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“മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്; പ്രകൃതിക്് എതിടെ മനുഷ്യൻ 
നെത്തുന്ന യുദ്ധം തനന്നാടു തടന്നയുള്ള യുദ്മാണ്. “

       നേയ്്ചൽ കാർസൻ

എഡിന്ാേിയൽ 
ഐഎസ്ഒ എന്ന തുടക്കം 

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടടയും സസവന ഗുണനിലവഥാരത്ിടറെയും കഥാര്യത്ിൽ, 
സകരളത്ിടല തസദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ രഥാജ്യഥാന്തര നിലവഥാരത്ിസലക്ക് 
ഉയരുകയഥാണക്. സുംസ്ഥാനടത് 941 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ 454 എണ്ണവും രഥാജ്യഥാ
ന്തര നിലവഥാരത്ിനുള്ള അുംഗീകഥാരമഥായി ഐഎസക്ഒ സർട്ിഫിക്റ്ക് കരസ്മഥാക്ി. 
ബഥാക്ി പഞ്ഥായത്തുകളുും ഏതഥാനുും മഥാസങ്ങൾക്കും ഐഎസക്ഒ നിലവഥാരും 
കകവരിക്ും. ഇക്ഥാര്യത്ിലും രഥാജ്യടത് മറ്ക് സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സകരളും മഥാതൃക
യഥാവകയഥാണക്. 

ഐഎസക്ഒ അവസഥാന വഥാക്ല്ല. അടതഥാരു തുടക്ും മഥാത്രമഥാണക്. ഭരിക്ന്നവരുും 
ഭരിക്ടപെടുന്നവരുടമന്ന വ്യത്യഥാസും ഇല്ലഥാതഥാക്ഥാനുും പങ്ഥാളിത് ജനഥാധിപത്യത്ിടറെ 
ഔന്നത്യങ്ങൾ എത്ിപെിടിക്ഥാനുും നമുക്ഥാവണും. സസവന ഗുണനിലവഥാരത്ിലും 
സസവനദഥാനത്ിടല കഥാര്യക്ഷമതയിലും അതക് പ്രതിഫലിക്ണും. വികസനും ജനങ്ങൾ
ക് സവണ്ിയഥാവണും. തങ്ങളഥാണക് വികസനത്ിടറെ യജമഥാനന്ഥാർ എന്ന സതഥാന്നൽ 
ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ഥായഥാൽ വികസന പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിനിധികൾക്ും 
ഉസദ്യഥാഗസ്ർക്ും കരുത്തുും പിന്തുണയമഥായി അവർ ഒപെും നിൽക്ും. വിഭിന്ന വീക്ഷണ
ങ്ങളഥാണക് ജനഥാധിപത്യത്ിടറെ ശക്ി. ടപഥാതുതഥാൽപര്യങ്ങൾക് സവണ്ി ഒന്നിച്ചു 
നിൽക്ന്നതിൽ കഥാഴ്ചപെഥാടുകളിടല വ്യത്യഥാസസമഥാ മറ്ക് പരിഗണനകസളഥാ തടസമഥാകരുതക്. 

ഉസദ്യഥാഗസ്രുടട സഥാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ടകഥാസണ് സദക്ഭരണും സഥാധ്യമഥാകൂ. തീരു
മഥാനങ്ങൾ സുതഥാര്യമഥാവണും. അതക് ബന്ധടപെട്വര്ക്ക് ഉടനടി ലഭ്യമഥാവകയും സവണും. 
സസവനങ്ങള് സമയ ബന്ധിതമഥാവണും. ഏടതഥാരസപക്ഷയും സർക്ഥാർ ഉത്രവകൾക്ും 
മഥാനദണ്ഡങ്ങൾക്ും വിസധയമഥായി തള്ളുകസയഥാ ടകഥാള്ളുകസയഥാ ടെയഥാും. അതക് കഥാര്യ
കഥാരണ സഹിതും അറിയഥാൻ അസപക്ഷകനക് അവകഥാശമുണ്ക്. അസപക്ഷ നൽകി, 
അതിസന്ലള്ള തീരുമഥാനത്ിനക് മഥാസങ്ങൾ കഥാത്ിരിക്ന്ന സ്ിതി ഒരു ജനഥാധിപത്യ 
സുംവിധഥാനത്ിനക് ഭൂഷണമല്ല. പഞ്ഥായത്ിൽ നിന്നക് ലഭിസക്ണ് സസവനത്ിനു സവണ്ി 
ജില്ലഥാ കളക്ടർക്ും അവിടും ടകഥാണ്ും രക്ഷയില്ലഥാടത, മന്തിക്ും മുഖ്യമന്തിക്ും അസപക്ഷ 
നൽകി തീരുമഥാനവും കഥാത്ിരിക്ന്ന ജനത്ിടറെ ഗതിസകടിനക് ശഥാശ്വത പരിഹഥാരമു
ണ്ഥാവണും. ക്ഥാർക്മഥാർ മുതൽ ജില്ലഥാ ഓഫീസർമഥാർ വടരയള്ള ഉസദ്യഥാഗസ്ർ അടതഥാരു 
വ്രതമഥായി സ്വീകരിക്ണും. മനുഷ്യവിഭവസശഷിയഥായഥാലും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളഥായഥാലും 
അതക് നീതിയക്മഥായി ഉപസയഥാഗിക്ഥാനഥാവണും. അതക് ജനങ്ങടള സബഥാധ്യടപെടുത്തുകയും 
സവണും. സസവനും ടമച്ചടപെടുത്ഥാൻ നൂതന സഥാസങ്തിക വിദ്യകള് പരമഥാവധി പ്രസയഥാ
ജനടപെടുത്ണും. നടപടി ക്രമങ്ങളുടട സഥാസങ്തിക നൂലഥാമഥാലകളിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്നവ
രഥായി ജനങ്ങൾ സർക്ഥാർ ഉസദ്യഥാഗസ്ടര കഥാണുന്ന സ്ിതി മഥാറണും. 

കദനുംദിന പ്രവർത്നങ്ങളിലും സക്ഷമടപൻഷൻ തുടങ്ങിയ സസവനഥാവകഥാശങ്ങൾ 
ലഭ്യമഥാക്ന്നതിലും വികസന സപ്രഥാജക്ടുകൾ കുറ്മറ് രീതിയിൽ സമയബന്ധിതമഥായി 
നടപെിലഥാക്ന്നതിലും ഈ കരുതലും പരിഗണനയും ഉണ്ഥാവണും. അഴിമതിയും സ്വജ
നപക്ഷപഥാതവും ഇല്ലഥാതഥാക്ഥാൻ കൂട്ഥായ ശ്രമമുണ്ഥാവണും. വലിപെടച്ചറുപെമില്ലഥാടത എല്ലഥാ 
വിഭഥാഗും ജനങ്ങൾക്ും പൗരഥാവകഥാശങ്ങളുും ഭരണത്ിൽ പങ്ഥാളിത്വും ഉറപ്പു വരുത്ഥാൻ 
തസദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ഉസദ്യഥാഗസ്രുും ജനപ്രതിനിധികളുും പ്രതിജ്ഥാ
ബദ്ധരഥായി പ്രവർത്ിക്ണും. ഐഎസക്ഒ സർട്ിഫിക്റ്ക് അതിനുള്ള പ്രസെഥാദനമഥാവണും. 
നമുക്ക് ഐഎസക്ഒ യിൽ നിന്നക് തുടങ്ങഥാും. 

നഡാ. ബി.എസ്. തിരുനമനി ഐ.എ.എസ്. 
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ഹെിതനകെളധം മിഷൻ തിരുവനന്പുെത്് സധംഘെിപെി്ച  
ജലസധംഗമധം ൊജ്യത്ിടറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നെക്കുന്ന 

മണ്ണ് ജലസധംെക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പ�വച്ചു. 
നമയ് 30, 31 തരീയതികളിൽ  ൊനഗാർ തിനയ്േിൽ സധംഘെിപെി്ച 
സധംഗമത്ിൽ ൊജ്യത്ിടറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ
�രുധം വികസന പ്രവർത്കരുധം നകെളത്ിടല തനദേേ സ്യധംഭെണ 
സ്ാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുധം ഉനദ്യാഗസ്രുധം പടങ്ടുത്തു. 

മുഖ്യമന്തി പിണോയി വിജയൻ ഉദ്ഘാെനധം ടചയ് ജലസധംഗ
മത്ിൽ, തനദേേഭെണ മന്തി എ.സി. ടമായ്രീൻ, ധനമന്തി 
നഡാ.നതാമസ് ഐസക്,  ജലവിഭവ വകുപെ് മന്തി ടക.കൃഷ്ണൻകു
ട്ി, കൃഷി മന്തി വി.എസ്. സുനിൽ കുമാർ, തുേമുഖ വകുപെ് മന്തി 
കെന്നപെള്ളി ൊമചന്ദൻ തുെങ്ങിയവരുധം വിവിധ തുേകളിടല 

വികസന സ��ങ്ങള്ക്്
ദിശ �കര്ന്ന് ദദശീ�

പരി�ിതി
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മൊേിന് സകം�രണത്തിന് 
ആധുനിക മൊര്�ങ്ങള് അനിവൊര്കം  
മുഖ്മ�ി 
ടവള്ളത്ിടറെ വില തിെി്ചേിയാനുധം 

അതു സധംെക്ഷിക്ാനുധം കഴിയണടമ
ന്ന് 'ജലസധംഗമ'ത്ിടറെ ഉദ്ഘാെനധം നിർ
വഹിച്ചു സധംസാെി്ച മുഖ്യമന്തി പിണോയി 
വിജയൻ പേ�. ജലധം ശുദ്മാകുന്നതിന് 
മാലിന്യസധംസ് കെണധം അവിഭാജ്യഘെക
മാടണന്ന് മുഖ്യമന്തി �ണ്ടിക്ാട്ി.  ഉേവിെ

മാലിന്യ സധംസ ്കെണത്ിടനാപെധം, ആവേ്യ
മായ സ്ലങ്ങളിൽ നകന്ദരീകൃത മാലിന്യസധം
സ് കെണ ്ാ�കളുധം  സ്ാപിക്ണധം. 

പെിസെമലിനരീകെണനമാ മ് ്ബുദ്ിമുനട്ാ 
ഇ�ാത് ആ�നിക െരീതിയിലുള്ള മാലിന്യ
സധംസ് കെണ ്ാ�കൾ സാധ്യമാടണന്ന് 
വിനദേ സന്ദർേനനവളയിടല സ്ന്ധം അനു

ഭവങ്ങൾ �ചിപെി്ച്  മുഖ്യമന്തി പേ�. 
ജലസധംെക്ഷണത്ിൽ ോ�രീയമായ സമരീ
പനമുണ്ടാകണധം. കുട്ികൾ മുതൽ എ�ാ 
വിഭാഗധം ജനങ്ങളിലുധം ഇക്ാെ്യത്ിൽ 
അവനബാധധം വളർത്ണധം. 

ജലസധംെക്ഷണത്ിടറെ കാെ്യത്ിൽ 
ന� ഇെടപെൽ നെത്ാൻ നമുക്ായി. 
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ടചറുതുധം വലുതുമായ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
ഇതിനകധം ഫലമുണ്ടായി. ന�ടെ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ൊജ്യവുധം നലാകവുധം ശ്ദ്ിക്കുന്നു. 
വിനദേ സന്ദർേനത്ിനിടെ ഐക്യൊ� 
സഭയിടല പ്രതിനിധി സധംഘവുമായുള്ള 
ചർ്ചയിൽ കാട്ാക്െയിടല ജലസ�ദ്ി 
പദ്തിടയക്കുേി്ച് പൊമർേമുണ്ടായത് 
മുഖ്യമന്തി �ചിപെിച്ചു. 

ജലസധംെക്ഷണധം സാധ്യമായാൽ 
കൃഷിയിൽ അ�തകെമായ മാ്മുണ്ടാക്ാ
നാകുധം.   തനദേേസ്ാപനങ്ങളുടെ �െി 
സഹകെണനത്ാടെ കൃഷിയിൽ കുതിച്ചുചാ
ട്മുണ്ടാക്ാനാണ് സർക്ാർ ശ്മിക്കുന്നത്. 
പ്രളയധം അൽപധം ബുദ്ിമു�ണ്ടാക്ിടയങ്ിലുധം 
കൃഷി തിെിച്ചുപിെി്ച് കാർഷികനമഖലയിൽ 
സ്യധംപെ്യാ�ത നനടുകയാണ് ലക്ഷ്യധം. 
ന�ൾ തുനിഞ്ഞിേങ്ങിയാൽ കാർഷികാഭി
വൃദ്ി സാധ്യമാകുധം. 

വിനദേ ൊജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ 
നിന്ന് നമുക്് പ്രനചാദനധം സ്രീകെിക്ാനാ
കുടമന്ന് അനദേഹധം പേ�.  മാലിന്യധം കട് 
പിെി്ച് കിെന്നിരുന്ന ടനതർലാൻഡ് സിടല 
നദികൾ വരീടണ്ടടുത്് സധംെക്ഷി്ചത് 
അനദേഹധം ഉദാഹെിച്ചു. 

നട�ക്കുേിച്ചുധം ന�ടെ നാെിടനക്കുേിച്ചുധം 
നലാകത്ിന് വലിയ മതിപൊണ്. അവർ 
വരുനമ്ാൾ പ്രകൃതിടയ നനെിട്േിയാനാണ് 
വരുന്നത.് അവെിൽ നിന്ന ്നമാേധം അഭിപ്രായധം 
വരുന്ന നിലയുണ്ടാകരുത.് ഒനട്ടേ നദികൾ 
വരീടണ്ടടുക്ാൻ നമുക്ായി. പ്രളയകാലത്് 
ഈ നദികളി�ടെ ടവള്ളധം ഒ�കി. തനദേേ
സ്ാപനങ്ങൾക്കുധം ന� െരീതിയിൽ ഇെടപൊൻ 
കഴിഞ്ഞി�ണ്ട.് നവനകെളത്ിൽ ടവള്ളവുധം 
വായുവുധം എ�ാധം ശുദ്മായിെിക്ണടമന്നുധം 
അനദേഹധം പേ�. 

വിദഗക്ധരുും ജനപ്രതിനിധികളുും വികസന 
പ്രവർത്കരുും  അവരുടട അനുഭവങ്ങളുും 
ആശയങ്ങളുും പങ്കുവച്ചു. 

ടവള്ളത്ിടറെ വില തിരിച്ചറിയഥാനുും 
സുംരക്ഷിക്ഥാനുും നമുക്ക് കഴിയണടമന്നക് 
സുംഗമും ഉദക്ഘഥാടനും ടെയ് മുഖ്യമന്തി 
പിണറഥായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ജലസുംര
ക്ഷണ രുംഗടത് വിസദശ രഥാജ്യങ്ങളുടട 
അനുഭവങ്ങൾ അസദേഹും ചൂണ്ിക്ഥാട്ി.  
ജലസുംരക്ഷണത്ിൽ മഥാലിന്യ സുംസക് ക
രണത്ിനുള്ള പ്രഥാധഥാന്യും തസദേശ സ്ഥാപ
നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണടമന്നക് മന്തി എ.
സി. ടമഥായ്ീൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. സകരള
ത്ിൽ വിവിധ പ്രസദശങ്ങളിൽ  ജലസുംര
ക്ഷ ണ ത് ി ട റെ  ആ സ വ ശ ക ര മ ഥാ യ 
മഥാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ച ഹരിതസകരളും 
മിഷടറെ  പ്രവർത്നങ്ങടള അസദേഹും 
അഭിനന്ദിച്ചു. നദീപുരുജ്ജീവനവും സുസ്ിര 
വികസനും സനരിടുന്ന  ടവല്ലുവിളികളുും, 
പ്രഥാസദശിക ജലസ്ഥാതസ്സുകളുും ജലസുര
ക്ഷയും, നഗര നീർച്ചഥാലകളുടട ശുംഖലയും 
മലിനജല പരിപഥാലനവും എന്നീ വിഷയ
ങ്ങളിൽ നടന്ന ടസമിനഥാറുകൾ ഈ 
ദിശയിൽ തുടർ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഉണ്ഥാ
സകണ്തിടറെ പ്രഥാധഥാന്യും എടുത്തുകഥാട്ി. 
മൂന്നക് സവദികളിലഥായി നടന്ന അവതരണ
ങ്ങളിൽ നിയമസഭഥാ സഥാമഥാജികർ മുതൽ 
ജില്ലഥാകളക്ടർമഥാർ വടര പടങ്ടുത്തു. വരട്ഥാർ 
പുനരുദ്ധഥാരണും സപഥാലള്ള എണ്ണും പറഞ്ഞ 
ജലസുംരക്ഷണ പ്രവൃത്ികൾ സുംഗമ
ത്ില് െർച്ച ടെയടപെട്ടു.

മഥാലിന്യക്കൂ്ഥാരമഥായി ഭൂപടത്ിൽ 
നിന്സപഥാലും മഥാഞ്ഞു സപഥാകുമഥായിരുന്ന 
ഒസട്ടറ കനഥാലകളുും ടെറു സതഥാടുകളുും 
വിദ്യഥാർത്ികളുും ടപഥാതുജനങ്ങളുും തസദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുും ഒത്തുസെർന്ന
സപെഥാൾ വീടണ്ടുക്ഥാനഥായി. ഇവയിൽ 
പലതുും ബ്രിട്ീഷക് ഭരണകഥാലത്ിടറെ   
െരിത്ര  സശഷിപ്പുകളഥാണു തഥാനുും.  
ടവല്ലുവിളി സനരിടുന്ന നഗരപ്രസദശങ്ങളിടല 
നീരുറവകളുടടയും കനഥാലകളുടടയും 
വീടണ്ടുപെക് സഥാധ്യമഥാടണന്നക് വിദഗക്ധരുടട 
അവതരണങ്ങളുും െർച്ചകളുും വ്യക്മഥാക്ി. 

ജലസുംരക്ഷണത്ിടറെ ഉത്മ 
മഥാതൃകകൾ മൂന്നക് ദിവസും നീണ് നിന്ന 
ജലസുംഗമ സവദിയിൽ പ്രദർശിപെിച്ചു.   പ്ര
കൃതിടയയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങടളയും 
വീടണ്ടുക്ന്നതിനഥായി വിവിധ വകുപ്പുക
ളുടട സനതൃത്വത്ിൽ നടത്ിയ പ്രവർത്
നങ്ങളുടട മഥാതൃകകൾ പ്രദർശനത്ിൽ 
ഉൾടപെടുത്ി.  ഒഴുകിടയത്തുന്ന മഴ ടവള്ളും 
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മൊേിന് �രിചരണകം 
വികസന പ്�മൊ�ി കൊണണകം
മ�ി എ.സി. പമൊ�ീന് 

ജലസുംരക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
പ്രധഥാനമഥാണക് മഥാലിന്യസുംസക് കരണ

ടമന്നക് തസദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപെക്  മന്തി 
എ.സി. ടമഥായ്ീൻ പറഞ്ഞു. മഥാലിന്യ 
പ്രശക് നും പരിഹരിക്ക എന്നതക് വികസന 
പ്രശക് നമഥായി കഥാണണും. സകരളത്ിൽ 
വിവിധ പ്രസദശങ്ങളിൽ ആസവശകരമഥായ 
നിരവധി മഥാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്ഥാൻ ഹരി
തസകരളും മിഷനക് കഴിഞ്ഞിട്ടുടണ്ന്നക് 
അസദേഹും കൂട്ിസച്ചർത്തു. ജനങ്ങടള കൂടട
സച്ചർത്ക് മുസന്നഥാട്ടു സപഥാകഥാനഥായതഥാണക് 
'ഹരിതസകരളും' മിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങളുടട 
വിജയും.  

ആധുനിക സകരളും സൃഷ്ടിക്ന്നതിനക് 
സകരളത്ിടല ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്ങ്ങളിൽ 
ഏറ്വും പ്രധഥാനടപെട്വ ഹരിതസകരളും 
മിഷൻ വഴിയഥാണക് അഭിസുംസബഥാധന ടെയ്യു

ന്നതക്. പരിസ്ിതി സുംരക്ഷണും, ആസരഥാ
ഗ്യപരിപഥാലനും, ശുെിത്വും, ക്രിയഥാത്മക
മഥായ ജലവിനിസയഥാഗും എന്നീ രുംഗങ്ങളില് 
നിരവധി മഥാതൃകഥാപരമഥായ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
മിഷനക് ടെയഥാനഥായി. എല്ലഥാ വകുപ്പുകളുടട
യും ഏസകഥാപനസത്ഥാടട ജനങ്ങൾ ഏടറ്
ടുക്ന്ന വിധമഥാണക് മിഷടറെ പ്രവർത്നും. 
സകരള മഥാതൃകടയന്ന രീതിയിൽ ഇതക് ജനകീ
യമഥായി നടപെഥാക്ഥാനഥായതിനഥാലഥാണക് 
പുതിയ അവസബഥാധും സമൂഹത്ിൽ സൃഷ്ടി
ക്ഥാനഥായ ടതന്ും അസദേഹും പറഞ്ഞു. 
ഇവയിൽ നിന്നക് തിരടഞ്ഞടുത് പ്രവർത്
നങ്ങൾ മറ്റു പ്രസദശങ്ങളിലള്ളവർക്ക് മനസി
ലഥാക്ഥാനുും അതതക് സ്ലങ്ങളിടല പ്രകൃതി
ക്നുസരിച്ചക് ഉപസയഥാഗിക്ഥാനുും ജലസുംഗമും 
സപഥാലള്ള പരിപഥാടികൾ സഹഥായിക്ടമന്നക് 
മന്തി പറഞ്ഞു.  

സശഖരിക്ന്നതിനുള്ള മഥാതൃകയഥാണക് ഫഥാും 
ഇൻഫർസമഷൻ ബയൂസറഥാ ഒരുക്ിയതക്. 
കിണർ റീച്ചഥാർജിുംഗക്, മൺകലും ഉപസയഥാ
ഗിച്ചുള്ള മഴടവള്ള ശുദ്ധീകരണും, 
കൃഷിക്ഥായി തുള്ളിനന, തിരിനന എന്നിവ 
ജലവിഭവവിനിസയഥാഗ സകന്ദും പരിെയ

ടപെടുത്ി. മൂവഥാറ്റുപുഴ ജലസസെന പദ്ധതി 
അടിസ്ഥാനമഥാക്ിയള്ള ടെറുകിട 
ജലസസെന മഥാതൃകയും ഹരിതസകരളും 
മിഷൻ പദ്ധതിയിലൾടപെടുത്ി നടപെിലഥാ
ക്ന്ന ആമച്ചൽ ലി�ക് ഇറിസഗഷൻ 
പദ്ധതിയും ജലസസെന വകുപെക് മഥാതൃകക

ളിലൂടട അവതരിപെിച്ചു. കഥാട്ഥാക്ട നിസയഥാ
ജകമണ്ഡലത്ിൽ വിജയകരമഥായി പൂർ
ത്ിയഥാക്ിയ പുഴ, കുളും നവീകരണവും 
പ്രദർശനത്ിൽ ശ്രസദ്ധയമഥായി. ജലസും
രക്ഷണത്ിനു പുറടമ, ഇന്ത്യയിടല വിവിധ 
തരും ശിലകളുടട  പ്രദർശനമഥാണക് ഭൂജല
വകുപെക് സജ്ജമഥാക്ിയതക്. 

ഫഥാും ഇൻഫർസമഷൻ ബയൂസറഥാ, 
ജലവിഭവ വിനിസയഥാഗ സകന്ദും, മണ്ണക് പര്യ
സവക്ഷണ, മണ്ണക് സുംരക്ഷണ വകുപെക്, 
നീർത്ട വികസന പരിപഥാലന പരിശീലന 
സകന്ദും, ജലസസെന വകുപെക്, മഹഥാത്മഥാഗഥാ
ന്ധി സദശീയ ഗ്ഥാമീണ ടതഥാഴിലറപെക് 
പദ്ധതി, സകരള കഥാർഷിക സർവകലഥാ
ശഥാല, ജലഅസതഥാറിറ്ി, സുംസ്ഥാന 
ഭൂവിനിസയഥാഗ സബഥാർഡക്, കഥാട്ഥാക്ട നിസയഥാ
ജകമണ്ഡലത്ിടല ജലസമൃദ്ധി സപ്രഥാജക്ടക്, 
ശുെിത്വമിഷൻ, ഇൻഫർസമഷൻ ആറെക് 
പ്ികക് റിസലഷൻസക് എന്നിവയടട വിവി
ധങ്ങളഥായ സുംരുംഭങ്ങളുടട  മഥാതൃകകൾ 
പ്രദർശനത്ിൽ അവതരിപെിച്ചു. 

സബഥാുംടബ ഐ.ഐ.ടി യടടയും 
കിലയടടയും സനതൃത്വത്ിൽ ആലപ്പുഴ
യിൽ  ക്യഥാൻ ആലപെി  എന്ന സപരിൽ 
ആരുംഭിച്ച ക്യഥാ്യിനിലൂടട  െഥാത്നഥാടക് 
കനഥാലും മുതലടപെഥാഴി കനഥാലും വീടണ്ടു
ക്ഥാനഥായി. ഐ.ഐ.ടി. വിദ്യഥാർത്ികളുടട 
സനതൃത്വത്ിൽ ഇന്ത്യടയഥാട്ഥാടകയള്ള 330 
വിദ്യഥാർത്ികൾ ഈ ഉദ്യമത്ിൽ പങ്കു
സെർന്. ടമഥാകബൽആപെക് ഉപസയഥാഗി
ച്ചഥാണക് വിവരസശഖരണും നടത്ിയതക്. 
ക്യഥാൻ കുട്നഥാടക് എന്ന ക്യഥാ്യിനിലൂടട 
ടനടുമുടി കനഥാൽ വീടണ്ടുത്തു. വഥാർഡുതല 
മീറ്ിങ്ങുകൾ സുംഘടിപെിച്ചക് ജനപങ്ഥാളി
ത്സത്ഥാടടയഥാണക് ഫറൂഖക് നഗരസഭയിടല 
ടപരുവൻമഥാടക് സതഥാടക് നവീകരിച്ചതക്. നവീ
കരിച്ച സതഥാട്ിൽ മത്സ്യകൃഷി ആരുംഭിക്ഥാൻ 
സപഥാകുന്നതുും മഥാതൃകയഥാണക്. സകഥാഴിസക്ഥാടക്, 
മലപ്പുറും ജില്ലകളിലഥായി വ്യഥാപിച്ചുകിടക്
ന്ന കസനഥാലി കനഥാൽ വീടണ്ടുക്ഥാൻ ഇരു 
നഗരസഭകളുും വലിയ പങ്ഥാണക് വഹിച്ചതക്. 
ടപഥാന്നഥാനിയിടല ടനൽകൃഷി സുംരക്ഷ
ണവും ശ്രസദ്ധയമഥാണക്. സക് കൂളുകളിൽ ജല 
അസും്ിയും ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ ജലസും
രക്ഷണും മുൻനിർത്ിയള്ള ടതരുവ നഥാട
കങ്ങളുും മഥാജിക്ടമഥാടക് സുംഘടിപെി
ച്ചഥാണക് ടകഥായിലഥാണ്ി നഗരസഭയിടല 32 
കുളങ്ങൾ വീടണ്ടുത്തക്. വടകരയിൽ 
ടറയിൽസവ നികത്ഥാൻ തീരുമഥാനിച്ച 
ടറയിൽസവ കുളവും സകഥാട്ക്ളവും കരി്ന 
സതഥാടുടമല്ലഥാും ജനപങ്ഥാളിത്സത്ഥാടട 
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തുടര്പ്വര്ത്തനങ്ങള് പ്ധൊനകം 
മ�ി ദതൊമസ്  ഐസക്

ഹരിതസകരളും പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സുസ്ിരമഥായി തുടർന് സപഥാകുന്ന

തഥാകണടമന്നക്  മന്തി സഡഥാ. ടി.എും. 
സതഥാമസക്  ഐസകക് പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധസയഥാ
ടടയള്ള ടസപക്സറ്ജക് മഥാലിന്യങ്ങളുടട 
സുംസക് കരണവും പ്രധഥാനടപെട്തഥാണക്. 
'ജലസുംഗമ'ത്ിടറെ പീനറി ടസഷൻ 
ഉദക്ഘഥാടനും ടെയ്തു സുംസഥാരിക്കയഥാ
യിരുന് അസദേഹും.

ജലസുംരക്ഷണും സുംബന്ധിച്ച 
അവസബഥാധും വളര്ത്ഥാൻ ജലഗ്ഥാമസ
ഭകൾ നടത്ണടമന്നക് അസദേഹും അഭി
പ്രഥായടപെട്ടു. ജനകീയ ഇടടപടലകളഥാണക് 
ഹരിതസകരളും പ്രവർത്നങ്ങൾ യഥാഥഥാർ
ഥ്യമഥാക്ന്നതിൽ മുഖ്യപങ്ക് വഹിച്ചതക്.  
ഈ മുൻകക നിലനിർത്തുും വിധമഥാ 
കണും മിഷടറെ തുടർപ്രവർത്നങ്ങളുും 
പദ്ധതികളുും.  ഹരിത സകരളും മിഷടറെ 
സനതൃത്വത്ിൽ നടത്ിയ പ്രവർത്നങ്ങ 
ളിടല ജനപങ്ഥാളിത്ും മന്തി ചൂണ്ി
ക്ഥാട്ി.

 സകഥാർത്ിണക്ഥാൻ പറ്റുന്ന പദ്ധതി

കളുും വകുപ്പുകളുും സകഥാർത്ഥാണക് പരിപഥാ
ടികൾ നടപെഥാക്ിയതക്. നടപെഥാക്ിയവയടട 
വിജയകഥകൾ മഥാത്രമല്ല, ഭഥാവിയിൽ 
എസങ്ങഥാട്ടു സപഥാകണും എന്നതിടറെ ചൂണ്
പലകകൂടി പല പദ്ധതികളിലമുണ്ക്. കുടുും
ബങ്ങളിൽ അവസബഥാധടമത്ിക്ഥാൻ 
സക് കൂൾ കുട്ികൾ നല്ല ഉപഥാധികളഥാണക്. 
ഹരിതസകരളവമഥായി ബന്ധടപെട് പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ക്  ഏസകഥാപിപെിക്ഥാൻ 
കഴിയന്ന സർക്ഥാർ പദ്ധതികളുും വകുപ്പു
കളുമഥായി സെർന്നക് പ്രവർത്ിക്ണും. 
അതിനുമപ്പുറും സഹഥായും ആവശ്യമഥായി 
വന്നഥാൽ സർക്ഥാർ അതക് പരിഗണിക്ടമ
ന്നക് മന്തി വ്യക്മഥാക്ി. 

തുടർപ്രവര്ത്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യമഥായ 
െട്ക്കൂടുും പദ്ധതിയും സവണും. ഓസരഥാ ജനപ്ര
ത ി ന ി ധ ി യ ും  ഓ ർ ത് ി ര ി ക് ഥാ ൻ 
കഴിയുംവിധും ഒരു നീർച്ചഥാടലങ്ിലും നവീ
കരിക്ഥാൻ മുൻകകടയടുക്ണും. ഇത്രും 
സപ്രഥാജക്ടുകൾ  പഞ്ഥായത്തുകളുടട പഥാനിൽ 
ഉൾടപെടുത്ഥാൻ നടപടികൾ സവണടമന്ും 
അസദേഹും പറഞ്ഞു.

നഗരസഭ വീടണ്ടുത്തു. അന്യുംനിന് 
സപഥാകുമഥായിരുന്ന പുഴകടള വീടണ്ടുക്ന്ന
തിടനഥാപെും മഥാലിന്യ നിർമ്ഥാർജനും കൂടി 
ഈ കൂട്ഥായ്മയിലൂടട സഥാധ്യമഥായി. 

കഥാസർസകഥാടക് ജില്ലയിടല നിരവധി 
ഏക്സറഥാളും വരുന്ന തരിശുഭൂമി മുളകൃഷി
യിലൂടട കജവ സമൃദ്ധമഥാക്ി മഥാറ്ിടയടു
ത്തുും ഒഴുകിസപെഥാകുന്ന നദീജലടത് 
ടെറുെഥാലകളിലൂടട കുളങ്ങളിടലത്ിച്ചതുും 
കഥാസർസകഥാടക്  ജില്ലഥാകളക്ടർ സഡഥാ. 
സജിതക്ബഥാബു അവതരിപെിച്ചതക് കകയടി 
സനടി. 

സ്വന്തും മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടപെഥാക്ിയ 
'ജലസമൃദ്ധി', 'സമൃദ്ധി' പദ്ധതികൾ ഒരു 
നഥാടിടന എങ്ങടന ജലസുഭിക്ഷമഥാക്ന്
ടവന്നക്  കഥാട്ഥാക്ട എും.എല്.എ, ഐ.ബി. 
സതീ�ും തളിപെറ് എും.എല്.എ  
ടജയിുംസക് മഥാതയുവും വിവരിച്ചു. ജലസുംഗ
മത്ിടനത്ിയതക്. കള്ളൻമഥാടര മഥാത്രമല്ല 
ജലടത്യും 'അറസ്റക്' ടെയ്ക് നിർത്ി 
എങ്ങടന ക്രിയഥാത്മകമഥായി ഉപസയഥാഗിച്ചു 
എന് വിശദീകരിച്ചതക് കഥാസർസകഥാടക് 
െീസമനി തുറന്ന ജയിലിടല സൂപ്രണ്ും 
പഥാലക്ഥാടക് മുട്ിക്ളങ്ങര ടക. എ.പി ബറ്ഥാ
ലിയനിടല അസി. കമഥാൻഡന്മഥാണക്. 
കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരും ജില്ലഥാ പഞ്ഥായ
ത്തുകൾ, എറണഥാകുളും ജില്ലഥാ ഭരണകൂടും, 
വിവിധ പഞ്ഥായത്തുകൾ തുടങ്ങിയവർ 
നടത്തുന്ന ജലസുംരക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
കവിയൂർ പുഞ് വീടണ്ടുത്തക് തുടങ്ങിയവ 
വിവിധതരും പ്രഥാസയഥാഗിക വിജയഗഥാഥക
ളുടട അനുഭവസഥാക്ഷ്യങ്ങളഥായി. ടെലവകു
റഞ്ഞ ജല സശഖരണ മഥാർഗങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ 
വീടണ്ടുത് കഥകൾ, പുതിയ കുളങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിച്ചതക്, തടയണകൾ, മഴക്ഴികൾ 
തുടങ്ങി സകരളമഥാടക നടക്ന്ന നിശബ്ദ 
വിപവത്ിടറെ സനരറിവകളഥാണക് വിവിധ 
സ്ലങ്ങളിൽ നിടന്നത്ിയ ജനപ്രതിനി
ധികളുും ഉസദ്യഥാഗസ്രുും വിദഗക്ധർക് 
മുന്നിൽ അവതരിപെിച്ചതക്.

ജനകീയ ജലസുംരക്ഷണ അനുഭവ
ങ്ങൾ സെർടത്ഥാരുക്ിയ 'ടതളിനീരിടറെ 
വിജയഗഥാഥ' എന്ന പുസ്തകും തസദേശ സ്വ
യുംഭരണ വകുപെക് മന്തി എ.സി. ടമഥായ്ീൻ 
ടജയിുംസക് മഥാതയുഎും.എൽ.എ ്കെക് നൽകി 
പ്രകഥാശനും ടെയ്തു. ജലസുംഗമ'ത്ിടറെ 
ഭഥാഗമഥായള്ള പ്രദർശന സ്റഥാളുകളുടട ഉദക്ഘഥാ
ടനവും അസദേഹും നിർവഹിച്ചു. കൃഷിക്ക് 
കൃത്യമഥായ ജലസസെനും നടത്ിയഥാൽ 
ഉൽപെഥാദനത്ിൽ  കുതിച്ചുെഥാട്മുണ്ഥാക്ഥാൻ 
കഴിയടമന്നക് െടങ്ങിൽ സുംസഥാരിച്ച ജലവി

ഭവമന്തി ടക. കൃഷ്ണൻകുട്ി പറഞ്ഞു. കമ്യൂ
ണിറ്ി ഇറിസഗഷൻ ഉൾടപെടടയള്ള സഥാധ്യ
തകൾ  തസദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ പരിഗണി
ക്ണടമന്നക് അസദേഹും നിർസദേശിച്ചു.

ഹരിതസകരളും മിഷൻ പുറത്ിറക്ിയ 
'ഹരിതദൃഷ്ടി' ടമഥാകബൽ ആപിസക്ഷൻ 

കൃഷിവകുപെക് മന്തി വി.എസക്. സുനിൽകുമഥാർ 
പ്രകഥാശനും ടെയ്തു. നഥാസശഥാ�ഖമഥായ 
ജലസ്ഥാതസ്സുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്ഥാനഥാ
യഥാൽ കൃഷിയും വളർത്ഥാൻ കഴിയടമന്നക് 
അസദേഹും പറഞ്ഞു. 

ഹരിതസകരളും മിഷടറെ മൂന്നക് ഉപമിഷ
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നുകടള സുംബന്ധിച്ചക് ഫീൽഡക്തലത്ിലും 
ജില്ലഥാതലത്ിലമുള്ള ഉസദ്യഥാഗസ്ർ 
ജിസയഥാടഥാഗക് ടെയ്ക് വിവരങ്ങൾ ഹരിത 
ദൃഷ്ടി ആപിൽ  അപക് സലഥാഡക് ടെയ്യുും. സകര
ളത്ിടല ജലസ്ഥാതസുകളുടട ജലവിതഥാ
നവും ജലലഭ്യതയും കണക്ഥാക്ഥാൻ കഴി
യന്ടവന്നതക് ഈ ആപിസക്ഷടറെ സവി
സശഷതയഥാണക്. ഏടതഥാരഥാൾക്ും എല്ലഥാ 
ജലസ്ഥാതസുകളിടലയും ജലനില വില
യിരുത്ഥാൻ ഇതിലൂടട സഥാധിക്ന്. 
പ്രഥാരുംഭ ഘട്ത്ിൽ കഥാട്ഥാക്ട നിസയഥാജക 
മണ്ഡലത്ിടല വിവരങ്ങളഥാണക് ഇതിലൂടട 
ലഭ്യമഥാകുക. കഥാട്ഥാക്ടയിടല കുളങ്ങളില് 
ജലനിരപെക് സരഖടപെടുത്തുന്നതിനഥായി 
സക് ടകയിലകൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി. 
ക്രസമണ മറ്റു ജില്ലകളിസലക്ും ഇതക് വ്യഥാപി
പെിക്ും. ജലഉറവകളുടട പരിപഥാലനത്ിനു 
പുറസമ കൃഷി, മഥാലിന്യ സുംസക് കരണും 
എന്നിവയടട പ്രവർത്ന പുസരഥാഗതി വില
യിരുത്തുന്നതിനുും കഥാര്യക്ഷമമഥാക്ന്നതി
നുും ഇതിലൂടട സഥാധിക്ും. ട്ിപെിൾ ഐ.
ടി.എും.ടക.യഥാണക് ഹരിത ദൃഷ്ടി ടമഥാകബൽ 
ആപെക് രൂപകല്പന ടെയ്തക്. 

ഹരിതസകരളും പ്രവർത്നങ്ങളിലൂടട 
സകരളത്ിൽ ഹരിത വിപവമഥാണക് നടക്
ന്നടതന്നക് നവസകരളും കർമ്പദ്ധതി 
സകഥാ-ഓർഡിസനറ്ർ ടെറിയഥാൻ ഫിലിപെക് 
പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരും സമയർ വി.ടക. 
പ്രശഥാന്തക്, എും.എൽ.എമഥാരഥായ പുരുഷൻ 
കടലണ്ി, ടജയിുംസക് മഥാതയു, ഐ.ബി 

സതീഷക്, സമസയഴക് സക് കൗൺസിൽ പ്രസി
ഡറെക് സതഥാട്ത്ിൽ രവീന്ദൻ, മുനിസിപെൽ 
ടെയർമഥാൻസക് സെ്ർ ടെയർമഥാൻ വി.വി. 
രസമശൻ, ബക് സളഥാക്ക് പഞ്ഥായത്ക് അസസഥാ
സിസയഷൻ പ്രസിഡറെക് ആർ. സുഭഥാഷക്, 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ക് അസസഥാസിസയഷൻ പ്ര
സിഡറെക് അഡ്വ. ടക. തുളസീഭഥായക്, ഹരിത
സകരളും മിഷൻ കൺസൾട്റെക് എബ്രഹഥാും 
സകഥാശി  തുടങ്ങിയവരുും നിരവധി 
വിദഗക്ധരുും സുംഗമത്ിൽ പടങ്ടുത്തു.

ജലസുംരക്ഷണത്ിനഥായള്ള ഒസട്ടറ 

ആശയങ്ങൾ സുംഗമത്ിൽ ഉരുത്ിരിഞ്ഞു. 
െർച്ചകൾ സക്രഥാഡീകരിച്ചക് അവയടട തുടർ 
സഥാധ്യതകൾ മന്തിമഥാരുടട മുന്നിൽ അവത
രിപെിച്ച സശഷമഥാണക് സുംഗമും സമഥാപിച്ചതക്. 
ഒസട്ടറ ക്രിയഥാത്മകവും ശഥാസ്തീയവമഥായ 
നിർസദശങ്ങൾ ഉയർന്വന്. ജനകീയ 
കൂട്ഥായ്മയിലൂടട വീടണ്ടുത് ജലസ്ഥാത
സ്സുകൾ സുംരക്ഷിക്ടപെടണടമങ്ിൽ 
അവയടട ഉടമസ്തതയും ഉത്രവഥാദി
ത്വും ആ കൂട്ഥായ്മകടള തടന്ന ഏൽപെിക്
ണടമന്ന നിർസദേശും ശ്രസദ്ധയമഥായി.  
നദികളിടല മഥാലിന്യ നിർമ്ഥാർജനത്ിനു 
മുൻപക് അതിടറെ കകവഴികളിൽ പുനരു
ദ്ധഥാരണും നടത്ണും എന്നതഥാണക് മടറ്ഥാരു 
നിർസദേശും. കൂടഥാടത, ഓസരഥാ ടെറുപുഴകളു
ടടയും വൃഷ്ടിപ്രസദശും പ്രഥാരുംഭ ഘട്ത്ിൽ 
തടന്ന മഥാലിന്യമുക്മഥാക്ണും. ജനങ്ങടള 
പരമഥാവധി സബഥാധവൽക്രിക്ണും. നദീ 
തീരത്ക് അധിവസിക്ന്നവർ ഉൾടപെട് 
പുഴസുംരക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ഥാക്ണും. 
സർക്ഥാർതലത്ിടല ബന്ധടപെട് വകുപ്പു
കടള ഏസകഥാപിപെിച്ചക് മഥാസ്റർപഥാൻ ആവി
ഷക് ക്രിക്ണും. പുഴസയഥാരടത് കകസയറ്ും, 
മഥാലിന്യനിസക്ഷപും എന്നിവട്കെതിടരയള്ള 
നിയമങ്ങൾ  ഫലവത്ഥായി നടപെഥാക്ണും.  
സ്ിരമഥായി സമഥാണിറ്റിുംഗക് സുംവിധഥാ നവും 
ആവശ്യമഥാണക്. 

കൃത്യമഥായി മഴ ലഭിച്ചഥാൽ സപഥാലും 
ടവള്ളത്ിനക് ദൗർലഭ്യും സനരിടുന്ന 
സഥാഹെര്യും സുംഗമത്ിൽ െർച്ച ടെയ്തു. 


മചാലിന� ചാരമചായി 
പടത്ിൽ നി േപചാ ം 

മചാ  േപചാകുമചായി  
േ െറ കനചാ ക ം 
െച  േതചാ�ക ം 
വി �ചാർ ിക ം 
െപചാ ജന� ം 

തേ ശസ�യം രണ 
ചാപന� ം 

�േചർ േപ്ചാൾ 
വധീെ �ക്ചാനചായി



ജനകീയ ജലസുംരക്ഷണ അനുഭവങ്ങൾ സെർടത്ഥാരുക്ിയ 'ടതളിനീരിടറെ വിജയഗഥാഥ' എന്ന പുസ്തകും തസദേശസ്വയുംഭരണ വകുപെക് മന്തി 
എ.സി. ടമഥായ്ീൻ, ടജയിുംസക് മഥാതയു എും.എൽ.എ ്കെക് നൽകി പ്രകഥാശനും ടെയ്യുന്.
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ദീർഘകഥാലഥാടിസ്ഥാനത്ിലള്ള പരിഹഥാ
രമഥാർഗങ്ങളുും നിർസദേശിക്ടപെട്ടു. ഒഴുകി
സപെഥാകുന്ന ജലടത് ഭൂമിക്ടിയിൽ തങ്ങി
നിർത്ഥാൻ ഓസരഥാ വീട്ിലും മഴക്ഴികൾ, 
കിണർ റീച്ചഥാർജിുംഗക് എന്നിവ ഉറപ്പുവരു
ത്ണും. പഥാലങ്ങളിൽ നിന്നക് നദികളിസല
ക്ക് മഥാലിന്യും വലിടച്ചറിയന്നതക് തടയഥാൻ 
സുംവിധഥാനും ഏർടപെടുത്ണും. നദിയിൽ 
സഥാധ്യമഥായ സ്ലങ്ങളിടലല്ലഥാും റഗുസലറ്ർ 
സ്ഥാപിക്ണും. ഇതിലൂടട സവനൽക്ഥാല
ടത് നീടരഥാഴുക്ക് നിയന്തിച്ചക് നദികളിൽ
തടന്ന ടവള്ളും സശഖരിക്ഥാനഥാകുും. 

തീരപ്രസദശടത് ജലസ്ഥാതസുകളിൽ 
ഉപെക് കയറഥാതിരിക്ഥാൻ തഥാല്ഥാലിക 
ബണ്കൾ നിർമ്ിക്ണും.നിലവിലള്ള 
കുളങ്ങൾ അതതക് തസദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടട സനതൃത്വത്ിൽ സുംര
ക്ഷിക്ണും. കുടിടവള്ള സ്ഥാതസ്ഥായി 
ഇവടയ മഥാറ്ണും. 

നഗരങ്ങളിടല പ്രധഥാനപ്രശ്ും ടസ 
പക്സറ്ജക് മഥാലിന്യമഥാണക്. ഇതിനു കൃത്യമഥായ 
പരിഹഥാരും കണ്ിടല്ലങ്ിൽ ജലസ്ഥാത
സ്സുകൾ ശുദ്ധമഥായി സൂക്ഷി
ക്ഥാനഥാകില്ല. മഥാലിന്യ സുംസ്ക
രണത്ിനക് ഗസവഷണങ്ങളു
ണ്ഥാകണും.  സകഥാസളജക് 
കുട്ികൾ ഉൾടപെടടയള്ള
വടര ഗസവഷണങ്ങൾക്ും 
പുതുസഥാസങ്തികവിദ്യകൾ 
രൂപടപെടുത്ഥാനുും ഉപസയഥാ
ഗടപെടുത്ണടമന്ും നിർസദ
ശമുയർന്. 

മീനച്ചിലഥാർ-മീനന്തല
യഥാർ-ടകഥാടൂരഥാർ നദീസും
സയഥാജന പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
ആലപ്പുഴ കനഥാൽ ശുെീകരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ, കഥാട്ഥാക്ട 
നിസയഥാജകമണ്ഡലത്ിടല 
ജലസുംരക്ഷണ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ എന്നിവ കണ് മനസി
ലഥാക്ഥാൻ ഒരു ഫീൽഡക് സന്ദ

ര്ശനവും ജലസുംഗമസത്ഥാടനുബന്ധിച്ചക് 
സുംഘടിപെിച്ചു.  പറഞ്ഞതിനുും അവതരി
പെിച്ചതിനുമപ്പുറും ഇനിയും നൂതനമഥായ 
പ്രഥാസയഥാഗിക വിജയങ്ങളുടണ്ന്ന തിരിച്ച
റിവമഥായഥാണക് സുംഗമത്ിടനത്ിയ പ്രതി
നിധികൾ മടങ്ങിയതക്. 

1
(വിവരങ്ങള്ക്ക് കടപെഥാടക്: 
ഹരിതസകരളും മിഷന്)  

ജലസുംഗമും: 
പ്രദര്ശന സ്റഥാളുകളിലൂടട
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ടപഥാതുവിദ്യഥാഭ്യഥാസ സുംരക്ഷണ 
യ ജ് ും  മു സ ന്ന ഥാ ട്ക്  വ ച്ച 

ആശയതലും നഥാട്ിടല വിദ്യഥാഭ്യഥാസ പദ്ധ
തികളുും പ്രവര്ത്നങ്ങളുമഥായി മഥാറിയിരി
ക്ന്. ടപഥാതുവിദ്യഥാലയങ്ങള് ടപഥാതുസ
മൂഹത്ിടറെ കൂടി സര്ഗഥാത്മക പങ്ഥാളിത്
മുള്ള ഇടമഥായി വികസിച്ചിരിക്ന്. ആത്മ
വിശ്വഥാസസത്ഥാടട വലിയ പ്രതീക്ഷസയഥാടട 

സസന്തഥാഷസത്ഥാടട കുട്ികടള ടപഥാതുവി
ദ്യഥാലയങ്ങളിസലക്ക് അയയ്ക്കുന്ന സപഥായകഥാ
ലത്ിടറെ അവസ് തിരിടക വന്നിരിക്
ന്. ടപഥാതുവിദ്യഥാലയങ്ങളുമഥായി ഇടടപടുന്ന 
എല്ലഥാവരുടടയും മസനഥാഭഥാവത്ിലും പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളിലും പ്രകടമഥായ മഥാറ്ങ്ങള് 
ദൃശ്യമഥാണക്. അതക് അദ്ധ്യഥാപകരഥാവഥാും, 
അനദ്ധ്യഥാപകരഥാവഥാും, രക്ഷിതഥാക്ളഥാകഥാും, 

ഭരണ നിര്വ്വഹണ സുംവിധഥാനങ്ങളഥാകഥാും, 
ജനപ്രതിനിധികളഥാകഥാും, പഞ്ഥായത്ിരഥാജക് 
സുംവിധഥാനങ്ങളഥാകഥാും. വലിയ ഉണര്വ്ും 
ഉസന്ഷവും പുതുപ്രതീക്ഷകളുും സസവനസ
ന്നദ്ധതയും എങ്ങുും അലയടിക്ന്. 

സമൂഹത്ിടറെ ഈ പ്രതീക്ഷകള്, 
തഥാല്പര്യും എന്നിവ കുട്ികടളടയല്ലഥാും 
സ്വഥാധീനിക്ന്ണ്ക്. ഈ വര്ഷടത് 10-ഥാും 

പ�ൊതുവിദ്ൊഭ്ൊസകം
പ്ൊദദശിക സര്ക്ൊരുകളകം 
വികസന സൊധ്തകളകം
നഡാ.സി. ൊമകൃഷ്ണൻ

വിശ�ചാസേത്ചാെട  വലിയ പ്രതധീ േയചാെട സേ ചാഷേത്ചാെട കു ികെള െപചാ വി �ചാലയ�ളിേലക്ത് 
അയ  േപചായകചാലത്ിെ� അവ  തിരിെക വ ിരി�  

വിദ്യാഭ്യാസം
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ക്ഥാസക്, 12-ഥാും ക്ഥാസക് പരീക്ഷഥാഫലങ്ങള് 
അതിനുള്ള ടതളിവകളഥാണക്. പരീക്ഷഥാഫ
ലങ്ങടള ഗുണപരമഥായി വിലയിരുത്ിയഥാല് 
ഇതക് വ്യക്മഥാകുും. D+ ലഭിച്ചക് ഉപരിപഠന
ത്ിനക് അര്ഹരഥാകുന്ന കുട്ികളുടട എണ്ണും 
വളടര കുറഞ്ഞിരിക്ന്. ഉയര്ന്ന സഗ്ഡക് 
ലഭിക്ന്നവരുടട എണ്ണും കൂടി വരുന്. 
എല്.എസക്.എസക്, യ.എസക്.എസക് പരീ
ക്ഷകളില് കഴിഞ്ഞ വര്ഷടത് അസപക്ഷി
ച്ചക് ഏതഥാണ്ിരട്ി കുട്ികള്ക്ക് ഈ വര്ഷും 
സസ്കഥാളര്ഷിപെക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ക്. 

നഥാടിടറെ തഥാല്പര്യവും നഥാട്ഥാരുടട 
തഥാല്പര്യവും ഓസരഥാ വര്ഷവും ടപഥാതുവി
ദ്യഥാലയങ്ങളില് അധികമഥാടയത്തുന്ന കുട്ി
കളുടട എണ്ണും വഴി നമുക്ക് വിലയിരുത്ഥാ
നഥാകുും. കഴിഞ്ഞ രണ്ക് അക്ഥാദമിക വര്ഷും 
3.5 ലക്ഷും കുട്ികളഥാണക് അധികമഥായി 
ടപഥാതുവിദ്യഥാലയങ്ങളിടലത്ിയതക്. ഈ 
അക്ഥാദമിക വര്ഷും വലിയ വര്ദ്ധനവക് 
ഉണ്ഥാസയക്ും. സഥാധഥാരണ സ്കൂള് വര്ഷഥാ
രുംഭകഥാലത്ക് ടപഥാതുവിദ്യഥാലയങ്ങള് െിത്ര
ത്ിസല ഉണ്ഥാകഥാറില്ല. ഇസപെഥാഴഥാടണങ്ിസലഥാ 
സകരളത്ിടറെ പത്ര ദൃശ്യമഥാധ്യമങ്ങള് ഓസരഥാ 
ടപഥാതുവിദ്യഥാലയത്ിലും നടക്ന്ന പുതുമ
യഥാര്ന്ന പരിപഥാടികളുടട വഥാര്ത്കളഥാല് 
നിറഞ്ഞിരിക്ന്. ടപഥാതുവിദ്യഥാലയങ്ങ
ളില് കുട്ികടള അയയ്ക്കുന്നതുും ടപഥാതുവി
ദ്യഥാലയങ്ങള്ക്ക് സവണ്ി പ്രവര്ത്ിക്ന്നതുും 
അഭിമഥാനമുയര്ത്തുന്ന ഒന്നഥായി മഥാറിയിരി
ക്ന്. ഇങ്ങടനയള്ള പരിവര്ത്നത്ില് 
ഓസരഥാ പ്രസദശടത്യും ഓസരഥാ തലത്ി
ടലയും തസദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് അതി
പ്രധഥാനമഥായ പങ്ക് വഹിക്ന്ണ്ക്.

ടപഥാതുവിദ്യഥാഭ്യഥാസ സുംരക്ഷണ യജ്
ത്ിലൂടട വളര്ത്ിടയടുത് ആശയതലവും 
പ്രസയഥാഗതലവും സ്ഥായിയഥാകണടമങ്ില് 
തസദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
അതില് നിര്ണ്ണഥായക പങ്ക് വഹിക്ണും. 
ടപഥാതുവിദ്യഥാഭ്യഥാസ സുംരക്ഷണ യജ്ും 
മുസന്നഥാട്ക് വച്ച കഥാഴ്ച്ചപെഥാടുകടള ഈ വിധ 
ത്ില് വഥായിടച്ചടുക്ഥാും. 
	ഗുണസമന്യള്ള വിദ്യഥാഭ്യഥാസും കുട്ിക

ളുടട അവകഥാശും.
	അക്ഥാദമിക മികവക് വിദ്യഥാലയ മികവക്
	വിദ്യഥാഭ്യഥാസും ജനഥാധിപത്യവല്ക്രി

ക്ക ജനകീയവല്ക്രിക്ക.
	ഓസരഥാ കുട്ിയടടയും പ്രതിഭ കടണ്ത്ി 

ഏറ്വും ഉയര്ന്ന തലത്ിസലക്ക് വിക
സിപെിക്ഥാനുള്ള അനുഭവങ്ങള് പ്രദഥാനും 
ടെയ്യുക.

	പഠനും പ്രക്രിയഥാബന്ധിതമഥാക്ക. 

കൂട്ഥായ പഠനത്ിടറെ എല്ലഥാ സഥാധ്യത
കളുും പ്രസയഥാജനടപെടുത്തുക.എന്നഥാല് 
ഓസരഥാ കുട്ിയടടയും തനതക് കഴിവകള് 
വികസിപെിക്ന്നതിനുള്ള അവസരവും 
ഉണ്ഥാകണും. 

	ഗുണസമന്ഥാ വിദ്യഥാഭ്യഥാസത്ിനഥായി 
ലഭ്യമഥാകുന്ന എല്ലഥാ വിഭവങ്ങടളയും 
പ്രസയഥാജനടപെടുത്തുക.

	പഥാഠ്യപദ്ധതി വിനിമയത്ിനക് സഥാസങ്
തികവിദ്യ നീതിയക്മഥായും ആവശ്യഥാ
നുസരണവും പ്രസയഥാജനടപെടുത്തുക. 
ഇങ്ങടന ടെയ്യുസ്ഥാള് കുട്ികളുടട 
അമൂര്ത്െിന്തകടളയും ഭഥാവനടയയും 
തടസ്ടപെടുത്ഥാടത സൂക്ഷിക്ണും.

	ഇതിടനല്ലഥാും കഴിയുംവിധും സ്കൂള് ഭൗതി
കസൗകര്യങ്ങള് ടമച്ചടപെടണും. സ്കൂള് 
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്  എന്നതക് 
ടകഥാണ്സദേശിക്ന്നതക് സകവലും ക്ഥാസക് 
മുറികള് മഥാത്രമല്ല, കുട്ികളുടട ശുെിമു
റികള്, കളിസ്ലും, വിദ്യഥാലയങ്ങളുടട 
ചുമരുകള്, മതിലകള് തുടങ്ങിയവയടട 
ഫലപ്രദമഥായ വിനിസയഥാഗും, മഥാലിന്യ 
നിര്മ്ഥാര്ജ്ജന സൗകര്യും, മരസച്ചഥാ
ട്ിടല ഇരിപെിട സൗകര്യും, ഭക്ഷണപ്പുര, 
അടുക്ള തുങ്ങിയവടയല്ലഥാും വരുും. 

	ഹരിതവിദ്യഥാലയും ശുെിത്വവിദ്യഥാലയും 
എന്നതക് പ്രഥാസയഥാഗികമഥാക്ക. കജവ
കവവിധ്യ ഉദ്യഥാനങ്ങള്  എല്ലഥാ ക്യഥാ
്സുകളിലും.

	പൂര്ണ്ണമഥായും ലഹരിവിമുക് ക്യഥാ്സക് 
ആയി പരിവര്ത്ിക്ക.
ഇടതല്ലഥാും സ്ഥായിയഥായി നിലനില്ക്

ണടമങ്ില് പ്രഥാസദശിക സമൂഹത്ിടറെ 
പിന്തുണയും പങ്ഥാളിത്വും ഉണ്ഥാസയ 
മതിയഥാകൂ. ഇങ്ങടനയള്ള പിന്തുണയും 
പങ്ഥാളിത്വും ഉറപെഥാക്ഥാന് പ്രഥാസദശിക 
സര്ക്ഥാരുകള്ക്ക് മഥാത്രസമ കഴിയൂ.

മുഴുവന് കുട്ികടളയും ഉള്ടക്ഥാള്ളുന്ന 
ഒരു വിദ്യഥാഭ്യഥാസ ക്രമും വികസിപെിക്ണ
ടമങ്ില് അതക് വിസകന്ദീകൃതമഥായി മഥാത്രസമ 
സഥാധ്യമഥാകുകയള്ളൂ. ഓസരഥാ സ്ഥാപനത്ി
ടറെയും വസ്തുനിഷ്ഠ സഥാഹെര്യങ്ങള് വ്യത്യ
സ്തമഥായിരിക്ും. അവിടട എത്ിസച്ചരുന്ന 
കുട്ികള് അഭിമുഖീകരിക്ന്ന പ്രശ്ങ്ങളുും 
വ്യത്യസ്തങ്ങളഥാകുും. ഏറ്വും പിന്നിലഥാണക് 
എന്നക് ഇസപെഥാള് കണ്വരുന്ന കുട്ികള്ക്ും 
നീതി ലഭിക്ണും. അവടരയും ആവശ്യ
മഥായ പഠന പിന്തുണ നല്കി മുസന്നഥാട്ടു 
ടകഥാണ്ക് വസരണ്തുണ്ക്. ഇതക് സഥാധ്യമഥാകു
ന്നതിനഥാണക് ഓസരഥാ വിദ്യഥാലയവും അക്ഥാ
ദമിക മഥാസ്റര്പഥാന് ഉണ്ഥാക്ണും എന്നക് 

നിര്സദശിച്ചതക്. ഇങ്ങടന അക്ഥാദമിക 
മഥാസ്റര്പഥാന് തയഥാറഥാക്സ്ഥാള് അതക് 
ജനപ്രതിനിധികളുടടയും രക്ഷിതഥാക്ളുടട
യും നഥാട്ടുകഥാരുടടയും അഭിപ്രഥായങ്ങള് 
സതടിയഥാകണും എന്ും നിര്സദശിച്ചു. ഓസരഥാ 
വിദ്യഥാലയവും അക്ഥാദമിക മഥാസ്റര്പഥാനുും 
അതക് പ്രസയഥാഗത്ില് ടകഥാണ്വരഥാനുള്ള 
ആക്ഷന് പഥാനുും തയഥാറഥാക്ി. ഇവടയല്ലഥാും 
സ്കൂളുകളിടല അക്ഥാദമിക പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
കൂടുതല് ടമച്ചടപെടുത്ഥാന് സഹഥായിച്ചിട്ടുണ്ക് 
എന്നക് വ്യക്മഥാക്ന്നതഥായിരുന് കഴിഞ്ഞ 
ജനുവരി മുതല് മഥാര്ച്ചക് മഥാസും വടര നടന്ന 
പഠസനഥാത്സവങ്ങള്. ഓസരഥാ വിദ്യഥാലയത്ി
ലും നടന്ന അക്ഥാദമിക പ്രവര്ത്നങ്ങളുും 
അതിലൂടട കുട്ികള് ആര്ജ്ജിച്ച അറിവും 
സശഷിയും ടതളിവകളഥായി സമൂഹത്ിനക് 
മുന്പില് അവതരിപെിക്കയഥായിരുന്. 
ഈ പഠന സഥാക്ഷ്യങ്ങള് സമൂഹത്ിനക് 
നല്കിയ ആത്മവിശ്വഥാസും വളടര വലതഥാ
യിരുന്. ഇതിടറെ അനുരണനങ്ങള് ഈ 
വര്ഷടത് സ്കൂള് പ്രസവശനത്ില് പ്രകട
മഥാകുന്ണ്ക്. 

സകരളത്ിടറെ വിദ്യഥാഭ്യഥാസത്ിടറെ 
ഇന്നടലകള് സനഥാക്ിയഥാല് ഇന്നക് സകരളും 
എത്ിനില്ക്ന്ന അവസ്യിസലടക്ത്ി
യതക് സകന്ദീകൃതമഥായ പദ്ധതികളിലൂടടയല്ല. 
തികച്ചുും വിസകന്ദീകൃതമഥായ ശ്രമത്ിലൂടട 
യഥാണക് എന്നക് വ്യക്മഥാകുും. നഥാട്ിലണ്ഥായ 
ചൂഷണരീതി ജഥാതി അടിസ്ഥാനത്ിലഥാ
യിരുന് നിര്ണ്ണയിച്ചിരുന്നതക്. അവട്കെതി
രഥായ മുസന്നറ്ങ്ങള് നസവഥാത്ഥാനഘട്ത്ില് 
നടന്നതുും ഭിന്നമഥായ തലത്ിലും രീതിയി
ലമഥായിരുന്. മലബഥാറില് മലബഥാര് ഡിസ്ടി
ക്ടക് സബഥാര്ഡക് അതിനിര്ണ്ണഥായക പങ്ഥാണക് 
സ്കൂള് സ്ഥാപനത്ില് വഹിച്ചതക്. ഐക്യ
സകരള രൂപീകരണസത്ഥാടടയഥാണക് എല്ലഥാ
റ്ിനുും സകന്ദീകൃതമഥായ രൂപും കകവന്നതക്. 
വിദ്യഥാഭ്യഥാസ രുംഗത്ക് സകന്ദീകരണമല്ല 
വിസകന്ദീകരണമഥാണക് ലക്ഷ്യും വസ്കെണ്തക് 
എന്ന നിലപഥാടഥാണക് 1957 ടല ഇ.എും.എസക്. 
മന്തിസഭയിടല വിദ്യഥാഭ്യഥാസ മന്തിയഥായ 
മുണ്സശേരി മഥാസ്റര് അവതരിപെിച്ച വിദ്യഥാ
ഭ്യഥാസ ബില്ലിലൂടട മുസന്നഥാട്ടുവച്ചതക്. ദൗര്ഭഥാ
ഗ്യവശഥാല് അത്രും കഥാര്യങ്ങള് നടപെഥാ
ക്ഥാന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതക് സകരള െരിത്ര
ത്ിടറെ ഭഥാഗമഥാണക്.

എന്നഥാല് മുഴുവന് കുട്ികള്ക്ും സ്കൂളില് 
പഠനകഥാര്യങ്ങളില് നീതി ഉറപെഥാക്ിടക്ഥാ
ണ്മഥാത്രസമ എല്ലഥാവരുും ഉള്സച്ചരുന്ന 
ഗുണസമന്ഥാ വിദ്യഥാഭ്യഥാസും സഥാധിക്കയള്ളൂ. 
അതിനക് കഴിയണടമങ്ില് സ്കൂള് വിദ്യഥാ
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ഭ്യഥാസ രുംഗത്ക് വിസകന്ദീകരണും ഫലപ്രദ
മഥായി നടപെഥാക്ണും. ഇങ്ങടന ടെയണടമ
ങ്ില് പ്രഥാസദശിക സര്ക്ഥാരുകള് അതി 
നിര്ണ്ണഥായകമഥായ ഉത്രവഥാദിത്ും ഏടറ്ടു
സക്ണ്തുണ്ക്. ഓസരഥാ നഥാടിടറെയും സമൂഹ
ത്ിടറെയും സഥാമൂഹിക സഥാുംസ്കഥാരിക പശ്ഥാ
ത്ലവും പരിസതഥാവസ്യും കണക്ിടലടു
ത്തുടകഥാണ്ള്ള ഏറ്വും മികച്ച വിദ്യഥാഭ്യഥാസ 
പ്രവര്ത്ന പദ്ധതികള് രൂപീകരിക്ഥാന് 
വിദ്യഥാലയങ്ങള്ക്ഥാവശ്യമഥായ പിന്തുണ 
നല്കഥാന് തസദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
കഴിയണും. അതനുസരിച്ചക് പഞ്ഥായത്ക് 
വിദ്യഥാഭ്യഥാസ സമിതികടള ശക്ിടപെടുത്ഥാ
നുും കഴിസയണ്തുണ്ക്.

1994 ടല പഞ്ഥായത്ിരഥാജക് -മുനിസി
പെല് നിയമങ്ങള് വിദ്യഥാഭ്യഥാസ സമഖലയില് 
തസദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട അധികഥാര
ങ്ങള് നിശ്യിച്ചക് നല്കിയിട്ടുണ്ക്. ഇതുപ്ര
കഥാരും സര്ക്ഥാര് എല്.പി, യ.പി സ്കൂളുകള് 
ഗ്ഥാ മ പ ഞ് ഥാ യ ത് ി നു ും  ക ഹ സ്കൂ ള് , 
ഹയര്ടസക്റെറി എന്നിവ ജില്ലഥാ പഞ്ഥാ
യത്ിനുും മുന്സിപെഥാലിറ്ി/സകഥാര്പെസറഷന് 
പരിധിയിലള്ള വിദ്യഥാലയങ്ങടളല്ലഥാും 
പ്രസ്തുത തസദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ും 
കകമഥാറിയിട്ടുണ്ക്.

ഈ അധികഥാരകകമഥാറ്ത്ിനനുസരിച്ചക് 
1997 ടല ജനകീയഥാസൂത്രണകഥാലും മുതല് 
അതതക് തസദേശഭരണസ്ഥാപന പരിധിയിടല 
വിദ്യഥാലയങ്ങടള ടമച്ചടപെടുത്ഥാനുള്ള 
കവവിധ്യമഥാര്ന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് തസദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ടെയ്യുന്ണ്ക്. ഭൗതിക 
സൗകര്യവികസന രുംഗത്ക് ഉണ്ഥായ കുതി
ച്ചുെഥാട്ും അധികഥാരവിസകന്ദീകരണ പ്രവ
ര്ത്നത്ിടറെ ഭഥാഗമഥായി നടന്നതഥാണക്. 
അക്ഥാദമിക കഥാര്യങ്ങളിലും െില ജില്ലഥാ 
പഞ്ഥായത്തുകള് സ്ഥായിയഥായി ഇടടപടു
ന്ണ്ക്. അതതക് ജില്ലകളിടല വിദ്യഥാഭ്യഥാസ 
ഗുണതഥാ പ്രശ്ങ്ങടള അഭിമുഖീകരിക്ഥാന് 
ഇതുവഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ക്. ഗുണസമന്ഥാ വിദ്യഥാ
ഭ്യഥാസും ഉറപെഥാക്ഥാന് ധഥാരഥാളും ഇടടപടല് 
സഥാധ്യതകള് തസദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
മുന്നിലണ്ക്.

ഇതില് ഏറ്വും പ്രധഥാനും തസദേശസ്വ
യുംഭരണ പരിധിയില് വരുന്ന സ്കൂള് പ്രഥാ
യത്ിലള്ള എല്ലഥാ കുട്ികളുും സ്കൂളുകളില് 
എത്തുന് എന്റപെഥാക്കയഥാണക്. വിദ്യഥാ
ഭ്യഥാസ അവകഥാശ നിയമ പ്രകഥാരും തസദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട അനിവഥാര്യ ചുമത
ലയഥാണക് വിദ്യഥാഭ്യഥാസ രജിസ്റര് സൂക്ഷിക്ക 
എന്നതക്. തസദേശഭരണ സ്ഥാപന പരിധി 
യില് വരുന്ന സ്കൂള് പ്രഥായത്ിലള്ള മുഴുവന് 

കുട്ികളുും എവിടടസപെഥാകുന്, അവര് പഠനും 
തുടരുന്സണ്ഥാ തുടങ്ങിയ പൂര്ണ്ണ വിവരങ്ങള് 
പ്രസ്തുത രജിസ്ററില് ഉണ്ഥാകണും. 

പഥാഠ്യപദ്ധതി ശരിയഥായ രീതിയില് 
വിനിമയും ടെയണടമങ്ില് സര്ക്ഥാര് 
വര്ഷഥാവര്ഷങ്ങളില് തയഥാറഥാക്ന്ന അക്ഥാ
ദമിക കലണ്റില് പറഞ്ഞ പ്രവൃത്ിദിന 
ങ്ങള് ഉറപെഥാക്ഥാന് കഴിയണും. ഇതക് കുട്ിക
ളുടട അവകഥാശമഥാണക്. പല കഥാരണങ്ങളഥാല് 
പ്രഖ്യഥാപിച്ച ദിനങ്ങള് ലഭിക്ഥാറില്ല. 
എന്നഥാല് നിയന്തണത്ിനതീതമഥായ കഥാര
ണങ്ങളഥാല് അവധിടകഥാടുസക്ണ്ി വന്ടവ
ങ്ില് പകരും ദിനും ലഭിക്ന് എന്റപെക് 
വരുത്ഥാന് തസദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട 
കൂടി പങ്ഥാളിത്മുണ്ഥാകണും.

ടപഥാതുവിദ്യഥാലയങ്ങള്  കുട്ികളുടട 
സര്വ്വസതഥാമുഖമഥായ വികഥാസത്ിനക് സഹഥാ
യകമഥാകണും എന്ന നിലപഥാടക് സഥാര്ത്ക
മഥാക്സ്ഥാഴഥാണക് ഗുണസമന്ഥാ വിദ്യഥാഭ്യഥാസും 
ഉറപെഥാക്ഥാന് കഴിയക. ഇതിനക് സനതൃത്വ
പരമഥായ ഉത്രവഥാദിത്ും ഏടറ്ടുക്ഥാന് 
തസദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കഴിയണും. 
സമഗ്ശിക്ഷഥാ അഭിയഥാന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ആസൂത്രണും ടെയ്യുന്നതക്  തസദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടട കൂടി പങ്ഥാളിത്സത്ഥാ
ടടയഥാണക്. എന്നഥാല് ഇവ എങ്ങടന നടപെഥാ
ക്ടപെടുന് എന്നതില് ക്രിയഥാത്മക പങ്ഥാ
ളിയഥാകഥാന് സകന്ദഥാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയടട 
സവിസശഷതടകഥാണ്ക് തസദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങള്ക്ക് കഴിയഥാറില്ല. ഈ പരിമിതി 
മറികടസക്ണ്തുണ്ക്. ഓസരഥാ തലത്ിലും 
കരിക്ലും മുസന്നഥാട്ടു വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങള് 

സനടി എന്റപെഥാക്ന്നതില് തസദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ും പങ്ഥാളിത്മുണ്ഥാ
കണും. ഇതിനക് ഒരു പ്രഥാസയഥാഗിക രൂപും 
വികസിപെിസക്ണ്തുണ്ക്. സ്കൂളിടറെ ഗുണ
നിലവഥാരും എന്നതക് പരീക്ഷകളില് കിട്ടുന്ന 
മഥാര്ക്കസളഥാ സഗ്ഡുകസളഥാ മഥാത്രമഥാകരുതക്. 
നഥാളടത് സമൂഹത്ില് ആത്മവിശ്വഥാസ
സത്ഥാടട ജീവിതും മുസന്നഥാട്ടുനയിക്ഥാനുള്ള 
അറിവും കഴിവും കനപുണിയും ആത്മവി
ശ്വഥാസവും ആര്ജ്ജിക്ലഥാകണും ഗുണനി
ലവഥാരും എന്നതുടകഥാണ്ക് വിവക്ഷിസക്
ണ്തക്.

ഗുണനിലവഥാരടത് സമീപിക്സ്ഥാള് 
അതക് കുട്ികളുടട സമഗ് വികഥാസമഥാകണും. 
അവരുടട ശഥാരീരികവും മഥാനസികവും 
കവകഥാരികവും സഥാമൂഹികവമഥായ വികഥാസ 
ആവശ്യത്ിലധിഷ്ഠിതമഥാകണും. ഇങ്ങടന 
വിദ്യഥാഭ്യഥാസടത് കണ്ഥാല്  മഥാത്രസമ ഉച്ച
ഭക്ഷണപദ്ധതി ടമച്ചടപെടുത്ഥാനുും കളി
ക്ഥാനുള്ള സൗകര്യും വികസിപെിക്ഥാനുും 
ആത്മഥാവിഷ്കഥാരത്ിനുും കൂട്ഥായ അസന്വഷ
ണത്ിനുും പ്രതിഭഥാ വികഥാസത്ിനുും 
ടതഥാഴില് പരിശീലനത്ിനുും രക്ഷഥാകര്തൃ
-സമൂഹപങ്ഥാളിത്ത്ിനുും എല്ലഥാും സവണ് 
പദ്ധതികടളക്റിച്ചക് ആസലഥാെിക്ഥാനഥാകൂ. 

സമല്പെറഞ്ഞ കഥാര്യങ്ങള് ടെയണടമ
ങ്ില് ധഥാരഥാളും കവദഗക്ധ്യും ആവശ്യമഥാണക്. 
പ്രഥാസദശികമഥായി ലഭിക്ഥാവന്ന കവദഗക്ധ്യും 
ഏസകഥാപിപെിക്ഥാന് ഏറ്വും നന്നഥായി 
കഴിയക പ്രഥാസദശിക സര്ക്ഥാരുകള്ക്ഥാണക്.

കുട്ികളുടട ശരിയഥായ ശഥാരീരിക വികഥാ
സത്ിനക് ഭക്ഷണും അതി പ്രധഥാനഘടക
മഥാണക്. ശഥാരീരിക വളര്ച്ച്കെക് ആവശ്യമഥായ 
സപഥാഷക ഭക്ഷണും ഉച്ചഭക്ഷണത്ിടറെ 
ഭഥാഗമഥായി ലഭിക്ന് എന്റപെഥാക്ഥാന് 
കഴിയണും. പ്രഭഥാത ഭക്ഷണ സഥാധ്യതകള് 
ആരഥായണും. നന്നഥായി പഠിക്ണടമങ്ില് 
പ്രഭഥാത ഭക്ഷണും ഒരു പ്രധഥാനഘടകമഥാണക്.

വലിടയഥാരു സപമഥാരിക്ും പ്രളയത്ിനുും 
സശഷും കഠിന വരള്ച്ചയഥാണക് ഈ വര്ഷ
മുണ്ഥായതക്. ആസഗഥാളതഥാപനടത്ക്റിച്ചുും 
കഥാലഥാവസ്ഥാ വ്യതിയഥാനടത്ക്റിച്ചുും 
സകട്റിവക് മഥാത്രസമ ഉണ്ഥായിരുന്ള്ളൂ നമുക്ക്. 
ഇതക് നമ്മുടട കൂടി ജീവനത്ിടറെ ഭഥാഗമഥായി 
മഥാറുന്ന അവസ് സുംജഥാതമഥായിരിക്ന്ന. 
ഇതിടനതിരഥായ പ്രതിസരഥാധും "അണ്ണഥാറ
ക്ണ്ണനുും തന്നഥാലഥായതക്" എന്ന നിലയില് 
എല്ലഥാവരുും തീര്ക്ണും. അതിനഥായള്ള 
അവസബഥാധും കുട്ികള്ക് ണ്ഥാക്ഥാന് 
സഹഥായകമഥായ പ്രഥാസയഥാഗിക പദ്ധതി
യഥാണക് കജവകവവിധ്യ ഉദ്യഥാനും. ഇതിനക് 
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സവസറയും അര്തഥ തലങ്ങളുണ്ക്. 
ക്ഥാസ്ില് കുട്ികള് പഠിച്ച വസ്തു
തകള് ജീവിതവമഥായി ബന്ധടപെ
ടുത്ിയഥാസല  അതക് സ്ിരും 
അറിവഥായി മഥാറൂ. ക്ഥാസ്ില് നിന്നക് 
പുറത്തു വരുന്ന കുട്ിടയ സ്വീകരി
സക്ണ്തക് വരണ് ഒരു സ്കൂള് അന്ത
രീക്ഷമഥാകരുതക് പകരും  വളടര 
കജവമഥായതുും െടുലമഥായതുമഥായ 
സ്കൂള് പരിസരമഥാകണും. അതുടകഥാ
ണ്തടന്ന കുട്ിയടട കണ്ണിനുും 
മനസ്ിനുും കുളിര്മ നല്കുകയും 
തലസച്ചഥാറിടന െിസന്തഥാദേീപകമഥാ
ക്കയും ടെയ്യുന്ന ഒരു പഠന 
പരിസരും കജവകവവിധ്യ 
ഉദ്യഥാനും പ്രദഥാനും ടെയ്യുും. വിദ്യഥാ
ലയത്ിടറെ ഗുണതഥാ സൂെകങ്ങ
ളില് കജവകവവിധ്യ ഉദ്യഥാന
ത്ിനക് അതീവ പ്രഥാധഥാന്യമുണ്ക്. 

 നമ്മുടട കുട്ികള് ഓസരഥാരു
ത്രുും തനിമയള്ളവരഥാണക്. 
അവരുടട കഴിവകള് വ്യത്യസ്ത
മഥാണക്. കുട്ികളിടലല്ലഥാവരിലും 
ഒരു തരത്ിലടല്ലങ്ില് മടറ്ഥാരു 
തരത്ിലള്ള പ്രതിഭയണ്ക്. കുട്ി
കളിടല പ്രതിഭ കടണ്ത്ി അതക് 
ഏറ്വും ഉയരത്ിടലത്ിക്ക 
എന്നതഥാണക് ടഥാലറെക് ലഥാബക് വഴി 
ഉസദേശിക്ന്നതക്. സ്കൂളിടലയും 
പരിസരടത്യും കവദഗക്ധ്യ
ടത് അണിസെര്ത്തുടകഥാണ്ക് 
മഥാത്രസമ ഇതക് യഥാഥഥാര്ത്്യമഥാ
ക്ഥാന് കഴിയൂ. ഈ പ്രവര്ത്നത്ിനക് 
സനതൃസറഥാള് എടുക്ഥാന് കഴിയക തസദേശഭര
ണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ഥാണക്. 

 നഥാും സനരിടുന്ന മടറ്ഥാരു ടവല്ലുവിളി 
കുട്ികളുടട കഥായിക ക്ഷമതയമഥായി ബന്ധ
ടപെട്തഥാണക്. സരഥാഗും വന്നഥാല്, സഡഥാക്ടര് 
നിര്സദേശിച്ചഥാല് മഥാത്രും വ്യഥായഥാമും മതി, 
കുട്ികള് കളിസക്ണ് പ്രഥായത്ില് നിര്ബ
ന്ധിച്ചക് പഠിപെിക്ക, അങ്ങടന അവര് 
മഥാര്ക്ക്  വഥാങ്ങുന്ന യന്തങ്ങള് ആയഥാല് 
മതി എന്നഥാണക് നമ്മുടട നിലപഥാടക് . 
അതുടകഥാണ്ക് തടന്ന നഥാും സരഥാഗഥാതുരത
യില് ഒന്നഥാും സ്ഥാനസത്ക്ക് കുതിച്ചുടകഥാ
ണ്ിരിക്ന്. കുട്ികള്ക്ക് കളി എന്നതക് 
ശരിയഥായ ശഥാരീരിക മഥാനസിക കവകഥാരിക 
സഥാമൂഹിക വികഥാസത്ിനക്  അനിവഥാര്യമഥാ
ടണന്നക് ടപഥാതുസമൂഹടത് സബഥാധ്യടപെടു
ത്തുന്നതിനുും കളിക്ഥാനുള്ള ഇടങ്ങള് വിക
സിപെിക്ന്നതിനുും തസദേശഭരണസ്ഥാപന

ങ്ങള്ക്ക് നിര്ണ്ണഥായക പങ്കുണ്ക്. 
മഥാലിന്യ മുക് ക്യഥാ്സ്ക് എന്നതക് 

യജ്ത്ിടറെ ലക്ഷ്യമഥാണക്. മഥാലിന്യ
ങ്ങടള ഉറവിടത്ില് വച്ചു തടന്ന സുംസ്ക്കരി
ക്ണും എന്ന അവസബഥാധും ഉണ്ഥാക്കയും 
അടതങ്ങിടന എന്നതക് പ്രസയഥാഗത്ിലൂടട 
സബഥാധ്യടപെടുന്ന പ്രസയഥാഗശഥാലയഥായി 
വിദ്യഥാലയങ്ങടള മഥാറ്റുകയും ടെയണും. 
ടെയ്ക് പഠിക്ഥാനുള്ള ഇടമഥാകണും സ്കൂള് 
ക്യഥാ്സ്ക്. മഥാലിന്യ സുംസ്ക്കരണത്ിടറെ 
വ്യത്യസ്തങ്ങളഥായ സസങ്തങ്ങള് സ്കൂള് ക്യഥാ
്സ്ിലണ്ഥാകണും. ഇക്ഥാര്യവും ശ്രദ്ധി
ക്ഥാന് കഴിയക  തസദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള്ക്ഥാണക്.

എല്ലഥാ ക്ഥാസ്ക് മുറികളുും (8-12ക്ഥാസ്സുകള്) 
കഹടടക്ഥായി. ശരിയഥായ പൗരസബഥാധ
നപരിപഥാടിക്ും സമൂഹവിദ്യഥാഭ്യഥാസത്ി
നുും ഈ സഥാധ്യത എങ്ങടന പ്രസയഥാജന
ടപെടുത്ഥാും എന്ന ആസലഥാെന ഉണ്ഥാസക
ണ്തുണ്ക്. വിദ്യഥാഭ്യഥാസ വകുപെിനുും തസദേശ

ഭ ര ണ സ് ഥാ പ ന ങ്ങ ള് ക് ും 
കൂട്ഥായി പ്രവര്ത്ിക്ഥാവന്ന ഒരു 
പുത്ന് സഥാധ്യതയഥാണിതക്.

ഗുണസമന്ഥാ വിദ്യഥാഭ്യഥാസത്ി
നഥായി നൂതനങ്ങളഥായ ഒസട്ടറ 
അസന്വഷണങ്ങള് നടക്ന്ണ്ക്. 
ഉദഥാ: സര്ക്ഥാരിടറെ സനതൃത്വ
ത്ില്  സകരള ഡവലപക്ടമറെക് 
സ്ടഥാറ്ജികക്  കൗ ണസില് 
ഗണിതും മികച്ച നിലയില് പഠി
ക്ന്നതക് സുംബന്ധിച്ചക് ഒരസന്വ
ഷണും 'മഞ്ഥാടി  ' എന്ന സപരില് 
ടെയ്യുന്ണ്ക്. ഇത്രും പ്രവ
ര്ത്ന ങ്ങള്ക്ക് സവണ് സൗക
ര്യങ്ങള് പ്രഥാസദശികമഥായി നല്കി 
ഗുണസമന്ഥാ വിദ്യഥാഭ്യഥാസത്ിടറെ 
ഭഥാഗമഥാക്ക എന്നതുും ഒരു സഥാധ്യ
തയഥാണക്.

കൂടഥാടത സുംയക് സപ്രഥാജ
ക്ടുകളുടടയും സുംസയഥാജിത സപ്രഥാ
ജ ക്ടു ക ളു ട ട യ ും  സ ഥാ ധ ്യത 
ആരഥായണും. സ്വിമ്ിങക് പൂള്, 
സിന്തറ്ികക് ട്ഥാകക്,സൗസരഥാര്ജ്ജ 
പ ദ്ധ ത ി ക ള് ,  ആ ധു ന ി ക 
പഥാെകശഥാലഥാ സുംവിധഥാന
ങ്ങള്, ഭക്ഷണ ശഥാല, ഹരിത
നിയമഥാവലി പഥാലിക്ഥാനുള്ള 
ക്രമീകരണങ്ങള്, ശുെിത്വ 
സൗകര്യങ്ങളുടട ഗുണത ഉറപെഥാ
ക്ഥാനുള്ള സമഥാണിറ്റിുംഗക് 
സുംവിധഥാനും, ഡസ്കക്, ബഞ്ക് 
തുടങ്ങിയ അനിവഥാര്യമഥായ 

ഫര്ണ്ണിച്ചര് സുംവിധഥാനങ്ങള്, മികച്ച 
കലബ്രറി തുടങ്ങിയവടയല്ലഥാും ഈ രീതി 
യില് കൂടി നടപെഥാക്ന്ന കഥാര്യും ആസലഥാെി
ക്ഥാവന്നതഥാണക്. മുകളില് സൂെിപെിച്ചതക് 
സഥാധ്യതകളുടട ഒരറ്ും മഥാത്രമഥാണക്. ഇങ്ങ
ടനയള്ള എല്ലഥാ സഥാധ്യതകളുും ആരഥായണും. 
ഇടതല്ലഥാും ഫലപ്രദമഥായി നടപെഥാക്ഥാന് 
ആവശ്യമഥായ സുംവിധഥാനങ്ങള് വികസി
പെിക്ണടമങ്ില് അതക് സുംബന്ധിച്ച 
െര്ച്ചയും നിര്സദേശങ്ങളുും ഉണ്ഥാകണും. 
നമ്മുടട വിദ്യഥാലയങ്ങടള കഥാണടപെടുന്ന, 
അനുഭവടപെടുന്ന സ്വര്ഗമഥാക്ി മഥാറ്റുക 
എന്നതക് അസഥാധ്യമല്ല. നഥാളടത് തലമുറ
സയഥാടക് നഥാും ടെയ്യുന്ന നീതി മഥാത്രമഥാകുും അതക്. 

1
(സലഖകന് ടപഥാതുവിദ്യഥാഭ്യഥാസ 

സുംരക്ഷണ യജ്ും കണടസള്ട്റെഥാണക്)
  

15പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  ജൂണ് 2019



വദ�ൊസൗഹൃദ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ�ത്തുകള്
പ്സക്ിയകം 
പ്വര്ത്തനവകം

കവര് സ്റ്യാറി

േകരളത്ിെല പഞ്ചായ�കൾക്ത് �യിെല തര സം ചാന�ളിെല പഞ്ചായ�കേളക്ചാൾ �തൽ 
അധികചാര� ത്  വേയചാസ  പഞ്ചായത്ത് എ  പരിപചാടി ർ മചാ ം എ പ്ത്ി ം നടപ്ിലചാ�വചാൻ 

� ം ഉചിതമചായ ചാപന�ളചാണത് േകരളത്ിെല ചാമപഞ്ചായ�കൾ

16 പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  ജൂണ് 2019



വദ�ൊസൗഹൃദ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ�ത്തുകള്
പ്സക്ിയകം 
പ്വര്ത്തനവകം

 നഡാ.പി.ടക.ബി.നായർ

സകരളത്ിടറെ ജനസുംഖ്യയില് വൃദ്ധര് 14 ശതമഥാനമഥാണക്. അതഥായതക് ഏഴില് 
ഒന്നക്. വൃദ്ധരില് 20 ശതമഥാനും 80നു മുകളില് പ്രഥായമുള്ളവരഥാണക്. ഒരു 

പത്തുവര്ഷും കൂടി കഴിയസ്ഥാള് വൃദ്ധര് ജനസുംഖ്യയടട 18 ശതമഥാനമഥാകുും. 
അസപെഥാള് 80 കഴിഞ്ഞവര് വൃദ്ധരില് നഥാലിടലഥാന്നഥായി ഉയരുും. വഥാര്ദ്ധക്യത്ി
ടറെ തിക്ഥാനുഭവങ്ങള് കൂടുതലും ഇവരഥാണനുഭവിസക്ണ്ിവരുന്നതക്. അതിനഥാല് 
ഇക്കൂട്ര്ക്ക് പ്രസത്യകും പരിരക്ഷ സവണ്ിയിരിക്ന്.

വൃദ്ധരുടട പ്രശ്ങ്ങള് ഇതരപ്രഥായക്ഥാരുസടതില് നിന്ും വിഭിന്നവും സങ്ീര്ണ 
വമഥാണക്. ഇവരില് മിക്വര്ക്ും സദശീയതലത്ിസലഥാ സുംസ്ഥാനതലത്ിസലഥാ 
ഉള്ള ടപഥാതുനയങ്ങളിലും പരിപഥാടികളിലും നിന്നക് കഥാതലഥായ സമഖലകളില് 
കഥാര്യമഥായിടട്ഥാന്ും കിട്ിയിട്ില്ല. വൃദ്ധര്ക്മഥാത്രമഥായള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മതല(Microlevel) 
പരിപഥാടിയിലൂടട മഥാത്രസമ അവരുടട പ്രസത്യകപ്രശ്ങ്ങള് പരിഹരിക്ഥാനഥാകൂ. 
ഇതു പഞ്ഥായത്ക് മുഖഥാന്തരും  മഥാത്രസമ സഥാദ്ധ്യമഥാവകയള്ളൂ. കഥാരണും ജനങ്ങളുടട 
കദനുംദിന പ്രശ്ങ്ങളുമഥായി മുഖഥാമുഖും ഇടപഴകുന്നതക് പഞ്ഥായത്ക് ഭരണമഥാണ
സല്ലഥാ. കൂടഥാടത സകരളത്ിടല പഞ്ഥായത്തുകള്ക്ക് ഇന്ത്യയിടല ഇതരസുംസ്ഥാ
നങ്ങളിടല പഞ്ഥായത്തുകസളക്ഥാള് കൂടുതല് അധികഥാരങ്ങളുണ്ക്. വസയഥാസൗഹൃദ 
പഞ്ഥായത്ക് എന്ന പരിപഥാടി പൂര്ണ്ണമഥായും എളുപെത്ിലും നടപെിലഥാക്വഥാന് 
ഏറ്വും ഉെിതമഥായ സ്ഥാപനങ്ങളഥാണക് സകരളത്ിടല ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകള്.

ഈ പശ്ഥാത്ലത്ിലഥാണക് തിരുവനന്തപുരടത് വസയഥാജനപഠനസകന്ദും  
വസയഥാസൗഹൃദ പഞ്ഥായത്ക് എന്ന പ്രസമയും ടകഥാണ്വന്നതക്. ഇതക് പരീക്ഷണഥാര്ത്ും 
തിരുവനന്തപുരും ജില്ലയിടല മഥാണിക്ല് പഞ്ഥായത്ിലും പഥാലക്ഥാടക് ജില്ലയിടല 
ടപരുടവ്ക്, കരി് എന്നീ പഞ്ഥായത്തുകളിലും കപലറ്ക്പദ്ധതി എന്ന രീതിയില് 
ഗവണടമറെക് സഹഥായസത്ഥാടട നടപെിലഥാക്ിടക്ഥാണ്ിരിക്കയഥാണക്. ഈ 
പദ്ധതിയില് ഒട്ടുമുക്ഥാലും ഭഥാഗും മുതിര്ന്ന പൗരന്മഥാരുടട സഹകരണസത്ഥാടട
യഥാണക് ആവിഷ്കരിച്ചതുും നടപെില് വരുത്തുന്നതുും.

എന്ാണ് വനയാസൗഹൃദ ഗ്ാമപഞ്ായത്്  
ആസരഥാഗ്യ-സഥാ്ത്ിക സുരക്ഷിതത്വും തുടങ്ങി വൃദ്ധര്ക്ക് ആവശ്യമഥായ 

എല്ലഥാ സമഖലകളിലും വ്യഥാപിക്ന്ന സമഗ്മഥായ പരിപഥാടികളുടട പ്രഭവസകന്ദമഥാണക് 
വസയഥാസൗഹൃദപഞ്ഥായത്ക്. വൃദ്ധരുടട ആവശ്യങ്ങള് മുഴുവനഥാസയഥാ മുന്ഗണനഥാ
ക്രമത്ിസലഥാ ഈ പഞ്ഥായത്ക് ടെയ്തുടകഥാടുക്ും. പഞ്ഥായത്ിനക് സനരിട്ക് നിയ
ന്തണമില്ലഥാത് മറ്റു വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഞ്ഥായത്ിടറെ സ്വഥാധീ
നമുപസയഥാഗിച്ചുും സുംഗതിയടട പ്രഥാധഥാന്യും ചൂണ്ിക്ഥാട്ിയും അവരുടട പരിപഥാ
ടികള് വസയഥാസൗഹൃദമഥാക്ി സഭദഗതി ടെയഥാന് ഇത്രും പഞ്ഥായത്തുകള് 
നടപടികടളടുക്ും. ചുരുക്ിപെറഞ്ഞഥാല് തങ്ങള്ക്സവണ്ി നിലടകഥാള്ളുന്ന ഒരു 
പഞ്ഥായത്ഥാണക് ഇടതന്നക് എല്ലഥാ വൃദ്ധരിലും വിശ്വഥാസും ജനിപെിക്ും.

 
എങ്ങടനയാണിതിടറെ  പ്രവർത്നധം

നാലു പ്രധാന ഘെകങ്ങളാണ ്വനയാജനസൗഹൃദ പഞ്ായത്ിടറെ അെിസ്ാനധം
1. പ്രധഥാനമഥായി പഞ്ഥായത്തു ഭരണും തടന്ന. വസയഥാസൗഹൃദപരിപഥാടികള് 

ആവിഷ്കരിക്വഥാനുും അവ്കെക് ഊര്ജ്ജും നല്കുവഥാനുമഥായി പഞ്ഥായത്ിടറെ 
ഒരു ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്ന്. ഈ സമിതി വൃദ്ധജനങ്ങളുടട 
കഥാര്യത്ില് ഒരു ജഥാഗ്തഥാസമിതി കൂടിയഥായി പ്രവര്ത്ിക്ന്.  ഗ്ഥാമപ
ഞ്ഥായത്ക് പ്രസിഡറെക് ഈ കമ്ിറ്ിയടട ടെയര്മഥാനുും പഞ്ഥായത്ിടല 
വിവിധ കമ്ിറ്ികളുടട ടെയര്മഥാന്മഥാര് ഇതിടല അുംഗങ്ങളുമഥായിരിക്ും. 
പഞ്ഥായത്ക് സനരിട്ടുും അല്ലഥാടതയും നടത്തുന്ന എല്ലഥാ വസയഥാസൗഹൃദപരിപഥാ
ടികള് ആസൂത്രണും ടെയ്ക് നടപെഥാസക്ണ്തക് ഈ കമ്ിറ്ിയടട ചുമതലയഥാണക്. 
ഇതിനഥായി കുടുുംബും, ആസരഥാഗ്യും, വിദ്യഥാഭ്യഥാസും, PWD, ICDS, കുടുുംബശ്രീ, 
സപഥാലീസക് എന് സവണ് സമൂഹത്ിടറെ നഥാനഥാ സമഖലകളിലും ഈ കമ്ിറ്ി 
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ഇടടപട്ക് അവയടട പരിപഥാടികള് 
വസയഥാസൗഹൃദമഥാസക്ണ്തഥാണക്. ഈ 
കമ്ിറ്ിയടട പ്രവര്ത്നും എല്ലഥാ സമഖ
ലയിസലക്ും വ്യഥാപിപെിസക്ണ്തഥാണക്.

2. വൃദ്ധരുടട പ്രശ്ങ്ങടളയും ആവശ്യങ്ങടള
യും കുറിച്ചക് ആധികഥാരികമഥായിട്ടുള്ള 
അറിവ ലഭിക്വഥാന് പഞ്ഥായത്ില് 
60 കഴിഞ്ഞവടരക്റിച്ചക് ഒരു സര് സവ്വ 
നടത്തുന്. ഈ സര് സവ്വയടട കടണ്
ത്ലകളുടട അടിസ്ഥാനത്ില് ഒരു 
കരടക്  പദ്ധതി രൂപീകരിക്ന്. 
അ ും ഗ ന്  വ ഥാ ട ി / പ്രവ ര് ത് ക രു ട ട 
സസവനും ഈ സര് സവ്വ്കെഥായി ഉപസയഥാ
ഗിക്ഥാവന്നതഥാണക്.

3. ഓസരഥാ പഞ്ഥായത്തു വഥാര്ഡിടലയും 
വൃദ്ധടര സുംഘടിപെിച്ചക് ഒരു വൃദ്ധജ
നസഭ രൂപീകരിക്കയും ഈ 
സഭയില് നിന്നക് രണ്സപടര തിര 
ടഞ്ഞടുത്ക് പഞ്ഥായത്തുതലത്ില് 
ഒരു വൃദ്ധജനകൗണസില് രൂപീകരി
ക്കയും ടെയ്യുന്.  വഥാര്ഡുതല 

സഭയടട കണ വീനര് പഞ്ഥായത്ക് 
വഥാര്ഡക് ടമ്റുും  പഞ്ഥായത്തുതല 
കൗണസിലിടറെ അദ്ധ്യക്ഷന് പഞ്ഥാ
യത്തുപ്രസിഡന്ും ആയിരിക്ും. 
വഥാര്ഡക്തലത്ില് നിന്ും വരുന്ന 
ആവശ്യങ്ങള് സക്രഥാഡീകരിച്ചക് വൃദ്ധജ
നകൗണസിലില് െര്ച്ച ടെയ്ക് 
തീരുമഥാനും പഞ്ഥായത്ക് അധികൃത
രുടട നടപടിക്ക് അയയ്ക്കുന്. പഞ്ഥായ
ത്ക് പ്രസിഡന്ും വഥാര്ഡക് ടമ്ര്മഥാരുും 
സനരടത് തടന്ന ഈ സഭകളുടട ഭഥാര
വഥാഹികളഥായതിനഥാല് കൗണസിലിടറെ 
തീരുമഥാനും െര്ച്ചയ്ക്കു വരുസ്ഥാള് സത്വ
രനടപടികള് സ്വീകരിക്ഥാന് പഞ്ഥായ
ത്ക് ഭരണത്ിനു സഥാധിക്ന്. 

4. വസയഥാസൗഹൃദ ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ിടറെ 
നഥാലഥാമടത് ഘടകും ഇക്ഥാര്യത്ില് 
പൂര്ണ്ണമഥായി സബഥാധവല്ക്രിക്ടപെട് 
ഉസദ്യഥാഗസ്ന്മഥാരുും ബന്ധടപെട് മറ്റു 
വ്യക്ികളുമഥാണക്. ഇതക് സഥാധിക്ന്നതക് 
വിവിധതലങ്ങളിലും വകുപ്പുകളിലമുള്ള 
ഉസദ്യഥാഗസ്ടരയും ബന്ധടപെട് മറ്റുള്ള

സഡഥാ. പി.ടക.ബി. നഥായരുടട സനതൃ
ത്വത്ില് ആരുംഭിച്ച ടസറെര് സഫഥാര്  
 ടജറസറെഥാളജിക്ല് സ്റഡീസഥാണക് 2006-
ല്  സ ക ര ള  സ ും സ് ഥാ ന ത് ി ട റെ 
ആദ്യടത് വസയഥാജന നയും തയഥാറഥാ
ക്ിയതക്. വസയഥാജനങ്ങളുടട പ്രശ്ങ്ങള് 
സര്ക്ഥാരുകളുടടയും ടപഥാതുജനങ്ങളു
ടടയും ശ്രദ്ധയില് എത്ിക്ക എന്ന 
ലക്ഷ്യസത്ഥാടട 1983-ല് പ്രവര്ത്നമഥാ 
രുംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനും, നഥാളിതുവടര 
അഞ്ക് അന്തഥാരഥാഷ്ട്ര സസമ്ളനങ്ങളുും 15 
അ ഖ ി സ ല ന്ത ്യഥാ  സസ മ് ള ന ങ്ങ ളു ും 
നിരവധി സുംസ്ഥാനതല സസമ്ളനങ്ങ
ളുും നടത്ി. ടസറെറിടറെ ഗസവഷണ
ങ്ങള് വസയഥാജനങ്ങളുടട പ്രശ്ങ്ങള് 
ടപഥാതുശ്രദ്ധയിടലത്ിക്ഥാനുും അവ്കെക് 
പരിഹഥാരും സതടഥാനുും സഹഥായകമഥായി.

ഇന്ത്യഥാ ഗവണടമറെിടറെ വസയഥാജ
നങ്ങള്ക്ള്ള സസവനത്ിനുള്ള പരസമഥാ
ന്നത ബഹുമതിയഥായ വസയഥാസശ്രഷ്ഠ 
സമ്ഥാന് (2009) അടക്മുള്ള അുംഗീകഥാ
രങ്ങള് ടസറെറിനു ലഭിച്ചു.

ഐക്യരഥാഷ്ട്രസഭയടട ഇക്സണഥാ
മികക് ആന്ഡക് സസഥാ ഷ്യല് കൗണസിലില് 

കഥാണുന്. പഞ്ഥായത്ില് പ്രവര്ത്ി 
ക്ന്ന എല്ലഥാ സുംഘടനകളിലും വസയഥാ
ജനസൗഹൃദ പരിപഥാടിയടട സസന്ദശും 
എത്ിക്ന്.
വിലഥാസും
ടസറെര് സഫഥാര് ടജറസറെഥാളജിക്ല് സ്റഡീസക്
ടകഥാളുംബിയ വില്ല, സകശവദഥാസപുരും, 
തിരുവനന്തപുരും 695004
www.cgsindia.org 
Email: gerontocentre@gmail.com
Phone: 0471 2443441, 
9037668530,9447711122

പസന്റര് ദ�ൊര്  പെറദന്റൊളെിക്ല് സ്റ്റഡീസ്
(ECOSOC)  ടപെഷ്യല് കണസ
ള്ട്ന്സി പദവി സനടഥാനുും 
ടസറെറിനഥായി.

സകരളത്ില് തിരുവനന്ത
പു ര ും  ജ ി ല്ല യ ി ല്  മൂ ന് ും 
(മഥാണിക്ല്, ടവ്ഥായും, 
പൂവച്ചല്) പഥാലക്ഥാടക് ജില്ല 
യ ി ല്  ന ഥാ ല ും  (കരി്, 
ടപരുടവ്ക്, പുതുസശേരി, മുണ്ടൂര്) 
പഞ്ഥായത്തുകളില് സകരളസ
ര്ക്ഥാരിടറെ ധനസഹഥായ
സത്ഥാടുകൂടി നടപെഥാക്ന്ന 
വസയഥാജന സൗഹൃദ പഞ്ഥായത്ക് എന്ന 
പദ്ധതിയൂടട ആശയവും നിര്സദേശവും 
ടസറെറിസറെതഥാണക്. ഈ ഏഴു പഞ്ഥായത്തു
കളിലും ആശുപത്രികള്, സ്കൂളുകള്, 
ടപഥാലീസക്, അുംഗന് വഥാടികള് ഇവ സകന്ദീ
കരിച്ചഥാണക് പദ്ധതികള് നടപെിലഥാക്ിയതക്. 
അുംഗന് വഥാടികള് മുഖഥാന്തരും പഞ്ഥായ
ത്ില് മുഴുവനുും വസയഥാജനസഭകളുും വസയഥാ
ജനകൗണസിലകളുും സുംഘടിപെിച്ചക് 
അവയില്ക്കൂടി വസയഥാജനങ്ങളുടട ആവശ്യ
ങ്ങളുും അഭിപ്രഥായങ്ങളുും രൂപീകരിച്ചക് പഞ്ഥാ
യത്ക് മുഖഥാന്തരും അവ്കെക് പരിഹഥാരും 

വടരയും വിളിച്ചുകൂട്ി സബഥാധവല്ക്
രണും നടത്തുകവഴിയഥാണക്. NREGS, PHC, 
PWD, കൃഷിവകുപെക്, സ്കൂള്, ICDS, 
കുടുുംബശ്രീ, സപഥാലീസക് എന് സവണ്, 
ആര്ട്ക്സക് ക്ബക് മുതലഥായ എല്ലഥാ സ്ഥാ
പനങ്ങളിടലയും ഉസദ്യഥാഗസ്ടരയും 
ഭഥാരവഥാഹികടളയും വിളിച്ചു കൂട്ി 
വസയഥാസൗഹൃദ മഥാര്ഗങ്ങളില്ക്കൂടി 
അവരുടട പ്രവൃത്ികള് നയിക്ന്നതി
നഥായി അവടര മഥാനസികമഥായും പ്രഥാവ
ര്ത്ികമഥായും സജ്ജീകരിക്ന്. 
ടെറിയ ടെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളഥായള്ള 
ഇവരുടട െര്ച്ചഥാസയഥാഗങ്ങള് വഴി വസയഥാ 
സൗഹൃദ  സസന്ദശും നഥാനഥാ സമഖലക
ളിലും എത്ിക്ന്. കുടുുംബങ്ങടളയും 
സ്കൂളുകടളയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്ില് 
പടങ്ടുപെിസക്ണ്തുണ്ക്. 

(സലഖകന് തിരുവനന്തപുരും വസയഥാജന
പഠനസകന്ദും ടെയര്മഥാനഥാണക്. കൂടുതല് 

വിവരങ്ങള്ക്ക് ബന്ധടപെടുക. 
9037668530.) 1

സഡഥാ. സജക്ബക് സജഥാണ 
കട്ക്ഥായും, ഡയറക്ടര്സഡഥാ. പി.ടക.ബി. നഥായര്

ടെയര്മഥാന്
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സകരളത്ിനക് മഥാതൃകയഥായി മഥാറിയ 
ഒട്സനകും പദ്ധതികൾ നടപെിലഥാ

ക്ിയ മഥാണിക്ല് ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ക് സകര
ളത്ിടല ആദ്യടത് വസയഥാസൗഹൃദ 
പഞ്ഥായത്ഥാണക്. പഞ്ഥായത്ിടറെ തഥാല്പ
ര്യപ്രകഥാരും തിരുവനന്തപുരും വസയഥാജന 
പഠന സകന്ദവും (Cetnre for Gerentological 
s tud ies )  സഥാമൂഹ്യ നീതി  വകുപ്പുും 
സെർന്നഥാണക് ഇ പദ്ധതി നടപെിലഥാക്ഥാൻ 
പഞ്ഥായത്ിടന സഹഥായിച്ചതക്. 

വൃദ്ധരുടട പ്രശക് നങ്ങൾ സങ്ീർണ്ണവും 
മറ്റു പ്രഥായക്ഥാരില് നിന്നക് വിഭിന്നവമഥാണക്. 
ഈ വ്യത്യസ്തമഥായ പ്രശക് നങ്ങൾക്ക് പരി
ഹഥാരമുണ്ഥാക്ഥാൻ ലക്ഷ്യമിട്ഥാണക് വസയഥാജ
നസൗഹൃദ ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ക് എന്ന 
സപ്രഥാജക്ടക് നടപെിലഥാക്ന്നതക്. 

വസയഥാജനങ്ങൾക്ള്ള െികിത്സഥാ 
സഹഥായും നല്ല്, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് 
ഭക്ഷണും എത്ിക്ല്, മഥാനസിസകഥാല്ലഥാസ
ത്ിനുള്ള സുംവിധഥാനും ഏർടപെടുത്ല്, 
അഗതികടള പുനരധിവസിപെിക്ല്, സ്ഥാ
പനങ്ങടള വസയഥാസൗഹൃദമഥാക്ല്, വസയഥാ
ജനങ്ങളുടട കഴിവകൾ പ്രസയഥാജനടപെടു 
ത്ല് തുടങ്ങി ഒസട്ടറ ഘടകങ്ങൾ പദ്ധ
തിയില് ഉൾടപെടുന്. കൂടഥാടത പദ്ധതിയടട 
വ്യഥാപ്തി ആസരഥാഗ്യസകന്ദങ്ങള്, തസദേശസ്വ
യുംഭരണ വകുപെക്, സപഥാലീസക്, സക് കൂൾ 
മുതലഥായ സമഖലകളിസലക്ും വ്യഥാപിച്ചു 
കിടക്ന്. 

ഈ പദ്ധതിയടട മുസന്നഥാടിയഥായി 
ആദ്യമഥായി ടെയ്തക് പഞ്ഥായത്ില് 60 
വയസ്ക് കഴിഞ്ഞവടരക്റിച്ചക് ഒരു സർടവ്വ 
നടത്തുകയഥായിരുന്. അങ്ണവഥാടി ടീച്ചർ

 എസ്. സുജാത

മൊണിക്ല് ഗ്ൊമ�ഞ്ൊ�ത്ത്  
വദ�ൊസൗഹൃദകം

കവര് സ്റ്യാറി

േകരളത്ിനത് മചാ കയചായി മചാറിയ 
േനകം പദ്തികൾ നടപ്ിലചാക്ിയ 

മചാണിക്ൽ ചാമപഞ്ചായത്ത് 
േകരളത്ിെല �െത് 
വേയചാസ  പഞ്ചായത്ചാണത്
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മഥാർ മുസഖനയഥാണക് ഈ സർടവ്വ നടത്ി
യതക്. സർടവ്വയില് പ്രധഥാനമഥായി വസയഥാ
ജനങ്ങളുടട സഥാമൂഹ്യ സഥാ്ത്ിക 
ആസരഥാഗ്യ പ്രശക് നങ്ങടളക്റിച്ചുും അവരുടട 
ആവശ്യങ്ങടളയും ആഗ്ഹങ്ങടളയും കുറി
ച്ചുമുള്ള വിവരസശഖരണമഥാണക് നടത്ിയതക്.  
ഈ സർടവ്വയില്  നിന്നക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങ
ളുടടയും അറിവകളുടടയും അടിസ്ഥാന
ത്ില് പഞ്ഥായത്ിടല വസയഥാജനങ്ങൾ
ക്ഥായി ഒരു ബൃഹത്ഥായ പരിപഥാടി തയഥാ
റഥാക്ി അതക് നടപെിലഥാക്കയഥായിരുന് 
പ്രധഥാന ലക്ഷ്യും.

പദ്ധതി നടത്ിപെിനുും അതിലടങ്ങി
യിരിക്ന്ന പരിപഥാടികളുടട പ്രവർത്ന 
ത്ിനുും പഞ്ഥായത്ക് തലത്ില് ഒരു ഉന്ന
തതല കമ്ിറ്ി രൂപീകരിച്ചു. വസയഥാസൗഹൃദ 
പദ്ധതി നടപെിലഥാക്ന്നതിനഥായി പഞ്ഥാ
യത്ിടലയും കീഴിലള്ള സ്ഥാപനങ്ങളി 
ടലയും ഉസദ്യഥാഗസ്ടര വസയഥാസൗഹൃദ 
പരിപഥാടിടയക്റിച്ചക് സബഥാധവല്രിക്ക
യഥാണക് കമ്ിറ്ി ആദ്യമഥായി ടെയ്തക്. പഞ്ഥാ
യസത്ഥാഫീസില് വസയഥാജനങ്ങൾക്ക് 
സവണ് സുംവിധഥാനങ്ങൾ ഏർടപെടുത്തുക
യഥായിരുന് അടുത് സുംരുംഭും. വിവിധ 
ആവശ്യങ്ങളുമഥായി വരുന്ന വസയഥാജനങ്ങൾ
ക്ക് സവണ് എല്ലഥാ സസവനങ്ങളുും കൃത്യമഥായും 
സവഗത്ിലും ടെയ്തു ടകഥാടുക്ക, അവടര 
സക് സനഹസഹകരണ മസനഥാഭഥാവസത്ഥാടട 
സ്വീകരിക്ക, അവർക്ക് സൗകര്യമഥായ 
വിധത്ില് ഇരിപെിടങ്ങളുും കുടിടവള്ളവും 
യൂസറഥാപ്യൻ സടഥായക് ലറ്റുും നല്കുക എന്ന 
അനുബന്ധ പരിപഥാടികളുും നടപെില് 
വരുത്ി.

മു്ക് പ്രസ്തഥാവിച്ച സപഥാടല വസയഥാസൗ
ഹൃദപദ്ധതിയടട നടത്ിപെിനക് പഞ്ഥായ
ത്ിലള്ള വിവിധ വിഭഥാഗങ്ങളുടട സയഥാജി
ച്ചുള്ള പ്രവർത്നും ആവശ്യമഥാണക്. പഞ്ഥാ
യത്ിടല ടകട്ിടങ്ങൾ, സറഥാഡുകൾ, മഥാർ
ക്റ്റുകൾ, പഥാർക്കൾ, മറ്റു ടപഥാതുസ്ല
ങ്ങൾ ഇവടയല്ലഥാും തടന്ന വസയഥാസൗഹൃദ
മഥാകുും വിധത്ില് ക്രമീകരിക്കയും 
പുതിയ സുംരുംഭങ്ങൾ തദനുസൃതമഥായി 
പഥാൻ ടെയ്യുകയും സവണും. സ്വകഥാര്യ വ്യ
ക്ികളുടട ടകട്ിട നിർമ്ഥാണ അസപ
ക്ഷകൾ പരിസശഥാധിച്ചക് അവയും വസയഥാ

സൗഹൃദമഥായ വിധത്ിലഥാണക് പഥാൻ ടെയ്ി
രിക്ന്നടതന്നക് ഉറപെക് വരുത്ണും. നില
വിലള്ള ടകട്ിടങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമും 
ബഥാധകമഥാക്ഥാൻ പ്രയഥാസമഥാടണങ്ിലും 
ആ വ ും  വ ി ധ ത് ി ല്  അ വ യ ി ല ും 
വസയഥാസൗഹൃദ കഥാര്യങ്ങൾ ഉൾടപെടുത്ഥാൻ 
കഴിയും. 

പഞ്ഥായത്ിനക് കീഴില് വരുന്ന എല്ലഥാ 
സർക്ഥാർ, സ്വകഥാര്യഥാശുപത്രികളിലും 
വസയഥാജനങ്ങൾക്ക് പ്രസത്യക ഇരിപെിടവും 
കുടിടവള്ളവും യൂസറഥാപ്യൻ സക്ഥാസറ്റുകളുും 
സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ക്. കൂടഥാടത അവർക്ക് 
പ്രസത്യക കയൂവും ലഥാബക് പരിസശഥാധനകളില് 
പ്രസത്യക പരിഗണനയും സഥാ്ത്ിക 
ഇളവകളുും നല്ഥാനുള്ള ഏർപെഥാടുണ്ക്. 
കപ്രമറി ടഹല്ത്ക് ടസറെർ, അതിടറെ 
ഉപശഥാഖകൾ, കമയൂണിറ്ി ടഹല്ത്ക് 
ടസറെർ എന്നിവിടങ്ങളിലും വൃദ്ധർക്ക് 
മഥാന്യമഥായ ടപരുമഥാറ്വും ഇളവകളുമുണ്ക്. 
കൂടഥാടത പഞ്ഥായത്ക് വഥാർഡടിസ്ഥാന
ത്ില് കഥാലഥാകഥാലങ്ങളില് ആസരഥാഗ്യ 
ക്യഥാമ്പുകൾ സുംഘടിപെിച്ചക് വൃദ്ധരുടട 
ആസരഥാഗ്യപ്രശക് നങ്ങൾ െർച്ച ടെയ്യുകയും 
അവടര പരിസശഥാധിച്ചക് സവണ് ഉപസദശങ്ങ
ളുും മരുന്കളുും നല്കുകയും ടെയ്യുന്. പഞ്ഥാ
യത്ിടല എല്ലഥാ വസയഥാജനങ്ങൾക്ും 
ടഹല്ത്ക് കഥാർഡക് നല്ിയിട്ടുണ്ക്. ഇതുപ
സയഥാഗിച്ചക് വിവിധ സസവനങ്ങൾ പണും 
നല്ഥാടത സനടഥാൻ സഥാധിക്ന്. 

സമൂഹത്ില് നഥാനഥാവിധ ചൂഷണങ്ങൾ
ക്ും പീഢനങ്ങൾക്ും എളുപെത്ില് 
ഇരയഥാകഥാൻ സഥാദ്ധ്യതയള്ള വിഭഥാഗമഥാണക് 
വസയഥാജനങ്ങൾ. അവർക്ക് പ്രസത്യക 





വേയചാസ പദ്തി െട 
നടത്ിപ്ിനത് പഞ്ചായ

ത്ി  വിവിധ വി ചാ �
െട േയചാജി  പ്രവർത്നം 

വശ�മചാണത്  പഞ്ചായത്ി
െല െക ിട�ൾ  േറചാ കൾ  

മചാർക്�കൾ  പചാർ�കൾ  
മ� െപചാ ല�ൾ 

വെയ ചാം തെ  
വേയചാസ മചാകും വിധത്ിൽ 

മധീകരി�ക ം പുതിയ 
സംരം �ൾ ത തമചായി 

ചാൻ െച ക ം േവണം
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സുംരക്ഷണും ആവശ്യമഥാണക്. ഇക്ഥാര്യ
ത്ില് മഥാണിക്ല് ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ിടറെ 
ചുമതലയള്ള ടവഞ്ഞഥാറമൂടക് സപഥാലീസക് 
സസ്റഷൻ അതീവ ജഥാഗ്ത പഥാലിക്ന്ണ്ക്. 
സസ്റഷനില് പരഥാതികളുും മറ്ഥാവശ്യങ്ങളു
മഥായി വരുന്ന വസയഥാജനങ്ങൾക്ക് സത്വര
മഥായി സസവനങ്ങൾ നല്ഥാൻ അവർ അതീവ 
തല്പരരഥാണക് .  വൃദ്ധരുടട ഭവനങ്ങൾ 
ടപഥാതുസവയും ഒറ്ടപെട്ക് തഥാമസിക്ന്ന 
വൃദ്ധരുടട വീടുകൾ പ്രസത്യകമഥായും 
പതിവഥായി സന്ദർശിച്ചക് അവരുടട ആവശ്യ
ങ്ങൾക്നുസൃതമഥായി കഥാര്യങ്ങൾ ടെയ്തു 
ടകഥാടുക്ന്ണ്ക്. സപഥാലീസക് സസ്റഷനില് 
വൃ ദ്ധ ർ ക്ക്  സ വ ണ് ി  ഒ രു  പ്രസ ത ്യക 
ടഹല്പെക് കലനുും പ്രവർത്ിക്ന്ണ്ക്.  
വസയഥാജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമഥായ എല്ലഥാ 
വിധ സുരക്ഷഥാ സജ്ജീകരണങ്ങളുും ഈ 
സപഥാലീസക് സസ്റഷനില് ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ക്. 
വസയഥാജനങ്ങളുടട സുരക്ഷയടട ഭഥാഗമഥായി 
അവർ ടെസയണ്തുും ടെയഥാൻ പഥാടില്ലഥാ
ത്തുമഥായ കഥാര്യങ്ങടളക്റിച്ചുും ഈ 
സപഥാലീസക് സസ്റഷൻ നിരന്തരമഥായി വസയഥാ
ജനങ്ങടള സബഥാധവഥാന്ഥാരഥാക്ന്.

പിരപെൻസകഥാടക് ഹയർ ടസക്റെറി 
സക് കൂളില് വിദ്യഥാർത്ികൾ, അധ്യഥാപകർ, 
രക്ഷകർത്തൃ സുംഘടനയടട ഭഥാരവഥാഹികൾ 
എന്നിവരുടട ഒരു ക്ബ്ക് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ക്. 
വസയഥാജനസൗഹൃദ ക്ബക് എന്നഥാണിതിടറെ 
സപരക്.  ഈ ക്ബ്ക് മഥാസുംസതഥാറുും സയഥാഗും 
സെർന്നക് വസയഥാജന സൗഹൃദ പരിപഥാടികൾ 
ആവിഷക് കരിക്കയും നടപെില് വരുത്തുക
യും ടെയ്യുന്. മുതിർന്ന പൗരന്ഥാസരഥാടുള്ള 
സക് സനഹവും ബഹുമഥാനവും കുട്ിക
ളില് വളർത്തുക, വീട്ിലള്ള വസയഥാ
ജനങ്ങൾക്ക് സഹഥായവും സുംരക്ഷ
ണവും നല്കഥാൻ കുട്ികടള പ്രഥാപ്ത
രഥാക്ക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളഥാണക് ഈ 
ക്ബ്ിനുള്ളതക്. ക്ബ്ിടറെ പല മീറ്ിും
ഗുകളിലും വസയഥാജനങ്ങടളക്കൂടി 
പടങ്ടുപെിക്ന്. 

വനയാജന സഭകൾ   
   വസയഥാജനങ്ങളുടട പങ്ഥാളി

ത്ും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുും 
അവരുടട ആഗ്ഹങ്ങളുും ആവശ്യ
ങ്ങളുും പ്രതിഫലിപെിക്ന്നതിനുും 
സവണ്ി പഞ്ഥായത്ില് വസയഥാജന
സഭകൾ സുംഘടിപെിച്ചിട്ടുണ്ക്. അങ്
ണവഥാടി അടിസ്ഥാനത്ിലഥാണക് 
ഇവയടട പ്രവർത്നും. ഇവിടടയ




ള്ള 32 അങ്ണവഥാടികളിലും സഭകൾ 
സുംഘടിപെിച്ചിട്ടുണ്ക്.  പഞ്ഥായത്ക് ടമ്ർ 
പ്രസിഡന്ും അങ്ണവഥാടി ടീച്ചർ കൺവീ
നറുമഥാണക്. മഥാസും സതഥാറുും കൂടുന്ന ഈ 
സഭയില് വസയഥാജനങ്ങൾ അവരുടട 
ആവശ്യങ്ങളുും പ്രശക് നങ്ങളുും അവതരിപെി
ക്ന്. അതിലപരിയഥായി ഈ സഭകൾ 
ഒരു കൂട്ഥായ്മയഥായിക്കൂടി പ്രവർത്ിക്ന്. 
വസയഥാജനങ്ങൾക്ക് മഥാസത്ിടലഥാരിക്
ടലങ്ിലും ഒത്തുസെരഥാൻ സൗകര്യമുള്ളതില് 

അവർക്ക് വളടര സസന്തഥാഷമുണ്ക്. 

വനയാജന കൗൺസിൽ
   ഓസരഥാ വസയഥാജന സഭയില് നിന്ും 

തിരടഞ്ഞടുക്ന്ന രണ്സപരടങ്ങിയ ഒരു 
സുംഘമഥാണക് വസയഥാജന കൗൺസില്. 
പഞ്ഥായത്ക് പ്രസിഡറെക് ഇതിടറെ അധ്യ
ക്ഷനുും ഐ.സി.ഡി.എസക് സൂപെർകവസർ 
കൺവീനറുമഥാണക്. മൂന് മഥാസത്ിടലഥാരി
ക്ല്  ഈ കൗൺസില് സയഥാഗും സെരുന്. 
സഭകളില് നിന് കിട്ടുന്ന റിസപെഥാർട്ടുകൾ 
സക്രഥാഡീകരിച്ചക് ഈ കൗൺസില് െർച്ച 
ടെയ്യുന്. ഇവയടട സമല് നടപടിക്ഥായി 
പഞ്ഥായത്ക് കമ്ിറ്ിക്ക് സമർപെിക്ന്. 
പഞ്ഥായത്ക് പ്രസിഡറെക് ഈ കൗൺസി
ലിടറെ അധ്യക്ഷനുും വഥാർഡക് ടമ്ർ 
ഇതിടറെ അുംഗങ്ങളുമഥായ സ്ിതിക്ക് 
കൗൺസിലിടറെ തീരുമഥാനും അുംഗീകരി
ക്ഥാൻ പഞ്ഥായത്ിനക് വിഷമമുണ്ഥാകുക
യില്ല.  വസയഥാസൗഹൃദ കൗൺസിലും 
സഭകളുും മുഖഥാന്തരും പഞ്ഥായത്ിടല എല്ലഥാ 
വൃദ്ധജനങ്ങടളയും അവരുടട കഥാര്യങ്ങളില് 
സവണ് നടപടി കകടക്ഥാള്ളഥാൻ സഹഥാ
യിക്ന്ടവന്നതക് വസയഥാസൗഹൃദ പരിപഥാ
ടിയടട കഥാതലഥായ ഒരു ഭഥാഗമഥാണക്. ഈ 
സുംഘടനകൾ വസയഥാജനങ്ങളുടട കഥാര്യ
ത്ില് ജഥാഗ്തഥാസമിതികൾ കൂടിയഥായി 
പ്രവർത്ിക്ന്.

പഞ്ഥായത്ിടറെ ആഭിമുഖ്യത്ില് 
വർഷും സതഥാറുും ഒകക് സടഥാബർ 1 വസയഥാജന
ദിനമഥായും ജൂൺ 15 വസയഥാജന പീഢന 

വിരുദ്ധ ദിനമഥായും വിപുലമഥായ 
രീതിയില് ആെരിക്ന്ണ്ക്. ഈ 
സസമ്ളനത്ില് ഏറ്വും മുതിർന്ന 
വസയഥാജനങ്ങടള ടപഥാന്നഥാടയണിയിച്ചക് 
ബഹുമഥാനിക്ന്. കലഥാപരിപഥാടികളുും 
ഈ സസമ്ളനങ്ങളുടട ഭഥാഗമഥാണക്. 
കഥാലഥാകഥാലങ്ങളില് പഞ്ഥായത്ക് 
വസയഥാസൗഹൃദ മൂല്യങ്ങൾ ബന്ധടപെട് 
ജനങ്ങളില് പ്രെരിപെിക്ന്ണ്ക്. ടപൻ
ഷസണഴക് സക് അസസഥാസിസയഷൻ, 
ആർടക് സക്, സക് സപഥാർടക് സക് ക്ബ്ബുകൾ, 
സട്ഡക് യൂണിയനുകൾ മുതലഥായ സുംഘ
ടനകളില് ഇക്ഥാര്യത്ില് ആവശ്യ
മഥായ പ്രെരണും നടത്തുന്.

(സലഖിക മഥാണിക്ല് 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ക്
പ്രസിഡറെഥാണക്)

1

പഞ്ചായത്ിെ� ി�ഖ�
ത്ിൽ വർഷം േതചാ ം 
കത് േടചാ ർ 1 വേയചാജന

ിനമചാ ം ജൂണ് 15 
വേയചാജന പധീ ന വി ദ് 

ിനമചാ ം വിപുലമചായ 
രധീതിയിൽ ചരി� ത്  

 സേ ളനത്ിൽ � ം 
�തിർ  വേയചാജന�െള 
െപചാ ചാടയണിയി�ത് 

മചാനി�  കലചാപരിപചാടിക ം 
 സേ ളന� െട 

ചാ മചാണത്

21പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  ജൂണ് 2019



കരി്  ഗ്ഥാമ പഞ്ഥായത്ക്  “വസയഥാസൗഹൃദ 
പഞ്ഥായത്ക് “പദ്ധതി ഏടറ്ടുത്തക് 

വ്യത്യസ്തമഥായ ഒരു കഥാഴ്ചപെഥാസടഥാടടയഥാണക്. 
വസയഥാജനങ്ങൾ എത്തുന്ന പഞ്ഥായത്ിന
കടത് എല്ലഥാ ടപഥാതു ഇടങ്ങളുും  വസയഥാ
സൗഹൃദമഥാക്ഥാനഥായി നിർസദേശും നല്കു 
കയും സബഥാർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കയും 
ഇരിപെിടങ്ങൾ ഒരുക്കയും ടെയ്തു. 

തിരുവനന്തപുരും സകന്ദമഥായി പ്രവർ
ത്ിക്ന്ന ടസറെർ സഫഥാർ ടജറസറെഥാളജി
ക്ല് സ്റഡീസിടറെ സ്ഥാപകനുും ടെയ
ര്മഥാനുമഥായ സഡഥാ. പി.ടക.ബി. നഥായരുടടയും 
ടീമിസറെയും സമയബന്ധിതമഥായ ഓർമ്
ടപെടുത്ലകളഥാണക് തങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി 
നടത്ിപെില് കകത്ഥാങ്ങഥായടതന്നക്  
പഞ്ഥായത്ക് പ്രസിഡറെക് സി.ടക. ജയശ്രീ 
സഥാക്ഷ്യടപെടുത്തുന്. വഥാര്ദ്ധക്യത്ിടല
ത്ിയവർക്ക് ശഥാരീരികമഥായ ക്ഷയങ്ങൾ 
സ്വഥാഭഥാവികമഥാടണന്ും മഥാനസികമഥായ 

വദ�ൊസൗഹൃദ

ക്ഷയിക്ലിനക് പരിഹഥാരും കഥാണുന്നതി
ലഥാണക് ഊന്നല് നല്സകണ്ടതന്മുള്ള 
സഡഥാ. നഥായരുടട കഥാഴ്ചപെഥാടില്നിന്നഥാണക് 
പദ്ധതിയടട വിശദഥാുംശങ്ങള് രൂപടപെടു 
ത്ിയതക്. പഞ്ഥായത്ിടറെ കീഴിലള്ള 
വിവിധ വകുപ്പുകളുടട സഹഥായസത്ഥാടട
യഥാണക് പരിപഥാടികൾ സുംഘടിപെിക്ന്നതക്. 
ആസരഥാഗ്യും,വിദ്യഥാഭ്യഥാസും, ഐ.സി.
ഡി.എസക് , കുടുുംബശ്രീ സുംവിധഥാനും എന്നി
വയടട കൃത്യവും ആത്മഥാർത്വമഥായ ഇടടപ
ടലകളഥാണക് പഞ്ഥായത്ിടന വസയഥാസൗ
ഹൃദമഥാക്ിമഥാറ്റുവഥാൻ സഹഥായകമഥായതക്.

ആനൊഗ്യധം
കല്ലടിസക്ഥാടക് കുടുുംബഥാസരഥാഗ്യ സകന്ദ

ത്ില് എല്ലഥാ വ്യഥാഴഥാഴ്ചയും വസയഥാജന 
ക്ിനികക് ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്ക്. ഇതിനക് പുറടമ 
തീർത്തുും ഒറ്ടപെട് , അവശരഥായ വസയഥാജ

ഉ റേക്ചാലചായിെല നിറെവണ്സചാ ിദ്��െള അരികുകളിേലെക്ചാ �  പുത്ൻ സംസത് ക്ചാരത്ിനത്
എതിെര   നിശ  േപചാരചാ മചാണത് കരി യിൽ നട� തത്





കവര് സ്റ്യാറി

കു ികൾ�ം 
ദ്ർ�മിടയിൽ വർദ്ി

വ  അകലം കുറ ചാൻ  
ദ്ജന�ൾക്ത് 
ംതചാ മചാവചാൻ 

കു ികെള േപ്രരിപ്ിക്ചാൻ  
�തിർ വർക്ത് ത�ൾ 
മ� വർക്ത്   ചാരമ

െ  വിചചാര� ചാക്ചാൻ 
െക് ഉേ ശി െകചാ ത് 

എ ചാ വി �ചാലയത്ി ം 
വേയചാസ  പധീകരി
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നങ്ങൾക്ക്  ആശപ്രവര്ത്കര് ശ്രദ്ധയി 
ല്ടപെടുത്തുന്ന മുറ്കെക് വീടുകളിടലത്ി 
െികിത്സ നല്കുന്ടവന്നക് ഉറപെഥാക്ന്ണ്ക്. 
ഒറ്ടപെട് വൃദ്ധരുടട മഥാനസികഥാസരഥാഗ്യത്ി
നഥായി പ്രസത്യക കൗൺസിലിുംഗക് സഹഥായും 
ഉറപ്പുവരുത്തുവഥാനുും ശ്രദ്ധപുലർത്തുന്. 
കണ്ണുപരിസശഥാധന ക്യഥാമ്പുും കണ്ണട വിതര 
ണവും നടത്തുന്ണ്ക്. ആയർസവ്വദ വിഭഥാഗും 
ആഴ്ചയിടലഥാരു ദിവസും ടജറിയഥാട്ികക് 
ക്ിനികക് നടത്ിവരുന്. അവർക്ക് ആവശ്യ
മഥായ എല്ലഥാവിധ ആയർസവ്വദ മരുന്കളുും 
ആയർസവ്വദ ഡിസക് ടപൻസറിയില് കരു
തിവ്കെഥാൻ സവണ് ജഥാഗ്ത പഞ്ഥായത്ക് 
കഥാണിക്ന്ണ്ക്. 

വിദ്യാഭ്യാസധം
കുട്ികൾക്ും വൃദ്ധർക്മിടയില് വർദ്ധി

ച്ചുവരുന്ന അകലും കുറ്കെഥാൻ, വൃദ്ധജനങ്ങൾ
ക്ക് കൂട്ടുുംതഥാങ്ങുമഥാവഥാൻ കുട്ികടള സപ്രരി
പെിക്ഥാൻ, മുതിർന്നവർക്ക് തങ്ങൾ മറ്റുള്ള
വർക്ക്  ഒരു ഭഥാരമടല്ലന്ന വിെഥാരമുണ്ഥാക്ഥാൻ 
ഒടക് ഉസദേശിച്ചുടകഥാണ്ക് എല്ലഥാ വിദ്യഥാലയ
ത്ിലും ‘വസയഥാസഭ’ രൂപീകരിച്ചു. അതക് 
ഫലപ്രദമഥായി പ്രവര്ത്ിച്ചു വരുന്.

ഐ.സി.ഡി.എസ്.
അുംഗൻവഥാടി തലത്ില് അതതിടറെ 

ഫീഡിങക് ഏരിയയില് വസയഥാജനങ്ങടള 
ഉൾടപെടുത്ി വസയഥാസഭകൾ രൂപീകരിച്ചി
ട്ടുണ്ക്. ഇട്കെിടട ഒത്തുകൂടഥാനുും പരപെരും 
കഥാണഥാനുും സുംസഥാരിക്ഥാനുും അവർക്ക് 
സഥാഹെര്യടമഥാരുക്ഥാനുും അല്പസനരും 
ആസ്വഥാദ്യകരമഥായി ടെലവഴിക്ഥാൻ സവദി
ടയഥാരുക്ഥാനുും ഇതിലൂടട സഥാധിക്ന്. 
പരഥാതികളുും പരിഭവങ്ങളുും ഇറക്ിടവച്ചക്  

ആശ്വസിക്ഥാന് അവര്ക്ക് അവസരും ലഭി
ക്ന്. വസയഥാജനങ്ങൾക്ക്  കട്ില് 
വിതരണവും പഞ്ഥായത്ിടറെ ടപ്രഥാജക്ടിടറെ 
ഭഥാഗമഥായി നടപെില് വരുത്തുന്ണ്ക്. 

കുടുധംബശ്രീ
കുടുുംബശ്രീ അയല്ക്കൂട്ങ്ങളിലൂടട ,സി.

ഡി.എസക് സുംവിധഥാനത്ിലൂടട , സക് സന 
ഹിത സകഥാളിുംഗക് ടബല് പദ്ധതിയിലൂടടടയ
ല്ലഥാും  കരി് ഗ്ഥാമ പഞ്ഥായത്ക് നിരന്തരും 
വസയഥാജനങ്ങളുടട ഒറ്ടപെടലിനക് പരിഹഥാരും 
കടണ്ത്ഥാൻ ശ്രമിച്ചു വരുന്. വസയഥാജന
ങ്ങളിസലക്ക് പ്രസത്യകും ശ്രദ്ധടയത്ി 
ക്ന്നതിനക് കുടുുംബങ്ങടള സപ്രരിപെിക്ഥാ 
നഥാണക് പഞ്ഥായത്ക് ശ്രമിക്ന്നതക്. എല്ലഥാ 
അയല്ക്ട് പ്രസിഡറെക്, ടസക്രട്റിമഥാസര
യും വിളിച്ചക് പ്രസത്യക സബഥാധവല്ക്രണ 
ക്ഥാസ്സുകൾ ഈ വിഷയത്ില് നല്കിയി
ട്ടുണ്ക്. ടമഡിക്ല് ക്യഥാമ്പുകളുും സുംഘടി
പെിച്ചിട്ടുണ്ക്.

ഒരു വസയഥാഗ്ഥാമസഭയില് ഒതുക്ഥാടത 
അവടര പലയിടത്ക് പലസപെഥാഴഥായി ഒത്തു
കൂടിക്വഥാനുും ആദരിക്വഥാനുും ആസഘഥാ
ഷഥാവസരങ്ങളില് പങ്ഥാളികളഥാക്ഥാനുും 
അവർക്ഥായി ടകഥാച്ചുടകഥാച്ചു ഉല്ലഥാസയഥാ
ത്രകൾ സുംഘടിപെിക്വഥാനുും പഞ്ഥായത്ക് 
ശ്രമിച്ചുവരുന്. വിവിധ വിഭഥാഗത്ിലള്ള
വരുടട ശ്രദ്ധ വസയഥാജനങ്ങളുടട കഥാര്യ
ത്ില് ഉറപ്പു വരുത്ഥാനഥാണക് ശ്രമിച്ചുവരു 
ന്നതക്. പരിസരത്തുള്ള വസയഥാജനങ്ങസളഥാടക് 
കുശലഥാസന്വഷണത്ിനക് അയല്ക്കൂട്ഥാുംഗ
ങ്ങടള ഓർമിപെിക്കവടര ടെയ്തുടവന്നക് 
പഞ്ഥായത്ക് പ്രസിഡറെക് പറയന്.  ഉമ്റ
സക്ഥാലഥായിടല നിറടവൺസഥാന്നിദ്ധ്യങ്ങടള 
അരികുകളിസലടക്ഥാതുക്ന്ന പുത്ൻ 
സുംസക് ക്ഥാരത്ിടനതിടരയള്ള ഒരു 
നിശബ്ദ സപഥാരഥാട്മഥായഥാണക് കരി് ഗ്ഥാമപ
ഞ്ഥായത്ക് ഈ പദ്ധതിടയ കഥാണുന്നതക്.

1
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നഗരങ്ങളുടട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ 
വികസനത്ിനഥായളള സകന്ദഥാവി

ഷക് കൃത പദ്ധതിയഥായ അമൃതക് പദ്ധതിയടട 
കഥാര്യക്ഷമമഥായ നടത്ിപെില് സകരളത്ിനക് 
സദശീയതലത്ില് നഥാലഥാുംസ്ഥാനമഥാണക്. 
സകരളത്ിടല 6 സകഥാർപെസറഷനുകളിലും 
ആലപ്പുഴ, ഗുരുവഥായൂർ, പഥാലക്ഥാടക് എന്നീ 
3 മുനിസിപെഥാലിറ്ികളിലമഥാണക് പദ്ധതി 
നടപെിലഥാക്ി വരുന്നതക്. 

2015 ടസപക്റ്ുംബർ 1-നഥാണക് സകരള
ത്ിൽ പദ്ധതി ആരുംഭിച്ചതക്. പദ്ധതി 
കഥാലഥാവധിയഥായ 5 വർഷത്ിനുളളിൽ 3 
വഥാർഷിക കർമ് പദ്ധതികളിലഥായി (2015-
16, 2016-17, 2017-18) 2357.66 സകഥാടി 
രൂപയടട 385 പദ്ധതികൾ (1024 ഉപപ
ദ്ധതികൾ) നടപെിലഥാക്ന്നതിനഥാണക് 
അുംഗീകഥാരും ലഭിച്ചിരിക്ന്നതക്. ഇതിൽ 

സകഥാടി രൂപയടട 1015 പദ്ധതികൾക്ക് 
സഥാസങ്തികഥാനുമതിയും നല്ി. 2109.29 
സകഥാടി രൂപയടട 1014 പദ്ധതികളുടട 
ടടണ്ർ നടപടി പൂര്ത്ിയഥാകുകയും 
1577.08 സകഥാടി രൂപയടട 934 പദ്ധതിക
ളുടട പ്രവൃത്ി അനുവദിക്കയും ടെയ്ിട്ടു
ണ്ക്. നഥാളിതുവടര 78.58 സകഥാടി രൂപയടട 
225 പദ്ധതികളുടട നിർമ്ഥാണ പ്രവൃ
ത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ക്. പദ്ധതി
ക്ഥായി 439.15 സകഥാടി രൂപ നഥാളിതുവടര 
ടെലവഴിച്ചു. 

സുംസ്ഥാനടത് 9 അമൃതക് നഗരങ്ങളി
ലഥായി ടെറുതുും ഇടത്രവമഥായ 29 ശുദ്ധജല 
വിതരണ പദ്ധതികൾ പൂർത്ീകരിക്വഥാൻ 
സഥാധിച്ചു. ഈ നഗരങ്ങളിടലയും പരിസര 
പ്രസദശങ്ങളിടലയും ശുദ്ധജല ക്ഷഥാമും പരി
ഹരിക്വഥാൻ ബഥാക്ി പദ്ധതികൾ (176) 

നഗരവികസനം

അമൃത്

ആടക പദ്ധതി തുകയടട 50 ശതമഥാനും 
സകന്ദ വിഹിതവും 30 ശതമഥാനും സുംസ്ഥാന 
വിഹിതവും 20 ശതമഥാനും തസദേശ സ്ഥാപന 
വിഹിതവമഥാണക്. ഈ സർക്ഥാർ അധികഥാ
രത്ിൽ വന്നതിനുസശഷമഥാണക് മൂന്നക് 
വഥാർഷിക പദ്ധതികളുും തയഥാറഥാക്ി സകന്ദ
സർക്ഥാരിടറെ അുംഗീകഥാരും സനടിടയടു
ത്തക്. 

ശുദ്ധജല വിതരണും, സ്വിവസറജക് ആറെക് 
ടസപക് സറ്ജക്, സസ്റഥാും വഥാട്ർ ടരെയിസനജക്, 
അർബൻ ട്ഥാൻസക് സപഥാർട്ക്, പഥാർക്ക് എന്നീ 
അഞ്ക് സമഖലകളിലഥായഥാണക് പദ്ധതി നടപെി
ലഥാക്ന്നതക്. ഉപപദ്ധതികൾ ഉൾടപെടട 
1024 പദ്ധതികൾക്ഥാണക് (മുഖ്യപദ്ധതികൾ 
385) അുംഗീകഥാരും ലഭിച്ചിരിക്ന്നതക്. 
ഇതിൽ 2252.16 സകഥാടി രൂപയടട 1023 
പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണഥാനുമതിയും 2122.73 

മുഖച്ൊ� മൊറുന്ന 
നഗരങ്ങള്

�യിൽ 500 ന ര�ളിൽ നട  വ  പദ്തി സം ചാനചാടി ചാനത്ിൽ ത�രിത തിയിൽ 
പുേരചാ മി�  സം ചാന�ളിൽ 3 ചാം ചാന�ം േക രണ പ്രേ ശം ഉൾെപ്െട ചാം ചാന�മചാണത് േകരളം  

24 പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  ജൂണ് 2019



കൂടി പൂർത്ിയഥാകുസ്ഥാൾ സഥാധിക്ും. 
ടസപക് സറ്ജക്/സ്വിവസറജക് മഥാലിന്യങ്ങൾ 

ശഥാസ്തീയമഥായി സുംസക് കരിക്ന്നതിനുും 
നിലവിലളള സ്വിവസറജക് ശുംഖല വിപുല
ടപെടുത്തുന്നതിനുും സശഷി വർദ്ധിപെിക്ന്ന
തിനുമഥായളള പദ്ധതികളഥാണക് ടസക്ടറിൽ 
വിഭഥാവനും ടെയ്ിരിക്ന്നതക്. നിലവിൽ 
29 പദ്ധതികൾ പൂർത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ക്. 
അുംഗീകരിച്ചിട്ടുളള (137) പദ്ധതികളുും പൂർ
ത്ീകരിക്സ്ഥാൾ 9 അമൃതക് നഗരങ്ങളിടല 
ടസപക് സറ്ജക്/സ്വിവസറജക് മഥാലിന്യങ്ങൾ 
ശഥാസ്തീയമഥായി സുംസ്ക്കരിക്ന്നതിനക് സഥാധി
ക്ന്നതഥാണക്. 

അമൃതക് പദ്ധതിയടട കഥാര്യസശഷി 
വികസന പരിപഥാടിയടട ഭഥാഗമഥായി അമൃതക് 
പദ്ധതി നടപെിലഥാക്ന്ന തസദേശസ്വയും 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ഉസദ്യഥാഗസ്ർക്ും 
ജനപ്രതിനിധികൾക്ും മൂന്നക് ഘട്ങ്ങളി
ലഥായി പരിശീലനും നല്ിയിട്ടുണ്ക്. 985 സപർ 
ഒന്നഥാും ഘട്ത്ിലും 549 സപർ രണ്ഥാും ഘട്
ത്ിലും 252 സപർ മൂന്നഥാും ഘട്ത്ിലും 
പരിശീലനും സനടി. അമൃതക് നഗരങ്ങളിടല 
എഞ്ിനീയറിുംഗക് വിഭഥാഗടത് ശഥാക്ീക
രിക്ന്നതിനഥായി എഞ്ിനീയർമഥാടരയും 
ഓവർസീയർമഥാടരയും (42 സപർ) കരഥാറ
ടിസ്ഥാനത്ിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ക്. 

അമൃതക് പദ്ധതി പരിഷക് ക്രണങ്ങളുടട 
ഭഥാഗമഥായി കകവരിസക്ണ്തഥായ നഥാഴിക
ക്ല്ലുകൾ ഈ കഥാലയളവിൽ സുംസ്ഥാനും 
വിജയകരമഥായി കകവരിച്ചിട്ടുണ്ക്. അതിനക് 
സപ്രഥാത്സഥാഹനമഥായി മൂന്നക് റിസഫഥാും ഇൻടസ
റെീവകൾ (യഥഥാക്രമും 2015-16-ൽ 15 
സകഥാടിയും 2016-17-ൽ 16.68 സകഥാടിയും 
2017-18-ൽ 15.59 സകഥാടി രൂപയും) 
സുംസ്ഥാനും സനടുകയണ്ഥായി.

അമൃതക് പദ്ധതിയിടല സപ്രഥാജക്ടക് നിർ
സദേശങ്ങടളല്ലഥാും തസദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാ

പനങ്ങൾ സമര്പെിച്ചവയഥാണക്. 9 അമൃതക് 
നഗരങ്ങളുടടയും തസദേശീയമഥായ ആവശ്യ
ങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടകഥാണ്ളള വിസകന്ദീ
കൃത ആസൂത്രണും അമൃതക് പദ്ധതിയടട 
പ്രസത്യകതയഥാണക്. 

സ്വിവസറജക് & ടസപക് സറ്ജക് സമഖലയിൽ 
സകന്ദീകൃത പദ്ധതികൾ നടപെഥാക്ന്നതിടല 
പ്രഥാസയഥാഗിക കവഷമ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചക് 
വിസകന്ദീകൃത സ്വിവസറജക് & ടസപക് സറ്ജക് 
പദ്ധതികളഥാണക് അമൃതക് പദ്ധതിയിൽ 
ഉൾടപെടുത്ിയിരിക്ന്നതക്. 

പദ്ധതികളുടട നിർവഹണും അതഥാതക് 
തസദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
സനരിട്ഥാണക് നടത്തുന്നതക്. പദ്ധതികൾക്ക് 
സഥാസങ്തിക സമിതിയും ഉന്നതഥാധികഥാര 
സമിതിയും അുംഗീകഥാരും നൽകിയിട്ടുണ്ക്. 
പദ്ധതികളുടട സമഥാണിറ്റിുംഗക്, ഫണ്ിുംഗക് 
തുടങ്ങിയവയഥാണക് സുംസ്ഥാനതലത്ിൽ 
സസ്ററ്ക് മിഷൻ മഥാസനജക് ടമറെക് യൂണിറ്റുും നഗര
തലത്ിൽ സിറ്ി മിഷൻ മഥാസനജക് ടമറെക് 
യൂണിറ്റുും നിർവഹിക്ന്നതക്. 

അമൃതക് വഴി നടപെഥാക്ന്ന പദ്ധതികളുടട 
സുംക്ഷിപ്ത വിവരവും നിലവിടല സ്ിതിയും 
പ്രധഥാനടപെട് പദ്ധതികളുടട വിവരണവും 
ചുവടട സെർക്ന്. 
4 ശുദ്ധജല വിതരണ ടസക്ടറിൽ 1081.09 

സകഥാടി രൂപയടട 176 പദ്ധതികളിൽ 
(മുഖ്യ പദ്ധതികൾ 95) 18.73 സകഥാടി 
രൂപയടട 29 പദ്ധതികൾ പൂർത്ീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ക്. നഥാളിതുവടര ഈ ടസക്ടറില്  
325.51 സകഥാടി രൂപ ടെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ക്. 

4 സ്വിവസറജക് & ടസപക് സറ്ജക് ടസക്ടറിൽ 
629.86 സകഥാടി രൂപയടട 137 പദ്ധതിക
ളിൽ (മുഖ്യ പദ്ധതികൾ 46) 8.71 സകഥാടി 
രൂപയടട 37 പദ്ധതികൾ പൂർത്ീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ക്. നഥാളിതുവടര ഈ ടസക്ടറില് 
 24.44 സകഥാടി രൂപ ടെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ക്. 

4 സസ്റഥാും വഥാട്ർ ടരെയിസനജക് ടസക്ടറിൽ 
382.28 സകഥാടി രൂപയടട 508 പദ്ധതി
കളിൽ (മുഖ്യ പദ്ധതികൾ 113) 47.24 
സകഥാടി രൂപയടട 144 പദ്ധതികൾ 
പൂർത്ീകരിച്ചിട്ടുൺക്. നഥാളിതുവടര ഈ 
ടസക്ടറില് 64.09 സകഥാടി രൂപ ടെല
വഴിച്ചിട്ടുണ്ക്. 

4 അർബൻ ട്ഥാൻസക് സപഥാർട്ക് ടസക്ടറിൽ 
214.50 സകഥാടി രൂപയടട 130 പദ്ധതി
കളിൽ (മുഖ്യ പദ്ധതികൾ 59) 0.72 
സകഥാടി രൂപയടട 6 പദ്ധതികൾ പൂർ
ത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ക്. ഇതുവടര 19.57സകഥാടി 
രൂപ ടെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ക്. 

4 പഥാർക്ക് ടസക്ടറിൽ 49.89 സകഥാടി 
രൂപയടട 73 പദ്ധതികളിൽ (മുഖ്യ 
പദ്ധതികൾ 72) 3.17 സകഥാടി രൂപയടട 
9 പദ്ധതികൾ പൂർത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ക്. 
നഥാളിതുവടര പദ്ധതികൾക്ഥായി 5.55 
സകഥാടി രൂപ ടെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ക്. 

• നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ 500 നഗരങ്ങ
ളിൽ നടന് വരുന്ന പദ്ധതി സുംസ്ഥാ
നഥാടിസ്ഥാനത്ിൽ ത്വരിതഗതിയിൽ 
പുസരഥാഗമിക്ന്നതിൽ സുംസ്ഥാനങ്ങ
ളില് 3-ഥാും സ്ഥാനത്തുും സകന്ദഭരണ 
പ്രസദശും ഉൾടപെടട 4-ഥാും സ്ഥാനത്തു
മഥാണക് സകരളും. 

വിവരങ്ങള്ക്ക് കടപെഥാടക്: 
മിഷൻ ഡയറക്ടർ, അമൃതക് 
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തിരുത്്
പഞ്ഥായത്ക് രഥാജക് മഥാസിക 2019 ടമയക് ലക്ും 
സപജക് 49 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'അമൃതക് പദ്ധതി
യില് 2,357 സകഥാടിരൂപയടട 10,200 പ്രവൃത്ി
കള്' എന്ന വഥാര്ത് 2,357.66 സകഥാടിരൂപയടട 
385 പദ്ധതികള് (1024 ഉപപദ്ധതികള്) എന്നക് 
തിരുത്ി വഥായിസക്ണ്തഥാണക്.

എഡി് ർ



അധികഥാര വിസകന്ദീകരണത്ിടറെ 
സകരള മഥാതൃകയിലൂടട കീർത്ി 

സനടിയ സകരളും സസവന പ്രദഥാന സുംവി
ധഥാനത്ിടറെ ഗുണസമന്യിലും മഥാതൃകയഥാ
കുന്. ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ 
ഗുണസമന്ഥാ സുംവിധഥാനും (TQM – Total 
Quality Management)  നടപെിലഥാക്ിടക്ഥാ
ണ്ക് സസവന ഗുണസമന്യടട അന്തർ 
സദശീയ സർട്ിഫിക്റ്ഥായ ഐ.എസക്.ഒ. 
9001:2015 കരസ്മഥാക്ഥാനുള്ള ഉദ്യമത്ി
ലഥാണക് സുംസ്ഥാനും. സകരളത്ിടല 453 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകൾ ഇതിസനഥാടകും 

സദ്ഭരണം

ഐ.എസ്.ഒ. 

�ഞ്ൊ�ത്തുകള് 
സമ്പൂര്ണ്ണ ഗുണദമന്മ�ിദേക്്

ഐ.എസക്.ഒ. 9001:2015 സർട്ിഫിക്റ്ക് 
കരസ്മഥാക്ികഴിഞ്ഞു.
മുനന്നാട്് 

ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകടള സുംബന്ധിച്ചക് 
ഐ.എസക്.ഒ. സസവന പ്രദഥാന സുംവിധഥാ
നത്ിടറെ ഗുണനിലവഥാരത്ിനുള്ള അുംഗീ
കഥാരമഥാണക്. എന്നഥാൽ സർട്ിഫിക്റ്ക് 
കരസ്മഥാക്ിയതുടകഥാണ് മഥാത്രും പഞ്ഥാ
യത്തുകളുടട ദൗത്യും അവസഥാനിക്ന്നില്ല. 
സസവന പ്രദഥാന സുംവിധഥാനത്ിടല ഗുണ
നിലവഥാരും സ്ഥായിയഥായി നിലനിർത്തുവഥാ
നുള്ള നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ഥാകണും.  

ഐ.എസ്.ഒ. 
9001:2015 കെസ്മാക്ിയ 

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ
തിരുവനന്തപുരും 52
ടകഥാല്ലും 13
ആലപ്പുഴ 38
പത്നുംതിട് 9
ഇടുക്ി 20
എറണഥാകുളും 49
സകഥാട്യും 71
തൃശൂർ 86
മലപ്പുറും 16
പഥാലക്ഥാടക് 25
സകഥാഴിസക്ഥാടക് 21
വയനഥാടക് 23
കണ്ണൂർ 23
കഥാസര്സഗഥാഡക് 7
ആടക 453

ചാമപഞ്ചായ�കെള സം ി�ത് എസത്  േസവനപ്ര ചാന 
സംവിധചാനത്ിെ� ണനിലവചാരത്ി  അം ധീകചാരമചാണത്  
എ ചാൽ സർ ി ിക്�ത് കര മചാക്ിയ െകചാ  മചാ ം 
പഞ്ചായ�ക െട ത�ം അവസചാനി� ി
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ശ്ദ്ിനക്ണ്ട കാെ്യങ്ങൾ

ക്ാളി്ി സർക്ിളിടറെ 
ക്ിയാത്മകത

ഗുണസമന്ഥാ സുംവിധഥാനത്ിടറെ 
സ്ഥായിയഥായ നിലനിൽപെിനക് ക്വഥാളിറ്ി 
സർക്ിളിടറെ ക്രിയഥാത്മകത അനിവഥാര്യ
മഥാണക്. 
• ക്വഥാളിറ്ി  സർക്ിൾ പ്രതിമഥാസ 

സയഥാഗുംകൂടി സസവന പ്രദഥാന സുംവി
ധഥാനത്ിടറെ ഗുണനിലവഥാരും വിലയി
രുത്ണും. വിലയിരുത്ൽ ഫലും 
കമ്ിറ്ിയടട ശ്രദ്ധയിൽ ടകഥാണ് 
വരണും.

• ഒരു നിശ്ിത സമയക്രമത്ിൽ അുംഗ
ങ്ങളുടട ഊഴുംമഥാറ്ി എല്ലഥാ ജീവനക്ഥാർ
ക്ും ക്വഥാളിറ്ി സർക്ിളിൽ അവസരും 
നൽകണും.

• സസവന പ്രദഥാനത്ിനക് നൂതനഥാശയ
ങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചക് നടപെിലഥാക്ണും.
തുടർച്ചയഥായ ടമച്ചടപെടുത്ൽ ഉറപ്പു

 വരുത്തുകയും സവണും.

സബ്െരീമുകളുടെ സജരീവത
ടി.കയു.എും. നടപെിലഥാക്ന്നതിടറെ 

ഭഥാഗമഥായി ഫ്രണ്ക് ഓഫീസക്, സഡഥാകയുടമ
സറെഷൻ, റിസക്ഥാർഡക് റൂും, കഥാര്യസശഷി വിക 
സനും, ഇൻഫ്രഥാസ്ടകക്െർ എന്നീ സബക്ടീ
മുകൾ പഞ്ഥായത്ക്  രൂപീകരിച്ചുവടല്ലഥാ.  
പ്രസ്തുത സബക്ടീമുകൾ:
• അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമഥായ സമഖലകളുടട 

ഗുണസമന് സ്ഥായിയഥായി നിലനിൽ
ക്ന്ടവന്നക് ഉറപ്പുവരുസത്ണ്തഥാണക്.

• അതതക് സമഖലകളിടല തുടർച്ചയഥായ 
ടമച്ചടപെടുത്ൽ ഉറപ്പുവരുത്ണും.

(i) ഫ്രണ്ട് ഓഫരീസ്  സബ് െരീധം
• ഫ്രണ്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ള്ള സസവന

ത്ിടറെ ഗുണസമന് നിരന്തരും വിലയി
രുത്തുക.

• സിറ്ിസൺ ഫീഡക് ബഥാക്ക് (Citizen 
Feedback) സഫഥാറങ്ങൾ, പരഥാതികൾ 
എന്നിവ നിരന്തരും വിലയിരുത്ണും.

• എല്ലഥാവർഷവും ടപഥാതുജനഥാഭിലഥാഷും 
അറിയന്നതിനക് പൗരസർസവ്വ (Citizen 
Survey) നടത്ണും.

(ii) നഡാകയുടമനറെഷൻ സബ് െരീധം
• ഓഫീസക് പ്രമഥാണങ്ങളുും (Documents) 

സരഖകളുും (Records), എസക്.ഒ.പി. 
(SOP) പ്രകഥാരമഥാടണന്നക് നിരന്തരും 
ഉറപ്പുവരുത്തുക.

• ‘5എസ്ക്’ ടഫ്രയിും വർക്ിടറെ 
അഞ്ഥാമടത് ‘എസ്ക്’ (Sustain–
സുസ്ിരത) ഉറപ്പുവരുത്തുക.

(iii) േിനക്ാർഡ്  റധം സബ് െരീധം
• റിസക്ഥാർഡക്  റൂമിടറെ കൃത്യമഥായ 

പരിപഥാലനും ഉറപെഥാക്ക.
• ഓഫീസക് മഥാസനജക് ടമറെക് മഥാന്വൽ 

(ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നും. 1699/2017/
തസ്വഭവ; തീയതി24.05.2017) 
പ്രകഥാരമുള്ള നടപടികൾ ഉറപ്പുവ
രുത്തുക.

(iv) കാെ്യനേഷി വികസന സബ് െരീധം
• ടട്യിനിുംഗക് പഥാൻ അനുസരിച്ചുള്ള 

പരിപഥാടികൾ കൃത്യമഥായി സുംഘ
ടിപെിക്ക.

•  പഞ്ഥായത്ക് തലത്ിൽ പ്രതിവഥാര 
പരിശീലനും സുംഘടിപെിക്ക

•  ആവശ്യഥാനുസരണ പരിശീലനത്ിനക് 
കിലടയ സമീപിക്ക

• ടട്യിനിുംഗക്  രജിസ്റർ കൃത്യമഥായി പരി
പഥാലിക്ക.

• ടട്യിനിുംഗിടറെ ഫലപ്രഥാപ്തി വിലയി
രുത്തുക, റിസപെഥാർട്ക്  ടെയ്യുക.

(v) പശ്ാത്ല സൗകെ്യധം സബ് െരീധം
• ടപഥാതുജനങ്ങൾക്ും ജീവനക്ഥാർക്ും 

ഉള്ള പശ്ഥാത്ല സൗകര്യങ്ങളുടട 
ഫലപ്രഥാപ്തിയും ഗുണസമന്യും ഉറപ്പുവ
രുത്തുക.

• ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുടട പ്രഥാപ്യത, 
വൃത്ി എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുക.

ഭെണസമിതിയുടെ പങ്്

(i) സ്ിെധം അജണ്ട
ഭരണസമിതിയടട പ്രതിമഥാസ സയഥാഗ

ത്ിടറെയും ധനകഥാര്യസ്റഥാറെിുംഗക് കമ്ിറ്ി
യടടയും സ്ിരും അജണ്യഥാവണും ടി.കയു.
എും. ഇതിലൂടട ഗുണസമന് ഓഡിറ്റുകൾ 
സുഗുമമഥാക്ഥാനുും ഗുണസമന്ഥാനിലവഥാരും 
സുസ്ഥാപിതമഥാക്ഥാനുും കഴിയും.  ഈ 
സയഥാഗങ്ങളിൽ:
• ക്വഥാളിറ്ി സർക്ിളിടറെയും സബക്ടീമു

കളുടടയും പ്രവർത്ന പുസരഥാഗതി 
വിലയിരുത്ണും.

• ഉെിതമഥായ നടപടികൾ സ്വീകരി
ക്ണും.

(ii)  നിസരീമമായ അനുനമാദനധം
ജീവനക്ഥാടരയും ജനപ്രതിനിധികടളയും 

കൂടുതൽ കർസമ്ഥാത്സുകരഥാക്ഥാൻ പ്രസെഥാദനും 
കൂടിസയ തീരൂ.  നല്ല പ്രവൃത്ികൾ ടെയ്, 
നൂതനഥാശയങ്ങൾ നൽകിയ വ്യക്ികടള 
അനുസമഥാദിക്വഥാൻ പ്രസത്യകും ശ്രദ്ധി





ചാമപഞ്ചായ�കളിൽ 
സ ർ  ണേമ ചാ 

സംവിധചാനം (    
 )  

നടപ്ിലചാക്ിെക്ചാ ത് 
േസവന ണേമ െട 

അ ർ േ ശധീയ സർ ി ിക്
�ചായ എസത്  

9001 2015 കര മചാക്ചാ
 ഉ �മത്ിലചാണത് 
സം ചാനം  
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ക്ണും.  ‘ആസലഥാെിച്ചക് വിമർശിക്ക, 
സവഗത്ിൽ അനുസമഥാദിക്ക’ എന്ന തന്തും 
അനുവർത്ിക്ണും.
(iii) തുെർ്ചയായ നമൽനനാട്ധം

ഗുണസമന്യടട നിലനിൽപെിനക് അത്യ
ന്തഥാസപക്ഷിതമഥായി സവണ്തക് തുടർച്ചയഥായ 
സമൽസനഥാട്മഥാണക്.  ഭരണസമിതി ഊർജ്ജ
സ്വലമഥായി ഈ ധർമ്ും നിർവ്വഹിക്ണും. 
തുടർച്ചയഥായ പരിശീലനങ്ങളുും  ക്വഥാളിറ്ി
സർക്ിളിടറെ ക്രിയഥാത്മകമഥായ ഇടടപടലും  
സബക്കമ്ിറ്ികളുടട സജീവ പ്രവർത്ന
ങ്ങളുും  കൃത്യമഥായ ഇടസവളകളിലള്ള 
ഗുണസമന്ഥാ ഓഡിറ്റുകളുും നടക്കയഥാടണ
ങ്ിൽ അതക് പഞ്ഥായത്ിടറെസസവന 
പ്രദഥാന സുംവിധഥാനത്ിൽ സ്ഥായിയഥായ 
ഗുണസമന് ഉറപ്പുവരുത്തുും.

ഗുണനമന്ാ ഓഡിറ്റുകൾ
ഗുണസമന്ഥാസുംവിധഥാനും കുറ്മറ്തഥാക് 

ന്നതക് ഗുണസമന്ഥാ ഓഡിറ്ിുംഗിലൂടടയഥാണക്. 
ആയതിസലക്ക്:
• ഇസറെണൽ ഓഡിറ്ക്, മഥാസനജക് ടമറെക് 

റിവയൂ എന്നിവ കൃത്യമഥായ ഇടസവളക
ളിൽ (വർഷത്ിൽ 2 പ്രഥാവശ്യും) 
െിട്യഥായി നടത്തുക.

• ഇസറെണൽ ഓഡിറ്ക് റിസപെഥാർട്ിടറെ 
അടിസ്ഥാനത്ിൽ തിരുത്ൽ നടപ
ടികളുും മുൻകരുതൽ നടപടികളുും 
മഥാസനജക് ടമറെക് റിവയൂവിൽ തീരുമഥാനിച്ചക് 
നടപെിലഥാക്ക.

• നഷ്ട/പരഥാജയ സഥാദ്ധ്യതകൾ മുൻകൂട്ി 
തിട്ടപെടുത്ി അവ സുംഭവിക്ഥാതിരി
ക്വഥാനുള്ള നടപടികൾ  (risk based 
planning) സ്വീകരിക്ക.  അതിനഥാൽ 
കഥാസലകൂട്ിയള്ള ഇടടപടലകളിലൂടട 

ടതറ്റുകൾ സുംഭവിക്ഥാത് സമ്പൂർണ്ണ 
ഗുണസമന്്കെക് ഊന്നൽ നൽകണും.

ഉപസധംഹാെധം
പഞ്ഥായത്തുകളിൽ ടി .കയു.എും. 

കൂടുതൽ കഥാര്യക്ഷമമഥായി നടപെിലഥാക്ന്ന
തിനഥാണക് കൺസൾട്ൻസി സർവ്വീസക് 
ദൗത്യും സ്വകഥാര്യ ഏജൻസികൾക്ക് പകരും 
കിലടയ സർക്ഥാർ ഏൽപെിച്ചതക്. ടി.കയു.
എും. സുസ്ഥാപിതമഥാക്ന്ന തരത്ിൽ 
പഞ്ഥായത്ിൽ നിന്ള്ള ടീമിടന സജ്ജ
രഥാക്കടയന്നതഥാണക് കില നൽകിവരുന്ന 
കൺസൾട്ൻസിയടട സമീപനും.   ഇത്

രുണത്ിൽ അതതക് പഞ്ഥായത്തുകളിൽ 
സബക് ടീമിടനയും ക്വഥാളിറ്ി സർക്ിളിടന
യും കില സജ്ജമഥാക്ിയിട്ടുണ്ക്.  കൂടഥാടത 
എല്ലഥാ ജില്ലയിലും പഞ്ഥായത്ിൽ നിന്ള്ള 
റിസസഥാഴക് സക് ടീമിടനയും ടപർസഫഥാർമൻസക് 
ഓഡിറ്ക് ടീമിടനയും കില പരിശീലിപെിച്ചി
ട്ടുണ്ക്.  ടി.കയു.എും. സുംബന്ധിച്ച പഞ്ഥായ
ത്ിടല വിവിധ സവദികളുടട ക്രിയഥാത്മകത 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നസതഥാടടഥാപെും ജില്ലഥാ 
റിസസഥാഴക്  സക്  ടീമിടറെയും സസവനും 
ആവശ്യഥാനുസരണും പ്രസയഥാജനടപെടുത്ഥാ 
വന്നതഥാണക്.  ഗുണസമന് നിലവഥാരത്ിനുള്ള 
അന്തർസദശീയ സർട്ിഫിക്റ്ക് കരസ്മഥാ
ക്ി എന്നതിലപരി ജനസുംതൃപ്തി നിരന്തരും 
ഉറപ്പുവരുത്തുകടയന്നതഥാവണും ആത്യ
ന്തിക ലക്ഷ്യും.  അതിലൂടട സമ്പൂർണ്ണ ഗുണ
സമന്്കെക് മഥാതൃകയഥാവടട് സകരളത്ിടല 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകൾ.
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തയഥാറഥാക്ിയതക് :
നഡാ. ടജ.ബി. ൊജൻ

(അസസ്ഥാസിസയറ്ക് ടപ്രഥാഫസർ, കില)
നഡാ. ബിജു എസ്.ടക.

(അസിസ്ററെക് ടപ്രഥാഫസ്ർ, 
ഗവ. ആർടക് സക് സകഥാസളജക്, തിരുവനന്തപുരും)

ഹാഷിധം ടക.പി.എ.
(ഡയറക്ടർ, 

എഫക്.ഡി.ഡി.സി., സകഥാഴിസക്ഥാടക്)



സകരളത്ില് സമീപകഥാലത്ക് ഏറ്വും 
കുടുതല് ഭീതിയും അങ്ലഥാപ്പുും 

സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നഥാണക് നിപ. സുംസ്ഥാനത്ക് 
ഈ വര്ഷവും നിപ കവറസക് ബഥാധ സ്ി
രീകരിച്ച സഥാഹെര്യത്ില്, ആസരഥാഗ്യ 
വകുപെക് മന്തി ടക.ടക. കശലജ ടീച്ചർ 
വ്യക്മഥാക്ിയതുസപഥാടല ഭയപെഥാടല്ല, ജഥാഗ്
തയഥാണക് ഉണ്ഥാസവണ്തക്.

ആസ്രയാഗ്ം

നി�
െൊഗ്തദ�ൊപട ദനരിടൊകം  
ഭ�പ്ൊട് ദവണ്ട

കഠിനമഥായ ചുമ, പനി മുതലഥായ സരഥാഗ 
ലക്ഷണങ്ങൾ ഉടണ്ങ്ിൽ ആരുും മറച്ചക് 
വ്കെഥാടത എത്രയും ടപട്ന്നക് െികിത്സ 
സതടണും. ആശുപത്രികൾക്ും സരഥാഗ പര്യ
സവക്ഷണത്ിനുും അണുബഥാധ നിയന്ത
ണത്ിനുും ആവശ്യമഥായ നിർസദശങ്ങൾ 
നൽകിയിട്ടുണ്ക്. ഏതക് സഥാഹെര്യവും 
സനരിടഥാൻ ആസരഥാഗ്യ വകുപെക് സജ്ജമഥാണക്. 

വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ഐടസഥാസല 
ഷൻ വഥാർഡക് അടക്മുള്ള സുംവിധഥാനങ്ങൾ 
സര്ക്ഥാര് തയഥാറഥാക്ിയിട്ടുണ്ക്.

നിപ കവറസിടനപെറ്ി വ്യഥാജ പ്രെഥാ
രണങ്ങൾ നടത്ഥാതിരിക്ഥാനുും അത്രും 
പ്രെഥാരണങ്ങളില് വീഴഥാതിരിക്ഥാനുും 
എല്ലഥാവരുും ശ്രദ്ധിക്ണും. എന്തഥാണക് നിപ 
കവറടസന്ും അതിനക് സ്വീകരിസക്ണ് 

നിപ ൈവറസിെനപ്�ി വ�ചാജ പ്രചചാരണ�ൾ നടത്ചാതിരിക്ചാ ം അത്രം പ്രചചാരണ�ളിൽ വധീ ചാതിരിക്ചാ ം 
എ ചാവ ം ദ്ിക്ണം  എ ചാണത് നിപ ൈവറെസ ം അതിനത് സ�ധീകരിേക്  �ൻക ത കൾ 

എെ ം എ ചാവർ�ം അവേ ചാധം ഉ ചാകണം
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മുൻകരുതലകൾ എടന്തന്ും എല്ലഥാവർക്ും 
അവസബഥാധും ഉണ്ഥാകണും. ഇതിനക് സഹഥാ
യകരമഥായ നിലവിലള്ള മഥാർഗസരഖകൾ 
ആസരഥാഗ്യ വകുപെക് ടവബക്കസറ്ഥായ  http://
www.dhs.kerala.gov.in/-ൽ ലഭ്യമഥാണക്.

എന്ാണ്
നിപ വവേസ്

ടഹനിപഥാ കവറസക് ജീനസിടല നിപ 
കവറസക് പഥാരഥാമിസ്ഥാ കവറിസഡ 
ഇനത്ിടല കവറസഥാണക്. ടപഥാതുസവ 
മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ും മൃഗങ്ങളിസലക്ക് 
പകരുന്ന അസുഖമഥാണക് നിപ. കവറസക് 
ബഥാധയള്ള വവ്വഥാലകളിൽ നിസന്നഥാ പന്നി
കളിൽ നിസന്നഥാ ഇതക് മനുഷ്യരിസലക്ക് 
പകരഥാൻ സഥാധ്യതയമുണ്ക്. മനുഷ്യരിൽ 
നിന്നക് മനുഷ്യരിസലക്ും പകരഥാും. അസുഖ 
ബഥാധയള്ളവടര അടുത്ക് പരിെരിക്ന്ന
വരിസലക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിടല്ലങ്ിൽ സരഥാഗും 
പകരഥാും. കവറസക് ബഥാധയള്ള വവ്വഥാലക
ളുടട കഥാഷ്ഠും കലർന്ന പഥാനീയങ്ങളുും 
വവ്വഥാൽ കടിച്ച പഴങ്ങളുും മറ്റുും കഴിക്ന്ന
തിലൂടടയും സരഥാഗും പകരഥാും.

നൊഗലക്ഷണങ്ങൾ
അണുബഥാധയണ്ഥായഥാൽ അഞ്ക് മുതൽ 

14 ദിവസും കഴിയസ്ഥാഴഥാണക് സരഥാഗ ലക്ഷ
ണങ്ങൾ പ്രകടമഥാകുക. പനിയും തലസവദ
നയും തലകറക്വും സബഥാധക്ഷയവടമഥാ
ടക്യഥാണക് ലക്ഷണങ്ങൾ. ചുമ, വയറു
സവദന, മനുംപിരട്ൽ, ഛർദി, ക്ഷീണും, 
കഥാഴ്ചമങ്ങൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളുും 
അപൂർവമഥായി പ്രകടിപെിക്ഥാും. സരഥാഗലക്ഷ
ണങ്ങൾ ആരുംഭിച്ചക് ഒന് രണ് ദിവസങ്ങൾ
ക്കും തടന്ന സബഥാധക്ഷയും വന്നക് സകഥാമ 
അവസ്യിടലത്ഥാൻ സഥാധ്യതയണ്ക്. 
തലസച്ചഥാറിടന ബഥാധിക്ന്ന എൻസഫ
കലറ്ിസക് ഉണ്ഥാവഥാനുും വലിയ സഥാധ്യത
യഥാണുള്ളതക്.

നൊഗ സ്ിെരീകെണധം
ടതഥാണ്യിൽ നിന്ും മൂക്ിൽ നിന്മു

ള്ള ്വും, രക്ും, മൂത്രും, തലസച്ചഥാറിടല 
നീരഥായ ടസറിസബ്രഥാ കപെനൽ ഫക്ളൂയിഡക് 
എന്നിവയിൽ നിന്ും ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. 
(റിയൽ കടും സപഥാളിമസറസക് ടെയിൻ 
റിയഥാക്ഷൻ) ഉപസയഥാഗിച്ചക് കവറസിടന 
സവർതിരിടച്ചടുക്ഥാൻ സഥാധിക്ും. അസുഖും 
പുസരഥാഗമിക്ന്ന ഘട്ത്ിൽ എകലസ 
പരിസശഥാധനയിലൂടടയും സരഥാഗും തിരിച്ചറി

യഥാും. മരണടപെട്വരുടട സപഥാസ്റക്സമഥാർട്ും 
പരിസശഥാധനയിൽ കലകളിൽ നിടന്നടുക്
ന്ന സഥാ്ിളുകളിൽ ഇമയൂസണഥാ ഹിസസ്റഥാ
ടകമിസ്ടി പരിസശഥാധന നടത്ിയും 
അസുഖും സ്ിരികരിക്ഥാൻ സഥാധിക്ും.

സ്രീകെിനക്ണ്ട മുൻകരുതലുകൾ
അസുഖും വന്നതിനു സശഷമുള്ള 

െികിത്സ അത്ര ഫലപ്രദമല്ല. അതുടകഥാണ്
തടന്ന പ്രതിസരഥാധമഥാണക് ഏറ്വും പ്രധഥാനും. 
കവറസക് ബഥാധയള്ള വവ്വഥാലകളിൽ നിന്ും 
സരഥാഗും പകരഥാതിരിക്ഥാൻ മുൻകരുതലകൾ 
സ്വീകരിക്ണും. 

കവറസക് ബഥാധയള്ള വവ്വഥാലകളുടട 
കഥാഷ്ഠും മനുഷ്യ ശരീരത്ിടറെ ഉള്ളിടല
ത്ിയഥാൽ അസുഖും ഉണ്ഥാകഥാും. ഇതിനുള്ള 
സഥാഹെര്യങ്ങടളല്ലഥാും ഒഴിവഥാക്ണും. ഉദഥാ
ഹരണമഥായി, വവ്വഥാലകൾ ധഥാരഥാളമുളള 
സ്ലങ്ങളിൽ നിന്ും തുറന്ന കലങ്ങളിൽ 
സശഖരിക്ന്ന കള്ളക് ഒഴിവഥാക്ണും.

വവ്വഥാലൂകൾ കടിച്ച െഥാ്ങ്ങ, സപര്കെ, 
മഥാങ്ങ സപഥാലള്ള കഥായക് ഫലങ്ങൾ ഉപസയഥാ
ഗിക്രുതക്.

സരഥാഗും ബഥാധിച്ച വ്യക്ിയിൽ നിന്ും 
സരഥാഗും പകരഥാതിരിക്ഥാനുും മുൻകരുത
ലകൾ ആവശ്യമഥാണക്.

സരഥാഗിയമഥായി സ്ർക്ും ഉണ്ഥായ
തിനക് സശഷും കകകൾ സസഥാപ്പുും ടവള്ളവും 
ഉപസയഥാഗിച്ചക് നന്നഥായി കഴുകണും.

സ ര ഥാ ഗ ി ട യ  പ ര ി െ ര ി ക് ന്ന വ ര് 
സരഥാഗിയമഥായി ഒരു മീറ്ർ എങ്ിലും ദൂരും 
പഥാലിക്കയും സരഥാഗി കിടക്ന്ന സ്ലത്തു 
നിന്ും അകലും പഥാലിക്കയും സവണും.

സരഥാഗിയടട വ്യക്ിപരമഥായ ആവശ്യ
ങ്ങൾക്ള്ള സഥാമഗ്ികൾ പ്രസത്യകും സൂക്ഷി
ക്കയും മറ്റുള്ളവര് അതക് ഉപസയഥാഗിക്
ന്നതക് ഒഴിവഥാക്കയും സവണും.

സരഥാഗിയടട വസ്തങ്ങളുും മറ്റുും പ്രസത്യകും 
കഴുകി ഉണക്ണും.

നൊഗധം പെൊതിെിക്ാൻ 
നവണ്ടി ആശുപത്ികൾ 
ശ്ദ്ിനക്ണ്ട കാെ്യങ്ങൾ

സരഥാഗ ലക്ഷണങ്ങളുമഥായി വരുന്ന എല്ലഥാ 
സരഥാഗ ികടളയും  ഐടസഥാസലഷൻ 
വഥാർഡിൽ പ്രസവശിപെിക്ണും.

സരഥാഗമുടണ്ന്നക്  സുംശയിക്ന്ന 
ആളുകസളഥാടക് സുംസഥാരിക്സ്ഥാഴുും പരി
സശഥാധിക്സ്ഥാഴുും മറ്റു ഇടപഴകലകൾ 

നടത്തുസ്ഥാഴുും കയ്യുറകളുും മഥാസക് കുും 
ധരിക്ണും.

സഥാുംക്രമിക സരഥാഗങ്ങളിൽ എടുക്ന്ന 
എ ല്ല ഥാ  മു ൻ ക രു ത ല ക ളു ും  ഇ ത്ര ും 
സരഥാഗികളിലും കർശനമഥായി എടുക്ണും. 
സരഥാഗമുടണ്ന് സുംശയിക്ന്ന സരഥാഗി 
അഡ്ിറ്ക് ആയഥാൽ ഉടന് അധികൃതടര 
വിവരും അറിയിക്കയും സവണും.

നിഷ് കർഷ പുലർനത്ണ്ട 
സുെക്ഷാെരീതികൾ

നിപഥാ സരഥാഗികടള പ്രസവശിപെിക്ന്ന 
ആശുപത്രികളില് പഴുതടച്ച സുരക്ഷഥാരീ
തികള് അവലുംബിക്ണും.

സരഥാഗികടള അടല്ലങ്ിൽ സരഥാഗമുടണ്
ന്നക് സുംശയിക്ന്നവടര ശുശ്രൂഷിക്സ്ഥാൾ 
പകരഥാതിരിക്ഥാനുള്ള മുൻ കരുതലകൾ 
സ്വീകരിസക്ണ്തക് പരമ പ്രധഥാനമഥാണക്.

സരഥാഗിടയ പരിെരിക്ന്നവര് സസഥാപെക്/
ആൾക്സഹഥാൾ ഹഥാൻഡക് റബ്ബുകൾ ഉപസയഥാ
ഗിച്ചക് എസപെഥാഴുും കക ശുെിയഥായി വ്കെണും. 
സരഥാഗി, സരഥാഗ െികിൽസക്ക് ഉപസയഥാഗിച്ച 
ഉപകരണങ്ങൾ സരഥാഗിയടട വസ്തും, വിരി 
മുതലഥായവടയല്ലഥാും സുരക്ഷിതമഥായി 
കകകഥാര്യും ടെയണും. നിപ സരഥാഗികടള 
മറ്റു സരഥാഗികളുമഥായള്ള ഇടപഴകൽ തീർത്തുും 
ഒഴിവഥാക്ി സവർതിരിച്ചക് വഥാർഡുകളിസലക്ക് 
മഥാറ്ണും. ഇത്രും വഥാർഡുകളിൽ ആസരഥാ
ഗ്യരക്ഷഥാ പ്രവർത്കരുടട എണ്ണും പരിമി
തടപെടുത്ണും. രണ്ക് സരഥാഗികളുടട കട്ി
ലകൾ തമ്ിൽ ഒരു മീറ്ർ അകലടമങ്ിലും 
ഉറപെഥാക്ണും.

സ്യധംെക്ഷാ സജ്രീകെണങ്ങളുടെ 
ഉപനയാഗധം

സരഥാഗിയമഥായി ഇടപഴകുസ്ഥാഴുും 
രക്വും ് വങ്ങളുും ടടസ്റിനഥാടയടുക്സ്ഥാ
ഴുും ടയൂബക് ഇടുന്നതക് സപഥാലളള ഇടടപടൽ 
സവളയിലും മഥാസക് കക്, കകയറ (ഗ്ൗസക്), 
ഗൗൺ എന്നിവ ഉപസയഥാഗിസക്ണ്തഥാണക്. 
ഇവ ഉപസയഥാഗിച്ച സശഷും അഴിക്സ്ഥാൾ 
വളടരയധികും ജഥാഗ്തയും സുരക്ഷിതത്വവും 
പഥാലിസക്ണ്തഥാണക്. തീർത്തുും സൂക്ഷ്മമഥായ 
വഥായവിടല കണങ്ങളിൽ 95 ശതമഥാനവും 
ശ്വസിക്ന്നതക് തടയഥാൻ കഴിയന്ന എൻ-95 
മഥാസക് കുകൾ നിഷക് കർഷിസക്ണ്തഥാണക്.

കകകൾ സസഥാപ്പുപസയഥാഗിച്ചക് 20 
ടസക്ടറെങ്ിലും വൃത്ിയഥായി കഴുകണും. 
അണുനഥാശികഥാരികളഥായ സക്ഥാസറഥാടഹ്ി
കഡൻ അടല്ലങ്ിൽ ആൾക്സഹഥാൾ 

30 പഞ്ചായത്ത് രചാജത്  ജൂണ് 2019



അടങ്ങിയ ഹസ്ത ശുെികരണ ദ്ഥാവകങ്ങൾ 
(ഉദഥാ. സഥാസ്ഥാൺ സപഥാലള്ള) ടകഥാണ്ക് 
ശുശ്രൂഷ്കെക് സശഷും കക കഴുകഥാവന്ന
തഥാണക്.

ശുശ്രൂഷ്കെക് ഉപസയഥാഗിക്ന്ന ഉപകര
ണങ്ങൾ പരമഥാവധി ഡിസപെഥാസബിൾ 
ആവന്നതഥാണക് ഉത്മും. പുനരുപസയഥാഗും 
അനിവഥാര്യടമങ്ിൽ ശരിയഥായ രീതിയിൽ 
അണു നശീകരണത്ിനക് സശഷും മഥാത്രടമ
ന്നക് ഉറപെക് വരുത്ണും. ഓസട്ഥാസക്വക് 
ടെയ്യുക, ഗ്ലൂട്റഥാൽഡികഹഡക് ഉപസയഥാഗി
ക്ക എന്നിവയഥാണക് അണു നശീകരണ
ത്ിനക് സ്വീകരിക്ഥാവന്ന മഥാര്ഗങ്ങള്.

ആശുപത്രികൾക്ും പരിെരിക്ന്ന
വർക്ും ഉള്ള ടപഥാതുവഥായ അണുനശീ
കരണ മഥാർഗങ്ങൾ ആസരഥാഗ്യ വകുപെക് 
ടവബക്കസറ്ിൽ ലഭ്യമഥാണക്.

മെണമെഞ്ഞ ആളിൽ നിന്ന ്നൊഗധം 
പെൊതിെിക്ാൻ 

സരഥാഗും ബഥാധിച്ചയഥാളുടട മൃതസദഹത്ി
ല്നിന്നക് നിപ കവറസക് പടരഥാനുള്ള 
സഥാധ്യത കൂടുതലഥാണക്. മൃതസദഹും ടകഥാണ്
സപഥാകുന്ന സമയത്ക് മുഖവമഥായും ശഥാരിരി
ക്വങ്ങളുമഥായും സ്ർക്ും ഉണ്ഥാകഥാതി
രിക്ഥാൻ ശ്രദ്ധിക്ണും. ചുുംബിക്ക, 
കവിളിൽ ടതഥാടുക എന്നിങ്ങടനയള്ള 
സനേഹപ്രകടനങ്ങൾ ഒഴിവഥാക്ന്നതഥാണക് 
നല്ലതക്. മൃതസദഹടത് കുളിപെിക്ന്ന 
സമയത്ക് മുഖും മറ്കെണും. മൃതസദഹടത് 
കുളിപെിച്ചതിനു സശഷും കുളിപെിച്ച വ്യ
ക്ികൾ സദഹും മുഴുവൻ സസഥാപെക് സതച്ചക് 
കുളിസക്ണ്തഥാണക്.

മരണടപെട് വ്യക്ി ഉപസയഥാഗിച്ചിരുന്ന 
വസ്തങ്ങൾ പഥാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വീണ്ും 
ഉപസയഥാഗിക്ഥാവന്ന സഥാധനങ്ങൾ 
സസഥാസപെഥാ ഡിറ്ർജസറെഥാ ഉപസയഥാഗിച്ചക് കഴു
സകണ്തഥാണക്. മരണഥാനന്തര െടങ്ങുകളിൽ 
പടങ്ടുക്ന്നവരുടട എണ്ണും പരമഥാവധി 
ചുരുക്ന്നതഥാണക് നല്ലതക്.

ടപഥാതുജനങ്ങളുടട സുംശയങ്ങൾ 
ഏറ്വും ഉത്മമഥായ രീതിയിൽ പരിഹരി
ക്വഥാൻ എൻ.എച്ചക്.എും. ആസരഥാഗ്യ വകു
പെിടറെ 24 മണിക്കൂറുും പ്രവർത്ിക്ന്ന 
ദിശ ടഹൽപക് കലൻ ന്രിസലക്ക് വിളി
ക്ഥാവന്നതഥാണക്.  ന്രുകൾ: 0471 
2552056, 1056 (സടഥാൾഫ്രീ).

 (വിവരങ്ങള്ക്ക്  കടപെഥാടക് :
ആസരഥാഗ്യ വകുപെക്)

1

നിപ സരഥാഗബഥാധ സ്ിരീകരിച്ച സഥാഹ
െര്യത്ിൽ ആവശ്യമഥായ മുൻക

രുതൽ സ്വീകരിക്ഥാൻ മൃഗസുംരക്ഷണ
വകുപെക് ഉസദ്യഥാഗസ്ർക്ക് നിർസദേശും 
നൽകിയിട്ടുണ്ക്. സുംസ്ഥാനത്ക് വളർത്തു 
മൃഗങ്ങളിസലഥാ പക്ഷികളിസലഥാ സരഥാഗും 
ഉണ്ഥാകുകസയഥാ അവരിൽ നിന്ും മനു
ഷ്യരിസലക്ക് പകരുകസയഥാ ടെയ്തഥായി 
റിസപെഥാർട്ില്ല.  കർഷകർ പരിഭ്ഥാന്തരഥാ
സകണ് സഥാഹെര്യും ഇസപെഥാഴില്ല.

നിപ സരഥാഗബഥാധയമഥായി ബന്ധടപെ
ട് സരഥാഗനിരീക്ഷണ നടപടികൾ സര്ക്ഥാര് 
ശക്ിടപെടുത്ിയിട്ടുണ്ക്. സരഥാഗനിയന്ത
ണത്ിനഥാവശ്യമഥായ പി.പി.ഇ. കിറ്ക്, 
മഥാസക് കക്, അണുനഥാശിനികൾ എന്നിവ
യടട ലഭ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്ി. എറണഥാ 
കുളും, തൃശൂർ, ഇടുക്ി ജില്ലക ളിടല ജില്ലഥാ 
ഓഫീസർമഥാർ പ്രസത്യക ജഥാഗ്ത പുലർ
ത്ഥാൻ സര്ക്ഥാര് നിഷ്കര്ച്ചിട്ടുണ്ക്.

സർക്ഥാർ ഫഥാമുകളിൽ സരഥാഗ 
നിരീക്ഷണും, അണുനശീകരണും എന്നിവ 
കൃത്യമഥായി നടത്ണും. ടെകക്സപഥാസ്റ്റുകൾ 
വഴി സരഥാഗും ബഥാധിച്ചസതഥാ മരണടപെട്സതഥാ 
ആയ കന്കഥാലികൾ സുംസ്ഥാനസത്ക്ക് 
കടന്വരുന്നതക്  ഒഴിവഥാക്ഥാന് സര്ക്ഥാര്  

നി� തട�ൊന് 
മൃഗസകംരക്ഷണ വകുപ്കം

പ്രസത്യക ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുന്ണ്ക്.  ഇതിനു 
പുറടമ, കര്ഷകരുും ടപഥാതുജനങ്ങളുും 
ഒസട്ടറ കഥാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്ണും. വവ്വഥാ
ലകൾ ഉസപക്ഷിച്ച  കഥായ്കനികളുും പഴവർ
ഗങ്ങളുും കന്കഥാലികൾക്ക് നൽകരുതക്. 
വവ്വഥാലകളുും മറ്റു പക്ഷികളുും ഫഥാമിനു
ള്ളിൽ പ്രസവശിക്ന്നതക് തടയഥാൻ ടനറ്ക് 
ഉപസയഥാഗിക്ണും. മൃഗഥാശുപത്രികളില് 
മൃഗങ്ങടള ടഷഡുകളിൽ പ്രസവശിപെി 
ക്ന്നതിനക് മുൻപക്  അണുനഥാശിനി കലർ
ത്ിയ ഫൂട്ക് ഡിപെക് ക്രമീകരിക്ന്നതിനുള്ള 
നിർസദേശും സര്ക്ഥാര് നൽകിയിട്ടുണ്ക്. 
പക്ഷി മൃഗഥാദികളിൽ സരഥാഗലക്ഷണങ്ങൾ 
കണ്ഥാൽ സുംസ്ഥാനതല ലസബഥാറട്റി
യ ി സ ല ക് ും  ആ വ ശ ്യട മ ങ് ി ൽ 
സഭഥാപെഥാലിടല കഹ ടസകയൂരിറ്ി 
ലഥാബിസലക്ും സഥാ്ിൾ അയക്ഥാൻ 
ഉസദ്യഥാഗസ്ർ നടപടികടളടുക്ും. 
വളർത്തു മൃഗങ്ങടള കകകഥാര്യും ടെയ്യു
ന്നവർ കർശനമഥായ വ്യക്ി ശുെിത്വും 
പഥാലിക്ണും. നിപ സരഥാഗബഥാധയമഥായി 
ബന്ധടപെട് വിവരങ്ങൾ എ.ഡി.സി.പി. 
ആ സ് ഥാ ന ത്ക്  പ്രവ ർ ത് ി ക് ന്ന 
ട ഹ ൽ പെക്  ക ല ന്  ന ് റ ി ൽ  
(04712732151) അറിയിക്ഥാും.
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വാർഷികപദ്തി: മികവടറെ
വർഷമാകണടമന്നു മന്തി ടമായ്രീൻ

ജനകീയഥാസൂത്രണെരിത്രത്ിൽ സരഖടപെടുത്തുന്ന മികവിടറെ 
വർഷമഥായിരിക്ണും 2019-20 പദ്ധതി വര്ഷടമന്നക് തസദേശസ്വ
യുംഭരണവകുപ്പുമന്തി എ.സി.ടമഥായ്ീൻ. വഥാർഷികപദ്ധതി പരി
ഷക് ക്രണവമഥായി ബന്ധടപെട്ക് തസദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിടല അദ്ധ്യക്ഷന്ഥാരുടട സമഖലഥാസയഥാഗും കിലയിൽ ഉദക്ഘഥാടനും 
ടെയ്യുകയഥായിരുന് മന്തി. 

2018-19തസദേശസ്വയുംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട പദ്ധതി ടെലവക് 
സർവകഥാല ടറസക്ഥാർഡിടലത്ി. 2017-18 ടല ടെലവക്  ശതമഥാനും 
അന്നടത് ടറക്ഥാര്ഡഥായിരുന്. ടപറെിുംഗക് ബില്ലുകള് സെര്ത്ഥാല് 
2018-19 ടല ടെലവക് 93 ശതമഥാനമഥാണക്. മുൻകഥാലങ്ങടള അസപ
ക്ഷിച്ചക് കഴിഞ്ഞ വർഷും പദ്ധതി നിർവഹണത്ിനു 12 മഥാസും 
ലഭിച്ചു. സലഥാകക് സഭഥാ ടതരടഞ്ഞടുപെഥായതിനഥാൽ ഈ വർഷടത് 
പദ്ധതി അുംഗീകഥാര നടപടികൾ ഡിസുംബറിൽ തടന്ന പൂർത്ി
യഥായിരുന്. പദ്ധതി ടെലവ ഉയർത്തുന്നതിസനക്ഥാൾ ഉപരി 
പദ്ധതി നിർവഹണും മികവറ്തുും ഗുണപരവമഥായിരിക്ണും. 
അടുത് വർഷും തസദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിസലക് ടതരടഞ്ഞടുപ്പു 
നടക്ന്നതിനഥാൽ  മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികളുും ഉസദ്യഥാഗസ്രുും 
തങ്ങളുടട കഴിവക് പദ്ധതി നിർവഹണത്ിനു ഉപസയഥാഗിക്ണും. 
തനതു പദ്ധതികളിൽ മികവ പുലർത്തുന്നസതഥാസടഥാപെും നവസകരള 
മിഷടറെ ഭഥാഗമഥായ  നഥാല മിഷനുകളുടട പ്രവർത്നവും മികച്ചതഥാ
ക്ണും. പ്രഥാസദശിക സർക്ഥാരിടറെ ഭരണകഥാര്യങ്ങളിലും മികവ 
കഥാട്ണും. നികുതി പിരിവൾടപെടട തനതു വരുമഥാനും വർദ്ധിപെി
ക്ണും. ജില്ലഥാ പദ്ധതിയമഥായി സെർന്നക് സുംയക് സപ്രഥാജക്ടുകൾ 
തയഥാറഥാക്ന്നതിനക് ജില്ല ആസൂത്രണസമിതിയും  തസദേശഭരണ

സ്ഥാപനങ്ങളുും പ്രഥാധഥാന്യും നൽകണും. സുംയക് സപ്രഥാജക്ടുകൾക് 
സഹഥായും നൽകഥാൻ 40 സകഥാടി രൂപ സർക്ഥാർ നീക്ിവച്ചിട്ടുണ്ക്. 
ടതഥാഴിലറപ്പുപദ്ധതി ഫലപ്രദമഥായി നടപെഥാക്ഥാനുും തസദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ണടമന് മന്തി പറഞ്ഞു.

 തൃശ്ശൂർ ജില്ലഥാ പഞ്ഥായത്ക് പ്രസിഡറെക് സമരി സതഥാമസക് അദ്ധ്യ
ക്ഷയഥായിരുന്. സുംസ്ഥാന ആസൂത്രണസബഥാർഡക് അുംഗും സഡഥാ.ടക.
എൻ ഹരിലഥാൽ, തസദേശസ്വയുംഭരണവകുപെക് അഡീഷണ െീഫക് 
ടസക്രട്റി ടി.ടക. സജഥാസക്, കില ഡയറക്ടർ സഡഥാ. സജഥായക് ഇളമൺ, 
പഞ്ഥായത്ക് ഡയറക്ടർ സഡഥാ.ബി.എസക്. തിരുസമനി, തസദേശഭര
ണവകുപ്പു െീഫക് എഞ്ിനീയർ, വിവിധ വകുപ്പു സമധഥാവികൾ, തൃശ്ശൂർ 
സമയർ അജിത വിജയൻ, എസക്.ആർ. ജി കൺവീനർ ആർ.എസക്. 
സനൽ കുമഥാർ,  തൃശ്ശൂർ, എറണഥാകുളും, മലപ്പുറും, പഥാലക്ഥാടക് ജില്ല
കളിൽനിന്ള്ള തസദേശസ്വയുംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിടല അദ്ധ്യക്ഷ
ന്ഥാര് എന്നിവർ പടങ്ടുത്തു.

പാെസ്പെ്യപഠനത്ിനു 
കിലയിൽ നദേരീയ േില്പോല

പഥാരപെര്യപഠനും (ടഹഥാറിസസഥാണ്ൽ സലണിുംഗക് സപ്രഥാഗ്ഥാും- 
എച്ചക്.എൽ.പി) സുംബന്ധിച്ച മൂന്ദിവസടത് സദശീയ ശില്പശഥാല 
കിലയിൽ സുംഘടിപെിച്ചു. പഥാരപെര്യപഠന രീതിശഥാസ്തും സദശീയ
തലത്ിൽ വ്യഥാപിപെിക്ന്നതിനുും അതിനു സദശീയ റിസസഥാഴ്ക് 
ടീമിടന വഥാർടത്ടുക്ന്നതിനുമഥാണക് ശില്പശഥാല സുംഘടിപെിച്ചതക്.  
പഥാരപെര്യപഠനരീതിശഥാസ്തും പ്രെരിപെിക്ന്നതിനക് ശില്പശഥാലയിടല 
പങ്ഥാളികൾ ശ്രദ്ധിക്ണടമന് സമഥാപനച്ചടങ്ങിൽ സുംസഥാരിച്ച 
കില ഡയറക്ടർ സഡഥാ. സജഥായക് ഇളമൺ പറഞ്ഞു.  അതിനുസവണ് 
അക്ഥാദമിക പിന്തുണ നൽകഥാൻ കില തയഥാറഥാടണന്നക് അസദേഹും 

വഥാർഷികപദ്ധതി പരിഷക് ക്രണവമഥായി ബന്ധടപെട്ക് തസദേശസ്വയുംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിടല അദ്ധ്യക്ഷന്ഥാരുടട സമഖലഥാസയഥാഗും കിലയിൽ 
തസദേശസ്വയുംഭരണവകുപ്പുമന്തി എ.സി. ടമഥായ്ീൻ ഉദക്ഘഥാടനും ടെയ്യുന് 

കില ന്യൂസ്
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അറിയിച്ചു. സകഥാഴക് സക് ഡയറക്ടറുും കില അസസഥാസിസയറ്ക് ടപ്രഥാഫ
സറുമഥായ സഡഥാ.ടജ.ബി.രഥാജൻ ശില്പശഥാലയ്ക്കു സനതൃത്വും നൽകി. 
എ.എസക്. പ്രതഥാപക് സിുംഗുും സുകന്യയും സകഥാർഡിസനറ്ർമഥാരഥായി
രുന്. സലഥാഗിൻ ഏഷ്യയടട സഥാസങ്തിക സഹഥായസത്ഥാടട മഥാർച്ചക് 
12 മുതൽ സുംഘടിപെിച്ച ശില്പശഥാലയിൽ വിവിധ സുംസ്ഥാനങ്ങ
ളിടല റൂറൽ ടഡവലപക് ടമറെക് ഇൻസക് റ്ിറ്യൂട്ടുകളിടലയും  പരിശീല
നസ്ഥാപനങ്ങളിടലയും ഫഥാക്ൽറ്ികളഥാണക് പടങ്ടുത്തക്. 

ടജൻഡർ ഡിന്ാമ നകാഴ് സിനു തുെക്മായി
കിലയിടല ടജൻഡർ സക് കൂൾ സഫഥാർ സലഥാക്ൽ ഗസവണൻ

സിടറെ സനതൃത്വത്ിൽ തസദേശസ്വയുംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിടല 
ടതരടഞ്ഞടുക്ടപെട് ജനപ്രതിനിധികൾക്ും ഉസദ്യഥാഗസ്ർക്മു
ള്ള ആറുമഥാസടത് ഡിസപഥാമ സകഥാഴക് സിനു  തുടക്മഥായി. ടജൻഡറുും 
പ്രഥാസദശികഭരണവും എന്നതഥാണക് വിഷയും. തസദേശസ്വയുംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടത്തുന്ന എല്ലഥാ പ്രവർത്നങ്ങളുും ടജൻഡർ 
അവസബഥാധസത്ഥാടടയഥായിരിക്ണടമന്ന ലക്ഷ്യസത്ഥാടടയഥാണക് 
സകഥാഴക് സക് ആരുംഭിച്ചിട്ടുള്ളതക്. സകരളത്ിടല പഞ്ഥായത്ക് രഥാജക് 
സുംവിധഥാനും, വിസകന്ദീകൃതഥാസൂത്രണും, ടജൻഡർ സൗഹൃദ 
തസദേശഭരണും, ലിുംഗപദവിയിലൂന്നിയ വികസനും, ആസൂത്രണും, 
ടജൻഡർ അനുബന്ധ പഥാനിുംഗക്, ബജറ്ിുംഗക്, ഓഡിറ്ിുംഗക്, തുടങ്ങിയ 
വിഷയങ്ങളഥാണക് സകഥാഴക് സിൽ ഉൾടപെടുത്ിയിട്ടുള്ളതക്.

ഹിമാചൽപ്രനദേ് ജനപ്രതിനിധികൾ 
കിലയിൽ

ഹിമഥാെൽ പ്രസദശിടല സിർസമഥാർ ജില്ലഥാപഞ്ഥായത്ക് പ്രസി
ഡറെക് ദലീപക് സിുംഗക് ൌഹഥാടറെ സനതൃത്വത്ിൽ ജനപ്രതിനിധി
കളുും ഉസദ്യഥാഗസ്രുമടങ്ങുന്ന 19 അുംഗ സുംഘും കിലയിടലത്ി.  
അഞ്ചുസപർ ഉസദ്യഥാഗസ്രുും സശഷിച്ചവർ ജനപ്രതിനിധികളുമഥാണക്. 
സകരളത്ിടല ഗ്ഥാമ-സ്ഥാക്ക്-ജില്ലഥാ പഞ്ഥായത്തുകളുടട ചുമത
ലകൾ, ഉത്രവഥാദിത്വങ്ങൾ, അധികഥാരങ്ങൾ, വിഭവസ്ഥാത
സ്സുകൾ, കകമഥാറി കിട്ിയ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടട പ്രവർത്നും, 
ബഥാലസൗഹൃദ തസദേശഭരണും എന്നിവടയക്റിച്ചക് കൂടുതൽ 
അറിയഥാനുും പഠിക്ഥാനുമഥാണക് സുംഘടമത്ിയതക്.  കിലയിൽ 
ഇവർക് നഥാലദിവസടത് പരിശീലനപരിപഥാടി സുംഘടിപെിച്ചു.  

ഊർജ്സധംെക്ഷണധം
നബാധവൽക്െണ ടസമിനാർ

പരമഥാവധി ഉപസയഥാഗും കുറ്കെലഥാണക് ഊർജ്ജസുംരക്ഷണത്ി
നുള്ള എളുപെമഥാർഗടമന് സകരള എനർജി മഥാസനജക് ടമറെക് ടസറെറിടല 
സഡഥാ. സജഥാബി സപഥാൾ പറഞ്ഞു. ഊർജ്ജസുംരക്ഷണവമഥായി 
ബന്ധടപെട്ക് കിലയിൽ സുംഘടിപെിച്ച ഊർജ്ജ കിരൺ സബഥാധ
വൽക്രണ ടസമിനഥാറിൽ വിഷയഥാവതരണും നടത്തുകയഥായിരു
ന് അസദേഹും. ഊർജ്ജ ഉപസയഥാഗും കുറച്ചിടല്ലങ്ിൽ ഭഥാവിയിൽ 
നഥാും ഗുരുതരമഥായ ഭവിഷ്യത്ക് സനരിസടണ്ിവരുും.വരുുംതലമുറയ്ക്കു
സവണ്ി നഥാും ഊർജ്ജും സുംരക്ഷിക്ണും. അതു സമൂഹത്ിനുും 
ആവശ്യമഥാണക്.  

പ്രകൃതി സുംരക്ഷണവും ഊർജ്ജസുംരക്ഷണത്ിടറെ 
ഭഥാഗമഥാണക്. പഗുകൾ ഉപസയഥാഗും കഴിഞ്ഞഥാൽ ഓഫക് ടെയ്യുക, 
ഫ്രിഡക്ജിൽ ഐസക് കട്ി പിടിക്ഥാതിരിക്ഥാൻ ശ്രദ്ധിക്ക, ഓസട്ഥാ
മഥാറ്ികക് ഇസ്തിരിടപെട്ി ഉപസയഥാഗിക്ക, ആവശ്യമില്ലഥാത് 
ഫഥാനുകളുും കലറ്റുകളുും ഒഴിവഥാക്ക, ബൾബുകളുും സഷയക്ഡുകളുും 
വൃത്ിയഥായി സൂക്ഷിക്ക തുടങ്ങിയവ ഊർജ്ജസുംരക്ഷണത്ിനക് 
അത്യഥാവശ്യമഥാണക്. കഴിയന്നതുും പകൽ ടവളിച്ചും ഉപസയഥാഗിക്ഥാൻ 
ശ്രമിക്ണടമന്ും അസദേഹും നിർസദേശിച്ചു.

പഥാരപെര്യപഠനവമഥായി ബന്ധടപെട്ക് കിലയിൽ സുംഘടിപെിച്ച മൂന്ദിവ
സടത് സദശീയ ശില്പശഥാലയിൽ കില ഡയറക്ടർ സഡഥാ. സജഥായക് ഇളമൺ 
സുംസഥാരിക്ന്.

ഊർജ്ജസുംരക്ഷണവമഥായി ബന്ധടപെട്ക് കിലയിൽ സുംഘടിപെിച്ച സബഥാധവൽക്രണ ടസമിനഥാറിൽ സകരള എനർജി മഥാസനജക് ടമറെക് ടസറെറിടല 
സഡഥാ.സജഥാബി സപഥാൾ സുംസഥാരിക്ന്.
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വാർഷിക പദ്തി പെിഷ്ക്കെിക്കുന്നതിനുള്ള 
മാർഗ്ഗനിർനദേേങ്ങൾ പുേടപെടുവിച്ചു 

തസദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട 2019 - 20 വഥാർഷിക 
പദ്ധതി പെിൽഓവർ ടപ്രഥാജക്ടുകൾ കൂടി ഉൾടപെടുത്ി പരിഷ്കരി
ക്ന്നതിനുള്ള മഥാർഗനിർസദേശങ്ങൾ പുറടപെടുവിച്ചക് ഉത്രവഥായി.

(സഉ(സഥാധഥാ) നും.990/2019/തസ്വഭവ, തീയതി 15.05.2019)

വലഫ് മിഷൻ - മാർഗ്ഗനിർനദേേങ്ങൾ 
പുേടപെടുവിച്ചു 

തസദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട 2019 - 20 സഥാ്ത്ിക 
വർഷസത്ക്ള്ള പദ്ധതി വിഹിതത്ിടറെ 20 % തുക കലഫക് 
ഭവന നിർമ്ഥാണ പദ്ധതിക്ഥായി വിനിസയഥാഗിക്ന്നതിനുള്ള 
മഥാർഗനിർസദേശങ്ങൾ പുറടപെടുവിച്ചു. 

(സർക്ലർ നും. ഡിബി 167/2019/തസ്വഭവ, തീയതി 
06.06.2019) 

സധംസ്ാന സഹകെണ ബാങ്ിടറെ ഐ എഫ് എസ് 
നകാഡിൽ മാ്ധം 

സകരള സസഥാഷ്യൽ ടസകയൂരിറ്ി ടപൻഷൻ ലിമിറ്ഡിടറെ 
സപരിൽ സകരള സുംസ്ഥാന സഹകരണ ബഥാങ്ക്, തിരുവനന്തപുരും 
ടഹഡക് ഓഫീസിലള്ള  001101023000369 ന്ർ  അക്ൗണ്ിടറെ 
പുതിയ ഐ എഫക് എസക് സി സകഥാഡക് KSBK0000101. 

(സർക്ലർ ന്ർ 55/2019/ധന, തീയതി 27.05.2019)   

നദരീതരീെങ്ങളിൽ വരീണുകിെക്കുന്ന 
വൃക്ഷങ്ങൾ നരീക്ധം ടചയ്യണധം 

പ്രളയഥാനന്തരും തസദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ഭരണ
പരിധിയിലള്ള നദീതീരങ്ങളിൽ വീണുകിടക്ന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ 
കഥാലവര്ഷകഥാലത്ക് നീടരഥാഴുക്ക് തടസടപെടുത്തുവഥാനുും ടെക്ക് 
ഡഥാമുകളിലും മറ്റുും തടസങ്ങളഥാകുന്നതിനുും സഥാധ്യതയള്ളതിനഥാൽ 
അവ അടിയന്തരമഥായി നീക്ും ടെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 
തസദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിസക്ണ്തഥാണക്. 

(സർക്ലർ ന്ർ 193/ഡിസി1/2019/തസ്വഭവ, തീയതി 
25.05.2019)

"ആനൊഗ്യ സുെക്ഷയ്ക് മാലിന്യമുക്ത 
പെിസെധം" മാർഗ്ഗനിർനദേേങ്ങൾ പുേടപെടുവിച്ചു 

തസദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്പുും ആസരഥാഗ്യ വകുപ്പുും ബന്ധടപെട് 
ഇതര ഏജൻസികളുടടയും മിഷനുകളുടടയും സനതൃത്വത്ിൽ 
ജനകീയ പങ്ഥാളിത്ും ഉറപെഥാക്ി മഥാലിന്യസുംസ്കരണ ശുെീകരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ സുംഘടിപെിക്ന്നതിനുള്ള മഥാർഗനിർസദേശങ്ങൾ 
പുറടപെടുവിച്ചു. 

(സർക്ലർ ന്ർ 100/ഡിസി1/2019/തസ്വഭവ, തീയതി 
02.05.2019)

സ്പിൽ ഓവർ ബാധ്യത മാ ി് നിർത്ി വാർഷിക പദ്തി 
അന്ിമമാക്കുന്നതിന് അനുമതി 

2019 -20 വഥാർഷിക പദ്ധതി ബജറ്ക് വിഹിതത്ിടറെ 30% 
വടര പെിൽ ഓവർ ബഥാധ്യത ബജറ്ക് വിഹിതത്ിനക് ഉപരിയഥായി 
മഥാറ്ി നിർത്ി വഥാർഷിക പദ്ധതി അന്തിമമഥാക്ന്നതിനക് ജില്ലഥാ 
പഞ്ഥായത്തുകൾക്ും സകഥാർപെസറഷനുകൾക്ും അനുമതി നൽകി 
ഉത്രവഥായി. 

(സഉ (സഥാധഥാ) നും.1209/2019/തസ്വഭവ  തീയതി 12.06.2019)

ആധാർ സമർപെിക്ാൻ കഴിയാത്വരുടെ നേഷൻ 
കാർഡ് വിവെങ്ങൾ നസവനയിൽ ഉൾടപെടുത്തുന്നത് 
- മാർഗ്ഗനിർനദേേങ്ങൾ പുേടപെടുവിച്ചു 

സഥാമൂഹ്യസുരക്ഷഥാ ടപൻഷൻ ലഭിക്ന്നവരുും ആധഥാർ സമർ
പെിക്ഥാൻ കഴിയഥാത്വരുമഥായ ഗുണസഭഥാക്ഥാക്ളുടട സറഷൻ കഥാർഡക് 
വിവരങ്ങൾ സസവനയിൽ ഉൾടപെടുത്തുന്നതക് സുംബന്ധിച്ച മഥാർഗ
നിർസദേശങ്ങൾ പുറടപെടുവിച്ചു.

(സർക്ലർ നും. 60/2019/ധന,  തീയതി. 12.06.2019) 

വിനനാദ നികുതി വരീണ്ധം ഈൊക്കുന്നത് 
ഉത്െവായി 

െരക്സസവന നികുതി നിയമും  നിലവിൽ വന്ന സഥാഹെര്യ
ത്ിൽ തസദേശ സ്വയും ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടഥാക്ി വന്ന 
വിസനഥാദ നികുതി ഒഴിവഥാക്ിയിരുന്നതക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചക് ഉത്ര
വഥായി. 

(സഉ(കക) നും. 63/2019/തസ്വഭവ, തീയതി. 10.06.2019)

തനദേേസ്യധംഭെണവകുപ്പുമായി ബന്ധടപെട് സർക്ാർ ഉത്െവുകൾ, സർക്കുലറുകൾ, 
ഗസ്് വിജ്ാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പുർണരൂപധം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നരീ 

ടവബ്വസറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്
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ഹരിതസകരളുംമിഷടറെ സനതൃത്വത്ിൽ 
സ ും സ് ഥാ ന ത്ക്  പ ര ി സ് ി ത ി 

ദിനത്ിൽ ആരുംഭിച്ച പച്ചത്തുരുത്ക് പദ്ധ
തിക്ക് മികച്ച തുടക്ും. പ്രകൃതിടയയും 
അതിടറെ ആവഥാസവ്യവസ്ടയയും 
തനിമസയഥാടട നിലനിർത്ഥാൻ  പച്ചത്തു
രുത്തുകൾ നഥാട്ിൽ വ്യഥാപകമഥാക്ണടമന്നക് 
പദ്ധതി ഉദക്ഘഥാടനും ടെയ്തുടകഥാണ്ക് മുഖ്യ
മന്തി പിണറഥായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. 
ഇതിനഥായി ഓസരഥാ വ്യക്ിയും കുടുുംബവും 
മുസന്നഥാട്ടുവരണടമന്നക് അസദേഹും പറഞ്ഞു. 
ജൂൺ അഞ്ിനക് സലഥാക പരിസ്ിതി 
ദിനത്ിൽ തിരുവനന്തപുരും ജില്ലയിടല 
സവസങ്ങഥാടക് കപ്രമറി ടഹൽത്ക്  ടസറെർ 
സകഥാ്ൗണ്ിൽ നീർമഥാതളത്ിടറെ കത 
നട്ഥാണക് മുഖ്യമന്തി പച്ചത്തുരുത്ക് പദ്ധതി
യടട ഉദക്ഘഥാടനും നിർവഹിച്ചതക്. നഥാടിടറെ 
വിവിധ ഭഥാഗങ്ങളിലണ്ഥായിരുന്ന നഷ്ടടപെ
ട് ടെറുകഥാടുകൾ തിരിടക ടകഥാണ്വരിക
യഥാണക് ഇതിലൂടട ലക്ഷ്യുംവയ്ക്കുന്നതക്. ഫലവൃ
ക്ഷങ്ങളുും ഔഷധസസ്യങ്ങളുും പച്ചത്തുരു
ത്ിൽ വളർത്ഥാൻ കഴിയും. പ്രകൃതിയടട 
സ്വഥാഭഥാവികത അസതപടി നിലനിർത്ഥാ
നുും കഴിയും. ഇതക് നഥാടിനുും ഭഥാവിതലമുറ
യ്ക്കുമഥായി ടെയ്യുന്ന സൽകൃത്യമഥായിരിക്
ടമന്ും മുഖ്യമന്തി പറഞ്ഞു.

പ്രകൃതിയടട സ്വഥാഭഥാവികതയും സൗന്ദ
ര്യവും തിരിടക ടകഥാണ്വരുന്ന വലിയ 
ചുവടുവ�ഥാണക് പച്ചത്തുരുത്ക് പദ്ധതിടയ

പരി�ിതി
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ന്നക് െടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കൃഷി 
മന്തി വി.എസക്. സുനിൽകുമഥാർ പറഞ്ഞു. 
നിലവിലള്ള കഥാർഷിക ഭൂമിയടടസയഥാ 
വനഭൂമിയടടസയഥാ ഘടന്കെക്  മഥാറ്ും 
വരുത്ഥാടത സുംസ്ഥാനത്ിടറെ വിവിധ
ഭഥാഗങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചിട്ിരിക്ന്ന ടപഥാതു, 
സ്വകഥാര്യസ്ലങ്ങളിൽ പ്രസദശത്ിടറെ 
സവിസശഷതകൾക്ിണങ്ങുന്ന മരങ്ങളുും 
സസ്യങ്ങളുും നട്ടുവളർത്തുക എന്ന ഉസദേശ്യ
ത്ിൽ സുംസ്ഥാനത്ക് 1000 പച്ചത്തുരു
ത്തുകൾ നട്ടുവളർത്ഥാനഥാണക്  ലക്ഷ്യമിടു
ന്നതക്.
പ്ചത്തുരുത്് പദ്തി

തരിശുഭൂമിയിൽ പച്ചടപെഥാരുക്ഥാനുള്ള 
ഹരിതസകരളും മിഷടറെ നൂതനഥാശയമഥാണക് 
'പച്ചത്തുരുത്ക്' പദ്ധതി.  ടപഥാതുസ്ലങ്ങ
ളിലൾടപെടട തരിശുസ്ലങ്ങൾ കടണ്ത്ി 
തനതഥായ വൃക്ഷങ്ങളുും തസദേശീയമഥായസ
സ്യങ്ങളുും ഉൾടപെടുത്ി സ്വഥാഭഥാവിക കജവ
കവവിധ്യ തുരുത്തുകൾ സൃഷ്ടിടച്ചടുത്ക്  

സുംരക്ഷിക്ഥാനഥാണക് പച്ചത്തുരുത്ക്പദ്ധതി
യിലൂടട ലക്ഷ്യമിടുന്നതക്. തസദേശസ്വയുംഭര
ണസ്ഥാപനങ്ങളുടട സനതൃത്വത്ിലഥാണക്  
ഇതിനഥായി സ്ലങ്ങൾ കടണ്ത്തുന്നതക്. 
സർക്ഥാർ/ സ്വകഥാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുടട ഭൂമി, 
പുറസ്ഥാക്കൾ, നഗരഹൃദയങ്ങളിലും മറ്റുും 
ഒഴിഞ്ഞുകിടക്ന്ന സ്ലങ്ങൾ എന്നിവ
ടയല്ലഥാും പച്ചത്തുരുത്ക് സ്ഥാപിക്ന്നതിനക് 
അനുസയഥാജ്യമഥായ സ്ലങ്ങളഥാണക്. 

ചുരുങ്ങിയതക് അരടസറെക് മുതൽ കൂടുതൽ 
വി�തിയള്ള ഭൂമിയിൽ പച്ചത്തുരുത്തുകൾ 
സ്ഥാപിക്ഥാും. കഥാലഥാവസ്ഥാവ്യതിയഥാന
ത്ിടറെ സദഥാഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുും  
ഹരിത�ഹവഥാതകങ്ങളുടട സഥാന്നിധ്യും 
ടകഥാണ്ണ്ഥാകുന്ന ആസഗഥാളതഥാപനടത് 
ടെറുക്ന്നതിനുും പച്ചത്തുരുത്തുകൾക്ക് 
നിർണഥായക പങ്ക് വഹിക്ഥാനഥാകുും. അന്ത
രീക്ഷത്ിടല അധിക കഥാർബണിടന 
ആഗിരണും ടെയ്ക് സുംഭരിച്ചക്  സൂക്ഷിക്ന്ന 
കഥാർബൺ കലവറകളഥായി വർത്ിക്ന്ന 

പച്ചത്തുരുത്തുകൾ പ്രഥാസദശിക കജവകവ
വിധ്യ സുംരക്ഷണവും ഉറപെഥാക്ും.

കജവകവവിധ്യ സബഥാർഡക്, കൃഷിവ
കുപെക്, മഹഥാത്മഥാഗഥാന്ധി സദശീയ ഗ്ഥാമീണ 
ടതഥാഴിലറപെക് പദ്ധതി, വനുംവകുപെിടറെ 
സഥാമൂഹ്യവനവതക്ക്രണ വിഭഥാഗും, 
പരിസ്ിതി സുംഘടനകൾ, വിദ്യഥാഭ്യഥാസ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയടട സഹകര
ണസത്ഥാടടയഥാണക് പച്ചത്തുരുത്ക്  സൃഷ്ടി
ക്ന്നതക്. പച്ചത്തുരുത്ക് പ്രവർത്നങ്ങടള 
സഹഥായിക്ഥാനഥായി പരിസ്ിതി പ്രവർ
ത്കർ, കജവകവവിധ്യ സമഖല വിദ�ർ, 
വനവതക്ക്രണരുംഗത്ക് പ്രവർത്ിച്ച പരി
െയസ്ന്നർ, കൃഷി വിദ�ർ, ജനപ്രതി
നിധികൾ, പ്രഥാസദശികസഥാമൂഹിക പ്രവർ
ത്കർ എന്നിവരുൾടപെടുന്ന ജില്ലഥാതല 
സഥാസങ്തികസമിതികളുണ്ഥാകുും. വിത്ിന
ങ്ങൾ കടണ്ത്ൽ, വൃക്ഷങ്ങളുടട തിരിച്ച
റിയൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
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ഉൾടപെടട പച്ചത്തുരുത്ക് നിർമ്ിതിക്ഥാ
വശ്യമഥായ സഥാസങ്തികസഹഥായങ്ങൾ ഈ 
സമിതികളഥാണക് നൽകുന്നതക്.

സമുദ്നിരപെിൽ നിന്ള്ള ഉയരും, 
മഴയടട അളവക്, മണ്ണിടറെ ഘടന, ഭൂപ്രകൃതി 
എ ന്ന ി വ യ ട ട  അ ട ി സ് ഥാ ന ത് ി ൽ 
സകരളടത് വിവിധ കഥാർഷിക പഥാരിസ്ി
തിക സമഖലകളഥായി സവർതിരിച്ചിട്ടുണ്ക്. ഈ 
സമഖലയടട അടിസ്ഥാനത്ിൽ സവണും 
വൃക്ഷങ്ങടള ടതരടഞ്ഞടുസക്ണ്തക്. പച്ചത്തു
രുത്ക് നിർമ്ിക്സ്ഥാൾ ടതരടഞ്ഞടുസക്
ണ് വൃക്ഷങ്ങളുും അവയടട സ്ഥാനവും മറ്റുും 
സമഖലകൾ അനുസരിച്ചക് വ്യത്യഥാസടപെടഥാും. 
സ്വഥാഭഥാവിക വനമഥാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്സ്ഥാൾ 
ഘടനഥാപരമഥായി ഉയരത്ിനുും ശഥാഖഥാവി
ന്യഥാസത്ിനുും അനുസരിച്ചക് സവണും സസ്യ
ങ്ങൾ വച്ചുപിടിപെിസക്ണ്തക്.

ഉയരും കൂടിയ വൃക്ഷങ്ങളഥായ ഈട്ി, 
സവങ്ങ, ആഞ്ഞിലി മുതലഥായവയും ഇടത്രും 
വലിപെമുള്ള മഥാവക്, കുടുംപുളി മുതലഥായ 
തസദേശീയ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുും  ഇടകലർത്ി 
നടണും. ഇവ്കെിടയിൽ കുറ്ിടച്ചടികളുും വള്ളി 
ടച്ചടികളുും ടെറുസസ്യങ്ങളുും വളർത്ഥാവന്ന
തഥാണക്. ഗ്ഥാ�ക് ടെയ് സസ്യങ്ങൾ, വിസദശ 
സസ്യങ്ങൾ, അധിനിസവശ സസ്യങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവ പൂർണ്ണമഥായും ഒഴിവഥാക്ണും.

ഇടുക്ിജില്ലയിൽ കുടയ�ർ, മുട്ും, 

ടവള്ളിയഥാമറ്ും, അറക്ളും, വഥാത്ിക്ടി, 
അടിമഥാലി, െക്പള്ളും, ടപരുവന്തഥാനും, 
ടകഥാക്യഥാർ, കുമളി എന്നീ പഞ്ഥായത്തുക
ളിൽ പച്ചത്തുരുത്ക് പദ്ധതിയഥാരുംഭിച്ചു. 
ജില്ലയിടല 21 പഞ്ഥായത്തുകളിലഥായി 57 
സകന്ദങ്ങളിൽ പച്ചത്തുരുത്ക്  സൃഷ്ടിക്ഥാനുള്ള 
പ്രഥാരുംഭ നടപടികൾ ആരുംഭിച്ചു. കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിടല മുഴക്ന്നക്, പടിയൂർ, മയിൽ എന്നീ 
സ്ലങ്ങളിലഥായി ജില്ലയിൽ ടമഥാത്ും 18 
പച്ചത്തുരുത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്ഥാനുള്ള പണിക
ളഥാരുംഭിച്ചു.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിടല എല്ലഥാ പഞ്ഥായ
ത്തുകളിലും വഥാർഡുകൾ സകന്ദീകരിച്ചക് വൃക്ഷ
കത്കൾ നട്ടുവളർത്ി ടെറുവനങ്ങൾ 
രൂപടപെടുത്ിടയടുക്ഥാനുള്ള പദ്ധതിക്ഥാണക് 
ഹരിതസകരളും മിഷൻ തുടക്മിട്തക്. തൃശൂർ 
ജില്ലയിൽ 40 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ പദ്ധ
തിക്ക് തുടക്മിട്ടു. ടകഥാല്ലും ജില്ലയിൽ 29 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിലഥാണക് പദ്ധതിക്ക് 

തുടക്മഥായതക്.
പത്നുംതിട് ജില്ലയിൽ 25 ഏക്റി

ലഥായി 54 പച്ചത്തുരുത്തുകളഥാണക് ആദ്യഘട്
ത്ിൽ തുടങ്ങുന്നതക്. വയനഥാടക്  ജില്ലയിടല 
പുൽപെള്ളി, പടിഞ്ഞഥാസറത്റ എന്നിവിടങ്ങ
ളിൽ ജൂൺ 5 നക് തടന്ന പച്ചത്തുരുത്ക് പദ്ധ
തിയഥാരുംഭിച്ചു. ആറക് തസദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലഥായി 18 ഏക്ർ സ്ലത്ഥാണക് 
ജില്ലയിൽ പദ്ധതി നടപെഥാക്ന്നതക്. 
എറണഥാകുളും ജില്ലയിൽ കീ�ഥാടക്, സകഥാട്ടുവള്ളി, 
സെരഥാന�ർ, ക�ർക്ഥാടക്, മുളന്തുരുത്ി, 
പഥാലക്ഴ,  ഇലഞ്ഞി, വഥാരടപെട്ി പഞ്ഥായ
ത്തുകളിൽ പച്ചത്തുരുത്ക് പദ്ധതി പ്രവർത്
നങ്ങളഥാ രുംഭിച്ചു.

മലപ്പുറുംജില്ലയിൽ വിവിധ പഞ്ഥായ
ത്തുകളിലഥായി 150 ഏക്റിലഥാണക് പച്ചത്തു
രുത്ക് പദ്ധതി നടപെഥാക്ന്നതക്.  പഥാലക്ഥാടക് 
ജില്ലയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലഥായി 31 
സകന്ദങ്ങളിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്മഥായി.   1
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കണ്ണപുരും ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ില് തലസശേരി 
മലബഥാർ ക്യഥാൻസർ ടസറെറിടറെ 

സഹകരണസത്ഥാടട 2016 ജനുവരിയില് 
തുടക്ും കുറിച്ച “ക്യഥാൻസർ വിമുക് ഗ്ഥാമും” 
സമ്പൂർണ്ണ ക്യഥാൻസർ നിയന്തണ പദ്ധതി 
സുംസ്ഥാനത്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്ന്. 
ക്യഥാൻസർ ലക്ഷണങ്ങൾ സനരടത് കടണ്
ത്തുന്നതിനുള്ള പരിസശഥാധനഥാ സുംവിധഥാ
നമഥായ പ്രഥാഥമിക ക്യഥാൻസർ നിർണ്ണയ 
സകന്ദും (Early Cancer Detection Clinic) 
പഞ്ഥായത്ിടല ടെറുകുന്നക് പ്രഥാഥമിക 
ആസരഥാഗ്യ സകന്ദത്ില് 2017 ടമയക് മുതല് 
പ്രവര്ത്ിച്ചു വരുന്. സുംസ്ഥാനത്ക് 
പ്രഥാഥമിക ആസരഥാഗ്യ സകന്ദത്ിടല ഈ 
ആദ്യ സുംരുംഭും സകരള ആസരഥാഗ്യ സഥാമൂഹ്യ 
നീതി വകുപെക് മന്തി ടക.ടക. കശലജ 
ടീച്ചറഥാണക് ഉല്ഘഥാടനും ടെയ്തക് 

ക്ൊന്സര് പ്തിദരൊധത്തിന് 
കണ്ണപുരകം മൊതൃക

ആസ്രയാഗ്ം

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികഥാരസമറ് 
ഉടൻ സഡഥാ സതീശൻ ബഥാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ 
നടത്ിയ സബഥാധവല്ക്രണ ക്ഥാസ്ില് 
ഈ രുംഗത്ക് തസദേശസ്വയുംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങൾ ഏടറ്ടുസക്ണ് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സുംബന്ധിച്ച വ്യക്മഥായ മഥാർഗ നിർസദശ
ങ്ങള് അടങ്ങി. ക്യഥാൻസർ ഭയമകറ്റുകയും 
സനരടത് കടണ്ത്തുന്നതിനക് പരിസശഥാധനഥാ 
സുംവിധഥാനങ്ങൾ ഒരുക്ി ശഥാസ്തീയ െികി
ത്സ്കെക് വിസധയമഥാക്കയും ടെയ്ഥാല് മരണ 
നിരക്ക് കുറ്കെഥാൻ സഥാധിക്ും. സനരടത് 
കടണ്ത്തുന്നതിനുള്ള പരിസശഥാധനഥാ ക്യഥാ
മ്പുകൾ സുംഘടിപെിക്കയും നിരന്തരമഥായ 
സബഥാധവല്ക്രണത്ിലൂടട ഭയമകറ്ി 
ജനങ്ങടള ക്യഥാമ്പുകളിടലത്ിക്കയും 
ടെസയണ്തുണ്ക്. പ്രഥാസദശിക സർക്ഥാരുക
ളഥായി അറിയടപെടുന്ന ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തു 

കൾക്ക് ഇക്ഥാര്യത്ില് കഥാര്യമഥായി 
ഇടടപടഥാൻ സഥാധിക്ും. ക്യഥാൻസർ ഭയമ
കറ്റുന്നതിനുള്ള നിരന്തരമഥായ പ്രവർത്ന
ങ്ങളഥാണക് പദ്ധതിയടട ഭഥാഗമഥായി പഞ്ഥാ
യത്ക് ഏടറ്ടുത്തക്.

എക് സിബിഷൻ
  2016 ഏപ്രില് 15 മുതല് 19 വടര 

ടെറുകുന്നക് പ്രഥാഥമിക ആസരഥാഗ്യ സകന്ദ
ത്ില് നടന്ന ആസരഥാഗ്യ പ്രദർശനും ആയി
രങ്ങടള ആകർഷിച്ചു. ടെറുകുന്നക് അന്നപൂർ
സണ്ണശ്വരി  സക്ഷസത്രഥാത്സവസത്ഥാടനു 
ബന്ധിച്ചക് നടത്ിയ എകക് സിബിഷനഥായ
തിനഥാല് ജില്ലയടട വിവിധ ഭഥാഗങ്ങളില് 
ഇതിടറെ സസന്ദശടമത്ിക്ഥാൻ സഥാധിച്ചു. 
മലബഥാർ ക്യഥാൻസർ ടസറെറില് തയഥാറഥാ
ക്ിയ 50 സബഥാർഡുകളഥാണക് പ്രദർശനടത് 

 ടക.വി. ൊമകൃഷ്ണൻ

ആസ്രയാഗ്ം
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ആകർഷകമഥാക്ിയതക്. എല്ലഥാ ദിവസവും 
കവകുസന്നരും വിദഗക് ദ്ധർ പടങ്ടുത് 
സബഥാധവല്ക്രണ ക്ഥാസ്സുകൾ നടത്ി. 
ക്യഥാൻസർ സരഥാഗ വിമുക്ി സനടിയവരുടട 
സുംഗമസത്ഥാടട (വിസന്നഴക് സക് മീറ്ക്) യഥാണക് 
പ്രദർശനും സമഥാപിച്ചതക്.

ഗൃഹ സന്ദർേനവുധം സർടവെയുധം
 പഞ്ഥായത്ിടല നഥാലഥായിരസത്ഥാളും 

വീടുകളില് പരിശീലനും നല്കിയ 
ആസരഥാഗ്യ /കുടുുംബശ്രീ സവഥാളറെിയർമഥാടര 
ഉപസയഥാഗിച്ചക് വിശദമഥായ സെഥാദ്യഥാവലിടയ 
അടിസ്ഥാനമഥാക്ി വിവരസശഖരണും 
നടത്ി. ആദ്യഘട് വിവരസശഖരണടമന്ന 
നിലയില് പഞ്ഥായത്ിടല ടപഥാതുവഥായ 
ആസരഥാഗ്യ നിലവഥാരും കടണ്ത്തുന്നതിനുള്ള 
ശ്രമങ്ങളഥാണക് നടന്നതക്. ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ, 
വ്യഥായഥാമും, മഥാലിന്യ നിർമ്ഥാർജന സുംവി
ധഥാനങ്ങൾ, ടപഥാതു ആസരഥാഗ്യഥാവസ്, 
ക്യഥാൻസർ സരഥാഗബഥാധയും മരണ നിരക്ും, 
കുടിടവള്ള ലഭ്യത തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന 
വിവരസശഖരണത്ിനഥാണക് മുൻതൂക്ും 
നല്കിയതക്. ഒരു മഥാസും ടകഥാണ്ക് പൂർത്ീ
കരിച്ച സർടവയിടല വിവരങ്ങൾ എും.
സി.സി യിടല കമ്യൂണിറ്ി ഓസങ്ഥാളജി 
വിഭഥാഗും സക്രഥാഡീകരിച്ചക് റിസപെഥാർട്ക് തയഥാ
റഥാക്ി.

െണ്ടാധംഘട് സർടവെ 
  ക്യഥാൻസർ സരഥാഗബഥാധിതടരയും 

പ്രഥാരുംഭ സരഥാഗ ലക്ഷണങ്ങൾ സുംശയിക്
ന്നവടരയും കടണ്ത്ഥാനുള്ള രണ്ഥാുംഘട് 
സർടവ്വ 2016 ഒകക് സടഥാബർ 31 നക് ആരുംഭിച്ചു. 
3838 വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചക്  വിവര 
സശഖരണും നടത്ി.  2016 നവുംബർ 20നക് 

സ്തനഥാർബുദ പ്രതിസരഥാധ പഠന പരിശീലന 
ക്ഥാസ്ക് നടന്. 

ചിത്യാത്
ക്യഥാൻസറിടന അറിയക, ക്യഥാൻസ

റിടന അകറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യസത്ഥാടട 
പ്രസിദ്ധ െിത്രകഥാരൻ എബി.എൻ. 
സജഥാസഫക് സനതൃത്വും നല്കിയ െിത്രയഥാ
ത്രയടട ജില്ലഥാതല ഉദക്ഘഥാടനും പഞ്ഥായ
ത്ിലഥായിരുന്. 25 പ്രമുഖ െിത്രകഥാരന്ഥാർ 
തയഥാറഥാക്ിയ ക്യഥാൻസർ വിരുദ്ധ സസന്ദശ 
െിത്ര പ്രദർശനും, വീഡിസയഥാ പ്രദർശനും, 
വിജയ സുംഗമും, ജനജഥാഗരണ സദസ്ക്, 
ജീവകഥാരുണ്യ പ്രവർത്കടര ആദരി
ക്ല്, സഥാന്ത്വന സുംഗീത നിശ എന്നിവ
ടയഥാരുക്ി.

അർബുദ സബഥാധവല്ക്രണ സസന്ദശും 
പ്രെരിപെിക്ന്നതിനഥായി എും.സി.സി. 
തയഥാറഥാക്ിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾടക്ഥാള്ളിച്ചക് 
ലഘുസലഖകൾ പ്രിറെക് ടെയ്ക് വ്യഥാപകമഥായി 
പ്രെരിപെിക്കയണ്ഥായി 

മുെിദാന ക്യാമ്് 
ക്യഥാൻസർ ബഥാധിതടര െികിത്സ്കെക് 

വിസധയരഥാക്ന്നതക് സപഥാടല തടന്ന പ്രഥാധഥാ
ന്യമുള്ളതഥാണക് സരഥാഗികൾക്ക് കൗൺസി 
ലിുംഗക് വഴിയും സഥാന്ത്വന പരിെരണും വഴിയും 
ആത്മവിശ്വഥാസും പകരുക എന്ള്ളതുും. 
െികിത്സയടട ഭഥാഗമഥായി തലമുടി തഥാല്ക്ഥാ
ലികമഥായി നഷ്ടടപെടുന്നതക് സ്വഥാഭഥാവികമഥായും 
കടുത് മഥാനസിക ആഘഥാതത്ിനക് 
ഇടയഥാക്ും. ഇത്രും അനുഭവങ്ങൾ ടനസഞ്
റ്ിയ ഏഴഥാും വഥാർഡിടല പ്രതീക്ഷ കുടുുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങൾ മുടി ദഥാനും ടെയ്തു.

ക്യാൻസർ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പുകൾ
പഞ്ഥായത്ിടല വിവിധ വഥാർഡുകളി

ലഥായി 5 ക്യഥാമ്പുകൾ നടത്ി. സ്തനഥാർബുദും, 
ഗർഭഥാശയഗളും, വഥായിടലയും മറ്റുും മുഴകൾ, 
ശരീരത്ിടല മുഴകൾ എന്നിവയഥാണക് 
ക്യഥാ്ില് പരിസശഥാധിച്ചതക്. പഥാപക് സ്ിയർ 
സഥാ്ിൾ എടുത്ക് പരിസശഥാധന്കെക് വിസധ
യമഥാക്ന്. എും.സി.സി. യിടല കമ്യൂണി
റ്ി ഓസങ്ഥാളജി വിഭഥാഗത്ിടല സഡഥാ. നീതു 
എ.പി, സഡഥാ. ഫിൻസക് എും ഫിലിപെക് 
എന്നിവരടങ്ങുന്ന സുംഘമഥാണക് ക്യഥാ്ിനക് 
സനതൃത്വും നല്കിയതക്. 

ക്യാൻസർ പ്രതിനൊധ ഭക്ഷ്യനമള 
ക്യഥാൻസർ ഭയമകറ്റൂ, പ്രതിസരഥാധിക്കൂ 

എന്ന സസന്ദശും പ്രെരിപെിച്ചുടകഥാണ്ക് 
കണ്ണപുരും ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുും മലബഥാർ 
ക്യഥാൻസർ ടസറെറുും സെർന്നക് 2018 ഏപ്രില് 
മഥാസും ടെറുകുന്നക് ഗവ. സൗത്ക് എല്.പി 
സക് ക്കൂളില് “ക്യഥാൻടഫസ്റക് 2018’ എന്ന 
സപരില് െക് മസഹഥാത്സവും സുംഘടിപെിച്ചു. 
പരിപഥാടി പി. കരുണഥാകരൻ എും.പി. 
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ഉദക്ഘഥാടനും ടെയ്തു. പഥാെക മത്സരും, ബഥാല 
െിത്ര രെനഥാ മത്സരും, 'ഭക്ഷണത്ിടല 
ശഥാസ്തീയത' എന്ന വിഷയത്ില് സുംവഥാദും, 
നഥാടൻ ഭക്ഷ്യസമള, അടുക്ളസത്ഥാട് 
നിർമ്ഥാണ പരിശീലനും എന്നിവയും പരി
പഥാടിയടട ഭഥാഗമഥായി സുംഘടിപെിച്ചു.

പ്രാഥമിക ക്യാൻസർ 
 നിർണ്ണയ നകന്ദധം 

2017 ടമയക് 20 നക് പ്രഥാഥമിക ആസരഥാഗ്യ 
സകന്ദത്ില് ആരുംഭിച്ച ക്യഥാൻസർ 
നിര്ണ്ണയ സകന്ദും പഞ്ഥായത്ിടല 
ആദ്യടത് ക്യഥാൻസർ പരിസശഥാധന സകന്ദ
മഥാണക്. പ്രഥാഥമിക ആസരഥാഗ്യ സകന്ദത്ിടല 
സഡഥാക്ടർക്ും നഴക് സുമഥാർക്ും മലബഥാർ 
ക്യഥാൻസർ ടസറെറില് നിന്ും പരിസശഥാധ
ന്കെഥാവശ്യമഥായ പരിശീലനും നല്കിയഥാണക് 
സകന്ദും പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്നതക്. സ്തനഥാർബുദ 
പരിസശഥാധന, ഗർഭഥാശയ ഗള പരിസശഥാധന, 
വഥായിടലയും മറ്റുും മുഴകൾ, ശരീരത്ിടല 
മുഴകൾ എന്നിവ ക്ിനിക്ില് ടവച്ചക് 
പരിസശഥാധന നടത്ി, സഥാ്ിൾ എും.
സി.സി യിസലക്ക് തുടർ പരിസശഥാധന്കെഥായി 
അയയ്ക്കുന്. ക്യഥാൻസർ നിയന്തണത്ിടല 
ആദ്യ പഥാഠമഥായ സനരടത് കടണ്ത്ി 
െികിത്സ്കെക് വിസധയമഥാക്ക എന്ന കഥാര്യ
ത്ിലള്ള മഥാതൃകഥാപരവും കഥാര്യക്ഷമവമഥായ 
ഇടടപടല് സഥാധ്യമഥാക്ിയതക് സഡഥാ. 
സ ത ീ ശ ൻ  ബ ഥാ ല സു ബ്രഹ്മ ണ ്യട റെ 
നിർസദശും ഒന്നക് മഥാത്രമഥാണക്.

2019 ജനുവരി 5 നക് സ്തനഥാർബുദ പരി
സശഥാധനയ്ക്കുള്ള iBreast exam എന്ന 
ഉപകരണും ക്യഥാൻസർ നിർണ്ണയ ക്ിനി
ക്ില് ലഭ്യമഥാക്ിയിട്ടുണ്ക്. സബഥാുംടബ 
ആസ്ഥാനമഥായി പ്രവര്ത്ിക്ന്ന UE life 
science pvt ltd.  എന്ന സ്ഥാപനും ഒരു വർഷ
സ ത് ക്ക്  സ ൗ ജ ന ്യമ ഥാ യ ഥാ ണക്  ഈ 
ഉപകരണും പി.എച്ചക്.സി ക്ക് കകമഥാറിയതക്. 
ക്യഥാൻസർ നിർണ്ണയ ക്ിനിക്ില് 
2019മഥാര്ച്ചക് വടര 197 സപര് പരിസശഥാധന 
നടത്ി 

സമ്പൂർണ്ണ സ്തനാർബുദ നിർണ്ണയ 
പെിനോധന 

2018 ടമയക് 21 മുതല് 30 വടര പഞ്ഥാ
യത്ില് നടത്ിയ സമ്പൂർണ്ണ സ്തനഥാർബുദ 
ദശദിന സക് ക്രീനിുംഗക് ക്യഥാ്ക് വനിതകളുടട 
പങ്ഥാളിത്ും ടകഥാണ്ക് ശ്രസദ്ധയമഥായി. 
അസമരിക്, ആസക് സത്രലിയ സപഥാലള്ള 
വികസിത രഥാജ്യങ്ങളില് സർവ്വ സഥാധഥാര
ണമഥായി ഉപസയഥാഗിക്ന്ന  iBreast examഎ
ന്ന ഉപകരണും ഉപസയഥാഗിച്ചക് സുംസ്ഥാന
ത്ക് ആദ്യമഥായി നടത്ിയ സക് ക്രീനിുംഗക് 
ക്യഥാ്ില് പത്തു ദിവസങ്ങളിലഥായി 3528 
വനിതകൾ പടങ്ടുക്കയണ്ഥായി 

UE LIFE SCIENCE PRIVATE Ltd. 
എന്ന സ്ഥാപനത്ിടല സഡഥാക്ടർമഥാരുും 
ടടകക് നീഷ്യൻമഥാരുമടങ്ങിയ പതിമൂന്നുംഗ 
സുംഘമഥാണക് പത്ക് ദിവസടത് ക്യഥാ്ിനക് 

സനതൃത്വും നല്കിയതക്. സ്തീകളുടട സ്വകഥാ
ര്യത പൂർണ്ണമഥായും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പത്ക് 
മുറികൾ പ്രസത്യകും സജ്ജീകരിച്ചുടകഥാണ്ക് 
ടടകക് നീഷ്യന്ഥാരഥായും വഥാളണ്ിയർമഥാരഥായും 
സ്തീകടള തടന്നയഥാണക് നിസയഥാഗിച്ചതക്. 
ടെറുകുന്നക് കസനഥാസ് നഴക് സിുംഗക് സകഥാസളജക് 
വിദ്യഥാർത്ികളുടട സസവനും ക്യഥാ്ക് പ്ര
വ ർ ത് ന ങ്ങ ൾ ക്ക്  ആ ദ ്യഥാ വ സ ഥാ ന ും 
ലഭ്യമഥായി.     

തുെർ പെിനോധന 
സക് ക്രീനിുംഗക് ക്യഥാ്ില് രണ്ഥാും ഘട് 

പരിസശഥാധന ആവശ്യടമന്നക് കടണ്ത്ിയ 
204 സപർക്ക് മലബഥാർ ക്യഥാൻസർ 
ടസറെറില് വച്ചക് മഥാസമഥാഗ്ഥാും, അൾട്ഥാസൗ
ണ്ക്  സക്  ക ഥാ ന ി ും ഗക് ,  ബ സ യ ഥാ പക്  സ ി 
പരിസശഥാധന തുടങ്ങിയവ ജില്ലഥാ പഞ്ഥായ
ത്തുമഥായി സെർന്ന സുംയക് പദ്ധതിയില് 
ഉൾടപെടുത്ി സൗജന്യമഥായി നല്കുകയ
ണ്ഥായി. ഇതക് സുംബന്ധിച്ച പഠന റിസപെഥാർ
ട്ക് തഥാമസിയഥാടത പ്രസിദ്ധീകരിക്ും. 

 അര്പെണസബഥാധസത്ഥാടടഥാപെും 
െിട്യഥായ പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂടടയും 
കഥാന്സര് എന്ന മഹഥാമഥാരിടയ സനരടത് 
കടണ്ത്ി തുരത്ഥാനുള്ള മഹഥായത്നത്ി
ടറെ പഥാതയിലഥാണക് ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ക്.

1

(സലഖകന് കണ്ണപുരും ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ക് 
പ്രസിഡറെഥാണക്.)
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സുംസ്ഥാന െരിത്രത്ിലഥാദ്യമഥായി 
വിശപ്പുരഹിത സ്ഥാക്ക് എന്ന 

ആശയും സഥാർത്കമഥാക്ിയതിടറെ ഒരു 
വർഷും   പൂർത്ിയഥാക്ിയിരിക്കയഥാണക് 
പഴയന്നൂർ സ്ഥാക്ക് പഞ്ഥായത്ക്. ധനകഥാ
ര്യമന്തി സഡഥാ. ടി.എും. സതഥാമസക് ഐസക്ക് 
മുസന്നഥാട്ടുവച്ച നിർസദേശും കകമുതലഥാക്ി
യഥാണക് പഴയന്നൂർ സ്ഥാക്ക് ഈ പദ്ധതി 
ഏടറ്ടുത്തക്. നിറഞ്ഞ സവദിയിൽ  ജനപ്ര
തിനിധികളുും പൗരപ്രമുഖരുും പടങ്ടുത്ക് 
സമ്പുഷ്ടമഥാക്ിയ െടങ്ങില് പട്ിണിക്ഥാരി

�ട്ിണിക്ൊരില്ൊത്ത
�ഴ�ന്നൂര് 

ല്ലഥാത് പഴയന്നൂർ സ്ഥാക്ക് എന്ന പദ്ധതി
യടട പ്രവർത്നും  നിയമസഭഥാ പെീക്ർ 
പി. ശ്രീരഥാമകൃഷ്ണൻ ഉതക്ഘഥാടനും ടെയ്തു. 

സ്ഥാക്ക് പരിധിയിടല 6 ഗ്ഥാമപഞ്ഥാ
യത്ിടല 108 വഥാർഡുകളിലഥായി 457 
കിടപ്പുസരഥാഗികൾക്ക് ഒരു സനരടത് സമ്പൂർ
ണ്ണ സപഥാഷകഥാഹഥാരും നൽകുന്നതിനഥാണക് 
പദ്ധതി തയഥാറഥാക്ിയതക്. സ്ഥാക്ക് പഞ്ഥാ
യത്ിടറെ കപ്രമറി പഥാലിസയറ്ീവക് പ്രവർ
ത്കര് ടസക്റെറിതല പഥാലിസയറ്ീവക് 
സനഴക് സക്, ആശഥാ പ്രവർത്കർ എന്നിവരുടട 

സഹഥായസത്ഥാടട ഒരു സനരും സപഥാലും 
ഭക്ഷണും കഴിക്ഥാൻ വകയില്ലഥാത് ശയഥാ
വലുംബികളഥായവരുടട പട്ിക തയഥാറഥാക്ി 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ക് മുസഖന സ്ഥാക്ക് പഞ്ഥാ
യത്ിനക് നല്കിയിരുന്. അുംഗൻവഥാടിക
ളിൽ കുട്ികൾക്ള്ള പൂരകസപഥാഷ കഥാഹഥാരും 
തയഥാറഥാക്ന്നസതഥാടടഥാപെും നിരഥാലുംബർ
ക്ളള ഭക്ഷണും തയഥാറഥാക്ന്നതിനക് 
കെൽഡക് ഡവലപെക് ടമറെക് ഓഫീസറുും  
സൂപെർകവസർമഥാരുും  അുംഗൻവഥാടി 
വർക്ർമഥാരുും ടഹൽപെർമഥാരുും പ്രതിഫസല
ച്ഛ കൂടഥാടത പ്രവര്ത്ിക്ന്.

സ്ഥാക്ക് പഞ്ഥായത്ക് ലഭ്യമഥാക്ന്ന 
അരിയും ടെറുപയറുും അനുബന്ധ സഥാധന
ങ്ങളുും പഥാെകവഥാതകവിലയും മഥാത്രും 
ഉപസയഥാഗടപെടുത്ി തയഥാറഥാക്ന്ന ഭക്ഷ്യ
വിഭവങ്ങൾ 108 കുടുുംബശ്രീ ഏരിയ ഡവല
പെക് ടമറെക് ടസഥാകസറ്ികള് കിടപ്പുസരഥാഗിക
ളുടട വീടുകളിൽ  എത്ിച്ചുടകഥാടുക്ന്. 
പഥാലിസയറ്ീവക് പ്രവർത്കർ, ആശഥാ പ്രവർ
ത്കർ, അുംഗൻവഥാടി പ്രവർത്കർ, 
കുടുുംബശ്രീ പ്രവർത്കർ എന്നിവര് ഒരു 
നൂലിൽ സകഥാർത് മണികൾ സപഥാടല പ്ര
വര്ത്ിക്ന്നതഥാണക് പദ്ധതിയടട വിജയ
രഹസ്യും.

പശിയടക്ഥാനഥാകഥാടത മരണടത് 
മുന്നിൽകണ്ക് നിരഥാലുംബരഥായി കഴിയന്ന
വർക്ക് അന്നപൂർണ്ണഥാഷ്ടകത്ിടല “ഭിക്ഷഥാും 
സദഹി കൃപഥാവലുംബനകഥാരി” എന്ന  
വരികടള സഥാർത്പൂർണ്ണമഥാക്കയഥാണക് 
സ്ഥാക്ക് പഞ്ഥായത്ിടറെ ഈ പദ്ധതി. 
പ്രതിബന്ധങ്ങടള ഏടറ സനരിസടണ്ിവന്. 
വയസ്ഥായി ശയഥാവലുംബയഥായ അമ്്കെക് 
പഥാത്രത്ിൽ കഞ്ഞിയമഥായി സപഥായ 
കുടുുംബശ്രീ പ്രവർത്കടയ അസഭ്യും 
പറഞ്ഞക് കള്ളക് ഷഥാപെിസലക്ക് കയറിസപഥായ 
മകടറെ െിത്രും, വീട്ിടലത്ിച്ച കഞ്ഞി 
പശുവിൻ ടെരുവത്ിടലഥാഴിച്ച മരുമകളുടട 
െിത്രും... ഇടതല്ലഥാും കടണ്ങ്ിലും ഇടറഥാടത 
ഒരു മനസ്ഥായി ജനപ്രതിനിധികളുും ജീവ
നക്ഥാരുും പദ്ധതി തുടരുകയഥാണക്. സനരിടറെ, 
നിറവിടറെ വിജയമഥായി അുംഗീകഥാരങ്ങള് 
സനടുസ്ഥാഴുും ഇനിയസമടറ സനടഥാനുടണ്ന്ന
റിഞ്ഞക് സസവനും അർത്പൂർണ്ണമഥാക്ക 
എന്ന അറിവക്  ടനഞ്ിസലറ്ി മുസന്നഥാട്ടുസപഥാകു 
കയഥാണക് വി. തങ്മ്യടട സനതൃത്വത്ി
ലളള സ്ഥാക്ക് പഞ്ഥായത്ക്.

(സലഖകന് പഴയന്നൂർ 
സ്ഥാക്ക്പഞ്ഥായത്ക്  

കവസക് പ്രസിഡറെഥാണക്)     

 എധം. പത്മകുമാർ

പചാലിേയ�ധീവത് പ്രവർത്കർ  ശചാ പ്രവർത്കർ  അം ൻവചാടി 
പ്രവർത്കർ  കു�ം ധീ പ്രവർത്കർ എ ിവർ  ലിൽ േകചാർത് 
മണികൾ േപചാെല പ്രവർത്ി� തചാണത് പദ്തി െട വിജയര സ�ം
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ജനഹിതപ്രകാേനമായി 
പഞ്ായത്് ൊജ്

മികവറ് മൂന്നക് വര്ഷങ്ങള് മലയഥാള 
ഭൂമിക്ക്  സമ്ഥാനിച്ച സുംസ്ഥാന 
സ ര് ക് ഥാ ര്  ഭ ര ണ ും  ജ യ പ്രി യ ും 
കൂടിയഥായതക് പഞ്ഥായത്ക് രഥാജക് മഥാസിക 
(ടമയക് ലക്ും) യസഥഥാെിതും പ്രസിദ്ധ
ടപെടുത്ിയിരി ക്ന്. എല്ലഥാ സമഖലക
ടളയും ആഴത്ില് ടതഥാടുന്ന നയപരി
പഥാടികള് ആവിഷ്കരിച്ചു നടപെിലഥാക്ന്ന
തില് മുന്സര്ക്ഥാ രുകടള അസപക്ഷിച്ചക് 
ഗുണപരമഥായി മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന് ഇസപെഥാഴ
ടത് സര്ക്ഥാര്. ആസരഥാഗ്യ, വിദ്യഥാ
ഭ്യഥാസ, പഥാര്പെിട, ശുെിത്വ സമഖലകടള 

പ്രഥാഥമികമഥായി ഉന്നും വച്ചതിലൂടട ജനജീ
വിതടത് മഥാറ്ിമറിക്ക എന്ന ദൗത്യമഥാണക് 
ഈ ഭരണും ഏടറ്ടുത്ിട്ടുള്ളതക്. 

ഇതിസനഥാടടഥാപെും സര്ക്ഥാര് സര് വ്വീ
സില് തസ്തികകടളല്ലഥാും നിയമനത്ിലൂടട 
നിറച്ചതക് ഫലത്ില് ജസനഥാപകഥാരപ്രദ
മഥായി മഥാറി. ടവള്ളടപെഥാക്ദുരിതത്ില് 
തകര്ന്നടിയഥാന് തുടങ്ങിയ ദുരന്ത 
ബഥാധിതടരയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യടത്
യും പതറഥാടത സഥാധഥാരണനിലയിസലക്ക് 
ടകഥാണ്വരഥാനുും സഥാ്ത്ികനില 
ഉലയഥാടത പിടിച്ചുനിര്ത്ഥാനുും ഈ 
സര്ക്ഥാര് കഥാണിച്ച നയഗരിമ ശ്ഥാഘ നീയും 
തടന്ന.

കുടുുംബശ്രീയടട ഒരു സനര്െിത്രും "സകര
ളത്ിടറെ കുടുുംബശ്രീ" എന്ന സലഖനത്ി
ലൂടട വഥായനക്ഥാരിടലത്ി. ടതഥാഴിലറപെക് 
പദ്ധതിയടട സകരളത്ിടല സവിസശഷ
മഥായ പുസരഥാഗതി വരച്ചുകഥാട്ഥാന് ടമയക് ലക്

ത്ിനഥായി. സ്വധര്മ്ും സ്തുത്യര്ഹമഥായി 
പഥാലിക്ന്ന കിലടയപെറ്ിയും കിലയടട 
പുതിയ പരിപഥാടികടളക്റിച്ചുും കൂടുതല
റിയഥാന് പറ്ി.

മഥാസികയടട സ്ലപരിമിതിടയ 
പെറ്ിയും വിഷയപ്രഥാധഥാന്യടത്പെറ്ിയും 
വ്യക്മഥായി അറിയഥാടമങ്ിലും ഒരു അഭ്യ
ര്ത്ന -  മുമ്പുണ്ഥായിരുന്ന പുംക്ികള് 
ഇടട്കെഥാടക് ടകഥാടുത്ഥാല് കൂടുതല് നന്നഥാ
യിരിക്ും. 

വിവിധ വീക്ഷണങ്ങളിലൂടട സര്ക്ഥാ
രിടന വസ്തുനിഷ്ഠമഥായി വിലയിരുത്ി 
സലഖനങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിലൂടട 
പഞ്ഥായത്ക് രഥാജക് മഥാസിക സര്ക്ഥാരിനുും 
ജനങ്ങള്ക്ടമഥാപെും സുംസ്ഥാനത്ിടറെ 
സക്ഷമവികസന മുസന്നറ്ത്ില് പങ്ഥാളി
യഥായതില് അഭിനന്ദിക്ന്.

ടസബാസ്റ്യൻ പി. നതാപ്രാധംകുെി 

സമ്പൂർണ്ണ കജവ - അകജവ മഥാലിന്യ
വിമുക് ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ഥാകഥാൻ 

ഒരുങ്ങുകയഥാണക് ഈരഥാറ്റുസപട് സ്ഥാക്ിടല 
തലപെലും. ശുെിത്വ പഥാലന-മഥാലിന്യ 
സുംസ്കരണ പ്രവർത്നങ്ങളുടട ഭഥാഗമഥായി 
പഞ്ഥാഥായത്ിടല 13 വഥാർഡുകളിടലയും 
പ്രധഥാന സ്ലങ്ങളിലും പഥാതസയഥാരങ്ങളി
ലും ശുെിത്വ സസന്ദശ സബഥാർഡുകൾ 
സ്ഥാപിച്ചു. ടപഥാതു സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യഥാ
പഥാരസ്ഥാപനങ്ങളിലും സവസ്റക് ബിന്കളുും 
വിതരണും ടെയ്തു. ഉപസയഥാഗശൂന്യമഥായ 
പഥാസ്റികക് സബഥാട്ിലകൾ അലക്ഷ്യമഥായി 
വലിടച്ചറിയന്നതക് ഒഴിവഥാക്ന്നതിനക് ഗ്ഥാ
മപഞ്ഥായത്ിടല എല്ലഥാ പ്രധഥാന സകന്ദ
ങ്ങളിലും സബഥാട്ിൽ ബൂത്തുകൾ സ്ഥാപി 
ക്ന്ന പ്രവൃത്ി  അന്തിമഘട്ത്ിലഥാണക്. 
ടപഥാതുജന പങ്ഥാളിത്സത്ഥാടട, ശുെിത്വ 
പരിപഥാലന രുംഗത്ക് പുതിയ െരിത്രും കുറി
ക്കയഥാണക്  'ക്ീൻ തലപെലും.'  

'ക്ീന് തേപ്േകം' മൊതൃക�ൊവന്നു
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സ  ന്ി ്
    

കവർ (അവസചാന പുറം) കളർ    ₹ 12000
കവർ (ഉൾ വശം) കളർ  ₹ 10000
കവർ (ഉൾ വശം) �ചാക്ത് & ൈവ�ത് ₹ 8000
മ� േപ�കൾ (കളർ)  ₹ 8000
മ� േപ�കൾ (�ചാക്ത് & ൈവ�ത്) ₹ 6000
അരേപജത് (കളർ)  ₹ 5000
അര േപജത് (�ചാക്ത് & ൈവ�ത്)  ₹ 3000  
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