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പ്രളയകാല ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
നാട�ാരുമിക്കുക

ളയത്തിന് ശമനമായതിരതിക്കുന്നു. കാലവര്ഷക്കെടുതതിക്യ തുടര്ന് ദുരന്തനതിവാരണ
അതതാറതിറ്തിയുക്ടയുും ജതില്ാ ഭരണകൂടങ്ങളുക്ടയുും തനതൃത്വത്തില് നടന ദുരതിതാശ്വാസ
പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് പങ്കുതേര്ന് നമ്മുക്ട തതദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് ഇപ്രാവ
ശ്യവും അഭതിമാനപൂര്വ്വമായ പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. പ്രളയത്തില് കുടുങ്ങതി
ഒറ്ക്പെട്ടുതപായവര്കെ് അവശ്യസാധനങ്ങള് എത്തിക്കുനതതിലും ദുരതിതാശ്വാസ ക്യാമ്പു
കളതിലും ദുരതിതബാധതിത പ്രതേശങ്ങളതിലും ഭക്ഷണും, മരുന്, കുടതിക്വള്ും ശുേതിത്വും എനതിവ
ഉറപ്പുവരുത്തുനതതിലും സ്തുത്യര്ഹമായ തസവനമാണ് പഞ്ായത്തുകളുും നഗരസഭകളുും
നടത്തിയത്. ജതില്കളതില് കളക്ഷന് ക്സന്ററുകള് തുറന്നു ഉപ്പുക്താട്് കര്പ്പൂരും വക്രയുള്
അവശ്യസാധനങ്ങള് സ്വരൂപതിക്കുനതതിലും അത് അവശ്യതമഖലകളതില് എത്തിക്കുന
തതിലും കകതകാര്ത്് പ്രവര്ത്തിച്ച ഗ്ാമ-ത്ാകെ്-ജതില്ാപഞ്ായത്തുകളുും നഗരസഭ
കളുും പ്രതത്യകും അഭതിനന്ദനമര്ഹതിക്കുന്നു.
പ്രളയകാലും ശുേതിത്വ തകരളത്തിന് പുതതിയ ക്വല്ലുവതിളതികൾ സമ്ാനതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.
സനദ്ധ സാമൂഹ്യസുംഘടനകളുക്ടയുും രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്തികളുക്ടയുും വതിേ്യാര്തതി-യുവജന
സുംഘടനകളുക്ടയുും എന്.എസ്.എസ്, എന്.സതി.സതി, യൂത്് ക്ലബ്ബുകള്, സ്റ്റുഡന്റ്
തപാല്രീസ് തകഡറ്്സ്, കുടുുംബശ്്രീ പ്രവര്ത്കര്, ക്താഴതിലറപെ് പദ്ധതതി ക്താഴതിലാളതികള്
തുടങ്ങതിയവരുക്ടയുും സാനതിധ്യവും പൂർണ്ണ പങ്ാളതിത്വും ക്കാണ്് പ്രളയകാല ശുേതിത്വ
പ്രവർത്നങ്ങൾ ശ്തദ്ധയമായതി കഴതിഞ്ഞു. പ്രളയക്കെടുതതിയതില് നാതശാന്മുഖമായ
ഇടങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായുും ശുേതിയാക്കുന പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ് ഇതപൊള് നടന്നുവരുനത്.
ശുേ്രീകരണും അനതിവാര്യ ചുമതലയായതി ഭരതമല്പെതിച്ചതിട്ടുള് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുും
നഗരസഭകളുും തക്നയാണ് ഇതതിന് തനതൃത്വും നല്കുനത്.
ദുരതിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളതില് താമസതിക്കുനവരുക്ട വ്രീടുകള്, തതദേശസ്ാപനത്തിന്
കകമാറതികെതിട്തിയ സ്ാപനങ്ങള്, ക്പാതുസ്ലങ്ങള്, വ്യാപാര സ്ാപനങ്ങള് എനതി
വക്യല്ാും മണ്ും ക്േളതിയുും മാലതിന്യങ്ങളുും മാറ്തി ശുേ്രീകരതിക്കുനതതിനാണ് മുന്ഗണന
നല്കുനത്. പ്രളയബാധതിത പ്രതേശങ്ങളതില് ക്കട്തികെതിടക്കുന പ്ാസ്റതിക്കുകള്, പ്ാസ്റതിക്
കുപെതികള്, ഗ്ാസ്്, ക്മറ്ല്, റബ്ബര്, ക്ലതര്, പ്രളയത്തില് തകടുപറ്തിയ ക്മത് തുടങ്ങതിയവ
ഹരതിതകര്മ്തസനയുക്ടയുും മറ്ും സഹായതത്ാക്ട പ്രതത്യകും തശഖരതിച്ചു വരുന്നുണ്്.
അകജവ മാലതിന്യങ്ങൾ തരുംതതിരതിച്ച് അതത് പ്രതേശങ്ങളതിക്ല എും.സതി.എഫ്/ആര്.
ആര്.എഫ് കളതില് സുരക്ഷതിതമായതി സൂക്ഷതികൊനാണ് നതിർതദേശതിച്ചതിട്ടുള്ത്. ക്വള്മതിറ
ങ്ങുനതതാക്ട ജന്തുജന്യതരാഗങ്ങളുും ജലജന്യതരാഗങ്ങളുും പടരാനുള് സാദ്ധ്യത
ഏക്റയാണ്. പ്രളയ ബാധതിതരുും സനദ്ധപ്രവര്ത്നത്തിനതിറങ്ങുനവരുും എലതിപെനതി
പ്രതതിതരാധ ഗുളതികകളുും മറ് പ്രതതിതരാധ മരുന്നുകളുും കഴതിച്ചതിരതികെണക്മന ആതരാഗ്യവ
കുപെതിക്ന്റ നതിര്തദേശും പാലതികെക്പെടുന്നുക്വന് ആതരാഗ്യപ്രവര്ത്ര് ഉറപ്പുവരുത്ണും.
യുദ്ധകാലാടതിസ്ാനത്തിൽ നടക്കുന ഈ പ്രളയകാല ശുേതിത്വ പ്രവർത്നങ്ങക്ള
വർഷും മുഴുവൻ ന്രീണ്ടു നതില്ക്കുന ആതരാഗ്യ ശുേതിത്വ പ്രവർത്നങ്ങളുമായതി കണ്ണതിതേർ
കൊൻ തതദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ മനസ്സുവയ്ക്കണും. പുതതിക്യാരു ആതരാഗ്യ
ശുേതിത്വ സുംസ്ാരും ക്കട്തിപെടുകൊനുള് അവസരമായതി ഇതതിക്ന കാണണും. പ്രളയ കാല
ശുേതിത്വ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ നാക്ടാരുമതിക്കുകയാണ്. മാറ്ത്തിക്ന്റ തനതൃത്വമായതി നമുകെ്
ഓതരാരുത്ർക്കുും സ്വയും ഉയരാും.

മഡാ. ബി.എസ്. തിരുമമനി ഐ.എ.എസ്.

“ഒരിക്കലും വീഴാത്തതിലല്ല, വീഴുമ്ാഴഴാഴക്ക
എഴുമനേല്ക്കുനേതിലാണ് നമ്മുഴെ വലിയ മഹാത്മ്ും.“

കണ്ഫ്യുഷമ്സ്
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അതിജീവികാടും ഒറ്റടകട്ായി

 ജി. ഹരികൃഷ്ണന്
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ആഗസ്റതിക്ല മഹാപ്രളയത്തില്നതി
ന്നുും കരകയറാനുള് സുംസ്ാന
ത്തിക്ന്റ ശ്മങ്ങള്കെ് കനത് ആഘാത
തമല്തിച്ച് വ്രീണ്ടുും കനത് മഴയുും പ്രളയവും.
മഴക്കെടുതതിയതില് പാലകൊട്, കണ്ണൂര്,
ഇടുകെതി, വയനാട്, മലപ്പുറും ജതില്കളതില്
വതിവതിധഭാഗങ്ങളതില് ഉരുള്ക്പൊട്തി. നതിരവധതി
മനുഷ്യജ്രീവനുകള് ക്പാലതിഞ്ഞു. കനത്
നാശനഷ്ും ഉണ്ായതി. നേതികള് കരകവതി
ഞ്ഞു. വയനാട് ജതില്യതിക്ല പുത്തുമല,
മലപ്പുറും ജതില്യതിക്ല കവളപൊറ എന്രീ
ക്േറുഗ്ാമങ്ങള് ഓര്മ്യായതി. മഴക്കെടുതതി

യതില് 121 തപര് മരണമടഞ്ഞു. മരണസുംഖ്യ
ഇനതിയുും വര്ദ്ധതിക്കുും. ദുരതിതാശ്വാസ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളുക്ട ഭാഗമായതി സുംസ്ാനത്്
1639 ക്യാമ്പുകള് തുറന്നു. ഇവതിടങ്ങളതില്
77688 കുടുുംബങ്ങളതിക്ല 247219 ആളുകക്ള
യാണ് പാര്പെതിച്ചതിട്ടുള്ത്. 1789 വ്രീടുകള്
പൂര്ണ്ണമായുും 14542 എണ്ണും ഭാഗതികമായുും
തകര്നതായാണ് പ്രാഥമതിക വതിലയതിരു
ത്ല്. ദുരന്തത്തിന്റ വ്യാപ്തി കണകെതിക്ലടു
ക്കുത്ാള് വതിവതിധ സര്കൊര് വകുപ്പുകളുക്ട
ഏതകാപതിതവും കാര്യക്ഷമവമായ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളാണ് മരണനതിരകെ് കുറയ്ക്കാന്

സഹായകരമായതി മാറതിയത്. ഇനതി അതതി
ജ്രീവനത്തിക്ന്റ നാളുകളാണ് മു്തിലള്ത്.
കാലവര്ഷക്കെടുതതിക്യ തുടര്ന്നുള്
ദുരതിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്നങ്ങള് സ്വ്രീകരതി
ക്കുനതതിന് തതദേശസ്വയുംഭരണ വകുപെ്
അടതിയന്തര നടപടതികള് കകക്കൊണ്തിരു
ന്നു. മന്തതി എ.സതി. ക്മായ്്രീക്ന്റ അദ്ധ്യക്ഷ
തയതില് തതദേശസ്വയുംഭരണ മന്താലയ
ത്തിനു ക്രീഴതിലള് വകുപ്പുകളുക്ടയുും സ്ാ
പനങ്ങളുക്ടയുും തമധാവതികളുക്ട തയാഗും
കൃത്യമായ ഇടതവളകളതില് തേര്ന് സ്തിതതി
ഗതതികള് വതിലയതിരുത്തി. ദുരന്തനതിവാരണ
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അതതാറതിറ്തിയുക്ടയുും ജതില്ാഭരണകൂടങ്ങളുക്ട
യുും തനതൃത്വത്തില് നടക്കുന പ്രളയദുരതിതാ
ശ്വാസ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും ദുരന്തനതിവാരണ
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും ഏര്ക്പെട്് തതദേശസ്ാ
പനങ്ങള് സ്വ്രീകരതിതകെണ് അടതിയന്തര
നടപടതികക്ള സുംബന്തിച്ചുള് നതിര്തദേശും
നല്തി. അവധതിയതില് പ്രതവശതിച്ചതിരുനതുള്ക്പെ
ക്ടയുള് എല്ാ ഉതേ്യാഗസ്ക്രയുും അടതിയ
ന്തരമായതി തജാലതികെ് ഹാജരാകുനതതിനുും
എല്ാ പഞ്ായത്്, നഗരസഭാ ആഫ്രീസു
കളുും തുറന്നു പ്രവര്ത്തിക്കുനതതിനുും നതിര്തദേ
ശും നല്തിയതതിലൂക്ട രക്ഷാപ്രവര്ത്നവും
ആശ്വാസനടപടതികളുും അവശ്യതമഖലക
ളതില് എത്തുനതതിന് തവഗതമറതി.
ദുരതിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളതില് ശുദ്ധമായ
കുടതിക്വള്വും സാനതിട്റതി സൗകര്യങ്ങളുും
സജ്ജമാക്കുനതതിനുും ഒറ്ക്പെട്ടുതപായ സ്
ലങ്ങളതില്നതിന്നുും തതദേശവാസതികക്ള രക്ഷതി
ക്കുനതതിനുമുള് ക്രമ്രീകരണങ്ങള് നടത്തു
നതതിനുും വ്രീടുകളതിലും മറ്് ക്കട്തിടങ്ങളതിലും
കുടുങ്ങതിയവര്കെ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്
എത്തിക്കുനതതിനുും തതദേശസ്വയുംഭരണ
സ്ാപനങ്ങള്കെ് ചുമതല നല്കതിയതിരുന്നു.
ഇതതിലൂക്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് യുദ്ധകാലാടതി
സ്ാനത്തില് തക്ന നതിര്വ്വഹതിക്കുനതതി
നുും ആേതിവാസതി തമഖലയതിലൾക്പെക്ട ഒറ്ക്പെ
ട്ടു തപായ പ്രതേശങ്ങളതിക്ല ജനങ്ങൾകെ്
അടതിയന്തര സഹായും, മരുന്, കുടതിക്വള്ും,
ഭക്ഷണും എനതിവ ലഭ്യമാക്കുനതതിനുും
സാധതിച്ചു.
ദുരതിതാശ്വാസപ്രവര്ത്നങ്ങളുക്ട
ഭാഗമായതി നടത്തുന അടതിയന്തര പ്രവര്ത്
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നങ്ങള്ക്കുള് നടപടതികള് ലഘൂകരതിച്ചു്
ഉത്രവായതിരുന്നു. ഉപതയാഗശൂന്യമായ
ക്പാതു കുടതിക്വള് ത്ാതസ്സുകള് ശുദ്ധ്രീ
കരതിച്ച് പ്രവര്ത്ന തയാഗ്യമാകൊനുും
ജനങ്ങക്ള പുനരധതിവസതിപെതിക്കുനതതിനു
തവണ്തി സാധനങ്ങളുും ഉപകരണങ്ങളുും
വാങ്ങുനതതിനുും ഇലക്ട്രീഷ്യന്ാരുക്ടയുും പ്ും
ബര്മാരുക്ടയുും തസവനും പ്രതയാജന ക്പെടു
ത്തുനതതിനുും തുക ക്േലവഴതിക്കുനതതിന്
അനുവാേും നല്തി. ദുരതിതാശ്വാസപ്രവര്ത്ന
വമായതി ബന്ക്പെട്് മറ് വകുപ്പുകക്ളയുും
ഏജന്സതികക്ളയുും ചുമതലക്പെടുത്ാത്
തമഖലകളതില് തതദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങക്ള പ്രവൃത്തികള് ഏക്റ്ടുത്തു നടത്തു
നതതിന് ചുമതലക്പെടുത്തിയത് പഴുതടച്ചുള്
രക്ഷാപ്രവര്ത്നങ്ങള്കെ് സഹായതിച്ചു.
ആശുപത്തികള്കെ് ആവശ്യമായ
മരുന്നു വാങ്ങതി നല്കുനതതിന് തതദേശസ്ാ
പനങ്ങള്കെ് ആവശ്യമായ ഫണ്് വതിനതി
തയാഗതികൊനുള് അനുമതതി നല്കതിയതതി
ലൂക്ട ദുരതിതബാധതിത പ്രതേശങ്ങളതില് സാും
ക്രമതികതരാഗങ്ങളുും പകര്ച്ചവ്യാധതികളുും
തടയുനതതിന് കഴതിഞ്തിരുന്നു.
പ്രകൃതതി ദുരന്തത്തിൽ ഒറ്ക്പെട് പ്രതേശ
ങ്ങളതിതലക്കുള് തറാഡുകൾ അടതിയന്തര
മായതി അറ്കുറ്പെണതി നടത്തി ദുരതിതാശ്വാസ
പ്രവർത്നങ്ങളുമായതി ബന്ക്പെട് വാഹ
നങ്ങൾകെ് കടന്നു തപാകാൻ കഴതിയുന
വതിധും ഗതാഗതതയാഗ്യമാകെണക്മന്
നതിർതദേശതിച്ചതിരുന്നു. പ്രകൃതതിതക്ഷാഭത്തിൽ
മരതിച്ചവരുക്ട സുംസ്കാരും ഉേതിതമായ
ര്രീതതിയതിൽ നടത്തുനതതിന് സഹായും ആവ

ശ്യമുള്യതിടങ്ങളതിൽ തതദേശസ്ാപനങ്ങൾ
റവനയു അധതികൃതരുമായതി സഹകരതിച്ച്
നടപടതി സ്വ്രീകരതിച്ചു. ക്യാമ്പുകളതിക്ല അതന്ത
വാസതികൾകെ് സുംസ്കാരേടങ്ങുകളതിൽ
പക്ങ്ടുതകെണ്തുക്ണ്ങ്തിൽ അതതിനായതി
വാഹന സൗകര്യും ഉൾക്പെക്ടയുള് കാര്യ
ങ്ങൾ പഞ്ായത്തിക്ന്റ തനതൃത്വത്തിൽ
ഉറപ്പുവരുത്തിയതിരുന്നു..
ക്യാമ്പുകളതിൽ കുടതിക്വള്ും, ഭക്ഷണും,
തടായ്ലറ്് സൗകര്യും, ശുേതിത്വും എനതിവ
ഉറപ്പുവരുത്തിയതിട്ടുണ്്. തടായ്ലറ്് സൗകര്യും
ലഭ്യമല്ാത്യതിടങ്ങളതിൽ ശുേതിത്വ മതിഷക്ന്റ
സഹായതത്ാക്ട താത്കൊലതിക തടായതിലറ്്
സുംവതിധാനും ഒരുകെതിയതിട്ടുണ്്. ഹൃേയ,
കതിഡ്നതി, കരൾ തരാഗങ്ങൾകെ് േതികതിത്സ
യതിലതിരതിക്കുനവരുും മറ്് അസുഖങ്ങൾകെ്
മരുന് കഴതിക്കുനവരുും പാലതിതയറ്്രീവ് ശ്ദ്ധ
ആവശ്യമുള്വർ, ഡയാലതിസതിസ് തവണ്വർ
എനതിവരുക്ട ആതരാഗ്യസുംരക്ഷണത്തി
നാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ആതരാഗ്യവകു
പ്പുമായതി തേർന് കകക്കൊള്ാൻ
കുടുുംബശ്്രീ പ്രവർത്കർ ശ്ദ്ധതിക്കുന്നുണ്്.
ദുരതിതാശ്വാസ ക്യാ്തിൽ പകർച്ചവ്യാധതി
പടരാതതിരതികൊൻ പ്രതത്യകും കരുതൽ
സ്വ്രീകരതിച്ചു. ദുരതിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളതിലള്
കുടുുംബശ്്രീ പ്രവർത്കർ ക്യാ്് നടത്തി
പെതിലും ഭക്ഷണും പാകും ക്േയ്യലതിലും മാലതി
ന്യസുംസ് കരണത്തിലും സജ്രീവമായതി
സഹകരതിക്കുന്നുക്വന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിട്ടു
ണ്്. ദുരതിതക്കെടുതതി മൂലമുള് മാനസതിക
ആഘാതക്ത് അതതിജ്രീവതികൊൻ ആവശ്യ
മായ കൗൺസലതിുംഗ് കുടുുംബശ്്രീ മുതഖന

ശുചിത്ും ഉറപ്ാക്കണും

ദു

ഏർപൊടാകെതി.
ദുരന്ത തമഖലകളതിൽ ആവശ്യത്തിന്
സാതങ്തതിക വതിഭാഗും ജ്രീവനകൊർ ഉൾക്പെക്ട
യുള്വരുക്ട തസവനും താരതതമ്യന പ്രളയദു
രന്തും ബാധതികൊത് തതദേശസ്ാപനങ്ങളതിൽ
നതിന് പുനർവതിന്യസതിച്ച് നല്കതിയതിട്ടുണ്്.
മുൻവർഷക്ത്പ്രളയത്തിൽഓഫ്രീസുകൾകെ്
നാശനഷ്ും ഉണ്ായതുും ഇതപൊൾ പ്രളയഭ്രീ
ഷണതി ഉള്തുമായ തതദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾ ഫയലകളുും തരഖകളുും ക്്യൂട്റുക
ളുുംമറ്്അനുബന്ഉപകരണങ്ങളുുംസുരക്ഷതിത
സ്ാനതത്കെ് മാറ്ാന് നതിര്തേശും നല്കതി
യതിട്ടുണ്്.ക്യാമ്പുകളതിലുംമറ്ദുരതിതതമഖലകളതിലും
അവശ്യസാധനങ്ങള് എത്തിക്കുനതതിനുും
വ്രീടുകളുുംസ്ാപനങ്ങളുുംശുേ്രീകരതിക്കുനതതിന്
സനദ്ധപ്രവര്ത്കക്ര എത്തിക്കുനതതിനുും
ജതില്ാ പഞ്ായത്തുകളുക്ടയുും നഗരസഭകളു
ക്ടയുും തനതൃത്വത്തില് വതിപുലമായ പ്രവര്ത്
നങ്ങളാണ് നടന്നുവരുനത്.
ദുരതിതാശ്വാസ നടപടതികള് ഏതകാപതി
പെതിക്കുനതതിന് ക്സക്രട്റതിതയറ്തിക്ല തതദേശ
സ്വയുംഭരണ വകുപെതില് 24 മണതിക്കൂറുും
പ്രവര്ത്തിക്കുന കണതട്ാള് റും ആരുംഭതി
ച്ചതിട്ടുണ്്. പഞ്ായത്്, നഗരകാര്യും, േ്രീഫ്
എന്ജതിന്രീയര് (LSGD), കുടുുംബശ്്രീ,
കലഫ് മതിഷന്, േ്രീഫ് ടൗണപ്ാനര്,
ഇന്ഫര്തമഷന് തകരള മതിഷന് എന്രീ
വകുപ്പുകളുക്ടയുും സ്ാപനങ്ങളുക്ടയുും തമധാ
വതികളുക്ട ഓഫ്രീസുകളതിലും മുഴുവന് സമയ
കണതട്ാള് റമുകള് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.
1

തമദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്ണായക പങ്്

രതിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളതിലും വ്രീടുകളതിലും
ക്പാതുയതിടങ്ങളതിലും വ്യാപാരസ്ാപന
ങ്ങളതിലും ശുേതിത്വും ഉറപ്പുവരുത്തുനതതിന്
അടതിയന്തര പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏക്റ്ടുത്്
നടത്ാന് തതദേശസ്ാപനങ്ങതളാട് നതിര്തദേ
ശതിച്ചു. ( 2019 ആഗസ്റ് 12 ക്ല ഇപതിഎ
4/294/2019/തസ്വഭവ ന്ര് സര്ക്കുലര്)
ക്വള്ക്പൊകെത്തില് വ്രീട് വതിട്് ദുരതി
താശ്വാസ ക്യാമ്പുകളതില് താമസതിതകെണ്തി
വനവരുക്ട എല്ാ വ്രീടുകളുും തതദേശസ്വ
യുംഭരണ വകുപെതിന് കകമാറതികെതിട്തിയ
സ്ാപനങ്ങള്, മറ് സ്ാപനങ്ങള്, ക്പാതു
സ്ലങ്ങള്, ക്വള്ക്പൊകെത്തില് ക്വള്ും
കയറതി മണ്ും ക്േളതിയുും അടതിഞ്ഞു കൂടതിയ
വ്യാപാര സ്ാപനങ്ങള് തുടങ്ങതിയവയുും
മണ്ും ക്േളതിയുും മാലതിന്യങ്ങളുും മാറ്തി
ശുേതിയാകെതി വാസതയാഗ്യമാതകെണ്തതി
ക്ന്റ പൂര്ണ്ണ ഉത്രവാേതിത്ും അതത്
തതദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്കൊണ്.
ഇതതിനായതി ക്വള്മതിറങ്ങതിയ സ്ലങ്ങളതില്
തതദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്. ശുേതി
ത്വമതിഷന്, കുടുുംബശ്്രീ, ഹരതിതകര്മ്
തസന തുടങ്ങതിയവരുക്ട പതിന്തുണതയാക്ട
ശുേ്രീകരണ പ്രവൃത്തികള് അടതിയന്തര
മായതി ഏക്റ്ടുകെണും.
ക്യാമ്പുകളതില് മതതിയായ എണ്ണും ശുേതി
മുറതികള് ലഭ്യമല്ാത് സ്ലങ്ങളതില് ബതയാ
തടായ്ക്ലറ്കള്, താത്കാലതിക ശുേതിമുറതി
കള് എനതിവ നതിര്മ്തിക്കുനതതിനാവശ്യ
മായ നടപടതികള് ശുേതിത്വമതിഷന് സ്വ്രീക
രതിക്കുും. കൂടാക്ത സ്ത്രീകളായ അതന്തവാസതി
കള്കെ് സുരക്ഷതിതമായ കുളതിമുറതികള്
ആവശ്യാനുസരണും പ്രതത്യകും സജ്ജ്രീ
കരതിതകെണ്തുമാണ്.
ക്യാമ്പുകളതില് ആഹാരാവശതിഷ്ങ്ങള്
സുംസ്രതിക്കുനതതിതലകെ് ക്വള്ക്കെട്തില്ാത്
തുും മഴനനയാത്തുമായ ഇടങ്ങളതില് വളക്കു
ഴതികള് സ്ാപതിക്കുന്നുക്വന ഉറപ്പു വരുത്തുക
യുും ക്യാമ്പുകളതിക്ല അകജവ മാലതിന്യങ്ങള്
തരുംതതിരതിച്ച് അതത് പ്രതേശങ്ങളതിക്ല എും.
സതി.എഫ്/ആര്.ആര്.എഫ് കളതില് സുരക്ഷതി
തമായതി സൂക്ഷതിക്കുകയുും തവണും.
ശുേ്രീകരണത്തിനായതി വാര്ഡ് തല
ത്തില് തവാളണ്തിതയഴ്് ട്രീും രൂപ്രീകരതിതകെ
ണ്തുും ശുേ്രീകരണ പ്രവൃത്തികള്കൊവ
ശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള് വാടകക്യ്ക്കടുക്കു

കതയാ, അത്രീവ അടതിയന്തര സാഹേര്യ
ത്തില് മാത്ും വാങ്ങുകതയാ ക്േയ്യുനതതിനുും
തതദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് നടപടതി
സ്വ്രീകരതികെണും. ശുേ്രീകരണ പ്രവര്ത്ന
ങ്ങള്കൊയതി ലഭ്യമായ ശുേ്രീകരണ സാമ
ഗ്തികള് മതതിയാകാക്ത വരുന സന്ദര്ഭങ്ങ
ളതില് അത് തതദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങള്കെ് പുറതമ നതിന്നുും വാങ്ങാവനതാണ്.
ഇതതിനാവശ്യമായതി വരുന തുക ഡതിസാസ്റര്
മാതനക്മെന്റ് ഫണ്തില് നതിന്നുും റ്രീഇത്ഴ്്
ക്േയ്യണും.
ശുേ്രീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്കൊയതി
രൂപ്രീകരതിച്ചതിട്ടുള് വാര്ഡുതല തവാളണ്തി
തയഴ്് ട്രീമുകളതിതലകെ് വ്രീടുകളുക്ട/സ്ാപ
നങ്ങളുക്ട എണ്ണത്തിനനുസരതിച്ച സനദ്ധ
സാമൂഹ്യസുംഘടനകളുക്ടയുും രാഷ്ട്രീയ
പാര്ട്തികളുക്ടയുും വതിേ്യാര്തതി-യുവജന
സുംഘടനകളുക്ടയുും എന്.എസ്.എസ്,
എന്.സതി.സതി, യൂത്് ക്ലബ്ബുകള്, സ്റ്റുഡന്റ്
തപാല്രീസ് തകഡറ്്സ്, കുടുുംബശ്്രീ പ്രവ
ര്ത്കര്, ക്താഴതിലറപെ് പദ്ധതതി ക്താഴതിലാ
ളതികള് തുടങ്ങതിയവരുക്ടയുും തസവനും
ഉറപ്പുവരുത്ണും. ശുേ്രീകരണത്തി
തലര്ക്പെട്തിരതിക്കുന സനദ്ധപ്രവര്ത്കര്കെ്
പകര്ച്ചവ്യാധതി തടയുനതതിനാവശ്യമായ
പ്രതതിതരാധ മരുന് ലഭ്യമാതകെണ്താണ്.
പ്രളയബാധതിത പ്രതേശങ്ങളതില് ക്കട്തി
കെതിടക്കുന പ്ാസ്റതിക്കുകള്, പ്ാസ്റതിക്
കുപെതികള്, ഗ്ാസ്്, ക്മറ്ല്, റബ്ബര്, ക്ലതര്,
പ്രളയത്തില് തകടുപറ്തിയ ക്മത് തുടങ്ങതിയവ
ഹരതിതകര്മ്തസനയുക്ടയുും മറ്ും സഹായ
തത്ാക്ട പ്രതത്യകും തശഖരതിതകെണ്തുും
തത്കാലും എും.സതി.എഫ്/ആര്.ആര്.എഫ്
ക്സന്ററുകളതില് സൂക്ഷതിതകെണ്തുും പതിന്രീട്
ക്ല്രീന്തകരള ക്നതിയുക്ട പതിന്തുണതയാക്ട
സുംസ്കരതിതകെണ്തുമാണ്.
ക്വള്ക്പൊകെ ബാധതിത പ്രതേശങ്ങളതിക്ല
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏതകാപതിപെതിക്കുനതതിന്
ഗ്ാമപഞ്ായത്് തലത്തില് അസതിസ്റന്റ്
ക്സക്രട്റതിമാക്രയുും നഗരസഭകളതില്
ക്ഹല്ത്് ഓഫ്രീസര്/ക്ഹല്ത്് സൂപെ
ര്കവസര്/ക്ഹല്ത്് ഇന്ക്്പെക്ടര്മാക്രയുും
ചുമതലക്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്തുകളതിലും ക്ഹല്ത്് ഇന്ക്്പെക്ടര്മാരുക്ട
പങ്ാളതിത്ും ഉറപൊകൊന് നതിര്തദേശതിച്ചതിട്ടുണ്്.
1
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കവര് സ്റ്റോറി
കവര് സ്റ്റോറി

ദുരന്തങ്ങടളയടും വവഷമ്യങ്ങടളയടും
മറിക�ന്ന് മുനന്ാട്ടുന�ാകാനാകണടും
- മുഖ്യമന്തി

പ്ര തി ര ത്ിൽ ജധീവൻ ന െപ് പ്രിയ സേ ചാ ര� െട രണ ത് � ിൽ
പ്രണമി� അവ െട
ജന� െട സ ടത്ിെനചാപ്മചാണത് നചാം

ദു

രന്തങ്ങക്ളയുും കവഷമ്യങ്ങക്ളയുും മറതി
കടന് മുതനാട്ടുതപാകാനാകണക്മന്
മുഖ്യമന്തതി പതിണറായതി വതിജയൻ പറഞ്ഞു.
ആത്യന്തതികമായതി തളരാക്ത മുതനാട്ടു
തപാതകണ്ത് നമുകെ് തവണ്തി മാത്മല്,
വരുുംതലമുറയ്ക്ക് തവണ്തി കൂടതിയാക്ണന്നുും
അതദേഹും ഓർമതിപെതിച്ചു. 73ാമത് സ്വാതന്ത്യ
േതിനാതഘാഷതത്ാടനുബന്തിച്ച് ക്സൻ
ട്ൽ തസ്റഡതിയത്തിൽ തേശ്രീയ പതാക
ഉയർത്തി പതരഡതിന് അഭതിവാേ്യും സ്വ്രീക
രതിച്ചതശഷും അഭതിസുംതബാധന ക്േയ്യുക
യായതിരുന്നു അതദേഹും.
പ്രകൃതതിദുരന്തത്തിൽ ജ്രീവൻ നഷ്ക്പെ
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ട് പ്രതിയ സതഹാേരങ്ങളുക്ട സ്മരണയ്ക്ക്
മുനതിൽ പ്രണമതിക്കുന്നു. അവരുക്ട ബന്ധു
ജനങ്ങളുക്ട സങ്ടത്തിക്നാപെമാണ് നാും.
കഴതിഞ്വർഷും തലാകത്തിക്ന്റയാക്ക
ശ്ദ്ധ പതിടതിച്ചുപറ്നവതിധും ഒരുമതയാക്ട
നാും സഹജാതക്ര രക്ഷതികൊൻ പ്രവർത്തി
ച്ചു. തുടർന്നുള് ഘട്ത്തിൽ ഒറ്മനസ്ായതി
നാടതിക്ന്റ പുനർനവ്രീകരണത്തിനുും ശാക്്രീ
കരണത്തിനുും സനദ്ധതതയാക്ട, സജ്ജ
തതയാക്ട ഇറങ്ങതി. ലക്ഷ്യത്തിതലകെ് കുതതി
ക്ച്ചത്തുകയായതിരുന ഘട്ത്തിലാണതിതപൊൾ
മക്റ്ാരു പ്രകൃതതിദുരന്തമുണ്ായത്.
എല്ാ പ്രതതിബന്ങ്ങക്ളയുും തകർത്്

ആർജ്ജവതത്ാക്ട മുതനറാനുും ആ മുതന
റ്ത്തിൽ ജ്രീവൻതപാലും ബലതിയർപെതികൊ
നുും സനദ്ധരായ നതിരവധതിയായ ധ്രീരരക്
സാക്ഷതികൾ തനടതിത്നതാണ് നമ്മുക്ട
സ്വാതന്ത്യും. ഭരണഘടനയുക്ട മൂല്യങ്ങക്ള
കൃഷ്ണമണതി തപാക്ല കാക്കുക എനതാണ്
ഓതരാ സ്വാതന്ത്യേതിനവും നൽകുന
സതന്ദശും. ഈ മൂല്യങ്ങളുക്ട സാക്ഷാത്കാ
രത്തിൽ നാും എത്തത്ാളും മുതനാട്ടുതപായതി
എനത് പരതിതശാധതികൊനുള് സന്ദർഭും
കൂടതിയാണ്. പരതിതശാധതിച്ച് അപാകങ്ങൾ
ഉണ്ായതിട്ടുക്ണ്ങ്തിൽ അവ തതിരുത്ാൻ
കഴതിയണും, അതദേഹും പറഞ്ഞു.

വീടും സ്ലവും നഷ്ടഴപ്ട്ടവര്ക്ക് പത്തു ലക്ും രൂപ

കാലവര്ഷഴക്കടതിക്ക് ഇരയായ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 10,000 രൂപ അെിയന്തരസഹായും
വീെ് വാസമയാഗമ്മല്ലാതായവര്ക്ക് നാല ലക്ും രൂപ
പ്രളയക്കെടുതതിയതിൽ വ്രീടുും സ്ലവും
നഷ്ക്പെട്വർകെ് പത്തു ലക്ഷും രൂപ
സഹായും നൽകുക്മന് മുഖ്യമന്തതി പറഞ്ഞു.
വ്രീടുകൾ വാസതയാഗ്യമല്ാതായവർകെ്
നാല ലക്ഷും രൂപയുും സ്ലും വാങ്ങുനതതിന്
ആറ് ലക്ഷും രൂപയുും നൽകുും. കാലവർഷ
ക് കെ ടു ത തി ക ൾ കെ് ഇ ര യ ാ യ വ ർ കെ്
സുംസ്ാന ദുരന്ത പ്രതതികരണ നതിധതിയതിൽ
നതിന് എസ്.ഡതി.ആർ.എഫ് മാനേണ്ഡങ്ങൾ
കെനുസരതിച്ച് പതതിനായതിരും രൂപ വ്രീതും
അടതിയന്തരസഹായും നൽകുും. കൃത്യമായ
പരതിതശാധന നടത്തിയാവും അർഹക്ര
നതിശ്ചയതിക്കുക. വതിതല്ജ് ഓഫ്രീസറുും തതദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനത്തിക്ന്റ ക്സക്രട്
റതിയുും പരതിതശാധന നടത്തി അർഹക്ര
കക്ണ്ത്തുും. മരണമടഞ്വരുക്ട കുടുുംബ
ങ്ങൾകെ് എസ്.ഡതി.ആർ.എഫ് മാനേണ്ഡ
ങ്ങൾകെനുസരതിച്ച് കഴതിഞ് തവണ
നൽകതിയതു തപാക്ല സഹായും ലഭ്യമാക്കുും.
പ്രകൃതതിദുരന്ത സാധ്യത കണകെതിക്ല
ടുത്് വ്രീടു വതിട്് ക്യാമ്പുകളതിക്ലത്തിയവ
ക്രയുും ദുരന്തബാധതിത കുടുുംബമായതി
കണകൊക്കുും. ബന്ധുവ്രീടുകളതിതലകെ്
മ ാ റ തി യ വ ക് ര യു ും പ ര തി ഗ ണ തി ക്കു ും .
കൃഷതിനാശും, മത്്യകൃഷതിയുക്ട നാശും,
കുടതിക്വള് പദ്ധതതികളുക്ടയുും ജലതസേന

പദ്ധതതികളുക്ടയുും നാശും, തറാഡുകൾ,
ക്പാതുക്കട്തിടങ്ങൾ എനതിവയുക്ട പുനർ
നതിർമ്ാണും എനതിവയ്ക്ക് കഴതിഞ് പ്രളയ
കാലക്ത് അതത മാനേണ്ഡ പ്രകാരും
പണും നൽകുും. ദുരന്തത്തിനതിരയായവർകെ്
സമയബന്തിതമായതി നഷ്പരതിഹാരും
നൽകുനതതിനുും ത്രീരുമാനങ്ങക്ളടുക്കുന
തതിനുും വ്യാപാരസ്ാപനങ്ങളുക്ട കാര്യ
ത്തിൽ ശുപാർശ നൽകാനുും മന്തതിസഭാ
ഉപസമതിതതിക്യ ചുമതലക്പെടുത്തി. മന്തതിമാ
രായ ഇ. പതി. ജയരാജൻ, ഇ. േന്ദ്രതശഖരൻ,
ക്ക. കൃഷ്ണൻകുട്തി, എ. ക്ക. ശശ്രീന്ദ്രൻ, രാമ
േന്ദ്രൻ കടനപെള്തി എനതിവരാണ്
അുംഗങ്ങൾ.
എ. എ. കവ വതിഭാഗങ്ങൾകെ് 35
കതിതലാ അരതി ഇതപൊൾ സൗജന്യമായതി
നൽകുന്നുണ്്. ഇവർ ഒഴതിക്ക ദുരന്തും
ബാധതിച്ച എല്ാ കുടുുംബങ്ങൾക്കുും ഒരു കുടുും
ബത്തിന് 15 കതിതലാ വ്രീതും അരതി സൗജ
ന്യമായതി നൽകുും. ത്രീരതമഖലയതിക്ല
മത്സ്യക്ത്ാഴതിലാളതി കുടുുംബങ്ങളുും ഇതതിൽ
ഉൾക്പെടുും. നാശനഷ്ും കണകൊകെതി തകന്ദ്ര
സഹായും തതടുനതതിന് ക്മതമ്ാറാണ്ും
തയ്യാറാകൊൻ േ്രീഫ് ക്സക്രട്റതി തടാും
തജാസതിക്ന്റ തനതൃത്വത്തിലള് സമതിതതിക്യ
നതിതയാഗതിച്ചു.

മു ഖ ്യമ ന്തതി യു ക് ട ദു ര തി ത ാ ശ ്വാ സ
നതിധതിയതിക്ല സുംഭാവന കകമാറതി നൽകു
നതതിന് ക്പാതുതമഖല, സഹകരണ
ബാങ്കുകൾ കമ്തിഷൻ ഈടാകെരുക്തന്
സുംസ്ാന ബാങ്തിുംഗ് സമതിതതിതയാട്
ആവശ്യക്പെടുും. ദുരതിതബാധതിതർകെ് ആശ്വാ
സധനസഹായും നൽകുന അകൌണ്തിൽ
കു റ ഞ് ബ ാ ല ൻ സ് ത വ ണ ക് മ ന
നതിബന്ന ഒഴതിവാകൊനുും ആവശ്യക്പെടുും.
ഇത്വണ ഉരുൾക്പാട്ലാണ് കൂടുത
ലായുണ്ായത്. 64 ഓളും ഉരുൾക്പാട്ലക
ളാണ് സുംസ്ാനത്് ഉണ്ായത്. ഇത്
കൂടുതൽ മരണത്തിന് വഴതിവച്ചു. പ്രളയത്രീ
വ്രതയുും ദുരന്തത്തിക്ന്റ കാഠതിന്യവും
കണകെതിക്ലടുത്് അർഹമായ വതിതല്ജു
കക്ള പ്രളയബാധതിത പ്രതേശമായതി നതിശ്ച
യതിച്ച് വതിജ്ാപനമതിറക്കുും. ദുരന്തനതിവാരണ
നതിയമവും േട്വും അനുസരതിച്ച് വതിജ്ാപ
നമതിറക്കുനതതിന് ദുരന്തനതിവാരണ അതതാ
റതിറ്തികെ് നതിർതദേശും നൽകുും. ദുരന്തത്രീവ്രത
വർധതിപെതിച്ച പാരതിസ്തിതതിക പ്രശ്നങ്ങൾ
കക്ണ്ത്തി പരതിഹരതികൊൻ ശ്മതിക്കുും.
തകരളത്തിന് ഈ ഘട്ത്തിൽ ലഭതിക്കുന
നതിയമാനുസൃതമായ ഏതു സഹായവും സ്വ്രീ
കരതിക്കുും. കഴതിഞ് വർഷക്ത് പ്രളയത്തി
ലണ്ായത് 31,000 തകാടതിയുക്ട നഷ്ക്മ
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പ്രളയാതിജീവനടും: കുപ്രചരണങ്ങടള
തള്ി നാ�ാടക ഒന്ികണടും
മന്തി എ.സി. ടമായ്ീൻ

ക്ത

റ്ായതുും ജനവതിരുദ്ധവമായ പ്രേര
ണങ്ങക്ള തള്തികെളഞ്് തകരളത്തി
ക്ന്റ പ്രളയാതതിജ്രീവനത്തിന് നാടാക്ക
ഒനതികെണക്മന് തതദേശസ്വയുംഭരണ വകുപെ്
മന്തതി എ.സതി. ക്മായ്്രീൻ പറഞ്ഞു. പ്രളയും
ബാധതിച്ച ആയതിരകണകെതിന് തപർ ഇതപൊഴുും
ദുരതിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളതിൽ കഴതിയുകയാണ്.
നൂറതിലധതികുംതപർ മരതിക്കുകയുും നതിരവധതി

തപർകെ് പരതിതകെൽക്കുകയുും ക്േയ്തു. പ്രളയ
ത്തിക്ന്റ ഇരകളായവരുക്ട അതതിജ്രീവനത്തി
നുും പുനരധതിവാസത്തിനുും നാട് ഒനതിതകെണ്
സമയമാണതിത്. ദുരതിതത്തിൽ അകക്പെട്വർ
കെ് ആശ്വാസും നൽകാനായതി വതിശ്മമതില്ാ
ത് പ്രവർത്നങ്ങളതിലാണ് സർകൊർ
സുംവതിധാനങ്ങളാക്ക. ഇതുവക്ര രക്ഷാപ്ര
വർത്നങ്ങളതിലും ദുരതിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ

ഒരുക്കുനതതിലും മറ്ുംക്മച്ചക്പെട് ഇടക്പടൽ
നടത്ാൻ സർകൊരതിന് സാധതിച്ചതിട്ടുണ്്.
ദുരതിതത്തിൽ അകക്പെട്വർകെ് കകത്ാ
ങ്ങാകാൻ ജാതതി - മത േതിന്തകൾകെത്രീത
മായതി നമുകെ് സാധതികെണും. ഇതതിന് കൂട്ായ
പരതിശ്മവും മനുഷ്യ സ്തനഹതികളുക്ട സഹാ
യങ്ങളുും കൂടതിതയ ത്രീരൂ. പുനയൂർക്കുളത്്
പ്രളയത്തിൽ തകർന കവേയുതതി ടവർ

നാണ് യു. എൻ. ഏജൻസതി കക്ണ്ത്തി
യത്. ഇതപൊഴുണ്ായ ദുരന്തതത്ാക്ട പുനർ
നതിർമ്ാണത്തിക്ന്റ വ്യാപ്തി വർധതിച്ചതിരതിക്കു
കയാണ്. പരമാവധതി വതിഭവസമാഹരണ
മാണ് മുനതിലള് ലക്ഷ്യും. കഴതിഞ്
വർഷക്ത് പ്രളയത്തിൽ നതിന് കരകയറതി
വരുന ഘട്മാണതിത്. നഷ്ങ്ങൾ നതികത്തി
വരുനതതയുള്ളൂ.
ജ്രീവതിതും സാധാരണ നതിലയതിൽ പുന
സ്ാപതിക്കുക എന േൗത്യമാണ് ഇതപൊൾ
മുനതിലള്ത്. ഇതതിന് സർകൊരതിക്നാപെും
എല്ാവരുും അണതിനതിരകെണും. എത്
ക്േറതിയ തുകയുും ക്േറുതക്ല്ന്നുും എത്
വലതിയ തുകയുും വലതക്ല്ന്നുും മുഖ്യമന്തതി

പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്നത്തിന് തകന്ദ്ര
സഹായും നല് ര്രീതതിയതിൽ ലഭതിച്ചു. നഷ്ക്പെ
ട് പാഠപുസ്തകങ്ങളുും വതിവതിധ തരും സർട്തി
ഫതികെറ്കളുും ലഭ്യമാകൊൻ നടപടതി സ്വ്രീക
രതിക്കുും. സർട്തിഫതികെറ്കൾ നൽകാൻ
അോലത്തുകൾ നടത്തുും.
മുഖ്യമന്തതിയുക്ട ദുരതിതാശ്വാസ നതിധതി
സുതാര്യവും ആർക്കുും പരതിതശാധതികൊവന
തുമാണ്. അർഹതയുള്വർകെ് മാത്മാണ്
ഇതതിക്ന്റ പ്രതയാജനും ലഭതിക്കുനത്.
എക്ന്തല്ാും ദുഷ്പ്രോരണങ്ങൾ ഉക്ണ്ങ്തിലും
സത്യാവസ് തബാധ്യമായവർ സുംഭാവന
നൽകാൻ മുതനാട്ടു വരുന്നുണ്്. തകരളത്തി
ക്ന്റ സതി.എും.ഡതി.ആർ.എഫതിതനാട് സാമ്യ

മുളള അഡ്രസ് ഉണ്ാകെതി പണും തട്ാനുള്
ന്രീകെും ദുരതിതാശ്വാസ നതിധതി മുടകൊൻ മാത്
മല്, ക്കാള്യടതികൊനുള് ശ്മും കൂടതിയാണ്.
ഇതതിക്ന ശക്മായതി തനരതിടുും.
സുംസ്ാനക്ത് ഉരുൾക്പാട്ൽ സാധ്യ
തയുള് പ്രതേശങ്ങൾ കക്ണ്ത്തുും. ഉരുൾ
ക്പാട്ൽ ഉണ്ായ പ്രതേശങ്ങളതിൽ വ്രീടുവ
യ്ക്കാൻ പറ്തില്. ഇവതിക്ട കഴതിഞ്വർകൊയതി
സ്ലും വാങ്ങതി വ്രീടു വയ്തകെണ്തിവരുും.
നമ്മുക്ട നതിർമ്ാണ ര്രീതതികൾ മാതറണ്തുണ്്.
ഇതപൊഴുും മണ്ും കല്ലുും ഉപതയാഗതിച്ചുള് നതിർ
മ്ാണമാണ്. വതികസതിതരാഷ്ടങ്ങളതിൽ പ്ര്രീ
ഫാബ്തിതകെറ്ഡ് ക്കട്തിടങ്ങളാണുള്ത്.
ഇകൊര്യത്തിൽ നയപരമായ ത്രീരുമാനും
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പുനഃസ്ാപതികൊനുള് തജാലതികൊയതി യാത്
ക്േയ്യുനതതിനതിക്ട തതാണതി മറതിഞ്് മരതിച്ച
ക്കഎസ്ഇബതി എഞ്തിന്രീയർ കബജുവതി
ക്നതപൊലള്വരുക്ട ത്യാഗപൂർണമായ
പ്രവർത്നങ്ങളാണ് ഈ നാടതിക്ന്റ അതതി
ജ്രീവനും സാധ്യമാക്കുനത്.
എനാൽ ഈ ദുരന്തസമയത്തുും ജനവതി
രുദ്ധവും ഹ്രീനവമായ പ്രോരണമാണ്
സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപെക്ടയുള്വ വഴതി
േതിലർ അഴതിച്ചുവതിടുനത്. മലയാളതികളുക്ട
ഐക്യതബാധക്ത്തകർകൊനുള്ഇത്രും
ശ്മങ്ങൾക്കെതതിക്ര ജാഗ്തപുലർത്ണും.
ദുരന്തബാധതിതപ്രതേശങ്ങളതിൽനതിരവധതിയായ
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇനതിയുും നടതത്ണ്താ
യതിട്ടുണ്്. ശുേ്രീകരണപ്രവർത് നങ്ങൾക്കുും
അടതിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപെവരുത്തുന
തതിനുും മറ്ും ക്പാതുസമൂഹത്തിക്ന്റ ഇടക്പടൽ
അനതിവാര്യമാണ്. മുഖ്യമന്തതിയുക്ട ദുരതിതാ
ശ്വാസ നതിധതിയതിതലകെ് എല്ാവതിഭാഗും

ജനങ്ങളുും കഴതിയാവന നതിലയതിൽ സുംഭാവന
നൽകതി നാടതിന് കകത്ാങ്ങാവണക്മന്
അതദേഹും കൂട്തിതേർത്തു.
ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുും രാജ്യത്തിക്ന്റ
മതനതിരതപക്ഷ സ്വഭാവവും നതിലനതിർത്ാൻ
പരതിശ്മതിതകെണ്ത് നാും ഓതരാരുത്രുക്ട
യുും കടമയാണ്. ഇന് ഈ മൂല്യങ്ങൾ
വലതിയ ക്വല്ലുവതിളതികളാണ് തനരതിടുനത്.
ഇവക്യ്ക്കതതിക്ര നാും ജാഗരൂകരാകണക്മന്നുും
സ്വാതന്ത്യേതിനാതഘാഷും പ്രളയാനന്തര
അതതിജ്രീവന പ്രവർത്നങ്ങൾകെ് കൂടുതൽ
കരുത്തുപകരാൻ പ്രതോേനും നൽകക്ട്ക്യ
ന്നുും മന്തതി പറഞ്ഞു.

(73-ാും സ്വാതന്ത്യേതിനാതഘാഷത്തിക്ന്റ
ഭാഗമായതി തൃശ്ശൂര് തതകെതിൻകൊട് കമതാനതി
യതിക്ല വതിേ്യാർഥതി തകാർണറതിൽ മന്തതി എ.
സതി. ക്മായ്്രീന് നല്തിയ സ്വാതന്ത്യേതിന സതന്ദ
ശത്തില് നതിന്നുും.)

1

ദുരിതത്തിലായ
വീടകള്
നനോക്കാന്
3000 കുടുംബശ്ീ
പ്രവര്ത്തകര്
രുംഗത്ത്
പ്രളയത്തിലും കനത് മഴയതിലും
തകരാർ സുംഭവതിച്ച വ്രീടുകൾ അറ്കുറ്പെണതി
നടത്തി വാസതയാഗ്യമാകൊൻ കുടുുംബശ്്രീ
യുക്ട പരതിശ്രീലനും തനടതിയ 3000 പ്രവർ
ത്കർ രുംഗത്്. ഇവരുക്ട തസവനും എല്ാ
ജതില്കളതിലും ലഭതിക്കുും. വ്രീടുകൾ വൃത്തിയാ
ക്കുനതതിനു പുറക്മ പ്ുംബതിുംഗ് തജാലതികളുും
കവേയുതതി തകരാറുകളുക്ട പരതിഹാരവും
വ്രീടതിക്ന്റ മറ്് അറ്കുറ്പെണതികളുും ഇവർ
നതിർവഹതിക്കുും. കഴതിഞ് പ്രളയത്തിനു
ത ശ ഷ ും ഉ പ ജ ്രീ വ ന പ്രവ ർ ത് ന
ശതിൽപശാല കുടുുംബശ്്രീയുക്ട തനതൃത്വ
ത്തിൽ അുംഗങ്ങൾകെ് നടത്തിയതിരുന്നു.
ഇതതിൽ പരതിശ്രീലനും ലഭതിച്ച വനതിതകളാണ്
സഹായവമാക്യത്തുനത്.
കഴതിഞ് പ്രളയത്തിൽ വ്രീട് തകർന
120 തപർകെ് വ്രീടു വച്ചു നൽകാൻ റാതമാജതി
ഫതിലതിുംസതിറ്തി അധതികൃതർ തയ്യാറായതിരുന്നു.
ഇതതിൽ 80 വ്രീടുകൾ നതിർമ്തിച്ചത് കുടുുംബ
ശ്്രീയാണ്.

തവണ്തിവരുും. സർകൊർ സ്ാപനങ്ങൾ
കൊയതി ഇത്രും ക്കട്തിടങ്ങൾ നതിർമ്തിച്ച്
മാതൃക കാട്ടുും.
നേതികളതിക്ല ക്വള്ും ഒഴുകതിതപൊകാൻ
വതിപുലമായ സുംവതിധാനും ഒരുതകെണ്തിവരുും.
ക്നതർലൻഡ്സതിക്ല റും തഫാർ റതിവർ എന
ആശയും ഇവതിക്ട പ്രതയാജനക്പെടുത്ാനാവും.
അതതിനാവശ്യമായ നടപടതി സർകൊർ സ്വ്രീ
കരതിക്കുും. ക്വള്ും ഒഴുകുന തതാട് പലയതിട
ത്തുും നതികത്തിയതിരതിക്കുകയാക്ണന്നുും മുഖ്യ
മന്തതി പറഞ്ഞു.
1
(വതിവതിധ പത്സതമ്ളനങ്ങളതില് നതിന്നു
തയ്യാറാകെതിയത്)
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എലിപ്പനിടകതിടര
ജാഗ്രത പുലർത്തണടും
�ചധീകരണ പ്രവർത്ന�ളിൽ ർെപ് ിരി� വ ം മലിനജല മചായി
സ ർക്ം വ വ ം േ ചാ ിൈസ ിൻ ളിക 200 (100
ര ത്
ളിക) ആ യിെലചാരിക്ൽ ക ി�ിരിക്ണം മലിനജല മചായി സ ർക്ം
ട
ം കചാലം േ ചാ ിൈസ ിൻ പ്രതിേരചാധം ടരണം

പ്ര

ളയ സാഹേര്യത്തിൽ എലതിപെനതിക്കെ
തതിക്ര ആതരാഗ്യപ്രവർത്കരുും
ജനങ്ങളുും ജാഗ്ത പുലർത്ണക്മന്
ആതരാഗ്യ മന്തതി ക്ക. ക്ക. കശലജ ട്രീച്ചർ
അറതിയതിച്ചു. മലതിനജലവമായതി സ്ർകെും
വരുന അവസരങ്ങളതിൽ വ്യക്തി സുരക്ഷാ
ഉപാധതികൾ (കയ്യുറ, മുട്് വക്രയുള് പാേ
രക്ഷകൾ, മാസ്ക് എനതിവ) ഉപതയാഗതി
കെണും. ശുേ്രീകരണ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ
ഏർക്പെട്തിരതിക്കുനവരുും മലതിനജലവമായതി
സ്ർകെും വനവരുും തഡാക്തികസക്ലതിൻ
ഗുളതിക 200 mg (100 mg രണ്് ഗുളതിക)
ആഴ്ചയതിക്ലാരതികെൽ കഴതിച്ചതിരതികെണും.
മലതിനജലവമായതി സ്ർകെും തുടരുന
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ത്യു ും ക ാ ല ും ത ഡ ാ ക് തി ക സ ക്ല തി ൻ
പ്രതതിതരാധും തുടരണും. എലതിപെനതിയുക്ട
പ്രാരുംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ാൽ ഉടൻ
ആതരാഗ്യ പ്രവർത്കരുമായതി ബന്ക്പെ
ടുകതയാ ആശുപത്തികക്ള സമ്രീപതിക്കുകതയാ
ക്േയ്യണും. സ്വയും േതികതിത്സ ക്േയ്യരുത്.
പനതി, തപശതി തവേന (കാൽ വണ്ണയതിക്ല
തപശതികളതിൽ) തലതവേന, വയറ് തവേന,
ഛർദേതി, കണ്ണ് ചുവപെ് എനതിവയാണ് എലതി
പെനതിയുക്ട പ്രാരുംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇവ
കാണുത്ാൾ തക്ന ശരതിയായ േതികതിത്
നൽകുകയാക്ണങ്തിൽ പൂർണ്ണമായുും തഭേ
മാകൊനാവും. ആരുംഭത്തിൽ േതികതിത്
ലഭതികൊത് അവസ്യതിൽ തരാഗും മൂർച്തിച്ച്

കരൾ, വൃകെ, തലതച്ചാർ, ശ്വാസതകാശും
തുടങ്ങതിയ ആന്തരാവയവങ്ങക്ള ബാധതിക്കു
കയുും തരാഗതിയുക്ട ജ്രീവൻ തക്ന അപക
ടത്തിലാവകയുും ക്േയ്യുും.
ത ര ാ ഗ ാ ണു വ ാ ഹ ക ര ാ യ എ ല തി ,
അണ്ണാൻ, പശു, ആട്, നായ എനതിവയുക്ട
മൂത്ും, വതിസർജ്ജ്യും കലർന ക്വള്വമായതി
സ്ർകെും വരുനവർകൊണ് തരാഗും
പകരുനത്. ക്താലതിയതിലള് മുറതിവകളതിൽ
കൂടതിതയാ കണ്ണ്, മൂകെ്, വായ വഴതിതയാ
തരാഗാണു മനുഷ്യ ശര്രീരത്തിൽ പ്രതവശതി
ക്കുന്നു. തരാഗാണു ശര്രീരത്തിൽ പ്രതവശതിച്ച്
കഴതിഞ്ാൽ 4 മുതൽ 20 േതിവസത്തിനു
ള്തിൽ തരാഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവും.
ക്ലത്ാക്പെറ ജനുസതിൽക്പെട് ഒരതിനും
ക്പെതറാക്രീറ് മനുഷ്യരതിൽ ഉണ്ാക്കുന
ജന്തുജന്യതരാഗമാണ് എലതിപെനതി. പ്രളയ
ബാധതിത തമഖലകളതിക്ല പകർച്ചവ്യാധതി
ക ള തി ൽ ഏ റ് വ ും പ്രധ ാ ന മ ാ ണ തി ത് .
ജ്രീവതികളുക്ട മലമൂത് വതിസർജ്യും ജലത്തിൽ
കലർനാണ് എലതിപെനതി പടരുനത്.

പ്ര

കൃതതിദുരന്തത്തിൽ ദുരതിതമനുഭവതിക്കുന
വടകെൻ ജതില്കൾകെ് സഹായവമായതി
തതിരുവനന്തപുരക്ത് ഗ്ാമങ്ങൾ. ത്തിതല
പഞ്ായത്തുകളുക്ട ആഭതിമുഖ്യത്തിൽ നടന
വതിഭവ സമാഹരണയജ്ും വൻവതിജയമാ
യതപൊൾ ജതില്ാ പഞ്ായത്തിക്ല കളക്ഷൻ
തപായതിന്റതിതലകെ് സഹായപ്രവാഹും. ദുരതി
താശ്വാസ സാമഗ്തികളുമായതി തലാറതികൾ
കളക്ഷൻ തപായതിന്റതിൽ നതിന് ദുരതിതബാ
ധതിത പ്രതേശങ്ങളതിതലകെ് തതിരതിച്ചു.
ക്കഎുംഎസ്ആർഎ, ജതില്ാ ആശുപ
ത്തികൾ, പാലതിതയറ്്രീവ് യൂണതിറ്കൾ, ജതില്ാ
പഞ്ായത്തിക്ന്റ ക്രീഴതിലള് ക്മഡതികെൽ
തഷാപ്പുകൾ എനതിവ തേർന് സമാഹരതിച്ച
15 ലക്ഷും രൂപയുക്ട അവശ്യ മരുന്നുകളുക്ട
തലാഡ് ധനമന്തതി ടതി.എും. തതാമസ്
ഐസകെ് ഫ്ാഗ് ഓഫ് ക്േയ്തു. തതദേശ സ്വ
യുംഭരണ വകുപെ് മന്തതി എ.സതി. ക്മായ്്രീൻ
കളക്ഷൻ തപായതിന്റ് സന്ദർശതിച്ച് നതിർതേശ
ങ്ങൾ നൽകതി. ദുരതിതമനുഭവതിക്കു നവതരാട്
സഹാനുഭൂതതിതയാക്ട ക്പാതുജനങ്ങളുും
അകമഴതിഞ്് സഹായതിച്ചതതിനാലാണ്

ഗ്രാമങ്ങളുട� സന്നനഹവായ്ന്

തിരുവനന്തപുരടും ജില്ാ �ഞ്ായത്തിടറെ
കളക്ഷൻ ന�ായിറെിൽ സഹായപ്രവാഹടും

വതിഭവസമാഹരണും വൻവതിജയമായക്തന്
ജതില്ാ പഞ്ായത്് പ്രസതിഡന്റ് വതി.ക്ക.
മധു അറതിയതിച്ചു.
രണ്ടു േതിവസമായതി ഗ്ാമ-ത്ാകെ്
പഞ്ായത്് തകന്ദ്രങ്ങളതിലും വതിവതിധ സ്കൂ
ളുകളതിലും കളക്ഷൻ തപായതിന്റുകൾ പ്രവർ
ത്തിച്ചുവരതികയാണ്. ത്തിതല പഞ്ായത്തു


രിതമ വി� വേരചാടത്
സ ചാ തിേയചാെട
െപചാ ജന� ം അകമ ി ത്
സ ചായി�തിനചാലചാണത്
വി വസമചാ രണം വൻവിജയ
മചായെത ത് ജി ചാ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസി �ത്
വി െക മ അറിയി



കളതിക്ല ജനപ്രതതിനതിധതികളുും ജ്രീവനകൊരുും
മറ്് സനദ്ധസുംഘടനകളുും തേർന് കൂട്ായ
പ്രവർത്നത്തിലൂക്ടയാണ് ദുരതിതാശ്വാസ
സാമഗ്തികൾ തശഖരതിച്ചത്. ജതില്ാ പഞ്ാ
യത്തിക്ന്റ ക്രീഴതിലള് സ്ാപനങ്ങളുും ഗ്
ന്ഥശാലാ സുംഘും, കുടുുംബശ്്രീ പ്രസ്ാന
ങ്ങളുും വതിഭവസമാഹരണ യജ്ത്തിൽ
പങ്ാളതികളായതി.
കൂടുതൽ യുവാകെൾ വളണ്തിയർമാരായതി
എത്തിയതതാക്ട ജതില്ാ പഞ്ായത്്
ഓഫ്രീസതിക്ല കളക്ഷൻ തപായതിന്റതിൽ
ആതവശും നതിറഞ്ഞു. വതിവതിധ ഗ്ാമ-ത്ാകെ്
പഞ്ായത്തുകളതിൽ നതിന്നുും സ്കൂളുകളതിൽ
നതിന്നുും സുംഭരതിച്ച് എത്തിച്ച അവശ്യ സാധ
നങ്ങൾ തരുംതതിരതിച്ച് അടുക്കുനതതിനുും
വാഹനങ്ങളതിൽ കയറ്നതതിനുും യുവാകെ
ളുക്ട സജ്രീവ പങ്ാളതിത്മുണ്ായതി.
ഭക്ഷ്യവസ്തുകെൾ, വസ്തും, കുടതിക്വള്ും,
മറ്് അവശ്യ വസ്തുകെൾ എനതിവയ്ക്ക് പുറക്മ
ശുേ്രീകരണ സാമഗ്തികളുും ദുരതിതബാധതിത
പ്രതേശങ്ങളതിതലകെ് അയയ്ക്കുന്നുണ്്.
1
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മറോതൃക

കൃ

തരിശുരഹിതും ഴവളിയ�ര്

ഷതി ഭൂമതി തരതിശതിടുന പ്രവണത അവസാ
നതിപെതിച്ച് ഹരതിതസമൃദ്ധതിയതിതലകെ്
തതിരതിച്ചു വരതികയാണ് ക്വളതിയന്നൂര് ഗ്ാമ
പഞ്ായത്്. വാര്ഷതിക പദ്ധതതിയതില്
ഉള്ക്പെടുത്തി നടപെതിലാക്കുന തരതിശുര
ഹതിത തകരളും പദ്ധതതിയതിലൂക്ടയാണ്
ഗ്ാമപഞ്ായത്് കാർഷതിക സമൃദ്ധതി
തതിരതിച്ചു ക്കാണ്ടുവരുനത്.
15 വര്ഷമായതി തരതിശു കതിടന ക്വളതി
യന്നൂര് പാടതശഖരും ക്തളതിച്ചു ക്കാണ്ാ
യതിരുന്നു തുടകെും. കൃഷതി ക്േയ്യാക്ത പുല്്
മൂടതികെതിടന ക്നല്പാടങ്ങൾ കാടുകള്
ന്രീകെും ക്േയ്് നതിലക്മാരുകെതി വര്്
നതിര്മ്തിച്ച് കൃഷതിതയാഗ്യമാകെതി. ക്േളതി
അടതിഞ്് നതികന്നു തപായ തതാടുകൾ
ക്താഴതിലറപെ് പദ്ധതതിയതിൽ പുനര്നതിര്മ്തിച്ചു.
പഞ്ായത്് സബ്സതിഡതി നതിരകെതില്
നല്തിയ കുമ്ായും ഉപതയാഗതിച്ച് മണ്ണതിക്ന്റ
പുളതിരസും ന്രീകെതി. കൃഷതികെ് ആവശ്യമായ
വതിത്് കൃഷതി വകുപെതില് നതിന്നുും ലഭ്യമാകെതി.
ക്താടുപുഴ അതഗ്ാ സര്വ്വ്രീസ് ക്സന്ററതിക്ല
ഗ്്രീന്തഫാഴ്് ആര്മതി ഞാറ്ടതി തയ്യാറാകെതി

യന്തസഹായതത്ാക്ട ഞാറു നട്ടു. തുകയുക്ട
പകുതതിയതിലധതികവും സബ്സതിഡതിയായതി
ഗ്ാമപഞ്ായത്് നല്തി. വളവും സബ്സതിഡതി
നതിരകെതില് ലഭ്യമാകെതി.
ജനങ്ങളുക്ട പങ്ാളതിത്തത്ാക്ട
സർകൊർ സുംവതിധാനങ്ങൾ ഒന്നുതേർന
തതാക്ട 35 ഏകെർ തരതിശുഭൂമതി ക്നൽവയൽ
ആയതി മാറതി. തുടര്ന് പുതുതവലതി പാടതശ
ഖരത്തിലും കൃഷതിയതിറകെതി. അങ്ങക്ന ക്വളതി
യന്നൂര് തരതിശു രഹതിത പഞ്ായത്ായതി.
അന്നു മുതല് തുടര്ച്ചയായതി കൃഷതി നടന്നു
വരുന്നു. കര്ഷക ക്സാകസറ്തി വഴതി
സര്കൊര് വതിലയായ 23.50 രൂപയ്ക്ക് ക്നല്്
സുംഭരതിച്ച് കുത്തി അരതിയാകെതി പുതുതവലതി
യതിക്ല ഇതകൊതഷാപെ് വഴതി വതിറ്ഴതിക്കുന്നു.
കജവ തവതിട് ഉള്ത്, ഇല്ാത്ത്
ഇങ്ങക്ന രണ്് ര്രീതതിയതിലള് അരതി ഇവതിക്ട
ലഭ്യമാണ്. ക്രീടനാശതിനതി ഉപതയാഗതി
കൊക്ത കൃഷതി ക്േയ് ക്വളതിയന്നൂര് ബ്ാന്ഡ്
അരതി കതിതലാ 50 രൂപ നതിരകെതിലാണ്
വതിൽക്കുനത്.
ഗ്ാമപഞ്ായത്് പ്രസതിഡന്റ് തശാഭാ

നകാട്യടും ജില്യിടല
നവറിട് �ദ്ധതികള്

 ഷഫീക്ക് പി.എും.
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തിെനാെില് കുപ്ികള്
നിമക്പിക്കാന്
മബാട്ടില് �ത്തുകള്

തതി

ടനാട് ഗ്ാമപഞ്ായത്തിക്ന്റ 2018-19
പദ്ധതതിയതില് ഉള്ക്പെടുത്തി സ്ാപതിച്ച
പ്ാസ്റതികെ് തബാട്തില് �ത്തുകൾ ശ്തദ്ധ
യമാവകയാണ്.
നഗരസഭയായ ഈരാറ്തപട്യുമായുും
നഗരസ്വഭാവമുള് കാഞ്തിരപെള്തി ഗ്ാമ
പഞ്ായത്തുമായുും തതിടനാട് ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്് അതതിര്ത്തി പങ്തിടുന്നുണ്്. കാഞ്തി
രപെള്തി സുംസ്ാന പാതയുക്ട നക്ല്ാരു
ഭാഗവും ഗ്ാമപഞ്ായത്് പരതിധതിയതിലൂക്ട
യാണ് കടന്നുതപാകുനത്. കൂടാക്ത
�ഹത്ായ ഒരു തറാഡ് �ുംഖലയുും ഗ്ാ
മപഞ്ായത്തിനുണ്്. 1 മ്രീറ്ര് ക്യൂബ്
വലതിപെവും 85 കതി.ഗ്ാും �കെവമുള് 35
തബാട്തില് �ത്തുകളാണ് ഈ പാതകളതിക്ല
പ്രധാന ജുംഗ്ഷനുകള്, ടൗണുകള്, ബസ്
കാത്തിരതിപ്പു തകന്ദ്രങ്ങള് എനതിവതിടങ്ങളതിലും
തകാളനതികളതിലും സ്ാപതിച്ചത്. ശബരതിമല
ത്രീര്താടകരുും ഇടുകെതി ജതില്യതിക്ല �റതിസ്റ്

തകന്ദ്രങ്ങളതിതലകെ് യാത് ക്േയ്യുനവരുും
ഏക്റ ആശ്യതിക്കുന സുംസ്ാന പാത
തയാരങ്ങളതിലും മറ്് തറാഡുകളതിലും ജനവാസ
തകന്ദ്രങ്ങളതിലും പ്ാസ്റതികെ് മാലതിന്യങ്ങള്
കുന്നുകൂടുന അവസ്യ്ക്ക് തതിടനാട് ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തിക്ന്റ ഈ പദ്ധതതി പരതിഹാരമു
ണ്ാകെതിയതിരതിക്കുന്നു.
ഒരു തബാട്തില് �ത്തിക്ന്റ നതിര്മ്ാണ
ക്േലവ് ഏകതേശും 18,000 രൂപതയാള
മാണ്. േതില്് /പ്ാസ്റതിക് തബാട്തിലകള് മാത്ും
നതിതക്ഷപതികൊന് കഴതിയുന തരത്തിലാണ്
തബാട്തില് �ത്തുകള് രൂപകല്ന ക്േയ്തിട്ടു
ള്ത്. ഇപ്രകാരും �ത്തുകളതില് നതിതക്ഷ
പതികെക്പെടുന തബാട്തിലകള് ഹരതിതകര്മ്
തസനാ അുംഗങ്ങള് മുതഖന തശഖരതിച്ച്
ക്മറ്്രീരതിയല് കളക്ഷന് ക്സന്ററതില് എത്തിച്ച്
ക്ല്രീന് തകരള ക്നതികെ് കകമാറുകയുും
ക്േയ്യുന്നു.
1

നാരായണക്ന്റ തനതൃത്വത്തിലള് ഭരണ
സമതിതതി ഈ അഭതിമാന വതിജയത്തിനു
പതിനതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.


ജന� െട
പ ചാളിത്േത്ചാെട സർക്ചാർ
സംവിധചാന�ൾ
േചർ േതചാെട 35 ക്ർ
തരി� മി െനൽവയൽ
ആയി മചാറി ടർ ത്
പു േവലി പചാടേശഖരത്ി ം
ഷിയിറക്ി
അ�െന െവളിയ ർ
തരി� ര ിത
പഞ്ചായത്ചായി
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കണ്ടു പഠിക്കാും
അയ്മനത്തിഴറെ ഹരിതകര്മ്മമസനഴയ

ഹ

രതിതകർമ്തസനയുക്ട കാര്യക്ഷമമായ
പ്രവർത്നത്തിലൂക്ട മാതൃക സൃഷ്തി
ക്കുകയാണ് അയ്മനും ഗ്ാമപഞ്ായത്്.
പഞ്ായത്തിക്ന്റ 20 വാര്ഡുകളതിലും ഹരതി
തകര്മ്തസന േതിട്യായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
തസനാുംഗങ്ങള് പഞ്ായത്തിക്ല എല്ാ
ഭവനങ്ങളുും സന്ദര്ശതിച്ച് പ്ാസ്റതിക് മാലതിന്യ

‘ഒ

ക്ത്ാരുമയുക്ട ശക്തി’ പ്രതയാജനക്പെ
ടുത്തി മാത്ും തനടതിക്യടുകൊവന ലക്ഷ്യ
മാണ് തകാളനതികളുക്ട നവ്രീകരണും. ഇത്
രത്തില് ഒക്ത്ാരുമതയാക്ട ക്പാതുജനങ്ങ
ളുും ഭരണസമതിതതിയുും ഉതേ്യാഗസ്രുും പ്ര
വര്ത്തിച്ചതതിക്ന്റ തനര്കൊഴ്ചയാണ് ഞ്രീഴൂര്
ഗ്ാമപഞ്ായത്തിക്ല തതിരുവ്ാടതി എും.
എന്. ലക്ഷും വ്രീട് തകാളനതി നവ്രീകരണും.
തകാളനതിയുക്ട തശാേന്രീയാവസ് പരതി
ഹരതിക്കുനതതിനായതി 2016-17 ല് 53 ലക്ഷും
രൂ പ അ ട ങ് ല് തു ക വ ക യ തി രു ത് തി
നവ്രീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരുംഭതിച്ചു.
12 ഇരട് വ്രീടുകള് ഉള്ക്പെട് ഈ തകാളനതി
യതില് 19 ജനറല് വതിഭാഗത്തില്ക്പെട് കുടുും
ബങ്ങളുും 5 എസ്.സതി. വതിഭാഗത്തില്ക്പെട്
കുടുുംബങ്ങളുും ഉള്ക്പെക്ട 24 കുടുുംബങ്ങള്
ഉള്ക്പെട്തിരുന്നു.
ഞ്രീഴൂര് തപാലള് ഒരു ക്േറതിയ ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തിന് തകാളനതിക്യ നവ്രീകരതിക്കുവാ
നുള് മുഴുവന് തുകയുും ലഭ്യമാകുന ഫണ്ടുക
ളതില് നതിന് കക്ണ്ത്തുവാന് സാധതികൊത്
അവസ്യായതതിനാല് ജതില്ാ പഞ്ായത്്
വതിഹതിതും, ക്താഴതിലറപെ് പദ്ധതതി, സുമനസ്സു
കളുക്ട സുംഭാവന എനതിവ സ്വ്രീകരതിച്ചാണ്
ശുേതിത്വത്തിക്ന്റയുും ജ്രീവതിത സൗകര്യങ്ങളു
ക്ടയുും ഒരു പുതതിയ തലാകും തകാളനതി നതിവാ
സതികള്കെ് നല്കുവാന് ഗ്ാമപഞ്ായത്തിന്
കഴതിഞ്ത്. തേശ്രീയ ഗ്ാമ്രീണ ക്താഴതിലറ
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തശഖരണും നടത്തിവരുന്നു. ഹരതിതസതന്ദശും'
പ്രേരതിപെതിക്കുക എന ലക്ഷ്യതത്ാക്ട എല്ാ
വ്രീടുകളതിലും തുണതി സഞ്തിയുും വതിതരണും
ക്േയ്തു. 6 മാസത്തിനകും ഏതാണ്് 20 ടണ
പ്ാസ്റതിക് മാലതിന്യും തശഖരതിച്ച് സുംസ്കരണ
ത്തിനായതി ത്ാകെ് പഞ്ായത്തിന്
കകമാറതി. മഴകൊലപൂര്വ്വ ശുേ്രീകരണത്തി

ക്ന്റ ഭാഗമായതി ഏകതേശും 60 ടണ മാലതിന്യും
തശഖരതിക്കുനതതിലും തസനാുംഗങ്ങള് പങ്ാ
ളതികളായതി. ഏറ്മാനൂര് ത്ാകെ് പഞ്ായ
ത്തുമായതി തേര്ന് എല്ാ വാര്ഡുകളതിലും
പ്രതത്യക സ്ലങ്ങളതില് ആഴ്ചയതില് നതിശ്ചതിത
േതിവസും മാത്ും തുറക്കുന ബതിന്നുകള് സ്ാ
പതിച്ചതിട്ടുണ്്. വൃത്തിയാകെതിയ പ്ാസ്റതിക്
മാലതിന്യും ഈ ബതിന്നുകളതില് നതിതക്ഷപതി
കൊും.
പഞ്ായത്തിക്ന്റ വാര്ഷതിക പദ്ധതതി
യതിൽ ഉൾക്പെടുത്തി ഊർജ്ജ സുംരക്ഷണ
തബാധവൽകെരണവും എല്.ഇ.ഡതി. ബള്ബ്
നതിര്മ്ാണ യൂണതിറ്് തുടങ്ങുനതുള്ക്പെക്ടയുള്
പ്രവര്ത്നങ്ങളുും ഏക്റ്ടുകൊൻ ഒരുങ്ങുക
യാണ് ഹരതിത കർമ്തസനയതിക്ല സനദ്ധ
പ്രവർത്കർ. ഹരതിതകര്മ്തസനാുംഗങ്ങ
ള്ക്കുതവണ്തി ലഘു സ്ാേ്യപദ്ധതതിയുും
ഇന്ഷ്വറന്സ് പരതിരക്ഷയുും ഉള്ക്പെക്ടയുള്
ആനുകൂല്യങ്ങള് ഏര്ക്പെടുത്തുവാന് ആതലാ
േതിക്കുനതായതി ഗ്ാമപഞ്ായത്് പ്രസതിഡ
ന്റ് എ.ക്ക. ആലതിച്ചന് പറയുന്നു.

മകാളനി നവീകരണത്തിഴല
ഞീഴൂര് മാതൃക

പെ് പദ്ധതതിയുക്ട സുംതയാജനും പദ്ധതതിയുക്ട
നതിര്വ്വഹണത്തിന് കരുതത്കതി. ഏകതേശും
ഏഴുലക്ഷത്തിലധതികും തുക കൂലതിയതിനത്തി
ലും 9 ലക്ഷത്തിലധതികും തുക ക്മറ്്രീരതിയ
ല്സതിനുമായതി ക്േലവഴതിച്ചതിട്ടുണ്്. തതദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ാപനും ഏക്റ്ടുത്തിരുന
പദ്ധതതികള്കെ് ജനറല് വതിഭാഗത്തിന്
അനുവേതികൊവന പരമാവധതി തുക രണ്്
ലക്ഷും രൂപയാണ് എന നതിബന്ന നതിര്വ്വ
ഹണത്തിക്ന്റ അവസാന ഘട്ത്തില്
ക്വല്ലുവതിളതി ഉയര്ത്തി. ഗ്ാമപഞ്ായത്തിക്ല
ഏറ്വും സാ്ത്തിക-സാമൂഹതിക പതിതനാ

കൊവസ്യതിലള് ഈ കുടുുംബങ്ങള്ക്കു
തവണ്തി ഭരണസമതിതതി മുനതിട്തിറങ്ങുകയുും
പ്രതത്യക ത്രീരുമാനക്മടുത്് അധതികവതി
ഹതിതും അനുവേതിക്കുനതതിന് സുംസ്ാ
നതല തകാ-ഓര്ഡതിതനഷന് സമതിതതിയതില്
നതിന്നുും അനുമതതി തനടുകയുും ക്േയ്തു. “ഈ
പദ്ധതതിയുക്ട വതിജയത്തിന് പതിനതില് ഒരു
വലതിയ കൂട്ായ്മയുണ്് “ എന ഗ്ാമ പഞ്ാ
യത്് പ്രസതിഡന്റ് തജാണസണ തതാമസ്
ക്കാട്ടുകാപെള്തിയുക്ട വാക്കുകളതില്
നതിറഞ് ോരതിതാര്ത്യും കാണാും.
തലഖകന് തകാട്യും പഞ്ായത്്
ക്ഡപ്യൂട്തി ഡയറക്ടറാണ്.

ചകയന്ാ?....

ചാകിലാകി ന്ാകിടലത്തിക്കൂ..
 എും. പത്കുമാര്

തക

രളത്തിന് പ്രകൃതതി നല്തിയ വരോന
മാണ് ഇവതിക്ട ധാരാളമായതി വളരുന
പ്ാവതിനങ്ങൾ. എനാൽ തപാഷക സമൃദ്ധതി
ക്കാണ്് തവറതിട്് നതിൽക്കുന േകെ തവണ്
ര്രീതതിയതിൽ ഉപതയാഗക്പെടുത്ാതനാ മൂല്യ
വർദ്ധതിത ഉല്നങ്ങളാകെതി മാറ്ാതനാ നമുകെ്
കഴതിയുനതില്. തകരളത്തിൽ വതിളയുന
േകെയുക്ട നക്ല്ാരു പങ്കുും ആർക്കുും
തവണ്ാക്ത പറമ്പുകളതില് േ്രീഞ്ളതിഞ്്
നശതിക്കുകയാണ്. ഇതര സുംസ്ാനങ്ങളതില്
ഉയർന മാര്കെറ്് വതിലയ്ക്ക് േകെപെഴും
ചുളക്യണ്ണതി വതില്ക്കുത്ാഴാണ് തകരളത്തിൽ
മാത്ും േകെയ്ക്ക് ഈ ദുരവസ്.
സ്രീസണതില് േകെ സുംഭരതിച്ച് മൂല്യവ
ര്ദ്ധതിത ഉല്നങ്ങളാകെതി മാർകെറ്തിക്ലത്തി
ക്കുന പഴയന്നൂർ ത്ാകെ് പഞ്ായത്തിക്ല
സ ും ര ും ഭ ും ശ്ത ദ്ധ യ മ ാ വ ക യ ാ ണ് .
വതിപുലമായ ഒരു പദ്ധതതിയുക്ട ഭാഗക്മന
നതിലയതിലാണ് ത്ാകെ് പഞ്ായത്് ഈ
യൂണതിറ്തിന് തുടകെും കുറതിച്ചത്. പദ്ധതതിയുക്ട
ആേ്യഘട്മായതി ഗുണനതിലവാരതമറതിയ

ആയതിരും തതന്വരതികെ പ്ാവതിന് കതകള്
ആത്മ പദ്ധതതിയതില് ഉള്ക്പെടുത്തി കര്ഷ
കര്കെ് വതിതരണും ക്േയ്തു. അഞ്്
വനതിതകള് അടങ്ങുന ആക്ടതിവതിറ്തി ഗ്രൂപെ്
രൂപ്രീകരതിച്ച് പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരുംഭതിച്ചു.
വ്രീട്തില് പ്ാവള് കര്ഷകക്ര തേര്ത്്
കര്ഷക സമതിതതി രൂപ്രീകരതിച്ചു. സ്രീസണതില്
കര്ഷകരതില് നതിന് ത്ാകെ് പഞ്ായത്്
തനരതിട്് േകെ സുംഭരതിക്കുവാനുും തുടങ്ങതി.

15 ലക്ഷും രൂപ മുതല്മുടകെതി േകെ
ഉണക്കുനതതിനുും ക്പാടതിക്കുനതതിനുും വറു
ക്കുനതതിനുും േകെ പുഴുകെ്, േകെ ഹല്വ,
േകെ അട, േകെ വരട്തിയത് എനതിവ ഉല്ാ
േതിപെതിക്കുനതതിനുും തകടുകൂടാക്ത സുംഭരതിക്കു
നതതിനുമുള് സുംവതിധാനവും ത്ാകെ്
പഞ്ായത്് ഒരുകെതി. "ക്വറുക്ത കളയുന
േകെ" ഉപതയാഗതിച്ച് വതിലതയറതിയ ഉല്ന
ങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന ഈ നൂതന സുംരുംഭും
തതദേശസ്വയുംഭരണ വകുപെ് മന്തതി എ.സതി.
തമായ്്രീന് നാടതിന് സമര്പെതിച്ചു.
പഴയന്നൂര് ത്ാകെ് പഞ്ായത്തിക്ന്റ
വാര്ഷതിക പദ്ധതതിയതില് നതിന് 2 ലക്ഷും
രൂപ സബ്സതിഡതിയുും സൗത്് ഇന്ത്യന്
ബാങ്് പഴയന്നൂര് ശാഖയതില് നതിന്
4ലക്ഷും രൂപ വായ്പയുും തേര്ന് ആക്ക
6 ലക്ഷും രൂപ പ്രവര്ത്ന മൂലധനതത്ാക്ട
ആരുംഭതിച്ച അമൃതും എന തപരതിലള് അഞ്്
തപരടങ്ങുന ആക്ടതിവതിറ്തി ഗ്രൂപെ് നതിര്മ്തിക്കു
ന ഉല്നങ്ങള് വതിപണതി ആവശ്യത്തിന്
തതികയാക്ത വരുന സാഹേര്യമാണ്
ഉള്ത്. ആയതിരത്തിലധതികും ആളുകള്
പക്ങ്ടുക്കുന ആതഘാഷ പരതിപാടതികളതില്
അമൃതും എന തപരതില് േകെ ഉല്നങ്ങള്
എത്തിക്കുനതതില് വക്ര സുംഘും വതിജയതി
ച്ചുകഴതിഞ്തിരതിക്കുന്നു. വതിവാഹ സേ്യക
ള്ക്കുും മറ്ും േകെ പായസും തയ്യാറാക്കു
നതതിനുള് േകെ വരട്തിയത് അമൃതും എന
തപരതില് ഇവതിക്ട ലഭ്യമാക്കുന്നു.
കുമാരതി വതി. തങ്മ് പ്രസതിഡന്റുും േതിവ്യ
കുഞ്ഞുണ്ണതി ക്സക്രട്റതിയുമായുള് ത്ാകെ്
പഞ്ായത്് ഭരണ സമതിതതിയാണ് ആസൂ
ത്ണത്തിക്ന്റ വതിവതിധ ഘട്ങ്ങളതിലൂക്ട വന
ഈ ആശയും യാഥാർത്യമാകെതിയത്.
1
തലഖകന് പഴയന്നൂര് ത്ാകെ്
പഞ്ായത്് കവസ് പ്രസതിഡന്റാണ് .
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മറോതൃക

പ്രളയകാലടത്ത
അതിജീവിച്ച �ാ്നാ�ന്
 പ്രകാശ് പി.ജി.

പ്ര

പ്രതിസ ികളിൽ തളരചാെത ജന� െട പി ണേയചാെട എ�െന േന �ൾ ൈകവരിക്ചാം
എ തിെ� ചാ മചാണത് പ്രളയത്ിൽ നി ത് കരകയറി േന �ൾ സ� മചാക്ിയ
പചാ നചാടത് ചാമപഞ്ചായത്ിെ� വിജയം

ളയത്തിക്ന്റ കയങ്ങളതില് നതിന്നുും അതതി
ജ്രീവനത്തിക്ന്റ പുത്ൻ മാതൃകകൾ
സൃഷ്തിച്ച വതിജയഗാഥയാണ് 13 വാർഡുക
ളതിലായതി ഏകതേശും 15,000 ല് താക്ഴ
മാത്ും ജനസുംഖ്യയുള് പാണ്നാട് ഗ്ാമ
പഞ്ായത്തിന് പറയാനുള്ത്. 2018
ആഗസ്റ് മാസും തകരളത്തിലണ്ായ മഹാ
പ്രളയത്തിക്ന്റ ഏറ്വും വലതിയ ഇരകളതില്
ഒന് പാണ്നാക്ടന ക്കാച്ചു ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്് ആയതിരുന്നു. പാണ്വർനാട് എന
റതിയക്പെടുന പാണ്നാടതിക്ന പാണ്നാട്
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തനാർക്ത്ന്നുും പാണ്നാട് ക്വക്സ്റന്നുും
പകുക്ത്ാഴുകുന പ്ാനേതി കരകവതിഞ്
തപൊൾ ഗ്ാമപഞ്ായത്തിക്ല മുഴുവൻ (2500
ല് പരും) വ്രീടുകക്ളയുും പ്രളയും വതിഴുങ്ങതി.
ഏകതേശും പത്ടതിതയാളും ഉയരത്തില്
പരന്നുയർന പ്രളയജലും പഞ്ായത്തിക്ല
എല്ാ ആധതികാരതിക തരഖകളുും ക്്യൂട്റു
കളുും നശതിപെതിച്ചു.
തുടകെത്തിൽ ഒന്നു പകച്ചു തപാക്യങ്തിലും
നതിശ്ചയോർഢ്യവും കൃത്യമായ ഏതകാപ
നവും ക്കാണ്് പാണ്നാട് ജനജ്രീവതിതും

വ്രീക്ണ്ടുത്തു. ഒരു മനുഷ്യ ജ്രീവൻതപാലും
കുരുതതിക്കാടുകൊക്ത, പാണ്നാട് ഗ്ാമ
പഞ്ായത്് സാധാരണ ജ്രീവതിതത്തിതല
കെ് തതിരതിച്ചു വന്നു.

വീഴടെടപ്ിഴറെ നാളുകള്

അവധതിേതിവസങ്ങളതിലും രാപെകല് വ്യ
ത്യാസമതില്ാക്ത തസവനസനദ്ധരായ
പഞ്ായത്് ഭരണസമതിതതിയുും ഉതേ്യാഗ
സ്രുും പാണ്നാടതിക്ന്റ വ്രീക്ണ്ടുപെതിന്
മുനതിൽ നതിന്നു. പഞ്ായത്് പ്രസതിഡന്റതി

ക്ന്റ തനതൃത്വത്തില് ഭരണസമതിതതി
അുംഗങ്ങളുും ഉതേ്യാഗസ്രുും ജനങ്ങളതിതലകെ്
ഇറങ്ങതി പ്രവർത്തിച്ചു. കർമ്നതിരതരായ
ജനങ്ങൾ അവക്ര നതിർതലാഭും പതിന്തുണച്ചു.
മാലതിന്യങ്ങൾ കുമതിഞ്ഞുകൂടതിയ ആഫ്രീസുകളുും
വ്രീടുകളുും സർകൊർ സുംവതിധാനങ്ങളുക്ടയുും
ക്പാതുജനങ്ങളുക്ടയുും സനദ്ധ പ്രവർത്
കരുക്ടയുും കൂട്ായ പ്രവർത്നത്തിലൂക്ട
മാലതിന്യ വതിമുക്മാകെതി. ആലപ്പുഴ പഞ്ായ
ത്് ക്ഡപ്യൂട്തി ഡയറക്ടറുക്ട ആഫ്രീസ്,
ക്പർതഫാർമൻസ് ആഡതിറ്് യൂണതിറ്കളുക്ട
പ്രതത്യക സ്ക്വാഡുകൾ നഷ്ക്പെട്ടു തപായ
വതിവരങ്ങൾ വ്രീക്ണ്ടുക്കുനതതിന് ആവശ്യ
മായ പതിന്തുണ നല്തി.

പ്രളയകാലത്തുും
നികുതി പിരിവില് നൂറു ശതമാനും

പഞ്ായത്തിക്ന്റ പുനർനതിർമ്ാണ
ത്തിന് വൻ ക്േലവ് വരുക്മനതതിനാല്
നതികുതതിപതിരതിവ് ഊർജ്ജതിതമാകൊൻ
പഞ്ായത്് കമ്തിറ്തി ത്രീരുമാനതിച്ചു.
കുടതിശ്തിക നതികുതതിയടകെും രണ്ടു േശലക്ഷ
ത്തില്പെരും രൂപ 2019 മാർച്ച് 15 നു മു്ാ
യതിത്ക്ന പതിരതിക്ച്ചടുത്് സമ്പൂർണ്ണ നതികു
തതിപതിരതിക്വന തനട്ും കകവരതിച്ചു. പ്രളയ
ബാധതിതക്ര ക്കട്തിട നതികുതതി ഒടുകൊൻ
ന തി ർ ബ ന് തി കെ രു ക് ത ന സ ർ കെ ാ ർ
നതിർതദേശും നതിലവതിലതിരതിക്കെ, ഭരണപരമായ
സമ്ർദേതമാ നതിയമ നടപടതികതളാ ഇല്ാക്ത
തക്ന സമ്പൂർണ്ണ നതികുതതി പതിരതിക്വന
പഞ്ായത്തിക്ന്റ ലക്ഷ്യവമായതി സഹകരതി
കൊൻ ജനങ്ങൾ സ്വയും തയ്യാറാവകയാ
യതിരുന്നു. പ്രളയാനന്തര പുനർനതിർമ്ാണ
േൗത്യത്തിക്ന്റ ഭാഗമാകാനുള് അവസര
മായതി ജനങ്ങൾ ഇതതിക്ന കണ്ടു.


ടക്ത്ിൽ
പക
േപചാെയ ി ം നി യ ചാർ � ം
ത�മചായ േകചാപന ം െകചാ ത്
പചാ നചാടത് ജനജധീവിതം
വധീെ ��
മ ഷ�
ജധീവൻേപചാ ം
കു തിെകചാ�ക്ചാെത
പചാ നചാടത് ചാമ പഞ്ചായത്ത്
സചാധചാരണ ജധീവിതത്ി
േലക്ത് തിരി വ



പദ്ധതി മനട്ടത്തിലും മുനേില്

പദ്ധതതി പ്രവർത്നങ്ങളതിലും പാണ്നാട്
ഗ്ാമപഞ്ായത്് തനട്ും കുറതിച്ചു. 89.09 ശതമാ
നമാണ് 2018-19 വർഷക്ത് ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്തിക്ന്റ പദ്ധതതി ക്േലവ്. പ്രളയാനന്തരും
തറാഡ് നതിർമ്ാണവമായതി ബന്ക്പെട് പ്രവൃ
ത്തികളുക്ട എസ്റതിതമറ്് പുതുതകെണ്തി വന
സാഹേര്യത്തിലാണ് ക്േലവ് നൂറുശതമാ
നത്തിൽ എത്ാക്ത തപായക്തന് പഞ്ാ
യത്് അധതികൃതർ വ്യക്മാക്കുന്നു.

ഐഎസ്ഒ മനട്ടും

ഐഎസ്.ഒ. തനടുനതതിനുള് പ്രവർ
ത്നങ്ങൾകെ് 2017-18 സാ്ത്തിക
വർഷും തക്ന പഞ്ായത്് തുടകെും കുറതി
ച്ചതിരുന്നു. എനാൽ പ്രളയത്തില് തരഖകൾ
നശതിച്ചുതപായതതാക്ട തുടർ പ്രവർത്നങ്ങ
ൾകെ് കാലതാമസും തനരതിട്ടു.
്പെതിൽ ഓവർ തപ്രാജക്ടുകളുക്ട ഒനാും
ഘട് പ്രവർത്നങ്ങളുക്ട തരഖകൾ വ്രീക്ണ്
ടുകൊൻ സമയും തവണ്തിവന്നു. എല്ാ പ്രയാ
സങ്ങളുും അതതിജ്രീവതിച്ച് 2019 മാർച്ച് 18-ാും
ത്രീയതതി പാണ്നാട് ഗ്ാമ പഞ്ായത്്
ഐഎസ്ഒ സർട്തിഫതിതകെഷൻ കരസ്മാ
കെതി.
പ്രതതിസന്തികളതിൽ തളരാക്ത, ജനങ്ങ
ളുക്ട പതിന്തുണതയാക്ട എങ്ങക്ന തനട്ങ്ങൾ
കകവരതികൊും എനതതിക്ന്റ ദൃഷ്ാന്തമാണ്
പ്രളയത്തിൽ നതിന് കരകയറതി തനട്ങ്ങൾ
സ്വന്തമാകെതിയ പാണ്നാട് ഗ്ാമപഞ്ായ
ത്തിക്ന്റ വതിജയും.
1
തലഖകന് ആലപ്പുഴ പഞ്ായത്്
ക്ഡപ്യൂട്തി ഡയറക്ടറാണ്.
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ആഗസ്റത് 2019
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വലഫന് മിഷൻ:
ഒരുലക്ഷടും വീടുകള് പൂർത്തിയായി
േ ശധീയതലത്ിൽ തെ
� ം കുറ
ം അധികം വധീ�കൾ ർത്ിയചാക്ിയ സം

തക

രള സര്കൊരതിക്ന്റ സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന
പദ്ധതതിയായ കലഫ് മതിഷന് ഒന്നുും
രണ്ടുും ഘട്ങ്ങളതിലായതി 1,03,644 വ്രീടുകളുക്ട
നതിര്മ്ാണും പൂര്ത്തിയായതി. ഇതതാക്ട
തേശ്രീയതലത്തില് തക്ന ഏറ്വും കുറഞ്
സമയത്തില് ഇത്യുും അധതികും വ്രീടുകള്
പൂര്ത്തി യാകെതിയ സുംസ്ാനമായതി തകരളും
മാറതി. ഈ പുതരാഗതതി അടതിസ്ാനമാകെതി
യാല് വരുന ഡതിസുംബതറാക്ട പദ്ധതതി
യതില് സുംസ്ാനത്് പൂര്ത്തിയാകുന
വ്രീടുകളുക്ട എണ്ണും രണ്് ലക്ഷമാകുും.
പൂര്ത്്രീകരതികൊത് ഭവനങ്ങളുക്ട
നതിര്മ്ാണമാണ് കലഫ് മതിഷന് ഒനാും
ഘട്ത്തില് ലക്ഷ്യമതിട്തിരുനത്. ഒനാുംഘ
ട്ത്തില് പൂര്ത്്രീകരതിതകെണ്തിയതിരുന
54,351 വ്രീടുകളതില് 51,509 വ്രീടുകള്
(94.77%) നതിര്മ്തിച്ചുകഴതിഞ്ഞു. 633.67
തകാടതി രൂപ ഗുണതഭാക്ാകെള്കെ് ഭവന
നതിര്മ്ാണത്തിന് ധനസഹായമായതി നല്തി.
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സമയത്ിൽ
ചാനമചായി േകരളം മചാറി

രണ്ാുംഘട്ത്തില് 30,359 (34.58%) ഗുണ
തഭാക്ാകെള് ഭവന നതിര്മ്ാണും പൂര്ത്്രീ
കരതിച്ചു. പതി.എും.എ.കവ - കലഫ് അര്ബന്
പ്രകാരും 21,776 (30.08%) വ്രീടുകളുക്ട
നതിര്മ്ാണവും ഇതതിതനാടകും പൂര്ത്തിയായതി
ട്ടുണ്്. ബാകെതിയുള് വ്രീടുകളുക്ട നതിര്മ്ാണും
വതിവതിധ ഘട്ങ്ങളതിലാണ്. മൂനാുംഘട്ത്തി
ക്ന്റ ഭാഗമായതി അടതിമാലതിയതില് ഭവന
സമുച്ചയും പൂര്ത്്രീകരതിച്ച് അടതിമാലതി ഗ്ാമ
പഞ്ായത്തിക്ല അര്ഹരായ ഭൂരഹതിത
ഭവനരഹതിതരായ 163 ഗുണതഭാക്ാകെള്കെ്
കകമാറതികെഴതിഞ്ഞു.
കലഫ് രണ്ാുംഘട്ത്തില് ഭൂമതിയുള്
ഭവനരഹതിതരുക്ട ഭവന നതിര്മ്ാണവും
മൂനാും ഘട്ത്തില് ഭൂരഹതിത ഭവനരഹതിത
രുക്ട പുനരധതിവാസവമാണ് ലക്ഷ്യും.
രണ്ാും ഘട്ത്തില് ഗ്ാമസഭ സര്തവ്വയതി
ലൂക്ട കക്ണ്ത്തി അുംഗ്രീകരതിച്ച 1,73,065
ഗുണതഭാക്ാകെളതില് തരഖാപരതിതശാധന

യതിലൂക്ട 98,281 തപരാണ് അര്ഹത
തനടതിയത്. ഇവരതില് ബന്ക്പെട് തതദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമായതി കരാറതില്
ഏര്ക്പെട്ത് 86,341 തപരാണ്.
രണ്ാുംഘട്ത്തില് വ്രീട് നതിര്മ്ാണും
പൂര്ത്്രീകരതിക്കുനതതിനായതി പല പ്രമുഖ
ബ്ാന്ഡുകളുമായതി കകതകാര്ത്തുക്കാണ്്
കുറഞ് നതിരകെതില് വ്രീട് നതിര്മ്ാണ സാമ
ഗ്തികള് വതിതരണും ക്േയ്യുനതതിനുള് നടപ
ടതികള് കലഫ്മതിഷന് കകക്കൊണ്തിട്ടുണ്്.
40-60% വക്ര വതിലകുറച്ചാണ് ഇലക്ടതി
കെല്, വയറതിുംഗ്, സാനതിട്റതി ഉപകരണങ്ങ
ളുും സതിക്മന്റ്, ക്പയതിന്റ്, വാട്ര് ടാങ്് തുട
ങ്ങതിയവയുും ഗുണതഭാക്ാകെള്കെ് ലഭ്യമാ
ക്കുനത്. സാനതിട്റതി ഫതിറ്തിുംഗ് രുംഗക്ത്
അതതികായരായ ക്സറ, ജ്രീറ്്, ക്പയതിന്റ്
നതിര്മ്ാണക്നതികളായ ഏഷ്യന്
ക്പയതിന്റ്സ്, ക്നതറാലാക്, ഇലക്ടതികെല്
സാമഗ്തി നതിര്മ്ാതാകെളായ ക്ലഗ്ാന്റ്,

വ്രീഗാര്ഡ്, വതിതപ്രാ, കപപെ് നതിര്മ്ാണ
ക്നതികളായ കഹകൌണ്്, സ്റാര് പ്ാ
സ്റതിക്്, മലബാര് സതിമന്റ്സ് തുടങ്ങതിയ
ക്നതികളാണ് കുറഞ് വതിലയ്ക്ക് സാധന
ങ്ങള് നല്ാന് തയ്യാറായതിരതിക്കുനത്. വതില
ക്കുറവതില് നതിര്മ്ാണ സാമഗ്തികള് ലഭതി
ക്കുനത് ഏക്റ ആശ്വാസും പകരുും.
ഇതതിലൂക്ട ഗുണതഭാക്ാവതിന് 50,000 മുതല്
ഒരു ലക്ഷും രൂപയുക്ട വക്ര ലാഭമുണ്ാവും.
നതിര്മ്ാണ സാമഗ്തികളുക്ട ഗുണനതില
വാരും ഉറപ്പുവരുത്തി, കലഫ് ഗുണതഭാ
ക്ാവാക്ണന് ക്തളതിയതിക്കുന തരഖകള്
സമര്പെതിച്ച് അടുത്തുള് ഏജന്സതികളതില്
നതിന് സാധനങ്ങള് വാങ്ങാനാവും.
ഇതതിക്ന്റ കൂടുതല് വതിവരങ്ങള് കലഫ്
മ തി ഷ ക് ന്റ ക് വ ബ് കസ റ് ാ യ w w w .
lifemission.kerala.gov.in ല് ലഭ്യമാണ്.
കലഫ് രണ്ാുംഘട്ത്തില് 2643.90
തകാടതി രൂപയാണ് ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിന്
ഇതുവക്ര നല്തിയത്. അതതില് സുംസ്ാന
വതിഹതിതമായ 425 തകാടതിയുും തതദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ാപന വതിഹതിതമായ 718.90
തകാടതിയുും ഹഡ്തകായതില് നതിന്നുള് വായ്പാ
തുക 1500 തകാടതിയുും ഉള്ക്പെടുന്നു. 2020
മാര്ച്ച് 31 ഓക്ട രണ്ാുംഘട്ും പൂര്ത്തിയാവും.
മൂനാും ഘട്ത്തില് ഭൂമതിയുും വ്രീടുമതില്ാത്
3,37,416 ഗുണതഭാക്ാകെളതില് തരഖാപരതി
തശാധനയതിലൂക്ട അര്ഹമായതി കക്ണ്ത്തു
നവര്കെ് ക്ലസ്റര് / ഭവന സമുച്ചയും വഴതി
വ്രീട് നല്കുും. സ്വന്തമായതി സ്ലമതില്ാത്
ഗുണതഭാക്ാവതിന് മൂന് ക്സന്റതില് കുറയാത്
സ്ലും വാങ്ങുനതതിന് പരമാവധതി രണ്്
ലക്ഷും രൂപയാണ് ധനസഹായും നല്കുനത്.
ഭൂരഹതിത, ഭവനരഹതിതരതില് ഇതതിതനാടകും
ഭൂമതി സ്വന്തമായവക്ര കലഫ് രണ്ാും ഘട്
ത്തിതലകെ് മാറ്തി ധനസഹായും നല്കുും.
ഈ ഘട്ത്തിക്ല ക്മാത്ും 85 ഭവന
സമുച്ചയങ്ങളതില് 14 കപലറ്് ഭവനസമുച്ച
യങ്ങളുും ക്കയര് തഹാും വഴതി 14 ഭവനസമു
ച്ചയങ്ങളുമാണ് നതിര്മ്തിക്കുനത്. കപലറ്്
ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുക്ട ക്ടന്ഡര് നടപടതി
കള് സ്വ്രീകരതിച്ചുവരുന്നു. 56 അധതിക ഭവന
സമുച്ചയങ്ങളുക്ട ഡതി.പതി.ആര് തയ്യാറാക്കു
നതതിനുള് നടപടതിയുും സ്വ്രീകരതിച്ചു
വരതികയാണ്. കപലറ്് ഭവനസമുച്ചയങ്ങള്
2020 ആഗസ്റതിലും അഡ്രീഷണല് ക്കയര്
തഹാും വഴതിയുള് ഭവനസമുച്ചയങ്ങള് 2020
ഒതക്ടാബറതിലും പൂര്ത്്രീകരതികൊനാണ്
നതിശ്ചയതിച്ചതിരതിക്കുനത്.
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വികസന�ദ്ധതികന്
ഭൂമിടയടുക്കുന്ാള് വീടു
നഷ്ടടപ്പടുന്വടര വലഫന് മിഷനിൽ
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തേ

ശ്രീയപാത വതികസനും അടകെമുള്
വതികസന പ്രവര്ത്നങ്ങള്കെ് ഭൂമതി
ഏക്റ്ടുക്കുത്ാള് വ്രീട് നഷ്ക്പെടുനവക്ര
കലഫ് പദ്ധതതിയതില് ഉള്ക്പെടുത്തുക്മന്
മുഖ്യമന്തതി പതിണറായതി വതിജയന് പറഞ്ഞു.
ഇവര്കെ് മറ് വ്രീടുകളതിക്ല്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്തിയാവും നടപടതി. ഈ ഡതിസുംബതറാക്ട
രണ്ടു ലക്ഷും വ്രീടുകള് പൂര്ത്തിയാക്കു
ക്മന്നുും കലഫ് മതിഷന് പദ്ധതതിയതിക്ല
വ്രീട് നതിര്മ്ാണ പുതരാഗതതി വതിലയതിരു
ത്തുനതതിന് ഓതരാ ജതില്യതിലും മന്തതിമാ
ര്കെ് ചുമതല നല്കുനത് ആതലാേതിക്കു
ക്മന്നുും അതദേഹും പറഞ്ഞു. കലഫ്
മതിഷക്ന്റ പുതരാഗതതി അവതലാകനും
ക്േയ്് സുംസാരതിക്കുകയായതിരുന്നു
അതദേഹും.
എല്ാ മാസവും കലഫ് മതിഷക്ന്റ

പുതരാഗതതി വതിലയതിരുത്തുും. അടുത്
വര്ഷും ആേ്യും നടപൊതകെണ് പ്രവൃത്തി
കള്കൊവശ്യമായ സജ്ജ്രീകരണങ്ങള്
ഈ വ ര് ഷ ും അ വ സ ാ ന ത ത് ാ ക് ട
നടത്ാന് മുഖ്യമന്തതി നതിര്തദേശതിച്ചു. ജതില്
കളുക്ട ചുമതല നല്കതിയതിട്ടുള് ക്സക്രട്
റതിമാര് സ്ലും കക്ണ്ത്തുനതുള്ക്പെക്ട
യുള് കാര്യങ്ങളതില് ഇടക്പടണും.
സര്കൊരതിക്ന്റ വതിവതിധ വകുപ്പുകളുക്ട
പകെലള് ഭൂമതി ഭവനസമുച്ചയ നതിര്മ്ാ
ണത്തിനായതി പ്രതയാജനക്പെടുത്ണും.
തതദേശസ്ാപനങ്ങളുക്ട പകെലള്
ഭൂ മ തി യു ും ക ക് ണ് ത് ാ വ ന ത ാ ണ് .
ഏക്തല്ാും പ്രതേശങ്ങളതില് ഭവനസമുച്ച
യങ്ങള് നതിര്മ്തികൊനാവക്മനതതിക്ന്റ
പട്തിക ക്സപ്റ്ുംബതറാക്ട ലഭ്യമാകൊന്
മുഖ്യമന്തതി നതിര്തദേശതിച്ചു. ഭവന നതിര്മ്ാ
ണത്തിന് എും. എല്. എമാരുക്ട ആസ്തതി
വതികസന ഫണ്് പ്രതയാജനക്പെടുത്തുനത്
സുംബന്തിച്ച് േര്ച്ച നടത്തുും.
ഇതുവക്ര ഒരു ലക്ഷും വ്രീടുകള്
പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്്. രണ്ാും ഘട്ത്തിക്ല
നതിര്മ്ാണും പുതരാഗമതിക്കുകയാണ്.
മൂനാും ഘട്ത്തില് 85 ഭവനസമുച്ചയങ്ങ
ളാണ് നതിര്മ്തിക്കുനത്. 2020 ഒതക്ടാബ
തറാക്ട പദ്ധതതി പൂര്ത്തിയാകൊനാണ്
ആതലാേതിക്കുനത്.
മന്തതിമാരായ എ. സതി. ക്മായ്്രീന്, ഇ.
േന്ദ്രതശഖരന്, എ. ക്ക. ബാലന്, തഡാ.
ടതി. എും. തതാമസ് ഐസകെ്, ക്ജ. തമഴ്തി
ക്കുട്തിയമ്, ക്ക. ക്ക. കശലജ ട്രീച്ചര്, േ്രീഫ്
ക്സക്രട്റതി തടാുംതജാസ്, അഡ്രീഷണല്
േ്രീഫ് ക്സക്രട്റതി ടതി. ക്ക. തജാസ്, കലഫ്
മതിഷന് സതി. ഇ. ഒ യു. വതി. തജാസ്, വതിവതിധ
വകുപെ് ക്സക്രട്റതിമാര്, മറ്് ഉനത ഉതേ്യാ
ഗസ്ര് എനതിവര് സുംബന്തിച്ചു.
1
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സദ്ഭരണം

ട�ർമിറ്റന് അദാലത്തന്
അന�ക്ഷകളിൽ തീർപ്പന്
ക്ക

ട്തിട നതിർമ്ാണാനുമതതിയുമായതി ബന്
ക്പെട് അതപക്ഷകൾ തതദേശ സ്വയും
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ ക്കട്തികെതിടക്കുന
സാഹേര്യും മാറതിയതായതി തതദേശസ്വയും
ഭരണ വകുപ്പുമന്തതി എ.സതി. ക്മായ്്രീൻ
അറതിയതിച്ചു. തകരളത്തിക്ല ആറ് തകാർപെതറ
ഷനുകളതിലും 87 നഗരസഭകളതിലും 941 ഗ്ാ
മപഞ്ായത്തുകളതിലും ക്പർമതിറ്് അോല
ത്തുകൾ പൂർത്തിയായതി. 38, 072 അതപക്ഷ
കളതിൽ ത്രീർപൊയതി. തുടർന്നുും അതപക്ഷക
ളതിൽ ത്രീരുമാനും കവകുനത് ഒഴതിവാകൊൻ
കർശന നടപടതി സ്വ്രീകരതിക്കുക്മന് മന്തതി
പറഞ്ഞു. തകാർപെതറഷനുകളതിൽ നടന അോ
ലത്തുകൾകെ് മന്തതി തനരതിട്് തനതൃത്വും
നൽകതി. തതദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപെ്
അഡ്രീഷണൽ േ്രീഫ് ക്സക്രട്റതി, വതിവതിധ
വകുപ്പുതലവൻമാർ എനതിവർ അോലത്തുക
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ളതിൽ പക്ങ്ടുത്തു. തമയ് 31 നു മുൻപ് ലഭതിച്ച
അതപക്ഷകളാണ് പരതിഗണതിച്ചത്.
പഞ്ായത്തുകളതിൽ നടന അോലത്തു
കളതിൽ 59798 അതപക്ഷകളതിൽ പരതിഗണതി
ച്ചതതിൽ 34121 എണ്ണത്തിൽ ത്രീർപ്പുണ്ാകെതി.
ത്രീർപൊകാക്ത തശഷതിച്ച 7941 അതപക്ഷകൾ
ജതില്ാതല അോലത്തുകളതിൽ പരതിഗണതിച്ചു.
3749 ക്പർമതിറ്് അതപക്ഷകളുും 1716 ക്രമവൽ
കെരണ അതപക്ഷകളുും 2476 ഒക്കുപെൻസതി/
ക്കട്തിട ന്ർ അതപക്ഷകളുമാണ് ജതില്ാതല
അോലത്തുകളതിൽ പരതിഗണനയ്ക്ക് വനത്.
നതിയമപരമായ തടസ്ങ്ങൾ ഇല്ാതതിരുന
629 ക്പർമതിറ്കൾ ഉടൻ നൽകതി. 334 അതപ
ക്ഷകൾ നതിരസതിച്ചു. 2786 അതപക്ഷകളതിൽ
അപാകതകൾ പരതിഹരതികൊൻ നതിർതദേശും
നൽകതി. ക്രമവൽകെരണ അനുമതതിക്കുള്
1716 അതപക്ഷകളതിൽ 239 എണ്ണും അനുവ

േതിച്ചു. 145 എണ്ണും നതിരസതിച്ചു. ബാകെതിയുള്
1332 അതപക്ഷകളതിൽ അപാകതകൾ
ത്രീർകൊൻ നതിർതദേശതിച്ചു. ഒക്കുപെൻസതിക്കുും
ക്കട്തിട ന്രതിനുമുള് 2476 അതപക്ഷകളതിൽ
451 എണ്ണും അനുവേതിച്ചു. 224 എണ്ണും
നതിരസതിച്ചു. 1801 എണ്ണത്തിൽ അപാകതകൾ
ന്രീകൊൻ നതിർതദേശതിച്ചു.
മുനതിസതിപെൽ തകാർപെതറഷനുകളതിക്ല
686 അതപക്ഷകളതിൽ 458 എണ്ണത്തിൽ
ത്രീർപ്പു കൽപെതിച്ചു. 76 ക്പർമതിറ്ും 158 ഒകയു
പൻസതിയുും നൽകതി. മുനതിസതിപൊലതിറ്തികളതിക്ല
3087 അതപക്ഷകളതിൽ 809 എണ്ണും അനുവ
േതിച്ചു. 662 എണ്ണും നതിരസതിച്ചു. 261 ക്പർമതിറ്ും
198 ഒക്യൂപൻസതിയുും നൽകതി.
തതദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപെ് , പഞ്ാ
യത്തു വകുപെ് , നഗരകാര്യ വകുപെ്, നഗര
ഗ്ാമസൂത്ണ വകുപെ്, തതദേശ സ്വയുംഭരണ
വകുപെ് എഞ്തിന്രീയറതിുംഗ് വതിഭാഗും , ഫയർ
ആൻറ് തസഫ്റതി, തകരള ത്രീരതേശ മാതനക്മെ
ന്റ് അതതാറതിറ്തി തുടങ്ങതിയവയുക്ട പ്രതതിനതി
ധതികളുും ഉയർന ഉതേ്യാഗസ്രുും അോല
ത്തുകളതിൽ പക്ങ്ടുത്തു. തതദേശ സ്വയുംഭരണ
വകുപെതിക്ന്റ േരതിത്ത്തിൽ ആേ്യമാണ് ഇത്
വതിപുലമായ ഫയൽ അോലത്് നടക്കുനത്.
അോലത്തുകളതിൽ സഹകരതിച്ച ജനപ്രതതിനതി
ധതികക്ളയുും ഉതേ്യാഗസ്ക്രയുും മന്തതി അഭതി
നന്ദതിച്ചു. ക്കട്തിട നതിർമാണ േട്ങ്ങളുും ക്പർമതിറ്്
നടപടതിക്രമങ്ങളുും സുംബന്തിച്ച് ജനങ്ങക്ള
തബാധവൽകെരതികൊൻ കകപ്പുസ്തതകും
തയ്യാറാകെതി വതിതരണും ക്േയ്യുക്മന് മന്തതി
അറതിയതിച്ചു .
1

മാലിന്യസടുംസ്കരണത്തിൽ ബഹുജന�ങ്ാളിത്തടും
ഉ്ാകണടും : മന്തി എ.സി.ടമായ്ീൻ

ത

തദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് ഏക്റ്
ടുത്് നടത്തുന മാലതിന്യസുംസ്രണ
ത്തില് ബഹുജന പങ്ാളതിത്ും ഉറപൊകെ
ണക്മന് മന്തതി എ. സതി. ക്മായ്്രീന്. തതദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ാപന തമധാവതികള്ക്കുും
ഉതേ്യാഗസ്ര്ക്കുമായതി ഹരതിതനതിയമങ്ങ
ള്-തബാധവല്കണ പരതിപാടതി സുംബന്തി
ച്ച് ശാസ്ത സാതങ്തതിക മ്യൂസതിയും ഹാളതില്
സുംഘടതിപെതിച്ച ശതില്ശാല ഉേ്ഘാടനും
ക്േയ്യുകയായതിരുന്നു അതദേഹും.
മാലതിന്യും സുംബന്തിച്ച നതിയമാവ
തബാധും ജനങ്ങളതിതലക്കെത്തികൊന്
ഉതേ്യാഗസ്ര് ഊനല് നല്കണും. ക്പാതു
ജനങ്ങള്ക്കൊപെും സനദ്ധപ്രവര്ത്കതര
യുും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്കതരയുും കൂട്തിതയാ
ജ തി പെ തി കെ ാ ന ാ ക ണും. അത ത സമയ ും
ജനങ്ങള് സനദ്ധരായതി മുതനാട്ടു വരുത്ാള്
അനാവശ്യ നതിബന്നകളാല് ഉതേ്യാഗ
സ്ര് തടയതിടാന് ശ്മതികെരുക്തന്നുും മന്തതി
പറഞ്ഞു. ഇതപൊഴുും തേശ്രീയ പാതതയാര
ങ്ങളതിലും ജലാശയങ്ങളതിലും മാലതിന്യും
തള്ളുന്നുണ്്. ഇത്രും നതിയമലുംഘനങ്ങള്
നടത്തുനവര്ക്കെതതിക്ര കര്ശന നടപടതി
സ്വ്രീകരതികെണും. ക്സപ്തറ്ജ് മാലതിന്യസും
സ്രണും നടത്തുനവര് കലസന്സ് ഉള്
വരാതണാ എന് ഉതേ്യാഗസ്തരാട് മന്തതി


20 ല ം േപരിൽ എ�
വിപുലമചായ രിതനിയമ േ ചാധവ
ൽക്രണ കചാ യി ം കർശന
മചായ നിയമ നടപടികൾ സ�ധീകരി
ക്ചാൻ എൻേ ചാ ത്െമ�ത്
ജൻസികെള സ മചാക് മചാ
ണത് പ്രചചാരണ പരിപചാടി െട
ആത� ിക ല �ം



തോേതിച്ചു. സ്വ്രീവതറജ് സുംസ്രണവമായതി
ബന്ക്പെട് പ്രശ്നങ്ങള് ഗൗരവമാക്യടുകെ
ണക്മന്നുും അതദേഹും പറഞ്ഞു. ഹരതിതകര്മ്
തസന രൂപ്രീകരതികൊത് നഗരസഭകള്
എത്യുും ക്പക്ട്ന് പൂര്ത്തിയാകെണക്മന്നുും
മാലതിന്യസുംസ്രണത്തില് വതിജയതിച്ച
മാതൃകകള് ഏവരുും അവലുംബതികൊനുും
മന്തതി നതിര്തദേശും നല്കതി. നാല്പെതതാളും
നഗരസഭകളതില് നടപെതിലാക്കുന സതിറ്തി
സാനതിതറ്ഷന് പ്ാന് പുസ്തകവും മന്തതി
പ്രകാശനും ക്േയ്തു.

അരുത്! വലതിക്ച്ചറതിയരുത്! കത്തികെ
രുത്! എന മുദ്ാവാക്യമുയര്ത്തി ഹരതിത
തകരളും മതിഷനുും കതിലയുും സുംയുക്മായതി
സുംഘടതിപെതിക്കുന പ്രോരണ പരതിപാടതിയു
മായതി ബന്ക്പെട്ാണ് ശതില്ശാല സുംഘ
ടതിപെതിച്ചത്. കതില ഡയറക്ടര് തജായ് ഇളമണ
അധ്യക്ഷത വഹതിച്ചു. ഹരതിതതകരളും മതിഷന്
എക്തിക്യൂട്്രീവ് കവസ് ക്േയര്തപഴ്ണ
തഡാ. ടതി. എന്. സ്രീമ ആമുഖാവതരണും
നടത്തി. നഗരകാര്യ വകുപെ് ഡയറക്ടര്
ആര്. ഗതിരതിജ. തതിരുവനന്തപുരും തമയര് വതി.
ക്ക. പ്രശാന്ത്, തകാഴതിതകൊട് തമയര് തതാട്
ത്തില് രവ്രീന്ദ്രന്, ഹരതിതതകരള മതിഷന്
കണസള്ട്ന്റ് ടതി. പതി. സുധാകരന് തുടങ്ങതി
യവര് സുംസാരതിച്ചു. തകാര്പെതറഷന്
തമയര്മാര്, മുനതിസതിപെല് ക്േയര്തപഴ്ണമാര്,
ക്സക്രട്റതിമാര്, ക്ഹല്ത്് ഇന്ക്്പെക്ടര്മാര്
തുടങ്ങതിയവര് സുംബന്തിച്ചു.
20 ല ക്ഷ ും ത പ ര തി ല് എ ത്തു ന
വതിപുലമായ ഹരതിതനതിയമ തബാധവല്കെ
രണ കാ് യതിനുും കര്ശനമായ നതിയമ നടപ
ടതികള് സ്വ്രീകരതികൊന് എന്തഫാഴ്്ക്മന്റ്
ഏജന്സതികക്ള സജ്ജമാകെലമാണ്
പ്രോരണ പരതിപാടതിയുക്ട ആത്യന്തതിക
ലക്ഷ്യും.
1
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23

പദ്ധതി വിസ്േഷം

അഗതിരഹിത
സടുംസ്ാനമാകാൻ
നകരളടും
 ആശ എസ്. പണിക്കര്

ഒനേര ലക്ത്തിമലഴറ
ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്ക്
പദ്ധതിയുഴെ പ്രമയാജനും

ഓ

തരാ തതദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളതിലമു
ള് അഗതതി കുടുുംബങ്ങളുക്ട എണ്ണും
സാമൂഹ്യ പുതരാഗതതിയുക്ട തനര്കെ് കനത്
ക്വല്ലുവതിളതി ഉയര്ത്തുന ഘടകമാണ്.
അതുക്കാണ്ടു തക്ന എല്ാവതിധ പതിനാ
കൊവസ്കളതിലും ജ്രീവതിച്ചു വരുന അഗതതി
കുടുുംബങ്ങക്ള കക്ണ്ത്തി അവക്ര മുഖ്യ
ധാരയതിതലകെ് ക്കാണ്ടു വരാന് ആത്മാ
ര്തമായ പരതിശ്മങ്ങള് ഉണ്ാതയ പറ്റൂ.
എല്ാവതിധ പൗരാവകാശങ്ങളുും സുംരക്ഷതി
കെ ക് പെ ട്ടു ക് ക ാ ണ്് അ ന്ത ത സ ാ ക് ട യു ും
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മാന്യമായുും അവര്കെ് ഈ സമൂഹത്തില്
കഴതിയാനാകണും. അഗതതി കുടുുംബങ്ങക്ള
കക്ണ്ത്തി അവര്കെ് ആവശ്യമായ
പതിന്തുണയുും സഹായവും ലഭ്യമാകെതി
അഗതതിത്വത്തില് നതിന്നു കരകയറ്കയുും
ഒരു അഗതതി കുടുുംബും തപാലും തങ്ങളുക്ട
തതദേശസ്ാപനങ്ങളതില് ഇല് എന്നുറപെ്
വരുത്തുകയുും തവണും. കാരണും അഗതതി
കുടുുംബങ്ങള് അധതിവസതിക്കുന സമൂഹ
ത്തിന് സമഗ് വതികസനത്തിക്ന്റ തനട്ങ്ങള്
അവകാശക്പെടാന് കഴതിയതില് എനതു

തക്ന. അതതിനാല് സമൂഹത്തിക്ല
അശരണരുും നതിരാലുംബരുമായവര്കെ്
സാമൂഹ്യാധതിഷ്തിത സുംവതിധാനത്തിലൂക്ട
തസവനങ്ങള് ലഭ്യമാകെതി അവക്ര സമൂഹ
ത്തിക്ന്റ മുഖ്യധാരയതിതലകെ് ക്കാണ്ടു വരു
നതതിനായതി ആവതിഷ്ക്കരതിച്ച പദ്ധതതിയാണ്
അഗതതിരഹതിത തകരളും.

വമ്ക്ി അധിഷ്ിത കരുതല് പദ്ധതി

സുംസ്ാന സര്കൊര് കുടുുംബശ്്രീ
മുതഖന ആവതിഷ്ക്കരതിച്ച് തതദേശ സ്വയുംഭരണ

സ്ാപനങ്ങളുക്ട സഹകരണതത്ാക്ട
യാണ് പദ്ധതതി നടപൊക്കുനത്. 2003 ല്
ആരുംഭതിച്ച നതിരാശ്യരായ അഗതതി കുടുും
ബങ്ങക്ള കക്ണ്ത്തി പുനരധതിവസതിപെതിക്കുന
ആശ്യ പദ്ധതതി വതിപുല്രീകരതിച്ചാണ്
അഗതതിരഹതിത തകരളും പദ്ധതതി നടപൊക്കു
നത്. 2009ല് ആശ്യയുക്ട തുടര് തസവന
പദ്ധതതി രൂപ്രീകരതിച്ചതിരുന്നു. തുടര്ന്നുും ഗുണ
തഭാക്ാകെക്ള ഉള്ക്കൊള്തിക്കുനതതിനു
2013ല് രണ്ാുംഘട് പദ്ധതതി ആരുംഭതിച്ചു.
ഈ രണ്ടു ഘട്ങ്ങള് പതിനതിടുത്ാഴുും ക്പക്ട്
ന്നുണ്ാകുന സാഹേര്യങ്ങളതില് അഗതതി
ത്വത്തിതലകെ് എത്തിക്പെടുനവക്ര പദ്ധ
തതിയതിതലകെ് ഏതു സമയവും ഉള്തച്ചര്ക്കുക
എന ലക്ഷ്യതത്ാക്ടയാണ് ആശ്യ
പദ്ധതതി അഗതതിരഹതിത തകരളും എന
സമഗ്തയതിതലകെ് ന്രീങ്ങതിയത്.
സാ്ത്തികവും സാമൂഹതികവും വതിേ്യാ
ഭ്യാസപരവമായ പുതരാഗതതി ഉള്ക്പെക്ട
നതിരാലുംബ കുടുുംബങ്ങളുക്ട സമഗ് പുനര
ധതിവാസമാണ് പദ്ധതതി ലക്ഷ്യമതിടുനത്.
ഇതതിക്ന്റ ഭാഗമായതി അതതിജ്രീവനും,
അടതിസ്ാന സൗകര്യും, വതികസനും,
മാനസതികും എന്രീ ആവശ്യങ്ങളുക്ട അടതി
സ്ാനത്തില് ക്തരക്ഞ്ടുത്തിട്ടുള്
162610 ഗുണതഭാക്ാകെള്കൊവശ്യമായ
ഉപജ്രീവന അതതിജ്രീവന ആവശ്യങ്ങള്
ലഭ്യമാകുും. ഇതതില് 10716 കുടുുംബങ്ങള്
പട്തികവര്ഗ വതിഭാഗത്തിലള്വരാണ്.
നതിലവതില് 1034 തതദേശ സ്ാപനങ്ങളതില്
1008 സ്ാപനങ്ങള് ഇതതിനകും വതിശേമായ
പദ്ധതതി റതിതപൊര്ട്് സമര്പെതിക്കുകയുും 961
പദ്ധതതികള്കെ് അുംഗ്രീകാരും നല്കുയുും ക്േയ്തു.

അതിജീവന ആവശമ്ങ്ങള്

ഭക്ഷണും, േതികതിത്, വസ്തും. വതിവതിധ
തരും ക്പന്ഷനുകള് എനതിവയാണ്
അതതിജ്രീവന ആവശ്യങ്ങളതില് ഉള്ക്പെടു
നത്. എ.എ.കവ കാര്ഡതില്ാത് അഗതതി
കുടുുംബങ്ങള്കെ് ഈ കാര്ഡ് ലഭ്യമാകുനതു
വക്ര തറഷന് കടകളതില് നതിതനാ മറ്് സതിവതില്
സകപ്സ് സ്ാപനങ്ങളതില് നതിതനാ നതില
വതിലള് നതിരകെതില് ഭക്ഷ്യധാന്യും ലഭ്യമാക്കു
നതതിന് പദ്ധതതിയതില് നതിര്തദേശമുണ്്. ഇതു
പ്രകാരും ഒരു വ്യക്തികെ് 10 കതിതലാഗ്ാും
അരതി/ തഗാത്്, മറ്് ധാന്യങ്ങള് എന
പരതിധതികെ് വതിതധയമായതി തറഷന് കാര്ഡു
മാറ്തി വാങ്ങുനതു വക്ര അക്ല്ങ്തില്
പരമാവധതി ഒരു വര്ഷതത്കെ് േലഞ്ചു
ഫണ്തില് നതിന്നുും തുക വതിനതിതയാഗതികൊും.

ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്ക് ലഭമ്മാകുനേ മസവനങ്ങള്

അതിജീവന ആവശമ്ങ്ങള്- ഭക്ഷണും, േതികതിത്, വസ്തും. വതിവതിധതരും ക്പന്ഷനുകള്.
അെിസ്ാന ആവശമ്ങ്ങള്- ഭൂമതി, പാര്പെതിടും, കുടതിക്വള്ും, ശുേതിത്വ സുംവതിധാനും, കവേയുതതി.
വികസന ആവശമ്ങ്ങള് - ക്താഴതില്, ക്താഴതില് പരതിശ്രീലനും, വതിേ്യാഭ്യാസും.
മാനസിക ആവശമ്ങ്ങള് -കൗണസതിലതിങ്ങ്, സാമൂഹ്യ ഉള്തച്ചര്കെല്.

മപാഷകാഹാര കി്്

അഗതതി കുടുുംബങ്ങള്കെ് ക്പാതു
വതിതരണ സുംവതിധാനത്തിലൂക്ട ലഭ്യമാകുന
സാധനങ്ങള്ക്കു പുറക്മ തപാഷകാഹാര
കതിറ് കൂടതി നല്കുും. മൂതനാ അതതിലധതികതമാ
തപരുള് കുടുുംബത്തിന് 900 രൂപയുക്ടയുും
രണ്ടു അുംഗങ്ങള് ഉള് കുടുുംബത്തിന് 700
രൂപയുക്ടയുും ഒരാള് മാത്മുള് കുടുുംബ
ത്തിന് 500രൂപയുക്ടയുും തപാഷകാഹാര
കതിറ്് മാസുംതതാറുും ലഭ്യമാക്കുും. ഓതരാ
ഗുണതഭാക്ാവതിനുും ഡയറ്്രീഷ്യക്ന്റ നതിര്തദേ
ശമനുസരതിച്ച് പ്രാതേശതികമായതി ലഭ്യമാകുന
ഭക്ഷണ പോര്തങ്ങളാകുും നല്കുക. സൂക്ഷതി
കൊന് കഴതിയുനവ (പയര് വര്ഗ്ഗങ്ങള്)
മാസത്തില് ഒരു തവണയുും ക്പക്ട്ന്നു
നശതിച്ചു തപാകുനവ (മുട്, പാല്, മത്്യും)
എ ന തി വ ആ ഴ്ച / േ തി വ സ ും എ ന
ക്രമത്തിലമാണ് അഗതതി കുടുുംബങ്ങള്കെ്
ലഭ്യമാക്കുക. പ്രതത്യക കാരണങ്ങളാല്
ഭക്ഷണും പാകും ക്േയ്യാന് തശഷതിയതില്ാത്
കുടുുംബങ്ങള്കെ് (ശാര്രീരതികവും മാനസതിക
വമായ ക്വല്ലുവതിളതികള് തനരതിടുനവര്, ഗുരു
തരമായ തരാഗും ബാധതിച്ചവര്, വൃദ്ധര് മാത്
മുള് കുടുുംബങ്ങള്)തവണ്തി തതദേശസ്ാപ
നങ്ങള്കെ് അഗതതി പുനരധതിവാസ ഫണ്്
ഉപതയാഗതിച്ച് ഭക്ഷണും പാേകും ക്േയ്തു
വതിതരണും ക്േയ്യാും. ആരുും തനാകൊനതില്ാ
ത് തരാഗതികള്ക്കുും ഭക്ഷണും പാകും ക്േയ്തു

നല്ാന് അയല്ക്കൂട് അുംഗങ്ങള്കെ്
പ്രതതിേതിനും 60 രൂപയുും ത്രീക്ര അവശരായ
കതിടപ്പു തരാഗതികളുക്ട പരതിപാലനത്തിന്
അയല്ക്കൂട് അുംഗത്തിന്/സഹായതികെ്
ക്താഴതിലറപെ് കൂലതികെ് തുല്യമായ തുകയുും
ലഭ്യമാകുും. കതിടപ്പു തരാഗതികള്കെ് അടുത്തു
ള് അുംഗന്വാടതികള് വഴതിയുും ഭക്ഷണും
വതിതരണും ക്േയ്യാും.

ആമരാഗമ്സുംരക്ണത്തിന്
പ്രമതമ്ക ഊനേല്

പദ്ധതതിയതില് അഗതതി കുടുുംബങ്ങളുക്ട
ആതരാഗ്യ പരതിേരണത്തിലും സുംരക്ഷണ
ത്തിനുും അത്രീവ പ്രാധാന്യമാണ് നല്തിയതി
ട്ടുള്ത്. ആേ്യഘട് ഗുണതഭാക്്യ നതിര്ണ്ണ
യത്തിനു തശഷും ഇവര്കൊയതി ക്മഡതികെല്
ക്യാമ്പുകള് സുംഘടതിപെതിച്ച് അടതിസ്ാനപ
രമായ വതിവരങ്ങള് ഉള്ക്പെടുത്തി എല്ാവ
ര്ക്കുും തഫാതട്ാ പതതിച്ച ആതരാഗ്യ കാര്ഡ്
നല്തിയതിട്ടുണ്്. ആതരാഗ്യ കാര്ഡ് ലഭതിച്ച
അഗതതി ഗുണതഭാക്ാകെള്കെ് സര്കൊര്
ആശുപത്തികളതില് ക്യൂ നതില്കാക്ത തക്ന
തസവനങ്ങള് ലഭതിക്കുും. സ്വകാര്യ ആശു
പത്തികളതില് നതിന്നുും േതികതിത്തയാ മരുതനാ
വാതങ്ങണ്തി വരുന പ്രതത്യക സാഹേര്യ
ത്തിലും തഡാക്ടറുക്ട നതിര്തദേശമടങ്ങതിയ
കുറതിപെതിക്ന്റ അടതിസ്ാനത്തില് കുടുുംബശ്്രീ
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ക്മ്ര് ക്സക്രട്റതികെ് അതു വാങ്ങതി നല്ാന്
കഴതിയുും. ഇതതിനു ക്േലവാകുന തുക പദ്ധതതി
തുകയതില് നതിന്നുും വതിനതിതയാഗതികൊവന
താണ്. ത്രീര്ത്തുും അവശതയതിലായ തരാഗതി
കള്ക്കുും പ്രാഥമതികാതരാഗ്യ തകന്ദ്രത്തിക്ല
ജൂനതിയര് പ്തിക് ക്ഹല്ത്് നഴ്്, ആശാ
വര്കെര് എനതിവര് മുതഖന മരുന് വ്രീട്തില്
ലഭ്യമാക്കുും. കൂടാക്ത േ്രീര്ഘകാല തരാഗങ്ങള്
ബാധതിച്ചവര്ക്കുും ആശുപത്തിയതിതലാ വ്രീട്തിതലാ
കതിടത്തി േതികതിത് ആവശ്യമുള്വര്ക്കുും
പരതിേരണ സാമഗ്തികളായ കട്തില്, വാട്
ര്ക്ബഡ്, വ്രീല് ക്േയര്, ഡ്രതിപ് സ്റാന്ഡ്,
കതമ്ാഡ്, കത്്രീറ്ര്, ഡ്രസതിങ്ങ് ഉപകരണ
ങ്ങള്, ശ്വസതനാപകരണങ്ങള് തുടങ്ങതിയവ
തഡാക്ടറുക്ട നതിര്തദേശ പ്രകാരും മരുനതിനു
പുറക്മ ലഭ്യമാക്കുും.

മാനസികാമരാഗമ്ും
ഉറപ്പു വരുത്താനും പിന്തുണകള്

അഗതതികളുക്ട മാനസതികാതരാഗ്യും
ഉറപ്പുവരുത്തുന പ്രവര്ത്നങ്ങള് പദ്ധതതി
യതില് നടപൊക്കുും. അത്യാവശ്യസന്ദര്ഭ
ങ്ങളതില് ഗുണതഭാക്ാവതിന് തസവനങ്ങള്
എത്യുും തവഗും ലഭ്യമാക്കുനതതിനുള്
നടപടതികള് സ്വ്രീകരതിക്കുും. ഇങ്ങക്നയുള്
വ്യക്തികക്ള പ്രാതേശതികമായ പതിന്തുണ
തയാക്ട ആശുപത്തിയതിക്ലത്തിക്കുകയുും
തുടര് പരതിേരണങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും
ക്േയ്യുും. ഇവര്കെ് പ്രാതേശതികാധതിഷ്തിതമായ
കരുതലും പുനരധതിവാസവും ലഭ്യമാകുന
തതിന് ഗുണതഭാക്ാകെളുക്ട ഭവനങ്ങളതില്
പതതിവ സന്ദര്ശനവും ഉറപ്പുവരുത്തുും.
മാനസതിക ബൗദ്ധതിക ക്വല്ലുവതിളതികള് തനരതി
ടുനവക്ര ഏറ്വും അടുത്തുള് കുടുുംബശ്്രീ
യുക്ട ബഡ്സ് സ്ാപനങ്ങളതില് ഉള്ക്പെ
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ടുത്തി അവര്കൊവശ്യമുള് പതിന്തുണകള്
ലഭ്യമാക്കുും.

മ്ാണ്സര്ഷിപ്് വഴി വസ്ത്രങ്ങള്

അഗതതി ഗുണതഭാക്ാകെ ള്കൊവശ്യ
മായ വസ്തും ത്പൊണസര്ഷതിപെ് വഴതിയാണ്
ലഭ്യമാക്കുനത്. പട്തികവര്ഗ്ഗും കുടുുംബങ്ങ
ളതിക്ല ഗുണതഭാക്ാകെള്കെ് വസ്തങ്ങള്
േലഞ്് ഫണ്തില് നതിന്നുും തുക കക്ണ്ത്തി
വാങ്ങതി നല്കുും.

ഴപന്ഷന്

അഗതതികളതില് അര്ഹരായവര്കെ്
വാര്ധക്യകാല ക്പന്ഷനുും മറ് ക്പന്ഷ
നുകളുും അനുവേതിക്കുനതതിനു തതദേശസ്ാ
പനങ്ങള് മുന്ഗണന നല്കുും. ഇതതിനായതി
പ്രതത്യകും അോലത്തുകള് സുംഘടതിപെതി
ക്കുും. ക്പന്ഷന് ലഭതിക്കുനതതിനാവശ്യമായ
ക്മഡതികെല് സര്ട്തിഫതികെറ്്, വരുമാന സര്ട്തി
ഫതികെറ്് എനതിവ ലഭ്യമാകെതി അര്ഹരായ
വര്കെ് ക്പന്ഷന് ഉറപ്പു വരുത്തുും. അര്ഹ
രായവര്കെ് പഞ്ായത്് നഗരസഭയതില്
നതിന്നുും അനുവേതിക്കുന ഏക്തങ്തിലും ഒരു
തക്ഷമ ക്പന്ഷന് ലഭതിക്കുന്നുക്ണ്ന് ഉറപ്പു
വരുത്ാനുള് ചുമതല അതത് സതിഡതിഎ
സുകള്കൊണ്.

അെിസ്ാന ആവശമ്ങ്ങള്

ഗുണതഭാക്ാകെള്കെ് അടതിസ്ാന
ആവശ്യങ്ങളായ ഭൂമതി, പാര്പെതിടും,
കുടതിക്വള്ും, ശുേതിത്വ സുംവതിധാനും,
കവേയുതതി എനതിവയുും ലഭ്യമാക്കുും. സ്വന്ത
മായതി വ്രീടതില്ാത് ഗുണതഭാക്ാകെള്കെ്
സര്കൊരതിക്ന്റ കലഫ് പദ്ധതതിയതില്
ഉള്ക്പെടുത്തി വ്രീടുകള് നതിര്മ്തിച്ചു നല്കുും.

അഗതതി കുടുുംബങ്ങള്കെ് ഭവന നതിര്മ്ാണ
ആനുകൂല്യും അനുവേതിക്കുത്ാള് തുക
മുന്കൂര് തവണകളായതി നല്കുും. ഭവനനതി
ര്മ്ാണത്തിനാവശ്യമായ തരഖകതളാ
സാധന സാമഗ്തികതളാ സുംഘടതിപെതികൊന്
സാധതികൊത് ഗുണതഭാക്ാകെള്കൊയതി
അതത് തതദേശസ്ാപനും, സതി.ഡതി.
എസുകള് എനതിവയുക്ട സുംതയാജതിത
ഇടക്പടലതിലൂക്ട ഭവനനതിര്മ്ാണത്തിനാ
വശ്യമായ ക്രമ്രീകരണങ്ങള് ക്േയ്തു നല്കുും.
പദ്ധതതി ഗുണതഭാക്ാകെളുക്ട വാസതയാ
ഗ്യമല്ാത് വ്രീടുകള് വാസതയാഗ്യമാക്കു
നതതിന് തതദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുക്ട
പദ്ധതതിയതില് ഉള്ക്പെടുത്തി പുനരുദ്ധാരണും,
തമല്ക്കൂര മാറ്ല് മുതലായവ നടപൊകൊും.
ഇതു കൂടാക്ത ശുേതിത്വ സുംവതിധാനും ഉറപ്പു
വരുത്തുനതതിക്ന്റ ഭാഗമായതി ഗ്ാമ/ ത്ാകെ്
പഞ്ായത്തുകളുക്ട പദ്ധതതികളതില് ഉള്ക്പെ
ടുത്തി അഗതതി കുടുുംബങ്ങള്കെ് കക്കൂസ്
നതിര്മ്തിച്ച് നല്കുും.

കുെിഴവള്ും

ഭൗതതിക സാഹേര്യങ്ങള് അനുവേതിക്കു
കയാക്ണങ്തില് നതിലവതിലള് കുടതിക്വള്
പദ്ധതതിയതില് ഉള്ക്പെടുത്തി അഗതതി കുടുും
ബങ്ങള്കെ് ഗാര്ഹതിക കണക്ഷന് ലഭ്യമാ
കൊും. മറ്് ജലത്ാതസുകള് ഒന്നുും ലഭ്യ
മല്ാക്ത വരതികയുും എനാല് ആവശ്യ
ത്തിന് മഴ ലഭതിക്കുനതുമായ ഇടങ്ങളതില്
അടതിയന്തര സാഹേര്യത്തില് 100
ശതമാനും സബ്സതിഡതിതയാക്ട മഴക്വള്
സുംഭരണതികള് നതിര്മ്തിച്ചു നല്ാവനതാണ്.

വികസന ആവശമ്ങ്ങള്

അടതിസ്ാന ജ്രീവതിത സൗകര്യങ്ങളുും

അഗതി രഹിത മകരളും പദ്ധതി

4 ആക്ക തതദേശ സ്ാപനങ്ങളുക്ട
എണ്ണും - 1034
4പദ്ധതതികള് സമര്പെതിച്ച
തതദേശസ്ാപനങ്ങളുക്ട
എണ്ണും-1011(15-7-2019വക്ര)
4അുംഗ്രീകാരും തനടതിയ പദ്ധതതികളുക്ട
എണ്ണും - 987 (15-7-2019 വക്ര)
4പദ്ധതതിയതില് ഉള്ക്പെട്തിട്ടുള് ആക്ക
ഗുണതഭാക്തൃ കുടുുംബങ്ങളുക്ട
എണ്ണും - 158078
4 കുടുുംബാുംഗങ്ങളുക്ട
എണ്ണും-337881
സുസ്തിര ഉപജ്രീവനമാര്ഗവക്മാരുകെതി നല്തി
അഗതതി കുടുുംബങ്ങക്ള സ്വയുംപര്യാപ്രാ
ക്കുക എനതുും പദ്ധതതി ലക്ഷ്യമതിടുന്നു.
പദ്ധതതിയുക്ട ഭാഗമായതി വതികസന ആവശ്യ
ങ്ങ ള ാ യ വ തി േ ്യാ ഭ ്യാ സ ും , ക് ത ാ ഴ തി ല്
കനപുണ്യ പരതിശ്രീലനും എനതിവയുും ഗുണ
തഭാക്ാകെള്കെ് ലഭ്യമാകുും. കുടുുംബശ്്രീയുും
തതദേശസ്ാപനങ്ങളുും സുംയുക്മായതിട്ാകുും
ഇത് നല്കുക. വതികസന ആവശ്യങ്ങളായ
ഉപജ്രീവന ഉപാധതികള് ഒരുക്കുനതതിക്ന്റ
ഭാഗമായതി ഗുണതഭാക്ാകെളുക്ട കുടുുംബാും
ഗങ്ങള്കെ് ആവശ്യക്മങ്തില് വതിേഗ്ധ
ക്താഴതില് പരതിശ്രീലനും നല്തി ക്താഴതിലും
വരുമാനവും ഉറപൊക്കുും. േ്രീന് േയാല്
ഉപാധ്യായ ഗ്ാമ്രീണ കൗശല്യ തയാജന,
തേശ്രീയ നഗര ഉപജ്രീവന േൗത്യും എന്രീ
പദ്ധതതികളതില് ഉള്ക്പെടുത്തി അഗതതി കുടുും
ബങ്ങളതിക്ല അുംഗങ്ങള്കെ് ഇതപൊള് തക്ന
വതിവതിധ തമഖലകളതില് ക്താഴതില്
പരതിശ്രീലനും നല്തി ക്താഴതില് ലഭ്യമാകെതി

നല്കുനേ മസവനങ്ങളുും അര്ഹരായ
ഗുണമഭാക്ാക്കളുഴെ എണും
ഭക്ഷണും
- 285422
മരുന്
- 182299
വസ്തും
- 148720
ഭൂമതി
- 18836
വ്രീട്
- 43531
കുടതിക്വള്ും
- 45526
ക്താഴതില്
- 50360
ക്പന്ഷന്
- 69847
വതിേ്യാഭ്യാസും
- 41472
ശുേതിത്വ കക്കൂസ്
- 31734
വ്രീട് പുനരുദ്ധാരണും - 44385
കവേയുതതി
- 13270
വരുന്നുണ്്.
തതദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്
മുതഖന നടപൊക്കുന ക്താഴതില്ോന പരതി
പാടതികളതില് അഗതതി കുടുുംബാുംഗങ്ങള്കെ്
പ്രതത്യക പരതിഗണന നല്കുും. പദ്ധതതി കുടുും
ബങ്ങളതിക്ല ക്താഴതില് ക്േയ്യാന് തശഷതിയുള്
അുംഗങ്ങക്ള തേശ്രീയ ക്താഴതിലറപെ് പദ്ധതതി
പ്രകാരമുള് ക്താഴതില് കാര്ഡ് ലഭ്യമാകെതി
ക്താഴതിലതില് ഏര്ക്പെടുത്തുനതതിനുള് നടപ
ടതികള് ആരുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. ക്താഴതിലറപെ്
പദ്ധതതി പ്രകാരമുള് പണതികെ് തമറ്് ആയതി
തജാലതി ക്േയ്യാന് കഴതിവള്വര്കെ് പ്രതത്യക
പരതിഗണന നല്കുും.
2017 ഒതക്ടാബര് 19നാണ് അഗതതിര
ഹതിത തകരളും പദ്ധതതിയുക്ട പ്രാരുംഭ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് ആരുംഭതിച്ചത്. ഏറ്വും
അര്ഹരായ ഗുണതഭാക്ാകെക്ള കക്ണ്
ത്തുനതതിനായതി ക്മാകബല് സര്തവ്വ ആപ്
ഉപതയാഗതിച്ച് കുടുുംബശ്്രീയുക്ട തനതൃത്വ
ത്തില് സുംസ്ാനക്ത് നതിര്ദ്ധന കുടുുംബ

ങ്ങളതില് സര്തവ്വ നടത്തിയതിരുന്നു. ഈ
പട്തികയതില് നതിനാണ് പദ്ധതതിയതില്
ഉള്ക്പെടുത്ാനുള് തക്ലശ ഘടകങ്ങള് അനു
സരതിച്ച് ഏറ്വും അര്ഹരായ ഗുണതഭാക്ാ
കെക്ള ക്്യൂട്ര്വല്ക്കൃത സുംവതിധാനത്തി
ലൂക്ട കക്ണ്ത്തിയത്. ഗുണതഭാക്തൃ പട്തിക
സുംബന്തിച്ച പരാതതികള് തതദേശഭരണ
സ്ാപന ഉതേ്യാഗസ്ര് പരതിതശാധതിച്ച്
അതു പ്രകാരമുള് പട്തിക ഗ്ാമസഭയുും തതദേ
ശസ്ാപനങ്ങളുും അുംഗ്രീകരതിക്കുകയുും
ക്േയ്തിരുന്നു. ഗുണതഭാക്ാകെളുക്ട ആവശ്യ
ങ്ങള് എക്ന്തല്ാമാക്ണന് വ്യക്മായതി
കക്ണ്ത്തിയതതിക്ന്റ കൂടതി അടതിസ്ാനത്തി
ലാണ് തതദേശസ്ാപനങ്ങള് വതിശേമായ
പദ്ധതതിതരഖ തയ്യാറാകെതി അുംഗ്രീകാരത്തി
നായതി സമര്പെതിക്കുനത്. നതിലവതിലള്
ആശ്യ കുടുുംബങ്ങളതില് തുടര്ന്നുും തസവ
നങ്ങള് ആവശ്യമുള്വര്ക്കു പുറതമ
പുതുതായതി കക്ണ്ത്തിയവക്രയുും അഗതതി
രഹതിത തകരളും പദ്ധതതിയതില് ഉള്ക്പെടുത്തി
യതിട്ടുണ്്. തതദേശ സ്ാപനങ്ങളുക്ടയുും
വതിവതിധ വകുപ്പുകളുക്ടയുും പതിന്തുണ,
സജ്രീവമായ ക്പാതുജനപങ്ാളതിത്ും,
സനദ്ധ പ്രവര്ത്കരുക്ട തസവനും
എനതിവയുും ഉറപ്പുവരുത്തി എല്ാവതിധ
പദ്ധതതി ആനുകൂല്യങ്ങളുും സഹായങ്ങളുും
ലഭ്യമാകെതി ക്കാണ്് തകരളത്തിക്ന്റ മണ്ണതില്
നതിന്നുും അഗതതിത്വത്തിക്ന്റ തവരുകള് പതിഴു
ക്തറതിയാനുും വതികസന േരതിത്ത്തില്
പുതതിക്യാരു അധ്യായും രേതികൊനുും കഴതി
യുക്മന് ത്രീര്ച്ചയാണ്.
1
തലഖതിക കുടുുംബശ്്രീയതില്
എഡതിതറ്ാറതിയല് അസതിസ്റന്റാണ്
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ആഗസ്റത് 2019

27

ആസ്രറോഗ്യം

ജലജന്യനരാഗങ്ങടള
പ്രതിനരാധികാടും
സും

ജലജന�േരചാഗ�ൾ തട
തിനത് നിരവധി കചാര��ൾ ദ്ിക്ണം ആ ചാര സചാധന�ൾ
എേപ്ചാ ം അട
ിക്ണം റ വ� ആ ചാരസചാധന�ൾ ഉപേയചാഗിക് തത്
പ കിയ ം മലിന മചായ ആ ചാരം ിവചാ�ക

സ്ാനക്ത് വതിവതിധ ജതില്കളതിൽ
നതിന് മഞ്പെതിത്ും, വയറതിളകെും,
വയറുകടതി എനതിവ റതിതപൊർട്് ക്േയ് സാഹ
േര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്ത പുലർത്ണ
ക്മന് ആതരാഗ്യവകുപെ് ഡയറക്ടർ അറതിയതിച്ചു.
കടതഫായ്ഡ്, തകാളറ എനതിവയ്ക്കുും സാധ്യ
തയുണ്്.
തതിളപെതിച്ചാറതിയ ക്വള്ും മാത്ും കുടതി
ക്കുക, ക്വള്ും എതപൊഴുും അടച്ചു സൂക്ഷതി
ക്കുക, കതിണറ്തിക്ല ജലും മലതിനമാകാക്ത
സൂക്ഷതിക്കുക, കതിണറതിന് ചുറ്മതതിൽ ക്കട്ടുക,
ഇടയ്ക്കതിടയ്ക്ക് കതിണർ ക്വള്ും തക്ലാറതിതനറ്്
ക്േയ്യുക, പാേകത്തിനുും കുടതികൊനുും ജലും
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മൂടതി സൂക്ഷതിക്കുക, ജലും സുംഭരതിക്കുന
പാത്ും ആഴ്ചയതിക്ലാരതികെൽ ഉരച്ചു കഴുകതി
ക്വയതിലത്തുണക്കുക, കുടതിക്വള് പ്തിുംഗ്
തസ്റഷനുകളതിൽ തക്ലാറതിതനഷനുും ശുദ്ധ്രീ
കരണ പ്രവർത്നങ്ങളുും ഉറപൊക്കുക,
പുറത്തു തപാകുത്ാൾ തതിളപെതിച്ചാറതിയ ജലും
മാത്ും കുടതിക്കുക, വഴതിതയാര കച്ചവട സ്ാ
പനങ്ങളതിൽ തുറന്നു വച്ചതിരതിക്കുന പാന്രീയ
ങ്ങൾ കുടതികൊതതിരതിക്കുക, വാണതിജ്യാടതി
സ്ാനത്തിൽ നതിർമ്തിക്കുന ഐസ്
ഉപതയാഗതിച്ച് ശ്രീതളപാന്രീയങ്ങൾ ഉണ്ാ
കെരുത് തുടങ്ങതിയ നതിർതദേശങ്ങൾ ആതരാ
ഗ്യവകുപെ് നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

ജലജന്യതരാഗങ്ങൾ തടയുനതതിന്
നതിരവധതി കാര്യങ്ങൾ ശ്ദ്ധതികെണും. ആഹാര
സാധനങ്ങൾ എതപൊഴുും അടച്ചു സൂക്ഷതി
കെണും. തുറന്നുവച്ച ആഹാരസാധനങ്ങൾ
ഉപതയാഗതികെരുത്. പഴകതിയതുും മലതിനവ
മായ ആഹാരും ഒഴതിവാക്കുക. പഴവർഗ്ഗങ്ങളുും
പച്ചകെറതികളുും നല്വണ്ണും കഴുകതി ഉപതയാ
ഗതിക്കുക. ആഹാരും കഴതിക്കുനതതിന് മുമ്പുും
കഴതിച്ചതതിന് തശഷവും കകകൾ തസാപ്പുപ
തയാഗതിച്ച് കഴുകണും. തുറസായ സ്ലത്്
മലമൂത്വതിസർജ്ജനും നടത്രുത്. മലവതി
സർജ്ജനത്തിന് തശഷും കക തസാപ്പുപ
തയാഗതിച്ച് കഴുകണും. കുഞ്ഞുങ്ങളുക്ട

കകയതിക്ല നഖും ക്വട്തി വൃത്തിയാകെതി
സൂക്ഷതികെണും.
വ്രീടുും പരതിസരപ്രതേശവും ശുേതിയായതി
സൂക്ഷതികെണും. ആഹാരാവശതിഷ്ങ്ങളുും
േപ്പുേവറുകളുും ശരതിയായ ര്രീതതിയതിൽ നതിർ
മ്ാർജ്ജനും ക്േയ്യാൻ ശ്ദ്ധതികെണും.
കന്നുകാലതി ക്താഴുത്തുകൾ വ്രീട്തിൽ നതിന്നുും
നതിശ്ചതിത അകലത്തിൽ നതിർമ്തികെണും.
ക്പാതുടാപ്പുകൾ, കതിണറുകളുക്ട പരതിസരും
എനതിവ വൃത്തിയായതി സൂക്ഷതികെണും.
കുഞ്ഞുങ്ങൾകെ് കുപെതിപൊൽ കഴതിവതുും ഒഴതി
വാകെണും.

മഞ്ഞപ്ിത്തും തെയാന്

സുംസ്ാനത്് മഴകൊലത്തുും തവനൽ
കൊലത്തുും കൂടുതലായതി റതിതപൊർട്് ക്േയ്യുന
കവറസ് തരാഗമാണ് മഞ്പെതിത്ും. മഞ്
പെതിത്ും എ/ഇ വതിഭാഗങ്ങൾ ആഹാരത്തിലൂ
ക്ടയുും കുടതിക്വള്ത്തിലൂക്ടയുും പകരുന്നു.
പനതി, തലതവേന, മനുംപുരട്ൽ, ഛർദേതി തുടങ്ങതി
യവയാണ് ഈ തരാഗത്തിക്ന്റ പ്രാരുംഭ ലക്ഷ
ണങ്ങൾ. പതിന്രീട് ശര്രീരത്തിലും കണ്ണതിലും
മൂത്ത്തിലും മഞ്നതിറും പ്രത്യക്ഷക്പെടാറുണ്്.
രക്ും, മൂത്ും തുടങ്ങതിയവ പരതിതശാധതിക്കുന
തതിലൂക്ട തരാഗ സ്തിര്രീകരണും നടത്ാും.
ആരുംഭത്തിക്ല േതികതിത് ലഭ്യമാകെതിയാൽ
ഗുരുതരമായ സങ്്രീർണ്ണതകൾ ഒഴതിവാകൊും.

ടെമഫായ്ഡ്

സാൽക്മാണല് കടഫതി വതിഭാഗത്തിൽ
ക്പെട് ബാക്ട്രീരതിയ ആണ് കടതഫായ്ഡതിന്
കാരണും. തരാഗതിയുക്ടതയാ തരാഗവാഹക
രുക്ടതയാ വതിസർജ്ജ്യങ്ങളതിൽ നതിന്
ആഹാരത്തിലൂക്ടതയാ കുടതിക്വള്ത്തി
ലൂക്ടതയാ തരാഗാണുകെൾ ശര്രീരത്തിൽ
പ്രതവശതിക്കുന്നു. ന്രീണ്ടു നതിൽക്കുനതുും കൂടതി
വരുനതുമായ പനതി, ശര്രീരതവേന,
ക്ഷ്രീണും, വതിശപെതില്ായ്മ ഇവയാണ്
സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ. രക് പരതിതശാ
ധനയതിലൂക്ട മാത്തമ തരാഗും പൂർണ്ണമായതി
സ്തിര്രീകരതികൊനാവൂ. തരാഗാണു ശര്രീര
ത് തി ക് ല ത് തി യ ാ ൽ ഒ ന്നു മു ത ൽ
മൂനാഴ്ചയ്ക്കുള്തിൽ തരാഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രക
ടമാകുും. കടതഫായ്ഡ് തരാഗത്തിക്നതതിക്ര
ഫലപ്രേമായ ആന്റതിബതയാട്തിക് മരുന്നുകൾ
ലഭ്യമാണ്. അതതിനാൽ തരാഗും പൂർണ്ണമായതി
േതികതിത്തിച്ച് തഭേമാകൊനാവും.

വയറിളക്കമരാഗങ്ങള്


വധീ�ം പരിസരപ്രേ ശ ം �ചിയചായി
ിക്ണം ആ ചാരചാവശി
� ം ച ചവ ക ം ശരിയചായ
രധീതിയിൽ നിർ ചാർ നം
െച ചാൻ ദ്ിക്ണം
ക കചാലി െതചാ �കൾ
വധീ ിൽ നി ം നി ിത
അകലത്ിൽ നിർ ിക്ണം
െപചാ ടചാ കൾ കിണ
ക െട പരിസരം എ ിവ ത്ി
യചായി
ിക്ണം



കവറസ്, ബാക്ട്രീരതിയകൾ, പരാഗ
ജ്രീവതികൾ (അമ്രീബ, ഗതിയാർഡതിയ)
തുടങ്ങതിയ കജവാണുകെൾ കുടതിക്വള്ും,
ആഹാരും എനതിവയതിലൂക്ട ശര്രീരത്തിക്ല
ത്തിയാണ് വയറതിളകെും ഉണ്ാകുനത്.
ഏതു വയറതിളകെവും അപകടകാരതിയാകാും.
തരാഗത്തിക്ന്റ ആരുംഭത്തിൽ തക്ന
പാന്രീയ േതികതിത് തുടങ്ങണും. ശര്രീരത്തിൽ
നതിന് പത്് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ
ജലാുംശും നഷ്ക്പെട്ാൽ അത് നതിർജ്ജല്രീ
കരണത്തിന് കാരണമാകുും. യഥാസമയും
േതികതിത് ലഭ്യമാകെതിയതിക്ല്ങ്തിൽ മരണും
വക്ര സുംഭവതികൊും.
ഒ.ആർ.എസ്. മതിശ്തിതതമാ ഉപെതിട്
കഞ്തിക്വള്ും, തമാരതിൻക്വള്ും, ഉപ്പുും
പഞ്സാരയുും തേർത് നാരങ്ങാ ക്വള്ും
എനതിവതയാ തരാഗതികെ് ഇടവതിട്് നൽകണും.
1
വതിവരങ്ങള്കെ് കടപൊട്: ആതരാഗ്യവകുപെ്

പഞ്ായത്ത് മകാ-ഓര്ഡിമന്ര് - ഓണമററിയും വര്ധിപ്ിച്ചു

സുംസ്ാന യുവജനതക്ഷമ തബാര്ഡതിക്ന്റ ക്രീഴതില് യുവശക്തി പദ്ധതതിയുക്ട
ഭാഗമായതി തകരളത്തിക്ല എല്ാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തിലും പ്രവര്ത്തിക്കുന പഞ്ാ
യത്് യൂത്് തകാ-ഓര്ഡതിതനറ്ര്മാരുക്ട ഓണതററതിയും നതിലവതില് 2,500
രൂപ ആയതിരുനത് സുംസ്ാന യുവജനതക്ഷമ തബാര്ഡ് ത്രീരുമാനപ്രകാരും
2019 ഏപ്രതില് മുതല് 3,000 രൂപയായതി വര്ധതിപെതിച്ച് ഉത്രവായതി. തബാര്ഡ്
നടപൊക്കുന വതിവതിധ സര്കൊര് പദ്ധതതികള് ഗ്ാമപഞ്ായത്്തലത്തില്
യുവജനങ്ങള്കെതിടയതില് ഏതകാപതിപെതിക്കുനത് പഞ്ായത്് യൂത്് തകാ-ഓര്ഡതി
തനറ്ര്മാരാണ്.
1
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മറോതൃക

കയ്യൂർ കുടുടുംബാനരാഗ്യ നകന്ദടും

പുരസ്കാരങ്ങളുട� നിറവിൽ
1980 ൽ റൽ ിെ ൻസറിയചായി ആരം ി� ചാപനം പി ധീടത് പ്രചാ മിക ആേരചാഗ� േക മചാ ം
201 ിസം ർ 9 നത് സം ചാന സർക്ചാരിെ� ആർ ം പദ്തിയി ൾെപ്�ത്ി
കു�ം ചാേരചാഗ� േക മചാ ം ഉയർത്ി

ഇ

ന്ത്യയതിക്ല മതികച്ച പ്രാഥമതികാതരാഗ്യ
തകന്ദ്രമായതി ക്തരക്ഞ്ടുകെക്പെട് കയ്യൂർ
കുടുുംബാതരാഗ്യ തകന്ദ്രും കാസര്തഗാഡ്
ജതില്യതിക്ല എൻതഡാസൾഫാൻ ബാധതിത
പ്രതേശമായ കയ്യൂർ-േ്രീതമനതി ഗ്ാമ പഞ്ാ
യത്തിലാണ് സ്തിതതി ക്േയ്യുനത്. 1980
ററൽ ഡതിക്്പെൻസറതിയായതി ആരുംഭതിച്ച
സ്ാപനും പതിന്രീട് പ്രാഥമതിക ആതരാഗ്യ
തകന്ദ്രമായുും 2017 ഡതിസുംബർ 9-ന്
സുംസ്ാന സർകൊരതിക്ന്റ ആർദ്ും പദ്ധതതി
യതിലൾക്പെടുത്തി കുടുുംബാതരാഗ്യ തകന്ദ്രമാ
യുും ഉയർത്തി.
2018-ക്ല ജതില്ാതല കായകൽപെ
അവാർഡ്, 2019-ൽ 99 % മാർതകൊക്ട
NQAS accredition എനതിവ സ്ാപനും സ്വ
ന്തമാകെതി.

അെിസ്ാനസൗകരമ്ും

കുടുുംബാതരാഗ്യ തകന്ദ്രമായതി ഉയർത്തി

30 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ആഗസ്റത് 2019

യതതാക്ട മതികച്ച ഭൗതതിക സാഹേര്യങ്ങളുും
തരാഗ്രീസൗഹൃേ അന്തര്രീക്ഷവും ഉണ്ാകൊൻ
സാധതിച്ചു. തരാഗതികൾക്കു തവണ് സൗകര്യ
ങ്ങള് – കാത്തിരതിപെ് സ്ലും, നല്യതിനും
കതസര, ശുദ്ധ ജലും, തടാകെന് സുംവതിധാനും,
സ്ത്രീകൾക്കുും പുരുഷൻമാർക്കുും പ്രതത്യക
തടായ് ലറ്കള്, ഭതിനതശഷതികൊര്കെ്
പ്രതത്യക തടായ് ലറ്കള്, കലബ്റതി,
ക്ടലതിവതിഷന്, നതിര്രീക്ഷണമുറതി, ശതിശു
സൗഹൃേ തരാഗ പ്രതതിതരാധ കുത്തിവയ്പ്
മുറതി, ആധുനതിക ര്രീതതിയതിലള് നതിര്രീക്ഷണ
മുറതി, ഇന്റര്തകാും സുംവതിധാനും എനതിവ
സജ്ജ്രീകരതിച്ചു. പാർകെതിുംഗ് ഏരതിയ, മതനാ
ഹരമായ പൂതന്താട്ും, ഔഷധതത്ാട്ും
വതിവതിധ ഡതിപൊർട്ടുക്മന്റുകളതിതലകെ് േതിശ
അ റ തി യ ാ ൻ മ ാ പ്പു ും അ ട യ ാ ള ങ്ങ ളു ും
എനതിവയുും ഒരുകെതി. പഴയക്കട്തിടും,
ഫർണതിച്ചർ എനതിവ അറ്കുറ്പണതികളുും

ക്പയതിന്റതിുംഗുും നടത്തി നവ്രീകരതിച്ചു.

മസവനങ്ങള്

ഒരു പ്രാഥമതികാതരാഗ്യ തകന്ദ്രത്തിൽ
ലഭതിക്കുന പതതിവ് തസവനങ്ങള്കെ് പുറക്മ
പകല് 9 മുതല് 6 മണതിവക്ര ഒ.പതി.
സൗകര്യവും ആഴ്ചതതാറുും ക്്പെഷ്യൽ ക്ലതിനതി
ക്കുകളുും – ഗർഭതിണതികൾക്കുള് Antenatal
clinic, വതയാജന ക്ലതിനതിക്, പാലതിതയറ്്രീവ്
ക്ലതിനതിക്, കൗമാര ആതരാഗ്യ ക്ലതിനതിക്,
ജ്രീവതിത കശല്രീതരാഗ നതിർണ്ണയ ക്ലതിനതിക്,
ശ്വാസ സുംബന്മായ അസുഖങ്ങൾക്കുള്
‘ശ്വാസ്’ ക്ലതിനതിക് (SWAAS Clinic),
വതിഷാേ തരാഗങ്ങൾക്കുള് ‘ആശ്വാസും’
ക്ലതിനതിക് എനതിവയുും ലഭ്യമാണ്. ആുംബു
ലൻസ്, ഫതിസതിതയാക്തറാപെതി എന്രീ തസവ
നങ്ങളുും ലഭ്യമാണ്. തസവന നതിലവാരും
ഉയർത്തുനതതിന് ജ്രീവനകൊരുക്ട കാര്യ
ക്ഷമത വർദ്ധതിപെതിക്കുനതതിനാവശ്യമായ
ക്ട്യതിനതിുംഗ് നടത്തി. ലാബ് കൂടുതൽ
സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾക്പെടുത്തി നവ്രീകരതിച്ചു.
ലാബ് റതിതപൊർട്ടുകളുക്ട കൃത്യത ഉറപ്പുവരു
ത്തുനതതിന് സതി.എും.സതി. ക്വല്ലൂരുമായതി
തേർന് ഗുണതമന് ഉറപ്പുവരുത്ല്
സുംവതിധാനും ഏർക്പെടുത്തി. എല്ാ മാസവും
9 -ാും ത്രീയതതി തഹാ്പെതിറ്ലതിൽ കഗനതകെ
ാളജതിസ്റതിക്ന്റ തസവനും ലഭ്യമാകെതി.

മാലിനമ്നിര്മ്മാര്ജ്ജനും

ആശുപത്തി മാലതിന്യും നതിർമ്ാർജ്ജനും
ക്േയ്യാൻ IMAGE ക്ന ഏൽപെതിക്കുകയാണ്
പതതിവ്. ലതബാറട്റതിയതിക്ല ദ്വമാലതിന്യും

പ്രത ത ്യക മ ാ യ തി സ ും സ് ര തി കെ ാ നു ള്
സുംവതിധാനും ഉണ്ാകെതി. മറ് മാലതിന്യങ്ങള്
ശാസ്ത്രീയമായ ര്രീതതിയതിൽ സുംസ്രതികൊനു
ള് സുംവതിധാനും ഏർക്പെടുത്തി. ഉറവതിട
ത്തിൽ തക്ന കജവ -അകജവമാലതിന്യ
ങ്ങള് തരും തതിരതിക്കുകയുും കജവമാലതിന്യ
ങ്ങള് കുംതപാസ്റാകെതി മാറ്കയുും ക്േയ്യുന്നു.
അകജവമാലതിന്യങ്ങള് പഞ്ായത്്
ഹരതിത കർമ്തസന വഴതി റ്രീകസക്ലതിുംഗ്
ക്േയ്യുന്നു.

ടജവ പച്ചക്കറിമത്താട്ടും



ആേരചാഗ� േക ം േ ശധീയ നിലവചാ
രത്ിേലക്ത് ഉയർ�ക എ
ല �േത്ചാെട ആ�പ ി ജധീവന
ക്ചാ ം പഞ്ചായത്ത് രണസമിതി
ം ജനപ്രതിനിധിക ം പ്ര�ഖ
വ� ിക ം ന വരചായ നചാ കചാ ം
സ ദ് സം ടനക ം വിവിധ
വകു ക ം െത്ചാ മി�ത് നട
ത്ിയ ചായ പ്രവർത്നം
െകചാ ത് മചാ മചാണത്
വിജയം
കര മചാക്ൻ ക ി തത്



കൃഷതി വകുപെതിക്ന്റ സഹായതത്ാക്ട
ജ്രീവനകൊരുക്ട തക്ന തമൽ തനാട്ത്തിൽ
ഉണ്ാകെതിയ കജവ പച്ചകെറതിതത്ാട്ും
ആശുപത്തിയുക്ട ഒരു സവതിതശഷതയാണ്.

ഊര്ജ്ജസുംരക്ണും

കയ്യൂർ കുടുുംബാതരാഗ്യ തകന്ദ്രും ഊര്ജ്ജ
സുംരക്ഷണത്തിന് വലതിയ പ്രാധാന്യും
ആണ് ക്കാടുക്കുനത്. സൗതരാര്ജ്ജമുപ
തയാഗതിച്ചാണ് ആശുപത്തിയുക്ട അധതികഭാ
ഗവും പ്രവര്ത്തിക്കുനത്. ജലും സുംഭരതിക്കു
നതതിന് മഴക്വള് സുംഭരണതിയുും ഉണ്്.

ടഹഴെക് സൗകരമ്ങ്ങള്

ആശുപത്തിയതില് സൗജന്യ കവകഫ
സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്ണനത് തഹാ്പെതിറ്
ലതിക്ന്റ ഒരു സവതിതശഷതയാണ്. ആതരാഗ്യ
തകന്ദ്രും തേശ്രീയ നതിലവാരത്തിതലകെ് ഉയർ
ത്തുക എന ലക്ഷ്യതത്ാക്ട, ആശുപത്തി
ജ്രീവനകൊരുും പഞ്ായത്് ഭരണസമതിതതി
യുും ജനപ്രതതിനതിധതികളുും പ്രമുഖ വ്യക്തികളുും
നല്വരായ നാട്ടുകാരുും സനദ്ധ സുംഘട
നകളുും വതിവതിധ വകുപ്പുകളുും ഒക്ത്ാരുമതിച്ച്
നടത്തിയ കൂട്ായ പ്രവർത്നും ക്കാണ്്
മാത്മാണ് ഈ വതിജയും കരസ്മാകൊൻ
കഴതിഞ്ത്.
1
വതിവരങ്ങള്കെ് കടപൊട്: പഞ്ായത്്
ക്ഡപ്യൂട്തി ഡയറക്ടര്, കാസര്തഗാഡ്
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ആഗസ്റത് 2019

31

കില ന്യൂസ്

സാമൂഹ്യന്രീതതിക്കുും ലതിുംഗസമത്വത്തിനുും തവണ്തിയുള് പ്രാതേശതിക സര്കൊരുകക്ള സുംബന്തിച്ച തേശ്രീയ ശതില്ശാലയതില് മുന് േ്രീഫ് ക്സക്രട്റതി
എസ്.എും. വതിജയാനന്ദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണും നടത്തുന്നു.

സാമൂഹമ്നീതിയുും ലിുംഗസമത്വും:
കിലയില് ദ്ിദിന മദശീയ ശില്പശാല

സാമൂഹ്യന്രീതതിക്കുും ലതിുംഗസമത്വത്തിനുും തവണ്തിയുള് പ്രാ
തേശതികസര്കൊരുകക്ള സുംബന്തിച്ച േ്വതിേതിന തേശ്രീയ ശതില്ശാല
കതിലയതില് സുംഘടതിപെതിച്ചു. മുന് േ്രീഫ് ക്സക്രട്റതി എസ്.എും. വതിജ
യാനന്ദ് മുഖ്യപ്രഭാഷകനായതിരുന്നു. കതില ഡയറക്ടര് തഡാ.തജായ്
ഇളമണ ആമുഖാവതരണും നടത്തി. സാമൂഹ്യന്രീതതിയുും ലതിുംഗസമ
ത്വവമായതി ബന്ക്പെട്് തതദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപനങ്ങള് നടത്തി
വരുന മാതൃകാപ്രവര്ത്നങ്ങളുക്ട അനുഭവങ്ങള് ശതില്ശാല പങ്കു
വച്ചു. ഇതര സുംസ്ാനങ്ങളതിക്ല തതദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപനങ്ങ
ള്കെ് ഈ തമഖലയതില് മതികവ പുലര്ത്തുനതതിന് ആവശ്യമായ
മാര്ഗ്ഗനതിര്തദേശങ്ങള് നല്ാന് കതില മുന്കകക്യടുക്കുും.
സ്ത്രീ-ബാല-വതയാജന-ഭതിനതശഷതി സൗഹൃേ പ്രാതേശതികഭരണവമായതി
ബന്ക്പെട് വതിഷയങ്ങള് േര്ച്ച ക്േയ്തു. പ്രാതേശതിക ഭരണസുംവതിധാ
നത്തില് പട്തികജാതതി-പട്തികവര്ഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങളുക്ട ഇടക്പടലകക്ള
സുംബന്തിച്ചുും േര്ച്ചകളുണ്ായതി.
ജനപ്രതതിനതിധതികള്ക്കുും ഉതേ്യാഗസ്ര്ക്കുും പരതിശ്രീലനും നല്കുന
വതിവതിധ സുംസ്ാനങ്ങളതിക്ല പരതിശ്രീലനസ്ാപനങ്ങളതിക്ല ഫാകെ
ല്റ്തി ക്മ്ര്മാര്, സുംസ്ാനതല ഉതേ്യാഗസ്ര്, സാമൂഹ്യന്രീതതിയുും
ലതിുംഗസമത്വവമായതി ബന്ക്പെട് മാതൃകാപ്രവര്ത്നങ്ങള് നടത്തു
ന തതദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുക്ട പ്രതതിനതിധതികള്, സുംസ്ാ
നത്് ഈ തമഖലയുമായതി ബന്ക്പെട്് പ്രവര്ത്തിക്കുന ക്തരക്ഞ്
ടുകെക്പെട് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളതിക്ല പ്രസതിഡന്റുമാര് എനതിവരാണ്
ശതില്ശാലയതില് പക്ങ്ടുത്ത്. 20 സുംസ്ാനങ്ങളതില്നതിന് 70ല്
പരും പ്രതതിനതിധതികള് സുംബന്തിച്ചു.

മുഖ്യപ്രഭാഷണും നടത്തി. ക്പാതുഭരണും, സേ്ഭരണും, പ്രാതേശതി
കാസൂത്ണും, അനുബന്സ്ാപനങ്ങള്, തടാട്ല് ക്വാളതിറ്തി മാതന
ക്മെന്റ്, ഗ്ാമസഭ എനതിവക്യക്കുറതിച്ച് വ്രീഡതിതയാ പ്രേര്ശനത്തിനു
പുറക്മ പ്രമുഖര് തനതൃത്വും നല്തിയ വതിവതിധ ക്ലാസ്സുകളുമുണ്ായതിരുന്നു.
ഗ്ാമപഞ്ായത്് വതികസനപദ്ധതതി, പ്രാതേശതിക സര്കൊരു
കളതില്നതിന്നു ലഭതിക്കുന തസവനങ്ങള്, സുസ്തിര വതികസന ലക്ഷ്യ
ങ്ങളുും പ്രാതേശതിക സര്കൊരുകളുും, ജതില്ാപദ്ധതതി, വതികസന
മതിഷനുകള്, ക്ജന്ഡര്, ശതിശുസൗഹൃേ തതദേശഭരണും, ജതില്ാപഞ്ാ
യത്തുകളുക്ട പ്രാധാന്യും എന്രീ വതിഷയങ്ങളതിലായതിരുന്നു പ്രധാന
ക്പെട് ക്ലാസ്സുകള്. ആളൂര് ഗ്ാമപഞ്ായത്്, തൃശ്ശൂര് ജതില്ാപഞ്ായത്്,
തേവതികുളും ത്ാകെ് പഞ്ായത്്, മൂനാര് ഗ്ാമപഞ്ായത്് എനതി
വതിടങ്ങളതില് സന്ദര്ശനും നടത്തിയ സുംഘും ജനപ്രതതിനതിധതികളുും
ഉതേ്യാഗസ്രുമായുും വതികസനപ്രവര്ത്നങ്ങള് േര്ച്ച ക്േയ്തു.
സ്ത്രീകളുള്ക്പെക്ട 35 തപരാണ് സുംഘത്തിലള്ത്.

ജലരക്-ജീവരക്: ബ്ലൂ ആര്മി
മവാളടെിയര്മാര്ക്കു പരിശീലനും തുെങ്ങി

ജലരക്ഷ-ജ്രീവരക്ഷാ പദ്ധതതിയുമായതി ബന്ക്പെട്് രൂപ്രീകരതിച്ച
ജതില്യതിക്ല ബ്ലൂ ആര്മതി തവാളണ്തിയര്മാര്ക്കു കതിലയതില് മൂന്നു
ബാച്ചുകളതിലായതി പരതിശ്രീലനും തുടങ്ങതി. വതിേ്യാര്തതികളുക്ട പങ്ാ

ലക്ദ്ീപിഴല ജില്ലാപഞ്ായത്ത്
അുംഗങ്ങള്ക്ക് പരിശീലനും

ലക്ഷേ്വ്രീപതിക്ല ജതില്ാപഞ്ായത്് അുംഗങ്ങള്ക്കുും ഉതേ്യാഗ
സ്ര്ക്കുും കതിലയതില് ഒരാഴ്ചക്ത് പരതിശ്രീലനും സുംഘടതിപെതിച്ചു.
ലക്ഷേ്വ്രീപ് ജതില്ാപ്രസതിഡന്റ് കും കൗണസതിലര് ബതി. ഹസ്ന്

32 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ആഗസ്റത് 2019

ബ്ലൂ ആര്മതി- തവാളണ്തിയര്മാര്ക്കുള് പരതിശ്രീലനപരതിപാടതി
ജതില്ാ കലക്ടര് ടതി.വതി.അനുപമ ഐ.എ.എസ്. ഉേ്ഘാടനും ക്േയ്യുന്നു.

ളതിത്ും ജലസുംരക്ഷണ പ്രക്രതിയയതില്
ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ബ്ലൂ ആര്മതി രൂപ്രീ
കരണത്തിക്ന്റ ലക്ഷ്യും. കതിലയുും തൃശ്ശൂര്
ജതില്ാ പഞ്ായത്തുും സുംയുക്മായതി
സുംഘടതിപെതിച്ച പരതിശ്രീലനപരതിപാടതി
യതില് ബ്ലൂ ആര്മതി തവാളണ്തിയര്മാര്,
ത്ാകെ് റതിതസാഴ്് പരതിശ്രീലകര്, ഗ്ാമ
പഞ്ായത്് പ്രസതിഡന്റുമാര്, സ്റാ
ന്ഡതിുംഗ് കമ്തിറ്തി ക്േയര്തപഴ്ണമാര്
തുടങ്ങതിയവര് പക്ങ്ടുത്തു.
സമഗ് ജലസുംരക്ഷണ പ്രവര്ത്
നങ്ങളതിലൂക്ട ജതില്യതില് കാര്ഷതികാവ കസാഖതിസ്ാന് പ്രതതിനതിധതികളുമായതി കതില ഡയറക്ടര് തഡാ.തജായ് ഇളമണ ആശയവതിനതിമയും നടത്തുന്നു
ശ്യത്തിനുും കുടതിക്വള്ത്തിനുും ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക അടതിസ്ാനവതികസന പ്ാന്, ക്ജന്ഡര് പ്ാന്, സാമൂഹ്യ ഉള്തച്ച
എന ലക്ഷ്യതത്ാക്ടയുള് തൃശ്ശൂര് ജതില്ാ പഞ്ായത്തിക്ന്റ ര്കെല് പ്ാന്, കമതക്രാ ക്ക്രഡതിറ്് പ്ാന്, വതിഭവമാതനക്മെന്റ് പ്ാന്
സുംതയാജതിത തപ്രാജക്റാണ് ജലരക്ഷ-ജ്രീവരക്ഷ.
തയ്യാറാകെല് തുടങ്ങതിയവയാണ് ഏക്റ്ടുക്കുന പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
ഇതതിനായതി കതിലയുമായതി സഹകരതിച്ച് കൃത്യവും ലളതിതവമായ
നടപടതിക്രമങ്ങള് തയ്യാറാക്കുും. സര്കൊര് തലത്തില് ആവശ്യമായ
കസാഖിസ്ാന് ഉമദമ്ാഗസ്സുംഘും കിലയില്
തകരളത്തിക്ല പ്രാതേശതിക ഭരണസുംവതിധാനക്ത്ക്കുറതിച്ചുും ഉത്രവകള് പുറക്പെടുവതിക്കുകയുും ജനപ്രതതിനതിധതികള്, ഉതേ്യാഗ
ശതിശുസൗഹൃേ പ്രാതേശതിക ഭരണക്ത്ക്കുറതിച്ചുും പഠതിക്കുനതതിനായതി സ്ര്, സതി.ഡതി.എസ് ഭാരവാഹതികള് എനതിവര്ക്കു കാര്യതശഷതി
കസാഖതിസ്ാനതില് നതിന്നുള് അഞ്ുംഗ ഉതേ്യാഗസ്സുംഘവും വതികസന പരതിശ്രീലനവും സുംഘടതിപെതിക്കുും. ജനക്രീയാസൂത്ണ
യുണതിക്സഫ് പ്രതതിനതിധതികളുും കതിലയതിക്ലത്തി. കാര്യതശഷതി ജതില്ാ ക്ഫസതിലതിതറ്റ്ര്മാര്, കുടുുംബശ്്രീ മതിഷന് ഭാരവാഹതികള്
വതികസനും, കുട്തികളുക്ടയുും സ്ത്രീകളുക്ടയുും സുരക്ഷയ്ക്കായുള് ജാഗ് തുടങ്ങതിയവരാണ് സുംസ്ാനതല ശതില്ശാലയതില് പക്ങ്ടുത്ത്.
താസമതിതതികള്, കുട്തികളുക്ട ബാലസഭ തുടങ്ങതിയ വതിഷയങ്ങക്ള
ക്കുറതിച്ചറതിയാനുും സുംഘാുംഗങ്ങള് താല്ര്യും പ്രകടതിപെതിച്ചു.
മകരളത്തിഴറെ വികസനും പഠിക്കാന്
കസാഖതിസ്ാന് സര്കൊരതിക്ന്റ പ്രാതേശതിക ഭരണവതിഭാഗും ഉത്തര്പ്രമദശ് എും.എല്.എ മാര് കിലയില്
തമധാവതി, ഗതവഷണവതിഭാഗും കണസള്ട്ന്റ്, ശതിശു അവകാശ
തകരളത്തിക്ന്റ വതികസനകാര്യങ്ങക്ളക്കുറതിച്ച് പഠതികൊന് ഉത്
സുംരക്ഷണ സമതിതതിയുക്ട മുഖ്യ വതിേഗ്ദ്ധന്, സുസ്തിരവതികസനലക്ഷ്യും ര്പ്രതേശതില്നതിന്നുള് നതിയമസഭാുംഗങ്ങളുക്ട സുംഘും കതിലയതിക്ല
വതിഭാഗും വതിേഗ്ദ്ധന്, സ്റാറ്തിസ്റതിക്് വതിഭാഗും തമധാവതി എനതിവര്കെ് ത്തി. സ്ത്രീകളുക്ടയുും കുട്തികളുക്ടയുും വതികസനത്തിനായുളള നതിയ
പുറക്മ യൂണതിക്സഫതിക്ന്റ തപ്രാഗ്ാും ഓഫ്രീസറുും ഇന്റര് നാഷ്ണല് മസഭാസമതിതതി ക്േയര്തപഴ്ണ തഡാ. സുംഗ്രീത ബല്വസന്തതിയുക്ട
കണസള്ട്ന്റുും സുംഘതത്ാക്ടാപെമുണ്ായതിരുന്നു.
തനതൃത്വത്തിലള് സുംഘത്തില് 18 എും.എല്.എമാരുണ്്. തകര
ളത്തിക്ല ജനക്രീയാസൂത്ണും, ബാലസൗഹൃേ തതദേശഭരണും,
കുടുംബശ്ീയുഴെ പങ്ാളിത്ത സുംമയാജിത
കുട്തികളുക്ടയുും സ്ത്രീകളുക്ടയുും വതികസനത്തില് തതദേശസ്വയുംഭരണ
സ്ാപനങ്ങളുക്ട പങ്്, കുടുുംബശ്്രീ അയല്ക്കൂട്ങ്ങളുക്ട പ്രവ
പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന ശില്പശാല
കുടുുംബശ്്രീകൊയതി ന്രീകെതിവയ്ക്കുന പദ്ധതതി വതിഹതിതും 500 ര്ത്നും എന്രീ വതിഷയങ്ങക്ളക്കുറതിച്ച് ഇവര്ക്കു പരതിശ്രീലനും
തകാടതിയായതി ഉയര്ത്തുക എന ലക്ഷ്യതത്ാക്ടയുള് പങ്ാളതിത് നല്തി. യു.പതി. നതിയമസഭാ ക്സക്രതട്റതിയറ്തിക്ലയുും യൂണതിക്സഫ്
സുംതയാജതിത പദ്ധതതി ആസൂത്ണ ശതില്ശാല കതിലയതില് സുംഘ യു.പതി. ഘടകത്തിക്ലയുും ഉതേ്യാഗസ്രുും എും.എല്.എമാതരാക്ടാ
ടതിപെതിച്ചു. കുടുുംബശ്്രീയുക്ട പദ്ധതതി രൂപ്രീകരണ പ്രക്രതിയ അയല്ക്കൂ പെമുണ്ായതിരുന്നു.
ട്ും മുതല് സുംസ്ാന മതിഷന് വക്ര
പങ്ാളതിത് സ്വഭാവത്തിലാക്കുക
എനതാണ് മക്റ്ാരു ലക്ഷ്യും.
സുംസ്ാനത്തുള് 2.88 ലക്ഷും
അയല്ക്കൂട് പ്ാനുകക്ള എ.ഡതി.എസ്
പ് ാ നു ക ള ാ യു ും എ . ഡ തി . എ സ് .
പ്ാനുകക്ള സതി.ഡതി.എസ് പ്ാനുകളാ
യുും സതി.ഡതി.എസ് പ്ാനുകക്ള
ത്ാകെ് പ്ാനുകളായുും ത്ാകെ്
പ്ാനുകക്ള ജതില്ാപ്ാനുകളായുും ജതില്ാ
പ്ാനുകക്ള സുംസ്ാന പ്ാനതിതലക്കുും
ഉള്തച്ചര്ക്കുും. അയല്ക്കൂട് തല സൂക്ഷ്മ
പ്ാനുകള് സാമൂഹ്യവതികസന പ്ാന്, പങ്ാളതിത് സുംതയാജതിത പദ്ധതതി ആസൂത്ണ ശതില്ശാല
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ആഗസ്റത് 2019
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മസവനങ്ങള്ക്കുള് അമപക്ാമഫാറും- നിര്മദേശങ്ങള്
പുറഴപ്ടവിച്ചു

ങ്ങൾ പുറക്പെടുവതിച്ചു.
(സർക്കുലർ നും. ആർ സതി 2/ 41/ 2018/ തസ്വഭവ, ത്രീയതതി 20.07.2019)

എുംജിഎന്ആര്ഇജിഎസ് കരാര് ജീവനക്കാരുഴെ
മവതനനിരക്കു പരിഷ്ക്കരിച്ചു

സുംസ്ാനത്് കാലവർഷക്കെടുതതിക്യ തുടര്ന്നുള് ദുരതിതാ
ശ്വാസ നടപടതികൾ സ്വ്രീകരതിക്കുനതതിന് മാർഗ്ഗനതിർതദേശങ്ങൾ
പുറക്പെടുവതിച്ചു ഉത്രവായതി
(സ ഉ (സാധാ) നും. 1735/2019/തസ്വഭവ, ത്രീയതതി. 09.08.2019)
2019 ആഗസ്റ് 10,11,12 ത്രീയതതികളതിക്ല ഇവതിഎ 4/294/2019/
തസ്വഭവ ന്ര് സര്ക്കുലറുകള്

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളതിൽ നതിന്നുും ക്പാതുജനങ്ങൾകെ് നൽതകണ്
തസവനങ്ങൾക്കുള് അതപക്ഷതഫാറങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരും ലഭ്യമാ
ക്കുനത് സുംബന്തിച്ച മാർഗ്ഗനതിർതദേശങ്ങൾ പഞ്ായത്് ഡയറക്ടര്
പുറക്പെടുവതിച്ചു.
(സർക്കുലർ നും . D3-29646/ 17, ത്രീയതതി 23.07.2019)

എും ജതി എൻ ആർ ഇ ജതി എസ് പദ്ധതതിയുക്ട ഭാഗമായതി കരാർ
അടതിസ്ാനത്തിൽ തജാലതി ക്േയ്യുന ജ്രീവനകൊരുക്ട തവതന
നതിരകെ് പരതിഷ്കരതിച്ച് ഉത്രവായതി.
(സ ഉ (സാധാ) നും. 1552/2019/തസ്വഭവ, ത്രീയതതി 23.07.2019)

ഴപന്ഡിങ് ഫയലകള് തീര്പ്ാക്കുനേത് സുംബന്ിച്ച
നിര്മദേശങ്ങള് പുറഴപ്ടവിച്ചു

പഞ്ായത്തുവകുപെതിക്ല ഓഫ്രീസുകളതിലും ഗ്ാമപഞ്ായത്തു
കളതിലും ത്രീർപൊകാക്ത ക്കട്തികതിടക്കുന ഫയലകൾ അടതിയന്തര
മായതി ത്രീർപൊക്കുനതതിന് പാലതിതകെണ് നടപടതിക്രമങ്ങൾ സുംബ
ന്തിച്ചുും ചുമതലകൊക്ര നതിതയാഗതിച്ചുക്കാണ്ടുും പഞ്ായത്് ഡയറ
ക്ടര് നതിർതദേശങ്ങൾ പുറക്പെടുവതിച്ചു.
(സർക്കുലർ നും. PAN/22510/2018-D5(DP), ത്രീയതതി 28.07.2019)

ടലഫ് - രടൊുംഗഡു വിതരണും
നിബന്നകള് പുറഴപ്ടവിച്ചു

കലഫ് മതിഷൻ രണ്ാും ഘട്ത്തിക്ന്റ ഭാഗമായതി നതിർമ്തിച്ചതിട്ടുള്
ഭവനങ്ങളതിൽ 600 േ. അടതി വക്ര തറവതിസ്ത്രീർണ്ണത്തിൽ പണതി
പൂർത്തിയാകെതിയ ക്കട്തിടങ്ങൾകെ് അവസാനഗഡു ധനസഹായും
നൽകാവനതാക്ണന്നുും 600 േ. അടതിയതിൽ കൂടുതൽ തറ വതിസ്ത്രീർ
ണ്ണമുള് ക്കട്തിടങ്ങൾകെ് അവസാനഗഡു നൽതകണ്തതിക്ല്ന്നുും
നതിർതദേശും പുറക്പെടുവതിച്ചു.
(സർക്കുലർ നും. 235/ഡതി ബതി 2/ 19/ തസ്വഭവ, ത്രീയതതി 16.07.2019)

അനധികൃതമബാര്ഡുകള് അധിക മാര്ഗ്ഗനിര്മദേശങ്ങള്

അനധതികൃതതബാർഡുകൾ/ബാനറുകൾ/ തഹാർഡതിങ്ങുകൾ
തുടങ്ങതിയവ ന്രീക്കുനതുമായതി ബന്ക്പെട്് കഹതകൊടതതി പുറക്പെ
ടുവതിച്ച ഉത്രവതിക്ന്റ അടതിസ്ാനത്തിൽ അധതിക മാർഗ്ഗനതിർതദേശ

ദുരിതാശ്ാസ നെപെികള്
നിര്മദേശങ്ങള് പുറഴപ്ടവിച്ചു

സ്കൂള് ഴകട്ടിെും ഴപാളിച്ചുമാറ്റുനേതിനള്
നിബന്നകളില് മാ്ും

സ്ലപരതിമതിതതിയുള്തുും അടതിസ്ാനസൗകര്യ വതികസനും
ആവശ്യമായതുമായ സ്കൂളുകളതിൽ ക്പാതുവതിേ്യാഭ്യാസ സുംരക്ഷണ
യജ്ത്തിക്ന്റതയാ മറ്് ഏക്തങ്തിലും ഏജൻസതികൾ മുതഖനതയാ
ലഭതിക്കുന ഫതണ്ാ ഉപതയാഗതിച്ച് സ്കൂൾ ക്കട്തിടും നതിർമ്തിതകെണ്തി
വരുത്ാൾ കാലപെഴകെും പരതിഗണതികൊക്ത ക്കട്തിടും ക്പാളതിച്ചു
മാറ്നതതിന് അനുമതതി നൽകതി ഉത്രവായതി.
(സ ഉ (എും എസ്) നും. 104/2019/തസ്വഭവ, ത്രീയതതി 08.08.2019)

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര് - അര്ഹതാപരിമശാധന മാര്ഗ്ഗമരഖ പുറഴപ്ടവിച്ചു

സമ്പൂർണ്ണ പാർപെതിട സുരക്ഷാപദ്ധതതിയുമായതി ബന്ക്പെട്്
അർഹരായ ഭൂരഹതിത ഭവനരഹതിതക്ര കക്ണ്ത്തുനതതിനുള് നടപ
ടതിക്രമങ്ങൾ സുംബന്തിച്ച മാർഗ്ഗതരഖ പുറക്പെടുവതിച്ച് ഉത്രവായതി.
(ജതി ഒ (എും എസ്) നും. 92/2019/LSGD, ത്രീയതതി 16.07.2019)

വണ് ആറെ് ഴസയിും സര്ട്ടിഫിക്ക്ിന്
ആജീവനാന്ത കാലാവധി

വതിതല്ജ്, താലൂകെ് ഓഫ്രീസുകളതില് നതിന് നല്കുന വണ
ആന്റ് ക്സയതിും സര്ട്തിഫതികെറ്തിക്ന്റ കാലാവധതി ആജ്രീവനാന്തമായതി
നതിശ്ചയതിച്ച് ഉത്രവായതി. വതിശേമായതുും കര്ശനമായതുമായ
അതന്വഷണങ്ങളുക്ട അടതിസ്ാനത്തില് മാത്തമ സര്ട്തിഫതികെറ്്
അനുവേതികൊവൂക്വന്നുും ഉത്രവതില് നതിര്തദേശതിക്കുന്നു. ഓതരാ
തവണയുും പ്രതത്യക ആവശ്യത്തിനായതി വണ ആന്റ് ക്സയതിും
സര്ട്തിഫതികെറ്് ലഭതിക്കുനതതിന് അതപക്ഷതിക്കുനത് ഏക്റ ബുദ്ധതി
മുട്ടുണ്ാക്കുന്നുക്വന നതിതവേനക്ത് തുടര്നാണ് ഉത്രവ് പുറക്പെ
ടുവതിച്ചത്.

തമദേശസ്യുംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ഴപ്ട്ട സര്ക്കാര് ഉത്തരവകള്, സര്ക്കുലറുകള്, ഗസ്് വിജ്ാപനങ്ങള്
എനേിവയുഴെ പുര്ണരൂപും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in
എനേീ ഴവബ്ടസറ്റുകളില് ലഭമ്മാണ്
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മറോതൃക

ടകാടുമൺ

പ്രകൃതിസൗഹൃദ ജീവനത്തിനന്
ഉദാത്ത മാതൃക
 ടസമ എസ്.
െകചാ�മ എ ചാൽ സ�ർ മി എ ർ ം
ലനചാമം േപചാെല തെ
െപചാൻകതി കളചാണത് മ വയ കളചാ ം പ വർ പ�ക്റി ഷിയചാ ം സ

പ

ത്നുംതതിട് ജതില്യതില് പറതകൊട് ത്ാ
കെതിലാണ് ക്കാടുമണ ഗ്ാമപഞ്ായത്്
സ്തിതതിക്േയ്യുനത്. ക്കാടുമണ എനാല്
സ്വര്ണ്ണഭൂമതി എനര്തും. സ്ലനാമും

തപാക്ല തക്ന ഇവതിക്ട വതിളയുനത്
ക്പാന്കതതിരുകളാണ്.
മണ വയലകളാലും പഴവര്ഗ്ഗ, പച്ചകെറതി
കൃഷതിയാലും സ്നമായ ക്കാച്ചു ഗ്ാമും.

വിെട വിള
തത്
മചായ െകചാ ചാമം

പ്രകൃതതി സൗഹൃേജ്രീവനത്തിന് ഉോത്
മാതൃക ത്രീര്ക്കുന ഒട്നവധതി പദ്ധതതിക
ളാണ് ക്കാടുമണ ഗ്ാമപഞ്ായത്് നടപൊ
ക്കുനത്.
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ആഗസ്റത് 2019
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ഴകാടമണ് ടറസ്

പഞ്ായത്തിക്ല മുഴുവന് നതിലങ്ങളുും
കൃ ഷ തി ത യ ാ ഗ ്യമ ാ കെ ാ നു ും കൂ ടു ത ല്
കര്ഷകക്ര ക്നല്കൃഷതിയതിതലകെ് ആകര്ഷതി
കൊനുും സര്തവ്വാപരതി നല് ഭക്ഷണും ജനങ്ങ
ള്കെ് നല്കുക എന ലക്ഷ്യതത്ാക്ട ഈ
പാടതശഖരങ്ങളതില് വതിളയുന ക്നല്്
സുംഭരതിച്ച് പ്രാതേശതിക ബ്ാന്ഡായതി
വതിപണതിയതില് എത്തികൊനുമുള് പഞ്ാ
യത്തിക്ന്റ ശ്മമാണ് 2018-19ല് നടപൊ
കെതിയ ക്കാടുമണ കറസുും ഏതകൊതഷാപ്പുും
എന നൂതന പദ്ധതതി.
ക്നല്് സുംഭരതിക്കുനതതിനുും ക്കാടുമണ
കറസ് എന തപരതില് വതിപ ണനും ക്േയ്യു
നതതിനുമായതി എല്ാ പാടതശഖരങ്ങക്ളയുും
ഉള്ക്പെടുത്തി ക്കാടുമണ ഫാര്തമഴ്്
ക്സാകസറ്തി രൂപ്രീകരതിച്ചു. ക്സാകസറ്തി
യുക്ട തനതൃത്വത്തിലാണ് ക്നല്് സുംഭരണും
പൂര്ത്തിയാകെതിയത്. സുംഭരണ വതിലയായതി
25 ലക്ഷും രൂപ ആവശ്യമായതതിനാല്
ത്ാകെ് പഞ്ായത്് വതിഹതിതമായതി 15
ലക്ഷും രൂപയുും ജതില്ാ പഞ്ായത്്
വതിഹതിതമായതി 10 ലക്ഷും രൂപയുും സുംസ്കര
ണത്തിനുും എതകൊ തഷാപെതിനുമായതി പഞ്ാ
യത്് വതിഹതിതമായതി 6 ലക്ഷും രൂപയുും
പദ്ധതതിയതില് വകയതിരുത്തി.
ഗുണതമന് ഉറപൊകെതി സുംഭരതിച്ച 100
ക്മട്തിക് ടണ ക്നല്തില് 40 ക്മട്തിക് ടണ
നാളതിതുവക്ര സുംസ്കരതിച്ച് വതിപണനും ക്േയ്തു
വരുന്നു. മാത്മല്, പ്രാതേശതിക കാര്ഷതിക
ഉല്നങ്ങള് വതില്ക്കുനതതിനായതി ക്കാടുമണ
പഞ്ായത്തിക്ന്റ മുഖ്യവ്യാപാര പ്രതേശത്്
ഒരു ഇതകൊതഷാപെ് തുടങ്ങതിയത് ഈ പദ്ധ
തതിയുക്ട വതിജയത്തിനു സഹായതിച്ചു.
അരതിയുക്ട ഉപ ഉല്നങ്ങളായ തവതിട്,
ഉമതികെരതി, തവതിട് ക്കാണ്ടുള് തകകെ്,

36 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ആഗസ്റത് 2019
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പഞ്ചായത്ിെ� �ഖ�വ�ചാപചാര
പ്രേ ശത്ത്
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ട�ിയതത്
പദ്തി െട
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ഷധ ത് ക ി ത് എ ി�
െന
ല�വർദ്ിത ഉ � ം
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ക്പാടതിയരതി, കറുത് ഉമതി, ഔഷധക്കൂട്്,
കഞ്തിക്കൂട്് എനതിങ്ങക്നയുള് മൂല്യവര്ദ്ധതിത
ഉല്നങ്ങളുും ഇവതിക്ട ലഭതിക്കുും.
കൃഷതിഭവക്ന്റയുും പാടതശഖരങ്ങളുക്ടയുും
സഹകരണതത്ാക്ട ക്നല്കൃഷതി തമഖലയ്ക്ക്
കരുതത്കാന് 53 ലക്ഷും രൂപയുക്ട പദ്ധ
തതിയാണ് 2019-20ല് നടപൊക്കുനത്. 250
തരതിശ് നതിലങ്ങള് ഉള് ഈ പഞ്ായത്തിക്ന
തരതിശ് രഹതിതമാകെതി മാറ്വാനുള് പ്രവര്ത്
നങ്ങള് ദ്രുതഗതതിയതില് നടന്നുവരുന്നു. മുണ്ടു
തകൊണും, തകായതികെല്പെടതി, തതവന്നൂര്,
തേനങ്ര, മുംഗലത്് എന്രീ പാടതശഖരങ്ങ
ളുക്ട തനതൃത്വത്തില് 258 ഏകെര് സ്ലത്്
ക്നല്കൃഷതി നടപെതിലാകെതി. സൗജന്യമായതി
ക്നല്വതിത്തുും സബ്സതിഡതി നതിരകെതില്
കജവവളവും കൂലതിക്ച്ചലവും നല്ാന്
സാധതിച്ചത് കൃഷതി ക്േലവ് കുറയ്ക്കാന് സഹാ
യകമായതി.

ഹരിതസൗഹൃദും

പഞ്ായത്് ഓഫ്രീസുും വതിട്ടുകതിട്തിയ
സ്ാപനങ്ങളുും പൂര്ണ്ണമായതി ഹരതിത
നതിയമാവലതി പാലതിച്ചാണ് പ്രവര്ത്തി
ക്കുനത്. പഞ്ായത്തിക്ല 18 വാര്ഡുകളതി
ലായതി 20 ക്സന്റു മുതല് 1 ഏകെര് സ്ലും
വക്ര കക്ണ്ത്തി പച്ചത്തുരുത്് പദ്ധതതിയുും
70 ക്സന്റ് സ്ലത്് ഔഷധസസ്യകൃഷതി
യുും നടത്തുന്നു. പട്തികജാതതി വതികസന
വകുപെതിക്ന്റ അധ്രീനതയതിലള് ഐറ്തിസതി
ഹരതിതവതിേ്യാലയമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
ഇവതിക്ട വതിേ്യാര്തതികള് ഉപതയാഗതിക്കുന

തപന വക്ര ഹരതിതസൗഹൃേമാണ്. 14-ാും
വാര്ഡ് ഹരതിതവാര്ഡായതി പ്രഖ്യാപതിച്ച്
പച്ചകെറതി കൃഷതിയുും വാഴകൃഷതിയുും നടത്തു
ന്നു. വാഴകൃഷതിയ്ക്ക് ഇടയതിലായതി ബന്ദതിപ്പൂവ്
കൃഷതി ക്േയ്യുന്നുണ്്. വലതിയ തതാതതില് ബന്ദതി
പ്പൂവ് വതില്കാന് സാധതിക്കുനതു കൂടാക്ത
ബന്ദതിപ്പൂവ് കൃഷതി ക്േയ്യുനതുമൂലും വാഴകൃ
ഷതികെ് ക്രീടങ്ങളുക്ട ശല്യും ഉണ്ാകുനതിക്ല്
ന്നുും പ്രസതിഡന്റ് കുഞ്നാമ് കുഞ്്
സാക്ഷ്യക്പെടുത്തുന്നു.
പഞ്ായത്തിക്ല ജലേൗര്ലഭ്യും പരതി
ഹരതികൊന് 36 കുളങ്ങള് കുഴതിക്കുകയുും
തതാടുകള് വൃത്തിയാകെതി ആഴും കൂട്തി
നതിക്രാഴുകെ് സുഗമമാക്കുകയുും ക്േയ്തു.
ഇതതാക്ടാപെും മഴക്കുഴതികള് കുഴതിക്കുകയുും
കതിണര് റ്രീോര്ജതിുംഗ് നടത്തുകയുും ക്േയ്തു.
മണ്ണ് മൂടതി കതിടന ഏകതേശും 4 ഏകെതറാളും
വരുന മുതല്ാട്് ഡാും പുനരുദ്ധരതിച്ച് മതനാ
ഹരമായ ശുദ്ധജലസുംഭരണതിയാകെതി മാറ്തി.

ഹരിതകര്മ്മമസന

മാലതിന്യ സുംസ്രണത്തിക്ന്റ ഭാഗമായതി

36 ഹരതിത കര്മ്തസനകള് പ്ാസ്റതിക്

മ ാ ല തി ന ്യങ്ങ ള് ത ശ ഖ ര തി ച്ച് എ ും സ തി
എ�കളതില് സുംഭരതിച്ച് ക്ല്രീന് തകരള ക്
നതികെ് കകമാറുന്നുണ്്. ഇവ ��തിുംഗ്
യൂണതിറ്തില് ക്പാടതിച്ച് തറാഡ് ടാറതിുംഗതിന്
ഉപതയാഗതിക്കുന്നു. വ്രീടുകളതിലും വ്യാപാര

സ്ാപനങ്ങളതിലും ബതയാഗ്യാസ് പ്ാന്റുക
ളുും കത്ാസ്റ് പതിറ്കളുും സ്ാപതിച്ച് കജവ
മാലതിന്യും ഉറവതിടങ്ങളതില് തക്ന സുംസ്കരതി
ക്കുന്നു. അങ്ങക്ന ഉത്പാേതിപെതികെക്പെടുന
വളും കൃഷതികെ് ഉപതയാഗതിക്കുന്നു.
പഞ്ായത്് ഓഫ്രീസതിന് ഐ.എസ്.ഒ
സര്ട്തിഫതിതകെഷന് ലഭതിച്ചു. പഞ്ായത്തിക്ല
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കെല്ാും ക്നടുനായകത്വും
വഹതിക്കുനത് പ്രസതിഡന്റ് കുഞ്നാമ്

ടവളിയി� വിസർജനമു� �ദ്ധതിയിൽ
ശുചിമുറി കിട്ാത്തവർകായി
പ്രനത്യക യ�ടും:
തകന്ദ്രസർകൊരതിക്ന്റ സ്വച്് ഭാരത്
മതിഷക്ന്റ ഭാഗമായുളള ക്വളതിയതിട വതിസർ
ജനമുക് പദ്ധതതിയതിൽ ശുേതിമുറതി നതിർ
മ്തിക്കുനതതിന് മാനേണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരും
തയാഗ്യത ഉണ്ായതിരുനതിട്ടുും ഒഴതിവായതി
തപായവർകെ് ശുേതിമുറതി നൽകുനതതിന്
പ്രതത്യക യജ്ും നടത്തുന്നു. ബതി.
പതി.എൽ കുടുുംബങ്ങൾകെ് മാത്മാകുും
യജ്ത്തിക്ന്റ ഭാഗമായതി ആനുകൂല്യും
ലഭ്യമാകുക. തയാഗ്യതയുളളവർ അതപ
ക്ഷകൾ ആഗസ്റ് 24 വക്ര ത്ാകെ്
ഡവലപ്ക്മന്റ് ഓഫ്രീസുകളതിൽ നല്ണും.
ജതില്ാ കളക്ടറുക്ട തമൽതനാട്ത്തിൽ

ത്ാകെ് ഡവലപ്ക്മന്റ് ഓഫ്രീസർമാർ
ശുേതിമുറതി ആവശ്യമുളളവരുക്ട പട്തിക
ആഗസ്റ് 31 നകും തയ്യാറാകെണും. സ്വച്്
ഭാരത് മതിഷൻ (ഗ്ാമ്രീൺ) മാനേണ്ഡ
ങ്ങൾ പാലതിച്ചുതവണും പട്തിക തയ്യാറാ
തകെണ്ത്. ജതില്കളതിൽ നതിന് ലഭ്യമാ
ക്കുന പട്തിക സുംസ്ാനതലത്തിൽ
തക്രാഡ്രീകരതിച്ച് തകന്ദ്രത്തിന് നൽ
ക ണ ും . പു തു ത ാ യ തി ആ നു കൂ ല ്യും
നൽകുന ഗുണതഭാക്ാകെളുക്ട ശൗോ
ലയങ്ങൾ ക്സപ്റ്ുംബർ 30 നകും നതിർ
ബന്മായുും പൂർത്തിയാകെതി ജതിതയാടാഗ്
ക്േയ്യണും.
1

കുഞ്ാണ്. ജനജ്രീവതിതത്തിക്ന്റ എല്ാ
തലങ്ങളതിലും സ്വയുംപര്യാപ്ത തനടതിക്യടു
ക്കുനതതിന് ഭരണ സമതിതതിയുും വതിട്ടുകതിട്തിയ
സ്ാപനങ്ങളതിതലതുള്ക്പെക്ടയുള് ജ്രീവന
കൊരുും ഗ്ാമവാസതികളുും പ്രതതിജ്ാബദ്ധമാ
ക്ണന് പ്രസതിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
1
(തലഖതിക പത്നുംതതിട് പഞ്ായത്്
ക്ഡപ്യൂട്തി ഡയറക്ടറാണ്.)

ടക�ന്നകാ
�ദ്ധതികള്
അന�ക്ഷ ക്ഷണിക്കു�

സുംസ്ാന സര്കൊര് സുംരുംഭമായ
തകരള സുംസ്ാന പൗള്ട്തി വതികസന
തകാര്പെതറഷക്ന്റ വതിവതിധ പദ്ധതതിക
ളായ ക്കപ്തകാ ആശ്യ, ക്കപ്തകാ
വനതിതാമതിത്ും, നഗരപ്രതിയ പദ്ധതതികള്
ന ട പെ തി ല ാ കെ ാ ന് ത ാ ല് പെ ര ്യമു ള്
സുംസ്ാനക്ത് വതിവതിധ പഞ്ായത്്/
മുനതിസതിപാലതിറ്തി അധതികൃതരതില്നതിന്നുും
അതപക്ഷകള് ക്ഷണതിക്കുന്നു.
അതപക്ഷകള്അയതകെണ്വതിലാസും:
തകരള സുംസ്ാന പൗള്ട്തി വതികസന
തകാര്പെതറഷന്, തപട്, തതിരുവനന്ത
പുരും.
കൂടുതല് വതിവരങ്ങള്കെ്
തഫാണ ന്ര് : 9495000914
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ആഗസ്റത് 2019
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മാതൃകയായി
 എും. രാമന്കുട്ടി
രാത്രികാലങ്ങളില് പഞ്ായത്തിന് പുറത്ത് നിനേ് മപാലും മാലിനമ്ങ്ങള് ഴകാണ്ടുവനേ് മറാഡരികില്
തള്ളുമായിരുന്നു. ഇതിഴനതിഴര സുംഘെിതമായി പ്രതിമഷധിച്ച ജനങ്ങള്, പഞ്ായത്ത്
നെപ്ിലാക്കുനേ ഈ സമഗ്ര പദ്ധതിക്ക് പിനേില് ഒ്ഴക്കട്ടായി ഉറച്ചു നില്ക്കുകയാണ്.

പു

തുപെരതിയാരും ഗ്ാമപഞ്ായത്തിക്ല
"ക്ല്രീന് പുതുപെരതിയാരും ഗ്്രീന് പുതുപെരതി
യാരും" പദ്ധതതി ശ്തദ്ധയമാവകയാണ്.
പഞ്ായത്് നടപെതിലാകെതി വരുന വതിവതി
ധങ്ങളായ ശുേതിത്വ, മാലതിന്യ സുംസ്രണ
പദ്ധതതികൾ സുംതയാജതിപെതിച്ച് രൂപും
ക്കാടുത് ഈ പദ്ധതതി അതതിക്ന്റ ജനപ
ങ്ാളതിത്ും ക്കാണ്ടുും സമഗ്സമ്രീപനും
ക്കാണ്ടുും തവറതിട്ടു നതിൽക്കുന്നു. ഹരതിത തകരള
േൗത്യത്തിക്ന്റ ഭാഗമായതി നടത്തി വരുന
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പ്ാസ്റതിക് നതിയന്തണും അടകെമുള് പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള്ക്കൊപെും "പച്ചത്തുരുത്്"
തപാലള് പുതതിയ പദ്ധതതികള്കൂടതി ഉള്ക്പെ
ടുത്തി ഇകെഴതിഞ് പരതിസ്തിതതി േതിനത്തി
ലാണ് ഈ സമഗ് ജനക്രീയ പദ്ധതതികെ്
രൂപും നൽകതിയത്.
ആതരാഗ്യ - വതിേ്യാഭ്യാസ സ്റാന്റതിുംഗ്
കമ്തിറ്തിയുക്ട ആഭതിമുഖ്യത്തില് ജൂണ 5 ന്
നടത്തിയ പരതിസ്തിതതി സൗഹൃേ ക്പാതു
തയാഗത്തിൽ നതിനാണ് ഈ പദ്ധതതിയുക്ട

തുടകെക്മന് സ്റാന്റതിുംഗ് കമ്തിറ്തി ക്േയര്മാന്
എും.ആര്. പ്രസാേ് പറയുന്നു. രാത്തികാല
ങ്ങളതില് പഞ്ായത്തിന് പുറത്് നതിന്
തപാലും മാലതിന്യങ്ങൾ ക്കാണ്ടുവന്
ത റ ാ ഡ ര തി ക തി ൽ ത ള്ളു മ ാ യ തി രു ന്നു .
ഇതതിക്നതതിക്ര സുംഘടതിതമായതി പ്രതതിതഷ
ധതിച്ച ജനങ്ങൾ, പഞ്ായത്് നടപെതിലാക്കു
ന ഈ സമഗ് പദ്ധതതികെ് പതിനതിൽ ഒറ്
ക്കെട്ായതി ഉറച്ചു നതിൽക്കുകയാണ്. മഹാ
ത്മാഗാന്തി ക്താഴതിലറപ്പു പദ്ധതതിയതിൽ
ഉൾക്പെടുത്തി നടപെതിലാക്കുന "പുതുവനും
പൂങ്ാവനും" പദ്ധതതിയതിലൂക്ട പഞ്ായ
ത്തിക്ല മുഴുവന് തരതിശ് ഭൂമതിയുും പച്ചത്തുരു
ത്തുകളുും പൂങ്ാവനങ്ങളുമാകെതി മാറ്ും.
പ ര തി സ് തി ത തി ര ും ഗ ക് ത് വ ന തി ത ാ
മുതനറ്ത്തിലൂക്ട പുതുപെരതിയാരും പഞ്ായ
ത്തിക്ന പരതിസ്തിതതി സൗഹൃേ പഞ്ായ
ത്ാകെതി മാറ്നതതിനുള് ശ്മമാണ് കുടുും
ബശ്്രീയുക്ട "വ്രീടതിക്നാരു മരും - നാടതിക്നാരു
വരും" പദ്ധതതിയതിലൂക്ട നടത്തി വരുനത്.
അതതാക്ടാപെും ആകർഷകമായ ഓഫ്രീസ്
പരതിസരും, ഖരമാലതിന്യ സുംസ്രണ പ്ാന്റ്,
കമ്്യൂണതിറ്തി ഹാള്, സാുംസ്കാരതിക നതിലയും
തുടങ്ങതിയവയുും പഞ്ായത്് ലക്ഷ്യമതിടുന്നു.
2010 - ൽ ആരുംഭതിച്ച ഖരമാലതിന്യ
പ്ാന്റ് മലമ്പുഴ ത്ാകെ് പഞ്ായത്തിക്ന്റ
സഹായതത്ാടുകൂടതി നവ്രീകരതിച്ച് പ്രവ
ര്ത്നും തുടങ്ങതി. 2016ല് തുടങ്ങതിയ
നവ്രീകരണ പ്രവൃത്തി ഘട്ും ഘട്മായതിട്ാണ്
പൂര്ത്തിയാകെതിയത്. ജൂൺ 26 ന്
പാലകൊട് ജതില്ാ പഞ്ായത്് പ്രസതിഡന്റ്
അഡ്വ. ശാന്തകുമാരതി നവ്രീകൃത പ്ാന്റതിക്ന്റ
ഉേ്ഘാടനും നതിര്വ്വഹതിച്ചു.
ഹരതിതകര്മ്തസനാ പ്രവര്ത്കര് വ്രീടു
കള്തതാറുും കയറതിയതിറങ്ങതി തശഖരതിക്കുന
അകജവ - കജവ മാലതിന്യങ്ങള് പ്ാന്റതിക്ല
ത്തിച്ച് തരും തതിരതിച്ച്, കജവ മാലതിന്യങ്ങള്
വളമാകെതി മാറ്ന്നു. ഈ കജവ വളും ബ്ാന്ഡ്
ഉല്നമായതി വതിറ്ഴതിക്കുും.
പുതുപെരതിയാരും പ്ാന്റതിക്ന ഒരു മാതൃകാ
തകന്ദ്രമാകെതി മാറ്ക്മന് കവസ് പ്രസതിഡ
ന്റ് ക്ക. തശാഭന പറഞ്ഞു.
പ്ാസ്റതികെ് മാലതിന്യങ്ങള് ക്പല്റ്് രൂപ
ത്തിലാകെതി തറാഡ് നതിര്മ്ാണത്തിന്
ഉപതയാഗതിക്കുും. അതതിനുള് പ്രവര്ത്നും
പുതരാഗമതിച്ചു വരുനതായതി പ്രസതിഡന്റ്
ക്ക.എ. പ്രസനകുമാരതി അറതിയതിച്ചു.
ഐ.ആര്.ടതി.സതി രൂപകല്ന ക്േയ്
ബതയാ ബതിന്നുും ജനങ്ങള്കെ് നല്തി വരുന്നു.
മാലതിന്യും തവര്തതിരതിച്ച് സ്വയും കത്ാസ്റ്

അഴിയൂരിൽ �ിങ്ന് നബാക്ന്

സ്ത്രീ

കൾക്കുും കുട്തികൾക്കുും നതിർഭയ
തത്ാക്ട പരാതതികൾ തരഖക്പെടുത്തു
വാനുും സ്വകാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തി പരതിഹ
രതിക്കുനതതിനുും തവണ്തി തകാഴതിതകൊട്
ജതില്യതിക്ല അഴതിയൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്്
പതിങ്്തബാക്് സ്ാപതിച്ചു. പഞ്ായത്്
ആഫ്രീസതില് സ്ാപതിച്ച തബാക്തിൽ
പ്രവൃത്തി േതിവസങ്ങളതിൽ പരാതതികള്
നതിതക്ഷപതികൊവനതാണ്. എല്ാ മാസവും
പഞ്ായത്് പ്രസതിഡന്റ്, കവസ് പ്രസതി
ഡന്റ്, തക്ഷമകാര്യ സ്റാന്റതിുംഗ് കമ്തിറ്തി
ക്േയർതപഴ്ൺ, പഞ്ായത്് ക്സക്രട്റതി,
ഐ.സതി.ഡതി.എസ്.സൂപെർകവസർ

എനതിവർ അടങ്ങുന കമ്തിറ്തി പരാതതികൾ
പരതിതശാധതിച്ച് തുടർനടപടതി സ്വ്രീകരതിക്കുും.
വനതിതാ കമ്്രീഷൻ അുംഗും അഡ്വ. എും.
എസ് താര, പതിങ്്തബാക്് തക്ഷമകാര്യ
സ്റാന്റതിുംഗ് കമ്തിറ്തി ക്േയർതപഴ്ൺ സുധ
മാളതിതയകെലതിന് നൽകതി ഉൽഘാടനും ക്േയ്തു.
തകരള വനതിത കമ്്രീഷക്ന്റ ആഭതിമുഖ്യത്തിൽ
അഴതിയൂർ,ഒഞ്തിയും,തോതറാട്പഞ്ായത്തിക്ല
ജനപ്രതതിനതിധതികൾ, അുംഗൻവാടതി പ്രവർ
ത്കർ, വാർഡുതല ജാഗ്താ സമതിതതി
അുംഗങ്ങൾഎനതിവർകൊയതിജാഗ്താസമതിതതി
എങ്ങക്ന കാര്യക്ഷമമാകൊും എന വതിഷയ
ത്തിൽ ക്ലാക്സടുത്തു.

ക്േയ്യുന ര്രീതതി കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കുന
തതിന് ആവശ്യമായ തബാധവൽകെരണ
പ്രവർത്നവും നടക്കുന്നുണ്്. 1,950
രൂപയാണ് ബതിനതിക്ന്റ വതില. "ക്ല്രീൻ പുതു
പെരതിയാരും ഗ്്രീൻ പുതുപെരതിയാരും" പൂർണ്ണ

സജ്ജമാകുനതതാക്ട സമഗ് മാലതിന്യ
പരതിപാലനത്തിക്ന്റ മതികച്ച മാതൃകയായതി
മാറുും.
1
തലഖകന് പാലകൊട് പഞ്ായത്്
ക്ഡപ്യൂട്തി ഡയറക്ടറാണ്

ഖരമാലതിന്യ സുംസ്കരണ പ്ാന്റ്
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പ്ാസ്റികിനന് വി�

�ച്ചകറികൃഷികന്
മൺചട്ിയമായി കൂട്ിലങ്ങാ�ി
 രുംജിത പി.
പ്ാസ്റിക് നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിഴറെ ഭാഗമായി മഗ്രാബാഗുകള്
ഒഴിവാക്കി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികും മണ്ചട്ടികളില്
പച്ചക്കറികൃഷി ഴചയ്് മാതൃകയാവകയാണ്
കൂട്ടിലങ്ങാെി പഞ്ായത്ത്.

മാ

ലതിന്യനതിര്മാര്ജ്ജനവും പച്ചകെറതിക്കൃ
ഷതിയുുംകകതകാര്ത്് ക്കാണ്ടുള് ഒരു
പുതതിയ പദ്ധതതികെ് തുടകെും കുറതിച്ചതിരതിക്കു
കയാണ്. മലപ്പുറും ജതില്യതിക്ല കൂട്തിലങ്ങാടതി
ഗ്ാമപഞ്ായത്്. പ്ാസ്റതിക് നതിര്മ്ാര്ജ്ജ
നത്തിക്ന്റ ഭാഗമായതി തഗ്ാബാഗുകള്
ഒഴതിവാകെതി ഇരുപതതിനായതിരത്തിലധതികും
മണേട്തികളതില് പച്ചകെറതികൃഷതി ക്േയ്് മാതൃ
കയാവകയാണ് പഞ്ായത്്.
കജവമാലതിന്യങ്ങള് കൃഷതികെ് ഉപയു
ക്മാക്കുനതതിനായതി കൂട്തിലങ്ങാടതി കൃഷതിഭ
വക്ന്റ തനതൃത്വത്തിലാണ് മണേട്തിയതിലള്
പച്ചകെറതികൃഷതി എന പദ്ധതതി ആസൂത്ണും
ക്േയ്ത്. രണ്ായതിരത്തിലധതികും വ്രീടുകളതില്
കുടുുംബശ്്രീ അയല്ക്കൂട്ങ്ങള് വഴതി കുടുുംബ
ശ്്രീയതില് അുംഗങ്ങളായ വ്രീട്മ്മാര് ഉള്
വ്രീടുകളതിലാണ് പത്് മണ േട്തികള് വ്രീതും
വതിതരണും ക്േയ്യുനത്. ഇതതിതനാക്ടാപെും
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പത്് കതിതലാ വ്രീതും സമ്പുഷ്്രീ
കരതിച്ച കജവ വളവും നല്കുന്നു.
ോണകക്പൊടതി, ആ ട് തി ന്
ക ാ ഷ് ും , ത ക ാ ഴ തി വ ള ും ,
എ ല്് ക്പ ാ ട തി , മ ്രീ ന് വ ള ും ,
തവപെതിന് പതിണ്ണാ കെ്, കട്
തകൊഡര്മ എനതിവ അട
ങ്ങതിയതാണ് കജവവള
മതിശ്തിതും. േട്തികളതില് നടു
നതതിന് ആവശ്യമായ പച്ച
കെറതി കത കള് കൂടതി
വതിതരണും ക്േയ്യുന്നുണ്്.
കാര്ഷതികതമഖലയ്ക്ക് ഊനല്നല്കുന
കൂട്തിലങ്ങാടതി പദ്ധതതി വതിനതിതയാഗത്തിലും
മുനതിട്ടു നതില്ക്കുന പഞ്ായത്ാണ്. മാലതിന്യ
ന തി ര് മ് ാ ര് ജ്ജ ന ത് തി ക് ന്റ ഭ ാ ഗ മ ാ യ തി
അതതിജ്രീവനും പദ്ധതതിവഴതി വ്രീടുകളതില്നതി
ന്നുള് അകജവമാലതിന്യങ്ങള് കുടുുംബശ്്രീ

യുക്ട ഹരതിതകര്മ്തസന വഴതി തശഖരതിച്ച്
നതിര്മ്ാര്ജ്ജനും ക്േയ്യുന പദ്ധതതിയുും
വതിജയകരമായതി നടന്നുവരുന്നു.
1
തലഖതിക കൂട്തിലങ്ങാടതി
ഗ്ാമപഞ്ായത്തില് കൃഷതിഓഫ്രീസറാണ്

അരെ�റോഴി� വീ�ന�കൾ -1

��ിയിറങ്ങിനപ്പായ
�ത്തായടും

 മുരളീധരന് തഴക്കര

നചാേളക്ത് േവ ി

ക

രുതലതിക്ന്റയുും നാക്ളക്യക്കുറതിച്ചുള്
വ്രീണ്ടുവതിോരത്തിക്ന്റയുും സാക്ഷ്യ
മാണ് 'പത്ായും'. ക്കാച്ചുപത്ായും, വലതി
യപത്ായും, വതിത്തുപത്ായും എനതി
ങ്ങക്ന വലതിപെമനുസരതിച്ച് പത്ായും പലത
രത്തിലണ്ായതിരുന്നു. കൃഷതിയുമായതി ബന്
ക്പെട്് ഏക്റ ആവശ്യമുള് ഒരു വ്രീട്ടുസാധ
നമായതിരുന്നു പത്ായും. ക്നല്കൃഷതിയുക്ട
സമൃദ്ധതി നതിലനതിന നാളുകളതില് പത്ായും
പ്രൗഢതിയുക്ടയുും സ്നതയുക്ടയുും
സാക്ഷ്യും കൂടതിയായതിരുന്നു."എക്ന്റ പത്ാ

ക തലിെന ർ ിപ്ി� കു�ം ത്ിെ� ധചാന�േശഖരം
ി�
ഷറിയചായി
പത്ചായം
യത്തില് നൂറുപറ വതിത്് കതിടപ്പുക്ണ്ന്നുും
ആതണ്ാടാണ്് ഉണ്വാന് ക്നല്ലുക്ണ്ന്നുും"
അഭതിമാനതത്ാക്ടയുും ക്തല്ഹങ്ാരതത്ാ
ക്ടയുും പറഞ്തിരുന, കൃഷതിക്യ ജ്രീവനു
തുല്യും ത�ഹതിച്ചതിരുന കാരണവന്ാരുണ്ാ
യതിരുന്നു. പ്ാവതിക്ന്റയുും ആഞ്തിലതിയുക്ടയുും
(അയണതി) തടതിയാണ് പത്ായും ഉണ്ാ
ക്കുനതതിനായതി പ്രധാനമായുും ഉപതയാഗതി
ച്ചതിരുനത്.
പത്ായും ധാന്യങ്ങള് സൂക്ഷതിച്ചു വയ്ക്കു
വാനുള് ഒരു സുംഭരണതി മാത്മായതിരുനതില്,

ഒരു വതിവതിതധാതദേശ വ്രീട്ടുപകരണമായതിരുന്നു.
പായ് വതിരതിച്ച് അതതിതന്ല് കതിടകൊമായതിരു
ന്നു. വ്രീട്ടുസാധനങ്ങക്ളല്ാും യതഥഷ്ും
സൂക്ഷതിച്ചു ക്വയ്ക്കാനുള് ഇടമായതിരുന്നു.
പണവും വതിലപതിടതിപ്പുള് ആഭരണങ്ങളുും
ഭദ്മായതി സൂക്ഷതിച്ചുക്വയ്ക്കുവാനുള് പഴയകാ
ലക്ത് തസഫായതിരുന്നു- ഇങ്ങക്ന
എക്ന്തല്ാും പ്രതയാജനങ്ങള്! ന്രീളും
കൂടതിയതുും വ്രീതതി കുറഞ്തുമായ മൂന്നുും നാലും
അറകളുള്താണ് വലതിയ പത്ായും. നല്
ക്പാകെമുള് ഒറ് അറതയാടുകൂടതിയ പത്ായ
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ആഗസ്റത് 2019

41

എക്കാലവും സൂക്ിക്കാനള്
ടകപു�കും

ക്കട്തിടനതിര്മ്ാണും സുംബന്തിച്ച
സമഗ്വതിവരങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന
ഈടുറ്തുും കഴമ്പുള്തുമായ തലഖനങ്ങള്
ഉള്ക്പെടുത്തി 2019 ജൂകല മാസും പ്രസതി
ദ്ധ്രീകരതിച്ച പഞ്ായത്് രാജ് മാസതിക
മതികച്ചതായതി. സ്ലുംവാങ്ങതി ക്കട്തിട
നതിര്മ്ാണും നടത്തുനതതിന് നതിലനതിനതി
ക്ത് ക്കാച്ചു പത്ായും എനാണ് പറയുന
ക്തങ്തിലും കൂടുതല് ധാന്യങ്ങള് തശഖരതിച്ചു
ക്വയ്ക്കുവാന് ഇത് അനുതയാജ്യമായതിരുന്നു.
പഴയ കുടുുംബങ്ങളതില് കൃഷതിസ്ലത്തിക്ന്റ
വതി�തതിയുും സാ്ത്തിക സ്തിതതിയുമനു
സരതിച്ച് പത്ായത്തിക്ന്റ എണ്ണും കൂടുന്നു.

പത്തായപ്പുര

പത്ായങ്ങള് മാത്ും സൂക്ഷതിച്ചതിരുന
മു റ തി ക ക് ള പ ത് ാ യ പ്പു ര ക ക് ള ന ാ ണ്
പറഞ്തിരുനത്. പത്ായത്തിന് മുകളതില്
കതിടന്നുറങ്ങുകയുും പത്ായത്തിനുള്തിലതി
റങ്ങതി ക്നല്് വാരതിക്യടുക്കുകയുും ക്േയ്
അനുഭവമുള്വര് ഏക്റയുണ്ാകുും. ക്കാച്ചു
കുട്തികക്ളയാണ് പത്ായും വൃത്തിയാക്കു
നതതിനുും പത്ായത്തിനുള്തിലതിറങ്ങതി
ക്നല്ലുും വതിത്തുും വാരതിക്യടുക്കുനതതിനുും
നതിതയാഗതിച്ചതിരുനത്.
"ഇരുമുറതി പത്ായത്തില്
ഒരു മുറതി വതിത്തിന് "
"അച്ചന് പത്ായത്തിലമതില്
കതിണറ്തിലമതില്"
"പത്ായും ക്പറുും േകെതികുത്തുും
അമ്ക്വയ്ക്കുും, നമ്മുളുണ്ും"
"വതിത്ാഴും ക്േനാതല
പത്ായും നതിറയൂ"
"അത്ാഴും കുറച്ച്
പത്ായും നതിറയ്ക്കരുത്"
ഇങ്ങക്ന പത്ായവമായതി ഇഴതേ
ര്ന എത്ക്യത് പഴക്മാഴതികളാണ്
മലയാളതികെ് േതിരപരതിേതിതും. അറയുും
നതിരയുും പത്ായപ്പുരയുും പൂമുഖവും
ോവടതിയുക്മാക്കെയുണ്ായതിരുന
തകരള്രീയ �ഹനതിര്മ്ാണ ര്രീതതി പാതട
മാറുകയുും ക്നല്കൃഷതി നാതശാന്മുഖമാ
കുകയുും ക്നല്ാടങ്ങള് അന്യമാവകയുും
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രുന പല സുംശയങ്ങളുും ആശങ്കളുും
�ര്രീകരതികൊന് കഴതിഞ്ഞു. നതിയമങ്ങളുക്ട
അറതിവതില്ായ്മയാണ് പലതപൊഴുും സാധാര
ണകൊരക്ന കുഴപെത്തിലാക്കുനത്. സാധാ
രണ തമസ്തതിരതിമാര് മുതല് ഉയര്ന ആര്കെതി
ക്ട�കള് വക്ര ഈ അജ്ത മുതക്ലടുക്കു
ന്നുണ്്. സ്ലും വാങ്ങുത്ാള് തക്ന ഒരു
ക്കട്തിടും നതിര്മ്തിക്കുനതതിന് വതിതടണ് �ര
പരതിധതിയുും നതിര്മ്ാണ വ്യവസ്കളുും മന
സ്തിലാകെതിയതിരതിതകെണ്ത് അത്യാവശ്യ
മാണ്. എകൊലവും സൂക്ഷതികൊനുള് കകപു
സ്തകമായതി മാറതി ജൂകല ലകെും എനറതിയതി
ക്കുവാന് ആഗ്ഹതിക്കുന്നു.
സജിത, കഴ�ട്ടും
ക്േയ്തപൊള് പത്ായങ്ങള് പടതിയതിറങ്ങതി
എനതാണ് സത്യും. യാക്താരു ഉപതയാ
ഗവമതില്ാക്ത പാറ്യുും പല്തിയുും േതിലന്തതിയുും
സഹവസതിക്കുന സ്ലും ക്മനക്കെടുത്തുന
തനാക്കു കുത്തിയായതി മാറതിയ പത്ായും
അഴതിക്ച്ചടുത്് അതതിക്ന്റ തടതി മറ്ാവശ്യങ്ങ
ള്കൊയതി ഉപയുക്മാകെതി.
പത്ായങ്ങള് പടതിയതിറങ്ങതിയാലും
"പത്ായും ക്പറുും, േകെതികുത്തുും, അമ്ക്വ
യ്ക്കുും, നമ്ളുണ്ണും" എന പഴക്മാഴതി എകൊല
വും നതിലനതില്ക്കുക തക്ന ക്േയ്യുും. ക്മയ്യന
ങ്ങാക്ത അതായത് ആയാസും ആവശ്യ
മായ ശാര്രീരതികാദ്ധ്വാനതത്ാട് മുഖും തതിരതി
ഞ്ഞുനതില്ക്കുന ആധുനതിക മലയാളതിക്കൊരു
അടതിക്കുറതിപൊണ്രീ പഴക്മാഴതി. ക്താഴതിലതില്ാ
യ്മ തവതനും നല്കാന് തകാടതികെണകെതിന്
രൂ പ ക് േ ല വ ാ ക്കു ന ത ക ര ള ത് തി ല്
ഏകതേശും ഇരുപത്തിയഞ്് ലക്ഷത്തി
തലക്റ അയല്നാടുകളതില് നതിന്നുള് ക്താഴതി
ലാളതികള് പണതിക്യടുത്് ജ്രീവതിക്കുന്നു

അഭിമാനമാകുനേ
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകള്

തകരളത്തിക്ല ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകള്
ഓതരാ മലയാളതിക്കുും അഭതിമാനമാകുക
യാണ്. 941 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളതില് 550
എണ്ണത്തിന് ഐ എസ് ഒ സര്ട്തിഫതിതകെ
ഷന് ലഭതിച്ചു എന് ജൂകല ലകെും മാസതി
കയതില്നതിന്നുും അറതിയാന് കഴതിഞ്തതില്
ആത്മാര്തമായതി സതന്താഷതിക്കുന്നു.
മബബി അഗസ്റിന്, അരൂര്
പഞ്ായത്് രാജ് മാസതികയതിതല
ക്കു ള് ത ല ഖ ന ങ്ങ ളു ും ക ത്തു ക ളു ും
prmdp2018@gmail.com എന ഇ ക്മയതിൽ
വതിലാസത്തിൽ അയതയ്ക്കണ്താണ്.
എനത് ഈ പഴക്മാഴതിക്യ ഏക്റ പ്രസക്
മാക്കുന്നു. നതിരന്തരും പറഞ്ഞുപറഞ്് പതും
വന ഈ ക്ോല്തിന് കാതലാേതിതമായ
പാഠതഭേും വരുതത്ണ്തുണ്്. പത്ായും
ക്പറുനതില് േകെതി കുത്തുനതില് അമ് ക്വയ്ക്കു
നതുും വതിളമ്പുനതുും നമ്ളുണ്നതുും
അയല്നാട്തിക്ല കൃഷതികൊര് വതിളയതിക്ച്ചടു
ത്് ഗുഡ്സ് വാഗണുകളതിക്ലത്തുന അരതി
യാകുത്ാള് നമുക്കെന്തതിന് പത്ായും?
നാതളകെ് തവണ്തിയുള് കരുതലതിക്ന
ഓര്മ്തിപെതിക്കുന കുടുുംബത്തിക്ന്റ ധാന്യ
തശഖരും സൂക്ഷതിക്കുന ട്ഷറതിയായതിരുന്നു
പത്ായും. പക്ക്ഷ, ഇത്കണ്് പ്രാധാന്യ
മുണ്ായതിരുന, ഒരു കാലത്് തകരള്രീയ
ജ്രീവതിതത്തില് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുക്ടയുും
ജ്രീവതിത ഭദ്തയുക്ടയുും സമൃദ്ധതിയുക്ടയുും
അടയാളമായതിരുന പത്ായും തനരതിട്ടു
കാണുവാന് ഒന് ്പെര്ശതിക്കുവാന് നമ്മുക്ട
കുഞ്ഞുങ്ങളതില് ഏക്റതപെര്ക്കുും അവസരും
കതിട്ാക്ത തപായതി എനതാ ണ് ദുഃഖും.
ഏക്തങ്തിലും തറവാടു
കളതില് പത്ായും അവ
തശഷതിക്കുന്നുക്വങ്തില്
അത് നഷ്ക്പെടുത്
രുത് എന വതിന്രീതമായ
അ ഭ ്യര് ത ന യ ാ ണു
ള്ത്. കാരണും ഇങ്ങ
ക്നക്യാരു വതിവതിതധാ
തദേശ വ്രീട്ടുപകരണും
നമ്മുക്ട കുഞ്ഞുങ്ങള്
മുഖോവതില് കാണക്ട്,
അതതിക്ന്റ നതിര്മ്തിതതി
യതിക്ല സവതിതശഷത
അവര് മനസ്തിലാകെക്ട്!
1

സ ന്ി

്

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