പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്
പ്രസിദ്ധീകരണം

പുസ്തകം 59 ലക്കം 6

സെപ്റ്റംബര് 2019

തീരേദശെത്ത
െകട്ടിടനിർമ്മാണം
�ദ്ധിേക്കണ്ട
കാരയ്ങ്ങൾ
േകരളം സംരംഭക
സൗഹൃദമാകാൻ
ഈസ് ഓഫ്
ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സ്
�ാേദശിക
ഭരണ വഴികളിലൂെട

മാ��
കാലാവ�

െവ�വിളി ഏെറ്റടു� പഞ്ചായ�കൾ

സ ചാ ത്
ത് സ പചാ യ
ചാ സ
സ

പ ര് ചാ
് ര്
പര െര
ര്ത്

റം

സ
ത്

സെപത്്റംബര് 2019

െ

പ

ചാ ത് ചാ

പസ

െ രചാ ജ ത്

ചാ

സ

ചാ ചാ
സ്

ചാ ജചായത്

ര

പഞ്ചായ

സത്
ര് ചാ റം

സ

െത്

ജയ

ചാര

ചായര് ജ ര

ചാ
െറം ര ത് ത്
ചാ ജ ചാ
ചായ
ര്
ചാരസ
രറം
ര്

യ
രറം

ചാ

5
10

രജ

ര റം െറംരറം െ
ചാ ചാ
െത്
ത് യ ത് ബ െ
ത്
ചാ
ര
സ
റം

ചാ

ര്

1

ചാ

2

ചാ

യ

ചാ
സ

ചാ ചാെ പര പചാ
ചാര യര്

ത്

യ

ചാ െചാ

ത്

ര

ത്
2

െറം ര റം
ചാ
രയ

രചാ

ത്

റം

സ

സ

28
0

രചാ

ചാ

െ

റം

പ
പഞ്ചായത്ത് പചാ

സ

ര ചാ

പ

െ

38

ചാെത്

ത്

35

രചാ

2

1
പറം

20
22

െത്
ചാര്ത്
ത് ചായ

32
ചാര്

2
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | സെപത്്റംബര് 2019

3

സെപത്്റംബര് 2019
റം 9
റം
ചാര്
ര െറം

120

എ�ിമ്ാറിയല്
പ

െ

സ യര് ചാ
െ സ ചാ

െ യറം ര

റം
സ

സ

ത്

ജചാെത്

യ
െ

ര്

ത്

െ ചായത് പ
ര

റം രചാ ചാ

സെ

ജ

െത്

ത് സെ

ബചാ ത്

ര്

പ�ോ
പ

ചാ

പ െ്

ത്

ര്

െത്

പഞ്ചായത്ത്

യ

്ര്
ചാ ബ

രറം
ത്

െത്

ര്

െത്

Email: directorofpanchayat@gmail.com

ചാ
ജ

െ

ത്

െചാെ യ

െര് പഞ്ചായത്ത്

ചാ ബ

ത്

െത്

ചാ പഞ്ചായത്ത്

െത് ബത്

ര

െ യറം ര

െത്

0 12 2 2

ത്

ര

്ര്

201

ചാ 0 1 2
0
സ ചാ ബ 9 9 0 0
ര്
െ
ചാരചായ
ര
സ യത് ത്െത് െര്

90

0

ത്
യ

ചാെറം
്ര് പഞ്ചായത്ത് രചാജത് ചാെ
പഞ്ചായത്ത് യ ത് ്ത് െ യറം പ
രറം 9 0
ചായറം െര് ചാര
ചായ ര
സ ര് ചായ ത്ര ചാ ത്റം
ര് ത് ചാ ചായര റം പരെ
സ
ത് റം പഞ്ചായത്ത്രചാജ ത് ത്ര ചാ ത്
സ

സ

4 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | സെപത്്റംബര് 2019

പഞ്ചായത്ത്

ത് െ

ര റം

വെല്ലുെിളികവള സാധ്യതകളാക്കുക

യ വർഷം പേരളത്തെ ത്െട്ടിച്ച മഹോപ്രളയത്തെ നമ്മുത്െ തപദേശസ്വയംഭരണ
സ്ോ�നങ്ങൾ പനരടിട് രീതടി ചരടിത്രതെടിത്റെ ഭോഗമോയടി േഴടിഞ്ഞു. ഇതുപ�ോ
ലുള്ള മഹോദുരന്തങ്ങൾ നൂറ്ോണ്ടിൽ ഒരടിക്കപ�ോ �തടിറ്ോണ്ടുേളുത്െ ഇെപവളേളടിപ�ോ മോത്രം
സംഭവടിക്കുന്നതോത്ണന്ന നമ്മുത്െ ധോരണ തടിരുതെടിത്ക്കോണ്ോണ് േഴടിഞ്ഞ മോസം
ഏതോനം ജടില്ലേളടിൽ േഴടിഞ്ഞ വർഷപതെതടിന സമോനമോയ മണ്ടിെടിച്ചടിലും ദുരന്തങ്ങളും
ഉണ്ോയത്. സമോനമോയ സമചടിതെതപയോത്െ പുതടിയ സോഹചര്യവം നമ്മൾ പനരടിടുേ
യോണ്. മഹോപ്രളയതെടിലും �ദ്ധതടി പ്രവർതെനതെടിൽ �ടിന്നോക്കം പ�ോവോത്ത പനട്ങ്ങൾ
കേവരടിച്ച നമ്മുത്െ പ്രോപേശടിേ സർക്കോരുേൾക്ക് ഇതും അതടിജീവടിക്കോൻ േഴടിയം.
നടി�വടിലുള്ള ഭരണസമടിതടിേള്ക്ക് �ദ്ധതടിേള് പൂര്ണ്മോയം നെപ്ടില് വരുതെോന്
േഴടിയന്ന അവസോന �ദ്ധതടി വര്ഷമോണടിത്. അതുത്േോണ്ടുതത്ന്ന �ദ്ധതടി നടിർവ്വഹണ
തെടിൽ പുതടിയ ത്െപക്കോർഡടിെോൻ ഓപരോ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ�നവം മനസ്സുവയ്ക്കണം.
മോെടിയ സോഹചര്യങ്ങൾ വടി�യടിരുതെടി പ്രവർതെന തന്തം ത്മനയണം. 6875.77 പേോെടി
രൂ�യോണ് സംസ്ോനത്തെ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ�നങ്ങളുത്െ ഈ വർഷത്തെ
ത്മോതെം വടിേസന ഫണ്്. അതടിൽ 1550.84 പേോെടിയോണ് ഇതടിനേം ത്ച�വഴടിക്കോനോ
യത്. 22.56 ശതമോനം. �ട്ടിേജോതടി ഫണ്ടിത്റെ (എസ് സടി �ടി) വടിനടിപയോഗം 20
ശതമോനതെടിൽ തോത്ഴ (18.45%) യോണ്. �ട്ടിേവർഗ്ഗ ഫണ്ടിത്റെ വടിനടിപയോഗവം ശരോ
ശരടിയടിൽ തോത്ഴയോണ്. പ�ോയവർഷത്തെ �ദ്ധതടി പനട്ങ്ങളുമോയടി ഈ വർഷത്തെ
നടിർവ്വഹണ പുപരോഗതടി സ്ടിതടിവടിപശഷം തോരതമ്യം ത്ചയ്ോനം കുെവേൾ നടിേതെോ
നള്ള മോർഗ്ഗങ്ങൾ ആരോയോനം ഓപരോ തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ�നവം തയ്ോെോവണം.
ത്ഡപപ്ോസടിറ്് വർക്കുേളുത്െ േോര്യതെടിൽ നടിർവ്വഹപണോപേ്യോഗസ്ർ കൂടുതൽ ജോഗ്രത
േോണടിക്കണം. ഓപരോ പ്രവൃതെടിക്കും കൃത്യവം ശോസ്തീയവമോയ എസ്റടിപമറ്് തയ്ോെോക്കടി
യടിട്ടുത്ണ്ന്ന് ഉെപ്പു വരുതെണം. നെ�െടിക്രമങ്ങൾ പൂർതെടിയോക്കടി േഴടിവതും പനരപതെ
തുേ കേമോറുേയം തുെർ പ്രവർതെനങ്ങളുത്െ പുപരോഗതടി നടിരീക്ടിക്കുേയം പവണം.
തെസ്സങ്ങൾ ശ്രദ്ധയടിൽത്പ്ടുതെടിയോൽ ജടില്ലോ േളക്ടർമോരുത്െ പനതൃത്വതെടിൽ �രടിഹോ
രമുണ്ോവം. അതടിനോവശ്യമോയ നടിർപദേശങ്ങൾ സംസ്ോന സർക്കോർ �ഭ്യമോക്കടിയടിട്ടുണ്്.
മഹോപ്രളയതെടിത്റെ സോഹചര്യതെടിൽ പ�ോലും പ�ോയവർഷത്തെ �ദ്ധതടിതുേയടിൽ
സർക്കോർ ത്വട്ടിക്കുെവ് വരുതെടിയടില്ല. ഈ വർഷവം തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ�ന
ങ്ങൾക്കുള്ള തുേയടിൽ കുെവ് വരുതെോൻ ഉപദേശടിക്കുന്നടിത്ല്ലന്ന് ധനേോര്യ മന്തടി വ്യക്ത
മോക്കടിയടിട്ടുണ്്. എന്നോൽ, സ്വോഭോവടിേമോയടി ഉണ്ോേോവന്ന േോ�തോമസത്തെ കുെടിച്ച്
നടിർവ്വഹപണോപേ്യോഗസ്ർ പ�ോധവോൻമോരോയടിരടിക്കണം. �ോർട്് �ടില്ലുേൾ അനവേടി
ക്കോവന്ന വ�ടിയ പ്രവൃതെടിേളുത്െ േോര്യതെടിൽ അതടിന മെടിപക്കണ്തടില്ല. ട്രഷെടിയടിൽ
േയൂ സമ്പ്രേോയമോത്ണന്ന് പ്രപത്യേം �െപയണ്തടില്ലപല്ലോ. ആേ്യം ഹോജരോക്കുന്ന �ടില്ലു
േൾപക്ക ആേ്യം തുേ �ഭടിക്കൂ.
മടിേത്വന്നോൽ നടിരന്തരമോയ സ്വയംനവീേരണമോണ്. അതടിന് ഇെപവളേളടില്ല.
ഓപരോ വർഷവം പുതടിയതോണ്. അത് പുതടിയ സോധ്യതേൾ തുെക്കും. ഒപ്ം പുതടിയ
ത്വല്ലുവടിളടിേൾ സമ്മോനടിക്കുേയം ത്ചയ്ം. അതടിത്ന പനരടിട്് പനട്ങ്ങൾ ത്േോയ്ോൻ
പ്രോപേശടിേ സർക്കോരുേൾക്ക് േഴടിയണം. ത്വല്ലുവടിളടിേത്ള നമുക്ക് സോധ്യതേളോക്കടി
മോറ്ോം. പുതടിയ �ദ്ധതടി വർഷം മടിേവടിത്റെ വർഷമോക്കോൻ നമുക്ക് ഒറ്ത്ക്കട്ോയടി പ്രവർ
തെടിക്കോം.

മ�ാ. ബി.എസ്. തിരുമമനി ഐ.എ.എസ്.
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സുഖവും സമ്ാഷവമുള്ള ജീവിതും സാധ്യമാകൂ.”
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തത്ന്ന വളര്ച്ചയം ത്വള്ളത്പ്ോക്കവം...
േഴടിഞ്ഞ കുത്െ വര്ഷങ്ങളോയടി പേരള
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തോകുന്നതും ശ്രപദ്ധയമോണ്. ഇവത്യല്ലോം
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ആപഗോളതോ�നതെടിത്റെയത്മല്ലോം മുഖ്യ
ഘെേങ്ങളോയടി േണക്കോക്കത്പ്ടുന്.
അതോയത് േോ�ോവസ്ോവ്യതടിയോനതെടി
ത്റെ ആഘോതങ്ങള് നമ്മള് പനരടിട്് അന
ഭവടിച്ചു തുെങ്ങടിയടിരടിക്കുന് എന്നര്ത്ഥം.
ഇക്കഴടിഞ്ഞ േോ�ങ്ങളടിലുണ്ോയടിട്ടുള്ള
വടിവടിധ ദുരന്തങ്ങൾ േോ�ോവസ്ോ വ്യതടി
യോനവം �രടിസ്ടിതടിയം സം�ന്ധടിച്ച
ചർച്ചയ്ക്ക് തുെക്കം കുെടിച്ചടിട്ടുണ്്. േോ�ോവ
സ്ോവ്യതടിയോനം ഈ നൂറ്ോണ്് പനരടിടുന്ന

റം ര
ചാ
സപ

റം
യചാ റം

ഏറ്വം വ�ടിയ ത്വല്ലുവടിളടിയോത്ണന്ം
മനഷ്യത്റെ ഇെത്�െലും പ്രകൃത്യോലുള്ള മോറ്
ങ്ങളും ഈ വ്യതടിയോനതെടിന േോരണമോ
ത്ണന്ം ഇന്ന് �രത്ക്ക അംഗീേരടിക്കത്പ്
ട്ടിട്ടുണ്്. ഇതടിത്റെ ഭോഗമോയടി ആേ്യം സൂചടി
പ്ടിച്ച ദുരന്തങ്ങള്ക്കുമപ്പുെം തോ�നടി�,
ആർ്ത, േോറ്ടിത്റെ ഗതടി, മഴ�ഭ്യത എന്നടി
വയടിത്�ല്ലോം മോറ്ങ്ങൾ ഉണ്ോയടിവരുന്ണ്്.
ഇവ ജീവടിതതെടിത്റെ സമസ് പമഖ�േത്ള
യം പ്രത്യക്മോയം �പരോക്മോയം �ോധടി
ക്കുന്മുണ്്.
േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനം ഒരു
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ആപഗോള പ്രതടിഭോസമോണ്. സ്വോഭോവടിേ
മോയള്ള മോറ്ങ്ങത്ളക്കോള് മനഷ്യ നടിര്മ്മടി
തമോയ പ്രശ്ങ്ങളോണ് ഈ വ്യതടിയോനതെടി
ത്റെ പവഗവം ശക്തടിയം വര്ദ്ധടിപ്ടിച്ചത്.
അതടിത്റെ തുെര്ച്ചയോയടി ഉണ്ോകുന്ന ദുരന്ത
ങ്ങളുത്െ സ്ടിതടിയം വ്യത്യസ്മല്ല. ആപഗോ
ളത�തെടിലുണ്ോകുന്ന അതെരം ദുരന്തങ്ങ
ള്ത്ക്കോപ്ം പ്രോപേശടിേമോയടി പ്രകൃതടിയടി
ലുള്ള �� തരം ഇെത്�െലുേള് ദുരന്തങ്ങളുത്െ
സോധ്യത വര്ദ്ധടിപ്ടിക്കുേയം ആഘോതങ്ങള്
കൂട്ടുേയം ത്ചയ്ന്. ഈ സോഹചര്യതെടില്
ആപഗോള േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനം �ഘൂ
േരടിക്കോവന്ന പ്രോപേശടിേ പ്രവര്തെനങ്ങള്
ഏത്റ്ടുപക്കണ്തടിത്നോപ്ം ഇതടിനേം
സംഭവടിച്ച വ്യതടിയോനതെടിന് അനസൃത
മോയടി പ്രവര്തെനങ്ങള് ആവടിഷ്കരടിക്കോനം
േഴടിയണം. ദുരന്തങ്ങത്ള തെയവോനം
ആഘോതങ്ങള് �ഘൂേരടിക്കുവോനോവശ്യ
മോയ തയ്ോത്െടുപ്പുേള് നെത്തുവോനം തപദേ
ശസ്വയം ഭരണ സ്ോ�നങ്ങള്ക്കോവണം.
േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനതെടിത്റെ
�രടിണടിത ഫ�ങ്ങളടിൽത്പ്ട്തുതത്ന്ന
യോണ് ത്വള്ളത്പ്ോക്കവം വരൾച്ചയം ഉരുൾ
ത്പ്ോട്ലുമെക്കമുള്ള വടിവടിധ ദുരന്തങ്ങൾ.
മനഷ്യത്റെ സമസ് പമഖ�േളടിലും ഇന്ന്
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േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനം പനരടിട്് പ്രശ്
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്. ദുരന്തങ്ങള് മോത്രമല്ല,
വടിവടിധ വടിേസന പ്രവര്തെനങ്ങളും
ത്തോഴടിലും ആപരോഗ്യവം കൃഷടിയത്മല്ലോം
ഇതടിത്റെ �രടിധടിയടില് വരും. ഇത് വളത്ര
ദൂരവ്യോ�േമോയ പ്രത്യോഘോതങ്ങളോണ്
നല്ോന് പ�ോകുന്നത്. അതടിനോല് തത്ന്ന
ജനങ്ങളുത്െ പ്രശ്ങ്ങളടില് പനരടിട്് ഇെത്�
ടുന്ന തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ�നങ്ങൾക്ക്
ഉതെരവോേടിതെം കൂടുത�ോണ്.
േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനം �ഘൂേരടി
ക്കോനം (Mitigation) പനരടിെോനള്ള പ്രവർ
തെനങ്ങൾ ആവടിഷ്കരടിക്കോനം (Adaptation)
നമുക്ക് േഴടിയണം. അതെരതെടിലുള്ള
വടിവടിധ പ്രവർതെനങ്ങത്ള സംപയോജടിപ്ടി
ച്ചുത്േോണ്ടുള്ള പ്രവർതെനങ്ങൾക്കോണ്
േോ�ോവസ്ോനസൃത വടിേസനത്മന്ന്
(Climate Resilient Development) �െയ
ത്പ്ടുന്നത്. ദുരന്തനടിവോരണ �ഘൂേരണ
മോപനത്മെറെ് �ദ്ധതടി ആവടിഷ്കരടിക്കുപമ്പോൾ
തത്ന്ന േീർഘവീക്ണപതെോടുകൂെടിയള്ള
േ ോ � ോ വ സ് ോ ന സൃ ത വ ടി േ സ ന
ആസൂത്രണം ആരംഭടിപക്കണ്തോണ്.
ആപഗോള ത്വല്ലുവടിളടിയോയടി േോ�ോവസ്ോ
വ്യതടിയോനം പ�ോേതെടിന് മുമ്പടില് നടില്ക്കു

േയോണ്. ഈ ത്വല്ലുവടിളടിേത്ള പനരടിെോന്
കൂെടിയോണ് പേരള സര്ക്കോര് നവപേരള
േര്മ്മ�രടി�ോെടി ആവടിഷ്കരടിച്ചടിരടിക്കുന്നത്.
ഹരടിതപേരള േൗത്യതെടിത്റെയം ആര്്ം
േൗത്യതെടിത്റെയം പ്രവര്തെനങ്ങളടില്
ഇതടിനോയള്ള ഇെത്�െലുേളുത്െ ആവശ്യ
േതയം സോധ്യതേളും േോണോന് േഴടിയം.
പേരളതെടില് ആ�പ്പുഴ, ഇടുക്കടി,
വയനോെ്, �ോ�ക്കോെ് എന്നീ ജടില്ലേളടില്
േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനതെടിത്റെ ആഘോത
സോധ്യതേൾ കൂടുത�ോയടി േണക്കോക്കടിയടി
രടിക്കുന്. എന്നോല് 2018 ആഗസ്റ്
മോസതെടില് ഉണ്ോയ മഹോപ്രളയതെടിത്റെ
�ശ്ോതെ�തെടില് ഇന്ന് പേരളതെടിത്റെ
എല്ലോ ജടില്ലേളും അതടിപ്രോധോന്യ ആഘോത
സോധ്യത കൂെടിയ പ്രപേശങ്ങളോയടി മോെടി.
നമ്മുത്െ സംസ്ോനതെ് ഇതടിനേം തത്ന്ന
ഒരു പസ്ററ്് ആക്ൻപ്ോൻ ഓൺ കക്മറ്്
പചഞ്് തയ്ോെോക്കടിയടിട്ടുണ്്. (പുതടിയ സോഹ
ചര്യതെടിൽ പുനഃ�രടിപശോധന ആവശ്യമോ
പയക്കോം). ഡയെക്ടപെറ്് ഓഫ് എൺവടി
പെോൺത്മറെ് ആറെ് കക്മറ്് പചഞ്് ആണ്
ഇതടിത്റെ പനോഡൽ സ്ോ�നം.
പേരളതെടിത്റെ പ്രോപേശടിേ പ്രപത്യേ
തേൾ േണക്കടിത്�ടുതെ് പ്രകൃതടിത്യ സംര
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ക്ടിക്കുന്നതടിനം പ്രകൃതടിയത്െ സന്തു�നോ
വസ് നശടിപ്ടിക്കുന്നതടിത്ന ത്ചറുക്കുന്നതടി
നം �രടിസ്ടിതടി ആഘോതങ്ങൾ നടിയന്തടി
ക്കുന്നതടിനം പ്രോപേശടിേ ഭരണകൂെങ്ങൾ
ക്കുള്ള �ോധ്യത ഏത്െയോണ്. ജനങ്ങളുത്െ
ഭൗതടിേവം സോംസ്ോരടിേവം േോയടിേവം
േ�ോ�രവമോയ പ്രശ്ങ്ങളടില് പനരടിട്്
ഇെത്�ടുന്ന പ്രോപേശടിേ ഭരണ സ്ോ�ന
ങ്ങൾ സുസ്ടിരമോയ വടിേസനത്തെക്കുെടിച്ച്
ഗൗരവമോയടി ചടിന്തടിക്കുേയം അതടിനപവണ്
ഇെത്�െലുേൾ നെത്തുേയം പവണം. അതടി
നനസൃതമോയ ഒരു നയം ഇന്ന് മോെടിയ �ശ്ോ
തെ�തെടില് എല്ലോ തപദേശസ്വയംഭരണ
സ്ോ�നങ്ങളും നെപ്ടില് വരുതെണം.

മവണും ഒരു പ്ാമേശിക
കര്മ്പദ്ധതി

േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനം ത്േോണ്ടുള്ള
ഓപരോ പ്രപേശതെടിത്റെയം പ്രശ്ങ്ങൾ
ഏറ്വം കൂടുതൽ അെടിയന്നത് അതത് പ്ര
പേശത്തെ തപദേശ സ്ോ�നങ്ങൾക്കോണ്.
പ്രോപേശടിേ ത�തെടിൽ വ്യതടിയോനതെടിത്റെ
അവസ് വടിശേ�നം ത്ചയ്വോനം അനന്ത
രഫ�ങ്ങൾ പ്രോപേശടിേമോയടി പനരടിടുവോന

മുള്ള േർമ്മ�രടി�ോെടിേൾ തപദേശ സ്ോ�
നങ്ങൾ ആവടിഷ്കരടിപക്കണ്തുണ്്. ഇത്
ദുരന്ത നടിവോരണ �ഘൂേരണ മോപനത്മെറെ്
�രടി�ോെടിയമോയടി സംപയോജടിപ്ടിക്കണം.
അങ്ങത്ന തയ്ോെോക്കുന്ന പ്രോപേശടിേ േർമ്മ
�ദ്ധതടിയടിലൂത്െ (LAPCC – Local Action
Plan on Climate Change) േോ�ോവസ്ോന
സൃത തപദേശഭരണ സ്ോ�നങ്ങളോയടി
(േോ�ോവസ്ോ സൗഹൃേ) വടിേസടിപ്ടിത്ച്ചടു
ക്കോനള്ള വടിപു�മോയ �രടി�ോെടിക്ക്
നവപേരള േർമ്മ�ദ്ധതടിയത്െയം െീ�ടിൽഡ്
പേരള ഇനീപഷ്യറ്ീവടിത്റെയം ഭോഗമോയടി
നമുക്ക് തുെക്കം കുെടിക്കോനോകും.
ഓപരോ �ഞ്ോയതെടിലും പ�ോക്കല്
ആക്ന് പ്ോന് ഓണ കക്മറ്് പചഞ്്
(എല്.എ.�ടി.സടി.സടി.) എന്ന പ്രോപേശടിേ
േർമ്മ�ദ്ധതടി എന്ന ആശയം േടി� വടിേ
സടിപ്ടിച്ചടിരുന്. �രടിസ്ടിതടി, കജവകവ
വടിധ്യം, ജനജീവടിതം എന്നീ പമഖ�േളടില്
ഉണ്ോക്കുന്ന പ്രത്യോഘോതങ്ങള് മനസ്സടി�ോ
ക്കുേയം അതടിത്ന എങ്ങത്ന പ്രോപേശടിേ
മോയടി പനരടിെോം എന്ന് ചടിന്തടിക്കുേയം അത്
പ്രോപേശടിേ േർമ്മ�ദ്ധതടിയോക്കടി മോറ്റുേയം
ത്ചയ്േ എന്നതോണ് ഈ ആശയം �ക്്യ
മടിടുന്നത്. ദുരന്തങ്ങളുത്െ ആഘോതവം

വ്യോപ്തടിയം വര്ദ്ധടിച്ചപതോത്െ ദുരന്തങ്ങത്ള
പനരടിടുന്നതും ഈ േര്മ്മ �ദ്ധതടിയത്െ
മുഖ്യഭോഗമോണ്.
ആപഗോളത�തെടില് തത്ന്ന േോ�ോവ
സ്ത്യ പ്രതടികൂ�മോയടി �ോധടിച്ചത്
തോ�നടി�, ആര്്ത, േോറ്ടിത്റെ ഗതടി,
മഴയത്െ �ഭ്യത എന്നീ നോ�് മുഖ്യഘെേ
ങ്ങളോണ്. ഈ നോ�് ഘെേങ്ങളുത്െ മോറ്ം
േഴടിഞ്ഞ മുപ്ത് വര്ഷതെടില് ഓപരോ തപദേ
ശസ്വയംഭരണ പ്രപേശങ്ങളടില് എത്ര
പതെോളം ആത്ണന്ം ഇതടിന് ഏറ്വം
ആക്കം കൂട്ടിയ േോരണങ്ങൾ എത്ന്തല്ലോത്മ
ന്ന് തടിരടിച്ചെടിയേയം അത് കുെച്ചുത്േോണ്ടു
വരടിേപയോ, ഇല്ലോതോക്കുേപയോ ത്ചയ്േ
വഴടി ഓപരോ പ്രോപേശടിേ ഭരണസ്ോ�ന
ങ്ങൾക്കും ഇന്ന് പ�ോേതെടിന് ഭീഷണടി
യോയടി മോെടിയ ഈ പ്രശ്ം �രടിഹരടിക്കുന്ന
തടിന് നടിര്ണ്ോയേമോയ സംഭോവന നല്ോന്
േഴടിയം. പേരളതെടിത്� പ്രോപേശടിേ ഭരണ
സംവടിധോനങ്ങൾക്ക് ഇതെരതെടിലുള്ള ഒരു
മോതൃേയോണ് വയനോെ് ജടില്ലയടിത്�
മീനങ്ങോെടി ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ്. ആപഗോളന
യതെടിത്റെ ചുവടു�ടിെടിച്ച് 2020 ഓത്െ
‘േോര്�ണ നയൂട്രല് �ഞ്ോയതെ്’ എന്ന്
പ്രതടിജ്ഞത്യടുക്കുേയം അത് നെപ്ടി�ോ
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ക്കോന് പവണ് ഇച്ഛോശക്തടി േോട്ടുേയം ത്ചയ്
ഈ പ്രോ പ േ ശ ടി േ ഭ ര ണ കൂ െ ം ഇ ന്ന്
പ�ോേതെടിന് തത്ന്ന മോതൃേയോണ്.
േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനതെടില് ഉണ്ോ
കുന്ന മോറ്ം കുെയ്ക്കുന്നതടിന പവണ്ടി പ്രോപേ
ശടിേ ഭരണസംവടിധോനതെടില് ‘കജവ
കവവടിധ്യ മോപനത്മെറെ്, േോ�ോവസ്ോ
വ്യതടിയോനം, �രടിസ്ടിതടി സംരക്ണം,
ദുരന്തനടിവോരണം’ എന്ന ഒരു പുതടിയ
വര്ക്കടിംഗ് ഗ്രൂപ്ടിനകൂെടി രൂ�ം നല്ടിയടിട്ടുണ്്.
ഈ വര്ക്കടിംഗ് ഗ്രൂപ്ടിത്റെ പ്രധോന �ക്്യ
ങ്ങളടില് ഒന്ന് േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനം
മൂ�ം ഉണ്ോകുന്ന പ്രശ്ങ്ങൾ �ഘൂേരടിക്കു
േപയോ അനരൂ�ണം ത്ചയ്േപയോ ആണ്.
അതടിനോയടി ആേ്യം തത്ന്ന �ഞ്ോയതെടില്
എത്രപതെോളം േോ�ോവസ്യടില് മോറ്ം
സംഭവടിച്ചു, എത്ന്തല്ലോം പമഖ�േത്ള
�ോധടിച്ചു എന്നെടിയേയോണ്. അതടിത്റെ
ഭോഗമോയടി പ്രോപേശടിേ ത�തെടില് ഒരു
േര്മ്മ�ദ്ധതടി ഉണ്ോപേണ്ത് അത്യോവ
ശ്യമോണ്.
േടി� ഇതു സം�ന്ധടിച്ച ആശയവം
രീതടിശോസ്തവം വടിേസടിപ്ടിത്ച്ചടുക്കുേയം
കുത്െയധടിേം തപദേശഭരണ സ്ോ�നങ്ങൾ
ക്ക് ഇതടിനേം തത്ന്ന വടിവടിധ ഘട് �രടി
ശീ�നങ്ങൾ സംഘെടിപ്ടിക്കുേയം ത്ചയ്ടി
ട്ടുണ്്. ഡയെക്ടപെറ്് ഓഫ് എൺവടിപെോൺ
ത്മറെ് ആറെ് കക്മറ്് പചഞ്ടിത്റെയം ത്േോച്ചടി
ശോസ്ത-സോപങ്തടിേ സർവ്വേ�ോശോ�യത്െ
യം േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോന പേന്ദ്രതെടി
ത്റെയം മറ്റും സഹേരണതെടി�ോണ് ഈ
�രടി�ോെടി സംഘെടിപ്ടിച്ച് വന്നടിരുന്നത്.
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അതടിത്റെ ഭോഗമോയടി �രടിശീ�ന ത്മോഡയൂ
ളുേളും മറ്് പുസ്േങ്ങളും തയ്ോെോക്കടി. �രടി
ശീ�നങ്ങളുത്െ തുെർച്ചയോയടി ചടി� �ഞ്ോ
യത്തുേളും ഇതടിനേം തത്ന്ന േോ�ോവസ്ോ
വ്യതടിയോനം സം�ന്ധടിച്ച പ്രോപേശടിേ േർമ്മ
�രടി�ോെടിയത്െ േരെ് തയ്ോെോക്കടിയടിട്ടുണ്്.

ദുര്ങ്ങന്ളന്ന ന്വ�വിളി

ആേ്യം സൂചടിപ്ടിച്ചത് പ�ോത്� ��
ദുരന്തങ്ങളും ഈ സോഹചര്യതെടില് നത്മ്മ
അ�ട്ടുേയോണ്. അവ ഒറ്ത്പ്ട് സംഭവങ്ങള
ല്ല എന്ം നമുക്കടിന് വ്യക്തമോണ്. ഏത്തോരു
ദുരന്തപവളയടിലും ഏറ്വം അടുത്തുള്ള സ്ോ
�നങ്ങളും ഏജൻസടിേളുമോണ് ആേ്യപമ
എപതെണ്ത്. അവര്പക്ക അതടിന േഴടിയൂ.
അതടിന് അവർക്കുള്ള േോര്യപശഷടിയോണ്
ദുരന്തത്തെ പനരടിടുന്നതടിൽ സുപ്രധോനത്മ
ന്ള്ള ത്�ോതുതത്വം നമ്മുത്െ തപദേശഭരണ
സ്ോ�നങ്ങൾക്ക് ഏത്െ �ോധേമോണ്. ഒരു
�രടിധടിവത്ര ദുരന്തപവളയടിൽ അവർ അത്
ത്തളടിയടിക്കുേയം ത്ചയ്തു. ഇതടിനോവശ്യമോയ
സംവടിധോനങ്ങപളോേോര്യപശഷടിവടിേസനപമോ
ഇല്ലോതടിരുന്ന പവളയടില് പ�ോലും. എന്നോൽ
എല്ലോതരം ദുരന്തങ്ങളും ഒഴടിവോക്കുവോപനോ
�ഘൂേരടിക്കുവോപനോ അവത്യ തരണം
ത്ചയ്വോപനോ ഉള്ള നെ�െടിേൾക്ക് പ്രോപേ
ശടിേ ത�ങ്ങളടിൽ തയ്ോത്െടുപക്കണ്തുണ്്.
അതെരം േോര്യങ്ങളടിൽ വടിവടിധ ത�തെടി
ലുള്ള പ്രവർതെനങ്ങളും ഏപേോ�നവം
ആവശ്യമോണ്. പേരളത്തെ സം�ന്ധടിച്ചടി
െപതെോളം പ്രോപേശടിേ ത�തെടിൽ ഇതെരം
പ്രവർതെനങ്ങൾ സംഘെടിപ്ടിക്കുവോനം

ഏപേോ�ടിപ്ടിക്കുവോനം തപദേശഭരണ സ്ോ
�നങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയോയം േഴടിയം.
എന്നോൽ ഇതു സം�ന്ധടിച്ച് കൂടുതൽ
വ്യക്തത വരുപതെണ്തും തപദേശഭരണ
സ്ോ�നങ്ങളുത്െ സോധ്യത ഉ�പയോഗടിച്ച്
പ്രവ ർ തെ ന ങ്ങ ൾ ആ വ ടി ഷ്ക ര ടി പ ക്ക
ണ്തുമോണ്.
��പപ്ോഴും തപദേശഭരണ സംവടിധോ
നവം െവനയു വടിഭോഗവം ഇതര ഏജൻസടി
േളും തമ്മടിലുള്ള �ന്ധങ്ങളും ചുമത�േളും
സം�ന്ധടിച്ച വ്യക്തതക്കുെവ് േോര്യങ്ങത്ള
ഏപേോ�ടിപ്ടിച്ച് മുപന്നോട്ടു പ�ോകുന്നതടിൽ
തെസ്സമോേോറുണ്്. പേശീയ നടിയമങ്ങളുത്െ
യം ചട്ങ്ങളുത്െയം മോര്ഗ്ഗപരഖേളുത്െയം
അെടിസ്ോനതെടി�ോണ് ദുരന്ത നടിവോരണ
സംവടിധോനങ്ങള് ചടിട്ത്പ്ടുതെടിയടിരടിക്കു
ന്നത്. എന്നോല് ഇതടിനടിന് മോറ്ം വന്
തുെങ്ങടിയടിട്ടുണ്്. പേരളതെടിത്റെ പ്രപത്യേ
സോഹചര്യതെടില് തപദേശഭരണ സ്ോ�ന
ങ്ങളും െവനയു വടിഭോഗവം ഒന്നടിച്ചു പ്രവര്തെടി
ക്കുവോനതകുന്ന നെ�െടിേളോണ് ഈ വര്ഷം
സര്ക്കോര് എടുതെത്. ജടില്ലോ ത�തെടിൽ
ജടില്ലോ ദുരന്ത നടിവോരണ അപതോെടിറ്ടിയത്െ
പനതൃത്വതെടി�ോണ് ഇതെരം േോര്യങ്ങൾ
സംഘെടിപ്ടിക്കുന്നത്. ജടില്ലോ േളക്ടർ
ത്ചയർമോനം ജടില്ലോ �ഞ്ോയതെ് പ്രസടിഡ
റെ് പേോ-ത്ചയർമോനമോയള്ള അപതോെടിറ്ടി
യോണടിത്. പ്രോപേശടിേ ത�തെടിൽ ഇതെരം
ഒരു സമടിതടി ഇനടിയം നടി�വടിൽ വന്നടിട്ടില്ല.
വടിവടിധ വകുപ്പുേത്ളയം ഏജൻസടിേത്ളയം
ഉപേ്യോഗസ്ത്രയം സന്നദ്ധ പ്രവര്തെേ
ത്രയം ഏപേോ�ടിപ്ടിച്ചുത്േോണ്ടുള്ള പ്രവ
ര്തെന �രടി�ോെടിക്ക് തപദേശ സ്ോ�നങ്ങള്
പനതൃത്വം നല്ണം. ജടില്ലോ ദുരന്ത നടിവോരണ
അപതോെടിറ്ടിയത്െ മോര്ഗ്ഗനടിര്പദേശങ്ങള്ക്കന
സരടിച്ചും ജടില്ലോദുരന്ത നടിവോരണ �ദ്ധതടിയത്െ
ചുവടു�ടിെടിച്ചും പ്രോപേശടിേ ത�തെടിൽ ദുരന്ത
നടിവോരണ �ഘൂേരണ മോപനത്മെറെ് പ്ോൻ
തയ്ോെോക്കോവന്നതോണ്.
വടിപല്ലജ് ത�തെടി�ോപണോ �ഞ്ോയതെ്
ത�തെടി�ോപണോ അതെരത്മോരു പ്ോൻ
പവത്ണ്ത്തന്ന തർക്കം ��പപ്ോഴും ഉയർ
ന്വരോറുണ്്. ദുരന്ത നടിവോരണ �ഘൂേരണ
പ്രവർതെനങ്ങൾ വടിേസന പ്രക്രടിയയത്െ
ഭോഗമോയടി തത്ന്ന കേേോര്യം ത്ചപയ്ണ്
തടിനോലും പേരളതെടില് തപദേശഭരണ
സ്ോ�ന അെടിസ്ോനതെടിൽ �ഞ്വത്ര
-വോർഷടിേ �ദ്ധതടിേൾ ആസൂത്രണം ത്ചയ്്
നെപ്ടി�ോക്കുന്നതടിനോലും തപദേശഭരണ
സ്ോ�ന അെടിസ്ോനതെടിൽ ദുരന്ത
നടിവോരണ �ഘൂേരണ മോപനത്മെറെ് �ദ്ധതടി

തയ്ോെോക്കുന്നത് ഉചടിതമോകും. ഇത് സം�
ന്ധടിച്ചും സര്ക്കോര് പുതടിയ മോര്ഗ്ഗനടിര്പദേശ
ങ്ങള് തയ്ോെോക്കടി വരടിേയോണ്. ഇതടിനേം
തത്ന്ന വോർഷടിേ �ദ്ധതടി രൂ�ീേരണതെടി
നോയടി “�രടിസ്ടിതടി, കജവകവവടിധ്യം,
േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനം, ദുരന്ത
നടിവോരണം” എന്ന പ�രടിൽ എല്ലോ തപദേ
ശഭരണ സ്ോ�നങ്ങളടിലും വർക്കടിംഗ്
ഗ്രൂപ്പുേൾ രൂ�ീേരടിക്കുവോൻ നടിർപദേശടിച്ചടി
ട്ടുണ്്. എന്നോൽ ദുരന്തപവളയടിലും തുെർന്
ള്ള ചടി� പ്രവർതെനങ്ങളടിലും വടിപല്ലജ്
അതടിരുേളുത്െ അെടിസ്ോനതെടിൽ പ്രവർ
തെനങ്ങൾ ആവശ്യം വരുത്മന്നതടിനോൽ
വടിപല്ലജ്ത� പ്ോനം പവണ്ടിവരും. ഇവ
രണ്ടും സംപയോജടിപ്ടിച്ചുത്േോണ്ടുള്ള ഒരു
പ്രവർതെന�രടി�ോെടിക്ക് നമുക്ക് രൂ�ം
നൽേോനോവണം. ഇതടിത്റെ അെടിസ്ോന
തെടിൽ അതടി�ഹതെോയ ഒരു പ്രവർതെന
�രടി�ോെടിക്ക് അെടിയന്തരമോയടി രൂ�ം
നൽേണം. പേരള സംസ്ോന ദുരന്ത
നടിവോരണ അപതോെടിറ്ടിയം സംസ്ോന
ആസൂത്രണ പ�ോര്ഡും േടി�യം �രടിശീ�ന
ങ്ങൾ സം�ന്ധടിച്ച് ചടി� പ്രോഥമടിേ ചർച്ചേൾ
നെത്തുേയണ്ോയടിട്ടുണ്്.

�ലപരാ�ത്രണവും
�ഉപമയാഗവും

േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോന പ്രോപേശടിേ
േര്മ്മ �ദ്ധതടിയോത്ണങ്ടിലും ദുരന്തനടി

വോരണ �ഘൂേരണ മോപനത്മെറെ് പ്ോൻ
ആത്ണങ്ടിലും േീര്ഘവീക്ണപതെോത്െയ
ള്ള സ്��രോസൂത്രണം അെടിസ്ോനമോ
ക്ക ടി യ ോ ത് � ഇ ന ടി ന മു ക്ക് മു പ ന്ന ോ ട്ടു
പ�ോേോനോകൂ. പ്രോപേശടിേ മോസ്റര്പ്ോനേ
ളുത്െ ആവശ്യേത ഇവടിത്െയോണ് ഉയരു
ന്നത്. അതെരം മോസ്റര്പ്ോനേള് ഓപരോ
തപദേശഭരണ സ്ോ�നതെടിനം അനടിവോ
ര്യമോണ്. ��പപ്ോഴും മോസ്റര്പ്ോനേത്ള
സംശയപതെോത്െയോണ് ജനങ്ങള് വീക്ടി
ക്കോറുള്ളത്.
നഗരങ്ങളടിത്� അനഭവങ്ങളോണ് ഈ
സംശയതെടിന് േോരണം. നടിയന്തണങ്ങ
ള്ക്ക് മോത്രമോയള്ള പരഖയോയോണ് ഇവത്യ
പ്രപയോഗതെടില് േോണുേ. എന്നോല്
പേവ�ം നടിയന്തണ ഉ�ോധടി എന്നതടിന
പ്പു െ ം ഓ പ ര ോ പ്രപ േ ശ തെ ടി ത് റെ യ ം
പ്രശ്ങ്ങളുത്െയം സോധ്യതേള്ക്കനസരടിച്ചു
ഭൂ വ ടി ന ടി പ യ ോ ഗ വ ം വ ടി േ സ ന വ ം
ആസൂത്രണം ത്ചയ്ന്ന വടിേസപനോ�ഖ
മോയ മോസ്റര്പ്ോനേളോണ് തപദേശഭരണ
സ് ോ � ന ങ്ങ ള് ത യ് ോ െ ോ പ ക്ക ണ് ത് .
േോ�ോവസ്ോ വ്യതടിയോനവം ദുരന്ത സോധ്യ
തേളും േണ്ടുത്േോണ്് എങ്ങത്ന ജന
ജീവടിതം ത്മച്ചത്പ്ടുതെോത്മന്ം വ്യത്യസ്
സോപങ്തടിേ വടിേ്യേള് ഉ�പയോഗടിച്ചു
ത്േോണ്് എങ്ങത്ന മുപന്നോട്ടു പ�ോേോത്മന്ം
ചടിന്തടിപക്കണ്ടിയടിരടിക്കുന്. നവ പേരള
േര്മ്മ �ദ്ധതടിയം െീ�ടിൽഡ് പേരള ഇനടി
പഷ്യറ്ീവം �ക്്യമടിടുന്നതും അതോണ് .

പ്രോപേശടിേ ത�തെടില് ഇതടിനോവശ്യമോയ
സോപങ്തടിേ കവേഗ്ദ്യം വടിവടിധ ഏജന്സടി
േളടില് നടിന്ം �ഭ്യമോക്കണം. ജന�ങ്ോ
ളടിതെപതെോത്െ സോപങ്തടിേ കവേഗ്ദ്യം
ഉ�പയോഗടിച്ചുള്ള ശോസ്തീയമോയ മോസ്റര്പ്ോ
നേള് രൂ�ീേരടിക്കുവോന് ഇനടി കവേടി
ക്കൂെോ.
പമല് സൂചടിപ്ടിച്ച ആശയങ്ങളും രീതടി
ശോസ്തവം ഇനടിയം ത്മച്ചത്പ്ടുതെടി വടിേസടി
പ്ടിപക്കണ്തുണ്്. സ്��രോസൂത്രണ തെടി
ലൂന്നടിയ മോസ്റര്പ്ോനേള് ഭു ഉ�പയോഗ
ആസൂത്രണവം ദുരന്തനടിവോരണ �ഘൂേരണ
മോപനത്മെറെ് പ്ോനമോയം വോർഷടിേ �ദ്ധ
തടിയമോയം സംപയോജടിപ്ടിക്കുന്ന രീതടിയം
വടിേസടിപ്ടിക്കുന്നപതോടുകൂെടി മോത്രപമ േോ�ോ
വസ്ോനസൃത തപദേശഭരണ സ്ോ�നങ്ങ
ളുത്െ (Climate Resilient Local Government)
�ക്്യം പൂർതെടിയോ�. ഇതുമോയടി �ന്ധ
ത്പ്പെണ് നടിരവധടി വകുപ്പുേൾ, ഏജൻ
സടിേൾ, ശോസ്ത-സോപങ്തടിേ സ്ോ�ന
ങ്ങൾ എന്നടിവത്യല്ലോം സംപയോജടിപ്ടിച്ചു
ത്േോണ്ടുള്ള വടിപു�മോയ �രടി�ോെടിക്ക്
നമുക്ക് തുെക്കം കുെടിക്കോനോകും. അതടിനോയടി
എല്ലോ തപദേശഭരണ സ്ോ�നങ്ങളും േോ�ോ
വസ്ോനസൃത വടിേസനതെടിത്റെ (Climate
Resilient Local Governments) �ോതയടി
പ�ക്ക് മുപന്നറുേ വഴടി നവപേരള സൃഷ്ടിയടില്
ഒരു നോഴടിേക്കല്ലു കൂെടിയോകുമത്.
പ�ഖേന് േടി� ഡയെക്ടെോണ്.
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തീരകദശവത്
വകട്ിെനിര്�ാണം

തീരകദശ നിയ�ണ നിയമവുമായി ബ�വപെട്് ��ികക്ക� കാര്യ�ള്

 ന്ക. എസ്. ഗിരിജ
ജ െറം

പചാര

രത്

സെ െ ് ്
യ

തീ

രപേശ സംരക്ണം ഉെപ്ോക്കുന്നതടി
നം തീരപേശതെടിത്റെ സുസ്ടിര
വടിേസനം കേവരടിക്കുന്നതടിനം അനടി
യന്തടിതമോയ വടിേസനതെടിൽ നടിന്ം
ഈ പമഖ�ത്യ സംരക്ടിക്കുന്നതടിനം
പവണ്ടിയോണ് �രടിസ്ടിതടി സംരക്ണ
നടിയമതെടിത്റെ �രടിധടിയടിലുൾത്പ്ടുതെടി
പേന്ദ്രസർക്കോർ 1991-ൽ തീരപേശ നടിയ
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ര

യ

രറം

ന്തണ നടിയമം (CRZ Notification)
വടിജ്ഞോ�നം ത്ചയ്ത്. തുെർന്ന് 2011-ലും
2019-ലും പുതടിയ നടിയമങ്ങൾ വടിജ്ഞോ�നം
ത്ചയ്േയണ്ോയടി. CRZ നടിയമങ്ങൾ നടിർ
മ്മടിക്കുന്നത് പേന്ദ്ര�രടിസ്ടിതടി മന്തോ�യം
ആത്ണങ്ടിലും അതു നെപ്ടി�ോപക്കണ്ത്
തീരപേശ മോപനത്മെറെ് അപതോെടിറ്ടിേത്ള
ഉ�പയോഗടിച്ച് സംസ്ോന സർക്കോരുേ

ചായ
യ

സ
ബചാ

ചാ ത്
ചാ ത്

ളോണ്. പേന്ദ്രനടിയമങ്ങൾക്ക് അനസൃത
മോയടി ഓപരോ സംസ്ോനവം അവരവരുത്െ
തീരപേശ �രടി�ോ�ന പ്ോനേൾ ആവടിഷ്ക
രടിപക്കണ്തുണ്്. ജനസംഖ്യ, �ോരടിസ്ടി
തടിേ ത്സൻസടിറ്ടിവടിറ്ടി, േെ�ടിൽ നടിന്ള്ള
ദൂരം മുത�ോയവയത്െ അെടിസ്ോനതെടിൽ
വടിവടിധ തരതെടിലുള്ള നടിയന്തണങ്ങൾ
ഈ തീരപേശ നടിയന്തണ പമഖ�യടിൽ

�ോധേമോണ്.
തീരപേശപമഖ�യം �രടിസ്ടിതടിയം
തനതോയ രീതടിയടിൽ സംരക്ടിക്കുേ, തീര
നടിരേത്ള സംരക്ടിച്ചു നടി�നടിർത്തുേ,
തീരപേശ മത്്യത്തെോഴടി�ോളടി വടിഭോഗം,
മറ്റു പ്രോപേശടിേ സമൂഹം എന്നടിവരുത്െ
ഉ�ജീവനമോർഗ്ഗം ഉെപ്ോക്കുേ, തീരപേശ
ങ്ങളടിത്� പ്രകൃതടിപക്ോഭങ്ങത്ള േണക്കടി
ത്�ടുതെ് ശോസ്തീയതത്വങ്ങൾക്കനസൃത
മോയടി വടിേസന പ്രവർതെനങ്ങൾ പപ്രോ
ത്ോഹടിപ്ടിക്കുേ തുെങ്ങടിയവയോണ് ഈ
നടിയമം ത്േോണ്് �ക്്യമോക്കുന്നത്. വർദ്ധടി
ച്ച ജനസോന്ദ്രതയോൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന തീരപ്ര
പേശതെ് �ോർപ്ടിെങ്ങൾക്കു പവണ്ടിയം
ത്തോഴടിൽ സംരംഭങ്ങൾക്കു പവണ്ടിയം
ധോരോളം നടിർമ്മോണ പ്രവർതെനങ്ങൾ
അനടിയന്തടിതമോയം അനധടികൃതമോയം
നെന് വരുന്. സമു്തെടിന് സമീ�മുള്ള
ദുർ��മോയ കജവവ്യവസ്േൾ സംര
ക്ടിക്കോനോയടി തീരപേശത്തുള്ള നടിർമ്മോണ
പ്രവർതെനങ്ങളും സമു്തെടിപനോെ് പചർ
ന്ള്ള മോനഷടിേവം വ്യോവസോയടിേവമോ
യടിട്ടുള്ള പ്രവർതെനങ്ങളും CRZ നടിയമങ്ങൾ
�രടി�ോ�ടിക്കുന്.
േെൽ, േോയൽ, നേീമുഖം എന്നടിവയത്െ
തീരപതെോടു പചർന് േടിെക്കുന്ന ഗ്രോമ �ഞ്ോ
യത്തുേൾ, മുനടിസടിപ്ോ�ടിറ്ടിേൾ, പേോർപ്
പെഷനേൾ എന്നടിവയത്െ തീരപ്രപേശങ്ങൾ
തീരപേശ നടിയന്തണ നടിയമതെടിത്റെ �രടി
ധടിയടിൽത്പ്ടുന്. 2019-ത്� തീരപേശ നടിയ
ന്തണ വടിജ്ഞോ�നം പ്രേോരം പേരള
തെടിത്� തീരപേശ പ്രപേശങ്ങത്ള CRZ-I

(CRZ-IA&CRZ-IB),CRZ-II,CRZ-III,(CRZ-IIIA
&CRZ-IIIB),CRZ-IV,(CRZ-IVA,CRZ-IVB)എന്നടി


CRZ

യ
പര

ര്

ചാ യറം
സ
റം
ചാ
ത് ര
ചാ സ ത്
ചാ ് സ പ യചാ ത്
െറം ചാ െര് ചാ
ചാ ത്
യ
ത്
ചായ രചാ െറം ചാ റം
ര സ ര
പര പചാ
ചാ
ര
ത്

ത്


നൽകുവോൻ മോത്രപമ ജടില്ലോത�
സമടിതടിക്ക് അധടിേോരമുള്ളൂ. മറ്്
ഉ�പയോഗ ഗണതെടിലുള്ള നടിർമ്മോണ
ങ്ങൾക്ക്KCZMAയടിൽനടിന്ംഅനമതടി
വോപങ്ങണ്തോണ്.
 േെൽതെീരതെ്, പവ�ടിപയറ് പരഖയടിൽ
നടിന്ം 200 മീറ്െടിനള്ളടിൽ �രമോവധടി
100 ച.മീറ്ർ വത്ര വടിസ്ീർണ്മുള്ള വോസ
ഗൃഹങ്ങൾക്ക് മോത്രപമ അനമതടി
നൽകുവോൻ േഴടിയേയള്ളൂ.
 200 മീറ്െടിനം 500 മീറ്െടിനം ഇെയടിൽ
�രമോവധടി 250 ച.മീറ്ർ വത്ര വടിസ്ീർ
ണ്മുള്ള വോസഗൃഹങ്ങൾക്ക് മോത്രപമ

അനമതടി നൽകുവോൻ േഴടിയേയള്ളൂ.
 വടിശേോംശങ്ങൾ ഇപതോത്െോപ്മുള്ള
പെ�ടിളടിൽ പചർതെടിട്ടുണ്്.
 അപ�ക് പൂർണ്മോയം പൂരടിപ്ടിച്ചടിരടി
ക്കണം.
 അപ�ക്േത്റെ ഒപ്്, പ�ര്, പമൽവടി�ോ
സം, സർത്വ്വ നമ്പർ, സ്� വടിസ്ീർ
ണ്ം, ത്േട്ടിെതെടിത്റെ ഉ�പയോഗം,
വടിസ്ീർണ്ം, പവ�ടിപയറ് പരഖയടിൽ
നടിന്ം ത്േട്ടിെതെടിപ�ക്കുള്ള കൃത്യമോയ
ദൂരം, തീരം ഏത് വടിഭോഗതെടിൽത്പ്ടുന്
എന്നടിവ അപ�ക്യടിൽ അപ�ക്േൻ/
അപ�ക്േ വ്യക്തമോയടി പരഖത്പ്ടുതെടി
യടിട്ടുത്ണ്ന്ന് ത്സക്രട്െടി �രടിപശോധടിച്ച്
ഉെപ്പുവരുപതെണ്തോണ്.
 അപ�ക്േൻ മൽസ്യ�ന്ധന സമൂഹ
തെടിൽത്പ്ട്തോപണോ അത്ല്ലങ്ടിൽ
�രമ്പരോഗത തപദേശ വോസടിയോപണോ
എന്ന് വ്യക്തമോയടി പരഖത്പ്ടുപതെണ്
തോണ്. ആത്ണങ്ടിൽ അത് ത്തളടിയടി
ക്കുന്ന സ്വയംഭരണ സ്ോ�നം സോ
ക്്യത്പ്ടുതെടിയ പരഖയം നല്േണം.
 പവ�ടിപയറ് പരഖയടിൽ നടിന്ം ത്േട്ടിെ
തെടിപ�ക്കുള്ള കൃത്യമോയ ദൂരം, നടിർമ്മോ
ണ സ്�ം ഏത് വടിഭോഗതെടിൽത്പ്ടുന്
(CRZ-I,II,III,IV), നേടി / പതോെടിത്റെ വീതടി,
നേടി/പതോട്ടിൽ നടിന്ം ത്േട്ടിെതെടിപ�
ക്കുള്ള കൃത്യമോയ ദൂരം, അനമതടി സം�
ന്ധടിച്ച് ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ് ത്സക്രട്െടി
യത്െ ശു�ോർശ / വടിപയോജന കുെടിപ്്
-അതടിത്റെ വടിശേോംശങ്ങൾ, പ്രപത്യേ
അഭടിപ്രോയം ഉത്ണ്ങ്ടിൽ അവ, ത്സക്ര
ട്െടിയത്െ ഒപ്്, ഓഫീസ് സീൽ എന്നടിവ

ങ്ങത്ന 4 പമഖ�േളോയടി തടിരടിച്ചടിട്ടുണ്്.
ഓപരോ പമഖ�യടിലും തീരനടിയന്തണ
നടിയമം വ്യത്യസ്മോയോണ് നെപ്ോക്കുന്നത്.
എല്ലോ പമഖ�യടിലും ത്�ോതുവോയടി നടിപരോ
ധടിച്ചടിട്ടുള്ള പ്രവൃതെടിേളുമുണ്്. തീരപേശപ്ര
പേശതെ് നടിർമ്മോണപ്രവർതെനങ്ങൾ
തുെങ്ങുന്നതടിന മുമ്പ് തപദേശസ്വയംഭരണ
സ്ോ�നങ്ങളുമോയടി �ന്ധത്പ്ട്് നടിർദേടിഷ്
പ്രവൃതെടിേൾ തീരപദേശ നടിയന്തണതെടിന
വടിപധയമോത്ണന്ന് ഉെപ്ോപക്കണ്തോണ്.
തീരപേശ നടിയന്തണ നടിയമതെടിന
േീഴടിൽ ത്േട്ടിെനടിർമ്മോണതെടിന് ജടില്ലോത�
സമടിതടിയത്െ �രടിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്ടിക്കു
പമ്പോൾ ശ്രദ്ധടിപക്കണ് പ്രധോന േോര്യങ്ങൾ
തോത്ഴ വടിവരടിക്കുന്.
 വ ോ സ ഗൃ ഹ ങ്ങ ൾ ക്ക് അ ന മ ത ടി
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തീരമേശ നിയന്ത്രണ നീയമും-ജില്ാതല സമിതിയന്ട പരിധിയില് വരുന്നവ (വാസഗൃഹങ്ങൾ മാത്രും)
ഗ്ാമ പഞ്ായത്് തലും (മമഖലകൾ CRZ-III)

േെൽതെീരം
ദൂര�രടിധടി

അനവേടിക്കത്പ്െോവ �രമോവധടി നടിർമ്മോണ
ന്ന വടിഭോഗങ്ങൾ
വടിസ്ീർണ്ം
HTL-ൽ നടിന്ം 100 �രമ്പരോഗത മത്്യ 1996 ന് മുൻ�് നടി�വടിലു
മീറ്െടിനള്ളടിൽ
ത്തെോഴടി�ോളടി അത്ല്ല ണ്ോയടിരുന്ന ത്േട്ടിെതെടി
ങ്ടിൽ തപദേശവോസടി ത്റെ വടിസ്ീർണ്തെടിൽ
അധടിേരടിക്കോതെ നടിർ
മ്മോണങ്ങൾക്ക് (�രമോ
വധടി 100 ച.മീ)

നടിർമ്മോണ രീതടി

എഫ്.എ. ത് േ ട് ടി െ തെ ടി ത് റെ
ആർ
ഉയരം
9 മീറ്ർ
നടി�വടിലുള്ള ത്േട്ടിെതെടി 1.5
അത്ല്ലങ്ടിൽ G+1
ത്റെ പുനർനടിർമ്മോണം,
പുനരുദ്ധോരണം

HTL മുതൽ 100 മീറ്െടിനള്ളടിൽ പുതടിയ നടിർമ്മോണങ്ങൾ അനവേനീയമല്ല

100 മീറ്ർ മുതൽ 200 �രമ്പരോഗത മത്്യ 100 ച.മീ.
ത്തെോഴടി�ോളടി അത്ല്ല
മീറ്ർ വത്ര
ങ്ടിൽ തപദേശവോസടി

നടി�വടിലുള്ള ത്േട്ടിെതെടി 1.5
ത്റെ പുനർനടിർമ്മോണം,
പുനരുദ്ധോരണം, പുതടിയ
നടിർമ്മോണം

9 മീറ്ർ

200 മീറ്ർ മുതൽ 500 എല്ലോവടിഭോഗങ്ങൾക്കും 250 ച.മീ.
മീറ്ർ വത്ര

നടി�വടിലുള്ള ത്േട്ടിെതെടി 1.5
ത്റെ പുനർനടിർമ്മോണം,
പുനരുദ്ധോരണം, പുതടിയ
നടിർമ്മോണം

9 മീറ്ർ

നടി�വടിലുള്ള ത്േട്ടിെതെടി 1.5
ത്റെ പുനർനടിർമ്മോണം,
അത്ല്ലങ്ടിൽ പുനരുദ്ധോ
രണം

9 മീറ്ർ

അത്ല്ലങ്ടിൽ G+1

അത്ല്ലങ്ടിൽ G+1

േോയൽ/ പതോെ്/നേടി
േോയൽക്കരയടിൽനടി �രമ്പരോഗത മത്്യ 1996 ന് മുൻ�് നടി�വടിലു
ന്ം 100 മീറ്െടിനള്ളടിൽ ത്തെോഴടി�ോളടി അത്ല്ല ണ്ോയടിരുന്ന ത്േട്ടിെതെടി
അത്ല്ലങ്ടിൽ പതോെ്, ങ്ടിൽ തപദേശവോസടി ത്റെ വടിസ്ീർണ്തെടിൽ
അധടിേരടിക്കോതെ നടിർ
നേടി എന്നടിവയോത്ണ
മ്മോണങ്ങൾക്ക്(�രമോ
ങ്ടിൽ 100മീറ്പെോഇവ
വധടി 100 ച.മീ.)
യത്െ വീതടിപയോ ഏതോ
പണോ കുെവ് �രടിധടി
യടിൽ വരുന്നവ

അത്ല്ലങ്ടിൽ G+1

േോയൽക്കരയടിൽനടിന്ം 100 മീറ്െടിനള്ളടിൽ പുതടിയ നടിർമ്മോണങ്ങൾ അനവേനീയമല്ല
േോയൽത്തുരുതെ് (േ്വീ�്)
േ്വീ�ടിത്റെ േരയടിൽനടി �രമ്പരോഗത മത്്യ 1996 ന് മുൻ�് നടി�വടിലു
ന്ം 50 മീറ്െടിന ത്തെോഴടി�ോളടി അത്ല്ല ണ്ോയടിരുന്ന ത്േട്ടിെതെടി
ള്ളടിൽ
ങ്ടിൽ തപദേശവോസടി ത്റെ വടിസ്ീർണ്തെടിൽ
അധടിേരടിക്കോതെ നടിർ
മ്മോണങ്ങൾക്ക് (�രമോ
വധടി 100 ച.മീ.)

നടി�വടിലുള്ള ത്േട്ടിെതെടി 1.5
ത്റെ പുനർനടിർമ്മോണം,
അത്ല്ലങ്ടിൽ പുനരുദ്ധോ
രണം

9 മീറ്ർ അത്ല്ലങ്ടിൽ
G+1

േ്വീ�ടിത്റെ േരയടിൽനടിന്ം 50 മീറ്െടിനള്ളടിൽ പുതടിയ നടിർമ്മോണങ്ങൾ അനവേനീയമല്ല

തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ�നതെടിത്�
ഓഫീസ് ആവശ്യതെടിന് എന്ള്ള
ഭോഗതെ് ത്സക്രട്െടി പരഖത്പ്ടുപതെ
ണ്തോണ്.
 തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ�നങ്ങൾ
ജടില്ലോ ത� സമടിതടിയത്െ �രടിഗണനയ്ക്ക്
അപ�ക് അയയ്ക്കുപമ്പോൾ നടിശ്ടിത
മോതൃേയടിലുള്ള പൂരടിപ്ടിച്ച പഫോർമോറ്ടി
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ത്റെ ഹോർഡ് പേോപ്ടിയം പസോഫ്റ്
പേോപ്ടിയം (പവർഡ് /എക്സൽ) അയച്ചു
തരുവോൻ പ്രപത്യേം ശ്രദ്ധടിപക്കണ്
തോണ്.
 ഓപരോ അപ�ക്യ്ക്കും പ്രപത്യേം
പഫോർമോറ്് വപയ്ക്കണ്തടില്ല. എല്ലോ അപ�
ക്േൾക്കുംകൂെടി ഒരു പഫോർമോറ്് മതടി
യോകുന്നതോണ്. അപ�ക്േൾ ക്രമന

മ്പർ അനസരടിച്ച് പരഖത്പ്ടുതെടിയോൽ
മതടിയോകും.
 പ�ോക്കൽ പ�ോഡടിയത്െ പ�ര്, അപ�
ക്േത്റെ / അപ�ക്േയത്െ പ�രും
പമൽവടി�ോസവം അപ�ക്േൻ/
അപ�ക്േ മൽസ്യ �ന്ധന സമൂഹ
തെടിൽത്പ്ട്തോപണോ അത്ല്ലങ്ടിൽ
�രമ്പരോഗത തപദേശ വോസടിയോപണോ,

നഗരസഭാ തലും- CRZ-II

േെൽതെീരം
ദൂര�രടിധടി
HTL-ൽ നടിന്ം 500 മീറ്െടിനള്ളടിൽ

�രമോവധടി നടിർമ്മോണ വടിസ്ീർണ്ം
1996-ന മുൻപുള്ള അംഗീകൃത ത്േട്ടിെപമോ, പെോപഡോ ഉത്ണ്ങ്ടിൽ അതടിത്റെ
പനർ പരഖയടിൽനടിന്ം േരഭോഗപതെക്ക്, �രമോവധടി 100 ച.മീറ്ർ വടിസ്ീർ
ണ്തെടിൽ വോസഗൃഹങ്ങളുത്െ പുനർനടിർമ്മോണം, പുനരുദ്ധോരണം, പുതടിയ
നടിർമ്മോണം എന്നടിവ FAR 1.5 അത്ല്ലങ്ടിൽ FSI 33% ൽ നടിജത്പ്ടുതെടി
അനവേടിക്കോവന്നതോണ്.

േോയൽ/ പതോെ്/നേടി
േോയൽക്കരയടിൽനടിന്ം 100 മീറ്െടിനള്ളടിൽ. 1996-ന മുൻപുള്ള അംഗീകൃത ത്േട്ടിെപമോ, പെോപഡോ ഉത്ണ്ങ്ടിൽ അതടിത്റെ
പതോെ്,നേടി എന്നടിവയോത്ണങ്ടിൽ 100 മീറ്പെോ/ പനർ പരഖയടിൽനടിന്ം േരഭോഗപതെക്ക്, �രമോവധടി 100 ച.മീറ്ർ വടിസ്ീർ
ഇവയത്െ വീതടിപയോ ഏതോപണോ കുെവ്
ണ്തെടിൽ വോസഗൃഹങ്ങളുത്െ പുനർനടിർമ്മോണം, പുനരുദ്ധോരണം, പുതടിയ
നടിർമ്മോണം എന്നടിവ FAR 1.5 അത്ല്ലങ്ടിൽ FSI 33% ൽ നടിജത്പ്ടുതെടി
അനവേടിക്കോവന്നതോണ്.
േോയൽത്തുരുതെ് (േ്വീ�്)
േ്വീ�ടിത്റെ േരയടിൽനടിന്ം 50 മീറ്െടിനള്ളടിൽ

1996-ന മുൻപുള്ള അംഗീകൃത ത്േട്ടിെപമോ, പെോപഡോ ഉത്ണ്ങ്ടിൽ അതടിത്റെ
പനർ പരഖയടിൽനടിന്ം േരഭോഗപതെക്ക്, �രമോവധടി 100 ച.മീറ്ർ വടിസ്ീർ
ണ്തെടിൽ വോസഗൃഹങ്ങളുത്െ പുനർനടിർമ്മോണം, പുനരുദ്ധോരണം, പുതടിയ
നടിർമ്മോണം എന്നടിവ FAR 1.5 അത്ല്ലങ്ടിൽ FSI 33% ൽ നടിജത്പ്ടുതെടി
അനവേടിക്കോവന്നതോണ്.
കുെടിപ്് : CRZ പമഖ�യടിൽ ത്േട്ടിെതെടിത്റെ ഉ�പയോഗം (occupancy) മോറ്റുവോൻ ജടില്ലോത� േമ്മടിറ്ടിക്ക് അധടിേോരമടില്ല.

സർത്വ്വ നമ്പർ, സ്� വടിസ്ീർണ്ം,
ത്േട്ടിെതെടിത്റെ ഉ�പയോഗം, ത്േട്ടിെ
തെടിത്റെ വടിസ്ീർണ്ം, പവ�ടിപയറ്
പരഖയടിൽ നടിന്ം ത്േട്ടിെതെടിപ�ക്കുള്ള
കൃത്യമോയ ദൂരം, തീരം ഏത് വടിഭോഗ
തെടിൽത്പ്ടുന്, ത്േട്ടിെതെടിത്റെ ഉയരം,
FAR , പുതടിയ നടിർമ്മോണമോപണോ,
ത്േട്ടിെം പുനർനടിർമ്മടിക്കുന്നതടിനോപണോ
അത്ല്ലങ്ടിൽ ക്രമവൽക്കരടിക്കുന്നതടി
നോപണോ എന്ം, നേടി/ പതോെ് എന്നടി
വയോത്ണങ്ടിൽ അവയത്െ വീതടി,
നടി�വടിൽ ത്േട്ടിെമുണ്ോയടിരുന്ത്വ
ങ്ടിൽ ആ ത്േട്ടിെതെടിത്റെ േോ�പ്ഴക്കം,
വടിസ്ീർണ്ം (െടിമോർക്സ് പേോളതെടിൽ)

മുത�ോയവ പഫോർമോറ്ടിൽ വ്യക്തമോയടി
പരഖത്പ്ടുപതെണ്തോണ്.
 പഫോർമോറ്ടിത്റെ എല്ലോ പ�ജടിലും ത്സക്ര
ട്െടി ഒപ്് വച്ച് ഓഫീസ് സീൽ �തടി
പക്കണ്തോണ്.
 ത്േട്ടിെതെടിത്റെ പ്ോൻ, കൂെോത്ത
പവ�ടിപയറ് പരഖയടിൽ നടിന്ം ത്േട്ടി
െതെടിപ�ക്കുള്ള ദൂരം, FAR, ത്േട്ടിെ
തെടിത്റെ ഉയരം, അപ�ക്േത്റെ ഒപ്്,
പ�ര്, പമൽവടി�ോസം, സർത്വ്വ നമ്പർ,
സ്� വടിസ്ീർണ്ം, ത്േട്ടിെതെടിത്റെ
ഉ�പയോഗം, ത്േട്ടിെതെടിത്റെ വടിസ്ീർ
ണ്ം, നടി�വടിൽ ത്േട്ടിെമുണ്ോയടിരുന്
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ത്വങ്ടിൽ ആ ത്േട്ടിെതെടിത്റെ േോ�പ്
ഴക്കം, വടിസ്ീർണ്ം, തപദേശ സ്വയം
ഭരണ സ്ോ�നതെടിത്റെ പ�ര് മുത�ോ
യവ ഉൾത്പ്ടുതെടിത്ക്കോണ്ടുള്ള കസറ്്
പ്ോൻ എന്നടിവ ത്സക്രട്െടി േൗണ്ർ
കസൻ ത്ചയ്് അപ�ക്പയോത്െോപ്ം
വപയ്ക്കണ്തോണ്.
1
പ�ഖടിേ മുഖ്യനഗരോസൂത്രടിേയോണ്.
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കകരളം സംരംഭക സൗഹൃദമാകാന്

ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്്
ര

യ

പറം ചാ െചാ
ചാ ത്
സ

പേ

രളത്തെ ഒരു വ്യവസോയ സൗഹൃേ
സംസ്ോനമോക്കടി മോറ്റുന്നതടിത്റെ
ഭോഗമോയടി സര്ക്കോര് നെപ്ടി�ോക്കടിവരുന്ന
ഒരു പ്രധോന �ദ്ധതടിയോണ് ഈസ് ഓഫ്
ഡൂയടിങ് �ടിസടിനസ്സ്. വ്യവസോയ വളര്ച്ച
യടില് പേരളത്തെ മറ്് മുന്നടിര സംസ്ോ
നങ്ങപളോത്െോപ്ം എതെടിക്കുേത്യന്നത്
ഇതടിത്റെ പ്രധോന �ക്്യമോണ്. സംസ്ോന
ങ്ങത്ള വ്യവസോയ നടിപക്� സോധ്യതയത്െ
അെടിസ്ോനതെടില് െോങ്് ത്ചയ്ന്ന പേന്ദ്ര
ഗവണത്മറെടിത്റെ ഡടിപ്ോര്ട്്ത്മറെ് പഫോര്
ത്പ്രോപമോഷന് ഓഫ് ഇന്ഡസ്ടടി ആറെ്
ഇന്പറ്ണല് പട്രഡടിത്റെ (ഡടി.�ടി.ഐ.ഐ
.റ്ടി) ചുവെ് �ടിെടിച്ചോണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയടിങ്
�ടിസടിനസ്സ് നെപ്ടി�ോക്കുന്നത്. നടി�വടിത്�
നടിയമങ്ങള് �ഘൂേരടിക്കുേയം യക്തടി�ര
മോയടി നവീേരടിക്കുേയം ത്ചയ്േ, ക്ടിയെന്സ്
സം�ന്ധമോയ ഭരണനടിര്വ്വഹണം കൂടുതല്
ഫ�പ്രേവം പ്രപയോജനേരവമോക്കുേ, സുതോ
ര്യതയം ജനസൗഹൃേ സമീ�നവം ഉെപ്പുവ
രുത്തുേ എന്നടിവയ്ക്കോണ് �ദ്ധതടി ഊന്നല്
നല്കുന്നത്. വടിവടിധ വകുപ്പുേളുത്െ ചട്ങ്ങളും
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നടിയമങ്ങളും �ഘൂേരടിക്കോനം പേരളതെടില്
വോണടിജ്യ വ്യവസോയങ്ങള് സുഗമമോയടി
നെത്തുവോനള്ള അന്തരീക്ം സൃഷ്ടിക്കോനം
കൂടുതല് ത്തോഴടി�വസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കോനം
�ദ്ധതടി �ക്്യമടിടുന്.

എഴു നിയമങ്ങളിലും
പത്് ചട്ടങ്ങളിലും മഭേഗതി

സംസ്ോന സര്ക്കോര് വ്യവസോയ
സംരംഭങ്ങളുത്െ സുഗമമോയ നെതെടിപ്ടി
നോയടി വടിവടിധ വകുപ്പുേളുത്െ േീഴടില് നടി�
വടിലുള്ള ഏഴു നടിയമങ്ങള് പഭേഗതടി വരു
തെടിത്ക്കോണ്് പേരള ഇന് ത്വസ്റ്ത്മറെ്
പ്രപമോഷന് ആറെ് ത്ഫസടി�ടിപറ്ഷന് ആക്ട്
2018 എന്ന പ�രടില് പുതടിയ നടിയമം പുെ
ത്പ്ടുവടിച്ചടിട്ടുണ്്. ഈ നടിയമതെടിൽ
വ്യവസോയം തുെങ്ങുവോന് അനമതടി നല്കു
ന്നതുമോയടി �ന്ധത്പ്ട് േോ�ഹരണത്പ്ട്
നടിയമങ്ങളടി�ോണ് പഭേഗതടി വരുതെടിയടി
രടിക്കുന്നത്. കൂെോത്ത, വടിവടിധ വകുപ്പുേള്
നടി�വടിലുള്ള 10 ചട്ങ്ങളും പഭേഗതടി ത്ചയ്ടി
ട്ടുണ്്.

യ ത് സ
റം

ത് യ

സ
ത്

വ്യവസോയം തുെങ്ങുന്നതടിന് വടിവടിധ
വകുപ്പുേളടില് നടിന്ം �ഭടിക്കുന്ന അനമതടി
േ ളു ത് െ ഏ േ ജ ോ � േ ഓ ണ ക � ന്
സംവടിധോനം, തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ
�നങ്ങളടില് നടിന്ം നല്കുന്ന ത്േട്ടിെ
പ്ോനേളുത്െ ഓണ ക�ന് അനമതടിേള്,
വടിവടിധ വകുപ്പുേള് തമ്മടിലുള്ള സംയക്ത
�രടിപശോധനോരീതടി, പ്ോട്് രജടിസ്പട്രഷന്,
വടിവടിധ വകുപ്പുേളടില് നടിന്ള്ള സമയ�
ന്ധടിതമോയ അനമതടിേള് നല്കുന്നത്,
ത്സല്ഫ് സര്ട്ടിഫടിപക്കഷന് (സ്വയം
സോക്്യത്പ്ടുതെല്), ഡീംഡ് അപ്രൂവല്,
കവേയുതടി േണക്ന്, പട്രഡ് ക�സന്സ്
എന്നടിവ എളുപ്തെടില് �ഭ്യമോക്കുന്നതടിന
ള്ള വ്യവസ്േളോണ് പുതടിയ നടിയമതെടി
ത്റെ അനകൂ� ഘെേങ്ങള്.
ഈസ് ഓഫ് ഡൂയടിങ് �ദ്ധതടിയത്െ
ഭോഗമോയടി വടിവടിധ വകുപ്പുേളടില് നടിന്ം
ഏജന്സടിേളടില് നടിന്ം ഉള്ള ഉപേ്യോഗ
സ്ര്, വടിവടിധ വോണടിജ്യ വ്യവസോയ സ്ോ
�നങ്ങളുത്െ പ്രതടിനടിധടിേള്, നടിപക്�േർ
എന്നടിവര്ക്കോയടി ത്േ.എസ്.ഐ.ഡടി.

സടി.യത്െ പനതൃത്വതെടില് 150 ഓളം
�രടിശീ�ന ക്ോസുേളും പ�ോധവല്ക്കരണ
ത്സമടിനോറുേളും നെതെടിയടിട്ടുണ്്. പേരള
നടിപക്�ം പപ്രോല്സോഹടിപ്ടിക്കലും സുഗ
മമോക്കലും ആക്ട് (2018 ) എന്ന നടിയമ
തെടിലൂത്െ, വടിവടിധ വകുപ്പുേളടിത്� 7 നടിയ
മങ്ങളോണ് പഭേഗതടി ത്ചയ്ടിരടിക്കുന്നത്.
വടിവടിധ വകുപ്പുേളുത്െ 10 ചട്ങ്ങളും പഭേഗതടി
വരുതെടിയടിട്ടുണ്്.
പ്രധോനത്പ്ട് പഭേഗതടിേളടിൽ ചടി�ത്
തോത്ഴ �െയന്.
4 ജടില്ലോ ത്മഡടിക്കല് ഓഫീസെടില്
നടിന്ള്ള നടിരോപക്� �ത്രം (എന്.ഒ..
സടി), ആശു�ത്രടിേള്, ക്ടിനടിക്കുേള്,
�ോബുേള്, ഫോര്മ സ്ോ�നങ്ങള്
എന്നടിവയ്ക്ക് മോത്രമോയടി �ഘൂേരടിച്ചു.
4ക�സന്സ് ത്�ര്മടിറ്് നല്കുന്നതടിപനോ
നടിരോേരടിക്കുന്നതടിപനോ കൃത്യമോയ
േോ�ോവധടി പ്രഖ്യോ�ടിച്ചു 30 േടിവസം
േഴടിയോത്ത വന്നോല് േല്പ്ടിത
(deemed ) ക�സന്സ് സ്വപമധയോ
�ഭ്യമോകും.
4 പനോക്കുകൂ�ടി സമ്പ്രേോയം ഇല്ലോതോക്കടി.
ത്തോഴടിലുെമയ്ക്ക് േയറ്ടിെക്ക് പജോ�ടിക്കോയടി
രജടിസ്റര് ത്ചയ് ത്ഹഡ് പ�ോഡ് വര്പക്ക
ഴ്ടിത്ന ഉ�പയോഗടിക്കോം. സോപങ്തടിേ
കവേഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള പജോ�ടിക്ക്
ത്മഷടിനെടിപയോ, സോപങ്തടിേകവേഗ്ദ്യ
മുള്ള വ്യക്തടിേത്ളപയോ ത്തോഴടിലുെമയ്ക്ക്
ഉ�പയോഗടിക്കോം. .
4 ഒരു പ്രപത്യേ നടി�വോരം വത്ര സ്വയം
സോക്്യത്പ്ടുതെടിയ അപ�ക്േള്ക്ക്
അനമതടി �ഭടിക്കും. തപദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ോ�നങ്ങള്, മ�ടിനീേരണ
നടിയന്തണപ�ോര്ഡ്, ഫയര് ആറെ്
െസ്േയൂ എന്നടിവടിെങ്ങളടില് ഇത് �ോധ
േമോയടിരടിക്കും. എന്നോല് ത്തറ്ോയ
വടിവരങ്ങള് നല്േടിയോല് അഞ്് �ക്ം
രൂ� വത്ര �ടിഴ നല്പേണ്ടിവരും.
4 സ് പറ്ോപ്് ത്മപമ്മോ സമ്പ്രേോയം ഇല്ലോ
തോക്കടി - ഏത്തങ്ടിലും ഒരു സ്ോ�ന
തെടിത്റെ പ്രവര്തെനഫ�മോയടി ശ�്യ
മുണ്ോകുന് എന്ന് �രോതടി തപദേശ
സ ്വയ ം ഭ ര ണ സ് ോ � ന ങ്ങ ള് ക്ക്
�ഭടിച്ചോല് ഇക്കോര്യതെടില് സോപങ്തടിേ
വടിഭോഗതെടിത്റെ െടിപപ്ോര്ട്് പതപെണ്
തുണ്്. പ്രശ്ം േത്ണ്തെടിയോല് അത്
�രടിഹരടിക്കോന് സ്ോ�നതെടിന്
സമയം നല്േണം. സോപങ്തടിേ വകു
പ്ടിത്റെ നടിയമം അനസരടിച്ച് അത്

മഭേഗതി ന്ചയ്ത നിയമങ്ങൾ
4
4
4
4
4
4
4

പേരള �ഞ്ോയതെ് രോജ് ആക്ട് 1994
പേരള മുന്സടിപ്ോ�ടിറ്ടി ആക്ട് 1994
പേരള �ടിഫ് റ്് ആറെ് എസ്പ�പറ്ഴ്് ആക്ട് 2013
പേരള ഗ്രൗണ്് വോട്ര് ആക്ട് 2002
പേരള ത്ഹഡ് പ�ോഡ് വര്പക്കഴ്് ആക്ട് 1978
പേരള പഷോപ്് ആറെ് ത്േോപമഴ്്യല് എസ്റോബ്ടിഷ് ത്മറെ് ആക്ട്
പേരള പസ്ററ്് സടിംഗടിള് വടിന്പഡോ ക്ടിയെന്സ് പ�ോര്ഡ്സ് ആറെ് ഇന്ഡസ്ടടിയല്
ൌണഷടി�് ഏരടിയ ത്ഡവ��്ത്മറെ് ആക്ട് 1999

മഭേഗതി ന്ചയ്ത ചട്ടങ്ങൾ
4 േടി പേരള�ഞ്ോയതെ് രോജ് (ഇഷയൂ ഓഫ് ക�സന്സ് ടു ത്ഡയ്ഞ്െസ് ആന്ഡ്
ഒഫന്സീവ് പട്രഡ്സ് ആന്ഡ് ഫോക്ടെീസ്) റൂള്സ് 1996.
4 േടി പേരള �ഞ്ോയതെ് രോജ് (ത്പ്രോഫഷന് െോക്സ്) റൂള്സ് 1996.
4 േടി പേരള മുന്സടിപ്ോ�ടിറ്ടി (രജടിസ്പട്രഷന് ഓഫ് കപ്രവറ്് പഹോ്ടിറ്ല്സ് ആന്ഡ്
�ോരോത്മഡടിക്കല് ഇന്സ്റടിറ്യൂഷന്സ്) റൂള്സ് 1997.
4 േടി പേരള �ഞ്ോയതെ് രോജ് �ടില്ഡടിങ് റൂള്സ് 2011
4 േടി പേരള മുന്സടിപ്ോ�ടിറ്ടി �ടില്ഡടിങ് റൂള്സ് 1999
4 േടി പേരള ഫോക്ടെീസ് റൂള്സ് 1957
4 േടി പേരള ഇറെര്പസ്ററ്് കമഗ്രറെ് വര്പക്കഴ്് (ത്െഗുപ�ഷന് ഓഫ് എംപപ്ോയ് ത്മറെ്
ആന്ഡ് േണ്ീഷന് ഓഫ് സര് വ്വീസ്) റൂള്സ് 1983.
4 േടി പേരള പേോണട്രോക്റ് പ��ര് (ത്െഗുപ�ഷന് ആന്ഡ് അപ�ോളടിഷന്) റൂള്സ് 1974.
4 േടി �ടില്ഡടിങ് ആന്ഡ് േണസ്ടക്ന് വര്പക്കഴ്് (ത്െഗുപ�ഷന് ഓഫ് എംപപ്ോയ്ത്മറെ്
ആന്ഡ് േണ്ീഷന് ഓഫ് സര് വ്വീസ്) റൂള്സ് 1998.
4 േടി പേരള പമോപട്ോര് വര്പക്കഴ്് റൂള്സ് 1962.
� ര ടി ഹ ര ടി ച്ച ടി ത് ല്ല ങ് ടി ല് മ ോ ത്രപ മ
സ്ോ�നം നടിര്തെടി വയ്ക്കോന് തപദേശ
സ ്വയ ം ഭ ര ണ സ് ോ � ന ങ്ങ ള് ക്ക്
ഉതെരവ് നല്േോന് േഴടിയൂ.
4 ക�സന്സുേളുത്െ േോ�ോവധടി അഞ്്
വര്ഷമോക്കടി.
4 ഏേജോ�േ ക്ടിയെന്സ് പ�ോര്ഡുേ
ള്ക്ക് composite ക്ടിയെന്സുേള്
നല്കുവോനള്ള അധടിേോരമുണ്ോയടിരടി
ക്കും.പ്രസ്തുത composite ക്ടിയെന്സു
േള് എല്ലോ വകുപ്പുേള്ക്കും �ോധേ
മോകും.
4 കവേയുതടി േണക്ന് എടുക്കുന്നതടിന്
തടിരടിച്ചെടിയല് പരഖയം, നടിയമ�രമോയ
വസ്തുവടിന്പമലുള്ള അധടിേോരപരഖയം
സമര്പ്ടിച്ചോല് മതടിയോകും. .
4 ത്േട്ടിെനടിര്മ്മോണ ആവശ്യതെടിന്
കൂടുതല് ഭൂമടി ഉ�പയോഗത്പ്ടുത്തുന്ന
വടിധതെടില് േവപെജ് ഏരടിയയം
പ്ോര് ഏരടിയയം തമ്മടിലുള്ള അന
�ോതം വര്ദ്ധടിപ്ടിച്ചു.
4 അ�േെേരമോയ ( hazardous) വടിഭോ

4
4

4
4

ഗതെടില് വരുന്ന വ്യവസോയ സ്ോ�
നങ്ങത്ള ഫോക്ടെീസ് ആക്ടടിത്റെ
�രടിധടിയടില് ത്േോണ്ടുവന്. പെോഡടിത്റെ
വീതടി, ചുറ്റും വടിപെണ് ഏരടിയ എന്നടി
വയടില് ഇതനസരടിച്ചുള്ള ഇളവേള്
�ഭടിക്കും.
അഞ്് ത്തോഴടില് നടിയമങ്ങളടില് പ്ോട്്
രജടിസ് പട്രഷന് സമ്പ്രേോയം ത്േോണ്ടു
വന്.
വകുപ്പുേള് തമ്മടിലുള്ള സംയക്ത �രടി
പശോധനോരീതടി ആവടിഷ്കരടിച്ചു. �രടിപശോ
ധനേള് െടിസ്ടിത്റെ പതോതനസരടിച്ച്
മോത്രം മതടി.
ത്പ്രോഫഷണല് നടികുതടിേോതോക്കളുത്െ
രജടിസ് പട്രഷന് നെ�െടിേള് �ഘൂേ
രടിച്ചു.
ചീഫ് ൌണ പ്ോനടിങ് ഓഫീസത്െ
അപ്ീല് അധടിേോരടിയോക്കടി മോറ്ടി.
ത്േട്ടിെനടിര്മ്മോണ അനമതടിേള്
അപപ്ോള് തോത്ഴതെട്ടില് നടിന്ന്
�ഭടിക്കും.
വടിവരങ്ങള്ക്ക് േെപ്ോെ് :
ത്േഎസ്ഐഡടിസടി
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പ്ാകദശിക ഭരണ െഴികളിലൂവെ
 എും. വിജയകുമാരന് നായര് പൂജപ്പുര

ത് ര
ചാ ത്ത് 1 2
സ
ര െറം ചാ റം
യ
സ ത് ത്
സത് ചാ ത്
ജത്

മ

നഷ്യന് ഭൂമടിയടില് കൂട്ോയടി ജീവടിക്കോന്
തുെങ്ങടിയതു മുതല് പ്രോപേശടിേ ഭരണ
തെടിത്റെ വടിവടിധ രൂ�ങ്ങള് നടി�വടില് വന്.
ഇന്ത്യയടിലും വളത്ര പുരോതന േോ�പതെ
ഗ്രോമഭരണം നടി�നടിന്നടിരുന്. വടിവടിധ പഗ്രോ
ത്രങ്ങളടിലും ജോതടിേളടിലും ഉള്ത്പ്ട് ജനവടി
ഭോഗങ്ങള്ക്ക് പനതൃത്വം നല്േടിയടിരുന്ന
മൂപ്ന്ോരുത്െ സംഘമോയടിരുന് ഗ്രോമഭരണം
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ത്ര
ര

സ യചാ ത്
പ
സ
ത്
റം

നടിര്വഹടിച്ചടിരുന്നത്. ചക്രവര്തെടിമോരും
രോജോക്കന്ോരും വളത്ര പ്രതോ�ശോ�ടിേളോ
യടിരുന്ന േോ�ത്തും ഗ്രോമഭരണം ഇപത
രീതടിയടില് തുെര്ന്പ�ോന്. ബ്ടിട്ീഷ് ഭരണ
േോ�തെടിത്റെ �കുതടിവത്ര ഇതുതത്ന്ന
ആയടിരുന് ഗ്രോമങ്ങളടിത്� ഭരണസമ്പ്ര
േോയം.

ചാ
ത്

പഞ്ചായത്ത്
ചായചാ ത്

ഇ്്യാ ഗവണന്മറെ് ആക്്

ബ്ടിട്ീഷ് ഭരണേോ�തെ് 1882 -ല്
െടിപ്ണ പ്രഭുവടിത്റെ ഒരു ഉതെരവടിലൂത്െ
യോണ് ആധുനടിേ �ഞ്ോയതെ് ഭരണസം
വടിധോനം ഇന്ത്യയടില് ഉെത്�ടുതെത്. ഈ
ഭരണ നെ�െടിേളുത്െ ഭോഗമോയോണ്
ഇന്നത്തെ തോലൂക്ക്, വടിപല്ലജ് ആഫീസുേ
ള്ക്ക് തുെക്കം കുെടിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടില് നടി�

നടിന്നടിരുന്ന പ്രോപേശടിേ ഭരണസംവടിധോനം
ശക്തടിത്പ്ടുത്തുന്നതടിന നെതെടിയ ഭരണ
�രടിഷ്കോരങ്ങള് ഇന്ത്യയടിലും നെപ്ോക്കോന്
ബ്ടിട്ീഷ് ഭരണോധടിേോരടിേള് തയ്ോെോയടി.
1919-ത്� ഇന്ത്യോ ഗവണത്മറെ് ആക്ടടിത്ന
തുെര്ന്നോണ് ഇന്ത്യയടില് �ഞ്ോയതെ്,
മുനടിസടിപ്ല് നടിയമങ്ങള് ആേ്യമോയടി പ്രോ
��്യതെടില് വന്നത്. നമ്മുത്െ രോജ്യതെ്
വ്യവസ്ോ�ടിത �ഞ്ോയത്തുേളും മുനടിസടി
പ്ോ�ടിറ്ടിേളും ഡടിസ്ടടിക്റ് പ�ോര്ഡുേളും
നടി�വടില് വന്നത് പ്രസ്തുത നടിയമ നടിര്മ്മോ
ണങ്ങളടിലൂത്െയോണ്.

ഒരു ഗ്ാമും ഒരു റിപ്പബ്ിക്

സ്വോതന്ത്യ സമര േോ�ഘട്തെടില്
തത്ന്ന �ഞ്ോയതെ് സ്ോ�നങ്ങത്ള ശക്തടി
ത്പ്ടുതെണത്മന്ന വോേം ഉയര്ന് വന്നടിരു
ന്. ഗ്രോമസ്വരോജ് ഗോന്ധടിജടിയത്െ ഒരു
സ്വപ്നമോയടിരുന്. ഓപരോ ഗ്രോമവം ഓപരോ
െടിപ്ബ്ടിേ് ആയടി തീരണത്മന്ന് അപദേഹം
ആഗ്രഹടിച്ചു. എന്നോല് പ്രധോനമന്തടി
യോയടിരുന്ന �ണ്ടിറ്് ജവഹര്�ോല് ത്നഹ്രു
പേന്ദ്രീകൃത ഭരണ, ആസൂത്രണ പ്രക്രടിയ
യ്ക്കോണ് പ്രോമുഖ്യം നല്േടിയത്. ഭരണഘ
െനോ ശടില്ടിയോയടിരുന്ന പഡോ. �ടി.ആര്.
അംപ�േ്ക്കര് �ഞ്ോയതെ് രോജ് വ്യവസ്
യ്ക്ക് ഭരണഘെനയടില് അര്ഹമോയ സ്ോനം
നല്േോന് തയ്ോെോയതുമടില്ല.

ബല്വ് റായ് മമത്
കമ്ി്ി റിമപ്പാര്ട്ട്

1951-ല് ഇന്ത്യയടില് �ഞ്വത്ര �ദ്ധ
തടിക്ക് തുെക്കം കുെടിച്ചു. അതടിത്റെ ഭോഗമോയടി
സോമൂഹ്യവടിേസന പബ്ോക്കുേള് നടി�വടില്
വന്. എന്നോല് അഴടിമതടിയം അധടിേോര
ദുര്വടിനടിപയോഗവം േോരണം ജനപക്മതെടി
നോയടി ആരംഭടിച്ച �ദ്ധതടിേള് ��തും
�ക്്യം േോണോത്ത പ�ോയടി. ഈ സോഹ
ചര്യതെടി�ോണ് �ല്വന്ത് െോയ് പമതെ
ത്ചയര്മോനോയടി ഒരു ഉന്നതത� േമ്മടിറ്ടി
രൂ�ീേരടിച്ചത്. 1957-ല് പമതെ േമ്മടിറ്ടി
െടിപപ്ോര്ട്് പേന്ദ്ര ഗവണത്മറെടിന് കേമോെടി.
ഗ്രോമ, പബ്ോക്ക്, ജടില്ലോ ത�ങ്ങളടില് �ഞ്ോ
യത്തുേള് രൂ�ീേരടിക്കണം എന്ള്ളതോ
യടിരുന് േമ്മടിറ്ടിയത്െ പ്രധോന ശൂ�ോര്ശ.
�ല്വന്ത് െോയ് പമതെ േമ്മടിറ്ടിയത്െ
ശൂ � ോ ര് ശ യ ത് െ അ െ ടി സ് ോ ന തെ ടി ല്
രോജ്യതെ് ആേ്യമോയടി രോജസ്ോനടില്
പുതടിയ ഭരണസംവടിധോനം നടി�വടില് വന്.
1959-ത്� ഗോന്ധടിജയന്തടി േടിനതെടില് പ്ര

രോജ്യതെോേ്യമോയടി �ഞ്ോയതെ്രോജ് സംവടിധോനം നടി�വടില്വന്ന 1959 ഒപക്ടോ�ര് 2 ന് രോജ
സ്ോനടിത്� നോഗൗെടില് നെന്ന സപമ്മളനം.
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�ല്വന്ത് െോയ് പമതെ

ധോനമന്തടി ജവഹര്�ോല് ത്നഹ്രുവോണ്
ഇത് ഉത്ഘോെനം ത്ചയ്ത്. ഇതടിത്റെ
ഭോഗമോയടി പേരളതെടിലും 1960-ല് പുതടിയ
�ഞ്ോയതെ് നടിയമം നടി�വടില് വന്.
എന്നോല് ഇന്ത്യയടില് പ്രോപേശടിേ ഭരണ
സംവടിധോനം ദുര്��മോയടി തത്ന്ന തുെര്ന്.
1977-ല് ത്മോെോര്ജടി പേശോയടി സര്ക്കോര്
അപശോേ് പമതെ ത്ചയര്മോനോയടി ഒരു
േമ്മറ്ടിത്യ നടിപയോഗടിച്ചു. ഇ.എം.എസ് കൂെടി
അംഗമോയ പ്രസ്തുത േമ്മറ്ടി 1978-ല് െടിപപ്ോ
ര്ട്് സമര്പ്ടിച്ചു. േമ്മടിറ്ടി േ്വടിത� �ഞ്ോയ
ത്തുേളോണ് ശൂ�ോര്ശ ത്ചയ്ത്.

ജില്ാ ഗവണന്മറെ്

പേരളതെടില് 1957- ല് മുഖ്യമന്തടി
ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതടിരടിപ്ോെ് അദ്ധ്യക്
നോയടി രൂ�ീേരടിച്ച ഭരണ �രടിഷ്കോര േമ്മടി
റ്ടിയത്െ ശൂ�ോര്ശേള് സുപ്രധോനമോയടിരുന്.
ജടില്ലോത�തെടില് ഒരു ജടില്ലോ ഗവണത്മറെ്
എന്ന ആശയം േമ്മടിറ്ടി മുപന്നോട്് വച്ചു.
ഇതടിത്റെ അെടിസ്ോനതെടില് 1958
ഡടിസം�ര് 9- ന് പേരള �ഞ്ോയതെ്
�ടില്ലും 1959 ഏപ്രടില് 16 ന് പേരള ഡടിസ്ടടി
ക്ട് േൗണസടില് �ടില്ലും മുഖ്യമന്തടി നടിയമ
സഭയടില് അവതരടിപ്ടിച്ചു. ഗവണത്മറെടിത്ന
�ടിരടിച്ചു വടിട്തടിനോല് ഇത് നടിയമമോയടില്ല.
1960-61 േോ�യളവടില് �ട്ം തോണു�ടിള്ള
സര്ക്കോരോണ് �ഞ്ോയതെ് നടിയമവം മുനടി
സടിപ്ല് നടിയമവം �ോസ്സോക്കടിയത്.
�ല്വന്ത്െോയ് പമതെ േമ്മടിറ്ടി െടിപപ്ോ
ര്ട്ടിത്റെ ചുവടു�ടിെടിച്ച് പബ്ോക്ക് ത�തെടില്
ത്തരത്ഞ്ഞടുക്കത്പ്ട് ജനപ്രതടിനടിധടിേളെ
ങ്ങടിയ �ഞ്ോയതെ് യൂണടിയന് േൗണസടി
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | സെപത്്റംബര് 2019

17

ലുേളും ജടില്ലോത�തെടില് േളക്ടര് ത്ചയര്മോ
നോയടി ജടില്ലോ �രടിഷതെ് എന്ന പ�രടില്
ഉ�പേശേ സമടിതടിയം രൂ�ീേരടിക്കോവന്ന
വടിധം 1964 ത്ഫബ്രുവരടിയടില് ആര്. ശങ്ര്
മുഖ്യമന്തടിയോയടിരുന്നപപ്ോള് "പേരള �ഞ്ോ
യതെ് യൂണടിയന് േൗണസടില്സ് ആറെ്
ജടില്ലോ �രടിഷതെ് �ടില്" എന്ന പ�രടില്
ഒരു �ടില് നടിയമസഭയടില് അവതരടിപ്ടി
ച്ചുത്വങ്ടിലും അതടിനം നടിയമമോേോന് പയോഗ
മുണ്ോയടില്ല.

േ്ിതല സങ്കല്പവും
ത്രിതല യാഥാര്ത്്യവും

1967 മോര്ച്ചടില് അധടിേോരതെടില് വന്ന
ഇ.എം.എസടിത്റെ പനതൃത്വതെടിലുള്ള
സര്ക്കോര്, �ഞ്ോയത്തുേത്ള സം�ന്ധടിച്ച്
ഒരു പുതടിയ നടിയമനടിര്മ്മോണം ഉപദേശടിച്ചു
ത്േോണ്് ആ വര്ഷം ആഗസ്റടില് പേരള
�ഞ്ോയതെ് രോജ് �ടില് എന്ന പ�രടില്
ഒരു �ടില് നടിയമസഭയടില് അവതരടിപ്ടിച്ചു.
േ്വടിത� �ഞ്ോയത്തുേളോണ് (ഗ്രോമത�തെടി
ലും ജടില്ലോത�തെടിലും) അതടില് വടിഭോവനം
ത്ചയ്ടിരുന്നത്. ഈ �ടില്ലടിത്നപ്റ്ടി നടിയമ
സഭോ ത്സ�ക്ട് േമ്മടിറ്ടി വടിശേമോയ �ഠനം
നെത്തുേയം �ടില്ലടില് വളത്രയധടിേം മോറ്
ങ്ങള് നടിര്പദേശടിക്കുേയം ത്ചയ്തു. ത്സ�ക്റ്
േമ്മടിറ്ടി െടിപപ്ോര്ട്ടു ത്ചയ് പ്രേോരമുള്ള �ടില്
1969 മോര്ച്ച് 26-ോം തീയതടി നടിയമസഭയടില്
അവതരടിപ്ടിച്ചുത്വങ്ടിലും നടിയമസഭ �ടിരടി
ച്ചുവടിട്തടിനോല് ഈ �ടില്ലും നടിയമമോക്കോന്
േഴടിഞ്ഞടില്ല.
�ടിന്നീെ് അധടിേോരതെടില് വന്ന അചയു
തപമപനോന് ഗവണത്മറെടിത്റെ േോ�തെ്
1970 ഒപക്ടോ�െടില് പേരള ജടില്ലോ ഭരണ
�ടില് നടിയമസഭയടില് അവതരടിപ്ടിച്ചു.
മുന്സര്ക്കോരടിത്റെ േോ�തെ് ത്സ�ക്ട്
േമ്മടിറ്ടി െടിപപ്ോര്ട്് ത്ചയ്പ്രേോരമുള്ള
�ടില്ലടിത്റെ ഏേപേശരൂ�തെടില് തത്ന്നയോ
യടിരുന് ഈ �ടില്ലും. �ത്ക് സര്ക്കോര്
അധടിേോരതെടില് നടിന് പ�ോയതുത്േോണ്്
ഈ �ടില്ലും നടിയമമോയടില്ല. ഇപത �ടില്
1978 ആഗസ്റ് 1-ോം തീയതടി എ.ത്േ.ആ
റെണടി മുഖ്യമന്തടിയോയടിരടിക്കുപമ്പോള് നടിയ
മസഭയടില് അവതരടിപ്ടിക്കത്പ്ട്ടു. ത്സ�ക്ട്
േമ്മടിറ്ടിയത്െ �രടിഗണന േഴടിഞ്ഞ് 1979ല് ഇത് നടിയമസഭ �ോസ്സോക്കടി. ഇതടിന്
രോഷ്ട്ര�തടിയത്െ അംഗീേോരം �ഭടിച്ചത്
ഇ.ത്േ.നോയനോര് മുഖ്യമന്തടിയോയടിരുന്ന
പപ്ോള് 1980 ത്മയ് 18-ോം തീയതടിയോയടി
രുന്. എന്നോല് പ്രസ്തുത നടിയമമനസരടിച്ചു
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ഇ.എം.എസ്

ള്ള ത്തരത്ഞ്ഞടുപ്പു നെതെടി ജടില്ലോ
േൗണസടിലുേള് രൂ�ീേരടിക്കോന് �ടിത്ന്ന
യം വര്ഷങ്ങത്ളടുത്തു. 1991 ആേ്യമോണ്
ജടില്ലോ േൗണസടിലുേള് നടി�വടില് വന്നത്.
ജടില്ലോ േൗണസടിലുേള് നടി�വടില് വന്ന്
അധടിേേോ�ം േഴടിയന്നതടിന മുമ്പു തത്ന്ന
അതടിത്റെ �� അധടിേോരങ്ങളും പുതുതോയടി
അധടിേോരതെടില് വന്ന സംസ്ോന
സര്ക്കോര് �ടിന്വ�ടിച്ചത് പുതടിയ സംവടി
ധോനത്തെ നടിര്ജീവമോക്കടി. �ടിന്നീെ്
73-ോം ഭരണഘെനോ പഭേഗതടിേളുത്െ അെടി
സ്ോനതെടില് ഗ്രോമപ്രപേശങ്ങത്ള മോത്രം
ഉള്ത്പ്ടുതെടി ജടില്ലോ �ഞ്ോയത്തുേള് രൂ�ീ
േരടിപക്കണ്തുണ്ോയടിരുന്നതുത്േോണ്് 1994ത്� പേരള �ഞ്ോയതെ് രോജ് നടിയമം
പ്രോ��്യതെടില് വന്നതടിപനോത്െോപ്ം ജടില്ലോ
േൗണസടിലുേള്ക്ക് അന്ത്യം സംഭവടിച്ചു.
1994-ത്� �ഞ്ോയതെ് രോജ് ആക്ടടിത്റെ
അെടിസ്ോനതെടില് നടി�വടില് വന്നവയോണ്
ഇപപ്ോള് നടി�വടിലുള്ള ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്തു
േളും പബ്ോക്ക് �ഞ്ോയത്തുേളും ജടില്ലോ
�ഞ്ോയത്തുേളും.

ശക്ിയും േൗര്ബല്യവും

പ്രധോനമന്തടിയോയടിരുന്ന രോജീവ്
ഗോന്ധടിയോണ് �ഞ്ോയതെ് ഭരണ �രടിഷ്കോ
രങ്ങള്ക്ക് തുെക്കം കുെടിച്ചത്. ഇതടിത്റെ
അെടിസ്ോനതെടി�ോണ് പ്രസടിദ്ധമോയ 73,
74 ഭരണഘെനോപഭേഗതടിേള് നടി�വടില്
വന്നത്. ഇപതോടുകൂെടി 1987- ല് എല്.
എം.സടിംഗ് വടി നടിര്പദേശടിച്ച പ്രേോരമുള്ള
ഭരണഘെനോ സംരക്ണം �ഞ്ോയത്തു
േള്ക്കും നഗരസഭേള്ക്കും �ഭടിച്ചു. ഗ്രോമ
സഭേള്ക്ക് അധടിേോരം, ത്തരത്ഞ്ഞടുക്ക
ത്പ്ട് ഭരണ സമടിതടിേള്, �ട്ടിേജോതടി-�ട്ടി
േവര്ഗ്ഗ സംവരണം, വനടിതോസംവരണം,
സംസ്ോന തടിരത്ഞ്ഞടുപ്് േമ്മീഷന്, 5
വര്ഷ ഭരണസമടിതടിേള്, സംസ്ോന
ധനേോര്യ േമ്മീഷന്, ജടില്ലോ ആസൂത്രണ
സമടിതടിേള് എന്നടിവ 73, 74 ഭരണഘെനോ
പഭേഗതടിേളുത്െ സവടിപശഷതേളോയടിരുന്.
73, 74 ഭരണഘെനോ പഭേഗതടി നടിര്പദേശ
പ്രേോരം 1994-ല് പേരള �ഞ്ോയതെ് രോജ്
നടിയമവം പേരള മുനടിസടിപ്ോ�ടിറ്ീസ്
നടിയമവം പേരള നടിയമസഭ �ോസ്സോക്കടി.
എന്നോലും ധോരോളം പ�ോരോയ്മേള് ഈ
നടിയമങ്ങള്ക്കുണ്ോയടിരുന്. ഉേോഹരണ
തെടിന്, ത്തരത്ഞ്ഞടുപ്പുേളുത്െ ചുമത�
സംസ്ോന തടിരത്ഞ്ഞടുപ്പു േമ്മീഷനടില്
നടിക്ടിപ്തമോക്കടിയടിരുന്ത്വങ്ടിലും വോര്ഡു
വടിഭജനവം സംവരണ സ്ോനങ്ങളുത്െ

നടിര്ണ്യവം സര്ക്കോരടിത്റെ ചുമത�യടില്
നടി�നടിര്തെടി. ഗ്രോമസഭേള്ക്ക് �െയതെ
ക്ക അധടിേോരങ്ങത്ളോന്ം നല്േടിയടിരുന്നടി
ല്ല. �ഞ്ോയത്തു പ്രസടിഡറെടിത്നയം അംഗ
ങ്ങത്ളയം സ്ോനങ്ങളടില് നടിന്ന് നീക്കം
ത്ചയ്ോനം ത്തരത്ഞ്ഞടുപ്ടില് മത്രടിക്കുന്ന
തടിന് അഞ്ചു വര്ഷപതെക്ക് അവത്ര അപയോ
ഗ്യരോക്കുവോനം സര്ക്കോരടിന് അധടിേോരമു
ണ്ോയടിരുന്. ഉപേ്യോഗസ്ന്ോരുത്െ പമല്
തപദേശസ്ോ�നങ്ങള്ക്ക് നല്േടിയ നടിയ
ന്തണോധടിേോരങ്ങള്ക്ക് �രടിമടിതടിേളുണ്ോ
യടിരുന്. തപദേശസ്ോ�നങ്ങളുത്െ പമല്
സര്ക്കോരടിനം സര്ക്കോര് ഉപേ്യോഗസ്ന്ോ
ര്ക്കും അനോവശ്യമോയടി �� നടിയന്തണോ
ധടിേോരങ്ങളും നല്േത്പ്ട്ടു. ഗ്രോമ-പബ്ോക്ക്ജടില്ലോ �ഞ്ോയത്തുേള്ക്ക് ചുമത�േള്
വീതടിച്ചുനല്േടിയതടിലും അ�ോേതേളുണ്ോ
യടിരുന്. ഈ പ�ോരോയ്മേള് �രടിഹരടിച്ച്
അധടിേോര വടിപേന്ദ്രീേരണം പൂര്ണ്
അര്ത്ഥതെടില് നെപ്ടി�ോക്കോനോണ് 1996ല് അധടിേോരതെടില് വന്ന ഇ.ത്േ.നോയനോര്
സര്ക്കോര് എസ്.�ടി.ത്സന് ത്ചയര്മോനോയടി
ഒരു ഉന്നതത� അധടിേോരവടിപേന്ദ്രീേരണ
േമ്മടിറ്ടിത്യ നടിപയോഗടിച്ചത്.

ന്സന് കമ്്ിയും
നിയമമഭേഗതികളും

ത്സന്േമ്മടിറ്ടി വടിശേമോയ �ഠനങ്ങ
ള്ക്കു പശഷം ഇെക്കോ� െടിപപ്ോര്ട്് ഉള്പ്ത്െ
അ ഞ്ചു െടിപപ്ോര്ട്ടുേള് ഗവണത്മറെടിന്
കേമോെടി. ഈ െടിപപ്ോര്ട്ടുേളുത്െ അെടിസ്ോ
നതെടില് 282 നടിയമപഭേഗതടിേളോണ്
1994-ത്� പേരള �ഞ്ോയതെ് മുനടിസടിപ്ല്
നടിയമങ്ങളടില് വരുതെടിയത്. ഈ പഭേഗ
തടിേളോണ് പേരളതെടിത്� തപദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ോ�നങ്ങത്ള പൂര്ണ് സ്വതന്ത
സ്ോ�നങ്ങളോക്കടി മോറ്ടിയത്. ഇതനസരടി
ച്ച് ഗ്രോമസഭേളും വോര്ഡുസഭേളും പ്രവ
ര്തെനക്മമോക്കടി, അംഗസംഖ്യ ക്രമത്പ്
ടുതെടി, തടിരത്ഞ്ഞടുപ്് േമ്മീഷന് പൂര്ണ്
അധടിേോരം, അംഗങ്ങത്ള അപയോഗ്യരോ
ക്കോനള്ള സര്ക്കോരടിത്റെ അധടിേോരം
െദേോക്കടി, തപദേശഭരണ പമധോവടിേള് പൂര്ണ്
സമയ േോര്യനടിര്വഹണോധടിേോരസ്ന്,
സ്റോറെടിംഗ് േമ്മടിറ്ടിേള് പ്രവര്തെനക്മം,
പ്രപ മ യ ം െ ദേ ോ ക്ക ോ ന ള്ള സ ര് ക്ക ോ ര്
അധടിേോരം എടുത്തുേളഞ്ഞു, ഭരണസമടി
തടിേത്ള �ടിരടിച്ചുവടിെോനള്ള സര്ക്കോരടിത്റെ
അധടിേോരം ഇല്ലോതോക്കടി, ഗ്രോന്റുേള് നല്കു
ന്നതടില് വ്യക്തമോയ മോനേണ്ം, ഓംബു

ഡ്്ോന്, അപ്ക�റ്് കട്ര�യൂണല്,
�ൗരോവേോശപരഖ, ജടില്ലോ ആസൂത്രണ
സ മ ടി ത ടി , സ ം സ് ോ ന വ ടി േ സ ന
േൗണസടില് തുെങ്ങടിയവത്യല്ലോം ഈ
പഭേഗതടിേളടിലൂത്െയോണ് നടി�വടില്
വന്നത്. അെടിയോനള്ള അവേോശം ഇന്ത്യ
യടി�ോേ്യമോയടി തപദേശഭരണ സ്ോ�നങ്ങ
ള്ക്ക് നെപ്ടി�ോക്കടിയതും സവടിപശഷശ്രദ്ധ
അര്ഹടിക്കുന്. മോത്രവമല്ല, തപദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ോ�നങ്ങളുത്െ ചുമത�േളുമോയടി
�ന്ധമുള്ള 35 നടിയമങ്ങളടില് മോറ്ം വരു
ത്തുന്ന 2000-ത്� പേരള ഡടിത്സന്ട്രക�
പസഷന് ഓഫ് �പവ്വഴ്് �ടില്ലും നടിയമസഭ
�ോസ്സോക്കടി.

ഏകീകൃത ചട്ടങ്ങളും ഫുംഗ്ഷനല്
ഇറെമഗ്ഷനും

പഡോ.�ടി.ആര്. അംപ�േ്ക്കര്
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ത്മോെോര്ജടി പേശോയടി

മുേളടില് സൂചടിപ്ടിച്ചതുപ�ോത്� 1998ത്� വടിപ്വേരമോയ നടിയമ �രടിഷ്കോരങ്ങ
ളോണ് അധടിേോരവടിപേന്ദ്രീേരണ രംഗതെ്
പേരളത്തെ മുന്നടിത്�തെടിച്ചത്. വടിപേന്ദ്രീ
കൃതോസൂത്രണം എന്ന ആശയത്തെ ജനേീ
യമോക്കുന്നതടില് ജനേീയോസൂത്രണ
പ്രസ്ോനം നല്ടിയ സംഭോവന ചരടിത്രതെടില്
ഇെം പനടുേയണ്ോയടി. രോഷ്ട്രീയ അധടിേോ
രപതെോത്െോപ്ം ആസൂത്രണോധടിേോരവം
സോമ്പതെടിേോധടിേോരവം നടിയമ �രടിരക്
യം �ഭടിച്ചതോണ് പേരളതെടിത്� തപദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ോ�നങ്ങത്ള മുന്നടിത്�
തെോന് സഹോയടിച്ചത്.
രണ്ടു േശേത്തെ പ്രവര്തെനോനഭവ
തെടിത്റെ ത്വളടിച്ചതെടി�ോണ് തപദേശഭരണ
വമോയടി �ന്ധത്പ്ട് വടിവടിധ വകുപ്പുേത്ള
സംപയോജടിപ്ടിക്കോന് ഗവണത്മറെ് തീരു
മോനടിച്ചത്. ഭരണ�രമോയ വടിപേന്ദ്രീേര
ണവം ഏപേോ�നവം �ക്്യമോക്കടിയള്ള
ഏേീകൃത ചട്ങ്ങളുത്െ േരെോണ് പ�ോക്കല്
ഗവണത്മറെ് േമ്മീഷന് ഗവണത്മറെടിന്
സമര്പ്ടിച്ചടിരടിക്കുന്നത്. ത്സക്രപട്െടിയറ്്
ത�തെടില് നെതെടിയ ഫംഗ്ഷണല് ഇറെ
പഗ്രഷത്റെ കൂെടി അനഭവതെടിത്റെ ത്വളടിച്ച
തെടില് ഏേീകൃത തപദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്ടിനം ഒരു ഫംഗ്ഷണല് ഇറെപഗ്രഷന്
ആവശ്യമോണ്. അപതോടുകൂെടി അധടിേോര
വടിപേന്ദ്രീേരണ രംഗതെ് പേരളം ഒരു
ചുവടുകൂെടി മുന്നടിത്�ത്തുത്മന്നതടില് സംശ
യമടില്ല.
1
പ�ഖേന് പേരള പ�ോക്കല്
ഗവണത്മറെ് േമ്മീഷനടില്
േണസള്ട്റെോണ്.
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മാലിന്യസംസ്ക്കരണത്ിന്
ഗ്ാമക്്യാതിയുമായി തുവ്വൂര്
 ഇ.എ. രാജന്
ര

ര്

ബ
ചാ

സ രസ
ത്
റം ജ യ സ
ചാ
ചാ റം ചാ ജ ചാ
ര ചാ
െറം ര പ

ഖ

രമോ�ടിന്യ സംസ്ക്കരണതെടിന് ശോശ്വത
�രടിഹോരത്മോരുക്കടി തുവ്വൂര് ഗ്രോമ�ഞ്ോ
യതെ്. �തടിപനഴ് കുടും�ങ്ങളടിത്� സ്തീേ
ള്ക്ക് വരുമോനം ഉെപ്ോക്കടി ഗ്രോമപജ്യോതടി
എന്ന പ�രടില് സ്ടിരമോത്യോരു മോ�ടിന്യ
സംസ്രണ �ദ്ധതടിക്ക് രൂ�ം നല്ടിയടിരടി
ക്കുേയോണ് �ഞ്ോയതെ്. വീടുേളടിലും
േെേളടിലും നടിന്ം യൂസര്ഫീ ഈെോക്കടിയം
സര്ക്കോര് സ്ോ�നങ്ങള്, വടിേ്യോഭ്യോസ
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സ്ോ�നങ്ങള് എന്നടിവടിെങ്ങളടില്നടിന്ം
സൗജന്യമോയം ഖരമോ�ടിന്യം പശഖരടിക്കു
ന്നതോണ് �ദ്ധതടി. വീടുേള്ക്ക് 30 രൂ�യം
േെേള്ക്ക് 50 മുതല് 100 രൂ� വത്രയമോണ്
യൂസര്ഫീ.
പശഖരടിക്കുന്ന മോ�ടിന്യം �ഞ്ോയ
തെടിന് സമീ�ം പ്രവര്തെടിക്കുന്ന ഗ്രോമ
പജ്യോതടി പേന്ദ്രതെടില് എതെടിച്ച് പവര്തടി
രടിക്കുന്. ഈ �ോഴ് വസ്തുക്കള് വ്യോ�ോരടി

ചാ പഞ്ചായ
ചാ ത്
യചാ ത്
ചാ ചാര ചായ ത്
േള്ക്ക് കേമോെടി വരുമോനം പനടുേയം
ത്ചയ്ന്ണ്്. യൂസര്ഫീയം �ോഴ് വസ്തു
വടില്നയടിലൂത്െ �ഭടിക്കുന്ന തുേയം ഉ�പയോ
ഗടിച്ച് ഗ്രോമപജ്യോതടി പവോളറെടിയര്മോര്ക്ക്
340 രൂ� േടിവസപവതനവം നല്കുന്. 2018
ജനവരടി 1ന് ആരംഭടിച്ച �ദ്ധതടിയത്െ ആേ്യ
ഘട്ം അവസോനടിക്കുപമ്പോള് േ്യോരടി�ോഗു
േള് മോത്രം 8 െണ പശഖരടിക്കുേയം വടില്ക്കു
േയം ത്ചയ്തു. ഇതടിന പുെത്മ കുപ്ടിേള്,

ചടില്ലുേള്, ഇരുമ്പ്, മറ്റു പ്ോസ്റടിേ് വസ്തുക്കള്
എ ന്ന ടി വ യ ം വ ടി ല് ന ന െ ത്തു ന് ണ്് .
മോ�ടിന്യം പശഖരടിക്കുേ, വോഹനങ്ങളടില്
േയറ്റുേ, പവര്തടിരടിക്കല്, �ോഴ്വസ്തു വടില്ന
തുെങ്ങടി �ദ്ധതടിയമോയടി �ന്ധത്പ്ട് മുഴുവന്
പ്രവൃതെടിേളും ഫീല്ഡ് പേോ -ഓഡടിപനറ്
റുത്െ പനതൃത്വതെടില് ഗ്രോമപജ്യോതടി േര്മ്മ
പസനോംഗങ്ങള് തത്ന്നയോണ് ത്ചയ്ന്നത്.
വര്ഷതെടില് നോ�് പ്രോവശ്യമോണ്
വീടുേളടില് നടിന്ം ഖരമോ�ടിന്യങ്ങള് പശഖ
രടിക്കുേ. േെേളടില് നടിന്ം മോസതെടില് 2
തവണയം. വര്ഷതെടില് ഒരടിക്കല്
ത്�ോതുജന �ങ്ോളടിതെപതെോത്െ വോര്ഡുേ
ളടിത്� പ്രധോന പെോഡുേളടില് ഉപ�ക്ടിക്ക
ത്പ്ട് മോ�ടിന്യങ്ങള് പശഖരടിക്കും. പശഖരടി
ക്കുന്ന 63 ഇനം വസ്തുക്കളടില് 58 എണ്ം
വടില്ക്കുന്നപതോത്െോപ്ം �ഴയവസ്തങ്ങള്
ആവശ്യക്കോര്ക്ക് നല്കുേയം ത്ചയ്ന്.
െീകസക്കടിള് ത്ചയ്ോന് �റ്ോതെ ത്�തര്
ത്ചരുപ്പുേള്, ത്െക്സടിന് �ോഗുേള്, ത്തര്പമോ
പേോള് തുെങ്ങടി അപഞ്ോളം സോധനങ്ങള്
േയറ്ടി അയയ്ക്കുന്നതടിന് പേോയമ്പത്തൂരടിത്�
എ.സടി.സടി. സടിമറെ്സുമോയടി േരോരടിപ�
ര്ത്പ്ട്ടിരടിക്കുേയോണ് �ഞ്ോയതെ്.
എന്എസ്എസ്, എന്സടിസടി, വടിേ്യോര്ത്ഥടി
േള്, ത്തോഴടിലുെപ്് ത്തോഴടി�ോളടിേള് എന്നടി
വരുത്െ സോമൂഹ്യ പ്രതടി�ദ്ധതോ പ്രവര്തെ
നങ്ങത്ളയം യവജനക്ബ്ബുേത്ളയം �ദ്ധ
തടിയമോയടി �ന്ധത്പ്ടുതെടി സമൂഹതെടില്
മോ�ടിന്യസംസ്രണത്തെകുെടിച്ച് അവ
പ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതടിന് പ�ോധവല്ക്ക
രണ�രടി�ോെടിേളും സംഘെടിപ്ടിക്കുന്ണ്്.

സുംഘടനാസുംവിധാനും

കേനംേടിന തീരുമോനങ്ങത്ളടുക്കുന്ന
തടിന് ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ് പ്രസടിഡറെ് ത്ചയ
ര്മോനോയള്ള ഒരു സ്റടിയെടിങ് േമ്മടിറ്ടി രൂ�ീ

േരടിച്ചടിട്ടുണ്്. കുടും�ശ്രീ ത്ചയര്പ�ഴ്ണ,
ത്പ്രോജക്ട് പേോര്ഡടിപനറ്ര്, ഗ്രോമ �ഞ്ോയ
തെ് ത്സക്രട്െടി, മുഴുവന് സ്റോറെടിംഗ് േമ്മടിറ്ടി
ത്ചയര്പ�ഴ്ണമോര്, ത്തോഴടി�ോളടിേളടില്
നടിന്ന് ത്തരത്ഞ്ഞടുതെ രണ്് പ�ര് എന്നടി
വര് േമ്മടിറ്ടി അംഗങ്ങളോണ്. മുഴുവന് ഭരണ
സമടിതടി അംഗങ്ങളും ഉപേ്യോഗസ്രും
ത്തോഴടി�ോളടിേളും സടി.ഡടി.എസ് അംഗ
ങ്ങളും ഉള്ത്പ്ടുന്നതോണ് ജനെല്പ�ോഡടി.
ഉപേ്യോഗസ്ത� പമല്പനോട്തെടിനോയടി
ത്പ്രോജക്ട് പേോര്ഡടിപനറ്ര് ആയടി ത്ഹഡ്
ക്ര്ക്കടിത്നയം ഫീല്ഡ് പേോര്ഡടിപനഷ
നപവണ്ടി ഒരു ഗ്രോമപജ്യോതടി പവോളറെടിയ
ത്െയം ചുമത�ത്പ്ടുതെടിയടിട്ടുണ്്. ഗ്രോമ�
ഞ്ോയതെ് പ്രസടിഡറെ്, ത്പ്രോജക്ട് പേോര്ഡടി
പനറ്ര്, ഫീല്ഡ് പേോര്ഡടിപനറ്ര് എന്നടി
വരുത്െ പ�രടിലുള്ള പജോയടിറെ് അക്കൗണ്്
കേേോര്യം ത്ചയ്ന്നതടിനം വരവ് ത്ച�വ്
േണക്കുേള് പരഖത്പ്ടുത്തുന്നതടിനമോയടി
സടി.ഡടി.എസ് അക്കൗണ്റെടിത്റെ പസവനം
ഉ�പയോഗത്പ്ടുത്തുന്. എല്ലോ സോമ്പതെടിേ
ഇെ�ോടുേളും �ോങ്് വഴടിയോണ് നടിര്വഹടി
ക്കുന്നത്.
പേന്ദ്ര ഹരടിത ട്രടി�യൂണല് ത്തരത്ഞ്ഞ
ടുതെ മ�പ്പുെം ജടില്ലയടിത്� 3 പമോഡല് ഗ്രോ
മ�ഞ്ോയത്തുേളടില് ഒന്നോണ് തുവ്വൂര്. പ്ര
ധോനമോയം ഗ്രോമപജ്യോതടി ഖരമോ�ടിന്യ
സംസ്രണ�ദ്ധതടിയോണ് ഇതടിനോധോരമോ
യത്. �ദ്ധതടി വടിജയേരമോയടി നെക്കുപമ്പോ
ഴും തുവ്വൂര് പ�ോത്� �ോവത്പ്ട് ജനങ്ങള്
തോമസടിക്കുന്ന ഒരു പ്രപേശതെ് യൂസര്ഫീ
യോയടി �ഭടിക്കുന്ന �ണംത്േോണ്് �ദ്ധതടി

യത്െ 60 ശതമോനം ത്ച�വ് നടിര്വഹടി
ക്കോത്ന േഴടിയന്ള്ളൂത്വന്ം ഇതുപ�ോത്�
മോതൃേോ�രമോയ ഒരു �ദ്ധതടി മുപന്നോട്ടു
ത്േോണ്ടുപ�ോേോന് സര്ക്കോരടിത്റെ ഭോഗത്തു
നടിന്ന് അേമഴടിഞ്ഞ �ടിന്തുണ ഉണ്ോേണം
എന്ന് ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ് പ്രസടിഡറെ്
ത്തറ്തെ് �ോ�കൃഷ്ണന് അഭടിപ്രോയത്പ്ടുന്.
1
പ�ഖേന് മ�പ്പുെം �ഞ്ോയതെ്
ത്ഡ�യൂട്ടി ഡയെക്ടെോണ്
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ൊരവപെട്ിയില്
മരം ഒരു െരം
 നിര്മ്ല മമാഹനന്
ര

യ

പ സ ചാ
യ

ചാ യത് സ
പ ത് പഞ്ചായത് സ പര യ
യ ചാ
സ ചാ
ത് പ
യ
സ ത് ര ചാ റം
ചാ ര ചായ പ
ചാ ത്
സ
യര
ത്

ഫ

�വൃക്ങ്ങളും ഔഷധസസ്യങ്ങളും
വടിവടിപധോപദേശ മരങ്ങളും അന്യംനടിന്
പ�ോകുവോന് സോധ്യതയള്ള കജവകവവടി
ധ്യങ്ങളും നട്ടു�ടിെടിപ്ടിച്ച് �രടിസ്ടിതടി
സംരക്ണം ഉെപ്പുവരുതെടി േോ�ോവസ്ോ
വ്യതടിയോനം പ�ോലുള്ള പുതെന് ത്വല്ലുവടി
ളടിേത്ള പനരടിടുന്നതടില് എെണോകുളം
ജടില്ലയടിത്� വോരത്പ്ട്ടി ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ്
മോതൃേയോവന്.
തരടിശുഭൂമടിയടില് �ച്ചത്പ്ോരുക്കുേ എന്ന
നൂതനോശയതെടിത്റെ ചുവടു�ടിെടിച്ച് �ദ്ധതടി
യത്െ ആേ്യഘട്ം എന്ന നടി�യടില് �ഞ്ോ
യതെടിത്റെ �രടിധടിയടില് വരുന്ന മൂന്ന് വ്യ
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ത്യസ് പ്രപേശങ്ങള് േത്ണ്തെടി പേശീയ
ഗ്രോമീണ ത്തോഴടിലുെപ്് �ദ്ധതടിയടില്
ഉള്ത്പ്ടുതെടി ഹരടിതോഭവം നയനമപനോഹ
രവമോയ �ച്ചത്തുരുത്തുേളോണ് ഇവടിത്െ
ഒരുക്കടിയടിരടിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചൂര് ഗവ.െടി.എച്ച്.
എസ് �രടിസരത്തെ 50 ത്സറെ്, ഇളങ്ങവം
ജടി.എല്.�ടി.എസ് �രടിസരത്തുള്ള 5 ത്സറെ്,
പേോഴടിപ്ടിള്ളടി ജടി.എല്.�ടി.എസ് �രടിസ
രത്തുള്ള 5 ത്സറെ് വസ്തുവടിലുമോണ് �ഞ്ോ
യതെ് �ച്ചത്തുരുത്തുേള് ഒരുക്കടിയത്.
കൃഷടി വകുപ്ടിത്റെയം �പയോകഡപവ
ഴ്ടിറ്ടി മോപനത്മെറെ് േമ്മടിറ്ടിയത്െയം ത്തോഴടി
ലുെപ്് ത്തോഴടി�ോളടിേളുത്െയം സന്നദ്ധ

ത്

സംഘെനോ പ്രവര്തെേരുത്െയം അഭയുേ
യോേോംക്ടിേളുത്െയം കൂട്ോയ ശ്രമഫ�മോ
യോണ് ആേ്യഘട്ം �ദ്ധതടി നെപ്ടി�ോക്കടി
യത്. േത്ണ്തെടിയ മൂന്ന് സ്�ങ്ങളടിലും
ത്തോഴടിലുെപ്് ത്തോഴടി�ോളടിേത്ള ഉ�പയോ
ഗടിച്ച് മണ്ടിര േപമ്പോസ്റ് ഉള്ത്പ്ത്െയള്ള
കജവ വളപ്രപയോഗതെടിലൂത്െ നടി�ത്മോരു
ക്കടി നെീ�ടിന് അനപയോജ്യമോക്കടിയടിരുന്.
ജ�പസചന സൗേര്യവം ഉെപ്പുവരുതെടിയടി
ട്ടുണ്്.
ഗുണപമന്യള്ള നെീല് വസ്തുക്കള് പനര്യ
മംഗ�ം സര്ക്കോര് ഫോമടില് നടിന്ം ഏലൂര്
പസോഷ്യല് പഫോെസ്ടടി പതോട്തെടില്

നടിന്മോണ് വോങ്ങടിയത്. അന്യംനടിന്
പ�ോകുവോന് സോധ്യതയള്ള തനത് ഇന
ങ്ങത്ള �ഞ്ോയതെടിത്റെ വടിവടിധ പ്രപേശ
ങ്ങളടില് നടിന്ം േത്ണ്ത്തുേയം ത്ചയ്തു.
സസ്യങ്ങള്ക്ക് സൂര്യപ്രേോശവം വളവം
പവപരോട്വം നന്നോയടി �ഭ്യമോേതെക്ക
രീതടിയടില് ക്രമീേരടിച്ചോണ് കതേള്
നട്ത്. തുെര് �രടി�ോ�നവം സംരക്ണവം
േീെപരോഗ�ോധ നടിയന്തണവം �ച്ചത്തുരു
തെ് സംരക്ടിപക്കണ്തടിത്റെ ആവശ്യേ
തയം സം�ന്ധടിച്ച് കൃഷടി വകുപ്ടിത്റെ
സഹോയപതെോത്െ സമീ�വോസടിേള്ക്ക്
അവപ�ോധ ക്ോസുേള് നല്ടി. �ച്ചത്തുരു
തെടിന് സമീ�ം ആമ്പല്ക്കുള നടിര്മ്മോണ
വം പുപരോഗമടിക്കുന്.
�ച്ചത്തുരുതെടിത്റെയം ചുറ്റുമുള്ള പ്രപേശ
ങ്ങളുത്െയം സംരക്ണവം �രടി�ോ�നവം
പ്രപേശത്തുള്ള വടിേ്യോര്ത്ഥടിേള്, സന്നദ്ധ
പ്രവര്തെേര്, സംഘെനേള്, െസടിഡന്സ്
അപസോസടിപയഷനേള്, പ്രകൃതടി പനേഹടി
േള് എന്നടിവരുത്െ സഹേരണപതെോടുകൂെടി
ഭംഗടിയോയടി നെതെടി വരുന്.
�രടിസ്ടിതടിക്ക് അനപയോജ്യവം
കജവകവവടിധ്യ സംരക്ണതെടിന് ഉതകു
ന്നതും ഔഷധസസ്യ ഇനതെടിലുമുള്ള 225
തരം സസ്യങ്ങളോണ് �ച്ചത്തുരുതെടില്
�രടി�ോ�ടിച്ചു വരുന്നത്. അവയടില് ഔഷധ
സസ്യ പ്രധോനമോയ േപച്ചോ�ം (�നടി,
ത�പവേന, പവേനസംഹോരടി, മൂത്രവര്ദ്ധേം,
േഫനടിവോരണടി), േറ്ോര്വോഴ (മുെടിത്േോഴടി
ച്ചടില്, ആര്കത്രറ്ടിസ്, ഡയ�റ്ടിസ്),
കുറുപന്തോട്ടി (വോതം, േഹപനന്ദ്രടിയോപരോഗ്യം,
അസ്ടിസ്രവം, െടി.�ടി), തടിപ്�ടി (രക്തോതടി
മര്ദേം കുെയ്ക്കല്, ഉെക്കമടില്ലോയ്മ, ക�ല്സ്),
തഴുതോമ (വയെടിനണ്ോകുന്ന അസുഖങ്ങള്,
മൂത്രോശയപരോഗങ്ങള്, ഹൃപ്ോഗം), ശതോ
വരടി (മഞ്ഞ�ടിതെം, മൂത്രതെസം, മൂത്രേല്ല്,
വയറുസം�ന്ധടിച്ച പരോഗങ്ങള്), ഗ്രോമ്പു
(സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം, േന്തപരോഗം, വോയ്നോറ്ം,
േഹനം), േശുമോവ് (നോണ്യവടിള, വടിറ്ോമടിന്
സടി, സ്ര്വടി, �ോ�ഗ്രഹണടി), െോവല്
(ഡയ�റ്ടിസ്, രക്തോതടിമര്ദേം, ത്േോളപസ്ടോള്),
മണടിമരുത് (ചര്മ്മം), േന്തപ്ോ� (പസോെടി
യോസടിസ്, പേശ സംരക്ണം), വോേ
(വടിഷസംഹോരടി, ഉെക്കമടില്ലോയ്മ), നീരമൃത്
(ഹൃപ്ോഗം, ആ്, പ്രപമഹം, ക്യപരോഗം),
ആെപ�ോെേം (ചുമ, �നടി, രക്തസ്രോവം,
രക്ത�ടിതെം, േഫത്ക്കട്്), തുളസടി (ചുമ,
സര്വ്വപരോഗസംഹോരടി), ആറ്റുവഞ്ടി
(വടിഷസംഹോരടി, സന്ധടിവോതം, വന്ധ്യത,
കുഷ്ം), കുെംപുളടി (ശരടിയോയ േഹന പ്രക്രടി

യയ്ക്ക്), ഇ�ഞ്ഞടി (അമടിതവടിയര്പ്് തെയ
ന്നതടിന്, ബുദ്ധടി ഉണ്ോവോന്, പമോണവീക്കം),
അപശോേം (േഷോയം, അര്ശ്ശസ്, ത്വക്ക്
പരോഗങ്ങള്), പുന്ന (സന്ധടിവോതം, തടിമടിരം),
പവങ്ങ (പ്രപമഹം, ആര്തെവപരോഗം,
�ീനസം) തോന്നടി (േഹനകുെവ്), �യ്ോനടി
(ത്വേ് പരോഗം), ത്നല്ലടി (ജീവേങ്ങള് �ഭ്യ
മോക്കുന്, ത്േോളപസ്ടോള്, ആ് ഇവ
തെയന്), േോഞ്ഞടിരം (ക�ല്സ്, മോന
സടിേപരോഗം, ആ്, േഫത്ക്കട്്), പുളടി
(സന്ധടിവോതം, ഹൃപ്ോഗം, മപ�െടിയ),
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കുമ്പടിള് (പവേനസംഹോരടി, വോതം, ജ്വരം),
അമ്പഴം (േര്ണടിപരോഗങ്ങള്, വടിഷ
ചടിേടിത്, ത്ഗോപണെടിയ), മന്ോരം (പനത്ര
പരോഗങ്ങള്), പ�ര (രക്തസമ്മര്ദേം, േന്ത
പരോഗങ്ങള്), അേടില് (കുഷ്ം, ത്ചോെടി,
അരടിമ്പോെ, ആണടിപരോഗം), ചെച്ചടി (ആറെടി
ഓക്സടിഡന്റുേള്- അേോ�വോര്ദ്ധേ്യം
തെയന്), ഇ�വ് (രക്തപേോഷം, രക്തവോതം)
എന്നടിവയം ഫ�വൃക്യടിനതെടില്ത്പ്ട്
കുളമോവ്, അമ്പഴം, പ�ര, പ്ോവ്, മോവ്, െമ്പൂ
ട്ോന്, മോപങ്ോസ്റടിന് തുെങ്ങടിയവയം നോണ്യ
ങ്ങള് പനെടി തരുന്ന പുന്ന, പുളടി, മരുത്,
കുമ്പടിള്.അേടില്, ചന്ന വയമ്പ്, ചെച്ചടി,
ഇ�വ് മുത�ോയവയം നന്നോയടി തുെര്�രടി
ചരണം നല്ടി സംരക്ടിച്ചു വരുന്.
നമ്മുത്െ നോെടിത്റെ നഷ്പ്രതോ�മോയ
ത്ചറുേോടുേള് തടിരടിത്േ ത്േോണ്ടു വരുന്ന
തടിനം കജവ പവ�ടി ത്േട്ടി സംരക്ടിക്കു
ന്നതടിനം മത്ണ്ോ�ടിപ്് തെയന്നതടിനം
�ച്ചത്തുരുതെ് നടിര്മ്മടിച്ചതടിലൂത്െ േഴടിയന്.
ജീവജോ�ങ്ങളുത്െ സ്വോഭോവടിേമോയ
ആവോസ വ്യവസ് നടി�നടിര്ത്തുന്നതടിലുത്െ
വരും ത�മുെയ്ക്ക് തനടിമപയോത്െ േോത്തു
സൂക്ടിച്ചു നല്കുവോന് േഴടിയന്ന ഏറ്വം മടിേച്ച
�ദ്ധതടി തത്ന്നയോണ് മരം ഒരു വരം എന്ന
ആപ്തവോേ്യത്തെ അന്വര്ത്ഥമോക്കുന്ന �ച്ച
ത്തുരുതെ് എന്ന് നടിസ്സംശയം �െയോം.
1
പ�ഖടിേ വോരത്പ്ട്ടി ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ്
പ്രസടിഡറെോണ്
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ദിശ-സമഗ് െിദ്യാഭ്യാസ പരിപാെി
പഠന ഗുണനിലൊരമുയര്ത്തുന്നതിനുള്ള
െെവുകകാെ് മാതൃക
 പി.ന്ക. മവലായധന്
പഞ്ചായത് സ 9
ചാ യ
സ രസ
ത്
പചാ പ

ത്�ോ

തുവടിേ്യോ�യങ്ങത്ള മടിേവടിത്റെ
പേന്ദ്രങ്ങളോക്കുേ എന്ന �ക്്യ
പതെോത്െ വെവപേോെ് പുതെന്കുരടിശ് ഗ്രോമ
�ഞ്ോയതെ് തനതോയടി ആവടിഷ്കരടിച്ച്
നെപ്ോക്കടിയ േടിശ 2018-19 ഫ�പ്രേമോയ
പ്രോപേശടിേ ഇെത്�െ�ടിത്റെ മോതൃേയോകുന്.
സന്നദ്ധപ്രവര്തെേരുത്െ �ങ്ോളടിതെം,
അധടിേസമയം പജോ�ടി ത്ചയ്ോനള്ള അദ്ധ്യോ
�േരുത്െ സന്നദ്ധത, �ഞ്ോയതെ് ഭരണ
സമടിതടിയത്െ തുെര്ച്ചയോയ പമല്പനോട്ം
എന്നടിവ �ദ്ധതടിത്യ വടിജയടിപ്ടിച്ച പ്രധോന
ഘെേങ്ങളോണ്.
�ഞ്ോയതെടിത്� 9 വടിേ്യോ�യങ്ങളടില്
തയ്ോെോക്കടിയ അക്കോേമടിേ് മോസ്റര് പ്ോന
േളടില്നടിന്ന് അധ്യോ�േ കൂെടിയടിരടിപ്ടില്
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ത്തരത്ഞ്ഞടുതെ ഘെേങ്ങള് ഉള്ത്പ്ടുതെടി
യോണ് �ദ്ധതടിക്ക് രൂ�ം നല്ടിയത്. ഓപരോ
ക്ോസടിലും കുട്ടി പനപെണ് �ോഠ്യ�ദ്ധതടി
�ക്്യങ്ങള് പനെടിത്യന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തുേ
യോയടിരുന് �ദ്ധതടിയത്െപ്രധോന�ക്്യം.
വടിേ്യോഭ്യോസ ത്ഡ�യൂട്ടി ഡയെക്ടര് സടി.
എ. സപന്തോഷ് �ത്ങ്ടുതെ അദ്ധ്യോ�േ
സംഗമതെടില് �ദ്ധതടിനടിര്വ്വഹണതെടിത്റെ
വടിശേോംശങ്ങള് സൂക്ഷ്മമോയടി ആസൂത്രണം
ത്ചയ്തു. 3 മുതല് 7 വത്ര ക്ോസുേളടിത്�
മുഴുവന് കുട്ടിേള്ക്കുമോയടി പ്രീത്െസ്റ് നെത്തു
േയം �ടിന്നോക്കക്കോര്ക്ക് പവണ്ടി �രടിഹോ
രപ�ോധനം സംഘെടിപ്ടിക്കുേയം ത്ചയ്തു.
കുഞ്ഞു മ�യോളം വോയനോേോര്ഡുേള്
ഇതടിനോയടി ഉ�പയോഗത്പ്ടുതെടി. വോയനോ

േോര്ഡുേള് 150 എണ്ം വീതം ഓപരോ
സ്കൂളടിനം നല്ടിയടിരുന്.
അദ്ധ്യോ�േ �രടിശീ�നങ്ങള് ആവശ്യോ
ധടിഷ്ടിതമോയടി നെതെോന് േഴടിഞ്ഞത്
വടിജയമോയടി. ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ.റ്ടി, ഗണടിതം,
ശോസ്ത�രീക്ണങ്ങള്, �രടിഹോരപ�ോ
ധനം എന്നീ വടിഷയങ്ങളടില് 7 േടിവസങ്ങ
ളടി�ോയടി �രടിശീ�നം നെതെടി. അവധടി
േടിവസങ്ങളോണ് ഇതടിനോയടി ഉ�പയോഗത്പ്
ടുതെടിയത്. സംഗീതം, ചടിത്രേ�, േോയടി
േവടിേ്യോഭ്യോസം, േൗണസ�ടിംഗ് എന്നടി
വയ്ക്കോയടി പ്രപത്യേോധ്യോ�േത്ര തോല്കോ�ടി
േമോയടി നടിയമടിച്ചത് സ്കൂള് അന്തരീക്ത്തെ
ഗുണേരമോയടി സ്വോധീനടിച്ച ഘെേമോണ്.
�ഠനോഭടിമുഖ്യം, സ്കൂളടിപനോടുള്ള മമത,

ആന്തരടിേ അച്ചെക്കം എന്നടിവ വര്ദ്ധടിപ്ടി
ക്കോന് പ്രപത്യേോധ്യോ�േരുത്െ പ്രവ
ര്തെനം സഹോയടിച്ചടിട്ടുണ്്. ഇവര് �ഞ്ോ
യതെടിത്� സ്കൂളുേളടില് നടിശ്ടിത ത്ഷഡയൂ
ളടിത്റെ അെടിസ്ോനതെടില് മോെടിമോെടിപ�ോ
കുന്.

സ്കൂൾ ക്ലബുകൾ

വടിവടിധ സ്കൂള് ക്ബുേള് ശക്തടിത്പ്ടു
ത്തുേ എന്നത് പപ്രോജക്ടടിത്റെ �ക്്യമോയടി
രുന്. �രടിസ്ടിതടി, സയന്സ്, സോമൂഹ്യ
ശോസ്ം, ഗണടിതം, ആപരോഗ്യം എന്നടിവ
യ്ക്കോണ് സ്കൂള് ക്ബുേള് രൂ�ീേരടിക്കോന്
നടിര്പദേശടിച്ചത്. ശോസ്തപപ്രോജക്ടുേള്, േടിനോ
ചരണങ്ങള്, േ്വടിസ്, ജനപ്രതടിനടിധടിേളു
മോയടി അഭടിമുഖം, ജീവേോരുണ്യ പ്രവര്തെ
നങ്ങള്, ശുചടിത്വ വടിേ്യോ�യം, കജവകവ
വടിധ്യ ഉേ്യോനം തുെങ്ങടിയ പ്രവര്തെനങ്ങള്
സ്കൂളുേളടില് നെത്തുേയണ്ോയടി.
കുട്ടിേളടില് �ഠനേൗതുേം വളര്ത്തുേ,
അപന്വഷണ പശഷടി വടിേസടിപ്ടിക്കുേ
എന്നീ �ക്്യങ്ങപളോത്െയോണ് സ്വതന്തോ
പന്വഷണ പ്രവര്തെനങ്ങള് പപ്രോജക്ടടില്
ഉള്ത്പ്ടുതെടിയത്. ഓപരോ കുട്ടിയം ഒരു
വര്ഷം 4-5 �ഘു പപ്രോജക്ടുേള് ത്ചയ്ോന്
നടിര്പദേശടിച്ചടിരുന്. സ്കൂളുേളടില്നടിന്ം
ത്തരത്ഞ്ഞടുക്കത്പ്ട് പപ്രോജക്ടുേളുത്െ
അവതരണം �ഞ്ോയത്തുത� ത്സമടിനോ
െടില് നെത്തുേയം അവ വടി�യടിരുതെടി
പപ്രോത്ോഹന സമ്മോനങ്ങള് നല്കുേയം
ത്ചയ്തു.

ഇുംഗ്ീഷ് ന്ഫസ്റ്

ഇംഗ്ലീഷ് ഭോഷോ മടിേവ് വളര്തെോന
പദേശടിച്ചുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ത്ഫസ്റ് ശ്രപദ്ധയമോയടി.
10 മത്ര ഇനങ്ങളോണ് ഇതടിള് ഉള്ത്പ്ട്ത്.
സ്ടിറ്് അവതരണം, മീറ്ടിംഗ് നെതെല്,
അഭടിമുഖം നെതെല്, േഥ�െയല്, ത്്
ല്ലടിംഗ്�ീ, േഥ-പ�ഖനം-േവടിത എഴുതെ്,
പ്രസംഗം, േ്വടിസ് എന്നടിവയോയടിരുന്
ഇനങ്ങള്. LP, UP ഇനങ്ങളടി�ോയടി 167
കുട്ടിേള് ഇംഗ്ലീഷ് ത്ഫസ്റടില് �ത്ങ്ടുത്തു.
വടിജയടിേള്ക്ക് പട്രോഫടിേളും �ത്ങ്ടുതെ
എല്ലോവര്ക്കും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്േങ്ങളും സമ്മോ
നമോയടി നല്ടി.
മുഴുവന് കുട്ടിേള്ക്കും വ്യക്തടിഗത
ഫയല് നല്ടി. ക്ോസ്റൂം ഉല്ന്നങ്ങള്, വര്ക്ക്
ഷീറ്റുേള്, മടിേവേള് എന്നടിവ വ്യക്തടിഗത
വടിവരങ്ങപളോത്െോപ്ം ഫയ�ടില് സൂക്ടിക്കു
ന്. രക്ടിതോക്കള്ക്ക് PTAയത്െ സമയതെ്

ഫയല് �രടിപശോധടിക്കോവന്നതോണ്. രക്ോ
േര്ത്തൃ പ�ോധവല്കരണമോണ് േടിശയത്െ
മത്റ്ോരു പ്രവര്തെനം. േടിശ �ദ്ധതടിയത്െ
പ്രവര്തെനങ്ങളടില് രക്േര്തെോക്കളുത്െ
�ങ്ോളടിതെം വര്ദ്ധടിപ്ടിക്കുേയോയടിരുന്
�ക്്യം. അപതോത്െോപ്ം കുട്ടിേളുത്െ വടിേ്യോ
ഭ്യോസതെടില് രക്ടിതോക്കളുത്െ �ങ്് എന്ന
ക്ോസും സ്കൂളുേളടില് നെതെടി.
വടിവടിധ വടിഷയങ്ങളടില് അധടിേ�രടി
ശീ�നം �ഭടിക്കുന്നതടിനോയടി കുട്ടിേള്ക്ക്
വര്ക്ക്ഷീറ്റുേള് തയ്ോെോക്കടി നല്ടി. അതത്
വടിഷയങ്ങള് �ഠടിപ്ടിക്കുന്ന അദ്ധ്യോ�േര്
തയ്ോെോക്കടിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുേള് DTP ത്ചയ്്
ആവശ്യമോയ പേോപ്ടിേള് സ്കൂളുേള് നല്കുന്.
പൂര്തെടിയോക്കടിയ വര്ക്ക് ഷീറ്റുേള് വ്യ
ക്തടിഗത ഫയ�ടില് സൂക്ടിക്കുന്.
പയോഗോ �രടിശീ�നം, മടിേവത്വം,
�ഞ്ോയത്തുത� സപ്ടിത്മറെ് പ്രേോശനം
എന്നടിവയം േടിശയത്െ ഭോഗമോയടി നെന്.
പ്രീകപ്രമെടിേള്ക്ക് ധനസോമഗ്രടിേള്,
സ്കൂളുേള്ക്ക് േോയടിപേോ�േരണങ്ങള്
എന്നടിവയം നല്കുേയണ്ോയടി.
ഡടിസം�ര് മോസതെടില് ISA പസ്ററ്്
േണസള്ട്റെ് പഡോ. െടി.�ടി. േ�ോധരന്
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�ത്ങ്ടുതെ അധ്യോ�േ സംഗമതെടില് �ദ്ധ
തടിയത്െ അവപ�ോേനം നെത്തുേയണ്ോയടി.
േടിശയത്െ ഏറ്വം ശ്രപദ്ധയമോയ
ഘെേം ഫ�പ്രേമോയ പമോണടിറ്െടിംഗോണ്.
വടിരമടിച്ച അദ്ധ്യോ�േര്, ഉപേ്യോഗസ്ര്,
വടിേ്യോഭ്യോസ പ്രവര്തെേര് എന്നടിവരു
ള്ത്പ്ട് പമോണടിറ്െടിംഗ് െീം പ്രപത്യേമോയടി
പയോഗങ്ങള് പചര്ന്ന് വ്യക്തമോയ ആസൂത്ര
ണപതെോത്െ സ്കൂളുേള് സന്ര്ശടിക്കുേയം
പ്രവര്തെനങ്ങള് �രടിപശോധടിക്കുേയം
ആവശ്യമോയ �ടിന്തുണ നല്കുേയം ത്ചയ്തു.
പമോണടിറ്െടിംഗടിന് വ്യക്തമോയ പഫോര്മോറ്റു
േള് ഉ�പയോഗടിച്ചു.
�ദ്ധതടിയത്െ സമോ�നഘട്തെടില്
പസോഷ്യല് ഓഡടിറ്ടിംഗ് നെത്തുേയണ്ോയടി.
�ഞ്ോയതെംഗം, PTAപ്രതടിനടിധടി, പമോണടി
റ്െടിംഗ് െീം എന്നടിവര് ഉള്ത്പ്ടുന്ന സംഘം
സ്കൂളടിത്�തെടി പ�ോസ്റ് ത്െസ്റ് നെത്തുേയം
കുട്ടിേളുമോയടി സംവേടിക്കുേയം ത്ചയ്തു. പ്രീ
ത്െസ്റടിത്ന അപ�ക്ടിച്ച് പ�ോസ്റ്ത്െസ്റടില്
അെടിസ്ോനപശഷടിേള് ഉെയ്ക്കോതെ കുട്ടിേ
ളുത്െ എണ്തെടില് ഗണ്യമോയ കുെവ് േോണു
േയണ്ോയടി.
�ഞ്ോയത്തുത� നടിര്വ്വഹണസമടിതടി
യടില് ത്ഹഡ്ടിത്സ്ടസ്സുമോര്, വടിേ്യോഭ്യോസ
പ്രവര്തെേര്, പമോണടിറ്െടിംഗ് സമടിതടി
അംഗങ്ങള്, PTA പ്രസടിഡന്റുമോര്, �ഞ്ോ
യതെ് വടിേ്യോഭ്യോസ സ്റോറെടിംഗ് േമ്മടിറ്ടിയം
ഗങ്ങള് എന്നടിവര് ഉള്ത്പ്ടുന്. നടിര്വ്വഹ
ണസമടിതടിപയോഗങ്ങള് ഓപരോ മോസവം
പചരോറുണ്്. നെതെടിയ പ്രവര്തെനങ്ങളുത്െ
അവപ�ോേനവം ഭോവടി പ്രവര്തെനങ്ങളുത്െ
ആസൂത്രണവം ഈ പയോഗതെടില് വച്ച്
നെത്തുന്.
1
പ�ഖേന് വെവപേോെ്
പുതെന് കുരടിശ് ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ്
പ്രസടിഡറെോണ്.
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കേകലമ്പ്രയില് പ്ഥമശുശ്രൂഷാ സാക്ഷരതയ്ക്

മിഷന് ഫസ്റ് എയിഡ്
 സി. രാമജഷ്
യ ര െചാ ര
ചാ
റം
ചാ െചാ രരചാ
ത് യ ത്

പ്ര

ഥമശുശ്രൂഷോ സോക്രത പനടുന്ന ഇന്ത്യ
യടിത്� ആേ്യത്തെ ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെോയടി
പചപ�മ്പ്ര മോറുേയോണ്. അെടിയന്തര സോഹ
ചര്യങ്ങളടിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നല്കുന്നതടിലുള്ള
അജ്ഞത േോരണമുണ്ോകുന്ന അത്യോഹടി
തങ്ങൾ തെയന്നതടിനം വടി�ത്പ്ട് ജീവ
നേള് സംരക്ടിക്കുന്നതടിനം ജനങ്ങത്ള
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷോ സോക്രരോക്കുേ എന്ന
�ക്്യപതെോത്െ പചപ�മ്പ്ര ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ്
നെപ്ോക്കടിയ മടിഷൻ ഫസ്റ് എയടിഡ് എന്ന
നൂതന �ദ്ധതടി ജനശ്രദ്ധയോേര്ഷടിക്കുന്.
�ഞ്ോയതെടിൽ പ്രവര്തെടിക്കുന്ന പേവ
േ ടി യ മ്മ ത് മ പ മ്മ ോ െ ടി യ ൽ പ േ ോ പ ള ജ്
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ചാര
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റം ജ
ചാ പഞ്ചായത്ത്
ജ
യചാ ര്

അധടികൃതർ മുപന്നോട്് ത്വച്ച പ്രഥമ ശുശ്രൂഷോ
സോക്രത എന്ന നവീന ആശയം മടിഷൻ
ഫസ്റ് എയടിഡ് എന്ന പ�രടില് �ഞ്ോയതെ്
സര്വ്വോത്നോ ഏത്റ്ടുക്കുേയോയടിരുന്.
�ഞ്ോയതെ് ത്സക്രട്െടിയോണ് പപ്രോജക്ടടി
ത്റെ നടിർവ്വഹണ ഉപേ്യോഗസ്ന്. ഇ ത്െന്ഡ
െടിലൂത്െ ഹീ�ടിംഗ് ഹോൻഡ്സ് ഫൗപണ്ഷൻ
എന്ന സ്ോ�നവമോയടി 5,64,000 രൂ�യ്ക്ക്
�ഞ്ോയതെ് േരോെടിൽ ഏർത്പ്ട്ടു. പപ്രോജക്ട്
നടിർവ്വഹണതെടിന് മുപന്നോെടിയോയടി �ഞ്ോ
യതെ് ത�തെടിൽ വടിപു�മോയ സ്വോഗത
സംഘം രൂ�ീേരടിച്ചു. തുെർന്ന് അയൽസ
ഭേൾ, ഗ്രോമസഭേൾ, കുടും�ശ്രീ, അയൽ

ചാ
സ
ചാ യ

ക്കൂട്ങ്ങൾ, ക്ബുേൾ, െസടിഡൻഷ്യൽ
അപസോസടിപയഷനേൾ, വോയനശോ�േൾ,
സ്കൂ ളു േ ൾ - വ ്യോ � ോ ര സ് ോ � ന ങ്ങ ൾ
തുെങ്ങടിയ സ്�ങ്ങളടിലും വീടു വീെോന്തരവം
വടിപു�മോയ �രടിശീ�ന �രടി�ോെടി നെതെടി.
വോർഡുത�തെടിൽ 82 ക്ോസുേളടി�ോയടി
4127 പ�ർക്കും വ്യവസോയ, വടിേ്യോഭ്യോസ
സ്ോ�നങ്ങളടി�ോയടി 1949 പ�ർക്കും വോയ
നശോ�േളടിലും മറ്് സ്�ങ്ങളടിലുമോയടി 237
പ�ർക്കും വീെ് വീെോന്തരമുള്ള �രടിശീ�ന
�രടി�ോെടിേളടിൽ 3553 പ�ർക്കും ഗ്രോമസ
ഭേൾ വഴടി 1327 പ�ർക്കും പചര്തെ് ആത്േ
11193 പ�ർക്ക് �രടിശീ�നം നൽേടി

േഴടിഞ്ഞു.
�രടിശീ�േർക്കുള്ള പവതനവം �രടി
ശീ�ന പ്രചരണ സോമഗ്രടിേൾക്കുമോയടി
3,52,340 രൂ� ത്ച�വഴടിച്ചു. കൂെോത്ത
ഹൃേയോഘോതം ഉണ്ോവന്ന വ്യക്തടിക്ക് അെടി
യന്തരമോയടി ഉ�പയോഗടിക്കോവന്ന ജീവൻ
രക്ോ ഉ�േരണമോ യ AED ത്മഷീന്
(ആപട്ോപമറ്ഡ് എക്സ്പറ്ർണൽ ഡടിഫടിബ്ടി
പ�റ്ർ) 1,37,500 രൂ� മുെക്കടി വോങ്ങടിയടിട്ടു
ണ്്.
�രടിശീ�നം �ഭടിച്ചവർ സന്തുഷ്രോണ്.
അവർ അത് നടിർണ്ോയേ ഘട്ങ്ങളടിൽ
ഉ�പയോഗത്പ്ടുത്തുന്ന വോർതെേള് പുെത്തു
വന്ത്േോണ്ടിരടിക്കുന്. �രടിശീ�നം
നൽേടിയ ആത്വടിശ്വോസവം അെടിവം
ഉ�പയോഗടിച്ച് പഷോപക്കറ്് മരണോസന്നനോയ
വ്യക്തടിത്യ ജീവടിതതെടിപ�ക്ക് തടിരടിച്ചു
ത്േോണ്ടുവന്ന മുൻജനപ്രതടിനടിധടികൂെടിയോയ
പുറ്ോട്് ശോന്തയം ഭർതെോവടിത്റെ അമ്മ
ഭക്ണം ത്തോണ്യടിൽ കുരുങ്ങടി ശ്വോസം
േടിട്ോത്ത �ടിെയപമ്പോൾ മനസ്സോന്നടിധ്യം
വടിെോത്ത പുതുജീവടിതതെടിപ�ക്ക് കേ
�ടിെടിച്ചു േയറ്ടിയ ത്മമ്പർ സുജടിതയം ഈ
�ദ്ധതടി അനടിവോര്യവം വടിജയവമോണ്
എന്നതടിത്റെ അെയോളങ്ങളോണ്.
�ദ്ധതടിയത്െ രണ്ോം ഘട്തെടിലും
ചരടിത്രം കുെടിക്കോനള്ള പ്രവർതെനങ്ങൾ
ഏത്റ്ടുക്കോനള്ള ശ്രമതെടി�ോണ് �ഞ്ോയ
തെ്. അത്യോഹടിതങ്ങത്ള പനരടിെോൻ പ്രോപ്ത
മോയ സമൂഹമോയടി ജനങ്ങത്ള മോറ്ടിത്യടു
ക്കുേ എന്നതോണ് മടിഷൻ ഫസ്റ് എയടി
ഡടിലൂത്െ �ഞ്ോയതെ് �ക്്യമടിട്ടിരുന്നത്.
�ദ്ധതടിയത്െ രണ്ോം ഘട്തെടില് ഇന്ത്യ
യടിത്� ആേ്യത്തെ ERS (Emergency
Respond System) ഉള്ള �ഞ്ോയതെോയടി
പചപ�മ്പ്രത്യ മോറ്ോനോണ് �ക്്യമടിടുന്നത്.
AED ത്മഷീന് കൂടുതൽ ഉ�പയോഗപ്രേമോ
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േണത്മങ്ടിൽ അത് ഏത് അർദ്ധരോത്രടിയടി
ലും ആവശ്യക്കോരന് എളുപ്ം �ഭ്യമോക്കുന്ന
തടിന് േഴടിയണം. ഒരു Emergency Toll
Free Number എല്ലോവരടിലുത്മതെടിച്ച് അത്യോ
വശ്യ ഘട്ങ്ങളടിൽ 30 മടിനടിറ്റുേൾക്കേം
�ഞ്ോയതെടിത്� എല്ലോ ഭോഗങ്ങളടിപ�ക്കും
ആമ്പു�ൻസടിത്റെയം �ോരോത്മഡടിക്കൽ
സ്റോഫടിത്റെയം പസവനം ഉെപ്ോക്കടി പരോഗടിക്ക്
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതടിനം ത്തോട്ടു
ത്തുള്ള ആശു�ത്രടിയടിൽ എതെടിക്കുന്നതടി
നമുള്ള �ദ്ധതടിയോണടിത്. ഫ�പ്രേമോയം
ശോസ്തീയമോയം ഇെത്�െോൻ േഴടിയന്ന
ത്�ോതുജന കൂട്ോയ്മേൾ ഓപരോ പ്രപേശത്തും
സൃഷ്ടിക്കോൻ നമുക്ക് ആവണം..തീർച്ചയോ
യം നമ്മുത്െ ഉതെരവോേടിതെം കൂടുേയോണ്.
1
പ�ഖേന് പചപ�മ്പ്ര ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ്
പ്രസടിഡറെോണ്.
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െവടിെ മോ�ടിന്യസംസ്രണവം പ്ോസ്റടിേ്
േ്യോരടി�ോഗുേളുത്െ നടിപരോധനവം ഒപ്ം
സമഗ്ര ശുചടിത്വ സംവടിധോനവം ഏര്ത്പ്ടു
തെടി ഇടുക്കടി ജടില്ലയടിത്� അെടിമോ�ടി ഗ്രോമ
�ഞ്ോയതെ് മോതൃേയോകുന്. േടിനംപ്രതടി
5 മുതല് 10 െണ വത്ര മോ�ടിന്യം നീക്കം
ത്ചയ്ടിരുന്ന �ഞ്ോയതെടില് ഇപപ്ോള് മോ�ടി
ന്യങ്ങത്ളോന്ം നീക്കം ത്ചയ്ോനടില്ല. ൌണ
വൃതെടിയോക്കുപമ്പോള് ഉണ്ോകുന്ന തുച്ഛമോയ
പ്ോസ്റടിക്കും പ�പ്റും സംസ്രടിക്കുന്ന പജോ�ടി
മോത്രമോണ് ഇപപ്ോഴുള്ളത്. സമസ് വടിഭോഗം
ജനങ്ങത്ളയം സംഘെനേത്ളയം രോഷ്ട്രീയ
�ോര്ട്ടിേത്ളയം വടിശ്വോസതെടിത്�ടുത്തും
അ വ രു മ ോ യ ടി കൂ െ ടി യ ോ പ � ോ ച ന േ ള്
നെതെടിയം മോ�ടിന്യങ്ങള് അത് ഉത്�ോേടി
പ്ടിക്കുന്നവര് തത്ന്ന സംസ്രടിക്കണം എന്ന
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ധോരണയടിത്�തെടിയമോണ് �ഞ്ോയതെ്
ഈ �ക്്യം കേവരടിച്ചത്. “ഗ്രീന്
അെടിമോ�ടി ക്ീന് പേവടിയോര്” എന്ന സമഗ്ര
�ദ്ധതടിയത്െ രണ്ോം ഘട്മോയടി ഗ്രീന് പപ്രോ
പട്ോപക്കോളും എയ്പെോ�ടിേ് േപമ്പോസ്റം
പ്ോസ്റടിേ് ത്രെഡടിംഗ് യൂണടിറ്റും സ്കൂളുേള്
വഴടി പ്ോസ്റടിേ് പശഖരടിക്കുന്ന കമ പ്ോസ്റടിേ്
�ദ്ധതടിയം വടിജയേരമോയടി ഇവടിത്െ നെപ്ടി
�ോക്കടി വരുന്.
പ്ോസ്റടിേ് ഉള്ത്പ്ത്െയള്ള മോ�ടിന്യ
ങ്ങള് കേേോര്യം ത്ചയ്ന്നതുമോയടി �ന്ധ
ത്പ്ട് വടിശേമോയ വടിജ്ഞോ�നങ്ങള് പുെ
ത്പ്ടുവടിച്ചു ത്േോണ്ോയടിരുന് തുെക്കം. 50
കമപക്രോ ണടില് തോത്ഴയള്ള പ്ോസ്റടിേ്
േ്യോരടി�ോഗുേളുത്െ നടിപരോധനം, 50
കമപക്രോണടില് കൂടുതലുള്ളവ വടില്ക്കുന്നവരടില്
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ചാ

ത്

ചാ ചാ
ര

ചാ റം

നടിന്ം പ്രതടിമോസം വടില്നയ്ക്കനസരടിച്ച്
ഫീസ്, വടിജ്ഞോ�നം �ംഘടിക്കുന്നവര്ക്ക്
5000 രൂ� �ടിഴ, മോ�ടിന്യ നടിപക്�ം അെടി
യടിക്കുന്നവര്ക്ക് 2500 രൂ� �ോരടിപതോഷടിേം
തുെങ്ങടിയ നെ�െടിേള് ജനങ്ങളടില് വ�ടിയ
പ്രതടിേരണം സൃഷ്ടിച്ചു. വടിജ്ഞോ�നം
�ോധേമോയ 2016 ഡടിസം�ര് ഒന് മുതല്
േര്ശന �രടിപശോധനയം സോമഗ്രടിേള്
�ടിെടിത്ച്ചടുക്കലും �ടിഴ ഈെോക്കലും നെതെടി
യപതോത്െോപ്ം നടിയമ �ംഘേത്ര നെ�െടി
േള്ക്ക് വടിപധയരോക്കുേയം ത്ചയ്തു. 2016
ഡടിസം�ര് മുതല് പ്ോസ്റടിേ് േ്യോരടി�ോഗു
േള് ഉ�പയോഗടിക്കുേപയോ വടില്ന നെത്തു
േപയോ ത്ചയ്ന്നടില്ല. കൂെോത്ത ത്�ോതു സ്
�ങ്ങളടിലും ത്�ോതു നടിരത്തുേളടിലും
യോത്തോരു വടിധതെടിലുള്ള മോ�ടിന്യങ്ങളും

ഇപപ്ോള് ആരും നടിപക്�ടിക്കുന്മടില്ല.

ഉറവിട മാലിന്യസുംസ്കരണും

സമ്പൂര്ണ് ഉെവടിെ മോ�ടിന്യസംസ്രണ
പ�ോധം ജനങ്ങളടില് വളര്ത്തുന്നതടിന്
ഒപട്ത്െ മുത്ന്നോരുക്കങ്ങളോണ് �ഞ്ോയതെ്
നെതെടിയത്. 2016-17, 2017-18 വോര്ഷടിേ
�ദ്ധതടിേളടി�ോയടി 1070 കുടും�ങ്ങളടില്
രണ്് വീതം െടിംഗ് േപമ്പോസ്റേളും 105
കുടും�ങ്ങള്ക്ക് �പയോഗ്യോസ് പ്ോന്റും
നല്ടി. ൌണ പേന്ദ്രീകൃത പ്രപേശങ്ങളടിത്�
സ്��രടിമടിതടിയള്ള വീടുേള്ക്കോണ്
മുന്ഗണന നല്ടിയത്. നടി�വടില് 100 ച.
മീറ്െടിന് തോത്ഴ വടിസ്തൃതടിയള്ള വീടുേള്
ഒഴടിത്േ എല്ലോ ത്േട്ടിെങ്ങളടിലും ഖര, ്വ
മോ�ടിന്യങ്ങള് സംസ്രടിക്കുന്നതടിനള്ള
മതടിയോയ ഏത്തങ്ടിലും സംവടിധോനം ആറു
മോസതെടിനള്ളടില് ഏര്ത്പ്ടുതെടിയടിരടിക്ക
ണത്മന്ം പുതടിയതോയടി നടിര്മ്മടിക്കുന്ന
ത്േട്ടിെങ്ങളടില് ഇവ നടിര്�ന്ധമോയം
ഏര്ത്പ്ടുതെണത്മന്ം വടിജ്ഞോ�നം
ത്ചയ്തു. ഖര, ്വ മോ�ടിന്യ സംസ്രണ
സംവടിധോനങ്ങള്ത്ക്കോപ്ം മഴത്വള്ള
സംഭരണടിപയോ േടിണര് െീ ചോര്ജടിം പഗോ
(ഏത്തങ്ടിലും ഒന്ന്) ഏര്ത്പ്ടുതെടിയ ത്േട്ടി
െങ്ങള്ക്ക് മോത്രമോണ് �ഞ്ോയതെ് ത്േട്ടിെ
നമ്പര് നല്കുന്നത്.
ത്�ോതുസ്�തെ് മോ�ടിന്യം നടിപക്�ടി
ച്ചതടിന് �ടിഴ ഈെോക്കടിയ ഇനതെടില് ഒരു
�ക്തെടി�ധടിേം രൂ� �ഞ്ോയതെടിന
�ഭടിച്ചു. ഗ്രീന് പപ്രോപട്ോപക്കോള് �ഞ്ോയ
തെടി�ോത്േ നെപ്ടി�ോക്കടി. ഡടിപ്ോസടി
�ടിള് പപ്റ്്, ത്തര്പമ്മോപക്കോള് പപ്റ്്
തുെങ്ങടി യോത്തോരുവടിധ ഡടിപ്ോസടി�ടിള്
വസ്തുക്കളും �ഞ്ോയതെടിത്� ഓഡടിപറ്ോെടി
യങ്ങളടില് ഉ�പയോഗടിക്കുന്നടില്ല. മടിേച്ച
യടിനം തുണടി �ോഗുേള് പ്രോപേശടിേമോയടി
തുന്നടിത്യടുതെ് ശുചടിത്വ സപന്ശവം
പ�ോപഗോയം സഹടിതം സഹോയനടിരക്കടില്
വടിവടിധ പയോഗങ്ങളടിലും വ്യോ�ോര സ്ോ�
നങ്ങളടിലും കുടും�ശ്രീ വഴടി നല്ടിവരുന്.
ൌണടിത്� ഖരമോ�ടിന്യ സംസ്രണതെടിന്
സ്� �രടിമടിതടിയള്ളവര്ക്കോയടി രണ്ടിെതെ്
എയ്പെോ�ടിേ് േപമ്പോസ്റ് സ്ോ�ടിച്ചടിട്ടുണ്്.
ക�ഫ് ഭവന �ദ്ധതടി പ്രേോരം നടിര്മ്മടിച്ച
്ോറ്ടില് 16 യൂണടിറ്റുേളുള്ള എയ്പെോ�ടിേ്
േപമ്പോസ്റ് യണടിറ്റും നല്ല രീതടിയടില് പ്രവ
ര്തെടിക്കുന്. �ഞ്ോയതെ് മോര്ക്കറ്ടില്
മത്്യ, മോംസ മോ�ടിന്യങ്ങള് സംസ്രടിക്കു
ന്ന ത ടി ന പ ഗ ോ � ര് ദ്ധ ന് പ മ ോ ഡ ല്

എയ്പെോ�ടിേ് േപമ്പോസ്റ് യണടിറ്ടിത്റെ
നടിര്മ്മോണം പൂര്തെടിയോയടി വരുന്. പശഖ
രടിക്കുന്ന പ്ോസ്റടിക്ക് സംസ് രടിക്കുന്ന
ത്രെഡടിംഗ് യൂണടിറ്ടിത്റെ പ്രവര്തെനവം
ഭംഗടിയോയടി നെക്കുന്. ഇതുവത്ര 5780
േടിപ�ോ രെഡ് ത്ചയ് പ്ോസ്റടിേ് പെോഡ്
െോെടിംഗടിനോയടി വടില്ന നെതെടി.
�ഞ്ോയതെടിത്� രണ്് പേശീയ
�ോതപയോരവം പ്ോസ്റടിേ്, മോ�ടിന്യരഹടിത
മോണ്. മോ�ടിന്യ സംസ്രണ ശുചടിത്വ സപന്
ശങ്ങള് ൌണടിത്� പ്രധോന ഭോഗങ്ങളടില്
മപനോഹരമോയടി മതടിത്�ഴുതെ് നെതെടിയടി
ട്ടുണ്്. സപന്ശപ�ോര്ഡ് സ്ോ�ടിച്ചും
ത്�ോതുജന സഹേരണപതെോത്െയം ടൂെടി
സ്റേള് നെതെടിയടിരുന്ന മോ�ടിന്യ നടിപക്�ം
വ�ടിത്യോരളവവത്ര ഇല്ലോതോക്കോന്
േഴടിഞ്ഞു. ത്�ോതുനടിരതെടില് മോ�ടിന്യം
ഇല്ലോതോയപതോത്െ ത്തരുവ് നോയ്ക്കളുത്െ
എണ്വം കുെഞ്ഞു. ഗ്രീന് അെടിമോ�ടി ക്ീന്
പേവടിയോര്, ഹരടിത പേരളം എന്നീ വോെ്സ്
ആപ്് ഗ്രൂപ്് രൂ�ീേരടിച്ച് തല്രരോയവത്ര
ഉള്ത്പ്ടുതെടി പ്രവര്തെടിച്ച് വരുന്.

ക്ലീന് മേവിയാര്

�ഞ്ോയതെടിത്റെ ഹൃേയഭോഗതെടിലൂത്െ
30 േടി. മീ. ഒഴുേടി ത്�രടിയോെടില് എതെടി
പച്ചരുന്ന പേവടിയോര് പുഴ പുനരുജീവടിപ്ടിക്കു
ന്നതടിന് കൂട്ോയ ശ്രമമോണ് നെന്വരുന്നത്.
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പേശീയ ത്തോഴടിലുെപ്് �ദ്ധതടിയടില് 2500
ത്തോഴടില് േടിനങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ച് പുഴയടിത്�
മോ�ടിന്യങ്ങള് പേോരടിമോറ്ടി സംസ്രടിച്ചു.
പുഴയടിപ�ക്കുള്ള അഴുക്ക് ചോലുേള് അെപ്ടി
ച്ചു. പേവടിയോര് പുഴയടിലൂത്െ ശുദ്ധമോയ ജ�ം
ഒഴുകുന്ന മോ�ടിന്യമടില്ലോതെ പുഴ എന്ന ക്ീന്
പ േ വ ടി യ ോ ര് � ക് ്യം ഈ വ ര് ഷ ം
കേവരടിക്കും.
സമ്പൂര്ണ് മോ�ടിന്യരഹടിത �ഞ്ോയതെ്
എന്ന �ക്്യം പനെടിക്കഴടിഞ്ഞ �ഞ്ോയതെ്,
പ്രകൃതടി വടിഭവങ്ങത്ള പുനരുജീവടിപ്ടി
ക്കുന്നതടിനള്ള തീവ്ര ശ്രമതെടി�ോണ്
ഇപപ്ോള്. ഇതടിത്റെ ഭോഗമോയടി കൃഷടി
ഭവപനോെ് പചര്ന്ന് കുടും�ശ്രീയത്െ പനതൃ
ത്വതെടില് ഒരു ഫ�വൃക് �ച്ചക്കെടി പനഴ്െടി
ആരംഭടിച്ചു േഴടിഞ്ഞു. ഇവടിത്െ നടിന്ം �ഞ്ോ
യതെടിനം മറ്് �ഞ്ോയത്തുേള്ക്കും ത്�ോതു
ജനങ്ങള്ക്കും മടിേച്ച ഇനം കതേള്
വടി�കുെച്ച് നല്ടി വരുന്. ജൂണ അഞ്ോം
തീയതടി �ഞ്ോയതെടിത്� രണ്് പേശീയ
�ോതപയോരങ്ങളടിലും സൗജന്യമോയടി �ഭടിച്ച
300 വോളന് പുളടി കതേള് നടുേയണ്ോയടി.
എ ല്ല ോ ക ത േ ളു ം കൂ െ ന ടി ര് മ്മ ടി ച്ചു ം
�രടിചരണം ഉെപ്ോക്കടിയം �രടി�ോ�ടിച്ച്
വരുന്. ഇവയത്െ �രടിചരണം പ്രപേശത്തെ
സ്ോ�നങ്ങള്/ സംഘെനേള്, വീടുേള്
എന്നടിവത്ര പരഖോമൂ�ം ഏല്ടിച്ചു. കൂെോത്ത
പസോഷ്യല് പഫോെസ്ടടി വഴടി �ഭ്യമോക്കടിയ
16 ഇനം വൃക് കതേള് മറ്് ത്�ോതു,
സ്വേോര്യ ഇെങ്ങളടില് നട്് �രടി�ോ�ടിക്കുന്.
സ്കൂളുേളടിലും �ഞ്ോയതെ് വേ സ്�
ങ്ങളടിലും ഔഷധ സസ്യങ്ങള് വച്ച് �ടിെടി
പ്ടിക്കുന്നതടിന് വോര്ഷടിേ �ദ്ധതടിയടില് 8.5
�ക്ം രൂ� വേയടിരുതെടിയടിട്ടുണ്്.
കതേള് സ്കൂളുേള്ക്ക് കേമോെടി േഴടിഞ്ഞു.
�ഞ്ോയതെടിത്� വടിവടിധ പ്രപേശങ്ങളടില്
വടിവടിധ സ്ോ�നങ്ങളുത്െയം സ്കൂളുേളുത്െയം
സന്നദ്ധ പ്രവര്തെേരുത്െയം സഹോയ
പതെോത്െ �ച്ചതുരുതെ് �ദ്ധതടിയടില് കജവ
സമ്പത്തുേള് വച്ച് �ടിെടിപ്ടിക്കുന്ന പ്രവര്തെ
നവം പുപരോഗമടിക്കുന്.
ശുചടിത്വപ�ോധം ത്�ോതുജനങ്ങളടില്
വ ള ര് തെ ടി മ ോ � ടി ന ്യസ ം സ് ര ണ വ ം
�രടിസ്ടിതടി സംരക്ണവം ജന�ങ്ോളടി
തെപതെോത്െ വടിജയേരമോയടി നെപ്ടി�ോക്കു
ന്നതടിത്റെ ഉേോതെ മോതൃേയോണ് അെടിമോ�ടി
ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ്.
1
വടിവരങ്ങള്ക്ക് േെപ്ോെ്:
�ഞ്ോയതെ് ത്ഡ�യൂട്ടി ഡയെക്ടര്,
ഇടുക്കടി.
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | സെപത്്റംബര് 2019

29

മാ ക

ചൂര്ണിക്കരയില് െിളകള്ക്ക്
ആകരാഗ്യകകന്ദം
 മാലതി ന്ക.വി.
ചാര്
സ

സ പര പചാ ത് ത് ചാ
റം ചാ യത്
ചാ യചാ യചാ ത്
ചാ

പ്ാഥമിക വിള ആമരാഗ്യമകന്ദും

പേരളതെടി�ോേ്യമോയടി വടിളസംരക്
ണതെടിനോയടി നെപ്ടി�ോക്കടിയ നൂതന
േോർഷടിേ �ദ്ധതടിയോണ് പ്രോഥമടിേ വടിള
ആപരോഗ്യപേന്ദ്രം. വടിളേൾക്ക് വരുന്ന
പരോഗ-േീെ �ോധേൾ കൃഷടി ഓഫീസർ
ശോസ്തീയമോയടി നടിർണ്യം നെതെടി �രടി
ഹരടിക്കോനോവശ്യമോയ മരുന്േൾ സൗജ
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റം ജ യ സ

രചാ
യ

ര്

ചാപ റം ര
ത് പ
ചാ
ര ചാ പഞ്ചായത്ത്

ന്യമോയടി നൽകുന്. കൃത്യ സമയതെ്
കൃത്യമോയ അളവടിൽ മരുന്ന് �ഭ്യമോക്കുന്ന
തടിലൂത്െ േീെനോശടിനടിേളുത്െ ദുരു�പയോഗം
തെയോനം വടിളസംരക്ണം നെത്തുവോനം
േർഷേർക്ക് സോധടിക്കുന്. �ഞ്ോയ
തെടിൽ പ്രവർതെടിക്കുന്ന േോർഷടിേ േർമ്മ
പസനയടിലൂത്െ പ്രേയറുേൾ ഇല്ലോതെ
േർഷേർക്ക് മരുന്ന് തളടിച്ച് ത്േോടുക്കുന്ന

യ
റം

തടിനള്ള സംവടിധോനവം ഇവടിത്െ ഒരുക്കടി
യടിട്ടുണ്്. എങ്ങത്നയോപണോ ആപരോഗ്യ
പമഖ�യടിൽ പ്രോഥമടിേ ആപരോഗ്യ പേന്ദ്രം
പ്രവർതെടിക്കുന്നത് അപത മോതൃേയടിൽ
തത്ന്നയോണ് ഇവടിത്െ േർഷേരുത്െ വടിള
സംരക്ണതെടിനോയടി കൃഷടിഭവത്റെ പമൽ
പനോട്തെടിൽ പ്രോഥമടിേ വടിള ആപരോഗ്യപേ
ന്ദ്രവം പ്രവര്തെടിക്കുന്നത്.

ചവര് പാടും ന്നല്കൃഷി

കൃഷടിവകുപ്ടിത്റെ ആത് �ദ്ധതടിയടിലൂ
ത്െയം ജനേീയോസൂത്രണ �ദ്ധതടിയടിലൂത്െ
യം 20 വർഷപതെോളം തരടിശും മോ�ടിന്യ
കൂമ്പോരവമോയടി േടിെന്ന 30 ഏക്കർ സ്�ം
അെയോളം പുരുഷ സ്വയം സഹോയ
സംഘത്മന്ന സന്നദ്ധ സംഘെനയത്െ പമൽ
പനോട്തെടിൽ കൃഷടിപയോഗ്യമോക്കടിയ �ദ്ധ
തടിയോണടിത്.
ശോസ്തീയമോര്ഗ്ഗങ്ങളടിലൂത്െ മോ�ടിന്യ
ങ്ങൾ പൂർണ്മോയം നീക്കം ത്ചയ്് മണ്ണു�
രടിപശോധന നെതെടി ഇവടിത്െ ത്നല്കൃഷടി
നെപ്ടി�ോക്കടി. േഴടിഞ്ഞ 2 വർഷമോയടി
ത്ഹക്ടെടിന് 10 െൺ വടിളവോണ് �ഭടിച്ചുത്േോ
ണ്ടിരടിക്കുന്നത്. അരടി ചൂർണ്ടിക്കര കുതെരടി
എന്ന പ�രടിൽ വടി�ണടിയടി�ടിെക്കടി.
�ോെതെടിന് ചുറ്റും �ന്ടിപ്പൂക്കളും കുറ്ടിപ്യറും
നട്് �ോരടിസ്ടിതടിേ എഞ്ടിനീയെടിങ്ങടി
ലൂത്െ േീെനടിയന്തണം സോധ്യമോക്കടിയത്
വളത്രയധടിേം ജനശ്രദ്ധ �ടിെടിച്ചു�റ്ടി.
ഇതടിലൂത്െ േീെനോശടിനടിപ്രപയോഗം ഒഴടിവോ
ക്കോനം േഴടിഞ്ഞു.

ചൂര്ണ്ിക്കര കാര്ഷിക പാമക്കജ്

2018 ആഗസ്റ് മോസതെടിത്� മഹോപ്ര
ളയം �ഞ്ോയതെടിത്� 18 വോർഡുേളടിൽ
16 വോർഡുേത്ളയം രൂക്മോയടി �ോധടിച്ചടി

രുന്. പ്രളയതെടിലൂത്െ �ഞ്ോയതെടിത്�
വടിവടിധ സ്�ങ്ങളടിൽ അെടിഞ്ഞു കൂെടിയ
എക്കൽ,ശോസ്തീയമോയ മണ്് �രടിപശോധന
യത്െയം ശോസ്തജ്ഞരുത്െ ഫീൽഡ് �രടി
പശോധനയത്െയം അെടിസ്ോനതെടിൽ
ത്തങ്ങ്, ത്നല്ല്, �ച്ചക്കെടി എന്നീ വടിളേളുത്െ
പുനരുദ്ധോരണതെടിനോയടി ഉ�പയോഗടിക്കു
ന്നതടിന് നെപ്ടി�ോക്കടിയ നൂതന �ദ്ധതടി
യോണടിത്. ഇതടിലൂത്െ 5000 ത്തങ്ങുേൾക്ക്
തെത്മടുതെ് വോയസഞ്ോരം വർദ്ധടിപ്ടിച്ചു.
േപമ്പോസ്റ് വളം, പഡോപളോകമറ്്, മഗ്ീഷ്യം
സൾപഫറ്്, പ�ോപെോൺ എന്നടിവ സൗജ
ന്യമോയടി നൽേടി. കൂമ്പുചീയൽ പരോഗം
തെയന്നതടിനോയടി പേന്ദ്ര പതോട്വടിള
ഗപവഷണ പേന്ദ്രതെടിത്റെ പുതടിയ
സോപങ്തടിേ വടിേ്യയോയTCPC ( Trichoder
ma Coir Pith Cake) േർഷേർക്ക് സൗജ
ന്യമോയടി നൽേടി. തെത്മടുക്കൽ, TCPCഎ

ന്നടിവ ചൂർണ്ടിക്കര േോർഷടിേ േർമ്മപസന
മുപഖനയം വളം വടിതരണം തോയടിക്കോട്ടുേര
നോളടിപേര ഉല്ോേേ സംഘം വഴടിയം നെപ്ടി
�ോക്കടി.
എക്കൽ അെടിഞ്ഞുകൂെടിയ 5 ഏക്കർ
സ്�തെ് കജവ �ച്ചക്കെടികൃഷടി നെപ്ടി
�ോക്കടി. ഇതടിനോവശ്യമോയ ഉല്ോേപനോ�ോ
ധടിേൾ സൗജന്യമോയടി േർഷേർക്ക്
നൽേടി. കൂെോത്ത 100 കുടും�ങ്ങളടിപ�ക്ക്
പഗ്രോ�ോഗുേളും അവ �രടി�ോ�ടിക്കോൻ
ആവശ്യമോയ ഉല്ോേപനോ�ോധടിേളും 95
ശതമോനം സ�്സടിഡടി നടിരക്കടിൽ നൽേടി.
22 വർഷപതെോളം തരടിശോയടി േടിെന്ന േപട്
പ്ോെം �ോെപശഖരതെടിത്� 15 ഏക്കർ
സ് � തെ് ത് ന ൽ കൃ ഷ ടി ആ ര ം ഭ ടി ച്ചു .
വടിളനഷ്ം സംഭവടിച്ച േർഷേർക്ക് �േരം
കതേൾ നൽേടി. മോത്രമല്ല ജ�പസചന
തെടിനോയള്ള പമോപട്ോർ �മ്പുത്സറ്് നഷ്
ത്പ്ട് േർഷേർക്ക് �േരം പമോപട്ോർ �മ്പു
ത്സറ്് നൽേോനം സോധടിച്ചു.
1
പ�ഖടിേ എെണോകുളം �ഞ്ോയതെ്
ത്ഡ�യൂട്ടി ഡയെക്ടെോണ്.
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കില ന്യൂസ്
തെടിത്� �ഞ്ോയതെ് രോജ് സംവടിധോനത്തെക്കുെടിച്ച്
�ഠടിക്കോനോണ് സംഘത്മതെടിയത്. േടി�യടിൽ അവർക്കു
രണ്ടു േടിവസത്തെ �രടിശീ�നം നൽേടി. േടി� ഡയെക്ടർ
പജോയ് ഇളമൺ ആമുഖപ്രഭോഷണം നെതെടി. േെപ്പുെം
ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്തും ആ�പ്പുഴ ജടില്ലോ�ഞ്ോയത്തും സംഘം
സന്ർശടിച്ചു. പ� �ടി.ഡടി.ഒ അബ്ദുൾ ഖയൂമോണ് സംഘത്തെ
നയടിച്ചത്.

ശുചിത്- മാലിന്യ പരിപാലനും:
നഗരസഭാ കൗണസിലര്മാര്ക്കു പരിശീലനും

ശുചടിത്വ- മോ�ടിന്യ �രടി�ോ�നവമോയടി �ന്ധത്പ്ട്്

ജടില്ലോ�ദ്ധതടിേത്ളക്കുെടിച്ച് േടി�യടിൽ സംഘെടിപ്ടിച്ച പേശീയ കൂെടിയോപ�ോചനോശടില് നഗരസഭേളടിത്� േൗൺസടി�ർമോർക്കും ഉപേ്യോഗസ്ർ
ശോ�യടിൽ മുൻ ചീഫ് ത്സക്രട്െടി എസ്.എം. വടിജയോനന്് മുഖ്യപ്രഭോഷണം നെത്തുന്. ക്കുമുള്ള മൂന്േടിവസത്തെ �രടിശീ�ന�രടി�ോെടി േടി�

ജില്ാപദ്ധതികന്ളക്കുറിച്്
കിലയില് മേശീയശില്പശാല

പേന്ദ്ര �ഞ്ോയതെ് രോജ് മന്തോ�യതെടിത്റെ സഹേരണ
പതെോത്െ ജടില്ലോ�ദ്ധതടിേത്ളക്കുെടിച്ച് േടി� നെത്തുന്ന �ഠനവമോയടി
�ന്ധത്പ്ട്് രണ്ടുേടിവസത്തെ പേശീയ കൂെടിയോപ�ോചനോശടില്ശോ�
േടി�യടിൽ സംഘെപ്ടിച്ചു. മുൻ ചീഫ് ത്സക്രട്െടി എസ്.എം. വടിജ
യോനന്് മുഖ്യപ്രഭോഷണം നെതെടി. േടി� ഡയെക്ടർ പഡോ.പജോയ്
ഇളമൺ സ്വോഗതമോശംസടിച്ചു.�ീഹോർ വടിേ്യോ�ീഠം ത്ചയർമോൻ
വടിപജോയ് പ്രേോശ് ഐ.എ.എസ്, ത്േ.എസ്.ഡടി.�ടി. കവസ്
ത്ചയർമോൻ വടി.കവ.പഖോർ�ത്െജടി, പേന്ദ്ര �ഞ്ോയതെ് രോജ്
മന്തോ�യം േൺസൽട്റെ് പഡോ. �ടി.�ടി.�ോ�ൻ, ഉേയ്പൂരടിത്�
െടി.എ.ഡടി.സടി. ഡയെക്ടർ സുധീർ േോവ്, എസ്.ഐ.ഡടി.�ടി.ഐ
പസ്ററ്് ത്ചയർമോൻ പയോപഗഷ് മപഹോർ, േജോരടി മടിശ്ര, സംസ്ോന
െടിപസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്് േൺവീനർ വടി.എസ് �ടിജു, േടി� പപ്രോജക്ട്
പേോർഡടിപനറ്ർ പഡോ. ത്ജ.�ടി.രോജൻ എന്നടിവർ സംസോരടിച്ചു.
�തടിത്നോന് സംസ്ോനങ്ങളടിൽ ജടില്ലോ �ദ്ധതടിേത്ളക്കുെടിച്ച്
സോമ്പടിൾ �ഠനം നെതെോൻ തീരുമോനടിച്ചു.പേരളതെടിനപുെത്മ
�ശ്ടിമ�ംഗോൾ, ആസോം, സടിക്കടിം,
�ീഹോർ, േർണോെേ, തമടിഴ് നോെ്,
രോജസ്ോൻ, മധ്യപ്രപേശ്, മഹോരോഷ്ട്ര,
ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ോനങ്ങളടിൽനടിന്ള്ള
24 പ്രതടിനടിധടിേൾ ശടില്ശോ�യടിൽ �ത്ങ്
ടുത്തു.

ഡയെക്ടർ പഡോ. പജോയ് ഇളമൺ ഉേ്ഘോെനം ത്ചയ്തു. ഓപരോ
നഗരസഭയടിൽനടിന്ം എട്ടുപ�ർ വീതമോണ് �ത്ങ്ടുതെത്.
ശുചടിത്വ-മോ�ടിന്യ �രടി�ോ�നം-പേരള േോഴ്ചപ്ോെ്, ഖ�മോ�ടിന്യ
�രടി�ോ�നം, ്വമോ�ടിന്യ �രടി�ോ�നം, അകജവ മോ�ടിന്യ�രടി
�ോ�നം, ഹരടിതേർമ്മപസനയത്െ രൂ�ീേരണവം പ്രവർതെനവം
മോ�ടിന്യ �രടി�ോ�നതെടിനള്ള സോപങ്തടിേവടിേ്യയം പ്രവർതെനവം
മോ�ടിന്യ�രടി�ോ�നതെടിത്റെ ഫീൽഡ് സ്റഡടി, മോ�ടിന്യ�രടി�ോ�ന
വമോയടി �ന്ധത്പ്ട് നടിയമ വ്യവസ്യം നഗരസഭേളുത്െ ചുമത�
േളും ജീവടിതകശ�ടിയം മോ�ടിന്യ�രടി�ോ�നവം, ഹരടിതനടിയമങ്ങ
ളുത്െ നെ�െടിക്രമങ്ങൾ, േർമ്മ�രടി�ോെടി തയ്ോെോക്കൽ എന്നീ വടിഷ
യങ്ങളടി�ോയടിരുന് �രടിശീ�നം. �രടിശീ�നതെടിത്റെ ഭോഗമോയടി
�ഠന �ര്യെനവം സംഘെടിപ്ടിച്ചടിരുന്.
�ന്തളം, കവക്കം, ത്േോപണ്ോട്ടി, തടിരൂർ, തടിരൂരങ്ങോെടി, മപഞ്രടി,
മോനന്തവോെടി, പേോട്യ്ക്കൽ, ഇരടിഞ്ഞോ�ക്കുെ, �പയ്ോളടി നഗരസഭേ
ളടിൽനടിന്ള്ളവരോണ് �രടിശീ�നതെടിൽ �ത്ങ്ടുതെത്. ഇപതോത്െ
എട്ടു �ോച്ചുേളുത്െ �രടിശീ�നം പൂർതെടിയോയടി.

ദുര്മമഖലയിന്ല വികസനപ്വര്ത്നങ്ങൾക്കു
പ്മത്യക പരിശീലനപരിപാടി

ജമ്മുകാശ്ീരിന്ല ജനപ്തിനിധികൾ
കിലയില്

ജമ്മുേോശ്ീരടിത്� പ� ജടില്ലയടിൽനടിന്
ള്ള 26 ഹർഖ �ഞ്ോയതെ്(ഗ്രോമ�ഞ്ോയ
തെ്) പ്രസടിഡന്റുമോരും 5 ഉപേ്യോഗസ്രുമെ
ങ്ങുന്ന സംഘം േടി� സന്ർശടിച്ചു. പേരള പ�യടിൽനടിന്ള്ള ജനപ്രതടിനടിധടിേത്ളയം ഉപേ്യോഗസ്ത്രയം േടി� ഡയെക്ടർ പഡോ. പജോയ് ഇളമൺ
അഭടിസംപ�ോധന ത്ചയ്ന്.
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രുന് അവർ. വനവൽക്കരണതെടിത്റെ നൂതന
ആശയമോണ് �ച്ചത്തുരുതെ്. തപദേശഭരണസ്ോ
�നങ്ങളുത്െ േീഴടിൽ �� േോരണങ്ങളോൽ
ഉ�പയോഗടിക്കോൻ േഴടിയോതെ സ്�ങ്ങൾ �ച്ച
ത്തുരുതെടിനോയടി ഉ�പയോഗടിക്കണം. ത്ച�വടി
ല്ലോത്ത പ്രകൃതടിക്കു ത്േോടുക്കോൻ േഴടിയന്ന വ�ടിയ
സംഭോവനയോണ് �ച്ചത്തുരുതെ്. എല്ലോ
സംപയോജടിത സോദ്ധ്യതേളും ഉൾത്പ്ടുതെടി
യോണ് ഇതു നെപ്ടി�ോപക്കണ്ത്തന് േ�ക്ടർ
�െഞ്ഞു.
നമ്മുത്െ ഇെത്�െൽ ത്േോണ്ോണ് ആവോസ
വ്യവസ്യടിലും കജവകവവടിധ്യ പമഖ�യടിലും
പ്രശ്ങ്ങൾ ഉണ്ോകുന്നത്തന്ന് ഉേ്ഘോെനം നടിർ
വഹടിച്ച ജടില്ലോ �ഞ്ോയതെ് പ്രസടിഡറെ് പമരടി
ദുരന്തപമഖ�യടിൽ വടിേസനപ്രവർതെനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ത്ചയ്ന്നതടിന േടി�യടിൽ
പതോമസ് �െഞ്ഞു. അന്തരീക്വം പ്രകൃതടിയം
സംഘെടിപ്ടിച്ച ശടില്ശോ�.
മ�ീമസമോക്കുന്നതു നോം തത്ന്നയോത്ണന്ം
ഇവടിത്െയോണ്
�ച്ചത്തുരുത്തുേളുത്െ അനടിവോ
ദുരന്തസോധ്യത ഉൾത്ക്കോണ്ടുത്േോണ്് പ്രോപേശടിേ സർക്കോരു
ര്യതത്യന്ം
അവർ
വ്യക്തമോക്കടി.
േൾക്കു വടിേസനപ്രവർതെനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ത്ചയ്ന്നതടിനള്ള
മുരടിയോെ് ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ് പ്രസടിഡറെ് സരള വടിക്രമൻ അദ്ധ്യ
�രടിശീ�ന�രടി�ോെടിക്കു േടി� രൂ�ം നൽേടി. വടിവടിധ വടിേസനപമ
ക്യോയടിരുന്.
ജടില്ലയടിത്� തപദേശസ്വയംഭരണസ്ോ�നങ്ങളടിത്�
ഖ�േളുമോയടി �ന്ധത്പ്ട്് മുൻഗണനോെടിസ്ോനതെടിൽ ഏത്റ്ടുപക്ക
മോർ, മഹോത്ോഗോന്ധടി ഗ്രോമീണത്തോഴടിലുെപ്പു
അദ്ധ്യക്ന്ോർ,
ത്സക്രട്െടി
ണ് പപ്രോജക്ടുേത്ളക്കുെടിച്ച് പ്രോപേശടിേസർക്കോരുേൾക്കു ശോസ്തീയ
�ദ്ധതടിയടിത്�
എഞ്ടിനടിയർമോർ,
കൃഷടി ഓഫീസർമോർ, �ഞ്ോയ
മോയ േടിശോപ�ോധം നൽകുന്നതടിനള്ള �രടിശീ�ന�രടി�ോെടി ആവടി
ത്തുത�
ഹരടിതപേരളം
മടിഷൻ
െടിപസോഴ്സ് പ�ഴ്സൺമോർ,
ഷ്ക്കരടിച്ച് നെപ്ടി�ോക്കോനോണ് ഉപദേശടിക്കുന്നത്. െഡോർ ഇന്ത്യ എന്ന
�രടി
സ്
ടി
ത
ടി
പ്രവർതെേർ
എന്നടി
വ
രോണ്
�രടിശീ�ന�രടി�ോെടിയടിൽ
എൻഞ്ടിനീയർമോരുത്െ സന്നദ്ധസംഘെനയം േടി�യം സംയക്ത
�ത്ങ്ടുതെത്
.
�ച്ചത്തുരുത്തുേൾ
ഒരുക്കോൻ
തോൽ�ര്യം പ്രേെടിപ്ടി
മോയോണ് ഇതടിന പനതൃത്വം നൽകുേ. ഇതടിത്റെ ഭോഗമോയടി വടിവടിധ
ച്ച
തപദേശസ്വയംഭരണസ്ോ�നങ്ങൾക്കോണ്
ആേ്യഘട്തെടിൽ
വകുപ്പുേളുത്െ ജടില്ലോത� ഉപേ്യോഗസ്ർ, വടിേഗ്ദർ എന്നടിവരുത്െ
�രടിശീ�നം
നൽകുന്നത്
.
ഏേേടിന ശടില്ശോ� േടി�യടിൽ സംഘെടിപ്ടിച്ചു.
കൃഷടി, മൃഗസംരക്ണം, മത്്യ�ന്ധനം, കുെടിത്വള്ളം,
ആപരോഗ്യം, ശുചടിത്വം, വടിേ്യോഭ്യോസം, വനം തുെങ്ങടിയ വടിവടിധ ന്ടക്നിക്കല് അസിസ്റന്റുമാര്ക്കു
പമഖ�േളടിൽ ദുരന്ത സോദ്ധ്യത ഉൾത്ക്കോണ്ടുള്ള വടിേസനോസൂത്രണ ഹാര്�്ന്വയര് ക്ലിനിക്കില് പരിശീലനും
പ്രവർതെനങ്ങൾക്കു പനതൃത്വം നൽേോൻ പ്രോപേശടിേ സർക്കോരുേത്ള
സംസ്ോനത്തെ ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്തുേളടിത്� ത്െേ്നടിക്കൽ അസടി
പ്രോപ്തരോക്കുേ എന്നതോണ് �രടിശീ�ന�രടി�ോെടിയത്െ �ക്്യം. സ്റന്റുമോർക്കു ഹോർഡത്വയർ ക്ടിനടിക്കടിൽ �രടിശീ�നം തുെങ്ങടി. തൃശ്ശൂർ
ഇതടിനോയടി വടിവടിധ പമഖ�േളടിത്� വടിേഗ്ദരുത്െ �ോനൽ രൂ�ീേരടി ജടില്ലയടിത്� ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്തുേളടിൽനടിന്ള്ള ഇരു�തുപ�ർക്കോണ്
ക്കും. ഈ വടിേഗ്ദ �ോന�ടിത്റെ പനതൃത്വതെടിൽ �രടിശീ�ന ത്മോഡയൂൾ, ആേ്യ�ോച്ചടിൽ �രടിശീ�നം നൽേടിയത്. േമ്പയൂട്റുേളുത്െ അസം
ത്�സൺ പ്ോൻ എന്നടിവ തയ്ോെോക്കടി തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ� ബ്ടിംഗടിലും മറ്റു അറ്കുറ് �ണടിേളടിലുമോണ് �രടിശീ�നം.
നങ്ങളടിത്� ജനപ്രതടിനടിധടിേൾക്കും �ന്ധത്പ്ട് ഉപേ്യോഗസ്ർക്കും
വടിശേമോയ �രടിശീ�നം നൽകും. േടി�യം െഡോറും
�രടിശീ�നതെടിന പനതൃത്വം നൽകും. സ്ോയടിയോയ
വടിേസനോസൂത്രണ പ്രവർതെനങ്ങളടിലൂത്െ പേരള
തെടിത്� പ്രോപേശടിേ സർക്കോരുേൾ ദുരന്ത സോധ്യത
ഉൾത്ക്കോണ്ടുള്ള പ്രോപയോഗടിേ വടിേസന�രടി�ോെടിേൾ
ക്കു രൂ�ം നൽകും.

പച്ത്തുരുത്് വനവല്ക്കരണത്ിന്റെ
നൂതന ആശയും: പരിശീലനും തുടങ്ങി

�രടി�ോ�നതെടിത്റെ അഭോവം മൂ�മോണ് നട്ടു�ടിെടി
പ്ടിച്ച വൃക്കതേൾ നശടിക്കുന്നത്തന്ന് ജടില്ലോ േ�ക്ടർ
െടി.വടി. അന�മ. ഹരടിതപേരളം മടിഷനം േടി�യം
സംയക്തമോയടി സംഘെടിപ്ടിച്ച �ച്ചത്തുരുതെ് �രടിശീ ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്തുേളടിത്� ത്െക്ടിക്കൽ അസടിസ്റന്റുമോർക്കു േടി�യടിൽ സംഘെടിപ്ടിച്ച
�ന�രടി�ോെടിയടിൽ മുഖ്യപ്രഭോഷണം നെത്തുേയോയടി ഹോർഡ്ത്വയർ ക്ടിനടിക്കടിൽ �രടിശീ�നം.
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സിനിമ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് വിമനാേ നികുതി ഏര്ന്പ്പടുത്ി
ഉത്രവായി

നൂെ് രൂ�യടിൽ കുെവള്ള സടിനടിമ െടിക്കറ്റുേൾക്ക് അഞ്്
ശതമോനവം 100 രൂ�യടിൽ കൂടുതലുള്ള െടിക്കറ്റുേൾക്ക് 8.5
ശതമോനവം വടിപനോേ നടികുതടി ത്സ�്റ്ം�ർ ഒന് മുതൽ ഈെോ
ക്കുന്നതടിന് തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ�നങ്ങൾക്ക് അനമതടി
നൽേടി സർക്കോർ ഉതെരവോയടി. ഇ െടിക്കറ്ടിംഗ് നടി�വടിൽ വരുന്ന
തുവത്ര െടിക്കറ്റുേൾ തപദേശസ്ോ�നങ്ങളടിൽ ത്േോണ്ടുപ�ോയടി സീൽ
ത്ചപയ്ണ്. ഇതടിന �േരം ചരക്ക് പസവന നടികുതടി ഒടുക്കുന്ന
െടിക്കറ്റുേളുത്െ എണ്തെടിന് അനസൃതമോയടി ത്തോട്ടുതെ മോസം
മൂന്നോം തീയതടിക്കേം �ടിരടിച്ച നടികുതടി തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ
�നതെടിൽ ഒടുക്കണം. കഹപക്കോെതടിയത്െ ഇെക്കോ� ഉതെരവ്
�രടിഗണടിച്ചും സടിനടിമ രംഗത്തെ സംഘെനേളുമോയടി സർക്കോർ
നെതെടിയ ചർച്ചയത്െ അെടിസ്ോനതെടിലുമോണ് പനരത്തെയടിെക്കടിയ
ഉതെരവ് പഭേഗതടി വരുതെടി തപദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് ഇെക്കടി
യത്.
(സ.ഉ.(കേ) നം.112/2019/തസ്വഭവ,തീയതടി 31.8.2019)

ലലഫ് മിഷന്- പരാതികൾ ഓണലലനില് നലാും

ത്�ോതുജനങ്ങള്ക്ക് ക�ഫ് മടിഷനടില് നപല്ണ് �രോതടിേള്
ഇനടി മുതല് അക്യ പേന്ദ്രങ്ങള് വഴടിപയോ, www.edistrict.kerala.
gov.in പ�ോര്ട്് സൗേര്യം ഉ�പയോഗടിപച്ചോ ഓണക�ന് വഴടി
സമര്പ്ടിക്കോം. പേരള പസ്ററ്് ഐ.െടി. മടിഷന് ഇ-ഡടിസ്ടടിക്ട് �ദ്ധ
തടിയടിലൂത്െയോണ് പസവനം �ഭ്യമോക്കുന്നത്.
ക�ഫ് മടിഷത്റെ സംസ്ോന ഓഫീസടിലും ജടില്ലോ ഓഫീസു
േളടിപ�ക്കുമുള്ള �രോതടിേള് ഇതുവഴടി സമര്പ്ടിക്കോം. �രോതടിക്ക്
മറു�െടി തയ്ോെോവന്നപതോത്െ ത്മോക��ടിപ�ക്ക് ത്മപസ്സജ് �ഭടിക്കും.
അക്യത്സറെെടില് നടിപന്നോ ത്വ�് പ�ോര്ട്് ഉ�പയോഗടിപച്ചോ ഇത്
�രടിപശോധടിക്കോന് സൗേര്യവമുണ്്. പേരള പസ്ററ്് ഐ.െടി. മടിഷത്റെ
പനതൃത്വതെടില് ക�ഫ് മടിഷന് ഉപേ്യോഗസ്ര്ക്ക് ആവശ്യമോയ
�രടിശീ�നം നല്ടിയടിട്ടുണ്്. ജടില്ലേളടില് നടിയമടിച്ചടിട്ടുള്ള ഹോന്ഡ്
പഹോള്ഡ് സപപ്ോര്ട്് എന്ജടിനടിയര് മുപഖന �ന്ധത്പ്ട് �ഞ്ോ
യതെ് ഉപേ്യോഗസ്ര്ക്കുള്ള �രടിശീ�നം പുപരോഗമടിക്കുന്. �ദ്ധ
തടിയത്െ ഔപേ്യോഗടിേ ഉേ്ഘോെനം തപദേശ സ്വയംഭരണ മന്തടി
എ.സടി.ത്മോയ്ീന് നടിര്വഹടിച്ചു. പേരള പസ്ററ്് ഐ.െടി. മടിഷന്
ഡയെക്ടര് പഡോ.ചടിത്ര, ക�ഫ് മടിഷന് സടി.ഇ.ഒ യ.വടി.പജോസടിന്
പ�ോഗടിന് ത്ക്രഡന്ഷ്യല് കേമോെടി.
നടി�വടില് നടിരവധടി പസവനങ്ങള് ഈ പ�ോര്ട്�ടില് �ഭ്യമോണ്.

െവനയൂ വകുപ്ടില് നടിന്ം �ഭടിക്കുന്ന 25 തരം സര്ട്ടിഫടിക്കറ്റുേള്,
െവനയു പേോെതടി പേസുേള്, ത്�ോതു �രോതടി �രടിഹോര അേോ�
ത്തുേള്, വനം വകുപ്ടില് നടിന്ം �ഭടിക്കുന്ന വന്യ ജീവടി ആക്രമണം
മൂ�മുണ്ോകുന്ന നോശനഷ്ങ്ങള്ക്കുള്ള നഷ്�രടിഹോരം, വടിവടിധ
വകുപ്പുേളുത്െ യൂട്ടി�ടിറ്ടി �ണമടിെ�ോടുേള്, േോ�ടിക്കറ്് യൂണടിപവ
ഴ്ടിറ്ടി ഫീസുേള്, വടിവടിധ പക്മനടിധടി �ണമടിെ�ോടുേള്, പ�ോ�ീസ്
വകുപ്ടിത്റെ ഇ-ച�ോന് തുെങ്ങടിയ പസവനങ്ങള് �ഭ്യമോണ്.

ശുചിത് സര്മ്വേയില് അഭിപ്ായും മരഖന്പ്പടുത്ാന്
ന്മാലബല് ആപ്ിമക്കഷന്

രോജ്യത്തെ എല്ലോ ജടില്ലേത്ളയം ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്തുേളടിത്�
വടിവടിധ ശുചടിത്വഘെേങ്ങളുത്െ അെടിസ്ോനതെടില് വടി�യടിരുതെടി
െോങ്് നല്കുന്നതടിന് പേന്ദ്ര ശുചടിത്വ കുെടിത്വള്ള മന്തോ�യം സ്വച്ഛ്
സര്പവ്വക്ന് (ഗ്രോമീണ) 2019ന് തുെക്കമോയടി. ത്�ോതുജനങ്ങള്ക്ക്
അവരുത്െ ജടില്ലയടിത്� �ഞ്ോയത്തുേളടിത്� ത്�ോതുശുചടിത്വത്തെ
�റ്ടി ത്മോക�ല് ആപ്ടിപക്കഷനടിലൂത്െ അഭടിപ്രോയം പരഖത്പ്ടു
തെോം. ഇതടിനോയടി ഗൂഗടിള് പപ് പസ്റോെടില് എസ്.എസ്.ജടി.2019
എന്ന ആപ്ടിപക്കഷന് ഡൗണപ�ോഡ് ത്ചയ്് അതടില് ഉള്ത്പ്ടു
തെടിയടിരടിക്കുന്ന നോ�് പചോേ്യങ്ങള്ക്കോണ് ഉതെരം നപല്ണ്ത്.
സ്കൂളുേള്, അങ്ണവോെടിേള്, പ്രോഥമടിേ ആപരോഗ്യ പേന്ദ്രങ്ങള്,
ചന്തേള്, �ഞ്ോയത്തുേള് മുത�ോയ ത്�ോതുഇെങ്ങളുത്െ ശുചടിത്വം,
വൃതെടിയത്െ േോര്യതെടില് ത്�ോതുജനങ്ങളുത്െ േോഴ്ചപ്ോെടില് സ്വച്ഛ്
ഭോരത് മടിഷന് �ദ്ധതടി ത്മച്ചത്പ്ടുത്തുന്നതടില് അവരുത്െ നടിര്പദേ
ശങ്ങള് എന്നടിങ്ങത്നയള്ള മത്രോധടിഷ്ടിത മോനേണ്ങ്ങള് അെടി
സ്ോനമോക്കടി നെത്തുന്ന ജടില്ലോത� സര്പവ്വയടിലൂത്െയോണ് െോങ്ടിംഗ്
നടിശ്യടിക്കുന്നത്. ത്മച്ചത്പ്ട് പ്രവര്തെനം േോഴ്ചവയ്ക്കുന്ന സംസ്ോ
നങ്ങള്ക്കും ജടില്ലേള്ക്കും പേന്ദ്രസര്ക്കോര് അവോര്ഡ് നല്കും.
പേരളതെടില് ആഗസ്റ്-ത്സ�്റ്ം�ര് മോസങ്ങളടി�ോയോണ് സര്പവ്വ.

ഹരിതചട്ടും: തനതു ഫണ്് ഉപമയാഗിക്കാന് അനമതി
നല്കിയും സര്ക്കാര് ഉത്രവായി

തപദേശ സ്വയംഭരണ സ്ോ�നങ്ങൾ സംഘെടിപ്ടിക്കുന്ന ത്�ോതു
�രടി�ോെടിേളടിൽ ഹരടിതചട്ം �ോ�ടിക്കണത്മന്ന് േർശന നടിർപദേശം
നൽേടിയം സഹോയേമോയ ചട്ം േോര്യക്മമോയടി നെപ്ടി�ോക്കോൻ
േഴുേടി ഉ�പയോഗടിക്കോൻ േഴടിയന്ന ഗ്ലോസുേളും �ോത്രങ്ങളും ആവശ്യ
തെടിനനസരടിച്ച് വോങ്ങോൻ തനതുഫണ്് വടിനടിപയോഗടിക്കുന്നതടിന്
തപദേശസ്വയംഭരണ സ്ോ�നങ്ങൾക്ക് അനമതടി നൽേടി സർക്കോർ
ഉതെരവോയടി.

തമദേശസ്യുംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ധന്പ്പട്ട സര്ക്കാര് ഉത്രവകൾ, സര്ക്കുലറുകൾ, ഗസ്് വിജ്ാപനങ്ങൾ
എന്നിവയന്ട പുര്ണരൂപും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in
എന്നീ ന്വബ്ലസറ്റുകളില് ലഭ്യമാണ്
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മാ ക

ഗുണകമ�യുള്ള ആകരാഗ്യകസെനം

വേ�രുതി മാതൃക
സ

തടി

ര റം ര് പ
ചാരറം
ര് റം

രുവനന്തപുരം ജടില്ലയടിത്� ത്ചമ്മരുതടി
ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെടിത്� കുടും�ോപരോഗ്യ
പേന്ദ്രതെടില് ചടിേടിത്പതെടി എത്തുന്നവ
രുത്െ എണ്തെടില് വന് വര്ദ്ധനവ്. ത്മച്ച
ത്പ്ട് പരോഗീസൗഹൃേ അന്തരീക്ം നടി�നടി
ല്ക്കുന്ന ഈ പേന്ദ്രതെടില് േഴടിഞ്ഞ ജൂക�
മോസം ചടിേടിത്പതെടി എതെടിയത് �ന്ത
ണ്ോയടിരപതെോളം പ�രോണ്. ആശു�ത്രടി
യടില് എതെടി പ�ര് രജടിസ്റർ ത്ചയ്ന്നതു

സ ചാ
സ

ചായ സപചാ ജ ചാ രചാ
സ
യ

മുതല് പഡോക്ടര് നടിര്പദേശടിക്കുന്ന ത്െസ്റേള്
�ോ�ടില് ത്ചയ്് മരുന് വോങ്ങുന്നതുവത്ര
സ ോ ധ ോ ര ണ ജ ന ം അ ന ഭ വ ടി ക്കു ന്ന
പ്രോപയോഗടിേ ബുദ്ധടിമുട്ടുേള് ഇവടിത്െ �ഴങ്ഥ
മോത്രം. ഒരു കുടും�തെടിത്� എല്ലോ അംഗ
ങ്ങളുത്െയം അെടിസ്ോന ആപരോഗ്യോവശ്യ
ങ്ങള് നടിെപവറ്ോന് പവണ് എല്ലോ സൗേര്യ
ങ്ങളും ഈ പേന്ദ്രതെടില് ഒരുക്കടിയടിട്ടുണ്്.
സ്വേോര്യ ആശു�ത്രടിേത്ള സമീ�ടിച്ചടിരു

സയ
െചാ ചാ ത് ര

ന്നവരും സമീ� �ഞ്ോയതെടിത്� ജനങ്ങളും
വടിവടിധ ആപരോഗ്യ പസവനം പതെടി ഇവടിത്െ
എത്തുന്.
ആപരോഗ്യ വകുപ്ടിത്റെ ചടിേടിത്ോ മോര്ഗ്ഗ
പരഖ പ്രേോരം ഗുണപമന്യോര്ന്ന ചടിേടിത്
യം �രടിചരണവം നല്ോന് സേോസന്നദ്ധത
പ്രേെടിപ്ടിക്കുന്ന പഡോക്ടര്മോരും �ോരോത്മ
ഡടിക്കല് ജീവനക്കോരുമോണ് ഈ കുടും�
പരോഗ്യപേന്ദ്രത്തെ കൂടുതല് ജനസൗഹൃേ
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മോക്കുന്നത്. പഡോ. അൻവർ അ�ോസ്,
പഡോ. അരുണ, പഡോ. അബ്ദുള്േ�ോം, പഡോ.
സുജ എന്നടിവര് ഇവടിത്െ വടിവടിധ ക്ടിനടിക്കു
േള്ക്ക് പനതൃത്വം നല്കുന്. ഇന്സു�ടിന്
ഉള്പ്ത്െയള്ള വടി�പയെടിയ മരുന്േള്
പരോഗടിേള്ക്ക് സൗജന്യമോയടി നല്കുന്നപതോ
ത്െോപ്ം സ്ടിരമോയടി മരുന്േള് േഴടിപക്ക
ണ് പരോഗടിേള്ക്ക് ഒരു മോസത്തെ മരുന്ന്
സൗജന്യമോയടി ഒരുമടിച്ച് ത്േോടുക്കുന്ന
സൗേര്യവം ഇവടിത്െയണ്്. സോധോരണ
പരോഗങ്ങള്ക്കുള്ള ചടിേടിത്യ്ക്കു പുെപമ
പ്രപത്യേ പരോഗങ്ങള്ക്കുള്ള ക്ടിനടിക്കുേളും
ഇവടിത്െ പ്രവര്തെടിക്കുന്.

ജിറിയാ�ിക്ക് ക്ലിനിക്ക്

വപയോജനങ്ങള്ക്കോയടി ജടിെടിയോട്രടിക്ക്
ക്ടിനടിക്ക് പ്രവര്തെടിക്കുന്. വപയോജനങ്ങ
ള്ക്ക് പ്രപത്യേ വടിശ്രമപേന്ദ്രവം ആധുനടിേ
സൗേര്യങ്ങപളോടുകൂെടിയ ഫടിസടിപയോത്ത
െോപ്ടി ത്സറെറും ഇവടിത്െ സജീേരടിച്ചടിട്ടു
ണ്്.

ആശ്ാസ് ക്ലിനിക്ക്

ശ്വോസംമുട്ല് �ോധടിച്ചവര്ക്ക് പവണ്ടി
ആരംഭടിച്ച ആശ്വോസ് ക്ടിനടിക്കടിൽ വടിേഗ്ദ
ചടിേടില്സയം ഇന്ത്ഹ�റുേളും മരുന്േ
ളും സൗജന്യമോണ്.
വടിഷോേപരോഗടിേള്ക്കും ആത്ഹത്യോ
പ്രവണതയം അമടിത ഉത്േ�യം ഉള്ളവ
ര്ക്കും പവണ്ടി ആരംഭടിച്ച ക്ടിനടിക്കടിൽ നടിര
വധടിപ�ര് പസവനം പതെടി എത്തുന്ണ്്.
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േൗമോരക്കോര്ക്ക് േൗണസടി�ടിംഗ് നെത്തു
ന്നതടിനോയടി ആരംഭടിച്ച അപഡോളത്സറെ്സ്
ക്ടിനടിക്ക് & േൗണസടി�ടിംഗ് ത്സറെർ
രക്ടിതോക്കളും വടിേ്യോര്ത്ഥടിേളും പ്രപയോ
ജനത്പ്ടുത്തുന്ണ്്.

നയനാ�തും ക്ലിനിക്ക്

േണ്ടിത്ന �ോധടിക്കുന്ന കഡ�റ്ടിേ്
ത്െറ്ടിപനോ�തടിത്യയം ത്െറ്ടിനത്യ �ോധടിച്ച്
അന്ധതയടിപ�ക്ക് നയടിക്കുന്ന പനത്രപരോ
ഗങ്ങത്ളയം ആരംഭതെടിത്� തടിരടിച്ചെടിഞ്ഞ്
ചടിേടിത്ടിക്കുന്നതടിന് ആധുനടിേ ഉ�േര
ണങ്ങളുത്െ സഹോയപതെോത്െ ആരംഭടിച്ച
നയനോമൃതം ക്ടിനടിക്ക് പനത്രപരോഗടിേള്ക്കും
കഡ�റ്ടിേ് പരോഗടിേള്ക്കും വ�ടിയ
ആശ്വോസപമകുന്.

അനയാത്ര പദ്ധതി

കുഞ്ഞുങ്ങളടിത്� ഓട്ടിസം, ത്സെടിബ്ല്

�ോഴ്ടി, ത്മറെല് െടിറ്ോര്പഡഷന് തുെങ്ങടിയ
അസുഖങ്ങള് േത്ണ്തെടി ചടിേടിത്ടിക്കോന്
�ീഡടിയോട്രീഷനം കചല്ഡ് കസപക്കോ
ളജടിസ്റം ്ീച്ച് ത്തെോപ്ടിസ്റം അെങ്ങുന്ന
ത്മഡടിക്കല് െീം നെതെടിവരുന്ന അനയോത്ര
�ദ്ധതടി കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും രക്േര്തെോക്ക
ള്ക്കും ഏത്െ പ്രപയോജനപ്രേമോണ്.
മോെടിെതെടിത്� േ്യോന്സർ ആരംഭ
തെടിത്� േത്ണ്ത്തുന്നതടിനോയടി ആര്.
സടി.സടിയടില് നടിന്ം �രടിശീ�നം
സടിദ്ധടിച്ച പഡോക്ടര്മോരും ന�മോരും അെങ്ങു
ന്ന െീമടിത്റെ പ്രപത്യേ ക്ടിനടിക്കും ഇവടിത്െ
നെതെടിവരുന്. സ്തീേള്ക്ക് ത്ഹല്തെ്
ഫടിറ്്നസ്, പയോഗ ത്സറെറും ഇവടിത്െ പ്രവ
ര്തെടിക്കുന്. കുടും�ോപരോഗ്യ പേന്ദ്രം അണു
വടിമുക്തമോക്കടി സൂക്ടിക്കോന് വടിപു�മോയ
സൗേര്യങ്ങളോണ് ഇവടിത്െ ഏര്ത്പ്ടുതെടി
യടിട്ടുള്ളത്. ക്ീന് എഫ്.എച്ച്.സടി, ഗ്രീന്

ത്ച

ലലഫ് സ�ര്ണ്തയിമലക്ക്

മ്മരുതടി ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ് ക�ഫ്
ഭവന �ദ്ധതടിയത്െ ഒന്ം രണ്ടും
ഘട്ങ്ങളുത്െ നെതെടിപ്ടിലും അഭടിമോനോ
ര്ഹമോയ പുപരോഗതടി കേവരടിച്ചു. ഒന്നോം
ഘട്തെടില് നടിര്മ്മോണം പൂര്തെീേരടി
ക്കോനണ്ോയടിരുന്ന മുഴുവന് വീടുേളും സമയ
�ന്ധടിതമോയടി പൂര്തെീേരടിക്കുവോന്
േഴടിഞ്ഞു. രണ്ോംഘട്തെടില് അര്ഹത
പനെടിയ 43 ഗുണപഭോക്തോക്കളടില്
ഭൂരടിഭോഗം പ�രും നടിര്മ്മോണം പൂര്തെീ
േരടിച്ചു േഴടിഞ്ഞു. രണ്ോംഘട്തെടില്
ജടില്ലയടിത്� ആേ്യ വീെ് പൂര്തെീേരടിച്ചത്
ത്ചമ്മരുതടി ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെടി�ോണ്.
നടിര്മ്മോണ പുപരോഗതടിക്ക് അനസരടിച്ച്
സമയ�ന്ധടിതമോയടി ഫണ്് �ഭ്യമോയ

എഫ്.എച്ച്.സടി എന്നീ ആശയവം ഇവടിത്െ
പ്രോവര്തെടിേമോക്കടിയടിട്ടുണ്്. േടിവപസന
നൂെടില്പ്രം ആളുേള് ആശ്രയടിക്കുന്ന
�പ�ോെട്െടിയം ഇ.സടി.ജടി ത്സറെറും ഈ
പേന്ദ്രതെടിത്റെ പ്രപത്യേതയോണ്. അംഗ
�രടിമടിതര്ക്കുപവണ്ടി പ്രപത്യേ പെോയ്�
റ്റുേൾ, െോമ്പുേള് എന്നടിവ ഈ പേന്ദ്രതെടില്
സ്ോ�ടിച്ചടിട്ടുണ്്.
പരോഗപ്രതടിപരോധപ്രവര്തെനങ്ങളുത്െ
ഭോഗമോയടി �ഞ്ോയതെടിത്� അഞ്് കുടും
�പക്മപേന്ദ്രങ്ങളും (സ�് ത്സറെര്)
സര്വ്വീസ് ത്ഡ�ടിവെടി ത്സറെെോയടി
ഉയര്തെടി ആഴ്ചയടില് ആെ് േടിവസവം

ഇവടിത്െ പരോഗപ്രതടിപരോധ ക്ടിനടിക്കുേള്
നെപ്ടി�ോക്കടി വരുന്നതോയടി ത്ഹല്തെ്
ഇന്ത്്ക്ടര് ത്േ.ആര്. പഗോ�കുമോര്
�െഞ്ഞു.
േടിെപ്പുപരോഗടിേള്ക്കും അവരുത്െ കുടും
�ോംഗങ്ങള്ക്കും ഏത്െ ആശ്വോസം
�േരുന്ന �ോ�ടിപയറ്ീവ് ത്േയര് യൂണടിറ്്
ആംബു�ന്സ് സൗേര്യപതെോത്െ ഇവടിത്െ
പ്രവര്തെടിച്ചു വരുന്. ആശോ പവോളറെടിയ
ര്മോര് ഈ പേന്ദ്രതെടിത്റെ കേനംേടിന പ്ര
വര്തെനങ്ങളടില് സജീവ �ങ്ോളടിതെം
വഹടിക്കുന്ണ്്.
പേരളതെടില് പരോഗപ്രതടിപരോധ കുതെടി
വ�്പുേള്ക്ക് ഏറ്വം കൂടുതല് കുട്ടിേള്
എത്തുന്ന കുടും�ോപരോഗ്യപേന്ദ്രമോയടി
മോെോനം ഈ പേന്ദ്രതെടിന് േഴടിഞ്ഞതോയടി
ത്മഡടിക്കല് ഓഫീസര് പഡോ. അരുണ
�െഞ്ഞു. ആര്്ം �ദ്ധതടിയടിലൂത്െ ഒരു
ത്മഡടിക്കല് ഓഫീസര്, രണ്് സ്റോഫ് നഴ്്,
ഒരു ഫോര്മസടിസ്റ്, ഒരു �ോ�് ത്െക്ീഷ്യന്
എന്നീ പുതടിയ അഞ്് തസ്ടിേേള് കൂെടി
സര്ക്കോര് ഈ സ്ോ�നതെടിന് അനവേടി
ച്ചടിട്ടുണ്്. ത്ചമ്മരുതടി ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെടില്
നടിന്ം ഒരു പഡോക്ടറുത്െ പസവനം കൂെടി ഈ
പേന്ദ്രതെടില് �ഭ്യമോക്കടിയടിട്ടുണ്്. അഡ്വ.
വടി. പജോയടി എം.എല്.എയത്െയം �ഞ്ോ
യതെ് പ്രസടിഡറെ് എ.എച്ച് സ�ടിമടിത്റെയം
ഭരണസമടിതടിയത്െയം പഹോ്ടിറ്ല് മോപന
ത്മെറെ് േമ്മടിറ്ടിയത്െയം നടിരന്തര �രടിശ്ര
മങ്ങളോണ് ഈ കുടും�ോപരോഗ്യ പേന്ദ്രത്തെ
മടിേവടിത്റെ പേന്ദ്രമോക്കടി മോറ്ടിയത്. പേന്ദ്ര
ഗവത്�റെടിത്റെ ഗുണപമന്ോ പുരസ്ോരവം

പതോത്െ വടിചോരടിച്ചതടിലും മുമ്പ് തത്ന്ന
�ദ്ധതടി പവഗതെടി�ോക്കോന് േഴടിഞ്ഞു.
നോലു �ക്ം രൂ�യ്ക്ക് പുെത്മ 12000 രൂ�
േക്കൂസ് നടിര്മ്മോണതെടിനം മഹോത്ോ
ഗോന്ധടി പേശീയ ത്തോഴടിലുെപ്് �ദ്ധതടി
പ്രേോരം അധടിേ ധനസഹോയവം ഗുണ
പഭോക്തോക്കള്ക്ക് നല്ടി. കൂെോത്ത ഗുണ
പഭോക്തോക്കള്ക്ക് പേോഴടിക്കൂെ്, ആട്ടി
ന്കൂെ്, േപമ്പോസ്റ് �ടിറ്്, പസോക്ക് �ടിറ്്,
േോ�ടിത്തെോഴുതെ് തുെങ്ങടിയ ആനകൂ
�്യങ്ങളും നല്കുന്ണ്്. �ദ്ധതടിയത്െ
മൂന്നോം ഘട്മോയ ഭൂമടിയം വീടും നല്കുന്ന
തടിലുള്ള �ടിസ്റടില് 400 ഗുണപഭോക്തോക്കള്
ഉള്ത്പ്ട്ടിട്ടുണ്്. അതടിത്റെ അര്ഹതോ
�രടിപശോധന നെന്ത്േോണ്ടിരടിക്കുന്.

േോയേല്പുരസ്ോരവം പേരള ഗവത്�റെടി
ത്റെ അക്രഡടിപറ്ഷന് അവോര്ഡും �ോ�ടി
പയറ്ീവ് ത്േയര് യൂണടിറ്ടിനള്ള വടിവടിധ
അവോര്ഡുേളും ഈ പേന്ദ്രതെടിന് �ഭടിച്ചടി
ട്ടുണ്്.
ആര്്ം �ദ്ധതടിയത്െ ഭോഗമോയടി
ത്ചമ്മരുതടി �ഞ്ോയതെ് ഇവടിത്െ നെപ്ടി
�ോക്കടിയ വടിവടിധ ആപരോഗ്യപ്രവര്തെന
ങ്ങള് �ഞ്ോയതെടിത്� ജനങ്ങള്ക്ക് ചടിേടി
ല്സയ്ക്കോയടി സ്വന്തം പ�ോക്കറ്ടില് നടിന്ം
�ണം ത്ച�വോപക്കണ്ടി വരുന്നത് കുെയ്ക്കോന്
സഹോയടിച്ചടിട്ടുത്ണ്ന്ം ത്മച്ചത്പ്ട് ചടിേടിത്
ഉെപ്ോക്കോന് േഴടിഞ്ഞടിട്ടുത്ണ്ന്ം �ഞ്ോ
യതെ് പ്രസടിഡറെ് എ.എച്ച്. സ�ീം �െഞ്ഞു.
1
�ഞ്ോയതെ് നയൂസ് സര്വ്വീസ്
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മാ ക

െട്െെ പഠിപെിക്കുന്ന
പ�ായത്് പാഠ�ള്
 ന്ക.വി. കുര്യാമക്കാസ്
െ
ചാ റം
യര
സ
െ ചാ
ത് സ

പേ

യ
റം

രളതെടിത്� അപൂര്വ്വസുന്രമോയ
ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെോണ് വട്വെ. ഈ
�ഞ്ോയതെടിന് ഇതര �ഞ്ോയത്തുേളു
മോയടി സമോനതേള് ഏത്െയടില്ല. പ്രകൃതടി,
ജനജീവടിതം, േോ�ോവസ്, ഭോഷ, പവഷം,
കൃഷടി, ഭക്ണം, യോത്ര എല്ലോം വ്യതടിരടി
ക്തം! സൗന്ര്യതെടില് പ്രകൃതടി ഇത്രപതെോളം
ധോരോളടിതെം േോണടിച്ചടിട്ടുള്ള ഭൂപ്രപേശം
പവത്െയണ്ോേോനടിെയടില്ല. ഹരടിതോഭമോയ
മ�നടിരേളും തവടിട്ടുനടിെമോര്ന്ന തോഴ്വോര
ങ്ങളും അേത്�ക്കോഴ്ചയടില് ചതുരക്കള്ളടിേള്
പ�ോത്� പതോന്ന്ന തട്ടുതട്ോയള്ള കൃഷടിയടി
െങ്ങളും ഇവടിടുത്തെ കജവകവവടിധ്യങ്ങ
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യ
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ര് ചാ
ചാ ത്

റം

ളുത്െ ചടി� പ്രതടിഫ�നങ്ങള് മോത്രം! �ച്ച
േോടുേള്... അവയ്ക്കു മീത്ത കുെ�ടിെടിക്കുന്ന
സോന്ദ്രമോയ മഞ്ഞു�ോളടിേള്... ഒറ്പനോട്
തെടില് ശതഗുണീഭവടിച്ച് വടി്യം തീര്ക്കു
ന്ന �ശ്യഭംഗടിേള്...!
വെക്കും േടിഴക്കും തമടിഴ് നോടുമോയടി
അതടിര്തെടി �ങ്ടിടുന്ന ഈ തോഴ്വോരഗ്രോ
മതെടിന് നൂറ്ോണ്ടുേളുത്െ ജനവോസ �ോരമ്പ
ര്യമുണ്്. സംഘേോ�തെ് അനടിപഷധ്യമോയ
രോജോധടിേോരതെടിത്റെ പനര്ക്ക് സ്വന്തം
�പയോേരം �െടിത്ച്ചെടിഞ്ഞ് മധുരോപുരടിത്യ
വടിെപ്ടിച്ച േണ്േടിയത്െ േോ�ം മുതലുള്ള
��ോയനമുണ്് ഇപങ്ങോട്്. മധുരോപുരടി

ത്

്

യ
ത്

റം െ റം ചാ ചാ
യര
ജ
യചാ ത്

ത്വത്ന്തരടിഞ്ഞ ആ േോ�തെ് ഭയപന്നോെടിയ
ചടി�ര് സഹ്യ�ര്വ്വതതെടിത്റെ കൂര്തെ
അരടികുേള് സോഹസടിേമോയടി േെന്ന്
ഇവടിത്െ സ്ടിരതോമസമോക്കടിയത്ത്ര.
ആ തെവോെടിതെവം �ോരമ്പര്യ സോം
സ്ക്കോരടിേ പ�ോധവം േത്യ്ോഴടിയോത്ത
അവരുത്െ എട്ോം ത�മുെ വോഴുന്ന ഈ പ്ര
പേശതെ് ഇന്ം ഭോഷയം ഭക്ണവം പവഷ
വത്മോത്ക്ക ്ോവടിഡ പഗോത്ര രീതടിയടില്
നടിന്ം ഏത്െ ഭടിന്നമല്ല. ഇവടിടുത്തെ ജന�
േ തെ ടി ത് റെ സ ോ ം സ് ോ ര ടി േ ഭൂ മ ടി േ യ്ക്ക്
മഹോഭോരത ചരടിത്രപതെോളം ദൂരമുണ്്.
�ോണ്വര് വനവോസേോ�തെ് ഇവടിടുത്തെ

േോടുേളടില് ചുറ്ടിതെടിരടിഞ്ഞതടിത്റെ അവപശ
ഷടിപ്പുേള് വട്വെക്കോര് ആത്ോഭടിമോന
പതെോത്െ ചൂണ്ടിക്കോണടിക്കും.
രോജവോഴ്ചയത്െ കുളമ്പെടിത്യോച്ചേത്ള
ഓര്മ്മേളടില് ഇന്ം തോപ�ോ�ടിക്കുന്നതു
ത്േോണ്ോേണം അവടിെവടിത്െ കുതടിര�ോയ
ങ്ങള്.... അശ്വഗന്ധമോര്ന്ന ഗ�ടിേളടില്
ചടിതറുന്ന ചടിനയ്ക്കലുേള്.....!
13 വോര്ഡുേളടി�ോയടി ചടിതെടിക്കടിെക്കുന്ന
വട്വെ ഗ്രോമ �ഞ്ോയതെടിന് 67.81 ച.േടി.മീ.
വടിസ്ീര്ണ്മുണ്്.മഴയം തണുപ്പും ഗോഢമോയ
സൗഹൃേം ��വയ്ക്കുന്ന തോ�ോരങ്ങളടില്
വടിളയന്ന �ച്ചക്കെടിേള്ക്ക് തടിേഞ്ഞ
കജവസ്വഭോവമോണുള്ളത്. ഗ്രോമീണരുത്െ
നടിഷ്കളങ്ത പ�ോത്� �ോഷോണരഹടിതമോയ
�ച്ചക്കെടിേള്!
പ്രോകൃതവം പ്രോചീനവമോയ ഒരു
ജീവടിത സംസ്ക്കോരതെടില് നടിന്ം ഇന്ന് നോം
േോണുന്ന വട്വെയടിപ�ക്കുള്ള ദൂരം പേവ�
ഗണടിതത്പ്രുക്കങ്ങള് ത്േോപണ്ോ നടിരര്ത്ഥ
േമോയ വോചോ�ത ത്േോപണ്ോ പരഖത്പ്ടു
പതെണ്തല്ല. ഒരു ജനതയത്െ കേന്യതത്യ
അഗോധമോയടി ്ര്ശടിച്ചതടിത്റെ പനേഹസൃ
ണമോയ ചരടിത്രമുണ്് അതടിന �ടിന്നടില്.
ആ ച�നോത്േ ചരടിത്രത്തെ ഉരുവത്പ്ടു
തെടിയതടിലുള്ള ഇപപ്ോഴത്തെ ഭരണസമടി
തടിയത്െ �ങ്് മടിതമോയടി �െഞ്ഞോല് അവടി
ശ്വസനീയമോണ്.

�ത്ിയള്ള മടായ്ലറ്റുകൾ

ത്�ോതുനടിരത്തുേളടില് സ്വതന്തമോയടി
േോലുകുതെോന് േഴടിയോതടിരുന്ന ഒരു േോ�
മുണ്ോയടിരുന് വട്വെയ്ക്ക്. അത്രമോത്രം ശുചടി
ത്വരഹടിതമോയടിരുന് വീടും �രടിസരവം
ത്�ോതുനടിരത്തുേളും. ഇന്ന് അവര് തോമസടി
ക്കുന്ന വീടും �രടിസരങ്ങളും ത്�ോതുനടിരത്തു
േളും കെലുേള് �തടിച്ച് വൃതെടിയോക്കടി
യടിരടിക്കുന്. എല്ലോ കുടും�ങ്ങള്ക്കും വൃതെടി

യള്ള പെോയ്�റ്റുേള് നടിര്മ്മടിച്ചു നല്ടിയടിരടി
ക്കുന്. പേവ�ം 14 േടിവസങ്ങള്ത്േോണ്്
282 പെോയ്�റ്റുേള് നടിര്മ്മടിച്ച അതടി�ത
�ദ്ധതടിക്കോണ് �ഞ്ോയതെ് രൂ�ം ത്േോടു
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തെത്. �ഞ്ോയതെടിത്റെ പനതൃത്വതെടില്
പ�ോധവല്കരണ ക്ോസ്സുേളും �രടിശീ�ന
�രടി�ോെടിേളും സംഘെടിപ്ടിച്ചോണ് ഇതെരം
പെോയ്�റ്റുേള് ഉ�പയോഗടിക്കോന് അവത്ര
�രടിശീ�ടിപ്ടിച്ചത്. ആധുനടിേ പെോയ്�റ്റുേള്
ഉ�പയോഗടിക്കുന്നത് കേവനടിപഷധമോത്ണ
ന്ന് േരുതടിവന്ന ഒരു ജനതയത്െ ഉള്ളടിത്�
പഘോരമോയ തമസ്സടിത്നയോണ് ഇപ്രേോരം
മോറ്ടിത്യടുതെത്.

പഞ്ായത്് ന്കട്ടിടവും
ഓഫീസ് പ്വര്ത്നങ്ങളും

ഇത്ര �രടിമടിതമോയ സൗേര്യതെടില്
ഒരു �ഞ്ോയതെ് ഓഫീസും പേരളതെടില്
പ്രവര്തെടിച്ചടിട്ടുണ്ോേടില്ല. പ്രസടിഡറെടിനം
ത്സക്രട്െടിക്കും ഇരടിക്കോന് രണ്ടു കുടുസ്സു
മുെടിേള്. രണ്് േപസരേള് പ�ോലും ഇെോന്
േഴടിയോതെ ദുരവസ്. ഓഫീസടിത്�ത്തുന്ന
�ോവങ്ങളുത്െ േോര്യം �െപയണ്തടില്ലത്ല്ലോ.
ഇതെരത്മോരവസ്യടില് നടിന്നോണ് ഇന്
േോണുന്ന ��നടി� മന്ടിരതെടിപ�ക്ക്
�ഞ്ോയതെ് മോെടിയടിട്ടുള്ളത്. മടിേച്ച ഒരു
പേോണഫെന്സ് ഹോളടിന് പുെപമ പ്രസടി
ഡറെ്, ത്സക്രട്െടി, കവസ് പ്രസടിഡറെ്,
സ്റ ോ റെ ടി ം ഗ് േ മ്മ ടി റ് ടി ത് ച യ ര് പ � ഴ് ണ
ഇവര്ത്ക്കല്ലോം പ്രപത്യേം മുെടിേള്. കുടും
�ശ്രീക്കോയടി പ്രപത്യേ സംവടിധോനങ്ങള്,
ജീവനക്കോര്ക്ക് തോമസടിക്കോനള്ള സൗേ
ര്യങ്ങള് പവത്െ. ഇങ്ങത്ന ഗ്രോമ�ഞ്ോയ
തെടിത്റെ ഭൗതടിേ സൗേര്യങ്ങളടിലുണ്ോയടി
രടിക്കുന്ന മോറ്ങ്ങള് അതടിശയടിപ്ടിക്കു
ന്നതോണ്.
ഓഫീസടിത്�ത്തുന്ന നോട്ടുേോര്ക്ക് നടിമടി
ഷങ്ങള്ക്കുള്ളടില് േോര്യം സോധടിച്ച്
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മെങ്ങോം. ത�ക്കനപമോ ജോെപയോ ഇല്ലോതെ
ഭരണക്കോരും ഉപേ്യോഗസ്രും. ത്സക്രട്െടി
യത്െ വടിനയവം േോര്യക്മതയം ആളുേള്
േോര്യമോയടി ചര്ച്ച ത്ചയ്ന്ണ്്.
2017-18, 2018-19 വര്ഷങ്ങളടില് 100%
നടികുതടി �ടിരടിത്ച്ചടുക്കോന് േഴടിഞ്ഞടിരടിക്കു
ന്. 2018 ല് �ദ്ധതടിത്തുേയത്െ 100%
വടിനടിപയോഗവം പൂര്തെടിയോക്കുേയണ്ോയടി.

ഐ.എസ്.ഒ അുംഗീകാരവും
ന്റമക്കാര്�് �മുും

2018�ോണ് ത്െപക്കോര്ഡ് റൂം സജീേ
രടിച്ചത്. ഇവടിത്െ �ടിന്നീെ് ഐ.എസ്.ഒ.
മോര്ഗ്ഗനടിര്പദേശങ്ങള്ക്കനസരടിച്ച് ത്െപക്കോ
ര്ഡുേള് പുനഃക്രമീേരടിക്കുേയണ്ോയടി.
ഇതടിനോയടി കുടും�ശ്രീ അംഗങ്ങളുത്െയം
വടിേ്യോഭ്യോസമുള്ള ത്ചറുപ്ക്കോരുത്െയം
പസവനം സ്വീേരടിക്കുേയണ്ോയടി. 2018
മോര്ച്ചടില് ഐ.എസ്.ഒ. അംഗീേോരം
�ഭടിച്ചു.

മൾട്ടി അമിനി്ീസ് ഹ�്

തപദേശമടിത്രം സ്ീമടിലുള്ത്പ്ടുതെടി

KLGSDP മുപഖന പ�ോേ �ോങ്ടിത്റെ സഹോ

യപതെോത്െ നടിര്മ്മടിച്ചതോണ് മള്ട്ടി അമടി
നടിറ്ീസ് ഹ�്. 2 പേോെടി രൂ�യോണ്
ഇതടിനോയടി ത്ച�വഴടിച്ചടിട്ടുള്ളത്. ഒപട്ത്െ
ത്വല്ലുവടിളടിേള് അഭടിമുഖീേരടിച്ച് നെപ്ോ
ക്കടിയ ഈ �ദ്ധതടി മുപഖന �ഞ്ോയതെടിത്റെ
തനത്ഫണ്് വര്ദ്ധനവ് �ക്്യമടിടുന്ണ്്.
വര്ദ്ധടിച്ചുവരുന്ന ടൂെടിസ്റ് സോധ്യതേത്ള
മുന്നടില്ക്കണ്് ഇവടിത്െ ഗസ്റേത്ള �ോര്പ്ടി
ക്കോന് ഉപദേശടിക്കുന്. ഇപപ്ോള് ഇവടിത്െ
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ഒരു ആയര്പവേ ആശു�ത്രടി പ്രവര്തെടി
ക്കുന്ണ്്.

പച്ക്കറികൃഷി

കൃഷടിമന്തടി ��വട്ം വട്വെയടിത്�തെടി
ഇവടിടുത്തെ കൃഷടിരീതടിേള് നടിരീക്ടിച്ചു.
�ച്ചക്കെടിയത്െ വടി�ണനവം ഉ�പഭോഗവ
ത്മോത്ക്ക ചര്ച്ചയോയടി. കൃഷടിക്കോര്ക്ക്
ഉയര്ന്ന വടി� �ഭടിക്കുന്നതടിനോയടി പഹോര്ട്ടി
പേോര്പ്് പുനഃസംഘെടിപ്ടിച്ചു. േോപ�ജ്,
�ീന്സ്, ഉരുളക്കടിഴങ്ങ്, െോഗടി, സൂചടി
പഗോതമ്പ്, മഞ്ഞപ്പുല്ല് തുെങ്ങടിയ കൃഷടിേള്
കൂടുതല് ശോസ്തീയമോയടി. വടിളവേള് പേര
ളതെടിത്� മുഖ്യധോരോ േപമ്പോളങ്ങത്ള സജീ
വമോക്കടി.



10 പ ജചാ
റംബ
റം
1 ജ
ചാ് യ സപ
ര് റം ചാ െ ചാ
ചാര് ത്സ ത് പഞ്ചായത്
സ
ചാ ചാ
ചാ
പ പചാ റം
യ ത്ചാസ
ചാറം രറം
ചാജ ത്
ത് െര് ചാര സ
റം ചാരറം സയ ത് ചാ
സ െറം ചാ ത് സ
പ ്ത് ചാജ ചായ
ചാപ
റം സ



വട്ടവട മമാ�ല് വിമല്ജ്

11.52 പേോെടി രൂ�യത്െ ഭവന നടിര്മ്മോണ
�ദ്ധതടിയോണടിത്. 108 �ട്ടിേജോതടി കുടും
�ങ്ങള്ക്കും 15 ജനെല് േോറ്ഗെടിയടില്ത്�
ടുന്നവര്ക്കും തോമസടിക്കോന് േഴടിയന്ന ഒരു
അപ്ോര്ട്്ത്മറെ്. �ഞ്ോയതെടിത്റെ തനതുഫ
ണ്ടില് നടിപന്നോ പ്ോന് ഫണ്ടില് നടിപന്നോ
ഒരു രൂ� പ�ോലും വേയടിരുതെോത്തയള്ള
പമോഹടിപ്ടിക്കുന്ന ഒന്നോംതരം പപ്രോജക്ട്.
ഇതടിന് സര്ക്കോരടിത്റെ അംഗീേോരം േടിട്ടി
ത്യന്ന് മോത്രമല്ല ഇതടിത്ന സംസ്ോനതെടി
ത്റെ ഒരു ക��റ്് പപ്രോജക്ടോയടി പ്രഖ്യോ�ടി
ക്കുേയം ത്ചയ്തു. ഈ സമുച്ചയതെടില്
പഷോപ്ടിംഗ് പേോപ്ക്സ് ത്തോട്് മോ�ടിന്യസം
സ്ക്കരണ പ്ോറെ് വത്രയണ്്. ഇതടിത്റെ
നടിര്മ്മോണ പ്രവര്തെനങ്ങള് ശരടിയോയ
രീതടിയടില് പുപരോഗമടിച്ചു വരടിേയോണ്.

ഫാമിലി ന്ഹ�് ന്സറെറിന് ഐ.എ
സ്.ഒ. അുംഗീകാരും

സര്ക്കോരടിത്റെ ആര്്ം �ദ്ധതടിയടിലു
ള്ത്പ്ടുതെടി വട്വെ �ടിഎച്ച്സടിത്യ
ത്ഹല്തെ് ത്സറെര് ആയടി ഉയര്തെടി.
ജടില്ലയടിത്� ഏറ്വം മടിേച്ച പ��ടി�ണ്്�ടി
ഇമ്മയൂകണപസഷന് റൂം നടിര്മ്മടിക്കോനം
�ഞ്ോയതെടിന് സോധടിച്ചു. ത്മഡടിക്കല്
സൗേര്യങ്ങള്ക്കോയടി േടിപ�ോമീറ്റുേള്
തോണ്ടി വരുന്ന തപദേശവോസടിേള്ക്ക്
സൗേര്യപ്രേമോയ ആശു�ത്രടിയം ഇസടിജടി,
�ോ�് സൗേര്യവം �ഭ്യമോക്കടി. പഡോക്ടറുത്െ
സോന്നടിദ്ധ്യം എന്ം എപപ്ോഴും �ഭ്യമോയടി.
ഇപതോത്െ ഇടുക്കടിയടില് ആേ്യമോയടി ഐ.
എസ്.ഒ. അംഗീേോരം പനടുന്ന ആശു�ത്രടി
യോയടി വട്വെ എഫ്.എച്ച്.ത്സറെര്.

മകരളത്ിന്ല ഏ്വും വലിയ
പഞ്ായത്് ലല�റി

ധീരരക്തസോക്ടി അഭടിമനയുവടിത്റെ
പ�രടില് സ്ോ�ടിതമോയ ക�ബ്െടിയോണ്
അഭടിമനയു മഹോരോജോസ് ക�ബ്െടി.
ഇ ത ടി ത് റെ ഉ േ് ഘ ോ െ ന ം മു ഖ ്യമ ന്തടി
�ടിണെോയടി വടിജയന് നടിര്വ്വഹടിച്ചു. പുസ്
േങ്ങളുത്െ എണ്തെടിലും മറ്് ഭൗതടിേ സോഹ
ചര്യങ്ങളടിലും ഏത്െ മുന്നടി�ോണ് ഈ
ക�ബ്െടി.

ന്പാതുവിേ്യാഭ്യാസവും
പുമരാഗതിയും

-2 മുതല് +2 വത്രയള്ള വടിേ്യോഭ്യോസ
സൗേര്യങ്ങള് വട്വെയടില് ഇപപ്ോഴുണ്്.
ത്�ോതുപമഖ�യടിലും സ്വേോര്യപമഖ�യടിലും
പ്രവര്തെടിക്കുന്ന സ്കൂളുേള് ഇവടിത്െയണ്്.
കൂെോത്ത ആേടിവോസടി പമഖ�േളടില് 2 ഏേോ
ധ്യോ�േ സ്കൂളുേളും പ്രവര്തെടിക്കുന്ണ്്.
ഇവടിത്െ 12 വത്രയള്ള സര്ക്കോര് സ്കൂള്
കഹത്െേ് സ്കൂളോണ്. ്ോര്ട്് ക്ോസ്സ്
മുെടിേളടില് ഇപപ്ോള് അത്യോധുനടിേ സൗേ
ര്യങ്ങളുണ്്.

പകുതി കമച്രി

തടിരുവടിതോംകൂര് രോജോവടിത്റെ േീഴടിലുള്ള
�കുതടി േപച്ചരടി ഇവടിത്െ പ്രവര്തെടിച്ചടിരുന്.
ഇ ന്ന ത് തെ സ �് പേ ോ െ ത ടി ക്ക ോ ണ്
അന്നത്തെ �കുതടിക്കപച്ചരടി എന് �െയ
ന്നത്. �കുതടി േപച്ചരടി പ്രവര്തെടിച്ചടിരുന്ന
ത്േട്ടിെം ഇന്ം ഇവടിത്െ േോണോം. �ഞ്ോ
യതെ് ഇതടിത്ന ്ോരേമോക്കോന് ഉപദേശടി
ക്കുന്ണ്്. അതടിനള്ള പ്രവര്തെനങ്ങള്
നെന്വരുന്ണ്്.
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െചാ ര
റം സ
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അുംഗീകാരങ്ങളും അവാര്�കളും

2016-17 വര്ഷതെടിത്� മഹോത്ോ പുര
സ്ക്കോരം- രണ്ോം സ്ോനം. ത്തോഴടിലുെപ്്
പ്രവര്തെന മടിേവടിനോയടിരുന് അംഗീ
േോരം.
2017-18 ല് ത്തോഴടിലുെപ്് പ്രവര്തെന
മടിേവടിന് ജടില്ലയടില് ഒന്നോം സ്ോനവം
മഹോത്ോ പുരസ്ക്കോരവം.
പവെടിട് പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്ക് ത്സക്ര
ട്െടിക്ക് പ്രതടിഭോ പുരസ്ക്കോരം.
ഇരവം �േലും ഒപര പ�ോത്� �ണടി
ത്യടുക്കോന് മനസ്സുള്ള ഭരണസമടിതടിയം
ജീവനക്കോരും സമോനതേളടില്ലോതെ �ദ്ധ
തടിേളോണ് ആവടിഷ്കരടിച്ചുത്േോണ്ടിരടിക്കു
ന്നത്. ദുഃസ്വപ്നങ്ങള് മോത്രം േണ്ടുെങ്ങടിയടി
രുന്ന ഒരു ജനത പുതടിയ ആേോശവം
പുതടിയ ഭൂമടിയം സ്വപ്നം േോണോന് തുെങ്ങടി
യടിരടിക്കുന്. അവരുത്െ മുഖച്ചുളടിവേള്ക്കടിെ
യടിത്� േണ്ീര്ച്ചോലുേള് വറ്ടിത്തുെങ്ങടിയടി
രടിക്കുന്. ഒരു ജനത സ്വോതന്ത്യതെടിത്റെ
യം അെടിവടിത്റെയം പുതടിയ പ്രഭോതതെടി
പ�ക്ക് േണ്ണുതുെക്കുേയോണ്. നൂറ്ോണ്ടുേള്
�ടിന്നടിട് അെടിമപ�ോധതെടിത്റെയം അസ്വോ
തന്ത്യതെടിത്റെയം േട്�ടിെടിച്ച ഇരുളെേ
ളടില് നടിന്ം...! വട്വെയത്െ മ�മുേളടില്
ഇപപ്ോള് ഉേടിക്കുന്നത് േറുതെ സൂര്യനല്ല.
സപ്തവര്ണ്ോശ്വങ്ങത്ള പൂട്ടിത്ക്കട്ടിയ സ്വ
ര്ണ്സൂര്യന്! പ്രതീക്യത്െ ഒരോയടിരം
നക്ത്രത്വട്ങ്ങള്...!
1

പ�ഖേന് ഇടുക്കടി �ഞ്ോയതെ്
ത്ഡ�യൂട്ടി ഡയെക്ടെോണ്.
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പഞ്ായത്ിന്റെ
തിള�ന്ന നാക്ക്
പേരളം നൂറ്ോണ്ടിത്റെ ദുരന്തം 2018 ല്
ത്വള്ളത്പ്ോക്കമോയടി അനഭവടിച്ചു. അതടിത്റെ
ദുരന്തതെടില് നടിന്ം േരേയെടി വരുന്ന
ഘട്തെടി�ോണ് സ്വപ്നങ്ങള്ക്കും പ്രതീക്
േള്ക്കും പമത്� അ�മഴ തടിമടിര്തെ് ത്�യ്്
ജീവടിതത്തെ പവേനേള്ക്കടിെയടി�ോക്കടിയ
രണ്ോം ഘട്ം 2019 ല് ഉണ്ോയത്.
എന്നോല് എല്ലോ തരതെടിലുമുള്ള അഭടി
പ്രോയവ്യത്യോസങ്ങളും അപ്രസക്തമോക്കടി
ഐേ്യതെടിത്റെ പുതുഗോഥ രചടിച്ച പേരള
ജനത മറ്് സംസ്ോനങ്ങള്ക്ക് ഉതെമ

മോതൃേയോയടി. ഓപരോ വ്യക്തടിയത്െയം ജീവടി
ത്ന്നം വ്യക്തമോയടി തടിരടിച്ചെടിയന്ന �ഞ്ോ
യതെ് സംവടിധോനം അവസരതെടിത്നോത്തു
യര്ന്ന േോഴ്ച നോം േണ്ടു. �ഞ്ോയതെടിത്റെ
തടിളങ്ങുന്ന നോക്കോയ �ഞ്ോയതെ് രോജ്
മോസടിേ ആഗസ്റ് �ക്കം, വടി�ത്ഘട്തെടില്
ജനങ്ങള്ക്ക് പവണ്ടി ആത്ോര്ത്ഥമോയം
മടിേപവോത്െയം പ്രവര്തെടിച്ച സര്ക്കോരടിത്റെ
സജീവ ഇെത്�െലുേളോണ് വടിളടിച്ച്
�െഞ്ഞത്.
മുഖ്യമന്തടിയത്െ പ്രോവര്തെടിേമോയ
ആശ്വോസവോക്കുേള് മോസടിേയടില് ഉള്ത്പ്
ടുതെടിയത് ഉ�േോരപ്രേമോയടി. വകുപ്് മന്തടി
എ. സടി. ത്മോയ്ീത്റെ നോം ഒന്നടിച്ച് കുപ്രചര
ണങ്ങത്ള തള്ളണത്മന്ന ആഹ്വോനതെടിന്
ഏത്െ പ്രസക്തടിയണ്്. കുടും�ശ്രീയത്െ
ദുരടിതോശ്വോസ പ്രവര്തെനം മെക്കോവന്നതല്ല.
ആഗസ്റ് �ക്കം മോസടിേയടില് വന്ന തടിെനോ
ട്ടിത്� പ�ോട്ടില് �തെടിത്റെ വോര്തെ

എല്ലോവരും ശ്രദ്ധടിപക്കണ്തോണ്. ക�ഫ്
മടിഷത്റെ പ്രവര്തെനം സജീവമോയടി മുപന്ന
റുന്നത് ഭവനരഹടിതര്ത്ക്കോരു ആശ്വോസ
മോണ്. പ്രകൃതടി സൗഹൃേ കൃഷടിക്ക് മകുപെോ
േോഹരണമോയടി മോെടിയ ത്േോടുമണ
ഗ്രോമത്തെ കുെടിച്ച്, പുതു�രടിയോരം ഗ്രോമ�
ഞ്ോയതെടിത്റെ ശുചടിത്വമോതൃേത്യ കുെടിച്ചും
�െടിയടിെങ്ങടി പ�ോയ �തെോയതെടിത്റെ
സവടിപശഷതേത്ള �റ്ടിയം (മുരളീധരന്
തഴക്കര) വോയടിക്കോന് അവസരത്മോരുക്കടി
യതടിന് കൃതജ്ഞത പരഖത്പ്ടുത്തുന്.
സുമരഷ്കുമാര്
ന്ന�ാ്ിന്കര
�ഞ്ോയതെ് രോജ് മോസടിേയടിപ�ക്കുള്ള
പ�ഖനങ്ങളും േത്തുേളും prmdp2018@
gmail.com എന്ന ഇ ത്മയടിൽ വടി�ോസ
തെടിൽ അയപയ്ക്കണ്തോണ്.

പി.െി.സി ��് നികരാധി�് ഉത്രൊയി
ആ

പരോഗ്യ-�ോരടിസ്ടിതടിേ പ്രശ്ങ്ങള്
സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ�ോളടി വടികനല്
പക്ോകെഡ് (�ടി.വടി.സടി) ഉ�പയോഗടിച്ചുള്ള
്ക്സ് സംസ്ോനതെ് നടിപരോധടിച്ച് തപദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്് ഉതെരവോയടി. ഇത്
സം�ന്ധടിച്ച് �ോ�ടിപക്കണ് നെ�െടിക്രമ
ങ്ങളും ഉതെരവടില് വടിശേമോക്കടിയടിട്ടുണ്്.
സര്ക്കോര് �രടി�ോെടിേള്, സ്വേോര്യ
�രടി�ോെടിേള്, മത�രമോയ ചെങ്ങുേള്,
സടിനടിമ, ത്തരത്ഞ്ഞടുപ്് പ്രചോരണം, മറ്റു
�രസ്യങ്ങള് ഉള്ത്പ്ത്െ യോത്തോരു പ്രചോ
രണതെടിനം �ടി.വടി.സടി ്ക്സ് ഉ�പയോഗടി
ക്കോപനോ അച്ചെടിക്കോപനോ �ോെടില്ല. �േരം
�രടിസ്ടിതടി സൗഹൃേവം പുനഃചംക്രമണം
ത്ചയ്ോന് സോധടിക്കുന്നതുമോയ വസ്തുക്കള്
ഉ�പയോഗടിച്ചുള്ള പ്രടിറെടിംഗ് പപ്രോത്ോഹടി
പ്ടിക്കണം.
�ടി.വടി.സടി ്ക്സടിന് �േരമോയടി തുണടി,
പ�പ്ര്, പ�ോളടി എതെ�ീന് തുെങ്ങടി പുനഃ
ചംക്രമണം സോധ്യമോയ വസ്തുക്കള് ഉ�പയോ
ഗടിച്ച് അച്ചെടിക്കുന്ന �ോനറുേപളോ �രസ്യ
പ�ോര്ഡുേപളോ മോത്രപമ �രസ്യപ്രചോരണ
ങ്ങള്ക്ക് ഉ�പയോഗടിക്കോ�. പ്ോസ്റടിേ്
പേോട്ടിങ് ഉള്ള പക്ോതെ് ഉ�പയോഗടിക്കോന്
�ോെടില്ല.
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ഇതെരം വസ്തുക്കളടില് അച്ചെടിക്കുപമ്പോള്
‘െീകസക്�ടിള്, �ടി.വടി.സടി �ീ' എന്ന
പ�ോപഗോയം ഉ�പയോഗം അവസോനടിക്കുന്ന
തീയതടിയം പ്രടിറെ് ത്ചയ്ന്ന സ്ോ�നതെടി
ത്റെ പ�രും പ്രടിറെടിംഗ് നമ്പരും നടിര്�ന്ധ
മോയം ഉള്ത്പ്ടുതെണം. പ്രടിറെ് ത്ചയ്ന്ന
ഉ�പഭോക്തോവടിത്റെ മുഴുവന് വടിവരവം സ്ോ
�നതെടില് സൂക്ടിക്കണം. തീയതടി വച്ചുള്ള
�രടി�ോെടി �ോനറുേള്ക്ക് അത് അവസോ
നടിക്കുന്ന തീയതടി ഉ�പയോഗം അവസോനടി
ക്കുന്ന തീയതടിയോയം തീയതടി വയ്ക്കോതെ
സ്ോ�നങ്ങളുത്െയം മറ്റും �രസ്യങ്ങള്ക്ക്
�രമോവധടി 90 േടിവസം �ടിന്നടിട്ടുള്ള തീയതടി
ഉ�പയോഗം അവസോനടിക്കുന്ന തീയതടി
യോയം നടിശ്യടിക്കണം.
ഇങ്ങത്ന പ്രേര്ശടിപ്ടിക്കുന്ന പ�ോര്ഡു
േള്/�ോനറുേള് ഉ�പയോഗം അവസോനടി
ക്കുന്ന തീയതടിക്കുപശഷം �രമോവധടി ഏഴു
േടിവസതെടിനള്ളടില് സ്ോ�ടിച്ചവര് തത്ന്ന
നീക്കം ത്ചയ്ണം. തപദേശസ്ോ�നങ്ങളുത്െ
അനമതടിപയോത്െ സ്ോ�ടിച്ചടിട്ടുള്ള നടി�വടി
ലുള്ള �രസ്യപ�ോര് ഡുേള്ക്കും ഈ
വ്യവസ് �ോധേമോയടിരടിക്കും. ഇതടിന്
വടിരുദ്ധമോയടി പ്രവര്തെടിക്കുന്ന പ�ോര്ഡ്
സ്ോ�ടിച്ചവരടില്നടിന്ന് സ്്വയര്ഫീറ്ടിന് 20

രൂ� നടിരക്കടില് �ടിഴയം ഡടി്ോറെ�ടിംഗ്
ചോര്�ം േണവയന്സ് ചോര്�ം അതത്
നഗരസഭ/ഗ്രോമ�ഞ്ോയതെ് ഈെോക്കണം.
സംസ്ോനത്തെ മുഴുവന് �രസ്യ
പ്രടിറെടിംഗ് സ്ോ�നങ്ങളടിലും പുനഃചംക്ര
മണം ത്ചയ്ോവന്ന വസ്തുക്കള് ഉ�പയോഗടി
ച്ചുള്ള പ്രടിറെടിംഗ് പജോ�ടിേള് മോത്രപമ ഏത്റ്
ടുക്കുേയള്ളൂ എന്ന് ത്�ോതുജനശ്രദ്ധ
�ഭടിക്കും വടിധം പ്രേര്ശടിപ്ടിക്കണം.
�ടി.വടി.സടി ്ക്സടില് അച്ചെടിക്കുന്ന
�ോനര്/പ�ോര്ഡ് സ്ോ�ടിക്കുന്ന വ്യക്തടി/
സ്ോ�നതെടിന് പനോട്ീസ് നല്കും . അച്ചെടി
ച്ചു നല്ടിയ സ്ോ�നതെടിത്റെ വടിവരം
പശഖരടിച്ച് അവരടില്നടിന്ന് ആേ്യ�െടിയോയടി
സ്്വയര്ഫീറ്ടിന് 20 രൂ� നടിരക്കടില് തപദേ
ശസ്ോ�നങ്ങള് �ടിഴ ഈെോക്കോന് നടിര്പദേ
ശടിച്ചടിട്ടുണ്്. ഇതെരം നടിയമവടിരുദ്ധ പ്രവൃ
തെടിേള് തുെരുേയോത്ണങ്ടില് അതെരം
സ്ോ�നങ്ങളുത്െ ക�സന്സ് െദേോക്കും.
നെ�െടിക്രമങ്ങള് �ോ�ടിക്കുന്ത്ണ്ന്ന് തപദേ
ശസ്ോ�ന ത്സക്രട്െടിമോര് ഉെപ്പുവരുതെ
ണത്മന്ം ഉതെരവടില് �െയന്.
(സ.ഉ (കേ.) നം. 111/2019/തസ്വഭവ,
തീയതടി 29.08.2019)
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