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പഞ്ചായത്ത് വകുപ്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം

മികവിന്റെ വർഷമാവന്ടെ!

രളത്തിന്റെ വതിേസന ചരതിത്രത്തിൽ, ഈ വർഷന്ത് പദ്ധതതി പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്
സവതികേഷ പ്രരാധരാന്യമുണ്ക്. ജീവനും സ്വത്തിനും അടതിസ്രാന സൗേര്യങ്ങൾക്ും
േനത് നരാേും വരുത്തി വച്ച പ്രളയത്തിന കേഷും തയ്രാറരാക്തിയ ആദ്യന്ത് വരാർഷതിേ
പദ്ധതതിയരാണക് ഇക്രാൾ നട്തിലതിരതിക്ന്നതക്.
സുംസ്രാനത്ക് നതിലവതിലുള്ള തകദേേ സ്വയുംഭരണ സമതിതതിേളുന്ട േരാലരാവധതി 2020
നവുംബർ മരാസകത്രാന്ട അവസരാനതിക്ും. നടപ്പു വരാർഷതിേ പദ്ധതതി 2020 മരാർച്ചതിൽ
പൂർത്തിയരാക്തി, അടുത് വരാർഷതിേ പദ്ധതതി പകുതതി വഴതിയതിന്ലത്തിച്ചക്, ഇക്രാഴന്ത്
ഭരണസമതിതതിേൾ അധതിേരാരന്മരാഴതിയും. തങ്ങൾക്ക് എന്തു ന്ചയ്രാൻ േഴതിയന്മന്നക് ന്തളതി
യതിക്രാനള്ള അവസരമരായരാണക് തകദേേ സ്വയുംഭരണ സമതിതതിേൾ ഈയരാണ്ന്ത്
പദ്ധതതി പ്രവർത്നങ്ങന്ള േരാണുന്നതക്. അർഹരരായ ജനങ്ങൾക്ക് പരമരാവധതി സഹരായും
എത്തിക്ന്നതതിനും അവരുന്ട പ്രതീക്ഷേൾന്ക്രാത്ക് ഉയരുന്നതതിനമുള്ള അവസരമരായതി
തകദേേ സ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങളതിന്ല ജീവനക്രാരുും ഇതതിന്ന േരാണണും.
കേരളത്തിന്ല തകദേേ സ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങൾ മരാറ്റത്തിന്റെ പരാതയതിലരാണക്.
ഉകദ്യരാഗസ്രുന്ട സമീപനത്തിലുും അടതിസ്രാന സൗേര്യങ്ങളുന്ട സ്വഭരാവത്തിലുും,
മതിേവതിലുും ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹതിക്ന്ന തലത്തികലക്ക് പ്രരാകദേതിേ സർക്രാരുേൾ ഉയരുന്നതക്
അഭതിമരാനേരമരാണക്. സുംസ്രാനന്ത് അഞ്ഞൂറതിലധതിേും ഗ്രരാമപഞ്രായത്തുേളുും ഏതരാനും
നഗരസഭേളുും രരാജ്യരാന്തര നതിലവരാരത്തിനള്ള ഐഎസക്ഒ അുംഗീേരാരും കനടതിക്ഴതിഞ്ഞു.
ബരാക്തിയുള്ളവയും ഐഎസക്ഒ നതിലവരാരും കേവരതിക്രാനള്ള ശ്രമത്തിലരാണക്. കസവന
ങ്ങളുന്ട സ്വഭരാവത്തിലുും ഗുണനതിലവരാരത്തിലുും ഈ മരാറ്റും പ്രതതിഫലതിക്ണും. പുതതിയ
േരാലഘട്ടത്തിന്ല പ്രശ്നങ്ങന്ള അഭതിസുംകബരാധന ന്ചയ്രാൻ പരാേത്തിനക് ഓഫീസക് സുംവതി
ധരാനങ്ങൾ മരാറണും. അതതിന്നരാത്ക് കസവനദരാതരാക്ളുന്ട മകനരാഭരാവവും മരാറണും.
തകദേേ സ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങന്ള മതിേവതികലക്ക് എത്തിക്രാൻ തകദേേ സ്വയും
ഭരണ മന്തരാലയത്തിന േീഴതിലുള്ള വകുപ്പുേൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ സുംസ്രാന
തലത്തിൽ പരതികേരാധതിക്ന്മന്നക് സർക്രാർ അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. പഞ്രായത്തുേളുന്ട പ്രവർ
ത്ന പുകരരാഗതതി ക്രാക്ക് തലത്തിലുും ജതില്രാതലത്തിലുും ഓകരരാ മരാസവും അവകലരാേനും
ന്ചയ്ും. പദ്ധതതി പ്രവർത്നങ്ങൾ നതിർവ്വഹണ േലണ്ർ അനസരതിച്ചക് മുകന്നരാട്ടു കപരാകു
ന്നുന്ണ്ന്നക് പ്രരാകദേതിേ സർക്രാരുേൾ ഉറപ്പു വരുത്ണും. തടസ്സങ്ങൾ പരതിഹരതിക്രാൻ
അ്ക്രാൾ നടപടതി സ്വീേരതിക്ണും. പ്രശ്നങ്ങൾ േന്ണ്ത്തി പരതിഹരതിക്ന്നകതരാന്ടരാ്ും,
തുടർ പ്രവർത്നങ്ങൾ േരാര്യക്ഷമമരാക്ന്നതതിനക് ആവേ്യമരായ മുന്ന്നരാരുക്ങ്ങൾ
സമയരാസമയും നടത്തുേയും കവണും.
വതിദ്യരാഭ്യരാസും കുറഞ്ഞവർ മുതൽ അക്ഷരജ്രാനമതില്രാത്വർ വന്ര വതിവതിധ ആവേ്യ
ങ്ങൾക്രായതി തകദേേ സ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങന്ള സമീപതിക്ന്നുണ്ക്. ഫയൽ നടപടതി
ക്രമങ്ങൾ മുതൽ നതിർമ്രാണ പ്രവൃത്തിേളുന്ട സരാകകേതതിേത്വും വന്രയള്ള േരാര്യങ്ങൾ
മുഴുവൻ സരാധരാരണക്രാർക്ും ഹൃദതിസ്മരാന്ണന്നക് ജീവനക്രാർ ധരതിക്രുതക്. ജനങ്ങന്ള
ക്ഷമകയരാന്ട കേൾക്രാനും അവരുന്ട നതിലവരാരത്തിൽ അവരുമരായതി സുംവദതിക്രാനും
ജീവനക്രാർക് േഴതിയണും. ഉന്നതമരായ മരാനവതിേ മൂല്യങ്ങൾ വച്ചക് നതിയമങ്ങന്ള വ്യരാഖ്യരാ
നതിക്ന്ന പുതതിന്യരാരു സുംസ്രാരും വളർത്തിന്ക്രാണ്ടുവരണും. മതിേവതിന്റെ വർഷത്തിൽ
അതരാവന്ട്ട, നമ്മുന്ട പ്രതതിജ്.
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ക്രമങ്ങളതിലുള്ള വതിേ്വരാസവും മതതിപ്പുും നതില
നതിർത്തുന്നതക് അവര്ക്ക് ലഭതിക്ന്ന കസവ
നത്തിന്റെ ഗുണകമന്മയരാണക്. ഈ ദതിേയതിൽ
വലതിന്യരാരു മരാറ്റത്തിന്റെ പരാതയതിലരാണക്

കേരളത്തിന്ല ഗ്രരാമപഞ്രായത്തുേൾ.
സുംസ്രാനന്ത് അഞ്ഞൂറതിലധതിേും ഗ്രരാമ
പഞ്രായത്തുേൾ ഐഎസക്.ഒ സർട്ടതിഫതി
ക്റ്റക് േരസ്മരാക്തിയതക് ഈ മരാറ്റത്തിന്റെ
ന്തളതിവരാണക്. എതരാനും മരാസങ്ങൾക്േും
മറ്റക് ഗ്രരാമപഞ്രായത്തുേളുും ഐഎസക് ഒ
നതിലവരാരും കേവരതിക്ും.

ജനങ്ങൾ
യൊർ� യജോനൻോർ

സർക്രാർ ഓഫീസുേൾക്ും അവയന്ട
യഥരാർത യജമരാനൻമരാരരായ ന്പരാതുജന
ങ്ങൾക്ും ഇടയതിൽ അേലമുണ്രാേരുതക്.
ജനങ്ങളുന്ട പകേരാളതിത്വും ഇടന്പടലുും
തരാരതകമ്യന േക്തമരായ പഞ്രായത്ക് ഓഫീ
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സുേളുന്ട േരാര്യും പ്രകത്യേും പറകയണ്തതി
ല്. ഉകദ്യരാഗസ്രുും ജനപ്രതതിനതിധതിേളുും
അവരവരതിൽ നതിക്ഷതിപ്തമരായ ചുമതലേൾ
േരതിയരായതി നതിർവ്വഹതിക്രാതതിരുന്നരാൽ, ഈ
വതിേ്വരാസും തേരുും. ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണ
അനമതതിയമരായതി ബന്ധന്്ട്ടക് സമീപേരാ
ലത്ക് ചർച്ചയരായ നതിർഭരാഗ്യേരമരായ സുംഭ
വങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകലരാചനയ്ക്കുും സ്വയുംതതി
രുത്ലതിനും തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപ
നങ്ങന്ള കപ്രരതി്തിക്ണും.

അഴിേതിയതം ട്കടുകാരയസ്ഥതയതം
ഇല്ാതാക്ണതം

ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ അനമതതിക്ള്ള
അകപക്ഷേൾ പഞ്രായത്തുേളതിൽ ന്േട്ടതി
ക്തിടക്ന്നതരായതി ആകക്ഷപും ഉയർന്നതക്
അതീവ ഗൗരവകത്രാന്ട േരാണണും. ഇത്
രത്തിലുള്ള മുഴുവൻ അകപക്ഷേളതിലുും േരാല
തരാമസന്മരാഴതിവരാക്തി ഉചതിതമരായ തീരുമരാനും
കേന്ക്രാള്ളണും. മുന്ഗണനരാക്രമും ന്തറ്റതി
ക്രാന്തയും േരാലതരാമസമുണ്രാക്രാന്തയും
ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ അനമതതിേള് നല്രാന്
ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് ന്സക്രട്ടറതിമരാര് നടപടതി
സ്വീേരതിക്ണും. സമയപരതിധതിക്ള്ളതില്
ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ അനമതതി ലഭതിക്രാത്
വരുന്ട പരരാതതി പരതികേരാധതിക്രാനള്ള
േമ്തിറ്റതി എല്രാ ഗ്രരാമപഞ്രായത്തിലുും രൂപീ
േരതിക്രാൻ സർക്രാർ നതിർകദേേും നൽേതിയതി
ട്ടുണ്ക്. ന്പര്കഫരാന്മന്സക് ഓെതിറ്റക് വതിഭരാഗും
ഇതതിന്ല പുകരരാഗതതി പരതികേരാധതിക്ും.
ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ അനമതതി നല്കുന്ന
തതില് അഴതിമതതിയും ക്രമകക്ടുും ഇല്രാതരാ
ക്രാൻ പഞ്രായത്ക് വകു്ക് േർേന നടപ
ടതിേൾ സ്വീേരതിക്ും. അകപക്ഷേളതിൽ
േരാലതരാമസും വരുത്തുന്ന ഉകദ്യരാഗസ്
ര്ന്ക്തതിന്ര േതിക്ഷരാ നടപടതിേൾ ഉണ്രാകുും.
ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ അനമതതിക്ള്ള അകപ
ക്ഷേളതില് േരാലതരാമസും ഒഴതിവരാക്ന്നതതി
നള്ള മരാര്ഗ്ഗനതിര്കദേേങ്ങള് 24-6-2019
തീയതതിയതിന്ല സര്ക്ലറതിൽ വ്യക്തമരാക്തി
യതിട്ടുണ്ക് ( സർക്ലർ നും.സതി 6-12891/18).
ഇതക് കൃത്യമരായതി പരാലതിക്ന്്ടുന്നുന്ണ്ന്നക്
ബന്ധന്്ട്ട ഉകദ്യരാഗസ്ർ ഉറപ്പുവരു
ത്ണും.
നതിര്മ്രാണും പൂര്ത്ീേരതിച്ച ന്േട്ടതിടങ്ങ
ള്ക്ക് ന്േട്ടതിട ന്ര് ലഭതിക്ന്നതതിനക്
േരാലതരാമസും ഉണ്രാവന്നതരായും ചതില ന്േട്ടതി
ടങ്ങള്ക്ക് ന്േട്ടതിട ന്ര് നതികഷധതിക്ന്നതരാ
യും പരരാതതിേള് ലഭതിക്ന്നുണ്ക്. ഈ സ്തിതതി
മരാറതികയ തീരൂ. ജതില്രാ തലത്തില് അദരാല
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ത്തുേള് നടത്തി ഫയലുേൾ തീർ്രാക്രാൻ
നതിർകദേേും നൽേതിയതിട്ടുണ്ക്. 2019 ന്മയക് 31
വന്ര ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണരാനമതതി ലഭതിക്രാ
ത്തുും നതിയമരാനസൃതും നതിര്മ്രാണും
പൂര്ത്തിയരാക്തിയതിട്ടുും ന്േട്ടതിട വതിനതികയരാഗരാ
നമതതി, ന്േട്ടതിട ന്ര് എന്നതിവ ലഭതിക്രാ
ത്തുമരായ അകപക്ഷേൾ ഈ അദരാലത്തു
േളതിൽ പരതിഗണതിക്ും. ന്േട്ടതിക്തിടക്ന്ന
ഫയലുേൾ തീർ്രാക്രാനരാണക് അദരാല
ത്തുേൾ. ഫയലുേൾ ന്േട്ടതിക്തിടക്ന്ന
സരാഹചര്യും ഇല്രാതരാക്േയരാവണും തകദേ
േസ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങളുന്ട ലക്ഷ്യും.

െടെങ്ങൾ നടപിലാക്കുന്തിൽ
േനുഷയമുഖതം ലവണതം

കേരള പഞ്രായത്ക് രരാജക് നതിയമ
ത്തിന്ല വകു്ക് 220 (ബതി) പ്രേരാരും എല്രാ
ഗ്രരാ മ പ ഞ് രാ യ ത്തു േ ളു ും ന രാ ഷ ണ ല്
കഹകവകയരാകടരാ, സുംസ്രാന കഹകവകയരാ
കടരാ ജതില്രാ കറരാഡുേകളരാകടരാ കചര്ന്നു േതിട
ക്ന്ന ഭൂമതിയതില് കറരാെതതിര്ത്തിയതില്
നതിന്നുും മൂന്നക് മീറ്റര് ദൂരത്തിനള്ളതില് ന്േട്ടതി
ടനതിര്മ്രാണും നതികരരാധതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഈ വകു്ക്
ബരാധേമരാകക്ണ് മറ്റു കറരാഡുേള് പഞ്രാ
യത്ക് തീരുമരാനതികക്ണ്തരാണക്. ഇപ്രേരാരും
തീരുമരാനും കേന്ക്രാണ്തിട്ടതില്രാത് പഞ്രാ
യത്തുേള് മൂന്നക് മീറ്റര് ദൂരപരതിധതി ബരാധേ
മരാകക്ണ്തരായ പഞ്രായത്തിന്ല മറ്റക്
കറരാഡുേളുും ന്പരാതുവഴതിേളുും ഏന്തല്രാമരാ
യതിരതിക്ണന്മന്നക് ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് കയരാഗും
കചര്ന്നക് നതിശ്യതിക്ണും. പ്രസക്തമരായ


നിർ ചാണം ർത്ധീകരി� െക ിട
�ൾക്ത് െക ിട ന ർ ല ി�
തിനത് കചാലതചാമസം ഉ ചാ
തചാ ം ചില െക ിട�ൾക്ത് െക ിട
ന ർ നിേഷധി� തചാ ം പരചാതി
കൾ ല ി�
ത്
ിതി
മചാറിേയ തധീ ജി ചാ തലത്ിൽ
അ ചാല�കൾ നടത്ി യ കൾ
തധീർപ്ചാക്ചാൻ നിർേ ശം
നൽകിയി ത്



എല്രാ ഘടേങ്ങളുും പരതികേരാധതിച്ചു കവണും
തീരുമരാനന്മടുക്രാൻ. ഇപ്രേരാരും തയ്രാറരാ
ക്ന്ന കറരാെക് ലതിസ്റ്റക് പഞ്രായത്തുേൾ പരസ്യ
ന്്ടുത്ണും.
ചട്ടങ്ങളതില് കഭദഗതതി വരുത്തുന്നതതിനക്
മു്ക് അന്നന്ത് നതിയമത്തിനനസൃതമരായതി
ന്പര്മതിറ്റക് വരാങ്ങതി നതിര്മ്രാണും നടത്തി നതിയ
മരാനസൃതും പൂര്ത്ീേരതിച്ച ന്േട്ടതിടങ്ങള്ക്ക്
നതിയമപ്രേരാരും ന്േട്ടതിട ന്ര് അനവദതിക്രാ
നും നതിർകദേതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. നടപടതി ക്രമങ്ങളതിന്ല
സുതരാര്യതയന്ട േരാര്യത്തിൽ യരാന്തരാരു
വതിട്ടുവീഴ്ചയും പരാടതില്. നതിയമങ്ങൾ ന്പരാതുന
ന്മയ്ക്കു കവണ്തിയരാണക്. ന്പരാതുജനന്ത് വതിേ്വരാ
സത്തിന്ലടുത്തു കവണും അവ നട്തിൽ
വരുത്രാൻ.

കാലതാേസതം വരത്ിയാൽ
കൽപിത ട്പർേി്്

ഗ്രരാമപഞ്രായത്തുേളതില് ഓണ്കലന്
ആയതി മരാത്രകമ ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണരാനമതതി
അകപക്ഷേള് സ്വീേരതിക്രാനും തുടര്നടപ
ടതിേള് സ്വീേരതിക്രാനും പരാടുള്ളു. സകകേതും
ആപ്തികക്ഷന് മുകഖന ലഭതിക്ന്ന അകപ
ക്ഷയതില് തുടര്നടപടതിേള് സ്വീേരതിക്
ക്രാള് ക്രാര്ക്ക് മുതല് ന്സക്രട്ടറതി/അസതി
സ്റ്ററെക് എന്ജതിനീയര് വന്രയള്ള ഉകദ്യരാഗ
സ്ര് ആവേ്യമരായ ഫയല് കുറതി്ക് കരഖ
ന്്ടുത്ണും. ന്േ-സതി�ക് ഓണ്കലന്
ആപ്തികക്ഷന് മുകഖന ലഭതിക്ന്ന ന്േട്ടതിട
നതിര്മ്രാണരാനമതതി അകപക്ഷേളതില് സമയ
ബന്ധതിത നടപടതിേള് സ്വീേരതിക്രാതതിരു
ന്നരാൽ, അകപക്ഷേനക് േല്തിത ന്പര്മതിറ്റക്
ലഭതിക്ും. അതതിന്ന തുടർന്നുണ്രാവന്ന നതിയ
മതടസ്സങ്ങള്ക്ക് ബന്ധന്്ട്ട ഉകദ്യരാഗസ്ർ
മരാത്രമരായതിരതിക്ും ഉത്രവരാദതിേൾ.
2018 ന്ല കേരള ന്നല്വയല് തണ്ീ
ര്ത്ട സുംരക്ഷണ(കഭദഗതതി) ആക്ടക്
നതിലവതില് വരുന്നതതിനക് മു്ക് അനവദതിച്ച
ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ ന്പര്മതി റ്റക് പ്രേരാരും
പൂര്ത്ീേരതിച്ച ന്േട്ടതിടങ്ങള്ക്ക് വതിനതികയരാ
ഗരാനമതതികയരാ ന്കരരാ അനവദതിക്ന്ന
തതിനക് 30.12.2017 തീയതതിക്ക് കേഷും
നതിലവതില് വന്ന ആക്ടതിന്ല വകുപ്പുേള് പ്ര
േരാരമുള്ള കരഖേള് നതിഷ്കര്ഷതികക്ണ്തതില്.
2018 ന്ല കേരള പഞ്രായത്ക് രരാജക്
(അനധതികൃത നതിര്മ്രാണങ്ങള് ക്രമന്്ടു
ത്ല്) ചട്ടങ്ങള് പ്രേരാരും ലഭതിച്ച അകപക്ഷ
േളതില് തീര്്രാക്രാന്ത അവകേഷതിക്ന്നവ
�കല 31 നേും തീര്്രാക്രാൻ നതിർകദേേും
നൽേതിയതിട്ടുണ്ക് . അനധതികൃത ന്േട്ടതിട

തതിരുവനന്തപുരും കേരാര്്കറഷനതില് നടന്ന ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ ന്പര്മതിറ്റക് അദരാലത്തില് മന്തതി എ.സതി. ന്മരായ്തീന്, കമയര് വതി.ന്േ. പ്രേരാന്തക്,
അെീഷണല് ചീഫക് ന്സക്രട്ടറതി ടതി.ന്േ. കജരാസക് ഐ.എ.എസക് തുടങ്ങതിയവര്.

നതിര്മ്രാണും തടയരാന് രൂപീേരതിച്ച ജതില്രാതല
സ്്വരാെതിന്റെ പ്രവര്ത്നും ഊര്ജ്ജതിതമരാ
ക്രാൻ സർക്രാർ നതിർകദേേതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

ലവണതം സുതാരയത

ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് ന്സക്രട്ടറതിമരാര് േ്വരാ
സതി-ജുെീഷ്യല് അധതിേരാരും ഉപകയരാഗതിച്ചക്
അനധതികൃത നതിര്മ്രാണങ്ങളുന്ട ന്പര്മതിറ്റക്
റദേക് ന്ചയ്േകയരാ മറ്റക് നടപടതിേൾ സ്വീേരതി
ക്േകയരാ ന്ചയ്ക്രാൾ, കസറ്റക് പരതികേരാ
ധന നടത്തി ലുംഘനങ്ങളുന്ട വതിേദരാുംേ
ങ്ങള് വ്യക്തമരാക്തി കനരാട്ടീസക് നല്േണും.
അന്തതിമ തീരുമരാനും കേന്ക്രാള്ളുന്നതതിന
മു്ക് ബന്ധന്്ട്ടവന്ര കനരതില് കേള്ക്േ
യും കവണും. നതിർമ്രാണ അനമതതികക്രാ
ന് േ ട്ട തി ട ന ് ർ ല ഭ തി ക് ന്ന ത തി ക ന രാ ,
നതിർമരാണും ക്രമവൽക്രതിക്ന്നതതികനരാ
ഉള്ള അകപക്ഷയതിൽ, നതിയമത്തിന്റെ ചട്ട
ക്കൂടതിനള്ളതിൽ നതിന്നു ന്േരാകണ് തീരുമരാന
ന്മടുക്രാനരാവൂ. എന്നരാൽ, അതക് കവഗത്തി
ലരാവണും. തീരുമരാനത്തിന്റെ യക്തതി അകപ
ക്ഷേനും ന്പരാതുജനത്തിനും കബരാധ്യമരാവ
േയും കവണും.
ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണരാനമതതി, ന്േട്ടതിട

ന്ർ, വതിവതിധ കലസന്സുേള്, സര്ട്ടതി
ഫതിക്റ്റുേള് തുടങ്ങതിയ ആവേ്യങ്ങള്ക്ക്
ഓഫീസതില് എത്തുന്ന ന്പരാതുജനങ്ങകളരാടക്
ജീവനക്രാര് സൗഹരാര്ദേപരമരായും സഭ്യ
മരായും ന്പരുമരാറണും. അകപക്ഷേളതില്



നിർ ചാണ അ മതിേക്ചാ
െക ിട ന ർ ല ി� തിേനചാ
നിർ ചാണം മവൽക്രി�
തിേനചാ ഉ അേപ യിൽ
നിയമത്ിെ� ച ടി
ിൽ
നി െകചാേ തധീ മചാനെമ�ക്ചാ
നചാ എ ചാൽ അതത്
േവ ത്ിലചാവണം
തധീ മചാനത്ിെ�
ി
അേപ ക ം െപചാ ജനത്ി ം
േ ചാധ�മചാ ക ം േവണം



അധതിേ വതിവരങ്ങകളരാ കരഖേകളരാ ആവേ്യ
മുന്ണ്കേതില് അകപക്ഷേന്ന കബരാധ്യന്്
ടുത്തി ചട്ട പ്രേരാരും കനരാട്ടീസക് നല്ണും.
നയൂനതേള് പരതിഹരതിച്ചരാല് എത്രയുംകവഗും
കസവനും നല്ണും. എല്രാ േരാര്യങ്ങളുും
നതിയമപരമരായതിരതിക്ണും. വ്യക്തതിപരമരായ
തരാൽപര്യങ്ങകളരാ ഏന്തകേതിലുും തരത്തിലു
ള്ള പക്ഷകഭദകമരാ തീരുമരാനങ്ങന്ള ഒരു
തരത്തിലുും സ്വരാധീനതിക്രുതക്.
ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ അനമതതി അകപ
ക്ഷേന്ളക്റതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങള് രണ്രാഴ്ച
യതിൽ ഒരതിക്ൽ ഗ്രരാമപഞ്രായ ത്തിന്റെ
കനരാട്ടീസക് കബരാര്െതിലുും ഗ്രരാമപഞ്രായ
ത്തിന്റെ ന്വബക്കസറ്റതിലുും പ്രസതിദ്ധീേരതി
ക്ണും. ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണരാനമതതി നല്കു
ന്നതതിനക് േരാലതരാമസും ഉന്ണ്കേതില്
േരാരണും ന്പ്രരാകഫരാര്മയതിന്ല റതിമരാര്ക്ക്
കേരാളത്തില് വ്യക്തമരാക്തിയതിരതിക്ണും.
അകപക്ഷേളതികന്മല് സ്വീേരതിച്ച നടപടതി
വതിവരങ്ങള് ഓകരരാ മരാസവും ജതില്രാ
തലത്തിൽ പരതികേരാധതിച്ചക് പഞ്രായത്ക്
െയറക്ടര്ക്ക് റതിക്രാർട്ടക് ന്ചയ്രാൻ നതിർകദേേും
നൽേതിയതിട്ടുണ്ക്. നതിയമരാനസരണ രീതതിയതില്
അല്രാന്ത ന്േട്ടതിടനതിര്മ്രാണ അനമതതി നല്കു
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ന്നതതില് േരാലതരാമസും വരുത്തുന്ന ഉകദ്യരാഗ
സ്ർ അതതിനക് വ്യക്തതിപരമരായതി ബരാധ്യത
ന്്ട്ടതിരതിക്ും.

അലപക്ഷകൾ തീർപാക്ാൻ
അ്ാലത്തുകൾ

ഗ്രരാമപഞ്രായത്തുേളതിന്ല ന്േട്ടതിട
നതിര്മ്രാണ അനമതതി സുംബന്ധതിച്ച
പരരാതതിേൾ അവസരാനതിക്രാത് സരാഹച
ര്യത്തിൽ, ന്േട്ടതിക്തിടക്ന്ന അകപക്ഷേൾ
തീർ്രാക്രാൻ അദരാലത്തുേൾ നടത്തുന്ന
തതിനള്ള നടപടതിക്രമങ്ങള് നതിശ്യതിച്ചക്
സര്ക്ലർ ഇറക്തിയതിട്ടുണ്ക്. ( സർക്ലർ
നും. സതി 6-12891/19, തീയതതി 3-7-2019).
നതിലും, നഞ്, തണ്ീര്ത്ടങ്ങൾ എന്നതിവയ്കക്
േളക്ടറുന്ട പ്രതതിനതിധതിയന്ട ശുപരാര്േ
വരാങ്ങണും. െരാറ്റരാ ബരാകേതില് ഉള്ന്്ട്ട സ്
ലമരാന്ണകേതിൽ പ്രതിന്സതി്ല് കൃഷതി
ഓഫീസറുന്ട അഭതിപ്രരായും കതടണും.
തീരകദേ സുംരക്ഷണ നതിയമത്തില് ഉള്ന്്
ട്ട സ്ലങ്ങൾക്ക് KCZMA പ്രതതിനതിധതിയന്ട
അഭതിപ്രരായവും പരതിഗണതിക്ണും.
ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ അനമതതി, ന്േട്ടതിട
നതിര്മ്രാണ ക്രമവല്ക്കരണും, ഒക്ന്്ന്സതി/
ന്േട്ടതിട ന്ര് എന്നതിവയ്കരായതി ഗ്രരാമപഞ്രാ
യത്തുേളതില് ലഭതിച്ചതിട്ടുള്ള അകപക്ഷേളതില്
ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് തലത്തില് തീര്്രാക്രാന്
േഴതിയന്ന അകപക്ഷേളതില് ഉടൻ തീർപ്പു
ണ്രാക്ണും. തകദേേസ്വയുംഭരണ എന്ജതി
നീയറതിുംഗക് വതിഭരാഗും ഇതതിനക് ആവേ്യമരായ
സഹരായും നല്ണും. 2019 കമയക് 31 വന്ര
ലഭതിച്ചതുും ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് തലത്തില്
തീര്്രാക്രാന് േഴതിയരാത്തുമരായ അകപ
ക്ഷേളുന്ട വതിേദരാുംേങ്ങള്, ന്േട്ടതിട
നതിര്മ്രാണ അനമതതി, ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ
ക്രമവല്ക്കരണ അനമതതി, ഒക്ന്്ന്സതി/
ന്േട്ടതിട ന്ര് എന്നതിവയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷേ
ളുന്ട വതിവരങ്ങൾ ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് ന്സക്ര
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ട്ടറതിമരാര് ബന്ധന്്ട്ട പഞ്രാ
യത്ക് ന്െപയൂട്ടതി െയറക്ട
ര്മരാര്ക്ക് ലഭ്യമരാക്ണും.
മ റ്റക് വ കു പ്പു േ ളു ന് ട
അനമതതി ആവേ്യമുള്ളവ
യും അകപക്ഷ ബന്ധന്്ട്ട
വകുപ്പുേള്ക്ക് കേമരാറതിയതി
ട്ടുും മറുപടതി ലഭതിക്രാത്തുമരാ
യവയന്ട വതിേദരാുംേങ്ങള്
ഇതതിൽ പ്രകത്യേും കരഖന്്
ടുത്ണും. ഇതതിന്റെ അടതി
സ്രാനത്തിൽ അദരാലത്ക്
നടകത്ണ് തീയതതിയും
സ്ലവുംസമയവും നതിശ്യതിക്ണും. �ലരായക്
31നേും എല്രാ ജതില്േളതിലുും അദരാലത്തുേൾ
നടത്രാനരാണക് നൽേതിയതിരതിക്ന്ന നതിർകദേേും.
അദരാലത്ക് േഴതിയന്നതുവന്ര പഞ്രായത്ക്
ന്െപയൂട്ടതി െയറക്ടർമരാരുന്ട ഓഫീസുേളതില്
ഇതതിനരായതി പ്രകത്യേ ന്സല് രൂപീേരതിച്ചക്
പ്രവര്ത്തി ക്ും. ജതില്രാ േളക്ടറുന്ട പ്രതതിനതിധതി,
ജതില്രാ ടൗണ്പ്രാനര്, പ്രതിന്സതി്ല് കൃഷതി
ഓഫീസര്, എല്.എസക്.ജതി.െതി എക്തിേയൂട്ടീവക്
എന്ജതിനീയര്, ബന്ധന്്ട്ട ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക്
ന്സക്രട്ടറതി, എല്.എസക്.ജതി.െതി അസതിസ്റ്ററെക്
എന്ജതിനീയര് എന്നതിവരുന്ട സരാന്നതിദ്ധ്യത്തി
ലരായതിരതിക്ും അദരാലത്തുേൾ. തീരകദേ
സുംരക്ഷണ നതിയമും ബരാധേമരായ ജതില്േ
ളതില് അത്രും അകപക്ഷേളുന്ണ്കേതില്
KCZMA ജതില്രാതല േമ്തിറ്റതി ചുമതലന്്ടു
ത്തുന്ന അുംഗന്ത്ക്കൂടതി പന്കേടു്തിക്ും.
അദരാലത്തില് പരതിഗണതിക്ന്നതതിനക്
പഞ്രായത്ക് ന്െപയൂട്ടതി െയറക്ടര്മരാര്ക്ക്
കനരതിട്ടക് ലഭതിക്ന്നകതരാ ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക്



െക ിക്ിട�
യ കൾ�
േവ ി നിെയചാരിക് ം ര ചാല
ത്ിെ� വശ�ം ഉ ചാക തത്
യ കൾ വ നചാടയിൽ
കു �ചാത് തചാര� ം കചാര� മ
മചായ യൽ നടപടിയചാണത്
ജന�ൾ
ി� തത്
ജനത്ിെ� പ്രതധീ കൾെക്ചാത്ത്
ഉയരചാൻ ഉേ �ചാ
ർ�ം
രണസമിതികൾ�ം ക ിയെ



ന്സക്രട്ടറതിമരാര് ലഭ്യമരാക്ന്നകതരാ ആയ എല്രാ
അകപക്ഷേളതിലുും ബന്ധന്്ട്ട ന്പര്കഫരാന്മ
ന്സക് ഓെതിറ്റക് സൂ്ര്കവസര്മരാര് മുകഖന
കനരതിട്ടക് കസറ്റക് പരതികേരാധന നടത്രാൻ
നതിർകദേേതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ആവേ്യമരാന്ണകേതില് ഒരു
അസതിസ്റ്ററെക് എന്ജതിനീയറുന്ട കസവനും കൂടതി
കസറ്റക് പരതികേരാധനയ്കക് പ്രകയരാജന
ന്്ടുത്രാും. അദരാലത്തില് ഉടമസ്രാവ
േരാേും സുംബന്ധതിച്ച തീരുമരാനും കേന്ക്രാ
ള്ളുന്നതതിനക് ജതില്രാേളക്ടറുന്ട പ്രതതിനതിധതി
യതില് നതിന്നുള്ള കസവനവും പ്രകയരാജന
ന്്ടുത്തുും.
അദരാലത്തില് പരതിഗണതിക്ന്ന കേസു
േളതില് പഞ്രായത്ക് രരാജക് ആക്ടക് ന്സക്ഷന്
220(ബതി) യന്ട ലുംഘനും ഉള്ളതരായതി സുംേ
യമുന്ണ്കേതില് വതിഷയത്തില് ജതില്രാ ടൗണ്
പ്രാനര്, പഞ്രായത്ക് ന്െപയൂട്ടതി െയറക്ടര്,
പഞ്രായത്ക് ന്സക്രട്ടറതി, അസതിസ്റ്ററെക്
എന്ജതിനീയര് എന്നതിവര് കചര്ന്നക് അദരാല
ത്തിനക് കേഷും ഏഴു ദതിവസത്തിനേും സ്
ലപരതികേരാധന നടത്തി തീരുമരാനന്മടുക്ും.
അദരാലത്തില് പരതിഗണതിക്ന്ന കേസുേ
ളതില് റവനയൂ കരഖയതില് നതിലും, നഞ്, തണ്ീ
ര്ത്ടും എന്നതിങ്ങന്ന കരഖന്്ടുത്തിയതിട്ടു
ള്ളതരാണക് തടസ്സന്മകേതില് അതക് സുംബന്ധതി
ച്ചക് ജതില്രാ േളക്ടറുന്ട പ്രതതിനതിധതിയന്ട
ശുപരാര്േ വരാങ്ങതി തുടര് നടപടതി കേ
ന്ക്രാള്ളുും. 2008ന്ല കേരള ന്നല്വയല്
തണ്ീര്ത്ട നതിയമത്തിന്റെ അടതിസ്രാന
ത്തില് തയരാറരാക്തിയതിട്ടുള്ള െരാറ്റരാബരാകേതില്
ഉള്ന്്ട്ടതരാണക് തടസന്മകേതില് പ്രതിന്സതി
്ല് കൃഷതി ഓഫീസറുന്ട അഭതിപ്രരായും
വ രാ ങ്ങ ണ ും . ത ീ ര ക ദ േ സ ും ര ക്ഷ ണ
നതിയമമരാണക് തടസന്മകേതില് KCZMA പ്ര
തതിനതിധതിയന്ട അഭതിപ്രരായും കതടതിയതതിന
കേഷും തുടന്നടപടതി കേന്ക്രാള്ളരാനരാണക്
നതിർകദേേും നൽേതിയതിട്ടുള്ളതക്. വച്ചു
കവേതിക്രാന്ത, േരതിയരായ നടപടതിക്രമും
പതിൻതുടർന്നരാൽ ഏതു േരാര്യത്തിലുും
തീരുമരാനും കേന്ക്രാള്ളരാവന്നകതയള്ളൂ.
ന്േട്ടതിക്തിടക്ന്ന ഫയലുേൾക് കവണ്തി
ഇനതിന്യരാരതിക്ലുും ഒരദരാലത്തിന്റെ
ആവേ്യും ഉണ്രാേരുതക്. ഫയലുേൾ ചുവ
പ്പുനരാടയതിൽ കുരുങ്ങരാത് സുതരാര്യവും
േരാര്യക്ഷമവമരായ ഫയൽ നടപടതിയരാണക്
ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹതിക്ന്നതക്. ജനത്തിന്റെ
പ്രതീക്ഷേൾന്ക്രാത്ക് ഉയരരാൻ ഉകദ്യരാഗ
സ്ർക്ും ഭരണസമതിതതിേൾക്ും േഴതിയന്ട്ട.
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കവര് സ്റ്റോറി

നിർമ്ാണ ചടെങ്ങൾ
ജനങ്ങൾ� ദവ�ി
 പി.ആർ. സജികോർ
ിൽ ിം ത് ൾ സം
മചായ കചാര��ൾ തേ ശസ�യം രണ എഞ്ിനധീയറിം ത് വി ചാ ം പ്രേത�കം
ദ്ിക്ണം പരിേശചാധനകൾ നട�േ ചാൾ ച മ സരി
േപചാരചാ കൾ േവണം
ിക്ചാണിക്ചാൻ
േപചാരചാ കൾ ശരിയചാേക് തത് എ�െനെയ ത് േരഖചാ ലം അറിയി�ക ം േവണം

ബതി

ൽെതിുംഗക് ന്പർമതിറ്റതിനള്ള അകപക്ഷ,
നടപടതിക്രമും, മരാനദണ്ഡങ്ങൾ തുട
ങ്ങ തി യ വ സ ും ബ ന്ധ തി ച്ചക് വ ്യക്ത മ രാ യ
നതിയമവും ചട്ടങ്ങളുും നതിലവതിലുണ്ക്. ഈ
ചട്ടങ്ങളുും നടപടതി ക്രമങ്ങളുും സുംബന്ധതിച്ചു
ള്ള അജ്ത പലക്രാഴുും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
ഇടയരാക്ന്നുണ്ക്. അകപക്ഷേർ കനരതിട്ടക്
ഇടന്പടരാന്ത മൂന്നരാുംേക്ഷതിേന്ള ഏർ്രാടക്
ന്ചയ്ന്നതുും ആേയക്ഴ്ത്തിനക് േരാരണ
മരാകുന്നു.

വസ്തു വരാങ്ങുന്നതു മുതൽ നതിർമ്രാണും
പൂർത്തിയരാക്തി ന്േട്ടതിട ന്ർ വരാങ്ങുന്നതു
വന്രയള്ള ഓകരരാ ഘട്ടത്തിലുും ശ്രദ്ധ
കവണും. വരാങ്ങുന്ന വസ്തു കേരള ലരാൻെക്
യൂട്ടതിലതിറ്റതി (KLU) പരതിധതിയതിൽ ന്പട്ടതരാ
കണരാ, സതി.ആർ. ഇസെക് (CRZ) ൽ
ഉൾന്്ട്ടതരാകണരാ, റവനയൂ/സർക്രാർ
ഭൂമതിയരാകണരാ, ന്നൽവയൽ (Paddy field)
ആയതി കരഖന്്ടുത്തിയ വസ്തുവരാകണരാ
തുടങ്ങതിയ നതിരവധതി േരാര്യങ്ങൾ പരതികേരാ

ധതിച്ചതിരതിക്ണും.
ബതിൽെതിുംഗക് പ്രാൻ തയ്രാറരാക്ന്നതക്
സ്ലത്തിനും ഭൂപ്രകൃതതിക്ും േരാലരാവസ്
യ്ക്കുും അനകയരാജ്യമരായ രീതതിയതിലരാവണും.
കേരളത്തിന്ല മുനതിസതി്രാലതിറ്റതിേളതിലുും
ഗ്രരാമ പഞ്രായത്തുേളതിലുും പരാലതിക്ന്്ടുന്ന
ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ ചടങ്ങള്ക്നസൃത
മരായതി ചുറ്റതിലുും ആവേ്യമരായ ഒഴതിവക് സ്ല
ങ്ങൾ നൽേതിയതിരതിക്ണും. ഇപ്രേരാരും
തയ്രാറരാക്ന്ന പ്രാൻ കുറ്റമറ്റതരാന്ണന്നക്
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ജൂലല 2019
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ഉ റ പ്പു വ രു ത് തി , ക ല സ ൻ സു ള്ള
ബതിൽെതിങ്ങക് സൂ്ർകവസർ മുഖരാന്തരും
ന്പർമതിറ്റതിനക് അകപക്ഷ നൽേണും. ന്പർ
മതിറ്റതിനക് അകപക്ഷ നൽകുന്നവരതിൽ
വലതിന്യരാരു വതിഭരാഗവും ബതിൽെതിുംഗക് റൂളതി
ന്നക്റതിച്ചക് അജ്രരാന്ണകേതിലുും റൂൾ
അനസരതിക്രാൻ തയ്രാറുള്ളവർ ആയതി
രതിക്ും. എന്നരാൽ ചട്ടവതിരുദ്ധമരായതി ന്പർമതിറ്റക്
േരസ്മരാക്രാൻ ആഗ്രഹതിക്ന്നവരുും
അകപക്ഷയമരായതി വരരാറുണ്ക്.
എല്രാ നതിർമ്രാണപ്രവൃത്തിേളുും
ബതിൽെതിുംഗക് കലസൻസുള്ള ബതിൽെതിങ്ങക്
സൂ്ർകവസറുന്ട കമൽകനരാട്ടത്തിൽ
നടത്ണും എന്നക് ന്േട്ടതിടനതിർമ്രാണചട്ട
ങ്ങൾ അനേരാസതിക്ന്നുണ്ക് . എന്നരാൽ
കവണ്ത്ര അറതിവതില്രാത് കമസ്തതിരതിമരാരുന്ട
ന തി ർ ക ദേ േ ങ്ങ ൾ അ ന സ ര തി ച്ച രാ ണക്
പലക്രാഴുും നതിർമ്രാണും നടക്ന്നതക്. ഇതക്
ബതിൽെതിുംഗക് ന്പർമതിറ്റതിനക് വതിരുദ്ധമരായ
നതിർമ്രാണമരായതി മരാറുേയും ന്ചയ്ന്നു.
ബതിൽെതിങ്ങക് സൂ്ർകവസർക്ക്
(Licensed Building Supervisor) നൽകേണ്
വൻതുേ ഫീസക് ഭയന്നരാണക് ഇവന്ര
ഒഴതിവരാക്തി പ്രവൃത്തിേൾ ന്ചയ്ന്നതക് .
ബതിൽെതിങ്ങക് സൂ്ർകവസർമരാരുന്ട (LBS)
ഫീസുും മറ്റുും ഇവരുന്ട സുംഘടന തന്ന്ന
ചർച്ച ന്ചയ്തക് സരാധരാരണക്രാന്ര കൂടതി പരതി
ഗണതിച്ചക് പ്രസതിദ്ധീേരതിക്ന്നതക് നന്നരായതി
രതിക്ും. അുംഗീേരതിച്ച പ്രാനതിൽ നതിന്നക്
വ്യതതിചലതിച്ചക് നതിർമ്രാണും നടത്തുേയരാ
ന്ണകേതിൽ അതക് പരതിഹരതികക്ണ്തക് നതിർ
മ്രാതരാവതിന്റെ കൂടതി ചുമതലയരാണക്.
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയരാവന്നതതിനക് മു്ക്
വീടതിന്റെ ചതില ഭരാഗങ്ങൾ വീണ്ടുും വീണ്ടുും
ന്പരാളതിച്ചുന്േട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുും ഉണ്രാേരാ
റുണ്ക്. ആർക്തിന്ടക്ടക് െതികസൻ ന്ചയ്ത
പ്രാനതിൽ, വീടതിന്റെ �േ്യഭുംഗതി ന്മച്ചന്്ടു
ത്തുന്നതതിന കവണ്തിയും അപചയവും മറ്റുും
േണക്തിന്ലടുത്തുും ഇത്രത്തിൽ മരാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തുക്രാൾ അതക് ബതിൽെതിുംഗക് റൂളതിന്ന
ബരാധതിക്രാത് തരത്തിലരാന്ണന്നക് ഉറപ്പു
വരുത്തിയതിരതിക്ണും. നതിർമ്രാണും ചട്ടപ്ര
േരാരമരാന്ണകേതിൽ, എന്തു തരും തടസ്സങ്ങൾ
ക്ും നതിയമപരമരായ കപരാുംവഴതിേളുും
അ്ീൽ അവസരവമുണ്ക്.
എന്നരാൽ പലയതിടത്തുും ഇത്രും േരാര്യ
ങ്ങന്ള ന്ചരാല്തി തർക്ങ്ങളുും േലുഷതിതരാന്ത
രീക്ഷവും ഉണ്രാകുന്നുണ്ക്. പരരാതതിേൾ
വരുക്രാൾ സരാകകേതതിേ വതിഭരാഗും സന്ദർ
കഭരാചതിതമരായതി ഇടന്പട്ടക് പരതിഹരാരമുണ്രാ
ക്ണും. എഞ്തിനീയറതിുംഗക് വതിഭരാഗും ജീവ
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എ ചാ നിർ ചാണപ്ര ത്ിക ം
ിൽ ിം ത് ലലസൻ
ിൽ ി�ത് പ്ർലവസ െട
േമൽേനചാ ത്ിൽ നടത്ണം എ ത്
ച �ൾ അ ശചാസി�
ത്
എ ചാൽ േവ
അറിവി ചാത്
േമസ്തിരിമചാ െട നിർേ ശ�ൾ
അ സരി�ചാണത് പലേപ്ചാ ം
നിർ ചാണം നട� തത്
തത് ിൽ ിം ത് െപർമി�ിനത്
വി ദ്മചായ നിർ ചാണമചായി
മചാ ക ം െച



നക്രാരതിൽ അറുപതക് േതമരാനകത്രാളും
കപരുും പുതതിയതരായതി നതിയമനും ലഭതിച്ച
വരരാണക്. ഇവർ ന്േട്ടതിടനതിയമങ്ങളുും മറ്റുും
മനസുറച്ചക് പഠതിക്േയും ഈ വതിഷയത്തി
ലുള്ള അജ്ത മരാറ്റുേയും കവണും. പരതി
േീലനപരതിപരാടതിേളതിൽ പന്കേടുത്ക് സുംേ
യങ്ങൾ യഥരാസമയും ദൂരീേരതിക്ണും.
ജീവനക്രാർ ന്പരാതുജനങ്ങകളരാടക് കനേഹ
കത്രാന്ട ന്പരുമരാറണും. സർക്രാർ
പറയന്ന സമയത്തിനള്ളതിൽ അകപക്ഷേ
ളതിൽ നടപടതി എടുക്ണും.
ബതിൽെതിുംഗക് റൂൾ സുംബന്ധമരായ േരാര്യ
ങ്ങൾ തകദേേസ്വയുംഭരണ എഞ്തിനീയ
റതിുംഗക് വതിഭരാഗും പ്രകത്യേും ശ്രദ്ധതിക്ണും.
േരാലരാനസൃതമരായ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വതികധയ
മരായതി മരാത്രകമ ഏന്തരാരു ന്പർമതിറ്റുും
നൽേരാൻ പരാടുള്ളൂ. എഞ്തിനീയറതിുംഗക്
വതിഭരാഗും പരതികേരാധനേൾ നടത്തുക്രാൾ,
ചട്ടമനസരതിച്ചുള്ള കപരാരരായ്മേൾ കവണും
ചൂണ്തിക്രാണതിക്രാൻ. കപരാരരായ്മേൾ േരതി
യരാകക്ണ്തക് എങ്ങന്നന്യന്നക് കരഖരാമൂലും

അറതിയതിക്േയും കവണും. ഇപ്രേരാരും മരാറ്റും
വരുത്തി സമർ്തിക്ന്ന പ്രാനേൾ പരതി
കേരാധതിച്ചക് ചട്ടലുംഘനങ്ങൾ ഇന്ല്ന്നക് ഉറപ്പു
വരുത്തി എത്രയും കവഗും ന്പർമതിറ്റക്
നൽേണും. കരഖരാമൂലും അറതിയതിച്ച കപരാരരാ
യ്മേൾ തുടരുേയരാന്ണകേതിൽ, അക്രാര്യും
ചൂണ്തിക്രാട്ടതി വീണ്ടുും അറതിയതി്ക് നൽേരാും.
വീണ്ടുും വീണ്ടുും പല ന്തറ്റുേൾ ചൂണ്തി
േരാണതിച്ചക് േത്ക് നൽകുന്ന പ്രവണത
അവസരാനതി്തിക്ണും. ഏതക് ചട്ടങ്ങൾ
ലുംഘതിക്ന്നു തുടങ്ങതിയ േരാര്യങ്ങൾ വ്യക്ത
മരാക്രാന്ത ലരാഘവകത്രാന്ട കനരാട്ടീസക്
നൽകുന്നതക് േരതിയല്. അർഹതിക്ന്ന ഗൗര
വകത്രാന്ട ജീവനക്രാർ ഈ േരാര്യങ്ങന്ള
േരാണണും. സരാകകേതതിേ വതിഭരാഗും ജീവന
ക്രാരുന്ടയും ന്സക്രട്ടറതിമരാരുന്ടയും സമീപ
നത്തിൽ അതതിനനസരതിച്ചക് മരാറ്റും വരണും.
ന്പർമതിറ്റക് നൽേതിയതതിനക് കേഷും നതിർമ്രാണ
പ്രവർത്നങ്ങൾ പരതികേരാധതിക്രാൻ
കപരാകുക്രാൾ ആ ഭരാഗന്ത് എല്രാ നതിർമ്രാ
ണങ്ങളുും േണ്ക് േരതിയരാന്ണന്നക് ഉറപ്പുവരു


എഞ്ിനധീയറിം ത് വി ചാ ം
ജധീവനക്ചാരിൽ അ പതത് ശതമചാന
േത്ചാളം േപ ം പുതിയതചായി
നിയമനം ല ി�വരചാണത്
വർ െക ിടനിയമ� ം മ�ം
മന റ�ത് പ ി�ക ം
വിഷയത്ി
അ ത
മചാ�ക ം േവണം പരിശധീലന
പരിപചാടികളിൽ പെ �ത്ത്
സംശയ�ൾ യ ചാസമയം
രധീകരിക്ണം



ത്തുന്നതക് ഉചതിതമരായതിരതിക്ും. ബതിൽെതിങ്ങക്
സു്ർകവസർമരാർ ന്തറ്റരായ രീതതിയതിലുള്ള
നതിർമ്രാണങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനതിൽക്ന്നതുും
ചട്ടലുംഘനങ്ങൾ പതിടതിക്ന്്ടുക്രാൾ
ഉത്രവരാദതിത്വും ഒഴതിഞ്ഞക് തകദേേസ്വയും
ഭരണ സ്രാപനന്ത് പഴതിചരാരുന്നതുും
പതതിവരാണക്.
ന്പർമതിറ്റക് പ്രേരാരും നതിർമ്രാണും പൂർത്തി
യരാക്തിയരാൽ ഉടനടതി വരാസകയരാഗ്യ സർട്ടതി
ഫതിക്റ്റക് നൽേണും. അുംഗീേരതിച്ച പ്രാനതിൽ
നതിന്നക് വ്യതതിയരാനും ഉന്ണ്കേതിലുും, റൂൾ
പ്രേരാരും അനവദനീയമരാന്ണകേതിൽ, ആവേ്യ
മരായ ഫീസക് ഈടരാക്തി ന്റഗുലകറസക് ന്ചയ്തക്
നൽേരാും. റൂളതിനക് വതികധയമല്രാത് പ്രാനേ
ളുന്ട േരാര്യത്തിൽ, എവതിന്ടന്യരാന്ക്യരാണക്
ലുംഘനങ്ങൾ ഉള്ളന്തന്നുും എന്ന്തല്രാും
മരാറ്റങ്ങളരാണക് വരുകത്ണ്ന്തന്നുും കനരതിട്ടുും
േത്തിലൂന്ടയും കബരാധ്യന്്ടുത്ണും.
ഇതതിൽ സുംഭവതിക്ന്ന കപരാരരായ്മയരാണക്
പലക്രാഴുും സുംഘർഷത്തിലുും വ്യവഹരാര
ങ്ങളതിലുും ന്ചന്ന്നത്തുന്നതക്.
നതിർമ്രാണത്തിന്ല ചട്ടലുംഘനങ്ങൾ
ഏതക് രീതതിയതിൽ പരതിഹരതിക്രാും എന്ന വതിേ
ദീേരണും കൂടതി കനരാട്ടീസതിൽ നൽേതിയരാൽ
ഇത്രും വതിഷയങ്ങളതില് ഉണ്രാകുന്ന അനതി
ഷ്ടസുംഭവങ്ങൾ ഒഴതിവരാക്രാൻ േഴതിയും. എഞ്തി
നീയറതിുംഗക് വതിഭരാഗവും ന്പർമതിറ്റക് കേേരാര്യും
ന്ചയ്ന്ന ന്സക്രട്ടറതിയന്ട ഓഫീസുും നടപടതി
ക്രമങ്ങളതിൽ സുതരാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയരാൽ
പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴതിവരാകുും. ഉകദ്യരാഗസ്രുന്ട
സ്വഭരാവശുദ്ധതിയും സരാമൂഹതിേ പ്രതതിബദ്ധതയും
േരാര്യക്ഷമതയും ക്ഷമയും ഇക്രാര്യത്തിൽ
പ്രധരാനമരാണക്. ന്ചറു്ക്രാരരായ ജീവനക്രാർ
ചട്ടങ്ങൾ പഠതിക്േയും ജനങ്ങളുമരായതി
ഇടപഴേതി അവരുന്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സതിലരാ
ക്േയും ന്ചയ്ണും. ഏതു പ്രശ്നത്തിനും ഒരു
പരതിഹരാരമുന്ണ്ന്ന കബരാധകത്രാന്ട കവണും
േരാര്യങ്ങൾ കേേരാര്യും ന്ചയ്രാൻ. ആ�
രതിൽ നടന്നതു കപരാന്ലയള്ള നതിർഭരാഗ്യേര
മരായ സുംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്രാതതിരതി
ക്രാൻ തകദേേ സ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങ
ളതിന്ല എഞ്തിനീയറതിുംഗക്, മതിനതിസ്റ്റീരതിയൽ
വതിഭരാഗങ്ങളതിന്ല ജീവനക്രാർ മനസ്സു
വയ്കണും.
1
കലഖേന് തകദേേ സ്വയുംഭരണ വകു്ക്
ചീഫക് എഞ്തിനീയറരാണക്
കഫരാണ് : 0471-2324951, 9447009951
ന്വബക്കസറ്റക് - www.celsgd.com
ഇ-ന്മയതിൽ - celsgd@gmail.com
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ജൂലല 2019
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കവര് സ്റ്റോറി

ന്കടെിട നിർമ്ാണം

ഒഴിവാകാം
ചടെലംഘനവം ചുവപ്പുനാടയം
 ട്ക. എസ്. �ിരിജ
സമധീപകചാലത്ചായി അനധി ത നിർ ചാണ� െട എ ം വർദ്ി വ
ഉത്രവചാ ികളചായവ െട
ത�റ ലമചാണത്

തരാ

മസക്രാരുന്ടയും ചുറ്റുപരാടുമുള്ള
വരുന്ടയും ആകരരാഗ്യും, സുരക്ഷ,
സൗേര്യങ്ങൾ എന്നതിവ മുന്നതിൽ േണ്രാണക്
ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീേരതിച്ചതി
രതിക്ന്നതക്. സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയും സുര
ക്ഷതിതത്വവും ഉകദേേതിച്ചക് തയ്രാറരാക്തിയതിട്ടുള്ള
ചട്ടങ്ങളതിന്ല വ്യവസ്േൾ പരാലതിക്രാൻ
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ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാതരാവതിനും ഉടമസ്നും ഒരു
കപരാന്ല ബരാദ്ധ്യതയണ്ക്. ഈ ചട്ടങ്ങൾ
േരതിയരായതി പരാലതിക്ന്്ടുന്നുന്ണ്ന്നക് ബന്ധ
ന്്ട്ട ഉകദ്യരാഗസ്ർ ഉറപ്പുവരുത്ണും.
സമീപേരാലത്രായതി അനധതികൃത നതിർ
മ്രാണങ്ങളുന്ട എണ്ും വർദ്ധതിച്ചുവരുന്ന
തരായതി േരാണുന്നു. നതിർമ്രാണത്തിനക് ഉത്

തചായി കചാ
നിർ ചാണത്ിനത്
സം വി� തത്
രവരാദതിേളരായവരുന്ട സൂക്ഷ്മതക്റവ
മൂ ല മ രാ ണക് ഇ തു സ ും ഭ വ തി ക് ന്ന തക് .
നതിർമ്രാണും നടത്തുക്രാൾ ചട്ടങ്ങളുമരായതി
ബന്ധന്്ട്ട വതിഷയങ്ങൾ ഉടമസ്ന്ന
കബരാധ്യന്്ടുത്തുന്ന ചുമതല പ്രധരാനമരായും
ക ല സ ൻ സ തി േ ൾ ക് രാ ന് ണ കേ തി ലു ും
പലക്രാഴുും ഇതക് നതിർവഹതിക്ന്്ടുന്നതില്.

സ്ഥലതം വാങ്ങുല്ാൾ ശ്രദ്ിക്കുക

വരാങ്ങതിക്ന്ന സ്ലും ഉകദേേതിക്ന്ന
ന്േട്ടതിടും നതിർമ്തിക്വരാൻ അനകയരാജ്യമരാ
ന്ണന്നക് ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണ ചട്ടപ്രേരാരും
രജതിസ്റ്റർ ന്ചയ്ത കലസൻസതിേൾ മുകഖന
ഉറപ്പുവരുത്ണും. കൂടരാന്ത, ന്നൽവയൽതണ്ീർത്ട സുംരക്ഷണ നതിയമകമരാ
തീരകദേ പരതിപരാലന നതിയന്തണങ്ങകളരാ
ബരാധേമരായ പ്രകദേമരാകണരാ എന്നതക്
ബന്ധന്്ട്ട തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപന
ത്തിൽ അകന്വഷതിച്ചു മനസ്സതിലരാക്ണും.
കുത്ന്നയള്ള മലഞ്രതിവേൾ, നദീജലും
േയറുന്ന സ്ലങ്ങൾ, മഴക്രാലത്ക് ന്വള്ള
ന്ക്ട്ടുണ്രാകുന്ന തരാഴ്ന്ന പ്രകദേങ്ങൾ എന്നതിവ
ന്േട്ടതിടനതിർമ്രാണത്തിനക് അഭതിേരാമ്യമല്.
സർകവ്വ ന്രുും സ്ലത്തിന്റെ
ന്ലരാകക്ഷൻ പ്രാനും സഹതിതും തകദേേസ്വ
യുംഭരണ സ്രാപനന്ത് സമീപതിച്ചരാൽ,
സ്ലും ടൗൺ പ്രാനതിുംഗക് സ്ീമതിൽ ഉൾന്്
ട്ടതരാകണരാ എന്നറതിയരാും. സ്ലും
ഏന്തകേതിലുും ടൗൺ പ്രാനതിുംഗക് സ്ീമതിൽ
ഉൾന്്ട്ടതരാന്ണകേതിൽ, ആ കമഖലയതിൽ
അനവദനീയമരായ േരാര്യങ്ങൾക് മരാത്രകമ
വതിനതികയരാഗതിക്വരാൻ േഴതിയൂ.
സ്ലത്ക് ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണ ചട്ടങ്ങൾ
പ്രേരാരും നതിർമ്രാണും നടത്തുവരാൻ
സരാധതിക്കമരാ എന്നറതിയരാൻ രജതിസ്റ്റർ ന്ചയ്ത
കലസൻസതിേളുന്ട കസവനും ഉപകയരാഗ
ന്്ടുത്രാും. സുംേയും ഉള്ള പക്ഷും തകദേ
േസ്വയുംഭരണ സ്രാപനന്ത്കയരാ, ജതില്രാ
ടൗൺ പ്രാനറുന്ട ഓഫീസതിൽ പ്രവർത്തി
ക്ന്ന ന്ഹൽ്ക് ന്െസ്തിന്നകയരാ സമീപതി
ക്ണും.
അുംഗീകൃത പദ്ധതതിേൾ പ്രേരാരും,
കറരാെക് വീതതി കൂട്ടുന്നതതിനക് പക് കളരാട്ടതിൽ
നതിന്നുും സ്ലും വതികടണ്തുന്ണ്കേതിൽ
അതതിനകേഷും ബരാക്തി വരുന്ന ഭരാഗത്തു
മരാത്രകമ നതിർമ്രാണും നടത്തുവരാൻ സരാധതി
ക്േയള്ളൂ. കറരാെക് വീതതി കൂട്ടുന്നതതിനക്
ആവേ്യമരായ സ്ലും ടൗൺ പ്രാനതിുംഗക്
സ്ീമതിൽ പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള പക്ഷും അതക് എത്ര
ന്യന്നക് തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപന
ത്തിൽ നതികന്നരാ, ജതില്രാ ടൗൺ പ്രാനറതിൽ
നതികന്നരാ അറതിയരാവന്നതരാണക്.
കറരാെക് വീതതി കൂട്ടുന്നതതികനരാ, വതിേസതി
്തിക്ന്നതതികനരാ ആവേ്യമരായ സ്ലും
സൗജന്യമരായതി നൽകുേയരാന്ണകേതിൽ
ആയതതിനക് കരഖരാമൂലും ന്തളതിവക് വരാങ്ങതിയതി
രതിക്ണും. അപ്രേരാരും സൗജന്യമരായതി
നൽകുന്ന സ്ലത്തിനക് ബതിൽെതിുംഗക്

ന്പർമതിറ്റക് വരാങ്ങുന്ന സമയത്ക് ന്േട്ടതിട നതിർ
മ്രാണചട്ടപ്രേരാരമുള്ള ( KMBR 1999
അദ്ധ്യരായും XI, KPBR 2011അദ്ധ്യരായും XI)
പ്രകത്യേ ആനകൂല്യും ലഭ്യമരാക്രാവന്ന
തരാണക്.
സുംരക്ഷതിത സ്രാരേങ്ങൾ, തീരകദേ
പ്രകദേങ്ങൾ തുടങ്ങതിയവയ്കക് ബരാധേമരാക്തി
യതിട്ടുള്ള എന്ന്തകേതിലുും നതിയന്തണങ്ങൾ
സ്ലത്തിനക് ബരാധേമരാകണരാ എന്നതുും
പരതികേരാധതിക്ണും. ഇക്രാര്യും ബന്ധന്്


വചാ�ി�
ലം ഉേ ശി�
െക ിടം നിർ ി�വചാൻ അ േയചാ
ജ�മചാെണ ത് െക ിട നിർ ചാണ
ച പ്രകചാരം രജി ർ െച
ലലസൻസികൾ �േഖന ഉറ വ
ത്ണം ടചാെത െനൽവയൽ
ത ധീർത്ട സംര ണ നിയമേമചാ
തധീരേ ശ പരിപചാലന നിയ ണ�
േളചാ ചാധകമചായ പ്രേ ശമചാേണചാ
എ തത്
െപ് തേ ശസ�യം
രണ ചാപനത്ിൽ അേന�ഷി
മന ിലചാക്ണം



ട്ട തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനത്തിൽ
നതികന്നരാ പുരരാവസ്തുവകു്തിൽ നതികന്നരാ േരാസ്ത്ര
സരാകകേതതിേ, പരതിസ്തിതതി വകു്തിൽ
നതികന്നരാ (STED) , കേരള കേരാസ്റ്റൽ
കസരാൺ മരാകനജക്മറെക് അകതരാറതിറ്റതിയതിൽ
(KCZMA)നതികന്നരാ അറതിയരാവന്നതരാണക്.
വ തി മ രാ ന ത് രാ വ ള ും , ന് റ യ തി ൽ ക വ
ബൗണ്റതി, കസനതിേ കേന്ദ്രങ്ങൾ,
പുരരാവസ്തു സുംരക്ഷതിത സ്രാരേങ്ങൾ തുട
ങ്ങതിയവയ്കക് ചുറ്റുമുള്ള കപ്രാട്ടുേളരാന്ണകേതിൽ
നതിർമ്രാണും നടത്തുന്നതതിനമു്ക് ബന്ധ
ന്്ട്ട വകു്തിന്റെ എൻ.ഒ.സതി വരാങ്ങണും.
കഹ-ന്ടൻഷൻ കവദയുതതി കലന
േൾക്ക് സമീപമുള്ള സ്ലങ്ങൾ ന്േട്ടതിട
ങ്ങൾ നതിർമ്തിക്രാൻ കയരാജതിച്ചതല്. KMBR
23(5), KPBR 26(5) എന്നീ ചട്ടങ്ങൾ പരാലതി
ച്ചു ക വ ണ ും ഇ ത് ര ും ക പ് രാ ട്ടു േ ള തി ൽ
നതിർമ്രാണും നടത്രാൻ.
ഭൂവതിഭജനും നടത്തിയ കപ്രാട്ടുേൾ
വരാങ്ങുന്നതതിനമു്ക് അതതിനക് ജതില്രാ ടൗൺ
പ്രാനറുന്ടന്യരാ ചീഫക് ടൗൺ പ്രാനറുന്ടകയരാ
കല ഔട്ടക് അുംഗീേരാരും ഉന്ണ്ന്നക് ഉറപ്പു
വരുത്ണും. ഇതതിൽ ന്പരാതു ഉപകയരാഗ
ത്തിനള്ള തുറസ്സരായ സ്ലത്തിനും
(recreational open space ) കവദയുതതി ട്രാൻ
ക്രാർമറതിനും കവണ്തി നല്തിയതിട്ടുള്ള സ്ല
ങ്ങൾ വരാങ്ങരുതക്. സ്ലും വരാങ്ങുന്നതതിന
മു്ക് കേരാടതതി വ്യവഹരാരങ്ങൾ നതിലവതിലതി
ന്ല്ന്നക് അകന്വഷതിച്ചക് ഉറപ്പു വരുത്ണും.
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ജൂലല 2019
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ട്കടെിടതം വാങ്ങുല്ാൾ

വരാങ്ങുവരാൻ ഉകദേേതിക്ന്ന ന്േട്ടതിടും
തകദേേ സ്വയുംഭരണ സ്രാപനത്തിൽ
നതിന്നക് നതിയമപ്രേരാരും ന്പർമതിറ്റക് വരാങ്ങതി
നതിർമ്തിച്ചതരാന്ണന്നക് ഉറപ്പുവരുത്ണും.
ന്േട്ടതിടും വരാങ്ങുന്നതതിനക് മു്ക് ന്പർമതിറ്റക്
പരതികേരാധതിക്ണും. കൂടരാന്ത, ന്േട്ടതിടത്തിനക്
പൂർത്ീേരണ സർട്ടതിഫതിക്റ്റക് നൽേതിയ
തതിന്റെ അടതിസ്രാനത്തിൽ തകദേേസ്വയും
ഭരണ സ്രാപനും ബതിൽെതിുംഗക് ന്ർ
നൽേതിയതിട്ടുകണ്രാന്യന്നുും പരതികേരാധതി
ക്ണും. ന്പർമതിറ്റതിലുും കല ഔട്ടക് അുംഗീേരാ
രപത്രത്തിലുും പറഞ്ഞ നതിബന്ധനേൾ
നതിർമ്രാണത്തിൽ പരാലതിച്ചതിട്ടുന്ണ്ന്നക് ഉറപ്പു
വരുത്തുേയും കവണും.
ന്േട്ടതിടും കനരതിട്ടക് സന്ദർേതിച്ച കേഷകമ
വരാങ്ങുന്ന േരാര്യത്തിൽ തീരുമരാനും
എടുക്രാവൂ. പരസ്യങ്ങൾ, കമരാെലുേൾ
എന്നതിവ മരാത്രും േണ്ക് തതിടുക്ത്തിൽ ഉറപ്പു
നൽേരുതക്.കരഖേൾ പരതികേരാധതിച്ചക്
ക ബ രാ ദ്ധ ്യും വ ന്ന ക േ ഷ ും മ രാ ത്രക മ
അെ്വരാൻസക് നൽകുേകയരാ ഉട്ടതി ഒപ്പുവ
യ്ക്കുേകയരാ രജതിക്രേഷൻ നടത്തുേകയരാ
ന്ചയ്രാൻ പരാടുള്ളൂ.
ന്േട്ടതിടത്തിനക് ന്പർമതിറ്റക് പ്രേരാരമുള്ള
ന് സ റ്റക് ബ രാ ക്ക് ന ൽ േ തി യ തി ട്ടു ന് ണ് ന്നു ും
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നതിർമ്രാണും നടത്തിയതക് ന്പർമതിറ്റക് പ്രേരാ
രമരാന്ണന്നുും ഉറപ്പുവരുത്ണും. മതിനതിമും
ന്സറ്റക് ബരാക്ക് നൽേതിയതിട്ടുള്ള സ്ലങ്ങളതിൽ
യരാന്തരാരു നതിർമ്രാണ പ്രവർത്നങ്ങളുും
നടത്രാൻ പരാടതില്. പ്രധരാന കറരാഡുേകളരാകടരാ
ത ക ദേ േ സ ്വയ ും ഭ ര ണ സ് രാ പ ന ും
വതിജ്രാപനും ന്ചയ്തതിട്ടുള്ള കറരാഡുേകളരാകടരാ
കചർന്നുള്ള കപ്രാട്ടതിൽ കറരാെതതിരതിൽ നതിന്നുും
മൂന്നക് മീറ്റർ ന്സറ്റക് ബരാക്ക് നല്തിയരാവണും
നതിർമ്രാണും നടത്തുന്നതക്. ഈ സ്ലത്ക്
ഷീറ്റക് റൂഫതിുംഗക് , േട എന്നതിവയടക്ും
യരാന്തരാരു നതിർമ്രാണ പ്രവൃത്തിയും അന
വദനീയമല്.
കപ്രാട്ടു വതിഭജനും നടത്തിയതിട്ടുള്ള
കപ്രാട്ടതിന്ല ന്േട്ടതിടങ്ങൾ വരാങ്ങുക്രാൾ
ടൗൺ പ്രാനർ/ചീഫക് ടൗൺ പ്രാനർ എന്നതി
വരതിൽ നതിന്നുും കല ഔട്ടക് അുംഗീേരാരും
ലഭതിച്ചതിട്ടുന്ണ്ന്നക് ഉറപ്പുവരുത്ണും.
ഫ്രാറ്റക്/ന്േട്ടതിടും വരാങ്ങുക്രാൾ കറരാെതിൽ
നതിന്നുും ആവേ്യമരായ തുറസ്സരായ സ്ലും,
േരാർ പരാർക്തിുംഗക് സ്ലും, ന്വള്ളും,
കവദയുതതി, മരാലതിന്യ നതിർമ്രാർജ്ജനും,
അഗ്തി സുരക്ഷ ഇവയ്കരാവേ്യമരായ ക്രമീേ
രണങ്ങൾ എന്നതിവ ഉകണ്രാന്യന്നക് പരതി
കേരാധതിക്ണും.
ഫ് രാ റ്റക് വരാ ങ്ങുക് രാ ൾ അത തി ന് റെ
്രേക്ച്ചറൽ െതികസൻ ്രേക്ച്ചറൽ എഞ്തി
നീയർ സരാക്ഷ്യന്്ടുത്തിയതിട്ടുകണ്രാ എന്നക്
തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനത്തിൽ നതിന്നക്
അകന്വഷതിച്ചക് മനസ്സതിലരാക്ണും. നതിലവതിലു
ള്ള ന്േട്ടതിടത്തിന്റെ മുേളതിൽ വീണ്ടുും നതിർ



ചാ�ത് വചാ േ ചാൾ അതിെ�
�റൽ ിലസൻ
�റൽ
എഞ്ിനധീയർ സചാ �െപ്�ത്ിയി
േ ചാ എ ത് തേ ശസ�യം രണ
ചാപനത്ിൽ നി ത് അേന�ഷി�ത്
മന ിലചാക്ണം നിലവി
െക ിടത്ിെ� �കളിൽ വധീ ം
നിർ ി നൽകു െക ിട�ൾ
ചാ�കൾ എ ിവ
�റൽ
െ
ിലി�ി പുന പരിേശചാധി�ത്
ഉറപ്ചാക്ിയ േശഷം മചാ േമ
വചാ�ചാ



മ്തിച്ചു നൽകുന്ന ന്േട്ടതിടങ്ങൾ, ഫ്രാറ്റുേൾ
എന്നതിവ ്രേക്ച്ചറൽ ന്സ്റ്റബതിലതിറ്റതി പുന:പ
രതികേരാധതിച്ചക് ഉറ്രാക്തിയ കേഷും മരാത്രകമ
വരാങ്ങരാവൂ. ന്േട്ടതിടത്തിന്റെ മുേളതിൽ അനധതി
കൃതമരായതി നതിർമ്തിച്ച സ്ലും വരാടേകയ്കരാ,
ലീസതികനരാ എടുക്രുതക്. സർക്രാർ സ്രാപ
നങ്ങകളരാ, തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപന
ങ്ങകളരാ നടപടതി സ്വീേരതിച്ചുന്േരാണ്തിരതിക്
ന്ന അനധതികൃത ന്േട്ടതിടങ്ങൾ വരാങ്ങരുതക്.
വതിമരാനത്രാവളും, റയതിൽകവ ബൗണ്റതി,
ക സ ന തി േ ക േ ന്ദ്രങ്ങ ൾ , പു ര രാ വ സ്തു
സുംരക്ഷതിത സ്രാരേങ്ങൾ തുടങ്ങതിയവയ്കക്
ചുറ്റുമുള്ള പ്രകദേങ്ങളതിന്ല ന്േട്ടതിടും വരാങ്ങു
ന്നതതിനക് മു്ക് നതിർമ്രാണ നതിയന്തണങ്ങൾ
പരാലതിച്ചതിട്ടുന്ണ്ന്നക് ഉറപ്പുവരുത്ണും.
ന്േട്ടതിടും നതിർമ്തിച്ചക് ഒേയുന്പൻസതി ലഭതി
ച്ചതതിനകേഷും പതിന്നീടുള്ള കൂട്ടതികച്ചർക്ലുേൾ
ചട്ടവതിരുദ്ധമരാണക്. കൂട്ടതികചർക്ൽ നടത്തുന്ന
തതിന ന്പർമതിറ്റക് വരാങ്ങതിയതിരതിക്ണും. ന്പർമതിറ്റക്
പതിന്നീടക് േരതിയരാക്രാും എന്നുള്ള പ്രകലരാഭ
നത്തിൽ വീഴരുതക്.
ന്േട്ടതിടങ്ങൾക് ചുറ്റുും ചട്ട പ്രേരാരും
കവണ് തുറന്ന സ്ലത്ക് (Mandatory open
space) ജനകററ്റർ, വരാട്ടർടരാകേക് മുതലരായവ
പരാടതില്.

ന്േട്ടതിടങ്ങൾ, ഫ്രാറ്റുേൾ, േടമുറതിേൾ
എന്നതിവ വരാങ്ങുക്രാൾ അവയമരായതി ബന്ധ
ന്്ട്ടക് കേരാടതതി വ്യവഹരാരങ്ങൾ നതിലവതിലതി
ന്ല്ന്നക് അകന്വഷതിച്ചക് ഉറപ്പു വരുത്ണും.

ട്കടെിടതം നിർമ്ിക്കുല്ാൾ

ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണ കമഖലയതിൽ വതിേ്വരാ
സ്യതയും അനഭവസ്ത്തുമുള്ള കല
സൻസതി, കേരാൺട്രാക്ടർ എന്നതിവന്ര ന്തര
ന്ഞ്ഞടുക്ന്നതു ഉചതിതമരായതിരതിക്ും.
നതിർമ്രാണരാനമതതി (ന്പർമതിറ്റക്) ലഭതിച്ച
തതിന കേഷകമ നതിർമ്രാണും ആരുംഭതിക്രാൻ
പരാടുള്ളൂ. ന്പർമതിറ്റക് േരാലരാവധതിക്ള്ളതിൽ
നതിർമ്രാണും പൂർത്തിയരാക്രാൻ സരാധതിച്ചതി
ന്ല്കേതിൽ, േരാലരാവധതി തീരുന്നതതിന മു്ക്
ന്പർമതിറ്റക് പുതുക്ണും. 2 തവണേളരായതി
9 വർഷും വന്ര തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാ
പനത്തിൽ നതിന്നു തന്ന്ന ന്പർമതിറ്റക്
പുതുക്രാും.
ഏന്തകേതിലുും േരാരണവേരാൽ ന്പർമതി
റ്റതിൽ നതിന്നുും വ്യതതിചലതിച്ചക്, (ചട്ടങ്ങൾക്ക്
വതികധയമരായതി) നതിർമ്രാണും നടത്തുേയരാ
ന്ണകേതിൽ റതികവസക്െക് ക്രായതിുംഗുേൾ
ന്േരാടുത്ക് റതികവസക്െക് ന്പർമതിറ്റക്
വരാങ്ങണും.
അുംഗീകൃത പ്രാൻ ഉടമസ്ൻ സൂക്ഷതി


നിർ ചാണചാ മതി (െപർമി�ത്)
ല ി�തി േശഷേമ നിർ ചാണം
രം ിക്ചാൻ പചാ� െപർമി�ത്
കചാലചാവധി� ിൽ നിർ ചാണം
ർത്ിയചാക്ചാൻ സചാധി�ിെ ിൽ
കചാലചാവധി തധീ തി � ത്
െപർമി�ത് പു ക്ണം 2 തവണ
കളചായി 9 വർഷം വെര തേ ശ
സ�യം രണ ചാപനത്ിൽ
നി തെ െപർമി�ത് പു ക്ചാം


ക്ണും. പ്രാനതിന്റെ പേർ്ക് നതിർമ്രാണ
ക സ റ്റ തി ൽ ല ഭ ്യമ രാ ക് ണ ും . സ് ല
പരതികേരാധന നടത്തുന്ന ഉകദ്യരാഗസ്ർക്ക്
ന്പർമതിറ്റുും പ്രാനും പരതികേരാധനയ്കരായതി
നൽേണും. ന്പർമതിറ്റക് പ്രേരാരമരാണക്
നതിർമ്രാണും നടത്തുന്നന്തന്നക് ഉടമസ്നും,

കലസൻസതിയും ഉറപ്പുവരുത്ണും.
നതിർമ്രാണും നടത്തുക്രാൾ ആവേ്യ
മരായ സുരക്ഷരാ നടപടതിേൾ സ്വീേരതിച്ചതിട്ടു
ന്ണ്ന്നക് ന്േട്ടതിട ഉടമ, കലസൻസതി,
കേരാൺട്രാക്ടർ തുടങ്ങതിയവർ ഉറപ്പുവരു
ത്ണും. അഗ്തിബരാധകയരാ മറ്റക് അപേട
ങ്ങകളരാ ഉണ്രാകുന്ന സരാഹചര്യത്തിൽ
ന്േട്ടതിടത്തിലുള്ളവർക്ക് പുറത്തുേടക്രാൻ
ചട്ടപ്രേരാരമുള്ള സുരക്ഷരാ ക്രമീേരണങ്ങൾ
മുൻകൂട്ടതി ഉറപ്പുവരുത്ണും.
ന്പരാതുജനത്തിനക് ബുദ്ധതിമുട്ടുണ്രാക്ന്ന
തരത്തിൽ നതിർമ്രാണ സരാമഗ്രതിേൾ ന്പരാ
തുനതിരത്തികലരാ സമീപ കപ്രാട്ടുേളതികലരാ
കേഖരതിക്രുതക്. പൂർത്ീേരതിച്ച ന്േട്ടതിട
ത്തിന്റെ േുംപ്ീഷൻ പ്രാൻ തകദേേസ്വയും
ഭരണ സ്രാപനത്തിൽ സമർ്തിച്ചക് ന്േട്ടതിട
ന്ർ വരാങ്ങണും. ന്േട്ടതിട ന്ർ ലഭതിച്ച
കേഷും അനധതികൃതമരായതി കൂട്ടതികച്ചർക്
ലുേൾ നടത്തുവരാൻ പരാടതില്.

ഉല്യാ�സ്ഥർ ശ്രദ്ിക്ാൻ

നതിലവതിന്ല ന്േട്ടതിടനതിർമ്രാണചട്ടങ്ങൾ
പ്രേരാരും [Kerala Municipality Building

Rules, 1999 (KMBR) & Kerala Panchayat
Building Rules, 2011 (KPBR)] സുംസ്രാ

നന്ത് ഏന്തരാരു സ്ലത്തുും ഭൂവതിേസനും,
ന്േട്ടതിടനതിർമ്രാണും (കൂട്ടതികച്ചർക്ൽ, വതിപൂ
ലീേരതിക്ൽ, മരാറ്റും വരുത്ൽ ഉൾന്്ന്ട),
നതിലവതിന്ല ന്േട്ടതിടത്തിന്റെ സ്വഭരാവത്തിൽ
മരാറ്റും വരുത്ൽ എന്നതിവയ്കക് തകദേേസ്വയും
ഭരണ സ്രാപന ന്സക്രട്ടറതിയതിൽ നതിന്നുും
ന്പർമതിറ്റക് വരാങ്ങണും. എന്നരാൽ KMBR,
KPBR ചട്ടും 9, 10 എന്നതിവയതിൽ പ്രതതിപരാ
ദതിക്ന്ന ചതില നതിർമ്രാണങ്ങൾക്ക് ന്പർമതിറ്റക്
ആവേ്യമതില്.
ന്േട്ടതിടനതിർമ്രാണ അകപക്ഷകയരാന്ടരാ
്ും സ്ലത്തിന്റെ ഉടമസ്രാവേരാേും
ന്തളതിയതിക്ന്നതടക്മുള്ള കരഖേളുും നതിർ
മ്രാണത്തിന്റെ പ്രാനേളുും ലഭ്യമരാക്തിയതി
രതിക്ണും. ഉകദ്യരാഗസ്ർ ഇന കരഖേൾ
പരതികേരാധതിച്ചക് േരതിയരാന്ണന്നക് ഉറപ്പു വരു
ത്ണും.
പ്രാൻ സമർ്തിക്ന്ന സമയത്ക് അകപ
ക്ഷയതിൽ മുഴുവൻ വതിവരങ്ങളുും ഉകണ്രാ
എന്നക് പരതികേരാധതിക്േയും മറ്റു വകുപ്പുേ
ളതിൽ നതിന്നക് (Defence establishment,
ന്റയതിൽകവ, എയർക്രാർട്ടക് അകതരാറതിറ്റതി,
Pollution Control Board, Electrical
Inspectorate, Fire & Rescue Department
എന്നതിവ) എൻ.ഒ.സതി മുതലരായവ ആവേ്യ
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മുന്ണ്കേതിൽ അവ ലഭ്യമരാക്തിയതിട്ടുന്ണ്ന്നക്
ഉറപ്പു വരുത്തുേയും കവണും. അധതിേ
കരഖേൾ ആവേ്യമുന്ണ്കേതിൽ അകപക്ഷ
േന്ന ആദ്യും തന്ന്ന അറതിയതിക്ണും.
ടൗൺ പ്രാനതിുംഗക് സ്ീമുേൾ നതിലവതിലുള്ള
സ്ലത്ക് അതതിന്ല വ്യവസ്േൾക്
വതികധയമരായതി മരാത്രകമ നതിർമ്രാണരാനമതതി
നല്കുവരാൻ പരാടുള്ളൂ. ഏന്തകേതിലുും സുരക്ഷരാ
കമഖലയ്ക്കുള്ളതിൽ നടത്തുന്ന നതിർമ്രാണ
ങ്ങൾക്ും മതപരമരായ ആവേ്യങ്ങൾക്ള്ള
നതിർമ്രാണങ്ങൾക്ും ജതില്രാ േളക്ടറുന്ട
അനമതതി ആവേ്യമരാണക്.
തീരകദേപ്രകദേങ്ങൾ, ന്നൽവയൽ,
തണ്ീർത്ടും, ന്ഹറതികട്ടജക് പ്രകദേങ്ങൾ,
പുരരാവസ്തു വകു്തിന്റെ സുംരക്ഷതിത സ്രാരേ
ത്തിന്റെ സമീപപ്രകദേങ്ങൾ എന്നതിവതിട
ങ്ങളതിൽ നടത്തുന്ന നതിർമ്രാണത്തിനക്
ബന്ധന്്ട്ട അധതിേരാരതിേളതിൽ നതിന്നുും
അനമതതി വരാങ്ങണും. .
അകപക്ഷേളതിൽ േരാലതരാമസമതില്രാന്ത
തീരുമരാനന്മടുക്ണും. അകപക്ഷയന്ട ഓകരരാ
ഘട്ടവും വതിവരങ്ങളുും അകപക്ഷേന്ന അറതി
യതിക്ണും. അകപക്ഷയന്ട വതിവരും ഓൺ
കലനരായതി അറതിയരാൻ അവസരന്മരാരു
ക്ണും.
ന്പർമതിറ്റതിനരായതി (നഗരസഭയതിൽ) സമർ
്തിച്ചതിട്ടുള്ള പ്രാനതിൽ ചട്ടലുംഘനകമരാ അപരാ
േതേകളരാ േണ്രാൽ, കലസൻസതിയന്ട
കപരുും കലസൻസക് ന്രുും ചട്ട ലുംഘ
നങ്ങളുന്ട വതിവരങ്ങൾ സഹതിതും നഗരേരാ
ര്യ െയറക്ടന്റ അറതിയതിക്ണും.
അകപക്ഷ നതിരസതിക്ന്ന പക്ഷും ചട്ട
ലുംഘനങ്ങൾ ചൂണ്തിക്രാണതിച്ചക് അകപക്ഷ
േനക് േത്ക് നൽേണും. പരാലതികക്ണ്

ട്െൽപ് ട്ഡസ്്

ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണ ചട്ടങ്ങൾ, ടൗൺ പ്രാനതിുംഗക് സ്ീമുേൾ, ന്ഹറതികറ്റജക് കമഖലയതിൽ
ഉൾന്്ട്ട സ്ലങ്ങൾ എന്നതിവന്യക്റതിച്ചക് സുംേയങ്ങൾക്ക് എല്രാ ബുധനരാഴ്ചയും
രരാവതിന്ല 10.30 മുതൽ കവേതിട്ടക് 4.30 വന്ര ജതില്രാ ടൗൺ പ്രാനർമരാരുന്ട ഓഫീസു
േളതിൽ പ്രവർത്തിക്ന്ന ന്ഹൽ്ക് ന്െസ്കതിൽ നതിന്നക് പരതിഹരാരും കതടരാും.
ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണും സുംബന്ധതിച്ചക് പരരാതതിയന്ണ്കേതിൽ തകദേേ സ്വയുംഭരണ
വകു്തിന്റെ ‘for the people’ (https://pglsgd.kerala.gov.in) എന്ന ന്വബക് കസറ്റതിൽ
നൽേരാും.

ജില്ാ ടൗൺ പ്ാനിതം�് ഓഫീസ് ലഫാൺ ന്രകൾ
തതിരുവനന്തപുരും
ന്േരാല്ും
പത്നുംതതിട്ട
ആലപ്പുഴ
കേരാട്ടയും
ഇടുക്തി
എറണരാകുളും

0471-2339945
0474-2742062
0468-2222435
0477-2253390
0481-2564160
0486-2235224
0484-2427223


അേപ കളിൽ
കചാലതചാമസമി ചാെത
തധീ മചാനെമ�ക്ണം
അേപ
െട
േരചാ
ം
വിവര� ം അേപ കെന
അറിയിക്ണം അേപ
െട
വിവരം
ലലനചായി
അറിയചാൻ അവസരെമചാ ക്ണം



തൃശൂർ
പരാലക്രാടക്
മലപ്പുറും
കേരാഴതികക്രാടക്
വയനരാടക്
േണ്ണൂർ
േരാസർകഗരാെക്

0487-2363003
0491-2505882
0483-2724997
0495-2369300
0493-6203202
0497-2707472
04994-255184

അളവേളുും പ്രാനതിന്ല അപര്യരാപ്തതയും
േത്തിൽ വ്യക്തമരാക്ണും .
നതിർമ്രാണും നടത്തുന്നതക് അുംഗീകൃത
ന്പർമതിറ്റക് പ്രേരാരമരാന്ണന്നക് തകദേേസ്വയും
ഭരണ സ്രാപന ഉകദ്യരാഗസ്ർ പരതികേരാ
ധതിച്ചക് ഉറപ്പു വരുുത്ണും. ന്പർമതിറ്റക് പ്രേരാ
രമല്രാത് നതിർമരാണത്തിന്നതതിന്ര ചട്ടപ്ര
േരാരമുള്ള നടപടതിേൾ സ്വീേരതിക്ണും.
ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണത്തിനകേഷും ഒേയു
പൻസതിക്രായതി അകപക്ഷ സമർ്തിക്ന്ന
അവസരത്തിൽ ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണും പൂർ
ത്തിയരാക്തിയ പ്രേരാരമരാണക് േുംപ്ീഷൻ
പ്രാൻ സമർ്തിച്ചതിട്ടുള്ളന്തന്നുും ന്പർമതിറ്റക്
നൽേതിയ പ്രാനതിൽ നതിന്നുും വ്യതതിചലതിച്ചതി
ട്ടതിന്ല്ന്നുും ഉറപ്പുവരുത്ണും. ന്പർമതിറ്റതിൽ
നതിന്നുും വ്യതതിചലതിച്ചക് പൂർത്തിയരാക്തിയ ചട്ട
ല ും ഘ ന മ തി ല് രാ ത് ന തി ർ മ് രാ ണ ങ്ങ ൾ
കേരാ്ൗണ്തിുംഗക് ഫീസക് ഈടരാക്തി ക്രമവ
തക്ക്രതിക്രാും. ചട്ട ലുംഘനകത്രാന്ടയരാണക്
ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണും പൂർത്തിയരാക്തിയതിട്ടുള്ള
ന്തകേതിൽ അതതിന്ന അനധതികൃത നതിർമ്രാ
ണമരായതി േണക്രാക്തി ചട്ട പ്രേരാരമുള്ള
നടപടതിേൾ സ്വീേരതിക്ണും.
1
(കലഖതിേ മുഖ്യ നഗരരാസൂത്രേയരാണക്
കഫരാണ് : 0471-2723429, 9447021429
ന്വബക്കസറ്റക് :
www.townplanningkerala.gov.in
ഇ-ന്മയതിൽ :
ctpkeralam@gmail.com)
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കവര് സ്റ്റോറി

തീരദേശന്തെ ന്കടെിടനിർമ്ാണം

നിയമതെിന്റെ അകവം പുറവം
സി ർ സ ിൽ ഉൾെപ് പ്രേ ശ�ളിൽ നിർ ചാണ പ്ര ത്ികൾക്ത് നിയമപരമചായ നിയ ണ� ത്
െക ിട നിർ ചാണ അ മതി� നടപടി മ ം മ� ല� േടതിൽ നി ത് വ�ത�സ്തമചാണത് വിട�ളിൽ
നിർ ചാണ െപർമി�ത് അ വ ി� തത് തേ ശ സ�യം രണ ചാപന� െട മചാ ം അധികചാര പരിധിയില

തീ

രപ്രകദേന്ത് മത്്യന്ത്രാഴതിലരാ
ളതിേൾ, മറ്റക് പ്രരാകദേതിേ വതിഭരാഗങ്ങൾ
എന്നതിവരുന്ട ജീവതിതമരാർഗങ്ങൾ നതിലനതിർ
ത്തുേ, തീരനതിരേന്ള സുംരക്ഷതിക്േ, സമുദ്ര
കമഖലയതിന്ല പരാരതിസ്തിതതിേ ഭദ്രത പരതി
പരാലതിക്േ, പ്രകൃതതികക്ഷരാഭങ്ങൾക്ള്ള
സരാധ്യത േണക്തിന്ലടുത്ക് നതിർമ്രാണ
പ്രവർത്നങ്ങൾ േരാസ്ത്രീയവും സുസ്തിരവ
മരാക്േ, പരതിസ്തിതതിക്ും തീരകദേങ്ങ
ളതിന്ല തനതക് ആവരാസ വ്യവസ്യ്ക്കുും ഹരാനതി
േരമരാകുന്ന ഇടന്പടലുേൾ ഒഴതിവരാക്േ
തുടങ്ങതിയ വതിേരാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനതിർ
ത് തി യ രാ ണക് ഇ ന്ത ്യയ തി ൽ ത ീ ര ക ദ േ
പരതിപരാലന നതിയമങ്ങൾ നട്തിൽ വരു
ത്തിയതക്. നതിരവധതി നതിയമ പരതിഷ്ക്കരണ
ങ്ങൾക്ും നടപടതിേൾക്ും കേഷും, കേന്ദ്ര
വനും, പരതിസ്തിതതി മന്തരാലയും 2011 ജന

വരതിയതിൽ പുറത്തിറക്തിയ തീരകദേ നതിയ
ന്തണ കമഖലരാ വതിജ്രാപനമരാണക് ഇന്ത്യ
യതിൽ ഇതക് സുംബന്ധതിച്ചക് നതിലവതിലുള്ള
അടതിസ്രാന നതിയമും.
തീരകദേ നതിയന്തണും ബരാധേമരായ
പ്രകദേങ്ങന്ള പരാരതിസ്തിതതിേവും ഭൂമതിേരാ
സ്ത്രപരവമരായ പ്രകത്യേതേൾക്നസരതിച്ചക്
സതിആർഇസെക് 1, സതിആർഇസെക് 2,
സതിആർഇസെക് 3 , സതിആർഇസെക് 4
എന്നതിങ്ങന്ന നരാലക് കമഖലേളരായതി തതിരതി
ച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഈ പ്രകദേങ്ങളതിൽ നതിർമ്രാണ
പ്രവൃത്തിേൾക്ക് നതിയമപരമരായ നതിയന്ത
ണമുണ്ക്. ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണ അനമതതിക്
ള്ള നടപടതിക്രമവും മറ്റു സ്ലങ്ങളുകടതതിൽ
നതിന്നക് വ്യത്യസ്തമരാണക് . ഇവതിടങ്ങളതിൽ
നതിർമ്രാണ ന്പർമതിറ്റക് അനവദതിക്ന്നതക്
തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങളുന്ട

മരാത്രും അധതിേരാര പരതിധതിയതിലല്. ഈ
സ്ലങ്ങളതിന്ല നതിർമ്രാണ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ കേന്ദ്ര നതിയമത്തിന്ല നതിയന്തണ
ങ്ങൾക്ക് വതികധയമരാണക്.
തീരകദേ പരതിസ്തിതതി സുംരക്ഷണവും
പ്രരാകദേതിേ സമൂഹും കനരതിടുന്ന ബുദ്ധതി
മുട്ടുേളുും േണക്തിന്ലടുത്ക് പ്രകത്യേ
പരതിഗണന നൽകേണ് സ്ലങ്ങളതിൽ
കേരളത്തിന്ല േരായലുേളുും േരായൽത്തുരു
ത്തുേളുും അടങ്ങുന്ന സതി.ആർ. ഇസെക്
പ്രകദേങ്ങൾ ഉൾന്്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്.

നിർമ്ാണ പ്രവൃത്ികൾക്്
നിയന്ത്രണതം

തീരകദേ നതിയമും ബരാധേമരായ പ്രകദ
േങ്ങളതില് ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ അനമതതിക്
ള്ള അകപക്ഷേള് തകദേേസ്വയുംഭരണ
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സ്രാപന അധതിേരാരതിേള് മുകഖന തീരകദേ
പരതിപരാലന അകതരാറതിറ്റതിക്ക് സമര്്തിക്ണും.
പഞ്രായത്ക്/ മുനതിസതി്രാലതിറ്റതി/ കേരാര്്കറ
ഷന് അധതിേരാരതിേള് സരാക്ഷ്യന്്ടുത്തിയ
അകപക്ഷകയരാന്ടരാ്ും ബതില്െതിുംഗക് പ്രാനും
കസറ്റക് പ്രാനും ഹരാജരരാക്ണും. ജതില്രാ
മജതിക്രേറ്റു കൂടതിയരായ ജതില്രാ േളക്ടര് ന്ചയ
ര്മരാനരായ ജതില്രാതല േമ്തിറ്റതിയരാണക്
ഇത്രും അകപക്ഷേളതിൽ തീരുമരാനന്മടു
കക്ണ്തക്. ഈ േമ്തിറ്റതിയതില് പര്രരാഗത
തീരകദേ സമൂഹത്തില്ന്്ട്ട മൂന്നക് പ്രതതി
നതിധതിേള്, പഞ്രായത്ക് ന്െപയൂട്ടതി െയറ
ക്ടര്, വനും അസതിസ്റ്റന്റക് േണ്സര്കവറ്റര്
എന്നതിവർ അുംഗങ്ങളുും ജതില്രാ ടൗണ് പ്രാനര്
ന്മ്ര് ന്സക്രട്ടറതിയമരാണക്. നടപടതി ക്രമ
ത്തിന്റെ പേര്്ക് തകദേേ സ്വയുംഭരണ
സ്രാപനത്തിനും അകപക്ഷേനും ലഭ്യമരാ
ക്ണും.
േടലതിന്റെ കവലതികയറ്റ കരഖയതില് നതിന്നക്
100 മീറ്ററതിനള്ളതിൽ , നതിലവതിലുള്ള തറവതി
സ്തീര്ണ്ത്തിനക് വതികധയമരായതി വീടുേളുന്ട
അറ്റകുറ്റ പണതിേളുും പുനര് നതിര്മ്രാണവും
നടത്രാൻ ഈ ജതില്രാതല േമ്തിറ്റതിയന്ട
അനമതതി കവണും. േടലതിന്റെ കവലതികയറ്റ
കരഖയതില് നതിന്നക് 100 മീറ്ററതിനും 200
മീറ്ററതിനും ഇടയതില്, 100 ച. മീറ്റർ വന്ര തറ
വതിസ്തീര്ണ്മുള്ള വീടുേളുന്ട നതിര്മ്രാണവും
പുനര് നതിര്മ്രാണവും അറ്റകുറ്റ്ണതിേളുും
ഈ േമ്തിറ്റതിയന്ട അനമതതിക്ക് വതികധയമരാ
യതിരതിക്ണും. നതിർമ്രാണ നതികരരാധതിത
കമഖലയന്ട ന്വളതിയതില്, േടലതില് നതിന്നക്
200 മീറ്ററതിനും 500 മീറ്ററതിനും ഇടയതില്, 250
ച.മീറ്റർ വന്രയള്ള വീടുേളുന്ട നതിര്മ്രാണ
ത്തിനും പുനര് നതിര്മ്രാണത്തിനും ഈ
േമ്തിറ്റതിയന്ട അനമതതി ആവേ്യമരാണക്.

സി.ആർ.ഇസഡ് വിഭജനതം
സി.ആർ.ഇസഡ് I

അതീവ പരാരതിസ്തിതതിേ പ്രരാധരാന്യ
മുള്ളതുും തീരകദേ കമഖലയന്ട സ്വരാഭരാ
വതിേത നതിലനതിര്ത്തുന്നതതില് പ്രധരാന പകേക്
വഹതിക്ന്നതുമരായ പ്രകദേങ്ങള് ഇതതിൽ
ഉൾന്്ടുന്നു. േണ്ല്ക്രാടുേള്, പവതിഴപ്പു
റ്റുേളുും അവയള്ന്്ട്ട പരാറക്കൂട്ടങ്ങളുും
അവകയരാടക് അനബന്ധതിച്ച കജവകവവതി
ധ്യവും, മണല്ക്ന്നുേള്, കജവപരമരായതി
സകചതനമരായ കചര്്രപ്പുേള്, കദേീയ
ഉദ്യരാനങ്ങള്, സമുകദ്രരാദ്യരാനങ്ങള്, വന്യമൃ
ഗസുംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്, സുംരക്ഷതിത
വനങ്ങള്, വന്യജീവതി ആവരാസ കേന്ദ്ര
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ങ്ങള്, ഉപ്പുേളങ്ങള്, ആമേളുന്ട കൂന്ടരാരു
ക്ല് സകകേതങ്ങള്,കഹരാഴ്ക് ഷൂ ഞണ്ടുേ
ളുന്ട ആവരാസ സകകേതങ്ങള്, േടല് പരായല്
തതിട്ടേള്, പക്ഷതിേളുന്ട കൂന്ടരാരുക്ല്
സകകേതങ്ങള് എന്നതിവയും പൗരരാ ണതിേ
പ്രരാധരാന്യമുള്ള പ്രകദേങ്ങളുും കപതൃേ
സകകേതങ്ങളുും ഇതതിൽ ഉൾന്്ടുത്തി
വതിജ്രാപനും ന്ചയ്തതിട്ടുണ്ക്. കവലതികയറ്റ,
കവലതിയതിറക് കരഖേള്ക്തിടയതിന്ല പ്രകദേ
ങ്ങളുും സതി.ആര്.ഇസെക് I ന്റെ ഭരാഗമരാണക്.

സി.ആർ.ഇസഡ് II

തീരകരഖ വന്രകയരാ അതതിന വളന്രയ
ടുത്തു വന്രകയരാ വതിേസന പ്രവൃത്തിേൾ
നടത്തിയതിട്ടുള്ള പ്രകദേങ്ങൾ ഇതതിൽ
ഉൾന്്ടുന്നു. മുനതിസതി്ല് പരതിധതിയതില്
വരുന്ന പ്രകദേങ്ങള്, അകപ്രരാച്ചക് പരാതേള്,
മലതിനജല നതിര്ഗമന സുംവതിധരാനങ്ങള്,
ജലവതിതരണും, ഓടേള് തുടങ്ങതിയ
അടതിസ്രാന സൗേര്യങ്ങൾ നതിലവതിലുള്ള
നഗര സ്വഭരാവമുള്ള വതിേസതിത പ്രകദേങ്ങളുും
ഇതതിന്റെ ഭരാഗമരാണക്.

സി.ആർ.ഇസഡ് III

സതി.ആര്.ഇസെക് I ലുും സതി.ആര്.
ഇസെക് II ലുും ന്പടരാത്, തരാരതകമ്യന
സ്വച്ഛമരായ ഉള്പ്രകദേങ്ങളുും തീരപ്രകദേ
കമഖലേളതിന്ല സ്ലങ്ങളുും േരാര്യമരായ
വതിേസന പ്രവര്ത്നങ്ങന്ളരാന്നുും നടന്നതി
ട്ടതില്രാത് പ്രകദേങ്ങളുും ഇതതിൽ ഉൾന്്ടുും.


തധീരേ ശ നിയ ണം ചാധകമചായ
പ്രേ ശ�െള പചാരി ിതിക ം
മിശചാ പര മചായ
പ്രേത�കതകൾക് സരി�ത്
സി ർ സ ത് 1 സി ർ സ
ത് 2 സി ർ സ ത് 3
സി ർ സ ത് 4 എ ി�െന
നചാലത് േമഖലകളചായി തിരി�ി ത്
പ്രേ ശ�ളിൽ നിർ ചാണ
പ്ര ത്ികൾക്ത് നിയമപരമചായ
നിയ ണ� ത്



സി.ആർ.ഇസഡ് IV

കവലതിയതിറക് കരഖയതില് നതിന്നക് േടലതി
കലക്ക് പന്തണ്ക് കനരാട്ടതിക്ല് കമല് ദൂരും
വന്രയള്ള ജല പ്രകദേും,സമുദ്ര ജലരാേയ
മുഖും മുതല്, കവലതികയറ്റ-കവലതിയതിറക്
സ്വരാധീനും അനഭവന്്ടുന്ന മറ്റക് ജലപ്രകദ
േങ്ങൾ എന്നതിവയരാണക് ഇതതിൽ ഉൾന്്ടു
ന്നതക്.

അനുവ്നീയോയ നിർമ്ാണങ്ങൾ

സതി.ആര്.ഇസെക് കമഖലയതിൽ അന
വദനീയമരായ പ്രവര്ത്നങ്ങളുും നതിയന്തണ
മരാനദണ്ഡങ്ങളുും സർക്രാർ വതിജ്രാപനും
ന്ചയ്തതിട്ടുണ്ക്.

സി.ആർ.ഇസഡ് I

ആണകവരാര്ജ പദ്ധതതിേളുമരായതി ബന്ധ
ന്്ട്ട പ്രവൃത്തിേൾ, കവലതികയറ്റ, കവലതി
യതിറക്ങ്ങന്ള ബരാധതിക്രാന്ത േടലതിന്നയും
ഹരാര്ബറതിന്നയും ബന്ധതി്തിക്ന്ന നതിര്മ്രാ
ണങ്ങള് എന്നതിവയും കപപക് കലനേൾ,
ആേയവതിനതിമയ കലനേൾ, േരാലരാവസ്രാ
നതിരീക്ഷണ റെരാര് എന്നതിവ സ്രാപതിക്
ന്നതുും ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് അത്യ
ന്തരാകപക്ഷതിതമരായ സൗേര്യങ്ങള് ഒരുക്
ന്നതുന്മരാഴതിന്േ പുതതിയ നതിര്മ്രാണ പ്രവൃ
ത്തിേൾ ഈ കമഖലയതിൽ അനവദനീയ
മല്.
കവലതികയറ്റ കവലതിയതിറക് കരഖേള്ക്തി
ടയതില് പ്രകത്യേ പരാരതിസ്തിതതിേ പ്രരാധരാ
ന്യമതില്രാത്തുും പരതിസ്തിതതി ദുര്ബലമല്രാ
ത്തുമരായ പ്രകദേങ്ങളതില് ആവേ്യമരായ
സുരക്ഷരാമരാര്ഗ്ഗങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി നതിയമ
പരമരായതി നതിഷ്കർഷതിച്ച പ്രവൃത്തിേൾക്ക്
അനമതതി നൽേരാും. ഈ പ്രകദേങ്ങളതിൽ
പര്രരാഗതമരായതി അധതിവസതിച്ചുവരുന്ന
ജനങ്ങളുന്ട ആവേ്യത്തിനരായതി ബന്ധന്്
ട്ട സതി.ഇസെക് . എും.എയന്ട അനമതതി
കയരാന്ട ചതിേതിത്രാലയങ്ങള്, പരാഠേരാല
േള്, ന്പരാതുമഴമറേള്, േൗചരാലയങ്ങള്,
പരാലങ്ങള്, പരാതേള്, ന്ജട്ടതിേള്, ശുദ്ധജ
ലവതിതരണ സുംവതിധരാനങ്ങള്, അഴുക്ചരാ
ലുേള് മുതലരായവ നതിർമതിക്രാും. അപരായ
കമഖലയതിലുള്ന്്ട്ട പ്രകദേങ്ങളതില്
ഇത്രും വതിേസന പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക്
അനമതതി നല്കുക്രാള് അനതിവരാര്യമരായ
സുരക്ഷരാ സുംവതിധരാനങ്ങള് ഉറപ്പു വരുത്തി
യതിരതിക്ണും.

സി.ആർ.ഇസഡ് II

ഈ ക മ ഖ ല യ തി ൽ ന തി ല വ തി ന് ല
പരാതയതില് നതിന്നക് േരയന്ട ഭരാഗകത്രാ
അുംഗീേ്യത നതിര്മ്തിതതിേളതില് നതിന്നക്
േരയന്ട ഭരാഗകത്രാ മരാത്രകമ ന്േട്ടതിട
നതിർമ്രാണും അനവദതിക്േയള്ളു.
നതിലവതിലുള്ളകതരാ നതിര്ദേതിഷ്ടമരായകതരാ
ആയ പരാതേളതില് നതിന്നുും നതിലവതിലുള്ള
അുംഗീകൃത നതിര്മ്തിതതിേളതില് നതിന്നുും
േരയന്ട ഭരാഗകത്ക്ക് ന്േട്ടതിട നതിര്മ്രാണ
ത്തിനക് അനമതതി നല്കുക്രാള്, നതിലവതി
ലുള്ള പ്രരാകദേതിേ, നഗര, കദേീയ പദ്ധതതി
നതിയന്തണത്തിനക് അനസൃതമരായതിരതി
ക്ണും. തറ വതിസ്തൃതതി അനപരാത മരാനദ
ണ്ഡങ്ങള് പരാലതിച്ചുും നതിലവതിലുള്ള ഉപകയരാ
ഗത്തിൽ മരാറ്റും വരുത്രാന്തയും പുനർനതിർ
മ്രാണും അനവദനീയമരാണക്. നതിലവതിലുള്ള
പരാതയന്ട േടല് ഭരാഗത്ക് പുതതിയ പരാത
േളുന്ണ്കേതില് അവയന്ട േരഭരാഗത്തുും
നതിര്മ്രാണരാനമതതി നല്കുന്നതല്.
നതിര്ലവണീേരണ പ്രാന്റുേൾ, അവയ്ക്കു
ള്ള അനബന്ധ സൗേര്യങ്ങൾ, പരാര്
കര്യതര ഊര്ജ്ജ ക്രാതസ്സുേളതില് നതിന്നക്
ഊര്ജ്ജും ഉതക് പ രാദതി്തിക്ന്നതതിനള്ള
സുംവതിധരാനങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങളതില് ഭക്ഷ്യ
എണ്, രരാസവളങ്ങള്, ധരാന്യങ്ങള്
തുടങ്ങതിയ അപരായേരമല്രാത് ചരക്േൾ
സൂക്ഷതിക്ുന്നതതിനള്ള സൗേര്യങ്ങൾ തുട
ങ്ങതിയവ ഈ കമഖലയതിൽ അനവദനീയ

മരാണക്.

സി.ആർ.ഇസഡ് III

കവലതികയറ്റ കരഖയതില് നതിന്നക് േരഭരാഗ
കത്ക്ക് ഇരുന്നൂറു മീറ്റര് വന്രയള്ള
പ്രകദേവും കവലതികയറ്റ-കവലതിയതിറക്
സ്വരാധീന ജലരാേയത്തിന്റെ നൂറു മീറ്റര് ദൂരും
വരുന്ന പ്രകദേവും വതിേസന നതിഷതിദ്ധ
കമഖല (എന്.െതി.ഇസെക്) യരായതി
േണക്രാക്ണും. എന്നരാൽ സർക്രാർ


േവലിേയ� േവലിയിറക്
േരഖകൾക്ിടയിൽ പ്രേത�ക
പചാരി ിതിക
പ്രചാധചാന�മി ചാത് ം പരി ിതി
ർ ലമ ചാത് മചായ
പ്രേ ശ�ളിൽ വശ�മചായ
ര ചാമചാർ �ൾ ഉറ വ ത്ി
നിയമപരമചായി നി ർഷി�
പ്ര ത്ികൾക്ത് അ മതി
നൽകചാം



വതിജ്രാപനും ന്ചയ്ത തുറമുഖ പരതിധതിയതില്
വരുന്ന പ്രകദേത്തിനക് വതിേസന നതിഷതിദ്ധ
കമഖല (എന്.െതി.ഇസെക്) ബരാധേമല്.
അുംഗീകൃത നതിര്മ്തിതതിേളുന്ട നതിലവതി
ലുള്ള തറവതിസ്തൃതതി സൂചതിേ, സ്തുംഭപരാദും,
സരാന്ദ്രത എന്നതിവയ്കക് മരാറ്റമതില്രാന്ത അവയന്ട
അറ്റകുറ്റ്ണതിേളുും പുനര്നതിര്മ്രാണവും
വതിജ്രാപനത്തില് അനമതതി നല്േതിയ
മറ്റക് പ്രവര്ത്നങ്ങളുും ഇത്രും പ്രവര്ത്
നങ്ങള്ക്ക് സൗേര്യങ്ങൾ ഒരുക്ന്നതുമ
ല്രാന്ത മന്റ്റരാരു നതിര്മ്രാണ പ്രവര്ത്നവും
ഈ നതിഷതിദ്ധ കമഖലയതിൽ അനവദനീയ
മല്. മത്്യന്ത്രാഴതിലരാളതിേൾ അടക്മുള്ള
പരാര്ര്യ തീരകദേ സമൂഹത്തിനക്
കവലതികയറ്റ കരഖയതില് നതിന്നക് നൂറു മുതല്
ഇരുനൂറൂ മീറ്ററുേള്ക്ള്ളതില് അവരുന്ട
തരാമസത്തിനരായതി പുതതിയ നതിര്മ്രാണകമരാ
പുനര്നതിര്മ്തിതതികയരാ അനവദതിക്രാും.
ആപല്രക്ഷരാ മുൻേരുതലുേൾ, ശുചതിത്വ
പരതിപരാലന സുംവതിധരാനങ്ങൾ എന്നതിവ
ഉള്ന്ക്രാള്ളതിച്ചക് വതിേദമരായ പദ്ധതതി തയ്രാ
റരാക്തി പരതിസ്തിതതി വനും മന്തരാലയത്തി
ന്റെ അനമതതി കനടതിയതതിന കേഷും മരാത്രകമ
ഇത്രും നതിർമരാണങ്ങൾ അനവദനീയമരാ
കുന്നുള്ളൂ.
തകദേേ മലതിനീേരണ നതിയന്തണ
കബരാര്െതിന്റെകയരാ സമതിതതിയന്ടകയരാ
മുന്കൂര് അനമതതികയരാടു കൂടതി ഗരാര്ഹതിേ
മലതിനജല സുംസ്രണത്തിനും പുറന്തള്ള
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ജൂലല 2019
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പരാഠേരാലേള്, ചതിേതിത്രാലയ
ങ്ങള് എന്നതിവ സതിആർഇസെക്
പ്രകദേത്തുു തന്ന്ന നതിർമതി
ക്രാൻ സതിഇസെക്എുംഎക്ക്
അനമതതി നല്േരാും.
ന്പരാതുമഴമറേള്, ന്പരാതു
േ ൗ ച രാ ല യ ങ്ങ ള് , ജ ല
വതിതരണും, അഴുക്ചരാലുേള്,
പരാതേള്, പരാലങ്ങള് എന്നതി
വയന്ട നതിര്മ്രാണത്തിനും
നതിബന്ധനേൾക്ക് വതികധയ
മരായതി നതിലവതിലുള്ള അുംഗീകൃത
ന്േട്ടതിടങ്ങളുന്ട പുനർനതിർമ്രാ
ണത്തിനും നവീേരണത്തിനും
അനമതതിയരാവരാും.

സി ആർഇസഡ് IV

ലതിനമരായതി നതിര്മ്തിക്ന്ന യൂണതിറ്റുേള്,
അനബന്ധ നതിര്മ്തിതതിേള് എന്നതിവ ഈ
കമഖലയതിൽ അനവദതിക്രാും. തകദേേ മത്്യ
ന്ത്രാഴതിലരാളതി സമൂഹത്തിനരാവേ്യമരായ
സൗേര്യങ്ങളരായ മീനണക്ല് േളങ്ങള്,
കലല കേന്ദ്രങ്ങള്, വല നന്നരാക്ല്
േളങ്ങള്, വഞ്തി നതിര്മ്രാണ േളങ്ങള്,
ഐസക് പ്രാന്റുേള്, ഐസക് ന്പരാടതിക്ല്
യൂണതിറ്റുേള്, മത്്യ സുംസ്രണ സൗേര്യ
ങ്ങള് മുതലരായവയും അനവദനീയമരാണക്.
പ്രകദേവരാസതിേളുന്ട ആവേ്യത്തിനള്ള
ശുശ്രൂഷരാ കേന്ദ്രങ്ങള്, പരാഠേരാലേള്,
ന്പരാതുമഴമറേള്, ന്പരാതു േൗചരാലയങ്ങള്,
പരാലങ്ങള്, പരാതേള്, ജലവതിതരണ
സൗേര്യങ്ങള്, അഴുക് ചരാലുേള്, ശ്മേരാ
നങ്ങള്, ന്സമതികത്രതിേള്, കവദയുതതി
ഉപകേന്ദ്രങ്ങള് എന്നതിവ ഈ വതിേസന
നതിഷതിദ്ധ കമഖലയതിൽ നതിര്മ്തിക്രാും.
സർക്രാർ വതിജ്രാപനും ന്ചയ്ത മരാര്ഗ്ഗ
നതിര്കദേേങ്ങള്ക്ും വ്യവസ്േള്ക്ും
വതികധയമരായതി കവലതികയറ്റ കരഖയതിൽ നതിന്നക്
200 മീറ്ററതിനും 500 മീറ്ററതിനും ഇടയതിലുള്ള
പ്രകദേങ്ങളതിൽ വതികനരാദ സഞ്രാരതിേള്,
സന്ദര്േേര് എന്നതിവരുന്ട സൗേര്യരാര്തും
കഹരാട്ടലുേളുും േടല്ത്ീര റതികസരാര്ട്ടുേളുും
നതിര്മ്തിക്രാും. വ്യവസ്േൾക്ക് വതികധയ
മരായതി മത്്യബന്ധന ഗ്രരാമങ്ങളുന്ടയും സകകേ
തങ്ങളുന്ടയും പരതിധതിക്ള്ളതിന്ല പര്
രരാഗത വരാസസ്ലങ്ങളുന്ട നതിര്മ്രാണവും
പുനര്നതിര്മ്രാണവും അനവദതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.
കൃഷതി, പുഷ്പഫല സസ്യപരതിപരാലനും,
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ഉദ്യരാനങ്ങള്, കമച്ചതില് പ്രകദേങ്ങള്,
പരാര്ക്േള്, േളതിസ്ലങ്ങള്, വനവല്ക്
രണും, അപൂര്വ്വ ധരാതുക്ളുന്ട ഖനനും,
േടല്ന്വള്ളത്തില് നതിന്നുും ഉപ്പുണ്രാക്ല്,
പരാര്കര്യതര ഊര്ജ്ജ ക്രാതസ്സുേളതില്
നതിന്നക് ഊര്ജും ഉതക്പരാദതി്തിക്ന്നതതിനള്ള
സൗേര്യങ്ങള് തുടങ്ങതി വതിജ്രാപനത്തിൽ
പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള മറ്റക് പ്രവൃത്തിേളുും ഈ
കമഖലയതിൽ അനവദതിക്രാും.
ഭൂരതിഭരാഗും പ്രകദേങ്ങളുും സതിആര്ഇസ
െതില് ഉള്ന്്ടുന്ന പഞ്രായത്തുേളതിൽ
മറ്റതിടങ്ങളതില് സൗേര്യമതില്രാന്ത വന്നരാൽ


േകരളത്ിെല � വൻ കചായൽ
�ക ം സി ർ സ ത്
വി ചാപനത്ിനത് വിേധയമചാണത്
േവലിേയ� േരഖയിൽ നി ത്
കര െട ചാ േത്ക്ത്
അൻപതത് മധീ�ർ വധീതി
കചായൽ �കൾ സി ർ
സ ത് പ്രേ ശമചായി
കണക്ചാ�ം



പ്രരാകദേതിേ ജനസമൂഹും
നടത്തി വരുന്ന പരാര്ര്യ
മത്്യബന്ധനും, അതതികനരാട
നബന്ധതിച്ച പ്രവര്ത്നങ്ങള്
എന്നതിവയ്കക് ഇവതിന്ട നതിയന്തണമതില്.
ഇവന്യരാ ഴതിന്േ േടലതിനും കവലതികയറ്റ കവലതിയതിറക് സ്വരാധീനമുള്ള സ്ലങ്ങ
ൾക്ും ജലരാേയങ്ങൾക്ും കദരാഷേരമരാവന്ന
നതിർമ്രാണങ്ങൾക്ക് സതി.ആര്.ഇസെക്
നരാലതിൽ നതിയന്തണും ഏർന്്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്.
ഇവതിടങ്ങളതിൽ സുംസ്രതിച്ചതിട്ടതില്രാത്
മലതിനജലും, മറ്റക് അഴുക്േള്, ബരാലസ്റ്റക്
ജലും, േ്ലുേള് േഴുേതിയ അവേതിഷ്ടങ്ങള്
എന്നതിവ പുറന്തള്ളുേകയരാ ചരാരും, ജല
സുംസ്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളരാല് ഉണ്രാകുന്ന
ഖരമരാലതിന്യങ്ങൾ എന്നതിവ കൂനകൂട്ടതിയതിടു
േകയരാ ന്ചയ്രുതക്. എണ്-വരാതേ പര്യകവ
ഷണും, കുഴതിന്ച്ചടുക്ല്, ഖനനും, േ്ലക്
-കബരാട്ടക് േരാലേള് എന്നതിവ മുഖരാന്തരും
ഉണ്രാകുന്ന മലതിനീേരണും ഈ കമഖലയതിൽ
അനവദനീയമല്.
പരാര്ര്യ മത്്യന്ത്രാഴതിലരാളതിേൾ,
മറ്റക് തീരകദേ സമൂഹങ്ങൾ എന്നതിവരുമരായതി
ചർച്ച ന്ചയ്തക് മലതിന ജലസുംസ്കരണത്തിനക്
സമഗ്ര പദ്ധതതി തയ്രാറരാക്തി ഈ കമഖലേ
ളതിൽ നട്രാക്രാവന്നതരാന്ണന്നക് വതിജ്രാ
പനും നതിർകദേേതിക്ന്നു.

ലകരളത്ിട്ല സി.ആർ.ഇസഡ്

കേരളത്തിന്ല മുഴുവന് േരായല് തുരു
ത്തുേളുും സതി.ആര്.ഇസെക് വതിജ്രാപന
ത്തിനക് വതികധയമരാണക്. കവലതികയറ്റ
കരഖയതില് നതിന്നക് േരയന്ട ഭരാഗകത്ക്ക്
അന്പതക് മീറ്റര് വീതതിയള്ള േരായല് തുരു

ത്തുേള് സതി.ആര്.ഇസെക് പ്രകദേമരായതി
േണക്രാക്ും.
ഇത്രും കവലതികയറ്റ കരഖയതില് നതിന്നക്
അന്പതക് മീറ്ററതിനള്ളതിൽ േരായല് തുരുത്തു
േളതിന്ല വരാസ സ്ലങ്ങളതില് അറ്റകുറ്റ്
ണതിേളുും പുനര്നതിര്മ്രാണവും അനവദതി
ക്രാും. എന്നരാൽ പുതതിയ നതിര്മ്രാണ പ്രവൃ
ത്തിേള് പരാടതില്. കവലതികയറ്റ കരഖയതില്
നതിന്നക് അന്പതക് മീറ്ററതിനക് ന്വളതിയതിൽ
േരയന്ട ഭരാഗത്തുള്ള േരായല് തുരുത്തുേളതില്
ഗ്രരാമപഞ്രായത്തിന്റെ അനമതതികയരാന്ട
പ്രരാകദേതിേ സമൂഹത്തിനരായതി വരാസസ്ലും
നതിര്മ്തിക്രാും.
കവലതികയറ്റ കരഖയതില് നതിന്നക് േരയന്ട
ഭരാഗകത്ക്ക് അന്പതക് മീറ്റര് വീതതിയള്ള
േരായല് തുരുത്തുേളതിൽ മത്്യബന്ധനന്ജ
ട്ടതിേള്, മീനണക്ല് േളങ്ങള്, വല നന്നരാ
ക്ല് കേന്ദ്രങ്ങള്, പര്രരാഗതരീതതിയതിലുള്ള
മത്്യസുംസ്രണും, കബരാട്ടക് നതിര്മ്രാണ
േരാലേള്, ഐസക് പ്രാന്റക്, കബരാട്ടതിന്റെ
അറ്റകുറ്റ്ണതിേള് തുടങ്ങതിയ േടകലരാര
സൗേര്യങ്ങള് ഏർന്്ടുത്തുന്നതതിനള്ള
പ്രവൃത്തിേളുും അനവദതിക്രാും.
വനും പരതിസ്തിതതി മന്തരാലയത്തിന്റെ
മുന്കൂര് അനമതതികയരാന്ട സതി.ആര്.ഇസെക്
II, സതി.ആര്.ഇസെക് III കമഖലേളതില്
ടൂറതിസ്റ്റുേൾക്ും സന്ദര്േേർക്ും തരാല്ക്രാ
ലതിേ തരാമസത്തിനള്ള ബീച്ചക് റതികസരാര്ട്ടു
േളുും കഹരാട്ടലുേളുും നതിർമ്തിക്രാും. ഈ
നതിർമ്രാണങ്ങൾ സർക്രാർ വതിജ്രാപനും
ന്ചയ്ത േർേന നതിബന്ധനേൾക്ക് വതികധയ
മരായതിരതിക്ണും. സമുകദ്രരാദ്യരാനങ്ങൾ, േണ്ൽ
ക്രാടുേൾ, പവതിഴപ്പുറ്റുേൾ, മീനേളുന്ട മുട്ട
യതിടൽ സകകേതങ്ങൾ എന്നതിവയൾന്്ട്ട
പരതിസ്തിതതി ദുർബല പ്രകദേങ്ങളതിൽ ഇതുും
അനവദനീയമല്.
ര രാ ജ ്യത് തി ന് റെ പ രാ ര തി സ് തി ത തി േ
സുസ്തിതതിയും തീരകദേ സമൂഹങ്ങളുന്ട
പര്രരാഗത ജീവകനരാപരാധതിേളുന്ട സുംര
ക്ഷണവും ലക്ഷ്യമതിടുന്ന ഈ നതിയമങ്ങൾ
സുഗമമരായതി നട്രാക്ന്നതതിൽ ജനങ്ങളുന്ട
സഹേരണവും പകേരാളതിത്വും പ്രധരാന
മരാണക്. അതക് ഉറ്രാക്ന്നതതിൽ തകദേേ
സ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങൾക്ക് പ്രധരാന
പങ്കുവഹതിക്രാനരാവും.
1
(വതിവരങ്ങള്ക്ക് േട്രാടക് :
കേരള തീരകദേ മരാകനജക് ന്മറെക്
അകതരാറതിറ്റതി, തതിരുവനന്തപുരും.)

അഗ്ി സുരക്ഷ

മാനേണ്ഡങ്ങൾ പാലികാം
പതതിനഞ്ക് മീറ്ററതിൽ കൂടുതൽ ഉയരകമരാ 1000 ച.മീറ്ററതിലധതിേും അടതിസ്രാന
വതിസ്തീർണ്കമരാ ഉള്ള, പരാർ്തിടങ്ങൾ, കലരാെക്ജുേൾ, വതിദ്യരാഭ്യരാസ സ്രാപനങ്ങൾ,
ആശുപത്രതിേൾ, ഓഫീസുേൾ, വ്യരാപരാര, വരാണതിജ്യ സ്രാപനങ്ങൾ, സുംഭരണ
സ്ലങ്ങൾ, കഗരാൌണുേൾ മുതലരായ എല്രാ ന്േട്ടതിടങ്ങൾക്ും ഫയർകഫരാഴ്ക്
െയരാക്ടകററ്റതിൽ നതികന്നരാ ചുമതലയള്ള ഉകദ്യരാഗസ്നതിൽ നതികന്നരാ അനമതതി വരാങ്ങതി
യതിരതിക്ണും. ന്േട്ടതിടത്തിന്റെ ഉയരും 15 മീറ്ററതിൽ കുറകവരാ വതിസ്തീർണ്ും 300 ച.മതിറ്റ
റതിനും 1000 ച. മീറ്ററതിനും ഇടയതികലരാ ആന്ണകേതിൽ, നതിശ്തിത മരാതൃേയതിൽ അകപ
ക്ഷേന്റെയും കലസൻസതിയന്ടയും സരാക്ഷ്യപത്രും ഹരാജരരാക്തിയരാൽ മതതിയരാകുും.
സകമ്ളന ഹരാളുേൾ, അപരായ സരാധ്യതയള്ള വ്യവസരായ ന്േട്ടതിടങ്ങൾ എന്നതിവയ്കക്
അഗ്തി സുരക്ഷരാ െയറക്ടകററ്റതിൽ നതികന്നരാ ചുമതലയള്ള ഉകദ്യരാഗസ്നരാൽ നതികന്നരാ
അനമതതി വരാങ്ങണും. സതിനതിമരാ തീയറ്ററുേളുന്ട േരാര്യത്തിൽ, 1958ന്ല കേരള സതിനതിമരാ
റഗുകലഷൻ ആക്ും 1988ന്ല ചട്ടങ്ങളുും നതിഷ്കർഷതിക്ന്ന അഗ്തി സുരക്ഷരാ നതിബന്ധ
നേൾ പരാലതിക്ണും.
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ജന�ൾക്ത് പഞ്ചായത്ിൽ നി ം സമയ
ിതമചായി േസവന�ൾ ല ിക്ണം യ കളിൽ
കചാലതചാമസമി ചാെത തധീർ ക ിക്ണം ജന�േളചാ� െപ മചാ�ം സ ചാർ പരമചാകണം
േസവന പ്ര ചാനത്ിൽ ല�ത തചാര�ത എ ധീ തത��ൾ അ വർത്ിക്ണം

ത

കദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപന ഓഫീ
സുേൾ ജനസൗഹൃദമരാക്േ എന്ന
സുംസ്രാന സര്ക്രാർ നയത്തിന്റെ
ഭരാഗമരായതി കേരളത്തിന്ല ഗ്രരാമപഞ്രായത്തു
േന്ള ഐഎസക്ഒ നതിലവരാരത്തിൽ എത്തി
ക്ന്നതതിനള്ള പരതിശ്രമും പഞ്രായത്ക്
െയറക്ടകററ്റതിന്റെയും േതിലയന്ടയും കനതൃ
ത ്വത് തി ല് ന ട ന്നു വ ര തി േ യ രാ ണക് .
നരാളതിതുവന്ര 500-ല്്രും പഞ്രായത്തുേള്
ഐഎസക്ഒ 9001:2015 സര്ട്ടതിഫതിക്റ്റക്
േരസ്മരാക്തി. മറ്റു പഞ്രായത്തുേളുും ഇകത
പരാതയതിലരാണക്. എങ്ങന്നന്യകേതിലുും ഒരു
സര്ട്ടതിഫതിക്റ്റക് തരന്്ടുത്തിന്യടുക്േന്യ
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ന്ന സമീപനും ഒഴതിവരാക്തി, ജനസുംതൃപ്തതി
ഉറപ്പുവരുത്തുേയരാവണും ഇതതിന്റെ ലക്ഷ്യും.

സർടെിഫിക്്് മുഖമുദ്ര ോത്തം

ഐഎസക്ഒ സര്ട്ടതിഫതിക്റ്റക് കസവന
പ്രദരാന സുംവതിധരാനത്തിന്റെ ഗുണകമന്മയ്ക്കുള്ള
ഒരു മുഖമുദ്ര മരാത്രമരാണക്. അതതികലക്ക് നട്തി
ലരാക്ന്ന സമ്പൂര്ണ് ഗുണനതിലവരാര
മരാകനജക് ന്മറെക് (ടതിേയുഎും) പ്രവര്ത്ന
ങ്ങളുന്ട ഭരാഗമരായള്ള പശ്രാത്ല വതിേ
സനും, മനഷ്യകേഷതി വതിേസനും, പ്രവ
ര്ത്കനരാന്മുഖരാന്തരീക്ഷും എന്നതിവ കസവന
പ്രദരാനത്തിന്റെ േരാര്യക്ഷമതയ്കക് കവണ്തിയ

ള്ളതുമരാണക്. ഇതതിന്റെ ആത്യന്തതിേ ലക്ഷ്യും
ന്പതുജന സുംതൃപ്തതിയരാണക്. കസവന പ്രദരാന
സുംവതിധരാനത്തിന്ന്റ ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവ
രുത്തുന്നതതിലൂന്ട ജനസുംതൃപ്തതി ഉണ്രാകുന്ന
തരത്തില് കസവനും നല്േരാും എന്നതരാണക്
അ ന മ രാ ന ും . എ ന്ന രാ ല് ന് മ ച്ച ന് ് ട്ട
സുംവതിധരാനും ഏര്ന്്ടുത്തുേ എന്നതതില്
മരാത്രമരാണക് പലക്രാഴുും പഞ്രായത്തുേള്
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീേരതിക്േ. ന്മച്ചന്്ട്ട സുംവതി
ധരാനകത്രാന്ടരാ്ും നല്കുന്ന കസവനത്തി
ലുും ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തിയരാല് മരാത്രകമ
ടതിേയുഎും ന്റെ ആത്യന്തതിേ ലക്ഷ്യും കേവ
രതിക്േയള്ളൂ. അതതിനരാല് സുംവതിധരാനങ്ങ

ളുന്ട േരാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നകതരാന്ടരാ
്ും ഫലപ്രരാപ്തതിയും വതിലയതിരുത്ന്്ടണും.

എന്ാണ് ജനസൗഹൃ് സേീപനതം

പഞ്രായത്ക് ജനസൗഹൃദമരാന്ണന്നക്
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതക് നതിരവധതി ഘടേങ്ങൾ
വതിലയതിരുത്തിയരാേണും. ജനങ്ങള്ക്ക്
പഞ്രായത്തില് നതിന്നുും സമയബന്ധതിത
മരായതി കസവനങ്ങള് ലഭതിക്ണും. ഫയലു
േളതിൽ േരാലതരാമസമതില്രാന്ത തീര്പ്പു
േല്തിക്ണും. ജനങ്ങകളരാടുള്ള ന്പരുമരാറ്റും
സൗഹരാർദേപരമരാേണും. കസവന പ്രദരാന
ത്തില് തുല്യത, സുതരാര്യത എന്നീ തത്വ
ങ്ങള് അനവര്ത്തിക്ണും.
ജനങ്ങൾക്ക് കസവന ഗുണനതിലവരാരും
വതിലയതിരുത്രാൻ അവസരമുണ്രാേണും.
അതതിനള്ള സുംവതിധരാനും േരാര്യക്ഷമമരാ
േണും. വീഴ്ചേൾ േണ്രാൽ പരതിഹരാര നടപ
ടതിേള് സ്വീേരതിക്ണും. ജീവനക്രാരുന്ട
േരാര്യക്ഷമത വതിലയതിരുത്ലതിനക് വതികധയ
മരാക്ണും. ഇത്രയും പ്രസക്തമരായ ഘടേ
ങ്ങൾ പൂർത്ീേരതിക്ന്ന പഞ്രായത്തിന്ന
ജനസൗഹൃദ പഞ്രായത്ക് എന്നു വതിളതിക്രാും.
ഭൗതതിേ സരാഹചര്യങ്ങള് ന്മച്ചന്്ടുത്തുന്ന
തതിനപരതിയരായതി ജനസുംതൃപ്തതി ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്ന തരത്തില് കസവനും നല്കുവരാന്
പ്രകത്യേും ശ്രദ്ധതിക്ണും. വൃത്തിയും
ന്വടതിപ്പുും സൗന്ദര്യവും ഉള്ള ഓഫീസക്
സുംവതിധരാനും പഞ്രായത്തികലക്ക് വരുന്ന
ജനങ്ങള്ക്ക് മനസ്സതിനക് കുളതിര്മകയകുും.
തതിരതിന്േ കപരാകുക്രാഴുും അകത കുളതിര്മയും
സുംതൃപ്തതിയും നതിലനതില്ക്ണന്മകേതില് േരാര്യ
ക്ഷമമരായ കസവനവും ഊഷ്മളമരായ ന്പരു
മരാറ്റവും അനതിവരാര്യമരാണക്.

സമ്പൂർണ്ണ ഗുണനിലവാര
ോലനജ്ട്േന്്

ജനങ്ങളതിൽ നതിന്നു മരാത്രമല്, കസവന
ദരാതരാക്ളതില് നതിന്നുും ആവലരാതതിേള്
ഉണ്രാേരാും. കസവന ഗുണനതിലവരാരും ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതതിനക് പ്രതതിബന്ധമരായതി അസൗ
േര്യങ്ങൾ, വതിഭവദൗര്ലഭ്യും തുടങ്ങതിയ
നതിരവധതി പരതിമതിതതിേൾ ചൂണ്തിക്രാണതി
ക്രാൻ േഴതികഞ്ഞക്ും. നതിലവതിലുള്ള സുംവതി
ധരാനത്തില് നതിന്നുന്േരാണ്ടുും ലഭ്യമരായ
വതിഭവും വതിനതികയരാഗതിച്ചുന്േരാണ്ടുും േരാര്യക്ഷ
മമരായ പ്രവര്ത്നും എന്നതരാണക് സമ്പൂർണ്
ഗുണനതിലവരാര മരാകനന്മെറെതിന്റെ (ടതിേയുഎും)
സമീപനും. പഞ്രായത്തിന്ന േരാര്യക്ഷമ
മരാക്രാനരായതി, േരാര്യക്ഷമതയള്ള മനഷ്യ

വതിഭവകേഷതി, ന്മച്ചന്്ട്ട പശ്രാത്ല
സൗേര്യും, പ്രവര്ത്കനരാന്മുഖരാ ന്തരീക്ഷും
എന്നീ മൂന്നക് േരാര്യങ്ങള്ക്രാണക് സമ്പൂർണ്
ഗുണനതിലവരാര മരാകനജക് ന്മറെക് ഊന്നല്
നല്കുന്നതക്.

കാരയക്ഷേതയതം
ലസവനേലനാഭാവവതം അനിവാരയതം
േരാര്യക്ഷമമരായ കസവനവും ഊഷ്മള


തിക സചാ ചര��ൾ
െമ�െപ്�� തി പരിയചായി
ജനസം ി ഉറ വ �
തരത്ിൽ േസവനം നൽകുവചാൻ
പ്രേത�കം ദ്ിക്ണം
ത്ി ംെവടി ം സ ര� ം
ഉ
ധീസത് സംവിധചാനം
പഞ്ചായത്ിേലക്ത് വ
ജന�ൾക്ത് മന ിനത്
കുളിർമേയകും



മരായ ന്പരുമരാറ്റവും പ്രദരാനും ന്ചയ്ണന്മ
കേതില് അതതിനതക് അറതിവും േഴതിവും
മകനരാഭരാവവും കസവനദരാതരാക്ള്ക്ക്
ഉണ്രാകയ തീരൂ. അറതിവും േഴതിവും േരാര്യ
പ്രരാപ്തതിയ്ക്കുും കസവനമകനരാഭരാവും പ്രേടന
മതിേവതിനും സഹരായതിക്ും. അറതിവും േഴതിവും
കസവനമകനരാഭരാവവും വളര്ത്തിന്യടു
ത്രാല് മരാത്രകമ േരാര്യകേഷതിയള്ള മനഷ്യ
വതിഭവമരായതി ജീവനക്രാന്ര മരാറ്റതിന്യടുക്
വരാന് സരാധതിക്കൂ. അതതിനക് തുടര്ച്ചയരായ
േരാര്യകേഷതി വതിേസനും ഉറപ്പു വരുത്ണും.
ജനപ്രതതിനതിധതിേള്ക്ും ജീവനക്രാര്ക്ും
കസവന ഗുണകമന്മ, ദൗത്യും, ലക്ഷ്യങ്ങള്
എന്നതിവ സുംബന്ധതിച്ച വ്യക്തതയണ്രാ
േണും. അതതിനകവണ്തി കൂട്ടരായതി പ്രവര്ത്തി
ക്േയും കവണും.

പശ്ാത്ല സൗകരയവതം
പ്രവർത്നാന്രീക്ഷവതം

ഓഫീസക് ന്പയതിറെടതിച്ചക് വൃത്തിയരാക്
േയും ആവേ്യമുള്ള ഉപേരണങ്ങൾ സ്രാ
പതിക്േയും ന്ചയ്ന്നതു ന്േരാണ്ടു മരാത്രും
പശ്രാത്ല സൗേര്യും പൂർണ്മരാകുന്നതില്.
ഇവ നന്നരായതി പരതിപരാലതിക്ണും. പ്രവർ
ത്നക്ഷമത തുടര്ച്ചയരായതി വതിലയതിരുത്തു
േയും കവണും. ന്മച്ചന്്ട്ട പശ്രാത്ല
സൗേര്യങ്ങള് ഉണ്രായതിട്ടുും അതക് പരതിപരാ
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ലതിക്രാന്ത വതിടുന്ന അവസ് ചതില പഞ്രാ
യത്തുേളതിന്ലകേതിലുും േരാണുന്നുണ്ക്.
സമ്പൂർണ് ഗുണനതിലവരാര മരാകനന്മെറെതി
ന്റെ (ടതിേയുഎും) ഭരാഗമരായതി ആവേ്യത്തിന
ന്വളതിച്ചവും വരായസഞ്രാരവും ഉള്ള ഓഫീസക്
സുംവതിധരാനവും ന്പരാടതിപടലങ്ങളുും േബ്ദമ
ലതിനീേരണവും ഇല്രാത് ഓഫീസക് അന്ത
രീക്ഷവും പകുതതിയതിലധതിേും ഗ്രരാമ പഞ്രാ
യത്തുേളതിലുും ഉറപ്പുവരുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. കവണ്
വതിധും പരതിപരാലതിക്രാതതിരുന്നരാല് വീണ്ടുും
പഴയപടതിയരാകുും. അടതിസ്രാന സൗേര്യ
ങ്ങളുന്ട ചതിട്ടയരായ പരതിപരാലനവും തുടര്ച്ച
യരായ ന്മച്ചന്്ടുത്ലുും അനതിവരാര്യമരാണക്.
ജീവനക്രാരുന്ട കൂട്ടരായ്മയും സഹേരണവും
ന്േരാണ്ടു മരാത്രകമ ഇതക് സരാധ്യമരാകുേയള്ളൂ.
േരാര്യക്ഷമമരായ േ്വരാളതിറ്റതി സര്ക്തിള് പ്രവ
ര്ത്നത്തിലൂന്ട ന്മച്ചന്്ട്ട പ്രവർത്നരാ
ന്തരീക്ഷും ഉറപ്പുവരുത്ണും.

തുടർച്ചയായ ട്േച്ചട്പടുത്ലുകൾ
അനിവാരയതം

തുടര്ച്ചയരായ ന്മച്ചന്്ടുത്ലരാണക്
സമ്പൂർണ് ഗുണനതിലവരാര മരാകനന്മെറെതിന്റെ
അടതിസ്രാനതത്വും. ജനങ്ങൾക്ക് കസവന
ങ്ങൾ ലഭ്യമരാക്ന്നതതിനള്ള േരാലതരാമസും
പടതിപടതിയരായതി കുറച്ചു ന്േരാണ്ടുവരുന്ന
രീതതിയതിൽ വർഷങ്ങളുന്ട ഇടകവളേളതിൽ
പൗരരാവേരാേ കരഖേൾ പുതുക്ണും. മുൻ
വര്ഷന്ത് കരഖ പേര്ത്തി എഴുതുന്നതതികലരാ
ന്വറുും പുറും ചട്ട മരാറ്റുന്നതതികലരാ മരാത്രമരായതി
പൗരരാവേരാേ കരഖ പുതുക്ല് അവസരാനതി
ക്രുതക്. ജീവനക്രാന്ര ആധുനതിേ സകകേ
തങ്ങൾ പരതിചയന്്ടുത്ണും. അതതികവഗും
മരാറതിന്ക്രാണ്തിരതിക്ന്ന ഇന്നന്ത് സരാഹച
ര്യത്തിനനസരതിച്ചക് സ്വയും മരാറരാന് ജീവന
ക്രാർ തയ്രാറരാവണും. അതതിന തക് ഒരു
പഠന സുംസ്രാരും (Learning Culture) പഞ്രാ
യത്തില് വളര്ന്നു വരണും. ജീവനക്രാരുന്ട
േരാര്യക്ഷമത ന്മച്ചന്്ടുത്രാന് നതിരന്തര
പരതിേീലനവും സ്വയും പഠനവും ഒരു
കപരാന്ല പ്രധരാനമരാണക്.

ലക്ഷയതം ഫയൽ ട്പന്ിതം�്
ഇല്ാത് ട്ടൻഷൻ രെിത
പഞ്ായത്്

ഓഫീസുേളതിൽ ഫയല് ചുംക്രമണസ
മയും കുറയ്ക്കുന്നതതിനും ന്പറെതിുംഗക് ഫയലുേള്
ഇല്രാത് അവസ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനും
നടപടതി ഉണ്രാവണും. സീകറരാ ന്പറെതിുംഗക്
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ഫയൽ എന്നതക് ഒരു സുംസ്രാരമരായതി
വളര്ത്തിന്യടുക്ണും. പല ഓഫീസുേളതി
ലുും ന്പരാതുജനങ്ങള്ക്ള്ള സൗേര്യങ്ങള്
ആ ദ ്യഘ ട്ട ത് തി ൽ ഒ രു ക് ന് മ കേ തി ലു ും
അവയന്ട പ്രവര്ത്നക്ഷമത, ഫലപ്രരാപ്തതി
എന്നതിവ പതിന്നീടക് പരതിഗണതിക്രാറതില്.
ന്പരാതുജനങ്ങള്ക്ള്ള സൗേര്യങ്ങള്
കൂടുതല് ന്മച്ചന്്ടുത്തുന്നതതിനും േരാകലരാ
ചതിതമരാക്ന്നതതിനും നതിരന്തരും ഇടന്പട
ലുേള് ഉണ്രാവണും.
ഭതിന്നകേഷതിക്രാര്, വകയരാജനങ്ങള്,
സ്ത്രീേൾ തുടങ്ങതിയവര്ക്ക് പ്രകത്യേ
പരതിഗണന ഉറപ്പുവരുത്ണും. പഞ്രായ
ത്തില് സജ്ജീേരതിക്ന്ന റരാമ്പുേള്
ഇവര്ക്ക് ഉപകയരാഗതിക്രാന് പരാേത്തിനരാ
േണും. കുഞ്ഞതിന്ന മുലയൂട്ടരാനരായതി സജ്ജീ
േരതിക്ന്ന മുറതിക്ള്ളതിൽ നല് ന്വളതിച്ചവും
ആ ക ര രാ ഗ ്യേ ര മ രാ യ അ ന്ത ര ീ ക്ഷ വ ും
ഉണ്രാവണും. സൗേര്യങ്ങള് ഉണ്രാക്തി
യരാല് മരാത്രും കപരാരരാ. ആവേ്യങ്ങൾക്ക്
ഉപയക്തമരായ രീതതിയതിൽ അവ നതിലനതിർ
ത്തുേയും കവണും.
േുംപയൂട്ടകറകസഷൻ, ഓഫീസക് ഓട്ട
കമഷൻ എന്നതിവയതിലൂന്ട ആവർത്ന
സ്വഭരാവമുള്ള കജരാലതിേൾ കുറച്ചക് ജീവനക്രാ
രുന്ട കജരാലതി ഭരാരും ലഘൂേരതിക്ണും. ഒകര
സീറ്റുേൾ തുടർച്ചയരായതി കേേരാര്യും
ന്ചയ്ന്ന വതിരസത ഒഴതിവരാക്രാൻ കജരാലതി
ചുംക്രമണും നട്തിലരാക്ണും.
ഫയലുേളുും കരഖേളുും പൂർണ്മരാക്തി
വയ്കണും. ന്റകക്രാർെക് റൂും നതിരന്തരും നവീ
േരതിക്ണും. ന്പരാതുജനങ്ങളുന്ട അഭതിപ്രരായും
കേഖരതിച്ചക് കസവന ഗുണകമന്മ വതിേേലനും
ന്ചയ്ണും. ഉചതിതമരായ ന്മച്ചന്്ടുത്ൽ
നടപടതിേൾ സ്വീേരതിക്ണും.
ന്പരാതുജനങ്ങളുന്ടയും ജീവനക്രാരുന്ട
യും പരരാതതിേൾ പരതിഹരതിക്രാനള്ള
സുംവതിധരാനും േരാര്യക്ഷമമരാക്ണും. പരരാതതി
േൾ എവതിന്ട നൽേണും, എത്ര ദതിവസും
ന്േരാണ്ക് തീർ്രാകുും തുടങ്ങതിയ വതിവരങ്ങൾ
ഓകരരാ ഓഫീസതിലുും പരസ്യന്്ടുത്ണും.
ടച്ചക് സ്കീൻ, ടതി.വതി, േുംപയൂട്ടർ മുതലരായ
സുംവതിധരാനങ്ങൾ കൃത്യമരായ അറ്റകുറ്റ്
ണതിേൾ നടത്തി പരതിപരാലതിക്ണും. ഇവ
ഉപകയരാഗന്്ടുത്രാൻ ന്പരാതു ജനങ്ങന്ള
സഹരായതിക്ണും. ന്പരാതുജനങ്ങൾക്രായതി
സജ്ജീേരതിച്ചതിട്ടുള്ള സൗേര്യങ്ങൾ വതിവതിധ
തരും കബരാർഡുേൾ എന്നതിവ വൃത്തിയരായതി
സൂക്ഷതിക്േയും േരാകലരാചതിതമരാക്േയും
കവണും. ഹരാജർ കബരാർെക് , കനരാട്ടീസക്

കബരാർെക് എന്നതിവ ഭുംഗതിയരായതി സൂക്ഷതി
ക്ണും.

സമ്പൂർണ്ണ ഗുണനിലവാര
ോലനജ്ട്േന്ിലലക്്

സമ്പൂർണ് േ്വരാളതിറ്റതി മരാകനന്മെൻറതിനക്
അടതിസ്രാന (hard) തത്്വങ്ങളുും ജീവൽ
(soft) തത്്വങ്ങളുമുണ്ക്.
സരാധരാരണ രീതതിയതിൽ പശ്രാത്ല
സൗേര്യങ്ങൾ ഒരുക്േ, കബരാർഡുേൾ,
ന്റകക്രാർെക് റൂമുേൾ എന്നതിവ േരതിയരായതി
പരതിപരാലതിക്േ, ഫയൽ നടപടതിേൾ കൃത്യ
മരാക്േ തുടങ്ങതിയ അടതിസ്രാന തത്്വങ്ങ
ളരായതിരതിക്ും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധതിക്േ.
ഇകതരാന്ടരാ്ും, തുടർച്ചയരായ ന്മച്ചന്്ടു
ത്ൽ, തുടർച്ചയരായ േരാര്യകേഷതി വർധതി
്തിക്ൽ, തുടർച്ചയരായ കമരാണതിട്ടറതിങ്ങക്
തുടങ്ങതിയ ജീവൽ തത്്വങ്ങളതിൽ കൂടതി
ശ്രദ്ധതിച്ചരാകല സമ്പൂർണ് ഗുണനതിലവരാര
മരാകനജക് ന്മറെക് പൂർണ്മരാകൂ. മുൻ ചീഫക്
ന്സക്രട്ടറതി ജയകുമരാർ ഐഎഎസതിന്റെ
വരാക്േൾ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രസക്ത
മരാണക്:
"ഓഫീസതിൽ വരുന്നവകരരാടക് മന്റ്റരാരു
ദതിവസും വരരാൻ പറയന്നതതിൽ ന്തറ്റതില്.
പന്ക്ഷ, ഉത്രവരാദതിത്കത്രാന്ട പറയേ.
പതിന്നീടുള്ള ദതിവസും കൃത്യമരായതി ആവേ്യും
നതിറകവറ്റതിന്ക്രാടുക്േ. വരുന്ന ആളതിന്റെ
സമയവും വതിലന്്ട്ടതരാണക്. നമ്മുന്ട സൗേ
ര്യരാനസരണമല് ന്പരുമരാകറണ്തക്. ഒരു
സർക്രാർ ഓഫീസതിൽ വന്നരാൽ, എന്തക്
എക്രാൾ എവതിന്ട നതിന്നക് േതിട്ടുും എന്നക്
വ്യക്തമരായ സൂചന നൽേണും. പതിന്ന്ന,
ചതിരതിക്രാൻ പറ്റുന്മകേതിൽ ചതിരതിക്േ.
ഓഫീസർ ഇന്ല്കേതിൽ എന്നു വരുും എന്നക്
കൃത്യമരായതി അറതിയതിക്േ. നതികുതതി
ന്േരാടുത്രാണക് അവരുും ജീവതിക്ന്നതക്."
ഗുണകമന്മയള്ള കസവന സുംവതിധരാനും
ഒരുക്ന്നകതരാന്ടരാ്ും ഗുണകമന്മയള്ള
കസവനും നൽേരാനും തുടർച്ചയരായ ന്മച്ച
ന്്ടുത്ലതിലൂന്ട ന്പരാതുജന സുംതൃപ്തതി ഉറപ്പു
വരുത്രാനും ഉതകുന്ന തരത്തിലരാവന്ട്ട
പഞ്രായത്തുേളുന്ട സമ്പൂർണ് ഗുണനതില
വരാര മരാകനജക് ന്മറെക് പ്രവർത്നങ്ങൾ.
അക്രാഴരാണക് ഐഎസക് ഒ 9001: 2015
സർട്ടതിഫതിക്റ്റക് അർതവത്രാവേ .
1
(കലഖേന് േതിലയതില്
ഫരാക്ല്റ്റതിയരാണക്. 9447817042)

പ�തി വിസ്ശഷം

ൈലഫ്
മൂ�ാം ഘടെതെിദലക്

2020 േ ചാ റിൽ 85 വന സ��യ�ൾ ർത്ിയചാകും

കല

ഫക് മതിഷന് പദ്ധതതിയതില് 2020
ഒകക്ടരാബകറരാന്ട 85 ഭവന സമു
ച്ചയങ്ങള് പൂര്ത്തിയരാകുും. ഇതതില് ആദ്യ
കത്തക് ഇടുക്തി അടതിമരാലതിയതില് പണതി
പൂര്ത്തിയരാക്തി ഗുണകഭരാക്തരാക്ള്ക്ക്
കേമരാറതിയതിട്ടുണ്ക്. കലഫക് മതിഷന് മൂന്നരാും
ഘട്ടത്തില് കപലറ്റക് അടതിസ്രാനത്തില്
നതിര്മ്തിക്ന്ന 14 ഭവനസമുച്ചയങ്ങള്
ഉള്ന്്ന്ട 70 എണ്ത്തിനക് ഭരണരാനമതതി
ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഇതതിനക് പുറന്മ രണ്ക് സുനരാമതി
ഫക്ളരാറ്റുേള്ക്ും അനമതതിയരായതി. ഭൂമതിയും
വീടുും ഇല്രാത്വര്ക്രാണക് ഫക് ള രാറ്റുേള്
നതിര്മ്തിച്ചുനല്കുന്നതക്.
സഹേരണ വകു്തിന്റെ ന്േയര്കഹരാും
പദ്ധതതിയതിലൂന്ട 14 ഭവനസമുച്ചയങ്ങള്
നതിര്മ്തിക്രാനള്ള നടപടതിേള് ആരുംഭതിച്ചതി
ട്ടുണ്ക്. ഇവ നതിര്മ്തിക്ന്നതതിനള്ള സ്ല
ത്തിന്റെ പരതികേരാധന നടക്േയരാണക്.
കലഫക് മതിഷന് ഭവനസമുച്ചയങ്ങളുന്ട
നതിര്മ്രാണത്തിനള്ള കപ്രരാജക്ടക് േണ്സ
ള്ട്ടന്സതിേന്ള തതിരന്ഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ക്.

സരാകകേതതിേ േമ്തിറ്റതി അടുത്യരാഴ്ച കചരുും.
ഇതതിന കേഷും ന്ടണ്ര് നടപടതി ആരുംഭതി
ക്ന്മന്നക് കലഫക് മതിഷന് സതി. ഇ. ഒ യ.
വതി. കജരാസക് പറഞ്ഞു. ഭവന സമുച്ചയങ്ങള്
നതിര്മ്തിക്രാന് ബെക്ജറ്റതില് 355 കേരാടതി
രൂപ അനവദതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. കപലറ്റക് അടതിസ്രാ
നത്തില് നതിര്മ്തിക്ന്ന 14 എണ്ത്തിന്റെ
യും ന്േയര്കഹരാും പദ്ധതതിയതിന്ല 14ന്റെയും
നതിര്മരാണും ഈ സരാ്ത്തിേ വര്ഷും
തന്ന്ന പൂര്ത്തിയരാക്േയരാണക് സര്ക്രാര്
ലക്ഷ്യും. 56 ഭവനസമുച്ചയങ്ങളുന്ട ന്ടണ്ര്
നടപടതിേള് ഈ വര്ഷും തന്ന്ന പൂര്ത്തി
യരാക്ും.
ഇടുക്തി അടതിമരാലതി മച്ചതിപ്രാവക് എന്ന
സ്ലത്രാണക് പൂര്ത്തിയരായ ഭവനസമുച്ചയ
മുള്ളതക്. 217 കുടുുംബങ്ങളരാണക് ഇവതിന്ടയ
ള്ളതക്. ഏഴു നതിലേളുള്ള ന്േട്ടതിടത്തില് ഓകരരാ
യൂണതിറ്റതിലുും 460 ചതുരശ്രഅടതിയതിലരായതി
രണ്ക് േതിടപ്പുമുറതിേള്, അടുക്ള, ഹരാള് എന്നതി
വയണ്ക്. ലതി�ക്, മരാലതിന്യസുംസ്രണത്തിനക്
എയക്കറരാബതിേക് േക്രാസ്റ്റക് യൂണതിറ്റക്,

ആകരരാഗ്യ ഉപകേന്ദ്രും,അുംഗന്വരാടതി,കലബ്റതി,
ന്തരാഴതില് പരതിേീലന കേന്ദ്രും, േളതിസ്ലും, കുട്ടതി
േള്ക്ക് പഠതിക്ന്നതതിനള്ള പ്രകത്യേ ഇടും
എന്നതിവയും സമുച്ചയത്തിന്റെ ഭരാഗമരായണ്ക്.
ഇവതിടന്ത് തരാമസക്രാര്ക്ക് സ്വയുംന്തരാഴതില്
പദ്ധതതിേളുും ഉടന് ആരുംഭതിക്ും.
കലഫക് മതിഷന് 2017ല് നടത്തിയ
സര്കവ പ്രേരാരും ഭൂമതിയും വീടുമതില്രാത്
337416 കപരരാണക് കേരളത്തിലുള്ളതക്. അര്ഹ
രരായവന്ര േന്ണ്ത്തുന്നതതിനള്ള കരഖ പരതി
കേരാധനയ്ക്കുള്ള കസരാ�ക്ന്വയര് ആഗസ്റ്റതില്
പഞ്രായത്തുേളതിന്ലത്തുും. പണതി തുടങ്ങതിയ
കേഷും പൂര്ത്ീേരതിക്രാത് 54363 വീടുേളതില്
51302 വീടുേളുന്ട നതിര്മ്രാണും ആദ്യ ഘട്ട
ത്തില് പൂര്ത്തിയരായതി. ബരാക്തിയള്ളവയന്ട
പണതി പുകരരാഗമതിക്ന്നു. കേരളത്തിന്ല ഭവന
രഹതിതരരായ 98415 കപരതില് 86706 കപരുന്ട
വീടക് നതിര്മ്രാണും രണ്രാും ഘട്ടത്തില് ആരും
ഭതിച്ചതിരുന്നു. ഇതതില് 23,608 വീടുേളുന്ട
നതിര്മ്രാണും പൂര്ത്തിയരായതി. ഇവര്ക്ള്ള
നരാലരാും ഗഡു വരാ� വതിതരണും ന്ചയ്തു.
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ജൂലല 2019
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സറോമൂഹ്റോസ്രറോഗ്ം

സമ്പൂർണ്ണ ആദരാഗഷ്,
ശുചിത്വ ജാഗ്രതയിദലക്

 േിർ ട്ോെമ്്് അലി ഐഎഎസ്
വർഷെത് േരചാ �ജചാ തചാ പ്രവർത്ന�ൾ ത�മചായ
ണേത്ചാെട �േ ചാ
േപചാ കയചാണത് വ ം മചാസ�ളിൽ മ െട അളവത് ടചാ
സചാധ�ത ടി കണക്ിെല�ത്ത്
നി
ിവസ�ളിെല �ചധീകരണ പ്രവർത്ന�ൾ ചി െപ്�ത്ണം

ഗു

രുതര പേര്ച്ചവ്യരാധതി ഭീഷണതി സമ്രാ
നതിച്ചരാണക് കേരളത്തിന്ല ഓകരരാ മഴക്രാ
ലവും േടന്നു കപരാകുന്നതക്. ചതിട്ടയരായ പ്ര
വര്ത്നങ്ങളതിലൂന്ട പേര്ച്ചവ്യരാധതി
ഭീഷണതി ഒഴതിവരാക്രാനും നരാടതിന്റെ വൃത്തിയും
സമൂഹത്തിന്റെ ആകരരാഗ്യവും പരതിപരാലതി
ക്രാനും സരാധതിക്ും.
മരാലതിന്യും തരുംതതിരതിച്ചക് േരാസ്ത്രീയമരായതി
കേേരാര്യും ന്ചയ്േ, മലതിനജലും
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േരതിയരായതി സുംസ്രതിക്േ, കറരാഡുേളുും
ന്പരാതു ഇടങ്ങളുും ഓടേളുും കൃത്യമരായ
ഇടകവളേളതില് വൃത്തിയരാക്തി ന്വളളന്ക്
ട്ടക് ഒഴതിവരാക്േ, ന്േരാതുകുേളുന്ട ഉറവതിടും
നേതി്തിക്േ എന്നീ േരാര്യങ്ങൾ ഈ പ്ര
വർത്നങ്ങളതിൽ പ്രധരാനമരാണക്. മരാലതിന്യും
വലതിന്ച്ചറതിയന്നതുും പ്രാസ്റ്റതിേക് മുതലരായവ
േത്തിക്ന്നതുും പൂർണ്മരായതി ഒഴതിവരാക്േ
തന്ന്ന കവണും.

കപരായ വർഷും തകദേേസ്വയുംഭരണ
വകു്ക്, ആകരരാഗ്യവകു്ക്, തകദേേസ്വയും
ഭ ര ണ സ് രാ പ ന ങ്ങ ള് ബ ന്ധ ന് ് ട്ട
മതിഷനേള് എന്നതിവ ന്പരാതുജന സഹേ
രണകത്രാന്ട നടത്തിയ കൂട്ടരായ പരതിശ്രമ
ത്തിലൂന്ട പേര്ച്ചവ്യരാധതിേളുും പനതിമരണ
ങ്ങളുും പരമരാവധതി കുറയ്കരാൻ സരാധതിച്ചു. ഈ
വർഷന്ത് ആകരരാഗ്യജരാഗ്രതരാ പ്രവര്ത്
നങ്ങൾ കൃത്യമരായ ആസൂത്രണകത്രാന്ട

മുകന്നരാട്ടു കപരാവേയരാണക്. മഴക്രാല പൂര്വ്വ
തയ്രാന്റടുപ്പുേളുന്ട ഭരാഗമരായതി ജതില്രാതല
ത്തിലുും തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപന
തലത്തിലുും മുന്ന്നരാരുക് പ്രവര്ത്നങ്ങള്
നടന്നു. ഇതുവന്രയള്ള േണക്േൾ വച്ചക്
മഴയന്ട കതരാതക് ഈ വര്ഷും കുറവരാണക്.
വരുും മരാസങ്ങളതില് മഴയന്ട അളവക്
കൂടരാനള്ള സരാധ്യത കൂടതി േണക്തിന്ലടുത്ക്
ഇനതിയള്ള ദതിവസങ്ങളതിന്ല ശുചീേരണ
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ചതിട്ടന്്ടുത്ണും.
മുഖ്യമന്തതിയന്ട അദ്ധ്യക്ഷതയതില് 2019
ജനവരതി മരാസത്തില് കചര്ന്ന കയരാഗത്തി
ലരാണക് ആകരരാഗ്യജരാഗ്രതരാ േർമ്പദ്ധതതി
നട്തില് വരുത്രാൻ തീരുമരാനതിച്ചതക് .
മുഖ്യമന്തതി, തകദേേസ്വയുംഭരണ വകു്ക്
മന്തതി, ആകരരാഗ്യ കുടുുംബകക്ഷമ വകു്ക്
മന്തതി എന്നതിവർ പന്കേടുത് കയരാഗങ്ങളതിൽ
ഇതതിന്റെ പുകരരാഗതതി പലതവണ വതിലയതി
രുത്തി.
ന്മയക് മരാസും 9 മുതൽ 12 വന്ര തീയ
തതിേളതില് മന്തതിമരാരുന്ടയും ജനപ്രതതിനതി
ധതിേളുന്ടയും കനതൃത്വത്തില് സുംസ്രാന
വ്യരാപേമരായതി ശുചീേരണ യജ്ും സുംഘ
ടതി്തിച്ചു. എും.എല്.എ. മരാര് ഉൾന്്ന്ടയള്ള
ജനപ്രതതിനതിധതിേൾക് പുറന്മ വതിദ്യരാര്തതി
േളുും നരാഷണല് സര്വ്വീസക് സ്ീും ഉള്ന്്
ന്ടയളള സ്കൂള്/കേരാകളജക് തല സുംഘടന
േള്, രരാഷ്ടീയ സുംഘടനേള്, സരാുംസ്കരാരതിേ
സരാമുദരായതിേ സുംഘടനേള്, വതിവതിധ
സന്നദ്ധ സുംഘടനേള് എന്നതിവയന്ട പ്ര
വർത്േരുും പരാഴക് വസ്തു വ്യരാപരാരതിേളുും
തകദേേ സ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങളുന്ട
കനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശുചീേരണ യജ്
ങ്ങളതിൽ പകേരാളതിേളരായതി.
ശുചീേരണ യജ്ത്തിലൂന്ട പരമരാവധതി
അകജവ വസ്തുക്ള് വീന്ണ്ടുത്ക് വൃത്തി
യരാക്തി തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങളുന്ട
ന്മറ്റീരതിയല് േളക്ഷന് ന്ഫസതിലതിറ്റതിേളതില്
സൂക്ഷതിക്േയും, തരുംതതിരതിച്ചക് പുന:ചുംക്രമ
ണത്തിനരായതി കേമരാറുേയും ന്ചയ്തു വരുന്നു.
കജവ മരാലതിന്യങ്ങള് അതതതിടങ്ങളതില്
കുഴതിക്ക്രാസ്റ്റതിനക് വതികധയമരാക്േയും
കേഷതിച്ചവ തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപന
ങ്ങളുന്ട എയകറരാബതിേക് േക്രാസ്റ്റക് യൂണതിറ്റതില്
(തുമ്പൂര്മൂഴതി) വളമരാക്േയും ന്ചയ്ന്നു.
കപ്രരാജക്ടക് ഗ്രീന് ഗ്രരാസതിന്റെ ഭരാഗമരായതി
കദ േീ യ പരാ ത കയരാ ര ങ്ങള്, കസ്റ്റ റ്റക്
കഹകവേള്, തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപന
പരതിധതിയതിലുളള കറരാഡുേള്, വനകമഖല
യതിന്ല കറരാഡുേള് തുടങ്ങതിയവ ഇത്രത്തില്
ശുചീേരതിച്ചു. ശുചീേരതിച്ച സ്ലങ്ങളതില്


�ഖ�മ ി െട അദ്� തയിൽ
2019 ജ വരി മചാസത്ിൽ േചർ
േയചാ ത്ിലചാണത് േരചാ �
ജചാ തചാ കർ പദ്തി നടപ്ിൽ
വ ത്ചാൻ തധീ മചാനി�തത് െമയത്
മചാസം 9 �തൽ 12 വെര തധീയതി
കളിൽ മ ിമചാ െട ം ജനപ്രതി
നിധിക െട ം േന ത�ത്ിൽ
സം ചാന വ�ചാപകമചായി
�ചധീകരണ യ ം സം ടിപ്ി



വീണ്ടുും മരാലതിന്യും നതികക്ഷപതിക്ന്നതക് േർേ
നമരായതി തടയരാൻ തകദേേസ്വയുംഭരണ
സ്രാപനങ്ങള്ക്ക് സർക്രാർ നതിർകദേേും
നൽേതിയതിട്ടുണ്ക്.
മഴക്രാലപൂര്വ്വ ശുചീേരണ പ്രവര്ത്
നങ്ങള്ക്രായതി ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് തലത്തില്
വരാര്െക് ഒന്നതിനക് 10,000 രൂപ വീതും ശുചതിത്വ
മതിഷന് വതിഹതിതമരായതി നല്േതി വരുന്നു.
കൂടരാന്ത, കദേീയ ആകരരാഗ്യ ദൗത്യത്തില്
നതിന്നുും വരാര്െക് ഒന്നതിനക് 10,000 രൂപയും

വീടുകൾ

കുഴതിക്ക്രാസ്റ്റക്, മണ്േലും, ബകയരാ
േക്രാസ്റ്റര്, േതിച്ചണ് ബതിന്, റതിങ്ങക്
േക്രാസ്റ്റക്, ബകയരാഗ്യരാസക് പ്രാറെക്,
ന്വര്മതിേക്രാസ്റ്റക്, കപ്ക് േക്രാസ്റ്റക്
യൂണതിറ്റക്

സ്ഥാപനതലതം

റതിങ്ങക് േ ക്രാസ്റ്റക് , എയകറരാബതിേക്
േക്രാസ്റ്റക് യൂണതിറ്റക് (തുമ്പൂര്മൂഴതി), ബകയരാ
േക്രാസ്റ്റര്, ബകയരാഗ്യരാസക് പ്രാറെക് ,
ബകയരാബതിന് (വലുതക്), ഓര്ഗരാനതിേക്
കവസ്റ്റക് േക്രാസ്റ്റതിുംഗക് ന്മഷീന് തുട
ങ്ങതിയവ.

ട്പാതുതലതം

എയക്കറരാബതിേക് േക്രാസ്റ്റക് യൂണതിറ്റക്
(തുമ്പൂര്മൂഴതി), ബകയരാഗ്യരാസക് പ്രാറെക് ,
വതിന്ക്രാ േക്രാസ്റ്റക് , ഓര്ഗരാനതിേക്
കവസ്റ്റക് േക്രാസ്റ്റതിുംഗക് ന്മഷീന് തുട
ങ്ങതിയവ.
തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങളുന്ട
വതിഹതിതമരായതി 5,000 രൂപയും കചര്ത്ക്
വരാര്ന്െരാന്നതിനക് 25,000 രൂപ ഗ്രരാമപഞ്രാ
യത്തുേള്ക്ക് ന്ചലവഴതിക്രാും.
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നതിര്ബന്ധമരാക്രാും. ഇത്രും നടപടതിേളതി
ലൂന്ട ശുചീേരണ ദൗത്യും ഒരു സമ്പൂർണ്
ശുചതിത്വ, ആകരരാഗ്യ പരതിപരാടതിയരായതി വതിേ
സതി്തിക്രാും.

വിവരവയാപന പ്രവർത്നങ്ങൾ

നിയേതം ട്ത്ിച്ചാൽ
കർശന നടപടി

സമ്പൂർണ് ശുചതിത്വവും പഴുതടച്ച ആകരരാ
ഗ്യജരാഗ്രതയും യരാഥരാർത്യമരാവണന്മകേതിൽ
തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങളുന്ട
മുൻകേ പ്രവർത്നവും നതിതരാന്ത ജരാഗ്ര
തയും കൂടതികയ തീരൂ. ശുചീേരണ യജ്ും
നടത്തിയ സ്ലങ്ങളതിലുും ജലക്രാതസ്സുേ
ളതിലുും പതിന്നീടക് മരാലതിന്യും നതികക്ഷപതിക്ന്ന
വര്ക്ും മരാലതിന്യും േത്തിക്ന്നവര്ക്ും
എതതിന്ര കേരള പഞ്രായത്തിരരാജക് ആക്ടക്,
മുനതിസതി്രാലതിറ്റതി ആക്ടക്, പ്തിേക് ന്ഹല്ത്ക്
ആക്ടക് , കദേീയഹരതിത കട്ബയൂണല്
ഉത്രവക്, കേരള ഇറതികഗഷന് & വരാട്ടര്
േണ്സര്കവഷന് ആക്ടക് , ഖരമരാലതിന്യ
പരതിപരാലന ചട്ടും 2016, കപരാലീസക് ആക്ടക്
എന്നതിവ പ്രേരാരും നടപടതിയണ്രാകുും.
കപരാലതിസതിന്റെ കസവനും കൂടതി പ്രകയരാജന
ന്്ടുത്തി ഇവർന്ക്തതിന്ര നതിയമ നടപടതി
േള് സ്വീേരതിക്രാും.
ഓകരരാ മരാസവും സ്വീേരതിച്ച നതിയമ നടപ
ടതിേള്, ഈടരാക്തിയ പതിഴ തുടങ്ങതിയ വതിവര
ങ്ങള് സ്രാപനങ്ങളതിലുും ന്പരാതു സ്ലങ്ങ
ളതിലുും പ്രദര്േതി്തിക്രാും. തകദേേസ്വയുംഭരണ
സ്രാപനങ്ങൾക്ക് അവയന്ട ന്വബക്കസ
റ്റതിലുും പത്രമരാധ്യമങ്ങള് മുകഖനയും ഇത്രും
വതിവരങ്ങൾ പ്രസതിദ്ധന്്ടുത്രാും. ജതില്രാശു
ചതിത്വമതിഷനേളുന്ട സഹേരണകത്രാന്ട
ന്പരാതു സ്ലങ്ങളതിലുും ജലക്രാതസ്സുേള്ക്ക്
സമീപത്തുും നതിയമ നടപടതിേള് സുംബന്ധതി
ച്ച കബരാര്ഡുേള് സ്രാപതിക്രാും.
തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപന പരതി
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ധതിയതിലുളള വതിദ്യരാലയങ്ങള്, ആശുപത്രതി
േള്, മറ്റക് സര്ക്രാര് സ്രാപനങ്ങള്, ആരരാ
ധനരാലയങ്ങള്, വതിവരാഹ മണ്ഡപങ്ങള്,
ഓെതികറ്റരാറതിയങ്ങള്, മറ്റക് സ്വേരാര്യ സ്രാപ
നങ്ങള് എന്നതിവതിടങ്ങളതിലുും ന്പരാതു പരതിപരാ
ടതിേളതിലുും ഉത്വങ്ങള്, ആകഘരാഷങ്ങള്,
റരാലതിേള്, ന്പരാതു സകമ്ളനങ്ങള്, വതിവരാ
ഹങ്ങള് എന്നതിവയതിലുും െതിക്രാസതിബതിള്
വസ്തുക്ളുന്ട ഉപകയരാഗും നതികരരാധതിക്രാും.
പേരും േഴുേതി ഉപകയരാഗതിക്രാവന്ന പരാത്ര
ങ്ങള് വരാടേ ഈടരാക്തി വതിതരണും ന്ചയ്ന്ന
ബതിസതിനസക് സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭതിക്രാും.
എല്രാ കമഖലേളതിലുും ഗ്രീന് കപ്രരാകട്ടരാകക്രാള്



െപചാ
ല�ളി ം ജലേ ചാത
കളി ം മചാലിന�ം നിേ പി�
വർ�ം മചാലിന�ം കത്ി�
വർ�ം എതിെര േകരള പഞ്ചായ
ത്ിരചാജത്
ത് �നിസിപ്ചാലി�ി
ത് പ�ികത് െ ൽത്ത്
ത്
േ ശധീയ രിത ല
ണൽ
ഉത്രവത് േകരള റിേ ഷൻ &
വചാ ർ ക സർേവഷൻ
ത്
ഖരമചാലിന� പരിപചാലന ച ം 2016
േപചാലധീസത്
ത് എ ിവ പ്രകചാരം
നടപടി
ചാകും



മരാലതിന്യും വലതിന്ച്ചറതിയന്നതതിന്റെ പ്ര
ത്യരാഘരാതങ്ങൾ, പേര്ച്ചവ്യരാധതിേള്
ഉണ്രാേരാനളള സരാധ്യത, മരാലതിന്യും തരും
തതിരതിച്ചക് സുംസ്രതിക്ന്നതതിന്റെ പ്രരാധരാന്യും,
നതിയമ നടപടതിക്രമങ്ങൾ, മരാലതിന്യും േത്തി
ക്ന്നതതിന്റെ കദരാഷങ്ങൾ, അതുണ്രാക്രാവ
ന്ന മരാരേകരരാഗങ്ങള് എന്നതിവ സുംബന്ധതി
ച്ച േരാര്യങ്ങള് ന്പരാതു ജനങ്ങളതിൽ എത്തി
ക്ന്നതതിനക് വ്യരാപേമരായ വതിവര വ്യരാപന
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏന്റ്റടുത്ക് നടത്ണും.
ഓകരരാ തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനത്തിനും
അതതിന്റെ പരതിധതിയതിന്ല വീടുേള്, സ്രാപ
നങ്ങള്, ന്പരാതുസ്രാപനങ്ങള് എന്നതിവയന്ട
എണ്ും തതിട്ടന്്ടുത്തി, കജവമരാലതിന്യ
സുംസ്രണും ആവേ്യമരായ ഇടങ്ങൾ
േന്ണ്ത്തി തരും തതിരതിച്ചക്, അനകയരാജ്യമരായ
മരാലതിന്യ സുംസ്കരണ ഉപരാധതിേള് സ്രാപതി
ക്രാും. ഭൂവതിസ്തൃതതി കൂടുതലുളളയതിടങ്ങളതില്
(5 ന്സറെതിനക് മുേളതില്) കുഴതിേക്രാസ്റ്റക്
നതിര്മ്തിച്ചുും കജവമരാലതിന്യും സുംസ്രതിക്രാും.

അഴുകാത് വസ്തുക്ളുട്ട
പരിപാലനതം

പ്രാസ്റ്റതിേക് ഉള്ന്്ന്ടയള്ള അഴുേരാത്
വസ്തുക്ള് ഹരതിതേര്മ്കസന മുകഖന
നതിശ്തിത ഇടകവളേളതില് കേഖരതിക്രാും.
േരതിയരായ കബരാധവൽക്രണും നടത്തി
യരാൽ ഇത്രും പരാഴക്വസ്തുക്ൾ േഴുേതി വൃത്തി
യരാക്തി ഉണക്തി നല്േരാൻ വീടുേളുും സ്രാ
പനങ്ങളുും തയ്രാറരാവും.
അകജവ വസ്തുക്ള് സുംഭരതിക്ന്നതതി
നും തരുംതതിരതിക്ന്നതതിനും എും.സതി.
എഫുേൾ സ്രാപതിക്രാും. എും.സതി.എഫതില്
തരുംതതിരതിച്ചക് സുംഭരതിക്ന്ന അകജവവസ്തു
ക്ള് ക്ീന്കേരള േ്നതിയന്ട സഹേര
ണകത്രാന്ട ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റതികസരാഴ്ക്
റതിക്വറതി ന്ഫസതിലതിറ്റതി (ആര്.ആര്.എഫക്)
ന്സറെറതിനക് കേമരാറരാും. പുനഃചുംക്രമണും
ന്ചയ്രാന് േഴതിയന്നതുും അല്രാത്തുമരായ
അകജവവസ്തുക്ള് തരുംതതിരതിച്ചക് കേ
േരാര്യും ന്ചയ്ണും. പുനഃചുംക്രമണ മൂല്യമു
ളളവ ക്ീന് കേരള േ്നതികക്രാ പരാഴ്വസ്തു
വ്യരാപരാരതിേള്കക്രാ നൽേരാും. പ്രാസ്റ്റതിേക്
വസ്തുക്ള് ന്രെെക് ന്ചയ്തക് കറരാെക് ടരാറതിുംഗതിനക്

ഉപകയരാഗതിക്രാും.
മുേളതില് പറഞ്ഞ സുംവതിധരാനങ്ങള്
ഇല്രാത് തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങള്
തരാതക്േരാലതിേ എും.സതി.എഫുേള് സ്രാപതി
ക്ണും. പ്രകത്യേ ക്വേള് നടത്തി,

ട്പാതുജനങ്ങൾ
ശ്രദ്ിക്ാൻ
4 വീടുേളതിലുും സ്രാപനങ്ങളതിലുും
മരാലതിന്യും േത്തിക്ന്നതക് ഒഴതിവരാ
ക്േ
4 പ്രാസ്റ്റതിേക് ഉള്ന്്ന്ടയള്ള അഴുേരാത്വ
സ്തുക്ള് വൃത്തിയരാക്തി ഹരതിതേര്മ്
കസനകയ്കരാ പരാഴ്വസ്തു വ്യരാപരാരതിേൾ
കക്രാ കേമരാറുേ.
4 അഴുകുന്ന മരാലതിന്യും വളക്ഴതി
നതിര്മ്തികച്ചരാ, കജവമരാലതിന്യ
സുംസ്രണ ഉപരാധതിേളതിലൂന്ടകയരാ
വളമരാക്തി മരാറ്റുേ
4 ശുചതിമുറതി, അടുക്ള, വരാഷക്ന്ബയതി
സതിനേള് എന്നതിവതിടങ്ങളതില്
നതിന്നുള്ള മലതിനജലും കസരാകക്ജക്
പതിറ്റതികലക്ക് മരാത്രും ഒഴുക്േ
4 വീട്ടതിലുും പരതിസരത്തുും ന്വള്ളുംന്േ
ട്ടതി നതില്ക്ന്ന എല്രാ സരാഹചര്യങ്ങ
ളുും ഒഴതിവരാക്േ. ഇതക് എല്രാ
ആഴ്ചയതിലുും പരതികേരാധതിച്ചക് ഉറപ്പു
വരുത്തുേ.


തേ ശ സ�യം രണ
ചാപന�ൾ 2016 െല
ചാ ികത് േവ ത് മചാേനജത് െമ�ത്
ച �ൾ പ്രകചാര� ല േലചാ
പചാസചാ�ക ം നിേരചാധിത
ചാ ികത് ഉൽപ് � െട
വിതരണ ം ഉതത്പചാ ന ം
തട ക ം െച ണം



പരമരാവധതി അകജവമരാലതിന്യും കേഖരതിച്ചക്
പുനഃചുംക്രമണത്തിനരായതി ക്ീന് കേരള േ്
നതികക്രാ പരാഴ്വസ്തു വ്യരാപരാരതിേള്കക്രാ ഏറ്റവും
അടുത്തുളള ആര്ആര്എഫതികനരാ കേമരാറണും.

പ്ാസ്റിക് ബബലലാ

തകദേേ സ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങൾ
2016-ന്ല പ്രാസ്റ്റതിേക് കവസ്റ്റക് മരാകനജക്ന്മറെക്
ചട്ടങ്ങള് പ്രേരാരമുള്ള കബകലരാ പരാസരാക്
േയും നതികരരാധതിത പ്രാസ്റ്റതിേക് ഉല്്ന്നങ്ങളുന്ട
വതിതരണവും ഉതക്പരാദനവും തടയേയും
ന്ചയ്ണും. ഓകരരാ തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാ
പനത്തിന്റെയും പരതിധതിയതില് വരുന്ന
വീടുേള്, സ്രാപനങ്ങള് എന്നതിവതിടങ്ങളതില്
നതിന്നുും നതിശ്തിത ഇടകവളേളതിൽ ഇ-മരാലതി

ന്യങ്ങളുും അപേടേരമരായ മരാലതിന്യങ്ങളുും
കേഖരതിച്ചക് ക്ീന്കേരള േ്നതിക്ക്
കേമരാറണും. ഇതതിനള്ള േലണ്ര് തയ്രാ
റരാക്തി ന്പരാതുജനങ്ങന്ളയും സ്രാപനങ്ങ
ന്ളയും മുന്കൂട്ടതി അറതിയതിക്ണും. ന്ചരു്ക്,
തുേല്, ബരാഗക്, ഉപകയരാഗശൂന്യമരായ ഫര്ണ്തി
ച്ചറുേള് എന്നതിവയും ഇതുകപരാന്ല കേഖരതിച്ചക്
ക്ീന്കേരള േ്നതികക്രാ അുംഗീകൃത
പരാഴ്വസ്തു വ്യരാപരാരതിേള്കക്രാ ഫരാക്ടറതിേ
ള്കക്രാ കേമരാറരാവന്നതരാണക്.
നതിലവതില് ന്പരാതു മരാലതിന്യ സുംസ്രണ
സുംവതിധരാനങ്ങളതിലൂന്ട കേേരാര്യും ന്ചയ്രാൻ
ബുദ്ധതിമുട്ടുള്ള സരാനതിട്ടറതി നരാപക്േതിനേള്,
െയ്റുേള് എന്നതിവയന്ട നതിര്മ്രാര്ജ്ജനും
േരാസ്ത്രീയമരാക്ന്നതതിനും അവ കേഖരതിച്ചക്
സുംസ്കരതിക്ന്നതതിനും പദ്ധതതിേൾ തയ്രാറരാ
ക്ണും. പ്രകൃതതിസൗഹൃദ നരാപക്േതിനേളുന്ട
യും െയ്റുേളുന്ടയും നതിര്മ്രാണും കപ്രരാ
ത്രാഹതി്തിക്േയും കവണും. കുടുുംബശ്രീ
യൂണതിറ്റുേന്ള ഇതതിനരായതി ആശ്രയതിക്രാും.
സര്ക്രാര്- സര്ക്രാരതിതര സ്രാപന
ങ്ങളുന്ടയും നവകേരള മതിഷനേളുന്ടയും
സഹേരണകത്രാന്ട കൃത്യമരായ ആസൂത്ര
ണത്തിന്റെ അടതിസ്രാനത്തിൽ മരാലതിന്യ
സുംസ്രണ പദ്ധതതിേൾ നട്തിലരാക്തിയരാൽ
ശുചതിത്വമുളള മണ്ും ജലരാേയങ്ങളുും നമുക്ക്
വീന്ണ്ടുക്രാും. അതതിലൂന്ട പേര്ച്ചവ്യരാധതി
േകളയും മരാരേകരരാഗങ്ങന്ളയും ന്ചറുക്രാും.
1
കലഖേന് ശുചതിത്വമതിഷന്
എക്തിേയൂട്ടീവക് െയറക്ടറരാണക്.
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29

മറോതൃക

അംഗീകാരങ്ങളില് തിളങ്ങി
കാണകാരി
 ബിലനായി പി. ട്െറിയാൻ
േലചാകമചാെക

ർേ

കേരാ

ചാൽപ്ചാ ന രം ത്ത് സം വി െകചാ ിരി� മചാ�� െട വ ിയിലചാണത്
കചാണക്ചാരി ചാമപഞ്ചായ�ം സഞ്രി� തത്

ട്ടയും ജതില്യതിന്ല േരാണക്രാരതി
ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് അവരാര്ഡുേ
ളുന്ട തതിളക്ത്തിലരാണക്. സുംസ്രാന
സര്ക്രാര് ഏര്ന്്ടുത്തിയ അക്ഷയ
ഊര്ജ്ജ അവരാര്െക് 2018 േരാണക്രാരതിക്ക്
ലഭതിച്ചതിരതിക്ന്നു. കസരാളരാര്പരാനല് ഉപകയരാ
ഗതിച്ചക് സൂര്യപ്രേരാേത്തില് നതിന്നക് കവദയുതതി
ഉല്്രാദതി്തിച്ചക് ഉപകയരാഗതിക്ന്നതടക്മുള്ള
നൂതന ഊര്ജ്ജസുംരക്ഷണ പ്രവര്ത്ന
ങ്ങള്ക്രാണക് അവരാര്െക്.
കലരാേമരാന്േ ഊര്കജ്ജരാല്്രാദന
രുംഗത്ക് സുംഭവതിച്ചു ന്േരാണ്തിരതിക്ന്ന മരാറ്റ
ങ്ങളുന്ട വഴതിയതിലരാണക് േരാണക്രാരതി ഗ്രരാമ
പഞ്രായത്തുും സഞ്രതിക്ന്നതക്. ഭരാവതിയതിൽ
ഊർകജ്ജരാവേ്യങ്ങൾക്ക് ജലകവദയുത
പദ്ധതതിേന്ള മരാത്രമരായതി ആശ്രയതിക്രാനരാ
വതില്. േരാലരാവസ് വ്യതതിയരാനത്തിന്റെ

30 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ജൂലല 2019

ഫലമരായതി അടതിക്ടതിയണ്രാകുന്ന അതതിവൃ
ഷ്ടതിയും അൽ്വൃഷ്ടതിയും സമരാന്തര ഊർജ
ക്രാതസുേൾ കതടരാൻ കലരാേന്ത് നതിർ
ബന്ധതിതമരാക്തിയതിരതിക്ന്നു. ആണവ
കവദയുതതി, േല്ക്രതി/െീസല് ഉപകയരാ
ഗതിച്ചുളള തരാപനതിലയങ്ങള് എന്നതിവയ്ക്കുും
ഏന്റ പരതിമതിതതിേളുണ്ക്. ഈ അവസ്
യതിൽ േരാസ്ത്രകലരാേും അനകയരാജ്യമരായ
ഊര്ജ്ജക്രാതസ്സരായതി േരാണുന്ന സൗകരരാ
ര്ജ്ജത്തിന്റെ സരാധ്യത, പഞ്രായത്തിന്റെ
അധതിേരാര പരതിധതിക്ും വതിഭവ പരതിമതിതതി
ക്ും ഉള്ളതിൽ നതിന്നു ന്േരാണ്ക് ആരരായേ
യരാണക് േരാണക്രാരതി ഗ്രരാമപഞ്രായത്തുും
ന്ചയ്ന്നതക്. ദീര്ഘവീക്ഷണകത്രാന്ടയളള
ഈ സൗകരരാര്ജ്ജ വ്യരാപന പദ്ധതതിക്ക്
അവരാര്െക് േമ്റ്റതിയന്ട പ്രകത്യേമരായ
അഭതിനന്ദനവും ലഭതിച്ചു.

േരാണക്രാരതി ഗ്രരാമപഞ്രായത്തിന്ല
ചതിറക്ളും അതതിപുരരാതനവും ജലസമൃദ്ധവ
മരാണക്. 2011 ന്ല കേന്ദ്ര സര്ക്രാരതിന്റെ
ന്പര്ക്കലഷന് ടരാങ്കുേളുന്ട പട്ടതിേയതിൽ
ഉള്ന്്ട്ടതരാണക് ഈ കുളും. വൃത്തിഹീനമരായതി
േതിടന്ന ചതിറക്ളും വൃത്തിയരാക്തി േരതികേല്
ഭതിത്തി നതിർമ്തിച്ചക്, സുംരക്ഷണ കവലതി ന്േട്ടതി
നട്രാതയും നതിര്മ്തിച്ചക്, കസരാളരാര്
്രേീറ്റക്കലറ്റുേളുും സ്രാപതിച്ചക് ജനങ്ങൾക്ക്
ഉല്രാസ നടത്ത്തിനക് അവസരന്മരാരുക്തി
യകതരാന്ടയരാണക് കസരാളരാർ വ്യരാപനന്മന്ന
ആേയും ജനങ്ങൾ കൂടുതലരായതി ശ്രദ്ധതിച്ചതക്.
പഞ്രായത്ക് ഓഫീസക് ന്േട്ടതിടത്തിന്റെ
കമല്ക്കൂരയതില് 30 കസരാളരാര് പരാനല്
സ്രാപതിച്ചക് കവദയുതതി ഉല്രാദതി്തിച്ചക് ബരാറ്റ
റതിയതില് സൂക്ഷതിക്ന്നു. ഇതുപകയരാഗതിച്ചക്
കവദയുതതി തടസ്സമതില്രാന്ത രരാവതിന്ല മുതല്

കവകുകന്നരും വന്ര പഞ്രായത്ക് ഓഫീസക്
സുഗമമരായതി പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. അന്തരാരരാഷ്ട
നതിലവരാരത്തിലുളള ഓഫീസതിന്റെ പ്രൗഢതിക്ക്
കചര്ന്ന വതിധത്തിലരാണക് കസരാളരാര് കവദയുതതി
ഉല്പരാദനവും പ്രവര്ത്നവും. ഗ്രരാമപഞ്രാ
യത്തിന്ല 15 വരാര്ഡുേളതിലരായതി 269
കസരാളരാര് ്രേീറ്റക് കലറ്റക് സ്രാപതിച്ചു. ഈ ്രേീറ്റക്
കലറ്റുേൾ ന്േഎസക്ഇബതിയന്ട കവദയുതതി
ഇല്രാന്ത 365 ദതിവസവും 12 മണതിക്കൂര് പ്രവ
ര്ത്തിക്ന്നു. സരാധരാരണ റ്റയൂബുലര് ബരാറ്ററതി
യല്, ആധുനതിേ രീതതിയതിലുള്ള ന്ജല് ബരാറ്റ


പഞ്ചായത്ിെ� വിവിധ
ല�ളിൽ േസചാളചാർ
ലവ തിയിൽ പ്രവർത്ി�
ക�ചാമറകൾ ചാപി�ി ത്
വചാ ന അപകട� ചാകു
ല� ം മചാലിന�ം
വലിെ�റി ി
ല� ം
� വൻ സമയ ം
ക�ചാമറക െട
നിരധീ ണത്ിലചാണത്



റതിയരാണക് ഈ ്രേീറ്റക് കലറ്റുേൾക്ക് ഉപകയരാ
ഗതിക്ന്നതക്.
നൂതന കപ്രരാജക്ടരായതി 2019-20 വര്ഷന്ത്
പദ്ധതതിയതില് ഉള്ന്്ടുത്തി അുംഗീേരാരും
വരാങ്ങതിയ കപ്രരാജക്ടതിന്റെ ഭരാഗമരായതി കുറവതില
ങ്ങരാടക്, ഏറ്റുമരാനൂര് കപരാലീസക് കസ്റ്റഷനേളുന്ട
സഹേരണകത്രാന്ട പഞ്രായത്തിന്റെ
വതിവതിധ സ്ലങ്ങളതില് കസരാളരാര്കവദയുതതി
യതില് പ്രവര്ത്തിക്ന്ന േ്യരാമറേൾ സ്രാപതി

ച്ചതിട്ടുണ്ക്. വരാഹന അപേടമുണ്രാകുന്ന സ്
ലങ്ങളുും മരാലതിന്യും വലതിന്ച്ചറതിഞ്ഞതിരുന്ന
സ്ലങ്ങളുും മുഴുവൻ സമയവും ഈ േ്യരാമറ
േളുന്ട നതിരീക്ഷണത്തിലരാണക്. സമ്പൂർണ്
മരാലതിന്യമുക്ത പഞ്രായത്ക് എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തികലക്ളള നടപടതിേളുന്ട ഭരാഗമരാണതിതക്.
ഒന്നര കേരാടതികയരാളും രൂപ മുതല്മുടക്തി
ആധുനതിേ രീതതിയതില് നതിര്മ്തിച്ച പുതതിയ
പഞ്രായത്രാഫീസതിനക് ഐഎസക്ഒ 90012015 സരാക്ഷ്യപത്രും ലഭതിച്ചു. ആകരരാഗ്യ
കമഖലയതിന്ല മതിേച്ച പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക്
ജതില്യതില് രണ്രാും സ്രാനകത്രാന്ട ആര്ദ്ര
കേരളും പുരസ്രാരവും േരാണക്രാരതി ഗ്രരാമപ
ഞ്രായത്തിനക് ലഭതിച്ചു.
പഞ്രായത്ക് പ്രസതിെറെക് ബതികനരായതി
പതി. ന്ചറതിയരാന്, കവസക് പ്രസതിെറെക് മതിന
മകനരാജക്, മുന് പ്രസതിെറെക് ന്ചറതിയരാന് മരാതയു,
മുന് കവസക് പ്രസതിെറെക് ന്ജസ്സതി മരാതയു,
പഞ്രായത്ക് ന്സക്രട്ടറതി ന്ബന്നതി കജക്ബക്
എന്നതിവരുന്ട കനതൃത്വത്തിൽ നടക്ന്ന
ഒന്ത്രാരുമകയരാന്ടയള്ള പ്രവർത്ന
ങ്ങളരാണക് അുംഗീേരാരങ്ങൾക്ക് പതിറകേ
അുംഗീേരാരങ്ങളതികലക്ക് േരാണക്രാരതി ഗ്രരാ
മപഞ്രായത്തിന്ന നയതിക്ന്നതക്.
1
(കലഖേന് േരാണക്രാരതി
ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് പ്രസതിെറെരാണക്)
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ജൂലല 2019

31

കില ന്യൂസ്

യ.എൻ.ഇ.പതി പ്രതതിനതിധതിേൾ േതില െയറക്ടർ കെരാ. കജരായക് ഇളമണുമരായതി ചർച്ച നടത്തുന്നു.

യഎൻഇപിയോയി ലെർന്്
ദുരന്നിവാരണ പരിശീലനതം

ദുരന്തം ലനരിടാൻ ഗ്ാേപഞ്ായത്തുകൾക്കു
പരിശീലനതം

പ്രകൃതതി ദുരന്തങ്ങന്ള കനരതിടരാൻ തകദേേ സ്വയുംഭരണസ്രാപ
പ്രളയ ദുരന്തും കനരതിട്ട ഗ്രരാമപഞ്രായത്തുേളതിന്ല ന്സക്രട്ടറതിമരാർ,
നങ്ങന്ള സജ്ജമരാക്ന്ന പരതിേീലനപരതിപരാടതിക്ക് യ.എൻ.ഇ.പതി. അസതിസ്റ്ററെക് എഞ്തിനതിയർമരാര്, തൃശ്ശൂർ, ചരാലക്ടതി, തല്തിള്ളതി
(യകണറ്റെക് കനഷൻസക് എൻവയണ്ന്മറെക് കപ്രരാഗ്രരാും)യും േതിലയും തരാലുക്േളതിന്ല തഹസതിൽദരാർമരാർ എന്നതിവർക്ക് ദുരന്തനതിവരാര
കചർന്നു രൂപും നൽേതി. പ്രളയത്തിന്റെയും വരൾച്ചയന്ടയും സരാഹ ണത്തിൽ പരതിേീലനും നൽേതി.
ചര്യത്തിൽ ദുരന്ത സരാധ്യതയും പ്രകൃതതികക്ഷരാഭങ്ങളുന്ട ആഘരാതവും
ന്റെക് ആർ (രജതിസക്കട്െക് എഞ്തിനതികയഴക്സക് കഫരാർ െതിസരാ
കുറയ്ക്കുന്നതു സുംബന്ധതിച്ചക് കദേീയ-അന്തർകദേീയ വതിദഗ്ദ്ധരുന്ട സ്റ്റർ റതിലീഫക്) ഇന്ത്യയന്ട കനതൃത്വത്തിൽ ജതില്രാ പഞ്രായത്തുും
അറതിവും സരാകകേതതിേജ്രാനവും പ്രരാകദേതിേ സർക്രാരുേൾക് നരാഷണൽ കസ്റ്റരാക്ക് എേക്സക്കചഞ്ക് ഫൗകണ്ഷനും േതിലയും
ലഭ്യമരാക്േയരാണക് പരതിേീലന പരതിപരാടതിയന്ട ലക്ഷ്യും.
സുംയക്തമരായരാണക് ഏേദതിന പരതിേീലനും സുംഘടതി്തിച്ചതക് .
മഹരാത്രാഗരാന്ധതി കദേീയ ഗ്രരാമീണ ന്തരാഴതിലുറപ്പുപദ്ധതതി, അയ് കദേമുംഗലും, പുത്തൂർ, പരാണകഞ്രതി, കേരാടകശേരതി, അതതിര്തിള്ളതി,
കേരാളതി നഗര ന്തരാഴതിലുറപ്പുപദ്ധതതി എന്നതിവ ഉപകയരാഗന്്ടുത്തി. മുളുംകുന്നത്തുേരാവക്, മരാടക്ത്റ, വടക്രാകഞ്രതി ഗ്രരാമപഞ്രായത്തു
ദുരന്ത സരാദ്ധ്യതരാ ലഘൂേരണത്തിനക് പരതിസ്തിതതി സൗഹൃദ കപ്രരാ േളതിന്ല ന്സക്രട്ടറതിമരാർ, എഞ്തിനീയർമരാർ, ജതികയരാളജതിസ്റ്റക്
ജക്േൾ ആവതിഷക്ക്രതിക്ന്നതതിനള്ള കവദഗ്ദ്ധ്യും ജനപ്രതതിനതിധതി രരാഘവൻ എന്നതിവർ പരതിേീലനത്തിൽ പന്കേടുത്തു. പ്രളയേരാല
േൾക്ും ഉകദ്യരാഗസ്ർക്ും പേർന്നു നൽകുും. പുഴകയരാരസുംരക്ഷണും, ത്ക് മണ്തിടതിഞ്ഞക് ദുരന്തമുണ്രായ കുറരാകഞ്രതി പ്രകദേും പരതിേീലന
േണ്ൽക്രാടുേളുന്ട സുംരക്ഷണവും പുനരുജ്ജീവനവും, മണ്ക്-ജല ത്തിൽ പന്കേടുത്വർ സന്ദർേതിച്ചു. ന്റെക് ആറതിന്റെ കപ്രരാജക്ക്ടക്
സുംരക്ഷണും, േ്വരാറതിേൾ പരതിസ്തിതതി
സൗഹൃദമരാക്ൽ, തീരകദേസുംരക്ഷണും
തുടങ്ങതിയ കമഖലേളതിന്ല ഇടന്പടൽ
സരാദ്ധ്യതേളുും പരതിേീലന പരതിപരാടതിേൾ
ക്ക് വതിഷയമരാകുും.
യ.എൻ.ഇ.പതി െതിസരാസ്റ്റർ റതിസക്േക്
റതിെക്ഷൻ സീനതിയർ അകെ്വസർ
കെരാ. േരതിൻ സുെമീർ, സീനതിയർ
കപ്രരാജക്ടക് എഞ്തിനതിയർ രവതിേകേർ
എന്നതിവരുമരായതി േതില െയറക്ടർ കെരാ.
കജരായക് ഇളമൺ, ഫരാക്ൽറ്റതിേളരായ
സതി.വതികനരാദക്കുമരാർ, എും. കരണുകുമരാർ
പ്രളയേരാലത്ക് മണ്തിടതിഞ്ഞക് ദുരന്തമുണ്രായ കുറരാകഞ്രതി പ്രകദേും പരതിേീലനത്തിൽ പന്കേടുത്വർ
എന്നതിവർ ചർച്ച നടത്തി.
സന്ദർേതിച്ചക്രാൾ
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ഓഫീസർ ഷഹതിൻ, കേരള സർവേലരാേരാല
യതിന്ലയും ശ്രീേകേര സർവേലരാേരാലയതിന്ല
യും ജതികയരാളജതി വകു്തിന്ല അസതി.ന്പ്രരാഫ
സർമരാരരായ കെരാ.സരുൺ, വതിനീത എന്നതിവർ
പരതിേീലനത്തിന കനതൃത്വും നൽേതി.

കല്പ്യട്ട പച്ചപ്
വളണ്ിയർ പരിശീലനതം

േല്റ്റയന്ട പച്ച്ക് പദ്ധതതിയന്ട ഗ്രരാമപ
ഞ്രായത്തുതല വളണ്തിയർമരാർക്ക് േതിലയതിൽ
പരതിേീലനും നൽേതി. സതി.ന്േ. േേീന്ദ്രൻ
എും.എൽ.എ, കേരാഴതികക്രാടക് േീർത്രാ
െക് സതിന്ല റതിസർച്ചക് ഓഫീസർ സുഭരാഷക് ,
പരതിേീലന കേരാർെതികനറ്റർ എും.കരണുകുമരാർ,
തൃശ്ശൂര് ജതില്യതിന്ല ബ്ലൂ ആർമതി വളണ്തിയർമരാർക്ള്ള പരതിേീലനപരതിപരാടതിയതിൽ ജതില്രാ
പച്ച്ക് പദ്ധതതി കേരാർെതികനറ്റർ ന്േ. പഞ്രായത്ക് പ്രസതിെറെക് കമരതി കതരാമസക് സുംസരാരതിക്ന്നു.
േതിവദരാസൻ തുടങ്ങതിയവർ സുംസരാരതിച്ചു. േൽ്
റ്റന്യ േർഷേ-ആദതിവരാസതി സൗഹൃദ ഹരതിത
സണ്തി കജരാർജക്, ന്പ്രരാഫ. ടതി. രരാഘവൻ, കെരാ. ന്ജ.ബതി.രരാജൻ,
മണ്ഡലമരാക്േ എന്ന ലക്ഷ്യകത്രാന്ട സതി.ന്േ.
പതി.വതി.
രരാമകൃഷ്ണൻ എന്നതിവർ ക്രാന്സ്സടുത്തു. സതിക്തിും ഗ്രരാമവതിേസന
േേീന്ദ്രൻ എുംഎൽഎയന്ട കനതൃത്വത്തിലരാണക് പദ്ധതതി നട്തി
ഇൻസ്റ്റതിറ്റയൂട്ടതിന്റെ
കനതൃത്വത്തിലുള്ള 21 അുംഗ സുംഘുംനരാട്ടതിേ
ലരാക്ന്നതക്.
ഗ്രരാമപഞ്രായത്തുും
എറണരാകുളും ജതില്രാ പഞ്രായത്തുും സന്ദർേതിച്ചു.
ഹരതിത കേരളും മതിഷൻ, ശുചതിത്വമതിഷൻ, കൃഷതി, പട്ടതിേവർഗ്ഗ
വതിേസനും, ആകരരാഗ്യും, ന്തരാഴതിലുറപ്പു പദ്ധതതി, കുടുുംബശ്രീ മതിഷൻ,
ടൂറതിസും, വനും, മണ്ക് സുംരക്ഷണും തുടങ്ങതിയ വകുപ്പുേളുന്ട സഹേ ബ്ലൂ ആർേി വളണ്ിയർോർക്് പരിശീലനതം
രണകത്രാന്ടയരാണക് പച്ച്ക് പദ്ധതതി നട്തിലരാക്ന്നതക്. രണ്ടു
ബ്ലൂ ആർമതി വളണ്തിയർമരാർക് േതിലയതിൽ മൂന്നു ബരാച്ചുേളതിലരായതി
ദതിവസന്ത് പരതിേീലന പരതിപരാടതിയതിൽ എും.ജതി. േരാളതിദരാസൻ, പരതിേീലനും തുടങ്ങതി. ജലസുംരക്ഷണ പ്രക്രതിയയതിൽ വതിദ്യരാർതതി
കെരാ.ന്േ.പതി.എൻ. അമൃത, ഭരാസക്േരൻ പള്ളതിക്ര എന്നതിവർ േളുന്ട പകേരാളതിത്ും ഉറപ്പുവരുത്തുേയരാണക് ബ്ലൂ ആർമതിയന്ട ലക്ഷ്യും.
ക്രാന്സ്സടുത്തു.
തൃശ്ശൂർ ജതില്രാ പഞ്രായത്ക് പ്രസതിെറെക് കമരതി കതരാമസക് പരതിേീലനും
ഉദക്ഘരാടനും ന്ചയ്തു.
ജതില്രാ പഞ്രായത്ക് കവസക് പ്രസതിെറെക് എൻ.ന്േ ഉദയപ്ര
സിക്ിതം സതംഘത്ിന് കിലയിൽ പരിശീലനതം
കേരളത്തിന്ല അധതിേരാരവതികേന്ദ്രീേരണത്തിന്റെ അനഭവ േരാേക്, തൃശ്ശൂർ ജതില്രാ േലക്ടർ ടതി.വതി.അനപമ, ന്പരാതുമരരാമത്ക്
ങ്ങൾ പഠതിക്രാൻ സതിക്തിമതിൽ നതിന്ന്നത്തിയ ക്രാക്തല സ്റ്റരാൻെതിുംഗക് േമ്തിറ്റതി ന്ചയർമരാൻ ന്േ.ന്ജ. െതിേക്സൺ, ജതില്രാ
റതികസരാഴക്സക് കപഴക്സൺമരാരുന്ട സുംഘത്തിനക് േതിലയതിൽ നരാലുദതി ന്െപയൂട്ടതി പ്രാനതിുംഗക് ഓഫതിസർ ടതി.ആർ. മരായ, ജതില്രാ മണ്സുംരക്ഷണ
വസന്ത് പരതിേീലനും നൽേതി. േതില െയറക്ടർ കെരാ.കജരായക് ഓഫീസർ പതി.െതി. സതിന്ധു , േതില എക്ക്റ്റന്ഷൻ ഫരാക്ൽറ്റതി എും.
ഇളമൺ ആമുഖരാവതരണും നടത്തി. കേരളത്തിന്ല അധതിേരാര കരണുകുമരാർ എന്നതിവർ സുംസരാരതിച്ചു. മണ്സുംരക്ഷണ ഓഫീസർ
വതികേന്ദ്രീേരണും, പഞ്രായത്തുേൾക് വതിട്ടുേതിട്ടതിയ സ്രാപനങ്ങ എും.അജതിതക് കുമരാർ, രതീഷക് വരാവന്നൂർ, ജയൻ വരാവന്നൂർ, േതില
ളുന്ട പ്രവർത്നും, കേരളത്തിന്ല ധനേരാര്യവതികേന്ദ്രീേരണും, റതികസരാഴക്സക് കപഴക്സൺ വതി.ന്േ.ശ്രീധരൻ, കൃഷതി ഓഫീസർ എും.ന്േ.
പകേരാളതിത് ആസൂത്രണും തുടങ്ങതിയ വതിഷയങ്ങന്ളക്റതിച്ചക് കെരാ. സ്തിത, പ്രതിൻസക് ടതി. കുര്യൻ എന്നതിവർ ക്രാന്സടുത്തു. േതിലയും തൃശ്ശൂർ
ജതില്രാ പഞ്രായത്തുും സുംയക്തമരായതി സുംഘടതി്തിച്ച പരതി
േീലനപരതിപരാടതിയതിൽ ബ്ലൂ ആർമതി വളണ്തിയർമരാർ, ക്രാക്ക്
റതികസരാഴക്സക് പരതിേീലേർ, ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് പ്രസതിെന്റു
മരാർ, സ്റ്റരാൻെതിുംഗക് േമ്തിറ്റതി ന്ചയർകപഴക്സൺമരാർ എന്നതിവർ
പന്കേടുത്തു.

പച്ചത്തുരത്് - തലദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്്
പരിശീലനതം

പച്ചത്തുരുത്തുേൾ ഒരുക്രാൻ തരാൽപര്യും പ്രേടതി്തി
ച്ച തകദേേസ്വയുംഭരണസ്രാപനങ്ങൾക്ക് േതിലയതിൽ
പരതിേീലനും നൽേതി. ജതില്രാ േലക്ടർ ടതി.വതി.അനപമ
സതിക്തിമതിന്ല റതികസരാഴക്സക് കപഴക്സൺമരാർ േതിലയതിന്ല പരതിേീലനപരതിപരാടതിയതില്. മുഖ്യപ്രഭരാഷണും നടത്തി.
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ോലിനയനിർമ്ാർജ്ജനതം: നിയേലതംഘനങ്ങൾട്ക്
തിട്ര ട്സക്രടെറിോർക്് നടപടിട്യടുക്ാതം

മരാലതിന്യനതിര്മ്രാര്ജനവമരായതി ബന്ധന്്ട്ട നതിയമലുംഘനങ്ങ
ള്ന്ക്തതിന്ര േര്േന നടപടതി സ്വീേരതിക്രാൻ തകദേേസ്വയുംഭരണ
സ്രാപന ന്സക്രട്ടറതിമരാര്ക്ക് നതിര്കദേേും നല്കുന്ന മരാര്ഗകരഖ
പുറത്തിറക്തി. മരാലതിന്യനതിര്മ്രാര്ജ്ജനും സുംബന്ധതിച്ചക് തകദേേസ്വ
യുംഭരണ സ്രാപന തലത്തില് സ്വീേരതികക്ണ് നടപടതിേള്
ഉള്ന്ക്രാള്ളതിച്ചക് ന്സക്രട്ടറതിമരാര് നതിര്കദേേങ്ങള് പുറന്്ടുവതിക്
ണന്മന്നുും മരാര്ഗ്ഗനതിര്കദേേത്തില് വ്യക്തമരാക്ന്നു. മലതിനീേരണ
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ന്ക്തതിന്രയള്ള നതിയമനടപടതിേള് ഉള്ന്ക്രാ
ള്ളതിച്ചക് ഹരതിതകേരളും മതിഷനും േതിലയും കചര്ന്നക് ഹരതിതനതിയമങ്ങള്
എന്ന കപരതില് കേപ്പുസ്തേും പ്രസതിദ്ധീേരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.
ഹരതിതകേരളും മതിഷന് ആസൂത്രണും ന്ചയ്ത ഹരതിത നതിയമ
കബരാധവല്ക്കരണ പ്രചരാരണത്തിന്റെ ഭരാഗമരായതി വതിവതിധ തലങ്ങളതില്
നടക്ന്ന പരതിേീലനങ്ങളതില് തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങളുന്ട
പകേരാളതിത്ും ഉറപ്പുവരുത്ണും.

ഔല്യാ�ികലരഖകളിൽ ട്ാൻസ്ട്ജൻഡർ എന്നു
ോത്തം ഉപലയാ�ിക്ണതം

ട്രാന്സക്ന്ജന്െര് വ്യക്തതിേന്ള ഭതിന്നലതിുംഗും, മൂന്നരാും ലതിുംഗും,
ഭതിന്നകലുംഗതിേും എന്നതിങ്ങന്ന അഭതിസുംകബരാധന ന്ചയ്ന്നതക്
ഒഴതിവരാക്ണന്മന്നുും ഔകദ്യരാഗതിേകരഖേളതില് ട്രാന്സക്ന്ജന്െര്
എന്ന പദും മരാത്രും ഉപകയരാഗതിക്ണന്മന്നുും സരാമൂഹതിേനീതതി
വകു്ക് ഉത്രവരായതി.

ട്കടെിട നിർമ്ാണ അനുേതിക്കുള്ള അലപക്ഷകൾ
സേയബന്ിതോയി തീർപാക്ണതം

ഗ്രരാമപഞ്രായത്തുേളതിൽ ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണ അനമതതിക്രായതി
ലഭതിക്ന്ന അകപക്ഷേൾ സമയബന്ധതിതമരായതി തീർ്രാക്ന്നതതി
നള്ള മരാർഗ്ഗനതിർകദേേങ്ങൾ പുറന്്ടുവതിച്ചു.
(സർക്ലർ ന്ർ സതി 6 - 12891/ 2018, തതിയതതി 24/06/ 2019,
പഞ്രായത്ക് െയറക്ടകററ്റക്)

ആയർലവ് േരന്നുകൾ വാങ്ങുന്തിന് അനുേതി

ന്േരാല്ും ജതില്രാ ആയർകവദ ഔഷധനതിർമ്രാണ വ്യവസരായ
സഹേരണ സുംഘും എന്ന സ്രാപനും ഉല്രാദതി്തിക്ന്ന മരുന്നുേൾ
വരാങ്ങുന്നതതിനക് തകദേേഭരണ സ്രാപനങ്ങൾക്ക് അനമതതി നൽേതി
ഉത്രവരായതി.
(സ ഉ (സരാധരാ) നും. 1365/2019/തസ്വഭവ, തതിയതതി 03/07/2019)

വിധവാട്പൻഷൻ - ഇളവ് അനുവ്ിച്ചു

വതിധവരാന്പൻഷൻ ലഭതിക്രാൻ അകപക്ഷേർ പുനർവതിവരാഹും
ന്ചയ്തതിട്ടതില് എന്നക് ന്തളതിയതിക്ന്ന സരാക്ഷ്യപത്രും നൽേണന്മന്ന

വ്യവസ്യതിൽ ഇളവക് അനവദതിച്ചക് ഉത്രവരായതി.
(സഉ (എും എസക്) 251/2019/ധന, തീയതതി 03/07/2019)

ശുെിത്വ ലബാധവൽക്രണത്ിന്
ോർഗ്ഗനിർലദേശങ്ങൾ

മലതിനീേരണവമരായതി ബന്ധന്്ട്ട നതിയമലുംഘനങ്ങൾന്ക്
തതിന്ര നതിലവതിലുള്ള നതിയമങ്ങളുും േതിക്ഷേളുും സുംബന്ധതിച്ചക് ന്പരാതു
ജനങ്ങന്ള കബരാധവല്ക്കരതിക്രാൻ േ്യരാ്യതിൻ സുംഘടതി്തിക്ന്ന
തതിനള്ള മരാർഗ്ഗനതിർകദേേങ്ങൾ പുറന്്ടുവതിച്ചു.
(സർക്ലർ നും. 234/െതിസതി1/2019/തസ്വഭവ, തീയതതി 14/06/2019)

സർക്ാർ ഓഫീസുകളുട്ട ചുവരിൽ വയ്കാവന്
െിത്ങ്ങൾ - നിർലദേശങ്ങൾ പുറട്പടുവിച്ചു

സർക്രാർ ഓഫീസുേളുന്ട ചുവരതിൽ ആരുന്ടന്യരാന്ക് ചതിത്ര
ങ്ങൾ സ്രാപതിക്രാന്മന്നതക് സുംബന്ധതിച്ചു നതിർകദേേും പുറന്്ടുവതിച്ചു.
(സർക്ലർ നും. 449/എആർ 13(2)/2018 /ഉപഭവ, തീയതതി
22-10-2018)

വിവാെധനസൊയതം തുക വർധിപിച്ചു

പട്ടതിേവർഗ്ഗ വതിഭരാഗത്തിന്ല ന്പൺകുട്ടതിേളുന്ട വതിവരാഹത്തിനക്
തകദേേഭരണ സ്രാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ധനസഹരായും ഒരുലക്ഷും
രൂപയരായതി വർധതി്തിച്ചുന്േരാണ്ക് ഉത്രവരായതി.
(സ ഉ (സരാധരാ) നും. 1435/2019/തസ്വഭവ, തീയതതി 10 /07/2019)

ട്കടെിട നിർമ്ാണ ക്രേവൽക്രണതം
അലപക്ഷിക്ാനുള്ള സേയപരിധി നീടെി

അനധതികൃത ന്േട്ടതിട നതിർമ്രാണും ക്രമവൽക്രതിച്ചു േതിട്ടരാന്
അകപക്ഷ സമർ്തിക്ന്നതതിനള്ള സമയപരതിധതി 2019 ന്സപക്റ്റുംബർ
30 വന്ര ദീർഘതി്തിച്ചുന്േരാണ്ക് കഭദഗതതി വതിജ്രാപനും പുറന്്ടുവതിച്ചു.
(എസക് ആർ ഒ നും. 409/2019, തീയതതി 24/06/2019)

്ിവസലവതന/കരാർ ജീവനക്ാരട്ട ലവതനതം വർധിപിച്ചു

ദതിവസകവതന/േരരാർ ജീവനക്രാരുന്ട കവതനും വർധതി്തിച്ചു
ന്േരാണ്ടുും ദതിവസകവതനരാടതിസ്രാനത്തിലുും േരരാർ അടതിസ്രാന
ത്തിലുും നതിയമനും നടത്തുന്നതക് സുംബന്ധതിച്ച മരാനദണ്ഡങ്ങൾ
പുറന്്ടുവതിച്ചുന്േരാണ്ടുും ഉത്രവരായതി.
(ജതി ഒ(പതി) നും. 81/2019/ഫതിൻ, തീയതതി 09/07/2019)

ലാപ്ലടാപ്പുകളുട്ട നിരക്് പുതുക്ി

പട്ടതിേജരാതതി പട്ടതിേവർഗ്ഗ വതിദ്യരാർതതിേൾക്ക് നൽകുന്ന
മതിെക്ന്ലവൽ ന്്സതിഫതികക്ഷൻ പ്രേരാരമുള്ള ലരാപക്കടരാപ്പുേളുന്ട
നതിരക്ക് 38902 രൂപയരായതി പുതുക്തി നതിശ്യതിച്ചക് ഉത്രവരായതി.
(ജതി ഒ(ആർ ടതി) നും. 1400/2019/എൽഎസക്ജതിെതി, തീയതതി 06/07/2019)

തലദേശസ്വയതംഭരണവകപ്പുോയി ബന്ട്പടെ സർക്ാർ ഉത്രവകൾ, സർക്കുലറുകൾ, �സ്് വിജ്ാപനങ്ങൾ എന്ിവയട്ട
പുർണരൂപതം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്ീ ട്വബ്ബസറ്റുകളിൽ ലഭയോണ്
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കറോ��റോട്

റസിഡറെ്സ്
അദസാസിദയഷനുകളും
�ാദേശിക ഭരണവം

 ലഡാ. എൻ. രോകാന്ൻ

അ കരണധീയമചായ വികസനമചാ കകൾ
ി�ത് പ്രചാേ ശിക വികസനത്ിൽ തനമചായ പ്രവർത്ന�ൾ
െ��ത്ത് നടപ്ചാ� റസി �ത്സത് അേസചാസിേയഷ കൾ നിരവധി
ത് അത്രം തന
വികസന പ്രവർത്ന�െള അ കരണധീയ മചാ കകളചാക്ി മചാ�ചാൻ ക ിയണം

കേ

രളത്തിന്ല ഏന്റക്ന്റ എല്രാ
പ്രകദേങ്ങളതിലുും ഒരു സരാമൂഹ്യ
സുംഘടനരാ സുംവതിധരാനന്മന്ന നതിലയതിൽ
റസതിെറെക് സക് അകസരാസതികയഷനേൾ
സജീവമരായതി മരാറതിക്ഴതിഞ്ഞു. നഗരപ്രകദ
േങ്ങളതില് എന്നകപരാന്ല ഗ്രരാമങ്ങളതിലുും
റസതിെറെക് സക് അകസരാസതികയഷനേള്
കവവതിദ്ധ്യമരാര്ന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള്
നടത്തിവരുന്നു. എല്രാ വതിഭരാഗും ജനങ്ങന്ള
യും ഉള്ന്ക്രാള്ളുന്ന ഫലപ്രദമരായ സൂക്ഷ്മതല
ജനരാധതിപത്യസ്രാപനമരാണക് ഇന്നക് ഇത്രും

കൂട്ടരായ്മേൾ. എല്രാ കവര്തതിരതിവേൾക്ും
അപ്പുറത്ക്, ആബരാലവൃദ്ധും ജനങ്ങള്ക്ും
പന്കേടുക്രാനും ഒരു പ്രകദേന്ത് മുഴുവന്
കുടുുംബങ്ങന്ളയും േക്ഷതിരരാഷ്ടീയ-മത-സരാമൂ
ഹതിേ വ്യത്യരാസങ്ങള്ക്തീതമരായതി പ്രതതി
നതിധീേരതിക്രാനും േഴതിയന്നു എന്നതരാണക്
റസതിെറെക്സക് അകസരാസതികയഷനേളുന്ട
സവതികേഷത. ആ നതിലയ്കക് ഇന്നക് പ്രരാകദേതിേ
തലത്തില് ഏന്റ വ്യരാപ്തതിയള്ളതുും സുപ്രധരാ
നവമരായ ഒരു ജനരാധതിപത്യ ന്പരാതുകവദതി
യരാണക് റസതിെറെക്സക് അകസരാസതികയഷനേള്.

അധികാരവിലക�ീകരണവോയി
കണ്ണി ലെർക്കുക

കേരളത്തില് ഫലപ്രദമരായതി നട്രാ
ക്തിയ അധതിേരാരവതികേന്ദ്രീേരണവും ജന
േീയരാസൂത്രണവും പ്രരാകദേതിേ ഭരണ നതിര്വ്വ
ഹണത്തില് ജനങ്ങള്ക്ക് പകേരാളതിേളരാകു
ന്നതതിനക് അവസരന്മരാരുക്തി. തകദേേസ്വ
യുംഭരണ സ്രാപനങ്ങള് നട്രാക്ന്ന
പ്രരാകദേതിേ വതിേസന പദ്ധതതിേളതില്
ജനങ്ങളുന്ട പകേരാളതിത്ും ഉറ്രാക്ന്നതതിനക്
ആവേ്യമരായ വ്യവസ്േള് ഉള്ന്്ടുത്തി
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ജൂലല 2019
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പഞ്രായത്ക് രരാജക് ആ�ും മുനതിസതി്രാലതിറ്റതി
ആ�ും സമഗ്രമരായതി പരതിഷ്കരതിച്ചു. പ്രരാകദേതിേ
ഭരണ നതിര്വ്വഹണത്തിലുും വതിേസന പ്ര
വർത്നങ്ങളതിലുും ജന പകേരാളതിത്ും ഉറ്രാ
ക്ന്നതതിനും ഗ്രരാമസഭേന്ളയും വരാര്െക്
േമ്തിറ്റതി/വരാര്െക് േൗണ്സതിലുേന്ളയും
േക്തതിന്്ടുത്തുന്നതതിനമുള്ള നടപടതിേളുും
സ്വീേരതിച്ചു.
“അധതിേരാരും ജനങ്ങള്ക്ക്” എന്ന മുദ്രരാ
വ രാ േ ്യും യ രാ ഥ രാ ര് ത ്യമ രാ ക് ന്ന ത തി നക്
സഹരായേമരാും വതിധും ജനങ്ങള്ക്ക് പകേരാ
ളതിേളരാകുന്നതതിനും തീരുമരാനങ്ങള് എടുക്
ന്നതതില് ഇടന്പടുന്നതതിനും േഴതിയും വതിധും
ഇത്രും പകേരാളതിത്സ്രാപനങ്ങന്ള
േരാക്തീേരതിക്ന്നതതിനരാവേ്യമരായ പരതിശ്ര
മങ്ങള് ജനേീയരാസൂത്രണ പ്രസ്രാന
ത്തിന്റെ ഭരാഗമരായതി നടത്തുേയണ്രായതി.
ഇന്നക് ഇന്ത്യയതില് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമരായും
േരാര്യക്ഷമമരായും അധതിേരാരവതികേന്ദ്രീേ
രണും നട്രാക്തിയ സുംസ്രാനന്മന്ന
കദേീയ-സരാര്വ്വകദേീയ അുംഗീേരാരും
കേരളത്തിനക് സ്വന്തമരാണക്.
േഴതിഞ്ഞ രണ്ര പതതിറ്റരാണ്തിന്റെ വതികേ
ന്ദ്രീകൃതരാസൂത്രണ അനഭവങ്ങള് ജനേീയ
പകേരാളതിത്ന്ത് സുംബന്ധതിച്ചക് പുതതിയ
ഉള്ക്രാഴ്ചേള് നല്കുന്നുണ്ക് . അധതിേരാര
വതികേന്ദ്രീേരണത്തിന്റെ ഭരാഗമരായ പകേരാ
ളതിത് വതിേസന പ്രക്രതിയയതിൽ ജനങ്ങന്ള
ക്രതിയരാത്േമരായതി പകേരാളതിേളരാക്രാന്
കവണ്ത്ര േഴതിയന്നതില്.
അധതിേരാര വതികേന്ദ്രീേരണത്തിന്റെ
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അന്തസത്യ്കനസൃതമരായതി ജനങ്ങന്ള
േരാക്തീേരതിക്ന്നതതിനക് ഔപചരാരതിേ ജനരാ
ധതിപത്യ സ്രാപനങ്ങളരായ ഗ്രരാമസഭ
േള്ക്ും വരാര്െക് സഭേള്ക്ും പരതിമതിതതി
േള് ഏന്റയരാണക്. ഇവതിന്ടയരാണക് പ്രരാകദ
േതിേതലത്തില് പ്രവര്ത്തിക്ന്ന സൂക്ഷ്മതല
ജനരാധതിപത്യ സ്രാപനങ്ങളരായ റസതിെ
റെക്സക് അകസരാസതികയഷനേള് പ്രസക്തമരാ
വന്നതക്. ഒരു ന്ചറതിയ ഭൂപ്രകദേന്ത് എല്രാ
കുടുുംബങ്ങള്ക്ും പ്രരാതതിനതിധ്യമുള്ളതുും
എല്രാ വതിഭരാഗും ആളുേന്ളയും ഉള്ന്ക്രാ
ള്ളരാന് േഴതിയന്നതുമരായ ജനരാധതിപത്യ
ന്പരാതുകവദതിയരായതി ഇവ മരാറുേയരാണക്.

വിപുലോയ സാധയതകൾ

ഒരു സരാമൂഹ്യ സുംഘടനരാ സുംവതിധരാ
നന്മന്ന നതിലയതിൽ പ്രരാകദേതിേതലത്തില്
സരാര്വ്വത്രതിേമരായതി മരാറതിക്ഴതിഞ്ഞ റസതിെ
റെക്സക് അകസരാസതികയഷനേളുന്ട സരാദ്ധ്യ
തേൾ കവണ്ത്ര പ്രകയരാജനന്്ടുത്രാൻ
നമുക്ക് േഴതിഞ്ഞതിട്ടതില്. ഒട്ടു മതിക് റസതിെ
റെക്സക് അകസരാസതികയഷനേളുും ഒരു
ജനേീയ കൂട്ടരായ്മ എന്ന നതിലയതില് വതിവതിധ
ആകഘരാഷപരതിപരാടതിേള് സുംഘടതി്തിച്ചക്
പ്രവര്ത്നും പരതിമതിതന്്ടുത്തുേയരാണക്.
വര്ണ്രാഭമരായ വരാര്ഷതിേരാകഘരാഷങ്ങളതിലുും
നവവത്രരാകഘരാഷത്തിലുും മരാത്രും അകസരാ
സതികയഷന്റെ പ്രവര്ത്നും ചുരുക്ന്ന
അനഭവങ്ങളുും ഏന്റയരാണക് . എന്നരാല്
അനേരണീയമരായ വതിേസനമരാതൃേേള്
സൃഷ്ടതിച്ചക് പ്രരാകദേതിേ വതിേസനത്തില്
നൂതനമരായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏന്റ്റടുത്ക്
നട്രാക്ന്ന റസതിെറെക്സക് അകസരാസതികയ
ഷനേള് നതിരവധതിയണ്ക്. അത്രും നൂതന
വതിേസന പ്രവര്ത്ന ങ്ങന്ള അനേര
ണീയ മരാതൃേേളരാക്തി മരാറ്റരാൻ േഴതിയണും.
അധതിേരാരവതികേന്ദ്രീേരണത്തിന്റെയും
പ്രരാകദേതിേരാസൂത്രണത്തിന്റെയും ജനരാധതി
പത്യവതക്േരണും യരാഥരാര്ത്യമരാക്ന്നതതി
നള്ള േര്മ്പദ്ധതതിേൾ റസതിെറെക് സക്
അകസരാസതികയഷനേള് ഏന്റ്റടുക്ണും.
അധതിേരാരവതികേന്ദ്രീേരണത്തിന്റെ
ജനരാധതിപത്യ ഉള്ളടക്ും േക്തതിന്്ടുത്തി,
ജനേീയപകേരാളതിത്ത്തിന്റെ സര്ഗ്ഗരാത്േ
തയതികലക്ക് പ്രരാകദേതിേ ഭരണ നതിര്വ്വഹ
ണന്ത്യും വതിേസനന്ത്യും മരാറ്റരാൻ
േഴതിയും വതിധും റസതിെറെക്സക് അകസരാസതി
കയഷനേളുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് രൂപേ
ല്ന ന്ചയ്ണും. ന്വറുന്മരാരു ജനേീയ
കൂട്ടരായ്മ എന്നതതിനപ്പുറും പ്രരാകദേതിേ ഭരണ
നതിര്വ്വഹണും സുതരാര്യവും പകേരാളതിത്പൂ
ര്ണ്വും േരാര്യക്ഷമവമരാക്രാൻ സഹരായേ
രമരാവന്ന വതിധത്തിൽ റസതിെറെക്സക് അകസരാ
സതികയഷനേന്ള േക്തതിന്്ടുത്ണും.
അധതിേരാരവതികേന്ദ്രീേരണത്തിന്റെയും
പകേരാളതിത് ആസൂത്രണത്തിന്റെയും മൂല്യ
ങ്ങളുും ജനരാധതിപത്യ ദര്േനവും യരാഥരാര്ത്യ
മരാക്ന്നതതിനക് സഹരായേമരായ വതിധത്തില്
ഇടന്പടരാൻ റസതിെറെക്സക് അകസരാസതികയ
ഷനേന്ള പ്രരാപ്തമരാക്ണും. കൂടുതല് ജീവതിത
കയരാഗ്യമരായതുും ന്മച്ചന്്ട്ട കസവനങ്ങള്
പ്രദരാനും ന്ചയ്ന്നതുും ദുര്�ലവതിഭരാഗങ്ങന്ള
സുംരക്ഷതിക്ന്നതുും പരതിസ്തിതതി സുരക്ഷ
ഉറ്രാക്ന്നതുമരായ പ്രരാകദേതിേ ഭരണും

സരാദ്ധ്യമരാക്ന്നതതിനക് സഹരായേമരായ
സുംഘടനരാ സുംവതിധരാനമരായതി റസതിെറെക്സക്
അകസരാസതികയഷനേന്ള മരാറ്റണും.
തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങളുന്ട
വതിേസന മുന്ഗണനേളുും വതിഭവ വേയതി
രുത്ലുും സുംബന്ധതിച്ച തീരുമരാനങ്ങള്
ഏതരാനും ജനപ്രതതിനതിധതിേളുും ഉകദ്യരാഗ
സ്രുും മരാത്രമരായതി എടുകക്ണ്തല്.
പ്രരാകദേതിേ ബെക്ജറ്റതിന്റെ ഉള്ളടക്ും വതില
യതിരുത്തുന്നതതില് ജനങ്ങള്ക്ും ജനേീയ
സുംഘടനേള്ക്ും പകേരാളതിേളരാേരാന്
േഴതിയണും. ഇത്രും പകേരാളതിത് ജനരാധതി
പത്യ സുംവതിധരാനമരായതി റസതിെറെക് സക്
അകസരാസതികയഷനേന്ള മരാറ്റണും. ജനങ്ങ
ളുന്ട കദനുംദതിന ജീവതിത പ്രശ്നങ്ങളരായ
ശൂചതിത്വും, കുടതിന്വള്ളും, ആകരരാഗ്യും,
േരാര്ഷതിേ വതിേസനും, പരതിസ്തിതതി
സുംരക്ഷണും, പ്രകൃതതി വതിഭവ സുംരക്ഷണും,
ഗതരാഗത സൗേര്യങ്ങള്, മലതിനജല
നതിര്മ്രാര്ജ്ജനും, മഴന്വള്ളും ഒഴുക്തിക്ള
യന്നതതിനള്ള സൗേര്യങ്ങള്, ഭക്ഷ്യസുര
ക്ഷയും സുരക്ഷതിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ
ലഭ്യതയും, കവദയുതതി വതിതരണും, ന്തരുവ
വതിളക്േളുന്ട പരതിപരാലനും, ന്പരാതുസുരക്ഷ
എന്നതിവ സുംബന്ധതിച്ച തീരുമരാനങ്ങള്
എടുക്ന്നതതില് തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാ
പനങ്ങകളരാന്ടരാ്ും നതിന്നക് പ്രവര്ത്തിക്രാൻ
റസതിെറെക്സക് അകസരാസതികയഷനേള്ക്ക്
േഴതിയണും. ഇതതിനക് റസതിെറെക്സക് അകസരാ
സതികയഷനേളുന്ട പ്രരാധരാന്യും സുംബന്ധതി

ച്ചുും അവന്യ എങ്ങന്ന പ്രകയരാജനന്്
ടുത്രാും എന്നതു സുംബന്ധതിച്ചുും വ്യക്തമരായ
ധരാരണ തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങ
ള്ക്ും അവയമരായതി ബന്ധന്്ട്ട ജനപ്രതതി
നതിധതിേള്ക്ും ഉണ്രാകയ മതതിയരാകൂ.
തകദേേസ്വയും ഭരണ സ്രാപനങ്ങന്ളയും
പ്രരാകദേതിേ ജനസമൂഹന്ത്യും ബന്ധതി്തി
ക്ന്ന േണ്തിയരായതി റസതിെറെക്സക് അകസരാ
സതികയഷനേൾ പ്രവർത്തിക്ണും. അധതി
േരാരവതികേന്ദ്രീേരണത്തിന്റെ അന്തസത്
യ്കനസരതിച്ചക് തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപ


അധികചാരവിേക ധീകരണത്ിെ�
അ സത് സരി�ത് തേ ശ
സ�യം രണ ചാപന�ൾ
പ്രവർത്ി� എ റപ്ചാ�
ജചാ തചാ സംവിധചാനമചായി
മചാറചാൻ റസി �ത്സത് അേസചാസി
േയഷ കൾക്ത് ക ി ചാൽ
തേ ശസ�യം രണ
ചാപന� െട ജനചാധിപത�
ഉ ടക്ം െമ�െപ്�ം



നങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്ന്നു എന്നുറ്രാക്ന്ന
ജരാഗ്രതരാ സുംവതിധരാനമരായതി മരാറരാന് റസതി
െറെക്സക് അകസരാസതികയഷനേള്ക്ക്
സരാധതിച്ചരാല് തകദേേസ്വയുംഭരണ സ്രാപ
നങ്ങളുന്ട ജനരാധതിപത്യ ഉള്ളടക്ും ന്മച്ച
ന്്ടുും.

ജനകീയ ഇടട്പടലിട്ന് ലവ്ി

റസതിെറെക്സക് അകസരാസതികയഷനേ
ളുന്ട രൂപീേരണും, അവയന്ട ചുമതലേളുും
ഉത്രവരാദതിത്ങ്ങളുും എന്നതിവ സുംബന്ധതി
ച്ച നതിയമ വ്യവസ്േള് ഉള്ന്്ടുത്തി കേരള
പഞ്രായത്ക് രരാജക് ആ�തിലുും കേരള മുനതിസതി
്ല് ആ�തിലുും കഭദഗതതിേൾ വരുത്തുന്ന
േ രാ ര ്യും പ ര തി ഗ ണ തി ക് രാ വ ന്ന ത രാ ണക് .
പ്രരാകദേതിേ ഭരണ സുംവതിധരാനത്തിന്റെ
പ്രരാകയരാഗതിേ പരതിമതിതതിേൾ മറതിേടക്രാൻ
റസതിെറെക്സക് അകസരാസതികയഷനേളുന്ട
ക്രതിയരാത്േമരായ പ്രവർത്നും സഹരായതിക്ും.
ജനപ്രതതിനതിധതിേളുന്ട വ്യക്തതിപരമരായ ഇഷ്ടരാ
നതിഷ്ടങ്ങൾ തകദേേഭരണ സ്രാപനങ്ങളുന്ട
തീരുമരാനങ്ങന്ള സ്വരാധീനതിക്ന്ന ഇന്നന്ത്
അവസ്യ്കക് ഇതക് മരാറ്റും ന്േരാണ്ടുവരുും. ജനകേ
ന്ദ്രീകൃതമരായ പ്രരാകദേതിേ വതിേസന ഭരണ
ത്തിന്റെ പുതതിന്യരാരു തലും വളര്ത്തിന്ക്രാ
ണ്ടു വരരാൻ ഇതക് സഹരായേമരാകുും.
1
കലഖേന് കേരള കലരാക്ല് ഗവന്�റെക്
േമ്ീഷനതില് അുംഗമരാണക്.
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ആർ�ം പദ്ധതി ദകരള വികസനതെിന്റെ

ആ

കരരാഗ്യ കമഖലയതിൽ തകദേേസ്വയും
ഭരണ സ്രാപനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന
മതിേച്ച പ്രവർത്നങ്ങൾക്ള്ള 2017-18
ന്ല ആർദ്ര കേരളും പുരസക്േരാരങ്ങൾ മന്തതി
എ.സതി. ന്മരായ്തീൻ വതിതരണും ന്ചയ്തു.
സുംസ്രാനതലത്തിൽ ഒന്നുും രണ്ടുും മൂന്നുും
സ്രാനങ്ങൾ േരസ്മരാക്തിയ ജതില്രാ പഞ്രാ
യത്തുേൾ, കേരാർ്കറഷനേൾ, മുനതിസതി
്രാലതിറ്റതിേൾ, ക്രാക്ക് പഞ്രായത്തുേൾ,
ഗ്രരാമ പഞ്രായത്തുേൾ, ജതില്രാതലത്തിൽ
ഒന്നുും രണ്ടുും മൂന്നുും സ്രാനങ്ങൾ കനടതിയ
ഗ്രരാമ പഞ്രായത്തുേൾ എന്നതിവയ്കരാണക്
അവരാർെക്.
നതിപന്യ േക്തമരായതി പ്രതതികരരാധതിച്ച
തതിലൂന്ട ആകരരാഗ്യരുംഗത്ക് കലരാേത്തിന
മുന്നതിൽ കേരളും ഗ്രരാഫുയർത്തിയതരായതി

നീകലേ്വരും ക്രാക്ക് പഞ്രായത്ക്
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തതിരുവനന്തപുരും നതിേരാഗന്ധതി ഓെതികറ്റരാ
റതിയത്തിൽ നടന്ന പുരസ്കരാര വതിതരണ
ചടങ്ങതിൽ തകദേേസ്വയുംഭരണ മന്തതി
എ.സതി. ന്മരായ്തീൻ പറഞ്ഞു. പുതതിയ േരാല
ഘട്ടത്തിന്ല ന്വ�വതിളതിേൾ കനരതിടരാൻ
ആകരരാഗ്യ വകുപ്പുും തകദേേ സ്വയുംഭരണ
വകുപ്പുും ഒന്നതിച്ചക് പ്രവർത്തിക്ന്മന്നക് മന്തതി
വ്യക്തമരാക്തി.
കരരാഗപ്രതതികരരാധപ്രവർത്നങ്ങളതിൽ
ആകരരാഗ്യവകു്തിന്നരാ്ും നതിന്നക് ലക്ഷ്യ
കബരാധകത്രാന്ട പ്രവർത്തിക്ന്ന തകദേേ
സ്വയുംഭരണ സ്രാപനങ്ങന്ള മന്തതി അഭതി
നന്ദതിച്ചു. നതിപ കവറസക് ബരാധ േന്ണ്ത്തിയ
സമയത്തുും പ്രളയസമയത്തുും ഈ കൂട്ടരായ്മ
നമ്ൾ േണ്തരാണക് . കരരാഗപ്രതതികരരാധ
രുംഗത്തുും ആശുപത്രതിേളതിൽ പശ്രാത്ല

സൗേര്യങ്ങന്ളരാരുക്ന്നതതിലുും ഈ വകു
പ്പുേൾ കചർന്നക് മതിേച്ച പ്രവർത്നങ്ങൾ
നടത്തുന്നുന്ണ്ന്നുും മന്തതി പറഞ്ഞു. സുംസ്രാ
നത്തിന്റെ ന്പരാതുജനരാകരരാഗ്യ സുംവതിധരാനും
കൂടുതൽ മതിേവറ്റതരാക്രാനരാണക് സർക്രാർ
ശ്രമതിക്ന്നന്തന്നക് മന്തതി വ്യക്തമരാക്തി.
ന്പരാതുജനരാകരരാഗ്യ സുംവതിധരാനങ്ങന്ള
കൂടുതൽ കപർ ആശ്രയതിച്ചു തുടങ്ങതിയതരായതി
േണക്േൾ ന്തളതിയതിക്ന്നു.
ആർദ്രും പദ്ധതതി കേരള വതിേസനത്തി
ന്റെ നരാഴതിേക്ല്രാവേയരാണക്. തകദേേസ്വ
യുംഭരണ സ്രാപനങ്ങളുന്ട േീഴതിലുള്ള
പ്രരാഥമതിേരാകരരാഗ്യകേന്ദ്രങ്ങന്ള കുടുുംബരാ
കരരാഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളരാക്തി മരാറ്റരാൻ വലതിയ
ഇടന്പടലുേളരാണക് സർക്രാർ നടത്തുന്നതക്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 170 പ്രരാഥമതിേരാകരരാഗ്യ

േതിളതിമരാനൂര് ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക്

നാഴികകല്ല്: മ�ി എ.സി. ന്മാ�ീൻ
കേന്ദ്രങ്ങന്ള കുടുുംബരാകരരാഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളരാ
ക്തി മരാറ്റതി. ഗ്രരാമ, ക്രാക്ക്, ജതില്രാ പഞ്രായ
ത്തുേൾക് േീഴതിലുും മുൻസതി്രാലതിറ്റതി,
കേരാർ്കറഷന്റെ േീഴതിലുമുള്ള ആശുപത്രതി
േളതിൽ വലതിയ വതിേസനപ്രവർത്നങ്ങ
ളരാണക് നടന്നുന്േരാണ്തിരതിക്ന്നതക്.
ജതില്രാ പഞ്രായത്ക് വതിഭരാഗത്തിൽ
ന്േരാല്ും, കേരാർ്കറഷൻ വതിഭരാഗത്തിൽ
ന്േരാല്ും കേരാർ്കറഷൻ, മുനതിസതി്രാലതിറ്റതി
വതിഭരാഗത്തിൽ േട്ട്ന, ക്രാക്ക് പഞ്രായ
ത്ക് വതിഭരാഗത്തിൽ നീകലേ്വരും, ഗ്രരാമ
പഞ്രായത്ക് വതിഭരാഗത്തിൽ േതിളതിമരാനൂർ
എന്നതിവ സുംസ്രാന തലത്തിൽ ഒന്നരാും
സ്രാനത്തിനള്ള അവരാർെക് ഏറ്റുവരാങ്ങതി.
10 ലക്ഷും രൂപയരാണക് ഒന്നരാും സമ്രാനും.
ജതില്രാതലത്തില് ഒന്നുും രണ്ടുും മൂന്നുും സ്രാ
നങ്ങള്ക്ക് യഥരാക്രമും 5 ലക്ഷവും 3 ലക്ഷവും
2 ലക്ഷവമരാണക് സമ്രാനത്തുേ.

സതംസ്ഥാനതല അവാർഡ്
രണ്ാതം സ്ഥാനതം

ജില്ാ പഞ്ായത്് - കേരാഴതികക്രാടക്
(5 ലക്ഷും രൂപ)
ലകാർപലറഷൻ - തൃശ്ശൂർ ( 5 ലക്ഷും)
മുനിസിപാലി്ി - അകേമരാലതി,
എറണരാകുളും ജതില് (5 ലക്ഷും രൂപ)
ല�ാക്് പഞ്ായത്് - റരാന്നതി,
പത്നുംതതിട്ട ജതില് ( 5 ലക്ഷും രൂപ)
ഗ്ാേ പഞ്ായത്് - മുകത്രാലതി,
കേരാട്ടയും ജതില് (7 ലക്ഷും രൂപ)

സതംസ്ഥാനതല അവാർഡ്
�ന്ാതം സ്ഥാനതം
ജില്ാ പഞ്ായത്് - മലപ്പുറും
(3 ലക്ഷും രൂപ)
മുനിസിപാലി്ി - കൂത്രാട്ടുകുളും,

ജില്

എറണരാകുളും ജതില് (3 ലക്ഷും രൂപ)
ല�ാക്് പഞ്ായത്് - ശ്രീകൃഷ്ണപുരും,
പരാലക്രാടക് ജതില് (3 ലക്ഷും രൂപ)
ഗ്ാേ പഞ്ായത്് - ആല്രാടക്,
ന്േരാല്ും ജതില് (6 ലക്ഷും രൂപ)

ഒന്നരാും സ്രാനും രണ്രാും സ്രാനും മൂന്നരാും സ്രാനും

തിരവനന്പുരതം പള്ളതിച്ചൽ
ട്കാല്തം
ക്രാ്ന

പൂവച്ചൽ

ഒ�ർ

അഞ്ൽ

പൂയ്ള്ളതി

പത്നതംതിടെ

ന്ചന്നീർക്ര

നരാരങ്ങരാനും

നരാറരാണമൂഴതി

ആലപ്പുഴ

എടത്വരാ

േടക്ര്ള്ളതി

ന്ചറുതന

ലകാടെയതം

മീനടും

േരാണക്രാരതി

കുറവതിലങ്ങരാടക്

ഇടുക്ി

കുടയത്തൂർ

മുട്ടും

ആലകക്രാടക്

എറണാകളതം

മണീടക്

േരാലടതി

കചരാറ്റരാനതിക്ര

��ർ

േരാറളും

നരാട്ടതിേ

കമലൂർ

പാലക്ാട്

േരതി്

പല്ശേന

ചരാലതികശേരതി

േലപ്പുറതം

എടക്ര

തലക്രാടക്

േരാളതിേരാവക്

ലകാഴിലക്ാട്

കുരുവ�ർ

കമ്�ർ

അഴതിയൂർ

വയനാട്
ക�ർ
കാസർലകാട്

േണതിയരാ്റ്റ

ന്തരാണ്ർനരാടക്

മുക്നരാടക്

കേളേും

ന്േരാളകച്ചരതി

ന്മരാകേരതി

പൂ�ർന്പരതിയ

േള്ളരാർ

പനത്ടതി
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മറോതൃക

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിന്ല
ദവറിടെ പദ്ധതികൾ
ലജായി ലജാൺ

പഞ്ായതെ് വളപ്ില്
ഉല്ലാസ ഉേഷ്ാനം

ന്ചരാ

വ്വന്നൂർ ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് വൃദ്ധ
ജനങ്ങളുന്ടയും സ്ത്രീേളുന്ടയും
കുട്ടതിേളുന്ടയും മരാനസതിേ ഉല്രാസും ലക്ഷ്യ
മതിട്ടക് ആരുംഭതിച്ച “സുജീവനും ഉദ്യരാനും” ഒരു
മരാതൃേരാ പദ്ധതതിയരാണക്. പ്രഭരാതസവരാരതി
ക്ള്ള നട്രാതേളുും കുട്ടതിേൾക്ക് ആവേ്യ
മരായ പലതരും േളതി ഉപേരണങ്ങളുും ഈ
ഉ ദ ്യരാ ന ത് തി ൽ സ് രാ പ തി ച്ചതി ര തി ക് ന്നു .
അറതിവേും, തട്ടേും, ഓർമ്ക്ല്ക്, കതക്ക്
േരാടക്, േകഫന്യ എന്നീ കപരുേളതിൽ വതിവതി
ധങ്ങളരായ സൗേര്യങ്ങളരാണക് ഇകതരാടന
ബന്ധതിച്ചക് ഒരുക്തിയതിട്ടുള്ളതക്.
നതിരവധതി സ്ത്രീേളുും കുട്ടതിേളുും നതിത്യ
സന്ദർേേരരായ അറതിവേത്തിൽ, കുട്ടതിേൾ
ക്ള്ള വരായനേരാല, തുടർവതിദ്യരാകേന്ദ്രും,
ന്ജറെർ കേരാർണർ, നതിയമസഹരായ കേന്ദ്രും
എന്നതിവ പ്രവർത്തിക്ന്നു. പത്രങ്ങൾക്ും
ആനേരാലതിേങ്ങൾക്ും പുറന്മ ന്പരാതുവതി
ജ്രാനും വർദ്ധതി്തിക്രാനതകുന്ന പുസ്തേ
ങ്ങളുും കജണലുേളുും ഇവതിന്ട ലഭതിക്ും.
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തട്ടേും എന്ന കപരതിൽ ഒരു ആുംഫതിതതി
യറ്ററുും സുജീവനും ഉദ്യരാനത്തിൽ പ്രവർ
ത്തിക്ന്നു. സരായരാഹ്നങ്ങളതിൽ ഇവതിന്ട
അരകങ്ങറുന്ന േലരാസരാഹതിത്യരാദതി പരതിപരാ
ടതിേൾ ജനങ്ങളുന്ട േലരാവരാസനേൾ
പരതികപരാഷതി്തിക്രാൻ സഹരായതിക്ന്നു.
ഒകക്ടരാബർ കസരാഷ്യലതിസ്റ്റക് വതിപ്വത്തി
ന്റെ േതരാബ്ദതി ദതിനത്തിൽ പ്രതതിഷ്തിച്ച ഓർമ്
ക്ല്ക് ജീവതിതും സമരമരാക്തി, അനീതതിേ
കളരാടക് േലഹതിച്ചക് മരാഞ്ഞുകപരായവർക്ള്ള
സ്രാരേമരാണക് . സുജീവനും ഉദ്യരാനത്തിൽ
നട്ടുവളർത്തിയ അ്കതരാളും കതക്ക്
മരങ്ങൾ സന്ദർേേർക്ക് തണകലകുന്നു.
േകഫന്യ എന്ന കപരതിൽ ലഘുഭക്ഷണേരാ
ലയും ഉദ്യരാനത്തിൽ നതിർമ്തിച്ചതിട്ടുണ്ക് .
റഷ്യൻവതിപ്വത്തിന്റെ ഓർമ്യ്കരായരാണക്
ഇതതിനക് റഷ്യൻ കപരക് നൽേതിയതക്.
സരായരാഹ്നങ്ങളതിലുും അവധതി ദതിവസങ്ങ
ളതിലുും വളന്രയധതിേും കുട്ടതിേളുും സ്ത്രീേളുും
സുജീവനും ഉദ്യരാനത്തിൽ എത്തി കചരുന്നു.

ഉദ്യരാനത്തിന്റെ പരതിപരാലനത്തിനരായതി ഒരു
ജീവനക്രാരന്ന പഞ്രായത്ക് ചുമതലന്്
ടുത്തിയതിട്ടുണ്ക് . പഞ്രായത്ക് ഓഫീസക്
കേരാ്ൗണ്തില് തന്ന്നയരാണക് ഈ സൗേ
ര്യങ്ങള് ഒരുക്തിയതിട്ടുള്ളതക്. ഉദ്യരാനും സന്ദ
ര്േതിക്രാൻ എത്തുന്നവർ പഞ്രായത്തിന്റെ
മറ്റു പരതിപരാടതിേളതിലുും ഭരാഗഭരാക്രാവന്നു.
ന്പരാതുജനങ്ങന്ള പഞ്രായത്തുമരായതി
കൂടുതൽ അടു്തിക്രാൻ സുജീവനും ഉദ്യരാന
ത്തിന േഴതിഞ്ഞതരായതി ന്ചരാവ്വന്നൂർ ഗ്രരാമ
പഞ്രായത്ക് പ്രസതി െറെക് ന്േ.ന്േ.
സതീേന് പറയന്നു.

കദനാലി
കനാലിനു കുറുന്ക
മൂവിങ്ങ് ബ്ിഡ്ജ്
പുന്നയൂർക്ളും ഗ്രരാമപഞ്രായത്തിലൂന്ട
േടന്നക് കപരാകുന്ന േകനരാലതി േനരാലതിന്റെ
ഇരു േരേളരായ തങ്ങൾ്ടതി, ന്ചറരായതി
പ്രകദേങ്ങളതിന്ല ജനങ്ങളുന്ട വർഷങ്ങളരാ
യളള ആവേ്യമരായതിരുന്നു േകനരാലതി
േനരാലതിനക് കുറുന്േ വരാഹന യരാത്രരാ സൗേ
ര്യകത്രാന്ടയള്ള പരാലും എന്നതക്. പഞ്രാ
യത്ക് ഇതതിന്ന കുറതിച്ചക് പഠതിക്േയും ഒരു
മുവതിങ്ങക് ബ്തിെക്ജക് നതിർമ്തിക്രാൻ തീരുമരാ

നതിക്േയും ന്ചയ്തു. നതിലവതിൽ ഉണ്രായതിരുന്ന
മരും ന്േരാണ്ടു ഉണ്രാക്തിയ നട്രാലും
മരാറ്റതിയരാണക് മൂവതിങ്ങക് ബ്തിെക്ജക് നതിർമ്തിച്ചതക്.
ഭരാവതിയതിന്ല കദേീയ ജലപരാതയരായ
േകനരാലതി േനരാലതിന്ല ജലഗതരാഗത സൗേ
ര്യങ്ങൾക്ക് തടസും ഉണ്രാേരാത് രീതതിയതി
ലരാണക് ഈ ബ്തിെക്ജതിന്റെ നതിർമ്രാണും.
പരാലും ആവേ്യരാനസരണും ഉയർത്രാനും
തരാഴ്തരാനും േഴതിയന്ന തരത്തിൽ കവദയുതതി
യതില് വർക്ക് ന്ചയ്ന്ന കമരാകട്ടരാർ ഘടതി്തി
ച്ചതിട്ടുണ്ക്. ആവേ്യന്മകേതിൽ കമരാകട്ടരാറതിന്റെ
സഹരായമതില്രാന്തയും ഇതക് പ്രവർത്തി്തി
ക്രാൻ േഴതിയും.
3.5 മീറ്റർ വീതതിയും 15 മീറ്റർ നീളവമുള്ള
പരാലത്തിനക് 13 ടണ് തൂക്മുണ്ക്. കറരാെക്
ടരാറതിങക് ഉൾന്്ന്ട 75 ലക്ഷും രൂപയരാണക്
ന്ചലവക്. ഇതതിൽ ജതില്രാപഞ്രായത്ക്
വതിഹതിതും 20ലക്ഷും രൂപ. പരാലത്തിന്റെ
സതിവതിൽ വർക്േൾ പഞ്രായത്തുും ന്മക്രാ
നതിക്ൽ വർക്േൾ ഇറതികഗഷൻ ന്മക്രാ
നതിക്ൽ വതിഭരാഗവും ആണക് ന്ചയ്തതക്.
േകനരാലതി േനരാലതിന കുറുന്േ മൂവതിങക്
ബ്തിെക്ജക് എന്ന ആേയും വർഷങ്ങൾക്ക്
മുൻപക് വതി.പതി. മരാമു പഞ്രായത്ക് പ്രസതിെ
റെക് ആയതിരതിക്ക്രാൾ ആണക് ഉണ്രായതക്.
ഫരാത്തിമ ലീനസക് പഞ്രായത്ക് പ്രസതിെറെക്
ആയതിരതിന്ക് 2013-2014- ൽ ജതില്രാ പഞ്രാ
യത്തുമരായതി കചർന്നക് പദ്ധതതി തയ്രാറരാക്തി.
േകനരാലതി േനരാൽ കദേീയ ജലപരാത ആയതി
മരാറതിയതതിനരാൽ ഇറതികഗഷൻ വകു്തിൽ
നതിന്നുും അനമതതി ലഭതിക്രാൻ സമയന്മടു
ത്തു. 2015 ഒകക്ടരാബർ മരാസത്തിൽ പരാലും
നതിർമ്രാണത്തിനക് തറക്ല്തിട്ടു. സതിവതിൽ
പ്രവൃത്തിേൾ 2016 മരാർച്ചതിൽ തുടങ്ങതി.
െതികസനതിൽ ചതില മരാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി
2017 -ൽ ന്മക്രാനതിക്ൽ കജരാലതിേളുും
ആരുംഭതിച്ചു. കമരാകട്ടരാർ ഘടതി്തിക്ൽ, കറരാെക്
ടരാറതിങക്, േററെക് േണക്ഷൻ എന്നതിവ 2018
ൽ പൂർത്ീേരതിച്ചു. േകനരാലതി േനരാലതിന
കുറുന്േ ഉള്ളതതിൽ ഏറ്റവും വലുതുും സുന്ദരവും
ആയ ന്േട്ടുങ്ങൽ മൂവതിങക് ബ്തിെക്ജക് 2018
ന്മയക് 4-നക് മന്തതി ന്േ.ടതി. ജലീൽ നരാടതിന
സമർ്തിച്ചു.
ന്േട്ടുങ്ങൽ ഓവർ ബ്തിെക്ജക്, പടതിഞ്ഞരാറു
തങ്ങൾപടതിയതിലുും േതിഴക്ക് ന്ചറരായതി പ്രകദ
േത്തുമുള്ള ജനങ്ങളുന്ട യരാത്രരാ സൗേര്യ
ങ്ങ ൾ ന് മ ച്ച ന് ് ടു ത്തു ന്ന ത തി ന് ന രാ ് ും
അവരുന്ട കനേഹ ബന്ധങ്ങൾ കൂടതി ഊട്ടതി
ഉറ്തിക്ന്മന്നക് പുന്നയൂര്ക്ളും ഗ്രരാമപഞ്രാ
യത്ക് പ്രസതിെറെക് ധനീപക് എ.െതി പറയന്നു.

ന്വങ്ിടങ്ങ്
ഗ്രാമപഞ്ായതെില്
മഴന്വള്ം കുടിന്വള്ം
സ്ലപരതിമതിതതി േണക്തിന്ലടുത്തുള്ള
പ്രരാകയരാഗതിേമരായ രൂപേൽ്നയും ഫലപ്ര
ദമരായ നതിർവ്വഹണവും ന്േരാണ്ക് ശ്രകദ്ധയ
മരാവേയരാണക് ന്വകേതിടങ്ങക് ഗ്രരാമപഞ്രായ
ത്തിന്റെ ഭൂഗർഭ മഴന്വള്ള സുംഭരണതി.
പഞ്രായത്ക് ഓഫീസതിന്റെയും അനബന്ധ
ന്േട്ടതിടങ്ങളുന്ടയും കമല്ക്കൂരയതില് വീഴുന്ന
മഴന്വള്ളും ഭൂഗർഭ അറയതിൽ കേഖരതിച്ചക്
കപ്ക് കലന് വഴതിയും ടരാകേക് ഘടതി്തിച്ച
വരാഹനങ്ങളതിലുും വതിതരണും ന്ചയ്ന്നു.
അതതിരൂക്ഷമരായ ശുദ്ധജലക്ഷരാമും
കനരതിടുന്ന ന്വകേതിടങ്ങക് ഗ്രരാമപഞ്രായത്തിന്ല
കുടതിന്വള്ള പ്രശ്നും പരതിഹരതിക്േ എന്ന
ഉകദേേകത്രാടുകൂടതി 2017-18 സരാ്ത്തിേ
വര്ഷത്തിലരാണക് പദ്ധതതിക്ക് തുടക്ും
കുറതിച്ചതക്. മുേളതില് ഓഫീസക് മുറതിേള് കൂടതി
നതിര്മ്തിക്രാന് സരാധതിക്ന്ന രീതതിയതിലരാണക്
സുംഭരണതിയന്ട പ്രാന്. 2017-18 സരാ്
ത്തിേ വര്ഷത്തില് ഇരുപത്തിയഞ്ക്
ലക്ഷും രൂപ ഇതതിനരായതി വേയതിരുത്തി.
എന്നരാൽ 22,12,208 രൂപയതില് നതിര്മ്രാണ
പ്രവൃത്തി പൂര്ത്ീേരതിച്ചു. സ്ലപരതിമതിതതി
മറതിേടക്ന്ന രീതതിയതിലരാണക് നതിർമ്രാണും.
വരാഹനങ്ങള് പരാര്ക്ക് ന്ചയ്ന്നതതിനക് സുംഭ
രണതിക്ക് മുേളതിലരായതി കമല്ക്കൂരകയരാടുകൂ

ടതിയ സൗേര്യവ്യും ഒരുക്തിയതിട്ടുണ്ക്.
8,000 ച. അടതികയരാളും വതിസ്തൃതതി വരുന്ന
കമൽക്കൂരയതിൽ വീഴുന്ന ന്വള്ളും ശുദ്ധീേരതിച്ചക്,
പതതിനഞ്ക് ലക്ഷും ലതിറ്റര് കേഷതിയള്ള ഭൂഗര്ഭ
അറയതിൽ കേഖരതിച്ചക് പഞ്രായത്തിന്ല
കുടതിന്വള്ള പദ്ധതതിേള് വഴതി വതിതരണും
ന്ചയ്ന്നു. പ്രളയത്തിൽ ജലക്രാതസ്സുേള്
മലതിനമരായതതിന്ന തുടർന്നുണ്രായ കുടതിന്വള്ള
ക്ഷരാമും ഒരു പരതിധതിവന്ര പരതിഹരതിക്രാന്
ഇതതിലൂന്ട സരാധതിച്ചു. മഴന്വള്ള സുംഭരണതി
യതില് കേഖരതിച്ച കുടതിന്വള്ളും പ്രളയേരാലത്തു
തന്ന്ന വതിതരണും ന്ചയ്തു തുടങ്ങതി. ടരാകേക് ഘടതി
്തിച്ച വരാഹനും പഞ്രായത്ക് ഇതതിനരായതി
സജ്ജീേരതിച്ചു. ന്പ്രരാജക്ടതിന്റെ ഔകദ്യരാഗതി
േമരായ പ്രവർത്കനരാദക്ഘരാടനും 2019
ന്ഫബ്രുവരതി എട്ടതിനക് മണലൂര് എും.എല്എ
മുരളതി ന്പരുന്നല്തി നതിര്വ്വഹതിച്ചു.
സ്ലപരതിമതിതതി േണക്തിന്ലടുത്തുള്ള
രൂപേൽ്നയും പ്രരാകയരാഗതിേ സമീപന
വമരാണക് ഈ പദ്ധതതിയന്ട പ്രകത്യേതന്യന്നക്
ന്വകേതിടങ്ങക് ഗ്രരാമപഞ്രായത്ക് പ്രസതിെറെക്
രതതി.എും.എസക് പറയന്നു. േരാലവര്ഷ
ത്തില് പരാഴരായതി കപരാകുന്ന മഴന്വള്ളും
സുംഭരതിച്ചക് ജലക്ഷരാമും പരതിഹരതിക്ന്ന
ന്വകേതിടങ്ങക് ഗ്രരാമപഞ്രായത്തിന്റെ പദ്ധതതി
മറ്റുള്ളവർക്ും മരാതൃേയരാക്രാും.
1
(കലഖേന്
തൃശ്ശൂര് ജതില്യതിന്ല പഞ്രായത്ക്
ന്െപയൂട്ടതി െയറക്ടറരാണക്)
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െസറ െനേറചാലചാകത്

കല

ഷ�ൻ െപയി�ത്സത് മല ചാർ സിമ�ത്സത് വധീ ചാർ ത് വിേപ്രചാ ല ക്
ട�ിയ ക നിക മചായി ധചാരണചാപ ം വ

ഫക്മതിഷൻഗുണകഭരാക്തരാക്ൾക്ക്
വൻ വതിലക്റവതിൽ നതിർമ്രാണ
സരാമഗ്രതിേൾ ലഭ്യമരാക്ന്നതതിനക് സുംസ്രാന
സർക്രാർ വതിവതിധ േ്നതിേളുമരായതി ധരാര
ണരാപത്രും ഒപ്പുവച്ചു. കലഫക് മതിഷൻ രണ്രാും
ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമതിയള്ള ഭവനരഹതിതർക്രായതി
നതിർമ്തിക്ന്ന വീടുേൾക്രാണക് കുറഞ്ഞ
നതിരക്തിൽ സരാധനങ്ങൾ ലഭതിക്േ. നരാലു
ലക്ഷും രൂപയരാണക് ഒരു വീടതിനക് സർക്രാർ
നൽകുന്നതക്. ന്പയതിറെക്, സരാനതിറ്ററതി സരാമ
ഗ്രതിേൾ, വരാട്ടർ ടരാകേക് , സ്റ്റീൽ, സതിമറെക് ,
ഇലക്ടതിക്ൽ സരാധനങ്ങൾ, കപ്ക് ഫതിറ്റതിും
ഗുേൾ, കടലുേൾ എന്നതിവന്യല്രാും
കുറഞ്ഞ നതിരക്തിൽ ലഭതിക്ും. 60 േതമരാനും
വന്ര വതിലക്റവതിലരാണക് സരാധനങ്ങൾ
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നൽകുന്നതക്. ഇതതിലൂന്ട ഗുണകഭരാക്തരാവതിനക്
50,000 മുതൽ ഒരു ലക്ഷും രൂപയന്ട വന്ര
ലരാഭമുണ്രാവും.
മുഖ്യമന്തതി പതിണറരായതി വതിജയന്റെയും
മന്തതി എ. സതി. ന്മരായ്തീന്റെയും സരാന്നതിധ്യ
ത്തിൽ കലഫക് മതിഷൻ സതി. ഇ. ഒ യ. വതി
കജരാസക് പതതിനഞ്ക് േ്നതിേളുമരായരാണക്
ധരാരണരാപത്രും ഒപ്പുവച്ചതക് . സരാനതിട്ടറതി
ഫതിറ്റതിുംഗക് രുംഗന്ത് അതതിേരായരരായ ന്സറ,
ജീറ്റക്, ന്പയതിറെക് നതിർമ്രാണ േ്നതിേളരായ
ഏഷ്യൻ ന്പയതിറെക് സക്, ന്നകറരാലരാേക്,
ഇലക്ടതിക്ൽ സരാമഗ്രതി നതിർമ്രാതരാക്ളരായ
ന്ലഗ്രരാറെക്, വീഗരാർെക്, വതികപ്രരാ, കപ്ക്
നതിർമ്രാണ േ്നതിേളരായ കഹക്ൗണ്ക്,
സ്റ്റരാർ പ്രാസ്റ്റതിേക്സക്, മലബരാർ സതിമറെക്സക്

ത്

തുടങ്ങതിയ േ്നതിേളരാണക് കുറഞ്ഞ വതിലയ്കക്
സരാധനങ്ങൾ നൽകുേ.
കലഫക് ഗുണകഭരാക്തരാവരാന്ണന്നക് ന്തളതിയതി
ക്ന്ന കരഖേൾ സമർ്തിച്ചക് അടുത്തുള്ള ഏജൻ
സതിേളതിൽ നതിന്നക് നതിര്മ്രാണ സരാമഗ്രതിേള്
വരാങ്ങരാനരാവും. കലഫക് മതിഷൻ രണ്രാും ഘട്ട
ത്തിൽ സതിമറെക്, േ്തി തുടങ്ങതിയ നതിർമ്രാണ
സരാധനങ്ങൾ ഗുണകഭരാക്തരാവതിനക് േലവറ വഴതി
വതിതരണും ന്ചയ്ന്നതതിനള്ള നടപടതിേൾ
സർക്രാർ സ്വീേരതിച്ചുവരതിേയരാണക്.
അെീഷണൽ ചീഫക് ന്സക്രട്ടറതി ടതി. ന്േ.
കജരാസക്, വതിവതിധ വകുപ്പുതല ഉകദ്യരാഗസ്ർ,
നവകേരളും േർമ്പദ്ധതതി കേരാഓർെതികന
റ്റർ ന്ചറതിയരാൻ ഫതിലതി്ക്, േ്നതി പ്രതതിനതി
ധതിേൾ എന്നതിവർ പന്കേടുത്തു.
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