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പ്രച�ോദനം പകരുന്ന പുരസ്കോരചനട്ടങ്ങൾ

ഞ്ചായത്തീരചാജ് സ്ചാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്നമികവിനുള്ള ഈ വർഷടത്
ദേശതീയ പുരസ്കചാരങ്ങൾ പ്രചാദേശിക ഭരണ സംവിധചാനത്ിടറെ യശസ്്
ഉയർത്ിയിരിക്കുന്നു. പ്രചാദേശിക സ്വയംഭരണത്ിടറെ കചാര്യത്ിൽ രചാജ്യടത്
ഇതര സംസ്ചാനങ്ങടെ ബഹുദൂരം പിന്ിലചാക്ി നമ്മുടെ സംസ്ചാനം മുദന്
റുന്തിടറെ ടതെിവചാണ് പുരസ്കചാര ദനട്ടത്ിൽ ദകരെത്ിന് ലഭിച്ച മുൻതൂക്ം.
ദകരെത്ിടല ജനകതീയചാസൂത്രണടത് ദേശതീയ ശ്രദ്ധയിൽ നിലനിർത്തുന്
പുരസ്കചാര ദജതചാക്ൾക്് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പ്രചാദേശിക ആസൂത്രണ രംഗടത്
ദകരെത്ിടറെ മികവിനും കചാര്യദശഷിക്കുമുള്ള രചാജ്യത്ിടറെ അംഗതീകചാരമചാണ്
ഇവരുടെ അഭിമചാന വിജയം.
വിവിധങ്ങെചായ ബഹുമതികെിലൂടെ മികവിടറെ പര്യചായമചായി മചാറിയ
പചാപ്ിനിദശേരി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിനചാണ് ഈ വർഷടത് ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്്
വികസന പദ്ധതി പുരസ്കചാരം. ശുചിത്വം, മചാലിന്യസംസ്കരണം, ജലസംരക്ഷണം,
കചാർഷിക വികസനം, ഊർജ്ജസുരക്ഷ തുെങ്ങിയ ദമഖലകെിൽ ഇവർ നെത്ിയ
പ്രവർത്നങ്ങൾ മചാതൃകചാപരമചാണ്. മറ്് പുരസ്കചാര ദജതചാക്ളും ഒന്ടലെങ്ിൽ
മടറ്ചാരു ദമഖലയിൽ ഭചാവനചാപരമചായി പ്രവർത്ിച്ച് ഒന്ചാമടതത്ിയവരചാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ജിലെചാ പഞ്ചായത്്, ടനടുമങ്ങചാെ് ദ്ചാക്് പഞ്ചായത്്,
ശ്രതീകൃഷ്ണപുരം ദ്ചാക്് പഞ്ചായത്്, തിരുനചാവചായ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, മചാറദഞ്രി
ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്്, ശൂരനചാെ് ദനചാര്ത്് ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്് എന്ിവ മികവിടറെ
അംഗതീകചാരമചായി േതീന് േയചാല് ഉപചാദ്ധ്യചായ പഞ്ചായത്് സശചാക്തീകരണ്
പുരസ്കചാരവം ദനെി. ഇവരിൽ നിന്് പഠിക്ചാനും മികവിൽ നിന്് മികവിദല
ക്കുള്ള സ്വന്തം വഴി കടടെത്ചാനും മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിക്ണം.
നചാനചാജി ദേശ്മുഖ് രചാഷ്ടതീയ ഗൗരവ് ഗ്ചാമസഭചാ പുരസ്കചാരവം േതീന് േയചാല്
ഉപചാദ്ധ്യചായ പഞ്ചായത്് സശചാക്തീകരണ് പുരസ്കചാരവം ഒരുമിച്ച് കരസ്മചാ
ക്ിയ തിരുനചാവചായ ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്് പ്രദത്യക അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു.
ആേിശങ്രടറെ ജന്മസ്ലമചായ കചാലെി ഉൾടപ്ട്ട കചാലെി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിന്
ഈ വർഷടത് സ്വച്ച് ഐദക്ചാണിക് ടലെസ് അവചാർഡ് ലഭിച്ചത് അഭിമചാ
നകരമചാണ്. ദകരെത്ിടല മികച്ച ബചാല സൗഹൃേ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിനുള്ള
ദകന്ദ്ര പുരസ്കചാരം ദനെിയ ദകചാലഴി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തും ബചാല സൗഹൃേ തദദേ
ശഭരണത്ില് മചാതൃകചാപരമചായ പ്രവര്ത്നം നെത്ിയിരിക്കുന്നു. ടപചാതുജ
നദസവന രംഗടത് നൂതന ആശയചാവിഷ്കചാരത്ിനു മുഖ്യമന്തിയുടെ പുരസ്കചാരം
കരസ്മചാക്ിയ മയ്ിൽ (സമ്പൂര്ണ്ണ ടനല്കൃഷി), ബുധനൂർ (നേി പുനരുജ്ജതീ
വനം) ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകളും വ്യത്യസ്തങ്ങെചായ പ്രവർത്നങ്ങെിലൂടെ ദനരടത്
തടന് മചാധ്യമശ്രദ്ധ ദനെിയവരചാണ്.
ക്ിയചാത്മകമചായ ആസൂത്രണത്ിടറെയും സ്ിദരചാൽസചാഹത്ിടറെയും
അംഗതീകചാരമചാണ് ഇവടര ദതെിടയത്ിയ പുരസ്കചാരങ്ങൾ. ഉദേ്യചാഗസ്രും
ജനപ്രതിനിധികളും പരസ്പര ബഹുമചാനദത്ചാടെ കകദകചാർക്കുക; ജനങ്ങടെ
വിശ്വചാസത്ിടലടുത്് ജനങ്ങൾക്കു ദവടെി പ്രവർത്ിക്കുക; കൂട്ടചായ ആദലചാ
ചനയിലൂടെ പ്രതിസന്ികൾ മുറിച്ചു കെക്കുക. ബഹുമതികൾ തചാദന വന്നു
ദചരും. ഇതചാണ് ഈ പുരസ്കചാരദനട്ടങ്ങൾ നൽകുന് പചാഠം.

റഡാ. ബസി.എസ്. തസിരുറമനസി ഐ.എ.എസ്.

“വീഴ്ചകള് മനസ്സിലാക്ാതസിരസിക്കുന്നതാണ്
ഏറ്റവും വലസിയ വീഴ്ച.”

കാര്ലല്
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പുതിയ കോലം
പുതിയ നിർമ്ോണ �ട്ടങ്ങൾ
 എ.സസി. മമായ്ീന്

തദദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് മന്തി

ഓ

ദരചാ നിർമ്ചാണ പ്രവൃത്ിയും ഒരു
സ്വപ്നത്ിദലക്കുള്ള വഴിയചാണ്.
രദടെചാ മൂദന്ചാ ടസറെിടല ഒറ്മുറി വതീെചാവടട്ട,
മൾട്ടിലെക്് ടകട്ടിെമചാവടട്ട, അത് ടവറും
കമ്ിയും ദകചാൺക്തീറ്റുമലെ. തല ചചായ്കചാൻ
ഇെം ദതടുന്വരുടെയും ജതീവിതമചാർഗ്ം
അദന്വഷിക്കുന്വരുടെയും പ്രതതീക്ഷകൾക്കു
മുകെിലചാണ് ഓദരചാ നിർമ്ിതിയും ഉയരു
ന്ത്. മചാറുന് കചാലദത്ചാടും ഉയരുന് പ്ര
തതീക്ഷകദെചാടും നതീതിപുലർത്തുന് ടകട്ടിെ
നിർമ്ചാണ ചട്ടങ്ങൾക്് ദവടെിയുള്ള
ആവശ്യത്ിന് പരിഹചാരമചാവകയചാണ്.

വിവിധ തലങ്ങെില് ചര്ച്ച ടചയ്് തയ്ചാ
റചാക്ിയ പുതിയ (KMBR 2019, KPBR 2019)
ചട്ടങ്ങള് പുറടപ്ടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദകരെ
മുനിസിപ്ചാലിറ്ി ബിൽഡിങ്ങ് റൂൾസ് 1999,
ദകരെ പഞ്ചായത്് ബിൽഡിങ്ങ് റൂൾസ്
2011 എന്ിവയിടല അവ്യക്തകൾ നതീക്ി
വ്യചാഖ്യചാനത്ിനുള്ള പഴുതുകൾ പരമചാവധി
അെച്ചചാണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ തയ്ചാറചാക്ി
യിരിക്കുന്ത്.
ദകരെ പഞ്ചായത്് ടകട്ടിെ നിർമ്ചാണ
ചട്ടങ്ങളും ദകരെ മുനിസിപ്ൽ ടകട്ടിെ
നിർമ്ചാണ ചട്ടങ്ങളും കൂടുതൽ ലെിതവം

വ്യക്വം സുതചാര്യവം ആക്കുകടയന്
സമതീപനം ഈ സർക്ചാർ അതിടറെ തുെ
ക്ത്ിദല വ്യക്മചാക്ിയതചാണ്. 2017
ടല ദകരെ ഇൻടവസ്്ടമന്റ് പ്രദമചാഷൻ
ആൻഡ് ഫസിലിദറ്ഷൻ ഓർഡിനൻസ്
ഈ േിശയിലുള്ള സുചിന്തിതമചായ കചാൽ
വയ്ചായിരുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ നചാലിന്
ദകരെ ഇൻടവസ്്ടമന്റ് പ്രദമചാഷൻ
ആൻഡ് ഫസിലിദറ്ഷൻ ആക്് 2018 എന്
ദപരിൽ ദകരെ നിയമസഭ ഇത് നിയമമചാ
ക്ി. പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ ഈ നിയമത്ിടറെ
സൂക്ഷ്മവശങ്ങെിൽ വ്യക്ത വരുത്തും.
ūƹ§z§_cÍ
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ചകരളത്ിതല
പഞ്ോയ�കൾ

ചകന്ദ്ര പുരസ്കോര നിറവിൽ
ദകന്ദ്ര പഞ്ചായത്തീരചാജ് മന്തചാലയത്ി
ടറെ ഈ വര്ഷടത് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്
വികസന പദ്ധതി പുരസ്ചാരം കണ്ണൂര്
ജിലെയിടല പചാപ്ിനിദശേരി ഗ്ചാമപഞ്ചാ
യത്ിന് ലഭിച്ചു. 20 ലക്ഷം രൂപയചാണ്
അവചാര്ഡു തുകയചായി പഞ്ചായത്ിന്
ലഭിക്കുക. ദകന്ദ്രപഞ്ചായത്് രചാജ് മന്തചാ
ലയത്ിടറെയും സംസ്ചാനം പുറടപ്ടുവിച്ച
മചാര്ഗ്ദരഖയുടെയും അെിസ്ചാനത്ില്
രചാജ്യത്് മികച്ച രതീതിയില് വികസന
പദ്ധതി നെപ്ിലചാക്ിയതിനചാണ് പചാപ്ിനി
ദശേരി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിന് അവചാര്ഡ്
ലഭിച്ചത്. കര്ണ്ണചാെകയിടല ഗുരുപുര ഗ്ചാമ
പഞ്ചായത്തും ആന്ധചാപ്രദേശിടല കരക
മ്ചാെി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തും യഥചാക്മം രണ്ടും
മൂന്നും സ്ചാനങ്ങള് കരസ്മചാക്ി.

തൃശൂര് ജിലെയിടല ദകചാലഴി ഗ്ചാമപഞ്ചാ
യത്് ദകരെത്ിടല മികച്ച ബചാലസൗഹൃേ
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിനുള്ള ദകന്ദ്രപുരസ്ചാരം
ദനെി. 2017-18 സചാമ്ത്ിക വര്ഷടത്
പ്രവര്ത്നം വിലയിരുത്ി നല്കിയ 2019
ടല േതീന് േയചാല് ഉപചാദ്ധ്യചായ പഞ്ചായത്്
സശചാക്തീകരണ് പുരസ്ചാരങ്ങളും ദകരെ
ത്ിടല പഞ്ചായത്തുകള്ക്് ലഭിച്ചു. ജിലെചാ
പഞ്ചായത്് വിഭചാഗത്ില് തിരുവനന്തപു
രത്ിനും ദ്ചാക്് പഞ്ചായത്് വിഭചാഗ
ത്ില് ടനടുമങ്ങചാെ് (തിരുവനന്തപുരം ജിലെ),
ശ്രതീകൃഷ്ണപുരം (പചാലക്ചാെ് ജിലെ) ദ്ചാക്കുക
ള്ക്കും ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് വിഭചാഗത്ില്
മചാറദഞ്രി (മലപ്പുറം ജിലെ), തിരുനചാവചായ
(മലപ്പുറം ജിലെ), ശൂരനചാെ് വെക്് (ടകചാലെം
ജിലെ) എന്തീ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കും

തദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനതലത്ിലും
ജിലെചാ, സംസ്ചാന തലങ്ങെിലും സംഘെി
പ്ിച്ച ഫയൽ തതീർപ്ചാക്ൽ അേചാലത്തുക
െിൽ വകുപ്പു മന്തിടയന് നിലയിൽ ഈ
ദലഖകൻ ദനരിട്ട് പടങ്ടുത്ിട്ടുള്ളതചാണ്.
നിർമ്ചാണ അനുമതിയുമചായി ബന്ടപ്ട്ട
നിയമങ്ങെിലും ചട്ടങ്ങെിലും നെപെിക്മ
ങ്ങെിലും കൂടുതൽ ടപചാെിടച്ചഴുത്് ആവശ്യ
മചാടണന്് ഈ അേചാലത്തുകളുടെ അനുഭ
വങ്ങൾ വ്യക്മചാക്ി. സർക്ചാർ ഈ
േിശയിൽ മുദന്ചാട്ടു തടന്യചാണ്. പുതിയ
ചട്ടങ്ങൾ ഈ രംഗത്് സമഗ്വം സുസ്ി
രവമചായ മചാറ്ം ടകചാണ്ടു വരും.
കൂടുതൽ ജനസൗഹചാർദേപരവം സുതചാ
ര്യവമചായ വ്യവസ്കൾ ഉൾടക്ചാള്ളിച്ച
തചാണ് ഈ നിയമം. ടകട്ടിെ നിര്മ്ചാണ
അനുമതി, ടകട്ടിെ നിര്മ്ചാണ ക്മവല്ക്
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പുരസ്കചാരം ലഭിച്ചു. മചാറദഞ്രി, ശൂരനചാെ്
വെക്് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്് വിഭവസ
മചാഹരണത്ിലും മറ്് പഞ്ചായത്തുകള്ക്്
ടപചാതുവിഭചാഗത്ിലുമചാണ് അവചാര്ഡുകള്
ലഭിച്ചത്. മലപ്പുറം ജിലെയിടല തിരുനചാവചായ
ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്് 2019 ടല നചാനചാജി
ദേശ്മുഖ് രചാഷ്ടതീയ ഗൗരവ് ഗ്ചാമസഭചാ പുര
സ്ചാരവം ദനെി. 2017-18 ടല സചാമ്ത്ിക
വര്ഷടത് പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിലയിരു
ത്ിയചാണ് അവചാര്ഡ് നല്കിയത്.
2017-18 കചാലയെവില് ഐക്ണിക്
പ്രദേശത്് മികച്ച ശുചതീകരണ പ്രവ
ര്ത്നം നെത്ിയതിന് കചാലെി ഗ്ചാമപ
ഞ്ചായത്ിടന സ്വ�് ഐക്ണിക് പ്രദേ
ശമചായി അംഗതീകരിച്ച് ദകന്ദ്രം അവചാര്ഡ്
നല്കിയിട്ടുടെ്.

രണം, ഒക്കുടപ്ന്സി/ടകട്ടിെ നമ്ര് എന്ി
വയ്ക്കുള്ള അദപക്ഷകൾ തദദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ചാപനങ്ങെിൽ തതീർപ്ചാകചാടത ടകട്ടി
ക്ിെക്കുന് അവസ്യ്ക് പുതിയ നിയമവം
ചട്ടങ്ങളും പരിഹചാരമുടെചാക്കും. ദുർവ്യചാഖ്യചാ
നത്ിനുള്ള പഴുതുകൾ അെച്ച് നിര്മ്ചാണചാ
നുമതി നെപെിക്മം ലെിതവം സുതചാര്യവ
മചാക്കും. നിയമപരമചായി തെസ്മിലെചാത്
അനുമതികൾ യഥചാസമയം നൽകചാൻ
തദദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങൾക്്
മുന്ിലുള്ള തെസ്ങ്ങൾ നതീങ്ങും. നിര്മ്ചാണ
അനുമതിക്് ഉദേ്യചാഗസ്രുടെ മദനചാധർ
മ്ടത് ആശ്രയിദക്ടെ ഗതിദകെ് ഇദതചാടെ
ഇലെചാതചാവം. ദറചാഡിദനചാെ് ദചര്ന് പുരയിെ
ങ്ങെിടല ടകട്ടിെങ്ങളുടെ ഉയരം കണക്ചാ
ക്കുന്ത് അെക്മുള്ള നിരവധി കചാര്യങ്ങെിൽ
വ്യക്വം വ്യചാഖ്യചാനത്ിന് പഴുതിലെചാത്

പ

പ്രച�ോദനമോവതട്ട ഈ മോതൃകകൾ

ഞ്ചായത്് രചാജ് സ്ചാപനങ്ങളുടെ പ്ര
വർത്ന മികവിനുള്ള ഈ വർഷടത്
ദേശതീയ പുരസ്ചാരങ്ങൾ ദകരെത്ിന് സമ്ചാ
നിച്ച തിെക്മചാർന് ദനട്ടങ്ങൾ പ്രചാദേശിക
ആസൂത്രണ രംഗടത് സംസ്ചാനത്ിടറെ
മികവിനും കചാര്യദശഷിക്കും അെിവരയിടു
ന്നു. രചാജ്യടത് രടെര ലക്ഷദത്ചാെം
വിദലെജ് പഞ്ചായത്തുകദെചാെ് മൽസരിച്ച്
ഒന്ചാമടതത്ിയ കണ്ണൂർ ജിലെയിടല
പചാപ്ിനിദശരി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിനചാണ്
ഈ വർഷടത് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് വികസന
പദ്ധതി പുരസ്ചാരം. 2016-17 ലും 2017-18
ലും സ്വരചാജ് ദ്ചാഫി, ഐ.എസ്.ഒ 90012015 അംഗതീകചാരം, തുെര്ച്ചയചായ 3 വര്ഷ
ങ്ങെില് 100 ശതമചാനം നികുതി പിരിവ്,
100 ശതമചാനം പദ്ധതി ടചലവ് എന്ിങ്ങ
ടനയുള്ള നിരവധി ബഹുമതികളുടെ തുെർ
ച്ചയചാണ് പചാപ്ിനിദശേരി ഗ്ചാമപഞ്ചായ
ത്ിടറെ ഈ ദനട്ടവം. ഈ ബഹുമതിയി
ലൂടെ ശുചിത്വം, മചാലിന്യ സംസ്രണം,
ജലസംരക്ഷണം, കചാർഷിക വികസനം,
ഊർജ്ജ സുരക്ഷ തുെങ്ങിയ ദമഖലകെിൽ
പചാപ്ിനിദശേരി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് നെത്ിയ
മചാതൃകചാപരമചായ പ്രവർത്നങ്ങൾ ദേശതീയ
തലത്ിൽ അംഗതീകരിക്ടപ്ട്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ വർഷടത് േതീന് േയചാല് ഉപചാ
ദ്ധ്യചായ് പഞ്ചായത്് സശചാക്തീകരന്
പുരസ്ചാരം സ്വന്തമചാക്ിയ തിരുവനന്തപുരം
ജിലെചാ പഞ്ചായത്്, ടനടുമങ്ങചാെ് ദ്ചാക്്
പഞ്ചായത്്, ശ്രതീകൃഷ്ണപുരം ദ്ചാക്് പഞ്ചാ
യത്്, തിരുനചാവചായ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്,
ശൂരനചാെ് ദനചാര്ത്് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് ,
മചാറദഞ്രി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് എന്ിവയും

മികവിടറെ മചാതൃകകെചായി നമുക്് മുന്ിലു
ടെ്. േതീന് േയചാല് ഉപചാദ്ധ്യചായ് പഞ്ചായത്്
സശചാക്തീകരന് പുരസ്കചാരവം നചാനചാജി
ദേ�ഖ് രചാഷ്ടതീയ ഗൗരവ് ഗ്ചാമസഭചാ പുര
സ്ചാരവം ഒരുമിച്ച് കരസ്മചാക്ിയ തിരു
നചാവചായ ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്് പ്രദത്യക
അഭിനന്ദനവം ശ്രദ്ധയും അർഹിക്കുന്നു.
ബചാലസൗഹൃേ തദദേശഭരണത്ില്
രചാജ്യത്ിനുതടന് മചാതൃകയചാണ് ദകരെം.
ദകരെത്ിടല മികച്ച ബചാലസൗഹൃേ ഗ്ചാമ
പഞ്ചായത്ിനുള്ള ദകന്ദ്രപുരസ്ചാരം കരസ്
മചാക്ിയ തൃശൂര് ജിലെയിടല ദകചാലഴി ഗ്ചാമ
പഞ്ചായത്തും അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നു.
ചരിത്ര പ്രചാധചാന്യമുള്ള 14 സ്ലങ്ങടെ
'ഐക്ണിക് ദലെസ്' എന് ദപരിൽ
പ്രദത്യക പരിഗണന നൽകി ടതരടഞ്ഞ

തുമചായ വ്യവസ്കൾ വരും.നിലവിടല
ചട്ടങ്ങള് പ്രകചാരം, ദറചാഡിദനചാെ് ദചര്ന്്
വരുന് പുരയിെങ്ങെില് ദറചാഡിടറെ ശരചാ
ശരി ഉയരത്ില് നിന്ചാണ് നിര്മ്ചാണ
ത്ിടറെ ഉയരം കണക്ചാക്കുന്ത്. മറ്്
സ്ലങ്ങെില് വസ്തുവിടറെ ശരചാശരി ഉയര
ത്ില് നിന്ചാണ് ടകട്ടിെത്ിടറെ ഉയരം
അെക്കുന്ത്. ഒദര നിയമം രണ്ടു സ്ലത്്
രടെ് രതീതിയിൽ വ്യചാഖ്യചാനിക്ചാൻ ഉദേ്യചാ

ഗസ്ന് അവസരം നൽകുന്നു. പുതിയ
ചട്ടത്ില്, ടകട്ടിെത്ിടറെ ഉയരം
കണക്ചാക്കുന്ത് ദലെചാട്ട് ലവലില് നിന്്
മചാത്രമചാടണന്് വ്യക്മചാക്ിയിട്ടുടെ്. ദല
ഔട്ട് അംഗികചാരം നല്കുദമ്ചാള് പരിസ
രപ്രദേശടത് വികസനം, അെിസ്ചാന
സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത, ദലെചാട്ടിടറെ ഭൗതിക
സ്ിതി, പരിസരങ്ങെില് ഉടെചാവന്
പ്രത്യചാഘചാതങ്ങള് എന്ിവ കണക്ിടല

ടുത്തിൽ ആേിശങ്രടറെ ജന്മസ്ലമചായ
കചാലെിയും ഉൾടപ്ട്ടിരുന്നു. സ്ലത്ിടറെ
ചരിത്രപ്രചാധചാന്യത്ിനും പ്രതതീകചാത്മക
മൂല്യത്ിന്യം ദയചാജിച്ച രതീതിയിൽ ഈ
സ്ലം ശുചിയചായി പരിപചാലിക്കുന്തി
നുള്ള ദകന്ദ്രസര്ക്ചാരിടറെ 2017 ടല സ്വച്ച്
ഐക്ണിക് ദലെസ് അവചാർഡും കചാലെി
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് ദനെിയിരിക്കുന്നു.
ടപചാതുജനദസവനരംഗടത് നൂതന
ആശയചാവിഷ്കചാരത്ിനുള്ള മുഖ്യമന്തിയുടെ
പുരസ്ചാരം കരസ്മചാക്ിയ മയ്ിൽ,
ബുധനൂർ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകൾ പ്രദത്യക
പരചാമർശം അർഹിക്കുന്നു.
ഒന്ിനു പിറദക ഒന്ചായി മികവിടറെ
അംഗതീകചാരങ്ങൾ സ്വന്തമചാക്ി പുതിയ
പുരസ്കചാര ദനട്ടത്ിലൂടെ ദേശതീയ ശ്രദ്ധ
യിൽ തിെങ്ങി നിൽക്കുന് ഈ തദദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങൾക്് ദകരെ
സർക്ചാരിടറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ
വിജയം കൂടുതൽ വലിയ ദനട്ടങ്ങൾക്്
പ്രദചചാേനമചാവടട്ട. മികച്ച രതീതിയിൽ പ്ര
വർത്ിക്കുന് എത്രടയങ്ിലും തദദേശ
ഭരണ സ്ചാപനങ്ങൾ ദവടറയുമുടെ്.
ഇനിയും ടമച്ചടപ്െചാനുള്ള മചാർഗ്ങ്ങൾ
അവരും ആരചായടട്ട. ജനപ്രതിനിധികളു
ടെയും ഉദേ്യചാഗസ്രുടെയും ജനകതീയ
പിന്തുണചാസംവിധചാനങ്ങളുടെയും കൂട്ടചായ്മ
യും ടപചാതുജനത്ിടറെ പിന്തുണയുമുടടെ
ങ്ിൽ മികവിടറെ ഏടതചാരൗന്ത്യവം
അസചാധ്യമടലെന്് ഈ പുരസ്കചാര ദനട്ടങ്ങൾ
ടതെിയിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ഒരി
ക്ൽക്കൂെി.

എ.സസി. മമായ്ീന്

തദദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് മന്തി

ടുദക്ടെതചാടണന്് പുതിയ ചട്ടത്ില്
വ്യക്മചായി നിർദദേശിച്ചിട്ടുടെ്. മറ്് വകുപ്പു
കളുടെ അനുമതി ആവശ്യമുള്ള നിര്മ്ചാണ
ങ്ങളുടെ കചാര്യത്ിൽ അദപക്ഷ ബന്ടപ്
ട്ട വകുപ്പുകള്ക്് കകമചാറി മറുപെി ലഭിക്ചാടത
കചാത്ിരിക്കുന് അവസ്യ്ക്കും മചാറ്ം വരും.
പുതിയ നിയമത്ില് 6 മതീറ്റില് തചാടഴ
വതീതിയുള്ള ദനചാട്ടികഫ ടചയ്ചാത്
ദറചാഡുകദെചാെ് ദചര്ന്ിരിക്കുന് വതീടുക
ūƹ§z§_cÍ
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ള്ക്് മുൻവശത്് 2 മതീറ്റും വശങ്ങെിൽ
കുറഞ്ഞത് 1 മതീറ്റും വിട്ടചാൽ മതിയചാവം.
ഏതചാനും ടസൻറ് വസ്തു മചാത്രം സ്വന്തമചാ
യുള്ള എത്രടയങ്ിലും ദപർക്് ഈ ഇെവ്
ആശ്വചാസമചാവം. ടപര്മിറ്് കചാലചാവധി 3
വര്ഷടമന്ത് 5 വര്ഷമചാക്കും. ഒരു
പുതുക്ൽ അെക്ം ഇത് 10 വര്ഷമചാകും.
ടചറുകിെ ദകചാഴിഫചാമുകൾക്കും ഡയറി
ഫചാമുകൾക്കും ഇനി മുതൽ ഫയര് എന്.ഒ.
സി. ആവശ്യമിലെ. പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ വരു
ന്ദതചാടെ ടപചാതു ടകട്ടിെങ്ങെില് സന്ദര്ശ
കര്ക്കുള്ള ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ നിർ
ബന്മചാവം. 300 ചതുരശ്ര മതീറ്റിന് മുകെി
ലുള്ള എലെചാ പുതിയ വചാസഗൃഹ ടകട്ടിെങ്ങ
െിലും നിലവില് മചാലിന്യ നിര്മ്ചാര്ജ്ജ
നത്ിന് മറ്റു സംവിധചാനങ്ങള് ഇലെചാത്പ
ക്ഷം ബദയചാഗ്യചാസ് ലെചാറെ് സ്ചാപിക്ണം.
മറ്റു ഗണത്ില്ടപ്ടുന് ടകട്ടിെങ്ങള്ക്കു
മലിനതീകരണ നിയന്തണ ദബചാര്ഡ് നിഷ്ക
ര്ഷിക്കുന് രതീതിയില് മലിനതീകരണ നിയ
ന്തണ സംവിധചാനം ഒരുക്ണം. സർക്ചാർ
തതീരുമചാനപ്രകചാരം ചട്ടങ്ങെില് ഇെവ് നല്കു
ന്തിനുള്ള മചാനേണ്ഡങ്ങളും ഈ നിയമ
ത്ിൽ വ്യവസ് ടചയ്ിട്ടുടെ്. ചില ചട്ടങ്ങ
െിൽ 15 ശതമചാനം വടരയും മറ്് ചിലതിൽ
10 ശതമചാനം വടരയും കവദറജിൽ 5
ശതമചാനം വടരയും ഇെവ് അനുവേിക്ചാം.
തർക്ങ്ങെിലും വ്യവഹചാരങ്ങെിലും ടപട്ട്
നമ്ർ ലഭിക്ചാടത കിെക്കുന് നിര്മ്ചാണ
ങ്ങളുടെ കചാര്യത്ിൽ ടപചാതുതചാൽപര്യവം
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സചാഹചര്യത്ിടറെ ഗൗരവവം മുൻനിർത്ി
ഇത്രത്ിൽ സർക്ചാരിന് ഇെടപെചാം.
പുതിയ നിയമം നിര്മ്ചാണ രംഗടത്
നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്് തെയിടും.
നിലവിടല ചട്ടങ്ങള് പ്രകചാരം ടകട്ടിെനി
ര്മ്ചാണ ചട്ടങ്ങള് പചാലിക്ചാടത ലെചാന്
സമര്പ്ിക്കുന് കലസൻസിയുടെ കല
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സന്സ് 1 വര്ഷദത്ക്് റദേചാക്ചാം. പുതിയ
ന ി യ മ ത് ി ൽ , ഈ ക ചാ ല യ െ വ് 5
വര്ഷമചാവം. നിയമപ്രകചാരമുള്ള ദപ്രചാസി
കയൂഷന് നെപെികളും കലസന്സിക്്
എതിടര സ്വതീകരിക്ചാം.
ടകട്ടിെ നിര്മ്ചാണ അദപക്ഷകള്
ദപ്രചാസസ് ടചയ്യുന്തിടല കചാലതചാമസം
ഒഴിവചാക്കുന്തിനചായി അവടയ ഓണ്കല
നചായി കകകചാര്യം ടചയ്യുന് തരത്ില്
ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുടെ്. ജിലെചാ ൌണ്
ലെചാനറും ചതീഫ് ൌണ് ലെചാനറും പരിദശചാ
ധിച്ച് അനുമതി നൽദകടെ നിര്മ്ചാണങ്ങ
ളുടെ കചാര്യത്ിൽ ഇതിടനെക്കുന് കചാലതചാ
മസം ഒരു കതീറചാമുട്ടിയചായി സർക്ചാരിടറെ
മുന്ിലുടെ്. ഇത് ഒഴിവചാക്ചാന് മള്ട്ടിലെക്്
ഒഴിടകയുള്ള എലെചാ നിര്മ്ചാണങ്ങള്ക്കും
ദല ഔട്ട് അനുമതി ജിലെചാ തലത്ില്
നല്കിയചാല് മതി എന്് പുതിയ ചട്ടങ്ങ
െില് വ്യവസ് ടചയ്ിട്ടുടെ്.
ഒദര കമ്യൂട്ടര് ദപ്രചാഗ്ചാമിടറെ പരിധി
യിദലക്് എളുപ്ം ടകചാണ്ടുവരത്ക്
വിധത്ിൽ മുനിസിപ്ചാലിറ്ി ടകട്ടിെ
നിര്മ്ചാണ ചട്ടങ്ങെിടലയും പഞ്ചായത്്
ടകട്ടിെ നിര്മ്ചാണ ചട്ടങ്ങെിടലയും വകു
പ്പുകൾ ഏകതീകരിച്ചിട്ടുടെ്. മുനിസിപ്ചാലിറ്ി
ചട്ടങ്ങെിടല 161ഉം പഞ്ചായത്് ചട്ടങ്ങ
െിടല 152 ഉം ചട്ടങ്ങൾ 109 ചട്ടങ്ങെചായി
ഏകതീകരിച്ചിട്ടുടെ് . ഒദര കചാര്യടത് സംബ
ന്ിച്ച ചട്ടങ്ങള് ഇനി ഒദര നമ്റിൽ അറി
യടപ്ടും. നിര്മ്ചാണം പൂര്ത്തീകരിച്ചതിനു
ദശഷം അനധികൃതമചായി
കൂട്ടിദച്ചര്ക് ലുകൾ നെത്തു
ന്തും ഉപദയചാഗമചാറ്ം വരു
ത്തുന്തും പരിദശചാധിച്ച്
നെപെി സ്വതീകരിക്ചാനുള്ള
തുെർഓഡിറ്ിനും പുതിയ ചട്ട
ങ്ങെിൽ വ്യവസ്യുടെ്. ഒന്ി
ലധികം തരത്ിലുള്ള നിര്മ്ചാ
ണങ്ങള് ഒദര വസ്തുവിൽ
ഒരുമിച്ചു വരുന് സചാഹചര്യ
ത്ില്, ഏറ്വം കൂടുതൽ നിയ
ന്തണങ്ങൾ ബചാധകമചായ
നിര്മ്ചാണത്ിടറെ നിബ
ന്നകൾ ടപചാതു വിൽ ബചാധ
കമചാക്ണടമന് വ്യവസ്
യിലും മചാറ്ം വരുത്ി. പകരം,
മള്ട്ടിലെക്് ടകട്ടിെങ്ങൾക്്
ബചാധകമചാകുന് വ്യവസ്കൾ
ചട്ടങ്ങെിൽ പുതിയ തചായി
ഉൾടക്ചാള്ളിച്ചിട്ടുടെ്. 1

അംഗീക്റോരം

പോപ്ിനിചശേരി

ഒന്നോമതതത്ിയത് ഇങ്ങതന

ചകന്ദ്ര ഗ്ോമപഞ്ോയത്് വികസന പദ്ധതി പുരസ്ോരം പോപ്ിനിചശേരിക്്
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ന്ദ്ര സർക്ചാരിടറെ ഈ വർഷടത്
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് വികസന പദ്ധതി

(Grama Panchayath Development Plan)

പുരസ്ചാരം സ്വന്തമചാക്ിയ പചാപ്ിനിദശേരി
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിടറെ ദനട്ടം ദകരെത്ി
നചാടക അഭിമചാനകരമചാണ്. രചാജ്യടത്
രടെരലക്ഷത്ിലധികം ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തു
കദെചാെ് മത്സരിച്ചചാണ് പചാപ്ിനിദശേരി
ഒന്ചാമടതത്ിയത്. വെപട്ടണം പുഴ വലം
വടച്ചചാഴുകുന്, 5.75 ചതുരശ്ര കമല് വിസ്തൃ
തിയുള്ള ഈ ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്് ഈ
പുരസ്കചാര ദനട്ടത്ിലൂടെ ദേശതീയ ശ്രദ്ധ
ദനെിയിരിക്കുന്നു.
2016-17ലും 2017-18ലും മികച്ച പഞ്ചാ
യത്ിനുള്ള സ്വരചാജ് ദ്ചാഫി കരസ്മചാ

ക്ിയ പചാപ്ിനിദശേരിയുടെ ഈ ദനട്ടവം
ആടരയും അത്ഭുതടപ്ടുത്തുന്ിലെ. ഐ.
എസ്.ഒ 9001-2015 അംഗതീകചാരം, തുെര്ച്ച
യചായ 3 വര്ഷങ്ങെില് 100 ശതമചാനം
നികുതി പിരിവ്, 100 ശതമചാനം പദ്ധതി
ടചലവ് എന്ിങ്ങടന പചാപ്ിനിദശരി ഗ്ചാ
മപഞ്ചായത്ിടറെ ദനട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്റ
ഞ്ഞചാൽ നിരവധിയുടെ്. കണ്ണൂര് ജിലെയില്
ആേ്യമചായി നതീര്ത്െ മചാസ്ര്ലെചാന് പരിഷ്ക
രിച്ചതും പചാപ്ിനിദശേരിയചാണ്.

ക്ീന് പാപ്സിനസിറശേരസി

ക്തീന് പചാപ്ിനിദശേരി പദ്ധതിയുടെ
ഭചാഗമചായി ഏടറ്ടുത്് നെത്ിയ പ്രവര്ത്
നങ്ങൾ പചാപ്ിനിദശേരി പഞ്ചായത്ിടറെ

ടവെിപ്പും സൗന്ദര്യവം പചാരിസ്ിതിക
സുസ്ിതിയും തിരിടക ടകചാണ്ടുവന്നു.
ശുചിത്വ മിഷന്, ക്തീന് ദകരെ കമ്നി
എന്ിവയുമചായി സഹകരിച്ച്, വതീടുകെില്
നിന്് ദശഖരിച്ച പചാഴ്വസ്തുക്െചായ ബചാഗ്,
ടചരിപ്്, സി.എഫ്.എല്, െയൂബ് കലറ്്,
കുപ്ി മുതലചായ 10 െണ് പചാഴ്വസ്തുക്ൾ
എറണചാകുെത്തുെെ ടക.ഇ.ഐ.എല് എന്
സ്ചാപനത്ിദലക്് കയറ്ി അയച്ചുടകചാ
ടെചാണ് ക്തീൻ പചാപ്ിനിദശേരി ശ്രദദ്ധയമചായ
തുെക്മിട്ടത്.
ടതചാഴിലുറപ്് പദ്ധതിയില് ദതചാടുകളും
ജലചാശയങ്ങളും ശുചതീകരിച്ചു. കുടുംബശ്രതീ
യുമചായി ബന്ടപ്ട്ട് ശുചിത്വ ദബചാധവ
ല്ക്രണ ക്ചാസ്സുകള് സംഘെിപ്ിച്ചു. ലെചാ
ūƹ§z§_cÍ
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സ്ിക്ിന് പകരം ദപപ്ര് ബചാഗുകളും തുണി
സഞ്ികളും പ്രചരിപ്ിച്ചു. അംഗനവചാെികള്
അമ്മചാരുടെ സഹചായദത്ചാടെ ശുചതീകരി
ച്ചു. സ്കൂളുകള് ദകന്ദ്രതീകരിച്ചുെെ ശുചതീകരണ
പ്രവൃത്ികള് പി.െി.എ.യുടെ സഹചായ
ദത്ചാടെ നെപ്ിലചാക്ി. വചാര്ഡ് ടമമ്ര്മചാ
രുടെ ദനതൃത്വത്ില് ആശചാ വര്ക്ര്മചാരുടെ
സഹചായദത്ചാടെ ടപചാതു സ്ലങ്ങള് ശുചതീ
കരിച്ചു. മചാലിന്യങ്ങള് വലിടച്ചറിയുന്വ
ര്ടക്തിടര 25,000 രൂപ വടര പിഴ
ചുമത്ി.
ലെചാസ്ിക് മചാലിന്യം ദശഖരിച്ച് സൂക്ഷി
ക്കുന്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ ടചലവില്
എം.സി.എഫ്. നിര്മ്ിച്ചു. 42 അംഗ ഹരി
തകര്മ്ദസനയുടെ സഹചായദത്ചാടെ
ലെചാസ്ിക് വസ്തുക്ൾ ദശഖരിച്ചു ബന്ടപ്ട്ട
ഏജന്സികള്ക്് കകമചാറി വരുന്നു. ലെചാ
സ്ിക് ദബചാട്ടിലുകള് ദശഖരിക്കുന്തിന്
പ്രധചാന കവലകെില് ദബചാട്ടില് ബൂത്തുകൾ
സ്ചാപിച്ചു. എലെചാ ഓഫതീസുകെിലും സ്ചാ
പനങ്ങെിലും ഗ്തീന് ദപ്രചാദട്ടചാദകചാള് നിര്ബ
ന് മ ചാ ക് ി . ആ വ ശ ്യമ ചാ യ സൂ ച ന
ദബചാര്ഡുകളും സ്ചാപിച്ചു.
വെപട്ടണം പചാലത്ില് ടതരുവ് വിെ
ക്കുകൾ സ്ചാപിച്ചദതചാടെ രചാത്രി കചാലങ്ങ
െില് പചാലത്ിടറെ മുകെില് നിന്് നേിയി
ദലക്് മചാലിന്യങ്ങള് വലിടച്ചറിയുന്ത്
അവസചാനിച്ചു. നചാഷണല് കഹടവ 66ല്
നിരതീക്ഷണ ക്യചാമറകളും സ്ചാപിച്ചു.
മചാലിന്യം തള്ളുന് വചാഹനം തിരിച്ചറി
ഞ്ഞചാല്, വചാഹന ഉെമയുടെ ദപരിൽ വെപ
ട്ടണം ദപചാലതീസ് ദകടസടുക്കും. പചാതദയചാ
രത്് മചാലിന്യങ്ങൾ ഇലെചാതചായദതചാടെ,
ടതരുവ് നചായ ശല്യവം കുറഞ്ഞു. പരസ്യ
ദബചാര്ഡുകള് സ്ചാപിക്കുന്തിന് ദലലം
നെത്ി. ദലലക്ചാരടറെ ടചലവിലചാണ്
സ്ടതീറ്് കലറ്് സ്ചാപിച്ച് പരിപചാലിക്കുന്ത്.
ദലലത്തുക ഇനത്ില് പഞ്ചായത്ിന്
പ്രതിവര്ഷം 54,000 രൂപ വരുമചാനം ലഭി
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ക്കുന്നു.
ഇറച്ചിദക്ചാഴി മചാലിന്യം വെമചാക്ി
മചാറ്റുന്തിന് ടറടെറിംഗ് ലെചാറെ് സ്ചാപിച്ചു.
ബഹറിന് മലയചാെികളുടെ കൂട്ടചായ്മയചായ
ഗ്തീന് ടവന്ദചഴ്് കണ്ണൂര് 3 ദകചാെി രൂപ
മുതല്മുെക്ില് േിവസം 10.5 െണ് ഇറച്ചി
ദക്ചാഴി മചാലിന്യം വെം അടലെങ്ില് മത്സ്യ/
പട്ടി തതീറ് ആയി മചാറ്റുന്നു. ശുചിത്വ മിഷടറെ
സഹചായദത്ചാടെ 35 ലക്ഷം രൂപ ടചലവില്
ബദയചാഗ്യചാസ് ലെചാറെ് (ദഗചാബര്ധന്)
നിര്മ്ിച്ചു. ഇതിൽ പ്രതിേിനം 1 െണ് കജവ
മചാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നു. 25 കയൂബിക്
മതീറ്ര് ഗ്യചാസ് പ്രതിേിനം ലഭിക്കുന്നു.
വതീടുകെിൽ കപപ്് കദമ്ചാസ്് (800 എണ്ണം),
മ ണ്ണ ി ര ക ദ മ് ചാ സ്് ( 5 0 0 എ ണ്ണ ം ) ,
ബദയചാഗ്യചാസ് യൂണിറ്് ( 50 എണ്ണം)
എന്ിവ സ്ചാപിച്ചുനല്ി.
വ്യചാപചാരികളുടെ സഹചായദത്ചാടെ 10
ലക്ഷം രൂപ ടചലവില് കുട്ടികളുടെ പചാര്ക്കും
പൂദന്തചാട്ടവം നിര്മ്ിച്ചു. ലെചാസ്ിക് നിര്മ്ചാ
ര്ജനം ലക്ഷ്യമചാക്ി വനിതചാ സംരംഭമചായി
ദപപ്ര്ബചാഗ്, തുണിസഞ്ി യൂണിറ്റുകള്
സ്ചാപിച്ചു. ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് പരിധിയി
ലുെെ 10 സ്കൂളുകെിലും എഴുതി തതീര്ന്

ദപനകള് അലക്ഷ്യമചായി വലിടച്ചറിയു
ന്ത് ഒഴിവചാക്കുന്തിനചായി ടപന്ബൂത്തു
കള് സ്ചാപിച്ചു.

വസിളവ്

ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്് വചാര്ഷിക പദ്ധ
തിയില് ഉള്ടപ്ടുത്ി നെപ്ിലചാക്കുന്
വിെ സമൃദ്ധി പദ്ധതികൾ (സമഗ്
ടനല്കൃഷി, ടതങ്ങ്, പച്ചക്റി, കിഴങ്ങ്
വികസന പദ്ധതികള്) പചാപ്ിനിദശേരി
യുടെ കചാർഷിക സമൃദ്ധി തിരിടക ടകചാണ്ടു
വരികയചാണ്. കചാര്ഷിക കര്മ്ദസന
രൂപതീകരിച്ച് ദ്ചാക്് പഞ്ചായത്ിടറെ
കൂെി പങ്ചാെിത്ദത്ചാടെ കചാര്ഷിക
യദന്തചാപകരണങ്ങെചായ െിലെര്, ടമതിയ
ന്തം, കചാെ് ടവട്ട് യന്തം, മരുന്നു തെിയന്തം
എന്ിവ കര്ഷകര്ക്് വചാെകയ്ക് നല്കി
വരുന്നു.
പഞ്ചായത്ിടറെയും സമതീപ പഞ്ചായ
ത്ിടലയും കര്ഷകര് ഉല്ചാേിപ്ിച്ച
കചാര്ഷിക ഉല്ന്ങ്ങളും നെതീല് വസ്തുക്ളും
പച്ചക്റി കതകളും വെം, കതീെനചാശിനി
എ ന് ി വ യു ം ഇ ദ ക് ചാ ദ ഷ ചാ പ്് വ ഴ ി
വിതരണം ടചയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 വര്ഷ

ക്ചാലത്ിനകം ടഹക്ര് കണക്ിന്
തരിശ് നിലം ടതെിടച്ചടുത്് കൃഷിദയചാ
ഗ്യമചാക്ി.
വനിതചാ സംരംഭം എന് നിലയില്,
6 ലക്ഷം രൂപ ടചലവിൽ ചചാണകവെ
സമ്പുഷ്തീകരണ യൂണിറ്് ആരംഭിച്ചു. കൃഷി
ഭവനിലൂടെയും ഇദക്ചാ ദഷചാപ്് മുദഖനയും
ചചാണകവെം കര്ഷകരില് എത്ിക്കുന്നു.
ദകരെത്ില് ആേ്യമചായചാണ് ഇത്രം
സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. മഹചാത്മചാ ഗചാന്ി
ദേശതീയ ടതചാഴിലുറപ്് പദ്ധതിയില് ഉള്ടപ്
ടുത്ി നഴ്റികള് സ്ചാപിച്ചു. പ്രതിവര്ഷം
8000 ഫല വൃക്ഷകതകള് ഉല്ചാേിപ്ിച്ച്
പരിസ്ിതി േിനത്ില് ടപചാതു സ്ലങ്ങ
െിലും വ്യക്ികളുടെ സ്ലങ്ങെിലും നട്ടുപി
െിപ്ിച്ച് അതിടറെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നു.
അന്യം നിന്നുദപചായ അഴതീദക്ചാെ്
ദലചാക്ല് എന് നചാെന് വഴുതിന ഇനം
സംരക്ഷിക്കുന്തിനചായി 25 ടസറെ്
സ്ലത്് വിത്് പചാകി 25000 കതകള്
ഉല്ചാേിപ്ിച്ച് ദ്ചാക്് തലത്ില് വിതരണം
ടചയ്തു.
പച്ചക്റി കത ഉല്ചാേനത്ിന് നഴ്റി
രൂപതീകരിച്ചു. 2018-19 വര്ഷം 3 ലക്ഷം
കതകള് ഉല്ചാേിപ്ിച്ച് കണ്ണൂര് ദ്ചാക്്
പരിധിയിടല പഞ്ചായത്തുകെിലും കണ്ണൂര്
ദകചാര്പ്ദറഷന് പരിധിയിലും വിതരണം
ടചയ്തു. 2019-20 വര്ഷം 1 ലക്ഷം കതകള്
ഉല്പചാേിപ്ിച്ചു. നിയമസഭചാ സചാമചാജിക
രുടെ വതീട്ടുവെപ്ില് പച്ചക്റി കൃഷിയുടെ
ഭചാഗമചായി വ്യവസചായ മന്തി ഇ.പി.ജയരചാ
ജടറെ വതീട്ടുവെപ്ില് 50 ടസന്റ് സ്ലത്്
മചാതൃകചാ ദതചാട്ടം നിര്മ്ിച്ച് ടപചാതുജന
ങ്ങടെ കൃഷി ദമഖലയിദലക്് ആകര്ഷിച്ചു.
മത്സ്യകൃഷിക്കും പച്ചക്റികൃഷിക്കും
തുല്യ പ്രചാധചാന്യം നല്കുന് അക്വദഫചാണിക്്
കൃഷിരതീതി കൃഷിഭവന് മുദഖന നെപ്ിലചാ
ക്ി. നൂതന കൃഷി രതീതി ദപ്രചാത്സചാഹിപ്ി
ക്കുന്തിടറെയും സംദയചാജിത കൃഷി രതീതി
നെപ്ിലചാക്കുന്തിടറെയും ഭചാഗമചായി
അരയചാല, കതീദച്ചരി എന്ിവിെങ്ങെില്
ഫിദലചാപ്ി മത്സ്യകൃഷിയും പച്ചക്റി
കൃഷിയും നെത്ിവരുന്നു.

മവള്ും

വിവിധ വകുപ്പുകളുമചായി സഹകരിച്ച്
വിപുലമചായ ജലസംരക്ഷണ പ്രവൃത്ികൾ
പഞ്ചായത്് ഏടറ്ടുത്തു. നതീര്ത്െ മചാസ്
ര്ലെചാന് തയ്ചാറചാക്ി നതീര്ത്െ വികസന

പ്രവൃത്ികള് ഏടറ്ടുത്് നെത്ി. ഇെിഞ്ഞു
ടപചാെിഞ്ഞു കിെന് കതീദച്ചരി കുെം മഹചാ
ത്മചാഗചാന്ി ടതചാഴിലുറപ്് പദ്ധതിയിൽ
ഉൾടപ്ടുത്ി ജനപങ്ചാെിത്ദത്ചാടെ പുന
രുദ്ധരിച്ചു. ടനൽകൃഷിക്് പ്രദത്യക ദപ്രചാ
ത്സചാഹനം നൽകി. കമനര് ഇറിദഗഷന്
വകുപ്പുമചായി ദചര്ന്് പചാെദശഖരങ്ങെിടല
തെയണകൾ നവതീകരിച്ച് കൃഷിഭൂമിയിൽ
ഉപ്പുടവെെം കയറുന്ത് നിയന്തിച്ചു.
അഴുക്ില് നിന്് അഴകിദലക്് എന് പദ്ധ
തിയില് ഉള്ടപ്ടുത്ി നതീര്ച്ചചാലുകള്,
ദതചാടുകള്, നതീരുറവകള് എന്ിവയിടല
മചാലിന്യങ്ങള് നതീക്ം ടചയ്തു.
ടതചാഴിലുറപ്് പദ്ധതിയില് ഉള്ടപ്ടു
ത്ി 5 ലക്ഷം ലിറ്ര് സംഭരണ ദശഷിയുെെ
മഴടവെെ സംഭരണി നിര്മ്ിച്ച് ശുദ്ധജല
േൗര്ലഭ്യടത് മറികെന്നു. സമ്പൂര്ണ്ണ കിണര്
റതീച്ചചാര്ജിംഗ് നെപ്ിലചാക്ി. ടകട്ടിെങ്ങള്ക്്
നമ്ര് അനുവേിക്കുദമ്ചാള് കിണര് റതീചചാ
ര്ജ്ജിംഗ് നിര്ബന്മചാക്ി. വചാട്ടര് അദതചാ
റിറ്ിയുടെ സഹചായദത്ചാടെ 105 കി.മതീ.
കുെിടവള്ള കപപ്് കലന് സ്ചാപിച്ചു. 350
കു ടുംബങ്ങള്ക്് സബ്സിഡിദയചാടെ
ഗചാര്ഹിക കുെിടവള്ള കണക്ഷന് അനുവ
േിച്ചു.

ഊരജും

ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്് ടകട്ടിെത്ിന്
മുകെില് 10 െണ് ദശഷിയുെെ ദസചാെചാര്
ലെചാറെ് സ്ചാപിച്ചു കവേയുതി ടക.എസ്.ബി.
ഗ്തീഡ്ിദലക്് നല്കുന്നു. തുരുത്ി മചാലിന്യ
ലെചാറെിന് മുകെില് 19 ലക്ഷം രൂപ ടചലവില്
20 കി. വചാട്ട് കവേയുതി ഉല്ചാേിപ്ിക്കുന്
ദസചാെചാര് പചാനല് സ്ചാപിച്ച് കവേയുതി
ടക.എസ്.ഇ.ബി ഗ്ിഡ്ിദലക്് നല്കുന്നു.

ഇതുവഴി ഊർജ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്തിനു പുറദമ പഞ്ചായത്് ഓഫതീസ്,
പ ഞ് ചാ യ ത് ി ന് ക തീ ഴ ി ലു ള്ള മ റ്്
ഓഫതീസുകൾ, ടതരുവ് വിെക്കുകൾ എന്ി
വയ്ക്കുള്ള കവേയുതി ചചാര്ജ്ജ് പൂര്ണ്ണമചായും
ഒഴിവചാക്ി കിട്ടുകയും ടചയ്യുന്നു.

ബഡ്സ് മപെഷ്യല് സ്കൂള്

കണ്ണൂര് ദ്ചാക്് പഞ്ചായത്് ജനകതീ
യചാസൂത്രണ പദ്ധതിയില് ഉൾടപ്ടുത്ി,
2013-14, 2014-15ൽ നിർമ്ിച്ച ബഡ്സ് സ്കൂള്
ടകട്ടിെം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുെെ
ടകട്ടിെങ്ങള്, പഠന-കെി ഉപകരണങ്ങള്,
ഫിസിദയചാടതറചാപ്ി, സ്പതീച്ച് തറചാപ്ി
സൗകര്യങ്ങള്, ഡചാര്ക്് റൂം, ഫര്ണ്ണതീച്ചറു
കള്, കെി സ്ലങ്ങള്, സ്ചാര്െ് ക്ചാസ്്
മുറികള്, കിച്ചണ്-കഡനിംഗ് ഹചാള്,
പ്രദത്യക ദെചായിലറ്റുകള് എന്ിവ നിർമ്ി
ച്ച് സജ്ജമചാക്ി. ഭിന്ദശഷി വിഭചാഗ
ത്ില് ടപടുന് ടസറിബല് പചാള്സി,
ഓട്ടിസം എന്ിവ ബചാധിച്ച കുട്ടികളുടെ
പഠനത്ിനും ബുദ്ധിവികചാസത്ിനുമുള്ള
ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്ി.
പ്രദത്യകം പരിശതീലനം സിദ്ധിച്ച െതീച്ചര്,
ആയ എന്ിവടര നിയമിച്ചു. കുട്ടികള്ക്ചാവ
ശ്യമചായ ഭക്ഷണം, യചാത്രചാ സൗകര്യം
എന്ിവയും ഏര്ടപ്ടുത്ിയിട്ടുടെ്.
ദ്ചാക്് പഞ്ചായത്ിടറെയും ജിലെചാ
പഞ്ചായത്ിടറെയും സഹകരണദത്ചാടെ
എടറ്ടുത് പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ിയചാകുന്
ദതചാടെ, സംസ്ചാനടത് ഏറ്വം മികച്ച
ബഡ്സ് ദകന്ദ്രങ്ങെിൽ ഒന്ചായി ഈ
സ്ചാപനം മചാറും.
1
പഞ്ചായത്് നയൂസ് സര്വതീസ്
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ഇ ഗസവണന്സ്

തകട്ടിട നിർമ്ോണോനുമതി സുഗമമോക്ോന്

ഇന്റലിജന്റ് ബിൽഡിംഗ് പ്ോന്
മോചനജ്തമന്റ് സിസ്റം
 മക. എസ്. ഗസിരസിജ
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ദക

രെടത് ഒരു വ്യവസചായ സൗഹൃേ
സംസ്ചാനമചാക്ി മചാറ്റുന്തിടറെ
ഭചാഗമചായി സര്ക്ചാര് നെപ്ചാക്ി വരുന്
പ്രധചാന പദ്ധതിയചായ ഈസ് ഓഫ്
ഡൂയിംഗ് ബിസിനസിടറെ (Ease of Doing
Business) ഭചാഗമചായി സംസ്ചാനടത് 93
നഗരസഭകെിൽ നെപ്ിലചാക്കുന്തിനചായി
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തയ്ചാറചാക്ി പ്രവർത്നക്ഷമമചാക്ി വരുന്
ഒരു ബിൽഡിംഗ് ടപർമിറ്് മചാദനജ്ടമറെ്
സംവിധചാനമചാണ് ഐബിപിഎംഎസ്
(Intelligent Building Plan Management System
(IBPMS). ദകരെത്ിടല 92 നഗരസഭകെിൽ

ഇത് സുഗമമചായി നെപ്ിലചാക്കുന്തിനചായി
ദകരെ ദസ്റ്് ഇൻഡസ്ടിയൽ ടഡവലപ്്ടമ

റെ് ദകചാർപ്ദറഷനും (KSIDC) M/S ദേവ്
ഇൻഫർദമഷൻ ടെക്ദനചാെജി കപ്രവറ്്
ലിമിറ്ഡും തമ്ിൽ കരചാരിദലര്ടപ്ട്ടിട്ടുടെ്.
ടകട്ടിെനിർമ്ചാണ അദപക്ഷകളുടെ ഇ
- ഗദവണൻസിന് ദവടെിയുള്ള ഒരു
ദസചാഫ്റ്ടവയർ ആണ് IBPMS. ടകട്ടിെ
നിർമ്ചാണ അദപക്ഷകൾ എവിടെ നിന്നും

ഓൺകലനചായി സമർപ്ിക്കുന്തിനും
പരിദശചാധിക്കുന്തിനും അനുമതി നൽകു
ന്തിനും സഹചായിക്കുന് ഒരു ഓദട്ടചാദമറ്്
ഇറെലിജറെ് ദസചാഫ്റ് ടവയർ ആണിത്.
ഓൺകലൻ ആയി സമർപ്ിക്കുന് അദപ
ക്ഷകെിടല ദരേചായിംഗ്സിൽ നിന്നും
അെവകൾ ദസചാഫ്റ്ടവയർ ദനരിട്ട് സ്വതീക
രിച്ചു ടകട്ടിെ നിർമ്ചാണച്ചട്ടങ്ങൾക്് അനു
സൃതമചാദണചാ എന്് പരിദശചാധിക്കുകയും
ച ട്ട വ ി ദ ധ യ മ ചാ യ അ ദ പ ക്ഷ ക ൾ ക്കു
ബിൽഡിംഗ് ടപർമിറ്് ഓൺകലനചായി
നൽകുകയും ടചയ്യുന്നു. ചട്ടങ്ങൾക്് അനു
സൃതമലെചാത് അദപക്ഷകെിദന്മൽ വ്യക്
മചായ കചാരണങ്ങൾ ചൂടെിക്ചാട്ടി വിശേമചായ
റിദപ്ചാർദട്ടചാടുകൂെി അദപക്ഷ കമ്യൂട്ടർ
തടന് നിരസിക്കുന്തിനും ഇതിൽ സംവി
ധചാനമുടെ്.
ഇന്ത്യയില് ഈസ് ഒചാഫ് ഡൂയിങ്ങ്
ബിസിനസ്ിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്
സംസ്ചാനങ്ങെചായ ആന്ധചാപ്രദേശ്,
ടതലിങ്ചാനചാ, ഹരിയചാന, ജചാർഖണ്ഡ്,
ഗുജറചാത്് എന്ിവയിൽ ദകരെത്ിടല
IBPMS - നു സമചാനമചായ OBPMS എന്
ദസചാഫ്റ്ടവയർ ആണ് വിജയകരമചായി
ഉപദയചാഗിച്ചുവരുന്ത്. ഇന്ത്യയിൽ 18
സംസ്ചാനങ്ങെിൽ ഈ ദസചാഫ്റ്ടവയർ
നെപ്ിലചാക്ിവരുന്നു.

പ്രറത്യകതകള്

4 ഓദരചാദരചാ തദദേശസ്ചാപനങ്ങൾക്കും
ബചാധകമചായ ചട്ടങ്ങളും വികസന നിയ
ന്തണങ്ങളും ദരേചായിംഗ്സുമചായി ഒത്തു

ദനചാക്ി പരിദശചാധിക്കുന്നു.
4 CAD drawings ടല അെവകൾ ദസചാഫ്റ്
ടവയർ മനസ്ിലചാക്ി സൂക്ഷ്മ പരി
ദശചാധന നെത്ി വിശേമചായ റിദപ്ചാർ
ട്ടുകൾ തയ്ചാറചാക്കുന്നു.
4 ദപപ്ർ വർക്് കുറച്ചുടകചാടെ് കലസൻ
സികളുടെയും ഉദേ്യചാഗസ്രുടെയും
സമയം ലചാഭിക്കുന്തിനു സഹചായിക്കു
കയും ടകട്ടിെ നിർമ്ചാണ ചട്ടങ്ങൾ
പരിദശചാധിക്കുന്തിനുള്ള സങ്തീർണ്ണ
മചായ പ്രക്ിയ automate ടചയ്യുകയും
ടചയ്യുന്നു.
4 ബിൽഡിംഗ് ടപർമിറ്് ലഭ്യമചാക്കുന്
തിനുെെ ഏകജചാലക സംവിധചാനമചായി
പ്രവർത്ിക്കുന്നു.
4 ബിൽഡിംഗ് ലെചാൻ അപ്രൂവൽ പ്രക്ിയ
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സ്ചാൻദഡർകഡസ് ടചയ്യുകയും
ദരഖകൾ ഡിജികറ്സ് ടചയ്തു സൂക്ഷിച്ച്
ഇ - ഗദവണൻസ് സചാധ്യമചാക്കുകയും
ടചയ്യുന്നു.
കേർഘ്യദമറിയതും സങ്തീർണ്ണവമചായചാ
manual process ഒഴിവചാക്കുന്തിലൂടെ
സൂക്ഷ്മ പരിദശചാധന പ്രക്ിയ ത്വരിത
ടപ്ടുത്തുന്നു.
മചാനുഷിക ഇെടപെലുകൾ കുറഞ്ഞതു
കചാരണം എലെചാതലത്ിലും അഴിമതി
കുറയ്ക്കുവചാൻ സചാധിക്കുന്നു.
വികസന നിയന്തണങ്ങൾ പലരും
പല രതീതിയിൽ വ്യചാഖ്യചാനിക്കുന്ത്
ഒഴിവചാക്കുന്തിലൂടെ അപ്രൂവൽ പ്രക്ി
യയിൽ ഏകത്വം കകവരിക്കുകയും
അദപക്ഷകളുടെ പരിദശചാധനയും
ടപർമിറ്് നൽകലും ഓൺകലൻ വഴി
ആയതിനചാൽ അംഗതീകചാര പ്രക്ിയ
യിൽ ബന്ടപ്ട്ട എലെചാവരും (അദപ
ക്ഷകൻ, കലസൻസി, ഒഫിഷ്യൽസ്)
ഒദര തട്ടില് വരികയും ടചയ്യുന്നു.
അദപക്ഷയുടെ അംഗതീകചാര പ്രക്ിയ
യിൽ സബ്ടജക്ിവിറ്ി പൂർണ്ണമചായും
ഒഴിവചാക്ി ടപർമിറ്് നൽകുകയും
ടപർമിറ്് നിരസിക്കുന്തിനു വ്യക്മചായ
കചാരണങ്ങൾ നല്കുകയും ടചയ്യുന്നു.
അദപക്ഷ ഏതു ഘട്ടത്ിലചാടണന്്
ഓൺകലനചായി അദപക്ഷകനും
കലസൻസിക്കും പരിദശചാധിക്ചാവ
ന്തചാണ്.
1
ദലഖിക മുഖ്യ നഗരചാസൂത്രികയചാണ്.
ūƹ§z§_cÍ
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പദ്ധതി വിസേഷം

നവചകരള സൃഷ്ിക്ോയി
സമഗ് സംചയോജിത പദ്ധതികൾ
 റഡാ. റജായ് ഇളമണ്
¢ǴΗĿÌs¡ɈÍcfxÔȷhȪÍƹËƝczsǎc
p˳ÔȷǹÄsÌɌÍƯːci¢uÓƹÓËcːã¢ɡzÛsÌ
n¡ϹŹÔÊ¢ǴΗĿϏcz̝fǎsϏcʸ¢ȷžc

ദക

രെത്ിടല അധികചാരവിദകന്ദ്രതീ
കരണ പ്രക്ിയയും തദദേശഭരണ
സംവിധചാനത്ിനുംഏടറപ്രദത്യകതകളുടെ്.
ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും നഗരങ്ങളും
പരസ്പരം മുകെിദലചാ തചാടഴദയചാ അലെ എന്ത്
വെടര പ്രധചാനമചാണ്. പകരം അവടയ്കലെചാം
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കൃത്യമചായ ഉത്രവചാേിത്ങ്ങളും അധികചാ
രങ്ങളും നിര്വചിച്ചിട്ടുടെ്. ജനകതീയചാസൂത്ര
ണത്ിലും ഓദരചാ തലത്ിലും ഏടറ്ടുക്ചാ
വന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് സംബന്ിച്ച് വ്യക്
മചായ ധചാരണയുടെ്. ഓദരചാ തദദേശഭരണ
സ്ചാപനവം ആ പ്രദേശത്ിനചാവശ്യമചായ

രതീതിയിലുള്ള വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങെചാണ്
ആസൂത്രണം ടചയ്് നെപ്ിലചാക്ി വരുന്ത്.
എന്ചാല് പല വികസനപ്രശ്നങ്ങളും ഒരു
തദദേശഭരണ സ്ചാപന അതിര്ത്ിയില്
ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്വയലെ. പലതിടറെയും
പരിഹചാരമചാര്ഗ്ങ്ങള് ഈ അതിര്ത്ിക

ള്ക്കുമപ്പുറം പരന്നു കിെക്കുന്നുമുടെ്. ഏടറ്ടു
ക്കുന് വികസനപ്രവര്ത്നങ്ങളുടെ ഫലം,
ഗുണദമന്മ, ക്ഷമത എന്ിവടയചാടക്
ഉയര്ത്തുന്തിനും മറ്റു സമതീപ തദദേശഭരണ
സ്ചാപനങ്ങളുമചായി ദചര്ന്നു പ്രവര്ത്ിദക്
ടെതചായി വരചാം. വിദകന്ദ്രതീകൃതചാസൂത്രണടമ
ന്ചാല് ഓദരചാ തദദേശഭരണസ്ചാപനവം
ടകചാട്ടിയെക്ടപ്ട്ട അറകെചായി പ്രവര്ത്ി
ക്കുക എന്തലെ. അവടയചാന്നും ഒറ്ടപ്ട്ട
േ്വതീപുകദെചാ തുരുത്തുകദെചാ അലെ. വിദകന്ദ്രതീ
കൃതമചായ ബഹുതല ആസൂത്രണമചാണു
ജനകതീയചാസൂത്രണം വിഭചാവനം ടചയ്യുന്ത്.
അവ പരസ്പര പൂരിതവം ഫലവത്തുമചാകണം.
സംസ്ചാനത്ിടറെ ടമചാത്ം വികസനത്ി
ദലക്കുള്ള പചാതയുമചാണത്. നവദകരെസൃഷ്ി
ക്ചായി ലക്ഷ്യമിടുന് വികസന സൂചികക
െ ി ല് അ ത് ര ം പ്രവ ര് ത് ന ങ്ങ ള്
നിര്ണ്ണചായക പങ്കുവഹിക്ണം. സമഗ്വം
സംദയചാജിതവമചായ പദ്ധതികളുടെ പ്രസക്ി
വര്ദ്ധിക്കുന്തിവിടെയചാണ്.

ജസില്ാ പദ്ധതസിയുമെ പ്രസക്സി

ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകള് മുതല് സംസ്ചാ
നതലം വടരയുള്ള ബഹുതല ആസൂത്രണ
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ിെയില് ശ്രദ്ധിക്ടപ്
െചാടത ദപചാകുന് ഒദട്ടടറ പ്രശ്നങ്ങളുടെചാവചാം.
ഫലപ്രേമചാദയക്ചാവന് നവതീന സചാദ്ധ്യത
കളുടെചാവചാം. പരിപചാെികളുടെ ഇരട്ടിപ്പും
വികസന ലക്ഷ്യങ്ങെിടല അന്തരവടമലെചാം
ഒദര പ്രദേശടത് വികസനപ്രവര്ത്ന
ങ്ങളുടെ തചാെം ടതറ്ിക്ചാനും കചാരണമചാകചാം.
ഇത്രം ഘട്ടങ്ങെിലചാണ് ജിലെചാ പദ്ധതി
യുടെ പ്രസക്ി വര്ദ്ധിക്കുന്ത്. ജിലെയചാ
ടകയുള്ള വികസന പരിദപ്രക്ഷ്യവം വിക
സനലക്ഷ്യങ്ങളും നിര്വചിക്കുവചാന് ജിലെചാ
പദ്ധതിക്ചാവം. ജിലെയില് വിവിധ
ഏജന്സികളുടെ ഏദകചാപനമചാണ് ജിലെചാ
പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങെില് പ്രധചാനം.
ദകന്ദ്ര, സംസ്ചാന, പ്രചാദേശിക സര്ക്ചാ
രുകളുടെ പരിപചാെികളും മറ്റു വികസന
ഏജന്സികളുടെ പരിപചാെികളും സമന്വ
യിപ്ിച്ച് തചാരതദമ്യന വലുതും ഫലേചായക
വമചായ പരിപചാെികള്ക്് മചാര്ഗ്േര്ശിയചാ
കുവചാന് ജിലെചാ പദ്ധതിക്ചാവം. അത്രം
സംദയചാജിത പദ്ധതികള് ആശയവത്ക്
രിക്കുന്തിനും ജിലെചാ പദ്ധതിക്് മുഖ്യപങ്്
വഹിക്ചാനചാവം. 2017-18 വര്ഷത്ില്
സംസ്ചാനമചാടക തയ്ചാറചാക്ിയ ജിലെചാ
പദ്ധതികള് ഒരെവവടര ഈ രതീതിയിലചാണ്
തയ്ചാറചാക്ടപ്ട്ടിട്ടുള്ളത്.

സുംയുക് മപ്രാജക്ടുകള്

ഒന്ിലധികം തദദേശഭരണ സ്ചാപന
ങ്ങള് വിഹിതം വകയിരുത്ി അതില്
തദദേശഭരണ സ്ചാപനടത് മുഖ്യ പങ്ചാെി
യചായി നിര്ദദേശിച്ച് നിര്വഹണം നെത്തു
ന്തചാണ് സംയുക് ടപ്രചാജക്ചായി കണക്ചാ
ക്കുന്ത്. ഇത് സംബന്ിച്ച വ്യക്മചായ
നിര്ദദേശങ്ങള് G.O.(MS) 11/2018/ LSGQD
dt.29.01.2018 ല് നല്ിയിട്ടുടെ്. അവയില്
ചിലതചാണ് തചാടഴ സൂചിപ്ിക്കുന്ത്.
ജിലെയിടല ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും
നഗരസഭകളും കരെ് പദ്ധതി തയ്ചാറചാക്കു
ന്തിനു മുമ്് കൂെിദചര്ന്നു ജിലെചാ പദ്ധതിയുടെ
ഭചാഗമചായി ഉയര്ന്നുവന്തും അലെചാത്തുമചായ
സംയുക് ടപ്രചാജക്ടുകള് സംബന്ിച്ച് തതീരു
മചാനടമടുക്ണം. ജിലെചാ ആസൂത്രണസമിതി
യചാണ് ഇത്രം ദയചാഗങ്ങള് വിെിച്ചുദചര്ദക്
ടെത്. ടപ്രചാജക്് എന്ത്, പങ്ചാെികള്
ആടരചാടക്, മുഖ്യ പങ്ചാെി ആര്, പങ്ചാെികള്
വകയിരുദത്ടെ വിഹിതം ഇവടയചാടക്
തതീരുമചാനിക്ണം. അങ്ങടന പങ്ചാെിയചാകു
ന്വര് തതീരുമചാനിച്ച പ്രകചാരം വിഹിതം
വകയിരുത്ി ടപ്രചാജക്് തയ്ചാറചാദക്ടെതും
സുദലഖ ദസചാഫ്റ്വയറില് ഉള്ടപ്ടുദത്
ടെതുമചാണ്. വിശേമചായ ടപ്രചാജക്് തയ്ചാറചാ
ദക്ടെതിടറെ ചുമതല മുഖ്യ പങ്ചാെിയചാകുന്
തദദേശഭരണ സ്ചാപനത്ിനചാണ്. നിര്വ
ഹണം ആരംഭിക്കുന്തിനു മുമ്് തടന്
തദദേശഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് തമ്ില് കരചാര്
ഉെമ്െിയില് ഏര്ടപ്ടുകയും ദവണം.

സമഗ്രപരസിപാെസികള്

സചാധചാരണഗതിയില് ഒരു വികസന
ഇെടപെല് പലരും ദചര്ന്് നെപ്ചാക്കുന്
തചാണു സംദയചാജിത ടപ്രചാജടക്ങ്ില്
സമഗ്പരിപചാെികള് അതിനുമപ്പുറമചാണ്.
ദകന്ദ്ര-സംസ്ചാന പരിപചാെികള്, മിഷനു
കള്, വിവിധ സര്ക്ചാരുകള്, ഏജന്സി
കള് തുെങ്ങിയവയുടെ സംദയചാജന സചാധ്യ
തകള് എലെചാം പരിഗണിച്ച് വികസന പ്ര
ശ്നടത് അതിടറെ സമഗ്തയില് പരിഹ
രിക്കുന്തിനു് ആവിഷ്കരിക്കുന്വയചാണ്
സമഗ്പരിപചാെികള്. ഒരു സമഗ്പരിപചാ
െിയില് തടന് വിവിധ ദമഖലകെിടല
ടപ്രചാജക്ടുകള് ഉടെചാകചാം. മചാര്ഗ്നിര്ദദേശ
ങ്ങെില് നല്ിയിരിക്കുന് ഒരുേചാഹരണം
ഇതചാ. സമഗ്ദകചാെനി വികസനം എന്
പരിപചാെിയില് ദറചാഡ് വികസനം,
കുെിടവള്ളം, വതീടു നിര്മ്ചാണം, മണ്ണു
സംരക്ഷണം എന്ിവ എലെചാമചാകചാം. വിവിധ

വിഭവദ്ചാതസ്സുകളും സ്തീമുകളും ഇതില്
കൂട്ടിദച്ചര്ക്ചാം. ഒരു തദദേശഭരണ സ്ചാപനം
ഒറ്ദയ്കചാ മറ്റു തദദേശഭരണ സ്ചാപനങ്ങള്
ദചര്ന്് സംദയചാജിത പരിപചാെി ആദയചാ
ഇവ നെപ്ിലചാക്ചാം. ഒരു സമഗ്പരിപചാെി
യിടല വിവിധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏദകചാ
പിപ്ിക്കുന്തിന് ഒരു ദനചാഡല് ഓഫതീസര്
ആവശ്യമചായി വരും. കൃത്യമചായ ദമചാണിറ്
റിംഗ് സംവിധചാനവം അനിവചാര്യമചാണ്.
അതതു സ്തീമുകളുടെയും വിഭവദ്ചാതസ്സു
കളുടെയും നിബന്നകള്ക്കും മചാര്ഗ്
നിര്ദദേശങ്ങള്ക്കുമനുസൃതമചായി തടന്
ദവണം പരിപചാെി നിര്വഹിക്കുവചാന്.

സുംറയാജസിത
പരസിപാെസികള്ക്് റപ്രാത്ാഹനും

ജിലെചാ പദ്ധതിയിടല സംദയചാജിത
പരിപചാെികള് ഏടറ്ടുക്കുന്തിടന ദപ്രചാ
ത്സചാഹിപ്ിക്കുവചാനചായി 40 ദകചാെി
രൂപയചാണ് സംസ്ചാന സര്ക്ചാര് നതീക്ി
വച്ചിരിക്കുന്ത്. ഇതു സംബന്ിച്ച് മചാര്ഗ്
ദരഖയും പുറടപ്ടുവിച്ചിട്ടുടെ്. അെങ്ല്ടകചാ
ണ്ടും ഗുണദഭചാക്തൃ പ്രദേശത്ിടറെ വലിപ്ം
ടകചാണ്ടും തചാരതദമ്യന വലിയ പരിപചാെി
കെചാണ് ഏടറ്ടുദക്ടെത്. വിവിധ പ്രദേ
ശങ്ങളുടെ സംദയചാജനദമചാ, വിഭവങ്ങളുടെ
സംദയചാജനദമചാ, ഒന്ിദലടറ വിഷയദമ
ഖലകളുടെ സംദയചാജനദമചാ വിഭചാവനം
ടചയ്യുന് പരിപചാെിയചായിരിക്ണം. ഒന്ി
ലധികം പ്രചാദേശിക സര്ക്ചാരുകളുടെ
വിഭവപങ്ചാെിത്ം ഉടെചാകണം. മൂന്നുദകചാെി
രൂപയില് കൂടുതല് അെങ്ല് തുക വരുന്
പരിപചാെിയചായിരിക്ണം. സംദയചാജിത
പരിപചാെിയുടെ അെങ്ല് തുക വരുന് പരി
പചാെിയചായിരിക്ണം. സംദയചാജിത പരി
പചാെിയുടെ അെങ്ല് തുകയുടെ 20
ശതമചാനം, പരമചാവധി രണ്ടുദകചാെി രൂപ
ദപ്രചാത്സചാഹന ധനസഹചായമചായി ലഭിക്കും.
പുതിയ ദകരെ സൃഷ്ിക്ചായുള്ള യജ്ഞ
ത്ില് സമഗ് സംദയചാജിത പരിപചാെിക
ള്ക്കുള്ള പ്രസക്ി ഏടറയചാണ്. തദദേശ
ഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് മികവിടറെ വര്ഷം
ആചരിക്കുന് ഈ സന്ദര്ഭത്ില് രടെചാം
ജനകതീയചാസൂത്രണടമചാരുക്കുന് സചാദ്ധ്യത
കള് പൂര്ണ്ണമചായും ഉപദയചാഗിക്ത്ക്
രതീതിയില് അത്രം പരിപചാെികള് ഏടറ്ടു
ക്കുവചാന് തദദേശഭരണ സ്ചാപനങ്ങളും ജിലെചാ
ആസൂത്രണസമിതികളും മുദന്ചാട്ടു വരണം.
1
ദലഖകന് കില ഡയറക്റചാണ്
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അ

ധികചാരവിദകന്ദ്രതീകരണത്ിടറെയും
പ്രചാദേശികചാസൂത്രണത്ിടറെയും
വലിയ സചാധ്യതകെിൽ ഒന്ചാണ് സംയുക്
ദപ്രചാജക്ടുകൾ. പ്രചാദേശിക സർക്ചാരുക
ളുടെ പങ്ചാെിത്ദത്ചാടെ ജിലെചാപഞ്ചായ
ത്് ദനതൃത്വം നൽകുന് സംയുക് ദപ്രചാ
ജക്ടുകൾ എന് ആശയം ജനകതീയചാസൂത്ര
ണത്ിടറെ ആേ്യ കചാലം മുതലുള്ള സങ്
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ല്മചാണ്. സംസ്ചാന സർക്ചാരിടറെ 'ജിലെചാ
പദ്ധതി' എന് കചാഴ്ച്ചപ്ചാെ് ഈ വികസന
സങ്ല്ം യചാഥചാർത്്യമചാക്കുന്തിനുള്ള
പുതിയ കചാൽവയ്ചായി. പ്രചാദേശിക സർക്ചാ
രുകളും വിവിധ വികസന വകുപ്പുകളും
വികസന ഏജൻസികളും പരിശതീലന
സ്ചാപനങ്ങളും ഗദവഷണ സ്ചാപനങ്ങളും
കകദകചാർത്ചാൽ ജിലെയിടല വിവിധ

പ്രശ്നങ്ങൾക്കു സ്ചായിയചായ പരിഹചാരം
കടടെത്ചാനചാകുടമന്തിടറെ ഒരു ഉേചാഹ
രണമചാണ് തൃശ്ശൂർ ജിലെചാ ആസൂത്രണ
സമിതിയുടെ ദനതൃത്വത്ിൽ നെപ്ിലചാക്കു
ന് 'ജലരക്ഷ ജതീവരക്ഷ' ദപ്രചാജക്്.
സമഗ്മചായ ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്
നങ്ങെിലൂടെ ജിലെയിൽ കചാർഷികചാവശ്യ
ത്ിനും കുെിടവള്ളത്ിനുമുള്ള ജല ലഭ്യത

ഉറപ്പുവരുത്തുക എന് ലക്ഷ്യദത്ചാടെ
വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവര്ത്നം ഏദകചാ
പിപ്ിച്ച് ജലസംരക്ഷണം സചാധ്യമചാക്കുന്
തിന് തൃശ്ശൂർ ജിലെചാ പഞ്ചായത്് വിഭചാവനം
ടചയ്യുന് സംദയചാജിത ദപ്രചാജക്ചാണ്
'ജലരക്ഷ ജതീവരക്ഷ'. ഈ സംദയചാജിത
ദപ്രചാജക്ിടറെ സമഗ്വം സമയബന്ിത
വമചായ നെത്ിപ്ിൽ ജിലെയിടല മുഴുവൻ
വിേ്യചാർത്ികളുടെയും പങ്ചാെിത്ം ഉറപ്പു
വരുത്തുവചാൻ 'ബ്ലൂ ആർമി' എന് ജലക്ബ്
രൂപതീകരിച്ച് പ്രവർത്നങ്ങൾ ആവിഷ്ക്
രിച്ച് നെപ്ിലചാക്കുന്നു. ഈ ദപ്രചാജക്്
സംസ്ചാനത്് തടന് ആേ്യദത്തചാണ്.
വിവരവയൂഹത്ിടറെയും ശചാസ്തതീയതയുടെയും
അെിസ്ചാനത്ിൽ ജലസുരക്ഷ എന്
പുതിയ അവദബചാധത്ിദലക്് പൗരസമൂ
ഹടത് നയിക്കുവചാൻ പ്രചാപ്തമചാക്കുന് ഈ
സംദയചാജിത ദപ്രചാജക്് നമ്മുടെ സംസ്ചാ
നത്ിന് മചാതൃകയചാണ്.
തൃശ്ശൂർ ജിലെ സംസ്ചാനതലത്ിൽ
അതതീവ വരള്ച്ചയനുഭവിക്കുന് ജിലെകളുടെ
പട്ടികയിൽ ആറചാമതചായി ഇെം പിെിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഓദരചാ തുള്ളി ജലവം മചാത്രയറിഞ്ഞ്
സംരക്ഷിദക്ടെ വലിയ ഉത്രവചാേിത്ം
നമ്െിൽ നിക്ഷിപ്തമചാണ്. ആറുതുള്ളി
ദചര്ന്ചാൽ ഒരു മിലെിലിറ്ർ, ആയിരം മിലെതീ
ലിറ്ർ ദചര്ന്ചാൽ ഒരു ലിറ്ർ എന് സത്യം
പചാഴചായി ദപചാകുന് ഓദരചാ തുള്ളി ജലത്ി
ടറെയും പ്രസക്ിയും പ്രചാധചാന്യവം അത്
സംരക്ഷിദക്ടെ ഉത്രവചാേിത്വം ചൂടെി
കചാണിക്കുന്നു. ഇത്രത്ിൽ ജലത്ിടറെ
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ഒരെവദബചാധം ഉള്ടക്ചാടെ് വരും തല
മുറടയ കചാര്യക്ഷമമചായ ജലവിനിദയചാഗത്ി
നും ഊര്ജ്ജിതമചായ ജലസംരക്ഷണത്ിനും
സജ്ജമചാദക്ടെതുടെ്. ഈ ദപ്രചാജക്റിടറെ
നെത്ിപ്ിൽ ജിലെയിടല വിേ്യചാര്ത്ി സമൂ
ഹത്ിടറെ മുഴുവൻ പങ്ചാെിത്വം ഉറപ്പുവ
രുത്തുക എന്തചാണ് ബ്ലൂ ആര്മി ലക്ഷ്യമി
ടുന്ത്. ജിലെയിടല മുഴുവന് വിേ്യചാഭ്യചാസ
സ്ചാപനങ്ങെിലും അത്രത്ിലുള്ള പ്രവ
ര്ത്നങ്ങൾ ബ്ലൂആര്മി യിലൂടെ യചാഥചാ
ര്ത്്യമചാക്കുന്തിനുദവടെ ആത്മചാര്ത്
മചായ പ്രവര്ത്നങ്ങെചാണ് നെന്നുവരുന്ത്.

ഏറകാപനും

ജിലെചാ പഞ്ചായത്് പ്രസിഡറെ് ടച
യര്മചാനും ജിലെചാ കെക്ർ ചതീഫ് ദകചാര്ഡി
ദനറ്റുമചായുള്ള ബ്ലൂ ആര്മി ജിലെചാതല ഉന്
തചാധികചാര സമിതിയചാണ് സ് കൂൾ,
ദകചാദെജ് തല ബ്ലൂ ആര്മി പ്രവര്ത്നങ്ങൾ
ഏദകചാപിപ്ിക്കുന്തും നിര്ദദേശങ്ങൾ നല്കു
ന്തും. ബ്ലൂ ആര്മിയുടെ രൂപതീകരണവം
പ്രവര്ത്നങ്ങളുടെ ഏദകചാപ നവം
അവദലചാകനവം വിേ്യചാഭ്യചാസ ടഡപയൂട്ടി
ഡയറക്റുടെ ദനതൃത്വത്ിലചാണ് നെത്തു
ന്ത്. ജിലെചാ പഞ്ചായത്് ടമമ്ർ/ വചാര്ഡ്
ടമമ്ർ രക്ഷചാധികചാരിയചായ ബ്ലൂ ആര്മി
സ്കൂൾ/ ദകചാദെജ്/ ടെക്്നിക്ൽ വിേ്യചാ
ഭ്യചാസതല ജലരക്ഷചാ സമിതിയചാണ്
സ് കൂൾ തലത്ിൽ പ്രവര്ത്നങ്ങൾ
ഏദകചാപിപ്ിക്കുന്ത്. ടഹഡ്മചാസ്ർ/പ്രി
ന്സിപ്ൽ ആണ് സ് കൂൾ/ദകചാദെജ്
തലത്ിടല ചതീഫ് ദകചാര്ഡിദനറ്ർ.
ക്ചാസ്് തല ബ്ലൂ ആര്മി യൂണിറ്റുകൾ
ഓദരചാ മചാസത്ിടലയും അവസചാന
പ്രവൃത്ി േിനത്ിൽ ക്ചാസ്് രക്ഷചാധികചാ
രിയചായ ക്ചാസ്് െതീച്ചറുടെ ദനതൃത്വത്ിൽ
ദയചാഗം ദചര്ന്് ജലസംരക്ഷണ സചാക്ഷ
രതചാ പ്രവര്ത്നങ്ങൾ നെപ്ിലചാക്കുന്നു.
ജലസംരക്ഷണ ചര്ച്ചകൾ, ബ്ലൂ ആര്മി
കലടെർ പ്രവര്ത്നങ്ങെചായ കിണർ/
െചാങ്് അണുനശതീകരണം, ജലദ്ചാതസ്സു
കെിടല അണുനശതീകരണം, പച്ചക്റി/
ഔഷധസസ്യദതചാട്ടം, കിണർ റതീചചാ
ര്ജ്ജിംഗ്, സ്കൂളുകളും പരിസരവം വൃത്ി
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യചാക്ി സൂക്ഷിക്കുന്തിനും ശുദ്ധമചായ
ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിനും ക്തീൻ
സ്കൂൾ ദഡ ആചരണം, ഗ്തീൻ ദപ്രചാദട്ടചാദകചാൾ
പ്രവര്ത്നങ്ങളും പ്രകൃതി സൗഹൃേ ഉല്ന്
ങ്ങളുടെ ഉപദയചാഗവം വ്യചാപനവം, സ്കൂെിലും
വതീടുകെിലും ലെചാസ്ിക് വര്ജിച്ച് ഉപദയചാഗം
കുറയ്ക്കുന്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, പരിസ്ിതി
സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങെചായ ജലചാശയ
ശൂചതീകരണം, വൃക്ഷങ്ങൾ വച്ചുപിെിപ്ി
ക്ൽ, ജലസംരക്ഷണ വിഷയടത്കുറി
ച്ചുള്ള ചിത്രരചനചാ മത്സരങ്ങൾ, ഉപന്യചാസ
മത്സരങ്ങൾ, ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ത്നങ്ങൾ,
ഗ്ചാമം േടത്ടുക്ൽ, മഴ നെത്ം, പുഴദയചാര
യചാത്രകൾ, മഴപ്ചാട്ട്, ടവള്ളത്ിടറെ
നചാട്ടറിവ്, ആദഗചാെതചാപനം കുറയ്ക്കുന്തി
നുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങൾ, പഠനയചാത്രകൾ,
ജല ബഡ്ജറ്്, ജല ഓഡിറ്ിംഗ്, വരള്ച്ച,
ടവള്ളടപ്ചാക്ം, പ്രകൃതിദുരന്ത ങ്ങടെ ദനരി
ടുന്തിന് പരമ്രചാഗത ജലദ്ചാതസ്സുക
ളുടെ സര്ദവ നെത്ി പഞ്ചായത്തുകള്ക്കു
റിദപ്ചാര്ട്ട് സമര്പ്ിക്ൽ തുെങ്ങിയ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങൾ ബ്ലൂ ആര്മി നെപ്ിലചാക്ി
ടകചാടെിരിക്കുന്നു.
2018 ടല പ്രെയത്ിനുദശഷം
ജിലെയിൽ ആയിരദത്ചാെം കിണറുകളുടെ
ജലശുദ്ധി പരിദശചാധിച്ച് ബ്ലു ആര്മി റിദപ്ചാ
ര്ട്ട് കകമചാറിയിട്ടുടെ്. തൃശ്ശൂർ വചാഷ് എന്
ടമചാകബൽ ആലെിദക്ഷൻ ഉപദയചാഗി
ചചാണ് ഡചാറ്ചാ ദശഖരിച്ചത്. 2019 ടല
പ്രെയത്ിനു ദശഷവം ജിലെയിടല 16
ദ്ചാക്കുകളുടെ ദനതൃത്വത്ിൽ ദമചാണിറ്
റിംഗ് സമിതി രൂപതീകരിച്ച് പ്രവര്ത്നങ്ങൾ
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ഏദകചാപിപ്ിച്ചു. ഒരു മഴക്കുഴി ഒരു വൃക്ഷം
ഒരു കുട്ടിക്് എന് പ്രദത്യക പദ്ധതികൂെി
ഈ വര്ഷം എലെചാ വിേ്യചാഭ്യചാസ സ്ചാപന
ങ്ങെിലും നെപ്ിലചാക്കുന്നുടെ്. ഇതനുസരി
ച്ച് വതീട്ടിൽ സ്ല ലഭ്യതയുടടെങ്ില് ഓദരചാ
കുട്ടിയും സ്വന്തമചായി ഒരു മഴക്കുഴി നിര്മ്ി
ക്കുകയും ഒരു വൃക്ഷ കത നടുകയും ടചദയ്
ടെതചാണ്. 2 മതീറ്ർ നതീെവം 60 ടസ.മതീ
തചാഴ്ചയും 60 ടസ.മതീ. വതീതിയുമുള്ള ഒരു
കുഴി മുദഖന 700 ലിറ്ർ ടവള്ളം ഭൂമിക്
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െിയി ദലക്കു കെത്ിവിട്ട് ഭൂജലദപചാഷണം
സചാധ്യമചാക്കുന്നു. ഓദരചാ ആഴ്ചയും നട്ട
ടചെിയുടെ ഉയരം, ഇലകളുടെ എണ്ണം
എന്ിവ അെന്് ക്ചാസ്് െതീച്ചടറ കചാണി
ക്ണം. ടചെിയുടെ തുെര്സംര ക്ഷണം
ഉറപ്ചാക്ചാന് ദവടെിയചാണിത്.
ക ി ല യു ട െ ദ ന തൃ ത ്വത് ി ൽ ബ്ലൂ
ആര്മിയുടെ പത്തു പരിശതീലന പരിപചാ
െികൾ നെത്ിയിട്ടുടെ്. അദ്ധ്യചാപകർ,
ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദേ്യചാഗസ്ർ തുെങ്ങി
850 ഓെം ദപര്ക്് പരിശതീലനം നല്ി.
കില ഉള്ടപ്ടെയുള്ള ജിലെചാതല െചാസ്ക്ദഫചാ
ഴ്സചാണ് പ്രവര്ത്നങ്ങൾ ഏദകചാപിപ്ി
ക്കുന്ത്. സംസ്ചാന ആസൂത്രണ ദബചാര്ഡി
ടറെ ദപ്രചാത്സചാഹന ധനസഹചായമചായ 2
ദകചാെിരൂപ ഈ ദപ്രചാജക്ിന് ലഭ്യമചായിട്ടു
ടെ്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏദകചാപനവം
പഞ്ചായത്തുതല ജനകതീയ സമിതികളുടെ
പ്രവര്ത്നങ്ങളും ഒടത്ചാരുമിച്ചുടകചാടെ്
നലെ രതീതിയിലചാണ് ദപ്രചാജക്് പ്രവര്ത്ിക്കു
ന്ത്. ഈ വരുന് ഡിസംബർ 5 ന് ദലചാക
മണ്ണുേിനത്ിൽ കചാലചാവസ്ചാ വ്യതിയചാന
ത്ിടറെ ആഘചാതം കുറയ്ക്കുന്തിനചായി
സംസ്ചാനത്ിന് തടന് ശ്രദദ്ധയമചായ
പ്രവര്ത്ന ങ്ങൾ നെത്തുന്തിനുള്ള തയ്ചാ
ടറടുപ്ിലചാണ് കിലയും ജിലെചാ പഞ്ചായത്തും
ജിലെയിടല തദദേശസ്ചാപനങ്ങളും ഭരണ
കൂെവം.
1
ദലഖിക തൃശ്ശൂർ ജിലെചാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ
ഓഫതീസറും 'ജലരക്ഷ ജതീവരക്ഷ'
പദ്ധതിയുടെ ദനചാഡൽ ഓഫതീസറുമചാണ്.

നൂതന ്ംരംഭം

വരും തലമുറയുതട ശു�ിത്വ പോഠം
 അമീരഷാ ആര.എസ്.

Äccń§̢ƹÓcͿ¢ÓƝ¡ɈeÄ¡Ƶʹƹ§
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വി

േ്യചാർത്ികെിൽ വൃത്ിയുടെയും ശുചി
ത്വത്ിടറെയും സംസ്കചാരം രൂപടപ്ടുത്തു
ന്തിനും മചാലിന്യം തരംതിരിച്ച് സംസ്കരി
ദക്ടെതിടറെ ആവശ്യകത സംബന്ിച്ച
അവദബചാധം സൃഷ്ിക്കുന്തിനുമചാണ്
കെദക്റഴ്് @ സ്കൂൾ പദ്ധതി. ഹരിത ദകരെം
മിഷടറെ ശുചിത്വ മചാലിന്യ സംസ്കരണ
പ്രവർത്നങ്ങളുടെ ഭചാഗമചായ ഹരിത
ഭവനം, ഹരിത നിയമ സചാക്ഷരത തുെങ്ങിയ
പദ്ധതികൾക്് സഹചായകരമചാകത്ക്
രതീതിയിൽ മചാലിന്യം രൂപടപ്ടുന്തിടറെ
അെവ് കുറയ്ക്കുന്തിനും വിേ്യചാർത്ികളുടെ
ഇെടപെലുകെിലൂടെ മചാലിന്യം തരംതിരിച്ച്
കകമചാദറടെതിടറെ ആവശ്യകത സംബ
ന്ിച്ച സദന്ദശങ്ങൾ വതീടുകെിൽ എത്ി

ക്കുന്തിനും വതീടുകെിൽ നിന്് സമൂഹത്ി
ദലക്കും ശുചിത്വ സംസ്കചാരം പകർന്നു
നൽകുന്തിനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
നചാെിതുവടര 176 തദദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാ
പനങ്ങൾ പദ്ധതിക്ചായി ദപ്രചാജക്് തയ്ചാ
റചാക്ിയിട്ടുടെ്.
മചാലിന്യം ശചാസ്തതീയമചായി സംസ്കരിക്കു
ന്തിന് അവ തരംതിരിദക്ടെത് അനി
വചാര്യമചാണ്. നിർഭചാഗ്യവശചാൽ നിശ്ിത
ശതമചാനം വതീടുകെിലും സ്ചാപനങ്ങെിലും
ടപചാതുയിെങ്ങെിലും മചാലിന്യം നിദക്ഷപി
ക്കുന്തിനചായി സ്ചാപിച്ചിട്ടുള്ള ബിന്നുക
െിൽ എലെചാത്രം മചാലിന്യങ്ങളും കൂട്ടിക
ലർത്ിയചാണ് നിദക്ഷപിക്ടപ്ടുന്ത്.
അത്രം മചാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്തിന്

എളുപ്മലെ. ദകരെത്ിടല എലെചാ തദദേശ
സ്ചാപനങ്ങെിലും വതീടുകെിൽ നിന്നും സ്ചാ
പനങ്ങെിൽ നിന്നും തരംതിരിച്ച ലെചാസ്ി
ക്കുൾപ്ടെയുള്ള വിവിധതരം പചാഴ് വസ്തു
ക്ൾ ഹരിതകർമ് ദസന വഴി ദശഖരിച്ച്
ശചാസ്തതീയമചായി പുനഃചക്മണം ടചയ്യുന്നു
ടെ്. ഇത്രത്ിൽ ദശഖരിക്ടപ്ടുന്
പചാഴ്വസ്തുക്ൾ സംഭരിക്കുന്തിന് ഓദരചാ
തദദേശ സ്ചാപനത്ിലും ടമറ്തീരിയൽ
കെക്ഷൻ ടഫസിലിറ്ികളും (എം.സി.
എഫ്.) ക്സ്റെിസ്ചാനത്ിൽ റിദസചാഴ്സ്
റിക്വറി ടഫസിലിറ്ികളും (ആർ.ആർ.
എഫ്.) പ്രവർത്ിക്കുന്നുടെ്.
എന്ചാൽ നിരന്തരമചായ ദബചാധവ
ല്ക്രണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ദശഷവം
ūƹ§z§_cÍ
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ശരിയചായ രതീതിയിൽ തരംതിരിക്ടപ്
െചാടത വിവിധതരം മചാലിന്യങ്ങൾ കക
മചാറുന് സചാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത്
രത്ിൽ മചാലിന്യം സംഭരിക്കുന്ത് ഹരി
ത ക ർ മ് ദ സ ന യു ട െ ദ ജ ചാ ല ി ഭ ചാ ര ം
കൂട്ടുന്നുടവന്നു മചാത്രമലെ പുനഃചംക്മണം
ടചയ്ചാൻ കഴിയചാത് വസ്തുക്ൾ കൂടുതലചായി
എത്തുന്ത് എം.സി.എഫ്.കളുടെ പ്രവർ
ത്നടത്യും സചാരമചായി ബചാധിക്കുകയും
ടചയ്യുന്നു. ഈ സചാഹചര്യത്ിലചാണ്
മചാലിന്യം തരംതിരിച്ച് വൃത്ിയചാക്ി സംസ്ക
രിദക്ടെതിടറെ അനിവചാര്യത ടപചാതുസ
മൂഹത്ിന് ദബചാധ്യടപ്െത്ക് തരത്ിൽ
വിേ്യചാർത്ികെിലൂടെ ഒരു ശുചിത്വ സംസ്കചാ
രത്ിന് തിരിടകചാളുത്തുന്തിനചായി കെദക്റ
ഴ്് @ സ്കൂള് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

പങ്ാളസിത്ും

ശുചിത്വ മിഷൻ, ഹരിതദകരെം
മിഷൻ, വിേ്യചാഭ്യചാസ വകുപ്്, തദദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ചാപനങ്ങൾ, സ്കൂൾതലത്ിടല
സന്ദ്ധ സംഘെനകൾ, ഹരിതകർമ്
ദസന, പചാഴ് വസ്തു വ്യചാപചാരികൾ,കുടുംബ
ശ്രതീ മിഷൻ, വ്യചാപചാരി വ്യവസചായികൾ
എന്ിവരുടെ സഹകരണദത്ചാടെയചാണ്
പദ്ധതി നെപ്ിലചാക്കുന്ത്.
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പ്രധാന പ്രവരത്നങ്ങള്

4 മചാലിന്യം തരംതിരിച്ച് കകകചാര്യം
ടചയ്യുന്തിനും സംഭരിക്കുന്തിനും
അകജവ വസ്തുക്ൾ പുനഃചംക്മണ
ത്ിന് കകമചാറുന്തിനും വിേ്യചാർത്ി
കടെയും അതിലൂടെ വതീടുകടെയും സമൂ
ഹടത്യും ദപ്രരിപ്ിക്കുക.
4 മചാലിന്യം തരംതിരിക്കുന്തിനുള്ള
പ്രവണത വിേ്യചാർത്ികെിൽ സൃഷ്ി
ക്കുന്തിനചായി ആേ്യഘട്ടത്ിൽ 4
തരം അകജവ വസ്തുക്ൾ (ദപപ്ർ,
ടപറ്് ദബചാട്ടിൽ, ഹചാർഡ് ദബചാട്ടിൽ,
പചാൽ കവർ എന്ിവ) സംഭരിക്കുന്
തിനുള്ള മിനി ടമറ്തീരിയൽ കെക്ഷൻ
ടഫസിലിറ്ികൾ (ദശഖരണ കിദയചാ
സ്ക്കുകൾ) സ്കൂളുകെിൽ സ്ചാപിക്കുക.
4 രടെചാംഘട്ടത്ിൽ സ്കൂളുകെിൽ രൂപ
ടപ്ടുന് കൂടുതൽ വസ്തുക്ൾ ദശഖരി
ക്കുന്തിന് സംവിധചാനടമചാരുക്ി
ഹരിത വിേ്യചാലയങ്ങടെ സൃഷ്ിക്കുക.
4 വതീടുകെിലും വിേ്യചാലയങ്ങെിലും രൂപ
ടപ്ടുന് 4 തരം അകജവ വസ്തുക്ൾ
തരംതിരിച്ച് വൃത്ിയചാക്ി ഉണക്ി
സ്കൂളുകെിൽ സ്ചാപിക്കുന് മിനി ടമറ്തീ
രിയൽ കെക്ഷൻ ടഫസിലിറ്ികെിൽ
(എം.സി.എഫ്.) വിേ്യചാർത്ികൾ

തടന് ദനരിട്ട് നിദക്ഷപിക്കുക.
4 ഇത്രത്ിൽ നിദക്ഷപിക്ടപ്ടുന്
പചാഴ്വസ്തുക്ൾ അതചാത് വിേ്യചാലയ
ങ്ങൾ സ്ിതി ടചയ്യുന് തദദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ചാപനത്ിടല ഹരിതകർമ്
ദസനദയ്കചാ പചാഴ്വസ്തു വ്യചാപചാരികൾ
ദക്ചാ പുനഃചംക്മണത്ിനചായി കക
മചാറുക.
4 വിേ്യചാർത്ികെിൽ ശതീലവത്ക്രണ
ത്ിന് സഹചായകരമചാകുന് രതീതിയി
ലുള്ള വിവര വിജ്ഞചാന വ്യചാപന പ്ര
വർത്നങ്ങളും രക്ഷകർത്ചാക്െിൽ
അവദബചാധം സൃഷ്ിക്കുന്തിനചായി
പി.െി.എ അംഗങ്ങടെ ഉൾടപ്ടുത്ി
ടകചാണ്ടുള്ള ദബചാധവത്ക്രണ പരി
പചാെികളും നെത്തുക. ഇത്രത്ിലുള്ള
നിരന്തരമചായ പ്രവർത്നങ്ങെിലൂടെ
അകജവ വസ്തുക്ൾ തരംതിരിച്ച് ഹരി
തകർമ്ദസനയ്ക് കകമചാറുന്തിന്
വതീടുകടെയും സ്ചാപനങ്ങടെയും പ്രചാ
പ്തമചാക്കുക.
4 ചിട്ടയചായ പ്രവർത്നങ്ങ െിലൂടെ
സംസ്ചാനടത് 65 ലക്ഷദത്ചാെം
വിേ്യചാർത്ികെിലും അത്രയും തടന്
ഭവനങ്ങെിലും മചാലിന്യം തരംതിരിച്ച്
സംസ് ക്രിക്കുന്ത് സംബന്ിച്ച
അവദബചാധം എത്ിക്കുക.

റേഖരണവും ്കമാറലും

എലെചാ മചാസവം ഒന്ചാമടത്യും മൂന്ചാ
മടത്യും ബുധനചാഴ്ച്ചകെിൽ വിേ്യചാർത്ികൾ
4 തരം വസ്തുക്ൾ സ്കൂളുകെിൽ സ്ചാപിക്കു
ന് മിനി ടമറ്തീരിയൽ കെക്ഷൻ കിദയചാസ്ക്കു
കെിൽ നിദക്ഷപിദക്ടെതചാണ്. എലെചാ
മചാസവം ഒന്ചാമടത്യും മൂന്ചാമടത്യും
വ്യചാഴചാഴ്ചകെിൽ വസ്തുക്ൾ ഹരിതകർമ്
ദസനയ്ദക്ചാ പചാഴ്വസ്തു വ്യചാപചാരികൾ
ദക്ചാ കകമചാറചാവന്തചാണ്.

്പലറ്റ് പദ്ധതസി

ഒരു ജിലെയിൽ നിന്നും 3 സ്കൂളുകൾ
വതീതം ടതരടഞ്ഞടുത്് മിനി ടമറ്തീരിയൽ
കെക്ഷൻ ടസറെറുകൾ സ്ചാപിച്ച് പദ്ധതി
വിജയകരമചായി നെപ്ിലചാക്ി വരുന്നു.

തറദേേസ്ാപനങ്ങള്
മെറയേണ്ടത്

4 തദദേശസ്ചാപന അദ്ധ്യക്ഷരുടെ അദ്ധ്യ
ക്ഷതയിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്ൽമചാർ,
ട ഹ ഡ് ചാ സ് ർ / ട ഹ ഡ് ി സ്ടസു മ ചാ ർ ,
ശുചിത്വ മിഷടറെ ഉദേ്യചാഗസ്ർ, സ്കൂൾ
തലത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന് വിവിധ
സംഘെനചാ ഭചാരവചാഹികള്, ഹരിത
കർമ്ദസന ദകചാർഡിദനറ്ർ എന്ിവർ
സംയുക്മചായി ദയചാഗം ദചർന്്
പദ്ധതി നെത്ിപ്ിനുള്ള കർമ് പദ്ധതി
ആവിഷ്ക്രിദക്ടെതചാണ്.
4 ഓദരചാ തദദേശസ്ചാപനത്ിടറെയും
അധതീനതയിലുള്ള എലെചാ സ്കൂളുകെിലും
പദ്ധതി നെപ്ിലചാക്ചാവന്തചാണ്. സ്കൂ
ളുകെിടല വിേ്യചാർത്ികളുടെ എണ്ണ
ത്ിനചാനുപചാതികമചായി മിനി ടമറ്തീ
രിയൽ കെക്ഷൻ ടഫസിലിറ്ി യൂണി
റ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്ിക്ചാവ
ന്തചാണ്.
4 പദ്ധതി നെത്ിപ്ിടറെ ദമൽദനചാട്ട
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ചായി തദദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ചാപനത്ിടല ഒരുദേ്യചാഗ
സ്ന് ചുമതല നൽദകടെതചാണ്.
4 സ്കൂളുകൾ സ്ിതിടചയ്യുന് വചാർഡിൽ
പ്രവർത്ിക്കുന് ഹരിത കർമ് ദസന/
പചാഴ്വസ്തു വ്യചാപചാരികൾ എന്ിവടര
സ്കൂളുകെിടല മിനി എം.സി.എഫിൽ
നിന്നും അകജവ വസ്തുക്ൾ ദശഖരി
ക്കുന്തിന് നിർദദേശം നൽകി സജ്ജതീ
കരിദക്ടെതചാണ്.
4 സ്കൂളുകെിൽ സ്ചാപിദക്ടെ മിനി
എം.സി.എഫ്.ടറെ ഡികസൻ, സ്ടപ
സിഫിദക്ഷൻ, എസ്ിദമറ്് എന്ിവ

4

4
4

4

സംബന്ിച്ച വിശേചാംശങ്ങൾ ശുചിത്വ
മിഷടറെ ടവബ് കസറ്ിൽ (www.
sanitation.kerala.gov.in) ലഭ്യമചാക്ി
യിട്ടുടെ്. പദ്ധതി നെത്ിപ്ിടറെ ഭചാഗ
മചായ വിവര-വിജ്ഞചാന-വ്യചാപന പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്കും മറ്് നിർദദേശങ്ങൾ
ക്കും ജിലെചാ ശുചിത്വ മിഷൻ ഓഫതീസു
മചായി ബന്ടപ്െചാവന്തചാണ്.
ഹരിത ദകരെം - ശുചിത്വ മചാലിന്യ
സംസ്കരണ ഉപേൗത്യം പ്രവർത്ന
ങ്ങൾക്ചായി തദദേശസ്ചാപനങ്ങൾ
നിർബന്മചായും വകയിരുദത്ടെ
ഫടെിൽ നിദന്ചാ സ്വഛ് ഭചാരത് മിഷൻ
(ഗ്ചാമതീൺ) ഫടെിൽ നിദന്ചാ തുക
വകയിരുത്ി സ്കൂളുകെിൽ മിനി എം.
സി.എഫ്. നിർമ്ിക്കുന്തിന് പദ്ധതി
വയ്കചാവന്തചാണ്.
ഫ ണ്ടു ക ൾ ല ഭ ്യമ ലെ ചാ ത് പ ക്ഷ ം
ഫടെിനചായി ശുചിത്വ മിഷനിദലക്്
പദ്ധതി സമർപ്ിക്ചാവന്തചാണ്.
സ് ദപചാൺസർഷിപ്് മുദഖന മിനി
ടമറ്തീരിയൽ കെക്ഷൻ ടഫസിലിറ്ികൾ
സ്ചാപിക്കുന്തും പരിഗണിക്ചാവന്
തചാണ്.
സ്കൂൾ അധികൃതർക്് വിേ്യചാഭ്യചാസ
വകുപ്് മുദഖന ഇതിദനചാെകം
നിർദദേശം നൽകിയിട്ടുടെ്.സ്കൂളുകെിടല
എൻ.എസ്.എസ്, എസ്.പി.സി,

എൻ.സി.സി, ഭചാരത് സ്കൗട്ട് ആറെ്
കഗഡ്സ് വിഭചാഗങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള
അദ്ധ്യചാപകർ, വിേ്യചാർത്ികൾ എന്ി
വർക്് ജിലെചാ ശുചിത്വ മിഷൻ മുദഖന
പരിശതീലനം നൽകി പദ്ധതി നെത്ിപ്്
ദവഗത്ിലചാക്ചാവന്തചാണ്.

ശുെസിത്വമസിഷനസില് നസിന്ും
ലഭ്യമാകുന്ന സഹായങ്ങള്

4 പദ്ധതി നെത്ിപ്് സംബന്ിച്ച ഓറി
യദറെഷൻ ക്ചാസ്സുകൾ അദ്ധ്യചാപകർ,
അനദ്ധ്യചാപകർ, പി.െി.എ. അംഗങ്ങൾ,
ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദേ്യചാഗസ്ർ,
എൻ.എസ്.എസ്., എസ്.പി.സി.,
എൻ.സി.സി., ഭചാരത് സ്ൗട്ട് &
കഗഡ്സ് വിഭചാഗങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള
ദകചാർഡിദനറ്ർമചാർ എന്ിവർക്്
നൽകുന്തചാണ്.
4 ദബചാധവത്ക്രണ പ്രവർത്നങ്ങൾ
ക്് കൃത്യമചായ സഹചായ സഹകരണ
ങ്ങൾ ലഭ്യമചാക്കുന്തചാണ്.
4 സ്കൂളുകെിൽ മിനി എം.സി.എഫ്. സ്ചാ
പിക്കുന്തിന് സചാദങ്തിക സചാമ്
ത്ിക സഹചായങ്ങൾ ലഭ്യമചാക്കുന്
തചാണ്.
1
ദലഖകൻ ശുചിത്വ മിഷനില്
ദപ്രചാഗ്ചാം ഓഫതീസറചാണ്
(സി.സി.ഡി.യു)
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്്റോമൂഹ്യസുരക്ഷ

സോമൂഹ്യ സഹോയ തപന്ഷന്
എന്്, എങ്ങതന?
 മക. പ്രോന്് കുമാര
e¢s}¢cČ¢ãÓ¡iÌ¡Óϒȷɋ̠cã̠ʹÄͷ÷¡ÊÊ
c §g¢ɚÌ¢sƹ˶ϑ§Ƶs¢sȮ̠cÓcΗ̠cʸ}Ôȷ
h¢÷¡ÊÊv}¢sȮǹsÌcΗƹ¡ɈËÄĿÌÓșń§
mĿ¡¡ń¡ɚŹƹcmȷ¡Ɉsńǲ͙ȝ§

ഇ

ന്ത്യയില് ഏറ്വം കൂെിയ തുക സചാമൂഹ്യ
സുരക്ഷചാ ടപന്ഷനചായി നൽകുന്
സംസ്ചാനങ്ങെില് ഒന്ചാണ് ദകരെം. ദേശതീയ
സചാമൂഹ്യ സഹചായ പദ്ധതിയില് ഉള്ടപ്ട്ട
ഇന്ദിരചാഗചാന്ി ദേശതീയ വചാര്ദ്ധക്യകചാല
ടപന്ഷന്, ഇന്ദിരചാഗചാന്ി ദേശതീയ വിധവചാ
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ടപന്ഷന്, ഇന്ദിരചാഗചാന്ി ദേശതീയ
വികലചാംഗ ടപന്ഷന് എന്ിവ സംസ്ചാന
വിഹിതം കൂെി ദചർത്് ആകർഷകമചാക്ി
യചാണ് ദകരെത്ിൽ നെപ്ിലചാക്കുന്ത്.
വചാർദ്ധക്യ ടപൻഷന് 200 രൂപയും വിധവചാ
ടപൻഷൻ, വികലചാംഗ ടപൻഷൻ എന്ി

വയ്ക് 300 രൂപ വതീതവം ദകന്ദ്ര വഹിതം
ലഭിക്കുന് സ്ചാനത്്, മചാസം ദതചാറും 1200
രൂപയിൽ കുറയചാത് തുകയചാണ് ദകരെ
ത്ിടല ഓദരചാ ഗുണദഭചാക്ചാവിടറെയും
കകകെിൽ എത്തുന്ത്.
സംസ്ചാനത്് ദേശതീയ സചാമൂഹ്യ

60+ മപന്ഷന് ഗുണറഭാക്ാക്ള്

ഗുണറഭാക്ാക്ളുമെ എണ്ും

സാമൂഹ്യ സുരക്ാ മപന്ഷന് ഗുണറഭാക്ാക്ള്
മറ്റുള്വര

റകരളും ആമക
റകന്ദ്രും അുംഗീകരസിച്ചത്

റകരളും ആമക
റകന്ദ്രവസിഹസിതും

ഫണ്ട്

NSAP ഗുണറഭാക്ാക്ളുമെ എണ്ും

റകരളും
റകന്ദ്രും

സാമൂഹ്യ സുരക്ാ മപന്ഷന് - റകന്ദ്ര സുംസ്ാന വസിഹസിതും ഒരു താരതമ്യും
(തുക രൂപയില്)

മപന്ഷന് ഇനും

പ്രായും 80 വയസ്സില് താമെ
ദകന്ദ്ര
വിഹിതം

സംസ്ചാന
വിഹിതം

ദകന്ദ്രവിഹിതം
ശതമചാനം

200
300
300
300

1000
900
900
1000

16.67
25
25
23

വചാര്ദ്ധക്യകചാല ടപന്ഷന്
വിധവചാ ടപന്ഷന്
വികലചാംഗ ടപന്ഷന്
വികലചാംഗ ടപന്ഷന്

(80ശതമചാനത്ിനുദമല് അംഗകവകല്യം)

സഹചായ പദ്ധതിയില് ഉള്ടപ്ട്ട 41,45126
ഗുണദഭചാക്ചാക്െില് 6,88,129 ദപർക്കു
മചാത്രമചാണ് (16.6%) ദകന്ദ്ര വിഹിതം ലഭി
ക്കു ന് ത് . 8 0 വ യ സ് ി ൽ ത ചാ ട ഴ
പ്രചായമുള്ളവർക്് വചാർദ്ധക്യ ടപൻഷൻ
വിഹിതമചായി ദകന്ദ്ര സർക്ചാർ 200 രൂപ
നൽകുന് സ്ചാനത്ചാണ് സംസ്ചാനം 1000

രൂപ കൂെി ദചർത്് 1200 രൂപ ഓദരചാ ഗുണ
ദഭചാക്ചാവിടറെയും കകകെിൽ എത്ിക്കു
ന്ത്. 80 വയസ്ിനു മുകെിൽ പ്രചായമുള്ള
വർക്് ദകന്ദ്രം 5 00 രൂപ നൽകുന്
സ്ചാനത്് സംസ്ചാന വിഹിതം കൂെി
ദചർത്് ഓദരചാ ഗുണദഭചാക്ചാവിനും 1,500
രൂപ ലഭിക്കുന്നു. ദകരെത്ില് 75 വയസ്്

80 വയസ്ും അതസിനു മുകളസിലും
ദകന്ദ്ര സംസ്ചാന
വിഹിതം വിഹിതം
500
500
500
500

1000
700
700
800

ദകന്ദ്രവിഹിതം
ശതമചാനം
33.33
41.67
41.67
38.46

പൂര്ത്ിയചാകുന് മുറയ്ക്കുതടന് ഗുണദഭചാക്ചാ
വിന് ഈ ആനുകൂല്യം നല്കുന്നുടവന്ത്
എടുത്തുപറദയടെതചാണ്. സംസ്ചാന ഫടെ്
മചാത്രമുപദയചാഗിച്ച് നെപ്ചാക്കുന് കർഷക
ടത്ചാഴിലചാെി ദക്ഷമനിധി ടപൻഷൻ അെക്
മുള്ള ദക്ഷമനിധി ടപൻഷനുകൾ ഇതിനു
പുറടമയചാണ്.
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വസിതരണും മെയ് തുക (ദകചാെി രൂപയില്)
മപന്ഷന് ഇനും

ഏറ്വം പുതിയ കണക്കുകൾ എടു
ത്ചാൽ, ദേശതീയ സചാമൂഹ്യ സഹചായ പദ്ധ
തിയുടെ ഭചാഗമചായി ദകന്ദ്ര സര്ക്ചാര് അനു
വേിക്കുന് തുകയില് ഭരണ ടചലവകള്ക്്
വിനിദയചാഗിക്ചാവന് തുക കഴിച്ച് ലഭ്യമചായ
210.9 ദകചാെി രൂപദയചാെ് സംസ്ചാന
വിഹിതം കൂെി ദചർത്് 6132.19 ദകചാെി
രൂപയചാണ് ഒരു വർഷം വിതരണം ടചയ്യു
ന്ത്. മറ്റു സചാമൂഹ്യ സുരക്ഷചാ ടപന്ഷനുകള്
കൂെി കണക്ിടലടുത്ചാല് സംസ്ചാന
ത്ിന് ഈയിനത്ിൽ ഒരു വർഷം ദവടെി
വരുന് തുക ഏഴചായിരം ദകചാെി കവിയും.
അര ദകചാെിദയചാെം ഗുണദഭചാക്ചാക്ടെ
ഉൾടക്ചാള്ളുന് വിപുലവം ശക്വമചായ
സചാമൂഹ്യ സുരക്ഷചാ ടപൻഷൻ സംവിധചാ
നമചാണ് ഇദപ്ചാൾ ദകരെത്ിലുള്ളത്. 3.43
ശതമചാനം തുക ദകന്ദ്ര സർക്ചാരും ബചാക്ി
യുള്ളത് സംസ്ചാന സർക്ചാരും മുെക്കുന്
ഈ ദക്ഷമ ടപൻഷൻ ഘെന ദകന്ദ്ര പദ്ധ
തികൾ സംസ്ചാനത്ിടറെ തചാൽപര്യങ്ങൾ
ക്നുസരിച്ച് എങ്ങടന ടമച്ചടപ്ടുത്ചാം
എന്തിടറെ മികച്ച ദൃഷ്ചാന്തമചാണ്.

റേേീയ സാമൂഹ്യ സഹായ പദ്ധതസി:
െരസിത്രവും പശ്ാത്ലവും

ദലചാകത്തു തടന് ഏറ്വം കൂടുതൽ
ദപർക്് സചാമൂഹ്യ സുരക്ഷചാ സഹചായടമ
ത്ിക്കുന് സർക്ചാർ പദ്ധതികെിൽ
ഒന്ചാണ് ഇന്ത്യയിടല സചാമൂഹ്യ സഹചായ
പദ്ധതി. പദ്ധതിയുടെ ഘെകങ്ങെചായ ഇന്ദി
രചാഗചാന്ി ദേശതീയ വചാര് ദ്ധക്യകചാല
ടപന്ഷന് പദ്ധതി (IGNOAPS), ഇന്ദിരചാ
ഗചാന്ി ദേശതീയ വിധവചാ ടപന്ഷന് പദ്ധതി
(IGNWPS), ഇന്ദിരചാഗചാന്ി ദേശതീയ
വികലചാംഗ ടപന്ഷന് പദ്ധതി (IGNDPS)
എന്ിവ നമ്മുടെ സംസ്ചാനത്് തദദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങെിലൂടെയചാണ്
നെപ്ചാക്കുന്ത്. 73, 74 ഭരണഘെനചാ ദഭേ
ഗതികടെ തുെര്ന്് ദകരെത്ില് അധികചാ
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രകകമചാറ്ം നെന് വര്ഷത്ിടല സ്വചാത
ന്ത്യേിനത്ിലചാണ് (1995 ആഗസ്ത് 15)
പൂര്ണ്ണമചായും ദകന്ദ്ര സര്ക്ചാര് ധനസഹചായം
നല്കുന് പദ്ധതിയചായി ദേശതീയ സചാമൂഹ്യ
സഹചായ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ദേശതീയ
സചാമൂഹ്യസഹചായ പദ്ധതിയിടല ആേ്യകചാ
ലടത് ഘെകങ്ങള് തചാടഴപ്റയുന്വയചാ
യിരുന്നു.
1. ദേശതീയ വചാര്ദ്ധക്യകചാല ടപന്ഷന്
പദ്ധതി (NOAPS)
2. ദേശതീയ കുടുംബദക്ഷമ പദ്ധതി (NFBS)
3. ദേശതീയ മചാതൃസഹചായ പദ്ധതി (NMBS)
2000 ഏപ്രില് 1 മുതല് ദേശതീയ വചാര്ദ്ധ
ക്യകചാല ടപന്ഷന് പദ്ധതിയില് ഉള്ടപ്
െചാത് അര്ഹരചായ ഗുണദഭചാക്ചാക്ള്ക്്
പ്രതിമചാസം 10 കി.ഗ്ചാം ഭക്ഷ്യധചാന്യം
അനുവേിക്കുന്തിനുള്ള അന്പൂര് ണ്ണ
പദ്ധതി നെപ്ിലചാക്ി. 2001 ഏപ്രില് 1
മുതല് ദേശതീയ മചാതൃസഹചായ പദ്ധതി
(NMBS) ജനസംഖ്യചാ സ്ിരതചാ പദ്ധതി
യുടെ ഭചാഗമചായി കുടുംബദക്ഷമ വകുപ്ിദല
ക്് മചാറ്ി. 2007 ല് േചാരിദ്്യദരഖയ്ക്കു
തചാടഴയുള്ള അര്ഹരചായ എലെചാ ഗുണദഭചാ
ക്ചാക്ടെയും പദ്ധതിക്കു കതീഴില് ടകചാണ്ടു
വരുന്തിനചായി പദ്ധതി വ്യചാപിപ്ിക്കുകയും
പദ്ധതിയുടെ ദപര് ഇന്ദിരചാഗചാന്ി ദേശതീയ
വചാര്ദ്ധക്യകചാല ടപന്ഷന് പദ്ധതി എന്്
മചാറ്ം വരുത്തുകയും ടചയ്തു. 2009ല് ദുര്ബല
വിഭചാഗത്ില്ടപട്ട കൂടുതല് ഗുണദഭചാക്ചാ
ക്ടെ പദ്ധതിക്കു കതീഴില് ടകചാണ്ടുവരത്
ക് രതീതിയില് ദേശതീയ സചാമൂഹ്യസഹചായ
പദ്ധതി വിപുലതീകരിക്കുകയും 40 വയസു
മുതല് 64 വയസു വടരയുള്ള വിധവക
ള്ക്ചായി ഇന്ദിരചാഗചാന്ി ദേശതീയ വിധവചാ
ടപന്ഷന് പദ്ധതിയും 18 വയസു മുതല് 64
വയസു വടരയുള്ള വികലചാംഗര് ക്ചായി
ഇന്ദിരചാഗചാന്ി ദേശതീയ വികലചാംഗ
ടപന്ഷന് പദ്ധതിയും നെപ്ിലചാക്കുകയുമു
ടെചായി.

നിലവില് ദേശതീയ സചാമൂഹ്യസഹചായ
പദ്ധതിക്കു കതീഴിലുള്ള ഘെകങ്ങള് തചാടഴ
പ്റയുന്വയചാണ്.
1. ദേശതീയ വചാര്ദ്ധക്യകചാല ടപന്ഷന്
പദ്ധതി (IGNOAPS)
2. ഇന്ദിരചാഗചാന്ി ദേശതീയ വിധവചാ
ടപന്ഷന് പദ്ധതി (IGNWPS)
3. ഇന്ദിരചാഗചാന്ി ദേശതീയ വികലചാംഗ
ടപന്ഷന് പദ്ധതി (IGNDPS)
4. ദേശതീയ കുടുംബദക്ഷമ പദ്ധതി (NFBS)
5. അന്പൂര്ണ്ണ പദ്ധതി

അരഹതാ മാനേണ്ഡവും
ആനുകൂല്യവും

ദേശതീയ സചാമൂഹ്യസഹചായ പദ്ധതിക്കു
കതീഴിലുള്ള ഉപപദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യ
ങ്ങള് േചാരിദ്്യദരഖയ്ക്കു തചാടഴയുള്ള വ്യക്ി
കള്ക്ചാണ് ലഭ്യമചാകുന്ത്. മറ്റു വ്യവസ്
കളും ആനുകൂല്യവം ചുവടെ ദചര്ക്കുന്നു.

ഇന്സിരാഗാന്സി റേേീയ വാരദ്ധക്യകാല
മപന്ഷന് പദ്ധതസി

60 വയസ്ിനുദമല് പ്രചായമുള്ളവര്ക്്
പ്രതിമചാസം 200 രൂപയും 80 വയദസ്ചാ
അതിലധികദമചാ പ്രചായമുള്ളവര്ക്് 500
രൂപയും ടപന്ഷന് ലഭിക്കും.

ഇന്സിരാഗാന്സി റേേീയ
വസിധവാ മപന്ഷന് പദ്ധതസി

40 വയസ്ിനു ദമല് പ്രചായമുള്ളവര്ക്്
പ്രതിമചാസം 300 രൂപയും 80 വയദസ്ചാ
അതിലധികദമചാ പ്രചായമുള്ളവര്ക്് 500
രൂപയും ടപന്ഷന് ലഭിക്കും.

ഇന്സിരാഗാന്സി റേേീയ വസികലാുംഗ
മപന്ഷന് പദ്ധതസി

േചാരിദ്്യദരഖയ്ക്കു തചാടഴയുള്ള 18 വയസ്ി
നുദമല് പ്രചായമുള്ളവര്ക്് പ്രതിമചാസം 300
രൂപയും 80 വയദസ്ചാ അതിലധികദമചാ
പ്രചായമുള്ളവര്ക്് 500 രൂപയും ടപന്ഷന്
ലഭിക്കും. 80 ശതമചാനദമചാ അതിലധികദമചാ

അംഗകവകല്യം ഉടെചായിരിക്ണം. സചാമചാ
ന്യത്ിലധികം ഉയരക്കുറവള്ളവരും
(Dwarfs) ഈ ആനുകൂല്യത്ിന് അര്ഹരചാണ്.

4 അഞ്് ഏക്റില് കൂടുതല് ഭൂമി സ്വന്ത
മചായുള്ളവര്
4 സ്വന്തം ഉപദയചാഗത്ിനുള്ള നചാലുചക്
വചാഹനം ഉള്ളവര്

കുടുംബത്ിടറെ അന്േചാതചാവ് മരണ
ടപ്ടുകയചാടണങ്ില് 20,000 രൂപ ധന
സഹചായം. 18 വയസ്ിനുദമല് 60 വയസ്ി
നകം മരണം സംഭവിക്കുന് ദകസുകെില്
ആനുകൂല്യം വ്യക്ിയുടെ മരണദശഷമുള്ള
കുടുംബനചാഥദയ്കചാ നചാഥദനചാ നല്കും.

ഗുണറഭാക്ാക്മള
മതരമഞെടക്ല്

റേേീയ കുടുംബറക്മ പദ്ധതസി

അന്നപൂരണ് പദ്ധതസി

ദേശതീയ വചാര്ദ്ധക്യകചാല ടപന്ഷന്
പദ്ധതിയില് ഉള്ടപ്െചാത് അര്ഹരചായ
ഗുണദഭചാക്ചാക്ള് ക്് പ്രതിമചാസം 10
കി.ഗ്ചാം ഭക്ഷ്യധചാന്യം ലഭിക്കും.
ദേശതീയ സചാമൂഹ്യസഹചായ പദ്ധതിക്കു
ള്ള ദകന്ദ്രവിഹിതം കണക്ചാക്കുന്ത്
സംസ്ചാനടത് േചാരിദ്്യദരഖയ്ക്കു തചാടഴയു
ള്ളവരുടെ ജനസംഖ്യയുടെ അെിസ്ചാന
ത്ിലചാണ്. 2001 ടസന്സസ്, ലെചാനിംഗ്
കമ്ിഷന് കണക്ചാക്ിയ േചാരിദ്്യഅനു
പചാതം എന്ിവ കണക്ിടലടുത്ചാണ്
അര്ഹരചായ ഗുണദഭചാക്ചാക്ളുടെ എണ്ണം
കണക്ചാക്കുന്ത്. ഇപ്രകചാരം ദകരെ
ത്ിടല അര്ഹരചായ ഗുണദഭചാക്ചാക്ളുടെ
എണ്ണം 6,88,329 ആണ്. അര്ഹതയുള്ള
കൂടുതല് ഗുണദഭചാക്ചാക്ള് ഉടടെങ്ില്
സംസ്ചാന ഫടെ് ഉപദയചാഗിച്ച് ടപന്ഷന്
അനുവേിക്കുന്തിനും ദകന്ദ്ര സര് ക്ചാര്
നല്കുന് തുകദയചാടെചാപ്ം സംസ്ചാന
വിഹിതം കൂെി ഉള്ടപ്ടുത്ി കൂെിയ നിര
ക്ില് ടപന്ഷന് നല്കുന്തിനും അനുമ
തിയുടെ്.
പദ്ധതിയില് പ്രദത്യക പരിഗണന
അര്ഹിക്കുന് വിഭചാഗത്ില്ടപ്ട്ടവര്ക്്
മുന്ഗണന നല്ദകടെതചാണ്. കുഷ്ം, ക്ഷയം,
എയ്ഡ്സ്, കചാന്സര് തുെങ്ങിയ ദരചാഗങ്ങ
െചാല് കഷ്തയനുഭവിക്കുന്വര്, ദതചാട്ടി
പ്ണി ടചയ്യുന്വര്, കരചാര് ടതചാഴിലചാെി
കള്, കുറ്കൃത്യങ്ങളുടെയും പതീഡനങ്ങളുടെ
യും ഇരകെചായ സ്തതീകള്, ഉദപക്ഷിക്ടപ്ട്ട
സ്തതീകള് തുെങ്ങിയവര് മുന്ഗണന അര്ഹി
ക്കുന് വിഭചാഗങ്ങെചാണ്. എന്ചാല് വിധവ
കള്, എയ്ഡ്സ് ദരചാഗികള് എന്ിവര്
ഒഴിടകയുള്ളവര്ക്് േചാരിദ്്യദരഖയ്ക്കു തചാടഴ
യുള്ളവരചാടണങ്ില് മചാത്രടമ അര്ഹതയു
ള്ളു. എലെചാ ഗുണദഭചാക്ചാക്ളും തചാടഴപ്റ
യുന് ഒഴിവചാക്ല് ഘെകങ്ങള് ബചാധകമചാ
കചാത്വരചായിരിക്ണം.
4 സര്ക്ചാര് ദജചാലിയുള്ളവര്

ഗുണദഭചാക്ചാക്ടെ ടതരടഞ്ഞടുക്കു
ന്തു സംബന്ിച്ച് തചാടഴപ്റയുന് നെപ
െികള് സ്വതീകരിദക്ടെതചാണ്.
റബാധവല്ക്രണും
പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം, നല്കുന്
സഹചായം, അര്ഹത, നെപെിക്മം തുെങ്ങിയവ
ടപചാതുജനങ്ങെില് എത്ിക്കുന്തിനചാവ
ശ്യമചായ നെപെികള് സ്വതീകരിക്ണം.
പുതസിയ ഗുണറഭാക്ാക്മള കമണ്ടത്ല്
നിലവിലുള്ള ബി.പി.എല് ലിസ്ിടറെ
അെിസ്ചാനത്ില് ഗുണദഭചാക്ചാക്ടെ
സ ്വദ മ ധ യ ചാ ക ട ടെ ദ ത് ടെ ത ചാ ണ് .
എന്ചാല് അര് ഹതയുള്ള ഒരു വ്യക്ി
ബി.പി.എല് ലിസ്ില് ഉള്ടപ്ട്ടിട്ടിടലെങ്ി
ലും സുപ്രതീംദകചാെതിയുടെ 196/2001 നമ്ര്
റിട്ട്ടപറ്ിഷനിടല വിധിന്യചായത്ിടല
നിര് ദദേശങ്ങളുടെ അെിസ്ചാനത്ില്
പ്രസ്തുത വ്യക്ിയുടെ അര്ഹത നിര്ണ്ണയി
ച്ച് ലിസ്ില് ഉള്ടപ്ടുത്ചാവന്തചാണ്.
ഗുണദഭചാക്ചാക്ളുടെ വയസ്് സംബ
ന്ിച്ച് ജനന സര് ട്ടിഫിക്ദറ്ചാ സ്ക്കൂള്
ദരഖദയചാ അെിസ്ചാനമചാക്ണം. അവ
ഇടലെങ്ില്, ദറഷന് കചാര്ദഡചാ ഇലക്ഷന്
തിരിച്ചറിയല് കചാര്ദഡചാ സ്വതീകരിക്ചാം.
ഇവടയചാന്നുമിടലെങ്ില്, സര്ക്ചാര് ആശു
പത്രിയിടല ദഡചാക്റുടെ സചാക്ഷ്യപത്രം
ആധികചാരികമചായി സ്വതീകരിക്ചാം.
വിധവകളുടെ കചാര്യത്ില് സര്ട്ടിഫി
ക്റ്് നല്കുന്തിന് അനുദയചാജ്യരചായ
റവനയു ഉദേ്യചാഗസ്ടര സംസ്ചാന
സര്ക്ചാര് ചുമതലടപ്ടുത്ണം.
അംഗകവകല്യമുള്ളവടര സംബന്ി
ച്ച്, സര്ട്ടിഫിക്റ്് നല്കുന്തിനചായി ക്യചാ
മ്പുകള് സംഘെിപ്ിക്കുകയും ഗുണദഭചാക്ചാ
ക്ടെ വചാഹനത്ില് സൗജന്യമചായി
ക്യചാമ്പുകെില് എത്ിക്കുകയും അദപ്ചാ
ള്ത്ടന് സര് ട്ടിഫിക്റ്് നല്കുകയും
ടചദയ്ടെതചാണ്.
അറപക്കളുമെ പരസിറോധന
പരിദശചാധനയ്കചായി ഒരു ഉദേ്യചാഗസ്
ടനദയചാ ഒരു െതീമിടനദയചാ ചുമതലടപ്
ടുദത്ടെതും അദപക്ഷ അനുവേിക്കുകദയചാ
നിരസിക്കുകദയചാ ടചയ്യുന്തു സംബന്ിച്ച

ശുപചാര്ശ സഹിതം രടെചാഴ്ചയ്കകം റിദപ്ചാര്ട്ട്
സമര്പ്ിദക്ടെതുമചാണ്.
ഗ്രാമസഭ/ വാരഡുസഭാ പരസിറോധന
അദപക്ഷകരുടെ പട്ടികയും പരിദശചാ
ധനചാ ഉദേ്യചാഗസ്ടറെ ശുപചാര്ശയും ഗ്ചാമ
സഭ/വചാര്ഡുസഭയിലും തുെര്ന്് പഞ്ചായത്്/
കൗണ്സിലിലും ചര്ച്ച ടചദയ്ടെതചാണ്.
അനുമതസി
സംസ്ചാന സര് ക്ചാര് ചുമതലടപ്ടു
ത്തുന് അധികചാരസ്ചാനം അനുമതി ഉത്
രവ് അദപക്ഷകനും പഞ്ചായത്്/ നഗര
സഭയ്ക്കും നല്കണം. അദപക്ഷ ലഭിച്ച
തതീയതി മുതല് അദപക്ഷ തതീര്പ്ചാക്കുന്തു
വടരയുള്ള കചാലയെവ് 60 േിവസത്ില്
കവിയചാന് പചാെിലെ.
അപ്ീലും പുനഃപരസിറോധനയുും
അദപക്ഷ നിരസിക്കുന് ദകസുകെില്
അദപക്ഷകന് സംസ്ചാന സര്ക്ചാര് നിശ്
യിക്കുന് അപ്തീല് അധികചാരിക്് അപ്തീലും
പുനഃപരിദശചാധനചാ അധികചാരിക്് രടെചാം
അപ്തീലും (പുനഃപരിദശചാധന) നല്കചാം.
അറപക്യുും അനുബന് റരഖകളുും
ടപന്ഷന് ഗുണദഭചാക്ചാക്ളുടെ പട്ടിക
പഞ്ചായത്്/ നഗരസഭചാ ഓഫതീസില് പ്ര
േര്ശിപ്ിദക്ടെതും മൂന്നു മചാസത്ിടലചാരി
ക്ല് അപ്ദഡറ്് ടചദയ്ടെതുമചാണ്. എലെചാ
അദപക്ഷകളുടെയും അദപക്ഷചാ രജിസ്റി
ടറെയും അനുമതി/നിരസിക്ല് ഉത്രവി
ടറെയും പകര്പ്പുകള് ഉള്ടക്ചാള്ളുന് ഫയല്
ഏവര്ക്കും പരിദശചാധിക്ചാവന് തരത്ില്
ഓഫതീസില് സൂക്ഷിദക്ടെതചാണ്.
മപന്ഷന് വസിതരണും
ബചാങ്്, ദപചാസ്് ഓഫതീസ് അക്ൗണ്ടു
കള് മുദഖനയുള്ള വിതരണമചാണ് അഭിലഷ
ണതീയം. അവശതകളുള്ള ഗുണദഭചാക്ചാ
ക്ള്ക്് മണിഓര്ഡര് മുദഖനദയചാ ബചാങ്ിംഗ്
കറദസ്പചാടെറെ് മുദഖനദയചാ ടപന്ഷന് വതീട്ടി
ടലത്ിച്ചു ടകചാടുക്ചാവന്തചാണ്.

റമാണസിറ്ററസിുംഗുും മൂല്യനസിരണ്യവും

പദ്ധതിയുടെ ദമചാണിറ്റിംഗിനചായി
വിപുലമചായ വ്യവസ്കെചാണ് വിഭചാവനം
ടചയ്ിട്ടുള്ളത്. വിവിധ തലങ്ങെിലുള്ള
അകഡ്വസറി കമ്ിറ്ികള്, പ്രതിമചാസ
കത്രമചാസ ദപ്രചാഗ്സ് റിദപ്ചാര് ട്ടുകള്,
ടപര്ദഫചാമന്സ് റിവയു കമ്ിറ്ി, നചാഷണല്
ടലവല് ദതഡ് പചാര് ട്ടി ദമചാണിദറ്ഴ്്,
ജിലെചാതല വിജിലന്സ് ദമചാണിറ്റിംഗ്
കമ്ിറ്ികള്, വിവിധ തലങ്ങെിലുള്ള
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പരചാതി പരിഹചാര സംവിധചാനം, ദസചാഷ്യല്
ഓഡിറ്് മുതലചായവ കചാര്യക്ഷമമചായി നെപ്ചാ
ക്കുകയചാടണങ്ില് കുറ്മറ് രതീതിയില്
പദ്ധതി നെപ്ചാക്ചാന് സചാധിക്കുന്തചാണ്.

സുംസ്ാനങ്ങള്ക്ായസി
പ്രറത്യക മാരഗ്ഗനസിരറദേേങ്ങള്

ടപചാതു മചാനേണ്ഡങ്ങള്ക്് വിരുദ്ധമ
ലെചാത് തരത്ില് പദ്ധതിക്ചായി സംസ്ചാ
നങ്ങള്ക്് പ്രദത്യക മചാര്ഗ്നിര്ദദേശങ്ങള്
പുറടപ്ടുവിക്കുന്തിന് സ്വചാതന്ത്യമുടെ്.
പ്രസ്തുത മചാര്ഗ്നിര്ദദേശങ്ങെില് ഗുണദഭചാ
ക്ചാക്ടെ കടടെത്തുന്തിനും ടപന്ഷന്
അനുവേിക്കുന്തിനുമുള്ള നെപെിക്മങ്ങള്,
അപ്തീലും റിവയൂവം ഉള്ടപ്ടെ വിവിധ നെപ
െിക്മങ്ങള്ക്കുള്ള സമയക്മം, ഭരണപര
മചായ ക്മതീകരണങ്ങള്, വിതരണ രതീതി,
ദസചാഷ്യല് ഓഡിറ്ിനും വചാര്ഷിക പരി
ദശചാധനയ്ക്കുമുള്ള നെപെിക്മങ്ങള് തുെ
ങ്ങിയവ ഉള്ടപ്ടുദത്ടെതചാണ്.

റകരളത്സിമല മപന്ഷന് സ്ീമുകള്

1973 ല് ആരംഭിച്ച അഗതി ടപന്ഷന്
പദ്ധതിയചാണ് ദകരെത്ിടല ആേ്യടത്
ടപന്ഷന് പദ്ധതി. 1980 ല് കര് ഷക
ടതചാഴിലചാെി ടപന്ഷന് പദ്ധതിയും 1982
ല് അഗതി ടപന്ഷനില് നിന്് ദവര്ടപ
ടുത്ി വികലചാംഗര് ക്കുള്ള ടപന്ഷന്
പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചു. 1995 ല് ദേശതീയ
സചാമൂഹ്യ സഹചായ പദ്ധതി നിലവില് വന്
ദപ്ചാള് വചാര്ദ്ധക്യകചാല ടപന്ഷന് അതി
ടറെ ഭചാഗമചാവകയും അഗതി ടപന്ഷനില്
വിധവകള് മചാത്രമചായി ചുരുങ്ങുകയും ടചയ്തു.
2001 ല് 50 വയസിനുദമല് പ്രചായമുള്ള
അവിവചാഹിത സ്തതീകള്ക്ചായി ടപന്ഷന്
പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.
കര് ഷക ടതചാഴിലചാെി ടപന്ഷന്
പദ്ധതി ടതചാഴില് വകുപ്പു മുദഖനയും അഗതി
ടപന്ഷനും വികലചാംഗ ടപന്ഷനും റവനയു
വകുപ്പു മുദഖനയുമചാണ് നെപ്ിലചാക്ിയിരു
ന്ത്. 1995 ല് ദേശതീയ സചാമൂഹ്യ സഹചായ
പദ്ധതിയുടെ ഭചാഗമചായി വചാര്ദ്ധക്യകചാല
ടപന്ഷന് പദ്ധതി നെപ്ചാക്ിയത് തദദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് മുദഖനയചാ
യിരുന്നു. അഗതി ടപന്ഷനും വികലചാംഗ
ടപന്ഷനും 1997 ലും കര്ഷക ടതചാഴിലചാെി
ടപന്ഷന് പദ്ധതി 1998 ലും തദദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ചാപനങ്ങള്ക്് കകമചാറി.

അരഹതാ മാനേണ്ഡങ്ങള്
മപാതുമാനേണ്ഡങ്ങള്
4 കുടുംബ വചാര് ഷിക വരുമചാനം ഒരു
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ഗുണറഭാക്ാക്ളുമെ എണ്ും
ടപന്ഷന്
ഗുണദഭചാക്ചാക്ളുടെ
ഇനം
എണ്ണം
കര്ഷക ടതചാഴിലചാെിടപന്ഷന്
വചാര്ദ്ധക്യകചാല ടപന്ഷന്
വികലചാംഗ ടപന്ഷന്
50 വയസിനുദമല് പ്രചായമുള്ള
അവിവചാഹിത സ്തതീകള്ക്കുള്ള
ടപന്ഷന്
വിധവചാ ടപന്ഷന്
ആമക

455936
2394996
399145
83343
1331937
4665357

ലക്ഷം രൂപയില് കവിയരുത്.
4 സര്വതീസ് ടപന്ഷനര് ആകരുത്.
4 ആേചായ നികുതി നല്കുന്യചാള്
ആകരുത്.
4 സ്വന്തം ദപരിദലചാ കുടുംബത്ിടറെ
ദപരിദലചാ രദടെക്റില് കൂടുതല് ഭൂമി
ഉടെചാകരുത് (പട്ടികവര്ഗ്ത്ില്ടപ്ട്ട
വര്ക്് ബചാധകമലെ).
4 തനതു ഫണ്ടുപദയചാഗിച്ച് ടപന്ഷന്
നല്കുന് ദക്ഷമനിധി ദബചാര്ഡുകെില്
നിന്് ടപന്ഷന് കകപ്റ്റുന് ഗുണദഭചാ
ക്ചാക്ള് ക്് 600 രൂപ നിരക്ില്
സ ചാ മൂ ഹ ്യ സു ര ക്ഷ ചാ ട പ ന് ഷ ന്
ലഭിക്ചാന് അര്ഹതയുടെചായിരിക്കും.
4 ആധചാര് വിവരദമചാ ആധചാര് ലഭിച്ചിട്ടിടലെ
ങ്ില് ദറഷന് കചാര്ദഡചാ ഹചാജരചാക്ണം.
4 1000 CC ല് കൂടുതല് എന്ജിന് കപ്ചാ
സിറ്ിയുള്ള െചാക്ി അലെചാത് വചാഹനം
സ്വന്തമചായി ഉള്ളവര് ആകരുത്
(അംബചാസിഡര് കചാറുകള്ക്് ബചാധ
കമലെ).
4 ടപചാതുദമഖലചാ സ്ചാപനങ്ങെില് നിന്്
വിരമിച്ച് ടപന്ഷന് കകപ്റ്റുന്വര്
ആകരുത്.
4 ദക്ഷമനിധി ദബചാര്ഡുകെിടല കുടുംബ
ടപന്ഷന്കചാര്ക്് മറ്റു ടപന്ഷന് ലഭി
ക്കുന്ിടലെങ്ില് ഒരു സചാമൂഹ്യ സുരക്ഷചാ
ട പ ന് ഷ ന് പൂ ര് ണ്ണ ന ി ര ക് ി ല്
ലഭിക്ചാന് അര്ഹതയുടെ്.
4 വികലചാംഗ ടപന്ഷന് ലഭിക്കുന്വര്ക്്
അ ര് ഹ ത ചാ മ ചാ ന േ ണ്ഡ ങ്ങ ള് ക്കു
വിദധയമചായി 600 രൂപ നിരക്ില്
മടറ്ചാരു ടപന്ഷന് അനുവേിക്ചാവന്
തചാണ്. മടറ്ചാരു സചാമൂഹ്യ സുരക്ഷചാ
ടപന്ഷന്/ ദക്ഷമനിധി ടപന്ഷന്
ലഭിക്കുന് വികലചാംഗനചായ ഗുണദഭചാ
ക്ചാവിന് പുതുതചായി 600 രൂപ
നിരക്ില് വികലചാംഗ ടപന്ഷനും
ലഭിക്കുന്തചാണ്.

4 പ്രതിമചാസം 2000 രൂപ വടര ഇ.പി.
എഫ് ടപന്ഷന് ലഭിക്കുന്വര് ക്്
പൂര്ണ്ണ നിരക്ിലും അതിനു മുകെില്
ട പ ന് ഷ നു ള്ള വ ര് ക്് 6 0 0 രൂ പ
നിരക്ിലും ടപന്ഷന് ലഭിക്കുന്തചാണ്.

പ്രറത്യക മാനേണ്ഡങ്ങളുും
മപന്ഷന് നസിരക്കുും

ഇന്സിരാഗാന്സി റേേീയ വാരദ്ധക്യകാല
മപന്ഷന് പദ്ധതസി

60 വയസിനു ദമല് പ്രചായം, മൂന്നു
വര്ഷമചായി ദകരെത്ില് തചാമസിക്കുന്
വരചാകണം, യചാചക വൃത്ി ടതചാഴി ലചായി
സ്വതീകരിച്ചവര് ആകരുത്.
75 വയദസചാ അതിലധികദമചാ പ്രചായമുള്ള
വര്ക്് 1500 രൂപ, മറ്റുള്ളവര്ക്് 1200 രൂപ.

ഇന്സിരാഗാന്സി
റേേീയ വസിധവാ മപന്ഷന് പദ്ധതസി

ഭര്ത്ചാവ് മരണടപ്ടുകദയചാ 7 വര്ഷ
ത്ിലധികമചായി ഭര്ത്ചാവിടന കചാണചാന്
ഇലെചാത്ദതചാ ആയ യഥചാര്ത് വിധവക
ള്ക്കു മചാത്രദമ അര്ഹതയുള്ളു. ഭര്ത്ചാവി
ടറെ മരണ സര്ട്ടിഫിക്റ്് അടലെങ്ില് 7
വര്ഷമചായി കചാണചാനിടലെന് റവനയു അധി
കചാരികളുടെ സര്ട്ടിഫിക്റ്് ഹചാജരചാക്ണം.
ടപന്ഷന് നിരക്് 1200 രൂപ.

ഇന്സിരാഗാന്സി റേേീയ വസികലാുംഗ
മപന്ഷന് പദ്ധതസി

അംഗകവകല്യമുള്ളവരും (ബധിരര്,
മൂകര് , അന്ര് , അസ്ിസംബന്മചായ
കവകല്യമുള്ളവര്), മചാനസിക ടവല്ലുവിെി
ദനരിടുന്വരും അര്ഹരചാണ്. 40 ശതമചാന
ത്ിലധികം അംഗകവകല്യദമചാ ഐ.കയു
ടലവല് 50ല് തചാടഴയുള്ളവദരചാ ആയിരി
ക്ണം. അന്തയുടെ കചാര്യത്ില് പൂര്ണ്ണ
മചായും കചാഴ്ചയിലെചാത്വദരചാ ടലന്സ് ഉപദയചാ
ഗിക്കുദമ്ചാഴുള്ള ടമച്ചടപ്ട്ട കണ്ണിടറെ കചാഴ്ച
ശക്ി 6/60 അടലെങ്ില് 2/20 snellen
അടലെങ്ില് limitation of the fields 20

ഡിഗ്ിദയചാ അതില് കുറദവചാ ദകചാണെവ്
സൃഷ്ിക്കുന്ദതചാ ആയിരിക്ണം. രണ്ടു
വര്ഷമചായി ദകരെത്ില് തചാമസിക്കുന്വരചാ
കണം, യചാചകവൃത്ി ടചയ്യുന്വരചാകരുത്.
80 ശതമചാനത്ിദലടറ കവകല്യമുള്ള
വര്ക്് 1300 രൂപ, മറ്റുള്ളവര്ക്് 1200 രൂപ.

കരഷക മതാെസിലാളസി മപന്ഷന്

60 വയസ് കഴിഞ്ഞിരിക്ണം,
കര്ഷക ടതചാഴിലചാെി ദക്ഷമനിധിയില്
അംഗമചായിരുന് ആെചായിരിക്ണം,
നിരക്് 1200 രൂപ.

അന്പത് വയസസിനു മുകളസില് പ്രായമുള്
അവസിവാഹസിതസ്തീകള്ക്കുള് മപന്ഷന്
അന്പത് വയസിനു മുകെില് പ്രചായമു
ള്ള അവിവചാഹിത ആയിരിക്ണം. അവി
വചാഹിതരചായ അമ്മചാര്ക്കും അര്ഹതയു
ടെ്. സംസ്ചാനത്് സ്ിരതചാമസമചായിരി
ക്ണം. നിരക്് 1200 രൂപ.

ഗുണറഭാക്തൃമതരമഞെടപ്്

വിവിധ ടപന്ഷന് സ്തീമുകള് പ്രകചാര
മുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്തിനചായി
നിശ്ിത ദഫചാറത്ിലുള്ള അദപക്ഷ,
ആവശ്യമചായ ദരഖകള് സഹിതം അവര്
തചാമസിക്കുന് തദദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപ
നത്ില് സമര്പ്ിദക്ടെതചാണ്. നിലവില്
ഓണ്കലനചായി അദപക്ഷ സമര്പ്ിക്കു
ന്തിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമചാണ്. അദപ
ക്ഷകെിദന്മല് സര്ക്ചാര് ഉത്രവ് പ്രകചാരം
ചുമതലടപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ള, ബന്ടപ്ട്ട
ദമഖലയിടല ഉദേ്യചാഗസ്ന് അദന്വഷണം
നെത്ി അദപക്ഷകടറെ അര്ഹത സംബ
ന്ിച്ച റിദപ്ചാര് ട്ട് തദദേശസ്വയംഭരണ
സ്ചാപനത്ിന് നല്കുന്നു. റിദപ്ചാര് ട്ട്
ദക്ഷമകചാര്യ സ്ചാറെിംഗ് കമ്ിറ്ി പരിഗണി
ക്കുകയും ശുപചാര്ശ സഹിതം പഞ്ചായത്്/
കൗണ്സിലിന് നല്കുകയും ടചയ്യുന്നു.
അദന്വഷണ ഉദേ്യചാഗസ്ടറെ റിദപ്ചാര്ട്ടി
ടറെയും മറ്റു വിവരങ്ങളുടെയും അെിസ്ചാന
ത്ില് പഞ്ചായത്്/കൗണ്സില് ടപന്ഷന്
അനുവേിക്കുകദയചാ നിരസിക്കുകദയചാ
ടചയ്യുന്തിന് തതീരുമചാനിക്കുകയും ടസക്
ട്ടറി വിവരം അദപക്ഷകടന അറിയിക്കുക
യും ടചയ്യുന്നു. ടപന്ഷന് അനുവേിച്ച ഗുണ
ദഭചാക്ചാക്ടെ സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങള്
ദസവന ടപന്ഷന് കസറ്ില് അപ്രൂവ്
ടചയ്് ഡിജിറ്ല് കസന് ടചയ്യുന്ദതചാടെ
അവര്ക്് ആ മചാസം മുതല് ടപന്ഷന്
ലഭിക്കുന്തചാണ്. ഗുണദഭചാക്തൃ ലിസ്്
ഗ്ചാമസഭ/വചാര്ഡ് സഭയുടെ അംഗതീകചാര
ത്ിന് സമര്പ്ിദക്ടെതചാണ്.

അപ്ീല്

ടപന്ഷന് നിരസിക്കുന് ദകസുകെില്
അപ്തീല് സമര്പ്ിക്ചാവന്തചാണ്. വചാര്ദ്ധ
ക്യകചാല ടപന്ഷടറെ കചാര്യത്ില് പഞ്ചാ
യത്് ഡയറക്ര്/നഗരകചാര്യ ഡയറക്റും
മറ്റുള്ള ടപന്ഷനുകളുടെ കചാര്യത്ില് ജിലെചാ
കെക്റുമചാണ് അപ്തീല് അധികചാരി.

മപന്ഷന് വസിതരണും

മണിഓര് ഡര് മുദഖനയചാണ് ആേ്യ
കചാലത്് ടപന്ഷന് വിതരണം ടചയ്ിരു

പ്രധാന നസിരറദേേങ്ങള്
ടപന്ഷന് വിതരണം സുതചാര്യവം
കചാര്യക്ഷമവമചാക്കുന്തു സംബന്ിച്ച്
പഞ്ചായത്് ഡയറക്ര് 28.09.2019 ല്
ഡിബിറ്ി1-2021/2019 നമ്രചായി സര്ക്കു
ലര് പുറടപ്ടുവിച്ചിട്ടുടെ്. അതിടല പ്രധചാന
നിര്ദദേശങ്ങള് ചുവടെ ദചര്ക്കുന്നു.
4 ടപന്ഷന് അനുവേിച്ചവരുടെയും നിര
സിച്ചവരുടെയും പട്ടിക ഗ്ചാമസഭയില്
അവതരിപ്ിദക്ടെതചാണ്. ഗ്ചാമസഭ
ആദക്ഷപം ഉന്യിക്കുന് ഗുണദഭചാ
ക്ചാക്ളുടെ അര്ഹത പുനഃപരിദശചാ
ധിദക് ടെതും അനര്ഹനചാടണന്്
കചാണുന് പക്ഷം കകപ്റ്ിയ തുക
തിരിടക ഈെചാക്ി സര്ക്ചാരിദലക്്
തിരിച്ചെദയ്കടെതുമചാണ്.
4 അദപക്ഷ ലഭിച്ച് 40 േിവസത്ിനകം
തതീരുമചാനടമടുത്് അദപക്ഷകടന
അറിയിക്ണം.
4 ഡചാറ്ചാദബസിലുള്ള അദപക്ഷകടറെ
വിവരങ്ങെിടല ടതറ്റുകള് പ്രചാദേശിക
സര്ക്ചാരുകള് തടന് തിരുത്ണം.
4 ടപന്ഷന് വിതരണം സര്ക്ചാര് ഉത്
രവകളുടെ അെിസ്ചാനത്ിലചായതി
ന്ത്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ചദപ്ചാള് അതതു
വകുപ്പുകളും പദ്ധതി കകമചാറിയ ദശഷം
തദദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങളും തുക
സര്ക്ചാര് ഫടെില് നിന്് പിന്വലിച്ച്
മണിഓര് ഡറചായി വിതരണം ടചയ്യുന്
രതീതിയചാണ് നിലവിലുടെചായിരുന്ത്. 2015
ഏപ്രില് മചാസം മുതല് ടപന്ഷന് പഞ്ചാ
യത്് ഡയറക്ദററ്ിടല ഡി.ബി.റ്ി.ടസല്
മുദഖന വിതരണം ടചയ്ചാന് ആരംഭിച്ചു.
സര്ക്ചാര് ആനുകൂല്യങ്ങള് ഗുണദഭചാക്ചാ
ക്ളുടെ അക്ൗടെില് ദനരിട്ട് നല്കുക
(Direct Benefit Transfer) എന് സര്ക്ചാര്
നയത്ിടറെ ഭചാഗമചായചാണ് ഈ മചാറ്ം
വന്ത്. ഗുണദഭചാക്ചാക്ളുടെ ബചാങ്്
അക്ൗടെ്, ദപചാസ്് ഓഫതീസ് ദസവിംഗ്സ്
ബചാങ്് അക്ൗടെ് എന്ിവയിദലക്കും
ബചാങ്് അക്ൗടെ് കകകചാര്യം ടചയ്യുന്
തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര്ക്് മണിഓര്ഡറചായും
തുക വിതരണം ടചയ്യുന്തചായിരുന്നു രതീതി.
നിലവില് ഗുണദഭചാക്ചാക്ള് ടതരടഞ്ഞ
ടുക്കുന്തനുസരിച്ച് ബചാങ്് അക്ൗടെ്
മുദഖനദയചാ പ്രചാദേശിക സഹകരണ
ബചാങ്കുകള് മുദഖന ദനരിട്ട് വതീട്ടില് എത്ിച്ചു
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നചാല് കുെിശേിക ലഭിക്ചാനുള്ള ഗുണ
ദഭചാക്ചാക്ള്ക്് സര്ക്ചാര് ഉത്രവ്
ലഭിക്കുദമ്ചാൾ മചാത്രദമ തുക ലഭിക്കു
കയുള്ളുടവന് വിവരം അറിയിദക്
ടെതചാണ്.
ഗു ണദഭചാക്ചാവ് മരണടപ്ട്ടതചായി
വിവരം ലഭിച്ചചാല് അദന്വഷണം
നെത്ി ടപന്ഷന് റദേചാദക്ടെതചാണ്.
ഗുണദഭചാക്ചാവ് മരണടപ്ട്ട ദശഷം
ബചാങ്് അക്ൗടെിടലത്തുന് തുക
ദസചാഷ്യല് ടസകയൂരിറ്ി ടപന്ഷന്
ലിമിറ്ഡിടറെ അക്ൗടെിദലക്്
തിരിച്ചെയ്കചാൻ ബചാങ്കുകള്ക്് നിര്ദദേ
ശം നല്ദകടെതചാണ്.
സ്വന്തം ദപരിടല വചാഹനം കകമചാറ്ം
ടചയ് ദശഷം അര്ഹത ദനടുന്വര്
പുതുതചായി അദപക്ഷ നല്കണം.
മൂന്നു തവണയിലധികം തുെര്ച്ചയചായി
ടപന്ഷന് കകപ്റ്ചാത്വരുടെ
ലിസ്ില് ഉള്ടപ്ട്ടവര് അര്ഹതയുള്ള
വരചാടണങ്ില് ലിസ്ില് നിന്് നതീക്ം
ടചദയ്ടെതും വിവരങ്ങെില് ടതറ്റു
ടടെങ്ില് തിരുദത്ടെതുമചാണ്.

നല്കുകദയചാ ടചയ്യുന് രതീതിയചാണ് ഉള്ളത്.
ത ദ ദേ ശ സ ്വയ ം ഭ ര ണ സ് ചാ പ ന ങ്ങ ള്
ദസവന ടവബ് കസറ്ില് ദരഖടപ്ടുത്തുന്
വിവരങ്ങളുടെ അെിസ്ചാനത്ിലചാണ്
ടപന്ഷന് വിതരണം നെത്തുന്ത്.

റകരള റസാഷ്യല് മസകയൂരസിറ്റസി
മപന്ഷന് ലസിമസിറ്റഡ്

ടപന്ഷന് വിതരണം സുഗമചാമചാക്കു
ന്തിനും ഫടെിടറെ ലഭ്യതയിടല പരിമി
തികള് മറികെക്കുന്തിനുമചായി സചാമൂഹ്യ
സുരക്ഷചാ ടപന്ഷനുകളുടെയും ദക്ഷമനിധി
ടപന്ഷനുകളുടെയും വിതരണത്ിനചായി
പൂര്ണ്ണമചായും സര്ക്ചാര് ഉെമസ്തയിലുള്ള
ദകരെ ദസചാഷ്യല് ടസകയൂരിറ്ി ടപന്ഷന്
ലിമിറ്ഡ് എന്ള്ള കമ്നി രൂപതീകരിക്കു
കയുടെചായി. ഈ കമ്നി മുദഖനയചാണ്
നിലവില് ടപന്ഷന് വിതരണത്ിനുള്ള
ഫടെ് ലഭ്യമചാക്കുന്തും മറ്റു നെപെികള്
സ്വതീകരിക്കുന്തും.
1
ദലഖകന് പഞ്ചായത്് വകുപ്ില്
ടപര്ദഫചാമന്സ് ആഡിറ്്
സൂപ്ര്കവസറചാണ്.
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കുടംബശ്രീതയ ശക്ിതപ്ടത്ോന്

സമന്വ
യ
ം
കു
ടുംബശ്രതീയും തദദേശസ്വയംഭരണസ്ചാ
പനങ്ങളും തമ്ിലുള്ള ബന്ം ഊട്ടിയു
റപ്ിക്ചാനും കുടുംബശ്രതീയുടെ ലക്ഷ്യദബചാ
ധവം സചാമൂഹ്യ- രചാഷ്ടതീയ കചാഴ്ചപ്ചാടും ശക്ി
ടപ്ടുത്തുന്തിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുടകചാണ്ടുള്ള
സമന്വയം പരിപചാെിക്കു തുെക്മചായി.
കുടുംബശ്രതീ മിഷനും കിലയും ദചർന്നു
വിഭചാവനം ടചയ്ിട്ടുള്ള ഈ പരിപചാെിയിൽ
ദനതൃത്വപരമചായ പങ്് തദദേശസ്വയംഭരണ
സ്ചാപനങ്ങൾക്ചായിരിക്കും. കുടുംബം
മുതൽ കുടുംബശ്രതീ മിഷൻ തലം വടരയുള്ള
പദ്ധതി രൂപടപ്ടുത്തുന്തിനചാണ് ലക്ഷ്യ
മിടുന്ത്. അദതചാടെചാപ്ം ഗ്ചാമസഭയിടലയും
വർക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്ിടലയും കുടുംബശ്രതീ അംഗ
ങ്ങളുടെ ക്ിയചാത്മക ഇെടപെലിടറെ ദശഷി

വർദ്ധിപ്ിക്ചാനും ഉദദേശ്യമുടെ്.
വികസനത്ിലും ആസൂത്രണത്ിലും
വനിതകളുടെ പങ്ചാെിത്ം ഉറപ്പുവരുത്തുക,
വനിതചാഘെക പദ്ധതി ടമച്ചടപ്ടുത്തുക,
സചാമൂഹ്യനതീതിയിൽ ഊന്ിയ വികസനം
ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഗ്ചാമസഭകൾ ശക്ിടപ്ടു
ത്തുക, അയൽക്കൂട്ടവം സമൂഹവം തമ്ിലുള്ള
ബന്ം ശക്ിടപ്ടുത്തുക, പരിശതീലനങ്ങ
ളും സചാമൂഹ്യപ്രവർത്നങ്ങളും സംഘെി
പ്ിക്കുക തുെങ്ങിയവയചാണ് മറ്് ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
സമന്വയം 2019 ടറെ കൂെിയചാദലചാചനചാ
ദയചാഗം കിലയിൽ തദദേശസ്വയംഭരണവ
കുപ്പുമന്തി എ.സി. ടമചായ്തീൻ ഉേ്ഘചാെനം
ടചയ്തു. ദകരെ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് അദസചാ
സിദയഷൻ സംസ്ചാന പ്രസിഡറെ് തുെസി

സമന്വയം 2019 ടറെ കൂെിയചാദലചാചനചാദയചാഗം കിലയിൽ തദദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമന്തി
എ.സി. ടമചായ്തീൻ ഉേ്ഘചാെനം ടചയ്യുന്നു
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െതീച്ചർ അദ്ധ്യക്ഷയചായിരുന്നു. കില ഡയറ
ക്ർ ദഡചാ. ദജചായ് ഇെമൺ സ്വചാഗതമചാശം
സിച്ചു. സചാക്ഷരതചാമിഷടറെ സമ പദ്ധതി
ടയക്കുറിച്ച് സചാക്ഷരതചാമിഷൻ ഡയറക്ർ
ദഡചാ.പി.എസ്. ശ്രതീകല വിശേതീകരിച്ചു.
ജതീവിതസചാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം വിേ്യചാഭ്യചാസം
ദനെചാൻ സചാധിക്ചാതിരുന് കുടുംബശ്രതീ
അംഗങ്ങൾക്കു പത്്, ലെസ്-ടു വിേ്യചാ
ഭ്യചാസം നൽകുന് സമ പദ്ധതി 2020 ജനു
വരിയിൽ ആരംഭിക്കും. സ്തതീശചാക്തീകര
ണത്ിടറെ അെിത്റ ശക്ിടപ്ടുത്തുക
യചാണ് ഇതിടറെ ലക്ഷ്യം. കുടുംബശ്രതീ
മ ി ഷ ൻ എ ക് സ് ക യൂട്ട തീ വ് ഡ യ റ ക് ർ
ഹരികിദഷചാർ ഐ.എ.എസ്, ഗ്ചാമപഞ്ചാ
യത്് അദസചാസിദയഷൻ ചതീഫ് എക്സി
കയൂട്ടതീവ് ഓഫിസർ മേൻ ദമചാഹൻ എന്ിവർ
സംസചാരിച്ചു. ഗ്ചാമ - ദ്ചാക്്- ജിലെചാ പഞ്ചാ
യത്് അദസചാസിദയഷനുകളുടെയും മുനി
സിപ്ൽ ടചയർമചാൻ ദചംബറിടറെയും
ദകചാർപ്ദറഷൻ ദമയർമചാരുടെയും പ്രതി
നിധികൾ, കുടുംബശ്രതീ മിഷൻ ദകചാർഡി
ദനറ്ർമചാർ എന്ിവരചാണ് ദയചാഗത്ിൽ
പടങ്ടുത്ത്.
ഭചാവിപ്രവർത്നങ്ങൾക്കു േിശചാ ദബചാധം
നൽകുന് കരടു പദ്ധതിദരഖ ചർച്ചകൾക്കു
ദശഷം അംഗതീകരിച്ചു. ചർച്ചകളുടെ അെി
സ്ചാനത്ിൽ ഈ ദരഖ സമ്പുഷ്മചാക്ി
തുെർപ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്ചാനും തതീരു
മചാനിച്ചു.
1

ചരിത്ം

ചകരളം വന്ന വഴി
 മവള്നാെ് രാമെന്ദ്രന്
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വചാ

ക്കുകള് ചിതലരിച്ച ഒരു റിബണ്ദപചാ
ടല ഇന്ത്യചാ ഭൂപെത്ില് ടതക്കു
പെിഞ്ഞചാടറ മൂലയില് മലനിരകള്ക്കും
കെലലകള്ക്കുമിെയില് നതീണ്ടു നിവര്ന്നു
കിെക്കുന് ദകരെം മലയചാെികളുടെ മചാതൃഭൂ
മിയചാണദലെചാ. നിരപ്പുകള് കുറഞ്ഞും ഏറ്ി
റക്ങ്ങെചാല് സമൃദ്ധവമചായ ഈ ഭൂവിഭചാഗ
ത്ിന് മലനചാടെന്് പഴന്തമിഴ് പചാട്ടുകെില്
(സംഘകചാലകൃതികള്) വ്യവഹരിച്ചു
കചാണുന്നു. മലദയചാടുദചര്ന് അെം (ഭൂമി)
എന് അര്ത്ത്ില് മലനചാട്ടിന് മലയചാെ
ടമന്നും മദ്ധ്യകചാലത്് വിെിദപ്രുടെചായിരു
ന്നു. ഇന്ടത് ദകരെം കൂെി ഉള്ടപ്ട്ടിരുന്
പഴയതമിഴകത്ിടറെ ടപചാതുഭചാഷയചായിരു
ന് പൂര്വദ്ചാവിഡത്ിടറെ ഒരു ദേശദഭേമചാ
യിരുന് മലനചാട്ടുവഴക്ം അഥവചാ മലനചാട്ടു
ടമചാഴിക്് മലയചാെം എന് ദപരു വന്ത്

ദകരെത്ില് പചാശ്ചാത്യവിേ്യചാഭ്യചാസം
ദവരുറച്ചതിനു ദശഷമചാണ്. മലയും അെവം
ദചര്ന്് രൂപടപ്ട്ട മലയചാെം എന്
ദേശദപ്രു പില്ക്ചാലത്് ഭചാഷദപ്രചായി
മചാറുകയചാണുടെചായത്.
രണ്ടു മണ്സൂണുകള് സമൃദ്ധമചായി ലഭി
ച്ചിരുന് മലനചാെ് എക്ചാലത്തും കജവകവ
വിദ്ധ്യത്ചാല് സമ്ന്മചായിരുന്നു. മലനചാ
ട്ടിടന വിശ്വപ്രസിദ്ധമചാക്ിയത് ഇവിടെ
വിെഞ്ഞിരുന് അതിവിശിഷ്ങ്ങെചായ
സുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങെചായിരുന്നു. വ്യഞ്ജന
ങ്ങളുടെ റചാണിയചായ കുരുമുെകും ദതചാഴിക
െചായ ഇഞ്ിയും മഞ്ഞളും ഏലവം കറുകയും
ദതെി ചരിത്രചാതതീത കചാലം മുതല്ക്കുതടന്
വിദേശിയര് ഇവിടെടയത്ിയിരുന്നു
എന്തിന് ടതെിവകള് ലഭ്യമചാണ്.
ക്ിസ്തുവിന് മുന്പ് ഏകദേശം ആയി

രചാമചാടെില് ഇ്ചാദയല് ഭരിച്ചിരുന്
ദസചാെമണ് ചക്വര്ത്ിയുടെ ടകചാട്ടചാര
ത്ില് മലനചാട്ടില്മചാത്രം വെരുന് ദതക്കു
ടകചാണ്ടുള്ള തെിയുപകരണങ്ങള് ഉടെചായി
രുന്നുവദത്ര. മചാത്രമലെ, അദദേഹം ഭചാരതത്ി
ല്നിന്നും സുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങള് ദശഖരിച്ച്
ടകചാടുക്കുന്തിനചായി ഫിനതീഷ്യന് രചാജചാവ
മചായി കരചാറില് ഏര്ടപ്ട്ടിരുന്നു എന്നു
ചരിത്രം. ഈജിപ്ഷ്യന് പിരമിഡുകെിടല
കലെറകെില് ദകരെത്ിടറെ തനതുവിെ
യചായ കുരുമുെകിടറെ സചാന്ിദ്ധ്യം തിരിച്ച
റിഞ്ഞിട്ടുടെ്. ഇടതലെചാം സൂചിപ്ിക്കുന്തു
പ്രചാചതീനദലചാകത്ിന് ദകരെവമചായുടെചാ
യിരുന് കച്ചവെബന്ങ്ങടെയചാണ്. മറ്ിെ
ങ്ങെില് അലഭ്യമചായ കുരുമുെകിടറെ എരിവം
കര്പ്പൂരത്ിടറെ സുഗന്വം മണത്തുടകചാ
ടെ് ഏഴുകെല് തചാടെിടയത്ിയ വിദേശി
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കള് നിരവധിയചാണ്. ഈജിപ്ത്യര്, ദറചാമര്,
അറബികള്, ഇറചാനികള്, ചതീനര്, ഫിഷതീ
ഷ്യര് തുെങ്ങിയ വിദേശതീയര് മചാത്രമലെ
മഗധര്, പഞ്ചാബികള്, ഗുജറചാത്ികള്
തുെങ്ങിയ തദദേശതീയരും ദകരെവമചായി
കച്ചവെബന്ം സ്ചാപിച്ചിരുന്നു. അന്വര്
ഈ ടകചാച്ചുമലനചാെിടന എങ്ങടനയചാണ്
വ്യവഹരിച്ചിരുന്ടതന്നും എന്തുദപരിട്ടചാണ്
വിെിച്ചിരുന്ടതന്നും അദന്വഷിക്കുന്തു
കൗതുകകരമചായിരിക്കും.
ഭചാരതത്ിടറെ പൗരചാണിക ചരിത്രം
ദരഖടപ്ടുത്ിയ അല്ബറൂനി (AD 9731048) മുതലിദങ്ങചാട്ടുള്ള അറബി സഞ്ചാരി
കടെലെചാം തടന് ദകരെടത് മലബചാര്,
മലിബചാര്, മനിബചാര്, മുലിബചാര്, മുനിബചാര്
എന്ിങ്ങടന ദഭേബുദ്ധിയദന്യ വിെിച്ചിരു
ന്നു. മലബചാറിടറെ ഉച്ചചാരണദഭേങ്ങെചാണ്
ഇവടയലെചാം എന് കചാര്യത്ില് തര്ക്മി
ലെ. എന്ചാല് മലബചാര് എന് പേത്ിടറെ
നിരുക്ിടയ സംബന്ിച്ചിെദത്ചാെം രടെ്
അഭിപ്രചായങ്ങള് ഗദവഷകരുടെ ഇെയില്
നിലനില്ക്കുന്നു. മലബചാറിടറെ ഉല്ത്ി അര്ദ്ധ
കവദേശികമചാടണന്ചാണ് ഒരഭിപ്രചായം.
'മല' എന് ദ്ചാവിഡ പേവം രചാജ്യം എന്
ര്ത്മുള്ള 'ബചാര്' എന് ദപര്ഷ്യന് പേവം
ദചര്ന്ചാണദത്ര മലബചാര് രൂപം ടകചാടെത്.
എ ന് ചാ ല് അ ത ലെ ത ദ ദേ ശ രൂ പ മ ചാ യ
'മലവചാരം' കവദേശികരുടെ നചാവില്
മലബചാറചായും മലിബചാറചായും മുനിബചാറചായും
മചാറിടയന്ചാണ് മറുപക്ഷം വചാേിക്കുന്ത്.
ഇതിടറെ നിജസ്ിതി എന്തചായചാലും തദദേ
ശതീയരചാരും തടന് ദകരെത്ിടന മലബചാര്
എന്നു വിെിച്ചുകചാണുന്ിലെ.
പ്രചാചതീന ഭചാരതതീയര് ദകരെടത് ദചരം,
ദചരെം, ദചരനചാെ്, ദചരപുത്രം എടന്ചാ
ടക്യചാണ് പരചാമര്ശിച്ചു കചാണുന്ത്.
മൗര്യചക്വര്ത്ിയചായിരുന് അദശചാകടറെ
(BC 273-236) ശചാസനങ്ങെില് ദകലല
പുദതചാ (കചാല്ഡിശചാസ്തര്), ദകരഡപുദതചാ
(ഷചാബചാേ് ഗചാര്ഹി), ദകരെപുതചാ (മചാന്ദേ
രചാ) എടന്ചാടക്യചാണ് ദരഖടപ്ടുത്ിക്ചാ
ണുന്ത്. AD 60 ല് ദകരെം സന്ദര്ശിച്ച
അജ്ഞചാതനചാമചാവചായ ഒരു യവനസഞ്ചാരി
എഴുതിയ "ടപരിലെസ് ഓഫ് േി എറിത്രി
യന് സതീ" എന് കൃതിയില് "ടകദപ്രചാ ടമ്ചാ
ത്ര" എന്നും ഈജിപ്തുകചാരനചായ ദെചാെമി
(AD-95-162) 'ദകദരചാ ദമ്ചാത്ര' എന്നും
ദറചാമചാക്ചാരനചായ ലെതീനി (AD-23-79)
'ടകദലചാ ദമ്ചാത്ര' എന്നും ദകരെടത് പരചാ
മര്ശിച്ചു കചാണുന്നു. ദകരെപുത്രം എന്
ദേശദപ്രിടറെദയചാ ദകരെപുത്രന് എന്
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ദേശചാധിപടറെദയചാ വചാടമചാഴിദഭേങ്ങെചാവചാം
ദമല്പ്റഞ്ഞവടയലെചാം.
സതീതചാദന്വഷണകചാലത്് സുഗ്തീവന്
വചാനരദസനടയ ദകരെത്ിദലക്യച്ച
തചായി വചാല്തീകി രചാമചായണത്ില് വചായി
ക്ചാം. മഹചാഭചാരതത്ിലും ദകരെപരചാമര്ശം
കചാണചാം. മഹചാഭചാരതത്ിടറെ അനുബന്
കൃതിയചായ ഹരിവംശത്ില് ദകരെം കെന്നു
വരുന്തിങ്ങടന;
ദതശചാം ജനപേചാഃ പചാണ്ഡ്യ
ദചചാെ കുല്യശ് ദകരെം.
ഭചാരതത്ിടറെ കവികുലഗുരുവചായ
കചാെിേചാസന് രഘുവിടറെ േിഗ്വിജയ വര്ണ്ണ
നയില് (രഘുവംശം) ഇങ്ങടന കുറിക്കുന്നു.
ഭദയചാല് സൃഷ് വിഭൂഷചാണചാം
ദതന ദകരെ ദയചാഷിതചാം
അെദകഷു ചമുദരണുശ്ചൂര്ണ്ണ
പ്രതിനിധതീകൃതഃ
(ഭയംടകചാടെ് ആഭരണങ്ങള് ടവെിഞ്ഞ
ദകരെ സ്തതീകളുടെ കുറുനിരകെില് കുങ്കുമചാേി
അലങ്ചാരദ്വ്യങ്ങള്ക്കുപകരം രഘുവിടറെ
പെദയചാട്ടം മൂലമുടെചായ ടപചാെിപെലങ്ങള്
അണിഞ്ഞു)
ഇടതലെചാം വ്യക്മചാക്കുന്ത് ഔത്
രചാഹന്മചാര്ക്് പ്രചാചതീനകചാലം മുതല്
തടന് മലനചാട്ടിടന അറിയചാമചായിരുന്നു
എന്നും അവര് ഈ ഭൂപ്രദേശടത് ദകരെം
എന്നു വിെിച്ചിരുന്നു എന്നുമചാണ്.
ദകരത്ിടറെ അഥവചാ ടതങ്ങിടറെ
നചാെചായതുടകചാടെചാണ് ദകരെം എന്നു വിെി
ക്ടപ്ട്ടത് എടന്ചാരഭിപ്രചായം നിലവിലു
ടെ്. പടക്ഷ ഈ നിഗമനം ചരിത്രവമചായി
ടപചാരുത്ടപ്ട്ടുദപചാകുന്ിലെ. AD 6- ചാം
നൂറ്ചാടെിനുമുന്പ് ദകരെം സന്ദര്ശിച്ചവരചാ
രും തടന് ഇവിടെ ടതങ്ങുടെചായിരുന്
തചായി ദരഖടപ്ടുത്ിയിട്ടിലെ. വഴിയില്
കടെടതലെചാം വര്ണ്ണിച്ചു കൂട്ടിയ ലെതീനി
ദപചാലും ദകരെത്ില് ടതങ്ങുടെചായിരുന്
തചായി പറയുന്ിലെ. ദകരെത്ിടല ദകരവൃ
ക്ഷങ്ങടെക്കുറിച്ച് ആേ്യം പരചാമര്ശിച്ചുകചാ
ണുന്ത് AD 550 ല് ദകരെം സന്ദര്ശിച്ച
ബന്സചാറെിയന് പചാതിരിയചായ ദകചാസ്ദമചാ
സ് ഇന്ഡിദക്ചാലെത്തൂസ് (ഈജിപ്റ്്)
ആണ്. തടറെ യചാത്രചാവിവരണ ഗ്ന്ഥമചായ
'ക്ിസ്ത്യന് ദെചാദപ്ചാഗ്ഫി'യില് ദകരെതതീ
രങ്ങെില് കുലച്ചു കുമ്ിട്ടുനില്ക്കുന് ടതങ്ങുക
ടെക്കുറിച്ച് വിശേമചായി പ്രതിപചാേിക്കു
ന്നുടെ്. ദകരെടത് 'മദല' എന്ചാണ്
ദകചാസ്ദമചാസ് തടറെ കൃതിയില് ദരഖടപ്
ടുത്ിയിരിക്കുന്ത്.

നചാലചാം നൂറ്ചാടെിനും അഞ്ചാം നൂറ്ചാ
ടെിനുമിെയില് പൂര്ദവഷ്യന് രചാജ്യങ്ങെി
ടലദങ്ങചാ നിന്നു ശ്രതീലങ് വഴി ദകരെത്ി
ദലക്കു കുെിദയറിയ വൃക്ഷമചാണ് ടതങ്ങ്
എന് ചരിത്രനിഗമനടത് ഈ ദരഖകള്
പിന്തചാങ്ങുന്നു. ചുരുക്ത്ില് ദകരെത്ില്
ദകരം പ്രത്യക്ഷടപ്ടുന്തിനു മുന്പ് കുറ
ഞ്ഞത് അഞ്ചുനൂറ്ചാണ്ടു മുന്ടപങ്ിലും മലനചാ
ട്ടിന് ദകരെടമന്ദപര് ഉറച്ചിരുന്നു എന്നു
സചാരം. മചാത്രമലെ, ദതങ്ങയ്ക് നചാെിദകരം
എ ന് ചാ ണ് പ്രചാ ച തീ ന സ ം സ്കൃ ത ത് ി ല്
പറഞ്ഞിരുന്ടതന്നും ഈ നചാരിദകരമചാണ്
നചാരിദയല് എന്് ഹിന്ദിയിദലക്് രൂപം
മചാറിയടതന്നും ചരിത്രകചാരനചായ ഡി.ഡി.
ടകചാസചാംബി നിരതീക്ഷിക്കുന്നു. നചാെിദകര
ത്ിടറെയും നചാരിദയലിടറെയുടമചാടക്
രൂപചാന്തരമചാണദത്ര ദകരെതീയടറെ നചാെി
ദകരം. ഒടന്ചാതുക്ിപ്റഞ്ഞചാല് ദകരവം
ദകരെവം തമ്ില് ഉച്ചചാരണസചാമ്യമലെചാത്
ചരിത്രബന്ടമചാന്നുമിടലെന്നു വ്യക്ം.
മലനചാടു ഭരിച്ച ആേിദചരന്മചാരുടെ വംശ
നചാമത്ില് നിന്ചാണ് ദകരെം എന്
ദേശനചാമം രൂപം ടകചാടെത് എന്തിനു
ഭചാഷചാപരവം ചരിത്രപരവമചായുമുള്ള ടതെി
വകള് നിരവധിയചാണ്. ക്ിസ്തുവര്ഷം ആേ്യ
ശതകങ്ങെില് രചിക്ടപ്ട്ട സംഘകചാല
കൃതികെില് ദചരരചാജചാക്ന്മചാടര 'ദചരന്'
എന് പേം ടകചാടെചാണ് സംദബചാധന ടച
യ്ിരുന്ത്. ദചരരചാജപ്രശസ്തികള് മചാത്രം
പ്രതിപചാേിക്ടപ്ടുന് 'പതിറ്റുപ്ത്ി'ല്
ഉേിയന് ദചരന്, ടനടും ദചരന് ആനന്,
അന്തുവന് ദചരന്, നചാര്മുെിദച്ചരന്,
ഇെംദചരന് ഇരുടമ്ചാകറ എന്തീ രചാജചാ
ക്ന്മചാരുടെ വര്ണ്ണനകള് കചാണചാം. ദചര
രുകളുടെ രചാജ്യടമന് അര്ഥത്ില് ദചര
െടമന്നും അറിയടപ്ട്ടു. ഈ ദചരെത്ിടറെ
തത്ഭവമചാണ് ദകരെം. 'ച'കചാരം 'ക' കചാര
മചായി മചാറുന്തിനു നിരവധി ഉേചാഹരണങ്ങള്
ദ്ചാവിഡഭചാഷകെില് കചാണചാന് കഴിയും.
മലയചാെത്ില് 'ചതീര' കതീരയചായി
മചാറുന്തും ദജ്യഷ്ം എന് നക്ഷത്രനചാമം
ദകട്ടയചായി മചാറുന്തും നമുക്് പരിചിതം.
നമ്മുടെ ടതചാട്ടയല്ഭചാഷയചായ തുളുവില്
നിരവധി ഉേചാഹരണങ്ങള് ദവടറ കചാണചാം.
മലയചാെത്ിടല ദചരയും ദചരിയും ദചനയും
യഥചാക്മം ദകരയും ദകരിയും ദകനയുമചാണ്.
നമ്മുടെ ടചന്ി തുളുവര്ക്് ടകന്ിയചാണ്.
ദചരെമചാണ് ദകരെമചായടതന് അഭിപ്രചാ
യത്ിന് പിന്ബലദമകുന്തചാണ് ഐതദര
യചാരണ്യകത്ിടല 'ദചരപചാേര്' എന്്
ദകരെതീയടര പരചാമര്ശിക്കുന് പ്രദയചാഗം.

ബി.സി. 302- ല് ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യടറെ
ക ചാ ല ത്് ഇ ന്ത ്യ സ ന്ദ ര് ശ ി ക്കു ക യു ം
'ഇന്ഡിക' എന് യചാത്രചാവിവരണ ഗ്ന്ഥം
രചിക്കുകയും ടചയ് യവന സഞ്ചാരി ടമഗ
സ്തനതീസ് ദകരെടത് വിെിച്ചത് 'ദചര്മ'
എന്ചാണ്. ദചരലിടറെ രചാജ്യം എന് അര്ഥ
ത്ിദലചാ ദചരന്മചാരുടെ അെം എന് അര്ത്
ത്ിദലചാ ഉത്ദരന്ത്യക്ചാരും ദചര, ദകര
പേങ്ങള് മചാറി മചാറി ദകരെടത് പരചാമര്ശി
ക്ചാന് ഉപദയചാഗിച്ചിരുന്നു എന്നു വ്യക്ം.
പരശുരചാമ ഖണ്ഡടമന്നും ഭചാര്ഗ്വദക്ഷ
ത്രടമന്നുമുള്ള കചാവ്യചാത്മക പ്രദയചാഗങ്ങളും
ദകരെടത്ക്കുറിച്ച് ദകള്ക്ചാറുടെ്. ക്ഷത്രി
യകവരിയും ഭൃഗുവംശജനുമചായ പരശുരചാ
മന് മഴുടവറിഞ്ഞു വരുണ പ്രസചാേം ടകചാടെ്
കെലില്നിന്നും ദനെിടയടുത്തചാണ്
ദകരെം എന് ഐതിഹ്യത്ില്നിന്നും
രൂപടമടുത്തചാണ് ഈ പ്രദയചാഗങ്ങള്.
മഴുടവറിഞ്ഞത് ദഗചാകര്ണ്ണത്തു നിന്ചാടണ
ന്നും അതലെ തിരിച്ച് കന്യചാകുമചാരിയില്
നിന്ചാടണന്നും ബ്ചാഹ്മണസൃഷ്ങ്ങെചായ
'ദകരദെചാല്ത്ിക്ഥകള്' പ്രസ്തചാവിക്കുന്നു.
എന്ചാല് പരശുരചാമന് എറിഞ്ഞത് മഴുവലെ
ശൂര്പ്ം അഥവചാ മുറമചാടണന്നും ബ്ഹ്മചാണ്ഡ
പുരചാണം പറയുന്നു. ദഗചാകര്ണ്ണത്ിന്
ശൂര്പ്ചാരകം എടന്ചാരു മറുദപരുമുടെദത്ര.
AD 6-ചാം നൂറ്ചാടെിനു ദശഷം പലദപ്ചാഴചായി
എഴുതടപ്ട്ട സ്ന്ദപുരചാണത്ിലും ബ്ഹ്മചാ
ണ്ഡപുരചാണത്ിലുമചാണ് ആേ്യമചായി പരശു
രചാമകഥ പ്രത്യക്ഷടപ്ടുന്ത്. വരുത്ന്മചാ
രചായ ബ്ചാഹ്മണര് തങ്ങള് ഇരുത്ന്മചാടര
ന്് വരുത്ിത്തീര്ക്കുവചാന് പുരചാണകഥ
കടെ പുരസ്രിച്ച് എഴുതടപ്ട്ട അര്വചാചതീന
ങ്ങെചായ ഈ ദകരദെചാല്ത്ിക്ഥകെചാണ്
കഴിഞ്ഞ നൂറ്ചാടെിടറെ ആേ്യ േശകങ്ങെില്
ദകരെചരിത്രസചാമഗ്ികെചായി ഗണിച്ചിരു
ന്ത്. Geological encyclopedia of ancient
India' എന് ഗ്ന്ഥത്ില് ദകരെടത്
സപ്തടകചാങ്ണങ്ങെില് ഒന്ചായി ഉള്ടപ്ടു
ത്ിയിരിക്കുന്നു. പരശുരചാമന് ശൂര്പ്ം
അഥവചാ മുറം എറിഞ്ഞ് സൃഷ്ിച്ച ഏഴ്
ടകചാങ്ണങ്ങള് ഇവയചാണദത്ര; ദകരെം,
തുളുഗം, സൗരചാഷ്ടം, ടകചാങ്ണം, കരഹചാെ
കം, കര്ണ്ണചാെകം, ബര്ബരം. പുരചാണകചാ
ലത്് രൂപടമടുത് ഒരു മിത്ിടന ദേശ
കചാലങ്ങള്ക്് ദചര്ന് ഉെയചാെകള് ചചാര്ത്ി
ബ്ചാഹ്മണ്യം തങ്ങളുടെ ആധിപത്യസ്ചാ
പനത്ിനചായി പരിഷ്കരിടച്ചടുത്തചാണ്
പരശുരചാമമിത്തും ഭചാര്ഗ്വദക്ഷത്രപ്രദയചാ
ഗവം.
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മലബചാര്, ദകരെം, ഭചാര്ഗ്വദക്ഷത്രം
എന്തീ നചാമദഭേങ്ങള് നമുക്് പരിചിതമചാ
ടണങ്ിലും 'അടുക്കുനചാെ്' എന് ദപര് നമു
ക്ത്ര സുപരിചിതമലെ. എന്ചാല് മദ്ധ്യകചാ
ലഘട്ടത്ില് ദകരെത്ിന് ഇങ്ങടനടയചാരു
ദപരുടെചായിരുന്തചായി ചില ബ്ിട്ടതീഷ്
ദരഖകെില് കചാണചാം. തമിഴ്ചാട്ടിടല
എദ്ചാര് പട്ടണത്ിടല ടറദക്ചാര്ഡ്
ഓഫതീസില് സൂക്ഷിച്ചിരുന് "േി ഏഷ്യന്
ഡിവിഷന്സ് ആറെ് സിസ്ം ഓഫ് അഡ്ി
നിദസ്ടഷന് ഇന് മലബചാര്" എന്് ഇംഗ്തീ
ഷിലും മലയചാെത്ിലും ദരഖടപ്ടുത്ിയി
ട്ടുള്ള റിദപ്ചാര്ട്ട് പരിദശചാധിച്ചതിനുദശഷം
പണ്ഡിതവദരണ്യനചായ ചിറയ്കല് ബചാലകൃ
ഷ്ണന് നചായര് അടുക്കുനചാെിടനക്കുറിച്ചു് വിശ
േതീകരിക്കുന്നു. ഈ റിദപ്ചാര്ട്ടില് ദകരെടമ
ന് ദപദരചാ, പരശുരചാമകഥദയചാ, ദഗചാ
കര്ണ്ണം, കന്യചാകുമചാരി എന്തീ അതിര്ത്ി
ദേശങ്ങദെചാ പരചാമര്ശിക്ടപ്ടുന്ിലെ.
ദകരെം എന് അടുക്കുനചാട്ടിടല ദേശവിഭചാ
ഗങ്ങളുടെ ദപരുകളും അവയിടല ഭരണവ്യ
വസ്യുമചാണ് ഈ റിദപ്ചാര്ട്ടിടറെ ഉള്ളെക്ം.
ദകരെത്ിനു് അടുക്കുനചാെ് എന്് ദപരു
വന്തിടനക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രചായ
ങ്ങള് നിലവിലുടെ്. അന്ടത് നിലയ്ക്
അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള ഒരു ഭരണക്മം നില
നിന്ിരുന്ത് ടകചാടെചാണ് അടുക്കുനചാെ്
എന്നു വിെിക്ടപ്ട്ടത് എന്ചാണ് ഒരഭി
പ്രചായം. പടക്ഷ ദകരെനചാട്ടിലചാടക ഇത്
രത്ിടലചാരു "മചാതൃകചാജനചാധിപത്യ" ക്മം
നിലനിന്ിരുന്നു എന്നു നമുക്് ലഭ്യമചായി

ട്ടുള്ള ശിലചാദരഖകളും സചാഹിത്യകൃതികളും
ജചാതിദകന്ദ്രതീകൃത സചാമൂഹ്യവ്യവസ്യും
സമ്തിച്ചു തരികയിലെ. എന്ചാല് യുക്ി
സഹമചായ മടറ്ചാരഭിപ്രചായം 'അടു' എന്
പേത്ിന് 'മല' എന്നും അടുക് ല്
എന്തിനു മലവചാരം എന്നും പഴന്തമിഴില്
അര്ത്മുടെ്. അതിനചാല് മലയെിവചാരടമ
ന് നചാെ് എന് ധ്വനിയില് അടുക്കുനചാെ്
എന്നു വിെിക്ടപ്ട്ടതചായി ഭചാഷചാശചാസ്തകചാ
രന്മചാര് കരുതുന്നു. ദകരെത്ിടറെ ഭൂപ്രകൃതി
ഈ നിഗമനം ശരിവയ്ക്കുന്നു.
എന്ചാല് സൂചിപ്ിച്ചതുദപചാടല അടുക്കും
ചിട്ടയുമചായ ഒരു ഭരണസമ്പ്രേചായം ദകരെ
ത്ിടലവിടെടയങ്ിലും നിലനിന്ിരുന്നുദവചാ
എന്നും പരിദശചാധിദക്ടെതുടെ്. AD 14-ചാം
നൂറ്ചാടെിടറെ ആേ്യപകുതിയില് ലക്ഷ്മതീേചാ
സന് രചിച്ച ശൂകസദന്ദശം എന് സംസ്കൃത
സദന്ദശകചാവ്യത്ില് പ്രത്യക്ഷടപ്ടുന്
ഒരു നചാട്ടുരചാജ്യമചാണ് ടവന്നചാെ്. 1665 -ല്
ടകചാച്ചിയും ഡച്ചുമചായുടെചാക്ിയ കച്ചവെ
ഉെമ്െിയിലും ടവന്നചാെ് പരചാമര്ശിക്
ടപ്ടുന്നുടെ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ മുതല് കവക്ം
വടര വിസ്തൃതിയുടെചായിരുന്നുവദത്ര ഈ
നചാെിന്. ബ്ചാഹ്മണ ദമല്ദക്ചായ്മ നിലനിന്ി
രുന് ഈ ടവന്നചാട്ടില് "അടുക്കും ചിട്ടയുമു
ള്ള" ഭരണം നിലനിന്ിരുന്തചായി ടക.െി.
രചാമവര്മ് തടറെ തൃപ്പുണിത്തുറ വിജ്ഞചാനം
എന് കൃതിയില് ദരഖടപ്ടുത്തുന്നു.
മലനചാടു മുതല് അടുക്കുനചാടു വടരയുള്ള
ദകരെദപ്രുകെില് ഭൂപ്രകൃതിയും സംസ്ചാ
രവം ഭചാഷയും രചാഷ്ടതീയവടമലെചാം സൂക്ഷ്മഭചാ
വത്ില് അെയചാെടപ്ട്ടു കിെക്കുന്നുടെ്
എന് കചാര്യത്ില് സംശയമിലെ. ദചരെ
ത്ില് തുെങ്ങി ദകരെത്ില് എത്ി നില്ക്കു
ന് മലയചാെിയുടെ മചാതൃഭൂമിക്് 1956 ല്
നിയതമചായ അതിരുകള് വരച്ചിട്ടുടവങ്ിലും
മലയചാെടമചാഴി ഉറപ്ിടച്ചടുക്കുവചാനുള്ള
ആര്ജ്ജവം നമുക്ിനിയും കകവന്ിട്ടിലെ.

പരസിറോധസിത ഗ്രന്ഥങ്ങള്
1

2
3
4
5

സഞ്ചാരികള് കടെ ദകരെം -ദവലചായുധന്
പണിക്ദശേരി, കററെ് ബുക്്,
അദശചാക ശചാസനങ്ങള് - എം.ആര്. രചാഘ
വവചാര്യര്, എസ്.പി.സി.എസ്.
തൃപ്പുണിത്തുറ വിജ്ഞചാനം - ടക.െി. രവി
വര്മ്, കസകതം ബുക്്.
സചാഹിത്യപഞ്ചാനടറെ സമ്പൂര്ണ്ണ കൃതികള്
- ദകരെ ഭചാഷചാ ഇന്സ്ിറ്യൂട്ട്
ചിറയ്കല് ബചാലകൃഷ്ണന് നചായരുടെ പ്രബ
ന്ങ്ങള് - ദകരെ സചാഹിത്യ അക്ചാഡമി.
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കില ന്യൂസ്

ടപചാതുഭരണത്ിൽ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് ടസക്ട്ടറിമചാർക്കുള്ള പരിശതീലനപരിപചാെി കില ഡയറക്ർ ദഡചാ.ദജചായ് ഇെമൺ ഉേ്ഘചാനം ടചയ്യുന്നു

മപാതുഭരണത്സില് ഗ്രാമപഞ്ായത്്
മസക്രട്ടറസിമാരക്കു പരസിേീലനും

ടപചാതുഭരണത്ിൽ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് ടസക്ട്ടറിമചാർക്കുള്ള
പന്തണ്ടുേിവസടത് പരിശതീലനപരിപചാെി കിലയിൽ തുെങ്ങി.
പ്രദമചാഷനിലൂടെ ടസക്ട്ടറിമചാരചായവർക്ചാണ് ഈ പരിശതീലനം.
ആേ്യബചാച്ചിടറെ ഉേ്ഘചാെനം കില ഡയറക്ർ ദഡചാ. ദജചായ് ഇെമൺ
നിർവഹിച്ചു. ദകചാഴ്സ് ഡയറക്ർ ദഡചാ.ടജ.ബി. രചാജൻ സ്വചാഗ
തമചാശംസിച്ചു. ദകചാഴ്സ് ദകചാർഡിദനറ്ർ എ.എസ്. പ്രതചാപ്
സിംഗ് പരിശതീലനപരിപചാെികൾ വിശേതീകരിച്ചു. 27 ഗ്ചാമപഞ്ചാ
യത്് ടസക്ട്ടറിമചാരചാണ് പരിശതീലനത്ിൽ പടങ്ടുത്ത്.
പ്രചാദേശികഭരണസംവിധചാനം ഇന്ത്യയിലും ദകരെത്ിലും,
ദകരെ പഞ്ചായത്് രചാജ് നിയമം, ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് ചുമതലകൾ,
ഉദേ്യചാഗസ്സംവിധചാനം, നവദകരെ കർമ്പരിപചാെി, ടപചാതു
വിേ്യചാഭ്യചാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം, ഓഫതീസ് നെപെിക്മങ്ങൾ,
ജനപ്രതിനിധി-ഉദേ്യചാഗസ് ബന്ം, നിർവഹണ ഉദേ്യചാഗസ്
രുടെ ചുമതലകൾ, ധനമചാദനജ്ടമറെ്, ദകരെ സർവതീസ് റൂൾസ്,

നികുതികൾ, ഫതീസുകൾ, വസ്തുനികുതി, ടതചാഴിൽ നികുതി, മചാലി
ന്യപരിപചാലനം, പഞ്ചായത്തുകെിൽ ഉപദയചാഗിക്കുന് വിവിധ
ദസചാഫ്റ് ടവയറുകൾ, മഹചാത്മചാഗചാന്ി ദേശതീയ ഗ്ചാമതീണടതചാഴി
ലുറപ്പുപദ്ധതി, ടപർദഫചാർമൻസ് ഓഡിറ്് തുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങ
െിലചായിരുന്നു പരിശതീലനം.

പശ്സിമബുംഗാളസിമല ജനപ്രതസിനസിധസികള് കസിലയസില്

ദകരെത്ിടല ഗ്ചാമ-ദ്ചാക്്-ജിലെചാപഞ്ചായത്് ഭരണസം
വിധചാനടത്ക്കുറിച്ച് ദനരിൽ കണ്ടു പഠിക്കുന്തിനു പശ്ിമബം
ഗചാെിൽനിന്നുള്ള ജിലെചാപഞ്ചായത്് സ്ചാൻഡിംഗ്കമ്ിറ്ി ടചയർ
മചാൻമചാരും ദ്ചാക്് പഞ്ചായത്് പ്രസിഡന്റുമചാരും കവസ് പ്ര
സിഡന്റുമചാരും അഞ്ചുേിവസടത് സന്ദർശനത്ിനചായി കിലയി
ടലത്ി. മൂന്നു ജിലെചാപഞ്ചായത്് സ്ചാൻഡിംഗ് കമ്ിറ്ി ടചയർ
മചാൻമചാരും പന്തടെ് ദ്ചാക്് പഞ്ചായത്് പ്രസിഡറെ്-കവസ്
പ്രസിഡന്റുമചാരുമെങ്ങുന് സംഘത്ിൽ സംസ്ചാന ഗ്ചാമവികസ
നവകുപ്് ഇൻസ്ിറ്യൂട്ടിടല നചാല് ഉദേ്യചാഗസ്രുമുടെ്.

കിലയിടലത്ിയ പശ്ിമ ബംഗചാെിടല ജനപ്രതിനിധികൾ തൃശ്ശൂർ ജിലെചാപഞ്ചായത്് സന്ദർശിച്ചദപ്ചാൾ
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തമിഴ്നചാട്ടിടല എട്ടു ജിലെകെിൽനിന്നുള്ള കജവകവവിധ്യദബചാർഡ് മചാദനജ്ടമറെ് കമ്ിറ്ി അംഗങ്ങൾക്കു കില അഗെി ദകന്ദ്രത്ിൽ സംഘെി
പ്ിച്ച പരിശതീലനപരിപചാെി

തമസിെ്നാട്ടസിമല ്ജവ്വവസിധ്യറബാരഡ്
മാറനജ്മമന്് കമ്സിറ്റസി അുംഗങ്ങള്ക്കു പരസിേീലനും

തമിഴ്നചാട്ടിടല എട്ടു ജിലെകെിൽനിന്നുള്ള കജവകവവിധ്യ
ദബചാർഡ് മചാദനജ്ടമറെ് കമ്ിറ്ി അംഗങ്ങൾക്കു മൂന്നുേിവസടത്
പരിശതീലനം കില അഗെി ദകന്ദ്രത്ിൽ സംഘെിപ്ിച്ചു. കില,
ജി.ഐ.ഇസ്ഡ് ഇന്ത്യ, തമിഴ്നചാെ് കജവകവവിധ്യദബചാർഡ്
എന്ിവയുടെ സംയുക്ചാഭിമുഖ്യത്ിലചായിരുന്നു പരിശതീലനം.
ദകരെത്ിടല കജവകവവിധ്യം, കജവസമ്ത്ിലുടെചായ
ദശചാഷണം, കജവസമ്ത്ിടറെ സംരക്ഷണരതീതി, ബി.എം.
സികൾക്കുള്ള പങ്്, ജനകതീയ കജവകവവിധ്യ രജിസ്ർ തയ്ചാ
റചാക്കുന്തിനുള്ള അെിസ്ചാന വിവരങ്ങൾ തുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങ
െിലചായിരുന്നു പരിശതീലനം. അട്ടപ്ചാെിയിടല വിവിധ പഞ്ചായ
ത്തുകെിൽനിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, ബി.എം.സി അംഗങ്ങൾ,
കർഷകർ എന്ിവരുമചായി ചർച്ചകളുമുടെചായി.

മൃഗദഡചാക്ർമചാർ, ഫിഷറതീസ് ഉദേ്യചാഗസ്ർ, വിേ്യചാഭ്യചാസ ഓഫതീ
സർമചാർ, കില ഫചാക്ൽററി അംഗങ്ങൾ തുെങ്ങിയവർ ശില്ശചാ
ലയിൽ പടങ്ടുത്തു. റഡചാർ പ്രതിനിധികെചായ ദഡചാ.ദജചാസ്
സി.റചാദഫൽ, മന്ദർ കവേ്യ, അംദഗചാം േിലെി ദറചാസ്, ടമചാബതീർ
ഷചാ, കില ദകചാർഡിദനറ്ർ എം. ദരണുകുമചാർ എന്ിവരചാണ് കരെ്
നിർദദേശങ്ങൾ അവതരിപ്ിച്ചത്. തുെർന്നു നെന് ചർച്ചകളുടെ
അെിസ്ചാനത്ിൽ രൂപം നൽകിയ മചാർഗ്നിർദദേശങ്ങളും
പരിശതീലന ടമചാഡയൂളും കില ഡയറ്കെർ ദഡചാ. ദജചായ് ഇെമണിനു
കകമചാറി.

സുസ്സിരവസികസനലക്്യങ്ങള്:
തറദേേസ്വയുംഭരണസ്ാപനങ്ങമള
റബാധവല്ക്രസിക്ാന് പരസിേീലനപരസിപെസി

സുസ്ിരവികസന ലക്ഷ്യങ്ങെിലൂന്ി ജനകതീയചാസൂത്രണത്ി
ലൂടെ നവദകരെ കർമ്പരിപചാെി കചാര്യക്ഷമമചായി നിർവഹിക്ചാൻ
തദദേശസ്വയംഭരണസ്ചാപനങ്ങടെ ദബചാധവൽക്രിക്കുന്തിനു
ദുരന്നസിവാരണറേഷസി:
ള്ള പരിശതീലനപരിപചാെിക്കു തുെക്മചായി. സുസ്ിരവികസന
ലക്ഷ്യങ്ങെിലൂന്ിയുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്ചാറചാക്ചാൻ തദദേശസ്വയം
തറദേേസ്ാപനങ്ങമള പ്രാപ്തരാക്ാന് േസില്പോല
ദുരന്തനിവചാരണദശഷിദയചാടു കൂെിയ ആസൂത്രണപ്രവർത്ന ഭരണസ്ചാപനങ്ങടെ പ്രചാപ്തമചാക്കുകയചാണ് പരിശതീലന ലക്ഷ്യം.
ങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്ചാൻ തദദേശസ്വയംഭരണസ്ചാപനങ്ങടെ പ്രചാ ഇതിടറെ മുദന്ചാെിയചായുള്ള സംസ്ചാനതല ഏകേിന പരിശതീലക
പ്തരചാക്കുന്തിനുള്ള ശില്ശചാല കിലയിൽ സംഘെിപ്ിച്ചു. ഇതുമചായി പരിശതീലനം കില ഡയറക്ർ ദഡചാ.ദജചായ് ഇെമൺ ഉേ്ഘചാെനം
ബന്ടപ്ട്ട പരിശതീലനപരിപചാെികൾക്കുള്ള ടമചാഡയൂളും മചാർഗ്ദര ടചയ്തു. പരിശതീലനപരിപചാെികടെക്കുറിച്ച് ദഡചാ. ടജ.ബി. രചാജൻ
ഖയും ശില്ശചാല അംഗതീകരിച്ചു. തൃശ്ശൂർ ജിലെയിടല ടതക്കുംകര, വിശേതീകരിച്ചു. ദകചാർഡിദനററർ കഷജു സ്വചാഗതമചാശംസിച്ചു.
എറിയചാെ് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകടെ ദകന്ദ്രതീകരിച്ച് റഡചാർ ഇന്ത്യയു ജനകതീയചാസൂത്രണത്ിടറെ ജിലെചാ ദകചാർഡിദനറ്ർമചാരും രചാഷ്ടതീയ
ടെയും കിലയുടെയും ദനതൃത്വത്ിൽ നെത്ിയ പ്രവർത്നങ്ങളുടെ ഗ്ചാമസ്വരചാജ് അഭിയചാൻ ദകചാർഡിദനററർമചാരുമചാണ് പരിശതീലക
അെിസ്ചാനത്ിലചാണ് മചാർഗ്ദരഖ തയ്ചാറചാക്ിയത്. ഗ്ചാമപഞ്ചാ പരിശതീലനത്ിൽ പടങ്ടുത്ത്.
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകെിടല വികസന-ദക്ഷമകചാര്യ സ്ററചാൻ
യത്് ടസക്ട്ടറിമചാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, കൃഷി ഓഫതീസർമചാർ,
ഡിംഗ് കമ്ിറ്ി ടമമ്ർമചാർക്കു ജിലെചാതലത്ിൽ തുെർ
പരിശതീലനം നൽകും. 2015 ടസപ്തംബറിൽ നെന്
ഉച്ചദകചാെിയിൽ യു.എൻ. ജനറൽ അസം്ിയിടല 193
അംഗങ്ങളും അംഗതീകരിച്ച "സുസ്ിരവികസന ലക്ഷ്യം2030" 2016 ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ നിലവിൽ വന്തചാണ്.
2030 ഓടെ ഭൂമിയിടല എലെചാ ജനങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധി
യചാണ് ലക്ഷ്യം. നിരന്തരമചായ ചർച്ചകെിലൂടെ സുസ്ി
രവികസന നയത്ിലൂന്ിയ 17 അജടെയചാണ് അംഗതീ
ദുരന്തനിവചാരണദശഷിദയചാടു കൂെിയ ആസൂത്രണപ്രവർത്നങ്ങൾ ആവിഷ്ക്രിക്ചാൻ കരിച്ചിട്ടുള്ളത് സുസ്ിരവികസന ലക്ഷ്യങ്ങള് കകവ
തദദേശസ്വയംഭരണസ്ചാപനങ്ങടെ പ്രചാപ്തരചാക്കുന്തിനുള്ള മചാർഗ്നിർദദേശങ്ങളും രിക്ചാൻ തദദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങൾക്കു
പരിശതീലന ടമചാഡയൂളും കില ഡയറ്കെർ ദഡചാ. ദജചായ് ഇെമണിനു കകമചാറിദപ്ചാള്. നിർണചായക പങ്കുവഹിക്ചാനുടെ്.
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മകട്ടസിെ നസിരമ്ാണ െട്ടങ്ങള് റഭേഗതസി മെ�

ദകരെ മുനിസിപ്ൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് 1999. ദകരെ പഞ്ചായത്്
ടകട്ടിെ നിർമ്ചാണ ചട്ടങ്ങൾ 2011 എന്ിവ ദഭേഗതി ടചയ്് ദകരെ
മുനിസിപ്ചാലിറ്ി ടകട്ടിെ നിർമ്ചാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019, ദകരെ പഞ്ചാ
യത്് ടകട്ടിെ നിർമ്ചാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 പുറടപ്ടുവിച്ചു.

അ്ജവ മാലസിന്യും റേഖരസിക്ാന്
ക്ീന് റകരള ക�നസിക്് അനുമതസി

എലെചാ സർക്ചാർ അർധസർക്ചാർ സ്ചാപനങ്ങൾ,
ടപചാതുദമഖലചാ സ്ചാപനങ്ങൾ, തദദേശസ്വയംഭരണസ്ചാപനങ്ങൾ,
മറ്് സർക്ചാർ ഇതര സ്ചാപനങ്ങൾ എന്ിവിെങ്ങെിൽ നിന്നും
ഇ- മചാലിന്യങ്ങൾ, ആപൽക്രമചായ മചാലിന്യങ്ങൾ, പുനചംക്മണ
ദയചാഗ്യമലെചാത് മറ്് അകജവ മചാലിന്യങ്ങൾ എന്ിവയുടെ
ദശഖരണം നിലവിലുള്ള വ്യവസ്കൾക്് വിദധയമചായി നെത്തു
ന്തിന് ക്തീൻ ദകരെ കമ്നിക്് അനുമതി നൽകി ഉത്രവചായി.
(ജിഒ (ആർ െി) നമ്ർ 2300 /2019/ എൽഎസ് ജി ഡി, തതീയതി 19. 10. 2019)

മരണ രജസിറ�ഷന് ആധാര നസിരബന്മല്

മരണ രജിദസ്ടഷൻ നെത്തുന്തിന് മരിച്ചയചാളുടെദയചാ അദപ
ക്ഷകടറെദയചാ ആധചാർ വിവരങ്ങദെചാ ഡിക്ദറഷദനചാ നിർബന്
മചായി ഹചാജരചാക്കുന്തിന് നിഷ്കര്ഷിദക്ടെതിലെ എന്് നിർദദേ
ശിച്ച് സർക്കുലർ പുറടപ്ടുവിച്ചു.
(സർക്കുലർ നമ്ർ ബി- 1 /30277/ 2017, തതീയതി 19. 10. 2019)

പാെ് വ� വ്യാപാരസികള്ക്് രജസിറ�ഷന്

ദകരെത്ിൽ പചാഴ്വസ്തു വ്യചാപചാര ദമഖലയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്
വ്യചാപചാരികളുടെ രജിദസ്ടഷൻ നെപെികളുടെ ഭചാഗമചായി ദപചാലതീസ്
ക്ിയറൻസ് ലഭ്യമചാക്കുന്തിന് പചാഴ്വസ്തു വ്യചാപചാരികെിൽ നിന്്
ദപചാലതീസ് ടവരിഫിദക്ഷൻ ഫതീസ് ആയ 525 രൂപ ഈെചാക്ി
തുക ദപചാലതീസ് വകുപ്ിൽ അെയ്ക്കുന്തിന് ശുചിത്വമിഷന് അനുമതി
നൽകി ഉത്രവചായി.
(ജിഒ (ആർ െി) നമ്ർ 2299 /2019/ എൽഎസ് ജി ഡി, തതീയതി 19. 10. 2019)

മപന്ഷന് ഗുണറഭാക്ാക്ളുമെ മ�റസിുംഗ്:
ഡസിസുംബര 15 വമര നീട്ടസി

മസ്റിംഗ് നെത്ചാ�. മസ്ർ ടചയ് ഗുണദഭചാക്ചാക്ൾ അക്ഷയ ദകന്ദ്ര
ത്ിൽ നിന്നും രസതീത് കകപ്റ്ണം. മസ്ർ ടചയ്യുന്തിന് ഗുണദഭചാ
ക്ചാവ് അക്ഷയ ദകന്ദ്രത്ിൽ ഫതീസ് അെയ്ദക്ടെ. മസ്ർ ടചയ്യുന്
വർക്കു മചാത്രദമ അടുത് ഗഡു മുതൽ ടപൻഷൻ ലഭിക്കുകയു�.

ഈസ് ഓഫ് �യസിുംഗ് ബസിസസിനസ്:
പുതസിയ മാരഗ്ഗനസിരറദേേങ്ങളായസി

ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസിടറെ ഭചാഗമചായി ദകരെ
ത്ിൽ നിദക്ഷപം ദപ്രചാത്സചാഹിപ്ിക്കുന്തിനും സുഗമമചാക്കുന്
തിനും പുതിയ മചാർഗ്നിർദദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്് ഡയക്ര് പുറ
ത്ിറക്ി. ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകെിടല �ടെ് ഓഫതീസിദനചാെനുബ
ന്ിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ടഹൽപ് ടഡസ്കുകൾ ആരംഭിക്കും.
�നിയർ സൂപ്രടെ്, ടഹഡ് ക്ചാർക്് എന്ിവർക്ചായിരിക്കും
ഇതിടറെ ചുമതല. ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകെിൽ സംരംഭം ആരംഭിക്ചാ
ടനത്തുന്വർക്് ആവശ്യമചായ മുഴുവൻ സഹചായവം ടഹൽപ്
ടഡസ്കിൽ നിന്് നൽകണം. സർക്ചാരിടറെ വ്യവസചായ നയം,
നിയമങ്ങെിലും ചട്ടങ്ങെിലും വരുത്ിയ ല�കരിച്ച വ്യവസ്കൾ,
ടക സ്വിഫ്റ് ആലെിദക്ഷൻ സംബന്ിച്ച വിവരം എന്ിവ സഹചായ
ടഡസ്കിൽ ലഭിക്കും. ടഹൽപ് ടഡസ്ക് സജ്ജതീകരിച്ചിട്ടുടടെന്നും
കൃത്യമചായി പ്രവർത്ിക്കുന്നുടവന്നും പഞ്ചായത്് ടഡപയൂട്ടി ഡയറ
ക്ർമചാരും ടപർദഫചാമൻസ് ഓഡിറ്് സൂപ്ർകവസർമചാരും
പരിദശചാധന നെത്ി ഉറപ്ചാക്ചാനും നിർദദേശിച്ചിട്ടുടെ്.
അധികചാരികളുടെ കൃത്യമചായ നിരചാദക്ഷപ പത്രമുടടെങ്ിലും
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് ഭരണസമിതികൾ കലസൻസ് അദപക്ഷ
നിരസിക്കുന്ത് ക്മവിരുദ്ധമചാണ്. ഇതുസംബന്ിച്ച് പരചാതികൾ
ലഭിക്കുന്നുടെ്. ഭരണസമിതിയുടെ ഇത്രം നെപെി 2018ടല ദകരെ
നിദക്ഷപം ദപ്രചാത്സചാഹിപ്ിക്ലും സുഗമമചാക്ലും ആക്ിനും
1994ടല ദകരെ പഞ്ചായത്് രചാജ് ആക്ിനും വിരുദ്ധമചായതിനചാൽ
പഞ്ചായത്് ടസക്ട്ടറിമചാർ ഭരണസമിതികൾക്് ആവശ്യമചായ
മചാർഗ്നിർദദേശം നൽകണം. ഇതിനുദശഷവം ക്മവിരുദ്ധമചായി
നെപെി സ്വതീകരിച്ചചാൽ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകചാരമുള്ള നെപെി ടസക്ട്ടറി
സ്വതീകരിക്ചാനും മചാർഗ്നിർദദേശത്ിൽ വ്യക്മചാക്കുന്നു. പരമചാവധി
അഞ്് വർഷ കചാലയെവിദലക്് നിശ്ിത ഫതീസ് ഈെചാക്ിയചാണ്
കലസൻസ് അനുവേിദക്ടെത്. കലസൻസ് നൽകുദമ്ചാൾ മറ്റു
വകുപ്പുകളും സ്ചാപനങ്ങളും നൽകുന് നിരചാദക്ഷപ സചാക്ഷ്യപത്ര
ങ്ങൾക്് അഞ്ചു വർഷകചാലയെവ് ഇടലെങ്ിൽ ഓദരചാന്നും അവസചാ
നിക്കുന് തതീയതി കലസൻസ് നിബന്നകെിൽ പ്രദത്യകം
ദരഖടപ്ടുത്ി നൽകണം. ഈ തതീയതിക്് മുമ്് നിരചാദക്ഷപ
സചാക്ഷ്യപത്രം പുതുക്ണടമന്നും അലെചാത്പക്ഷം ഉടെചാവന്
സചാമ്ത്ിക ബചാധ്യതയ്ക്കും മറ്റു നഷ്ങ്ങൾക്കും കലസൻസിയചായി
രിക്കും ഉത്രവചാേിടയന്നും ദരഖടപ്ടുത്ണടമന്് നിർദദേശമുടെ്.

സചാമൂഹ്യ സുരക്ഷചാ ടപൻഷൻ, ദക്ഷമനിധി ദബചാർഡ്
ടപൻഷൻ ഗുണദഭചാക്ചാക്ൾ മസ്റിംഗ് നെദത്ടെ തതീയതി
ഡിസംബർ 15 വടര സർക്ചാർ നതീട്ടി. കിെപ്പുദരചാഗികളുടെ മസ്റിംഗ്
അക്ഷയ ദകന്ദ്രം പ്രതിനിധികൾ ഡിസംബർ 11 മുതൽ 15 വടര
വതീട്ടിൽ വന്് ടചയ്യും. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ കുടുംബചാംഗം ഡിസംബർ
ഒൻപതിനകം ബന്ടപ്ട്ട തദദേശസ്ചാപന ടസക്ട്ടറിടയ അറിയി
ക്ണം. ഇവരുടെ ലിസ്് ടസക്ട്ടറി ബന്ടപ്ട്ട അക്ഷയ ദകന്ദ്രടത്
(സർക്കുലർ നമ്ർ PAN /6080/19/C 4 (DP), തതീയതി 11.11.2019.)
10നകം അറിയിക്ണം. jeevanrekha.gov.in മുദഖന മചാത്രദമ
തറദേേസ്വയുംഭരണവകു�മായസി ബന്മപ്ട്ട സരക്ാര ഉത്രവകള്, സരക്കുല�കള്, ഗസറ്റ് വസി�ാപനങ്ങള് എന്നസിവയുമെ
പുരണ്�പും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ മവബ്്സറ്റുകളസില് ലഭ്യമാണ്.
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മ്റോതൃക

മോലിന്യസംസ്രണത്ിതല

തളിപ്റമ്് മോതൃക
 എ�ഹാും റതാമസ് ര�സിത്

sÍˆ¢mȷfczϹË¢ĻsÄː¡}¢ƹ¡}
ɡÍƹsÔs§ɚʿ§u ¡̝Ó mȷ¡£Ëfɤ¢ÓÊ
i¢u¡ɚŹƹ§Ä¢tɡÍƹĿÌ}ƺȷƵc¢ϹÍ¡x˱ȷƵc

മചാ

ലിന്യസംസ്രണടത് വിഭവപരിപചാ
ലനം എന് സുസ്ിര വികസന കചാഴ്ച
പ്ചാെിടറെ അെിസ്ചാനത്ിൽ ദനചാക്ികചാ
ണുകയും ആ അത്രത്ിലുള്ള നെപെിക
ളും പദ്ധതികളുമചായി മുദന്ചാട്ടു ദപചാകുകയു
മചാണ് കണ്ണൂർ ജിലെയിടല തെിപ്റമ്് മുനി
സിപ്ചാലിറ്ി. മചാലിന്യസംസ്രണത്ില്
വിജയമചാതൃക സൃഷ്ിക്കുന്തിന് ദലചാദകചാ
ത്ര സചാദങ്തികവിേ്യ അദന്വഷിച്ചു
ദപചാദകടെതിലെ, പകരം കൃത്യമചായ ബിസി
നസ് ലെചാനും കേനംേിന ദമചാണിറ്റിംഗും
സചാധ്യമചാക്കുകയചാണ് ദവടെത് എന്തിന്
ടതെിവചാണ് തെിപ്റമ്്. ഇവർ സചാദങ്തി

കവിേ്യടയ ആശ്രയിക്കുന്ത് മചാലിന്യം
സംസ്രിക്കുന്തിനചായലെ, മറിച്ച് ദശഖ
രണം, യൂസർ ഫതീ കെക്ഷൻ, ദസവനം
ഉറപ്ചാക്ൽ, അെവ് തിട്ടടപ്ടുത്ൽ
തുെങ്ങിയ മചാദനജ്ടമറെ് രതീതികൾക്ചാണ്.
ഹരിതദകരെ മിഷടറെ ഹരിതകർമ്
ദസന എന് ആശയം വ്യത്യസ്തമചായ
രതീതിയിൽ ഡിജിറ്ൽ സചാദങ്തികവിേ്യ
യുടെ സഹചായദത്ചാടെ പ്രചാവർത്ികമചാ
ക്കുകയചാണ് തെിപ്റമ്് നഗരസഭ ടചയ്ത്.
നിർമ്ൽ ഭചാരത് ചചാരിറ്ബിൾ ്സ്് എന്
സംഘെനയചാണ് നഗരസഭയ്ക് ഇതിനുള്ള
സചാദങ്തിക പിന്തുണ ലഭ്യമചാക്കുന്ത്.

സംഘെന രൂപടപ്ടുത്ിയ 'ടനലെിക്'
എന് ടമചാകബൽ ആലെിദക്ഷൻ ഉപദയചാ
ഗടപ്ടുത്ിയചാണ് മചാലിന്യദശഖരണ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ ദമചാണിറ്ർ ടചയ്യുന്ത്.
ഓദരചാ വതീട്ടിലും മചാലിന്യദശഖരണത്ി
നചായി എത്തുന് ഹരിതകർമ്ദസന
അംഗത്ിനും വതീട്ടുകചാർക്കും വ്യത്യസ്തമചായ
ആലെിദക്ഷൻ ആണ് നൽകിയിരിക്കു
ന്ത്.
ആലെിദക്ഷനിലൂടെ മചാലിന്യദശ
ഖരണ േിവസം, സമയം, ലെചാസ്ിക്ിദനചാ
ടെചാപ്ം ഓദരചാ മചാസവം ദശഖരിക്കുന് മറ്്
പചാഴ്വസ്തു, ഇനം തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ
ūƹ§z§_cÍ
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ടമചാകബൽ സദന്ദശമചായി നല്കുന്തിലൂടെ
ജനങ്ങള്ക്് പചാഴ്വസ്തുക്ൾ തയ്ചാറചാക്ി
വയ്ക്കുന്തിനും യൂസർ-ഫതീ കരുതിവയ്ക്കുന്
തിനും സചാധിക്കുന്നു.
നഗരസഭചാ പരിധിയിടല മുഴുവൻ
വതീടുകെിലും സ്ചാപനങ്ങെിലും സർദവ
നെത്ി QR ദകചാഡ് പതിച്ചചാണ് പ്രവർ
ത്നം ആരംഭിച്ചത്. ഹരിതകർമ്ദസന
വതീട്ടിടലത്ി ആേ്യം അവരുടെ ടമചാകബ
ലിൽ ഇൻസ്ചാൾ ടചയ്ിട്ടുള്ള ആലെിദക്ഷൻ
ഉപദയചാഗിച്ച് QR ദകചാഡ് സ്ചാൻ ടചയ്യുന്നു.
ടമചാകബൽ നമ്ദരചാ ടകട്ടിെ നമ്ദരചാ
നൽകിയും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിദശചാ
ധിക്ചാം. അവിടെനിന്നും ദശഖരിക്കുന്
മചാലിന്യത്ിടറെ തൂക്വം ഈെചാക്കുന്
യൂസർഫതീയും ആലെിദക്ഷനിൽ ദരഖടപ്
ടുത്തുദമ്ചാൾ വതീട്ടുെമസ്ടറെ ടമചാകബൽ
ദഫചാണിൽ സ്ിരതീകരണ സദന്ദശം ലഭി
ക്കുന്നു. ദകചാഡ് സ്ചാൻ ടചയ്യുദമ്ചാൾ ലഭി
ക്കുന് ഡചാറ്യിൽ അരേസ്, ദഫചാൺ നമ്ർ,
കഴിഞ്ഞ മചാസങ്ങെിടല വിശേചാംശങ്ങൾ
തുെങ്ങിയവ ലഭ്യമചാകും. വതീട്ടിൽ ആൾക്ചാർ
ഇലെചാത് അവസരത്ിൽ ആവശ്യടമങ്ില്
അവരുമചായി ദഫചാണിൽ ബന്ടപ്െചാനും
സചാധിക്കും.
വതീട്ടുകചാർ അവരുടെ ടമചാകബൽ പരി
ദശചാധിച്ചചാൽ തടറെ വതീട്ടിൽ വന് ഹരിത
കർമ്ദസനചാംഗത്ിടറെ ദപരെക്മുള്ള
മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമചാകും. ഇനി അവർ
വരുന് തതീയതി അറിയുവചാനും അെിയന്ത
രമചായി നതീക്ം ടചദയ്ടെ മചാലിന്യങ്ങെചാ

ടണങ്ിൽ അതിന് സഹചായം അഭ്യർത്ി
ക്ചാനും ഈ ആലെിദക്ഷൻ സഹചായിക്കു
ന്നു.ദബചാധവൽക്രണ സദന്ദശങ്ങൾ
േിവദസന ഈ ആലെിദക്ഷനിൽ ലഭ്യമചാ
ക്കുന്നുടെ്. ഓദരചാ േിവസവം വതീടുകെിലും
സ്ചാപനങ്ങെിലും ഉടെചാകുന് പചാഴ്വസ്തു
ക്ളുടെ അെവിടറെ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.
ഹരിതകർമ്ദസനചാംഗത്ിന് ജി.പി.ആര്.
എസ്. സംവിധചാനം ഉപദയചാഗിച്ച്
വതീടുകളുടെ കൃത്യമചായ സ്ചാനം മനസ്ിലചാ
ക്കുന്തിന് ആലെിദക്ഷനിലൂടെ സചാധി
ക്കുന്നു. ഹരിതകർമ്ദസനചാംഗടത്കുറി
ദ ച്ച ചാ ദ ശ ഖ ര ണ ര തീ ത ി ട യ കു റ ി ദ ച്ച ചാ
പരചാതികൾ ഉടടെങ്ില് അത് ആലെിദക്
ഷനിലൂടെ ബന്ടപ്ട്ടവടര അറിയിക്കുന്
തിനും കഴിയും.



തദദേശ സ്ചാപനങ്ങൾക്് നൽകുന്
ദമചാണിറ്റിംഗ് ആലെിദക്ഷനിൽ ഹരിത
കർമ്ദസന അംഗങ്ങളുടെ ഹചാജർ, ഓദരചാ
വതീട്ടിലും അവർ ടചലവഴിക്കുന് സമയം,
ദശഖരിക്കുന് മചാലിന്യത്ിടറെ അെവ്,
യൂസർ ഫതീയചായി ലഭിച്ച തുകയുടെ വിശ
േചാംശങ്ങൾ, ടപചാതുജനങ്ങളുടെ പരചാതികൾ
മുതലചായ മുഴുവൻ കചാര്യങ്ങളും ലഭിക്കും.
ഓദരചാ േിവസവം ദസവനം നൽകുന്
വതീടുകളുടെ എണ്ണം, ഓദരചാ വതീട്ടിൽ നിന്നും
കകമചാറിയ പചാഴ് വസ്തുക്ളുടെ അെവ്,
യൂസർ-ഫതീ പിരിച്ചതിടറെ വിശേചാംശങ്ങൾ
എന്ിവടയലെചാം ആലെിദക്ഷനിലൂടെ
സൂ പ് ർ ക വ സ ർ ക്് ല ഭ ്യമ ചാ കു ക യു ം
ഇതിലൂടെ കൃത്യമചായ ദമചാണിറ്റിംഗ് സചാധ്യ
മചാവകയും ടചയ്യുന്നു. മചാത്രമലെ, ഓദരചാ ജതീവ
നക്ചാർക്കും നിശ്യിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള
മുഴുവൻ വതീടുകെിലും സ്ചാപനങ്ങെിലും
ദസവനം നൽകുവചാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുദടെചാടയ
ന്നും ഇടലെങ്ിൽ അതിനുള്ള കചാരണങ്ങൾ
കടടെത്ി പരചാതികൾക്് ഇെയചാകചാത്
വിധം പരിഹരിക്കുന്തിനും സചാധിക്കുന്നു.
ഇതിലൂടെ ഹരിതകർമ്ദസനയുടെ പ്രവർ
ത്നടത് കൃത്യമചായി നിരതീക്ഷിക്ചാൻ
മുനിസിപ്ചാലിറ്ിക്് സചാധിക്കുന്നു.

¢ǴΗĿÌÓ§
ËÎȷ¢Ϲcu§
fɤ¢ÓËsÍˆ
¢ecuĿϏ¡}zÍq¢
Ž˶ceÍ¡xÔȷ
c¢tÔȷ
Äƹ¡Ɉe§ˑÍ മുമന്നാരുക്ും
ജനസചാന്ദ്രതദയറിയ നഗരസഭയ്ക് കുമി
ńƵsː¡}
ഞ്ഞുകൂെിടക്ചാടെിരുന്
മചാലിന്യം വലിയ
cĿÌ¡ƵzĿϏ¡}
തലദവേനയചാണ് സൃഷ്ിച്ചിരുന്ത്.നചാൾ
sÌʸʸϔÊ
ക്കുനചാൾ പ്രശ്നം രൂക്ഷമചായി ടകചാടെിരിടക്
sÄĿϏcÔc
2015-16 കചാലയെവിലചാണ് മചാലിന്യ ദശഖ
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രണത്ിനചായി നഗരസഭയിൽ നിർമ്ൽ
ഭചാരത് ചചാരിറ്ബിൾ ്സ്് ഒരു പദ്ധതി

സമർപ്ിക്കുന്ത്. പദ്ധതി പ്രകചാരം നഗര
സഭയിടല മുഴുവൻ വതീടുകെിൽ നിന്നും
സ്ചാപനങ്ങെിൽ നിന്നും മചാസത്ിൽ ഒരു
ത വ ണ ലെ ചാ സ് ി ക് പ ചാ ഴ് വ സ്തു ക് ളു ം
അദതചാടെചാപ്ം ഗ്ചാസ്, തുണി, ഇ-ദവസ്്,
ടചരുപ്്, ബചാഗ് എന്തീ 5 ഇനങ്ങെിൽ ഒരു
ഇനവം ഓദരചാ മചാസവം മചാറി മചാറി ദശഖ
രിക്കുന്തിന് ആരംഭിച്ചു. ഇവ തരംതിരിച്ച്
സൂക്ഷിക്കുന്തിനുള്ള ബചാഗുകൾ നിർമ്ൽ
ഭചാരത് ചചാരിറ്ബിൾ ്സ്് വതീടുകൾക്കും
സ്ചാപനങ്ങൾക്കും നല്ി. ദശഖരിക്കുന്
തിനചായി ഓദരചാ വചാർഡിടലയും വതീടുകളു
ടെയും സ്ചാപനങ്ങളുടെയും എണ്ണം,
ഇവയുടെ അകലം, ഓദരചാ വചാർഡിലും
ആടക സഞ്രിദക്ടെ ദൂരം എന്ിവ
കണക്ചാക്ി ഹരിതകർമ്ദസനചാംഗ
ങ്ങടെ നിദയചാഗിച്ചു. നഗരസഭയിൽ
ആടകയുള്ള 34 വചാർഡുകെിടല 15150
മചാലിന്യ ഉറവിെങ്ങെിൽ (വതീടുകൾ, സ്ചാ
പനങ്ങള്) നിന്നും പചാഴ്വസ്തുക്ൾ ദശഖ

രിക്കുന്തിനചായി 34 ഹരിതകർമ്ദസനചാം
ഗങ്ങടെയചാണ് ടതരടഞ്ഞടുത്് പരിശതീ
ലനം നൽകി നിദയചാഗിച്ചത്. ഇവർ
വതീടുകളും സ്ചാപനങ്ങളും കയറിയിറങ്ങി
തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അകജവ
പചാഴ്വസ്തുക്ൾ ദശഖരിക്കുന്നു.
ആേ്യഘട്ടത്ിൽ വതീടുകെിലും സ്ചാപ
നങ്ങെിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പചാഴ്വസ്തുക്ളുടെ
അെവ് മനസിലചാക്കുന്തിനും ദശഖരണ
പരിപചാെിടയകുറിച്ചും യൂസർ - ഫതീ സംബ
ന്ിച്ചും അവദബചാധം സൃഷ്ിക്കുന്തിനു
മചായി 5 ദപരെങ്ങുന് സന്ദ്ധപ്രവർത്ക
സംഘം വതീടുവതീെചാന്തരം ദബചാധവത്ക്
രണം നെത്തുകയും വിവരങ്ങൾ ദശഖരി
ക്കുകയും ടചയ്ിരുന്നു. ഇതിലൂടെ പരമചാവധി
ആളുകടെ പദ്ധതിയുമചായി സഹകരിപ്ി
ക്ചാൻ സചാധിച്ചതിന് പുറദമ േിവദസന
ദശഖരിദക്ടെ മചാലിന്യത്ിടറെ അെവ്,
അവ ദശഖരിക്കുന്തിനും തരംതിരിക്കുന്
തിനും ആവശ്യമചായി വരുന് ടതചാഴിലചാെി
കളുടെ എണ്ണം, തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്
തിന് ആവശ്യമചായി വരുന് സ്ലസൗക
ര്യംഎന്ിവ സംബന്ിച്ച് ധചാരണ ഉടെചാ
ക്കുന്തിന് സചാധിച്ചിരുന്നു.

തരുംതസിരസിവും റലാഡസിുംഗുും

മചാലിന്യപരിപചാലനത്ിടല ടവല്ലുവിെി
എന്നുപറയുന്ത് പരിപചാലന- സംസ്രണ
ദകന്ദ്രത്ിദലക്കുള്ള ഗതചാഗതവം ടചലവ
മചാണ്. ഇവിടെയചാണ് ദബലിംഗ്, വടെി
യിദലക്കുള്ള ദലചാഡിംഗ് എന്ിവയുടെ
പ്രചാധചാന്യം. ഇതിനചായി ഈ ദമഖലയിൽ
പ്രവർത്ിച്ച് പരിചയമുള്ള ആളുകടെ
കടടെത്ി ജതീവനക്ചാർക്് പരിശതീലനം
നൽകി. ഇതിലൂടെ തരംതിരിവ്, ദബലിംഗ്,
ദലചാഡിംഗ് എന്തീ ദമഖലകെിൽ പരമചാ

വധി കചാര്യക്ഷമത കകവരിക്കുന്തിന്
സചാധിച്ചു. പ്രചാവതീണ്യമുള്ള ആളുകൾ ദജചാലി
ടചയ്ചാൻ തുെങ്ങിയദതചാടുകൂെി 125 മുതൽ
135 വടര കിദലചാഗ്ചാം തൂക്ം ഉടെചായിരുന്
ഓദരചാ ദബലിംഗ് ദ്ചാക്കുകളും 150-155
കിദലചാഗ്ചാമചായി ഉയർത്തുന്തിന് സചാധിച്ചു.
ഇദതചാടെ വചാഹനങ്ങെില് 14 െദണ്ണചാെം കയറ്റു
ന്തിനും ഒരു കിദലചാ പചാഴ്വസ്തുവിടറെ
ശരചാശരി കെത്തുകൂലി 5 രൂപയില് നിന്നും
4.25 രൂപയചായി കുറയ്ക്കുന്തിനും സചാധിച്ചു.
കമസൂർ, ഗുജറചാത്്, ദപചാടെിദച്ചരി,
മംഗലചാപുരം തുെങ്ങിയ സ്ലങ്ങെിദല
ക്ചാണ് പുനഃചംക്മണത്ിനചായി പചാഴ്
വസ്തുക്ൾടകചാണ്ടുദപചാകുന്ത്. ബചാഗുകൾ,
ടചരുപ്പുകൾ ദപചാലുള്ളവ സിടമറെ് ഫചാക്
റികെിൽ ഇന്നമചായി ഉപദയചാഗിക്കുന്
തിനചായി നൽകുന്നു. ഇ-മചാലിന്യങ്ങൾ ക്തീൻ
ദകരെ കമ്നിക്് കകമചാറുന്നു.

എും.സസി.എഫ്.

ഏകദേശം 2000 ച.കി.മതീ. വിസ്തതീർണ്ണ
മുള്ള ടമറ്തീരിയൽ കെക്ഷൻ ടഫസിലിറ്ി
യചാണ് മുനിസിപ്ചാലിറ്ി നിർമ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതിന് 18 ലക്ഷം രൂപ ടചലവചായി.
ദശഖരിച്ച് ടകചാണ്ടുവരുന് പചാഴ് വസ്തുക്ൾ
തരംതിരിക്കുന്തിനും ഇനം അനുസരിച്ച്
സൂക്ഷിക്കുന്തിനുമുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ
ഉടെ്. ഏകദേശം 10200 വതീടുകൾ/ സ്ചാപ
നങ്ങൾക്ചാണ് നിലവിൽ ദസവനം നൽകു
ന്ത്. ഇതിൽനിന്നും മചാസം ഏകദേശം
7-8 െൺ കട്ടി കുറഞ്ഞ ലെചാസ്ിക്കുകളും ഒരു
െദണ്ണചാെം കട്ടിയുള്ള ലെചാസ്ിക്കുകളും 20-24
െൺ പചാ�െലചാസുകളുമചാണ് പ്രധചാനമചായും
ലഭിക്കുന്ത്. ഇതിന് പുറടമ 6 മചാസത്ിൽ
ഒരിക്ൽ ചിലെ് (15-20 െൺ), ടചരിപ്് - 15
െൺ, ബചാഗ് - 6-8 െൺ, ഇ-മചാലിന്യം -2.5
െൺ എന്ിവ ദശഖരിക്കുന്നുടെ്.

സ്തീകള്ക്് മതാെസില്

ശരചാശരി 10000 രൂപ വതീതം 35 ദപര്ക്്
പ്രതിമചാസം ശമ്െം നൽകുന് പദ്ധതിയിൽ
പ്രവർത്ിക്കുന് 80 % ദപരും സ്തതീകെചാണ്.
േിവദസന 5-6 മണിക്കൂർ മചാത്രം ദജചാലി
ടചയ്് ദമചാശമലെചാത് ഒരു തുക സമ്ചാേി
ക്കുന്തിനും ആത്മവിശ്വചാസദത്ചാടെ
ജതീവിക്കുന്തിനും സ്തതീകൾക്് അവസരമു
ടെചാക്ിയിരിക്കുകയചാണ് ഈ പദ്ധതി.
1
ദലഖകന് ശുചിത്വ മിഷനില്
ദപ്രചാഗ്ചാം ഓഫതീസറചാണ്
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കണ്ോണചശേരി

തട്ടകത്ിതല
കളതമോരുക്ം
 മഷയസിന് ൊറക്ാ

“ഒരു കുെം ഒരു തെചാകം, മുകള്പ്രപ്ില്
നിറഞ്ഞുമുറ്ിയ പചായല്. പചായല് മചാത്രം.
ജലം കചാണചാദന ഇലെ. അദപ്ചാള് തെചാക
ത്ിടറെ മധ്യത്ില് ഒരു കലെ് വതീഴുന്നു.
കലെ് എവിടെ വതീണുദവചാ അവിടെ മചാത്രം
ചലനം. ഒരു ചലനം. ആ ചലനത്ില്
ദപറ് നെക്ണം. ഇദലെ മരണം
ജലും എന്നാല് ജീവന്
െലനും എന്നാല് ജീവമന് െലനും”
(ദകചാവിലന്:-തട്ടകം)
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തൃശ്ശൂര് ജിലെയിടല ഗുരുവചായൂരിനടുത്്
സ്ിതി ടചയ്യുന് 16 ചതുരശ്ര കിദലചാമതീറ്ര്
വിസ്തൃതിയുെെ പഞ്ചായത്്-കടെചാണ
ദശേരി. ദകചാവിലടറെ തട്ടകത്ിലൂടെ
ആസ്വചാേകമനസ്ില് ഇെംപിെിച്ച “മൂപ്ില
ദശേരി“ക്് വിത്് പചാകിയ മചായികഭൂമി.
ടപരുന്തച്ചന് ദക്ഷത്ര നിര്മ്ചാണത്ിനിെ
യ്ക് ഉെിതിരുകിടവടച്ചന്് ഐതിഹ്യങ്ങ
െിലിെം ദനെിയ അരികന്ിയൂര് ദക്ഷത്രം
സ്ിതി ടചയ്യുന്, മചാമുനിമചാരുടെ തപസ്ിന്

അറടയചാരുക്ിയ, ആത്മചാക്ളുടെ നിത്യ
ശചാന്തിക്് കുെക്ലെിടറെ ദമലചാടപ്ചാരുക്ിയ,
അത്ഭുതനതീരുറവ പ്രത്യക്ഷടപ്ട്ട് വിശ്വചാസി
കളുടെ ആശ്വചാസമചായ നചാെ്-കടെചാണ
ദശേരി.
ഇവിടെ കചാര്ഷികവൃത്ിയിലൂന്ിയ
ജതീവിതചര്യ തുെരുന്നു ഭൂരിഭചാഗം ജനങ്ങളും.
കചാലചാവസ്ചാ വ്യതിയചാനവം മഴലഭ്യതക്കു
റവം കര്ഷകരുടെ മനസ്ില് ആശങ്യുടെ
നിഴല് പരത്ിയ കചാലം. ടപടയ്ചാഴിയുന്


˳cʸ¡¢¡Ɉ
Ϸ¢Ó§}
ÓÊΗÔc
sÍsÄΗÔc
g¡v¢ËÓ
ÓÊp¡̾c
sƝ¢̈́Ës¡˳Óc
Ƶ}˳s§


ലൂടെ അതിടല അംഗങ്ങള് ഈ ആശയ
ത്ിന് ജതീവന് നല്കി. തരിശചായി കിെ
ന്ിരുന് പ്രദേശങ്ങള്, ടവട്ടിടതെിച്ച്, വചാര
ദകചാരി, ടചത്ിയിറക്ി, പെവകടെചാരുക്ി
അവര് മഴത്തുെെികടെ കുെിയിരുത്ി.
സന്ദ്ധരചായ വ്യക്ികളുടെ പുരയിെ
ങ്ങെില് സൗജന്യമചായി കുെടമചാരുക്ചാം
എന് ആശയടത് സംശയദത്ചാടെ
വതീക്ഷിച്ചവദരടറ, സ്തതീകള് മചാത്രം അതും
പുല്ലുപറിക്ല് മചാത്രം ടചയ്യുന്വടരന്്
പഴിദകള്ക്കുന് ഇത്രടമചാരു കൂട്ടചായ്മ
എങ്ങടന ഇത് പൂര്ത്ിയചാക്കുടമന്് സദന്ദ
ഹിച്ചവര് അതിദലടറ. തിരുവത്ര കടെിയൂര്
സ്വദേശി പെെിക്ല് ശ്രതീധരനചാണ് വതീട്ടു
വെപ്ില് കൃഷിയചാവശ്യങ്ങള്ക്കും ജലസം
രക്ഷണത്ിനുമചായി ഒരു കുെം ദവണം
എന്തിന് ആേ്യമചായി സന്ദ്ധത അറി
യിച്ചത്. ശരചാശരി 25 ടതചാഴിലചാെികള്,
ഏകദേശം 40 േിവസടത് പണി. ഏറ്വം
അെിയിദലക്ിറങ്ങചാന് 20 പെവകള്

സഹിതം 120 ചതുരശ്രമതീറ്ര് വിസ്തതിയുെെ
കുെം. സദന്ദഹികള് പറന്കന്നു. മണ്ണ്
ഉര്വരമചായി. വ്യക്ഷത്ലപ്പുകള് ആഹ്ചാേ
ദത്ചാടെ തലയചാട്ടി. മഴദമഘങ്ങള് നിറ
ഞ്ഞനുഗ്ഹിച്ചു. െിപ്പുവിടറെ പെടയ
വതീദറചാടെ ദനരിട്ട ആ പചാരമ്ര്യത്ിടറെ
കണ്ണിദചചാരചാടത ജലക്ഷചാമത്ിടനതിടര
ഉശിദരചാടെ ടപചാരുതുന്നു കടെചാണദശേരി
യിടല ടതചാഴിലുറപ്് അംഗങ്ങള്. കഴിഞ്ഞ
ഒരു വര്ഷത്ിനുെെില് 9 കുെങ്ങെചാണ്
ഇവര് പഞ്ചായത്ിടറെ വിവിധ പ്രദേശ
ങ്ങെില് നിര്മ്ിച്ചത്. വിേഗ്ധ ടതചാഴിലചാ
െികള് മചാത്രം ടചയ്ിരുന് ഇത്രം
ദജചാലികള് കൂട്ടചായ അധ്വചാനത്ിലൂടെ
കകപ്ിെിയിടലചാതുക്ിയിരിക്കുന്ിവര്.
ഈ തുലചാടപയ്തിനുദശഷം 2 വചാര്ഡുകെില്
കുെത്ിടറെ നിര്മ്ചാണം ആരംഭിക്ചാനി
രിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്് പ്രസിഡറെ് ടക.ജി.
പ്രദമചാേിടറെ ദനതൃത്വത്ിലുെെ ഭരണസ
മിതിയും ജതീവനക്ചാരും ടതചാഴിലുറപ്്
വിഭചാഗവം ടചചാവന്നൂര് ദ്ചാക്ിടല ഉദേ്യചാ
ഗസ്രും-എലെചാവരുടെയും ഒടത്ചാരുമി
ച്ചുെെ പ്രവര്ത്നം ഈ മഹത്ചായ പ്രവൃ
ത്ിക്് ഗതിദവഗം നല്കുന്നു.
മണ്മറഞ്ഞ ജലചാശയങ്ങള്ക്കും നിക
ത്ടപ്ട്ട കുെങ്ങള്ക്കും പ്രചായശ്ിത്മചായി
പുതുകചാലത്ിടറെ സചാന്ത്വനം. വരും
തലമുറടയ ദവനലിടറെ വറുതിയിദലക്്
തെെിവിെചാതിരിക്ചാന്, പരിസ്ിതിക്കും
കര്ഷികവ്യവസ്ിതിക്കും ഇനിടയചാരചാ
ഘചാതദമല്ക്ചാതിരിക്ചാന് ഒടരെിയ
ശ്രമം.... കടെചാണദശേരിയില് കെടമചാരുക്ം
തുെരുകയചാണ്...........
1
ദലഖകന് കടെചാണദശേരി
ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്് അക്ൗടെറെചാണ്

മഴടയ എങ്ങടന കൂടെക്കൂട്ടചാം എന് ചിന്ത
യ്ക് ആഴം വന്നു.
കുെങ്ങടെയും ജലചാശയങ്ങടെയും
ഇനിയും മരിക്ചാന് അനുവേിച്ചുകൂെചാ എന്
തതീരുമചാനം മചാത്രമലെ സചാധ്യമചായ എലെചാ
സംവിധചാനങ്ങളുപദയചാഗിച്ചും പുതിയ
കുെങ്ങള് നിര്മ്ിദക്ടെ ആവശ്യകതടയ
ക്കുറിച്ചും എലെചാവരും ദബചാധവചാന്മചാരചായി.
ദേശതീയ ഗ്ചാമതീണ ടതചാഴിലുറപ്് പദ്ധതിയി
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പ്ോസ്റിക് മോലിന്യ രഹിത
പഞ്ോയത്ോകോന്
എടവിലങ്ങ്

അഴിയൂരിൽ മുടി മോലിന്യം
സംസ്ക്രിക്ോന് പദ്ധതി
ജ
ദകചാ
ഴിദക്ചാെ് ജിലെയിടല അഴിയൂർ ഗ്ചാമ പഞ്ചായത്ില്
ബചാർബർ ദഷചാപ്്, ബയൂട്ടിപചാര്ലര് എന്ിവയിടല
മുെി മചാലിന്യം ശചാസ്തതീയമചായി സംസ്രിക്കുവചാൻ സംവിധചാനം
ഒരുങ്ങി. പുതുപ്ചാെി ദകന്ദ്രതീകരിച്ച് പ്രവർത്ിക്കുന് എം.ആര്.
എം സ്ചാർട്ടപ്് കമ്നിയുമചായി ദചർന്ചാണ് പദ്ധതി നെപ്ിലചാ
ക്കുന്ത്. 23 സ്ചാപനങ്ങെചാണ് തുെക്ത്ില് പദ്ധതിയുമചായി
സഹകരിക്കുന്ത്. കുഞ്ഞിപ്ള്ളിയിൽ ടവച്ച് മുെി മചാലിന്യങ്ങ
ളുടെ വചാഹനത്ിടറെ ഫ്ചാഗ് ഓഫ് സി.ടക. നചാണു എംഎല്എ
നിർവഹിച്ചു.
ബചാർബർ ദഷചാപ്ിടലയും ബയൂട്ടതീഷൻ ദഷചാപ്ിടലയും മുെി
മചാലിന്യങ്ങൾ പ്രദത്യക സഞ്ിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് കമ്നി വചാഹ
നത്ിൽ ടകചാണ്ടുദപചായി ശചാസ്തതീയമചായി പ്രകൃതിക്് ദേചാഷം
ഉടെചാക്ചാത് രതീതിയിൽ സംസ്രിക്കുകയചാണ് ടചയ്യുക. ഓദരചാ
തവണയും മചാലിന്യം എടുക്കുദമ്ചാൾ 400 രൂപ ഫതീസ്
ഈെചാക്കും. മദലഷ്യൻ ടെദ്ചാെജി ഉപദയചാഗിച്ചചാണ് മുെി
മചാലിന്യം സംസ്രിക്കുന്ത്.. പദ്ധതിയിൽ ദചർന്വർക്്
നല്കുന് സചാക്ഷ്യപത്രത്ിടറെ അെിസ്ചാനത്ിലചായിരിക്കും
പഞ്ചായത്് ഇനി സ്ചാപനങ്ങള്ക്് കലസൻസ് നൽകുക.
ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമചാകചാത്വടര പ്രവർത്ിക്കുവചാൻ
അനുവേിക്കുന്തലെ. ചചാക്ിൽ ടകട്ടിയ മുെി മചാലിന്യം ദറചാഡ്
കസഡിലും പുഴദയചാരത്തും കെൽ തതീരങ്ങെിലും വ്യചാപകമചായി
കടടെത്ിയതിടന തുെർന്് ധചാരചാെം പരചാതികൾ ലഭിച്ചതി
ടറെ അെിസ്ചാനത്ിലചാണ് പഞ്ചായത്് പദ്ധതി ആസൂത്രണം
ടചയ്ത്. ദകചാഴി മചാലിന്യത്ിന് പുറടമ മുെി മചാലിന്യവം
ശചാസ്തതീയമചായി സംസ്രിക്കുന്തിലുടെ അഴിയൂർ പഞ്ചായത്്
മചാലിന്യ നിർമ്ചാർജ്ജന പ്രവർത്നങ്ങെിൽ മികച്ച മചാതൃക
കെചാണ് സൃഷ്ിക്കുന്ത്. ടെയ്ലറിംഗ് ദഷചാപ്ിടല തുണി
മചാലിന്യം സംസ്രിക്കുവചാനും പഞ്ചായത്ില് പദ്ധതി ഉടെ്.
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ലചാശയങ്ങെിലും പരിസരത്തും ഉദപക്ഷിക്കുന് കചാരിബചാഗു
കള്, കെിപ്ചാട്ടങ്ങള്, മറ്് അകജവ പചാഴ്വസ്തുക്ൾ തുെങ്ങിയവ
പരിസ്ിതിക്് ആപത്ചായി മചാറുന് സചാഹചര്യം ഇലെചാതചാക്ി,
ലെചാസ്ിക് മചാലിന്യ രഹിത പഞ്ചായത്ചാകചാൻ തയ്ചാടറടുക്കുക
യചാണ് എെവിലങ്ങ് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്.
ലെചാസ്ിക്് പൂര്ണ്ണമചായും ഉദപക്ഷിക്കുവചാന് കഴിയചാത്
ഇന്ടത് സചാഹചര്യത്ില്, ജനങ്ങൾക്ിെയിൽ അവദബചാധം
വെർത്ിയും ലെചാസ്ിക് മചാലിന്യവം പചാഴ്വസ്തുക്ളും സംസ്രിക്കു
ന്തിന് ശചാസ്തതീയ സംവിധചാനങ്ങൾ ഏർടപ്ടുത്ിയും ലെചാസ്ിക്
മചാലിന്യരഹിത പഞ്ചായടത്ന് ലക്ഷ്യത്ിദലക്് നതീങ്ങുക
എന്തചാണ് പഞ്ചായത്ിടറെ സമതീപനം.
വചാര്ഡ് ടമമ്ര്മചാര്, കുടുംബശ്രതീ, ടതചാഴിലുറപ്്, ആദരചാഗ്യ
പ്രവർത്കർ, ആശചാ പ്രവര്ത്കര് എന്ിവരുടെ ദനതൃത്വത്ിൽ
നെത്ിയ വിപുലമചായ ദബചാധവൽക്രണത്ിലൂടെ ആദരചാഗ്യ,
ശുചിത്വ സദന്ദശം ജനങ്ങെിൽ എത്ിച്ചചാണ് ഈ മുൻകക
പ്രവർത്നത്ിന് പഞ്ചായത്് തുെക്മിട്ടത്. 2019 ടഫബ്രുവരി
ഒന്ിന് പഞ്ചായത്ിൽ ഒരു ലെചാസ്ിക്് ടരെഡിംഗ് യൂണിറ്്
ആരംഭിച്ചു. കുടുംബങ്ങളും സ്ചാപനങ്ങളും അവരുടെചാക്കുന്
ലെചാസ്ിക്് മചാലിന്യങ്ങള് കഴുകി വൃത്ിയചാക്ി സ്വന്തം ഉത്ര
വചാേിത്ത്ില് സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഹരിതകര്മ്ദസനചാംഗങ്ങൾ
ഇത് ദശഖരിച്ച് ടരെഡിംഗ് യൂണിറ്ില് എത്ിക്കുന്നു.
വതീടുകെിൽ നിന്് 30 രൂപ വതീതവം സ്ചാപനങ്ങെില് നിന്്
50 രൂപ വതീതവം യൂസര് ഫതീ ഈെചാക്കുന്നു.
നചാെിതുവടര ഏകദദേശം 680 ചചാക്് ലെചാസ്ിക്് മചാലിന്യങ്ങള്
ദശഖരിച്ച് ടരെഡിങ്ങ് നെത്ി. ഇത് ദറചാഡ് െചാറിംഗിനചായി
ക്തീന് ദകരെ കമ്നിക്് കകമചാറി.
ലെചാസ്ിക്ിടറെ ഉപദയചാഗം കുറച്ച്, ആദരചാഗ്യമുള്ള സമൂഹടത്
സൃഷ്ിക്കുകയചാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉദദേശിക്കുന്ടതന്്
എെവിലങ്ങ് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് പ്രസിഡറെ് എ.പി.ആേര്ശ്
പറയുന്നു.
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ചഷോചക്�ിൽ ച�ചക്റിയ

പറയും �ങ്ങഴിയും നോഴിയും

 മുരളീധരന് തെക്ര

fϹËsŶ˶ceȸscmȷ¡͙ń
Çȝc Ä¢tceÓÊfÄ ͡e̠ǎĿϏc͙Ņ

പ

ത്ചായത്ിനരികിൽ കചാത്തുനിന്്
അന്ന്ടത് ആഹചാരത്ിന് അരി
അെന്് വചാങ്ങിയിരുന് അനന്തിരവന്മചാ
രുടെ കചാലം കഴിഞ്ഞു. മരുമക്ത്ചായത്ി
ടറെ ചൂദെറിയ േിനങ്ങെചായിരുന്നു അത്.
കൂട്ടുകുടുംബത്ിൽ എത്രദപർ ഉടടെന്്
ദനചാക്ിയചാണ് അെവ്. നചാഴി, ഇെങ്ങഴി,
പറ എന്ിങ്ങടനയചായിരുന്നു അെവകൾ.
ആറ്ിൽ കെഞ്ഞചാലും അെന്നു കെയണം
എന് പഴടമചാഴി സൃഷ്ിച്ച മലയചാെി, സ്വന്തം
ധചാന്യദശഖരം അെക്ചാൻ ആവശ്യചാധിഷ്ി
തമചായ അെവപചാത്രങ്ങളും സൃഷ്ിച്ചു.
ദകരെം മുഴുവൻ ഇദത അെവ സമ്പ്ര

േചായം ഏറിദയചാ കുറദഞ്ഞചാ നിലനിന്നു.
മലബചാറിൽ അെവ സമ്പ്രേചായത്ിൽ ചിലെറ
വ്യത്യചാസങ്ങൾ ഉടെചായിരുന്നു. നചാഴിയും
പറയും ഏകതീകരിക്ടപ്ട്ട അെവകെചായി
രുന്നു. ഇെങ്ങഴി എന് അെവ് ചിദലെത്്
നചാല് നചാഴിയും മറ്റു ചിദലെത്് അഞ്ചുനചാ
ഴിയും ആയിരുന്നു. നചാട്ടുഭചാഷയിൽ നചാം
ചില തചാരതമ്യടപ്ടുത്ലുമചായി ബന്ടപ്ട്ട്
സചാധചാരണ പറയചാറിദലെ, എലെചാം കണക്ചാ,
ഒരു പറയും പത്ിെങ്ങഴിയും! എന്്. ധചാന്യ
ങ്ങൾ അെക്ചാൻ മചാത്രമലെ ദ്ചാവകങ്ങൾ
അെക്ചാനും, പൂവ് അെക്ചാനും പഴയകചാ
ലത്് പറ ഉപദയചാഗിച്ചിരുന്നു. ദക്ഷത്രങ്ങ

െിലും രചാജചാക്ന്മചാർക്് മുന്ിലും പറയിൽ
ടപചാന്െക്കുന്ത് സമ്ത്ിടറെ പ്രകെന
മചായി കരുതടപ്ടുന്നു. ഇങ്ങടനയചാണ്
'ടപചാൻപറ' എന് പ്രദയചാഗം വന്ത്.
ശക്ൻ തമ്പുരചാൻ പ്രതചാപശചാലിയചായി
ടകചാച്ചിയിൽ വചാണിരുന് കചാലത്് സമ്
ന്നചായിരുന് ഒരു തറവചാട്ടുകചാരണവർ
ടപചാൻപറ വച്ചതിൽ അസഹി�വചായ
തമ്പുരചാൻ ആ തറവചാെ് കുെംദതചാടെി
എടന്ചാരു കഥ ഐതതീഹ്യമചാലയിലുടെ്.
'കള്ളപ്റയും ടചറുനചാഴിയും എദള്ളചാെ
മിലെ ടപചാെിവചനം' മഹചാബലി ചക്വർ
ത്ി നചാടുവചാണ നന്മനിറഞ്ഞ കചാലടത്
ūƹ§z§_cÍ
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നൂതന സംരംഭങ്ങള് തുെങ്ങുന്തിന് പദ്ധതി
കള് ആവിഷ്കരിക്ചാടമന്ത് പുതിടയചാരു
അറിവചായി. മചാസികയുടെ അണിയറശില്ിക
ള്ക്് എലെചാവിധ ഭചാവകങ്ങളും.

2019 ഒദക്ചാബര് ലക്ം പഞ്ചായത്്
രചാജ് മചാസികയില് പ്രസിദ്ധതീകരിച്ച മഹചാ
ത്മചാഗചാന്ി ദേശതീയ ഗ്ചാമതീണ ടതചാഴിലുറ
പ്പു പദ്ധതി സംബന്ിച്ച് ജനങ്ങളും ഉദേ്യചാ
ഗസ്രും ജനപ്രതിനിധികളും അറിദയടെ
സമഗ്വിവരങ്ങള് ഉള്ടക്ചാള്ളിച്ച് തയ്ചാ

റചാക്ിയ ദഡചാ. േിവ്യ എസ്. അയ്രുടെ
ദലഖനം വിജ്ഞചാനപ്രേവം മികവറ്തുമചാ
യിരുന്നുടവന്് സസദന്തചാഷം അറിയിക്കു
ന്നു. മഹചാത്മചാഗചാന്ിയുടെ ജതീവചരിത്ര
ത്ിടല അറിയടപ്െചാത് ഏടുകെിദലക്്
ടവെിച്ചം വതീശിയ ഷിജു ഏലിയചാസിടറെ
'എന്തുടകചാടെ് ഗചാന്ിജി' എന് ദലഖനം
കചാലികപ്രസക്മചായി.
ദകരെത്ില് നെപ്ചാക്കുന് ദകന്ദ്രചാവി�
തപദ്ധതികടെ സംബന്ിച്ച ദലഖനങ്ങളും
അറിവപകരുന്തചായിരുന്നു. ആര്.ജി.എ
സ്.എ. പദ്ധതിയില് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്്

സൂചിപ്ിക്കുന് ഈ വരികെിൽ പറയും
നചാഴിയുടമചാടക് പരചാമർശിക്ടപ്ടുന്നു.
ഇന്നും ഏടതചാരുവിദശഷടപ്ട്ട ചെങ്ങിനും
നിലവിെക്ിടനചാപ്ം നിറപറയും അതിനു
ള്ളിൽ ടതങ്ങിൻ പൂക്കുലയും ടവയ്ക്കുന്ത്
ഏടറ ഐശ്വര്യപ്രേമചാടണന്് മലയചാെി
കരുതുന്നു. നിറപറ വയ്ക്കുക എന്ചാൽ ഒപ്ം
നിറനചാഴിയും ചങ്ങഴിയും കൂെിടവച്ചചാദല
നിറപറ സമർപ്ണം സമ്പൂർണ്ണമചാകൂ. പറ
നിറഞ്ഞ് പത്ചായവം നിറഞ്ഞചാൽ മനവം
നിറയുടമന്് വിശ്വസിച്ച് കൃഷിടയ
ദ�ഹിച്ച ഒരു തലമുറയുടെ പി�റക്ചാ
രചാണ് നചാം. ടനല്ലും വയലും ടനൽകൃഷിയു
ടമലെചാം അന്യമചായിടക്ചാടെിരിക്കുന് ഈ
പഴയകർഷകഭൂമിയിൽ നിറപറയും നിറ
നചാഴിയുടമചാരുക്ചാൻ പറയും ചങ്ങഴിയും
നചാഴിയും ടനല്ലും വചാെകടയ്കടുക്കുന്
കചാലമചാണിത്. ടനൽകൃഷി ഏടറയും
അന്യം നിന്ദതചാടെ ടനലെെന്ിരുന്
അെവ് ഉപകരണങ്ങെചായിരുന് പറയും
ചങ്ങഴിയും നചാഴിയുടമലെചാം അരടങ്ങചാഴി
ഞ്ഞു. ഇവ നന്ചായി വചാർണിഷ് ടചയ്്
സ്വതീകരണമുറിയിടല ദഷചാടക്യ്സ്ിൽ
കൗതുകകചാഴ്ചയ്കചായി വയ്ക്കുകയചാണിദപ്ചാൾ.
പുതിയ വതീടുടവച്ചു കഴിഞ്ഞചാൽ സ്വതീകര
ണമുറിയിൽ അലങ്ചാരത്ിനചായി ദലചാഹ
നിർമ്ിത പറ വചാങ്ങിവയ്ക്കുന്വരുമുടെ്.
ഏടറ കലചാചചാതുര്യദത്ചാടെ പറയും
ചങ്ങഴിയും നചാഴിയുമുടെചാക്ി പിത്െടക
ട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ത് ഒരുകചാലത്് കചാർഷിക
ടപരുമയുടെയും തറവചാട്ട് മഹിമയുടെയും
മുഖമുദ്യചായിരുന്നു.
പറയുടെ ടകചാടുക്ൽ വചാങ്ങലിലും
കകകചാര്യം ടചയ്യുന്തിലുടമചാടക് ചില
നചാട്ടചാചചാരങ്ങളും നിഷ്കളും നിലനിന്ിരു
ന്നു. ടനലെചായചാലും വിത്ചായചാലും അെന്നു
ടകചാടുത്തു കഴിഞ്ഞചാൽ ഒരു പിെി ധചാന്യമ

ണികൾ പറയിലിട്ടു മചാത്രദമ അവ തിരിടക
വയ്ക്കുമചായിരുന്നുള്ളു. അറയിൽ നിന്നും
പറയിൽ നിന്നും പത്ചായത്ിൽ നിന്നും
ടനടലെചാഴിയരുടതന്നുള്ള വിശുദ്ധസങ്ൽപ്
മചാകചാം ഇതിനുപിന്ിൽ ടചചാവ, ടവള്ളിേി
വസങ്ങെിൽ പറയുടെ ടകചാടുക്ൽ വചാങ്ങൽ
ഒഴിവചാക്ിയിരുന്നു. മചാത്രമലെ ത്രിസന്്യകഴി
ഞ്ഞചാൽ പിടന് ഏതചാവശ്യത്ിനചായചാലും
പറ മടറ്ചാരചാൾക്് ടകചാടുക്കുകയുമിലെ.
ലെ ചാ വ ി ട റെ ക ചാ ത ല ചാ ണ് പ റ യു ം
ചങ്ങഴിയും ഉടെചാക്ചാനചായി ഉപദയചാഗിച്ചി
രുന്ത്. ഇവ ശിൽപ്ഭംഗിദയചാടെ പണി
ടതടുക്കുന്തിൽ ഏടറ പ്രചാവതീണ്യവം
കലചാചചാതുര്യവമുള്ള മരപ്ണിക്ചാരുമുടെചാ
യിരുന്നു. ഈ അെവ് ഉപകരണങ്ങൾ
കൂടുതലചായി നിർമ്ിച്ച് ഉത്സവചാദഘചാഷങ്ങ
ദെചാെനുബന്ിച്ചും പള്ളിടപ്രുന്ചാെിനും
മറ്റും വിൽപ്ന നെത്തുന് പതിവടെചായിരു
ന്നു. ഇന്നും ടചട്ടികുെങ്ങര കുംഭ ഭരണി
ചന്തയിലും ടതള്ളിയൂർക്ചാവിടല വൃശ്ി
കവചാണിഭത്ിനും മറ്റും ചുരുങ്ങിയദതചാതി
ടലങ്ിലും പറയും ചങ്ങഴിയും നചാഴിയും
തെിയിൽ തതീർത്് ഇദപ്ചാഴും വില്നയ്കചായി
എത്ിക്കുന് പതിവടെ്.
മധ്യതിരുവിതചാംകൂറിൽ മടറ്ചാരു ആചചാ
രത്ിലും പറയ്ക്കും ചങ്ങഴിക്കും നചാഴിക്കും
വലിയ പ്രചാധചാന്യമുടെ്. രടെചാം വിെടകചായ്ത്
കഴിയുന് അവസരത്ിൽ ഇവിടെ മിക്
ദക്ഷത്രങ്ങെിലും 'പറടയ്കഴുടന്ള്ളിപ്്' എന്
അനുഷ്ചാനപരമചായ ചെങ്ങ് നെക്കുന്നു. വചാേ്യ
ദഘചാഷങ്ങദെചാടെ വർഷത്ിടലചാരിക്ൽ
ദേശദേവദനചാ ദേവിദയചാ വതീടുകൾ ദതചാറും
കെന്നുവന്് ഭഗവത് സചാന്ിദ്ധ്യവം
കചതന്യവം അനുഭവദവേ്യമചാക്കുകയചാണ്.
ദേവകചതന്യടത് മൂലബിംബത്ിൽ
ആവചാഹിച്ച് ശ്രതീദകചാവിലിടറെ നദന്
ടചറിയ മചാതൃക രടെ് തടെിൻദമൽ ഉറപ്ി

ച്ച് മുന്ിലും പിന്ിലും പൂജചാരിമചാർ നിന്്
ദതചാെിദലറ്ിയചാണ് പറടയടുപ്ിനചായി
വതീടുകെിദലടക്ത്തുക. ഭക്്യചാേരപൂർവം
ചചാണകം ടമഴുകിയ തറയിൽ ടനൽപ്റ
യിട്ട് േതീപം ടതെിച്ച് വചായ്ക്കുരവദയചാടെ
ജതീവതയിൽ എഴുന്ള്ളുന് ദേശത്ിടറെ
കചാവലചാെചായി കരുതുന് ദേവിദയടയചാ
ദേവദനടയചാ ആചചാരപൂർവം സ്വതീകരിക്കു
ന് ആദ്ധ്യചാത്മിക ചെങ്ങിന് ഇന്നും മുെക്ം
വന്ിട്ടിലെ.
മകരടക്ചായ്ത് കഴിഞ്ഞ് അറയും പറയും
പുടന്ല്ലു നിറയുന് കചാലത്ചാണ് ഈ
പറടയ്കഴുടന്ള്ളിപ്് നെക്കുക. പത്ചായ
ത്ിൽ നിന്് അെടന്ടുത്തുടവച്ചിരിക്കുന്
ടനല്ലുടകചാണ്ടു പറയും ചങ്ങഴിയും നചാഴിയും
നിറച്ച് പറയിടുകയും ആ ധചാന്യം ദക്ഷത്ര
ത്ിദലക്് നൽകുകയുമചായിരുന്നു പരമ്
രചാഗത സമ്പ്രേചായം. ടനല്ലും ടനൽപ്ചാെവം
പത്ചായങ്ങളും അറമുറികളും തിദരചാഭവി
ച്ചദതചാടെ ടനടലെടുത്് പറയിടുകയും
അതിനുള്ള പണം ദേവസ്വത്ിദലക്്
നൽകുകയും ടചയ്യുന്നു. ചുരുക്ത്ിൽ
നചാ�രി പചാലുടകചാടെ് നചാെചാടക കലെ്യചാണം
എന് രതീതിയിലചായി അവസ്. രദടെചാ
മൂദന്ചാ പറ ടനല്ലുടക്ചാടെ് ഒരു ദേശടത്
യചാടക പറയിെൽ വഴിപചാെ് നെത്തുകയചാ
ണിന്്.
ഇതിടലചാടക് പരിതപിച്ചിട്ടിനി കചാര്യ
മിലെ. തെംതകർടത്ചാഴുകുന് കചാലപ്രവചാ
ഹത്ിൽ പലതും മചാഞ്ഞു മറഞ്ഞുദപചായി
ദലെ? പടക്ഷ നമ്മുടെ മനസ്ിടല ഈ
പഴയമുദ്കെിദലക്് ഇെയ്കിടെടയചാരു
മെക്യചാത്ര നലെതുതടന്. അത് നമ്മുടെ
യഥചാർത് ഗ്ചാമജതീവിതത്ിടറെ നനുത്
ഓർമ്കൾ മെക്ിടക്ചാണ്ടുവരും - പുതിയ
ജതീവിതടത് അത് കൂടുതൽ അർത്പൂർ
ണ്ണമചാക്കുകയും ടചയ്യും
1

വസി�ാനപ്രേും
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േങ്രോസ്,
ഭരണസിക്ാവ്

പഞ്ചായത്് രചാജ്
മചാസികയിദലക്കുള്ള ദലഖനങ്ങളും
കത്തുകളും prmdp2018@gmail.com
എന് ഇ ടമയിൽ വിലചാസത്ിൽ
അയദയ്കടെതചാണ്.
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