
 

ആദിശങ്രന്റെ ജന്മഷംന്കമാണ്ടക് പരിപമാവനമമാ� 
കമാലടി ദ്ലമാക ടൂെിസഷംഭൂപടത്ില് ഇടഷംപി

ടിച്ിട്ടുള്ള സ്ലമമാണക്. ന്പരി�മാെിന്റെ തീരന്ത് 
പ്രകൃതിരമണീ�മമാ� ഇവിന്ട എല്മാ ജമാതിമത 
വിഭമാഗങ്ങളഷം ഏദ്കമാദര സദ്ഹമാദരങ്ങന്ളദ്പ്മാന്ല 
അധിവസിക്കുന്. എന്നമാല് ആ�ിരക്ണക്ിനക് 
തീരത്മാടകരുഷം സന്രശകരുഷം പ്രതിവര്ഷം വന്
ദ്പമാകുന്ന കമാലടിക്ക് ആ പ്രമാധമാനഥ്യദ്ത്മാന്ട ഏന്െ 

മാലിന സംസത് ര ത്ിനത് 
കാലെി  മാതൃക

അഡ്വ. ടക. തുളസി െീച്ര്

മുദ്ന്നെമാന സമാധിച്ിരുന്നില്. ആദിശങ്രനക് ജന്മ 
ന്കമാടുത് ശഷംദ്ഗരി മഠവഷം കുളിക്മാനിെങ്ങി�ദ്പ്മാള് 
അദ്ദേഹന്ത് മുതലപിടിച് മുതലക്ടവഷം  ശ്രീരമാ
മകൃഷ്ണന്റെ ആശ്രമവഷം  ആദിശങ്രന്റെ നമാമദ്ധ�
ത്ിലളള സഷംസ്കൃത യൂണിദ്വഴക് സിറ്ിയഷം കലമാല�
ങ്ങളഷം കമാലടിന്� കൂടുതല് പ്രസിദ്ധമമാക്കുന് 
ന്ണ്ടങ്ിലഷം ഇദ്പ്മാഴഷം പുദ്രമാഗതി കമാത്തുകിടക്കുന്ന 
ഒരു ടൂെിസ്റക് ദ്കന്ദ്രമമാണിവിടഷം. 
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 ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അധികചാ
രത്ിൽ വരുമ്ചാൾ ഏറ്റവും കൂടുതലചായി അലട്ി
യിരുന്നതും വികസന പ്രശത് നങ്ങൾ തന്ന്നയചാണത്. 
അമതചാന്�ചാപ്ും ജനത്ിരമകേറിയ സ്ഥലമചായ
തിനചാൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന മചാലിന്ും പഞ്ചായ
ത്ിന്ന വല്ചാത് പ്രതിസന്ിയിലചാകേിയിരുന്നു. 
പരിപചാവനമചായി വിശുദ്ിമയചാന്� സൂക്ിമകേണ്ട 
ക ചാ ല � ി  പ ട് ണ ും ,  വ ല ി ന് ചെ റ ി യ ന് പ് ട് 
പ്ചാസ്റികേത്-ജജവമചാലിന്ങ്ങളചാൽ വൃത്ിഹീ
നമചായിരുന്നു. കചാല�ി പഞ്ചായത്ിന്റെ ഉ�മസ്ഥ
തയിലുള്ള പട്ണമത്ചാടു മേർന്നുകി�ക്കുന്ന 55 
ന്സറെത് ഭൂമി 20 വർഷമചായി മചാലിന്ും കുമിഞ്ഞു
കൂ�ി ഒരു മവസ്റത് ഡുംബിങ്ങത് യചാഡത് മപചാന്ലയചാ
യിരുന്നു. മഴയചാകുമ്ചാൾ കവിന്്ചാഴുകുന്ന 
കചാനകളും ഡുംബിങ്ങത് യചാഡിന്ല മചാലിന്വ
മചായി പുറമത്ക്കു വരുന്ന ന്വള്ളവും മരചാഗങ്ങൾ 
പ�രുന്നതിനും ഇ�യചാകേിയിരുന്നു. ഈ ഘട്
ത്ിൽ ഭരണസമിതി ഏറ്റവും പ്രചാധചാന്ും 
ന്കചാടുത്ത് ശ്രദ്ികേണന്മന്നത് തീരുമചാനിചെതത് 
മചാലിന്സുംസത് കേരണ മമഖലതന്ന്നയചാണത്. 
പന്ക് വളന്ര മവഗതയിൽ ലളിതമചായി 
ജകകചാര്ും ന്േയ്ചാവന്ന ഒരു വിഷയമചായിരു
ന്നില് മചാലിന്സുംസത് കേരണും. എന്നിരുന്നചാലുും 
'ക്ീൻ കചാല�ി, ഗ്ീൻ കചാല�ി' എന്ന മപ്രചാജക്ത് 
ഏന്റ്റടുത്ത് ജധര്സമമതും ഇച്ചാശക്ിമയചാന്� 
മുമന്നചാട്ടുമപചായി.

 2016-17 പദ്തിവർഷും ജജവ മചാലിന്
സുംസത് കരണും ഉറവി�ങ്ങളിൽ തന്ന്ന എന്ന 
ആശയും ഏന്റ്റടുത്ത് പ്രതിജ്ചാബദ്മചായ പ്ര
വർത്നും ആരുംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭചാഗമചായി 
ഒമട്ന്റ പ്രവർത്നങ്ങൾ സമഗ്വും സുംമയചാജി
തവമചായി ന�പ്ിലചാക്കുന്നതിനത് പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതി പ്രമത്കും ശ്രദ്ിചെിരുന്നു. 
4 മസചാമഷ്ചാ എകേമണചാമികത് ഫൗമണ്ടഷന്റെ 

സഹചായത്ചാൽ ആ വർഷും തന്ന്ന 1000 
വീടുകളിൽ 'ബമയചാ ജഡജസ്റീവത് മപചാട്ത്' 
വിതരണും ന്േയ്തു. എറണചാകുളും ജില്യിൽ 
ആദ്മചായിട്ചാണത് ഇത്രത്ിൽ ബമയചാ 
ജഡജസ്റീവത് മപചാട്ത് വിതരണും ന്േയ്യുന്നതത്.

4 ബമയചാ ജഡജസ്റീവത് മപചാട്ത് വിതരണും 
ന്േയ്തമതചാന്�ചാപ്ും തന്ന്ന കുറച്ചുകൂ�ി 
ന്േലമവറിയ ബമയചാഗ്ചാസത് പ്ചാന്റുകൾ 
ഏന്റ്റടുകേചാൻ കഴിയുന്ന എല്ചാ വീട്ിലുും ഈ 
പദ്തിയുന്� ഗുണും ലഭിക്കുന്നതിനചായി 
ലിസ്റത് ന്േയ്തത് സബത് സിഡി ഇനത്ിൽ 
ബമയചാഗ്ചാസത് പ്ചാന്റുകൾ അനവദിച്ചു. ഈ 
രണ്ടത് പദ്തികളും ഇമപ്ചാഴുും ത�രുന്നു. 

4 1880 ഓളും വീടുകളിൽ ന്തചാഴിലുറപ്ത് ന്തചാഴി
ലചാളികളന്� സഹചായത്ചാൽ കമ്ചാസ്റത് 
പിറ്റുകൾ നിർമ്ിചെത് നൽകിയതും സമ്പൂർണ്ണ 

ശുേിത്വ കർമ്പരിപചാ�ിയുന്� ഭചാഗമചായി
ട്ചാണത്. 

4 ബമയചാഗ്ചാസത് പ്ചാറെത്, ബമയചാജഡജസ്റീവത് 
മപചാട്ത്, കമ്ചാസ്റത് കിറ്റത് എന്നിവയിലൂന്� രൂപ
ന്പ്ടുന്ന കമ്ചാസ്റത് ഉപമയചാഗിചെത് കൃഷി വകു
പ്ിന്റെയുും പഞ്ചായത്ിന്റെയുും മനതൃത്വ
ത്ിൽ സുംമയചാജിത ജജവ പചെകേറി കൃഷി 
ന�പ്ിലചാകേി. 
ഇത്രത്ിൽ ജജവ പരിപചാലന ഉപചാധി 

നൽകൽ മചാത്രമല് അതിൽ നിന്നുും ഉതത്പചാദിപ്ി
കേന്പ്ടുന്ന വളന്ത് കൃഷികേചായി ഉപമയചാഗി
കേചാൻ കഴിയുന്നതരത്ിൽ സമഗ് പരിപചാ�ിയചാണത് 
ഏന്റ്റടുത്ത് ന�പ്ിലചാകേിയതത്.

MRF സെന്ററിന് തുടക്കം 
ഡുംബിങ്ങത് യചാഡിലുും വഴിവകേിലുും വർഷങ്ങ

ളചായി കുമിഞ്ഞുകൂ�ിയ മചാലിന്ും ശുേിത്വമിഷന്റെ 
സഹചായത്ചാൽ പ്രമത്ക മപ്രചാജക്റത് തയ്ചാറചാകേി 
മശഖരിചെത് തരുംതിരിക്കുന്നതിനത് MRF ന്സറെറിനത് 
ത�കേും കുറിച്ചു. ഇതിൽ പ്ചാസ്റികേത്, മഹചാട്ൽ 
മവസ്റ്റുകൾ, മൃഗങ്ങളന്� മവസ്റ്റുകൾ ത�ങ്ങിയവ 
വർഷങ്ങളചായി നിമക്പിചെത് വലിയ കുന്നചായി 
കി�ക്കുകയചായിരുന്നു. കുടുുംബശ്രീ സമഹചാദരിമചാ
രിൽ നിന്നുും 25 മപര�ങ്ങുന്ന ഹരിത കർമ്മസന 
രൂപീകരിചെത് ഈ തരുംതിരികേൽ പ്രക്ിയ 
സുഗമമചായി ഇന്നുും ന�ക്കുന്നു. അങ്ങന്ന 20 
വർഷമചായി കുന്നുകൂ�ി കി�ന്നിരുന്ന മചാലിന്ും 
സുംസത് കേരിചെത് നീകേുംന്േയ്ചാൻ സചാധിചെതത് ഏന്റ 
അഭിമചാനകരമചാണത്. 

സറഡ് ബട്ടൺ ററോറബോട്ടിക്് െിസ്റകം
 വഴിവക്കുകളിൽ നിന്നത് മചാലിന്ും മശഖരി

ക്കുന്ന മുറയ്ക്കുതന്ന്ന വീണ്ും മചാലിന്ും വന്നുമേരുക 
സ്ഥിരമചായി .  ഇവ പരിഹരികേണന്മന്ന 
േിന്തയചായി പിന്നീ�.ത് ആ ആമലചാേനയചാണത് 
'ന്റഡത് ബട്ൺ' മറചാമബചാട്ികേത് സിസ്റത്ിമലകേത് 
ഞങ്ങന്ള എത്ിചെതത്. ഏഷ്യിൽ തന്ന്ന 
ആദ്ന്ത് നൂതന സുംരുംഭമചാണത് കചാല�ി പഞ്ചാ
യത്ിൽ മന്തി മഡചാ. ന്ക.�ി ജലീൽ ഉദത്ഘചാ�നും 
ന്േയ്ത മൂന്നത് ന്റഡത് ബട്ൺ അമലർട്ടുകൾ. ഇതത് 
മറചാമബചാട്ിന്റെ രൂപത്ിലുളളതചാണത്. ഇതിൽ 
തന്ന്ന ഒരു ഡിസത് ന്പ് മബചാർഡുമുണ്ടത്. ഈ 
ഡിസത് ന്പ് മബചാർഡിൽ പരസ്ും സ്വീകരിചെത് 
പഞ്ചായത്ിനത് വരുമചാനും കന്ണ്ടത്ചാനും 
കഴിയുന്നു എന്നതചാണത് മന്റ്റചാരു പ്രമത്കത. ഈ 
സുംവിധചാനന്ത് മപചാലീസിന്റെ കൺമരേചാൾ 
റൂമുമചായി ബന്ിപ്ിചെിട്ടുണ്ടത്. ന്റഡത് ബട്ൺ 
മറചാമബചാട്ികത് ന്മഷീൻ വചെിട്ടുളള പ്രമദശത്ത് 
ഏന്തങ്ിലുും തരത്ിലുളള അതിക്മും ന�ക്കു
കമയചാ, മചാലിന്നിമക്പും ന�ക്കുകമയചാ 
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ന്േയ്തചാൽ ഏന്തചാരു വ്ക്ിക്കുും മറചാമബചാട്ിൽ 
വചെിട്ടുളള ന്റഡത് ബട്ണിൽ അമർത്ചാും. അതവഴി 
സുംസചാരിക്കുന്നതിനള്ള സുംവിധചാനവും ഉണ്ടത്. 
ഇതത് ആ നിമിഷും മപചാലീസത് കൺമരേചാൾ റൂമിൽ 
ലഭിക്കുകയുും ന്തചാട്ടുത്ത് എവിന്�യചാമണചാ 
മപചാലീസത് ഉളളതത് അവരുന്� മസവനും ലഭിക്കു
കയുും ന്േയ്യുും.

മോലിന്യ റേഖരണവകം െകംെ ്ക്രണവകം 
ന്റഡത്ബട്ന്റെ ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരും

ഭിചെതിന്ന ത�ർന്നത് മചാലിന്ും വഴിയിൽ വലിന്ചെ
റിയുന്നതിനത് കുറവണ്ടചാന്യങ്ിലുും പൂർണമചായുും 
അവസചാനിചെിരുന്നില്. ആയതിനചാൽ വീടുകൾ, 
ക�കൾ, സ്ഥചാപനങ്ങൾ എന്നിവി�ങ്ങളിൽ നിന്നുും 
പ്രമത്ക മപ്രചാജക്ത് വചെത് ഹരിത കർമ്മസനക
ളന്� സഹചായമത്ചാന്� പ്ചാസ്റികേത് ഇതര മചാലിന് 
മശഖരണവും സുംസത് കേരണവും അങ്മചാലി 
മ്ചാകേത് പഞ്ചായത്ിന്റെയുും പ്ചാനറ്റത് എർത്ത് 
എന്ന സന്നദ്സുംഘ�നയുന്�യുും സഹചായ
മത്ചാന്� ആരുംഭിച്ചു. കഴി് ഒന്നരവർഷമചായി 
ഈ പ്രവർത്നും ത�രുന്നു.

മശഖരികേന്പ്ടുന്ന മചാലിന്ും സുംസത് കേരിക്കു
ന്നതിൽ -പ്രമത്കിചെത് പ്ചാസ്റികേത്, ഇ-മവസ്റത് ത�
ങ്ങിയവ- പ്രതിസന്ിയുണ്ടത്. ഇതിനത് ക്ീൻ മകരള 
മിഷൻ, ഹരിതമകരളും മിഷൻ, ശുേിത്വമിഷൻ 
എന്നിവരുന്� മസവനും കചാല�ി പഞ്ചായത്ിനത് 
കൂടുതലചായി ലഭിമകേണ്ടതണ്ടത്. കചാല�ി ശബരിമ
ലയുന്� ഇ�ത്ചാവളമചായതിനചാൽ സീസണിൽ 
ധചാരചാളും അയ്പ്ഭക്ർ വരുകയുും വിശ്രമിക്കുകയുും 
ന്േയ്യുന്നതിനചാൽ ഉണ്ടചാകുന്ന മചാലിന് പ്രശത് ന
ങ്ങൾ ന്േറുതല്. ഇതത് പരിഹരിക്കുന്നതിനത് മവണ്ട 
ശ്രമങ്ങൾ അപ്മപ്ചാൾ തന്ന്ന പഞ്ചായത്ിന്റെ 
മനതൃത്വത്ിൽ ന�ന്നുവരുന്നു.

റബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മചാലിന് പരിപചാലനത്ിനത് എന്ന്തചാന്കേ 

മചാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിചെചാലുും ആളകളന്� മമനചാഭചാ
വത്ിൽ കചാര്മചായ മചാറ്റും വരുത്ചാന്ത ഇന്തചാന്നുും 
പ്രചാവർത്ികമചാവകയില് എന്ന തിരിചെറിവിന്റെ 
അ�ിസ്ഥചാനത്ിൽ േില പ്രവർത്നങ്ങൾ ന്േയ്തു
വരുന്നു. മചാലിന് മശഖരണും, സുംസത് കേരണും 
എന്നിവ സുംബന്ിചെ അവമബചാധും നചാട്ിന്ല 
ജനങ്ങൾകേത് നിരന്തരമചായി നൽകുന്നതിനത് 
ശുേിത്വ മബചാധനയജ് സമിതിയുന്� മനതൃത്വ
ത്ിൽ ഒമട്ന്റ ക്ചാസ്സുകൾ നൽകുന്നു. നിരന്തരും 
ജനങ്ങളമചായി ബന്ന്പ്�ചാൻ ഇതത് പര്ചാപ്തമല് 
എന്നത് മനസ്ിലചാകേിയചാണത് എന്തുന്കചാണ്ടത് പ്രധചാ
നന്പ്ട് മകന്ദ്രങ്ങളിൽ LED വചാർത്ചാ 
മബചാർഡുകൾ സ്ഥചാപിച്ചു കൂ�ചാ എന്ന ആമലചാേ
നയിമലകേത് നീങ്ങിയതത്. ഇതിന്റെ ഭചാഗമചായി, 

നിരവധി േർചെകൾകേത് മശഷും കളമമശേരിയി
ലുളള ഒരു സ്റചാർട്പ്ത് ക്നിയചായ മസചാഗത് ഐ.�ി. 
ന്സചാലയൂഷന്റെ സഹചായത്ചാൽ പ്രധചാനന്പ്ട് 
മൂന്നത് മകന്ദ്രങ്ങളിൽ LED വചാർത്ചാമബചാർഡുകൾ 
സ്ഥചാപിച്ചു. അതിലൂന്� പഞ്ചായത്ിന്റെ 
ജദനുംദിന പ്രവർത്നങ്ങൾമപചാലുും സചാധചാര
ണകേചാരിൽ എത്ികേചാൻ സചാധ്മചായി. പ്രളയ
കചാലഘട്ത്ിൽ ഇതത് ഏന്റ സഹചായകരമചായി
രുന്നു. ഗ്ചാമസഭചാവചാർത്, കമ്റ്റികൾ സുംബ
ന്ിചെ വചാർത്, ശുേിത്വ പരിപചാലനവമചായി 
ബന്ന്പ്ട് അറിയിപ്പുകൾ ത�ങ്ങി ജദനുംദിന 
പ്രവർത്നത്ിന്റെ ഭചാഗമചായി ജനങ്ങൾ 
അറിമയണ്ട എല്ചാ വിവരവും അപ്മപ്ചാൾ 
യഥചാസമയും എത്ികേചാൻ ഇതത് ഏന്റ സഹചാ
യകമചായി.

കിണർ സവള്കം ശുചിയോക്ൽ
 മചാലിന് സുംസത് കേരണവും ആമരചാഗ്മമഖ

ലയുമചായി ഏറ്റവും അടുത് ബന്മുണ്ടത്. പ്രമത്ക 
പദ്തിയിലൂന്� 2800 ഓളും സചാധരണകേചാരുന്� 
കിണറുകൾ ന്വള്ളും വറ്റിചെത് വൃത്ിയചാകേി, ആ 
കിണറുകളിന്ല ന്വള്ളത്ിന്റെ സചാ്ിൾ എടുത്ത് 
ന്പചാലയൂഷൻ കൺമരേചാൾ മബചാർഡിന്റെ സഹചാ
യത്ചാൽ പരിമശചാധിചെത് റിസൾട്ത് നൽകുന്ന 
പദ്തി ഇന്ത്യിൽ തന്ന്ന ആദ്മചായിട്ചാണത് ഒരു 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് ഏന്റ്റടുത്ത് ന�പ്ിലചാകേിയതത്. 
8 ലക്മത്ചാളും രൂപ ന്േലവത് വരുന്ന പദ്തി
യചാണത് ഇതിനചായി തയ്ചാറചാകേിയതത്. 24 മമചാട്
റുകൾ വചാ�കയത് ന്കേടുത്ത് സന്നദ്പ്രവർത്ക
രുന്� സഹചായമത്ചാന്�യചാണത് ഈ പ്രവർത്നും 
പൂർത്ിയചാകേിയതത്. 

െ്വച്് ഐറക്ോണിക്് പദ്ധതി
 കചാല�ി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ിന്ല സിറ്റിയിലുള്ള 

എല്ചാ ഓ�കളും മചാലിന്ും നിറഞ്ഞുും മറചാഡിന്റെ 
വന്കേചാന്കേ ന്പചാട്ിന്പ്ചാളിഞ്ഞുും വൃത്ിഹീനമചാ
യിരുന്നു. ഈ പ്രശത് നും പരിഹരിചെത് കചാല�ിന്യ 
മമനചാഹരമചായ ഒരു സിറ്റിയചാകേി മചാറ്റുന്നതിനത് 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ന�ത്ിയ ശ്രമത്ി
ന്റെ ഭചാഗമചായി 'സ്വച്ത് ഐമകേചാണികേത് പരിപചാ
�ി'യിമലകേത് മകന്ദ്ര സർകേചാർ കചാല�ി പഞ്ചായ
ത്ിന്നയുും ന്തരന്്ടുത്തു. ഇതിനചായി ഇന്ത്
യിൽ തന്ന്ന ന്തരന്്ടുകേന്പ്ട് ഒമര ഒരു 
പഞ്ചായത്ചാണത് കചാല�ി. സ്വച്ത് ഐമകേചാണി
കേിന്റെ ഭചാഗമചായി BPCL ന്ന പങ്ചാളിയചാകേി 
കചാന ശുദ്ീകരിചെത് ശചാസ്തീയ സുംവിധചാനങ്ങൾ 
ഒരുകേി പുതകേിപ്ണി ന�ന്നുന്കചാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

കചാല�ി ഒരു വ്വസചായ വചാണിജ് മകന്ദ്ര
മചാണത്. മസചാർട്കത് സത് ജറസത് മില്ലുകളന്� തറവചാ�ത് 
എന്നചാണത് കചാല�ി അറിയന്പ്ടുന്നതത്. വ്ചാപചാര 
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വ്വസചായ സ്ഥചാപനങ്ങളിന്ല മചാലിന്ങ്ങൾ 
പലമപ്ചാഴുും കചാനകളിമലകേചാണത് ഒഴുകേിന്കേചാ
ണ്ടിരിക്കുന്നതത്. അതത് ത�്ത് കചാനകളന്� പ്ര
വർത്നും ശചാസ്തീയ രീതിയിലചാകേി മചാറ്റുമ്ചാൾ 
ഈ മലിനജലും സുംസ്കരിക്കുക എന്നതത് പഞ്ചാ
യത്ിന്റെ ഉത്രവചാദിത്മചായി മചാറുന്നു. 
കചാനകൾ അവസചാനിക്കുന്ന ഭചാഗത്ത് ഒരു 
സീമവജത് രേീറ്റത് ന്മറെത് പ്ചാറെിന്റെ പദ്തി കചാല�ികേത് 
അനവദനീയമചായിട്ടുണ്ടത്. കചാനകളന്� പണി 
തീരുന്ന മുറയ്കത് മലിനജലും സുംസത് കേരികേചാൻ 
സീമവജത് രേീറ്റത് ന്മറെത് വയ്ക്കുന്ന ഒരുപമക് ആദ് 
പഞ്ചായത്ചായിരിക്കുും കചാല�ി.

ഊർജ്ജ പരിപോലനകം 
മകരളത്ിൽ ആദ്മചായി ന്തരുവത് വിളകേത് 

പരിപചാലനത്ിനത് കചാല�ി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 
പുതിയ മചാതൃക സൃഷ്ിചെിരിക്കുന്നു. ന്തരുവത് വിള
ക്കുകൾ കത്ിക്കുന്നതത് വഴി ഉണ്ടചാകുന്ന കനത് 
ഊർജ്ജ നഷ്ും കുറയ്ക്കുന്നതിനത് എന്തത് വഴി എന്നത് 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി ആമലചാേിക്കുന്ന 
സന്ദർഭത്ിലചാണത് എനർജി മചാമനജത് ന്മറെത് 
ന്സല്ിന്റെ നിർമദേശ പ്രകചാരും എല്ചാ ന്തരുവത് 
വിളക്കുകളും LEDമലകേത് മചാറചാൻ തീരുമചാനിചെതത്. 

മലഖിക 
കചാല�ി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡറെചാണത്.
9496045732, 9447605138

എന്നചാൽ ഇത്രയുും ന്തരുവത് വിളക്കുകൾ ഒറ്റയ�ികേത് 
LEDയിമലകേത് മചാറ്റചാൻ മവണ്ട സചാ്ത്ിക 
മശഷി പഞ്ചായത്ിനത് ഇല്ചായിരുന്നു. ഈ സചാഹ
േര്ത്ിൽ ഇതിൽ സഹചായികേചാനചായി മുമന്നചാട്ത് 
വന്ന ഒരു ക്നിയുമചായി ധചാരണയുണ്ടചാകേി- ഒരു 
വർഷും നിലവിൽ അ�ച്ചുന്കചാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ടി
സിറ്റി ബിൽ തകമയകേചാൾ LEDയിമലകേത് 
മചാറുമ്ചാൾ എത്ര ലചാഭും വരുമമചാ ആ ലചാഭത്ിന്റെ 
ഒരു നിശ്ിത വിഹിതും ഈ ക്നികേത് ഗഡുകേ
ളചായി അ�ച്ചുന്കചാടുത്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് ഒരു രൂപ 
മപചാലുും മു�കേചാന്ത മുഴുവൻ വർക്കുും പ്രസ്തുത 
ക്നി തന്ന്ന പൂർത്ിയചാകേചാും എന്നത് എഗ്ിന്മ
റെത് മുമഖന സമ്തിച്ചു.

ഇതിന്റെ അ�ിസ്ഥചാനത്ിൽ എനർജി മചാമന
ജത് ന്മറെത് ന്സല്ിന്റെ മനതൃത്വത്ിൽ പഞ്ചായ
ത്ിന്ല ന്തരുവ വിളക്കുകളന്� എനർജി ആഡിറ്റത് 
ന�ത്ി, ഇവരുന്� സചാമങ്തിക സഹചായമത്ചാന്� 
ക്നിയുമചായി എഗ്ിന്മറെത് വചെത് പണി ന�ന്നുവ
രുന്നു. പഞ്ചായത്ിനത് യചാന്തചാരുവിധ അധിക 
ബചാധ്തയുമില്ചാന്ത ഈ പ്രവർത്നും വിജയ
കരമചായി ന്േയ്ചാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതത് മറ്റത് തമദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്ഥചാപനങ്ങൾക്കുും തികച്ചുും 
മചാതൃകചാപരും തന്ന്ന.                                    1
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