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നിങ്ങളുടെ കെമകളില് നിട്നൊഴിവനൊകനൊനുള്ള
ഏറ്റവും നല്ല മനൊര്ഗും അവ നിറവവറ്റുക എ്തനൊണ്.

- പഴടമനൊഴി

എഡിവറ്റനൊറിയല് 

രി ശ്ന ത്ിടറെ മ കാലം

ഈ      പുതുവര്ഷം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതക് മികവിന്റെ വരണ്ണവസന്തമമാണക്. 
തദ്ദേശസ്മാപനങ്ങള് മുനകമാലങ്ങളിന്ലമാന്ഷം എത്ിപ്ിടിച്ിട്ില്മാത് 

പ്രകടനസമാമരത്ഥ്യമമാണക് വര്മാരഷംഭത്ില് കമാഴ്ചവച്ിരിക്കുന്നതക്. ജനുവരി 15-ന്ല 
പദ്ധതിന്ച്ലവക് വിനിദ്�മാഗഷം ഇദ്ത കമാല�ളവിന്ല സരവ്വകമാല ന്െദ്ക്മാരഡമാ�ി 
തീരന്നിരിക്കുക�മാണക്. ട്ര്െി�ിന്ല ന്പനഡിങക് ബില്ലുകള് കൂടി ഉള്ന്പ്ടുത്ി 
കണക്മാക്കുദ്്മാള് ന്െലവക് 60% കടന്നിരിക്കുന്. മമാരച്ക് മമാസഷം പദ്ധതി വിഹി
തത്ിന്റെ  60 മുതല് 70% ന്െലവഴിക്കുന്ന അവസ്യ്കക് മമാറ്ഷം വന്നിരിക്കുന്. 
ന്പരു്ടപ്ക്, ഓച്ിെ, പമാനൂര, തളിപ്െ്ക്, കൂവപ്ടി തുടങ്ങി� ദ്്മാക്ക് പഞ്മാ�
ത്തുകളഷം രമാമന്തളി, കൂട്ിലങ്ങമാടി, കുണ്ടെ, കുറ്ിദ്ക്മാല്, ഇട്ിവ, കിഴക്ദ്ഞ്രി 
തുടങ്ങി� ഗ്മാമപഞ്മാ�ത്തുകളഷം 80 ശതമമാനത്ിലധികഷം ന്െലവക് വരുത്ി�ിട്ടുണ്ടക്.  

 പദ്ധതി നിര വ്വഹണത്ിന്ലന്നദ്പമാന്ല ആസൂത്രണത്ിലഷം നമാഷം െരിത്രഷം 
രെിച്ിരിക്കുന്. െരിത്രത്ിലമാദഥ്യമമാ�ി 1200 ല് 1189 തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങളഷം 
ഡിസഷംബര  31 നകഷം തങ്ങളന്ട പദ്ധതികന്ളല്മാഷം അഷംഗീകമാരത്ിനുദ്വണ്ടി ജില്മാ 
ആസൂത്രണസമിതിക്കു നല്കി�ിരിക്കുന്. ഈ നൂറ്മാണ്ടിന്ല മഹമാപ്രള�ത്ിനക് 
ദ്ശ്ഷം നമ്മുന്ട  സഷംസ്മാനഷം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതികൂല സമാഹെരഥ്യങ്ങന്ള 
അതിജീവിച്ക് കകവരിച് ഈ ദ്നട്ഷം ന്െറുതല്. ആസൂത്രണ പ്രക്ി� ചുരുങ്ങി� 
സമ�ഷംന്കമാണ്ടക് നടത്ി നിര വ്വഹണത്ിനമാ�ി പന്ത്രണ്ടക് മമാസഷം ലഭിക്ത്ക് 
രീതി�ില് പദ്ധതിപ്രവരത്നങ്ങന്ള ശില്പ്സഷംവിധമാനഷം ന്െയ്ത സരക്മാരിന്റെയഷം 
തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങളന്ടയഷം അതുലഥ്യമമാ� ഇച്മാശക്ി മമാത്രമല് പിദ്ന്നമാട്ി
ല്മാത് നിശ്ച�ദമാര്ഥ്യഷം കൂടി�മാണക് ഈ വിജ�ത്ിനക് പിന്നില്. ഇനി ഭരണസ
മിതികളഷം ജീവനക്മാരുഷം പ്രദ്തഥ്യകഷം ശ്രദ്ധ ന്െലദ്ത്ണ്ട ഒന്നമാണക് പദ്ധതികളന്ട 
ഗുണദ്മന്മ. ഗുണദ്മന്മ ഉെപ്പുവരുത്ിന്ക്മാണ്ടു മമാത്രദ്മ പുതി� കമാലത്ിനുഷം പുതി� 
ദ്ലമാകത്ിനുഷം അനുദ്�മാജഥ്യമമാ� പദ്ധതികള് ആസൂത്രണഷം ന്െയ്മാനുഷം നടപ്ിലമാ
ക്മാനുഷം നടപടികന്ളടുക്മാവൂ. അദ്പ്മാള് മമാത്രദ്മ ഏതു പദ്ധതിയഷം ജനകീ�ഷം 
എന്ന വിദ്ശ്ണത്ിനരഹമമാവൂ.

 വര്ങ്ങളമാ�ി നടത്ിവരുന്ന കമാരഥ്യക്ഷമമമാ� പ്രവരത്നങ്ങളന്ട ഫലമമാ�ി  
നമാട്ില് ഗുണപരമമാ� പരിവരത്നഷം സൃഷ്ിച്ിട്ടുള്ള തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങള് 
നമ്മുന്ട സഷംസ്മാനത്ക് അനവധിയണ്ടക്. മമാസികയന്ട ഈ ലക്ഷം െില മമാതൃകമാ
സ്മാപനങ്ങന്ള ദൃഷ്മാന്തമമാ�ി അവതരിപ്ിക്കുക�മാണക്. കമാലടി, കമാരദ്ശേരി, 
ഉദ�ഗിരി, മമാെദ്ഞ്രി, നൂല്പ്പുഴ, ന്നടു്ന തുടങ്ങി� ഗ്മാമപഞ്മാ�ത്തുകള് നൂതനവഷം 
മമാതൃകമാപരവമമാ� സഷംരഷംഭങ്ങള് നടപ്മാക്ി രമാജഥ്യമാന്തര ശ്രദ്ധ ദ്നടി�വരമാണക്. 
'അതുദ്പമാന്ല' എന്നതല്, ആ ന്വളിച്ത്ില് നിന്ഷം ഊരജഷം ഉള്ന്ക്മാണ്ടക് തനതുഷം 
നൂതനവമമാ� പദ്ധതികള് നടപ്ിലമാക്ി ന്പമാതുസമൂഹത്ിനക് ഉപയക്മമാക്കുക 
എന്ള്ളതമാണക് കമാരഥ്യഷം. അതിനക് തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങള് പ്രദ്തഥ്യകഷം ശ്രദ്ധ 
നല്കണഷം. പദ്ധതി നിര വ്വഹണഷം സമ്പൂരണ്ണമമാകുന്നതിനക് ഏകമാഗ്ജമാഗ്തദ്�മാന്ട 
ഒന്ത്മാരുമിച്ക് കഠിനശ്രമഷം തുടദ്രണ്ടതമാണക്. പ്ര�ത്നനിരഭരമമാകന്ട് പുതുവര്ഷം.

എച്്. ദിവനശന് ഐ.എ.എസ്. 
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രി ം ിക്കുന്ന 
പ ായത്തുകള്

ദ്കരളത്ിന്ല തദ്ദേശസ്വ�ഷംഭരണസ്മാപ
നങ്ങള് സുപ്രധമാനമമാ� ഒരു െരിത്രദ്ന

ട്ത്ിദ്ലക്ക് നടന്നടുക്കുക�മാണക്. 1996ന്ല ഓണമാ
ദ്�മാ്ങ്ങള്ക്ിട�ില്  ഇ.എഷം.എസക് നമ്പൂതി
രിപ്മാടക് തിരിന്കമാളത്ി� ജനകീ�മാസൂത്രണഷം 
അതിന്റെ രണ്ടമാഷം �ട്ത്ിന്ലത്തുദ്്മാള് ഏറ്വഷം 
െിട്�മാ� പദ്ധതി ആസൂത്രണ-നിരവ്വഹണ പ്ര
വരത്നങ്ങളിലൂന്ട മമാതൃകമാപരമമാ� പ്രവരത്
നങ്ങള് കമാഴക്ച് ന്വയ്ക്കുക�മാണക്. 2018-19 വമാര്ിക
പദ്ധതി നിരവ്വഹണമമാണക് െരിത്രഷം കുെിക്കുവമാന 
തയ്മാന്െടുക്കുന്നതക്. 2018 ഡിസഷംബര 31 നക് 54.72 
ശതമമാനമമാണക് പദ്ധതി ന്െലവക്. 147.55 ദ്കമാടി 
രൂപയന്ട 3425 ബില്ലുകള് ട്ര്െി�ില് 
ന്പനഡിഷംഗക് ആ�ി ഉണ്ടക്. ഇതു കൂടി ദ്െരത്മാല് 
56.92 ശതമമാനമമാണക് ഡിസഷംബര 31 ന്ല ന്െലവക്.

2018 ഡിസഷംബര 31 54.72%

2017 ഡിസഷംബര 31 37.05%

2016 ഡിസഷംബര 31 19.28%

2015 ഡിസഷംബര 31 31.03%

2014 ഡിസഷംബര 31 32.00%

ഈ കണക്കുകള് പരിദ്ശമാധിച്മാല് തന്ന്ന 
ഈ വര്ന്ത് പദ്ധതി ന്െലവക് ഇതിനകഷം 
തന്ന്ന സരവകമാല ന്െക്മാരഡമാന്ണന് വഥ്യക്
മമാകുഷം. പല തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങളഷം 
ഇതിനകഷം തന്ന്ന 80 ശതമമാനത്ിലധികഷം തുക 
ന്െലവഴിച്ിരിക്കുന്. ഇനിയള്ള മൂന്നക് മമാസങ്ങ
ളിന്ല പ്രവരത്നങ്ങള് കൂടി പരിഗണിക്കുദ്്മാള് 
ഈ സമാ്ത്ിക വര്ഷം 100 ശതമമാനഷം പദ്ധ

തിന്െലവക് എന്ന ലക്ഷഥ്യത്ിനടുദ്ത്ക്ക് ദ്കരള
ത്ിന്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷഷം പഞ്മാ�ത്തുകളഷം 
ഓടിന്�ത്തുന്മന്െപ്ക്. തദ്ദേശഭരണത്ില് മമാത്ര
മല്, സരക്മാരുകളിന്ല വിവിധ വകുപ്പുകളിലഷം 
ഏജനസികളിലഷം ഇക്മാലമത്രയഷം ദ്നടമാന 
കഴി�മാത് ദ്നട്മമാണക് ദ്കരളത്ിന്ല തദ്ദേശസ്വ
�ഷംഭരണസ്മാപനങ്ങള് കമാഴക്ച് വയ്ക്കുന്നതക്. െിട്�മാ� 
പദ്ധതി ആസൂത്രണ നിരവ്വഹണത്ിനക് ഏവരക്കുഷം 
മമാതൃക�മാവക�മാണവര.

ന്പന്ട്ന്ന്നമാരു ദിവസമുണ്ടമാ� ദ്നട്ങ്ങളല്ിവ. 
നവദ്കരളത്ിനമാ�ി ജനകീ�മാസൂത്രണഷം എന്ന 
കമാഴക്ച്പ്മാടില് ജനകീ�മാസൂത്രണത്ിന്റെ രണ്ടമാഷം 
�ട്ഷം ഉതക്�മാടനഷം ന്െയ്തു ന്കമാണ്ടക് 2017 ജനുവരി 
21-മാഷം തീ�തി തൃശ്ശൂരിന്ല ദ്തക്ിനകമാടക് 
കമതമാനി�ില്  മുഖഥ്യമന്ത്രി പിണെമാ�ി വിജ�ന 
നടത്ി� ന�സമീപന പ്രസഷംഗത്ില് ഭമാവി
പ്രവരത്നങ്ങള് സഷംബന്ിച് വഥ്യക്മമാ� കമാഴക്ച്
പ്മാടുഷം എടുദ്ക്ണ്ട നടപടികന്ളയഷം കുെിച്ക് 
വിശദമമാ�ി പ്രതിപമാദിക്കുകയണ്ടമാ�ി. ദ്കരള
ത്ിന്ല പുതി� സരക്മാര എടുത് ആദഥ്യ തീരു
മമാനങ്ങളിന്ലമാന്നക് പഞ്വത്സര പദ്ധതികള് 
തുടരുഷം എന്നതമാ�ിരുന്. ദ്കന്ദ്ര സരക്മാര ആസൂ
ത്രണത്ിന്റെ വഴി ഉദ്പക്ഷിക്മാന തീരുമമാനി
ച്ിട്ടുഷം വികസനമാസൂത്രണഷം തുടരമാന ദ്കരളഷം 
തീരുമമാനിച്തിന്റെ കമാരണഷം ജനമാധിപതഥ്യത്ി
ലള്ള ഉെച് വിശ്വമാസമമാന്ണന്നക് അദ്ദേഹഷം സൂെി
പ്ിച്ചു. ജനകീ�മാസൂത്രണത്ിന്റെ ദ്നട്ങ്ങള് ഏന്െ 
വിലന്പ്ട്തമാണക് എന്നതുന്കമാണ്ടമാണക് അതക് തുട
രുന്നതക്. എന്നമാല്, നമാളിതുവന്രയള്ള അനുഭവ
ങ്ങളന്ട അടിസ്മാനത്ില് ദ്പമാരമായ്മകള് പരി
ഹരിച്ചു മുദ്ന്നെമാനമാണക് ശ്രമിദ്ക്ണ്ടതക് എന്നക് 

  വഡനൊ. വ�നൊയ് ഇളമണ്
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അന് തന്ന്ന മുഖഥ്യമന്ത്രി വഥ്യക്മമാക്കുകയണ്ടമാ�ി. 
അദ്ദേഹത്ിന്റെ വമാക്കുകള് ഈ അവസരത്ില് 
ഉദ്ധരിക്കുന്നതക് വളന്ര പ്രസക്മമാണക്.

“നടപടിക്മങ്ങള് ലളിതമമാക്ണഷം- ആദഥ്യഷം 
ദ്വണ്ടതക് നടപടിക്മങ്ങള് ലളിതമമാക്കുക�മാണക്. 
ഇതുമമാ�ി ബന്ന്പ്ട്ക് ഞമാന ഒരു ദ്െമാദഥ്യഷം ദ്െമാദി
ദ്ച്മാന്ട്? പഞ്മാ�ത്തുകളന്ടയഷം നഗരസഭകളന്ട
യഷം 2017-18 ദ്ലക്കുള്ള വമാര്ിക പദ്ധതിയന്ട 
രൂപീകരണഷം എദ്പ്മാഴമാണക് പൂരത്ി�മാവക? 
ജനുവരി 21 ആ�ി. മമാരച്ക് 31 നക് മു്ക് പദ്ധതി 
പൂരത്ി�മാക്ി ഏപ്രില് ഒന് മുതല് നിരവ്വഹണഷം 
ആരഷംഭിക്മാന കഴിയദ്മമാ? ഇതുവന്രയള്ള 
അനുഭവഷം ന്വച്മാന്ണങ്ില് പദ്ധതി തയ്മാെമാവമാന 
ആഗസ്ക്-ന്സപ്ഷംബര മമാസഷം വന്ര�മാകുഷം പണഷം 
ന്െലവമാക്കുന്നതക് ഏതമാണ്ടക് എണ്പതക് ശതമമാനവഷം 
അവസമാനന്ത് മൂന്നക് മമാസഷം; അതില് തന്ന്ന 
ഏറ്വഷം കൂടുതല് മമാരച്ക് മമാസമമാ�ിരിക്കുഷം. ഈ 
നില തുടരമാനമാവില്. നടപടിക്മങ്ങള് ലളിതമമാ
ക്ിദ്� മതി�മാവൂ.  ഒപ്ഷം പ്രമാദ്ദശിക ഗവണ്ന്മന്റു 
കള് കൂടുതല് ഉണരന് പ്രവരത്ിക്കുകയഷം 
ദ്വണഷം.”

ഈ നിരദ്ദേശങ്ങള് ഏന്റ്ടുത്തുന്കമാണ്ടമാണക് 
ദ്കരളത്ിന്ല ഏതമാന്ണ്ടല്മാ തദ്ദേശസ്വ�ഷംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങളഷം ജനകീ�മാസൂത്രണ പ്രവരത്ന
ങ്ങള്ക്ക് ദ്നതൃത്വഷം നല്ി�തക്. ഇതിനക് സഹമാ�
കമമാകുന്ന രീതി�ില് നടപടിക്മങ്ങള് ലളിതമമാ
ക്കുവമാനുഷം െിട്�മാ� പ്രവരത്നങ്ങള്ക്ക് മമാരഗ്ഗ
നിരദ്ദേശങ്ങള് നല്കുവമാനുഷം തദ്ദേശസ്വ�ഷംഭരണവ
കുപ്പുഷം സഷംസ്മാന ആസൂത്രണ ദ്ബമാരഡഷം സൂപ്ര
ധമാനമമാ� പങ്മാണക് വഹിച്തക്. 

അ ത ി ന നു സൃ ത മ മാ � ി  ഡ ി . ഡ ി . പ ി 
ഓഫീസുകളഷം ഡി.പി.ഒ ഓഫീസുകളഷം പിന്തുണമാ 
സഷംവിധമാനങ്ങളന്മമാരുക്ി. വിവിധ വകുപ്പുകളഷം 
സഹമാ�കരമമാ� നിലപമാന്ടടുത്ക് തുടങ്ങി. 
അങ്ങന്ന വഥ്യക്മമാ� കമാഴക്ച്പ്മാദ്ടമാടുഷം െിട്�മാ� 
നടപടികളിലൂന്ടയഷം ഏവരുഷം ഒറ്ന്ക്ട്മാ�ി പ്ര
വരത്ിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഫലഷം കൂടി�മാണക് ഇന്നക് 
പദ്ധതി നിരവ്വഹണത്ില് നമാഷം കമാണുന്ന ദ്നട്
ങ്ങള്. മുന വര്ങ്ങളിന്ല പദ്ധതി ന്െലവക് 
ദ്നമാക്കുക. ജനകീ�മാസൂത്രണത്ിന്റെ രണ്ടമാഷം 
�ട്ത്ില് പടിപടി�മാ�ി മുദ്ന്നറുക�മാന്ണന്നക് 
വഥ്യക്മമാകുഷം.

2017-18 85.43%

2016-17 67.07%

2015-16 73.61%

2014-15 68.20%

2018-19 വര്ന്ത് പദ്ധതി പ്രവരത്നത്ില് 
2018 ഡിസഷംബര ആകുദ്്മാദ്ഴക്കുമുള്ള തദ്ദേശ

സ്മാപനതലഷം തിരിച്ചുള്ള ന്െലവക് തമാന്ഴ              
ന്ക്മാടുക്കുന്.

ദ്്മാക്ക് പഞ്മാ�ത്ക് 61.09%

ഗ്മാമപഞ്മാ�ത്ക് 58.59%

ജില്മാപഞ്മാ�ത്ക് 51.16%

മുനിസിപ്മാലിറ്ി 48.36%

ദ്കമാരപ്ദ്െ്ന 40.03%

വനര്ക്നൊഴ്ച്കള്
പദ്ധതിന്െലവിന്റെ കണക്കുകള് മമാത്രഷം 

പരിദ്ശമാധിച്ക് തദ്ദേശസ്വ�ഷംഭരണസ്മാപനങ്ങ
ളന്ട പ്രവരത്നഷം വില�ിരുത്തുന്നതക് ശരി�ന്ല്
ന്ന കമാഴക്ച്പ്മാടക് പലരുഷം പ്രകടിപ്ിക്മാറുണ്ടക്. ഇക്മാ
രഥ്യത്ിലഷം ഗുണപരമമാ� മമാറ്ങ്ങള് വരുത്ിന്കമാ
ണ്ടക് ദ്നട്ങ്ങള് ന്കമായ്മാനമാ�ി എന്നതമാണക് 
ദ്കരളത്ിന്ല പഞ്മാ�ത്തുകള് ന്തളി�ിക്കു
ന്നതക്. പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രവരത്നങ്ങള് 
സമ�ബന്ിതമമാക്ി�തക്  നിരവ്വഹണത്ിനക് 
കൂടുതല് സമ�ഷം ലഭിച്ചു എന്നതിനപ്പുെഷം ഗുണദ്മ
ന്മയഷം ന്മച്ന്പ്ടുത്തുന്നതിനമാ�ി എന്നതമാണനു
ഭവഷം. നിരവധി പഞ്മാ�ത്തുകള് നൂതനവഷം സമഗ്
വമമാ�ി ഒദ്ട്ന്െ പ്രവരത്നങ്ങള്ക്ക്  ദ്നതൃത്വഷം 
നല്കുന്ന്ണ്ടന്നതക് അഭിമമാനകരമമാണക്. ഈ ലക്
ത്ിന്ല പഞ്മാ�ത്ക് രമാജക് മമാസിക�ില് അവരില് 
െിലരുന്ട അനുഭവ കഥകള് വിവരിക്കുന്.

ആദിശങ്രന്റെ ജന്മഷംന്കമാണ്ടക് പരിപമാവന
മമാ� കമാലടി ദ്ലമാക ഭൂപടത്ില് ഇടഷംപിടിച്ിട്ടു
ണ്ടക്. എെണമാകുളഷം ജില്�ില് ആലവ തമാലൂക്ില് 
അങ്മമാലി ദ്്മാക്ക് പഞ്മാ�ത്ക് പരിധി�ില് 
വരുന്ന ഗ്മാമപഞ്മാ�ത്മാണക്. കമാലടി. പഞ്മാ
�ത്ക് ഏറ്വഷം പ്രമാധമാനഥ്യഷം ന്കമാടുത്ക് ശ്രദ്ധിക്
ണന്മന്നക് തീരുമമാനിച്തക്,  മമാലിനഥ്യ സഷംസ്കരണ 
ദ്മഖലതന്ന്ന�മാണക്. “ക്ീന കമാലടി, ഗ്ീന 
കമാലടി”, ന്െഡക് ബട്ണ് ദ്െമാദ്ബമാട്ിങ്ങക് സിസ്റഷം, 
2800 ഓളഷം കിണറുകളന്ട ശുെീകരണഷം, 
ഓടകളിന്ല മമാലിനഥ്യ പരിഹമാരത്ിനമാ�ി സ്വച്ക് 
ഐദ്കമാണികക്, ന്തരുവക് വിളക്ക് പരിപമാലന 
മമാതൃകമാ പദ്ധതി തുടങ്ങിവ�മാണക് പഞ്മാ�ത്ി
ന്റെ മമാതൃകമാ പദ്ധതികള്.

മലപ്പുെഷം ജില്�ിന്ല ന്പമാന്നമാനി തമാലൂക്ിന്ല 
നഗരസമമാനമമാ� അവസ്�ിദ്ലക്ക് കുതിച്ചു 
ന്കമാണ്ടിരിക്കുന്ന പഞ്മാ�ത്മാണക് മമാെദ്ഞ്രി 
ഗ്മാമപഞ്മാ�ത്ക്. പമാരിസ്ിതിക സഷംരക്ഷണവഷം 
കമാര്ിക ദ്മഖലന്� വീന്ണ്ടടുക്ലഷം, മമാലിനഥ്യ 
സഷംസ്ക്കരണവഷം ആദ്രമാഗഥ്യ ദ്മഖല�ില് ന്പമാതുജന 
ഇടന്പടലഷം സ്തീ ശമാക്ീകരണവഷം ഒന്നിച്ചു ദ്െര
ന്ള്ള സമഗ് പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിച്ക് നടപ്ിലമാ
ക്ി ന്കമാണ്ടിരിക്കുക�മാണക് ഈ പഞ്മാ�ത്ക്.

2018 19  വചാ ി  
പ ി  ി  

രചാ ി യ
ര വ ത് ി  

ി ചാ  രി ത് 
 ചാ ജി ി  

 വ ചാ  
ത്ി  



2019ന്ല സഷംസ്മാനതല പഞ്മാ�ത്ക് ദിനമാദ്�മാ് പരിപമാടിയന്ട ദ്ലമാദ്ഗമാ തദ്ദേശസ്വ�ഷംഭരണ വകുപ്ക് 
മന്ത്രി എ. സി. ന്മമായ്തീന പ്രകമാശനഷം ന്െയ്യുന്.
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പ്രകൃതിദ്�മാന്ടമാപ്ഷം വികസന മുദ്മാവമാകഥ്യ 
വമമാ�ി പ്രകൃതി സൗഹൃദ വികസനഗമാഥകള് 
തീരക്കുക�മാണക് വ�നമാടക് ജില്�ിന്ല സുല്ത്മാന 
ബദ്ത്രി തമാലൂക്ില് സുല്ത്മാന ബദ്ത്രി 
ദ്്മാക്ില് സ്ിതി ന്െയ്യുന്ന മീനങ്ങമാടി ഗ്മാമപ
ഞ്മാ�ത്ക്. സുസ്ിര വികസനഷം സമാധഥ്യമമാക്ി 
കൃ്ിയഷം പരിസ്ിതിയഷം സഷംരക്ഷിപ്ിച്ക് ഇന്തഥ്യ
�ിന്ല ആദഥ്യന്ത് കമാരബണ് നയൂട്രല് പഞ്മാ�
ത്മാണക് മീനങ്ങമാടി. ഭക്ഷഥ്യ സുരക്ഷ – ജീവസുരക്ഷ 
എന്നക് ആശ�വമമാ�ി കമാര്ിക ദ്മഖല�ിലഷം, 
സ്തീകളന്ട സമാ്ത്ിക – സമാമൂഹിക – 
സമാഷംസ്കമാരിക – ആദ്രമാഗഥ്യ പുദ്രമാഗതി ഉെപ്ക് വരു
ത്തുന്നതിനമാ�ി വിസക്ഡഷം എന്ന പദ്ധതി�ിലൂന്ട
യഷം അദ്നകഷം വനസഷംരക്ഷണ പദ്ധതികളിലൂന്ട
യഷം ജലസുരക്ഷമാ പദ്ധതി�ിലൂന്ടയഷം ആദ്രമാഗഥ്യ 
പരിപമാലനഷം , മമാലിനഥ്യ സഷംസ്ക്കരണഷം, വിദഥ്യമാഭഥ്യമാസ 
മികവക്, ഭവന ലഭഥ്യതന്�ല്മാഷം ഉെപ്മാക്മാന സഹമാ
�ിക്കുന്ന പദ്ധതികളിലൂന്ടയഷം വളരച്യന്ട 
പമാത�ില് മുദ്്മാട്ക് കുതിക്കുക�മാണക് ഈ പഞ്മാ
�ത്ക്. മീനങ്ങമാടി�ിന്ലയഷം പീലിദ്ക്മാടിന്റെയഷം 
മമാതൃകമാ പ്രവരത്നങ്ങള് 2018 ജൂകല ലക്ഷം 
പഞ്മാ�ത്ക് രമാജില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ിരുന്.

ദ്ദശീ� – സഷംസ്മാന – ജില്മാ തലങ്ങളില് 
മികച് പഞ്മാ�ത്ിനുള്ള അവമാരഡകള് ദ്നടി
ന്�ത്ി� ഒരു മമാതൃകമാ പഞ്മാ�ത്മാണക് ന്കമാല്ഷം 
ജില്�ിന്ല ന്നടു്ന ഗ്മാമപഞ്മാ�ത്ക്. ജല 
ദ്്മാതസ്സുകളന്ട  സഷംരക്ഷണത്ിനുഷം പുനര 
സൃഷ്ിക്കുഷം ദ്വണ്ടിയള്ള EDAM പദ്ധതി, 40 
വനിതമാ ന്തമാഴിലമാളികള്ക്ക്  സ്ിര വരുമമാനഷം 
നല്കുന്ന കുടുഷംബശ്രീ അപ്മാരല് പമാരക്ക്. ആദ്രമാഗഥ്യ 
ദ്മഖല�ില് കമാതലമാ� മമാറ്ങ്ങള് ന്കമാണ്ടുവരമാന 
കഴിഞ്ഞ സ്വമാന്തനഷം ന്മമാകബല് യൂണിറ്ക്, 
സഹജഷം തുടങ്ങി പദ്ധതികളഷം കമാലമാവസ് 
വഥ്യതി�മാനഷം, പരിസ്ിതി സഷംരക്ഷണഷം, കജവ
കവവിധഥ്യഷം എന്നിവയ്കക് പ്രധമാനഥ്യഷം നല്ിന്ക്മാണ്ടു
ള്ള അതിജീവനഷം – മി്ന, മി്ന 2030 എന്ന 

എെണമാകുളഷം ജില്�ിന്ല കണ�ന്നൂര 
തമാലൂക്ക് പരിധി�ില് വരുന്ന ഗ്മാമപഞ്മാ�ത്മാണക് 
മുളന്തുരുത്ി. ഹൃദ�സഷംബന്മമാ� ദ്രമാഗങ്ങള്ക്ക് 
അടിമന്പ്ട്ക് ജീവിക്കുന്നവരക്മായള്ള ‘ഹൃദ�മാദ്രമാ
ഗഥ്യഷം’,  ജലദ്്മാതസു കളന്ട സഷംരക്ഷണത്ിനക് 
ദ്വണ്ടിയള്ള ‘ന്തളിനീരക് ’ പദ്ധതി, ഡ�മാലിസീസക് 
വിദ്ധ�മമാകുന്ന ദ്രമാഗികള്ക്മായള്ള ‘അലിവക് ’, 
കുട്ികളന്ട ആദ്രമാഗഥ്യ സഷംരക്ഷണത്ിനമായള്ള 
‘സദക്ഗമ�’, ഹരിതദ്കരള പദ്ധതി, കമാര്ിക 
അഭിവൃദ്ധിക്ക് ദ്വണ്ടിയള്ള ‘പത്മാ�പ്പുര’, എന്റെ 
മരഷം എന്റെ ധനഷം, കമ പഞ്മാ�ത്ക് തുടങ്ങി�വ 
പഞ്മാ�ത്ിന്റെ നൂതന പദ്ധതികളില് ഉള്ന്പ്
ടുന്.

ദ്കമാഴിദ്ക്മാടക് ജില്�ിന്ല മലദ്�മാര ഗ്മാമ
ങ്ങളിന്ലമാന്നമാണക് കമാരദ്ശേരി. നഗരസഭദ്�മാടക് 
ദ്െരന്നക് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ അതിരിടുന്ന 
കമാരദ്ശേരി സുസ്ിര വികസനത്ിനക് മുനതൂക്ഷം 
നല്ി�ിട്ടുള്ള പദ്ധതികളമാണക് നടപ്ിലമാക്ി 
വരുന്നതക്. വിദ്ദശത്ക് നിന്നക് തിരിച്ചുവരുന്നവ
രുന്ട കുടുഷംബങ്ങള്ക്ക്  ദ്വണ്ടിയള്ള ‘സുസ്ിരഷം’ 
സ്വ�ഷം ന്തമാഴില് പദ്ധതി, കുടിന്വള്ള വിതരണ
ത്ിനമാ�ി സുജലഷം, സ്തീ ശമാക്ീകരണ പദ്ധതി
�മാ� ‘She Smile’, വദ്�മാജനങ്ങള്ക്മായള്ള 
വദ്�മാജന സൗഹൃദ പഞ്മാ�ത്ക് എന്നിവ 
പഞ്മാ�ത്ിന്റെ ശ്രദ്ദ്ധ�മമാ� പദ്ധതികളമാണക്.

കണ്ണൂര ജില്�ിന്ല കരണമാടക വനദ്മഖല
ദ്�മാടക് ദ്െരന്നക് കിടക്കുന്ന മലദ്�മാര പഞ്മാ�
ത്മാണക് ഉദ�ഗിരി. കുപ്ഷം പുഴ സഷംരക്ഷണ പ്ര
വരത്നങ്ങള്, മഹമാത്മാഗമാന്ി ദ്ദശീ� 
ഗ്മാമീണ ന്തമാഴിലെപ്ക് പദ്ധതി�ില് ഉള്ന്പ്ടു
ത്ി�ിട്ടുള്ള വൃക്ഷകതകള് വച്ചുപിടിപ്ിക്ല്, 
ഹരിത ദ്കരളഷം പദ്ധതിയമമാ�ി ബന്ന്പ്ട്ക് 
നടത്തുന്ന പഞ്മാ�ത്ിന്ല തുരുത്തു സഷംരക്ഷണഷം 
തുടങ്ങി�വ  വനദ്തമാതില് ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപ
റ്ി� പഞ്മാ�ത്ിന്റെ പ്രവരത്നങ്ങളില് 
ഉള്ന്പ്ടുന്.
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ിക ി ി  ി ക  ി ി ് 
2019 ജനുവരി 15 വന്ര (രൂപ ദ്കമാടി�ില്)

നഷം ജില് ബഡക്ജറ്ക് വിഹിതഷം ന്െലവക് ന്െലവക് %

1 ന്കമാല്ഷം 605.44 377.35 62.33

2 പമാലക്മാടക് 628.71 384.76 61.20

3 കണ്ണൂര 400.11 244.63 61.14

4 പത്നഷംതിട് 278.66 170.03 61.02

5 വ�നമാടക് 227.55 138.18 60.73

6 ഇടുക്ി 335.98 192.12 57.18

7 ആലപ്പുഴ 431.88 245.66 56.88

8 തിരുവനന്തപുരഷം 818.53 463.31 56.60

9 മലപ്പുെഷം 642.81 363.27 56.51

10 തൃശ്ശൂര 603.29 338.88 56.17

11 ദ്കമാട്�ഷം 371.51 208.23 56.05

12 കമാസരദ്ഗമാഡക് 253.39 141.74 55.94

13 ദ്കമാഴിദ്ക്മാടക് 524.49 289.93 55.28

14 എെണമാകുളഷം 599.60 326.52 54.46
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ദ്പ്രമാജക്ഷം പഞ്മാ�ത്ിന്റെ മികച് ദ്നട്ങ്ങന്ള 
ചൂണ്ടികമാണിക്കുന്.

തിരുവനന്തപുരഷം ജില്�ിന്ല വരക്ല 
ദ്്മാക്ില് ഉള്ന്പ്ടുന്ന പഞ്മാ�ത്മാണക് ന്െറു
ന്നിയൂര ഗ്മാമപഞ്മാ�ത്ക്. കമാര്ിക ദ്മഖലയന്ട 
ഉന്നമനത്ിനമായള്ള ‘സജീവനി പദ്ധതി’ 
ഭിന്നദ്ശ്ിയള്ളവരുന്ട ഉന്നമനത്ിനമായള്ള 
‘ബഡക്സക് െീഹമാബിലീദ്റ്്ന’ ന്സറെര, കുടുഷംബ
ശ്രീയന്ട ദ്നതൃത്വത്ില് പ്രവരത്ിക്കുന്ന 
ജനദ്സവനദ്കന്ദ്രഷം, ദ്കമാഫിദ്്മാപ്ക്, ക�ര ഡി 
കഫബെിഷംഗക് യൂണിറ്ക് തുടങ്ങി�വ പഞ്മാ�ത്ി
ന്റെ വിപ്ലവകരമമാ� മമാറ്ത്ിന്റെ ഉദമാഹരണങ്ങ
ളമാണക്.

കമാസരദ്കമാഡക് ജില്�ിന്ല പിലിദ്ക്മാടക് ഗ്മാ
മപഞ്മാ�ത്ിനക് നിരന്തരമമാ� പ്രവരത്ന 
ങ്ങളിലൂന്ട  സഷംസ്മാനന്ത് മികവറ് പഞ്മാ�ത്തു
കദ്ളമാന്ടമാപ്ഷം ഇടഷംപിടിക്മാന ഇതിനകഷം സമാധി
ച്ിട്ടുണ്ടക്. ഹരിതദ്കരളഷം ദ്നതൃത്വത്ിന്റെ  ഭമാഗമമാ�ി 
പുഞ്പ്മാടഷം ന്നല് കൃ്ി സഷംരഷംഭഷം, കപതൃകഷം, 
നമാട്ടുമമാവക് പദ്ധതി, കപതൃകഷം, ന്നല് വിത്ക് ഗ്മാമഷം, 
കജവതമാളഷം, കജവകവവിധഥ്യ പരിപമാല പദ്ധ
തികള്, കവദയുതി സഷംരക്ഷണത്ിനമായള്ള 
ഊരജ�മാനഷം തുടങ്ങി�വന്�ല്മാഷം ജനപങ്മാളി
ത്ദ്ത്മാന്ടയള്ള വികസന പ്രവരത്നങ്ങളന്ട 
ഉത്ദ്മമാദേമാഹരണങ്ങളമാണക്.

നനൊും മുവ്നൊട്്
വരുഷം വര്ങ്ങളിന്ല പ്രവരത്നങ്ങള് 

ഇനിയഷം ന്മച്ന്പ്ടുന്മന്ന സൂെനകളമാണക് 2019-20 
ന്ല വമാര്ികപദ്ധതി രൂപീകരണത്ിലൂന്ട 
വഥ്യക്മമാക്ന്പ്ടുന്നതക്.

മുന വര്ങ്ങളില് തദ്ദേശഭരണസ്മാപന
ങ്ങളന്ട പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്ി� എല്മാവര
്വഷം ന്സപ്ഷംബര, ഒദ്്മാബര വന്ര നീണ്ടു 
ദ്പമാ�ിരുന്. ദ്ശ്ിക്കുന്ന നമാലഞ്ക് മമാസമമാണക് 
നിരവ്വഹണത്ിനക് ലഭിച്ിരുന്നതക്. ഈ രീതി 
മമാറ്ി വര്മാരഷംഭത്ില് തന്ന്ന പദ്ധതി  നിരവ്വ
ഹണത്ിനുള്ള സമാഹെരഥ്യന്മമാരുക്മാനുള്ള ശ്രമഷം 
2016 അവസമാനഷം തന്ന്ന ആരഷംഭിച്ചു. അതിന്റെ 
ഫലമമാ�ി എല്മാ തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങളന്ട
യഷം 2017-18 ന്ല വമാര്ിക പദ്ധതി ജൂണ് 15 
നകഷം ജില്മാ ആസൂത്രണസമിതിക്ക് സമരപ്ിച്ചു. 
അതക് വഴി തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങള്ക്ക്  
പദ്ധതി നിരവ്വഹണത്ിനക് 10 മമാസദ്ത്മാളഷം 
ലഭിച്ചു. നടപ്ക് സമാ്ത്ിക വര്ഷം ഒരു പടി 
കൂടി കടന്നക് 1147 തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങളന്ട 
2018-19 വമാര്ിക പദ്ധതി മമാരച്ക് 31 നകഷം അഷംഗീ
കമാരത്ിനമാ�ി ജില്മാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് 
സമരപ്ിച്ക് െരിത്രഷം കുെിച്ചു. ഈ തദ്ദേശഭരണ
സ്മാപനങ്ങള് 2018 ഏപ്രില് ഒന്നക് മുതല് പദ്ധതി 

ത് രി ത്ി  
ചാ ത് ചാ  
ജ യചാ  
രി ത്ി   

ചാ ചാ  പചാ  
ിയചാത് ചാ ത്  

 ചാ ി  
ചാ യത്ി  

ിയി  ി ത് 
ചാ  ര 

യ ചാ  ിയചാത് 
യത്ചാ ത് ത് 

ചാ ി ത് ത്ത് 
പ യ ചാ ത്



് ിന്ി ി  ക ി 
 ന്

 ി   ക ്  (രൂപ ദ്കമാടി�ില്)

ക ക  

ക്മ
നഷം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്മാപനഷം

ബഡക്ജറ്ക്
വിഹിതഷം

ന്െലവക് ന്െലവക് %

1 ദ്കമാഴിദ്ക്മാടക് 118.62 56.88 47.95

2 എെണമാകുളഷം 113.57 512.76 45.58
ന്ിസി ലി ിക  

ക്മ
നഷം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്മാപനഷം

ജില് ബഡക്ജറ്ക്
വിഹിതഷം

ന്െലവക് ന്െലവക്%

1 മുക്ഷം ദ്കമാഴിദ്ക്മാടക് 4.99 3.36 67.33

2 തളിപെ്ക് കണ്ണൂര 9.37 6.30 67.24

3 വളമാദ്ഞ്രി മലപ്പുെഷം 3.79 2.52 66.49

ി  ക

ക്മ
നഷം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്മാപനഷം

ബഡക്ജറ്ക്
വിഹിതഷം

ന്െലവക് ന്െലവക്%

1 വ�നമാടക് 37.93 28.43 74.95

2 കണ്ണൂര 52.98 32.71 61.74

് ക  

ക്മ
നഷം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്മാപനഷം

ജില് ബഡക്ജറ്ക്
വിഹിതഷം

ന്െലവക് ന്െലവക് %

1 ഓച്ിെ ന്കമാല്ഷം 6.02 5.25 87.21

2 ന്പരു്ടപ്ക് മലപ്പുെഷം 3.55 3.07 86.48

3 തളിപെ് കണ്ണൂര 7.66 6.56 85.64

4 പമാനൂര കണ്ണൂര 2.77 2.37 85.56

5 കൂവപ്ടി എെണമാകുളഷം 5.45 4.52 82.94

ക  

ക്മ
നഷം.

തദ്ദേശഭരണ
സ്മാപനഷം

ജില് ബഡക്ജറ്ക്
വിഹിതഷം

ന്െലവക് ന്െലവക് %

1 കൂട്ിലങ്ങമാടി മലപ്പുെഷം 3.23 2.98 92.26

2 രമാമന്തളി കണ്ണൂര 2.63 2.42 92.02

3 കുറ്ിദ്ക്മാല് കമാസരദ്കമാടക് 4.24 3.81 89.86

4 ഇട്ിവ ന്കമാല്ഷം 4.87 4.30 88.30

5 കുണ്ടെ ന്കമാല്ഷം 2.03 1.77 87.19

6 ന്മമാദ്കരി കണ്ണൂര 1.52 1.30 85.53

7 പൂമഷംഗലഷം തൃശൂര 1.89 1.61 85.19

8 കിഴക്ദ്ഞ്രി പമാലക്മാടക് 5.80 4.93 85.00

9 എരമഷം കുറ്റൂര കണ്ണൂര 3.16 2.67 84.49
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നിരവ്വഹണഷം തുടങ്ങി.
അങ്ങന്ന എല്മാ വര്വഷം പദ്ധതി 

ആസൂത്രണഷം സമാ്ത്ിക വര്ഷം ആരഷംഭിക്കു
ന്നതിനക് മു്ക് നവഷംബര മമാസദ്ത്മാന്ട ആരഷംഭി
ക്കുകയഷം മമാരച് 31 നകഷം പദ്ധതി അഷംഗീകമാര 
നടപടി പൂരത്ി�മാക്ി ഏപ്രില് ഒന്നമാഷം 
തീ�തിദ്�മാന്ട പദ്ധതി നിരവ്വഹണഷം ആരഷംഭി
ക്കുക എന്ന പ്ലമാനിഷംഗക് സരക്ിളിദ്ലക്ക് എല്മാ 
തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങളഷം കടക്കുന്നതിനക് 
നമാന്ി കുെിച്ചു.

2019 ആദഥ്യഷം നടക്കുന്ന പമാരലന്മറെക് ന്തര
ന്ഞ്ഞടുപ്പുമമാ�ി ബന്ന്പ്ട്ക് ഉണ്ടമാകുന്ന തമാമസഷം 
മുന്നില് കണ്ടക് അടുത് വര്ന്ത് ആസൂത്രണ 
പ്രക്ി� പ്രദ്തഥ്യകമമാ�ി െിട്ന്പ്ടുത്തുന്നതിനക് 
സരക്മാര നടപടി ആരഷംഭിച്ചു. ഇതിനുസരിച്ക് 
എല്മാ തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങളഷം ഈ വര്ഷം 
ഡിസഷംബര 31 നകഷം  2019-2020 ന്ല വമാര്ിക 
പദ്ധതി ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമരപ്ിക്ണഷം 
എന്നക് സരക്മാര നിരദ്ദേശഷം നല്ി. ഇതിനക് ദ്വണ്ട 
മുന്ന്നമാരുക്ഷം നടത്ി വഥ്യക്മമാ� ഉത്രവകള് 
പുെന്പ്ടുവിച്ക് ആവശഥ്യമമാ� പരിശീലനവഷം 
നടത്ി. മു്ക് സരക്മാര നിരദ്ദേശിച്തക് ദ്പമാന്ല 
2018-19 ന്ല ബഡക്ജറ്ക് വിഹിതഷം 2019-20 ലഷം 
ലഭിക്കുഷം എന്ന രീതി�ിലമാണക് അടുത് 
വര്ന്ത് വമാര്ിക പദ്ധതി തയ്മാെമാക്ി�ി
രിക്കുന്നതക്.

2018-19 ന്ല വമാര്ിക പദ്ധതിയന്ട നിര
വ്വഹണ പുദ്രമാഗതി തദ്ദേശസ്വ�ഷംഭരണവകുപ്ക് 
മന്ത്രി  എ.സി.ന്മമായ്തീന ദ്നരിട്ക് തന്ന്ന എല്മാ 
ജില്കളിലഷം പ്രദ്തഥ്യക അവദ്ലമാകനഷം നടത്ി. 
ഇദ്തമാന്ടമാപ്ഷം 2019-20 ന്ല പദ്ധതി ആസൂത്രണ 
നടപടി പുദ്രമാഗതിയഷം വില�ിരുത്ി. ഇതിന്റെ
ന്�മാന്ക് ഫലമമാ�ി ഡിസഷംബര 31 നകഷം 1181 
തദ്ദേശഭരണസ്മാപനങ്ങള് 2019-20 ന്ല 
വമാര്ിക പദ്ധതി ജില്മാ ആസൂത്രണസമിതിക്ക് 
സമരപ്ിച്ചു. ഇനിയഷം 19 തദ്ദേശഭരണസ്മാപന
ങ്ങള് മമാത്രമമാണക് വമാര്ിക പദ്ധതി സമരപ്ി
ക്മാനുള്ളതക് .  ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ക്  ദ്പമാലള്ള 
സമാദ്ങ്തിക കമാരണങ്ങളമാലമാണക് ഇവരക്ക് 
പദ്ധതി സമരപ്ിക്മാന കഴി�മാത്തക്. കമാരഥ്യ
ങ്ങന്ള മുനകൂട്ി കണ്ടുന്കമാണ്ടുള്ള കൃതഥ്യത�മാരന്ന 
ആസൂത്രണത്ിലൂന്ട�മാണക് ഇതക് സമാധഥ്യമമാ�തക്. 
ഇതക് െരിത്രത്ില് ആദഥ്യമമാന്ണന്നക് മമാത്രമല് 
ജനകീ�മാസൂത്രണ െരിത്രത്ില് സ്വപ്ഷം 
കമാണമാന ദ്പമാലഷം കഴി�മാത്തമാണക്. ഈ നൂറ്മാ
ണ്ടിന്ല മഹമാ പ്രള�ത്ിന്റെ ന്കടുതി�ില് നിന്ക് 
പൂരണ്ണമമായഷം കര ക�െമാന കഴി�മാത് സമ�
ത്മാണക് ഇതക് സമാധിച്ന്തന്നക് എടുത്ക് പെദ്�
ണ്ടതമാണക്.                                               1

(ദ്ലഖകന കില ഡ�െ്െമാണക്  -9446521312)



 

ആദിശങ്രന്റെ ജന്മഷംന്കമാണ്ടക് പരിപമാവനമമാ� 
കമാലടി ദ്ലമാക ടൂെിസഷംഭൂപടത്ില് ഇടഷംപി

ടിച്ിട്ടുള്ള സ്ലമമാണക്. ന്പരി�മാെിന്റെ തീരന്ത് 
പ്രകൃതിരമണീ�മമാ� ഇവിന്ട എല്മാ ജമാതിമത 
വിഭമാഗങ്ങളഷം ഏദ്കമാദര സദ്ഹമാദരങ്ങന്ളദ്പ്മാന്ല 
അധിവസിക്കുന്. എന്നമാല് ആ�ിരക്ണക്ിനക് 
തീരത്മാടകരുഷം സന്രശകരുഷം പ്രതിവര്ഷം വന്
ദ്പമാകുന്ന കമാലടിക്ക് ആ പ്രമാധമാനഥ്യദ്ത്മാന്ട ഏന്െ 

മാലിന സംസത് ര ത്ിനത് 
കാലെി  മാതൃക

അഡ്വ. ടക. തുളസി െീച്ര്

മുദ്ന്നെമാന സമാധിച്ിരുന്നില്. ആദിശങ്രനക് ജന്മ 
ന്കമാടുത് ശഷംദ്ഗരി മഠവഷം കുളിക്മാനിെങ്ങി�ദ്പ്മാള് 
അദ്ദേഹന്ത് മുതലപിടിച് മുതലക്ടവഷം  ശ്രീരമാ
മകൃഷ്ണന്റെ ആശ്രമവഷം  ആദിശങ്രന്റെ നമാമദ്ധ�
ത്ിലളള സഷംസ്കൃത യൂണിദ്വഴക് സിറ്ിയഷം കലമാല�
ങ്ങളഷം കമാലടിന്� കൂടുതല് പ്രസിദ്ധമമാക്കുന് 
ന്ണ്ടങ്ിലഷം ഇദ്പ്മാഴഷം പുദ്രമാഗതി കമാത്തുകിടക്കുന്ന 
ഒരു ടൂെിസ്റക് ദ്കന്ദ്രമമാണിവിടഷം. 

വ ര വ യി  
ി ചായി ചാര  

ചാ   
വി യ ചായി ി  

ചാ ി ത് ര  
ി ചാ   

ചാ ി   ചാ ി  
 ചാജ ത് 

ത്ത് ര  
ചാ ി യചാ  

ചാ പചായി
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 ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അധികചാ
രത്ിൽ വരുമ്ചാൾ ഏറ്റവും കൂടുതലചായി അലട്ി
യിരുന്നതും വികസന പ്രശത് നങ്ങൾ തന്ന്നയചാണത്. 
അമതചാന്�ചാപ്ും ജനത്ിരമകേറിയ സ്ഥലമചായ
തിനചാൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന മചാലിന്ും പഞ്ചായ
ത്ിന്ന വല്ചാത് പ്രതിസന്ിയിലചാകേിയിരുന്നു. 
പരിപചാവനമചായി വിശുദ്ിമയചാന്� സൂക്ിമകേണ്ട 
ക ചാ ല � ി  പ ട് ണ ും ,  വ ല ി ന് ചെ റ ി യ ന് പ് ട് 
പ്ചാസ്റികേത്-ജജവമചാലിന്ങ്ങളചാൽ വൃത്ിഹീ
നമചായിരുന്നു. കചാല�ി പഞ്ചായത്ിന്റെ ഉ�മസ്ഥ
തയിലുള്ള പട്ണമത്ചാടു മേർന്നുകി�ക്കുന്ന 55 
ന്സറെത് ഭൂമി 20 വർഷമചായി മചാലിന്ും കുമിഞ്ഞു
കൂ�ി ഒരു മവസ്റത് ഡുംബിങ്ങത് യചാഡത് മപചാന്ലയചാ
യിരുന്നു. മഴയചാകുമ്ചാൾ കവിന്്ചാഴുകുന്ന 
കചാനകളും ഡുംബിങ്ങത് യചാഡിന്ല മചാലിന്വ
മചായി പുറമത്ക്കു വരുന്ന ന്വള്ളവും മരചാഗങ്ങൾ 
പ�രുന്നതിനും ഇ�യചാകേിയിരുന്നു. ഈ ഘട്
ത്ിൽ ഭരണസമിതി ഏറ്റവും പ്രചാധചാന്ും 
ന്കചാടുത്ത് ശ്രദ്ികേണന്മന്നത് തീരുമചാനിചെതത് 
മചാലിന്സുംസത് കേരണ മമഖലതന്ന്നയചാണത്. 
പന്ക് വളന്ര മവഗതയിൽ ലളിതമചായി 
ജകകചാര്ും ന്േയ്ചാവന്ന ഒരു വിഷയമചായിരു
ന്നില് മചാലിന്സുംസത് കേരണും. എന്നിരുന്നചാലുും 
'ക്ീൻ കചാല�ി, ഗ്ീൻ കചാല�ി' എന്ന മപ്രചാജക്ത് 
ഏന്റ്റടുത്ത് ജധര്സമമതും ഇച്ചാശക്ിമയചാന്� 
മുമന്നചാട്ടുമപചായി.

 2016-17 പദ്തിവർഷും ജജവ മചാലിന്
സുംസത് കരണും ഉറവി�ങ്ങളിൽ തന്ന്ന എന്ന 
ആശയും ഏന്റ്റടുത്ത് പ്രതിജ്ചാബദ്മചായ പ്ര
വർത്നും ആരുംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭചാഗമചായി 
ഒമട്ന്റ പ്രവർത്നങ്ങൾ സമഗ്വും സുംമയചാജി
തവമചായി ന�പ്ിലചാക്കുന്നതിനത് പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതി പ്രമത്കും ശ്രദ്ിചെിരുന്നു. 
4 മസചാമഷ്ചാ എകേമണചാമികത് ഫൗമണ്ടഷന്റെ 

സഹചായത്ചാൽ ആ വർഷും തന്ന്ന 1000 
വീടുകളിൽ 'ബമയചാ ജഡജസ്റീവത് മപചാട്ത്' 
വിതരണും ന്േയ്തു. എറണചാകുളും ജില്യിൽ 
ആദ്മചായിട്ചാണത് ഇത്രത്ിൽ ബമയചാ 
ജഡജസ്റീവത് മപചാട്ത് വിതരണും ന്േയ്യുന്നതത്.

4 ബമയചാ ജഡജസ്റീവത് മപചാട്ത് വിതരണും 
ന്േയ്തമതചാന്�ചാപ്ും തന്ന്ന കുറച്ചുകൂ�ി 
ന്േലമവറിയ ബമയചാഗ്ചാസത് പ്ചാന്റുകൾ 
ഏന്റ്റടുകേചാൻ കഴിയുന്ന എല്ചാ വീട്ിലുും ഈ 
പദ്തിയുന്� ഗുണും ലഭിക്കുന്നതിനചായി 
ലിസ്റത് ന്േയ്തത് സബത് സിഡി ഇനത്ിൽ 
ബമയചാഗ്ചാസത് പ്ചാന്റുകൾ അനവദിച്ചു. ഈ 
രണ്ടത് പദ്തികളും ഇമപ്ചാഴുും ത�രുന്നു. 

4 1880 ഓളും വീടുകളിൽ ന്തചാഴിലുറപ്ത് ന്തചാഴി
ലചാളികളന്� സഹചായത്ചാൽ കമ്ചാസ്റത് 
പിറ്റുകൾ നിർമ്ിചെത് നൽകിയതും സമ്പൂർണ്ണ 

ശുേിത്വ കർമ്പരിപചാ�ിയുന്� ഭചാഗമചായി
ട്ചാണത്. 

4 ബമയചാഗ്ചാസത് പ്ചാറെത്, ബമയചാജഡജസ്റീവത് 
മപചാട്ത്, കമ്ചാസ്റത് കിറ്റത് എന്നിവയിലൂന്� രൂപ
ന്പ്ടുന്ന കമ്ചാസ്റത് ഉപമയചാഗിചെത് കൃഷി വകു
പ്ിന്റെയുും പഞ്ചായത്ിന്റെയുും മനതൃത്വ
ത്ിൽ സുംമയചാജിത ജജവ പചെകേറി കൃഷി 
ന�പ്ിലചാകേി. 
ഇത്രത്ിൽ ജജവ പരിപചാലന ഉപചാധി 

നൽകൽ മചാത്രമല് അതിൽ നിന്നുും ഉതത്പചാദിപ്ി
കേന്പ്ടുന്ന വളന്ത് കൃഷികേചായി ഉപമയചാഗി
കേചാൻ കഴിയുന്നതരത്ിൽ സമഗ് പരിപചാ�ിയചാണത് 
ഏന്റ്റടുത്ത് ന�പ്ിലചാകേിയതത്.

MRF സെന്ററിന് തുടക്കം 
ഡുംബിങ്ങത് യചാഡിലുും വഴിവകേിലുും വർഷങ്ങ

ളചായി കുമിഞ്ഞുകൂ�ിയ മചാലിന്ും ശുേിത്വമിഷന്റെ 
സഹചായത്ചാൽ പ്രമത്ക മപ്രചാജക്റത് തയ്ചാറചാകേി 
മശഖരിചെത് തരുംതിരിക്കുന്നതിനത് MRF ന്സറെറിനത് 
ത�കേും കുറിച്ചു. ഇതിൽ പ്ചാസ്റികേത്, മഹചാട്ൽ 
മവസ്റ്റുകൾ, മൃഗങ്ങളന്� മവസ്റ്റുകൾ ത�ങ്ങിയവ 
വർഷങ്ങളചായി നിമക്പിചെത് വലിയ കുന്നചായി 
കി�ക്കുകയചായിരുന്നു. കുടുുംബശ്രീ സമഹചാദരിമചാ
രിൽ നിന്നുും 25 മപര�ങ്ങുന്ന ഹരിത കർമ്മസന 
രൂപീകരിചെത് ഈ തരുംതിരികേൽ പ്രക്ിയ 
സുഗമമചായി ഇന്നുും ന�ക്കുന്നു. അങ്ങന്ന 20 
വർഷമചായി കുന്നുകൂ�ി കി�ന്നിരുന്ന മചാലിന്ും 
സുംസത് കേരിചെത് നീകേുംന്േയ്ചാൻ സചാധിചെതത് ഏന്റ 
അഭിമചാനകരമചാണത്. 

സറഡ് ബട്ടൺ ററോറബോട്ടിക്് െിസ്റകം
 വഴിവക്കുകളിൽ നിന്നത് മചാലിന്ും മശഖരി

ക്കുന്ന മുറയ്ക്കുതന്ന്ന വീണ്ും മചാലിന്ും വന്നുമേരുക 
സ്ഥിരമചായി .  ഇവ പരിഹരികേണന്മന്ന 
േിന്തയചായി പിന്നീ�.ത് ആ ആമലചാേനയചാണത് 
'ന്റഡത് ബട്ൺ' മറചാമബചാട്ികേത് സിസ്റത്ിമലകേത് 
ഞങ്ങന്ള എത്ിചെതത്. ഏഷ്യിൽ തന്ന്ന 
ആദ്ന്ത് നൂതന സുംരുംഭമചാണത് കചാല�ി പഞ്ചാ
യത്ിൽ മന്തി മഡചാ. ന്ക.�ി ജലീൽ ഉദത്ഘചാ�നും 
ന്േയ്ത മൂന്നത് ന്റഡത് ബട്ൺ അമലർട്ടുകൾ. ഇതത് 
മറചാമബചാട്ിന്റെ രൂപത്ിലുളളതചാണത്. ഇതിൽ 
തന്ന്ന ഒരു ഡിസത് ന്പ് മബചാർഡുമുണ്ടത്. ഈ 
ഡിസത് ന്പ് മബചാർഡിൽ പരസ്ും സ്വീകരിചെത് 
പഞ്ചായത്ിനത് വരുമചാനും കന്ണ്ടത്ചാനും 
കഴിയുന്നു എന്നതചാണത് മന്റ്റചാരു പ്രമത്കത. ഈ 
സുംവിധചാനന്ത് മപചാലീസിന്റെ കൺമരേചാൾ 
റൂമുമചായി ബന്ിപ്ിചെിട്ടുണ്ടത്. ന്റഡത് ബട്ൺ 
മറചാമബചാട്ികത് ന്മഷീൻ വചെിട്ടുളള പ്രമദശത്ത് 
ഏന്തങ്ിലുും തരത്ിലുളള അതിക്മും ന�ക്കു
കമയചാ, മചാലിന്നിമക്പും ന�ക്കുകമയചാ 
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ന്േയ്തചാൽ ഏന്തചാരു വ്ക്ിക്കുും മറചാമബചാട്ിൽ 
വചെിട്ടുളള ന്റഡത് ബട്ണിൽ അമർത്ചാും. അതവഴി 
സുംസചാരിക്കുന്നതിനള്ള സുംവിധചാനവും ഉണ്ടത്. 
ഇതത് ആ നിമിഷും മപചാലീസത് കൺമരേചാൾ റൂമിൽ 
ലഭിക്കുകയുും ന്തചാട്ടുത്ത് എവിന്�യചാമണചാ 
മപചാലീസത് ഉളളതത് അവരുന്� മസവനും ലഭിക്കു
കയുും ന്േയ്യുും.

മോലിന്യ റേഖരണവകം െകംെ ്ക്രണവകം 
ന്റഡത്ബട്ന്റെ ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരും

ഭിചെതിന്ന ത�ർന്നത് മചാലിന്ും വഴിയിൽ വലിന്ചെ
റിയുന്നതിനത് കുറവണ്ടചാന്യങ്ിലുും പൂർണമചായുും 
അവസചാനിചെിരുന്നില്. ആയതിനചാൽ വീടുകൾ, 
ക�കൾ, സ്ഥചാപനങ്ങൾ എന്നിവി�ങ്ങളിൽ നിന്നുും 
പ്രമത്ക മപ്രചാജക്ത് വചെത് ഹരിത കർമ്മസനക
ളന്� സഹചായമത്ചാന്� പ്ചാസ്റികേത് ഇതര മചാലിന് 
മശഖരണവും സുംസത് കേരണവും അങ്മചാലി 
മ്ചാകേത് പഞ്ചായത്ിന്റെയുും പ്ചാനറ്റത് എർത്ത് 
എന്ന സന്നദ്സുംഘ�നയുന്�യുും സഹചായ
മത്ചാന്� ആരുംഭിച്ചു. കഴി് ഒന്നരവർഷമചായി 
ഈ പ്രവർത്നും ത�രുന്നു.

മശഖരികേന്പ്ടുന്ന മചാലിന്ും സുംസത് കേരിക്കു
ന്നതിൽ -പ്രമത്കിചെത് പ്ചാസ്റികേത്, ഇ-മവസ്റത് ത�
ങ്ങിയവ- പ്രതിസന്ിയുണ്ടത്. ഇതിനത് ക്ീൻ മകരള 
മിഷൻ, ഹരിതമകരളും മിഷൻ, ശുേിത്വമിഷൻ 
എന്നിവരുന്� മസവനും കചാല�ി പഞ്ചായത്ിനത് 
കൂടുതലചായി ലഭിമകേണ്ടതണ്ടത്. കചാല�ി ശബരിമ
ലയുന്� ഇ�ത്ചാവളമചായതിനചാൽ സീസണിൽ 
ധചാരചാളും അയ്പ്ഭക്ർ വരുകയുും വിശ്രമിക്കുകയുും 
ന്േയ്യുന്നതിനചാൽ ഉണ്ടചാകുന്ന മചാലിന് പ്രശത് ന
ങ്ങൾ ന്േറുതല്. ഇതത് പരിഹരിക്കുന്നതിനത് മവണ്ട 
ശ്രമങ്ങൾ അപ്മപ്ചാൾ തന്ന്ന പഞ്ചായത്ിന്റെ 
മനതൃത്വത്ിൽ ന�ന്നുവരുന്നു.

റബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മചാലിന് പരിപചാലനത്ിനത് എന്ന്തചാന്കേ 

മചാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിചെചാലുും ആളകളന്� മമനചാഭചാ
വത്ിൽ കചാര്മചായ മചാറ്റും വരുത്ചാന്ത ഇന്തചാന്നുും 
പ്രചാവർത്ികമചാവകയില് എന്ന തിരിചെറിവിന്റെ 
അ�ിസ്ഥചാനത്ിൽ േില പ്രവർത്നങ്ങൾ ന്േയ്തു
വരുന്നു. മചാലിന് മശഖരണും, സുംസത് കേരണും 
എന്നിവ സുംബന്ിചെ അവമബചാധും നചാട്ിന്ല 
ജനങ്ങൾകേത് നിരന്തരമചായി നൽകുന്നതിനത് 
ശുേിത്വ മബചാധനയജ് സമിതിയുന്� മനതൃത്വ
ത്ിൽ ഒമട്ന്റ ക്ചാസ്സുകൾ നൽകുന്നു. നിരന്തരും 
ജനങ്ങളമചായി ബന്ന്പ്�ചാൻ ഇതത് പര്ചാപ്തമല് 
എന്നത് മനസ്ിലചാകേിയചാണത് എന്തുന്കചാണ്ടത് പ്രധചാ
നന്പ്ട് മകന്ദ്രങ്ങളിൽ LED വചാർത്ചാ 
മബചാർഡുകൾ സ്ഥചാപിച്ചു കൂ�ചാ എന്ന ആമലചാേ
നയിമലകേത് നീങ്ങിയതത്. ഇതിന്റെ ഭചാഗമചായി, 

നിരവധി േർചെകൾകേത് മശഷും കളമമശേരിയി
ലുളള ഒരു സ്റചാർട്പ്ത് ക്നിയചായ മസചാഗത് ഐ.�ി. 
ന്സചാലയൂഷന്റെ സഹചായത്ചാൽ പ്രധചാനന്പ്ട് 
മൂന്നത് മകന്ദ്രങ്ങളിൽ LED വചാർത്ചാമബചാർഡുകൾ 
സ്ഥചാപിച്ചു. അതിലൂന്� പഞ്ചായത്ിന്റെ 
ജദനുംദിന പ്രവർത്നങ്ങൾമപചാലുും സചാധചാര
ണകേചാരിൽ എത്ികേചാൻ സചാധ്മചായി. പ്രളയ
കചാലഘട്ത്ിൽ ഇതത് ഏന്റ സഹചായകരമചായി
രുന്നു. ഗ്ചാമസഭചാവചാർത്, കമ്റ്റികൾ സുംബ
ന്ിചെ വചാർത്, ശുേിത്വ പരിപചാലനവമചായി 
ബന്ന്പ്ട് അറിയിപ്പുകൾ ത�ങ്ങി ജദനുംദിന 
പ്രവർത്നത്ിന്റെ ഭചാഗമചായി ജനങ്ങൾ 
അറിമയണ്ട എല്ചാ വിവരവും അപ്മപ്ചാൾ 
യഥചാസമയും എത്ികേചാൻ ഇതത് ഏന്റ സഹചാ
യകമചായി.

കിണർ സവള്കം ശുചിയോക്ൽ
 മചാലിന് സുംസത് കേരണവും ആമരചാഗ്മമഖ

ലയുമചായി ഏറ്റവും അടുത് ബന്മുണ്ടത്. പ്രമത്ക 
പദ്തിയിലൂന്� 2800 ഓളും സചാധരണകേചാരുന്� 
കിണറുകൾ ന്വള്ളും വറ്റിചെത് വൃത്ിയചാകേി, ആ 
കിണറുകളിന്ല ന്വള്ളത്ിന്റെ സചാ്ിൾ എടുത്ത് 
ന്പചാലയൂഷൻ കൺമരേചാൾ മബചാർഡിന്റെ സഹചാ
യത്ചാൽ പരിമശചാധിചെത് റിസൾട്ത് നൽകുന്ന 
പദ്തി ഇന്ത്യിൽ തന്ന്ന ആദ്മചായിട്ചാണത് ഒരു 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് ഏന്റ്റടുത്ത് ന�പ്ിലചാകേിയതത്. 
8 ലക്മത്ചാളും രൂപ ന്േലവത് വരുന്ന പദ്തി
യചാണത് ഇതിനചായി തയ്ചാറചാകേിയതത്. 24 മമചാട്
റുകൾ വചാ�കയത് ന്കേടുത്ത് സന്നദ്പ്രവർത്ക
രുന്� സഹചായമത്ചാന്�യചാണത് ഈ പ്രവർത്നും 
പൂർത്ിയചാകേിയതത്. 

െ്വച്് ഐറക്ോണിക്് പദ്ധതി
 കചാല�ി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിന്ല സിറ്റിയിലുള്ള 

എല്ചാ ഓ�കളും മചാലിന്ും നിറഞ്ഞുും മറചാഡിന്റെ 
വന്കേചാന്കേ ന്പചാട്ിന്പ്ചാളിഞ്ഞുും വൃത്ിഹീനമചാ
യിരുന്നു. ഈ പ്രശത് നും പരിഹരിചെത് കചാല�ിന്യ 
മമനചാഹരമചായ ഒരു സിറ്റിയചാകേി മചാറ്റുന്നതിനത് 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ന�ത്ിയ ശ്രമത്ി
ന്റെ ഭചാഗമചായി 'സ്വച്ത് ഐമകേചാണികേത് പരിപചാ
�ി'യിമലകേത് മകന്ദ്ര സർകേചാർ കചാല�ി പഞ്ചായ
ത്ിന്നയുും ന്തരന്്ടുത്തു. ഇതിനചായി ഇന്ത്
യിൽ തന്ന്ന ന്തരന്്ടുകേന്പ്ട് ഒമര ഒരു 
പഞ്ചായത്ചാണത് കചാല�ി. സ്വച്ത് ഐമകേചാണി
കേിന്റെ ഭചാഗമചായി BPCL ന്ന പങ്ചാളിയചാകേി 
കചാന ശുദ്ീകരിചെത് ശചാസ്തീയ സുംവിധചാനങ്ങൾ 
ഒരുകേി പുതകേിപ്ണി ന�ന്നുന്കചാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

കചാല�ി ഒരു വ്വസചായ വചാണിജ് മകന്ദ്ര
മചാണത്. മസചാർട്കത് സത് ജറസത് മില്ലുകളന്� തറവചാ�ത് 
എന്നചാണത് കചാല�ി അറിയന്പ്ടുന്നതത്. വ്ചാപചാര 

ി ചായി യി  
 ര

 ര  പഞ്ചായ
ത്ചാ ത് ചാ ി  ത് 

ചാ ി ി  
ചാ ചായി   
പ ചാ ിയചാ ി ചാ  

രി ത് ചാ യ 
വി ചാ  ി 

ി ി 
ചാ ിരി  
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വ്വസചായ സ്ഥചാപനങ്ങളിന്ല മചാലിന്ങ്ങൾ 
പലമപ്ചാഴുും കചാനകളിമലകേചാണത് ഒഴുകേിന്കേചാ
ണ്ടിരിക്കുന്നതത്. അതത് ത�്ത് കചാനകളന്� പ്ര
വർത്നും ശചാസ്തീയ രീതിയിലചാകേി മചാറ്റുമ്ചാൾ 
ഈ മലിനജലും സുംസ്കരിക്കുക എന്നതത് പഞ്ചാ
യത്ിന്റെ ഉത്രവചാദിത്മചായി മചാറുന്നു. 
കചാനകൾ അവസചാനിക്കുന്ന ഭചാഗത്ത് ഒരു 
സീമവജത് രേീറ്റത് ന്മറെത് പ്ചാറെിന്റെ പദ്തി കചാല�ികേത് 
അനവദനീയമചായിട്ടുണ്ടത്. കചാനകളന്� പണി 
തീരുന്ന മുറയ്കത് മലിനജലും സുംസത് കേരികേചാൻ 
സീമവജത് രേീറ്റത് ന്മറെത് വയ്ക്കുന്ന ഒരുപമക് ആദ് 
പഞ്ചായത്ചായിരിക്കുും കചാല�ി.

ഊർജ്ജ പരിപോലനകം 
മകരളത്ിൽ ആദ്മചായി ന്തരുവത് വിളകേത് 

പരിപചാലനത്ിനത് കചാല�ി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 
പുതിയ മചാതൃക സൃഷ്ിചെിരിക്കുന്നു. ന്തരുവത് വിള
ക്കുകൾ കത്ിക്കുന്നതത് വഴി ഉണ്ടചാകുന്ന കനത് 
ഊർജ്ജ നഷ്ും കുറയ്ക്കുന്നതിനത് എന്തത് വഴി എന്നത് 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി ആമലചാേിക്കുന്ന 
സന്ദർഭത്ിലചാണത് എനർജി മചാമനജത് ന്മറെത് 
ന്സല്ിന്റെ നിർമദേശ പ്രകചാരും എല്ചാ ന്തരുവത് 
വിളക്കുകളും LEDമലകേത് മചാറചാൻ തീരുമചാനിചെതത്. 

മലഖിക 
കചാല�ി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡറെചാണത്.
9496045732, 9447605138

എന്നചാൽ ഇത്രയുും ന്തരുവത് വിളക്കുകൾ ഒറ്റയ�ികേത് 
LEDയിമലകേത് മചാറ്റചാൻ മവണ്ട സചാ്ത്ിക 
മശഷി പഞ്ചായത്ിനത് ഇല്ചായിരുന്നു. ഈ സചാഹ
േര്ത്ിൽ ഇതിൽ സഹചായികേചാനചായി മുമന്നചാട്ത് 
വന്ന ഒരു ക്നിയുമചായി ധചാരണയുണ്ടചാകേി- ഒരു 
വർഷും നിലവിൽ അ�ച്ചുന്കചാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ടി
സിറ്റി ബിൽ തകമയകേചാൾ LEDയിമലകേത് 
മചാറുമ്ചാൾ എത്ര ലചാഭും വരുമമചാ ആ ലചാഭത്ിന്റെ 
ഒരു നിശ്ിത വിഹിതും ഈ ക്നികേത് ഗഡുകേ
ളചായി അ�ച്ചുന്കചാടുത്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് ഒരു രൂപ 
മപചാലുും മു�കേചാന്ത മുഴുവൻ വർക്കുും പ്രസ്തുത 
ക്നി തന്ന്ന പൂർത്ിയചാകേചാും എന്നത് എഗ്ിന്മ
റെത് മുമഖന സമ്തിച്ചു.

ഇതിന്റെ അ�ിസ്ഥചാനത്ിൽ എനർജി മചാമന
ജത് ന്മറെത് ന്സല്ിന്റെ മനതൃത്വത്ിൽ പഞ്ചായ
ത്ിന്ല ന്തരുവ വിളക്കുകളന്� എനർജി ആഡിറ്റത് 
ന�ത്ി, ഇവരുന്� സചാമങ്തിക സഹചായമത്ചാന്� 
ക്നിയുമചായി എഗ്ിന്മറെത് വചെത് പണി ന�ന്നുവ
രുന്നു. പഞ്ചായത്ിനത് യചാന്തചാരുവിധ അധിക 
ബചാധ്തയുമില്ചാന്ത ഈ പ്രവർത്നും വിജയ
കരമചായി ന്േയ്ചാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതത് മറ്റത് തമദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്ഥചാപനങ്ങൾക്കുും തികച്ചുും 
മചാതൃകചാപരും തന്ന്ന.                                    1

ര ത്ി  
ചായി വത് 

വി ത് പരിപചാ
ത്ി ത് ചാ ി 

ചാ പഞ്ചായത്ത് 
ിയ ചാ  
ി ിരി
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കണ്ണൂർ ജില്യിൽ കർണചാ�ക വനമത്ചാടു മേർ
ന്നുകി�ക്കുന്ന ഒരു മലമയചാര പഞ്ചായത്ചാണത് 

ഉദയഗിരി. മലമയചാരപ്രമദശമചായതന്കചാണ്തന്ന്ന 
പ്രധചാനമചായുും കചാർഷിക മമഖലന്യ ആശ്രയി
ചെിട്ടുള്ള ഒരു ജനജീവിതമചാണത് ഇവിന്�യുള്ളതത്. 
പശ്ിമഘട്ത്ിന്റെ ഭചാഗമചായതന്കചാണ്ടത്  ജജവ
ജവവിദ്്ത്ചാൽ സമൃദ്മചാണത് ഈ പ്രമദശും.

കണ്ണൂർ ജില്യിന്ല പ്രസിദ്മചായ കുപ്ും 
പുഴയുന്� ഉദത്ഭവും ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്ിന്റെ 
ഒരു അതിർത്ിയചായ കർണചാ�ക വനത്ിൽ 
നിന്നുമചാണത്. പഞ്ചായത്ിന്റെ മദ്്ത്ിലൂന്� 
ഒഴുകുന്ന പുഴ ഇവി�ന്ത് കർഷകന്ര ന്തന്ല്ചാന്നു
മല് സഹചായിക്കുന്നതത്. 

ന്േറുതും വലുതമചായ പമത്ചാളും  തരുത്തുകൾ 
പുഴയിൽ ഉണ്ടത്. ഇവയിൽ പലതും മചാലിന്ും 
നിറഞ്ഞുും സ്വകചാര്വ്ക്ികൾ അനധികൃതമചായി 
ജകവശന്പ്ടുത്ിവച്ചുും കന്നുകചാലികന്ള മമയ്ക്കു
ന്നതിനും ആണത് ഉപമയചാഗിചെിരുന്നതത്.

കിലയുന്� മനതൃത്വത്ിൽ കുപ്ും പുഴ 
സുംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾകേത് ത�കേും കുറിചെതത് 
ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്ിൽ നിന്നുമചായിരുന്നു. 

കിലയുന്� അന്നന്ത് ഡയറക്ർ ആയിരുന്ന 
മഡചാ. പി.പി. ബചാലൻ മചാസ്ററുന്� മനതൃത്വത്ിൽ 
മണകേ�വിൽ നിന്നത് ഈയ്ഭരണി തരുത്തു വന്ര 
ബഹുജന പങ്ചാളിത്മത്ചാടുകൂ�ി കുപ്ും പുഴ 
സുംരക്ണ പ്രേരണ പദയചാത്ര ന�ത്ിയിരുന്നു. 

2014 - ൽ ആണത് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് തരുത്ത് 
സുംരക്ണത്ിനള്ള ആദ് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ന�ത്തുന്നതത്. 2014 ജൂൺ 5 നത് പരിസ്ഥിതി 
ദിനമത്ചാ�ത് അനബന്ിചെത് 2.5 ഏകേമറചാളും 
വരുന്ന കചാർത്ികപുരും തരുത്ിൽ ഏകമദശും 
400 വൃക്ജതകൾ മഹചാത്ചാഗചാന്ി മദശീയ 
ഗ്ചാമീണ ന്തചാഴിലുറപ്ത് പദ്തിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 
വച്ചുപി�ിപ്ിച്ചുന്കചാണ്ടചായിരുന്നു ത�കേും. 32 
ന്തചാഴിൽ ദിനങ്ങളചാണത് ഇതിനമവണ്ടി ഉപമയചാ
ഗിചെതത്. 

എന്നചാൽ പരിസരവചാസികളന്� തരുത്ിമല
ക്കുള്ള ക�ന്നുകയറ്റവും കന്നുകചാലിമമയ്കലുും ത�ർ
പരിപചാലനത്ിന്റെ അഭചാവവും മൂലും ഏകമദശും 
50 ഓളും വൃക്ങ്ങൾ ആണത് അവമശഷിചെിരു
ന്നതത്. 

ഹരിത മകരളും പദ്തി നിലവിൽ വന്നമതചാ

ഉദയഗിരിയുടെ പച്ചത്തുരുത്ത്
മിനി മോതയു

എും.ജി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.എസത് 
പദ്തിയിലുൾന്പ്ടുത്ി 

കചാർത്ികപുരും മിനി 
മസ്റഡിയത്ിനത് സമീപമുള്ള 
പുഴയിൽ നിർമ്ിചെ ത�യണ

2014   ത് 
ചാ പഞ്ചായത്ത് 

ത്ത് ര
ത്ിനു   വ

ത്  ത്  
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ടുകൂ�ി ജലസുംരക്ണും, ജജവജവവിദ്്ങ്ങളന്� 
സുംരക്ണും ത�ങ്ങിയവ മുൻനിർത്ി പുഴയിലുള്ള 
തരുത്തുകൾ വീന്ണ്ടടുക്കുവചാനും സുംരക്ിക്കുവചാ
നും തീരുമചാനിക്കുകയുും അതിനള്ള പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുകയുും ന്േയ്തു.  

പഞ്ചായത്ത് ന്മ്റചായ നചാട്ടുകചാർ സത് മനഹ
പൂർവും 'മേട്ചായി' എന്നു വിളിക്കുന്ന മജചാസഫത് 
വട്മകേചാട്യിലിന്റെ  മനതൃത്വത്ിൽ ആണത് 
തരുത്ത് സുംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരുംഭി
ചെതത്. കർണചാ�ക വനത്ിൽ നിന്നുും അവരുന്� 
അനവചാദമത്ചാടുകൂ�ി ന്കചാണ്വന്ന മുളയുന്� 
ജതകൾ മഹചാത്ചാഗചാന്ി മദശീയ ഗ്ചാമീണ 
ന്തചാഴിലുറപ്ത് പദ്തിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 
തരുത്ിൽ നടുകയുും പുഴയിൽ ന്േറിയ ത�യ
ണകൾ ന്കട്ി ജലമസേന സൗകര്ും ഒരുക്കുകയുും 
ന്േയ്തു. പരിസരവചാസികളമചായി സുംസചാരിചെത് 
അവരുന്� ക�ന്നുകയറ്റും അവസചാനിപ്ിച്ചു. സ്വന്തും 
ജകയിൽ നിന്നത് പണന്മടുത്ത് വളപ്രമയചാഗവും 
ന�ത്ി. ഇമപ്ചാൾ തരുത്ത് മുളുംജതകളചാൽ 
സമൃദ്വും ഹരിതചാഭവമചാണത്. 

2018-19 വർഷും തരുത്ത് സുംരക്ണത്ി
നചായി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 2,15,000 രൂപയുും തരുത്ത് 
സുംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ആകൃഷ്രചായ 
തളിപ്റ്ത് മ്ചാകേത് പഞ്ചായത്ത് 2,00,000 രൂപയുും 
വകയിരുത്ി 4,15,000 രൂപയുന്� പദ്തി തയ്ചാ
റചാകേിയിട്ിട്ടുണ്ടത്. എന്നചാൽ കഴി് വർഷും 
ഉണ്ടചായ പ്രളയത്ിൽ പുഴ കരകവിന്്ചാഴുകുക
യുും തരുത്ത് മുങ്ങി ശക്മചായ ഒഴുകേിൽ 
കുമറയധികും മുളും ജതകൾ നഷ്മചാവകയുും 
മരങ്ങൾ ക�പുഴകി വീഴുകയുും ന്േയ്തു. ന്തചാഴിലുറപ്ത് 
പദ്തിയിൽ 230 ന്തചാഴിൽ ദിനങ്ങളിലചായി 
1,18,058 രൂപയുന്� എസ്റിമമറ്റിൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആരുംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  

ഈ വർഷും കചാർത്ികപുരും തരുത്ത് സുംര
ക്ിക്കുന്നതിമനചാന്�ചാപ്ും മറ്റത് തരുത്തുകളിമലക്കുും 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ത�കേമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. 2 
ഏകേമറചാളും വരുന്ന മുകേ� തരുത്ിൽ ന്തചാഴിലു
റപ്ത് പദ്തിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി പ്രവർത്നങ്ങൾ 

ആരുംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ന്തചാഴിലുറപ്ത് പദ്തിയിൽ 
497 ന്തചാഴിൽ ദിനങ്ങളിലചായി 1,42,801 രൂപ 
എസ്റിമമറ്റിൽ കചാർത്ികപുരും തരുത്ിൽ 
ഭൂവികസന പ്രവൃത്ികളും മുളും ജതകളന്� റീപ്ചാ
റെിുംഗുും ത�യണകളന്� നിർമ്ചാണവും ന�ന്നു
ന്കചാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിന്� വിവിധ തരത്ിലുള്ള 
മുളകൾ വച്ചുപി�ിപ്ിക്കുവചാനചാണത് ഉമദേശിക്കുന്നതത്. 
ഇതിന മവണ്ട വിദഗ്ദ്ധ ഉപമദശത്ിനചായി 
ന്ക.എഫത്.ആർ.ഐ പീചെിന്യ സമീപിക്കുകയുും 
അവർ ആവശ്മചായ ഉപമദശ നിർമദേശങ്ങൾ 
തരചാന്മന്നത് അറിയിക്കുകയുും ന്േയ്തിട്ടുണ്ടത്. 

ഏകമദശും 2 ഏകേമറചാളും വരുന്ന ആറ്റുവഞ്ി 
തരുത്ത് എന്നറിയന്പ്ടുന്ന കചാ്ിരകേയും 
തരുത്ത് 2 ആൾ ന്പചാകേത്ിൽ വളർന്നുനിൽക്കു
ന്ന ആറ്റുവഞ്ികളചാൽ സമൃദ്മചാണത്. ഇമത 
അളവള്ള മമന്ല മുകേ� തരുത്ത് വൻ വൃക്ങ്ങളചാ
ലുും മറ്റത് ജജവസ്ത്ചാലുും സമൃദ്മചാണത്. വൻ 
വൃക്ങ്ങളും ഈറ്റയുും ഇവിന്� നിറഞ്ഞുനിൽ
ക്കുന്നു.  

പക്ിസമങ്തും, േിത്രശലഭങ്ങളന്� ഉദ്ചാനും, 
ഔഷധവൃക്മത്ചാട്ും, ഫലവൃക്മത്ചാട്ും എന്നി
ങ്ങന്ന വ്ത്സ്തമചായ രീതിയിൽ തരുത്തുകന്ള 
സുംരക്ികേചാനചാണത് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് ഉമദേശി
ക്കുന്നതത്. പുഴയുന്� ഇരുകരകളിലുും ഈറ്റ, തഴ 
മുതലചായവ വച്ചുപി�ിപ്ിചെത് മണ്ണത്- ജല സുംരക്ണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ന�ത്തുവചാനും ലക്്മിടുന്നു.  

കചാർത്ികപുരും പുഴയിൽ ഉണ്ടചാകേിയ 
ന്േറുതും വലുതമചായ ത�യണകൾ മത്്സ്ത്ത് 
വർദ്ിക്കുവചാൻ കചാരണമചായിട്ടുണ്ടത്. തരുത്തുകളിൽ 
വീണ്ും പക്ികളന്� സചാന്നിദ്്ും കണ്ത�ങ്ങി. 

ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുന്�യുും 
ഉമദ്ചാഗസ്ഥരുന്�യുും നചാട്ടുകചാരുന്�യുും ഒന്ത്ചാരു
മിച്ചുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളന്� ഫലമചാണത് ഉദയഗി
രിയുന്� പചെത്തുരുത്ത്.                                1

മലഖിക ഉദയഗിരി 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡറെചാണത്.
9496049049
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1. ഹൃദയോറരോഗ്യകം
പഞ്ചായത്ിന്ല മുഴുവൻ വചാർഡുകളിലുമുള്ള 

ഹൃദയസുംബന്മചായ മരചാഗങ്ങൾകേത് അ�ിന്പ്ട്ത് 
ജീവിക്കുന്നവർകേത് സഹചായും നൽകി.
4 ആശചാ പ്രവർത്കർകേത് ബി.പി. അപ്ചാരറ്റസത് 

വചാങ്ങി നൽകി, ആവശ്മചായ ന്രേയിനിുംഗത് 
നൽകി, ഗൃഹസന്ദർശനും ന�ത്ി, ബി.പി. 
പരിമശചാധിചെത് അമലചാപ്തി, ആയുർമവേദ, 
മഹചാമിമയചാ മരുന്നുകളും ലഭ്മചാകേി. വിദഗ്ദ്ധ 
േികിത്യ്കത് അവസരും നൽകി.

4 മരചാഗികൾകേത് ഹൃദയചാമരചാഗ്വും സമന്തചാഷവും 
നൽകി.

2. സതളിനീര്
പഞ്ചായത്ിന്ല മുഴുവൻ ന്പചാത ജലമരേചാത

സ്സുകളും പരിമശചാധിചെത് മഗ്ഡിുംഗത് സമ്പ്രദചായും 
ന�പ്ിലചാകേൽ.
4 ന്കചാചെി ശചാസ്തസചാമങ്തിക സർവേകലചാശചാല

യുന്� സഹകരണമത്ചാന്� മുളന്തുരുത്ി ഗവ. 
ഹയർ ന്സകേറെറി സത് ക്കൂളിന്ല കുട്ികളന്� 
മസവനും ലഭ്മചാകേി കു�ിന്വളളത്ിന്റെ 
ഗുണനിലവചാരും പരിമശചാധിചെത് കിണറുകൾ
കേത് മഗ്ഡിുംഗത് നൽകുന്നു.

4 ഇതിനചാവശ്മചായ പരിമശചാധനചാ കിറ്റത് 
ന്കചാചെി ശചാസ്ത സചാമങ്തിക സർവേകലചാശചാല 
ലഭ്മചാക്കുും.

4 പരിമശചാധന മുളന്തുരുത്ി ഗവ.ഹയർ ന്സകേ
റെറി സത് ക്കൂളിന്ല ലചാബിൽ ന�ത്തുും.

3. അലിവ്
പഞ്ചായത്ിന്ല ഡയചാലിസിസിനത് വിമധ

യരചാകുന്ന മരചാഗികൾകേത് സമീപ പ്രമദശത്തുളള 
സ്വകചാര് ആശുപത്രികളിൽ േികിത് ലഭ്മചാ
ക്കുന്നതിനളള സചാ്ത്ിക സഹചായും നൽകി.
4 മരചാഗികൾകേത് വളന്ര ന്പന്ട്ന്നത്, ന്തചാട്ടു

ത്തുളള ഡയചാലിസിസത് ന്സറെറിന്റെ മസവനും 

അറിയാം, പകര്ത്ാം 
മുളന്തുരുത്ിയുടെ പുതുസംരംഭങ്ങള്

മുളന്തുരുത്തി ഗ്ോമപഞ്ോയത്ത് 2018-19 വോർഷിക പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾസപെടുത്തിയ നൂതന പദ്ധതികൾ

മുളന്തുരുത്തി ഗ്ോമപഞ്ോയത്ത് 2018-19 വോർഷിക പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾസപെടുത്തിയ നൂതന പദ്ധതികൾ

സറഞ്ി കുര്യന് സകോള്ിനോൽ

ി  രചാ
ര  പ  

പ ചാ  വ  
ിവചാര  പ ിയചാ ത് 

ത് യ

16 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജനുവരി 2019



ലഭ്മചാകുന്നു
4 സചാ്ത്ിക ബചാധ്തയിൽ നിന്നുും മമചാേനും.
4 മരചാഗികളന്� മചാനസിക സമന്തചാഷും വർദ്ി

ക്കുന്നമതചാന്�ചാപ്ും ജീവിതത്ിമലകേത് തിരി
ച്ചുവരചാൻ കഴിയുന്ന ശുഭപ്രതീക്യ്കത് ആകേും
കൂട്ടുന്നു.

4. െദ്ഗമയ
കുട്ികളന്� ആമരചാഗ്സുംരക്ണ പഠന 

ന്പരുമചാറ്റ ജവകല് നിവചാരണ പദ്തിയചാണത് 
സദത്ഗമയ.

സത് കൂളിന്ല മുഴുവൻ വിദ്ചാർത്ികൾകേത് 
മചാത്രമചായുും അദ്്ചാപകർകേത് മചാത്രമചായുും രക്ചാ
കർത്ചാകേൾകേത് മചാത്രമചായുും ന്പ്രചാജക്ിന്ന 
ക്കുറിച്ചുും സ്വഭചാവരൂപീകരണന്ത്ക്കുറിച്ചുും മറ്റു
മുളള മബചാധവതത്കരണ ക്ചാസ്ത് ജസമകേചാളജിസ്റത് 
ന�ത്തുന്നു.

അതിനമശഷും സത് കൂളിന്ല മുഴുവൻ കുട്ികന്ള
യുും സത് ക്ീനിുംഗത് ന�ത്ി അതിൽ നിന്നുും 
ന്പരുമചാറ്റ പ്രശത് നങ്ങളും പഠന സുംബന്മചായ 
ബുദ്ിമുട്ടുകളും ജവകചാരിക പ്രശത് നങ്ങളും ലഹരി
വസ്തുകേമളചാടുളള ആസക്ി (ന്മചാജബൽ, �ി.വി, 
ക്യൂട്ർ എന്നിവമയചാടുളള ആസക്ി ഉൾന്പ്ന്�), 
ബുദ്ിവികചാസത്ിന്ല ഏറ്റക്കുറചെിലുകൾ എന്നിവ 
രക്ിതചാകേളന്�യുും അദ്്ചാപകരുന്�യുും സഹചാ
യമത്ചാന്� വിശദമചായ മകസത് മ�കേിുംഗത് ന�ത്ി. 
4 ഓമരചാ കുട്ിയുന്�യുും മചാനസികവും ശചാരീരിക

വമചായ പ്രമത്കത കണകേിന്ലടുത്ത് മഹചാമി
മയചാപ്തി മരുന്നുകൾ നൽകുന്നു.

4 കൗൺസിലിുംഗത്  ആവശ്മുളളവർകേത് 
നൽകുന്നു.

4 പഠന പ്രശത് നങ്ങൾ ഉളളവർകേത് സത് ന്പഷ്ൽ 
എഡയൂമകേഷൻ �ീമചെഴത് സിന്റെ സഹചായ
മത്ചാന്� പഠനരീതി സുഗമമചാകേചാും.

4 Cognitive Behaviour �erapy, Psycho �erapy 
എന്നിവയിലൂന്� സ്വഭചാവ രൂപീകരണും 
ന�ത്തുും.

4 കുട്ികളന്� സർഗ്ഗചാത്കത കന്ണ്ടത്തുന്നു.
4 പ്രശത് നങ്ങൾ അലട്ടുന്ന കുട്ികന്ള സഹചായി

കേചാൻ മചാതചാപിതചാകേൾകേത് പരിശീലനും 
നൽകുന്നു.

4 മൂന്നത് മചാസങ്ങൾക്കുമശഷും വീണ്ും മകസത് 
പഠിചെത് കുട്ികളിന്ല മചാറ്റും അവമലചാകനും 
ന്േയ്യുന്നു. വീണ്ും മരുന്നുും മറ്റത് കൗൺസിലിുംഗുും 
ആവർത്ിക്കുന്നു.
ഇങ്ങന്ന ന്േയ്യുന്നതിലൂന്� നന്ല്ചാരു വ്ക്ി

ത്വും ഓമരചാ കുട്ിയിലുും ഉണ്ടചാകേിന്യടുക്കുന്നു.

5. ഹരിതകകം 2018
മുളന്തുരുത്ി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു കചാർഷിക 

ഗ്ചാമമചാന്ണങ്ിലുും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവതത്ക

രണും കചാർഷിക മമഖലന്യ സചാരമചായി ബചാധി
ചെിട്ടുണ്ടത്. പഞ്ചായത്ിൽ പ്രധചാനമചായുും ക്ഷി 
ന്േയ്യുന്നതത് ന്നല്ലുും പചെകേറികളമചാണത്. എന്നചാൽ 
പചെകേറികളന്� ഉതത്പചാദനും നചാൾക്കുനചാൾ 
കുറഞ്ഞു വരുന്ന കചാലത്ചാണത് ഹരിതകും 2018 
പദ്തി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് വിഭചാവനും ന്േയ്യുന്നതത്. 
നമ്മുന്� ജജവ സമ്പുഷ്മചായ മണ്ണിൽ അമിത 
രചാസകീ�നചാശിനിയുന്� ഉപമയചാഗും മൂലും 
മണ്ണിന്ല ജജവചാുംശും നചാൾക്കുനചാൾ കുറഞ്ഞുവ
രുന്നു. തൻമൂലും മണ്ണിന്ല മപചാഷകഘ�നയുും 
നഷ്ന്പ്ടുന്നു. ഇതത് ക്മീകരികേചാൻ ജജവവള
പ്രമയചാഗുംന്കചാണ് മചാത്രമമ കഴിയുകയുളളൂ. മുള
ന്തുരുത്ി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിന്ന ജജവഗ്ചാമമചാ
ക്കുന്നതിനള്ള പ്രചാരുംഭന�പ�ിയചാണത് ഈ 
പദ്തി.

ലക്്യകം
പഞ്ചായത്ിന്ല 200 ന്േറുകി� നചാമമചാത്ര 

കുടുുംബങ്ങളിൽ 5 മുതൽ 10 ന്സറെത് വന്രയുള്ള 
സ്ഥലത്ത് ജജവ പചെകേറിക്ഷി വ്ചാപിപ്ി
ക്കുക.

െോമ്പത്തിക വിേകലനകം
200 കുടുുംബങ്ങളിൽ ജജവപചെകേറി ക്ഷി 

ന്േയ്യുന്നതിനത് തചാന്ഴ പറയുന്ന പ്രകചാരും ന്േലവത് 
വരുന്നു.
1. കർമ്മസനന്യ ഉപമയചാഗിചെത് ജതകളന്� 

ഉതത്പചാദനും = 200 x 50 ജതകൾ = 10,000 
ജതകൾ 10,000 x 2.5 രൂപ = 25000 രൂപ.

2. ജജവവളും = 1,35,000 രൂപ

ത് രി ചാ  
ജവവ യചാ
ചാ  ചാ  ി

 ത്ി 
ചാ പഞ്ചായത്ി  
ജവ ചാ ചാ ിനു
 ചാര പ ിയചാ ത് 
രി  201
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3. 200 വീടുകളിൽ ജതകൾ ത�ന്മടുത്തു നട്ത് 
ജജവവളും ഇട്ത് ന്കചാടുക്കുന്ന ന്േലവത് = 200 
x 600 = 120,000 രൂപ.

4. വികസന ഫണ്ടത് = 2,00,000
 ഗുണമഭചാക് വിഹിതും = 6,000

റനട്ടങ്ങൾ
1.  പഞ്ചായത്ിന്ല 20 ഏകേർ സ്ഥലത്ത് പചെ

കേറിക്ഷി അധികമചായി വ്ചാപിപ്ിക്കുന്നു.
2. ജജവപചെകേറിയുന്� ഉതത്പചാദനും 20 �ൺ 

വർദ്ിപ്ിക്കുന്നു.
3. കർമ്മസനയുന്� മനത്ത്വത്ിൽðഗുണമമ

ന്മയുള്ള പചെകേറി ജതകൾ ഉതത്പചാദിപ്ിക്കു
വചാൻ കഴിയുന്നു.

4. കർമ്മസനയ്കത് 200 ന്തചാഴിൽ ദിനങ്ങൾ വർദ്ി
ക്കുന്നു.

5. വിഷരഹിത പചെകേറി ഉതത്പചാദിപ്ിക്കുന്നത
മൂലും വിഷചാുംശമുള്ള പചെകേറികളിൽ നിന്നത് 
ഉണ്ടചാകുന്ന മരചാഗങ്ങളിൽ നിന്നുും പരിരക് 
ഉറപ്ചാക്കുന്നു.

6. പത്തോയപ്പുര (സവയർ ഹൗെ് )
കചാർഷിക പ്രചാധചാന്മുള്ള ഈ ഗ്ചാമപഞ്ചാ 

യത്ത് പ്രമദശത്തുനിന്നുും കചാർഷികവ്ത്ി അന്ും 
നിന്നുമപചാകുന്ന അവസ്ഥയിലചാണത്. കർഷകന്ത്ചാ
ഴിലചാളികളന്� ലഭ്തക്കുറവത്, കീ�ങ്ങളന്� 
ആക്മണും, ജലലഭ്തക്കുറവത് (ജലമസേനും), 
കചാർഷികവിളകളന്� വിലസ്ഥിരതയില്ചായ്മ, 
വിപണന സൗകര്ങ്ങളന്� അപര്ചാപ്തത, ഇ�ത്
ട്ടുകചാരുന്� ന്കചാള്ള എന്നിവ കർഷകരുന്� കചാർ
ഷികവ്ത്ിമയചാടുള്ള തചാൽപര്ും ഇല്ചാതചാക്കുന്നു. 
13-ചാും പഞ്വത്ര പദ്തിയുന്� ത�കേും മുതൽ 
പഞ്ചായത്ത് ക്ഷികേചായി പ്രമത്ക ശ്രദ്യുും 

ഊന്നലുും നൽകുകയുും കർഷകർകേത് എല്ചാ 
സഹചായവും ന്േയ്തുന്കചാടുക്കുകയുും ന്േയ്യുന്നുണ്ടത്. 
2018-19 സചാ്ത്ികവർഷും ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 
തരിശുഭൂമികൾ ഏന്റ്റടുത്ത് ക്ഷിന്േയ്യുകയുും 
കർഷകർകേത് മപ്രചാത്ചാഹനും ന്കചാടുക്കുകയുും 
ന്േയ്യുന്നുണ്ടത്. ഇതത് വൻവിജയവും ഉണർവ്ും 
നൽകുന്നതചായിരുന്നു.

ന്േറുകി�നചാമമeത്രകർഷകന്ര സഹചായിക്കു
ന്നതിനചായി ന്നല്ത് ഉൽപന്നങ്ങളന്� ഒരു സുംഭര
ണവിപണനശചാല ആരുംഭിക്കുന്നതിനചായുള്ള 
പദ്തിയചാണിതത്. നമ്ൾ ഉതത്പചാദിപ്ിക്കുന്ന 
ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇ�നിലകേചാന്രയുും ലചാഭകേചെവ�
കേചാന്രയുും ഒഴിവചാകേി യഥചാസമയും ന്ചായവില
യ്ക്കു സുംഭരിക്കുന്നതിനും വിപണനും ന്േയ്യുന്നതിനും 
ബചാങ്കുകളന്�യുും സഹകരണസുംഘങ്ങളന്�യുും 
സഹചായത്ിൽ മകന്ദ്രീക്ത സുംഭരണവിതരണ 
മകന്ദ്രും സ്ഥചാപിചെത് കർഷകതചാല്പര്ും സുംരക്ിചെത്, 
പഞ്ചായത്ിന്ന കചാർഷിക സ്വയുംപര്ചാപ്തമചാ
ക്കുന്ന പദ്തി (മകന്ദ്രസുംസ്ഥചാന ന്വയർഹൗ
സിുംഗത് സ്ഥചാപനങ്ങന്ളമപ്ചാന്ല സുംഭരികേന്പ്ടു
ന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾകേത് ആനപചാതികമചായി ഇ�കേചാ
ലസചാ്ത്ിക സഹചായും അനവദിക്കുന്നതിനള്ള 
സുംവിധചാനും ഉൾന്പ്ന്�). 

7. എസന്റ മരകം എസന്റ ധനകം 
(കോർബൺ ബോങികംഗ് )

പ്രകൃതിയുന്� ഏറ്റവും ഭീഷണമചായ അവസ്ഥ
യചാണത് ഇന്നു നചാും അനഭവിച്ചുന്കചാണ്ടിരിക്കുന്ന 
അന്തരീക്വചായു മലിനീകരണും. മലചാകും മുഴുവൻ 
ഈ മചാരകപ്രതിഭചാസത്ിന്നതിന്ര ശബ്ദമുയർ
ത്തുന്ന ഈ അവസരത്ിൽ നമ്മുന്� പഞ്ചായത്തുും 
പരിമിതമചായ രീതിയിൽ ഇതിന്നതിന്ര 
ന്പചാരുതവചാൻ തയ്ചാറചാവകയചാണത്. അന്തരീക്
വചായു മലിനീകരണും രൂക്മചാകുന്നതിനള്ള 
മുഖ്കചാരണും വർദ്ിച്ചുവരുന്ന വനനശീകരണവും 
ഭൂമിയുന്� അശചാസ്തീയമചായ ഉപമയചാഗവമചാണത്.

ഗ്ചാമീണമമഖലയചായ നമ്മുന്� പഞ്ചായത്ത് 
പ്രമദശത്ത് നിലവിലുള്ള വ്ക്ങ്ങന്ള സുംരക്ി
കേചാനും ഭൂവ�മകൾകേത് വ്ക്ങ്ങൾ ന്വട്ിനശി
പ്ികേചാന്ത തന്ന്ന അത നിലനിർത്ിന്കേചാണ്ടത് 
അത്ചാവശ്മചായ സചാ്ത്ികചാവശ്ങ്ങൾ 
ന�ത്തുവചാനും തകേരീതിയിൽ ലക്്മിട്ിട്ടുള്ള 
ഒരു പദ്തിയചാണിതത്.

വീട്ടുപറ്ിലുള്ള വ്ക്ങ്ങൾ (മതകേത്, ഈട്ി, 
പ്ചാവത്, മചാവത്, മഹചാഗണി, ആ്ിലി) പഞ്ചായ
ത്ത് ഗ്ചാരറെിമയചാന്� ഉ�മസ്ഥർകേത് ധനകചാര്
സ്ഥചാപനങ്ങളിൽ പണയും വചെത് ആവശ്ങ്ങൾ 
ന�ത്തുന്നതിനും അതിമലക്കുവരുന്ന പലിശ ആദ് 
ഒരുവർഷും പഞ്ചായത്ത് പൂർണ്ണമചായി നൽകുന്ന
തിനും ഇൻഷുർ ന്േയ്യുന്നതിനും വ്ക്ികളന്� 

ചാ  വ   
ചാര ി ചാ ത്ി

ി ര യ  
 വ രത്ി  

 പഞ്ചായ  
പരി ി ചായ ര ിയി  

ി ി ര 
പചാ വചാ  

ചാ ചാ യചാ ത്  
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സചാ്ത്ികചാവസ്ഥ ന്മചെന്പ്ടുന്ന മുറയ്കത് പണയ
വസ്തു തിരിന്ചെടുക്കുന്നതിനും സഹചായും ന്േയ്യുന്നു.

പഞ്ചായത്ത് ക്ഷിഭവന്റെ മനത്ത്വത്ിൽ 
രൂപീകരിചെിട്ടുള്ള കചാർഷികകർമ്മസനയുന്�യുും 
മഹചാത്ചാഗചാന്ി മദശീയ ന്തചാഴിലുറപ്പു പദ്തി
യിൽന്പ്ടുത്ിയുും ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിന്ല എല്ചാ 
വീടുകളിലുും ന്പചാതസ്ഥചാപനങ്ങളിലുും ഒരു ഫലവ്
ക്ജത്ന്യങ്ിലുും സൗജന്മചായി നട്ടു നനച്ചു 
നൽകി എന്റെ മരും എന്റെ ധനും എന്ന പദ്തി
ലക്്ും കൂടുതൽ ജനങ്ങളിമലന്കേത്ിച്ചു.

8. മമ പഞ്ോയത്ത്
പൂർണ്ണമചായുും പഞ്ചായത്ിരചാജത് നിയമങ്ങൾ

കേനസ്തമചായ ഭരണമചാണത് ഭരണസമിതി വിവ
ക്ിക്കുന്നതത്. സുതചാര്വും കചാര്ക്മവും ജനകീ
യവമചായ പ്രവർത്നങ്ങൾകേത് മനത്ത്വും 
നൽകുകയുും അവ സചാധചാരണകേചാരിൽ കചാലവി
ളുംബരും കൂ�ചാന്ത എത്ിക്കുകയുും ന്േയ്യുക എന്ന 
ലക്്മത്ചാന്�യുള്ള ജമനചാപകചാരപ്രദമചായ ഒരു 
പദ്തിയചാണത് 'ജമ പഞ്ചായത്ത്' ന്കചാണ്ടത് ലക്്
മിടുന്നതത്. ISO ലഭിചെ പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയ്ക്കുും 
ത്വരിതവും കചാര്ക്മവും പരചാതിരഹിതവും സമഗ്
വമചായ ഒരു സുംവിധചാനമചാണത് ഉമദേശിക്കുന്നതത്. 
നമ്മുന്� പഞ്ചായത്തുും അനബന്സുംവിധചാനങ്ങ
ളും ഘ�കസ്ഥചാപനങ്ങളും ഓമരചാ പൗരന്റെയുും 
വിരൽത്തു്ിമലന്കേത്ികേചാനള്ള സുംവിധചാന
മചാണത് ഈ പദ്തിന്കചാണ്മദേശിക്കുന്നതത്.

പഞ്ചായത്ിന്റെ പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ, ന�പ്പു
പദ്തികന്ളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ഓൺജലൻ 
സുംവിധചാനങ്ങൾ, വചാർഡുകൾ, കുടുുംബശ്രീ, 
അയൽക്കുട്ങ്ങൾ, ഘ�കസ്ഥചാപനങ്ങൾ, മറ്റു 
സർകേചാർ സ്ഥചാപനങ്ങൾ, ലഭികേചാവന്ന മസവന

ങ്ങൾ, ആനകൂല്ങ്ങൾ, പരചാതികൾ, പരിഹചാര
ങ്ങൾ എന്നിവന്യല്ചാും ഒറ്റക്ികേിൽ വിരൽത്തു
്ിൽ ലഭികേചാൻ തകേവണ്ണും സ്വകചാര്സ്ഥചാപ
നങ്ങളന്� സഹചായമത്ചാന്� രൂപന്പ്ടുത്തുന്ന 
'ന്മചാജബൽ ആപ്ിമകേഷൻ' സുംവിധചാനമചാണത് 
ജമ പഞ്ചായത്ത്.

9. ഏഴു വസര ക്ോസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 
കുട്ടികൾക്് പ്രഭോതഭക്ണകം 

'Breakfast for brain' എന്നചാണമല്ചാ ഇുംഗ്ീഷത് 
ഭചാഷ്ും. വിദ്ചാർത്ികൾകേത് ബുദ്ി വളരുന്ന 
പ്രചായമചാണത് പഠനകചാലും. ബുദ്ിവികചാസും പഠനും 
വഴി സചാധ്മചാമകേണ്ടതചാണത്. എന്നചാൽ ന്വറുും 
വയറിൽ സത് കൂളിന്ലത്ചാൻ വിധികേന്പ്ടുന്ന 
കുട്ികൾകേത് ബുദ്ിവികചാസും സചാധ്മചാകുന്നന്ത
ങ്ങന്ന? രചാവിന്ല ഭക്ണും കഴികേചാന്ത സത് കൂളിൽ 
എത്തുന്ന അനവധി കുട്ികന്ള കചാണചാനചാകുും. 
പലപല കചാരണങ്ങളചാന്ണങ്ിലുും അതത് ക്ചാസിന്റെ 
ന്മചാത്ത്ിലുള്ള അന്തരീക്ന്ത് ബചാധിക്കുും. 
പ്രചാതൽ കഴികേചാന്ത വരുന്നവമരകേചാൾ 
കൂടുതലചാണത് പ്രചാതലചായി ന്വറുും മികത് സത്േർ, 
കട്ൻേചായ മപചാലുള്ള തീന്ര കമലചാറി കുറ് 
വസ്തുകേൾ കഴിച്ചുവരുന്നവർ. ഇതിന്റെയുും അനന്ത
രഫലും വിശപ്പുും പഠനപ്രശത് നങ്ങളമചാണത്. 
ഇന്തല്ചാും അനഭവിക്കുന്നതത് കൂടുതലുും പന്തണ് 
വയസ്ിൽ തചാന്ഴ പ്രചായമുള്ള കുട്ികളചാണത്. 

'ആമരചാഗ്വും വിദ്ചാഭ്ചാസവും ഉള്ള പൗര
ന്മചാരചാണത് നചാ�ിന്റെ സ്ത്ത്' എന്നത് മനസ്ിലചാകേി 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് അധികചാരികളന്� ക്ത്മചായ 
ഇ�ന്പ�ലിലൂന്� ഈ ദുരവസ്ഥകന്ളല്ചാും പരിഹ
രികേന്പ്ടുകയചാണത്. അതതന്ന്നയചാണത് പ്രഭചാത
ഭക്ണ പരിപചാ�ിയുന്� പ്രസക്ിയുും.         1

മലഖകന് മുളന്തുരുത്ി
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡറെചാണത്.
9496045786

രചാ  വി ചാ ചാ
  പ ര ചാരചാ

ത് ചാ ി  ത്ത്  
ത് ി ചാ ി 

ചാ പഞ്ചായത്ത് 
ി ചാരി  

ചായ പ
ി   രവ

ചാ  പരി രി
യചാ ത്  

യചാ ത് ചാ  
പരിപചാ ി  

ി  
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മകചാഴിമകേചാ�ത് ജില്യിന്ല മലമയചാര ഗ്ചാമ
ങ്ങളിന്ലചാന്നചാണത് കചാരമശേരി. മുകേും 

നഗരസഭമയചാ�ത് മേർന്നത് ഇരുവഴി്ിപ്പുഴ അതി
രിടുന്ന കചാരമശേരി സുസ്ഥിര വികസനത്ിനത് 
മുൻതൂകേും നൽകിയുള്ള പദ്തികളചാണത് ന�പ്ി
ലചാകേിവരുന്നതത്. സുസ്ഥിരും, സുജലും, വമയചാജന 
സൗഹൃദ പരിപചാ�ികൾ, സ്തീകൾക്കുും കുട്ികൾ
ക്കുമുള്ള പ്രമത്ക പരിപചാ�ികൾ ഇവ ശ്രമദ്യ
മചായവയചാണത്.

സുസ്ിരകം 
വിമദശത്തുനിന്നുും തിരിച്ചുവരുന്നവർ സ്വയും

ന്തചാഴിൽ ന്േയ്ചാനചാഗ്ഹിക്കുന്നു. കുടുുംബിനികൾ 
ഇവർക്കുമവണ്ടി നബചാഡത് മകചാഴിമകേചാ�ത് ജില്ചാ 
സഹകരണ ബചാങ്ത്, സഹകരണ ബചാങ്കുകൾ 
എന്നിവയുമചായി മേർന്നത് ന�പ്ിലചാകേിയ പദ്
തിയചാണത് സുസ്ഥിരും. കചാരമശേരി പഞ്ചായത്ിൽ 
ആവശ്മചായ പചാൽ, മുട്, ഇറചെി ഇവയുന്� ഉതത്പചാ
ദനത്ിൽ സ്വയും പര്ചാപ്തമചാവക എന്ന ലക്്വും 
ഇതിലുണ്ടത്.

നിരവധി കുടുുംബങ്ങളചാണത് സുസ്ഥിരും പദ്
തിയുമചായി സഹകരിച്ചു മുമന്നറുന്നതത്. ഇതിന്റെ 
ഭചാഗമചായി ന്േറുകി� വ്വസചായ പദ്തികളും 
ന�പ്ിലചാകേിയിട്ടുണ്ടത് .  സുസ്ഥിരത്ിന്റെ 

സുസ്ിര വികസനത്ിടറെ 
കാരശ്ശേരി മാതൃകകള്

സുസ്ിരം-സുജലം-വശ്യാജന സൗഹൃദം-ഷി സത് മമൽ
വി.സക. വിറനോദ്

ചാര രി ിര 
വി ത്ി ത് 

 ി  
പ ി ചാ ത് ി ചാ ി

വ ത്  
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ഭചാഗമചായി 8 വലിയ ഫചാമുകളും 63 വ്ക്ിഗത 
ഫചാമുകളും ആരുംഭിചെിട്ടുണ്ടത് .  പചാലിന്റെ 
ഉതത്പചാദനും 3000 ലിറ്റർ ദിനുംപ്രതി ഉയർത്ചാ
നചായതത് വലിന്യചാരു മനട്ും തന്ന്നയചാണത്. നചാ�ൻ 
മകചാഴിമുട് ഉതത്പചാദനും ദിനുംപ്രതി 2500 സചാധി
ക്കുന്നുണ്ടത്. കൂ�ചാന്ത മകചാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങന്ള ഉതത്പചാ
ദിപ്ിക്കുന്ന പദ്തിയുും ന�പ്ിലചാകേിവരുന്നു. 3.5 
മകചാ�ി രൂപയചാണത് 2018-19 വർഷങ്ങളിലചായി 
ഇതിന മചാറ്റിവചെതത്. ശുദ്ജല വിതരണ പദ്തി 
(ലിറ്ററിനത് 1 രൂപ വചെത്) തീർത്ും, കു�നിർമചാണ 
യൂണിറ്റത്, മഹചാട്ൽ, സഞ്രിക്കുന്ന സൂപ്ർമചാർകേറ്റത് 
ത�ങ്ങിയവയുും ഇതിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി ന്േയ്ചാനചാ
യിട്ടുണ്ടത്. 40 മപര്കേത് ന്തചാഴിൽ നൽകുന്ന ഖചാദി 
വസ്ത നിർമചാണ യൂണിറ്റത് സത് മപചാൺസർഷിപ്ി
ലൂന്� പുനരചാരുംഭികേചാനചായതും സുസ്ഥിരത്ിന്റെ 
വിജയും തന്ന്നയചാണത്. അടുത് 5 വർഷമത്ചാന്� 
നിരവധിമപർകേത് ന്തചാഴിലുും കചാരമശേരി പഞ്ചാ
യത്ിന്ല മുഴുവൻമപർക്കുും സുസ്ഥിര വരുമചാനവും 
ലക്്മചാകേിയചാണത് പദ്തി ന�പ്ിലചാക്കുന്നതത്.

സുജലകം 
2016-17 ന്ല കടുത് വരൾചെയിൽ പഞ്ചായ

ത്ിനത് കു�ിന്വള്ള വിതരണത്ിനത് ന്േലവചായതത് 
13 ലക്ും രൂപയചാണത്. ഇതിന്നചാരു ശചാശ്വത 
പരിഹചാരത്ിനചാണത് സുജലും പദ്തി ആരുംഭി
ചെതത്. ഒറ്റ വർഷും ന്കചാണ്തന്ന്ന 116 ത�യ
ണകൾ, 16 കുളങ്ങൾ, 4000 മഴക്കുഴികൾ. ആ 
വർഷും തന്ന്ന ജലലഭ്തയിൽ വളന്രയധികും 
വർധനവണ്ടചായി. 2018-19 വർഷത്ിൽ എല്ചാ 
വീടുകളിലുും മഴന്വള്ളന്കേചായ്തത് പ ദ്തിയുമചായി 

സുജലും മുമന്നചാട്ടുമപചായി. ന്തചാഴിലുറപ്ത് പദ്തി
യിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി തചാല്പര്മുള്ള വീടുകളിന്ലല്ചാും 
കിണർ റീചെചാർജിങത് സൗജന്മചായി ന്േയ്തുന്കചാ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. വിവിധ സുംഘ�നകന്ളയുും 
കുടുുംബശ്രീ, ന്തചാഴിലുറപ്ത് ത�ങ്ങിയ എല്ചാ ഏജൻ
സികന്ളയുും ഉൾന്പ്ടുത്ിയചാണത് സുജലും പദ്തി 
ന�പ്ിലചാകേിയതത്. പ്രചാമദശികമചായി ജലസുംര
ക്ണ സമിതികൾ ഉണ്ടചാകേി. മബചാധവൽകേരണ 
ക്ചാസുകൾ, വിദ്ചാർത്ികൾകേചായി ജലസചാക്
രതചാ വർക്കുബുക്കുകൾ തയ്ചാറചാക്കുകയുും വിതരണും 
ന�ത്തുകയുും ന്േയ്തു. ശചാസ്തസചാഹിത്പരിഷത്ി
ന്റെ ജലസുംരക്ണവമചായി ബന്ന്പ്ട് 
സുംസ്ഥചാന ന്സമിനചാറിൽ 'സുജലും-ജലസുംരക്

ിരത്ി  
ചാ ചായി  വ ിയ 
ചാ   വ ി  
ചാ  ര ി ി ത്
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കചാരമശേരിയിന്ല കചാരണവന്മചാർകേചായി ത�കേും 
മുതൽ വമയചാജനസൗഹൃദ പദ്തികൾ 
ആസൂത്രണും ന്േയ്തു. ഒന്നചാും വർഷും മകചാഴിമകേചാ�ത് 
നഗരവും ക�ലുും കചാണചാത് വമയചാജനങ്ങളമചായി 
വിമനചാദയചാത്ര ന�ത്ിയചാണത് വമയചാജന സൗഹൃദ 
പദ്തികൾകേത് ത�കേും കുറിചെത.ത് രണ്ടചാും വർഷും 
ഡൽഹി യചാത്ര. സത് മപചാൺസർഷിപ്ിലൂന്� പണും 
കന്ണ്ടത്ി. പുറുംമലചാകും കചാണചാത്വരുും മകര
ളത്ിനത് പുറത്ത് മപചാകചാത്വരുും തീവണ്ടിയിൽ 
കയറചാത്വരുും ഉൾന്പ്ടുന്ന നൂറുമപരുമചായി 
തചാജ്മഹലുും രചാജ് തലസ്ഥചാനവും എല്ചാും കണ്ടത് 
തിരിച്ചുവന്നു. ഇതത് പഞ്ചായത്ിന്റെ ശ്രമദ്യമചായ 
ഒരു പ്രവർത്നമചായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഭരണ
സമിതിയുന്� മൂന്നചാും വചാർഷികത്ിന്റെ ഭചാഗമചായി 
ന്ലജൻഡത് ക്ബത് എന്ന മപരിൽ കചാരമശേരിയിന്ല 
കചാരണവന്മചാർകേത് ഒരു ഉല്ചാസ മകന്ദ്രും പ്രവർ
ത്നും ആരുംഭിച്ചു. വിമനചാദത്ിനും വിരസത 
അകറ്റചാനും ത�ങ്ങിയ ക്ബ്ത് ന്േറിയ വരുമചാനും 
ലഭിക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങളും ആരുംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
വമയചാജനങ്ങൾകേചായി ഇരുവഴി്ി പുഴയുന്� 
തീരത്ത് ഒരു പചാർകേത് തയ്ചാറചായിവരുന്നു. വമയചാ
ജനങ്ങൾകേചായി 'ഹൃദയ സ്പർശും'; ഷുഗർ, ന്കചാള
സത് മരേചാൾ, ്ഡത് പ്രഷർ ത�ങ്ങിയവ വീട്ിൽ 
മപചായി പരിമശചാധിക്കുകയുും രക്സചാ്ിൾ 
മശഖരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ലചാബിൽ ന്കചാണ്വന്നു 
പരിമശചാധിചെത് വിദഗത്ധ േികിത് ലഭ്മചാക്കുന്ന
തമചാണത് ഈ പദ്തി. ഇതിനചായി സത് മപചാൺ
സർഷിപ്ിലൂന്� ലഭിചെ രണ് ടുവീലർ ഉപമയചാഗി
ച്ചുവരുന്നു. മറഡിമയചാ, ഊന്നുവ�ി, കട്ിൽ ത�
ങ്ങിയവയുും വമയചാജനങ്ങൾകേത് വിതരണും 
ന�ത്തുന്നതിനചായി തയ്ചാറചായികേഴിഞ്ഞു.

ജമനചാപകചാരപ്രദവും വ്ത്സ്തവമചായ പദ്
തികൾ ആവിഷത് കരിക്കുകയുും ന�പ്ിലചാക്കുകയുും 
ന്േയ്യുന്നതിനള്ള കഠിന പ്രയതത് നത്ിലചാണത് 
കചാരമശേരി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്. കചാരമശേരി 
മചാതൃകകൾ മകരളത്ിനത് പ്രമയചാജനമചാകുന്ന 
തരത്ിൽ തന്ന്ന ഉണ്ടചാകുും.                        1

ണത്ിന്റെ കചാരമശേരി മചാതൃകകൾ' അവതരിപ്ി
കേചാൻ ക്ണിചെതും ഈ പദ്തിയുന്� അുംഗീകചാ
രമചാണത്. എല്ചാ വിദ്ചാലയങ്ങൾക്കുും ജല ഉപമയചാഗും 
കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭചാഗമചായി ബകേറ്റുും മറ്റു ഉപകരണ
ങ്ങളും ന്കചാടുത്തു. മചാത്രമല്, കുട്ികൾ ജക കഴുകുന്ന 
ന്വള്ളും ഉപമയചാഗിചെത് കൃഷി ന�ത്ിയതും ഇതിന്റെ 
വിജയമചായി കചാണചാവന്നതചാണത്. കുറ് കചാലും 
ന്കചാണ്ടത് ഒരു ഗ്ചാമന്ത് ജലസമൃദ്ിയിമലകേത് 
എത്ികേചാൻ സചാധിച്ചു എന്നതചാണത് സുജലത്ിന്റെ 
വിജയും. 4 മതചാടുകൾ കയർഭൂവസ്തമിടുകയുും ആഴും 
കൂട്ി പുനരുജ്ജീവിപ്ികേചാൻ കഴി്തും ഈ 
പദ്തിയുന്� മനട്മചാണത്. 

SHE SMILE സ്തീേോക്ീകരണകം പദ്ധതി 
പഞ്ചായത്ിന്ല അറുനൂമറചാളും വരുന്ന ന്പൺ

കുട്ികൾകേത് സൗജന്മചായി ജസകേിൾ 
വിതരണും ന�ത്ിയതത് ശ്രമദ്യമചായ പ്രവർത്
നമചായിരുന്നു. ഒന്നചാും വർഷും ധനകചാര് വകുപ്ത് 
മന്തി മതചാമസത് ഐസക്കുും, രണ്ടചാും വർഷും 
ഗതചാഗത മന്തി എ.ന്ക. ശശീന്ദ്രനും വിതരമണചാ
ദത്ഘചാ�നും നിർവഹിച്ചു. ന്പൺകുട്ികളിൽ ശചാരീ
രികക്മത വർധിപ്ികേചാനും ആത്വിശ്വചാസവും 
ഉൾകേരുത്തുും വർദ്ിപ്ിച്ചു ന്പചാത ഇ�ങ്ങളിൽ 
പ്രവർത്ികേചാൻ ന്പൺകുട്ികൾകേത് കരുത്ത് 
നൽകചാനമചാണത് ഈ പദ്തിയിലൂന്� പഞ്ചായത്ത് 
ലക്്മിടുന്നതത്. സ്തീകൾകേത് സബത് സിഡിമയചാന്� 
ഇരുേക് വചാഹനങ്ങൾ വിതരണും ന്േയ്തുും സ്തീ
ശ ചാ ക് ീ ക ര ണ ത് ി ന് റെ  പു ത ി യ  മു ഖ ും 
സൃഷ്ിക്കുകയചാണത് പഞ്ചായത്ത്. ടൂവീലർ വിതര
ണത്ിനത് പുതിയ രീതികൾ കന്ണ്ടത്ചാനും 
സ്വയും ന്തചാഴിലുമചായി  ബന്ന്പ്ടുത്ി 
ജരൈവിുംഗത് ജലസൻസത് ന്കചാടുകേചാനും പദ്തി
കളമചായചാണത് SHE SMILE ഇമപ്ചാൾ മുമന്നചാട്ടു 
മപചാകുന്നതത്.
വറയോജന ൌഹൃദ പഞ്ോയത്ത് 

ഇന്നന്ലകളിൽ നചാ�ിന്റെ നിർമചാണചാത്ക 
പ്രവർത്നങ്ങൾകേചായി യുവത്വും ന്േലവഴിചെ 

മലഖകന് കചാരമശേരി
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡറെചാണത്.

9496048230

ചാ വി ചാ യ  
ജ  പ യചാ  
ി  ചാ ചായി 

  പ ര
 ചാ  ചാ  
ി    
വ  പ യചാ ി ത് 

ി ത്ിയ  
ി  വിജയ ചായി 
ചാ ചാ ചാ ത്
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മലപ്പുറും ജില്യിന്ല ന്പചാന്നചാനി തചാലൂകേിൽ 
ന്പരു്�പ്ത് മ്ചാകേിൽന്പടുന്ന  ഗ്ചാമപഞ്ചാ

യത്ചാണത് മചാറമഞ്രി. കഴി് ഒരു ദശചാബ്ദ
കേചാലമചായി നഗരസമചാനമചായ അവസ്ഥയിമലകേത് 
അതിമവഗും കുതിച്ചുന്കചാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവി�ും 
മലപ്പുറും, തൃശ്ശൂർ, പചാലകേചാ�ത് ജില്കളന്� 
ഏകമദശും സുംഗമസ്ഥചാനത്തു സ്ഥിതിന്േയ്യുന്നു. 

േരിത്രപ്രസിദ്മചായ ബിയ്ും കചായലുും കുണ്
ക�വത് പുഴയുും അതിർത്ി പങ്ിടുന്നു. ജജവസ
്ന്നവും പചാരിസ്ഥിതിക പ്രചാധചാന്വമുള്ളി�ങ്ങളും 
300 ന്ഹക്ർ മകചാൾമമഖലയുും ഒപ്ും ഇരിപ്പു 
കൃഷികേത് അനമയചാജ്മചായ പചാ�മശഖരങ്ങളും 
ഉൾന്കേചാള്ളുന്നതചാണത് പഞ്ചായത്ത്. ന്പചാന്നചാനി 
നഗരസഭമയചാ�ത് മേർന്ന ഈ പ്രമദശും ഒരു നഗര
ത്ിമറെതചായ സ്വഭചാവും അതിമവഗും ആർജ്ജി
ച്ചുന്കചാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതന്കചാണ്തന്ന്ന ഭീമമചായ 
മചാലിന്പ്രശത് നങ്ങളും, പ്രമത്കിചെത് പ്ചാസ്റികേത് 
മചാലിന്ങ്ങൾ, ഒരു വലിയ ഭീഷണിയചായി 
മചാറുന്നു. പചാരിസ്ഥിതിക സുംരക്ണവും കചാർ
ഷികമമഖലന്യ വീന്ണ്ടടുകേലുും മചാലിന് 
സുംസത് കരണവും ആമരചാഗ്മമഖലയിൽ 

ന്പചാതജന ഇ�ന്പ�ലുകളും സ്തീശചാക്ീകരണവും 
ഒന്നിച്ചു മേർന്നുള്ള ഒരു സമഗ് പദ്തി ആവി
ഷത് കരിചെത് ന�പ്ിലചാകേചാനചാണത് പഞ്ചായത്ത് 
ശ്രമിച്ചുവരുന്നതത്.

'ആമരചാഗ്മുള്ള മചാറമഞ്രി' എന്ന ലക്്ും 
ആണത് പഞ്ചായത്ത് മുമന്നചാട്ടുവയ്ക്കുന്നതത്. ഈ 
ലക്്ും ജകവരികേചാൻ ഉതകുന്ന പദ്തികളും 
പ്രവർത്നങ്ങളമചാണത് ആസൂത്രണുംന്േയ്തു ന�പ്ി
ലചാകേിവരുന്നതത്. 2014-15 പദ്തിയിൽ ഉൾന്പ്
ടുത്ി ആരുംഭിചെ 'അതിജീവനും' എന്ന സമഗ് 
മരചാഗപ്രതിമരചാധപദ്തി ഏറ്റവും ശ്രമദ് 
യമചായതും മചാതൃകചാപരവമചാണത്. ആദ്ഘട്ന്മന്ന
നിലയിൽ സമഗ് കചാൻസർമരചാഗ നിയന്തണവും 
മരചാഗും മനരന്ത് കന്ണ്ടത്ി േികിൽസിക്കുന്ന
തിനചാവശ്മചായ ഇ�ന്പ�ലുും ആണത് ന�ന്നതത്. 
ഇതിന്റെ ഭചാഗമചായി 300 ഓളും സന്നദ് പ്രവർ
ത്കർ, വിദ്ചാർത്ികൾ, ആമരചാഗ് പ്രവർ
ത്കർ ത�ങ്ങിയവർകേത് മലബചാർ കചാൻസർ 
ന്കയർ ന്സചാജസറ്റിയുമചായി സഹകരിചെത് മരചാഗ
ലക്ണങ്ങന്ളക്കുറിച്ചുും മരചാഗചാവസ്ഥ മനസ്ിലചാ
ക്കുന്നതിനും വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനും നൽകുകയുും 

മുൻശ്പ പറക്കുന്ന 
പക്ികള്

അഡ്വ. ഇ. െിന്ധു

രചാ  
ചാ ഞ്രി   

 ത് 
പഞ്ചായത്ത് 

ചാ വ ത്   
 വരി ചാ  

 പ ി  
വ ത് ചാ ത് 

 
ി ചാ ിവ ത്
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ഈ പരിശീലനും ലഭിചെിട്ടുള്ള വളണ്ടിമയഴത് സത് 
പഞ്ചായത്ിൽ മുഴുവൻ വീടുകളിലുും സമ്പൂർണ്ണ 
ആമരചാഗ്സർമവേ ന�ത്തുകയുമുണ്ടചായി. മരചാഗല
ക്ണങ്ങൾ കന്ണ്ടത്ിയ മുഴുവൻ ആളകന്ളയുും 
പന്ങ്ടുപ്ിച്ചുന്കചാണ്ടത് സത് ക്ീനിുംഗത് ക്ചാമ്പുകളും 
ത�ർന്നത് ആർ.സി.സി.യുമചായി വീഡിമയചാ മകചാൺ
ഫറൻസത്, മറഡിമയചാളജി, ലചാബത്, എഫത്.എൻ.എ-
.സി, വയചാവിലി ത�ങ്ങിയ സൗകര്ങ്ങമളചാടുകൂ
�ിയ ക്ചാമ്പുും ന�ത്തുകയുണ്ടചായി. ഇതിന്റെ 
ത�ർചെയചായി സ്തീകൾകേത് മചാത്രമചായി ക്ചാമ്പുകൾ 
ന�ത്ി. ഈ പദ്തിയിലൂന്� വലിയ ബഹുജന 
പങ്ചാളിത്മത്ചാന്� കചാൻസർ മനരന്ത് 
കന്ണ്ടത്ി േികിത്ിക്കുന്നതിനള്ള ഒരു 
അവമബചാധനവും ഇ�ന്പ�ലുും ന�ത്തുന്നതിനത് 
സചാധിച്ചു. ത�ർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലുും ഈ പദ്തി 
ന�ത്ിവരുന്നു. ഇമപ്ചാൾ എും.വി.ആർ. കചാൻസർ 
റിസർചെത് ന്സറെറിന്റെ സഹകരണമത്ചാന്� 
പദ്തി ന�പ്ിലചാകേി വരുന്നു. ഭിന്നമശഷികേചാ
രചായ കുട്ികൾക്കുമവണ്ടി പഞ്ചായത്ിന്റെ പദ്
തിയുന്� ഭചാഗമചായി 2015 മുതൽ ഒരു ഫിസിമയചാ
ന്തറചാപ്ി ന്സറെർ ന�ന്നുവരുന്നു. പൂർണ്ണമചായുും 
സൗജന്മചായചാണത് ഇവിന്�ന്യത്തുന്ന കുട്ികൾകേത് 
ഫിസിമയചാന്തറചാപ്ി ന�ത്തുന്നതത്. മചാനസിക 
ശചാരീരിക ജവകല്മുള്ള കുട്ികൾകേത് വലിയ 
ആശ്വചാസവും പ്രതീക്യുമചാണത് ഈ മകന്ദ്രും.

മകരളത്ിൽ പ്രചാഥമികചാമരചാഗ്മകന്ദ്രത്ിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ആദ്ന്ത് ഡയചാലിസിസത് 
ന്സറെർ ഈ പഞ്ചായത്ിലചാണത്. 2014 ലചാണത് 
ഇതിന്റെ പ്രവർത്നും ആരുംഭിചെതത്. 6 ന്മഷീന
കളളള ഡയചാലിസിസത് ന്സറെറിൽ മരചാഗികൾക്കു 
പൂർണ്ണമചായുും സൗജന്മചായി ഡയചാലിസിസത് 
ന�ത്ിവരുന്നു. 

പുനർജ്ജനി
പഞ്ചായത്ിന്ല പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥചാപന/

സുംരക്ണ പദ്തിയചാണത് പുനർജ്ജനി. മകരളും 
ഹരിതമകരളന്ത്ക്കുറിചെത് േിന്തിക്കുന്നതിനമുമ് 
2014-ൽ തന്ന്ന ന്തചാഴിലുറപ്ത് പദ്തിന്യ ഉപമയചാ
ഗന്പ്ടുത്ി ജലസുംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾകേത് 
ത�കേുംകുറിക്കുകയുണ്ടചായി. ജല സുംരക്ണത്ി
നചായി കുളങ്ങൾ നിർമ്ിച്ചുന്കചാണ്ടചാണത് ഇതത് 
ത�ങ്ങിയതത്. അമതചാന്�ചാപ്ും തന്ന്ന നിലവിലുള്ള 
മതചാടുകളും കുളങ്ങളും സുംരക്ിക്കുകയുും ന്േയ്തു
വരുന്നു. 2016 മുതൽ പഞ്ചായത്ിന്ല പുഴമയചാ
രത്ത് മുളുംജതകൾ വച്ചുപി�ിപ്ിക്കുന്ന പ്രവർ
ത്നും ത�ങ്ങുകയുണ്ടചായി. കഴി് മൂന്നത് 
വർഷമചായി 15000 മത്ചാളും മുളുംജതകൾ കചായ
മലചാരത്തുും മതചാടുകളന്� ഓരത്തുും വച്ചുപി�ിപ്ിചെത് 
പരിപചാലിച്ചുവരുന്നു. ജജവസുംരക്ണത്ിറെ 
ഭചാഗമചായി ഉപ്പുന്വള്ളമുള്ള പുഴയിൽ 2017 മുതൽ 

കണ്ടൽ കചാടുകൾ വച്ചുപി�ിപ്ിക്കുന്ന പ്രവർത്നും 
ന�ക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ സചാമൂഹ് വനവ
തത്കരണ പദ്തിയുും ന്തചാഴിലുറപ്ത് പദ്തിയുും 
സുംമയചാജിപ്ിചെചാണത് ന്േയ്തുവരുന്നതത്. ന്തചാഴിലു
റപ്ത് പദ്തിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി പഞ്ചായത്ിൽ 
148 പുതിയ കുളങ്ങൾ നിർമ്ിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതത് 
2 ന്സറെത് മുതൽ 10 ന്സറെത് വന്രയുളള സ്വകചാര് 
വ്ക്ികളന്� സ്ഥലത്ചാണത്. ഈ പ്രവർത്നും 
വലിയ സചാമൂഹ് ശ്രദ്യുും ആളകൾകേി�യിൽ 
ജലസുംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏന്റ്റടുകേചാ
നളള മനസ്സുും ഉണ്ടചാകേി എന്നതചാണത് ഏറ്റവും 
വലിയ മനട്ും. ആരുും നിർബന്ികേചാന്ത തന്ന്ന 
പുതിയകുളങ്ങൾ ആളകൾ സ്വയും നിർമ്ിക്കുക
യുും ന്േയ്യുന്നു. ഈ കുളങ്ങൾ മത്്ും വളർത്തുന്ന
തിനും ജലമസേനത്ിനും ഉപമയചാഗന്പ്ടുത്തു
കയുും ന്േയ്യുന്നു. പരിസ്ഥിതി സുംരക്ണത്ിന്റെ 
ഭചാഗമചായി 2018-19 പദ്തിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 
കചാലചാവസ്ഥചാ വ്തിയചാനങ്ങന്ളക്കുറിചെത് കിലയുന്� 
സഹകരണമത്ചാന്� പഠനവും അനബന് പ്ര
വർത്നങ്ങളും ന�ത്ിവരുന്നു. 

സ്തീേോക്ീകരണകം
സ്തീകളന്� സചാമൂഹിക സചാ്ത്ിക 

ആമരചാഗ് ശചാക്ീകരണമചാണത് ഇതിലൂന്� മുമന്നചാട്ടു 
വയ്ക്കുന്നതത്. പഞ്ചായത്ിന്റെ പദ്തിയിലുൾന്പ്
ടുത്ി ഒമട്ന്റ ന്േറുകി� ന്തചാഴിൽ സുംരുംഭ യൂണി
റ്റുകൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. പ്രധചാനമചായുും മഹചാട്ലു
കളും കചാറ്ററിുംഗത് യുണിറ്റുകളമചാണത് പ്രവർത്ി 
ക്കുന്നതത്. നചാലത് മഹചാട്ൽ, ന്�യത് ലറിുംഗത് യൂണിറ്റത്, 
അതിൽ രണ്ടത് എസത് സി ന്�യത് ലറിുംഗത് യൂണിറ്റത്, 
മപപ്ർ ബചാഗത്, കു�നിർമ്ചാണും എല്ചാും ന�ന്നു
വരുന്നു. 2014- 15 മുതൽ സ്തീകൾക്കുും ന്പൺകു
ട്ികൾക്കുും കരചാന്ട് പരിശീലനും നല്കുന്നു. 

പഞ്ചായത്ിന്ല 2000 മത്ചാളും ന്പൺകുട്ി
കള് കരചാന്ട്യുന്� പ്രചാഥമിക പചാഠങ്ങൾ അറിയു
ന്നവരചാണത്.  3 മചാസും നീണ്നിൽക്കുന്ന 
മകചാഴത് സചാണത് നൽകുന്നതത്. കഴി് പദ്തിയി
ലുൾന്പ്ടുത്ി കളരിയുും മയചാഗയുും സ്തീകന്ളയുും 
ന്പൺകുട്ികന്ളയുും പരിശീലിപ്ിക്കുന്നു. 
അതിജീവനും പദ്തിയുന്� ഭചാഗമചായി സ്തീകൾകേത് 
മചാത്രമചായി മചാമമചാഗ്ചാും സുംവിധചാനമ�കേും പഞ്ചാ
യത്ിന്ലത്ിചെത് ബ്രസ്റത്/ സർവികേൽ കചാൻസർ 
നിർണയ ക്ചാ്ത് ന�ത്തുന്നു. ഗർഭിണികൾക്കുും/ 
അമ്മചാർക്കുും മധുരും മചാതൃത്വും എന്ന പദ്തിയി
ലൂന്� ഗർഭകചാല പ്രസവകചാല പ്രമത്ക പരിേര
ണത്ിനചായി മഡചാക്റുന്� നിർമദേശപ്രകചാരും 
ആയുർമവദമരുന്നുകൾ നൽകുന്നു. ജചാഗ്തചാ 
സമിതിയുന്� പ്രവർത്നങ്ങളന്� ഭചാഗമചായി നിയ
മമബചാധവൽകേരണ ക്ചാസുും പരിപചാ�ികളും 
സുംഘ�ിപ്ിക്കുന്നു. 

ര ത്ി  
ചാ ി ചാ രചാ

ത്ി  വ ത്ി  
ത് 

യചാ ി ി ത്  
 പഞ്ചായത്ി ചാ ത്  
201  ചാ ത് ി  

വ ത്  ര ി ത്  
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കോർഷിക റമഖല
കചാർഷിക മമഖലയ്കത് വലിയ പ്രചാധചാന്മുള്ള 

പഞ്ചായത്ത് എന്ന രീതിയിൽ തരിശുരഹിത 
മചാറമഞ്രി എന്ന ലക്്ും പൂർത്ീകരിക്കുന്നതി 
നചാവശ്മചായ പ്രവർത്നങ്ങൾകേചാണത് മനതൃത്വും 
ന്കചാടുക്കുന്നതത്. അതിനചാവശ്മചായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ 
പശ്ചാത്ല സൗകര്ങ്ങളും ഒരുകേിന്കചാടുക്കുന്ന
തിനത് സചാധിചെിട്ടുണ്ടത്. ന്പചാന്നചാനി മകചാൾപ�വത് 
അമതചാറിറ്റിയുന്� മനതൃത്വത്ിൽ ന�ക്കുന്ന 
മുല്മചാ�ത് ബണ്ടിന്റെ പൂർത്ീകരണമത്ചാടുകൂ�ി 
പഞ്ചായത്ിന്ല മുഴുവൻ കചാർഷികമമഖലയുും 
വരുുംവർഷും കൃഷിന്േയ്ചാൻ കഴിയുന്ന തരത്ി
മലകേത് മചാറിയിട്ടുണ്ടത്. ഈ വർഷും തന്ന്ന 200 
ന്ഹക്ർ കൃഷിന്േയ്ചാൻ സചാധിച്ചു. ജജവകൃഷികേത് 
പ്രചാധചാന്ും നൽകിവരുന്നു. ജജവജവവിധ് 
സുംരക്ണത്ിന്റെ ഭചാഗമചായി നചാ�ൻ ന്നൽവി
ത്ിന്റെയുും നചാ�ൻ കിഴങ്ങത് വർഗ്ഗങ്ങളന്�യുും 
സുംരക്ണും പഞ്ചായത്ിന്റെ പദ്തിയുന്� 
ഭചാഗമചാണത്. അമതചാന്�ചാപ്ും തന്ന്ന ഔഷധകൃഷി, 
മ്ൾകൃഷി മപചാന്ലയുള്ള പദ്തികളും ഗ്രൂപ്ത് 
അ�ിസ്ഥചാനത്ിൽ സ്തീകളന്� മനതൃത്വത്ിൽ 
ന്േയ്യുന്നു. ഈ വർഷന്ത് പദ്തിയിൽ ഉൾന്പ്
ടുത്ി പഞ്ചായത്ിന്റെ സ്വന്തും അരിയുും മ്ൾ
ന്പചാ�ിയുും ന്പചാതമചാർകേറ്റിൽ എത്ിക്കുന്നതി
നചാവശ്മചായ ഭമക്്ചാതത്പന്ന നിർമ്ചാണ 
വിപണന യൂണിറ്റത് ആരുംഭിക്കുന്നു. ജജവജവ
വിധ് മബചാർഡിന്റെ മചാതൃകചാ ബി.എും.സി യചായി 
തിരന്്ടുകേന്പ്ട്തിനത് ലഭിചെ തക ന്കചാണ്ടത് 
ഒരു ജജവജവവിധ് പചാർകേിന്റെ നിർമ്ചാണും 
അന്തിമഘട്ത്ിലചാണത്.

മോലിന്യെകംെ് ക്രണകം
ഒരു പ്ചാസ്റികേത് കചാരിബചാഗത് റീജസക്ിുംഗത് 

യൂണിറ്റത് പഞ്ചായത്ിൽ സ്ഥചാപിചെിട്ടുണ്ടത്. പ്രസ്തുത 
സ്ഥചാപനത്ിൽ 4 മപർ മജചാലി ന്േയ്തുവരുന്നു. 
പഞ്ചായത്ിന്റെ വിവിധ വചാർഡുകളിൽ പ്രവർ

ത്ിക്കുന്ന 38 ഹരിതകർമ്മസന അുംഗങ്ങൾ 
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുളള മുഴുവൻ വീടുകളിൽ 
നിന്നുും ക�കളിൽ നിന്നുും പ്ചാസ്റികത് കചാരി 
ബചാഗുകൾ മശഖരിചെത് യൂണിറ്റിൽ എത്ിക്കുന്നു. 
അതവഴി കഴി് ഒന്നര വർഷമചായി പഞ്ചായ
ത്ത് പരിധിയിലുണ്ടചാവന്ന �ൺ കണകേിന പ്ചാ
സ്റികത് മചാലിന്ും സുംസത് കേരിക്കുന്നതിനത് സചാധ്
മചായിട്ടുണ്ടത്. ഹരിതകർമ്മസന മുമഖന വീടുകളിൽ 
നിന്നുും 30 രൂപ വീതവും ക�കളിൽ നിന്നുും 50 
രൂപ വീതവും പിരിചെത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ 
അ�യ്ക്കുന്നു. കൂ�ചാന്ത യൂണിറ്റിൽ ഉല്പചാദിപ്ികേന്പ്
ടുന്ന പ്ചാസ്റികത് ന്പല്റ്റത് പ്ചാസ്റികത് ഉപകരണ 
നിർമ്ചാണ ആവശ്ങ്ങൾകേചായി ഉപമയചാഗിക്കു
ന്നതിനത് സ്ഥചാപനങ്ങൾ കിമലചാഗ്ചാമിനത് 28 രൂപ 
നിരകേിൽ വചാങ്ങുന്നതിനത് തയ്ചാറചായി മുമന്നചാട്ടു 
വരുന്നുണ്ടത്. ഈ തക വിനിമയചാഗിചെത് സ്ഥചാപന
ത്ിന്ല മജചാലികേചാർക്കുും ഹരിതകർമ്മസനചാും
ഗങ്ങൾക്കുും ശ്ളും നൽകിവരുന്നു. അങ്ങന്ന 
സർകേചാരിന്റെ യചാന്തചാരു ധനസഹചായവമില്ചാന്ത 
പ്രസ്തുത സ്ഥചാപനും ന�ത്ിന്കേചാണ്മപചാകുന്ന
തിനത് സചാധിക്കുന്നു. ഹരിതകർമ്മസനചാുംഗങ്ങൾ
കേത് 500 മപർകേത് സദ് ന�ത്തുന്നതിനചാവശ്മചായ 
സ്റീൽപചാത്രങ്ങൾ ഹരിത മപ്രചാമട്ചാമകചാൾ ന�പ്ി
ലചാക്കുന്നതിന്റെ ഭചാഗമചായി വചാങ്ങി നൽകിയിട്ടു
ണ്ടത്. അതത് വചാ�കയ്കത് നൽകി വരുമചാനും കന്ണ്ട
ത്ചാനളള സചാഹേര്വും പഞ്ചായത്ത് ഒരുകേി
യിട്ടുണ്ടത്. സുസുംഘ�ിതമചായ ഹരിതമസനചാ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ കൂടുതൽ മമഖലയിമലകേത് വ്ചാപി
പ്ിക്കുന്നതിനത് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് അതീവ ശ്രദ്
പുലർത്തുന്നു. ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിൽ സമ്പൂർണ്ണ 
മചാലിന്സുംസത് കേരണും സചാധ്മചാക്കുന്നതിനചായി 
പഞ്ചായത്ിന്ല മുഴുവൻ സത് കൂളകളിലുും ഘ�ക
സ്ഥചാപനങ്ങളിലുും ബമയചാഗ്ചാസത്, ബമയചാബിൻ, 

201  1    
പ ി  രചാ  

പരി   പഞ്ചാ
യത്ി  2000 ത്ചാ  

പ ി  രചാ  
ചാ ി  പചാ  ി
വരചാ ത്   ചാ  

ി  ചാ ത് ചാ ത് 
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എയമറചാബികത് കുംമപചാസ്റത് ത�ങ്ങിയ ശചാസ്തീയ 
മചാലിന് സുംവിധചാനങ്ങൾ ഒരുകേിയിട്ടുണ്ടത്. 
ഗചാർഹിക ഗുണമഭചാക്ചാകേൾകേചായി ബമയചാ 
ഗ്ചാസത് പ്ചാന്റുകൾ, ജപപ്ത് കമ്ചാസ്റ്റുകൾ, ബമയചാ
ബിന്നുകൾ വിതരണും ന്േയ്തിട്ടുണ്ടത്. ഇതവഴി 
ജനങ്ങൾകേത് ഗചാർഹികമചായി ജജവവളും ഉല്പചാ
ദിപ്ിക്കുന്നതിനത് ഒരു ദിശചാമബചാധും നൽകുന്ന
തിനത് സചാധിച്ചു. നഗരസദൃശതയിമലകേത് 
അതിമവഗും മുമന്നറിന്കേചാ ണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ചാമപ
ഞ്ചായത്ിനത് അനമയചാജ്മചായ രീതിയിൽ തന്ന്ന 
മചാലിന് സുംസത് കേരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ന�പ്ിൽ 
വരുത്തുന്നതിനത് സചാധിചെിട്ടുണ്ടത്. അമതചാന്�ചാപ്ും, 
ന്പചാത സ്ഥലങ്ങളിൽ മചാലിന്ും നിമക്പിക്കു
ന്നവർന്കേതിന്ര നിയമപരമചായ ന�പ�ികൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂന്� ന്പചാതസ്ഥലങ്ങൾ 
വൃത്ിയചായി സൂക്ിക്കുന്ന തിനും സചാധിക്കുന്നു.

ഓഫീെ് മോറനജ് സമന്റ്
ഒരു ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിനത് ഐ.എസത്.ഒ സർട്ി

ഫിമകേഷൻ ലഭിക്കുക എന്നതത് ഇന്ന്നചാരു പുത
മയുളള കചാര്മല്. എന്നചാൽ ഏകമദശും 4 വർഷ
ങ്ങൾക്കു മുൻപു തന്ന്ന ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് ഈ 
മനട്ും സ്വന്തമചാകേിയിട്ടുണ്ടത്. ഐ.എസത്.ഒ. സർട്ി
ഫിമകേഷൻ അപത് മഗ്ഡത് ന്േയ്യുന്നതിനചാവശ്
മചായ ത�ർ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇമപ്ചാൾ ന�ന്നു
ന്കചാണ്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 
ഓഫീസിനത് മേർന്ന എല്ചാവിധ സജ്ജീകരണ
ങ്ങമളചാടുും കൂ�ിയ 4 നില ന്കട്ി�ത്ിലചാണത് 
ഓഫീസത് പ്രവർത്ിക്കുന്നതത്. നയൂജനമറഷൻ 
സ്വകചാര് സ്ഥചാപനങ്ങന്ള അതിശയിപ്ിക്കുന്ന 
തരത്ിലുളള മട്ടുും ഭചാവവും ഇതിനണ്ടത്. മറ്റത് ഗ്ചാമ
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൻ നിന്നുും വ്ത്സ്തമചായി 

നിയമസഹചായ മകന്ദ്രത്ിനും ജജവജവവിധ് 
കമ്ിറ്റിക്കുും ആവശ്മചായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ 
ഇവിന്� ഒരുകേിയിട്ടുണ്ടത്. ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിന്ല 
സിവിൽ മകസുകന്ള കഴിയുന്നത്ര ലഘൂകരിക്കു
ന്നതിനചായി ഒരു തർകേപരിഹചാര കമ്ിറ്റി 
കൃത്മചായ ഇ�മവളകളിൽ മേരചാറുണ്ടത്. ഇതിലൂന്� 
വർഷങ്ങമളചാളും പഴകേമുളള ഒമട്ന്റ സിവിൽ 
വ്വഹചാരങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു വരുന്നതിൽ േചാരി
തചാർത്്മുണ്ടത്. ഈ പ്രവർത്നത്ിനത് മനതൃത്വും 
നൽകുന്നതത് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡറെിന്റെ 
അദ്്ക്തയിലുള്ള പ്രമത്ക സബത്കമ്ിറ്റി
യചാണത്. അഭിഭചാഷക എന്ന രീതിയിലുള്ള 
അനഭവവും പരിേയവും ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾകേത് 
ഏന്റ സഹചായകരമചാണത്. 

സമസ്ത മമഖലകളിലുും ഒരുമപചാന്ല വളർചെ 
എത്ിക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങളിലൂന്� 
ധചാരചാളും പുരസത് കേചാരങ്ങൾ മന�ചാൻ ഗ്ചാമപഞ്ചാ
യത്ിനത് കഴി്ിട്ടുണ്ടത്. കഴി് വർഷും 
മദശീയ പുരസത് കചാരമചായ ദീനദയചാൽ ഉപചാദ്്ചായ 
പഞ്ചായത്ത് ശശചാക്ീകരൺ പുരസത് കചാർ, 
അതിന മുൻവർഷും ജില്യിന്ല സ്വരചാജത് മരേചാഫി, 
ജജവജവവിധ് മബചാർഡിന്റെ മമചാഡൽ 
ബി.എും.സി ത�ങ്ങിയ മനട്ങ്ങൾ സ്വന്തമചാകേചാനും 
2017-18 കചാലയളവിൽ നികുതി പിരിവത്, പദ്തി 
വിനിമയചാഗും എന്നിവ 100% ആർജ്ജിച്ചുന്കചാണ്ടത് 
ആ രുംഗത്തുും മികചെ പ്രക�നും കചാഴ്ചവയ്കചാനും 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിനത് സചാധിചെിട്ടുണ്ടത്. ഈ മനട്
ങ്ങന്ളല്ചാും സചാധ്മചായതത് അർപ്ണ മമനചാഭചാവവും 
സന്നദ്തയുമുള്ള ഉമദ്ചാഗസ്ഥ സുംവിധചാനവും 
ഏതത് പുതിയ ആശയവും േട്ക്കൂടുകൾകേപ്പുറത്തു
നിന്നത് പദ്തികളചായി ഏന്റ്റടുക്കുവചാനള്ള നിർ
വേഹണ ഉമദ്ചാഗസ്ഥരുന്� സന്നദ്തയുും രചാഷ്ടീയ 
അഭിപ്രചായ വ്ത്ചാസങ്ങന്ളല്ചാും മചാറ്റിവചെത് പഞ്ചാ
യത്ിന്റെ സമഗ് പുമരചാഗതി ലക്്ുംവചെത് പ്ര
വർത്ിക്കുന്ന ഭരണസമിതിയുന്� മനതൃത്വവ
മചാണത്. ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡറെത് (CPM), 
ജവസത് പ്രസിഡറെത് (CPM), വികസന സ്റചാറെിുംഗത് 
കമ്ിറ്റി ന്േയർമചാൻ (Congress), മക്മകചാര് 
സ്റചാറെിുംഗത് കമ്ിറ്റി ന്േയർമചാൻ (NCP), ആമരചാ
ഗ്-വിദ്ചാഭ്ചാസ സ്റചാറെിുംഗത് കമ്ിറ്റി ന്േയർമചാൻ 
(IUML), കൂ�ചാന്ത 2 ബി.ന്ജ.പി ന്മ്ർമചാരുും 
ഉള്ളതചാണത് ഭരണസമിതി. ഇവരുന്�ന്യല്ചാും 
രചാഷ്ടീയത്ിനപരിയചായുളള കൂ�ിമചെരലിലൂന്� 
പുതിയ മചാതൃകകൾ സൃഷ്ിച്ചുന്കചാണ്ടത്, ഭിന്നമശ
ഷികേചാരുന്�യുും വൃദ്രുന്�യുും കുട്ികളന്�യുും 
സ്തീകളന്�യുും ശചാക്ീകരണും സചാധ്മചാകുന്ന 
തരത്ിലുള്ള പുതിയ പല പദ്തികളും ഏന്റ്റടു
ത്തുന്കചാണ്ടത്, എല്ചാ അർത്ത്ിലുും ആമരചാഗ്
മുള്ള മചാറമഞ്രി എന്ന ലക്്ും ജകവരിക്കുവചാ
നള്ള ശ്രമവമചായി മുമന്നചാട്ടു മപചാവന്നു.        1

മലഖിക മചാറമഞ്രി 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡറെചാണത്.
9496047974 
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വയനചാ�ത് ജില്യില് ഭൂമിശചാസ്തപരമചായുും േരി
ത്രപരവമചായ ഒമട്ന്റ പ്രമത്കതകളള്ള ഒരു 

ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ചാണത് നൂല്പ്പുഴ. കർണ്ണചാ�ക, 
തമിഴത് നചാ�ത് സുംസ്ഥചാനങ്ങളമചായി അതിർത്ി 
പങ്ിടുന്ന ഏക പഞ്ചായത്ചായ നൂല്പ്പുഴ േരി
ത്രപരവും സചാമൂഹികവമചായ കചാരണങ്ങളചാല് 
സമൂഹത്ിന്റെ പിന്നചാമ്പുറങ്ങളിമലകേത് മചാറ്റി 
നിർത്ന്പ്ട് മഗചാത്രവർഗ്ഗ വിഭചാഗങ്ങളന്� ഭൂമിക 
കൂ�ിയചാണത്. 1968 ന്സപത്റ്റുംബർ 2 നത് രൂപീകൃത
മചായ പഞ്ചായത്ിന്റെ വിസ്തീർണ്ണും 242.97 േ.കി.
മീ ആണത്. വിസ്തീർണ്ണത്ിന്റെ ഭൂരിഭചാഗവും 
വനപ്രമദശമചാണത്. മുത്ങ്ങ വന്ജീവി സമങ്തും 
സ്ഥിതി ന്േയ്യുന്നതത് ഇവിന്�യചാണത്. ആന്ക 
ജനസുംഖ്യുന്� 40 ശതമചാനമത്ചാളും മഗചാത്ര
വർഗ്ഗ വിഭചാഗങ്ങളചാണത്. പണിയൻ, കുറുമൻ, 
കചാട്ടുനചായ്കൻ, ഊരചാളി (മവട്ടുക്കുറുമൻ) എന്നീ 
വിഭചാഗങ്ങളചാണത് പ്രധചാനമചായുും ഇവിന്� അധിവ
സിക്കുന്നതത് . 

തികച്ചുും ഗ്ചാമീണ പശ്ചാത്ലമുള്ള ഉൾനചാ�ൻ 
ഗ്ചാമങ്ങൾ കൂ�ിമേർന്ന ഇവിടുന്ത് മഹചാ ഭൂരിപ
ക്വും ഉപജീവനമചാർഗ്ഗമചായി കചാർഷികവൃത്ി
യചാണത് സ്വീകരിചെിട്ടുള്ളതത്. 40 ശതമചാനമത്ചാളും 
വരുന്ന പട്ിക വർഗ്ഗ വിഭചാഗങ്ങൾ, ന്േറുകി� 
നചാമമചാത്ര കർഷകർ, കർഷക ന്തചാഴിലചാളികൾ, 
മറ്റത് ദുർബല ജനവിഭചാഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഉൾന്പ്
ടുന്ന ഗ്ചാമീണ ജനതയുന്� ജീവിത നിലവചാര
ത്ില് പുമരചാഗമനപരമചായ മചാറ്റങ്ങൾ ന്കചാണ്
വരുന്നതിലൂന്� മചാത്രന്മ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിന്റെ 
വികസന സ്വപ്നങ്ങൾകേത് അർത്മുണ്ടചാവകയുള്ളു 
എന്ന മബചാധ്ത്ിലചാണത് 13 -ചാും പഞ്വത്ര 

പദ്തി ജനകീയും എന്ന മപരില് സമഗ് 
വികസന പരിപചാ�ിയചായി ന�പ്ിലചാക്കുന്നതിനത് 
പഞ്ചായത്ത് തീരുമചാനിചെതത്. 

അ ധ ി ക ചാ ര വ ി മ ക ന്ദ്രീ ക ര ണ ത് ി ന് റെ 
അ�ിസ്ഥചാന ശിലകളചായ സുതചാര്ത, പങ്ചാളി
ത്ും, സചാമൂഹ് നീതി, നഷത് മ�ചാത്രവചാദിത്ും 
എന്നിവ ഉറപ്ത് വരുത്ിയചാണത് സമഗ് വികസന 
പദ്തികേത് രൂപും നല്കിയതത്. വിപുലമചായ ജനപ
ങ്ചാളിത്മത്ചാടുകൂ�ി ന�ത്ന്പ്ട് ഗ്ചാമസഭ, 
വികസന ന്സമിനചാർ, വിദഗത്ധരുമചായുള്ള 
േർചെകൾ മുതലചായവയിലൂന്� ഉരുത്ിരി്ത് 
വന്ന ആശയങ്ങളചാണത് നൂല്പ്പുഴയുന്� മചാതൃകചാ 
പദ്തികളില് ഓമരചാന്നുും. ഓമരചാ പദ്തിയിലുും 
സുംമയചാജന സചാദ്്തകൾ പരമചാവധി ഉറപ്ത് 
വരുത്തുകയുും പങ്ചാളിത്ും സചാദ്്മചാക്കുകയുും 
ന്േയ്തിട്ടുണ്ടത്. ആമരചാഗ് വിദ്ചാഭ്ചാസ സചാ്ത്ിക 
മമഖലകളില് മികചെതല്ചാത് ഗ്ചാമീണ പശ്ചാ
ത്ലവും മികവിന്റെ അപര്ചാപ്തതയുും മൂലും പ്ര
യചാസന്പ്ടുന്ന നിരചാലുംബരചായ ജനതയചാണത് 
ജനകീയും പദ്തികേത് രൂപും ന്കചാടുക്കുന്നതില് 
പഞ്ചായത്ിനത് മപ്രരകമചായിട്ടുള്ളതത്. 

ആതുരറെവനത്തിസന്റ 
ആറരോഗ്യമോതൃക

ഏറ്റവും പ്രചാധചാന്മത്ചാടുകൂ�ി ഏന്റ്റടുമകേണ്ട 
മമഖല ആമരചാഗ്രുംഗമചാന്ണന്ന തിരിചെറിവി
ലചാണത് നൂല്പ്പുഴ പ്രചാഥമിക ആമരചാഗ് മകന്ദ്രന്ത് 
ആധുനീകരിക്കുന്നതിനള്ള ശ്രമങ്ങളചാരുംഭിചെതത്. 
പട്ികവർഗ്ഗവിഭചാഗങ്ങൾ ഉൾന്പ്ന്�യുള്ള സചാധചാ
രണകേചാരചായ ആളകൾകേത് ആധുനിക സൗകര്

സക. റേോഭന്കുമോർ

ചാ  ജ  
ജ വി  ി വചാരത്ി  

രചാ പര ചായ 
ചാ  ചാ വ

ി  ചാ  
ചാ പഞ്ചായത്ി  

വി  ത് 
ചാ  

 ചാ ത്ി
ചാ ത് 1  ചാ  

പഞ്വ ര പ ി 
ജ യ   
പരി   

വി  പരിപചാ ിയചാ
യി ി ചാ ി ത് 
പഞ്ചായത്ത് 

ചാ ി ത്  
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ങ്ങളള്ള ഒരു മകന്ദ്രും ഉണ്ടചാവക എന്നതചായിരുന്നു 
ലക്്ും. 1973 ല് ഡിസത് ന്പൻസറിയചായി ത�കേും 
കുറിചെ ഈ ആമരചാഗ് മകന്ദ്രും 2017 ലചാണത് ആർദ്ും 
മിഷന്റെ ഭചാഗമചായി കുടുുംബചാമരചാഗ് മകന്ദ്രമചായി 
പ്രഖ്ചാപിചെതത്. കുറ് കചാലത്ിനള്ളില് ഒരു 
സ്ഥചാപനന്ത് എങ്ങന്ന മികചെ രീതിയില് മചാറ്റി
ന്യടുകേചാനചാകുും എന്നതചായിരുന്നു ഞങ്ങളന്� 
ആമലചാേന. മനട്ങ്ങൾ സ്വന്തമചാകേചാൻ പരിമി
തികൾ ത�സ്മന്ല്ന്നുും അർപ്ണ മമനചാഭചാവവും 
കൂട്ചായ്മയുും ഉറപ്ത് വരുത്ിയുള്ള മുമന്നറ്റും ഏതത് 
ത�സ്ങ്ങന്ളയുും മറി ക�കേചാൻ പര്ചാപ്തമചാന്ണന്നുും 
അനഭവങ്ങൾ ഞങ്ങന്ള പഠിപ്ിച്ചു. ഈ പചാഠത്ി
നള്ള അുംഗീകചാരമചാണത് ഇന്ത്യിന്ല ഏറ്റവും 
മികചെ പ്രചാഥമിക ആമരചാഗ് മകന്ദ്രമചായി 98 
ശതമചാനും മചാർമകേചാന്� മന�ിയ NQAS 
അുംഗീകചാരും. 3 സചാ്ത്ിക വർഷങ്ങളിലചായി 
1.8 മകചാ�ി രൂപയചാണത് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില് 
നിന്നുും ആശുപത്രിക്കുമവണ്ടി ന്േലവഴിചെതത്. 
ആർദ്ും മിഷന്റെ ഭചാഗമചായി 11 ലക്ും രൂപയുും 
ലഭിചെിട്ടുണ്ടത്. 

െവിറേഷതകൾ 
4 പൂർണ്ണമചായുും ഡിജിറ്റജലസത് ന്േയ്ത സുംവി

ധചാനമചാണത് ഇവിടുള്ളതത്. രജിസത് മരേഷൻ 
കൗണ്ടർ, എല്.ഇ.ഡി മ�ചാകേൻ സിസ്റും, 
മരചാഗികൾക്കുും കൂന്�ന്യത്ിയവർക്കുും ഇരി
കേചാനള്ള സൗകര്ങ്ങൾ മുതലചായവ ആധുനിക 
രീതിയില് സജ്ജീകരിചെിട്ടുണ്ടത്.

4 സുംസ്ഥചാനത്ചാദ്മചായി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടത് 
ഉപമയചാഗിചെത് ഇ-ന്ഹല്ത്ത് പദ്തി ന�പ്ി
ലചാകേി. ആമരചാഗ് മകന്ദ്രത്ിന്ലത്തുന്ന 
മരചാഗിയുന്� ആമരചാഗ് വിവരങ്ങൾ ആദ്ും 
മരഖന്പ്ടുത്തുും. ത�ർന്നചാണത് മഡചാക്റുന്� സമീ

പന്മത്തുന്നതത്. മരചാഗിന്യത്തുമ്ചാൾ തന്ന്ന 
മഡചാക്ർകേത് ക്യൂട്ർ സുംവിധചാനും വഴി 
ആമരചാഗ് വിവരങ്ങൾ കൃത്മചായി മനസ്ി
ലചാകേചാനചാകുും. 

4 ബചാർമകചാഡുള്ള ഒ.പി �ികേറ്റചാണത് നല്കു
ന്നതത്. ഫചാർമസിയിമലക്കുും ലചാബിമലക്കുും 
എല്ചാമുള്ള മഡചാക്റുന്� കുറിപ്ത് മപചാകുന്നതും 
ഓൺജലൻ വഴിയചാണത്. ഓമരചാ മരചാഗിക്കുും 
പ്രമത്കും കചാർഡത് നല്കുന്നുണ്ടത്. അടുത് 
തവണ മഡചാക്ന്റ കചാണചാൻ വരുമ്ചാൾ 
മരചാഗവിവരങ്ങൾ ആവർത്ിചെത് പറയചാന്ത 
തന്ന്ന മഡചാക്ർകേത് തിരിചെറിയചാൻ ഇത 
ന്കചാണ്ടത് സചാധിക്കുും. 

4 ന്�ലി ന്മഡിസിൻ സുംവിധചാനും ഇവിന്�യു
ണ്ടത്. മചാനന്തവചാ�ി ജില്ചാ ആശുപത്രിയിന്ല 
സത്  ന് പ ഷ ്ല ി സ്റത്  മ ഡ ചാ ക് ർ മ ചാ രു ന് � 
ഓൺജലൻ കൺസൾമട്ഷൻ ഇതവഴി 
സചാദ്്മചാകുന്നു. 

4 എല്ചാ മചാസവും ഒ്തചാും തീയ്തി പട്ിക 
വർഗ്ഗ ഗർഭിണികൾകേചായി പ്രമത്ക ഒ.പി. 
ന�ത്തുന്നു. ആശുപത്രിയുും പരിസരവും 
വൃത്ിയചായി സൂക്ിക്കുന്നതിനത് പ്രമത്ക 
ശ്രദ് പുലർത്തുന്നുണ്ടത്. മുറ്റവും പരിസരവും 
ന്േ�ികളും പുല്ലുും പി�ിപ്ിചെത് മമനചാഹരമചാക്കു
ന്നതിനത് സചാധിചെിട്ടുണ്ടത്. 

4 ആശുപത്രികേത് സമീപും കുട്ികൾകേചായി 
പചാർകേത് ഒരുകേിയിട്ടുണ്ടത്. ആശുപത്രിയിന്ല
ത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുും സമീപത്തുള്ള കുഞ്ഞു
ങ്ങൾക്കുന്മല്ചാും മചാനസിക ഉല്ചാസത്ിനത് 
ഈ പചാർകേത് സഹചായിക്കുന്നു.

4 ശീതീകരിചെ ഫചാർമസി, ക്യൂട്ജറസത്ഡത് 
ലചാബത് എന്നിവ സജ്ജമചാകേിയിട്ടുണ്ടത്. 

4 ആധുനിക രീതിയില് സജ്ജീകരിചെ കർട്ൻ 
ഉപമയചാഗിചെത് മവർതിരിചെ വചാർഡത്.

4 സ്തീ സൗഹൃദ ഷീ മ�ചായത് ലറ്റത് സ്ഥചാപിചെിട്ടുണ്ടത്. 
4 പ്രചാഥമിക ആമരചാഗ് മകന്ദ്രങ്ങളില് മലബർ 

റൂമുകൾ പതിവില്ചാത്തചാണത്. എന്നചാല് 
പഞ്ചായത്ിന്റെ പ്രമത്ക അവസ്ഥ പരിഗ
ണിചെത് 5 ലക്ും രൂപ മു�കേി ആധുനിക 
സുംവിധചാനങ്ങൾ ഏർന്പ്ടുത്ിയ വളന്ര 
അ�ിയന്തര ഘട്ങ്ങളില് ഉപമയചാഗികേചാനള്ള 
മലബർ റൂും സജ്ജീകരിചെിട്ടുണ്ടത്.

4 വമയചാജനങ്ങൾക്കുും മറ്റത് ശചാരീരിക അവശ
തകളള്ളവർക്കുും ആമരചാഗ് മകന്ദത്ില് 
നിന്നത് ബസത് മസ്റചാപ്ത് വന്ര മപചാകുന്നതിനും 
വരുന്നതിനമചായി ഇലക്ടികത് ഓമട്ചാറിക്ചാ 
സജ്ജമചാകേിയിട്ടുണ്ടത്. 

4 പ്രസവമടുക്കുന്ന മഗചാത്രവർഗ്ഗ വനിതകന്ള 
തചാമസിപ്ിചെത് അവർകേത് മവണ്ട പരിേരണ
ങ്ങൾ നല്കുന്നതിനചായി 2 കുടുുംബങ്ങൾകേത് 

 പചാ ത്ിനു  
ചാര ചാ ത് 

യി   
ി  ചാ ി  

രചാ  ചായി 9  
ചാ  ചാ ചാ  

ിയ  
ചാര
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തചാമസികേചാൻ സൗകര്മുള്ള പ്രതീക്ചാലയും 
പദ്തി അവസചാന ഘട്ത്ിലചാണത്. പ്രസവ 
തീയ്തികേത് ഒരചാ� മു്ത് മകചാളനികളിന്ലത്ി 
ഗർഭിണികന്ളയുും കൂട്ിരിപ്ിനള്ള ബ�കേ
ന്ളയുും ന്കചാണ്ടത് വന്നത് പ്രസവമടുക്കുമ്ചാൾ 
കൂടുതല് സൗകര്മുള്ള അടുത്തുള്ള ആശുപ
ത്രയിമലകേത് ആുംബുലൻസില് എത്ിക്കുന്ന
തിനചാണത് ഉമദേശിക്കുന്നതത്.

കൺമണി 
നൂതന വിദ്യോഭ്യോെ പദ്ധതി

പഞ്ചായത്ിന്ല ജനസുംഖ്യിന്ല 40 
ശതമചാനമത്ചാളും മഗചാത്രവർഗ്ഗ വിഭചാഗങ്ങളചാണത്. 
ഇവരില് തന്ന്ന ഏറ്റവും പിമന്നചാകേും നില്ക്കുന്ന 
പണിയൻ, കചാട്ടുനചായ്കൻ, ഊരചാളി വിഭചാഗങ്ങളി
ല്ന്പ്ടുന്ന 53 കുട്ികൾകേത് പ്രമത്ക ശ്രദ് നല്കി 
അവന്ര ഉയർത്ിന്കേചാണ്ടത് വരുന്നതിനചാണത് 
പദ്തി വിഭചാവനും ന്േയ്തിട്ടുള്ളതത്. സചാമൂഹികമചാ
യുും സചാ്ത്ികമചായുും ആമരചാഗ്പരമചായുും 
വിദ്ചാഭ്ചാസപരമചായുും പിമന്നചാകേും നില്ക്കുന്ന 
ഇവന്ര വിദ്ചാഭ്ചാസും നല്കി മചാത്രന്മ മുമന്നചാട്ത് 
നയികേചാനചാകു എന്ന തിരിചെറിവില് നിന്നചാണത് 
ഈ പദ്തി രൂപ ന്കചാണ്ടതത്. മമഖലയില് നില 
നില്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങളന്� സചാമൂഹികവും 
ജവകചാരികവമചായ തലങ്ങൾ തിരിചെറിഞ്ഞുള്ള 
പരിഹചാരത്ിനചാണത് ശ്രമിക്കുന്നതത്. അഞ്ചാും 
ക്ചാസില് പഠിക്കുന്ന കുട്ികൾകേചാണത് പിന്തുണ 
നല്കുന്നതത്. 

െവിറേഷതകൾ
4 മസചാമഷ്ചാ ഇമമചാഷണല് മലണിുംഗത്  

(സചാമൂഹിക ജവകചാരിക പഠനും) രീതിയചാണത് 

അവലുംബിക്കുന്നതത്. 
4 14 കുട്ികൾകേത് ഒരചാൾ എന്ന ക്മത്ില് 

വിദഗത്ധ പരിശീലനും ലഭിചെ ന്ഫസിലി
മറ്ററ്റർമചാർ

4 പങ്ചാളിത് പഠന പ്രക്ിയ
4 ഓമരചാ കുട്ിയുമ�യുും പ്രമത്കതകൾ തിരി

ചെറി്ത് ന്കചാണ്ള്ള പഠന രീതി
4 ഓമരചാ പഠിതചാവിന്റെയുും വീ�ത് സന്ദർശി

ക്കുകയുും ന്ലചാമകേഷൻ മചാപ്ത് ന്േയ്യുകയുും 
ജീവിത നിലവചാരും തിരിചെറി്ത് 
നിലവില് നിലനില്ക്കുന്ന പഠന പ്രശത് ന
ങ്ങൾ മനസിലചാകേി പരിഹരിക്കുകയുും 
ന്േയ്യുന്നു.

4 ഓമരചാ ആഴ്ചയിലുും കുട്ിയുന്� രക്ിതചാകേ
ളമചായി മഫചാണില് ബന്ന്പ്ടുകയുും 
കുട്ിയുന്� അകേചാദമികത്,  സചാമൂഹ്, 
ആമരചാഗ്, ജവകചാരിക പ്രശത് നങ്ങളും 
പുമരചാഗതികളും േർചെ ന്േയ്യുകയുും 
ന്േയ്യുന്നു.

4 ഓമരചാ കുട്ിയുന്�യുും പ്രശത് നങ്ങളും 
പുമരചാഗതിയുും േർചെ ന്േയ്യുന്നതിനും വില
യിരുത്തുന്നതിനും തിരിചെറിയുന്നതിന
മചായി എല്ചാ മചാസവും രക്ചാകർത് 
മയചാഗങ്ങൾ ന�ത്തുന്നു.

4 കു ട് ി ക ന് ള  ന് ത ര ന് ് ടു ക്കു ന്ന ത ി നത് 
സത് ക്ീനിുംഗത് ന്�സ്റത് ന�ത്തുകയുും ഏറ്റവും 
പിമന്നചാകേും നില്ക്കുന്ന കുട്ികന്ള ന്സലക്ത് 
ന്േയ്യുകയുും ന്േയ്യുന്ന രീതിയചാണത് അവലും
ബിചെതത്.

4 ന്പചാത സ്വകചാര് പങ്ചാളിത്ും.
4 കൃത്തയുള്ളതും പരിപൂർണ്ണവമചായ മഡചാകയു

ന്മമറെഷൻ.

വ യചാജ  ത് 
ചാര രി  വ
വ  രചാ  

ത്ി  ി ത് ത് 
ചാ ത് വ ര പചാ

ിനു  വ ിനു ചായി 
ി ത് ചാ ി ചാ 

ചാ ിയി ത്  
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4 കുട്ിയുന്� സചാമൂഹ്, കുടുുംബ, ആമരചാഗ് 
ജവകചാരിക പശ്ചാത്ലങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു
ന്കചാണ്ള്ള സമീപനും.

4 കുട്ിയുന്� പ്രമത്കതകളും പ്രശത് നങ്ങളും 
പുമരചാഗതിയുും ഓമരചാ ദിവസവും മമചാണിറ്റർ 
ന്േയ്യുന്നു.

4 ഡചാറ്റചാ അ�ിസ്ഥചാനമചാകേിയുള്ള വിശകലന
ങ്ങളും വിലയിരുത്ലുകളും ന�ത്തുകയുും 
പരിഹചാരും കന്ണ്ടത്തുകയുും ന്േയ്യുന്നു.

4 ഓമരചാ കുട്ിയുന്�യുും ആമരചാഗ്ും, വീട്ിന്ല 
സചാഹേര്ും, ജവകചാരിക വിഷയങ്ങൾ 
മുതലചായ ഓമരചാ കചാര്ങ്ങളും തിരിചെറിയുക
യുും നിലവിന്ല അവസ്ഥ മറിക�ക്കുന്നതിന
ള്ള പിന്തുണ നല്കുകയുും ന്േയ്യുന്നു.

റനട്ടകം
4 നൂല്പ്പുഴയുന്� േരിത്രത്ിലചാദ്മചായി പണിയ, 

കചാട്ടുനചായ്ക വിഭചാഗങ്ങളില്ന്പ്ട് 22 കുട്ികൾ 
ജസനിക സത് കൂൾ അഖിമലന്ത്ചാ പ്രമവശന 
പരീക് എഴുതചാൻ പ്രചാപ്തരചാവകയുും 
എഴുതകയുും ന്േയ്തു. 

4 ഭചാഷചാ, ഗണിതും, ശചാസ്തും ത�ങ്ങിയ വിഷയ
ങ്ങളില് അ�ിസ്ഥചാന അറിവത് കുട്ികൾകേത് 
ആർജ്ജിക്കുവചാൻ കഴിഞ്ഞു. 

4 കുട്ികളന്� വിദ്ചാഭ്ചാസ കചാര്ത്ില് രക്ി
തചാകേൾ മുൻകചാലങ്ങളില് നിന്നത് വിഭിന്ന
മചായി പ്രക�മചായി ഇ�ന്പ�ചാൻ ത�ങ്ങി. 

4 ഭചാവിന്യ സുംബന്ിച്ചുും ഭചാവി വിദ്ചാഭ്ചാസ
ന്ത് സുംബന്ിച്ചുും ധചാരണയുും സ്വപ്നങ്ങളും 
ഉണ്ടചാകുന്നതിനത് കുട്ികൾക്കുും രക്ിതചാകേൾ
ക്കുും സചാധ്മചായി. 

4 ഓമരചാ കുട്ിന്യയുും വിദഗത്ധ മഡചാക്ർമചാരുന്� 
മനതൃത്വത്ില് ആമരചാഗ് പരിമശചാധന 
ന�ത്തുകയുും രക്ക്കുറവത്, മപചാഷകചാഹചാര
ക്കുറവത്, മറ്റത് മരചാഗങ്ങൾ മുതലചായവ കന്ണ്ട
ത്ിയതത് പരിഹരിക്കുന്നതിനള്ള ഇ�ന്പ�
ലുകൾ ന�ത്തുകയുും ന്േയ്തു.

4 ഓമരചാ കുട്ിയുന്�യുും ന്ഹല്ത്ത് കചാർഡത് 
തയ്ചാറചാക്കുകയുും ആമരചാഗ്ും സ്ഥിരമചായി 
മമചാണിറ്റർ ന്േയ്യുന്നതിനത് അന്തചാരചാഷ്ട 
തലത്ില് ഉപമയചാഗിക്കുന്ന മഗ്ചാത്ത് േചാർട്ത് 
തയ്ചാറചാകേി നിരന്തരും മമചാണിറ്ററിുംഗിനത് 
വിമധയമചാക്കുകയുും ന്േയ്യുന്നു.

4 കുട്ികളില് ഭചാഷചാ പുമരചാഗതി, തചാത്വിക 
േിന്തയുും ന്ചായവചാദ കഴിവകളും, വിഭിന്ന 
േിന്തചാപ്രചാപ്തി,  ഒന്ത്ചാരുമിച്ചുള്ള പ്രവർ
ത്നും  എന്നിവയില് ഗണ്മചായ പുമരചാഗതി 
ജകവരികേചാൻ സചാധിച്ചു.

4 സത് കൂളില് മപചാകചാൻ ജവമുഖ്ും കചാണിചെി
രുന്ന കുട്ികൾ പഠന പുമരചാഗതിയുന്� 
ഭചാഗമചായി ത�ർചെയചായി സത് കൂളിന്ലത്തുന്ന 
അവസ്ഥയുണ്ടചായി.

പോസലോളി പദ്ധതി - 
ക്ീരറമഖല�് ഒരു മകത്തോങ്ങ്

നൂല്പ്പുഴ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിന്റെ ഗ്ചാമീണ 
പശ്ചാത്ലും അ�ിസ്ഥചാനന്പ്ടുത്ിയുും പ്രകൃതി 
സൗഹൃദ വികസന കചാഴ്ചപ്ചാ�ത് മുൻനിർത്ിയുും 
മദശീയ ഗ്ചാമീണ ന്തചാഴിലുറപ്പു പദ്തിന്യ പഞ്ചാ
യത്ിന്റെ തന്ന്ന പദ്തികളമചായുും വിവിധ 
വകുപ്പുകളമചായുും സുംമയചാജിപ്ിചെത് ന�പ്ിലചാക്കുന്ന 
ദചാരിദ്്  ലഘൂകരണ പദ്തിയചാണത് 'പചാന്ലചാളി' 
(Poverty Alleviation and  Livelihood  Empowerment  
On Livestock Intervention). അനകൂലമചായ 
കചാലചാവസ്ഥ ന്കചാണ്ും ഭൂപ്രകൃതി ന്കചാണ്ും മൃഗ
സുംരക്ണ മമഖലയ്കത് അനമയചാജ്മചായ പഞ്ചാ
യത്ചാണത് നൂല്പ്പുഴ. അതന്കചാണ്ടത് തന്ന്ന പഞ്ചാ
യത്ിന്ല ഭൂരിഭചാഗും ജനങ്ങളും പ്രധചാനമചായുും 
ആശ്രയിക്കുന്നതത് കചാർഷിക മമഖലന്യയചാണത്. 
192 േതരശ്ര കിമലചാമീറ്റർ വന വി�തിയുള്ള 
പഞ്ചായത്ിന്റെ മുഴുവൻ ഗ്ചാമങ്ങളും വനപ്രമദ
ശമത്ചാ�ത്  മേർന്നത്  നില്ക്കുന്നവയചാണത്. 
അതിനചാല് തന്ന്ന വന്മൃഗശല്ും ഏറ്റവും 
ഭീകരമചായ അളവില് അനഭവന്പ്ടുന്ന പഞ്ചായ
ത്ചാണത് നൂല്പ്പുഴ. കചാലചാവസ്ഥചാ വ്തിയചാനും 
ഉൾന്പ്ന്� ഒട്നവധി പ്രതികൂലസചാഹേര്ങ്ങൾ 
തരണും ന്േയ്തത് കചാർഷിക വൃത്ി ഏന്റ്റടുത് നൂല്പ്പു
ഴയിന്ല കർഷകർ, അവരുന്� കഠിനചാധ്വചാനത്ില് 
വിളയിന്ചെടുത് വിളകൾ വന്മൃഗങ്ങളന്� ഭക്
ണമചായി മചാറുന്ന നിസ്ഹചായതയില് മനും മടുത്ത് 
കചാർഷിക മമഖലയില് നിന്നത് പിൻതിരിയുന്ന 

  
രി ത്ി ചാ ചായി 
പ ിയ  ചാ ചാ  

വി ചാ ി  22 
ി  ി  

ത്  ി ചാ 
വ  പര  

ചാ  
ചാ രചാ  
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അവസ്ഥയിലചാണത്. ഇവിന്�യചാണത് ഭചാവനചാപൂർണ്ണ
മചായ ആസൂത്രണത്ിലൂന്�, മുഴുവൻ സുംമയചാജന 
സചാധ്തകളും ഉപമയചാഗന്പ്ടുത്ി പചാന്ലചാളി 
പദ്തിയ്കത് പഞ്ചായത്ത് രൂപും നല്കിയതത്. 

മഹചാത്ചാഗചാന്ി മദശീയ ഗ്ചാമീണ ന്തചാഴി
ലുറപ്ത് പദ്തി പണും ഉപമയചാഗിചെത് സ്ഥചായിയചായ 
ആസ്തി സൃഷ്ിക്കുകയുും അതത് ഗ്ചാമീണ, ദുർബ്ല 
ജനവിഭചാഗത്ിനത് വരുമചാനദചായകമചായ മികചെ 
ജീവിമതചാപചാധി ആകേി മചാറ്റുകയുും ന്േയ്യുന്ന 
തരത്ില്, അവരുന്� സചാ്ത്ികവും ആമരചാ
ഗ്പരവും സചാമൂഹ്-ശുേിത്വപരവമചായ ഉന്നമനും 
പചാന്ലചാളി പദ്തി ലക്്മിടുന്നു.ന്തചാഴിലുറപ്ത് 
പദ്തിയില് ഉൾന്പ്ടുത്ി മികചെ സൗകര്ങ്ങ
ളള്ള ന്തചാഴുത്ത് നിർമ്ിക്കുകയചാണത് പദ്തിയുന്� 
ആദ് പ�ി. നിലവില് പഞ്ചായത്ില് 80 ന്തചാഴു
ത്തുകൾ ഇതിമനചാ�കും പൂർത്ീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
മൃഗ സുംരക്ണ വകുപ്ിന്റെയുും ക്ീര വികസന 
വകുപ്ിന്റെയുും പദ്തികളില് ഉൾന്പ്ടുത്ി മികചെ 
ഇനും കറവപ്ശുകേന്ള വചാങ്ങി നല്കുന്നമതചാന്� 
ഇതത് തീറ്റപ്പുല്ിന്റെ ആവശ്കത വർദ്ിപ്ിക്കുും. 
കൂടുതല് കുടുുംബങ്ങന്ള പദ്തിയില് അുംഗമചാ
കേചാൻ സചാധിക്കുും. പഞ്ചായത്ിന്റെ ന്വറ്റിനറി 
ഡ ി സത്  ന് പ ൻ സ റ ി യു ന് �  മ ന തൃ ത ്വത് ി ല് 
പരിപചാലന േികിത്ചാ സഹചായങ്ങൾ നല്കുന്ന
മതചാന്�  പരിമിതിന്യ മനട്മചാകേി മചാറ്റിന്കേചാണ്ടത് 
മചാതൃക സൃഷ്ികേചാൻ പഞ്ചായത്ിനത് സചാധിക്കു
ന്നതചാണത് പദ്തിന്യ വിജയ വഴിയില് എത്ി
ചെതത്. വന്മൃഗ ശല്ും കചാരണും തരിശിട്ിരിക്കുന്ന 
മുഴുവൻ വയലുകളും ന്തചാഴിലുറപ്ത് പദ്തിയില് 
ഉൾന്പ്ടുത്ി ക്ീരവികസന വകുപ്ിന്റെ സഹക
രണമത്ചാന്� തീറ്റപ്പുല്ത് വചെത് പി�ിപ്ിക്കുന്നതിലൂന്� 
പശുകേൾകേത് തീറ്റ ഉറപ്ത് വരുത്തുന്നതിനത് 
സചാധിക്കുും.

ആഭ്ന്തര പചാല് ഉല്പ്ചാദനും വർദ്ിപ്ിക്കു
ന്നതിലൂന്� സചാ്ത്ികമചായ മനട്ും മചാത്രമല് 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് ലക്്മിടുന്നതത്. മപചാഷകചാഹചാ
രങ്ങളന്� കുറവത് പരിഹരികേത്കേ സചാഹേര്ും 
ഒരുക്കുകയുും ആമരചാഗ്വും ബുദ്ി വികചാസവമുള്ള 
ഒരു തലമുറന്യ സൃഷ്ിക്കുന്നതിമലകേത് പഞ്ചായത്ത് 
ന്േന്ന്നത്തുകയുും ന്േയ്യുന്നു. ഉല്പ്ചാദിപ്ിക്കുന്ന 
പചാലിനത് ന്ചായ വില ലഭിന്ചെങ്ില് മചാത്രമമ ഈ 
മമഖലയില് ആളകൾകേത് ത�ർന്നത് മപചാകുകയുള്ളു 
എന്ന മബചാധ്ും പഞ്ചായത്ിനണ്ടത്. അതിനചാ 
ലചാണത് വചാർഷിക പദ്തിയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് 
തക പചാലിനത് അധികവില നല്കുന്നതിനത് പഞ്ചാ
യത്ത് വകയിരുത്ിയതത്. ഓമരചാ കർഷകനും 
ലിറ്ററിനത് 3 രൂപ മതചാതില് അധികവില ലഭിക്കുന്ന 
പദ്തിയചാണത് പഞ്ചായത്ത് ന�പ്ിലചാകേി 
വരുന്നതത്. 

വിവിധ ഏജൻസികളന്� സചാഹചായമത്ചാന്�, 
ബമയചാഗ്ചാസത് പ്ചാറെത് തയ്ചാറചാകേല് ഊർജ്ജസും
രക്ണത്ിനും ആമഗചാളതചാപനത്ിനും മനന്ര 
പഞ്ചായത്ിന്റെ ക്ിയചാത്കമചായ ഇ�ന്പ�
ലചാണത്.

ജജവവളങ്ങളന്� ഉല്പ്ചാദന വർദ്നവത് 
ലക്്മിട്ത് ജജവ കമ്ചാസ്റിങ്ങത് രീതിയില് 
തയ്ചാറചാക്കുന്ന വളമത്ചാന്�ചാപ്ും േചാണകവളവും 
കൂ�ി മേർത്ത് ജജവപചെകേറി കൃഷി കൂ�ി ഏന്റ്റ
ടുക്കുന്നമതചാന്� കൃഷിവകുപ്പുമചായുള്ള സുംമയചാജനും 
എന്നതിലുപരി വിഷരഹിത പചെകേറികൾ തീൻ
മമശകന്ള വിഭവസമൃദ്മചാക്കുന്മന്നതില് തർകേ
മില്. ഇത്രത്ില് ആമരചാഗ്, സചാ്ത്ിക - 
സചാമൂഹ്, ശുേീകരണ മമഖലകന്ള ഉദേീപിപ്ി
ക്കുന്ന മചാതൃകചാ പദ്തിയചാണത് നൂല്പ്പുഴയിന്ല 
പചാന്ലചാളി.                                                 1

മലഖകന്
നൂല്പ്പുഴ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡറെചാണത്.
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കില ന്യൂസ്

ഗ്ോമപഞ്ോയത്ത് വികെനപദ്ധതി:
ദ്വിദിന ദക്ിറണന്്യന് േില്പേോല

ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് വികസനപദ്തി(ജി.പി.ഡി.പി)യുന്� 
ന്വല്ലുവിളികളും സചാദ്്തകളും േർചെന്േയ്ചാൻ കിലയിൽ ദ്വിദിന 
ദക്ിമണന്ത്ൻ ശില്പശചാല സുംഘ�ിപ്ിച്ചു. ഗുജറചാത്ിന്ല മസത 
അഭിയചാനമചായി മേർന്നു കഴി് ഡിസുംബർ 21, 22 തീയതി
കളിൽ സുംഘ�ിപ്ിചെ ശില്പശചാല മുൻ സുംസ്ഥചാന േീഫത് ന്സക്ട്റി 
എസത്.എും. വിജയചാനന്ദത് ഉദത്ഘചാ�നും ന്േയ്തു. മസത അഭിയചാൻ 
പ്രസിഡറെത് ബിമനചായത് ആേചാര് സ്വചാഗതമചാശുംസിച്ചു. ശില്പശചാല
യുന്� ലക്്ങ്ങന്ളക്കുറിചെത് കില ഡയറക്ർ മഡചാ.മജചായത് ഇളമൺ 
വിശദീകരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് രചാജത് മന്തചാലയും സത് ന്പഷ്ൽ ന്സക്
ട്റി ബചാലപ്രസചാദത്, മകന്ദ്ര ഗ്ചാമവികസനമന്തചാലയും മുൻ മജചായിറെത് 
ന്സക്ട്റി എസത്.എസത്. മീനചാക്ിസുന്ദരും, കർണചാ�കയിന്ല 
ഗ്ചാമവികസനവകുപ്പു ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ത് ഡയറക്ർ ശില്പ നചാഗത് എന്നിവർ 
സുംബന്ിച്ചു. മസത അഭിയചാനിന്ല മശ്രഷ്മറചായത്, മകന്ദ്ര പഞ്ചാ
യത്ത് രചാജത് മന്തചാലയത്ിന്ല ഉമദ്ചാഗസ്ഥർ, സുംസ്ഥചാന പ്ചാനിുംഗത് 
മബചാർഡത് പ്രതിനിധികൾ, ന്തലങ്ചാന, ആന്ധചാപ്രമദശത്, കർണചാ�ക, 
മകരള, തമിഴത് നചാ�ത് എന്നീ സുംസ്ഥചാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള തമദേശഭ
രണസ്ഥചാപനങ്ങളിന്ല ജനപ്രതിനിധികൾ, അകേചാദമികത് , സചാമൂ
ഹ്പ്രവർത്കർ എന്നിവര് ശില്പശചാലയിൽ പന്ങ്ടുത്തു.

  ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകൾ, സുംസ്ഥചാന-മദശീയ പരിശീലനമക
ന്ദ്രങ്ങൾ, ഇവയുമചായി ബന്ന്പ്ട്ടു പ്രവർത്ിക്കുന്നവർ, ഇവരുന്�
ന്യല്ചാും ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് വികസനപദ്തി (ജി.പി.ഡി.പി) 
അനഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക, സചാദ്്തകൾ കന്ണ്ടത്തുക, പദ്തിയുന്� 
നിർവഹണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ന്മചെന്പ്ടുത്തുക എന്നതചായിരുന്ന 
ശില്പശചാലയുന്� ലക്്ും. 

പ്ോസ്റിക്് മോലിന്യകം 
ഇനി ററോഡുനിർമ്ോണത്തിനകം

പ്ചാസ്റികേത് മചാലിന്ന്ത് ശചാസ്തീയമചായി മറചാഡുനിർമ്ചാണ
ത്ിനും മറ്റത് പ്ചാസ്റികേത് അധിഷ്ിത ഉൽപ്ന്നങ്ങളന്� നിർമ്ചാണ
ത്ിനും ഉപമയചാഗന്പ്ടുത്ചാവന്ന സചാമങ്തിക രീതികൾ പരിേ
യന്പ്ടുത്തുന്ന മൂന്നുദിവസന്ത് പരിശീലനപരിപചാ�ിക്കു കില 
മവദിയചായി. മ്ചാകേത് പഞ്ചായത്തുകളിന്ല അസി.എകത് സികയൂട്ീവത് 
എഞ്ിനിയർമചാർ, ജില്ചാ പഞ്ചായത്തുകളിന്ലയുും ന്പചാതമരചാമത്തു
വകുപ്ിന്ലയുും എകത് സികയൂട്ീവത് എഞ്ിനിയർമചാർ, നഗരസഭകളി
ന്ലയുും മകചാർപ്മറഷനകളിന്ലയുും എകത് സികയൂട്ീവത് എഞ്ിനിയർ
മചാർ എന്നിവരചാണത് പരിശീലനത്ിൽ പന്ങ്ടുത്തത്. പ്ചാസ്റികേത് 
മചാലിന്ും ഉപമയചാഗിച്ചു മപചാളിമജറസത്ഡത് മറചാഡുനിർമ്ചാണത്ി
നള്ള സചാമങ്തികവിദ്യുന്� ഉപജ്ചാതചാവത് പത്ശ്രീ മഡചാ. 
ആർ. വചാസുമദവന്റെ മനതൃത്വത്ിലുള്ള �ീമചാണത് പരിശീലനപരി
പചാ�ിക്കു മനതൃത്വും നൽകിയതത്. കിലയുന്�യുും ക്ീൻ മകരള ക്
നിയുന്�യുും സുംയുക്ചാഭിമുഖ്ത്ിലചായിരുന്നു പരിശീലനും. 
സചാമങ്തിക ന്സഷനകൾക്കു പുറന്മ പ്രചാമയചാഗിക പരിശീലനവും 
പരിശീലനചാർത്ികൾക്കു നൽകിയിരുന്നു. 

 മകരളത്ിന്ല പ്ചാസ്റികേത് മചാലിന്ും എന്ന വിപത്ിന്ന 
സ്ത്ചാകേി മചാറ്റി ശചാസ്തീയമചായി ഉപമയചാഗന്പ്ടുത്ി നമ്മുന്� 
മറചാഡുകളന്� ആയുസ്സുും ആമരചാഗ്വും വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള 
ശ്രമദ്യമചായ ഒരു കൽവയ്ചാണിതത്. ആദ്ഘട് പരിശീലനത്ി
നമശഷും ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകളിന്ല സചാമങ്തികവിഭചാഗും ജീവന
കേചാർക്കുള്ള പരിശീലനപരിപചാ�ിക്കുും രൂപും നൽകുും.

ഹിമോചൽപ്രറദേ് ജനപ്രതിനിധികൾ കിലയിൽ
മകരളത്ിന്ല പഞ്ചായത്ത് രചാജത് സുംവിധചാനന്ത്ക്കുറിച്ചുും 

ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് വികസനപദ്തി(ജി.പി.ഡി.പി) ന്വല്ലുവിളികളും 
സചാദ്്തകളും േർചെന്േയ്ചാൻ കിലയിൽ സുംഘ�ിപ്ിചെ ദ്വിദിന 
ശില്പശചാല മുൻ േീഫത് ന്സക്ട്റി എസത്.എും.വിജയചാനന്ദത് ഉദത്ഘചാ�നും 
ന്േയ്യുന്നു.

പ്ചാസ്റികേത് മചാലിന്ന്ത് ശചാസ്തീയമചായി മറചാഡുനിർമ്ചാണത്ിനും മറ്റുും ഉപമയചാഗന്പ്ടുത്ചാവന്ന സചാമങ്തിക രീതികൾ പരിേയന്പ്ടുത്തുന്ന 
മൂന്നുദിവസന്ത് പരിശീലനപരിപചാ�ിയിൽ പത്ശ്രീ മഡചാ. ആർ.വചാസുമദവൻ സുംസചാരിക്കുന്നു.
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വിമകന്ദ്രീകൃതചാസൂത്രണന്ത്ക്കുറിച്ചുും മനരിൽ കണ്ടത് വിലയിരു
ത്തുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനമചായി ഹിമചാേൽ പ്രമദശിൽനിന്നുള്ള 
30 അുംഗ സുംഘും കിലയിന്ലത്ി. േചാ് ജില്യിന്ല ഗ്ചാമ-മ്ചാ
കേത്-ജില്ചാ പഞ്ചായത്ത് അദ്്ക്ന്മചാരുും ഉമദ്ചാഗസ്ഥരുമചാണത് 
സുംഘത്ിലുള്ളതത്. 

മകരളത്ിന്ല ജനചാധിപത് വിമകന്ദ്രീകൃതചാസൂത്രണും, പഞ്ചാ
യത്തുകളന്� പ്രവർത്നും, പങ്ചാളിത് ആസൂത്രണും, ശിശുസൗഹൃദ 
പ്രചാമദശിക സർകേചാരുകൾ, കുടുുംബശ്രീപ്രവർത്നവും ഗ്ചാമപ
ഞ്ചായത്തുകളും ത�ങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലചായിരുന്നു പരിശീലനും. 
മേർപ്ത് മ്ചാകേത് പഞ്ചായത്ത്, പചാറളും ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത്, ആലപ്പുഴ 
ജില്ചാപഞ്ചായത്ത് എന്നിവി�ങ്ങളിൽ സന്ദർശനും ന�ത്ിയ 
സുംഘും അവി�ങ്ങളിന്ല വികസനപ്രവർത്നും മനരിൽ 
കചാണുകയുും ജനപ്രതിനിധികളമചായി േർചെ ന�ത്തുകയുും ന്േയ്തു.

റകറചേരി പുഴെകംരക്ണകം: 
സ്ീകം കമ്ിറ്ികൾ നിലവിൽവന്നു

മകമചെരി പുഴ സുംരക്ണത്ിന്റെ ഭചാഗമചായ സ്ീും കമ്ിറ്റി 
രൂപീകരണവമചായി ബന്ന്പ്ട്ത് ജനപ്രതിനിധികൾക്കുും ഉമദ്ചാ
ഗസ്ഥർക്കുും സന്നദ്പ്രവർത്കർക്കുും ഏകദിന പരിശീലനും 
സുംഘ�പ്ിച്ചു. പുഴസുംരക്ണ രൂപമരഖന്യക്കുറിചെത് വിമനചാദത് 
കുമചാറുും ഇതവന്ര ന�ത്ിയ പ്രവർത്നങ്ങന്ളക്കുറിചെത് വ�കേചാ
മഞ്രി നഗരസഭ ജവസത് ന്േയർമചാൻ അനൂപത് കിമഷചാറുും 
സുംസചാരിച്ചു. മകചാർഡിമനറ്റർ എും.മരണുകുമചാർ പരിശീലനപരി
പചാ�ി വിശദീകരിച്ചു. 

 വ�കേചാമഞ്രി നഗരസഭ, മ്ചാകേത് പഞ്ചായത്തുകളചായ പുഴ
യ്കൽ, വ�കേചാമഞ്രി, മുല്മശേരി, ന്േചാവേന്നൂർ, ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകളചായ 
ന്തക്കുുംകര, എരുമന്പ്ട്ി, ക�മങ്ങചാ�ത്, മവലൂർ, എളവള്ളി, മുല്മശേരി, 
മതചാളൂർ, ചൂണ്ടൽ, കണ്ടചാണിമശേരി, അവണൂർ എന്നിവി�ങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ളവരചാണത് പരിശീലനത്ിൽ പന്ങ്ടുത്തത്.

 റകരളത്തിസന്റ പുന:സൃഷ്ിയിൽ
സതോഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുസട പ്രെക്ി

പ്രളയത്ിനമശഷമുള്ള മകരളത്ിന്റെ പുന:സൃഷ്ിയിൽ മഹചാ
ത്ചാഗചാന്ി മദശീയ ഗ്ചാമീണ ന്തചാഴിലുറപ്പുപദ്തി ശചാസ്തീയമചായി 
പ്രമയചാജനന്പ്ടുത്തുന്നതമചായി ബന്ന്പ്ട്ത് ഗ്ചാമ-മ്ചാകേത് പഞ്ചാ

യത്തുകളിന്ല എഞ്ിനിയർമചാർ
ക്കുും ഓവർസിയർമചാർക്കുും 
കിലയിൽ ഏകദിന പരിശീലനും 
സുംഘ�ിപ്ിച്ചു. കില ഡയറക്ർ 
മഡചാ.മജചായത് ഇളമൺ ഉദത്ഘചാ�നും 
ന്േയ്തു. സുംസ്ഥചാന ന്തചാഴിലുറപ്പു 
കൗൺസിൽ ന്മ്ർ എസത്. രചാമജ
ന്ദ്രൻ, റിട്.മജചായിറെത് ന്ഡവലപ്ത് ന്മ
റെത് കമ്ീഷ്ണർ സജിതത്, മിഷൻ 
മപ്രചാഗ്ചാും ഓഫീസർ ബചാലേന്ദ്രൻ 
നചായർ, ശ്രീകൃഷ്ണപുരും മ്ചാകേത് 
പഞ്ചായത്ത് അസി.എഞ്ിനിയർ 
പുഷ്പലത, മകചാഴത് സത് മകചാർഡിമന
റ്റർ എും.മരണുകുമചാർ എന്നിവർ 
സുംസചാരിച്ചു.  എറണചാകുളും, 

ഇടുകേി ജില്കളിന്ല ഗ്ചാമ-മ്ചാകേത് പഞ്ചായത്തുകളിൽനിന്നുള്ള 
120 എഞ്ിനിയർമചാരുും ഓവർസിയർമചാരുും പരിശീലനത്ിൽ 
പന്ങ്ടുത്തു.

ഗ്ോമെഭകളിസല 
പങോളിത്തകം വർദ്ധിപെിക്ണകം

ജനങ്ങളന്� യഥചാർത് ആവശ്ും കണകേിന്ലടുത്തുമവണും 
പ്രചാമദശിക വികസനപദ്തികൾ തയ്ചാറചാമകേണ്ടന്തന്നു മകചാട്യും 
ജില്ചാ കളക്ർ മഡചാ. ബി.എസത്. തിരുമമനി പറഞ്ഞു. ന്കചാട്ചാരകേര 
കില ഇ.�ി.സിയിൽ പരിശീലനത്ിന്നത്ിയ പുതതചായി 
നിയമനും ലഭിചെ വി.ഇ.ഒമചാരുമചായുളള മുഖചാമുഖും പരിപചാ�ിയിൽ 
പന്ങ്ടുത്തു സുംസചാരിക്കുകയചായിരുന്നു അമദേഹും. ഗ്ചാമസഭകളിൽ 
വരുന്ന അഭിപ്രചായങ്ങൾ നയൂനപക്ത്ിന്റെതചാന്ണങ്ിലുും പരിഗ
ണികേന്പ്�ണും. ഗ്ചാമസഭചാ തീരുമചാനങ്ങൾ ഭരണഘ�നചാ സചാധു
തയുള്ളതചാന്ണന്നുും ആർക്കുും അത മചാറ്റചാൻ കഴിയിന്ല്ന്നുും 
അമദേഹും കൂട്ിമചെർത്തു. ഗ്ചാമസഭകളിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്ന പങ്ചാളി
ത്ും വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിന ജനപ്രതിനിധികളും ഉമദ്ചാഗസ്ഥരുും 
ശ്രമികേണന്മന്നുും അമദേഹും ആവശ്ന്പ്ട്ടു.

ആദിവോെി വിദ്യോർത്ികൾക്കു കില
അഗളി റകന്ദ്രത്തിൽ സമഡിക്ൽ ക്യോമ്പ്

ആദിവചാസി വിദ്ചാർത്ികൾകേചായി കില അഗളി മകന്ദ്രത്ിൽ 
ന്മഡികേൽ ക്ചാ്ത് സുംഘ�ിപ്ിച്ചു. 6,7 ക്ചാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 
വിദ്ചാർത്ികളചാണത് ക്ചാ്ിൽ പന്ങ്ടുത്തത്. വിദ്ചാഭ്ചാസത്ിലൂന്� 
ആദിവചാസി വിദ്ചാർത്ികന്ള ആത്ചാഭിമചാനമുള്ളവരചാകേി മചാറ്റുക, 
അവരുന്� സർഗ്ഗചാത്കത വർദ്ിപ്ിക്കുക, ആമരചാഗ്ും പരിരക്ി
ക്കുക ത�ങ്ങിയ ലക്്മത്ചാന്� കില ന�ത്തുന്ന മുമന്നചാട്ത് എന്ന 
പദ്തിയുന്� ഭചാഗമചായി അട്പ്ചാ�ിയിന്ല വിവിധ സത് കൂളകളിന്ല 
150 വിദ്ചാർത്ികൾക്കു ശനി, ഞചായർ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ 
പഠന-പഠമനതര വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനും നൽകുന്നുണ്ടത്. 
ഇതമചായി ബന്ന്പ്ട്ചാണത് ന്മഡികേൽ ക്ചാമ്പുും.

ഇവർക്കുള്ള ആമരചാഗ് കചാർഡുകൂ�ി തയ്ചാറചാകേി കഴിഞ്ഞു. 
മഡചാ. അജിതത്, മഡചാ.അഞ്ജലി എന്നിവർ ക്ചാ്ിന മനതൃത്വും 
നൽകി.                                                                                1

ഹിമചാേൽ പ്രമദശിന്ല ജനപ്രതിനിധികൾക്കു കിലയിൽ സുംഘ�ിപ്ിചെ പരിശീലനപരിപചാ�ി കില 
ഡയറക്ർ മഡചാ.മജചായത് ഇളമൺ ഉദത്ഘചാ�നും ന്േയ്യുന്നു.



എല്ചാവർക്കുും എമപ്ചാന്ഴങ്ിലുും കുളിമരകുന്ന 
അനഭവമചാണത് മഴ. മവനൽച്ചൂ�ിൽ, കചാത്ി

രുന്നത് കചാത്ിരുന്നത് വർഷും എത്തുമ്ചാൾ, നമ്മുന്� 
കുട്ികൾ സത് കൂളിൽ മപചായിത്തു�ങ്ങുമ്ചാൾ നചാും 
അറിയചാന്ത നമ്മുന്� വീട്ിമലകേത് അതിഥിയചാ
ന്യത്തുന്ന ഒരുപി�ി മരചാഗങ്ങളമുണ്ടത്. നചാും 
കരുതമലചാന്� മനരിട്ചാൽ, ഒരു വലിയ പരിധിവന്ര 
ത�ഞ്ഞു നിർത്ചാവന്ന വലുതും ന്േറുതമചായ 
പലവിധ മരചാഗങ്ങൾ. 

തമദേശ സ്ഥചാപനങ്ങളന്�യുും ആമരചാഗ് വകു
പ്ിന്റെയുും മനതൃത്വത്ില് മഴകേചാലപൂർവേ 
ശുേീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ന�ന്നുവരുന്നു
ന്ണ്ടങ്ിലുും ജനങ്ങന്ളല്ചാും പ്രതിമരചാധത്ിലൂന്നി 
ജചാഗരൂകരചായി വർത്ിമകേണ്ടതണ്ടത്. ജനങ്ങന്ള 
ആമരചാഗ്പരമചായ ജീവിതരീതികളിമലകേത് 
ന്കചാണ്വരചാൻ എന്തുന്കചാണ്ും പ്രചാപ്തിയുള്ളതത് 
അവമരചാ�ത് അടുത്ി�പഴകി, അവരുന്� പ്രശത് ന
ങ്ങളും ആവശ്ങ്ങളും പരിഗണിചെത്, അവന്ര 
മുന്നിൽ നിന്നത് നയിചെത്, അവരുന്� ജീവിതും 
സുഗമമചാക്കുന്ന തമദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥചാപന
ങ്ങൾകേചാണത്. വചാർഡുതല പ്രവർത്നങ്ങളി ലൂന്� 
മഴകേചാല മരചാഗ അവമബചാധവും പ്രതിമരചാധ 
മചാർഗ്ഗങ്ങളും ജനങ്ങളിന്ലത്ികേചാനചായചാൽ പനി
ച്ചൂ�ിൽ നിന്നത് അകലുന്നതത് ഒരു നചാ�ത് തന്ന്നയചാണത്. 
ആമരചാഗ് പ്രവർത്കരുും ആശ പ്രവർത്കരുും 
സന്നദ് പ്രവർത്കരുും നചാട്ടുകചാരുും ഒത്തുമേർന്നത് 
പ്രതിമരചാധും തീർക്കുമ്ചാൾ മഴകേചാലും ആമരചാ
ഗ്മത്ചാന്� ആസ്വദികേചാൻ നമുക്കുും നമ്മുന്� 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുും സചാധിക്കുും. 

ജലമദചാഷപ്നിയുും മല്നിയുും ന്ഡങ്ിപ്
നിയുും മ്പ്ിത്വും എല്ചാും ഉൾന്പ്ടുന്ന 
മഴകേചാല മരചാഗങ്ങന്ള നമുകേത് ന്പചാതവചായി മൂന്നത് 
തലങ്ങളചായി തിരികേചാും.

4വചായുജന് മരചാഗങ്ങൾ
4ജല ഭക്ണ ജന്മരചാഗങ്ങൾ
4ജന്തു ജന്മരചാഗങ്ങൾ

വോയുജന്യ റരോഗങ്ങൾ
മഴകേചാലമത്ചാ�നബന്ിചെത് അന്തരീക് 

തചാപവ്തിയചാനങ്ങളും മറ്റുും കചാരണും നമ്ിൽ 
നന്ല്ചാരു ശതമചാനത്ിനും വരുന്ന ജലമദചാഷ
പ്നി; ഇൻഫത് ളവൻസ (Influenza) എന്നത് 
ന്പചാതവചായ ശചാസ്തനചാമത്ിൽ അറിയന്പ്ടുന്ന 
പക്ിപനി, പന്നിപനി, H1N1- എന്നിങ്ങന്ന 
നമുകേത് പരിേിതമചായ പലതരും ജവറൽ 
പനികൾ; ന്തചാണ്ടമവദന, പഴുപ്ത് / കഫും എന്നീ 
ലക്ണങ്ങമളചാടുകൂ�ി പലതരും ബചാക്ീരിയകൾ 
ഉണ്ടചാക്കുന്ന വിവിധതരും അണുബചാധകൾ, 
നയുമമചാണിയ, ഡിഫ്ീരിയ- ഇവന്യല്ചാും വചായു
ജന്മരചാഗങ്ങളന്� ഗണത്ിൽന്പ്ടുും. ന്കചാച്ചുകു

ട്ികൾക്കുും വമയചാജനങ്ങൾക്കുും പ്രമമഹും, കരൾ, 
വൃകേമരചാഗങ്ങൾ, ശ്വചാസമകചാശ സുംബന്മചായ 
മരചാഗങ്ങൾ (ആസ്തത്മ, COPD) ഉള്ളവർക്കുും മമൽ
പ്റ് അണുബചാധകൾ എളപ്ത്ിൽ വരചാനും 
അത ഗുരുതരമചാകചാനും സചാധ്ത ഏന്റയുണ്ടത്. 
മരചാഗപ്രതിമരചാധമശഷി ഇക്കൂട്രിൽ തചാരതമമ്ന 
കുറവചാണത് എന്നതത് തന്ന്ന കചാരണും. തണുത് 
നനത് കചാലചാവസ്ഥ ഇതിനത് എല്ചാ സൗകര്
ങ്ങളും ന്േയ്തുന്കചാടുക്കുന്നു തചാനും. ഒരു ഡിഗ്ി 
ന്സൽഷ്സിന്ല കുറവമപചാലുും നചാലത് ശതമചാന
മത്ചാളും ശ്വചാസമകചാശ മരചാഗങ്ങളന്� വർധനവിനത് 
കചാരണമചാകുന്നു എന്നത് പഠനങ്ങൾ സൂേിപ്ിക്കുന്നു.

ജല-ഭക്ണ ജന്യറരോഗങ്ങൾ
വയറിളകേും, ഛർദേി ത�ങ്ങിയ അസ്വചാസ്ഥ്

ങ്ങൾ പനിമയചാടു കൂ�ിമയചാ അല്ചാന്തമയചാ 
വരുന്നതത് മുഖ്പങ്കുും അശുദ്മചായ ജലത്ിമലചാ 
ഭക്ണത്ിമലചാ അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്ന അണുകേളചാ 
ലചാണത്. മറചാട് ജവറസത്, മകചാളറ, ജ�മഫചായിഡത് 
എന്നിവ ഇവയിൽ േിലതത് മചാത്രും. മഴകേചാലത്ത് 
പലയി�ത്തുനിന്നുും ഒഴുകി വരുന്ന പലതരത്ിലു
ള്ള മചാലിന്ും ന്കചാണ്ടത് നമ്മുന്� ജലമരേചാതസ്ത് 
മലിനമചാകുന്നു. അതന്കചാണ് തന്ന്ന, ഇത്രും 
സചാുംക്മിക മരചാഗങ്ങളന്� മതചാതത് മഴകേചാലത്ത് 
വളന്ര കൂടുതലചാണത്. ജൂൺ- ജൂജല മചാസങ്ങളിന്ല 
കചാലവർഷമചാകന്ട്, ഒമക്ചാബർ-നവുംബർ മചാസ
ങ്ങളിന്ല തലചാവർഷമചാകന്ട്, ഈ പ്രവണതയ്കത് 
ഒരു വ്ത്ചാസവമിന്ല്ന്നത് ആമരചാഗ്വകുപ്ിന്റെ 
കണക്കുകൾ വ്ത്മചാക്കുന്നു. 

ഇതിന പുറന്മയചാണത് വർദ്ിച്ചു വരുന്ന മ്
പ്ിത്ും മപചാലുള്ള സചാുംക്മിക മരചാഗങ്ങൾ. 
ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധചാന കചാരണമചായ ന്ഹപ്ജറ്റ
റ്റിസത് ബി ജവറസുകൾ ശരീരദ്ചാവകങ്ങളിലൂന്� 
പകരുമ്ചാൾ, ന്ഹപ്ജറ്ററ്റിസത് എ ജവറസുകൾ 
വൃത്ിഹീനമചായ ഭക്ണത്ിലൂന്�യുും ന്വള്ള
ത്ിലൂന്�യുമചാണത് പകരുന്നതത്. മമൽപ്റ് 
അസ്വസ്ഥതകൾകേത് പുറന്മ കരളിന്ന ബചാധിക്കു
ന്മന്നതചാണത് ഇതിന്റെ സവിമശഷത. 

ജന്തുജന്യറരോഗങ്ങൾ
കഴി് വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുന്� നചാ�ിന്ന 

ഏറ്റവും അലട്ിയ പകർചെവ്ചാധി ഡങ്ിപ്നി 
ആന്ണന്നത് നിസ്ുംശയും പറയചാും. ഈഡിസത് 
ന്കചാതകുകൾ പരത്തുന്ന ഈ മരചാഗും കഴി് 
വർഷും (2017) മചാത്രും ഇരുപത്ിരണ്ടചായിര

സപന്ഷന്: ഇന്സെന്റീവ് അനവദിചു
2018 ഏപ്രിൽ, മമയത്, ജൂൺ, ജൂജല മചാസങ്ങളിന്ല സചാമൂ

ഹ്സുരക്ചാ ന്പൻഷൻ വിതരണവമചായി ബന്ന്പ്ട്ത് പ്രചാഥമിക 
കചാർഷിക വചായ്ചാ സുംഘങ്ങൾ, മറ്റു വചായ്ചാ സുംഘങ്ങൾ എന്നി
വർകേത് നൽമകണ്ട ഇന്ന്സറെീവത്  തക 93021900 രൂപ അന
വദിചെത് ഉത്രവചായി. 

(സ.ഉ. സചാധചാ നും 143/ 2019/ ധന, തീയതി 7/1 /2019)

ബഡ്െ് സ്കൂളുകൾക്് 30 വോഹനങ്ങൾ
കുടുുംബശ്രീയുന്� മനതൃത്വത്ിൽ തമദേശസ്വയുംഭരണസ്ഥചാ

പനങ്ങൾ ആരുംഭിചെത് വിദ്ചാഭ്ചാസവകുപ്ിന്റെ അുംഗീകചാരമത്ചാന്� 
ന�പ്ിലചാകേിവരുന്ന ബഡത്സത് സ്കൂളകൾകേത് 15 ലക്ും രൂപ 
നിരകേിൽ 30 വചാഹനങ്ങൾ (സ്കൂൾബസത്) വചാങ്ങി നൽകുന്നതിനത് 
കുടുുംബശ്രീയുന്� പ്ചാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നുും 4.5 മകചാ�ി രൂപ അന
വദിച്ചു. 

(സ.ഉ. (എും എസത്) നും 195/ 2018, തീയതി  29/12/2018)

ഭവനനിർമ്ോണത്തിന് ധനെഹോയകം
മോർഗ്ഗറരഖ റഭദഗതി സചയ്തു

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്കേത് ഭവന നിര്മ്ചാണത്ിനത് 
ധനസഹചായും നല്കുന്നതത് സുംബന്ിചെ മചാര്ഗ്ഗമരഖ മഭദഗതി 
ന്േയ്തു. പുതിയ മഭദഗതി അനസരിചെത് ഭവനനിര്മ്ചാണത്ിനള്ള 
4 ലക്ും രൂപയുന്� ധനസഹചായും 4 ഗഡുകേളചായി ( 10%- 40000, 
40%- 160000, 25%- 100000, 25%- 100000  ) കരചാര് േമയ്ക്കു
ന്ന മുറയ്കത് അഡ്വചാന്സത് ആയി 10% തകയുും മബസത് ന്മറെത് പൂര്ത്ീ 
കരണത്ിനത്  മശഷും 40% തകയുും ലിറെില് മട്ും 
പൂര്ത്ീകരിക്കുമ്ചാള് 25% തകയുും ഭവനനിര്മ്ചാണും പൂര്ത്ി
യചാക്കുമ്ചാള് ബചാകേി 25% തകയുും വീതും വിതരണും ന്േയ്ചാ
വന്നതചാണത്. 

(സ.ഉ(സചാധചാ)നും 3218/2018/തസ്വഭവ, തീയതി 21.12.2018)

െോധനങ്ങളുസട നിരക്്- കമ്ിറ്ി രൂപീകരിച്ചു
മഹചാത്ചാഗചാന്ി മദശീയ ഗ്ചാമീണ ന്തചാഴിലുറപ്ത് പദ്തിയില് 

ഉപമയചാഗിമകേണ്ടി വരുന്നതും SECURE മസചാഫ്റത് ന്വയറില് 
മലചാകേല് മചാര്കേറ്റത് നിരക്കുകള് ലഭ്മല്ചാത്തമചായ Non-DSR 

സചാധനങ്ങളന്� നിരക്കുകള് നിശ്യിക്കുന്നതിനത് മജചായിറെത്-മപ്രചാ
ഗ്ചാും മകചാ-ഓര്ഡിമനറ്റര് അദ്്ക്നചായുും എക്ികയൂട്ിവത് എഞ്ി
നിയര്/അസിസ്ററെത് എക്ികയൂട്ിവത് എഞ്ിനിയര് ( തമദേശസ്വയും
ഭരണും), പ്രിന്സിപ്ല് കൃഷി ആഫീസര്, മസചായില് സര് മവേ 
ജില്ചാ ആഫീസര്, ന്തരന്്ടുകേന്പ്ട് മ്ചാകേത് പഞ്ചായത്തുതല 
അക്ക്രഡിറ്റഡത് എഞ്ിനിയര് എന്നിവര്  അുംഗങ്ങളചായുും ഓമരചാ 
ജില്യിലുും പ്രചാമദശിക കമ്ിറ്റികള് രൂപികരിചെത് ഉത്രവചായി.  
(സ.ഉ(സചാധചാ)നും 3159/2018/തസ്വഭവ തീയതി 17.12.2018)

ഡിറപെോെിറ്് വർക്കുകൾ- നിർറ്ദേേകം പുറസപെടുവിച്ചു
തമദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥചാപനങ്ങള് തക KWA, KSEB 

ത�ങ്ങിയ സ്ഥചാപനങ്ങളിമലകേത് ന്ഡമപ്ചാസിറ്റത് ന്േയ്യുന്നതത് സുംബ
ന്ിചെത് നിര്മദേശങ്ങള് പുറന്പ്ടുവിച്ചു. കൃത്മചായ എസ്റിമമറ്റിന്റെ 
അ�ിസ്ഥചാനത്ില് മചാത്രമമ തക സ്ഥചാപനങ്ങള്കേത് ജകമചാറചാവൂ 
എന്നുും തകയുന്� ഉപമയചാഗവും മപ്രചാജക്ത് നിര് വേഹണവും സുംബ
ന്ിചെത് മമചാണിറ്ററിുംഗത് തമദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥചാപനങ്ങള് ന�മത്
ണ്ടതചാന്ണന്നുും സര്ക്കുലറില് നിര്മദേശിചെിട്ടുണ്ടത്. 
(സര്ക്കുലര്  നും ഡിഎ1/881/2018/തസ്വഭവ, തീയതി 28.12.2018.)

വീട് വോെറയോഗ്യമോക്കുന്നതിന് ധനെഹോയകം
വീ�ത് വചാസമയചാഗ്മചാക്കുന്നതിനത് ധനസഹചായും നല്കുന്നതിനത് 

ഭചാര്യുന്�യുും ഭര്ത്ചാവിന്റെയുും മജചായിറെത് അകേൗണ്ടത് മവണന്മന്ന 
നിബന്ന ഒഴിവചാകേി സര്ക്കുലര് പുറന്പ്ടുവിച്ചു. ധനസഹചായ
ത്ിനത് ഗൃഹനചാഥന്റെമയചാ ഗൃഹനചാഥയുന്�മയചാ അകേൗണ്ടത് മതി
യചാവന്നതചാണത്. 
(സര്ക്കുലര് നും.ഡിഎ1/881/2018/തസ്വഭവ തീയതി 
26.12.2018.)

അനധികൃത നിർമ്ോണകം- ക്രമവല്കരിക്കുന്നതിസന്റ
കോലോവധി നീട്ടൽ 

അനധികൃത ന്കട്ി�നിര്മ്ചാണും ക്മവല്ക്കരിക്കുന്നതിനളള 
കചാലചാവധി 2019 മചാര്ചെത്  31 വന്ര നീട്ി സര്കേചാര് വിജ്ചാപനും 
പുറന്പ്ടുവിച്ചു.

GO(P) No 88/2018/LSGD, dt 30.11.2018
GO(P) No 89/2018/LSGD, dt 30.11.2018

തറ്ദേേെ്വയകംഭരണവകുപ്പുമോയി ബന്ധസപെട്ട െർക്ോർ ഉത്തരവകൾ, െർക്കുലറുകൾ, 
ഗെറ്് വിജ്ോപനങ്ങൾ എന്നിവയുസട പുർണരൂപകം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ 

സവബ്മെറ്റുകളിൽ ലഭ്യമോണ്
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2002-2003 മുതല് തുടരച്�മാ�ി ദ്ദശീ�
-സഷംസ്മാന-ജില്മാ തലങ്ങളില് മികച് പഞ്മാ�
ത്ിനുള്ള അവമാരഡകള് ദ്നടിന്�ടുത് ഒരു 
മമാതൃകമാ പഞ്മാ�ത്മാണക് ന്കമാല്ഷം ജില്�ിന്ല 
ന്നടു്ന. 2011 ന്ല കമാദ്നഷുമമാരി അനുസരിച്ക് 
51,384 ജനസഷംഖഥ്യയഷം  2000 ത്ിനക് മുകളില് 
ജനസമാന്ദ്രതയഷം  23 വമാരഡകളഷം പഞ്മാ�ത്ി
ലണ്ടക്. കക്ഷിരമാഷ്ടീ�ത്ിനതീതമമാ�ി പ്രമാദ്ദശി
കമമാ� കുെവകള് മുനകൂട്ി മനസ്ിലമാക്ി ആ 
ദ്മഖല�ില് ആവശഥ്യമമാ� വികസന പ്രവരത്
നങ്ങള്ക്ക് മുനതൂക്ഷം നല്കി വമാര്ിക പദ്ധ
തികള് തയ്മാെമാക്ി പൂരണ്ണമമായഷം സമ�ബന്ി
തമമായഷം നടപ്ിലമാക്ി ജനങ്ങള്ക്ക് ദ്സവനഷം 
നല്കുന്നതില് എന്ഷം ന്നടു്ന മുന്നിലമാണക്. 

മറ്ക് തദ്ദേശ സ്മാപനങ്ങളില് നിന് വഥ്യതഥ്യ
സ്മമാ�ി ഓദ്രമാ വമാര്ിക പദ്ധതി�ിലഷം 
നൂതനവഷം മമാതൃകമാപരവഷം ജദ്നമാപകമാരപ്രദവമമാ� 
പദ്ധതികള് ഏന്റ്ടുത്ക് സമ�ബന്ിതമമാ�ി 
പൂരത്ി�മാക്ി എക്മാലവഷം മമാതൃക കമാണിച്ിട്ടു
ണ്ടക്. കുടുഷംബശ്രീ സഷംരഷംഭമമാ�ി തുടങ്ങി� 
അപ്മാരല് പമാരക്ക്, NREGS ന്തമാഴിലെപ്പു പദ്ധ

തി�ില് ഉള്ന്പ്ടുത്ി രൂപീകരിച് ദ്സവമാസ
മിതിയന്ട ദ്നതൃത്വത്ില് പ്രവരത്ിച്ചുവരുന്ന 
മൂന്നക് ദ്കമാണ്ക്ീറ്ക് കട് നിരമ്മാണ യൂണിറ്ക്, 
തുടരച്�മാ�ി നടന്വരുന്ന എബിസി പദ്ധതി, 
ദ്കരളമാ യൂണിദ്വഴക് സിറ്ിയമമാ�ി ദ്െരന്നക് നടപ്ി
ലമാക്ി� ജലസഷംരക്ഷണ പദ്ധതി, ഫലവൃക്ഷ 
നഴക് സെി, ആയരദ്വ്വദ ആശുപത്രി�ില് നടപ്ി
ലമാക്ിവരുന്ന നിരമാമ� ആയരദ്വ്വദ മരുന്നക് 
നിരമ്മാണ യൂണിറ്ക്, ദ്ഹമാമിദ്�മാ ആശുപത്രി
�ില് നടത്ിവരുന്ന സഹജഷം പദ്ധതി, 2016-17 
മുതല് തുടരന്വരുന്ന എല്മാ എല്പിഎസക് 
വിദഥ്യമാരത്ികള്ക്കുഷം പ്രഭമാത ഭക്ഷണഷം, 
ന്മമാകബല് ലമാബക് സമാന്ത്വനഷം, പ്ലമാസ്റികക് 
മമാലിനഥ്യ നിരമ്മാരജനഷം, ഹരിതകരമ്ദ്സന, 
കമാര്ിക കരമ്ദ്സന എന്നിവ ഉദമാഹരണങ്ങ
ളമാണക്. 2017-18 വര്ഷം 100 ശതമമാനഷം നികുതി 
പിരിന്ച്ടുക്മാനുഷം പദ്ധതി നിരവ്വഹണഷം 90 
ശതമമാനത്ിനക് മുകളില് കകവരിക്മാനുഷം കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടക്.

ന്നടു്ന ഗ്മാമപഞ്മാ�ത്തുഷം കുടുഷംബശ്രീ 
ജില്മാ മി്ന, ദ്്മാക്ക് പഞ്മാ�ത്ക് എന്നിവ

ടന ന
വികസശ്നാ  

പരിപാെികശ്ളാടെ മുശ്ന്നാ ത്
എസ്. നനൊസറുദ്ീന്

രചാ വചാ ി  
പ ിയി  

 ചാ ചാ
പര  ജ ചാപ ചാര

ചായ പ ി  
ത്ത് യ
ി ചായി 

ത്ിയചാ ി 
ചാ  ചാ  

ചാ ി ി ത്  
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യന്ടയഷം സഷംയക് സഷംരഷംഭമമാ� കുടുഷംബശ്രീ 
അപ്മാരല് പമാരക്ക് 2007 ല് പ്രവരത്നഷം 
ആരഷംഭിച്ചു. നിലവില് 40 വനിതമാ ന്തമാഴിലമാളി
കള്ക്ക് സ്ിരമമാ�ി ശരമാശരി പ്രതിമമാസഷം 15000 
രൂപ�ിലധികഷം ശ്ളഷം ലഭിക്കുന്ന സ്മാപനമമാ�ി 
വിജ�കരമമാ�ി പ്രവരത്ിച്ചുവരുന്. ഈ ന്തമാഴി
ലമാളികള്ക്ക് ഇഎസക് ഐ, ദ്ബമാണസക് ആനുകൂ
ലഥ്യങ്ങള് ലഭിക്കുന്ണ്ടക്. അങ്ണവമാടി ജീവന
ക്മാര, ന്കമാച്ി ന്മദ്ട്രമാ ന്തമാഴിലമാളികള്, ഹരിത 
ദ്കരള മി്ന, കമാ്യു ദ്കമാരപ്ദ്െ്ന, ദ്ലമാട്െി 
ന്തമാഴിലമാളികള്, കുടുഷംബശ്രീ കദ്ഫ ന്തമാഴിലമാ
ളികള് തുടങ്ങി� സ്മാപനങ്ങളിന്ല ജീവനക്മാര
ക്ക് ആവശഥ്യമമാ� യൂണിദ്ഫമാഷം ഈ സ്മാപന
ത്ില് നിന്നമാണക് തയ്മാെമാക്ി നല്കുന്നതക്. 
ഇദ്പ്മാള് കുടുഷംബശ്രീ ജില്മാ മി്ന്റെ സഹമാ�
ദ്ത്മാന്ട സ്മാപനഷം ആധുനികവല്ക്രിച്ക് 200 
സ്തീകള്ക്ക് സ്ിരമമാ�ി ന്തമാഴില് നല്കുന്നതിനുഷം 
തയ്ല് പരിശീലനഷം നല്കുന്നതിനുമുള്ള ദ്കന്ദ്ര
മമാക്മാന നടപടികള് പുദ്രമാഗമിച്ചുവരുന്. ദമാരിദ്ഥ്യ 
ലഘൂകരണവഷം വനിതമാശമാക്ീകരണവഷം ലക്ഷഥ്യ
മിട്ക് 97 പുതി� ന്െറുകിട സഷംരഷംഭങ്ങള് ലമാഭകര
മമാ�ി പ്രവരത്ിച്ചു വരുന്.

ന്തമാഴിലെപ്പു പദ്ധതിയന്ട ഭമാഗമമാ�ി രൂപീ
കരിച് ദ്സവമാസമിതിയന്ട ദ്മല്ദ്നമാട്ത്ില് 25 
ല് പരഷം ന്തമാഴിലമാളികള്ക്ക് സ്ിരവരുമമാനഷം 
ലഭിക്കുന്ന 3 സിമറെക് കട് നിരമ്മാണ യൂണിറ്ക് 
വിജ�കരമമാ�ി പ്രവരത്ിക്കുന്. കലഫക് പദ്ധ
തി�ിന്ല ഒന്നമാഷം �ട്ത്ിന്ല 73 ഗുണദ്ഭമാക്മാ
ക്ള്ക്ക് ആവശഥ്യമമാ� കട് സൗജനഥ്യമമാ�ി നല്കി
�ിരുന്. രണ്ടമാഷം �ട്ത്ിന്ല 233 ഗുണദ്ഭമാക്മാ
ക്ള്ക്ക് സൗജനഥ്യമമാ�ി കട് നല്കിവരുന്. 
ഏകദ്ദശഷം 1 ലക്ഷദ്ത്മാളഷം കട് നമാളിതുവന്ര 
നിരമ്ിച്ക് വിതരണഷം ന്െയ്തിട്ടുണ്ടക്. ഇതിനക് 
MGNREGS ഫണ്ടമാണക് പഞ്മാ�ത്ക് ഉപദ്�മാഗി
ക്കുന്നതക്. കണ്ടിജനസി ന്െലവിദ്ലക്ക് കട് 
ഒന്നിനക് 10 രൂപ ഗുണദ്ഭമാക്തൃ വിഹിതഷം വമാങ്ങമാന 
ഗവണ്ന്മറെക് ഉത്രവക് ഉന്ണ്ടങ്ിലഷം ന്നടു്ന 
പഞ്മാ�ത്ില് 5 രൂപ മമാത്രന്മ വമാങ്ങുന്ള്ളു.

ദ്കരള യൂണിദ്വഴക് സിറ്ി�ിന്ല ഗദ്വ്ണ 
വിഭമാഗത്ിന്റെ സഹമാ�ദ്ത്മാന്ട കുണ്ടെ മണ്ഡല 
സമഗ് വികസന പദ്ധതി�മാ� EDAM പദ്ധതി
�ില് ഉള്ന്പ്ടുത്ി പഞ്മാ�ത്ിന്ല ജലദ്്മാ
തസ്സുകളന്ട സഷംരക്ഷണവഷം പുനസൃഷ്ിയഷം സഷംബ
ന്മമാ�ി തയ്മാെമാക്ി� െിദ്പ്മാരട്ക് പ്രകമാരഷം 
കിണര െീെമാരജിഷംഗക്, നദീതട സഷംരക്ഷണഷം, 
ഭൂഗരഭ ജലനിരപ്ക് ഉ�രത്തുന്നതിനമാവശഥ്യമമാ� 
മറ്ക് അനുബന് പ്രവരത്നങ്ങള് എന്നിവ വിജ
�കരമമാ�ി നടപ്ിലമാക്ിവരുന്. ഹരിതദ്കരള 
മി്ന പദ്ധതിയമമാ�ി ബന്ന്പ്ടുത്ി പഞ്മാ
�ത്ില് ആന്കയള്ള 7000 ല് പരഷം തുെന്ന 
കിണറുകളഷം 3 വര്ത്ിനകഷം പൂരണ്ണമമായഷം 
െീെമാരജിഷംഗക് സഷംവിധമാനത്ിദ്ലക്ക് മമാറ്റുന്ന
തിനക് പദ്ധതി നടന്വരുന്. പഞ്മാ�ത്ിന്ല 
26 കുളങ്ങളഷം ദ്തമാടുകളഷം പൂരണ്ണമമായഷം സഷംരക്ഷി
ക്മാന പദ്ധതി തയ്മാെമാക്ി നടപ്ിലമാക്കുന്. 
കമാര്ിക ദ്മഖല�ില് ന്മച്ന്പ്ട് പ്രവരത്നഷം 
കമാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിദ്ലക്ക് കമാര്ിക കരമദ്സന 
രൂപീകരിച്ക് അവരുന്ട പ്രവരത്നഷം ഉപദ്�മാഗ
ന്പ്ടുത്ി. പ്ലമാസ്റികക് മമാലിനഥ്യ നിരമ്മാരജന 
പ്രവരത്നത്ിന്റെ ഭമാഗമമാ�ി ഹരിത ദ്കരള 
മി്ന നിരദ്ദേശമാനുസരണഷം പഞ്മാ�ത്ിന്ല 
23 വമാരഡകളിലഷം പ്ലമാസ്റികക് ദ്ശഖരിക്കുന്നതിനക് 
46 വനിതകന്ള ഉള്ന്പ്ടുത്ി രൂപീകരിച് ഹരിത 
കരമ്ദ്സനയന്ട പ്രവരത്നഷം 5 മമാസമമാ�ി 
വിജ�കരമമാ�ി നടന്വരുന്. ദ്ശഖരിക്കുന്ന 
പ്ലമാസ്റികക് മമാലിനഥ്യങ്ങള് ക്ീനദ്കരള ക്നിക്കുഷം 
സക് ക്മാപക് ഡീദ്ലഴക് സിനുഷം നല്കുന്. ഈ പ്രവര
ത്നത്ിലള്ള വനിതമാ വമാളറെി�രമമാരക്ക് 
പ്രതിമമാസഷം ശരമാശരി 4500 രൂപദ്�മാളഷം ദ്വതനഷം 
ലഭിക്കുന്.

ജനകീ�മാസൂത്രണ പദ്ധതി വഴി പഞ്മാ�
ത്ിന്ല നിലവിലള്ള ന്നല്ക്കൃ്ിക്നുദ്�മാജഥ്യ
മമാ� 140 ന്ഹ്െില് 110 ന്ഹ്െിലഷം ന്നല്കൃ്ി 
നടത്തുന്നതിനുഷം അതുവഴി പ്രതിവര്ഷം 360 ടണ് 
ന്നല്ക് ഉല്പമാദിപ്ിക്മാനുഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടക്. 2020 
ആകുദ്്മാദ്ഴക്കുഷം തരിശുരഹിത പഞ്മാ�ത്ക് 
എന്ന പ്രഖഥ്യമാപിത ലക്ഷഥ്യത്ിദ്ലക്ക് എത്തുന്ന
തിനക് അവദ്ശ്ിക്കുന്ന 30 ന്ഹ്റുഷം ന്നല്കൃ
്ിക്നുദ്�മാജഥ്യമമാക്ി മമാറ്റുന്നതമാണക്. കജവപ
ച്ക്െി കൃ്ി ഇടവിളകൃ്ി എന്നിവ 100 ല് 
അധികഷം ന്ഹ്ര സ്ലത്ക് വിജ�കരമമാ�ി 
നടപ്ിലമാക്ിവരുന്. മൃഗ സഷംരക്ഷണ ദ്മഖല�ില് 
ഹരിതവിപ്ലവഷം തന്ന്ന തീരക്മാന പഞ്മാ�ത്ിനക് 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടക്. പഞ്മാ�ത്ിന്റെ പ്രതിദിന 
പമാലല്പമാദനഷം നിലവില് 20,000 ലിറ്െിനക് 
മുകളിലമാണക്. മുട് ഉല്പമാദനത്ിലഷം പഞ്മാ�ത്ക് 
വളന്ര ന്മച്ന്പ്ട് നില�ിലമാണക്. നടപ്പുവര്ഷം 
പഞ്മാ�ത്ിന്ല 100 ഗുണദ്ഭമാക്മാക്ള്ക്ക് BV3 
80 ഇനത്ില് ന്പടുന്ന 10 മുട്ദ്ക്മാഴികളഷം 
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MGNREGSല് ഉള്ന്പ്ടുത്ി High Denstiy കൂടുഷം 
വിതരണഷം ന്െയ്യുന്.

ആദ്രമാഗഥ്യ ദ്മഖല�ില് നിലവിലള്ള സ്മാ
പനങ്ങളന്ട പ്രവരത്നത്ില് കമാതലമാ� മമാറ്
ങ്ങള് വരുത്മാന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടക്. സിഎച്ക് സി 
�ില് 5 ദ്ഡമാ്രമമാരുന്ട ദ്സവനഷം ലഭഥ്യമമാണക്. 
ആധുനിക സൗകരഥ്യങ്ങളള്ള ലമാബക്, പുതി� ഒപി 
ദ്്മാക്ക് എന്നിവ സ്മാപിച്ിട്ടുണ്ടക്. 5 ദ്കമാടി രൂപ 
അനുവദിച്ക്  പുതി� ഐപി ദ്്മാക്ക് സ്മാപിച്ചു. 
ആശമാ വരക്രമമാരുന്ടയഷം ആദ്രമാഗഥ്യ പ്രവരത്
കരുന്ടയഷം സഹമാ�ദ്ത്മാന്ട പകരച്വഥ്യമാധി 
പ്രതിദ്രമാധ രഷംഗത്ക് വഥ്യമാപകമമാ� പ്രവരത്ന
ങ്ങളമാണക് നടക്കുന്നതക്. പമാലിദ്�റ്ീവക് ന്ക�ര 
പരിപമാടി�ിലൂന്ട പഞ്മാ�ത്ിന്ല മുഴവന കിട
പ്പുദ്രമാഗികള്ക്കുഷം ആദ്രമാഗഥ്യരക്ഷമാ സഹമാ�വഷം 
ദ്പമാ്കമാഹമാര വിതരണവഷം ആഴ്ച�ില് 2 
ദിവസഷം ദ്ഹമാഷംന്ക�റുഷം വീല്ന്െ�ര, കട്ില്, 
ന്ബഡക്, കമാരപ്റ്ക് തുടങ്ങി� ഉപകരണങ്ങളഷം 
ലഭഥ്യമമാക്കുന്. ജീവിതകശലീദ്രമാഗ നി�ന്ത്രണ 
പരിപമാട ിയന്ട  ഭമാഗമമാ�ി  കുടുഷംബശ്രീ 
സഷംരഷംഭമമാ� 'സമാന്ത്വനഷം ന്മമാകബല് യൂണിറ്ക് ' 
വീടുകളിന്ലത്ി ദ്രമാഗനിരണ്ണ�ഷം നടത്ിവരുന്. 
ഇതുവഴി കിടപ്പുദ്രമാഗികള്ക്ക് വീട്ില് തന്ന്ന 
ന്ടസ്റ്റുകള് ന്െയ്യുന്നതിനുഷം െികിത്സ ദ്നടുന്നതിനുഷം 
കഴിയന്. ഈ യൂണിറ്ിലൂന്ട 5 വനിതകള്ക്ക് 
സ്ിര വരുമമാനഷം ലഭിക്കുന്. ന്നടു്ന ആയര
ദ്വ്വദ ആശുപത്രി ഔ്ധ നിരമ്മാണഷം സ്തീജനഥ്യ
ദ്രമാഗ െികിത്സയ്ക്കുള്ള പ്രസൂതിതന്ത്ര, ഈവനിഷംഗക് 
ഒപി, വദ്�മാജന െികിത്സമാ വിഭമാഗഷം തുടങ്ങി� 
പ്രദ്തഥ്യകതകദ്ളമാന്ട സ്മാപനഷം പ്രവരത്ിക്കുന്. 
സ്തീകള്, കുട്ികള്, വദ്�മാജനങ്ങള് തുടങ്ങി�
വരക്ക് പഞ്മാ�ത്ിന്റെ വിവിധ ഭമാഗങ്ങളില് 
ദ്�മാഗ പരിശീലന ദ്കന്ദ്രങ്ങള് പ്രവരത്ിക്കുന്. 
പഞ്മാ�ത്ിന്റെ ആയരദ്വ്വദ ആശുപത്രി�ില് 
തന്ന്ന മരുന്നക് നിരമ്ിച്ക് ദ്രമാഗികള്ക്ക് വിതരണഷം 
ന്െയ്തക് വരുന്നതിനമാല് ജില്�ിന്ല വിവിധഭമാഗ
ത്തുനിന്നക് ഇവിന്ട ദ്രമാഗികള്  എത്ി െികിത്സ 
ദ്നടുന്. തിരുവനന്തപുരത്ക് ആയരദ്വ്വദ 
ദ്കമാദ്ളജില് നടന്ന സഷംസ്മാന ദ്കമാണ്ദ്ക്വില് 
ന്നടു്ന പഞ്മാ�ത്ിനക് ഇടഷം ദ്നടമാന കഴിഞ്ഞു. 
ദ്ഹമാമിദ്�മാ ആശുപത്രി വഴി സത്രീകള്ക്കുഷം 
കൗമമാരക്മാരമാ� ന്പണ്കുട്ികള്ക്കുഷം ദ്വണ്ടിയ
ള്ള പ്രദ്തഥ്യക വിഭമാഗമമാ� 'സഹജഷം' പദ്ധതി 
നടന്വരുന്.

സമാമൂഹിക ദ്ക്ഷമ രഷംഗത്ക് വദ്�മാജനങ്ങള്
ക്കുഷം കുട്ികള്ക്കുഷം ഉപകമാരപ്രദമമാ� നിരവധി 
പദ്ധതികള് നടപ്ിലമാക്ി�ിട്ടുണ്ടക്. പകല് 
വീടിന്റെ പണി പൂരത്ി�മാ�ിവരുന്. അങ്ണ
വമാടികള് ദ്കന്ദ്രീകരിച്ക് പ്രവരത്ിക്കുന്ന 
വദ്�മാജന ക്ബ്ബുകളില് വദ്�മാജനങ്ങള്ക്ക് 

മമാനസിക ഉല്മാസവഷം ന്െെി� വരുമമാനവഷം ലഭി
ക്കുന്ന ന്െറുകിട സഷംരഷംഭങ്ങള് നടന്വരുന്. 
വദ്�മാജന കലമാദ്മള നടത്തുന്.പഞ്മാ�ത്ക് 
ഓഫീസിലഷം വിട്ടുകിട്ി� സ്മാപനങ്ങളിലഷം 
ഊരജ സഷംരക്ഷണ ഭമാഗമമാ�ി ദ്സമാളമാര 
പമാനലകള് സ്മാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പഞ്മാ�ത്ില് 
നിന്ള്ള എല്മാ ദ്സവനങ്ങളഷം സമ�ബന്ിത
മമാ�ി ഫ്രണ്ടമാഫീസക് വഴി നല്കുന്. പഞ്മാ�
ത്ിന്റെ ദ്സവന കമാരഥ്യക്ഷമത പരിഗണിച്ക് 
ന്കമാല്ഷം ജില്�ില് സദക്ഭരണ പഞ്മാ�ത്തുകളില് 
ഒന്നമാഷം �ട്ത്ില് തന്ന്ന ന്നടു്ന പഞ്മാ�
ത്ിനക് ഇടഷം ലഭിച്ചു. വിദഥ്യമാഭഥ്യമാസ ദ്മഖല�ില് 
എല്മാ ഗവണ്ന്മറെക് സക് കൂളകളിലഷം സ്മാരട്ക് ക്മാസ്ക് 
റൂമുകള്, ക്യൂട്ര, ലമാപക് ദ്ടമാപക്, പ്രഭമാത ഭക്ഷണഷം, 
കലബ്രെി, കമാര്ിക ക്ബക് എന്നിവ നടപ്ിലമാ
ക്കുക വഴി ഓദ്രമാ വര്വഷം പുതുതമാ�ി ദ്െരുന്ന 
വിദഥ്യമാരത്ികളന്ട എണ്ണത്ില് കമാരഥ്യമമാ� വരദ്ധ
നവക് കമാണുന്ണ്ടക്.

പശ്ചമാത്ല വികസനത്ിന്റെ ഭമാഗമമാ�ി 
എല്മാ ഗ്മാമീണ ദ്െമാഡകളഷം പഞ്മാ�ത്ിന്റെ 
വമാര്ിക പദ്ധതി�ില് ഉള്ന്പ്ടുത്ിയഷം ജില്മാ
-ദ്്മാക്ക് പഞ്മാ�ത്തുകളന്ട സഹമാ�ദ്ത്മാന്ട
യഷം എഷംഎല്എ യന്ട ആസ്ി വികസന ഫണ്ടക് 
വഴിയഷം ബിഎഷം/ബിസി നിലവമാരത്ില് നിര
മ്ിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

2019-2020 വമാര്ിക പദ്ധതി�ില് ഉള്ന്പ്
ടുത്ി കമാലമാവസ്മാ വഥ്യതി�മാനഷം, പരിസ്ിതി 
സഷംരക്ഷണഷം, കജവകവവിധഥ്യഷം എന്നിവയ്കക് 
പ്രമാധമാനഥ്യഷം നല്കിന്കമാണ്ടക് ന്നടു്ന ഗ്മാമപഞ്മാ
�ത്ക് ഒരു നൂതന ദ്പ്രമാജ്ക് 'അതിജീവനഷം-മി്ന 
വി്ന 2030' എന്ന ദ്പരില് ജില്മാ ആസൂത്രണ 
സമിതിയന്ട അഷംഗീകമാരഷം വമാങ്ങി�ിട്ടുണ്ടക്. 
കമാര്ിക സരവ്വകലമാശമാലയന്ട കീഴിലള്ള 
കമാലമാവസ്മാ വഥ്യതി�മാന പഠന ഗദ്വ്ണ ദ്കന്ദ്ര
ത്ിന്റെ സഹമാ�ദ്ത്മാന്ട കമാലമാവസ്�ില് 
ഉണ്ടമാകുന്ന മമാറ്ഷം, അതിനുള്ള മുനകരുതലകള് 
എന്നിവ മനസ്ിലമാക്ി പ്രതിദ്രമാധിക്മാനുള്ള 
നടപടികള് തയ്മാെമാക്കുന്.                             1

ദ്ലഖകന ന്നടു്ന 
ഗ്മാമ പഞ്മാ�ത്ക് 
പ്രസിഡറെമാണക്.
9496041822

ചാ ി   
ര ത്ത് വ യചാജ

 ി  
പ ചാര ചായ 

ിരവ ി പ ി  
ി ചാ ിയി ത്  
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മാ ത്ിനത് തുെ മി ത് ട ന്നി ര്
എന്. നവപ്രകനൊശ്

കമാര്ികവൃത്ിദ്�മാടക് ആഭിമുഖഥ്യമുള്ളവരക്ക് 
പ്രമാമുഖഥ്യമുണ്ടമാ�ിരുന്ന പ്രദ്ദശമമാ�ിരുന് 

ന്െറുന്നിയൂര ഗ്മാമഷം. അരനൂറ്മാണ്ടിനുമു്ക് മുതല് 
മല�മാ, സിങ്പ്പൂര, സിദ്ലമാണ്, ഗള്ഫക് നമാടുകള് 
എന്നിവിടങ്ങളിദ്ലക്ക് ന്തമാഴില് ദ്തടി ഒരു 
വലി� സമൂഹഷം ദ്പമാ�ദ്പ്മാള് ഇവിടന്ത് 
സമാമൂഹിക - സമാ്ത്ിക - സമാഷംസക് കമാരിക 
മണ്ഡലങ്ങളിലഷം �ടന�ിലഷം വലി� മമാറ്ഷം 
ഉണ്ടമാ�ി. പര്രമാഗത ജീവിത - ന്തമാഴില് - 
കമാര്ിക ദ്മഖലകള് വലി� പരിവരത്ന
ത്ിനക് ദ്വദി�മാ�ി. ഈ പശ്ചമാത്ലത്ില് 
കഴിഞ്ഞ എട്ക് വര്ന്ത് ഗ്മാമപഞ്മാ�ത്ക് 
പ്രദ്ദശന്ത് ബഹുമുഖമമാ� പ്രവരത്നങ്ങള് 
വിപ്ലവകരമമാ� ഒരു മമാറ്ത്ിനക് തുടക്ഷം കുെിച്ചു.

കനൊര്ഷിക വമഖല
ന്നല്കൃ്ി 50 ന്ഹ്െിനു മുകളിലണ്ടമാ�ി 

രുന്നതക് 12 ന്ഹ്െമാ�ി ചുരുങ്ങിന്�ങ്ിലഷം  നില
വിലള്ള തരിശുനിലങ്ങള് അടക്ഷം 16 ന്ഹ്െില് 
കൃ്ി നിലനിരത്ിന്ക്മാണ്ടക് ദ്പമാകുന്നതിനുഷം 
ആധുനിക കൃ്ിരീതി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുഷം 
കജവവളകൃ്ി സമ്പ്രദമാ�ഷം നടപ്മാക്മാനുഷം കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടക്. അടിസ്മാന സൗകരഥ്യവികസനത്ിനക് 
െിട്�മാ� സമീപനഷം സ്വീകരിച്ചുവരുന്. ന്നല്ക് 
സഷംഭരിച്ക് നമാടന കുത്രി വിപണി�ില് എത്ി
ക്കുന്.

പച്ക്െി ഉല്മാദനത്ില് സ്വ�ഷംപരഥ്യമാപ്തയഷം 
വി്മുക് ഉല്മാദനവഷം എന്ന ലക്ഷഥ്യത്ിദ്ലക്ക് 
എത്തുക�മാണക് നമാഷം. രണ്ടക് കമാര്ിക വിപണന 
ദ്കന്ദ്രങ്ങള് കമാര്ിക കരമ്ദ്സനയ്കക് കീഴില് 
വിജ�കരമമാ�ി പ്രവരത്ിക്കുന്. കൃ്ിഭവനു
മമാ�ി ബന്ന്പ്ട്ക് പ്രവരത്ിക്കുന്ന വിള ആദ്രമാഗഥ്യ 
ക്ിനിക്ക് വഴി 'സഞ്ീവനി പദ്ധതി' നടപ്മാക്ി

വരുന്. കര്കരക്ക് കൃ്ി�ിടങ്ങളിന്ല 
കീടബമാധ നി�ന്ത്രിക്മാനുഷം ദ്രമാഗപ്രതിദ്രമാധ
ത്ിനുമുള്ള മരുന്കളഷം ഉപമാധികളഷം 50% 
സബക് സിഡിദ്�മാടുകൂടി നല്കുന്ന പദ്ധതി�മാ
ണിതക്. കമാര്ിക കരമ്ദ്സന 'കര്കരക്ക് 
കകത്മാങ്ങമാ�ി' പ്രവരത്ിക്കുന്. വിവിധ 
കമാര്ിക പ്രവൃത്ികള്ക്ക് 25 % സബക് സിഡി 
കര്കരക്ക് ഉെപ്പു വരുത്തുന്. കമാര്ിക 
വിപണന ദ്കന്ദ്രത്ില്നിന്നക് വമാങ്ങിക്കുന്ന ഉല്
ന്നങ്ങള്ക്ക് നഥ്യമാ�വില കര്കരക്ക് ലഭിക്കുന്മ
ന്നക് ഉെപ്മാക്കുന്. പഴ വരഗ്ഗത്ിന്റെ ഉല്മാദന
ത്ില് ഗ്മാമന്ത് സ്വ�ഷംപരഥ്യമാപ്ത�ിദ്ലക്ക് 
എത്ിക്കുന്നതിനക് കരമ്പദ്ധതി നടപ്മാക്ി 
വരുന്. കമാര്ിക വിള ഇന്്വെനസിനക് മുഖഥ്യ
പരിഗണന നല്കുന്. കമാര്ിക ദ്മഖല�ില് 
അടിസ്മാന സൗകരഥ്യ വികസനത്ിനക് 
മുനഗണന നല്കുന്. വിവിധ കമാര്ിക 
വികസന പദ്ധതികള് ത്രിതല പഞ്മാ�ത്ക്, 
ഡിപ്മാരട്ക് ന്മറെക്, സരക്മാര ഏജനസികള് എന്നി
വയന്ട സഹകരണദ്ത്മാന്ട നടപ്മാക്ി വരുന്.

വൃദ്ധ�ന പരിപനൊലനും
വൃദ്ധജനസൗഹൃദ ഗ്മാമമമാ�ി ന്െറുന്നിയൂ

രിന്ന മമാറ്മാന മുതിരന്ന പൗരന്മമാരുന്ട ഗ്മാമസഭമാ 
തീരുമമാനഷം ക്ി�മാത്കമമാ�ി നടപ്മാക്മാന 
നടപടി ആരഷംഭിച്ചു

മൃഗസുംരക്ഷണ വമഖല
നല്�ിനഷം ഉരുക്ന്ള (കിടമാരി, ആടക് ) പുെത്ക് 

നിന്ഷം വമാങ്ങി കര്കനക് സബക് സിഡി ഉെപ്മാ
ക്ി നല്കുന്. ക്ഷീരകര്കനക് പമാല് ലിറ്െിനക് 
4 രൂപ സബക് സിഡി ഉെപ്മാക്കുന്. കമാലിത്ീറ്, 
കുട്ിത്ീറ് സബക് സിഡി നിരക്ില് നല്കുന്. 

ി വനു ചായി 
ത് വ ത്ി  

വി  രചാ  ി ി ത് 
വ ി വ ി പ ി  

ചാ ിവ  
ത് ിയി

ി  ചാ  
ിയ ി ചാനു  രചാ

ി രചാ ത്ിനു  
 പചാ ി  

50  ത് ി ി യചാ
ി  

പ ിയചാ ി ത്  
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ആധുനിക രീതി�ില് കമാലിന്ത്മാഴത്ക് പുനര 
നിരമ്ിക്കുന്നതിനക് പദ്ധതി നടപ്മാക്കുന്. മുട് 
ഉല്മാദനത്ില് സ്വ�ഷംപരഥ്യമാപ്തയ്കമാ�ി ദ്കമാഴിയഷം 
കൂടുഷം പദ്ധതി വിജ�കരമമാ�ി നടപ്മാക്കുന്.

ടപനൊതു വിദ�നൊഭ�നൊസ സുംരക്ഷണും
ഗ്മാമ പഞ്മാ�ത്ിന്ല ന്പമാതു വിദഥ്യമാല�

ങ്ങള് കഹന്ടക്ക് മമാതൃകമാ വിദഥ്യമാല�ങ്ങള് 
ആക്ി മമാറ്റുന്നതിനക് ആരഷംഭഷംകുെിക്മാന കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടക്. മൂന്നക് ദ്ലമാവര കപ്രമെി വിദഥ്യമാല�
ങ്ങളഷം ശിശു സൗഹൃദമമാക്കുകയഷം ക്മാസക് മുെികള് 
കഹ-ന്ടക്ക് ആക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവരത്നഷം 
ആരഷംഭിക്കുകയഷം ന്െയ്തിട്ടുണ്ടക്. ആന്കയള്ള രണ്ടക് 
അപ്ര കപ്രമെി എ�ിഡഡക് സക് ക്കൂളകളിലഷം 
സ്തീസൗഹൃദ ദ്ടമാ�ിലറ്ക് സഷംവിധമാനഷം ഏരന്പ്ടു
ത്ി�ിട്ടുണ്ടക്. ക്മാസക് മുെികള് 50% കഹന്ടക്ക് 
ആക്ി മമാറ്ിക്ഴിഞ്ഞു. ഹ�ര ന്സക്റെെി 
വിഭമാഗഷം പൂരണ്ണമമായഷം പുതി� ന്കട്ിടത്ിദ്ലക്ക് 
മമാറ്റുകയഷം കഹന്ടക്ക് ആക്കുന്ന നടപടികള് 
അവസമാന �ട്ത്ിലമമാണക്.

പഞ്മാ�ത്ക് തലത്ില് �ടക് ദ്ബമാള്, 
ദ്വമാളിദ്ബമാള്, ക്ിക്റ്ക്, കബഡി എന്നി ഇനങ്ങ
ളില് ടീഷം ന്സലക്ഷന നടത്തുകയഷം ആവശഥ്യമമാ� 
ദ്കമാച്ിഷംഗക് നല്കി യൂണിഫമാഷം നല്കുകയഷം ന്െയ്തു.

വിശ�് രഹിത �നൊമും
ജില്മാ പഞ്മാ�ത്തുമമാ�ി സഹകരിച്ക് ഗ്മാമ

ത്ിന്ല അഗതികളമാ� മുഴവനദ്പരക്കുഷം ഉച്ഭ
ക്ഷണഷം ദ്നരിട്ക് നല്കുന്ന പദ്ധതി 2017-18 
മുതല് വിജ�കരമമാ�ി നടപ്മാക്ി വരുന്.

��ുംബനൊവരനൊഗ� വക�ും
ആരദ്ഷം പദ്ധതിയന്ട ഭമാഗമമാ�ി കപ്രമെി 

ന്ഹല്ത്ക് ന്സറെെിന്ന കുടുഷംബമാദ്രമാഗഥ്യ ദ്കന്ദ്ര
മമാക്കുന്നതിന്റെ പ്രവരത്നങ്ങള് പുദ്രമാഗമിക്കുന്. 
ക്ിനിക്ല് ലമാബിന്റെ പ്രവരത്നഷം ഏപ്രില് 1 
നക് ആരഷംഭിക്കുഷം. ന്സറെെിന്റെ പ്രവരത്നഷം 
കവകുദ്ന്നരഷം വന്ര ആക്കുന്നതിന്റെ ഭമാഗമമാ�ി 
അധികമമാ�ി ദ്വണ്ടിവരുന്ന ദ്ഡമാ്ര, ഫമാരമ
സിസ്റക് എന്നിവരുന്ട നി�മനത്ിനമാവശഥ്യമമാ� 
നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്. പമാലിദ്�റ്ിവക് ന്ക�ര 
പരിെരണ പദ്ധതി കമാരഥ്യക്ഷമമമാ�ി നടന്വരുന്.

�നസൗ�ദ പ�നൊയ�് 
ഗ്മാമ പഞ്മാ�ത്ക് ആഫീസക് ജനസൗഹൃദ

-ഗുണദ്ഭമാക്തൃ സൗഹൃദമമാക്കുന്ന നടപടി 
അതിദ്വഗഷം പുദ്രമാഗമിക്കുക�മാണക്. ഫ്രണ്ടക് 
ആഫീസക് നവീകരിച്ചു, ദ്സവന ലഭഥ്യത സമ�
ബന്ിതവഷം സുതമാരഥ്യവമമാക്ി, പ്രമാഥമിക സൗക
രഥ്യങ്ങള് ഉെപ്മാക്ി. ആഫീസിന്ല ഈ-ഗദ്വ
ണനസക് സൗകരഥ്യങ്ങള് വിപുലന്പ്ടുത്ി. കുടുഷം
ബശ്രീയന്ട ദ്നതൃത്വത്ില് ജനദ്സവന ദ്കന്ദ്ര

ത്ിന്റെ പ്രവരത്നഷം ന്ഫ�വരി ഒന്നിനക് 
ആരഷംഭിക്കുഷം.

ഭി്വശഷി�ള്ളവ�ടെ 
വക്ഷമും

സമാമൂഹഥ്യ നീതി വകുപ്പുമമാ�ി സഹകരിച്ക് 
ത്രിതല പഞ്മാ�ത്തുകള് കൂട്മാ�ി മമാനസിക
-ശമാരീരിക ന്വല്ലുവിളി ദ്നരിടുന്നവരുന്ട ദ്ക്ഷമഷം 
ഉെപ്മാക്കുന്ന നടപടിക്ക് തുടക്ഷം കുെിച്ിട്ടുണ്ടക്. 
ബഡക് സക് െീഹമാബിലിദ്റ്്ന ന്സറെെിന്റെ പ്ര
വരത്നഷം ആശമാവഹമമാ�ി പുദ്രമാഗ മിക്കുന്. 

�നൊ�ിക്് രഹിത 
മനൊലിന� മു� പരി�ിതി 
സൗ�ദ �നൊമും

വലി� തയ്മാന്െടുദ്പ്മാന്ടയഷം കരുതദ്ലമാന്ട
യമമാണക് ഈ ദ്മഖല�ില് പ്രവരത്നഷം മുദ്്മാ
ട്ടുദ്പമാകുന്നതക്. െില ബമാലമാരിഷ്തകള് ഇല്മാതി
ല്. ഹരിതകരമ്ദ്സന വളണ്ടി�രമമാരുന്ട 
സഹകരണദ്ത്മാന്ട പ്ലമാസ്റിക്ക് കഥ്യമാരി ബമാഗക് 
അടക്മുള്ള ഉല്ന്നങ്ങള് ദ്ശഖരിച്ക് നീക്ഷം 
ന്െയ്മാന തുടങ്ങി�ിട്ടുണ്ടക്. എല്മാ തലങ്ങളിലഷം 
ആവശഥ്യമമാ� ദ്ബമാധവല്ക്രണ പ്രവരത്നഷം 
വഥ്യമാപകമമാക്ിയഷം ദ്വണ്ടിവന്നമാല് സഹകരിക്മാ
ത്വരക്ക് മമാതൃകപരമമാ� പിഴ ഈടമാക്ല് 
അടക്ഷം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുഷം തീരുമമാ
നിച്ിട്ടുണ്ടക്. 

മഹനൊ�നൊഗനൊ�ി വദശീയ �നൊമീണ 
ടതനൊഴി�റ�് പദ്ധതി

ഗ്മാമീണ ദ്മഖലകളിന്ല അസഷം�ടിത വിഭമാ
ഗത്ിനക് ഈ പദ്ധതി�ിലൂന്ട പരമമാവധി ന്തമാഴി
ലവസരങ്ങള് ലഭഥ്യമമാക്മാന കഴിഞ്ഞു. ഗ്മാമന്ത് 
തരിശുരഹിതമമാക്കുന്ന പ്രവരത്നത്ിനക് ആക്ഷം 
കൂട്ി�ിട്ടുണ്ടക്. ജലസഷംരക്ഷണ പദ്ധതികള്, 
ന്െറുകിട പ്രമാദ്ദശിക നിരമ്മാണ പ്രവൃത്ികള് 
എന്നിവയഷം ഏന്റ്ടുത്ിട്ടുണ്ടക്. രണ്ടമാ�ിരത്ില
ധികഷം ന്തമാഴില് കമാരഡകള് വിതരണഷം ന്െയ്തി
ട്ടുന്ണ്ടങ്ിലഷം ആ�ിരത്ി ഒരുന്നൂെക് ദ്പര 
മമാത്രമമാണക് രഷംഗത്ക് സജീവമമാ�ിട്ടുള്ളതക്. ഒരു 
വര്ഷം ശരമാശരി 1.25 ദ്കമാടിരൂപയന്ട ശരമാശരി 
ന്തമാഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്.               1

ദ്ലഖകന ന്െറുന്നിയൂര 
ഗ്മാമ പഞ്മാ�ത്ക് 
പ്രസിഡറെമാണക്.
9496040746

ചാ  പഞ്ചായത്ി  
പചാ  വി ചാ യ  

ത് ചാ ചാ 
വി ചാ യ  ി 
ചാ ി ത് ര

ി ചാ  
ി ി ത്
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സഷംസ്മാനത്ക് പ്രള�ന്ക്ടുതികള് മൂലഷം 
ഉപജീവന മമാരഗങ്ങള് നഷ്ന്പ്ട് കുടുഷം

ബങ്ങള്ക്ക് വരുമമാന മമാരഗങ്ങള് കന്ണ്ടത്ി 
നല്കുന്നതിന്റെ ഭമാഗമമാ�ി കുടുഷംബശ്രീയന്ട ദ്നതൃ
ത്വത്ില് 50000 ദ്പരക്ക് സൗജനഥ്യ സ്വ�ഷംന്തമാ
ഴില് പരിശീലനഷം നല്കുന്. ഇതു പ്രകമാരഷം മൂന് 
മമാസഷം കദര�ഥ്യമുള്ള 'എകെസക് ' ( 'ARISE' 
acquir ing resi l ience and identify through 
sustainable employment) സഷംസ്മാനതല സ്വ�ഷം
ന്തമാഴില് പരിശീലന കഥ്യമാന്്�ക്ന സഷംസ്മാന
ത്ക് ഊരജിതമമാ�ി. 

 പ്രള�പുനരധിവമാസ പ്രവരത്നങ്ങള് 
ഊരജിതമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭമാഗമമാ�ി നഗരഗ്മാമീണ 
ദ്മഖലകളില് പ്രള�ബമാധിതരമാ� അ്തിനമാ
�ിരഷം കുടുഷംബങ്ങള്ക്ക് മമാനഥ്യമമാ� ന്തമാഴിലവസ
രങ്ങള് കന്ണ്ടത്ി വരുമമാനഷം ദ്നടുന്നതിനു പ്രമാ
പ്രമാക്കുക എന്നതമാണക് ഈ കഥ്യമാന്്�ക്ന വഴി 
ലക്ഷഥ്യമിടുന്നതക്. പ്രധമാനമമായഷം അതിജീവനത്ിനു 
സഹമാ�ിക്കുക എന്നതു ലക്ഷഥ്യമിട്മാണക് കഥ്യമാന്്
�ക്ന പ്രവരത്നങ്ങള് ക്മീകരിച്ിട്ടുള്ളതക്.. 
പ്രള�ഷം ബമാധിക്മാത് ദ്മഖലകളില് കഴിയന്ന 
സ്വ�ഷംന്തമാഴില് ന്െയ്മാന തമാല്പരഥ്യമുള്ളവരക്കുഷം 

 ം യുടെ 
സ യംട ാ ിൽ പരി ലന ക ാട യത്ൻ 

ആശ എസ്. പണിക്ര്

കുടുഷംബശ്രീയന്ട സ്വ�ഷംന്തമാഴില് പരിശീലന 
പദ്ധതി�ില് ദ്െരമാന അവസരഷം നല്കുന്ണ്ടക്. 
മൂന് മമാസഷം നീളന്ന പരിശീലന പരിപമാടി�ില് 
കുടുഷംബശ്രീ വനിതകള്ന്ക്മാപ്ഷം കുടുഷംബശ്രീ 
കുടുഷംബമാഷംഗങ്ങളമാ� പുരു്നമമാരക്കുഷം പന്ങ്ടു
ക്മാഷം. ഇവരക്ക് സ്വ�ഷംന്തമാഴില് പരിശീലനഷം 
നല്കി വഥ്യക്ിഗത-ഗ്രൂപ്ക് സഷംരഷംഭങ്ങള് ആരഷംഭി
ക്മാന പിന്തുണ നല്കുന്നദ്തമാന്ടമാപ്ഷം സഷംസ്മാ
നത്ക് കുടുഷംബശ്രീയന്ട കീഴിലള്ള സൂക്ഷ്മസഷംരഷംഭ 
ദ്മഖലന്� ശക്ിന്പ്ടുത്തുക എന്നതുഷം കഥ്യമാന്്
�ക് ന്റെ ലക്ഷഥ്യമമാണക്. 

ന്തമാഴിലമാളികന്ള കിട്മാന പ്ര�മാസമുള്ള 
ന്തമാഴില് ദ്മഖലകള് ഏന്തല്മാമമാന്ണന്ഷം 
അ�ല്ക്കൂട് വനിതകള്ക്ക് പരിശീലനഷം ദ്നടമാന 
കൂടുതല് തമാല്പരഥ്യമുളള വഥ്യതഥ്യസ് ന്തമാഴില് 
രഷംഗങ്ങള് ഏന്തമാന്ക്�മാന്ണന്ഷം കന്ണ്ടത്തു
ന്നതിനമാ�ി ഒകക് ദ്ടമാബര 28, 29 തീ�തികളില് 
കുടുഷംബശ്രീ ബക് ദ്ളമാക്ക് ദ്കമാരഡിദ്നറ്രമമാര 
മുദ്ഖന സഷംസ്മാനത്ക് സരദ്വ നടത്ി�ിരുന്. 
ഇതു പ്രകമാരഷം ഡമാറ്മാ എനട്രി, പ്ലഷംബിങ്ങക്, 
ഇലകക് ദ്ട്രമാണികക് െിപ്�െിങ്ങക്, ഇലക്ടിക്ല് 
ദ്ജമാലികള്, കൃ്ി അനുബന് ദ്ജമാലികള്, 

സ്വ�ഷംന്തമാഴില് പരിശീലന 
കഥ്യമാന്്�ക് ന്റെ ഭമാഗമമാ�ി 

തയ്മാെമാക്ി� ദ്പമാസ്റെിന്റെ 
പ്രകമാശനഷം തദ്ദേശ 

സ്വ�ഷംഭരണ വകുപ്ക് മന്ത്രി 
എ.സി.ന്മമായ്തീന കുടുഷംബശ്രീ 

എകക് സികയൂട്ീവക് ഡ�െ്ര 
എസക്.ഹരികിദ്്മാെിനക് നല്കി 

നിരവഹിക്കുന്. 

4 ചാ യത്  
ചാ ചായി ചാ
ത്ത് 0000 പ ത് 

 ജ  
യ  ചാ ി  

പരി   
4 യ ര ിവചാ

ത്ി ത്  
ത്ചാ ത്

4 വ ി ത് 
ര  ചാ  

ി വ ത്  
ചാ ത്ി  

ചായ  
പരി  

 
 പി
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ദ്ലമാണ്ട്രി ആനഡക് അ�ണിങ്ങക്, 
ന്സ�ില്സക്, ഹൗസക് കീപ്ിങ്ങക്, ദ്ഡ 
ന്ക�ര എന്നിങ്ങന്ന പദ്ത്മാളഷം 
ദ്മഖലകളിലമാണക് ധമാരമാളഷം ന്തമാഴി
ലവസരങ്ങളന്ണ്ടന് കന്ണ്ടത്ി
�തക്. ഈ ദ്മഖലകളില് ആളകള്
ക്ക്  കനപുണഥ്യ പരിശീലനഷം 
നല്കി�മാല് അവരക്ക് സ്ിരമമാ� 
ന്തമാഴിലഷം വരുമമാന മമാരഗവഷം ദ്നടു
ന്നതിനുഷം അതുവഴി അവരുന്ട കുടുഷം
ബങ്ങളിന്ല ദമാരിദ്ഥ്യഷം ഇല്മാതമാക്കു
ന്നതിനുഷം സഹമാ�കമമാകുഷം എന് 
കന്ണ്ടത്ി�തിന്ന തുടരന്നമാണക് 
ഈ സ്വ�ഷംന്തമാഴില് പരിശീലന 
പരിപമാടി സഷം�ടിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
തീരുമമാനഷം. 

പദ്ധതിദ്�മാടനുബന്ിച്ക് എല്മാ 
ജില്കളിലഷം കഥ്യമാന്്�ക്ന പ്രവരത്
നങ്ങള് ഊരജിതമമാ�ി നടപ്മാക്ി 
വരിക�മാണക് .  ഡിസഷംബര 15 
മുതലമാണക് പദ്ധതി�ില് ദ്െരമാനുള്ള 
രജിസക് ദ്ട്ര്ന സി.ഡി.എസുകളില് 
ആരഷംഭിച്തക്. മമാരച്ക് 31 വന്ര പദ്ധ
തി�ില് രജിസ്റര ന്െയ്യുന്ന എല്മാ
വ ര ക്കു ഷം  സ ്വ� ഷം ന് ത മാ ഴ ി ല് 
പരിശീലനഷം ലഭഥ്യമമാക്കുഷം. ജനുവരി 
ഒന് മുതല് മമാരച്ക് 31 വന്രയള്ള 
കമാല�ളവിലമാണക് പരിശീലനഷം 
നല്കുക. സരക്മാര അഷംഗീകൃത 
ന്തമാഴില് പരിശീലന സ്മാപനങ്ങള് 
വഴിയഷം കുടുഷംബശ്രീ എഷംപമാനല് 
ന്െയ്തിട്ടുള്ള പ്രമുഖ പരിശീലക ഏജന
സികള് മുദ്ഖനയമമാ�ിരിക്കുഷം ഗുണ
ദ്ഭമാക്മാക്ള്ക്ക് പരിശീലനഷം ലഭഥ്യ
മമാക്കുക. ദ്കമാഴക് സക് അനുസരിച്ക് 
അഞ്ക് ദിവസഷം മുതല് ഇരുപത്ി
ന്�മാന്നക് ദിവസഷം വന്ര കദര�ഥ്യമുളള 
പരിശീലനമമാണക് നല്കുക 

പരിശീലനത്ിനു ദ്ശ്ഷം സൂക്ഷ്മ
സഷംരഷംഭങ്ങള് ആരഷംഭിക്മാന ആഗ്
ഹിക്കുന്നവരക്മാവശഥ്യമമാ� സമാ്
ത്ിക പിന്തുണയഷം തുടരപരിശീല
നവഷം കുടുഷംബശ്രീ നല്കുഷം. ദ്കമാഴക് സു
കളില് ദ്െരമാന പ്രമാ�പരിധി 
നിശ്ച�ിച്ിട്ടുണ്ടക് .  ജില്കളില് 
വ ിവ ിധ  ദ്കമാഴക്  സുകളിലമാ�ി 
നിരവധി ദ്പന്ര പരിശീലനത്ി
നമാ�ി തിരന്ഞ്ഞടുത്ിട്ടുണ്ടക്.         1

ദ്ലഖിക കുടുഷംബശ്രീ�ില് 
എഡിദ്റ്മാെി�ല് അസിസ്ററെമാണക്

ത്ി� മികച് കലദ്ബ്രെി�ന അവമാരഡക്.  
കമാലത്ിന്റെ രെന�ില് എല്മാഷം കീദ്�ല് 
മെിഞ്ഞതക് എത്ര ന്പന്ട്ന്നമാ�ിരുന്... ന്വളി
ന്പ്ടുത്ന്പ്ടമാത് പ്രണ�നഷ്ഷം ദ്പമാന്ല 
പ്രി�ന്പ്ട്ന്തല്മാഷം കമാലെക്ത്ിന്റെ തിരി
ച്ലില് എദ്ങ്ങമാ ദ്പമാ�ക് മെഞ്ഞു...   വല്ദ്പ്മാ
ഴഷം െഫെനസക് ഗ്�ഷം ദ്തടിന്�ത്തുന്നവരമാ
�ിരുന് പിന്ന്ന ആന്കയണ്ടമാ�ിരുന്ന 
ആശ്വമാസഷം...വിവരങ്ങള് വിരല് തു്ിലമാ�
ദ്തമാന്ട അവരുഷം... 'കുട്ിക്ഥയന്ട ന്െെി� 
�ക്ക് വല്തുഷം കിട്ടുദ്മമാ' പ്രകമാശന്റെ െിന്തക
ളന്ട പട്ച്രടറുത്തു ന്കമാന്ണ്ടത്ി� പത്ക് 
വ�സുകമാരന്റെ ദ്െമാദഥ്യത്ിനക് കൗതുക ഭമാവഷം 
ഏതുമില്മാ�ിരുന്. വമാ�നമാ വമാരമാെരണമദ്ല് 
സ്കൂളില് ഒരു പുസ്കമാ സ്വമാദനഷം തയ്മാെമാക്ല് 
മത്സരമുണ്ടക്... അതിനക് പറ്ി� പുസ്കമുദ്ണ്ടമാ? 
കുട് ിക്കൂട്ത്ില് പക്വത  ദ്തമാന്നിച് 
രമാഹുലിന്റെ ദ്െമാദഥ്യഷം. ഏതമാ�മാലഷം കമാലങ്ങള്
ക്ക് ദ്ശ്ഷം വന്ന്നത്ി� അതിഥികളദ്ല് 
കുട്ിക്ഥകളന്ട വിസ്�ദ്ലമാകദ്ത്ക്കു തന്ന്ന 
അവന്ര ന�ിക്മാഷം, പ്രകമാശന പുസ്കങ്ങള് 
നീട്ി. ഓ ഇതു ന്മമാത്ഷം വമാ�ിക്മാന്നമാന്ഷം 

ഓരമ്കള് െിലദ്പ്മാന്ഴല്മാഷം സുഗന്ഷം 
പരത്ി തഴകിന്�മാഴകുന്ന മന്മമാരു

തന്ന ദ്പമാന്ല�മാണക്, �മാഥമാരത്ഥ്യങ്ങളില് 
നിന്ഷം ഓടിന്�മാളിക്മാന മനസിന്ന ഓരമ്
കളില് ദ്മ�മാന വിടുന്നതക് ഒരല്പ്ഷം 
ആശ്വമാസഷം തന്ന്ന�മാന്ണന്നക് പ്രകമാശന 
കന്ണ്ടത്ി�ിട്ക് നമാളകള് കുെച്മാ�ി ...... 
തന്റെ സുരഭിലമമാ� �ൗവ്വനകമാലന്ത് 
ഓരമ്കളില് അഭിരമിച്ക് �മാഥമാരത്ഥ്യങ്ങ
ളില് നിന്നകന്നക് ദ്ജമാലി�ില് അശ്രദ്ധ കമാട്ടു
ന്നതില് അ�മാള് തന്ന്നത്ന്ന്ന ശമാസിച്ചു 
......അന്ല്ങ്ില് തന്ന്ന ഏതക് ദ്ജമാലി�ില് 
ശ്രദ്ധിക്കുവമാന? മനസ്ക്  മറു ദ്െമാദഥ്യഷം ദ്െമാദിച്ചു. 
അദ്ത ഈ വമാ�നശമാല കലബ്രെി�ിന്ല 
പുസ്കങ്ങളില് ഉെങ്ങികിടക്കുന്ന വരികള്ക്ക് 
തമാന ഏകനമാ�ി കൂട്ിരിക്മാന തുടങ്ങി�ിട്ക് 
വര്ങ്ങളമാ�ദ്ല്മാ... അച്ന്റെ വമാക്ക് ദ്പമാലഷം 
ധിക്രിച്ക് സ്വ�ഷം ഏറ്ി� മുള്ക്ിരീടമദ്ല് 
ഈ കലദ്ബ്രെി�ന തസ്ിക. പെഞ്ഞമാല് 
ദ്കള്ക്മാത് മനസക് വീണ്ടുഷം ദ്െമാദഥ്യങ്ങള് 
ന്കമാണ്ടക് �ദ്ധിമുട്ിക്കുന്. മുള്ക്ിരീടദ്മമാ...
തന്റെ സ്വപ് സിഷംഹമാസനഷം തന്ന്ന�മാ�ിരു
ന്നിദ്ല് ഒരു നമാള് ഈ ദ്ജമാലി. പുസ്
കങ്ങന്ള പ്രണ�ിച് കൗമമാരഷം.. .  
ന്വളിച്ഷം കമാട്മാന്ത സൂക്ഷിച് ഒദ്ട്ന്െ 
ര െ ന ക ള് . . . ആ  ര െ ന ക ള് 
തമാനെി�മാന്ത വമാ�ിച്ക് ആസ്വമാദനഷം 
തയ്മാെമാക്ി� തന്റെ പ്രി�ന്പ്ട്വള്... 
പുസ്കങ്ങദ്ളമാന്ടമാപ്ഷം മനസ്സുഷം പങ്ിട് 
കളിക്കൂട്ടുകമാരി രമാധിക. അവളന്ട 
പ്രണ�ഷം കലബ്രെി പുസ്കങ്ങളിന്ല 
അടി വരകളമാ�ി ന്വളിന്പ്ട്ദ്പ്മാള് 
പുസ്കങ്ങളില് നിന്ഷം പുസ്കങ്ങളി 
ദ്ലക്ക് വമാ�ന പടരന്നതെിഞ്ഞില്. 
ആ അഭിനിദ്വശഷം തന്ന്ന�മാ�ിരു
ന്നിദ്ല് ഈ കലദ്ബ്രെി�ന തസ്ിക 
തനിക്ക് പ്രി�ന്പ്ട് തമാക്ി�തക്. 
ന്വളിന്പ്ടുത്ി�ിന്ല്ങ്ിലഷം തന്റെ 
പ്രണ�ത്ിന്റെ സുഗന്ഷം  അവള് 
അെിഞ്ഞിട്ടുണ്ടമാകുന്മന്നക് കരുതി... 
പുസ്ക െരച്യഷം സഷംവമാദങ്ങളമമാ�ി 
നമാന്ടമാരുമിച് ആദ്�മാ്രമാവകള്... 
അതിനിട�ില് എദ്ന്നമാ ദ്തടിന്�
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പഞ്മാ�ത്ക് രമാജക് മമാസിക�ിദ്ലക്കുള്ള 
ദ്ലഖനങ്ങളഷം കത്തുകളഷം prmdp2018@
gmail.com എന്ന ഇ ന്മ�ില് വിലമാസത്ില് 
അ�ദ്യ്കണ്ടതമാണക്.

ദ്നരമില്... മുന ദ്പജില് ആസ്വമാദന കുെിപ്പുള്ള 
പുസ്കഷം മതി... കുട്ിക്കുസൃതികള് ഗുളിക പരുവഷം 
ദ്തടി.പൗദ്ലമാ ന്കമാ�ക് ദ്ലമായന്ടയഷം മമാലിയന്ടയഷം 
പുസ്ക തമാളകള് മെിച്ചു ദ്നമാക്ി� രമാഹുലിന്റെ 
കണ്ണുകളിന്ല തിളക്ത്ില് പ്രകമാശന തന്റെ 
കുട്ിക്മാലഷം കണ്ടു. ന്മ്ര്ിപ്ക് ഫീ ഒന്ഷം ദ്വണ്ട 
നീ ഈ പുസ്കഷം വമാ�ിച്ചു ദ്നമാക്കൂ.. പ്രകമാശന 
മമാലിയന്ട ഉണ്ണിക്ഥകള് രമാഹുലിനക് നീട്ി.

എത്ര ന്പന്ട്ന്നമാണക് രമാഹുല് പുസ്കങ്ങളന്ടയഷം 
പ്രകമാശന്റെയഷം കൂട്ടുകമാരനമാ�തക്...  രമാഹുലിനുള്ള 
പുസ്കങ്ങള് തിരഞ്ഞക് ന്വച്ക് അവന്ന കമാത്ി
രിക്കുക മമാത്രമമാ�ി പ്രകമാശന്റെ ദ്ജമാലി.... ന്കമാണ്ടു 
ദ്പമാകുന്ന പുസ്കങ്ങള് വീട്ില് അസുഖഷം ബമാധിച്ക് 
കിടപ്പു ദ്രമാഗി�മാ� അമ്ന്� വമാ�ിച്ക് ദ്കള്പ്ി
ക്കുന്നതുഷം അമ് ആസ്വമാദനഷം പെയന്നതുഷം രമാഹുല് 
പെഞ്ഞെിഞ്ഞദ്പ്മാള് മനസില് എവിന്ടദ്�മാ ഒരു 
നീറ്ല്, ആ അമ് രമാധിക�മാന്ണന്നെിഞ്ഞദ്പ്മാള് 
രമാഹുല് തനിക്ക് പിെക്മാന്ത ദ്പമാ� മകനുമമാ�ി. 
വമാ�നശമാല�ിന്ല വര്ങ്ങളമായള്ള കമാത്ിരി
പ്ക് ഈ പത്തു വ�സുകമാരനക് ദ്വണ്ടി മമാത്രമമാ�ി
രുന് എന്നക് ദ്തമാന്നി� നമാളകള്... മമാസങ്ങള് 
എത്ര ന്പന്ട്ന്നമാണക് കടന് ദ്പമാ�തക്. രമാഹുലി
നുള്ള പുസ്കങ്ങളമമാ�ി കമാത്ിരുന്ന പ്രകമാശന്ന 
ദ്തടി ഒരു നമാള് അവന വന്നില്... ദിനങ്ങള് 
കടന് ദ്പമാ�ി... വസന്തരമാവിന്ന കമാരദ്മ�ഷം 
മെച്തു ദ്പമാന്ല... വീണ്ടുഷം വിരസമമാ�... . 
ഏകനമാ� കമാത്ിരിപ്ക്... ദ്മമാരച്െി�ില് അനമാഥ 
ദ്പ്രതങ്ങള്ക്കുള്ള കമാവലിരിപ്പു ദ്പമാന്ല......

ഏകനമായള്ള കമാത്ിരിപ്ിന്നമാടുവില് വീണ്ടുഷം 

പുതുമഴ ദ്പമാന്ല രമാഹുലിന്റെ കമാല്ന്പ്രുമമാറ്ഷം..... 
ഓ ഇന്നവന്റെ കൂന്ട തന്റെ കുെച്ക് സഹപമാഠിക
ളമുണ്ടദ്ല്മാ... പഠനദ്ശ്ഷം ഈ വമാ�നശമാലയന്ട 
പടി െവിട്മാത്വരമാ എന്തമാണമാദ്വമാ കമാരഥ്യഷം .... 
ഉത്രഷം കിട്മാത് ദ്െമാദഥ്യങ്ങള് മനസില്. 
രമാഹുലിന്റെ സ്കൂള് പി.ടി.എ അഷംഗങ്ങളമാ ഞങ്ങ
ളിദ്പ്മാ, ഇവന ഒരു പുസ്കഷം തയ്മാെമാക്ി..... 
വമാ�ിച്ചു ദ്നമാക്ി�ദ്പ്മാ ന്കമാള്ളമാഷം..... ഞങ്ങള
തങ്ങക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു... കൂട്ത്ിലണ്ടമാ�ിരുന്ന 
രമാജന മൗനഷം ഭഞ്ിച്ചു.എന്നമാലഷം രമാഹുല്  
തദ്ന്നമാടക് ഒരു വമാക്ക് പെഞ്ഞില്ദ്ല്മാ... മനസക് 
പരിഭവിച്ചു. രമാഹുല് മിടുക്നമാ... അവനതക് 
സമാധിക്കുഷം....   പ്രകമാശന പെഞ്ഞക് തീരുഷംമുദ്് 
രമാഹുല് പുസ്കഷം നീട്ി.... 'അഗ്ിച്ിെകുള്ള 
പക്ഷികള് ' പുസ്കത്ിന്റെ ദ്പരക് വമാ�ിച്ദ്പ്മാള് 
തന്ന്ന ഒരമാ�ിരഷം പക്ഷികളന്ട െിെകടി മനസില് 
ഉ�രന്ദ്വമാ.... അഗ്ി സ്പരശദ്മറ്തു ദ്പമാന്ല 
ന്നന്ഞ്മാന്നക് ന്പമാള്ളിദ്�മാ... കരങ്ങള് വിെ�മാര
ന്ദ്വമാ... പ്രകമാശന തിരക്ിട്ക് തമാളകള് മെിച്ചു. 
ആദഥ്യ ദ്പജില് തന്ന്ന രമാധികയന്ട ഒരു 
ആസ്വമാദന കുെിപ്ക്..... വമാക്കുകളിന്ലമാന്ഷം മനസു
ടക്ി�ില്... അടുത് തമാളിദ്ലക്ക്... 'പുസ്കതമാ
ളില് ഒളിച്ിരുന്ന മ�ില് പീലിത്തുണ്ടക് ദ്പമാന്ല... 
െിപ്ി�ില് ഒളിച്ിരുന്ന മുത്ക് ദ്പമാന്ല കലബ്രെി 
പുസ്കങ്ങള്ക്ിട�ില് നിന്ഷം കന്ണ്ടടുത് 
അമൂലഥ്യ നിധി രെ�ിതമാവക് എതിരക്ില് എന്ന 
വിശ്വമാസദ്ത്മാന്ട പുസ്കമമാക്ി സമരപ്ിക്കുന്... 
എന്നക് സ്മാദകന രമാഹുല് '            1

വനര്ക്നൊഴ്ച
 നവദ്കരളഷം കരമ്പദ്ധതിയന്ട ഭമാഗമമാ�ി 

ഹരിതദ്കരളഷം, ആരദ്ഷം, ന്പമാതുവിദഥ്യമാഭഥ്യമാസ 
സഷംരക്ഷണ �ജ്ഷം, കലഫക് എന്നീ നമാല മി്
നുകളന്ടയഷം പ്രവരത്ന അവദ്ലമാകനത്ിനുഷം 
ഭമാവി പരിപമാടികള് നിശ്ച�ിക്കുന്നതിനുമമാ�ി 
മുഖഥ്യമന്ത്രിയന്ട ദ്നതൃത്വത്ില് തിരുവനന്തപു
രത്ക് 2018 നവഷംബര മമാസഷം 27,28 തീ�തികളില് 
സഷം�ടിപ്ിച് ദ്വിദിന ശില്ശമാലയന്ട ദ്നരക്മാ
ഴ്ച�മാ�ി ഡിസഷംബര ലക്ഷം പഞ്മാ�ത്ക് രമാജക് 
മമാസിക. വിദ്്ഴ്ക് െമാനലിലൂന്ട തത്സമ�ഷം 
പരിപമാടി കണ്ടിരുന്ന്വങ്ിലഷം മമാസിക�ിന്ല 
അതുമമാ�ി ബന്ന്പ്ട് ദ്ലഖനങ്ങള് സമ്പൂരണ്ണത 
നല്ി. വിവിധ മി്ന പ്രവരത്നങ്ങള് ന്പമാതു
ജനങ്ങള്ക്ിട�ിലഷം തദ്ദേശസ്വ�ഷംഭരണ 
സ്മാപന ജനപ്രതിനിധികള്ക്ിട�ിലഷം ഉദ്ദഥ്യമാ
ഗസ്രിലഷം എത്ിക്കുന്നതിനക് ശില്ശമാലയ്കക് 
കഴിഞ്ഞുന്വന്നതക് അടിവര�ിട്ക് പെദ്�ണ്ടതമാണക്. 
ശില്ശമാല�ില് നവദ്കരള സൃഷ്ിക്ക് ലഭിച് 

നിരദ്ദേശങ്ങളഷം ആശ�ങ്ങളഷം വരുഷം നമാളകളില് 
പ്രവരത്ിപഥത്ിന്ലത്ന്ട്ന്�ന്നക് ആശഷംസി
ക്കുന്. പരിപമാടിക്ക് മികച് കവദ്െജക് നല്ി� 
പഞ്മാ�ത്ക് രമാജിനക് ആശഷംസകള്.

സുബിന, പുള്ളിദ്ക്മാണഷം.
നിലവനൊരും പുലര്ത്തുന്നു

കഴിഞ്ഞ ഏതമാനുഷം ലക്ങ്ങളിന്ല പഞ്മാ
�ത്ക് രമാജക് മമാസികയന്ട കവരെിത്രവഷം 
ദ്ല-ഔട്ടുഷം ന്പ്രമാഫ്ണല് നിലവമാരഷം പുലരത്തു
ന്നതില് സദ്ന്തമാ്ിക്കുന്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 
വന്നിരുന്ന സ്ിരഷം പഷംക്ികള് പലതുഷം ഇദ്പ്മാള് 
ഉള്ന്പ്ടുത്ി കമാണുന്നില്. ആ കുെവക് വരുഷം 
ലക്ങ്ങളില് പരിഹരിക്കുമദ്ല്മാ.

വി്ര രമാജക്, കണ്ണമഷംഗലഷം.
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 പ     000
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