുന്നതറിനുതും പുനഃചതുംക്രമണ
തെറിനു സ്ീകരറിക്കുന്നതറിനുതും ശോസ്ത്രീയമോയറി നറി
ര്മോര്ജ്ജനതും ത്ചയ്യുന്നതറിനുതും വറിവറിധ ലസവനദോ
തോക്കത്ള നറിലയോഗറിച്ചു. ശുചീകരണ സമയതെ്
140 ഇടങ്ങളറി�ോയറി സൂക്ഷറിച്ച 4690 ടണ
അദജവ മോ�റിന്യതും 74 സ്�ങ്ങളറില് സതുംഭരറി
ക്കുകയുണ്ോയറി. വയനോട്റില് ലശഖരറിച്ച 600
ടണ്ണറി�ധറികതും അദജവമോ�റിന്യതും ക്ീന് ലകരള
ക്നറി വഴറി ലകരള സ്ടോപ് മര്ച്ചറെ്സ് അലസോ
സറിലയ്ന് ദകമോറുകയുണ്ോയറി. പതെനതുംതറി
ട്യറില് ലശഖരറിച്ച 1800 �ധറികതും ടണ അദജവ
മോ�റിന്യതെറില് 1100 ടണ്ണറി�ധറികതും പുനഃചതുംക്രമ
ണതെറിനോയറി ക്രറിസ്ലഗ്ോബല് എന്ന ലസവനദോ
തോവറിന് ദകമോററി.ആ�പ്ഴയറില് ലശഖരറിച്ച
900 ഓളതും ടണ മോ�റിന്യതെറിത്റെ ഒരു ഭോഗവുതും
ക്രറിസ് ലഗ്ോബല് എന്ന ക്നറിക്ക് ദകമോറുക
യുണ്ോയറി. എറണോകുളതും ജറില്ലയറില് ലശഖരറിച്ച
അദജവ മോ�റിന്യങ്ങള് ബ്രഹ്മപുരതെ് സതുംഭരറി
ച്ചു. വറിവറിധ പഞ്ോയത്കളുതും നഗരസഭകളുതും
അവര് ലശഖരറിച്ച മോ�റിന്യങ്ങള് ലനരറിട്ടു ലകരള
എ�്റിലറോ ഇന്ഫോസ്ടക്ച്ചര് �റിമറിറ്ഡ് (KEIL)
ക്നറി നടത്ന്ന എന്ജറിനറിലയര്സ് �ോന്ഡ്
ഫറില്ലറില് എതെറിക്കുകയുണ്ോയറി.

പ്രചാരണപ്രവര്ത്േങ്ങള്

ദുരറിതോശ്ോസ ക്യോമ്പുകളറിത്� ശരറിയോയ
ശുചറിത്പോ�നതെറിനുതും മോ�റിന്യലശഖരണവുതും
സതുംസ്രണവുതും കോര്യക്ഷമമോക്കുന്നതറിനുതും വറിപു
�മോയ പ്രചോരണ പ്രവര്തെനങ്ങള് സതും�ടറിപെറി
ക്കുകയുണ്ോയറി.

തുടര് പ്രവര്ത്േങ്ങള്

ത്വള്ളത്പെോക്കതും ശുചറിത് ലമഖ�യറില്
വ�റിയ നോശനഷ്ങ്ങള് ഉണ്ോക്കറിയറിട്ടുണ്്. ഗ്രോമ
പ്രലദശങ്ങളറില് ഏകലദശതും 83506 ലടോയറി�റ്ക
ള്ക്കുതും നഗരപ്രലദശങ്ങളറില് 10532 ലടോയറി�റ്ക
ള്ക്കുതും ലകടുപോടുകള് സതുംഭവറിച്ചറിട്ടുണ്്. 655
തലദേശസ്യതുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളറിത്� ഗോര്ഹറി
കത�തെറിലതും സ്ോപനതെറിലതും സോമൂഹറികത�
തെറിലതും സ്ോപറിക്കത്പെട്റിട്ടുള്ള കതുംലപോസ്ററിതുംഗ്,
ബലയോഗ്യോസ് പ്ലോന്കള്, ത്പ്രോസസ്റിതുംഗ് യൂണറി
റ്കള്, ററിലസോര്സ് ററിക്കവററി ത്സറെറുകള്
എന്നറിവയ്ക് നോശനഷ്തും സതുംഭവറിച്ചറിട്ടുണ്്. പരറി
സ്റിതറി സതുംരക്ഷണതും ഉറപെോക്കറിത്ക്കോണ്് ഇവ
പുനസ്ോപറിക്കുന്നതറിന് 712 ലകോടറി രൂപ
ത്ച�വോകുതും എന്നു കണക്കോക്കത്പെടുന്നു. ഈ
പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കറിത്ക്കോണ്ടു
ള്ള പ്രവര്തെനതും സതുംസ്ോനതും ത്വളറിയറിട വറിസ
ര്ജ്ജനമുക്ത പ്രലദശമോയറി നറി�നറിര്ത്ന്നതറിന്
അത്യന്തോലപക്ഷറിതമോണ്.
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പ�ാതുവിദ്ാലയങ്ങള് മിേവികലക്ക്
ലക.വി.റമാഹന് കുമാര് ഐ.എ.എസച്

സതും

സ്ോന സര്ക്കോര് ആവറിഷ്ക്കരറിച്ച് നടപെോ
ക്കുന്ന ത്പോതുവറിദ്യോഭ്യോസ സതുംരക്ഷണ
യജ്തെറിന് ത്പോതുസമൂഹതെറിത്റെ സ്ീകോര്യ
തയുതും ആലവശകരമോയ അതുംഗീകോരവുതും �ഭറിച്ച
വര്്മോണറിത്. കോല് നൂറ്ോണ്റില�ത്റ വരുന്ന
ലകരളതെറിത്� ത്പോതുവറിദ്യോഭ്യോസ ചരറിത്രതെറി
ല് ആദ്യമോയറി ത്പോതുവറിദ്യോ�യങ്ങളറിത്�
ത്മോതെതും കുട്റികളുത്ട എണ്ണതും ഈ വര്്തും മുന്
വര്്ത്തെക്കോള് ഉയര്ന്നു. ല�ോകതെറിത്റെ
ഏത് ഭോഗത്മുള്ള സമപ്രോയക്കോരോയ കുട്റികള്
ആര്ജറിക്കുന്ന ലശ്റിയുതും അററിവുതും നമ്മുത്ട വറിദ്യോ
�യങ്ങളറില് പഠറിക്കുന്ന കുട്റികള്ക്കുതും ഉറപെോക്കോ
നോകുതുംവറിധതും ത്പോതുവറിദ്യോ�യങ്ങള് മറികവറിത്റെ
ലകന്ദങ്ങളോയറി മോറുന്നു എന്നതോണ് ഈ സ്ീ
കോര്യതയുത്ട അടറിസ്ോനതും. ത്പോതു സമൂഹതും
അര്പെറിക്കുന്ന വറിശ്ോസവുതും പ്രതീക്ഷയുതും
മോനറിച്ചുതും ഗുണലമന്മോവറിദ്യോഭ്യോസതെറിനുള്ള കുട്റി

കളുത്ട അവകോശതും പരറിഗണറിച്ചുതും നമ്മുത്ട ത്പോതു
വറിദ്യോഭ്യോസരതുംഗതും കൂടുതല് മറികവുറ്തോക്കുന്നതറി
ല് വ്യത്യസ്മോയ കര്മ്മപദ്ധതറികളോണ് ഇക്കുററി
ആവറിഷ്ക്കരറിച്ചറിട്ടുള്ളത് .

ഭൗതിക സൗകര് വികസേം

ത്പോതുവറിദ്യോ�യങ്ങളുത്ട ഭൗതറിക സൗകര്യ
വറികസനതെറിനോയറി ആവറിഷ്ക്കരറിച്ച കര്മ്മപരറിപോ
ടറികള് ഈ സോ്തെറിക വര്്തും പൂര്തെീകരറി
ക്കോനോകുത്മന്നോണ് പ്രതീക്ഷറിക്കുന്നത്. സതുംസ്ോ
നത്തെ 140 നറിലയോജകമണ്ഡ�ങ്ങളറില് നറിന്ന്
ത്തരത്ഞ്ടുക്കത്പെട് 141 വറിദ്യോ�യങ്ങളറില് ചുരു
ങ്ങറിയത് 5 ലകോടറി രൂപയുത്ട വറികസന പ്രവര്തെ
നങ്ങളോണ് ഇലപെോള് നടന്നുവരുന്നത്. ഈ വറി
ദ്യോ�യങ്ങളറിത്�ല്ലോതും അടറിസ്ോനസൗകര്യതും
ത്മച്ചത്പെടുന്നതറിന് മോസ്റര്പ്ലോനറിത്ന ആധോരമോ
ക്കറിയുള്ള നറിര്മ്മോണ പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്കോ വശ്യ

െപചാ വി �ചാ �ചാസരം ം
�തൽ മിക �തചാ�
തിൽ വ�ത�സ്തമചായ
കര് പദ്തികളചാണത്
�റി
വി രി�ി തത്
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നവകകരളം ി കശഷി
സ
കകരളമചാകുെമ
�ഖ�മ ി െട
പ്രഖ�ചാപനത്ിനത് പി ണ
െയക ചാണം വി �ചാ �ചാസ
വകുപ്ത് വി രി�
പദ്തിയചാണത്
ിസം പചാര്ക്ത്
16

മോയ സോലങ്കതറിക നടപടറികള് പൂര്തെീകരറിച്ചു
കഴറിഞ്ഞു. പ�യറിടങ്ങളറിലതും നറിര്മ്മോണ പ്രവൃ
തെറി ആരതുംഭറിച്ചു. ആയറിരതെറില് കൂടുതല് കുട്റിക
ളുള്ള വറിദ്യോ�യങ്ങളറില് ചുരുങ്ങറിയത് 3 ലകോടറി
രൂപയുത്ട സര്ക്കോര് ധനസഹോയലതെോത്ടയുള്ള
വറികസന പ്രവര്തെനങ്ങള് ആവറിഷ്ക്കരറിച്ചറിട്ടുണ്്.
ദപ്രമററി വറിദ്യോ�യങ്ങളുത്ട വറികസനതെറിന്
ഡറി.പറി.ഐ യുത്ട പ്ലോന് ഫണ്റില് നറിന്ന് ഒരു
ലകോടറി രൂപ വത്ര ധനസഹോയതും നല്കുന്നതറി
ത്നോപെതും ഹയര്ത്സക്കറെററി, ത്വോലക്ക്ണല്
ഹയര് ത്സക്കറെററി, സമഗ്ര ശറിക്ഷ എന്നറിവ
വഴറിയുതും അടറിസ്ോന സൗകര്യ വറികസനതെറിന്
പദ്ധതറികളുണ്്. ദപതൃക സതുംരക്ഷണതെറിത്റെ
ഭോഗമോയറി 150 വര്്തെറില് കൂടുതല് പഴക്കമുള്ള
വറിദ്യോ�യങ്ങള്ക്ക് അടറിസ്ോനസൗകര്യ വറിക
സനതെറിനുതും ദപതൃക ത്കട്റിടങ്ങളുത്ട പരറിപോ
�നതെറിനുമോയറി പ്രലത്യക ഫണ്് നല്കുന്നതോ
ണ്. കൂടോത്ത 500 കുട്റികളറില് കൂടുതലള്ള
സ്കൂളുകള്ക്ക് 50 �ക്ഷതും രൂപ മുതല് ഒരു ലകോടറി
രൂപവത്ര ത്ച�വഴറിച്ച് നറിര്മ്മോണ പ്രവര്തെനതും
നടത്ന്നതറിനുള്ള പദ്ധതറിയുതും ആവറിഷ്ക്കരറിച്ച്
വരുന്നു. വറിവറിധ പദ്ധതറികളുത്ട ആദ്യ�ട്തും ഈ
വര്്തും പൂര്തെറിയോകുന്നലതോത്ട നമ്മുത്ട വറിദ്യോ
�യങ്ങളുത്ട മുഖഛോയ മോററി മററിയുതും .

ഓട്ിസം പാര്കേച്

നവലകരളതും ഭറിന്നലശ്റി സൗഹൃദലകരളമോ
കുത്മന്ന മുഖ്യമന്ത്രറിയുത്ട പ്രഖ്യോപനതെറിന് പറി
ന്തുണത്യലന്നോണതും വറിദ്യോഭ്യോസവകുപെ് ആവറിഷ്ക്ക
രറിച്ച പദ്ധതറിയോണ് ഓട്റിസതും പോര്ക്ക്. ത്പോതു
വറിദ്യോഭ്യോസ സതുംരക്ഷണ യജ്തെറിത്റെ ഭോഗ
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മോയറി 18 ഓട്റിസതും പോര്ക്കുകളോണ് ഈ വര്്തും
സ്ോപറിക്കുക. ഇതറിനോയറി ത്തരത്ഞ്ടുക്കത്പെട്
വറിദ്യോ�യങ്ങള് സദേര്ശറിച്ച് ഓട്റിസതും പോര്ക്ക്
വറികസറിപെറിക്കുന്നതറിനുള്ള പ്രോഥമറിക പരറിലശോ
ധന പൂര്തെീകരറിച്ചു. അതത് പ്രലദശതെറിത്റെ
സവറിലശ്തകള് പരറിഗണറിച്ച് വറിശദമോയ
പദ്ധതറി രൂപലരഖ തയ്ോറോലക്കണ്തുണ്്. ഈ
പ്രവര്തെനങ്ങള് ഉടന് പൂര്തെീകരറിച്ച് ഓട്റിസതും
പോര്ക്കുകളുത്ട നറിര്മ്മോണതും പൂര്തെറിയോക്കറി
അടുതെ അക്കോദമറിക വര്്തും മുതല് പ്രവര്തെന
സജ്ജമോക്കോനോണ് ശ്രമറിക്കുന്നത്. ഇതറിനോയറി
യുദ്ധകോ�ോടറിസ്ോനതെറിലള്ള മുത്ന്നോരുക്കങ്ങള്
നടന്നുവരറികയോണ്.

അകോദമിക ആക്ഷന് പ്ാനുകള്

ലകരളതെറിത്റെ വറിദ്യോഭ്യോസചരറിത്രതെറില്
ആദ്യമോയറി സോധോരണക്കോരുള്ത്പെത്ട എല്ലോ വറി
ഭോഗക്കോര്ക്കുതും വറിദ്യോഭ്യോസ ആസൂത്രണതെറില്
ഇടതും നല്കറിയോണ് ഓലരോ വറിദ്യോ�യവുതും അക്കോ
ദമറിക മോസ്റര് പ്ലോനുകള് വറികസറിപെറിച്ചത്. അക്കോ
ദമറിക മോസ്റര്പ്ലോന് വറികസറിപെറിക്കല് പ്രക്രറിയ
ജനകീയമോയറി പൂര്തെീകരറിത്ച്ചങ്കറിലതും അവ പ്ര
തീക്ഷറിച്ചവറിധതും പരറിപൂര്ണ്ണതയറിത്�തെറിക്കോന്
സോധറിച്ചറില്ല. ദീര്�കോ�തും ത്കോണ്് ലനടറിത്യടു
ലക്കണ് വറിദ്യോഭ്യോസ സ്പ്നങ്ങള് ഉള്ത്പെത്ട വ്യ
ത്യസ് തരതെറിലതും ത�ങ്ങളറിലമുളള ആഗ്രഹങ്ങ
ളുത്ട സമോഹോരമോയറി ചറി�യറിടങ്ങളറിത്�ങ്കറിലതും
അക്കോദമറിക മോസ്റര് പ്ലോനുകള് മോററിയറിട്ടുണ്്.
ഇക്കോര്യങ്ങള് പരറിഗണറിച്ച് സമയബന്റിതമോ
യറി ഏത്റ്ടുക്കോവുന്ന ക്രറിയോത്ക പ്രവര്തെന
ങ്ങളുത്ട സഞ്യമോയറി അക്കോദമറിക മോസ്റര് പ്ലോ
നുകള് മോറ്റിത്യടുക്കോനുതും നറിശ്യറിച്ച പ്രവര്തെന

ങ്ങള് പൂര്തെീകരറിക്കോനുമുള്ള ഇടത്പടലകള്
ഇക്കുററിയുണ്ോകുതും. ഇതറിനോയറി ഓലരോ പ്രവര്തെ
നതെറിത്റെയുതും വറിശദോതുംശങ്ങളടങ്ങുന്ന പ്രവ
ര്തെന രൂപലരഖ (ആക്ഷന് പ്ലോന് ) തയ്ോറോക്കറി
ആര്, എലപെോള്, എങ്ങത്ന നടപെറി�ോക്കുത്മന്നുതും
ആവശ്യമോയ വറിഭവങ്ങള് എങ്ങത്ന കത്ണ്ത്
ത്മന്നുതും നറിശ്യറിക്കുതും. ഓലരോരുതെരുതും ഏത്റ്ടു
തെ ചുമത�കള് കൃത്യമോയുതും സമയബന്റിതമോ
യുതും നടപെറി�ോക്കറിലയോ എന്ന് പ്രധോന
അദ്ധ്യോപകര്ത്ക്കോപെതും ബറി.ആര്.സറികളുതും പരറി
ലശോധറിച്ച് ഉറപ്വരുത്തും. ഏറ്വുതും ചുരുങ്ങറിയത്
5 പ്രധോന പ്രവര്തെനങ്ങത്ളങ്കറിലതും ഓലരോ വറി
ദ്യോ�യവുതും ഈ വര്്തും നടപെറി�ോക്കുതുംവറിധമോണ്
പ്രവര്തെന രൂപലരഖ തയ്ോറോക്കുക. ഇത് സതും
ബന്റിച്ച മോര്ഗലരഖ വറികസറിപെറിക്കുന്നതറിന് മു
ലന്നോടറിയോയറി പരീക്ഷണോടറിസ്ോനതെറില് പ്രവ
ര്തെന രൂപലരഖയുത്ട മോതൃക തയ്ോറോക്കറി
ക്കഴറിഞ്ഞു.

അകോദമിക പ്രവര്ത്േങ്ങളുലട
ഏറകാപേം

ത്പോതുവറിദ്യോഭ്യോസവകുപെറിത്റെ ഭോഗമോയറി
പ്രവര്തെറിക്കുന്ന വറിവറിധ വകുപ്കള്, സ്ോപന
ങ്ങള്, ലകന്ദോവറിഷ്കൃത പദ്ധതറികള് എന്നറിവ
സ്ന്തതും നറി�യ്ക് നടതെറിലപെോരുന്ന വറിവറിധ
അക്കോദമറിക പ്രവര്തെനങ്ങള് പ�ലപെോഴുതും ആവ
ര്തെനതെറിനുതും അധറിക ലജോ�റി ഭോരതും അടറിലച്ച
ല്പെറിക്കുന്നതറിനുതും ഇടവരുത്ന്നുണ്്. ഇതുവഴറി
യുണ്ോകുന്ന ആവര്തെനത്ച്ച�വ് നവീനമോയ മറ്്
പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്കോയറി ഉപലയോഗറിലക്കണ്
ഫണ്് കവര്ത്ന്നടുക്കുന്നുമുണ്്. ഇക്കോര്യങ്ങള്

പരറിഗണറിച്ച് അക്കോദമറിക പ്രവര്തെനങ്ങളുത്ട
ഏലകോപനതെറിന് ത്പോതുവറിദ്യോഭ്യോസ സതുംരക്ഷ
ണയജ്തുംഈവര്്തുംമുന്ദകത്യടുക്കുകയോണ്.
നമ്മുത്ട വറിദ്യോഭ്യോസ ചരറിത്രതെറില് ആദ്യമോയറി
വറിവറിധ വകുപ്കളുതും ഏജന്സറികളുതും നടപെറി�ോക്കു
ന്ന 284 അക്കോദമറിക പ്രവര്തെനങ്ങള് ഏലകോ
പറിപെറിക്കുന്നതറിന് ധോരണയോയറിട്ടുണ്്. ഈ പ്രവ
ര്തെനങ്ങള്ക്കോയറി 1615.82 ലകോടറി രൂപ ത്ച�വ്
പ്രതീക്ഷറിക്കുന്നു. ഓലരോ ഏജന്സറിയുതും നടപെറി
�ോലക്കണ് പരറിപോടറികളുത്ട സമയക്രമവുതും നറിശ്
യറിച്ചു. സമോന സ്ഭോവമുള്ള പരറിപോടറികത്ള
ഏലകോപറിപെറിച്ചുതും ആവര്തെനങ്ങള് ഒഴറിവോക്കറി
യുമോണ് സമയക്രമതും നറിശ്യറിച്ചറിട്ടുള്ളത്. ഗുണപ
രമോയ മോറ്തെറിന് നറിദോനമോലയക്കോവുന്ന ഈ
ഏലകോപറിത പ്രവര്തെനതും മറികവറിത്റെ വര്്തെറി
ല് മറികവുറ് വറിദ്യോഭ്യോസ പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്ക് മു
തല്ക്കൂട്ോവുത്മന്നോണ് പ്രതീക്ഷറിക്കുന്നത്.
ഭൗതറിക സൗകര്യ വറികസന രതുംഗത്ണ്ോവു
ന്ന അഭൂതപൂര്വ്വമോയ മുലന്നറ്വുതും അക്കോദമറിക
പ്രവര്തെനങ്ങളറിത്� കൂടുതല് ചറിട്ത്പെടുതെറിയ
പ്രവര്തെനങ്ങളുതും വറിദ്യോഭ്യോസരതുംഗതെ് ഗുണപ
രമോയ മോറ്തെറിന് നോദേറികുററിക്കുതും. അതുവഴറി
ത്പോതുവറിദ്യോഭ്യോസസതുംരക്ഷണയജ്തെറിലൂത്ട
നമ്മുത്ട ത്പോതുവറിദ്യോ�യങ്ങത്ള അക്ഷരോര്ത്ഥ
തെറില് മറികവറിത്റെ ലകന്ദങ്ങളോക്കുക എന്നതോണ്
സര്ക്കോര് �ക്ഷ്യമറിടുന്നത്. അവകോശോധറിഷ്റിത,
വറിദ്യോര്ത്ഥീലകന്ദീകൃത പഠനരീതറി എല്ലോവ
ര്ക്കുതും ജനകീയ ജനോധറിപത്യ മതനറിരലപക്ഷ
വറിദ്യോഭ്യോസതും എന്ന സര്ക്കോരറിത്റെയുതും ത്പോതു
വറിദ്യോഭ്യോസസതുംരക്ഷണ യജ്തെറിത്റെയുതും
സ്പ്നതും യോഥോര്ത്ഥ്യമോക്കോനുള്ള ചവറിട്ടുപടറി
യോണ് .

തിക സ കര�
വികസനരം � ചാ
അ ത ര് മചായ �ക � ം
അക്ചാ മിക പ്രവര്ത്ന
�ളിെല �തൽ
ചി െപ്�ത്ിയ
പ്രവര്ത്ന� ം
വി �ചാ �ചാസരം ത്ത്
ണപരമചായ മചാ�ത്ിനത്
നചാ ികുറി�ം
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തക ശസ�യം രണ
ചാപന�െള ശ ി
െപ്�ത്ചാ ം അതിെ�
പ്രവര്ത്നം കചാര� മ
മചാക്ചാ മചാണത് വകു കൾ
കധീകരി� തത്

ടതുപക്ഷ ജനോധറിപത്യമുന്നണറിയുത്ട പ്രകടന
പത്രറികയറിൽ പ്രഖ്യോപറിച്ചറിട്ടുള്ള ഏകീകൃത
തലദേശസ്യതുംഭരണ സർവ്വീസ് യോഥോർത്ഥ്യമോ
കോൻ ലപോവുകയോണ്. ല�ോക്കൽ ഗവൺത്മറെ്
കമ്മീ്ൻ തയ്ോറോക്കറിയ കരട് ചട്ങ്ങൾ ഗവൺ
ത്മറെറിത്റെ പരറിഗണനയറി�ോണ്. അധറികോരവറി
ലകന്ദീകരണതും നടപെറി�ോക്കറിയറിട്് ഇലപെോൾ രണ്ടു
ദശകതും പറിന്നറിട്റിരറിക്കുന്നു. ഈ കോ�യളവറിത്�
അനുഭവപോഠങ്ങളുത്ട ത്വളറിച്ചതെറിൽ ചറി� മോറ്
ങ്ങൾ അനറിവോര്യമോണ്.
തലദേശസ്യതുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളറിൽ നറിന്ന്
ഗുണലമന്മയുള്ള ലസവനവുതും കൂടുതൽ വറികസനവുതും
�ഭറിക്കണത്മങ്കറിൽ വറിവറിധ വകുപ്കളുതും തലദേശഭ
രണ സ്ോപനങ്ങളുതും തമ്മറിൽ ഏലകോപനമുണ്ോ
ലകണ്ത് അത്യോവശ്യമോണ്. ഒരു പുതറിയ ലകരളതും
സൃഷ്റിക്കുക എന്ന �ക്ഷ്യലതെോത്ട ഗവൺത്മറെ്
ആവറി്്കരറിച്ചറിട്ടുള്ള നവലകരളതും കർമ്മ പദ്ധതറി
യുത്ട കോര്യക്ഷമമോയ പ്രവർതെനതെറിനുതും ഏകീ
കൃത വകുപെ് സഹോയകരമോകുത്മന്നോണ് പ്രതീ
ക്ഷറിക്കുന്നത്.
തലദേശസ്യതുംഭരണ രതുംഗതെ് നറി�വറിലള്ള
ലപോരോയ്മകൾ പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനുള്ള നറിർലദേ
ശങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനോധറിപത്യമുന്നണറിയുത്ട
പ്രകടനപത്രറികയറിൽ പറഞ്റിട്ടുണ്്. തലദേശ

സ്യതുംഭരണ വകുപ്മോയറി ബന്ത്പെട് വകുപ്
കൾ ഏകീകരറിക്കുത്മന്ന ത്തരത്ഞ്ടുപെ്
വോ�ോനതും നറിറലവറ്ന്നതറിനു ലവണ്റിയോണ്
തലദേശസ്യതുംഭരണ ത്പോതുസർവ്വീസ് രൂപീക
രറിക്കോനുതും അതറിനോവശ്യമോയ വറിലശ്ോൽ ചട്
ങ്ങൾ തയ്ോറോക്കോനുതും ഗവൺത്മറെ് തീരുമോനറി
ച്ചത്. ഈ ചുമത� ല�ോക്കൽ ഗവൺത്മറെ്
കമ്മീ്ത്നയോണ് ഏല്റിച്ചത്. വറിവറിധ സർവ്വീ
സ് സതും�ടനകളുമോയറി ചർച്ച ത്ചയ്ോണ് കരട്
ചട്ങ്ങൾ തയ്ോറോക്കറിയത്. തുടർനടപടറികൾ
ക്കോയറി ഏകീകൃത വകുപെറിത്റെ ത�വനോയറി
പ്രറിൻസറിപെൽ ഡയറ്ത്റ ഗവൺത്മറെ് നറിയമറി
ച്ചു. അത് പൂർണ്ണലതോതറിൽ പ്രവർതെനക്ഷമമോകു
ന്നതറിന് ചട്ങ്ങൾക്ക് അന്തറിമ രൂപതും നല്കുകയുതും
അതറിനനുസരറിച്ചുള്ള ഏകീകരണ പ്രക്രറിയ
ആരതുംഭറിക്കുകയുതും ലവണതും. വകുപ്കളുത്ട ഏകീ
കരണതും എന്നോൽ തസ്റികകളുത്ട ഏകീകരണ
മോയറിട്ല്ല ല�ോക്കൽ ഗവൺത്മറെ് കമ്മീ്ൻ
കോണുന്നത്.
അഞ്ചു വകുപ്കളുമോയറി ബന്ത്പെട്് വറിവറിധ
കോറ്ഗററികളറിലള്ള ജീവനക്കോത്ര ഉൾത്പെടുതെറി
ചട്തും ഉണ്ോക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമോയ
ലജോ�റിയോണ്. തലദേശസ്യതുംഭരണ സ്ോപനങ്ങ
ത്ള ശക്തറിത്പെടുതെോനുതും അതറിത്റെ പ്രവർതെനതും

തകദേശസ്വയംഭരണ സര്വ്വീസക്

യാഥാര്ത്്ത്ികലക്ക്
എം. വിജയകുമാരന് ോയര്

18

പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ഒക്ചാബര് 2018

കോര്യക്ഷമമോക്കോനുമോണ് വകുപ്കൾ ഏകീകരറി
ക്കുന്നത്. എന്നോൽ ജീവനക്കോർക്ക് ഇതുമൂ�തും
പ്രയോസമുണ്ോകോത്ത ലനോലക്കണ് ഉതെരവോദറി
തെതും കമ്മീ്ത്റെ മുന്നറിൽ ഒരു ത്വല്ലുവറിളറിയോയറി
ഉയർന്നുവന്നു. ജീവനക്കോരുത്ട ഭോഗത്നറിന്ന്
ചറി� ആശങ്കകളുതും ഉയർന്നുവന്നറിരുന്നു.
എല്ലോ വറിഭോഗതും ജീവനക്കോരുത്ടയുതും ആശങ്ക
കൾക്ക് മറിക്കവോറുതും പരറിഹോരതും കോണോൻ കമ്മീ
്ൻ ശ്രമറിച്ചറിട്ടുണ്്. ജീവനക്കോർക്ക് ലദോ്തും
വരോത്തയുതും എന്നോൽ ഏകീകരണതും മൂ�തും സർവ്വീ
സറിലള്ളവർക്ക് വർദ്ധറിച്ച ഗുണതും �ഭറിക്കതെക്കവറി
ധതെറിൽ കരട് ചട്തും തയ്ോറോക്കോനോണ് കമ്മീ്ൻ
ശ്രമറിച്ചറിട്ടുള്ളത്. ഏകീകരണതും മൂ�തും ഉണ്ോകുന്ന
പ്രധോന മോറ്ങ്ങൾ ചുവത്ട ത്കോടുക്കുന്നു.

തറദ്ശസ്യംഭരണ സര്വ്വീസച്

കരട് ചട്ങ്ങൾ പ്രകോരതും പഞ്ോയതെ്, നഗര
കോര്യതും, ഗ്രോമവറികസനതും, നഗരഗ്രോമോസൂത്രണതും,
എഞ്റിനീയററിതുംഗ്, മുനറിസറിപെൽ ലകോമൺ
സർവീസ് എന്നറിവത്യ പുനഃസതും�ടറിപെറിച്ച് രൂപീ
കരറിക്കുന്ന വകുപെറിത്റെ ലപര് തലദേശസ്യതുംഭരണ
വകുപെ് (Local Self Government Department)
എന്നോയറിരറിക്കുന്നതോണ്. ഈ വകുപെറിത്റെ അദ്ധ്യ
ക്ഷൻ 'പ്രറിൻസറിപെൽ ഡയറ്ർ, തലദേശസ്യതുംഭ
രണ വകുപെ്' എന്നററിയത്പെടുന്നതോണ്. ഗവൺത്മ
റെ് ത്സക്രട്ററി പദവറിയറിലള്ള സീനറിയർ
ഐ.എ.എസ് ഉലദ്യോഗസ്ത്നയോണ് പ്രറിൻസറി
പെൽ ഡയറ്റോയറി നറിയമറിലക്കണ്ത്.
ഏകീകൃത വകുപെറിൽ മൂന്ന് പ്രധോന വറിഭോഗ
ങ്ങൾ ഉണ്ോയറിരറിക്കുന്നതോണ്. ത്പോതു വറിഭോഗതും,
സോലങ്കതറിക വറിഭോഗതും, പ്രലത്യക വറിഭോഗതും.

ലപാതു വിഭാഗം

ത്പോതുവറിഭോഗത്തെ മൂന്ന് ഉപ വറിഭോഗങ്ങളോ
യറി വറിഭജറിച്ചറിരറിക്കുന്നു. മൂന്ന് ഉപവറിഭോഗങ്ങളുത്ട
യുതും ത�വൻമോരോയറി ഐ.എ. എസ് ലകഡററില
ള്ള ഉലദ്യോഗസ്ത്ന നറിയമറിലക്കണ്തോണ്.
1. റൂറൽ ഗലവണൻസ്
(ഗ്രോമഭരണ നറിർവഹണതും)
2. അർബൻ ഗലവണൻസ്
(നഗരഭരണ നറിർവഹണതും)
3. അഡ്മറിനറിസ്ല്്ൻ
(ത്പോതുഭരണ നറിർവഹണതും)

സാറങ്കതിക വിഭാഗം

സോലങ്കതറിക വറിഭോഗത്തെ രണ്ോയറി വറിഭജറി
ച്ചറിരറിക്കുന്നു.
1. ല�ോക്കൽ ഇൻഫോസ്ടക്ചർ
ആറെ് എഞ്റിനീയററിതുംഗ് വറിതുംഗ്.
ഇതറിത്റെ ചുമത� ചീഫ് എഞ്റിനീയർക്കോണ്.
2. നഗരഗ്രോമോസൂത്രണ വറിതുംഗ്

ഈ വറിഭോഗതെറിത്റെ ചുമത� ചീഫ് ടൗൺ
പ്ലോനർക്കോണ്.

പ്രറത്ക വിഭാഗം

പ്രലത്യക വറിഭോഗതെറിന് 4 ഉപ വറിഭോഗങ്ങൾ
ഉണ്ോയറിരറിക്കുന്നതോണ്.
1. പബ്ളറിക് ത്ഹൽതെ് ആറെ്
എൻവലയോൺത്മറെ് മോലനജ്ത്മറെ് വറിതുംഗ്
ചുമത�- ലജോയറിറെ് ഡയറ്ർ (ത്ഹൽതെ്)
2. എതുംപവർത്മറെ് വറിതുംഗ്
ചുമത� ത്ഡപയൂട്റി ഡയറ്ർ (എതുംപവർത്മറെ്)
3. ഹയൂമൻ ററിലസോഴ്സസ് ആറെ് ത്്യറിനറിതുംഗ്
ചുമത�- ത്ഡപയൂട്റി ഡയറ്ർ (ഹയൂമൻ
ററിലസോഴ്സസ് ആറെ് ത്്യറിനറിതുംഗ്)
4.കമ്മയൂണറിലക്ക്ൻ വറിതുംഗ്ചുമത� - ലസ്ററ്് കമ്മയൂണറിലക്ക്ൻ ഓഫീസർ

ലസക്രട്റി തസ്തികകളുലട
ഏകീകരണം

തലദേശസ്യതുംഭരണ വകുപെറില് ഏറ്വുതും പ്ര
ധോനത്പെട്തോണ് ത്സക്രട്ററി തസ്റിക. ഗ്രോമപ
ഞ്ോയതെ്, ല്ോക്ക് പഞ്ോയതെ്, മുനറിസറിപെൽ
ലഗ്രഡ് III ത്സക്രട്ററി തസ്റികകളറില�ക്ക് പ്രലമോ
്ൻ വഴറിയുള്ള നറിയമനവുതും പറി.എസ്.സറി വഴറി
ലനരറിട്ടുള്ള നറിയമനരീതറിയുമോണ് നറി�വറിലള്ള
ത്. ഈ മൂന്നു വറിഭോഗതെറിത്�യുതും നറിയമനരീതറി
യുതും അനുപോതവുതും വ്യത്യസ്മോണ്.
ഗ്രോമപഞ്ോയതെ് ത്സക്രട്ററിമോരുത്ട ഒഴറിവു
കളറിൽ 60 ശതമോനതും ലനരറിട്ടുള്ള പ്രലമോ്നുതും
ബോക്കറി 40 ശതമോനതും പറി.എസ്.സറി വഴറിയുമോ
ണ് നറിയമറിക്കുന്നത്. ല്ോക്ക് പഞ്ോയതെ്, മു
നറിസറിപെൽ ലഗ്രഡ് III ത്സക്രട്ററി തസ്റികകളറിൽ
പ്രലമോ്ൻ വഴറി നറിയമനതും �ഭറിക്കണത്മങ്കറിലതും
പറി.എസ്.സറി പരീക്ഷ പോസ്ോകണതും. മോത്രവുമല്ല
അനുപോതതെറിൽ വ്യത്യോസവുമുണ്്. കൂടോത്ത
ല്ോക്ക് പഞ്ോയതെ് ത്സക്രട്ററിമോരുത്ട വകുപ്
ത� പ്രലമോ്ൻ തസ്റികയറില�ക്ക് ത്സക്രലട്ററിയ
റ്് അടക്കമുള്ള വറിവറിധ വകുപ്കളറിത്� ജീവന
ക്കോർക്കുതും അർഹത നൽകറിയറിരറിക്കുന്നു. ഇത്
നറി�വറിലള്ള ജീവനക്കോരുത്ട പ്രലമോ്ൻ സോ
ദ്ധ്യത കുറയ്കന്നതോണ്. പ്രലമോ്ൻ �ഭറിക്കണത്മ
ങ്കറിൽ മറിനറിമതും ഗ്രോഡുലവ്നുതും ഉണ്ോയറിരറിക്കണതും.
ഇതെരതെറിലള്ള വറിലവചനതും എല്ലോതും അവസോനറി
പെറിച്ച് മൂന്നു തസ്റികകളുതും പര്രതും മോറോവുന്ന തര
തെറിൽ ഒറ് സ്ത്കയറി�ോക്കോൻ നറിശ്യറിച്ചറിട്ടുണ്്.
ഗ്രോമപഞ്ോയതെ് ത്സക്രട്ററി തസ്റികകൾക്ക്
സമോനമോയറി 60:40 എന്ന അനുപോതതെറിൽ
ല്ോക്ക് പഞ്ോയതെ് ത്സക്രട്ററി, മുനറിസറിപെൽ
ത്സക്രട്ററി തസ്റികകളറില�ക്കുതും ലനരറിട്് പ്രലമോ
്ൻ നൽകോനുതും വ്യവസ് ത്ചയ്റിരറിക്കുന്നു.

ത്രത്ി
വികവചനം എ ചാം
അവസചാനിപ്ി�ത്
തസ്തികക ം പര രം
മചാറചാ
തരത്ിൽ ഒ�
സത്െകയിലചാക്ചാൻ
നി യി�ി ത്
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ജില്ാ പഞ്ായത്ച് ലസക്രട്റി

ത്രറിത� സതുംവറിധോനതെറിൽ ജറില്ലോ പഞ്ോയ
ത്കളറിത്� ഭരണോധറികോരറിയോണ് ജറില്ലോ
പഞ്ോയതെ് ത്സക്രട്ററി. ഈ തസ്റിക തലദേശ
സ്യതുംഭരണ വകുപ്കളറിത്� ജീവനക്കോർക്ക്
�ഭറിച്ചറിരുന്നറില്ല. വറിവറിധ വകുപ്കളറിൽ നറിന്നുള്ള
ജീവനക്കോരുത്ട ത്സ�ക്ഷൻ തസ്റികയോയറിട്ോ
ണ് അത് നറിശ്യറിച്ചറിരുന്നത്. പുതറിയ ചട്ങ്ങ
ളറിൽ ജറില്ലോ പഞ്ോയതെ് ത്സക്രട്ററി തസ്റിക
തലദേശസ്യതുംഭരണ വകുപെറിത്� ജീവനക്കോർക്ക്
മോത്രമോയറി നറിജത്പെടുതെറിയറിരറിക്കുന്നു. ഇലതോത്ട
ഗ്രോമപഞ്ോയതെ്, ല്ോക്ക് പഞ്ോയതെ്, ജറില്ലോ
പഞ്ോയതെ്, മുനറിസറിപെൽ കൗൺസറിൽ, മുനറിസറി
പെൽ ലകോർപെലറ്ൻ തുടങ്ങറിയ എല്ലോ തലദേശസ്
യതുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളറിലതും ഏകീകൃത വകുപെറിൽ
നറിന്നുള്ള ജീവനക്കോർക്ക് ത്സക്രട്ററിമോരോയറി പ്ര
വർതെറിക്കോൻ അവസരതും �ഭറിക്കുന്നതോണ്.

ജില്ാ ചീഫച് റകാര്ഡിറേ്ിംഗച്
ഓഫീസര് ആന്ച് അഡീഷണൽ
ലസക്രട്റി റ്റു ഡി.പി.സി

ഏകീകൃത വകുപെറിത്റെ ജറില്ലോ ലമധോവറിയോയറി
ലജോയറിറെ് ഡയറ്ർക്ക് സമോനമോയ തസ്റിക
യറിൽ ഒരോത്ള (ജറില്ലോ ഓഫീസറോയറി) നറിശ്യറി
ച്ചറിട്ടുണ്്. ജറില്ലോ ആസൂത്രണസമറിതറിത്യ ശക്തറി
ത്പെടുതെണത്മന്ന ആവശ്യതും പരറിഗണറിച്ച് ജറില്ലോ
പദ്ധതറി രൂപീകരണതെറിലതും മറ്തും ലനതൃത്തും
നൽകുന്നതറിന് ഇലദേഹത്തെ ജറില്ലോ ആസൂത്രണ
സമറിതറിയുത്ട അഡീ്ണൽ ത്സക്രട്ററി കൂടറി
ആക്കണത്മന്ന് നറിർലദേശറിച്ചറിട്ടുണ്്. (ജറില്ലോ
ആസൂത്രണ സമറിതറിയുത്ട ത്സക്രട്ററി ഇലപെോൾ
കള്റോണ്).

എൽ.എസച്.ജി.ഡി. അസിസ്റ്റന്ച്

ഇലപെോഴുള്ള ക്ററിക്കൽ തസ്റികയുത്ട ലപര്
എൽ.എസ്.ജറി.ഡറി അസറിസ്ററെ് എന്നോക്കറി നറി
ശ്യറിച്ചറിട്ടുണ്്. നറിയമനതെറിനുള്ള മറിനറിമതും വറിദ്യോ
ഭ്യോസ ലയോഗ്യത പ്ലസ്ടു ആയുതും മോറ്റിയറിട്ടുണ്്.

ജധീവനക്ചാര്ക്ത് ക ചാഷം
വരചാെത ം എ ചാൽ
കധീകരണം ലം
സര് ധീസി വര്ക്ത്
വര്ദ്ി� ണം ല ിക്
ത്ക്വിധത്ിൽ കരടത്
ച ം ത ചാറചാക്ചാനചാണത്
ക ധീഷൻ
മി�ി തത്
20

േഗരകാര്രംഗലത് പ്രധാേ മാ്ങ്ങള്

മുനറിസറിപെൽ ലകോമൺ സർവ്വീസ് ഇനറി മുതൽ
ത്പോതുസർവ്വീസറിത്റെ ഭോഗമോയറിരറിക്കുന്നതോണ്.
മുനറിസറിപെൽ കൗൺസറിലകത്ള ഇലപെോൾ മൂന്നു
ലഗ്രഡുകളോയറിട്ോണ് തരതും തറിരറിച്ചറിരറിക്കുന്നത്.
എന്നോൽ മുനറിസറിപെൽ ലകോർപെലറ്നുകത്ള ഒറ്
ലഗ്രഡോയോണ് കണക്കോക്കറിയറിരറിക്കുന്നത്. ഭരണ
സൗകര്യതെറിനോയറി മുനറിസറിപെൽ ലകോർപെലറ്
നുകത്ള രണ്് ലഗ്രഡുകളോയറി തറിരറിക്കോൻ നറിർലദേ
ശറിച്ചറിരറിക്കുന്നു. അഞ്ചു �ക്ഷതെറിൽ കൂടുതൽ ജന
സതുംഖ്യയുള്ള
തറിരുവനന്തപുരതും,
ത്കോച്ചറി,

പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ഒക്ചാബര് 2018

ലകോഴറിലക്കോട് എന്നറിവ ഒന്നോതും ലഗ്രഡറിലതും അഞ്ചു
�ക്ഷതെറിൽ തോത്ഴ ജനസതുംഖ്യയുള്ള ത്കോല്ലതും,
തൃശൂർ, കണ്ണൂർ എന്നറിവ രണ്ോതും ലഗ്രഡറിലമോ യറി
രറിക്കുന്നതോണ്. ഇതറിത്റെ അടറിസ്ോനതെറിൽ
ത്സക്രട്ററിമോരുത്ട തസ്റികകളറിലതും മോറ്തും വരു
ന്നതോണ്.
ലകോർപെലറ്നുകളറിത്� ത്സക്രട്ററി തസ്റിക
യുതും അഡീ്ണൽ ത്സക്രട്ററി തസ്റികയുതും
ഇലപെോൾ ഒലര സ്ത്കയറി�റി�ോണ്. ഈ
അപോകത പരറിഹരറിക്കോൻ തീരുമോനറിച്ചറിട്ടുണ്്.
ഇതനുസരറിച്ച് ഒന്നോതും ലഗ്രഡ് മുനറിസറിപെൽ ലകോർ
പെലറ്ൻ ത്സക്രട്ററി തസ്റിക ലജോയറിറെ് ഡയറ്
റുലടതറിന് തു�്യമോക്കറി ഉയർതെറിയറിട്ടുണ്്. നറി�വറി
ലള്ള അഡീ്ണൽ ത്സക്രട്ററി തസ്റിക
ഇലപെോഴുള്ള സ്ത്കയറി�റിൽ തുടരുന്നതോണ്.
രണ്ോതും ലഗ്രഡ് മുനറിസറിപെൽ ലകോർപെലറ
്ൻ ത്സക്രട്ററി തസ്റിക നറി�വറിലള്ള സ്ത്ക
യറി�റിൽ തുടരുകയുതും എന്നോൽ അഡീ്ണൽ ത്സ
ക്രട്ററി തസ്റിക ഒന്നോതും ലഗ്രഡ് മുനറിസറിപെൽ
ത്സക്രട്ററിയുലടതറിന് തു�്യമോക്കുകയുതും ത്ചയ്റിട്ടുണ്്.
നഗരകോര്യ വകുപെറിൽ ഇലപെോൾ മൂന്ന്
ലമഖ�ോ ഓഫീസുകൾ ഉണ്്. ഏകീകൃത ജറില്ലോ
ഓഫീസ് വരുന്നതറിനോൽ ഈ ലമഖ�ോ ഓഫീ
സുകൾ ആവശ്യമറിത്ല്ലന്നോണ് കമ്മീ്ൻ കരു
തുന്നത്. ലമഖ�ോ ഓഫീസുകളറിൽ ത്ചയ്തു വന്നറി
രുന്ന ലജോ�റികൾ അതോത് ജറില്ലകളറിൽ തത്ന്ന
ത്ചയ്ോവുന്നതോണ്. ത്പോതുജനങ്ങൾക്ക് ജറില്ലോ
ത�തെറിൽ ലസവനതും �ഭറിക്കുന്നു എന്ന ഗുണവുതും
ഇതറിനുണ്്.
നഗരസഭകൾ ഇലപെോൾ ലനരറിടുന്ന ഏറ്വുതും
പ്രധോന പ്രശ്നതും വകുപ് ത�തെറിൽ ത്മക്കോനറി
ക്കൽ എഞ്റിനീയററിതുംഗ് വറിഭോഗവുതും ഇ�ക്ടറി
ക്കൽ എഞ്റിനീയററിതുംഗ് വറിഭോഗവുതും ഇല്ല എന്ന
തോണ്. ഇതുമൂ�തും നറിർമ്മോണ പ്രവർതെനങ്ങൾ
യഥോസമയതും പൂർതെീകരറിക്കോൻ കഴറിയോതെ
അവസ് ഉണ്്. ഇതറിന് പരറിഹോരമോയറി ഈ
രണ്ടു വറിഭോഗവുതും ആരതുംഭറിക്കോൻ നറിർദേറിഷ് ചട്
ങ്ങളറിൽ വ്യവസ് ത്ചയ്റിട്ടുണ്്.
ലകോടതറിയറിൽ പ� ലകസ്സുകളുതും പരോജയ
ത്പെടോനുള്ള കോരണമോയറി ചൂണ്റികോണറിക്കുന്നത്
നറിയമജ്ോനമുള്ളവർ ലകസ്് ഫയലകൾ
ദകകോര്യതും ത്ചയ്ോതെതുത്കോണ്ോത്ണന്നോണ്.
ഇക്കോര്യതും പരറിഹരറിക്കുന്നതറിന് നറിയമബറിരുദമു
ള്ള സർവ്വീസറിലള്ളവരുത്ട ലസവനതും ഉപലയോ
ഗറിക്കോൻ വ്യവസ് ത്ചയ്റിട്ടുണ്്.

പബ്ികച് ലഹൽത്ച് വിഭാഗം

നഗരസഭകളറി�ോണ് ആലരോഗ്യവറിഭോഗതും
ഇലപെോൾ ശക്തമോയറി പ്രവർതെറിക്കുന്നത് ത്ഹൽ
തെ് ഓഫീസറന്മോർ എതും.ബറി.ബറി.എസ്് ലഡോ
്ർമോരുതും അതറിനു മുകളറിൽ ലയോഗ്യതയുള്ളവരു

മോണ്. എന്നോൽ ഇവരുത്ട ലസവനതും ഇലപെോൾ
മോ�റിന്യ സതുംസ്കരണ പ്രവർതെനങ്ങൾക്ക്
ലമൽലനോട്തും വഹറിക്കുന്നതറിനോയറിട്ോണ് കൂടുതലതും
പ്രലയോജനത്പെടുത്ന്നത്. സമഗ്രമോയ മോറ്തും
ഈ രതുംഗതെ് ആവശ്യമോണ്.
അതറിനോൽ മോ�റിന്യസതുംസ്കരണതെറിനുതും
പരറിസ്റിതറി സതുംരക്ഷണതെറിനുതും ലരോഗ പ്രതറി
ലരോധതെറിനുതും ഊന്നൽ നല്കുന്ന വറിധതെറിൽ
ആലരോഗ്യ വറിഭോഗത്തെ പുനഃസതും�ടറിപെറിക്കു
കയുതും ശക്തറിത്പെടുത്കയുതും ത്ചയ്ോൻ നറിർലദേ
ശറിച്ചറിട്ടുണ്്. ത്ഹൽതെ് ഓഫീസറുത്ട വറിവറിധ
ലഗ്രഡറിലള്ള തസ്റികകൾ ക്രമത്പെടുതെറി പ്റിക്
ത്ഹൽതെ് ഓഫീസർ എന്നോക്കറിയറിട്ടുണ്്.
ലകോർപെലറ്നറിൽ എൻവലയോൺത്മറെ്
മോലനജർ തസ്റികയുതും മുനറിസറിപെോ�റിറ്റികളറിൽ
ത്ഡപയൂട്റി എൻവലയോൺത്മറെ് മോലനജർ
തസ്റികയുതും ലകോർപെലറ്നുകളറിലതും മുനറിസറി
പെോ�റിറ്റികളറിലതും അസറിസ്ററെ് എൻവലയോൺത്മ
റെ് മോലനജർ തസ്റികയുതും പുതുതോയറി ലചർതെറി
ട്ടുണ്്.

എന്വറയാൺലമന്ച് മാറേജരം
ക്ീന്സി്ി മാറേജരം

ആറ് മുനറിസറിപെൽ ലകോർപെലറ്നുകളറിൽ
ശൂചറിത്പരറിപോ�നവുതും ഖരദ്രവ്യമോ�റിന്യവുതും
മോലനജ് ത്ചയ്യുന്നതറിന് നറി�വറിലള്ള ത്ഹൽതെ്
സൂപെർദവസറുത്ട തസ്റിക പ്രലമോ്ൻ തസ്റി
കയോയറി ഉയർതെറി ക്ീൻസറിറ്റി മോലനജർ
എന്നോക്കറി മോറ്ോൻ നറിർലദേശറിച്ചറിട്ടുണ്്.

അര്ബന് പ്ാേര്

നഗരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമോയ മോസ്റർ പ്ലോനു
കളുതും ഡറി.ടറി.പറി സ്കീമുകളുതും തയ്ോറോക്കുന്നത്
നഗര-ഗ്രോമോസൂത്രണ വകുപെോണ്. തലദേശസ്
യതുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുമോയറി സഹകരറിച്ചോണ്
ഇത് തയ്ോറോലക്കണ്ത്. ത്കട്റിടനറിർമ്മോണ
ചട്വുമോയറി ബന്ത്പെട് കോര്യങ്ങളറിലതും തലദേശ
സ്യതുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്ക്, പ്രലത്യകറിച്ചുതും
നഗരസഭകൾക്ക് പ്ലോനർമോരുത്ട ലസവനതും
ആവശ്യമോണ്. ഈ സോഹചര്യതെറി�ോണ്
നഗര-ഗ്രോമോസൂത്രണ വറിഭോഗതെറിനുകീഴറിൽ നറി
�വറിലള്ള ടൗൺപ്ലോനർമോത്ര ലകോർപെലറ്നു
കളറിൽ അർബൻ പ്ലോനർമോരോയറി പ്രവർതെറി
ക്കോൻ നറിർലദേശറിച്ചറിരറിക്കുന്നത്.

ചില വിശദാംശങ്ങള്

ഗ്രോമവറികസന കമ്മീ്ണലററ്റിത്� ഒരു
വനറിത ലകോ-ഓർഡറിലനറ്ർ തസ്റിക പുനഃസതും
�ടറിപെറിച്ച് ലസ്ററ്് എതുംപവർത്മറെ് ഓഫീസർ
ആക്കറിയറിരറിക്കുന്നു. ദുർബ�വറിഭോഗങ്ങളുത്ട പ്ര

ശ്നപരറിഹോരതെറിന് തലദേശ സ്ോപനങ്ങൾക്ക്
ഈ സതുംവറിധോനതും പ്രലയോജനത്പെടുതും.
ഗ്രോമവറികസന കമ്മീ്ണലററ്റിത്� രണ്ോമ
ത്തെ വനറിത ലകോ-ഓർഡറിലനറ്റുത്ട തസ്റിക
പുനഃസതും�ടറിപെറിച്ച് മനു്്യവറിഭവലശ്റിയുതും ത്്
യറിനറിതുംഗുതും വറിങ്ങറിത്റെ ലനതൃസ്ോനതെ് വയ്കന്നു.
ജീവനക്കോർക്ക് സമയബന്റിതമോയറി ത്്യറി
നറിതുംഗ് നല്കുന്നതറിന് ഈ മോറ്തും സഹോയകമോകു
ന്നതോണ്.
ഗ്രോമവറികസന വകുപെറിത്റെ അധീനതയറിൽ
പ്രവർതെറിക്കുന്ന
റൂറൽ
ഇൻഫർലമ്ൻ
ബയൂലറോയുതും പഞ്ോയതെ് വകുപെറിത്റെ അധീനത
യറിൽ ഉള്ള പ്റിസറിറ്റി ഓഫീസത്റയുതും സതും
ലയോജറിപെറിച്ച് കമ്മയൂണറിലക്ക്ൻ ആറെ് എക്സ
റ്ൻ്ൻ വറിതുംഗ് രൂപീകരറിക്കോന് നറിര്ലദേശറിച്ചറിരറി
ക്കുന്നു. ഈ വറിതുംഗറിത്റെ ചുമത� ലസ്ററ്് കമ്മയൂ
ണറിലക്ക്ൻ ഓഫീസർക്ക് (നറി�വറിൽ ഇൻ
ഫർലമ്ൻ ഓഫീസർ) നല്റിയറിരറിക്കുന്നു. നറി�
വറിലള്ള മറ്് തസ്റികകൾ പുന:സതും�ടറിപെറിച്ച്
ത്ഡപയൂട്റി കമ്മയൂണറിലക്ക്ൻ ഓഫീസർ, പ്റി
സറിറ്റി ഓഫീസർ, അസറിസ്ററെ് കമ്മയൂണറിലക്ക
്ൻ ഓഫീസർ എന്ന് നറിർണയറിച്ചറിരറിക്കുന്നു.
ഈ തസ്റികകളറിൽ ലയോഗ്യതയുള്ള ജീവന
ക്കോർക്ക് പ്രവർതെറിക്കോൻ അവസരതും �ഭറിക്കു
ന്നതോണ്.

രണ സ കര�ത്ിനചായി
�നിസിപ്ൽ
കകചാര്പ്കറഷ കെള
ര ത് ക
കളചായി
തിരിക്ചാൻ
നിര്ക ശി�ിരി�

ലലബ്രറിയന് ആന്ച് കള്ച്റൽ
ഓഫീസര്

വറിവറിധ ലഗ്രഡുകളുള്ള ദ�ബ്രററിയന്മോരോ
ണ് നഗരസഭകൾക്കുതും പഞ്ോയത്കൾക്കുമുള്ള
ത്. ഇവത്രത്യല്ലോതും പൂൾ ത്ചയ്് ഒരു പുതറിയ പ്ര
വർതെനലശ്രണറി രൂപീകരറിക്കോൻ നറിർലദേശറി
ക്കുന്നു. പുന:സതും�ടറിപെറിക്കത്പെടുന്ന ദ�ബ്രററി
യന്മോർ ദ�ലബ്രററിയൻ ആറെ് കൾച്ചറൽ
അസറിസ്ററെ് എന്നീ ലപരുകളറിൽ അററിയത്പെടു
ന്നതോണ്.
കരട് സ്ത്പ്്യൽ റൂൾസ് അന്തറിമമോകുന്ന
ലതോത്ട ഏകീകൃത വകുപെറിത്റെ സതുംസ്ോന
ജറില്ലോ ത�ങ്ങളറിലതും �ടനോപരമോയ മോറ്ങ്ങൾ
വരുന്നതോണ്. ഇതറിത്റെ അടറിസ്ോനതെറിൽ
ഓലരോ തസ്റികകൾക്കുതും അനുലയോജ്യമോയ പ്ര
വർതെനവുതും ചുമത�യുതും കൂടറി നറിശ്യറിച്ചു നൽ
കുന്നതോണ്. ഇതെരതെറിൽ തലദേശസ്യതുംഭ
രണ സർവ്വീസ് രൂപീകരണതും തലദേശഭരണ
സ്ോപനങ്ങൾക്കുതും ജീവനക്കോർക്കുതും പ്രലയോജ
നകരമോയറിരറിക്കുത്മന്നതറിൽ
സതുംശയമറില്ല.
അധറികോരവറിലകന്ദീകരണ നടതെറിപെറിൽ മോതൃ
കയോയ ലകരളതും പുതറിയ ചുവടുത്വയ്പുകളുമോയറി
മുലന്നോട്ടു ലപോകുന്നു എന്നത് അഭറിമോനകരമോയ
കോര്യമോണ്.

കലഖകൻ കകരള കലചാക്ൽ
വ െമ�ത് ക ിഷനിൽ
ക സൾ �ചാണത്
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അധിോരവികേന്ദവീേരണ �ാതയില്

കേരളത്ിനക് ഒരു
പ�ാന്തൂവല്
അ

ജനകധീയചാ
ണം
ചാരത സര്ക്ചാര്
രചാജ�െമചാ ചാെക
വ�ചാപിപ്ി�വചാൻ
തധീ മചാനി�ിരി�

ല�ഖകന്
കറി� ഡയറ്റോണ്
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റഡാ. റജായച് ഇളമൺ

ധറികോരവറിലകന്ദീകരണ പോതയറില് ലകര
ളതെറിന് ഒരു ത്പോന്�വല്. 1996 ല് ആരതും
ഭറിക്കുകയുതും 2016 ല് രണ്ോതും �ട്മോയറി നവലകരള
സൃഷ്റിക്കോയറി പുനക്രമീകരറിക്കുകയുതും ത്ചയ് ജന
കീയോസൂത്രണതും ഭോരത സര്ക്കോര് രോജ്യത്മോട്ോ
ത്ക വ്യോപറിപെറിക്കുവോന് തീരുമോനറിച്ചറിരറിക്കുന്നു.
നറിരവധറി മോനങ്ങളുണ്് ഈ നടപടറിയറില്.
ഒന്ന്- ലകരളപെറിറവറി മുതല് പ്രഥമ മുഖ്യമന്ത്രറി
ഇ.എതും.എസ് നമ്പൂതറിരറിപെോടറിത്റെ ലനതൃത്തെറില്
അധറികോരവറിലകന്ദീകരണതെറിനോയറി
ഉയ
ര്തെറിയ വോദങ്ങളുതും ആശയങ്ങളുതും മുഴുവനോയ
ത്ല്ലങ്കറിലതും ഒരു പരറിധറിവത്ര ഭോരതസര്ക്കോര് അതും
ഗീകരറിച്ചറിരറിക്കുന്നു. ലകരളതെറിത്റെ പ്രോലദശറിക
വറികസനപോതയോണ് രോജ്യതെറിന് സ്ീകരറിക്കോ
വുന്ന മോതൃക എന്ന് പ്രത്യക്ഷമോയുതും പലരോക്ഷമോ
യുതും സമ്മതറിക്കുന്നു. എന്നോല് ഇതറില�ക്ക് നയറി
ലക്കണ്
ഭൂപരറിഷ്കരണവുതും
സോക്ഷരതയുതും
വറിദ്യോഭ്യോസവുതും ആലരോഗ്യവുമടക്കമുളള ലമഖ�
യറിത്� മോറ്ങ്ങളുലടതടക്കമുളള അനുബന്പ്രവ
ര്തെനങ്ങള്ക്ക് ഇനറിയുത്മോരുപോടു നോള് ഭോരതതും
കോതെറിരറിലക്കണ്റിവരുത്മന്ന് മനസ്റി�ോക്കണതും.
രണ്്- സ്ോതന്ത്ര്യോനന്തര ഇന്ത്യയറില് എക്കോ
�വുതും തുടര്ന്നുവന്നറിരുന്ന വറികസന ആസൂത്രണ
പ്രവര്തെനങ്ങള് നോല വര്്ങ്ങള്ക്കു മു്്
ലകന്ദ സര്ക്കോര്
നറിര്തെ�ോക്കറിത്യങ്കറിലതും
സോമൂഹ്യനീതറിയറിലതും ജനലക്ഷമതെറിലമൂന്നറിയ
വറികസനതെറിന് ആസൂത്രണതും അനറിവോര്യമോത്ണ
ന്ന ലകരളതെറിത്റെ നറി�പോടറിന് മത്റ്ോരു
രീതറിയറില് അതുംഗീകോരതും �ഭറിച്ചു. പഞ്വത്സര
വോര്്റിക പദ്ധതറി രൂപീകരണ-നറിര്വ്വഹണ പ്ര
വര്തെനങ്ങള് അഭതുംഗുരതും തുടരുന്ന ഏക സതും
സ്ോനമോയറിരുന്നു ലകരളതും. ജനകീയോസൂത്രണതും
ഇന്ത്യത്യോട്ോത്ക വ്യോപറിപെറിക്കുവോനുതും എല്ലോ
ഗ്രോമപഞ്ോയത്കളറിലതും പദ്ധതറിരൂപീകരണതും
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അനറിവോര്യമോക്കുകയുതും ത്ചയ്തറിലൂത്ട വറികസന
തെറിനോയറി ആസൂത്രണതും അത്യന്തോലപക്ഷറിതമോ
ത്ണന്ന് രോജ്യതും അതുംഗീകരറിച്ചറിരറിക്കുന്നു. ലകരളതും
വഴറികോട്റിയുതും.
മൂന്ന് – ജനകീയോസൂത്രണതെറിത്റെ ഇതുംഗ്ീ്ോ
യറി ഉപലയോഗറിച്ചുവരുന്ന ‘‘People’s Plan Campaign’’
എന്ന ലപര് തത്ന്നയോണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യത്യ്ോടുതും
ഉപലയോഗറിക്കുന്നത്. ഹറിദേറിയറി�ോകത്ട് ‘‘എല്ലോവ
രുത്ടയുതും പദ്ധതറി’’ എന്ന നോമകരണവുതും.
നോ�് – ത്പോതുജനങ്ങത്ളയുതും ഉലദ്യോഗസ്
ത്രയുതും ഒന്നറിച്ചു ലചര്ത്ത്കോണ്് ജനപ്രതറിനറിധറി
കളുത്ട ലനതൃത്തെറിലളള ജനകീയോസൂത്രണതും
ഒരു ക്യോ്യറിന് രീതീയറി�ോണ് ലകരളതും 1996
ലതും 2016 ലതും ചറിട്ത്പെടുതെറിയത്. 2015 മുതല്
ലദശീയ ത�തെറില് ഗ്രോമപഞ്ോയതെ് വറികസ
നപദ്ധതറിക്ക് ശ്രമമോരതുംഭറിച്ച് ചറി�യറിടങ്ങളറിത്�
ങ്കറിലതും പ്രവര്തെനമോരതുംഭറിച്ചറിരുന്നുത്വങ്കറിലതും
2018-ല് പുതറിയ പരറിപോടറിയറിലൂത്ട ‘ക്യോ്യറി
ന്’ രൂപതെറില് തത്ന്നയോത്യങ്കറില് മോത്രലമ മു
ലന്നോട്ടുലപോകോനോവൂ എന്ന തറിരറിച്ചററിവുതും വ്യക്ത
മോക്കത്പെട്റിട്ടുണ്്.
അഞ്് – അഖറില�ന്ത്യോത�തെറില് നടപെറി�ോ
ക്കുന്ന ജനകീയോസൂത്രണ മോര്ഗ്ഗലരഖ ലകരളതെറി
ല് തയ്ോറോക്കറിവരോറുളള ജനകീയോസൂത്രണ മോര്ഗ്ഗ
ലരഖയുത്ട പതറിപെ് തത്ന്നയോണ്. ആസൂത്രണ
പ്രക്രറിയയുതും അതറിലള്ത്പെടുന്ന വറി്യങ്ങളുതും
രീതറികളുതും സഹോയസതുംവറിധോനങ്ങളുത്മല്ലോതും ലകര
ളതെറിത്റെ അനുഭവങ്ങള്ക്കനുസരറിച്ചോണ്. സന്ന
ദ്ധലസവനതെറിന് പ്രോലദശറികമോയറി വറിദഗ്ധത്ര
കത്ണ്ത്ന്നതറിനുത്മോത്ക്കയുളള നറിര്ലദേശങ്ങള്
ഏത്റക്കുത്റ ലകരളമോതൃക തത്ന്ന.
ആറോമതോയറി ശ്രദ്ധറിലക്കണ്ത് സ്യതുംസ
ഹോയ സതും�ങ്ങത്ള തലദേശസ്യതുംഭരണ സ്ോ
പനങ്ങളുമോയറി
ബന്റിപെറിക്കുന്നതറി�ോണ്.

തലദേശ സ്ോപനങ്ങളുത്ട കുടക്കീഴറില് എന്നോല്
സമ്പൂര്ണ്ണ സ്യതുംഭരണ സ്ോതന്ത്ര്യതെറിലൂന്നറിയ
സ്യതുംസഹോയ സതും�രീതറിയോണ് കുടുതുംബശ്രീ
യറിലൂത്ട ലകരളതും വറിഭോവനതും ത്ചയ്് നടപെറി�ോക്കറി
യത്. തലദേശഭരണ പ്രക്രറിയയറില് സ്ത്രീകള്ക്ക്
ഇടതുംലനടോനുതും അവറിഭോജ്യ�ടകമോകോനുതും അവ
സരത്മോരുങ്ങറിത്യന്നു മോത്രമല്ല തലദേശഭരണ
സതുംവറിധോനതും ശക്തറിത്പെടുതെോനുതും ഇതു കോരണ
മോയറി. എന്നോല് ആന്ധോപ്രലദശുതും ത്തലങ്കോനയുതും
ബീഹോറുമടക്കമുളള നറിരവധറി സതുംസ്ോനങ്ങളറി
ല് ഈ അയല്ക്കൂട് സ്യതുംസഹോയ സതും�ങ്ങ
ത്ള തലദേശഭരണതെറില് നറിന്നുതും അകറ്റിനറിര്ത്
കയുതും
പ�ലപെോഴുതും
തലദേശസ്യതുംഭരണ
സ്ോപനങ്ങത്ള തകര്ക്കുന്നതറിനുപലയോഗറിക്കുക
യുതും ത്ചയ്യുന്ന രീതറിയോണ് തുടര്ന്നു വന്നറിരുന്നത്.
ഇതറിനറിടയറിലതും കുടുതുംബശ്രീയുത്ട ലനതൃത്തെറില്
ഒ്ലതോളതും സതുംസ്ോനങ്ങളറില് നറിരവധറി പഞ്ോയ
ത്കളറില് ‘ലകരളമോതൃക’ പ്രവര്തെനങ്ങള് നട
തെറിവരറികയോയറിരുന്നു. ഇത്തല്ലോതും അതുംഗീകരറിച്ചു
ത്കോണ്് ലകന്ദസര്ക്കോര് പുറത്പെടുവറിച്ച മോര്ഗ്ഗനറി
ര്ലദേശതെറില് പഞ്ോയതെ്–സ്യതുംസഹോയസതും�
പങ്കോളറിതെതെറിലൂന്നറിയ ജനകീയോസൂത്രണമോണ്
ലവണ്ത്തന്ന് നറിഷ്കര്്റിച്ചറിരറിക്കുന്നു.
അവസോനമോയറി ലകരളതെറിത്റെ ജനകീയോ
സൂത്രണ പ്രവര്തെനങ്ങളറിത്� പ്രധോന�ടകമോ
യറിരുന്ന കോര്യലശ്റി വറികസന മോതൃകയുതും അഖറി
ല�ന്ത്യോ ത�തെറിലളള ജനകീയോസൂത്രണതെറില്
ഉള്ത്പെടുതെറിയറിരറിക്കുന്നു. സതുംസ്ോനത�തെറില
ളള പരറിശീ�കര് മുതല് തോത്ഴതെട്റില് വത്രയുളള
പരറിശീ�ക ടീമുകളറിലൂത്ട എല്ലോ ത�തെറിലതും പരറി
ശീ�നതും എന്ന രീതറിയറി�ോണ് നറിര്ലദേശതും.
ഇത്തോത്ക്കയോത്ണങ്കറിലതും ശ്രദ്ധറിലക്കണ്
സുപ്രധോന വസ്തുതയുണ്്. 73–ോതും ഭരണ�ടനോ
ലഭദഗതറിയറിലൂത്ട പഞ്ോയതെ് രോജ് സതുംവറിധോനതും
ഏര്ത്പെടുത്ല്ോള് സതുംസ്ോനങ്ങളോണ് അവ
നടപെറി�ോക്കുവോനുതും തീരുമോനങ്ങത്ളടുക്കുവോനുതും
ചുമത�ത്പെട്ത്. അതറിത്റെ അടറിസ്ോനതെറി�ോ
ണ് ഓലരോ സതുംസ്ോനവുതും പ്രലത്യക നറിയമതും
തയ്ോറോക്കറി പോസ്ോക്കറിയത്. ലനരറിട്് ഇതെരതും
മോര്ഗ്ഗനറിര്ലദേശങ്ങള് പുറത്പെടുവറിച്ച് കര്ശനമോ
യറി നടപെറി�ോക്കോന് ആവശ്യത്പെടുല്ോള് സതും
സ്ോനങ്ങളുത്ട അധറികോരതെറില�ക്കുളള കടന്നു
കയറ്മോയറി ചറിത്രീകരറിക്കുവോന് സോധ്യതയുണ്്.
സതുംസ്ോനങ്ങള്ക്ക് സ്ീകരറിക്കോവുന്ന മോതൃകോ
-മോര്ഗ്ഗനറിര്ലദേശങ്ങള് എന്ന നറി�യറി�ോണ് ഇത്
അവതരറിപെറിച്ചത്തങ്കറില്, സതുംസ്ോനങ്ങളുമോയറി
ചര്ച്ചനടതെറി കൂട്ോയ യജ്മോയറി ഇത് നടപെോ
ക്കറിയറിരുന്നുത്വങ്കറില് രോജ്യത്മ്ോടുതും സ്ോയറിയോ
യറി നറി�നറില്കന്ന വറികസനആസൂത്രണ പ്രക്രറിയ
യോയറി ഇത് മോറോനുളള സോധ്യത ഇലപെോഴലതെ
തറിലനക്കോള് ഏത്റയോകുമോയറിരുന്നു.

പ്രളയമോ�റിന്യതും പ്രശ്നമല്ല

ലക

ക്ീൻ ലകരള ക്നറിയുണ്്

രളതും അഭറിമുഖീകരറിച്ച മഴത്ക്കടു
തറിയുതും പ്രളയവുതും മൂ�തും സതുംസ്ോ
നതെ് വ്യോപകമോയറി വീടുകളുതും സ്ോപ
നങ്ങളുതും ത്പോതുസ്�ങ്ങളുതും ത്വള്ളവുതും
ത്ചളറിയുതും മോ�റിന്യവുതും കയററി വോസ
ലയോഗ്യവുതും ഉപലയോഗലയോഗ്യവുമല്ലോ
തെതോയറി മോററിയറിരുന്നു. ഇതെരതെറിൽ
പ്രളയബോധറിത പ്രലദശങ്ങളറിത്� ശുചീ
കരണതും വ�റിത്യോരു ത്വല്ലുവറിളറി ഉയർ
ത്ന്ന ഒന്നോയറിരുന്നു. ശുചീകരണ
തെറിത്റെ ഭോഗമോയറി പുറന്തള്ളത്പെടുന്ന
അദജവമോ�റിന്യങ്ങൾ
ലശഖരറിച്ച്
സതുംസ്ക്കരറിക്കുക എന്ന ഉതെരവോദറി
തെമോണ് തലദേശസ്യതുംഭരണ വകുപെറി
ത്റെ കീഴറിൽ പ്രവർതെറിക്കുന്ന ക്ീൻ
ലകരള ക്നറിത്യ ഏൽപെറിച്ചറിരുന്നത്.
പ്രളയബോധറിത പ്രലദശങ്ങളറിത്�
അദജവമോ�റിന്യ ലശഖരണതെറിനോ
യറി കൃത്യമോയ പ്ലോൻ ഉണ്ോക്കറിയോണ്
ക്നറി പ്രവർതെറിച്ചത്. ഇപ്രകോരതും
ലശഖരറിക്കുന്ന മോ�റിന്യങ്ങൾ പുന:ചതും
ക്രമണതെറിലനോ, സതുംസ്ക്കരണതെറി
ലനോ ആയറി ഉപലയോഗറിക്കുക എന്നതോ
യറിരുന്നു ഉലദേശ്യതും. ഇതറിനോയറി പ്രളയ
ബോധറിത പ്രലദശങ്ങളറിത്� ക്യോമ്പുക
ളറിൽ ഉണ്ോയറിരുന്ന അദജവമോ�റിന്യ
ങ്ങൾ ലശഖരറിക്കുക എന്ന പ്രവൃതെറി
യോണ് ആദ്യതും നടപെറി�ോക്കറിയത്.
രണ്ോതും �ട്മോയറി ശുചീകരണ പ്രക്രറി
യയറിലൂത്ട പുറന്തള്ളത്പെടുന്ന അദജവ
മോ�റിന്യങ്ങൾ ലശഖരറിക്കുക എന്ന പ്രവൃ
തെറിയുതും ഏത്റ്ടുത്. ലശഖരറിക്കുന്ന
അദജവമോ�റിന്യങ്ങൾ അതോത് തലദേ
ശസ്യതുംഭരണ പ്രലദശങ്ങളറിത്� ഒലന്നോ
രലണ്ോ സ്�തെ് സൂക്ഷറിക്കോൻ നറിർ
ലദേശതും നൽകറിയറിരുന്നു. ഇവറിത്ടനറിന്നുതും
ലശഖരറിക്കുന്ന അദജവമോ�റിന്യങ്ങൾ
ജറില്ലകളറിൽ ജറില്ലോഭരണകൂടതും ഏർപെോടു
ത്ചയ്തുതന്ന സ്�ങ്ങളറിൽ എതെറിച്ച്
തരതുംതറിരറിച്ച് പുനഃചതുംക്രമണതെറിലനോ,
സതുംസ്ക്കരണതെറിലനോ ആയറി മോറ്ക
എന്ന രീതറിയറി�ോയറിരുന്നു ക്നറിയു
ത്ട പ്രവർതെനതും. പ്രധോനമോയുതും പ്ലോസ്ററി
ക്, കുപെറി, റബ്ബർ, ചറില്ലുകുപെറികൾ,
റക്സറിൻ, തുണറി, ത്മതെ, ത�യറിണ

എന്നറിവയോയറിരുന്നു ലശഖരറിക്കുന്ന
മോ�റിന്യങ്ങളറിൽ ഉൾത്പെട്റിരുന്നത്.
ഇത്രയുതും ശ്രമകരമോയ ഒരു പ്രവൃ
തെറി സമയബന്റിതമോയറി പൂർതെറി
യോക്കുന്നതറിന് ലകരള സ്ക്രോപെ് മർ
ച്ചറെ് അലസോസറിലയ്ത്ന കൂടോത്ത
മോ�റിന്യസതുംസ്ക്കരണ ലമഖ�യറിൽ
പ്രവർതെറിക്കുന്നതുതും ഹരറിതലകരളോ
മറി്ൻ ഹരറിതസഹോയ സ്ോപന
ങ്ങളോയറി ത്തത്രത്ഞ്ടുതെറിട്ടുള്ളതു
മോയ ഗ്രീൻലവതുംസ് എലക്കോ ത്സോലൂ
്ൻ, ക്രറിസ്് ലഗ്ോബൽ ല്ലഡഴ്സ്,
നറിറവ് സീലറോ ലവസ്റ് മോലനജ്ത്മറെ്
എന്നീ ഏജൻസറികളുത്ട സഹകര
ണവുതും പ്രലയോജനത്പെടുതെറിയറിട്ടുണ്്.
ശുചറിത്മറി്ൻ, ഹരറിതലകരളതും മറി്ൻ,
ജറില്ല ഭരണകൂടതും എന്നറിവരുത്ട സഹക
രണവുതും പങ്കോളറിതെവുതും വളത്ര പ്രധോ
ന്യതും അർഹറിക്കുന്നതോണ്. 2018
ഒല്ോബര് 2 ത്� കണക്കനുസരറിച്ച്
പതറിനോയറിരതും ടൺ മോ�റിന്യതും പ്രളയ
ബോധറിത പ്രലദശങ്ങളോയ പതെനതും
തറിട്, ലകോട്യതും, ആ�പ്ഴ, എറണോ
കുളതും, തൃശ്ശൂർ, പോ�ക്കോട്, മ�പ്റതും,
ലകോഴറിലക്കോട്, വയനോട് എന്നീ ജറി
ല്ലകളറിൽ നറിന്നുതും ലശഖരറിച്ചറിട്ടുണ്്.

അലജവ മാലിേ് റശഖരണം
ജറില്ല
ലശഖരറിച്ചത്
(ടണ)

പതെനതുംതറിട്
ലകോട്യതും
ആ�പ്ഴ
എറണോകുളതും
തൃശൂര്
ലകോഴറിലക്കോട്
വയനോട്
മ�പ്റതും
പോ�ക്കോട്
ആലക

1650.5
249.64
973.94
2496.48
3177.127
260.019
627.515
172.33
28.36
9635.911

പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ഒക്ചാബര് 2018
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പ്രതീക്ഷറിതമോയുണ്ോയ
പ്രളയതെറില്
ലകരളതെറിത്� മൃഗസതുംരക്ഷണ ലമഖ�യ്ക
ണ്ോയത് 172 ലകോടറി രൂപയുത്ട നഷ്മോണ്. പ്ര
ളയത്ക്കടുതറി മൂ�തും പക്ഷറി മൃഗോദറികള്ക്കുതും അനു
ബന് സ്ോവര ജതുംഗമ വസ്തുവകകള്ക്കുതും
കനതെ നഷ്മോണ് സതുംസ്ോനതെ് ഉണ്ോയറിട്ടുള
ളത്. പ്രളയത്ക്കടുതറിയറില് നറിന്നുതും രക്ഷത്പെട്
മൃഗങ്ങള്ക്ക് മൃഗസതുംരക്ഷണ വകുപെ് പഞ്ോയ
തെടറിസ്ോനതെറില് ക്യോമ്പുകള് സതും�ടറിപെറിച്ച്
തീറ്, വലയ്കോല്, ആവശ്യമോയ ചറികറിത്സ
എന്നറിവ നല്കുകയുണ്ോയറി.
ദുരന്ത നറിവോരണതെറിത്റെ ആദ്യ�ട്തെറിത്�
രക്ഷത്പെടുതെല് കഴറിഞ്് പുനരധറിവോസതെറി
ല�ക്ക് നീങ്ങറിത്ക്കോണ്റിരറിക്കുകയോണ് നോമറിലപെോ
ള്. അതറിത്റെ ആദ്യ പടറിയോണ് പുനസ്ോപനതും
അഥവോ റീത്സറ്റില്ത്മറെ്. ഉല്ോദലനോപോദറിക
ളോയ പക്ഷറിമൃഗോദറികള് നഷ്ത്പെട് കര്്കര്ക്ക്
അടറിയന്തരമോയറി അവ പുനസ്ോപറിച്ചു നല്ലക
ണ്ത് അനറിവോര്യമോണ്. മൃഗസതുംരക്ഷണലമഖ�
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യുത്ട ശക്തമോയ സോന്നറിധ്യതും ലകരളതെറിത്�
വറിലകന്ദീകൃത ആസൂത്രണ പ്രസ്ോനതെറിത്റെ
മുഖമുദ്രയോണ്. അതുത്കോണ്് തത്ന്ന ത്രറിത�
പഞ്ോയത്കളുത്ട ആസൂത്രണ പ്രക്രറിയയറില്
പ്രളയബോധറിതരുത്ട ഉല്ോദലനോപോദറികള് പുന
സ്ോപറിക്കുന്നതറിന് ഗണ്യമോയ പ്രധോന്യതും
നല്ലകണ്തുണ്്. പോല്, മുട്, മോതുംസതും എന്നറിവ
യുത്ട പ്രോലദശറിക ഉല്പോദനതും വര്ദ്ധറിപെറിക്കോനുതും
അതുവഴറി ദോരറിദ്ര്യ നറിര്മ്മോര്ജ്ജനതും �ക്ഷ്യമറിടുന്ന
രീതറിയറിലളള പദ്ധതറികള് ഈ പ്രലദശങ്ങളറില്
ഉണ്ോകണതും. സ്�പരമോയ ആസൂത്രണലതെോ
ത്ടോപെതും കര്്ക കൂട്ോയ്മയ്കതും ഈ സതുംരതുംഭങ്ങളറില്
പ്രോധോന്യമുണ്്. തലദേശസ്യതുംഭരണ സ്ോപന
ങ്ങള് അതോത് പ്രലദശത്തെ പ്രളയബോധറിതരുത്ട
കണത്ക്കടുപെ് നടതെറി അതറിത്റെ അടറിസ്ോന
തെറിലളള പദ്ധതറികള് രൂപീകരറിക്കകയോണ്
നറി�വറില് അഭറികോമ്യതും.
പക്ഷറി മൃഗോദറികള് നഷ്ത്പെട്തുലപോത്� പ്രള
യതെറില് രക്ഷത്പെട് മൃഗങ്ങളുത്ട പരറിപോ�നവുതും

അനറിവോര്യമോയ ഒന്നോണ്. സതുംസ്ോനത്തെ
കന്നുകോ�റി സ്തെറിത്റെ ഒരു ശതമോനതെറിനോ
ണ് പ്രളയതെറില് ജീവഹോനറി സതുംഭവറിച്ചത്.
എന്നോല് ലശ്റിക്കുന്നവ ഉല്ോദനലശ്റി നഷ്
ത്പെട് അവസ്യറി�ോണ്. അവയ്ക് നല്കോനോ
യറി തീറ്യുതും വലയ്കോലതും പ� സ്�ങ്ങളറിലതും �ഭ്യ
മല്ലതോനുതും. അതറിനോല് നറി�വറിലളള ഉരുക്കളുത്ട
സതുംരക്ഷണവുതും പുനരധറിവോസതെറിത്റെ അവറിഭോ
ജ്യ�ടകമോണ്. അവയ്ക് ആവശ്യമോയ തീറ്,
പച്ചപ്ല്, ധോതു�വണ മറിശ്രറിതതും എന്നറിവ

നല്കറി അവയുത്ട ഉത്പോദനക്ഷമത വീത്ണ്ടു
ക്കോന് ഒട്ടുതും ദവകറികൂടോ. അതറിനു ലവണ്റി �
സ്കോ� പദ്ധതറികള് ആവറിഷ്കരറിലക്കണ്ത്
അനറിവോര്യമോണ്. പ്രളയബോധറിത പ്രലദശതെ്
ഉരുക്കള്ക്ക് അവയുത്ട നറി�വറിലളള ഉത്പോദ
നലശ്റി പരറിഗണറിക്കോത്ത തീറ് നല്കോനുളള
പദ്ധതറികളോണ് ലവണ്ത്. വറിവറിധ വകുപ്കള്
നടപെറി�ോക്കുന്ന കന്നുകുട്റി പരറിപോ�ന പദ്ധതറി,
കറവ പശുക്കളുത്ട തീറ് വറിതരണ പദ്ധതറി,
ഇന്്്റന്സ് പദ്ധതറി, മുട്ലക്കോഴറി വറിതരണതും
എന്നറിവത്യല്ലോതും ഏലകോപറിപെറിച്ച് മൃഗസതുംര
ക്ഷണ ലമഖ�യുത്ട സമഗ്രമുലന്നറ്തെറിനോയറി
നടപെറി�ോക്കണതും.
പ്രളയബോധറിത പ്രലദശങ്ങളറില് സഹക
രണ സ്ോപനങ്ങള്ക്ക് കോര്യമോയ ഇടത്പടല്
ഈ രതുംഗതെ് നടതെോന് കഴറിയുതും. മൃഗസതുംര
ക്ഷണ ലമഖ�യറില് ഒന്നു/രണ്ടു വര്്ലതെക്ക്
പ�റിശ രഹറിത വോ് നല്കറിയോന് മോത്രതും
കര്്കര്ക്ക് ഒരു പുതെന് ഉണര്വ് നല്കോന്

കഴറിയുതും. കുടുതുംബശ്രീയുത്ട ഇടത്പട�റിനുതും ഈ
സമയതെ് കോര്യമോയ മോറ്ങ്ങള് വരുതെോന്
കഴറിയുതും. ഉത്പോദന ലമഖ�യറില�ക്ക് കുടുതുംബ
ശ്രീയുമോയറി ലചര്ന്ന് പദ്ധതറികള് ആവറിഷ്കരറിക്കു
കയോത്ണങ്കറില് സ്ത്രീകളുത്ട വരുമോന വര്ദ്ധനവുതും
ത്തോഴറില്സോദ്ധ്യതയുതും കോര്യമോയറി വര്ദ്ധറിക്കുതും.
അലതോത്ടോപെതും പ്രളയബോധറിത പ്രലദശങ്ങ
ളറിത്� നറിരവധറി മൃഗോശുപത്രറികള്ക്കുതും ക്ഷീര
സതും�ങ്ങള്ക്കുതും കോര്യമോയ ലകടുപോടുകള് സതും
ഭവറിച്ചറിട്ടുണ്്. ഈ സ്ോപനങ്ങളുത്ട അടറിസ്ോന
സൗകര്യതും ത്മച്ചത്പെടുത്ന്നതറിനുതും ലസവനസൗ
കര്യങ്ങള് വറിപു�ത്പെടുത്ന്നതറിനുമുളള പദ്ധതറി
കളുതും ഉണ്ോലകണ്തുണ്്.
ത്രറിത� പഞ്ോയത്കളുത്ട സമഗ്രമോയ ഇട
ത്പട�റിലൂത്ട പ്രളയബോധറിത പ്രലദശതെ് മൃഗ
സതുംരക്ഷണ ലമഖ�യറില് പുതെനുണര്�തും പുനര
ധറിവോസവുതും സോധ്യമോക്കോന് കഴറിയുതും.
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വറിചോരറിതമോയ മഹോപ്രളയതെറിനുലശ്തും
അതറിജീവനതെറിത്റെ
പോതയറി�ോണ്
കോർ്റിക ലകരളതും. സതുംസ്ോനത്മോന്നോത്ക പറി
ടറിച്ചു�ച്ച ത്വള്ളത്പെോക്കതും തീരോതെ നഷ്ങ്ങളോണ്
ജനങ്ങൾക്കുതും സമൂഹതെറിനുമോത്ക വരുതെറിവച്ചറി
ട്ടുള്ളത്. എന്നറിരുന്നോലതും ചറിരസ്ോയറിയോയ
നമ്മുത്ട കോർ്റിക വറിളകത്ളയുതും ഹരറിതമുലന്നറ്
തെറിലൂത്ട ലനടറിത്യടുതെ കോർ്റിക സതുംസ്കൃതറി
ത്യയുതും നമുക്ക് തറിരറിച്ചു പറിടറിലച്ച മതറിയോകൂ.
അതറിനുള്ള യത്നതെറി�ോണ് നോതും ഓലരോരുതെ
രുതും.
5622 ലകോടറി രൂപയുത്ട പ്രോഥമറിക നഷ്മോ
ണ് കോർ്റിക ലമഖ�യറിൽ കണക്കോക്കത്പെട്റിട്ടു
ള്ളത്. ഏകലദശതും 4 �ക്ഷതും കർ്കരുത്ട
147017 ത്ഹ്ലറോളതും വരുന്ന കൃ്റിയറിടമോണ്
നശറിച്ചുലപോയറിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതറിയുത്ട തോണ്ഡവതും
ഏറ്വുതും കൂടുതൽ നോശതും വറിതച്ചത് ഇടുക്കറി ജറില്ല
യറി�ോണ്. പ� സ്�ങ്ങളറിലതും കൃ്റിഭൂമറി തത്ന്ന
എവറിത്ടയോയറിരുന്നുത്വന്ന് തറിരറിച്ചററിയോൻ പറ്ോ
തെ സ്റിതറിവറിലശ്മോണ് ഇവറിത്ടയുള്ളത്.
ഇരുന്നൂററി�ധറികതും സ്�ങ്ങളറിൽ ഉരുൾത്പോട്
ലതും മണ്ണറിടറിച്ചറിലമുണ്ോയതോണ് ജറില്ലയറിൽ നഷ്
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തെറിത്റെ വ്യോപ്റി വർദ്ധറിക്കുവോൻ ഇടയോക്കറിയ
ത്. ആത്ക നഷ്തെറിൽ 4230 ലകോടറിയുത്ട
നോശനഷ്തും ഇടുക്കറിയറിൽ മോത്രമോയറി ററിലപെോർട്്
ത്ചയ്റിട്ടുണ്്. 70000 ത്ഹ്ററി�ധറികതും സ്�തെ്
ജറില്ലയറിൽ
കൃ്റിനോശതും സതുംഭവറിച്ചറിട്ടുണ്്.
ഇതറിൽ മൂന്നറിത്�ോന്നുതും ഏ�കൃ്റി ത്ചയ് സ്�
ങ്ങളോണ്.
രണ്ോമത് ഏറ്വുതും കൂടുതൽ നോശനഷ്തും ലര
ഖത്പെടുതെറിയറിട്ടുള്ളത് ആ�പ്ഴയറി�ോണ്, 370
ലകോടറിയുത്ട നോശനഷ്തും. അതറിൽ ഭൂരറിഭോഗവുതും
ത്നൽകൃ്റി ലമഖ�യറി�ോണ്. ഇതെരതെറിൽ
ഓലരോ ജറില്ലയറിത്�യുതും പ്രധോന കോർ്റിക ലമഖ
�കത്ളല്ലോതും തത്ന്ന തകർച്ച ലനരറിടുകയുണ്ോയറി.
ത്പരുമയോർജ്ജറിച്ച കുരുമുളക് കൃ്റി അപെോത്ട
നശറിച്ച അവസ്യറി�ോണ്. 51210 ത്ഹ്ർ കുരു
മുളക് കൃ്റിയോണ് പ�യറിടങ്ങളറി�ോയറി നശറിച്ച
ത്. ഏകലദശതും 3975 ലകോടറിയുത്ട നോശനഷ്തും
ഈ ഇനതെറിൽ മോത്രതും കണക്കോക്കത്പെട്റിട്ടുണ്്.
അതുലപോത്�തത്ന്ന വോഴകൃ്റിയുതും. 600
ലകോടറിയുത്ട നോശനഷ്തും വോഴകർ്കർക്കുണ്ോ
യറിട്ടുണ്്. വറിവറിധ ജറില്ലകൾ തറിരറിച്ചുള്ള നോശന
ഷ്തെറിത്റെ കണക്ക് പട്റികയറില് ത്കോടുതെറിരറി

ക്കുന്നു.
സതുംസ്ോനതെോത്ക
ത്നൽകൃ്റിയറിൽ
28000 ത്ഹ്ർ സ്�തെോണ് നോശനഷ്തും
ഉണ്ോയറിട്ടുള്ളത്. ആ�പ്ഴ, ലകോട്യതും, പതെ
നതുംതറിട്, പോ�ക്കോട്, തൃശൂർ ജറില്ലകളറിത്� ത്നൽ
കൃ്റിത്യ പ്രളയതും സോരമോയറി ബോധറിക്കുകയുതും
പതറിനോയറിരക്കണക്കറിന് ത്ഹ്ററിത്� വറിരറിപ്പൂ
കൃ്റി പൂർണ്ണമോയുതും നശറിക്കുകയുതും ത്ചയ്തു. പോ�
ക്കോട്, ആ�പ്ഴ ജറില്ലയറിത്� കുട്നോട്,
തൃശൂരറിത്� ലകോൾ നറി�ങ്ങൾ എന്നറിവറിടങ്ങളറി
ത്� പോടലശഖരങ്ങളുത്ട തകർച്ച അതീവ ഗുരു
തരമോയറിരുന്നു. പ� സ്�ങ്ങളറിലതും പോടലശഖ
രങ്ങൾ ത്ചളറിയുതും മണ്തും ത്കോണ്് നറിറഞ്ഞു.
തുടർച്ചയോയറി ത്വള്ളതും ത്കട്റിനറിന്നത് പുതുതോയറി
ഇറക്കറിയ കൃ്റി പൂർണ്ണമോയുതും നശറിക്കുന്നതറിന്
കോരണമോയറി. തരറിശുനറി�ങ്ങൾ പരമോവധറി
കതറിരണറിയറിച്ചുത്കോണ്് സതുംസ്ോന സർക്കോർ
ത്നൽകൃ്റിയറിൽ നടതെറിയ മുലന്നറ്തെറിന്
കനതെ തറിരറിച്ചടറിയോണ് പ്രളയതും സൃഷ്റിച്ചത്.
പ്രളയതും കർ്കരുത്ട ജീവനുതും സ്തെറിനുതും
കനതെ നോശനഷ്തും സൃഷ്റിച്ചുത്വങ്കറിലതും ചറിര
സ്ോയറിയോയ നമ്മുത്ട വറിളകത്ളയുതും കോർ്റിക
സതുംസ്കൃതറിത്യയുതും തറിരറിച്ചുപറിടറിലക്കണ്ത് നറി
�നറില്റിത്റെ തത്ന്ന ആവശ്യമോണ്. അതുത്കോ
ണ്ടുതത്ന്ന കോർ്റിക ലമഖ�യുത്ട പുനരുദ്ധോര
ണതെറിനു ലവണ് നടപടറികൾ എത്രയുതും
ത്പത്ട്ന്ന് ദകത്ക്കോള്വോനോയറിരുന്നു കൃ്റിവ
കുപെറിത്റെയുതും സർക്കോരറിത്റെയുതും തീരുമോനതും. കൃ
്റിവകുപ്തും കൃ്റിവകുപെ് മന്ത്രറി അഡ്.വറി.എസ്.
സുനറില് കുമോര് മുന്നറിൽ നറിന്ന് തത്ന്ന കൃ്റി
ക്കോർക്ക് ലവണ് സഹോയങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ോ
യറി. തോത്ക്കോ�റിക ബണ്ടുകളുത്ട നറിർമ്മോണതും,
കൃ്റിലതെോട്ങ്ങളുത്ട ശുചീകരണതും, സസ്യസതും
രക്ഷണ മോർഗങ്ങൾ എന്നറിവ നടപെറി�ോക്കുന്ന
തറിൽ കൃ്റി ഉലദ്യോഗസ്രുതും ഗലവ്കരുതും
കർ്കർത്ക്കോപെതും പങ്കോളറികളോവുകയോയറിരു
ന്നു. ജറില്ലകൾ ലതോറുതും ക്യോമ്പുകൾ സതും�ടറിപെറി
ക്കുകയുതും കർ്കർക്ക് ലവണ് മോർഗ്ഗനറിർലദേശ
ങ്ങൾ നൽകുകയുതും ത്ചയ്തു.
കോർ്റിക ലമഖ�യറിത്� പ� പദ്ധതറികളറി
ലതും മോനദണ്ഡങ്ങളറിൽ അനുവദനീയമോയ ഇള
വുകൾ വരുത്കയുണ്ോയറി. കൃ്റിത്യ വീത്ണ്
ടുക്കുന്നതറിനോയുള്ള പുനരുജ്ജീവന നടപടറികൾ
പ്രളയോനന്തരതും അതറിലവഗതും തത്ന്ന ആരതുംഭറിച്ചു.
തകർന്ന നൂറ്റിഅൻപതറിനടുതെ് ബണ്ടുകളുത്ട
പുനർനറിർമ്മോണതെറിനോയറി 20 ശതമോനതും തുക
അഡ്ോൻസോയറി പോടലശഖര സമറിതറികൾക്ക്
നൽകറിയറിട്ടുണ്്. 25 �ക്ഷതും രൂപ വത്രയുള്ള
നറിർമ്മോണ പ്രവൃതെറികൾക്ക് ഇതെവണലതെ
ക്ക് മോത്രതും ഇ-ത്ടൻഡർ നടപടറികൾ ഒഴറിവോക്കറി

അനുമതറിയുതും നൽകറി. പ്റിതുംഗ് സബ്സറിഡറി
വ്യവസ്കൾ കൂടുതൽ ഉദോരമോക്കറിയറിട്ടുണ്്. കൃ
്റിയറിറക്കുന്ന സ്�തെറിത്റെ വറിസ്ീർണതും കണ
ക്കോക്കറി പ്റിതുംഗ് സബ്സറിഡറി നൽകുന്നതറിനുതും
തൽസീസണറിത്� കൃ്റിക്ക് പ്റിതുംഗ് സബ്സറി
ഡറി നൽകുന്നതറിനുതും അനുമതറി നൽകറിത്ക്കോണ്്
ഉതെരവറിറക്കറിയറിട്ടുണ്്. പുതറിയ ത്നൽവറിതെ്
കൃ്റിനോശതും സതുംഭവറിച്ച സ്�തെ് വറിതരണതും
ത്ചയ്ോൻ നടപടറി എടുക്കുകയുതും ത്ചയ്തു. PMKSY
പദ്ധതറിപ്രകോരതും ഏകലദശതും 13500 പമ്പുത്സറ്
കൾ കർ്കർക്ക് 50 ശതമോനതും സബ്സറിഡറി
നറിരക്കറിൽ വറിതരണതും ത്ചയ്യുന്നതറിനുതും (പരമോവ
ധറി 15000 രൂപ) നടപടറിത്യടുതെറിട്ടുണ്്. കൃ്റിവ
കുപെറിത്റെ സത്രമോയ ഇടത്പടലകളറിലൂത്ട അതറി
ജീവനതും അതറിലവഗതും പുലരോഗമറിക്കുന്നുണ്്
എന്നത് പ�പ്രലദശങ്ങളറിലതും ആശ്ോസതും പകരു
ന്നുണ്്. മറ് പ്രലദശങ്ങളറിത്� ത്വള്ളമറിറങ്ങറിയറിട്ടുതും
ത്വള്ളതും വറ്ോതറിരുന്ന കുട്നോട് പ്രലദശത്തെ
ത്വള്ളതും വറ്റിക്കോൻ സൗദറി അലറബ്യയറിൽ നറിന്നുതും
75 മുതൽ 100 HP ലശ്റിയുള്ള പമ്പുത്സറ്കൾ
വരുതെറി പ്രവർതെറിപെറിക്കുക യുണ്ോയറി. വയനോ
ട്റിൽ ഇതറിനകതും തത്ന്ന കൃ്റിനശറിച്ച ഭൂരറിഭോഗതും
സ്�ങ്ങളറിലതും രണ്ോമത് വറിതയുതും നടന്നുകഴറി
ഞ്ഞു. 35000 ത്ഹ്ററിൽ പുഞ്കൃ്റി വ്യോപറിപെറി
ച്ച് ഇലപെോഴുള്ള കുറവ് നറികത്വോനോണ് കൃ്റിവ
കുപെ് ശ്രമറിക്കുന്നത്.
സമോനമോയ നടപടറികളോണ് മറ് കോർ്റിക
വറിളകളുത്ട പുനരുദ്ധോരണതെറിന് നടപെറി�ോക്കോ
നോയറി കൃ്റിവകുപെ് തീരുമോനറിച്ചറിട്ടുള്ളത്.
പുതുതോയറി കൃ്റി ഇറക്കുന്നതറിനു ലവണ് വറിതെ്,
നടീൽവസ്തുക്കൾ, ദജവവളതും ഉൾത്പെത്ടയുള്ളവ
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കർ്കർക്ക് നൽകുന്നതോയറിരറിക്കുതും. പച്ചക്കററി
കൃ്റിയുത്ട കോര്യതെറിൽ കഴറിഞ് വർ്തും
സതുംസ്ോനതും ഏത്റ മുലന്നറ്തും നടതെറിയറിരുന്നു.
അത് എത്രയുതും ത്പത്ട്ന്ന് തറിരറിച്ചു പറിടറിക്കണത്മ
ന്ന ഉലദേശമോണ് വകുപെറിനുള്ളത്. ഓണതെറിത്നോ
രു മുറതും പച്ചക്കററി പദ്ധതറി നടപെറി�ോക്കറിയ അലത
മോതൃകയറിൽ തത്ന്ന എല്ലോ കുടുതുംബങ്ങൾക്കുമോ
വശ്യമോയ വറിത്പോക്കറ്കൾ, പച്ചക്കററിദതെ
കൾ എന്നറിവ വീണ്ടുതും സൗജന്യമോയറി നൽകുന്ന
തറിന് വകുപെ് തീരുമോനറിച്ചറിട്ടുണ്്. പതറിനോയറിരതും
ലഗ്രോബോഗ് യൂണറിറ്കളുതും നഗരപ്രലദശങ്ങളറിൽ
വറിതരണതും ത്ചയ്യുതും. ക്സ്ററടറിസ്ോനതെറിലള്ള പച്ച
ക്കററികൃ്റി വ്യോപനതെറിന് കൂടുതൽ സഹോയതും
നൽകുവോനുതും ഉലദേശറിക്കുന്നുണ്്.
പ്രളയോനന്തരതും മണ്ണറിത്റെ സ്ഭോവതെറില
ണ്ോയ മോറ്തും പഠറിക്കുന്നതറിനുതും വറിദഗ്ദ്ധ ഉപലദശതും
കർ്കർക്കു നൽകുന്നതറിനുമോയറി കോർ്റികസർ
വക�ോശോ�, ഗലവ്ണ സ്ോപനങ്ങൾ എന്നറി
വറിടങ്ങളറിത്� ശോസ്ത്രജ്ത്ര ഉൾത്പെടുതെറി ഒരു
ലകോർ കമ്മറിറ്റി രൂപീകരറിക്കുകയുതും മോർഗ്ഗനറിർലദേ
ശങ്ങൾ വറിവറിധ മോദ്ധ്യമങ്ങൾ മുലഖന കർ്കരറി
ത്�തെറിക്കുകയുതും ത്ചയ്ോൻ കഴറിഞ്റിട്ടുണ്്. കൃ്റി
ഓഫീസർമോരുത്ട ലനതൃത്തെറിൽ വറിദഗ്ദ്ധത്ര
ഉൾത്പെടുതെറിത്ക്കോണ്് പുനർജ്ജനറി എന്ന കർ്
കസ്ർക്ക പരറിപോടറി വറിവറിധ ജറില്ലകളറിൽ സതും
�ടറിപെറിക്കുവോൻ കഴറിഞ്ത് വളത്ര ഫ�പ്രദമോ
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യറിരുന്നു. ഇതറിത്റെ തുടർ പ്രവർതെനങ്ങൾ
ഇലപെോഴുതും നടന്നുവരുന്നുണ്്.
നോടറിത്റെ സുരക്ഷത്യ മുൻനറിർതെറി പ്രകൃതറി
ക്ക് ഇണങ്ങറിയ വറികസനപ്രവർതെനങ്ങൾക്കോ
ണ് മുൻഗണന നൽലകണ്ത്തന്ന തറിരറിച്ചററിവ്
നമ്മളറിലണ്ോയറിരറിക്കുകയോണ്. കോ�ോവസ്ോ
വ്യതറിയോനത്തെക്കുററിച്ചുതും ദൂ്്യഫ�ങ്ങത്ളക്കുററി
ച്ചുതും പതറിറ്ോണ്ടുകളോയറി നമ്മൾ ചർച്ചത്ചയ്യുന്നു.
ല�ോകരോഷ്ട്രങ്ങൾ ഇനറിയുതും ഒരു സമവോയതെറിത്�
ലതെണ്റിയറിരറിക്കുന്നു. പരറിസ്റിതറി ല�ോ� ലമഖ
�കളറിൽ ഇനറിമുതൽ ശോസ്ത്രീയമോയറിട്ടുള്ള
കൃ്റിമുറ സമ്പ്രദോയങ്ങളോയറിരറിക്കുതും നടപെറി�ോ
ക്കുക. ഈ ലമഖ�കളറിൽ ബഹുവറിളകൃ്റി സമ്പ്ര
ദോയതും ലപ്രോത്സോഹറിപെക്കുവോനോണ് കൃ്റിവകുപെ്
ഉലദേശറിക്കുന്നത്. നറിർമ്മോണ പ്രവൃതെറികത്ളല്ലോതും
തത്ന്ന പ്രോലദശറികമോയറി �ഭ്യമോയുള്ള വസ്തുക്കൾ
ഉപലയോഗറിച്ച് �ളറിതമോയ രീതറിയറി�ോയറിരറിക്കുതും.
പര്രോഗത കോർ്റികവറിളകൾ തറിരറിത്കത്ക്കോ
ണ്ടുവരോനുള്ള പദ്ധതറികളുതും കൃ്റിവകുപെ് തയ്ോറോ
ക്കറിയറിട്ടുണ്്. ഇടുക്കറി, കുട്നോട് ലകന്ദീകരറിച്ച്
പ്രലത്യക കോർ്റിക പോലക്കജുകൾ നടപെറി�ോക്കു
വോനുതും കൃ്റിവകുപെ് ഉലദേശറിക്കുന്നുണ്്. കുട്നോട്
പോലക്കജറിത്റെ രണ്ോതും �ട്തും കൃ്റിയ്ക പ്രോമുഖ്യതും
നൽകറിത്ക്കോണ്ടുള്ള പ്രവർതെനങ്ങള് നടത്വോ
നോയറിട്ോണ് ഉലദേശറിച്ചറിട്ടുള്ളത്.
ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴറിവോക്കോനുള്ള മോർഗ്ഗങ്ങൾ

പ്രളയലകേടുതിയിലല കൃഷിോശം (2018 ത്സപ്റ്തുംബര് 26 വത്രയുള്ള കണക്ക്)
ജറില്ല

ബോധറിത പ്രലദശതും ബോധറിച്ച കര്്കര് കണക്കോക്കറിയ
(ത്ഹ്ററില്)
(എണ്ണതും)
നഷ്തും (രൂപയറില്)

തറിരുവനന്തപുരതും
ത്കോല്ലതും
ആ�പ്ഴ
പതെനതുംതറിട്
ലകോട്യതും
ഇടുക്കറി
എറണോകുളതും
തൃശ്ശൂര്
പോ�ക്കോട്
മ�പ്റതും
ലകോഴറിലക്കോട്
വയനോട്
കണ്ണൂര്
കോസര്ലഗോഡ്

1699.69

13487

7843,74,151

869.73

9112

2341,80,559

12095.55

78733

37024,31,000

12085.05

59555

13841,91,820

7170.71

41267

12203,91,372

73732.43

41327

423000,46,020

1296.66

8112

3727,85,580

4767.31

22740

13733,90,693

6250.43

17376

11166,81,799

5567.15

28577

20969,22,843

627.04

4746

1550,88,836

19528.20

58100

9664,91,570

1127.57

10527

4199,68,000

199.29

5129

1017,03,500

ആലക

147016.82

398788

562286,47,743

ചറിന്തറിക്കുന്ന ലവളയറിൽ ഇതെരതും ആ�ോതങ്ങൾ
കർ്കർക്കുണ്ോക്കുന്ന നഷ്ങ്ങൾ �ഘൂകരറിക്കു
ന്നതറിനുള്ള മോർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടറി നോതും കണക്കറിത്�ടു
ലക്കണ്തുണ്്. ഏറ്വുതും പ്രധോനമോയ തോണ് വറിള
ഇൻഷുറൻസ്. പ്രകൃതറി ദുരന്തങ്ങൾകോരണതും
കോർ്റികവറിളകൾക്കുണ്ോകുന്ന യഥോർത്ഥ നഷ്
തെറിന് ആനുപോതറികമോയറി നഷ്പരറിഹോരത്ക
പരറി്്കരറിച്ച് സതുംസ്ോന സർക്കോർ വറിള ഇൻ
ഷുറൻസ് പദ്ധതറി പുനരോവറി്്കരറിത്ച്ചങ്കറിലതും
പദ്ധതറിയറിൽ ലചർന്നറിട്ടുള്ള കർ്കരുത്ട എണ്ണതും
വളത്ര കുറവോയറിരുന്നു. കർ്കത്ര കൂടുതൽ
ലബോധവത്കരറിച്ച് മുഴുവൻ ലപത്രയുതും ഇതറിത്റെ
പരറിധറിയറിൽ ഉൾത്പെടുത്വോനോണ് തീരുമോനറി
ച്ചറിരറിക്കുന്നത്.
കൃ്റി പുനരുജ്ജീവനതെറിത്റെ ഭോഗമോയറി
ലകന്ദ-സതുംസ്ോന സർക്കോരുകളുത്ട പദ്ധതറി
വറിഹറിതതെറിൽ നറിന്നുതും 1200 ലകോടറി രൂപയുത്ട
കർമ്മപദ്ധതറികൾ കൃ്റിവകുപെ് തയ്ോറോക്കറിയറി
ട്ടുണ്്. ത്നല്ല്, പഴതും-പച്ചക്കററി എന്നറിവയ്ക് പ്രോധോ
ന്യതും നൽകറിത്ക്കോണ്ടുള്ള പദ്ധതറികളോണറിതറില
ള്ളത്. കുരുമുളക്, വോഴ, ദപനോപെറിൾ, മോവ്
തുടങ്ങറിയ വറിളകളുത്ട പുനരുജ്ജീവനതെറിനോയറി

ഒരു പദ്ധതറി ലകന്ദസർക്കോരറിന് സമർപെറിക്കുക
യുതും നടതെറിപെറിനോയറി 100 ലകോടറി രൂപയുത്ട
അതുംഗീകോരതും
ലനടുകയുതും
ത്ചയ്റിട്ടുണ്്.
സതുംസ്ോന വറിഹറിതമോയുള്ള 100 ലകോടറി
രൂപയുതും ലചർതെ് ആത്ക 200 ലകോടറി രൂപയുത്ട
ഒരു പുനരുദ്ധോരണ പദ്ധതറി ഉടൻ നടപെറി�ോക്കു
വോനുതും വകുപെ് ഉലദേശറിക്കുന്നുണ്്. ലകന്ദോവറി
്്കൃത പദ്ധതറികൾ മു്് നൽകറിയറിരുന്ന
ലതോതറിൽ 90:10 എന്ന അനുപോതതെറില�ോ ഒറ്
തെവണ ഗ്രോറെ് ആലയോ നൽകുന്നതറിന് ആവ
ശ്യത്പെട്റിട്ടുണ്്. അസോധോരണ രീതറിയറിലള്ള
സഹോയഹസ്തും എല്ലോ ലമഖ�കളറിൽ നറിന്നുതും
പ്രതീക്ഷറിക്കുകയുതും ത്ചയ്യുന്നു. ത്വള്ളത്പെോക്ക
സമയതെ് ചരറിത്രപരമോയ പ്രവർതെനതെറിലൂത്ട
മോതൃക കോണറിച്ച ഇവറിടുത്തെ പൗരസമൂഹതും
നവലകരളതെറിത്റെ പുനർ നറിർമ്മോണതെറിനുതും
ദകലകോർക്കുകതത്ന്ന ത്ചയ്യുതും. ഒരു വർ്തെറി
നുള്ളറിൽ തത്ന്ന കോർ്റിക ലകരളതെറിത്റെ
പ്രതോപതും മുൻപുള്ളതറിലനക്കോൾ ഗതുംഭീരമോയറി
തറിരറിച്ചുവരുതെോൻ കഴറിയുത്മന്നു തത്ന്നയോണ്
സർക്കോരറിത്റെയുതും
കൃ്റിവകുപെറിത്റെയുതും
വറിശ്ോസതും.

ഒ വര്ഷത്ി
ിൽ
തെ കചാര്ഷിക
കകരളത്ിെ� പ്രതചാപം
�ൻപു തികനക്ചാൾ
ം ധീരമചായി തിരി വ
ത്ചാൻ ക ി െമ
തെ യചാണത്
സര്ക്ചാരിെ� ം
ഷിവകുപ്ിെ� ം
വിശ�ചാസം
ല�ഖകന് ഫോതും ഇൻഫർലമ
്ൻ ബയൂലറോയറില് കൃ്റി
ഓഫീസറോണ്.
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മാലിന്സംസക്ക്രണ രം ത്ക്
േരുളായി മാതൃേ
അലസോര് വിശാരിയിൽ

മോ

�റിന്യ സതുംസ്രണരതുംഗതെ് അസോധോരണ
മോതൃക സൃഷ്റിച്ചറിരറിക്കുകയോണ് മ�പ്റതും
ജറില്ലയറിത്� കരുളോയറി ഗ്രോമപഞ്ോയതെ്.
കരുളോയറി പഞ്ോയതെറിത്� വീടുകളുതും പരറിസര
വുതും മോ�റിന്യമുക്തമോക്കറിയറിരറിക്കുന്നു. മോ�റിന്യതും
എന്ന ഒന്നറില്ല എന്ന തത്തെറിൽ അധറിഷ്റിതമോ
യറി ക്ീൻ ലകരള പദ്ധതറിയുത്ടയുതും ഹരറിതലകരളതും
മറി്ത്റെയുതും പ്രവർതെനതെറിലൂത്ട ലകരളതും
മുഴുവൻ മോതൃകയോലക്കണ് പഞ്ോയതെോയറി
കരുളോയറി മോററിയറിരറിക്കുന്നു. വീടുകളറിൽ നറിന്നുതും
ഹരറിത കര്മ്മലസന ലശഖരറിക്കുന്ന മോ�റിന്യ
ങ്ങൾ തരതുംതറിരറിച്ച് മറ് വ്യവസോയങ്ങൾക്കുള്ള
അസതും�ത വസ്തുക്കളോക്കറി മോറ്ന്നതോണ് ഈ
പദ്ധതറി. കരുളോയറി പഞ്ോയതെറിൽ മോ�റിന്യമറി
ത്ല്ലന്ന് നോട്ടുകോർതത്ന്ന പറയുന്നു. ഇ-ലവസ്റ്റുകൾ
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തരതുംതറിരറിച്ച് വറിൽക്കുന്നത് എല്ലോവർക്കുതും ഒരു
മൂ�ധനമോണ്. മോ�റിന്യതും വറിറ്കറിട്ടുന്ന കോശുതും സർ
ക്കോർ നറിർലദേശറിക്കുന്ന വയബറി�റിറ്റി ഫണ്ടുതും
ഉത്ണ്ങ്കറിൽ ഏത്തോരു പഞ്ോയതെറിനുതും മുനറിസറി
പെോ�റിറ്റിക്കുതും മോ�റിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമോയുതും സതും
സ്ക്കരറിക്കോൻ കഴറിയുതും.
പഞ്ോയതെറിൽ 15 വോർഡുകളറി�ോയറി
5000ലതെോളതും വീടുകളുണ്്. മോസതെറിൽ 3
ദറിവസതും വീടുകളറിൽ ഹരറിതകർമ്മലസന പ്രവർ
തെകത്രത്തും. പഞ്ോയതെറിത്റെ സഹകരണ
ലതെോത്ട ഓലരോ വീടുകളറിലതും ഓലരോ സഞ്റികൾ
കുടുതുംബശ്രീ വഴറി വറിതരണതും ത്ചയ്തു. ഒരു മോസതും
വീടുകളറിത്� മുഴുവൻ പ്ലോസ്ററിക് അദജവ മോ�റി
ന്യങ്ങൾ ഈ സഞ്റിയറിൽ നറിലക്ഷപറിക്കുന്നു. തു
ടർന്ന് വീടുകളറിൽ നറിന്നുതും കടകളറിൽ നറിന്നുതും

നറിശ്റിത തുക ഈടോക്കറി അദജവ മോ�റിന്യ
ങ്ങൾ ലശഖരറിച്ചു വരുന്നു.
വീടുകളറിൽ നറിന്ന് ലശഖരറിച്ച പ്ലോസ്ററിക്, കു
പെറിച്ചറില്ല്, ബോഗ്, കുട, ത്ചരുപെ് തുടങ്ങറിയ മോ�റി
ന്യങ്ങൾ റീദസക്റിതുംഗറിനോയറി കയറ്റിവറിടുന്നു.
ക്നറികൾ ആവശ്യത്പെടുന്ന രീതറിയറിൽ തരതും
തറിരറിച്ചോണ് റീദസക്കറിൾ ത്ചയ്യുന്നതറിനു ലവണ്റി
കയറ്റി അയ്കന്നത്.
18 വനറിതത്തോഴറി�ോളറികളോണ് കരുളോയറി
പഞ്ോയതെറിലള്ളത്. ഇവർക്ക് മോസതും പതറിനോ
യറിരതും രൂപ വരുമോനവുതും �ഭറിക്കുന്നുണ്്. പ്ലോന്തും
പരറിസരവുതും വൃതെറിയോയറി സൂക്ഷറിക്കുന്നതറിലതും
ഇവരുത്ട പങ്ക് പ്രധോനമോണ്. നറിശ്റിത ഇടലവ
ളകളറിൽ ആലരോഗ്യ പരറിലശോധനയുതും ഇവർക്ക്
നൽകുന്നുണ്്. തുടക്കതെറിൽ ഒരു വോർഡറിൽ
നറിന്ന് 1500 കറില�ോ മോ�റിന്യതുംവത്ര �ഭറിച്ചറിരു
ത്ന്നങ്കറിൽ ഇലപെോഴത് 900 മുതൽ 1000 കറില�ോ
വത്രയോയറി കുറഞ്റിരറിക്കുന്നു.
വോർഡുത�തെറിൽ അദജവമോ�റിന്യലശഖ
രണതെറിനോയറി ശുചറിത്ലസന രൂപീകരറിച്ചറി
ട്ടുണ്്. കൂടോത്ത ദജവമോ�റിന്യതും ഉറവറിടതെറിൽ
സതുംസ്ക്കരറിക്കുന്നതറിനോവശ്യമോയ ലബോധവൽ
ക്കരണ പരറിപോടറികളുതും നടന്നു. മോ�റിന്യതും നറിർ
ബന്മോയുതും ഹരറിതകർമ്മ ലസനയ്ക് ദകമോറുന്ന
തറിത്നപെറ്റിയുതും പ്ലോസ്ററിക് ഉപലയോഗറിച്ചോല
ണ്ോകുന്ന നറിയമ നടപടറികത്ളക്കുററിച്ചുതും ലബോധ
വൽക്കരണ ക്ോസ്സുകളറിൽ വറിശദീകരണതും
നൽകറി. 2017 മുതൽ പദ്ധതറി നടപെോക്കറി വരുന്നു
ണ്്. കരുളോയറി പഞ്ോയതെറിത്ന അനുകരറിച്ച്
ത്തോട്ടുതെ ചോ�റിയോർ പഞ്ോയതെറിലതും പദ്ധതറി
ആരതുംഭറിച്ചറിട്ടുണ്്. കരുളോയറി പഞ്ോയതെറിത്�
ജനങ്ങത്ളല്ലോതും പദ്ധതറിക്ക് പൂർണ്ണ പറിന്തുണ നൽ
കുന്നുണ്്. പഞ്ോയതെറിത്� ഭരണസമറിതറി അതും
ഗങ്ങളുത്ടയുതും ഉലദ്യോഗസ്രുത്ടയുതും പൂർണസഹ
കരണലതെോത്ട പദ്ധതറി നടപെറി�ോക്കുന്നു.

ഹരിതറകരളം - ക്ീന് കരളായി

മ�പ്റതും ജറില്ലയറിൽ നറി�മ്പൂർ തോലൂക്കറിൽ
കറിഴലക്ക അതറിർതെറിയറിൽ പശ്റിമ�ട്തെറിത്റെ

പശ്ാത്ലം

പന്ത്രണ്ോതും പഞ്വൽസര പദ്ധതറിയുത്ട അവസോന വർ്തെറി�ോണ്
മോ�റിന്യസതുംസ്കരണതെറിന് പദ്ധതറി ലവണത്മന്ന് തീരുമോനറിക്കുന്നത്.
പുഴകളുതും ലറോഡുകളുതും ത്പോതുസ്ോപനങ്ങളുതും വീടുകളുതും പരറിസരവുതും
ഓടകളുതും എല്ലോതും മോ�റിന്യങ്ങൾ നറിറഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്യറില�ക്ക്
മോറുകയുതും മോ�റിന്യങ്ങൾ അടറിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഡങ്കറിപെനറി, ചറിക്കുൻഗുനറിയ
തുടങ്ങറി പ�തരതും ലരോഗങ്ങൾ പറിടറിത്പടോൻ കോരണമോവുകയുതും ത്ചയ് സോ
ഹചര്യതെറി�ോണ് കരുളോയറി ഗ്രോമപഞ്ോയതെറിത്� ഇതെരതും മോ�റിന്യങ്ങൾ
ഇല്ലോതോക്കോൻ നടപടറി സ്ീകരറിക്കോൻ തീരുമോനറിച്ചത്. അതറിന് ദജവ
മോ�റിന്യങ്ങൾ ഉറവറിടതെറിൽ തത്ന്ന സതുംസ്കരറിക്കുന്നതറിനുതും അദജവമോ
�റിന്യങ്ങൾ പഞ്ോയതെ് ലശഖരറിച്ച് റീദസക്റിങ് ലകന്ദതെറില�ക്ക് കയറ്റി
അയക്കുന്നതറിനുതും തീരുമോനറിച്ചു.
നറി�മ്പൂർ തോഴ്വരലയോട് ലചർന്ന് കറിടക്കുന്ന ഒരു
മ�ലയോര പ്രലദശമോണ് കരുളോയറി. അടറിസ്ോ
നപരമോയറി ഒരു കോർ്റികലമഖ�യോണീ
പ്രലദശതും. പശ്റിമ�ട്തെറിത്� പുൽലമടുകളറിൽ
നറിന്നുതും ഉൽഭവറിച്ചുവരുന്ന ചോ�റിയോററിത്ന ജ�
സമൃദ്ധമോക്കുന്ന കരറിമ്പുഴ, ത്ചറുപുഴ എന്നറിവ
യോൽ ഈ പ്രലദശതും വനപ്രലദശത്തെ ലവർതറി
രറിക്കുന്നു. ജോതറിമതചറിന്തകൾക്കപ്റതും കുടറിലയറ്
ക്കോലരോ മറുനോട്ടുകോലരോ എന്ന ലവർതറിരറിവറില്ലോ
ത്ത എല്ലോവത്രയുതും ഈ പ്രലദശതും ഉൾത്ക്കോണ്ടു.
1969�ോണ് കരുളോയറി ഗ്രോമ പഞ്ോയതെ്
നറി�വറിൽ വന്നത്. നറി�വറിൽ ആത്ക 15 വോർഡു
കളുതും 135 ച.കറി.മീ വറിസ്ീർണവുതും 26000 ലതെോളതും
ജനസതുംഖ്യയുതും. 6000ലതെോളതും കുടുതുംബങ്ങളറിൽ
700 ഓളതും പട്റികജോതറി കുടുതുംബങ്ങളുതും 400ഓളതും
പട്റികവർഗ്ഗ കുടുതുംബങ്ങളുതും ഉണ്്.

(ല�ഖകന് കരുളോയറി
ഗ്രോമപഞ്ോയതെ്
പ്രസറിഡറെോണ്)
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�ാ നാടക് ഒരു പ്രളയകു ി ക്
രജിത്ച്കുമാര്

അ

വറിചോരറിതമോയറി കടത്ന്നതെറിയ മഹോപ്രള
യതെറിന് മുന്നറില് ആ�പ്ഴയറിത്� പോണ്
നോട് ഗ്രോമതും വറിറങ്ങ�റിച്ച് നറിന്ന നറിമറി്ങ്ങള് .
ഇത്രയുതും പ്രളയദുരറിതതും ഒരുപലക്ഷ ലകരളതെറില്
മത്റ്ോരറിടത്തും ഉണ്ോയറിട്റില്ല. ഇങ്ങത്ന ത്വള്ളതും
ഈ നോട്റില�ക്ക് കയറുത്മന്ന്, സ്ോതന്ത്ര്യദറിന
തെറിത്റെ ആല�ോ്ങ്ങള്ക്ക് രോത്രറി തങ്ങളുത്ട
വീടുകളറില് നറിന്ന് പ�ോയനതും ത്ചയ്ത്പെടുത്മന്ന്
ഉറങ്ങോന് കറിടന്നലപെോള് പോണ്നോട്ടുകോര് കരുതറി
യറില്ല. വ�റിയവത്നലന്നോ, ത്ചററിയവത്നലന്നോ,
ജോതറി സമവോക്യങ്ങലളോ ലനോക്കോത്ത ലവ�റിത്ക്ക
ട്ടുകള് തകര്തെ് പുഴത്വള്ളതും എല്ലോ വീടുകളറിലതും
എതെറി. നദറിയറില് നറിലക്ഷപറിച്ച എല്ലോ മോ�റിന്യ
ങ്ങളുതും ഓലരോ ഭവനതെറിലതും എതെറി.
പ്യോര്, അച്ചന്ലകോവറി�ോര്, വരട്ോര്
എന്നീ മൂന്ന് നദറികളുത്ട ഇടയറി�ോയോണ് പോണ്
നോട് ഗ്രോമപഞ്ോയതെ് സ്റിതറി ത്ചയ്യുന്നത്.
നദറികള് ദറിശമോററി ഒഴുകോന് തുടങ്ങറിയലതോത്ട
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പോണ്നോട് ഒരു വ�റിയ നദറിയോയറി മോററി. മത്സ്യ
ബന്ന വള്ളങ്ങളറില് രക്ഷോപ്രവര്തെനതും
ആരതുംഭറിത്ച്ചങ്കറിലതും ത്വള്ളതെറിത്റെ കുത്തെോഴുക്കറി
ല്ത്പട്് മതറിലകളറിലതും ലപോസ്റ്റുകളറിലതും ഇടറിച്ച്
വള്ളങ്ങള് തകരുന്ന കോഴ്ചയോണ് കോണോന്
കഴറിഞ്ത്. രക്ഷോപ്രവര്തെനതെറിന് എതെറിയ
വര്ക്ക് അപരറിചറിതമോയ സോഹചര്യമോണ്
പോണ്നോട്റില് ഉണ്ോയറിരുന്നത്. ലറോഡറില് മറി
ക്കയറിടത്തും നറിറത്യ ത്വള്ളതും, ലബോട്് ഓടറിച്ചു
ലപോകോവുന്ന സ്റിതറിയുണ്്. എന്നോല് ചറി�യറി
ടങ്ങളറില് തീത്ര ത്വള്ളമറില്ല ഇലതോത്ട ലബോട്്
ഓടറിക്കുവോന് കഴറിയോത്ത വരുന്നു. ഇടയ്ക്
നദറിയറില് നറിന്നുതും അതറിശക്തമോയ ഒഴുക്ക്,
ലറോഡ് മുററിച്ചുത്കോണ്ടുള്ള ഒഴുക്കറില് ലബോട്് നറി
യന്ത്രറിച്ചുത്കോണ്ടുലപോകുവോന്
കഴറിയോതെ
സ്റിതറി. ചറി�ത് ഓടറിക്കുവോനുതും കഴറിയുന്നറില്ല.
കോറുതും ലകോളുതും നറിറഞ് അന്തരീക്ഷതെറില്
കട�റില് ലജോ�റി ത്ചയ്തുവരുന്ന മത്സ്യത്തെോഴറി

�ോളറികള്ക്ക് ലപോലതും ആററിത്റെ ഒഴുക്കറില്
നലന്ന കഷ്ത്പെലടണ്റി വന്നു. ലകന്ദ സതുംസ്ോന
ദുരന്തനറിവോരണലസന, ലസന, നോവറിക ലസന,
അര്ദ്ധലസന, ഫയര്ലഫോ�്, ലകോസ്റ്ഗോര്ഡ്,
ലപോ�ീസ്, മത്സ്യത്തെോഴറി�ോളറികള്, പഞ്ോയ
തെ്, റവനയൂ ജീവനക്കോര്, സന്നദ്ധ സതും�ടന
കള്, നോട്ടുകോര് എന്നറിവരുത്ട ഒത്തെോരുമറിച്ചുള്ള
രക്ഷോപ്രവര്തെനമോണ് മരണ സതുംഖ്യ നോ�റില്
നറിര്തെോന് സഹോയറിച്ചത്.
പ്രസറിഡന്തും ദവസ് പ്രസറിഡന്തും ഉള്ത്പെ
ത്ട പഞ്ോയതെ് ത്മ്ര്മോര് പ്രളയദുരന്തതെറില്
അകത്പെട്ലതോത്ട പഞ്ോയതെ് ത്സക്രട്ററി
ദ്�ജയുത്ട ലനതൃത്തെറില് 16-ോതും തീയതറി
രോവറിത്�തത്ന്ന പ്രോലദശറികമോയറി രക്ഷോപ്രവ
ര്തെനങ്ങള് തുടങ്ങുകയുതും പതെനതുംതറിട് ജറില്ല
യറിത്� പരുമ� ലദവസ്തുംലബോര്ഡ് ഹയര്ത്സ
ക്കറെററി സ്കൂള്, പരുമ�പെള്ളറി ഓഡറിലറ്ോററിയതും,
എന്.എസ്.എസ്. കരലയോഗ മദേറിരതും എന്നറിവറി
ടങ്ങളറില് ദുരറിതോശ്ോസ ക്യോതുംപ് ആരതുംഭറിക്കുക
യുതും ത്ചയ്തു. തലദേശവോസറികളുത്ടയുതും സന്നദ്ധ
പ്രവര്തെകരുത്ടയുതും
സദപ്ലലകോയുത്ടയുതും
സഹോയതെോല് ക്യോതുംപറിലള്ളവര്ക്ക് ഭക്ഷ്യ
സോധനങ്ങളുതും വസ്ത്രങ്ങളുതും മറ്തും ഏര്പെോടോക്കറി.
ത്വള്ളതും ഇറങ്ങറിയലപെോള് ദുരറിതതും പ്രളയ
ലതെക്കോള് ഉയര്ന്ന് ഒഴുകുകയോണ്. പ്രളയതെറി
ല് എല്ലോതും നഷ്ത്പെട് പോണ്നോട്റിത്� ജനങ്ങ
ള്ക്ക് ആത്വറിശ്ോസതും നല്കുക എന്നതോയറിരുന്നു
പ്രസറിഡറെ്.ശറിവന്കുട്റി ഐ�ോരതെറിത്റെയുതും
മറ്് ജനപ്രതറിനറിധറികളുത്ടയുതും മു്റിലള്ള പ്രധോന
ത്വല്ലുവറിളറി. പ്രളയതും നടന്ന് 8 ദറിവസതെറിന്
ലശ്തും പഞ്ോയതെ് ഓഫീസ് തുറക്കുല്ോള്
കോണുന്ന കോഴ്ച ഭയോനകമോയറിരുന്നു. കതുംപയൂട്റു
കളുതും മറ്് ഉപകരണങ്ങളുതും ഫയലകളുതും സര്വ്വീ
സ് ബുക്കുകളുതും ത്ചളറിയറില് മൂടത്പെട്ടുകറിടക്കുന്നു.
ജനങ്ങള് വീടുകളറില�ക്ക് മടങ്ങറിത്യതെറിയലപെോ
ള് കണ്ത് ഇതറിലതും കരള�റിയറിക്കുന്ന കോഴ്ചക
ളോയറിരുന്നു. ഓലരോ വീടുകളുതും ത്ചളറി കൂ്ോരങ്ങ
ളോയറി മോററി. ത്ചളറിയറില് ത്തന്നറിയോണ്
വീടുകള്ക്കുള്ളറില് അവര് നടന്നത്. ചറി�ര്ക്ക്
ത്ചളറി നറിറഞ് ലറോഡുകളറിലൂത്ട വീടുകളറില്
എതെറിപറ്ോന് കഴറിയോതെ അവസ്, ലറോഡുക
�റിലതും വീട്ടുമുറ്ത്തും വളര്ത് മൃഗങ്ങള് ചത്കറി
ടന്ന് അഴുകറി ദുര്ഗന്തും വമറിക്കുന്ന കോഴ്ചകള്.
വ�റിത്യോരു ദൗത്യമോണ് അതറിജീവനതെറി
ത്റെ രണ്ോതും �ട്തെറില് പോണ്നോട് പഞ്ോയ
തെറിത്ന
കോതെറിരുന്നത്.
കുടറിത്വള്ളതും,
ഭക്ഷണതും, വസ്ത്രതും, പോര്പെറിടതും, ലരോഗപ്രതറിലരോ
ധതും, കോ�വര്്തും കവര്ത്ന്നടുതെ സര്ട്റിഫറിക്ക
റ്കളുതും മറ്് വറി�ത്പെട് ലരഖകളുതും നലല്ണ്തോയു
ണ്്. അതറിന് ജനങ്ങളുത്ട അഭയലകന്ദമോയ

പഞ്ോയതെ്
ഓഫീസ്
പ്രവര്തെനസജ്ജമോലകണ്ത് അനറിവോര്യമോയറി
രുന്നു. വളത്രയധറികതും പശപശപ്ള്ള ത്ചളറി കട്
പറിടറിച്ചുകറിടന്ന പഞ്ോയതെ് ഓഫീസ് ആദ്യ
ദറിവസതും ലതക്കടറിയറില് നറിന്നുള്ള ത്പരറിയോര്
ദടഗര് ററിസര്വ്വറിത്� 55 അതുംഗ സതും�തെറിത്റെ
ശ്രമകരമോയ ദൗത്യതെറിലൂത്ടയുതും രണ്ോതും
ദറിവസതും തു് വറിക്രതും സോരോഭോയ് ല്സ് ത്സ
റെററിത്� ഫയര് &ത്റസ്യൂ ടീമറിത്റെ ലനതൃത്തെറി
ലതും വൃതെറിയോക്കറി. മുഴുവനോയുതും കതുംപയൂട്ര് വത്ക
രറിച്ചറിരുന്ന പഞ്ോയതെറിത്റെ പ്രവര്തെനതും
പുനരോരതുംഭറിക്കോന് കഴറിയോതെ അവസ്യറി�ോ
യറിരുന്നു. സമീപ പ്രലദശങ്ങളറിത്� 5 പഞ്ോയ
ത്കളറില് നറിന്നുതും ഓലരോ കതുംമ്പൂട്റുകള് വീതതും
തോ�ോ�റികമോയറി എടുതെ് പഞ്ോയതെ്
ഓഫീസ് പ്രവര്തെനതും ആരതുംഭറിച്ചു. പറിന്നീട് ദുരറി
തോശോസ് പ്രവര്തെനതെറിത്റെ ഭോഗമോയറി ത്ട
ല�ോപോര്ക്കറിനത്� ദമത്രറി എന്ന സതും�ടന 15
കതുംപയൂട്റുകള് സതുംഭോവനയോയറി നല്റിയലതോത്ട
ഓഫീസ് പ്രവര്തെനങ്ങള് പഴയരീതറിയറില്
തുടരോന് കഴറിഞ്ഞു.
ഇലതോത്ടോപെതും വറിവറിധ ജറില്ലകളറില് നറിന്നുതും
എതെറിയ ജനപ്രതറിനറിധറികളുതും ഉലദ്യോഗസ്രുതും
പഞ്ോയതെറില് ക്യോതുംപ് ത്ചയ്് ശുചീകരണ
പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്ക് ലനതൃത്തും നല്റി. തറിരുവന
ന്തപുരതും, ത്കോല്ലതും ജറില്ലകളറിത്� ജറില്ല, ല്ോക്ക്,
ഗ്രോമ പഞ്ോയതെ് ജനപ്രതറിനറിധറികത്ളയുതും ജീ
വനക്കോത്രയുതും കുുതുംബശ്രീ പ്രവര്തെകത്രയുതും
സന്നദ്ധ പ്രവര്തെകത്രയുതും ഉപലയോഗറിച്ച്
വീടുകളുതും കറിണറുകളുതും ത്പോതുസ്ോപനങ്ങളുതും
വൃതെറിയോക്കറി. ദറിവലസന 20 ടലണ്ണോളതും മോ�റി
ന്യങ്ങള് ദജവ, അദജവ, ഇ-മോ�റിന്യങ്ങള്
ക്ീന് ലകരള മറി്നുമോയറി ലചര്ന്ന് വറിവറിധ വോ
ര്ഡുകളറില് നറിന്നുതും ലശഖരറിച്ച് നറിര്മ്മോര്ജ്ജനതും
ത്ചയ്തുത്കോണ്റിരുന്നു. കറിണറുകള് വൃതെറിയോക്കറി
ത്യങ്കറിലതും കുടറിത്വള്ളക്ഷോമതും പരറിഹരറിക്കുന്നതറി
നുലവണ്റി പഞ്ോയതെ് വോട്ര് അലതോററിറ്റിയുമോ
യറി ലചര്ന്ന്
ദറിവലസന 77000 �റിറ്ര്
കറിലയോസ്കുകള് വഴറിയുതും ടോങ്കറുകളറില് വീടുകളറില്
എതെറിച്ചുതും ത്കോടുക്കുന്നു.
പഞ്ോയതെറിത്� മുഴുവന് ജനങ്ങള്ക്കുതും
സന്നദ്ധ പ്രവര്തെനതെറിന് എതെറിയവര്ക്കുതും
പ്രതറിലരോധ മരുന്നുകള് നല്റിയുതും കറിണറുകളറില്
ലക്ോററിലന്ന് നടതെറിയുതും പകര്ച്ചവ്യോധറികള്
പറിടറിത്പടോതറിരറിക്കുവോനുള്ള പ്രതറിലരോധ നടപ
ടറികള് സ്ീകരറിച്ചു. തകര്ച്ചയുത്ട ആ�ോതതും
മോറോന് ഏത്റനോള് ലവണത്മങ്കറിലതും ഒറ്ലനോട്
തെറില് പ്രളയതെറിത്റെ പരറിക്കുകള് ഉണങ്ങറിത്
ടങ്ങറി.

(ല�ഖകന് പോണ്നോട്
ഗ്രോമപഞ്ോയതെ് സീനറിയര്
ക്ോര്ക്കോണ്)
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ല്ലോവർക്കുതും എലപെോത്ഴങ്കറിലതും കുളറിലരകുന്ന കൾക്കുതും വലയോജനങ്ങൾക്കുതും പ്രലമഹതും, കരൾ,
അനുഭവമോണ് മഴ. ലവനൽച്ചൂടറിൽ, കോതെറി വൃക്കലരോഗങ്ങൾ, ശ്ോസലകോശ സതുംബന്മോയ
രുന്ന് കോതെറിരുന്ന് വർ്തും എത്ല്ോൾ, ലരോഗങ്ങൾ (ആസ്്മ, COPD) ഉള്ളവർക്കുതും ലമൽ
നമ്മുത്ട കുട്റികൾ സ്കൂളറിൽ ലപോയറിത്ടങ്ങു പെറഞ് അണുബോധകൾ എളുപെതെറിൽ വരോനുതും
ല്ോൾ നോതും അററിയോത്ത നമ്മുത്ട വീട്റില�ക്ക് അതു ഗുരുതരമോകോനുതും സോധ്യത ഏത്റയുണ്്.
അതറിഥറിയോത്യത്ന്ന ഒരുപറിടറി ലരോഗങ്ങളുമു ലരോഗപ്രതറിലരോധലശ്റി ഇക്കൂട്രറിൽ തോരത
ണ്്. നോതും കരുതല�ോത്ട ലനരറിട്ോൽ, ഒരു വ�റിയ ലമ്യന കുറവോണ് എന്നത് തത്ന്ന കോരണതും.
പരറിധറിവത്ര തടഞ്ഞു നറിർതെോവുന്ന വലതുതും തണുതെ നനുതെ കോ�ോവസ് ഇതറിന് എല്ലോ
സൗകര്യങ്ങളുതും
ത്ചയ്തുത്കോടുക്കുന്നു തോനുതും. ഒരു
ത്ചറുതുമോയ പ�വറിധ ലരോഗങ്ങൾ.
സര്കോര് പരിപാടികള്കേച്
ടറി സ്ീകരറിക്കുന്നതോയറിരറിക്കുതും.
ഡറിഗ്രറി
ത്സൽ്്യസറിത്�
കുറവുലപോലതും
തലദേശ
സ്ോപനങ്ങളുത്ടയുതും
ആലരോഗ്യ
വകു
2/41/2018/നോ�്
തസ്ഭവ, തീയതറി
(സര്ക്കു�ര്
നതും.
ആര്.സറി
ഗ്ീന്റപ്രാറട്ാറകോള് ബാധകമാകേി
ശതമോനലതെോളതും
ശ്ോസലകോശ
ലരോഗങ്ങളുത്ട
പെറിത്റെയുതും
ലനതൃത്തെറില്
മഴക്കോ�പൂർവ്വ
ശുചീ
06.10.2018
)
മന്ത്രറിമോര്, എതും.പറി മോര്, എതും.എല്.എ മോര് എന്നറിവര് പത്ങ്ക
കരണ പ്രവർതെനങ്ങൾ
നടന്നുവരുന്നുത്ണ്ങ്കറി
ടുക്കുന്ന ത്പോതുപരറിപോടറികള്,
സലമ്മളനങ്ങള്,
ലയോഗങ്ങള് വർധനവറിന് കോരണമോകുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ
ലതും
ജനങ്ങത്ളല്ലോതും
പ്രതറിലരോധതെറിലൂന്നറി
എന്നറിവയുതും സര്ക്കോര് സതും�ടറിപെറിക്കുന്ന ത്പോതുപരറിപോടറികളുതും സൂചറിപെറിക്കുന്നു.
സര്ക്കുലര് റദ്ച് ലചയ്തു
ജോഗരൂകരോയറി
വർതെറിലക്കണ്തുണ്്
. ജനങ്ങ
ഗ്രീന്ലപ്രോലട്ോലക്കോള്
പോ�റിച്ചുത്കോണ്ടു
മോത്രലമ സതും�ടറിപെറിക്കോ
ത്ടന്ഡര്, റീ-ത്ടന്ഡര് നടപടറികള്ക്കു ലശ്വുതും പ്രവൃതെറി
ആലരോഗ്യപരമോയ
ജീവറിതരീതറികളറില�ക്ക്
ജേ്റരാഗങ്ങള്
ന് പോടുളളു എന്നുതുംത്ളഇതെരതും
പരറിപോടറികളറില്
പ്ലോസ്ററിക് കുപെറിത്വ ജല-ഭക്ഷണ
കള് ഏത്റ്ടുക്കുന്നതറിന്
കരോറുകോര് തയ്ോറോകോതെ സോഹചര്യതും
എന്തുത്കോണ്ടുതും
പ്രോപ്റിയുള്ളത്
വയററിളക്കതും,
തുടങ്ങറിയ
ളളതും, പ്ലോസ്ററിക്/ത്കോണ്ടുവരോൻ
ഡറില്ോസറിബറിള്
വസ്തുക്കളറിലള്ള
ആഹോര ഉണ്ോകുന്ന
20 �ക്ഷതും
രൂപഅസ്ോസ്്യ
വത്രയുള്ള പ്രവൃതെറികള് ഗു
പക്ഷതുംഛർദേറി
അവലരോട്
അടുതെറിടപഴകറി,
അവരുത്ട പ്രശ്ന ങ്ങൾ
പനറിലയോടു കൂടറിലയോ
അല്ലോത്തലയോ
വരു
-പോനീയ വറിതരണതും,
ഫ്ലക്്, പ്ലോസ്ററിക്കറിലതും
ത്തര്ലമോലക്കോളറിലമുള്ള
ണലഭോക്തൃസമറിതറികള്
മുലഖന
നറിര്വ്വഹണതും
നടത്ന്ന കോര്യതും
ങ്ങളുതും ആവശ്യങ്ങളുതും
, അവത്ര ന്നത്
മുഖ്യപങ്കുതും അശുദ്ധമോയ ജ�തെറില�ോ
ഭക്ഷ പുറത്പെടുവറിച്ച
അ�ങ്കോരങ്ങള് തുടങ്ങറിയവ
കര്ശനമോയറി പരറിഗണറിച്ച്
ഒഴറിവോക്കറി പ്രകൃതറിസൗ
പരറിഗണറിലക്കണ്തോത്ണന്ന്
നറിര്ലദേശറിച്ച്
മുന്നറിൽ
നറിന്ന് നയറിച്ച്
, അവരുത്ട ജീവറിതതും സു
ഹൃദവസ്തുക്കള് മോത്രതും
ഉപലയോഗറിച്ച്
നടലതെണ്തോത്ണന്നുതും
നറി ണതെറില�ോ
01.11.2017ത്�അടങ്ങറിയറിരറിക്കുന്ന
ഡറി.എ1/839(1)/2017/അണുക്കളോ
തസ്ഭവ ന്ര് സര്ക്കു�ര്
ഗമമോക്കുന്ന
തലദേശസ്യതുംഭരണ
സ്ോപനങ്ങൾ �ോണ്
. ലറോട് ദവറസ്, ലകോളറ, ദടലഫോയറിഡ്
ര്ലദേശറിച്ചുത്കോണ്് ഉതെരവു പുറത്പെടുവറിച്ചു.
റദേ് ത്ചയ്തു.
ക്കോണ്
. വോർഡുത�
പ്രവർതെനങ്ങളറി
ലൂത്ട) എന്നറിവ
ഇവയറിൽ
മോത്രതും. /തസ്ഭവ,
മഴക്കോ�തെ്
5784/2018/
ത്പോഭവ,
തീയതറി 04.09.2018
(സ.ഉ (സോധോ) നതും.
തീയതറി 17.09.2018)
(സര്ക്കു�ര്
നതും. ഡറി.ചറി�ത്
എ1/839(3)/2017
മഴക്കോ� ലരോഗ അവലബോധവുതും പ്രതറിലരോധ പ�യറിടത്നറിന്നുതും ഒഴുകറി വരുന്ന പ�തരതെറില
മോർഗ്ഗങ്ങളുതും ജനങ്ങളറിത്�തെറിക്കോനോയോൽ ള്ള മോ�റിന്യതും ത്കോണ്് നമ്മുത്ട ജ�ലരേോതസ്്
ഖരമാലിേ് പരിപാലേം:
2019-20 വാര്ഷിക പദ്തി
പനറിച്ചൂടറിൽ നറിന്ന് അകലന്നത് ഒരു നോട് തത്ന്ന മ�റിനമോകുന്നു.
അതുത്കോണ്ടു തത്ന്ന, ഇതെരതും
റമാഹന്ലാൽയോണ്
ഗുഡച്. വിൽ
അംബാസിഡര്
ആരംഭിക്കുന്നതിേച്
േിര്റദ്ശം
ആലരോഗ്യ പ്രവർതെകരുതും ആശ പ്രവർ സോതുംക്രമറിക
ലരോഗങ്ങളുത്ട
ലതോത് മഴക്കോ�തെ്
തലദേശസ്യതുംഭരണ
വകുപെ്
സതുംസ്ോന
സര്ക്കോരറിത്റെ
മുനറി
തലദേശസ്യതുംഭരണ
സ്ോപനങ്ങളുത്ട
2019-20 വോര്്റിക
തെകരുതും സന്നദ്ധ പ്രവർതെകരുതും നോട്ടുകോരുതും വളത്ര കൂടുത�ോണ്. ജൂൺജൂദ� മോസങ്ങളറി
(Urban
Solid
സറിപെല് ഖരമോ�റിന്യ
പരറിപോ�ന
സതുംരതുംഭതെറിത്റെ
പദ്ധതറി
തയ്ോറോക്കുന്നതറിനുള്ള
പ്രവര്തെനങ്ങള്
ഒത്ലചർന്ന് പ്രതറിലരോധതും തീർക്കുല്ോൾ മഴ ത്� കോ�വർ്മോകത്ട്, ഒല്ോബർ-നവതുംബർ ആരതുംഭറിക്കുന്ന
Waste Management
Initiative)
ഭോഗമോയറി ലകരളആസ്ദറിക്കോൻ
ലസ്ററ്് ഇന്ഡ മോസങ്ങളറിത്�
തറിന് നറിര്ലദേശതും
നല്കറി ഉതെരവ് ഈ
പുറത്പെടുവറിച്ചു.
ക്കോ�തും
ആലരോഗ്യലതെോത്ട
തു�ോവർ്മോകത്ട്,
പ്രവണ
സ്ടറിയല് ത്ഡവ�പ്
ത്
മറെ്
ലകോര്പെലറ്ത്റെ
ലമല്ലനോട്തെറില്
(സ.ഉ
(സോധോ)നതും.
2462/2018/തസ്ഭവ,
തീയതറി 19.09.2018)
നമുക്കുതും നമ്മുത്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുതും സോധറിക്കുതും.
തയ്ക് ഒരു വ്യത്യോസവുമറിത്ല്ലന്ന് ആലരോഗ്യവകുപെറി
സതുംസ്ോനതെ് വറിവറിധ
ഇടങ്ങളറില് ലവസ്റ്
–ടു-എനര്ജറിത്ഡങ്കറിപെ
പ്ലോന്ക ത്റെ കണക്കുകൾ വ്യത്യമോക്കുന്നു.
ജ�ലദോ്പെനറിയുതും
മ�്നറിയുതും
ള് സ്ോപറിക്കുന്നനറിയുതും
പദ്ധതറിയുത്ട
ഗുഡ്
വറില്
അതുംബോസറിഡറോയറി
മഞ്പെറിതെവുതും എല്ലോതും ഉൾത്പെടുന്ന മഴ ഗ്ാമപഞ്ായത്ച്
വികസേ
പദ്തി
തയ്ാറാകേണം
ഇതറിനു പുറത്മയോണ്
വർദ്ധറിച്ചു വരുന്ന
മഞ്
പത്ശ്രീ ഭരത് ലമോഹന്
�ോ�റിത്ന പ്രഖ്യോപറിച്ചു.
ക്കോ� ലരോഗങ്ങത്ള
നമുക്ക് ത്പോതുവോയറി മൂന്ന് പെറിതെതും
2019-20
വര്്ത്തെ
ഗ്രോമപഞ്ോയതെ്
വറികസന പദ്ധതറി
ലപോലള്ള സോതുംക്രമറിക ലരോഗങ്ങൾ.
2498/2018/തറിരറിക്കോതും.
തസ്ഭവ, തീയതറി 25.09.2018) ഇതറിത്റെ
(സ.ഉ(സോധോ)നതും.
ത�ങ്ങളോയറി
(GPDP) തയ്ോറോക്കുന്നതറിന്
നറിര്ലദേശതും
നല്കറി
ഒരു പ്രധോന കോരണമോയ ത്ഹപെദറ് സര്ക്കു�ര് പുറ
4വോയുജന്യ ലരോഗങ്ങൾ
ത്പെടുവറിച്ചു.
റ്റിസ് ബറി ദവറസുകൾ ശരീരദ്രോവകങ്ങളറിലൂത്ട
ഭക്ഷണ ജന്യലരോഗങ്ങൾ
റഹാര്ഡിംഗുകള്4ജ�
സ്ാപിക്കുറ്ാള്
(സര്ക്കു�ര് ന്ര്
ഡറി എ1/653/2018/തസ്ഭവ,
തീയതറി 17.09.2018)
പകരുല്ോൾ,
ത്ഹപെദറ്റ്റിസ്
എ ദവറസുകൾ
4ജന്തു
ജന്യലരോഗങ്ങൾ
വൃതെറിഹീനമോയ ഭക്ഷണതെറിലൂത്ടയുതും ത്വള്ള
ശ്രദ്ിറകേണ്ട കാര്ങ്ങള്
പകരുന്നത്. ലമൽപെറഞ്
സതുംസ്ോനതെ് ലബോര്ഡുകള്/ബോനറുകള്/ലഹോര്ഡറിതുംഗുകള് തെറിലൂത്ടയുമോണ്
ലലഫച് :
വായുജേ് റരാഗങ്ങള്
പുറത്മ കരളറിത്ന ബോധറിക്കു
എന്നറിവ സ്ോപറിക്കുന്നതറിന്
അനുമതറി നല്കുല്ോള് അസ്സ്തകൾക്ക്
വസ്തു പണയലപെടുത്ിയവര്ക്കും
കരാറിറലര്ലപെടാം
മഴക്കോ�ലതെോടനുബന്റിച്ച്
അന്തരീക്ഷ ത്മന്നതോണ്
ഇതറിത്റെ
ശ്രദ്ധറിലക്കണ് കോര്യങ്ങള്
സതുംബന്റിച്ച് സര്ക്കു�ര് പുറത്പെടുവറിച്ചു.
ദ�ഫ് സമ്പൂര്ണ്ണസവറിലശ്ത.
പോര്പെറിട പദ്ധതറിയുത്ട ഭൂമറിയുള്ള ഭവനര
തോപവ്യതറിയോനങ്ങളുതും
മറ്തും കോരണതും
നമ്മറിൽ ഹറിതരുത്ട ഭവനനറിര്മ്മോണവുമോയറി ബന്ത്പെട്് വസ്തു ബോങ്കുക
സതുംസ്ോനത്തെോട്ോത്ക
വറിവറിധ ഏജന്സറികളുതും
സതും�ടനകളുതും
നത്ല്ലോരുപോര്ട്റികളുതും
ശതമോനതെറിനുതും
വരുന്ന ജ�ലദോ്പെ
സ്ോപനങ്ങളുതും രോഷ്ട്രീയ
തലദേശസ്യതുംഭരണ
സ്ോ ജന്തുജേ്റരാഗങ്ങള്
ളറില് പണയത്പെടുതെറിയറിട്ടുള്ള ദ�ഫ് ഗുണലഭോക്തൃപട്റികയറില്
നറി; കൂടോത്ത
ഇൻഫ്ളുവൻസ
(Influenza) എന്ന് ഉള്ത്പെട്റിട്ടുള്ള അര്ഹരോയവര്ക്ക് വീട് അനുവദറിക്കുന്നതറിന്
പനങ്ങളുത്ട അനുമതറി
പരസ്യലബോര്ഡുകള്/ബോനറുക
കഴറിഞ് വർ്ങ്ങളറിൽ നമ്മുത്ട നോടറിത്ന
ത്പോതുവോയ
ശോസ്ത്രനോമതെറിൽ
അററിയത്പെടുന്ന വ്യവസ്കള്ക്ക് വറിലധയമോയറി കരോററില�ര്ത്പെടുന്നതറിന്
ള്/ ലഹോര്ഡറിതുംഗുകള്
സ്ോപറിക്കുന്നതു
കോരണതും അപകടങ്ങളുണ്ോ
ഏറ്വുതും അ�ട്റിയ പകർച്ചവ്യോധറി ഡങ്കറിപെനറി
H1N1- എന്നറിങ്ങത്ന
പക്ഷറിപനറി, പന്നറിപനറി,
കുന്നത് ശ്രദ്ധയറില്ത്പെട്തറിത്ന
തുടര്ന്നോണ്
സര്ക്കു�ര് ആത്ണന്ന്
അനുവോദതും നല്കറി
സര്ക്കോര്
ഉതെരവു
പുറത്പെടുവറിച്ചു.
നറിസ്തുംശയതും
പറയോതും.
ഈഡറിസ്
നമുക്ക് . പരറിചറിതമോയ
പ�തരതും ദവറൽ
പുറത്പെടുവറിച്ചറിരറിക്കുന്നത്
സര്ക്കു�ററിത്� നറിര്ലദേശങ്ങള്
പോ�റി ത്കോതുകുകൾ
(സ.ഉ.(സോധോ)നതും.
2544/2018/തസ്ഭവ,
പരത്ന്ന
ഈ ലരോഗതും തീയതറി
കഴറിഞ്01.10.2018)
പനറികൾ;ത്സക്രട്ററിമോര്ത്ക്കതറിത്ര
ത്തോണ്ലവദന, പഴുപെ് / കര്ശനനടപ
കഫതും എന്നീ
ക്കോതെ തലദേശസ്ോപന
�ക്ഷണങ്ങലളോടുകൂടറി പ�തരതും ബോ്ീരറിയകൾ
ഉണ്ോക്കുന്ന
വറിവറിധതരതും അണുബോധകൾ,
നയു
തറദ്ശസ്യംഭരണവകുപ്പുമായി
ബന്ലപെട്
സര്കോര് ഉത്രവകള്, സര്ക്കുലറുകള്
ഡറിഫ്ീരറിയഇവത്യല്ലോതും
വോയുജന്യ
ഗസ്ച് ലമോണറിയ,
വിജ്ാപേങ്ങള്
എന്നിവയുലട
പുര്ണരൂപം
www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ
ലരോഗങ്ങളുത്ട ഗണതെറിൽത്പെടുതും.ലവബച്
ത്കോച്ചുകുട്റി
ലസറ്റുകളിൽ ലഭ്മാണച്
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ക്കരാ ിേള്ക്ക്

തകലാടലായി
ശ്രീരാജച് എന്.

'എടീ, നറിത്യന്തോ ഇന്നത്� ടയൂ്ന് വരോലഞ്.? ഇടയ്കറിടക്ക് നീ മുങ്ങുന്നുണ്്. പതെോതും
ക്ോസ്ോ, അത് മറക്കണ്'
കൂട്ടുകോരറി ശകോരറിച്ചലപെോൾ അമ്മു ത്ചറുതോത്യോന്നു ചറിരറിച്ചു.
'ഇന്നത്� അ�ന് ഡയോ�റിസറിസ് ഉണ്ോയറിരുന്നു. എനറിക്കോയറിരുന്നു ഡയൂട്റി. അതോ വരോ
ഞ്ത്.'
ഒന്നു നറിർതെറി അവൾ തുടർന്നു '�ോൻ മറിക്കവോറുതും ഇനറി ടയൂ്ന് വരറില്ല..'
'അത്തന്തോ? ആശ്ര്യലതെോത്ട കൂട്ടുകോരറി കോര്യതും തറിരക്കറിയലപെോൾ ഇടററിയ ശ�തെറിൽ
അമ്മു പറഞ്ഞു.
'അ�ത്റെ ചറികറിത്സത്യ്കടുതെ ല�ോൺ അടയ്കോതെതുത്കോണ്് ബോങ്കറിൽ നറിന്ന് ലനോട്ീസ്
വന്നു. അമ്മയുതും ഏട്നുതും ഇന്നത്� ബോങ്കറിൽ ലപോയറി അത് പുതുക്കറി ത്വച്ചു. അമ്മയ്ക് തോ�റി
ലപോലതും ഇനറിയറില്ല. ഏട്ത്നത്ക്കോണ്് ടയൂ്ൻ ഫീസ് കൂടറി ത്കോടുപെറിക്കുവോൻ എനറിക്ക് വയ്.
അത് അ�ത്റെ കോര്യങ്ങൾക്ക് ലപോലതും തറികയുന്നറില്ല' അത് പറഞ്് തീരുല്ോലഴക്കുതും അമ്മു
വറിത്റെ കണ്ണ് നറിറഞ്റിരുന്നു.

ഇ

ത് ഒറ്ത്പെട് ഒരനുഭവമല്ല. ഇതറിലതും ഭീകര
മോയ സോഹചര്യങ്ങളറിലൂത്ടയോണ് നമ്മുത്ട
നോട്റിത്� വൃക്കലരോഗറികളുത്ട കുടുതുംബങ്ങൾ കടന്നു
ലപോകുന്നത്. വൃക്കലരോഗതും ദോരറിദ്ര്യതെറിത്റെ പടുകു
ഴറിയറില�ക്ക് തള്ളറിയറിടുല്ോൾ ജീവറിതതും ലചോദ്യ
ചറി�മോയറി ലപോകുന്നവർ. അവത്ര ലചർത്
പറിടറിക്കോൻ ലകോഴറിലക്കോട് ജറില്ല പഞ്ോയതെത്നോ
രു പദ്ധതറി - 'സ്ലനഹ്ർശതും'

എ്ാണച് സച്റേഹസ്പര്ശം?

സ്ലനഹ്ർശതും
ലകോഴറിലക്കോട് ജറില്ല
പഞ്ോയതെറിത്റെ ഒരു ജീവകോരുണ്യ പദ്ധതറി
യോണ്. ജറില്ല പഞ്ോയതെ് പ്രസറിഡറെ് ത്ചയർ

മോനുതും ജറില്ലോ കള്ർ ചീഫ് ലകോ-ഓർഡറിലനറ്റുതും
ജറില്ല പഞ്ോയതെ് ത്സക്രട്ററി കൺവീനറുമോയറി
പ്രവർതെറിക്കുന്നു. കൂടോത്ത ജറില്ല പഞ്ോയതെ്
സ്റോറെറിങ്ങ് കമ്മറ്റി ത്ചയർമോൻമോർ, എ.ഡറി.എതും,
പഞ്ോയതെ്, വറിദ്യോഭ്യോസതും, ആലരോഗ്യതും എന്നീ
വകുപ്കളുത്ട ജറില്ലോ ലമധോവറികള്, ലകോർപെലറ
്ൻ, നഗരസഭ, ഗ്രോമപഞ്ോയതെ് പ്രതറിനറിധറി
കൾ തുടങ്ങറി ഉലദ്യോഗസ്രുതും ത്പോതുരതുംഗത്തും
ആലരോഗ്യരതുംഗത്തും പോ�റിലയറ്ീവ് രതുംഗത്മുള്ള
പ്രതറിനറിധറികൾ ഉൾത്പെടുന്ന 62 അതുംഗങ്ങളുള്ള
എക്സറികയുട്ീവ് കമ്മറിറ്റിയുതും ഉണ്്.
സമൂഹതെറി�ോത്ക വൃക്കലരോഗറികളുതും അവരുത്ട
കഷ്പെോടുകളുതും നോൾക്കുനോൾ വർദ്ധറിച്ചുവരറിക

ക്കരചാ ം ചാരി �ത്ി
െ� പ�കു ിയികലക്ത്
ത ിയി�ക ചാൾ
ജധീവിതം കചചാ �ചി മചാ
യി കപചാകു വര്
അവെര കചര്�
പിടിക്ചാൻ കകചാ ികക്ചാടത്
ജി പഞ്ചായത്െനചാ
പദ്തി
'സത്കന
ര്ശം
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യോണ്. ഇന്ത്യൻ ജനസതുംഖ്യയുത്ട 10 ശതമോനതും
ലപർ വൃക്ക സതുംബന്മോയ ലരോഗങ്ങളോൽ ബു
ദ്ധറിമുട്ടുന്നു എന്നോണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.
ലരോഗറികളുത്ട ഈ വർദ്ധനവ് കോരണതും സ്ലന
ഹ്ർശതും പദ്ധതറിയുത്ട ആദ്യവർ്ങ്ങളറിൽ
പ്രതറിമോസതും 5-8 �ക്ഷതും രൂപ ധനസഹോയതും
നൽകറിയറിരുന്നത് ഇലപെോൾ 25 �ക്ഷലതെോളതും
എതെറിനറിൽക്കുകയോണ്. മുപെലതോളതും അലപക്ഷ
കളോണ് വൃക്കലരോഗറികളറിൽ നറിന്ന് മോത്രതും ഓലരോ
മോസവുതും സ്ലനഹ്ർശതെറിന് �ഭറിക്കുന്നത്.
നറി�വറിൽ 3 ലകോടറിലയോളതും രൂപയോണ് ലകോഴറി
ലക്കോട് ജറില്ല പഞ്ോയതെ് ഈ പദ്ധതറിയറിലൂത്ട
ധനസഹോയമോയറി ഒരു വർ്തും നൽകുന്നത്.

പദ്തിയിലുലട േടപൊക്കുന്നതച്

െപരിക ചാണിയൽ ധീകമചാ
യചാലിസി കൾക്ത്
ധനസ ചായമചായി
പ്രതിമചാസം 3000 പ
നൽകു
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4 ത്പരറിലട്ോണറിയൽ -ഹീലമോ ഡയോ�റിസറിസു
കൾക്ക് ധനസഹോയമോയറി പ്രതറിമോസതും
3000രൂപ നൽകുന്നു.
4 വൃക്ക മോറ്റി ത്വച്ചവർ നറിത്യവുതും കഴറിക്കുന്ന
5000 രൂപലയോളതും വറി� വരുന്ന മരുന്നു
കൾ സൗജന്യമോയറി നൽകുന്നു.
4 ഗ്രോമപ്രലദശങ്ങളറിത്� മോനസറിക ലരോഗറി
കൾക്ക് സൗജന്യ ചറികറിത്സ, മരുന്ന് എന്നറി
വയ്കോയറി നവജീവൻ ക്റിനറിക്കുകൾ.
4 വൃക്ക- ജീവറിതദശ�ീ ലരോഗങ്ങൾ തുടക്ക
തെറി�ററിയോൻ
സഹോയറിക്കുന്ന
ഒരു
ത്മോദബൽ ക്റിനറിക്ക്.
4 വൃക്ക ലരോഗ അവയവദോന ലബോധവൽക്ക
രണ ത്സമറിനോറുകൾ, ക്ോസുകൾ, വർക്
ല്ോപ്കൾ എന്നറിവ സതും�ടറിപെറിക്കുന്നു.
4 അഗതറികളോയ എയ്ഡ്സ് ലരോഗബോധറി
തർക്ക് തോമസതും, ഭക്ഷണതും, മരുന്ന്
എന്നറിവ ഉൾത്പെത്ട പരറിചരറിക്കോനോയറി
രണ്് ത്കയർ ത്സറെർ.

പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ഒക്ചാബര് 2018

സ്ലനഹ്ർശതെറിനുലവണ്റി ജനകീയവറി
ഭവസമോഹരണതെറിന് വറിവറിധ�ട്ങ്ങളറി�ോയറി
പദ്ധതറികൾ ആവറി്്കരറിച്ചു. ജറില്ലയറിത്� വറി
ദ്യോർത്ഥറികൾ, കുടുതുംബശ്രീ പ്രവർതെകർ, മത
സ്ോപനങ്ങൾ, കച്ചവടക്കോർ, വ്യക്തറികൾ,
സ്ോപനങ്ങള് മുലഖനയോയറിരുന്നു ആദ്യ�ട്
സമോഹരണതും. സ്ക്കൂളുകൾ വഴറി 1.13 ലകോടറിയുതും
കുടുതുംബശ്രീ വഴറി 1.20 ലകോടറിയുതും സമോഹരറിച്ച
തറിനുപുറത്മ 2014 ൽ ജറില്ല പഞ്ോയതെ് നട
തെറിയ ജനകീയ വറിഭവസമോഹരണതെറിലൂത്ട
2.67 ലകോടറി രൂപ സമോഹരറിച്ചു. ലരോഗറികളുത്ട
വർദ്ധനവറിനോൽ വീണ്ടുതും പ്രതറിസന്റി�ട് തെറി
ത്�തെറിയലപെോൾ 2016 ൽ ജറില്ല പഞ്ോയതെറി
ത്റെ നറി�വറിലള്ള ഭരണസമറിതറി മുന്നറിട്റിറങ്ങറി
തറിവ്രയജ്തെറിലൂത്ട മുഴുവൻ തലദേശസ്യതുംഭര
ണസ്ോപനങ്ങത്ളയുതും ഏലകോപറിപെറിച്ച് ഏറ്വുതും
അടറിതെട്റിലള്ള വോർഡ്, ഗ്രോമസഭകൾ വത്ര
ജനകീയ കമ്മറ്റികൾ രൂപീകരറിച്ച് ഗ്രോമപഞ്ോയ
ത്കൾ, മുനറിസറിപെോ�റിറ്റികൾ, ലകോർപെലറ്ൻ
ഉൾത്പെത്ട മുഴുവൻ വീടുകളറിലതും കയററി സമോഹ
രറിച്ച 6.64 ലകോടറി രൂപയോയറിരുന്നു ആശ്ോസമോ
യത്. സമൂഹതെറിലനത്റ ഗുണതും ത്ചയ്യുന്ന ഈ
പദ്ധതറി ശോശ്തമോയറി നറി�നറിർതെോൻ ലവണ്റി
നടതെറിയ കഠറിന പരറിശ്രമതെറിത്റെ ഫ�മോയറി
ജറില്ലയറിത്� മുഴുവൻ തലദേശസ്യതുംഭരണസ്ോപ
നങ്ങളുതും ഉൾപെടുന്ന ഒരു സതുംയുക്ത പദ്ധതറിയോയറി
ഇത് മോററി. ഇതുവത്ര �ഭ്യമോയ 16.82 ലകോടറി
രൂപയറിൽ 11.33 ലകോടറി രൂപയുതും ഉപലയോഗറിച്ചു.
വർ്ോവർ്തും ഓഡറിറ്് നടതെറി ജനറൽ
ലബോഡറി മു്ോത്ക കണക്കുകൾ അവതരറിപെറിച്ച്
വളത്ര സുതോര്യമോയറി സ്ലനഹ്ർശതും നടപെോ
ക്കറി വരുന്നു.

പ്രാധാേ്ം

വൃക്ക തകരോർ സതുംഭവറിച്ച ലരോഗറികളുത്ട
ഏറ്വുതും വ�റിയ ത്വല്ലുവറിളറിയോണ് ഡയോ�റിസറി
സ് ത്ചയ്യുക എന്നത്. ഏത്റ പണത്ച�വുള്ള
ഈ പ്രക്രറിയ തുടർച്ചയോയറി ത്ചയ്യുക എന്നത്
സോധോരണക്കോരന് തോങ്ങോൻ കഴറിയോതെതോ
ണ്. ഈ പദ്ധതറി നടപെോക്കറി തുടങ്ങറിയലതോത്ട
ജറില്ലയറിൽ പ� ചോരറിറ്റി സ്ോപനങ്ങള്ക്കുതും
ഡയോ�റിസറിസ് യൂണറിറ്കൾ തുടങ്ങോൻ പ്രലചോ
ദനമോയറി. കുറഞ് ത്ച�വറിൽ ഡയോ�റിസറിസ്
�ഭ്യമോകോൻ തുടങ്ങറിയലതോത്ട ത്ചററിയ വരുമോ
നക്കോർക്കുതും കൃത്യമോയറി മുടങ്ങോത്ത ഡയോ�റി
സറിസ് ത്ചയ്ോൻ കഴറിയുന്നു എന്നത് ഈ പദ്ധ
തറിയുത്ട വ�റിത്യോരു ലനട്മോണ്.
വൃക്ക ലരോഗതും തുടക്കതെറിൽ തറിരറിച്ചററിയുക
എന്നത് അതറിത്റെ ചറികറിത്സത്യ സതുംബന്റിച്ചറിട

ലതെോളതും ഏത്റ പ്രോധോന്യമുള്ളതോണ്. പ�ലപെോ
ഴുതും തറിരറിച്ചററിയോൻ സോധറിക്കോത്ത വരുന്നതോണ്
ഇന്ന് ബഹുഭൂരറിപക്ഷതും വൃക്ക ലരോഗറികളുതും ഡയോ
�റിസറിസറിത്നലയോ വൃക്ക മോറ്റി ത്വയ്ക�റിത്നലയോ
ആശ്രയറിലക്കണ് ഭീകരമോയ അവസ്യറിൽ
എതെറിത്പെടോൻ കോരണതും. സ്ലനഹ്ർശവുതും
മ�ബോർ ലഗോൾഡുതും ഇഖ്റ ലഹോ്റിറ്ലമോയ്
ലചർന്നുത്കോണ്് നടത്ന്ന ഒരു ത്മോദബൽ ക്റി
നറിക്ക് പ്രവർതെറിക്കുന്നുണ്്. ഈ ക്റിനറിക്കറിലൂത്ട
മുതറിർന്നവരറിലതും സ്ക്കൂൾ വഴറി കുട്റികളറിലതും രക്ത,
മൂത്ര പരറിലശോധന നടതെറി ലരോഗതും കത്ണ്ത്ന്ന
തറിനുതും ആവശ്യത്മങ്കറില് ചറികറിത്സ ആരതുംഭറിക്കുന്ന
തറിനുതും കഴറിയുന്നു.

ധേസഹായം

ലകോഴറിലക്കോട് ജറില്ലക്കോരോയ ഡയോ�റിസറി
സ് ത്ചയ്യുന്നവർക്കുതും വൃക്ക മോറ്റിത്വച്ചവർക്കുതും
ധനസഹോയതെറിനോയറി അലപക്ഷറിക്കോതും. ചറി
കറിത്സറിക്കുന്ന ലഡോ്റുത്ട സോക്ഷ്യപത്രവുതും
വോർഡറിത്� ജനപ്രതറിനറിധറിയുതും അവരവരുത്ട
തലദേശസ്യതുംഭരണസ്ോപന അദ്ധ്യക്ഷനുതും
ശുപോർശ ത്ചയ്തുമോയ അലപക്ഷ അതോത് പോ
�റിലയറ്ീവ് യൂണറിറ്് വഴറി അലന്്റിച്ച് മോർക്കറി
ട് ലശ്തും മോസോമോസതും ലചരുന്ന എക്സറികയൂട്ീ
വ് കമ്മറ്റി പരറിഗണറിച്ച് ത്ചയർമോത്റെ
അതുംഗീകോരലതെോത്ടയോണ്
ധനസഹോയതും
അനുവദറിക്കുന്നത്. ആരുതും ലനോക്കോനറില്ലോതെ
എയ്ഡ്സ് ലരോഗബോധറിതരുതും ഗ്രോമങ്ങളറിത്�
നവജീവൻ ക്റിനറിക്കറിത്�ത്ന്ന മോനസറികലരോ
ഗറികളുതും ഉൾത്പെത്ട 1500 �ധറികതും ഗുണലഭോക്തോ
ക്കൾ ഈ പദ്ധതറിക്കുണ്്. വൃക്ക ലരോഗ പരറിലശോ
ധന,
ലബോധവൽക്കരണതും
തുടങ്ങറിയ
ലസവനങ്ങൾ ജറില്ലയറിത്� മുഴുവൻ ത്പോതുജന
ങ്ങൾക്കുതും പ്രലയോജനകരമോണ്.

മാേസികറരാഗികള്കോയി
േവജീവന് ക്ിേികേച്

ലവണ്ത്ര പരറിഗണന �ഭറിക്കോതെതറിനോലതും
ചറികറിത്സോ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലോതെതറിനോലതും
ഉൾഗ്രോമങ്ങളറിൽ
മോനസറികലരോഗതെോൽ
ജീവറിതതും തോളതും ത്തറ്റിയവർ, സമൂഹതെറില്
അധറികമോരുതും ശ്രദ്ധറിക്കോതെ പ്രധോന ആലരോ
ഗ്യപ്രശ്നക്കോരോണ്. വോഹനങ്ങൾക്ക് കത്ല്ലററി
ഞ്ഞുതും ബഹളതും ത്വച്ചുതും അ�ഞ്ഞുതറിരറിഞ്ഞുതും
സ്ക്കൂളറിൽ ലപോകോത്ത മുററിക്കുള്ളറിൽ ഒതുങ്ങറി
യുതും വീട്ടുകോർക്ക് ഭോരവുതും നോട്ടുകോർക്ക് പരറിഹോ
സ്യരുമോവുന്നവർക്കോയറി
ആരതുംഭറിച്ചതോണ്
'സ്ലനഹ്ർശതും നവജീവൻ ക്റിനറിക്കുകൾ'.
ചറികറിത്സയുതും മരുന്നുതും തുടർച്ചയോയറി �ഭറിക്കുന്ന
രീതറിയറിൽ ഇടത്പട്് തുടങ്ങറിയലതോത്ട ഉടഞ്ഞു
ലപോയ പ�ജീവറിതങ്ങളുതും സ്ലനഹതെറിത്റെയുതും

എണ്ണതും അനുദറിനതും വർദ്ധറിച്ചുവരറി
'വൃക്കലരോഗറികളുത്ട
കയോണ്. ജറില്ലപഞ്ോയതെറിത്റെ ഈ തുടർ ചറികറി

ത്സോസഹോയതും നറി�വറിലള്ളതുത്കോണ്് ജറില്ലയറിൽ
വൃക്ക ലരോഗറികളുത്ട ത്പത്ട്ന്നുള്ള മരണങ്ങൾ
കുറയോൻ കോരണമോയറിട്ടുണ്്. ഈ പദ്ധതറി കോരണതും
വൃക്ക, മോനസറിക, എയ്ഡ്സ് ലരോഗറികളോയറിരുന്നറിട്ടുതും
സോധോരണ ജീവറിതതും നയറിക്കോൻ അവർക്ക് കഴറിയു
ന്നു എന്ന യോഥോർത്ഥ്യതും ഏത്റ സതുംതൃപ്റി തരുന്നു. ജറി
ല്ലയറിത്� മുഴുവൻ തലദേശസ്യതുംഭരണസ്ോപനങ്ങത്ള
യുതും ഉൾത്പെടുതെറി ഒരു സതുംയുക്ത പദ്ധതറിയോയറി
ലകരളസർക്കോർ അതുംഗീകരറിച്ചതറിത്ന തുടർന്ന് അതോത് വർ്ത്തെ പ്രവർ
തെന ററിലപെോർട്റിത്റെ അടറിസ്ോനതെറിൽ ഈ പദ്ധതറിയറില�ക്ക് തുക വകയറി
രുത്ന്നതറിന് തലദേശസ്യതുംഭരണസ്ോപനങ്ങൾക്ക് 2017-18 ലതും 2018-19
ലതും സർക്കോർ അനുമതറി നൽകറിയറിട്ടുണ്്. പോവങ്ങളുത്ട കണ്ണീത്രോപ്ന്ന
സ്ലനഹ്ർശതും എന്നുതും ലകോഴറിലക്കോട് ജറില്ലോപഞ്ോയതെറിത്നോപെതും
ഉണ്ോവുതും.'
ബാബു പററശേരി
ത്ചയർമോൻ, ലനേഹ്ര്ശതും &
ലകോഴറിലക്കോട് ജറില്ലപഞ്ോയതെ് പ്രസറിഡറെ്
സമോധോനതെറിത്റെയുതും കരങ്ങളോൽ ലചർത്
ത്വയ്കോൻ കഴറിഞ്ത് ഈ പദ്ധതറിയുത്ട മത്റ്ോരു
വ�റിയ സോമൂഹ്യ ലനട്മോണ്.

എയച്ഡച്സച് റരാഗികള്കോയി
ലകയര്ലസന്ര്

ഇന്ന് എയ്ഡ്സ് ലരോഗബോധറിതർ ലകരള
തെറിൽ എല്ലോയറിടത്മുണ്്. ഇവരറിൽ 25 ശതമോ
നലതെോളതും ലപർ ഒറ്ത്പെട്ടുലപോവുകയോണ്. ആശ്ര
യമറില്ലോതോവുല്ോൾ ത� ചോയ്കോൻ ബസ്്
സ്റോൻഡുകലളോ ത്റയറിൽലവ പ്ലോറ്് ലഫോമുകലളോ
ആശ്രയറിലക്കണ്റി വരുന്നവർ. ചറികറിത്സയുതും ഭക്ഷ
ണവുതും ലപോലമറില്ലോത്ത നരകജീവറിതതും നയറിലക്ക
ണ്റിവരുന്ന ഇതെരതും അഗതറികൾക്കോയറി ആരതും
ഭറിച്ചതോണ് 'സ്ലനഹ്ർശതും ത്കയർ ത്സറെർ'.
ലകരളതെറിത്റെ പ� ഭോഗത്നറിന്നുള്ളവർ
ഭക്ഷണതും, ചറികറിത്സ, മരുന്ന് തുടങ്ങറി എല്ലോ അടറി
സ്ോനസൗകര്യങ്ങലളോടുതും കൂടറി രണ്് ത്കയർ
ത്സറെറുകളറിൽ അലന്തവോസറികളോയറി തോമസറിച്ചു
വരുന്നു. അഞ്് ത്കയർലടക്കർമോത്രയുതും ഒരു സൂ
പെർദവസത്റയുതും അവത്ര പരറിപോ�റിക്കുന്നതറി
നോയറി നറിയമറിച്ചറിട്ടുണ്്. ഓണവുതും ക്രറിസ്മസുതും
ത്പരുന്നോളുതും സ്ലനഹ്ർശലതെോത്ടോപെതും ആസ്
ദറിച്ചുത്കോണ്് അവർ അവറിത്ട ജീവറിക്കുന്നു.
കൂടോത്ത ലരോഗബോധറിതരുത്ട മക്കൾക്കോയറി
'നറി�ോവുകൂട്തും' എന്ന ലപരറിൽ ദശദറിന ജീവറിത
ദനപുണ്യ ക്യോമ്പുകൾ സതും�ടറിപെറിച്ച് വരുന്നു.

ക് മചാ�ി െവ�വര്
നിത� ം ക ി�
5000 പകയചാളം വില
വ
മ
കൾ
സ ജന�മചായി
നൽകു
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ജീവകോരുണ്യ പ്രവർതെനങ്ങൾ നടക്കുന്ന
'ഏത്റജറില്ലയോണ്
ലകോഴറിലക്കോട്. അവയറിൽ ഏറ്വുതും

മറികച്ചത്തന്ന് പറയോവുന്നതോണ് സ്ലനഹ്ർശതും.
വൃക്ക ലരോഗറികൾ എല്ലോ ജറില്ലകളറിലമുണ്്. എത്രലതെോ
ളതും കണ്ടു പറിടറിക്കത്പെടുന്നു, എത്ര ലപർക്ക് കൃത്യമോയ
സമയതെ് ചറികറിത്സ �ഭ്യമോകുന്നു, ഡയോ�റിസറിസുതും
മരുന്നുകളുതും തുടരോൻ എത്ര ലപർക്ക് കഴറിയുന്നു എന്നീ
കോര്യങ്ങളറിൽ മോത്രലമ വ്യത്യോസതും കോണുകയുള്. കൃ
ത്യമോയറി ഡയോ�റിസറിസ് ത്ചയ്ോൻ സോഹചര്യമറില്ലോ
തെതറിനോൽ
ഭൂരറിഭോഗവുതും
മരണമടയുന്നത്
ഹൃദയസ്തുംഭനതും മൂ�മോയറിരറിക്കുതും . നോടറിത്റെ വറികസനതെറിത്നോപെതും നറിത്യലരോ
ഗങ്ങളോൽ കഷ്ത്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു ദകതോങ്ങോണ് ലകോഴറിലക്കോട് ജറില്ല ഭര
ണസതുംവറിധോനങ്ങളുത്ട ലനതൃത്തെറിൽ എല്ലോത�തെറിലമുള്ള ത്പോതുപ്രവർ
തെകത്രയുതും ഉൾത്പെടുതെറി ചറിട്ലയോത്ട പ്രവർതെറിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതറി.
ഇതെരതും പദ്ധതറികൾ സതുംസ്ോനതെ് മോത്രമല്ല രോജ്യതെറിലടനീളതും പ്രോവർ
തെറികമോക്കോവുന്നതുതും ആലരോഗ്യരതുംഗത്തെ അത്യോവശ്യവുമോണ്.
യു.വി.റജാസച് ഐ.എ.എസച്
ചീഫ് ലകോ-ഓർഡറിലനറ്ർ, ലനേഹ്ര്ശതും &
ജറില്ല കള്ർ ലകോഴറിലക്കോട്

കലഖകൻ സത്കന
ര്ശം
പദ്തി െട
കകചാ ര് ികന�റചാണത്
ക ചാ
6706100

ഇതറിലൂത്ട അവരുത്ട വ്യക്തറിത് വറികസനതെറി
നുതും സോമൂഹ്യ അവലബോധതെറിനുതും ഊന്നൽ
നൽകറി മറികച്ച പരറിശീ�കരറിലൂത്ട കളറിയുതും പോട്ടുതും

പഠനവുമോയറി സ്യതും പര്യോപ്രോക്കറി ഉതെമ പൗ
രന്മോരോക്കുക എന്ന �ക്ഷ്യലതെോത്ട പഠലനോപക
രണങ്ങൾ സൗജന്യമോയറി നൽകറിത്കോണ്ോണ്
ക്യോമ്പുകൾ അവസോനറിപെറിക്കോറുള്ളത്.

സംയുക്ത പദ്തി–

ലറോഡുകളുതും പോ�ങ്ങളുതും ത്കോണ്് വറികസറി
ക്കുന്ന നോടറിത്നോപെതും �ങ്ങളുത്ട ജീവനുതും കൂടറി
ഒന്നു പരറിഗണറിക്കോലമോ എന്ന് ഡയോ�റിസറിസ്
ത്ചയ്യുന്ന ഒരു കൂട്തും ലരോഗറികളുത്ട അലപക്ഷ ഹൃ
ദയതെറിൽ തട്റിയ മുൻ ജറില്ലപഞ്ോയതെ് പ്രസറി
ഡറെ്. കോനതെറിൽ ജമീ�യുത്ട ഇടത്പട�ോണ്
ഈ പദ്ധതറിക്ക് തുടക്കമോയത്.
ത്പോതുജനസഹോയതും ത്കോണ്് മോത്രതും പ്ര
വർതെറിച്ചറിരുന്ന ഈ പദ്ധതറിക്ക് ശ്ോശ്തമോയ
ഒരു നറി�നറിൽപെ് ആവശ്യമോത്ണന്ന് മനസ്റി
�ോക്കറി സ്ലനഹ്ർശതും തലദേശസ്യതുംഭരണ
സ്ോപനങ്ങളുത്ട ഒരു സതുംയുക്ത പദ്ധതറിയോയറി
ഡറി.പറി.സറി. അതുംഗീകരറിച്ചു. ഇലപെോൾ ജറില്ലപ
ഞ്ോയതെ്, ലകോഴറിലക്കോട് ലകോർപെലറ്ൻ, ജറി
ല്ലയറിത്� മുനറിസറിപെോ�റിറ്റികൾ,ല്ോക്ക് പഞ്ോ
യത്കൾ, ഗ്രോമപഞ്ോയത്കൾ എന്നീ
തലദേശസ്ോപനങ്ങളുത്ട വറിഹറിതതും ജനകീയോ
സൂത്രണപദ്ധതറിയറിൽ ഉള്ത്പെടുതെറിയോണ് നട
പെറി�ോക്കുന്നത്.

കദശവീയ � ായത്ക് രസക്ോരം
നാമനിര്കദേശം ണിച്ചു
2017-18വര്്ത്തെ ദീൻ ദയോൽ ഉപോ
ധ്യോയ പഞ്ോയതെ് ശോക്തീകരണ പുരസ്ോര്,
നോനോജറി ലദശ്മുഖ് രോഷ്ട്രീയ ഗൗരവ് ഗ്രോമസഭ
പുരസ്ോര് എന്നീ ലദശീയപഞ്ോയതെ്പുരസ്ോര
ങ്ങൾക്കുള്ള നോമനറിർലദേശങ്ങൾ ലകന്ദ പഞ്ോയ
തെീരോജ് മന്ത്രോ�യതും ക്ഷണറിച്ചറിരറിക്കുന്നു. ജറില്ല/
ല്ോക്ക് പഞ്ോയത്കൾക്ക് പഞ്ോയതെ് ശോ
ക്തീകരൺ പുരസ്കോരതെറിന് മോത്രവുതും ഗ്രോമപ
ഞ്ോയത്കൾക്ക് രണ്് പുരസ്ോരങ്ങൾക്കുതും
അലപക്ഷറിക്കോവുന്നതോണ്. കൂടുതൽ വറിവരങ്ങൾ
http://panchayataward.gov.in എന്ന ത്വ
ബ്ദസറ്റിൽ നറിന്നുതും അററിയോവുന്നതോണ്.
അലപക്ഷകള് 31.10.2018 നു മു്ോയറി
ഓണ ദ�നോയറി നലല്ണ്തോണ്. നറിശ്റിത തറി
യതറിക്ക് മു്ോയറി തോൽപര്യമുള്ള എല്ലോ ജറില്ല/
ല്ോക്ക്/ഗ്രോമ പഞ്ോയത്കളുതും അലപക്ഷ
ഓണ ദ�നോയറി സമര്പെറിക്കുന്നതറിന് ആവശ്യ
മോയ നടപടറികള് സ്ീകരറിലക്കണ്തോണ്.
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കഴറിഞ് വര്്തും ജറില്ല പഞ്ോയതെറിന് 50
�ക്ഷതും രൂപയുതും ല്ോക്ക്പഞ്ോയതെറിന് 25
�ക്ഷതും രൂപയുതും ഗ്രോമപഞ്ോയത്കള്ക്ക് 15
�ക്ഷതും രൂപ വീതവുമോണ് അവോര്ഡ് തുകയോയറി
നല്റിയത്.

2018 ലല റജതാകേള്

ദീന് ദയാൽ ഉപാധ്ായപഞ്ായത്ച്
ശാക്തീകരൺ
ജറില്ല പഞ്ോയതെ് - ത്കോല്ലതും
ല്ോക്ക് പഞ്ോയതെ് - ശ്രീകൃഷ്ണപുരതും
ഗ്രോമ പഞ്ോയത്കള് - ബുധനൂര്,
ശോസ്ോതുംലകോട്, മോറോലഞ്രറി.
ോോജി റദശച്മുഖച് രാഷ്ടീയ ഗൗരവച്
ഗ്ാമസഭ പുരസ്ാര്
ലപോരൂര് ഗ്രോമ പഞ്ോയതെ്

ത് ികയാടക് ക ാദിക്ാം
ടി.ഷാഹുൽ ഹമീദച്

പ്ര

കൃതറിലനേഹതും കുട്റികളറിൽ അങ്കുരറിപെറിക്കോൻ
അഴറിയൂർ ഗ്രോമ പഞ്ോയതെറില് നൂതനപദ്ധ
തറി. മുതെശ്റിലയോട് ലചോദറിക്കോതും എന്ന പദ്ധതറി
മയ്ഴറിയുത്ട കഥോകൃതെ് എതും.മുകദേൻ ഉൽ�ോട
നതും ത്ചയ്തു. പഴയ ത�മുറയറില് നറിന്നുതും അററിവു
കൾ പുതുത�മുറയറില�ക്ക് പകര്ന്ന് കുട്റികത്ള
പ്രകൃതറി ലനേഹറികളോയറി വളര്തെറിത്ക്കോണ്് വരു
ന്നതറിന് പദ്ധതറി വറിഭോവനതും ത്ചയ്യുന്നു.
മുതെശ്റിമോത്ര വൃദ്ധസദനതെറിൽ തള്ളരുത്,
അവരറിൽ അനുഭവതെറിത്റെ മഹോജ്ോനതും ഒളറി
ഞ്റിരറിപ്ണ്് എന്ന സലദേശതും കുട്റികളറിൽ എതെറി
ച്ച്, പ്രകൃതറിത്യ പരറിപോ�റിക്കുന്നതറിനുതും പരറിലപോ
്റിപെറിക്കുന്നതറിനുതും പദ്ധതറി �ക്ഷ്യമറിടുന്നു.
മഹോപ്രളയവുതും കോ�ോവസ്ോ വ്യത്യോയോനങ്ങളുതും
സതുംഭവറിക്കുന്ന വർതെമോന കോ��ട്തെറി�ോണ്
പഞ്ോയതെറിത്� 15 സ്കൂളുകളറിത്� 3750 കുട്റികളറില്
പ്രകൃതറി സതുംരക്ഷണ-ജ� സതുംരക്ഷണ പ്രവര്തെ
നങ്ങള്ക്ക് സഹോയകരമോകുന്ന ലചോദ്യങ്ങള്
ഉള്ത്കോള്ന്ന മുതെശ്റിലയോട് ലചോദറിക്കോതും എന്ന
പരറിപോടറി ആരതുംഭറിച്ചത്.

കുകയുതും ത്ചയ്തു. ഓലരോ കുട്റിയുതും സ്ന്തതും വീട്റിത്�
ലയോ അയല് വീട്റിത്�ലയോ മുതെശ്റിലയോട് ലചോ
ദ്യങ്ങൾ
ലചോദറിക്കുകയുതും
അവരുത്ട
ഉതെരങ്ങളറിൽ നറിന്ന് പഴമകളറിത്� പരറിസ്റിതറി
വറിവരങ്ങൾ സ്ോതുംശീകരറിച്ച് ഉതെരങ്ങൾ ലരഖ
ത്പെടുതെറി ക്ോസ്് ടീച്ചർക്ക് നൽകുകയുതും ത്ചയ്യുന്ന
ലതോത്ട പദ്ധതറിയുത്ട പ്രധോന പ്രവർതെനതും പൂർ
തെീകരറിക്കുതും; കുട്റികളറിത്� പ്രകൃതറി സതുംരക്ഷണ
സോമൂഹ്യലബോധതും അളക്കുന്നതറിന് ഉതകുന്ന
ലചോദ്യങ്ങളോണ് ഉള്ത്പെടുതെറിയത്. ശുദ്ധജ�
ലരേോതസുകളുത്ട ഇന്നത്തെ അവസ്, ജ�ജന്യ
ലരോഗങ്ങളറിൽ അനുവർതെറിലക്കണ് പ്രതറിലരോധ
മോര്ഗ്ഗങ്ങൾ, പരറിസര ശുചറിത്തും, വ്യക്തറി

കുട്ികളിൽ
പ്രകൃതി റനേഹം
വളര്ത്ാന്
അഴിയൂരിൽ
പദ്തി
മുതെശ്റിലയോട് ലചോദറിക്കോതും
പദ്ധതറി കഥോകൃതെ്
എതും. മുകുദേന്
ഉല്�ോടനതും ത്ചയ്യുന്നു.

എല്ാലകേ റചാദ്ങ്ങള്

ലകരള സർക്കോരറിത്റെ കീഴറിലള്ള CCDU
(കമ്മയൂണറിറ്റി & കപെോസറിറ്റി ഡവ�പെ്ത്മറെ്
യുണറിറ്്) തറിരുവനന്തപുരതെറിത്റെ സഹോയലതെോ
ത്ട 54 ലചോദ്യങ്ങൾ തയ്ോറോക്കുകയുതും പ്രധോന
അധ്യോപകർ മുലഖന മുഴുവൻ കുട്റികൾക്കുതും നൽ
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ശുചറിത്തും, അടുക്കള കൃ്റിയുത്ട പ്രോധോന്യതും, മോ�റിന്യ
സതുംസ്രണതും, പഴമയറിത്� പ്രകൃതറി സതുംരക്ഷണ അററി
വുകൾ എന്നറിവ സതുംബന്റിച്ച പഴയ കോ�ത്തെ വറിവ
രങ്ങൾ ലശഖരറിക്കുവോൻ ഉതകുന്ന ലചോദ്യങ്ങളോണ്
ഉള്ളത്. പണ്ടുകോ�ത്തെ കുടറിത്വള്ള ലരേോതസുകളുത്ട
വറിവരണതും, കറിണർ പരറിപോ�നതും, കറിണർ ജ�തെറിത്റെ
ശുദ്ധത, ഔ്ധത്ച്ചടറികളുത്ട ലപരുകൾ, കുപെറിത്വള്ള
തെറിത്റെ ദൂ്്യഫ�ങ്ങൾ, ശുദ്ധജ� ഉപലയോഗതെറിത്�
മറിതത്തും, നീർതെട സതുംരക്ഷണതും, വരൾച്ച നറിവോരണതും,
കണ്ൽ കൃ്റിവ്യോപനതും മഴത്വള്ള സതുംഭരണതെറിത്റെ
പ്രോധോന്യതും, കുഴൽ കറിണറുകളുത്ട ലദോ്ങ്ങൾ, ജ�മ
�റിനീകരണതും, ജ�ജന്യലരോഗങ്ങൾ, വ്യക്തറി ശുചറിത്തും,
അടുക്കള കൃ്റി, ദജവ വളങ്ങൾ', പച്ചക്കററികൃ്റി
വ്യോപനതും, വീട്റിത്� അണു നശീകരണ രീതറികൾ,
മോ�റിന്യ സതുംസ്രണരീതറികൾ,പ്ളോസ്ററിക്കറിത്റെ ദു്്യ
ഫ�ങ്ങൾ, പരറിസ്റിതറി മ�റിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ,
മത്ണ്ണോ�റിപെ്, ലതോട് സതുംരതുംക്ഷണതും, പ്രധോനത്പെട്
ഔ്ധ ത്ചടറികൾ, സൂഷ്മ ജീവീകൾഎന്നീ വറി്യ
ങ്ങളറിൽ മുതെശ്റിമോരറിൽ നറിന്ന് വറിവരങ്ങൾ ലശഖരറിച്ച്
സ്ന്തതും വീട്, പരറിസരതും, ത്പോതുസ്�ങ്ങൾ എന്നറിവ
യുത്ട അവസ് ലനരറിട്് മനസ്റി�ോക്കോൻ ഈ പദ്ധതറി
ത്കോണ്് സോധറിക്കുന്നതോണ്, കൂടോത്ത പ്രകൃതറിയുമോയറി
ബന്ത്പെട് അററിവുകളുതും പഴത്ഞ്ോല്ലുകളുതും എന്നറിവ മു
തെശ്റിമോരറില് നറിന്നുതും ലരഖത്പെടുത്കയുതും ത്ചയ്യുതും.

തുടര് പ്രവര്ത്േം

ഓലരോ ക്ോസ്റിത്�യുതും കുട്റികൾ മുതെശ്റിമോരറിൽ
നറിന്ന് ലശഖരറിച്ച വറിവരങ്ങൾ ക്ോസ്് അടറിസ്ോന
തെറിൽ ലക്രോഡീകരറിക്കണതും. അന്യതും നറിന്ന് ലപോകുന്ന
ത്ചടറികൾ, മരങ്ങൾ, സൂഷ്മജീവറികൾ, ജന്തുക്കൾ,
പക്ഷറികൾ, എന്നറിവയുത്ട വറിവരങ്ങള്, ജ� സതുംരക്ഷ
ണതും, ശുചറിത്തും എന്നറിവ സതുംബന്റിച്ച് കുട്റികളുത്ട
അഭറിപ്രോയവുതും ലരഖത്പെടുതെണതും. മുതെശ്റിമോർ പറ
ഞ്റിട്ടുള്ള പഴത്ഞ്ോല്ലുകൾ, പഴത്മോഴറികള് എന്നറിവ
ലരഖത്പെടുതെറി ലഫോറങ്ങൾ ക്ോസ്് ടീച്ചർ പഞ്ോയ
തെറിൽ നൽകുന്നതോണ്
കുട്റികളുത്ട അഭറിപ്രോയതും കണക്കറിത്�ടുതെ് എല്ലോ
സ്കുളുകൾക്കുതും ഔ്ധ ത്ചടറികൾ വറിതരണതും ത്ചയ്യുന്ന
തോണ്. കൂടോത്ത മുതെശ്റിമോർ പറഞ് കഥകൾ, കടതും
കഥകൾ, പഴത്ഞ്ോല്ലുകൾ, നോടൻ പോട്ടുകൾ, ത്മോഴറി
മുത്കൾ, എന്നറിവ സതുംബന്റിച്ച് പുസ്കതും തയ്ോറോക്കു
ന്നതോണ്. ഇത് പഞ്ോയതെറിത്റെ ബലയോദഡലവർ
സറിറ്റി മോലനജ് ത്മറെ് കമ്മറ്റിയറിൽ ചര്ച്ച ത്ചയ്് തുടർ
പദ്ധതറി തയ്ോറോക്കുന്നതോണ്. പഴമയുത്ട അനുഭവ
സ്തെ്പുതറിയ ത�മുറ ലനേഹപൂര്വ്വതും സ്ീകരറിക്കുന്ന
ഒരു വ്യത്യസ് പരറിപോടറിയോണ് അഴറിയൂരറിത്� മുതെശ്റി
ലയോട് ലചോദറിക്കോതും എന്ന പരറിപോടറി.
അ ി ര് ചാമപഞ്ചായത്ത്
െസ റിയചാണത് കലഖകൻ
60 8103
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ല�ോ

കത്മ്ോടുതും ഭക്ഷണതും പോഴോക്കറിക്കളയുന്ന കോഴ്ച കോണോതും.
നമ്മലളോലരോരുതെരുതും തറികഞ് അ�തുംഭോവലതെോത്ട
മോത്രതും ദകകോര്യതും ത്ചയ്യുന്ന ഒരു വറി്യമോണറിത്. എല്ലോവരുതും ഈ
കോര്യതെറിൽ കോണറിക്കുന്ന ശുഷ്ക മലനോഭോവതും ഭീകരവുതും ഭയോനകവുമോ
ണ്. ഈ കഴറിഞ് മോസങ്ങളറി�ോണലല്ലോ നമ്മുത്ട സതുംസ്ോനതും നോളറി
തുവത്ര കണ്റിട്ടുള്ളതറിൽ ത്വച്ച് ഏറ്വുതും വ�റിയ മഹോ പ്രളയദുരന്തതെറിന്
സോക്ഷറിയോയത്. പോവത്പെട്വനുതും പണക്കോരനുതും ജോതറി, മത, കക്ഷറി
രോഷ്ട്രീയ, സ്� കോ� ലഭദമലന്യ ഒരു ലനരത്തെ ഭക്ഷണതെറിനു ലവണ്റി
മണറിക്കൂറുകലളോളതും സമചറിതെതലയോത്ട കയൂ നറിന്ന ആ ചറിത്രതും നമ്മുത്ട
മനസ്സുകളറിൽ എന്നുതും തങ്ങറിനറിൽക്കുതും. വസ്ത്രവുതും ഭക്ഷണവുതും പോർപെറിടവുതും
ഒരു മനു്്യത്റെ അടറിസ്ോനപരമോയ ആവശ്യങ്ങളോയതുത്കോണ്ടു
തത്ന്ന ദുരന്ത സമയതെ് നമ്മുത്ട സമൂഹതും ഏറ്വുതും കൂടുതൽ ഈ കോര്യതും
ചർച്ച ത്ചയ്തുതും. ല�ോകതെറിത്റെ സക� ഭോഗത് നറിന്നുതും ദദവതെറിത്റെ
സ്ന്തതും നോത്ടന്നു നമ്മൾ അഭറിമോനറിച്ച, സ്കോര്യമോയറി അഹങ്കരറിച്ച
ലകരള നോട്റില�ക്കു വസ്ത്രവുതും ഭക്ഷണവുമോണ് ഏറ്വുമധറികതും ഒഴുകറിത്യ
തെറിയത്. എന്നോൽ ദൗര്ഭോഗ്യകരത്മന്നു പറയത്ട് വർതെമോന
കോ�ത് സ്ന്നത കുമറിഞ്ഞു കൂടറി ധോരോളറിതെവുതും ത്പോങ്ങച്ചവുതും കോട്റി
ചറി�ർ നടക്കുല്ോൾ പട്റിണറിയുതും പരറിവട്വുമോയറി സദോ ദരറിദ്ര നോരോ
യണന്മോരോയറി കഴറിഞ്ഞു കൂടോനോണ് മറ് ചറി�രുത്ട വറിധറി. ഇതറിൽ
മുഴു പട്റിണറിക്കോരുമുണ്്.
ചറി� സ്ന്ന രോജ്യങ്ങളറിൽ ഈയറിത്ട സർക്കോർ ഏജൻസറികൾ
നടതെറിയ പഠനമനുസരറിച്ചു നഗരസഭയുത്ട കുപെത്തെോട്റിയറിൽ ത്കോണ്്
തള്ന്ന പോഴ് വസ്തുക്കളറിൽ 50 % വുതും ഉപലയോഗറിക്കോത്ത വ�റിത്ച്ചററിയുന്ന
ഭക്ഷണമോത്ണന്നോണ് കത്ണ്തെറിയറിട്ടുള്ളത്. ഒരോൾ ഒരു ദറിവസതും 5
ഉരുള ലചോറോണ് പോഴോക്കുന്നത്. ലഹോട്ലകളറിലതും ക�്യോണ മണ്ഡപങ്ങ
ളറിലതും ഉത്സവ പറമ്പുകളറിലതും മറ്് ആല�ോ് സ്�ങ്ങളറിലതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധറി
ച്ചോൽ പ�ലപെോഴുതും കോണോവുന്ന കോഴ്ച അതറിദയനീയമോണ്.
ആഫറിക്കയറി�ോണ് വർ്ങ്ങളോയറി ദോരറിദ്ര്യവുതും പട്റിണറിയുതും ത്കോ
ടറികുതെറി വോഴുന്നത്. ഇത് ഇല്ലോയ്മ ത്ചയ്ോൻ ധോരോളതും പ്രവർതെനങ്ങൾ
ആലഗോള ത�തെറിൽ നടക്കുന്നുണ്് . ല�ോകതെ് ഓലരോ അഞ്ചു ത്സക്ക

കലാേ ഭ ് ദിനം ഒക ാ ര്

ഭ ണം േ ിക്ാ താണക്
�ാ ാക്ാ ത
േിസാര് ലമായച്തീന്
റെറിലതും ശരോശരറി ഒരു കുട്റി വീതതും ഭക്ഷണതും
കറിട്ോത്ത വറിശപ് മൂ�തും മരണത്പെടുന്നു
എന്നോണ് കണക്കുകൾ സൂചറിപെറിക്കുന്നത്.
ദരറിദ്ര രോജ്യമോയ ദഹതെറിയറിൽ കളറിമ
ണ്ണറിൽ ഉപ് ക�ർതെറി അടുപെറിൽ ചുത്ട്ടു
തെ് ബറിസ്ക്കറ്് ലപോത്�യോക്കറി മണ്ണ്
കഴറിച്ചു വറിശപെടക്കുന്നതെറിത്റെ വീഡറിലയോ
ഈയറിത്ടയോണ് സമൂഹ മോധ്യമങ്ങളറിൽ
ദവറൽ ആയത്. ല�ോക മനസോക്ഷറിയു
ത്ട കണ്ണ് തുറപെറിക്കോൻ ഉതകുന്നതോയറിരു
ന്നു ഇത്.
ല�ോകതെോകമോനതും അലനകോയറിരതും ജന
ങ്ങൾ വറിശന്നറിരറിക്കുല്ോൾ ഒരു ത്റോട്റിയുത്ട
രൂപതെറി�ോണ് അവരുത്ട മുൻപറിൽ ദദവതും
പ്രത്യക്ഷത്പെടുന്നത് എന്നോണ് രോഷ്ട്രപറിതോവ്
മഹോത്ോഗോന്റി അഭറിപ്രോയത്പെട്ത്.
ല�ോകത് ചറി�യറിടങ്ങളറിൽ ഭക്ഷണതും
പോഴോക്കുന്നവലരോട് കർശന സമീപനതും
ദകത്ക്കോള്ന്ന ഭക്ഷണ ശോ�കളുണ്് ചറി�
ജോപെനീസ് ലഹോട്ലകളറിൽ ഭക്ഷണതും പോഴോ
ക്കുകയോത്ണങ്കറിൽ അതറിത്റെ തുക കൂടറി
പറിഴയോയറി ബറില്ലറിലനോത്ടോപെതും ലചർതെ്
നൽകുന്നതോയറി മോധ്യമ ററിലപെോർട്ടുകൾ
ഉണ്ോയറിരുന്നു. നമ്മുത്ട നോട്റിലതും മോതൃകോപ
രമോയ ഇതെരതും നറിയമ നടപടറികൾക്കുള്ള
നീക്കതും നടതെണതും. ഇതറിനോയറി സമൂഹവുതും
തലദേശ ഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള
പ്രോലദശറികഭരണകൂടവുതും വറിവറിധ മത രോ
ഷ്ട്രീയ സതും�ടനകളുതും ദകലകോർക്കണതും.
എങ്കറിൽ നമുക്ക് വ�റിത്യോരളവറിൽ മോറ്തും

ഉണ്ോക്കോൻ കഴറിയുതും. ആവശ്യമോയ ഉല്ോദന
പ്രവർതെനങ്ങളറിലൂത്ട ജനങ്ങളുത്ട മലനോ
ഭോവതെറിലതും ഒരു മോറ്മുണ്ോക്കോൻ സോധറിക്കു
ത്മന്ന കോര്യതെറിൽ തർക്കമറില്ല.
നമ്മൾ പോഴോക്കറി കളയുന്നത് മത്റ്ോരോ
ളുത്ട ഭക്ഷണമോത്ണന്ന ലബോധതും എല്ലോ
ല്ോഴുതും നമ്മറിൽ ഉണ്ോയറിരറിക്കണതും.
നന്നോയറി ആല�ോചറിച്ചു മോത്രതും ഭക്ഷണ
സോധനങ്ങൾ വോങ്ങുക, ഇതറിനോയറി
ലനരത്തെ ആസൂത്രണതും ത്ചയ്യുക, സൂക്ഷറിച്ചു
പോചകതും ത്ചയ്യുക, ആവശ്യമോയ അളവറിൽ
മോത്രലമ പോചകതും ത്ചയ്ോവൂ, കഴറിയുന്നത്ര
പ്രോലദശറികമോയറി �ഭറിക്കുന്ന സോധനങ്ങൾ
വോങ്ങോൻ
ശ്രമറിക്കുക.
പറയുക,
പ്രവർതെറിക്കുക മറ്ള്ളവത്രകൂടറി ലബോധവോ
ന്മോരോക്കുക എന്നതോവണതും നമ്മുത്ട നയതും.
നമ്മൾ ഓലരോരുതെരുതും ഇത്തോരു ത്വല്ലുവറി
ളറിയോയുതും ഉതെരവോദറിതെമോയുതും ഏത്റ്ടുക്ക

ണതും. അലപെോലഴ സ്ോയറിയോയ മോറ്തും ഉണ്ോ
ക്കോനോവൂ.
സ്ന്തതും ജീവറിതതെറിലതും സ്ന്തതും കുടുതും
ബതെറിലതും സുഹൃത്ക്കൾക്കറിടയറിലതും അവ
രവരുത്ട പ്രലദശത്തെങ്കറിലതും അനോവശ്യമോ
യറി ഭക്ഷണങ്ങൾ പോഴോക്കുന്നറിത്ല്ലന്നു ഉറപ്
വരുതെോൻ നമുക്കോവണതും. അതറിനുള്ള മോന
സറികമോയ തയോത്റടുപെറിത്നോപെതും ഇന്ന്
മുതൽ മരണതും വത്ര ജീവറിതതെറിൽ ഒരറിക്ക
ലതും ഒരു തരതെറിലതും ഭക്ഷണ സോധനങ്ങൾ
പോഴോക്കറി കളയുകയറില്ല എന്ന്ഉറച്ച പ്രതറി
ജ് നോതും ഓലരോരുതെരുതും എടുക്കണതും.
പോചകതും ത്ചയ് ഭക്ഷണതും മോത്രമല്ല ലവണ്
വറിധതും സൂക്ഷറിക്കോത്തയുതും വഹറിച്ചു ത്കോണ്്
ലപോകുല്ോൾ ശ്രദ്ധറിക്കോത്തയുതും പോഴോക്കറി
കളയുന്ന ഭക്ഷണ പദോർത്ഥങ്ങളുത്ട അളവുതും
വളത്ര വലതോണ്. നമ്മുത്ട പച്ചക്കററി ചന്ത
കളുതും സൂപെർ മോർക്കറ്കളുതും ഭക്ഷണ
ശോ�കളുതും മറ്തും ഇതറിൽ കൂടുതൽ ജോഗ്രത
പു�ർതെണതും. അതറിലൂത്ട മോത്രലമ വറിശപെ്
രഹറിതമോയ ഒരു സമൂഹതും ത്കട്റിപെടുക്കുന്ന
തെറിനുള്ള ശ്രമങ്ങളറിൽ നമുക്കുതും പങ്കോളറിക
ളോവോൻ സോധറിക്കുകയുള്ളൂ. അതറിനോവത്ട്
നമ്മുത്ട ഇനറിയുള്ള ദറിനങ്ങൾ എന്ന് ഈ
ല�ോക ഭക്ഷ്യ ദറിനതെറിൽ നമുക്ക് പ്രതറിജ്
എടുക്കോതും.
ല�ഖകൻ ലഡോണ്് ലവസ്റ് ഫുഡ് (DWF)
ലഗ്ോബൽ ത്ചയര്മോനോണ്.
www.dontwastefoodglobal.org
9447171074
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വോക്കുകളുതും ചറിന്തകളുതും അനക്കമറ് നറിന്ന ദുര
ന്തമുഖമോണ് പ്രളയതെറിലൂത്ട നോതും കണ്ത്.
ലനരറിട്ടുതും അല്ലോത്തയുതും എല്ലോ മ�യോളറികത്ളയുതും
ഈ ത്വള്ളത്പോക്കതും ബോധറിച്ചറിരറിക്കുന്നു. �ോന്, നീ
എന്ന വ്യത്യോസതും ലപോലതും നറിരര്ത്ഥകമോയറി മോററിയ
നറിമറി്ങ്ങളറിലൂത്ടയോണ് നോതും കടന്നുലപോയത്.
ഏത് ദുരന്തതും വന്ന് കടന്നോക്രമറിച്ചോലതും ഒറ്
ത്ക്കട്ോയറി നോമതറിത്ന ലനരറിടുത്മന്ന് അക്ഷരോ
ര്ത്ഥതെറില് മ�യോളജനത ല�ോകതെറിന് കോണറി
ച്ചുത്കോടുതെറിരറിക്കുന്നു. പ്രളയോനന്തര അതറി
ജീവനതെറിത്റെ വറിവറിധത�ങ്ങള് വോയനക്കോ
ര്ക്കോയറി വരച്ചുകോണറിക്കുന്നതറില് "പഞ്ോയതെ്
രോജ് മോസറിക" വറിജയറിച്ചറിരറിക്കുന്നു. ഇനറിത്യന്തു
ത്ചയ്ണതും എന്നു് പറഞ്ഞുതന്നറിരറിക്കുന്നു. ഐക്യ
ലതെോത്ടയുള്ള ലകരളതെറിത്റെ മുലന്നറ്തെറില് മോ
സറികയുത്ട അക്ഷരോഗ്റിയുതും ത്വളറിച്ചലമകറി.
ലക.വി. സുഹച്റ, കിഴകേറഞ്രി

പകര്ച്വ്ാധികള്ലകേതിലര

പഞ്ോയതെ് രോജ് ത്സപ്റ്തുംബര് �ക്കതും പ്രള
യോനന്തരപതറിപെ് സവറിലശ്മോയറി. പ്രലത്യകറിച്ച്

കണ്ം കാതും
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ലഡോ. ചറിന്തയുത്ട ആലരോഗ്യശ്രദ്ധയ്കോയുള്ള
ല�ഖനതും. പ്രളയലശ്തും ത്പോട്റിപ്റത്പെടോന് സോ
ധ്യതയുള്ള ലരോഗങ്ങത്ള പ്രതറിലരോധറിക്കോനുതും
പ്രതറിവറിധറി കത്ണ്തെോനുതും ആ ല�ഖനതും മോര്ഗ്ഗ
ദര്ശകമോയറി. ഇതെരതെറിലള്ള കോമ്പുറ്തുതും പ്ര
ലയോജനപ്രദവുമോയ ല�ഖനങ്ങള് ഇനറിയുതും പ്രതീ
ക്ഷറിക്കുന്നു.
ഹരികുമാര് വര്മ്മ, വണ്ടാേം

മാതൃകാപ്രവര്ത്േം

മഹോപ്രളയതെറിത്റെ ദറിനങ്ങളറില് തലദേശസ്
യതുംഭരണ വകുപ്തും അതറിത്� ജീവനക്കോരുതും ജന
പ്രതറിനറിധറികളുതും ഏറ്വുതും മോതൃകോപരമോയുതും ജന
മനസ്സുകള് ത്തോട്ററിഞ്ഞുതും പ്രവര്തെറിച്ചതുത്കോണ്ടു
കൂടറിയോണ് ദുരന്തതീവ്രത കുറയ്കോനോയത്. രക്ഷോ
പ്രവര്തെനതെറില് മോത്രമല്ല ദുരറിതോശ്ോസക്യോമ്പു
കളറിലതും ശുചീകരണപ്രയത്നതെറിലതും അലങ്ങയറ്തും
ആത്ോര്ത്ഥതലയോത്ടയുതും ഉത്സോഹപൂര്വ്വമോയുതും
അവര് തങ്ങളുലടതോയ പങ്ക് വഹറിച്ചു. അതറിത്റെ
ചുരുത്ക്കഴുതെോണ് ത്സപ്റ്തുംബര് �ക്കതും പഞ്ോ
യതെ് രോജ് മോസറിക. അഭറിനദേനങ്ങള്.
േിധിന് പി., ഇരിങ്ങാലക്കുട

വീ.സീ.അഭിലാഷച്

പെസ നിെക്്
കവര് (അവസചാന പുറം) കളര്
₹ 12000
കവര് (ഉൾവശം) കളര്
₹ 10000
കവര് (ഉൾവശം) �ചാക്ത് & ൈവ�ത് ₹ 8000
മ� കപ�കൾ (കളര്)
₹ 8000
മ� കപ�കൾ (�ചാക്ത് & ൈവ�ത്)
₹ 6000
അരകപജത് (കളര്)
₹ 5000
അര കപജത് (�ചാക്ത് & ൈവ�ത്)
₹ 3000
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