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ല�ോകത്തില� ഏറ്റവും മല�ോഹരമോയ കോര്യങ്ങള്
ആസ്വദതിക്ോന് കല്ോ കകലയോ ലേണ്ട; ഹൃദയും മതതി.

- ലഹ�ന് ലകല്ലര്

എഡതിലറ്റോറതിയൽ 

വിജയഗീതമാകട്ടെ പുതുവര്ഷം

കാലത്തിന്റെ കണക്കുപുസ്തകത്തില് നതിന്ന് ഒരു താള് കൂടതി ന്കാഴതിഞ്ഞു 
വീഴുന്നു. 2018 കകരള ജനതന്െ സംബന്തിച്തിടകത്ാളം നടുക്കുന് ദുര

ന്തചതിത്ം മാത്മല്ല, വതിപത്തിന്ന അതതിജീവതിച് ശക്തിയുന്ട മഹത്ം 
കൂടതിൊണന്. നതിശ്ചെദാര്ഢ്യത്തിന്റെ കരുത്തുന്്ാരു ഭരണകനതൃത്ം ന്വളള
ന്്ാക്ക ദുരന്തന്ത് കനരതിട്ടതാണന് കലാകം അത്ഭുതകത്ാന്ട ദര്ശതിച്തന്. തകദേശ 
സ്െംഭരണവകുപ്ം സ്ാപനങ്ങളം അവസരത്തിന്നാത്ന് ഉെരുകയും                
വാക്കുകളതിന്ലാതുങ്ങാത് കര്മ്മ വീര്യം പ്രകടതി്തിക്കുകയും ന്ചയ്തു.

സമസ്തജനങ്ങളന്ടയും സമഗ്രപുകരാഗതതി ലക്്യമതിടുന് നവകകരളം കര്മ്മ 
പദ്ധതതിയുന്ട ഭാഗമായു്  മതിഷനുകളന്ട പ്രവര്ത്നം രണ്ന് വര്ഷം പതിന്തിടുന് 
കവളൊണതിതന്. സര്ക്കാരതിന്റെയും  ന്പാതുജനങ്ങളന്ടയും  ജീവനക്കാരുന്ടയും 
കൂട്ടാെ െത്നഫലമാെതി ഗുണപരമാന്ൊരു മാറ്ം  സൃഷ്തിക്കുവാനാെതിട്ടുണ്ന്. 
ഇക്കഴതിഞ്ഞ നവംബര് 27, 28 തീെതതികളതില് തതിരുവനന്തപുരത്ന് വച്ന് നടന് 
നവകകരളം കര്മ്മപദ്ധതതി ശതില്പശാലെതില് ഭരണകുര്ത്ാക്കളം ജനപ്രതതിനതി
ധതികളം ഉകദ്യാഗസ്രും ഒത്തിരുന്ന് മതിഷനുകളന്ട പ്രവര്ത്നപുകരാഗതതി 
വതിലെതിരുത്തുകയും ഭാവതിപരതിപാടതികള് ആസൂത്ണം ന്ചയ്ന് പരതിവര്ത്ന 
ങ്ങള്ക്കന്  ആക്കം കൂട്ടുകയും ന്ചയ്തു. 

പ്രളൊനന്തരം നാം കനരതിടുന് പ്രതതിസന്തികന്ളക്കുറതിച്ം അവയുന്ട പരതി
ഹാരന്ത്്റ്തിയും മുഖ്യമന്തതി ശതില്പശാലെതില് സംസാരതിച്. ഇക്കാര്യത്തില്  
തകദേശ സ്െംഭരണ സ്ാപന തലത്തില് വതിവതിധ വകുപ്കളന്ട സംകൊജതിത 
പ്രവര്ത്നങ്ങളന്ട  അനതിവാര്യതന്െ്റ്തി അകദേഹം സൂചതി്തിച്തിരുന്നു.  അതന് 
ഉള്ന്കാണ്ന് മതിഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏകകാപതി്തിക്കാന് നമുക്കന് കഴതിെണം. 
ശതില്പശാലെതിന്ല വതികശഷങ്ങള് പരമാവധതി ഉള്ന്ക്കാ്തിച്ാണന് ഈ ലക്കം 
പഞ്ാെത്ന് രാജന് വാെനക്കാരതിന്ലത്തിക്കുന്തന്.

തകദേശസ്ാപനങ്ങളതില് പദ്ധതതി ആസൂത്ണ നതിര് വ്വഹണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്  
ന്കാടുമ്തിരതിന്ക്കാളളന് ഘട്ടമാണതിതന്. പദ്ധതതി ന്ചലവതിന്റെ വതിനതികൊഗ 
ത്തിലം നതികുതതി പതിരതിവന് സമാഹരണത്തിലം കഴതിഞ്ഞ സാമ്ത്തിക വര്ഷം 
ചരതിത്ം കനട്ടം നമ്മള് കകവരതിച്തിരുന്നു. പ്രളെമാന്്യന്ത് പതിന്തിട്ടന് പഴെ 
പ്രവര്ത്ന ധാരെതികലക്കന് ഒട്ടുമതിക്ക പ്രാകദശതിക സര്ക്കാരുകളം എത്തിെതിട്ടു
ന്ണ്ന്തന് ആശാവഹമാണന്.  ഡതിസംബര്  15 ന്ല കണക്കുപ്രകാരം തകദേശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട പദ്ധതതിന്ച്ലവന് 50 ശതമാനം കടന്തിട്ടുണ്ന്. നതികുതതി 
പതിരതിവന് 50 ശതമാനകത്ാടടുക്കുകൊണന്.  ഫണ്ന്   വതിനതികൊഗത്തിലം നതികുതതി 
പതിരതിവതിലം  നൂറു ശതമാനം എന് ലക്്യം കകവരതിക്കാന് എല്ലാ സ്ാപന
ങ്ങളം ആത്ാര്ത്ഥമാെതി ശ്രമതിക്കണം. അതതിനാെതി വരുംനാളകളതില് വതിശ്ര
മമതില്ലാന്ത കജാലതി ന്ചയ്ാന് എല്ലാവരും വതിശതിഷ്യാ ജീവനക്കാര് തയ്ാറാ 
കണം. ഈ പുതുവര്ഷപ്ലരതിെതില് സുപ്രതീക്കൊന്ട.

എച്ച്. ദതില�ശന് ഐ.എ.എസച് 



സംസ്ാന സർക്കാരതിന്റെ നവകകരളം കർ
മ്മപദ്ധതതിയുന്ട ഭാഗമാെതി കലഫന്, 

ആർദ്ം, ഹരതിതകകരളം, ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ 
സംരക്ണ െജ്ം എന്ീ മതിഷനുകളന്ട 
വാർഷതിക അവകലാകനത്തിനും  ഭാവതി പരതിപാ
ടതികൾ ചർച് ന്ചയ്യുന്തതിനും  2018 നവംബര് 
27, 28 തീെതതികളതില് ഒരു ദ്തിദതിന ശതില്പശാല 
തതിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്തിറ ഗതിരതിദീപം കൺ
ന്വൻഷൻ ന്സറെറതിൽ നടന്നു. ശതില്പശാല മുഖ്യ
മന്തതി പതിണറാെതി വതിജെന് ഉദന്ഘാടനം ന്ചയ്തു. 

തകദേശസ്ാപനങ്ങളന്ട 2019-20ന്ല 
വാർഷതിക പദ്ധതതി തയ്ാറാക്കുന് പ്രവർത്നം 
പുകരാഗമതിക്കുകൊന്ണന്നും ഡതിസംബർ അവ
സാനകത്ാന്ട പൂർത്തിൊകുന്മന്നും മുഖ്യമന്തതി 
ശതിൽപശാലയുന്ട ഉദന്ഘാടനം നതിര് വ്വഹതിച്ന്കാ
ണ്ടു പറഞ്ഞു. നവകകരള സൃഷ്തിക്കുതകുന് പദ്ധ
തതികൾക്കന് തകദേശസ്ാപനങ്ങൾ ഊന്ൽ 
നൽകണന്മന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു.

2017-18 ൽ 90 ശതമാനത്തിലധതികം പദ്ധതതി 
ന്ചലവന് കകവരതിക്കാൻ സംസ്ാനത്തിനാെതി. 
പ്രളെം സൃഷ്തിച് പ്രതതിസന്തികൾക്കതിടെതിലം 
2018-19 ൽ ഇതുവന്ര 45 ശതമാനം പദ്ധതതിന്ചല
വന് കകവരതിക്കാനാെതി. നവകകരള സൃഷ്തിക്കന് 
ഊന്ൽ നൽകതിൊവണം തകദേശസ്ാപനങ്ങൾ 
പദ്ധതതികൾ തയ്ാറാകക്കണ്തന്. ഇവ ഗുണനതില
വാരമു് പദ്ധതതികളാെതിരതി ക്കണം.

ഈ സർക്കാർ അധതികാരത്തിൽ വന് 
കശഷം എല്ലാ ജതില്ലകളതിലം ജതില്ലാ പദ്ധതതികൾ 
തയ്ാറാക്കാനാെതി. തകദേശസ്ാപനങ്ങളന്ട 
ഭാഗത്തു നതിന്ന് ഇതതിനന് നല്ല ഇടന്പടലണ്ാെതി. 
വതികസനത്തിനന് ആസൂത്ണത്തിനു് പ്രാധാ
ന്യം കണക്കതിന്ലടുത്ാണന് ഇതന് നതിലനതിറു
ത്ാൻ സംസ്ാന സർക്കാർ തീരുമാനതിച്തന്. 
കഴതിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷന്ത് പ്രവർത്ന വതിജെം 
ആസൂത്ണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ന്തളതിെതിക്കുന്നു. 

കാലാനുസൃതമാെ പുകരാഗതതി നാടതിനന് കന

മി്ന് പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്ക് 

പുത്തനൂരജഷം പകരന്ന 
ദ്ിദിന സഷംഗമഷം

ടതിന്െടുകക്കണ്തുണ്ന്. പുതതിെ കകരളം സൃഷ്തി
ക്കാൻ പുതതിെ ന്താഴതിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ാവുക
യും പുതതിെ നതികക്പങ്ങൾ വരതികയും വതിവതിധ 
കമഖലകന്ള മാറ്റുന് വതിധത്തിൽ പ്രവർത്നം 
വ്യാപകമാക്കാനുമാവണം. ഇകതാന്ടാ്ം 
ആകരാഗ്യം, വതിദ്യാഭ്യാസം, വ്യവസാെം, ടൂറതിസം 
തുടങ്ങതിെ കമഖലകളതിന്ല നതിലവതിന്ല പദ്ധതതി
കൾ ശക്തിന്്ടുത്ണം. നവകകരളം നതിർമതിതതി
യുമാെതി മതിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾ എങ്ങന്ന 
കൊജതി്തിക്കാന്മന്ന് ഗൗരവമാെതി ചതിന്തതിക്കണം. 

മാലതിന്യ സംസന് കരണത്തിൽ തകദേശസ്ാപ
നങ്ങൾ കർശന നടപടതി സ്ീകരതികക്കണ്തുണ്ന്. 
തകദേശസ്ാപന പരതിധതിെതിൽ ഒരു അറവുശാല
യുന്ണ്ങ്തിൽ അതതിനന് മാലതിന്യ സംസന് കരണത്തി
നന് സംവതിധാനം ഉണ്ാെതിരതിക്കണം. സദ്യ നട
ത്തുകമ്ാൾ വരുന് മാലതിന്യം സംസന് കരതിക്കാൻ 
സംവതിധാനമുകണ്ാന്െന്ന് ചതിന്തതിക്കണം. കഹാട്ട
ലകളതിന്ലയും ആശുപത്തികളതിന്ലയും മാലതിന്യ 
സംസന് കരണ സംവതിധാനങ്ങൾ പരതികശാധതിക്ക
ണം. തകദേശസ്ാപനങ്ങൾ അത്രം പരതികശാ
ധനകളമാെതി ഗൗരവമാെതി മുകന്ാട്ടു നീങ്ങണം. 
ഇതതിൽ ഒരു വതിട്ടുവീഴ്ചയും പാടതില്ല. കഹാട്ടലകളതിൽ 
വൃത്തിയു് ഭക്ണം ഉറ്ാക്കണം. അവകരാടന് 
ഒരു വതികരാധവുമതില്ല. നാടതിനന് അവന്രല്ലാം ആവ
ശ്യമാണന്. എന്ാൽ നല്ലതല്ലാത് ഭക്ണം വതിള
മ്പുന്തന് തടെണം. ബന്ന്്ട്ട വകുപ്കളം 
ഇന്തല്ലാം ഗൗരവകത്ാന്ട കാണണം. വഴതിെതിൽ 
കതിടക്കുന് മാലതിന്യം നീക്കം ന്ചയ്യുന്തന് മാത്മല്ല 
ശുചീകരണന്മന്ന് മുഖ്യമന്തതി പറഞ്ഞു. ജലവതി
നതികൊഗത്തിലം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണന്. 
കുടതിന്വ്ം പച്ക്കറതികത്ാട്ടത്തിൽ ഉപകൊഗതി
ക്കുന് രീതതി മാറണം. കുളതിക്കുന് ന്വ്ം കതാട്ട
ത്തികലക്കന് തതിരതിച്വതിട്ടന് ഉപകൊഗതിക്കണം. 
ഇതതിലം തകദേശസ്ാപനങ്ങളന്ട ഇടന്പടൽ 
അനതിവാര്യമാണന്. 

സ്ന്തമാെതി ഭൂമതിെതില്ലാത്വർക്കന് വീടന് വച് 
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 നൽകുന് പദ്ധതതിക്കന് ഈ വർഷം തുടക്കം കുറതി
ക്കണം. ഓകരാ ജതില്ലെതിലം ഒരു കപലറ്ന് പദ്ധതതി 
നട്ാക്കണം. ഇതതിനാെതി പ്രാകദശതിക ക്ാൺ
സർഷതി്ന് ഉപകൊഗന്്ടുത്ണം. തകദേശസ്ാ
പനങ്ങളാണന് ഇതതിനന് കനതൃത്ം വഹതികക്കണ്തന്. 
ഭൂമതിയു് ഭവനരഹതിതർക്കാെതി 50,000 വീടുകള
ന്ട നതിർമാണം ആരംഭതിച്. തണ്ീർത്ടം, സതി. 
ആർ. ന്സഡന് പ്രശ്നങ്ങൾ ജതില്ലാ കളക്ടർമാരുമാെതി 
ബന്ന്്ട്ടന് പരതിഹരതിക്കണം. 

2.20 ലക്ം ന്ഹക്ടർ തരതിശു സ്ലങ്ങളതിൽ 
കൃഷതി വ്യാപതി്തിച്. 70,000 ന്ഹക്ടറതിൽ പച്ക്കറതി 
കൃഷതി വ്യാപതി്തിച്. 2.87 കകാടതി വൃക്കത്കൾ 
വച് പതിടതി്തിച്. എല്ലാെതിടവും തരതിശുരഹതിത 
പ്രകദശമാക്കതി മാറ്ാൻ ശ്രമം ഉണ്ാവണം. നദതി
കളതിന്ല മാലതിന്യ നതികക്പം തടൊൻ ഫലപ്രദ
മാെ കബാധവതന്കരണം നടത്തുന്തതിനന് തകദേ
ശസ്ാപനങ്ങൾ പ്രധാന പങ്ന് വഹതിക്കണന്മന്ന് 
മുഖ്യമന്തതി പറഞ്ഞു. 

തകദേശസ്െംഭരണ വകു്ന് മന്തതി എ. സതി. 
ന്മായ്ീൻ അധ്യക്ത വഹതിച്. മന്തതിമാരാെ ന്ക. 
ന്ക. കശലജ ടീച്ർ, ന്പ്രാഫ. സതി. രവീന്ദ്രനാഥന്, 
രാമചന്ദ്രൻ കടന്്്തി, കമെർ വതി. ന്ക. പ്രശാ
ന്തന്, ജതില്ലാ പഞ്ാെത്ന് പ്രസതിഡറെന് വതി. ന്ക. മധു, 
നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതി കകാഓർഡതികനറ്ർ 
ന്ചറതിൊൻ ഫതിലതി്ന്, ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതി കടാം 
കജാസന്, കമകെഴ്ന് കൗൺസതിൽ പ്രസതിഡറെന് കതാ
ട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ, ഗ്രാമപഞ്ാെത്ന് അകസാസതി
കെഷൻ പ്രസതിഡറെന് അഡ്. ന്ക. തുളസീഭാെതി 
പത്നാഭൻ, കചംബർ ഓഫന് മുനതിസതി്ൽ ന്ച
െർന്മൻ അധ്യക്ൻ വതി. വതി. രകമശൻ, 
ബന്കളാക്കന് പഞ്ാെത്ന് അകസാസതികെഷൻ 
പ്രസതിഡറെന് ആർ. സുഭാഷന്, അഡീഷണൽ ചീഫന് 

ന്സക്രട്ടറതിമാരാെ വതിശ്ാസന് കമത്, പതി. എച്ന്. 
കുര്യൻ, ടതി. ന്ക. കജാസന്, ആസൂത്ണ കബാർഡന് 
അംഗം കഡാ. ന്ക. എൻ. ഹരതിലാൽ, ഹരതിത
കകരളം മതിഷൻ ഉപാധ്യക് കഡാ. ടതി. എൻ. 
സീമ, സർക്കാരതിന്റെ വതികസന ഉപകദഷ്ാവന് 
സതി. എസന്. രഞ്തിത്ന് എന്തിവർ സന്തിഹതിതരാ
െതിരുന്നു. 

ശതില്പശാല താന്ഴത്ട്ടതില് എത്തിക്കുന്തതി
ന്റെ ഭാഗമാെതി സംസ്ാനന്ത് തകദേശസ്െം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിന്ല 21000 കത്ാളം 
വരുന് ജനപ്രതതിനതിധതികള്ക്കും  ബന്ന്്ട്ട 
ഉകദ്യാഗസ്ര്ക്കും  ശതില്പശാല അതാതന് തകദേശ
സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതില് കാണുന്തതിനു
ളള  സൗകര്യന്മാരുക്കതിെതിരുന്നു. കകറ്ന് വതികക്ട
ഴ്ന് ചാനല് വഴതിയും  HYPERLINK "http://www.
victers.itschool.gov.in/"www.victers.itschool.
gov.in എന് ന്വബന് കസറ്തിലൂന്ടയും ശതില്പശാല 
തത്സമെം സംകപ്രക്ണം ന്ചയ്തു. ശതില്പശാല 
വീക്തിക്കുന്തതികനാന്ടാ്ം ഇതു സംബന്തിച് 
ജനപ്രതതിനതിധതികുളന്ടയും ഉകദ്യാഗസ്രുന്ടയും 
അഭതിപ്രാെങ്ങളം സംശെങ്ങളം web.app.ikm.
gov.in/navakeralam  എന് ന്വബന് കസറ്തിലൂന്ട 
അറതിെതിക്കുന്തതിനുളള സൗകര്യവും തകദേശസ്
െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതില് ഒരുക്കതിെതിരുന്നു. 

നവംബര് 27 ഉച്യ്കന് രണ്ന് മണതിക്കന്  നടന് 
‘കലഫന് മതിഷന് അവകലാകനവും ഭാവതിപരതിപാ
ടതികളം’ ന്സഷനതില് മന്തതി എ.സതി.ന്മായ്ീന് 
അദ്ധ്യക്ത വഹതിച്. മന്തതിമാരാെ ടതി.പതി.രാമ
കൃഷ്ണന്, ന്ജ.കമഴ്തിക്കുട്ടതി അമ്മ എന്തിവര് വകുപ്
തല പദ്ധതതിസംകൊജനന്ത് കുറതിച്ന് സംസാ
രതിച്. അഡീഷണല് ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതിമാരാെ 
ടതി. ന്ക. കജാസന് ഐഎഎസന്, പതി.എച്ന്.കുര്യന് 

ി  ര ി ര്
ചായി 0 000  

ിര് ചാ ം രം ി  
ര്ത് ം  

സി  ര്  സഡത് 
 ജി ചാ ര്

ചാ ചായി ബ ത് 
പരി രി ം  

6 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഡിസംബര് 2018



ഐഎഎസന്, കലഫന് മതിഷന് ചീഫന് എക്തികയൂ
ട്ടീവന്  ഓഫീസര് എം. ശതിവശങ്ര് ഐഎഎസന്, 
എ. അജതിതന് കുമാര് (മാകനജതിംഗന് ഡെറക്ടര്, 
KURFDC),  കുടുംബശ്രീ എക്തികയൂട്ടീവന് ഡെറക്ടര് 
എസന്. ഹരതികതികഷാര് ഐഎ എസന്, MGNREGS 
മതിഷന് ഡെറക്ടര് ദതിവ്യ എസന്.അയ്ര് ഐഎഎസന് 
തുടങ്ങതിെവര് പന്ങ്ടുത്തു.   

കവകുകന്രം 4.30 നന് നടന് ഹരതിതകകരളം 
മതിഷന് അവകലാകനവും ഭാവതിപരതിപാടതികളം 
ന്സഷനതില് കൃഷതിമന്തതി അഡ്.വതി.എസന്.
സുനതില് കുമാര്   സംസാരതിച്. ഹരതിതകകരള 
മതിഷന് എക്തികയുട്ടീവന്  കവസന് ന്ചെര് കപഴ്ണ് 
കഡാ. ടതി. എന്. സീമ അദ്ധ്യക്പ്രസംഗം നടത്തി. 
അഡീഷണല് ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതി ടതി. ന്ക. കജാസന് 
ഐ എ എസന്, കാര്ഷതികകാല്പാദന കമ്മീഷണര് 
കദകവന്ദ്രകുമാര് സതിംഗന് ഐ എ എസന്, ജലവതിഭവ 
വകു്ന് പ്രതിന്സതി്ല് ന്സക്രട്ടറതി ടതിങ്കു ബതിസ്ാള് 
ഐ എ എസന് എന്തിവര് പ്രവര്ത്ന അവകലാ
കനവും ഭാവതിപരതിപാടതികളം അവതരതി്തിച്.  

നവംബര് 28 നന് രാവതിന്ല 9.30 നന് ആരംഭതിച് 
ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണെജ്വുമാെതി 
ബന്ന്്ട്ട ന്സഷനതില് വതിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്ന് 
മന്തതി ന്പ്രാഫ.സതി.രവീന്ദ്രനാഥന് അദ്ധ്യക്ത 
വഹതിച്. ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ വകു്ന് ന്സക്രട്ടറതി  
എ. ഷാജഹാന് ഐ എ എസന്,  ന്പാതുവതിദ്യാ
ഭ്യാസ ഡെറക്ടര് ന്ക. വതി. കമാഹന് കുമാര് ഐ 
എ എസന് എന്തിവര് മതിഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
വതിശദീകരതിച്. തുടര്ന്ന്  നടന് ആര്ദ്ം  മതിഷന് 
അവകലാകനവും ഭാവതിപരതിപാടതികളം ന്സഷനതില് 
ആകരാഗ്യ വകു്ന് മന്തതി ന്ക.ന്ക.കശലജ ടീച്ര് 
അദ്ധ്യക്ത വഹതിച്. ആകരാഗ്യ വകു്ന് അഡീ
ഷണല് ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതി രാജീവന്  സദാനന്ന് 

ഐ എ എസന്, സംസ്ാന ആസൂത്ണ കബാര്ഡന് 
അംഗം കഡാ. ബതി.ഇകന്ബാല്, ആര്ദ്ം മതിഷന് 
ചീഫന് എക്തികയുട്ടീവന്  ഓഫീസര് കകശകവന്ദ്രകുമാ
ര് ഐ എ എസന് തുടങ്ങതിെവര് ഭാവതി പ്രവര്ത്ന 
പരതിപാടതി വതിശദീകരതിച്.

തുടര്ന്ന്  ഉച്യ്കന് 2 മണതിക്കന് മതിഷനുകളന്ട 
സാമ്ത്തികവശങ്ങളം ജനകീൊസൂത്ണവുമാ
യുളള ഏകകാപനവും ന്സഷനതില് ധനകാര്യ 
വകു്ന് മന്തതി കഡാ.ടതി.എം.കതാമസന് ഐസകന് 
വതിഷൊവതരണം നടത്തി. സംസ്ാന ആസൂ
ത്ണ കബാര്ഡന് കവസന് ന്ചെര്മാന്  കഡാ.
വതി.ന്ക.രാമചന്ദ്രന്, സംസ്ാന ആസൂത്ണ 
കബാര്ഡന് അംഗം കഡാ.ന്ക.എന്.ഹരതിലാല്, 
റീബതില്ഡന് കകരള ഇനതികഷ്യറ്ീവന് ചീഫന് എക്തി
കയൂട്ടീവന് ഓഫീസര് കഡാ.വതി.കവണു ഐ എ 
എസന്, കതില ഡെറക്ടര് കഡാ.കജാെന് ഇളമണ് 
എന്തിവര് പന്ങ്ടുത്തു. 

സമാപന ന്സഷനതില് മുഖ്യമന്തതി പതിണറാെതി 
വതിജെന്  കക്രാഡീകരണ സകന്ശം നല്കതി. 
മന്തതിമാരാെ എ.സതി. ന്മായ്ീന്, ഇ.ചന്ദ്രകശഖ    
രന്, എ.ന്ക.ശശീന്ദ്രന്, രാമചന്ദ്രന് കടന്്ളളതി, 
ന്ക. കൃഷ്ണന്കുട്ടതി, അഡ്. വതി.എസന്. സുനതില് 
കുമാര്, ന്ക.ന്ക.കശലജ ടീച്ര്, ന്പ്രാഫ.സതി.
രവീന്ദ്രനാഥന്, സര്ക്കാരതിന്റെ വതികസന ഉപകദഷ്ാവന്  
സതി.എസന്. രഞ്തിതന് തുടങ്ങതിെവര് പന്ങ്ടുത്തു. 
ആസൂത്ണ വകു്ന് അഡീഷണല് ചീഫന് ന്സക്ര
ട്ടറതി കഡാ.വതിശ്ാസന് കമത് ഐ എ എസന്  കൃത
ജന്  ഞത കരഖന്്ടുത്തി. ഓകരാ ന്സഷനതിലം 
വതിവതിധ തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപന അകസാ 
സതികെഷന് പ്രതതിനതിധതികള്  പന്ങ്ടുത് ചര്ച്
യും ഉണ്ാെതിരുന്നു.            

                           1

നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതി 
ശതില്പശാല മുഖ്യമന്തതി 
പതിണറാെതി വതിജെന് 
ഉദന്ഘാടനം ന്ചയ്യുന്നു.
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ര ം ര് പ ി 
ചാ ത്ി ചായി 
ര  ചാപ  

ചാ  
ി ചാ  സ ചാപ  

സ ി  ി 
പി ചായി ിജയ  

ിയ ചാഡ ര  
സ ത്ി  ി ത്

കകരളത്തിന്ല ജനങ്ങൾക്കന് വീടന് ഉറപ്വരു
ത്തുന്തതിനും ആകരാഗ്യവും വതിദ്യാഭ്യാസ

വും നല്ല നതിലെതിൽ നൽകുന്തതിനുമു് പ്രവർത്
നങ്ങളാണന് സർക്കാർ നട്തിലാക്കാൻ 
ഉകദേശതിക്കുന്തന്. അതതിന്റെ ഭാഗമാൊണന് കലഫന്, 
ആർദ്ം, ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണ െജ്ം 
എന്ീ മതിഷനുകൾ നട്തിലാക്കുന്തതിനന് സർ
ക്കാർ തീരുമാനതിച്തന്. അകതാന്ടാ്ംതന്ന് 
കകരളത്തിന്റെ കാർഷതിക ഉതന്പാദനം വർദ്ധതി്തി
ക്കുന്തതിനും മാലതിന്യനതിർമ്മാർജ്ജനം ഉറപ്വരു
ത്തു ന്തതിനും ജലവതിഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദമാെതി 
ഉപകൊഗന്്ടുത്തുന്തതിനും ലക്്യംന്വച്ന്കാ
ണ്ാണന് ഹരതിതകകരള മതിഷനും ആരംഭതിച്തിട്ടു്തന്. 

കാലവർഷന്ക്കടുതതിയുന്ട പശ്ചാത്ലത്തിൽ 
ഈ മതിഷനുകളന്ട പ്രവർത്നം മുകന്ാട്ടുന്കാണ്ടു 
കപാകുന്തതിനന് പുനർനതിർമ്മാണവുമാെതി ബന്
ന്്ടുത്തി മുകന്ാട്ടുകപാകുന് കാര്യം ആകലാചതിക്ക
ണന്മന്ാണന് ഉദന്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മതി
്തിച്തിരുന്തന്. നതിങ്ങളന്ട അനുഭവങ്ങൾ പര്രം 
പങ്കുന്വയ്ക്കുകമ്ാൾ അത്രം അനുഭവങ്ങൾ മറ്ന് 
കമഖലകളതിന്ല പ്രവർത്നങ്ങന്ള സഹാെതിക്കുന്
തതിനന് ഇടൊക്കുന്മന്നും ഓർമ്മതി്തിക്കുകയുണ്ാെതി. 
ഈ പശ്ചാത്ലത്തിൽ തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾക്കന് മതിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾ എങ്ങന്ന 
ഫലപ്രദമാെതി നടത്ാനാകും എന്ന്  ചർച് ന്ചയ്തി
ട്ടുണ്ാകും എന്ന് വതിചാരതിക്കുന്നു.

മി്ന് പ്രവരത്തനങ്ങള് 
സമയബന്ിതമായി പൂരത്തീകരികണഷം

പതിണറോയതി േതിജയന്, മുഖ്യമന്തതി
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ലപോതുേതിദ്യോഭ്യോസ 
സുംരക്ഷണ യജ്ും
4  ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ െജ്ന്ത് സംബന്തിച്ന് 

വകുപ്തല പ്രവർത്നം കപാന്രന്നും 
ജനകീെ ഇടന്പടൽ ഉണ്ാകണന്മന്നുമു് 
നതിർകദേശം ഉെർന്നുവന്തിട്ടുണ്ന്. നകവാ
ത്ഥാന ചതിന്താഗതതികളം ഭരണഘടനയും 
പഠതി്തിക്കുന്തതിനു് ഇടന്പടലകളം ഉണ്ാ
കണന്മന് ചർച്യും ഉെർന്നുവന്തിട്ടുണ്ന്. 
ഇക്കാര്യം തീർച്ൊയും പരതിഗണതികക്കണ്
താെതിട്ടുണ്ന്. നകവാത്ഥാനന്ത് പഠനപദ്ധ
തതിയുന്ട ഭാഗമാക്കുക എന്തന് ഇന്ന്ത് 
സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമാണന്. 

4 സമഗ്ര കപാർട്ടൽ ഉപകൊഗതിച്ന്  ക്ാസ്സുകൾ 
നടക്കുന്നുകണ്ാ എന് കാര്യം ശരതിൊെ 
രീതതിെതിൽ വതിലെതിരുകത്ണ്തുണ്ന്. ന്പാതു
വതിദ്യാഭ്യാസ െജ്ം എന്തന് കകവലമാെ 
പഠനസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന് ഒന്ാെതി 
മാത്ം മാറരുതന്. ആ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപ
കൊഗതിച്ന് പഠനപ്രവർത്നം ഫലപ്രദമാെതി 
നടക്കണം. അക്കാര്യം ഉറപ്വരുത്തുക 
എന്തന് പ്രധാനമാണന്. 

4 ലകബാറട്ടറതികളം വാെനശാലകളം ഏതന് 
നതിലെതിൽ ഉപകൊഗന്്ടുത്തുന്നു എന്തും 
പ്രധാനമാണന്. അക്കാര്യത്തിലം ശ്രദ്ധ 
ഉണ്ാകകണ്തുണ്ന്. ലഹരതിവതിമുക് ക്യാമ്

സന് എന്തന് കർശനമാെതി നട്തിലാക്കുന്മ
ന്ന് ഉറപ്വരുത്ാനുമാവണം. 

4	പഠനരീതതികൾ മാറതിെതുന്കാണ്ടു മാത്ം 
കാര്യമതില്ല. അദ്ധ്യാപകരും അതതിന്റെ ഭാഗ
മായു് അദ്ധ്യാപനവും ന്മച്ന്്ടുക 
എന്തും ഏന്റ പ്രധാനമാണന്. അദ്ധ്യാപക 
സമൂഹവും പ്രാകദശതിക സർക്കാരുകളം ജന
ങ്ങളം ഒന്തിച്കചർന്നുന്കാണ്ടു് ഒരു പ്രക്രതി
െൊെതി നമ്മുന്ട പഠനപ്രവർത്നം മാകറ
ണ്തുണ്ന്. 

4	 വതിവതിധ തട്ടുകളതിൽ സവതികശഷ പദ്ധതതികൾ 
ആവതിഷന് ക്കരതിക്കാനും ശ്രദ്ധതികക്കണ്തുണ്ന്. 
ഓകരാ വതിദ്യാലെന്ത്യും സമൂഹത്തിന്ല 
ന്പാതു ഇടം എന് തരത്തിൽ വതികസതി്തി
കക്കണ്തുണ്ന്. 

4	വതിദ്യാർത്ഥതികൾ പഠനം കഴതിയുകമ്ാൾ സമൂ
ഹത്തിനന് ഗുണപരമാെ രീതതിെതിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്വരാവണന്മങ്തിൽ അവർക്കന് ജനാ
ധതിപത്യകബാധവും സാമൂഹ്യകബാധവും 
വതികസതി്തികക്കണ്തുണ്ന്. സന് കൂൾ പാർലന്മ
ന്റുകന്ള ഫലപ്രദമാെ രീതതിെതിൽ പ്രവർത്തി
്തിക്കുക എന്തും പ്രധാനമാണന്. എങ്തിൽ 
മാത്കമ നമ്മുന്ട ജനാധതിപത്യ സംവതിധാന
ങ്ങന്ള ശക്തിന്്ടുത്തുന് ഒന്ാെതി ന്പാതുവതി
ദ്യാഭ്യാസം മാറുകയുള്ളു എന് ധാരണയും 
ഉണ്ാകകണ്തുണ്ന്.

ശതില്പശാലയുന്ട സമാപന 
ന്സഷനതില് മുഖ്യമന്തതി 
പതിണറാെതി വതിജെന് 
കക്രാഡീകരണ സകന്ശം 
നല്കുന്നു.

ചാ ചാ  ി ചാ ി
ം ര ം 

പ ി ി ി  
പ ം 
ചാ  ര്

ം യര് ി ത്  
ചാര ം ര് യചാ ം 

പരി ി
ചായി ത്
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ഹരതിതലകരളും മതിഷന്
ഈ ചർച്െതിൽ ഓകരാ പ്രകദശത്തുമുണ്ാെ 

അനുഭവങ്ങന്ള വതിശദീകരതിച്ന് അതന് മറ്ന് പ്രവർ
ത്നങ്ങന്ള സഹാെതിക്കുന്മന് കാര്യം ഓർമ്മതി
്തിച്തിരുന്നു. അത്രം അനുഭവങ്ങന്ള നതിങ്ങളന്ട 
തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിന്ല പ്രവർ
ത്നങ്ങളമാെതി കണ്തികചർക്കുക എന്താണന് 
പ്രധാനം. ഹരതിതകകരളം പദ്ധതതി മറ്ന് വതിവതിധ 
വകുപ്കളമാെതി കൂടതികചർന്നുന്കാണ്ന് പ്രവർത്
നങ്ങൾ ആസൂത്ണം ന്ചകയ്ണ്തുണ്ന്. 

2018 ഡതിസംബർ 8നന് മതിഷന്റെ രണ്ാം വാർ
ഷതികകവളെതിൽ ഒരു ജലക്ാതന്സ്സങ്തിലം 
ഏന്റ്ടുത്ന് ശുദ്ധീകരതിക്കാൻ തയ്ാറാകണന്മന് 
നതിർകദേശം ഉെർന്നുവന്താെതി കണ്ടു.  അത്രം 
കാര്യങ്ങൾ  ആകലാചതികക്കണ്തുണ്ന്. 
4 പച്ക്കറതിെതിൽ സ്െംപര്യാപ്ത സാദ്ധ്യമാ

കുന് ഒന്ാണന്. ആ നതിലെതില് പ്രവർത്
നങ്ങൾ മുകന്ാട്ടുന്കാണ്ടുകപാകാനാവണം. 

4 വരും തലമുറയുന്ട ആവശ്യം കൂടതി പരതിഗണതി
ക്കുന് രീതതിെതിൽ ജലസംരക്ണ വതിനതികൊഗ 
സംസന് കാരം വതികസതി്തിക്കുക എന്തന് പ്രധാ
നമാന്ണന്ന് കണ്ടുന്കാണ്ന് ഇടന്പടാനാകണം. 

4 വതിവതിധ വകുപ്കളന്ട ഏകകാപനം എന്തന് 
ഗൗരവമാെതി കണ്ന് ഇടന്പടാനാകണം.

4 ജലക്ാതസ്സുകന്ള മാലതിന്യവതിമുക്മാക്കുന്
തതിനന് ജനകീെമാെ പദ്ധതതികൾ ആവതി
ഷന് ക്കരതിക്കുന്തതിനും തയ്ാറാവണം.

4 കാർഷതികകാതന്പാദനവും കൃഷതിഭൂമതിയുന്ട          
വതി�തതിെതിൽ വന് കുറവും പരതിഹരതിക്കുന്
തതിനന് തകദേശസ്െംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്കന് 

ഇടന്പടാനാകണം.
4 മാലതിന്യസംസന് കരണത്തിനന് ആവശ്യമാെ 

പൗരകബാധം സൃഷ്തിക്കുന്തതിനന് തകദേശസ്
െംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നടത്തുന് 
കസവനം കൂടുതൽ ന്മച്ന്്ടുകത്ണ്തുണ്ന്.

4 കാർഷതികകാതന്പന്ങ്ങൾക്കന് സ്തിരവതിപ 
ണതിയും വതിലസ്തിരതയും ഉറപ്വരുത്തുന്തില്ല 
എന് പ്രശന് നം പരതിഹരതിക്കുന്തതിനന് ഇടന്പ
ടുക എന്തും പ്രധാനമാണന്. 

4 പുതതിെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇലകന് കട്ാണതികന് 
മാലതിന്യങ്ങൾ സംസന് ക്കരതിക്കുന്തതിനന് സവതി
കശഷമാെ ശ്രദ്ധയുണ്ാവണം.

4 വൃത്തിൊക്കുന് കുളങ്ങളതിൽ മത്സ്യകൃഷതി 
കപ്രാത്സാഹതി്തിക്കുന് സമീപനം ഉണ്ാക
ണം. അതന് മത്സ്യഉല്പാദനം വർദ്ധതി്തിക്കുന്മ
ന്ന് മാത്മല്ല, നീർത്ടങ്ങളന്ട സംരക്ണ
ത്തിനും ഇടൊകും.

ക�ഫച് മതിഷന് 
സർക്കാർ മുകന്ാട്ടുന്വച് സമഗ്ര പാർ്തിട 

പദ്ധതതിൊെ കലഫന് മതിഷൻ തകദേശഭരണസ്ാ
പനങ്ങളം ജനങ്ങളം ഏന്റ്ടുത്തു എന്തതിൽ 
വലതിെ ചാരതിതാർത്ഥ്യമുണ്ന്. ഈ പദ്ധതതി സമെ
ബന്തിതമാെതി പൂർത്ീകരതിക്കാനാണന് ഇനതി 
ഊന്ൽ നൽകകണ്തന്. മതിക്കവാറും വീടുകൾ 
ഗുണകഭാക്ാക്കൾ കനരതിട്ടുതന്ന് നതിർമ്മതിക്കുക
ൊണന്. പകക് ചതില ഗുണകഭാക്ാക്കൾന്ക്കങ്തിലം 
ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരതിന്റെ ഒരു കകത്ാ
ങ്ങന് ആവശ്യമാണന്. ഇവതിന്ടൊണന് തകദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ കനതൃത്പരമാെ ഇടന്പടൽ 
നടകത്ണ്തന്. പൂർത്ീകരതിക്കാത് ഭവനങ്ങൾ 
പൂർത്ീകരതിക്കുക എന് ലക്്യം ഏകകദശം 
കകവരതിച്ന്വങ്തിലം 5900 ഓളം വീടുകൾ 
ഇനതിയും ഇത്രം കകത്ാങ്ങന് ആവശ്യമു്വ
ൊണന്. ഈ വർഷം ഊന്ൽ നൽകുന്തന് സ്
ന്തമാെതി ഭൂമതിയു്വർക്കന് വീടന് ന്വച് നൽകുന്
തതിനാണകല്ലാ. ഇവതിന്ടയും 1,84,000 ഗുണ 
കഭാക്ാക്കന്ള തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾ കന്ണ്
ത്തി അംഗീകരതിച്ന്വങ്തിലം പകുതതികൊളം കപർ 
മാത്മാണന് ഇതതിനകം വീടന് പണതി ആരംഭതിച്തിട്ടു
്തന്. ബാക്കതിയു്വർ എന്തുന്കാണ്ന് ഇതുവന്ര 
മുകന്ാട്ടുവന്തിട്ടതില്ല എന്ന് പരതികശാധതിക്കുകയും 
ആർജ്ജവമാെ ഇടന്പടൽ നടത്തുകയും കവണ്
തുണ്ന്. 

ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണപരമാെ ഇടന്പടല
കൾ നടത്ാൻ ജതില്ലാ കളക്ടർമാന്ര ചുമതലന്്
ടുത്തിെതിട്ടുണ്ന്. പ്രശന് നങ്ങൾ പട്ടതികന്്ടുത്തി 
ജതില്ലാ കളക്ടർമാരുന്ട ശ്രദ്ധെതിൽന്കാണ്ടുവരതിക 
എന്താണന് അടതിെന്തരമാെതി ന്ചകയ്ണ്തന്. 
സമെബന്തിതമാെതി തന്ന് ഇക്കാര്യവും പൂർ
ത്ീകരതികക്കണ്തുണ്ന്. 

ശതില്പശാലെതിന്ല  
മുഖ്യമന്തതിയുന്ട പ്രസംഗം 
കകറ്ന് വതികന് കടഴ്ന് ചാനലതിലൂന്ട 
തകദേശസ്ാപനത്തില് 
തത്സമെം കാണുന് ജനപ്രതതി
നതിധതികളം ഉകദ്യാഗസ്രും.
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നതിലവതില് അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
എല്ലാം പാലതിക്കുന് ഗുണകഭാക്ാക്കളന്ട വീടന് 
പണതി ഒരു കാരണവശാലം അമാന്തിച്കൂടാ. 
ഇതതിനുകശഷം മാത്കമ മറ്ന് ഗുണകഭാക്ാക്കളന്ട 
കാര്യം പരതിഗണതിക്കുവാൻ കഴതിയുകയുള്ളൂ. ഇക്കാ
ര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ധാരണയുണ്ാകക
ണ്തുണ്ന്. 

അടുത് ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമതിയും വീടും ഇല്ലാത്
വരുന്ട പ്രശന് നമാണന് നമ്മൾ പരതിഹരതികക്കണ്
തന്. അടതിെന്തരമാെതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ന്ചകയ്ണ്
തന് പ്രാകദശതിക തലത്തിൽ ഇതതിനാെതി ഭൂമതി 
കന്ണ്ത്തുകൊണന്. ഇതും സമെബന്തിതമാെതി 
പൂർത്തിൊകക്കണ്തുണ്ന്. 

ആര്ദ്ും മതിഷന്
4 നമ്മുന്ട ജനങ്ങളതിൽ ആകരാഗ്യ കസവന

ങ്ങൾക്കന് സർക്കാർ സംവതിധാനങ്ങന്ള 
ആശ്രെതിക്കുന്വരുന്ട എണ്ം കഴതിഞ്ഞ 
രണ്ടു വർഷത്തിൽ 40 ശതമാനത്തിൽ 
എത്തിെതിരതിക്കുന്നു. ഈ തകദേശസ്െംഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളന്ട നതിലവതില് സമതിതതി
കളന്ട കാലാവധതി തീരും മുമ്ന് ഇതന് 50 
ശതമാനമാക്കാൻ നമുക്കന് സാധതിക്കണം. 
ഈ സർക്കാർ കാലാവധതിെതിൽ 60 ശതമാ
നമാക്കതി മാറ്ാനാണന് ശ്രമതിക്കുന്തന്.

4 കകരളത്തിൽ വതികകന്ദ്രീകൃത ആകരാഗ്യ മാ
തൃകൊണന് ഇക്ാൾ നതിലനതിൽക്കുന്തന്. 
ഈ മാതൃകെതിൽ കൂടുതൽ ജനപങ്ാളതിത്ം 
ഉറ്ാക്കതി നട്ാക്കുകൊണന് ഇനതി നമ്മൾ 
ലക്്യമതിടുന്തന്.

4 പ്രളൊനന്തര പശ്ചാത്ലത്തിൽ പകർച്
വ്യാധതികൾ വ്യാപതി്തിക്കാന്ത തടൊൻ 
ആകരാഗ്യ വകു്തികനാന്ടാ്ം തകദേശസ്െം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വഹതിച് പങ്ന് അഭതിന
ന്നമർഹതിക്കുന്നു.

4 പ്രാഥമതികാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങളം സബന് ന്സ
റെറുകളം ഉകദേശതിക്കുന് രീതതിെതിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നുകണ്ാ എന്ന് വതിലെതിരുകത്ണ്
തും കപാരായ്മകൾ പരതിഹരതിക്കാൻ ആവശ്യ 
മാെ ഇടന്പടലകൾ നടകത്ണ്തും തകദേശ
സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളാണന്.

4 നാം ഇക്ാൾ കനരതിടുന് ജീവതിതകശലീ 
കരാഗങ്ങളം പുത്ൻ പകർച്വ്യാധതികളം 
ഉെർത്തുന് ന്വല്ലുവതിളതികൾ ആർദ്ം മതിഷനതി
ലൂന്ട നമുക്കന് കനരതിടാനാകണം.

4 കരാഗപ്രതതികരാധ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ നാം 
പതികന്ാട്ടു കപാകുന്നു. തൽഫലമാെതി കരാഗ
പ്രതതികരാധകശഷതി കുറയുന്നു. ചതികതിത്സാ രീ
തതികളന്ട അതതിപ്രസരം, മരുന്നുകളന്ട അന
വസരത്തില് ഉപകൊഗം ഇവ ന്വല്ലുവതിളതി 
ഉെർത്തുന്നു. പ്രാഥമതികാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങ

ളതിൽ പ്രതതികരാധ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കന് പ്രാ
ധാന്യം നൽകും. വ്യക്തിഗത പരതിഗണന 
നൽകതി നതിലവതിൽ ആകരാഗ്യമു്വന്ര ആ 
രീതതിെതിൽ തുടരുന്തതിനന് സഹാെതിക്കുന് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ണം.

4 ആധുനതിക കവദ്യശാസ്ത്രവും പരമ്രാഗത 
ആയുഷന് സംവതിധാനങ്ങളം ഒരുമതിച്ന് പ്രവർ
ത്തിച്ാൽ മാത്കമ പ്രതതികരാധ പ്രവർത്നം, 
ആകരാഗ്യ സംരക്ണം എന്തിവയ്കന് ഊന്ൽ 
നൽകാനാകൂ. ചതികതിത്സയ്കന് നൽകുന് പ്രാധാ
ന്യം കുറയ്കാനാകണം.

4 എല്ലാ കുടുംബാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങളം ഇ-ന്ഹൽ
ത്തുമാെതി ബന്ന്്ടുത്ണം. ഇതതിന്റെ നട
ത്തി്തിൽ, ആകരാഗ്യ വതിവരങ്ങൾ കശഖരതി
ക്കുന്തതിൽ എന്തിവെതിന്ലാന്ക്ക തകദേശ 
സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യ
ങ്ങൾ ന്ചകയ്ണ്തുണ്ന്.

4 പശ്ചാത്ല സൗകര്യങ്ങൾ തയ്ാറാക്കതി  കു
ടുംബാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങൾക്കാവശ്യമാെ ഇട
ങ്ങളതിൽ കഡാക്ടർമാന്രയും നഴന് സുമാന്രയും 
മറ്റും നതിെമതിച്ന് ആകരാഗ്യ വകു്തികനാടന് പരതി
ശീലനങ്ങളം സഹാെവും ആവശ്യന്്ടുന് 
തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളാകണം 
നമ്മുന്ട മാതൃക.

4 കകരളത്തിന്ല എല്ലാ ആശുപത്തികളം പ്രാ
ഥമതികാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങളം ഗുണകമന്മ സർ
ട്ടതിഫതികക്കഷൻ ആർജ്ജതിക്കണം. കദശീെ 
മാനദണ്ഡങ്ങളം നമ്മുന്ട സ്ന്തം മാനദണ്ഡങ്ങ
ളം പാലതിക്കുന്നുന്ണ്ന്ന് ഉറ്ാക്കാൻ തകദേശ
സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട സാമൂഹതിക 
ഇടന്പടൽ ആവശ്യമാണന്. 

4 ആകരാഗ്യ കമഖലെതിന്ല പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ജനകീെമാെതി താന്ഴത്ട്ടതിന്ലത്തിക്കുന്തതി
നന് ആകരാഗ്യ ശുചതിത് വാർഡന് കമ്മതിറ്തികൾ, 
ആകരാഗ്യകസന എന്തിവ പ്രവർത്ന നതിര
തമാക്കതിന്ക്കാണ്ന് തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളം ഓകരാ ജനപ്രതതിനതിധതിയും                    
പ്രകത്യക ശ്രദ്ധ നൽകണം.

4 ആദ്യമാെതി ക്യാൻസർ ആക്ൻ പ്ാൻ ഉണ്ാ
ക്കതിെതന് കകരളമാണന്. ക്യാൻസർ രജതിസന് ട്തി 
തയ്ാറാക്കുന്തതിന്റെ ലക്്യം കരാഗം 
കനരന്ത് കണ്ടുപതിടതിക്കാനും ഫലപ്രദമാെതി 
ചതികതിത്സ നൽകാനും ഉകദേശതിച്്താണന്. 
നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതിയുന്ട ഭാഗമായു് 

മതിഷനുകളന്ട ലക്്യം സമെബന്തിതമാെതി               
പൂര്ത്ീകരതികക്കണ്തുണ്ന്. താന്ഴത്ട്ടതില് 
വതിവതിധ മതിഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് കൂടുതല് 
ഏകകാപതി്തികക്കണ്തുണ്ന്. അതതിനു തകദേശസ്
െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട പരതിപൂര്ണ് ഇടന്പട
ലം കമല്കനാട്ടവും ഉണ്ാകണം.                          1
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സ്ത്രീശാക്ീകരണത്തിന്റെയും പ്രാകദശതികാ 
സൂത്ണത്തിന്റെയും കകരള മാതൃകന്െ 

രാജ്യം ഉറ്റുകനാക്കുകൊണന്. കുടുംബശ്രീയുന്ട 
മാതൃക മറ്റു സംസ്ാനങ്ങള് പകര്ത്തിെതതിനു 
പതിന്ാന്ല, കകരളത്തിന്ല ജനകീൊസൂത്ണം 
ഗ്രാമപഞ്ാെത്ന് വതികസന പദ്ധതതി (ജതി.പതി.
ഡതി.പതി) എന് കപരതില് രാജ്യന്ത് മുഴുവന് ഗ്രാമ 
പഞ്ാെത്തുകളതികലക്കും കകന്ദ്ര സര്ക്കാര് വ്യാ
പതി്തിച്തിരതിക്കുന്നു. ജനങ്ങന്ള കനരതിട്ടന് പന്ങ്ടു്തി
ക്കുന് പ്രാകദശതികാസൂത്ണം ഇകതാന്ട രാജ്യ
ന്ത് എല്ലാ സംസ്ാനങ്ങളതിലം നതിലവതില് 
വരും. കകരളം വതികസന കാര്യത്തില് പതിന്ാ
ക്കം കപാകുന്നുന്വന് ആകക്പമുന്െതിക്കുന്വര് 
ഭരണത്തിലതിരതിക്കുന് സംസ്ാനങ്ങള് കപാലം 
കകരളത്തിന്റെ നന്മകള് ഒന്ന്ാന്ാെതി പകര്ത്തു
കൊണന്.

നാടതിന്റെ വതികസനപ്രശന് നങ്ങളതില് ജനകീ
ൊഭതിപ്രാെം സ്രൂപതിച്ന്, ജനശക്തിയുന്ട കരു
ത്തില് മുകന്ാട്ടു കപാവുക എന്താണന് ഇടതുപക് 
ജനാധതിപത്യ മുന്ണതിയുന്ട  വതികസന സമീപന
ത്തിന്റെ കാതല്. നാടതിന്റെ വതികസനത്തില് തങ്ങ
ള്ക്കും പങ്കുന്ണ്ന്ന് ന്പാതുപ്രവര്ത്കര്ന്ക്കാ്ം 
സാധാരണക്കാരും തതിരതിച്റതിഞ്ഞതതിന്റെ ന്തളതി 
വാെതി നവകകരള മതിഷനുകളതിന്ല വമ്തിച് ജനപ
ങ്ാളതിത്ം. പതതിനാെതിരക്കണക്കതിനന് സന്ദ്ധ പ്ര
വര്ത്കര് ഒരുമതിച്ന് അണതിനതിരക്കുന് ശുചീകരണ 
െജ്ങ്ങളം തണ്ീര്ത്ട സംരക്ണ ദൗത്യങ്ങ
ളം നാടതിനന് പുതതിെ അനുഭവമാെതി. വരട്ടാര്, ന്പരും 
കതാടന് - വലതിെകതാടന്, കുട്ടംകപരൂര് ആറന്,  കതി്തി
ൊര് സംരക്ണ ദൗത്യങ്ങള് കദശീെ തലത്തില് 
വന്ര ശ്രദ്ധതിക്കന്്ട്ടു. പതതിനാെതിരക്കണക്കതിനന് 
ന്ഹക്ടര് തരതിശുനതിലം കൃഷതിക്കന് ഉപയുക്മാക്കാന് 
കഴതിഞ്ഞതന് ഹരതിത കകരളം ക്യാമ്െതിനതിന്റെ വതി
ജെമാണന്. കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്കരുന്ട കജാെതിറെന് 
ലെബതിലതിറ്തി ഗ്രൂപ്കള് നാന്ടങ്ങും കജവ കൃഷതിയുന്ട 
വക്ാക്കളം പ്രചാരകരുമാെതി രംഗത്തിറങ്ങതിക്കഴതി
ഞ്ഞു. നാടതിന്റെ ഹരതിതസമൃദ്ധതി തതിരതിച് വരതികൊണന്. 
ഹരതിത കര്മ്മകസനയുന്ട പ്രവര്ത്കര് ശുചതിത്
ത്തിന്റെയും സുസ്തിര വതികസനത്തിന്റെയും 
പതാകാ വാഹകരാെതി ജനങ്ങള്ക്കന് മുന്തിലണ്ന്. 

കകരളത്തിന്റെ പ്രകത്യകതകള് കണക്കതിന്ല
ടുത്ന്, വതികകന്ദ്രീകൃത മാലതിന്യസംസന് കരണത്തി
നന് കൂടുതല് ഊന്ല് നല്കുന് കപ്രാജക്ടുകള് 
തകദേശ സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് വ്യാപകമാ
െതി നട്തിലാക്കതി വരതികൊണന്. അതതിനു സമാ
ന്തരമാെതി കകന്ദ്രീകൃത മാലതിന്യസംസന് കരണ
ത്തിനു് സാധ്യതകളം സര്ക്കാര് ആരായു 
ന്നുണ്ന്. ഇതതിന്റെ ഭാഗമാെതി, സംസ്ാനന്ത് 
ഏഴു ജതില്ലകളതില് വലതിെ മാലതിന്യ സംസന് ക്കരണ 
പ്ാന്റുകള് സ്ാപതിക്കും. 

ഇന്ത്യ ടുകഡ കസ്ററ്ന് ഓഫന് ദ കസ്ററ്ന് സന് കകാ
ണ്കക്വതിന്റെ ഈ വര്ഷന്ത് പരതിസ്തിതതി സം
രക്ണത്തിനും ശുചതിത് പ്രവര്ത്നത്തിനുമു് 
പുരസന് ക്കാരങ്ങള് സംസ്ാന സര്ക്കാരതിനന് ലഭതി
ച്തന്  ഈ മതികവതിന്റെ അംഗീകാരമാെതി കണ
ക്കാക്കാം. എന്തിരുന്ാലം മാലതിന്യനതിര്മ്മാ
ര്ജ്ജന രംഗത്ന് പ്രകത്യകതിച്ന്  ദ്വമാലതിന്യ 
പരതിപാലന രംഗത്ന്  ഇക്ാഴും പ്രശന് നങ്ങള് ബാ
ക്കതിൊണന്.  ഈ ദതിശെതില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ പതതി്തി
ക്കാന് നടപടതികള് സ്ീകരതികക്കണ്തുണ്ന്.

സര്ക്കാര് സന് കൂളകളതില് നതിന്നു് വതിദ്യാ
ര്ത്ഥതികളന്ട ന്കാഴതിഞ്ഞുകപാക്കന് പഴങ്ഥൊക്കതി, 
ഈ അധ്യെന വര്ഷാരംഭത്തില് ന്പാതു വതിദ്യാ
ലെങ്ങളതികലക്കന് വതിദ്യാര്ത്ഥതികളന്ട ഒഴുക്കുണ്ാ
െതി. മുന് വര്ഷന്ത്  അകപക്തിച്ന്— 1.8 ലക്ം 
വതിദ്യാര്ത്ഥതികളാണന് ഈ വര്ഷം ന്പാതു വതിദ്യാ
ലെങ്ങളതില് അധതികമാെതി എത്തിെതന്. െജ്
ത്തിന്റെ ഭാഗമാെതി സംസ്ാന സര്ക്കാര് 
തുടക്കം കുറതിച് പുതതിെ പദ്ധതതികള് ന്പാതുവതി
ദ്യാലെങ്ങളതിന്ല പഠന മതികവന് ന്മച്ന്്ടുത്തുക
യും സ്കാര്യ വതിദ്യാലെങ്ങകളാടന് മത്സരതിക്കാനും 
അവന്െ ബഹുദൂരം പതിന്തിലാക്കതി മുകന്റാനും 
ന്പാതു വതിദ്യാലെങ്ങന്ള പ്രാപ്മാക്കതി. സംസ്ാ
നന്ത് 140 നതികൊജകമണ്ഡലങ്ങളതിലം ഓകരാ 
സന് കൂള് വീതം മതികവതിന്റെ കകന്ദ്രമാെതി മാറും. ഒരു 
സന് കൂളതിനന് അഞ് കകാടതി വീതം 700 കകാടതി രൂപ  
ഇതതിനു കവണ്തി ന്ചലവഴതിക്കും. 

രാജ്യത്തിനന് മാതൃകൊെ കകരളത്തിന്റെ 
ന്പാതുജനാകരാഗ്യ രംഗം പുതതിെ കാലഘട്ടത്തി
ന്റെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കനുസരതിച്ന് മാറുകൊണന്. 

മുക� നടക്കുന്ന കകരളഷം
എ.സതി. ലമോ�തീന്

തകദേശസ്െംഭരണ വകുപ്മന്തതി

ര  ര് പ ി
ചായി ബ ത് സം ചാ

ത് സ യം ര  
ചാപ  ം 

ി   ത് 
ചാ ം ി ി  

ി ചാ യചാ ബ ി ത് 
ി സി  ചാ  

ചാ ത് ിയ 
ത്ി  ി ത്
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ആകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങളതിന്ല അടതിസ്ാന സൗക
ര്യങ്ങളന്ട ക്ാമത്തിനന് ഒരളവുവന്ര പരതിഹാര
മാെതി. സംസ്ാനന്ത് 170 പ്രാഥമതികാകരാഗ്യ 
കകന്ദ്രങ്ങള് കുടുംബാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങളാെതി ഉെ
ര്ത്തിെതിട്ടുണ്ന്. 2018- 19ല് 503 കകന്ദ്രങ്ങള് കൂടതി 
കുടുംബാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങളാെതി മാറും. 

സമ്പൂര്ണ് പാര്്തിട സുരക് എന് ലക്്യ
കത്ാന്ട സംസ്ാനത്ന്  നട്തിലാക്കതി വരുന് 
“കലഫന് ” രാജ്യന്ത് ഏറ്വും ബൃഹത്ാെ 
സംസ്ാനാവതിഷന് കൃത ഭവന പദ്ധതതിൊണന്. 
കകന്ദ്ര, സംസ്ാന സര്ക്കാരുകള് വതിവതിധ വകു
പ്കള് മുഖാന്തരം നട്തിലാക്കുന് ഭവന പദ്ധതതി
കളതില് നല്കുന് യൂണതിറ്ന് തുകകൊടന്  അധതിക 
സഹാെം കൂടതി കചര്ത്ന്  കലഫന് പദ്ധതതിയുമാ
െതി ഏകീകരതിച്തിട്ടുണ്ന്. ഈ സര്ക്കാര് കാലാവധതി 
പൂര്ത്തിൊക്കുന്തതിനു മുമ്ാെതി സംസ്ാനന്ത് 
ഭവനരഹതിതരാെ മുഴുവന് ദരതിദ്കുടുംബങ്ങള്ക്കും    
സുരക്തിതമാെ പാര്്തിടം സ്ന്തമാകും.

വതിവതിധ ഭവന പദ്ധതതികളന്ട ഭാഗമാെതി 
സഹാെം ലഭതിച്വരതില് വീടന് പൂര്ത്ീകരതിക്കാന് 
കഴതിൊന്ത കപാെവര്ക്കന് അതതിനു് സഹാെ
ന്മത്തിക്കുകൊണന്  പദ്ധതതിയുന്ട ആദ്യ ഘട്ട
ത്തില് സര്ക്കാര് ന്ചയ്തന്. ഇങ്ങന്ന കന്ണ്
ത്തിെ, ഒരതിക്കലം പൂര്ത്ീകരതിക്കതിന്ല്ലന്ന് 
കരുതതിെ 54,036 വീടുകളതില്, 48,197 എണ്വും 
നവംബര് 20-നകം പൂര്ത്ീകരതിക്കാന് കഴതിഞ്ഞു. 
ബാക്കതിയു് 5,839 വീടുകളന്ട നതിര്മ്മാണം 
ഡതിസംബര് അവസാനകത്ാന്ട പൂര്ത്തിൊവുന്മ 
ന്ാണന് സര്ക്കാരതിന്റെ പ്രതീക്. 

2018-19ല് 1,84,255 ഭൂമതിയു്  ഭവനരഹതിത 
കുടുംബങ്ങള്ക്കാണന് സഹാെന്മത്തിക്കുന്തന്. 
ഗ്രാമ പഞ്ാെത്തുകളതിന്ല 1,73,036 ഉം നഗരസഭ
കളതിന്ല 11,219 ഉം കുടുംബങ്ങള് ഇതതില് ഉള്ന്്
ടും. ഇതതില് 78,565 കുടുംബങ്ങള് കരാര് നടപടതി
കള് പൂര്ത്തിൊക്കതി നതിര്മ്മാണം ആരംഭതിച് 
കഴതിഞ്ഞു.  പ്രധാനമന്തതി ആവാസന് കൊജന(നഗ
രം) യ്കാെതി ഗുണകഭാക്തൃ ലതിസ്റതില് ഉള്ന്്ടുത്തിെ  
82,487 ല്  66,607 കുടുംബങ്ങന്ള കരഖകളന്ട 
പരതികശാധന പൂര്ത്തിൊക്കതി അര്ഹരാെവന്ര 
കന്ണ്ത്തിെതിട്ടുണ്ന്. ഇവരതില് 49,883 കപരും നതി
ര്മ്മാണം ആരംഭതിച്. പതിഎംഎകവ പദ്ധതതി 
പ്രകാരം കകന്ദ്രം നല്കുന് 1.5 ലക്ത്തിനന് പുറകമ 
2.5 ലക്ം രൂപ സംസ്ാന സര്ക്കാരും തകദേശ
സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളം കൂടതി കചര്ത്ന്  
ന്കാണ്ന് കലഫന് മാതൃകെതില്  ആണന് സംസ്ാന 
സര്ക്കാര് ഈ പദ്ധതതി നട്തിലാക്കുന്തന്.

തീരസംരക്ണ /തണ്ീര്ത്ട നതിെമ വ്യവ
സ്കള് പ്രകാരം നതിര്മ്മാണ അനുമതതി ലഭതിക്കാ
ന് തടസ്സമു് ഗുണകഭാക്ാക്കളന്ട കാര്യത്തില് 
ജതില്ലാതലത്തില് അദാലത്തുകള് നടത്തി ആവ
ശ്യമാെ ക്തിെറന്സന് ലഭ്യമാക്കാന് ജതില്ലാ കളക്ട

ര്മാര്ക്കന്  നതിര്കദേശം നല്തിെതിട്ടുണ്ന്. 
ഇവര്ക്കു  പുറകമ, 3,37,416 കുടുംബങ്ങന്ള 

ഭൂരഹതിത ഭവനരഹതിതരാെതി കന്ണ്ത്തിെതിട്ടുണ്ന്. 
ഇവര്ക്കന് ഫന് ളാറ്ന് സമുച്െങ്ങള് നതിര്മ്മതിച് നല്കും. 
2008 -19ല് കപലറ്ന് അടതിസ്ാനത്തില് ജതില്ല
െതില് ഒന്നു വീതം 14  സമുച്െങ്ങളാണന് നതിര്മ്മതി
ക്കുന്തന്. ന്ഫബ്രുവരതി 28-നു മുന്പാെതി എല്ലാ 
ജതില്ലകളതിലം ഫന് ളാറ്റുകളന്ട നതിര്മ്മാണം ആരംഭതി
ക്കുന്തതിനു് നടപടതികള് പൂര്ത്തിൊെതി 
വരുന്നു.

തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട പദ്ധതതി 
വതിഹതിതത്തിന്റെ 20 ശതമാനം കലഫന് പദ്ധതതിക്കു 
കവണ്തി നീക്കതിവച്തിരതിക്കുകൊണന്. അതതിനു പുറകമ, 
ഹഡന് കകാെതില് നതിന്നു് 4000 കകാടതിയുന്ട 
വായ്പയും സര്ക്കാര് ലഭ്യമാക്കതിെതിട്ടുണ്ന്. ഈ 
തുകയുന്ട പലതിശ സര്ക്കാര് വഹതിക്കും. മുതല് 
തകദേശ സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് ഗഡുക്കളാെതി 
തതിരതിച്ടയ്കണം. ഇത്െധതികം നതിര്മ്മാണ പ്രവൃ
ത്തികള് ഒരുമതിച്ന് നടക്കുന്തന് ലക്ക്കണക്കതിനന് 
ന്താഴതിലാളതികള്ക്കന് ന്താഴതിലവസരങ്ങള് നല്കും. 
പ്രളെത്തിനു കശഷമുണ്ാെ പ്രതതിസന്തി മറതികട

ചാ ി  ി സ
ത് ി  ജ യചാ

ി ചായം സ പി ത്  
ജ ി  

ത്ി  ചാ  
പചാ  ചാ ത് 

പ  ജ ചാ ിപ  
ി   ി സ  

സ പ ത്ി  ചാ  

ശതില്പശാലെതില് മുഖ്യമന്തതി 
പതിണറാെതി വതിജെനും മന്തതി 
എ.സതി. ന്മായ്ീനും.
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ക്കാന് നതിര്മ്മാണ കമഖലെതിന്ല ഈ ഉണര് വ്വന് ഒരു 
പരതിധതിവന്ര സഹാെകരമാവും.

നവകകരള മതിഷനുകളമാെതി ബന്ന്്ട്ട 
വതികസന, കക്മ പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് മാത്മല്ല, 
മറ്ന് രംഗങ്ങളതിലം ഇകത മുകന്റ്ം കാണാനാവും. 
ഒച്തിന്റെ കവഗത്തില് ഇഴഞ്ഞതിരുന് വന്കതിട 
പദ്ധതതികളന്ട പുകരാഗതതിയും ഇക്ാള്  ശരകവ
ഗത്തിലാണന്. 

40,000 കകാടതികൊളം രൂപയുന്ട ആസ്തതികളം 
സ്ത്തുക്കളം അതതിനു പുറകമ, കണക്കതില്ലാത് 
ജീവകനാപാധതികളം ന്വ്ന്്ാക്കത്തില് നഷ്
ന്്ട്ടതിട്ടും കകരളം തളര്ന്തില്ല. നൂറ്ാണ്തിന്റെ പ്രള
െന്ത് നമ്മള് കനരതിട്ട രീതതി കലാകം  വതിസ്മെ
കത്ാന്ടൊണന് കണ്തന്. പ്രതതിസന്തികന്ള 
കൂസാത് കകരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്തതിന്െ ആത്
വീര്യമു് മലൊളതിയുന്ട പ്രതീകമാെതി കലാക 
മാധ്യമങ്ങള് കണ്ടു. പ്രളെം ഏല്പതിച് ആഘാതം 
അതതിജീവതിച്ന്, മാസങ്ങള്ക്കകം, വതികസനത്തി
ന്റെ പന്ാവതികലക്കന് കകരളം തതിരതിന്ച്ത്തിെതന് 
അഭതിമാനകരമാണന്. ജനങ്ങളന്ട ഐക്യന്ത് 
ഭെന്്ടുന്വര് പുതതിെ കൗശലങ്ങളമാെതി രംഗ
ന്ത്ത്തിെതിരതിക്കുന്നു. അവന്ര പരാജെന്്ടു
ത്ാനു് ആര്ജ്ജവവും വതികവകവും  കകരളത്തി
നുണ്ന്. അന്വതിശ്ാസങ്ങളം അനാചാരങ്ങളം 
തതിരതിച് ന്കാണ്ടുവരാന് ശ്രമതിക്കുന്വര് ജനങ്ങ
ള്ക്കതിടെതില് ഒറ്ന്്ടുക തന്ന് ന്ചയ്യും. വതികസന 

പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കന്  കനതൃത്ം നല്കുന്തു മാ
ത്മല്ല, ഛതിദ്ശക്തികള്ന്ക്കതതിന്ര ജനങ്ങന്ള 
ഒരുമതി്തിച് നതിര്ത്തുന്തും പ്രാകദശതിക സര്ക്കാ
രുകളന്ട ചുമതലൊണന്. 

കകരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതതിബദ്ധതൊണന് 
ജനകീൊസൂത്ണത്തിന്റെ താെന് കവരന്. ജാതതി
യുന്ടയും മതത്തിന്റെയും ആചാരങ്ങളന്ടയും 
കപരതില് ജനങ്ങന്ള ഭതിന്തി്തിക്കുന്വര് കകരള
ത്തിന്റെ വതികസന സംസന് കാരന്ത് പതിറകകാട്ട
ടതി്തിക്കും. ജാതതി പഞ്ാെത്തുകള് വാഴുന് ഉത്
കരന്ത്യയുന്ട മാതൃകകന്ള താലന്്ാലതിന്െടുത്ന് 
സ്ീകരതിക്കാന് കകരളം തയ്ാറല്ല. കകരളത്തില് 
ജാതതി പഞ്ാെത്തുകളതില്ല, ഇനതിയു് കാലത്ന് 
ഉണ്ാവുകയുമതില്ല. 

കകരളത്തിന്ല തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങള് ഉന്തമാെ പൗരകബാധത്തിന്റെ കവദതി
കളാണന്. എല്ലാ പൗരന്മാര്ക്കും  തുല്യാവകാശ
മു് വാര്ഡന് / ഗ്രാമസഭകളാണന് പ്രാകദശതിക ജനാ 
ധതിപത്യത്തിന്റെ കരുത്ന്. വര്ഗീെ വതികാരമതിള
ക്കതി ഈ സമഭാവന തകര്ക്കാന് ശ്രമതിക്കുന്വ 
ര്ന്ക്കതതിരാെ ജാഗ്രത കകരളത്തിന്റെ വതികസന
ത്തുടര്ച്യ്കന് അനതിവാര്യമാണന്.

കകരള വതികസനത്തിന്റെ സാധ്യതകളം 
പരതിമതിതതികളം ഏന്റ ചര്ച് ന്ചയ്ന്്ട്ടതാണന്. 
പ്രളൊനന്തര സാഹചര്യം സംസ്ാനത്തിന്റെ 
വതികസന സങ്ല്പങ്ങള്ക്കന്   കൂടുതല് ചാരുത 

നവകകരള നതിർമതിതതിക്കാെതി സർക്കാർ വകുപ്കൾ ഒറ്ന്ക്കട്ടാ
കണന്മന്നു ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതി കടാം കജാസന്. നവകകരളന്മന് 

ലക്്യം എത്തി്തിടതിക്കാനു് ഉത്രവാദതിത്ം ഓകരാ സർക്കാർ 
വകുപ്കൾക്കുമുന്ണ്ന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു. നാലാഞ്തിറ 
ഗതിരതിദീപം കൺവൻഷൻ ന്സറെറതിൽ നവകകരളം കർമപദ്ധതതി 
ശതിൽ്ശാലെതിൽ സംസാരതിക്കുകൊെതിരുന്നു അകദേഹം.

പുതതിെ കകരളന്മന് ലക്്യപ്രാപ്തിെതികലക്കാെതി നട്ാക്കുന് 
ആർദ്ം, കലഫന്, ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണ െജ്ം, 
ഹരതിതകകരളം മതിഷനുകൾ ഏന്റ വതിജെകരമാെതി 
മുകന്റുകൊന്ണന്നു ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതി ചൂണ്തിക്കാട്ടതി. നതിലവതിൽ 
ഓകരാ വകുപ്കൾക്കും കീഴതിലാണന് ഈ മതിഷനുകളന്ട പ്രവർത്
നം. അതുന്കാണ്ടുതന്ന് പ്രകത്യക വതിഭാഗങ്ങളാെതി നതിന്ാണു 
പ്രവർത്നങ്ങൾ മുകന്ാട്ടുകപാകുന്തന്. ഈ രീതതി മാറതി സമഗ്രവും 
കകന്ദ്രീകൃതവുമാെ കാഴ്ച്ാടും ചർച്കളമുണ്ാകണം.

നവകകരളം സൃഷ്തിക്കാനു് നടപടതികൾന്ക്കാ്ം തകദേശ 
സ്ാപനങ്ങൾ, പൗരസമതിതതികൾ, ബഹുജന സംഘടനകൾ, എൻ.ജതി.ഒകൾ, ജനകീെ കൂട്ടായ്മകൾ, 
സഹകരണ സ്ാപനങ്ങൾ എന്തിവയുന്ട സഹകരണം ഉറ്ാക്കണന്മന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു.

നവകകരള നിരമിതിക്കു സരകാര വകുപ്പുകള്
 ഒറ്റട്കടൊകണഷം:  ചീഫ്ക് ട്സക്രടെറി
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പകര്ന്തിരതിക്കുന്നു. സുസ്തിരമാെ അടതിത്റെതി
ല് പുതതിന്ൊരു കകരളം ന്കട്ടതി്ടുക്കാനാണന് 
നമ്മുന്ട ശ്രമം. പ്രളെത്തിന്റെ അനുഭവത്തിനു 
കശഷം, നമ്മുന്ട വതികസന ദൗത്യങ്ങളന്ട മുന്ഗ
ണനകള് കൂടുതല് ആഴവും അര്ത്ഥവും കകവ
രതിച്തിരതിക്കുന്നു. അവഗണതിക്കന്്ട്ടു കപാന് സൂ
ക്ാംശങ്ങള്ക്കന് തതിളക്കം കകവന്തിരതിക്കുന്നു. 
സന് കൂള് വതിദ്യാര്ത്ഥതികളതില് നതിന്ടക്കം അഭതിപ്രാ
െങ്ങള് സ്രൂപതിച്ാണന് നവകകരള നതിര്മ്മാണം 
പുകരാഗമതിക്കുന്തന്. കൂടുതല് നതിര്കദേശങ്ങളം 
നവംനവങ്ങളാെ ആശെങ്ങളം ഇനതിയും ഉണ്ാ
വണം.

എവതിന്ടയുന്മന്കപാന്ല കകരളത്തിലം 
വതികസന പ്രശന് നങ്ങളന്ട സ്ഭാവം മാറുകൊണന് ; 
അകതാന്ടാ്ം പുതതിെ പ്രതതിസന്തികളം തലയു
െര്ത്തുന്നുണ്ന്. ഏന്റ പ്രകത്യകതകള് ഒരു 
സംസ്ാനന്മന് നതിലെതില് കകരളത്തിന്റെ 
വതികസന പരതിപാടതി മറ്റു്വരുകടതതില് നതിന്ന് 
വ്യത്യസ്തമാണന്. സംസ്ാനത്തിന്റെ ഭൂമതിശാസ്ത്ര 
ന്മടുത്ാല്, മലനാടതിന്റെയും തീരപ്രകദശത്തി
ന്റെയും നന്ല്ലാരു ഭാഗം പരതിസ്തിതതികലാലമാണന്. 
കകരളം കപാന്ല ജനസാന്ദ്രത കൂടതിെ സംസ്ാ
നത്ന്,  ദീര്ഘകാല ലക്്യങ്ങകളാന്ട പാരതിസ്തി
തതിക സവതികശഷതകള് കണക്കതിന്ലടുത്തു 

കവണം  വതികസനത്തിന്റെ മുന്ഗണനയും ഊന്
ലകളം കരു്തിടതി്തിക്കാന്. പരതിസ്തിതതിക്കു 
കകാട്ടം തട്ടാന്ത എങ്ങന്ന വതികസന പ്രവര്ത്
നങ്ങള് നടത്ാന്മന് ശാസ്ത്രീെ കാഴ്ച്ാടും 
ആസൂത്ണവും ഓകരാ തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാ
പനത്തിനും ഉണ്ാവണം. ന്പാതുവാെ നതിര്കദേശ
ങ്ങള് മാത്കമ സംസ്ാന സര്ക്കാര് നല്കുന്നുള്ളൂ. 
ഓകരാ പ്രകദശത്തിന്റെയും ഭൂമതിശാസ്ത്രപരവും 
ജനസംഖ്യാപരവുമാെ പ്രകത്യകതകള് കണക്കതി
ന്ലടുത്ാവണം അതതതിടന്ത് പ്രാകദശതികാ 
സൂത്ണം.

തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട 
പുതതിെ വാര്ഷതിക പദ്ധതതി രൂപീകരണം നടക്കു
കൊണകല്ലാ. കപ്രാജക്ടുകള് ഏന്റ്ടുക്കുന്തതിലം 
ഓകരാന്തിന്റെയും വതിശദാംശങ്ങള് തീരുമാനതിക്കു
ന്തതിലം  അവധാനതയും ആഴത്തില് 
പഠനവും ഉണ്ാവണന്മന്ന് സര്ക്കാര് പ്രകത്യകം 
നതിഷന് കര്ഷതിച്തിട്ടുണ്ന്. നതിലവതിന്ല വാര്ഷതിക 
പദ്ധതതി സമെബന്തിതമാെതി പൂര്ത്ീകരതിക്കുന് 
തതിനും നതിര് വ്വഹണത്തിന്ല ഗുണനതിലവാരം ഉറ
പ്വരുത്തുന്തതിനും ഓകരാ തകദേശസ്െംഭരണ 
സ്ാപനവും മനസ്സു വയ്കണം. പ്രളെന്ത് അതതി
ജീവതിച് അകത ആത്വതിര്യകത്ാന്ട നവകകരള 
നതിര്മ്മാണത്തിലം നമുന്ക്കാരുമതിക്കാം.         1

കകരളത്തിന്ല തകദേശസ്െംഭരണ ചരതിത്
ത്തിൽ സുതാര്യതയുന്ട പുതതിെ അധ്യാ

െന്മഴുതതി നവകകരളശതിൽ്ശാല തൽസമെം 
വീക്തിച്തന് 30,000- ഓളം ഉകദ്യാഗസ്രും 
ജനപ്രതതിനതിധതികളം. 

സംസ്ാനന്ത് 1200 തകദേശസ്െംഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളതിലം ശതിൽപശാല തൽസ
മെം പ്രദർശതി്തിച്. 941 ഗ്രാമ്ഞ്ാെത്തു 
കളന്ടയും 152 ക്ാക്കന് പഞ്ാെത്തുകളന്ടയും 
14 ജതില്ലാ പഞ്ാെത്തുകളന്ടയും ആറന് കകാർ
്കറഷനുകളന്ടയും 87 നഗരസഭകളന്ടയും  
അധ്യക്ൻമാകരാ അവരുന്ട പ്രതതിനതിധതികകളാ 
പന്ങ്ടുത് പരതിപാടതി വതികക്ടഴന് സന് ചാനലാണന് 
തൽസമെം സംകപ്രക്ണം ന്ചയ്തന്. ജനപ്ര
തതിനതിധതികൾക്കും ഉകദ്യാഗസ്ർക്കും ഒരുമതിച്തി
രുന്ന് പരതിപാടതി വീക്തിക്കാനും ഓൺകലനാ
െതി കചാദ്യങ്ങൾ ഉന്െതിക്കാനും ഗ്രാമ, 
ക്ാക്കന്, ജതില്ലാ പഞ്ാെത്തുകളം നഗരസഭ

തൽസമയഷം പട്കെടുത്തത്ക് 
മുപ്പതിനായിരകത്താളഷം കപര

കളം അവസരന്മാരുക്കതിെതിരുന്നു.
തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപന അധ്യക്ൻ

മാരും  ജനപ്രതതിനതിധതികളം ഉന്െതിച് സംശെ
ങ്ങളം നവകകരള മതിഷനുകളന്ട പ്രവർത്നം 
സംബന്തിച് ആശങ്കളം ശതിൽ്ശാല ചർച് 
ന്ചയ്തു. കപ്രക്കരുന്ട അഭതിപ്രാെങ്ങളം സംശെ
ങ്ങളം  തൽസമെം അറതിെതിക്കാനു് സൗകര്യ
വും ഒരുക്കതിെതിരുന്നു. ഓൺകലനാെതി ലഭതിച് 
500-ഓളം കചാദ്യങ്ങളം സദസ്സതിൽ നതിന്നുെർന് 
സംശെങ്ങളം ചർച് ന്ചയ്തു.  ശതിൽപശാലെതിൽ 
രൂപന്്ടുന് ന്പാതു അഭതിപ്രാെങ്ങൾക്കനുസരതി
ച്ന് പുതതിെ തീരുമാനങ്ങളം നടപടതികളം ഉണ്ാ
കുന്മന്ന്  ആദ്യ ന്സഷനതിൽ അധ്യക്നാെ 
തകദേശസ്െംഭരണ വകു്ന് മന്തതി എ.സതി.
ന്മായ്ീൻ പറഞ്ഞു. 

ഇത്െധതികം ജനപ്രതതിനതിധതികൾ തൽസമ
െം പന്ങ്ടുക്കുന് പരതിപാടതി സംസ്ാനത്തിന്റെ 
ചരതിത്ത്തിൽ ഇതാദ്യമാണന്.

ചാജ  
ി ം രചാ ി ം 
ി ചാം  

ചാ ി ി ം  
ചാ ം ത്ി

 പ ം ചാ
ത് സര് ചാര്

ം 
ി ത് ര് ി ി ത്  
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കകരളത്തിന്ല എല്ലാ ഭവന രഹതിതര്ക്കും  
സ്ന്തമാെതി ന്താഴതിൽ ന്ചയ്ന് ഉപജീവനം 

നതിർവഹതിക്കുന്തതിനും സാമൂഹതിക പ്രക്രതിെകളതിൽ 
മാന്യമാെതി ഭാഗഭാക്കാകാനും സാമ്ത്തിക കസ
വനങ്ങൾ ഉൾന്്ന്ട എല്ലാ സാമൂഹതിക കക്മ 
പദ്ധതതികളന്ടയും പ്രകൊജനം ലഭ്യമാക്കാനും 
ഉതകുന് സുരക്തിതവും മാന്യവുമാെ വീടുകൾ 
നൽകുക എന് ഉകദേശ്യകത്ാന്ടൊണന് കലഫന് 
മതിഷന് എന് സമ്പൂർണ് പാർ്തിട സുരക്ാ  
പദ്ധതതി നട്തിലാക്കതി വരുന്തന്.

േതിേതിധ ഘട്ങ്ങള്
ഒന്നോും ഘട്ും - പൂര്ത്തികരതിക്ോത് ഭേ�ങ്ങളുലെ 
പൂര്ത്തീകരണും

2015-16 സാമ്ത്തിക വര്ഷം വന്ര വതിവതിധ 
സര്ക്കാര് ഭവന നതിര്മ്മാണ പദ്ധതതികള് പ്രകാരം 
ഭവന നതിര്മ്മാണത്തിനന് ധനസഹാെം ലഭ്യമാക്കതി

ലൈഫ്ക് 
സമ്പൂര� പാരപ്പിട �ര�ാ പ�തി

 ര ം ി  
ി ചാ യി  
ഡ  
ത് സ ി 

ി  ജചാസത്
 രി ി ി  

ി ം

റ്റതി.ലക. ലജോസച്
അഡീഷണല് ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതി

െതിട്ടും വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാല് സ്ന്തമാെതി അട
ച്റപ്് ഒരു കതിട്ാടം എന് സ്പ്ം പൂര്ത്ീക
രതിക്കാന് കഴതിൊത് കുടുംബങ്ങള്ക്കന് അവരുന്ട 
സ്പ്ഭവനങ്ങള് ൊഥാര്ത്ഥ്യം ആക്കുകന്െന്താ
ണന് ഒന്ാം ഘട്ടമാെതി കലഫന് മതിഷന് ഏന്റ്ടുത് 
ദൗത്യം. ഗുണകഭാക്ാക്കൾ കനരതികട്ടാ ഏജൻസതി
കൾ/ കരാറുകാർ വഴതികൊ ഈ ഭവനങ്ങളന്ട പൂർ
ത്ീകരണം നടത്തിവരതികൊണന്. 

കലഫന് മതിഷൻ പദ്ധതതിയുന്ട ഒന്ാം ഘട്ടമാെ 
പൂർത്തികരതിക്കാത് ഭവനങ്ങളന്ട പൂർത്ീകരണ
ത്തിനന് ലക്്യമാക്കതിെ പൂർത്തികരതിക്കാത് ഭവ
നങ്ങളന്ട എണ്ം 54,036 ആെതിരുന്നു. ഇതതിൽ 
2018 നവംബര് 20 വന്ര പൂർത്ീകരതിച് ഭവന
ങ്ങളന്ട എണ്ം 48,197 (89.19%). ബാക്കതി 5839 
വീടുകളന്ട പൂർത്ീകരണം 2018 ഡതിസംബര് 31 
-നകം പൂർത്തികരതിക്കുന്മന്ാണന് പ്രതീക്തിക്കു 
ന്തന്. 
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രണ്ടോുംഘട്ും - ഭൂമതിയുള്ള ഭേ�രഹതിതര്ക്ച്
ഭേ��തിര്മ്ോണത്തി�ച് ധ�സഹോയും

2018-19 വർഷത്തില് കലഫന് മതിഷന്റെ 
രണ്ാംഘട്ടമാെ ഭൂമതിയു് ഭവനരഹതിതർക്കന് 
ഭവനധനസഹാെം നൽകുന് പ്രവർത്നത്തിൽ 
ആന്ക 1,84255 ഗുണകഭാക്ാക്കളാണന് ഉൾന്്
ടുന്തന്. രണ്ാംഘട്ട പദ്ധതതി ഗുണകഭാക്ാക്കളതിൽ 
1,73,036 കപർ ഗ്രാമപ്രകദശങ്ങളതില്വരും  
11,219 കപർ നഗരപ്രകദശങ്ങളതില്വരുമാണന്. 
ഭൂമതിയുളള ഭവനരഹതിതരാെ അംഗീകൃത കലഫന് 
മതിഷൻ ഗുണകഭാക്ാക്കളതിൽ നാളതിതുവന്രയു് 
കരഖകളന്ട പരതികശാധന പൂർത്തിൊക്കതി ധന
സഹാെത്തിനന് അർഹത കനടതിെതിട്ടു്തന് 
78,565 കുടുംബങ്ങളാണന്.

ഇവരുന്ട പട്ടതിക ശരതിൊെ സുരക്ാ സംവതി
ധാനങ്ങകളാന്ട സൂക്തിക്കുന്തതിനും അവർക്കു
് ഫണ്ന് കവഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്തതിനും 
ഡതിജതിറ്ൽ സംവതിധാനം ഒരുക്കതിെതിട്ടുണ്ന്. 

ധ�സഹോയും �ഭ്യമോക്കുന്നതച്
ഭവന നതിർമ്മാണത്തിനന് ഗുണകഭാക്ാവതിനന് 

4 ലക്ം രൂപൊണന് ധനസഹാെമാെതി നൽകു
ന്തന്. എന്ാൽ വതിദൂര പട്ടതികവർഗ്ഗ സകങ്തങ്ങ
ളതിന്ല പട്ടതികവർഗ്ഗ ഗുണകഭാക്ാക്കള്ക്കന്  6 
ലക്ം രൂപ നതിരക്കതിൽ ഭവന നതിർമ്മാണത്തിനന് 
ധനസഹാെം ലഭ്യമാക്കുന്താണന്. പട്ടതികവർഗ്ഗ 
സകങ്തങ്ങള്ക്കന്  പുറത്ന് താമസതിക്കുന് പട്ടതി
കവർഗ്ഗ വതിഭാഗത്തിൽന്്ടുന് ഗുണകഭാക്ാ 
വതിനന് 4 ലക്ം രൂപൊെതിരതിക്കും ധനസഹാെ
മാെതി ലഭ്യമാക്കുക. ധനസഹാെം 4 ഗഡുക്കളാ
ൊണന് വതിതരണം ന്ചയ്യുന്തന്. പട്ടതികവര്ഗ്ഗ   
ഗുണകഭാക്ാക്കള്ക്കന് 5 ഗഡുക്കളാൊണന് ഇതന് 
വതിതരണം ന്ചയ്യുന്തന്. 

തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട 
പദ്ധതതി വതിഹതിതം, ഹഡന്കകാ വായ്പാവതിഹതിതം 
എന്തിവകൊന്ടാ്ം സംസ്ാന പദ്ധതതി വതിഹതി

ജതില്ല പൂർത്ീകരതി
ക്കാത് വീടുക
ളന്ട എണ്ം

പൂർത്ീകരതിച് 
വീടുകളന്ട 
എണ്ം

ശതമാനം ബാക്കതിയു് 
വീടുകള്

തതിരുവനന്തപുരം 5899 5571 94.44 328
ന്കാല്ലം 3761 3538 94.07 223

പത്നംതതിട്ട 1198 1158 96.66 40
ആലപ്ഴ 2832 2550 90.04 282
കകാട്ടെം 1146 1039 90.66 107
ഇടുക്കതി 3195 2869 89.8 326
എറണാകുളം 1068 1049 98.22 19
തൃശൂർ 2876 2711 94.26 165
പാലക്കാടന് 8195 6939 84.67 1256
മലപ്റം 2814 2605 92.57 209
കകാഴതികക്കാടന് 6662 5947 89.27 715
വെനാടന് 8880 7181 80.87 1699
കണ്ണൂർ 2587 2380 92 207
കാസർകഗാഡന് 2923 2660 91 263
ആന്ക 54036 48197 89.19 5839

പൂര്ത്തീകരതിക്ോത് േതീടുകളുലെ കണക്ച് 20.11.2018 േലരയുള്ളതച്

നതിർമ്മാണ ഘട്ടം ധനസഹാെ 
നതിരക്കന് 
(ശതമാനം)

ധനസഹാെ 
നതിരക്കന് 
(പട്ടതികവർഗ്ഗ 
വതിഭാഗം ) (%)

കരാർ വയ്ക്കുകമ്ാള് 10 15
ന്ബെന്സന് ന്മറെന് പൂര്ത്തിൊക്കുകമ്ാള് 40 20
ലതിറെതിൽ പൂർത്തിൊകുകമ്ാള് 25 35
കമൽക്കുര പൂര്ത്തിൊെതി വീടന് വാസകൊഗ്യമാകുകമ്ാള് 25 20

പ്ാസ്ററതിംഗന്, കവറ്ന് വാഷതിംഗന് തുടങ്ങതിെവ 
പൂർത്തിൊക്കുകമ്ാള്

ബാധകമല്ല 10

തമാെ ഒരുലക്ംരൂപ (വതിദൂരസ്തിത സകങ്തങ്ങ
ളതിന്ല പട്ടതികവർഗ്ഗ ഗുണകഭാക്ാക്കൾക്കന് മൂന്നു 
ലക്ം) കൂടതികച്ർന്താണന് ഈ വീടുകളന്ട പൂർത്ീ
കരണത്തിനു് ധനക്ാതസ്സന്. ഈ വീടുകൾക്കു
് ആന്ക ധനസഹാെമാെ നാലലക്ം 
രൂപയുന്ട (വതിദൂരസ്തിത സകങ്തങ്ങളതിന്ല പട്ടതിക
വർഗ്ഗ ഗുണകഭാക്ാക്കൾക്കന് ആറു ലക്ം) ധന
ക്ാതസന് അനുസരതിച്് ഗഡുക്കളന്ട ക്രമീക
രണം നതിലവതിൽ താന്ഴ ന്കാടുക്കുന്വതിധമാണന്. 
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വായ്പാവതിഹതിതവും സംസ്ാന പദ്ധതതി 
വതിഹതിതവും തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾ ഓൺ 
കലനാെതി സമർ്തിക്കുന് ഡതിമാൻഡതിന്റെ അടതി
സ്ാനത്തിൽ തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട 
ബാങ്ന് അക്കൗണ്തികലക്കാണന് അനുവദതിച് 
നൽകുക. ഭവന നതിർമ്മാണ പുകരാഗതതിക്കനു 
സരതിച്ന് ഓകരാ ഗഡുവും ഗുണകഭാക്ാവതിന്റെ 
ബാങ്ന് അക്കൗണ്തികലക്കന് വതിതരണം ന്ചകയ്ണ്
തന് തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളാണന്.

ഒന്ാം ഗഡു വതിതരണം ന്ചയ് തീെതതി മുതൽ 
6 മാസം ന്കാണ്ന് വീടന് നതിർമ്മാണം ഗുണകഭാക്ാ
ക്കള് പൂര്ത്തിൊകക്കണ്താണന്. 400ച.അടതി തറ 
വതിസ്തീര്ണ്മു് ഭവനമാണന് കലഫന് മതിഷൻ പദ്ധ
തതിെതിൽ നതിർമ്മതികക്കണ്തന്. 5% വന്ര തറവതിസ്തീ
ര്ണ്ത്തിൽ വ്യതതിൊനം വരാവുന്താണന്. ഇതതി
കലക്കാെതി 12 വ്യത്യസ്ത ഭവന നതിർമ്മാണ 
ഡതികസനുകള് കലഫന് മതിഷന്റെ ന്വബന് 
കസറ്തിൽ ലഭ്യമാക്കതിെതിട്ടുണ്ന്. അതതിൽ ഏന്തങ്തി
ലം ഒരു ഡതികസൻ ഗുണകഭാക്ാവതിനന് ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുത്ന് ഭവന നതിർമ്മാണം നടത്ാവുന്താണന്.

PMAY (Urban)
PMAY(U) ഭവന പദ്ധതതിെതിൽ 82,487 

വീടുകള് അനുവദതിക്കുകയും തുടർന്ന് നടത്തിെ 
പരതികശാധനെതിൽ അനർഹരാെവന്ര ഒഴതിവാ
ക്കതി ബാക്കതിയു് 66,607 അർഹന്ര കന്ണ്ത്തി. 
ഇതതിൽ 49,883 കപർ കരാറതിൽ ഏർന്്ടുകയും 
8,646 കപർ ഭവന നതിർമ്മാണം പൂർത്ീകരതിക്കു
കയും ന്ചയ്തു. 

തതീരസുംരക്ഷണ / ത്തീര്ത്െ 
�തിയമ േ്യേസ്ഥ 

ആന്കയു് 1,84,255 ഗുണകഭാക്ാക്കളതിൽ 
78,565 കപർ മാത്മാണന് ഇക്ാള് എല്ലാ നതിർ
ബന്തിത കരഖകളം പരതികശാധന പൂർത്തിൊക്കതി 
ധനസഹാെത്തിനന് അർഹത കനടതിെതിട്ടു്തന്. 
ബാക്കതിയു്വർക്കന് കരഖകള് ഹാജരാ ക്കാൻ 

സർക്കാർ സഹാെം നൽകും. തീരസംരക്ണ 
/ തണ്ീർത്ട നതിെമ വ്യവസ്കളാണന് വീടതിനന് 
അനുമതതി ലഭതിക്കുന്തതിനന് തടസ്സന്മങ്തിൽ ജതില്ലാ 
തലത്തിൽ കളക്ടർമാരുന്ട കനതൃത്ത്തിൽ 
അദാലത്ന് നടത്തി നതിെമങ്ങള് അനുസരതിച്
് ക്തിെറൻസുകള് ലഭ്യമാക്കും.

മൂന്നോും ഘട്ും
ഭൂരഹതിത ഭേ�രഹതിതര്ക്കുള്ള 
ഭേ� സമുച്യങ്ങള്

കലഫന് മതിഷന്റെ മൂന്ാംഘട്ടത്തിൽ 
ഭൂരഹതിത ഭവനരഹതിതരാെ ഗുണകഭാക്ാക്കളന്ട 
പുനരധതിവാസ പ്രവർത്നമാണന് ലക്്യമാക്കതി
െതിട്ടു്തന്. 3,37,416 ഗുണകഭാക്ാക്കളാണന് 
ഇതതിനാെതി ഗ്രാമസഭകൾ അംഗീകരതിച് പട്ടതിക
െതില്തന്. ഈ പട്ടതികയുന്ടയും വതിശദപരതികശാ
ധനയും ഏറ്വും അർഹരാെവർക്കന് ആദ്യം വീടു 
ലഭതിക്കത്ക്കവതിധം മുൻഗണനാ ക്രമം നതിശ്ചെതി
ക്കലം നടകത്ണ്തുണ്ന്. 2018-19ൽ തന്ന് 
ഓകരാ ജതില്ലെതിലം കപലറ്ന് അടതിസ്ാനത്തിൽ 
ഓകരാ ഭവന സമുച്െങ്ങളന്ട നതിർമ്മാണം 
ആരംഭതിക്കുകയും അതതികനാടനുബന്തിച്ന് ഗുണ
കഭാക്ാക്കളന്ട സാമൂഹതിക ശാക്ീകരണ പ്ര
വർത്നത്തിനു് മാതൃക വതികസതി്തിക്കുന്തതി
നുമാണന് ലക്്യമതിട്ടതിട്ടു്തന്. 

കപലറ്ന് ഭവന സമുച്െ നതിർമ്മാണപ്രവൃ
ത്തി ആരംഭതിക്കുന്തതികലക്കാെതി തൃശൂർ ഡതിസ്ടതി
ക്റന് കലബർ കകാൺട്ാക്റന് ന്സാകസറ്തിന്െയും 
ഹാബതിറ്ാറ്ന് ന്ടക്ാളജതിന്െയും  കപ്രാജക്ടന് മാ
കനന്മെറെന് കൺസള്ട്ടന്സതികളാെതി ചുമതലന്് 
ടുത്തി. സ്ല പരകശാധന നടത്തി എസ്റതികമറ്റുന്, 
ഡതികസൻ, പ്ാൻ, ന്ടണ്ർ കഡാക്കുന്മറെന്  
എന്തിവ തയ്ാറാക്കതി ന്ടണ്ർ ന്ചയ്യുന്തതിനാെതി 
കലഫന് മതിഷനന് നൽകണം. വർക്കന് ആരംഭതിക്കു
കമ്ാള് അതതിന്റെ കമൽകനാട്ടം PMC-കന്ള 
ഏൽ്തിക്കും.  തതിരുവനന്തപുരം, ന്കാല്ലം, പത്
നംതതിട്ട, ആലപ്ഴ, കകാട്ടെം, കണ്ണൂർ, കാസർ
കഗാഡന് എന്ീ ജതില്ലകളതിന്ല ഭവന സമുച്െ 
നതിർമ്മാണ കമൽകനാട്ടം തൃശൂർ ഡതിസ്ടതിക്റന് 
കലബർ കകാൺട്ാക്റന് ന്സാകസറ്തിക്കും എറ
ണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാടന്, മലപ്റം, കകാഴതി
കക്കാടന്, വെനാടന്, ഇടുക്കതി എന്ീ ജതില്ലകളതിന്ല 
കമൽകനാട്ടം ഹാബതിറ്ാറ്ന് ന്ടക്ാളജതിക്കന് നൽ
കുവാനും തീരുമാനതിച്. 

കപലറ്ന് ഭവന സമുച്െങ്ങള്ക്കന്  പുറകമ 
ഈ 14 ജതില്ലകളതിൽ ഭവന സമുച്െങ്ങള് നതിർ
മ്മതിക്കുന്തതിനാെതി തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങള് വതിട്ടന് നൽകതിെ സ്ലങ്ങളം ജതില്ലാ കള
ക്ടർമാർ കന്ണ്ത്തിെതുമാെ സ്ലങ്ങളം 
ഉപകൊഗന്്ടുത്തുന്താണന്. ഈ കന്ണ്

ക�ഫച് മതിഷന് രണ്ടോുംഘട് പദ്ധതതിയുലെ പുലരോഗതതി 
(17.11.2018േലരയുള്ളതച് )

തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനവുമാെതി കരാറതിൽ ഏർന്്ട്ട 
ഗുണകഭാക്ാക്കളന്ട എണ്ം  -  78565
ഒന്ാംഘട്ട നതിർമ്മാണം (കബകസ്മറെന് വന്ര) പൂർത്തിൊക്കതിെവ -  48972
രണ്ാം ഘട്ട നതിർമ്മാണം (ലതിന്റെൽ വന്ര) പൂർത്തിൊക്കതിെവ -  7110
മൂന്ാം ഘട്ട നതിർമ്മാണം (കമൽക്കൂര വന്ര) പൂർത്തിൊക്കതിെവ -  3164
ആന്ക പൂർത്തിൊെ ഭവനങ്ങൾ -  354

ചാം  
ി ര ം  

യ ി   ചാസം 
ചാ ത് ത് 
ിര് ചാ ം 

ചാ ചാ  
ര്ത്ിയചാ ചാ ത്
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ജതില്ല ഭവന സമുച്െം നതിർമ്മതി
ക്കുവാൻ ഉകദേശതിക്കുന് 
സ്ലം

ഭവന സമുച്െം നതിർമ്മതിക്കുവാൻ 
ഉകദേശതിക്കുന് തകദേശസ്െംഭരണ 
സ്ാപനം

ലഭ്യമാെ ഭൂമതി

തതിരുവനന്തപുരം കരതിമഠം കകാളനതി തതിരുവനന്തപുരം കകാർ്കറഷൻ 50 ന്സറെന്
ന്കാല്ലം പുനലൂർ TB ജംഗന്ഷനന് 

സമീപം
പുനലൂർ മുനതിസതി്ാലതിറ്തി 46 ന്സറെന്

പത്നംതതിട്ട മുടതിയൂർകക്കാണം 
മന്ത്ന് ഭാഗം

പന്തളം മുനതിസതി്ാലതിറ്തി 70 ന്സറെന്

ആലപ്ഴ ചാത്നാടന് ആലപ്ഴ മുനതിസതി്ാലതിറ്തി 50 ന്സറെന്
കകാട്ടെം ന്ചകമ്ാല വതിജെപുരം ഗ്രാമപഞ്ാെത്ന് 55.96 ന്സറെന്
ഇടുക്കതി വണ്്ാറ വർഡന് കരതിമണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ാെത്ന് 268 ന്സറെന്
എറണാകുളം ഗാന്തിനഗർ, 

ഡതിവതിഷൻ നം 63
ജതി.സതി.ഡതി.എ ന്കാച്തിൻ 70 ന്സറെന്

തൃശൂർ ചരൽ്റമ്ന് വടക്കാകഞ്രതി മുനതിസതി്ാലതിറ്തി 234 ന്സറെന്
പാലക്കാടന് ന്വ്്ന ചതിറ്റൂർ – തത്മംഗലം 

മുനതിസതി്ാലതിറ്തി
42 ന്സറെന്

മലപ്റം ഒടതിെൻ കചാല 
ഇരവതിമംഗലം

ന്പരതിന്തൽമണ് മുനതിസതി്ാലതിറ്തി 687 ന്സറെന്

കകാഴതികക്കാടന് ന്പാൻപാറക്കുന്ന് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ാെത്ന് 266 ന്സറെന്
വെനാടന് കചതാലെം കഫാറസ്റന് 

കറഞ്ന് ഓഫതിസതിനന് 
സമീപം

സുൽത്ാൻ ബകത്രതി
മുനതിസതി്ാലതിറ്തി

50 ന്സറെന്

കണ്ണൂർ തട്ടുപറമ് കടമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ാെത്ന് 41 ന്സറെന്
കാസർകഗാഡന് ചട്ടഞ്ാൽ ജംഗന്ഷനന് 

സമീപം
ന്ചമ്മനാടന് ഗ്രാമപഞ്ാെത്ന് 50 ന്സറെന്

കപ�റ്റച് ഭേ� സമുച്യങ്ങള് �തിര്മ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള ജതില്ലോെതിസ്ഥോ�ത്തിലുള്ള േതിേരങ്ങള്

ത്തിെ സ്ലങ്ങളന്ട സാകങ്തതിക പഠനത്തിനന് 
അതാതന് ജതില്ലകളതിൽ ചുമതലയു് കപ്രാജക്ടന് 
മാകനന്മെറെന് കൺസൽട്ടൻസതികളന്ട സഹാെം 
കതടുന്താണന്. 

ഭവന സമുച്െങ്ങളന്ട നതിർമ്മാണം 2019 
ന്ഫബ്രുവരതി 28-നന് മുമ്ാെതി തുടങ്ങുന്തതിനാണന് 
മതിഷൻ ലക്്യമതിടുന്തന്. 

�ോ�ോുംഘട്ും
േോസലയോഗ്യമല്ലോത് േതീടുകളുലെ 
പു�രുദ്ധോരണും

വാസകൊഗ്യമല്ലാത് വീടുകളതിൽ കുന്റന്ൊ
ന്ക്ക പുനർനതിർമ്മതികക്കണ്തി വരുന്മങ്തിലം 
ഏന്റയും നല്ലരീതതിെതിൽ അറ്കുറ്്ണതി നടത്തി 

വീണ്ടും വാസകൊഗ്യമാക്കാന്മന്നു കണക്കാക്ക
ന്്ട്ടതിരുന്നു. എന്ാൽ ഈ കണക്കൂട്ടലകന്ളാ
ന്ക്ക തകർക്കുന്  തരത്തിലാണന് പ്രകൃതതികക്ാഭം 
താണ്ഡവമാടതിക്കടന്നുകപാെതന്.  വാസകൊഗ്യമ
ല്ലാത് വീടുകളതിൽ നന്ല്ലാരു പങ്കും തകർന്നു 
കപാെവെതിൽ  ഉള്ന്്ട്ടതിരതിക്കാം. ദുരന്തബാധതി
തർക്കന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപതിച്തിട്ടു് ആശ്ാസ 
നടപടതികള് വഴതി കതിട്ാടം നഷ്ന്്ട്ട  കുകറക്ർ
ക്കന് പ്രശ്നപരതിഹാരവും സാദ്ധ്യവുമാെതിരതിക്കാം. 
കലഫന് മതിഷന്റെ ഭൂരഹതിത ഭവനരഹതിത ഗുണ
കഭാക്ാക്കളന്ട പുനരധതിവാസം പുകരാഗമതിക്കുന് 
മുറയ്കന് വാസകൊഗ്യമല്ലാത്  വീടുകളന്ട കണ
ന്ക്കടു്ന് നടകത്ണ്തി വരും. ഇതന് പൂർണ്മായും 
തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട സഹകര
ണകത്ാന്ട നടത്തുന്താണന്. 

 1

 സ യ  
ിര് ചാ ം 

201  രി 
28 ത് ചായി 

ി ചാ ത് 
ി  ി ത്  
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ഭവനരഹതിതരാെ കതാട്ടം ന്താഴതിലാളതികൾക്കു 
വീടന് നതിർമതിച് നൽകുന്തും കലഫന് പദ്ധതതി

യുന്ട ഭാഗമാക്കണന്മന്നു ന്താഴതിൽ മന്തതി ടതി.പതി. 
രാമകൃഷ്ണൻ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ന്താഴതിൽ വകുപ്ം 
തകദേശസ്െംഭരണ വകുപ്ം ഒന്തിച് പ്രവർത്തി
ക്കണന്മന്നും മന്തതി പറഞ്ഞു. നാലാഞ്തിറ 
ഗതിരതിദീപം കൺവൻഷൻ ന്സറെറതിൽ നടക്കുന് 
നവകകരളം കർമപദ്ധതതി ന്സമതിനാറതിൽ സംസാ
രതിക്കുകൊെതിരുന്നു അകദേഹം.

സംസ്ാനത്ന് 32454 കതാട്ടം ന്താഴതിലാളതി
കൾ ഭൂമതികൊ വീകടാ ഇല്ലാത്വരാന്ണന്നു 
ന്താഴതിൽ വകു്ന് നടത്തിെ സർന്വെതിൽ കന്ണ്
ത്തിെതിട്ടുന്ണ്ന്നു മന്തതി ചൂണ്തിക്കാട്ടതി. ഇതതിൽ 
ന്ചറതിന്ൊരു ഭാഗം മാത്കമ ഭവന നതിർമാണ 
പദ്ധതതിയുന്ട ഭാഗമാെതി വന്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കതിയു്
വർക്കു കൂടതി ഭൂമതിയും വീടും ലഭ്യമാക്കണം. വീടന് 
വയ്കാൻ ഭൂമതിെതില്ലാത്വർക്കു കതാട്ടം ഉടമകൾ 

കതാടെഷം ട്താഴിൈാളികള്ക്കു വീട്ക് നൽകുന്നതുഷം 
ലൈഫിട്ന് ഭാഗമാകണഷം: മന്തി ടി.പി. രാമ��ന്

ഭൂമതി നൽകണന്മന്ാണു സർക്കാരതിന്റെ 
നതിലപാടന്. ഇതതിനു് നടപടതിക്രമങ്ങൾ പുകരാഗ
മതിക്കുന്നുണ്ന്. ഭൂമതി ലഭ്യമാകുന് മുറയ്കന് കലഫന് 
പദ്ധതതിക്കു വതികധെമാെതി വീടന് നതിർമതിച് 
നൽകണം. ഭൂമതി ലഭ്യത കുറവു് സ്ലങ്ങളതിൽ 
ടൗൺഷതി്ന് മാതൃകെതിൽ വീടന് നതിർമതിച് നൽകുന്
തതിനാണു ന്താഴതിൽ വകു്ന് ആകലാചതിക്കുന്തന്.

കലഫന് പദ്ധതതി പ്രകാരമു് വീടുകളന്ട 
നതിർമാണത്തിനന് സംസ്ാനന്ത് ഐ.ടതി.ഐ. 
വതിദ്യാർഥതികളന്ട കസവനം പ്രകൊജനന്്ടുത് 
ണന്മന്നു മന്തതി പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓകരാ 
പ്രകദശന്ത്യും തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾ മുൻകകന്െടുക്കണം. പ്രളെത്തിൽ അകന്്
ട്ട വീടുകളന്ട വെറതിങന്, ഫർണതിച്ർ തുടങ്ങതിെവ 
പൂർവസ്തിതതിെതിന്ലത്തിക്കുന്തതിനന് സംസ്ാന
ന്ത് ഐ.ടതി.ഐ വതിദ്യാർഥതികൾ നൽകതിെ പങ്ന് 
നതി�ലമാന്ണന്നും മന്തതി പറഞ്ഞു.                1
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ചാ ം ചാ ി ചാ ി  

ി യചാ ചാ 
ചാത് രചാ  

ചാ ി  ത് 
ത്ിയ സര് യി
 ത്ിയി ത്

നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതി 
ശതില്പശാലെതില് ന്താഴതില് 

വകുപ്മന്തതി ടതി.പതി. രാമകൃഷ്ണൻ 
സംസാരതിക്കുന്നു.
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കലഫന് ഗുണകഭാക്തൃപട്ടതികെതിൽ കൂടുതൽ 
മത്സ്യന്ത്ാഴതിലാളതികന്ള ഉൾന്്ടു

ത്ണന്മന്നും പദ്ധതതി നതിർവഹണത്തിൽ 
ഫതിഷറീസന് വകുപ്ം തകദേശസ്െംഭരണ വകുപ്ം 
കകകകാർക്കണന്മന്നും ഫതിഷറീസന്  വകു്ന് 
മന്തതി ന്ജ. കമഴന് സതിക്കുട്ടതിെമ്മ. നാലാഞ്തിറ 
ഗതിരതിദീപം കൺവൻഷൻ ന്സറെറതിൽ നവകകര
ളം കർമപദ്ധതതി ന്സമതിനാറതിൽ സംസാരതിക്കുക
ൊെതിരുന്നു മന്തതി.

സംസ്ാനത്ന് 3,685 മത്സ്യന്ത്ാഴതിലാളതി
കളാണന് ഭൂമതിയുണ്ാെതിട്ടും വീടന് ഇല്ല എന് പട്ടതി
കെതില്തന്. ഇവർക്കു വീടന് നൽകുന്തതിനു കു

ലൈഫ്ക് പടെികയിൽ കൂടുതൽ മത്സ്യട്ത്താഴിൈാളികട്ള 
ഉള്ട്പ്പടുത്തണഷം: മന്തി കമഴ്ക് സിക്കുടെിയമ്മ

ടുംബശ്രീയുന്ട കനതൃത്ത്തിൽ നടത്തിെ 
സർന്വെതിൽ 1,220 കപന്രൊണന് ഗുണകഭാക്ാ
ക്കളാെതി കന്ണ്ത്തിെതന്. ഇതതിൽത്ന്ന് 520 
കപന്ര മാത്കമ ആദ്യ ഗഡു നൽകുന്തതിനു ന്തര
ന്ഞ്ഞടുത്തുള്ളൂ. കശഷതിക്കുന്വന്രക്കൂടതി പദ്ധതതി
യുന്ട ഭാഗമാകക്കണ്തുണ്ന്. ഇതതിനു് സർന്വ 
നടത്തി പട്ടതിക തൊറാക്കതി ഫതിഷറീസന് വകു്ന് 
പഞ്ാെത്ന് വകു്തിനു നൽകും. 

കലഫന് പദ്ധതതി ക്രതിൊത്കമായും കവഗ
ത്തിലം നട്ാക്കാൻ വതിവതിധ വകുപ്കൾ തമ്മതിൽ 
സഹകരണം വർധതി്തിക്കണന്മന്നും മന്തതി                 
പറഞ്ഞു.                                                         1

സമ്പൂരണ ഗ്ീന് കപ്രാകടൊകകാള്; നൂകറാളഷം ഹരിത ട്വാളന്ിയരമാര
കകരളത്തിന്റെ പുനർനതിർമാണത്തിനു വഴതിവതിളക്കാകുന് 

നവകകരളം കർമപദ്ധതതി ശതിൽപശാല പൂർണമായും ഹരതിതചട്ടം 
പാലതിച്ാണു സംഘടതി്തിച്തന്. പ്ാസ്റതികന് പൂർണമാെതി ഒഴതിവാക്കതി 
കജവ നതിർമതിത ഉതന്പന്ങ്ങളാണു പരതിപാടതി നടക്കുന് നാലാ
ഞ്തിറ ഗതിരതിദീപം കൺവൻഷൻ ന്സറെറതിന്ല കവദതിെതിലം പരതി
സരങ്ങളതിലം ഉപകൊഗതിച്തന്. ഹരതിതചട്ടം ഉറപ്വരുത്തുന്തതി
നാെതി നൂകറാളം ഹരതിത ന്വാളറെതിെർമാരും സദാ 
പ്രവർത്നനതിരതരാെതിരന്നു.

സംസ്ാന ശുചതിത് മതിഷനാണു ഹരതിതചട്ട പാലനത്തി
നു കനതൃത്ം നൽകതിെതന്. നാലാഞ്തിറ ന്സറെന് കജാൺസന് 
സന് കൂളതിന്ല വതിദ്യാർഥതികളാണന് ഹരതിത ന്വാളറെതിെർമാരാെതി 
കസവനംന്ചയ്തന്. സന് കൂളകളതിൽ ഹരതിതചട്ടം കപ്രാഗ്രാം ഓഫതി
സർമാരാെ അദ്ധ്യാപകരുന്ട 'ക്ീൻ ക്യാമ്സന് ഗ്രീൻ ക്യാമ്സന് 
'എന് പദ്ധതതി നട്തിലാക്കുന്നുണ്ന്. ഹരതിതചട്ടം പാലതികക്കണ്
തതിന്ല ആവശ്യകത വതിദ്യാർഥതികളതിലൂന്ട പുതു തലമുറെതികലക്കന് 
എത്തിക്കുക എന് ലക്്യമാണന് ഇതതിനു പതിന്തിൽ.

1

നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതി 
ശതില്പശാലെതില് 
ഫതിഷറീസന്  വകു്ന് മന്തതി 
ന്ജ. കമഴന് സതിക്കുട്ടതിെമ്മ
സംസാരതിക്കുന്നു.
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�്ി, തക�ശസ്യഷംഭരണ വകുപ്പുകള് പര�ര 
പൂരകങ്ങളാകണഷം: മന്തി വി.എസ്ക്. �നിൽ കുമാര

ഹരതിത കകരളം മതിഷൻ മുകന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് ലക്്യ
ങ്ങൾ പൂർണതെതിന്ലത്തുന്തതിനന് കൃഷതി 

വകുപ്ം തകദേശ സ്െംഭരണ വകുപ്ം പര്ര 
പൂരകങ്ങളാെതി പ്രവർത്തിക്കണന്മന്നു കൃഷതി 
വകു്ന് മന്തതി വതി.എസന്. സുനതിൽ കുമാർ. കാലാ
വസ്ാ വ്യതതിൊനന്ത് ന്ചറുക്കുന്തതിനാെതി 
മതില്ലറ്ന് കൃഷതി കപ്രാത്സാഹതി്തിക്കാൻ കൃഷതി വകു
്തിനന് പഞ്ാെത്തുകൾ പൂർണ സഹകരണം 
നൽകണന്മന്നും മന്തതി അഭ്യർത്ഥതിച്. നാലാ
ഞ്തിറ ഗതിരതിദീപം കൺവൻഷൻ ന്സറെറതിൽ നവ
കകരളം കർമപദ്ധതതി ശതിൽ്ശാലെതിൽ സംസാ
രതിക്കുകൊെതിരുന്നു അകദേഹം.

ശുദ്ധജലം, ശുദ്ധവായു, ഭക്ണം എന്തിവയു
ന്ട ലഭ്യത ഉറപ്വരുത്ാൻ പ്രകൃതതി മൂലധനന്ത് 
സംരക്തിക്കുകന്െന്താണു ഹരതിത കകരളം 
മതിഷൻ പ്രവർത്ന ലക്്യന്മന്ന് മന്തതി ചൂണ്തി
ക്കാട്ടതി. വതിവതിധ വകുപ്കൾ തമ്മതില് ഏകകാപ
നത്തിലൂന്ടകെ ഇതു സാധ്യമാകൂ. തകദേശ സ്ാ
പനങ്ങളാണന് ഇതതിനു മുൻകകന്െടുകക്കണ്തന്. 
മുകൾത്ട്ടു മുതൽ താകഴത്ട്ടുവന്ര പ്രവൃത്തി 
പഥത്തിൽ കൊജതിപ്ണ്ാകണം. കൃഷതിവകു്തിന്റെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കൃഷതി വകു്ന് മാത്ം മുകന്ാട്ടു 
ന്കാണ്ടുകപാൊൽ ൊന്തതികമാകും. 

2021-22 വർഷം സംസ്ാനത്ന് മൂന്നു ലക്ം 
ടൺ ന്നൽകൃഷതിൊണു സർക്കാരതിന്റെ ലക്്യം. 
പച്ക്കറതി ഉതന്പാദനത്തിൽ കകരളന്ത് സ്െം
പര്യാപ്തെതിന്ലത്തിക്കുക എന്തും പ്രഖ്യാപതിത 

ലക്്യമാണന്. അടുത് വർഷം 12.5 ലക്ം പച്
ക്കറതി ഉതന്പാദനമാണു കൃഷതി വകു്ന് ലക്്യമതിടുന്
തന്. ഇതതിനു പുറകമ റാഗതി, കൂവരകന് തുടങ്ങതിെ ന്ചറു 
ധാന്യങ്ങളന്ട കൃഷതി കപ്രാത്സാഹതി തിക്കുന്തതിനു് 
മതില്ലറ്ന് കൾട്ടതികവഷൻ പദ്ധതതിക്കും കൃഷതി വകു്ന് 
തുടക്കമതിട്ടതിട്ടുണ്ന്. പാലക്കാടന് ജതില്ലെതിൽ ഇതു വതിജ
െകരമാെതി നട്ാക്കുകൊണന്. ഇതു സംസ്ാന
ന്ത് മറ്തിടങ്ങളതികലക്കും വ്യാപതി്തിക്കാൻ തകദേശ 
സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളം കൃഷതി വകുപ്ം ഒറ്
ന്ക്കട്ടാെതി പ്രവർത്തിക്കണം.

ന്നൽകൃഷതി വ്യാപതി്തിക്കുന്തതിന്റെ ഭാഗമാെതി 
ഇരു� കൃഷതിക്കന് പ്രാധാന്യം നൽകുന് നടപടതി
കളതികലക്കു കൃഷതിവകു്ന് കടക്കുകൊണന്. ഒരു 
തവണ കൃഷതിന്ചയ്യുന്തിടത്ന് രണ്ടു തവണ കൃഷതി 
ന്ചയ്ാൽ ഉതന്പാദനം ഇരട്ടതിൊക്കാം. കുട്ടനാട്ടതിൽ 
7000 ന്ഹക്ടർ സ്ലത്ന് ഇരു� കൃഷതി സാധ്യമാ
െതിട്ടുണ്ന്. കാർഷതിക സർവകലാശാല വതികസതി
്തിന്ച്ടുത് �സ്കാല ന്നൽവതിത്തുകളം ഉതന്പാ
ദനവും കൃഷതിയും വർധതി്തിക്കാൻ സഹാെതിക്കുന് 
താന്ണന്നും മന്തതി പറഞ്ഞു. പ്രകൃതതി മൂലധനത്തി
ന്റെ സംരക്ണമാണന് അടുത് തലമുറന്െ മുന്തിൽ
ക്കണ്ടുന്കാണ്ന് ലക്്യമതിടുന്തന്. നതിലനതിൽ്തിനന് 
അടതിസ്ാനമാെ പ്രകൃതതി മൂലധനങ്ങളാെ ജലം, 
ഭൂമതി, ആവാസ വ്യവസ് എന്തിവയുന്ട സംരക്
ണം മുൻനതിർത്തിയു് വതികസനമാണന് നമുക്കന് 
ആവശ്യം. ഹരതിതകകരളം മതിഷനതിലൂന്ട ഇതന് സാധ്യ
മാക്കാനാവും, മന്തതി പറഞ്ഞു .                                 1

നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതി 
ശതില്പശാലെതില് 

കൃഷതി വകു്ന് മന്തതി
 വതി.എസന്. സുനതിൽ കുമാർ

സംസാരതിക്കുന്നു.

2021 22 ര് ം 
സം ചാ ത്ത് 

 ം  
ിയചാ  

സര് ചാരി  ം   
പ ി ത്പചാ
ത്ി  ര ത് 

സ യംപര ചാ യി
ത്ി  ം 
ചാപി  ചാ ത്
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പുഴകള്ക്ക് പുതുജീവകനകി ഹരിതകകരളഷം മി്ന് 
രണ്ാഷം വര്ത്തികൈക്ക്: ടി.എന് സീമ

വ്യവസ്ാപതിതമാെതി നതിലനതിന്നുകപാരുന് 
നതിരവധതി പരതിമതിതതികന്ള അതതിജീവതിച്ാ

ണന് ഹരതിതകകരളം മതിഷൻ ഇക്കഴതിഞ്ഞ രണ്ടുവർ
ഷം സംസ്ാനത്ന് പ്രവർത്തിച്ന്തന്ന് ഹരതിത
കകരളം മതിഷൻ എകന് സതികയുട്ടീവന് കവസന് 
ന്ചെർകപഴന് സൺ കഡാ.ടതി.എൻ. സീമ അഭതിപ്രാ
െന്്ട്ടു.  മുഖ്യമന്തതി സൂചതി്തിച് പുതതിെ ഒരു ശുചതി
ത്സംസന് കാരവും ജലവതിനതികൊഗ സംസന് കാരവും 
കാർഷതിക സംസന് കാരവും ന്കാണ്ടുവരാനു് ശ്ര
കദ്ധെമാെ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇതതിനകം ഹരതിത
കകരളം മതിഷന്റെ കനതൃത്ത്തിൽ നടത്ാനാെതി. 
ഇത്രം സംസന് കാരം ന്കാണ്ടുവരാൻ ശീലങ്ങ
ളതിൽ മാറ്ം ന്കാണ്ടുവകരണ്തുണ്ന്. അതതിനായു് 
വതിപുലമാെ ജനകീെ വതിദ്യാഭ്യാസ പരതിപാടതികൾ
ക്കും മതിഷൻ കനതൃത്ം നൽകതി. മാലതിന്യത്തിൽ 
നതിന്നും സ്ാതന്തന്െം ക്യാമ്െതിൻ, ജാഗ്രകതാത്സ
വം, പുഴനടത്ം, പുഴപുനരുജ്ജീവനം, സന് കൂളക
ളതിന്ല ഹരതികതാത്സവം, ഹരതിത ഐ.ടതി.ഐ ക്യാ
മ്സുകൾ തുടങ്ങതിെ പരതിപാടതികൾ ഇതതിനന് 
ഉദാഹരണമാന്ണന്ന് കഡാ.ടതി.എൻ. സീമ 

പറഞ്ഞു. പ്രളെത്തിനു കശഷമു  ്പുനർ നതിർമ്മതിതതി 
പ്രകൃതതിക്കും പരതിസ്തിതതിക്കും ഇണങ്ങുംവതിധമാക
ണന്മന് കബാധ്യം ജനങ്ങളതിൽ സൃഷ്തിക്കുന്തതിൽ 
ഹരതിതകകരളം മതിഷൻ നടത്തിെ ഇത്രം വതിദ്യാ
ഭ്യാസ പ്രവർത്നങ്ങൾ സഹാെകരമാെതി. കകര
ളത്തിന്റെ വതികസന കാഴ്ച്ാടതിൽ ഹരതിതകകരളം 
മതിഷൻ മുകന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് കാഴ്ച്ാടും അത്രം 
വതികസനം സുസ്തിരമാെതി നതിലനതിർത്തുന്തതിനും 
തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ട പങ്ന് നതിർണ്ാെക
മാണന്. ഇതന് സാധ്യമാകാൻ കൂടുതൽ സാകങ്തതിക 
കവദ�്യവും അതതന് കമഖലകളതിലണ്ാവണം. 
അതതിനു  ്സഹാെ ഏകകാപന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കന് ഹരതിതകകരളം 
മതിഷനതിൽ നതിന്നുണ്ാവും. 

ജലസംരക്ണത്തിന്റെ ഭാഗമാെതി എല്ലാ 
ജതില്ലകളതിലം പുഴ പുനരുജ്ജീവതി്തിക്കുന്തതിനു് 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കന് മൂന്ാം വർഷാരംഭകത്ാടു 
കൂടതി ഹരതിതകകരളം മതിഷൻ തുടക്കമതിടും. പുഴയുന്ട 
പുനരുജ്ജീവനം ആവശ്യമാെ സ്ലങ്ങളതിൽ 
സാകങ്തതിക സമതിതതിയുന്ട കനതൃത്ത്തിൽ വതിശ
ദമാെ പദ്ധതതി കരഖ തൊറാക്കതി തുടർ പ്രവര്ത്
നങ്ങൾ ഇതതിനകം ആരംഭതിച് കഴതിഞ്ഞു.

പ്രളൊനന്തര പാരതിസ്തിതതിക പുനഃസ്ാപ
നത്തിന്റെ ഭാഗമാെതി നദതികളം നീർച്ാലകളം 
പ്രകത്യക പരതിഗണന നൽകതി ഏന്റ്ടുക്കും. ഹരതി
തകകരളം മതിഷൻ ജലകസചന വകു്തിന്റെ കനതൃ
ത്ത്തില് കഴതിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷമാെതി 651 കുള
ങ്ങൾ നതിർമ്മതിക്കുകയും 20 ഓളം കതാടുകളം 
പുഴകളം പുനരുജ്ജീവതി്തിക്കുകയ്യും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ന്.    

നാലാഞ്തിറ ഗതിരതിദീപം കൺന്വൻഷൻ ന്സ
റെറതിൽ നടക്കുന് ശതിൽ്ശാലെതിൽ നീർത്ട 
പ്ാൻ അംഗീകരതിക്കൽ, ഗ്രാമ, ക്ാക്കുതല സാ
കങ്തതികസമതിതതി സജീവമാക്കൽ തുടങ്ങതി തകദേശ
സ്െംഭരണസ്ാപന അടതിസ്ാനത്തിൽ നതിർവ
ഹതികക്കണ് വതിവതിധ പദ്ധതതികന്ളക്കുറതിച്ം ശതിൽ് 
ശാലെതിൽ ചർച് ന്ചയ്തു. തകദേശസ്െംഭരണ വകു്ന്       
അഡീഷണൽ ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതി ടതി.ന്ക. കജാസന്, ജല
വതിഭവ വകു്ന് പ്രതിൻസതി്ൽ ന്സക്രട്ടറതി     ടതിങ്കു 
ബതിസ്ാൾ, കൃഷതി വകുപ് ഡെറക്ടർ കഡാ. പതി.ന്ക. 
ജെശ്രീ തുടങ്ങതിെവർ ന്സഷനതിൽ പന്ങ്ടുത്തു.                                                             

1
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അടുത്ത വര്ഷം 12.71 ൈ�ഷം ട്മ�ിക്ക് ടൺ 
പ�കറി ഉത്ക്പാദനഷം ൈ�സ്യഷം

പ്രളെം കകരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതതിന്െയും 
ജീവതിത രീതതികന്ളയും സ്ാധീനതിക്കുക മാ

ത്മല്ല അതതിൽ മാറ്ങ്ങൾ ആവശ്യന്്ടുന് 
വതിധമാണന് സംഭവതിച്തന്. കാർഷതിക കകരളത്തി
നന് പ്രളെം ഏൽ്തിച് ആഘാതം ദീർഘകാലം 
നീണ്ടുനതിൽക്കുന്താണന്. നഷ്ങ്ങന്ളാന്ക്ക പരതി
ഹരതിച്ന് കാർഷതിക കകരളത്തിന്റെ പുനസൃഷ്തി 
നതിർവ്വഹതിക്കാൻ ഉതകുംവതിധം ദീർഘവീക്ണ
കത്ാന്ടയു് പ്രവർത്നങ്ങൾ ആവതിഷന് ക്കരതിച്ന് 
നട്ാക്കുന്തതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വയ്കണന്മന്ന് 
‘കൃഷതി ഉപമതിഷൻ: സുജലം സുഫലം’ പ്രവർത്
നങ്ങളന്ട അവതരണത്തിനന് ആമുഖമാെതി കൃഷതി 
ഡെറക്ടർ കഡാ.പതി.ന്ക.ജെശ്രീ പറഞ്ഞു. 

ഹരതിതകകരളം മതിഷന്റെ കനതൃത്ത്തിൽ 
കഴതിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷക്കാലം സംസ്ാനത്ന് കാർ
ഷതികകമഖലെതിൽ നടന് പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏന്റ 
സൃഷ്തിപരവും ഫലപ്രദവുമാെതിരുന്നു. ന്നൽ�ഷതി
െതിൽ ശ്രകദ്ധെമാെ മാറ്ങ്ങൾക്കാണന് 
തുടക്കമതിട്ടതന്. തരതിശാെതികതിടന് പാടങ്ങളതിൽ 
ന്നൽ�ഷതി വ്യാപതി്തിക്കാനാെതാണന് ഇതതിൽ 
പ്രധാനം. കകാട്ടെത്ന് ന്മത്ാൻ കാെൽ കുമരക
ത്ന് 160 ന്ഹക്ടർ, പത്നംതതിട്ട ആറ�ള പാട
കശഖരങ്ങളതിൽ ആദ്യവർഷം 55 ന്ഹക്ടർ, ന്കാ
ല്ലത്ന് ന്താടതിയൂർ വട്ടക്കാെലതിൽ 130 ന്ഹക്ടർ, 
കകാട്ടെത്ന് കല്ലറെതിൽ 101 ന്ഹക്ടർ, കകാഴതി
കക്കാടന് ആവളപാണ്തി 88 ന്ഹക്ടർ, ന്വളതിെ�ർ 
75 ന്ഹക്ടർ, കണ്ണൂർ കീഴളം 117 ന്ഹക്ടർ തുടങ്ങതി 
ആലപ്ഴ റാണതി ചതിത്തിര, തൃ�ർ കണതിമംഗലം, 
കകാട്ടെം കകാടതിമാതാ, നാലമണതിക്കാറ്ന് എന്തി
വതിടങ്ങളതിന്ലല്ലാം തരതിശുപാടങ്ങളതിൽ ന്നൽ�
ഷതി ആരംഭതിച്തന് ന്നൽ�ഷതി വ്യാപനത്തിൽ 
ഏറ്വും വലതിെ കനട്ടമാെതി കാണാവുന്താണന്. 
പത്നംതതിട്ട ജതില്ലെതിന്ല കവതിയൂർ പുഞ്െതിൽ 
400 ന്ഹക്ടകറാളം സ്ലത്ന് ഒരുമതിച്ന് കൃഷതിെതിറ
ക്കാനാെതി. വർഷങ്ങളാെതി തരതിശുകതിടന് 
ഇവതിന്ട പതിന്ന്യും കതതിരണതിൊൻ വഴതിന്ൊരു
ക്കതിെതന് ഹരതിതകകരളം മതിഷന്റെയും തകദേശഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളന്ടയും കൃഷതി വകു്തിന്റെയും 
ഒ്ം ജനകീെ കൂട്ടായ്മകളന്ടയും ശ്രമം ന്കാണ്ടു
തന്ന്ൊണന്. 

ന്നൽ�ഷതി വ്യാപനത്തിനന് ഏറ്വും ശ്രകദ്ധ
െമാെ സ്തിതതിവതിവരം ഇങ്ങന്നൊണന്. 2017-18 
ൽ 2,20,000 ന്ഹക്ടറതിൽ കൃഷതിെതിറക്കതി. അതതിനന് 
ന്താട്ടുമുന്തിന്ല വർഷം ഇതന് 1,98,000 ന്ഹക്ടറാ
െതിരുന്നു. 2018-19 ൽ ഇതന് 3,00,000 ന്ഹക്ടറാെതി 
വർദ്ധതി്തിക്കാനാണന്  ലക്്യമതിടുന്തന്. ആദ്യവതിള 
പ്രളെത്തിൽ നഷ്ന്്ട്ടുകപാെ വതിവരവും ഇവതിന്ട 
പ്രസക്മാണന്. പുതുതാെതി �സ്കാല വതിത്തിന
ങ്ങൾ നൽകതി ചതിലെതിടങ്ങളതിൽ വതിരതി� കൃഷതി 
തന്ന് പുനരുജ്ജീവതി്തിക്കാനും രണ്ാം വതിള കാ
ലതാമസം കൂടാന്ത ഇറക്കാനും സാധതിച്തിട്ടുണ്ന്. 

ഇകതാന്ടാ്ംതന്ന് തരതിശുരഹതിത പഞ്ാ
െത്ന് ക്യാമ്െതിൻ സംസ്ാനത്ന് ഉത്സാഹപൂർ
വ്വം നടന്നു വരതികൊണന്. 86 പഞ്ാെത്തുകളതിൽ 
ഇതതിനകം ഇതന് ആരംഭതിച് കഴതിഞ്ഞു. ഹരതിതകക
രളം മതിഷന്റെ കനതൃത്ത്തിൽ കൃഷതി, ജലകസച
നം, തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ, കർഷക
-ജനകീെ കൂട്ടായ്മകൾ എന്തിവരുന്ട 
സഹാെകത്ാന്ട 40,000 ന്ഹക്ടർ തരതിശുനതില
മാണന് ഇക്ാൾ കൃഷതികൊഗ്യമാക്കതി വരുന്തന്. 

പച്ക്കറതികൃഷതിെതിന്ല സ്െംപര്യാപ്തൊ
ണന് മന്റ്ാരു ഘടകം. വതിഷരഹതിത പച്ക്കറതി 
നമ്മുന്ട സംസ്ാനത്ന് തന്ന് ഉതന് ാദതി്തിക്കുക, 
ഉത്സവ കാലങ്ങളതിൽ പച്ക്കറതിവതിലെതിലണ്ാകു
ന് വർദ്ധന തടയുക ഇവന്ൊന്ക്ക ഇവെതിൽ 
പ്രധാനമാണന്. 2016-17 ൽ 16,645 ന്ഹക്ടറതിൽ 
അധതികമാെതി പച്ക്കറതി കൃഷതിെതിറക്കാനാെതി. 
ഇതന് 2017-18 ൽ 6,824 ന്ഹക്ടറതിൽ കൂടതി അധതിക
മാക്കതി. അങ്ങന്നൊന്ക 22,469 ന്ഹക്ടറതിൽ 
പച്ക്കറതി കൃഷതി വർദ്ധതി്തിക്കാൻ കഴതിഞ്ഞ രണ്ടു 
വർഷത്തിനു്തിൽ സാധതിച്. 3.73 ലക്ം ടൺ 
അധതികകാതന്പാദനമാണന് ഇതുവഴതിയുണ്ാെതന്. 
2018-19 ൽ പച്ക്കറതി ഉതന്പാദനം ലക്്യമതിട്ടതിരതി
ക്കുന്തന് 10.1 ന്മട്തികന് ടൺ ആണന്. അടുത് 
വർഷം 12.71 ലക്ം ന്മട്തികന് ടൺ ആണന് ലക്്യ
മതിടുന്തന്. ഇതന് സാധ്യാമാക്കാനു് കവവതിധ്യ
മാർന് തീ�െജ് പരതിപാടതികൾക്കന് തുടക്കമതി
ട്ടു. ഇതന് ഉതന്പാദനത്തിലം വതി�തതിെതിലം 
വർദ്ധന ലക്്യമതിടുകമ്ാഴും സുരക്തിത പച്ക്കറതി 
തന്ന്ൊണന് നാം ലക്്യമാക്കുന്തന്.           1

ലഡോ.പതി.ലക.ജയ�തീ
ഡയറ�ര്, �ഷതി േകുപെച്
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സമ്പൂരണ മാൈിനസ്യ നിരമാരജനഷം ൈ�സ്യഷം

സംസ്ാനത്തുടനീളമു് സന് കൂളകളതിന്ലയും 
കകാളജുകളതിന്ലയും എൻ.എസന്.എസന് 

കവാളറെതിെർമാർ മുകഖന കൂടുതൽ കബാധവൽ
ക്കരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇന്ക്കാല്ലം നട്തിലാ
ക്കുന്മന്ന് ശുചതിത് മതിഷൻ എകന് സതികയൂട്ടീവന് 
ഡെറക്ടർ കഡാ.ആർ.അജെകുമാർ വർമ്മ. 
തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വഴതി മാലതിന്യ 
നതിർമാർജനത്തിനന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുകൊ
ണന്   ലക്്യം. എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളതിലം 
ഈ വർഷം തന്ന് ഹരതിതചട്ടം നട്തിലാക്കും.       
ഇതതിനാെതി വലതിെ പ്രചരണ പരതിപാടതി സംഘടതി
്തിക്കുന്മന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു. 

നതിലവതിൽ ഇതുവന്ര 145 സർക്കാർ ഓഫീസു
കളാണന് പൂർണമായും ഹരതിത ചട്ടം പാലതിക്കുന്
തന്. മാധ്യമങ്ങൾ വഴതി ഹരതിതചട്ടന്ത് കുറതിച്ന് 
കൂടുതൽ അവകബാധം നൽകാനു് പദ്ധതതികളം 
നട്തിലാക്കും. തകദേശ സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളന്ട കനതൃത്ത്തിൽ പ്രചരണ പരതിപാടതികൾ മു
കന്ാട്ടു ന്കാണ്ടു കപാകാനാണന് ലക്്യമതിടുന്തന്. 
ഇതതിനാെതി തകദേശ സ്ാപനങ്ങൾക്കന് എല്ലാവതിധ 
സാമ്ത്തിക സഹാെവും നൽകുന്മന്നും 
അകദേഹം വ്യക്മാക്കതി.

ഈ വർഷം ഇതുവന്ര 3,323 ടൺ കജവ 
മാലതിന്യമാണന് സംസന് കരതിക്കാനാെതന്. ആന്കയു
ണ്ാകുന് കജവ മാലതിന്യത്തിന്റെ 50 ശതമാന
മാണതിതന്. ബാക്കതിയു്വ കൂടതി സംസന് കരതിക്കാനു
് ശ്രമം ഈ വർഷം പൂർത്തിൊകും. അകജവ 
മാലതിന്യ സംസന് കരണം ഊർജതിതമാക്കുന്തതിന്റെ 
ഭാഗമാെതി പഞ്ാെത്ന് അടതിസ്ാനത്തിൽ ഹരതി
തകർമ്മ കസനന്െ സുസ്തിരമാെതി നതിലനതിർത്തും.

മാലതിന്യം പരമാവധതി കുറയ്കാനു് ശ്രമം വ്യ
ക്തികളന്ടയും സ്ാപനങ്ങളന്ടയും ഭാഗത്തുനതി
ന്നുണ്ാവുക, സമൂഹമാന്ക ഈ ഉത്രവാദതിത്ം 
ഏന്റ്ടുക്കുക എന് നതില വന്ാൽ സമ്പൂർണ് 
മാലതിന്യ നതിർമ്മാർജ്ജനം എന് ലക്്യത്തിനടു
ന്ത്ത്തും. സങ്ീർണ്മാെ മാലതിന്യ പ്രശന് നം 
പരതിഹരതിക്കാൻ തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ന്ള പ്രാപ്മാക്കാൻ ഹരതിതകകരളം മതിഷന്റെ കന
തൃത്ത്തിൽ ശുചതിത്മതിഷൻ നടപടതികന്ളടുക്കും. 
കകരളത്തിൽ ഉതന്്ാദതി്തിക്കന്്ടുന് മാലതിന്യ
ത്തിന്റെ ഏതാണ്ന് 70% കജവമാലതിന്യമാണന്. 
ഇതന് ഉറവതിടങ്ങളതിൽത്ന്ന് സംസന് ക്കരതിക്ക ന്്
ടുകൊന്ണങ്തിൽ കകരളത്തിന്ല മാലതിന്യപ്രശന് നം 
പരതിഹരതിക്കന്്ടും, അകദേഹം പറഞ്ഞു.         1

ലഡോ. ആര്. അജയകുമോര് േര്മ്
എകച് സതിക�ട്തീേച് ഡയറ�ര്, ശുചതിത്വ മതിഷന്

മീഡിയ ട്സന്ര
ശതില്പശാല നടന് തതിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്തിറെതിന്ല ഗതിരതിദീപം കണ് ന്വന്ഷന് ന്സറെറതി

ല് മീഡതിെ ന്സറെര് പ്രവര്ത്തിച്. മതിഷനുകളന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങളമാെതി ബന്ന്്ട്ട വതിവ
രങ്ങള് മാധ്യമപ്രവര്ത്കര്ക്കന് നല്കുന്തതിനും ഓകരാ ന്സഷന്റെയും റതിക്ാര്ട്ടന് മാധ്യമങ്ങള്ക്കന്  
തത്സമെം  നല്കുന്തതിനും അതതിലൂന്ട സാധ്യമാെതി. പഞ്ാെത്തു വകു്തിന്റെ പ്തിസതിറ്തി 
വതിഭാഗം, ഇന്ഫര്കമഷന് ആറെന് പ്തികന് റതികലഷന്സന് വകു്ന്  എന്തിവയുന്ട കമല്കനാട്ടത്തി
ലാണന്  മീഡതിെ ന്സറെര് പ്രവര്ത്തിച്തന്. വതിവതിധ മതിഷനുകളന്ട പ്രതതിനതിധതികളം മീഡതിെ 
ന്സറെറതില് സന്തിഹതിതരാെതിരുന്നു.
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പുതതിെ ഒരു ജലസംരക്ണ ജലവതിനതികൊഗ 
സംസന് കാരം രൂപന്്ടുകത്ണ്തന് കാലഘട്ട

ത്തിന്റെ ആവശ്യമാന്ണന്ന് ഇറതികഗഷൻ ചീഫന് 
എഞ്തിനീെർ ന്ക.എ. കജാഷതി അഭതിപ്രാെന്്ട്ടു. 
നവകകരളം കർമ്മ പദ്ധതതി അവകലാകനകൊഗ
ത്തിൽ ജലസംരക്ണ ഉപമതിഷന്റെ അവതരണം 
നടത്തി സംസാരതിക്കുകൊെതിരുന്നു അകദേഹം. 
ജലക്ാതസ്സുകളന്ട നവീകരണം, ശുചീകരണം, 
ശരതിൊെ വതിനതികൊഗം, സുസ്തിര പരതിപാലനം 
എന്തിവ ഉൾന്്ന്ട ജലസുരക്യും പാരതിസ്തി
തതിക സുരക്യും ഭാവതിതലമുറയ്ക്കു കൂടതി ഉറ്ാകക്ക
ണ്തുണ്ന്. സംകൊജതിത നീർത്ടാധതിഷ്ഠതിത പ്രവർ
ത്നങ്ങളതിലൂന്ട ജലലഭ്യതയും ഉല്പാദന ക്മതയും 
വർദ്ധതി്തിക്കണം. ഈ ലക്്യങ്ങൾ മുൻനതിർത്തി
ൊണന് ജലസംരക്ണ ഉപമതിഷൻ പ്രവർത്തി 
കക്കണ്തന്. ഇതതിനാെതി തകദേശഭരണ സ്ാപനത
ലത്തിലം ക്ാക്കന്തലത്തിലം ജതില്ലാ തലത്തിലം 
സാകങ്തതിക സമതിതതികൾ രൂപീകരതിച്തിട്ടുണ്ന്. 

മുഴുവൻ തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിലം നീർ
ത്ട നടത്ത്തിലൂന്ട വതിവരകശഖരണം പൂർ
ത്തിൊക്കതി. ഇതതിന്റെ അടതിസ്ാനത്തിൽ നീർ
ത്ട മാസ്റർപ്ാനുകളം 90% സ്ലങ്ങളതിലം 
പൂർത്തിൊെതിക്കഴതിഞ്ഞു. നീർത്ട പ്ാനുകളതിൽ 
ഉൾന്്ട്ട പദ്ധതതികളന്ട നതിർവ്വഹണം വതിവതിധ 
വകുപ്കളന്ട കനതൃത്ത്തിൽ ആരംഭതിച് 
കഴതിഞ്ഞു. കൃഷതി-ജലകസചന വകുപ്കളന്ട 

പുതിയ ജൈസഷംര�ണ - വിനികയാഗ 
സഷംസ്ക് കാരഷം �പട്പ്പടണഷം

ലക.എ. ലജോഷതി
ചതീഫച് എ�തി�തീയര്, ഇറതിലഗഷന്

സംയുക് പദ്ധതതികൾക്കന് മുൻഗണന നൽകതി 
നട്ാക്കതി വരതികൊണന്. 

ഇതുവന്ര ഹരതിതകകരളം മതിഷന്റെ കനതൃത്
ത്തിൽ ജലഉപമതിഷൻ 17182 കതി.മീ കതാടന്-പുഴയു
ന്ട പുനരുജ്ജീവനം സാധ്യമാക്കതിെതിട്ടുണ്ന്. 48936 
കതിണറുകൾ റീചാർജ്ജന് ന്ചയ്തു. 9889 കുളങ്ങൾ 
നവീകരതിച്. 8675 കുളങ്ങൾ നതിർമ്മതിച്. 4625 കതി
ണറുകൾ നവീകരതിച്. ഇതതിനുപുറകമ 147239 
ഏക്കർ വൃഷ്തിപ്രകദശ പരതിപാലനം നതിർവ്വഹതിച്. 

ഹരതിതകകരളം മതിഷന്റെ കനതൃത്ത്തിൽ 
തകദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളന്ടയും ജലവതിഭവ 
വകു്തിന്റെയും വതിവതിധ പ്രാകദശതിക ജനകീെ 
കൂട്ടായ്മകളന്ടയും കൂട്ടാെ ശ്രമത്തിലൂന്ട സംസ്ാ
നത്ന് നടന് പുഴ പുനരുജ്ജീവന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇതതിനകം ഏന്റ ശ്രദ്ധ കനടതി
െതിട്ടുണ്ന്. തതിരുവനന്തപുരം ജതില്ലെതിന്ല കതി്തിൊ
റതിന്ല 22 കതി.മീ, പത്നംതതിട്ട ആലപ്ഴ ജതില്ലക
ളതിന്ല  ആദതിപമ് 4 കതി.മീ, വരട്ടാർ 9.4 കതി.മീ, 
ഇടുക്കതി ജതില്ലെതിന്ല വടകക്കപ്ഴ, ചാലംകകാടന് 
കതാടന്, മുട്ടം പറ്ാകതാടന് എന്തിവതിടങ്ങളതിലാെതി 
4.8 കതി.മീ, കകാട്ടെം ജതില്ലെതിന്ല വതിവതിധ നീർ
ച്ാലകളതിലാെതി 65 കതി.മീ, എറണാകുളന്ത് 
കട�ൊർ 14 കതി.മീ, തൃ�ർ ന്പരുംകതാടന് 15 
കതി.മീ, കകാഴതികക്കാടന് പൂനൂർ പുഴ 24 കതി.മീ, 
കണ്ണൂർ കാനാമ്പുഴ 10 കതി.മീ എന്തിവൊണന് 
ഇവെതിൽ പ്രധാനം. പുഴയുന്ട പുനരുജ്ജീവനം 
നടത്തിെ സ്ലങ്ങളതിൽ സാകങ്തതികസമതിതതിയു
ന്ട കനതൃത്ത്തിൽ വതിശദമാെ പദ്ധതതി നതിർകദേശം 
തയ്ാറാക്കതി തുടർ പ്രവർത്നം ആരംഭതിച്തിട്ടുണ്ന്. 

പ്രളെത്തിന്റെ ഭാഗമാെതി പുഴകളതിൽ വന്തി
ട്ടു് മാറ്ങ്ങന്ള സംബന്തിച്ന് പഠനത്തിനന് തുട
ക്കമതിട്ടു. പമ്ൊറതിന്റെ മൂന്നു കമഖലകളതിലം ഉൾ
ന്്ട്ട പഠനത്തിൽ ഭൗതതിക ഘടന, മണ്തിന്റെ 
സ്ഭാവം എന്തിവെതിൽ വന് മാറ്ം പ്രകത്യകം 
പഠനവതികധെമാക്കും. 

കദശീെ ഗ്രാമീണ ന്താഴതിലറ്ന് പദ്ധതതികളന്ട 
സാധ്യത പരമാവധതി പ്രകൊജനന്്ടുത്തി നീർ
ത്ട പ്ാനുകളതിൽ ഉൾന്്ട്ട പദ്ധതതികളന്ട നതിർവ്വ
ഹണം സാധ്യമാക്കുന്മന്നും അകദേഹം  പറഞ്ഞു.                        

1

 ം 
ത്ിയ ി  

സചാ ി സ ി ി  
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ി ചായ പ ി 
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ആർദ്ം മതിഷന്റെ വതിജെകരമാെ പൂർത്ീ
കരണത്തിനന് തകദേശ - ആകരാഗ്യ 

വകുപ്കൾ കതാകളാടുകതാൾ കചർന്നു പ്രവർത്തി
ക്കണന്മന്ന് ആകരാഗ്യ മന്തതി ന്ക.ന്ക കശലജ 
ടീച്ര്. ശരീരത്തിനും മനസതിനും പൂർണ ആകരാ
ഗ്യമു് ജനതന്െ സൃഷ്തിക്കുകന്െന് ലക്്യപ്രാ
പ്തിക്കന് ജനകീെ പങ്ാളതിത്ം ഉറപ്വരുകത്ണ്
തുന്ണ്ന്നും മന്തതി പറഞ്ഞു. നാലാഞ്തിറ 
ഗതിരതിദീപം കൺവൻഷൻ ന്സറെറതിൽ നവകകര

ളം കർമപദ്ധതതി ശതിൽ്ശാലെതിൽ സംസാരതിക്കു
കൊെതിരുന്നു മന്തതി.

ആർദ്ം മതിഷൻ നട്ാക്കുന്തതിൽ തകദേശ 
സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ കാണതിക്കുന് താ
തന്പര്യം അഭതിനന്നാർഹമാന്ണന്നു മന്തതി 
പറഞ്ഞു. എല്ലാ ആശുപത്തികളം കരാഗീ സൗഹൃ
ദമാക്കുക, ആകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങൾ സാകങ്തതിക
ത്തികവു്തും വൃത്തിയും ന്വടതിപ്മു്തുമാക്കുക, 
ചതികതിത്സാ ന്ചലവന് കുറയ്ക്കുക എന്തിവൊണന് 

'ആര�ഷം' വിജയത്തിന്ക്  തക�ശ - ആകരാഗസ്യ 
വകുപ്പുകള് കതാകളാടുകതാള് കചരണഷം: 

മന്തി ട്ക.ട്ക. ലശൈജ ടീ�ര

 000 പര് ത്  
ചാ ി ചാ രചാ  
പ ം  ി ി 

സംജചാ ചാ ം   
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ആർദ്ം മതിഷൻ മുകന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് ലക്്യങ്ങൾ.
 5000 കപർക്കന് ഒരു പ്രാഥമതികാകരാഗ്യ ഉപ

കകന്ദ്രം എന് സ്തിതതി സംജാതമാക്കും. ഒരു 
ക്ാക്കതിൽ ഒന്ന് എന് കണക്കതിൽ കമയൂണതിറ്തി 
ന്ഹൽത്ന് ന്സറെർ, താലൂക്കന്  അടതിസ്ാനത്തിൽ 
താലൂക്കന് ആശുപത്തികൾ, ജതില്ലാ തലത്തിൽ 
ജതില്ലാ ആശുപത്തികൾ എന്തിവയും ജനറൽ 
ആശുപത്തികളമാണന് മതിഷനതിലൂന്ട ലക്്യംവയ്ക്കു
ന്തന്. ന്മഡതിക്കൽ കകാളജുകന്ള മതികവതിന്റെ 
കകന്ദ്രങ്ങളം കരാഗീസൗഹൃദവുമാക്കതി മാറ്റും.

ശരീരന്ത് കരാഗപ്രതതികരാധ കശഷതിയു്താ
ക്കതി മാറ്റുകൊണന് ആകരാഗ്യമു് സമൂഹ സൃഷ്തി
ക്കു കവണ്തന്. ഇതതിനു് ശ്രമങ്ങളാണന് ആർദ്ം 
മതിഷന്റെ കീഴതിൽ നട്ാക്കുന്തന്. പ്രാഥമതികാ 
കരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങന്ള കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധുവാെ 
ആകരാഗ്യ സ്ാപനമാക്കതി മാറ്ണം. ഇതതിനാെതി 
ഇവതിടങ്ങളതിൽ 830 പുതതിെ തസ്തതികകൾ സൃഷ്തിച്
കതിട്ടതി. ഇതതിൽ 170 കഡാക്ടർമാരാണന്. ഇതന് 
ആർദ്ം മതിഷന്റെ നടത്തി്തിനു് പശ്ചാത്ല 
സൗകര്യന്മാരുക്കുന്തതിൽ വളന്ര പ്രധാനമാെതി
രുന്നു.

ആകരാഗ്യ രംഗത്ന് മാനവവതിഭവകശഷതി വർ
ധതി്തിക്കാൻ കഡാക്ടർമാന്ര നതിെമതിക്കാൻ  പഞ്ാ
െത്തുകൾക്കന് ആകരാഗ്യ വകു്ന് സഹകരണം 
നൽകും. കതിടത്തി ചതികതിത്സെല്ല, കരാഗപ്രതതികരാ
ധകശഷതി വർധതി്തിക്കുകൊണു സർക്കാരതിന്റെ 
ലക്്യം. അതതിനു തക്ക രീതതിെതികലക്കന് ആകരാഗ്യ 
കമഖലന്െ രൂപന്്ടുത്തിന്െടുക്കാൻ കുടുംബാകരാ
ഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങൾക്കു കഴതിയുന്മന്തതിൽ സംശെമതില്ല.

സംസ്ാനന്ത് എല്ലാ താലൂക്കന് ആശുപത്തി
കന്ളയും സന് ന്പഷ്യാലതിറ്തി ആശുപത്തികളാക്കാ
നു് നടപടതികൾ പുകരാഗമതിക്കുകൊണന്. 891 
അധതിക തസ്തതികകൾ ഇതതിനാെതി സൃഷ്തിക്കാൻ 

സാധാരണക്കാരനന് ഗുണനതിലവാരമു്തും 
ന്മച്ന്്ട്ടതുമാെ ആകരാഗ്യ കസവനം 

നൽകുന്തതികനാന്ടാ്ം വ്യക്തിഗത 
ആകരാഗ്യ വതിവരങ്ങൾ കശഖരതിച് ന്വയ്കാനും 
ഇ-ന്ഹൽത്ന് സഹാെകമാകും. കകന്ദ്രീകൃത 
വതിവര കശഖരം സൃഷ്തിക്കുകവഴതി ന്പാതുജനാകരാ
ഗ്യം സംബന്തിച് വതിപുലമാെ ഇലകന് കട്ാണതികന് 
വതിവര സംവതിധാനമാണന് ആകരാഗ്യ വകു്ന് 
ലക്്യമതിടുന്ന്തന്ന് ഇ-ന്ഹൽത്ന് അഡതിഷ
ണൽ ഡെറക്ടർ കഡാ. ശ്രീധർ പറഞ്ഞു.

ഓകരാ വ്യക്തിക്കും ഒരു വ്യക്തിഗത ഐഡ
റെതിറ്തി നമ്ർ നൽകതി ഇ-ന്ഹൽത്തിൽ രജതിസ്റർ 

ന്ചയ്യും. വ്യക്തികളന്ട കപരും മറ്റു വതിവരങ്ങളം 
രജതിസന് കട്ഷൻ വഴതി കശഖരതിക്കുന്തതിനാൽ 
ഒ.പതി ടതിക്കറ്ന് എടുക്കുന് പ്രക്രതിെ 
സുഗമമാകുന്നു.

കഡാക്ടറുന്ട കുറതിപ്കൾ ന്നറ്ന് വർക്കന് വഴതി 
ഫർമസതികളതിലം ലാബുകളതിലം എകന് സന്-കറ 
തുടങ്ങതിെ കൗണ്റുകളതിലം അ്ക്ാൾ 
എത്തുന്നു. കരാഗ പരതികശാധനാ വതിവരങ്ങൾ 
കഡാക്ടർമാരുന്ട മുന്തിന്ല കംപയൂട്ടറുകളതിൽ 
െഥാസമെം എത്തുന്നു. ഇതതിലൂന്ട വതിവതിധ 
സാമൂഹതിക സുരക്ാ പദ്ധതതികളന്ട പ്രകൊജ
നം കരാഗതിക്കു ലഭ്യമാക്കുവാനും സാധതിക്കും.

കഴതിഞ്ഞു. കതിഫന്ബതി, പ്ാൻ ഫണ്ന്, എം.പതി, എം-
.എൽ.എ. ഫണ്ന് ഉപകൊഗതിച്് മാസ്റർപ്ാനതി
ലാണന് ഇതതിന്റെ നവീകരണം മുകന്ാട്ടു കപാകു
ന്തന്. ജതില്ലാ ആശുപത്തികളന്ടയും മുഖഛാെ 
മാറുകൊണന്.

 ആകരാഗ്യ രംഗത്ന് സുസ്തിര വതികസന 
ലക്്യങ്ങൾ കനടുന്തതിനും ആകരാഗ്യ അനുബ
ന് പ്രശന് നങ്ങൾ പരതിഹരതിക്കുന്തതിനും വകുപ്
കളന്ടയും ഏജൻസതികളന്ടയും കസവനം ആവ
ശ്യമാണന്. പ്രാകദശതികതലത്തില് വതിഭവ 
സമാഹ രണത്തിലം ഈ കൊജതിപ്ണ്ാകണം.

കാൻസർ ചതികതിത്സാ രംഗത്ന് വലതിെ മാറ്
മുണ്ാക്കാനാണു സർക്കാർ ഉകദേശതിക്കുന്തന്. 
ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർദ്ം മതിഷന്റെ പങ്ന് 
വലതാണന്. ക്യാൻസറതിന്റെ മുൻകൂട്ടതിയു് കന്ണ്
ത്ലം ചതികതിത്സയുമാണു ലക്്യം. ന്മഡതിക്കൽ 
കകാളജുകളതിൽ മതിനതി ക്യാൻസർ ന്സറെറുകൾ 
തുടങ്ങുന്തതിനു പണം നീക്കതിവച്കഴതിഞ്ഞു. 
ജതില്ലാ ആശുപത്തികളതിൽ കീകമാന്തറാ്തി 
സൗകര്യം ഏർന്്ടുത്തുന്മന്നും മന്തതി പറഞ്ഞു.

ആശുപത്തികളതിന്ല നീണ് കയൂവതിനന് വതിരാമ
മതിടാനും ഇഷ്മു് കഡാക്ടറുന്ട കസവനം ഉറ്ാ
ക്കാനും ആകരാഗ്യ വകു്തിന്റെ ഇ-ന്ഹൽത്ന് 
സംവതിധാനം ഇനതി തുണൊകും. സംസ്ാന 
സർക്കാരതിന്റെ ആർദ്ം പദ്ധതതിയുന്ട ഭാഗമാെതി 
ആരംഭതിച് സംവതിധാനം എല്ലാ സർക്കാർ ആശു
പത്തികളതികലക്കും വ്യാപതി്തിക്കാനാണന് ഉകദേ
ശ്യം. നവകകരളം മതിഷന്റെ അവകലാകന കൊ
ഗത്തിൽ ആകരാഗ്യ വകു്ന് മന്തതി ന്ക.ന്ക. 
കശലജ ടീച്റതിന്റെ സാന്തിധ്യത്തിൽ ഇ-ന്ഹൽ
ത്ന് പദ്ധതതി സംബന്തിച് വതിശദമാെ ചർച്              
നടന്നു.                                                          1
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സർക്കാർ തലത്തിൽ വതിവതിധ 
ക്ാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നും ലഭതിക്കുന് ഫണ്ടു

കൾ ഏകകാപതി്തിച്ന് ആർദ്ം മതിഷൻ വതിഭാവനം 
ന്ചയ്യുന് രീതതിെതിൽ ആശുപത്തി ന്കട്ടതിടനതിർമാ
ണത്തിനും അറ്കുറ്പണതികൾക്കും കനതൃത്ം 
നൽകാൻ പഞ്ാെത്തുകൾക്കന് കഴതിയുന്മന്ന് 
സംസ്ാന ആസൂത്ണ കബാർഡന് അംഗം കഡാ. 
ബതി. ഇകന്ബാൽ പറഞ്ഞു. നതിലവതില് കഡാക്ടർ
മാർക്കും ആകരാഗ്യ പ്രവർത്കർക്കും പുറകമ 
കൂടുതൽ ജീവനക്കാന്ര താൽക്കാലതികമാെതി നതി
െമതിക്കാനു് നടപടതികൾ തകദേശസ്െംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ സ്ീകരതിക്കണന്മന്നും അകദേഹം 
പറഞ്ഞു. നാലാഞ്തിറ ഗതിരതിദീപം കൺവൻഷൻ 
ന്സറെറതിൽ നവകകരളം കർമപദ്ധതതി ശതിൽ്ശാ
ലെതിൽ സംസാരതിക്കുകൊെതിരുന്നു അകദേഹം.

കരാഗ പ്രതതികരാധം, ആകരാഗ്യ വർധക പുന
രധതിവാസ സാന്ത്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്തിവ 
ശക്തിന്്ടുത്ണം. ഇതതിനാെതി ഫീൽഡന് തല 

ആര�ഷം മി്ന് പൂരത്തീകരണത്തിന്ക്
കിഫ്ക്ബി സഹായഷം ഉപകയാഗട്പ്പടു�ഷം

ലകശലേ�കുമോര് ഐ.എ.എസച്. 
ചതീഫച് എ�തിക�ട്തീേച് ഓഫതീസര്, ആര്ദ്ും മതിഷന്

ആകരാഗ്യ രംഗത്ന് സമഗ്ര പുകരാഗതതി 
ലക്്യംവച്ന് ആർദ്ം മതിഷൻ. മതിഷന്റെ 

ഭാഗമാെതി രണ്ടു പുതതിെ ന്മഡതിക്കൽ കകാളജു
കൾ ഉൾന്്ന്ട പത്ന് സർക്കാർ ആശുപത്തിക
ളതിൽ 80 കകാടതി രൂപയ്ക്കു് കാതന് ലാബുകളം 69 
കകാടതി രൂപ ന്ചലവതിട്ടന് 44 ഡൊലതിസതിസന് യൂ
ണതിറ്റുകളം ഈ വർഷം ആരംഭതിക്കും. കതിഫന്ബതി 
വഴതിൊകും ഇവയുന്ട നതിർമാണം പൂർത്തിൊ 
ക്കുകന്െന്ന് ആർദ്ം മതിഷൻ സതി.ഇ.ഒ കകശകവ
ന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞു. നാലാഞ്തിറ ഗതിരതിദീപം കൺ
വൻഷൻ ന്സറെറതിൽ നടന് നവകകരളം കർമപ
ദ്ധതതി ശതിൽ്ശാലെതിൽ ആർദ്ം മതിഷന്റെ ഭാവതി 
പ്രവർത്നങ്ങൾ സംബന്തിച് റതിക്ാർട്ടന് അവ
തരതി്തിക്കുകൊെതിരുന്നു അകദേഹം.താലൂക്കന് തല 
ആശുപത്തികളതിന്ല ഒ.പതി വതിഭാഗം കൂടുതൽ ജന 

സൗഹൃദമാക്കും. അത്യാഹതിത വതിഭാഗം ശക്തി
ന്്ടുത്തുകയും എല്ലാ ആശുപത്തികളതിലം ഡൊ
ലതിസതിസന് സംവതിധാനം നട്തിലാക്കുകയും 
ന്ചയ്യും. എല്ലാ അടതിസ്ാന ന്്ഷ്യാലതിറ്തിക 
ളന്ടയും കസവനം ലഭ്യമാക്കും. അടുത് സാമ്
ത്തിക വർഷത്തിൽ 503 സ്ാപനങ്ങന്ള കുടുംബാ
കരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങളക്കതി മാറ്റും. ജനപ്രതതിനതിധതികൾ
ക്കും ആകരാഗ്യ വകുപ് ജീവനക്കാർക്കും ആശ, 
അങ്ണവാടതി പ്രവർത്കർ, ആകരാഗ്യ കസവന 
കവാളറെതിെർമാർ തുടങ്ങതിെ വർക്കും ആകരാഗ്യ 
കസവന പരതിശീലനം നൽകുന്മന്നും പഞ്ാെത്തു 
തല ആകരാഗ്യ കപ്രാജക്ടുകൾ വഴതി ഫീൽഡന് പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്മമാക്കാനു  ്നടപടതി
കൾ വരും വർഷം നട്ാക്കുന്മന്നും അകദേഹം           
പറഞ്ഞു.                                                             1

ആകരാഗസ്യ രഷംഗത്ത്ക് തക�ശ�ാപനങ്ങള്ക്കു 
വൈിയ പ� വഹികാനാകുഷം 

ലഡോ. ബതി. ഇകച്ബോൽ
സുംസ്ഥോ� ആസൂത്രണ ലബോര്ഡച് അുംഗും

പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു വാഹന സൗകര്യം ഒരുക്കു
ന്തടക്കമു് ഉത്രവാദതിത്ം തകദേശ സ്െംഭ
രണ സ്ാപനങ്ങൾക്കാണന്.

വാർഡുതല ശുചതിത് കപാഷണ സമതിതതികള
ന്ട ശാക്ീകരണം, ആകരാഗ്യ കസന ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുപ്ം പ്രവർത്നങ്ങളം ആകരാഗ്യ ഉപ-കകന്ദ്രങ്ങ
ളതിന്ല ക്തിനതിക്കുകളന്ട നടത്തിപ്മടക്കമു് 
വ്യക്മാെ മാർഗകരഖകൾ തകദേശസ്െംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കന് നൽകതിെതിട്ടുണ്ന്.

പഞ്ാെത്തുതല ആകരാഗ്യ കപ്ാജക്ടുകൾ 
മുകഖന ആകരാഗ്യ അവസ്ാ റതിക്ാർട്ടുകൾ തയ്ാ
റാക്കതി അതനുസരതിച്ന് പ്രവർത്നം മുകന്ാട്ടു ന്കാ
ണ്ടുകപാകണം. കുടതിന്വ്ം, മാലതിന്യ സംസന് കര
ണം, ന്കാതുകു നതിെന്തണം, കപാഷണം, കൃഷതി, 
വ്യാൊമം തുടങ്ങതിെ സാമൂഹതിക ഘടകങ്ങന്ള 
അടതിസ്ാനമാക്കതിയു് ആകരാഗ്യ അവസ്ാ റതി
ക്ാർട്ടാണന് തകദേശ സ്ാപനങ്ങൾ വാർഡന് തല
ത്തിൽ സമർ്തികക്കണ്ന്തന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു.

1

ചാര്  ി  
പചാ  സ ി ി  
ചാ ര ം  

രചാ  സ  
ര ം ര്

ത് ം രചാ  
പ ി  
ി ി  ത്ി

 ചായ 
ചാര് ര  

സ യം ര  ചാപ
ത് ിയി ത്
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പ്രളെത്തിൽ തകർന് കറാഡുകൾ പുനർ നതിർ
മതിക്കാൻ തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപന

ങ്ങൾക്കന് 1000 കകാടതി രൂപ അധതികമാെതി അനു
വദതിക്കാൻ ഭരണാനുമതതി നൽകതിെതാെതി 
ധനമന്തതി കഡാ. ടതി.എം. കതാമസന് ഐസകന്. 
നടപ് സാമ്ത്തിക വർഷന്ത് പദ്ധതതി വതിഹതി
തത്തിന്റെ അളവതിൽത്ന്ന്ൊകും അടുത് 
വർഷന്ത് വതിഹതിതന്മന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു. 
നാലാഞ്തിറ ഗതിരതിദീപം കൺവൻഷൻ ന്സറെ
റതിൽ നവകകരളം കർമപദ്ധതതി ശതിൽ്ശാല
െതിൽ സംസാരതിക്കുകൊെതിരുന്നു അകദേഹം.

പ്രളൊനന്തര പുനർനതിർമാണ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾക്കാെതി പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിൽ കഭദഗതതി
വരുത്ാൻ തകദേശ സ്ാപനങ്ങകളാടു നതിർകദശതി
ച്തിരുന്നു. കറാഡന് പുനർ നതിർമാണം അടക്കമു് 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു പണം നീക്കതിവയ്ക്കുന്തതിനാ
െതിരുന്നു ഇതന്. ഇക്കാര്യം പാലതിച്തിട്ടുകണ്ാ എന്നു 
പരതികശാധതിച് കശഷമാകും കറാഡന് നതിർമാണ
ത്തിനു് അധതിക ഫണ്ന് അനുവദതിക്കുന്തന്.

കറാഡന് അറ്കുറ്്ണതിക്കന് കൂടുതൽ ഫണ്ന് 
ആവശ്യമു് തകദേശ സ്ാപനങ്ങൾക്കാകും മുൻ
ഗണന നൽകുക. ഇതതിന്റെ പട്ടതിക തകദേശ സ്
െംഭരണ വകു്ന് തയ്ാറാക്കണന്മന്നും മന്തതി 

പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ലക്്യം വയ്ക്കുന് ക്രൗഡന് 
ഫണ്തിങ്ങതിന്റെ ഭാഗമായു് സന് കപാൺസർഷതി
്തിനന് തകദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മുൻകക
ന്െടുക്കണം.  പഞ്ാെത്തുകൾക്കന് ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ വതിസ്മെകരമാെ കാര്യങ്ങൾ ന്ചയ്ാൻ 
കഴതിയും.  പ്രവാസതികളന്ട സഹാെം ഇതതിനു 
പ്രകൊജനന്്ടുത്ണം. പ്രളൊനന്തര പുനർ
നതിർമാണത്തിൽ പഞ്ാെത്തുകൾ മുൻകകന്െ
ടുത്ാൻ വലതിെ കതാതതിൽ വതിഭവ സമാഹരണം 
സാധ്യമാകും. ആലപ്ഴെതിന്ല പ്രളെത്തിൽ 
തകർന് പ്രാഥമതികാകരാഗ്യ കകന്ദ്രങ്ങളം അം
ഗൻവാടതികളം സന് കൂളകളം സന് കപാൺസർഷതി
്തിൽ പുനർ നതിർമതിക്കുന്തതിനു് നടപടതികൾ 
തുടങ്ങതിക്കഴതിഞ്ഞു. വീടുകളം ഈ രീതതിെതിൽ 
അറ്കുറ്്ണതി ന്ചയ്ാവുന്താണന്. തകദേശ 
സ്ാപന കമലധതികാരതികൾ തയ്ാറാന്ണങ്തിൽ 
ഇതു കകരളം മുഴുവൻ വ്യാപതി്തിക്കാനാകും.

പഞ്ാെത്തുകളതിൽ ന്താഴതിലറ്ന് പദ്ധതതി 
ഉപകൊഗന്്ടുത്തി എല്ലാ വീടുകളതിലം വളക്കു
ഴതി നതിർമതിക്കാനാകണം. ഇതതിനു വതിപുലമാെ 
പ്രചാരണം നൽകതി ജനകീെ ആകവശമാക്കതി 
മാറ്ാൻ തകദേശ സ്ാപനങ്ങൾക്കു കഴതിെണന്മ
ന്നും മന്തതി പറഞ്ഞു.                                      1

പ്രളയത്തിൽ തകരന്ന കറാ�ക�ട്ട നിരമ്മാണത്തിന്ക് 
തക�ശ �ാപനങ്ങള്ക്ക് 1000 കകാടി നൽകുഷം: 

ധനമന്തി കഡാ. ടി.എഷം. കതാമസ്ക് ഐസക്ക് 

നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതി 
ശതില്പശാലെതില് ധനമന്തതി 

കഡാ. ടതി.എം. കതാമസന് ഐസകന്
സംസാരതിക്കുന്നു.

ചാഡത് ി ത് 
 ത് 
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വിദസ്യാഭസ്യാസ രഷംഗത്ത്ക് സ്ാ�യപൂരണമായ 
ആവാസവസ്യവ� സൃഷ്ികണഷം: മന്തി സി. രവീ�നാഥ്ക്

വതിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ന് സ്ാശ്രെപൂർണമാെ 
ആവാസവ്യവസ് രൂപന്്ടുത്തി ന്െടുക്ക

ണന്മന്നു വതിദ്യാഭ്യാസ മന്തതി ന്പ്രാഫ. സതി. രവീ
ന്ദ്രനാഥന്. വതിദ്യാലെങ്ങന്ള ജനകീെമാക്കതി വളർ
ത്തി ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ശക്തിന്്ടുത്തു 
കന്െന്താണു സർക്കാരതിന്റെ കാഴ്ച്ാന്ടന്നും 
അകദേഹം പറഞ്ഞു. നാലാഞ്തിറ ഗതിരതിദീപം കൺ
വൻഷൻ ന്സറെറതിൽ നടക്കുന് നവകകരളം കർമ
പദ്ധതതി ശതിൽ്ശാലെതിൽ സംസാരതിക്കുകൊെതി
രുന്നു അകദേഹം.

അടുത് അധ്യെന വർഷം ഈ വർഷകത്
തതികനക്കാൾ കൂടുതൽ വതിദ്യാർഥതികൾ ന്പാതുവതി
ദ്യാലെങ്ങളതിന്ലത്തുന്മന്ന് ഉറപ്വരുത്ാൻ 
തകദേശ സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മുൻകക
ന്െടുക്കണന്മന്ന് മന്തതി പറഞ്ഞു. മതതിൊെ കു
ട്ടതികളതില്ലാത് സന് കൂളകളതിൽ കൂടുതൽ വതിദ്യാർഥതി
കന്ള എത്തിക്കാൻ ജനകീെ കർമപദ്ധതതികൾ 
ആസൂത്ണം ന്ചയ്ണം. ജനങ്ങന്ള പന്ങ്ടു്തിച്
് പ്രവർത്നങ്ങളാണന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ാ
കകണ്തന്. അങ്ങന്നൊൊൽ മാറ്ങ്ങൾ നതില
നതിർത്ാൻ ജനങ്ങ ളന്ട പതിന്തുണയുണ്ാകും.  

സന് കൂളകളതിൽ അധ്യാപകരതില്ലാത് സാഹച
ര്യമുണ്ാകാതതിരതിക്കാൻ പഞ്ാെത്തുകൾ ജാഗ
രൂകരാെതിരതിക്കണം. സ്തിരം അധ്യാപകരതില്ലാ
ത് സ്തിതതിയുന്ണ്ങ്തിൽ ദതിവസകവതനാടതി 
സ്ാനത്തിൽ അധ്യാപകന്ര ഉടൻ നതിെമതിക്ക
ണം. ഇതന് അനുവദതിച്ന് സർക്കാർ ഉത്രവുണ്ന്. 
സർക്കാർ, എെന്ഡഡന് സന് കൂളകളതിൽ എട്ടു മുതൽ 
12 വന്ര ക്ാസുകൾ കഹന്ടകന് ആക്കതിെതിട്ടുണ്ന്. 
ചതില സന് കൂളകളതിൽ പല കാരണങ്ങൾന്കാണ്ടും 
ഈ സംവതിധാനം പൂർണ പ്രവർത്നക്മ മാ
െതിട്ടതില്ല. ഭൗതതിക സാഹചര്യ ങ്ങളന്ട കുറവുമൂല
മാണന് ഇങ്ങന്ന വന്തിട്ടു്തന്. ഇതും പഞ്ാെത്തു
കൾ ഇടന്പട്ടു പരതിഹരതിക്കണം. എട്ടു മുതൽ 12 
വന്ര ക്ാസുകൾ കഹന്ടകന് ആെതി എന്ന് ഉറപ്
വരുകത്ണ്തന് കടമൊെതി കാണാൻ തകദേശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കു കഴതിെണം.

എൽ.പതി, യു.പതി. സന് കൂളകൾ കഹന്ടകന് 
ആക്കുന്തതിനു് പദ്ധതതി നട്ാക്കുന്തതിനും 
പഞ്ാെത്തുകളന്ട പതിന്തുണ വതിദ്യാഭ്യാസ വകു
്തിനു കവണന്മന്നു മന്തതി പറഞ്ഞു. ഓകരാ സന് കൂ
ളകളതിലം ഈ പദ്ധതതി നട്ാക്കാൻ എന്ന്താ
ന്ക്കൊണു കവണ്ന്തന്ന് പഞ്ാെത്തുകൾ 

കണന്ക്കടുത്ന് വതിദ്യാഭ്യാസ വകു്തിന്ന അറതിെതി
ച്ാൽ വകു്ന് അതതിനു് തുടർ നടപടതികൾ 
ന്ചയ്യും. കഹന്ടകന് ക്ാസന് ഒരുക്കുന്തതിനു് 
അടതിസ്ാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്തതിനു പരതിമതി
തതികളന്ണ്ങ്തിൽ പഞ്ാെത്തുകൾ ഇടന്പടണം. 
അടച്റപ്് മുറതികൾ, അറ്കുറ്്ണതി, ഇല�തിഫതി
കക്കഷൻ തുടങ്ങതിെവ ഉറപ്വരുത്ാൻ പഞ്ാെ
ത്തുകൾക്കന് ഏന്റ സഹാെം നൽകാനാകും. 

500ൽ കൂടുതൽ കുട്ടതികള് സന് കൂളകളന്ട 
ന്കട്ടതിടം നവീകരതിക്കുന്തതിനന് കതിഫന്ബതിെതിൽന്്
ടുത്തി ഫണ്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതതി
കരഖ തൊറാക്കതിന്ക്കാണ്തിരതിക്കുകൊന്ണന്നു 
മന്തതി പറഞ്ഞു. ഇതു മുന്തിൽക്കണ്ന് തങ്ങളന്ട 
അധതികാരപരതിധതിെതില് സന് കൂളകളതിൽ പഞ്ാ
െത്തുകൾ പരതികശാധന ആവശ്യങ്ങൾ സംബ
ന്തിച് സമഗ്ര റതിക്ാർട്ടന് തൊറാക്കണം. ഒരു 
പഞ്ാെത്തിൽ ഒരു സന് കൂളതിന്ലങ്തിലം ന്മച്ന്്ട്ട 
ലാബും കല�റതിയുമുണ്ാകണം. 

കജവ കവവതിധ്യ ഉദ്യാനങ്ങൾ വതിദ്യാലെ
ങ്ങളതിൽ ഉറ്ാക്കണം. 33 ശതമാനം ഹരതിതാവ
രണം എല്ലാ സന് കൂളകളതിലമുണ്ാകണന്മന്താണന് 
സർക്കാരതിന്റെ ലക്്യം. കൃഷതി, വനം വകുപ്കളമാ
െതി ബന്ന്്ട്ടന് ഇതു പൂർത്തിൊ ക്കാനു് നടപ
ടതിന്െടുക്കണന്മന്നും മന്തതി പറഞ്ഞു.              1
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ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ന്മച്ന്്ടുത്തു
ന്തതിനു ജനപ്രതതിനതിധതികളന്ട പങ്ാ

ളതിത്കത്ാന്ട വതിശദമാെ അക്കാദമതികന് മാസ്റർ 
പ്ാൻ തയ്ാറാക്കുന്മന്ന് ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ 
ഡെറക്ടർ ന്ക.വതി. കമാഹൻകുമാർ. ഓകരാ കുട്ടതി
യുന്ടയും കഴതിവുകളം സവതികശഷതകളം തതിരതിച്
റതിഞ്ഞന് എങ്ങതിന്നന്െല്ലാം വതിനതിമെം ന്ചയ്ാന്മ
ന് അകന്ഷണമാണു അക്കാദമതികന് പ്ാൻ 
മുകന്ാട്ടു ന്വയ്ക്കുന്ന്തന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു. 
നാലാഞ്തിറ ഗതിരതിദീപം കൺവൻഷൻ ന്സറെ
റതിൽ നടക്കുന് നവകകരളം കർമപദ്ധതതി ശതിൽ
്ശാലെതിൽ ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണ 
െജ്ത്തിന്റെ ഭാവതി പ്രവർത്ന പരതിപാടതികൾ 
അവതരതി്തിക്കുകൊെതിരുന്നു അകദേഹം.

എല്ലാ ന്പാതുവതിദ്യാലെങ്ങന്ളയും മതികവതി
ന്റെ കകന്ദ്രങ്ങളാക്കതി മാറ്റുകൊണു മാസ്റർ പ്ാനതി
ന്റെ ലക്്യം. വതിദ്യാലെങ്ങളതിൽ ഹരതിത നതിെ
മാവലതി കർശനമാക്കും. ന്മച്ന്്ട്ട ഭൗതതിക 
സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്തതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 
141 വതിദ്യാലെങ്ങന്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ന്. 
ഭാഷാ കശഷതി, ആശെവതിനതിമെ പാടവം, 
ജീവതിത കനപുണ്യം ഇവെതിൽ ഓകരാ കുട്ടതിക്കും 
മതികച് പരതിശീലനം നൽകും. ലകബാറട്ടറതികളം 
കല�റതി സംവതിധാനവും കൂടുതൽ ന്മച്ന്്ടു
ത്തും. സംസ്ാനത്ാന്ക നതിലവതിൽ 43,329 
ക്ാസന് മുറതികന്ള കഹന്ടക്കാക്കതിെതിട്ടുണ്ന്. ബാ
ക്കതിയു് 1,671 ക്ാസന് മുറതികൾ കഹന്ടക്കാക്കു

ന്തതിനു് നടപടതികൾ നടന്നുവരതികൊന്ണ
ന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു.

കഹന്ടക്കന് ക്ാസന് മുറതികളന്ട സുഗമമാെ 
പ്രവർത്നത്തിനാെതി സൗകരാർജ പാനലകൾ 
സ്ാപതിക്കും. സന് കൂൾ ക്യാമ്സുകൾ 33 
ശതമാനം ഹരതിതാവരണമു്താക്കുന്തതിന്റെ 
ഭാഗമാെതി കജവ കവവതിധ്യ ഉദ്യാനം നതിർമതി
ക്കും. അക്കാദമതിക പ്രവർത്നങ്ങളന്ട ഫലപ്രാ
പ്തി പഠനങ്ങൾ നടത്ൽ, പഠന ദതിനങ്ങൾ ഉറ
്ാക്കൽ,  കുട്ടതികൾ കുറഞ്ഞ വതിദ്യാലെങ്ങന്ള 
ന്മച്ന്്ടുത്ൽ, അവയുന്ട ശാസ്ത്രീെമാെ കഡാ
കയുന്മകറെഷൻ, സവതികശഷ ശ്രദ്ധ അർഹതിക്കുന് 
കുട്ടതികൾക്കന് പ്രകത്യക പരതിപാടതികൾ, പ്ാസ്റതികന്, 
കീടനാശതിനതി, ലഹരതി മുക് ക്യാമ്സന് സൃഷ്തി
ക്കൽ എന്തിവയും ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ െജ്
ത്തിന്റെ ഭാവതി പരതിപാടതികളാണന്. ഇവന്െ കൃത്യ
മാെതി നട്തിലാക്കതി അക്കാദമതികന് മതികവുകകളാന്ട 
കകരള വതിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക സൃഷ്തിക്കലാണന് 
സർക്കാരതിന്റെ ലക്്യന്മന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു.

ന്പാതു വതിദ്യാഭ്യാസ ന്സക്രട്ടറതി എ. 
ഷാജഹാൻ, ആസൂത്ണ കബാർഡന് അംഗം 
കഡാ. ബതി. ഇകന്ബാൽ, നവകകരളം കർമപദ്ധ
തതി സംസ്ാന കകാ-ഓർഡതികനറ്ർ ന്ചറതിൊൻ 
ഫതിലതി്ന്, ജനപ്രതതിനതിധതികളാെ എ.ജതി.സതി. 
ബഷീർ, അഡ്. വതി. രാകജന്ദ്രബാബു, സാബു 
ന്ക. കജക്കബന്, പതി. ഖാലതിദന് മാസ്റർ തുടങ്ങതിെ
വർ ന്സഷനതിൽ പന്ങ്ടുത്തു.                      1

ട്പാതുവിദസ്യാഭസ്യാസ മികവിന്ക്
അകാദമിക്ക് മാ�രപ്ലാന് ഒ���

ലക.േതി. ലമോഹന്കുമോര് ഐ എ എസച്
ലപോതുേതിദ്യോഭ്യോസ ഡയറ�ര്

നവകകരള നതിർമതിതതിക്കാെതി ത്തിതല പഞ്ാെത്തുകൾക്കന് 
ആശെങ്ങൾ സമർ്തിക്കാം. പ്രളൊനന്തര വതികസനത്തി

ന്റെ ഭാഗമാെതി ജതില്ലാ അടതിസ്ാനത്തിൽ സമർ്തിച്തിട്ടു് 
വതികസന ആശെങ്ങൾ പരതികശാധതിച്വരുകൊന്ണന്ന് 
റീബതിൽഡന് കകരള ഇനതികഷ്യറ്ീവന് സതി.ഇ.ഒ. കഡാ. വതി. കവണു 
പറഞ്ഞു. നാലാഞ്തിറ ഗുരുദീപം കൺന്വൻഷൻ ന്സറെറതിൽ 
നടന് നവകകരളം കർമ്മ പദ്ധതതി ശതിൽപശാലെതിൽ പ്രളൊ
നന്തര വതികസന കാ�്ാടന് എന് വതിഷെം അവതരതി്തിക്കുക
ൊെതിരുന്നു അകദേഹം.

ദുരതിതബാധതിത പ്രകദശങ്ങളതിൽ വരുംകാല വളർച് കൂടതി               
മുന്തിൽക്കണ്ന് കലാകകാത്ര നതിലവാരത്തില് വതികസനമാണന് 
പദ്ധതതിെതിടുന്തന്. കകരള പുനർ നതിർമ്മതിതതിെതിൽ ത്തിതല പഞ്ാ
െത്തുകൾക്കാണന് ഫലപ്രദമാെ വതികസന ആശെങ്ങൾ അവ
തരതി്തിക്കാൻ സാധതിക്കുന്തന്.

ത്തിതല സംവതിധാനങ്ങളന്ട പൂർണ പങ്ാളതിത്കത്ാന്ട കകരള 
പുനർ നതിർമ്മതിതതി മുകന്ാട്ടുന്കാണ്ടുകപാകാനാണന് ഉകദേശതിക്കുന്തന്. 
അതുന്കാണ്ന് തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കന് ഇതതികലക്കാ
െതി ആശെങ്ങൾ സമർ്തിക്കാന്മന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു.   1

ആശയങ്ങള് സമരപ്പികാഷം



33പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  ഡിസംബര് 2018

തകദേശ സ്െംഭരണവകു്തില് ന്കട്ടതിടങ്ങളന്ട 
ന്പര്മതിറ്ന് നല്കുന്തതിനു് ഐബതിപതിഎം

എസന് കസാഫ്റന് ന്വെര്  സമെബന്തിതമാെതി 
നട്തിലാക്കാന് തകദേശസ്െംഭരണ വകു്ന് 
രംഗത്ന്. ന്കട്ടതിട നതിര്മ്മാണ  അകപക്കള്  
സമര്്തിക്കുന്തതിനന് ഇന്ഫര്കമഷന് കകരള 
മതിഷന് വതികസതി്തിന്ച്ടുത് സകങ്തം എന് 
കസാഫ്റന് ന്വെര് ആണന് ഉപകൊഗതിച്ന് വരുന്തന്. 
എന്ാല് ഈ കസാഫ്റന് ന്വെറതില് നല്കുന് 
അകപക്കള്ക്കന്  അനുമതതി കതിട്ടാന് കാലതാ
മസം കനരതിടുന്താെതി ആകക്പം ഉെര്ന്തിരതി
ക്കുന്നു.  പ്ാന് ഓണ് കലനാെതി സമര്്തിക്കുന്
തതിനും   നഗരാസൂത്ണ കാര്യാലെത്തികലക്കന് 
ഓണ് കലനാെതി കകമാറാനും മാനുഷതിക 
ഇടന്പടല് കൂടുതലായു് ഈ കസാഫ്റന് 
ന്വെറതില് സാധ്യമാെതിരുന്തില്ല. അതതിനാലാ
ണന് കാലതാമസന്മാഴതിവാക്കാനുതകുന് സംവതി
ധാനമു് ഐബതിപതിഎംഎസന് കസാഫ്റന് ന്വെര് 
ഉപകൊഗതിക്കാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനതിച്തന്. 
ആദ്യഘട്ടത്തില് കകാര്്കറഷനുകളതിലം നഗ
രസഭകളതിലമാണന് ഈ കസാഫ്റന് ന്വെര് ഉപ
കൊഗതിക്കുവാന് നടപടതി സ്ീകരതിച്തിട്ടു്തന്.

ഈസന് ഓഫന് ഡൂെതിംങന് ബതിസതിനസതിന്റെ 
ഭാഗമാെതി ന്കഎസന് ഐഡതിസതി  ന്ടണ്റതിലൂന്ട 
കന്ണ്ത്തിെ ഏജന്സതി മുകഖന വതികസതി്തിച് 
ഐബതിപതിഎംസന് കസാഫ്റന് ന്വെറാണന് (ഇറെലതി
ജറെന് ബതില്ഡതിങന് പ്ാന് മാകനജന് ന്മറെന് സതിസ്റം) 
തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതില് ഉപകൊ
ഗതിക്കാന് നടപടതി സ്ീകരതിച്തന്. കകന്ദ്ര സര്ക്കാ
രതിന്റെ ഈസന് ഓഫന് ഡൂെതിംങന് ബതിസതിനസന്  
കപാളതിസതിക്കനുസരതിച്ന് പുറന്്ടുവതിച് ആക്ന് 
പ്ാന് അനുസരതിച്ാണന്  ഈ കസാഫ്റന് ന്വെര് 
വതികസതി്തിക്കാന് സംസ്ാന സര്ക്കാര് തീരു
മാനതിച്തന്. ആദ്യഘട്ടന്മന്നതിലെതില്  കകാഴതി
കക്കാടന് കകാര്്കറഷന് ഒഴതിന്കയു് എല്ലാ 

ഐബിപിഎഷംഎസ്ക് 
കസാഫ്റ്ക് ട്വയര

കകാര്്കറഷനുകളതിലം നഗരസഭകളതിലം ഉപ
കൊഗതിക്കും. തുടര്ന്ന്  എല്ലാ തകദേശസ്െംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങതികലക്കും വ്യാപതി്തിക്കാനാണന് ഉകദേ
ശതിക്കുന്തന്. ഈ കസാഫ്റന് ന്വെര് ഉപകൊഗതിക്കാ
നാവശ്യമാെ പ്രാകൊഗതിക പരതിശീലനം എല്ലാ 
നഗരസഭകളതിന്ല  ജീവനക്കാര്ക്കും കലസന് സതി
കള്ക്കും  പൂര്ത്ീകരതിച് വരുന്നു. ഈ കസാഫ്റന് 
ന്വെറതില് പ്ാന് സമര്്ണം, പരതികശാധന, ന്പ
ര്മതിറ്ന് അനുമതതി നല്ല് എന്ീ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളം 
കസാഫ്റന് ന്വെറതിലൂന്ട നതിര് വ്വഹതിക്കാന് കഴതിയും. 
നഗരാസൂത്ണ വകു്തിന്റെ അനുമതതി ആവശ്യ
മാെ പ്ാനുകള് കകമാറുന്തതിനും പര്യാപ്മാെ 
വതിധത്തിലാണന് കസാഫ്റന് ന്വെര് സജ്ജീകരതിച്തി
ട്ടു്തന്.

    ന്കട്ടതിട നതിര്മ്മാണ അകപക്കള് നല്കുന് 
പ്രാരംഭഘട്ടത്തില് തന്ന് കപാരായ്മകള് പ്ാനു
കള് സമര്്തിച്വര്ക്കന് വതിവരം അറതിൊനും, ആവ
ശ്യമാെ തതിരുത്ലകള് വരുത്ാനും ഇതതിലൂന്ട 
കഴതിയും.  മാനുഷതിക ഇടന്പടലകള് പരമാവധതി 
കുറയ്ക്കുന്നു എന്താണന്  ഇതതിന്റെ കമന്മ. കസാഫ്റന് 
ന്വെറതിന്റെ ഫീല്ഡന്  ന്ടസ്റതിംങന് ഘട്ടത്തില് 
ഓകട്ടാകാഡന് എന് ന്ചലകവറതിെ കസാഫ്റന് 
ന്വെറതില് തയ്ാറാക്കുന് പ്ാനുകള് മാത്കമ സമ
ര്്തിക്കാന് കഴതിയൂ എന് പരാതതി ഉെര്ന്തി രുന്നു. 
നതിലവതില് ആ പരാതതി പരതിഹരതിക്കുകയും ന്ചലവന് 
കുറഞ്ഞ കസാഫ്റന് ന്വെറതില് തയ്ാറാക്കുന് പ്ാനു
കളം സ്ീകരതിക്കാന് കഴതിയും വതിധം സംവതിധാന
ന്മാരുക്കതിെതിട്ടുണ്ന്.

മലബാര് കചംബര് ഓഫന് ന്കാകമഴന് സതിന്റെ 
സാമ്ത്തിക സഹാെകത്ാന്ട തയ്ാറാക്കതിെ 
സുകവഗ  കസാഫ്റന് ന്വെര് ഇക്ാള് കകാഴതികക്കാടന് 
കകാര്്കറഷനതില് വതിജെകരമാെതി ഉപകൊഗതിച്ന് 
വരുന്നുണ്ന്. ഇതന് തുടര്ന്നും  കകാഴതികക്കാടന് കകാ
ര്്കറഷനതില് ഉപകൊഗതിക്കും.
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എല്ലാവർക്കും എക്ാന്ഴങ്തിലം കുളതികരകുന് 
അനുഭവമാണന് മഴ. കവനൽച്ചൂടതിൽ, കാത്തി

രുന്ന് കാത്തിരുന്ന് വർഷം എത്തുകമ്ാൾ, 
നമ്മുന്ട കുട്ടതികൾ സന് കൂളതിൽ കപാെതിത്തുടങ്ങു
കമ്ാൾ നാം അറതിൊന്ത നമ്മുന്ട വീട്ടതികലക്കന് 
അതതിഥതിൊന്െത്തുന് ഒരുപതിടതി കരാഗങ്ങളമു
ണ്ന്. നാം കരുതകലാന്ട കനരതിട്ടാൽ, ഒരു വലതിെ 
പരതിധതിവന്ര തടഞ്ഞു നതിർത്ാവുന് വലതും 
ന്ചറുതുമാെ പലവതിധ കരാഗങ്ങൾ. 

തകദേശ സ്ാപനങ്ങളന്ടയും ആകരാഗ്യ വകു
്തിന്റെയും കനതൃത്ത്തില് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീ
കരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നുന്ണ്ങ്തി
ലം ജനങ്ങന്ളല്ലാം പ്രതതികരാധത്തിലൂന്തി 
ജാഗരൂകരാെതി വർത്തികക്കണ്തുണ്ന്. ജനങ്ങ
ന്ള ആകരാഗ്യപരമാെ ജീവതിതരീതതികളതികലക്കന് 
ന്കാണ്ടുവരാൻ എന്തുന്കാണ്ടും പ്രാപ്തിയു്തന് 
അവകരാടന് അടുത്തിടപഴകതി, അവരുന്ട പ്രശന് ന
ങ്ങളം ആവശ്യങ്ങളം പരതിഗണതിച്ന്, അവന്ര 
മുന്തിൽ നതിന്ന് നെതിച്ന്, അവരുന്ട ജീവതിതം സു
ഗമമാക്കുന് തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ
ക്കാണന്. വാർഡുതല പ്രവർത്നങ്ങളതി ലൂന്ട 
മഴക്കാല കരാഗ അവകബാധവും പ്രതതികരാധ 
മാർഗ്ഗങ്ങളം ജനങ്ങളതിന്ലത്തിക്കാനാൊൽ 
പനതിച്ചൂടതിൽ നതിന്ന് അകലന്തന് ഒരു നാടന് തന്ന്
ൊണന്. ആകരാഗ്യ പ്രവർത്കരും ആശ പ്രവർ
ത്കരും സന്ദ്ധ പ്രവർത്കരും നാട്ടുകാരും 
ഒത്തുകചർന്ന് പ്രതതികരാധം തീർക്കുകമ്ാൾ മഴ
ക്കാലം ആകരാഗ്യകത്ാന്ട ആസ്ദതിക്കാൻ 
നമുക്കും നമ്മുന്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സാധതിക്കും. 

ജലകദാഷ്നതിയും മലമ്നതിയും ന്ഡങ്തി്
നതിയും മഞ്ഞ്തിത്വും എല്ലാം ഉൾന്്ടുന് മഴ
ക്കാല കരാഗങ്ങന്ള നമുക്കന് ന്പാതുവാെതി മൂന്ന് 
തലങ്ങളാെതി തതിരതിക്കാം.

4വായുജന്യ കരാഗങ്ങൾ
4ജല ഭക്ണ ജന്യകരാഗങ്ങൾ
4ജന്തു ജന്യകരാഗങ്ങൾ

േോയുജ�്യ ലരോഗങ്ങള്
മഴക്കാലകത്ാടനുബന്തിച്ന് അന്തരീക് 

താപവ്യതതിൊനങ്ങളം മറ്റും കാരണം നമ്മതിൽ 
നന്ല്ലാരു ശതമാനത്തിനും വരുന് ജലകദാഷ്
നതി; ഇൻഫന് ളവൻസ (Influenza) എന്ന് 
ന്പാതുവാെ ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറതിെന്്ടുന് 
പക്തിപനതി, പന്തിപനതി, H1N1- എന്തിങ്ങന്ന 
നമുക്കന് പരതിചതിതമാെ പലതരം കവറൽ 
പനതികൾ; ന്താണ്കവദന, പഴു്ന് / കഫം എന്ീ 
ലക്ണങ്ങകളാടുകൂടതി പലതരം ബാക്ടീരതിെകൾ 
ഉണ്ാക്കുന് വതിവതിധതരം അണുബാധകൾ, നയു
കമാണതിെ, ഡതിഫ്ീരതിെ- ഇവന്െല്ലാം വായുജന്യ
കരാഗങ്ങളന്ട ഗണത്തിൽന്്ടും. ന്കാച്കുട്ടതി

കൾക്കും വകൊജനങ്ങൾക്കും പ്രകമഹം, കരൾ, 
വൃക്കകരാഗങ്ങൾ, ശ്ാസകകാശ സംബന്മാെ 
കരാഗങ്ങൾ (ആസ്തന്മ, COPD) ഉ്വർക്കും കമൽ
്റഞ്ഞ അണുബാധകൾ എള്ത്തിൽ വരാനും 
അതു ഗുരുതരമാകാനും സാധ്യത ഏന്റയുണ്ന്. 
കരാഗപ്രതതികരാധകശഷതി ഇക്കൂട്ടരതിൽ താരത
കമ്യന കുറവാണന് എന്തന് തന്ന് കാരണം. 
തണുത് നനുത് കാലാവസ് ഇതതിനന് എല്ലാ 
സൗകര്യങ്ങളം ന്ചയ്തുന്കാടുക്കുന്നു താനും. ഒരു 
ഡതിഗ്രതി ന്സൽഷ്യസതിന്ല കുറവുകപാലം നാലന് 
ശതമാനകത്ാളം ശ്ാസകകാശ കരാഗങ്ങളന്ട 
വർധനവതിനന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ 
സൂചതി്തിക്കുന്നു.

ജ�-ഭക്ഷണ ജ�്യലരോഗങ്ങള്
വെറതിളക്കം, ഛർദേതി തുടങ്ങതിെ അസ്ാസ്്യ

ങ്ങൾ പനതികൊടു കൂടതികൊ അല്ലാന്തകൊ വരു
ന്തന് മുഖ്യപങ്കും അശുദ്ധമാെ ജലത്തികലാ ഭക്
ണത്തികലാ അടങ്ങതിെതിരതിക്കുന് അണുക്കളാ 
ലാണന്. കറാട്ട കവറസന്, കകാളറ, കടകഫാെതിഡന് 
എന്തിവ ഇവെതിൽ ചതിലതന് മാത്ം. മഴക്കാലത്ന് 
പലെതിടത്തുനതിന്നും ഒഴുകതി വരുന് പലതരത്തില
് മാലതിന്യം ന്കാണ്ന് നമ്മുന്ട ജലക്ാതസ്സന് 
മലതിനമാകുന്നു. അതുന്കാണ്ടു തന്ന്, ഇത്രം 
സാംക്രമതിക കരാഗങ്ങളന്ട കതാതന് മഴക്കാലത്ന് 
വളന്ര കൂടുതലാണന്. ജൂൺ- ജൂകല മാസങ്ങളതി
ന്ല കാലവർഷമാകന്ട്ട, ഒകക്ടാബർ-നവംബർ 
മാസങ്ങളതിന്ല തുലാവർഷമാകന്ട്ട, ഈ പ്രവണ
തയ്കന് ഒരു വ്യത്യാസവുമതിന്ല്ലന്ന് ആകരാഗ്യവകു്തി
ന്റെ കണക്കുകൾ വ്യത്യമാക്കുന്നു. 

ഇതതിനു പുറന്മൊണന് വർദ്ധതിച് വരുന് മഞ്ഞ
്തിത്ം കപാല് സാംക്രമതിക കരാഗങ്ങൾ. 
ഇതതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാെ ന്ഹ്കറ്
റ്തിസന് ബതി കവറസുകൾ ശരീരദ്ാവകങ്ങളതിലൂന്ട 
പകരുകമ്ാൾ, ന്ഹ്കറ്റ്തിസന് എ കവറസുകൾ 
വൃത്തിഹീനമാെ ഭക്ണത്തിലൂന്ടയും ന്വ്
ത്തിലൂന്ടയുമാണന് പകരുന്തന്. കമൽ്റഞ്ഞ 
അസ്സ്തകൾക്കന് പുറന്മ കരളതിന്ന ബാധതിക്കു
ന്മന്താണന് ഇതതിന്റെ സവതികശഷത. 

ജന്തുജ�്യലരോഗങ്ങള്
കഴതിഞ്ഞ വർഷങ്ങളതിൽ നമ്മുന്ട നാടതിന്ന 

ഏറ്വും അലട്ടതിെ പകർച്വ്യാധതി ഡങ്തി്നതി 
ആന്ണന്ന് നതിസ്സംശെം പറൊം. ഈഡതിസന് 
ന്കാതുകുകൾ പരത്തുന് ഈ കരാഗം കഴതിഞ്ഞ 

െോറതിുംഗച് പ്രവൃത്തികളതിൽ ലരെഡഡച് പ്ോസ്റതികച് 
ഉപലയോഗതിക്ണും 

തകദേശസ്െംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ  നടത്തുന് ടാറതിംഗന്                 
പ്രവൃത്തികൾ ന്രെഡഡന്  പ്ാസ്റതികന് ഉപകൊഗതിച്ന് നടത്തുന്തന് 
സംബന്തിച്ന് തകദേശസ്െംഭരണ വകു്ന് ചീഫന് എൻജതിനീെർ 
സർക്കുലർ പുറന്്ടുവതിച് .

(സർക്കുലർ നമ്ർ    ഡതിബതി3-4620/2012/സതിഇ/തസ്ഭവ,  
തീെതതി 5 .12.2018)

�തിര്മ്ോണ ലപര്മതിറ്റുകള് കോ�ോേധതി പരതിഷ്കരതിച്ചു 
ഈസന് ഓഫന് ഡൂെതിങന് ബതിസതിനസതിന്റെ ഭാഗമാെതി ന്കട്ടതിട

നതിർമ്മാണ പ്ാൻ അനുമതതിക്കു് കാലെളവന് 30 ദതിവസത്തിന
കവും പ്തിന്തന് ഇൻന്്ക്ൻ 7 ദതിവസത്തിനകവും  കഫനല് 
കംപ്ീഷൻ / ഓക്കുന്്ന്സതി  സർട്ടതിഫതിക്കറ്ന്  8 ദതിവസത്തിനകവും 
നൽകകണ്താന്ണന്ന് ഉത്രവാെതി.

(ജതി.ഒ.(എം.എസന്) നം 76/2018/എല്എസന്ജതിഡതി തീെതതി, 
27 11 2018)

അച്െതി ലജോ�തികള് ഗ്ോമ�ക്ഷതിക്ച്
പട്ടതികജാതതി, പട്ടതികവർഗ്ഗ, പതിന്ാക്കകക്മ വകുപ്കളന്ട 

കീഴതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് സ്ാപനങ്ങളതിന്ല അച്ടതി കജാലതികൾ 
തകദേശസ്െംഭരണ വകു്തിന്റെ പൂർണ് നതിെന്തണത്തിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന് കകരള റൂറൽ എംകപ്ാെന് ന്മറെന് ആൻഡന് ന്വൽന്ഫെർ 
ന്സാകസറ്തിയുന്ട യൂണതിറ്ാെ ഗ്രാമലക്തി മുദ്ാലെത്തിൽ നടത്തു
ന്തതിനന് അനുമതതി നൽകതി  ഉത്രവന് പുറന്്ടുവതിച്. 

(സ.ഉ(സാധാ)നം. 1212/2018/പജ പവവതിവ, തീെതതി 
27.11.2018)

മ�തി�മോയ കതിണറുകള് ശുചതിയോക്കുന്നതതി�ച് അനുമതതി 
പ്രളെബാധതിത പഞ്ാെത്തുകളതിന്ല കവതിന്ഞ്ഞാഴുകതി മലതിന

മാെ കതിണറുകൾ ന്വ്ം വറ്തിച്ന് ശുചതിൊക്കുന്തതിനന് അത്യാവ
ശ്യമു് സ്ലങ്ങളതിൽ മാത്ം തനതു ഫണ്ന് ഉപകൊഗതിക്കുന്തതി
നന് തകദേശസ്െംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്കന് ഈ വർഷകത്ക്കന് 
മാത്ം അനുമതതി നൽകതി ഉത്രവന് പുറന്്ടുവതിച്. പ്രവർത്തിയുന്ട 
നതിരക്കന് ന്ചലവതിന്റെ അടതിസ്ാനത്തിൽ ബന്ന്്ട്ട എൻജതിനീ
െർമാർ നതിശ്ചെതികക്കണ്തും ഇത്രം പ്രവൃത്തികൾ ഉന്ണ്ങ്തിൽ 

അതന് 30 ദതിവസത്തിനകം പൂർത്തിൊകക്കണ്തുമാണന്.
 (സ.ഉ(സാധാ)നം. 3015/2018 തസ്ഭവ, തീെതതി 28.11.2018)

അഗതതിരഹതിത ലകരളും: മോര്ഗ്ഗലരഖ ലഭദഗതതി ലചയ്തു 
അഗതതിരഹതിത കകരളം പദ്ധതതി മാർഗ്ഗകരഖ കഭദഗതതി വരു

ത്തിന്ക്കാണ്ടും തകദേശസ്െംഭരണസ്ാപനങ്ങളന്ട അഗതതിര
ഹതിത കകരളം പദ്ധതതി ചലഞ്ന് ഫണ്ന് തുക അനുവദതിക്കുന്തതിനന് 
കുടുംബശ്രീ എക്തികയൂട്ടീവന് ഡെറക്ടന്റ ചുമതലന്്ടുത്തിന്ക്കാണ്ടും  
ഉത്രവന് പുറന്്ടുവതിച്.

 (സ.ഉ(എം.എസന്.)നം.183/2018  തസ്ഭവ, തീെതതി 6/12/2018)

�േുംബര് േലരയുള്ള സോമൂഹ്യസുരക്ഷോ ലപന്ഷന് 
അനുേദതിച്ചു 

2018 ആഗസ്റന്, ന്സപന്റ്ംബർ, ഒകക്ടാബർ, നവംബർ വന്രയു
് നാലന് മാസകത്ക്കന് സാമൂഹ്യസുരക്ാ ന്പൻഷൻ നൽകുന്
തതികലക്കന്  1893 .0 2 കകാടതി രൂപ അനുവദതിച്.  

(സ.ഉ (സാധാ)നം. 10132/2018/ധന, തീെതതി 10.12.2018)

പുറല്ോക്ച് സുംരക്ഷണും: മോര്ഗ്ഗ�തിര്ലദേശങ്ങള് 
പുറലപെടുേതിച്ചു 

ഗ്രാമപഞ്ാെത്തുകളന്ട അധീനതെതിലം നതിെന്തണത്തിലം 
ഉ് പുറകമ്ാക്കന് സ്ലങ്ങളന്ടയും ആസ്തതികളന്ടയും സംരക്
ണവും ന്പാതുസുരക്യും സംബന്തിച്ന് പഞ്ാെത്ന് ഡെറക്ടർ 
മാർഗ്ഗനതിർകദേശങ്ങൾ പുറന്്ടുവതിച്.

(പഞ്ാെത്ന് ഡെറക്ടറുന്ട 8.11.2018ന്ല സതി 2-15471/18 
നമ്ർ സർക്കുലർ)

േോഹ� അപകെങ്ങള് ഒഴതിേോക്കുന്നതതി�ച് 
മോര്ഗ്ഗ�തിര്ലദേശങ്ങള് പുറലപെടുേതിച്ചു 

അലഞ്ഞുതതിരതിഞ്ഞു നടക്കുന് കന്നുകാലതികള് മറ്ന് വളര്ത്തുമൃഗ
ങ്ങള് എന്തിവ കാരണം സാധാരണ ജനജീവതിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്തും 
വാഹന അപകടങ്ങള് ഉണ്ാകുന്തും ഒഴതിവാക്കുന്തതിനന് പഞ്ാെ
ത്ന് പ്രകദശങ്ങളതില് സ്ീകരതികക്കണ് നടപടതികള് സംബന്തിച് 
മാര്ഗ്ഗ നതിര്കദേശങ്ങള് പഞ്ാെത്ന് ഡെറക്ടര് പുറന്്ടുവതിച്.

(പഞ്ാെത്ന് ഡെറക്ടറുന്ട 26.11.2018ന്ല PAN/ 24693/2018- 
C4 (DP) നമ്ർ സർക്കുലർ)

തലദേശസ്വയുംഭരണേകുപ്പുമോയതി ബന്ധലപെട് സര്ക്ോര് ഉത്രവകള്, സര്ക്കു�റുകള് 
ഗസറ്റച് േതിജ്ോപ�ങ്ങള് എന്നതിേയുലെ പുര്ണരൂപും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നതീ 

ലേബച്കസറ്റുകളതിൽ �ഭ്യമോണച്
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1950കളതില് ഞാ ന് പട്ടാളത്തിലാെതിരുന്ക്ാള്....അനുഭവങ്ങളന്ട ഭൂതകാലത്തികലക്കന് വാസു
കദവന് കചട്ടന്  നടന്നു കെറതിെക്ാള് 

ചുറ്റുമു് വരും കാതുകൂര്്തിച്. കവകുകന്രങ്ങ
ളതിന്ല ന്വടതിന്വട്ടവുമാെതി ഇവതിന്ട ഒത്തുകചരുന്
തന് കപാെകാലത്തിന്റെ  അവകശഷതിപ്കള്ക്കന് 
സ്ന്തം കകമുദ് ചാര്ത്തിെ വാസുകദവന്  
കചട്ടന്ന കപാന്ലയു്  പലരുമാണന്. പുതതിെ 
തലമുറ ആന്കഡ്ാെതിഡതിന്റെ  എല്.ഇ.ഡതി ന്വ

ളതിച്ത്തികലക്കന് തലകുമ്തിടുകമ്ാള് ഈ പഴെ 
തലമുറ തലയുെര്ത്തുന്തന് സൗഹൃദത്തിന്റു 
പുതതിെ ന്വളതിച്ത്തികലക്കാണന്.

ഇതന് മണക്കാടന് ഗ്രാമപഞ്ാെത്തിന്റെ 
ന്താടുപുഴ  വാസന്തതി സ്മാരക വകൊജന പാര്ക്കന്. 
ജീവതിത സാെന്തനത്തിന്ലത്തിെവര്ക്കന് ദതിവസ
ത്തിന്റെ സാെന്തനത്തി   ല് ഒത്തുകചരുന്തതിനും 
ഓര്മ്മകള് പങ്തിടുന്തതിനും ഗതകാലസ്മരണക
ളതികലക്കന് ഒരു തതിരകനാട്ടം നടത്തുന്തതിനുമാെതി 

വസ്യതസ്യസ്തത ട്കാണ്്ക് 
വിജയഷം രചിക്കുന്നവര

ജയകുമോര്  ലതോടുപുഴ

ന്താടുപുഴ വാസന്തതി സ്മാരക 
വകൊജന പാര്ക്കന്

ജി യി  ി  
പഞ്ചായത്ി  

ര ചാരം  രചാ  
ര  ര ചാരം  

ിര്    ര ചാരം  
ചാ ചാ ര ചാരം  

സത്  
ം ചാരം ിയ 

ചായി ി സ
ത്ി    

ി  യചാ യി ചാ
ത് ി ജി യി  

ചാ ത് 
ചാ പഞ്ചായത്ത്
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പഞ്ാെത്ന് 2017-18  വര്ഷം 3.5 ലക്ം മുടക്കതി 
സീനതിെര് സതിറ്തിസണുകവണ്തി നട്ാക്കതിെ 
നൂതന കപ്രാജക്ടാണന് വകൊജനപാര്ക്കന്. ഇവതി
ന്ടന്െത്തുന് ഇവര്   ഇക്ാ ള് വൃദ്ധന്മാരല്ല, 
അറുപതും എഴുപതും വര്ഷന്ത് ജീവതിതാനുഭവം 
ഉ് ന്ചറു്ക്കാരാണന്.

ജതില്ലെതിന്ല മതികച് പഞ്ാെത്തിനു് പുര
സ്കാരം, ആകരാഗ്യ കകരള പുരസ്കാരം, നതിര്മ്മല്   
പുരസ്കാരം, മഹാത്ാ പുരസ്കാരം, ഐ.എസന്.ഒ 
അംഗീകാരം തുടങ്ങതിെ കനട്ടങ്ങളമാെതി വതികസ
നത്തിന്റെ  വ്യത്യസ്തതകള് കതടതിയു് ൊത്െതി
ലാണന് ഇടുക്കതി ജതില്ലെതിന്ല മണക്കാടന് ഗ്രാമപഞ്ാ
െത്ന്.

പ്ോന്ച് ലഹൽത്ച് ക്തി�തികച്
മറ്റു പഞ്ാെത്തുകളതിന്ലകൊ സമീപ ജതില്ലക

ളതിന്ലകൊ കര്ഷകര് മണക്കാടന് പഞ്ാെത്തിന്റെ 
കൃഷതിഭവനതിന്ലത്തുന്തതി ല് അത്ഭുതന്്കടണ്. 
കാരണം കൃഷതി സംബന്മാെ  എല്ലാ സംശെ
ത്തിനും ഇവതിന്ട തൃപ്തികരമാെ ഉത്രമുണ്ന്. കൃഷതി 
ഭവന്റെ കനതൃത്ത്തില് ഇടുക്കതി ജതില്ലെതിന്ല 
കമാഡല്  പ്ാറെന് ക്തിനതിക്കാണന് കര്ഷകരുന്ട ഈ 
ബന്ധു. സസ്യങ്ങളന്ട കീടകരാഗ നതിര്ണ്െം നട
ത്തുന്തതിനന് ആവശ്യമാെ ആധുനതിക സജ്ജീകര
ണങ്ങകളാന്ടയു് ലാബും മറ്ന് സംവതിധാനങ്ങളം 
പ്ാറെന് ന്ഹല്ത്ന് ക്തിനതിക്കതി  ല് സജ്ജീകരതിച്തിട്ടുണ്ന്. 
കരാഗം വന് സസ്യങ്ങളന്ട ഇല, തണ്ന്, കാെന് 
തുടങ്ങതിെവയുന്ട സാമ്തിളകളമാെതി ഇവതിന്ട 
എത്തുന് കൃഷതിക്കാര്ക്കന്  അവരുന്ട സസ്യങ്ങളന്ട 
കരാഗം, കീടം ഇവ എന്ന്തന്ന് കന്ണ്ത്തി അതതി
നു് പ്രതതികരാധ പരതിപാലന മുറകള് എന്ന്താ
ന്ക്കന്െന്ന് മനസതിലാക്കുന്തതിനും ന്ചയ്യുന്തതിനു
മു  ്നതിര്കദേശങ്ങള് ഇവതിന്ട നതിന്ന് ലഭതിക്കുന്നുണ്ന്. 

കര്ഷകരുന്ട കൃഷതിെതിടങ്ങളതിന്ല മണ്ന് പരതികശാ
ധതിക്കുന്തതിനു് കതിറ്ന്, കരാഗം ബാധതിച് ഭാഗങ്ങ
ള് കള്ചര് ന്ചയ്യുന്തതിനു് സംവതിധാനം on 
farm, off farm ന്ട്െതിനതിംഗുകള്, അതാതു 
സീസണതിന്ല കൃഷതി്ണതികള് സംബന്തിച്ന് 
അറതിവു നല്കുന് ഹരതിതകവദതി എന് കദ്വാരതിക 
പ്രസതിദ്ധീകരണം തുടങ്ങതി കര്ഷകന്റെ എന്കസ
കക്ാപീഡതിെൊെ ക്തിനതിക്കതിന്റെ  പൂര്ണ് ചുമതലയും 
നതിെന്തണവും സംസ്ാന സര്ക്കാരതിന്റെ മതികച് 
കൃഷതി ഓഫീസര് അവാര്ഡന് കജതാവാെ സതിബതി 
കജാസഫതിന്റെ കകകളതി ല് ഭദ്മാണന്.

തരതിശു�തി�ത്തിൽ  
ലപോന്നു േതിളയതിക്കുന്നേര്

അന്ം തരുന് മണ്തിന്ന മറന്ന് ന്വ്കക്കാ
ളര് കജാലതിക്കാെതി ഒരു തലമുറ ന്നകട്ടാട്ടകമാടു
കമ്ാ ള് ന്വ്കക്കാളര് മണ്തിന്ന കനേഹതിക്കാനും 
ന്പാന്നുവതിളെതിക്കാനുമു് ഉപാധതിൊക്കുന് ഒരു 
കൂട്ടരും ഇവതിന്ടയുണ്ന്. മണക്കാടന് പതി.എച്ന്.
സതിയുന്ട 62 ന്സറെന് സ്ലത്ന് വതിളഞ്ഞുനതില്ക്കുന് 
വതിവതിധെതിനം കജവപച്ക്കറതികളന്ട പതിന്തി ല് 
പ്രവര്ത്തിച്തന് ബംഗാളതിയുന്ട കകകളല്ല. 
സതിറതിഞ്ം സൂചതിയും ന്സ്റതക്ാപ്ം പതിടതിക്കുന് 
ഒരു കൂട്ടം ആകരാഗ്യ പ്രവര്ത്കരുന്ട കരാഗീസാ
ന്ത്ന കകകളാണന്.

പഞ്ാെത്തിന്റെ വതിവതിധ പ്രകദശങ്ങളതി  ല് 
തരതിശാെതികതിടക്കുന് സ്ലങ്ങള് കണ്ടുപതിടതിച്ന് 
കൃഷതി ഭവന്റെ സഹാെകത്ാന്ട  കൃഷതിെതിറക്കതി 
വതിജെഗാഥ രചതിക്കുന് ഗ്രാമവാസതികളം മണ
ക്കാടന് പഞ്ാെത്തിന്റെ  അഭതിമാനമാണന്. 
ഏകകദശം 27ന്ഹക്ടകറാളം തരതിശന് സ്ലം ഈ 
നാളകള്ന്കാണ്ന് ഫലഭൂെതിഷ്ഠതെതികലക്കന് 
മടങ്ങതി.

 പഞ്ചായ
ി യചാ സ പ 
ജി ി യചാ 

ര് ര് ചാ ത് 
പഞ്ചായത്ി  ി

ി ി  
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കര്മ്�തിരതമതീ ഹരതിതലസ�
മാസത്തിന്റെ 5നും 10നും ഇടെതില് തീെ

തതിെതില് എക്ാ  ള് കവണന്മങ്തിലം വതിളതി വരാം. 
ഹരതിതകര്മ്മ കസനെകല്ല? പ്ാസ്റതികന് ന്റഡതി 
ആണന്....... കപാകന്ാളൂ കട്ടാ .....പ്ാസ്റതികന് മാലതി
ന്യങ്ങള് നീക്കം ന്ചയ്യുന്തതിനന് 34 അംഗങ്ങള
ന്ട ഹരതിതകസന എക്ാഴും സജ്ജമാണന്. കട
കളതില് നതിന്നും വീടുകളതി  ല് നതിന്നും കശഖരതിക്കുന് 
ക്ീ  ന് ന്ചയ് പ്ാസ്റതിക്കുകള് എം.സതി.എഫന് ലം
തുടര്ന്ന്  പഞ്ാെത്തിന്റെ പ്ാസ്റതികന് ന്രെഡതിംഗന് 
യൂണതിറ്തിലം എത്തിക്കുന്നു. കജവമാലതിന്യങ്ങള് 
ഉറവതിടങ്ങളതി  ല് തന്ന് സംസ്കരതിക്കുന്തതിനു് 
നതിര്കദേശവും ശുചതിത് മതിഷന്റെ സഹാെകത്ാ
ന്ട ബകൊഗ്യാസന് പ്ാറെന് , റതിംഗന് കകമ്ാസ്റന് 
എന്തിവയും പഞ്ാെത്ന് നല്കതിെതിട്ടുണ്ന്. സമ്പൂ
ര്ണ് ശുചതിത് ഗ്രാമമാെതി മണക്കാടതിന്ന മാറ്റുന്
തതിനു് ശ്രമത്തിലാണന് പഞ്ാെത്ന്.
ലപോതു േതിദ്യോഭ്യോസ
സുംരക്ഷണ യജ്ും

ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ണ െജ്
ത്തിന്റെ ഭാഗമാെതി ചതിറ്റൂര്, അരതിക്കുഴ എല്.പതി 
സ്കൂളകളതി ല് 5 ലക്ം രൂപ മുടക്കതി 2 സ്മാര്ട്ടന് 
ക്ാസ്സന് റൂമുകള് നതിര്മ്മതിച്. ആധുനതികതയുന്ട 
അനന്ത സാധ്യതകള്  പതിഞ്മനസ്സുകളതി  ല് പക
രുന്തതിനും ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളന്ട പ്രാ
കൊഗതിക പരതിജ്ാനവും ഈ ക്ാസ്സുകളതില് 
അവര്ക്കന്  ലഭതിക്കുന്നു. 
ഇതച് ഞങ്ങളുലെ ഏരതിയോ.....

ഉച്ഭക്ണത്തിനു കശഷമു് ഇടകവളെതി
ലം തതിരക്കന് കുറവു് സമെങ്ങളതിലം ജീവനക്കാ
രും ജനപ്രതതിനതിധതികളം തതിരക്കതിട്ടന് കപാകുന്തന് 
ന്ടറസ്സതിന്ല പച്ക്കറതികത്ാട്ടത്തികല ക്കാണന്. 

മഴമറന്കാണ്ന് കമലാ്തിട്ട ഈ കൂടാരത്തിനന് 
കീഴതില് കഗ്രാബാഗതി    ല് വതിളയുന് പച്ക്കറതിക
ള്ക്കന് വതിത്തും വളവും പരതിചരണവും  നല്കുന്തന് 
സ്ാനമാനങ്ങള്ന്കാണ്ന് മതതിലകള്  തീര്ക്കാ
ത് ജീവനക്കാരും ജനപ്രതതിനതിധതികളമാണന്. 
ഇതാണന് ഞങ്ങളന്ട വതിജെരഹസ്യം. പറയുന്
തന് മണക്കാടതിന്റെ  അമരക്കാരാെ രണ്ന് വനതിത
കളാണന്. പ്രസതിഡന് റന് വല്സ  കജാണും ന്സക്ര
ട്ടറതി ലൗലതി കജാണും കപാെ വര്ഷം  നതികുതതി 
പതിരതിവന് 90% നന് കമല് എത്തിച്തും പദ്ധതതിച്ല
വന് 100% കനടതിെതും ഇവരുന്ട പതിഴയ്കാത് കണ
ക്കുകൂട്ടലകള് തന്ന്. ഓഫീസതില് ഞങ്ങള് ഒരു 
കുടുംബമാണന്. ജീവനക്കാരും ജനപ്രതതിനതിധതിക
ളം നതിര് വ്വഹണ ഉകദ്യാഗസ്രും കചര്ന് വലതിെ 
കുടുംബം. പഞ്ാെത്തിന്റെ വതികസന പ്രക്രതിെ
െതില് ഭരണ പ്രതതിപക്മതില്ല. എല്ലാവരും ഗ്രാമ
ത്തിന്റെ ഉന്തതി മാത്ം സ്പ്ം കാണുന്വര്.

ശരതിൊണന്. ഈ മകനാഭാവം തന്ന്ൊണന് 
മണക്കാടന് പഞ്ാെത്തിന്ന കവറതിട്ട രീതതിെതില് 
ചതിന്തതി്തിക്കുന്തും മുകന്ാട്ടന്  നെതിക്കുന്തും.

1

കലഖകന് മണക്കാടന് 
ഗ്രാമപഞ്ാെത്ന് 
അക്കൗണ്റൊണന്.

സി    
ംബ ചാ ത്  ജ ചാ

ം ജ ി ി ി ം 
ിര്  

ചാ ം ര്  
ിയ ംബം  
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സമീപകാല പ്രളെം കകരളത്തിലം കാലാവ
സ്ാ വ്യതതിൊനത്തിന്റു ദുരന്തഫലങ്ങള് 

ൊഥാര്ത്ഥ്യമാക്കതിെതിരതിക്കുകൊണന്. സുഖകര
മാെ കാലാവസ്, പ്രകൃതതികക്ാഭങ്ങളന്ട നതിര
ന്തര ന്വല്ലുവതിളതികളതില്ലായ്മ, ന്മച്ന്്ട്ട ജീവതിതസാ
ഹചര്യങ്ങള് സൃഷ്തിച് സുഖകലാലപത എന്തിവ 
ന്െല്ലാം ഏതു നതിമതിഷവും കീകമേല് മറതിൊം എന്  
ഭീകരമാെ ൊഥാര്ത്ഥ്യം  കകരള ജനതന്െ 
കബാദ്ധ്യന്്ടുത്തിെ പ്രളെമാെതിരുന്നു 2018 
ആഗസ്റതികലതന്.

ഉെരുന് ആകഗാളതാപനതില, അപ്രതീക്തി
തവും അപരതിചതിതവുമാെ ചുഴലതിക്കാറ്റുകള്, വള
ന്രകവഗം അപ്രത്യക്മാകുന് മഞ്ഞുപാളതികള്, 
പുതതിെതും ഭീതതിദവുമാെ പകര്ച്വ്യാധതികള്, 
കാലം ന്തറ്തിന്്യ്യുന് മഴയും അതതിവൃഷ്തിയും 

സജീവമാകകണ് ലജവ ലവവിധസ്യ 
പരിപാൈന സമിതികള്

സുലരഷച് മോ്തിള്ളതിൽ

അനാവൃഷ്തിയും കാര്ഷതിക വതിളകളന്ട വന് 
നാശം, ഭൂഗര്ഭജലത്തിന്റെ  കശാഷണം എന്തിവ 
ഗൗരവമാെതി പരതിഗണതികക്കണ് വതിഷെങ്ങളാ
ന്ണന്ന് ഇന്ത്യെതില് വതിവതിധ ഭാഗങ്ങളതില് ഉണ്ാ
െതിന്ക്കാണ്തിരതിക്കുന് സംഭവ വതികാസങ്ങള് 
നന്മ്മ ഓര്മ്മന്്ടുത്തിന്ക്കാണ്തിരതിക്കുകൊണന്.

പരതിസ്തിതതി സംരക്ണം സംബന്തിച് 
വതിവതിധ അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളതില് ഇന്ത്യയും 
പങ്ാളതിൊണന്. അതുകപാന്ല തന്ന് കജവകവ
വതിധ്യ സംരക്ണം, കജവ വതിഭവങ്ങളന്ട 
സുസ്തിര ഉപകൊഗം, അതതില് നതിന്നും ലഭ്യമാ
കുന് പ്രകൊജനങ്ങളന്ട തുല്യവും നീതതിപൂര് വ്വക
വുമാെ പങ്കുന്വയ്കല് എന്തിവ ലക്്യമാക്കതിന്ക്കാ
ണ്ന് 1992ല് റതികൊഡതി ജനീകറാെതില് കൂടതിെ 
ഉച്കകാടതിെതില് രൂപീകൃതമാെതാണന് കജവ
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കവവതിധ്യ ഉടമ്ടതി.
ഇതതിന്റെ ചുവടുപതിടതിച്ന്കാണ്ന് കജവകവ

വതിധ്യ കരാര് പ്രകാരമു് വ്യവസ്കള് നട്തി
ലാക്കുന്തതിനാെതി 2002ലാണന് ഇന്ത്യ നതിെമം 
പാസ്സാക്കതിെതന്. കദശീെ കജവകവവതിധ്യ 
അകതാറതിറ്തി, സംസ്ാന കജവകവവതിധ്യ 
കബാര്ഡുകള്, പരതിപാലന സമതിതതികള് എന്തിവ 
ഉള്ന്്ട്ട ത്തിതല സംവതിധാനത്തില് കൂടതിൊണന് 
കജവകവവതിധ്യ നതിെമം നട്തിലാക്കുന്തന്.

ഇതതിന്ല ആദ്യ ഘട്ടന്മന് നതിലെതില് പഞ്ാ
െത്തുതലത്തില് കജവ സമ്ത്തിന്റെ യും നാട്ട
റതിവുകളന്ടയും കരഖ - കജവകവവതിധ്യ രജതിസ്റ
ര് എന് കപരതില് തയ്ാറാക്കതിെതിട്ടുന്ണ്ങ്തില് 
കൂടതിയും കാലാനുസൃതമാെ കഭദഗതതികകളാ സമൂ
ഹനന്മയ്കാെതി അതന് എപ്രകാരം വതിനതികൊഗതി
ക്കാന്മന്തതിന്നക്കുറതികച്ാ വ്യക്മാെ ധാരണ 
പഞ്ാെത്തുതല കജവ പരതിപാലന സമതിതതി 
അംഗങ്ങള്ക്കന് (BMC) നതിലവതിലതില്ല.

തകദേശസ്െംഭരണ സ്ാപനത്തിന്റെ 
അദ്ധ്യക്ന്, ന്സക്രട്ടറതി എന്തിവര് െഥാക്രമം 
BMC യുന്ട ന്ചെര്മാനും ന്സക്രട്ടറതിയുമാണന്. 
വനം, വന്യജീവതി, കൃഷതി, മൃഗസംരക്ണം, 
ആകരാഗ്യം, ഫതിഷറീസന്, വതിദ്യാഭ്യാസം എന്ീ 
വകുപ്കളതിന്ല ഉകദ്യാഗസ് പ്രതതിനതിധതികളം 
എം.എല്.എ.യും എം.പതി.യും പ്രകത്യക ക്ണതി
താക്കളമാണന്. BMC അംഗങ്ങള് തന്ന്ൊണന് 

കണ് വീനന്റ ന്തരന്ഞ്ഞടുകക്കണ്തന്.
 തതിരമാലകപാന്ല വരുന് കജാലതിഭാരവും തദ

നുസരണമാെ ജീവനക്കാരുന്ട ലഭ്യതക്കുറവും 
വതിവതിധ പദ്ധതതികളന്ട കൃത്യതകൊന്ടയു് നട
ത്തി്തിനും നതിരന്തര നതിരീക്ണത്തിനും പഞ്ാെ
ത്തുകളതില് തടസ്സം സൃഷ്തിക്കുന്നുന്ണ് ന്തന് ൊഥാ
ര്ത്ഥ്യമാണന്. അതുന്കാണ്ടു തന്ന് വതിവതിധ 
ജനകീെപദ്ധതതികള് സമെബന്തിതമായും ഫല
പ്രദമായും നട്ാക്കുന്തതിനുതകുന് ആന്തരതിക 
നതിെന്തണ സംവതിധാനങ്ങള് സമെക്കുറവു 
ന്കാണ്ടു തന്ന് അവഗണനെതികലക്കന് മാറ്ന്്ടുന് 
സാഹചര്യമുണ്ാകുന്നുണ്ന്. പഞ്ാെത്തുതല കജ
വകവവതിധ്യ പരതിപാലന സമതിതതിയും ഇത്രത്തി
ന്ലാന്ാെതി പലെതിടത്തും മാറതിന്ക്കാണ്തിരതിക്കുക
ൊണന്. പഞ്ാെത്തിന്ല പരതിസ്തിതതി സംബന് 
മാെ കമല്കനാട്ടം, കജവകവവതിധ്യ സംരക്
ണം, പ്രാകദശതിക കജവകവ വതിധ്യത്തിന്റെ പുന
രുദ്ധാരണം, കാവുകള്, ജലാശെങ്ങള് എന്തിവ 
യുന്ട സംരക്ണം എന്തിവ  BMC കളന്ട കര്ത്
വ്യമാണന്.

2013ല് പ്രാകദശതിക തലത്തില്  പരതിസ്തിതതി
യുന്ട കശാഷണം ഒഴതിവാക്കുന്തതിനാെതിട്ടു് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളന്ട ചുമതല കജവകവവതിധ്യ 
പരതിപാലന സമതിതതികന്ള ഏല്പതിച്ന്കാണ്ന് 
സര്ക്കാര് ഉത്രവതിറക്കതിെതിട്ടുണ്ന്. അതുപ്രകാരം 
പരതിസ്തിതതി സംരക്ണം, ശുചീകരണം, വതിദ്യാ
ഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങളതിന്ല പരതിസ്തിതതി കബാധ
വതന്ക്കരണം, ജലക്ാതസ്സുകളന്ട സംരക്ണം 
എന്തിവ കൂടാന്ത പാറമട, മണല്ഖനനം, പാരതി
സ്തിതതികാനുമതതി ലഭ്യമാെതിട്ടു് വതികസനപദ്ധ
തതികള് നട്ാക്കുകമ്ാള് വ്യവസ്കള് ലംഘതിക്കു
ന്നുന്ണ്ങ്തില് അക്കാര്യം അധതികാര സ്ാപന 
ങ്ങന്ള അറതിെതിക്കാനു് ചുമതല, കജവകൃഷതി, 
നാടന് സസ്യ- ജന്തുസംരക്ണം, ബകൊഗ്യാസന് 
ഉതന്പാദനം, മഴന്വ് സംഭരണം, മരങ്ങള് ന്വ
ച്പതിടതി്തിക്കല്, സൗകരാര്ജ്ജം എന്തിവയുമാെതി 
ബന്ന്്ട്ട വതിവതിധ കപ്രാജക്ടുകള് നട്തില് വരു
ത്തുക എന്തും  BMC  യ്കന് ന്ചയ്ാവുന്താണന്.

നതിലവതില്  BMC  കള് വര്ക്കതിംഗന് ഗ്രൂ്തിന്റെ 
ഭാഗമല്ലാത്തതിനാലാണന് പദ്ധതതി രൂപീകരണ
കവളെതില് BMC യുന്ട പ്രസക്തി ന്പാതുജനങ്ങ
ള്കക്കാ , ഉകദ്യാഗസ്ര്കക്കാ കബാധ്യമാകാത്
തന്. ഇതന്  BMC കന്ള അന്യവതന്ക്കരതിക്കുന്തതിനു 
കാരണമാകുന്നുണ്ന്.

കലസന്സന്, പദ്ധതതി രൂപീകരണം എന്ീ 
കാര്യങ്ങളതില്  BMC  ന്െ ഉള്ന്്ടുത്തുന്തതിനു
് കൃത്യമാെ നതിെമങ്ങള് ഉണ്ാന്െങ്തില് 
മാത്ന്മ  BMCയുന്ട പ്രസക്തി സുസ്തിരമാെതി 
നതിലനതില്ക്കുകയുള്ളുന്വന് കാര്യം അവതിതര്ക്കതി 
തമാണന്.                                                      1

കലഖകന് 
മുന് ഗ്രാമപഞ്ാെത്ന് 
ന്സക്രട്ടറതിൊണന്.
9446315042
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നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതി ശതില്പശാലയുന്ട സമാപന ന്സഷനതില് മുഖ്യമന്തതി 
പതിണറാെതി വതിജെന് കവദതിെതികലക്കന്.

നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതി ശതില്പശാലയുന്ട ഉദന്ഘാടന ന്സഷനതില് മന്തതിമാരാെ ന്പ്രാഫ. സതി.രവീന്ദ്രനാഥന്, എ.സതി. ന്മായ്ീന് 
മുഖ്യമന്തതി പതിണറാെതി വതിജെന്, ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതി കടാം കജാസന്   എന്തിവര് കവദതിെതില്.

ശതില്പശാലെതില് പന്ങ്ടുക്കുന് ഗ്രാമ 
വതികസന കമ്മീഷണര് 
എന്. പത്കുമാര് ,   നഗരകാര്യ 
വകു്ന് ഡെറക്ടര് ആര്.ഗതിരതിജ, 
പഞ്ാെത്ന് അഡീഷണല് 
ഡെറക്ടര് എം.പതി. അജതിതന് കുമാര്, 
കകാഴതികക്കാടന് കകാര്്കറഷന് കമെര് 
കതാട്ടത്തില് രവീന്ദ്രന്, കാഞ്ഞങ്ങാടന് 
മുനതിസതി്ല് ന്ചെര്മാന് 
വതി.വതി. രകമശന്, ചതിറെതിന്കീഴന് 
ക്ാക്കന് പഞ്ാെത്ന് പ്രസതിഡറെന് 
ആര്. സുഭാഷന്  എന്തിവര്.

വതി.ന്ക. രാമചന്ദ്രന്         കഡാ. ന്ക.എന്. ഹരതിലാല്

കതാട്ടത്തില് രവീന്ദ്രന്             കഡാ. ദതിവ്യ എസന്. അയ്ര്      എസന്. ഹരതികതികഷാര് സകമ്മളന പ്രതതിനതിധതികള്

പതി.എച്ന്. കുര്യന്                   കഡാ. കജാെന് ഇളമണ്                                            വതി. ന്ക. മധു 
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നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതി ശതില്പശാലയുന്ട സമാപന ന്സഷനതില് മന്തതിമാരാെ എ.സതി. ന്മായ്ീന്, 
ന്ക.കൃഷ്ണന്കുട്ടതി, മുഖ്യമന്തതി പതിണറാെതി വതിജെന്, മന്തതി രാമചന്ദ്രന് കടന്്്തി  എന്തിവര് കവദതിെതില്.

നവകകരളം കർമ്മപദ്ധതതി ശതില്പശാലയുന്ട ഉദന്ഘാടന ന്സഷനതില് മന്തതിമാരാെ ന്പ്രാഫ. സതി.രവീന്ദ്രനാഥന്, എ.സതി. ന്മായ്ീന് 
മുഖ്യമന്തതി പതിണറാെതി വതിജെന്, ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതി കടാം കജാസന്   എന്തിവര് കവദതിെതില്.

സകമ്മളന പ്രതതിനതിധതികള് സകമ്മളന പ്രതതിനതിധതികള് ഹരതിത കവാളറെതിെര്മാകരാന്ടാ്ം  മന്തതി ന്പ്രാഫ. സതി.രവീന്ദ്രനാഥന്.
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ലകരള സൃഷ്തിക്ോയതി 
ജ�കതീയോസൂത്രണും

കകരളത്തിന്റെ വതികസനപന്ാവതില് സുവർ
ണ് ചരതിത്ം രചതിച് ജനകീൊസൂത്ണ പദ്ധതതി
ന്െ സംബന്തിച്ം കാലതിക പ്രസക്മാെ 
പുതതിെ വർക്കതിംഗന് ഗ്രൂ്തിന്ന കുറതിച്ം പഞ്ാെ
ത്ന് രാജന് നവംബർ ലക്കത്തില് കഡാ.ന്ജ.ബതി 
രാജൻ എഴുതതിെ കലഖനം വളന്ര അറതിവു പക
രുന്താണന്. വാർഷതിക പദ്ധതതി രൂപീകരണ 
പ്രക്രതിെയുന്ട ഭാഗമാെതി വർക്കതിംഗന് ഗ്രൂപ്കൾ 
പുന.സംഘടതി്തിക്കുന്മങ്തിലം അവയുന്ട പ്രവർ
ത്നത്തിലം ബന്ന്്ട്ട വതിഷെങ്ങളതിന്ല പദ്ധ
തതികളന്ട രൂപീകരണത്തിലം  നതിർവ്വഹണ 
ഘട്ടങ്ങളതിലം ഉണ്ാകകണ് ഇടന്പടലകൾ സജീ
വമാകുന്നുകണ്ാ എന്തന് പരതികശാധതിക്കന്്കട
ണ്താണന്. വാർഷതിക പദ്ധതതികളന്ട ജീവവായു 
ആെതി പ്രവർത്തികക്കണ്ടുന് വർക്കതിംഗന് ഗ്രൂപ്കൾ 
ചടങ്ങാെതി മാറുകമ്ാൾ ജനകീൊസൂത്ണന്മന് 
മഹാപ്രസ്ാനത്തിന്റെ ലക്്യപ്രാപ്തിക്കാണന് 

മങ്ങകലല്ക്കുന്തന്. വാർഷതിക പദ്ധതതി രൂപീക
രണ പ്രവർത്നങ്ങളം പദ്ധതതിയുന്ട അംഗീകാ
രവും വളന്ര കനരന്ത് സാദ്ധ്യമാകുന് ഈ കാ
ലെളവതിനന് അനുകൊജ്യമാെതാണന് കകരള 
സൃഷ്തിക്കാെതി ജനകീൊസൂത്ണം എന് 
കലഖനം . പ്രകൃതതി സൗഹൃദ കകരളം ന്കട്ടതിപടു
ക്കുന്തതിനന് മുതല്കൂട്ടാകെക്കാവുന് പുതതിെ വർ
ക്കതിംഗന് ഗ്രൂ്തിന്റെ പ്രവർത്നം കൂടുതല് ചതിട്ടന്്
ടുത്തുന്തതിനന് കരുത്ാകുന് ഈ കലഖനം 
തയ്ാറാക്കതിെ കലഖകനും പ്രസതിദ്ധീകരതിച് 
എഡതികറ്ാറതിെല് കബാർഡതിനും അഭതിനന്ന
ങ്ങൾ.

എസച്.േതി. ജയോ�ന്ദന്, മ�യതിന്കതീഴച്

പഞ്ാെത്ന് രാജന് മാസതികെതികലക്കു് 
കലഖനങ്ങളം കത്തുകളം prmdp2018@
gmail.com എന് ഇ ന്മെതിൽ വതിലാസ
ത്തിൽ അെകക്കണ്താണന്.

ഇന്ത്യാ ടുന്ഡ കസ്ററ്ന് ഓഫന് ദതി കസ്ററ്ന് സന്            
കകാണ്കക്വന് 2018 ല് കകരളത്തിനന്  രണ്ന് 

പുരസന് ക്കാരങ്ങള്. മതികച് പരതിസ്തിതതി സംരക്
ണത്തിനും മതികച് ശുചതിത്പ്രവര്ത്നത്തി 
നുമാണന് കകരളത്തിനന് പുരസന് ക്കാരങ്ങള് ലഭതിച്
തന്. ഉപരാഷ്ട്രപതതി ന്വങ്യ് നാെതിഡുവതില് നതിന്നും 
തകദേശ സ്െംഭരണ വകു്ന് മന്തതി എ.സതി 
ന്മായ്ീന് കകരളത്തിനന് കവണ്തി പുരസന് ക്കാരങ്ങള് 

കകരളത്തിന്ക് അഷംഗീകാരഷം
ഏറ്റുവാങ്ങതി.  ഇന്ത്യെതിന്ല വലതിെ സംസ്ാനങ്ങ
ളം ന്ചറതിെ സംസ്ാനങ്ങളം തരംതതിരതിച്ന് നട
ത്തിെ പഠനത്തിന്റെ അടതിസ്ാനത്തില് വലതിെ 
സംസ്ാനങ്ങള്ക്കു് പുരസന് ക്കാരമാണന് കകരള
ത്തിനന് ലഭതിച്തന്.  തകദേശസ്െംഭരണ വകു്ന്  
അഡീഷണല് ചീഫന് ന്സക്രട്ടറതി  ടതി. ന്ക കജാസന്, 
കകരള ഹൗസന് റസതിഡറെന് കമ്മീഷ്ണര് പുനീതന് കുമാര് 
എന്തിവര് സന്തിഹതിതരാെതിരുന്നു.                     1

ഉപരാഷ്ട്രപതതി ന്വങ്യ് 
നാെതിഡുവതില് നതിന്നും തകദേശ 

സ്െംഭരണ വകു്ന് മന്തതി 
എ.സതി ന്മായ്ീന് കകരളത്തിനന് 

കവണ്തി പുരസന് ക്കാരങ്ങള് 
ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു
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