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ഈ കാൽവയ്പ്
പുതിയ വികസന സംസ്കാരത്ിലേക്പ്

റ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയ�ാഗിച്ചു വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ാസ്റിക് വസ്തുക്കള് നിയ�ാധി
ക്കണച്മന്ന അഭിപ്ാ�രം വർഷങ്ങൾക്കു മുയപേ യക�ളത്തിൽ ഉ�ർന്നു യകൾക്കു
ന്നതാണ്. ഇയ്ാൾ അത് �ാഥാർത്ഥ്യമാ�ി�ിക്കുന്നു. നവയക�ള ദൗതഥ്യരം ഉ�ർ
ത്തി്ിടിക്കുന്ന സുസ്ി� വികസന കാഴ്ച്ാടിച്റെ പ്ഖഥ്യാപനമാണ് ദീർഘവീ
ക്ഷണവരം ഭ�ണപ�മാ� ആർജ്ജവവരം ആവശഥ്യച്്ടുന്ന ഈ നടപടി. യക�ളത്തി
ച്റെ മണ്രം പ്കൃതിയുരം വീച്ടെടുക്കാനുള്ള മഹാദൗതഥ്യത്തിന് കരുത്തുപകരുന്ന ഈ
ച�ിത്പ�മാ� തീരുമാനരം വിജ�ി്ിക്കാൻ തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾ
�രംഗത്തിറങ്ങണരം. കാലഘട്രം ആവശഥ്യച്്ടുന്ന കടമ നിറയവറ്റാൻ കകവന്ന
അസുലഭ സുന്ദ�മാ� ഈ അവസ�രം വികസന പ്വർത്തകർ ഏച്റ്റടുക്കണരം.
നിതഥ്യജീവിതത്തിച്റെ ഭാഗമാ�ി മാറിക്കഴിഞ്ഞ പ്ാസ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഒറ്റ�
ടിക്ക് നിയ�ാധിക്കുന്നത് ഫലരം ച്ചയ്ിച്ലെന്ന് യന�യത്ത തച്ന്ന ചൂടെിക്കാണിക്ക
ച്്ട്ിരുന്നു. നവയക�ള ദൗതഥ്യങ്ങൾ, വിയശഷിചെ് ഹ�ിത യക�ള ദൗതഥ്യരം, ഇത്ത�രം
ഭ�ണ നടപടികൾക്ക് മണ്രം മനസ്രം ഒരുക്കി. പ�ിസ്ിതി സരം�ക്ഷണരം എന്ന
അജടെയ്ക്കു പിന്നിൽ അത് ജനങ്ങച്ള അണിനി�ത്തി. ജനങ്ങൾ ച്നയചേറ്റി�
ഈ മഹത്താ� കാച്പേ�ിൻ യക�ളച്ത്ത പുതി� വികസന സങ്കല്പങ്ങളിയലക്ക്
ഉണർത്തി�ി�ിക്കുന്നു. ഈ അവയ�ാധത്തിന് നി�മത്തിച്റെ ഈടുരം ഉറപ്രം
നൽകുന്നതാണ് ഒറ്റത്തവണ ഉപയഭാഗ പ്ാസ്റിക് വസ്തുക്കൾ നിയ�ാധിചെ സർക്കാർ
തീരുമാനരം.
തയദേശഭ�ണ സ്ാപന ഓഫീസുകളരം ഘടക സ്ാപനങ്ങളരം ഇതിച്റെ സയന്ദശരം
ഏച്റ്റടുക്കണരം. സ്കൂളകളിൽ അവയ�ാധ പ�ിശീലനത്തിന് സൗക�ഥ്യച്മാരുക്കണരം.
പ�ിസ്ിതി സൗഹൃദ ജീവിതച�ഥ്യയ�ാട് പുതി� തലമുറച്� യചർത്തു നിർത്താൻ
കഴി�ണരം. വികസനരം ശുദ്ധവായുവരം ശുദ്ധജലവരം ജീവനുള്ള മണ്രം സരം�ക്ഷിക്കു
ന്നതാവണരം. മണ്ിനുരം പ്കൃതിക്കുരം യദാഷരം വരുത്തുന്ന ഉൽ്ന്നങ്ങൾക്ക് �ദൽ
കച്ടെത്തണരം. സരം�രംഭകത്വ വികസനത്തിച്റെ യകന്ദ്ര ആശ�മാ�ി ഇത് മാറണരം.
ഒന്നു മനസ് വചൊൽ, പ്ാസ്റിക് കഥ്യാ�ി�ാഗുകൾ മുതൽ റിഫിൽ യപനകൾ വച്�യുള്ള,
ഉപയ�ാഗിചെ് വലിച്ചെറിയുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് പക�രം കച്ടെത്താവന്നയതയുള്ളൂ.
അതിന് നമ്മുച്ട വികസന മുൻഗണനകൾ മാറണരം. നച്ലൊരു വിഭാഗരം തയദേശ
സ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾ ഈ ദിശ�ിൽ ചിന്ിച്ചു തുടങ്ങി�ത് ശുയഭാദർക്ക
മാണ്.
നാടിന് വിനാശരം സമ്ാനിചെ �ണ്ടു പ്ള�ങ്ങളച്ട അനുഭവരം നമ്മുച്ട സുസ്ി�
വികസന സങ്കല്പരം കൂടുതൽ �ലച്്ടുത്തി�ി�ിക്കുന്നു. കഥ്യാ�ി�ാഗുകളരം ഷീറ്റുകളരം
യപ്റ്റുകളരം കപ്കളരം ച്തരയമായക്കാള് വസ്തുക്കളരം കസ്റയറായഫാരം അലങ്കാ�വസ്തു
ക്കളരം പ്ാസ്റിക് വാട്ര പൗച്ചുകൾ, ഗാരയ�ജ് �ാഗുകൾ, പ്ാസ്റിക് കപ്കള്,
യപ്റ്റുകള്, സ്പൂണുകള്, യഫാരക്കുകള്, യട്ാകള് എന്നിവയുരം അടക്കരം ഒറ്റ തവണ
മാത്രം ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന പ്ാസ്റിക് വസ്തുക്കൾക്ക് ഏർച്്ടുത്തി� നിയ�ാധനരം
പുതിച്�ാരു വികസന സരംസ്കാ�ത്തിയലക്ക് മാറാനുള്ള അവസ�മാ�ി നമുക്ക്
ഉപയ�ാഗച്്ടുത്താരം. നിയ�ാധനരം നട്ിലാക്കാൻ സരംസ്ാന സർക്കാർ കകച്ക്കാ
ള്ളുന്ന നടപടികൾ വിജ�ി്ിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാരം.

എം.പി. അജിത് കുമാര്

“നീതിക്കു സംഭവിക്കുന്ന പരാജയവം അനീതി
കൈവരിക്കുന്ന വിജയവം താല്കാലിൈം മാത്ം.”
മാര്ടിന് ലൂതര്ൈിംഗ്

കവര്സ്റ്റോറി

ഒറ്റത്വണ ഉപല�ാഗ
പ്ാസ്റികപ് വസ്തുക്ള് നിലരാധിച്ചു
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നിറരാധനം ഇവയ്ക്

പ്ാസ്റിക് കഥ്യാ�ി�ാഗ് (കനരം യനാക്കാച്ത)
യമശകളില് വി�ിക്കാന് ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന പ്ാസ്റിക് ഷീറ്റുകള് (കിരംഗ് ഫിലിരം ഒഴിവാക്കി�ി�ിക്കുന്നു)
ച്തരയമായക്കാള്, കസ്റയറായഫാരം എന്നിവ ഉപയ�ാഗിച്ചുടൊക്കുന്ന യപ്റ്റുകള്, കപ്കള്, അലങ്കാ�വസ്തുക്കള്.
ഒറ്റ തവണ ഉപയഭാഗമുള്ള പ്ാസ്റിക് കപ്കള്, ടരംപേപ്ലറുകള്, യപ്റ്റുകള്, സ്പൂണുകള്, യഫാരക്കുകള്, യട്ാകള്,
ഡിഷുകള്, സ്റിറര
4 പ്ാസ്റിക് യകാട്ിങ് ഉള്ള യപ്ര കപ്കള്, യപ്റ്റുകള്, �ൗള്, യപ്ര കഥ്യാ�ി �ാഗുകള്
4 യനാണ് വൂവണ് �ാഗുകള്, പ്ാസ്റിക് ഫ്ാഗുകള്, പ്ാസ്റിക് �ടെിരംഗ്
4 പ്ാസ്റിക് വാട്ര പൗചെസ്, ബ്ാന്ഡഡ് അലൊത്ത പ്ാസ്റിക് ജയൂസ് പാക്കറ്റുകള്
4 പ്ാസ്റിക് ജയൂസ് പാക്കറ്റുകള് (ബ്ാന്ഡഡ് പ്ാസ്റിക് ജയൂസ് പാക്കറ്റുകള്ക്ക് Extended Producers Responsibility
(EPR) �ാധകമാണ്)
4 PET/PETE കുടിച്വള്ള യ�ാട്ിലുകള് (500 ml. ക്ാസിറ്റിക്ക് താച്ഴ. 500ml നു മുകളില് വരുന്ന PET/
PETE കുടിച്വള്ള യ�ാട്ിലുകള്ക്ക് EPR �ാധകമാണ്.)
4 ഗാരയ�ജ് �ാഗ് (പ്ാസ്റിക്)
4 പി.വി.സി. ഫ്ക്് ച്മറ്റീ�ി�ല്സ്
4 പ്ാസ്റിക് പാക്കറ്റ്സ്
ūƹ§z§_cÍ
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ഇവയ്ക് നിറരാധനമില്ല
4 പ്ാസ്റിക് വഥ്യവസാ�ത്തില് എക്്യപാരട്് ച്ചയ്യുന്നതിനാ�ി
നിരമ്ിചെിട്ടുള്ള പ്ാസ്റിക് വസ്തുക്കള്
4 ആയ�ാഗഥ്യ പ�ിപാലനന �രംഗത്ത് ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന പ്ാസ്റിക്
വസ്തുക്കള്/ഉപക�ണങ്ങള്
4 കയപോസ്റ�ള് പ്ാസ്റിക്കില്നിന്ന് നിരമ്ിചെ പ്ാസ്റിക്
വസ്തുക്കള് [Plastic Waste (Management and Handling) Rule
2016 ല് നിഷ്കരഷിചെി�ിക്കുന്നതുയപാച്ല കയപോസ്റ�ള്
പ്ാസ്റിക് ഗണത്തില്ച്്ടുന്ന Indian Standard IS or ISO
17088:2008 യല�ല് പതി്ിചെത്.]
4 വില്പന യകന്ദ്രങ്ങളില് പഴങ്ങളരം പചെക്കറികളരം പായ്ക് ച്ചയ്ാന്
ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന പ്ാസ്റിക് പായ്കറ്റുകള് നിയ�ാധിചെിട്ടുടെ്.
എന്നാല് മുന്കൂട്ി അളന്നുച്വചെി�ിക്കുന്ന ധാനഥ്യങ്ങള്, പ�റു
വരഗ്ഗങ്ങള്, പചേസാ�, ധാനഥ്യച്പാടികള്, മുറിച്ചുച്വചെി�ിക്കുന്ന
മത്ഥ്യ മാരംസാദികള് എന്നിവ സൂക്ഷിക്കാന് ഉപയ�ാഗിക്കു
ന്ന പ്ാസ്റിക് പായ്കറ്റുകച്ള നിയ�ാധനത്തില് നിന്നുരം ഒഴിവാ
ക്കി�ിട്ടുടെ്.
4 നിയ�ാധനത്തില് നിന്നുരം ബ്ാന്ഡഡ് വസ്തുക്കച്ള ഒഴിവാ
ക്കി�ിട്ടുടെ്. ഇത്ത�രം വസ്തുക്കളച്ട നിരമ്ാതാക്കള്/ഉല്്ാ
ദകര സരംസ്ാന മലിനീക�ണ നി�ന്ത്രണ യ�ാരഡില്
�ജിസ്റര ച്ചയ്ിട്ടുള്ള EPR പ്ാന് പ്കാ�രം നടപടി സ്വീക�ി
യക്കടെതാണ്.

നടപ്ിലാകാന് നടപടി

നിയ�ാധനരം നട്ില് വരുത്തുന്നതിന് സരംസ്ാന സരക്കാര
ശക്തമാ� നടപടികൾ സ്വീക�ിചെിട്ടുടെ്. ജിലൊ കളക്ടരമാര,
സ�് ഡിവിഷണല് മജിയട്റ്റുമാര, സരംസ്ാന മലിനീക�ണ
നി�ന്ത്രണ യ�ാരഡ് നിയ�ാഗിചെിട്ടുള്ള ഉയദഥ്യാഗസ്ര, തയദേശ
സ്ാപന ച്സക്രട്റിമാര, Environmental Protection Act 1986
ച്സക്ഷന് 19 പ്കാ�രം യകന്ദ്രസരക്കാര നിയ�ാഗിചെിട്ടുള്ള ഉയദഥ്യാ
ഗസ്ര/ സ്ാപനങ്ങള് തുടങ്ങി�വര ഈ നിരയദേശങ്ങള് പാലി
ക്കച്്ടുന്നുച്വന്ന് കരശനമാ�ി നി�ീക്ഷിക്കുരം.നിയ�ാധനരം
ലരംഘിക്കുന്ന സാഹച�ഥ്യത്തില് കരശനമാ� നടപടി സ്വീക�ി
ചെ് നി�മപ്കാ�രം ജുഡീഷഥ്യല് യഫാറങ്ങളില് പ�ാതി ഫ�ല്
ച്ചയ്് Environmental Protection Act 1986 പ്കാ�രം നി�മ
നടപടി സ്വീക�ിക്കുരം. ഈ പ്ാസ്റിക് വസ്തുക്കള് നിരമ്ിക്കുകയ�ാ,
വില്്ന നടത്തുകയ�ാ, സൂക്ഷിക്കുകയ�ാ, ച്കാണ്ടുയപാവകയ�ാ
ച്ചയ്യുക�ാച്ണങ്കില് അവ കണ്ടുച്കട്ി അധികാ� പ�ിധി�ിലു

ള്ള സ�് ഡിവിഷണല് മജിയട്റ്റിച്നച്�ാ മലിനീക�ണ
നി�ന്ത്രണ യ�ാരഡ് ഉയദഥ്യാഗസ്ച്�യ�ാ ഏല്്ിക്കുകയ�ാ
തുടര നടപടി സ്വീക�ിക്കുകയ�ാ ച്ചയ്ണരം.

ലംഘിച്ാല് പിഴ

നി�മലരംഘനരം നടത്തുന്ന നിരമ്ാതാക്കള്, ച്മാത്ത വിത
�ണക്കാര, ച്ചറുകിട വില്പനക്കാര, കടക്കാര, വില്ക്കുന്നവര എന്നി
വരച്ക്കതിച്� സ�് ഡിവിഷണല് മജിയട്റ്റ്, മലിനീക�ണ
നി�ന്ത്രണ യ�ാരഡ് ഉയദഥ്യാഗസ്ര, തയദേശ സ്ാപനങ്ങളിച്ല
ച്സക്രട്റിമാര 10,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തുരം. �ടൊമതുള്ള നിരയദേശ
ലരംഘനത്തിന് 25,000 രൂപയുരം തുടരന്നുള്ള ലരംഘനത്തിന്
50,000 രൂപയുരം സ�് ഡിവിഷണല് മജിയട്റ്റുമാര, മലിനീ
ക�ണ നി�ന്ത്രണ യ�ാരഡ് ഉയദഥ്യാഗസ്ര, എലൊ തയദേശ
സ്ാപനങ്ങളിച്ല ച്സക്രട്റിമാര ചുമയത്തടെതുരം തുടരന്ന്
സ്ാപനത്തിച്റെ നിരമ്ാണ/ പ്വരത്തനാനുമതി റദോയക്കടെ
തുമാണ്.
Extended Producers Responsibility Plan പ്കാ�രം അവര വില്പന
നടത്തുന്ന പ്ാസ്റിക് കു്ികളരം കവറുകളരം ഇത� ഉല്പന്നങ്ങളരം
തി�ിച്ക നല്കുന്നവരക്ക് നിശ്ിത തുക നല്ി യപ്ാത്ാഹി്ി
ക്കാന് യക�ള യസ്ററ്റ് �ിവയറജസ് യകാര്യറഷന്, യക�ച്ഫഡ്,
മില്മ, യക�ള വാട്ര അയതാറിറ്റി എന്നീ സ്ാപനങ്ങച്ള ചുമ
തലച്്ടുത്തി�ിട്ടുടെ്.

ഇന്ഡസ്ടിയല് പാര്ക്കുൈളില് സംസ്കരണം
പുനചംക്രമണം നിര്ബന്ം

യകന്ദ്ര വനരം പ�ിസ്ിതി മന്ത്രാല�ത്തിച്റെ 2016 ഏപ്ില്
08 - ച്ല Solid waste management Rules II(i) പ്കാ�രം പുറച്്

ടുവിചെ യനാട്ിഫിയക്കഷനില് ഇറെട്ി�ല് പാരക്കുകളിച്ല 5
ശതമാനരം ഭൂമി മാലിനഥ്യ സരംസ്ക�ണരം/പുനചരംക്രമണത്തിനാ�ി
മാറ്റിവയയ്കടെതാണ്. ഇത് കരശനമാ�ി നട്ിലാക്കുന്നതിനുരം
ആവശഥ്യാനുസ�ണരം ഈ ഭൂമി നാമമാത്മാ� വിലയ്ക് നല്കുന്ന
തിനുരം നിരയദേശിചെിട്ടുടെ്.
പ്ാസ്റിക് �ാഗുകള്ക്ക് പക�രം bio degradable �ാഗുകള്
ഉല്പാദി്ിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകച്ള വഥ്യവസാ� വകു്് യപ്ാത്ാഹി്ിക്കുരം.
(27-11-2019 ച്ല സ.ഉ(കക)6/2019/പ�ി, 17-12-2019 ച്ല
സ.ഉ(കക)7/2019/പ�ി, നപേര ഉത്ത�വകച്ള ആസ്പദമാക്കി തയ്ാറാക്കി�ത്.)
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യദ

ശീ�-സരംസ്ാന പു�സ്കാ�ങ്ങൾ
ക�സ്മാക്കി� തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ
സ്ാപനങ്ങച്ള മികവിന് ആദ�രം 2019
പ�ിപാടി�ിൽ സരംസ്ാന സരക്കാര
ആദ�ിച്ചു. തിരുവനന്പു�രം വഴുതക്കാട്
മൗടെ് കാർമൽ കൺച്വൻഷൻ ച്സറെറിൽ
നടന്ന അനുയമാദന പ�ിപാടി�ിൽ തയദേ
ശസ്വ�രംഭ�ണ വകുപ്മന്ത്രി എ.സി.
ച്മായ്ീൻ അധഥ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ധനമന്ത്രി
യഡാ. ടി.എരം. യതാമസ് ഐസക് ചടങ്ങ്
ഉദ്ഘാടനരം ച്ചയ്തു.
യക�ളത്തിച്ല മിക്ക തയദേശസ്ാപന
ങ്ങളരം പ്ായദശിക വികസനത്തില് അത്ഭു
തക�മാ� ഇടച്പടലുകളാണ് നടത്തുന്ന
ച്തന്ന് ചടങ്ങില് അധഥ്യക്ഷത വഹിചെ
തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ മന്ത്രി എ. സി. ച്മായ്ീന്
പറഞ്ഞു. ഈ സർക്കാർ അധികാ�ത്തിൽ
വന്നതിനു യശഷരം ച്പാതു വിദഥ്യാഭഥ്യാസ
�രംഗരം അടിമുടി മാറി�ിട്ടുടെ്. പുതി� ച്കട്ി
ടങ്ങളരം നിലവിച്ല ച്കട്ിടങ്ങളിൽ പുതി�
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സൗക�ഥ്യങ്ങളരം, കളി സ്ലങ്ങളരം കപേയൂട്
റുകളമാ�ി ച്പാതു വിദഥ്യാല�ങ്ങളച്ട
മുഖച്ാ� മാറി, അയദേഹരം പറഞ്ഞു. ച്പാതു
വിദഥ്യാഭഥ്യാസ �രംഗച്ത്ത യക�ളത്തിച്റെ
യനട്ങ്ങച്ള ച്ചറുതാക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമ
ങ്ങൾ തി�ിചെറി�ണച്മന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വിദഥ്യാല�ങ്ങളച്ട കുറവകൾ നികത്തുന്ന
തിൽ തയദേശഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾ
അലരംഭാവരം കാണിക്കരുച്തന്ന് മന്ത്രി
നിർയദേശിച്ചു.
1,659 യകാടി രൂപ അsങ്കൽ തുക
വരുന്ന ച്ചറുതുരം വലുതുമാ� 41,367
വികസന യപ്ാജക്ടുകളാണ് ച്പാതു വിദഥ്യാ
ഭഥ്യാസ സരം�ക്ഷണ �ജ്ഞത്തിച്റെ ആദഥ്യ
മൂന്നു വർഷങ്ങളിലാ�ി യക�ളത്തിച്ല
തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾ നമ്മുച്ട
ച്പാതു വിദഥ്യാല�ങ്ങളിൽ നട്ിലാക്കി
�ത്. അക്കാദമിക് നിലവാ�രം ച്മചെച്്ട്ടു.
മൂന്നു വർഷങ്ങളിലാ�ി 5 ലക്ഷയത്താളരം
വിദഥ്യാർത്ികൾ പുതുതാ�ി ച്പാതു വിദഥ്യാ
ūƹ§z§_cÍ
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ല�ങ്ങളിൽ എത്തി. ഇനിയുരം കുറവകൾ
� ാ ക്ക ി യു ള്ള സ് ല ങ്ങ ള ി ൽ അ ത്
നികത്താൻ തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപ
നങ്ങൾ മുൻകകച്�ടുക്കണച്മന്ന് മന്ത്രി
പറഞ്ഞു. �യത്ത�ി�ിച്ല സർവജന
ഗവൺച്മറെ് സ്കൂളിച്ല അചോരം കാസ്
വിദഥ്യാർത്ിനി�ാ� ഷഹല കാസ്
മുറി�ിൽ പാമ്പുകടിയ�റ്റ് മ�ിചെ സരംഭവരം
അയദേഹരം സൂചി്ിച്ചു. ഒ�ിടത്തുരം ഇത് സരംഭ
വിക്കരുത്. എന്നാല് ഇതിച്റെ യപ�ില്
ഇതുവച്�യുള്ള മുഴുവന് യനട്ങ്ങച്ളയുരം
ഇകഴ്തിക്കാട്ടുന്ന സ്ിതി ദുഃഖക�മാച്ണന്ന്
അയദേഹരം അഭിപ്ാ�ച്്ട്ടു. യശാചനീ�ാ
വസ്�ിലുള്ള സ്കൂളകള് നന്നാക്കാനുരം
ശുചിത്വവരം കുട്ികളച്ട സു�ക്ഷിതത്വവരം
ഉറപ്വരുത്തുവാനുരം തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ
സ്ാപനങ്ങള് മുന്ി� പ�ിഗണന
നല്കണരം. ഇതിനാവശഥ്യമാ� നിരയദേശ
ങ്ങള് സരക്കാര പുറച്്ടുവിചെിട്ടുടെ് മന്ത്രി
പറഞ്ഞു.
അനുയമാദന പ�ിപാടി�ിൽ ധനമന്ത്രി
യഡാ. ടി.എരം. യതാമസ് ഐസക് പു�സ്കാ�
യജതാക്കച്ള ആദ�ിച്ചു. സാപേത്തിക പ്
തിസന്ിയുച്ടെങ്കിലുരം തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ
സ്ാപനങ്ങളച്ട പ്ാന് ഫടെില് കുറവ്
വരുത്തിച്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. �ജറ്റ്
അവത�ി്ിചെയ്ാഴുള്ള തുക�ില് നിന്ന്
20000 യകാടി രൂപ�ാണ് ഇയ്ാള് കുറ
യുന്നത്. യകന്ദ്രനികുതി വിഹിതരം മൂന്നു
മാസമാ�ി ലഭിചെിട്ിലെ. കച്ത്തഴുതി�ിട്്
മറുപടിയുമിലെ. വകുപ്കള്ക്ക് ഏരച്്ടുത്തി
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�ിട്ടുള്ള അചേ് ലക്ഷരം രൂപയുച്ട പ�ിധി
തയദേശസ്ാപനങ്ങള്ക്ക് �ാധകമലെ.
നിലവിച്ല പ്തിസന്ിച്� ഒരുമിച്ചു യന�ി
ടാച്മന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവില് നട്ാ
ക്കുന്ന പദ്ധതികള് കൂടുതല് മികയവാച്ട
പൂരത്തി�ാക്കാന് ശ്രമിക്കണരം. യക�ള
ത്തിച്ല തയദേശസ്ാപനങ്ങള് �ാജഥ്യത്തിനു
തച്ന്ന മാതൃക�ാണ്. യദശീ� റാങ്കിരംഗില്
യക�ളമാണ് ഒന്നാമത്. ഒരു കാലത്ത്
സരംസ്ാനരം ഏറ്റവരം പിന്നിലാ�ിരുന്നു.
ഈ അവസ്യ്ക് മാറ്റമുടൊ�ത് ജനകീ�ാ
സൂത്ണത്തിലൂച്ട�ാണ്. യക�ളത്തിച്ല
150 തയദേശസ്ാപനങ്ങച്ളങ്കിലുരം ആയവശരം
നല്കുന്ന പ്വരത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്.
കുറചെ് പചോ�ത്തുകളരം നഗ�സഭകളച്മ
ങ്കിലുരം മുന്നില് നിന്ന് പട ന�ിക്കണച്മന്നുരം
അയദേഹരം പറഞ്ഞു. ക്രി�ാത്മകങ്ങളാ�
ആശ�ങ്ങൾ ആവിഷ്ക്ക�ിചെ് നട്ിലാക്കുന്ന
പ്ായദശിക സർക്കാരുകൾക്ക് സരംസ്ാന
ഗവൺച്മറെ് എലൊ പിന്തുണയുരം നൽകുരം.
തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾ ഒത്തു
പ�ിശ്രമിചൊൽ സമ്പൂർണ് ശുചിത്വരം സാധഥ്യ
മാച്ണന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശുചിത്വ
�രംഗച്ത്ത ആലപ്ഴയുച്ട മാതൃക അയദേഹരം
എടുത്തുകാട്ി. ഈ യവനല്ക്കാലത്ത്

പചോ�ത്തുകളില് സമ്പൂരണ ശുചിത്വ
പദ്ധതി നട്ാക്കുന്നതിന് ഒരു തടസവമി
ലെ. സ്കൂള് വിദഥ്യാരത്ികളച്ട നിലവാ�രം
ഉ�രത്താനുരം തയദേശസ്ാപനങ്ങളച്ട
യനതൃത്വത്തില് സമ്പൂരണ് ഇടച്പടല്
ഉടൊവണരം. മുഴുവന് വിദഥ്യാരത്ികള്ക്കുരം
അക്ഷ�, അക്ക ജ്ഞാനരം ഉച്ടെന്ന് ഉറ്ാ
ക്കാന് നടപടി സ്വീക�ിക്കാരം. സ്കൂളകളിൽ
അ ട ി സ് ാ ന സ ൗ ക � ഥ്യങ്ങ ൾ ഉ റ പ്
വരുത്താനുരം പഠന നിലവാ�രം ച്മചെച്്ടു
ത്താനുരം പ്ായദശിക സർക്കാരുകൾ
പ്യതഥ്യകരം ശ്രദ്ധിക്കണച്മന്ന് മന്ത്രി നിർ
യദേശിച്ചു.
യകന്ദ്ര സർക്കാ�ിച്റെ ഗ്ാമ പചോ�ത്ത്
ച്ഡവലപ്ച്മറെ് പ്ാൻ - 2019 അവാർഡിൽ
പ്ഥമസ്ാനരം ക�സ്മാക്കി� പാ്ിനി
യശേ�ി ഗ്ാമപചോ�ത്ത്, യദശീ� ജല
അവാരഡ് യനടി� കീനാനൂര ക�ിന്ളരം
ഗ്ാമപചോ�ത്ത്, കചൽഡ് ഫ്രടെ്ലി
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് അവാർഡ് -2019
യനടി� യകാലഴി ഗ്ാമപചോ�ത്ത്, ദീൻ
ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാ
ക്തീക�ൺ പു�സ്കാർ - 2019 ന് അർഹമാ�
തിരുവനന്പു�രം ജിലൊപചോ�ത്ത്, ച്നടു
മങ്ങാട്, ശ്രീകൃഷ്ണപു�രം യ്ാക്ക് പചോ�
ത്തുകള്, മാറയചേ�ി, ശൂ�നാട് വടക്ക് ഗ്ാമ
പചോ�ത്തുകള്, ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ�
പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�വരം

നാനാജി യദശ് മുഖ് �ാഷ്ടീ� ഗൗ�വ്
ഗ്ാമസഭ പു�സ്കാ�വരം ക�സ്മാക്കി�
തിരുനാവാ� ഗ്ാമ പചോ�ത്ത്, സ്വച്്
ഭാ�ത് പു�സ്കാ�രം - 2019 യനടി� പടിയൂർ
- ക ല ഥ്യാ ട് ഗ്ാ മ പ ചേ ാ � ത്ത് , സ ്വച്്
ഐക്കൺ പചോ�ത്താ�ി ച്ത�ച്ഞ്ഞടു
ക്കച്്ട് കാലടി ഗ്ാമപചോ�ത്ത്, മുഖഥ്യമ
ന്ത്രിയുച്ട പ്യതഥ്യക അവാർഡ് ലഭിചെ
ബുധനൂർ ഗ്ാമപചോ�ത്ത് എന്നീ തയദേശ
സ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങളാണ് ചടങ്ങിൽ
ആദ�രം ഏറ്റുവാങ്ങി�ത്.
അവാർഡ് യജതാക്കളച്ട വികസന
യനട്ങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന �ഹുവർണ
യബ്ാഷർ, നവയക�ള ദൗതഥ്യങ്ങളച്ട
പുയ�ാഗതി വിവ�ിക്കുന്ന ബുക്ക് ച്ലറ്റ്
എന്നിവ പ�ിപാടി�ിൽ വിത�ണരം ച്ചയ്തു.
ച്ക. ശ്രീകുമാർ (യമ�ർ, തിരുവനന്
പു�രം നഗ�സഭ), വി.ച്ക. മധു (ച്ച�ർമാൻ,
ജിലൊ പചോ�ത്ത് പ്സിഡന്സ് യചപേർ),
റ്റ ി . ച് ക . യ ജ ാ സ് ഐ . എ . എ സ് . ,
(അഡീഷണൽ ചീഫ് ച്സക്രട്റി, തയദേശ
സ്വ�രംഭ�ണ വകു്്), ശാ�ദാ മു�ളീധ�ൻ
ഐ.എ.എസ്. പ്ിന്സി്ല് ച്സക്രട്റി,
തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ വകു്്), എൻ. പത്മ
കുമാർ ഐ.എ.എസ്., (പ്ിൻസി്ൽ ഡ�റ
ക്ടർ, തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ വകു്്),യഡാ.
�ി.എസ്. തിരുയമനി ഐ.എ.എസ്
(ഡ�റക്ടർ, പചോ�ത്ത് വകു്്), യഡാ.

ചിത് എസ്. ഐ.എ.എസ്, (എക്ികയുട്ീവ്
ഡ�റക്ടര, ഇന്ഫരയമഷന് യക�ള മിഷന്),
യഡാ. ദിവഥ്യ എസ്. അയ്ര ഐ.എ.എസ്.
(മിഷന് ഡ�റക്ടര, എരം.ജി.എന്.ആര.ഇ.
ജി.എസ്), ച്ക.എസ്. ഗി�ിജ (ചീഫ് ടൗണ്
പ്ാനര, നഗ�ഗ്ാമാസൂത്ണ വകു്്),
എരം.വി. �ാജന്, ചീഫ് എന്ജിനീ�ര,
തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ വകു്്, യതാട്ത്തില്
� വ ീ ന്ദ്രന് ( പ്സ ി ഡ റെ് , യ മ യ � ഴ്്
കൗണ്സില്, യക�ള), �ാഖി �വികുമാർ
(ച്ഡപയൂട്ി യമ�ർ, തിരുവനന്പു�രം
നഗ�സഭ), ആർ. സുഭാഷ്(പ്സിഡറെ്,
യക�ള യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത് അയസാസി
യ�ഷൻ), അഡ്വ: ച്ക. തുളസി ടീചെർ (പ്
സിഡറെ്, യക�ള ഗ്ാമപചോ�ത്ത് അയസാ
സിയ�ഷൻ), യഡാ. സി. പി. വിയനാദ്
(ച്ച�ർമാൻ, യലാക്കൽ ഗവണ്ച്മറെ്
കമ്ീഷൻ ), യഡാ. യജാ�് ഇളമൺ (ഡ�റക്ടർ,
കില) തുടങ്ങി�വരുരം തയദേശ സ്വ�രംഭ�ണ
സ്ാപനങ്ങളച്ട പ്തിനിധികൾ, ഉയദഥ്യാഗ
സ്ർ എന്നിവരുരം ചടങ്ങിൽ പച്ങ്കടുത്തു. 1
(പചോ�ത്ത് നയൂസ് സരവീസ്)

ūƹ§z§_cÍ

9

അവസ�്റോകനം

കണ്ണൂര ജിലെ�ില് നടന്ന തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങളച്ട വാരഷിക പദ്ധതി അവയലാകന യ�ാഗരം തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ വകു്് മന്ത്രി
എ.സി. ച്മായ്ീന് ഉദ്ഘാടനരം ച്ചയ്യുന്നു.

പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്ിന്റെ
ഗതിലവഗം വര്ദ്ധിപ്ിക്ണം

- മന്തി എ.സി. ന്മായ്തീന്

വ

Ísǹe¢s¢uc¢xÍȸ

രുന്ന മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് തയദേശ
സ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങള് വാരഷിക
പദ്ധതി നിരവഹണത്തിച്റെ ഗതിയവഗരം
വരദ്ധി്ിചെ് ഫടെിച്റെ വിനിയ�ാഗരം
പൂരത്തി�ാക്കണച്മന്ന് തയദേശസ്വ�രം
ഭ�ണ വകു്് മന്ത്രി എ സി ച്മായ്ീന്.
വിവിധ ജിലെകളില് നടന്ന തയദേശഭ�ണ
സ്ാപനങ്ങളച്ട 2019-20 വാരഷിക
പദ്ധതി അവയലാകന യ�ാഗങ്ങളില് പച്ങ്ക
ടുത്തു സരംസാ�ിക്കുക�ാ�ിരുന്നു അയദേഹരം.
അതിവരഷവരം പ്ള�വരം സൃഷ്ിചെ പ്തി
സന്ി പദ്ധതിനിരവഹണച്ത്ത കാ�ഥ്യ
മാ�ി �ാധിചെിട്ടുച്ടെങ്കിലുരം അത് മറിക
ടക്കാനാവശഥ്യമാ� �ീതി�ില് നടപടികള്
സ്വീക�ിക്കണരം. കൃതഥ്യമാ� സമ�ക്രമരം
തയ്ാറാക്കി പദ്ധതികള് പൂരത്തീക�ി
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ക്കണരം. തയദേശസ്ാപന അധികൃതരുരം
നിരവഹണ ഉയദഥ്യാഗസ്രുരം വകു്്
യമധാവികളരം ഇക്കാ�ഥ്യത്തില് പ്യതഥ്യക
ശ്രദ്ധ പതി്ിക്കണച്മന്നുരം മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്ള�യമാ ട്രഷറി നി�ന്ത്രണയമാ ഇലൊ
തിരുന്ന സമ�ത്ത് യപാലുരം ചില തയദേശ
സ്ാപനങ്ങളച്ട പദ്ധതി നിരവഹണരം
യവടെത് പുയ�ാഗമിചെിരുന്നിലെ. ഇത് പ�ി
ഹ�ിക്കുന്നതിന് വരുരംദിനങ്ങളില് പദ്ധതി
നടത്തിപ്രം നിരമ്ാണ പ്വരത്തനങ്ങളച്ട
ച്ടടെര നടപടികളരം യവഗത്തിലാക്കണരം.
തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങള് പട്ി
കജാതി, പട്ികവരഗ്ഗ ഫടെ് വിനിയ�ാഗി
ക്കുന്നതില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ പതി്ിയക്കടെ
തുടെ്. മുന് കാലങ്ങച്ള അയപക്ഷിചെ്
ഇക്കാ�ഥ്യത്തില് കുറവടൊ�താ�ി ശ്രദ്ധ

�ില്ച്്ട്ിട്ടുടെ്. ഈ പ്ശ്നരം അടി�ന്�
പ്ാധാനഥ്യയത്താച്ട പ�ിഹ�ിക്കണരം. ക്ഷീ�
കരഷകരക്കുള്ള ആനുകൂലഥ്യ വിത�ണ
ത്തിച്ല കാലതാമസരം ഒഴിവാക്കണരം.
ച്നല്കരഷകരക്കുള്ള ധനസഹാ� വിത�
ണവരം ജനുവ�ിയ�ാച്ട പൂരത്തി�ാക്കണരം.
പല പദ്ധതികളരം കാ�ഥ്യ നിരവഹണ
ത്തിച്ല യപാ�ായ്മകള് കാ�ണരം ലക്ഷഥ്യത്തി
ച്ലത്താത്ത അവസ്യുടൊകരുത്. ച്സക്ര
ട്റിമാര ഇക്കാ�ഥ്യത്തില് ജാഗ്ത പുല
രത്തണരം. ആദിവാസികളടക്കമുള്ള ഗുണ
യഭാക്താക്കള്ക്ക് ആനുകൂലഥ്യരം ലഭിക്കുന്ന
തിനുള്ള പദ്ധതികള് കവകി്ിക്കുന്നത്
ശ�ി�ാ� പ്വണത�ലെ. ഇക്കാ�ഥ്യത്തില്
വീഴ്ചവരുത്താന് പാടിച്ലെന്നുരം മന്ത്രി കരശന
നിരയദേശരം നല്കി.

വ�നാട് ജിലെ�ിച്ല തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങളച്ട വാരഷിക പദ്ധതി അവയലാകന യ�ാഗത്തില് തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ വകു്് മന്ത്രി
എ.സി.ച്മായ്ീന് സരംസാ�ിക്കുന്നു.

�ാജഥ്യത്ത് ച്മാത്തരം അനുഭവച്്ടുന്ന
സാപേത്തിക പ്തിസന്ി യക�ളച്ത്തയുരം
�ാധിചെിട്ടുടെ്. ജി എസ് ടി പ്ാവരത്തി
കമാക്കി�തിച്ല യപാ�ായ്മകള് കാ�ണരം
നികുതി വരുമാനത്തിച്റെ 45 ശതമാനരം
മാത്ച്മ ഇയ്ാള് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ജിഎസ്ടി
ഇനത്തില് സരംസ്ാനങ്ങള്ക്ക് യകന്ദ്രരം
നല്യകടെ നഷ്പ�ിഹാ�ത്തുക കഴിഞ്ഞ
മൂന്ന് മാസമാ�ി മുടങ്ങി�ി�ിക്കുക�ാണ്.
സരംസ്ാനത്തിച്റെ കടപ�ിധി 6000
യകാടി കുറചെതുരം ട്രഷറിച്� സമ്രദേത്തി
ലാക്കി�ിട്ടുടെ്. എങ്കിലുരം തയദേശ സ്ാപ
നങ്ങളച്ട പദ്ധതി ഫടെില് കുറവ് വരു
യത്തച്ടെന്നാണ് തീരുമാനച്മന്നുരം മന്ത്രി
അറി�ിച്ചു.
പൂരത്തി�ാ� പദ്ധതികളച്ട �ില്ലുകള്
കാലതാമസമിലൊച്ത സമര്ിക്കണരം.
സരംസ്ാനത്തിച്റെ സാപേത്തിക നില
ച്മചെച്്ട്ിട്ിച്ലെങ്കിലുരം തയദേശ സ്ാപന
ങ്ങളച്ട ഫടെ് മാറി നല്കുന്നതിനുള്ള
നടപടികള് സരക്കാര സ്വീക�ിക്കുരം. ഇതി
നായുള്ള പണരം കച്ടെത്തുരം. പ്ള� �ാധിത
പ്യദശങ്ങളിച്ല യറാഡ് നിരമ്ാണമടക്കമു
ള്ള പ്വൃത്തികള് മഴക്കാലത്ത് മുയന്ന
തീരക്കണരം. തനത് ഫണ്ടുകള്ക്ക് പുറച്മ
റീ�ില്ഡ് യക�ള�ില് നിന്നുരം ഇതിനാ�ി
പണരം അനുവദിചെിട്ടുടെ്. മുഖഥ്യമന്ത്രിയുച്ട
പ്ള� ദ�ിതാശ്വാസ ഫടെില് നിന്നുരം
ആവശഥ്യമാ� തുക ഇതിനാ�ി അനുവദിക്കുരം.
തയദേശ സ്ാപനങ്ങള് പുതി� പദ്ധതി
രൂപീക�ണത്തില് ദ�ന് ലഘൂക�ണ പദ്ധ
തികള് കൂടി ഉള്ച്്ടുത്തണരം. പ്ള�രം

യപാലുള്ള ദ�ന്ങ്ങള് വന്നയ്ാള് ജനപ്
തിനിധികളടക്കരം തയദേശ സ്ാപനങ്ങള്
ദ�ിതാശ്വാസ പ്വരത്തനങ്ങളില് മുന്നിട്ി
റങ്ങി�ിരുന്നു. ഈ പശ്ാത്തലത്തില്
ആവശഥ്യമാ� സൗക�ഥ്യങ്ങള് സ്വന്മാ�ി
ഏരച്്ടുത്താന് വാരഷിക പദ്ധതികളില്
ത്ിതല പചോ�ത്ത് സരംവിധാനങ്ങള്ക്ക്
കഴി�ണരം. ച്താഴിലുറ്് പദ്ധതി�ിച്ല
കുടിശേിക വിത�ണരം ച്ചയ്ാന് സരക്കാര
നി�ന്�രം ഇടച്പടുന്നുടെ്. യകന്ദ്രത്തില്
നിന്നുരം തുക ലഭഥ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികള്
ഊരജ്ജിതച്്ടുത്തുന്നുച്ടെങ്കിലുരം അനുവ
ദിക്കാത്തത് ഹിതക�മച്ലെന്നുരം മന്ത്രി
എ.സി.ച്മായ്ീന് പറഞ്ഞു.
തീ�യദശ നി�ന്ത്രണ നി�മ പ്കാ�രം
പചോ�ത്തുകള് യന�ിടുന്ന പ്ശ്നങ്ങള്
മുഖഥ്യമന്ത്രിയുച്ട ശ്രദ്ധ�ില്ച്്ടുത്തുച്മന്ന്
മന്ത്രി അറി�ിച്ചു. നി�മത്തില് ഇളവകള്
ലഭഥ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശഥ്യമാ� നടപടി
കള് സരംസ്ാന സരക്കാര ഇതിനകരം
ആ�രംഭിചെിട്ടുടെ്. കുഴല്കിണര കുഴിക്കുന്ന
തിന് ശക്തമാ� നി�ന്ത്രണരം നിലനില്ക്കുന്ന
സാഹച�ഥ്യത്തില് കുഴല്കിണര നിരമ്ാ
ണരം ഉള്ച്്ട് കുടിച്വള്ള പദ്ധതികളില്
ആവശഥ്യമാ� മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി നട്ിലാ
ക്കുവാന് മന്ത്രി നിരയദേശരം നല്കി. പട്ിക
ജാതി-പട്ികവരഗ്ഗ യകാളനികളിച്ല
വിവിധ പദ്ധതികളിച്ല തടസ്സങ്ങള് നീക്കു
ന്നതിന് ജിലൊ കളക്ടരമാരുച്ട യനതൃത്വ
ത്തില് പ്യതഥ്യക സരംവിധാനരം ഒരുക്കണരം.
ചില തയദേശ സ്ാപനങ്ങള് സമ്രദേങ്ങ
ള്ക്കു വഴങ്ങി തനതുഫടെ് ച്പരു്ിചെ്

കാണിചെ് അതിനനുസൃതമാ�ി പദ്ധതികള്
തയ്ാറാക്കുന്നത് പദ്ധതി നിരവഹണ
ത്തില് വലി� പ്ശ്നങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്ന
താ�ി മന്ത്രി ചൂടെിക്കാട്ി.
ഹ�ിത യക�ളരം മിഷനില് ഉള്ച്്ടു
ത്തി നട്ാക്കുന്ന ജലയരോതസ്കളച്ട
സരം�ക്ഷണത്തിച്റെ ഭാഗമാ�ി ഡിസരം�ര
14 മുതല് 22 വച്� തയദേശ സ്ാപന പ�ിധി
�ിച്ല ഒരു ജലയരോതച്സ്സങ്കിലുരം മാലി
നഥ്യമുക്തമാക്കണരം. ശുചീക�ിചെ യതാടുകളരം
നീരചൊലുകളരം സരം�ക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്ായദ
ശിക തലത്തില് സമിതിക്ക് രൂപരം നല്ക
ണച്മന്നുരം മന്ത്രി നിരയദേശിച്ചു. കലഫ്
ഭവന പദ്ധതി�ില് �ടെ് ലക്ഷരം വീടുകള്
ഡിസരം�ര 30നകരം പൂരത്തി�ാക്കുരം.
ഇതിച്റെ തുടരചെ�ാ�ി ജനുവ�ി 15 മുതല്
കലഫ് പദ്ധതി�ില് ഭവനരം ലഭിചെ ഗുണ
യഭാക്താക്കളച്ട സരംഗമവരം അവരുച്ട പ്
ശ്നങ്ങള് പ�ിഹ�ിക്കുന്നതിനുള്ള അദാ
ലത്തുരം സരംസ്ാന വഥ്യാപകമാ�ി സരംഘ
ടി്ിക്കുച്മന്നുരം മന്ത്രി അറി�ിച്ചു. ഗുണയഭാ
ക്ത ാ ക്ക ള് യ ന � ി ടു ന്ന കു ട ി ച് വ ള്ള രം ,
കവദയുതി, യറഷന് കാരഡ് തുടങ്ങി�വ
യുമാ�ി �ന്ച്്ട് മുഴുവന് പ�ാതികളരം
ഒരു കുടക്കീഴില് പ�ിഹ�ിക്കുക എന്ന
ലക്ഷഥ്യയത്താച്ട�ാണ് അദാലത്തുകള്
സരംഘടി്ിക്കുന്നത്.
അവയലാകന യ�ാഗത്തില് ജിലെ�ിച്ല
തയദേശ സ്ാപന അധഥ്യക്ഷന്ാര, വിവിധ
വകു്് യമധാവികള്, ഉയദഥ്യാഗസ്ന്ാര
തുടങ്ങി�വര സരം�ന്ിച്ചു.
1
(പചോ�ത്ത് നയൂസ് സരവീസ്)
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പദ്ധതിവിസേഷം

നാം നമുക്ായി

നവലകരള സൃഷ്ിക്പ് ജനകതീയാസൂത്രണം
റഡാ. ജജ.ബി. രാജന്
ɡ¡ƹ÷ɋ ɡÍƹĿ˶cɡȝɋÍÍˆɡÍƹĿ˶c
Ʒsg}¡}˷¡}¢sƹ¡¢ǴÇcΗĿÌ¢s̾ǹsÍńžƝ§
cʸÓsÄʿ˷¡}¢s¡ƹɋÍÍˆÔs¡Žzsǎƹ¡Ɉ©Äc

പ

തിമൂന്നാരം പദ്ധതി�ിൽ യക�ളത്തിച്ല
തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങളച്ട
പദ്ധതി ആസൂത്ണവരം നിർവഹണവരം
സമ��ന്ിതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്
തികച്ചുരം പ്ശരംസനീ�മാണ്. അടുത്ത
സാപേത്തിക വർഷയത്തക്കുള്ള (2020-21)
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പദ്ധതിയുരം 2020 മാർചെ് 14 നകരം ജിലൊ
ആസൂത്ണ സമിതിയുച്ട അരംഗീകാ�രം
വാങ്ങി മാർചെ് 20 നകരം �ജറ്റുമാ�ി
സരംയ�ാജി്ിയക്കടെതുടെ്. അതിയലക്ക്
പ്ാ�ലഥ്യത്തിലുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്ണ
മാർഗ്ഗയ�ഖയുരം സ�്സിഡി മാർഗ്ഗയ�ഖയുരം

ആണ് അനുവർത്തിയക്കടെത്. (29.01.2018
ച്ല സ.ഉ.(എരം.എസ്) നരം. 11/2018/
തസ്വഭവ; 02.02.2018 ച്ല സ.ഉ.(എരം.എസ്.)
നരം. 17/2018/തസ്വഭവ; 14.02.2018 ച്ല സ.ഉ.
(എരം.എസ്.) നരം. 22/2018/ തസ്വഭവ).
പദ്ധതി ആസൂത്ണത്തിനായുള്ള അധിക

മാർഗ്ഗനിർയദേശങ്ങളരം സമ�ക്രമവരം സരം�
ന് ി ചെ് സ ർ ക്ക ാ ർ ഉ ത്ത � വ്
പുറച്്ടുവിചെിട്ടുടെ് (സ.ഉ.(കക) നരം.
157/2019/തസ്വഭവ; തീ�തി 05/12/2019).
കൂടാച്ത തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങ
ളിൽ പ്ായദശികവരം സാമൂഹികാധിഷ്ിത
വമാ� ദ�ന് പ്തിയ�ാധ പ്വർത്തനങ്ങൾ
ആവിഷ്ക്ക�ിചെ് നട്ിലായക്കടെത് സരം�
ന്ിച്ചുരം ഉത്ത�വിറക്കി�ിട്ടുടെ്. (സ.ഉ.
(കക) നരം. 156/2019/തസ്വഭവ തീ�തി
04.12.2019). ഈ �ടെ് ഉത്ത�വകളരം കൂട്ി
വാ�ിക്കുയപോൾ നവയക�ള സൃഷ്ിച്�ന്ന
വിശാല കാഴ്ച്ാടിലുള്ള ജനകീ�ാസൂത്
ണമാണ് അടുത്ത സാപേത്തിക വർഷച്ത്ത
വികസന പദ്ധതിക്കാ�ി സർക്കാർ
വിഭാവനരം ച്ചയ്യുന്നത്. യക�ളത്തിലുടൊ�
സമാനതകളിലൊത്ത പ്കൃതി ദ�ന്രം മൂലരം
പ്കൃതി വിഭവങ്ങൾക്കുരം ഭൗതിക ആസ്ി
കൾക്കുരം ജീവയനാപാധികൾക്കുരം ജീവനുരം
ഉടൊ� നികത്താനാകാത്ത ആഘാത
ത്തിച്റെ പശ്ാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ
ആവിഷ്ക്ക�ിചെിട്ടുള്ള യക�ള പുനർ നിർമ്ാണ
പ�ിപാടി (Rebuild Kerala Initiative – RKI)
ജനപങ്കാളിത്ത കഥ്യാപേ�ിനിലൂച്ട�ാണ്
നട്ിലാകുന്നത്. ‘നാരം നമുക്കാ�ി’ എന്ന
മുദ്ാവാകഥ്യത്തിലൂന്നിയുള്ള ഈ കഥ്യാപേ�ി
നിലുരം തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾ
ക്ക് നിർണ്ാ�ക പങ്ക് വഹിക്കാനുടെ്.

നവറൈരള സൃഷ്ിക്കു മുന്തൂകം

യക�ളത്തിൽ 2018 ലുരം 2019 ലുരം
ഉടൊ� പ്ള�ത്തിച്റെ പശ്ാത്തലത്തിൽ
സർക്കാർ ആവിഷ്ക്ക�ിചെിട്ടുള്ള യക�ള പുനർ
നിർമ്ാണ പ�ിപാടി (ആർ.ച്ക.ഐ.)
മുയന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന വിശാല കാഴ്ച്ാടിലൂന്നി
�ാവണരം തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപന
ങ്ങളച്ട വികസന പദ്ധതി ആസൂത്ണരം.
ചുവച്ട്റയുന്നവ�ാണ് യക�ള പുനർ
നിർമ്ാണ പ�ിപാടി (ആർ.ച്ക.ഐ.)
വിഭാവനരം ച്ചയ്യുന്നത്:
4 ജനങ്ങൾക്ക് ച്മചെച്്ട് ജീവിത
നിലവാ�രം ഉറ്ാക്കുക.
4 പ്വർത്തന കാ�ഥ്യക്ഷമത�ിച്ല യപാ�ാ
യ്മകൾ പ�ിഹ�ിചെ് കൂടുതൽ പ്വർത്ത
നക്ഷമമാ� യക�ളരം സൃഷ്ിക്കുക.
4 പ്കൃതി ദ�ന്ത്തിൽ നാശനഷ്രം
യന�ിട് ആസ്ികൾ സമ��ന്ിത
മാ�ി പുനർ നിർമ്ിക്കുകയ�ാ പുനരു
ദ്ധ�ിക്കുകയ�ാ ച്ചയ്യുക. (ഇവ ഭാവി
�ിലുടൊകാനിടയുള്ള ദ�ന്ങ്ങൾ

അതിജീവിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള
സായങ്കതിക വിദഥ്യയുരം പ�ിസ്ിതി
സൗഹൃദ മാനദണ്ഡവരം പാലിച്ചുച്കാടെ്
ആ�ി�ിക്കണരം).
ആർ.ച്ക.ഐ.യുച്ട യനതൃത്വത്തിലുള്ള
‘നാരം നമുക്കാ�ി’ എന്ന ജനകീ�ാസൂത്ണ
മാതൃക�ിലുള്ള കഥ്യാപേ�ിന് �ടെ് ഘടക
ങ്ങളാണുള്ളത്.
(1) ജനകീ� പങ്കാളിത്തയത്താച്ട അതി
ജീവനക്ഷമത ഉറ്ാക്കുന്നതിയലക്കാ
വശഥ്യമാ� ന�വഥ്യതി�ാനങ്ങളരം തിരു
ത്തലുകളരം കച്ടെത്തുന്നതിനുള്ള
വിപുലമാ� കഥ്യാപേ�ിൻ.
(2) എലൊ തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സർക്കാരു
കളിലുരം ദ�ന് മായനച്മെറെ് പ്ാനുകൾ
ആസൂത്ണരം ച്ചയ്ൽ.

ദുരന്ത മാറനജ്ജമന്്
പ്ാന് അനിവാര്ം

കാലാവസ്ാ വഥ്യതി�ാനവരം പ്കൃതി
യക്ഷാഭവരം മൂലമുടൊകുന്ന പ്കൃതി ദ�ന്
ങ്ങച്ള പ്തിയ�ാധിക്കുവാനുരം ലഘൂക�ിക്കു

വാനുരം ഉള്ള പ്വർത്തനങ്ങൾ തയദേശസ്വ
�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് കാ�ഥ്യക്ഷമ
മാ�ി നിർവഹിക്കാനാകുരം. അതുച്കാണ്ടു
തച്ന്ന യക�ള പുനർ നിർമ്ാണ പ�ിപാടി
വിവക്ഷിക്കുന്ന വിശാല കാഴ്ച്ാടിലൂന്നി
എ ലെ ാ ഗ്ാ മ പ ചേ ാ � ത്തു ക ള രം
മുനിസി്ാലിറ്റികളരം യകാർ്യറഷനുകളരം
ദ�ന് മായനച്മെറെ് പ്ാൻ തയ്ാറാക്കി
വാർഷിക വികസന പദ്ധതിയുച്ട ഭാഗമാ
ക്കണരം. ദ�ന് മായനച്മെറെ് പ്ാനിച്റെ ക�ട്
യ�ഖ ഗ്ാമ/വാർഡ് സഭ�ിൽ ചർചെയ്ക്
വിയധ�മാകണരം. ഈ പ്ാൻ തയ്ാറാക്കാ
നുള്ള ചുമതല ‘കജവകവവിധഥ്യ മായനച്മെ
റെ്, കാലാവസ്ാ വഥ്യതി�ാനരം, പ�ിസ്ിതി
സരം�ക്ഷണരം, ദ�ന് നിവാ�ണരം’ എന്ന
വർക്കിരംഗ് ഗ്രൂ്ിനാണ്. ദ�ന് മായനച്മെറെ്
സരം�ന്ിചെ് എലൊ വർക്കിരംഗ് ഗ്രൂപ്കളരം
നൽകുന്ന നിർയദേശങ്ങൾ പ�ിഗണിചെ്
യവണരം പ്സ്തുത പ്ാൻ തയ്ാറാക്കാൻ.
കൂടാച്ത ദ�ന് മായനച്മെറെ് പ്ാൻ ചർചെ
ച്ചയ്യുന്നതിന് മാത്മാ�ി പ്യതഥ്യക
വികസന ച്സമിനാർ സരംഘടി്ിക്കണരം.
ūƹ§z§_cÍ
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ഇത് സരംഘടി്ിയക്കടെത് വാർഷിക
പദ്ധതി വികസന ച്സമിനാറിന് മുപോ�ി
ട്ാണ്. ദ�ന് മായനച്മെറെ് പ്ാൻ കൂടി ഉൾച്്
ടുത്തി� വാർഷിക വികസന പദ്ധതിയ�
ഖ�ാണ് വാർഷിക പദ്ധതി വികസന
ച്സമിനാറിൽ അവത�ി്ിയക്കടെത്.
ഗ്ാമപചോ�ത്തുകൾ തയ്ാറാക്കുന്ന
ദ�ന് മായനച്മെറെ് പ്ാനിച്റെ ക�ടു യ�ഖയുരം
ഏച്റ്റടുക്കുന്നതിന് ഉയദേശിക്കുന്ന യപ്ാജക്ടു
കളച്ട പട്ികയുരം യ്ാക്ക്/ജിലൊ പചോ�
ത്തുകൾക്ക് ലഭഥ്യമാക്കണരം. അതിൽ നിന്നുരം
ഏച്റ്റടുക്കാൻ കഴിയുന്ന യപ്ാജക്ട് നിർയദേ
ശങ്ങൾ യ്ാക്ക്/ജിലൊ പചോ�ത്തുകളച്ട
വാർഷിക പദ്ധതിയുച്ട ഭാഗമാക്കണരം.

ദുരന്ത മാറനജ്ജമന്ിന്
പ്ാറേശിൈ സംഘങ്ങൾ

ദ�ന് നിവാ�ണ-പ്തിയ�ാധ പ്വർ
ത്തനങ്ങളിൽ അടിസ്ാന ജ്ഞാനരം
ഉള്ളവരുരം ദ�ന് യമഖല�ിൽ ആവശഥ്യ
-ഘട്ത്തിൽ അടി�ന്�മാ�ി എത്തിയചെർ
ന്ന് പ്വർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ തയ്ാറുള്ള
വരുരം ആ� സന്നദ്ധ പ്വർത്തകച്� ഉൾച്്
ടുത്തി അടി�ന്� പ്തിക�ണ ടീരം
(Emergency Response Team) തയദേശസ്വ
�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾ രൂപീക�ിക്കണരം.
ഇപ്കാ�മുള്ള 8 യപർ എങ്കിലുരം അടങ്ങുന്ന
ഒരു ടീരം ഓയ�ാ വാർഡിലുരം ഉടൊ�ി�ിക്ക
ണച്മന്ന് ഇത് സരം�ന്ിചെ മാർഗ്ഗയ�ഖ
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വിവക്ഷിക്കുന്നു.
ദ�ന് മായനച്മെറെ് പ്ാൻ തയ്ാറാക്കു
ന്നത് ശ്രമക�മാച്ണന്ന് പറയ�ടെതിലെ
ച്ലൊ. ശാസ്തി�-സായങ്കതിക പ�ിജ്ഞാനരം
ഇതിന് ആവശഥ്യമാണ്. അതിയലക്ക് 20
അരംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന യലാക്കൽ റിയസാഴ്്
ഗ്രൂ്് (LRG) ഓയ�ാ തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ
സ്ാപനവരം രൂപീക�ിക്കണരം. ദ�ന്
മായനച്മെറെ് പ്ാനിന് യവടെിയുള്ള സ്ി
തിവിവ�ക്കണക്കുൾ യശഖ�ിക്കുക,
അവസ്ാ പഠന രൂപയ�ഖ തയ്ാറാക്കുക
എന്നിവ�ാണ് എൽ.ആർ.ജി.യുച്ട
ദൗതഥ്യരം.
ഇ.ആർ.ടി. (ERT) കൾക്കുരം എൽ.
ആർ.ജി. (LRG) കൾക്കുരം ഉള്ള പ�ിശീലന
പ�ിപാടി കിലയുരം സരംസ്ാന ദ�ന്
നിവാ�ണ അയതാറിറ്റിയുരം സരംയുക്തമാ�ി
രൂപകല്പന ച്ചയ്ിട്ടുടെ്.

റവണം സംറയാജിത-സംയുക്ത
റപ്ാജക്ടുൈൾ
വിഭവങ്ങളച്ട യലാല വിനഥ്യാസമാണ്

(Thin-spread of resources) പ്ായദശിക

ഭ�ണ�രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ശ്രം.
വിഭവങ്ങളച്ട ഫലപ്ാപ്ി കുറയുവാനുരം
ഇത് കാ�ണമാകുന്നു. ദ�ന് മായനച്മെറെി
ച്റെ പശ്ാത്തലത്തിൽ സരംയ�ാജിത
-സരംയുക്ത യപ്ാജക്ടുകളച്ട പ്സക്തി
ഏറുക�ാണ്. ആ�തിനാൽ താ�തയമഥ്യന
വലി� യപ്ാജക്ടുകൾ ഒറ്റയയ്കാ ഒന്നിയലച്റ

തയദേശഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾ സരംയുക്ത
മായ�ാ ഏച്റ്റടുക്കാവന്നതാണ്. സരംയ�ാ
ജിത-സരംയുക്ത യപ്ാജക്ടുകൾക്ക് യപ്ാ
ത്ാഹന ധനസഹാ�വരം സർക്കാർ
നൽകുന്നുടെ്. സരംയ�ാജിത-സരംയുക്ത
യപ്ാജക്ടുകൾ ഉറപ്വരുത്തുന്നതിൽ ജിലൊ
ആസൂത്ണ സമിതിക്ക് നിർണ്ാ�ക
പങ്കുടെ്. ആ�തിയലക്ക് എലൊ തയദേശ
ഭ�ണ സ്ാപനങ്ങളിച്ലയുരം അദ്ധഥ്യക്ഷന്ാ
രുച്ടയുരം ച്സക്രട്റിമാരുച്ടയുരം ഒരു
സരംയുക്ത യ�ാഗരം 2020 ജനുവ�ി 20 ന്
മുപോ�ി ഡി.പി.സി. നിർ�ന്മായുരം
വിളിച്ചുയചർയക്കടെതാണ്.
പ്ള� സമ�ച്ത്ത �ക്ഷാ-പുന�ധി
വാസ പ്വർത്തനങ്ങളിലുരം പ്ള�ാനന്�
പുനർനിർമ്ാണ പ്വർത്തനങ്ങളിലുരം
മാതൃകാപ�മാ� ഇടച്പടലിലൂച്ട യക�ള
ത്തിച്ല തയദേസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾ
യലാക ശ്രദ്ധ�ാകർഷിചെിട്ടുടെ്. ‘നാരം
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ഫണ്ട് വിനിയ�ോഗത്ില് മോതൃകോപരമോ�ി
മുയനേറുനേ തയദേശസ്ോപനങ്ങൾ
(2019 ഡിസംബര് 19 വരരയുള്ള കണക്ട്) (രൂപ യകാടി�ില്)

യകോര്പ്പയേഷനുകൾ
ക്രമ
നരം.

തയദേശഭ�ണ
സ്ാപനരം

�ഡ്ജറ്റ്
വിഹിതരം

ച്ചലവ്

ച്ചലവ് %

1

കണ്ണൂര

28.74

10.79

37.54

2

തൃശൂര

80.22

25.62

31.94

മുനിസിപ്പോലിറ്ികൾ
ക്രമ
നരം.

തയദേശഭ�ണ
സ്ാപനരം

ജിലെ

�ഡ്ജറ്റ്
വിഹിതരം

ച്ചലവ്

ച്ചലവ്%

1

മുക്കരം

യകാഴിയക്കാട്

4.93

2.24

45.44

2

പാനൂര

കണ്ണൂര

4.06

1.81

44.58

3

കട്്ന

ഇടുക്കി

5.27

2.23

42.31

ജില്ോ പഞ്ോ�ത്തുകൾ
ക്രമ
നരം.

തയദേശഭ�ണ
സ്ാപനരം

1

വ�നാട്

2

പാലക്കാട്

�ഡ്ജറ്റ്
വിഹിതരം

ച്ചലവ്

ച്ചലവ്%

39.61

15.91

40.17

102.53

35.11

34.24

യ്ോക്ട് പഞ്ോ�ത്തുകൾ
ക്രമ
നരം.

തയദേശഭ�ണ
സ്ാപനരം

ജിലെ

�ഡ്ജറ്റ്
വിഹിതരം

ച്ചലവ്

ച്ചലവ് %

1

വാഴൂര

യകാട്�രം

4.60

3.04

66.09

2

ഇ�ിക്കൂര

കണ്ണൂര

6.48

4.02

62.04

3

കതക്കാട്ടുയശേ�ി ആലപ്ഴ

3.88

2.35

60.57

4

ച്ചപേകമരംഗലരം ആലപ്ഴ

4.27

2.54

59.48

5

തളിപറപേ

8.06

4.77

59.18

ച്ചലവ്

ച്ചലവ് %

കണ്ണൂര

ഗ്ോമപഞ്ോ�ത്തുകൾ
ക്രമ
നരം.

തയദേശഭ�ണ
സ്ാപനരം

1

യവങ്ങ�

2

ജിലെ

മലപ്റരം

�ഡ്ജറ്റ്
വിഹിതരം

3.96

2.30

58.08

യചാറ്റാനിക്ക� എറണാകുളരം

2.21

1.24

56.11

3

കുലയശഖ�പു�രം ച്കാലെരം

5.05

2.83

56.04

4

കാവിലുരംപാറ യകാഴിയക്കാട്

3.70

2.06

55.68

5

കുളനട

പത്തനരംതിട്

3.30

1.82

55.15

6

ഏരൂര

ച്കാലെരം

5.01

2.75

54.89

7

മാഞ്ഞൂര

യകാട്�രം

2.97

1.63

54.88

8

കമലപ്

പത്തനരംതിട്

1.17

.64

54.70

9

കൂട്ിലങ്ങാടി

മലപ്റരം

3.19

1.74

54.55
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തി

രുവനന്പു�രം ജിലൊ പചോ�ത്ത്
ഏച്റ്റടുത്ത് നട്ിലാക്കി� അതഥ്യന്രം
ശ്രയദ്ധ�വരം ജനയക്ഷമക�വമാ� പ്വരത്ത
നങ്ങള് യലാകശ്രദ്ധ�ാകരഷിക്കുവാന്
ക ഴ ി ഞ്ഞ ി ട്ടു ള്ള വ � ാ ണ് . ഗ ി ന്ന സ്
റിയക്കാരഡ് യനടി� �ക്ഷ, ജലസരം�ക്ഷണ
പ്വരത്തനമാ� ജലശ്രീ, വിശപ്�ഹിത
ജിലെ എന്ന സ്വപ്രം സാക്ഷാത്ക�ിക്കുന്ന
പായഥ�രം, വിദഥ്യായജഥ്യാതി, അക്ഷ�മാല,
മാനസ തുടങ്ങി� വിദഥ്യാഭഥ്യാസ യമഖല�ിച്ല
പ്വരത്തനങ്ങള്, യനേഹധാ�, യനേഹസ്പ
രശരം ഉള്ച്്ച്ടയുള്ള ആയ�ാഗഥ്യയമഖല
�ിച്ല നൂതന ആശ�ങ്ങള് എന്നിവ
ഏതാനുരം ഉദാഹ�ണങ്ങള് മാത്രം. ജനാ
ധിപതഥ്യപ�മായുരം ജനകീ�മായുരം സുതാ
�ഥ്യമായുരം ജിലൊപചോ�ത്ത് ഏച്റ്റടുത്ത
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വികസന പ്വരത്തനങ്ങള്ക്ക് സരംസ്ാ
നച്ത്ത മികചെ ജിലൊപചോ�ത്തിനുള്ള
അവാരഡരം ജിലൊപചോ�ത്തിച്റെ മുഴുവന്
പ്വരത്തനങ്ങള്ക്കുരം യനതൃത്വരം നല്കി�
ജിലൊ പചോ�ത്ത് പ്സിഡറെ് വി.ച്ക.
മധുവിന് ഏറ്റവരം മികചെ ജനപ്തിനിധിക്ക്
ലഭിചെ അവാരഡരം ജിലൊപചോ�ത്തിച്റെ
നിലവിലുള്ള ഭ�ണസമിതിക്ക് ലഭിചെ
അരംഗീകാ�മാണ്. ജനകീ�ാസൂത്ണ
�രംഗത്ത് സമാനതകളിലൊത്ത വികസന
മാതൃകകളാണ് തിരുവനന്പു�രം ജിലൊ
പചോ�ത്ത് ആവിഷ്ക്ക�ിചെ് നട്ിലാക്കി
�ിട്ടുള്ളത്. ഉത്പാദന �രംഗത്ത് വിയശഷിച്ചുരം
കാരഷിക യമഖല�ിലുരം അനു�ന് യമഖ
ലകളിലുരം ഒയട്ച്റ നൂതനങ്ങളാ� യപ്ാജ
ക്ടുകള് വിജ�ക�മാ�ി നട്ിലാക്കുവാന്

സാധിചെിട്ടുടെ്. കൃഷി, ജലയസചനരം,
ജലസരം�ക്ഷണരം, മണ്് സരം�ക്ഷണരം എന്നീ
യമഖലകളില് ശ്രയദ്ധ�മാ� യനട്ങ്ങള്
തിരുവനന്പു�രം ജിലൊപചോ�ത്തിന്
കകവ�ിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുടെ്.

സമഗ്ര ജനല്കൃഷി
വിൈസനം - റൈോരം

തിരുവനന്പു�രം ജിലെ�ിച്ല 1000
ച്ഹക്ടയറാളരം വരുന്ന പാടയശഖ�ങ്ങളിച്ല
ഇരുപ്പൂ, മുടെകന് എന്നിങ്ങച്ന �ടെ് സീസ
ണുകളിലാ�ി ആച്ക 2000 ച്ഹക്ടര
സ്ലത്ത് ച്നല്കൃഷി ച്ചയ്യുക�ാണ് ഈ
പദ്ധതി ച്കാടെ് ലക്ഷഥ്യമിട്ത്. ച്നല്കൃ
ഷിച്� പ�മാവധി യപ്ാത്ാഹി്ിക്കുന്ന

റനേഹ സ്പര്ശം

ഈ പദ്ധതി നട്ിലാക്കി�തിലൂച്ട
പ�ിസ്ിതി സരം�ക്ഷണരം, കജവകവവി
ദ്ധഥ്യ സരം�ക്ഷണരം, ജലസരം�ക്ഷണരം
എന്നിവ സാദ്ധഥ്യമാ�ി. 2018-19 വരഷ
ത്തില് മാത്രം 17 യകാടി രൂപ�ാണ് ഈ
യപ്ാജക്ട് നട്ിലാക്കുന്നതിനു യവടെി
വിനിയ�ാഗിചെത്.

ലുരം പട്ികജാതി കുടുരം�ങ്ങള്ക്കുരം കിണര
റീചാരജ്ജിരംഗ് നടത്തുന്നതിനു പുറച്മ
യദശീ� ഗ്ാമീണ ച്താഴിലുറപ് പദ്ധതിയു
മാ�ി യ�ാജി്ിച്ചുച്കാടെ് ജിലെ�ിച്ല
മുഴുവന് കിണറുകളരം റീചാരജ്ജ് ച്ചയ്യുവാ
നുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് രൂപരം നല്കി�ിട്ടു
ള്ളത്.

ഹരിതറൈരളം - ഹരിത ഭവനം

ക്ീര സമൃദ്ി

ഹ�ിതയക�ളരം മിഷച്റെ അന്ുഃസ
ത്തച്� ഉള്ച്ക്കാണ്ടു ച്കാടെ് കാരഷിക
യമഖല�ില് നയവായന്ഷരം പകരന്ന ഒരു
പദ്ധതി�ാണ് ഹ�ിതഭവനരം. ഏറ്റവരം
കുറഞ്ഞത് 10 ച്സറെ് സ്ലവരം വീടുരം കിണ
റുമുള്ള ഓയ�ാ കുടുരം�ച്ത്തയുരം സു�ക്ഷിത
ഭക്ഷഥ്യ ഉത്പാദനത്തില് സ്വ�രം പ�ഥ്യാപ്
മാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷഥ്യരം. ഓയ�ാ വീട്ടു
വള്ിലുരം മഴച്വള്ള സരംഭ�ണവരം കിണര
റീചാരജ്ജിരംഗുരം മാലിനഥ്യ സരംസ്ക�ണ
യൂണിറ്റുരം സ്ാപിക്കുന്നതിന് പുറച്മ 10
യകാഴിയുരം അതിനുള്ള തടിക്കൂടുരം നല്കി.
കൂടാച്ത 25 യഗ്ാ�ാഗില് പചെക്കറി, കറി
യവ്ില, പ്ാ�, വാഴ, കുരുമുളക്, ജാപേ,
യപ�, ച്തങ്ങ് തുടങ്ങി�വ നടുന്നതിനുരം
യവടെി ഉയദേശിച്ചുച്കാണ്ടുള്ളതാണ് ഈ
യപ്ാജക്ട്.

ജലശ്ീ

ജിലെ�ിച്ല ഏറ്റവരം വലി� പ്ശ്മാ�ി
ട്ടുള്ള ശുദ്ധജലക്ഷാമരം പ�ിഹ�ിക്കുന്നതിനുരം
ഭൂഗരഭ ജലത്തിച്റെ അളവ് വരദ്ധി്ിക്കു
ന്നതിനുമാ�ി മഴച്വള്ള സരംഭ�ണത്തിലൂച്ട
ശുദ്ധജല ലഭഥ്യത ഉറപ്വരുത്തുന്നതിനുയവ
ടെി രൂപരം നല്കി� സമ്പൂരണ് ജലസു�
ക്ഷാപദ്ധതി�ാണ് ജലശ്രീ. ത്ിതല പചോ
�ത്തുകളച്ട സമ്പൂരണ് സഹക�ണ
യത്താച്ട സരക്കാര, എ�ിഡഡ്, അണ്
എ�ിഡഡ് യമഖലകളിച്ല 840 സ്കൂളകളി

ക്ഷീ� സരംഘങ്ങളില് പാല് നല്കുന്ന
കരഷകരക്ക് സരംസ്ാന ഗവണ്ച്മറെ്
വിഹിതരം, ഗ്ാമ, യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത്
വിഹിതരം എന്നിവയ�ാച്ടാ്രം ഒരു ലിറ്റര
പാലിന് 4 രൂപ വച്� സ�്സിഡി ലഭി
ക്കുന്നതിന് ആവശഥ്യമാ� തുക ജിലൊപ
ചോ�ത്തുരം വക�ിരുത്തി നട്ിലാക്കി
വരുന്നു. ക്ഷീ� കരഷകരുച്ട വരുമാന
വരദ്ധനവിനുരം കൂടുതല് ആളകച്ള ഈ
യമഖല�ിയലക്ക് ആകരഷിക്കുന്നതിനുരം
സാധിചെിട്ടുടെ്.

ഗ്രീന് മില്ക്

� ാ സ പ ദ ാ ര ത് ങ്ങ ള് അ ട ങ്ങ ി �
പാലിച്റെ ഉപയ�ാഗരം ച്കാണ്ടുടൊകുന്ന
ആയ�ാഗഥ്യ പ്ശ്ങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്
ശുദ്ധമാ� പാല് ജനങ്ങള്ക്ക് ലഭഥ്യമാക്കുക
എന്ന ലക്ഷഥ്യയത്താച്ട തിരുവനന്പു�രം
ജിലൊപചോ�ത്ത് നട്ിലാക്കുന്ന പദ്ധ
തി�ാണ് ഗ്ീന് മില്ക്ക്.
ആദഥ്യ ഘട്ത്തില് ച്ചറ്റചെല് ജഴ്ിഫാ
മിച്ല പശുക്കളില് നിന്നുരം ലഭിച്ചുച്കാ
ടെി�ിക്കുന്ന 1000 ലിറ്റര പാല് ശീതീക
�ിചെ് 2000 കവറുകളിലാ�ി യന�ിട്്
വിത�ണരം ച്ചയ്യുന്നു. വിതു� ജഴ്ി ഫാമില്
കൂടി പദ്ധതി വഥ്യാപി്ിക്കുന്നതിനുള്ള
ശ്രമങ്ങള് നടന്നുവരുക�ാണ്. ജനങ്ങ
ള്ക്കിട�ില് പദ്ധതിക്ക് നലെ സ്വീകാ
�ഥ്യത ലഭിച്ചു.

മാനസിക ശാ�ീ�ിക ച്വല്ലുവിളികള്
യന�ിടുന്ന വിദഥ്യാരത്ികച്ള പ്യതഥ്യകമാ�ി
പ�ിഗണിച്ചുച്കാടെ് അവരക്ക് ച്മചെച്്ട്
വിദഥ്യാഭഥ്യാസരം യനടുന്നതിനുരം അതിലൂച്ട
ഭാവി ജീവിതരം യശാഭനമാക്കുന്നതിനുരം
ഉതകുന്ന ത�ത്തില് യസ്കാളരഷി്് നല്കു
ന്നതിനുള്ള ബൃഹത്താ� ഒരു പദ്ധതിക്ക്
ജിലൊ പചോ�ത്ത് രൂപരം നല്കി.
ആ�തിലൂച്ട മാനസിക ശാ�ീ�ിക
ച്വല്ലുവിളി യന�ിടുന്ന വിദഥ്യാരത്ികള്ക്ക്
2,57,65,000 രൂപ വിത�ണരം ച്ചയ്യുവാന്
സാധിചെിട്ടുടെ്. ഇതിനു പുറച്മ ഭിന്നയശഷി
കുട്ികള്ക്ക് പഠന സഹാ�ി, ലാപ്യടാ്്,
കരംപേയൂട്റുകള് എന്നിവയുച്ട വിത�ണ
ത്തിന് 14,73,560 രൂപ വിനിയ�ാഗിചെി
ട്ടുടെ്.

സമന്വയ

ട്രാന്സ്ച്ജന്യഡഴ്ിച്റെ സാമൂഹഥ്യ
പുയ�ാഗതിക്കുയവടെി ആവിഷ്ക്ക�ിചെ് നട്ി
ലാക്കി� സവിയശഷ പദ്ധതി�ാണ്
സമന്വ�. പാരശ്വവത്ക�ിക്കച്്ട് ഈ
വിഭാഗത്തിന് സ്വ�രം ച്താഴിലിലൂച്ട
വരുമാന വരദ്ധനവ് ഉറ്ാക്കി ജീവിത
സു�ക്ഷ കകവ�ിക്കുന്നതിന് കുടുരം�ശ്രീ
തിരുവനന്പു�രം ജിലൊ മിഷന് മുയഖന
ഗ്രൂപ്കള്ക്ക് പ�ിശീലനരം നല്കി സ്വ�രം
ച്താഴില് സരം�രംഭങ്ങള് ആ�രംഭിക്കാന്
ധനസഹാ�രം നല്കി വരുന്നു.

പാറേയം

ഒരുയന�ച്മങ്കിലുരം ആഹാ�രം കഴിക്കാന്
മാരഗ്ഗമിലൊത്തവച്� സരയവ�ിലൂച്ട
ക ച് ടെ ത്ത ി കു ടു രം � ശ്രീ മു ഖ ാ ന് � രം
ച്പാതിയചൊറ് തയ്ാറാക്കി ഗുണയഭാക്താ
ക്കളച്ട വീടുകളില് എത്തിച്ചു ച്കാടുക്കുന്ന
ജിലൊപചോ�ത്തിച്റെ മഹത്ത�വരം ഉദാ
ത്തവമാ� പദ്ധതി�ാണ് പായഥ�രം. ജിലെ
�ിലാച്ക 3603 ഗുണയഭാക്താക്കള്ക്ക് ഈ
പദ്ധതി�ിലൂച്ട കൃതഥ്യമാ� സമ�ത്ത്
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ഭക്ഷണരം നല്കി വരുന്നു. നാളിതുവച്�
ഈ പദ്ധതിക്കാ�ി 3,25,00,000 രൂപ
ജിലൊ പചോ�ത്ത് ച്ചലവഴിചെിട്ടുടെ്.

ആറരാഗ് റമഖല

അയലാ്തി ചികിത്ാ �രംഗത്ത്
പകരചെ വഥ്യാധി നി�ന്ത്രണരം, ജിലൊ
ച്സയറാളജി ലാ�് സജ്ജീക�ിക്കലുരം
നടത്തിപ്രം, ച്മാക�ല് ഡ�ാലിസിസ്
യൂണിറ്റ്, കഥ്യാന്സര യ�ാഗരം യന�ച്ത്ത
കച്ടെത്താനുള്ള പ�ിശ്രമരം എന്നിവയ്ക്കു
പുറച്മ ക്ഷ�യ�ാഗികള്ക്ക് യപാഷകാ
ഹാ�രം, എചെ്.ഐ.വി. �ാധിത�ാ� കുട്ി
കള്ക്കുള്ള യപാഷകാഹാ�രം, മുതിരന്ന
വരക്കുള്ള യപാഷകാഹാ�രം തുടങ്ങി�
മാനുഷിക മുഖമുള്ള യപ്ാജക്ടുകള് ജിലൊപ
ചോ�ത്ത് ഏച്റ്റടുത്ത് നട്ിലാക്കി�ിട്ടു
ടെ്.

റനേഹ ചക്രം

ജിലെ�ിച്ല മലയ�ാ� തീ�യദശ
യമഖലകള് ഉള്ച്്ച്ടയുള്ള പ്യദശങ്ങളില്
താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങള്ക്ക് പ്യ�ാജന
ച്്ടുന്ന കഥ്യാന്സര ച്ക�ര ഡിറ്റക്ഷന്
ച്മാക�ല് യൂണിറ്റാണ് യനേഹ ചക്രരം.
എന്.എചെ്.എരം വഴി നി�മിക്കച്്ട്ിട്ടുള്ള
യഡാക്ടരമാര ഉള്ച്്ച്ടയുള്ള ച്മഡിക്കല്
സരംഘത്തിച്റെ യസവനരം യുണിറ്റിലൂച്ട
ലഭഥ്യമാക്കുന്നു.

റനേഹം ജമഡികല് പാലിറയ്ീവ്
സര്വീസ് ജസാകസ്ി

ച്സക്കറെറി പാലിയ�റ്റീവ് ച്ക�ര
പ�ിച�ണരം ആവശഥ്യമുള്ള യ�ാഗികള്ക്ക്
കൂടുതല് മികചെ പ�ിച�ണരം നല്കുക എന്ന
ലക്ഷഥ്യയത്താടുകൂടി ആവിഷ്ക്ക�ിചെ് നട്ിലാ
ക്കി വരുന്ന യനേഹരം ച്മഡിക്കല് പാലിയ�
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റ്റീവ് ച്സാകസറ്റിയുച്ട പ്വരത്തനങ്ങള്
മുഖഥ്യമന്ത്രി പിണറാ�ി വിജ�ന് ഉത്ഘാ
ടനരം ച്ചയ്യുകയുടൊ�ി.
ച്സക്കറെറി പാലിയ�റ്റീവ് ച്ക�ര
പ്വരത്തനത്തിച്റെ ഭാഗമാ�ി ച്മചെച്്ട്
യ�ാഗീ പ�ിച�ണരം നടത്തുന്നതിനുയവടെി
ജിലൊപചോ�ത്തിച്റെ നി�ന്ത്രണത്തിലു
ള്ള ആശുപത്ികളില് അതഥ്യാധുനിക
സൗക�ഥ്യങ്ങയളാടു കൂടി� പാലിയ�റ്റീവ്
വാരഡകള് സജ്ജീക�ിക്കുക�ാണ്.
ച്സാകസറ്റിയുച്ട നി�ന്ത്രണത്തിലുരം
ചുമതല�ിലുരം നഥ്യാ�മാ� വിലയ്ക് ജീവന്
�ക്ഷാ ഔഷധങ്ങളരം അനു�ന് സാധന
ങ്ങളരം വില്പന നടത്തുന്നതിയലക്കാ�ി 8
ച്മഡിക്കല് യസ്റാറുകള് പ്വരത്തിച്ചു
വരുന്നു.

റനേഹധാര

തിരുവനന്പു�രം ഗവ. ആയുരയവദ
യകായളജിച്ല �ാല ചികിത്ാ വിഭാഗവ
മാ�ി യചരന്നുച്കാടെ് തിരുവനന്പു�രം
ജിലൊപചോ�ത്ത് നട്ിലാക്കി ച്കാടെി
�ിക്കുന്ന കുട്ികളിച്ല വളരചൊ കവകലഥ്യ
ങ്ങള്ക്കുള്ള ആയുരയവദ ചികിത്ാ പദ്ധ
തി�ാണ് യനേഹധാ�. 12 വ�സ്സിനു താച്ഴ
പ്ാ�മുള്ള കുട്ികളിച്ല വളരചൊ കവക
ലഥ്യങ്ങള് കച്ടെത്തുവാനുരം ഉചിതമാ�
ചികിത്ാ വിധികളിലൂച്ട അവ പ�ിഹ�ി
ക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷഥ്യമിടു
ന്നത്.

വിേ്ാറജ്ാതി

ഉള്ളടക്കച്ത്ത ലളിതമാ�ി അവത�ി
്ിച്ചുരം കഠിനമാ� ആശ�ങ്ങച്ള വിദഥ്യാ
രത്ികള്ക്ക് ഇണങ്ങുരംവിധരം വഥ്യാഖഥ്യാനി
ച്ചുരം പ�ീക്ഷാ യകന്ദ്രീകൃത യചാദഥ്യങ്ങള്
ഉള്ച്്ടുത്തി തയ്ാറാക്കി� പഠന യ�ാധന
സഹാ�ി അചെടിചെ് എലൊ വിദഥ്യാല�ങ്ങ
ളിലുരം പഠനത്തിന് പിയന്നാക്കരം നില്ക്കുന്ന
കുട്ികളച്ട എണ്ത്തിന് ആനുപാതിക
മാ�ി എത്തിച്ചു. മുഴുവന് കുട്ികച്ളയുരം പഠന
യനട്ത്തിന് ഉടമകളാക്കുക എന്ന ലക്ഷഥ്യ
യത്താച്ട തയ്ാറാക്കച്്ട് വിദഥ്യായജഥ്യാതി
കകപുസ്കത്തിച്ല പ്വരത്തനങ്ങള്
കാസ്സ് റരം പ്വരത്തനങ്ങള്ക്ക് ഒ്വരം
അധിക സമ�രം കച്ടെത്തിയുരം നടത്താ
വന്ന ത�ത്തിലാണ് ക്രമീക�ിചെിട്ടുള്ളത്.

രക്

സമൂഹത്തില് സ്തീകള്ക്കുരം ച്പണ്കു
ട്ികള്ക്കുച്മതിച്� നടക്കുന്ന അതിക്രമ

ങ്ങച്ള സ്വ�രം പ്തിയ�ാധിക്കുവാനുരം കുട്ി
കളില് ആത്മവിശ്വാസരം വളരത്തുന്നതിനുരം
തിരുവനന്പു�രം ജിലൊപചോ�ത്ത് പ�ി
ധി�ിലുള്ള സ്കൂളകളില് ച്പണ്കുട്ികള്ക്ക്
ക�ാച്ട് പ�ിശീലനരം നല്കുന്നതിന് നട്ാ
ക്കി� പദ്ധതി�ാണ് �ക്ഷ. ജിലൊപചോ
�ത്ത് പ�ിധി�ിലുള്ള 125 സരക്കാര-എ�ി
ഡഡ് സ്കൂളകള്, ഹ�ര ച്സക്കറെറി സ്കൂള
കള് എന്നിവ�ിച്ല ച്പണ്കുട്ികള്ക്കാണ്
ഈ പദ്ധതി പ്കാ�രം ക�ാച്ട് പ�ിശീലനരം
നല്കി�ത്. തിരുവനന്പു�രം കാ�ഥ്യവട്
ത്തുള്ള ഗ്ീന് ഫീല്ഡ് യസ്റഡി�ത്തില്
പ�ിശീലനരം യനടി� കുട്ികളച്ട ക�ാച്ട്
പ്കടനരം യലാക ശ്രദ്ധ�ാകരഷിക്കുകയുരം
ഗിന്നസ് ച്റയക്കാരഡില് സ്ാനരം പിടി
ക്കുകയുരം ച്ചയ്തു.

ഗ്രന്ഥപ്പുര

ജിലൊപചോ�ത്തിച്റെ കീഴിലുള്ള
സരക്കാര കഹസ്കൂള്, ഹ�ര ച്സക്കറെറി
സ്കൂളകളിച്ല കലബ്റി പ്വരത്തനരം ച്മചെ
ച്്ടുത്തുന്നതിനാ�ി ജിലൊപചോ�ത്ത്
കലയബ്റി�ന്മാച്� നി�മിചെ് ഓണയറ
റി�രം നല്കുകയുരം ച്ത�ച്ഞ്ഞടുക്കച്്ട്
സ്കൂളകളില് റഫറന്സ് പുസ്കകങ്ങള് ലഭഥ്യ
മാക്കുന്നതിനു യവടെി നട്ിലാക്കി�
പദ്ധതി�ാണ് ഗ്ന്ഥപ്�. കുട്ികളില്
വാ�നാശീലരം വളരത്തല്, നലെ പുസ്ക
ങ്ങള് ച്ത�ച്ഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുരം വാ�ിചെ
പുസ്കങ്ങച്ള സരം�ന്ിചെ് ചരചെ സരംഘ
ടി്ിക്കുന്നതിനുരം ആസ്വാദന കുറി്് തയ്ാ
റാക്കുന്നതിനുരം കുട്ികള്ക്ക് പ�മാവധി
ഈ യപ്ാജക്ട് പ്യ�ാജനച്്ടുകയുടൊ�ി.

മാനസ

സ്കൂളകളിച്ല വിദഥ്യാരത്ിനികള്ക്ക്
ആ ത്മ വ ി ശ ്വാ സ രം പ ക രു ന്ന ത ി നു രം
അവരുച്ട സ്വകാ�ഥ്യ ആവശഥ്യങ്ങള് നിരവ
ഹിക്കുന്നതിനുരം മാനസിക സമ്രദേരം ലഘൂ
ക�ിക്കുന്നതിനുരം യവടെി ഫലപ്ദമാ�
നില�ില് സൗക�ഥ്യരം ഒരുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധ
തി�ാണ് മാനസ. ഭിന്നയശഷിക്കാ�ാ�
വിദഥ്യാരത്ിനികള്ക്കടക്കരം ഉപയ�ാഗി
ക്ക ാ വ ന്ന വ ി ധ ത്ത ി ലു ള്ള ന ി � വ ധ ി
യടാ�ിലറ്റ് സൗക�ഥ്യങ്ങള്, സ്കൂള് �ാഗുകള്
അടക്കരം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗക�ഥ്യരം, വിശ്ര
മിക്കാനുള്ള സൗക�ഥ്യരം, വസ്തങ്ങള് മാറാനു
ള്ള സൗക�ഥ്യരം, ഭക്ഷണരം കഴിക്കാനുരം മറ്റു
മുള്ള സൗക�ഥ്യങ്ങള് തുടങ്ങി എലൊവിധ
സൗക�ഥ്യങ്ങയളാടുരം കൂടി� ച്കട്ിടങ്ങളാണ്

മാനസ പദ്ധതി�ിലൂച്ട നട്ിലാക്കി�ി
ട്ടുള്ളത്.

മാനസ പ്സ്

ച്പണ്കുട്ികള് കൂടുതലാ�ി പഠിക്കുന്ന
എലൊ സരക്കാര കഹസ്കൂള്, ഹ�രച്സക്ക
റെറി വിദഥ്യാഭഥ്യാസ സ്ാപനങ്ങളിലുരം
നാപ്കിന് ച്വന്ഡിരംഗ് ആറെ് ഡിയ്ാ�ര
ച്മഷീന് സ്ാപിക്കുന്നതിനാ�ി നട്ിലാ
ക്കി� പദ്ധതി�ാണിത്.

സാരേി

ജിലൊപചോ�ത്തിച്റെ കീഴിലുള്ള സ്കൂ
ളകള്ക്ക് വിദഥ്യാരത്ികച്ള എത്തിക്കുന്ന
തിനുരം തി�ിച്ക ച്കാണ്ടു യപാകുന്നതിനുരം
ആവശഥ്യമാ� സ്കൂള് �സുകള് വാങ്ങുന്നതി
നുള്ള പദ്ധതി�ാണിത്. വരദ്ധിച്ചുവരുന്ന
വിദഥ്യാരത്ികളച്ട �ാത്ാ യകശരം പ�ിഹ
�ിക്കുന്നതിനുരം വിദഥ്യാരത്ികച്ള ച്പാതു
വിദഥ്യാല�ങ്ങളില് നിലനിരത്തുന്നതിനുരം

ഉതകുന്ന പദ്ധതി�ാണിത്.

ഗ്രീന് & ക്ീന് ൈ്ാമ്പസ്

ജിലൊപചോ�ത്ത് പ�ിധി�ിലുള്ള
സ്കൂ ള ക ള് ഹ � ി ത ാ ഭ മ ാ ക്കു ന്ന ത ി നു രം
വൃത്തി�ാ�ി സരം�ക്ഷിക്കുന്നതിനുരം പ്ാസ്റി
ക്ക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുരം സ്കൂളകളില് ജലല
ഭഥ്യത ഉറ്വരുത്തുന്നതിനുരം യവടെിയുള്ള
പദ്ധതി�ാണിത്. സ്കൂളകളില് ഔഷധ
സസഥ്യങ്ങള്, മ�ങ്ങള്, പചെക്കറി, ച്ചടികള്
തുടങ്ങി�വ വച്ചുപിടി്ിക്കല്. കുട്ികള്ക്ക്
കൃഷിയ�ാടുള്ള ആഭിമുഖഥ്യരം വളരത്തല്
ജലത്തിച്റെ ദരുപയ�ാഗരം കുറയ്കല്,
ഭൂമി�ില് വീഴുന്ന ച്വള്ളരം മണ്ിയലക്ക്
ഊരന്നിറങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്വരത്തനങ്ങള്
എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയുച്ട ഭാഗമാണ്.

ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങൾജകാപ്ം

സമൂഹത്തിച്ല പാരശ്വവത്ക�ിക്കച്്
ട്തുരം പിയന്നാക്കരം നില്ക്കുന്നതുമാ� ജനവി
ഭാഗങ്ങച്ള മുഖഥ്യധാ��ി യലക്ക് എത്തിക്കു

ന്നതിനുരം അവരുച്ട യക്ഷമ ഐശ്വ�ഥ്യങ്ങള്
ഉറപ് വരുത്തുന്നതിനുരം ആവശഥ്യമാ�ിട്ടുള്ള
സമഗ്വരം സുസ്ി�വമാ� വികസന പ്വ
രത്തനങ്ങളാണ് ജിലൊപചോ�ത്ത് ഈ
കാല�ളവിനുള്ളില് ഏച്റ്റടുത്ത് പൂരത്തീ
ക�ിചെിട്ടുള്ളത്. പട്ികജാതി വിഭാഗത്തിലുരം
പട്ിക വരഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലുരംച്്ട് ജനസമൂ
ഹത്തിച്റെയുരം അവര അധിവസിക്കുന്ന
സയങ്കതങ്ങളച്ടയുരം വികസനമാണ് ഈ
ഭ�ണ സമിതിയുച്ട ലക്ഷഥ്യരം. അത് സാധി
തപ്ാ�മാക്കുന്നതിനുള്ള യപ്ാജക്ടുകള്
നട്ിലാക്കുവാനുരം ആ വിഭാഗത്തിച്റെ
സാമൂഹിക പുയ�ാഗതി യനടിച്�ടുക്കാനുരം
കഴിഞ്ഞിട്ടുടെ്.

കൂത്തമ്പലം

തനത് പാ�പേ�ഥ്യ കലാരൂപങ്ങളച്ട
യപ്ാത്ാഹനത്തിച്റെ ഭാഗമാ�ി ച്ചടെ,
ശിങ്കാ�ി യമളരം, �ാറെ് യമളരം, പചേവാദഥ്യരം
തുടങ്ങി�വ�ില് പ�ിശീലനവരം വായദഥ്യാ
പക�ണങ്ങള് വാങ്ങി നല്കലുമാണ് ഈ
യപ്ാജക്ട് ച്കാടെ് ലക്ഷഥ്യമിടുന്നത്.

വനറജ്ാതി

വിതു�, ച്താളിയക്കാട്, നന്ദിയ�ാട്,
ച്പ�ിങ്ങമല, പായങ്ങാട്, അമ്പൂ�ി, കള്ളി
ക്കാട്, കുറ്റിചെല് എന്നീ ഗ്ാമപചോ�ത്തു
കളിച്ല 10 പട്ികവരഗ്ഗ സയങ്കതങ്ങളിലാ�ി
�ാത്ികാല പഠന കാസ്സ് നടത്തുന്ന പദ്ധ
തി�ാണിത്. ച്ഫസിലിയറ്ററ്റരമാരുച്ട
ഓണയററി�രം പഠിതാക്കള്ക്ക് ലഘുഭ
ക്ഷണരം, പഠയനാപക�ണരം എന്നിവ
നല്കുന്നു.
1
വിവ�ങ്ങള്ക്ക് കട്ാട് : ച്സക്രട്റി,
തിരുവനന്പു�രം ജിലൊപചോ�ത്ത്
ūƹ§z§_cÍ
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മ്റോ�ക

ശൂരനാെപ് വെക്പ് �ാമപഞ്ായത്പ്

വി�വ സമാഹരണത്ിലൂന്െ
സമ�വികസനത്ിലേക്പ്
അനിതാപ്സാേ്
 s¢tsËūƹ§}ƹ̾¢ǹg}¡}˶sϏc
sɡÍƹĿϏ§̭}§}Ó§ĩūƹ¡ÊËi Ä
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മി

കചെ ഗ്ാമപചോ�ത്തുകള്ക്കുള്ള
2017-18 വരഷ ച്ത്ത യകന്ദ്രഗവച്�
റെ് നല്കുന്ന ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ
�ത്ത് ശശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�ത്തിന്
ച്കാലെരം ജിലെ�ിച്ല ശൂ�നാട് വടക്ക്
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് അരഹമാ�ി. ഇരുപ
ത്തി�ചേ് ലക്ഷരം രൂപയുരം പ്ശസ്ിപത്വരം
അടങ്ങുന്നതാണ് അവാരഡ്. ഒയക്ടാ�ർ
മാസരം ഡല്ഹി�ിൽവചെ് നടന്ന ചടങ്ങിൽ
യകന്ദ്രപചോ�ത്ത് �ാജ് മന്ത്രി നയ�ന്ദ്ര
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സിരംഗ് യതാമറിൽ നിന്നുരം പു�സ്ക്കാ�രം
പചോ�ത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി.
വിവിധ വികസനയമഖലകളിൽ പചോ
�ത്ത് നടത്തി� ശ്രയദ്ധ�മാ� ഇടച്പട
ലുകളരം വികസനപ്വരത്തനങ്ങളമാണ്
ശൂ�നാട് വടക്ക് ഗ്ാമപചോ�ത്തിച്ന
അവാരഡിനാ�ി ച്ത�ച്ഞ്ഞടുക്കാൻ യപ്
�ി്ിചെത്. ച്കാലെരം ജിലെയുച്ട ച്നലെറ എന്നു
വിയശഷി്ിക്കുന്ന ശൂ�നാട് വടക്ക് ഗ്ാമ
പചോ�ത്തിൽ കാരഷികയമഖല�ിൽ

വളച്��ധികരം പദ്ധതികൾ വിജ�ക�
മാ�ി നട്ിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വരുമാന
സാധഥ്യതകൾ വളച്� കുറവള്ള ഒരുപചോ
�ത്താണിത്. വരുമാനരം ലഭിക്കത്തക്ക
വലി� സ്ാപനങ്ങയളാ വഥ്യവസാ� സ്ാ
പനങ്ങയളാ ഈ പചോ�ത്തിലിലെ.
എന്നിട്ടുരം നികുതിനികുതിയ�ത� വരുമാനരം
പ�മാവധി യശഖ�ിക്കുവാനുരം ഉപയുക്തമാ
ക്കുവാനുരം പചോ�ത്ത് ഭ�ണസമിതിക്ക്
കഴിഞ്ഞു. നികുതി ലഭിക്കാനുള്ള എലൊ

സാധഥ്യതകളരം പ�മാവധി പ്യ�ാജനച്്ടു
ത്തി ഭ�ണസമിതി അരംഗങ്ങളരം ജീവനക്കാ
രുരം ഒന്നിചെ് കകയകാരത്തു പ്വരത്തിചെ
യ്ാൾ നൂറുശതമാനരം നികുതിയുരം യശഖ
�ിക്കുന്നതിന് പചോ�ത്തിനു സാധിച്ചു.
നികുതിയിനം
2013-14
വസ്തുനികുതി
1583301
ച്താഴില്നികുതി 1088592
കലസന്സ്ഫീസ് 83300
ച്പരമിറ്റ് ഫീസ് 17111

2017-18
3166822
1376980
144000
120645

ആശ്യ

ആശ്ര� യപ്ാജക്ടിലൂച്ട 126 ഗുണയഭാ
ക്താക്കള്ക്ക് അടിസ്ാന സൗക�ഥ്യങ്ങളരം
അതിജീവനാവശഥ്യങ്ങളരം നല്കുന്നതിനു
പചോ�ത്തിനു സാധിച്ചു.
126
അഗതി കുടുരം�ങ്ങൾ
ഭൂ�ഹിത കുടുരം�രം
8
വീടിലൊത്തവർ
36
ഭവന പുനരുദ്ധാ�ണരം
17
ആച്ക യപ്ാജക്ട് തുക
1,08,53,500
കുടുരം�ശ്രീ മിഷൻ വിഹിതരം 15,00,000
യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത് വിഹിതരം 62,00,000
പ്ാൻ ഫടെ്
30,70,000

സ്ാര്ട് ക്ാസ് റം

പചോ�ത്തിനു സ്വന്മാ�ി മൂന്ന് സ്കൂ
ളകളാണുള്ളത്. എലൊ സ് കൂളകളിലുരം
സ്ാരട്് കാസ് റമുകച്ളാരുക്കി പഠന
നിലവാ�രം ച്മചെച്്ടുത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞി
ട്ടുടെ്.

ജതാഴിലുറപ്് പദ്തി

സ്ാ�ി�ാ� ആസ്ികൾ സൃഷ്ിച്ചു

ച്കാടൊണ് ച്താഴിലുറ്് പദ്ധതി�ിൽ
പചോ�ത്ത് യനട്ങ്ങൾ കകവ�ിചെത്.
ച്താഴിലുറ്് പദ്ധതി�ിൽ യറാഡകൾ
നിരമ്ിചെ് തുടർ പ്വരത്തനങ്ങൾ പദ്ധതി
ഫടെ് ഉപയ�ാഗിചെ് നട്ാക്കുന്നതിന്
പചോ�ത്തിന് സാധിക്കുന്നു.

പ്ധാന റനടങ്ങൾ

4 നികുതി നികുതിയ�ത� വരുമാനങ്ങൾ
നൂറുശതമാനവരം യശഖ�ിചെ് വികസ
നപ്വരത്തനങ്ങള്ക്ക് വിനിയ�ാഗി
ക്കുന്നു.
4 ച്താഴിലുറ്് പദ്ധതി�ിൽ സ്ാ�ി
�ാ� ആസ്ികൾ സൃഷ്ിച്ചു.
4 മാലിനഥ്യ യശഖ�ണത്തിന് തുമ്പൂരമുഴി
യമാഡൽ ച്പാതുമാലിനഥ്യ നിരമ്ാ
രജ്ജന സരംവിധാനങ്ങൾ
4 ഇ-യടാ�്ലറ്റ്
4 മണ്് സരം�ക്ഷണത്തിന് ക�ർ ഭൂവസ്ത
പദ്ധതി
4 പ്ാസ്റിക് യശഖ�ണത്തിന് ഹ�ിതക
രമ്യസന
4 നവീക�ിചെ റിയക്കാരഡ് റരം, ഫ്രടെ്
ആഫീസ്, ച്പാതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള മറ്റ്
യസവനദാ�ക സരംവിധാനങ്ങൾ
4 പ്ധാന യറാഡകൾ സചോ�യ�ാഗഥ്യ
മാക്കി
4 ശിശുസൗഹൃദ അരംഗൻവാടികൾ
4 കുടുരം�ശ്രീവഴി സ്കൂളകളിൽ പ്ഭാത
ഭക്ഷണരം
4 കുടുരം�ശ്രീ കയഫ ഉള്ച്്ച്ട ഫലപ്
ദമാ�ി പ്വരത്തിക്കുന്ന സരം�രംഭ യൂണി
റ്റുകൾ.

ജനല്കൃഷി

സമഗ്ച്നല്കൃഷി വികസനത്തിന്
പദ്ധതി തയ്ാറാക്കി 220 ച്ഹക്ടർ സ്ലത്ത്
ച്നല്കൃഷി വിജ�ക�മാ�ി നടത്തുന്നതി
നുരം പചോ�ത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുടെ്.
വിഷ�ഹിത പചെക്കറി ഉല്പാദി്ിക്കുന്നതി
ച്റെ ഭാഗമാ�ി സമഗ് പചെക്കറി കൃഷി
നട്ാക്കുകയുരം അതുവഴി പചെക്കറി ഉല്പാ
ദനത്തിൽ വരദ്ധനവ് ഉടൊക്കുവാനുരം
കഴിഞ്ഞു. പശു വളരത്തൽ പദ്ധതി, ക്ഷീ
�കരഷകരക്ക് സ�്സിഡി, പാലിയ�
റ്റീവ്ച്ക�ർ പദ്ധതി പ്കാ�രം യപാഷകാ
ഹാ�വരം ഭക്ഷണകിറ്റുരം പ�ിച�ണവരം,
നിരദ്ധന�ാ� സ്തീകള്ക്കുള്ള പ്സവാനന്�
ശുശ്രൂഷയുരം മരുന്നു നല്ലുരം, വൃദ്ധരക്കുള്ള
യ�ാഗപ്തിയ�ാധ ചികിത്ാപദ്ധതി, പട്ി
കജാതി വിഭാഗത്തിച്ല യുവജനങ്ങളച്ട
കലാഭിരുചി യപ്ാത്ാഹി്ിക്കുന്നതിന്
വായദഥ്യാപക�ണങ്ങൾ നല്ി പ�ിശീലനരം
നല്ൽ, യുവജനങ്ങള്ക്ക് പിക്അ്് വാൻ
എന്നീ വഥ്യതഥ്യസ്മാ� യപ്ാജക്ടുകൾ വിജ
�ക�മാ�ി ഏച്റ്റടുത്ത് നട്ിലാക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞു. ഐ.എസ്.ഒ സരട്ിഫിയക്കഷൻ
യനടി� പചോ�ത്താണിത്. നവീക�ിചെ
റിയക്കാരഡ് റമുരം കരംപയൂട്രവത്ക്ക�ിചെ
ഓഫീസുരം പ�ിശീലനരം ലഭിചെ ജീവനക്കാ
രുരം യസവനങ്ങൾ സമ��ന്ിതമാ�ി
നല്കുന്നതിന് പചോ�ത്തിച്ന സഹാ�ി
ക്കുന്നു. പചോ�ത്തിച്ന ഒരു മാതൃകാ
പചോ�ത്താക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഭ�ണസ
മ ി ത ി അ രം ഗ ങ്ങ ള ച് ട ഇ ട ച് പ ട ൽ
സ്തുതഥ്യരഹമാണ്.
1
യലഖിക ശൂ�നാട് വടക്ക്
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് പ്സിഡറൊണ്.
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വിജയഗ്റോഥ

തിരുന്ാവായ:

ഒന്ത്ാരുമയുന്െ വിജയഗാഥ
കൈസല് എടറശേരി
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പൗ

� ാ ണ ി ക യ ക � ള ത്ത ി ച് റെ
സാരംസ്കാ�ിക തലസ്ാനവരം
ഒയട്ച്റ ച�ിത് - ഐതിഹഥ്യച്്രുമകൾ
ച്കാടെ് ശ്രയദ്ധ�വമാ� പ്യദശമാണ്
തിരുന്നാവാ�. യക�ളത്തിച്ല ഏറ്റവരം
പ്ധാനച്്ട് നദികളിച്ലാന്നാ� ഭാ�ത
പ്ഴയുച്ട തീ�ച്ത്ത ഈ ഗ്ാമപചോ�ത്ത്
കജവ കവവിധഥ്യങ്ങൾച്കാണ്ടുരം ച�ിത്
പശ്ാത്തലരംച്കാണ്ടുരം സപേന്നമാണ്.
നദീതട സരംസ്കാ�ത്തിച്റെയുരം പ്ാചീന
നാഗ�ിതകയുച്ടയുരം ഭാഗമാ�ി രൂപച്്ട്
ച�ിത് പ്സിദ്ധമാ� 'മാമാങ്കരം' വഥ്യാപാ�
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യമള അ�യങ്ങറി�ിരുന്നത് തിരുന്നാവാ�
�ിലാണ്. കടലിയലക്ക് മഴു എറിഞ്ഞ്
യക�ളച്ത്ത കച്ടെടുച്ത്തന്ന് ഐതീഹഥ്യ
ങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ�ശു�ാമച്റെ ആസ്ാ
നവരം തിരുന്നാവാ� ആ�ിരുന്നു. ഹിന്ദുമത
വിശ്വാസികൾക്കിട�ിൽ �ടൊരം ച്തങ്കാശി
എന്നുരം തിരുന്നാവാ� അറി�ച്്ടുന്നുടെ്.
യദശാടനപക്ഷികളച്ട പറുദീസയുരം
ച�ിത്ായന്വഷകരുച്ടയുരം വിയനാദ സചോ
�ികളച്ടയുരം ഇഷ് യകന്ദ്രവമാണ് തിരുന്നാ
വാ�. നിളാ തീ�ച്ത്ത ഈ വലി� ഗ്ാമ
പചോ�ത്ത് �ടെ് വിയലെജുകളരം 23

വാർഡകളരം 19.55 ചതു�ശ്ര കിയലാമീറ്റർ
വിസ്ീർണ്വരം അൻപതിനാ�ി�ത്തില
ധികരം ജനസരംഖഥ്യയുമുള്ള വലി� ഭൂപ്യദ
ശമാണ്. ഒരുകാലത്ത് വളച്� പിയന്നാക്ക
മാ�ിരുന്ന ഈ ഭൂപ്യദശരം പചോ�ത്തീ
�ാജ് സരംവിധാനത്തിലൂച്ട വലി�
വികസന മുയന്നറ്റമാണ് സാധിച്ചെടുത്തത്.
ജനപ്തിനിധികളരം ഉയദഥ്യാഗസ്രുരം
�ാഷ്ടീ� പാർട്ികളരം സന്നദ്ധ സരംഘടന
കളരം ച്പാതുജനങ്ങളരം ഒയ� മനയസ്സാച്ട
വികസന �രംഗത്ത് ഐകഥ്യച്്ട്തിച്റെ
വിജ�ഗാഥയുമാ�ി തിരുന്നാവാ� ഗ്ാമ

പചോ�ത്ത് �ടെ് യദശീ� പു�സ്കാ�ങ്ങൾ
സ്വന്മാക്കി ജനകീ� ഐകഥ്യത്തിച്റെയുരം
സുസ്ി� വികസനത്തിച്റെയുരം പുതി�
മാതൃകകൾ സൃഷ്ിക്കുക�ാണ്.
2019 ച്ല യകന്ദ്ര പചോ�ത്ത് �ാജ്
മന്ത്രാല�ത്തിച്റെ ദീൻദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ�
പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൻ പു�സ്കാ�രം,
നാനാജി യദശ്മുഖ് �ാഷ്ടീ� ഗൗ�വ് ഗ്ാമസഭ
പു�സ്കാ�രം എന്നീ �ടെ് അവാർഡകളാണ്
ഒയ� സമ�രം തിരുന്നാവാ� ഗ്ാമപചോ�
ത്തിച്ന യതടിച്�ത്തി�ത്.
വിപുലമാ� ജനകീ� പങ്കാളിത്ത
യത്താച്ട 2017-18 സാപേത്തിക വർഷ
ത്തിൽ നട്ിലാക്കി� സമഗ്മാ� പദ്ധ
തികളാണ് തിരുന്നാവാ�ച്� ഈ യനട്
ത്തിനർഹമാക്കി�ത്. ജലസരം�ക്ഷണ
യമഖല�ിൽ നട്ിലാക്കി� 'ജലസമൃദ്ധരം
ഹ�ിതാഭരം' സമ്പൂർണ് ജല-കജവ
കവവിധഥ്യ സരം�ക്ഷണ പദ്ധതി, മാലിനഥ്യ
പ�ിപാലനത്തിനാ�ി തയ്ാറാക്കി�
'നിർമ്ലരം നിളയ�ാ�രം' സമഗ് മാലിനഥ്യ
നിർമ്ാർജ്ജന പ�ിപാടി, കാർഷിക
യമഖല�ിൽ നട്ിലാക്കി� 'യുവശ്രീ'
ത�ിശു�ഹിത ഗ്ാമരം, 'ഹ�ിതരം തിരുന്നാ
വാ�' വിഷവിമുക്ത പചെക്കറി ഗ്ാമരം,
ആയ�ാഗഥ്യ യമഖല�ിൽ നട്ിലാക്കി�
'സാന്്വനരം' മാനസികായ�ാഗഥ്യ പ�ിച�ണ
പ�ിപാടി, വിദഥ്യാഭഥ്യാസ യമഖല�ിൽ
നട്ിലാക്കി� കഹച്ടക് സ്കൂൾ പദ്ധതി
എന്നിവ�ാണ് ഈ യനട്ത്തിന് പചോ�
ത്തിച്ന അർഹമാക്കി�ത്.
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കാർഷിക യമഖല�ിൽ കുടുരം�ശ്രീ
മാതൃക�ിൽ യുവാക്കളച്ട യനതൃത്വത്തിൽ
യുവശ്രീ എന്ന യപ�ിൽ കൂട്ായ്മകൾ സരംഘ
ടി്ിക്കുകയുരം അതിലൂച്ട യുവാക്കച്ള
കാർഷിക യമഖല�ിയലക്കിറക്കി പചോ
�ത്തിൽ ത�ിശാ�ി കിടന്നിരുന്ന നൂയറാളരം
എക്കർ കൃഷി ഭൂമി�ിൽ വിജ�ക�മാ�ി
ച്നൽകൃഷി ച്ചയ്തു. ഇതിലൂച്ട പ്യദശച്ത്ത
കുടിച്വള്ള ദൗർലഭഥ്യത്തിന് വലിച്�ാരു
പ�ിധിവച്� പ�ിഹാ�രം കാണുന്നതിന്

സാധിച്ചു.
ഈ പദ്ധതികച്ളാച്ക്കയുരം ഉരുത്തി�ി
ഞ്ഞ് വന്നത് പചോ�ത്തിച്ല 23 വാർഡ
കളിലുരം നടന്ന ഗ്ാമസഭകളിച്ല ചർചെക
ളിലൂച്ടയുരം നിർയദേശങ്ങളിലൂച്ടയുമാ�ിരുന്നു
എന്നതാണ് ഏച്റ ശ്രയദ്ധ�മാ� കാ�ഥ്യരം.
എൻ.ഡി.ആർ.ജി.ജി. പു�സ്കാ�ത്തിന്
പചോ�ത്തിച്ന അർഹമാക്കി�തുരം ഗ്ാ
മസഭയുച്ട കാ�ഥ്യക്ഷമമാ� ഈ ഇടച്പടൽ
തച്ന്ന�ാണ്. ഗ്ാമസഭകളിച്ല നിറഞ്ഞ
പങ്കാളിത്തവരം സമഗ്മാ� ചർചെകളരം ചർചെ
കളിലൂച്ട ലഭിചെ നിർയദേശങ്ങളരം കൃതഥ്യമാ�ി
നട്ിലാക്കാൻ ആസൂത്ണ സമിതിയുരം
പ്വർത്തന കമ്ിറ്റികളരം ഭ�ണസമിതിയുരം
ഉയദഥ്യാഗസ്രുരം ച്പാതുജനങ്ങളരം ഒത്തുപി
ടിച്ചു. പദ്ധതികൾ നട്ിലാക്കുന്നതിന്
പ്ാൻ ഫണ്ടുരം തനത് ഫണ്ടുരം ച്താഴിലുറപ്
പദ്ധതി ഫണ്ടുരം കൂട്ിയ�ാജി്ിക്കുകയുരം
അതിന് പുറച്മ ച്പാതുജനങ്ങൾ യന�ിട്്
പദ്ധതി പ്വർത്തനങ്ങളച്ട ച്ചലവകൾ
സ്യപാൺസർ ച്ചയ്യുകയുരം ച്ചയ്ത് പുതി�
തിരുന്നാവാ� യമാഡലാ�ി മാറി.

നിര്മ്മലം നിളറയാരം

മാലിനഥ്യനിർമ്ാർജ്ജനത്തിനാ�ി
ഹ�ിത യക�ളരം മിഷച്റെയുരം സ്വച്് ഭാ�ത്
മിഷച്റെയുരം ഭാഗമാ�ി നട്ിലാക്കി�
'നിർമ്ലരം നിളയ�ാ�രം' സമഗ് മാലിനഥ്യ
നിർമ്ാർജ്ജന പ�ിപാടി�ിലൂച്ട പചോ
�ത്തിച്ല മുഴുവൻ വീടുകളിൽ നിന്നുരം

ജലസമൃദ്ം ഹരിതാഭം

ഹ�ിത യക�ളരം മിഷച്റെ ഭാഗമാ�ി
നട്ിലാക്കി� 'ജലസമൃദ്ധരം ഹ�ിതാഭരം'
പദ്ധതി�ിലൂച്ട പചോ�ത്തിച്ല പ്ധാന
ജലയരോതസ്സാ� പലൊറ്റ് കാ�ലിൽ
യന�ച്ത്ത നികന്ന് യപാ�ിരുന്ന 3000
മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള 6 കകയത്താടുകൾ
പൂർണ്മായുരം ച്പാതുജന പങ്കാളിത്ത
യത്താച്ട പുനസ്ാപിക്കുകയുരം നീറ്റിങ്ങ�
തടാകരം, പാലത്തുരംകുടെ് തടാകരം, ചീർപ്രം
കുടെ് തടാകരം എന്നിവ വീതിക്കൂട്ിയുരം
വി.സി.�ികൾ ശാക്തീക�ിച്ചുരം പുനരുദ്ധ
�ിക്കുകയുരം ച്ചയ്തു. പചോ�ത്തിച്ല പ്ധാന
ജലവാഹിനി�ാ� വിലിലൊപുഴ യതാട്
ക�ർ ഭൂവസ്തരം ഉപയ�ാഗിചെ് സരം�ക്ഷിക്കു
കയുരം കമാനരം കകത്തക്ക� യതാട്, മുള്ള
ങ്ങയതാട് എന്നിവ നവീക�ിക്കുകയുരം
ച്ചയ്തു.
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അക്രഡിയറ്റഷനുരം സ്വന്മാക്കുകയുരം ച്ചയ്തു.
പചോ�ത്തിച്ല ഭിന്നയശഷി വിദഥ്യാർ
ത്ികൾക്കാ�ി പ്യതഥ്യകരം പ്ിവിയലജ്
കാർഡ് വിത�ണരം ച്ചയ്യുകയുരം ഭിന്നയശ
ഷിക്കാർക്കാ�ി �ഡ്സ് & റിഹാ�ിലി
യറ്റഷൻ ച്സറെർ സ്ാപിക്കുകയുരം ച്ചയ്തു.

സ്കൂളുൈൾ കഹജടകായി

കടകളിൽ നിന്നുരം ച്തരുവകളിൽ നിന്നുരം
ഒ�ാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന വിപുലമാ� കഥ്യാപേ�ി
നിലൂച്ട കജവവരം അകജവവമാ� മുഴുവൻ
മാലിനഥ്യങ്ങളരം യശഖ�ിക്കുകയുരം അവ പുനുഃ
ചരംക്രമണത്തിനുരം സരംസ്ക്ക�ണത്തിനു
മ ാ � ി അ രം ഗ ീ കൃ ത ഏ ജ ൻ സ ി ക്ക്
കകമാറുകയുരം ച്ചയ്തു.
കാലങ്ങളാ�ി മാലിനഥ്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞ്
കൂടി തിരുന്നാവാ� എടക്കുളരം യതാട് പൂർ
ണ്മായുരം വൃത്തി�ാക്കി നീച്�ാഴുക്ക് പുനുഃ
സ്ാപിചെത് വലി� യനട്മാ�ി. മാലിനഥ്യ
ങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്ന കമാനരം
ക ക ത്ത ക്ക � യ ത ാ ട ി ന് സ മ ീ പ വ രം
നി�ന്�രം മാലിനഥ്യങ്ങൾ തള്ളി�ിരുന്ന
പ്യദശങ്ങളിലുരം സി.സി.ടി.വി കഥ്യാമറ
സ്ാപിച്ചു നി�ീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ �ടെ്
മൺസൂൺ സീസണുകളിലുരം ഒരു ത�ത്തി
ലുമുള്ള സാരംക്രമിക യ�ാഗങ്ങളരം പചോ�
ത്തിൽ റിയ്ാർട്് ച്ചയ്ച്്ട്ിലെ എന്നത്
യനട്മാ�ി.
ഇന്ഥ്യ�ിച്ല അറി�ച്്ടുന്ന തീർ
ത്ാടന യകന്ദ്രങ്ങളിച്ലാന്നാ� തിരുന്നാ
വാ� ത്ിമൂർത്തി സരംഗമ യകന്ദ്രമാണ്.
മഹാത്മജിയുച്ട ചിതാഭസ്രം നിമജ്ജനരം
ച്ചയ്തുരം �ാഷ്ടപിതാവിച്റെ സ്�ണാർത്രം
സ്ാപിക്കച്്ട് ഏറ്റവരം പഴക്കരംച്ചന്ന
പ്തിമയുരം തിരുന്നാവാ��ിലാണ്. വാവ
ത്വങ്ങളിലുരം നാവാമുകുന്ദാ യക്ഷത്ത്തിച്ല
മറ്റു ചടങ്ങുകളിലുരം പച്ങ്കടുക്കുന്നതിന് പതി
നാ�ി�ങ്ങളാണ് ഇവിച്ട എത്താറുള്ളത്.
ഇവിച്ട ച്പാതു ശൗചാല�രം നിർമ്ിക്കു
കയുരം വാവത്വങ്ങൾ പൂർണ്മായുരം ഗ്ീൻ
യപ്ായട്ായക്കാൾ പ്കാ�രം നടത്തുന്നതിന്
സരംവിധാനച്മാരുക്കുകയുരം ച്ചയ്തു.
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മാനസിൈാറരാഗ്
പരിചരണ പരിപാടി

ആയ�ാഗഥ്യ യമഖല�ിൽ ആർദ്രം
മിഷച്റെ ഭാഗമാ�ി നട്ിലാക്കി�
സാന്്വനരം മാനസികായ�ാഗഥ്യ പ�ിച�ണ
പ�ിപാടി കമ്യൂണിറ്റി കസകഥ്യാട്രിയുച്ട
ഏറ്റവരം നലെ മാതൃക�ാ�ി. പചോ�ത്തിച്ല
നി�ാലരം�രുരം നി�ാശ്ര�രുമാ� മാനസിക
യ�ാഗികച്ള കച്ടെത്തി കൃതഥ്യമാ�
ചികിത് നൽകുകയുരം അവച്� പുന�ധിവ
സി്ിക്കുകയുരം ച്ചയ്തു. പ്മുഖ കസകഥ്യാട്രി
സ്റ് യഡാ. മയനാജിച്റെ യനതൃത്വത്തിൽ
യകാഴിയക്കാട് യകന്ദ്രമാ�ി പ്വർത്തിക്കുന്ന
എരം. ഹാറ്റ് എന്ന എൻ.ജി.ഒ യുമാ�ി
സഹക�ിചൊണ് ഈ പദ്ധതി നട്ിലാ
ക്കി�ത്. യ�ാഗികൾക്കാ�ി എലൊ ആഴ്ചക
ളിലുരം യഡാക്ടർമാരുച്ടയുരം ആയ�ാഗഥ്യ പ്
വർത്തകരുച്ടയുരം യസവനരം ഉറപ് വരുത്തു
കയുരം പത്തിലധികരം വരുന്ന മാനസിക
യ�ാഗികച്ള സാധാ�ണ ജീവിതത്തിയലക്ക്
തി�ിച്ചു ച്കാണ്ടു വ�ികയുരം അവച്� പചോ
�ത്തിച്റെ കുടുരം�ായ�ാഗഥ്യ യകന്ദ്രത്തിൽ
പ്വർത്തിക്കുന്ന പകൽവീട്ില് പുന�ധി
വസി്ിക്കുകയുരം ച്ചയ്തു. ഈ പദ്ധതി
ആയഗാളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കച്്ടുകയുരം
സി.എൻ.എൻ ഉൾ്ച്ടയുള്ള വാർത്താചാ
നലുകൾ ഇരംഗ്ീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ
പ്യതഥ്യകരം യഡാകയുച്മറെറി�ാ�ി സരംയപ്
ഷണരം ച്ചയ്യുകയുമുടൊ�ി.
പചോ�ത്തിച്റെ പ്ാഥമികായ�ാഗഥ്യ
യകന്ദ്രത്തിച്റെ മുഖച്ാ� മാറ്റുന്ന വിധത്തി
ലുള്ള നവീക�ണ പ്വർത്തനങ്ങൾ നടത്തു
കയുരം 2017-18 ൽ തച്ന്ന കാ�കൽ്
അവാർഡരം കമയറെഷൻ അവാർഡരം കഥ്യാഷ്

വിദഥ്യാഭഥ്യാസ യമഖല�ിൽ ച്പാതുവി
ദഥ്യാഭഥ്യാസ സരം�ക്ഷണ �ജ്ഞത്തിച്റെ
ഭാഗമാ�ി പചോ�ത്തിച്ല മുഴുവൻ
സർക്കാർ കപ്മറി സ്കൂളകളരം ആയഗാള
നിലവാ�ത്തിലുള്ള കഹച്ടക് ച്ഫസിലി
റ്റി�ിയലക്ക് മാറ്റുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കരംകു
റിച്ചു. പദ്ധതിയുച്ട ഭാഗമാ�ി കാസ്മുറികൾ
ശീതീക�ിക്കുകയുരം അടിസ്ാന സൗക�ഥ്യ
ങ്ങളരം പഠയനാപക�ണങ്ങളരം കഹച്ടക്
നിലവാ�ത്തിയലക്ക് മാറ്റുകയുരം ച്ചയ്തു.
ഇതിലൂച്ട പചോ�ത്തിച്ല മുഴുവൻ
സർക്കാർ എൽ.പി. സ്കൂളകളിലുരം കുട്ികള്
വർദ്ധിച്ചു.
കലഫ് മിഷൻ പ്വർത്തനങ്ങളച്ട
ഭാഗമാ�ി ആദഥ്യഘട്ത്തിൽ സർക്കാർ
നിർയദേശ പ്കാ�രം ഏച്റ്റടുത്തത് യന�ച്ത്ത
നിർമ്ാണരം തുടങ്ങുകയുരം പൂർത്തീക�ി
ക്കാച്ത പാതിവഴി�ിൽ നിൽക്കുകയുരം
ച്ചയ്യുന്ന വീടുകളാ�ിരുന്നു. ഇക്കാ�ഥ്യത്തിൽ
സരംസ്ാനത്ത് തച്ന്ന ഏറ്റവരം ആദഥ്യരം 100
ശതമാനരം യനട്രം കകവ�ിക്കാൻ പചോ
�ത്തിനാ�ി. ഇതിനാ�ി ച്പാതുജനങ്ങ
ളിൽ നിന്നുരം അകമഴിഞ്ഞ സഹാ�രം
ലഭഥ്യമാ�ി.
ആശ്ര�ിക്കാൻ ആരുമിലൊതിരുന്ന
സയ�ാജിനി യതാട്ടുരംപുറത്ത് എന്ന വയ�ാ
ധികയുച്ട വീടിച്റെ ചുമരുകളച്ട പടവരം
അതിനാവശഥ്യമാ� കല്ലുകൾ ചുമന്ന് കസറ്റി
ച്ലത്തിക്കലുരം പ്ാസ്ററിങ്ങുരം ഉൾ്ച്ടയുള്ള
യജാലികൾ നിർവഹണ ഉയദഥ്യാഗസ്നാ�
വി.ഇ.ഒ �ാബുയമാൻ സ്വന്മാ�ി തച്ന്ന
ച്ചയ്ത് ഏച്റ ശ്രയദ്ധ�മാ�ി.
പചോ�ത്ത് �ാജ് സരംവിധാനത്തിച്റെ
അന്സത്ത ഉൾച്കാടെ് കക്ഷി �ാഷ്ടീ�
മത ചിന്കൾക്കതീതമാ�ി മാതൃകാപ�
മാ� ഒച്ത്താരുമയുരം വികസന കാഴ്ച്ച്ാ
ടുമാ�ി ഇനിയുരം �ഹുദൂ�രം മുയന്നാട്് കുതി
ക്കാനാവച്മന്ന പ്തീക്ഷ�ിലാണ് തിരുന്നാ
വാ� ഗ്ാമപചോ�ത്തിച്ല ജനപ്തിനിധി
കളരം ഉയദഥ്യാഗസ്രുരം ച്പാതുജനങ്ങളരം. 1
യലഖകന് തിരുന്നാവാ�
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് പ്സിഡറൊണ്.

ലേഫപ് �വന പദ്ധതി:

ജനുവരിലയാന്െ രണ്പ് േക്ം
വതീടുകളുന്െ നിര്മ്ാണം പൂര്ത്ിയാക്ം
cΗƹËƞ÷cŹsϏ¡}ɌÍƹsɡtÄc
zș§ɚʮs§ƹËʸtÄȢzÊÍÔc

സരം

സ്ാന സർക്കാ�ിച്റെ പ്ധാന
മിഷനുകളിച്ലാന്നാ� കലഫ്
പദ്ധതി�ിൽ പാവച്്ട്വർക്കാ�ി 1.51
ലക്ഷരം വീടുകളച്ട നിർമ്ാണരം ഇതിനകരം
പൂർത്തി�ാ�ി. 2020 ജനുവ�ിയ�ാച്ട �ടെ്
ലക്ഷരം വീടുകളച്ട നിർമ്ാണരം പൂർത്തി
�ാകുരം. സരംസ്ാനതലത്തിൽ �ണ്ടു ലക്ഷരം
വീടുകളച്ട പൂർത്തീക�ണ പ്ഖഥ്യാപനരം
ജനുവ�ി 26 ന് റി്്ിക് ദിനത്തിൽ മുഖഥ്യ
മന്ത്രി പിണറാ�ി വിജ�ൻ നിർവഹിക്കുരം.
ഇതിനു മുയന്നാടി�ാ�ി കലഫ് പദ്ധ
തി�ിൽ വീട് നിർമ്ാണരം പൂർത്തി�ാ�
ഗുണയഭാക്താക്കളച്ട കുടുരം�സരംഗമവരം
അദാലത്തുരം യ്ാക്ക് നഗ�സഭാ യകാർ്
യറഷൻ തലങ്ങളിലുരം ജിലൊ തലത്തിലുരം
നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.
ഡിസരം�ർ 15 മുതൽ ജനുവ�ി 15 വച്�
കാല�ളവിലാണ് യ്ാക്ക്- ജിലൊതല
സരംഗമങ്ങൾ നടത്തുക. കലഫ് ഗുണയഭാ
ക്താക്കൾക്ക് സരംസ്ാന- യകന്ദ്ര സർക്കാ
രുകളച്ട വിവിധ യക്ഷമപദ്ധതികളരം യസവ
നങ്ങളരം യന�ിട്് ലഭഥ്യമാക്കുന്നതിനാണ്
കുടുരം�സരംഗമയത്താച്ടാ്രം 20 ഓളരം
വകുപ്കളച്ട പങ്കാളിത്തരം ഉറപ് വരുത്തി
അദാലത്തുകളരം സരംഘടി്ിക്കുന്നത്.
കാലങ്ങളാ�ി നിർമ്ാണരം മുടങ്ങി
കിടന്നിരുന്ന വീടുകളച്ട പൂർത്തീക�ണ
മാണ് കലഫ് പദ്ധതിയുച്ട ആദഥ്യഘട്
ത്തിൽ നിർവഹിചെത്. ഇവ�ിൽ 96
ശതമാനരം ഇയ്ാൾ പൂർത്തി�ാ�ി. ജനു
വ�ിയ�ാച്ട 98 ശതമാനമാകുരം. ഗുണയഭാ
ക്താക്കളമാ�ി �ന്ച്്ട് പ്ശ്നങ്ങൾ
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കാ�ണമാണ് അവയശഷിക്കുന്ന �ടെ്
ശതമാനരം പൂർത്തി�ാക്കാൻ തടസ്സമാ�ി
നിൽക്കുന്നത്. �ടൊരംഘട്ത്തിൽ ആ�രംഭിചെ
പുതി� വീടുകളിൽ 60 ശതമാനത്തിച്റെ
നിർമ്ാണരം പൂർത്തി�ാക്കി. 80 ശതമാനരം
ഉടച്ന ആകുരം. ഭവന�ഹിതർക്ക് വീട്
മാത്രം വച്ചു ച്കാടുക്കുക�ലെ അവർക്ക് എലൊ
അർത്ത്തിലുരം ജീവിതരം ലഭഥ്യമാക്കുക
�ാണ് കലഫ് മിഷൻ ച്കാടെ് സർക്കാർ

ഉയദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനാണ് വിവിധ വകു
പ്കളിൽ നിന്ന് അവർക്കു ലഭിയക്കടെ
യസവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുച്വന്ന് ഉറ്ാ
ക്കാൻ കുടുരം� സരംഗമങ്ങളരം അദാലത്തുക
ളരം സരംഘടി്ിക്കുന്നത്.
സർക്കാർ യസവനങ്ങളമാ�ി �ന്
ച്്ട് വിവ�ങ്ങൾ കലഫ് ഗുണയഭാക്താ
ക്കൾക്ക് കൂടി ലഭഥ്യമാകുന്നുച്വന്ന് ഉറപ്
വരുത്താൻ വിവ�- ച്പാതുജന സപേർക്ക
വകു്ിച്ന കൂടി കലഫ് മിഷച്റെ പങ്കാളി
�ാക്കി�ിട്ടുടെ്. വിവ�- ച്പാതുജന സപേർ
ക്ക വകു്ിച്റെ പ്ിസരം പദ്ധതി പ്കാ�മുള്ള
യ്ാക്കുതല ഇൻഫർയമഷൻ അസിസ്റന്റു
മാരുച്ട യസവനരം കൂടി ഈ �രംഗത്ത് പ്
യ�ാജനച്്ടുത്തുരം.
കുടുരം� സരംഗമയത്താടനു�ന്ിചെ്
യ്ാക്ക്-നഗ�സഭാ-യകാർ്യറഷൻ
തലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അദാലത്തിൽ
ഐ.ടി, ലീഡ് �ാങ്ക്, സിവിൽ സകപ്സ്,
ശുചിത്വമിഷൻ, കുടുരം�ശ്രീ, ച്താഴിലുറ്്
പദ്ധതി, വഥ്യവസാ�രം, ഫിഷറീസ്, ക്ഷീ�
വികസനരം, കൃഷി, പചോ�ത്ത്, ഗ്ാമവി
കസനരം, പട്ികജാതി- പട്ിക വർഗ്ഗ
വികസനരം, ആയ�ാഗഥ്യരം, സാമൂഹിക നീതി,
വനിതാ ശിശു വികസനരം, റവനയൂ തുടങ്ങി�
വകുപ്കളച്ട കൗടെറുകളാണ് സജ്ജീക
�ിക്കുക. ഓയ�ാ വകു്ിൽ നിന്നുമുള്ള യസവ
നങ്ങൾ യന�ിട്് ലഭഥ്യമാകുന്നതിന് സൗക
�ഥ്യമുടൊകുരം. ആയ�ാഗഥ്യ വകു്ിച്റെ യനതൃ
ത്വത്തിൽ ച്മഡിക്കൽ കഥ്യാമ്പുരം ഇയതാടനു
�ന്ിചെ് നടത്തുരം.
1
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ചരിത്ം

നഗര �രണ ചരിത്രം

എം. വിജയകുമാരന് നായര് പൂജപ്പുര
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ളച്� പു�ാതന കാലരം മുതല് മനുഷഥ്യന്
കൂട്ാ�ി ജീവിക്കാന് തുടങ്ങി�ിരുന്നു.
ഇവരക്ക് ഭ�ണ വഥ്യവസ്കള് ആവശഥ്യമാ
�ിവന്നു. അങ്ങച്ന ആദഥ്യരം ഗ്ാമഭ�ണവരം
തുടരന്ന് നഗ�ഭ�ണവരം ഉടൊ�ി. ഇന്ഥ്യ
�ില് സിന്ധുനദീതട സരംസ്കാ�കാലരം മുതല്
നഗ�ഭ�ണരം നിലനിന്നതാ�ി ച�ിത്യ�
ഖകള് സാക്ഷഥ്യച്്ടുത്തി�ിട്ടുടെ്. ചന്കള്,
ച്പാതുസ്ലങ്ങള്, കളിസ്ലങ്ങള്, വലി�
ച്തരുവകള്, കനാലുകള് എന്നിവച്�ലൊരം
നഗ� ഭ�ണത്തിന് കീഴില് പ്വരത്തിചെി
രുന്നു. മൗ�ഥ്യഭ�ണ കാലത്ത് നഗ�ഭ�ണരം
നി�ന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു അധികാ�ിച്�
നി�മിചെിരുന്നു. ഗുപ് കാലഘട്ത്തില്
ടൗണ് ഭ�ണത്തിന് കൗണ്സിലുകളരം
ഉടൊ�ിരുന്നു. 1526 മുതല് 1707 വച്�യുള്ള
മുഗള് ഭ�ണ കാലത്ത് യപാലിസിച്റെയുരം
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മജിയട്ട്ിച്റെയുരം അധികാ�ങ്ങളള്ള സിറ്റി
ഗവരണരമാ�ാണ് നഗ�ഭ�ണരം നി�ന്ത്രി
ചെിരുന്നത്.
ബ്ിട്ീഷുകാരുച്ട ഭ�ണകാലത്താണ്
ഇന്ഥ്യ�ില് വഥ്യവസ്ാപിതമാ� നഗ�ഭ�
ണത്തിന് തുടക്കരം കുറിചെത്. 1642-ല്
മദ്ാസ് യകാര്യറഷന് രൂപീക�ിക്കുന്നതി
നുള്ള അനുമതി ലഭിചെതാ�ി കാണുന്നു.
ജ�ിരംസ് �ടൊമന് �ാജാവ് പുറത്തിറക്കി�
യറാ�ല് ചാരട്ര പ്കാ�രം യഗ്റ്റര ച്ചച്ന്ന
യകാര്യറഷന് ഉദ്ഘാടനരം ച്ചയ്തു. ലടെന്
നഗ�ത്തിനുയശഷരം യലാകത്തിച്ല ഏറ്റവരം
പഴക്കരം ച്ചന്ന നഗ�നാഗ�ിക സ്ാപന
മാണിത്. 1876-ല് കല്ക്കട്ാ യകാര്യറ
ഷന് നിലവില് വന്നു. മദ്ാസ്, യ�ാരംച്�,
കല്ക്കട് പ്സിഡന്സി നഗ�ങ്ങളില്
യമയ�ഴ്് യകാരട്് 1720-ല് നിലവില് വന്നു.

ബ്ിട്ീഷ് പൗ�ന്ാച്�യുരം ഇന്ഥ്യക്കാച്�യുരം
ഉള്ച്്ടുത്തി നികുതി പി�ിവടക്കമുള്ള
കാ�ഥ്യങ്ങള്ക്കാ�ി പ്ായദശിക സ്ാപന
ങ്ങള് രൂപീക�ിക്കുകയുടൊ�ി. പല നടപ
ടികള് സ്വീക�ിച്ചെങ്കിലുരം നഗ�ഭ�ണരം
പ�ിതാപക�മാ�ി തുടരന്നു. ജനങ്ങള്ക്ക്
നഗ� ഭ�ണത്തില് പ്ാതിനിധഥ്യമിലൊ
തിരുന്നത് ഒരു വലി� കുറവാ�ി കണക്കാ
ക്കച്്ട്ടു. ഗവണ്ച്മറെ് ആവശഥ്യാനുസ�ണരം
മുനിസി്ാലിറ്റികള് രൂപീക�ിക്കാന്
അനുമതി നല്കി. ഇത്ത�ത്തില് രൂപീക
�ിചെ മുനിസി്ാലിറ്റികള് ജിലൊ മജിയട്
റ്റിച്റെ അധീനത�ിലാ�ിരുന്നു. ജനങ്ങ
ളില് നിന്ന് പണരം പി�ിചെ് യറാഡ് നന്നാ
ക്കുകയുരം മറ്റുരം ച്ചയ്യുക�ാ�ിരുന്നു മുനിസി
്ാലിറ്റികളച്ട പ്ധാന യജാലി. നഗ�ഭ
�ണരം ശക്തമായക്കടെ ആവശഥ്യകത

ഉ�രന്നുവച്ന്നങ്കിലുരം യ�ാരംച്�, കല്ക്കട്
നഗ�ങ്ങള്ക്ക് മാത്മാണ് കുച്റച്�ങ്കിലുരം
അധികാ�ങ്ങള് ലഭിചെത്.
1882-ല് റി്ണ് പ്ഭുവാണ് പ്ായദശിക
ഭ�ണ �രംഗത്ത് വലി� മാറ്റങ്ങള്ക്ക് വഴി
ച്തളിചെ നിരയദേശങ്ങള് മുയന്നാട്ടുച്വചെത്.
ഇതിച്റെ ച്വളിചെത്തില് 1888ല് യ�ാരംച്�
മുനിസി്ല് സിറ്റി യകാര്യറഷന് ആക്ട്
പാസ്സാക്കുകയുടൊ�ി. യ�ാരംച്� സിറ്റി
കൗണ്സിലില് ച്ത�ച്ഞ്ഞടുക്കച്്ട്വരുരം
നാമനിരയദേശരം ച്ചയ്വരുമാ� അരംഗങ്ങള്
ഉടൊ�ിരുന്നു. ച്ത�ച്ഞ്ഞടുക്കച്്ട് ച്ച�
രമാനുള്ള സ്റാറെിരംഗ് കമ്ിറ്റികള് രൂപീക
�ിചെത് വലി� വഴിത്തി�ിവാ�ി മാറി.
1919-ച്ല ഗവണ്ച്മറെ് ഓഫ് ഇന്ഥ്യ
ആ ക്ട ി ച് റെ അ ട ി സ് ാ ന ത്ത ി ല ാ ണ്
ആദഥ്യമാ�ി മുനിസി്ല് നി�മങ്ങള് ഇന്ഥ്യ
�ില് പ്ാ�ലഥ്യത്തില് വന്നത്. ഈ നി�
മമനുസ�ിചൊണ് മുനിസി്ല് വകു്്
രൂപീക�ിക്കുന്നതുരം അതിന് പ്യതഥ്യക
മന്ത്രിച്� നിയ�ാഗിക്കുകയുരം ച്ചയ്ത്.
ച്ത�ച്ഞ്ഞടുക്കച്്ട് കൗണ്സിലുകളരം
ച്ച�രമാന്ാരുരം നിലവില് വന്നതുരം ഈ
കാല�ളവിലാണ്.
1947ല് ഇന്ഥ്യ സ്വാതന്ത്രഥ്യരം യനടി.
അതിനുയശഷരം നഗ�ഭ�ണരം സരംസ്ാന
ഗവണ്ച്മന്റുകളച്ട ചുമതല�ിലാ�ി.
1954ല് നഗ�സഭകളച്ട പ്ശ്ങ്ങള്
പഠിക്കാന് ഒരു കമ്ിറ്റിച്� ഗവണ്ച്മറെ്
ചുമതലച്്ടുത്തി. യകന്ദ്ര നഗ�ഭ�ണരം 1985
വച്� വിവിധ മന്ത്രാല�ങ്ങളച്ട അധീന
ത�ിലാ�ിരുന്നു. 1985 ലാണ് നഗ� ഭ�ണ
ത്തിന് സ്വതന്ത്ര മന്ത്രാല�രം ഉടൊകുന്നത്.
1989ല് നഗ�പാലിക �ില് (63-ാരം
യഭദഗതി) പാസ്സാക്കാന് ശ്രമമുടൊച്�ങ്കിലുരം
നടന്നിലെ. 1992ലാണ് നഗ�സഭകള്ക്ക്
ഇന്ന് കാണുന്ന അധികാ�ങ്ങച്ളലൊരം
നല്കിച്ക്കാടെ് 74-ാരം ഭ�ണഘടനാ
യഭദഗതി അരംഗീക�ിചെത്.
യക�ളത്തിച്ല നഗ�വികസന ച�ിത്
ത്തിന് �ടെ് ഭാഗങ്ങളടെ്. മല�ാറിലുരം
തിരുച്കാചെി�ിലുരം വഥ്യതഥ്യസ് ഭ�ണ�ീതി
കളാ�ിരുന്നു. ബ്ിട്ീഷ് ഇന്ഥ്യ�ിച്ല
മദ്ാസ് പ്സിഡന്സിയുച്ട ഭാഗമാ�ി ചില
നഗ�സഭകള് രൂപീക�ിക്കാന് മദ്ാസ്
ഗ വ ര ണ ര ഉ ത്ത � വ ി ടു ക യു ടെ ാ � ി .
തലയശേ�ി, പാലക്കാട് നഗ�സഭകള് ഇത്ത
�ത്തില് രൂപീക�ിക്കച്്ട്ടു. 1865ച്ല
പത്താരം ആക്ടനുസ�ിചെ് 1866 നവരം�ര 1
ാരം തീ�തി യക�ളത്തിച്ല ആദഥ്യച്ത്ത
നഗ�സഭ�ാ� തലയശേ�ി രൂപീകൃതമാ�ി.

1869ല് നഗ�സഭ പ്വരത്തനമാ�രംഭിച്ചു.
തുറമുഖ നഗ�ച്മന്ന നില�ില് വാണിജഥ്യ
ആവശഥ്യങ്ങള്ക്കാണ് തലയശേ�ി നഗ�സ
ഭയ്ക്കു് പ്ാധാനഥ്യരം ലഭിചെത്. 1866 ജൂകല 3
ന് പാലക്കാടിച്ന ഒരു പട്ണമാ�ി
മദി�ാശി ഗവരണര പ്ഖഥ്യാപിച്ചു. 1912
ച്സപ്രം�ര 11ന് നഗ�പിതാവിച്ന
കൗണ്സിലറന്ാര ച്ത�ച്ഞ്ഞടുത്തതാ�ി
കാണുന്നു. തുറമുഖ നഗ�മാ� ച്പാന്നാനിയുരം
പ്ശസ്മാ�ി. ച്പാന്നാനി നഗ�ത്തിച്റെ
ആദഥ്യഭ�ണാധികാ�ി യകാഴിയക്കാട്
സാമൂതി�ി �ാജാവാ�ിരുന്നു.
തിരുവിതാരംകൂറിലാണ് ശക്തമാ�
നഗ�ഭ�ണരം ആദഥ്യമാ�ി നിലവില് വന്നത്.
1888ല് അധികാ�രം ജനങ്ങളമാ�ി പങ്കുവ
യ്ക്കുന്നതിന് ലജിയലേറ്റീവ് കൗണ്സില്
നിലവില് വന്നു. 1904 ല് ശ്രീമൂലരം
യപാപ്ലര അസരം്ിക്ക് രൂപരം നല്കി.
പ്ായദശിക നഗ� ഭ�ണത്തിച്റെ യമല്
യനാട്ത്തിന് ടൗണ് ഇരംപ്രൂവ്ച്മറെ് കമ്ിറ്റി
കള് രൂപീക�ിച്ചു. പ്ായദശിക നഗ�ഭ�ണ
ത്തിനുള്ള ആദഥ്യച്ത്ത നി�മ നിരമ്ാണരം
തിരുവനന്പു�മടക്കമുള്ള 5 നഗ�ങ്ങള്ക്കു
യവടെി രൂപീക�ിച്ചു. ഇതില് ഉയദഥ്യാഗസ്
രക്കാണ് ഭൂ�ിപക്ഷമുടൊ�ത്. മുനിസി്ല്
ച്റഗുയലഷന് V അനുസ�ിചൊണ് മുനിസി
്ാലിറ്റികള് രൂപീക�ിചെത്. തിരുവിതാരം
കൂര മുനിസി്ല് റഗുയലഷന് ആക്ട് 1921ല്
പാസ്സാക്കി. 1932ല് ഇത് യഭദഗതി ച്ചയ്തു.
തിരുവനന്പു�ത്തിന് മാത്മാ�ി ഒരു
റഗുയലഷന് പാസ്സാക്കുകയുടൊ�ി. മച്റ്റാരു
റഗുയലഷന് പ്കാ�രം 18 മുനിസി്ാലിറ്റി
കള്ക്ക് രൂപരം നല്കി. 1920ല് തിരുവന
ന്പു�രം മുനിസി്ാലിറ്റി നിലവില് വന്നു.
1940 ഒയക്ടാ�ര 30ന് തിരുവനന്പു�രം
യകാര്യറഷനാ�ി ഇതു് മാറി. തിരുവന
ന്പു�രം മുനിസി്ല് യകാര്യറഷന് കുടി
ച്വള്ളവിത�ണ മടക്കമുള്ള വിപുലമാ�
അധികാ�ങ്ങള് നല്കി�ിരുന്നു.
നഗ�സഭകള് വിവിധ വിഷ�ങ്ങളില്
ക�ലകള് ഉടൊക്കുകയുരം ഗവണ്ച്മറെ്
അനുമതിയ�ാച്ട ചീഫ് ച്സക്രട്റി അത്
പുറച്്ടുവിക്കുകയുരം ച്ചയ്തുവന്നു. വിവിധ
ങ്ങളാ� സരക്കുലറുകളരം ഗവണ്ച്മറെ് ഉത്ത
�വകളരം വിജ്ഞാപനങ്ങളരം ഇയതാച്ടാ്രം
പുറച്്ടുവിക്കുകയുടൊ�ി. നഗ�ഭ�ണരം
ച്മചെച്്ടുത്തുന്നതിന് ഗവണ്ച്മറെ് തച്ന്ന
മാതൃക ക�ലാകള് ഉടൊക്കി നഗ�സഭ
കള്ക്ക് നല്കി�ിരുന്നു.
സരംസ്ാന രൂപീക�ണത്തിനുയശഷരം
നഗ�സഭകളച്ടയുരം പചോ�ത്തുകളച്ടയുരം

ഭ�ണത്തിനാ�ി ഒരു വകു്് രൂപീക�ിച്ചു.
1960ല് യക�ള മുനിസി്ാലിറ്റി ആക്റരം
1961ല് യക�ള മുനിസി്ല് യകാര്യറഷന്
ആക്റരം നിലവില് വന്നു. തിരുവനന്പു�രം
നഗ�ത്തിച്റെ വികസനത്തിനുമാത്മാ�ി
1961ല് തച്ന്ന ട്രിവാന്ട്രരം സിറ്റി ഇരംപ്രൂ
വ്ച്മറെ് ട്രസ്റ് രൂപീക�ിക്കുകയുടൊ�ി.
1962ല് മുനിസി്ാലിറ്റികളച്ട ഭ�ണത്തി
നുമാത്മാ�ി പ്യതഥ്യക വകു്് രൂപീക�ി
ക്കുകയുടൊ�ി.
യകാര്യറഷനുകളച്ട ഭ�ണരം ഗവണ്ച്മ
റെ് യന�ിട്് നടത്തി�ിരുന്നു. എന്നാല്
1980ല് യകാര്യറഷനുകളച്ട ഭ�ണ നി�
ന്ത്രണരം കൂടി മുനിസി്ല് ഡ�റക്ടരക്ക്
നല്കുകയുടൊ�ി. 2002ല് വകു്ിച്റെ
യപ�് നഗ�കാ�ഥ്യ വകു്് എന്നാക്കി മാറ്റി.
1992-ച്ല ഭ�ണഘടനാ യഭദഗതി�നു
സ�ിചെ് നഗ�പാലികാ നി�മങ്ങള്ക്ക്
രൂപരം നല്ി�തിലൂച്ട നഗ�സഭകള്ക്കു്
കൂടുതല് അധികാ�രം ലഭിക്കുകയുടൊ�ി.
ഇതിച്റെ അടിസ്ാനത്തില് 1994ല്
യക�ള നി�മസഭ മുനിസി്ല് നി�മരം
പാസ്സാക്കി. യക�ള നി�മനിരമ്ാണ
സഭയുച്ട ച�ിത്ത്തില് ഏറ്റവരം കൂടുതല്
വകുപ്കള് ഉള്ള �ിലെ് (575 വകുപ്കള്)
1994ച്ല യക�ള മുനിസി്ാലിറ്റി �ിലെ്
ആണ്.
അധികാ�വിയകന്ദ്രീക�ണരം കൂടുതല്
ശക്തിച്്ടുത്തുന്നതിന് എസ്സ്.�ി.ച്സന്
ച്ച�രമാനാ�ി അധികാ� വിയകന്ദ്രീ
ക � ണ ക മ് ി റ്റ ി ച് � ഗ വ ണ് ച് മ റെ്
നിയ�ാഗിച്ചു. കമ്ിറ്റിയുച്ട സുപ്ധാനമാ�
നിരയദേശങ്ങള് ഉള്ച്ക്കാള്ളിച്ചുച്കാടെ്
1999ല് മുനിസി്ല് ആക്റില് വലി�യതാ
തില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുകയുടൊ�ി. ഇതനു
സ�ിചെ് ഇന്ഥ്യ�ില് ഏറ്റവരം കൂടുതല് അധി
കാ�മുള്ള നഗ�സഭകളാ�ി യക�ളത്തിച്ല
നഗ�സഭകള് മാറി. അധികാ�വിയകന്ദ്രീ
ക�ണവരം ജനകീ�ാസൂത്ണവരം യക�ള
ത്തിച്ല നഗ�ങ്ങളില് വലി� മാറ്റമുടൊ
ക്കി. 2000, 2001 വരഷങ്ങളില് നടത്തി�
നി�മ നിരമ്ാണങ്ങളരം ശ്രയദ്ധ�മാണ്.
വിപുലമാ� അധികാ�ങ്ങളരം ശക്തമാ�
ഭ�ണസരംവിധാനവരം സാപേത്തിക ആസൂ
ത്ണാധികാ�വരം ലഭിചെയതാച്ട നഗ�സ
ഭകള് വികസനയകന്ദ്രങ്ങളാ�ി മാറുകയു
ടൊ�ി.
1
യലഖകന് യക�ളാ യലാക്കല്
ഗവണ്ച്മറെ് കമ്ീഷനില്
കണ്സള്ട്റൊണ്
ūƹ§z§_cÍ
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ലകാട്ടയം: നാട്ടുചന്തകളുന്െ നാെപ്
എ.ജജ. അലൈ്സ് ററായ്
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നാ

ട്ടുചന്കൾ പഴമയുച്ട, ച്പരുമയുച്ട,
ഒ രു മ യു ച് ട പ്ത ീ ക ങ്ങ ള ാ ണ് .
യകാട്�രം ജിലെ�ിൽ 2008 ലാണ് നാട്ടുച
ന്യുച്ട പുതുരൂപച്മന്ന നിലയ്ക് മുടെക്ക
�ത്ത് മുടെക്ക�രം ഫാർയമഴ്സ് ഓ്ൺ
മാർക്കറ്റ് (M Form) രൂപച്്ടുന്നത്.
കൃഷിവകു്്, ത്ിതല പചോ�ത്തുകൾ,
കർഷക കൂട്ായ്മകൾ എന്നിവയുച്ട ഒച്ത്താ
രു മ � ി ല ാ ണ് ഈ പു തു വ ി പ ണ ന
ഇടത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത്. സ്ലരം കച്ടെ
ത്തുന്നതിലുരം മുടക്കുമുതൽ ഒരുക്കുന്നതിലു
ച്മാച്ക്ക കൃഷിവകുപ്രം ജനപ്തിനിധികളരം
ഒച്ത്താരുമിചെ് പ്വർത്തിചെതിച്റെ ഉത്തമ
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മാതൃക ഇവിച്ട കാണാനാകുരം.
തുടർന്ന് മുടെക്ക�രം ഉൾച്്ടുന്ന
കാഞ്ഞി�്ള്ളി യ്ാക്കിച്ല കൂട്ിക്കൽ,
യകാരുയത്താട്, മണിമല, കാഞ്ഞി�്ള്ളി
�ിച്ല കാളച്കട്ി, ഞള്ളമറ്റരം, തപേലക്കാട്
എന്നിവിടങ്ങളിലുരം പാറയത്താട്, എരുയമലി
ഗ്ാമപചോ�ത്തുകളിലുരം ഇത്ത�രം കർഷ
കപക്ഷ വിപണികൾ �ാഥാർത്ഥ്യമാ�ി.
കാഞ്ഞി�്ള്ളിയുച്ട 'ആത്മ' കർഷക
ഗ്രൂപ്കളച്ട കൂട്ായ്മ�ാ� 'ഗ്ീൻയഷാർ'
കാഞ്ഞി�്ള്ളി�ിലുരം എരുയമലി�ിലുരം
സുശക്തമാ� കർഷകപക്ഷ വിപണി�ാണ്
ഒരുക്കി�ിട്ടുള്ളത്.

വിപണി�ിൽ കർഷക പക്ഷത്തു
നിന്നുള്ള ഇടച്പടൽ എന്നതാണ് ഇത്ത�രം
വിപണികൾ സ്വീക�ിചെ ആപ്വാകഥ്യരം.
കൃഷിവകു്്, ത്ിതല പചോ�ത്തുകൾ,
കർഷക കൂട്ായ്മകൾ, കുടുരം�ശ്രീ എന്നി
ങ്ങച്ന കർഷകച്നയുരം ച്പാതുസമൂഹച്ത്ത
യുരം ശ�ി�ാ�ി പ�ിഗണിക്കുന്ന എലൊവരുരം
ഇത്ത�രം വിപണികളച്ട രൂപീക�ണത്തി
നുരം നടത്തി്ിനുമാ�ി ഒത്തുയചർന്നു.

സുതാര്ം - സുശക്തം

ഗ്ാമപചോ�ത്തിച്റെ എലൊ പ്യദശ
ങ്ങൾക്കുരം പ്ാതിനിധഥ്യരം കിട്ടുന്ന ത�ത്തിൽ

വാർഡതല കർഷക സഭകളരം വാർഡ്
കാർഷിക വികസന സഭകളരം യചർന്ന്
പ്തിനിധികച്ള കച്ടെത്തി കുടുരം�ശ്രീ,
ജനപ്തിനിധികൾ എന്നിവരുച്ട പങ്കാളി
ത്തയത്താച്ട സുശക്തമാ� കമ്റ്റികൾ
രൂപീക�ിചൊ�ിരുന്നു തുടക്കരം.
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് പ്സിഡറെ് ച്ച�ർ
മാനായുരം കൃഷി ആഫീസർ കൺവീനറായുരം
കർഷകപക്ഷ വിപണികൾക്ക് ആധികാ
�ികത പകർന്നു.

ൈാന്താരി മുതല് ൈറവപ്ശു വജര

കാന്ാ�ി മുതൽ കറവ്ശുവിച്ന വച്�
ശ�ി�ാ�ി കകമാറ്റരം ച്ചയ്യുന്നതിനുള്ള
യവദികളാ�ി നാട്ടുചന്കൾ. പ�സഥ്യ യലല
സമ്പ്രദാ�മാണ് സ്വീക�ിചെത്. വിഷ�ഹിത
വിളകൾ യതടിയുള്ള നാട്ടുകാരുച്ട വ�വ്
കൂടി�യ്ാൾ റീച്ട്�ിൽ കൗടെറുകളരം
തുറന്നു. നാട്ടുചന് പ്വർത്തകർ പൂർണ്മാ
യുരം സന്നദ്ധ പ്വർത്തനമാ�ാണ് ആഴ്ചക
ളിച്ല ഈ നാട്ടുചന്യുച്ട സരംഘാടനരം
ഒരുക്കുന്നത്. പ്ാഥമിക ച്ചലവകളിയലക്കു
ള്ള തുക, കകമാറ്റരം ച്ചയ്ച്്ടുന്ന വസ്തുക്ക
ളച്ട വില്പന വില�ിൽ നിന്നുരം ഈടാക്കു
ക�ാണ് പതിവ്.

കൃത്ം - വ്ക്തം

സമൂഹരം മാനിക്കുന്ന കർഷക സന്നദ്ധ
പ്വർത്തക�ാണ് വിപണി പ്വർത്തക
�ാ�ി വർത്തിക്കുന്നത്. അതുച്കാടെ്
തച്ന്ന ഇടപാടുകച്ളലൊരം കൃതഥ്യവരം വഥ്യക്ത
വമാണ്. ഈ ആഴ്ച�ിച്ല വില്പനയുച്ട തുക
അടുത്ത�ാഴ്ച കൃതഥ്യമായുരം കർഷകച്റെ
കകകളിച്ലത്തുച്മന്നതാണ് സതഥ്യമാ�
കാ�ഥ്യരം.
കചെവടക്കാരുരം ഒച്ത്താരുമയുള്ള ഈ
കർഷക കൂട്ായ്മയുച്ട ഒ്രം യചരുന്നതിനാൽ
തുക കൃതഥ്യമായുരം നൽകുവാൻ കഴിയുന്നുച്വ
ന്നതാണ് ഇത്ത�രം വിപണികച്ള പ്ി�ത
�മാക്കുന്നത്.

വാഴൂരിജന് റനരങ്ങാടി

കാഞ്ഞി�്ള്ളി യ്ാക്കിച്ല ഈ
കർഷകപക്ഷ വിപണി മാതൃക�റിഞ്ഞ
വാഴൂർ യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത് 2017ൽ
യ്ാക്ക് പ�ിധി�ിച്ല വാഴൂർ, ചിറക്കടവ്,
ച്വള്ളാവൂർ, ച്നടുങ്കുന്നരം, കറുകചൊൽ,
കങ്ങഴ എന്നിങ്ങച്ന എലൊ ഗ്ാമപചോ
�ത്തുകളിലുരം നാട്ടുചന് ഒരുക്കി.
വാഴൂ�ിൽ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ആഴ്ച

ചന്�ിൽ തുടങ്ങി കറുകചൊലിൽ ശനി�ാ
ഴ്ചയുച്മന്ന ത�ത്തിൽ ആഴ്ച�ിച്ല ആറു
ദിവസവരം നാട്ടുചന്കൾ പ്വർത്തിക്കുന്ന
ത�ത്തിലുള്ള സരംവിധാനമാണ് ഒരുക്കി
�ിട്ടുള്ളത്. വാഴൂർ യ്ാക്ക് പചോ�ത്തിച്റെ
യന�ാ�ി കാ�ഥ്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന അങ്ങാടി
കളള്ള ഇടരം എന്ന നിലയ്ക് യന�ങ്ങാടി
യ്ാക്കാ�ി കൃഷിവകു്് മന്ത്രി അഡ്വ.
വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ പ്ഖഥ്യാപിക്കുകയുരം
ച്ചയ്ിരുന്നു.

വകു്് നടത്തുന്ന ആഴ്ച ചന്കളരം ഇയക്കാ
യഷാപ്കളരം വി.എഫ്.പി.സി.ച്ക.യുച്ട
വിപണികളരം നാട്ടുചന്കൾച്ക്കാ്രം
വിഷ�ഹിത ഉത്്ന്നങ്ങളച്ട ശ�ി�ാ�
കകമാറ്റരം സാധഥ്യമാക്കുന്നു. യക�ളത്തിച്ല
ഇയക്കായഷാപ്കൾക്ക് മാതൃക�ാ�
എ ല ി ക്കു ള രം ഗ്ാ മ പ ചേ ാ � ത്ത ി ച് ല
കൂ�ാലി�ിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന 'ച്ഫ�്സ്'
യകാട്�ത്തിച്റെ നാട്ടുചന് ച്പരുമയ്ക് മികവ്
കൂട്ടുന്നു.

പാമ്പാടിയിലും പാലായിലും ചന്ത

ഹരിതകമത്ിയും
സംഘകമത്ിയും

പാപോടി യ്ാക്കിച്ല കൂയ�ാ്ട
വിപണി കർഷക പങ്കാളിത്തത്താൽ ശ്ര
യദ്ധ�മാണ്. പാപോടി, അ�ർക്കുന്നരം,
മണർകാട്, ച്താട്ടുത്ത് ചങ്ങനായശ�ി
�ിച്ല മാട്ള്ളി, എലിക്കുളച്ത്ത
പ്ാൻയകാസ്, പൂഞ്ഞാർ ച്തയക്കക്ക��ിച്ല
നാട്ടുചന് ഇവച്�ലൊരം കാർഷിയകാത്്
ന്നങ്ങളച്ട കവവിധഥ്യരംച്കാടെ് സമ്പുഷ്
മാണ്.
എലിക്കുളരം ഗ്ാമപചോ�ത്തിച്ല
തളിർ പചെക്കറി ഉത്പാദകസരംഘരം കുരു
വിക്കൂട് യകന്ദ്രമാക്കി നടത്തുന്ന എലിക്കുളരം
നാട്ടുചന്യുച്ട മാതൃക പകർത്തി. പാലാ
നഗ�സഭയുരം ഈ ഡിസരം�റിൽ കർഷ
കപക്ഷ വിപണി �ാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക
�ാണ്.

ഇറകാ റഷാപ്പുൈളും
ആഴ്ച ചന്തൈളും

കുടുരം�ശ്രീയുമാ�ി സഹക�ിചെ് കൃഷി

കുറു്ന്റ യകന്ദ്രമാക്കി കൃഷിവകു്ിച്റെ
യ മ ൽ യ ന ാ ട് ത്ത ി ൽ പ്വ ർ ത്ത ി ക്കു ന്ന
സരംഘകമത്ി കാർഷിക വിപണി യകാട്
�ത്തിച്റെ നാട്ടുചന് ചിന്കൾക്ക് ച്പാലി
യവകുന്നു. ഹ�ിതകമത്ി യക�ളച്മന്ന
ന ാ ട്ടു ച ന് ക ള ച് ട ഒ ത്തു യ ച ർ ന്നു ള്ള
സരംഘരൂപരം ഈ കർഷകപക്ഷ വിപണി
കൾക്ക് പുതുദിശ�ാണ് പകരുന്നത്.
യകാട്�ത്തിച്റെ ഈ കർഷകപക്ഷ
വിപണികൾ ശ�ി�ാ�ി നടത്തുന്നതിന്
കൃഷിവകുപ്രം ത്ിതല പചോ�ത്തുകളരം
നൽകുന്ന പിന്തുണ ച്ചറുതലൊത്തതാണ്.
യകാട്�ത്തിച്റെ യന�ിച്റെ ഈ വിപണി
മാതൃക യക�ളമാച്ക പടരുന്ന കാലരം വിദൂ
�മലെ.
1
യലഖകന് എലിക്കുളരം കൃഷിഭവനില്
അസിസ്ററെ് കൃഷി ഓഫീസറാണ്.
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രാജകുമാര�ാന്രലപ്ാന്േ……
പി.ജൈ. ജമാ�

മാ

തൃകാ പ്വർത്തനങ്ങളമാ�ി ഒരു
�ഡ്സ് സ്ച്പഷഥ്യൽ സ്കൂൾ ജനശ്ര
ദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. എറണാകുളരം ജിലെ
�ിച്ല പലൊ�ിമരംഗലരം ഗ്ാമപചോ�ത്തി
ച്ല �ഡ്സ് സ്കൂളാണ് ശ്രയദ്ധ�മാ�
വളർചെയുച്ട പടവകൾ താടെി മുയന്നറുന്നത്.
യകാതമരംഗലരം നഗ�ത്തിൽ നിന്ന് പത്ത്
കിയലാമീറ്റർ ച്തക്കുകിഴക്കാ�ി സ്ിതി
ച്ചയ്യുന്ന പലൊ�ിമരംഗലത്തിച്റെ തിലകകു
റി�ാ�ി മാറി� ഈ �ഡ് സ് സ് കൂൾ
പ്വർത്തനരം ആ�രംഭിചെിട്് പതിനാറ്
വാർഷരം പിന്നിടുക�ാണ് .
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് മാവടി ഗവച്�
റെ് സ്കൂളിച്റെ ഒരു കാസ്സ്മുറി�ിൽ വളച്�
പ�ിമിതമാ� സാഹച�ഥ്യങ്ങളിൽ ആറു
കുട്ികളമാ�ി തുടങ്ങി� ഈ സ് കൂൾ
പിന്നീട് കപമറ്റരം മഹിളാസമാജരം ച്കട്ി
ടത്തിയലക്കുരം അവിച്ട നിന്നു അടിവാട്
യദശീ� വാ�നശാല�ിയലക്കുരം തുടർന്നു
ച്വള്ളാ�മറ്റരം യകന്ദ്രമാ�ി സ്വന്രം ച്കട്ിട
ത്തിയലക്കുരം മാറുക�ാണുടൊ�ത്. 2010
ൽ കുടുരം�ശ്രീ ജിലൊ മിഷൻ മുയഖന ലഭിചെ
സർക്കാർ വാഹനത്തിച്റെ സൗക�ഥ്യരം കൂടി
ആ�യതാച്ട സമീപ പചോ�ത്തുകളിച്ല
കുട്ികൾകൂടി സ് കൂളിയലക്കു എത്താൻ
തുടങ്ങി.
2012 ൽ പചോ�ത്ത് വക സ്ലത്തു
സ്വന്മാ�ി പണിതു�ർത്തി� ച്കട്ിട
ത്തില് �ഡ് സ് സ് കൂൾ പ്വർത്തനരം
പുതിച്�ാരു തിളക്കത്തിയലക്ക് പ്യവശിച്ചു.
പലൊ�ിമരംഗലരം പചോ�ത്തിന് പുറച്മ
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വാ�ച്്ട്ി, യപാത്താനിക്കാട്, കവളങ്ങാ
ട്,കപയങ്ങാ�ർ, വണ്പ്റരം എന്നീ പചോ
�ത്തുകളിൽ നിന്നാ�ി ആച്ക 60 ൽ ഏച്റ
കുട്ികൾ ഇവിച്ട പഠിക്കുന്നുടെ്. ഏർലി
ഇച്റെർച്വൻഷൻ തുടങ്ങി പ്ീച്വയക്ക
ഷണൽ കാസുകൾ വച്�യുള്ള പ്വർത്ത
നങ്ങൾക്കു പുറച്മ പതിച്നട്ടു വ�സുള്ള
കുട്ികൾ വരുമാനദാ�ക പ്വൃത്തികളാ�
ച്മഴുകുതി�ി നിർമ്ാണരം, യപ്ർ �ാഗ്
നിർമ്ാണരം, ക�കൗശല വസ്തുക്കൾ
നിർമ്ാണരം, തയ്ൽ തുടങ്ങി�വയുരം ച്ചയ്തു
വരുന്നു. ബുക്ക് ക�ൻഡിങ് യൂണിറ്റ്
കുട്ികൾക്കാ�ി സജ്ജമാ�ി വ�ിക�ാണ്.
എടുത്തു പറയ�ടെ സവിയശഷത സ്കൂൾ
യകാപേൗടെിലുരം മട്ടു്ാവിലുരം കുട്ികൾ
ച്ചയ്തു വരുന്ന കജവ പചെക്കറി കൃഷി
ആണ്. ഉല്പാദി്ിക്കുന്ന പചെക്കറികള് സ്കൂള്
ആവശഥ്യത്തിനു ഉപയ�ാഗിചെതിനു യശഷരം
കുട്ികള്ക്കുരം സൗജനഥ്യമാ�ി നല്കുന്നുടെ്.
2016-17 അദ്ധഥ്യ�ന വർഷരം മുതല്
SCERT യുച്ട സില�സ് അനുസ�ിചൊണ്
പഠനരം. മികവറ്റ പാഠഥ്യപായഠഥ്യത� പ്വർ
ത്തനങ്ങളിലൂച്ട നി�വധി യനട്ങ്ങൾ ഈ
സ്ാപനരം കകവ�ിചെിട്ടുടെ്. �ഡ് സ്
സ്കൂൾ കയലാത്വത്തിൽ റണ്ർ അ്്
കി�ീടരം യനടാനുരം സ്ച്പഷഥ്യൽ ഒളിരംപി
ക് സിൽ 7 സ്വർണവരം 5 ച്വള്ളിയുരം 3
ച്വങ്കലവരം അടക്കരം മികചെ യനട്രം
ച്കായ്യുവാനുരം സാധിച്ചു. കൂടാച്ത ജിലെ�ിൽ
സാമൂഹഥ്യ യസവന �രംഗത്തു മികവ് പുലർ
ത്തി� സ്ാപനത്തിനുള്ള പി.എരം.

ഹനീഫ് സ്ാ�ക യട്രാഫിയുരം സ്കൂളിന്
ലഭിച്ചു. ജിലെ�ിച്ല �ഡ്സ് സ്ാപനങ്ങ
ളിൽ മാതൃകാ സ്കൂൾ എന്ന സ്ാനവരം
യനടാനാ�ി.
വളച്� തുച്മാ� പ്തിഫലത്തിൽ
നിന്നാണ് �ഡ്സ് സ്കൂൾ പ്വർത്തകർ
മുയന്നറി�ത്. പ്തിഫലയത്തക്കാൾ അർ്
ണയ�ാധരം പ്കടി്ിചെ ഒരു കൂട്രം ജീവന
ക്കാരുരം അവർക്കു ഏച്റ കകത്താങ്ങാ�
സന്നദ്ധ പ്വർത്തകരുരം ഈ സ്കൂളിച്റെ
യനട്ത്തിന് പിന്നിലുടെ്. പലൊ�ിമരംഗലരം
ഗ്ാമപചോ�ത്ത്, സ്കൂളിച്റെ പ്വർത്തന
ങ്ങൾക്ക് മുന്ി� പ�ിഗണന നൽകി
വരുന്നു.
പഴ� യസാവി�റ്റ് യൂണി�നിച്ല
കുട്ികച്ളക്കുറിചെ് ച്ലനിൻ വിയദശ പത്
യലഖകർക്ക് നൽകി� മറുപടി�ിൽ തച്റെ
നാട്ിച്ല കുട്ികൾ �ാജകുമാ�ന്ാച്�യുരം
�ാജകുമാ�ിമാച്�യുരം യപാച്ല ആനന്ദിചെ്
ജീവിക്കുന്നുച്വന്നു പറയുന്നുടെ്. നമ്മുച്ട
നാട്ിച്ല ഭിന്നയശഷിക്കാ�ാ� കുട്ികൾ
ഇതുയപാച്ല ആനന്ദിചെ് വള�ണച്മന്നാണ്
സർക്കാരുരം പചോ�ത്തുകളരം ആഗ്ഹിക്കു
ന്നത്. അപ്കാ�രം വളർന്നു വരുന്നതിനുയവ
ടെി ഈ മാലാഖകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശഥ്യ
മാ� എലൊ സൗക�ഥ്യങ്ങളരം ച്ചയ്തു പചോ
�ത്ത് ഈ സ്കൂളിച്ന ഒരു യദവാല�രം
യപാച്ല കാത്തു പ�ിപാലിക്കുന്നു.
യലഖകന് പലൊ�ിമരംഗലരം
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് പ്സിഡറൊണ്.

വിജയഗ്റോഥ

ബാേസൗഹൃദ തലദേശ�രണം:
പ്രഥമ ലദശതീയ പുരസ്ാരം

ലകാേഴി പഞ്ായത്ിനപ്
�ാ

ലസൗഹൃദ പചോ�ത്തിനുള്ള
ആദഥ്യച്ത്ത യദശീ� അരംഗീകാ�രം
യകാലഴി ഗ്ാമപചോ�ത്തിന് ലഭിച്ചു.
സാമൂഹഥ്യ വികസനത്തിച്റെ അടിസ്ാന
ഘടകരം കുട്ികളച്ട വളരചെയ്ക്കുരം വികസന
ത്തിനുരം ആയ�ാഗഥ്യദാ�കമാ� അന്�ീ
ക്ഷരം സൃഷ്ിക്കുക എന്ന വീക്ഷണത്തിച്റെ
അടിസ്ാനത്തില് പ്ായദശിക ഭ�ണകൂ
ടങ്ങള്ക്ക് പ്യചാദനയമകുന്നതിനാ�ി
രൂപകല്പന ച്ചയ്ിട്ടുള്ളതാണ് �ാലസൗ
ഹൃദ പചോ�ത്ത് പു�സ്കാ�രം. 2017-18
വരഷച്ത്ത പ്വരത്തന മികവിനാണ്
യകാലഴി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് ഒന്നാരം സ്ാ
നയത്തക്ക് ച്തച്�ഞ്ഞടുക്കച്്ട്ത്. യൂണി
ച് സ ഫ ി ച് റെ സ ഹ ക � ണ യ ത്ത ാ ച് ട
കില�ില് പ്വരത്തിക്കുന്ന കചല്ഡ്
റിയസാഴ്് ച്സറെറില് (സി.ആര.സി) �ാല
സൗഹഥ്യദ തയദേശ ഭ�ണരം എന്ന ആശ�
ത്തിന് തുടക്കരം കുറിചെത് 2016 ലാണ്. കില
ഡ�റക്ടര യഡാ. യജാ�് ഇളമണ്, കില
അയസാസിയ�റ്റ് യപ്ാഫസറുരം സി.ആര.
സി. അദ്ധഥ്യക്ഷനുമാ� യഡാ. പീറ്റര എരം.
�ാജ്, ഫാക്കല്റ്റികളാ�. കാളിദാസന്,
ഭാസ്ക�ന് പള്ളിക്ക� , ടി എസ് സജീവന്
തുടങ്ങി�വരുച്ട മാരഗ്ഗനിരയദേശത്തിലാ
�ിരുന്നു കാ�ഥ്യക്രമരം.
ഐകഥ്യ�ാഷ്ട സരംഘടന വിഭാവനരം

ച്ചയ്യുന്ന കുട്ികളച്ട അവകാശങ്ങളാ�
അതിജീവനരം, സരം�ക്ഷണരം, പങ്കാളിത്തരം,
വികസനരം എന്നിവ�ിലൂന്നി�ാണ് കരമ്
പ�ിപാടി ഏച്റ്റടുത്തത്. കുട്ികളച്ട ഗ്ാമ
സഭ, വരക്കിരംഗ് ഗ്രൂ്ിയലക്കുള്ള അവരുച്ട
നാമനിരയദേശരം, വികസന ച്സമിനാറിച്ല
പങ്കാളിത്തരം , �ാലപാരലച്മറെ്, �ാലസഭ
ശാക്തീക�ണരം, അങ്കണവാടികളില് �ാല
യമള, ട്രാഫിക് യ�ാധവല്�ണരം, ലഹ�ി
വിരുദ്ധ കബ്ബുകള്, സ്റ്റുഡന്സ് യപാലീസ്
യകഡറ്റ്, പ�ിസ്ിതി സരം�ക്ഷ ണരം,
ഹ�ിത വിദഥ്യാല�രം എന്നിങ്ങച്ന കവവി
ധഥ്യവരം കവപുലഥ്യവമാരന്ന പ�ിപാടികള്,
അങ്കണവാടികളച്ട നവീക�ണരം, ഫ്രടെ്
ഓഫീസില് മുലയൂട്ല് മുറി, കുറ്റൂര ഗവ. എല്.
പി. സ്കൂളില് സ്ാരട്് കാസ്സ്റരം, ഗണിത
ലാ�്, കജവകവവിധഥ്യ ഉദഥ്യാനരം, കുറ്റൂര
ഗവ. ചന്ദ്രച്മയമ്ാറി�ല് ഹ�ര ച്സക്കറെറി
സ്കൂളില് നക്ഷത് വനരം, കജവ കവവിധഥ്യ
പാരക്ക്, 12 സ്ാരട്് കാസ് റമുകള് എന്നി
ങ്ങച്ന പട്ിക നീളന്നു. 49 �ാലസഭകളി
ലാ�ി 977 അരംഗങ്ങള് നിലവിലുടെ്.
ഭിന്നയശഷിക്കാരക്കുരം കുട്ികള്ക്കു
മായുള്ള നിര�ന്ിത വക�ിരുത്തല്
പദ്ധതി വിഹിതത്തിച്റെ 5 ശതമാനരം
ആച്ണങ്കിലുരം 2016-17 ല് 35 ശതമാനവരം
(52,70,351 രൂപ) 2017-18 ല് 38 ശതമാനവരം

( 72,88,000രൂപ), 2018-19 ല് 42 ശതമാന
വരം (56,18,000രൂപ ), 2019-20 വരഷയത്ത
ക്ക് 46.9 ശതമാനവരം ആണ് പചോ�ത്ത്
നീക്കിച്വചെത്.
ഇതിനുപുറച്മ യസ്പാണ്സരഷി്ിലുച്ട
യുരം സന്നദ്ധപ്വരത്തനത്തിലൂച്ടയുമാണ്
പചോ�ത്ത് പദ്ധതികള്ക്കാ�ി ആവശഥ്യ
മുള്ള തുക പൂരണ്മായുരം സ്വരൂപിക്കുന്നത്.
കുട്ികള്ക്ക് എതിച്�യുള്ള അതിക്രമങ്ങച്ള
കുറിചെ് അറി�ാനുരം പ്തിയ�ാധ നടപടി
സ്വീക�ിക്കാനുരം കക്രരം മാ്ിരംഗ്, വാടിക
ളച്ട സൗന്ദ�ഥ്യവല്ക്ക�ണരം, പചോ�ത്ത്
കലബ്റി ചിട്ച്്ടുത്തി �ാലസൗഹൃദവരം
ആകരഷവമാക്കല് തുടങ്ങി�വ പ്ാവരത്തി
കമാക്കി�ത് തൃശൂര ച്സറെ് യമ�ീസ്
യകായളജിച്ല എരം.എസ്.ഡ�യൂ., �ി.
എസ്.ഡ�യൂ, എന്.എസ്.എസ്. വിദഥ്യാ
രത്ിനികള്, അരംഗനവാടി പ്വരത്തകര,
കുടുരം�ശ്രീ പ്വരത്തകര എന്നിവ�ാണ്.
യകാലഴി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് കവസ് പ്സി
ഡറെ് ച്ജസ്സി യലാന്ന്, കില റിയസാഴ്്
യപഴ്ണ് വി.ച്ക. ശ്രീധ�ന് എന്നിവരുച്ട
സരംഘാടനവരം ഏയകാപനവമാണ് ഈ
യദശീ� പു�സ്കാ�രം ലഭിക്കുന്നിന് സഹാ�
കമാ�ത്.
1
പചോ�ത്ത് നയൂസ് സരവീസ്
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കില നയൂസട്

കാലാവസ്ാവഥ്യതി�ാനരം സരം�ന്ിചെ് കില�ിൽ സരംഘടി്ിചെ യദശീ� ശില്പശാല�ിൽ കില ഡ�റക്ടർ യഡാ.യജാ�് ഇളമൺ ആമുഖാവത�ണരം
നടത്തുന്നു.

ൈിലയില് േ്വേിന റേശീയ ശില്പശാല:
ൈാലാവസ്ാവ്തിയാനം റനരിടാന്
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുൈൾക്കു ൈര്മ്മപദ്തി

കാലാവസ്ാവഥ്യതി�ാനരം മൂലമുടൊകുന്ന ആഘാതങ്ങൾ
ലഘൂക�ിക്കുന്നതിനു ഗ്ാമപചോ�ത്തുകൾ തയ്ാറാക്കി� കർമ്
പദ്ധതികൾക്കു അന്ിമരൂപരം നൽകാൻ കില�ിൽ �ണ്ടുദിവസ
ച്ത്ത യദശീ� ശില്പശാല സരംഘടി്ിച്ചു. �ാരംഗ്ലൂ�ിച്ല ഇന്ഥ്യൻ
ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് ഓഫ് സ�ൻസിച്ല ച്പ്ാഫ. എൻ.എചെ്. �വീന്ദ്രനാ
ഥിച്റെ മുഖഥ്യപ്ഭാഷണയത്താച്ട�ാ�ിരുന്നു ശില്പശാലയുച്ട തുടക്കരം.
കാലാവസ്ാവഥ്യതി�ാനരം മൂലരം �ാജഥ്യത്ത് മഴയുരം ചൂടുരം കൂടുച്മന്ന്
അയദേഹരം പറഞ്ഞു. ഇതുമൂലമുടൊകുന്ന ദ�ിതങ്ങയളച്റയുരം �ാധി
ക്കുന്നതു സാധാ�ണ ജനങ്ങച്ള�ാണ്. �ാഷ്ടങ്ങളച്ട കാ�ഥ്യത്തിലുരം
ഇതുതച്ന്ന�ാണ് സ്ിതി. അയമ�ിക്ക യപാച്ലയുള്ള വൻകിട
�ാഷ്ടങ്ങൾക്കു പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകുച്മങ്കിലുരം ഇന്ഥ്യച്�യ്ാലുള്ള
�ാജഥ്യങ്ങൾക്കു ഏയറ യകശിയക്കടെിവരുച്മന്നുരം അയദേഹരം വഥ്യക്ത
മാക്കി.
പ�ിസ്ിതി, കാലാവസ്ാവഥ്യതി�ാനരം, കജവകവവിധഥ്യരം
എന്നീ വിഷ�ങ്ങളിൽ പചോ�ത്തു തലത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധ ടീമിച്ന
തയ്ാറാക്കി മൂന്നു ഘട്ങ്ങളിലൂച്ടയുള്ള പഠന പ�പേ��ിലൂച്ട
വാർച്ത്തടുത്ത ആഘാത ലഘൂക�ണ പദ്ധതികൾക്കു കില�ാണ്
യ ന തൃ ത ്വരം ന ൽ ക ി � ത് . സ രം സ് ാ ന ച് ത്ത പ ന്ത്രടെ്
ഗ്ാമപചോ�ത്തുകളാണ് കാലാവസ്ാവഥ്യതി�ാനച്ത്ത യന�ിടാൻ
പ്ായദശിക തലത്തിൽ കർമ്പദ്ധതി തയ്ാറാക്കി�ിട്ടുള്ളത്.
പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിനുപയ�ാഗിചെ �ീതിശാസ്തരം ച്മചെ
ച്്ടുത്തുകയുരം അതു പൂർണ്മാക്കുകയുമാണ് ശില്പശാലയുച്ട ലക്ഷഥ്യരം.
പചോ�ത്തു തലത്തിൽ കർമ്പദ്ധതി തയ്ാറാക്കുന്ന ആദഥ്യച്ത്ത
സരംസ്ാനമാണ് യക�ളരം.
കില ഡ�റക്ടർ യഡാ. യജാ�് ഇളമൺ ആമുഖാവത�ണരം
നടത്തി. കാലാവസ്ാവഥ്യതി�ാനവമാ�ി �ന്ച്്ട് യമഖല�ിച്ല
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വിദഗ്ദ്ധർക്കു പുറച്മ കർമ്പദ്ധതി തയ്ാറാക്കി� ഓയ�ാ പചോ�
ത്തിച്ലയുരം മൂന്നുയപർ വീതരം ശില്പശാല�ിൽ പച്ങ്കടുത്തു.
മുട്രം, ച്പരുപേളരം, ക�ിപേ, അരൂകുറ്റി, മുച്്�്നാട്, മാവൂർ,
കുത്തന്നൂർ, ച്വള്ളിയനഴി, ച്നടുപേന, നയലെ്ിള്ളി ഗ്ാമപചോ�ത്തു
കളച്ട പ്സിഡന്റുമാർ അവ�വരുച്ട പചോ�ത്തുകളിൽ തയ്ാറാ
ക്കി� കർമ്പദ്ധതികൾ അവത�ി്ിച്ചു. കില ച്വ�്കസറ്റിലുരം
യൂടയൂ�് ചാനലിലുരം യഫസ് ബുക്ക് യപജിലുരം ശില്പശാലയുച്ട
തത്മ� സരംയപ്ഷണമുടൊ�ിരുന്നു.

റനപ്ാൾസംഘം ൈില സന്ദര്ശിച്ചു

യക�ളത്തിച്ല പ്ായദശികഭ�ണ സരംവിധാനച്ത്തക്കുറിചെ്
പഠിക്കാൻ യന്ാളിൽ നിന്നുള്ള പതിനാറരംഗസരംഘരം കില�ി
ച്ലത്തി. യന്ാൾ പ്വിശഥ്യാ ഗവണ്ച്മറെിച്ല ജനപ്തിനിധികൾ,
യകാർ്യറഷൻ ച്ഡപയൂട്ി യമ�ർമാർ, യദശി�-സരംസ്ാന
തലത്തിലുള്ള ഉയദഥ്യാഗസ്ർ എന്നിവ�ാണ് സരംഘത്തിലുടൊ�ി
രുന്നത്. യു.എൻ.ഡി.പിയുച്ട പ്ായദശിക ഭ�ണകൂടങ്ങളച്ട ഉപയദ
ശകനാ� അനിൽ ചന്ദ്രിക സരംഘയത്താച്ടാ്മുടെ്.

യന്ാളിൽനിച്ന്നത്തി� ജനപ്തിനിധി-ഉയദഥ്യാഗസ് സരംഘത്തിനു
സരംഘടി്ിചെ പ�ിശീലനപ�ിപാടി.

തറദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിജല
കരൈവര്മാര്ക്കു പരിശീലനം

തയദേശസ്വ�രംഭ�ണവകു്ിച്ല എചേിനി�ർമാർക്കുരം ഓവർസി�ർമാർ
ക്കുരം പ�ിശീലനരം നൽകുന്നതിച്റെ ഭാഗമാ�ി സരംഘടി്ിചെ ദ്വിദിന
ശില്പശാല.

തറദേശസ്വയംഭരണവകുപ്ിജല എഞ്ിനിയര്മാര്ക്കും
ഓവര്സിയര്മാര്ക്കും പരിശീലനം

തയദേശസ്വ�രംഭ�ണവകു്ിച്ല എചേിനി�ർമാർക്കുരം ഓവർ
സി�ർമാർക്കുരം വിശദമാ� പ�ിശീലനരം നൽകുന്നതിച്റെ ഭാഗമാ�ി
കില�ിൽ ദ്വിദിന ശില്പശാല സരംഘടി്ിച്ചു. തയദേശഭ�ണരം,
പദ്ധതി ആസൂത്ണരം, നിർവഹണരം, യമാണിറ്ററിരംഗ്, നഗ�ാസൂ
ത്ണരം, ച്പാതുമ�ാമത്ത് ചട്ങ്ങളരം നിർവഹണവരം മാലിനഥ്യപ�ി
പാലനരം, ച്കട്ിടനിർമ്ാണ ചട്ങ്ങൾ, യക�ള സർവീസ് റൾസ്,
നഗ�ാസൂത്ണരം, ഓഡിറ്റ്, സദ്ഭ�ണരം തുടങ്ങി� വിഷ�ങ്ങളി
ലാ�ി�ിക്കുരം മൂന്നുദിവസരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആദഥ്യഘട്
പ�ിശീലനരം.
�ടൊരംഘട്ത്തിൽ പത്തുദിവസച്ത്ത സായങ്കതിക പ�ിശീലനരം
നൽകുരം. പ�ിശീലനത്തിനാവശഥ്യമാ� കകപ്സ്കരം, ച്മാഡയൂൾ
തുടങ്ങി�വ തയ്ാറാക്കിപ�ിശീലനരം തുടങ്ങുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.
യു.എൽ.സി.സി.എസിച്ല വിദഗ്ദ്ധർ, കില�ിച്ല റിയസാഴ്സ്
യപഴ്സൺസ് എന്നിവ�ാണ് ശില്പശാല�ിൽ പച്ങ്കടുത്തത്.

തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ വകു്ിച്ല കരൈവർമാരുച്ട
സ്കിൽ അപ്യഗ്ഡ് ച്ചയ്യുന്നതിനുള്ള പ�ിശീലനപ�ിപാ
ടിക്കു കില�ിൽ തുടക്കരം കുറിച്ചു. ആദഥ്യമാ�ാണ് ഇത്ത�
ച്മാരു പ�ിശീലനത്തിനു കില യനതൃത്വരം നൽകുന്നത്.
എട്ാളിച്ല ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് ഓഫ് കരൈവർ ച്ട്ര�ിനിരംഗ്
ആറെ് റിസർചെിച്റെ (ഐ.ഡി.ടി.ആർ) സായങ്കതിക സഹാ
�യത്താച്ട�ാണ് പ�ിശീലനരം. ഉദ്ഘാടനചെടങ്ങിൽ പചോ
�ത്ത് അഡീഷ്ണൽ ഡ�റക്ടർ എരം.പി. അജിത്കുമാർ,
ഐ.ഡി.ടി.ആർ യജാ�ിറെ് ഡ�റക്ടർ എരം.എൻ. പ്ഭാ
ക�ൻ, കില അസി. ഡ�റക്ടർ മാതയു ആൻഡ്രൂസ്, യഡാ.
വിയനാദ് എന്നിവർ സരംസാ�ിച്ചു. തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ
വകു്ിച്ല മുഴുവൻ കരൈവർമാർക്കുരം പ�ിശീലനരം
നൽകാനാണ് കിലയുച്ട ലക്ഷഥ്യരം.

മൃഗസംരക്ണവകുപ്ിജല സീനിയര്
അസിസ്റ്റന്് ഡയറക്ടര്മാര്ക്കു പരിശീലനം

മൃഗസരം�ക്ഷണ വകു്ിച്ല സീനി�ർ അസിസ്ററെ് ഡ�റക്ടർ
മാർക്കു കില�ിൽ അഞ്ചുദിവസച്ത്ത പ�ിശീലനരം സരംഘടി്ിച്ചു.
യക�ള ച്വറ്ററിനറി ആറെ് അനിമൽ സ�ൻസ് യൂണിയവഴ്സിറ്റിയുച്ട
സഹക�ണയത്താച്ട മൃഗസരം�ക്ഷണവകു്് നടത്തുന്ന മൂന്നുമാസ
ച്ത്ത പ�ിശീലനത്തിച്റെ ഭാഗമാണിത്. ഒക് യടാ�ർ 21ന്
ആ�രംഭിചെ പ�ിശീലനപ�ിപാടി�ിൽ 14 ജിലെകളിൽനിന്നുള്ള 25
യപർ പച്ങ്കടുത്തു.

ൈിലയും എം.ജി സര്വൈലാശാലയും
ധാരണാപത്ത്തില് ഒപ്ിട്ടു

പ്ായദശികഭ�ണവമാ�ി �ന്ച്്ട് വിവിധ വിഷ�ങ്ങളിൽ
പി.ജി. ഡിയപ്ാമ, ഡിയപ്ാമ യകാഴ്സുകൾ ആ�രംഭിക്കുന്നതിനുള്ള
ധാ�ണാപത്ത്തിൽ കിലയുരം മഹാത്മാഗാന്ി സർവകലാശാല
യുരം ഒപ്വച്ചു. യകാട്�ത്ത് കവസ് ചാൻസലറുച്ട യചരം�റിൽ
കവസ് ചാൻസലർ യഡാ. സാബു യതാമസുരം കില ഡ�റക്ടർ
യഡാ. യജാ�് ഇളമണുമാണ് ധാ�ണാപത്രം ഒ്ിട്ത്.

കിലയുരം മഹാത്മാഗാന്ി സർവകലാശാലയുരം ഒ്ിട് ധാ�ണാപത്രം കകമാറുന്നു
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ജൈടിട നിര്മ്മാണ ജപര്മി്്: വിവരങ്ങൾ
ജവബ് കസ്ില് അപ്റലാഡ് ജച�ണം

തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങളില് ലഭിക്കുന്ന ച്കട്ിട
നിരമ്ാണ/ഒക്കുച്്ന്സി സരട്ിഫിക്കറ്റിനുള്ള അയപക്ഷകള്
സരം�ന്ിചെ പ്തിമാസ റിയ്ാരട്് തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ വകു്ിച്റെ
ച്വ�് കസറ്റില് അപ് യലാഡ് ച്ചയ്യുന്നത് സരം�ന്ിചെ് ഉത്ത�വ്
പുറച്്ടുവിച്ചു. 2019 ഡിസരം�ര മാസരം മുതല് എലൊ നഗ�സഭാ
ച്സക്രട്റിമാരുരം തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങളില് ലഭിക്കുന്ന
ച്കട്ിട നിരമ്ാണ/ഒക്കുച്്ന്സി സരട്ിഫിക്കറ്റിനുള്ള അയപക്ഷ
കള്, അനുവദിചെ് നല്കി� ച്കട്ിട നിരമ്ാണ ച്പരമിറ്റുകള്/
ഒക്കുച്്ന്സി സർട്ിഫിക്കറ്റുകള് എന്നിവയുച്ട സ്ിതി വിവ�
കണക്കുകള് ഇതിനാ�ി തയ്ാറാക്കി� ച്പ്ായഫാർമ�ില് എലൊ
മാസവരം അവസാനച്ത്ത പ്വൃത്തി ദിവസരം തങ്ങളച്ട ഡിജിറ്റല്
സിയ�ചെര സഹിതരം തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ വകു്ിച്റെ ഔയദഥ്യാഗിക
ച്വ�് കസറ്റില് അപ്യലാഡ് ച്ചയയ്ടെതാണ്.
(സ.ഉ(സാധാ)നരം 2837/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീ�തി 12.12.2019)

വിധവാ ജപന്ഷന്: പുതിയ മാര്�നിര്റദേശങ്ങൾ

സാമൂഹഥ്യ സു�ക്ഷാ ച്പന്ഷന് ഗുണയഭാക്താക്കളില് ധാ�ാളരം
അനർഹർ ഉള്ച്്ട്ിട്ടുച്ടെന്ന പ�ാതികള് സരക്കാ�ില് ലഭിച്ചു
ച്കാടെി�ിക്കുന്ന സാഹച�ഥ്യത്തില് അർഹ�ാ�വർക്ക് മാത്രം
വിധവാ ച്പന്ഷന് അനുവദിക്കുന്നതിയലക്കുള്ള നിരയദേശങ്ങള്
നിലവില് വിധവാ ച്പന്ഷന് വാങ്ങുന്നവരക്കുരം �ാധകമാച്ണന്ന്
വഥ്യക്തമാക്കി നിരയദേശങ്ങള് പുറച്്ടുവിച്ചു.
(സർക്കുലർ നപേർ 97/2019/ധന, തീ�തി 11.12.2019)

ജട�ര് കൂടാജത പ്�ത്തിൈൾ ജച�ാന്
അക്രഡിറ്ഷന് ഏജന്സിൈൾ

തയദേശസ്ാപനങ്ങളച്ട പ്വൃത്തികള് ച്ടന്ഡർ കൂടാച്ത
ഏച്റ്റടുത്ത് ച്ചയ്ാന് സഖി റിയസാഴ്് ച്സറെർ, ക�കുളരം ഗ്ാമീണ
പഠനയകന്ദ്രരം, ച്റ�്ഡ്യകാ, ഇന്ച്കല്, ച്സറെർ യഫാർ യസാഷഥ്യല്
റിയസാഴ്് ഡവല്്ച്മറെ്, ച്സറെർ യഫാർ യസായഷഥ്യാ ഇക്കയണാ
മിക് ആന്ഡ് എന്വയ�ാണ്ച്മറെല് സ്റഡീസ് എന്നീ ഏജന്സി
കള്ക്ക് അക്രഡിയറ്റഷന് നല്കി ഉത്ത�വ് പുറച്്ടുവിച്ചു.
(സ.ഉ(സാധാ)നരം 2834/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീ�തി 12.12.201)

ഒരു ലക്ഷരം രൂപ വച്� വിനിയ�ാഗിക്കുന്നതിന് തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ
സ്ാപനങ്ങള്ക്ക് അനുമതി നല്കി ഉത്ത�വ് പുറച്്ടുവിച്ചു.
(സ.ഉ(സാധാ)നരം 2864/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീ�തി 17.12.2019)

തറദേശസ്ാപനങ്ങൾ ദുരന്ത പ്തിറരാധ
പ്വര്ത്തനങ്ങൾ നടപ്ാകണം

തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങളില് പ്ായദശികവരം സാമൂ
ഹികാധിഷ്ിതവമാ� ദ�ന് പ്തിയ�ാധ പ്വർത്തനങ്ങള് ആവി
ഷ്ക�ിചെ് നട്ിലായക്കടെത് സരം�ന്ിചെ് നിർയദേശരം പുറച്്ടുവി
ച്ചു. ഇതു പ്കാ�രം തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനതലത്തില് ദ�ന്
നിവാ�ണ പ്തിയ�ാധ പ്വരത്തനങ്ങളരം ദ�ന് ലഘൂക�ണ പ്
വർത്തനങ്ങളരം വർദ്ധിചെ ജനപങ്കാളിത്തയത്താച്ട നട്ിലായക്ക
ടെതാണ്. ഇതിനാ�ി ഓയ�ാ തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനവരം
ദ�ന് നിവാ�ണ പദ്ധതി തയ്ാറായക്കടെതുരം പ്സ്തുത പദ്ധതി�ില്
ദ�ന്പ്തിയ�ാധത്തിനുള്ള തയ്ാച്റടുപ്കള്, ലഘൂക�ണ വർക്കു
കള് ഉള്ച്്ടുയത്തടെതാണ്.
(സ.ഉ(കക)നരം 156/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീ�തി 04.12.2019)

2020-21 വാര്ഷിൈ പദ്തി :
മാര്�നിര്റേശങ്ങളും സമയക്രമവം പൂറജപ്�വിച്ചു

തയദേശഭ�ണ സ്ാപനങ്ങള് അവയുച്ട 2020-21 വാർഷിക
പദ്ധതി തയ്ാറാക്കി അരംഗീകാ�രം യനടുന്നതിനുള്ള അധിക മാർ
ഗ്ഗനിർയദേശങ്ങളരം സമ�ക്രമങ്ങളരം നിശ്�ിചെ് ഉത്ത�വാ�ി.
(സ.ഉ(കക)നരം 157/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീ�തി 05.12.2019)

വ്വസായ ജൈടിടങ്ങൾ ഒ� പ്റത്ൈ
വിഭാഗമാകി വി�ാപനം ജച�

ച്കട്ിടങ്ങളച്ട വസ്തുനികുതി നിർണ്�വമാ�ി �ന്ച്്ട്്
2006 ച്ല കമയക്രാ സ്ാള് ആറെ് മീഡി�രം എറെർകപ്സസ്
ച്ഡവല്്ച്മറെ് ആക്റ് പ്കാ�രം �ജിസ്റർ ച്ചയ് വഥ്യവസാ� യൂണി
റ്റുകളച്ട ച്കട്ിടങ്ങച്ള കൂടി ഒരു പ്യതഥ്യക വിഭാഗമാ�ി ഉള്ച്്ടു
ത്തി വിജ്ഞാപനരം പുറച്്ടുവിച്ചു.
(സ.ഉ(പി)നരം 82/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീ�തി 18.11.2019)

വിേ്ാലയങ്ങളില് സുരക് ഒ�കാന്
നിര്റദേശം പുറജപ്�വിച്ചു

വ�നാ�് ജിലെ�ിച്ല സുല്ത്താന് �യത്ത�ി സർവജന
ച്വായക്കഷണല് ഹ�ർ ച്സക്കറെറി സ്കൂളിച്ല ഷഹല ച്ഷറിന്
എന്ന വിദഥ്യാർത്ിനി പാപേ് കടിയ�റ്റ് മ�ണമടഞ്ഞ പശ്ാത്തല
ഹ�ിതയക�ളരം മിഷച്റെ യനതൃത്വത്തില് സരംസ്ാന വഥ്യാപ ത്തില് തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങള്ക്ക് കീഴിലുള്ള മുഴുവന്
കമാ�ി നീർചൊലുകളച്ട പുനരുദ്ധാ�ണത്തിനാ�ി ച്പാതുജന വിദഥ്യാല�ങ്ങളിലുരം ച്പാതുവിദഥ്യാഭഥ്യാസ വകുപ്മാ�ി യചർന്ന്
പങ്കാളിത്തയത്താച്ട ശുചീക�ണ പ�ിപാടി നടത്തുന്നതിനാ�ി, അടി�ന്�മാ�ി സ്വീക�ിയക്കടെ നടപടികള് സരം�ന്ിചെ്
മാലിനഥ്യ സരംസ്ക�ണത്തിനാ�ി മാറ്റി വയ്കച്്ട്തുരം ച്ചലവഴിക്ക സർക്കുലർ പുറച്്ടുവിച്ചു.
ച്്ടാത്തതുമാ� തുക�ില് നിയന്നാ തനത് ഫടെില് നിയന്നാ
(സർക്കുലർ നപേർ ഡിഎ 1/361/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീ�തി 23.11.2019)
തറദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ജപ്ട സര്കാര് ഉത്തരവൈൾ, സര്ക്കുല�ൈൾ, ഗസ്് വി�ാപനങ്ങൾ എന്നിവയുജട
പുര്��പം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ ജവബ്കസ�ൈളില് ലഭ്മാണ്.

നീര്ച്ാലുൈളും കൈവഴിൈളും മാലിന്മുക്തമാക്കുന്ന
തിന് �ൈ ജചലവഴിക്കുന്നതിന് അ�മതി
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ലദശതീയ
അംഗതീകാരം
ഈ ലനട്ട�ള്ക്പ്
¢cΗɋͻĿÌÇȝÓ¢ǴΗĿÌ
sϜń§ƷsɡÍƹc

�ാ

ജഥ്യച്ത്ത �ടെ� ലക്ഷയത്താളരം ഗ്ാമ
പചോ�ത്തുകയളാട് മത്�ിചെ് ഒന്നാ
മച്തത്തി�ാണ് പാ്ിനിയശേ�ി ഗ്ാമപ
ചോ�ത്ത്, ഗ്ാമപചോ�ത്ത് വികസന
പദ്ധതി പു�സ്കാ�രം സ്വന്മാക്കി�ത്.
വൃത്തി, ച്വള്ളരം, വിളവ് എന്നീ യമഖലക
ളില് പാ്ിനിയശേ�ി ഗ്ാമപചോ�ത്ത്
മികചെ പ്വർത്തനരം കാഴ്ചവച്ചു. പള്ളങ്ങൾ,
കാവകൾ എന്നിവ�ടക്കരം കജവകവവി
ധഥ്യത്തിച്റെ യകന്ദ്രങ്ങൾ സരം�ക്ഷിച്ചുരം
ജലവരം മണ്രം പ�ിപാലിച്ചുരം വികസന
ത്തിന് ഹ�ിത മുഖരം നൽകി�ാണ്

കിനാനൂർ ക�ിന്ളരം ഗ്ാമപചോ�ത്ത്
യദശീ� ജല അവാർഡ് യനടിച്�ടുത്തത്.
ഐകഥ്യ�ാഷ്ട സരംഘടന വിഭാവനരം
ച്ചയ്യുന്ന ത�ത്തിൽ കുട്ികൾക്ക് അതിജീ
വനരം, സരം�ക്ഷണരം, പങ്കാളിത്തരം,
വികസനരം എന്നിവ ഉറപ് വരുത്തുന്ന കരമ്
പ�ിപാടിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള പ്വർ
ത്തനങ്ങളിലൂച്ട�ാണ് യകാലഴി ഗ്ാമപ
ചോ�ത്ത് �ാല സൗഹൃദ ഗ്ാമ പചോ�
ത്ത് അവാർഡ് ക�സ്മാക്കി�ത്. യകാലഴി
ഗ്ാ മ പ ചേ ാ � ത്ത ി ച് ല അ പേ യ ത ാ ള രം
�ാലസഭകളിലാ�ി ആ�ി�യത്താളരം

സജീവ അരംഗങ്ങളടെ്.
ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത്
സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാർ - 2019 ന്
അർഹമാ� തിരുവനന്പു�രം ജിലൊപചോ
�ത്ത്, ച്നടുമങ്ങാട്, ശ്രീകൃഷ്ണപു�രം യ്ാക്ക്
പചോ�ത്തുകള്, മാറയചേ�ി, ശൂ�നാട്
വടക്ക് ഗ്ാമ പചോ�ത്തുകള്, ദീൻ ദ�ാൽ
ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ
പു�സ്കാ�വരം നാനാജി യദശ്മുഖ് �ാഷ്ടീ�
ഗൗ�വ് ഗ്ാമസഭ പു�സ്കാ�വരം ക�സ്മാ
ക്കി� തിരുനാവാ� ഗ്ാമ പചോ�ത്ത്
എന്നിവയുരം യവറിട് വികസന യനട്ങ്ങളി
ūƹ§z§_cÍ

35

പാ്ിനിയശേ�ി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (യകന്ദ്ര ഗ്ാമപചോ�ത്ത് വികസന പദ്ധതി പു�സ്കാ�രം)

ശ്രീകൃഷ്ണപു�രം യ്ാക്ക്പചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�രം - 2019)

കാലടി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (സ്വച് ഐകണിക് ച്പ്�്സ് പു�സ്കാ�രം - 2019)

ലൂച്ട ശ്രദ്ധ യനടി�വ�ാണ്. ഉത്പാദന
� രം ഗ ത്ത് , വ ി യ ശ ഷ ി ചെ് ക ാ ര ഷ ി ക
യമഖല�ിലുരം അനു�ന് യമഖലകളിലുരം
നട്ിലാക്കി� നൂതനങ്ങളാ� യപ്ാജക്ടു
കള് തിരുവനന്പു�രം ജിലൊ പചോ�
ത്തിന് അവാർഡ് യനടിച്ക്കാടുത്തു. 2,000
ച്ഹക്ടര സ്ലത്ത് ച്നല്കൃഷി വഥ്യാപി്ി
ക്കാൻ ലക്ഷഥ്യമിടുന്ന ജിലൊ പചോ�ത്തിച്റെ
യകദാ�രം പദ്ധതി ശ്രയദ്ധ�മാണ്.
ച്നടുമങ്ങാട് യ്ാക്ക് പചോ�ത്തിച്റെ
യനട്ങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയ�ടെതാണ്.
കിള്ളി�ാർ മിഷൻ. തണ്ീർത്തട സരം�ക്ഷ
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ണത്തിന് ഇത്�ധികരം സന്നദ്ധ പ്വർത്ത
കച്� ഒരുമിചെ് ഒരു ദിവസരം �രംഗത്തിറക്കി�
അനുഭവരം യക�ളത്തിൽ യവച്റ�ിലെ. കജവ

കൃഷിക്ക് ച്നടുമങ്ങാട് യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത്
നൽകി വരുന്ന യപ്ാത്ാഹനവരം ശ്രയദ്ധ
�മാണ്. ആയ�ാഗഥ്യരം, ശുചിത്വരം, കൃഷി,
മൃഗസരം�ക്ഷണരം, വിദഥ്യാഭഥ്യാസരം തുടങ്ങി�
യമഖലകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപു�രം യ്ാക്ക്
പചോ�ത്ത് നട്ിലാക്കുന്ന വിവിധങ്ങ
ളാ� പദ്ധതികളരം പറ�ാച്ത യപാകാനാ
വിലെ. മാറയചേ�ി പചോ�ത്തിച്റെ

മാറയചേ�ി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�രം - 2019)

ശൂ�നാട് വടക്ക് ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�രം - 2019)

പടിയൂർ-കലഥ്യാട് ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (സ്വച്് ഭാ�ത് പു�സ്കാ�രം - 2019)

പ�ിസ്ിതി സരം�ക്ഷണരം, യ�ാഗപ്തിയ�ാ
ധവരം യ�ാഗീപ�ിച�ണവരം കാർഷിക
വികസനരം, വിദഥ്യാഭഥ്യാസ പുയ�ാഗതി
തുടങ്ങി� �രംഗങ്ങളിച്ല പദ്ധതികൾ യവറിട്ടു
നിൽക്കുന്നു. നികുതി-നികുതിയ�ത�
വരുമാനരം വർധി്ിക്കാനുരം അത് വികസന
പ്വർത്തനങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ാനുരം
ശൂ�നാട് വടക്ക് ഗ്ാമപചോ�ത്തിനു
കഴിഞ്ഞു.
വികസനരം മണ്ിനുരം മനുഷഥ്യച്റെ
ഭാവിക്കുരം യവടെി�ാവണരം എന്ന് പ്ഖഥ്യാ
പിചെ് ഭാവിച്� മുന്നിൽ കടെ് നട്ിലാ

ക്കി� പദ്ധതികളാണ് പടിയൂർ-കലഥ്യാട്
ഗ്ാമപചോ�ത്തിച്ന സ്വച്് ഭാ�ത്
പു�സ്കാ�രം - 2019 ന് അർഹമാക്കി�ത്.
ആ�ാമരം പടിയൂർ പദ്ധതി പ്യതഥ്യക പ�ാ
മർശമർഹിക്കുന്നു. �ടെ് യദശീ� പു�സ്കാ
� ങ്ങ ൾ ഒ രു മ ി ചെ് ക � സ് മ ാ ക്ക ി �
തിരുനാവാ� ഗ്ാമ പചോ�ത്തിച്റെ യനട്രം
യവറിട്താണ്.
യ ക ന്ദ്ര സ ർ ക്ക ാ � ി ച് റെ സ ്വച്
ഐകണിക് സ്ലങ്ങളച്ട പട്ിക�ിൽ
ആദിശങ്ക�ച്റെ ജന്സ്ലമാ� കാലടിയുരം
ഉൾച്്ട്ിട്ടുടെ്. ഗ്ാമ പചോ�ത്ത് നട്ി

ലാക്കി� ശുചിത്വ പാലന - മാലിനഥ്യ നിർ
മ്ാർജന പദ്ധതികളരം നടത്തി� ജനകീ�
ഇ ട ച് പ ട ലു ക ള മ ാ ണ് ക ാ ല ട ി ക്ക്
അരംഗീകാ�രം യനടിച്ക്കാടുത്തത്. വികസന
�രംഗച്ത്ത ഇടച്പടലിന് മുഖഥ്യമന്ത്രിയുച്ട
പ്യതഥ്യക അവാർഡ് ലഭിചെ ബുധനൂർ ഗ്ാ
മപചോ�ത്ത് നി�വധി പു�സ്കാ�ങ്ങൾ
മുമ്പുരം യനടി�ിട്ടുടെ്. മൂന്ന് പചോ�ത്തുകൾ
ക്ക് ജീവജലരം നൽകുന്ന കുട്രംയപരൂർ
ആറിന് പുനർജനി നൽകി� ബുധനൂർ
ഗ്ാമപചോ�ത്തിച്റെ യനട്രം യദശീ� മാധഥ്യ
മങ്ങളിൽ അടക്കരം ഇടരം പിടിചെതാണ്.
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മ്റോ�ക

കിനാനൂര ക�ിന്ളരം ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (യദശീ� ജല പു�സ്കാ�രം - 2019)

തിരുന്നാവാ� ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�വരം നാനാജി യദശ്മുഖ് �ാഷ്ടീ� ഗൗ�വ് ഗ്ാമസഭ പു�സ്കാ�വരം)

ബുധനൂര ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (വികസന �രംഗച്ത്ത ഇടച്പടലിന് മുഖഥ്യമന്ത്രിയുച്ട പ്യതഥ്യക അവാർഡ്)

ച്നടുമങ്ങാട് യ്ാക്ക്പചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�രം - 2019)
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യകാലഴി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (മികചെ �ാലസൗഹൃദ പചോ�ത്ത് - 2019)

തിരുവനന്പു�രം ജിലൊപചോ�ത്ത് (ദീൻ ദ�ാൽ ഉപാധഥ്യാ� പചോ�ത്ത് സശാക്തീക�ൺ പു�സ്കാ�രം - 2019)

മുഖയ്മന്തിയുന്െ ഹരിത അവാര്ഡപ് പ്രഖയ്ാപിച്ചു

ഹ

സംസ്ാനതലത്തില് ൈ�ര് ജില്ലയിജല പടി�ര് ഗ്രാമപഞ്ായത്തിന് ഒന്നാം സ്ാനം

�ിതയക�ളരംമിഷൻ തയദേശസ്വ�രം
ഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഏർച്്ടു
ത്തി� മുഖഥ്യമന്ത്രിയുച്ട ഹ�ിത അവാർഡ്
പ്ഖഥ്യാപിച്ചു. ശുചിത്വ-മാലിനഥ്യ സരംസ്ക്ക
�ണരം, കൃഷി, ജലസരം�ക്ഷണരം, എന്നീ
യമഖലകളിൽ മികചെ പ്വർത്തനരം കാഴ്ചവ
ചെ തയദേശസ്വ�രംഭ�ണ സ്ാപനങ്ങൾക്കാ
ണ് പു�സ്കാ�രം നൽകുന്നത്.
സ രം സ് ാ ന ത ല ത്ത ി ൽ ക ണ്ണൂ ർ
ജിലെ�ിച്ല പടിയൂർ ഗ്ാമപചോ�ത്ത്
ഒന്നാരം സ്ാനരം യനടി. ഫലകവരം സാക്ഷഥ്യ
പത്വരം പത്ത് ലക്ഷരം രൂപയുമാണ് പു�
സ്ക്കാ�മാ�ി നൽകുക.
�ടൊരം സ്ാനരം ച്കാലെരം ജിലെ�ിച്ല
ച്പ�ിനാട് ഗ്ാമപചോ�ത്തുരം മൂന്നാരം
സ്ാനരം എറണാകുളരം ജിലെ�ിച്ല ആപേ
�ർ ഗ്ാമപചോ�ത്തുരം ക�സ്മാക്കി.
�ടൊരം സ്ാനക്കാർക്ക് ഏഴ് ലക്ഷരം
രൂപയുരം മൂന്നാരം സ്ാനത്തിന് അചേ് ലക്ഷരം
രൂപയുരം ഫലകവരം സാക്ഷഥ്യപത്വരം

ലഭിക്കുരം. ജിലൊതലത്തിൽ വിജ�ിചെവർക്ക്
ഫലകവരം സാക്ഷഥ്യപത്വരം മൂന്ന് ലക്ഷരം
രൂപയുമാണ് പു�സ്ക്കാ�മാ�ി ലഭിക്കുക.
ജിലൊതലത്തിൽ യ�ഡഡക്ക ഗ്ാമപ
ചോ�ത്ത് (കാസർയഗാഡ്), ച്ചറുതാഴരം
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (കണ്ണൂർ), മീനങ്ങാടി
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (വ�നാട്), യചമയചേ�ി
ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (യകാഴിയക്കാട്), മാറ
യചേ�ി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (മലപ്റരം),
അകയത്തത്തറ ഗ്ാമപചോ�ത്ത് (പാല
ക്കാട്), പഴ�ന്നൂർ ഗ്ാമപചോ�ത്ത്
(തൃ�ർ), �ാ�മരംഗലരം ഗ്ാമപചോ�ത്ത്
(എറണാകുളരം), കുമിളി ഗ്ാമപചോ�ത്ത്
(ഇടുക്കി), കൂയ�ാ്ട ഗ്ാമപചോ�ത്ത്
(യകാട്�രം), ആ�ഥ്യാട് ഗ്ാമപചോ�ത്ത്
(ആലപ്ഴ), ഇ�വിയപരൂർ ഗ്ാമപചോ�ത്ത്
(പത്തനരംതിട്), കുലയശഖ�പു�രം ഗ്ാമപ
ചോ�ത്ത് (ച്കാലെരം), ച്ചങ്കൽ ഗ്ാമപചോ
�ത്ത് (തിരുവനന്പു�രം) എന്നിവ ഒന്നാരം
സ്ാനത്തിനർഹ�ാ�ി.

യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത് തലത്തിൽ
പഴ�ന്നൂർ (തൃ�ർ) ഒന്നാരം സ്ാനവരം
പയ്ന്നൂർ യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത് (കണ്ണൂർ)
�ണ്ടുരം ച്നടുമങ്ങാട് യ്ാക്ക് പചോ�ത്ത്
(തിരുവനന്പു�രം) മൂന്നുരം സ്ാനവരം യനടി.
മുനിസി്ാലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ
ച്പാന്നാനി (മലപ്റരം) ഒന്നാരം സ്ാനവരം
വടക� (യകാഴിയക്കാട്) �ടൊരം സ്ാനവരം
ആ�ർ (കണ്ണൂർ), കുന്നരംകുളരം (തൃ�ർ)
മുനിസി്ിലാറ്റികൾ മൂന്നുരം സ്ാനരം യനടി.
യകാർ്യറഷൻ വിഭാഗത്തിൽ തിരുവന
ന്പു�രം ഒന്നാരം സ്ാനത്തിനർഹമാ�ി.
തയദേശസ്വ�ഭ�ണ സ്പനങ്ങളിൽ
2018-19 കാല�ളവിൽ നടത്തി� ഹ�ിത
യക�ളരം മിഷൻ പ്വർത്തനങ്ങളാണ് പു�
സ്കാ�ങ്ങൾക്കാ�ി വില�ിരുത്തി�ത്.
അവസാന റൗടെിൽ 69 ഗ്ാമപചോ�ത്തു
കളരം 17 യ്ാക്ക് പചോ�ത്തുകളരം 23
മുനിസി്ാലിറ്റികളരം മൂന്ന് യകാർ്യറഷ
നുകളരം മത്�ിച്ചു.
1
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അംഗീക്റോരം

സവ്�പ് സര്ലവക്ൺ (�ാമതീൺ) 2019

പുരസ്കാരം ലകരളത്ിനപ്
ൈിലിപ്് പി.ഡി.

�ാ

ജഥ്യച്ത്ത ഗ്ാമങ്ങളച്ട ശുചിത്വ
നിലവാ�രം വില�ിരുത്തി യകന്ദ്ര
ജലശക്തി മന്ത്രാല�രം നല്കി� സ്വച്്
സർയവക്ഷണ് (ഗ്ാമീൺ) 2019 പു�സ്കാ�രം
യക�ളത്തിന് ലഭിച്ചു. യലാക യടാ�്ലറ്റ്
ദിനമാ� നവരം�ർ 19 ന് ഡൽഹി�ിൽ
നടന്ന ചടങ്ങിൽ ശുചിത്വ മിഷൻ എക്സി
കയൂട്ീവ് ഡ�റക്ടർ മീർ മുഹമ്ദ് അലി
ഐ.എ.എസ് പു�സ്കാ�രം യകന്ദ്ര മന്ത്രി
സദാനന്ദഗൗഡ�ിൽ നിന്നുരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
ദക്ഷിണയമഖല�ില് മൂന്നാരം സ്ാനമാണ്
സരംസ്ാനത്തിന് ലഭിചെത്.
ഗുണപ�വരം പ്തഥ്യക്ഷത്തിൽ അളന്ന്
തിട്ച്്ടുത്താവന്നതുമാ� മാറ്റങ്ങൾ ച്കാണ്ടു
വ�ാൻ സാധിചെ ജിലെകച്ളയുരം സരംസ്ാന
ങ്ങച്ളയുരം അവരുച്ട പ്വർത്തന മികവിച്റെ
അടിസ്ാനത്തില് ജിലെകൾ തമ്ിലുരം
സരംസ്ാനങ്ങൾ തമ്ിലുരം താ�തമഥ്യരം
ച്ചയ്ാണ് റാങ്ക് നിർണ്�ിചെത്.
യകന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രാല�രം ഏർച്്
ടുത്തി� സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി�ാണ് റാങ്കിരംഗ്
നടത്തി�ത്. സ്കൂളകൾ, അരംഗനവാടികൾ,
പ്ാഥമിക ആയ�ാഗഥ്യ യകന്ദ്രങ്ങൾ, ചന്കൾ,
ച്പാതുനി�ത്തുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുചി
ത്വത്തിച്റെ കാ�ഥ്യത്തിലുടൊ� പുയ�ാഗതി
സാപേിൾ സർയവ�ിലൂച്ട�ാണ് വില�ിരു
ത്തി�ത്. ച്പാതു�ിടങ്ങളിച്ല ശുചിത്വരം
യന�ിട്് നി�ീക്ഷിച്ചുരം പ്മുഖ വഥ്യക്തികളച്ടയുരം
ച്പാതുജനങ്ങളച്ടയുരം പ്തിക�ണരം യന�ിട്ടുരം
സ്വച്് സർയവക്ഷൻ ഗ്ാമീൺ 2019
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ച്മാക�ൽ ആ്് (എസ്.എസ്.ജി 2019)
മുയഖനയുരം വില�ിരുത്തി.
2019 ആഗസ്റ്, ച്സപ്രം�ർ മാസങ്ങ
ളിലാ�ി യക�ളത്തിച്ല 14 ജിലെകളിച്ല
377 വിയലെജുകളിൽ നടത്തി� സർയവ�ിൽ
ലഭിചെ സ്യകാറുകളച്ട അടിസ്ാനത്തി
ലാണ് യക�ളത്തിന് അവാർഡ് ലഭിചെത്.
യക�ളത്തിൽ തയദേശഭ�ണ സ്ാപന
ങ്ങളിൽ ഹ�ിതകർമ്യസന മുയഖന നടത്തു
ന്ന വിയകന്ദ്രീകൃതമാലിനഥ്യ സരംസ്ക�ണ
പദ്ധതികൾ സരംഘരം യന�ിട്് പ�ിയശാധി
ചെിരുന്നു. വീടുകളിച്ല കജവമാലിനഥ്യങ്ങൾ
ഉറവിടത്തിൽ തച്ന്ന ശാസ്തീ�മാ�ി
സരംസ്ക്ക�ിക്കുന്ന �ീതികൾ, മാലിനഥ്യങ്ങൾ
ശാസ്തീ�മാ�ി സരംസ്ക്ക�ിക്കുന്നതിനുള്ള
പദ്ധതികൾ, മാലിനഥ്യങ്ങൾ സരംസ്ക്ക�ി
ക്കുന്ന ശീലങ്ങൾ എന്നിവ പ്യതഥ്യക പഠന
വിഷ�മാ�ിരുന്നു.
യക�ളത്തിൽ ഹ�ിതകർമ്യസനകൾ
മുയഖന യശഖ�ിക്കുന്ന അകജവമാലിനഥ്യ
ങ്ങൾ യവർതി�ിചെ് സരംസ്ക്ക�ിക്കുന്നതി
നാ�ി സ്ാപിചെ ച്മറ്റീ�ി�ൽ കളക്ഷൻ
ച്ഫസിലിറ്റികൾ, യ്ാക്ക് തലത്തിൽ
സ്ാപിചെി�ിക്കുന്ന റിയസാഴ്സ് റിക്കവറി
ച്ഫസിലിറ്റികൾ എന്നിവ സരംഘരം യന�ിട്്
സന്ദർശിച്ചു.
കജവമാലിനഥ്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ
തച്ന്ന സരംസ്ക്ക�ിക്കുന്ന �ീതിയുരം അകജ
വമാലിനഥ്യങ്ങൾ ത�രംതി�ിചെ് മൂലഥ്യവർദ്ധിത
ഉല്പന്നങ്ങളാക്കുന്ന �ീതികളരം യക�ളത്തി

ച്റെ പ്യതഥ്യകതകളാണ്. ഇവച്യ്കാച്ക്ക
യനതൃത്വരം നൽകുന്നത് അതാത് തയദേശ
ഭ�ണ സ്ാപനത്തിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന
ഹ�ിതകർമ്യസനകളാണ്. ഇത്ത�രം പ്
വർത്തനങ്ങൾ �ാജഥ്യത്തിനു തച്ന്ന മാതൃക
�ാച്ണന്ന് വില�ിരുത്തൽ നടത്തി�
ഏജൻസി അഭിപ്ാ�ച്്ടുകയുടൊ�ി.
യക�ളത്തിച്ല സർക്കാർ ഓഫീസുക
ളിൽ നട്ിലാക്കി വരുന്ന ഗ്ീൻ യപ്ായട്ാ
യക്കാൾ പ്വർത്തനങ്ങൾ സരംഘാരംഗങ്ങൾ
യന�ിട്് വില�ിരുത്തുകയുടൊ�ി. ഓയ�ാ
തയദേശഭ�ണ സ്ാപനത്തിലുരം ഹ�ിതകർ
മ്യസന സജീവമാ�ി കൃതഥ്യമാ� ഇടയവ
ളകളിൽ ഓയ�ാ വീട്ിൽ നിന്നുരം വൃത്തിയുള്ള
അകജവമാലിനഥ്യങ്ങൾ ത�രംതി�ിചെ് യശഖ
�ിക്കുകയുരം അവ ച്മറ്റീ�ി�ൽ കളക്ഷൻ
ച്ഫസിലിറ്റികളിൽ നിന്നുരം യവർതി�ിചെ്
വില്പന നടത്തുകയുരം യവണരം. വില്പന
നടത്തുവാൻ കഴി�ാത്ത പ്ാസ്റിക്കുകൾ
യ്ാക്കുതലത്തിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന
റിയസാഴ്സ് റിക്കവറി ച്ഫസിലിറ്റി ച്സറെ
റുകളിൽ ച്�ഡ് ച്ചയ്് ച്പാടിചെ് യറാഡ്
ടാറിരംങ്ങിനാ�ി ഉപയ�ാഗിയക്കടെതുടെ്.
ഒറ്റത്തവണ ഉപയ�ാഗിക്കുന്ന പ്ാസ്റി
ക്ക് വസ്തുക്കളച്ട നിയ�ാധനരം 2020 ജനുവ�ി
1 മുതൽ പ്ാ�ലഥ്യത്തിലാകുന്നയതാടുകൂടി
പ്ാസ്റിക്ക് മാലിനഥ്യമുക്തമാ� ഗ്ാമങ്ങൾ
നമുക്ക് �ാഥാർത്ഥ്യമാക്കാരം.
1
യലഖകന് ശുചിത്വ മിഷനില്
ഡ�റക്ടര (ഓ്യറഷന്സ്) ആണ്.
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ഉ�തു പറ�ാൽ

ഉറിയും ചിരിക്ം
 മുരളീധരന് തഴകര
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ഷ്ണലീല�ിൽ ഒരു കഥയുടെ്. �ാലനാ
�ിരുന്ന കൃഷ്ണൻ ച്വണ് യമാഷ്ിക്കാച്ന
ത്തി�ിട്് അതിനു കഴി�ാച്ത ഉറി�ിലിരു
ന്ന കലരം കാലിയക്കാൽ ച്കാടെ് ച്പാട്ിചെ്
പാൽ കുടിച്ചു എന്ന്, സ�സനാ� ഒരു കവി
ഒച്�ാറ്റ യ�ാകത്തിൽ കൃഷ്ണയനാട് ഒരു

യചാദഥ്യരം യചാദിക്കുന്നുടെ്. അലെയ�ാ കൃഷ്ണാ!
''ഈ ഉറി ച്താടാൻ നീളമിലൊത്ത നീ എങ്ങ
ച്ന�ാണ് ഈ മൂന്നുയലാകങ്ങളരം മൂന്നടി
�ാൽ അളന്നത്?'' എന്ന്.
ഉറി നമുക്ക് അന്�ീക്ഷത്തിൽ �ങ്ങുന്ന
അടുക്കള�ലമാ��ാ�ിരുന്നു. പല തട്ടുകള

ള്ള ഉറി�ിൽ ആഹാ�സാധനങ്ങൾ വച്ചു
സൂക്ഷിചെിരുന്നു.
പടെ് ഏച്താരു വീട്ിലുരം അടുക്കള�ിൽ
ഒന്നുരം �ണ്ടുരം ഉറിയുടൊ�ിരുന്നു. �ാച്താരു
ച്ചലവമിലൊച്ത വീട്മ്മാർ സ്വന്മാ�ി
തയ്ാറാക്കി�ിരുന്ന ഒരു വീട്ടുപക�ണരം.
പ്കൃതിക്ക് ഭാ�മാകാത്ത പ്കൃതിജനഥ്യമാ�
ഉപക�ണരം. �ണ്ടു മൂന്നു ഓലക്കഷ്ണങ്ങൾ
ച്മടഞ്ഞാണ് ഉറി ഉടൊക്കി�ിരുന്നത്.
കലവരം ചട്ിയുരം മറ്റ് പാത്ങ്ങളരം സൂക്ഷിച്ചു
ച്വയ്കാൻ പാകത്തിൽ തയ്ാറാക്കുന്ന ഉറി
പ�ിസ്ിതി യ�ാധത്തിച്റെയുരം ലാളിതഥ്യ
ത്തിച്റെയുരം ഉത്തമ ഉദാഹ�ണമാണ്.
ഇന്നച്ത്തയ്ാച്ല എന്തുരം ഏതുരം ദിവ
സങ്ങയളാളരം സൂക്ഷിച്ചുച്വയ്കാൻ കഴിയുന്ന
റഫ്രിജയററ്ററുരം യമായഡൺ അടുക്കളയുച്ട
ഭാഗമായുള്ള കിചെൺ കഥ്യാ�ിനുകളരം അടു
ക്ക ള യു ച് ട മ ി ന ി യ � ചെ റ ാ � വ ർ ക്ക്
ഏ�ി�ായുരം ഒന്നുമിലൊതിരുന്ന കാലത്ത്
ഏറ്റവരം അതഥ്യന്ായപക്ഷിതമാ�ിരുന്നു
'ഉറി'. പടെ് വീടുകളിൽ സാധനങ്ങച്ളന്ാ
�ിരുന്നാലുരം ആവശഥ്യത്തിയലച്റ ഒ�ിക്കലുരം
�ാക്കിവരുമാ�ിരുന്നിലെ. അഥവാ അല്പ
മാത്മാ�ി �ാക്കി വന്നാൽ അത്
ഉറി�ിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക- ഉറി�ിൽ
നിച്ന്നടുത്ത് ഉപയ�ാഗിക്കുക അതാ�ിരു
ന്നു �ീതി. ചട്ി�ാകച്ട്, കലമാകച്ട് ഏതു
സാധനവരം ഉറി�ിൽ വചൊൽ അത് ഭദ്മാ
�ി�ിക്കുരം. അങ്ങച്ന�ാ�ിരുന്നു അതിച്റെ
നിർമ്ിതിയുരം ഘടനയുരം. അടുക്കള�ിൽ
പതുങ്ങിക്കടക്കുന്ന കള്ളപൂചെകളരം കട്ടു
തിന്നാൻ വരുന്ന വികൃതികളരം �ങ്ങി�ാടു
ന്ന ഉറി യനാക്കി നി�ാശ�ാ�ി ച്നടുവീർ
്ിട്ടു തി�ിച്ക യപാ�ിരുന്നു.
പാല്, കത�്, മറ്റു ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
എന്നിവ�ാണ് ഉറി�ിൽ വചെിരുന്നത്.
ഓലച്കാണ്ടുരം ക�റുച്കാണ്ടുരം ഉറികൾ
നിർമ്ിചെിരുന്നു. ച്ചറി� പാത്ങ്ങൾ വയ്ക്കു
ന്നതിനുരം വലി� പാത്ങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിനുരം
പല വലി്ത്തിലുള്ള ഉറികൾ ഉടൊ�ിരു
ന്നു.
പൂചെയ്ക് ക�റാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ,
എലി ചാടിക്കടക്കാനാവാത്തവിധരം, ഉറുമ്പുരം
പലെിയുരം ക�റാത്ത വിധത്തിൽ തയ്ാറാ
ക്കി ച്കട്ിത്തുക്കി�ിരുന്ന ഉറി അടുക്കള
യുച്ട അവിഭാജഥ്യഘടകമാ�ിരുന്നു. അന്
�ീക്ഷത്തിൽ �ങ്ങുന്ന അടുക്കള അലമാ�
�ാ�ിരുന്നു അത്. എയ്ാഴുരം നിറഞ്ഞ
ഉറികൾ സമൃദ്ധിയുള്ള അടുക്കളയുച്ട അട�ാ
ളമാ�ി കരുതിയ്ാന്നു. ഉറി കാലി�ാക്കി
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കവവിധഥ്യമാരന്ന യലഖനങ്ങള്ച്കാടെ്
സപേന്നമാ�ിരുന്നു പചോ�ത്ത് �ാജ്
മാസികയുച്ട നവരം�ര ലക്കരം. പുതി� ച്കട്ി
ട നിരമ്ാണ ചട്ങ്ങച്ളക്കുറിചെ് അവയ�ാധ
മുടൊക്കി� മന്ത്രി എ.സി. ച്മാ�്തീച്റെ
വയ്കരുത് എച്ന്നാരു വിശ്വാസരം നിലനിന്നു
യപാന്നു.
വാ�ാന്ഥ്യങ്ങളിയലാ മാസാന്ഥ്യങ്ങളിയലാ
നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചന്കളിൽ
പലത�രം ഉറികൾ വിൽ്നയ്ക്കു വന്നിരുന്നു.
അടിഭാഗത്ത് �ലമുള്ള വൃത്തത്തിൽ ക�ർ
ചുറ്റുരം മുകളിയലക്ക് മൂന്നു വശങ്ങളിലാ�ി
ച്മടഞ്ഞ വള്ളികൾ മുകളറ്റത്ത് ഒരുമിച്ചു
ച്കട്ി ച്കാളത്താവന്ന വിധത്തിൽ നീടെ
ച�യടാടു കൂടി�ാണ് ഉറി ഉടൊക്കി�ിരു
ന്നത്. ഓലച്കാടെ് നിർമ്ിക്കുന്ന ഉറി
ച്മച്ടച്ഞ്ഞടുക്കുക�ാണ് പതിവ്. അതിന്
പ്യതഥ്യക കവദഗ്ദ്ധഥ്യരം യനടി� സമുദാ�
ക്കാർ ഉടൊ�ിരുന്നു. ഓണക്കാലത്ത്
വലി� കലങ്ങളിൽ ആഹാ�സാധനങ്ങൾ
സൂക്ഷിയക്കടെി വരുയപോഴാണ് ഓലച്ക്കാ
ണ്ടുള്ള വലി� ഉറി ആവശഥ്യമാ�ി വരുന്നത്.
ജീവിതത്തിൽ ഒഴി�ാനാവാത്ത ഇടരം
യനടി� വസ്തുക്കൾ നിതഥ്യജീവിത ഭാഷ�ിൽ
പഴച്മാഴികളിൽ ല�ിക്കുരം. ഉറി നമ്മുച്ട
നി�വധി പ്യ�ാഗങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുടെ്.
'എന്ാണിങ്ങച്ന ഉറിയപാച്ല നിൽക്കു
ന്നത്' സരംസാ�ത്തിനിട�ിൽ നാരം
പലയ്ാവരം എടുത്തുപയ�ാഗിക്കുന്ന
പ്യ�ാഗവരം കശലിയുമാണത്. നിസ്സരംഗ
തയ�ാച്ട �ാച്താന്നിയന്നാടുരം പ്തിക�ി
ക്കാത്തവയ�ാടുള്ള യചാദഥ്യമാണിത്. കറി
ക്കലച്മാഴിഞ്ഞാലുരം ഉറിക്കലരം ഒഴി�രുത്
എന്നു കരുതലിച്റെ പ്ാധാനഥ്യച്ത്ത കുറിചെ്
പറയുരം.
ഉള്ളതു പറഞ്ഞാൽ ഉറിയുരം ചി�ിക്കുരം'
എന്ന് ഇന്നുരം നാരം പറയുന്നു. അ�ദ്ധത്തിൽ
ച്്ടുത്തി ആച്ളക്കൂടുക്കുക എന്ന അർത്
ത്ത ി ൽ ' ഉ റ ി � ി ൽ ക്ക � റ്റു ക ' എ ന്ന
കശലിയുടെ്. 'ഉറിയപാച്ല യപാരുക'
എന്നാണ് പറയുന്നച്തങ്കിൽ യപാ� കാ�ഥ്യരം
നടക്കാച്ത ച്വറുച്ത മടങ്ങി വന്നു എന്നു
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യലഖനരം മികചെതാ�ി. പുതി� ചട്ങ്ങളിച്ല
വഥ്യവസ്കള് സരം�ന്ിചെ വിശദമാ�
യലഖനരം പ്തീക്ഷിക്കുന്നു. മു�ളീധ�ന് തഴക്ക
�യുച്ട അ�ച്ങ്ങാഴിഞ്ഞ വീട്ടുനന്കള് �ഹാ
തു�ത്വരം ഉണരത്തുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല്
അതിശയ�ാക്തി�ാവിലെ. മല�ാളിയുച്ട
മനസ്സിച്ല നിഘണ്ടുവില് നിന്നുരം യപാ�്
മറഞ്ഞ നന്കളിയലക്ക് ഓയ�ാ പരംക്തിയുരം
വി�ല്ചൂണ്ടുന്നു. യകന്ദ്രപു�സ്കാ�രം യനടി�
പാ്ിനിയശേ�ിയുച്ട വികസന തന്ത്രരം പ�ിച
�ച്്ടുത്തി�തുരം നന്നാ�ി. മറ്റുള്ളവരക്കുരം
അനുക�ിക്കാമയലൊ ഈ മാതൃക. യക�ള

സരക്കാര സാമൂഹഥ്യ സു�ക്ഷാച്പന്ഷനുകള്
എത്മാത്രം ആകരഷകമാക്കി�ാണ് സാധാ
�ണക്കാരക്ക് നല്കുന്നച്തന്ന് പറഞ്ഞുതന്ന
പ്ശാന്് കുമാറിച്റെ യലഖനത്തിനുരം അഭിന
ന്ദനങ്ങള്.
റപ്മച�ന്,

കരുതാരം. ആചാ�ാനുഷ്ാനവമാ�ി �ന്
ച്്ട്ടുരം ഉറിക്ക് ഏച്റ പ്ാധാനഥ്യമുടെ്.
ഇയ്ാഴുരം ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്മി നാളിൽ യക�
ളത്തിലുടനീളരം ഈ അനുഷ്ാന ചടങ്ങ്
നടക്കുന്നുടെ്. ഓലച്മടഞ്ഞ് ഉറിയുടൊക്കി
അതിനുള്ളിൽ ക്ഷീയ�ാല്പന്നങ്ങയളാ മധു�
പലഹാ�ങ്ങയളാ നിറചെ് ച്കട്ി�ക്കുകയുരം
താളയമളങ്ങയളാച്ട യഘാഷ�ാത്�ാ�ി
കടന്നു വരുന്ന �ാലന്ാർ ഉറി�ിൽ ച്വചെി
ട്ടുള്ള മൺകലരം അടിച്ചുടചെ് അതിനുള്ളിൽ
ച്വചെിട്ടുള്ള ദ്വഥ്യരം കകക്കലാക്കുകയുരം
ആഹ�ിക്കുകയുരം ച്ചയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ
കൃഷ്ണച്റെ �ാലലീലകളച്ട പുന�ാവിഷ്ക്കാ
�മാണിത്. കൃഷ്ണലീല�ിൽ അവസാനി്ി
ക്കാരം നമ്മുച്ട ഉറി പു�ാണരം.
''കൈത്തലം ജൈാ�റിജയത്താ� ൈാരണം
ചിത്തത്തില് നജല്ലാ�പായം നിനച്ചുടന്
മത്തു�ണജൈാ�് പാല് നിറ�ീ�ന്ന
പുത്തന് കുടത്തിനിജടാ� കുത്തീടിനാന്''

കാതി�ിക്കാൻ നാമയലെ കരുയതടെത്?
ഇച്താരു സൗമഥ്യമാ� ഓർമ്ച്്ടുത്ത
ലാണ്.
ഉറിയപാച്ല തച്ന്ന പഴ� അടുക്കള
�ിൽ തി�ികയുരം ഉടൊ�ിരുന്നു. അടു്ിൽ
നിന്നു വാങ്ങിച്�ടുക്കുന്ന പാകരം ച്ചയ്
ഭക്ഷണ പദാർത്ങ്ങയളാടുകൂടി� ചട്ിയുരം
കലവരം മറ്റുരം നിലത്ത് തറ�ിൽ അലെ വയ്ക്കു
ന്നത്. അവ മറിയുകയ�ാ ച്ച�ിയുകയ�ാ
ച്ചയ്ാച്ത ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സരംവി
ധാനമാ�ിരുന്നു. ച്ചറി� വൃത്താകൃതി�ിൽ
കമുകിച്റെ ഉണങ്ങി� ഓല�ാ� തണുങ്ങു
ച്കാടെ് തി�ികയുടൊക്കി�ിരുന്നത്.
ആവശഥ്യത്തിന് തണുച്ങ്ങടുത്ത് വൃത്താകൃ
തി�ിൽ വളചെ് നൂൽക്കപേിയ�ാ, കാട്ടുവ
ള്ളിയ�ാ, ച�യടാ ച്കാടെ് നന്നാ�ി ച്കട്ി
തയ്ാറാക്കുന്ന തി�ിക മാസങ്ങയളാളരം
യകടാകാച്ത ഉപയ�ാഗിക്കാൻ കഴിയുരം.
�ാച്താരു പണചെിലവമിലൊച്ത വീട്ടുപ�ി
സ�ത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയ�ാ
ഗിചെ് തയ്ാറാക്കുന്ന പ്കൃതിയ�ാടു യചരുന്ന
വീട്ടുപക�ണരം. ഇയ്ാൾ തണുങ്ങ് തി�ിക
യ്ക് പക�രം ഇരുപേ് ച്കാണ്ടുരം സ്റീലുച്കാണ്ടുരം
ഉള്ള തി�ിക�ാണ് നമ്മുച്ട ആധുനിക
അടുക്കള�ിൽ നാരം സാർവത്ികമാ�ി
ഉപയ�ാഗിക്കുന്നത്. ഇതിച്റെ പൂർവിക
നാ�ി ഉടൊ�ിരുന്ന തണുങ്ങു ച്കാണ്ടുള്ള
തി�ികയുടൊക്കി കുട്ികച്ള കാണിച്ചുച്കാ
ടുത്താൽ നന്ന്.
പണരം ച്കാടുത്ത് വിപണി�ിൽ നിന്ന്
വാങ്ങാച്ത പ്ായ�ാഗിക ബുദ്ധിയുരം
ക�വിരുതുരം ച്കാടെ് തയ്ാറാക്കുന്ന പ്കൃ
തിക്ക് സുകൃതമാ�ിരുന്ന ഇങ്ങച്നയുള്ള
ചില ഉപക�ണങ്ങളരം സരംവിധാനങ്ങളരം
അവർ കാണച്ട്. അതിച്റെ സവിയശഷ
നന്കൾ തി�ിചെറി�ച്ട്.
1

ഈ �ാലലീല നമ്മുച്ട മനസ്സിൽ
പതിഞ്ഞ ചിത്മാണ്.
ക�ിപു�ടെ കലവരം ചട്ിയുരം ഒന്നിനു
യമയല ഒന്നാ�ി സൂക്ഷിചെിരുന്ന 'ഉറി'
ഇന്നിതാ പഴച്മാഴി�ിലുരം ച്ചറുയശേ�ി
കവിത�ിലുരം ഉറി�ടി�ിലുരം മാത്മാ�ി�ി
ക്കുന്നു.
ഓലച്കാണ്ടുള്ള ഉറിക്ക് പക�രം
ക്രയമണ ക�റുച്കാണ്ടുള്ള ഉറിയുരം സാർവ
ത്ികമാ�ി. ''ഉപ്ച്താട്ടുറി�ിച്ല ച്ചറുമൺ
കലങ്ങൾ വച്� ഒച്ക്കയുരം വന്നപഹ�ിച്ചു''
എന്ന് ഒ.എൻ.വി. പാടുയപോൾ അധിനി
യവശത്തിച്റെ ചിത്രം കലെിൽ ച്കാത്തിവ
ചെതുയപാച്ല മനസ്സിൽ പതിയുന്നു. ഉറി
നമ്മുച്ട അടുക്കള ച്പരുമയുച്ട അട�ാളമാ
�ിരുന്നു. കാലരം അതിച്ന ച്മച്ലെ�റുത്ത്
മാറ്റി. പച്ക്ഷ ഓർമ്കളിൽ നിന്ന് നഷ്മാ

ൈമറലശ്വരം

പചോ�ത്ത് �ാജ്
മാസിക�ിയലക്കുള്ള യലഖനങ്ങളരം
കത്തുകളരം prmdp2018@gmail.com
എന്ന ഇ ച്മ�ിൽ വിലാസത്തിൽ
അ�യയ്കടെതാണ്.
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