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ലേഖകരുടെ അഭിപ്രായം സര്ക്കാരിന്റേതായിരിക്ക
ണമെന്നില്ല. അവയുടെ പൂര്ണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം
ലേഖകര്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. പരസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളട
ക്കത്തിലും പഞ്ചായത്ത്രാജിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല.
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പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരണം

ഭാവനയും യാഥാർത്ഥ്യ ബ�ോധവും
തികഞ്ഞ ബജറ്റ്

ല�ോ

ക സമ്പദ്വ
 ്യവസ്ഥ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ചുഴലിയിലാണ്.
എതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന�ൊ സംസ്ഥാനത്തിന�ൊ അതിൽ നിന്ന്
മാറി നിൽക്കാനാവില്ല. കേരളം ഈ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു
എന്നറിയാൻ കാത്തിരുന്നവരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായി ധനമന്ത്രി ത�ോമസ്
ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ്. പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്തും ക്ഷേമ പദ്ധതി
കൾക്കുള്ള തുകയിൽ വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്താതെ, 98 ക�ോടി രൂപ മിച്ചം കാണി
ക്കുന്ന ബജറ്റെന്ന അപൂർവ്വത ഇതിനുണ്ട്. നാൽപ്പത് വർഷത്തിനുശേഷമാണ്
കേരളം ഒരു മിച്ചബജറ്റ് കാണുന്നത്.
മനുഷ്യമുഖമുള്ള വികേന്ദ്രീകൃതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരവും സൃഷ്ട്യുൻ
മുഖവുമായ സുസ്ഥിര വികസനമാണ് ഈ ബജറ്റിന്റെ ദർശനം. വികസന ഫണ്ട്
അടക്കമുള്ള തുകയും വിവിധ കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾക്കുള്ള വകയിരു
ത്തലും ചേർന്നാൽ 21,174 ക�ോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ 1200 തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഈ വർഷം ലഭിക്കുക. സംസ്ഥാനപദ്ധതി അടങ്ക
ലിന്റെ 25.93 ശതമാനം. ഇത് മുന്വര്ഷം 24 ശതമാനമായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ
ക്ഷേമപെൻഷൻ 1,300 രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് 2020 -21ൽ വീടുകൾ/ഫ്ലാറ്റുകൾ
നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ന്യായവില 10 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതട
ക്കം നികുതി ച�ോർച്ച തടയാൻ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ആവശ്യമായ വിഭവം കണ്ടെത്തുന്ന വൈഭവത്തോട് കേരളം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ജനകീയാസൂത്രണം 25-ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ജനകീയാസൂ
ത്രണത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൽ രാജ്യത്ത്
ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന് ഈ വേറിട്ട വികസന പാതയുടെ നേട്ടങ്ങളും
ക�ോട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്താനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്. ഈ പരിശ�ോധന
ഓര�ോ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലും നടക്കണം. ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ
ഈ അനുഭവങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കാനും ഭാവിയിലെ വികസന ദൗത്യങ്ങൾക്ക്
മുതൽക്കൂട്ടാനും നമുക്കാവണം. തീരദേശ മേഖലയ്ക്കും കുട്ടനാടിനും വയനാടിനും
ഇടുക്കിക്കുമുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ ഈ മേഖലകളിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
പ്രത്യേകതകളും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തുള്ള ഭാവനാപൂർ
ണ്ണമായ ഇടപെടലാണ്. പ്രളയത്തിന്റെ അനുഭവപാഠങ്ങൾ വികസന കാഴ്ചപ്പാ
ടിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ ബജറ്റ് രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഉല്പാദന മേഖലയ്ക്കുള്ള ഊന്നൽ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതല ദുരന്തനിവാരണ
പദ്ധതി, ശുചിത്വ കാമ്പയിൻ, നദി പുനരുജ്ജീവനം, സംരംഭകത്വ - ത�ൊഴിൽ
വികസനം, ഫലവൃക്ഷ പച്ചക്കറി കാമ്പയിൻ എന്നിവയിലൂടെ കേരള വികസന
ത്തിന്റെ ദിശാബ�ോധം ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭാവനയും യാഥാർത്ഥ്യബ�ോധവും
സമ്മേളിക്കുന്ന ഈ ബജറ്റ്. ബജറ്റ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ജനകീയ വികസന ലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകള് എന്ന നിലയില്
നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കാന് സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ.

എം.പി. അജിത് കുമാര്

“അവസരം ഒന്നിലധികം തവണ നിങ്ങളുടെ വാതിൽക്കൽ
മുട്ടുകയില്ലെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക.”
-ഷാംഫ�ോർട്ട്

കവര്സ്റ്റോറി

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്

₹ 21174 ക�ോടി

സംസ്ഥാനത്തെ 1200 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മാത്രമായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്ഷം
വിവിധ ഹെഡുകളിലായി 21174 ക�ോടി രൂപ സംസ്ഥാന ബജറ്റില് വകയിരുത്തി. പദ്ധതി വിഹിതമായി 12074 ക�ോടിയാണ്
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനപദ്ധതി അടങ്കലിന്റെ 25.93 ശതമാനമാണിത്. ഇത് മുന്വര്ഷം 24 ശതമാനമായിരുന്നു.
2020 ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് കേരളനിയമസഭയില് ധനമന്ത്രി
ഡ�ോ.ടി.എം. ത�ോമസ് ഐസക് നടത്തിയ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്നിന്ന്

 2020-21ൽ 12074 േകാടി രൂപ തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി വകയിരു
ത്തുന്നു.
 വികസന ഫണ്ട് 7158 േകാടി രൂപ
 ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ് 1717 േകാടി
രൂപ
 െമയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് 2943 േകാടി
രൂപ
 അർബൻ സർവ്വീസ് െഡലിവറി പദ്ധ
തിയുെട 255 േകാടി രൂപ
വികസനഫണ്ടിൽ 1221 േകാടി രൂപ
പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതിക്കും 183
േകാടി പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിക്കും.
ഇവയ്ക്കു പുറമെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ക് 9100 േകാടി രൂപ കൂടി 202021ൽ ലഭ്യമാകും.
 േക്രന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ 1411 േകാടി
രൂപ
 സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ 1027
േകാടി രൂപ
 മുഖ്യമന്ത്രിയുെട ഗ്രാമീണ േറാഡ്
നിർമ്മാണ പദ്ധതി 2400 േകാടി രൂപ
 ഗ്രാമവികസനം 344 േകാടി രൂപ
 	നഗരവികസനം 1945 േകാടി രൂപ
 	ൈലഫ് മിഷൻ 2000 േകാടി രൂപ
േക്ഷ മ പെ ൻ ഷ നു ക ൾ ക്കു േ വ ണ് ടി
കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ വിതരണം െചയ്തത് 9311
േകാടി രൂപയാണ്. ഇേപ്പാൾ എൽഡിഎഫ്
സർക്കാർ നാലുവർഷം പിന്നിടുേമ്പാൾ അത്
22,000 േകാടി രൂപ കടന്നിരിക്കുന്നു. 13
ലക്ഷം വയ�ോജനങ്ങൾക്കുകൂടി പുതിയതായി

േക്ഷമപെൻഷൻ നൽകി. എല്ലാ േക്ഷമപെൻ
ഷനുകളും 1300 രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു.

സമ്പൂര്ണ്ണ പാര്പ്പിടം

 2020-21ൽ ഒരുലക്ഷം വീടുകൾ/ ഫ്ലാറ്റുകൾ
നിർമ്മിച്ചു നൽകും.

ജനകീയാസൂത്രണം

അടുത്ത ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ജനകീ
യാസൂത്രണത്തിെന്റ 25-ാം വർഷത്തിേലക്ക്
നാം കടക്കുകയാണ്. ജനകീയാസൂത്രണ
ത്തിെന്റ ആരംഭം മുതൽ അധികാര വിേക
ന്ദ്രീകരണത്തിൽ േകരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ
ഒന്നാമത്. വൻകിട പശ്ചാത്തലസൗകര്യ
ങ്ങൾക്കും നിേക്ഷപങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രീകൃത
മായ സംവിധാനങ്ങൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യമെ
ങ്കിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാ
കുന്ന െചറുകിട ഉൽപ്പാദന േമഖലകൾ, േസവ
നത്തുറകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധികാര
വികേന്ദ്രീകരണത്തിനാണ് ഊന്നൽ. ഇത്ത
രമ�ൊരു ദ്വിമുഖ വികസനസമീപനമാണ് നാം
സ്വീകരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ അനുഭവങ്ങൾ
അവല�ോകനം െചയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 1996െല
വികസന റിേപ്പാർട്ടിൽ വിഭാവനം െചയ്ത
എെന്തല്ലാം േനടി, േനടിയില്ല, പുതിയതായി
ഏെതല്ലാം ദിശകളിേലക്ക് മുേന്നറി എന്ന
ത�ൊക്കെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രറിേപ്പാർട്ട്
ഓേരാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും
തയ്യാറാക്കണം. റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന
തിനുള്ള കർമ്മസമിതികളെ െമയ്

മാസത്തിൽ നിേയാഗി ക്കും. പുതിയ ഭരണ
സമിതികൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച
ശേഷം വിപുലമായ പ്രാേദശിക ചർച്ചകൾക്കു
വിേധയമാക്കും.
ഈ അനുഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കു
ന്ന വിപുലമായ സംഗമം 2021 നവംബറിൽ
കില സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 2000െല
അന്തര്ദേശീയ െസമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത
പണ്ഡിതന്മാർ, മറ്റു ഗവേഷകർ, ജനപ്രതി
നിധികൾ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരെെയല്ലാം ഈ സംഗ
മത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും. ഇതിന് ഒരു േകാടി
രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.

നമ്മൾ നമുക്കായി

ജനകീയാസൂത്രണത്തിെന്റ 25-ാം
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വർഷത്തിൽ മറ്റൊരു ജനകീയ യജ്ഞ
ത്തിന് േകരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ
േപാവുകയാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം
മൂലമുള്ള ദുരന്തപ്രതിേരാധത്തിന് സമഗ്ര
മായ പ്രാദേശിക പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടു
ത്തും. ഇത്ര വിപുലമായ ഒരു പ്രാേദശിക
ദുരന്തപ്രതിേരാധ പ്രതികരണ പരിപാടി
േലാകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇതിനുള്ള
മാർഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ പരിശീലനം
പൂർത്തിയായി. വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാ
റാക്കുന്നതിനു മുമ്പായി റിപ്പോർട്ടുകളുെട
കരട് തയ്യാറാകും. 2018െലയും 2019െലയും
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നൽകിയ പാഠങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സമാനമായ ദുരന്ത
ങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ ഓേരാ വാർഡിെല
യും പ്രതിേരാധ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻക
രുതലുകളും എെന്തല്ലാമെന്ന ഭാഗമാണ്
ഈ റിേപ്പാർട്ടിെന്റ ഏറ്റവും കാതലായ
വശം. ഇത് എല്ലാ ഗ്രാമസഭകളിലും ചർച്ച
െചയ്യും. ചർച്ചകളെ ആസ്പദമാക്കി ചില
പ്രോജക്ടുകൾ എങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ ഉൾ
പ്പെടുത്തുകയും െചയ്യും.

നദി പുനരുജ്ജീവനം

കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നദി
പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതികൾ ഹരിതമിഷൻ
ഏെറ്റടുത്ത് മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപായിട്ടുണ്ട്.
ഇതിെന്റ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ മാതൃക
യാണ് േകാട്ടയത്തെ മീനച്ചിലാർ പദ്ധതി.
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ െതാഴിലുറപ്പ്


േക്ഷമപെൻഷനുകൾക്കു
േവണ്ടി കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ
വിതരണം െചയ്തത് 9311 േകാടി
രൂപയാണ്. ഇേപ്പാൾ
എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ
നാലുവർഷം പിന്നിടുേമ്പാൾ
അത് 22,000 േകാടി രൂപ
കടന്നിരിക്കുന്നു. 13 ലക്ഷം വയ�ോജ
നങ്ങൾക്കുകൂടി പുതിയതായി
േക്ഷമപെൻഷൻ നൽകി.
എല്ലാ േക്ഷമപെൻഷനു
കളും 1300 രൂപയായി
ഉയർത്തുന്നു.


പദ്ധതി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിയ രീതിക്ക്
േദശീയ തലത്തിൽ അവാർഡ് ലഭിക്കുക
യുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരത്തെ കിള്ളിയാ
റാണ് മറ്റൊരു ആേവശകരമായ അനുഭവം.
ഇതുേപാലുള്ള നദി പുനരുജ്ജീവന പദ്ധ
തികൾക്ക് അധിക സഹായമായി 20
േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

െതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെ
ടുത്തി േതാടുകൾ ശുചീകരിച്ച് കയർ ഭൂവസ്ത്രം
ഉപയ�ോഗിച്ച് ഓരങ്ങൾക്ക് ൈജവസംര
ക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഇന്ന് വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിത
മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാത്രം രണ്ടു
മീറ്ററിേലറെ വീതിയുള്ള 2000 കില�ോമീറ്റർ
േതാടുകൾ ശുചീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ
െമാത്തം േതാടുകളുെട നീളം 82000 കില�ോ
മീറ്ററാണ്. ഇതിൽ 50000 കിേലാമീറ്റർ
േതാടുകൾ 2020-21 അവസാനിക്കും മുമ്പ്
ശുചീകരിക്കും.
േകന്ദ്രീകൃതമായ െസപ്േറ്റജ് പ്ലാ
ന്റുകൾ അനിവാര്യമാണ്. ഇന്നു േകരള
ത്തിെല കക്കൂസ് മാലിന്യാവശിഷ്ടം ഏതാ
ണ്ട് പൂർണ്ണമായും ജലാശയങ്ങളിേലക്കാണ്
ഒഴുകുന്നത്. ഇതിനു വിരാമമിടണം. െസപ്
േറ്റജ് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സ്ഥലവും
ജനസമ്മതിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പഞ്ചായ
ത്തുകൾക്ക് അവർ നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 5 േകാടി
രൂപ വീതം പ്രത്യേക ഗ്രാന്റായി നൽകും.
െതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്തി കിണറുകളുെട റീചാർജ്ജിംഗും കുള
ങ്ങളുെട നവീകരണവും വിപുലമായി ഏെറ്റ
ടുക്കും. 2020-21 ൽ 50000 കിണറുകൾ
റീചാർജ്ജ് െചയ്യും. 25000 കുളങ്ങൾ നവീ
കരിക്കുകയ�ോ പുതിയതായി നിർമ്മിക്കു
കയ�ോ െചയ്യും.

ശുചിത്വ േകരളം

2021ൽ 500 പഞ്ചായത്തുകളും തിരു
വനന്തപുരമടക്കം 50 നഗരങ്ങളും ഖരമാലി
ന്യത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ
ശുചിത്വ പദവി ൈകവരിക്കും. ഇതിനായി
കര്ശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചേ പറ്റൂ.
േകരളത്തിെന്റ പാതിപ്രദേശം ഇത്ത
രത്തിൽ മാറിെയന്നു പറയുന്നത് അഭിമാ
നകരമായ േനട്ടമായി ഞാൻ കരുതും. ഈ
ലക്ഷ്യം ൈകവരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നിർബന്ധ
മായും പദ്ധതിയിൽ പ്രോജക്ടും പണവും
വകയിരുത്തിേയ തീരൂ. ക്ലീൻ കേരള
കമ്പനിക്ക് റിേവാൾവിംഗ് ഫണ്ടായി
ശുചിത്വ മിഷൻ അടങ്കലിൽ നിന്നും 20
േകാടി രൂപ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.
നഗരങ്ങളിൽ ശുചിത്വ പരിപാടിക
ളിൽ സുപ്രധാനസ്ഥാനം അയ്യൻകാളി
െതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വഹിക്കുന്നുണ്ട് .
ഇതിനുള്ള അടങ്കൽ 100 േകാടി രൂപയായി
ഉയർത്തുന്നു.
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2020-21ൽ 12000 െപാതുേടായ്ല
റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കും. നിലവിലുള്ള പെട്രോൾ
പമ്പുകളിെല േടായ്ലറ്റുകളുെട നവീകരണം,
കുടുംബശ്രീയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള േടക്ക്
എ ബ്രേക്ക് വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങൾ, മറ്റു
സർക്കാർ ഏജൻസികളും െപാതുേമഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങളും സഹകരണസംഘങ്ങളും
സ്പോൺസർ െചയ്യുന്നവയ്ക്കും പുറമെയാണ്
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ േനരിട്ട് സ്ഥാ
പിക്കുന്ന െപാതുേടായ്ലറ്റുകൾ. സമ്പൂർണ്ണ
ശുചിത്വ പദവി ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത് അനി
വാര്യ ഘടകമാണ്.

ഫലവൃക്ഷ-പച്ചക്കറി ക്യാമ്പയിൻ

നവവത്സരദിനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി
പ്രഖ്യാപിച്ച ഫലവൃക്ഷ-പച്ചക്കറി ക്യാമ്പ
യിനായിരിക്കും ജനകീയ ഹരിതമുേന്നറ്റ
ത്തിെന്റ മൂന്നാമത്തെ ഇനം. പ്രതിവർഷം
ഒരുേകാടി ഫലവൃക്ഷ ൈതകൾ വീതം
നടുന്നതിനുള്ള ഒരു ദശവത്സര പരിപാടി
യാണിത്. പ്രതിവര്ഷം 54 ക�ോടിരൂപ
ചെലവുവരും. എന്നാല് 10 വര്ഷം ക�ൊണ്ട്
50000 ക�ോടി രൂപയുടെ അധികവരുമാനം
ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിക്കും.
 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട
വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 10
ശതമാനം ഈ ഹരിത ക്യാമ്പയിനായി
നീക്കിവയ്ക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുണ്ടാകും.
അങ്ങനെ ഫലവൃക്ഷ-പച്ചക്കറി വ്യാപന
ത്തിന് 2020-21-ൽ ഏതാണ്ട് 1,000 േകാടി
രൂപ െചലവഴിക്കും. ഹരിതകേരളം മിഷന്
7 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

േലാക്കൽ എംേപ്ലായ്െമന്റ്
അഷ്വറൻസ് പ്രോഗ്രാം

പ്രാേദശിക സംരംഭങ്ങളിലൂെട പ്ര
തിവർഷം 1.5 ലക്ഷം േപർക്ക് കാർഷി
കേതര േമഖലയിൽ െതാഴിൽ നൽകുന്ന
തിനുള്ള പരിപാടി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങൾ വഴി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ആയിരം
േപർക്ക് ഒരാളിെനന്ന േതാതിൽ െതാഴി
ലുകൾ സൃഷ്ടിക്കണം. ഇവ കുടുംബ്രശീ,
സഹകരണ സംഘം, സ്വകാര്യ സംരംഭകർ
എന്നിവർ മുേഖന ആകാവുന്നതാണ്. ഇതു
സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി
എല്ലാ പ്രാേദശിക പദ്ധതിേരഖകളിലും
ഉള്പ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ
ധനസഹായം പ്ലാന് ഫണ്ടില്നിന്നും ലഭ്യ
മാക്കാവുന്നതാണ്.
േമൽപ്പറഞ്ഞ പദ്ധതികളുെട നടത്തി

കുടുംബശ്രീക്ക് ചരിത്രനേട്ടം

ബജറ്റില് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതികള്ക്ക് 1550 ക�ോടി രൂപ
വിശപ്പുരഹിത സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റുന്നതിന് 25 രൂപയ്ക്ക്
ഊണു നല്കുന്ന 1000 ഭക്ഷണശാലകള് കുടുംബശ്രീ വഴി ആരംഭിക്കും.

സം

സ്ഥാന സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിച്ച
2020-21 വാര്ഷക ബജറ്റില് കുടും
ബശ്രീക്ക് ചരിത്രനേട്ടം. കുടുംബശ്രീയുടെ
സ്ത്രീശാക്തീകരണ ദാരിദ്ര്യനിര്മാര്ജന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കുക, വരു
മാനദായക പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഗുണപര
മായ മാറ്റം വരുത്തുക, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ
മേഖലയില് ഊന്നല് നല്കുക എന്നിവ
ലക്ഷ്യമിട്ടുക�ൊണ്ട് 1550 ക�ോടി രൂപയാണ്
വിവിധ പദ്ധതികള്ക്കായി ബജറ്റില്
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില് 250 ക�ോടി
രൂപ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ബജറ്റ്
വിഹിതവും റീബീല്ഡ് കേരള പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി ഉപജീവന സംരംഭങ്ങള്ക്കായി
200 ക�ോടിയും ലഭിക്കും. ഒപ്പം തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംയ�ോജന
പദ്ധതികള് വഴിയുള്ള ധനസഹായം
ഉള്പ്പെടെ 600 ക�ോടി രൂപയാണ് കുടുംബ
ശ്രീയുടെ ഈ വര്ഷത്തെ ബജറ്റ്. ഇതിനു
പുറമെ കുടുംബശ്രീ മുഖേന നഗരമേഖലയില്
നടപ്പാക്കി വരുന്ന 950 ക�ോടി രൂപയുടെ
വിവിധ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ തുക
കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തുമ്പോള് ബജറ്റ് തുക 1550
ക�ോടിയാകും.
ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം സംസ്ഥാന
ത്തെ അയല്ക്കൂട്ട വനിതകള്ക്കായി നാലു
ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് 3000 ക�ോടി രൂപയുടെ
വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന
പ്രഖ്യാപനങ്ങളില�ൊന്ന്. കുടുംബശ്രീ
ചിട്ടികള് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു
ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതി.
വിശപ്പുരഹിത സംസ്ഥാനമായി
കേരളത്തെ മാറ്റുന്നതിന് 25 രൂപയ്ക്ക് ഊണു

നല്കുന്ന 1000 ഭക്ഷണശാലകള് കുടുംബ
ശ്രീ വഴി ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി 20 ക�ോടി
രൂപ വകയിരുത്തും. ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം
അനുസരിച്ച് പ്രതിദിനം 30,000 രൂപ
ടേണ�ോവറുള്ള 50 ഹ�ോട്ടലുകളും 5000 പുതിയ
ത�ൊഴില് സംരംഭങ്ങളും കുടുംബശ്രീ വനി
തകളുടെനേതൃത്വത്തില് പ്രവര്ത്തനംതുടങ്ങും.
നിലവിലെ സംരംഭ മേഖലയെ ശക്തി
പ്പെടുത്തുന്നതിന�ൊപ്പം ഹരിതകര്മസേന
കളുമായി യ�ോജിച്ച് 1000 ഹരിത സംരംഭ
ങ്ങള്, കുടുംബശ്രീ മുഖേന എല്ലാ നഗരങ്ങ
ളിലും ഷീ ല�ോഡ്ജുകള് ആരംഭിക്കുക
എന്നിവയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റു രണ്ട്
പദ്ധതികള്. 500 ട�ോയ്ലറ്റ് ക�ോംപ്ലക്സുകള്
തുടങ്ങി അവയുടെ നടത്തിപ്പും കുടുംബശ്രീ
ഏറ്റെടുക്കും.
കുടുംബശ്രീ മുഖേന കാര്ഷിക മൃഗസം
രക്ഷണ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ
ബജറ്റില് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്കുന്നു.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 20,000 ഏക്കറില്
ജൈവസംഘക്കൃഷി ആരംഭിക്കും. കുടുംബ
ശ്രീയും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും സംയുക്ത
മായി നടപ്പാക്കുന്ന കേരള ചിക്കന് പദ്ധതി
യുടെ ഭാഗമായി 200 ഔട്ട് ലെറ്റുകള് കൂടി
സംസ്ഥാനത്ത് തുറക്കും.
ബഡ്സ് സ്കൂളുകള്ക്ക് വേണ്ടി 35 ക�ോടി
രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വയ�ോജന
ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
കുടുംബശ്രീ രൂപീകരിച്ച 25000 വയ�ോജന
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന
പകല്വീടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
ആവശ്യമായ സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കും.

പ്പിന് സാേങ്കതിക സഹായം അനിവാര്യ
മാണ്. പ്രദേശത്തുള്ള സാേങ്കതിക വിദ്യാ
ഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഈ ക്യാമ്പയിനു
മായി ബന്ധപ്പെടുത്തും. എൻഎസ്എസ്
യൂണിറ്റുകളെല്ലാം ഇതിൽ പങ്കാളികളാകേ
ണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒന്നും,
േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി
കൾക്ക് രണ്ടു വീതവും േകാർപ്പറേഷൻ,

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് മൂന്നു വീതവും
യുവ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾ
ക്കുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭി
ക്കുന്നതാണ്. ഓണക്കാലത്ത് എല്ലാ തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും േമൽപ്പറഞ്ഞ
അഞ്ച് പരിപാടികളുെടയും പുേരാഗതി
റിേപ്പാർട്ട് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിേക്കണ്ട
താണ്.
1
പഞ്ചായത്ത് രാജ് | ഫെബ്രുവരി 2020

7

ശുചിത്വസംഗമം

 ബി. മന�ോജ്

ശുചിത്വ മാലിന്യസംസ്കരണം
നൂതന ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ച്

ശുചിത്വസംഗമം
 ബി. മന�ോജ്

ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശുചിത്വമിഷന്റെ സാങ്കേതിക നിർവ്വഹണത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രവർത്തന മികവുകളുടെ അവതരണവും ദേശീയതലത്തിൽ വികേന്ദ്രീകൃത
മാലിന്യ സംസ്കരണരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവതരണവും ശുചിത്വസംഗമത്തിൽ നടന്നു.

മാ

ലിന്യസംസ്ക രണമേഖലയിലെ
മാതൃകകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കു
ന്നതിന് ഹരിതകേരളം മിഷനും തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പും ശുചിത്വമിഷനും
സംയുക്തമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കനക
ക്കുന്നിൽസംഘടിപ്പിച്ച ശുചിത്വസംഗമം
2020 ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്ക
 രണരം
ഗത്ത് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാക്കാവുന്ന
നൂതന ആശയങ്ങളുടെ സംഗമവേദിയായി
മാറി. വൃത്തിയുള്ള കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ
ത ദ്ദേശസ്ഥാ പ ന ങ്ങ ൾ നട പ് പാ ക്കു ന്ന
പ്രാദേശിക ശുചിത്വമാതൃകകൾ സംഗമ
ത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്,
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മുനിസിപ്പൽ, ക�ോർപ്പറേഷൻ തലങ്ങളിലെ
ജനപ്രതിനിധികളും സംസ്ഥാന, ദേശീയ
അന്തർദേശീയതല വിദഗ്ദ്ധരും ഉൾപ്പെടെ
1500ലേറെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.
ഇത�ോടനുബന്ധിച്ച് മാലിന്യസംസ്ക
 രണ
രംഗത്തെ മാതൃകകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനു പകര
മുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രദർ
ശന-വിപണന മേളയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
ജനുവരി 15 മുതൽ പ്രദർശനവും 21, 22
തീയതികളിൽ ശില്പശാലയും നടന്നു.
ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തിൽ ശുചിത്വമിഷന്റെ സാങ്കേതിക
നിർവ്വഹണത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന
പ്രവർത്തന മികവുകളുടെ അവതരണവും
ദേശീയതലത്തിൽ വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ
സംസ്ക രണരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവതരണവും ശുചി
ത്വസംഗമത്തിൽ നടന്നു. കേരളത്തിനക
ത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധർ പങ്കെടുത്ത
വിവിധ വിഷയാധിഷ്ഠിത സെമിനാറുകൾ,
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള മുനിസിപ്പാ
ലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മികച്ച
മാലിന്യസംസ്ക
 രണ പദ്ധതികൾ നടപ്പാ
ക്കുന്നവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള റൗണ്ട്
ടേബിൾ ക�ോൺഫറൻസ്, ശില്പശാല

നൂതന മാലിന്യസംസ്കരണ
രീതികൾ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തണം: മുഖ്യമന്ത്രി
നവീന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മാലിന്യസംസ്ക
 രണ
രീതികളും ഉൾപ്പെടുത്തി നാടാകെ ശുചിയാക്കാനാകണമെന്ന്
ശുചിത്വസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി
വിജയൻ പറഞ്ഞു. ശുചിത്വ പരിപാലനത്തിൽ നമ്മുടെ തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾ മികവുറ്റ ഒട്ടേറെ മാതൃകകൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി
യിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർ പ്രവർത്ത
നങ്ങളും കൂടുതൽ മികവുറ്റ മാതൃകകളും സൃഷ്ടിക്കാനാകണം.
നവകേരളം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നാടാകെ ശുചിയായിരിക്കണമെന്നും
മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹരിതകേരളം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മുഖ്യമ
ന്ത്രിയുടെ ഹരിതഅവാർഡുകളും മുഖ്യമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു.
എന്നിവയും ശുചിത്വസംഗമത്തിൽ സംഘ
ടിപ്പിച്ചു. മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനുള്ള
അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, മാലി
ന്യസംസ്ക
 രണവും ഉപജീവന മേഖലയും,
മന�ോഭാവവ്യതിയാനവും ശീലവൽക്കരണ
വും, പുനചംക്രമണവും, പുനരുപയ�ോഗവും
എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് പ്രധാന സെമി
നാറുകൾ നടന്നത്.

നൂതന ആശയങ്ങളുടെ സംഗമവേദി

വൃത്തിയുള്ള കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പാ
ക്കുന്ന പ്രാദേശിക ശുചിത്വ മാതൃകകൾ
അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സംഗമത്തിൽ ഏറെ
ശ്രദ്ധനേടി. പ്രാദേശിക സവിശേഷതകൾ
ക്കിണങ്ങുന്ന സംസ്ക രണരീതികൾ
അവലംബിച്ച് മാലിന്യ സംസ്ക രണ
രംഗത്ത്വിജയഗാഥ രചിച്ച 72 തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളാണ് മാതൃകകൾ
അവതരിപ്പിച്ചത്. അജൈവ മാലിന്യ ശേഖ
രണത്തിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപന
ങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ
പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹരിതകർമ്മസേന
യിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ വരുമാനം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായിആവിഷ്കരിച്ച വ്യ
ത്യസ്തമായ പദ്ധതികളും സംഗമത്തിൽ
ശ്രദ്ധ നേടി.
പാഴ്തുണിയിൽ നിന്നും പൂച്ചട്ടി, ചകിരി
ച്ചോറിൽ നിന്ന്ജൈവവളം തുടങ്ങി പുതു
മയാർന്ന സംരംഭങ്ങളാണ് കണ്ണൂരിലെ
ആന്തൂർ നഗരസഭയുടെ അവതരണത്തെ
ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത്. അജൈവ മാലിന്യ
പരിപാലനത്തിലെ ആമ്പല്ലൂർ മാതൃകയും
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ തുരത്താനു
ള്ള കല്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ജനകീയ

ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതി
നടപ്പാക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികൾ
മുന്നിട്ടിറങ്ങണം: മന്ത്രി എ.സി. മ�ൊയ്തീൻ
വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
837 തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ
സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചതായി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ മന്ത്രി എ.സി. മ�ൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു. മാലിന്യ
ത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതിയും മറ്റു മൂല്യവർദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളും
ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നാം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നു
ണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ
ജനങ്ങളിൽ അവബ�ോധം സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ ജനപ്രതി
നിധികൾ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റെയ്ഡും മണമില്ലാ മാലിന്യസംസ്ക
 രണ
ത്തിന്റെ ക�ൊയിലാണ്ടി മ�ോഡലും ചർച്ച
ചെയ്യപ്പെട്ടു.
കൂര�ോപ്പട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ശുചി
ത്വഹർത്താൽ ആയിരുന്നു സംഗമത്തിലെ
വേറിട്ട ഒരു ആശയം. പഞ്ചായത്തിലെ
വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്കൂ ളുകൾ,
റസിഡന്റ് അസ�ോസിയേഷനുകൾ,
കുടുംബശ്രീ, ആശാവർക്കർമാർ ഉൾപ്പെടെ
ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ എല്ലാ വാർഡുകളും
വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് ശുചിത്വ ഹർത്താ
ലിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക്
ദുരുപയ�ോഗം തടയുന്നതിന്, തരംതിരിച്ച
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ യഥാവിധി പാഴ്വ
സ്തുവ്യാപാരികൾക്കും ഹരിതകർമ്മസേന
കൾക്കുംകൈമാറുന്നതിന് സ്കൂള് കുട്ടിക
ളിൽ നിന്ന്തെരഞ്ഞെടുത്ത സന്നദ്ധസേ

നയായ ഗ്രീൻ പ�ോലീസ് സംവിധാനവും
ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. തിരുവനന്തപുരം
കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഗ്രീൻ
പ�ോലീസ് ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത്. തൈ
നടാൻ തുണിസഞ്ചികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക്
കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ബ�ോട്ടിൽ
ബൂത്ത്, മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി,
ആര�ോഗ്യസേന തുടങ്ങി മറ്റ് തദ്ദേശസ്ഥാ
പനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന നിരവധി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശുചിത്വസംഗമത്തിൽ
ചർച്ച ചെയ്തു.

വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിനന്ദനം

കേരളത്തിന്റെ മാലിന്യ സംസ്കരണ
മാതൃകകളെ ശുചിത്വസംഗമത്തിൽ പങ്കെ
ടുത്ത വിദഗ്ദ്ധർ അഭിനന്ദിച്ചു. തദ്ദേശസ്വയം
ഭ ര ണ സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ളു ട െ മ ാലിന ്യ
സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയി
രുത്തുകയും പദ്ധതികൾ മികച്ചതാക്കാനുള്ള
നിർദ്ദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധരുടെ
ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി.
യു.എൻ.ഡി.പി വിവിധ മാലിന്യ നിർ
മ്മാർജ്ജന പരിപാടികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടു
ണ്ടെന്നും ഹരിതകേരളംമിഷനുമായി
ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഐക്യ
രാഷ്ട്ര വികസന പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട്
ഓഫീസർ അരുൺ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം സംഗമങ്ങൾ വഴി മാലിന്യനിർ
മ്മാർജ്ജനത്തിലെ കേരളത്തിന്റെ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ അറിയപ്പെ
ടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളമാതൃക ദേശീയതലത്തിൽ
നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നാഗ്പൂരിലെ
ദേശീയ പരിസ്ഥിതി എഞ്ചിനിയറിങ്
ഗവേഷണസ്ഥാപനത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
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ഡ�ോ. രാജേഷ് ബിനിവാലെ പറഞ്ഞു.
ശുചിത്വസംഗമം പ�ോലെയുള്ള പരിപാ
ടികൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്നതിലൂടെയും
അനുഭവങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും
കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുകയാണെന്നും ഡ�ോ.
രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
മാലിന്യസംസ്ക രണത്തിൽ രാജ്യ
ത്തിന് മാതൃകയാകാൻ കേരളം ശ്രമിക്കുന്നു
ണ്ടെന്ന് മുൻ പരിസ്ഥിതി-വനം-കാലാവ
സ്ഥാ വ്യതിയാന സെക്രട്ടറി ഹേം പാണ്ഡെ
പറഞ്ഞു. മാലിന്യസംസ്ക രണത്തിൽ
കേരളം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച
അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ മ�ോഡൽ രാജ്യത്തുട
നീളം അറിയപ്പെടുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
ഫണ്ടുകൾ വിനിയ�ോഗിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ
സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മാലിന്യസംസ്ക
 രണത്തിൽ കേരള
ത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ
മാതൃകയാണെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ
സെന്റർ ഓഫ് സയൻസ് ആന്റ് എൻവ
യ�ോൺമെന്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജർ സ്വാതി
സിംഗ്സ
 ാംബയൽ പറഞ്ഞു.
സമീപ ഭാവിയിൽ പുനരുപയ�ോഗ
മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ധാരാളം
ഏജൻസികൾ എത്തുമെന്ന് കരുതുന്നു.
സംഗമത്തിലെ അവതരണങ്ങളിലൂടെ
ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്
പുറത്തുനിന്നുളള മാലിന്യസംസ്ക രണ
വിദഗ്ദ്ധരായ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം പ്രതി
നിധികളാണ് സംഗമത്തിൽ പങ്കെടു
ത്തത്.
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ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മേഖലയിൽ
മാലിന്യസംസ്ക്കരണം

ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മേഖലയിലെ
മാലിന്യസംസ്കരണത്തെ കുറിച്ച് ശുചി
ത്വസംഗമത്തിൽ ചർച്ച നടന്നു. തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ജില്ലാ ടൂറിസം
പ്രമ�ോഷൻ കൗൺസിൽ, ഉത്തരവാദിത്ത
ടൂറിസം മിഷൻ എന്നീ ഏജൻസികളും
സഹകരിച്ച് ടൂറിസം മേഖലയിലെ മാലിന്യ
നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ഒരു ഏകീകൃത
സംവിധാനം ക�ൊണ്ടുവരണമെന്ന അഭി
പ്രായം ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായി. വിന�ോദസ
ഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുക
എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്
ചർച്ച പുര�ോഗമിച്ചത്.
നിലവിൽ മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജന
ത്തിനു വേണ്ടി ആവിഷ്ക്കരിച്ച പദ്ധതികൾ
ഏക�ോപിപ്പിക്കുക, മാലിന്യ പുനഃചംക്രമ
ണവും പുനരുപയ�ോഗവും എന്നതിലുപരി
ഉപയ�ോഗം കുറയ്ക്കുക, മാലിന്യം ഉല്പാദിപ്പി
ക്കുന്നവർ തന്നെ അത്സംസ്കരിക്കാനുള്ള
സൗകര്യമ�ൊരുക്കുക എന്നീ അഭിപ്രായ
ങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു.
വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്
നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്ത്
പ്രതിനിധികൾ വിശദീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്
ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനെ
ക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും നടന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾ
നിർബന്ധിതമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം

എല്ലാ ബ്ലോക്ക്- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക
ളിലും നഗരസഭകളിലും കൃത്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക്
സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും ജൈവ മാലിന്യപ്ലാ

ന്റുകളും നിർബന്ധിതമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന്
ഹരിത സഹായസ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രതി
നിധികൾ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹരിത സഹായ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റൗണ്ട് ടേബിൾ ചർച്ച
യിലാണ് നിർദ്ദേശം ഉയർന്നത്. ഇതിനായി
ഭരണസമിതിയുടെ താഴെതട്ടു മുതൽ
കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്ന
ആവശ്യവും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു.
മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനം ഫലപ്രദമാ
ക്കാൻ കുടുംബശ്രീക്ക്വലിയ പങ്കുവഹിക്കാ
നാകും. അജൈവ മാലിന്യസംസ്കരണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന�ോട�ൊ
പ്പം അതിന്റെ തുടർപ്രവർത്ത നങ്ങൾ നിരീ
ക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കണം.
മ ാലിന ്യ നി ർ മ് മാ ർ ജ്ജന ത് തി ന് റെ
ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബ�ോധവൽക്ക
രണം ഊർജ്ജിതമാക്കണം. കൂടാതെ
എല്ലാ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും യൂസർ ഫീ
ഏകീകൃതമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആശയം
ഉയർന്നു.
ഹരിതസഹായസ്ഥാപനങ്ങൾ തദ്ദേ
ശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സേവന
ങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേ
ശങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇരുപത്ത
ഞ്ചോളം ഹരിതസഹായസ്ഥാപനങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചയിൽ
പങ്കെടുത്തു.

പുനരുപയ�ോഗത്തിന് പുതുവഴി

ശുചിത്വസംഗമ പരിപാടിയിൽ പുനഃ
ചംക്രമണ പുനരുപയ�ോഗ ചർച്ചയിൽ
ഉയർന്നത് ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങൾ.
കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വികേന്ദ്രീകൃത
രീതിയിലുള്ള മാലിന്യസംസ്കരണരീതി

മികച്ചതാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെ
ട്ടു. കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ മാലിന്യസം
സ്കരണ സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭി
ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചർച്ചയിൽ
ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്നെത്തിയ സംരംഭകർ മാലിന്യ പുനരു
പയ�ോഗ സാധ്യതകൾ വിശദീകരിച്ചു. മാലി
ന്യത്തെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള
അസംസ്കൃ
 ത പദാർത്ഥങ്ങളായാണ് കാണാ
റുള്ളതെന്നും ഇവ പൂർണ്ണമായും പുനഃചംക്ര
മണത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന
ഉറപ്പും പ്രതിനിധികൾ പങ്കുവച്ചു.
കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന മാലിന്യസം
സ്ക
 രണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഐക്യരാഷ്ട്ര
സഭ വികസന പരിപാടി പ്രതിനിധികൾ
അഭിനന്ദിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗനിർദ്ദേ
ശങ്ങളും സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുമെന്നും
അറിയിച്ചു. മാലിന്യ ശേഖരണത്തിന്
സർക്കാർ, സർക്കാരിതര സംഘടനകളുടെ
ഏക�ോപനം സുഗമമാക്കണമെന്ന ആവ
ശ്യവും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു. ക�ോഴിമാലി
ന്യസംഭരണത്തിന് ശക്തമായ മാർഗ്ഗനിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും ഫ്രീസർ
സംവിധാനം നിർബ്ബന്ധമാക്കണമെന്നും
പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക�ോഴിമാ
ലിന്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ,
വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം, മുടിയിൽ
നിന്ന് അമിന�ോ ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പി
ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെ
ക്കുറിച്ചുള്ള മാതൃകകൾ വിവിധ സംരംഭകർ
പങ്കുവച്ചു. സിമന്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ പ്ലാ
സ്റ്റിക് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത
കളും ചർച്ചയായി.

ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ
ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക്
മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം
കുറ്റമറ്റരീതിയിൽ മുന്നോട്ട്ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കാൻ ജില്ലാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽപ്പ്ഡെ
സ്ക് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്നിർദ്ദേശമു
ണ്ടായി. ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്ക
 ര
ണരംഗത്തെ സേവനദാതാക്കൾക്കായി
സംഘടിപ്പിച്ച റൗണ്ട്ടേബിൾ ചർച്ചയി
ലാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉയർന്നത്.
ബയ�ോഗ്യാസ് ഉൾപ്പെടെ മാലിന്യ
സംസ്കരണ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ച
വർക്ക് ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭി
ക്കുവാൻ ഹെൽപ്പ്ഡസ്ക് സഹായിക്കു
മെന്ന്സേവന ദാതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മന�ോഭാവമാറ്റവും
ശീലവത്ക്കരണവും

മാലിന്യ സംസ്ക
 രണവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട മന�ോഭാവമാറ്റവും ശീലവത്കരണവും
എന്ന വിഷയമേഖലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെ
ടുത്തി ചർച്ചയും ശുചിത്വസംഗമത്തിൽ
നടന്നു. ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാലിന്യസംസ്ക രണ
മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
കൂടുതൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെ
ന്നും ഇതിനാവശ്യമായ മന�ോഭാവ നിർ
മ്മിതിയിൽ ഇനിയും ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ
ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രാ
യമുയർന്നു.
മ ാലിന ്യത്തെ ഒ രു ശല ്യമ ാ യ ി
കാണാതെ മാലിന്യത്തെ ഒരു വിഭവമായി
ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മന�ോഭാവം നമ്മുടെ
സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗവൺ
മെന്റ്-എൻ.ജി.ഒ തലത്തിൽ മാലിന്യസം
സ്ക രണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിൽ പങ്കാളി
കളാകാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന
നയങ്ങളും നിയമങ്ങളും നേതൃത്വവും രൂപീ
കരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ആത്യന്തികമായി
ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന
ബ�ോധ്യം ദീർഘകാലയളവിൽ സമൂഹ
ത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇത�ോ
ട�ൊപ്പം ഹ്രസ്വകാലയളവിൽ കൈവരിക്കു
ന്ന രീതിയിൽ ചെറുചെറുലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി
ഇതിനായി രൂപീകരിക്കണം. ആത്യന്തി
കമായി ഈ ചെറുലക്ഷ്യങ്ങൾ ദീർഘകാല
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഉതകു
ന്നവയായിരിക്കണം.

സെപ്റ്റേജ്സംവിധാനം
സ്ഥാപിക്കാൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്
അഞ്ചു ക�ോടി: ധനമന്ത്രി

സെപ്റ്റേജ് സംവിധാനം സ്ഥാപി
ക്കാൻ സ്ഥലംലഭ്യമാക്കുന്ന പഞ്ചായത്തു
കൾക്ക് അഞ്ചു ക�ോടി രൂപ അനുവദിക്കു
മെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡ�ോ.ടി.എം.ത�ോമസ്
ഐസക് പറഞ്ഞു. ശുചിത്വസംഗമത്തിന്റെ
സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വിഷയാവത
രണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മാലിന്യസംസ്ക
 രണത്തിൽ ല�ോക
ത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി
മാറാൻ ഹരിതകേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
ഉറവിടമാലിന്യം വേർതിരിക്കൽ സജീവ
മാക്കുകയും ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ
ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുകയും
വേണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വേനൽകാല
ത്തിന് മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ പതിനായിരം
കില�ോമീറ്റർ ത�ോടുകൾ ശുചീകരിക്കുന്ന
തിനാവശ്യമായ കർമ്മ പദ്ധതികൾ തദ്ദേ
ശസ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും മന്ത്രി
നിർദ്ദേശിച്ചു. ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിൻ കർമ്മ
പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച നിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശാരദാ മുരളീധരൻ
അവതരിപ്പിച്ചു. ശുചിത്വസംഗമത്തിന്റെ
ക്രോഡീകരണം ഹരിതകേരളം എക്സ
 ി
ക്യൂട്ടീവ്വൈസ്ചെയർപേഴ്സ
 ൺ ഡ�ോ.
ടി.എൻ. സീമ നിർവ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ
നവകേ രളം കർമ്മപദ്ധതി ക�ോ-ഓർഡി
നേറ്റർ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് , ശുചിത്വ
മിഷൻ ഡയറക്ടർ പി.ഡി ഫിലിപ്പ്, ടി.പി
സുധാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. 1
ലേഖകന് ഹരിതകേരളം മിഷനില്
പബ്ലിക് റിലേഷന്സ് ആഫീസറാണ്
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ആര�ോഗ്യം

ക�ൊറ�ോണ

കേരളം ജാഗ്രതയില്
 ഡ�ോ. ചിന്ത എസ്.
പുതിയ ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ബാധ ചൈനയില് ആഴ്ചത�ോറും ഇരട്ടിക്കുകയും മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണമാവുകയും
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ജനുവരി അവസാനത്തോടുകൂടി
ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘടന ഈ പകര്ച്ചവ്യാധിയെ ഒരു ആഗ�ോള ആര�ോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി
പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ല�ോകം മുഴുവന് ജാഗ്രതയിലാണ്.

ഡി

സംബര് മാസത്തില് മദ്ധ്യചൈന
യിലെ Hubei പ്രവിശ്യയിലെ പ്രധാന
വാണിജ്യ-വ്യാവസായിക കേന്ദ്രമായ
വുഹാന് എന്ന തുറമുഖ നഗരത്തില് നിന്ന്
കാരണമെന്തെന്നറിയാത്ത കുറച്ച് ന്യുമ�ോ
ണിയ കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി.
ദിവസങ്ങള്കൊണ്ട് തന്നെ കേസുകളുടെ
എണ്ണം കൂടുകയും മരണങ്ങള് ഉണ്ടാകുവാനും
ആരംഭിച്ചു. ഡിസംബര് അവസാനത്തോടെ
ഇത�ൊരു പുതിയ തരം ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ് ആണെന്നു ചൈനീസ് ആര�ോഗ്യ
അധികൃതര് തന്നെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.
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ജനുവരിയുടെ ആദ്യപാദത്തില് നൂറുകണ
ക്കിന് കേസുകളും കുറെയധികം മരണങ്ങ
ളുമായി ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പകര്ച്ചവ്യാ
ധിയുടെ രൂപം എടുത്തുകഴിഞ്ഞു ഈ
പുതിയ വൈറസ് ബാധ. ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടന ഇതിന് Novel Corono virus
(2019-ncov) എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു.
ചൈനയില് അവധി ദിവസങ്ങളുടെ തുട
ക്കമായതിനാല് ജനുവരി ആദ്യം തന്നെ
ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള് ഇവിടെ നിന്ന്
പലരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യോമമാര്ഗ്ഗേനയും
മറ്റും പുറപ്പെട്ടു പ�ോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ

സാഹചര്യത്തില്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും
പതിയെ പതിയെ ഈ പുതിയ ക�ൊറ�ോണ
വൈറസിന്റെ കേസുകള് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെ
ടാന് തുടങ്ങി. ഇത്തരത്തില് ര�ോഗം വന്ന
വരെല്ലാം തന്നെ വുഹാന് പ്രദേശത്തില്
നിന്ന് യാത്രചെയ്തു വന്നവരായിരുന്നു, ഈ
പുതിയ ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ബാധ
ചൈനയില് ആഴ്ചത�ോറും ഇരട്ടിക്കുകയും
മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണമാവുകയും മറ്റ് രാജ്യ
ങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാ
ത്തലത്തില് ജനുവരി അവസാനത്തോടു
കൂടി ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘടന ഈ പകര്ച്ച

വ്യാധിയെ ഒരു ആഗ�ോള ആര�ോഗ്യ അടി
യന്തരാവസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയു
ണ്ടായി. ഇന്ന് ല�ോകം മുഴുവന് ജാഗ്രതയി
ലാണ്. അതില് മാതൃകാപരമായി ജാഗ്രത
നടപ്പിലാക്കി ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേ
ശമായി ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു കേരളം.

കേരളം ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഭയം അല്ല േവണ്ടത്. പക്ഷെ മറ്റേതു
സംസ്ഥാനത്തെക്കാളും നമ്മള് മികച്ച തയ്യാ
റെടുപ്പുകള�ോടു കൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത്
അത്യാവശ്യം തന്നെ. വുഹാനിലും
ചൈനയിലെ മറ്റ് പ്രവിശ്യകളിലുമായി
ധാരാളം മലയാളികള് വിദ്യാഭ്യാസാവശ്യ
ത്തിനും ജ�ോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യ
ങ്ങള്ക്കുമായി താമസിക്കുകയും അവിടേ
ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവധി
ക്കാലം തുടങ്ങിയതിനാല് തന്നെ ജനുവ
രിമാസത്തില് ധാരാളം വിദ്യാര്ത്ഥികള്
ഉള്പ്പെടെ മലയാളികള് കേരളത്തിലേക്ക്
തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവര്വഴി ഈ
പുതിയ വൈറസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്താനും
നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയില് പെട്ടെന്ന്
പടര്ന്നുപിടിക്കാനുമുള്ള സാദ്ധ്യത നിലനി
ല്ക്കുന്നതിനാല് നാം അതീവ ജാഗ്രത പാലി
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് ഈ
പകര്ച്ചവ്യാധി ഇവിടെ പിടിമുറുക്കാതിരി
ക്കുവാനായി ഊര്ജ്ജിതമായ പ്രതിര�ോധ
നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2019-ന�ോവല് ക�ൊറ�ോണ ൈവറസ്

പക്ഷി മൃഗാദികളില് പ്രധാനമായും
കണ്ടുവരുന്ന ഒരു RNA Virusആണ്
ക�ൊറ�ോണ. ഗ�ോളാകൃതിയിലുള്ള ഈ
വൈറസിന്റെ പ്രതലത്തില് കിരീടം
പ�ോലെ ത�ോന്നിക്കുന്ന കൂര്ത്ത മുനകള്
കാണാം. ഇതില് നിന്നാണ് ഈ വൈറ
സിന് ക�ൊറ�ോണ എന്ന പേര് കിട്ടിയത്.
മൃഗങ്ങളില് നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കുംപിന്നീട്
മനുഷ്യരില് നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും ഇത്
പടര്ന്നു പിടിക്കുന്നു. വിവിധതരം ക�ൊറ�ോ
ണ വൈറസുകള് നമ്മുടെ ഇടയില് കണ്ടു
വരുന്നു. സാധാരണ ജലദ�ോഷപനി, ന്യു
മ�ോണിയ,വയറിളക്കം, മസ്തിഷ്കജ്വരം തുട
ങ്ങിയ ര�ോഗങ്ങള്ക്ക് ഇവ കാരണമാകുന്നു.
വുഹാനിലെ ഒരു കടല്വിഭവ/മത്സ്യ
മാംസ മാര്ക്കറ്റുമായുള്ള സമ്പര്ക്കമാണ്
ഈ പകര്ച്ചവ്യാധിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാന
മായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ
ഉത്ഭവം ഏതു മൃഗത്തില് നിന്നാണെന്നുള്ള
പഠനങ്ങള് നടക്കുന്നതെയുള്ളൂ. വവ്വാലുക

ളില് നിന്ന് മൃഗങ്ങളിലേക്ക് വന്നതാകാം
എന്നതാണ് പ്രധാന സംശയം. ഈ പകര്ച്ച
വ്യാധി ഇതുവരെ മനുഷ്യനില് കണ്ടെത്തി
യിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഇനം ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ് മൂലമായതിനാല് ആണ് ഇതിനെ
പുതിയത് എന്നര്ത്ഥം വരുന്ന ന�ോവല്
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് എന്ന് നാമകരണം
ചെയ്തത്.
ഇതിനു മുന്പ് 2002-2003 കാലയള
വില് ചൈനയില് തന്നെ പ�ൊട്ടിപുറപ്പെട്ട
SARS(Severe acute respiratory
syndrome), 2012ല് സൗദി അറേബ്യയില്
തുടങ്ങിയ MERS(Middle East Respiratory
Syndrome) എന്നിവ ഇത്തരത്തില്

അതുവരെ കണ്ടുവരാത്ത പുതിയ തരം
ക�ൊറ�ോണ വൈറസിനാല് ഉണ്ടായവ
യാണ്. ഇതില് SARS 37 രാജ്യങ്ങളില് 8096
കേസുകള്ക്കും 776 മരണങ്ങള്ക്കും
കാരണമായി. 10% ആയിരുന്നു മരണനി
രക്ക് . MERS പകര്ച്ചവ്യാധിയില് 27
രാജ്യങ്ങളിലായി 2494 കേസുകളും 858
മരണങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 30%
ആയിരുന്നു മരണനിരക്ക്.
2019 ncov, മേല്പറഞ്ഞ പകര്ച്ചവ്യാ
ധികളെക്കാള് മരണനിരക്ക് (2%) കുറവാ
ണെങ്കിലും വ്യാപനം വളരെ കൂടുതലാണ്.
ഫെബ്രുവരി 11, 2020 ലെ ല�ോകാര�ോഗ്യസം
ഘടനയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം
43103 സ്ഥിതീകരിച്ച കേസുകള് 24-ഓളം
രാജ്യങ്ങളിലായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ചൈനയില് നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇതില്
42708 കേസുകള് ഉള്ളത്. അതില് 7333
കേസുകള് തീവ്രത കൂടിയവയാണ്, 1017
മരണങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ചൈനയ്ക്ക്

പുറത്ത് ഒരു മരണം ആണ് റിപ്പോര്ട്ട്
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില് 3 കേസുകള്
സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മൂന്നും കേര
ളത്തില് നിന്നാണ്. വുഹാനില് നിന്ന്
ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയ വിദ്യാര്ത്ഥിക
ളാണ് ഇവര് മൂവരും. തൃശ്ശൂര്, ആലപ്പുഴ,
കാസര്കോട് ജില്ലകളില് നിന്നാണ്
കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്.

ര�ോഗലക്ഷണങ്ങള്
സങ്കീര്ണ്ണതകള്

പനി, ത�ൊണ്ടവേദന, ജലദ�ോഷം, ചുമ,
ശ്വാസംമുട്ട്, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയാണ്
പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങള്. ചിലരില് ഈ
ര�ോഗബാധ ലക്ഷണങ്ങള് ഒന്നും തന്നെ
ഇല്ലാതെയും കണ്ടുവരുന്നു. SARS, MERS,
Nipah ഇവയ�ൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങള് ഉള്ള
വരായിരുന്നു പ്രധാനമായും പടര്ത്തിയി
രുന്നത്. എന്നാല് ന�ോവല് ക�ൊറ�ോണാ
വൈറസ് ലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കാത്തവ
രും പകര്ത്തുന്നു എന്നതിന് തെളിവ് കിട്ടി
യിട്ടുണ്ട് . പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങള് മറ്റ്
ഇന്ഫ്ലുവന്സ ബാധകള് പ�ോലെ പനി,
ത�ൊണ്ടവേദന ചുമ മാത്രമായിരിക്കും, മറ്റ്
ര�ോഗങ്ങളില് നിന്ന് ഇത് തിരിച്ചറിയാനും
പ്രയാസമാണ്. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകള്
പരിശ�ോധിക്കുമ്പോള് ന്യുമ�ോണിയ
പ�ോലെ തീവ്രമായ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത്
20% ത്തില് താഴെ ര�ോഗികള്ക്കാണ്.
ഹൃദ്രോഗം, നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പ്രമേഹം
തുടങ്ങിയ മറ്റ് ര�ോഗങ്ങള് ഉള്ളവരുടെ
ഇടയില് സങ്കീര്ണ്ണതകള് ഉണ്ടാകുന്ന
തായി കണ്ടുവരുന്നു. ര�ോഗം തീവ്രമാകു
മ്പോള് വൃക്ക മുതലായ ആന്തരികാവയവ
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ര്ച്ച ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബ
ന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പ്രാദേശികമായി
വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്നതു
ക�ൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതിയില് മൃഗങ്ങളില്
നിന്നുള്ള പകര്ച്ചയെക്കാള് പ്രസക്തം മനു
ഷ്യനില് നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള ര�ോഗ
പ്പകര്ച്ചയാണ്.

ചികിത്സ

ങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും മരണം സംഭവിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു.

അതീവഗൗരവത്തോടു കൂടി
നേരിടേണ്ടത് എന്തുക�ൊണ്ട്

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ ര�ോഗവ്യാ
പനം പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയതില്
നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയ വസ്തുതകള്
ഇവയാണ്, ഒരു ര�ോഗിയില് നിന്ന് 2 മുതല്
3 ആളുകളിലേക്ക് ഈ ര�ോഗം പടരുന്നു.
ഒരാഴ്ച സമയം ക�ൊണ്ട് ര�ോഗബാധിതരുടെ
എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്നു. അതായത് ര�ോഗം
അതിവേഗം പടര്ന്നു പിടിക്കുന്നു. കൂടുതല്
ആളുകള് ബാധിതരാകുന്നു. അതിനാല്
തന്നെ മരണനിരക്ക് (2%) കുറവാണെങ്കില്
പ�ോലും കൂടുതല് ആളുകള് മരണപ്പെടുന്നു,
പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവര്, മറ്റ് ര�ോഗങ്ങള്
ഉള്ളവര് എന്നിവരിലേക്ക് ര�ോഗം പടരു
മ്പോള് ര�ോഗലക്ഷണം കാണിക്കാത്തവ
രും ര�ോഗം പടര്ത്തും എന്നുള്ളത് ക�ൊണ്ട്
ര�ോഗവ്യാപനം തടയാന് ഏറെ ശ്രമപ്പെ
ടേണ്ടി വരും.

ഇന്ക്യുബേഷന് കാലാവധി

ര�ോഗാണു ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ച
തിനുശേഷം ര�ോഗലക്ഷണങ്ങള് പ്രകടി
പ്പിക്കുവാനുള്ള സമയദൈര്ഘ്യം ആണിത്.
2 മുതല് 14 ദിവസം വരെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തി
ട്ടുണ്ട് . സാധാരണയായി 5-10 ദിവസം
ആണ് ഇന്ക്യുബേഷന് കാലാവധി. ഇത്
14 ദിവസം വരെ നീണ്ടുപ�ോകാം. Incubating
ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും ര�ോഗം പടര്ത്താന്
സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രാരംഭ പഠനങ്ങള്
കാണിക്കുന്നു.

ഇന്ക്യുബേഷന് കാലാവധിയുടെ
പ്രസക്തി

ര�ോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളില് നിന്ന്
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തിരിച്ചെത്തുന്നവരെ പരമാവധി ഇന്ക്യു
ബേഷന് കാലാവധി ആയ 14 ദിവസത്തേ
ക്കാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. അവര്ക്ക്
വൈറസ് ബാധയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്
പരമാവധി 14 ദിവസത്തിനുള്ളില് ര�ോഗ
ലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കാന് തുടങ്ങും. കേര
ളത്തില് ഇരട്ടി ഇന്ക്യുബേഷന് സമയമായ
28 ദിവസമാണ് നിരീക്ഷണകാലയളവായി
നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Quarantine, Isolation

ര�ോഗലക്ഷണങ്ങള് ഇല്ലാത്തവരാണെ
ങ്കിലും ചൈനപ�ോലുള്ള ര�ോഗബാധിത
പ്രദേശ ങ്ങ ള ി ല് നി ന്നു വ ന്ന വ രെ ,
പരമാവധി ഇന്ക്യുബേഷന് കാലാവധി
വരെ, വീടുകളില് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായി
സമ്പര്ക്കത്തില് വരാനുള്ള സാദ്ധ്യതക
ള�ൊഴിവാക്കി കഴിയുന്നതിനെ Home
Quarantine എന്ന് പറയുന്നു. ര�ോഗലക്ഷണ
ങ്ങള് കാണിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകം സജ്ജീ
കരിച്ച ആശുപത്രി മുറികളില് മറ്റുള്ളവരു
മായി സമ്പര്ക്കത്തില് വരാതെ ചികിത്സ
നല്കുന്നതിനെ Isolation എന്ന് പറയുന്നു.

ഈ ര�ോഗം പകരുന്നതെങ്ങനെ

ര�ോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയില് നിന്ന്
നേരിട്ടുള്ള സമ്പര്ക്കം വഴിയാണ് ഇത്
പ്രധാനമായി പടരുന്നത്. ര�ോഗിയുെട
ഉമിനീര�ോ, സ്രവങ്ങളാല�ോ മലിനമായ
വസ്തുക്കള്, പ്രതലങ്ങള് ഇവയുമായി സമ്പ
ര്ക്കത്തില് വരുന്നത് വഴി ര�ോഗബാധയു
ണ്ടാകുന്നു. നിര്ജ്ജീവ വസ്തുക്കളില്
(Fomites) എത്രനേരം വൈറസ് ജീവന�ോടെ
നിലനില്ക്കും എന്ന നിര്ണ്ണായക ച�ോദ്യ
ത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ചൈനയില് ഈ ര�ോഗം പക്ഷിമൃഗാദിക
ളില് നിന്നാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നത്
എന്നനുമാനിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളുമായി നേരിട്ട്
സമ്പര്ക്കം വരുമ്പോള് ആണ് ര�ോഗപ്പക

ഈ പുതിയ ക�ൊറ�ോണ വൈറസിനെ
തിരെ ഫലപ്രദമായ Antiviral മരുന്നുകള്
ഇതുവരെ ലഭ്യമല്ല. ര�ോഗ ലക്ഷണങ്ങളുടെ
തീവ്രത കുറയ്ക്കുവാനുള്ള Supportive
Management മാത്രമാണ് നല്കുന്നത്. മറ്റ്
ജലദ�ോഷപനികള് പ�ോലെ തന്നെ ബഹു
ഭൂരിപക്ഷം ര�ോഗികളും ചികിത്സ ഒന്നും
കൂടാതെത്തന്നെ സുഖംപ്രാപിക്കും. സങ്കീ
ര്ണ്ണതകളിലേക്ക് പ�ോകുന്നവര്ക്ക് അനു
യ�ോജ്യമായ Supportive ചികിത്സ നല്കുന്നു.
മിക്കവാറും വൈറല് പനികള്, ഉദാ:
ഡെങ്കിപ്പനി, ചിക്കന്ഗുന്യാ, നിപ്പാ തുട
ങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ഈ വിധേന തന്നെയാണ്
ചികിത്സ നടപ്പാക്കുന്നത്.

പ്രതിര�ോധ വാക്സിനുകള്

ഇത�ൊരു പുതിയ ഇനം വൈറസ്
ആയതിനാല് തന്നെ വാക്സിനുകള് ഒന്നും
തന്നെ ലഭ്യമല്ല. പുതിയ വാക്സിനുകള് കണ്ടു
പിടിച്ചെടുക്കാന് മാസങ്ങള് വേണ്ടിവരും.

ര�ോഗം വരാതെ എങ്ങനെ തടയാം

കേരളത്തിലെ നിലവിലെ മൂന്നു
കേസുകളും വുഹാനില് നിന്ന് വന്നവരാണ്.
അതിനാല് തന്നെ ര�ോഗ ബാധിത പ്രദേ
ശങ്ങളില് നിന്ന് വന്നവരില് നിന്ന് മറ്റുള്ള
വരിലേക്ക് പകരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്
ഏറ്റവു പ്രധാനം.
ഈ പ്രദേശത്തില് നിന്ന് വന്നെത്തി
യവരെ എല്ലാം തന്നെ ആര�ോഗ്യ സംവി
ധാനത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തില് ക�ൊണ്ടു
വരാനുള്ള ഊര്ജ്ജിത ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചൈനയില് നിന്നോ
മറ്റ് ക�ൊറ�ോണ ര�ോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങ
ളില് നിന്നോ എത്തിയിട്ടുള്ളവര് DISHA1056 എന്ന ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ് ഹെല്പ്പ്
ലൈന് നമ്പര് മുഖേന ആര�ോഗ്യ സംവി
ധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ര�ോഗലക്ഷ
ണമില്ലാത്തവര് നിര്ബന്ധമായും 28
ദിവസം വീട്ടിനുള്ളില് തന്നെ Quarantine-ല്
കഴിയണം. ബാത്ത് അറ്റാച്ചിഡ് ആയിട്ടുള്ള
നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറിയില് കുടുംബാം
ഗങ്ങള�ോടു പ�ോലും സമ്പര്ക്കത്തില്

വരാതെ വേണം കഴിയാന്. ത�ോര്ത്ത്,
പത്രം തുടങ്ങിയ ഒരു വസ്തുവും മറ്റുള്ളവരു
മായി പങ്കുവയ്ക്കരുത്. ഇവ ബ്ലീച്ച് ലായനി
ഉപയ�ോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കണം. ഒരു
ലിറ്റര് വെള്ളത്തില് 3 tsp ബ്ലീച്ചിംഗ്
പൗഡര് കലക്കി അടിയാന് വെച്ചിട്ട് ,
അതിന്റെ തെളി ബ്ലീച്ച് ലായനി ആയി
ഉപയ�ോഗിക്കാം. ദിവസേന രണ്ടുനേരം
ആര�ോഗ്യപ്രവര്ത്തകര് ബന്ധപ്പെട്ട് വിവ
രങ്ങള് ശേഖരിക്കും.
ര�ോഗലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കുന്നവര്
Helpline നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവര് സജ്ജ
മാക്കുന്ന വാഹനത്തില് മാത്രം ഐസ�ൊലേ
ഷന് സെന്റര് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആശുപ
ത്രിയിലേക്ക് പ�ോവുക. യാത�ൊരു കാരണ
വശാലും മറ്റ് ആശുപത്രികളില�ോ ഡ�ോക്ട
ര്മാരുടെ അരുകില�ോ പ�ോകരുത്, പ�ൊതു
വാഹനങ്ങള് ഉപയ�ോഗിക്കരുത്. ആശുപ
ത്രിയില് എത്തിയാല് ഉടന് ഒ.പി. ടിക്കറ്റ്
എടുക്കാന�ോ കാഷ്വാലിറ്റിയില�ോ പ�ോക
രുത്. ആര�ോടും സമ്പര്ക്കം വരാതെ നേരിട്ട്
ഐസ�ൊലേഷന് വാര്ഡില് പ്രവേശിക്കുക.
കുടുംബാംഗങ്ങള�ോ സുഹൃത്തുക്കള�ോ
ഇവരുമായി സമ്പര്ക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്
അവരെല്ലാം തന്നെ home quarantine ല്
കഴിയേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തില് ര�ോഗ
ബാധയുണ്ടാകാന് സാധ്യതയുള്ളവര് വിവാ
ഹങ്ങളില�ോ മറ്റ് പ�ൊതുചടങ്ങുകളില�ോ
യാത�ൊരുകാരണവശാലും പങ്കെടുക്കരുത്.
വീട്ടില് വിവാഹമ�ോ മറ്റ് ചടങ്ങുകള�ോ നിശ്ച
യിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് തീര്ച്ചയായും അത് മാറ്റി
വയ്ക്കുക തന്നെ വേണം.
ര�ോഗലക്ഷണമുള്ളവര് മാസ്ക് ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്നത് ര�ോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാ
തിരിക്കാന് സഹായിക്കും. ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും
തുമ്മുമ്പോഴും തൂവാലവച്ച് മുഖം മറയ്ക്കുകയ�ോ
കൈമുട്ടിലേക്ക് തുമ്മുകയ�ോ ചുമയ്ക്കുകയ�ോ
ചെയ്യുക. കൈകള് മലിനമായാല് സമ്പ
ര്ക്കത്തില് വരുന്ന പ്രതലങ്ങള് വഴിയും
കൈക�ൊടുക്കുന്നതുവഴിയും മറ്റുള്ളവരിലേ
ക്ക് പകരാം. അടിക്കടി കൈകള് സ�ോപ്പു
പയ�ോഗിച്ച് കഴുകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള
droplet infections തടയാന് ഏറെ ഫലപ്ര
ദമാണ്.
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അധികം
പടര്ന്നു പിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഘട്ടത്തില്
ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം
ര�ോഗികളും അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ആര�ോ
ഗ്യപ്രവര്ത്തകരും മാസ്ക് ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ട
താണ്. ആശുപത്രികളില് എല്ലാ സുരക്ഷാ
മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യമായി പാലി ക്കണം.

ക�ൊറ�ോണ

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ
സംസ്ഥാനത്ത് ക�ൊറ�ോണ വൈറസ്
ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തദ്ദേ
ശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീ
കരിക്കേണ്ട നടപടി സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേ
ശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് തടയുന്നതിന്
വ്യക്തിശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപു
ലമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിൽ സംഘ
ടിപ്പിക്കണം. ര�ോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള വ്യ
ക്തികൾ പ�ൊതുസമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കൽ
തുടങ്ങി വ്യക്തി ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട് ബ�ോധവത്കരണത്തിന് വിപുലമായ
ക്യാമ്പയിൻ പ�ൊതുജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്ന
എല്ലാസ്ഥലങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്ത
ണം. ജീവനക്കാർ, സന്ദർശകർ, ര�ോഗികൾ
തുടങ്ങി ആര�ോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ആര�ോഗ്യവകു
പ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ
പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കണം. ഇതുസം
ബന്ധിച്ച പരിശീലനം, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ എഴുതിപ്രദർശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ
നടപടികൾ തദ്ദേശസ്ഥാപനതലത്തിൽ
സ്വീകരിക്കണം.
ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന പട്ടികപ്ര
കാരം ക�ൊറ�ോണ ബാധിത പ്രദേശങ്ങ

ളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ
നിന്നെത്തുന്നവരുടെയും അവരുമായി
അടുത്തിടപഴകുന്നവരുടെയും പട്ടിക തദ്ദേ
ശസ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അവർക്ക്
ആര�ോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഹ�ോം ഐസ�ൊലേ
ഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ സംബന്ധിച്ച വിവ
രങ്ങൾ നൽകണം.തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ
നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ
ക�ൊറ�ോണ ര�ോഗബാധിതർക്കു ചികിത്സ
സത്വരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മരുന്നുകൾ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കുറവ്
വരുത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ര�ോഗം പകരു
ന്നത് തടയാനുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ
ര�ോഗിയുടെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമെ
ങ്കിൽ വാങ്ങിനൽകണം. ഐസ�ൊലേഷന്
വിധേയമാകുന്ന സാമ്പത്തികമായി
പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക്
ദൈനംദിന ജീവിതസഹായം ലഭ്യമാ
ക്കണം. പരിചരണത്തിന് സഹായിയെ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടിവന്നാൽ അതിനുള്ള ക്രമീ
കരണം ചെയ്യണം. ഈ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തുക തദ്ദേശസ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ടിൽനിന്ന് ലഭ്യ
മാക്കാനും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ര�ോഗവ്യാപനം വിലയിരുത്തിക�ൊണ്ട്
ആര�ോഗ്യഅധികൃതര് നല്കുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
എല്ലാം തന്നെ അതീവ ശ്രദ്ധയ�ോടെ നടപ്പി
ലാക്കണം.
മൃഗങ്ങളില് ഈ ര�ോഗം സംശയിക്കുന്ന
ചൈനയുടെ പ്രവിശ്യകളില്, മൃഗങ്ങളുമാ
യുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പര്ക്കത്തില് ശ്രദ്ധപു
ലര്ത്താന് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം
പാകം ചെയ്ത ഇറച്ചി മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാവൂ
എന്ന നിര്ദ്ദേശവും നല്കിയിരിക്കുന്നു.
അനാവശ്യമായി ആശുപത്രി സന്ദര്ശ
നങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക. പ്രത്യേക ര�ോഗല
ക്ഷണങ്ങളുള്ളവര് ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിനെ
വിവരം അറിയിക്കുക.

യിക്കുന്നു. അതത് ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ
സര്വ്വേല്ലയന്സ് ഓഫീസര് മുഖേനയാണ്
ഏകീകൃത സംവിധാനമായി സാമ്പിളുകള്
പരിശ�ോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്.

അധികൃതര് നല്കുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
കൃത്യമായി പാലിച്ചുക�ൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റകെ
ട്ടായി ഈ ര�ോഗത്തെ ചെറുക്കാം. ആര�ോ
ഗ്യവകുപ്പില് നിന്നുള്ള ആധികാരികമായ
നിര്ദ്ദേശങ്ങളും വസ്തുതകളുമല്ലാതെ യാത�ൊരു
വിധത്തിലെയും അനാവശ്യമ�ോ വ്യാജമ�ോ
ആയ സന്ദേശങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്
വഴി പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

രക്തം, ത�ൊണ്ടയിലെ സ്രവം തുടങ്ങിയ
സാമ്പിളുകള് നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
വൈറ�ോളജി, പൂനയിലും NIV, ആലപ്പുഴയി
ലും RT-PCR ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ര�ോഗം നിര്ണ്ണ

(േലഖിക തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്
ക�ോളേജില് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിഭാഗം
അസ�ോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്.
ഫ�ോണ്: 94473775532)

ര�ോഗനിര്ണ്ണയം

(സര്ക്കുലര് നമ്പര് ഡിസി 1/71/2020/
തസ്വഭവ തീയതി 1.2.2020)

വരും ദിനങ്ങള്
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ബജറ്റ്

പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ്
എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം
 അനീഷ്കുമാര് കെ.വി.
കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമത്തിലെ 214 വകുപ്പിലാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെയും ബജറ്റിനനുസൃതമായ
നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമത്തിലെ 175 വകുപ്പ് പ്രകാരം
തയ്യാറാക്കുന്ന വാര്ഷിക വികസന പദ്ധതിയും ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ധ

നകാര്യ പരിപാലനത്തിന്റെ നെടും
തൂണാണ് ബജറ്റ്. ഒരു വര്ഷത്തേക്കുള്ള
പ്രതീക്ഷിത വരവിന്റെയും ചെലവിന്റെയും
സംഗ്രഹമാണ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം.
വിവിധ സ്രോതസുകളില് നിന്നും സമാഹ
രിക്കാന് കഴിയുന്ന വിഭവങ്ങള് കണ്ടെത്തി
അവ നിത്യ നിദാന ചെലവുകള്ക്കും വിക
സന പദ്ധതികള്ക്കും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ
പദ്ധതികള്ക്കുമായി മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനു
സരിച്ച് വകയിരുത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനത്തിനെ
ബജറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം. വിവിധ
നികുതികള്, ഫീസുകള്, മറ്റു ലഭ്യമാകാവു
ന്ന തനതു വരുമാന വിഭവങ്ങള് എന്നിവ
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കണ്ടെത്തുക, സര്ക്കാര് ഗ്രാന്റുകള്, പ്രത്യേക
ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകള്, വിവിധ സര്ക്കാര്
ഏജന്സികളില് നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകള്,
ഫണ്ടുകള്, വായ്പകള് എന്നിവ ക്രോഡീക
രിക്കുക, ലഭ്യമാകുന്ന വിഭവത്തിനെ
സൂക്ഷ്മതല പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണത്തിലൂടെ
വികസന പദ്ധതികള്ക്കായി വകയിരു
ത്തുക, ദൈനംദിന ഭരണചെലവുകള്ക്കും
മുന്കൂട്ടി കാണാന് കഴിയുന്ന മറ്റ് ചെലവു
കള്ക്കും ആവശ്യമായ തനതു വരുമാനം
വകയിരുത്തുക, അംഗീകൃത ബജറ്റിനു
വിധേയമായാണ�ോ വിനിയ�ോഗം നടക്കു
ന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയെല്ലാം

അതില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
തിരുവിതാംകൂറില് മാര്ത്താണ്ഡവ
ര്മ്മയുടെ കാലത്ത് ‘പതിവ് കണക്ക്’ എന്ന
പേരില് വരവ് ചെലവുകളുടെ കണക്ക്
അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. മുളകുമടിശീല
കാര്യക്കാരന് ആയിരുന്നു അവതരണത്തി
ന്റെ ചുമതല. കേരളത്തിലെ ബജറ്റിംഗിന്റെ
ചരിത്രം ഇവിടം മുതല് ദൃശ്യമാണ്. സ്വാത
ന്ത്യത്തിനു ശേഷം ഭരണഘടനയില്
അനുച്ഛേദം 112,202 എന്നിവ പ്രകാരം
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുടെ ബജറ്റ്
വിശദമായി നിര്വ്വചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാ
യത്തുകള്ക്ക് ഭരണഘടന പദവി 1993 ലെ

73-ാം ഭരണ ഘടന ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ്

ലഭ്യമായത്. അതുവരെ ഭരണഘടനയിലെ
പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവര്ത്തന മാനദണ്ഡ
ങ്ങള് 243 അനുച്ഛേദത്തില�ൊതുങ്ങിയിരു
ന്നു. മേല് ഭേദഗതി പ്രകാരം 243 എ മുതല്
ഒ വരെ അനുച്ഛേദങ്ങള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത
ത�ോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായ ത്തുകളുടെ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള്ക്ക് പുതിയ രൂപവും ഭാവവും കൈവ
ന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില് ജനകീയാസൂത്രണ
വും വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും നടപ്പി
ലാക്കുന്നതിന് ലഭിച്ച പ്രാധാന്യം കേരള
ത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അസാമാ
ന്യമായ പുര�ോഗതിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
വികസന പ്രക്രിയയിലും ആസൂത്രണത്തി
ലും ല�ോകനിലവാരത്തിലേക്കുയരാന്
പഞ്ചായത്തുകള്ക്കായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തുകള് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഭരണ
നിര് വ്വ ഹ ണ ര ം ഗ ത്ത് അ വ ി ഭ ാ ജ ്യ
ഘടകമാണ്. ആ പുര�ോഗതി ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തുകളുടെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തി
ലും പരിപാലനത്തിലും പ്രതിഫലിക്കപ്പെടേ
ണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സാമ്പ
ത്തിക പരിപാലനത്തിന്റെ നെടുംതൂണായി
ബജറ്റിംഗ് മാറേണ്ടതുണ്ട്.
കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമത്തിലെ
214 വകുപ്പിലാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന
തിനെയും ബജറ്റിനനുസൃതമായ നിയന്ത്ര
ണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
കേരള പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമത്തിലെ
175 വകുപ്പ് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന വാര്ഷിക
വികസന പദ്ധതിയും ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമാ
ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബജറ്റ് വര്ഷത്തിന്റെ ആരം
ഭത്തിനു മുന്പ് ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കണം
എന്നും നിയമം വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നു. സാമ്പ
ത്തിക വര്ഷത്തേക്കാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാ
ക്കുന്നത് എന്നതിനാല് ഏപ്രിലില് ആരം
ഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തേക്കുള്ള
ബജറ്റ് ആ കലണ്ടര് വര്ഷം മാര്ച്ച് 31നു
മുമ്പ് അംഗീകരിക്കണം. അപ്രകാരം ബജറ്റ്
അംഗീകരിക്കാത്തതുമൂലം സാമ്പത്തിക
പ്രതിസന്ധി സംജാതമായാല് കേരള
പഞ്ചായത്ത്രാജ് നിയമം 193 വകുപ്പ് അനു
സരിച്ച് സര്ക്കാരിന് പഞ്ചായത്തിനെ പിരി
ച്ചുവിടാവുന്നതാണ്. അംഗീകരിച്ച ബജറ്റില്
വകയിരുത്താത്ത ആവശ്യങ്ങള്ക്കും വകയി
രുത്തിയതില് അധികരിച്ചും ചെലവ്
ചെയ്യാന് പാടില്ല എന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

ബജറ്റ് രൂപീകരണം, അംഗീകാരം

ത ദ്ദേശ സ ്വയ ം ഭ ര ണ വ കു പ് പിന് റെ

02.12.2016 ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.3291/

തസ്വഭവ നമ്പര് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് മാന്വല് പുറപ്പെടുവി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ബജറ്റ്
രൂപീകരണം, ബജറ്റ് അംഗീകാരം, ബജറ്റി
നനുസൃതമായ ചെലവ് നിയന്ത്രണം, ബജറ്റി
ന്റെ കാലികമായ പുതുക്കല് നടപടികള്
എന്നിവ ഈ മാന്വലില് വിശദമായി പ്ര
തിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസന പദ്ധതി ആസൂ
ത്രണം, പദ്ധതി ഇതര നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
എന്നിവ രണ്ട് സമാന്തര പ്രക്രിയകളായി
ആരംഭിച്ച് പൂര്ത്തീകരിക്കപ്പട്ടതിനു ശേഷം
അംഗീകൃത വികസന പദ്ധതിയും അന്തി
മമായ പദ്ധതി ഇതര നിര്ദ്ദേശങ്ങളും
സംയ�ോജിപ്പിച്ചാണ് ബജറ്റ് രൂപീകരണം
പൂര്ത്തിയാക്കുന്നത്.
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ആസൂത്രണ മാര്ഗ്ഗ
നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം വാര്ഷികപദ്ധതി
രൂപീകരണ നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിച്ചാണ്
വികസന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. പ്ലാന്
ക�ോര്ഡിനേറ്ററുടെ നിയമനം മുതല്
വാര്ഷിക വികസന പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ
ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം
ലഭ്യമാകുന്നതുവരെയുള്ള നടപടികള്
ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു.

പദ്ധതി ഇതര ശുപാര്ശകള്

എല്ലാ ഘടക സ്ഥാപന മേധാവികളും
ചെലവ് സംബന്ധിച്ച ശുപാര്ശകളും വരവ്
സംബന്ധിച്ച നിര്ദ്ദേശങ്ങളും തയ്യാറാക്കി
കലണ്ടര് വര്ഷാരംഭം തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നല്കേണ്ടതാണ്.
സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്തിന്റെ പ�ൊതുവായ
ചെലവ് നിര്ദ്ദേശങ്ങളും വരവ് നിര്ദ്ദേശ


ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ
ബജറ്റ് രൂപീകരണം, ബജറ്റ്
അംഗീകാരം, ബജറ്റിനനുസൃതമായ
ചെലവ് നിയന്ത്രണം,
ബജറ്റിന്റെ കാലികമായ
പുതുക്കല് നടപടികള് എന്നിവ
ഈ മാന്വലില് വിശദമായി
പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ങ്ങളും തയ്യാറാക്കണം. മേല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
എല്ലാം സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തലത്തില്
ക്രോഡീകരിക്കണം. ഇവ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മി
റ്റികള് ചര്ച്ച ചെയ്ത് ശുപാര്ശകള�ോടെ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്കണം.
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ ശുപാ
ര്ശകളും പരിഗണിച്ച് പദ്ധതി ഇതര നിര്ദ്ദേ
ശങ്ങള് അന്തിമമാക്കും.
അംഗീകരിച്ച വാര്ഷിക വികസന
പദ്ധതിയും അന്തിമമാക്കിയ പദ്ധതി ഇതര
നിര്ദ്ദേശങ്ങളും സംയ�ോജിപ്പിച്ച് ധനകാര്യ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാ
ക്കേണ്ടത്. വാര്ഷിക പദ്ധതി അംഗീകാര
നടപടി പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹച
ര്യമുണ്ടെങ്കില് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാന
പ്രകാരം വിഷയമേഖലകളിലെ വകയിരു
ത്തല് അനുസരിച്ച് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാം.

ബജറ്റ് അവതരണവും
അംഗീകാരവും

മാര്ച്ച് ആദ്യവാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ
പ്രത്യേക യ�ോഗത്തിലാണ് ബജറ്റ് അവത
രിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസി
ഡന്റിന്റെ ആമുഖ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാണ്
ബജറ്റ് അവതരണം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ
നയപ്രഖ്യാപനം എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റിന്റെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തെ വിശേ
ഷിപ്പിക്കാം. ബജറ്റിന്റെ വീക്ഷണം, കര്മ്മ
പദ്ധതി, നയസമീപനം, ലക്ഷ്യങ്ങള്,
മുന്ഗണനകള് തുടങ്ങിയവ ഉള്പ്പെട്ടതാ
കണം ബജറ്റ് പ്രസംഗം. ധനകാര്യ സ്റ്റാ
ന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് ആയ വൈസ്
പ്രസിഡന്റാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കേ
ണ്ടത്. ബജറ്റ് കുറിപ്പും ബജറ്റ് ഷെഡ്യൂളുക
ളും വിശദമായി അവതരിപ്പിക്കണം. ബജറ്റ്
രേഖകള് എല്ലാ അംഗങ്ങള്ക്കും വിതരണം
ചെയ്യണം.
മാര്ച്ച് 31 ന് മുമ്പ് ചേരുന്ന
പ്രത്യേക യ�ോഗത്തിലാണ് ബജറ്റ് അംഗീ
കരിക്കേണ്ടത്. വിശദമായ ചര്ച്ചയ്ക്ക് സമയം
അനുവദിക്കണം. അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റില്
ഭേദഗതികള് ആവശ്യമാണെന്ന് പഞ്ചായ
ത്ത് യ�ോഗം കരുതുന്നപക്ഷം പ്രസ്തുത ഭേദ
ഗതികള് കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് ബജറ്റ്
അംഗീകരിക്കേണ്ടത്.

ബജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഷെഡ്യൂളുകളും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് 13
ഷെഡ്യൂളുകളിലായാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ബജറ്റ് മാന്വലിലെ വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 1 അനുസ
രിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പ്രാരംഭ ബാക്കിയുടെ
യും 1 മുതല് 12 വരെയുള്ള ബജറ്റ് ഷെഡ്യൂളു
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കളുടെയും സംഗ്രഹമാണ് ബജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്.
ബജറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകളില് മൂന്നു വര്ഷത്തെ
സംഖ്യകള് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ക ഴ ി ഞ്ഞ സ ാ മ്പ ത് തി ക വ ര്ഷത്തെ
യഥാര്ത്ഥ തുകകള്, തനതു വര്ഷത്തെ
എല്ലാ ഭേദഗതികളും ഉള്പ്പെടുത്തിയ ബജറ്റ്
തുകകള്, ബജറ്റ് വര്ഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീ
ക്ഷിത തുകകള് എന്നിവയാണത്. കഴിഞ്ഞ
വര്ഷത്തെ യഥാര്ത്ഥ തുകകള് വാര്ഷിക
ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ഇന്കം ആന്റ്
എക്സപെന്റിഡിച്ചര് ഷെഡ്യൂളുകള്, റസീപ്റ്റ്
ആന്റ് പേയ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂളുകള്, കാപിറ്റല്
ക�ോണ്ട്രിബ്യൂഷന് എന്നിവയില് നിന്ന്
എടുക്കാവുന്നതാണ്.
തന്വര്ഷ തുകകള് എല്ലാ ഭേദഗതിയും
ഉള്പ്പെടുത്തി അംഗീകരിച്ച തന്വര്ഷ
ബജറ്റിന്റെ ക�ോളം 5 ല് നിന്നും എടുക്കാവു
ന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെ
യഥാര്ത്ഥ തുകകള്, തനതു വര്ഷത്തെ
എല്ലാ ഭേദഗതികളും ഉള്പ്പെടുത്തിയ ബജറ്റ്
തുകകള് ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാ
റാക്കിയ ബജറ്റ് വര്ഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീ
ക്ഷിത തുകകള് ആണ് ബജറ്റ് വര്ഷ
തുകയായി ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ടത്. ബജറ്റ്
ഷെഡ്യൂള് 13 ല് തന്വര്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വരവ്, ചെലവ് വിവര
ങ്ങളാണ് രേഖപ്പടുത്തേണ്ടത്. വര്ക്ക് ഷീറ്റ്
2 ഉപയ�ോഗിച്ച് പദ്ധതി റവന്യൂ, മൂലധന
വരവുകളുടെ വിവരം തയ്യാറാക്കാം. ബജറ്റ്
ഷെഡ്യൂള് 4 ലെയും 7 ലെയും തുകകള്
കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ വര്ക്ക് ഷീറ്റ്
ഉപയ�ോഗിക്കാം. വര്ക്ക് ഷീറ്റ് 3 ഉപയ�ോഗി
ച്ച് പദ്ധതി റവന്യൂ, മൂലധന ചെലവുകളുടെ
വിവരം തയ്യാറാക്കാം. ബജറ്റ് ഷെഡ്യൂള് 9
ലെയും 12 ലെയും തുകകള് കണ്ടെത്തുന്ന
തിന് ഈ വര്ക്ക് ഷീറ്റ് ഉപയ�ോഗിക്കാം.
ബജറ്റ് എന്നത് വരവ് ചെലവ് കണക്കാ
ണല്ലോ. ബജറ്റിലെ വരവുകളെയും ചെല
വുകളെയും റവന്യൂ വരവുകള്, മൂലധനവര
വുകള് റവന്യൂ ചെലവുകള്, മൂലധന
ചെലവുകള് എന്നിങ്ങനെ വര്ഗ്ഗീകരിക്കാം.

റവന്യൂ വരവുകള്

എല്ലാ നികുതി, നികുതി ഇതര
വരവുകളും പ�ൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റും കൂടാതെ
റവന്യൂ ചെലവിനായി കൈമാറുന്ന ഗ്രാന്റു
കളും ഫണ്ടുകളും വായ്പകളും ഉള്പ്പെടുന്ന
താണ് റവന്യൂ വരവുകള്.

മൂലധന വരവുകള്

റവന്യൂ വരവുകളല്ലാതെ ലഭ്യമാകുന്ന
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എല്ലാ വരവുകളും മൂലധന വരവുകളാണ്.

റവന്യൂ ചെലവുകള്

ഒന്നിലധികം വര്ഷക്കാലത്തേക്ക്
ഗുണം ലഭിക്കാത്ത ചെലവുകളെ പ�ൊതുവെ
റവന്യൂ ചെലവുകളായി കണക്കാക്കാം.

മൂലധന ചെലവുകള്

ഒന്നിലധികം വര്ഷക്കാലത്തേക്ക്
ഗുണം ലഭിക്കുന്ന ചെലവുകളാണ് മൂലധന
ചെലവുകള്. ആസ്തികള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു
വേണ്ടിയ�ൊ നിലവിലുള്ള ആസ്തിയുടെ
ക്ഷമത, പരിമാണം, കാലപരിധി തുട
ങ്ങിയവ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയ�ൊ
ചെയ്യുന്ന ചെലവുകളാണ് പ�ൊതുവെ
മൂലധന ചെലവുകളായി പരിഗണിക്കുന്നത്.

ബജറ്റ് ഭേദഗതി /പരിഷ്കരണം

അംഗീകൃത ബജറ്റില് വകയിരുത്താത്ത
ഇനത്തില് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യ
ത്തില�ോ വകയിരുത്തിയ തുകയിലും
കൂടുതല് ആവശ്യമായി വരുകയ�ോ ചെയ്യുന്ന
സംഗതികളില് ബജറ്റ് ഭേദഗതി/സപ്ലിമെ
ന്ററി ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
പഞ്ചായത്തിന്റെ സാധാരണ യ�ോഗത്തില്
ബജറ്റ് ഭേദഗതി അംഗീകരിക്കാവുന്ന
താണ്. വികസന പദ്ധതികള്ക്ക് അംഗീകാ
രം ലഭിക്കാതെ ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്ന
സംഗതികളില് വാര്ഷിക പദ്ധതി
അംഗീകാരം ലഭ്യമായ ഉടനെ ബജറ്റില്
ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തി അംഗീക
രിക്കണം.

ജെന്റര് ബജറ്റിംഗ്

ജന്റര് ബജറ്റിംഗ് എന്നത് പ്രത്യേക
മായി തയ്യാറാേക്കണ്ടതല്ല. തയ്യാറാക്കിയ
ബജറ്റിലെ ലിംഗപരമായ അപഗ്രഥനമാണ്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം അപഗ്രഥിക്കു
ന്നതിലൂടെ ബജറ്റിലെ വകയിരുത്തലിലെ
ലിംഗസമത്വം ദൃശ്യമാക്കുക എന്നതാണ്
ലക്ഷ്യം.

പെര്ഫോമന്സ് ബജറ്റ്

ബജറ്റിലെ ചെലവ് വകയിരുത്തലുക
ളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അനന്തരഫലം
എന്താണ് എന്നത് പെര്ഫോമന്സ് ബജ
റ്റില് ഉള്ക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോള്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്

 ബജറ്റ് വര്ഷത്തെ പ്രതീക്ഷിത തനത്
വരുമാനം, പ�ൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ്

എന്നിവയുടെ 5 ശതമാനം ബജറ്റ്
മിച്ചമായി ഉണ്ടാകണം.
 പ�ൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ് ഒഴികെയുള്ള
ഗ്രാന്റുകള്, വായ്പകള്, കൈമാറി
നല്കുന്ന ഫണ്ടുകള്, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ
ഗ്രാന്റുകള് എന്നിവയ്ക്ക് പൂര്ണ്ണമായും
ചെലവ് വകയിരുത്തണം.
 ബജറ്റ് വര്ഷം സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ
ചെലവുകള്ക്കും വകയിരുത്തല് ഉണ്ടാ
കണം (ഉദാ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവു
കള്).
ജനാധിപത്യ സര്ക്കാരുകള് ജനങ്ങ
ളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അതിജീവനത്തിനും
സന്തോഷകരമായ ജീവിത സാഹചര്യ
ങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാ
കണം. ദീര്ഘവീഷണത്തോടെ പ്രകൃതി
വിഭവങ്ങള് വിനിയ�ോഗിക്കുകയും വരും
തലമുറകള്ക്കു കൂടി ഉപയ�ോഗയ�ോഗ്യമാ
കുംവിധം പരിസ്ഥിതിയെയും ചുറ്റുപാടുക
ളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു കരുതല�ോടെ
പ്രവര്ത്തിക്കുകയും വേണം. ജനങ്ങള�ോട്
ഏറ്റവും അടുത്തു നില്ക്കുന്നതും അവരുടെ
യും പ്രദേശത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങള് അടുത്തു
നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതുമായ ജനാധിപ
ത്യ ഭരണസംവിധാനം എന്ന നിലയില്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് വളരെയേറെ
ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്.
പരമാവധി വിഭവങ്ങള് സമാഹരി
ക്കുക, കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവുമായ വിനിയ�ോഗം
ഉറപ്പു വരുത്തുക, മിതവും ഫലപ്രദവുമായ
ചെലവഴിക്കല് നയങ്ങള് സ്വീകരിക്കുക,
ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ആസൂത്രണ നടപ
ടികള് ഫലപ്രദമാക്കുക, ജനങ്ങള്ക്കും
ജനപ്രതിനിധികള്ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും
അനായാസം മനസിലാവുന്ന തരത്തില്
രേഖകള് തയ്യാറാക്കുക, പ്രായ�ോഗികത
ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങി ബജറ്റ് ഫലപ്രദമാക്കു
ന്നതിന് നിരവധി തലങ്ങളിള് ശ്രദ്ധപുല
ര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രായ�ോഗികവും യാഥാ
ര്ത്ഥ്യത്തോടു പ�ൊരുത്തപ്പെടുന്നതുമായ
ബജറ്റ് പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണത്തോടെ
തയ്യാറാക്കുകയും അംഗീകൃത ബജറ്റ്
പ്രകാരം നിയന്ത്രിത വിഭവ വിനിയ�ോഗം
സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജനാ
ധിപത്യത്തിന്റെ പുതിയ ശ്രേണിയിലേക്ക്
കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്
എത്തിച്ചേരുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല.
1
ലേഖകന്
പനവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്
അക്കൗണ്ടന്റാണ്.

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.

സ്വ

ന്തും 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
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എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റിൽ
ഹിറ്റായി പ്രീഫാബ് മാതൃക
പ്രീ

ഫാബ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റിൽ
മ�ോഡൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിർമ്മിച്ചു. 563
ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു നില
വീടിന്റെ മ�ോഡലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരി
ക്കുന്നത്. പ്രീഫാബ് എൽജിഎസ്എഫ്
സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയ�ോഗിച്ചത്.
40 ദിവസം മാത്രമെടുത്താണ് നാലംഗ
കുടുംബത്തിന് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന
തരത്തിലുള്ള മ�ോഡൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ
പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്.
പ്രളയവും ഉരുൾപ�ൊട്ടലും തുടർക്കഥ
യായത�ോടെയാണ് സർക്കാർ പുതിയ

നിർമ്മാണരീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത്.
പ്രകൃതി സൗഹൃദവും വേഗത്തിൽ നിർമ്മാ
ണം പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതും ചെലവു
കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ ഈടു നിൽക്കുന്നതു
മാണ് പ്രീഫാബ് നിർമ്മാണരീതി. പ്രകൃതി
വിഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ
ഉ പ യ� ോ ഗ ി ക്കു ന്ന ത ാ ണ് പ്രീ ഫ ാ ബ്
രീതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. കെട്ടിട
ഭാഗങ്ങൾ ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ച്
സൈറ്റിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
കെട്ടിടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും
ഇതുപ�ോലെ ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു.
ഈ നിർമ്മാണത്തിന് ബലമേറിയ

ബേസ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല. ഇതിലുപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പുനരുപയ�ോഗിക്കാൻ
സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇളക്കിയെ
ടുത്ത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാ
നും കഴിയുന്നു. സ്റ്റീൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടു പിടി
ക്കുന്നതിനാൽ കെട്ടിടത്തിനകത്തെ ചൂടു
കുറയ്ക്കാൻ റ�ോക്ക് വൂൾ ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള
ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചൂടു മാത്ര
മല്ല, ശബ്ദത്തെയും പ്രതിര�ോധിക്കുന്നു.
കളക്ട്രേറ്റിലെത്തുന്നവർക്ക് പ്രീഫാബ്
മ�ോഡൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന
തിനുള്ള സൗകര്യമ�ൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ണ്ടത്. ഭൂമി ലഭ്യമാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ
അതിൽ പാർപ്പിട സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ച്
കൂടുതൽ പേർക്ക് താമസ സൗകര്യം നൽകു
വാനാകും എന്ന ചിന്ത പഞ്ചായത്ത് പ്രസി

ഡന്റ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് മുന്നിൽ വച്ചു. എന്നാൽ
കുറഞ്ഞത് 50 സെന്റ് ഭൂമിയെങ്കിലും
ആവശ്യമായി വരും. അബ്ദുള്ള പിൻമാറാൻ
തയ്യാറായിരുന്നില്ല. താൻ ഭൂമി വാങ്ങി

നൽകാമെന്ന് അബ്ദുള്ള ഉറപ്പു നൽകി. പല
പ്രതിസന്ധികൾ കടന്ന് ഒരേക്കർ ഭൂമി
വാങ്ങി നൽകുകതന്നെ ചെയ്തു.
ഇപ്പോ ൾ സാ മ്പത്തി ക വർ ഷം
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ൈല�ന് മനിഷനനിൽ
രണ്ടന് ലക്ഷം വീടുകൾ �ർതെനിയാവന്നു;
സംസ്ാനതല ്ഖ്ാപനം 29നന്

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

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.
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
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ഗ്രാമസഭകളുടെ സംഘാടനം:

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു

ജ

നകീയ പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യം
കൈവരിക്കുന്നതിനായി മൂല്യാധിഷ്ഠി
തമായി ഗ്രാമസഭകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
തിനും ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കു
ന്നതിനും ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി നടപ്പാ
ക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് മാർഗ്ഗ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തുകൾ ഇത് പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയു
ണ്ടായാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെ
ന്ന് സർക്കുലർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ദുരന്തങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലഘൂ
കരിക്കുന്നതിനും ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും
ദുരന്ത മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കുമായി 'നമ്മൾ
നമുക്കായി' എന്ന പദ്ധതി തദ്ദേശസ്ഥാപ
നങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയുമായി
ഏക�ോപിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിനും പദ്ധതി
രൂപീകരണത്തിനുമായി എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തുകളിലും പ്രത്യേക വാർഡുതല ഗ്രാമ
സഭകൾ ചേരാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. ഈ ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതി ഫലപ്ര
ദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു
കൾ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീഴ്ച
കൂടാതെ നിർവഹിക്കണം. ഗ്രാമസഭകളുടെ
സംഘാടനം സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും മാർ
ഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ച് നടപ്പാക്കണം.
മനുഷ്യവിഭവശേഷി കണ്ടെത്തി
പ്രാദേശിക വികസനവും സ്വയംപര്യാപ്ത
തയും പൂർണ്ണത�ോതിൽ നടപ്പാക്കാൻ
ഗ്രാമസഭ മുഖേന പ്രൊഫഷണലുകളുടെ
പട്ടിക എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും തയ്യാ
റാക്കി ഇവരുടെ സേവനം പ്രയ�ോജനപ്പെടു
ത്താൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയ�ോഗം നിയന്ത്രി
ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തി
ക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിക്കും
ഉണ്ടാകുന്ന ദ�ോഷങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും
ഗ്രാമസഭായ�ോഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അജണ്ട
ഉൾപ്പെടുത്തി ചർച്ചചെയ്യാനും നിർദ്ദേശി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ നീക്കുന്നതിന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ
സംവിധാനങ്ങളും വിശദമാക്കണം.
എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും അപേക്ഷാഫ�ോ
റങ്ങൾ മലയാളത്തില�ൊ പ്രാദേശിക
ഭാഷയില�ൊ ലളിതമായി അർഹതയും
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മുൻഗണനാക്രമവും സംബന്ധിച്ച മാനദ
ണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കണം.
അർഹർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ അവസരം
ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവസാനതീയതി
യും സമയവും നിശ്ചയിച്ച് ഫ�ോറങ്ങൾ
വിതരണം ചെയ്യണം.
എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും മൂന്നുമാസ
ത്തില�ൊരിക്കലെങ്കിലും ഗ്രാമസഭ ചേരണം.
യ�ോഗം വിളിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല
ഗ്രാമസഭാ കൺവീനറായ വാർഡ് അംഗ
ത്തിനാണ്. ജനപങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പി
ക്കാൻ വ്യാപക പ്രചരണം സംഘടിപ്പി
ക്കണം. യ�ോഗത്തിലേക്ക് പ്രദേശം പ്രതി
നിധീകരിക്കുന്ന നിയമസഭാംഗത്തെയും
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെയും ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെയും ക്ഷണിക്കണം.
അംഗസംഖ്യയുടെ പത്തുശതമാനം
അംഗങ്ങൾ ഹാജരായാൽ യ�ോഗത്തിന്റെ
ക്വാറം തികയും. പ്രസിഡന്റ് യ�ോഗത്തിന്
അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. പ്രസിഡന്റ് നിർദ്ദേ
ശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗ
സ്ഥർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.
ഗ്രാമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷ
യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമസഭ കൺവീനർ
പ്രസിഡന്റുമായി ആല�ോചിച്ച് അജണ്ട
തയ്യാറാക്കും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുഖ്യ
വികസനപ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന
രീതിയിലാണ് യ�ോഗത്തിന്റെ കാര്യപരി
പാടി രൂപപ്പെടുത്തുക. ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി
എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും ഒരു പ�ൊതുസ്ഥ
ല ത്ത് സ്ഥി ര ം വ ാ ർ ത് താബ� ോ ർ ഡ്
സ്ഥാപിക്കും. ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ
പത്തിൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങളുള്ള സബ്
കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാം.
ഗ്രാമസഭയിലെ 10 ശതമാനം അംഗ
ങ്ങൾ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെ
ങ്കിൽ അതിലുന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച
ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്രാമസഭയുടെ പ്രത്യേക
യ�ോഗം 15 ദിവസത്തിനകം കൺവീനർ
വിളിച്ചുകൂട്ടണം. പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി
വിഹിതം ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
ഗ്രാമസഭ ചേരുന്നതിനുമുമ്പ് പട്ടികവർഗ്ഗ
ഊരുകൂട്ടങ്ങളിൽ ഗ്രാമസഭാ യ�ോഗത്തിന്

സമാനമായ രീതിയിൽ ഊരുമൂപ്പന്റെ
അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഊരുകൂട്ടയ�ോഗങ്ങൾ
സംഘടിപ്പിക്കണം. ഊരുകൂട്ടയ�ോഗങ്ങൾ
ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓര�ോ ഊരിലും വ്യാ
പകമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സംഘ
ടിപ്പിക്കണം.
മത്സ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപിത മത്സ്യ
ഗ്രാമങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാർഡുകളിൽ ഊരുക്കൂട്ടം മാതൃകയിൽ
പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ
ക്കായി മത്സ്യസഭകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം.
നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗ
മായുള്ള മിഷനുകളുടെ പ്രവർത്തന അവല�ോ
കന റിപ്പോർട്ടും മറ്റ് വികസന മേഖലകൾ
തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർ
ട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യാറാക്കി
ഗ്രാമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർ
ട്ടുകൾ, വാർഷിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയവ
ഗ്രാമസഭായ�ോഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം.
പ്രവാസി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ�ൊതു
ജനത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്
വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈ റ്റിൽ ഗ്രാമസഭാ
വിൻഡ�ോ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കും.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വാർഷിക
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗ്രാമസഭകളുടെ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കണം.
ഗ്രാമസഭകളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കും ശുപാർ
ശകൾക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അർഹമായ
പരിഗണന നൽകണം. ഏതെങ്കിലും പദ്ധ
തിക്കോ, പ്ലാനിന�ോ വേണ്ടി ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ
അർഹതയും മുൻഗണനാക്രമവും മാനദണ്ഡ
ങ്ങളും പദ്ധതിയില�ോ, പ്രോജക്ടില�ോ,
പ്ലാനില�ോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കും
നി ബ ന്ധന ക ൾ ക്കും വ ിധേ യ മ ാ യ ി
സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൺവീനർ
യ�ോഗങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കണം. ഇത്ത
രത്തിൽ 41 നിർദേശങ്ങളാണ് സർക്കുല
റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
(സര്ക്കുലര് നമ്പർ പി.എ.എൻ/
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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�ങ്ങൾക്് 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 വോഹതിദോണ് പ്രവരത്�
ങ്ങള്ക്് ല�തൃത്വും �ല്കുന്ത്.

എന്ജനിനീയറനിങന് വനിദ്ാർഥനികളുടെയും അധ്ാപകരുടെയും
പസവനങ്ങൾ ഇനനി ഗാമപഞ്ായത്തുകൾക്കന്

ൻജതി�്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 ലകോഴ്സ് 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�ജ്ടമറെ് 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
െ തി ക ൾ ക്് ഗ്ോ മ പ ഞ് ോ യ ത് ക ള തി ൽ
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 രജതിസ്ല്ഷൻ പൂർത്തിയോക്ണും.
ഗ്ോമപഞ്ോയത്കളടെ സുംേയങ്ങൾക്്
ല�ോഡൽ ഓഫ്രീസടറ systemmanager.
dp@gmail.com ൽ ബന്ടപ്െോും. ലഫോൺ:
9947971555
(സർക്കു�ർ�മ്പർ:PAN/6302/2019-J1(DP)
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*ആദ്യഘട്ട കണക്കെടുപ്പ് മെയ് ഒന്നു മുതൽ 30 വരെ
*എൻ.പി.ആർ. നടപ്പാക്കില്ല
സെൻസസിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായ
വീടുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തലും കണക്കെടുപ്പും
2020 മെയ് ഒന്നു മുതൽ 30 വരെ നടത്തു
മെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ട�ോം ജ�ോസ്
അറിയിച്ചു. രണ്ടാംഘട്ടമായ പ�ോപുലേഷൻ
എന്യുമറേഷൻ 2021 ഫെബ്രുവരി ഒൻപതു
മുതൽ 28 വരെ നടത്തും.
സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ദേശീയ
ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ (എൻ.പി.ആർ) പ്ര
വർത്തനങ്ങളും രണ്ടാണെന്നും എൻ.പി.
ആ ർ പു തു ക്കലു മ ാ യ ി ബ ന്ധപ്പെട്ട
ച�ോദ്യാവലി കേരളത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്നി
ല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എൻ.
പി.ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ച�ോദ്യാവലി
സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നില്ല. ഇക്കാര്യ
ങ്ങൾ സർക്കാർ വീണ്ടും സ്പഷ്ടീകരിച്ചിട്ടും
ചിലർ ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാ
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി
നടത്തുന്ന മ�ൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയുള്ള
ഡിജിറ്റൽ ജനസംഖ്യ വിവരശേഖരണം
സംസ്ഥാനത്ത് നൂറുശതമാനം വിജയമാ
ക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ചു.
10 വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ രാജ്യത്ത്

നടക്കുന്ന ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൽ
ശേഖരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓര�ോരുത്തരുടെയും
സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക-വ്യക്തിഗത വിവ
രങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അടുത്ത 10 വർഷ
ത്തേക്കുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാണ്.
പാർലമെന്റിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള മണ്ഡല
പുനർനിർണ്ണയത്തിനും സംവരണത്തിനു
മടക്കം ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന വിവരസ്രോ
തസ് ആയതിനാലും ജനസംഖ്യാ കണക്കെ
ടുപ്പുമായി എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സഹകരി
പ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജില്ലാകളക്ടർമാർക്ക്
നിർദ്ദേശം നൽകി.
സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആദ്യ
ഘട്ടമായ വീടുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തലും
കണക്കെടുപ്പുമായി (ഹൗസ് ലിസ്റ്റിംഗ്
ആന്റ് ഹൗസിംഗ് സെൻസസ്) ബന്ധപ്പെ
ട്ട് 31 ച�ോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ച�ോദ്യാവലി
സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ പുറപ്പെ
ടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ച�ോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: കെട്ടിട നമ്പർ,
സെൻസ് വീടിന്റെ നമ്പർ, സെൻസസ്

റീസർജന്റ് കേരള ല�ോൺ സ്കീം:

കുടുംബശ്രീക്ക് 131 ക�ോടി രൂപ പലിശ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചു
പ്രളയ പുനരധിവാസത്തിന്റെ ഭാഗമാ
യി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത
ആർ.കെ.എൽ.എസ് (റീസർജന്റ് കേരള
ല�ോൺ സ്ക
 ീം) സഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം
കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനം
മുഖേന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ
വായ്പയുടെ പലിശ സബ്സ
 ിഡി നൽകുന്ന
തിന് 131 ക�ോടി രൂപ സർക്കാർ അംഗീക
രിച്ച് ഉത്തരവായി. ഇതു പ്രകാരം പലിശ
സബ്സിഡി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കുടും
ബശ്രീക്ക് നൽകിയ 131 ക�ോടി രൂപ
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ എടുത്ത വായ്പയുടെ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലാ മിഷനുകളിലേ
ക്കും വിതരണം ചെയ്തു. 2019-20 സാമ്പ
ത്തിക വർഷം മാർച്ച് 31 വരെ നൽകേണ്ട
പലിശ സബ്സ ിഡിയാണ് ഇപ്പോൾ
നൽകിയത്. ഈ തുക അതത് ജില്ലാമിഷ
നുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വായ്പയെടുത്ത
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അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്
ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും.
പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നഷ്ടമായ ഗൃഹ�ോപ
കരണങ്ങളും ചെറിയ ത�ോതിലുള്ള ഉപജീവന
മാർഗ്ഗങ്ങളും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി അയൽ
ക്കൂട്ട വനിതകൾക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ
നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒരു ലക്ഷം
രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന
ആർ.കെ.എൽ.എസ് പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരി
ച്ചു നടപ്പാക്കിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 28212 അയൽ
ക്കൂട്ടങ്ങളിലായി 1,95,514 പേർക്ക് 1680
ക�ോടി രൂപയുടെ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്
കുടുംബശ്രീക്ക് സാധിച്ചു. ബാങ്കുകൾ ഒമ്പതു
ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് നൽകിയ വായ്പ പൂർ
ണ്ണമായും പലിശരഹിത വായ്പയാക്കി മാറ്റു
ന്നതിന് ഇതിലെ പലിശ തുകയത്രയും
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ

വീടിന്റെ നിലം ഭിത്തി മേൽക്കൂര എന്നിവ
യ്ക്കുപയ�ോഗിച്ച പ്രധാന സാമഗ്രികൾ,
സെൻസ് വീടിന്റെ ഉപയ�ോഗം, സെൻസ്
വീടിന്റെ അവസ്ഥ, കുടുംബത്തിന്റെ നമ്പർ,
കുടുംബത്തിൽ പതിവായി താമസിക്കുന്നവ
രുടെ ആകെ എണ്ണം, കുടുംബനാഥന്റെ/
നാഥയുടെ പേര്, ആണ�ോ പെണ്ണോ മൂന്നാം
ലിംഗമ�ോ, കുടുംബനാഥൻ പട്ടികജാതിയ�ോ/
പട്ടികവർഗ്ഗമ�ോ/മറ്റുള്ളവര�ോ, വീടിന്റെ ഉടമ
സ്ഥത, താമസിക്കുവാൻ ഈ കുടുംബത്തിന്
മാത്രമായി കൈവശമുളള മുറികളുടെ എണ്ണം,
ഈ കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ദമ്പതി
കളുടെ എണ്ണം, പ്രധാന കുടിവെളള സ്രോതസ്സ്,
കുടിവെളള സ്രോതസ്സിന്റെ ലഭ്യത, വെളിച്ച
ത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സ്, കക്കൂസ് ഉണ്ട്/
ഇല്ല, ഏതു തരം കക്കൂസ്, അഴുക്കു വെള്ള
ക്കുഴൽ സംബന്ധിച്ച്, പരിസരത്തു കുളിക്കാ
നുളള സൗകര്യം, അടുക്കളയുടെ ലഭ്യത
എൽ.പി.ജി/പി.എൻ.ജി കണക്ഷൻ, പാച
കത്തിന് പ്രധാനമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ഇന്ധനം, റേഡിയ�ോ/ട്രാൻസിറ്റർ ഇവ
ഉണ്ടോ, ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടോ, ഇന്റർനെറ്റ്
ലഭ്യത, കമ്പ്യൂട്ടർ/ലാപ് ട�ോപ്, ടെലിഫ�ോൺ/
മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ/സ്മാർട്ട് ഫ�ോൺ,
െസെക്കിൾ/മ�ോട്ടർ സൈക്കിൾ/സ്കൂട്ടർ/
മ�ോപ്പഡ്, കാർ/ജീപ്പ്/വാൻ, കുടുംബത്തിൽ
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഭക്ഷ്യധാന്യം,
മ�ൊബൈൽ നമ്പർ (സെൻസസ് സംബന്ധ
മായ ആശയ വിനിമയങ്ങൾക്ക് മാത്രം).
നിന്നും നൽകുന്നതിനായിരുന്നു തീരുമാനം.
ഇതനുസരിച്ച് 2020 മാർച്ച് 31 വരെ പലിശ
സബ്സിഡിയിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട 131
ക�ോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും അനുവ
ദിച്ച് ഉത്തരവായത്. ഈ തുക കൂടി ചേർത്ത്
ആകെ 298 ക�ോടി രൂപയാണ് വായ്പാ
തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സർക്കാർ
പലിശ സബ്സ
 ിഡിയിനത്തിൽ അയൽ
ക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് നൽകുക.
പരമാവധി നാല് വർഷമാണ് വായ്പാ
പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ
ബാങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന മാസത്തവണ
യിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതത് വർഷത്തെ
പലിശത്തുകയാണ് സബ്സിഡിയായി
ഓര�ോ വർഷവും തിരികെ അയൽക്കൂട്ട
ങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. വായ്പാ
തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മുഴുവൻ
പലിശ തുകയും അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ലഭ്യ
മാക്കും.

പ�ി�ിതി

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�.

കോ

സറലഗോഡ് 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 �തിറ്ര 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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മ്രീ. കദരഘ്യത്തില് 20000 കണ്ല്ടച്ചെതി
കള് �ട്ടുപതിെതിപ്തിച്ചു. പ്രേസ്ത പ്രോലദേതിക
കോരഷതിക േോസ്ത്രജ്ഞന് പതി.വതി ദതിവോകര
ടറെ ജ�ജ്രീവ�ും പദ്ധതതിയുമോയതി സഹക
രതിച്ച് പഞ്ോയത്തിടറെ വോരഷതിക പദ്ധതതി
യ തി ല് ഉ ള് ട പ് ടു ത് തി യ ോ ണ് ഹ ര തി ത
പുഴലയോരും �െപ്ോക്തിയത്.

ജപലാദ്ാനം

ടചങ്കൽ ക്വാറനി ജലസംരക്ഷണം

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

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.

സന്�തനിവനം

കാവ സംരക്ഷണം

കയർ �വ�ം

ക്യോമ്പയതിനുകള് സുംഘെതിപ്തിക്കുകയുും
ടെയ്തു.
ടെങ്ല് പണയതിട� ടവള്ളും മോ�തി�്യ
മുക്തമോക്തി സുംരഷേതിച്ചു. ആ ടവള്ളും
കൃഷതിക്് ഉപലയോഗതിക്കുവോനുും കഴതിഞ്ഞു.
പഞ്ോയത്തിടറെ ല�തൃത്വത്തില് ടപരതി
യങ്ങോ�ും സ്കൂളതില് �െപ്ോക്തിയ വ�വ
ത്ക്രണ ജ�സുംരഷേണ പ്രവൃത്തിയോണ്

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.
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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
വതിളകള്ക്നുലയോജ്യമോക്ോനുും സോധതിച്ചു.
പഞ്ോയത്തിടറെ ല�തൃത്വത്തില് 15

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.

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

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
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വിജയഗ്റോഥ

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.

ഗ്ോ

മ്രീണ 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
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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

ക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ബ്ലോക്കിലെ പൂക്കോ
ട്ടൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
മാലിന്യങ്ങള് തള്ളുന്നതിനുള്ള ഒരു
ഇടമായാണ് പരിസരവാസികൾ മൈലാടി
പാറമടയെ കണ്ടിരുന്നത്. സമീപ പ്രദേ
ശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരി
ക്കാനുള്ള ഉപാധിയായി ക്വാറിയിലെ
വെള്ളം ഉ പ യ� ോ ഗ ി ച്ചു കൂ ടേ എ ന്ന
ചിന്തയാണ് സ്വജല്ധാര പദ്ധതിയിലേക്ക്
നയിച്ചത്.
തുടക്കത്തിൽ ക്വാറിയില് നിന്നും
മാലിന്യങ്ങള് നീക്കം ചെയ്ത് ശുദ്ധിയാക്കി.
തുടര്ന്ന് വാട്ടര് അത�ോറിറ്റിയുടെ ലാബില്
പരിശ�ോധന നടത്തി. ക്വാറികളില്
ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്ന രാസവസ്തുക്കള്,
പിന്നീട് നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യം എന്നിവ


വർഷങ്ങളുടെ

പാറഖനനത്തിനു
ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു
കിടന്ന മൈലാടി പാറക്വാറി
കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനുള്ള
റിസര്വോയറാക്കി മാറ്റി
മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ്
മലപ്പുറം ബ്ലോക്കിലെ
പൂക്കോട്ടൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.



വെള്ളത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കിയി
രുന്നോ എന്ന സംശയം ശാസ്ത്രീയ
പരിശ�ോധനകളിലൂടെ നീക്കി.
വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം
കുടിക്കുന്നതിന് ഉപയ�ോഗിക്കാ
മെന്ന് വാട്ടര് അത�ോറിറ്റി സ്ഥി
രീകരിച്ചു. ക്വാറിയിലെ വെള്ളം
എപ്രകാരം ഉപയ�ോഗപ്രദമാക്കാം
എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആല�ോ
ചനകൾ നടന്നു. ക്വാറിയുടെ

പ�ൊക്കം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡാം
നിര്മ്മിച്ച് ക്വാറിയുടെ സംഭരണ ശേഷി
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി രൂപരേഖ
തയ്യാറായി. ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്
ഉൾപ്പെടുത്തി 9,11,972 രൂപ ചെലവിട്ട്
ചെക്ക്ഡാം നിര്മ്മിച്ചു.
പൂക്കോട്ടൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മലപ്പുറം
ബ്ലോക്കുപഞ്ചായത്ത്, ജലസേചനവകുപ്പ്,
വാട്ടര് അത�ോറിറ്റി എന്നിവരുടെ സഹക
രണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി
യത്. ഇതിനുള്ള സാങ്കേതിക സഹായം
ജലസേചനവകുപ്പ് ലഭ്യമാക്കി. മലപ്പുറം
ബ്ലോക്കുപഞ്ചായത്ത് അവരുടെ പ്ലാന്ഫ
ണ്ടില് നിന്നും 17 ലക്ഷം രൂപ വെള്ളം
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും കുടിവെള്ള വിതര
ണത്തിനുമായി നീക്കി വച്ചു. വാട്ടര് അത�ോ
റിറ്റിയുമായി ചേര്ന്ന് കുടിവെള്ള വിതരണ
ത്തിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു.
ഏകദേശം 5 ക�ോടി ലിറ്റര് സംഭരണശേ
ഷിയുള്ള ഒരു കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായി
മൈലാടി പാറക്വാറി മാറി.
ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലുള്ള ത�ൊഴുത്തുകളും
ആട്ടിന്കൂടുകളും നിര്മ്മിച്ച് നല്കുന്നതിനും
ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ
നൽകി. ക്ഷീരവികസനം, മൃഗസംരക്ഷണം
എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സാങ്കേതിക ഉപദേശം
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സ്വീകരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കിയ
ഡ ിസൈനിലാ ണ് ആ സ് തി ക ളു ട െ
നിർമ്മാണം. ത�ൊഴുത്തുകളിലെ ശുചിത്വ
ത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
ഈ വര്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപതിനാ
യിരത്തോളം പശുത�ൊഴുത്ത് നിര്മ്മിക്കു
ന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുള്ളത്.

ജീവന�ോപാധികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി
ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക്

ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പ്രദേശത്ത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക
എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ ഉപജീവനഘ
ടകം പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വെളിനല്ലൂര് ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്തില് തുടക്കം കുറിച്ച പ�ോഷകസ
മൃദ്ധ ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ബ്ലോക്കുതല
ഉദ്ഘാടനം വനം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു
മന്ത്രി കെ. രാജു നിര്വ്വഹിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ
ഗുണഭ�ോക്താക്കളാകാന് ആഗ്രഹിച്ച്
നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വരുന്നുണ്ട്.
വ്യക്തിഗത ആസ്തികള് ലഭ്യമാകുന്ന
കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പ്രാരംഭഘട്ടത്തില്
ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്തുക ബുദ്ധിമു
ട്ടാണ്. ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
വായ്പ ഇതിന് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാ
രമാവുന്നുണ്ട്.
ഇതിന�ോടകം ഇരുന്നൂറ�ോളം കുടുംബ
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ങ്ങള്ക്ക് കന്നുകാലിത്തൊഴുത്ത് നിര്മ്മി
ച്ചു നല്കി. കൂടാതെ ആട്ടിന്കൂട്, ക�ോഴിക്കൂട്
നിര്മ്മാണങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയില്
നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ചടയമംഗലം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ
നിരവധി കുടുംബങ്ങള്ക്ക് അധികവരു
മാനം കണ്ടെത്തുവാന് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു.
ശുദ്ധമായ പാല് ഉല്പ്പാദിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളി
ലേക്ക് എത്തിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നു
എന്നതും എടുത്തു പറയണം. കൂടുതല്
കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരം സഹായങ്ങള്


പറക്കോട് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തില് ദരിദ്ര
കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവന�ോപാ
ധികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള
വ്യക്തിഗത ആസ്തികള് പദ്ധതി
യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകി വരുന്നു.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 26 ജലസേചന
കുളങ്ങളും 93 ത�ൊഴുത്തുകളും 58
ക�ോഴിക്കൂടുകളും 49 ആട്ടിന്കൂടുകളും
നിർമ്മിച്ചു.



എത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അസ�ോള, തീറ്റപ്പുല്, കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് ,
ബയ�ോഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ സാധ്യതകളും
കര്ഷകര് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി വരുന്നു.

പ്രച�ോദനാത്മകം
പറക്കോട് ബ്ലോക്കിന്റെ വിജയകഥ

പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്
ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവന�ോപാധികൾ
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യക്തിഗത
ആസ്തികള് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
നൽകി വരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 26
ജലസേചന കുളങ്ങളും 93 ത�ൊഴുത്തുകളും
58 ക�ോഴിക്കൂടുകളും 49 ആട്ടിന്കൂടുകളും
നിർമ്മിച്ചു. കൂടുതല് വ്യക്തിഗത ആസ്തികള്
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടന്നു വരുന്നു. ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയി
ല്പ്പെടുത്തി പൂര്ണ്ണമായും സൗജന്യമാ
യാണ് ദരിദ്രകുടുംബങ്ങൾക്ക് പശുത�ൊഴു
ത്തുകളും ക�ോഴിക്കൂടുകളും ലഭ്യമാക്കിയത്.
6 പേരടങ്ങുന്ന ഇടത്തരം കാര്ഷിക
കുടുംബമാണ് വ്യക്തിഗത ആസ്തികളില്
ത�ൊഴുത്തു നിര്മ്മാണം ഏറ്റെടുത്തു പൂര്ത്തീ
കരിച്ച ബേബി വടക്കേതിലിന്റെത്.
പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസുകൾ കറവപശു
വളര്ത്തലും കൂലിവേലയും ത�ൊഴിലുറപ്പു
പദ്ധതിയും.
1,18,013 രൂപ ചെലവിൽ ത�ൊഴുത്തു
നിര്മ്മിച്ചു. നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള പ്രാരംഭ
തുക ബന്ധുക്കളില് നിന്നും കടമായി
വാങ്ങി. 4 പശുക്കളെ കെട്ടാവുന്ന
ത�ൊഴുത്താണ് നിര്മ്മിച്ചത്. ഇപ്പോള് ഒരു
കറവപ്പശുവും കിടാരിയും മാത്രമാണുള്ളത്.
നിലവില് പ്രതിദിനം 7 ലിറ്റര് പാലില്
നിന്നും 330 രൂപ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതല്
കറവപ്പശുക്കളെ വാങ്ങി വളര്ത്താനും
കൂടുതല് ആദായം ലഭിക്കുന്ന തരത്തില്
പദ്ധതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്ന്
ബേബി പറഞ്ഞു.
ത�ൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില് നിന്നു
കിട്ടുന്ന വരുമാനവും ഭര്ത്താവ് കൂലിക്ക്
ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചു കിട്ടുന്ന വരുമാനവും
ക�ൊണ്ട് 2 പെണ്കുട്ടികള് ഉള്ക്കൊളളുന്ന
കു ട ും ബ ത് തി ന് ജ ീ വ ി ച്ചു പ� ോ ക ാന്
കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മലയില്
ഷേര്ളി ഇറച്ചിക�ോഴി വളര്ത്തലിനെ
കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. ത�ൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി
യില് ഉള്പ്പെടുത്തി 3,96,127രൂപ എസ്റ്റി
മേറ്റില് ക�ോഴിക്കൂട് നിര്മ്മിച്ചു. ഇപ്പോള്
500 ഇറച്ചിക�ോഴികളെ വളര്ത്തി വരുന്നു.

നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള പ്രാരംഭ തുക
കുടുംബശ്രീ അയല്കൂട്ടത്തില് നിന്നും വ്യ
ക്തിഗത വായ്പയായി കണ്ടെത്തി. വ്യക്തി
കളുടെ കൈവായ്പയും സ്വന്തം സമ്പാദ്യവും
ചേര്ന്നാണ് കൂടു നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീ
കരിച്ചത്. 1000 ക�ോഴികളെ ഒന്നിച്ചു
വളര്ത്തി തുടര്ച്ചയായി ആദായം ഉണ്ടാ
ക്കാന് കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് കൂട് നിര്മ്മി
ച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതല് ക�ോഴികളെ വളർത്താ
നുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് ഷേര്ളി പറഞ്ഞു.

കഞ്ഞിക്കുഴിയുടെ മാതൃക

ഈറ്റ, മുള എന്നിവ ഉപയ�ോഗിച്ച്
വിവിധ തരം ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്മ്മിച്ച് ജീവി
തമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് കഞ്ഞിക്കുഴി
ഗ്രാ മ പ ഞ് ചാ യ ത് തി ലെ പ ാല പ് ലാ വ്
മേഖലയിലെ പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാർ.
പരമ്പരാഗതമായ രീതിയില് കുട്ട, വട്ടി,

മുറം, പൂകുട്ട തുടങ്ങിയ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വളരെ
ആകര്ഷകവും ഈടുറ്റതുമായ രീതിയില്
സ്വന്തം കുടിലിലിരുന്ന് നിര്മ്മിച്ച്
വിപണനം നടത്തുകയാണ് പതിവ്. പരി


ഈറ്റ, മുള എന്നിവ
ഉപയ�ോഗിച്ച് വിവിധതരം
ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്മ്മിച്ച്
ജീവിതമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്
കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ
പാലപ്ലാവ് മേഖലയിലെ
പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാർ.


ശീലനത്തിലൂടെയും യന്ത്രവല്ക്കരണത്തി
ലൂടെയും മെച്ചപ്പെട്ട ഉല്പ്പന്നങ്ങള് കൂടുതൽ
ലാഭകരമായി നിര്മ്മിക്കാൻ ഇവരെ സജ്ജ
രാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഗ്രാമ പഞ്ചാ
യത്തുകൾ ഏറ്റെടുത്തു.

മുന് എസ്.റ്റി പ്രമ�ോട്ടര് കൂടിയായ
പാര്ളയില് വീട്ടില് പി.ആര്. കണ്ണപ്പന്
15 സെന്റ് സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന് സറണ്ടര്
ചെയ്ത് നൽകി. പദ്ധതിയില്പ്പെടുത്തി
വര്ക്ക് ഷെഡ് നിര്മ്മിച്ചു. പീച്ചി ഫ�ോറസ്റ്റ്
റിസര്ച്ച് സെന്ററില് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ
പരിശീലനം നൽകി.
ഈറ്റയ�ോടും മുളയ�ോടുമ�ൊപ്പം ജൂട്ട് കൂടി
ഉപയ�ോഗിച്ച് കൂടുതല് മൂല്യവര്ദ്ധിത ഉല്പ്പ
ന്നങ്ങള് നിര്മ്മിച്ച് വിപണനം നടത്തുന്ന
തിന് ഇവരെ സജ്ജരാക്കി. ഗുണനിലവാ
രവും വൈവിധ്യവുമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ച് കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ
ഈ സംരംഭങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നേടി. സ്വയം
ത�ൊഴിൽ മേഖലയിൽ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ
തിയുടെ സാധ്യത പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിയ
ഇടുക്കി- കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
നേട്ടം മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും മാതൃ
കയാക്കാവുന്നതാണ്.
1
(ലേഖകന് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ
ഗ്രാമീണ ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംസ്ഥാന
മിഷനില് ഡെപ്യൂട്ടി ഡവലപ്മെന്റ്
കമ്മീഷണറാണ്.)
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കില ന്യൂസ്

മാലിന്യസംസ്ക
 രണത്തിനു കില കാമ്പസിൽ സജ്ജീകരിച്ച ബയ�ോപാർക്ക്

കിലയിലെ മാലിന്യസംസ്കരണ
യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

സംരംഭകത്വ സാദ്ധ്യതകളെ ശാസ്ത്രീയമായി സമന്വയിപ്പിച്ച്
സ്ഥിരം വരുമാനം ലഭ്യമാക്കാവുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ
കില കാമ്പസിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ
 ിനു സമീപം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് പുതിയ ക�ോഴ്സുക�ൊണ്ട്
തുമ്പൂർ മുഴി മ�ോഡൽ മാലിന്യസംസ്കരണ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കിലയുടെ വിവിധ സെന്ററുകൾ, കാർഷിക
തുടങ്ങി. എയറ�ോബിക്ക് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടു സർവ്വകലാശാല, ഗവേഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ, മാതൃകാകർഷകർ
ബിന്നുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുടെ സാങ്കേതിക സഹായവും അറിവും അനുഭവവും
ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളും ഇവിടെ സംസ്കരി ഈ പുതിയ സംരംഭകർക്കു കൈമാറാവുന്ന തരത്തിലുള്ള
ക്കാനാകും. പച്ചക്കറി, പഴവർഗം, മത്സ്യ-മാംസമാലിന്യങ്ങൾ പ്രായ�ോഗിക പരിശീലനവും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ജനപ്രതിനിധികൾ,
എന്നിവ ജലാംശം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കാണ് കിലയിൽ
നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. സംസ്ക രിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ സാധാരണയായി പരിശീലനം നൽകിവരുന്നത്. ഇതാദ്യമായാണ്
ഏതാനും മാസം കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് ജൈവവളമായി ത�ൊഴിൽ സംരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക�ോഴ്സിനു കില നേതൃത്വം
അടുക്കള ത�ോട്ടത്തിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഉപയ�ോഗിക്കാം.
നൽകുന്നത്.
തളിപ്പറമ്പിലെ കിലയുടെ കേന്ദ്രമായ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്
സംയ�ോജിത കൃഷിരീതികളിലൂടെ സംരംഭകത്വ ആന്റ് വേയ്സ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിലാണ് ആദ്യം പരിശീലനം
വികസനം- പുതിയ ക�ോഴ്സിനു കില രൂപം നൽകുന്നു ആരംഭിക്കുന്നത്. പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ
സംയ�ോജിത കൃഷിരീതികളിലൂടെ സംരംഭകത്വവികസനം തയ്യാറാക്കാൻ കിലയിൽ ചേർന്ന കൂടിയാല�ോചനായ�ോഗത്തിൽ
സാധ്യമാക്കുന്ന ക�ോഴ്സ ിനു കില രൂപം നൽകുന്നു. കൃഷി, കില ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. ജ�ോയ് ഇളമൺ ആമുഖാവതരണം നടത്തി.
മൃഗസംരക്ഷണം, മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വിവിധ പ്രൊഫ. പി.കെ. രവീന്ദ്രൻ പരിശീലന പരിപാടി വിശദീകരിച്ചു.
സിലബസ്, മ�ോഡ്യൂൾ എന്നിവയെക്കു
റിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഡ�ോ. ജ�ോർജ്ജ്
ത�ോമസ് (റിട്ട.ഡീൻ, ഹ�ോര്ട്ടി
കൾച്ചറൽ ക�ോളേജ്), ഡ�ോ. എൻ.കെ.
ശശിധരൻ പിള്ള (മുൻ ഡയറക്ടർ
ഐ.ആർ.ടി.സി, മുണ്ടൂർ) മായ എസ്
നായർ (റിട്ട.ജ�ോ.ഡയറക്ടർ കൃഷി
വകുപ്പ് ) , കില തളിപ്പറമ്പ് സെന്റർ
പ്രിൻസിപ്പാൾ വിജയകുമാർ, ലക്ചറർ
ഒ.വി.വിനീത, ഐ.ആർ.ടി.സി.
സംയ�ോജിത കൃഷിരീതികളിലൂടെ സംരംഭകത്വവികസനം സാധ്യമാക്കുന്ന ക�ോഴ്സിനു രൂപം കൺസൽട്ടന്റ് സുരേഷ് നാരായണൻ,
നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച കൂടിയാല�ോചനാശില്പശാല
ഡ�ോ. ചിത്രിമ ശീതൾ ആർ.ജി.എസ്.എ
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ക�ോർഡനേറ്റർമാരായ നിവേദ്യ, എം. രേണുകുമാർ
തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

കല്പറ്റയെ ഹരിതാഭമാക്കാൻ പച്ചപ്പ് പദ്ധതി:
റിസ�ോഴ്സ്പേഴ്സൺമാർക്കു കിലയിൽ
പരിശീലനം

കല്പറ്റയെ ഹരിതാഭമാക്കി വയനാടിന്റെ കാലാവസ്ഥ
യെയും പച്ചപ്പിനെയും തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള പച്ചപ്പ്
പദ്ധതിയുടെ റിസ�ോഴ്സ് പേഴ്സ ൺമാർക്കുള്ള രണ്ടു
ദിവസത്തെ പരിശീലനം കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. കല്പറ്റ
നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തെ കർഷക-ആദിവാസി സൗഹൃദ
 ൺമാർക്കു കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച
ഹരിതമണ്ഡലമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2017-ൽ പച്ചപ്പ് പദ്ധതിയുടെ റിസ�ോഴ്സ് പേഴ്സ
രണ്ടുദിവസത്തെ പരിശീലനപരിപാടിയിൽ സി.കെ. ശശീന്ദ്രൻ എം.എൽ.എ
സി.കെ. ശശീന്ദ്രൻ എം.എൽ.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
സംസാരിക്കുന്നു.
കിലയുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന സമഗ്രപദ്ധ
ടുക്കാൻ ലൈബ്ര റിയൻമാരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് പരിശീലനം
തിയാണ് പച്ചപ്പ്. നിയ�ോജകമണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീട്ടുകൂട്ടവും ക�ൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കില ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. ജ�ോയ് ഇളമൺ
നാട്ടുകൂട്ടവും രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം മുന്നേറുകയാണ്. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കില അസി.ഡയറക്ടർ മാത്യു ആൻഡ്രൂസ്,
തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന റിസ�ോഴ്സ്പേഴ് ക�ോഴ്സ് ഡയറക്ടർ ശാലിനി, അസി. ലൈബ്രേറിയൻ മഞ്ചു
സൺമാരുടെ പരിശീലനപരിപാടിയിൽ വീട്ടുകൂട്ടം-നാട്ടുകൂട്ടം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. 400 ലൈബ്രേറിയൻമാർക്കാണ്
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ സി.കെ. ശശീന്ദ്രൻ എം.എൽ.എ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നത്. അടുത്ത
അവതരിപ്പിച്ചു. കില ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.ജ�ോയ് ഇളമൺ അദ്ധ്യയനവർഷത്തിൽ ശേഷിച്ച ലൈബ്രേറിയൻമാർക്കും
ആമുഖാവതരണം നടത്തി. ക�ോർഡിനേറ്റർ എം. രേണുകുമാർ പരിശീലനം നൽകും.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ലൈബ്രറികളുടെ
സംസാരിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലെ കർമ്മപരിപാടികളും
ആവശ്യകതയും പ്രസക്തിയും, ലൈബ്രറികളുടെ അടിസ്ഥാന
ആസൂത്രണം ചെയ്തു.
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം, കാർഷിക മേഖലയിലും സൗകര്യവും അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങളും, ലൈബ്രറികളുടെ
പരിസ്ഥിതിയിലും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലും വലിയ തകർച്ചയും ക്രമീകരണം, പരിപാലനം, ലൈബ്രറികളിലെ വിവരസാങ്കേതിക
ശ� ോ ഷ ണ വ ും ഉ ണ് ടാ ക് കി യ ത� ോ ട െ ക ല്പറ്റ യു ട െ പ ച്ച പ്പ് വിദ്യ, നേതൃത്വശേഷി വികസനം, മാതൃകാലൈബ്രറികളും
കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. മണ്ണ്, ജലം, ജൈവവൈവിധ്യം, കൃഷി, കർമ്മപദ്ധതിയും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശീലനം.
വനസമ്പത്ത് എന്നിവ നിലനിർത്താൻ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും കേരള സർവകലാശാല ലൈബ്രേറിയൻ ഡ�ോ. സുധി എസ്.
ഉൾപ്പെടുത്തി, ജനകീയ ഇടപെടലിലൂടെ ആദിവാസി വികസനം, വിജയൻ, ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രേറിയൻ വി. മ�ോയി,
ഹരിതസൗഹൃദം, ശുചിത്വം എന്നീ ഘടകങ്ങളിലൂടെ സമഗ്ര വളപട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രേറിയൻ ബിന�ോയ് മാത്യു,
വികസനമാണ് പച്ചപ്പ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വനിതാ- ചേലക്കര ഗവ.പ�ോളിടെക്നിക് ലൈബ്രേറിയൻ ടി.ടി. ജ�ോസഫ്,
-ശിശുവികസന പദ്ധതികൾ, നവകേരള മിഷൻ, ത്രിതല കിഴക്കൻചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രേറിയൻ ടി. മിനി, ക�ൊടകര
പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രേറിയ ൻ പ ി . എ . ജ യ പ്രക ാശ്
ക്ലാസ്സെടുത്തു.

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ലൈബ്രേറിയൻമാർക്കു
പരിശീലനം തുടങ്ങി

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
ലൈബ്രേറിയൻമാർക്കായി കിലയിൽ
പരിശീലനം തുടങ്ങി. നഗരസഭകളിലെയും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെയും ലൈബ്രേറി
യൻമാർക്കാണ് ആദ്യബാച്ചിൽ പരിശീല
നം നൽകിയത്. വിവിധ ലൈബ്രറിക
ളിൽ നിന്നായി 25 പേർ പങ്കെടുത്തു.
കേവലം പുസ്തകവിതരണ കേന്ദ്രമെന്ന
തിലുപരി നാടിനു ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ലൈബ്രേറിയൻമാർക്കു
സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലനപരിപാടി.
രീതിയിൽ ലൈബ്രറികളെ മാറ്റിയെ
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പഠനമുറിക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന തുകസ്പഷ്ടീകരണം നല്കി

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗരേഖ
പ്രകാരം പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്ത്ഥിക
ള്ക്ക് പഠനമുറിക്ക് നല്കാവുന്ന തുക ഗഡുക്കളായി അനുവദിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് സ്പഷ്ടീകരണം നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
(സ.ഉ.(സാധാ) നം. 221/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 28.01.2020)

ആയുവേദ മരുന്ന് വിതരണത്തിന് അനുമതി

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കീഴിലുള്ള ആയുര്വേദ
ആശുപത്രികളില് മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക�ോഴിക്കോട്
ജില്ലയിലെ കേരള ആയുര്വേദിക്ക് ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി
എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നല്കിയ അനുമതി 24.12.2019 മുതല് ഒരു
വര്ഷത്തേക്ക് കൂടി ദീര്ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
(സ.ഉ.(സാധാ) നം 238/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 29.01.2020)

എല്.എസ്.ജി.ഐ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ
ചുമതല അഡീ. ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രൈബ്യൂ
ണല് പി. മായാദേവി 2020 മാര്ച്ച് 23 വരെ അവധിയില് പ്രവേ
ശിച്ചതിനാല് തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണല് ജില്ലാ ജഡ്ജി-11
റ�ോയ് വര്ഗ്ഗീസിനെ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അധിക ചുമതല നല്കി
ഉത്തരവായി.
(ജി.ഒ.(ആര്.റ്റി) നം .219/2020/എല്.എസ്.ജി.ഡി., തീയതി

27.01.2020)

മികച്ച പഞ്ചായത്തുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്
പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങള്

2018-19 വര്ഷത്തെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ തെരഞ്ഞെ

ടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായി.

(സ.ഉ.(സാധാ) നം 212/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 25.01.2020)

ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി- നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ചു

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതി
തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കാര്യക്ഷമതയ�ോടെ സമയബന്ധിതമായി നടത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതിനും പരിശീലന പങ്കാളിത്തം വിലയിരുത്തുന്നതിനും
ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില് മ�ോണിറ്ററിംഗ്
നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നതിനും ക്രോ
ഡീകരിക്കുന്നതിനുമായി നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉത്തര
വായി.
(സ.ഉ.(കൈ) നം. 23/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 25.01.2020)

‘ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ കേരളം’
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള് സഹകരിക്കണം

2020-2021 ലെ വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനുള്ള
ഗ്രാമസഭ ചേരുമ്പോള് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ
കളും ചേരേണ്ടതാണെന്നും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും സാമൂഹ്യസു
രക്ഷാ മിഷനും ചേര്ന്നു നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ
കേരളം’ പദ്ധതിയില് എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും
സഹകരിക്കണം എന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ച് സര്ക്കുലര് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
(സര്ക്കുലര് നമ്പര് ഡിഎ1/408/2019 തസ്വഭവ, തീയതി 23.01.2020)

അനര്ഹമായി കൈപ്പറ്റിയ
പെന്ഷന് തുക തിരിച്ചടയ്ക്കണം

സര്ക്കാർ ജീവനക്കാര്, സര്വ്വീസ് പെന്ഷണന്മാര്, കുടുംബ
പെന്ഷണന്മാര്എന്നിവര് അനര്ഹമായി കൈപ്പറ്റിയ സാമൂഹ്യ
സുരക്ഷാ പെന്ഷന് തുക തിരികെ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തുടര്നടപടി
നിശ്ചയിച്ച് സര്ക്കുലര് പുറപ്പെടുവിച്ചു. രണ്ടായിരം രൂപയില് താഴെ
എക്സ്ഗ്രേഷ്യ കുടുംബപെന്ഷന് ലഭിക്കുന്നവര്ക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ
പെന്ഷന് അര്ഹതയുള്ളതിനാല് അവര്ക്ക് സര്ക്കുലറിലെ
നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ബാധകമല്ല. സര്ക്കാരിനെ കബളിപ്പിച്ച് പെന്ഷന്
തുടര്ന്നും വാങ്ങുന്നതായി ശ്രദ്ധയില് പെട്ടാല് തുക തിരികെ പിടി
ക്കുന്നതിന�ോടൊപ്പം വകുപ്പുതല അച്ചടക്ക നടപടിയും സ്വീകരിക്കും.
(സര്ക്കുലര് നം. 07/2020 ധന, തീയതി 23.01.2020)

ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഷിക പദ്ധതി
നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക�ോൺട്രാക്ടർമാർ, സപ്ലയേഴ്സ്
അക്രെഡിറ്റഡ് ഏജൻസിസ് എന്നിവർക്കുള്ള തുക നൽകലിനു
ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ബാധകമാക്കി ഉത്തരവായി.
(ജി.ഒ (പി) 10/2020/ഫിൻ, തീയതി 24.1.2020)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകള്, സര്ക്കുലറുകള്, ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങള് എന്നിവയുടെ
പുര്ണ്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളില് ലഭ്യമാണ്.
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ഹ�ിതസക�ളം

പ്ച�രുതിയില്
ഹരിതകരമ്ദസനയുചട �സ്ിരതയ്കപ് �തന സംരംഭമമായി കചഫചറ്രിയയും കമാറ്റിംഗപ് സരവ്വതീ�ം
ആരംഭിച്ചതിനപ് ശുെിത്വമിഷചന് ശുെിത്വ മികവപ് പുര�മാരം ചെമ്രുതി ദനടിയിരിക്ന്നു.

ഹ

രതിതകരമ്ലസ�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

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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വാര്ഡടിസ്ഥാനത്തില് വീടുകളിലും വ്യാ
പാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും അജൈവ മാലിന്യ
ശേഖരണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടാ
യിരുന്നത്. വീടുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപ
നങ്ങളിലും അജൈവ മാലിന്യങ്ങള് തരം
തിരിച്ചു വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും
സേനാംഗങ്ങള് എത്തുന്ന സമയം കൈ
മാറുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവ
ര്ത്തനം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. വീടുകളില്
നിന്ന് യൂസര് ഫീ ഇനത്തില് പ്രതിമാസം
മുപ്പത് രൂപയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില്
നിന്നും അറുപത് രൂപയും ഈടാക്കുന്നതി
നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യത്തെ ആറു
മാസം സേനാംഗങ്ങളുടെ വേതനം വയബി
ലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടില് നിന്നാണ് കണ്ടെ
ത്തിയിരുന്നത്. മാസം നാലായിരം രൂപ

നിരക്കിലാണ് വേതനം നല്കിയിരുന്നത്.
വര്ദ്ധിച്ച ജ�ോലി ഭാരവും എല്ലാ മാസവും
എല്ലാ വാര്ഡുകളിലും കൃത്യമായി എത്തുക
എന്നതും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സേനാംഗങ്ങ
ളുടെ എണ്ണം 17 ആയി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചത്.
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉയര്ന്നത�ോടു
കൂടി സേനയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
കൂടുതല് കൃത്യതയും വേഗവും കൈവന്നു.
മാസം ത�ോറും എല്ലാ വീടുകളിലും കൃത്യ
മായി എത്തുന്നതിനും അജൈവ മാലിന്യ
ങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നതിനും എം.സി.ഏഫ്
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും
സാധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് സേനയുടെ
പ്രവര്ത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടു. യൂസര് ഫീ കളക്ഷ
നിലും കൃത്യത കൈവന്നത�ോടെ സേനാം


ജനുവരി മുതല്
ഒറ്റത്തവണ ഉപഭ�ോഗ
പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ
നിര�ോധനം പൂര്ണ്ണമായും
നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടി
ഏറ്റെടുത്തു മുന്നോട്ടു
പ�ോകുകയാണ്
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും
സേനാംഗങ്ങളും.
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ഗങ്ങളുടെ വേതനം പ്രതിമാസം ആറായിരം
രൂപയായി ഉയര്ത്തി. ഇപ്പോള് വാര്ഡുതല
എം.എസി.എഫിന്റെ നിര്മ്മാണം പുര�ോ
ഗമിക്കുകയാണ്.
ഹരിതകര്മ്മസേനയുടെ പ്രവര്ത്തന
മേഖല വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഒരു
സുസ്ഥിരവരുമാനം സേനാംഗങ്ങള്ക്ക്
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചെമ്മരുതി
പ്രൈമറി ഹെല്ത്ത് സെന്റര് ക�ോമ്പൗണ്ടി
നുള്ളില് കേരള ഗ്രാമീണ് ബാങ്കുമായി
സഹകരിച്ച് വായ്പ ലഭ്യമാക്കി മന�ോഹര
മായ ഒരു ക�ോഫിഹൗസ് 2019 സെപ്തംബര്
25 ന് പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചു. പൂര്ണ്ണമായും
ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചു ക�ൊണ്ടാണ് കഫെ
റ്റേരിയ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ
നാളുകള് ക�ൊണ്ടു തന്നെ വൃത്തിയുള്ളതും
ആര�ോഗ്യദായകവുമായ ഭക്ഷണം നല്കി
ക്കൊണ്ട് കഫെറ്റേരിയ ജനഹൃദയങ്ങളില്
ഇടംപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഭരണസമിതിയും
അതിന് നേതൃത്വം ക�ൊടുക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ്
എ.എച്ച്.സലിമിന്റെ കൃത്യമായ മേല്നോ
ട്ടവും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെയും നിര്വ്വ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെ
ന്ഷന് ഓഫീസറുടെയും മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ
ങ്ങളും സേനയുടെ പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല്
മികവുറ്റതാക്കുന്നു.പതിനേഴ് കുടുംബാംഗ
ങ്ങള്ക്ക് സ്ഥിരവരുമാനം നല്കാന്
കഴിഞ്ഞതും അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്.
ജനുവരി മുതല് ഒറ്റത്തവണ ഉപഭ�ോഗ പ്ലാ
സ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ നിര�ോധനം പൂര്ണ്ണ
മായും നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് കൂടി ഏറ്റെടുത്തു മുന്നോട്ടുപ�ോകുക
യാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും
സേനാംഗങ്ങളും.
1

വിജയഗാഥ

യൂത്തായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം
 എ.ജെ. അലക്സ് റ�ോയ്
എലിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാപ്പുകയം പാടശേഖരത്തിൽ ജസ്റ്റിൻ ജ�ോർജ്
എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണിത�ൊക്കെയും.

കൃ

ഷിയിടത്തിലേക്ക് യുവത കടന്നുവരു
ന്നതിനെ കയ്യടികള�ോടെ വേണം സ്വീ
കരിക്കാൻ - കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങ
ളിൽ, വിളവെടുപ്പിനെത്തുടർന്ന് മൂല്യവർ
ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങളാക്കി വിപണിയിലെ
ത്തിക്കുംവരെ ശരിയായി ഇടപെട്ട് യുവത
ഇന്ന് കേരളീയ കൃഷിസമൂഹത്തിന്
ശരിയുടെ ദിശ പകരുന്നുണ്ട്.
ക�ോട്ടയം ജില്ലയിൽ എലിക്കുളം കാര
ക്കുളത്ത് മണ്ഡപത്തിൽ ജസ്റ്റിൻ ജ�ോർജും
കൂട്ടുകാരും കൃഷിയുടെയും മൂല്യവർദ്ധിത
ഉല്പന്നങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ കാണിക്കു
ന്ന കൃത്യത, കണിശത കാണേണ്ടതുണ്ട്.
'നെല്ലാണ് ജീവൻ' - നാം ആവർത്തിച്ചുരു
വിടുന്ന ച�ൊല്ലാണ്. എന്നാൽ, കാര്യത്തോ
ടടുക്കുമ്പോൾ കഥമാറും. പാടമ�ൊരുക്കി,
ഞാറ് വിതച്ച്, ഞാറ് പറിച്ച് നട്ട് , കള
പറിച്ച്, വളമിട്ട്, വിളവെടുത്ത്, നെല്ലാക്കി
തുടർന്ന് സ്വന്തം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
പേരിൽ തന്നെ അരിയാക്കി വിപണിയി
ലെത്തിക്കുക. ഇത�ൊക്കെ പണ്ടുകാലത്ത്
നടന്നിരുന്ന കാര്യമെന്നാകും പുതുതലമുറ
യിൽ ചിലരെങ്കിലും കരുതുക. എലിക്കുളം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാപ്പുകയം പാടശേ
ഖരത്തിൽ ജസ്റ്റിൻ ജ�ോർജ് എന്ന ചെറുപ്പ
ക്കാരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഭവിച്ചതാ
ണിത�ൊക്കെയും.

'നെല്ലാണ് ജീവൻ'

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ എലി
ക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പാലാ നിയ�ോജ
കമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ്.
നെൽകൃഷിയും വള്ളങ്ങളിലൂടെയുള്ള ചരക്ക്
ഗതാഗത സൗകര്യവുമെല്ലാം പണ്ട് വളരെ
കാര്യമായി നടന്നിരുന്ന പ്രദേശം. ഇവിടു
ത്തെ പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകർ
ന്നിരുന്നത് നാടിന്റെ സ്വന്തം ജീവനാഡി
യായ പ�ൊന്നൊഴുകുംത�ോടും. എന്നാൽ
കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ നെൽകൃഷി
ഈ പ്രദേശത്തിന് അന്യമായി.
തങ്ങളുടെ ബാല്യകാലത്ത് വീട്ടുകാർ
ക്കും നാട്ടുകാർക്കുമ�ൊപ്പം നെൽകൃഷിയുടെ
വിവിധ ദശകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഓർമ്മ
കൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റിനും കൂട്ടു
കാർക്കും. മണ്ണ്, ജലസംരക്ഷണം ശരിയായി
നടപ്പിലാകണമെങ്കിൽ നെൽകൃഷി അനി

വാര്യമാണ്. വാണിജ്യ വിളകളുടെ വില
താഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോഴും മുന്നേറുന്നത് ഭക്ഷ്യവിള
കളുടെ വില മാത്രമാണ്.
കാപ്പുകയം പാടശേഖര പരിധിയിൽ
നെൽകൃഷി സാധ്യമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ
കണക്കെടുക്കലായിരുന്നു ആദ്യപടി.
കർഷകരെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബ�ോധ്യപ്പെ
ടുത്തി. തുടർന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കൃഷി
ഭവൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ
നെൽക്കൃഷി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു.
ജ�ോസ് ട�ോം ഇടശ്ശേരിപവ്വത്ത്, മെൽ
വിൻ പവ്വത്ത്, സനീഷ് ഭാസ്കരൻ, റ്റി.
എൻ. കുട്ടപ്പൻ താന്നിക്കൽ, ഷാജി കടുവാ
തൂക്കിൽ, പയസ് നരിതൂക്കിൽ, ജ�ോസ്
കുര്യൻ മണ്ഡപത്തിൽ തുടങ്ങിയ സമാന
മനസ്ക രായ കർഷകർ ഒത്തുചേർന്ന
പ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. മുതിർന്ന
നെൽകർഷകനായ എം.എം. ജ�ോർജ്
മണ്ഡപത്തിലിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും
സ്വീകരിച്ച് കാപ്പുകയം പാടശേഖരസമിതി
പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.പി.
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കളും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
സ്വന്തമായി മിനി അരിമിൽ, ആവശ്യാ
നുസരണം അരി വിപണിയിൽ എത്തി
ക്കാനുള്ള സംവിധാനം - യുവതയുടെ
ഹരിത സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ലാത്ത
ചിറക് വയ്ക്കുന്നു.

സമ്മിശ്രം - സമഗ്രം

സുമംഗലാദേവി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു
ആനിത്തോട്ടം, വാർഡംഗം മാത്യൂസ് പെരു
മനങ്ങാട്ട് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
കൃഷി - അനുബന്ധ വകുപ്പുകളുടെയും പ�ൊതു
സമൂഹത്തിന്റെയും പൂർണ്ണപിന്തുണ ഉറപ്പാ
ക്കിയാണ് തുടക്കം.
പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച്
ഏക്കറിലേക്ക് നെൽകൃഷി വളർന്നു. ക�ോട്ട
യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് നെൽ
കൃഷിയുടെ വർദ്ധന സാധ്യമാണ്. എന്നാൽ
കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന
തിനെയാണ് മാറ്റം എന്ന് ശരിക്കും വിശേ
ഷിപ്പിക്കാനാകുക. ഇവിടെ നെൽകൃഷി
കിഴക്കോട്ട് വ്യാപിപ്പിച്ച് ഗുണകരമായ
മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. എലിക്കുള
ത്തിന�ോടു ചേർന്ന മീനച്ചിൽ ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തിലെ തരിശു പാടശേഖരങ്ങളിൽ വരെ
ഞാറ്റുപാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നതിന് ഹരിതമു
ന്നേറ്റം കാരണമായി.

യന്ത്രവത്ക്കരണം അനിവാര്യം

കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച്
കൃഷിയിൽ യന്ത്രവത്ക്കരണമില്ലാതെ
പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജസ്റ്റി
ന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും അനുഭവസാക്ഷ്യം.
കാപ്പുകയം പാടശേഖരത്ത് നിലമ�ൊരുക്കാ

നും വിളവെടുക്കാനും യന്ത്രമെത്തിയപ്പോൾ
തലമുറകളുടെ തട്ടുകൾ മാറ്റിവച്ച് നാട്ടുകാർ
പാടവരമ്പത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി.

കൃഷിയിടം എന്ന പഠനസ്ഥലം

കാപ്പുകയം പാഠശേഖരത്ത് നെൽകൃ
ഷിയുടെ വിവിധ ദശകൾ അടുത്തുകാണു
ന്നതിന് സമീപ പ്രദേശത്തെ സ്കൂ
 ളുകളിൽ
നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാ
ണെത്തിയത്. കർഷകരും കൃഷിവകുപ്പ്
ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടു
കാർക്കൊപ്പം കൃഷിയിടവിശേഷങ്ങൾ
കുരുന്നുകൾക്ക് പകരുന്നതിന് മത്സരബു
ദ്ധിയ�ോടെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി.

എലിക്കുളം റൈസ്

സ്വന്തം പാടത്ത് സ്വയം കൃഷിയിറക്കി
വിളവെടുത്ത നെല്ലിൽ നിന്നും അരിയുണ്ടാ
ക്കി കഞ്ഞികുടിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ
പുണ്യം മറ്റൊന്നിനുമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിനും
സുഹൃത്ത് മെൽവിനും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. പാട
ശേഖരസമിതിയുടെ കൂട്ടായ ചിന്തകളിൽ
നിന്നാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽ
തന്നെ അരി ബ്രാൻഡെന്ന ആശയം ഉയർ
ന്നുവന്നത്. ''എലിക്കുളം റൈസ്'' യാഥാർ
ത്ഥ്യമായപ്പോൾ പ�ൊതുസമൂഹം ഇരുകൈ

കൃഷിയിടം സമ്മിശ്രമാകണമെന്നാണ്
കാപ്പുകയത്തെ കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ
അഭിപ്രായം. ഒപ്പം സമഗ്രവുമാകണം. വിത്തു
മുതൽ വിപണി വരെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും
കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ വേണം. കന്നു
കാലി വളർത്തൽ, മുട്ടക്കോഴി, താറാവ്
വളർത്തൽ, മൂല്യവർദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളുടെ
സാധ്യതകൾ എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നാലെ
ഈ ആസുരകാലത്തെ അതിജീവനം
സാധ്യമാകൂയെന്ന് ഇന്ന് ഈ യുവത തിരി
ച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് ആശാവഹമാണ്.

ടിപ്സ് ഓഫ് യൂത്ത്

 കൂട്ടായി വേണം കൃഷി
 ഇൻഷ്വറൻസ് പരിരക്ഷ തീർച്ചയായും
ഉറപ്പാക്കണം.
 ആനുകൂല്യങ്ങൾ - അവകാശമാണ് ഔദാര്യമല്ല. സ്വീകരിക്കാൻ വൈമുഖ്യം
പാടില്ല.
 മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ സാധ്യ
തകൾ പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെ
ടുത്തണം.
 സ്വന്തം ഉത്പ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള വിപണി
കണ്ടെത്തിവേണം കൃഷിയിൽ ചുവടുറ
പ്പിക്കാൻ.
 കൃഷി അനുബന്ധ വകുപ്പുകളുടെ പൂർണ്ണ
സഹകരണം ഉറപ്പാക്കണം.
 മുതിർന്ന കർഷകർ, സംരംഭകർ എന്നി
വരുടെ അനുഭവ സമ്പത്തിനെ പകർ
ത്തണം.
 പുതുമകൾക്ക് പരിഗണന നൽകണം.
 ഫാം ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തണം.
കാപ്പുകയത്തെ യൂത്ത് കൃഷിയിൽ ചുവ
ടുറപ്പിച്ചാണ് ചരിക്കുന്നത്. കാപ്പുകയ
ത്തിന്റെ കൃഷിയിടവിശേഷങ്ങൾ അറി
യുന്നതിന് വിളിക്കുക. ജസ്റ്റിൻ ജ�ോർജ് 9947385671.
1
ലേഖകന് ക�ോട്ടയം ജില്ലയിലെ
എലിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ്
കൃഷി ഓഫീസറാണ്.
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സികിമിപ്ല

പഞ്ായ�കള്

എ�റ്പീ�ിയൻസറ്

 െനി.ടക.നാരായണദാസന്

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

ഇ

ന്ത്യയതിട� 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�സ്ടള 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.
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പഞ്ോയത്് വ്രീട്ടു �തികുതതി പതിരതിക്കുന്തി
ല്ല. യൂസർ ഫ്രീയോണ് പ്രധോ� വരുമോ�ും. 16
�ഷേും രൂപ മോത്രമോണ് സർക്ോർ അനുവ
ദതിക്കുന് (സ്ലറ്റ്് ഫതി�ോൻഷ്യൽ കമ്്രീഷൻ
SFC ) വോർഷതികഗ്ോറെ്. കുെതിടവള്ള
വതിതരണും, മോ�തി�്യസുംസ്കരണും തുെങ്ങതി
യവയോണ് പ്രധോ� ചുമത�. സ്കൂളകൾ,
ആശുപത്രതികൾ എന്തിവയുടെ അറ്കുറ്പ്
ണതികളും �തിർവ്വഹതിച്ചു ലപോരുന്നു. വോർഡ്
ടമമ്പറോണ് സ്കൂൾ മോല�ജതിങ് കമ്തിറ്തി
(SMC) ടെയർലപഴ്സൺ.
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
� തി ങ് െ ോ ും പ ഞ് ോ യ ത്് പ്രസ തി ഡ റെ്
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
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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.
കഹസ്കൂൾ, 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.
1
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പ്രകൃതികറ്
സുകൃതമായി
ചിരട്ത്തവിയും തുട�ും
 മുരളീധരന് തഴക്കര

െിരട്ടത്വി പഴഞ്ചനന്പ് കരുതി ഉദപക്ഷിച്ചവര ഇദപ്മാഴിതമാ വതീ�ം െിരട്ടത്വി അദന്വഷിച് തുടങ്ങിയിരിക്ന്നു.

അ

ടുക്ളയതില് 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.

എന്ോല് സ്ഥതിരമോയ ഉപ ലയോഗത്ോല്
അതുമറ്് െതി� പോരേ്വഫ�ങ്ങളണ്ോക്കുടമ
ന്നുും അഭതിപ്രോയമുണ്്. എന്തോയോലും െതിരട്
യ്കള്ള ഔഷധഗണത്തി�് ഇടതോരു
സോഷേ്യമോണ്. പുട്ടുകുെവും പുട്ടുകുറ്തിയുും
ഉ പ ല യ ോ ഗ തി ച്ച് പു ട്ടു പു ഴു ങ് ല മ്പ ോ ഴു ും
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.
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“നമ്മൾ നമുക്കായനി”
പലാക മാതൃകയാവം

ലകരളത്തില് ഇ.എും.എസതിടറെ ല�തൃത്വ
ത്തില് 1996 ല് �െപ്ോക്തിയ ജ�ക്രീയോസൂ
ത്രണും 25 ോും വരഷത്തില�ക്് കെക്കുക
യോണ്. ജ�പങ്ോളതിത്ലത്ോടെ തോടഴ തട്തില്
�തിന്നുും ആരുംഭതിക്കുന് ആസൂത്രണപ്ര്തിയ,
ല�ോകത്തി�് �മ്മുടെ ടകോച്ചു ലകരളും സമ്ോ
�തിച്ച മോതൃകയോണ്. അതതിട� പതിന്തുെരന്്
െ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
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2020ല്തലദ്ദേസ്വയുംഭരണസ്ഥോപ�ങ്ങളടെ
ല�തൃത്വത്തില് സോമൂഹ്യ ലകന്ദ്രീകൃതമോയ
ദുരന്ത പ്രതതിലരോധ അതതിജ്രീവ� സുംവതിധോ�ും
“�മ്ള് �മുക്ോയതി” ജ�ക്രീയ ക്യോമ്പയതി�തി
ലൂടെ രൂപടപ്ടുത്ോന് ലപോകുകയോണ് �മ്മുടെ
സുംസ്ഥോ�ും. ഇത് ല�ോകത്തി�് മുമ്പതില്
ലകരളും �ല്കുന് മടറ്ോരു മോതൃകയോയതി ത്രീരുും
എന്് വതിേ്വസതിക്കുന്നു. �മ്ള് �മുക്ോയതി
ക്യോമ്പയതിന് സുംബന്തിച്ച് വതിേദോുംേങ്ങള്
ജനുവരതി �ക്ും പഞ്ോയത്്രോജതിലൂടെ 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.

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�ടത്ക്കുറതിച്ച് 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
ഉ പ ക ര ണ മ ോ ണ് തു ടു പ്് . � ന് ോ യ തി
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.
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െിരട്ടത്വി
വിദശഷങ്ങദളമാചടമാപ്ം ദെരത്തു
വയ്കമാവുന് മചറ്മാരു അടുകള
ഉപകരണമമായിരുന്നു തുടുപ്പ്. പഴയ
അടുകളയില് ഉപദയമാഗത്ിലണ്മാ
യിരുന് ഇങ്ങചനചയമാരു
സമാധനചത്ക്റിച്ചപ്
ദകള്ക്കദയമാ കമാണുകദയമാ
ചെയ്വര പുതിയ തേമുറയില്
ചുരുകമമായിരിക്ം.
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