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ദേഖകരുചട അഭിപ്രമായം സരകമാരിദന്തമായിരിക
ണചമന്ില്ല. അവയുചട പൂരണ്ണമമായ ഉത്രവമാേിത്ം 
ദേഖകരകപ് മമാത്രമമായിരിക്ം. പരസ്യങ്ങളുചട ഉള്ളട
കത്ിലം പ ഞ്മായത്പ് രമാ�ിനപ് ഉത്രവമാേിത്മില്ല.

“അവസരം ഒന്നിലധനികം തവണ നനിങ്ങളുടെ വാതനിൽക്കൽ 
മുട്ടുകയനിടലെന്ന് എപ്ാഴം ഓർക്കുക.”

-ഷാംപ�ാർട്ന്

എഡനിപ്ാറനിയൽ 
ഭാവനയും യാഥാർത്ഥ്യ ബ�ാധവും 

തികഞ്ഞ �ജറ്റ്
ല�ോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സോമ്പത്തിക പ്രതതിസന്തിയുടെ ചുഴ�തിയതി�ോണ്. 

എടതങ്തിലും ഒരു രോജ്യത്തിട�ോ സുംസ്ഥോ�ത്തിട�ോ അതതിൽ �തിന്് 
മോറതി �തിൽക്ോ�ോവതില്ല. ലകരളും ഈ പ്രതതിസന്തി എങ്ങട� കകകോര്യും ടെയ്യുന്നു 
എന്റതിയോൻ കോത്തിരുന്വടര വതിസ്മയതിപ്തിക്കുന്തോയതി ധ�മന്തതി ലതോമസ് 
ഐസക് അവതരതിപ്തിച്ച ബജറ്്. പ്രതതിസന്തിയുടെ കോ�ത്ും ലഷേമ പദ്ധതതി
കൾക്കുള്ള തുകയതിൽ ടവട്തിക്കുറവ് വരുത്ോടത, 98 ലകോെതി രൂപ മതിച്ചും കോണതി
ക്കുന് ബജടറ്ന് അപൂർവ്വത ഇതതിനുണ്്. �ോൽപ്ത് വർഷത്തിനുലേഷമോണ് 
ലകരളും ഒരു മതിച്ചബജറ്്  കോണുന്ത്.

മനുഷ്യമുഖമുള്ള വതിലകന്ദ്രീകൃതവും പരതിസ്ഥതിതതി സൗഹോർദ്ദപരവും സൃഷ്ട്യുൻ
മുഖവമോയ സുസ്ഥതിര വതികസ�മോണ് ഈ ബജറ്തിടറെ ദർേ�ും. വതികസ� ഫണ്് 
അെക്മുള്ള തുകയുും വതിവതിധ ലകന്ദ- സുംസ്ഥോ� പദ്ധതതികൾക്കുള്ള വകയതിരു
ത്ലും ലെർന്ോൽ 21,174 ലകോെതി രൂപയോണ് സുംസ്ഥോ�ടത് 1200 തലദ്ദേസ്വ
യുംഭരണ  സ്ഥോപ�ങ്ങള്ക്് ഈ വർഷും �ഭതിക്കുക. സുംസ്ഥോ�പദ്ധതതി അെങ്
�തിടറെ 25.93 േതമോ�ും. ഇത് മുന്വരഷും 24 േതമോ�മോയതിരുന്നു. കുറഞ്ഞ 
ലഷേമടപൻഷൻ 1,300  രൂപയോക്തി ഉയർത്തിയതിരതിക്കുന്നു. ക�ഫ് പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉൾടപ്ടുത്തി  ഒരു �ഷേും കുടുുംബങ്ങൾക്ോണ് 2020 -21ൽ  വ്രീടുകൾ/ഫ്ോറ്റുകൾ 
�തിർമ്തിച്ചു �ൽകുന്ത്. ഭൂമതിയുടെ �്യോയവതി� 10 േതമോ�ും വർദ്ധതിപ്തിക്കുന്തെ
ക്ും �തികുതതി ലെോർച്ച തെയോൻ മോർഗ്ഗങ്ങൾ കടണ്ത്തി ലഷേമപ്രവർത്�ങ്ങൾക്് 
ആവേ്യമോയ വതിഭവും കടണ്ത്ന് കവഭവലത്ോെ് ലകരളും കെടപ്ട്തിരതിക്കുന്നു. 

ജ�ക്രീയോസൂത്രണും 25-ോും വർഷത്തില�ക്് കെക്കുകയോണ്. ജ�ക്രീയോസൂ
ത്രണത്തിടറെ ആരുംഭും മുതൽ അധതികോര വതിലകന്ദ്രീകരണത്തിൽ രോജ്യത്് 
ഒന്ോമത് �തിൽക്കുന് ലകരളത്തി�് ഈ ലവറതിട് വതികസ� പോതയുടെ ല�ട്ങ്ങളും 
ലകോട്ങ്ങളും വതി�യതിരുത്ോനുള്ള അവസരും കൂെതിയോണതിത്. ഈ പരതിലേോധ� 
ഓലരോ തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ത്തിലും �െക്ണും. ഉയർന് ത�ങ്ങളതിൽ 
ഈ അനുഭവങ്ങൾ ല്ോഡ്രീകരതിക്ോനുും ഭോവതിയതിട� വതികസ� ദൗത്യങ്ങൾക്് 
മുതൽക്കൂട്ോനുും �മുക്ോവണും. ത്രീരലദേ ലമഖ�യ്കും കുട്�ോെതിനുും വയ�ോെതിനുും 
ഇടുക്തിക്കുമുള്ള പ്രലത്യക പോലക്ജുകൾ ഈ ലമഖ�കളതിട� ഭൂമതിേോസ്ത്രപരമോയ 
പ്രലത്യകതകളും  പോരതിസ്ഥതിതതിക പ്രശ്നങ്ങളും കണക്തിട�ടുത്ള്ള ഭോവ�ോപൂർ
ണ്ണമോയ ഇെടപെ�ോണ്.  പ്രളയത്തിടറെ അനുഭവപോഠങ്ങൾ വതികസ� കോഴ്ചപ്ോ
െതി�് മുതൽക്കൂട്ോവന്ത് എങ്ങട�ടയന്് ഈ ബജറ്് ലരഖ വ്യക്തമോക്കുന്നു. 
ഉല്ോദ� ലമഖ�യ്കള്ള ഊന്ൽ, തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ത� ദുരന്ത�തിവോരണ 
പദ്ധതതി, ശുെതിത്വ കോമ്പയതിൻ, �ദതി പു�രുജ്്രീവ�ും, സുംരുംഭകത്വ - ടതോഴതിൽ 
വതികസ�ും, ഫ�വൃഷേ പച്ചക്റതി കോമ്പയതിൻ എന്തിവയതിലൂടെ ലകരള വതികസ�
ത്തിടറെ ദതിേോലബോധും ഉറപ്തിക്കുന്തോണ് ഭോവ�യുും യോഥോർത്്യലബോധവും 
സലമ്ളതിക്കുന് ഈ ബജറ്്. ബജറ്് മുലന്ോട്ടുവയ്കന് ജ�ക്രീയ വതികസ� �ഷേ്യ
ങ്ങൾ യോഥോർത്്യമോക്കുന്തതിൽ പ്രോലദേതിക സർക്ോരുകള് എന് �തി�യതില് 
ല�തൃത്വപരമോയ  പങ്കുവഹതിക്ോന് സുംസ്ഥോ�ടത് തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോ
പ�ങ്ങൾക്് കഴതിയടട്.                                      

                എം.പനി. അജനിതന് കുമാർ
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കവര്സ്റ്റോറി

 2020-21ൽ 12074 ലകോെതി രൂപ തലദ്ദ
േഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങൾക്ോയതി വകയതിരു
ത്ന്നു.
 വതികസ� ഫണ്് 7158 ലകോെതി രൂപ
 ജ�റൽ പർപ്സ്  ഗ്ോറെ് 1717 ലകോെതി 

രൂപ
 ടമയതിറെ�ൻസ് ഗ്ോറെ് 2943 ലകോെതി 

രൂപ
 അർബൻ സർവ്വ്രീസ് ടഡ�തിവറതി പദ്ധ

തതിയുടെ 255 ലകോെതി രൂപ
വതികസ�ഫണ്തിൽ 1221 ലകോെതി രൂപ 

പട്തികജോതതി ഉപപദ്ധതതിക്കുും 183 
ലകോെതി പട്തികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതതിക്കുും.

 ഇവയ്ക പുറടമ തലദ്ദേഭരണ സ്ഥോപ�
ങ്ങൾക്് 9100 ലകോെതി രൂപ കൂെതി 2020-
21ൽ �ഭ്യമോകുും.

 ല്ന്ോവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികൾ 1411 ലകോെതി 
രൂപ

 സുംസ്ഥോ�ോവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികൾ 1027 
ലകോെതി രൂപ

 മുഖ്യമന്തതിയുടെ ഗ്ോമ്രീണ ലറോഡ് 
�തിർമ്ോണ പദ്ധതതി 2400 ലകോെതി രൂപ

 ഗ്ോമവതികസ�ും 344 ലകോെതി രൂപ
  �ഗരവതികസ�ും 1945 ലകോെതി രൂപ
  ക�ഫ് മതിഷൻ 2000 ലകോെതി രൂപ

ല ഷേ മ ട പ ൻ ഷ നു ക ൾ ക്കു ല വ ണ് തി 
കഴതിഞ്ഞ സർക്ോർ വതിതരണും ടെയ്തത് 9311 
ലകോെതി രൂപയോണ.് ഇലപ്ോൾ എൽഡതിഎഫ് 
സർക്ോർ �ോലവർഷും പതിന്തിടുലമ്പോൾ അത് 
22,000 ലകോെതി രൂപ കെന്തിരതിക്കുന്നു. 13 
�ഷേും വലയോജ�ങ്ങൾക്കുകൂെതി പുതതിയതോയതി 

ലഷേമടപൻഷൻ �ൽകതി. എല്ലോ ലഷേമടപൻ
ഷനുകളും 1300 രൂപയോയതി ഉയർത്ന്നു.

സമ്പൂർണ്ണ പാർ്നിെം
  2020-21ൽ ഒരു�ഷേും വ്രീടുകൾ/ ഫ്ോറ്റുകൾ 

�തിർമ്തിച്ചു �ൽകുും.

ജനകീയാസൂത്രണം
അടുത് ആഗസ്റ ്മോസത്തിൽ ജ�ക്രീ

യോസൂത്രണത്തിടറെ 25-ോും വർഷത്തില�ക്് 
�ോും  കെക്കുകയോണ്. ജ�ക്രീയോസൂത്രണ
ത്തിടറെ ആരുംഭും മുതൽ അധതികോര വതിലക
ന്ദ്രീകരണത്തിൽ ലകരളമോണ് ഇന്ത്യയതിൽ 
ഒന്ോമത്. വൻകതിെ പശ്ോത്�സൗകര്യ
ങ്ങൾക്കുും �തിലഷേപങ്ങൾക്കുും ലകന്ദ്രീകൃത
മോയ സുംവതിധോ�ങ്ങൾക്ോണ് പ്രോമുഖ്യടമ 
ങ്തിൽ ജ�ക്രീയ പങ്ോളതിത്ും അ�തിവോര്യമോ
കുന് ടെറുകതിെ ഉൽപ്ോദ� ലമഖ�കൾ, ലസവ
�ത്റകൾ എന്തിവതിെങ്ങളതിൽ അധതികോര 
വതിലകന്ദ്രീകരണത്തി�ോണ ്ഊന്ൽ. ഇത്
രടമോരു ദ്വതിമുഖ വതികസ�സമ്രീപ�മോണ് �ോും 
സ്വ്രീകരതിക്കുന്ത്.

കഴതിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷടത് 
വതിലകന്ദ്രീകൃതോസൂത്രണ അനുഭവങ്ങൾ 
അവല�ോക�ും ടെലയേണ്തുണ്്. 1996ട� 
വതികസ� റതിലപ്ോർട്തിൽ വതിഭോവ�ും ടെയ്ത 
എടന്തല്ലോും ല�െതി, ല�െതിയതില്ല, പുതതിയതോയതി 
ഏടതല്ലോും ദതിേകളതില�ക്് മുലന്റതി എന്
ടതോടക് സുംബന്തിച്ച സമഗ്റതിലപ്ോർട്് 
ഓലരോ ഗ്ോമപഞ്ോയത്ും മു�തിസതിപ്ോ�തിറ്തിയുും 
തയേോറോക്ണും. റതിലപ്ോർട്് തയേോറോക്കുന്
തതിനുള്ള കർമ്സമതിതതികടള ടമയ് 

മോസത്തിൽ �തിലയോഗതി ക്കുും. പുതതിയ ഭരണ
സമതിതതികൾ ഈ റതിലപ്ോർട്് അുംഗ്രീകരതിച്ച
ലേഷും വതിപു�മോയ പ്രോലദേതിക െർച്ചകൾക്കു 
വതിലധയമോക്കുും.

ഈ അനുഭവങ്ങൾ അവതരതിപ്തിക്കു
ന് വതിപു�മോയ സുംഗമും 2021 �വുംബറതിൽ 
കതി� സുംഘെതിപ്തിക്കുന്തോണ്. 2000ട� 
അന്തരലദേ്രീയ ടസമതി�ോറതിൽ പടങ്ടുത് 
പണ്തിതന്ോർ, മറ്റു ഗലവഷകർ, ജ�പ്രതതി
�തിധതികൾ, സന്ദ്ധപ്രവർത്കർ, ഉലദ്യോ
ഗസ്ഥർ തുെങ്ങതിയവടരടയല്ലോും ഈ സുംഗ
മത്തിൽ പടങ്ടുപ്തിക്കുും. ഇതതി�് ഒരു ലകോെതി 
രൂപ അനുവദതിക്കുന്നു.
നമ്മൾ നമുക്കായനി

ജ�ക്രീയോസൂത്രണത്തിടറെ 25-ോും 

തബദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്കറ് 

2020 ടഫബ്രുവരതി ഏഴതി�് ലകരള�തിയമസഭയതില് ധ�മന്തതി 
ലഡോ.െതി.എും. ലതോമസ് ഐസക്  �െത്തിയ ബജറ്് പ്രസുംഗത്തില്�തിന്്

സംസ്ാനടതെ 1200 തപദേശസ്വയംഭരണ  സ്ാപനങ്ങൾക്കന് മാത്രമായനി 2020-21 സാമ്പതെനിക വർഷം 
വനിവനിധ ടെഡുകളനിലായനി 21174 പകാെനി രൂപ സംസ്ാന ബജ്നിൽ വകയനിരുതെനി. പദ്ധതനി വനിെനിതമായനി 12074 പകാെനിയാണന് 

അനുവദനിച്നിട്ടുള്ളതന്. സംസ്ാനപദ്ധതനി അെങ്കലനിടറെ 25.93 ശതമാനമാണനിതന്. ഇതന് മുന്വർഷം 24 ശതമാനമായനിരുന്നു.

21174 ബകാടി₹
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വർഷത്തിൽ മടറ്ോരു ജ�ക്രീയ യജ്ഞ
ത്തി�് ലകരളും സോഷേ്യും വഹതിക്ോൻ 
ലപോവകയോണ്. കോ�ോവസ്ഥ വ്യതതിയോ�ും 
മൂ�മുള്ള ദുരന്തപ്രതതിലരോധത്തി�് സമഗ്
മോയ പ്രോലദേതിക പദ്ധതതികൾ രൂപടപ്ടു 
ത്ും. ഇത്ര വതിപു�മോയ ഒരു പ്രോലദേതിക 
ദുരന്തപ്രതതിലരോധ പ്രതതികരണ പരതിപോെതി 
ല�ോകത്് ആദ്യമോയതിട്ോണ്. ഇതതിനുള്ള 
മോർഗ്ഗ�തിരലദ്ദേങ്ങളെങ്ങതിയ പരതിേ്രീ��ും 
പൂർത്തിയോയതി. വോർഷതിക പദ്ധതതി തയേോ
റോക്കുന്തതിനു മുമ്പോയതി റതിലപ്ോർട്ടുകളടെ 
കരെ് തയേോറോകുും. 2018ട�യുും 2019ട�യുും 
പ്രകൃതതി ദുരന്തങ്ങൾ �ൽകതിയ പോഠങ്ങളടെ 
അെതിസ്ഥോ�ത്തിൽ, സമോ�മോയ ദുരന്ത
ങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചോൽ ഓലരോ വോർഡതിട� 
യുും പ്രതതിലരോധ പ്രവർത്�ങ്ങളും മുൻക
രുതലകളും എടന്തല്ലോടമന് ഭോഗമോണ് 
ഈ റതിലപ്ോർട്തിടറെ ഏറ്വും കോത�ോയ 
വേും. ഇത് എല്ലോ ഗ്ോമസഭകളതിലും െർച്ച 
ടെയ്യുും. െർച്ചകടള ആസ്പദമോക്തി െതി� 
ലപ്രോജക്ടുകൾ എങ്തിലും പദ്ധതതിയതിൽ ഉൾ 
ടപ്ടുത്കയുും ടെയ്യുും.

നദനി പുനരുജ്ീവനം
കഴതിഞ്ഞ ബജറ്തിൽ പ്രഖ്യോപതിച്ച �ദതി 

പു�രുജ്്രീവ� പദ്ധതതികൾ ഹരതിതമതിഷൻ 
ഏടറ്ടുത്് മുലന്ോട്ടു ടകോണ്ടുലപോയതിട്ടുണ്്. 
ഇതതിടറെ ഏറ്വും ഉജ്്വ�മോയ മോതൃക 
യോണ് ലകോട്യടത് മ്രീ�ച്ചതി�ോർ പദ്ധതതി. 
ഈ പ്രവർത്�ങ്ങളതിൽ ടതോഴതിലറപ്് 

പദ്ധതതി ഉപലയോഗടപ്ടുത്തിയ ര്രീതതിക്് 
ലദേ്രീയ ത�ത്തിൽ അവോർഡ് �ഭതിക്കുക
യുണ്ോയതി. തതിരുവ�ന്തപുരടത് കതിള്ളതിയോ
റോണ് മടറ്ോരു ആലവേകരമോയ അനുഭവും. 
ഇതുലപോലള്ള �ദതി പു�രുജ്്രീവ� പദ്ധ
തതികൾക്് അധതിക സഹോയമോയതി 20 
ലകോെതി രൂപ വകയതിരുത്ന്നു.

ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയതിൽ ഉൾടപ്
ടുത്തി ലതോടുകൾ ശുെ്രീകരതിച്ച് കയർ ഭൂവസ്ത്രും 
ഉപലയോഗതിച്ച് ഓരങ്ങൾക്് കജവസുംര
ഷേണും ഉറപ്പുവരുത്ന് പ്രവർത്�ങ്ങൾ 
ഇന്് വ്യോപകമോയതി �െക്കുന്നുണ്്. ഹരതിത
മതിഷടറെ ആഭതിമുഖ്യത്തിൽ മോത്രും രണ്ടു 
മ്രീറ്റതില�ടറ വ്രീതതിയുള്ള 2000 കതില�ോമ്രീറ്ർ 
ലതോടുകൾ ശുെ്രീകരതിച്ചു. സുംസ്ഥോ�ടത് 
ടമോത്ും ലതോടുകളടെ �്രീളും 82000 കതില�ോ
മ്രീറ്റോണ്. ഇതതിൽ 50000 കതില�ോമ്രീറ്ർ 
ലതോടുകൾ 2020-21 അവസോ�തിക്കുും മുമ്പ് 
ശുെ്രീകരതിക്കുും.

ലകന്ദ്രീകൃതമോയ ടസപ്ലറ്ജ് പ്ോ
ന്റുകൾ അ�തിവോര്യമോണ്. ഇന്നു ലകരള
ത്തിട� കക്കൂസ് മോ�തി�്യോവേതിഷ്ടും ഏതോ 
ണ്് പൂർണ്ണമോയുും ജ�ോേയങ്ങളതില�ക്ോണ് 
ഒഴുകുന്ത്. ഇതതിനു വതിരോമമതിെണും. ടസപ് 
ലറ്ജ ്പ്ോന്റുകൾ സ്ഥോപതിക്കുന്തതി� ്സ്ഥ�വും 
ജ�സമ്തതിയുും ഉറപ്പുവരുത്ന് പഞ്ോയ
ത്കൾക്് അവർ �തിരലദ്ദേതിക്കുന് 
വതികസ� പ്രവർത്�ങ്ങൾക്ോയതി 5 ലകോെതി 
രൂപ വ്രീതും പ്രലത്യക ഗ്ോറെോയതി �ൽകുും.

ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതി ഉപലയോഗടപ്
ടുത്തി കതിണറുകളടെ റ്രീെോർജ്തിുംഗും കുള
ങ്ങളടെ �വ്രീകരണവും വതിപു�മോയതി ഏടറ്
ടുക്കുും. 2020-21ൽ 50000 കതിണറുകൾ 
റ്രീെോർജ്് ടെയ്യുും. 25000 കുളങ്ങൾ �വ്രീ
കരതിക്കുകലയോ പുതതിയതോയതി �തിർമ്തിക്കു
കലയോ ടെയ്യുും.
ശുചനിത്വ പകരളം

2021ൽ 500 പഞ്ോയത്കളും തതിരു
വ�ന്തപുരമെക്ും 50 �ഗരങ്ങളും ഖരമോ�തി
�്യത്തിടറെ കോര്യത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ 
ശുെതിത്വ പദവതി കകവരതിക്കുും. ഇതതി�ോയതി 
കരേ�മോയ മോ�ദണ്ങ്ങള് പോ�തിലച്ച പറ്റൂ.

ലകരളത്തിടറെ പോതതിപ്രലദേും ഇത്
രത്തിൽ മോറതിടയന്നു പറയുന്ത് അഭതിമോ
�കരമോയ ല�ട്മോയതി ഞോൻ കരുതുും. ഈ 
�ഷേ്യും കകവരതിക്കുന്തതി�് എല്ലോ തലദ്ദ
േസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളും �തിർബന്
മോയുും പദ്ധതതിയതിൽ ലപ്രോജക്ടുും പണവും 
വകയതിരുത്തിലയ ത്രീരൂ. ക്്രീൻ ലകരള 
കമ്പ�തിക്് റതിലവോൾവതിുംഗ് ഫണ്ോയതി 
ശുെതിത്വ മതിഷൻ അെങ്�തിൽ �തിന്നുും 20 
ലകോെതി രൂപ �ഭ്യമോക്കുന്തോണ്.

�ഗരങ്ങളതിൽ ശുെതിത്വ പരതിപോെതിക
ളതിൽ സുപ്രധോ�സ്ഥോ�ും അയേൻകോളതി 
ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതി വഹതിക്കുന്നുണ്്. 
ഇതതിനുള്ള അെങ്ൽ 100 ലകോെതി രൂപയോയതി 
ഉയർത്ന്നു.





ദക്ഷമചപന്ഷനുകള്ക്
ദവണ്ി കഴിഞ്ഞ സരകമാര 

വിതരണം ചെയ്തപ് 9311 ദകമാടി 
രൂപയമാണപ്. ഇദപ്മാള് 

എല്ഡിഎഫപ് സരകമാര 
നമാലവരഷം പിന്ിടുദമ്മാള് 
അതപ് 22,000 ദകമാടി രൂപ 

കടന്ിരിക്ന്നു. 13 േക്ഷം വദയമാ�
നങ്ങള്ക്കൂടി പുതിയതമായി 
ദക്ഷമചപന്ഷന് നല്കി.
എല്ലമാ ദക്ഷമചപന്ഷനു
കളും 1300 രൂപയമായി 

ഉയരത്തുന്നു.
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സുംസ്ഥോ� സരക്ോര അവതരതിപ്തിച്ച 
2020-21 വോരഷക ബജറ്തില് കുടുും

ബശ്്രീക്് െരതിത്രല�ട്ും. കുടുുംബശ്്രീയുടെ 
സ്ത്ര്രീേോക്ത്രീകരണ ദോരതിദ്്യ�തിരമോരജ� 
പ്രവരത്�ങ്ങള് ഊരജതിതമോക്കുക, വരു
മോ�ദോയക പ്രവരത്�ങ്ങളതില് ഗണപര
മോയ മോറ്ും വരുത്ക, സോമൂഹ്യ സുരഷേോ 
ലമഖ�യതില് ഊന്ല് �ല്കുക എന്തിവ 
�ഷേ്യമതിട്ടുടകോണ്് 1550 ലകോെതി രൂപയോണ് 
വതിവതിധ പദ്ധതതികള്ക്ോയതി ബജറ്തില് 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ളത.് ഇതതില് 250 ലകോെതി 
രൂപ സുംസ്ഥോ� സരക്ോരതിടറെ ബജറ്് 
വതിഹതിതവും റ്രീബ്രീല്ഡ ്ലകരള പദ്ധതതിയുടെ 
ഭോഗമോയതി ഉപജ്രീവ� സുംരുംഭങ്ങള്ക്ോയതി 
200 ലകോെതിയുും �ഭതിക്കുും. ഒപ്ും തലദ്ദേ 
സ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളടെ സുംലയോജ� 
പദ്ധതതികള് വഴതിയുള്ള ധ�സഹോയും 
ഉള്ടപ്ടെ 600 ലകോെതി രൂപയോണ് കുടുുംബ
ശ്്രീയുടെ ഈ വരഷടത് ബജറ്്. ഇതതിനു 
പുറടമ കുടുുംബശ്്രീ മുലഖ� �ഗരലമഖ�യതില് 
�െപ്ോക്തി വരുന് 950 ലകോെതി രൂപയുടെ 
വതിവതിധ ലകന്ദോവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികളടെ തുക 
കൂെതി ഉള്ടപ്ടുത്ലമ്പോള് ബജറ്് തുക 1550 
ലകോെതിയോകുും. 

ഈ സോമ്പത്തിക വരഷും സുംസ്ഥോ�
ടത് അയല്ക്കൂട് വ�തിതകള്ക്ോയതി �ോല 
േതമോ�ും പ�തിേയ്ക് 3000 ലകോെതി രൂപയുടെ 
വോയ്പ �ഭ്യമോക്കുന്തോണ് ഏറ്വും പ്രധോ� 
പ്രഖ്യോപ�ങ്ങളതിട�ോന്്. കുടുുംബശ്്രീ 
െതിട്തികള് ആരുംഭതിക്കുന്തോണ് മടറ്ോരു 
ശ്ലദ്ധയമോയ പദ്ധതതി.   

വതിേപ്പുരഹതിത സുംസ്ഥോ�മോയതി 
ലകരളടത് മോറ്റുന്തതി�് 25 രൂപയ്ക് ഊണു 

�ല്കുന് 1000 ഭഷേണേോ�കള് കുടുുംബ 
ശ്്രീ വഴതി ആരുംഭതിക്കുും. ഇതതി�ോയതി 20 ലകോെതി 
രൂപ വകയതിരുത്ും.  ബജറ്് പ്രഖ്യോപ�ും 
അനുസരതിച്ച് പ്രതതിദതി�ും 30,000 രൂപ 
ലെലണോവറുള്ള 50 ലഹോട്ലകളും 5000 പുതതിയ 
ടതോഴതില് സുംരുംഭങ്ങളും കുടുുംബശ്്രീ വ�തി
തകളടെ ല�തൃത്വത്തില്  പ്രവരത്�ും തുെങ്ും. 

�തി�വതിട� സുംരുംഭ ലമഖ�ടയ േക്തതി
ടപ്ടുത്ന്തതിട�ോപ്ും  ഹരതിതകരമലസ�
കളമോയതി ലയോജതിച്ച് 1000 ഹരതിത സുംരുംഭ
ങ്ങള്, കുടുുംബശ്്രീ മുലഖ� എല്ലോ �ഗരങ്ങ
ളതിലും ഷ്രീ ല�ോഡ്ജുകള് ആരുംഭതിക്കുക 
എന്തിവയോണ് ശ്ലദ്ധയമോയ മറ്റു രണ്് 
പദ്ധതതികള്.  500 ലെോയ്ലറ്് ലകോുംപ്ക്സുകള് 
തുെങ്ങതി അവയുടെ �െത്തിപ്പുും കുടുുംബശ്്രീ 
ഏടറ്ടുക്കുും. 

കുടുുംബശ്്രീ മുലഖ� കോരഷതിക മൃഗസും
രഷേണ ലമഖ�ടയ േക്തതിടപ്ടുത്ന്തതിടറെ 
ബജറ്തില് പ്രലത്യക പരതിഗണ� �ല്കുന്നു. 
ഇതതിടറെ ഭോഗമോയതി 20,000 ഏക്റതില് 
കജവസുംഘക്കൃഷതി ആരുംഭതിക്കുും. കുടുുംബ
ശ്്രീയുും മൃഗസുംരഷേണ വകുപ്പുും സുംയുക്ത
മോയതി �െപ്ോക്കുന് ലകരള െതിക്ന് പദ്ധതതി
യുടെ ഭോഗമോയതി 200 ഔട്് ട�റ്റുകള് കൂെതി 
സുംസ്ഥോ�ത്് തുറക്കുും.  

ബഡ്സ് സ്കൂളകള്ക്് ലവണ്തി 35 ലകോെതി 
രൂപ അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്.  കൂെോടത വലയോജ� 
ലഷേമും ഉറപ്പു വരുത്ന്തതിടറെ ഭോഗമോയതി 
കുടുുംബശ്്രീ രൂപ്രീകരതിച്ച 25000 വലയോജ� 
അയല്ക്കൂട്ങ്ങടള തലദ്ദേ സ്ഥോപ�ങ്ങളടെ 
സഹകരണലത്ോടെ ആരുംഭതിക്കുന് 
പകല്വ്രീടുകളമോയതി ബന്തിപ്തിച്ചുടകോണ്് 
ആവേ്യമോയ ലസവ�ങ്ങള് �ഭ്യമോക്കുും.

കുടും�ശ്രീകറ് ചരിത്രബനട്ും 
�ജറ്ില് കുടും�ശ്രീ പദ്ധതികള്കറ് 1550 ബകാടി രൂപ

വിശപ്പുരഹിത സംസ്മാനമമായി ദകരളചത് മമാറ്റുന്തിനപ് 25 രൂപയ്കപ് 
ഊണു നല്കുന് 1000 ഭക്ഷണശമാേകള് കുടുംബശ്തീ വഴി ആരംഭിക്ം. 

2020-21ൽ 12000 ടപോതുലെോയ് �
റ്റുകൾ �തിർമ്തിക്കുും. �തി�വതിലള്ള ടപല്ോൾ 
പമ്പുകളതിട� ലെോയ് �റ്റുകളടെ �വ്രീകരണും, 
കുടുുംബശ്്രീയുടെ ആഭതിമുഖ്യത്തിലള്ള ലെക്് 
എ ലരേക്് വതിശ്മലകന്ദങ്ങൾ, മറ്റു 
സർക്ോർ ഏജൻസതികളും ടപോതുലമഖ�ോ 
സ്ഥോപ�ങ്ങളും സഹകരണസുംഘങ്ങളും 
ലസ്പോൺസർ ടെയ്യുന്വയ്കും പുറടമയോണ് 
തലദ്ദേഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങൾ ല�രതിട്് സ്ഥോ
പതിക്കുന് ടപോതുലെോയ് �റ്റുകൾ. സമ്പൂർണ്ണ 
ശുെതിത്വ പദവതി �ഭതിക്കുന്തതി�് ഇത് അ�തി 
വോര്യ ഘെകമോണ്.

�ലവൃക്ഷ-പച്ക്കറനി ക്ാമ്പയനിന്
�വവത്സരദതി�ത്തിൽ മുഖ്യമന്തതി 

പ്രഖ്യോപതിച്ച ഫ�വൃഷേ-പച്ചക്റതി ക്യോമ്പ
യതി�ോയതിരതിക്കുും ജ�ക്രീയ ഹരതിതമുലന്റ്
ത്തിടറെ മൂന്ോമടത് ഇ�ും. പ്രതതിവർഷും 
ഒരുലകോെതി ഫ�വൃഷേ കതകൾ വ്രീതും 
�ടുന്തതിനുള്ള ഒരു ദേവത്സര പരതിപോെതി
യോണതിത്. പ്രതതിവരഷും 54 ലകോെതിരൂപ 
ടെ�വവരുും. എന്ോല് 10 വരഷും ടകോണ്് 
50000 ലകോെതി രൂപയുടെ അധതികവരുമോ�ും 
ഇത് സുംസ്ഥോ�ത്് സൃഷ്ടതിക്കുും.

തലദ്ദേഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളടെ 
വോർഷതിക പദ്ധതതിയതിൽ �തിന്നുും 10 
േതമോ�ും ഈ ഹരതിത ക്യോമ്പയതി�ോയതി 
�്രീക്തിവയ്കണടമന് �തിബന്�യുണ്ോകുും. 
അങ്ങട� ഫ�വൃഷേ-പച്ചക്റതി വ്യോപ�
ത്തി�് 2020-21-ൽ ഏതോണ്് 1,000 ലകോെതി 
രൂപ ടെ�വഴതിക്കുും. ഹരതിതലകരളും മതിഷ�് 
7 ലകോെതി രൂപ വകയതിരുത്ന്നു.

പലാക്കൽ എംപപ്ായന്ടമറെന് 
അഷ്വറന്സന് പ്ാഗാം

പ്രോലദേതിക സുംരുംഭങ്ങളതിലൂടെ പ്ര
തതിവർഷും 1.5 �ഷേും ലപർക്് കോർഷതി
ലകതര ലമഖ�യതിൽ ടതോഴതിൽ �ൽകുന്
തതിനുള്ള പരതിപോെതി തലദ്ദേഭരണ സ്ഥോപ
�ങ്ങൾ വഴതി ആരുംഭതിക്കുന്തോണ്. ആയതിരും 
ലപർക്് ഒരോളതിട�ന് ലതോതതിൽ ടതോഴതി 
ലകൾ സൃഷ്ടതിക്ണും. ഇവ കുടുുംരേേ്രീ, 
സഹകരണ സുംഘും, സ്വകോര്യ സുംരുംഭകർ 
എന്തിവർ മുലഖ� ആകോവന്തോണ്. ഇതു 
സുംബന്തിച്ച ഒരു പ്രലത്യക പരതിപോെതി 
എല്ലോ പ്രോലദേതിക പദ്ധതതിലരഖകളതിലും 
ഉള്ടപ്ടുലത്ണ്തോണ്. ഇതതി�ോവേ്യമോയ 
ധ�സഹോയും പ്ോന് ഫണ്തില്�തിന്നുും �ഭ്യ
മോക്ോവന്തോണ്.

ലമൽപ്റഞ്ഞ പദ്ധതതികളടെ �െത്തി

പ്തി�് സോലങ്തതിക സഹോയും അ�തിവോര്യ
മോണ്. പ്രലദേത്ള്ള സോലങ്തതിക വതിദ്യോ
ഭ്യോസ സ്ഥോപ�ങ്ങടള ഈ ക്യോമ്പയതിനു
മോയതി ബന്ടപ്ടുത്ും. എൻഎസ്എസ് 
യൂണതിറ്റുകടളല്ലോും  ഇതതിൽ പങ്ോളതികളോലക
ണ്തോണ്. ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിൽ ഒന്നുും, 
ലബ്ോക്് പഞ്ോയത്്, മു�തിസതിപ്ോ�തിറ്തി 
കൾക്് രണ്ടു വ്രീതവും ലകോർപ്ലറഷൻ, 

ജതില്ലോ പഞ്ോയത്കൾക്് മൂന്നു വ്രീതവും 
യുവ എഞ്തി�്രീയറതിുംഗ് ബതിരുദധോരതികൾ
ക്കുള്ള ഇലറെൺഷതിപ്് ലപ്രോഗ്ോും ആരുംഭതി
ക്കുന്തോണ്. ഓണക്ോ�ത്് എല്ലോ തലദ്ദ
േഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളും ലമൽപ്റഞ്ഞ 
അഞ്് പരതിപോെതികളടെയുും പുലരോഗതതി 
റതിലപ്ോർട്് അച്ചെതിച്ച് പ്രസതിദ്ധ്രീകരതിലക്ണ് 
തോണ്.                                               1
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ശുചിത്വ മാലിനഥ്യസുംസറ് കരണും 
നൂതന ആശയങ്ങള് പങ്കുവച്റ്

ശുചിത്വസംഗമം

മോ�തി�്യസുംസ് കരണലമഖ�യതിട� 
മോതൃകകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക

ന്തതി�് ഹരതിതലകരളും മതിഷനുും തലദ്ദേ
സ്വയുംഭരണ വകുപ്പുും ശുെതിത്വമതിഷനുും 
സുംയുക്തമോയതി തതിരുവ�ന്തപുരത്് ക�ക
ക്കുന്തിൽസുംഘെതിപ്തിച്ച ശുെതിത്വസുംഗമും 
2020 ശുെതിത്വ മോ�തി�്യ സുംസ് കരണരും
ഗത്്  രോജ്യത്തി�് മോതൃകയോക്ോവന് 
നൂത� ആേയങ്ങളടെ സുംഗമലവദതിയോയതി
മോറതി. വൃത്തിയുള്ള ലകരളും ടകട്തിപ്ടുക്ോൻ 
തലദ്ദേസ്ഥോപ�ങ്ങൾ �െപ്ോക്കുന് 
പ്രോലദേതിക ശുെതിത്വമോതൃകകൾ സുംഗമ
ത്തിൽ അവതരതിപ്തിച്ചു. ഗ്ോമപ്ഞ്ോയത്്, 

മു�തിസതിപ്ൽ, ലകോർപ്ലറഷൻ ത�ങ്ങളതിട� 
ജ�പ്രതതി�തിധതികളും സുംസ്ഥോ�, ലദേ്രീയ 
അന്തർലദേ്രീയത� വതിദഗ്ദ്ധരുും ഉൾടപ്ടെ 
1500ല�ടറ പ്രതതി�തിധതികൾ പടങ്ടുത്. 
ഇലതോെനുബന്തിച്ച് മോ�തി�്യസുംസ് കരണ
രുംഗടത് മോതൃകകളും പ്ോസ്റതിക്തിനു പകര
മുള്ള ഉത്പന്ങ്ങളും ഉൾടപ്ടുത്തി പ്രദർ
േ�-വതിപണ� ലമളയുും സുംഘെതിപ്തിച്ചു. 
ജനുവരതി 15 മുതൽ പ്രദർേ�വും 21, 22 
ത്രീയതതികളതിൽ േതില്േോ�യുും �െന്നു. 

ഹരതിതലകരളും മതിഷടറെ ആഭതിമുഖ്യ
ത്തിൽ ശുെതിത്വമതിഷടറെ സോലങ്തതിക 
�തിർവ്വഹണത്തിൽ തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ 

സ്ഥോപ�ങ്ങളടെ ല�തൃത്വത്തിൽ �െന് 
പ്രവർത്� മതികവകളടെ അവതരണവും 
ലദേ്രീയത�ത്തിൽ വതിലകന്ദ്രീകൃത മോ�തി�്യ 
സുംസ് കരണരുംഗത്്  ശ്ലദ്ധയമോയ 
പ്രവർത്�ങ്ങളടെ അവതരണവും ശുെതി
ത്വസുംഗമത്തിൽ �െന്നു. ലകരളത്തി�ക
ത്ും പുറത്ും �തിന്നുള്ള വതിദഗ്ദ്ധർ പടങ്ടുത് 
വതിവതിധ വതിഷയോധതിഷ്തിത ടസമതി�ോറുകൾ, 
സുംസ്ഥോ�ത്തി�് പുറത്ള്ള മു�തിസതിപ്ോ 
�തിറ്തി, പഞ്ോയത് ്എന്തിവതിെങ്ങളതിൽ മതികച്ച 
മോ�തി�്യസുംസ് കരണ പദ്ധതതികൾ �െപ്ോ
ക്കുന്വടര പടങ്ടുപ്തിച്ചുടകോണ്ടുള്ള റൗണ്്  
ലെബതിൾ ലകോൺഫറൻസ്, േതില്േോ� 

 ബനി. മപനാജന്

ഹരിതദകരളം മിഷചന് ആഭിമുഖ്യത്ില് ശുെിത്വമിഷചന് സമാദകേതിക നിരവ്വഹണത്ില് തദദേശസ്വയംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങളുചട ദനതൃത്വത്ില് നടന് പ്രവരത്ന മികവുകളുചട അവതരണവും ദേശതീയതേത്ില് വിദകന്ദതീകൃത 
മമാേിന്യ സംസപ് കരണരംഗത്പ്  ശ്ദദ്യമമായ പ്രവരത്നങ്ങളുചട അവതരണവും ശുെിത്വസംഗമത്ില് നടന്നു. 

ശുചിത്വസുംഗമും
 ബനി. മപനാജന്
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വതിലകന്ദ്രീകൃത മോ�തി�്യ സുംസ് കരണത്തിടറെ ഭോഗമോയതി 
837 തലദ്ദേസ്വയുംഭരണസ്ഥോപ�ങ്ങളതിൽ ടമറ്്രീരതിയൽ കളഷേൻ 
ടസറെറുകൾ ആരുംഭതിച്ചതോയതി െെങ്ങതിൽ അധ്യഷേത വഹതിച്ച 
തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ മന്തതി എ.സതി. ടമോയ്ത്രീൻ പറഞ്ഞു. മോ�തി�്യ
ത്തിൽ �തിന്്  കവദ്യുതതിയുും മറ്റു മൂ�്യവർദ്ധതിത ഉല്ന്ങ്ങളും 
ഉത്പോദതിപ്തിക്ോനുള്ള സോധ്യതകൾ �ോും ഉപലയോഗടപ്ടുത്ന്നു
ണ്്. േോസ്ത്ര്രീയ മോ�തി�്യസുംസ് കരണ പദ്ധതതി �െപ്ോക്ോൻ 
ജ�ങ്ങളതിൽ അവലബോധും സൃഷ്ടതിച്ച് മുന്തിട്തിറങ്ങോൻ ജ�പ്രതതി
�തിധതികൾ തയേോറോകണടമന്നുും അലദ്ദഹും പറഞ്ഞു.

നൂതന മാലിനഥ്യസുംസറ് കരണ 
രരീതികള് പ്രബയാജനപ്പെടത്തണും: മുഖഥ്യമന്തി

ശാസ്തരീയ മാലിനഥ്യസുംസറ് കരണ പദ്ധതി 
നടപൊകാൻ ജനപ്രതിനിധികള് 

മുന്ിട്ിറങ്ങണും: മന്തി എ.സി. പ്മായ്രീൻ�വ്രീ� മോർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾടപ്ടെ എല്ലോ മോ�തി�്യസുംസ് കരണ
ര്രീതതികളും ഉൾടപ്ടുത്തി  �ോെോടക ശുെതിയോക്ോ�ോകണടമന്് 
ശുെതിത്വസുംഗമും ഉദ്ഘോെ�ും ടെയ്തുടകോണ്് മുഖ്യമന്തതി പതിണറോയതി 
വതിജയൻ പറഞ്ഞു. ശുെതിത്വ പരതിപോ��ത്തിൽ �മ്മുടെ തലദ്ദേ
സ്ഥോപ�ങ്ങൾ മതികവറ് ഒലട്ടറ മോതൃകകൾ ഉപലയോഗടപ്ടുത്തി
യതിട്ടുണ്്. ഇതുവടര �െത്തിയ പ്രവർത്�ങ്ങളടെ തുെർ പ്രവർത്
�ങ്ങളും കൂടുതൽ മതികവറ് മോതൃകകളും സൃഷ്ടതിക്ോ�ോകണും. 
�വലകരളും �തിർമ്തിക്കുലമ്പോൾ �ോെോടക ശുെതിയോയതിരതിക്ണടമന്നുും 
മുഖ്യമന്തതി �തിർലദ്ദേതിച്ചു. ഹരതിതലകരളും മതിഷൻ പ്രവർത്�ങ്ങൾ 
മതികച്ച ര്രീതതിയതിൽ �െത്തിയ തലദ്ദേ സ്ഥോപ�ങ്ങൾക്കുള്ള മുഖ്യമ
ന്തതിയുടെ ഹരതിതഅവോർഡുകളും മുഖ്യമന്തതി വതിതരണും ടെയ്തു. 

എന്തിവയുും ശുെതിത്വസുംഗമത്തിൽ സുംഘ
െതിപ്തിച്ചു. മോ�തി�്യസുംസ് കരണത്തിനുള്ള 
അെതിസ്ഥോ� സൗകര്യവതികസ�ും, മോ�തി
�്യസുംസ് കരണവും ഉപജ്രീവ� ലമഖ�യുും, 
മല�ോഭോവവ്യതതിയോ�വും േ്രീ�വൽക്രണ
വും,  പു�െും്മണവും,  പു�രുപലയോഗവും 
എന്്രീ വതിഷയങ്ങളതി�ോണ് പ്രധോ� ടസമതി
�ോറുകൾ �െന്ത്.

നൂതന ആശയങ്ങളുടെ സംഗമപവദനി
വൃത്തിയുള്ള ലകരളും ടകട്തിപ്ടുക്ോൻ 

തലദ്ദേസ്വയുംഭരണസ്ഥോപ�ങ്ങൾ �െപ്ോ
ക്കുന് പ്രോലദേതിക ശുെതിത്വ മോതൃകകൾ 
അവതരതിപ്തിക്ടപ്ട്ത് സുംഗമത്തിൽ ഏടറ 
ശ്ദ്ധല�െതി. പ്രോലദേതിക സവതിലേഷതകൾ
ക്തിണങ്ന് സുംസ് കരണര്രീതതികൾ 
അവ�ുംബതിച്ച് മോ�തി�്യ സുംസ് കരണ 
രുംഗത്്  വതിജയഗോഥ രെതിച്ച 72 തലദ്ദേസ്വ
യുംഭരണസ്ഥോപ�ങ്ങളോണ് മോതൃകകൾ 
അവതരതിപ്തിച്ചത്. അകജവ മോ�തി�്യ ലേഖ
രണത്തി�് തലദ്ദേസ്വയുംഭരണസ്ഥോപ�
ങ്ങൾ രൂപ്രീകരതിച്ച ഹരതിതകർമ്ലസ�യുടെ 
പ്രവർത്�ങ്ങളും ഹരതിതകർമ്ലസ�
യതിട� അുംഗങ്ങൾക്് മോ�്യമോയ വരുമോ�ും 
�ഭ്യമോക്കുന്തതി�ോയതിആവതിഷ് കരതിച്ച വ്യ
ത്യസ്തമോയ പദ്ധതതികളും സുംഗമത്തിൽ 
ശ്ദ്ധ ല�െതി. 

പോഴ്തുണതിയതിൽ �തിന്നുും പൂച്ചട്തി, െകതിരതി
ലച്ചോറതിൽ �തിന്്  കജവവളും തുെങ്ങതി പുതു
മയോർന് സുംരുംഭങ്ങളോണ് കണ്ണൂരതിട� 
ആന്തൂർ �ഗരസഭയുടെ അവതരണടത് 
ശ്ലദ്ധയമോക്തിയത്. അകജവ മോ�തി�്യ
പരതിപോ��ത്തിട� ആമ്പല്ലൂർ മോതൃകയുും 
ശ്ദ്ധതിക്ടപ്ട്ടു. പ്ോസ്റതിക്തിട� തുരത്ോനു
ള്ള ക�്യോെ് ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിടറെ ജ�ക്രീയ 

�യോയ ഗ്്രീൻ ലപോ�്രീസ്  സുംവതിധോ�വും 
ശ്ദ്ധ പതിെതിച്ചുപറ്തി. തതിരുവ�ന്തപുരും 
കരകുളും ഗ്ോമപഞ്ോയത്ോണ് ഗ്്രീൻ 
ലപോ�്രീസ് ആേയും അവതരതിപ്തിച്ചത്. കത 
�െോൻ തുണതിസഞ്തികൾ, പ്ോസ്റതിക് 
കുപ്തികൾ ലേഖരതിക്കുന്തതി�ോയതി ലബോട്തിൽ 
ബൂത്്, മോ�തി�്യത്തിൽ �തിന്നുും കവദ്യുതതി, 
ആലരോഗ്യലസ�  തുെങ്ങതി മറ്് തലദ്ദേസ്ഥോ
പ�ങ്ങൾക്്  മോതൃകയോക്ോവന് �തിരവധതി 
പ്രവർത്�ങ്ങൾ ശുെതിത്വസുംഗമത്തിൽ 
െർച്ച ടെയ്തു.
വനിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭനിനന്ദനം 

ലകരളത്തിടറെ മോ�തി�്യ സുംസ് കരണ 
മോതൃകകടള ശുെതിത്വസുംഗമത്തിൽ പടങ്
ടുത് വതിദഗ്ദ്ധർ അഭതി�ന്തിച്ചു. തലദ്ദേസ്വയും
ഭ ര ണ സ്ഥ ോ പ � ങ്ങ ള ട െ  മ ോ � തി � ്യ 
സുംസ് കരണ പ്രവർത്�ങ്ങടള വതി�യതി
രുത്കയുും പദ്ധതതികൾ മതികച്ചതോക്ോനുള്ള 
�തിർലദ്ദേങ്ങളും ആേയങ്ങളും വതിദഗ്ദ്ധരുടെ 
ഭോഗത്് �തിന്നുണ്ോയതി.

യു.എൻ.ഡതി.പതി വതിവതിധ മോ�തി�്യ �തിർ
മ്ോർജ്� പരതിപോെതികളതിൽ ഏർടപ്ട്തിട്ടു
ടണ്ന്നുും ഹരതിതലകരളുംമതിഷനുമോയതി 
ലെർന്് പ്രവർത്തിക്കുന്നുടണ്ന്നുും ഐക്യ
രോഷ്ട്ര വതികസ� പദ്ധതതിയുടെ ലപ്രോജക്്  
ഓഫ്രീസർ അരുൺ രോമെന്ദൻ പറഞ്ഞു. 
ഇത്രും സുംഗമങ്ങൾ വഴതി മോ�തി�്യ�തിർ
മ്ോർജ്�ത്തിട� ലകരളത്തിടറെ പ്രവർ
ത്�ങ്ങൾ ഇന്ത്യയതിൽ മുഴുവൻ അറതിയടപ്
ടുടമന്നുും അലദ്ദഹും പറഞ്ഞു.

ലകരളമോതൃക ലദേ്രീയത�ത്തിൽ 
�െപ്ോക്ോൻ കഴതിയുടമന്് �ോഗ്പൂരതിട� 
ലദേ്രീയ പരതിസ്ഥതിതതി എഞ്തി�തിയറതിങ് 
ഗലവഷണസ്ഥോപ�ത്തിട� േോസ്ത്രജ്ഞൻ 

ടറയ്ഡുും മണമതില്ലോ മോ�തി�്യസുംസ് കരണ
ത്തിടറെ ടകോയതി�ോണ്തി ലമോഡലും െർച്ച 
ടെയേടപ്ട്ടു. 

കൂലരോപ്െ ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിടറെ ശുെതി
ത്വഹർത്ോൽ ആയതിരുന്നു സുംഗമത്തിട� 
ലവറതിട് ഒരു ആേയും. പഞ്ോയത്തിട� 
വ്യോപോര സ്ഥോപ�ങ്ങൾ, സ് കൂളകൾ, 
റസതിഡറെ് അലസോസതിലയഷനുകൾ, 
കുടുുംബശ്്രീ, ആേോവർക്ർമോർ ഉൾടപ്ടെ 
ജ�പങ്ോളതിത്ലത്ോടെ എല്ലോ വോർഡുകളും 
വൃത്തിയോക്കുന്തോണ് ശുെതിത്വ ഹർത്ോ
�തിലൂടെ �ഷേ്യമതിടുന്ത് .  പ്ോസ്റതിക് 
ദുരുപലയോഗും തെയുന്തതി�്,  തരുംതതിരതിച്ച 
പ്ോസ്റതിക് മോ�തി�്യങ്ങൾ യഥോവതിധതി പോഴ് വ
സ്തുവ്യോപോരതികൾക്കുും ഹരതിതകർമ്ലസ�
കൾക്കുുംകകമോറുന്തതി�് സ് കൂള്  കുട്തിക
ളതിൽ �തിന്്  ടതരടഞ്ഞടുത് സന്ദ്ധലസ
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ലഡോ. രോലജഷ് ബതി�തിവോട� പറഞ്ഞു. 
ശുെതിത്വസുംഗമും ലപോട�യുള്ള പരതിപോ
െതികൾ എല്ലോവരുും ഒത്ലെരുന്തതിലൂടെയുും 
അനുഭവങ്ങൾ െർച്ച ടെയ്യുന്തതിലൂടെയുും 
കൂടുതൽ ടമച്ചടപ്ടുകയോടണന്നുും ലഡോ. 
രോലജഷ് പറഞ്ഞു.

മോ�തി�്യസുംസ് കരണത്തിൽ രോജ്യ
ത്തി�് മോതൃകയോകോൻ ലകരളും ശ്മതിക്കുന്നു 
ടണ്ന്് മുൻ പരതിസ്ഥതിതതി-വ�ും-കോ�ോവ
സ്ഥോ വ്യതതിയോ�  ടസ്ട്റതി ലഹും പോടണ് 
പറഞ്ഞു. മോ�തി�്യസുംസ് കരണത്തിൽ 
ലകരളും �െത്തിയ ശ്മങ്ങടള പ്രേുംസതിച്ച 
അലദ്ദഹും ആ�പ്പുഴ ലമോഡൽ രോജ്യത്െ
�്രീളും അറതിയടപ്ടുന്തോടണന്നുും പറഞ്ഞു. 
തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങൾക്് 
ഫണ്ടുകൾ വതി�തിലയോഗതിക്കുന്തതി�് കൂടുതൽ 
സ്വോതന്ത്യും �ൽകണടമന്നുും അലദ്ദഹും 
അഭതിപ്രോയടപ്ട്ടു.

മോ�തി�്യസുംസ് കരണത്തിൽ ലകരള
ത്തിടറെ കോര്യഷേമത രോജ്യത്തി�് മുഴുവൻ 
മോതൃകയോടണന്് �യൂഡൽഹതിയതിട� 
ടസറെർ ഓഫ് സയൻസ് ആറെ് എൻവ
ലയോൺടമറെ്  ലപ്രോജക്് മോല�ജർ സ്വോതതി 
സതിുംഗ് സോുംബയൽ പറഞ്ഞു. 

സമ്രീപ ഭോവതിയതിൽ പു�രുപലയോഗ 
ലമഖ�യതിൽ �തിലഷേപും �െത്ോൻ ധോരോളും 
ഏജൻസതികൾ എത്ടമന്് കരുതുന്നു. 
സുംഗമത്തിട� അവതരണങ്ങളതിലൂടെ 
ധോരോളും കോര്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്് പഠതിക്ോൻ 
കഴതിടഞ്ഞന്് അവർ പറഞ്ഞു. ലകരളത്തി�് 
പുറത്�തിന്നുളള മോ�തി�്യസുംസ് കരണ 
വതിദഗ്ദ്ധരോയ ഇരുപത്തിരലണ്ോളും  പ്രതതി
�തിധതികളോണ്  സുംഗമത്തിൽ പടങ്ടു          
ത്ത്.

ഉതെരവാദനിതെ ടൂറനിസം പമഖലയനിൽ 
മാലനിന്സംസന് ക്കരണം 

ഉത്രവോദതിത് ടൂറതിസും ലമഖ�യതിട� 
മോ�തി�്യസുംസ് കരണടത് കുറതിച്ച്  ശുെതി
ത്വസുംഗമത്തിൽ െർച്ച �െന്നു. തലദ്ദേസ്വ
യുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളും ജതില്ലോ ടൂറതിസും 
പ്രലമോഷൻ കൗൺസതിൽ,  ഉത്രവോദതിത് 
ടൂറതിസും മതിഷൻ എന്്രീ ഏജൻസതികളും 
സഹകരതിച്ച് ടൂറതിസും ലമഖ�യതിട� മോ�തി�്യ
�തിർമ്ോർജ്�ത്തി�് ഒരു ഏക്രീകൃത 
സുംവതിധോ�ും ടകോണ്ടുവരണടമന്  അഭതി 
പ്രോയും െർച്ചയതിൽ ഉണ്ോയതി. വതില�ോദസ
ഞ്ോരലകന്ദങ്ങടള മോ�തി�്യമുക്തമോക്കുക 
എന് വതിഷയടത് അെതിസ്ഥോ�മോക്തിയോണ് 
െർച്ച പുലരോഗമതിച്ചത്.

�തി�വതിൽ മോ�തി�്യ�തിർമ്ോർജ്�
ത്തിനു ലവണ്തി ആവതിഷ് ക്രതിച്ച പദ്ധതതികൾ 
ഏലകോപതിപ്തിക്കുക, മോ�തി�്യ പു�ഃെും്മ
ണവും  പു�രുപലയോഗവും എന്തതിലപരതി  
ഉപലയോഗും കുറയ്കക, മോ�തി�്യും ഉല്ോദതിപ്തി
ക്കുന്വർ തടന് അത്  സുംസ് കരതിക്ോനുള്ള 
സൗകര്യടമോരുക്കുക എന്്രീ അഭതിപ്രോയ
ങ്ങൾ െർച്ചയതിൽ ഉരുത്തിരതിഞ്ഞു.

വതിവതിധ പഞ്ോയത്കളതിട�  പ്ോസ്റതിക് 
�തിർമ്ോർജ്� പദ്ധതതികൾ പഞ്ോയത്് 
പ്രതതി�തിധതികൾ വതിേദ്രീകരതിച്ചു. പ്ോസ്റതിക്തി�് 
ബദൽ സുംവതിധോ�ങ്ങൾ ഒരുക്കുന്തതിട�
ക്കുറതിച്ചുള്ള െർച്ചയുും �െന്നു.

പ്ാസ്റനികന് സംഭരണപകന്ദ്രങ്ങൾ 
നനിർബന്നിതമാക്കാന് നനിർപദേശം

എല്ലോ ലബ്ോക്്- ഗ്ോമപഞ്ോയത്ക 
ളതിലും �ഗരസഭകളതിലും കൃത്യമോയ പ്ോസ്റതിക് 
സുംഭരണ ലകന്ദങ്ങളും കജവ മോ�തി�്യപ്ോ

ന്റുകളും �തിർബന്തിതമോലക്ണ്തുടണ്ന്് 
ഹരതിത സഹോയസ്ഥോപ�ങ്ങളതിട� പ്രതതി
�തിധതികൾ �തിർലദ്ദേതിച്ചു. ഹരതിത സഹോയ 
സ്ഥോപ�ങ്ങളടെ റൗണ്്  ലെബതിൾ െർച്ച
യതി�ോണ് �തിർലദ്ദേും ഉയർന്ത്. ഇതതി�ോയതി 
ഭരണസമതിതതിയുടെ തോടഴതട്ടു മുതൽ 
കൃത്യമോയ �തിർലദ്ദേങ്ങൾ �ൽകണടമന് 
ആവേ്യവും െർച്ചയതിൽ ഉയർന്നു.

മോ�തി�്യ�തിർമ്ോർജ്�ും ഫ�പ്രദമോ
ക്ോൻ കുടുുംബശ്്രീക്്  വ�തിയ പങ്കുവഹതിക്ോ
�ോകുും. അകജവ മോ�തി�്യസുംസ് കരണ 
പ്രവർത്�ങ്ങൾ ആരുംഭതിക്കുന്തതില�ോടെോ
പ്ും അതതിടറെ തുെർപ്രവർത് �ങ്ങൾ  �തിര്രീ
ഷേതിക്ോൻ സുംവതിധോ�ും �െപ്തി�ോക്ണും. 
മ ോ � തി � ്യ � തി ർ മ് ോ ർ ജ് � ത് തി ട റെ 
ആവേ്യകത സുംബന്തിച്ച് തലദ്ദേസ്വയും
ഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങൾക്്  ലബോധവൽക്
രണും ഊർജ്തിതമോക്ണും.  കൂെോടത 
എല്ലോ തലദ്ദേസ്ഥോപ�ങ്ങളതിലും യൂസർ ഫ്രീ 
ഏക്രീകൃതമോലക്ണ്തുടണ്ന്നുും ആേയും 
ഉയർന്നു.

ഹരതിതസഹോയസ്ഥോപ�ങ്ങൾ തലദ്ദ
േസ്ഥോപ�ങ്ങൾക്് �ൽകുന് ലസവ�
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ടമച്ചടപ്ടുത്ോനുള്ള �തിർലദ്ദ
േങ്ങളും െർച്ച ടെയേടപ്ട്ടു. ഇരുപത്
ലഞ്ോളും ഹരതിതസഹോയസ്ഥോപ�ങ്ങളതിൽ  
�തിന്നുള്ള പ്രതതി�തിധതികൾ െർച്ചയതിൽ 
പടങ്ടുത്.

പുനരുപപയാഗതെനിനന് പുതുവഴനി
ശുെതിത്വസുംഗമ പരതിപോെതിയതിൽ പു�ഃ

െും്മണ പു�രുപലയോഗ െർച്ചയതിൽ 
ഉയർന്ത് ്തിയോത്മക �തിർലദ്ദേങ്ങൾ. 
ലകരളത്തിൽ �െപ്ോക്കുന് വതിലകന്ദ്രീകൃത
ര്രീതതിയതിലള്ള മോ�തി�്യസുംസ് കരണര്രീതതി 
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മതികച്ചതോടണന്് വതിദഗ്ദ്ധർ അഭതിപ്രോയടപ്
ട്ടു. ലകരളത്തിൽ കൂടുതൽ മോ�തി�്യസും
സ് കരണ സുംഭരണലകന്ദങ്ങൾ ആരുംഭതി
ലക്ണ്തതിടറെ ആവേ്യകത െർച്ചയതിൽ 
ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വതിവതിധ ഭോഗങ്ങളതിൽ 
�തിടന്ത്തിയ സുംരുംഭകർ മോ�തി�്യ പു�രു
പലയോഗ സോധ്യതകൾ വതിേദ്രീകരതിച്ചു. മോ�തി
�്യടത് പുതതിയ ഉൽപ്ന്ങ്ങൾക്കുള്ള 
അസുംസ ്കൃത പദോർത്ങ്ങളോയോണ ്കോണോ
റുള്ളടതന്നുും ഇവ പൂർണ്ണമോയുും പു�ഃെും്
മണത്തി� ്വതിലധയമോക്ോൻ സോധതിക്കുടമന് 
ഉറപ്പുും പ്രതതി�തിധതികൾ പങ്കുവച്ചു.

ലകരളത്തിൽ �െക്കുന് മോ�തി�്യസും
സ് കരണ പ്രവർത്�ങ്ങടള ഐക്യരോഷ്ട്ര 
സഭ വതികസ� പരതിപോെതി പ്രതതി�തിധതികൾ 
അഭതി�ന്തിക്കുകയുും േോസ്ത്ര്രീയമോർഗ്ഗ�തിർലദ്ദ
േങ്ങളും സഹോയങ്ങളും �ഭ്യമോക്കുടമന്നുും 
അറതിയതിച്ചു. മോ�തി�്യ ലേഖരണത്തി�് 
സർക്ോർ, സർക്ോരതിതര സുംഘെ�കളടെ 
ഏലകോപ�ും സുഗമമോക്ണടമന് ആവ 
േ്യവും െർച്ചയതിൽ ഉയർന്നു. ലകോഴതിമോ�തി
�്യസുംഭരണത്തി�് േക്തമോയ മോർഗ്ഗ�തിർ
ലദ്ദേങ്ങൾ ഉണ്ോകണടമന്നുും ഫ്്രീസർ 
സുംവതിധോ�ും �തിർബ്ബന്മോക്ണടമന്നുും 
പ്രതതി�തിധതികൾ ആവേ്യടപ്ട്ടു. ലകോഴതിമോ
�തി�്യത്തിൽ �തിന്് ലപ്രോട്്രീൻ പൗഡർ, 
വളർത്മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭഷേണും, മുെതിയതിൽ 
�തിന്് അമതില�ോ ആസതിഡ് ഉൽപ്ോദതിപ്തി
ക്ോനുള്ള സുംവതിധോ�ങ്ങൾ എന്തിവടയ
ക്കുറതിച്ചുള്ള മോതൃകകൾ വതിവതിധ സുംരുംഭകർ 
പങ്കുവച്ചു. സതിമറെ് �തിർമ്ോണത്തിൽ പ്ോ
സ്റതിക് ഉപലയോഗതിക്കുന്തതിടറെ സോധ്യത
കളും െർച്ചയോയതി.

ജനിലൊ പകന്ദ്രങ്ങളനിൽ 
ടെൽ്ന് ടഡസന് കന് 
    മോ�തി�്യ സുംസ് കരണ സുംവതിധോ�ും 
കുറ്മറ്ര്രീതതിയതിൽ മുലന്ോട്്  ടകോണ്ടുലപോ
കോൻ ജതില്ലോലകന്ദങ്ങളതിൽ ടഹൽപ്് ടഡ
സ് ക്  സ്ഥോപതിക്ണടമന്്  �തിർലദ്ദേമു
ണ്ോയതി. ശുെതിത്വ മോ�തി�്യ സുംസ് കര
ണരുംഗടത് ലസവ�ദോതോക്ൾക്ോയതി 
സുംഘെതിപ്തിച്ച റൗണ്് ലെബതിൾ െർച്ചയതി
�ോണ് ഈ �തിർലദ്ദേങ്ങൾ ഉയർന്ത്. 
ബലയോഗ്യോസ് ഉൾടപ്ടെ മോ�തി�്യ 
സുംസ് കരണ സുംവതിധോ�ും  സ്ഥോപതിച്ച
വർക്് േരതിയോയ മോർഗ്ഗ�തിർലദ്ദേും �ഭതി
ക്കുവോൻ ടഹൽപ്്ഡസ് ക് സഹോയതിക്കു
ടമന്്  ലസവ� ദോതോക്ൾ ചൂണ്തിക്ോട്തി.

മപനാഭാവമാ്വം 
ശീലവതന്ക്കരണവം

മോ�തി�്യ സുംസ് കരണവമോയതി ബന്
ടപ്ട് മല�ോഭോവമോറ്വും േ്രീ�വത്കരണവും 
എന് വതിഷയലമഖ�ടയ അെതിസ്ഥോ�ടപ്
ടുത്തി െർച്ചയുും ശുെതിത്വസുംഗമത്തിൽ 
�െന്നു. ഹരതിതലകരളും മതിഷടറെ ആഭതിമുഖ്യ
ത്തിൽ തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങൾ 
ലകന്ദ്രീകരതിച്ച് മോ�തി�്യസുംസ് കരണ 
ലമഖ�യതിൽ �െക്കുന് പ്രവർത്�ങ്ങളതിൽ 
കൂടുതൽ ജ�പങ്ോളതിത്ും ഉറപ്ോക്ണടമ
ന്നുും ഇതതി�ോവേ്യമോയ മല�ോഭോവ  �തിർ
മ്തിതതിയതിൽ ഇ�തിയുും ഒട്�വധതി കോര്യങ്ങൾ 
ടെലയേണ്തുടണ്ന്നുും െർച്ചയതിൽ അഭതിപ്രോ
യമുയർന്നു. 

മ ോ� തി�്യടത് ഒരു േ�്യമോയതി 
കോണോടത മോ�തി�്യടത് ഒരു വതിഭവമോയതി 
ഉൾടക്ോള്ളോനുള്ള ഒരു മല�ോഭോവും �മ്മുടെ 
സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടതിലക്ണ്തുണ്്. ഗവൺ
ടമറെ്-എൻ.ജതി.ഒ ത�ത്തിൽ മോ�തി�്യസും
സ് കരണത്തിടറെ വതിവതിധ ഘട്ങ്ങടള 
ലപ്രോത്സോഹതിപ്തിക്കുകയുും അതതിൽ പങ്ോളതി
കളോകോൻ ജ�ങ്ങടള ലപ്രരതിപ്തിക്കുന് 
�യങ്ങളും �തിയമങ്ങളും ല�തൃത്വവും രൂപ്രീ
കരതിക്കുലമ്പോൾ തടന്, ആത്യന്തതികമോയതി 
ഇത് ജ�ങ്ങളടെ ആവേ്യമോണ് എന് 
ലബോധ്യും ദ്രീർഘകോ�യളവതിൽ സമൂഹ
ത്തിൽ ഉണ്ോക്തിടയടുക്ണും. ഇലതോ 
ടെോപ്ും ഹ്രസ്വകോ�യളവതിൽ കകവരതിക്കു
ന് ര്രീതതിയതിൽ ടെറുടെറു�ഷേ്യങ്ങൾ കൂെതി 
ഇതതി�ോയതി രൂപ്രീകരതിക്ണും. ആത്യന്തതി
കമോയതി ഈ ടെറു�ഷേ്യങ്ങൾ ദ്രീർഘകോ� 
�ഷേ്യത്തില�ക്് എത്തിലച്ചരുവോൻ ഉതകു
ന്വയോയതിരതിക്ണും.

ടസപന്പ്ജന്  സംവനിധാനം 
സ്ാപനിക്കാന് പഞ്ായത്തുകൾക്കന് 
അഞ്ചു പകാെനി: ധനമന്തനി

ടസപ് ലറ്ജ്  സുംവതിധോ�ും സ്ഥോപതി
ക്ോൻ സ്ഥ�ും�ഭ്യമോക്കുന് പഞ്ോയത്
കൾക്് അഞ്ചു ലകോെതി രൂപ അനുവദതിക്കു
ടമന്് ധ�മന്തതി ലഡോ.െതി.എും.ലതോമസ്  
ഐസക ് പറഞ്ഞു.  ശുെതിത്വസുംഗമത്തിടറെ 
സമോപ� സലമ്ള�ത്തിൽ വതിഷയോവത
രണും �െത്കയോയതിരുന്നു അലദ്ദഹും.

മോ�തി�്യസുംസ് കരണത്തിൽ ല�ോക 
ത്തിട� ഏറ്വും വ�തിയ പ്രസ്ഥോ�മോയതി 
മോറോൻ ഹരതിതലകരളത്തി�് കഴതിഞ്ഞു. 
ഉറവതിെമോ�തി�്യും ലവർതതിരതിക്ൽ സജ്രീവ
മോക്കുകയുും ഹരതിതകർമ് ലസ�യുടെ 
ഇെടപെലകൾ കൂടുതൽ ഫ�പ്രദമോക്കുകയുും 
ലവണടമന്് മന്തതി പറഞ്ഞു. ലവ�ൽകോ�
ത്തി�് മുമ്പ് സുംസ്ഥോ�ടത് പതതി�ോയതിരും 
കതില�ോമ്രീറ്ർ ലതോടുകൾ ശുെ്രീകരതിക്കുന് 
തതി�ോവേ്യമോയ കർമ് പദ്ധതതികൾ തലദ്ദ
േസ്ഥോപ�ങ്ങൾ �െപ്ോക്ണടമന്നുും മന്തതി 
�തിർലദ്ദേതിച്ചു. ശുെതിത്വ ക്യോമ്പയതിൻ കർമ് 
പദ്ധതതി �തിർവ്വഹണും സുംബന്തിച്ച �തിർ
ലദ്ദേങ്ങൾ തലദ്ദേസ്വയുംഭരണവകുപ്് 
പ്രതിൻസതിപ്ൽ ടസ്ട്റതി േോരദോ മുരള്രീധരൻ 
അവതരതിപ്തിച്ചു. ശുെതിത്വസുംഗമത്തിടറെ 
ല്ോഡ്രീകരണും ഹരതിതലകരളും എക് സതി
കയൂട്്രീവ്  കവസ്  ടെയർലപഴ് സൺ ലഡോ. 
െതി.എൻ. സ്രീമ �തിർവ്വഹതിച്ചു. െെങ്ങതിൽ 
�വലക രളും കർമ്പദ്ധതതി ലകോ-ഓർഡതി
ല�റ്ർ ടെറതിയോൻ ഫതി�തിപ്്, ശുെതിത്വ 
മതിഷൻ ഡയറക്ർ പതി.ഡതി ഫതി�തിപ്്, െതി.പതി 
സുധോകരൻ എന്തിവർ സുംസോരതിച്ചു.    1

ല�ഖകന് ഹരതിതലകരളും മതിഷ�തില് 
പബ്തിക് റതില�ഷന്സ് ആഫ്രീസറോണ്
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ആസ�്റോഗ്ം

പ്കാബറാണ
ബകരളും ജാഗ്രതയില്
 പഡാ. ചനിന്ത എസന്.

ഡതിസുംബര മോസത്തില് മദ്ധ്യകെ�
യതിട� Hubei പ്രവതിേ്യയതിട� പ്രധോ� 

വോണതിജ്യ-വ്യോവസോയതിക ലകന്ദമോയ 
വഹോന് എന് തുറമുഖ �ഗരത്തില് �തിന്് 
കോരണടമടന്തന്റതിയോത് കുറച്ച് �്യുലമോ 
ണതിയ ലകസുകള് റതിലപ്ോരട്് ടെയ്തു തുെങ്ങതി. 
ദതിവസങ്ങള്ടകോണ്് തടന് ലകസുകളടെ 
എണ്ണും കൂടുകയുും മരണങ്ങള് ഉണ്ോകുവോനുും 
ആരുംഭതിച്ചു. ഡതിസുംബര അവസോ�ലത്ോടെ 
ഇടതോരു പുതതിയ തരും ടകോലറോണ 
കവറസ് ആടണന്നു കെ�്രീസ് ആലരോഗ്യ 
അധതികൃതര തടന് കടണ്ത്കയുണ്ോയതി. 

ജനുവരതിയുടെ ആദ്യപോദത്തില് നൂറുകണ
ക്തി�് ലകസുകളും കുടറയധതികും മരണങ്ങ
ളമോയതി ഒരു ലപെതിടപ്ടുത്ന് പകരച്ചവ്യോ
ധതിയുടെ രൂപും എടുത്കഴതിഞ്ഞു ഈ 
പുതതിയ കവറസ് ബോധ. ല�ോകോലരോഗ്യ
സുംഘെ� ഇതതി�് Novel Corono virus 
(2019-ncov) എന്് �ോമകരണും ടെയ്തു. 
കെ�യതില് അവധതി ദതിവസങ്ങളടെ തുെ
ക്മോയതതി�ോല് ജനുവരതി ആദ്യും തടന് 
�ഷേക്ണക്തി�ോളകള് ഇവതിടെ �തിന്് 
പ�രോജ്യങ്ങളതില�ക്് ലവ്യോമമോരലഗ്ഗ�യുും 
മറ്റുും പുറടപ്ട്ടു ലപോയതി കഴതിഞ്ഞതിരുന്നു. ഈ 

സോഹെര്യത്തില്, മറ്് രോജ്യങ്ങളതിലും 
പതതിടയ പതതിടയ ഈ പുതതിയ ടകോലറോണ 
കവറസതിടറെ ലകസുകള് കണ്ടുപതിെതിക്ടപ്
െോന് തുെങ്ങതി. ഇത്രത്തില് ലരോഗും വന്
വടരല്ലോും തടന് വഹോന് പ്രലദേത്തില് 
�തിന്് യോത്രടെയ്തു വന്വരോയതിരുന്നു, ഈ 
പുതതിയ ടകോലറോണ കവറസ് ബോധ 
കെ�യതില് ആഴ്ചലതോറുും ഇരട്തിക്കുകയുും 
മരണങ്ങള്ക്് കോരണമോവകയുും മറ്് രോജ്യ
ങ്ങളതില�ക്് പെരുകയുും ടെയ്യുന് പശ്ോ
ത്�ത്തില് ജനുവരതി അവസോ�ലത്ോടു 
കൂെതി ല�ോകോലരോഗ്യസുംഘെ� ഈ പകരച്ച

പുതിയ ചകമാദറമാണ ബവറസപ് ബമാധ ബെനയില് ആഴ്ചദതമാറം ഇരട്ടിക്കയും മരണങ്ങള്കപ് കമാരണമമാവുകയും 
മറ്പ് രമാ�്യങ്ങളിദേകപ് പടരുകയും ചെയ്യുന് പശ്മാത്േത്ില് �നുവരി അവസമാനദത്മാടുകൂടി 

ദേമാകമാദരമാഗ്യസംഘടന ഈ പകരച്ചവ്യമാധിചയ ഒരു ആദഗമാള ആദരമാഗ്യ അടിയന്തരമാവസ്യമായി 
പ്രഖ്യമാപിക്കയുണ്മായി. ഇന്പ് ദേമാകം മുഴുവന് �മാഗ്തയിേമാണപ്. 
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വ്യോധതിടയ ഒരു ആലഗോള ആലരോഗ്യ അെതി
യന്തരോവസ്ഥയോയതി പ്രഖ്യോപതിക്കുകയു 
ണ്ോയതി. ഇന്് ല�ോകും മുഴുവന് ജോഗ്തയതി
�ോണ്. അതതില് മോതൃകോപരമോയതി ജോഗ്ത 
�െപ്തി�ോക്തി ടകോണ്തിരതിക്കുന് ഒരു പ്രലദ
േമോയതി ഉയരന്തിരതിക്കുന്നു ലകരളും.

പകരളം ഭയപക്കണ്ടതുപണ്ടാ?
ഭയും അല്ല ലവണ്ത്. പടഷേ മലറ്തു  

സുംസ്ഥോ�ടത്ക്ോളും �മ്ള് മതികച്ച തയേോ 
ടറടുപ്പുകലളോടു കൂെതി ജോഗ്ത പോ�തിലക്ണ്ത് 
അത്യോവേ്യും തടന്. വഹോ�തിലും 
കെ�യതിട� മറ്് പ്രവതിേ്യകളതിലമോയതി 
ധോരോളും മ�യോളതികള് വതിദ്യോഭ്യോസോവേ്യ
ത്തിനുും ലജോ�തി സുംബന്മോയ ആവേ്യ
ങ്ങള്ക്കുമോയതി തോമസതിക്കുകയുും അവതിലെ 
ക്് യോത്ര ടെയ്യുകയുും ടെയ്യുന്നു. അവധതി
ക്ോ�ും തുെങ്ങതിയതതി�ോല് തടന് ജനുവ
രതിമോസത്തില് ധോരോളും വതിദ്യോരത്തികള് 
ഉള്ടപ്ടെ മ�യോളതികള് ലകരളത്തില�ക്് 
തതിരതിടച്ചത്തിയതിരതിക്കുന്നു. ഇവരവഴതി ഈ 
പുതതിയ കവറസ് �മ്മുടെ �ോട്തിട�ത്ോനുും 
�മ്മുടെ ആളകളടെ ഇെയതില് ടപടട്ന്് 
പെരന്നുപതിെതിക്ോനുമുള്ള സോദ്ധ്യത �തി��തി
ല്ക്കുന്തതി�ോല് �ോും അത്രീവ ജോഗ്ത പോ�തി
ലക്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. ആലരോഗ്യവകുപ്് ഈ 
പകരച്ചവ്യോധതി ഇവതിടെ പതിെതിമുറുക്ോതതിരതി
ക്കുവോ�ോയതി ഊരജ്തിതമോയ പ്രതതിലരോധ
�െപെതികളോണ് സ്വ്രീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്ത്. 

2019-പനാവൽ ടകാപറാണ ൈവറസന്
പഷേതി മൃഗോദതികളതില് പ്രധോ�മോയുും 

കണ്ടുവരുന് ഒരു RNA Virusആണ് 
ടകോലറോണ. ലഗോളോകൃതതിയതിലള്ള ഈ 
കവറസതിടറെ പ്രത�ത്തില് കതിര്രീെും 
ലപോട� ലതോന്തിക്കുന് കൂരത് മു�കള് 
കോണോും. ഇതതില് �തിന്ോണ് ഈ കവറ 
സതി�് ടകോലറോണ എന് ലപര് കതിട്തിയത്. 
മൃഗങ്ങളതില് �തിന്് മനുഷ്യരതില�ക്കുുംപതിന്്രീെ് 
മനുഷ്യരതില് �തിന്് മനുഷ്യരതില�ക്കുും ഇത് 
പെരന്നു പതിെതിക്കുന്നു. വതിവതിധതരും ടകോലറോ 
ണ കവറസുകള് �മ്മുടെ ഇെയതില് കണ്ടു
വരുന്നു. സോധോരണ ജ�ലദോഷപ�തി, �്യു
ലമോണതിയ,വയറതിളക്ും, മസ്തതിഷ്കജ്വരും തുെ 
ങ്ങതിയ ലരോഗങ്ങള്ക്് ഇവ കോരണമോകുന്നു. 

വഹോ�തിട� ഒരു കെല്വതിഭവ/മത്സ്യ
മോുംസ മോരക്റ്റുമോയുള്ള സമ്പരക്മോണ് 
ഈ പകരച്ചവ്യോധതിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥോ�
മോയതി കടണ്ത്തിയതിരതിക്കുന്ത്. ഇതതിടറെ 
ഉത്ഭവും ഏതു മൃഗത്തില് �തിന്ോടണന്നുള്ള 
പഠ�ങ്ങള് �െക്കുന്ടതയുള്ളൂ. വവ്വോലക

ളതില് �തിന്് മൃഗങ്ങളതില�ക്് വന്തോകോും 
എന്തോണ ്പ്രധോ� സുംേയും. ഈ പകരച്ച 
വ്യോധതി ഇതുവടര മനുഷ്യ�തില് കടണ്ത്തി
യതിട്തില്ലോത് ഒരു പുതതിയ ഇ�ും ടകോലറോണ 
കവറസ് മൂ�മോയതതി�ോല് ആണ് ഇതതിട� 
പുതതിയത് എന്രത്ും വരുന് ല�ോവല് 
ടകോലറോണ കവറസ് എന്് �ോമകരണും 
ടെയ്തത്. 

ഇതതിനു മുന്പ് 2002-2003 കോ�യള
വതില് കെ�യതില് തടന് ടപോട്തിപുറടപ്ട് 
SARS(Severe  acu te  resp i ra to ry 
syndrome), 2012ല് സൗദതി അലറബ്യയതില് 
തുെങ്ങതിയ MERS(Middle East Respiratory 
Syndrome) എന്തിവ ഇത്രത്തില് 
അതുവടര കണ്ടുവരോത് പുതതിയ തരും 
ടകോലറോണ കവറസതി�ോല് ഉണ്ോയവ
യോണ.് ഇതതില് SARS 37 രോജ്യങ്ങളതില് 8096 
ലകസുകള്ക്കുും 776 മരണങ്ങള്ക്കുും 
കോരണമോയതി. 10% ആയതിരുന്നു മരണ�തി
രക്്. MERS പകരച്ചവ്യോധതിയതില് 27 
രോജ്യങ്ങളതി�ോയതി 2494 ലകസുകളും 858 
മരണങ്ങളും റതിലപ്ോരട്് ടെയേടപ്ട്ടു. 30% 
ആയതിരുന്നു മരണ�തിരക്്. 

2019 ncov, ലമല്പറഞ്ഞ പകരച്ചവ്യോ
ധതികടളക്ോള് മരണ�തിരക്് (2%) കുറവോ
ടണങ്തിലും വ്യോപ�ും വളടര കൂടുത�ോണ്. 
ടഫബ്രുവരതി 11, 2020 ട� ല�ോകോലരോഗ്യസും
ഘെ�യുടെ സ്റോറ്സ് റതിലപ്ോരട്് പ്രകോരും 
43103 സ്ഥതിത്രീകരതിച്ച ലകസുകള് 24-ഓളും 
രോജ്യങ്ങളതി�ോയതി റതിലപ്ോരട്് ടെയ്തതിരതിക്കുന്നു. 
കെ�യതില് �തിന്് മോത്രമോണ് ഇതതില് 
42708 ലകസുകള് ഉള്ളത്. അതതില് 7333 
ലകസുകള് ത്രീവ്രത കൂെതിയവയോണ്, 1017 
മരണങ്ങള് ഉണ്ോയതിരതിക്കുന്നു. കെ�യ്ക് 

പുറത്് ഒരു മരണും ആണ് റതിലപ്ോരട്് 
ടെയ്തതിരതിക്കുന്ത്. ഇന്ത്യയതില് 3 ലകസുകള് 
സ്ഥതിര്രീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. അത് മൂന്നുും ലകര
ളത്തില് �തിന്ോണ്. വഹോ�തില് �തിന്് 
ഒരുമതിച്ച് തതിരതിടച്ചത്തിയ വതിദ്യോരത്തിക
ളോണ് ഇവര മൂവരുും. തൃശ്ശൂര, ആ�പ്പുഴ, 
കോസരലകോെ് ജതില്ലകളതില് �തിന്ോണ് 
ലകസുകള് റതിലപ്ോരട്് ടെയ്തത്.

പരാഗലക്ഷണങ്ങൾ
സങ്കീർണ്ണതകൾ

പ�തി, ടതോണ്ലവദ�, ജ�ലദോഷും, ചുമ, 
േ്വോസുംമുട്്, േ്വോസതെസ്ും എന്തിവയോണ് 
പ്രധോ� �ഷേണങ്ങള്. െതി�രതില് ഈ 
ലരോഗബോധ �ഷേണങ്ങള് ഒന്നുും തടന് 
ഇല്ലോടതയുും കണ്ടുവരുന്നു. SARS, MERS, 
Nipah ഇവടയോടക് �ഷേണങ്ങള് ഉള്ള
വരോയതിരുന്നു പ്രധോ�മോയുും പെരത്തിയതി
രുന്ത്. എന്ോല് ല�ോവല് ടകോലറോണോ 
കവറസ് �ഷേണങ്ങള് കോണതിക്ോത്വ
രുും പകരത്ന്നു എന്തതി�് ടതളതിവ് കതിട്തി
യതിട്ടുണ്്. പ്രോഥമതിക �ഷേണങ്ങള് മറ്് 
ഇന്ഫ്ലുവന്സ ബോധകള് ലപോട� പ�തി, 
ടതോണ്ലവദ� ചുമ മോത്രമോയതിരതിക്കുും, മറ്് 
ലരോഗങ്ങളതില് �തിന്് ഇത് തതിരതിച്ചറതിയോനുും 
പ്രയോസമോണ.് ഇതുവടരയുള്ള കണക്കുകള് 
പരതിലേോധതിക്കുലമ്പോള് �്യുലമോണതിയ 
ലപോട� ത്രീവ്രമോയ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ോകുന്ത് 
20%ത്തില് തോടഴ ലരോഗതികള്ക്ോണ്. 
ഹൃലദ്ോഗും, �തിയന്തണമതില്ലോത് പ്രലമഹും 
തുെങ്ങതിയ മറ്് ലരോഗങ്ങള് ഉള്ളവരുടെ 
ഇെയതില് സങ്്രീരണ്ണതകള് ഉണ്ോകുന്
തോയതി കണ്ടുവരുന്നു. ലരോഗും ത്രീവ്രമോകു
ലമ്പോള് വൃക് മുത�ോയ ആന്തരതികോവയവ
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ങ്ങടള ബോധതിക്കുകയുും മരണും സുംഭവതിക്കു
കയുും ടെയ്യുന്നു. 

 
അതീവഗൗരവപതൊടു കൂെനി 
പനരനിപെണ്ടതന് എന്തുടകാണ്ടന്

കഴതിഞ്ഞ ഒരു മോസടത് ലരോഗവ്യോ
പ�ും പഠ�ത്തി�് വതിലധയമോക്തിയതതില് 
�തിന്് �ോും മ�സ്തി�ോക്തിയ വസ്തുതകള് 
ഇവയോണ്, ഒരു ലരോഗതിയതില് �തിന്് 2 മുതല് 
3 ആളകളതില�ക്് ഈ ലരോഗും പെരുന്നു. 
ഒരോഴ്ച സമയും ടകോണ്് ലരോഗബോധതിതരുടെ 
എണ്ണും ഇരട്തിയോകുന്നു. അതോയത് ലരോഗും 
അതതിലവഗും പെരന്നു പതിെതിക്കുന്നു. കൂടുതല് 
ആളകള് ബോധതിതരോകുന്നു. അതതി�ോല് 
തടന് മരണ�തിരക്് (2%) കുറവോടണങ്തില് 
ലപോലും കൂടുതല് ആളകള് മരണടപ്ടുന്നു, 
പ്രലത്യകതിച്ച് പ്രോയമോയവര, മറ്് ലരോഗങ്ങള് 
ഉള്ളവര എന്തിവരതില�ക്് ലരോഗും പെരു
ലമ്പോള് ലരോഗ�ഷേണും കോണതിക്ോത്വ
രുും ലരോഗും പെരത്ും എന്നുള്ളത് ടകോണ്് 
ലരോഗവ്യോപ�ും തെയോന് ഏടറ ശ്മടപ്
ലെണ്തി വരുും. 

ഇന്ക്യുപബഷന് കാലാവധനി
ലരോഗോണു േര്രീരത്തില് പ്രലവേതിച്ച 

തതിനുലേഷും ലരോഗ�ഷേണങ്ങള് പ്രകെതി
പ്തിക്കുവോനുള്ള സമയകദരഘ്യും ആണതിത്. 
2 മുതല് 14 ദതിവസും വടര റതിലപ്ോരട്് ടെയ്തതി
ട്ടുണ്്. സോധോരണയോയതി 5-10 ദതിവസും 
ആണ് ഇന്ക്യുലബഷന് കോ�ോവധതി. ഇത് 
14 ദതിവസും വടര �്രീണ്ടുലപോകോും. Incubating 
ആയതിട്ടുള്ള വ്യക്തതികളും ലരോഗും പെരത്ോന് 
സോദ്ധ്യതയുടണ്ന്് പ്രോരുംഭ പഠ�ങ്ങള് 
കോണതിക്കുന്നു. 

ഇന്ക്യുപബഷന് കാലാവധനിയുടെ
്സക്നി

ലരോഗബോധതിത പ്രലദേങ്ങളതില് �തിന്് 

തതിരതിടച്ചത്ന്വടര പരമോവധതി ഇന്ക്യു
ലബഷന് കോ�ോവധതി  ആയ 14 ദതിവസലത്
ക്ോണ് �തിര്രീഷേതിക്കുന്ത്. അവരക്് 
കവറസ് ബോധയുണ്ോയതിട്ടുടണ്ങ്തില് 
പരമോവധതി 14 ദതിവസത്തിനുള്ളതില് ലരോഗ
�ഷേണങ്ങള് കോണതിക്ോന് തുെങ്ും. ലകര
ളത്തില് ഇരട്തി ഇന്ക്യുലബഷന് സമയമോയ 
28 ദതിവസമോണ് �തിര്രീഷേണകോ�യളവോയതി 
�തിജടപ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്ത്. 

Quarantine, Isolation 
ലരോഗ�ഷേണങ്ങള് ഇല്ലോത്വരോടണ

ങ്തിലും കെ�ലപോലള്ള ലരോഗബോധതിത 
പ്രലദേങ്ങളതില് �തിന്നു വന്വടര , 
പരമോവധതി ഇന്ക്യുലബഷന് കോ�ോവധതി 
വടര, വ്രീടുകളതില് തടന് മറ്റുള്ളവരുമോയതി 
സമ്പരക്ത്തില് വരോനുള്ള സോദ്ധ്യതക
ടളോഴതിവോക്തി കഴതിയുന്തതിട� Home 
Quarantine എന്് പറയുന്നു. ലരോഗ�ഷേണ
ങ്ങള് കോണതിക്കുന്വടര പ്രലത്യകും സജ്്രീ
കരതിച്ച ആശുപത്രതി മുറതികളതില് മറ്റുള്ളവരു
മോയതി സമ്പരക്ത്തില് വരോടത െതികതിത്സ 
�ല്കുന്തതിട� Isolation എന്് പറയുന്നു. 
ഈ പരാഗം പകരുന്ടതങ്ങടന 

ലരോഗും ബോധതിച്ച വ്യക്തതിയതില് �തിന്് 
ല�രതിട്ടുള്ള സമ്പരക്ും വഴതിയോണ് ഇത് 
പ്രധോ�മോയതി പെരുന്ത്. ലരോഗതിയുടെ 
ഉമതി�്രീലരോ, സ്രവങ്ങളോല�ോ മ�തി�മോയ 
വസ്തുക്ള്, പ്രത�ങ്ങള് ഇവയുമോയതി സമ്പ
രക്ത്തില് വരുന്ത് വഴതി ലരോഗബോധയു
ണ്ോകുന്നു. �തിരജ്്രീവ വസ്തുക്ളതില് 
(Fomites) എത്രല�രും കവറസ് ജ്രീവല�ോടെ 
�തി��തില്ക്കുും എന് �തിരണ്ണോയക ലെോദ്യ
ത്തി�് ഉത്രും കടണ്ലത്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
കെ�യതില് ഈ ലരോഗും പഷേതിമൃഗോദതിക
ളതില് �തിന്ോണ് മനുഷ്യ�തില�ക്് വന്ത് 
എന്നുമോ�തിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളമോയതി ല�രതിട്് 
സമ്പരക്ും വരുലമ്പോള് ആണ് ലരോഗപ്ക

രച്ച ഉണ്ോകുന്ത.് പടഷേ ലകരളടത് സുംബ
ന്തിച്ചതിെലത്ോളും ഇവതിടെ പ്രോലദേതികമോയതി 
കവറസതിടറെ സോന്തിധ്യും ഇല്ല എന്തു 
ടകോണ്് തടന് ഈ ര്രീതതിയതില് മൃഗങ്ങളതില് 
�തിന്നുള്ള പകരച്ചടയക്ോള് പ്രസക്തും മനു
ഷ്യ�തില് �തിന്് മനുഷ്യ�തില�ക്കുള്ള ലരോഗ
പ്കരച്ചയോണ്. 
ചനികനിത്സ

ഈ പുതതിയ ടകോലറോണ കവറസതിട�
തതിടര ഫ�പ്രദമോയ Antiviral മരുന്നുകള് 
ഇതുവടര �ഭ്യമല്ല. ലരോഗ �ഷേണങ്ങളടെ 
ത്രീവ്രത കുറയ്കവോനുള്ള Support ive 
Management മോത്രമോണ് �ല്കുന്ത്. മറ്് 
ജ�ലദോഷപ�തികള് ലപോട� തടന് ബഹു
ഭൂരതിപഷേും ലരോഗതികളും െതികതിത്സ ഒന്നുും 
കൂെോടതത്ടന് സുഖുംപ്രോപതിക്കുും. സങ്്രീ
രണ്ണതകളതില�ക്് ലപോകുന്വരക്് അനു
ലയോജ്യമോയ Supportive െതികതിത്സ �ല്കുന്നു. 
മതിക്വോറുും കവറല് പ�തികള്, ഉദോ: 
ടഡങ്തിപ്�തി, െതിക്ന്ഗ�്യോ, �തിപ്ോ തുെ
ങ്ങതിയവടയ്കല്ലോും ഈ വതിലധ� തടന്യോണ് 
െതികതിത്സ �െപ്ോക്കുന്ത്. 

്തനിപരാധ വാക്നിനുകൾ
ഇടതോരു പുതതിയ ഇ�ും കവറസ് 

ആയതതി�ോല് തടന് വോക്തിനുകള് ഒന്നുും 
തടന് �ഭ്യമല്ല. പുതതിയ വോക്തിനുകള് കണ്ടു 
പതിെതിടച്ചടുക്ോന് മോസങ്ങള് ലവണ്തിവരുും. 

പരാഗം വരാടത എങ്ങടന തെയാം
ലകരളത്തിട� �തി�വതിട� മൂന്നു 

ലകസുകളും വഹോ�തില് �തിന്് വന്വരോണ്. 
അതതി�ോല് തടന് ലരോഗ ബോധതിത പ്രലദ
േങ്ങളതില് �തിന്് വന്വരതില് �തിന്് മറ്റുള്ള
വരതില�ക്് പകരോടത ശ്ദ്ധതിക്കുകയോണ് 
ഏറ്വ പ്രധോ�ും. 

ഈ പ്രലദേത്തില് �തിന്് വടന്ത്തി
യവടര എല്ലോും തടന് ആലരോഗ്യ സുംവതി
ധോ�ത്തിടറെ �തിര്രീഷേണത്തില് ടകോണ്ടു
വരോനുള്ള ഊരജ്തിത ശ്മങ്ങളോണ് �െന്നു 
ടകോണ്തിരതിക്കുന്ത്. കെ�യതില് �തിലന്ോ 
മറ്് ടകോലറോണ ലരോഗബോധതിത പ്രലദേങ്ങ
ളതില് �തിലന്ോ എത്തിയതിട്ടുള്ളവര DISHA- 
1056 എന് ആലരോഗ്യ വകുപ്് ടഹല്പ്് 
ക�ന് �മ്പര മുലഖ� ആലരോഗ്യ സുംവതി
ധോ�വമോയതി ബന്ടപ്െണും. ലരോഗ�ഷേ
ണമതില്ലോത്വര �തിരബന്മോയുും 28 
ദതിവസും വ്രീട്തിനുള്ളതില് തടന് Quarantine-ല് 
കഴതിയണും. ബോത്് അറ്ോച്ചതിഡ് ആയതിട്ടുള്ള 
�ല്ല വോയുസഞ്ോരമുള്ള മുറതിയതില് കുടുുംബോും
ഗങ്ങലളോടു ലപോലും സമ്പരക്ത്തില് 

14 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഫെബ്രുവരി 2020



പ്കാബറാണ
 തപദേശസ്ാപനങ്ങൾ സ്വീകരനിപക്കണ്ട നെപെനികൾ

സുംസ്ഥോ�ത്് ടകോലറോണ കവറസ് 
ബോധ സ്ഥതിര്രീകരതിച്ചതതിട�ത്െർന്് തലദ്ദ
േസ്ഥോപ�ങ്ങളടെ ല�തൃത്വത്തിൽ സ്വ്രീ
കരതിലക്ണ് �െപെതി സുംബന്തിച്ച �തിർലദ്ദ
േങ്ങൾ പുറടപ്ടുവതിച്ചു.

ടകോലറോണ കവറസ് തെയുന്തതി�് 
വ്യക്തതിശുെതിത്വവമോയതി ബന്ടപ്ട്് വതിപു 
�മോയ പ്രെോരണ പരതിപോെതികൾ തലദ്ദേ
സ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ത�ത്തിൽ സുംഘ
െതിപ്തിക്ണും. ലരോഗ�ഷേണങ്ങളള്ള വ്യ
ക്തതികൾ ടപോതുസമ്പർക്ും ഒഴതിവോക്ൽ 
തുെങ്ങതി വ്യക്തതി ശുെതിത്വവമോയതി ബന്ടപ്
ട്് ലബോധവത്കരണത്തി�് വതിപു�മോയ 
ക്യോമ്പയതിൻ ടപോതുജ�ങ്ങൾ ഒത്കൂടുന് 
എല്ലോസ്ഥ�ങ്ങളും ലകന്ദ്രീകരതിച്ച് �െത് 
ണും. ജ്രീവ�ക്ോർ, സന്ർേകർ, ലരോഗതികൾ 
തുെങ്ങതി ആലരോഗ്യസ്ഥോപ�ങ്ങളമോയതി 
ബന്ടപ്ടുന് എല്ലോവരുും ആലരോഗ്യവകു
പ്് പുറടപ്ടുവതിച്ച ഇൻടഫഷേൻ കൺല്ോൾ 
ലപ്രോലട്ോലക്ോൾ പോ�തിക്ണും. ഇതുസും
ബന്തിച്ച പരതിേ്രീ��ും, മോർഗ്ഗ�തിർലദ്ദേ
ങ്ങൾ എഴുതതിപ്രദർേതിപ്തിക്ൽ തുെങ്ങതിയ 
�െപെതികൾ തലദ്ദേസ്ഥോപ�ത�ത്തിൽ 
സ്വ്രീകരതിക്ണും.

ല�ോകോലരോഗ്യ സുംഘെ� പട്തികപ്ര
കോരും ടകോലറോണ ബോധതിത പ്രലദേങ്ങ

ളോയതി പ്രഖ്യോപതിച്ചതിട്ടുള്ള പ്രലദേങ്ങളതിൽ 
�തിടന്ത്ന്വരുടെയുും അവരുമോയതി 
അടുത്തിെപഴകുന്വരുടെയുും പട്തിക തലദ്ദ
േസ്ഥോപ�ങ്ങൾ തയേോറോക്തി അവർക്് 
ആലരോഗ്യവകുപ്തിടറെ ലഹോും ഐടസോല� 
ഷൻ ലപ്രോലട്ോലക്ോൾ സുംബന്തിച്ച വതിവ
രങ്ങൾ �ൽകണും.തലദ്ദേസ്ഥോപ�ങ്ങളടെ 
�തിയന്തണത്തിലള്ള ആശുപത്രതികളതിൽ 
ടകോലറോണ ലരോഗബോധതിതർക്കു െതികതിത്സ 
സത്വരമോയതി �ഭ്യമോക്കുന്തതി�് മരുന്നുകൾ 
ഉൾടപ്ടെയുള്ള സുംവതിധോ�ങ്ങൾക്് കുറവ് 
വരുത്ോടത ശ്ദ്ധതിക്ണും.  ലരോഗും പകരു
ന്ത് തെയോനുള്ള സോധ�സോമഗ്തികൾ 
ലരോഗതിയുടെ കുടുുംബത്തി�് ആവേ്യടമ
ങ്തിൽ വോങ്ങതി�ൽകണും. ഐടസോല�ഷ�് 
വതിലധയമോകുന് സോമ്പത്തികമോയതി 
പതിന്ോക്ും �തിൽക്കുന് കുടുുംബങ്ങൾക്് 
കദ�ുംദതി� ജ്രീവതിതസഹോയും �ഭ്യമോ
ക്ണും.  പരതിെരണത്തി�് സഹോയതിടയ 
�ഭ്യമോലക്ണ്തിവന്ോൽ അതതിനുള്ള ് മ്രീ
കരണും ടെയേണും. ഈ പ്രവർത്� 
ങ്ങൾക്് ആവേ്യമോയ തുക തലദ്ദേസ്ഥോ
പ�ങ്ങളടെ ത�ത് ഫണ്തിൽ�തിന്് �ഭ്യ
മോക്ോനുും അനുമതതി �ൽകതിയതിട്ടുണ്്.

(സരക്കു�ര �മ്പര ഡതിസതി 1/71/2020/
തസ്വഭവ ത്രീയതതി 1.2.2020)

വരോടത ലവണും കഴതിയോന്. ലതോരത്്, 
പത്രും തുെങ്ങതിയ ഒരു വസ്തുവും മറ്റുള്ളവരു
മോയതി പങ്കുവയ്കരുത്. ഇവ ബ്്രീച്ച് �ോയ�തി 
ഉപലയോഗതിച്ച്  അണുവതിമുക്തമോക്ണും. ഒരു 
�തിറ്ര ടവള്ളത്തില് 3 tsp ബ്്രീച്ചതിുംഗ് 
പൗഡര ക�ക്തി അെതിയോന് ടവച്ചതിട്്, 
അതതിടറെ ടതളതി ബ്്രീച്ച് �ോയ�തി ആയതി 
ഉപലയോഗതിക്ോും. ദതിവലസ� രണ്ടുല�രും 
ആലരോഗ്യപ്രവരത്കര ബന്ടപ്ട്് വതിവ
രങ്ങള് ലേഖരതിക്കുും.

ലരോഗ�ഷേണങ്ങള് കോണതിക്കുന്വര 
Helpline നുമോയതി ബന്ടപ്ട്് അവര സജ്
മോക്കുന് വോഹ�ത്തില് മോത്രും ഐടസോല� 
ഷന് ടസറെര തയേോറോക്തിയതിട്ടുള്ള ആശുപ
ത്രതിയതില�ക്് ലപോവക. യോടതോരു കോരണ
വേോലും മറ്് ആശുപത്രതികളതില�ോ ലഡോക്
രമോരുടെ അരുകതില�ോ ലപോകരുത്, ടപോതു
വോഹ�ങ്ങള് ഉപലയോഗതിക്രുത്. ആശുപ
ത്രതിയതില് എത്തിയോല് ഉെന് ഒ.പതി. െതിക്റ്് 
എടുക്ോല�ോ കോഷ്വോ�തിറ്തിയതില�ോ ലപോക 
രുത്. ആലരോടുും സമ്പരക്ും വരോടത ല�രതിട്് 
ഐടസോല�ഷന് വോരഡതില് പ്രലവേതിക്കുക.

കുടുുംബോുംഗങ്ങലളോ സുഹൃത്ക്ലളോ 
ഇവരുമോയതി സമ്പരക്ും വന്തിട്ടുടണ്ങ്തില് 
അവടരല്ലോും തടന് home quarantine ല് 
കഴതിലയണ്തോണ്. ഇത്രത്തില് ലരോഗ
ബോധയുണ്ോകോന് സോധ്യതയുള്ളവര വതിവോ
ഹങ്ങളതില�ോ മറ്് ടപോതുെെങ്കളതില�ോ 
യോടതോരുകോരണവേോലും പടങ്ടുക്രുത്. 
വ്രീട്തില് വതിവോഹലമോ മറ്് െെങ്കലളോ �തിശ്
യതിച്ചതിട്ടുടണ്ങ്തില് ത്രീരച്ചയോയുും അത് മോറ്തി
വയ്കക തടന് ലവണും.

ലരോഗ�ഷേണമുള്ളവര മോസ്് ഉപലയോ
ഗതിക്കുന്ത് ലരോഗും മറ്റുള്ളവരതില�ക്് പകരോ
തതിരതിക്ോന് സഹോയതിക്കുും. ചുമയ്കലമ്പോഴുും 
തുമ്മുലമ്പോഴുും തൂവോ�വച്ച് മുഖും മറയ്കകലയോ 
കകമുട്തില�ക്് തുമ്മുകലയോ ചുമയ്കകലയോ 
ടെയ്യുക. കകകള് മ�തി�മോയോല് സമ്പ
രക്ത്തില് വരുന് പ്രത�ങ്ങള് വഴതിയുും 
കകടകോടുക്കുന്തുവഴതിയുും മറ്റുള്ളവരതില�
ക്് പകരോും. അെതിക്െതി കകകള് ലസോപ്പു
പലയോഗതിച്ച് കഴുകുന്ത് ഇത്രത്തിലള്ള 
droplet infections തെയോന് ഏടറ ഫ�പ്ര
ദമോണ്.

�മ്മുടെ സമൂഹത്തില�ക്് അധതികും 
പെരന്നു പതിെതിച്ചതിട്തില്ലോത് ഈ ഘട്ത്തില് 
ജോഗ്തയോണ് ഏറ്വും അത്യോവേ്യും 
ലരോഗതികളും അവടര പരതിെരതിക്കുന് ആലരോ
ഗ്യപ്രവരത്കരുും മോസ്് ഉപലയോഗതിലക്ണ്
തോണ്. ആശുപത്രതികളതില് എല്ലോ സുരഷേോ
മോ�ദണ്ങ്ങളും കൃത്യമോയതി പോ�തി ക്ണും. 

ലരോഗവ്യോപ�ും വതി�യതിരുത്തിടകോണ്് 
ആലരോഗ്യഅധതികൃതര �ല്കുന് �തിരലദ്ദേങ്ങള് 
എല്ലോും തടന് അത്രീവ ശ്ദ്ധലയോടെ �െപ്തി
�ോക്ണും.

മൃഗങ്ങളതില് ഈ ലരോഗും സുംേയതിക്കുന് 
കെ�യുടെ പ്രവതിേ്യകളതില്, മൃഗങ്ങളമോ 
യുള്ള ല�രതിട്ടുള്ള സമ്പരക്ത്തില് ശ്ദ്ധപു
�രത്ോന് �തിരലദ്ദേതിച്ചതിട്ടുണ്്. �ല്ലവണ്ണും 
പോകും ടെയ്ത ഇറച്ചതി മോത്രലമ ഭഷേതിക്ോവൂ  
എന് �തിരലദ്ദേവും �ല്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

അ�ോവേ്യമോയതി ആശുപത്രതി സന്രേ
�ങ്ങള് ഒഴതിവോക്കുക. പ്രലത്യക ലരോഗ�
ഷേണങ്ങളള്ളവര ആലരോഗ്യ വകുപ്തിട� 
വതിവരും അറതിയതിക്കുക.
പരാഗനനിർണ്ണയം

രക്തും, ടതോണ്യതിട� സ്രവും തുെങ്ങതിയ 
സോമ്പതിളകള് �ോഷണല് ഇന്സ്റതിറ്യൂട്് ഓഫ് 
കവലറോളജതി, പൂ�യതിലും NIV, ആ�പ്പുഴയതി
ലും RT-PCR ടെസ്റ് ടെയ്ത് ലരോഗും �തിരണ്ണ

യതിക്കുന്നു. അതത് ജതില്ലകളതിട� ജതില്ലോ 
സരലവ്വല്ലയന്സ് ഓഫ്രീസര മുലഖ�യോണ് 
ഏക്രീകൃത സുംവതിധോ�മോയതി സോമ്പതിളകള് 
പരതിലേോധ�യ്ക് അയയ്കന്ത്.
വരും ദനിനങ്ങൾ 

അധതികൃതര �ല്കുന് �തിരലദ്ദേങ്ങള് 
കൃത്യമോയതി പോ�തിച്ചുടകോണ്് �മുക്് ഒറ്ടക
ട്ോയതി ഈ ലരോഗടത് ടെറുക്ോും. ആലരോ
ഗ്യവകുപ്തില് �തിന്നുള്ള ആധതികോരതികമോയ 
�തിരലദ്ദേങ്ങളും വസ്തുതകളമല്ലോടത യോടതോരു 
വതിധത്തിട�യുും അ�ോവേ്യലമോ വ്യോജലമോ 
ആയ സലന്േങ്ങള് സമൂഹമോധ്യമങ്ങള് 
വഴതി പങ്കുവയ്കോതതിരതിക്ോന് ശ്ദ്ധതിക്കുക.
Helpline - Disha 1056, 0471-2552056  

1
(ല�ഖതിക തതിരുവ�ന്തപുരും ടമഡതിക്ല് 

ലകോലളജതില് കമ്യൂണതിറ്തി വതിഭോഗും 
അലസോസതിലയറ്് ടപ്രോഫസറോണ്. 

ലഫോണ്: 94473775532)  
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ധ�കോര്യ പരതിപോ��ത്തിടറെ ട�ടുും 
തൂണോണ് ബജറ്.് ഒരു വരഷലത്ക്കുള്ള 

പ്രത്രീഷേതിത വരവതിടറെയുും ടെ�വതിടറെയുും 
സുംഗ്ഹമോണ് എന്് ചുരുക്തി പറയോും. 
വതിവതിധ ലസ്രോതസുകളതില് �തിന്നുും സമോഹ
രതിക്ോന് കഴതിയുന് വതിഭവങ്ങള് കടണ്ത്തി 
അവ �തിത്യ �തിദോ� ടെ�വകള്ക്കുും വതിക 
സ� പദ്ധതതികള്ക്കുും പ്രലത്യക ഉലദ്ദേ്യ 
പദ്ധതതികള്ക്കുമോയതി മോ�ദണ്ങ്ങള്ക്നു
സരതിച്ച ്വകയതിരുത്ന് പ്രവരത്�ത്തിട� 
ബജറ്തിുംഗ് എന്് വതിളതിക്ോും. വതിവതിധ 
�തികുതതികള്, ഫ്രീസുകള്, മറ്റു �ഭ്യമോകോവ
ന് ത�തു വരുമോ� വതിഭവങ്ങള് എന്തിവ 

പഞ്ായത്തറ് �ജറ്റ് 
എങ്ങപ്ന തയ്ാറാകാും
 അനീഷന്  കുമാർ ടക.വനി.

കടണ്ത്ക, സരക്ോര ഗ്ോന്റുകള്, പ്രലത്യക 
ഉലദ്ദേ്യ ഗ്ോന്റുകള്, വതിവതിധ സരക്ോര 
ഏജന്സതികളതില് �തിന്നുള്ള ഗ്ോന്റുകള്, 
ഫണ്ടുകള്, വോയ്പകള് എന്തിവ ല്ോഡ്രീക
രതിക്കുക, �ഭ്യമോകുന് വതിഭവത്തിട� 
സൂക്ഷ്മത� പങ്ോളതിത് ആസൂത്രണത്തിലൂടെ 
വതികസ� പദ്ധതതികള്ക്ോയതി വകയതിരു
ത്ക, കദ�ുംദതി� ഭരണടെ�വകള്ക്കുും 
മുന്കൂട്തി കോണോന് കഴതിയുന് മറ്് ടെ�വ
കള്ക്കുും ആവേ്യമോയ ത�തു വരുമോ�ും 
വകയതിരുത്ക, അുംഗ്രീകൃത ബജറ്തിനു 
വതിലധയമോയോലണോ വതി�തിലയോഗും �െക്കു
ന്ത് എന്് ഉറപ്ോക്കുക എന്തിവടയല്ലോും 

അതതില് ഉള്ടപ്ടുന്നു.
തതിരുവതിതോുംകൂറതില്  മോരത്ോണ്വ

രമ്യുടെ കോ�ത്് ‘പതതിവ് കണക്്’ എന് 
ലപരതില് വരവ് ടെ�വകളടെ കണക്് 
അവതരതിപ്തിക്കുമോയതിരുന്നു. മുളകുമെതിേ്രീ� 
കോര്യക്ോരന് ആയതിരുന്നു അവതരണത്തി
ടറെ ചുമത�. ലകരളത്തിട� ബജറ്തിുംഗതിടറെ 
െരതിത്രും ഇവതിെും മുതല് ദൃേ്യമോണ്. സ്വോത
ന്ത്യത്തിനു ലേഷും ഭരണഘെ�യതില് 
അനുലഛേദും 112,202 എന്തിവ പ്രകോരും  
ലകന്ദ സുംസ്ഥോ� സരക്ോരുകളടെ ബജറ്് 
വതിേദമോയതി �തിരവ്വെതിക്ടപ്ട്തിട്ടുണ്്. പഞ്ോ
യത്കള്ക്് ഭരണഘെ� പദവതി 1993 ട� 

ദകരള പഞ്മായത്പ് രമാ�പ് നിയമത്ിചേ 214 വകുപ്ിേമാണപ് ബ�റ്പ് തയ്മാറമാക്ന്തിചനയും ബ�റ്ിനനുസൃതമമായ 
നിയന്തണങ്ങചളക്റിച്ം പ്രതിപമാേിക്ന്തപ്. ദകരള പഞ്മായത്പ് രമാ�പ് നിയമത്ിചേ 175 വകുപ്പ് പ്രകമാരം 

തയ്മാറമാക്ന് വമാരഷിക വികസന പദ്തിയും ബ�റ്ിചന് ഭമാഗമമാദകണ്തുണ്പ്.

ബജറ്റ്
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73-ോും ഭരണ ഘെ� ലഭദഗതതി പ്രകോരമോണ് 
�ഭ്യമോയത്. അതുവടര ഭരണഘെ�യതിട� 
പഞ്ോയത്കളടെ പ്രവരത്� മോ�ദണ്
ങ്ങള് 243 അനുലഛേദത്തിട�ോതുങ്ങതിയതിരു
ന്നു. ലമല് ലഭദഗതതി പ്രകോരും 243 എ മുതല് 
ഒ വടര അനുലഛേദങ്ങള് കൂട്തിലച്ചരത് 
ലതോടെ ഗ്ോമപഞ്ോയ ത്കളടെ പ്രവരത്
�ങ്ങള്ക്് പുതതിയ രൂപവും ഭോവവും കകവ
ന്തിട്ടുണ്്. ലകരളത്തില് ജ�ക്രീയോസൂത്രണ
വും വതിലകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും �െപ്തി
�ോക്കുന്തതി�് �ഭതിച്ച പ്രോധോ�്യും ലകരള
ത്തിട� ഗ്ോമപഞ്ോയത്കളടെ അസോമോ
�്യമോയ പുലരോഗതതിക്് കോരണമോയതിട്ടുണ്്. 
വതികസ� പ്ര്തിയയതിലും ആസൂത്രണത്തി
ലും ല�ോക�തി�വോരത്തില�ക്കുയരോന് 
പഞ്ോയത്കള്ക്ോയതിട്ടുണ്്. ഗ്ോമപഞ്ോ
യത്കള് ഇന്് ലകരളത്തിടറെ ഭരണ 
�തിരവ്വഹണ രുംഗത്്  അവതിഭോജ്യ 
ഘെകമോണ്. ആ പുലരോഗതതി ഗ്ോമപഞ്ോ
യത്കളടെ സോമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തി
ലും പരതിപോ��ത്തിലും പ്രതതിഫ�തിക്ടപ്ലെ 
ണ്തുണ്്. ഗ്ോമപഞ്ോയത്കളടെ സോമ്പ
ത്തിക പരതിപോ��ത്തിടറെ ട�ടുുംതൂണോയതി 
ബജറ്തിുംഗ് മോലറണ്തുണ്്.

ലകരള പഞ്ോയത്് രോജ് �തിയമത്തിട� 
214 വകുപ്തി�ോണ് ബജറ്് തയേോറോക്കുന്
തതിട�യുും ബജറ്തി�നുസൃതമോയ �തിയന്ത
ണങ്ങടളക്കുറതിച്ചുും പ്രതതിപോദതിക്കുന്ത്. 
ലകരള പഞ്ോയത്് രോജ് �തിയമത്തിട� 
175 വകുപ് ്പ്രകോരും തയേോറോക്കുന് വോരഷതിക 
വതികസ� പദ്ധതതിയുും ബജറ്തിടറെ ഭോഗമോ
ലക്ണ്തുണ്്. ബജറ്് വരഷത്തിടറെ ആരും
ഭത്തിനു മുന്പ് ബജറ്് അുംഗ്രീകരതിക്ണും 
എന്നുും �തിയമും വ്യവസ്ഥടെയ്യുന്നു. സോമ്പ
ത്തിക വരഷലത്ക്ോണ് ബജറ്് തയേോറോ
ക്കുന്ത് എന്തതി�ോല് ഏപ്രതി�തില് ആരും
ഭതിക്കുന് സോമ്പത്തിക വരഷലത്ക്കുള്ള 
ബജറ്് ആ ക�ണ്ര വരഷും മോരച്ച് 31നു 
മുമ്പ് അുംഗ്രീകരതിക്ണും. അപ്രകോരും ബജറ്് 
അുംഗ്രീകരതിക്ോത്തുമൂ�ും സോമ്പത്തിക 
പ്രതതിസന്തി സുംജോതമോയോല് ലകരള 
പഞ്ോയത്് രോജ് �തിയമും 193 വകുപ്് അനു
സരതിച്ച് സരക്ോരതി�് പഞ്ോയത്തിട� പതിരതി 
ച്ചുവതിെോവന്തോണ്. അുംഗ്രീകരതിച്ച ബജറ്തില് 
വകയതിരുത്ോത് ആവേ്യങ്ങള്ക്കുും വകയതി
രുത്തിയതതില് അധതികരതിച്ചുും ടെ�വ് 
ടെയേോന് പോെതില്ല എന്നുും വ്യവസ്ഥയുണ്്.

ബജ്ന് രൂപീകരണം, അംഗീകാരം
തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ വകുപ്തിടറെ 

02.12.2016 ട� സ.ഉ(സോധോ)�ും.3291/

തസ്വഭവ �മ്പര ഉത്രവ് പ്രകോരും ഗ്ോമ
പഞ്ോയത്് ബജറ്് മോ�്വല് പുറടപ്ടുവതി 
ച്ചതിട്ടുണ്്. ഗ്ോമ പഞ്ോയത്കളടെ ബജറ്് 
രൂപ്രീകരണും, ബജറ്് അുംഗ്രീകോരും, ബജറ്തി
�നുസൃതമോയ ടെ�വ് �തിയന്തണും, ബജറ്തി
ടറെ കോ�തികമോയ പുതുക്ല് �െപെതികള് 
എന്തിവ ഈ മോ�്വ�തില് വതിേദമോയതി പ്ര
തതിപോദതിച്ചതിട്ടുണ്്. വതികസ� പദ്ധതതി ആസൂ 
ത്രണും, പദ്ധതതി ഇതര �തിരലദ്ദേങ്ങള് 
എന്തിവ രണ്് സമോന്തര പ്ര്തിയകളോയതി 
ആരുംഭതിച്ച് പൂരത്്രീകരതിക്പ്ട്തതിനു ലേഷും 
അുംഗ്രീകൃത വതികസ� പദ്ധതതിയുും അന്തതി
മമോയ പദ്ധതതി ഇതര �തിരലദ്ദേങ്ങളും 
സുംലയോജതിപ്തിച്ചോണ് ബജറ്് രൂപ്രീകരണും 
പൂരത്തിയോക്കുന്ത്.

പഞ്വത്സരപദ്ധതതി ആസൂത്രണ മോരഗ്ഗ
�തിരലദ്ദേപ്രകോരും വോരഷതികപദ്ധതതി 
രൂപ്രീകരണ �െപെതി്മങ്ങള് പോ�തിച്ചോണ് 
വതികസ� പദ്ധതതി തയേോറോലക്ണ്ത്. പ്ോന് 
ലകോരഡതില�റ്റുടെ �തിയമ�ും മുതല് 
വോരഷതിക വതികസ� പദ്ധതതിക്് ജതില്ലോ 
ആസൂത്രണ സമതിതതിയുടെ അുംഗ്രീകോരും 
�ഭ്യമോകുന്തുവടരയുള്ള �െപെതികള് 
ഇതതില് ഉള്ടപ്ടുന്നു.

പദ്ധതനി ഇതര ശുപാർശകൾ
എല്ലോ ഘെക സ്ഥോപ� ലമധോവതികളും 

ടെ�വ് സുംബന്തിച്ച ശുപോരേകളും വരവ് 
സുംബന്തിച്ച �തിരലദ്ദേങ്ങളും തയേോറോക്തി 
ക�ണ്ര വരഷോരുംഭും തടന് ഗ്ോമപഞ്ോ
യത്് ടസ്ട്റതിക്് �ല്ലകണ്തോണ്. 
ടസ്ട്റതി പഞ്ോയത്തിടറെ ടപോതുവോയ 
ടെ�വ് �തിരലദ്ദേങ്ങളും വരവ് �തിരലദ്ദേ

ങ്ങളും തയേോറോക്ണും. ലമല് �തിരലദ്ദേങ്ങള് 
എല്ലോും സ്റോറെതിുംഗ് കമ്തിറ്തി ത�ത്തില് 
ല്ോഡ്രീകരതിക്ണും. ഇവ സ്റോറെതിുംഗ് കമ്തി
റ്തികള് െരച്ച ടെയ്ത് ശുപോരേകലളോടെ 
ധ�കോര്യ സ്റോറെതിുംഗ് കമ്തിറ്തിക്് �ല്ണും. 
ധ�കോര്യ സ്റോറെതിുംഗ് കമ്തിറ്തി എല്ലോ ശുപോ
രേകളും പരതിഗണതിച്ച് പദ്ധതതി ഇതര �തിരലദ്ദ
േങ്ങള് അന്തതിമമോക്കുും.

അുംഗ്രീകരതിച്ച വോരഷതിക വതികസ� 
പദ്ധതതിയുും അന്തതിമമോക്തിയ പദ്ധതതി ഇതര 
�തിരലദ്ദേങ്ങളും സുംലയോജതിപ്തിച്ച് ധ�കോര്യ 
സ്റോറെതിുംഗ് കമ്തിറ്തി ആണ് ബജറ്് തയേോറോ
ലക്ണ്ത്. വോരഷതിക പദ്ധതതി അുംഗ്രീകോര 
�െപെതി പൂരത്്രീകരതിച്ചതിട്തില്ലോത് സോഹെ
ര്യമുടണ്ങ്തില് പഞ്ോയത്് ത്രീരുമോ� 
പ്രകോരും വതിഷയലമഖ�കളതിട� വകയതിരു
ത്ല് അനുസരതിച്ച് ബജറ്് തയേോറോക്ോും.

ബജ്ന് അവതരണവം 
അംഗീകാരവം

മോരച്ച് ആദ്യവോരും പഞ്ോയത്തിടറെ 
പ്രലത്യക ലയോഗത്തി�ോണ് ബജറ്് അവത
രതിപ്തിലക്ണ്ത്. ഗ്ോമപഞ്ോയത്് പ്രസതി
ഡറെതിടറെ ആമുഖ പ്രസുംഗും കഴതിഞ്ഞോണ് 
ബജറ്് അവതരണും. ഗ്ോമ പഞ്ോയത്തിടറെ 
�യപ്രഖ്യോപ�ും എന്് ഗ്ോമപഞ്ോയത്് 
പ്രസതിഡറെതിടറെ ആമുഖ പ്രസുംഗടത് വതിലേ
ഷതിപ്തിക്ോും. ബജറ്തിടറെ വ്രീഷേണും, കരമ്
പദ്ധതതി, �യസമ്രീപ�ും,  �ഷേ്യങ്ങള്, 
മുന്ഗണ�കള് തുെങ്ങതിയവ ഉള്ടപ്ട്തോ
കണും ബജറ്് പ്രസുംഗും. ധ�കോര്യ സ്റോ
റെതിുംഗ് കമ്തിറ്തി ടെയരമോന് ആയ കവസ് 
പ്രസതിഡറെോണ് ബജറ്് അവതരതിപ്തിലക്
ണ്ത്. ബജറ്് കുറതിപ്പുും ബജറ്് ടഷഡയൂളക
ളും വതിേദമോയതി അവതരതിപ്തിക്ണും. ബജറ്് 
ലരഖകള് എല്ലോ അുംഗങ്ങള്ക്കുും വതിതരണും 
ടെയേണും.        മോരച്ച് 31 �് മുമ്പ് ലെരുന് 
പ്രലത്യക ലയോഗത്തി�ോണ് ബജറ്് അുംഗ്രീ
കരതിലക്ണ്ത്. വതിേദമോയ െരച്ചയ്ക് സമയും 
അനുവദതിക്ണും. അവതരതിപ്തിച്ച ബജറ്തില് 
ലഭദഗതതികള് ആവേ്യമോടണന്് പഞ്ോയ
ത്് ലയോഗും കരുതുന്പഷേും പ്രസ്തുത ലഭദ
ഗതതികള് കൂെതി ഉള്ടപ്ടുത്തിയോണ് ബജറ്് 
അുംഗ്രീകരതിലക്ണ്ത്.

ബജ്ന് പസ്റ്ന്ടമന്ം ടഷഡയൂളുകളും
ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിടറെ ബജറ്് 13 

ടഷഡയൂളകളതി�ോയോണ് തയേോറോക്കുന്ത്. 
ബജറ്് മോ�്വ�തിട� വരക്് ഷ്രീറ്് 1 അനുസ
രതിച്ച് തയേോറോക്തിയ പ്രോരുംഭ ബോക്തിയുടെ
യുും 1 മുതല് 12 വടരയുള്ള ബജറ്് ടഷഡയൂള





ഗ്മാമ പഞ്മായത്തുകളുചട 
ബ�റ്പ് രൂപതീകരണം, ബ�റ്പ് 

അംഗതീകമാരം, ബ�റ്ിനനുസൃതമമായ 
ചെേവപ് നിയന്തണം, 

ബ�റ്ിചന് കമാേികമമായ 
പുതുകല് നടപടികള് എന്ിവ 

ഈ മമാന്വേില് വിശേമമായി 
പ്രതിപമാേിച്ചിട്ടുണ്പ്.
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കളടെയുും സുംഗ്ഹമോണ ്ബജറ് ്ലസ്ററ്്ടമറെ.്  
ബജറ്് ടഷഡയൂളകളതില് മൂന്നു വരഷടത് 
സുംഖ്യകള് ലരഖടപ്ടുലത്ണ്തുണ്്. 
കഴതിഞ്ഞ സോമ്പത്തിക വരഷടത് 
യഥോരത് തുകകള്, ത�തു വരഷടത് 
എല്ലോ ലഭദഗതതികളും ഉള്ടപ്ടുത്തിയ ബജറ്് 
തുകകള്, ബജറ്് വരഷലത്ക്കുള്ള പ്രത്രീ
ഷേതിത തുകകള് എന്തിവയോണത്. കഴതിഞ്ഞ 
വരഷടത് യഥോരത് തുകകള് വോരഷതിക 
ധ�കോര്യ പത്രതികയതിട� ഇന്കും ആറെ് 
എക്ടപറെതിഡതിച്ചര ടഷഡയൂളകള്, റസ്രീപ്റ്് 
ആറെ് ലപയ് ടമറെ് ടഷ ഡയൂളകള്, കോപതിറ്ല് 
ലകോണ്്തിബയൂഷന് എന്തിവയതില് �തിന്് 
എടുക്ോവന്തോണ്.

തന്വരഷ തുകകള് എല്ലോ ലഭദഗതതിയുും 
ഉള്ടപ്ടുത്തി അുംഗ്രീകരതിച്ച തന്വരഷ 
ബജറ്തിടറെ ലകോളും 5 ല് �തിന്നുും എടുക്ോവ
ന്തോണ.് കഴതിഞ്ഞ സോമ്പത്തിക വരഷടത് 
യഥോരത് തുകകള്, ത�തു വരഷടത് 
എല്ലോ ലഭദഗതതികളും ഉള്ടപ്ടുത്തിയ ബജറ്് 
തുകകള് ഇവയുടെ അെതിസ്ഥോ�ത്തില് തയേോ
റോക്തിയ ബജറ്് വരഷലത്ക്കുള്ള പ്രത്രീ
ഷേതിത തുകകള് ആണ് ബജറ്് വരഷ 
തുകയോയതി ഉള്ടപ്ടുലത്ണ്ത്. ബജറ്് 
ടഷഡയൂള് 13 ല് തന്വരഷും പ്രത്രീഷേതിക്കുന് 
ടഡലപ്ോസതിറ്റുകളടെ വരവ്, ടെ�വ് വതിവര
ങ്ങളോണ് ലരഖപ്ടുലത്ണ്ത്. വരക്് ഷ്രീറ്് 
2 ഉപലയോഗതിച്ച് പദ്ധതതി റവ�യൂ, മൂ�ധ� 
വരവകളടെ വതിവരും തയേോറോക്ോും. ബജറ്് 
ടഷഡയൂള് 4 ട�യുും 7 ട�യുും തുകകള് 
കടണ്ത്ന്തതി�് ഈ വരക്് ഷ്രീറ്് 
ഉപലയോഗതിക്ോും. വരക്് ഷ്രീറ്് 3 ഉപലയോഗതി
ച്ച് പദ്ധതതി റവ�യൂ, മൂ�ധ� ടെ�വകളടെ 
വതിവരും തയേോറോക്ോും. ബജറ്് ടഷഡയൂള് 9 
ട�യുും 12 ട�യുും തുകകള് കടണ്ത്ന്
തതി�് ഈ വരക്് ഷ്രീറ്് ഉപലയോഗതിക്ോും.

ബജറ്് എന്ത് വരവ് ടെ�വ് കണക്ോ
ണലല്ലോ. ബജറ്തിട� വരവകടളയുും ടെ�
വകടളയുും റവ�യൂ വരവകള്, മൂ�ധ�വര
വകള് റവ�യൂ ടെ�വകള്, മൂ�ധ� 
ടെ�വകള് എന്തിങ്ങട� വരഗ്ഗ്രീകരതിക്ോും.

റവനയൂ വരവകൾ
എല്ലോ �തികുതതി, �തികുതതി ഇതര 

വരവകളും ടപോതു ആവേ്യ ഗ്ോന്റുും കൂെോടത 
റവ�യൂ ടെ�വതി�ോയതി കകമോറുന് ഗ്ോന്റു
കളും ഫണ്ടുകളും വോയ്പകളും ഉള്ടപ്ടുന്
തോണ് റവ�യൂ വരവകള്.

മൂലധന വരവകൾ
റവ�യൂ വരവകളല്ലോടത �ഭ്യമോകുന് 

എല്ലോ വരവകളും മൂ�ധ� വരവകളോണ്.

റവനയൂ ടചലവകൾ
ഒന്തി�ധതികും വരഷക്ോ�ലത്ക്് 

ഗണും �ഭതിക്ോത് ടെ�വകടള ടപോതുടവ 
റവ�യൂ ടെ�വകളോയതി കണക്ോക്ോും.

മൂലധന ടചലവകൾ
ഒന്തി�ധതികും വരഷക്ോ�ലത്ക്് 

ഗണും �ഭതിക്കുന് ടെ�വകളോണ് മൂ�ധ� 
ടെ�വകള്. ആസ്തതികള് സൃഷ്ടതിക്കുന്തതിനു 
ലവണ്തിടയോ �തി�വതിലള്ള ആസ്തതിയുടെ 
ഷേമത, പരതിമോണും, കോ�പരതിധതി തുെ
ങ്ങതിയവ വരദ്ധതിപ്തിക്കുന്തതിനു ലവണ്തിടയോ 
ടെയ്യുന് ടെ�വകളോണ് ടപോതുടവ 
മൂ�ധ� ടെ�വകളോയതി പരതിഗണതിക്കുന്ത്.

ബജ്ന് പഭദഗതനി /പരനിഷ്കരണം
അുംഗ്രീകൃത ബജറ്തില് വകയതിരുത്ോത് 

ഇ�ത്തില് ടെ�വ് ടെലയേണ് സോഹെര്യ
ത്തില�ോ വകയതിരുത്തിയ തുകയതിലും 
കൂടുതല് ആവേ്യമോയതി വരുകലയോ ടെയ്യുന് 
സുംഗതതികളതില് ബജറ്് ലഭദഗതതി/സപ്തിടമ
റെറതി ബജറ്് അുംഗ്രീകരതിക്ോവന്തോണ്. 
പഞ്ോയത്തിടറെ സോധോരണ ലയോഗത്തില് 
ബജറ്് ലഭദഗതതി അുംഗ്രീകരതിക്ോവന്
തോണ.് വതികസ� പദ്ധതതികള്ക്് അുംഗ്രീകോ 
രും �ഭതിക്ോടത ബജറ്് അുംഗ്രീകരതിക്കുന് 
സുംഗതതികളതില് വോരഷതിക പദ്ധതതി 
അുംഗ്രീകോരും �ഭ്യമോയ ഉെട� ബജറ്തില് 
ആവേ്യമോയ ലഭദഗതതി വരുത്തി അുംഗ്രീക
രതിക്ണും.

ടജറെർ ബജ്നിംഗന്
ജറെര ബജറ്തിുംഗ് എന്ത് പ്രലത്യക

മോയതി തയേോറോലക്ണ്തല്ല. തയേോറോക്തിയ 
ബജറ്തിട� �തിുംഗപരമോയ അപഗ്ഥ�മോണ് 
ഉലദ്ദേതിക്കുന്ത്. അപ്രകോരും അപഗ്ഥതിക്കു
ന്തതിലൂടെ ബജറ്തിട� വകയതിരുത്�തിട�   
�തിുംഗസമത്വും ദൃേ്യമോക്കുക എന്തോണ് 
�ഷേ്യും.

ടപർപ�ാമന്സന് ബജ്ന്
ബജറ്തിട� ടെ�വ് വകയതിരുത്ലക

ളതിലൂടെ ഉലദ്ദേതിക്കുന് അ�ന്തരഫ�ും 
എന്തോണ് എന്ത് ടപരലഫോമന്സ് ബജ 
റ്തില് ഉള്ടക്ോള്ളതിക്കുന്നു.

ബജ്ന് തയ്ാറാക്കുപമ്പാൾ 
ശ്രദ്ധനിപക്കണ്ട കാര്ങ്ങൾ
 ബജറ്് വരഷടത് പ്രത്രീഷേതിത ത�ത് 

വരുമോ�ും, ടപോതു ആവേ്യ ഗ്ോറെ് 

എന്തിവയുടെ 5 േതമോ�ും ബജറ്് 
മതിച്ചമോയതി ഉണ്ോകണും.

 ടപോതു ആവേ്യ ഗ്ോറെ് ഒഴതിടകയുള്ള 
ഗ്ോന്റുകള്, വോയ്പകള്, കകമോറതി 
�ല്കുന് ഫണ്ടുകള്, പ്രലത്യക ഉലദ്ദേ്യ 
ഗ്ോന്റുകള് എന്തിവയ്ക് പൂരണ്ണമോയുും 
ടെ�വ് വകയതിരുത്ണും.

 ബജറ്് വരഷും സോധ്യതയുള്ള എല്ലോ 
ടെ�വകള്ക്കുും വകയതിരുത്ല് ഉണ്ോ 
കണും (ഉദോ. ടതരടഞ്ഞടുപ്് ടെ�വ 
കള്).
ജ�ോധതിപത്യ സരക്ോരുകള് ജ�ങ്ങ

ളടെ ലഷേമത്തിനുും അതതിജ്രീവ�ത്തിനുും 
സലന്തോഷകരമോയ ജ്രീവതിത സോഹെര്യ
ങ്ങള് സൃഷ്ടതിക്കുന്തതിനുും പ്രതതിജ്ഞോബദ്ധമോ 
കണും. ദ്രീരഘവ്രീഷണലത്ോടെ പ്രക ൃതതി
വതിഭവങ്ങള് വതി�തിലയോഗതിക്കുകയുും വരുും 
ത�മുറകള്ക്കു കൂെതി ഉപലയോഗലയോഗ്യമോ
കുുംവതിധും പരതിസ്ഥതിതതിടയയുും ചുറ്റുപോടുക 
ടളയുും സുംരഷേതിക്കുന്തതിനു കരുതല�ോടെ 
പ്രവരത്തിക്കുകയുും ലവണും. ജ�ങ്ങലളോെ് 
ഏറ്വും അടുത് �തില്ക്കുന്തുും അവരുടെ 
യുും പ്രലദേത്തിടറെയുും പ്രശ്നങ്ങള് അടുത്
�തിന്്  മ�സ്തി�ോക്കുന്തുമോയ ജ�ോധതിപ
ത്യ ഭരണസുംവതിധോ�ും എന് �തി�യതില് 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്കള്ക്് വളടരലയടറ 
ഉത്രവോദതിത്വവും പ്രോധോ�്യവമുണ്്. 

പരമോവധതി വതിഭവങ്ങള് സമോഹരതി
ക്കുക, കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവമോയ വതി�തിലയോഗും 
ഉറപ്പു വരുത്ക, മതിതവും ഫ�പ്രദവമോയ 
ടെ�വഴതിക്ല് �യങ്ങള് സ്വ്രീകരതിക്കുക, 
ജ�പങ്ോളതിത്ലത്ോടെ ആസൂത്രണ �െപ
െതികള് ഫ�പ്രദമോക്കുക, ജ�ങ്ങള്ക്കുും 
ജ�പ്രതതി�തിധതികള്ക്കുും  ഉലദ്യോഗസ്ഥരക്കുും 
അ�ോയോസും മ�സതി�ോവന് തരത്തില് 
ലരഖകള് തയേോറോക്കുക, പ്രോലയോഗതികത 
ഉറപ്ോക്കുക തുെങ്ങതി ബജറ്് ഫ�പ്രദമോക്കു
ന്തതി�് �തിരവധതി ത�ങ്ങളതിള് ശ്ദ്ധപു�
രലത്ണ്തുണ്്. പ്രോലയോഗതികവും യോഥോ
രത്്യലത്ോടു ടപോരുത്ടപ്ടുന്തുമോയ 
ബജറ്് പങ്ോളതിത് ആസൂത്രണലത്ോടെ 
തയേോറോക്കുകയുും അുംഗ്രീകൃത ബജറ്് 
പ്രകോരും �തിയന്തതിത വതിഭവ വതി�തിലയോഗും 
സോധ്യമോകുകയുും ടെയ്യുന്തതിലൂടെ ജ�ോ
ധതിപത്യത്തിടറെ പുതതിയ ലശ്ണതിയതില�ക്് 
ലകരളത്തിട� ഗ്ോമപഞ്ോയത്കള് 
എത്തിലച്ചരുന് കോ�ും വതിദൂരമല്ല.         1

ല�ഖകന് 
പ�വൂര ഗ്ോമ പഞ്ോയത്തില് 

അക്ൗണ്റെോണ്.
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സ്വന്തും അധ്വോ�ത്തിൽ�തിന്് സ്വരുക്കൂ
ട്തിയ തുകടകോണ്് അർത്പൂർണ്ണമോ

ടയോരു  ലസവ�ും സമൂഹത്തിനു �ൽകണ
ടമന്ോണ് ടകോല്ലും കെയ്ക�തിട� 'കപ്�ണ്തി
ക്െ' ഉെമ അബ്ദുള്ള ആഗ്ഹതിച്ചത്. അബ്ദു
ള്ളയുടെ സൻമ�സ്തിനു കൂട്ോയതി ക�ഫ് 
ഭവ� പദ്ധതതികൂെതി ലെർന്ലതോടെ കെയ്ക
�തിൽ സന്ദ്ധ പ്രവർത്�ത്തിടറെ പുതതിയ 
വതിപ്വുംതടന് �െക്കുകയോണ്. അബ്ദുള്ള 
പഞ്ോയത്തിനു വോങ്ങതി �ൽകതിയ ഒലരക്ർ 
ഭൂമതിയതിൽ ഉയരുന് പോർപ്തിെ സമുച്ചയും 
ഇ�തി ഒലട്ടറ ഭവ�രഹതിതർക്് തണ�ോകുും.  

വർഷങ്ങൾടക്ോണ്ടുള്ള സമ്പോദ്യും 
കെയ്കൽ സർവ്വ്രീസ് സഹകരണ ബോങ്തിൽ
�തിന്് െതിട്തിയോയതി �ഭതിച്ചലപ്ോൾ അബ്ദുള്ള 
ആദ്യമോല�ോെതിച്ചത് സ്വന്തമോയതി ഭൂമതിയുും 
വ്രീടുും ഇല്ലോത് പോവടപ്ട്വർക്് ഭൂമതി 
വോങ്ങതി �ൽകോടമന്ോണ്. വസ്തുവതിട�ോപ്ും 

വ്രീടുകൂെതി വച്ചു �ൽകോനുള്ള സോമ്പത്തിക
ലേഷതിയതില്ലോത്തതി�ോൽ സഹോയും ലതെതി 
ക െ യ്ക ൽ  പ ഞ് ോ യ ത്്  പ്രസ തി ഡ റെ് 
ആർ.എസ്. ബതിജുവതിനു സമ്രീപടമത്തി.  

ഗ്ോമപഞ്ോയത്് ക�ഫ് പദ്ധതതി 
�തിർവ്വഹണും �െത്ന് സമയമോണ്. 
ക�ഫ് പദ്ധതതിയുടെ മൂന്ോും ഘട് ഗണലഭോ
ക്തോക്ൾക്് ഭൂമതിയുും വ്രീടുമോണ് �ൽലക

സ്റോ�ഹ്���

 രാ�ൽ യു.എസന്.

വരഷങ്ങള്ചകമാ�ള്ള സമ്മാേ്യം കടയ്കല് സരവ്വതീസപ് സഹകരണ ബമാകേില് നിന്പ് െിട്ടിയമായി 
േഭിച്ചദപ്മാള് അ�ള്ള ആേ്യമമാദേമാെിച്ചതപ് സ്വന്തമമായി �മിയും വതീടും  ഇല്ലമാത് പമാവചപ്ട്ടവരകപ്  �മി വമാങ്ങി 

നല്കമാചമന്മാണപ്. അ�ള്ള പഞ്മായത്ിനു വമാങ്ങി നല്കിയ ഒദരകര  �മിയില് ഉയരുന് 
പമാരപ്ിട സമുച്ചയം ഇനി ഒദട്ടചറ ഭവനരഹിതരകപ് തണേമാകും.
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പ്ര്രീഫോബ് സോലങ്തതികവതിദ്യ ഉപലയോ
ഗതിച്ച് എറണോകുളും കളല്രേറ്തിൽ 

ലമോഡൽ അപ്ോർട്്ടമറെ് �തിർമ്തിച്ചു. 563 
െതുരശ്യെതി വതിസ്ത്രീർണ്ണമുള്ള ഒരു �തി� 
വ്രീെതിടറെ ലമോഡ�ോണ് തയേോറോക്തിയതിരതി
ക്കുന്ത്. പ്ര്രീഫോബ് എൽജതിഎസ്എഫ് 
സോലങ്തതികവതിദ്യയോണ് ഉപലയോഗതിച്ചത്. 
40 ദതിവസും മോത്രടമടുത്ോണ് �ോ�ുംഗ 
കുടുുംബത്തി�് തോമസതിക്ോൻ കഴതിയുന് 
തരത്തിലള്ള ലമോഡൽ അപ്ോർട്്ടമറെതിടറെ 
പണതി പൂർത്തിയോക്തിയത്. 

പ്രളയവും ഉരുൾടപോട്ലും തുെർക്ഥ
യോയലതോടെയോണ് സർക്ോർ പുതതിയ 

എറണാകുളും കളബ്രേറ്ില് 
ഹിറ്ായി പ്രരീഫാ�റ് മാതൃക

�തിർമ്ോണര്രീതതിയതില�ക്് മോറുന്ത്. 
പ്രകൃതതി സൗഹൃദവും ലവഗത്തിൽ �തിർമ്ോ 
ണും പൂർത്തിയോക്ോവന്തുും ടെ�വ 
കുറഞ്ഞതുും കൂടുതൽ ഈടു �തിൽക്കുന്തു
മോണ് പ്ര്രീഫോബ് �തിർമ്ോണര്രീതതി. പ്രകൃതതി 
വതിഭവങ്ങൾ ഏറ്വും ചുരുങ്ങതിയ അളവതിൽ 
ഉപലയോഗതിക്കുന്തോണ്  പ്ര്രീഫോബ് 
ര്രീതതിയുടെ പ്രധോ� സവതിലേഷത. ടകട്തിെ 
ഭോഗങ്ങൾ ഫോക്റതിയതിൽ �തിർമ്തിച്ച് 
കസറ്തിൽ എത്തിക്കുകയോണ് ടെയ്യുന്ത്. 
ടകട്തിെത്തിടറെ മുഴുവൻ ഭോഗങ്ങളും 
ഇതുലപോട� ഫോക്റതിയതിൽ �തിർമ്തിക്കുന്നു. 

ഈ �തിർമ്ോണത്തി�് ബ�ലമറതിയ 

ലബസ് ടമറെ് ആവേ്യമതില്ല. ഇതതിലപലയോ
ഗതിക്കുന് സ്റ്രീൽ പു�രുപലയോഗതിക്ോൻ 
സോധതിക്കുന്തോണ്. കൂെോടത ഇളക്തിടയ
ടുത്് മടറ്ോരതിെലത്ക്് മോറ്തി സ്ഥോപതിക്ോ
നുും കഴതിയുന്നു. സ്റ്രീൽ ടപടട്ന്് ചൂടു പതിെതി
ക്കുന്തതി�ോൽ ടകട്തിെത്തി�കടത് ചൂടു 
കുറയ്കോൻ ലറോക്് വൂൾ ഉപലയോഗതിച്ചുള്ള 
ഇൻസുല�ഷൻ ടെയ്യുന്നു. ഇത് ചൂടു മോത്ര
മല്ല, േബ്ദടത്യുും പ്രതതിലരോധതിക്കുന്നു. 
കളല്രേറ്തിട�ത്ന്വർക്് പ്ര്രീഫോബ് 
ലമോഡൽ അപ്ോർട്്ടമറെ് സന്ർേതിക്കുന്
തതിനുള്ള സൗകര്യടമോരുക്തിയതിട്ടുണ്്.

ണ്ത്. ഭൂമതി �ഭ്യമോകുമോയതിരുടന്ങ്തിൽ 
അതതിൽ പോർപ്തിെ സമുച്ചയും �തിർമ്തിച്ച് 
കൂടുതൽ ലപർക്് തോമസ സൗകര്യും �ൽകു
വോ�ോകുും എന് െതിന്ത പഞ്ോയത്് പ്രസതി

ഡറെ്  അബ്ദുള്ളയ്ക് മുന്തിൽ വച്ചു. എന്ോൽ 
കുറഞ്ഞത് 50 ടസറെ് ഭൂമതിടയങ്തിലും 
ആവേ്യമോയതി വരുും. അബ്ദുള്ള പതിൻമോറോൻ 
തയേോറോയതിരുന്തില്ല. തോൻ ഭൂമതി വോങ്ങതി 

�ൽകോടമന്് അബ്ദുള്ള ഉറപ്പു �ൽകതി. പ� 
പ്രതതിസന്തികൾ കെന്് ഒലരക്ർ ഭൂമതി 
വോങ്ങതി �ൽകുകതടന് ടെയ്തു.

ഇലപ്ോൾ സോമ്പത്തിക വർഷും 
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അവസോ�തിക്ോറോയതതി�ോൽ പോർപ്തിെ പദ്ധതതിക്കുള്ള �െപ
െതികടളല്ലോും അതതിലവഗും പൂർത്്രീകരതിലക്ണ്തുണ്ോയതിരുന്നു. 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിട� ലകോട്പ്പുറും ജുംഗ്ഷ�തിൽ �തിന്് അകട�
യല്ലോടത �ഭതിച്ച ഒലരക്ർ ഭൂമതി കഴതിഞ്ഞ ഡതിസുംബറതിൽ 
പഞ്ോയത്തിടറെ ലപർക്് എഴുതതി �ൽകതി. ലകോട്പ്പുറും വോർഡ് 
ടമമ്പർ എസ്.സുജ്രീഷ് കുമോറതിടറെ സഹോയലത്ോടെ 
അതതിലവഗും കെ�ോസ് �െപെതികൾ �െത്തി.  ബന്ടപ്ട് 
വകുപ്പുകളതിൽ �തിന്നുും അനുലയോജ്യതോ സോഷേ്യപത്രവും 
�തിരോലഷേപ സോഷേ്യപത്രവും വോങ്ങതി തുെർ�െപെതികൾ സ്വ്രീ
കരതിക്കുന്തതിനുള്ള പ്രവർത്�ങ്ങൾ �െന്നു വരുന്നു.

വ�തിയ സോമ്പത്തികമുണ്ോയതിട്ല്ല, മനുഷ്യല�ഹത്ോൽ 
സമ്പന്മോയ മ��ള്ളതോണ് എന്നുും അബ്ദുള്ള എന് പഴയ 
ടതങ്ോേതിക്ോരൻ സുരേമഹ്ണ്യത്തിടറെ കരുത്്. തമതിഴ് �ോെ് 
ടതങ്ോേതിക്് സമ്രീപും പുളതിയൻകുെതി ഗ്ോമത്തിട� പ�െരക്് 
വ്യോപോരതിയോയ കറുപ്യേടറെയുും മുത്മ്ോളതിടറെയുും ആറ് 
ആൺമക്ളതിൽ മൂന്ോമ�ോയതിരുന്നു ഇന്് അബ്ദുള്ള എന്റതി
യടപ്ടുന് സുരേ�ണ്യൻ. 1978ൽ ആണ് ടകോല്ലടത് 
�തി�ലമ�തിട� പ�ഹോരക്െയതിൽ പ�ഹോര �തിർമ്ോണും, 
പോക്തിുംഗ് തുെങ്ങതിയ ടെറതിയ ലജോ�തികൾക്ോയതി എത്തിയത്. 

പതിന്്രീെ് കെയ്ക�തിട� കപ്�ണ്തിക്െയതിൽ സഹോയതിയോയതി. കപ്രമറതി 
ക്ോസുകളതിൽ �തിന്നുും ല�ടര ജ്രീവതിതത്തില�ക്് ഇറങ്ങതിയ അബ്ദുള്ളടയ 
തട്ടുകെകളതിൽ �തിന്നുും കഴതിച്ചുും കെത്തിണ്ണയതിലറങ്ങതിയുും ജ്രീവതിച്ചു ത്രീർത് 
വർഷങ്ങൾ പുതതിടയോരു വ്യക്തതിയോയതി പരതിവർത്�ടപ്ടുത്കയോയതി
രുന്നു. വതിവോഹ ലേഷും 1995ൽ കെയ്ക�തിൽ സ്വന്തമോയതി കെ ആരുംഭതിച്ചു. 
കപ്�ണ്തിയുും മറ്റുമോണ് പ്രധോ� കച്ചവെും. അന്നുമുതൽ അബ്ദുള്ളയുടെ 
സ്ഥോപ�ും കപ്�ണ്തിക്െ എന്ോണ് അറതിയടപ്ടുന്ത് തടന്. 1991ൽ 
വതിവോഹും. ഭോര്യ ഷമ്രീ�. രണ്് മക്ൾ. ലരവതതിയുും (ഖദ്രീജ), രോഹുലും 
(മുഹമ്ദ്). ലരവതതിയുടെ വതിവോഹും കഴതിഞ്ഞു. ഭർത്ോവ് വ്യോപോരതിയോണ്. 
മകൻ അവതിവോഹതിത�ോണ്. അഛേട� കച്ചവെത്തിൽ സഹോയതിക്കുന്നു. 
2001-ൽ ആണ് അബ്ദുള്ള എന് ലപര് സ്വ്രീകരതിച്ച് കെയ്കൽ മു�്രീും ജമോ 
അത്് അുംഗമോകുന്ത്. തോൻ സമ്പോദതിക്കുന്തതിൽ ഒരു പങ്് തടറെ 
സഹജ്രീവതികൾക്് ഉള്ളതോടണന്് ആദ്യും മുതട� െതിന്തതിച്ചു വന്തിരുന് 
അബ്ദുള്ള കെയ്കൽ മു�്രീും ജമോഅത്മോയതി ബന്ടപ്ട്ടുും സ്വന്തും 
�തി�യതിലും പലരോപകോരപ്രദമോയ പ്രവൃത്തികൾ തുെക്ും മുതട� ടെയ്തു 
വന്തിരുന്നു. എന്ോൽ എടന്തങ്തിലും പരസ്യലമോ പ്രേസ്തതിലയോ ആഗ്
ഹതിക്കുന്നുമതില്ല.

1
ല�ഖകന് ക�ഫ് മതിഷ�തില് ലപ്രോഗ്ോും മോല�ജരോണ്

ൈല�ന് - �ർതെനിയായ വീടുകൾ (2020 ടഫബ്രുവരതി 3 വടര)
ൈല�ന് മനിഷനനിൽ 

രണ്ടന് ലക്ഷം വീടുകൾ �ർതെനിയാവന്നു;
സംസ്ാനതല ്ഖ്ാപനം 29നന് 

ക�ഫ് മതിഷൻ പദ്ധതതിയതിൽ രണ്ടു �ഷേും 
വ്രീടുകൾ പൂർത്തിയോയതതിടറെ സുംസ്ഥോ�ത�                   
പ്രഖ്യോപ�ും ടഫബ്രുവരതി 29�് തതിരുവ�ന്തപുരും 
പുത്രതിക്ണ്ും കമതോ�ത്് മുഖ്യമന്തതി പതിണറോയതി 
വതിജയൻ �തിർവഹതിക്കുും. ഇലതോടെോപ്ും തതിരുവ�ന്ത
പുരും ജതില്ലയതിട� ക�ഫ് ഗണലഭോക്തോക്ളടെ 
സുംഗമവും സുംഘെതിപ്തിക്കുും. 
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ജ�ക്രീയ പഞ്ോയത്് എന് �ഷേ്യും 
കകവരതിക്കുന്തതി�ോയതി മൂ�്യോധതിഷ്തി 

തമോയതി ഗ്ോമസഭകൾ സുംഘെതിപ്തിക്കുന്
തതിനുും ഗണലഭോക്തോക്ടള തതിരടഞ്ഞടുക്കു
ന്തതിനുും ദുരന്ത �തിവോരണ പദ്ധതതി �െപ്ോ
ക്കുന്തതിനുും പഞ്ോയത്് വകുപ്് മോർഗ്ഗ
�തിർലദ്ദേങ്ങൾ പുറടപ്ടുവതിച്ചു. ഗ്ോമപഞ്ോ
യത്കൾ ഇത് പോ�തിക്കുന്തതിൽ വ്രീഴ്ചയു
ണ്ോയോൽ കർേ� �െപെതി സ്വ്രീകരതിക്കുടമ
ന്് സർക്കു�ർ വ്യക്തമോക്കുന്നു.

ദുരന്തങ്ങളടെ പ്രത്യോഘോതങ്ങൾ �ഘൂ
കരതിക്കുന്തതിനുും ദുരന്ത �തിവോരണത്തിനുും 
ദുരന്ത മുടന്ോരുക്ങ്ങൾക്കുമോയതി '�മ്ൾ 
�മുക്ോയതി' എന് പദ്ധതതി തലദ്ദേസ്ഥോപ
�ങ്ങളടെ വോർഷതിക പദ്ധതതിയുമോയതി 
ഏലകോപതിപ്തിച്ച് �െപ്ോക്കുന്തതിനുും പദ്ധതതി 
രൂപ്രീകരണത്തിനുമോയതി എല്ലോ ഗ്ോമപഞ്ോ
യത്കളതിലും പ്രലത്യക വോർഡുത� ഗ്ോമ
സഭകൾ ലെരോൻ സർക്ോർ �തിർലദ്ദേതിച്ചതി
ട്ടുണ്്. ഈ ദുരന്ത�തിവോരണ പദ്ധതതി ഫ�പ്ര
ദമോയതി �െപ്ോക്കുന്തതി�് ഗ്ോമപഞ്ോയത് 
കൾ ആവേ്യമോയ പ്രവർത്�ങ്ങൾ വ്രീഴ്ച 
കൂെോടത �തിർവഹതിക്ണും. ഗ്ോമസഭകളടെ 
സുംഘോെ�ും സർക്ോർ ഉത്രവകളും മോർ
ഗ്ഗ�തിർലദ്ദേങ്ങളും പോ�തിച്ച് �െപ്ോക്ണും.

മനുഷ്യവതിഭവലേഷതി കടണ്ത്തി 
പ്രോലദേതിക വതികസ�വും സ്വയുംപര്യോപ്ത
തയുും പൂർണ്ണലതോതതിൽ �െപ്ോക്ോൻ 
ഗ്ോമസഭ മുലഖ� ടപ്രോഫഷണലകളടെ 
പട്തിക എല്ലോ ഗ്ോമപഞ്ോയത്കളും തയേോ
റോക്തി ഇവരുടെ ലസവ�ും പ്രലയോജ�ടപ്ടു 
ത്ോൻ �തിർലദ്ദേമുണ്്.

പ്ോസ്റതിക്തിടറെ ഉപലയോഗും �തിയന്തതി
ക്കുന്ത് സുംബന്തിച്ചുും പ്ോസ്റതിക് കത്തി
ക്കുന്തതിലൂടെ മനുഷ്യനുും പരതിസ്ഥതിതതിക്കുും 
ഉണ്ോകുന് ലദോഷങ്ങൾ സുംബന്തിച്ചുും 
ഗ്ോമസഭോലയോഗങ്ങളതിൽ പ്രലത്യക അജണ് 
ഉൾടപ്ടുത്തി െർച്ചടെയേോനുും �തിർലദ്ദേതി
ച്ചതിട്ടുണ്്. പ്ോസ്റതിക് വസ്തുക്ൾ �്രീക്കുന്തതി�് 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്കൾ ഏർടപ്ടുത്തിയ 
സുംവതിധോ�ങ്ങളും വതിേദമോക്ണും.

എല്ലോ പദ്ധതതികൾക്കുും അലപഷേോലഫോ
റങ്ങൾ മ�യോളത്തിട�ോ പ്രോലദേതിക 
ഭോഷയതിട�ോ �ളതിതമോയതി അർഹതയുും 

മുൻഗണ�ോ്മവും സുംബന്തിച്ച മോ�ദ
ണ്ങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുത്തി തയേോറോക്ണും. 
അർഹർക്് അലപഷേ �ൽകോൻ അവസരും 
�ഭതിക്കുന് തരത്തിൽ അവസോ�ത്രീയതതി
യുും സമയവും �തിശ്യതിച്ച് ലഫോറങ്ങൾ 
വതിതരണും ടെയേണും.

എല്ലോ ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിലും മൂന്നുമോസ
ത്തിട�ോരതിക്ട�ങ്തിലും ഗ്ോമസഭ ലെരണും. 
ലയോഗും വതിളതിക്കുന്തതിനുള്ള ചുമത� 
ഗ്ോമസഭോ കൺവ്രീ�റോയ വോർഡ് അുംഗ
ത്തി�ോണ്. ജ�പങ്ോളതിത്ും വർദ്ധതിപ്തി
ക്ോൻ വ്യോപക പ്രെരണും സുംഘെതിപ്തി
ക്ണും. ലയോഗത്തില�ക്് പ്രലദേും പ്രതതി
�തിധ്രീകരതിക്കുന് �തിയമസഭോുംഗടത്യുും 
ജതില്ലോ പഞ്ോയത്് അുംഗടത്യുും ലബ്ോക്് 
പഞ്ോയത്് അുംഗടത്യുും ഷേണതിക്ണും.

അുംഗസുംഖ്യയുടെ പത്േതമോ�ും 
അുംഗങ്ങൾ ഹോജരോയോൽ ലയോഗത്തിടറെ 
ക്വോറും തതികയുും. പ്രസതിഡറെ് ലയോഗത്തി�് 
അധ്യഷേത വഹതിക്കുും. പ്രസതിഡറെ് �തിർലദ്ദ
േതിക്കുന്തതി�നുസരതിച്ച് ഗ്ോമപഞ്ോയ 
ത്തിടറെ �തിയന്തണത്തിലള്ള ഉലദ്യോഗ
സ്ഥർ �തിർബന്മോയുും പടങ്ടുക്ണും.

ഗ്ോമസഭയതിൽ െർച്ച ടെലയേണ് വതിഷ
യങ്ങടളക്കുറതിച്ച് ഗ്ോമസഭ കൺവ്രീ�ർ 
പ്രസതിഡന്റുമോയതി ആല�ോെതിച്ച് അജണ് 
തയേോറോക്കുും. ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിടറെ മുഖ്യ 
വതികസ�പ്രേ് �ങ്ങൾ പ്രതതിഫ�തിപ്തിക്കുന് 
ര്രീതതിയതി�ോണ് ലയോഗത്തിടറെ കോര്യപരതി
പോെതി രൂപടപ്ടുത്ക. ഗ്ോമസഭയ്ക് ലവണ്തി 
എല്ലോ വോർഡുകളതിട�യുും ഒരു ടപോതുസ്ഥ
�ത്് സ്ഥതിരും  വോർത്ോലബോർഡ് 
സ്ഥോപതിക്കുും. ഗ്ോമസഭയ്ക് ആവേ്യടമങ്തിൽ 
പത്തിൽ കുറയോത് അുംഗങ്ങളള്ള സബ് 
കമ്തിറ്തികൾ രൂപ്രീകരതിക്ോും.

ഗ്ോമസഭയതിട� 10 േതമോ�ും അുംഗ 
ങ്ങൾ ലരഖോമൂ�ും ആവേ്യടപ്ടുകയോടണ
ങ്തിൽ അതതിലന്യതിക്കുന് കോര്യങ്ങൾ െർച്ച 
ടെയ്യുന്തതി�ോയതി ഗ്ോമസഭയുടെ പ്രലത്യക 
ലയോഗും 15 ദതിവസത്തി�കും കൺവ്രീ�ർ 
വതിളതിച്ചുകൂട്ണും. പട്തികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതതി 
വതിഹതിതും �ഭതിക്കുന് ഗ്ോമപഞ്ോയത്കൾ 
ഗ്ോമസഭ ലെരുന്തതിനുമുമ്പ് പട്തികവർഗ്ഗ 
ഊരുകൂട്ങ്ങളതിൽ ഗ്ോമസഭോ ലയോഗത്തി�് 

സമോ�മോയ ര്രീതതിയതിൽ ഊരുമൂപ്ടറെ 
അദ്ധ്യഷേതയതിൽ ഊരുകൂട്ലയോഗങ്ങൾ 
സുംഘെതിപ്തിക്ണും. ഊരുകൂട്ലയോഗങ്ങൾ 
ലെരുന്തതി�് മുമ്പ് ഓലരോ ഊരതിലും വ്യോ
പകമോയ പ്രെോരണ പരതിപോെതികൾ സുംഘ
െതിപ്തിക്ണും.

മത്സ്യവകുപ്തിടറെ പ്രഖ്യോപതിത മത്സ്യ
ഗ്ോമങ്ങൾ �തി�വതിലള്ള ഗ്ോമപഞ്ോയത്് 
വോർഡുകളതിൽ ഊരുക്കൂട്ും മോതൃകയതിൽ 
പരമ്പരോഗത മത്സ്യടത്ോഴതി�ോളതികൾ
ക്ോയതി മത്സ്യസഭകൾ സുംഘെതിപ്തിക്ണും.

�വലകരള കർമ് പദ്ധതതിയുടെ ഭോഗ
മോയുള്ള മതിഷനുകളടെ പ്രവർത്� അവല�ോ 
ക� റതിലപ്ോർട്ടുും മറ്് വതികസ� ലമഖ�കൾ 
തുെങ്ങതിയവടയക്കുറതിച്ച് വതിേദമോയ റതിലപ്ോർ
ട്ടുും ബന്ടപ്ട് ഉലദ്യോഗസ്ഥൻ തയേോറോക്തി 
ഗ്ോമസഭോുംഗങ്ങൾക്് �ഭ്യമോക്ണും. ഗ്ോമ
പഞ്ോയത് ്സുംബന്തിച്ച ്ഓഡതിറ് ്റതിലപ്ോർ
ട്ടുകൾ, വോർഷതിക ലസ്ററ്് ടമറെ് തുെങ്ങതിയവ 
ഗ്ോമസഭോലയോഗങ്ങളതിൽ െർച്ച ടെയേണും.
പ്രവോസതി മ�യോളതികൾ ഉൾടപ്ടെയുള്ള ടപോതു
ജ�ത്തിടറെ അഭതിപ്രോയും സ്വ്രീകരതിക്കുന്തതി�് 
വകുപ്തിടറെ ടവബ്  കസ റ്തിൽ ഗ്ോമസഭോ 
വതിൻലഡോ സൗകര്യും �ഭ്യമോക്കുും.

ഗ്ോമപഞ്ോയത്കളടെ വോർഷതിക 
പദ്ധതതി തയേോറോക്കുന്ത് ഗ്ോമസഭകളടെ 
�തിർലദ്ദേങ്ങൾ പരതിഗണതിച്ചോയതിരതിക്ണും. 
ഗ്ോമസഭകളടെ ത്രീരുമോ�ങ്ങൾക്കുും ശുപോർ
േകൾക്കുും ഗ്ോമപഞ്ോയത്് അർഹമോയ 
പരതിഗണ� �ൽകണും. ഏടതങ്തിലും പദ്ധ
തതിലക്ോ, പ്ോ�തില�ോ ലവണ്തി ഗണലഭോക്തോ
ക്ടള ടതരടഞ്ഞടുലക്ണ്തിവരുലമ്പോൾ 
അർഹതയുും മുൻഗണ�ോ്മവും മോ�ദണ്
ങ്ങളും പദ്ധതതിയതില�ോ, ലപ്രോജക്തില�ോ, 
പ്ോ�തില�ോ പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കുും 
�തിബന്�കൾക്കുും വതിലധയമോയതി 
സർക്ോർ �തിശ്യതിച്ചതിട്ടുള്ളത് കൺവ്രീ�ർ 
ലയോഗങ്ങളതിൽ അവതരതിപ്തിക്ണും. ഇത്
രത്തിൽ 41 �തിർലദേങ്ങളോണ് സർക്കു�
റതിൽ ഉൾടപ്ടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്.

(സരക്കു�ര �മ്പർ പതി.എ.എൻ/ 
17316/201. ടജ8 (ഡതി.പതി)). dop.lsgkerala.
gov.in എന് ടവബ്കസറ്തില് സരക്കു�ര 
�ഭതിക്കുും 
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ടകോല്ലും ജതില്ലയതിട� ഗ്ോമപഞ്ോയ 
ത്കളും പഞ്ോയത്് ടഡപയൂട്തി 

ഡയറക്ർ ഓഫ്രീസുമോയുള്ള ആേയവതി�തി
മയും കൂടുതൽ സുഗമമോക്കുന്തതിനുും ടപോതു
ജ�ങ്ങൾക്്    പഞ്ോയത്കടള സുംബ
ന്തിച്ച അഭതിപ്രോയങ്ങളും പരോതതികളും 
�ല്കുന്തതിനുമോയതി തയേോറോക്തിയ www.
ddpkollamnews.blogspot.com എന് 

ലബ്ോഗ് പ്രവർത്�മോരുംഭതിച്ചു. �തി�വതിൽ 
ഇ-ടമയതിൽ, ലഫോൺ  മുലഖ� �ൽകുന് 
അറതിയതിപ്പുകളും �തിർലദ്ദേങ്ങളും ഉത്രവ
കളും എല്ലോും വളടര ലവഗത്തിൽ �ഭ്യമോ
ക്കുവോനുും പഞ്ോയത്കൾക്് കദ�ും 
ദതി�ും ഉപലയോഗതിലക്ണ്തി വരുന് വതിവതിധ 
ടവബ് കസറ്റുകളതില�ക്കുും ഐ.ടക.എും 
ആപ്തിലക്ഷനുകളതില�ക്കുും പ്രലവേതിക്കുവോ 

നുും ഈ ഒറ് ജോ�കത്തിലൂടെ സോധ്യമോകുും.
കകമോറുന്  വതിവരങ്ങൾ ലബ്ോഗതിൽ 

സ്ഥതിരമോയതി സൂഷേതിക്ടപ്ടുും. ഇവ ഏതു 
സമയത്ും ഈ ജോ�കത്തിൽ �തിന്നുും 
�ഭതിക്കുും. �ഭ്യമോക്കുന് �തിർലദ്ദേങ്ങൾ 
സുംബന്തിച്ച് പഞ്ോയത്കൾക്കുള്ള സുംേ
യങ്ങളും അഭതിപ്രോയങ്ങളും കമന്റുകളോയതി 
ലരഖടപ്ടുത്ോവന്തുും അത് സുംബന്തിച്ച 
തുെർ �തിർലദ്ദേങ്ങള് അപ്ലപ്ോൾ തടന് 
�ൽകുന്തതിനുും ലബ്ോഗതിലൂടെ കഴതിയുും. 
ഇത്രും കമന്റുകളും മറുപെതികളും എല്ലോവർ
ക്കുും കോണോ�ോവടമന്ത് മറ്റുള്ളവർക്കുും 
സഹോയകമോകുും.

വകുപ്പുമോയതി ബന്ടപ്ട് ഏറ്വും പുതതിയ 
വതിവരങ്ങൾ ടപോതുജ�ങ്ങൾക് ്അടുത്റതിയു
ന്തതിനുും കമന്റുകള് ലരഖടപ്ടുത്ന്തതിനുും 
ഈ ലബ്ോഗതിലൂടെ കഴതിയുും. മുന്വരഷും ജോ�കും 
2019 എന് ലപരതിൽ ടകോല്ലും പഞ്ോയത്് 
ടഡപയൂട്തി ഡയറക്റോഫ്രീസ് പുറത്തിറക്തിയ 
കകപ്പുസ്തകത്തി� ്വ�തിയ സ്വ്രീകോര്യത �ഭതി
ച്ചതിരുന്നു. ടകോല്ലും  പഞ്ോയത്് ടഡപയൂട്തി 
ഡയറക്ർ ബതിനുൻ വോഹതിദോണ ്പ്രവരത്� 
ങ്ങള്ക്് ല�തൃത്വും �ല്കുന്ത.് 

എൻജതി�്രീയറതിങ് വതിദ്യോഭ്യോസ ലമഖ� 
യുടെ പങ്ോളതിത്ും തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ 

സ്ഥോപ�ങ്ങളതില�ക്് വ്യോപതിപ്തിക്കുന്തതി
നുളള മോർഗ്ഗ�തിർലദ്ദേങ്ങൾ പഞ്ോയത്് 
വകുപ്്  പുറത്തിറക്തി. എൻജതി�്രീയറതിങ് 
വതിദ്യോഭ്യോസലമഖ�ടയ മതികവതിടറെ ലകന്ദ
ങ്ങളോക്കുന്തതിനുും വതിദ്യോർത്തികളടെയുും 
അധ്യോപകരുടെയുും അറതിവകളും കഴതിവകളും 
പ്രലയോജ�ടപ്ടുത്ന്തതിനുും അവസരും 
�ൽകുന്തോണ് മോർഗ്ഗ�തിർലദ്ദേങ്ങൾ. തലദ്ദ
േസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങൾ വഴതി 
ടതോഴതിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടതിക്ോനുും 
പദ്ധതതികളടെ പ്രവർത്�ങ്ങൾ സമയബ
ന്തിതമോയതി പൂർത്തിയോക്ോനുും ഇത് 
സഹോയതിക്കുും. തലദ്ദേസ്ഥോപ�ങ്ങൾ അഭതി
മുഖ്രീകരതിക്കുന് സോലങ്തതിക പ്രേ് �ങ്ങൾക്് 
പരതിഹോരും കോണോനുും എൻജതി�്രീയറതിങ് 
ലമഖ�യുമോയുളള സഹകരണും സഹോയ
കമോകുും.

ലകരളത്തിട� സർക്ോർ, എയ്ഡഡ്, 
സ്വോശ്യ ലമഖ�കളതിൽ ഉള്ള ലകോലളജുക

ളതിൽ എൻജതി�്രീയറതിങ് ലകോഴ് സ് പൂർത്തി
യോക്തിയവർക്് തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോ
പ�ങ്ങളതില�ോ വകുപ്തിടറെ അനുബന് 
സ്ഥോപ�ങ്ങളോയ കതി�, ശുെതിത്വ മതിഷൻ, 
കുടുുംബശ്്രീ, ക്്രീൻ ലകരള കമ്പ�തി �തിമതിറ്ഡ്, 
ടക.എസ്.ആർ.ആർ.ഡതി.എ, ഇൻഫർ
ലമഷൻ ലകരള മതിഷൻ, ക�ഫ് മതിഷൻ, 
ഹരതിത ലകരളും, ഇുംപോക്് ലകരള �തിമതിറ്ഡ്, 
അമൃത് മതിഷൻ മോല�ജ് ടമറെ് യൂണതിറ്് തുെ
ങ്ങതിയവയതിൽ ഒരു വർഷും ഇലറെൺഷതിപ്് 
�ഭതിക്കുും. തോത്പര്യമുളളവർ അസോപ്് 
(ASAP) വഴതി രജതിസ്റർ ടെയേണും. ടതര
ടഞ്ഞടുക്ടപ്ടുന് ബതിരുദധോരതികൾക്് 
പ്രതതിമോസും  10,000 രൂപയുും ബതിരുദോ�
ന്തര ബതിരുദധോരതികൾക്് 15,000 രൂപയുും 
കസ്റപറെ് �ഭതിക്കുും. ബതിരുദ/ബതിരുദോ�ന്തര 
ബതിരുദ എൻജതി�്രീയറതിങ് വതിദ്യോർത്തിക
ളടെ പഠ�ത്തിടറെ ഭോഗമോയുളള ലപ്രോജക്് 
വർക്കുകൾ തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�
ങ്ങളതിൽ ടെയ്യുന്തതിനുും അവസരും �ഭതിക്കുും.

വതിദ്യോർത്തികളടെയുും അധ്യോപകരു

ടെയുും ലസവ�ും സുംബന്തിച്ച് തുെർ �െപ
െ തികൾക്്  ഗ്ോമപഞ്ോയത്കളതിൽ 
ജൂ�തിയർ സൂപ്രണ്്/ടഹഡ് ക്ോർക്് ട�യുും 
ജതില്ലോത�ത്തിൽ ഏലകോപ�ത്തി�് പഞ്ോ
യത്് അസതിസ്ററെ് ഡയറക്മോടരയുും 
ല�ോഡൽ ഓഫ്രീസർമോരോയതി ചുമത�ടപ്
ടുത്തി. ഇലറെൺഷതിപ്തി�ോയതി എത്ന്വ
രുടെ ലസവ�ും എങ്ങട�ടയല്ലോും പ്രലയോ
ജ�ടപ്ടുത്ോും എന്ത് സുംബന്തിച്ച 
ആഷേൻ പ്ോൻ ഗ്ോമപഞ്ോയത്കൾ 
തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ വകുപ്് അസതിസ്ററെ് 
എൻജതി�്രീയരമോരുടെ സഹോയലത്ോടെ 
തയേോറോക്ണും. ഇലറെൺഷതിപ്് അവസരും 
�ഭ്യമോക്ോൻ കഴതിയുന് ഗ്ോമപഞ്ോയ 
ത്കൾ http://internships.asapkerala.gov.
in ൽ രജതിസ് ല്ഷൻ പൂർത്തിയോക്ണും. 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്കളടെ സുംേയങ്ങൾക്് 
ല�ോഡൽ ഓഫ്രീസടറ  systemmanager.
dp@gmail.com  ൽ ബന്ടപ്െോും. ലഫോൺ: 
9947971555
(സർക്കു�ർ �മ്പർ: PAN/6302/2019-J1(DP)    

എന്ജനിനീയറനിങന് വനിദ്ാർഥനികളുടെയും അധ്ാപകരുടെയും 
പസവനങ്ങൾ ഇനനി ഗാമപഞ്ായത്തുകൾക്കന്
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പഞ്ായത്തറ്   വകുപെിനറ് ബ�ാഗറ് 



പ്സൻസസറ് 2021
*ആദ്ഘട് കണടക്കടു്ന് ടമയന് ഒന്നു മുതൽ 30 വടര
*എന്.പനി.ആർ. നെ്ാക്കനിലെ

ടസൻസസതിടറെ ആദ്യഘട്മോയ 
വ്രീടുകളടെ ലരഖടപ്ടുത്ലും കണടക്ടുപ്പുും 
2020 ടമയ് ഒന്നു മുതൽ 30 വടര �െത്
ടമന്് െ്രീഫ് ടസ്ട്റതി ലെോും ലജോസ് 
അറതിയതിച്ചു. രണ്ോുംഘട്മോയ ലപോപുല�ഷൻ 
എ�്യുമലറഷൻ 2021 ടഫബ്രുവരതി ഒൻപതു 
മുതൽ 28 വടര �െത്ും.

ടസൻസസ് പ്രവർത്�ങ്ങളും ലദേ്രീയ 
ജ�സുംഖ്യ രജതിസ്റർ (എൻ.പതി.ആർ) പ്ര
വർത്�ങ്ങളും രണ്ോടണന്നുും എൻ.പതി.
ആ ർ  പു തു ക് ല മ ോ യ തി  ബ ന് ട പ് ട് 
ലെോദ്യോവ�തി ലകരളത്തിൽ ലേഖരതിക്കുന്തി
ടല്ലന്നുും അലദ്ദഹും  വ്യക്തമോക്തി. എൻ.
പതി.ആറുമോയതി ബന്ടപ്ട് ലെോദ്യോവ�തി 
സുംസ്ഥോ�ത്് �െപ്ോക്കുന്തില്ല. ഇക്ോര്യ
ങ്ങൾ സർക്ോർ വ്രീണ്ടുും സ്പഷ്ട്രീകരതിച്ചതിട്ടുും 
െതി�ർ ജ�ങ്ങളതിൽ ടതറ്തിദ്ധോരണയുണ്ോ
ക്ോൻ ശ്മതിക്കുന്നു. രോജ്യത്് ആദ്യമോയതി 
�െത്ന് ടമോകബൽ ആപ്് വഴതിയുള്ള 
ഡതിജതിറ്ൽ ജ�സുംഖ്യ വതിവരലേഖരണും 
സുംസ്ഥോ�ത്് നൂറുേതമോ�ും വതിജയമോ
ക്ോൻ �െപെതികൾ സ്വ്രീകരതിക്ണടമന്് 
െ്രീഫ് ടസ്ട്റതി �തിർലദ്ദേതിച്ചു.

10 വർഷത്തിട�ോരതിക്ൽ രോജ്യത്് 

�െക്കുന് ജ�സുംഖ്യോ കണടക്ടുപ്തിൽ 
ലേഖരതിക്കുന് �മ്മുടെ ഓലരോരുത്രുടെയുും 
സോമ്പത്തിക-സോമൂഹതിക-വ്യക്തതിഗത വതിവ
രങ്ങൾ �മ്മുടെ �ോെതിടറെ അടുത് 10 വർഷ
ലത്ക്കുള്ള വതികസ� പ്രവർത്�ങ്ങൾ 
�തിശ്യതിക്കുന്തതിൽ �തിർണ്ണോയകമോണ്. 
പോർ�ടമറെതില�ക്കുും �തിയമസഭകളതില�ക്കുും 
തലദ്ദേസ്ഥോപ�ങ്ങളതില�ക്കുമുള്ള മണ്� 
പു�ർ�തിർണ്ണയത്തിനുും സുംവരണത്തിനു
മെക്ും ആശ്യതിക്കുന് പ്രധോ� വതിവരലസ്രോ
തസ് ആയതതി�ോലും ജ�സുംഖ്യോ കണടക്
ടുപ്പുമോയതി എല്ലോ ജ�ങ്ങടളയുും സഹകരതി
പ്തിക്ോൻ �െപെതി സ്വ്രീകരതിക്ണടമന്് 
െ്രീഫ് ടസ്ട്റതി ജതില്ലോകളക്ർമോർക്് 
�തിർലദ്ദേും �ൽകതി.

ടസൻസസ് പ്രവർത്�ങ്ങളടെ ആദ്യ
ഘട്മോയ വ്രീടുകളടെ ലരഖടപ്ടുത്ലും 
കണടക്ടുപ്പുമോയതി (ഹൗസ് �തിസ്റതിുംഗ് 
ആറെ് ഹൗസതിുംഗ് ടസൻസസ്) ബന്ടപ്
ട്് 31 ലെോദ്യങ്ങൾ അെങ്ന് ലെോദ്യോവ�തി 
സർക്ോർ വതിജ്ഞോപ�ത്തിലൂടെ പുറടപ്
ടുവതിച്ചതിട്ടുണ്്.

ലെോദ്യങ്ങൾ ഇവയോണ്: ടകട്തിെ �മ്പർ, 
ടസൻസ് വ്രീെതിടറെ �മ്പർ, ടസൻസസ് 

വ്രീെതിടറെ �തി�ും ഭതിത്തി ലമൽക്കൂര എന്തിവ
യ്കപലയോഗതിച്ച പ്രധോ� സോമഗ്തികൾ, 
ടസൻസ് വ്രീെതിടറെ ഉപലയോഗും, ടസൻസ് 
വ്രീെതിടറെ അവസ്ഥ, കുടുുംബത്തിടറെ �മ്പർ, 
കുടുുംബത്തിൽ പതതിവോയതി തോമസതിക്കുന്വ
രുടെ ആടക എണ്ണും, കുടുുംബ�ോഥടറെ/
�ോഥയുടെ ലപര്, ആലണോ ടപലണ്ണോ മൂന്ോും 
�തിുംഗലമോ, കുടുുംബ�ോഥൻ പട്തികജോതതിലയോ/
പട്തികവർഗ്ഗലമോ/മറ്റുള്ളവലരോ, വ്രീെതിടറെ ഉെമ
സ്ഥത, തോമസതിക്കുവോൻ ഈ കുടുുംബത്തി�് 
മോത്രമോയതി കകവേമുളള മുറതികളടെ എണ്ണും, 
ഈ കുടുുംബത്തിൽ തോമസതിക്കുന് ദമ്പതതി
കളടെ എണ്ണും, പ്രധോ� കുെതിടവളള ലസ്രോതസ്,് 
കുെതിടവളള ലസ്രോതസ്തിടറെ �ഭ്യത, ടവളതിച്ച
ത്തിടറെ പ്രധോ� ലസ്രോതസ്,് കക്കൂസ് ഉണ്്/
ഇല്ല, ഏതു തരും കക്കൂസ്, അഴുക്കു ടവള്ള
ക്കുഴൽ സുംബന്തിച്ച്, പരതിസരത് കുളതിക്ോ
നുളള സൗകര്യും, അടുക്ളയുടെ �ഭ്യത 
എൽ.പതി.ജതി/പതി.എൻ.ജതി കണഷേൻ, പോെ
കത്തി�് പ്രധോ�മോയതി ഉപലയോഗതിക്കുന് 
ഇന്�ും, ലറഡതിലയോ/്ോൻസതിറ്ർ ഇവ 
ഉലണ്ോ, ടെ�തിവതിഷൻ ഉലണ്ോ, ഇറെർട�റ്് 
�ഭ്യത, കമ്പയൂട്ർ/�ോപ ്ലെോപ,് ടെ�തിലഫോൺ/
ടമോകബൽ ലഫോൺ/സ്മോർട്് ലഫോൺ, 
ടടസക്തിൾ/ലമോട്ർ കസക്തിൾ/സ് കൂട്ർ/
ലമോപ്ഡ്, കോർ/ജ്രീപ്്/വോൻ, കുടുുംബത്തിൽ 
ഉപലയോഗതിക്കുന് പ്രധോ� ഭഷേ്യധോ�്യും, 
ടമോകബൽ �മ്പർ (ടസൻസസ് സുംബന്
മോയ ആേയ വതി�തിമയങ്ങൾക്് മോത്രും).

റരീസർജന്റ് ബകരള ബലാൺ സറ് കരീും:

പ്രളയ പു�രധതിവോസത്തിടറെ ഭോഗമോ 
യതി സുംസ്ഥോ� സർക്ോർ വതിഭോവ�ും ടെയ്ത 
ആർ.ടക.എൽ.എസ് (റ്രീസർജറെ് ലകരള 
ല�ോൺ സ് ക്രീും) സഹോയ പദ്ധതതി പ്രകോരും 
കുടുുംബശ്്രീ സുംഘെ�ോ സുംവതിധോ�ും 
മുലഖ� അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്് �ഭ്യമോക്തിയ 
വോയ്പയുടെ പ�തിേ സബ് സതിഡതി �ൽകുന്
തതി�് 131 ലകോെതി രൂപ സർക്ോർ അുംഗ്രീക
രതിച്ച് ഉത്രവോയതി.  ഇതു പ്രകോരും പ�തിേ 
സബ് സതിഡതി �ഭ്യമോക്കുന്തതി�ോയതി കുടുും
ബശ്്രീക്് �ൽകതിയ 131 ലകോെതി രൂപ 
അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ എടുത് വോയ്പയുടെ അെതി
സ്ഥോ�ത്തിൽ എല്ലോ ജതില്ലോ മതിഷനുകളതില�
ക്കുും വതിതരണും ടെയ്തു. 2019-20 സോമ്പ
ത്തിക വർഷും മോർച്ച് 31 വടര �ൽലകണ് 
പ�തിേ സബ് സതിഡതിയോണ് ഇലപ്ോൾ 
�ൽകതിയത്. ഈ തുക അതത് ജതില്ലോമതിഷ
നുകളടെ ല�തൃത്വത്തിൽ വോയ്പടയടുത് 

അയൽക്കൂട്ങ്ങളടെ അക്ൗണ്തില�ക്് 
ട്ഡതിറ്് ടെയ്യുും. 

പ്രളയടക്ടുതതിയതിൽ �ഷ്ടമോയ ഗൃലഹോപ
കരണങ്ങളും ടെറതിയ ലതോതതിലള്ള ഉപജ്രീവ� 
മോർഗ്ഗങ്ങളും വ്രീടണ്ടുക്കുന്തതി�ോയതി അയൽ
ക്കൂട് വ�തിതകൾക്്  സോമ്പത്തിക പതിന്തുണ 
�ൽകുന്തതിടറെ ഭോഗമോയോണ്  ഒരു �ഷേും 
രൂപ വടര പ�തിേരഹതിത വോയ്പ �ഭ്യമോക്കുന് 
ആർ.ടക.എൽ.എസ ്പദ്ധതതി ആവതിഷ ്ക്രതി
ച്ചു �െപ്ോക്തിയത.്

സുംസ്ഥോ�ത്് ആടക 28212 അയൽ
ക്കൂട്ങ്ങളതി�ോയതി 1,95,514 ലപർക്് 1680 
ലകോെതി രൂപയുടെ വോയ്പ �ഭ്യമോക്കുന്തതി�് 
കുടുുംബശ്്രീക്് സോധതിച്ചു. ബോങ്കുകൾ ഒമ്പതു 
േതമോ�ും പ�തിേയ്ക് �ൽകതിയ വോയ്പ പൂർ
ണ്ണമോയുും പ�തിേരഹതിത വോയ്പയോക്തി മോറ്റു
ന്തതി�് ഇതതിട� പ�തിേ തുകയത്രയുും 
മുഖ്യമന്തതിയുടെ ദുരതിതോേ്വോസ �തിധതിയതിൽ 

�തിന്നുും �ൽകുന്തതി�ോയതിരുന്നു ത്രീരുമോ�ും. 
ഇതനുസരതിച്ച് 2020 മോർച്ച് 31 വടര പ�തിേ 
സബ് സതിഡതിയതി�ത്തിൽ  �ഭതിലക്ണ് 131 
ലകോെതി രൂപയോണ ്ഇലപ്ോൾ മുഖ്യമന്തതിയുടെ 
ദുരതിതോേ്വോസ �തിധതിയതിൽ �തിന്നുും അനുവ
ദതിച്ച ്ഉത്രവോയത.് ഈ തുക കൂെതി ലെർത്് 
ആടക 298 ലകോെതി രൂപയോണ് വോയ്പോ 
തതിരതിച്ചെവ് പൂർത്തിയോകുലമ്പോൾ സർക്ോർ 
പ�തിേ സബ് സതിഡതിയതി�ത്തിൽ അയൽ
ക്കൂട്ങ്ങൾക്് �ൽകുക.

പരമോവധതി �ോ�് വർഷമോണ് വോയ്പോ 
പദ്ധതതിയുടെ കോ�ോവധതി. അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ 
ബോങ്തിൽ തതിരതിച്ചെയ്കന് മോസത്വണ
യതിൽ ഉൾടപ്ട്തിട്ടുള്ള അതത് വർഷടത് 
പ�തിേത്കയോണ് സബ് സതിഡതിയോയതി 
ഓലരോ വർഷവും തതിരതിടക അയൽക്കൂട്
ങ്ങൾക്് തടന് �ഭ്യമോക്കുന്ത്. വോയ്പോ 
തതിരതിച്ചെവ് പൂർത്തിയോകുന് മുറയ്ക് മുഴുവൻ 
പ�തിേ തുകയുും അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്് �ഭ്യ
മോക്കുും. 

കുടുംബശ്രീക്കന് 131 പകാെനി രൂപ പലനിശ സബന് സനിഡനി അനുവദനിച്ചു
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കിനാനൂർ കരി�ളും 
ജലസുംര�ണത്തിപ്ല ബകരളമാതൃക

അതിരൂക്ഷമമായ �േക്ഷമാമചത് വിവിധങ്ങളമായ �േസംരക്ഷണ പ്രവരത്നങ്ങളി�ചട അതി�തീവിച്ചപ് 
കിനമാ�ര കരിന്തളം ഗ്മാമ പഞ്മായത്പ് മമാതൃകയമാവുകയമാണപ്. 2019 ചേ ദേശതീയ �േ അവമാരഡപ്, 

2017,2018 വരഷങ്ങളിചേ മികച്ച ബ�വ ഗ്മാമ പഞ്മായത്ിനുള്ള പുര�മാരം,
 സംസ്മാനചത് മികച്ച �േസംരക്ഷണ പ്രവരത്നത്ിനുള്ള നബമാരഡപ് പേതുള്ളി പുര�മാരം

 എന്ിങ്ങചന നിരവധി പുര�മാരങ്ങള് പഞ്മായത്പ് ഇതിനകം കരസ്മമാകികഴി�.

പ�ി�ിതി

കോസറലഗോഡ് ജതില്ലയതിട� പരപ് 
ലബ്ോക്തിട� മ�ലയോര പഞ്ോയ

ത്ോണ് കതി�ോനൂര കരതിന്തളും. ഒരു വേത്് 
ലതജസ്വതി�തി പുഴയുും മറുവേത്്  അമൂ�്യ
മോയ കജവസമ്പത്ടകോണ്്  സമ്പുഷ്ടമോയ 
�തിബതിഢവ�ങ്ങളോല് ചുറ്ടപ്ട് മ��ോെന് 
പ്രലദേങ്ങള് ഉള്ടപ്ടുന് 77.49 െതുരശ് 
കതില�ോമ്രീറ്ര വതിസ്ത്രീരണ്ണമുള്ള പഞ്ോയത്ോ
ണതിത്. 90% ജ�ങ്ങളും കോരഷതികവൃത്തിടയ 
ആശ്യതിച്ചു കഴതിയുന്നു. 62 പട്തികവ രഗ്ഗ 
ലകോള�തികളും ഒരു പട്തികജോതതി ലകോള�തിയുും 
ഉള്ടപ്ടുന് സോധോരണക്ോരുടെ സലങ്തും. 
ഭൂരതിഭോഗവും �ോറ്കററ്് ഭൂപ്രലദേമോയതതി 
�ോല് കുെതിടവള്ള ഷേോമും അതതിരൂഷേമോയതി
രുന്നു ഇവതിടെ. ഈ പ്രതതിസന്തിടയ അതതി
ജ്രീവതിച്ചു ജ�സുംരഷേണും എങ്ങട� സോധ്യ
മോക്ോും എന് വതിഷയും ഗ്ോമസഭകള് െരച്ച 
ടെയ്ത് പദ്ധതതിക്കു രൂപും �ല്കതി. 28  പ്രവൃ

ത്തികളോണ് പഞ്ോയത്് ഒരു വരഷും 
ടകോണ്് പൂരത്്രീകരതിച്ചത്. 

�്രീരത്െോധതിഷ്തിത പരതിപോെതി, ഗ്ോമ
-ലബ്ോക്്- ജതില്ലോ പഞ്ോയത്് പദ്ധതതി, 
ലദേ്രീയ ഗ്ോമ്രീണ ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതി, 
ജ��തിധതി എന്തിങ്ങട� 4 ലമഖ�കളതി�ോയതി 
കോരഷതിക ജ�സുംരഷേണ പദ്ധതതികള് 
�െപ്തി�ോക്തി തരതിശുരഹതിത ഗ്ോമപഞ്ോയ 
ത്ോയതി കതി�ോനൂര കരതിന്തളടത് പ്രഖ്യോ
പതിച്ചു. െതി� പ്രധോ� ജ�സുംരഷേണ  പ്രവ
രത്�ങ്ങടള പരതിെയടപ്െോും. 

മഴടവള്ളസംഭരണനി
60000 �തിറ് ര ടവള്ളും ഉള്ടക്ോള്ളുന് 

മഴടവള്ളസുംഭരണതി ഉപലയോഗലയോഗ്യമോ
ക്തിടക്ോണ്് ജ�സുംരഷേണ പ്രവൃത്തിക്്  
തുെക്ും കുറതിച്ചു. രണ്് ഘെക സ്ഥോപ�ങ്ങ
ളതിലും ടപോതു�േോ�ത്ും  കുെതിടവള്ളഷേോമും 

രൂഷേമോയ 48 പ്രലദേങ്ങളതിലും  1500 െ.മ്രീ
റ്റതി�് മുകളതിലള്ള വ്രീടുകളതിലും മഴടവള്ള 
സുംഭരണതി സ്ഥോപതിച്ചു. 408 കതിണര റ്രീെോ
രജ്തിുംഗ് സുംവതിധോ�ങ്ങളും സ്ഥോപതിച്ചതി 
ട്ടുണ്്. 

പള്ളം സംരക്ഷണം
കജവകവവതിധ്യങ്ങളടെ ക�വറയോയ 

പോെമെക്കുകളതില് ടവള്ളും ടകട്തി�തില്ക്കുന് 
പള്ളങ്ങടള മോ�തി�്യമുക്തമോക്കുകയുും കോട്ടു
കല്ലുകള് ഉപലയോഗതിച്ച്   മല�ോഹരമോയതി 
ടകട്തി സുംരഷേതിക്കുകയുും ഔഷധ സസ്യ
ങ്ങള് കരയതില് ടവച്ചുപതിെതിപ്തിക്കുകയുും 
ടെയ്തു. സ്വകോര്യവ്യക്തതികള്  പള്ളും കലയേ
റുന്തതിട�തതിടര േക്തമോയ �െപെതി സ്വ്രീ
കരതിച്ചു. പള്ളും സുംരഷേണ സമതിതതിക്് 
രൂപും ടകോടുക്കുകയുും ലബോരഡുകള് സ്ഥോ
പതിക്കുകയുും �തിരവധതി  ലബോധവല്ക്രണ 
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ക്യോമ്പയതിനുകള് സുംഘെതിപ്തിക്കുകയുും 
ടെയ്തു.  

ടചങ്കൽ ക്വാറനി ജലസംരക്ഷണം
ടെങ്ല് പണയതിട� ടവള്ളും മോ�തി�്യ

മുക്തമോക്തി സുംരഷേതിച്ചു. ആ ടവള്ളും 
കൃഷതിക്്  ഉപലയോഗതിക്കുവോനുും കഴതിഞ്ഞു.
സന് �തനിവനം

പഞ്ോയത്തിടറെ ല�തൃത്വത്തില് ടപരതി
യങ്ങോ�ും സ്കൂളതില് �െപ്ോക്തിയ വ�വ
ത്ക്രണ ജ�സുംരഷേണ പ്രവൃത്തിയോണ് 

�തതിവ�ും. പതതി�ോയതിരത്തി�ധതികും 
വൃഷേകത്കള് �ട്ടു. ഔഷധടച്ചെതികള്, 
പച്ചക്റതിലത്ോട്ും, പഷേതിമൃഗോദതികള്ക്് 
കുെതിക്ോന് കോട്തിനുള്ളതില് കുളും എന്തി
ങ്ങട� മോതൃകോപരമോയതി �െപ്ോക്തിയ ഒരു 
പദ്ധതതിയോണ് �തതിവ�ും.

കാവ സംരക്ഷണം
കോവ സുംരഷേണ സമതിതതിയുടെ 

ലമല്ല�ോട്ത്തില് പഞ്ോയത്തില് 7 
കോവകളും മോ�തി�്യമുക്തമോക്തി വളടര 
ഭുംഗതിയോയതി സുംരഷേതിച്ചുവരുന്നു. 

കനിണറുകൾ കുളങ്ങൾ
പുതതിയതോയതി 48 കതിണറുകള്, 9 

കുളങ്ങള്  എന്തിവ �തിരമ്തിച്ചതതിനു പുറടമ 
വതിവതിധ സ്്രീമുകളതി�ോയതി 36 കുെതിടവള്ള 
പദ്ധതതികളും �െപ്ോക്തി.

െരനിത പുഴപയാരം
ലതജസ്വതി�തി പുഴയുടെ ത്രീരങ്ങളതില് 

കരയതിെതിച്ചതില് തെയുന്തതി�ോയതി 10 കതി. 

മ്രീ. കദരഘ്യത്തില് 20000 കണ്ല്ടച്ചെതി
കള് �ട്ടുപതിെതിപ്തിച്ചു. പ്രേസ്ത പ്രോലദേതിക 
കോരഷതിക േോസ്ത്രജ്ഞന് പതി.വതി ദതിവോകര
ടറെ ജ�ജ്രീവ�ും പദ്ധതതിയുമോയതി സഹക
രതിച്ച് പഞ്ോയത്തിടറെ വോരഷതിക പദ്ധതതി
യതില് ഉള്ടപ്ടുത്തിയോണ്  ഹരതിത 
പുഴലയോരും �െപ്ോക്തിയത്.

ജപലാദ്ാനം
പഞ്ോയത്തിടറെ  22 മ്രീറ്ര �്രീളവും 12 

മ്രീറ്ര വ്രീതതിയുമുള്ള കുളവും രണ്രലയക്ര 
സ്ഥ�വും കോടുപതിെതിച്ച് കതിെന്തിരുന്നു. 
ഇവതിെും 13 �ഷേും രൂപ വതി�തിലയോഗതിച്ച്  
ആള്മറ ടകട്തി സുംരഷേതിക്കുകയുും കോെ് 
ടവട്തി, കുണ്ടുും കുഴതിയുമോയതിക്തിെന് പ്രലദേും 
മണ്ണതിട്് �തികത്തി കൃഷതിക്നുലയോജ്യമോക്തി 
മോറ്റുകയുും ടെയ്തു. പഞ്ോയത്തിട� മുഴുവന് 
വോരഡുകളതില�ക്കുും ആവേ്യമോയ പച്ചക്
റതികതകള് ഇവതിടെ മഴമറ ഉണ്ോക്തി കൃഷതി 
ടെയ്തു  വതിതരണും �െത്തി. ഇരുപതതി�ോ
യതിരലത്ോളും വൃഷേകത്കള് �ട്ടുവളരത്തി 
വതിതരണും ടെയ്യുവോനുും സോധതിച്ചു.

കയർ �വ�ം
പോെലേഖരങ്ങളതിട� �െവരമ്പ്  ഒ�തി

ച്ചുലപോയതി കൃഷതി �േതിക്കുന്ത് തെയോന് 
കയര ഭൂവസ്ത്രും  �െവരമ്പുകളതില് ടവച്ചു 
പതിെതിപ്തിച്ചു. 700 മ്രീറ്ര �്രീളത്തില് ഒരു 
വരമ്പ് എന് �തി�യതി�ോണ് ടവച്ചുപതിെതിപ്തി
ച്ചത്. മടണ്ണോ�തിപ്് തെയോന് കല്ല് കയേോ�, 
മണ്ണ് കയേോ� എന്തിവയുും �തിരമ്തിച്ചു.

കൃഷനി 
15 ടഹക്ര ഭൂമതി തരതിശുരഹതിതമോക്തി 

ട�ല്കൃഷതിക്നുലയോജ്യമോക്തി. മോത്രമല്ല 
121 ടഹക്ര ഭൂമതി തരതിേ് രഹതിതമോക്തി മറ്റു 
വതിളകള് ക്നുലയോജ്യമോക്ോനുും സോധതിച്ചു.

പഞ്ോയത്തിടറെ  ല�തൃത്വത്തില് 15 
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ഏക്ലറോളും സ്ഥ�ത്് കൃഷതിയതിറക്തി 
ടക.ടക.കറസ് എന് ലപരതില് സ്വന്തും 
രേോന്ഡ് അരതി വതിപണതിയതി�തിറക്തി.  
വോരഷതിക പദ്ധതതിയതിലള്ടപ്ടുത്തിയോണ് 
ഈ സുംരുംഭത്തി�് തുെക്ും കുറതിച്ചത്. 

ടപാതുജലാശയ ശുചീകരണം 
വരഷങ്ങളോയതി ഉപലയോഗ ��്യമോയ 

കുളങ്ങള് വൃത്തിയോക്തി കൃഷതി ടെയേോന് 
ഉപലയോഗലയോഗ്യമോക്തി.

പബാധവ�രണ പരനിപാെനികൾ
കുട്തികളതില് ജ�സുരഷേടയക്കുറതിച്ച് 

അവലബോധും �െത്ന്തതി�് ജ�ശ്്രീ ക്ബ്ബ് 
രൂപ്രീകരതിച്ചു. ടസമതി�ോര, ക്ോസ്്, പഠ�യോ
ത്ര സുംഘെതിപ്തിച്ചു. കഥ, കവതിത, ല�ഖ�മ
ത്സരങ്ങള് സുംഘെതിപ്തിച്ച്  സരട്തിഫതിക്റ്റുും 
ക്യോഷ് അവോരഡുും  വതിതരണും ടെയ്തു. 
വോരഷതിക പദ്ധതതിയതിലള്ടപ്ടുത്തി പഞ്ോ
യത്തി�കടത് സ്കൂളകളതില് �ോെകക്യോമ്പ് 
സുംഘെതിപ്തിച്ച്  ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട് 
കുട്തികടള വച്ച് 'കതി�ോക്കുഞ്ഞുങ്ങള്' എന് 
�ോെകും പഞ്ോയത്തിടറെ ടപോതു ഇെങ്ങ
ളതിലും സ്ഥോപ�ങ്ങളതിലും പ്രദരേതിപ്തിച്ചു. 
കോവ് സുംരഷേണും കോരഷതിക ലമഖ�, 
ജ�സുംരഷേണും എന്തിവയ്ക് മുന്ഗണ� 
�ല്തി  �തിരവധതി പഠ� പ്രവരത്�ങ്ങളും 
പദ്ധതതികളും തയേോറോക്തി. 

പഡാക്യുടമറെറനി – ഇരുളും മുടമ്പ
     ജ�സുംരഷേണവും പ്ോസ്റതിക്് മ�തി

�്രീകരണവും മുഖ്യവതിഷയമോക്തി കുട്തികടള
യുും ടപോതുജ�ങ്ങടളയുും ലബോധവല്രതി
ക്ോന് എടുത് ലഡോക്യുടമറെറതിയോണതിത്.  
വോരഷതിക പദ്ധതതിയതില് 25000 രൂപ 
വകയതിരുത്തി ടെയ്ത 13 മതി�തിറ്് കദരഘ്യ
മുള്ള ലഷോരട്്  ഫതി�തിും.  എല്ലോ ടപോതു 

ഇെങ്ങളതിലും വതിദ്യോഭ്യോസ സ്ഥോപ�ങ്ങളതിലും 
പ്രദരേതിപ്തിച്ചു.  

ഗീപ�ാത്സവം
പഞ്ോയത്തിട� വതിവതിധ �ളകളതില് 

�തിന്് ടതരടഞ്ഞടുക്ടപ്ട് കുട്തികളടെ 
സരഗ്ഗോത്മകത വതി�യതിരുത്ോനുും പോരമ്പ
ര്യ കജവ കോരഷതിക ഉല്പ്ന്ങ്ങടള കുട്തി
കള്ക്്  പരതിെയടപ്ടുത്ന്തതിനുും 'കജവ 
മോതൃക കുട്തികളതില്' എന് വതിഷയടത് 
അധതികരതിച്ച് സരഗ്ഗോത്മക ക്ോ�കളും 
കളതികളും രെ�കളും �െത്തി. െക്യുും 
മോങ്ങയുും ലതങ്ങയുും ടകോണ്ടുള്ള ഭഷേണ
പദോരത്ങ്ങളും ഉല്ന്ങ്ങളും ഉണ്ോക്കുകയുും 
�ല്കുകയുും ടെയ്തു. 

ഭൗതനിക പനട്ങ്ങൾ
 5000 കയൂബതിക്് മ്രീറ്ര ലകോണ്ടൂര 

ബണ്ടുകള് �തിരമ്തിച്ചു
34000 മഴക്കുഴതികള് �തിരമ്തിച്ചു.
മണ്വരമ്പ് �തിരമ്ോണത്തി�് 7500 

ടതോഴതില് ദതി�ങ്ങള്
കയേോ� �തിരമ്ോണത്തി�് 589 ടതോഴതില് 

ദതി�ങ്ങള്
2200 െതുരശ് മ്രീറ്ര കല്ലു കയേോ�
65 റ്രീച്ചോരജ്് പ്രീറ്റുകള്
1500 മ്രീറ്ര ഫ്രീല്ഡ് ബണ്ടുകള്
20000 കണ്ല് ടെെതികള് ലതജസ്വതി�തി 

പുഴലയോരത്് �ട്ടുപതിെതിപ്തിച്ചു
ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയതില് 90000 

ടതോഴതില് ദതി�ങ്ങള്

അംഗീകാരങ്ങൾ
ലദേ്രീയ ജ� അവോരഡ്, 2019 
മതികച്ച കജവഗ്ോമപഞ്ോയത്്  2017, 

2018
സുംസ്ഥോ�ടത് മതികച്ച ജ�സുംരഷേണ

ത്തിനുള്ള �ബോരഡ് പ� തുള്ളതി 
പുരസ്ോരും

                1
പഞ്ോയത്് �യൂസ് സരവ്വ്രീസ്
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ഗ്ോമ്രീണ അെതിസ്ഥോ� സൗകര്യ വതിക 
സ�ും, ഉപജ്രീവ�ത്തിനുള്ള വ്യ

ക്തതിഗത ആസ്തതികൾ എന്തിവയ്ക്  പ്രലത്യക 
ഊന്ൽ �ൽകുന്തോണ് ഈ വർഷടത് 
ടതോഴതിലറപ്് കർമ്പദ്ധതതി. �തിരമ്ോണ 
വസ്തുക്ള് കൂടുത�ോയതി ഉപലയോഗതിച്ച് സ്ഥോ
യതിയോയതുും ഉപകോരപ്രദവമോയ ആസ്തതികൾ 
സൃഷ്ടതിക്കുക എന്തുും ഈ വർഷടത് 
പ്രധോ� �ഷേ്യമോണ്. 

ഗ്ോമ്രീണ ലമഖ�യതിട� കുടുുംബങ്ങള്ക്് 
ടതോഴതില് അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്ന്
തതിനുും ഉപജ്രീവ� ആസ്തതികള് സൃഷ്ടതിക്കുന് 
തതിനുും ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതി ഊന്ല് 
�ല്കുന്നു. കഴതിഞ്ഞ വരഷും സുംസ്ഥോ�ത്്  

9.5 ലകോെതി ടതോഴതില്ദതി�ങ്ങള് സൃഷ്ടതിച്ച് 
ലകരളും െരതിത്രല�ട്ും കകവരതിച്ചു. ഈ 
വരഷവും ഇത് ആവരത്തിക്ോനുള്ള ശ്മ
ത്തി�ോണ് സുംസ്ഥോ�ടത് തലദ്ദേസ്വയും
ഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങൾ. 

 ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയതിൽ ഉൾടപ്ടു
ത്തി അരഹരോയ ഗണലഭോക്തോക്ള്ക്് 
പശുടതോഴുത്്, ആട്തിന്കൂെ്, ലകോഴതിക്കൂെ് 
എന്തിവ �തിർമ്തിച്ചു �ൽകുും. 

സോലങ്തതിക ജ്രീവ�ക്ോര ഉള്ടപ്ടെ 
പദ്ധതതിയുടെ ഭോഗമോയ എല്ലോവരക്കുും  ഇത് 
സുംബന്തിച്ച പരതിേ്രീ�� പരതിപോെതികള് 
സുംഘെതിപ്തിക്കുകയുണ്ോയതി. ഹരതിതലകരളും 
പദ്ധതതിയുടെ ഭോഗമോയതി മണ്ണ്- ജ�സുംര

ഷേണ പ്രവൃത്തികള് ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതി
യതില് വ്യോപകമോയതി �െപ്തി�ോക്തി വരുന്നു
ണ്്.  പരമ്പരോഗത ര്രീതതിയതില് �തിന്നുും 
വ്യത്യസ്തമോയതി മണ്ണ്- ജ� സുംരഷേണ 
പ്രവൃത്തികളതില് പരതിസ്ഥതിതതി സൗഹൃദ 
�തിരമ്ോണ സോമഗ്തികള് കൂടുത�ോയതി 
ഉപലയോഗതിച്ചു വരുന്നു. 

പാറമെ ജലപ�ാത�ാക്കനി 
�പക്കാ�ർ 

വർഷങ്ങളടെ പോറഖ��ത്തിനുലേഷും 
ഉലപഷേതിക്ടപ്ട്ടു കതിെന് കമ�ോെതി 
പോറക്വോറതി കുെതിടവള്ള വതിതരണത്തിനുള്ള 
റതിസരലവോയറോക്തി മോറ്തി മോതൃകയോയതിരതി

പ്താഴിലുറ� പദ്ധതി 
വിജയത്തിളകങ്ങള് 
 രവനിരാജന് ആർ.

കഴിഞ്ഞ വരഷം സംസ്മാനത്പ്  9.5 ദകമാടി ചതമാഴില്േിനങ്ങള് സൃ�ിച്ചപ് 
ദകരളം െരിത്രദനട്ടം ബകവരിച്. ഈ വരഷവും ഇതപ് ആവരത്ികമാനുള്ള ശ്മത്ിേമാണപ് 

സംസ്മാനചത് തദദേശസ്വയംഭരണ സ്മാപനങ്ങള്. െിേ മമാതൃകമാ പ്രവരത്നങ്ങചള പരിെയചപ്ടമാം.
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വിജയഗ്റോഥ







വരഷങ്ങളുചട 
പമാറഖനനത്ിനു

ദശഷം ഉദപക്ഷികചപ്ട്ടു 
കിടന് ബമേമാടി പമാറക്വമാറി 

കുടിചവള്ള വിതരണത്ിനുള്ള 
റിസരദവമായറമാകി മമാറ്ി 

മമാതൃകയമായിരിക്കയമാണപ് 
മേപ്പുറം ദബ്മാകിചേ  

പൂദകമാട്ടൂര ഗ്മാമപഞ്മായത്പ്. 

ക്കുകയോണ് മ�പ്പുറും ലബ്ോക്തിട�  പൂലക്ോ
ട്ടൂര ഗ്ോമപഞ്ോയത്്. 

മോ�തി�്യങ്ങള് തള്ളുന്തതിനുള്ള ഒരു 
ഇെമോയോണ് പരതിസരവോസതികൾ കമ�ോെതി 
പോറമെടയ കണ്തിരുന്ത്.  സമ്രീപ പ്രലദ
േങ്ങളതിട� കുെതിടവള്ളഷേോമും പരതിഹരതി
ക്ോനുള്ള ഉപോധതിയോയതി ക്വോറതിയതിട� 
ടവള്ളും ഉപലയോഗതിച്ചുകൂലെ  എന് 
െതിന്തയോണ് സ്വജല്ധോര പദ്ധതതിയതില�ക്് 
�യതിച്ചത്.

 തുെക്ത്തിൽ ക്വോറതിയതില് �തിന്നുും 
മോ�തി�്യങ്ങള് �്രീക്ും ടെയ്ത് ശുദ്ധതിയോക്തി. 
തുെരന്് വോട്ര അലതോറതിറ്തിയുടെ �ോബതില് 
പരതിലേോധ� �െത്തി. ക്വോറതികളതില് 
ഉപലയോഗതിച്ചതിരുന് രോസവസ്തുക്ള്, 
പതിന്്രീെ് �തിലഷേപതിച്ച മോ�തി�്യും എന്തിവ 

ടവള്ളടത് വതിഷ�തിപ്തമോക്തിയതി
രുലന്ോ എന് സുംേയും േോസ്ത്ര്രീയ 
പരതിലേോധ�കളതിലൂടെ �്രീക്തി. 

ടവള്ളും ശുദ്ധ്രീകരതിച്ച ലേഷും 
കുെതിക്കുന്തതി�് ഉപലയോഗതിക്ോ
ടമന്് വോട്ര അലതോറതിറ്തി സ്ഥതി
ര്രീകരതിച്ചു. ക്വോറതിയതിട� ടവള്ളും 
എപ്രകോരും ഉപലയോഗപ്രദമോക്ോും 
എന്ത് സുംബന്തിച്ച് ആല�ോ
െ�കൾ �െന്നു.  ക്വോറതിയുടെ 

ടപോക്ും കുറഞ്ഞ ഭോഗത്് ഒരു ഡോും 
�തിരമ്തിച്ച്  ക്വോറതിയുടെ സുംഭരണ ലേഷതി 
വർദ്ധതിപ്തിക്കുന്തതിനുള്ള പദ്ധതതി രൂപലരഖ 
തയേോറോയതി. ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയതില് 
ഉൾടപ്ടുത്തി 9,11,972 രൂപ ടെ�വതിട്്  
ടെക്്ഡോും �തിരമ്തിച്ചു. 

പൂലക്ോട്ടൂര ഗ്ോമപഞ്ോയത്്, മ�പ്പുറും 
ലബ്ോക്കുപഞ്ോയത്്, ജ�ലസെ�വകുപ്്, 
വോട്ര അലതോറതിറ്തി എന്തിവരുടെ സഹക
രണലത്ോടെയോണ് പദ്ധതതി �െപ്തി�ോക്തി
യത്. ഇതതിനുള്ള സോലങ്തതിക സഹോയും 
ജ�ലസെ�വകുപ്് �ഭ്യമോക്തി. മ�പ്പുറും 
ലബ്ോക്കുപഞ്ോയത്് അവരുടെ പ്ോന്ഫ
ണ്തില് �തിന്നുും 17 �ഷേും രൂപ ടവള്ളും 
ശുദ്ധ്രീകരതിക്കുന്തതിനുും കുെതിടവള്ള വതിതര
ണത്തിനുമോയതി �്രീക്തി വച്ചു. വോട്ര അലതോ
റതിറ്തിയുമോയതി ലെരന്് കുെതിടവള്ള വതിതരണ
ത്തിനുള്ള  �െപെതികള് സ്വ്രീകരതിച്ചു. 
ഏകലദേും 5 ലകോെതി �തിറ്ര സുംഭരണലേ
ഷതിയുള്ള ഒരു കുെതിടവള്ള ലസ്രോതസ്ോയതി 
കമ�ോെതി പോറക്വോറതി മോറതി. 

 േോസ്ത്ര്രീയ ര്രീതതിയതിലള്ള ടതോഴുത്കളും 
ആട്തിന്കൂടുകളും �തിരമ്തിച്ച് �ല്കുന്തതിനുും 
ഈ വർഷടത് പദ്ധതതിയതിൽ ഊന്ൽ 
�ൽകതി. ഷേ്രീരവതികസ�ും, മൃഗസുംരഷേണും 
എന്്രീ വകുപ്പുകളടെ സോലങ്തതിക ഉപലദേും 
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പറദകമാടപ് ദബ്മാകപ് 
പഞ്മായത്ില് േരിദ്ര 

കുടുംബങ്ങളുചട �തീവദനമാപമാ
ധികള്  ചമച്ചചപ്ടുത്തുന്തിനുള്ള 
വ്യക്ിഗത ആസ്തികള് പദ്തി

യില് ഉള്ചപ്ടുത്ി നല്കി വരുന്നു. 
ഇതിചന് ഭമാഗമമായി 26 �േദസെന 

കുളങ്ങളും  93 ചതമാഴുത്തുകളും 58 
ദകമാഴിക്കൂടുകളും 49 ആട്ടിന്കൂടുകളും 

നിരമ്ിച്. 

സ്വ്രീകരതിച്ച് േോസ്ത്ര്രീയമോയതി തയേോറോക്തിയ 
ഡതികസ�തി�ോണ്   ആസ്തതികളടെ 
�തിർമ്ോണും. ടതോഴുത്കളതിട� ശുെതിത്വ
ത്തി�് പ്രലത്യക പ്രോധോ�്യും �ൽകുന്നു. 
ഈ വരഷും സുംസ്ഥോ�ത്് ഇരുപതതി�ോ
യതിരലത്ോളും പശുടതോഴുത്് �തിരമ്തിക്കു
ന്തതി�ോണ് പദ്ധതതി �ഷേ്യും വച്ചതിട്ടുള്ളത്. 

ജീവപനാപാധനികൾ  ശക്നിട്ടുതെനി  
ചെയമംഗലം പ്ാക്കന് 

െെയമുംഗ�ും ലബ്ോക്് പഞ്ോയത്് 
പ്രലദേത്് ഭഷേ്യ സുരഷേ ഉറപ്പുവരുത്ക 
എന്  കോഴ്ചപ്ോെതിടറെ അെതിസ്ഥോ�ത്തില് 
ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയതിട� ഉപജ്രീവ�ഘ
െകും പരമോവധതി പ്രലയോജ�ടപ്ടുത്തി. 
ഇതതിടറെ  ഭോഗമോയതി ടവളതി�ല്ലൂര ഗ്ോമപ
ഞ്ോയത്തില് തുെക്ും കുറതിച്ച ലപോഷകസ
മൃദ്ധ ഗ്ോമും പദ്ധതതിയുടെ ലബ്ോക്കുത� 
ഉദ്ഘോെ�ും വ�ും മൃഗസുംരഷേണ വകുപ്പു
മന്തതി ടക. രോജു �തിരവ്വഹതിച്ചു. പദ്ധതതിയുടെ 
ഗണലഭോക്തോക്ളോകോന് ആഗ്ഹതിച്ച് 
�തിരവധതി കുടുുംബങ്ങൾ മുലന്ോട്ടു വരുന്നുണ്്. 

വ്യക്തതിഗത ആസ്തതികള് �ഭ്യമോകുന് 
കുടുുംബങ്ങള്ക്് പ്രോരുംഭഘട്ത്തില് 
ആവേ്യമോയ തുക കടണ്ത്ക ബുദ്ധതിമു
ട്ോണ.് ധ�കോര്യസ്ഥോപ�ങ്ങളതിൽ �തിന്നുള്ള 
വോയ്പ  ഇതതി�് ഒരു പരതിധതിവടര പരതിഹോ
രമോവന്നുണ്്. 

ഇതതില�ോെകും  ഇരുന്നൂലറോളും കുടുുംബ

ങ്ങള്ക്്    കന്നുകോ�തിടത്ോഴുത്് �തിരമ്തി
ച്ചു �ല്കതി.  കൂെോടത ആട്തിന്കൂെ്, ലകോഴതിക്കൂെ് 
�തിരമ്ോണങ്ങളും ടമച്ചടപ്ട് �തി�യതില് 
�െപ്തി�ോക്തി വരുന്നു. െെയമുംഗ�ും 
ലബ്ോക്്  പഞ്ോയത്് പ്രലദേടത് 
�തിരവധതി കുടുുംബങ്ങള്ക്് അധതികവരു
മോ�ും കടണ്ത്വോന് ഇതതിലൂടെ സോധതിച്ചു. 
ശുദ്ധമോയ പോല് ഉല്പ്ോദതിപ്തിച്ച് ജ�ങ്ങളതി
ല�ക്് എത്തിക്കുവോന് സോധതിക്കുന്നു 
എന്തുും എടുത് പറയണും. കൂടുതല് 
കുടുുംബങ്ങളതില�ക്് ഇത്രും സഹോയങ്ങള് 

എത്തിക്ോൻ �െപെതി സ്വ്രീകരതിച്ചതിട്ടുണ്്.  
അലസോള, ത്രീറ്പ്പുല്, കലമ്പോസ്റ് പതിറ്്, 
ബലയോഗ്യോസ് തുെങ്ങതിയ സോധ്യതകളും 
കരഷകര പ്രലയോജ�ടപ്ടുത്തി വരുന്നു. 

്പചാദനാത്മകം 
പറപക്കാെന് പ്ാക്കനിടറെ വനിജയകഥ 

പറലക്ോെ് ലബ്ോക്് പഞ്ോയത്തില് 
ദരതിദ് കുടുുംബങ്ങളടെ ജ്രീവല�ോപോധതികൾ  
ടമച്ചടപ്ടുത്ന്തതിനുള്ള വ്യക്തതിഗത 
ആസ്തതികള് പദ്ധതതിയതിൽ ഉൾടപ്ടുത്തി 
�ൽകതി വരുന്നു. ഇതതിടറെ ഭോഗമോയതി 26 
ജ�ലസെ� കുളങ്ങളും  93 ടതോഴുത്കളും 
58 ലകോഴതിക്കൂടുകളും 49 ആട്തിന്കൂടുകളും 
�തിർമ്തിച്ചു. കൂടുതല് വ്യക്തതിഗത ആസ്തതികള് 
�തിരമ്തിക്കുന്തതിനുള്ള പ്രവരത്�ങ്ങള് 
�െന്നു വരുന്നു.  ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയതി
ല്ടപ്ടുത്തി പൂരണ്ണമോയുും സൗജ�്യമോ
യോണ് ദരതിദ്കുടുുംബങ്ങൾക്് പശുടതോഴു
ത്കളും ലകോഴതിക്കൂടുകളും �ഭ്യമോക്തിയത്.   

6 ലപരെങ്ന് ഇെത്രും കോരഷതിക 
കുടുുംബമോണ് വ്യക്തതിഗത ആസ്തതികളതില് 
ടതോഴുത് �തിരമ്ോണും ഏടറ്ടുത് പൂരത്്രീ
കരതിച്ച ലബബതി വെലക്തതി�തിടറെത്.  
പ്രധോ� വരുമോ� ലസ്രോതസുകൾ കറവപശു 
വളരത്ലും കൂ�തിലവ�യുും ടതോഴതിലറപ്പു 
പദ്ധതതിയുും. 

1,18,013 രൂപ ടെ�വതിൽ ടതോഴുത് 
�തിരമ്തിച്ചു.  �തിരമ്ോണത്തിനുള്ള പ്രോരുംഭ 
തുക ബന്ധുക്ളതില് �തിന്നുും കെമോയതി 
വോങ്ങതി.  4 പശുക്ടള ടകട്ോവന് 
ടതോഴുത്ോണ് �തിരമ്തിച്ചത്. ഇലപ്ോള് ഒരു 
കറവപ്ശുവും കതിെോരതിയുും മോത്രമോണുള്ളത്. 
�തി�വതില് പ്രതതിദതി�ും 7 �തിറ്ര പോ�തില് 
�തിന്നുും 330 രൂപ �ഭതിക്കുന്നുണ്്. കൂടുതല് 
കറവപ്ശുക്ടള വോങ്ങതി വളരത്ോനുും 
കൂടുതല് ആദോയും �ഭതിക്കുന് തരത്തില് 
പദ്ധതതി ടമച്ചടപ്ടുത്ോനുും കഴതിയുടമന്് 
ലബബതി പറഞ്ഞു.

ടതോഴതിലറപ്പു പദ്ധതതിയതില് �തിന്നു 
കതിട്ടുന് വരുമോ�വും ഭരത്ോവ് കൂ�തിക്്  
ഓലട്ോറതിഷേ ഓെതിച്ചു കതിട്ടുന് വരുമോ�വും 
ടകോണ്്  2 ടപണ്കുട്തികള് ഉള്ടക്ോളളന് 
കുടുുംബത്തി�്  ജ്രീവതിച്ചു ലപോകോന് 
കഴതിയോത് സോഹെര്യത്തി�ോണ് മ�യതില് 
ലഷരളതി ഇറച്ചതിലകോഴതി വളരത്�തിട� 
കുറതിച്ച് െതിന്തതിച്ചത്.  ടതോഴതിലറപ്പു പദ്ധതതി
യതില് ഉള്ടപ്ടുത്തി  3,96,127രൂപ എസ്റതി
ലമറ്തില് ലകോഴതിക്കൂെ് �തിരമ്തിച്ചു. ഇലപ്ോള് 
500 ഇറച്ചതിലകോഴതികടള വളരത്തി വരുന്നു. 
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ഈറ്, മുള എന്ിവ 
ഉപദയമാഗിച്ചപ്  വിവിധതരം 
ഉതപ്പന്ങ്ങള് നിരമ്ിച്ചപ്  

�തീവിതമമാരഗ്ം കചണ്ത്തുന്വരമാണപ് 
കഞ്ഞിക്ഴി ഗ്മാമപഞ്മായത്ിചേ 

പമാേപ്മാവപ് ദമഖേയിചേ 
പട്ടികവരഗ്കമാര.  

�തിരമ്ോണത്തിനുള്ള പ്രോരുംഭ തുക 
കുടുുംബശ്്രീ അയല്കൂട്ത്തില് �തിന്നുും വ്യ
ക്തതിഗത വോയ്പയോയതി കടണ്ത്തി. വ്യക്തതി
കളടെ കകവോയ്പയുും സ്വന്തും സമ്പോദ്യവും  
ലെരന്ോണ് കൂടു �തിരമ്ോണും പൂരത്്രീ 
കരതിച്ചത്. 1000 ലകോഴതികടള ഒന്തിച്ചു 
വളരത്തി തുെരച്ചയോയതി ആദോയും ഉണ്ോ
ക്ോന് കഴതിയുന് തരത്തി�ോണ് കൂെ് �തിരമ്തി
ച്ചതിട്ടുള്ളത്.  കൂടുതല്  ലകോഴതികടള വളർത്ോ
നുള്ള ശ്മത്തി�ോടണന്് ലഷരളതി പറഞ്ഞു.

കഞ്നിക്കുഴനിയുടെ മാതൃക  
ഈറ്, മുള എന്തിവ ഉപലയോഗതിച്ച്  

വതിവതിധ തരും ഉത്പന്ങ്ങള് �തിരമ്തിച്ച ്ജ്രീവതി
തമോർഗ്ഗും കടണ്ത്ന്വരോണ ്കഞ്ഞതിക്കുഴതി 
ഗ്ോ മ പ ഞ് ോ യ ത് തി ട �  പ ോ � പ് ോ വ് 
ലമഖ�യതിട� പട്തികവരഗ്ഗക്ോർ.  

പരമ്പരോഗതമോയ ര്രീതതിയതില് കുട്, വട്തി, 

മുന് എസ്.റ്തി പ്രലമോട്ര കൂെതിയോയ 
പോരളയതില് വ്രീട്തില്  പതി.ആര. കണ്ണപ്ന് 
15 ടസറെ് സ്ഥ�ും പഞ്ോയത്തി�്  സറണ്ര 
ടെയ്ത് �ൽകതി. പദ്ധതതിയതില്ടപ്ടുത്തി 
വരക്് ടഷഡ് �തിരമ്തിച്ചു. പ്രീച്ചതി ലഫോറസ്റ് 
റതിസരച്ച് ടസറെറതില് ഗ്രൂപ്പുകൾക്് േോസ്ത്ര്രീയ 
പരതിേ്രീ��ും �ൽകതി. 

ഈറ്ലയോടുും മുളലയോടുടമോപ്ും ജൂട്് കൂെതി 
ഉപലയോഗതിച്ച് കൂടുതല് മൂ�്യവരദ്ധതിത ഉല്പ്
ന്ങ്ങള്  �തിരമ്തിച്ച് വതിപണ�ും �െത്ന്
തതി�് ഇവടര സജ്രോക്തി. ഗണ�തി�വോ
രവും കവവതിധ്യവമുള്ള ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ  
വതിപണതിയതിട�ത്തിച്ച് കഞ്ഞതിക്കുഴതിയതിട� 
ഈ സുംരുംഭങ്ങൾ  ശ്ദ്ധ ല�െതി. സ്വയും
ടതോഴതിൽ ലമഖ�യതിൽ  ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധ
തതിയുടെ സോധ്യത പ്രലയോജ�ടപ്ടുത്തിയ  
ഇടുക്തി- കഞ്ഞതിക്കുഴതി ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിടറെ  
ല�ട്ും മറ്് തലദ്ദേ സ്ഥോപ�ങ്ങള്ക്കുും മോതൃ
കയോക്ോവന്തോണ്.

1

(ല�ഖകന് മഹോത്മോഗോന്തി ലദേ്രീയ 
ഗ്ോമ്രീണ ടതോഴതിലറപ്് പദ്ധതതി സുംസ്ഥോ� 

മതിഷ�തില് ടഡപയൂട്തി ഡവ�പ്ടമറെ് 
കമ്്രീഷണറോണ്.)

മുറും, പൂകുട് തുെങ്ങതിയ ഉല്പ്ന്ങ്ങള് വളടര 
ആകരഷകവും ഈടുറ്തുമോയ ര്രീതതിയതില് 
സ്വന്തും കുെതി�തി�തിരുന്് �തിരമ്തിച്ച് 
വതിപണ�ും �െത്കയോണ് പതതിവ്. പരതി

േ്രീ��ത്തിലൂടെയുും യന്തവല്ക്രണത്തി
ലൂടെയുും ടമച്ചടപ്ട്   ഉല്പ്ന്ങ്ങള് കൂടുതൽ 
�ോഭകരമോയതി �തിരമ്തിക്ോൻ ഇവടര സജ്
രോക്കുന്തതിനുള്ള ലപ്രോജക്ടുകൾ ഗ്ോമ പഞ്ോ
യത്കൾ ഏടറ്ടുത്. 
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കില ന്യൂസ്

കനിലയനിടല മാലനിന്സംസന് കരണ 
യൂണനി്ന് ്വർതെനം തുെങ്ങനി

കതി� കോമ്പസതിൽ ക്വോർലട്ഴ് സതിനു സമ്രീപും സജ്്രീകരതിച്ചതിട്ടുള്ള 
തുമ്പൂർ മുഴതി ലമോഡൽ മോ�തി�്യസുംസ് കരണ യൂണതിറ്് പ്രവർത്�ും 
തുെങ്ങതി. എയലറോബതിക്് ര്രീതതിയതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് രണ്ടു 
ബതിന്നുകളോണ് സ്ഥോപതിച്ചതിട്ടുള്ളത്. പ്ോസ്റതിക് മോ�തി�്യങ്ങൾ 
ഒഴതിടകയുള്ള എല്ലോവതിധ മോ�തി�്യങ്ങളും ഇവതിടെ സുംസ് കരതി  
ക്ോ�ോകുും. പച്ചക്റതി, പഴവർഗും, മത്സ്യ-മോുംസമോ�തി�്യങ്ങൾ 
എന്തിവ ജ�ോുംേും പരമോവധതി ഒഴതിവോക്തി ഈ യൂണതിറ്തിൽ 
�തിലഷേപതിക്ോവന്തോണ്. സുംസ് കരതിക്കുന് മോ�തി�്യങ്ങൾ 
ഏതോനുും മോസും കഴതിയുലമ്പോൾ പുറടത്ടുത്് കജവവളമോയതി 
അടുക്ള ലതോട്ത്തിലും കൃഷതിയതിെങ്ങളതിലും ഉപലയോഗതിക്ോും.

സംപയാജനിത കൃഷനിരീതനികളനിലൂടെ സംരംഭകത്വ 
വനികസനം- പുതനിയ പകാഴന് സനിനു കനില രൂപം നൽകുന്നു

സുംലയോജതിത കൃഷതിര്രീതതികളതിലൂടെ സുംരുംഭകത്വവതികസ�ും 
സോധ്യമോക്കുന് ലകോഴ് സതിനു കതി� രൂപും �ൽകുന്നു. കൃഷതി, 
മൃഗസുംരഷേണും, മത്സ്യകൃഷതി തുെങ്ങതിയ ലമഖ�കളതിട� വതിവതിധ 

സുംരുംഭകത്വ സോദ്ധ്യതകടള േോസ്ത്ര്രീയമോയതി സമ�്വയതിപ്തിച്ച്  
സ്ഥതിരും വരുമോ�ും �ഭ്യമോക്ോവന് സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭതിക്ോൻ 
യുവജ�ങ്ങടള പ്രോപ്തരോക്കുകയോണ് പുതതിയ ലകോഴ് സുടകോണ്്  
�ഷേ്യമതിടുന്ത്. കതി�യുടെ വതിവതിധ ടസറെറുകൾ, കോർഷതിക 
സർവ്വക�ോേോ�, ഗലവഷണലകന്ദങ്ങൾ, മോതൃകോകർഷകർ 
തുെങ്ങതിയവരുടെ സോലങ്തതിക സഹോയവും അറതിവും അനുഭവവും 
ഈ പുതതിയ സുംരുംഭകർക്കു കകമോറോവന് തരത്തിലള്ള 
പ്രോലയോഗതിക പരതിേ്രീ��വും �ഷേ്യമതിടുന്നുണ്്. ജ�പ്രതതി�തിധതികൾ, 
ഉലദ്യോഗസ്ഥർ, സന്ദ്ധപ്രവർത്കർ എന്തിവർക്ോണ് കതി�യതിൽ 
സോധോരണയോയതി പരതിേ്രീ��ും �ൽകതിവരുന്ത്.  ഇതോദ്യമോയോണ് 
ടതോഴതിൽ സുംരുംഭവമോയതി ബന്ടപ്ട്  ലകോഴ് സതിനു കതി� ല�തൃത്വും 
�ൽകുന്ത്.

 തളതിപ്റമ്പതിട� കതി�യുടെ ലകന്ദമോയ ഓർഗോ�തിക് ഫോമതിുംഗ് 
ആറെ് ലവയ്സ്റ് മോല�ജ് ടമറെ് ടസറെറതി�ോണ് ആദ്യും പരതിേ്രീ��ും 
ആരുംഭതിക്കുന്ത്. പരതിേ്രീ��വമോയതി ബന്ടപ്ട് വതിേദോുംേങ്ങൾ 
തയേോറോക്ോൻ കതി�യതിൽ ലെർന് കൂെതിയോല�ോെ�ോലയോഗത്തിൽ 
കതി� ഡയറക്ർ ലഡോ. ലജോയ് ഇളമൺ ആമുഖോവതരണും �െത്തി.  
ടപ്രോഫ. പതി.ടക. രവ്രീന്ദൻ പരതിേ്രീ�� പരതിപോെതി വതിേദ്രീകരതിച്ചു. 

സതി�ബസ്, ലമോഡയൂൾ എന്തിവടയക്കു 
റതിച്ചുള്ള െർച്ചയതിൽ ലഡോ. ലജോർജ്് 
ലതോമസ് (റതിട്.ഡ്രീൻ, ലഹോരട്തി 
കൾച്ചറൽ ലകോലളജ്), ലഡോ. എൻ.ടക. 
േേതിധരൻ പതിള്ള (മുൻ ഡയറക്ർ 
ഐ.ആർ.െതി.സതി, മുണ്ടൂർ) മോയ എസ് 
�ോയർ (റതിട്.ലജോ.ഡയറക്ർ കൃഷതി 
വകുപ്്), കതി� തളതിപ്റമ്പ് ടസറെർ 
പ്രതിൻസതിപ്ോൾ വതിജയകുമോർ, �ക്െറർ 
ഒ.വതി.വതി�്രീത, ഐ.ആർ.െതി.സതി. 
കൺസൽട്റെ് സുലരഷ് �ോരോയണൻ,  
ലഡോ. െതിത്രതിമ േ്രീതൾ ആർ.ജതി.എസ.്എ 

മോ�തി�്യസുംസ് കരണത്തിനു കതി� കോമ്പസതിൽ സജ്്രീകരതിച്ച ബലയോപോർക്്

സുംലയോജതിത കൃഷതിര്രീതതികളതിലൂടെ സുംരുംഭകത്വവതികസ�ും സോധ്യമോക്കുന് ലകോഴ് സതിനു  രൂപും 
�ൽകുന്തുമോയതി ബന്ടപ്ട്് സുംഘെതിപ്തിച്ച കൂെതിയോല�ോെ�ോേതില്േോ�
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ലകോർഡല�റ്ർമോരോയ �തിലവദ്യ, എും. ലരണുകുമോർ 
തുെങ്ങതിയവർ പടങ്ടുത്.

കല്പ്ടയ െരനിതാഭമാക്കാന് പച്്ന് പദ്ധതനി:
റനിപസാഴന് സന് പപഴന് സൺമാർക്കു കനിലയനിൽ
 പരനിശീലനം

കല്റ്ടയ ഹരതിതോഭമോക്തി വയ�ോെതിടറെ കോ�ോവസ്ഥ 
ടയയുും പച്ചപ്തിട�യുും തതിരതിച്ചുപതിെതിക്ോനുള്ള പച്ചപ്് 
പദ്ധതതിയുടെ റതിലസോഴ് സ് ലപഴ് സൺമോർക്കുള്ള രണ്ടു 
ദതിവസടത് പരതിേ്രീ��ും കതി�യതിൽ സുംഘെതിപ്തിച്ചു. കല്റ് 
�തിലയോജകമണ്�ടത് കർഷക-ആദതിവോസതി സൗഹൃദ 
ഹരതിതമണ്�മോക്കുക എന് �ഷേ്യലത്ോടെ 2017-ൽ 
സതി.ടക. േേ്രീന്ദൻ എും.എൽ.എയുടെ ല�തൃത്വത്തിൽ 
കതി�യുടെ സഹോയലത്ോടെ �െപ്ോക്കുന് സമഗ്പദ്ധ 
തതിയോണ് പച്ചപ്്. �തിലയോജകമണ്�ത്തിട� തലദ്ദേ 
സ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളടെ ല�തൃത്വത്തിൽ വ്രീട്ടുകൂട്വും 
�ോട്ടുകൂട്വും രൂപ്രീകരതിച്ച് പ്രവർത്�ും മുലന്റുകയോണ്. 
തുെർപ്രവർത്�ങ്ങൾക്കു ല�തൃത്വും �ൽകുന് റതിലസോഴ് സ് ലപഴ്  
സൺമോരുടെ പരതിേ്രീ��പരതിപോെതിയതിൽ വ്രീട്ടുകൂട്ും-�ോട്ടുകൂട്ും 
പ്രവർത്�ങ്ങളടെ രൂപലരഖ സതി.ടക. േേ്രീന്ദൻ എും.എൽ.എ 
അവതരതിപ്തിച്ചു. കതി� ഡയറക്ർ ലഡോ.ലജോയ് ഇളമൺ 
ആമുഖോവതരണും �െത്തി. ലകോർഡതില�റ്ർ എും. ലരണുകുമോർ 
സുംസോരതിച്ചു.  ഗ്ോമപഞ്ോയത്് ത�ത്തിട� കർമ്പരതിപോെതികളും 
ആസൂത്രണും ടെയ്തു.

കോ�ോവസ്ഥോവ്യതതിയോ�ും, കോർഷതിക ലമഖ�യതിലും 
പരതിസ്ഥതിതതിയതിലും ജ്രീവതിതസോഹെര്യങ്ങളതിലും വ�തിയ തകർച്ചയുും 
ലേോഷണവും ഉണ്ോക്തിയലതോടെ കല്റ്യുടെ പച്ചപ്് 
കുറഞ്ഞുവരതികയോണ്. മണ്ണ്, ജ�ും, കജവകവവതിധ്യും, കൃഷതി, 
വ�സമ്പത്് എന്തിവ �തി��തിർത്ോൻ എല്ലോ ജ�വതിഭോഗങ്ങടളയുും 
ഉൾടപ്ടുത്തി, ജ�ക്രീയ ഇെടപെ�തിലൂടെ ആദതിവോസതി വതികസ�ും, 
ഹരതിതസൗഹൃദും, ശുെതിത്വും എന്്രീ ഘെകങ്ങളതിലൂടെ സമഗ് 
വതികസ�മോണ് പച്ചപ്് പദ്ധതതി �ഷേ്യമതിടുന്ത്. വ�തിതോ-
-േതിശുവതികസ� പദ്ധതതികൾ, �വലകരള മതിഷൻ, ത്രതിത� 
പഞ്ോയത്് പദ്ധതതികൾ തുെങ്ങതിയ വതിഷയങ്ങളതിൽ വതിദഗ്ദ്ധർ 
ക്ോടസ്ടുത്.

തപദേശസ്ാപനങ്ങളനിടല
ൈലപരേറനിയന്മാർക്കു
പരനിശീലനം തുെങ്ങനി

തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളതിട� 
ക�ലരേറതിയൻമോർക്ോയതി കതി�യതിൽ 
പരതിേ്രീ��ും തുെങ്ങതി.   �ഗരസഭകളതിട�യുും 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്കളതിട�യുും ക�ലരേറതി 
യൻമോർക്ോണ് ആദ്യബോച്ചതിൽ പരതിേ്രീ� 
�ും �ൽകതിയത്. വതിവതിധ ക�രേറതിക 
ളതിൽ �തിന്ോയതി 25 ലപർ പടങ്ടുത്. 
ലകവ�ും പുസ്തകവതിതരണ ലകന്ദടമന് 
തതിലപരതി �ോെതിനു ഉപകോരപ്രദമോകുന് 
ര്രീതതിയതിൽ  ക�രേറതികടള മോറ്തിടയ 

ടുക്ോൻ ക�രേ റതിയൻമോടര പ്രോപ്തരോക്കുകയോണ് പരതിേ്രീ��ും 
ടകോണ്് �ഷേ്യമതിടുന്ത്. കതി� ഡയറക്ർ ലഡോ. ലജോയ് ഇളമൺ 
ഉദ്ഘോെ�ും ടെയ്തു. കതി� അസതി.ഡയറക്ർ മോത്യു ആൻഡ്രൂസ്, 
ലകോഴ് സ് ഡയറക്ർ േോ�തി�തി, അസതി. ക�ലരേറതിയൻ മഞ്ചു 
എന്തിവർ സുംസോരതിച്ചു. 400 ക�ലരേറതിയൻമോർക്ോണ് 
ഒന്ോുംഘട്ത്തിൽ പരതിേ്രീ��ും �ൽകുന്ത് .  അടുത് 
അദ്ധ്യയ�വർഷത്തിൽ ലേഷതിച്ച ക�ലരേറതിയൻമോർക്കുും 
പരതിേ്രീ��ും �ൽകുും.

തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളതിട� ക�രേറതികളടെ 
ആവേ്യകതയുും പ്രസക്തതിയുും, ക�രേറതികളടെ അെതിസ്ഥോ� 
സൗകര്യവും അനുബന്സൗകര്യങ്ങളും, ക�രേറതികളടെ 
്മ്രീകരണും, പരതിപോ��ും, ക�രേറതികളതിട� വതിവരസോലങ്തതിക 
വതിദ്യ, ല�തൃത്വലേഷതി വതികസ�ും, മോതൃകോക�രേറതികളും 
കർമ്പദ്ധതതിയുും തുെങ്ങതിയ വതിഷയങ്ങളതി�ോയതിരുന്നു പരതിേ്രീ��ും. 
ലകരള സർവക�ോേോ� ക�ലരേറതിയൻ ലഡോ. സുധതി എസ്. 
വതിജയൻ,  ഉണ്ണതികുളും ഗ്ോമപഞ്ോയത്് ക�ലരേറതിയൻ വതി. ലമോയതി, 
വളപട്ണും ഗ്ോമപഞ്ോയത്് ക�ലരേറതിയൻ ബതില�ോയ് മോത്യു, 
ലെ�ക്ര ഗവ.ലപോളതിടെക് �തിക് ക�ലരേറതിയൻ െതി.െതി. ലജോസഫ്, 
കതിഴക്ൻലെരതി ഗ്ോമപഞ്ോയത് ്ക�ലരേറതിയൻ െതി. മതി�തി, ടകോെകര 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്് ക�ലരേറതിയൻ പതി .എ.ജയപ്രകോേ്  

പച്ചപ്് പദ്ധതതിയുടെ റതിലസോഴ് സ് ലപഴ് സൺമോർക്കു കതി�യതിൽ സുംഘെതിപ്തിച്ച 
രണ്ടുദതിവസടത് പരതിേ്രീ��പരതിപോെതിയതിൽ സതി.ടക. േേ്രീന്ദൻ എും.എൽ.എ 
സുംസോരതിക്കുന്നു.

തലദ്ദേസ്വയുംഭരണസ്ഥോപ�ങ്ങളതിട� ക�ലരേറതിയൻമോർക്കു 
സുംഘെതിപ്തിച്ച പരതിേ്രീ��പരതിപോെതി.
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പഠനമുറനിക്കന് അനുവദനിക്കാവന് തുക- 
സ്പഷ്ീകരണം നല്നി

പതതിമൂന്ോും പഞ്വത്സര പദ്ധതതി സബ്സതിഡതി മോരഗ്ഗലരഖ 
പ്രകോരും പട്തികജോതതി പട്തികവരഗ്ഗ വതിഭോഗത്തിട� വതിദ്യോരത്തിക
ള്ക്്  പഠ�മുറതിക്് �ല്ോവന് തുക ഗഡുക്ളോയതി അനുവദതിക്കുന്ത് 
സുംബന്തിച്ച് സ്പഷ്ട്രീകരണും �ല്തി ഉത്രവ് പുറടപ്ടുവതിച്ചു. 

(സ.ഉ.(സോധോ) �ും. 221/2020/തസ്വഭവ, ത്രീയതതി 28.01.2020)

ആയുപവദ മരുന്ന് വനിതരണതെനിനന് അനുമതനി
തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങള്ക്് ക്രീഴതിലള്ള ആയുരലവദ 

ആശുപത്രതികളതില് മരുന്് വതിതരണും ടെയ്യുന്തതി�് ലകോഴതിലക്ോെ് 
ജതില്ലയതിട� ലകരള ആയുരലവദതിക്് ലകോ-ഓപ്ലററ്്രീവ് ടസോകസറ്തി 
എന് സ്ഥോപ�ത്തി�് �ല്തിയ അനുമതതി 24.12.2019 മുതല് ഒരു 
വരഷലത്ക്് കൂെതി ദ്രീരഘതിപ്തിച്ച് ഉത്രവ് പുറടപ്ടുവതിച്ചു. 

 (സ.ഉ.(സോധോ) �ും 238/2020/തസ്വഭവ, ത്രീയതതി 29.01.2020)

എൽ.എസന്.ജനി.ഐ ൈരൈബയൂണലനിടറെ 
ചുമതല അഡീ. ജനിലൊ ജഡന്ജനിക്കന്

തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങള്ക്് ലവണ്തിയുള്ള ക്ബയൂ
ണല് പതി. മോയോലദവതി 2020 മോരച്ച്  23 വടര അവധതിയതില് പ്രലവ
േതിച്ചതതി�ോല് തതിരുവ�ന്തപുരും അഡ്രീഷണല് ജതില്ലോ ജഡ്ജതി-11 
ലറോയ് വരഗ്ഗ്രീസതിട� ക്ബയൂണ�തിടറെ അധതിക ചുമത� �ല്തി 
ഉത്രവോയതി.

(ജതി.ഒ.(ആര.റ്തി) �ും.219/2020/എല്.എസ്.ജതി.ഡതി., ത്രീയതതി 
27.01.2020)

മനികച് പഞ്ായത്തുകടള ടതരടഞ്ടുക്കുന്തനിനന് 
പുതനിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

2018-19 വരഷടത് മതികച്ച ഗ്ോമപഞ്ോയത്കടള ടതരടഞ്ഞ
ടുക്കുന്തതിനുള്ള മോ�ദണ്ങ്ങള് അുംഗ്രീകരതിച്ച് ഉത്രവോയതി.

(സ.ഉ.(സോധോ) �ും 212/2020/തസ്വഭവ, ത്രീയതതി 25.01.2020)

ദുരന്ത നനിവാരണ പദ്ധതനി-  നനിർപദേശങ്ങൾ പുറട്ടുവനിച്ചു
തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങള് ദുരന്ത�തിവോരണ പദ്ധതതി 

തയേോറോക്കുന്തതിടറെ ഭോഗമോയതി �തിഷ്കരഷതിച്ചതിട്ടുള്ള പ്രവരത്�ങ്ങള് 

തപദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായനി ബന്ട്ട് സർക്കാർ ഉതെരവകൾ, സർക്കുലറുകൾ, ഗസ്ന് വനിജ്ാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ 
പുർണ്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്ീ ടവബന്ൈസറ്റുകളനിൽ ലഭ്മാണന്.

കോര്യഷേമതലയോടെ സമയബന്തിതമോയതി �െത്ന്നു എന്് ഉറപ്പു 
വരുത്ന്തതിനുും പരതിേ്രീ�� പങ്ോളതിത്ും വതി�യതിരുത്ന്തതിനുും 
ജതില്ലോ ആസൂത്രണ സമതിതതിയുടെ ല�തൃത്വത്തില് ലമോണതിറ്റതിുംഗ് 
�െത്ന്തതി�ോവേ്യമോയ വതിവരങ്ങള് ലേഖരതിക്കുന്തതിനുും ല്ോ
ഡ്രീകരതിക്കുന്തതിനുമോയതി �തിരലദ്ദേങ്ങള് പുറടപ്ടുവതിച്ച് ഉത്ര
വോയതി.

(സ.ഉ.(കക) �ും. 23/2020/തസ്വഭവ, ത്രീയതതി 25.01.2020)

‘ഭനിന്പശഷനി സൗഹൃദ പകരളം’ 
തപദേശസ്ാപനങ്ങൾ സെകരനിക്കണം

2020-2021 ട� വോരഷതിക പദ്ധതതി രൂപ്രീകരണത്തിനുള്ള 
ഗ്ോമസഭ ലെരുലമ്പോള് ഭതിന്ലേഷതിക്ോരുടെ പ്രലത്യക ഗ്ോമസഭ
കളും ലെലരണ്തോടണന്നുും സോമൂഹ്യ�്രീതതി വകുപ്പുും സോമൂഹ്യസു
രഷേോ മതിഷനുും ലെരന്നു �െപ്തി�ോക്കുന് ‘ഭതിന്ലേഷതി സൗഹൃദ 
ലകരളും’ പദ്ധതതിയതില് എല്ലോ തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളും 
സഹകരതിക്ണും എന്നുും �തിരലദ്ദേതിച്ച് സരക്കു�ര പുറടപ്ടുവതിച്ചു.

(സരക്കു�ര �മ്പര ഡതിഎ1/408/2019 തസ്വഭവ, ത്രീയതതി 23.01.2020)

അനർെമായനി ൈക്്നിയ 
ടപന്ഷന് തുക തനിരനിച്െയ്ക്കണം

സരക്ോർ ജ്രീവ�ക്ോര, സരവ്വ്രീസ് ടപന്ഷണന്ോര, കുടുുംബ 
ടപന്ഷണന്ോര  എന്തിവര അ�രഹമോയതി കകപ്റ്തിയ സോമൂഹ്യ 
സുരഷേോ ടപന്ഷന് തുക തതിരതിടക അെയ്കന്തതിനുള്ള തുെര�െപെതി 
�തിശ്യതിച്ച് സരക്കു�ര പുറടപ്ടുവതിച്ചു. രണ്ോയതിരും രൂപയതില് തോടഴ 
എക്്ലഗ്ഷ്യ കുടുുംബടപന്ഷന് �ഭതിക്കുന്വരക് ് സോമൂഹ്യ സുരഷേോ 
ടപന്ഷ�് അരഹതയുള്ളതതി�ോല്   അവരക്്  സരക്കു�റതിട� 
�തിരലദ്ദേങ്ങള് ബോധകമല്ല. സരക്ോരതിട� കബളതിപ്തിച്ച് ടപന്ഷന് 
തുെരന്നുും  വോങ്ന്തോയതി ശ്ദ്ധയതില് ടപട്ോല് തുക തതിരതിടക പതിെതി
ക്കുന്തതില�ോടെോപ്ും വകുപ്പുത� അച്ചെക് �െപെതിയുും സ്വ്രീകരതിക്കുും.

(സരക്കു�ര �ും. 07/2020 ധ�, ത്രീയതതി 23.01.2020)

ബനിൽ ഡനിസ്ൗണ്ടനിംഗന്  സനിസ്റം  
തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളതിട� വോർഷതിക പദ്ധതതി 

�തിർവ്വഹണവമോയതി ബന്ടപ്ട്്  ലകോൺ്ോക്ർമോർ, സപ്ലയഴ്് 
അട്ഡതിറ്ഡ് ഏജൻസതിസ് എന്തിവർക്കുള്ള തുക �ൽക�തിനു 
ബതിൽ ഡതിസ്ൗണ്തിുംഗ്  സതിസ്റും ബോധകമോക്തി ഉത്രവോയതി.

(ജതി.ഒ (പതി) 10/2020/ഫതിൻ, ത്രീയതതി 24.1.2020)
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ഹരിതകരമ്ദസനയുചട �സ്ിരതയ്കപ് �തന സംരംഭമമായി കചഫചറ്രിയയും കമാറ്റിംഗപ് സരവ്വതീ�ം 
ആരംഭിച്ചതിനപ് ശുെിത്വമിഷചന് ശുെിത്വ മികവപ് പുര�മാരം ചെമ്രുതി ദനടിയിരിക്ന്നു.    

ഹരതിതകരമ്ലസ�യുടെ പ്രവരത് 
�ങ്ങള് കൂടുതല് ലമഖ�കളതില�ക്് 

വതിപു�ടപ്ടുത്തി മോതൃകയോവകയോണ് 
ടെമ്രുതതി ഗ്ോമപഞ്ോയത്്. ഹരതിതക
രമ്ലസ�യുടെ സുസ്ഥതിരതയ്ക് നൂത� 
സുംരുംഭമോയതി കടഫടറ്രതിയയുും കോറ്റതിുംഗ് 
സരവ്വ്രീസുും ആരുംഭതിച്ചതതി�് ശുെതിത്വമതിഷ
ടറെ ശുെതിത്വ മതികവ് പുരസ്ോരും ടെമ്രുതതി 
ല�െതിയതിരതിക്കുന്നു.         

തതിരുവ�ന്തപുരും ജതില്ലയതില് 17.54 
െതുരശ് കതില�ോമ്രീറ്ര വതിസ്ത്രീരണ്ണമുള്ള 
ടെമ്രുതതി ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിട� ജ� 
സുംഖ്യ ഏകലദേും �ോല്പതതി�ോയതിരലത്ോ

 പ്ച�രുതിയില് 

ളമോണ്. എണ്ണോയതിരലത്ോളും വ്രീടുകളും 
�ോനൂലറോളും വ്യോപോര സ്ഥോപ�ങ്ങളമുള്ള 
പഞ്ോയത്തില് ഒരു മോസും ഉല്ോദതിപ്തിക്
ടപ്ടുന് മോ�തി�്യത്തിടറെ േരോേരതി അളവ് 
15 െണ് വരുും. അതതില് എട്് െണ് അകജ
വമോ�തി�്യവും ബോക്തി കജവമോ�തി�്യവ
മോണ്. അകജവമോ�തി�്യ സുംസ്രണ 
രുംഗത്് ഒരു വ�തിയ മുലന്റ്ും �െത്ന്
തതി�് പഞ്ോയത്തി�് കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. 

പ്ോസ്റതിക് മോ�തി�്യങ്ങളും മറ്് അകജവ 
മോ�തി�്യങ്ങളും അ�തിയന്തതിതമോുംവതിധും 
ടപരുകുകയുും പഞ്ോയത്തിടറെ ആടളോ 
ഴതിഞ്ഞ ഭോഗങ്ങളതില് വ�തിടച്ചറതിയുകയുും 

ടെയ്യുന് പ്രവണത വരദ്ധതിച്ച് വന്തിരുന് 
സോഹെര്യത്തി�ോണ് 2018 ജനുവരതിയതില് 
ഹരതിതകരമ് ലസ�യ്ക് രൂപും �ല്കതിയത്. 
അടുത് ജൂണ് മോസും തടന് ലതോക്ോെ് 
ആസ്ഥോ�മോയതി എല്ലോ സജ്്രീകരണങ്ങ
ലളോടുും കൂെതി എും.സതി.എഫ് (Material 
Collection Facility) പ്രവരത്�മോുംരുംഭതിച്ചു. 
അകജവ മോ�തി�്യങ്ങള് ലവരതതിരതിച്ച് സുംഭ
രതിക്കുന്തതിനുും വൃത്തിയോക്തി സൂഷേതിക്കുന് 
തതിനുമുള്ള സൗകര്യും എും.സതി.എഫതില് 
സജ്മോക്തിയതിട്ടുണ്്.

ആദ്യഘട്ത്തില് 10 ലപരെങ്ന് ഹരതി
തകരമ് ലസ� രണ്് ഗ്രൂപ്പുകളോയതി തതിരതിഞ്ഞ് 
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ഹ�ിതസക�ളം







�നുവരി  മുതല് 
ഒറ്ത്വണ ഉപദഭമാഗ 

പ്മാസ്റ്റികപ് ഉതപ്പന്ങ്ങളുചട 
നിദരമാധനം പൂരണ്ണമമായും 

നടപ്മാക്ന്തിനുള്ള 
പ്രവരത്നങ്ങള് കൂടി 
ഏചറ്ടുത്തു മുദന്മാട്ടു 

ദപമാകുകയമാണപ്  
പഞ്മായത്പ് ഭരണസമിതിയും 

ദസനമാംഗങ്ങളും.  

വോരഡെതിസ്ഥോ�ത്തില്  വ്രീടുകളതിലും വ്യോ 
പോര സ്ഥോപ�ങ്ങളതിലും അകജവ മോ�തി�്യ 
ലേഖരണും �െത്ന് ര്രീതതിയോണ്  ഉണ്ോ
യതിരുന്ത്. വ്രീടുകളതിലും വ്യോപോര സ്ഥോപ
�ങ്ങളതിലും അകജവ മോ�തി�്യങ്ങള് തരും
തതിരതിച്ചു വൃത്തിയോക്തി സൂഷേതിക്കുകയുും 
ലസ�ോുംഗങ്ങള് എത്ന് സമയും കക 
മോറുകയുും ടെയ്യുന് ര്രീതതിയതി�ോണ് പ്രവ
രത്�ും ്മ്രീകരതിച്ചതിരുന്ത്. വ്രീടുകളതില് 
�തിന്് യൂസര ഫ്രീ ഇ�ത്തില് പ്രതതിമോസും 
മുപ്ത് രൂപയുും വ്യോപോര സ്ഥോപ�ങ്ങളതില് 
�തിന്നുും അറുപത് രൂപയുും ഈെോക്കുന്തതി
�ോണ് ത്രീരുമോ�തിച്ചത്. ആദ്യടത് ആറു 
മോസും ലസ�ോുംഗങ്ങളടെ ലവത�ും വയബതി
�തിറ്തി ഗ്യോപ് ഫണ്തില് �തിന്ോണ് കടണ്
ത്തിയതിരുന്ത്. മോസും �ോ�ോയതിരും രൂപ 

�തിരക്തി�ോണ് ലവത�ും �ല്കതിയതിരുന്ത്. 
വരദ്ധതിച്ച  ലജോ�തി ഭോരവും എല്ലോ മോസവും 
എല്ലോ വോരഡുകളതിലും കൃത്യമോയതി എത്ക 
എന്തുും വ�തിയ ടവല്ലുവതിളതിയോയതിരുന്നു. 
ഈ സോഹെര്യത്തി�ോണ് ലസ�ോുംഗങ്ങ
ളടെ എണ്ണും 17 ആയതി  വരദ്ധതിപ്തിച്ചത്.

അുംഗങ്ങളടെ എണ്ണും ഉയരന്ലതോടു 
കൂെതി ലസ�യുടെ പ്രവരത്�ങ്ങള്ക്് 
കൂടുതല് കൃത്യതയുും ലവഗവും കകവന്നു. 
മോസും ലതോറുും എല്ലോ വ്രീടുകളതിലും കൃത്യ 
മോയതി എത്ന്തതിനുും അകജവ മോ�തി�്യ
ങ്ങള് ലേഖരതിക്കുന്തതിനുും എും.സതി.ഏഫ് 
ലകന്ദത്തില�ക്് എത്തിക്കുന്തതിനുും 
സോധതിക്കുന് �തി�യതില�ക്് ലസ�യുടെ 
പ്രവരത്�ും ടമച്ചടപ്ട്ടു. യൂസര ഫ്രീ കളഷേ
�തിലും കൃത്യത കകവന്ലതോടെ ലസ�ോും

ഗങ്ങളടെ ലവത�ും പ്രതതിമോസും ആറോയതിരും 
രൂപയോയതി ഉയരത്തി.  ഇലപ്ോള് വോരഡുത� 
എും.എസതി.എഫതിടറെ �തിരമ്ോണും പുലരോ
ഗമതിക്കുകയോണ്.

ഹരതിതകരമ്ലസ�യുടെ പ്രവരത്� 
ലമഖ� വതിപു�്രീകരതിക്കുന്തതിനുും ഒരു 
സുസ്ഥതിരവരുമോ�ും ലസ�ോുംഗങ്ങള്ക്് 
�ഭ്യമോക്കുന്തതിനുും ലവണ്തി  ടെമ്രുതതി 
കപ്രമറതി ടഹല്ത്് ടസറെര ലകോമ്പൗണ്തി
നുള്ളതില്  ലകരള ഗ്ോമ്രീണ് ബോങ്കുമോയതി 
സഹകരതിച്ച് വോയ്പ �ഭ്യമോക്തി മല�ോഹര
മോയ ഒരു ലകോഫതിഹൗസ് 2019 ടസപ്തുംബര 
25 �് പ്രവരത്�മോരുംഭതിച്ചു. പൂരണ്ണമോയുും 
ഹരതിതെട്ും പോ�തിച്ചു ടകോണ്ോണ് കടഫ
ലറ്രതിയ പ്രവരത്തിക്കുന്ത്. ചുരുങ്ങതിയ 
�ോളകള് ടകോണ്ടു തടന് വൃത്തിയുള്ളതുും 
ആലരോഗ്യദോയകവമോയ ഭഷേണും �ല്കതി
ടക്ോണ്് കടഫലറ്രതിയ ജ�ഹൃദയങ്ങളതില് 
ഇെുംപതിെതിച്ചു കഴതിഞ്ഞു.

 ഇഛേോേക്തതിയുള്ള  ഭരണസമതിതതിയുും 
അതതി�് ല�തൃത്വും ടകോടുക്കുന് പ്രസതിഡറെ് 
എ.എച്ച്.സ�തിമതിടറെ കൃത്യമോയ ലമല്ല�ോ
ട്വും പഞ്ോയത്് ടസ്ട്റതിയുടെയുും �തിരവ്വ 
ഹണ ഉലദ്യോഗസ്ഥ�ോയ വതിലല്ലജ് എക്്ടറ്
ന്ഷന് ഓഫ്രീസറുടെയുും മോരഗ്ഗ�തിരലദ്ദേ
ങ്ങളും ലസ�യുടെ പ്രവരത്�ും കൂടുതല് 
മതികവറ്തോക്കുന്നു.പതതില�ഴ് കുടുുംബോുംഗ 
ങ്ങള്ക്് സ്ഥതിരവരുമോ�ും �ല്കോന് 
കഴതിഞ്ഞതുും അഭതിമോ�കരമോയ ല�ട്മോണ്. 
ജനുവരതി മുതല് ഒറ്ത്വണ ഉപലഭോഗ പ്ോ
സ്റതിക് ഉല്ന്ങ്ങളടെ �തിലരോധ�ും പൂരണ്ണ
മോയുും �െപ്ോക്കുന്തതിനുള്ള പ്രവരത്� 
ങ്ങള് കൂെതി ഏടറ്ടുത് മുലന്ോട്ടുലപോകുക 
യോണ്  പഞ്ോയത്് ഭരണസമതിതതിയുും 
ലസ�ോുംഗങ്ങളും.                             1
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കൃഷതിയതിെത്തില�ക്് യുവത കെന്നുവരു
ന്തതിട� കയേെതികലളോടെ ലവണും സ്വ്രീ

കരതിക്ോൻ - കൃഷതിയുടെ വതിവതിധ ഘട്ങ്ങ
ളതിൽ, വതിളടവടുപ്തിട�ത്െർന്് മൂ�്യവർ
ദ്ധതിത ഉല്പ്ന്ങ്ങളോക്തി വതിപണതിയതിട�
ത്തിക്കുുംവടര േരതിയോയതി ഇെടപട്് യുവത 
ഇന്് ലകരള്രീയ കൃഷതിസമൂഹത്തി�് 
േരതിയുടെ ദതിേ പകരുന്നുണ്്. 

ലകോട്യും ജതില്ലയതിൽ എ�തിക്കുളും കോര
ക്കുളത്് മണ്പത്തിൽ ജസ്റതിൻ ലജോർജുും 
കൂട്ടുകോരുും കൃഷതിയുടെയുും മൂ�്യവർദ്ധതിത 
ഉല്ന്ങ്ങളടെയുും കോര്യത്തിൽ കോണതിക്കു
ന് കൃത്യത, കണതിേത കോലണണ്തുണ്്. 
'ട�ല്ലോണ് ജ്രീവൻ'  - �ോും ആവർത്തിച്ചുരു
വതിടുന് ടെോല്ലോണ്. എന്ോൽ, കോര്യലത്ോ
െടുക്കുലമ്പോൾ കഥമോറുും. പോെടമോരുക്തി, 
ഞോറ് വതിതച്ച്, ഞോറ് പറതിച്ച് �ട്്, കള 
പറതിച്ച്, വളമതിട്്, വതിളടവടുത്്, ട�ല്ലോക്തി 
തുെർന്് സ്വന്തും ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിടറെ 
ലപരതിൽ തടന് അരതിയോക്തി വതിപണതിയതി
ട�ത്തിക്കുക. ഇടതോടക് പണ്ടുകോ�ത്് 
�െന്തിരുന് കോര്യടമന്ോകുും പുതുത�മുറ
യതിൽ െതി�ടരങ്തിലും കരുതുക. എ�തിക്കുളും 

ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിട� കോപ്പുകയും പോെലേ
ഖരത്തിൽ ജസ്റതിൻ ലജോർജ് എന് ടെറുപ്
ക്ോരടറെ ല�തൃത്വത്തിൽ സുംഭവതിച്ചതോ
ണതിടതോടക്യുും. 

'ടനലൊണന് ജീവന്'
കോഞ്ഞതിരപ്ള്ളതി തോലൂക്തിട� എ�തി 

ക്കുളും ഗ്ോമപഞ്ോയത്്, പോ�ോ �തിലയോജ
കമണ്�ത്തിൽ ഉൾടപ്ടുന് പ്രലദേമോണ്. 
ട�ൽകൃഷതിയുും വള്ളങ്ങളതിലൂടെയുള്ള െരക്് 
ഗതോഗത സൗകര്യവടമല്ലോും പണ്് വളടര 
കോര്യമോയതി �െന്തിരുന് പ്രലദേും. ഇവതിടു 
ടത് പോെലേഖരങ്ങൾക്് ജ്രീവൻ പകർ
ന്തിരുന്ത് �ോെതിടറെ സ്വന്തും ജ്രീവ�ോഡതി
യോയ ടപോടന്ോഴുകുുംലതോടുും. എന്ോൽ 
കോ�ത്തിടറെ കുടത്ോഴുക്തിൽ ട�ൽകൃഷതി 
ഈ പ്രലദേത്തി�് അ�്യമോയതി. 

തങ്ങളടെ ബോ�്യകോ�ത്് വ്രീട്ടുകോർ
ക്കുും �ോട്ടുകോർക്കുടമോപ്ും ട�ൽകൃഷതിയുടെ 
വതിവതിധ ദേകളതിൽ ഏർടപ്ട്തിരുന് ഓർമ് 
കൾ മ�സ്തിലണ്ോയതിരുന്നു ജസ്റതിനുും കൂട്ടു
കോർക്കുും. മണ്ണ,് ജ�സുംരഷേണും േരതിയോയതി 
�െപ്തി�ോകണടമങ്തിൽ ട�ൽകൃഷതി അ�തി

വോര്യമോണ്. വോണതിജ്യ വതിളകളടെ വതി� 
തോഴ്നതിറങ്ലമ്പോഴുും മുലന്റുന്ത് ഭഷേ്യവതിള
കളടെ വതി� മോത്രമോണ്. 

കോപ്പുകയും പോെലേഖര പരതിധതിയതിൽ 
ട�ൽകൃഷതി സോധ്യമോയ പ്രലദേങ്ങളടെ 
കണടക്ടുക്�ോയതിരുന്നു ആദ്യപെതി. 
കർഷകടര കണ്് കോര്യങ്ങൾ ലബോധ്യടപ്
ടുത്തി. തുെർന്് ഗ്ോമപഞ്ോയത്്, കൃഷതി 
ഭവൻ എന്തിവയുടെ സഹകരണലത്ോടെ 
ട�ൽക്കൃഷതി വ്രീടണ്ടുക്കുന്തതിനുള്ള പ്രവർ
ത്�ങ്ങൾക്് തുെക്മതിട്ടു. 

ലജോസ് ലെോും ഇെലശേരതിപവ്വത്്, ടമൽ 
വതിൻ പവ്വത്്, സ�്രീഷ് ഭോസ് കരൻ, റ്തി.
എൻ. കുട്പ്ൻ തോന്തിക്ൽ, ഷോജതി കടുവോ
തൂക്തിൽ, പയസ് �രതിതൂക്തിൽ, ലജോസ് 
കുര്യൻ മണ്പത്തിൽ തുെങ്ങതിയ സമോ� 
മ�സ് കരോയ കർഷകർ ഒത്ലെർന്
ലപ്ോൾ കോര്യങ്ങൾ എളപ്മോയതി. മുതതിർന് 
ട�ൽകർഷക�ോയ എും.എും. ലജോർജ് 
മണ്പത്തി�തിടറെ മോർഗ്ഗ�തിർലദ്ദേങ്ങളും 
സ്വ്രീകരതിച്ച് കോപ്പുകയും പോെലേഖരസമതിതതി 
പു�ഃസുംഘെതിപ്തിച്ചു. 

ഗ്ോമപഞ്ോയത്് പ്രസതിഡറെ് എും.പതി. 

 എ.ടജ. അലക്ന് പറായന്
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യൂത്തായാല് ഇങ്ങപ്ന ബവണും

വിജയഗ്റോഥ

എേിക്ളം ഗ്മാമപഞ്മായത്ിചേ കമാപ്പുകയം പമാടദശഖരത്ില് �സ്റ്റിന് ദ�മാര�പ് 
എന് ചെറപ്കമാരചന് ദനതൃത്വത്ില് സംഭവിച്ചതമാണിചതമാചകയും. 



 

സുമുംഗ�ോലദവതി, കവസ് പ്രസതിഡറെ് മോത്യു 
ആ�തിലത്ോട്ും, വോർഡുംഗും മോതയൂസ് ടപരു
മ�ങ്ങോട്് തുെങ്ങതിയവരുടെ ല�തൃത്വത്തിൽ 
കൃഷതി - അനുബന് വകുപ്പുകളടെയുും ടപോതു
സമൂഹത്തിടറെയുും പൂർണ്ണപതിന്തുണ ഉറപ്ോ
ക്തിയോണ് തുെക്ും. 

പൂജ്യത്തിൽ �തിന്നുും ഇരുപത്ഞ്് 
ഏക്റതില�ക്് ട�ൽകൃഷതി വളർന്നു. ലകോട്
യത്തിടറെ പെതിഞ്ഞോറൻ ഭോഗത്് ട�ൽ
കൃഷതിയുടെ വർദ്ധ� സോധ്യമോണ്. എന്ോൽ 
കതിഴക്ൻ ഭോഗത്് കൃഷതി വ്യോപതിപ്തിക്കുന്
തതിട�യോണ് മോറ്ും എന്് േരതിക്കുും വതിലേ
ഷതിപ്തിക്ോ�ോകുക. ഇവതിടെ ട�ൽകൃഷതി 
കതിഴലക്ോട്് വ്യോപതിപ്തിച്ച് ഗണകരമോയ 
മോറ്ങ്ങൾക്് തുെക്ും കുറതിച്ചു. എ�തിക്കുള
ത്തില�ോടു ലെർന് മ്രീ�ച്ചതിൽ ഗ്ോമപഞ്ോ 
യത്തിട� തരതിശു പോെലേഖരങ്ങളതിൽ വടര 
ഞോറ്റുപോട്ടുകൾ ലകൾക്കുന്തതി�് ഹരതിതമു
ലന്റ്ും കോരണമോയതി. 

യന്തവതന്ക്കരണം അനനിവാര്ം
കോ�ത്തിടറെ മോറ്ത്തി�നുസരതിച്ച് 

കൃഷതിയതിൽ യന്തവത്ക്രണമതില്ലോടത 
പതിെതിച്ചു�തിൽക്ോൻ കഴതിയതിടല്ലന്് ജസ്റതി
ടറെയുും കൂട്ടുകോരുടെയുും അനുഭവസോഷേ്യും. 
കോപ്പുകയും പോെലേഖരത്് �തി�ടമോരുക്ോ

നുും വതിളടവടുക്ോനുും യന്തടമത്തിയലപ്ോൾ 
ത�മുറകളടെ തട്ടുകൾ മോറ്തിവച്ച് �ോട്ടുകോർ 
പോെവരമ്പലത്ക്് ഓെതിടയത്തി. 

കൃഷനിയനിെം എന് പഠനസ്ലം
കോപ്പുകയും പോഠലേഖരത്് ട�ൽകൃ

ഷതിയുടെ വതിവതിധ ദേകൾ അടുത്കോണു
ന്തതി�് സമ്രീപ പ്രലദേടത് സ് കൂളകളതിൽ 
�തിന്ോയതി ആയതിരക്ണക്തി�് കുട്തികളോ
ടണത്തിയത്. കർഷകരുും കൃഷതിവകുപ്് 
ഉലദ്യോഗസ്ഥരുും ജ�പ്രതതി�തിധതികളും �ോട്ടു
കോർടക്ോപ്ും കൃഷതിയതിെവതിലേഷങ്ങൾ 
കുരുന്നുകൾക്് പകരുന്തതി�് മത്സരബു
ദ്ധതിലയോടെ മുന്തിട്തിറങ്ങതി. 

എലനിക്കുളം ൈറസന്
സ്വന്തും പോെത്് സ്വയും കൃഷതിയതിറക്തി 

വതിളടവടുത് ട�ല്ലതിൽ �തിന്നുും അരതിയുണ്ോ
ക്തി കഞ്ഞതികുെതിക്ോൻ കഴതിയുന്തതിടറെ 
പുണ്യും മടറ്ോന്തിനുമതിടല്ലന്് ജസ്റതിനുും 
സുഹൃത്് ടമൽവതിനുും പങ്കുവയ്കന്നു. പോെ
ലേഖരസമതിതതിയുടെ കൂട്ോയ െതിന്തകളതിൽ 
�തിന്ോണ് ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിടറെ ലപരതിൽ 
തടന് അരതി രേോൻടഡന് ആേയും ഉയർ
ന്നുവന്ത്. ''എ�തിക്കുളും കറസ്'' യോഥോർ
ത്്യമോയലപ്ോൾ ടപോതുസമൂഹും ഇരുകക 

കളും �്രീട്തിയോണ് സ്വ്രീകരതിച്ചത്. 
സ്വന്തമോയതി മതി�തി അരതിമതിൽ, ആവേ്യോ

നുസരണും അരതി വതിപണതിയതിൽ എത്തി
ക്ോനുള്ള സുംവതിധോ�ും - യുവതയുടെ 
ഹരതിത സ്വപ്നങ്ങൾക്് അതതിരുകളതില്ലോത് 
െതിറക് വയ്കന്നു. 

സമ്മനിശ്രം - സമഗം
കൃഷതിയതിെും സമ്തിശ്മോകണടമന്ോണ് 

കോപ്പുകയടത് കർഷക കൂട്ോയ്മയുടെ 
അഭതിപ്രോയും. ഒപ്ും സമഗ്വമോകണും. വതിത് 
മുതൽ വതിപണതി വടര എല്ലോ ഇെങ്ങളതിലും 
കൃത്യമോയ ഇെടപെലകൾ ലവണും. കന്നു 
കോ�തി വളർത്ൽ, മുട്ലക്ോഴതി, തോറോവ് 
വളർത്ൽ, മൂ�്യവർദ്ധതിത ഉല്ന്ങ്ങളടെ 
സോധ്യതകൾ എല്ലോും ഒത്ലെർന്ോട� 
ഈ ആസുരകോ�ടത് അതതിജ്രീവ�ും 
സോധ്യമോകൂടയന്് ഇന്് ഈ യുവത തതിരതി
ച്ചറതിഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു. ഇത് ആേോവഹമോണ്. 

െനിപന് സന് ഓ�ന് യൂതെന്
 കൂട്ോയതി ലവണും കൃഷതി
 ഇൻഷ്വറൻസ് പരതിരഷേ  ത്രീർച്ചയോയുും 

ഉറപ്ോക്ണും. 
 ആനുകൂ�്യങ്ങൾ - അവകോേമോണ് - 

ഔദോര്യമല്ല. സ്വ്രീകരതിക്ോൻ കവമുഖ്യും 
പോെതില്ല. 

 മൂ�്യവർദ്ധതിത ഉത്പ്ന്ങ്ങളടെ സോധ്യ
തകൾ പരമോവധതി പ്രലയോജ�ടപ് 
ടുത്ണും. 

 സ്വന്തും ഉത്പ്ന്ങ്ങൾക്കുള്ള വതിപണതി 
കടണ്ത്തിലവണും കൃഷതിയതിൽ ചുവടുറ
പ്തിക്ോൻ. 

 കൃഷതി അനുബന് വകുപ്പുകളടെ പൂർണ്ണ 
സഹകരണും ഉറപ്ോക്ണും. 

 മുതതിർന് കർഷകർ, സുംരുംഭകർ എന്തി
വരുടെ അനുഭവ സമ്പത്തിട� പകർ
ത്ണും. 

 പുതുമകൾക്് പരതിഗണ� �ൽകണും. 
 ഫോും ടൂറതിസത്തിടറെ സോധ്യതകൾ 

പ്രലയോജ�ടപ്ടുത്ണും. 
കോപ്പുകയടത് യൂത്് കൃഷതിയതിൽ ചുവ

ടുറപ്തിച്ചോണ് െരതിക്കുന്ത്. കോപ്പുകയ 
ത്തിടറെ കൃഷതിയതിെവതിലേഷങ്ങൾ അറതി 
യുന്തതി�് വതിളതിക്കുക. ജസ്റതിൻ ലജോർജ് -           
9947385671.                                               1

ല�ഖകന് ലകോട്യും ജതില്ലയതിട� 
എ�തിക്കുളും ഗ്ോമപഞ്ോയത്് അസതിസ്ററെ് 

കൃഷതി ഓഫ്രീസറോണ്.
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ഇന്ത്യയതിട� ഏറ്വും ടെറതിയ സുംസ്ഥോ
�ങ്ങളതിട�ോന്ോയ സതിക്തിമതിടറെ ആടക 

വതിസ്ത്രീർണ്ണും 7.96 െ.കതി.മ്രീറ്റോണ്. ജ� 
സുംഖ്യ 6.19 �ഷേവും. സതിക്തിമതി�ോടക �ോ�് 
ജതില്ലോപഞ്ോയത്കളും 90 ഗ്ോമപഞ്ോയത് 
കളമോണുള്ളത്. ലബ്ോക്് പഞ്ോയത്കൾ 
എന് ഇെത്ട്ടു സുംവതിധോ�മതില്ല.

വെക്ൻ സതിക്തിും, കതിഴക്ൻ സതിക്തിും, 
ടതക്ൻ സതിക്തിും, പെതിഞ്ഞോറൻ സതിക്തിും 
എന്തിവയോണ് �ോല ജതില്ലകൾ. ടതക്ൻ 
സതിക്തിമതിട� അസ്ോും ട�സ് ടള ഗ്ോമപ

ഞ്ോയത്ോണ് ഞങ്ങൾ സന്ർേതിച്ചത്. 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്ുംഗങ്ങളും കർഷക കടുും 
ബവും പരമ്പരോഗത ര്രീതതിയതിൽ ഞങ്ങടള 
സ്വ്രീകരതിച്ചു'. സതിക്തിമതിട� ജ�കവദ്യുത 
പദ്ധതതികടളക്കുറതിച്ചു പഠതിക്ോൻ ജതില്ലോ 
പഞ്ോയത്് പ്രസതിഡറെ് അഡ്വ. േോന്തകു
മോരതിയുടെ ല�തൃത്വത്തിട�ത്തിയതോയതി
രുന്നു ഞങ്ങൾ.

ഗ്ോമ പഞ്ോയത്തിൽ ആടക 5 അുംഗ
ങ്ങളോണുള്ളത്. 2 ലപർ സ്ത്ര്രീകൾ. ഇവർക്കു 
പുറടമ ജതില്ലോ പഞ്ോയത്ുംഗവും പഞ്ോ

യത്് സമതിതതിയതിൽ അുംഗമോണ്. ജതില്ലോ 
പഞ്ോയത്ുംഗത്തി�് ഗ്ോമപഞ്ോയത്് 
ഓഫ്രീസതിൽ (ഗ്ോമോ�യ്) പ്രലത്യക 
മുറതിയുണ്്. ഗ്ോമ പഞ്ോയത്് പ്രസതിഡറെതി
നുും ജതില്ലോ പഞ്ോയത്ുംഗത്തിനുും 10000 
രൂപയോണ് ഓണലററതിയും. ജതില്ലോ പഞ്ോ
യത്ുംഗത്തി�് ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിടറെ 
പ്രവർത്�ങ്ങളതിൽ ലകരളത്തില�തതില�
ക്ോൾ മതികച്ച പങ്ോളതിത്വും ല�തൃത്വവ
മുണ്്.

 െനി.ടക.നാരായണദാസന്

സികിമിചേ �ില്ലമാ പഞ്മായത്തുകള് സ�രശിച്ച പമാേകമാടപ് �ില്ലമാ പഞ്മായത്പ് 
ബവസപ് പ്രസിഡന്പ്  ടി.ചക. നമാരമായണേമാസപ് എഴുതുന്നു
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സികിമിപ്ല
പഞ്ായ�കള്

എ�റ്പീ�ിയൻസറ്



പഞ്ോയത്് വ്രീട്ടു �തികുതതി പതിരതിക്കുന്തി
ല്ല. യൂസർ ഫ്രീയോണ് പ്രധോ� വരുമോ�ും. 16 
�ഷേും രൂപ മോത്രമോണ് സർക്ോർ അനുവ
ദതിക്കുന് (സ് ലറ്റ്് ഫതി�ോൻഷ്യൽ കമ്്രീഷൻ  
SFC)  വോർഷതികഗ്ോറെ് .  കുെതിടവള്ള 
വതിതരണും, മോ�തി�്യസുംസ് കരണും തുെങ്ങതി
യവയോണ് പ്രധോ� ചുമത�. സ് കൂളകൾ, 
ആശുപത്രതികൾ എന്തിവയുടെ അറ്കുറ്പ്
ണതികളും �തിർവ്വഹതിച്ചു ലപോരുന്നു. വോർഡ് 
ടമമ്പറോണ് സ് കൂൾ മോല�ജതിങ് കമ്തിറ്തി 
(SMC) ടെയർലപഴ് സൺ.

5 വോർഡുകളതിട�യുും ഗ്ോമസഭ ആറു 
മോസത്തിട�ോരതിക്ൽ ഒന്തിച്ചു ലെരുും. 
േരോേരതി 500 ലപർ പടങ്ടുക്കുും. പ്രസതിഡ
ന്റുും ജതില്ലോ പഞ്ോയത്ുംഗവും മറ്് ഭരണസ
മതിതതി അുംഗങ്ങളും പടങ്ടുക്കുും.

കർഷകർക്് �ല്ല സഹോയവും ലപ്രോ
ത്സോഹ�വും �ല്കുന്നു. ട�ല്ല്, വോഴ, ഏ�ും, 
െോയ, പച്ചക്റതി എന്തിവയോണ് പ്രധോ� 
കോർഷതിക വതിഭവങ്ങൾ.  സമ്പൂർണ കജവ 
കൃഷതി സുംസ്ഥോ�മോണ് സതിക്തിും. അതോണ് 
സതിക്തിും ടൂറതിസും വകുപ്തിടറെ പരസ്യവോ
െകും.

അസോും �തിങ് ടസ പഞ്ോയത്തിടറെ 
പ്രസതിഡറെ് ഗലണേ് ഛത്രതിയുും മറ്റു പഞ്ോ
യത്ുംഗങ്ങളും ഞങ്ങളമോയതി സുംവദതിച്ചു. 
ജതില്ലോ പഞ്ോയത്ുംഗും സുരേതിൻ ലറോയ് 
ഞങ്ങലളോടെോപ്ും ലെർന്നു. എസ്.എസ്. 
ലബോക്തിയയോണ് ജതില്ലോ പഞ്ോയത്്             
പ്രസതിഡറെ്.  ഉപോധ്യഷേ ഷർമതിള ടസയതിും. 

അസോും �തിങ് ടസ പഞ്ോയത്തിനു 
പുറടമ ലറോങ്ങ് �തി പഞ്ോയത്് ഓഫ്രീസുും 
ഞങ്ങള് സന്ർേതിക്കുകയുണ്ോയതി. കൂെോടത 
�തിങ്െ ോും  പഞ്ോയത്് പ്രസതിഡറെ് 
ടെോഡ്രീൻ ബുഡതിയടയ യോത്രയ്കതിെയതിൽ 
കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ോയതി. �തിങ്െോും ഗ്ോമ പഞ്ോ
യത്തിൽ 5 അുംഗങ്ങളോണുള്ളത്. പ്രസതിഡ
റെ് ടെോഡ്രീൻ ഉൾടപ്ടെ മൂന്് വ�തിതോ 
അുംഗങ്ങൾ  (െതി� ഗ്ോമ പഞ്ോയത്് 
ഭരണസമതിതതി അുംഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമോയുും 
സ്ത്ര്രീകളോണടത്ര!).

ഒരു ജതില്ലോ പഞ്ോയത്ുംഗും ഒലന്ോ 

രലണ്ോ ഗ്ോമ പഞ്ോയത്കടള പ്രതതി�തി
ധ്രീകരതിക്കുന്നു.  ഗ്ോമപഞ്ോയത്് പ്രവർ
ത്�ങ്ങളതിൽ ജതില്ലോ പഞ്ോയത്ുംഗും 
സജ്രീവമോയതി ഇെടപടുന്നു. ജതില്ലോ പഞ്ോയ
ത്ുംഗും കൂെതി ഉൾടപ്ടുന്തോണ് ഗ്ോമ 
പഞ്ോയത്്.

ടതക്ൻ സതിക്തിും ജതില്ലയതിൽ 44 ഗ്ോമ
പഞ്ോയത്കളോണുള്ളത്. 30 ജതില്ലോ പഞ്ോ
യത്ുംഗങ്ങളും. ഇതതിൽ 12 ലപർ വ�തിതകൾ. 
കഹസ് കൂൾ, ഹയർ ടസക്റെറതി വതിദ്യോ�
യങ്ങൾ, ജതില്ലോ ആശുപത്രതികൾ എന്തിവ
യുടെ �െത്തിപ്തിടറെയുും അറ്കുറ്പ്ണതികള
ടെയുും ചുമത� ജതില്ലോപഞ്ോയത്കൾക്കു
ണ്്. കോർഷതിക ലമഖ�, ജ�ലസെ�ും 
തുെങ്ങതിയവയുും ശ്ദ്ധതിക്കുന്നു. ഗ്ോമപഞ്ോ
യത്കളടെ �െത്തിപ്തിൽ ജതില്ലോ പഞ്ോയ
ത്് ല�തൃത്വപരമോയ പങ്കുവഹതിക്കുന്നു.

ജതില്ലോ പഞ്ോയത്് പ്രസതിഡറെതിനുും 
കവസ് പ്രസതിഡറെതിനുും ക്യോബതി�റ്് റോങ്് 
ആണ്. ജതില്ല,  ഗ്ോമ പഞ്ോയത്കൾക്തി
െയതിൽ ലബ്ോക്് പഞ്ോയത്് സുംവതിധോ�
മതില്ല. എങ്തിലും െതി� വതികസ� പ്രേ് �ങ്ങടള 
അഭതിമുഖ്രീകരതിക്ോൻ പഞ്ോയത്കളടെ 
ക്സ്റർ ത� ലയോഗും ലെരോറുണ്്.

ടതരുവകളും പരതിസരങ്ങളും ശുെതി 
യോയതി സൂഷേതിക്കുന്തതിലും സുന്രമോയതി 
സൂഷേതിക്കുന്തതിലും അത്രീവ ശ്ദ്ധോലക് 
ളോണ് ത്രതിത� പഞ്ോയത്കൾ.  അസോും 
�തിങ് ടസ പഞ്ോയത്് പ്ോസ്റതിക് വതിമുക്ത 
പഞ്ോയത്ോണ്.             
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 മുരളീധരന് തഴക്കര

അടുക്ളയതില് അത്യോവേ്യും ലവണ് 
വസ്തുക്ളതില് െതിരട്ത്വതി ഒഴതിച്ചുകൂ

െോന് വയേോത് ഒന്ോയതിരുന്നു. ടകോച്ചുതവതി, 
ഇെത്രും തവതി, കുടുവന്തവതി, വ�തിയതവതി 
ഇങ്ങട� ഓലരോ ആവേ്യങ്ങള്ക്കുും പ� 
വലപ്ത്തിലള്ള തവതികളണ്ോയതിരുന്നു. 
�ോളതിലകരത്തിടറെ െതിരട്യുും കമുകതിടറെ 
അ�കുും ഉപലയോഗതിച്ചോണ് തവതി ഉണ്ോക്കു
ന്ത്. ഓണും, വതി� തുെങ്ങതിയ വതിലേഷോ
വസരങ്ങളതില് �ോട്തിട� മരപ്ണതിക്ോര 
തവതിയുണ്ോക്തി വ്രീടുകളതില് ടകോണ്ടുവരുമോ
യതിരുന്നു.

സമ്രീപകോ�ത്് െതിരട്യുമോയതി ബന്
ടപ്ട് ഒരു �ോട്റതിവ് െതികതിത്സ പ്രെോരത്തി
�ോയലപ്ോള് െതിരട്യ്ക് പത്രോസുകൂെതി. ആലരോ
ഗ്യത്തി�് ഹോ�തികരമോകുന് േര്രീരത്തിടറെ 
െ്രീത് ടകോളല�ോളതിടറെ ആധതിക്യും കുറ
യ്കോന് െതിരട്ടപോട്തിച്ചതിട്് ടവള്ളും തതിളപ്തിച്ച് 
െതിരട്ടവള്ളും കുെതിച്ചോല് മതതിടയന് 
�ോട്റതിവ് പ�രക്കുും അനുഭവലവദ്യമോയതി. 

അ�െ�്റോഴി� വീ�ന�കൾ -5

എന്ോല് സ്ഥതിരമോയ ഉപ ലയോഗത്ോല് 
അതുമറ്് െതി� പോരേ്വഫ�ങ്ങളണ്ോക്കുടമ
ന്നുും അഭതിപ്രോയമുണ്്. എന്തോയോലും െതിരട്
യ്കള്ള ഔഷധഗണത്തി�് ഇടതോരു 
സോഷേ്യമോണ്. പുട്ടുകുെവും പുട്ടുകുറ്തിയുും 
ഉപലയോഗതിച്ച്  പുട്ടു  പുഴുങ്ലമ്പോഴുും 
പുട്ടുകുറ്തിയുടെ അെതിയതില് െതില്ലോയതി ഉപലയോ
ഗതിച്ചതിരുന്ത് ദ്വോരമതിട് വട്ത്തില് മുറതിടച്ച
ടുത് െതിരട്ക്�ങ്ങളോണ്. ഭഷേണും പോകും 
ടെയ്യുലമ്പോള് അത് ഇളക്തിടകോടുക്ോനുും 
ലകോരതി എടുക്കുവോനുടമല്ലോും െതിരട്ത്വതി
യോണ് ഉപലയോഗതിച്ചതിരുന്ത്. ഉദോഹരണ
ത്തി�് പ്രഥമന് അഥവോ അെപ്ോയസും 
വോരപ്തില�ോ വ�തിയ ഉരുളതിയതില�ോ പോക
ടപ്ടുത്തിടയടുക്കുലമ്പോള് വ�തിയ കുടുവന് 
െതിരട്ത്വതിടകോണ്ോണ് ഇളക്കുകയുും 
ലകോരുകയുും ടെയ്യുന്ത്. തതിളച്ച് ചൂെോയതി
ക്തിെക്കുന് പോയസും െതിരട്ത്വതിടകോണ്് 
�തിരന്തരും ഇളക്കുകയുും ലകോരുകയുും ടെയ്യു
ലമ്പോള് െതിരട്യുടെ ഔഷധഗണത്തിടറെ 

ഒരുംേും പോയസത്തില�ക്കുും ഊറതി ഇറങ്
മലല്ലോ. ആവേ്യോധതിഷ്തിതമോയതി മോത്രും 
ഇങ്ങട� ലെരുുംപെതി ലെരുന്തതി�ോല് 
അത് പോരേ്വലദോഷങ്ങള്ക്് കോരണമോ
കുന്നുമതില്ല.

സ്റ്രീല്, അല�ോയതി, അലമതി�തിയും 
എന്്രീ ല�ോഹങ്ങള് ടകോണ്ടുള്ള തവതികള് 
സോരവ്വത്രതികമോകുന്തതി�് മുമ്പ് െതിരട്ത്വതി 
മോത്രമോയതിരുന്നു ഉപലയോഗത്തിലണ്ോയതി
രുന്തു്. �ല്ല ചൂടുള്ള അഥവോ അടുപ്തില് 
തതിളച്ചുടകോണ്തിരതിക്കുന് ഏടതങ്തിലും ഒരു 
ഭഷേ്യവതിഭവും അലമതി�തിയും തവതിടകോലണ്ോ 
മലറ്ടതങ്തിലും ല�ോഹത്വതിടകോലണ്ോ 
ഇളക്കുകയുും ലകോരുകയുും ടെയ്യുലമ്പോള് 
അധതികരതിച്ച ചൂടുകോരണും ഈ ല�ോഹത്തി
ടറെ ഒരുംേും സ്വോഭോവതികമോയുും ഭഷേണ
ത്തില് �യതിച്ചു ലെരുമലല്ലോ. ഇത് ആലരോ
ഗ്യത്തി�് ലദോഷകരമോടണന്തതില് ടതല്ലുും 
സുംേയതിലക്ണ്തതിടല്ലന്് േോസ്ത്രല�ോകും 
സോഷേ്യടപ്ടുത്ന്നു.

പ്രകൃതികറ് 
സുകൃതമായി 
ചിരട്ത്തവിയും തുട�ും

െിരട്ടത്വി പഴഞ്ചനന്പ് കരുതി ഉദപക്ഷിച്ചവര ഇദപ്മാഴിതമാ വതീ�ം െിരട്ടത്വി അദന്വഷിച് തുടങ്ങിയിരിക്ന്നു.
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“നമ്മൾ നമുക്കായനി”
പലാക മാതൃകയാവം
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ത്തില് 1996 ല് �െപ്ോക്തിയ ജ�ക്രീയോസൂ
ത്രണും 25 ോും വരഷത്തില�ക്് കെക്കുക
യോണ.് ജ�പങ്ോളതിത്ലത്ോടെ തോടഴ തട്തില് 
�തിന്നുും ആരുംഭതിക്കുന് ആസൂത്രണപ്ര്തിയ, 
ല�ോകത്തി� ്�മ്മുടെ ടകോച്ചു ലകരളും സമ്ോ
�തിച്ച മോതൃകയോണ.് അതതിട� പതിന്തുെരന്് 

പഞ്ോയത്് രോജ് 
മോസതികയതില�ക്കുള്ള ല�ഖ�ങ്ങളും 
കത്കളും prmdp2018@gmail.com 
എന് ഇ ടമയതിൽ വതി�ോസത്തിൽ 

അയലയ്കണ്തോണ്.

2020 ല് തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളടെ 
ല�തൃത്വത്തില് സോമൂഹ്യ ലകന്ദ്രീകൃതമോയ 
ദുരന്ത പ്രതതിലരോധ അതതിജ്രീവ� സുംവതിധോ�ും 
“�മ്ള് �മുക്ോയതി” ജ�ക്രീയ ക്യോമ്പയതി�തി
ലൂടെ രൂപടപ്ടുത്ോന് ലപോകുകയോണ ്�മ്മുടെ 
സുംസ്ഥോ�ും. ഇത് ല�ോകത്തി�് മുമ്പതില് 
ലകരളും �ല്കുന് മടറ്ോരു മോതൃകയോയതി ത്രീരുും 
എന്് വതിേ്വസതിക്കുന്നു. �മ്ള് �മുക്ോയതി 
ക്യോമ്പയതിന് സുംബന്തിച്ച് വതിേദോുംേങ്ങള് 
ജനുവരതി �ക്ും പഞ്ോയത്് രോജതിലൂടെ പ്ര
സതിദ്ധ്രീകരതിച്ചതതി�് മോസതികയുടെ അണതിയറ 
േതില്പതികടള അഭതി�ന്തിക്കുന്നു. �വലകരളും 
കരമ്പദ്ധതതിയുടെ ഭോഗമോയ ക�ഫ്, 

ആരദ്ും, ടപോതുവതിദ്യോഭ്യോസ സുംരഷേണ 
യജ്ഞും, ഹരതിത ലകരളും  എന്്രീ �ോ�് മതിഷ
നുകളടെയുും ഏറ്വും പുതതിയ വതിവരങ്ങള്  പങ്കു 
വച്ചതതിനുും �ന്തി. 

്ഭാകരന് 
വനിഴനിഞ്ം

െതിരട്കത്തിച്ച് കതിട്ടുന് െതിരട്ക്രതിയുും 
ഔഷധ-വ്യോവസോയതിക പ്രോധോ�്യും 
ഏടറയോണ്. ഇതു് ശുദ്ധമോയ ആക്തിലവറ്ഡ് 
കോരബണോണ്. �ോളതിലകര വതികസ� 
ലബോരഡതിടറെ സഹോയലത്ോടെ പ്രവരത്തി
ക്കുന് െതി� ടെറുകതിെ കമ്പ�തികള് െതിരട്
ക്രതി വതിലദേങ്ങളതില�ക്െക്ും കയറ്തി 
അയയ്കന്നുണ്്. പണ്് കതിണര ലകോരതി ഇറച്ച് 
വൃത്തിയോക്തിയലേഷും ജ�ശുദ്ധ്രീകരണ
ത്തി�ോയതി െതിരട്ക്രതിയോണ് കതിണറ്തി�തിട്തി
രുന്ത്.

 െതിരട്ക്രതിയുടെ ജ�ശുദ്ധ്രീകരണ
ലേഷതി തതിരതിച്ചറതിഞ്ഞ് �മ്മുടെ പൂരവ്വതികര 
ഈ �ോട്റതിവ് പ്രലയോജ�ടപ്ടുത്തിയതിരുന്നു! 
ഇ�്രേതിക് ലതപ്പുടപട്തി പ്രെോരത്തി�ോകു 
ന്തതി�് മുമ്പ് െതിരട്കത്തിച്ചതിട്് ഉപലയോഗതി
ച്ചതിരുന് �ോെന് ലതപ്പുടപട്തികടള �മുക്കു 
മറക്ോന് കഴതിയുലമോ? മോത്രമല്ല ഒരു 
കോ�ത്് സ്വരണ്ണപ്ണതിക്ോര സ്വരണ്ണും 
�െും ടെടയ്തടുക്കുന്തതിനുും ഊതതിക്ോച്ചതി 
വതിളക്തിലച്ചരത്് ഉരുപ്െതികള് ഉണ്ോക്കുന്
തതിനുും ട�രതിലപ്ോെ് കത്തിച്ചതിരുന്തുും െതിര
ട്ക്രതി ഉപലയോഗതിച്ചോയതിരുന്നു.

െതിരട്ത്വതി അഷേരോരത്ത്തില് 
ത്രീരത്ും പ്രകൃതതിജ�്യമോയ ഒരു വ്രീട്ടുപക
രണമോണ്. െതിരട്ലയോടെോപ്ും ലെരത്വയ്ക
ന് കണയോയതി കമുകതിടറെ അഥവോ അെയ്കോ
മരത്തിടറെ �ന്ോയതി വതിളഞ്ഞ അ�ക് 
അതോയത് തെതിയോണ് ഉപലയോഗതിക്കുന്ത്. 
കകടയത്ും ദൂരത്് സു�ഭമോയതിക്തിട്ടുന് 
രണ്് പ്രകൃതതിദത് സോധ�ങ്ങള് യഥോവതിധതി 
ലെരത്് �തിലത്യോപലയോഗത്തിനുള്ള വ്രീട്ടു
പകരണമോക്തി ഉപലയോഗടപ്ടുത്തിയ പ്ര
ലയോഗപോഠും. പടഷേ െതിരട്ത്വതി പഴഞ്
ട�ന്് കരുതതി ഉലപഷേതിച്ചവര ഇലപ്ോഴതിതോ 
വ്രീണ്ടുും െതിരട്ത്വതി അല�്വഷതിച്ചു തുെങ്ങതി

യതിരതിക്കുന്നു. ഇതതിടറെ �ോ�ോവതിധമോയ 
�ന്കള് തതിരതിച്ചറതിഞ്ഞതിട്ോകോും ഇലപ്ോള് 
സൂപ്രമോരക്റ്തിലും മോളകളതിലും െതിരട്ത്വതി 
കുറച്ചുകൂെതി ലമോലഡണോയതി തോരപരതിലവഷ
ലത്ോടെ വ�തിയ വതി� ലരഖടപ്ടുത്തിയ 
സ്റതിക്ര പതതിച്ച് തതിരതിച്ചുവരുന്നു.

െതിരട്ത്വതി വതിലേഷങ്ങലളോടെോപ്ും 
ലെരത് വയ്കോവന് മടറ്ോരു അടുക്ള ഉപക
രണമോയതിരുന്നു തുടുപ്്. പഴയ അടുക്ളയതില് 
ഉപലയോഗത്തിലണ്ോയതിരുന് ഇങ്ങട�
ടയോരു സോധ�ടത്ക്കുറതിച്ച ്ലകള്ക്കുകലയോ 
കോണുകലയോ ടെയ്തവര പുതതിയ ത�മുറ
യതില് ചുരുക്മോയതിരതിക്കുും. ഈ ഉപകരണ
ങ്ങള്ടക്ോടക് പലണ്ക്കു പലണ് ഇത്ര 
അനുരൂപമോയ �ോമകരണും �തിരവ്വഹതിച്ചത് 
ആരോണോലവോ? അഭതി�ന്തിച്ചോലും മതതി 

യോവതില്ല.
വളടര �ളതിതും, ഏടതോരോള്ക്കുും 

അ�ോയോലസ� ഉണ്ോക്തിടയടുക്ോവന് 
ഉപകരണമോണ്  തുടുപ്് .  �ന്ോയതി 
വതിളഞ്ഞതുും ബ�മുള്ളതുമോയ ടതങ്ങതിടറെ 
ഓ�മെല് ടകോണ്ോണ് തുടുപ്് ഉണ്ോക്കുക. 
കപ് ലവവതിക്കുലമ്പോഴുും പുഴുക്കുണ്ോക്കുലമ്പോഴുും 
മറ്റുും അതു് ലവവതിടച്ചടുക്കുന് പോത്രത്തിടറെ 
അെതിക്കൂട്തി ഇളക്കുന്തതി�ോണ് തുടുപ്് 
ഉപലയോഗതിക്കുന്ത്. കകപതിെതിച്ച് ഇളക്ോന് 
പോകത്തില് �്രീളത്തില് കകപതിെതിക്കുന് 
ഭോഗും കകയതിട�ോതുങ്ുംവതിധും ടെത്തിഒ
തുക്തിടയടുക്കുും. 

പോത്രത്തിനുള്ളതി�ോക്തി ഇളക്കുന് 
ഭോഗും മെ�തിടറെ വ്രീതതിയതില്തടന് പരത്തി 
ടെത്തി ഒരുക്കുന്നു. �തിരന്തരമോയ ഉപലയോ
ഗത്ോല് ചൂടുും പുകയുും എണ്ണമയവും ഒടക് 
ഏല്ക്കുന്തുടകോണ്് ഇതു് കൂടുതല് ഉറപ്പുും 
ബ�മുള്ളതുമോകുും. ശ്ദ്ധതിച്ച് ഉപലയോഗതി
ച്ചോല് ആറുമോസും മുതല് ഒരു വരഷത്തി
ല�ടറ ഒരു തുടുപ്് ഉപലയോഗതിക്ോും. സദ്യയ്കും 
മറ്റുും അവതിയല്, കൂട്ടുകറതി എന്തിവ തയേോറോ
ക്കുലമ്പോഴുും ലദഹണ്ണക്ോര തുടുപ്പുടകോണ്ോണ് 
ഇളക്തിയതിരുന്ത്. "ഒലന്യുടള്ളങ്തിലും 
ഏക്കുും ടെോല്ലുമതിടല്ലങ്തില് ഉ�ക്യ്കെതി
ക്ണും അടല്ലങ്തില് തുടുടപ്ടുത്െതിക്ണും" 
എന്ത് പണ്് ഗ്ോമ്രീണരക്തിെയതില് 
�തി��തിന് ഒരു ടെോല്ലോയതിരുന്നു.

മണ്ണതിനുും മനുഷ്യനുും മോരകമോയ പ്ോ
സ്റതിക് �തിലരോധതിക്ോന് സരക്ോര ഉത്ര
വതിറക്തി കരേ�മോയതി �െപ്തി�ോക്കുന് 
പുതതിയ കോ�ത്് പ്രകൃതതിടയ അറതിഞ്ഞ് 
പ്രകൃതതിലയോടു ലെരന്നുള്ള ജ്രീവതിതത്തിടറെ 
സോഷേ്യമോയതിരുന്നു െതിരട്ത്വതിയുും തുടുപ്പുും.

1  





െിരട്ടത്വി 
വിദശഷങ്ങദളമാചടമാപ്ം ദെരത്തു 
വയ്കമാവുന് മചറ്മാരു അടുകള 

ഉപകരണമമായിരുന്നു തുടുപ്പ്. പഴയ 
അടുകളയില് ഉപദയമാഗത്ിലണ്മാ

യിരുന് ഇങ്ങചനചയമാരു 
സമാധനചത്ക്റിച്ചപ് 

ദകള്ക്കദയമാ കമാണുകദയമാ 
ചെയ്വര പുതിയ തേമുറയില് 

ചുരുകമമായിരിക്ം.
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