പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്
പ്രസിദ്ധീകരണം

പുസ്തകം 58 ലക്കം 11

ഫെബ്രുവരി 2019

ഫ ചാ ത്
ി ത്ിഫ പചാ യി
ചാ ിഫ
ഫ

പ

വ ചാ ി ഫ
ി ി
പരി ര
ി
വ ത്
ത്

ി

ി

ഫെബ്രുവരി 2019
ത്

ി

ി ഫ ചാ

ര

21000

ി

ത്

യിര ി

ത് ി

5

ചാപ

ചാ ി

പി ി

ത്

വ

ത്

8
ര

ത്ിഫ ചാ

വയ ചാ ത് 201

1

ജചായി ജചാ

ചാ

ജ ചാ യ

11

ി

ത്

17

ചാ ി

ചാ ി ത്ി
ത്
ര

രി

ി

ചാജത്

ിരവി
പി ി ചാ ിഫ
ര

ി

ചാ

ജവ
ി

ി

19
21

രി പരി
വിജയ ചാ

ി വി

പ

ഫജ ിയചാ ി ത് ഫ യ പ
ചാ

ഫ

യചാഫ

1 1

ഫ

വിജയ

ി

രി
വ

പ ി

ര

യചാ

ി

0

ചാ ി

ര

വ ി ചാ ി

0
1

ര ി

പ

ി
ത്
വചാ ത്
വി
ത് വചായ
ചാ

2

ി

2
2
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഫെബ്രുവരി 2019

3

ഫെബ്രുവരി 2019
9
11
വചാ ി വരി

120

എഡിറ്ൊറിയൽ
പ

ി ി

ഫ യ ചാ
ി ഫ ചാ

യ ര വ

ിഫ

ജചാ ത്

ി വി

ചാ ത്

ഫ

ി ചായത് പ

ത്

ര

ി

ജി

ത്

രി

പ ി ി ി

വ
ത് ി

പഞ്ചായത്ത്

യ ര

പ ി ത് ി

ത്

ി വ

വ
ത് വ

ചാ

ചാ പഞ്ചായത്ത്

ജയ

െ

ത്

ി

െ

ി

ഫ

ി

െത് ഫ

യ

ഫ

ത്

സ
ത്
ത്

ചാ ി യ
ര

പഞ്ചായത്ത് വ

ത്

ത്

യ

ി
ത് ി

ത്

Email: directorofpanchayat@gmail.com

െചാ

0 12 2 2

ി
രി

ജി
െചാ
ഫ ചാ

ത്

ി

201
0 12
0
9 9 0 0

വ
ി
ചാരചായ
ിരി
ിഫ യത് ത് ത്

90

0

ത്
ിയ

വി ചാ
ി പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ചാ ി
പഞ്ചായത്ത് യ ത്
ത്
ിയ പി
ി വ
ര 9 0
ഫ

ി ചായ
ചാരി
ചായിരി
ഫ ി
വ ഫ
ചായ ത്രവചാ ിത്
ത് ചാ ചായിരി പര
ഫ
ത്ി പഞ്ചായത്ത്രചാജി ത് ത്രവചാ ിത് ി

4

പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഫെബ്രുവരി 2019

പഞ്ചായത്ത് വ

ത്

ി

ര

കാര്യക്ഷമതയുടെ കരുത്തുമായി
‘മിഷന് 30 ഡേയ്സ് ’

ര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ മുന്പിലുള്ള ഓര�്കാ ഫയലുും ഓര�്കാ ജീവപിതമ്കാടെ
ന്ന് ്റഞ്ഞതന് മറ്്കാരുമല്ല, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്തപിയ്കാെന്. മുഖ്യമന്തപി തടന്
അങ്ങടന ്റയെടമങ്പില് അതപിടറെ ആഴത്പിലുള്ള അര്തും നമ്മര�്കാരുത്രുും
തപി�പിച്ചറപിയെും. പ്രരത്യകപിച്ചന് ്ഞ്്കായത്ന് വകുപ്പിടെ ജീവനക്കാര്. ആ തപി�പിച്ച
റപിവപില് നപിന്്കാെന് ്ഞ്്കായത്ന് ഡയറക്ടരററ്ന് സുംസ്്കാനത്പിന്കാടക മ്കാതൃകയ്കായപി
‘മപിഷന 30 രഡയന്സന്’ ഫയല് തീര്പ്്കാകല് യജ്ും ഏടറ്ടുത്തന്. ജനുവ�പി 10
മുതല് 30 ദപിവസരത്കന് ചപിട്ടടപ്ടുത്പിയ പ്രവര്ത്നങ്ങളുടെ ഭ്കാഗമ്കായപി 10647
ഫയലുകള് തീര്പ്്കാക്കുവ്കാന കഴപിഞ്ഞപി�പിക്കുന്നു. ഡയറക്ടരററ്പിടെ വപിവപിധ ടസക്ഷ
നുക�പിെ്കായപി 2018 ഡപിസുംബര് മ്കാസും വട�യുള്ള 30992 ഫയലുക�പില് 11951
എണ്ണത്പില് നെ്െപി പൂര്ത്ീക�പിക്കാന കഴപിയുടമന്്കാെന് കെക്കാകപിയപിരുന്തന്.
വരുും ദപിവസങ്ങ�പില് ആ െക്ഷ്യും കകവ�പിക്കുക തടന് ടചയ്ും.
്ഞ്്കായത്ന് ഡയറക്ടരററ്പില് ്�പിമപിതമ്കായപിട്ടു മ്കാത്രരമ ട്്കാതുജനസമ്പര്കും
ഉണ്്കാകുന്നുള്ളൂടവങ്പിലുും ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുകള്കന് ്�പിഹ�പിക്കാന സ്കാധപിക്കാത്
ധ്കാ�്കാ�ും ഫയലുകള് ഡയറക്ടരററ്പില് കകക്കാ�്യും ടചയ്ന്നുണ്ന്. നെ്െപി പൂര്ത്പി
യ്കാകപിയ ഫയലുക�പില് ഭൂ�പിഭ്കാഗവും സ്കാധ്കാ�െക്കാ�ടറെ ജീവപിതവമ്കായപി ബന്ധ
ടപ്ട്ട രക്ഷമട്നഷന, ടകട്ടപിെ നപിര്മ്മ്കാെും, ജനന- മ�െ- വപിവ്കാഹ �ജപിസന്രരേ
ഷന സുംബന്ധപിച്ചുള്ളവയ്കാെന്. വകുപ്പിടെ ജീവനക്കാരുടെ എസ്റ്കാബ്പിഷന്ടമറെന്
സുംബന്ധപിച്ച ഭൂ�പിഭ്കാഗും ഫയലുക�പിലുും നെ്െപി പൂര്ത്പിയ്കാക്കാന കഴപിഞ്ഞു.
പ്രവൃത്പി സമയവും അവധപി ദപിവസവും രന്കാക്കാടതയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അധ്്കാനും,
അടുക്കുും ചപിട്ടയുമ്കാര്ന് സമീ്നും, കൃത്യമ്കായ ഇെരവ�ക�പില് നെന് വപിെയപിരു
ത്ല്, ജ്കാഗ്തരയ്കാടെയുള്ള രമല്രന്കാട്ടും തുെങ്ങപിയ ഘെകങ്ങ�്കാെന് ഈ രനട്ടത്പിനന്
ആധ്കാ�ും. ഇടത്കാരു ശുഭക�മ്കായ തുെകമ്കാെന്. ഇതന് അനുബന്ധ ജപില്ല്കാ ഓഫീസു
ക�പിരെക്കുും ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് തെങ്ങ�പിരെക്കുും വ്യ്കാ്പിപ്പിക്കുും.
്ഞ്്കായത്ന് വകുപ്പിടറെ മുഖച്ച്കായ തടന് മ്കാറ്്കാന ഉതകുന് നെ്െപിക�്കാെന്
ഈ സര്ക്കാര് അധപിക്കാ�രമറ്തു മുതല് നെപ്്കാകപിയതന്. വര്ഷങ്ങ�്കായപി മുെങ്ങപികപി
െന് ഉരദ്യ്കാഗകയറ്ങ്ങള് പുനഃസ്്കാ്പിച്ചന് രജ്കായപിറെന് ഡയറക്ടര് മുതല് ഓഫീസന്
അറ്റെര് വട�യുള്ള ഒഴപിഞ്ഞുകപിെന് തസ്പികക�പില് നപിയമനും സ്കാധ്യമ്കാകപി
ഭ�െതെത്പില് ക്കാ�്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്്കാന സര്ക്കാ�പിനുും വകുപ്പിനുമ്കായപിട്ടുണ്ന്.
്ദ്ധതപി ആസൂത്രെത്പിലുും നപിര്വഹെത്പിലുും നപികുതപി സമ്കാഹ�െത്പിലുും
ഉണ്്കായ സര്വക്കാെ മപികവന് ഇതപിനന് ദൃഷ്്കാന്തമ്കാെന്. ഇന്ന് ട്്കാതുജനങ്ങള് ഏറ്
വമധപികും ആശ്രയപിക്കുന് സ്്കാ്നങ്ങ�പിടെ്കാന്്കാെന് ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുകള്.
സ്കാധ്കാ�െക്കാ�നന് സ്ന്തും വീെന് ര്്കാടെ ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് ഓഫീസുകള് അനു
ഭവടപ്െ്കാന തകവണ്ണമുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളുും ്�പി്്കാെപികളുും സമീ്നവമ്കാെന്
ഓര�്കാ ജീവനക്കാ�പില് നപിന്നുമുണ്്കാരകണ്തന്. ഡയറക്ടരററ്പില് ന്കാന്പി കുറപിച്ച ഫയല്
തീര്പ്്കാകല് ദൗത്യും ത്കാടഴ തട്ടപിരെകന് വ്യ്കാ്പിപ്പിക്കുന് ഘട്ടത്പില് എല്ല്കാ
ജപിവനക്കാരുും ഊര്ജ്ജസ്െതരയ്കാടെ അതന് ഏടറ്ടുക്കുടമന്ന് പ്രതീക്ഷപിക്കുന്നു.

എച്ച്. ദിറേശന് ഐ.എ.എസച്.
സത്യം വെറുവ�ൊരു െൊക്കല്ല,
ജീെിതയം തവനെ സത്�ൊക്കി തീർക്കണയം.
- �ഹൊത്ൊഗൊന്ി

റേ

രളത്ിവെ തറദേശസ്വയയംഭരണ സ്ൊ
പേങ്ങൾ �ിേെിൽ േിനെച് �ിേെിറെക്കച്
മുറനെറുേയൊണച്. റെൊേയം േമ്മുവെ െിേസേ
�ൊതൃേവയ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതറയൊവെ ഉറ്റുറേൊ
ക്കൊന് തുെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. േയപര�ൊയ അെി
ത്റയയം േൊര്ക്ഷ�തയയം കൂെിറച്രുറ്ൊഴൊണച്
ഭരണപര�ൊയ �ിേെച് യൊഥൊർത്്�ൊവുനെതച്.
ജേങ്ങറളൊടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിെൊയൊലയം േെയം
േെങ്ങളൊയ ആശയങ്ങൾ ആെിഷ്ക്കരിച്ച് േെപ്ി
െൊക്കുനെ േൊര്ത്ിെൊയൊലയം റേരളത്ിവെ
പ്രൊറദശിേ സർക്കൊരുേൾ ആർക്കുയം പിറേിെ
വല്ലനെച് ജേേീയൊസൂത്രണത്ിവറെ രണ്ടു പതി
്ൊണ്ടുേൊെവത് അനുഭെയം വതളിയിച്ിരിക്കുന്നു.
പ്രൊറദശിേ സർക്കൊരുേവള േഗര-ഗ്ൊ�
െ്ത്ൊസ�ില്ലൊവത ഒവരൊ് ജേേീയ ഭരണ
സയംെിധൊേത്ിവറെ ഭൊഗ�ൊയി േൊണുനെ പുതിയ
സ�ീപേയം റേരളത്ിൽ വപൊതുവെ സ്വീേരിക്ക
വപ്ട്ടു േഴിഞ്ഞു. അതിവറെ ഭൊഗ�ൊയ തറദേശസ്വ
യയംഭരണ െകുപ്പുേളുവെ ഏേീേരണയം പുറരൊഗ
�ിക്കുേയൊണച്. അതിറെഗയം േഗരെൽക്കരിക്ക
വപ്ട്ടു വേൊണ്ിരിക്കുനെ റേരളയം, അക്കൊര്ത്ിൽ
ഇന്്യിവെ �റ്റു �ിക്ക സയംസ്ൊേങ്ങളിൽ േിന്നുയം
െ്ത്സ്ത�ൊണച്. േൊയം റേരിടുനെ പ്രശ്നങ്ങളുവെ
സ്വഭൊെവുയം ഒന്നു റെറിട്ടതൊണച്. െിേസേത്ി
വറെ വെല്ലുെിളിേവള റേർക്കുറേർ ഏവ്ടുക്കൊനു
ള്ള അറിവുയം ആർജെവുയം േമ്മുവെ തറദേശസ്വയയം
ഭരണ സ്ൊപേങ്ങൾ കേെരിച്ചു േഴിഞ്ഞു. ഈ
�ിേെിവറെ ഏ്വുയം �ിേച് ദൃഷ്ൊന്�ൊയി പ്രളയ
േൊെവത് േമ്മുവെ പ്രെർത്േങ്ങൾ �ൊറി.
റേരളത്ിവറെ സുസ്ിര െിേസേത്ിനുള്ള
സൃഷ്ിപര�ൊയ രൂപറരഖയൊണച് പതിമൂനെൊയം
പഞ്ചെൽസര പദ്ധതി. സൊ്ത്ിേ െളർച്
റേെിവയടുക്കുേ എനെ ഒവരൊ് െക്ഷ്യം �ൊത്ര�ല്ല
േെപ്പുപദ്ധതിക്കച് ഉള്ളതച്. പരിസ്ിതി സയംരക്ഷ

ണത്ിലയം പ്രൊറദശിേ സൊ്ത്ിേ െിേസേ
ത്ിലയം സൊമൂഹ്േീതി ഉറപ്പു െരുത്തുനെതിലയം
അതച് ഒരു റപൊവെ ഊനെൽ േൽകുന്നു. പ്രളയൊ
േന്ര പുേർേിർ�ൊണവത് കുറിച്ചുള്ള ചർച്േ
ളുയം സയംെൊദങ്ങളുയം െിെിധ റേൊണുേളിൽ േിനെച്
ഉയർന്നു െനെ ക്ിയൊത്േ െി�ർശേങ്ങളുയം
േമ്മുവെ സുസ്ിര െിേസേ േൊഴ്ചപ്ൊെിേച് കൂടുതൽ
തിളക്കയം േൽേിയിട്ടുണ്ച്. പഞ്ചെൽസര പദ്ധ
തിയവെ പ്രധൊേവപ്ട്ട പ്രഖ്ൊപിത െക്ഷ്ങ്ങളിൽ
ഏവതടുത്ൊലയം - പരിസ്ിതി സൗഹൃദ സൊ്
ത്ിേ െിേസേ�ൊെവട്ട, കെദഗച്ധ് െിേസ
േത്ിലൂവെ ജീെറേൊപൊധിേൾ ശക്ിവപ്ടുത്
െൊെവട്ട, പൊർപ്ിെ സുരക്ഷയൊെവട്ട, വതൊഴിെെ
സരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കെൊെവട്ട, പരിസ്ിതി സയംര
ക്ഷണ�ൊെവട്ട, സൊമൂഹിേ ആറരൊഗ്�ൊെവട്ട,
വപൊതുെിദ്ൊഭ്ൊസത്ിവറെ റപ്രൊത്ൊഹേ�ൊെ
വട്ട - തറദേശസ്വയയംഭരണ സ്ൊപേങ്ങൾക്കച്,
െിറശഷിച്ച് പഞ്ചൊയത്ീരൊജച് സ്ൊപേങ്ങൾക്കച്,
അതിൽ പ്രധൊേവപ്ട്ട പങ്ച് െഹിക്കൊനുണ്ച്.
സ്ഫെിേ സ�ൊേ�ൊയ െിേസേ േൊഴ്ചപ്ൊടുയം
േൊര്ക്ഷ��ൊയ ഏറേൊപേവുയം റചർനെറതൊവെ,
ജേേീയൊസൂത്രണത്ിവറെ രണ്ൊയം ഘട്ടയം റേര
ളത്ിവെ തറദേശസ്വയയംഭരണത്ിവറെ ചരിത്ര
ത്ിവെ സുെർണ്ണ േൊെഘട്ട�ൊയി �ൊറിയിരിക്കു
ന്നു. 2019- 20 വെ പദ്ധതി ആസൂത്രണയം വെറുയം
മൂന്നു �ൊസയം വേൊണ്ച്, അതുയം സൊ്ത്ിേ െർഷയം
ആരയംഭിക്കൊന് മൂന്നു �ൊസങ്ങൾ ബൊക്കി േിൽറക്ക,
പൂർത്ീേരിക്കൊന് േഴിഞ്ഞതച് സ്വപ്ന റേട്ട�ൊണച്.
ഇേി മുതൽ, സൊ്ത്ിേ െർഷത്ിവെ ആദ്
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പ്രവൃത്പി ദപിവസും തടന് ്ദ്ധതപി നപിർവേഹെവും
ആ�ുംഭപിക്കുും. ജനകീയ്കാസൂത്രെത്പിടറെ തുെകും
മുതൽ ്റഞ്ഞു വന്തുും, ഒ�പികലുും നെകപിടല്ലന്ന്
ജനും വപിശ്സപിച്ചു തുെങ്ങപിയതുമ്കായ ക്കാ�്യമ്കാെന്
ഇരപ്്കാൾ നെപ്പിെ്കായപി�പിക്കുന്തന്.
2018-19ടെ ്ദ്ധതപി നപിർവേഹെത്പിലുും
ഇരത ശുഷ്ക്കാന്തപി പ്രകെമ്കാെന്. ച�പിത്രത്പിൽ
ആദ്യമ്കായപി, ജനവ�പി അവസ്കാനരത്്കാടെ തരദേ
ശസ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങളുടെ ്ദ്ധതപിടച്ചെവന്
60 ശതമ്കാനും കെന്പി�പിക്കുന്നു. ര്്കായ വർഷടത്
40 - 50 ശതമ്കാനത്പിൽ നപിന്നുള്ള പ്രകെമ്കായ
കുതപിപ്്കാെന് ഇതന് വ്യക്മ്കാക്കുന്തന്. ്കുതപിയപി
രെടറ തരദേശസ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങളുും
മൂന്പിൽ �ണ്ടു ഭ്കാഗും ്ദ്ധതപിത്തുക ടചെവഴപിച്ചു
തീർത്തു. 70 ശതമ്കാനത്പിനന് അടുത്തു മ്കാത്രും
നപിന് ്ദ്ധതപിടച്ചെവന് ച�പിത്രത്പിൽ ആദ്യമ്കായപി,
85.43 ശതമ്കാനത്പിൽ ടറരക്കാർഡപിടെത്പിയതന്
ര്്കായ വർഷടത് അഭപിമ്കാന രനട്ടമ്കായപിരുന്നു.
പ്ര�യും സൃഷ്പിച്ച പ്രതപിസന്ധപി ര്്കാലുും മറപികെന്ന്
ഈ വർഷടത് ്ദ്ധതപി നപിർവേഹെും പുതപിയ
ടറരക്കാർഡപിരെകന് കുതപിക്കുകയ്കാെന്. ്ദ്ധതപി
ആസൂത്രെത്പിടറെയുും നപിർവേഹെത്പിടറെയുും
സൂക്ഷ്മ്കാുംശങ്ങ�പിൽ ര്്കാലുും സർക്കാ�പിടറെ സജീവ
ശ്രദ്ധ ്തപിഞ്ഞതപിടറെ ടത�പിവ്കാെന് ഈ രനട്ട
ങ്ങൾ. ഈ വർഷടത് ്ദ്ധതപിടച്ചെവന് സർവേ
ക്കാെ ടറക്കാർഡ്കായപി�പിക്കുും.
വരുും വർഷരത്ക്കുള്ള ്ദ്ധതപി രൂ്ീക�െ
ത്പിടെ രനട്ടും മടറ്്കാരു സ്പ് െക്ഷ്യത്പിടറെ
കവ്കാെും തുറന്പി�പിക്കുന്നു. സ്കാമ്പത്പിക വർഷത്പി
ടറെ അരഞ്്കാ ആരറ്കാ മ്കാസും ്പിന്പിട്ടതപിനു രശഷും
മ്കാത്രും ്ദ്ധതപികൾ ആസൂത്രെ സമപിതപികൾകന്
സമർപ്പിച്ചന് അുംഗീക്കാ�ും വ്കാങ്ങുന്ത്കായപിരുന്നു ഇതു
വട�യുള്ള �ീതപി. ആ സ്്കാനത്്കാെന് ്ദ്ധതപി
വർഷും ആ�ുംഭപിക്കുന്തപിനുും മൂന്നു മ്കാസങ്ങൾക്കു
മുൻപു തടന് തരദേശ സ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങളുടെ
വ്കാർഷപിക ്ദ്ധതപി രൂ്ീക�െും പൂർത്പിയ്കാ യപി�പി
ക്കുന്തന്. ഗ്്കാമസഭ്കാ രയ്കാഗങ്ങളുും വർകപിങ്ങന് �പ്ന്
രയ്കാഗങ്ങളുും വപികസന ടസമപിന്കാറുും അെകമുള്ള
സുദീർഘമ്കായ നെ്െപിക്മങ്ങൾ ്പിന്പിട്ടന് ്ദ്ധതപി
രൂ്ീക�പിച്ചു കഴപിഞ്ഞ്കാൽ, നപിർവഹെത്പിനന്
ഏത്കാനുും മ്കാസങ്ങൾ മ്കാത്രും െഭപിക്കുമ്കായപിരുന്
സ്െത്്കാെന്, സ്കാമ്പത്പിക വർഷത്പിടെ ആദ്യ
പ്രവൃത്പി ദപിവസും തടന് രപ്ര്കാജക്ടുകൾ നെപ്പി
െ്കാകപി തുെങ്ങ്കാൻ ്റ്റുന് സ്പിതപിയപിരെകന് ക്കാ�്യ
ങ്ങൾ മ്കാറപിയപി�പിക്കുന്തന്. സ്കാരങ്തപിക അനുമതപി
രയ്കാടെ മ്കാത്രും രപ്ര്കാജക്ടുകൾ അുംഗീക്കാ�ത്പിനു
്�പിഗെപിക്കുന് �ീതപിയപിലുും സർക്കാർ മ്കാറ്ും
വരുത്പി. ്ദ്ധതപി അുംഗീക്കാ�ും െഭപിച്ചതപിനു
രശഷും, നപിർവേഹെത്പിനു മുൻ്്കായപി സ്കാരങ്
തപിക അനുമതപി വ്കാങ്ങപിയപിരുന്്കാൽ മതപിടയന്
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നപിഷ്കർഷ ്ദ്ധതപി രൂ്ീക�െും രന�രത് പൂർ
ത്പിയ്കാക്കാൻ സഹ്കായപിച്ചപിട്ടുണ്ന്. ്ദ്ധതപി
രൂ്ീക�െ ഗ്്കാമസഭ അതതു വർഷും കൂെപിയപിരു
ന് സ്്കാനത്ന്, ടത്കാട്ടു മുൻ വർഷടത് അവസ്കാന
മ്കാസങ്ങ�പിൽ രചർന്ന് നെ്െപികൾ പൂർത്ീക�പി
കെടമന് നപി�ർഷയ്കാെന് മ്കാറ്ും ടക്കാണ്ടുവ�്കാൻ
സഹ്കായപിച്ച മടറ്്കാരു ഘെകും. സുംശയും രവണ്;
അടുത് െക്ഷ്യും നൂറപിൽ നൂറു തടന്.!
നവരക�� മപിഷനുകളുടെ അെപിസ്്കാനതെ
ഏരക്കാ്നത്പിലുും ഇരത മപികവും െക്ഷ്യരബ്കാ
ധവും തടന്യ്കാെന് ്ഞ്്കായത്തുകളുും മറ്ന് തരദേശ
സ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങളുും പ്രകെപിപ്പിക്കുന്തന്.
സുംസ്്കാന - രകന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ വപികസനരക്ഷമ പ്രവർത്നങ്ങൾകന് ജന്പിന്തുെ സമ്കാ
ഹ�പിക്കുന്തപിൽ പ്ര്കാരദശപിക സർക്കാരുകളുടെ
്ങ്ന് മടറ്ന്തപിലുും വലുത്കാെന്.
ഗ്്കാമസഭകൾ അെകമുള്ള ്പിന്തുെ്കാ സുംവപി
ധ്കാനങ്ങൾ ക്കാ�്യക്ഷമമ്കായപി ചെപികെും. ക്കാ�്യ
ങ്ങൾ എങ്ങടനടയങ്പിലുും നെന്്കാൽ ര്്കാ�്കാ.
ചപിട്ടയ്കായപിത്ടന് നെകെും. ആരുടെടയങ്പിലുും
തീരുമ്കാനമല്ല, ജനങ്ങളുടെ തീരുമ്കാനമ്കാെന് നെപ്പി
െ്കാരവണ്തന്. ജനകീയ ്പിന്തുെ സുംവപിധ്കാന
ങ്ങട� രന്കാക്കുകുത്പിയ്കാകപി, ഏത്കാനുും ര്ർ
രചർന്ന് രപ്ര്കാജക്ടുകൾ ടകട്ടപിയപിറക്കുന് ക്കാെും
കഴപിഞ്ഞു. രപ്ര്കാജക്ടു രൂ്ീക�െും ശ്കാസ്തീയമ്കാ
യ്കാൽ എല്ല്കാും തപികഞ്ഞുടവന് ധ്കാ�െയുും
ശ�പിയല്ല. െക്ഷ്യങ്ങ�പിൽ വപിട്ടുവീഴ്ച ടചയ്യ്കാടത,
സമയക്മും ്്കാെപിച്ചന് ്ദ്ധതപി നെപ്പിെ്കാക്കുന്തപി
ലുും യ്കാടത്കാരു ഒത്തുതീർപ്പുും ്്കാെപില്ല്കാത്ത്കാെന്.
തരദേശസ്യുംഭ�െും ജനങ്ങ�പിൽ നപിന്ന്
രവറപിട്ട ഒന്ടല്ലന് വപിശ്്കാസും ന്കാധ്കാ�െക്കാ�പിൽ
ജനപിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഗ്്കാമസഭകൾകന് കഴപി
ഞ്ഞപിട്ടുണ്ന്. ഈ ്ങ്്കാ�പിത് പ്രക്പിയ കൂടുതൽ
ഫെപ്രദമ്കാക്കാൻ ശ�പിയ്കായ ്ങ്്കാ�പിത് ്�പിശീ
െനവും അനുഭവങ്ങളുടെ ്ങ്കുവ�ും ആവശ്യമ്കാെന്.
ഗ്്കാമസഭകൾ പ്ര്കാരദശപിക വപികസനടത് സുംബ
ന്ധപിച്ച പ്രധ്കാന തീരുമ്കാനങ്ങൾ എടുക്കുന് ഭ�െ
ഘെന്കാ സ്്കാ്നങ്ങ�്കാെന്. അരത്കാടെ്കാപ്ും, ഈ
ജനകീയ രവദപികൾ ജന്കാധപി്ത്യത്പിടറെ ്�പി
ശീെനക��പികൾ കൂെപിയ്കാടെന് രത്കാന്ൽ
യുവതീയുവ്കാകൾക്കുും പുതപിയ രവ്കാട്ടർമ്കാർക്കുും
ഉണ്്കാവെും.
പ്ര�യ്കാനന്ത� ദു�പിത്കാശ്്കാസ പ്രവർത്ന
ങ്ങ�പിൽ രക��ത്പിടെ യുവതെമുറ പ്രകെപിപ്പിച്ച
അർപ്െരബ്കാധവും ക്കാ�്യരശഷപിയുും പ്രതീക്ഷ
തരുന്ത്കാെന്. ഈ യുവതീ യുവ്കാകട� തരദേശ
സ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങര�്കാെന് കൂടുതൽ രചർത്തു
നപിർത്്കാൻ നമുക്കാവെും. സമയമുള്ളവർകന്
സഹക�പിക്കാനുള്ള ഇെമ്കായപി പ്ര്കാരദശപിക്കാ
സു ത്രെ ും ചു രു ങ്ങ രു തന് . ഏ റ് വ ും മ പി ക ച്ച

കവദഗന്ധ്യും തരദേശസ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങ
�പിൽ െഭ്യമ്കാവെും. കക്ഷപി�്കാ�ീയത്പിടറെയുും
ജ്കാതപി മത രവർതപി�പിവകളുടെയുും ്�പിമപിതപികൾ
ക്കു പുറത്ന് ട്്കാതുജീവപിതത്പിടറെ തുറസ്സുകൾ
സ്കാധ്യമ്കാടെന്ന് ടത�പിയപിച്ചവ�്കാെന് നമ്മൾ.
ശക്മ്കായ സഹക�െ പ്രസ്്കാനവും ഗ്�ശ്കാെ
പ്രസ്്കാനവും ഇതപിടറെ ഫെമ്കാെന് . ഇത്�ും
നന്കൾ മുരന്്കാട്ടു ടക്കാണ്ടു ര്്കാകുന്തപിൽ ജനകീ
യ്കാസൂത്രെത്പിടറെ ്ങ്ന് നപിർെ്കായകമ്കാെന്.
്ദ്ധതപി ആസൂത്രെത്പിലുും നപിർവേഹെത്പിലുും,
ഒര� സമയും, ജന്ങ്്കാ�പിത്വും ഗുെനപിെവ്കാ
�വും ഉറപ്പുവരുത്പി, നമ്മുടെ തരദേശസ്യുംഭ�െ
സ്്കാ്നങ്ങൾ മുൻര് നെക്കുകയ്കാെന്.
തരദേശ സ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങട� സുംബ
ന്ധപിച്ചപിെരത്്കാ�ും, ക്കാ�്യക്ഷമതയുും സുത്കാ�്യതയുും
ഒന്പിടന്കാന്ന് പ്രധ്കാനമ്കാെന്. ്ഞ്്കായത്പി �്കാജന്
- നഗ�്്കാെപിക്കാ നപിയമത്പിടറെ െക്ഷ്യങ്ങളുമ്കായപി
ജനങ്ങട� കൂട്ടപിരയ്കാജപിപ്പിക്കാൻ രൂ്ും ടക്കാടുത്
്പിന്തുെ്കാ സുംവപിധ്കാനങ്ങൾ അവയുടെ ഉരദേശ്യ
െക്ഷ്യങ്ങ�പിൽ നപിന്ന് വ്യതപിചെപിച്ചന് ഉരദ്യ്കാഗസ്
രമധ്കാവപിത്ത്പിടറെ സ്ഭ്കാവും സ്ീക�പിക്കുന്തന്
ഒട്ടുും ആശ്കാസ്യമല്ല. ഈ സർക്കാർ അടത്കാട്ടന്
അനുവദപിക്കുകയുമപില്ല. ആസൂത്രെ സമപിതപിക�്കാ
യ്കാലുും വർകപിങ്ങന് �പ്പുക�്കായ്കാലുും വപികസന
ടസമപിന്കാറുകൾ ര്്കാലുള്ള മറ്ന് സുംവപിധ്കാനങ്ങ�്കാ
യ്കാലുും ഗ്്കാമ /വ്കാർഡന് സഭകളുടെ ഭ�െഘെന്കാ

ദത്മ്കായ അവക്കാശ്കാധപിക്കാ�ങ്ങൾ ശക്പിടപ്ടു
ത്്കാൻ സഹ്കായകമ്കാവെും. രവ്കാട്ടറ്കാെന് ഗ്്കാമ
സഭയുടെ യജമ്കാനൻ. ഗ്്കാമസഭയുടെ തീരുമ്കാനും
ചട്ടങ്ങൾ അനുസ�പിച്ച്കാടെങ്പിൽ, �്കാജ്യടത്
ഏറ്വും ഉയർന് രക്കാെതപികൾക്കു ര്്കാലുും
അതപിൽ മ്കാറ്ും വരുത്്കാൻ കഴപിയപില്ല എന്ത്കാെന്
വ്കാസ്വും.
ഈ പ്ര്കാധ്കാന്യും ഗ്്കാമ /വ്കാർഡന് സഭകൾകന്
െഭപിക്കുന്നുടവന്ന് ഉറപ്പു വരുരത്ണ്തന് ഓര�്കാ
തരദേശ സ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നത്പിടറെയുും
കെമയ്കാെന്. സുംസ്്കാനത്പിടെ തരദേശസ്യും
ഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങളുും അവയ്കന് ആവശ്യമ്കായ
മ്കാർഗനപിർരദേശങ്ങളുും സ്കാരങ്തപിരക്കാ്രദശവും
നൽകുന് ്�പിശീെന രകന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾടപ്ടെയുള്ള
അനുബന്ധ സ്്കാ്നങ്ങളുും നപി�ന്ത� നവീക�
െത്പിലൂടെ ക്കാ�്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്പി ഓര�്കാ
ദപിവസവും സ്യും ടമച്ചടപ്െെും. അതപിനന് സഹ്കാ
യകമ്കായ ്�പിശ്രമങ്ങ�്കാെന് സുംസ്്കാന സർക്കാർ
നെത്പിവരുന്തന്. അസ്കാധ്യടമന്ന് കരുതടപ്ട്ട
രനട്ടങ്ങളുടെ നപിറവപിെ്കാെന് നമ്മുടെ പ്ര്കാരദശപിക
സർക്കാരുകൾ ഇരപ്്കാൾ പ്രവർത്പിച്ചു വരുന്തന്.
ഓര�്കാ വപിജയവും നടമ്മ കൂടുതൽ ഉത്�വ്കാദപിത്
രബ്കാധമുള്ളവ�്കാകപി മ്കാറ്െും. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീ
ക്ഷകൾ ജനങ്ങൾടക്കാപ്ും നപിന്ന് നപിറരവറ്്കാൻ
തരദേശസ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങൾകന് കഴപി
യെും.
1

തൃശ്ശൂർ ജപില്ലയപിടെ
തരദേശഭ�െസ്്കാ്നങ്ങളുടെ
2018-19 വ്കാർഷപിക
്ദ്ധതപിനപിർവഹെ പുര�്കാഗതപി
അവരെ്കാകനരയ്കാഗത്പിൽ
മന്തപി എ.സപി ടമ്കായ്തീൻ
സുംസ്കാ�പിക്കുന്നു.
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തഡ�ശഭരണ �ാപനങ്ങള്ക്്
2019 വഫ�െരി 1േച് ധേേൊര് െകുപ്ച് �ന്തി റഡൊ. െി.എയം. റതൊ�സച് ഐസേച്
സയംസ്ൊേ േിയ�സഭയിൽ േെത്ിയ ബജ്ച് പ്രസയംഗത്ിൽ േിനെച്
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4 ജേേീയൊസൂത്രണവത് തുെർന്നുള്ള രണ്ച് പതി്ൊണ്ടുേളൊയി റേരളയം തുെർച്യൊയി അധിേൊര
െിറേ�ീേരണത്ിൽ ഒനെൊയം സ്ൊേത്ൊണച്. അേ്ൊദൃശ്�ൊയ ധേെിേ്ൊസ�ൊണച് റേരളത്ി
റെതച്. േഴിഞ്ഞ സർക്കൊരിവറെ േൊെത്ച് പദ്ധതി അെങ്െിവറെ 23.5 ശത�ൊേ�ൊണച് തറദേശഭരണ
സ്ൊപേങ്ങൾക്കച് െേയിരുത്ിയിരുനെതച്. 2019-20 ൽ 24.5 ശത�ൊേ�ൊയി ഈ െിഹിതയം ഉയർ
ത്തുന്നു. �ൊന് ഗ്ൊറെച് േഴിഞ്ഞ െർഷയം 7000 റേൊെി രൂപയൊയിരുനെതച് 7500 റേൊെി രൂപയൊയി
ഉയർത്തുന്നു. ഇതിൽ 250 റേൊെി രൂപ പ്രളയബൊധിത പ്രറദശങ്ങളിവെ പഞ്ചൊയത്തുേളിവെ പ്രറത്േ
റപ്രൊജ�േൾക്കു റെണ്ിയള്ളതൊണച്. തൊറഴയ്ക്കച് കേ�ൊറിയിട്ടുള്ള �ൊന് ഗ്ൊറെിൽ 1307 റേൊെി രൂപ
പട്ടിേജൊതി ഉപപദ്ധതിക്കുയം 196 റേൊെി രൂപ പട്ടിേെർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിക്കു�ൊണച്. �ൊന് ഗ്ൊറെിനു
പുററ� 2741 റേൊെി രൂപ വ�യിറെേന്സച് ഗ്ൊറെൊയയം 1626 റേൊെി രൂപ ജേറൽ പർപ്സച് ഗ്ൊറെൊയയം
തറദേശഭരണ സ്ൊപേങ്ങൾക്കച് െേയിരുത്തുന്നു. അങ്ങവേ വ�ൊത്യം 11867 റേൊെി രൂപ. ഇതിൽ
റേൊർപ്ററഷനുേൾക്കച് 1210 റേൊെി രൂപയയം മുേിസിപ്ൊെി്ിേൾക്കച് 1617 റേൊെി രൂപയയം ജില്ലൊ
പഞ്ചൊയത്തുേൾക്കച് 1564 റേൊെി രൂപയയം റ�ൊക്കച് പഞ്ചൊയത്തുേൾക്കച് 1090 റേൊെി രൂപയയം
ഗ്ൊ�പഞ്ചൊയത്തുേൾക്കച് 6384 റേൊെി രൂപയയം െഭിക്കുയം.
4�റ്റു സയംസ്ൊേങ്ങളിൽേിന്നു ഭിനെ�ൊയി റേരളത്ിൽ പ്രധൊേവപ്ട്ട റേ�ൊെി�ത സ്കീമുേവളല്ലൊയം
േെപ്ിെൊക്കുനെതച് തറദേശസ്വയയംഭരണ സ്ൊപേങ്ങൾ െഴിയൊണച്. റേ�െിഹിത�െക്കയം ഗ്ൊ�െിേ
സേത്ിേൊയള്ള 5136 റേൊെി രൂപ റ�ൊക്കച്, ഗ്ൊ�പഞ്ചൊയത്തുേൾ മുഖൊന്ര�ൊണച് വചെെഴിക്ക
വപ്ടുേ. േഗരെിേസേത്ിേൊയള്ള 1862 റേൊെി രൂപ േഗരസഭേൾ െഴിയൊണച് വചെെഴിക്കുനെതച്.
ഇറതൊവെൊപ്യം കെഫച് �ിഷന് െഴി 2500 റേൊെി രൂപവയങ്ിലയം തറദേശഭരണ സ്ൊപേങ്ങൾ െഴി
വചെെഴിക്കവപ്ടുയം. ഇെവയല്ലൊയം േണക്കിവെടുക്കുറ്ൊൾ 2019-20 ൽ തറദേശഭരണ സ്ൊപേങ്ങൾ
ക്കച് 21000 റേൊെി രൂപവയങ്ിലയം െഭിക്കുയം. തറദേശഭരണ സ്ൊപേങ്ങളുവെ തേതച് ഫണ്ച് ഇതിൽ
ഉൾവപ്ടുത്ിയിട്ടില്ല എന്നുകൂെി പറയവട്ട. വതൊഴിലറപ്ച് പദ്ധതി വതൊഴിെൊളിേൾക്കച് റക്ഷ�േിധി
രൂപീേരിക്കുയം. അെർക്കച് ഇറപ്ൊൾ തവനെ 25 ദിെസത്ിറെവറ മൂനെച് െർഷയം തുെർച്യൊയി പണി
വചയ്ൊൽ സൊമൂഹ്സുരക്ഷൊ വപന്ഷേച് അർഹതയണ്ച്.
4ഇത്രയയം െെിയ തുേ വചെെഴിക്കുനെതിനുള്ള േൊര്പ്രൊപ്തി സൃഷ്ിക്കുനെതിേച് ഒറട്ടവറ േെപെിേൾ
സർക്കൊർ സ്വീേരിച്ിട്ടുണ്ച്. ഇറപ്ൊൾ ഏ്വുയം അെസൊേയം 195 എഞ്ചിേീയറിയംഗച് റപൊ�േൾ സൃഷ്ി
ക്കുനെതുെഴി എല്ലൊ തറദേശഭരണ സ്ൊപേങ്ങളിലയം ഒരു എഞ്ചിേീയവറങ്ിലയം ഉണ്ൊകുവ�നെച് ഉറപ്പു
െരുത്തുേയൊണച്. േിരന്ര�ൊയ പരിശീെേങ്ങളുയം ഇെവപെലേളുയം െഴി ആസൂത്രണയം സ�യബന്ി
ത�ൊക്കൊന് േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ച്. അഞ്ചച് തറദേശഭരണ സ്ൊപേങ്ങവളൊഴിവേ ബൊക്കിവയല്ലൊ സ്ൊപേ
ങ്ങളുയം അടുത് െർഷവത് െിേസേ പദ്ധതിേൾക്കച് ഡിപിസിയവെ അയംഗീേൊരയം റേെിക്കഴിഞ്ഞു.
േിർവ്വഹണത്ിലയം അഭിേന്ദേൊർഹ�ൊയ പുറരൊഗതിയൊണച്. 2014-15 മുതൽ 2017-18 െവരയള്ള
േൊെയളെിൽ ഡിസയംബർ 31 െവരയള്ള പദ്ധതി വചെെച് െൊർഷിേ അെങ്െിവറെ 30 ശത�ൊേ�ൊണച്
ശരൊശരി െനെിട്ടുള്ളതച്. 2018-19 ൽ ഇതച് 58 ശത�ൊേ�ൊയി ഉയർന്നു.
4 ദൗർബെ്ങ്ങൾ മുഖ്�ൊയയം രണ്ൊണച്. െൊർപ്ച് �ൊതൃേയിലള്ള വചറുപദ്ധതിേളുവെ ആധിേ്യം െർദ്ധി
ച്ചു െരുന്നു. സ�ഗ്പരിപൊെിേളിറെക്കച് േീ�നെില്ല. രണ്ച്, ജേപങ്ൊളിത്യം പ്രതീക്ഷേൾക്കച് അനു
സരിച്ച് ഉയരുനെില്ല. ഇതച് ഉറദ്ൊഗസ് റ�ധൊെിത്വത്ിേച് െഴിവതളിക്കുയം. സുതൊര്�ില്ലൊയ്മയിറെക്കുയം
അഴി�തിയിറെക്കുയം േയിക്കുയം. പ്രതിെിധിയൊയി എല്ലൊ ജില്ലേളിലയം സനെദ്ധെിദഗച്ധവര ഉൾവപ്ടുത്ി
ജില്ലൊ റിറസൊഴ്സച് വസറെറുേൾ രൂപീേരിക്കുനെതൊണച്. ജില്ലൊ �ൊേിവറെ അെിസ്ൊേത്ിൽ സയംയക്
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റപ്രൊജ�േൾ ഏവ്ടുക്കുനെതിവേ റപ്രൊത്ൊഹിപ്ിക്കുനെതിേച് 40 റേൊെി രൂപ ഈ െർഷവുയം
െേയിരുത്ിയിട്ടുണ്ച്. �ിഷനുേളുവെ പ്രെർത്േത്ിൽ ജേപങ്ൊളിത്യം െർദ്ധിപ്ിക്കുനെതു െഴിയയം
കുടുയംബശ്ീവയയയം ഗ്ൊ�സഭേവളയയം ശക്ിവപ്ടുത്തുനെതു െഴി ജേേീയത തിരിച്ചുപിെിക്കൊേൊകുയം.
ററൊഡുേളുവെ അ്കു്പ്ണിേൾക്കുയം പുേർേിർമൊണത്ിനുയം വപൊതു�രൊ�ത്ിനുയം തറദേശഭരണ
െകുപ്ിനുയം 1000 റേൊെി രൂപ െീതയം അനുെദിച്ിട്ടുണ്ച്.
2019-20 വെ െൊർഷിേ പദ്ധതിയിൽ െിെിധ റ�ഖെേളിെൊയി സ്വയയംവതൊഴിൽ, കൂെിറെെ വതൊഴിൽ,
കേപുണ് െിേസേയം എനെിെയ്ക്കൊയി 118 സ്കീമുേൾ ഉണ്ച്. ഇെയിൽ ജീെറേൊപൊധി െിേസേത്ിേച്
4700 റേൊെി രൂപ െേയിരുത്ിയിരിക്കുന്നു. ഇതിറെ്വുയം പ്രധൊേയം റദശീയ ഗ്ൊ�ീണ വതൊഴിലറപ്ച്
പദ്ധതിയൊണച്. 2018-19 ൽ 10 റേൊെി വതൊഴിൽ ദിേങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കവപ്ടുയം. രണ്ൊയിരത്ി അ�
റുറേൊെിയിൽപ്രയം രൂപ റെതേ�ൊയി െിതരണയം വചയ്യവപ്ടുയം എനെൊണച് �തിപ്ച്. ഇതച് മുന്െർഷവത്
അറപക്ഷിച്ച് ഏതൊണ്ച് 65 ശത�ൊേത്ിവറെ െർദ്ധേയൊണച്. 2019-20 ലയം 10 റേൊെി വതൊഴിൽ
ദിേങ്ങളൊണച് െക്ഷ്�ിടുനെതച്. സയംസ്ൊേ െിഹിത�ൊയി 230 റേൊെി രൂപ െേയിരുത്തുന്നു. അയ്യങ്ൊളി
വതൊഴിലറപ്ച് പദ്ധതിയവെ അെങ്ൽ 50 റേൊെിയിൽ േിന്നുയം 75 റേൊെി രൂപയൊയി ഉയർത്തുന്നു.
േിെ അധിേൊര െിറേ�ീേരണത്ിൽ റെൊേപ്രശസ്ത�ൊയ ഒരു �ിേെിവറെ റേ��ൊയി ഉയർനെിട്ടു
ണ്ച്. തറദേശഭരണ െകുപ്പു�ൊയി ബന്വപ്ട്ട �റ്റു പരിശീെേ സയംെിധൊേങ്ങവളല്ലൊയം േിെയവെ േീഴിൽ
വേൊണ്ടുെനെിട്ടുണ്ച്. േിെയ്ക്കച് 33 റേൊെി രൂപ െേയിരുത്തുന്നു. �ൊെിേ് സയംസ്കരണത്ിൽ ഖരജെ
�ൊെിേ് സയംസ്കരണത്ിൽ പ്രൊറദശിേ �ൊതൃേേൾ സൃഷ്ിക്കുനെതിേച് പരിശീെേത്ിനുയം പരീക്ഷ
ണത്ിനു�ൊയി 2 റേൊെി രൂപ അധിേ�ൊയി െേയിരുത്തുന്നു.
തറദേശഭരണ സ്ൊപേങ്ങൾക്കുള്ള ധേെിേ്ൊസയം സയംബന്ിച്ച് പരിറശൊധേ േെത്ി േിർറദേശങ്ങൾ
സ�ർപ്ിക്കുനെതിേൊയി സയംസ്ൊേ ധേേൊര് േമീഷവേ ഉെന് േിയ�ിക്കുനെതൊണച്.
ശുചിത്വ പരിപൊെിേൾക്കൊയി ശുചിത്വ �ിഷേച് ആവേ 260 റേൊെി രൂപയൊണച് െേയിരുത്ിയിട്ടുള്ളതച്.
ഉറെിെ �ൊെിേ് സയംസ്കരറണൊപൊധിേൾക്കച് ഇേിറ�ൽ 90 ശത�ൊേയം െവര സബച്സിഡി േൽേൊയം.
േിെെിലള്ള 50 ശത�ൊേയം സബച്സിഡി അേൊേർഷേ�ൊയിരുന്നു. റേരവത് സൂചിപ്ിച്തുറപൊവെ
സ്ൊപേങ്ങൾക്കച് �െിേജെ സയംസ്കരറണൊപൊധിേൾക്കച് 25 ശത�ൊേയം സബച്സിഡി സർക്കൊരിനുയം
�വ്ൊരു 25 ശത�ൊേയം തറദേശഭരണ സ്ൊപേങ്ങൾക്കുയം േൽേൊന് േഴിയയം.

4 പ്രളയത്ിനുറശഷയം �ീന് റേരള േ്േി 15,764 െണ് �ൊെിേ്ങ്ങൾ റശഖരിക്കുേയണ്ൊയി. ഇതിൽ
ഇറപ്ൊൾ 160 െണ് �ൊസ്റ്റിേച് സയംസ്കരണറശഷിറയ േ്േിയ�ൊയി ബന്വപ്ട്ടു�. 263 �ൊ�േൾ
സ്ൊപിച്ച് ഈ റശഷിവയ 1000 െണ്ണൊയി ഉയർത്തുയം. േിയ�ത്ിൽ അനുശൊസിക്കുനെതുറപൊവെ
എല്ലൊ ജില്ലേളിലയം ഏവതങ്ിലയം ഇന്ഡ�ിയൽ എറസ്റ്റ്ിൽ ഒരു റെസ്റ്റച് �ീ്ച്വ�റെച് വഫസിെി്ി

ധനക്കാ�്യ വകുപ്ന് മന്തപി
രഡ്കാ. െപി.എും. രത്കാമസന് ഐസകന്
സുംസ്്കാന നപിയമസഭയപില്
ബജറ്ന് അവത�പിപ്പിക്കുന്നു.
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ഉണ്്കാക്കുും. ഇ-രവസ്റന് രേീറ്ന് ടമറെപിനന് ഒരു
സുംവപിധ്കാനും രക��ത്പിലുണ്്കാക്കുും. ന്കാട്ടപിൻ
പുറങ്ങ�പിൽ എല്ല്കാ വീടുക�പിലുും വ�ക്കുഴപി
നപിർമ്മപിക്കുന്തന് ഒരു ക്യ്കാമ്പയപിന്കായപി ഏടറ്
ടുക്കുും. സ്ചന്ഭ്കാ�തന് സർരവേക്ഷൻ മ്കാതൃകയപിൽ
രക��ത്പിടെ ്ഞ്്കായത്തുകട�യുും മുനപിസപി
പ്്കാെപിറ്പികട�യുും രഗ്ഡന് ടചയ്ന്ത്കാെന്.
4ജപി.എസന്.െപി നെപ്പിെ്കാക്കുന്തപിനുമുമ്പു രക��
ത്പിൽ വപിരന്കാദ നപികുതപി ്പി�പിച്ചപിരുന്തന്
തരദേശസ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങ�്കായപിരുന്നു.
ജപി.എസന്.െപി നെപ്പിെ്കാകപിയരത്കാെനുബന്ധപി
ച്ചന് ഇ�ട്ടനപികുതപി ഒഴപിവ്കാക്കുന്തപിടറെ
ഭ്കാഗമ്കായപി തരദേശസ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങൾ
ഈ നപികുതപി ്പി�പിരകണ്തപില്ല്കാടയന്ന് രക�
�ത്പിൽ നപിഷ്കർഷപിക്കുകയുണ്്കായപി. എന്്കാൽ
തമപിഴന്ന്കാെന് ര്്കാലുള്ള സുംസ്്കാനങ്ങ�പിൽ
�ണ്ന് നപികുതപിയുും ഒരുമപിച്ചന് ്പി�പിച്ചപിരുന്നു.
ജപി.എസന്.െപി കൗൺസപിൽ ശു്്കാർശ പ്രക്കാ�ും
28 ശതമ്കാനും ജപി.എസന്.െപി നപി�കന് 18 ശതമ്കാ
നമ്കായപി കുറയ്ക്കുകയുണ്്കായപി. ഇതപിടറെ അെപി
സ്്കാനത്പിൽ സപിനപിമ െപികറ്റുകളുടെ
വപിെയുടെ പുറത്ന് 10 ശതമ്കാനും വപിരന്കാദ
നപികുതപി ചുമത്തുന്തപിനന് തരദേശ സ്യുംഭ�െ
സ്്കാ്നങ്ങട� അനുവദപിക്കുന്ത്കാെന്.
4 ്്കാവങ്ങര�്കാടുും വരയ്കാജനങ്ങര�്കാടുും ഇെതു

കുടുയംബശ്ീ പദ്ധതിേൾക്കച് ആയിരയം റേൊെി

2019-20 വ്കാര്ഷപിക ബജറ്പില് കുടുുംബശ്രീകന് അഭപിമ്കാന രനട്ടും. കുടുുംബ
ശ്രീയുടെ സ്തീശ്കാക്ീക�െ ദ്കാ�പിദ്ര്യ നപിര്മ്കാര്ജന പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഊര്ജപിത
മ്കാക്കുന്തപിനുും വരുമ്കാനദ്കായക പ്രവര്ത്നങ്ങ�പില് ഗുെ്�മ്കായ മ്കാറ്ും വരു
ത്തുന്തപിനുമ്കായപി ആയപി�ും രക്കാെപി രൂ്യ്കാെന് ബജറ്പില് വകയപിരുത്പിയപിട്ടു
ള്ളതന്. ഇതപില് 258 രക്കാെപി രൂ് സുംസ്്കാന സര്ക്കാ�പിടറെ ബജറ്ന് വപിഹപിതവും
ന്കാനൂറന് രക്കാെപി രൂ് തരദേശ സ്യുംഭ�െസ്്കാ്നങ്ങളുമ്കായുള്ള സുംരയ്കാജന
പ്രവര്ത്നങ്ങ�പില് നപിന്നുും ബ്കാകപി തുക വപിവപിധ രകന്ദ്ര്കാവപിഷ്കൃത്ദ്ധതപിക�പില്
നപിന്നുമ്കാെന് െഭ്യമ്കാകുക.
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്ക്ഷ ജന്കാധപി്ത്യ മുന്െപി സർക്കാ�പിടറെ
പ്രതപിബദ്ധതയുടെ ഏറ്വും നല്ല ടത�പിവ്കാെന്
രക്ഷമ ട്ൻഷനുകൾ. ഇന്ന് ട്ൻഷൻ
വ്കാങ്ങുന്വ�പിൽ 42 െക്ഷും ര്�പിൽ
ന ്കാ െ പി ട ന ്കാ ന്ന് ഈ സ ർ ക ്കാ � പി ട റെ
ക്കാെത്്കാെന് ആദ്യമ്കായപി ട്ൻഷൻ വ്കാങ്ങപി
തുെങ്ങപിയതന്. കുെപിശപിക തീർക്കുക മ്കാത്രമല്ല,
ട്ൻഷൻ 600 രൂ്യപിൽ നപിന്ന് 1100
രൂ്യ്കായപി വർദ്ധപിപ്പിച്ചു. കഴപിഞ്ഞ സർക്കാ
�പിടറെ ക്കാെത്ന് ശ�്കാശ�പി പ്രതപിവർഷും
1964.73 രൂ്യ്കാെന് രക്ഷമട്ൻഷനന് ടചെ
വഴപിച്ചതന് . 2018-19 ൽ 7533.72 രക്കാെപി
രൂ്യ്കാെന് ടചെവ പ്രതീക്ഷപിക്കുന്തന് .
ഇതപിരെകന് രകന്ദ്രസർക്കാർ ധനസഹ്കായും
കഴപിഞ്ഞ വർഷും െഭപിച്ചതന് രകവെും 150
രക്കാെപി രൂ് മ്കാത്രമ്കാെന്. രക്ഷമട്ൻഷനു
കട�ല്ല്കാും 100 രൂ് വീതും വർദ്ധപിപ്പിക്കുന്നു.
�്കാജ്യും ഇന്ന് രബസപികന് ഇൻകും സരപ്്കാർട്ടന്
സ്ീമപിടനക്കുറപിച്ചന് ചർച്ച ടചയ്കയ്കാെന് .
എന്്കാൽ ഈ സങ്ൽപ്ും വരയ്കാജന
ട്ൻഷൻ ്ദ്ധതപിക�പിലൂടെ രക��ും നെപ്്കാ
കപികഴപിഞ്ഞൂടവന്ന് അഭപിമ്കാനപൂർവേും
അവക്കാശടപ്ടുകയ്കാെന്.
4 സമ്പൂർണ്ണ ്്കാർപ്പിെ സുംസ്്കാനമ്കായപി
രക��ടത് മ്കാറ്റുന്തപിന്കാെന് കെഫന് മപിഷൻ
ശ്രമപിക്കുന്തന്. കെഫന് മപിഷടറെ ഒന്്കാുംഘട്ട
പ്രവർത്നമ്കായപി െക്ഷ്യമപിട്ട 54,036 അപൂർണ്ണ
ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്ീക�െത്പിൽ 93
ശതമ്കാനും െക്ഷ്യും കകവ�പിക്കാന്കായപിട്ടുണ്ന്.
�ണ്്കാുംഘട്ട കെഫന് മപിഷൻ പ്രവർത്നമ്കായ
ഭൂമപിയുള്ള ഭവന�ഹപിതർക്കുള്ള ഭവനസഹ്കാ
യത്പിന്കായപി ്ട്ടപികടപ്ടുത്ടപ്ട്ടതന് 1,84,255
ഗുെരഭ്കാക്്കാക�്കാെന്. ഇവ�പിൽ ഗ്്കാമ്ഞ്്കാ
യത്തുക�പിലുള്ള 79,159 ര്രുടെ വീടുനപിർ
മ്മ്കാെും പൂർത്ീക�െത്പിടറെ വപിവപിധ
ഘട്ടങ്ങ�പിെ്കാെന്. ഇവടയല്ല്കാും മ്കാർച്ചുമ്കാസും
്കുതപിരയ്കാടെ പൂർത്ീക�പികടപ്ടുും.
ഹഡന്രക്കാ വ്കായ്പ െഭ്യമ്കായതപിന്കാൽ ഇതപിന്കാ
വശ്യമ്കായ ്െും െഭ്യമ്കാെന്. അവശ്യര�ഖ
കളുടെ ്�പിരശ്കാധനയ്ക്കു കൂടുതൽ സമയും
രവണ്പിവന് 21,000 രത്്കാ�ും ര്രുടെ
വീടുകൾ ടമയന് ്കുതപിരയ്കാടെ പൂർത്ീക�പി
കടപ്ടുും. ഇവയ്ക്കു പുറരമ നഗ�പ്രരദശങ്ങ�പിൽ
നപിർമ്മ്കാെഘട്ടത്പിലുള്ള 11,200 ഓ�ും
വീടുകളുും ഈ ഘട്ടത്പിൽ പൂർത്ീക�പിക്കുും.
2019-20 വർഷത്പിൽ ഇവയുടെ നപിർമ്മ്കാെും
ആ�ുംഭപിക്കുന്ത്കാെന് . കെഫന് മപിഷടറെ
മൂന്്കാുംഘട്ടമ്കായ ഭൂ�ഹപിത ഭവന�ഹപിതർക്കു
ള്ള ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾക്കായപി 1296 രക്കാെപി
രൂ് വകയപിരുത്തുന്നു.
1
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വപി

വ� സ്കാരങ്തപികവപിദ്യയുടെയുും മറ്ന് ആധുനപിക
സരങ്തങ്ങളുടെയുും സഹ്കായരത്്കാടെ,
ജനങ്ങൾകന് കൂടുതൽ പ്രരയ്കാജനക�മ്കാവന്
�ീതപിയപിൽ, സുംസ്്കാനടത് തരദേശസ്യുംഭ�െ
സ്്കാ്നങ്ങട� ഗുെ്�മ്കായപി ടമച്ചടപ്ടുത്്കാ
ന്കാെന് സർക്കാർ ശ്രമപിച്ചു വരുന്തന്. ഈ െക്ഷ്യ
രത്്കാടെ നെത്പിയ വപിവപിധങ്ങ�്കായ മുൻകക
പ്രവർത്നങ്ങളുടെ ഫെമ്കായപി ്ഞ്്കായത്തുവകു
പ്പിടറെയുും സുംസ്്കാനടത് ഗ്്കാമ ്ഞ്്കായത്ന്
ഓഫീസുകളുടെയുും മുഖച്കായ മ്കാറുകയ്കാെന്. 240ഓ�ും ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുകൾ ഇതപിനകും �്കാജ്യ്കാ
ന്ത� നപിെവ്കാ�ത്പിനുള്ള അുംഗീക്കാ�മ്കായപി
ഐഎസന്ഒ സർട്ടപിഫപികറ്ന് ക�സ്മ്കാകപി
കഴപിഞ്ഞു. അവരശഷപിക്കുന് ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുകൾ,
്ഞ്്കായത്ന് ഡയറക്ടരററ്ന്, ജപില്ല്കാ ഓഫീസുകൾ
എന്പിവ കൂെപി ഐഎസന്ഒ നപിെവ്കാ�ത്പിരെകന്
ഉയർത്തുന്തപിനുള്ള ്�പിശ്രമങ്ങൾ നെന്നുവ�പി
കയ്കാെന്.വപിവപിധ ജപില്ലക�പിടെ ഗ്്കാമ്ഞ്്കായ
ത്തുകട� സദന്ഭ�െ ്ഞ്്കായത്തുക�്കായപി പ്രഖ്യ്കാ
്പിക്കുകയുണ്്കായപി.
സീനപിരയ്കാറപിറ്പി സുംബന്ധപിച്ച തർകങ്ങ�പിലുും
അതപിടറെ തുെർച്ചയ്കായ രക്കാെതപി വ്യവഹ്കാ�ങ്ങ
�പിലുും കുരുങ്ങപി, സ്്കാനകയറ് നപിയമനങ്ങൾ
മുെങ്ങപികപിെന്തന് രക��ത്പിടെ ്ഞ്്കായത്ീ
�്കാജന് സ്്കാ്നങ്ങളുടെ പ്രവർത്നടത് കുറ
ടച്ച്കാന്നുമല്ല ബ്കാധപിച്ചതന്. വ്യവഹ്കാ�ങ്ങ�പിൽ തീർ
പ്പുണ്്കാകപി സ്്കാനകയറ് നപിയമനങ്ങൾ പുനഃ
സ്്കാ്പിക്കുന്തപിനന് മുന്തപിയ ്�പിഗെനയ്കാെന്
നൽകപിയതന്. മുെങ്ങപികപിെന് രഗ്ഡന് പ്രരമ്കാഷനു
കളുും പുനഃസ്്കാ്പിച്ചു കഴപിഞ്ഞു. വപിവപിധ തസ്പിക
ക�പിെ്കായപി 4,153 ജീവനക്കാർകന് ഇത്�ത്പിൽ
സ്്കാനകയറ് നപിയമനും നൽകപി. 2013 മുതൽ

മുെങ്ങപികപിെന് ജപില്ല്കാ ഓഫീസർമ്കാരുടെ നപിയമ
നങ്ങളുും ഈ സർക്കാർ വന്തപിനു രശഷും പുന
സ്്കാ്പിച്ചു. ്പി എസന് സപി െപിസ്റപിൽ നപിന്നുും
നെത്പിയ പുതപിയ നപിയമനങ്ങൾ ഇതപിനന്
പുറരമയ്കാെന്. 2018- ൽ മ്കാത്രും ഇത്�ത്പിൽ 750
ൽ അധപികും നപിയമനങ്ങൾ നെത്പി. ആശ്രപിത
നപിയമനും വഴപിമ്കാത്രും 66 ര്ർക്കുും രജ്കാെപി നൽകപി.
ഇതപിനു പുറരമ, ദപിവസ രവതനക്കാ�്കായ 27
ര്ട� സ്പി�ടപ്ടുത്പി. ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുക�പിടെ
ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷ്കാമും ഏടറക്കുടറ ്�പിഹ�പി
കടപ്ട്ടു കഴപിഞ്ഞു എന്നു ്റയ്കാും.
ഇ ത പി ട റെ ട യ ്കാ ട ക ഫ െ മ ്കാ യ പി ,
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുകളുടെ കദനുംദപിന പ്രവർത്
നവും അരത്കാടെ്കാപ്ും, വപികസന ്ദ്ധതപികളുടെ
നപിർവേഹെവും രക്ഷമ-സു�ക്ഷ്കാ പ്രവർത്നങ്ങളുും
കൂടുതൽ ഫെപ്രദമ്കാക്കാൻ നമുകന് കഴപിഞ്ഞപിട്ടുണ്ന്.
2017-18 വർഷത്പിൽ ്ദ്ധതപി നപിർവേഹെത്പി
ടറെഷ ച�പിത്രത്പിൽ സർവേക്കാെ ടറരക്കാർഡന്
കകവ�പിക്കാൻ രക��ത്പിടെ തരദേശസ്യും
ഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങൾക്കായപി. ്ദ്ധതപി തുകയുടെ
90.65 ശതമ്കാനവും ടചെവഴപിച്ചന് ഗ്്കാമ്ഞ്്കായ
ത്തുകൾ ച�പിത്രരനട്ടും സ്ന്തമ്കാകപി. 2018-19 ടെ
്ദ്ധതപിടച്ചെവന് ജനുവ�പി അവസ്കാനരത്്കാടെ 60
ശതമ്കാനും കെന്നു. ര്്കായ വർഷടത് കെക്കുകൾ
്പിന്പിെ്കാകപി, കൂടുതൽ മപികച്ച രനട്ടും കകവ�പി
ക്കാൻ ഈ വർഷും നമുകന് കഴപിയുടമന്ന് ഇതപിനകും
ഉറപ്്കായപി കഴപിഞ്ഞു.
2019-20 രെക്കുള്ള ്ദ്ധതപി രൂ്ീക�െും 2018
ഡപിസുംബറപിൽ പൂർത്പിൾ ആദ്യ ദപിവസങ്ങ�പിൽ
തടന് പുതപിയ ്ദ്ധതപിയുടെ നപിർവേഹെും ആ�ും
ഭപിക്കാൻ കഴപിയുടമന്ർതും.
ഈ സർക്കാർ അധപിക്കാ�ത്പിൽ വന്തപിനു

വിവി
ി
1 ജവ
ചാ
ത്രത്ി
യ ിയ
201

ജി ചാ
ിയ

െ
ചാ വ

ി ചായി
ത്
ചാ
ി
ി ി
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ി
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കണ്ണൂര് ജപില്ലയപിടെ ്ഞ്്കായത്ന്
എുംര്്കായീസന് റപിക്പിരയഷന
ക്ലബ്പിടറെ വ്കാര്ഷപിക സരമ്മ�നും
്ഞ്്കായത്ന് ഡയറക്ടര്
എച്ചന്. ദപിരനശന ഐ.എ.എസന്.
ഉദന്ഘ്കാെനും ടചയ്ന്നു.

രശഷും 10 െക്ഷത്പിരെടറ ര്ട� രക്ഷമ ട്ൻഷൻ
ഗുെരഭ്കാക്്കാകളുടെ െപിസ്റപിൽ പുതുത്കായപി ഉൾടപ്
ടുത്പിയരത്കാടെ, �്കാജ്യത്ന് ഏറ്വും വപിപുെമ്കായ
രക്ഷമ - സു�ക്ഷ്കാ ട്ൻഷൻ സുംവപിധ്കാനമുള്ള
സുംസ്്കാനടമന് സ്്കാനും ഒന്നു കൂെപി ഉറപ്പിക്കാൻ
രക��ത്പിന്കായപി. ഏറ്വും പുതപിയ കെക്കുകൾ
പ്രക്കാ�ും, 45 െക്ഷരത്്കാ�ും ര്ർകന് വപിവപിധ രക്ഷമസ്കാമൂഹ്യ സു�ക്ഷ്കാ ്ദ്ധതപികളുടെ പ്രരയ്കാജനും
െഭപിക്കുന്നുണ്ന്. എല്ല്കാ സ്കാമൂഹ്യ സു�ക്ഷ്കാ ട്ൻഷ
നുകളുടെയുും ഏറ്വും കുറഞ്ഞ തുക 1,200 രൂ്യ്കായപി
വർധപിപ്പിച്ചതന് 40 െക്ഷത്പിരെടറ ര്ർകന്
ആശ്്കാസും നൽകുും. 80 ശതമ്കാനത്പിൽ കൂടുതൽ
കവകെ്യമുള്ള ഭപിന്രശഷപിക്കാർകന് നൽകുന്
ട്ൻഷൻ 1,300 രൂ്യ്കായുും വർധപിപ്പിച്ചപിട്ടുണ്ന്.
കപിെപ്പുര�്കാഗപികളുും ഭപിന്രശഷപിക്കാരുും 85 വയസന്
കഴപിഞ്ഞവരുും ഉൾടപ്ടെ 21 െക്ഷത്പിരെടറ
ര്ർകന് ട്ൻഷൻ തുക രന�പിട്ടന് വീട്ടപിടെത്പിച്ച്കാെന്

നൽകുന്തന്. മുന സര്ക്കാരുകളുടെ ക്കാെഘട്ടങ്ങ
�പിലുണ്്കായപിരുന് വപിവപിധ ക്കാെയ�വക�പിടെ
കുെപിശ്പികകള് വപിത�െും ടചയ്ന്തപിനന് 2201.31
രക്കാെപി രൂ് അനുവദപിച്ചു.
ഗ്്കാമ ്ഞ്്കായത്തുക�പിലുും നഗ�സഭക�പിലുും
്തപിടന്കാന്പിന ്�പി്്കാെപിയുടെ ഭ്കാഗമ്കായപി
ആ�ുംഭപിച്ച സ്കാുംസ്്കാ�പിക നപിെയങ്ങ�പിലുും ശപിശു
മന്പി�ങ്ങ�പിലുും രജ്കാെപി ടചയ്ന് കെരരേറപിയൻ
മ്കാർ, നഴ്സറപി െീച്ചർമ്കാർ, ആയമ്കാർ തുെങ്ങപിയവരുടെ
ഓെരററപിയും വർധപിപ്പിച്ചതന് അവർ നെത്പിവ
രുന് വപിെടപ്ട്ട രസവനത്പിനുള്ള അുംഗീക്കാ�ും
കൂെപിയ്കായപി. 2,050 രൂ്യ്കായപിരുന് നഴ്സറപി െീച്ചർ
മ്കാരുടെ രഹ്കാെരററപിയും ടറ്യെപികന് 12,000
രൂ്യ്കാകപി. ആയമ്കാരുരെതന് 1,400 ൽ നപിന്ന് 8,000
ആകപി. 10 വർഷും സർവീസന് പൂർത്പിയ്കായവട�
് ്കാ ർ ട്ടന് ക െ ും ജ ീ വ ന ക ്കാ � ്കാ യ പി
സ്പി�ടപ്ടുത്പിയപിട്ടുണ്ന്.

ട്നഷന ഇനും

മു ന സ ര് ക ്കാ � പി ട റെ നപിെവപിലുള്ള
ക്കാെടത് ഗുെരഭ്കാക്്കാ ഗുെരഭ്കാക്്കാകളുടെ
കളുടെ എണ്ണും
എണ്ണും

വര്ദ്ധനവന്

ഇന്പി�്കാഗ്കാന്ധപി രദശീയ വ്കാര്ദ്ധക്യക്കാെ ട്നഷന

1413423

2249461

836038

ഇന്പി�്കാഗ്കാന്ധപി രദശീയ വപികെ്കാുംഗ ട്നഷന

327581

388453

60872

ഇന്പി�്കാഗ്കാന്ധപി രദശീയ വപിധവ്കാ ട്നഷന

1126245

1297352

171107

50 വയസ്ന് കഴപിഞ്ഞ അവപിവ്കാഹപിതകള്ക്കുള്ള ട്നഷന

71401

81385

9984

കര്ഷക ടത്കാഴപിെ്കാ�പി ട്നഷന

504764

476832

0

ആടക

3443414

4493483

1078001
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വാര്ഷിക പദ്ധതഷി പുര�ാഗതഷി - ജഷില്ലകള് തഷി�ഷിച്ച്
2019- ടഫബ്രുവ�പി 13 വട� (രൂ് രക്കാെപിയപില്)

നും

ജപില്ല

ബഡന്ജറ്ന് വപിഹപിതും

ടചെവന്

ടചെവന് %

1

ടക്കാല്ലും

605.44

400.07

66.08

2

്്കാെക്കാെന്

628.71

411.81

65.50

3

വയന്കാെന്

227.55

148.61

65.31

4

കണ്ണൂർ

400.11

261.00

65.23

5

്ത്നുംതപിട്ട

278.66

181.69

65.20

6

ഇടുകപി

335.98

208.37

62.02

7

ആെപ്പുഴ

431.88

264.86

61.33

8

മെപ്പുറും

642.81

391.14

60.85

9

ക്കാസര്രഗ്കാഡന്

253.39

153.82

60.70

10

തൃശ്ശൂർ

603.29

364.06

60.35

11

തപിരുവനന്തപു�ും

818.53

490.14

59.88

12

രക്കാട്ടയും

371.51

221.49

59.62

13

രക്കാഴപിരക്കാെന്

524.49

309.95

59.10

14

എറെ്കാകു�ും
ആവേ

599.60
6721.95

350.96
4157.97

58.53
61.86

വസ്തു നപികുതപി ്പി�പിവപിൽ 2017- 18 രെതന്
സർവേക്കാെ ടറരക്കാർഡ്കാെന്. 83 ശതമ്കാനമ്കാെന്
ര്്കായവർഷടത് നപികുതപി ്പി�പിവന്. െക്ഷ്യമപിട്ട
651.74 രക്കാെപി രൂ്യപിൽ 539.86 രക്കാെപിയുും ഗ്്കാ
മ്ഞ്്കായത്തുകൾ ്പി�പിടച്ചടുത്തു. 329 ്ഞ്്കായ
ത്തുകൾ നൂറുശതമ്കാനും രനെപി മുന്പിടെത്പി.
സുംസ്്കാനടത് 941 ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുക�പിലുും
സഞ്യ രസ്കാഫ്റന് ടവയർ നെപ്പിെ്കാകപിയപിട്ടുണ്ന്.
ടകട്ടപിെത്പിടറെ തറ വപിസ്ീർെും, ക്കാെപ്ഴകും
തുെങ്ങപിയ വപിശദ്കാുംശങ്ങളുും സഞ്ജയ രസ്കാഫ്റന്
ടവയറപിൽ െഭ്യമ്കാെന്. നപികുതപി ഓൺകെന്കായപി
അെയ്ക്കുന്തപിനുള്ള ഇ-ര്ടമെറെന് സുംവപിധ്കാനവും
ക്കാ�്യക്ഷമമ്കായപി പ്രവർത്പിക്കുന്നു.
ആധുനപിക സരങ്തങ്ങൾ ്�മ്കാവധപി ഉ്രയ്കാ
ഗടപ്ടുത്പിയുും രെ്കാകത്പിടറെ� മ്കാറ്ങ്ങൾടക്കാ
പ്ും സ്യും നവീക�പിച്ചും നമ്മുടെ തരദേശസ്യും
ഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങൾ മുൻര് നെകെടമന്്കാെന്
ഈ സർക്കാർ ആഗ്ഹപിക്കുന്തന്. രെ്കാകടത്
വപിടെ നപിന്നുും ്ൗ�ൻമ്കാർകന് ഗ്്കാമസഭ്കാ ചർച്ച
ക�പിൽ ്ടങ്ടുക്കാൻ അവസ�ടമ്കാരുക്കുന്
ടവബന് ര്്കാർട്ടൽ പ്രവർത്നും ആ�ുംഭപിച്ചു
കഴപിഞ്ഞു. ഗ്്കാമസഭ്കാ ര�ഖകളുടെ ചുരുകും
എവപിടെയുും ഏതു സമയത്തുും െഭ്യമ്കാക്കാൻ ഈ

ര്്കാർട്ടൽ ഉ്രയ്കാഗടപ്ടുത്്കാും. രയ്കാഗനെ്െപി
ക്മങ്ങൾക്കുള്ള സകർമ രസ്കാഫ്റന് ടവയറപിൽ 941
ഗ്്കാമ ്ഞ്്കായത്തുകട�യുും ബന്ധപിപ്പിച്ചപിട്ടുണ്ന്.
ഈ രസ്കാഫ്റന് ടവയർ കുറ്മറ് �ീതപിയപിൽ ഉ്രയ്കാ
ഗപിക്കാൻ തുെങ്ങുന്രത്കാടെ, ഭ�െനെ്െപിക�പിടെ
നൂറു ശതമ്കാനും സുത്കാ�്യത എന് െക്ഷ്യത്പിരെ
കന് ്ഞ്്കായത്തുകൾകന് എത്്കാൻ കഴപിയുും. രരേഡന്
കെസൻസുകൾ ഓൺകെൻ ആയപി െഭ്യമ്കാക്കു
ന്തപിനുള്ള ടക- സപിഫ്റന് സുംവപിധ്കാനത്പിടറെത
ക്െറ്ന് രെ്കാഞ്പിങ്ങന് നെന്നു. ഈ സുംവപിധ്കാനും
സ്കാർവേത്രപികമ്കാവന്രത്കാടെ, വപിവപിധ വ്കാെപിജ്യവ്യവസ്കായ സും�ുംഭങ്ങൾകന് കെസൻസുകൾ,

തറദേശസ്വയയംഭരണ സ്ൊപേ
തെത്ിവെ പദ്ധതി പുറരൊഗതി
(2019- ടഫബ്രുവ�പി 13 വട�)

രബ്്കാകന് ്ഞ്്കായത്ന്

67.80%

ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന്

67.77%

ജപില്ല്കാ്ഞ്്കായത്ന്

55.92%

മുനപിസപിപ്്കാെപിറ്പി

54.32%

രക്കാർപ്രറഷന

44.09%
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ഫണ്ച് വഷിനഷിരയാഗത്ഷില് മാതൃകാപ�മായഷി
മുരനേറുനേ തരദേശസ്ാപനങ്ങള്
(2019- ഫഫബ്രുവ�ഷി 13 വഫ�യുളള കണക്ച്) (രൂ് രക്കാെപിയപില്)

രകാരപ്രേ്നുകള്
ക്മ
നും.

തരദേശഭ�െ
സ്്കാ്നും

ബഡന്ജറ്ന്
വപിഹപിതും

ടചെവന്

ടചെവന് %

1

രക്കാഴപിരക്കാെന്

118.62

59.27

49.97

2

ടക്കാച്ചപി

113.57

53.60

47.20

മുനഷിസഷിപ്ാലഷിറ്ഷികള്
ക്മ
നും.

തരദേശഭ�െ
സ്്കാ്നും

ജപില്ല

ബഡന്ജറ്ന്
വപിഹപിതും

ടചെവന്

ടചെവന്%

1

മുകും

രക്കാഴപിരക്കാെന്

4.99

3.65

73.15

2

ത�പി്റമ്പന്

കണ്ണൂര്

9.37

6.67

71.18

3

വ�്കാരഞ്�പി

മെപ്പുറും

3.79

2.59

68.34

ജഷില്ലാ പഞ്ായത്തുകള്
ക്മ
നും.

തരദേശഭ�െ
സ്്കാ്നും

ബഡന്ജറ്ന്
വപിഹപിതും

ടചെവന്

ടചെവന്%

1
2

വയന്കാെന്

37.93

28.60

75.40

കണ്ണൂര്

52.98

33.73

63.67

ര്ാക്ച് പഞ്ായത്തുകള്
ക്മ
നും.

തരദേശഭ�െ
സ്്കാ്നും

ജപില്ല

ബഡന്ജറ്ന്
വപിഹപിതും

ടചെവന്

ടചെവന് %

1

കൂവപ്െപി

എറെ്കാകു�ും

5.45

5.07

93.03

2

്യ്യന്നൂര്

കണ്ണൂര്

5.10

4.71

92.35

3

ട്രുമ്പെപ്ന്

മെപ്പുറും

3.55

3.26

91.83

4

്്കാനൂര്

കണ്ണൂര്

2.77

2.52

90.90

5

കുഴല്മന്ും

്്കാെക്കാെന്

7.43

6.72

9.44

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകള്
ക്മ
നും.

തരദേശഭ�െ
സ്്കാ്നും

ജപില്ല

ബഡന്ജറ്ന്
വപിഹപിതും

ടചെവന്

ടചെവന് %

1

�്കാമന്ത�പി

കണ്ണൂർ

2.63

2.60

98.86

2

കൂട്ടപിെങ്ങ്കാെപി

മെപ്പുറും

3.23

3.19

98.76

3

ക�പിടവള്ളൂര്

കണ്ണൂർ

2.06

2.03

98.54

4

കുറ്പിരക്കാല്

ക്കാസര്രക്കാെന്

4.24

4.08

96.23

5

ആ�ക്കുഴ

എറെ്കാകു�ും

1.81

1.73

95.58

6

കുണ്റ

ടക്കാല്ലും

2.03

1.94

95.57

7

പൂമുംഗെും

തൃശൂര്

1.89

1.75

92.59

8

ഇട്ടപിവ

ടക്കാല്ലും

4.87

4.46

91.58

9

്നങ്ങ്കാെന്

രക്കാഴപിരക്കാെന്

4.64

4.23

91.16

14
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അനുവ്കാദും, അുംഗീക്കാ�ും, ക്ലപിയറൻസന് എന്പിവ
നൽകുന്തപിടെ ക്കാെത്കാമസും പൂർണ്ണമ്കായപി ഒഴപി
വ്കാക്കാന്കാവും.
പുതപിയ സ്കാഹച�്യങ്ങൾ ആവശ്യടപ്ടുന്
തനുസ�പിച്ചന് സ്യും നവീക�പിക്കാൻ വപിവപിധങ്ങ
�്കായ ്�പിശീെന ്�പി്്കാെപികളുും സർക്കാർ
നെത്പി വരുന്നുണ്ന്. അവരെ്കാകനങ്ങൾക്കുും
്�പിശീെനങ്ങൾക്കുമ്കായപി, സുംസ്്കാനടത്്കാ
ട്ട്കാടക, 33 ടവർച്ച്ൽ ക്ല്കാസന് മുറപികൾ ഇതപിനകും
സജ്ജീക�പിച്ചു. ഒര� സമയും 1400 ര്ർകന് ഈ
ടവർച്ച്ൽ ക്ല്കാസുക�പിൽ ്ടങ്ടുക്കാൻ കഴപിയുും.
14 ജപില്ല്കാ ്ഞ്്കായത്തുക�പിലുും ഇത്�ത്പിൽ
ടവർച്ൽ ക്ല്കാസുമുറപികൾ സ്്കാ്പിക്കുന്തപിനുള്ള
നെ്െപികൾ പുര�്കാഗമപിക്കുകയ്കാെന്.
ഫയൽ നെ്െപിക്മും രവഗത്പിെ്കാക്കുന്തപിനന്
്ഞ്്കായത്ന് ഡയറക്ടരററ്പിലുും 7 ജപില്ല്കാ ഓഫീ
സുക�പിലുും ഇ- ഓഫീസന് സുംവപിധ്കാനും ഏർടപ്
ടുത്പിയപിട്ടുണ്ന്. രശഷപിക്കുന് 7 ജപില്ല്കാ ഓഫീസു
ക�പിൽ ഇ- സുംവപിധ്കാനും ഉെൻ നപിെവപിൽ വരുും.
ഫയല് തീര്പ്്കാകെപിന്കായപി 2019 ജനുവ�പി 8നന്
്ഞ്്കായത്തു ഡയറക്റ്റരററ്പില് ആ�ുംഭപിച്ച ‘മപിഷന
30 ഡയസന് ’ ടറെ. ആദ്യ ഘട്ടത്പി.ല് 6000
ഫയലുക.ള് തീര്പ്്കാകപി കഴപിഞ്ഞു. ഇതന് ജപില്ലക
�പിലുും ്ഞ്്കായത്തുക�പിലുും വ്യ്കാ്പിപ്പിക്കുും.
്�്കാതപികളുും ആരക്ഷ്ങ്ങളുും രന�പിട്ടന് സർക്കാ
�പിടറെ ശ്രദ്ധയപിൽ എത്പിക്കുന്തപിനു രവണ്പി
ഏർടപ്ടുത്പിയ ഓൺകെൻ സുംവപിധ്കാനമ്കായ
രഫ്കാർ ദപി ്ീപ്പിൾ, ആയപി�കെകപിനന് ്�്കാതപി
കൾകന് സർക്കാർ തെത്പിൽ ്�പിഹ്കാ�മുണ്്കാ
ക്കാൻ സഹ്കായകമ്കായപി.
നമ്മുടെ ന്കാെപിടറെ സമ്പദന് വ്യവസ്ടയ ്പിെപി
ച്ചുെച്ച മഹ്കാപ്ര�യടത് രന�പിടുന്തപിനു രനതൃത്
്�മ്കായ ്ങ്കു വഹപിക്കാന ്ഞ്്കായത്തുവകുപ്പിനന്
കഴപിഞ്ഞു. ്ഞ്്കായത്തു ഡയറക്റ്റരററ്പിലുും ജപില്ല്കാ
ആഫീസുക�പിലുും ടഹല്പ്പുകെനുും ക�ക്ഷന
ടസറെറുകളുും തുറന്നു. ഡയറക്റ്റരററ്പില് നപിന്ന്
മ്കാത്രും 100 രെ്കാഡപില് അധപികും അവശ്യവസ്തുകള്
പ്ര�യ ബ്കാധപിതര്കന് വപിത�െും ടചയ്തു. വകുപ്പിടെ
6000 െധപികും ജീവനക്കാരുും 15000 െധപികും ജനപ്ര
തപിനപിധപികളുും ദു�പിത്കാശ്്കാസ പുന�ധപിവ്കാസ പ്രവര്ത്
നങ്ങ�പില് സജീവമ്കായപി ്ടങ്ടുത്തു.
നവരക��ടമന് െക്ഷ്യത്പിനന് കരുത്തു
്കർന്ന്, ക്കാ�്യക്ഷമതയുടെയുും സുത്കാ�്യതയുടെയുും
പുതപിയ ച�പിത്രടമഴുതുന് രക��ത്പിടെ ്ഞ്്കായ
ത്ീ�്കാജന് സ്്കാ്നങ്ങട� ആളുും അർതവും
നൽകപി ശ്കാക്ീക�പിക്കുകയ്കാെന് ഈ സർക്കാ�പി
ടറെ സമീ്നും. സ്യും നവീക�പിക്കാനുും ഉറപ്പുള്ള
ചുവടുകര�്കാടെ, മപികവപിൽ നപിന്ന് മപികവപിരെകന്
മുരന്റ്കാനുും നമ്മുടെ ്ഞ്്കായത്പി�്കാജന് സ്്കാ്ന
ങ്ങൾകന് കഴപിയടട്ട.
പഞ്ചായത്ത് യ
ചാ ത് 1

മിഷന് വയനാെ്-2018
വയനാെ് ജില്ലയിടല പഞ്ായത്തുകള്
ഇനിമുതൽ ജനസൗഹൃദയം
റജൊയി റജൊണ്

രക

��ത്പിടെ സപിവപിൽ സർവേീസന് അഴപിമതപി
�ഹപിതവും ക്കാ�്യക്ഷമവമ്കായപി രൂ്ടപ്ടു
ത്തുകടയന് സർക്കാ�പിടറെ പ്രഖ്യ്കാ്പിതനയും
പ്ര്കാവർത്പികമ്കാക്കുന്തപിനന് വയന്കാെന് ജപില്ലയപിടെ
്ഞ്്കായത്തുകൾ മ്കാതൃകയ്കാകുന്നു. ഓര�്കാ ഫയലുും
ഓര�്കാ ്ൗ�ടറെയുും ജീവപിതമ്കാടെന് ക്കാഴ്ചപ്്കാ
രെ്കാടുകൂെപി നൂതന സ്കാരങ്തപികവപിദ്യകൾ പ്രരയ്കാ
ജനടപ്ടുത്പി സർക്കാർ രസവനങ്ങൾ സ്കാധ്കാ�
െക്കാ�ടറെ വപി�ൽതുമ്പപിൽ എത്പിക്കുന്തപിന്കാ
യുള്ള സർക്കാ�പിടറെ ആശയും വയന്കാെന് ജപില്ലയപിടെ
ഗ്്കാമ ്ഞ്്കായത്തുക�പിൽ നെപ്പിെ്കാക്കുന്നു.
ഓഫീസന് പ്രവർത്നും കൃത്യസമയത്ന് ആ�ുംഭപി
ക്കുക, ട്്കാതുജനങ്ങര�്കാെന് മ്കാന്യമ്കായ ട്രുമ്കാറ്ും,
സുസജ്ജമ്കായ ഫ്രണ്ന് ഓഫീസന്, മപികച്ച ഭൗതപിക
സ്കാഹച�്യങ്ങൾ, ്ഞ്്കായത്തുക�പിൽ നപിന്ന് െഭപി
ക്കുന് രസവനങ്ങട� സുംബന്ധപിച്ച സുംശയനപി
വ്കാ�െും, മ്കാതൃക്കാ അര്ക്ഷ രഫ്കാറങ്ങൾ,
ടചകന്െപിസ്റ്റുകൾ തുെങ്ങപിയ മുടന്്കാരുകങ്ങ�പിലൂടെ
ശു്്കാർശക�പില്ല്കാടത ക്മപ്രക്കാ�ും ട്്കാതുജന
ങ്ങൾകന് രസവനും എന് ക്കാഴ്ചപ്്കാരെ്കാടുകൂെപി ്ഞ്്കാ
യത്ന് ടഡ്യൂട്ടപി ഡയറക്ടർ രജ്കായപി രജ്കാെപിടറെ
ആശയത്പിലുും രനതൃത്ത്പിലുും നെപ്പിെ്കാകപിയ
100 ദപിന കർമ്മ ്�പി്്കാെപി മപിഷൻ വയന്കാെന് 2018
എന് ്ദ്ധതപിയപിലൂടെ വയന്കാെന് ജപില്ലയപിടെ എല്ല്കാ
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് ഓഫീസുകളുും ജനസൗഹൃദ
സദന്ഭ�െ ഓഫീസുക�്കായപി പ്രഖ്യ്കാ്പിച്ചു.
ട്്കാതുജന രസവനും ഫെപ്രദവും സമയബ
ന്ധപിതവമ്കാക്കുന്തപിനന് കൂടുതൽ ഊന്ൽ നൽകപി
ടക്കാണ്ന് ്തപിടന്കാന്്കാും ്ദ്ധതപിയുടെ മുൻഗെന്കാ
വപിഷയങ്ങ�പിൽ സദന്ഭ�െും എന് വപിഷയരമഖെ
ഉൾടപ്ടുത്തുകയുണ്്കായപി. ക്കാ�്യക്ഷമമ്കായ
ട്്കാതുജന രസവനും െഭ്യമ്കാക്കുന്തപിന്കായപി
2009 ല് സര്ക്കാര് ഉത്�വന് പ്രക്കാ�ും ്ഞ്്കായ
ത്തുക�പിൽ ഫ്രണ്ന് ഓഫീസന് സുംവപിധ്കാനും

നപിെവപിൽ വരുകയുും ടചയ്തു. ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന്
സ്്കാ്നങ്ങളുടെ രസവന ഗുെനപിെവ്കാ�ത്പിടറെ
അ�വരക്കാെ്കായ ഐ. എസന്.ഒ സർട്ടപിഫപിരകഷൻ
രനടുന്തപിനന് നെ്െപികൾ സ്ീക�പിക്കുന്തപിന്കാ
വശ്യമ്കായ മ്കാർഗ്ഗനപിർരദേശങ്ങളുും 2013-ല് പുറടപ്
ടുവപിച്ചപിരുന്നു.
ഉത്�വക�പിടെ നപിർരദേശങ്ങൾ ്്കാെപിച്ചന്
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുകൾ നെ്െപികൾ സ്ീക�പിച്ചന്
വന്രുന്നുടവങ്പിലുും രസവനും നൽകുന്തപിലുും
ന െ പ് ്കാ ക്കു ന് ത പി ലു ും
ജ പി ല്ല യ പി ട െ
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുകൾ വ്യത്യസ് സമീ്നങ്ങൾ
കകടക്കാള്ളുന്തന് ശ്രദ്ധയപിൽടപ്ട്ടതപിടന തുെർന്ന്
ഇക്കാ�്യത്പിൽ ഒരു ഏകീകൃത സ്ഭ്കാവും കകവ
�പിരകണ്തന് അത്യ്കാവശ്യമ്കാടെന്ന് രബ്കാധ്യടപ്
ട്ടു അതപിടറെ അെപിസ്്കാനത്പിെ്കാെന് മപിഷൻ
വയന്കാെന് 2018 എന് ്�പി്്കാെപി ആവപിഷന്ക�പിക്കാന
തീരുമ്കാനപിച്ചതന്. അതപിടറെ ഭ്കാഗമ്കായപി ്ദ്ധതപിയുടെ
മ്കാർഗ്ഗനപിർരദേശങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുത്പി 2018 ടമയന്
മ്കാസും സർക്കുെർ പുറടപ്ടുവപിക്കുകയുും ടചയ്തു.
എല്ല്കാ ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുകളുും അനപിവ്കാ�്യമ്കായപി
നപിർവേഹപിരകണ്ത്കായ 32 വപിഷയ രമഖെക�്കാെന്
്ദ്ധതപിയുടെ സദന് ഭ �െ മ്കാനദണ്ഡങ്ങ�്കായപി
വപിഭ്കാവനും ടചയ്തതന്. നപിയമ വ്യവസ്കളുും നെ്െപി
ക്മങ്ങളുും ്്കാെപിച്ചുടക്കാണ്ന് ഏകീകൃതരൂ്രത്്കാടെ
നീതപിപൂർവേകമ്കായപി ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുക�പിൽ നപിന്നുും
ട്്കാതുജന രസവനും സ്കാധ്യമ്കാക്കുന്തപിനുും
അരത്കാടെ്കാപ്ും തടന് ജനങ്ങളുടെ അറപിയ്കാനുള്ള
അവക്കാശും സും�ക്ഷപികടപ്ടുന്തപിനുമുള്ള നപിർ
രദേശങ്ങൾ സർക്കുെറപിൽ ഉൾടക്കാള്ളപിച്ചപിരുന്നു.
്ദ്ധതപിയപിലൂടെ കകവ�പിരകണ് െക്ഷ്യും
വപിശദീക�പിക്കുന്തപിന്കായപി 2018 ടമയന് മ്കാസും
പൂത്കാെപി ഗ്്കാമ ്ഞ്്കായത്പിൽ ടവച്ചന് ഗ്്കാമ്ഞ്്കാ
യത്തുക�പിടെ ജൂനപിയർ സൂപ്രണ്ന്/ടഹഡന്ക്ല്കാർക്കു
മ്കാരുടെ ഒരു ശപില്പശ്കാെ സുംഘെപിപ്പിക്കുകയു
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ണ്്കായപി. ്ദ്ധതപിയുടെ പ്രവർത്ന അവരെ്കാക
നത്പിനുും തുെർ മ്കാർഗ്ഗനപിർരദേശങ്ങൾ ്ഞ്്കായത്തു
ക�പിരെകന് നൽകുന്തപിനുമ്കായപി ഡപി.ഡപി.്പി,
സീനപിയർ സൂപ്രണ്ടുമ്കാർ, ഡപി.ഡപി.്പി ഓഫീസപിടെ
ജൂനപിയർ സൂപ്രണ്ടുമ്കാർ എന്പിവട� ഉൾടപ്ടുത്പി
ഒരു ജപില്ല്കാതെ രമ്കാെപിറ്റപിുംഗന് സമപിതപി രൂ്ീക�പി
ച്ചു. മ്കാർഗ്ഗനപിർരദേശങ്ങൾ ്്കാെപിക്കുന്നുടവന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തുന്തപിനുും അെപിസ്്കാന സൗക�്യങ്ങൾ
വപിെയപിരുത്തുന്തപിനുും മൂന്ന് രമ്കാെപിറ്റപിുംഗന്
സമപിതപികൾ രൂ്ീക�പിക്കുകയുും ്ഞ്്കായത്തുക�പിൽ
്�പിരശ്കാധന നെത്തുകയുും ര്്കാ�്കാമെകൾ ്�പിഹ
�പിക്കുന്തപിനന് ്ഞ്്കായത്തുകൾകന് നപിർരദേശും
നൽകുകയുമുണ്്കായപി.
എന്്കാൽ ആഗസ്റന് മ്കാസും ജപില്ലയപിലുണ്്കായ
മഹ്കാപ്ര�യും ക്കാ�െും പ്രവർത്നങ്ങൾ ത്കാൽ
ക്കാെപികമ്കായപി നപിർത്പിവരയ്കണ് സ്കാഹച�്യമു
ണ്്കായപി. പ്ര�യടകടുതപിയുമ്കായപി ബന്ധടപ്ട്ട പ്ര
വർത്ന ങ്ങ�പിൽ ്ഞ്്കായത്ന് വകുപ്പുും വകുപ്പിടെ
മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുും ജനപ്രതപിനപിധപികളുും
മഹത്്കായ രസവനും നൽകപി. പ്ര�യ്കാനന്ത�ും
ടസ്ന്റ്ുംബറപിൽ ജപില്ല്കാതെ രമ്കാെപിറ്റപിുംഗന് സമപിതപി
രയ്കാഗും രചരുകയുും ്ദ്ധതപിയുടെ തുെർ പ്രവർത്

നങ്ങൾ ഊർജ്ജപിതടപ്ടുത്്കാൻ തീരുമ്കാനപിക്കു
കയുും ടചയ്തു.
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുക�പിൽ രമ്കാെപിറ്റപിുംഗന്
സമപിതപികൾ നെത്പിയ ്�പിരശ്കാധന്കാ റപിരപ്്കാർ
ട്ടുകൾ ജപില്ല്കാതെ രമ്കാെപിറ്റപിുംഗന് സമപിതപി ്�പി
രശ്കാധപിക്കുകയുും ്�പിഹ�പിരകണ്ത്കായ വപിഷയ
ങ്ങൾ സുംബന്ധപിച്ചന് അത്കാതന് ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തു
കൾകന് നപിർരദേശങ്ങൾ നൽകുകയുും ടചയ്തു.
്ഞ്്കായത്തുക�പിൽ നപിന്ന് ര്്കാ�്കാമെകൾ
്�പിഹ�പിച്ചത്കായ റപിരപ്്കാര്ട്ടുകളുും സദന്ഭ�െ പ്ര
ഖ്യ്കാ്നത്പിനന് സജ്ജമ്കാടെന് സ്കാക്ഷ്യ്ത്രവും
ജപില്ല്കാതെ രമ്കാെപിറ്റപിുംഗന് സമപിതപി വപിശദമ്കായപി
്�പിരശ്കാധപിക്കുകയുും ജപില്ലയപിടെ എല്ല്കാ ഗ്്കാമ്
ഞ്്കായത്തുകട�യുും സദന്ഭ�െ ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തു
ക�്കായപി പ്രഖ്യ്കാ്പിക്കാടമന്ന് തീരുമ്കാനപിക്കുകയു
മുണ്്കായപി. 2018 നവുംബർ 1നന് രമപ്്കാെപി ഗ്്കാമ്
ഞ്്കായത്ന് പ്രസപിഡറെന് ടക.ടക. സഹദന് അധ്യ
ക്ഷതവഹപിച്ച ചെങ്ങപിൽ ജപില്ലയപിടെ മുഴുവൻ
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുകളുും മപിഷൻ വയന്കാെന് 2018
എന് ്ദ്ധതപിയപിലൂടെ ജനസൗഹൃദ സദന്ഭ�െ
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്തുക�്കായപി സപി.ടക. ശശീന്ദ്രൻ
എും.എൽ.എ. പ്രഖ്യ്കാ്പിക്കുകയുണ്്കായപി. 1

�ൊേസിേ വെല്ലുെിളിേൾ റേരിടുനെ കുട്ടിേൾക്കച്
റസ്കൊളർഷിപ്ച് കൃത്�ൊയി േൽേണയം

മ്കാനസപിക ടവ�വപി�പികൾ രന�പിടുന് കുട്ടപികൾകന് രസ്്കാ�ർഷപിപ്പുും ബത്യുും മുെകും കൂെ്കാടത
എല്ല്കാ മ്കാസവും കൃത്യമ്കായപി നൽക്കാൻ അത്കാതന് ഗ്്കാമ ്ഞ്്കായത്തുകളുും നഗ�സഭകളുും പ്രരത്യകും
ശ്രദ്ധപിരകണ്ത്കാടെന്നുും സ്കാമൂഹ്യ സു�ക്ഷ്കാമപിഷടറെ കകവശമുള്ള ഇത്�ും വപിഭ്കാഗക്കാ�്കായ
കുട്ടപികളുടെ വപിവ�ങ്ങൾ ഐസപിഡപിഎസന്/ സപിഡപി്പിഒ മുരഖന എല്ല്കാ തരദേശഭ�െസ്്കാ്ന
ങ്ങൾക്കുും കകമ്കാരറണ്ത്കാടെന്നുും മതപിയ്കായ തുക മ്കാറ്പിവയ്ക്കുന്നുടവന്ന് ഐസപിഡപിഎസന്/
സപിഡപി്പിഒ മ്കാര് ഉറപ്പുവരുരത്ണ്തുമ്കാടെന്ന് നപിർരദശപിച്ചന് സർക്കുെർ പുറടപ്ടുവപിച്ചു. സർക്കുെർ
നമ്പർ ഡപിഎ1 /19/ 2019 /തസ്ഭവ, തീയതപി 25 /1 /2019.
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എല്ലാരുയം ജലാശയങ്ങളിഡലക്്
പുഴ പുേരുജ്ീെേപ്രെർത്േങ്ങളു�ൊയി
ഹരിതറേരളയം �ിഷന് മൂനെൊയം െർഷത്ിറെക്കച്
റഡൊ. െി. എന്. സീ�

രക

��ത്പിടറെ ഹ�പിതസമൃദ്ധപി വീടണ്ടുക്കു
കയുും അതന് നപിെനപിർത്തുകയുും ടചയ്യെ
ടമന് െക്ഷ്യരത്്കാടെ ഹ�പിതരക��ും മപിഷൻ
സുംസ്്കാനത്ന് പ്രവർത്നമ്കാ�ുംഭപിച്ചപിട്ടന് �ണ്ടു
വർഷും പൂർത്പിയ്കാവന്നു. ശുചപിത്ും-മ്കാെപിന്യ
സുംസന്ക�െും, ജെ സു�ക്ഷ, സു�ക്ഷപിത ഭരക്ഷ്യ്കാ
ല്പ്കാദനും മുൻനപിർത്പിയുള്ള കൃഷപി വപികസനും
എന്ീ രമഖെക�പിൽ ഇതപിനകും സുംസ്്കാനത്ന്
ശ്രരദ്ധയമ്കായ മ്കാറ്ങ്ങൾകന് വഴപിടയ്കാരുക്കാൻ
ഹ�പിതരക��ും മപിഷനന് കഴപിഞ്ഞപിട്ടുണ്ന്. സുംസ്്കാ
നടത് എല്ല്കാ ജപില്ലക�പിലുും ജനകീയ പുഴ
സും�ക്ഷെ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആ�ുംഭപിച്ചുടക്കാ
ണ്്കാെന് മൂന്്കാും വ്കാർഷപിക പ്രവർത്നങ്ങൾകന്
മപിഷൻ തുെകും കുറപിക്കുന്തന്. ക്കാർഷപിക സമൃ
ദ്ധപികന് അവപിഭ്കാജ്യ ഘെകമ്കായ ജെസമൃദ്ധപി
െക്ഷ്യമപിട്ടന് ‘എല്ല്കാരുും ജെ്കാശയങ്ങ�പിരെകന്’
എന് സരന്ശവമ്കായ്കാെന് ്�പി്്കാെപികൾ സുംഘ
െപിപ്പിച്ചപിട്ടുള്ളതന്. തരദേശഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങളുടെയുും

വപിവപിധ വകുപ്പുകളുടെയുും ജനകീയ കൂട്ട്കാമെകളുടെയുും
രനതൃത്ത്പിെ്കാെന് പുഴ ശുചീക�െ സും�ക്ഷെ
പ്രവർത്നങ്ങൾ നെക്കുന്തന്. സുംസ്്കാനത്ന്
വപിവപിധയപിെങ്ങ�പിെ്കായപി നെക്കുന് ്�പി്്കാെപിക�പിൽ
മന്തപിമ്കാർ, എും.്പിമ്കാർ, എും.എൽ.എ മ്കാർ, ജനപ്ര
തപിനപിധപികൾ, സ്കാമൂഹ്യ സ്കാസന്ക്കാ�പിക ന്കായകർ
തുെങ്ങപിയവർ ഉൾടപ്ടെ വൻജന്കാവെപി പുഴ
സും�ക്ഷെ പ്രവർത്നങ്ങ�പിൽ ്ങ്്കാ�പിക�്കാകുും.
ഓര�്കായപിെത്തുും നപിശ്പിത പ്രരദശങ്ങ�പിൽ നപിശ്പിത
ദൂ�ത്്കാെന് പ്രവർത്നങ്ങൾ സുംഘെപിപ്പിച്ചപിട്ടു
ള്ളതന്. വരുും ദപിവസങ്ങ�പിലുും ഇതപിടറെ തുെർ പ്ര
വർത്നങ്ങളുണ്്കാകുും.
കഴപിഞ്ഞ വർഷും ആ�ുംഭപിച്ച മ്കാെപിന്യത്പിൽ
നപിന്നുും സ്്കാതന്ത്യും ക്യ്കാമ്പയപിൻ സുംസ്്കാനത്ന്
ശുചപിത് മ്കാെപിന്യ പ്രവർത്നങ്ങൾകന് ശക്മ്കായ
അെപിത്റ ഒരുകപി. ഈ വർഷും ഈ ക്യ്കാമ്പയപിടറെ
�ണ്്കാുംഘട്ടമ്കാ�ുംഭപിച്ചു. ഹ�പിതകർമ്മരസന,
ഗ്കാർഹപിക ഉറവപിെ മ്കാെപിന്യ സുംസന്ക�രെ്കാ്്കാ

ിര
ചായി ചായ
പരി ി ി
ചാപ ത്ി
യ ത്ി
രി
ര ി

'മ്കാെപിന്യത്പില്നപിന്നുും
സ്്കാതന്ത്യും' - �ണ്്കാുംഘട്ട
ക്യ്കാമ്പയപിടറെ ഉദന്ഘ്കാെന
സരമ്മ�നത്പില്
ഹ�പിതരക��ും മപിഷന
ടചയര്ര്ഴ്സണ്
രഡ്കാ. െപി.എന. സീമ
സുംസ്കാ�പിക്കുന്നു.
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ത് പരി ി ി
ി വചാ
ി ത്
വ ഫത്
ി ി
ി ത്
ിവചാര ചായ
ചാ ത്
പ യി ഫ
ത്ിയി
ത്
ഞ്രി ഫ ചാ ത്
ചാ
ത്ി
രി ചാ ചായ ചാ ചായി
ര ഫത്
ത് ചാ ചാ

രെഖപിക
ഹ�പിതരക��ും മപിഷൻ
എകന്സപികയുട്ടീവന്
കവസന് ടചയർര്ഴന്സന്കാെന്.
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ധപികൾ, കമ്മയൂെപിറ്പി കരമ്പ്കാസ്റപിുംഗന് ഉ്്കാധപികൾ
എന്ീ സുംവപിധ്കാനങ്ങ�പിലൂടെ മ്കാെപിന്യസുംസന്ക
�െത്പിനുള്ള ശുംഖെ സുംസ്്കാനത്ന് യ്കാഥ്കാർ
ത്യമ്കായപിത്തുെങ്ങപി. ഗ്ീൻ രപ്ര്കാരട്ട്കാരക്കാൾ
സ്കാമൂഹപിക ജീവപിതത്പിടറെ ഭ്കാഗമ്കായപി. സുംസ്്കാ
നടത് സർക്കാർ ഓഫീസുക�പിൽ ഏടറയുും ഗ്ീൻ
രപ്ര്കാരട്ട്കാരക്കാൾ നെപ്്കാക്കാന്കായപി. ഉത്സവങ്ങ�പിലുും
ആരഘ്കാഷങ്ങ�പിലുും രമ�ക�പിലുും ഗ്ീൻ രപ്ര്കാരട്ട്കാ
രക്കാൾ നെപ്്കാകപിത്തുെങ്ങപി. ്ൗ�വപിദ്യ്കാഭ്യ്കാസ
ത്പിടറെ ശക്മ്കായ ഉ്്കാധപിയ്കായപി ഗ്ീൻ രപ്ര്കാരട്ട്കാ
രക്കാൾ മ്കാറപികഴപിഞ്ഞു. അടുത്വർഷരത്്കാടെ
ശുചപിത്മ്കാെപിന്യ സുംസന് ക�െ സുംവപിധ്കാനും
സുംസ്്കാനത്ന് പൂർണ്ണമ്കാക്കാൻ കഴപിയുടമന്്കാെന്
പ്രതീക്ഷ.
ജ െ ര രേ്കാ ത സ്സു ക ളു ട െ സ ും � ക്ഷ െ ും ,
്�പി്്കാെനും, നഷ്ടപ്ട്ട ജെരരേ്കാതസ്സുകളുടെ
പുനരുജ്ജീവനത്പിനുള്ള കർമ്മ്ദ്ധതപിയുും
അനുബന്ധ പ്രവർത്നങ്ങളുും, കപിെർ റീച്കാർ
ജ്ജപിുംഗന്, മഴടവള്ള സുംഭ�െും തുെങ്ങപിയ രമഖെ
ക�പിൽ ഹ�പിതരക��ും മപിഷൻ നെത്പിയ
സുപ്രധ്കാന പ്രവർത്നങ്ങൾ ഫെും കണ്ടുതുെങ്ങപി
യപിട്ടുണ്ന്. വ�ൾച്ച്കാ പ്രതപിര�്കാധത്പിനുള്ള ശക്മ്കായ
നെ്െപിക�്കാെന് ഇതപിലൂടെ സ്കാധ്യമ്കായതന്.
സുംസ്്കാ നടത് എല്ല്കാ നദീതെങ്ങട�യുും ടചറു
നീർത്െങ്ങ�്കായപി തപി�പിച്ചന് യഥ്കാർത നീർത്െ
നെത്ത്പിലൂടെ ജെസും�ക്ഷെ ഇെട്െലുകൾ
ക്കുള്ള ്ദ്ധതപികൾ ജനകീയമ്കായപി തീരുമ്കാനപിക
ടപ്ടുകയ്കാെന്. നമ്മുടെ പുഴക�പിൽ പ്ര�യത്പിടറെ
ഭ്കാഗമ്കായപി വന്പിട്ടുള്ള മ്കാറ്ങ്ങൾ എടന്ത്കാടകയ്കാെന്
എന്തപിടന സുംബന്ധപിച്ചന് ശ്കാസ്തീയ ്ഠനവും
ഹ�പിത രക��ും മപിഷടറെ രനതൃത്ത്പിൽ പുര�്കാ
ഗമപിക്കുകയ്കാെന്.
ഹ�പിതരക��ും മപിഷൻ മുരന്്കാട്ടുവച്ച െക്ഷ്യ
ങ്ങ�പിൽ തതന്്��്കായപി സുംസ്്കാനത്പിടറെ വപിവപിധ
ഭ്കാഗങ്ങ�പിെ്കായപി പുഴ പുനരുജ്ജീവനത്പിനുള്ള
അനുക�െീയ ജനകീയ മ്കാതൃകകൾ അനവധപി
നെപ്പിെ്കാകപിയപിട്ടുണ്ന്. ഇവ ഓര�്കാന്നുും അവയുടെ
സുംഘ്കാെനും, പ്രവർത്ന�ീതപി തരദേശഭ�െ
സ്്കാ്നങ്ങളുടെയുും മറ്ന് ജനപ്രതപിനപിധപികളുടെയുും
രനതൃത്ും ജനകീയ ്ങ്്കാ�പിത്ും സർക്കാർ വകു
പ്പുകളുടെ ഏരക്കാ്നും എന്ീ ക്കാ�്യങ്ങ�പിൽ വ്യ
ത്യസ്വും തനതന് മ്കാതൃകകളുമ്കാെന്. ഇത്�ും പ്ര
വർത്നങ്ങ�പിൽ ആകൃഷ്�്കായപി പുഴ പുനരുജ്ജീ
വനത്പിൽ തതന്്��്കായപി ജനകീയ സുംഘങ്ങൾ
സുംസ്്കാനത്പിടറെ വപിവപിധ ഭ്കാഗങ്ങ�പിൽ മുരന്്കാട്ടന്
വരുന്നുണ്ന്. ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഹ�പിതരക��ും
മ പി ഷ ൻ ഫ െ പ്രദ മ ്കാ യ പി ഏ ര ക ്കാ ് പി പ് പി ച്ചു
വ�പികയ്കാെന്.
്ച്ചകറപികൃഷപി വ്യ്കാ്നും, ത�പിശുനപിെ കൃഷപി
രപ്ര്കാത്സ്കാഹനും, കജവ കവവപിധ്യ സും�ക്ഷെും,
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കജവകൃഷപി രപ്ര്കാത്സ്കാഹനും എന്പിവ മുൻനപിർ
ത്പി സു�ക്ഷപിത ഭരക്ഷ്യ്കാൽപ്്കാദനത്പിന്കാെന്
പ്രധ്കാനമ്കായുും ക്കാർഷപിക രമഖെയപിൽ ഹ�പിത
രക��ും മപിഷൻ ശ്രദ്ധ വച്ചതന്. പ്ര്കാരദശപിക കജവ
കവവപിധ്യത്പിടറെ ്ച്ചത്തുരുത്തുകൾ സൃഷ്പിക്കു
ന്തപിലുും കജവ മ്കാെപിന്യസുംസന് ക�െടത്
കൃഷപിയുമ്കായപി ബന്ധപിപ്പിക്കുന്തപിലുും സന്കൂളുക�പി
ലുും സ്്കാ്നങ്ങ�പിലുും ്ച്ചകറപികൃഷപി വ്യ്കാ്പിപ്പി
ക്കുന്തപിലുും ശ്രദ്ധ രകന്ദ്രീക�പിച്ചു വരുന്നു. ത�പി
ശുനപിെത്പിൽ കൃഷപി വ്യ്കാ്നും വൻരത്കാതപിൽ
സുംസ്്കാനത്ന് നെന്നുവ�പികയ്കാെന്.
ഇതപിനുപുറരമ ഹ�പിതരക�� സൃഷ്പിക്കുും നപിെ
നപിൽപ്പിനുും ആധ്കാ�മ്കായ ജനകീയ വപിദ്യ്കാഭ്യ്കാസ
ത്പിനന് ഉതകുുംവപിധും നപി�വധപി ്ഠന ്�പിശീെ
ന്�പി്്കാെപികൾ മപിഷൻ കഴപിഞ്ഞവർഷും സുംഘ
െപിപ്പിക്കുകയുണ്്കായപി. ്കർച്ചവ്യ്കാധപി പ്രതപിര�്കാ
ധത്പിന്കായപി കുട്ടപികട� സുംഘെപിപ്പിച്ചന് നെത്പിയ
ജ്കാഗ്രത്കാത്സവും, സന്കൂളുക�പിടെ ഹ�പിരത്കാത്സവും,
ഗ്ീൻ രപ്ര്കാരട്ട്കാരക്കാൾ ക്യ്കാമ്പയപിൻ, ഐ.െപി.ഐ
ഹ�പിതക്യ്കാമ്പസന് എന്പിവ ഇതപിനുദ്കാഹ�െങ്ങ
�്കാെന്.
പ്ര�യക്കാെത്പിടറെ രൂക്ഷമ്കായ ദു�പിതങ്ങട�
യുും തീക്ഷ്ണമ്കായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മകട�യുും
അതപിജീവപിച്ചു ടക്കാണ്ന് ഒരു പുതപിയ ജീവപിതും
ടകട്ടപിപ്ടുക്കുന്തപിടറെ വെപിയ ഉത്�വ്കാദപിത്
മ്കാെന് ഇന്നുള്ളതന്. ്�പിസ്പിതപികപിെങ്ങുന്ത്കാ
കെും ത്കാരഴത്ട്ടന് മുതൽ സുംസ്്കാന തെും വട�
ഏടറ്ടുക്കുന് പുനർ നപിർമ്മ്കാെ വപികസന പ്രവർ
ത്നങ്ങട�ന്നുള്ള ക്കാഴ്ചപ്്കാെ്കാെന് സർക്കാർ
മുരന്്കാട്ടു ടവച്ചപിട്ടുള്ളതന്. സുസ്പി�വും സ്്കായപിയു
മ്കായ ്�പിസ്പിതപി പുനസ്്കാ്നമ്കാെന് ഹ�പിത
രക��ും മപിഷടറെ പ്രഖ്യ്കാ്പിത െക്ഷ്യടമന്തന്
ഈ ദൗത്യത്പിനന് ്പിന്പിലുള്ള ദീർഘവീക്ഷെ
ടത് ഉയർത്പിക്കാട്ടുന്ത്കാെന് . പ്രകൃതപിയുും
മനുഷ്യനുും തമ്മപിലുള്ള കജവ ബന്ധടത് ശക്
മ്കാകപിടക്കാണ്ടുും ്�പിസ്പിതപിടയ അറപിഞ്ഞുും
ആദ�പിച്ചുും ടക്കാണ്ടുമുള്ള വപികസനമ്കാെന് ന്കാെപിനന്
ഇന്്കാവശ്യും. ഇതന് ്�പിസ്പിതപി മൗെപികവ്കാദമല്ല,
മറപിച്ചന് മനുഷ്യവുംശടത് നപിെനപിർത്തുന്തപിനന്
അനപിവ്കാ�്യമ്കായ കരുതെ്കാെന്. ്ച്ചയപിലൂടെ വൃത്പി
യപിരെകന് സഞ്�പിച്ചു ടക്കാണ്ന് എല്ല്കാ അർതത്പി
ലുും ഹ�പിത്കാഭമ്കായ ന്കാെ്കായപി രക��ടത് നമുകന്
മ്കാറ്്കാും. നമ്മുടെ നീട�്കാഴുക്കുകട� പുനരുജ്ജീവപി
പ്പിച്ചു ടക്കാണ്ന് കടുത് രവനലുകട�യുും ടവള്ള
ടപ്്കാകങ്ങട�യുും അതപിജീവപികെും. ഓര�്കാ
തുണ്ന് ഭൂമപിയപിലുും പ്രകൃതപി ഒ�പിപ്പിച്ചു ടവച്ചപി�പിക്കുന്
്ച്ചപ്പിടന വീടണ്ടുത്ന് മണ്ണപിടറെയുും മനുഷ്യ
ടറെയുും ആര�്കാഗ്യും സും�ക്ഷപികെും. അരപ്്കാൾ
മ്കാത്രരമ ഹ�പിതരക��ും എന് െക്ഷ്യത്പിരെകന്
ന്കാും എത്പിരച്ചരുകയുള്ളൂ.
1

മാലിന്യത്തിൽ നിന്യം സ്ാതന്ത്ര്യയം
രണായംഘട്ട ക്യാമ്പയിന് ആരയംഭിച്ചു
ഹരിത നിയമാവലി പ്രകാശനയം ടെയ്തു

ഹ

�പിത രക��ും മപിഷൻ നെപ്പിെ്കാക്കുന് മ്കാെപി
ന്യത്പിൽ നപിന്നുും സ്്കാതന്ത്യും �ണ്്കാും
ഘട്ടും ക്യ്കാമ്പയപിടറെ സുംസ്്കാനതെ ഉദന്ഘ്കാെനും
തരദേശസ്യുംഭ�െ വകുപ്പു മന്തപി എ.സപി.
ടമ്കായ്തീൻ നപിർവഹപിച്ചു. ഹ�പിതരക��ടത് മെപി
നമ്കാക്കുന്വർടകതപിട� സ്ീക�പിരകണ് നപിയമ
നെ്െപികൾ അെങ്ങപിയ കകപുസ്കും 'ഹ�പിത
നപിയമങ്ങൾ ' മന്തപി പ്രക്കാശനും ടചയ്തു.
മ്കാെപിന്യസുംസന്ക�െവമ്കായപി ബന്ധടപ്ട്ടന്
ശക്മ്കായ നപിയമങ്ങളുും ചട്ടങ്ങളുും �്കാജ്യത്ന് നപിെ
വപിലുടണ്ങ്പിലുും അവ പ്ര്കാരയ്കാഗപികമ്കായപി നെപ്പി
െ്കാക്കുന്തപിൽ ഏടറ മുരന്്കാട്ടു ര്്കാരകണ്തുടണ്
ന്ന് മന്തപി ടമ്കായ്തീൻ ്റഞ്ഞു. മ്കാെപിന്യസുംസന്ക
�െവമ്കായപി ബന്ധടപ്ട്ട നപിയമ െുംഘനങ്ങ�പിൽ
തരദേശസ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങൾകന് രന�പിട്ടന്
നപിയമ നെ്െപികൾ സ്ീക�പിക്കാവന്വയുും മറ്ന്
ഏജൻസപികളുടെ സഹ്കായരത്്കാടെ നപിയമനെ്
െപികൾ സ്ീക�പിക്കാവന്വയുും ഉണ്ന്. ട്്കാതുജ
നങ്ങ�പിലുും ജനപ്രതപിനപിധപിക�പിലുും ഇത്�ും
നപിയമങ്ങട� കുറപിച്ചന് അവരബ്കാധും വ�ർത്പിടയ
ടുത്ന് ശ്കാസ്തീയവും സു�ക്ഷപിതവമ്കായ മ്കാെപിന്യ
സുംസന്ക�െും ശീെമ്കായപി മ്കാറ്റുന്തപിൽ തരദേശ
സ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങൾകന് വെപിയ ്ങ്കുവ
ഹപിക്കാൻ കഴപിയുും. ഹ�പിത രക��ും മപിഷൻ
പുറത്പിറക്കുന് പുസ്കും വപിപുെമ്കായ നപിയമരബ്കാ
ധവതന്ക�െ ക്യ്കാമ്പയപിനന് തുെകും കുറപിക്കുടമന്നുും
മന്തപി ്റഞ്ഞു. വപികസനടമന്്കാൽ ആര�്കാഗ്യമു
ള്ള ജനതടയ വ്കാർടത്ടുകെ്കാെന്. മുഴുവൻ വകു
പ്പുകളുും ഒന്്കായപി നപിന്ന് ഇതപിനന് ്�പിശ്രമപികെ
ടമന്നുും മന്തപി കൂട്ടപിരച്ചർത്തു.
രക�� രസ്ററ്ന് െീഗൽ സർവീസസന് അരത്കാ

റപിറ്പിയുടെ സഹക�െരത്്കാടെ നെപ്പിെ്കാക്കുന്
ഹ�പിത നപിയമ്കാവെപി ക്യ്കാമ്പയപിടറെ സുംസ്്കാനതെ
ഉദന്ഘ്കാെനവും മന്തപി നപിർവഹപിച്ചു. ക്യ്കാമ്പയപിടറെ
്�പിശീെനങ്ങൾകന് രനതൃത്ും നൽകുന്തന് രക��
ഇൻസ്റപിറ്യൂട്ടന് ഓഫന് രെ്കാകൽ അഡ്പിനപിസന്രരേഷൻ
ആെന്. ചൂർെപിക� ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് കമ്മയൂെപി
റ്പിഹ്കാ�പിൽ നെന് ്�പി്്കാെപിയപിൽ അൻവർ
സ്കാദത്ന് എും.എൽ.എ. അധ്യക്ഷന്കായപി.
ടഡ്യൂട്ടപി ഡയറക്ടർ ഓഫന് ്ഞ്്കായത്ന് ടക.
വപി.മ്കാെതപി പുസ്കും ഏറ്റുവ്കാങ്ങപി. ഹ�പിതരക��ും
മപിഷൻ എകന് സപികയൂട്ടീവന് കവസന് ടചയർര്
ഴന്സൺ രഡ്കാ.െപി.എൻ സീമ മുഖ്യപ്രഭ്കാഷെും
നെത്പി. കപിെ ഡയറക്ടർ രഡ്കാ. രജ്കായന് ഇ�മൺ
മുഖ്യ്കാതപിഥപിയ്കായപി. ഹ�പിതരക��ും മപിഷൻ ജപില്ല്കാ

ഹ�പിതരക��ും മപിഷൻ
പ്രസപിദ്ധീക�പിച്ച 'ഹ�പിത
നപിയമങ്ങള്' എന്
പുസ്കത്പിടറെ പ്രക്കാശനും
മന്തപി എ.സപി. ടമ്കായ്തീന
നപിര്വഹപിക്കുന്നു.
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‘�ൊെിേ്ത്ിൽേിന്നുയം സ്വൊതന്ത്യം‘
പ്രെർത്േ പുറരൊഗതി
പ്രവർത്നങ്ങൾ

എണ്ണും

മ്കാെപിന്യ സുംസ്�െും അവസ്്കാ ്ഠനും നെത്പിയ വീടുകൾ

69 െക്ഷും

തരദേശസ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങ�പിടെ 2017-18, 2018-19 വർഷ 15358
ങ്ങ�പിടെ മ്കാെപിന്യസുംസ്�െ രപ്ര്കാജക്ടുകൾ
ഉറവപിെ മ്കാെപിന്യസുംസ്�െും സജ്ജമ്കാകപിയ വീടുകൾ
നപിെവപിലുള്ള കമ്മയൂെപിറ്പി - (തുമ്പൂർമൂഴപി മ്കാതൃക) കരമ്പ്കാസ്റന്
റ്റുകൾ (എയന്രറ്കാബപികന് ബപിൻ) ഉൾടപ്ടെ

30.19 െക്ഷും
യൂെപി 2510

കമ്മയൂെപിറ്പിതെ ബരയ്കാഗ്യ്കാസന് ്്കാന്റുകൾ

98

സ്്കാ്നതെ ബരയ്കാഗ്യ്കാസന് ്്കാന്റുകൾ

1320

ഹ�പിതകർമ്മരസന രൂ്ീക�പിച്ച തരദേശസ്യുംഭ�െസ്്കാ്നങ്ങൾ 1029
ആടക ഹ�പിതകർമ്മ രസനയപിടെ അുംഗങ്ങൾ

30357

ടമറ്ീ�പിയൽ ക�ക്ഷൻ ടഫസപിെപിറ്പി സ്്കാ്പിച്ചന് പ്രവർത്നും 403
ആ�ുംഭപിച്ച തരദേശ സ്യുംഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങൾ
ആടക റപിരസ്കാഴന്സന് റപികവറപി ടഫസപിെപിറ്പികൾ

88

രറ്കാഡന് െ്കാറപിുംഗപിനന് കകമ്കാറപിയ ്്കാസ്റപികന്

265.216 െൺ

�ജപിസ്റർ ടചയ്ത സന്ക്്കാ്ന് കച്ചവെക്കാരുടെ എണ്ണും

2350

ന്കാ�പിതുവട� രശഖ�പിച്ച ്്കാസ്റപികന്
രസ്കാകന്്പിറ്ന് നപിർമ്മപിച്ച വീടുകൾ

9,708 െൺ

ന്കാ�പിതുവട� രശഖ�പിച്ച ഇ-രവസ്റന്

1739.70 െൺ

ജ്കാഗ്രത്കാത്സവും നെത്പിയ വ്കാർഡുകൾ

15,600

ജ്കാഗ്രത്കാത്സവത്പിൽ ്ടങ്ടുത് കുട്ടപികളുടെ എണ്ണും

4,90,830

13 െക്ഷും

ഗ്ീൻ രപ്ര്കാരട്ട്കാരക്കാൾ ്�പിശീെനത്പിൽ ്ടങ്ടുത്വരുടെ എണ്ണും 1,486
അുംഗീക�പിച്ച ഹ�പിതസഹ്കായ സ്്കാ്നങ്ങളുടെ എണ്ണും

37

ഗ്ീൻരപ്ര്കാരട്ട്കാരക്കാൾ നെപ്പിെ്കാക്കുന്തപിനന് നെ്െപി ആ�ുംഭപിച്ചപിട്ടുള്ള 145
സുംസ്്കാന ഓഫീസുകൾ
ഗ്ീൻരപ്ര്കാരട്ട്കാരക്കാൾ നെപ്പിെ്കാക്കുന്തപിനന് നെ്െപി ആ�ുംഭപിച്ചപിട്ടുള്ള 1224
ജപില്ല്കാ ഓഫീസുകൾ

രക്കാർഡപിരനറ്ർ സുജപിതന് കരുൺ, ചൂർെപിക�
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് ടസക്ട്ടറപി എ.വപി.ഷ്കാജപി, ചൂർ
െപിക� ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് പ്രസപിഡറെന്എ.്പി.
ഉദയകുമ്കാർ എന്പിവർ പ്രസുംഗപിച്ചു.

ശുചിത്വ-�ൊെിേ്സയംസ്കരണ
പ്രെർത്േങ്ങൾക്കച് ശക്�ൊയ
അെിത്റ

2017 ആഗസ്റന് 15 നന് തുെങ്ങപിയ ‘മ്കാെപിന്യ
ത്പിൽ നപിന്നുും സ്്കാതന്ത്യും’ ക്യ്കാമ്പയപിനുും
അരത്കാടെ്കാപ്ും സുംഘെപിപ്പിച്ച വപിവപിധ പ്രവർത്
നങ്ങളുും വഴപി സുംസ്്കാനത്ന് ശുചപിത്-മ്കാെപിന്യ
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സുംസന്ക�െ പ്രവർത്നങ്ങൾകന് ശക്മ്കായ
അെപിത്റ ഒരുക്കുവ്കാൻ തരദേശസ്യുംഭ�െ
സ്്കാ്നങ്ങൾകന് കഴപിഞ്ഞപിട്ടുണ്ന്. ക്യ്കാമ്പയപിടറെ
�ണ്്കാുംഘട്ട പ്രവർത്നങ്ങൾക്കാെന് ഇരപ്്കാൾ
തുെകമ്കായതന്. ഒന്്കാും ഘട്ട പ്രവർത്നങ്ങ�പിൽ
ഉറവപിെ മ്കാെപിന്യസുംസ്�െത്പിന്കാവശ്യമ്കായ
എും.സപി.എഫന്, ആർ.ആർ.എഫന്, ഹ�പിതകർമ്മ
രസന, ഗ്കാർഹപിക ഉറവപിെ മ്കാെപിന്യസുംസന്ക�െ
ഉ്്കാധപികൾ, കമ്മയൂെപിറ്പി കരമ്പ്കാസ്റപിുംഗന്
ഉ്്കാധപികൾ എന്ീ സുംവപിധ്കാനങ്ങൾ നെപ്്കാകപി.
ഇതപിലൂടെ മ്കാെപിന്യസുംസന് ക�െത്പിനുള്ള
ശ്യുംഖെ യ്കാഥ്കാർത്യമ്കായപി തുെങ്ങപി. സർക്കാർ
ഓഫീസുക�പിലുും സ്്കാ്നങ്ങ�പിലുും ഉത്സവങ്ങ
�പിലുും ആരഘ്കാഷങ്ങ�പിലുും ഫെപ്രദമ്കായപി നെപ്്കാ
കപി തുെങ്ങപിയ ഗ്ീൻ രപ്ര്കാരട്ട്കാരക്കാൾ സ്കാമൂഹ്യ
ജീവപിതത്പിടറെ ഭ്കാഗമ്കായപി. ്ൗ� വപിദ്യ്കാഭ്യ്കാസ
ത്പിടറെ ശക്മ്കായ ഉ്്കാധപിയ്കായപി ഗ്ീൻ രപ്ര്കാ
രട്ട്കാരക്കാൾ മ്കാറപികഴപിഞ്ഞു.

േിയ�േെപെി സ്വീേരിക്കുനെതിേച്
പരിശീെേയം

മ്കാെപിന്യും അെക്ഷ്യമ്കായപി വെപിടച്ചറപിയുന്
തപിനുും കത്പിക്കുന്തപിനുും എതപിട� നെ്െപി
സ്ീക�പിക്കുന്തപിന്കായപി എല്ല്കാ തരദേശസ്യും
ഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങ�പിടെയുും ബന്ധടപ്ട്ട ഉരദ്യ്കാ
ഗസ്ൻമ്കാർകന് ്�പിശീെനും നൽകപി. ്ഞ്്കായ
ത്ന്, നഗ�സഭ്കാ ഡയറക്ടരററ്റുകൾ, സുംസ്്കാന
മെപിനീക�െ നപിയന്തെ രബ്കാർഡന്, ര്്കാെീസന്,
രക�� െീഗൽ സർവേീസസന് അരത്കാറപിറ്പി, ആര�്കാ
ഗ്യവകുപ്ന്, ഫുഡന്രസഫ്പി, രസ്ററ്ന് ഠൗൺ ്്കാനപിുംഗന്
എന്ീ വകുപ്പുകളുടെ രനതൃത്ത്പിെ്കാെന്
്�പിശീെനും നെത്പിയതന്. നഗ�സഭ്കാ ജീവന
ക്കാർകന് ടക്കാല്ലും, എറെ്കാകു�ും, രക്കാഴപിരക്കാെന്
എന്ീ രമഖെ അെപിസ്്കാനത്പിലുും ്ഞ്്കായത്ന്
ജീവനക്കാർകന് ജപില്ല്കാ അെപിസ്്കാനത്പിലുമ്കാെന്
്�പിശീെനും നൽകപിയതന്.
രക�� ്ഞ്്കായത്ന്�്കാജന് നപിയമും, രക��
മുനപിസപിപ്്കാെപിറ്പി നപിയമും, ഇന്ത്യൻ ്ീനൽരക്കാഡന്,
ര്്കാെീസന് ആക്ടന്, ഖ�മ്കാെപിന്യ ്�പി്്കാെന ചട്ടും,
്�പിസ്പിതപി (സും�ക്ഷെും) നപിയമും, ടകട്ടപിെ
നപിർമ്മ്കാെ ചട്ടങ്ങൾ, ജെമെപിനീക�െ (നപിയ
ന്തെവും നപിെവ്കാ�വും) നപിയമും, ഭക്ഷ്യസു�ക്ഷ്കാ
ഗുെനപിെവ്കാ� നപിയമും, ്ബ്പികന് ടഹൽത്ന്
ആക്ടന് എന്ീ നപിയമങ്ങ�പിടെ പ്രസക് ഭ്കാഗങ്ങ
�്കാെന് ്�പിശീെനത്പിൽ ഉൾടക്കാള്ളപിച്ചതന്. ഈ
നപിയമങ്ങൾ ഉൾടക്കാ��പിച്ചന് തയ്യ്കാറ്കാകപിയ
ഹ�പിത നപിയമ്കാവെപി എന് കകപ്പുസ്കമ്കാെന്
�ണ്്കാുംഘട്ട ്�പി്്കാെപിയുടെ ഭ്കാഗമ്കായപി പ്രക്കാശനും
ടചയ്തതന്.
1

പുഴകള്ക്് പു�ജരീവഡനകി
ഹരിതഡകരളയം മിഷന്
ബി. �റേൊജച്

മ

നുഷ്യനുും പ്രകൃതപിയുും തമ്മപിലു�� ്്കാ���്യ
ടത് മറന്നുടക്കാണ്ടുള്ള വപികസന പ്രക്പി
യകൾ ഒന്നുുംതടന് ഒരു രമഖെയപിലുും ശ്കാശ്ത
പുര�്കാഗതപി ഉറപ്്കാക്കുന്പില്ല. ഈ തപി�പിച്ചറപിവ്കാെന്
പ്രകൃതപിയുമ്കായുള്ള കജവബന്ധും നപിെനപിർ
ത്്കാൻ മുമ്പരത്ക്കാൾ ഇക്കാെത്ന് നടമ്മ
രപ്ര�പിപ്പിക്കുന്തന്. പ്രകൃതപിടയയുും ജീവപിതടത്
യുും ഉർവേ�മ്കാകപിയപിരുന് പുഴകട� ന്കാശത്പിൽ
നപിന്നുും തപി�പിച്ചു്പിെപികെടമന് ആശയത്പിനന്
പ്രസക്പി വർദ്ധപിക്കുന്തുും ഈ സ്കാഹച�്യത്പി
െ്കാെന്.
രക��ത്പിടറെ സവപിരശഷതക�്കായപി പ്ര
കീർത്പികടപ്ട്ടപിരുന് വൃത്പിയുും ജെസമൃദ്ധപിയുും
വീടണ്ടുത്ന് സുംസ്്കാനത്ന് സു�ക്ഷപിത ഭക്ഷ്യ
വസ്തുകളുടെ ഉതന്്്കാദനും വർദ്ധപിപ്പിക്കുക എന്
െക്ഷ്യും രനടുന്തപിന്കായപി ഹ�പിതരക��ും
മപിഷടറെ ജെഉ്ദൗത്യും ജന്ങ്്കാ�പിത്രത്്കാ
ടെയുള്ള ്െ ്ദ്ധതപികളുും നെപ്പിെ്കാകപിയപിട്ടുണ്ന്.
ജനകീയ കൂട്ട്കാമെയപിലൂടെ ഉരുത്പി�പിയുന്

ഇത്�ും ്ദ്ധതപികൾകന് മപികച്ച സ്കാരങ്തപിക
്പിന്തുെ നൽകപി സുസ്പി�മ്കായപി നപിെനപിർത്തു
ന്തപിനന് വപിവപിധ രമഖെക�പിടെ സ്കാരങ്തപിക
വപിദഗ്ദ്ധരുടെ ഏരക്കാ്നവും ഹ�പിതരക��ും
മപിഷൻ സ്കാധ്യമ്കാകപിയപിട്ടുണ്ന്. സുംസ്്കാനത്ന്
ഇതുവട� നെന്തുും ഇരപ്്കാൾ നെന്നുവരുന്തുമ്കായ
ജെസും�ക്ഷെ പ്രവർത്നങ്ങൾകന് തരദേശ
ഭ�െ സ്്കാ്നങ്ങൾ വഹപിച്ചുവരുന് രനതൃ്�
മ്കായ ്ങ്കുും ശ്രരദ്ധയമ്കാെന്.

േദീ പുേരുജ്ീെേ ശില്പശൊെ

പുഴകൾകന് പുതുജീവൻ നൽക്കാൻ െക്ഷ്യമപി
ട്ടന് സമഗ് പുഴ ശുചീക�െ സും�ക്ഷെ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾകന് തുെകും കുറപിച്ചു ടക്കാണ്്കാെന്
ഹ�പിതരക��ും മപിഷൻ മൂന്്കാും വർഷത്പിരെകന്
ചുവടു വച്ചതന്. ഇതപിനു മുരന്്കാെപിയ്കായപി മപിഷടറെ
കഴപിഞ്ഞ �ണ്ടു വർഷക്കാെയ�വപിൽ വപിജയക�
മ്കായപി നപിർവേഹപിച്ച പുഴ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്
നങ്ങട� ആധ്കാ�മ്കാകപി ദ്പിദപിന ശപില്പശ്കാെ സുംഘ
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െപിപ്പിക്കുകയുണ്്കായപി. 2018 ഒകന്രെ്കാബർ 25, 26
തീയതപിക�പിെ്കായപി തപിരുവനന്തപു�ത്ന് സുംഘ
െപിപ്പിച്ച ശപില്പശ്കാെയപിൽ പുഴ പുനരുദ്ധ്കാ�െ പ്ര
വർത്നത്പിന്കായുള്ള ജനകീയ ഇെട്െലുകൾ
കന് രനതൃത്ും നൽകപിയവരുും ഇതുമ്കായപി ബന്ധ
ടപ്ട്ടന് പ്രവർത്പിച്ചവരുും തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുും
അവർ അനുവർത്പിച്ച �ീതപിശ്കാസ്തവും ്ങ്കുവച്ചു.
ഇതന് സമ്കാന �ീതപിയപിലുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ
ഏടറ്ടുത്ന് നെത്തുവ്കാൻ സന്ദ്ധ�്കായവർകന്
മ്കാർഗ്ഗദർശകവും ഊർജ്ജദ്കായകവമ്കായപി. ഓര�്കാ
പുഴയ്ക്കുും ഓര�്കാ കഥ ്റയ്കാനുടണ്ന്നുും ഈ
കഥക�പിൽ നപിന്നുും ന്കാും ്്കാഠങ്ങൾ ഉൾടക്കാള്ള
െടമന്ന് ശപില്പശ്കാെയപിൽ അധ്യക്ഷത വഹപിച്ച
ഹ�പിതരക��ും മപിഷൻ എകന്സപികയുട്ടീവന് കവസന്
ടചയർര്ഴന്സൺ രഡ്കാ.െപി.എൻ. സീമ ്റഞ്ഞു.

ഭൊെി പരിറപ്രക്ഷ്യം

നദീ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്നങ്ങൾ സുംബ
ന്ധ പി ച്ച ഭ ്കാ വ പി ് � പി ര പ്രക്ഷ ്യും ധ ന മ ന്തപി
രഡ്കാ.രത്കാമസന് ഐസകന് ശപില്പശ്കാെയപിൽ അവത
�പിപ്പിച്ചു. മെപിനീക�െും, കരയ്യറ്വും മെലൂറ്റുും
ര്്കാലുള്ള പ്രശന്നങ്ങൾ, കുറഞ്ഞു വരുന് സുംഭ�
െരശഷപി എന്പിവയ്കാെന് പുഴകൾ രന�പിടുന്
പ്രധ്കാന പ്രശന്നങ്ങട�ന്നുും ജെസമൃദ്ധമ്കായ പുഴ
എന് അവസ് തപി�പിച്ചുടക്കാണ്ടുവ�്കാൻ പുഴ മെപി
നീക�െും ഒഴപിവ്കാക്കുകയുും അതന് തെയുകയുമ്കാെന്
സുപ്രധ്കാനടമന്നുും മന്തപി ്റഞ്ഞു. ഫെപ്രദവും
ചപിട്ടരയ്കാടുും കൂെപിയ സുംഘ്കാെന പ്രച്കാ�െ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ഇതപിന്കാവശ്യമ്കാെന് . ്�മ്കാവധപി
ജന്ങ്്കാ�പിത്രത്്കാടെ ശുചീക�െും പ്രവർ

ത്നും നെത്തുകയുും വീണ്ടുും മെപിനമ്കാകടപ്െപി
ടല്ലന്നുറപ്്കാക്കുകയുും ടചയ്യെും. പുഴകര�്കാടെ്കാപ്ും
മുഴുവൻ ടചറുരത്കാടുകളുും വൃത്പിയ്കാകെും.
പുഴകട� കുറപിച്ചുള്ള ്ഠനങ്ങളുും പ്ര്കാധ്കാന്യമർഹപി
ക്കുന്നു. പുഴ കരയ്യറ്ും കടണ്ത്ൽ ഒരു ജനകീയ
്�പി്്കാെപിയ്കായപി മ്കാറ്െും. ഇതുവട� നെന് പുഴ
പുനരുജ്ജീവന ശുചീക�െ സും�ക്ഷെ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ആശ്കാവഹമ്കാടെന്നുും വപിവപിധ
വകുപ്പുകളുടെ ഏരക്കാ്നരത്്കാടെയുും വർദ്ധപിത
ജ ന ് ങ് ്കാ � പി ത് ര ത് ്കാ ട െ യു ും തു െ ർ
പ്രവർത്നങ്ങൾ മുരന്്കാട്ടന് ടക്കാണ്ടുര്്കാകെടമ
ന്നുും മന്തപി രഡ്കാ. രത്കാമസന് ഐസകന് നപിർരദേശപിച്ചു.
വപിജയക�മ്കായപി നെന് പുഴ പുനരുജ്ജീവന
പ്രവർത്നങ്ങൾ സുംബന്ധപിച്ച അനുഭവ സ്കാക്ഷ്യ
ങ്ങളുും അവത�െവമ്കായപിരുന്നു ശപിൽപ്ശ്കാെ
യപിൽ പ്രധ്കാനമ്കായുും ശ്രദ്ധയ്കാകർഷപിച്ചതന്.
ട്രുുംരത്കാെന് നവീക�െും സുംബന്ധപിച്ചന്
ഐ.ബപി.സതീഷന് എും.എൽ.എ, മെപിമെയ്കാർ
പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്നങ്ങട�ക്കുറപിച്ചന്
രഡ്കാ.എൻ. ജയ�്കാജന് എും.എൽ.എ, മീനച്ചപിെ്കാർ
-മീനന്തറയ്കാർ-ടക്കാ��്കാർ സുംരയ്കാജനും സുംബ
ന്ധപിച്ചന് ്ദ്ധതപി രക്കാർഡപിരനറ്ർ അഡ്.ടക.
അനപിൽകുമ്കാർ, ആദപി്മ്പ-വ�ട്ട്കാർ സും�ക്ഷെും
സുംബന്ധപിച്ചന് രക്കാർഡപിരനറ്ർ ബീന രഗ്കാവപിന്ന്,
ക്കാന്കാമ്പുഴ പുനരുജ്ജീവനും സുംബന്ധപിച്ചന്
ക്കാന്കാമ്പുഴ അതപിജീവന സമപിതപി കൺവീനർ
എൻ.ചന്ദ്രൻ എന്പിവർ വപിശദമ്കായ പ്രതപി്്കാദനും
നെത്പി.
അെപിമ്കാെപി-രദവപിയ്കാർ, ഭ്കാ�തപ്പുഴ-ഗ്കായത്രപി
ഉ്നദീതെും, ടചറുപുഴ, ച്കാെപിയ്കാർ, കരന്കാെപി
കന്കാൽ, രകരച്ച�പിപ്പുഴ, ്തപിക്കാൻ പുഴ എന്ീ
പുഴകളുടെ പുനരുദ്ധ്കാ�െ പ്രവർത്നങ്ങൾ
സുംബന്ധപിച്ചുും ശപിൽപ്ശ്കാെയപിൽ അവത�െും
നെന്നു.

ശ്റദ്ധയ�ൊയ തുെർ പ്രെർത്േങ്ങൾ

ശപിൽപ്ശ്കാെയപിൽ നപിന്നുും ്്കാഠവും
ആരവശവും ഉൾടക്കാണ്ടുടക്കാണ്്കാെന് ്പിന്ീെന്
നെന് പുഴ പുനരുദ്ധ്കാ�െ പ്രവർത്നങ്ങൾ.
ഹ�പിതരക��ും മപിഷൻ �ണ്്കാും വ്കാർഷപിക പ്രവർ
ത്നങ്ങളുടെ ഭ്കാഗമ്കായപി 2018 ഡപിസുംബറപിൽ
മ്കാത്രും 137 പുഴകളുടെ/നീർച്ച്കാലുകളുടെ
ശുചീക�െ പ്രവർത്നമ്കാെന് നെന്തന്. 30510
ഓ�ും ര്ർ വപിവപിധ ദപിവസങ്ങ�പിെ്കായപി നെന്
പ്രവർത്നങ്ങ�പിൽ ്ങ്്കാ�പിക�്കായപി. ഇതപിലൂടെ
209.415 കപി.മീ ദൂ�ത്്കാെന് പുഴ പുനരുദ്ധ്കാ�െ
ശുചീക�െ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെന്തന്. (2018
ജൂൺവട� 17182 കപി.മീ പുഴ/രത്കാടുകളുടെ
ശുചീക�െും നെന്പിട്ടുണ്ന്.) ഇതന് സുംബന്ധപിച്ച
്ട്ടപിക ചുവടെ രചർക്കുന്നു.
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ജപില്ല പുനരുജ്ജീവനും നെത്പിയ പുഴകൾ/
നീർച്ച്കാലുകൾ എണ്ണും, എത്ര കപി.മീ, ആടക
്ടങ്ടുത് ആളുകളുടെ എണ്ണും എന്പിവ
യഥ്കാക്മും
തപിരുവനന്തപു�ും 9
25.86
ടക്കാല്ലും
2
16
്ത്നുംതപിട്ട
1
4
ആെപ്പുഴ
32
44
രക്കാട്ടയും
1
0.532
ഇടുകപി
4
18
എറെ്കാകു�ും
2
1.75
തൃശ്ശൂർ
2
16
്്കാെക്കാെന്
4
5.25
മെപ്പുറും
3
1.8
രക്കാഴപിരക്കാെന്
1
0.6
വയന്കാെന്
17
53.6
കണ്ണൂർ
32
1.823
ക്കാസർരഗ്കാഡന് 27
20.2
ആവേ
137 209.415

6265
3000
250
1600
200
4000
500
536
755
1120
250
4145
4500
3389
30510

പ്രധൊേ പ്രെർത്േങ്ങൾ

രമൽപ്റഞ്ഞ പ്രവർത്നങ്ങ�പിൽ പ്രധ്കാന
ടപ്ട്ടവടയക്കുറപിച്ച്കാെന് ഇനപിപ്റയുന്തന്. എല്ല്കാ
ജപില്ലക�പിലുും ജനപ്രതപിനപിധപികളുൾടപ്ടെ വൻജ
ന്ങ്്കാ�പിത്രത്്കാടെയുും തരദേശഭ�െ സ്്കാ
്നങ്ങളുടെ രനതൃത്ത്പിലുമ്കാെന് പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ നെന്തന്.

തിരുെേന്പുരയം ജില്ല

തപിരുവനന്തപു�ും ജപില്ലയപിടെ കല്ലറ ഗ്്കാമ്
ഞ്്കായത്പിടെ ടവള്ളുംകുെപി രക്കാ�ർ ഏെ്കാ രത്കാെന്

600 മീറ്രറ്കാ�ും പുനരുജ്ജീവപിപ്പിച്ചു, ശുചീക�െ
പ്രവർത്നും നെത്പി. വ്കാമനപു�ും നദപിയപിൽ
ശുചീക�െ പ്രവർത്നങ്ങൾകന് തുെകമപിട്ടു
ടക്കാണ്ന് ്ച്ച ശ്കാസ്്കാരക്ഷത്ര ബെപികെവന് മുതൽ
്്കാരെ്കാെന് വട� 3 കപി.മീ പുഴ ശുചീക�െും നെന്നു.
ഇവപിടെ ആയപി�രത്്കാ�ും ര്ർ ്ടങ്ടുത്തു.
ടക്കാല്ലുംരക്കാെന് നവീക�െത്പിടറെ ഭ്കാഗമ്കായപി തുരു
ത്തുുംമൂെ മപിണ്ണുംരക്കാെന് വ്കാർഡുക�പിൽ 2 കപി.മീ ദൂ�ും
ശുചീക�െ യജ്ും സുംഘെപിപ്പിച്ചു. പുല്ലമ്പ്കാറ
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടറെ ്ന്ത്്കാവപിരക്കാെും, ടവള്ള
മണ്ണെപി എന്പിവപിെങ്ങ�പിെ്കായപി ഒഴുകുന് കല്ലപിരയ്കാെന്
പുഴയപിലുും പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്നങ്ങൾ നെന്നു.
മെമ്പൂർ ്ഞ്്കായത്പിടെ വെപിയരത്കാെന് കപി�പിമ്കാനൂർ
്ഞ്്കായത്പിടെ മു�യ്കെത്തുക്കാവന് നപിെവൻമുഴപി
യപിൽ രത്കാെന്, പു�പിമ്കാത്ന് ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ
ര്െപികു�ും ഏെ്കാരത്കാെന്, മെ�ർ ഗ്്കാമ്ഞ്്കായ
ത്പിടെ ച്കാങ്ങയപിൽരക്കാെുംചപിറ, ഒ�ർ ഗ്്കാമ്
ഞ്്കായത്പിടെ കരണ്ണറ്പിൽ എന്പിവപിെങ്ങ�പിലുും പുഴ
ശുചീക�െ പുനരുദ്ധ്കാ�െ പ്രവർത്നങ്ങൾ
നെന്നു.

വചാ

ര ിയി
ര
വ ത്
ത്
ി ഫ ചാ ത്
പ ചാ ചാ
ി വത്
പചാ ചാ ത് വഫര ി
ര
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വേൊല്ലയം ജില്ല

ടക്കാല്ലും ജപില്ലയപിൽ നെന് ്്കാണ്പിവയൽ
രത്കാെന് പുനരുജ്ജീവനും സുംസ്്കാനത്ന് ഏടറ
ശ്രദ്ധ രനെപി. ആറു പ്രരദശങ്ങ�പിെ്കായപി 3000
രത്്കാ�ും ആളുകളുടെ ്ങ്്കാ�പിത്രത്്കാടെയ്കാെന്
ഏകദപിന ശുചീക�െ പ്രവർത്നും നെന്തന്.
കല്ലെയ്കാറപിലുും പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്നങ്ങൾ
ആ�ുംഭപിച്ചു.

പത്േയംതിട്ട

ഫ ചാ ജി യി
പചാ ിവയ

ചാ ത്
വ
ചാ ത്ത് ഫ
ി
ി ചായി
000 ത്ചാ
ഫ
പ ചാ ിത് ത്ചാഫ
യചാ ത്
ി
ര
വ ത്
ത്

്ത്നുംതപിട്ട ജപില്ലയപിടെ ന്കാ�ങ്ങ്കാനും ഗ്്കാമ
്ഞ്്കായത്പിലുും ഇെ�ർ ഗ്്കാമ ്ഞ്്കായത്പിലുും
ഉൾടപ്ടുന് രക്കാഴപിരത്്കാെപിടറെ ശുചീക�െും
നെന്നു.

ആെപ്പുഴ

ആെപ്പുഴ ജപില്ലയപിടെ രചർത്െ ടതകന്
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ എ.എസന്. കന്കാൽ-്്കാക്കുഴപി
രത്കാെന് , നീെുംര്രൂർ ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ
സ്കാർകന് രത്കാെന്, മുട്ട്കാർ ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ
്ള്ളപിപ്്കാെും രത്കാെന്, �ശ്കാനും രത്കാെന്, പുറരത്
ഇരു്തന് രത്കാെന്, വള്ളപ്പു�രത്കാെന് എന്പിവപിെങ്ങ
�പിൽ ശുചീക�െും നെന്നു. ഇതപിനുപുറരമ
രചർത്െ ടതകപിടെ ക�പിപ്യപിൽ ച്കാൽ ശുചീ
ക�പിച്ചു. ചന്തപിരൂർ പുത്ൻരത്കാെന്, അമ്പെപ്പുഴ

ക്കാപ്പിരത്്കാെന് എന്പിവരയ്കാെന് രചർന്നുള്ള
ച്കാലുകളുും വൃത്പിയ്കാകപി. ഭ�െപിക്കാവന് ഗ്്കാമ്
ഞ്്കായത്പിൽ െപി.എ. കന്കാൽ-അകമ്പെപിക്കുന്ന്
രത്കാെന്, എ.എസന് കന്കാൽ-്്കാക്കുഴപിരത്കാെന്, ക്കാർ
ത്പികപ്ള്ളപി ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിൽ രക്കാട്ടവ്കാതപിൽ
മുതൽ വ്കാത�ർ രക്കായപികൽ വട� പ്രരദശങ്ങൾ,
കരുവ്കാറ് ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ 17 ജെരരേ്കാത
സ്സുക�പിലുും മണ്ണരഞ്�പി ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിൽ
രവമ്പന്കാെന് ക്കായെപിനുും എ.എസന്. കന്കാെപിനു
മപിെയപിലുള്ള രത്കാെന്, മുട്ട്കാർ ്ഞ്്കായത്പിടെ 4
ഇെങ്ങ�പിലുും പു�പിങ്കുന്ന് ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ
4 രത്കാടുകളുും വൃത്പിയ്കാകപി.

റേൊട്ടയയം

രക്കാട്ടയും മുനപിസപിപ്്കാെപിറ്പിയപിടെ കുഴപിച്ചപിറ
രത്്കാെപിടെ മ്കാെപിന്യും നീകും ടചയ്തു നവീക�പി
ച്ചു. 532 മീറ്ർ നീ�വും 2.50 മീറ്രറ്കാ�ും വീതപി
യുമുള്ള രത്കാെ്കാെന് പുനരുജ്ജീവപിപ്പിച്ചതന്.

ഇടുക്കി

ഇടുകപി ജപില്ലയപിൽ മ�പിയ്കാപു�ും ഗ്്കാമ്ഞ്്കാ
യത്പിൽ 1500 ഓ�ും ര്ർ ്ടങ്ടുത് പുഴ
നെത്ും സുംഘെപിപ്പിച്ചു. ടത്കാടുപുഴ നഗ�സഭ
യപിടെ കുട്ടപിരത്്കാെന് വൃത്പിയ്കാകപി. അെപിമ്കാെപി
്ഞ്്കായത്പിൽ രദവപിയ്കാർ പുഴയുടെ വീടണ്ടു
കൽ ്�പി്്കാെപികന് തുെകമപിട്ടു. മൂന്നുമ്കാസും
ടക്കാണ്ന് പുഴടയ സമ്പൂർണ്ണ മ്കാെപിന്യമുക്മ്കാകപി
വീടണ്ടുക്കുകയ്കാെന് െക്ഷ്യും.

എറണൊകുളയം

എറെ്കാകു�ും ജപില്ലയപിൽ മു�ക്കുഴ, രവ�ർ
്ഞ്്കായത്തുക�പിലൂടെ കെന്നുര്്കാകുന് പുഞ്
ക്കുഴപിരത്്കാെന് ശുചീക�െും നെന്നു. വ്കാഴക്കു�ും
്ഞ്്കായത്പിടെ ടചറുരവെപിക്കുന്ന് തുറ ശുചീ
ക�െത്പിനുും തുെകമ്കായപി. രത്കാെന് ട്�പിയ്കാറപിൽ
്തപിക്കുന്പിെുംവട� ശുചീക�പിക്കാന്കാെന്
്ദ്ധതപി.

തൃശൂർ

തൃശൂർ ജപില്ലയപിടെ ്്കാവറട്ടപി ്ഞ്്കായത്പിൽ
ഉൾടപ്ട്ട ട്�പിങ്ങ്കാെന് പുഴയുടെ പുനരുജ്ജീവന
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആ�ുംഭപിച്ചു. എെത്തുരുത്പി
-കരന്കാെപികന്കാൽ സും�ക്ഷെ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾക്കുും തുെകമ്കായപി.

പൊെക്കൊെച്

്്കാെക്കാെന് ജപില്ലയപിടെ വെക്കാരഞ്�പി ഗ്്കാ
മ ് ഞ് ്കാ യ ത് പി ട െ മ ും ഗ െ പ്പു ഴ ര യ ്കാ � ും
ശുചീക�െും നെത്പി. പുഴ വീടണ്ടുകെപിടറെ
ഭ്കാഗമ്കായപി ആെ�ർ ്ഞ്്കായത്പിടെ ക്കാവ
ത്തുകു�ും മുതൽ കുട്ടുംമുച്ചപി വട� ഏത്കാണ്ന് 11
ഏകർ പുഴരയ്കാ�ും വൃത്പിയ്കാകപി. കണ്ണമ്പ
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ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ ടക്കാ�യരക്കാെന് പ്രരദശ
ത്തുും തീ�സും�ക്ഷെ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെന്നു.
ടനന്്കാറ ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് കരണ്ണ്കാെന് പ്രരദശത്തു
ള്ള ഗ്കായത്രീനദീതെത്പിലുള്ള ഒന്നുും �ണ്ടുും നപി�
നീർച്ച്കാൽ പുനരുജ്ജീവനും നെത്പി.

�െപ്പുറയം

മെപ്പുറും ജപില്ലയപിൽ രവ�പിങ്ങ്കാവന് മെകെവന്
രത്കാെന്, മ്കാെമ്പത്ന് രത്കാെന്, മുണ്പ്്കാെും-കവപ്പിനപി
നീർത്െും എന്പിവപിെങ്ങ�പില് വൻജന്ങ്്കാ�പി
ത്രത്്കാടെയ്കാെന് ജെസും�ക്ഷെ പ്രവർത്
നങ്ങൾ നെന്തന്.

റേൊഴിറക്കൊെച്

രക്കാഴപിരക്കാെന് ജപില്ലയപില് ട്രുവൻമ്കാെന്
രത്കാെന് ശുചീക�െവും വീടണ്ടുകൽ പ്രവർത്
നങ്ങളുും നെന്നു.

െയേൊെച്

വയന്കാെന് ജപില്ലയപിൽ കബനപി നദപിയുടെയുും
ഇതപിടറെ കകവഴപികളുടെയുും പുനരുജ്ജീവന
പ്രവർത്നങ്ങ�്കാെന് പ്രധ്കാനമ്കായുും നെന്തന്.
ഇതപിൽ 17 രത്കാടുക�്കാെന് ഉൾടപ്ട്ടപിരുന്തന്.
49.6 കപി.മീ ദൂ�മ്കാെന് വൃത്പിയ്കാകപിയതന് .
ജപില്ലയപിടെ 15 ്ഞ്്കായത്തുക�പിലുും 3 നഗ�സ
ഭക�പിലുമ്കായപി ബഹുജന ്ങ്്കാ�പിത്രത്്കാടെ
യ്കാെന് ്�പി്്കാെപി സുംഘെപിപ്പിച്ചതന്.

േണ്ണൂർ

കണ്ണൂർ ജപില്ലയപിൽ 32 ്ഞ്്കായത്തുക�പിെ്കായപി
വപിവപിധ ജെസും�ക്ഷെ പുഴ ശുചീക�െ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നെന്നു. 4283 തെയെകൾ നപിർമ്മപിച്ചു.
1823 മീറ്ർ നീ�ത്പിൽ രത്കാടു ശുചീക�െും
നെത്പി. 16 കു�ങ്ങൾ വൃത്പിയ്കാകപി. ക്കാരങ്്കാൽ
ഹ�പി തീർതക� ടവള്ളച്ച്കാട്ടും ശുചപിയ്കാകപി.
കക്കാെന് പുഴ, എെയ്കാർ പുഴ, അഞ്�കണ്പിപ്പുഴ,
ക്കാെ്കാച്ചപിറ വെപിയരത്കാെന്, മുരണ്�പി ്ഞ്്കായത്ന്
വെപിയരത്കാെന്, കീരെ�പികു�ും, നടുകണ്ും വയൽ
ക്കു�ും, ത�പിയപിൽ കുഞ്ഞുകു�ും, കല്ലമ്പും രത്കാെന്,
മുണ്പ്പുറും, മൂെക്കു�ും, മരണ്ണ്കാറക്കു�ും എന്പിവപിെങ്ങ
�പിടെ ജെസും�ക്ഷെ ശുചീക�െ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾകന് വൻ ജന്ങ്്കാ�പിത്മ്കാണുണ്്കായതന്.

േൊസർറേൊഡച്

ക്കാസർരക്കാഡന് ജപില്ലയപിടെ മെപികക ഗ്്കാമ
്ഞ്്കായത്പിൽ മ്കാനൂ�പി അ�യപിപ്പുഴയപിലുും ടവസ്റന്
എര��പി ഗ്്കാമ ്ഞ്്കായത്പിൽ ്്കാെക്കുന്ന് രത്കാെന്,
ഏച്ചപിെങ്്കായും - വ�മ്പു്്കാറരത്കാെന്, നീരെശ്�ും
നഗ�സഭയപിടെ ്്കാെ്കായപി വള്ളപിക്കുന്നുരമ്മൽ
കു�ും, കയ്യൂർ ചീരമനപി ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിൽ
മുഴരക്കാും ്്കാെരശഖ�രത്കാെന് കുഴപിഞ്ഞെപിക്കു�ും,

മരഞ്ശ്�ും ഗ്്കാമ ്ഞ്്കായത്പിൽ കുണ്ടുടക്കാ�ക
രത്കാെന്, അന്െത്റ ര്രൂർ രത്കാെന്, ക�പിന്ത�ും
ഗ്്കാമ ്ഞ്്കായത്പിൽ ടനല്ലപിയടുക കൂവ്കാറ്റപി ച്കാെന്,
പൂണൂർ-ഇ�പിയയപിൽ നപിന്നുള്ള ചപിത്്കാ�പിപ്പുഴ, മീഞ്
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ കളൂർ ക�പിപ്്കാർ ക�്കായപി
കട്ടരത്കാെന്, ക്കാഞ്ഞങ്ങ്കാെന് നഗ�സഭയപിടെ ്രുത്പി
പ്പുഴ, ക്വ�പിക ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ ബ്കായപിക
ടട്ട, ക്വ�പിടക ്ള്ളങ്ങൾ, തൃക�പിപ്പൂർ ്ഞ്്കാ
യത്പിടെ എ.ജപി.കു�ും, മധൂർ ്ഞ്്കായത്പിടെ
ട്ട്ടുുംകുഴപി രകളു ഗുടഡെകു�ും, ട്്കായന്ന്കാച്ചപി ടമ്കാടട്ട
കു�ും, ്ള്ളപിക� ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ കരുവ്കാറ്
രക്കാെന് ച�ൽകെവന് രത്കാെന്, മ്കാെപിയ്കാെന് രത്കാെന്,
പുെപിയൂർ-ട്�പിയ ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ അമ്പെ
ത്റ ര്രൂർ രത്കാെന്, രദ�ഡക ശ്കാന്തനഡക
കന്കാൽ, ടചങ്� ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ എെനീര്
മധുവ്കാഹപിനപിപ്പുഴ, ബ�്കാൽ ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ
്്കാെപി എസന്.െപി രക്കാ�നപി കു�ും, ബ�്കാൽ ്ഞ്്കായ
ത്പിടെ ടചത്രവ്കാഹപിനപി നീർച്ച്കാൽ, രദെും്്കാെപി
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ കപിെർ, മഴക്കുഴപി നപിർമ്മ്കാെ
പ്രവർത്നങ്ങൾ, ക്കാറഡുക ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടെ
ടക്കാട്ടുംകുഴപിയപിടെ വെപിയകു�ും, കള്ള്കാർ ഗ്്കാമ
്ഞ്്കായത്പിടെ നീ�ുംകയും, മഞ്ഞങ്ങ്കാനും, ഒ��
എന്പിവപിെങ്ങ�പിടെ രത്കാടുകൾ എന്പിവയ്കാെന്
ക്കാസർരക്കാഡന് ജപില്ലയപിൽ നെന് പ്രധ്കാന ജെസും
�ക്ഷെ ശുചീക�െ പ്രവർത്നങ്ങൾ.

വയ ചാ ത് ജി യി
ി ി ഫ
ിഫ
വ ി
ഫ
വ
വ ത്
ചാ ത്
ചാ ചാ
ത്
ി 1
ചാ
ചാ ത് ഫ ി
ത്
9 ി ര ചാ ത്
ത്ിയചാ ിയ ത്

പുഴ സയംരക്ഷണയം േൊെഘട്ടത്ിവറെ
ആെശ്യം

ച�പിത്രവും സുംസന്ക്കാ�വും ര്റപി ജീവജെവ്കാ
ഹപിനപിക�്കാടയ്കാഴുകുന് പുഴകളുടെയുും രത്കാടുകളു
ടെയുും സും�ക്ഷെും ഈ ക്കാെഘട്ടത്പിടറെ
ആവശ്യമ്കാെന്. പുഴകളുടെ ്്കാ�മ്പ�്യത്പിടറെ
ബഹുസ്�ത സമൂഹടത് ചെന്കാത്മകമ്കാക്കുക
യ്കാടെന് ക്കാ�്യും വപിസ്മ�പിച്ചു കൂെ്കാ. ടത�പിനീട�്കാ
ഴുകുന് പുഴകൾ അന്യും നപിന്നു ര്്കാകരുതന്. ജെസു
�ക്ഷ നമ്മുടെ ഏവരുടെയുും ആവശ്യമ്കാെന്.
1

രെ്കാഖകന ഹ�പിതരക��ും
മപിഷൻ ്ബ്പികന് റപിരെഷൻസന്
ഓഫീസറ്കാെന് 9895882812
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പിലിഡക്ാെിട� വിജയഗാഥ
ശ്ീധരന് െി.െി.

ക്കാ

സറരഗ്കാഡന് ജപില്ലയപിടെ ്പിെപിരക്കാെന് ഗ്്കാ
മ്ഞ്്കായത്പിനന് നപി�ന്ത�മ്കായ പ്രവർത്
നങ്ങ�പിലൂടെ സുംസ്്കാനടത് മപികവറ് ്ഞ്്കായ
ത്തുകര�്കാടെ്കാപ്ും ഇെും്പിെപിക്കാൻ ഇതപിനകും
സ്കാധപിച്ചപിട്ടുണ്ന്. ഹ�പിതരക��ും ്�പികൽ്നക

ജ പ ചാ ിത് ത്ചാഫ
വ ി
ര യ
വി
ചാ
ത്
പ
ചാ
വിഫ
ി ി ത്
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ളുടെ ഭ്കാഗമ്കായപി പുഞ്പ്്കാെും ടനൽകൃഷപി സും�ുംഭും,
ക്തൃകും ന്കാട്ടുമ്കാവന് ്ദ്ധതപി, കജവത്കാ�ും
കജവകവവപിധ്യ ്�പി്്കാെന ്ദ്ധതപികൾ
ഫപിെടമറെന് ബള്ബന് �ഹപിത ്ഞ്്കായത്ന്
ഇവടയല്ല്കാും ഉൾക്കാഴ്ചരയ്കാടെയുള്ള വപികസന

അരന്ഷെങ്ങളുടെ തുെർച്ചയുും വ�ർച്ചയുമ്കാെന്.
ജന്ങ്്കാ�പിത്രത്്കാടെ ഒട്ടനവധപി അനുക�
െീയ വപികസന മ്കാതൃകകൾകന് രൂ്ുംനൽക്കാൻ
ഇവപിടെ കഴപിഞ്ഞപിട്ടുണ്ന്.

കപതൃേയം േൊട്ടു�ൊെച് പദ്ധതി

മ്കാവന്, ്്കാവന്, പു�പി തുെങ്ങപിയ വൃക്ഷങ്ങൾ
നപിറഞ്ഞ വീട്ടു്റമ്പുക�്കായപിരുന്നു നമ്മുടെ
ന്കാെപിടറെ മുൻക്കാെ ചപിത്രും. ജനസുംഖ്യ്കാ വർദ്ധ
നരവ്കാടെ പു�യപിെങ്ങൾ ടചറു തുണ്ടുക�്കായപി
മ്കാറപിയരപ്്കാൾ ഇവടയ്കാടക ടവറുും ഓർമ്മക�്കാ
വകയ്കായപിരുന്നു. മ്കാമ്പഴത്പിടറെ രുചപി നുെയ്കാൻ
ന്കാും ന്കാട്ടുചന്തക�പിരെകപിറരങ്ങണ്പി വന്നു.
്ടക്ഷ കൃത്രപിമ �്കാസവസ്തുകൾ വപിതറപിയ അവ
്െ വപിധത്പിൽ ആര�്കാഗ്യത്പിനന് ഹ്കാനപിക�
മ്കാകുന്ത്കാെന് വർത്മ്കാനക്കാെ അനുഭവും.
ജനകീയ കൂട്ട്കാമെയപിലൂടെ രവറപിട്ട ഒരട്ടടറ നൂതന
്ദ്ധതപികൾ ആവപിഷന് ക�പിച്ച ്പിെപിരക്കാെന് ,
ക്തൃകും ന്കാട്ടുമ്കാവകളുടെ സും�ക്ഷെവും
വ്യ്കാ്നവും ഏടറ്ടുക്കുകയ്കായപിരുന്നു. ഗ്്കാമ്
ഞ്്കായത്ന് ബപി.എും.സപിയുും സ്കാരങ്തപിക
സമപിതപിയുും ആെന് ്ദ്ധതപി നപിർവഹെത്പിനന്
രനതൃത്ും നൽകുന്തന്. രക�� കജവകവവപിധ്യ
രബ്കാർഡന് ്ദ്ധതപികന് അനുമതപി നൽകുകയുും 2
െക്ഷും രൂ് ക്തൃകും ന്കാട്ടുമ്കാവന് ്ദ്ധതപികന്
അനുവദപിക്കുകയുും ടചയ്തു. വെപിയരത്കാതപിലുള്ള
ജനകീയ ്ങ്്കാ�പിത്ും ്ദ്ധതപിയുടെ സവപിരശ
ഷതയ്കാെന്.
ഗ്്കാ മ ് ഞ് ്കാ യ ത്ന് ഭ � െ സ മ പി ത പി ,
സ്കാുംസന് ക്കാ�പിക സ്്കാ്നങ്ങൾ, വപിദ്യ്കാെയ
രമധ്കാവപികൾ, ്�പിസ്പിതപി പ്രവർത്കർ എന്പി
വരുടെ രനതൃത്ത്പിൽ ്ദ്ധതപിക്കുരവണ്പി
ജനകീയ സമപിതപി രൂ്ീക�പിച്ചു. 5 വർഷത്പി
നകും ന്കാെപിടറെ എല്ല്കാ ഭ്കാഗത്തുും ന്കാട്ടുമ്കാവകൾ
നട്ടന് നനച്ചന് വരുുംതെമുറയ്കന് നൽകുക എന്ത്കാെന്
്ദ്ധതപി വപിഭ്കാവനും ടചയ്ന്തന്. ഇതപിന്കായപി
വപിദ്യ്കാർതപികൾ, ്പിെപിരക്കാെന് ക്കാർഷപിക
ഗരവഷെ രകന്ദ്രും, കുടുുംബശ്രീ ടത്കാഴപിലുറപ്ന്
സുംവപിധ്കാനങ്ങൾ എന്പിവടയ ഉ്രയ്കാഗടപ്ടു
ത്തുന്നുണ്ന്. 2017 ചപിങ്ങും 1 നന് കർഷക ദപിനത്പിൽ
ക്തൃകും ന്കാട്ടുമ്കാവന് ്ദ്ധതപിയുടെ �ണ്്കാും ഘട്ടും
ഉദന്ഘ്കാെനും ്പി. കരുെ്കാക�ൻ എും.്പി. നപിർ
വഹപിച്ചു. ഉദന്ഘ്കാെനത്പിടറെ ഭ്കാഗമ്കായപി 200
കർഷക ഭവനങ്ങ�പിൽ ന്കാട്ടുമ്കാവപിൻ കതകൾ
നട്ടുടക്കാണ്ന് ്ദ്ധതപിയുടെ വ്യ്കാ്നത്പിനന് തുെകും
കുറപിച്ചു.
്ഞ്്കായത്ന് ്ദ്ധതപി ആ�ുംഭപിക്കുന്തപിനു
മുമ്പുതടന് പ്ര്കാരദശപിക കൂട്ട്കാമെയുടെ രനതൃത്
ത്പിൽ ന്കാട്ടുമ്കാവകൾ നടുന്തപിനന് ജനങ്ങള്
മുരന്്കാട്ടുവന്പിരുന്നു. ഇതപിടറെ തുെർച്ചടയന്

♦ പിെിറക്കൊെച് റേരളത്ിനു �ൊതൃേയൊകുന്നു.
ധേ�ന്തി അെതരിപ്ിച് ബജ്ച് പ്രസയംഗത്ിൽ േിനെച്....

ഊർജ്ജക്ഷമത കുറഞ്ഞ ഫ്കാനുകൾ, ്മ്പുകൾ, എന്പിവ മ്കാറ്പി സ്്കാ്പിക്കു
ന്തപിനുള്ള സ്ീമുകളുും തയ്യ്കാറ്കാക്കുും. ്ഞ്്കായത്തുകളുടെ മുൻകകയപിെ്കാെന്
്ദ്ധതപി നെപ്്കാക്കുക. ്ീെപിരക്കാെന് ്ഞ്്കായത്ന് ഇതപിനന് മപികച്ച മ്കാതൃക സൃഷ്പി
ച്ചപിട്ടുണ്ന്. ഊർജ ദുർവ്യയത്പിടനതപി�്കായ അതപിബൃഹത്്കായ ഒരു പ്രച�െ
ക്കാമ്പയപിനന് രക��ും സ്കാക്ഷ്യും വഹപിക്കുും. ഇതപിടറെ ഭ്കാഗമ്കായപി അമ്പതപിന്കായപി�ും
ഊർജ ക്ല്കാസുകൾ രക��ത്പിൽ സുംഘെപിപ്പിക്കുും.
നപിെയ്ക്കാെന് ക്തൃകും ന്കാട്ടുമ്കാവന് ്ദ്ധതപിയുടെ
നപിർവഹെും ആസൂത്രെും ടചയ്തതന്. ക�കക്കാ
വപിനന് സമീ്ും തൃക�പിപ്പൂർ രറ്കാഡപിടെ ചരന്ത�,
മ്കാെപിയ്കാട്ടന്, ഓെ്കാട്ടന് വീതന്കുന്ന് എന്പിവപിെങ്ങ
�പിൽ 1600 മ്കാവപിൻ കതകൾ ഇരപ്്കാൾ സും�
ക്ഷപിച്ചുവരുന്നുണ്ന്. ന്കാട്ടുമ്കാവകളുടെ ്�പി്്കാെന
ത്പിനുും സും�ക്ഷെത്പിനുമ്കായപി ന്കാട്ടുമ്കാവപിൻ
കൂട്ട്കാമെകൾ രനതൃത്ും നൽകുന്നു.
്ഞ്്കായത്പിടെ 9 വപിദ്യ്കാെയങ്ങ�പിൽ നപിന്ന്
ടത�ടഞ്ഞടുകടപ്ട്ട കുട്ടപികൾകന് 2018 ജനുവ�പി
26 റപിപ്ബ്പികന് ദപിനത്പിൽ ക�കക്കാവപിൽ ടവച്ചന്
ന്കാട്ടുമ്കാവന് ശപിൽ്ശ്കാെ സുംഘെപിപ്പിച്ചു.
്പിെപിരക്കാെന് ക്കാർഷപിക ഗരവഷെരകന്ദ്രും
അരസ്കാ. ഡയറക്ടറുും മ്കാവന് ഗരവഷകനുമ്കായ
രഡ്കാ. ജയപ്രക്കാശന് ന്കായകന് മ്കാമ്പഴ ശപിൽ്ശ്കാ
െയ്കന് രനതൃത്ും നൽകപി. വപിദ്യ്കാെയങ്ങൾ രകന്ദ്രീ
ക�പിച്ചന് കുട്ടപികളുടെ ക്തൃകും ന്കാട്ടുമ്കാവന്
സമപിതപികൾ രൂ്ീക�പിച്ചന് വ്യത്യസ്ങ്ങ�്കായ
മ്കാങ്ങയണ്പി രശഖ�പിച്ചന് ന്കാട്ടുമ്കാവന് നഴന്സറപി ഉണ്്കാ
ക്കുന്തുും മത്സ�്കാെപിസ്്കാനത്പിൽ ന്കാട്ടുമ്കാവന്
ടപ്ര്കാജക്ടന്, കകടയഴുത്ന് മ്കാസപിക, ന്കാട്ടുമ്കാവന്
സർരവ എന്ീ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആസൂത്രെും
ടചയ്യലുും ശപിൽ്ശ്കാെയുടെ ഭ്കാഗമ്കായപിരുന്നു.
2018 ഏപ്രപിൽ 27 നന് കുട്ടപികൾകന് ബഡെപിുംഗന്,
ഗ്്കാഫ്റപിുംഗന് രമഖെയപിൽ ്�പിശീെനും നൽകപി.
കുട്ടപികൾ രശഖ�പിച്ച ന്കാട്ടുമ്കാവപിൻ വപിത്തുകൾ കൃഷപി
വകുപ്ന് മന്തപി വപി.എസന്. സുനപിൽ കുമ്കാർ ്െന്
ക്കാെന് ക്കാർഷപിക രക്കാര�ജപിൽ വച്ചന് കകമ്കാറപി.
5000 ൽ ്�ും വപിത്തുകൾ ഇതുവഴപി സമ്കാഹ�പി
ക്കുവ്കാനുും ന്കാട്ടുമ്കാവപിൻ കതകൾ ഉൽ്്കാദപിപ്പി
ക്കുവ്കാനുും കഴപിഞ്ഞു. ഈ പ്രവർത്നും വെപിയ
രത്കാതപിലുള്ള മ്കാധ്യമ ശ്രദ്ധ ്പിെപിച്ചു്റ്പിയപിരുന്നു.
2018 ജനുവ�പിയപിൽ കുട്ടപികൾ തയ്യ്കാറ്കാകപിയ
നഴന്സറപികൾ ഉൽ്്കാദപിപ്പിച്ച കതകൾ ജൂൺ 5
നന് സന്കൂൾ ്�പിസ�ത്തുും 16 വ്കാർഡുക�പിടെ
ടത�ടഞ്ഞടുത് സ്െങ്ങ�പിലുും നട്ടു. മ്കാവപിൻ
കതകൾകന് സും�ക്ഷെത്പിനന് പ്രരത്യകും കൂെന്
തയ്യ്കാറ്കാകപി. ന്കാട്ടുമ്കാവപിടറെ സും�ക്ഷെവും
വ്യ്കാ്നവും സുംബന്ധപിച്ച സരന്ശും ഈ
വർഷടത് ്�പിസ്പിതപിദപിന സരന്ശമ്കായപി.
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ഇന്്യിവെ പ്രഥ�
ഫിെവ�റെച് ബൾബച് രഹിത പഞ്ചൊയത്ച്

വരുും തെമുറയുടെ ജീവപിതടത് തടന് രച്കാദ്യും ടചയ്ന് നപിെവപിലുള്ള
ഊർജ പ്രതപിസന്ധപിടയ ടചറുക്കാൻ പ്ര്കാരദശപികമ്കായപി എന്തുടചയ്യ്കാും എന്
അരന്ഷെമ്കാെന് ്പിെപിരക്കാെപിടന 'ഊർജയ്കാനും' ്�പി്്കാെപിയപിരെകന്
നയപിച്ചതന്. ്ദ്ധതപിയുടെ ഭ്കാഗമ്കായപി ഫപിെടമറെന് ബൾബന് �ഹപിത ്ഞ്്കായത്്കാ
കപി മ്കാറ്്കാനുള്ള ദ്രുതഗതപിയപിലുള്ള കർമ്മ്�പി്്കാെപിയ്കാെന് ്ഞ്്കായത്ന് നെപ്്കാ
കപിയതന്. വീെന് കയറപിയുള്ള സന്ക്്കാഡന് പ്രവർത്നും, ഫപിെടമറെന് ബൾബുകളുള്ള
വീെന് കടണ്ത്ൽ, ഫപിെടമറെന് ബൾബന് സ്രമധയ്കാ മ്കാറ്പിവയ്ക്കാനുള്ള രബ്കാധവ
തന്ക�െും, രബ്കാധവതന്ക�െ പ്രവർത്നത്പിടറെ ഫെമ്കായപി ഫപിെടമറെന്
ബൾബന് മ്കാറ്പിവരച്ച്കാ എന് ്�പിരശ്കാധന അയൽക്കൂട്ടതെത്പിൽ, ഫപിെടമറെന്
ബൾബന് �ഹപിത അയൽക്കൂട്ടും എന് ആശയും ഉറപ്പുവരുത്ൽ, ഫപിെടമറെന്
ബൾബന് �ഹപിത വ്കാർഡന് എന് �ീതപിയപിൽ വ്കാർഡന് തെത്പിൽ പ്രഖ്യ്കാ്നും,
ആവശ്യമ്കായ ഇെങ്ങ�പിൽ എൽ.ഇ.ഡപി ബൾബന് നൽക്കാൻ തയ്യ്കാറുള്ള സന്ര്്കാൺ
സ ർ മ ്കാ ട � ക ട ണ് ത് ൽ എ ന് പി ങ്ങ ട ന അ ടു ക്കു ും ച പി ട്ട യു മു ള്ള
പ്രവർത്നങ്ങ�പിലൂടെയ്കാെന് ഫപിെടമറെന് ബൾബന് �ഹപിത ്ഞ്്കായത്ന് എന്
ആശയും പ്ര്കാവർത്പികമ്കാക്കാൻ സ്കാധപിച്ചതന്. ഇ.എും.സപിയപിൽ നപിന്ന് 16500
എൽ.ഇ.ഡപി ബൾബുകൾ ഈ ആവശ്യത്പിരെക്കായപി െഭപിക്കുകയുണ്്കായപി.
ടക.എസന്.ഇ.ബപി വഴപി 8900 എൽ.ഇ.ഡപി ബൾബുകൾ െഭപിച്ചു. സന്ര്്കാൺസർ
മ്കാ�പിലൂടെയുും സ്ന്തും നപിെയ്കന് കുടുുംബ്കാുംഗങ്ങളുും 14500 െധപികും എൽ.ഇ.ഡപി
ബൾബുകൾ സ്്കാ്പിച്ചു. 40000 എൽ.ഇ.ഡപി ബൾബുക�്കാെന് ദക്ഷത കുറഞ്ഞ
ബൾബുകളുടെ സ്്കാനരത്കന് കെന്നുവന്തന്. 2018 ഏപ്രപിൽ 12 നന് മുഖ്യമന്തപി
്പിെറ്കായപി വപിജയൻ ്പിെപിരക്കാെന് ്ഞ്്കായത്പിടന ഇന്ത്യയപിടെ ആദ്യ
ഫപിെടമറെന് ബൾബന് �ഹപിത ്ഞ്്കായത്്കായപി പ്രഖ്യ്കാ്പിച്ചു. നമ്മുടെ സുംസ്്കാ
നത്ന് ഫപിെടമറെന് ബൾബന് �ഹപിത ആശയും പ്ര്കാവർത്പികമ്കാകപിയ്കാൽ രെ്കാക
�്കാജ്യങ്ങൾകന് നല്കുന് ഒരു മ്കാതൃക്കാ ്്കാഠമ്കായപി�പിക്കുും അതന്. ്പിെപിരക്കാെന്
ആ�ുംഭപിച്ച ഈ ശ്രമത്പിനന് രക�� ഗ്്കാമങ്ങ�പിടെല്ല്കാും അനു�െനങ്ങൾ ഉണ്്കായപി
ക്കാണുന്തപിൽ അഭപിമ്കാനമുണ്ന്. ഒപ്ും ആഹ്്കാദവും.
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ഇതപിടറെ ഉദന് ഘ ്കാെനും ക്തൃകരകന്ദ്രമ്കായ
വീതന്കുന്പിൽ മുൻ എും.എൽ.എ എും. കുഞ്ഞപി
�്കാമൻ ന്കാട്ടുമ്കാവന് നട്ടന് നപിർവഹപിച്ചു. ന്കാട്ടുക്കാ�െ
വന്്കാരുടെയുും ആച്കാ�്യ സ്്കാനപികരുടെയുും
്ങ്്കാ�പിത്ും ചെങ്ങപിടറെ സവപിരശഷതയ്കായപി
രുന്നു.
ക്തൃകും ന്കാട്ടുമ്കാവന് ്ദ്ധതപിയുടെ ഭ്കാഗമ്കായപി
നട്ടു്പിെപിപ്പിച്ച ന്കാട്ടുമ്കാവകളുടെ വപിവ�രശഖ�െും
നെത്പി. 3200 ൽപ്�ും കതകൾ നല്ല നപിെയപിൽ
വ�ർന്നുവരുന്ത്കായപി സർരവയപിൽ കടണ്ത്പി.
നമ്മുടെ ക്തൃകമ്കായ സസ്യജ്കാെങ്ങളുടെ
സും�ക്ഷെും എന് ട്്കാതു െക്ഷ്യടത് അെപി
സ്്കാനമ്കാകപിയുള്ള ്പിെപിരക്കാെപിടറെ ക്തൃകും
ന്കാട്ടുമ്കാവന് ്ദ്ധതപി ഏടറ്ടുത്ന് നെത്തുന്തപിനന്
വ പി വ പി ധ വ ്യക് പി ക ളു ും സ ും ഘ െ ന ക ളു ും
മുരന്്കാട്ടുവന്പിട്ടുണ്ന്. നമ്മുടെ ന്കാട്ടപിൽ വ്യത്യസ്
മ്കായ ര്രുക�പിൽ ഭപിന്രുചപിക�പിലുള്ള ന്കാട്ടുമ്കാ
വകട� തപി�പിച്ചറപിഞ്ഞന് ഒരു ജീൻ കെവറ ഉണ്്കാ
ക്കുകയ്കാെന് 2019 ്�പിസ്പിതപിദപിനത്പിടെ
കർമ്മ്ദ്ധതപി. ഇതപിന്കാവശ്യമ്കായ ്�പിശീെന
ങ്ങൾ നൽകപികഴപിഞ്ഞു. ്പിെപിരക്കാെന് ഗ്്കാമ്
ഞ്്കായത്ന് തുെകും കുറപിച്ച ക്തൃകും ന്കാട്ടുമ്കാവന്
്ദ്ധതപി അനുസയൂതും തുെരുന് പ്രക്പിയയ്കായപി
മ്കാറുകയ്കാെന്. കജവകവവപിധ്യ ്�പി്്കാെന
ത്പിനന് വെപിയ സരന്ശും നൽകുന്തപിലൂടെ
ഹ�പിതരക��ത്പിരെക്കുള്ള െക്ഷ്യ സ്കാക്ഷ്കാ
തന്ക്കാ�ത്പിനുള്ള ചുവടുവയ്പന്്്കായപി ഈ ്ദ്ധതപി
്�പിഗെപികടപ്ടുന്നു.

പുഞ്ചപ്ൊെ െര്ിലൂവെ കപതൃേ
വേൽെിത്ച് ഗ്ൊ�ത്ിറെക്കച്

ക്കാെങ്ങൾകപ്പുറും അന്ത്പിന്കായപി ന്കാും
അനുവർത്പിച്ചു ര്്കാന് കജവ ടനൽകൃഷപിയുടെ
ക്തൃകവും ആധുനപിക കൃഷപി�ീതപിയുും സമന്
യപിപ്പിച്ചുടക്കാണ്ന് ്പിെപിരക്കാെന് നെപ്പിെ്കാകപിയ
മ്കാതൃക്കാ കൃഷപിസും�ുംഭമ്കാെന് 'പുഞ്പ്്കാെും'
്ദ്ധതപി. ത�പിശു�ഹപിത ടനൽവയലുകൾ,
കർഷക കൂട്ട്കാമെ ഇവയ്കായപിരുന്നു മുഖ്യ െക്ഷ്യ
ങ്ങൾ. കൃഷപിഭവടറെ രനതൃത്ത്പിെ്കാെന് ്ദ്ധതപി
ആവപിഷന്ക�പിച്ചതന്.
്പിെപിരക്കാെന് പ്ര്കാരദശപിക ക്കാർഷപിക
ഗരവഷെ രകന്ദ്രത്പിടറെ സഹ്കായരത്്കാടെ
കജവ ടനൽകൃഷപി പ്ര്കാരയ്കാഗപിക പ്രവൃത്പി
്�പിചയും 'ഞ്കാറ്െപി മുതൽ ടക്കാ�ന് വട� കർഷ
കടറെ ്്കാെത്ന്' എന് ്ദ്ധതപിയ്കാെന് പുഞ്പ്്കാ
െത്പിടറെ അെപിത്റ. ശ്കാസ്തജ്ർ കർഷകടറെ
്്കാെടത്ത്പി അവർടക്കാപ്ും വപിടത്റപിയുന്തു
മുതൽ ടക്കാ�ന് വട�യുള്ള 7 ഘട്ടങ്ങ�പിലുള്ള
ക്കാർഷപിക സമ്പദ്കായും ്�പിചയടപ്ടുത്തുകയ്കാ
യപിരുന്നു. ഗ്്കാമ, രബ്്കാകന്, ജപില്ല്കാ ്ഞ്്കായത്തുക
ളുടെ സഹ്കായവും ്ദ്ധതപികന് െഭപിച്ചു. ഉപ്പുടവള്ളും
കയറപി ടനൽകൃഷപി ഉര്ക്ഷപിക്കുന് അവസ്
യപിൽ നപിന്ന് ടനൽകൃഷപിടയ ്്കാെരശഖ�ത്പിൽ
തപി�പിടക എത്പിക്കുന്തപിനുും ഒപ്ും കർഷകരുടെ
വരുമ്കാനും ഇ�ട്ടപിപ്പിക്കുന്തപിനുും സ്കാധപിച്ചു
എന്ത്കാെന് പുഞ്പ്്കാെത്പിടറെ രമന്.

കപതൃേയം വേൽെിത്ച് ഗ്ൊ�യം
ഉത്�രക��ത്പിടെ 75 ന്കാെൻ ടനല്ലപിനങ്ങളുടെ കർഷക ്ങ്്കാ�പിത്
സും�ക്ഷെവും വപിത്ന് ഉൽ്്കാദനവമ്കാെന് 'ക്തൃകും ടനൽവപിത്ന് ഗ്്കാമും'
്ദ്ധതപി. ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് കജവകവവപിധ്യ സും�ക്ഷെ സമപിതപിയുടെയുും,
കൃഷപിവകുപ്പിടറെയുും സുംയുക് സും�ുംഭമ്കാെപിതന്. ഗരവഷെരകന്ദ്രും നൽകുന്
15 വീതും ഇനും വപിത്തുകൾ കർഷകർകന് കകമ്കാറപി വനരത്കാതപിൽ കൃഷപിയപിറ
ക്കാനുും 3 വർഷും ടക്കാണ്ന് 75 ഇനും ക്തൃക ടനൽവപിത്തുകൾ സും�ക്ഷപിക്കു
വ്കാനുമുള്ള വപിശ്കാെമ്കായ െക്ഷ്യമ്കാെന് ്ദ്ധതപി വപിഭ്കാവനും ടചയ്ന്തന്. 2018
മ്കാർച്ചന് 18 നന് കൃഷപി വകുപ്ന് മന്തപി വപി.എസന്. സുനപിൽ കുമ്കാർ ്പിെപിരക്കാെപിടന
'ക്തൃകും ടനൽവപിത്ന്' ഗ്്കാമമ്കായപി പ്രഖ്യ്കാ്പിച്ചു.

പി ി ചാ ത്
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കുടുയംബശ്രീ ഹരഷയം ടജറിയാട്ിക് ടകയര പദ്ധതി:

വഡയാജന പരിപാലന ഡമഖലയിഡലക്്
ടകയര ഗിവര എക്ികയൂട്ടരീവുകള്
4
4 വി

വ യചാജ പരിപചാ
യി
വ
യചാഫ
വ ത്ി
വ ഫ
വ
വ ി
വ
ചാ ര ത്ി
ചാ ത്
പ ി ഫ
ര
30

വ

വ

ി

വ

ത് 91

ഫവ ത്

ി

ചാ ഫ

വിവര

രയ്കാജന ്�പി്്കാെന രമഖെയപില് കുടുുംബശ്രീ
മുരഖന നെപ്്കാക്കുന് ഹര്ഷും ടജറപിയ്കാരേപികന്
ടകയര് ്ദ്ധതപിയുടെ ഭ്കാഗമ്കായപി ്തപിനഞ്ന്
ദ പി വ സ ട ത് വ പി ദ ഗന് ധ ് � പി ശ ീ െ ന ും
പൂര്ത്പിയ്കാകപിയ ഇരുനൂറന് വനപിതകളുടെ
സുംസ്്കാനതെ സുംഗമവും ദ്പിദപിന ടത്കാഴപില്
കവദഗന്ധ്യ ്�പിശീെന ശപില്പശ്കാെയുും തപിരുവ
നന്തപു�ത്ന് സുംഘെപിപ്പിച്ചു. കുടുുംബശ്രീയുടെ
രനതൃത്ത്പില് വരയ്കാജന സും�ക്ഷെ
രമഖെയപില് പ്രവര്ത്പിക്കുന്തപിന്കാവശ്യമ്കായ
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കവദഗന്ധ്യും െഭ്യമ്കാകപിടക്കാണ്ന് ടകയര്രഹ്കാ
മുകള്, ്കല്വീടുകള്, ആശു്ത്രപികള്, വീടുകള്
എന്പിവപിെങ്ങ�പില് വരയ്കാജനങ്ങള്കന് ടമച്ചടപ്
ട്ട രസവനങ്ങള് െഭ്യമ്കാക്കുകയ്കാെന് ്�പിശീെന
്�പി്്കാെപിയപിലൂടെ െക്ഷ്യമപിടുന്തന്.
ഈ രമഖെയപില് രസവന സന്ദ്ധതരയ്കാടെ
പ്രവര്ത്പിക്കുന്വരുടെ ആവശ്യകത വര്ധപിച്ചു
വരുന് സ്കാഹച�്യത്പിെ്കാെന് കുടുുംബശ്രീ മുരഖന
ഹര്ഷും ്ദ്ധതപിയുടെ ആ�ുംഭും. ഇതപിടറെ
ഭ്കാഗമ്കായ്കാെന് ടകയര് ഗപിവര് എക്പികയൂട്ടീവകട�

തപി�ടഞ്ഞടുത്ന് മപികച്ച ്�പിശീെനും നല്പി ഈ
�ുംഗത്ന് ടത്കാഴപില് െഭ്യമ്കാക്കുന്തന്. രസവന
ങ്ങള് ആവശ്യമുള്ളവര്കന് 9188 11 2218 എന്
നമ്പറപില് രക്കാള് ടസറെര് സൗക�്യും ഏര്ടപ്
ടുത്പിയപിട്ടുണ്ന് . കൂെ്കാടത ്ദ്ധതപി വഴപിയുള്ള
വപിവപിധ രസവനങ്ങട� സുംബന്ധപിച്ചുള്ള എല്ല്കാ
വപിവ�ങ്ങളുും www.harsham.kudumbashree.org
എന് ടവബന്കസറ്പിലുും െഭപിക്കുും.
ഈ �ുംഗടത് രസവനദ്കാത്കാക�്കായ ഹപിന്ദു
സ്്കാന െ്കാറ്ക്ന് ഫ്കാമപിെപി ്്കാനപിങ്ങന് പ്രരമ്കാഷന
രേസ്റ്റുമ്കായപി രചര്ന്്കാെന് ്�പിശീെന ്�പി്്കാെപി
സുംഘെപിപ്പിക്കുന്തന് . ്�പിശീെനും രനെപിയ
വനപിതകള്കന് ഈ രമഖെയപില് സ്യുംടത്കാ
ഴപില് ആ�ുംഭപിക്കാന കഴപിയുും. കൂെ്കാടത കുടുുംബ
ശ്രീയുടെ ്പിന്തുെരയ്കാടെ ്�മ്കാവധപി ടത്കാഴപി
െവസ�ങ്ങള് കടണ്ത്പി നല്കുകയുും ടചയ്ന്നു
ണ്ന്. ്�മ്കാവധപി അയല്ക്കൂട്ട വനപിതകള് ഈ
രമഖെയപിരെകന് കെന്നുവരുന്തപിനുും അവര്കന്
സൗജന്യ ്�പിശീെനവും ടത്കാഴപിലുും െഭ്യമ്കാക്കു
ന്തപിനുും ്ദ്ധതപിയുമ്കായപി ബന്ധടപ്ട്ട പ്രവര്ത്
നങ്ങള് കൂടുതല് ഊര്ജ്ജപിതമ്കാകപിയപിട്ടുണ്ന്.
വരയ്കാജനങ്ങള് അവര്ക്കാവശ്യമുള്ള
്�പിച�െും അവശ്യസമയത്ന് ഉറപ്്കാക്കുക
എന് െക്ഷ്യരത്്കാടെ നെപ്്കാക്കുന് ഹര്ഷും
ടജറപിയ്കാരേപികന് ടകയര് ്ദ്ധതപിയപില് ടകയര്
ഗപിവര് എക്പികയൂട്ടീവകള്ക്കായപി മപികച്ച
ആശു്ത്രപി സുംവപിധ്കാനങ്ങളുടെ ്പിന്തുെരയ്കാടെ
്തപിനഞ്ചു ദപിവസടത് ്�പിശീെന ്�പി്്കാെപി
യ്കാെന് ആദ്യഘട്ടത്പില് നല്കുന്തന്. ഇതപിടറെ
ഭ്കാഗമ്കായപി വരയ്കാജന ്�പിച�െവമ്കായപി ബന്ധ
ടപ്ട്ട വപിവപിധ ഉ്ക�െങ്ങ�പില് ്�പിശീെനും,
പ്ര്കാരയ്കാഗപിക ്�പിശീെനത്പിനവസ�ും,
ആശു്ത്രപി സുംവപിധ്കാനങ്ങളുമ്കായപി ്�പിചയടപ്
െല് എന്പിവ ഉള്ടപ്ടെയുള്ള വ്യത്യസ് ്്കാഠ്യ
്ദ്ധതപികള് ഉള്ടപ്ടുത്പിയപിട്ടുണ്ന്. ഇരപ്്കാള്
ശപില്പശ്കാെയുടെ ഭ്കാഗമ്കായപി കൂടുതല് ടത്കാഴപിെവ
സ�ങ്ങള് െഭ്യമ്കാക്കുന്തപിനന് രയ്കാഗ, ഫപിസപി
രയ്കാടതറ്കാപ്പി, നയൂരേീഷന എന്പിവയപില്
അധപിക ്�പിശീെനും നല്പി. ഇവര്കന് ടത്കാഴപി
െവസ�ും നല്കുന്തപിന്കായപി കപിുംസന്, നപിുംസന്
ടമഡപിസപിറ്പി എന്പിവയെകമുള്ള പ്രമുഖ ആശു
്ത്രപികളുും സുഖപിരന്കാ, ടകയര് ആനഡന് കയൂര്,
ആശ്കാ ടകയര് രഹ്കാുംസന്, അവന്തപിക എന്ീ
സ്ക്കാ�്യ സ്്കാ്നങ്ങളുും മുരന്്കാട്ടു വന്പിട്ടുണ്ന്.
ഇതു കൂെ്കാടത വപിവപിധ ജപില്ലക�പില് നപിന്നുും
നപി�വധപി പ്രമുഖ ആശു്ത്രപികളുും ടജറപിയ്കാരേപികന്
ടകയര് സ്്കാ്നങ്ങളുും വരയ്കാജന ്�പിച�െ
ത്പിനുും ര�്കാഗീ്�പിച�െത്പിനുും രവണ്പി
കുടുുംബശ്രീ ടകയര് ഗപിവര് എക്പികയൂട്ടീവകളുടെ
രസവനും ആവശ്യടപ്ട്ടന് കുടുുംബശ്രീടയ സമീ

്പിച്ചപിട്ടുണ്ന്.
'ഹര്ഷും' ടജറപിയ്കാരേപികന് ടകയര് ്ദ്ധതപിയപി
ലൂടെ മുതപിര്ന് തെമുറയ്കന് ആര�്കാഗ്യ സും�ക്ഷെും
ഉള്ടപ്ടെയുള്ള ആവശ്യമ്കായ രസവനങ്ങള്
തപികച്ചുും പ്രഫഷെല് �ീതപിയപില് െഭ്യമ്കാക്കുന്
തപിന്കാെന് ഉരദേശപിക്കുന്തന്. ആശു്ത്രപിക�പിലുും
വീടുക�പിലുും ര�്കാഗപികള്കന് കൂട്ടപിരുപ്ന് ്�പിച�െും,
കൃത്യമ്കായ ഇെരവ�ക�പില് ആഹ്കാ�ും, മരുന്ന്
നല്ല്, വീടുക�പില് ടചന്ന് കപിെപ്പുര�്കാഗപികളുടെ
ഷുഗര്, �ക്സമ്മര്ദും എന്പിവയുടെ ്�പിരശ്കാധന,
കൂെ്കാടത കപിെപ്പു ര�്കാഗപികള്കന് കപിെക വൃത്പിയ്കാ
കല്, കു�പിപ്പികല്, മരുന്നു നല്ല് എന്പിവ
ഉള്ടപ്ടെയുള്ള ആവശ്യ്കാധപിഷ്പിത രസവനങ്ങള്,
ബപില് അെയ്കല്, കവദ്യ ്�പിരശ്കാധനയ്കന് കൂട്ടു
ര്്കാകല് തുെങ്ങപിയവയ്കാെന് ്ദ്ധതപി വഴപി െഭ്യ
മ്കാകുന് വപിവപിധ രസവനങ്ങള്.
1

ഫജ ിയചാ ി ത്
ഫ യ പ ിയി ഫ
ി
ത്
രചാ
ര
ഫ ഫ
വ
ചായ വ
ി
െ
ര ിയി
ചാ
ി ചാ ത്
ി
ത്

പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഫെബ്രുവരി 2019

31

കഷില നയൂസച്

സുംസ്്കാന ചീഫന് ടസക്ട്ടറപി രെ്കാും രജ്കാസപിൽ നപിന്ന് കപിെ ഡയറക്ടർ രഡ്കാ. രജ്കായന് ഇ�മൺ അവ്കാർഡന് ഏറ്റുവ്കാങ്ങുന്നു

ഇ

ഇ-റെണിയംഗച് സയംസ്ൊേ അെൊർഡച്: േിെയ്ക്കു മൂനെൊയംസ്ൊേയം

-ഗരവെൻസപിടെ നൂതനമ്കായ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു രക��
സർക്കാർ ഏർടപ്ടുത്പിയ ഇ-ഗരവെൻസന് അവ്കാർഡപിടെ
ഇ-രെെപിുംഗന് വപിഭ്കാഗത്പിൽ കപിെയ്ക്കു മൂന്്കാും സ്്കാനും െഭപിച്ചു.
ഓപ്ൺ രസ്കാഴന്സന് ആയ മൂഡപിൽ (Moodle) രസ്കാഫ്റന് ടവയർ പ്ര
രയ്കാജനടപ്ടുത്പിടക്കാണ്ന് കപിെ വപികസപിപ്പിടച്ചടുത് രെ്കാഗന്
ടനറ്ന് (Log Net) എന് ടവബന് അധപിഷ്പിത രെെപിുംഗന് മ്കാരനജന്ടമ
റെന് സമ്പദ്കായത്പിന്കാെന് അവ്കാർഡന്. കപിെ വപികസപിപ്പിച്ച കപിെയുടെ
രെ്കാഗന് ടനറ്ന് എന് ഇ ഗരവെപിുംഗന് ്്കാറ്ന്രഫ്കാമപിലൂടെ ്ഞ്്കായത്ന്
ഉരദ്യ്കാഗസ്ർക്കുരവണ്പിയുള്ള ഡപിര്്കാമ ഇൻ രെ്കാകൽ ഗരവ
െൻസപിടറെ (DLG) �ണ്ടു ബ്കാച്ചുകൾ ഇതപിരന്കാെകും പൂർത്ീക
�പിച്ചു. കപിെ അരസ്കാസപിരയറ്ന് ടപ്ര്കാഫസർ രഡ്കാ.ടജ.ബപി. �്കാജടറെ
രനതൃത്ത്പിൽ രഡ്കാ.ബപിജു എസന്.ടക, ടക.്പി.എ. ഹ്കാഷപിും,
ആൽരജ്കാ സപി. ടചറപിയ്കാൻ എന്പിവ�്കാെന് ഡപിര്്കാമയ്ക്കുള്ള
ടമ്കാഡയൂൾ രൂ്കൽപ്ന ടചയ്തതന്. രെ്കാഗന് ടനറ്ന് ്്കാറ്ന്രഫ്കാും വപിക

സപിപ്പിടച്ചടുത്തന് ഐ.െപി വപിദഗ്ദ്ധന്കായ ഡപി. ശ്രീക്കാന്ത്കാെന് .
അ്ർണ്ണ, പ്രത്കാ്ന്സപിുംഗന്, ടഫമപിന രജ്കായന് എന്പിവർ രക്കാഴന്സന്
രക്കാർഡപിരനറ്ർമ്കാ�്കായപിരുന്നു. അനൂ്ന് സ്കാരങ്തപിക സഹ്കായും
നൽകപി. മൂന്്കാമടത് ബ്കാച്ചന് ഡപിര്്കാമ ആ�ുംഭപിക്കാൻ ര്്കാകുന്നു.
കൂെ്കാടത ഓഫീസന് മ്കാരനജന്ടമറെന്, സുസ്പി� വപികസന െക്ഷ്യങ്ങൾ
തുെങ്ങപിയ വപിഷയങ്ങ�പിൽ സർട്ടപിഫപികറ്ന് രക്കാഴന്സുകളുും കപിെ
വപിഭ്കാവനും ടചയ്തപിട്ടുണ്ന്.
രക്കാഴന്സന് �ജപിസന്രരേഷൻ, ഗൃഹ്്കാഠങ്ങൾ, വപിെയപിരുത്ൽ,
രക്കാഴന് സന് സുംബന്ധപിച്ച നപിർരദേശങ്ങൾ, ്�ീക്ഷ എന്പിവ
ഓൺകെന്കായപി നപിർവഹപിക്കാും എന്ത്കാെന് മൂഡപിൽ രസ്കാഫ്റന്ടവയർ
ഉ്രയ്കാഗപിച്ചന് കപിെ വപികസപിപ്പിച്ച രെ്കാഗന് ടനറ്പിടറെ പ്രരത്യകത.
ഓപ്ൺ രസ്കാഴന്സന് ആയതപിന്കാൽ ചപിെവന് കുറഞ്ഞ ഈ സ്കാരങ്തപിക
വപിദ്യയപിലൂടെ എവപിടെയപിരുന്നുും എരപ്്കാഴുും ്ഠപിക്കാും (Learn from
anywhere,any time) എന്ത്കാെന് ഇതപിടറെ പ്രരത്യകത.

തറദേശസ്ൊപേങ്ങൾ പദ്ധതിേളുവെ ഗുണേിെെൊരയം ഉയർത്ണയം- �ന്തി എ.സി.വ�ൊയ്ീന്
തരദേശസ്യുംഭ�െസ്്കാ്നങ്ങൾ ്ദ്ധതപികളുടെ ഗുെനപിെ
വ്കാ�ും ഉയർത്െടമന്നു മന്തപി എ.സപി.ടമ്കായ്തീൻ. തങ്ങളുടെ വപിക
സനപ്രവർത്നങ്ങ�പിൽനപിന്ന് തരദേശസ്യുംഭ�െസ്്കാ്നങ്ങൾ
്പിറരക്കാട്ടു ര്്കാകരുടതന്നുും മന്തപി നപിർരദേശപിച്ചു. തൃശ്ശൂർ ജപില്ലയപിടെ
തരദേശസ്യുംഭ�െസ്്കാ്നങ്ങളുടെ 2018-19 വ്കാർഷപിക ്ദ്ധതപി
നപിർവഹെപുര�്കാഗതപി അവരെ്കാകനരയ്കാഗത്പിൽ സുംസ്കാ�പിക്കു
കയ്കായപിരുന്നു മന്തപി. ജനങ്ങളുടെ അെപിസ്്കാന രക്ഷമത്പിന്കായപി
നെപ്്കാക്കാനുരദേശപിക്കുന് പ്രവർത്നങ്ങ�പിൽ തെസ്ങ്ങളുടണ്ങ്പിൽ
അതു സർക്കാ�പിടന അറപിയപികെും. അതു ഗൗ�വരത്്കാടെ കണ്ന്
സർക്കാർ പ്രവർത്പിക്കുും. 57.06 ശതമ്കാനമ്കാെന് തരദേശസ്്കാ്
നങ്ങളുടെ വ്കാർഷപിക്ദ്ധതപി കെകന്. ഇതുയർത്തുന്തപിനു ഓര�്കാ
ജപില്ലയ്ക്കുും നപിർരദേശും നൽകപിയപിട്ടുണ്ന്. മപികച്ച പ്രവൃത്പികൾ നെപ്്കാ
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ക്കാൻ ക്കാെത്കാമസും അരുതന്. ഫണ്പിടറെ പ്രശന്നങ്ങളുടണ്ങ്പിൽ
അറപിയപികെും. അതു ്�പിഹ�പിക്കുന്തപിനു സർക്കാർ നെ്െപി
സ്ീക�പിക്കുും. തരദേശസ്്കാ്നങ്ങ�പിടെ ഉരദ്യ്കാഗസ്ർ ജനങ്ങൾ
ക്കുരവണ്പിയ്കാെന് പ്രവർത്പിക്കുന്ടതന് രബ്കാധ്യമുണ്്കാകെും.
അെപിസ്്കാനവപികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ സമയബന്ധപിതമ്കായപി
പൂർത്പിയ്കാക്കാൻ ഉരദ്യ്കാഗസ്ർ മുൻകക എടുകെും. ജപില്ല്കാ്
ഞ്്കായത്ന് പ്രസപിഡറെന് രമ�പി രത്കാമസന് അദ്ധ്യക്ഷയ്കായപിരുന്നു.
അഡീഷ്ണൽ ചീഫന് ടസക്ട്ടറപി െപി.ടക. രജ്കാസന് സുംസ്കാ�പിച്ചു. ജപില്ല്കാ
്ഞ്്കായത്ന് കവസന് പ്രസപിഡറെന് എൻ.ടക. ഉദയപ്രക്കാശന്, കെക്ടർ
െപി.വപി.അനു്മ, ്ഞ്്കായത്ന് ഡയറക്ടർ എച്ചന്. ദപിരനശൻ, ഗ്്കാമ
വപികസന കമ്മീഷ്ണർ എൻ. ്ത്മകുമ്കാർ, നഗ�ക്കാ�്യ രജ്കായപിറെന്
ഡയറക്ടർ ബപി.ടക. ബ്കാെ�്കാജന്, കുടുുംബശ്രീ എകന്സപികയൂട്ടീവന്

ഡയറക്ടർ എസന്. ഹ�പികപിരഷ്കാർ, കപിെ ഡയറക്ടർ രഡ്കാ.രജ്കായന്
ഇ�മൺ, ്ഞ്്കായത്ന് അഡീഷ്ണൽ ഡയറക്ടർ എും.്പി. അജപിതന്ക
മ്കാർ, ജപില്ല്കാ ്്കാനപിുംഗന് ഓഫീസർ െപി.ആർ. മ്കായ എന്പിവർ ്ടങ്ടുത്തു

ഐ.പി.എസച് വപ്രൊറബഷണർ�ൊർക്കു പരിശീെേയം

പുതുത്കായപി നപിയമനും െഭപിച്ച ഐ.്പി.എസന്.ടപ്ര്കാരബഷെറപി
ഓഫീസർമ്കാർക്കു പ്ര്കാരദശപിക ഭ�െസുംവപിധ്കാനടത്ക്കുറപിച്ചന്
കപിെയപിൽ ്�പിശീെനും നൽകപി. ര�ഷ്മ �രമശൻ, സ്പ്പിൽ മധുകർ,
ആർ. ആനന്ന്, അങ്പിത അരശ്കാകൻ, വപിരവകന് കുമ്കാർ, ഐശ്�പി
രഡ്കാഗ്പി എന്ീ രക�� രകഡർ ഐ.്പി.എസുക്കാ�്കാെന് മൂന്നു
ദപിവസടത് ്�പിശീെനത്പിൽ ്ടങ്ടുക്കുന്തന്.
രക��ത്പിടെ പ്ര്കാരദശപിക ഭ�െസുംവപിധ്കാനും, സുംസ്്കാന
ടത് ത്രപിതെ പ്ര്കാരദശപിക ഭ�െകൂെങ്ങൾ, ്ങ്്കാ�പിത് ആസൂത്രെും,
ഗ്്കാമസഭ, ജ്കാഗ്ത്കാസമപിതപി, ജപില്ല്കാതെ ഭ�െകൂെും, നഗ�-ഗ്്കാമ
ഭ�െവും അധപിക്കാ�ഘെനയുും ജപില്ല്കാ ആസൂത്രെസമപിതപി തുെങ്ങപിയ
വപിഷയങ്ങ�പിെ്കായപിരുന്നു ്�പിശീെനും. രചർപ്ന് ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന്,
രചർപ്ന് രബ്്കാകന് ്ഞ്്കായത്ന്, തൃശ്ശൂർ ജപില്ല്കാ ്ഞ്്കായത്ന് എന്പി
വപിെങ്ങൾ സന്ർശപിച്ച സുംഘും അവപിെടത് പ്രവർത്ന�ീതപികട�
ക്കുറപിച്ചന് ജനപ്രതപിനപിധപികളുും ഉരദ്യ്കാഗസ്രുമ്കായുും ചർച്ച നെത്പി.

ഐ.്പി.എസന് ടപ്ര്കാരബഷെറപി ഓഫീസർമ്കാർക്കു കപിെയപിൽ
സുംഘെപിപ്പിച്ച ്�പിശീെന്�പി്്കാെപി.

്ഞ്്കായത്ന് �്കാജന് സുംവപിധ്കാനത്പിൽ വപിശ്സപിക്കുന്വരുടെ
എണ്ണും കുറഞ്ഞുവ�പികയ്കാെന്. സ്്കാതന്ത്യസമ�ത്പിൽ ്ടങ്ടു
ത്വട�ല്ല്കാും സ്കാധ്കാ�െക്കാ�്കായപിരുന്നു. വപിദ്യ്കാർതപികൾ, ടത്കാഴപി
െ്കാ�പികൾ, അധ്യ്കാ്കർ, വകീെന്്കാർ തുെങ്ങപി സമസ് രമഖെയപി
ലുള്ളവരുും ്ടങ്ടുത്തു. സ്്കാതന്ത്യും കപിട്ടുടമന്നു വപിശ്സപിച്ചല്ല
അവട�ല്ല്കാും സമ�ത്പിൽ ്ടങ്ടുത്തന്. ഗ്കാന്ധപിജപി നയപിച്ച ഇന്ത്യ
യപിടെ സ്്കാതന്ത്യസമ�മ്കായപിരുന്നു രെ്കാകും കണ് ഏറ്വും വെപിയ
സ്്കാതന്ത്യസമ�ടമന്നു മുൻ മുഖ്യമന്തപി സപി. അചയുതരമരന്കാൻ
ഒരു സ്ക്കാ�്യസുംഭ്കാഷെത്പിൽ തരന്്കാടു ്റഞ്ഞ ക്കാ�്യും
അരദേഹും അനുസ്മ�പിച്ചു. മനുഷ്യടറെ ട്രുമ്കാറ്ും ടക്കാണ്്കാെന്
ഭൂട്ടൊേിവെ ഉറദ്ൊഗസ്ർ േിെയിൽ
പ്രകൃതപിടയ
സും�ക്ഷപിരകണ്ടതന്നു ഗ്കാന്ധപിജപിക്കു നപിർബന്ധമു
ട്ർരഫ്കാമൻസന് മ്കാരനജന്ടമറെപിൽ ഭൂട്ട്കാനപിൽനപിന്നുള്ള ഉരദ്യ്കാ
ണ്്കായപിരുന്നു.
ഭ�െനപിർവഹെത്പിൽ ജനങ്ങളുടെ അഭപിപ്ര്കായും
ഗസ്ർക്കു അഞ്ചുദപിവസടത് ്�പിശീെനും കപിെയപിൽ സുംഘെപി
പ്രധ്കാ
ന
ടപ്ട്ടത്കാ
െന്. വപിരല്ലജന് എക്ന്റ്നഷൻ ഓഫീസർമ്കാർ ജനങ്ങ
പ്പിച്ചു. ഭൂട്ട്കാൻ രറ്കായൽ മപിനപിസ്ടപി, ്്കാനപിുംഗന് ഡപിവപിഷൻ,
ളുമ്കായപി
കൂടുതൽ
ഇെ്ഴകെും. അഭപിപ്ര്കായ വ്യത്യ്കാസങ്ങൾ
സ്റ്കാറ്പിസ്റപികന് സന് ഡപിവപിഷൻ, ട്ർരഫ്കാമൻസന് മ്കാരനജന് ടമറെന്
ഒ�പികലുും
മനുഷ്യബന്ധത്പിനു
തെസ്മ്കാകരുതന്. ഏതു വപിഷയ
ഡപിവപിഷൻ എന്ീ വപിഭ്കാഗങ്ങ�പിൽനപിന്നുള്ള ഓഫീസർമ്കാ�്കാെന്
ടത്ക്കുറപിച്ചുും
ചർച്ച
ടചയ്ക
എന്തു
ഇന്ത്യൻ സുംസന്ക്കാ�ത്പിടറെ
്�പിശീെനത്പിനു എത്പിയതന്. രക്കാഴന്സന് ഡയറക്ടർ രഡ്കാ. ടജ.ബപി.
അവപിഭ്കാജ്യഘെകമ്കാെന്
.
�്കാജൻ ആമുഖ പ്രഭ്കാഷെും നെത്പി.
എല്ല്കാവരുും എടന്തങ്പിലുും രജ്കാെപി ടചയ്യെടമന്്കാെന് ശ്രമ
ദ്കാനുംടക്കാണ്ന് ഗ്കാന്ധപിജപി ഉരദേശപിച്ചതന്. ഭൂമപി എല്ല്കാവരുരെതുമ്കാെന്.
ഗ്ൊ�സ്വരൊജയം പഞ്ചൊയത്ിരൊജയം
സ്തീ അമ്മയുും ട്ങ്ങളുും മകളുമ്കാടെന് മരന്കാഭ്കാവമ്കാെന് എല്ല്കാ
േിെയിൽ ഏേദിേ വസ�ിേൊർ
വ�പിലുമുണ്്കാരകണ്തന്. ദ്കാ�പിദ്ര്യനപിർമ്മ്കാർജനത്പിലൂടെ എല്ല്കാവർക്കുും
മഹ്കാത്മജപിയുടെ ഗ്്കാമസ്�്കാജുും ്ഞ്്കായത്പി�്കാജുും എന് സ്്കാതന്ത്യും എന്ത്കാെന് സ്�്കാജുടക്കാണ്ന് ഉരദേശപിക്കുന്തന് .
വപിഷയത്പിൽ കപിെയപിൽ ഏകദപിന ടസമപിന്കാർ സുംഘെപിപ്പിച്ചു. രബ്കാധവൽക�െത്പിലൂടെ ടതറ്റുും ശ�പിയുും കടണ്ത്്കാൻ
മുൻ ചീഫന് ടസക്ട്ടറപി എസന്.എും.വപിജയ്കാനന്ന് മുഖ്യപ്രഭ്കാഷക കഴപിയെും. മ്കാെപിന്യമുക്മ്കാെന് നല്ല ഗ്്കാമത്പിടറെ െക്ഷ്യും. സ്കാനപി
ന്കായപിരുന്നു. ഗ്കാന്ധപിജപിയുടെ ്ഞ്്കായത്പി�്കാജന് ഇന്ത്യയ്ക്കുരവണ്പി രറ്ഷടറെ ക്കാ�്യത്പിൽ എല്ല്കാവരുും തുെ്യ�്കാകെും. ഈ ക്കാ�്യത്പിൽ
യുള്ളത്കായപിരുന്നുടവന്നുും ്ഞ്്കായത്തുകട� ഉരദേശപിച്ചല്ല്കായപിരുന്നു മ്കാത്രരമ ഗ്കാന്ധപിജപി ്െപിഞ്ഞ്കാറൻ �്കാജ്യങ്ങട� പ്രശുംസപിച്ചപിട്ടു�ളൂ.
ടവന്നുും വപിജയ്കാനന്ന് ്റഞ്ഞു. രക��ത്പിലുൾടപ്ടെ �്കാജ്യത്ന് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുും ഏറ്വും കൂെതൽ ഉ്രയ്കാഗപിക്കുന് �ണ്്കാമടത്
സുംസ്്കാനും രക��മ്കാടെന്നുും ഒന്്കാുംസ്്കാനും ്ഞ്്കാ
ബപിനുമ്കാടെന്നു വപിജയ്കാനന്ന് ്റഞ്ഞു.
കപിെ ഡയറക്ടർ രഡ്കാ.രജ്കായന് ഇ�മൺ സ്്കാഗ
തമ്കാശുംസപിച്ചു. മഹ്കാത്മ്കാഗ്കാന്ധപി സർവകെ്കാശ്കാെ
റപിട്ട. ടപ്ര്കാഫ. എും.്പി.മത്്കായപി, ഗ്കാന്ധപിസ്മ്കാ�ക
നപിധപി മുൻ ടസക്ട്ടറപി ടക.ജപി. ജഗദീശൻ, കപിെ
ടപ്ര്കാഫ. രഡ്കാ. സണ്ണപി രജ്കാർജന്, രഡ്കാ.ടക.്പി.എൻ
അമൃത, മ്കാധ്യമ പ്രവർത്കൻ അജപിതന് ടവണ്ണപിയൂർ
തുെങ്ങപിയവർ സുംസ്കാ�പിച്ചു. ജനപ്രതപിനപിധപികൾ,
വപിവപിധ രക്കാര�ജുക�പിൽനപിന്നുള്ള വപിദ്യ്കാർതപികൾ,
കപിെ റപിരസ്കാഴന്സന് ര്ഴന്സൺമ്കാർ, ഉരദ്യ്കാഗസ്ർ
മഹ്കാത്മജപിയുടെ ഗ്്കാമസ്�്കാജുും ്ഞ്്കായത്പി�്കാജുും എന് വപിഷയത്പിൽ നെന് ഏകദപിന തുെങ്ങപിയവ�്കാെന് ടസമപിന്കാറപിൽ ്ടങ്ടുത്തന്.
ടസമപിന്കാറപിൽ മുൻ ചീഫന് ടസക്ട്ടറപി എസന്.എും.വപിജയ്കാനന്ന് മുഖ്യപ്രഭ്കാഷെും നെത്തുന്നു.
1
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ല്ല്കാവർക്കുും എരപ്്കാടഴങ്പിലുും കു�പിര�കുന്
അനുഭവമ്കാെന് മഴ. രവനൽച്ചൂെപിൽ, ക്കാത്പി
രുന്ന് ക്കാത്പിരുന്ന് വർഷും എത്തുരമ്പ്കാൾ, നമ്മുടെ
കുട്ടപികൾ സന്കൂ�പിൽ ര്്കായപിത്തുെങ്ങുരമ്പ്കാൾ ന്കാും
അറപിയ്കാടത നമ്മുടെ വീട്ടപിരെകന് അതപിഥപിയ്കാ
ടയത്തുന് ഒരു്പിെപി ര�്കാഗങ്ങളുമുണ്ന് . ന്കാും
കരുതരെ്കാടെ രന�പിട്ട്കാൽ, ഒരു വെപിയ ്�പിധപിവട�
തെഞ്ഞു നപിർത്്കാവന് വലുതുും ടചറുതുമ്കായ
്െവപിധ ര�്കാഗങ്ങൾ.
െസ്തുേികുതി: പിഴപ്െിശ
�ൊർച്ച് 31 െവരആര�്കാഗ്യ
ഒഴിെൊക്കി
തരദേശ സ്്കാ്നങ്ങളുടെയുും
വകു ബ്കാനറുകൾ, രഹ്കാർഡപിങ്ങുകൾ തുെങ്ങപിയവ നീകും ടചയ്ന്തുമ്കായപി
തരദേശസ്യുംഭ�െ
സ്്കാ
്
നങ്ങ�പിൽ
വപിവപിധ
ക്കാ
�
െങ്ങ�്കാ
ൽ ബന്ധടപ്ട്ടന് കഹരക്കാെതപി 22780 /18, 25784/18 എന്ീ റപിട്ടന്
പ്പിടറെയുും രനതൃത്ത്പില് മഴക്കാെപൂർവേ
1994
ടെ
രക��
മുനപി
വസ്തുനപികുതപി കുെപിശ്പിക
വരുത്പിയവർകന്
ശുചീക�െ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെന്നുവരുന്നു ട്റ്ീഷനുക�പിൽ 2019 ജനുവ�പി 15നന്പുറടപ്ടുവപിച്ചപിട്ടുള്ള ട്്കാതു
538(2),
രക�� ്ഞ്്കായത്ന്
�്കാജന് ആക്ടന് ഉത്�വന് ്്കാെപിച്ചന് സര്ക്കാര് ഉത്�വന് പുറടപ്ടുവപിച്ചു. ഇതുപ്രക്കാ�ും
സപിപ്ൽ ആക്ടന് ടസക്ഷൻ
ടണ്ങ്പിലുും
ജനങ്ങട�ല്ല്കാും
പ്രതപിര�്കാധത്പിലൂന്പി
എന്പിവയപിടെ
വ്യവസ്കൾ
ഇ�വടചയ്തന്
ടസക്ഷൻ 209 ഇ
ജ്കാഗരൂക�്കായപി വർത്പിരകണ്തുണ്ന്. ജനങ്ങട� അനധപികൃതമ്കായപി സ്്കാ്പിച്ചപിട്ടുള്ള ്�സ്യ രബ്കാർഡുകൾ, ബ്കാനറുകൾ,
ന്കാ�പിതുവട�യുള്ള
വസ്തുനപികുതപി കുെപിശ്പിക
ഒറ്ത്വെയ്കായപി രബ്കാർഡുകൾ, ടക്കാെപികൾ നീകുംടചയ്ന്തപിനന് തരദേശസ്യുംഭ�െ
ആര�്കാഗ്യ്�മ്കായ
ജീവപിത�ീതപിക�പിരെകന്
മ്കാർച്ചന്
31
ഒഴപിവ്കാകപി ടസക്ട്ടറപിമ്കാർകന് കർശന നപിർരദേശും നൽകപിയപിട്ടുണ്ന്
അെയ്ക്കുന്്ക്ഷും ടക്കാണ്ടുവ�്കാൻ
്പിഴപ്െപിശ 2019
എന്തുടക്കാണ്ടുുംവട�
പ്ര്കാപ്പിയുള്ളതന്
ഉത്�വ്കായപി. ഈഅവര�്കാെന്
ആനുകൂെ്യും
അടുത്വര്ഷും
മുതല്
ഉണ്്കായപി�പി
അടുത്പിെ്ഴകപി, അവരുടെ പ്രശന്ന (സ ഉ (സ്കാധ്കാ) നും. 113 /2019/തസ്ഭവ, തീയതപി 21 1 2019)
ക്കുന്തല്ല.
ങ്ങളുും ആവശ്യങ്ങളുും ്�പിഗെപിച്ചന് , അവട� പൊർക്കിയംഗച് ഏരിയ �്ച് ആെശ്ങ്ങൾക്കച്
273 /2019/
തീയതപി 8 2.ജീവപിതും
2019)
(സ. ഉ (സ്കാ ധ്കാ) നും.
മുന്പിൽ
നപിന്ന് തസ്ഭവ,
നയപിച്ചന് , അവരുടെ
സുഗമമ്കാക്കുന് തരദേശസ്യുംഭ�െ
െിധെേളുയം അെിെൊഹിതേളുയം
വപന്ഷേച് സ്്കാ്ന ഉപറയൊഗിക്കരുതച്
സുംസ്്കാനടമ്കാട്ട്കാടക വ്കാെപിജ്യ സ്്കാ്നങ്ങളുും മറ്റു ബഹുനപിെ
സർട്ടിഫിക്ക്ച് ങ്ങൾക്കാ
േല്കണയംെന്. വ്കാർഡുതെ പ്രവർത്നങ്ങ�പി ലൂടെ മന്പി�ങ്ങളുും
ട്ർമപിറ്ന് പ്രക്കാ�ും ്്കാർകപിുംഗന് ഏ�പിയയ്കായപി നീകപി
മഴക്കാെ
ര�്കാഗ അവരബ്കാധവും
പ്രതപിര�്കാധ
വപിധവ്കാട്നഷന
ഗുെരഭ്കാക്്കാകളുും
50 വയസ്സുകഴപിഞ്ഞ
വച്ചപിട്ടു
ള്ള
ഭ്കാഗങ്ങൾ
ഓക്കുപ്നസപി സർട്ടപിഫപികറ്ന് രനെപിയ രശഷും
മ്കാർഗ്ഗങ്ങളുും
ജനങ്ങ�പിടെത്പിക്കാന്കായ്കാൽ
്നപി
അവപിവ്കാഹപിതര്ക്കുള്ള
ട്നഷന
ഗുെരഭ്കാക്്കാകളുും വപിവ്കാഹും/
ടകട്ടപിയെച്ചന്
വ്കാെപിജ്യ്കാവശ്യങ്ങൾക്കുും
മറ്റുും ഉ്രയ്കാഗപിച്ചുവരുന്
ച്ചൂെപിൽ നപിന്എന്ന്
ന് അകലുന്തന്
ഒരു ന്കാെന് ഒരു
തടന്യ്കാ
െന്.
പുനര്വപിവ്കാഹും ടചയ്തപിട്ടപില്ല
ടത�പിയപിക്കുന്
ഗസറ്ഡന്
ത്കായപി
ശ്രദ്ധയപിൽടപ്ട്ടപിട്ടുണ്ന്
.
ഇത്�ത്പിലുള്ള
ദുരു്രയ്കാഗും
ആര�്കാഗ്യ പ്രവർത്കരുും
ആശ പ്രവർത്കരുും
ഓഫീസറുടെ സര്ട്ടപിഫപികറ്ന്
എല്ല്കാവര്ഷവും
ഡപിസുംബര് തെയുന്തപിനുും കും്പിഷന ്്കാനപിൽ നപിന്ന് രൂ്മ്കാറ്ും വരുത്പി
സന്ദ്ധ പ്രവർത്കരുും
ന്കാട്ടുക്കാരുുംടസക്ട്ടറപികന്
ഒത്തുരചർന്ന്
മ്കാസത്പില് ബന്ധടപ്ട്ട
പ്ര്കാരദശപിക സര്ക്കാര്
മറ്റു നപിർമ്മ്കാെ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്പിയപിട്ടപില്ല എന്ന് ഭ്കാവപിയപിൽ
പ്രതപിര�്കാധും
തീർക്കുരമ്പ്കാൾ
മഴക്കാെും
നല്രകണ്ത്കാടെന്നുും ഇപ്രക്കാ�ും നല്ക്കാത് ഗുെരഭ്കാക്്കാആര�്കാ
കളുടെ നെക്കുന് ്�പിരശ്കാധനക�പിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്തപിനുമ്കായപി ്െപി
ഗ്യരത്്കാടെ
നമുക്കുും
ട്നഷന, സര്ട്ടപിഫപികറ്ന്
ഹ്കാജആസ്ദപിക്കാൻ
�്കാകുന്തുവട� ത്കാ
തന്ക്കാെനമ്മുടെ
പികമ്കായപി പൂർത്പിയ്കാകപിയ രശഷും ഓക്കുപ്നസപി സർട്ടപിഫപികറ്ന് നൽകുരമ്പ്കാൾ
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുും
സ്കാധപിക്കുും.
തെഞ്ഞുവരയ്കണ്ത്കാടെന്നുും നപിര്രദേശപിച്ചന് ഉത്�വന് പുറടപ്ടുവപിച്ചു. കും്ീഷൻ ്്കാനപിടറെ സ്കാക്ഷ്യടപ്ടുത്പിയ ഒരു ്കർപ്ന് കൂെപി അര്
ടഡങ്പിപ്)
തീയതപി 31.1.2019
(സ ഉ (എും.എസന്ജെരദ്കാഷപ്നപിയുും
) നും.59/2019/ധന,മെമ്പനപിയുും
നപിയുും മഞ്ഞപ്പിത്വും എല്ല്കാും ഉൾടപ്ടുന് ക്ഷകനന് നൽരകണ്ത്കാടെന്ന് എല്ല്കാ തരദേശസ്യുംഭ�െ ടസക്
കെഫച് - േിർമൊണൊനു�തി
േൽേണയം
മഴക്കാെ ര�്കാഗങ്ങട� നമുകന് ട്്കാതുവ്കായപി മൂന്ന് ട്ടറപിമ്കാർക്കുും നപിർരദശും നൽകപി സർക്കുെർ പുറടപ്ടുവപിച്ചു.
കെഫന് മപിഷന ്ദ്ധതപി പ്രക്കാ�ും ടകട്ടപിെനപിര്മ്മ്കാെ്കാനുമതപി (സർക്കുെർ നമ്പർ ആ ര് എ1/ 20/ 2018തസ്ഭവ, തീയതപി 4 /1/ 2019)
തെങ്ങ�്കായപി തപി�പിക്കാും.
ക്കായുള്ള അര്ക്ഷകള് രക�� ടനല് വയല് തണ്ണീര്ത്െ
4വ്കായുജന്യ ര�്കാഗങ്ങൾ
സും�ക്ഷെ (രഭദഗതപി) ആക്ടന് 2018-ടെ വകുപ്ന് 27 സപിയപില് പൊർട്ടച് ബിൽ എഴുതണയം
4ജെ ഭക്ഷെ ജന്യര�്കാഗങ്ങൾ
നപിർമ്മ്കാെ പ്രവർത്പികളുടെ ഓര�്കാ ഘട്ടും കഴപിയുന് മുറയ്കന്
വപിജ്്കാ്നും ടചയ്യടപ്െ്കാത് 4.04 ആര് വപിസ്തൃതപിയുള്ള ഭൂമപിയപില്
4ജന്തു ജന്യര�്കാഗങ്ങൾ
120 ച.മീറ്ര് വപിസ്ീര്ണ്ണമുള്ള വീെന് നപിര്മ്മപിക്കുന്തപിന്കാടെങ്പില് ്്കാർട്ടന് ബപില് എഴുതുന് �ീതപി കൃത്യമ്കായപി ്്കാെപിക്കാൻ നപിർരദശപി
(അടല്ലങ്പില് അതപില് കുറവന്) പ്രസ്തുത അര്ക്ഷ നപിെവപിലുള്ള ച്ചന് സർക്കുെർ പുറടപ്ടുവപിച്ചു
റരൊഗങ്ങൾ രമല്പറഞ്ഞ വകുപ്ന് (സർക്കുെർ നമ്പർ ഡപിഎ1 /26 /2019 /തസ്ഭവ, തീയതപി 25 /1 /2019)
ടകട്ടപിെ നപിര്മ്മ്കാെെൊയജേ്
ചട്ടങ്ങള് ്്കാെപിക്കുന്്ക്ഷും
മഴക്കാെരത്്കാെനുബന്ധപിച്ചന്
അന്ത�ീക്ഷ
27(എ) (5), (6), (7) എന്പിവയുടെ
അെപിസ്്കാനത്പില്
ഈ ആക്ടന്
ത്കാ്വ്യതപിയ്കാനങ്ങളുും
മറ്റുും ക്കാ�െും നമ്മപിൽ
പ്രക്കാ�മുള്ള യ്കാടത്കാരു
അനുമതപിയുും ആവശ്യമപില്ല്കാത്തുും
നപിര്മ്മ്കാ പൊെറശഖരങ്ങളിൽ പ്ച് വസ്ച് സ്ൊപിക്കുനെതിേച്
നടല്ല്കാരു ശതമ്കാനത്പിനുും
വരുന്ടസക്ട്ടറപികന്
ജെരദ്കാഷ ധേസഹൊയയം
െ്കാനുമതപി നല്രകണ്തുമ്കാടെന്ന്
തരദേശസ്്കാ്ന
nfluenza) നമ്പര്.
എന്ന്
ഇൻഫന്
ളുവൻസ (I(സര്ക്കുെര്
്്കാെരശഖ�ങ്ങ�പിൽ ട്ട്ടപിയുും ്റയുും (്മ്പന് ടസറ്ന്) സ്്കാ്പി
നപിര്രദേശും നല്കപിപ്നപി;
സര്ക്കുെര്
പുറടപ്ടുവപിച്ചു.
ട്്കാതുവ്കായ
അറപിയടപ്ടുന് ക്കുന്തപിനന് ധനസഹ്കായും നൽകുന്തപിനന് നഗ�സഭകൾകന് കൂെപി
തസ്ഭവ,ശ്കാസ്തന്കാമത്പിൽ
തീയതപി 30.01.19)
ആര്.എ.1/24/2019/
്ക്ഷപി്നപി, ്ന്പി്നപി, H1N1- എന്പിങ്ങടന അനുമതപി നൽകപി സബന്സപിഡപി മ്കാർഗ്ഗര�ഖ രഭദഗതപി വരുത്പി
അേധികൃത പരസ്
റബൊർഡുേൾ േീക്കയം വചയ്യണയം
നമുകന് ്�പിചപിതമ്കായ ്െത�ും കവറൽ
അനധപികൃതമ്കായപി സ്്കാ്പിച്ചപിട്ടുള്ള ്�സ്യ രബ്കാർഡുകൾ, ഉത്�വന് പുറടപ്ടുവപിച്ചു.
്നപികൾ; ടത്കാണ്രവദന, ്ഴുപ്ന് / കഫും എന്ീ (സ ഉ (സ്കാധ്കാ) നും.166 /2019/തസ്ഭവ, തീയതപി 25.1.2019)
െക്ഷെങ്ങര�്കാടുകൂെപി
്െത�ും ബ്കാക്ടീ�പിയകൾ
തറദേശസ്വയയംഭരണെകുപ്പു�ൊയി
ബന്വപ്ട്ട സർക്കൊർ ഉത്രവുേൾ, സർക്കുെറുേൾ,
ഉണ്്കാക്കുന്
വപിവപിധത�ും
അണുബ്കാധകൾ,
ഗസ്ച് െിജ്ൊപേങ്ങൾ എനെിെയവെ
പുർണരൂപയം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എനെീ
നയുരമ്കാെപിയ, ഡപിഫ്ീ�പിയ- ഇവടയല്ല്കാും
വെബച്കവ്കായു
സറ്റുേളിൽ െഭ്�ൊണച്
ജന്യര�്കാഗങ്ങളുടെ ഗെത്പിൽടപ്ടുും. ടക്കാച്ചുകു
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നാ�ന�കള് �ത്തുലയാന്
ഒരുമടപ്രുമഡയാടെ മരീനങ്ങാെി
ബീേ െിജയന്

ഈ

ഭൂമപി നമ്മുരെതന് മ്കാത്രമല്ല, വരുുംതെമുറകൾ
ക്കുും കൂെപിയുള്ളത്കാടെന് തപി�പിച്ചറപി
രവ്കാടെ മണ്ണറപിഞ്ഞന് മനും നപിറഞ്ഞന് പ്രകൃതപിരയ്കാ
ടെ്കാപ്ും എന് വപികസന മുദ്ര്കാവ്കാക്യവമ്കായപി പ്ര
കൃതപിസൗഹൃദ വപികസന ഗ്കാഥകൾ തീർക്കുക
യ്കാെന് മീനങ്ങ്കാെപി ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന്.

േഷ്സമൃദ്ധിയവെ െീവണ്ടുപ്ിേൊയി
സ�ഗ് േൊർഷിേ െിേസേ പദ്ധതി

ക്കാർഷപികരമഖെയപിൽ നപിന്ന് െ്കാഭ-നഷ്ത്പി
ടറെ കെക്കുകൾ ്റഞ്ഞന് ന്കാും ്പിൻമ്കാറപിടക്കാ
ണ്പി�പിക്കുരമ്പ്കാൾ എല്ല്കാ മനുഷ്യരുും മണ്ണപിൽനപിന്ന്
മ്കാറപിനപിന്്കാൽ ന്കാട� എന്ത്കാെന് ന്കാും ഭക്ഷപിക്കുക?
വപിശപ്പിടറെ ക�ങ്ങ�പിൽ നപിന്നുും വരുുംതെമുറടയ

രമ്കാചപിപ്പിക്കുവ്കാൻ 'ഭക്ഷ്യസു�ക്ഷ-ജീവസു�ക്ഷ'
എന് ആശയവമ്കായപി ക്കാർഷപിക രമഖെയപിൽ
സമൃദ്ധപിയുടെ കതപിരുവപി�യപിക്കാൻ െഭ്യമ്കായ വപിഭവ
രരേ്കാതസുകൾ സുംരയ്കാജപിപ്പിച്ചുടക്കാണ്ന് ഗ്്കാമീെ
ജനത പുതപിയ ക്കാർഷപിക സുംസന്കൃതപി തീർക്കുക
യ്കാെന് മീനങ്ങ്കാെപിയപിൽ.
നഷ്മ്കാകുന് വയരെെകൾ തപി�പിച്ചു്പിെപിക്കാൻ
ടനൽകൃഷപി രപ്ര്കാത്സ്കാഹനത്പിലൂടെ 300 ടഹക്ടർ
ടനൽകൃഷപി യ്കാഥ്കാർത്യമ്കാകപി. കുടുുംബശ്രീ പ്ര
സ്്കാനത്പിലൂടെ രദശീയ ഗ്്കാമീെ ടത്കാഴപിലുറപ്പു
്ദ്ധതപി സ്കാധ്യതകൾ പ്രരയ്കാജനടപ്ടുത്പി 68
ഏകറപിൽ ്ച്ചകറപികൃഷപിയപിറകപി വപിഷ�ഹപിത
ഭക്ഷെും ഉറപ്പുവരുത്്കാൻ സ്കാധപിച്ചു. കുടുുംബശ്രീ
യുടെ രനതൃത്ത്പിലുള്ള വപി്െന രകന്ദ്രത്പിൽ
മപിതമ്കായ നപി�കപിൽ ഗുെരമന്യുള്ള ്ച്ചകറപി
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ഇരപ്്കാൾ െഭ്യമ്കാെന്.
ക്കാെ്കാവസ്്കാ വ്യതപിയ്കാനും പ്രതപിസന്ധപി
തീർത് വയന്കാെപിടറെ സമ്പദന്ഘെനയപിൽ ക്ഷീ�
രമഖെയ്കാെന് ജനതയുടെ ഏക ആശ്രയും. ഈ
രമഖെ സമ്പന്മ്കാക്കാൻ ്്കാെപിനന് സബന്സപിഡപി
നൽകപിടക്കാണ്ന് ക്ഷീ�സമൃദ്ധപിയുടെ നല്ല ന്കാളുകൾ
യ്കാഥ്കാർത്യമ്കാകപി ക്ഷീ�കർഷകർകന് ആശ്്കാ
സരമകപി.
ടത്കാഴപിലുറപ്ന് ്ദ്ധതപിയപിലൂടെ 610 കു�ങ്ങൾ
നപിർമ്മപിച്ചന് ഫപിഷറീസന് വകുപ്പിടറെ സഹക�െ
രത്്കാടെ മത്സ്യകൃഷപി രപ്ര്കാത്സ്കാഹപിപ്പിച്ചന് മത്സ്യ
സമൃദ്ധപിയപിലൂടെ ടത്കാഴപിലുും വരുമ്കാനവും ഉറപ്പി
ക്കാൻ കഴപിഞ്ഞപിട്ടുണ്ന്. അങ്ങടന മീനങ്ങ്കാെപിയപിൽ
ക്കാർഷപിക രമഖെ സമ്പന്മ്കാകുകയ്കാെന്.

െളയിട്ട കേേളിൽ െിേസേക്കുതിപ്ി
വറെ േവയ്യൊപ്ച് ചൊർത്ി WISDOM
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(Women Integrated Sustainable
Development of Meenangadi)
നമ്മുടെ ന്കാെപിടറെ ജനസുംഖ്യയുടെ ്കുതപി
യപിെധപികും വരുന് സ്തീകളുടെ സ്കാമ്പത്പിക-സ്കാമൂ
ഹപിക-സ്കാുംസന്ക്കാ�പിക-ആര�്കാഗ്യ പുര�്കാഗതപി
ഉറപ്പുവരുത്പിയ്കാൽ മ്കാത്രരമ വപികസനത്പിടറെ
സന്തുെപിത്കാവസ് നപിെനപിർത്്കാൻ കഴപിയൂ എന്
തപി�പിച്ചറപിവപിൽ നപിന്ന് രൂ്ുംടക്കാണ്ത്കാെന്
WISDOM. ഈ ്ദ്ധതപിയപിലൂടെ സ്തീകളുടെ
ഡ്കാറ്്കാ ബ്കാങ്ന് രൂ്ീക�പിച്ചന്, വപികസന രമഖെകൾ
കടണ്ത്പി, ക്കാർഷപിക, വപിദ്യ്കാഭ്യ്കാസ, സ്കാമ്പ
ത്പിക പുര�്കാഗതപി ഉറപ്പുവരുത്പി ്പിരന്്കാക്കാവ
സ്യ്കന് ്�പിഹ്കാ�ും കടണ്ത്്കാനുള്ള പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ കുടുുംബശ്രീ മപിഷൻ, എും.ജപി.എൻ.ആർ.ഇ.
ജപി.എ, വപിവപിധ ഏജൻസപികൾ, ത്രപിതെ ്ഞ്്കാ
യത്തുകൾ എന്പിവയുടെ സഹക�െരത്്കാടെ
യ്കാഥ്കാർത്യമ്കാകുകയ്കാെന്.
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ജനകമത്രപി ര്്കാെീസപിടറെയുും സുംസ്്കാന
ര്്കാെീസന് ഡപിപ്്കാർട്ടന്ടമറെപിടറെയുും സഹക�െ
രത്്കാടെ സ്യും പ്രതപിര�്കാധ രസന (Meenangadi
Self Defence Team – MSDT) രൂ്ീക�പിച്ചന്
ശ്കാസ്തീയ ്�പിശീെനും നൽകപി ജനകീയ സ്യും
പ്രതപിര�്കാധ ്�പി്്കാെപി നെപ്പിെ്കാകപി വരുന്നു.
വപികസനും എന്തന് മുഴുവൻ ജനതടയയുും
ഉൾടക്കാള്ള്കാൻ കഴപിയുന് വപിധത്പിൽ ഉൾരച്ചർ
കൽ വപികസനും സ്കാധ്യമ്കാകപിടക്കാണ്ന് വനപിത
കൾകന് സമഗ്മ്കായ വപികസന ്ദ്ധതപി ആവപി
ഷന് ക�പിക്കുകയ്കാെന് . സ്കാമ്പത്പിക ഉന്മനും
െക്ഷ്യുംടവച്ചന് വപിവപിധത�ത്പിലുള്ള സും�ുംഭകത്
്�പിശീെനങ്ങളുും രബ്കാധവൽക�െ ക്യ്കാമ്പയപി
നുകളുും നെത്പി ടത�ടഞ്ഞടുകടപ്ട്ട സ്തീകട�
ഉൾടപ്ടുത്പി എറെർപ്രപിരെറപിയൽ ടഡവെപ്ന്ടമ
റെന് & രപ്ര്കാജക്ടന് മ്കാരനജന്ടമറെന് (EDPM)എന്
്ദ്ധതപിയപിലൂടെ സൂക്ഷ്മ സും�ുംഭങ്ങളുടെ സ്കാധ്യത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
കൗമ്കാ�പ്ര്കായക്കാ�്കായ കുട്ടപികൾ, വപിധവകൾ,
വരയ്കാജനങ്ങൾ തുെങ്ങപി വനപിത്കാ രമഖെടയ ഒരു
കുെകീഴപിൽ കരുതരെ്കാടെ അെപിനപി�ത്പി
'ന്കാട്ടപിടെ്കാരു ട്ണ്ണപിെും' യ്കാഥ്കാർത്യമ്കാവക
യ്കാെന് വപിസന്ഡും ്ദ്ധതപിയപിലൂടെ.

ആറഗൊളതൊപേത്ിേച് ജേേീയ ബദൽ

ക്കാെ്കാവസ്്കാ വ്യതപിയ്കാനവും ആരഗ്കാ�ത്കാ
്നവും ആശങ്കൾ ഉയർത്തുരമ്പ്കാൾ, നമ്മുടെ
മണ്ും വപിണ്ും സും�ക്ഷപിക്കാൻ ഹ�പിതകവചും
ഭൂമപിക്കുതെൽ ്ദ്ധതപിയപിലൂടെ ഫെവൃക്ഷ
നഴന്സറപി, ഔഷധരത്്കാട്ടങ്ങൾ, വഴപിരയ്കാ� പൂമ�ും,
പുഴരയ്കാ� വനവതന്ക�െും, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന
കൃഷപി തുെങ്ങപി പ്രകൃതപി സൗഹൃദ ്ദ്ധതപിക�പിലൂടെ
സുസ്പി� വപികസനും സ്കാധ്യമ്കാകപി കൃഷപിയുും
്�പിസ്പിതപിയുും സും�ക്ഷപിച്ചന് ഇന്ത്യയപിടെ
ആദ്യടത് ക്കാർബൺ നയൂരേൽ ്ഞ്്കായത്്കായപി
മ്കാറുകയ്കാെന് മീനങ്ങ്കാെപി.

പുണ്െേയം പദ്ധതി

്ഞ്്കായത്പിടെ ചൂതു്്കാറ എന് സ്െത്ന്
�ണ്ന് കുന്നുകളുടെ ത്കാഴന്വ്കാ�ത്്കായപി ഏകരദശും
37 ഏകർ സ്െത്ന് സ്പിതപിടചയ്ന് ച�പിത്ര
പ്രസപിദ്ധമ്കായ മ്കാനപിക്കാവന് രക്ഷത്രും വക ഭൂമപിയപിൽ
10 വർഷും ടക്കാണ്ന് ഒരു പുെ്യവനും തീർക്കാൻ
ജനപ്രതപിനപിധപികളുും ഉരദ്യ്കാഗസ്രുും പ്രരദശവ്കാ
സപികളുും ഒറ്ടകട്ട്കായപി മുരമ്പ്കാട്ടുവ�പികയ്കായപിരുന്നു.
2013-14 മുതൽ ആ�ുംഭപിച്ച പുെ്യവനും ്ദ്ധതപി
ക്കായപി ടത്കാഴപിലുറപ്ന് ്ദ്ധതപിയപിൽ ഇതുവട�
16.50 െക്ഷും രൂ് ടചെവഴപിക്കുകയുും 7466
ടത്കാഴപിൽ ദപിനങ്ങൾ നൽകുകയുും ടചയ്തപിട്ടുണ്ന്.
ഇതുവട� 22800 കതക�്കാെന് ഇവപിടെ നട്ടു്പി

െപിപ്പിച്ചതന്. കൂെ്കാടത എല്ല്കാ വർഷവും കതകൾ
സ ും � ക്ഷ പി ക്കു ക യു ും ട ച യ് ന്നു ണ്ന് . ഈ
കതകട�ല്ല്കാും വ�ർന്ന് ്ന്തെപിച്ചന് വ�ട� മരന്കാ
ഹ�മ്കായ ക്കാ�യ്കാെന് ഇരപ്്കാൾ.

�ീ ബൊങ്ിയംഗച്

മനുഷ്യടറെ വപിവപിധ പ്രവർത്നങ്ങ�പിലൂടെ
പു റ ന്ത ള്ള ട പ് ടു ന് ക ്കാ ർ ബ െ പി ട ന
വൃക്ഷങ്ങ�പിരെക്കുും മണ്ണപിരെക്കുും സ്്കാുംശീക�പിച്ചന്
അന്ത�ീക്ഷത്പിടെ ക്കാർബെപിടറെ അ�വന് നപിയ
ന്തപിരകണ്തുണ്ന്. ചപിെയപിനും വൃക്ഷങ്ങൾ വ�ട�
ക്കാ�്യക്ഷമമ്കായപി ഈ കർമ്മും നപിറരവറ്റുന്നുണ്ന്.
വീടുക�പിലുും ട്്കാതുസ്െങ്ങ�പിലുടമ്കാടക
്�മ്കാവധപി വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടു വ�ർത്തുക വഴപി
ക്കാർബൺ തുെപിത ്ദവപി കകവ�പിക്കാന്കാകുും.
അത്�ടമ്കാരു ്ദ്ധതപിയ്കാെന് ക്കാർബൺ നയൂരേൽ
്ദ്ധതപിയുടെ ഭ്കാഗമ്കായപി നെപ്പിെ്കാക്കുന് രേീ
ബ്കാങ്പിുംഗന്. ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടറെ ്�പിധപിയപിൽ
വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവ�ർത്്കാൻ ത്കാൽപ്�്യമുള്ളവട�
കടണ്ത്പി അവർ നടുന് വൃക്ഷങ്ങളുടെ രമൽ
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് ്ങ്്കാ�പിത് ഉെമസ്്കാവക്കാശും
സ്്കാ്പിച്ചുടക്കാണ്ന് ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിടറെ രനതൃ
ത്ത്പിൽ സഹക�െ ബ്കാങ്ന് മുഖ്കാന്ത�ും ഗുെ
രഭ്കാക്്കാവപിനന് വ്കാർഷപിക ഗഡുക�്കായപി ്െും
െഭ്യമ്കാക്കുക എന്ത്കാെന് ഈ ്ദ്ധതപിടക്കാണ്ന്
ഉരദേശപിക്കുന്തന്.

േീരുറെ സയംരക്ഷണത്ിലൂവെ
ജെസുരക്ഷയിറെക്കച്

വ�ൾച്ചയ്കന് ്�പിഹ്കാ�മ്കായപി നപിെവപിലുള്ള
കുെപിടവള്ള രരേ്കാതസ്സുകൾ സും�ക്ഷപിച്ചുടക്കാണ്ന്
കുെപിടവള്ള ്ദ്ധതപികൾ ക്കാ�്യക്ഷമമ്കാകപി, രക��
ജെഅരത്കാറപിറ്പിയുമ്കായപി സഹക�പിച്ചന് മുഴുവന്കാളു
കൾക്കുും കുെപിടവള്ള െഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്്കാൻ
്ദ്ധതപി വപിഭ്കാവനും ടചയ്ന്നു. അരത്കാടെ്കാപ്ും
ജെദൗർെഭ്യും രന�പിടുന് ഈ ക്കാെഘട്ടത്പിൽ
െഭ്യമ്കായ ജെടത് ടമച്ചടപ്ട്ട �ീതപിയപിൽ ഉ്രയ്കാ
ഗടപ്ടുത്പി ജെസും�ക്ഷെും ഉറപ്പുവരുത്്കാൻ
വ്കാട്ടർ മ്കാരനജന്ടമറെന് ്�പി്്കാെപി ആവപിഷന്ക�പിക്കു
ന്ത്കാെന്. ഈ ്�പി്്കാെപിയപിലൂടെ വീടുക�പിൽ
ഒരു തുള്ളപി ടവള്ളുംര്്കാലുും നഷ്ടപ്ടുന്പിടല്ലന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്്കാും.

�ീേങ്ങൊെി �ൊതൃേ െ്ൊപിപ്ിക്കുന്നു
ധേ�ന്തിയവെ ബജ്ച് പ്രസയംഗത്ിൽേിനെച്

ജപില്ലയപിടെ ക്കാർബൺ ബഹപിർഗമനും ്�മ്കാവധപി കുറ
യ്ക്കുന്തപിനുും അവരശഷപിക്കുന് ക്കാർബൺ വ്കാതകങ്ങൾ
വെപിടച്ചടുക്കുന്തപിനുും ആവശ്യമ്കായത്ര മ�ങ്ങൾ നടു
ന്തപിനുും ഒരു ്ദ്ധതപി ആവപിഷ്ക�പിക്കുും. ഇതപിനുള്ള
�ീതപിസമ്പദ്കായും മീനങ്ങ്കാെപി ്ഞ്്കായത്പിൽ ആവപി
ഷ്ക�പിച്ചപിട്ടുണ്ന്. മ�ങ്ങൾ നടുന്തപിനന് ജപിരയ്കാെ്കാഗന് നൽകു
ന്തെകമുള്ള രഡ്കാകയുടമരറെഷനുകൾ കൃത്യമ്കായപി
നെത്പി അന്തർരദശീയ മ്കാർകറ്പിൽ ക്കാർബൺ ടക്ഡപിറ്ന്
രനടുന്തപിനുള്ള സുംവപിധ്കാനടമ്കാരുക്കുും. മ�ും ഒന്പിനന് 50 രൂ് വർഷും രത്കാറുും
ബ്കാങ്ന് വ്കായ്പയ്കായപി െഭപിക്കുും. മ�ും ടവട്ടുരമ്പ്കാൾ വ്കായ്പ തപി�പിച്ചെച്ച്കാൽ മതപിയ്കാകുും.
ഇതപിനുള്ള ഗ്യ്കാ�ണ്പി ബ്കാങ്കുകൾകന് സർക്കാർ നൽകുും.
യ്കായപിരുന്നു കജവകവവപിധ്യ മ്കാരനജന്ടമറെന്
കമ്മപിറ്പിയപിലൂടെ. ഇതുവഴപി ക്കാവകളുടെ
സും�ക്ഷെും ഉറപ്പുവരുത്പി.

കജെകെെിധ് സയംരക്ഷണ
സ�ിതി അയംഗീേൊര േിറെിൽ

ആവ്കാസ വ്യവസ്യുടെയുും കജവ കവവപി
ധ്യത്പിടറെയുും ക്കാവെ്കാ�്കായപി മ്കാതൃക്കാ പ്രവർ
ത്നും നെത്തുന് ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് ബപി.എും.സപി
കന് രദശീയതെത്പിൽ പ്രരത്യക അുംഗീക്കാ�വും
സുംസ്്കാനതെത്പിൽ മപികച്ച കജവകവവപിധ്യ
സമപിതപിക്കുള്ള അുംഗീക്കാ�വും രനെപിടയടുക്കാൻ
കഴപിഞ്ഞതന് ജനകീയ കൂട്ട്കാമെരയ്കാടെയുള്ള പ്രകൃതപി
സൗഹൃദ സും�ക്ഷെ ്ദ്ധതപികൾ നെപ്പിെ്കാകപി
യതപിലൂടെയ്കാെന്.

പരിപചാ ിയി ഫ
വ
ി
ി
ഫവ
പചാ
ഫ
ിഫ ത്
വ ത്ചാ

േൊവുേൾ േൊെിവറെ ശ്വൊസറേൊശയം

ഭൂമപിക്കുരമലുള്ള മനുഷ്യസമ്മർദേും നമ്മുടെ
കജവകവവപിധ്യങ്ങൾകന് കനത് പ്രഹ�രമൽ
പ്പിച്ചരപ്്കാൾ, വറ്പികപിെക്കുന് പുഴകളുും ടവട്ടപിനപി
�ത്ടപ്ട്ട കുന്നുകളുും ദുഃഖക്കാഴ്ചക�്കാകുരമ്പ്കാൾ
പ്രകൃതപിയുടെ ത്കാ�ും വീടണ്ടുക്കാൻ ശ്രമപിക്കുക
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സൊന്്വേത്ിവറെ സച്റേഹസ്പർശ�ൊയച്
ആറരൊഗ്റ�ഖെ
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നവരക�� സൃഷ്പി െക്ഷ്യമപിടുന് നവരക��
ത്പിന്കായപി ജനകീയ്കാസൂത്രെും എന് വപികസന
നയത്പിൽ സ്കാമൂഹ്യ-ആര�്കാഗ്യ ്�പി്്കാെന
രമഖെയ്കന് മുന്തപിയ ്�പിഗെനയ്കാണുള്ളതന് .
ആർദ്രും മപിഷനുമ്കായപി സുംരയ്കാജപിപ്പിച്ചന് ജനകീയ
ആര�്കാഗ്യ ദൗത്യും സ്കാധ്യമ്കാക്കാന്കാെന് ഗ്്കാമ്
ഞ്്കായത്ന് െക്ഷ്യമപിടുന്തന്.
സ്കാന്ത്ന ശുശ്രൂഷ ക്കാ�്യക്ഷമമ്കാക്കാൻ,
സഹ്കായും ആവശ്യമുള്ള ര�്കാഗപികട� കടണ്ത്പി
ശ�പിയ്കായ ചപികപിത്സയ്കന് മ്കാർഗ്ഗനപിർരദേശും നൽക്കാൻ,
കപിെപ്പിെ്കായ ര�്കാഗപികൾക്കുും മ്കാറ്കാര�്കാഗപികൾക്കുും
ഗൃഹ്�പിച�െും നൽക്കാൻ, സ്കാമൂഹപികവും സ്കാമ്പ
ത്പികവമ്കായ ്പിരന്്കാക്കാവസ്യപിൽ കഴപിയുന്
ര�്കാഗപികൾ ഉൾടപ്ടെയുള്ളവർകന് മരുന്നുും
ശുശ്രൂഷയുും നൽക്കാൻ സ്കാമൂഹ്യ ആര�്കാഗ്യ രകന്ദ്ര
ടത് പ്ര്കാപ്മ്കാകപി ക്കാരുെ്യത്പിടറെ കകത്്കാ
ങ്ങ്കായപി ട്യപിൻ & ്്കാെപിരയറ്ീവന് പ്രവർത്നും
ജനകീയമ്കാവകയ്കാെന്.
ര�്കാഗകപിെകയപിൽ ത�യ്കടപ്ടുന് മനുഷ്യ്കാ
യുസ്സുക�പിരെകന് മ്കാനസപിക കശഥപിെ്യത്പിടറെ
മഹ്കാദു�പിതങ്ങ�പിരെകന് ഒറ്ടപ്െെപിടറെ മ�െതു
െ്യതയപിരെകന് കനപിവപിടറെ ക�ങ്ങൾ എത്പിച്ചന്
ചപികപിത്സ, സ്കാന്ത്നും എന് ജീവമന്തവമ്കായപി
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ട്യപിൻ & ്്കാെപിരയറ്ീവന് ക്ലപിനപികന് പ്രവർത്നും
ജനകീയ കൂട്ട്കാമെയപിലൂടെ ക്കാ�്യക്ഷമമ്കാക്കുും.
മ്കാത്കാവപിടറെ ഗർഭക്കാെ ്�പിച�െും മുതൽ
ആര�്കാഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞപിടറെ ജനനും ഉറപ്പുവരുത്പി
കുട്ടപിക�പിടെ ജനപിതക-്ഠന-ട്രുമ്കാറ്- കവക
െ്യങ്ങൾ കടണ്ത്പി ്�പിഹ�പിക്കാൻ, ഉത്മ
വ്യക്പിത്ങ്ങ�്കാകപി മ്കാറ്്കാൻ കചൽഡന് ടഹൽത്ന്
ഇുംപ്രൂവന്ടമറെന് മപിഷൻ (CHIM) എന് ്ദ്ധതപി
നെപ്പിെ്കാകപിവരുന്നു. ഗർഭപിെപിക�്കായ സ്തീകളുടെ
ശ്കാസ്തീയ ്�പി്്കാെന ്�പി്്കാെപിയ്കായപി (MHIM)
എന് പുതപിയ ്ദ്ധതപികന് തുെകും കുറപിച്ചുകഴപിഞ്ഞു.

ഊരുേൾക്കുത്െ�ൊയി - റഗൊത്ര
സയംറയൊജേ െിേസേ പദ്ധതിTIDES)

്്കാർശ്വൽക�പികടപ്ടുന് ്ട്ടപികവർഗ്ഗ
വപിഭ്കാഗത്പിടറെ ഉന്മനത്പിന്കായപി രഗ്കാത്ര
സുംസന്കൃതപിയുും ജീവപിതത്നപിമയുും നപിെനപിർത്പി
ഭക്ഷ്യസു�ക്ഷയുും വരുമ്കാന വർദ്ധനവും ഉറപ്പുവ
രുത്പി കെ്കാ - ക്കായപിക - സ്കാുംസന്ക്കാ�പിക വപിദ്യ്കാഭ്യ്കാസ മപികവപിന്കായപി തയ്യ്കാറ്കാകപിയ രഗ്കാത്ര
സുംരയ്കാജന വപികസന ്ദ്ധതപി (TIDES) ഈ
രമഖെയപിൽ പുത്ൻ ഉെർരവേകപി. ഇതപിടറെ
ഭ്കാഗമ്കായപി 'സ്കാന്ത്ന സൗഹൃദ' എന് ര്�പിൽ
സരന്ത്കാഷമുള്ള കുടുുംബും സരന്ത്കാഷമുള്ള ജീവപിതും
എന് ആശയവമ്കായപി െഹ�പി വസ്തുകളുടെ
വർദ്ധപിത ഉ്രയ്കാഗവും ആസക്പിയുും കുടുുംബ
കശഥപിെ്യങ്ങളുും മ്കാനസപിക സുംഘർഷങ്ങളുും
അ�്കാജകത്വും ഉന്മൂെനും ടചയ്തന് സന്തുഷ്
ജീവപിതും സ്കാധ്യമ്കാക്കാൻ നെപ്പിെ്കാകപിയ നൂതന
്ദ്ധതപി രദശീയതെത്പിൽ അുംഗീക്കാ�ത്പി
നർഹത രനെപി.

സ�ഗ് �ൊെിേ് പരിപൊെേ പരിപൊെി

കുെപിടവള്ളും, ഭക്ഷെും, വ്കായു, മണ്ണന് എല്ല്കാും
മെപിനമ്കായപിടക്കാണ്പി�പിക്കുരമ്പ്കാൾ മ്കാെപിന്യ
സുംസന്ക�െും ജീവപിത�ീതപിയുടെ ഭ്കാഗമ്കാക്കാൻ,
സമഗ് മ്കാെപിന്യ ്�പി്്കാെന ്�പി്്കാെപിയപിലൂടെ
കജവമ്കാെപിന്യ സുംസന്ക�െത്പിടറെ ്ദ്ധതപി
നെപ്പിെ്കാകപി. തുമ്പൂർമുഴപി കരമ്പ്കാസ്റന് സുംവപിധ്കാ
നത്പിലൂടെ കജവമ്കാെപിന്യങ്ങൾ സുംസന്ക�പിച്ചന്
കരമ്പ്കാസ്റന് വ�ും കൃഷപികന് ഉ്യുക്മ്കാക്കുക
യ്കാെന്. ്്കാസ്റപികന് ടരെഡെപിുംഗന് യൂെപിറ്പിലൂടെ
ഹ�പിതകർമ്മരസന രശഖ�പിച്ച ്്കാസ്റപികന്
ട്്കാെപിച്ചന് െ്കാറപിുംഗന് പ്രവൃത്പികന് ഉ്രയ്കാഗപിച്ചുവ
രുന്നു. ഉറവപിെ മ്കാെപിന്യസുംസന്ക�െത്പിന്കായപി
ക്പ്ന് കരമ്പ്കാസ്റന്, മൺ്്കാത്ര കരമ്പ്കാസ്റന്, നരെപ്ന്
കരമ്പ്കാസ്റന് എന്പിവയപിലൂടെ വപിരകന്ദ്രീകൃത മ്കാെപി
ന്യസുംസന്ക�െും യ്കാഥ്കാർത്യമ്കാകപി.

�ിേെിവറെ റേ�ങ്ങളൊകുനെ
വപൊതുെിദ്ൊെയങ്ങൾ

്ള്ളപിക്കൂെങ്ങട� ്റുദീസയ്കാക്കാൻ, ്ഠനും
ആഹ്്കാദക�മ്കാക്കാൻ, നന്യുള്ള സമൂഹമ്കായപി
മ്കാറ്കാൻ, ട്്കാതുവപിദ്യ്കാെയങ്ങൾ, സർഗ്ഗ്കാത്മക
മ്കാരകണ്തുണ്ന്. നമ്മുടെ വപിദ്യ്കാെയങ്ങൾ
മപികവപിടറെ രകന്ദ്രങ്ങ�്കായപി മ്കാറ്കാൻ ഗ്്കാമ്ഞ്്കാ
യത്ന് ഇച്കാശക്പിരയ്കാടെ മുരന്റുകയ്കാെന്.
സന് കൂൾപ്ര്കായമ്കായ മുഴുവൻ കുട്ടപികട�യുും
ട്്കാതുവപിദ്യ്കാെയങ്ങ�പിരെകന് ആകർഷപിക്കാനുും,
അെപിസ്്കാന സൗക�്യ വപിപുെീക�െത്പിലൂടെ
നല്ല സന്കൂൾ അന്ത�ീക്ഷവും ്ഠന്കാനുഭവങ്ങളുും
ഉറപ്പുവരുത്്കാനുും കെ്കാ-ക്കായപിക രമഖെ ്�പി
ര്്കാഷപിപ്പിക്കാനുും നൂതന ്ദ്ധതപിക�്കാെന്
തയ്യ്കാറ്കാക്കുന്തന്. AIM എന് വപിദ്യ്കാഭ്യ്കാസ
്ദ്ധതപിയപിലൂടെ വപിദ്യ്കാഭ്യ്കാസ രമഖെടയ സമഗ്
മ്കാകപി. ബരയ്കാ കഡരവഴന്സപിറ്പി മ്കാരനജന്ടമറെന്
കമ്മപിറ്പിയുടെ രനതൃത്ത്പിൽ മുഴുവൻ വപിദ്യ്കാെ
യങ്ങ�പിലുും കജവകവവപിധ്യ ്്കാർകന് യ്കാഥ്കാർ
ത്യമ്കാകപി, പ്രകൃതപിസൗഹൃദത്പിടറെ ബ്കാെ്്കാ
ഠങ്ങൾ പുതുതെമുറയ്കന് ്കർന്ന് ടക്കാടുക്കുന്രത്കാ
ടെ്കാപ്ും വപിദ്യ്കാെയങ്ങ�പിൽ മ്കാെപിന്യ്�പി്്കാെന
ത്പിടറെ നൂതന �ീതപികൾ കുട്ടപികൾകന് ്�പിച
യടപ്ടുത്പി ടച്കാട്ടയപിടെ ശീെും ചുെെവട� എന്
ന്കാട്ടുടച്കാല്ലപിടന അർതവത്്കാകപി കുട്ടപിക�പിൽ
ശുചപിത് അവരബ്കാധും സൃഷ്പിക്കുകയുും ടചയ്ന്
ത്കാെന്. അങ്ങടന നമ്മുടെ വപിദ്യ്കാെയങ്ങൾ ഹ�പി
തവപിദ്യ്കാെയങ്ങ�്കായപി രൂ്്കാന്ത�ടപ്ടുകയ്കാെന്.
എല്ല്കാ കുട്ടപികട�യുും വപിദ്യ്കാെയത്പിടെത്പിക്കാൻ
TIME ്ദ്ധതപിയപിലൂടെ സമഗ്വും ശ്കാസ്തീയവ
മ്കായപി ്ദ്ധതപികൾ ആവപിഷന്ക�പിച്ചന് നെപ്പിെ്കാകപി
�്കാജ്യടത് തടന് ആദ്യടത് സീരറ്കാ ര�്കാപ്ന്
ഔട്ടന് ്ഞ്്കായത്്കായപി മ്കാറ്കാൻ ്ദ്ധതപി െക്ഷ്യ
മപിടുന്നു. സർഗ്ഗ്കാത്മകത ്�പിര്്കാഷപിപ്പിക്കുന്,
്്കാർശ്വതന്കൃത സമൂഹങ്ങൾകന് ഉെർരവേകുന്,
ക്കായപികരശഷപി വ�ർത്തുന്, അക്കാദമപികന് മപികവന്
സമന്യപിപ്പിക്കുന് ഗുെരമന്യുള്ള വപിദ്യ്കാഭ്യ്കാ
സടമന് െക്ഷ്യും സ്കാക്ഷ്കാതന്ക�പിക്കുും. പുതുത
െമുറയ്കന് ദപിശ്കാരബ്കാധരമക്കാൻ സൗഹൃദക്കൂട്ടും
ബ്കാെ്ഞ്്കായത്പിലൂടെ കുട്ടപികളുടെ സർഗ്ഗരശഷപി
വപിക്കാസത്പിനന് നൂതന്ദ്ധതപികൾ ആവപിഷന്ക
�പിച്ചന് നെപ്പിെ്കാകപിവ�പികയ്കാെന്.

െീും എന്പിവയപിൽ മീനങ്ങ്കാെപിയപിടെ ഫുെന്രബ്കാൾ
അക്കാദമപിയപിലൂടെ വ�ർന്നുവന് പ്രതപിഭകൾ
മ്കാറ്റു�യ്ക്കുകയ്കാെന്. ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് നെപ്പിെ്കാ
ക്കുന് ടചസന് അക്കാദമപിയപിലൂടെ ്�പിശീെനും
െഭപിച്ച കുട്ടപികൾ ഇന്ന് ഇറെർന്കാഷെൽ ഫപിഡ
രററ്പിുംഗപിൽ എത്പിനപിൽക്കുന്നു. കെ്കാ്ീഠും �ത്
്�പിശീെന രകന്ദ്രത്പിലൂടെ കുരുന്നുകുട്ടപികൾ
ഇന്ന് ശ്കാസ്തീയ �ത്ും അഭ്യസപിച്ചുവ�പികയ്കാെന്.

പുരസച്േൊര േിറെിൽ അഭി�ൊേപുരസ്സരയം

ജനകീയ കൂട്ട്കാമെരയ്കാടെ ജനങ്ങൾക്കുരവണ്പി
ജനങ്ങ�്കാൽ തയ്യ്കാറ്കാകപിയ ജനകീയ വപികസന
്ദ്ധതപികൾ യ്കാഥ്കാർത്യമ്കാകപി ന്കാട്ടുനന്യുടെ
വപിജയഗ്കാഥകൾ തീർത്ന് മീനങ്ങ്കാെപി ഗ്്കാമ്ഞ്്കാ
യത്ന് സുംസ്്കാനതെത്പിൽ മഹ്കാത്മ്കാഗ്കാന്ധപി
രദശീയ പു�സന് ക്കാ�ും, കജവകവവപിധ്യ
സും�ക്ഷെ സമപിതപിക്കുള്ള അവ്കാർഡന്, കജവ
കവവപിധ്യ സും�ക്ഷെത്പിനുള്ള രദശീയ
പു�സന് ക്കാ�ും, ജപില്ല്കാതെ ആര�്കാഗ്യ രക��
പു�സന്ക്കാ�ും തുെങ്ങപി അുംഗീക്കാ�ത്പിടറെ നപിറ
വപിെ്കാെന്.
1

രെഖപിക മീനങ്ങ്കാെപി
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന്
പ്രസപിഡറെ്കാെന് .
9496048316

ഫുെച്റബൊൾ അക്കൊദ�ി

അണ്ർ 12, അണ്ർ 10, അണ്ർ 14 വപിഭ്കാ
ഗങ്ങ�പിെ്കായപി കുട്ടപികൾകന് ഫുെന് രബ്കാൾ
്�പിശീെനും നൽകപി ഈ രമഖെയപിൽ പ്രതപിഭ
കട� സുംഭ്കാവന ടചയ്യ്കാൻ നമുകന് കഴപിഞ്ഞപിട്ടുണ്ന്.
റപിെയൻസന് ഫുെന് രബ്കാൾ അക്കാദമപി, രക��
ബ്്കാരസ്റഴന്സന് െീും, രക�� സരന്ത്കാഷന് രരേ്കാഫപി
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മി� 181
�രീക�ടെ �രക്ഷയുയം വഴികാട്ടിയുയം
* 181 േ്രിൽ �ീേളുവെ സുരക്ഷ ഉറപ്ൊക്കി
െേിതൊശിശുറക്ഷ� െകുപ്ച്

സ്തീ

2019 ജ വരി 1 വഫര
1912
ചാ
ചാ ത്
1 1
ത് വ ി
ത്
ി വ ി
ചാ
വ
ചാ
യി
ഫ
യ
ര ര ത്ി ചായി
112 െചാ
ി
ി ി ത്
40

കള്ടകതപി�്കായുള്ള അതപിക്മങ്ങള്ക്കുും
്ീഡനങ്ങള്ക്കുും എതപിട� കരുതെ്കാക്കാന
സുംസ്്കാന സര്ക്കാ�പിനന് കീഴപില് പ്രവര്ത്പിക്കുന്
മപിത്ര 181 വനപിത്കാ ടഹല്പ്ന് കെനപിനന് വമ്പപിച്ച
്പിന്തുെ. രക��ത്പിടെ ട്ണ്കുട്ടപികള്ക്കുും
സ്തീകള്ക്കുും ഏതന് സമയത്തുും ആശ്രയപിക്കാവന്
രെ്കാള് ഫ്രീ നമ്പ�്കായ 181 ല് വപി�പിച്ച്കാല് 24
മെപിക്കൂറുും ഇവര്കന് സൗജന്യ രസവനും െഭ്യ
മ്കാകുന് ്ദ്ധതപിയപിലൂടെ സഹ്കായും െഭപിച്ചവര്
നപി�വധപി ര്�്കാെന്.
�്കാജ്യടമമ്പ്കാടുും ഒര� നമ്പ�പില് സ്തീ സു�ക്ഷ്കാ
സ ഹ ്കാ യ ങ്ങ ള് ഏ ക ീ ക � പി ക്കു ന് ത പി ട റെ
ഭ്കാഗമ്കായ്കാെന് സുംസ്്കാനത്തുും ്ദ്ധതപി 2017 ല്
നെപ്പിെ്കാകപിയതന്. വനപിത്കാശപിശുരക്ഷമ വകുപ്പി
ടറെ കീഴപില് പ്രവര്ത്പിക്കുന് ട്്കാതുരമഖെ്കാ
സ്്കാ്നമ്കായ രക�� സുംസ്്കാന വനപിത്കാ
വപികസന രക്കാർപ്രറഷന്കാെന് മപിത്ര 181 ടറെ
ഏരക്കാ്നും സുംസ്്കാനത്ന് നപിര്വേഹപിക്കുന്തന്.
വപിദഗന്ധ ്�പിശീെനും രനെപിയ ടപ്ര്കാഫഷെൽ
രയ്കാഗ്യതയുള്ള വനപിതകട�യ്കാെന് ടഹൽപ്ന്
കെൻ നെത്തുന്തപിടറെ ചുമതെ ഏൽപ്പിച്ചപി�പി
ക്കുന്തന്. ടെര�്കാ്്കാര്കന് രകന്ദ്രമ്കായപി പ്രവര്ത്പി
ക്കുന് ടഹല്പന് കെനപില് 14 ജീവനക്കാര് മൂന്ന്
ഷപി�ക�പിെ്കായപി 24 മെപിക്കൂറുും സ്തീകളുടെ
്�്കാതപികളുും മറ്്കാവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള രക്കാളുകളുും
സ്ീക�പിക്കുന്നു. ഇതപിന്കായപി ഒരു മ്കാരനജര്, 3
സൂപ്ര്കവസര്മ്കാര്, 3 സീനപിയർ രക്കാള് സരപ്്കാ
ര്ട്ടീവന് ഏജറെന്, 6 ക്കാള് സരപ്്കാര്ട്ടീവന് ഏജറെന്, 1
ഐെപി അഡ്പിനപിസന്രരേറ്ര് ഉള്ടപ്ടെയുള്ളവ�്കാെന്
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രക്കാള് ടസറെറപില് ഉള്ളതന്. സ്ീക�പിക്കുന്
്�്കാതപികള് ഉെന തടന് ബന്ധടപ്ട്ടന് വകുപ്പുക
ള്കന് കകമ്കാറപി ഉെനെപി നെ്െപി സ്ീക�പിക്കു
വ്കാനുും ഇതു വഴപി കഴപിയുന്നു.
ശ�്കാശ�പി മുന്നൂരറ്കാ�ും രക്കാളുകൾ ദപിനും പ്രതപി
െഭപിക്കുന്നുണ്ന്. നപിെവപില് 2019 ജനുവ�പി 15വട�
191284 രക്കാളുക�്കാെന് 181 രെകന് വന്പിട്ടുള്ളതന്.
അതപില് വനപിതകള്ക്കുള്ള സര്ക്കാര് രസവന
വമ്കായപി ബന്ധടപ്ട്ട സുംശയദൂ�ീക�െത്പി
ന്കായപി 11275 രഫ്കാണുകള് ഇതപിനകും െഭപിച്ചപി
ട്ടുണ്ന്. ഇതന് കൂെ്കാടത ഗ്കാര്ഹപിക ്ീഡനും, കുട്ടപി
കള്കന് രനട�യുള്ള ്ീഡനും, സ്തീകട�
ക്കാെ്കാത്കാകൽ, സ്തീകള്കന് രനട�യുള്ള
അതപിക്മും, ആമ്പുെനസന് സഹ്കായും ഉള്ടപ്
ടെയുള്ളവയ്ക്കായപി 8917 രക്കാളുകളുും, നപിയമ
സഹ്കായും, ടമഡപികല് കൗണ്സപിെപിുംഗന് എന്ീ
ആവശ്യങ്ങൾക്കായപി 24624 രക്കാളുകളുും െഭപി
ച്ചപിട്ടുണ്ന്.
അെപിയന്ത� ഘട്ടങ്ങ�പിലുും അല്ല്കാത്രപ്്കാഴുും
181 എന് രെ്കാള് ഫ്രീ നമ്പ�പിലൂടെ ട്ണ്കുട്ടപി
കള്ക്കുും സ്തീകള്ക്കുും വപിവ�ങ്ങളുും രസവനങ്ങ
ളുും െഭ്യമ്കാക്കുകയുും ടചയ്ന്നുണ്ന്. അടുത്തു��
ട്്കാെീസന് രസ്റഷന, പ്രധ്കാന ആശു്ത്രപികള്,
ആമ്പുെനസന് സര് വേീസുകള്, എന്പിവയുടെ
രസവനും ഏറ്വും രവഗത്പില് ഉറപ്്കായുും െഭപി
ക്കുന് വപിധത്പിെ്കാെന് സജ്ജീക�െും.
യ്കാത്രകപിെയപില് ശെ്യടപ്ടുത്ല്, ്�സ്യ
മദ്യ്്കാനും, അ�ീെും സുംഭ്കാഷെും തുെങ്ങപിയവ
്�്കാതപികളുും മപിത്രയപില് െഭപിക്കുന്നു.
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തൃ

ഡകഡ�രിപുഴ സയംരക്ഷണയം:
സരഡവ നെപെികള് ആരയംഭിച്ചു

ശ്ശൂർ ജപില്ല്കാഭ�െകൂെത്പിടറെ രനതൃത്ത്പിൽ
രകരച്ച�പി പുഴ സും�ക്ഷെത്പിടറെ ആദ്യ്
െപിയ്കായപി പുഴ സർരവ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു തുെ
കമ്കായപി. പുഴ കെന്നുര്്കാകുന് ജപില്ലയപിടെ 11
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്കളുടെയുും നഗ�സഭയുടെയുും
ന്കാലു രബ്്കാകന് ്ഞ്്കായത്തുകളുടെയുും രനതൃത്
ത്പിൽ ജപില്ല സർരവ െീമ്കാെന് പുഴ ആ�ുംഭപിക്കുന്
ടതക്കുക� ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്പിൽ നപിന്ന് സർരവ
ആ�ുംഭപിച്ചതന്. വപിരുപ്്കാകയപിൽ രഡ്കാ.്പി.
ടക.ബപിജു എും.്പി ഉദന്ഘ്കാെനും ടചയ്തു. ടതക്കുുംക�
ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് പ്രസപിഡറെന് എും.ടക. ശ്രീജ
അദ്ധ്യക്ഷയ്കായപിരുന്നു. വെക്കാരഞ്�പി നഗ�സഭ
കവസന് ടചയർമ്കാൻ എും.ആർ. അനൂ്ന് കപിരഷ്കാർ,
വെക്കാരഞ്�പി രബ്്കാകന് ്ഞ്്കായത്ന് വപിദ്യ്കാഭ്യ്കാസ
സ്റ്കാൻഡപിുംഗന് കമ്മപിറ്പി ടചയർമ്കാൻ എ.ടക. സുര�
ന്ദ്രൻ, ജപില്ല്കാ സർരവ സൂപ്രണ്ന് സപി.ആർ. രശ്കാഭന,
കപിെ രക്കാർഡപിരനറ്ർ എും. ര�ണുകുമ്കാർ എന്പിവർ
സുംസ്കാ�പിച്ചു. ഗ്്കാമ്ഞ്്കായത്ന് കവസന് പ്രസപി
ഡൻറന് സപി.്പി. സുനപിൽ കുമ്കാർ സ്്കാഗതവും
വപികസന സ്റ്കാൻഡപിുംഗന് കമ്മപിറ്പി ടചയർര്
ഴന്സൺ പു�െത നന്പിയുും ്റഞ്ഞു. ജപില്ല്കാ സർരവ
സൂപ്രണ്പിടറെയുും ടഹഡന് സർരവയർ എസന് .
നസീറപിടറെയുും രനതൃത്ത്പിൽ ്ത്തു സർരവ
യർമ്കാരുും, രദശമുംഗെും, എരുമടപ്ട്ടപി, എങ്ക്കാെന്
ഐ.െപി.ഐക�പിടെ ്�പിശീെനും സപിദ്ധപിച്ച 68
വപിദ്യ്കാർതപികളുമെങ്ങുന് സുംഘമ്കാെന് പുഴയുടെ
അതപിർത്പികൾ അ�ന്നു തപിട്ടടപ്ടുത്പി സർരവ
ക� സ്്കാ്പിച്ചതന്. രഡ്കാ.്പി.ടക. ബപിജു എും.്പി
മുൻകക എടുത്്കാെന് 70 കപിരെ്കാമീറ്ർ വരുന്

രകരച്ച�പിപുഴ പുനരുജ്ജീ
വനത്പിനുള്ള ്ദ്ധതപി
തയ്യ്കാറ്കാകപിയതന്. തുെർന്നു
ള്ള
സ ർ ര വ
പ്രവർത്നങ്ങ�പിൽ തൃശ്ശൂർ
മഹ്കാ�്കാജ്കാസന് ര്്കാ�പിടെ
കന്നപികന്, രചെക� ഗവ.
ര്്കാ�പിടെകന്നപികന്, വപിദ്യ
എ ഞ് പി ന പി യ റ പി ും ഗന്
രക്കാര�ജന് എന്പിവപിെങ്ങ
�പിടെ ്�പിശീെനും െഭപിച്ച 300 വപിദ്യ്കാർതപികൾ
്ടങ്ടുക്കുും.
സർരവക്കു ടത�ടഞ്ഞടുകടപ്ട്ട വപിദ്യ്കാർതപി
കളുടെ ആദ്യബ്കാച്ചപിടറെ ്�പിശീെനും കപിെയപിൽ
രന�ടത് പൂർത്പിയ്കായപിരുന്നു. സർരവ െീമപിടറെ
സ്കാരങ്തപിക സഹ്കായരത്്കാടെ 500 വപിദ്യ്കാർതപി
ക�്കാെന് സർരവയപിൽ ്ടങ്ടുക്കുന്തന്. വപിദ്യർ
തപികളുടെ രനതൃത്ത്പിൽ ശ്കാസ്തീയമ്കായപി
സർരവ നെത്പി ഒരു പുഴ പുനരുജ്ജീവപിപ്പിക്കുന്തു
സുംസ്്കാനത്ന് ഇത്കാദ്യമ്കാെന്. സർരവക്കുരശഷും
സ്ടീും കമ്മപിറ്പികളുടെ രനതൃത്ത്പിൽ പുഴസും�
ക്ഷെും, നദീതെ സും�ക്ഷെും തുെങ്ങപിയവയ്കന്
പ്ര്കാരദശപികസർക്കാരുകളുടെ രനതൃത്ത്പിൽ
വപിപുെമ്കായ ്�പി്്കാെപികൾ ആവപിഷന് ക�പിച്ചു
നെപ്്കാക്കുും. 24 സർക്കാർ വകുപ്പുകളുും നപിെവപി
ലുള്ള വപിവപിധ രകന്ദ്ര-സുംസ്്കാന്കാവപിഷന് കൃത
്ദ്ധതപികളുും സുംരയ്കാജപിപ്പിച്ചുടക്കാണ്്കാെന് ഈ
്ദ്ധതപി നെപ്്കാക്കുന്തന്.
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രകരച്ച�പി പുഴ
സും�ക്ഷെത്പിടറെ
ഭ്കാഗ്കാമ്കായുള്ള പുഴ സർരവ
പ്രവർത്നങ്ങ�പിൽ
്ടങ്ടുക്കുന് സ്കാരങ്തപിക
വപിദ്യ്കാഭ്യ്കാസ സ്്കാ്നങ്ങ�പിടെ
വപിദ്യ്കാർതപികൾക്കു കപിെയപിൽ
സുംഘെപിപ്പിച്ച
്�പിശീെന്�പി്്കാെപി
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അഭിേന്ദേത്ിവറെ
കേവയ്യൊപ്പുേൾ

ഞ്്കായത്ന് �്കാജപിടറെ ഡപിസുംബര് െകത്പില്
പ്രസപിദ്ധീക�പിച്ച "മുരമ്പ നെക്കുന് രക��ും
"എന് രെഖനത്പിൽ തരദേശസ്യുംഭ�െ വകുപ്ന്
മന്തപി എ.സപി. ടമ്കായ്തീൻ ്റഞ്ഞ ക്കാ�്യങ്ങ�പിൽ
രെ്കാകത്പിനന് മ്കാതൃകയ്കായപി നമ്മുടെ ടക്കാച്ചു
രക��ും മ്കാറപിടക്കാണ്പി�പിക്കുന്നു. 2018ടെ ഇന്ത്യ
ടുരഡ രസ്ററ്ന് ഓഫന് ദ രസ്ററ്ന്സന് രക്കാൺരക്ലവന്
അവ്കാർഡന് കപിട്ട്കാൻ ക്കാ�െമ്കായ പ്രധ്കാന ഘെകും
്�പിസ്പിതപി സും�ക്ഷെും, ശുചപിത്ും എന്ീ
ക്കാ�്യങ്ങ�പിൽ ഊന്പിയുള്ള പ്രവർത്നമ്കാെന്.
രക��ത്പിടെ ്്കാവടപ്ട്ടവടറെ ചപി�ക്കാെ സ്പ്
മ്കായ കെഫന് ്്കാർപ്പിെ ്ദ്ധതപിയപിലൂടെ വീെപില്ല്കാ
ത്വർകന് വീെന്, ഭൂമപിയപില്ല്കാത്വർകന് ്്കാർപ്പിെ
സമുച്ചയത്പിലൂടെ വീെന് ഇങ്ങടന ഒട്ടനവധപി
ജരന്കാ്ക�മ്കായ പ്രവർത്നങ്ങ�പിലൂടെ തരദേശ
സ്യുംഭ�െ വകുപ്ന് മുരന്റപിടക്കാണ്പി�പിക്കുന്നു
.ആർദ്രും ്ദ്ധതപിയപിലൂടെ രക��ത്പിടറെ
ട്്കാതുജന ആര�്കാഗ്യും �്കാജ്യത്പിനുതടന്

മ്കാതൃകയ്കായപിടക്കാണ്പി�പിക്കുന്നു. ത�പിശ്കായപി
കപിെന് ഭൂമപി ജീവടറെ തുടുപ്്കാകപി മ്കാറ്പിയ ഹ�പിത
രക��ും ്ദ്ധതപി, സർക്കാർ സ്കൂളുക�പിൽ നപിന്ന്
വപിദ്യ്കാർതപികളുടെ ടക്കാഴപിഞ്ഞുര്്കാകന് ്ഴങ്
ഥയ്കാകപി മ്കാറ്പിയ ട്്കാതുവപിദ്യ്കാഭ്യ്കാസ സും�ക്ഷ
െയഞ്ജും എന്പിങ്ങടന ന്കാെപിടറെ വപികസന
പ്രശ്നങ്ങ�പിൽ ജനകീയ്കാഭപിപ്ര്കായും സ്രൂ്പിച്ചന്
ജനശക്പിയുടെ കരുത്പിൽ മുരന്്കാട്ടന് ര്്കാകുന്
ഇെതു്ക്ഷ സർക്കാ�പിനുും തരദേശ സ്യഭ�െ
വകുപ്പിനുും ്ഞ്്കായത്ന് �്കാജന് മ്കാസപിക എഡപി
രറ്്കാറപിയൽ രബ്കാർഡപിനുും അഭപിനന്നത്പിടറെ
കകടയ്യ്കാപ്പുകൾ.
ഹകീും, മെരമൽഭ്കാഗും, ക്കായുംകു�ും.
9497879407

്ഞ്്കായത്ന് �്കാജന് മ്കാസപികയപിരെക്കുള്ള
രെഖനങ്ങളുും കത്തുകളുും prmdp2018@
gmail.com എന് ഇ ടമയപിൽ വപിെ്കാസത്പിൽ
അയരയ്കണ്ത്കാെന്.

തിരുവനന്തപുരയം നഗരസഭ

വ്യാപാര ലലസന്സ് സരട്ടിഫിക്റ്റുകള്
ഓണ്ലലനിലൂടെ
തപി

രുവനന്തപു�ും നഗ�സഭയപിടെ ഡപി & ഒ
കെസനസപിുംഗന് സുംവപിധ്കാനത്പിടറെ കമ്പയൂ
ട്ടര്വതന്ക�െും പൂര്ത്പിയ്കായപിട്ടുടണ്ന്നുും ഇനപി
കെസനസപിന്കായുള്ള അര്ക്ഷകളുും കെസനസന്
ഫീസുും ഓണ്കെന്കായപി മ്കാത്രരമ സ്ീക�പിക്കു
കയുള്ളൂടവന്നുും രമയര് അഡ്. വപി.ടക. പ്രശ്കാന്തന്
അറപിയപിച്ചു. ഇതപിനുള്ള സൗക�്യും നഗ�ത്പിടെ
എല്ല്കാ അക്ഷയ രകന്ദ്രങ്ങ�പിലുും ഒരുകപിയപിട്ടുണ്ന്.
വ്യ്കാ്്കാ�പികള്കന് സ്ന്തും കമ്പയൂട്ടര് സുംവപിധ്കാനും
ഉ്രയ്കാഗപിച്ചുും ഓണ്കെന്കായപി അര്ക്ഷ സമ
ര്പ്പിക്കാവന്ത്കാെന്. അര്ക്ഷകള് ്�പിരശ്കാധപി
ച്ചന് അുംഗീക�പിച്ചു കഴപിഞ്ഞ്കാല് കെസനസന് സര്ട്ടപി
ഫപികറ്ന് ഓണ്കെനപിലൂടെ െഭ്യമ്കാകുും. നഗ�സ
ഭയപില് നപിന്ന് വ്കാെപിജ്യ വ്യ്കാ്്കാ� സ്്കാ്നങ്ങ
ള്കന് കെസനസപിനന് അര്ക്ഷപിക്കുന്വര്കന്
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കെസനസന് സര്ട്ടപിഫപികറ്ന് െഭപിക്കുന്പിടല്ലന്ന്
്�്കാതപികന് ഇരത്കാടെ ്�പിഹ്കാ�മ്കായപി. വപിവപിധ
സ ര് ക ്കാ ര് / ബ ്കാ ങ്ന് ആ വ ശ ്യങ്ങ ള് കന്
ഓണ് കെന്കായപി ഡൗണ് രെ്കാഡന് ടചയ്യ്കാന
കഴപിയുന് കെസനസന് സര്ട്ടപിഫപികറ്റുകള്
മ്കാത്രരമ ആധപിക്കാ�പിക ര�ഖയ്കായപി ്�പിഗെപി
ക്കാന ്്കാടുള്ളൂ. കെസനസന് ഫീസെച്ച �സീതന്
യ്കാടത്കാരു ക്കാ�െവശ്കാലുും കെസനസപിനന്
്ക�മ്കായപി ്�പിഗെപിക്കാന ്്കാെപില്ല. നഗ�
ത്പിടെ എല്ല്കാ ഡപി & ഒ കെസനസപികളുും
ഓണ് കെനപിലൂടെ െഭപിക്കുന് കെസനസന്
സര്ട്ടപിഫപികറ്റുകള് തങ്ങളുടെ സ്്കാ്നത്പില്
പ്രദര്ശപിപ്പികെടമന്നുും വപിവപിധ ആവശ്യങ്ങ
ള്ക്കുള്ള ഔരദ്യ്കാഗപിക ര�ഖയ്കായപി ഇതു പ്രരയ്കാ
ജനടപ്ടുത്െടമന്നുും രമയര് അറപിയപിച്ചു.
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