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ദേഖകരുചട അഭിപ്മായം സരകമാരിദന്തമായിരിക
ണചമന്ില്ല. അവയുചട പൂരണ്ണമമായ ഉത്രവമാേിത്ം 
ദേഖകരകപ് മമാത്രമമായിരിക്ം. പരസ്യങ്ങളുചട ഉള്ളട
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“വിജയിക്കാന് ഞകാനെടുത്ിട്ടുള്ള തീരുമകാെത്ിെ് കരുത്തുനടെങ്ില് 
പരകാജയം ഒരിക്ലം എനനെ പിന്തള്ളുകയില്ല”

 ഡ�കാ. എ.പി.നജ. അബ് ദുല് കലകാം

എ�ിഡ്കാറിയല് 

ത�ോൽക്കില്ല തേരളം

ല�ോകത്തില� നൂറ്തില�ോണ്ണൂല�ോളം രോജ്യങ്ങലള ല�ോക്ക്ഡൗണതില�ത്തിച്ച 
ലകോവതി്്ക 19 ഇന്്യയതി�ോദ്യം സ്തിരീകരതിച്ച�്ക ലകരളത്തി�ോണ്ക. മോർച്ച്ക 

ആദ്യവോരം വലര രോജ്യലത് ലകോല�ോണ ബോധതി�രുലെ എണ്ം ഒറ്യകത്തിൽ പതിെതിച്ചു 
നതിർത്ോൻ  ലകരളം നെത്തിയ മുൻകരു�ൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ സഹോയതിച്ചു. മോർച്ച്ക 
പകു�തിക്കു ലേഷം രോജ്യലത് ലരോഗബോധതി�രുലെ എണ്ം രണ്ടകത്തില�ക്കും  മൂന്ന
കത്തില�ക്കും കെന്നു. ഈ സോഹചര്യത്തില് നമ്മുലെ ലപോതുജനോലരോഗ്യ സംവതിധോനവം 
�ലദേേഭരണ സ്ോപനങ്ങളം അവസരത്തിലനോത്്ക ഉയർന്നു പ്രവർത്തിച്ചതുലകോണ്ടു  
മോത്രമോണ്ക സംസ്ോനത്്ക ലകോവതി്്ക 19ലറെ  സമൂഹവ്യോപനം ഇതുവലര �െയോൻ 
കഴതിഞ്ഞ�്ക. ഇല�ോരു ആലഗോള മഹോമോരതിയോണ്ക. ഒരു രോജ്യത്തിലനോ ഒരു സംസ്ോ
നത്തിലനോ മോത്രമോയതി ഇ�തിൽ നതിന്ന്ക രക്ഷലപെെോനോവതില്ല. ഇലപെോഴുള്ള ജോഗ്ര� നോമതിനതിയം 
തുെരണലമന്നർത്ം. വതിലദേ രോജ്യങ്ങളതിൽ നതിന്നും ഇ�ര സംസ്ോനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
�ക്ഷകണകതിനു ലപർ �തിരതിലച്ചത്ോനതിരതിലക, പഴു�െച്ച ജോഗ്ര� �ലന്ന ലവണം. 
ലകോല�ോണയലെ പശ്ോത്�ത്തില് മഴകോ�പൂര്വ ശുചീകരണത്തിലം പ�തിവതിലലമല� 
ശ്രദ്ധലവണം.

മഹോമോരതിയലെ സോമ്പത്തികവം സോമൂഹ്യവമോയ പ്ര�്യോഘോ�ം ദൂരവ്യോപകമോണ്ക. 
ലകോല�ോണ ദേ�ക്ഷകണകോയ സോധോരണകോരുലെയം ഇെത്രകോരുലെയം  
ജീവലനോപോധതികളലെ കണ്തികൾ ലേദതിച്ചു കളഞ്ഞു. അഞ്ഞൂറു ലകോെതിയതില�ല� ജനങ്ങലള 
വീടുകൾക്കുള്ളതിൽ കയ�തില്ലോല� ലകട്തിയതിട് മഹോമോരതിലക�തിലരയോണ്ക നമ്മുലെ ലപോരോട്ം. 
ല�ോകത്്ക ഓലരോ ദതിവസവം പ�തിനോയതിരകണകതിനു ലപരോണ്ക ലരോഗത്തിലറെ പതിെതി
യതി�മരുന്ന�്ക. രോജ്യലത് ലരോഗബോധതി�രുലെ എണ്ം ആേങ്ോജനകമോം വതിധം 
ലപരുകുകയോണ്ക. മുംബബ, അഹമ്മദോബോദ്ക തുെങ്ങതിയ നഗരങ്ങളതിൽ ലകോല�ോണയലെ 
സമൂഹ വ്യോപനം വ്യക്തമോണ്ക. നമ്മുലെ ല�ോട്യൽ സംസ്ോനമോയ �മതിഴ്ക നോട്തിലം 
സമോന സൂചനകൾ കണ്ടുതുെങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നു. ജനജീവതി�ം സോധോരണ നതി�യതിൽ 
�തിരതിലച്ചത്ോൻ ഇനതിയം സമയലമടുക്കും എന്നു�പെോണ്ക . വതിലദേ രോജ്യങ്ങളതിലം ഇ�ര 
സംസ്ോനങ്ങളതിലം ലജോ�തിയള്ളവലരോ അവരുലെ ആശ്രതി�ലരോ ആണ്ക ലകരളത്തില� 
ജനങ്ങളതിൽ നലല്ലോരു ഭോഗവം എന്നതിരതിലക, നമുകതി�്ക ജീവന്മരണ ലപോരോട്മോണ്ക. 

സംസ്ോനലത് �ലദേേഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിലറെ നോളകളതിലൂലെ
യോണ്ക കെന്നുലപോവന്ന�്ക. ലകോല�ോണലയ പ്ര�തിലരോധതികോൻ കഴതിയന്നല�ല്ലോം 
ലചയ്യുലമ്പോൾ, അ�തിലനോപെം �ലന്ന, ജനങ്ങളലെ ജീവലനോപോധതികൾ �തിരതിച്ചു പതിെതിക്കു
ന്ന�തിലം സോധോരണകോർക്ക വരുമോനം ഉ�പെോക്കുന്ന�തിലം ശ്രദ്ധലവണം. സംസ്ോന 
സർകോർ പ്രഖ്യോപതിച്ച 20,000 ലകോെതി രൂപയലെ പോലകജ്ക അ�തിനുള്ള�ോണ്ക. കൃഷതിയം 
കോർഷതികോനുബന്ധ ലമഖ�കളം ലചറുകതിെ വ്യവസോയവം േക്തതിലപെടുത്തുന്ന�തിനുള്ള 
നെപെതികൾ ഉണ്ടോവലമന്ന്ക സംസ്ോന സർകോർ വ്യക്തമോകതിയതിട്ടുണ്ട്ക. പ്രോലദേതിക 
സർകോരുകളലെ മുൻബക  പ്രവർത്നം ലകോലണ്ട ഇ�്ക വതിജയമോവൂ. മുഖ്യമന്തതി 
പതിണ�ോയതി വതിജയൻ വ്യക്തമോകതിയതു ലപോല�, ഇലപെോഴുള്ള പ്ര�തിസന്ധതിലയ പു�തിയ 
വതികസന �ക്ഷ്യങ്ങൾ ബകവരതികോനുള്ള സോധ്യ�യോകതി മോറ്ോൻ നമുകോവണം. 
ഈ ദതിേയതിലള്ള ഗഡൗരവപൂർണമോയ ആല�ോചനകൾ �ലദേേഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ 
നെത്ണം.

ഡ�കാ. പി.നക. ജയശ്ീ ഐ.എ.എസ.്
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ൈേമു�ൽ ജനേീേോസൂത്രണത്കികറെ 
അനുഭവസ�ത്് 
  എ.സി. നമകാ�ീന് 
  തഡ�ശസ�യംഭരണ വകുപെ് മ�ി

മഹോയദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്ന ഭീ�തിയലെയം 
അരക്ഷതി��്വത്തിലറെയം അന്രീക്ഷ

മോണ്ക ല�ോകത്തുള്ള�്ക. ലകോല�ോണ 
ബവ�സ്ക ലരോഗത്തിൽ എത്രലപർ മരണ
ലപെടുലമലന്നോ എത്ര �ക്ഷം ലകോെതിയലെ 
നഷ്മുണ്ടോകുലമലന്നോ പ�യോ�ോയതിട്തില്ല.
ബചനയലെ അ�തിർത്തികൾ കെന്ന്ക 
ലരോഗം പെരുന്ന�തിലറെ സൂചനകൾ പു�
ത്തുവന്ന ഉെൻ ല�ോകോലരോഗ്യ സംഘെന 
ഇല�ോരു മഹോമോരതിയോയതി പ്രഖ്യോപതിച്ചു. 
ഏ�ോനും ആഴ്ചകൾ ലകോണ്ട്ക ലരോഗവ്യോ
പനം എല്ലോ കണക്കുകൂട്ലകളം ല�റ്തിച്ചു. 
ദതിവസവം പു�ത്തുവരുന്ന സ്തി�തിവതിവ 
രങ്ങൾ ഭീ�തിദമോണ്ക. ബചനയതിൽ ലരോഗം 

ലപോട്തിപ്പു�ലപെട്ലപെോൾ അ�തിലന വഹോൻ 
ബവ�സ്ക എന്നും ബചനീസ്ക ബവ�സ്ക 
എന്നും വതിളതിച്ച അലമരതികയതി�ോണ്ക 
ലകോല�ോണ ലരോഗം ഏറ്വം കൂടു�ൽ ജീവ
ലനടുത്�്ക. ഇറ്�തിയോകലട്, ഇനതിലയല്ലോം 
വതിധതിക്ക വതിട്ടുലകോടുക്കുകലയ നതിവൃത്തിയ� 
എന്ന്ക അധതികൃ�ർലപോലം പ�യന്ന 
അവസ്യതി�ോണ്ക. ലസ്യതിൻ ചരതിത്ര
ത്തില� ഏറ്വം വ�തിയ ദുരന്ത്തിലറെ 
നോളകളതിലൂലെ കെന്നുലപോകുകയോണ്ക. 
യലകയതിലം �ോൻസതിലം സ്തി�തി അലങ്ങ
യറ്ം ഭീ�തിജനകമോണ്ക. ഏപ്രതിൽ മോസോവ
സോനലത് കണക്കുകൾ പ്രകോരം മുപെ�്ക 
�ക്ഷത്തി�ധതികം ലപർക്ക ലരോഗം സ്തി

രീകരതിച്ചു കഴതിഞ്ഞു. 
�ോഭകലണ്ോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലകോർ

പെല�റ്്ക മു��ോളതിമോർക്ക, ആലരോഗ്യരക്ഷോ
സംവതിധോനം �ീല�ഴു�തിയ അ�തിസമ്പന്ന 
മു��ോളതിത് രോഷ്ടങ്ങൾക്ക ഈ മഹോമോരതി 
ലയ ലചറുകോനോകുന്നതില്ല. തുല�ോം പരതിമതി
�മോയ സോമ്പത്തിക വതിഭവങ്ങൾമോത്രം 
ബകമു�ലള്ള ലകരളം ജനകീയ വതികസന 
മോതൃകയലെ കരുത്തും �ലദേേസ്ോപനങ്ങ
ളലെ േക്തതിയം ജനകീയോസൂത്രണത്തിലറെ 
അനുഭവങ്ങളം ബകമു��ോകതി ഈ മഹോ
മോരതിയലെ വ്യോപനം �െയന്ന�തിനുള്ള �ീവ്ര 
ശ്രമത്തി�ോണ്ക. ആദ്യഘട്ത്തിൽ ഇന്്യ
യതിൽ കൂടു�ൽ ലകോല�ോണ ലകസുകൾ 

തുദേമാം പരിമിതമമായ സമാ�ത്ിക വിഭവങ്ങള്മമാത്രം ബകമുതലള്ള ദകരളം �നകതീയ വികസനമമാതൃകയുചട 
കരുത്തും തദദേശ�മാപനങ്ങളുചട ശ�ിയും �നകതീയമാ�ത്രണത്ിചന് അനുഭവങ്ങളും ബകമുതേമാകി 

ഈ മഹമാമമാരിയുചട വ്യമാപനം തടയുന്തിനുള്ള തതീ�ശ്മത്ിേമാണപ്. 
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�തിലപെോർട്്ക ലചയ് സംസ്ോനങ്ങളതിൽ 
ഒന്നോണ്ക ലകരളം. പതിെതിവതിട്ടുലപോകുമോയതിരു
ന്ന ഒരു സോഹചര്യലത് ഭരണപരമോയ 
കോര്യക്ഷമ�യം ജനപങ്ോളതിത്വംലകോണ്ട്ക 
ലനരതിടുന്ന ലകരളത്തിലറെ ജോഗ്ര�യം പഴു
�െച്ച സൂക്ഷ്മ�യം ലദേീയ–-അന്ർലദേീയ 
മോധ്യമങ്ങളതിൽ ചർച്ച ലചയ്ലപെടുകയോണ്ക. 
സംസ്ോന സർകോർ സംവതിധോനങ്ങളലെ 
ലനതൃ�്വത്തിൽ �ലദേേസ്ോപനങ്ങളലെ 
പതിന്തുണലയോലെ ആലരോഗ്യ, സോമൂഹ്യപ്ര
വർത്കരും സന്നദ്ധ ലസവകരും നെത്തു
ന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു പതിന്നതിൽ ജനങ്ങൾ 
ഒറ്ലകട്ോയതി അണതിനതിരന്നതിരതിക്കുന്നു.

ഒരു�ഴം �ഡ� ഡകരളം
ലരോഗം സ്തിരീകരതിച്ചവലരോ ലരോഗ�

ക്ഷണങ്ങൾ കോണതിക്കുന്നവലരോ ലരോഗം 
സംേയതിക്കുന്നവലരോ ലരോഗോണു വോഹക
രോകോൻ സോധ്യ�യള്ളവലരോ ആയ ആള
കളമോയതി സമ്പർകത്തി�തിരുന്ന ആളകൾ 
�ലദേേഭരണ സ്ോപനങ്ങളലെ നതിരീക്ഷ
ണത്തിലള്ള വീടുകളതിൽ ഐലസോല�ഷ
നതിൽ കഴതിയകയോണ്ക. ഇവർക്ക ഒരു 
പ്രയോസവം വരോ�തിരതികോൻ ആയതിരക
ണകതിന്ക വളറെതിയർമോർ സജീവമോയതി പ്ര
വർത്നരംഗത്തുണ്ട്ക. 19,489 വോർ്തിലം 
വോർ്്ക ലമമ്പർമോരുലെ ലനതൃ�്വത്തിൽ 

രൂപീകരതിച്ചതിട്ടുള്ള ആലരോഗ്യപ്രവർത്കർ, 
ആേോവർകർമോർ, കുടുംബശ്രീ ആലരോഗ്യ 
വളറെതിയർമോർ എന്നതിവരെങ്ങുന്ന �ോപെതി്്ക 
ല�ലസ്ോൺസ്ക െീമുകൾ എണ്യതിട് യന്തം
ലപോല� പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നതിരീക്ഷണ
ത്തിൽ ഉള്ളവരുലെ എണ്ം തുല�ോം 
കു�ഞ്ഞ�്ക ഇതുവലര നെത്തിയ പഴു�െച്ച 
പ്രവർത്നത്തിലറെ വതിജയമോണ്ക . എന്നോൽ 
നതിരീക്ഷണപെട്തികയതിൽ ആളകൾ ഇെം 
പതിെതിക്കുന്ന�്ക ഇലപെോഴും തുെരുകയോണ്ക. 

ലകോവതി്്ക മഹോമോരതി ലകരളലത് 
ബോധതിക്കുന്ന�തിനു മുമ്പു�ലന്ന സംസ്ോന
ലത് എഴുപ�്ക  േ�മോനം ഗ്രോമപഞ്ോയത്തു 

ലകോവതി്്ക 19 പ്ര�തിലരോധവമോയതി ബന്ധലപെട്്ക വതിവതിധ വകുപ്പുലമധോവതികളലെ അവല�ോകന ലയോഗത്തില് മന്തതി എ.സതി. ലമോയ്ീന് സംസോരതിക്കുന്നു.
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കളം അറുപ�്ക  േ�മോനം നഗരസഭകളം 
കരെ്ക ദുരന്നതിവോരണ പദ്ധ�തി �യ്ോ�ോകതി
യതിരുന്നു. മറ്റുള്ളവയോകലട്, ഇ�തിനോവേ്യ
മോയ വതിവരലേഖരണം പൂർത്തിയോകതിയതി 
രുന്നു. ലകോവതി്്ക ഒരു ആലഗോള ദുരന്മോയതി 
വളർന്നലപെോലഴക്കും അ�തിലന ലനരതിെോനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണം ലചയ്ോനുള്ള 
വതിവരങ്ങൾ ഇങ്ങലന ദുരന്നതിവോരണ 
പദ്ധ�തിയതിലൂലെ �ഭ്യമോകതികഴതിഞ്ഞതിരുന്നു. 
എല്ലോ ഗ്രോമ പഞ്ോയത്തുകളതിലം മുനതിസതി
പെോ�തിറ്തികളതിലം ലകോര്പെല�ഷനുകളതിലം 
വോര്ഡു��ത്തില് രൂപീകരതിച്ചതിട്ടുള്ള ദുരന്
നതിവോരണ കമ്മതിറ്തികൾ ഏ�്ക സോഹചര്യവം 
ലനരതിെോൻ �യ്ോ�ോയതി പ്രവർത്നരംഗ 
ത്തുണ്ട്ക. ഇവർക്കുപു�ലമ രണ്ട്ക  �ക്ഷത്തി�
ധതികം ലപർ സന്നദ്ധലസനയതിൽ രജതിസ്റർ 
ലചയ്തുകഴതിഞ്ഞു. �ലദേേസ്ോപനങ്ങൾ 314 
ല്ോക്ടർമോലര അധതികമോയതി നതിലയോഗതിച്ചു. 
ലകോവതി്്ക ലകയർ ലസറെറുകളോകോൻ 
3,222 ലകട്തിെം കലണ്ടത്തി. ഭക്ഷ്യധോന്യ
ങ്ങൾ സൂക്ഷതികോനുള്ള ലഗോ്ഡൗണുകളോ
കോൻ 1,474 ലകട്തിെവം കലണ്ടത്തി സജ്ജ
മോകതി.

ഇല�ോലക സോധ്യമോകതിയ�തിൽ 
സംസ്ോന സർകോരതിലറെ ഫ�പ്രദമോയ 
ലനതൃ�്വത്തിലനോപെം കോൽ നൂറ്ോണ്ടു 
കോ�ലത് ജനകീയോസൂത്രണത്തിലറെ 
അനുഭവങ്ങൾക്കും പ്രധോന പങ്കുണ്ട്ക. മോർച്ച്ക 
25ന്ക കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചൻ എന്ന ആേയം 
മുഖ്യമന്തതി അവ�രതിപെതിച്ച്ക 36 മണതിക്കൂ�തി
നകം എഴുനൂ�തി�ധതികം കതിച്ചനുകൾ 
സജീവമോയതി. നോ�്ക ദതിവസത്തിനകം 1,034 
�ലദേേസ്ോപനത്തിലം കമ്മയൂണതിറ്തി 
കതിച്ചൻ ഒരുങ്ങതി. സംസ്ോനത്്ക ഏപ്രതില് 
20 വലര ഈ കതിച്ചനുകളതില് നതിന്ന്ക 
55,70,410 ഭക്ഷണ ലപോ�തികളോണ്ക 
വതി�രണം നെത്തിയ�്ക.  ഇവയതില് 
50,32,214 എണ്ം സഡൗജന്യമോണ്ക. മോത്ര
മല്ല, 44,33,438 എണ്ം സന്നദ്ധ ലസവകര് 
ലനരതിട്്ക  വീടുകളതില് എത്തിച്ചുനല്തി. 
ല�ോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യോപതിച്ച�തിലറെ ല�ോട്
ടുത് ദതിവസം�ലന്ന നഗര–-ഗ്രോമ വ്യ�്യോ
സമതില്ലോല� സംസ്ോനത്്ക ഒരതിെത്തും 
ഒരോൾക്കുലപോലം ല�രുവതിൽ അന്തിയ�
ലങ്ങണ്ട സ്തി�തിയതിലല്ലന്ന്ക ഉ�പ്പുവരുത്തി. 
നഗരങ്ങളതിൽ 2,321 ലപലരയം ഗ്രോമങ്ങളതിൽ 
489 ലപലരയം ഇത്രത്തിൽ പുനരധതിവ
സതിപെതിച്ചു. ഈ ക്യോമ്പുകള് ഇലപെോഴും തുെ
രുകയോണ്ക.

പക്ഷതികൾക്കും പ്രോണതികൾക്കും 
അെകം ലവള്ളവം ഭക്ഷണവം ഉ�പ്പുവരു

ത്തി. ലകരളത്തിലറെ മുക്കും മൂ�യംലപോലം 
ജനപ്ര�തിനതിധതികളലെയം കുടുംബശ്രീ 
വളറെതിയർമോരുലെയം ആലരോഗ്യപ്രവർത്
കരുലെയം ആേോ വർകർമോരുലെയം 
സന്നദ്ധ ലസവകരുലെയം സൂക്ഷ്മ നതിരീക്ഷ
ണത്തി�ോണ്ക. വതിലദേത്തുനതിന്നും അന്യ
സംസ്ോനങ്ങളതിൽനതിന്നും �തിരതിച്ചു വരുന്ന
വരുലെയം ദൂരയോത്ര നെത്തിയവരുലെയം 
വതിേദവതിവരങ്ങൾ പ്രോലദേതികോെതിസ്ോന 
ത്തിൽ ലേഖരതിച്ച്ക മുഴുവൻ ലപലരയം 
കർേന നതിരീക്ഷണത്തിൽ പോർപെതിച്ചതിരതി
ക്കുകയോണ്ക. ഇവർകോർക്കും ഒന്നതിനും ഒരു 
കു�വം വരോ�തിരതികോൻ എന്്ക  പ്രയോസവം 
സഹതികോൻ ഓലരോ പ്രലദേത്തുമുള്ള സന്ന
ദ്ധപ്രവർത്കർ രോത്രതിലയലന്നോ പകല� 

ലന്നോ വ്യ�്യോസമതില്ലോല� �യ്ോ�ോണ്ക. 
വലയോജനങ്ങൾ, സോന്്വന ചതികതിൽസയതി
ലള്ളവർ, ഭതിന്നലേഷതികോർ, ഗർഭതിണതികൾ, 
ലചരതിനതിവോസതികൾ, ലകയർലഹോം അലന്
വോസതികൾ, അ�തിഥതിലത്ോഴതി�ോളതികൾ 
എന്നതിങ്ങലന പ്രല�്യക പരതിഗണന 
ആവേ്യമുള്ള ഓലരോ വതിഭോഗത്തിലംലപട്
വരുലെ കൃ�്യമോയ കണക്കുകൾവച്ച്ക ഓലരോ 
ദതിവസവം നെത്തുന്ന ഇെലപെലകൾ 
അന്നന്ന്ക ലരഖലപെടുത്തി ലമോണതിറ്ർ 
ലചയ്യുന്നു. ആശുപത്രതികൾ, അവയതിൽ 
�ഭ്യമോയ സഡൗകര്യങ്ങൾ, ഒഴതിഞ്ഞുകതിെക്കു
ന്ന ലഹോസ്റലകളം ല�ോ്്കജുകളം ഒഴതിഞ്ഞു
കതിെക്കുന്ന വീടുകളം മറ്്ക  ലകട്തിെങ്ങളം 
എന്നതിവലയല്ലോം ഈ ജനകീയ സംവതിധോ
നത്തിലറെ വതിരൽത്തുമ്പതിൽ ആകുംവതിധ
മോണ്ക  സംസ്ോനലത് ലകോവതി്്ക 
പ്ര�തിലരോധ പ്രവർത്നങ്ങൾ പുലരോഗമതിക്കു 
ന്ന�്ക. �ോലഴത്ട്തിൽ നെക്കുന്ന ശുചീകരണ 
ദഡൗ�്യങ്ങളം അണുനേീകരണം മു��ോയ 
പ്രവർത്നങ്ങളം എടുത്തുപ�യണം.

ജനകീയോസൂത്രണത്തിലറെ കരുത്തും 
കോര്യക്ഷമ�യം ലനരതിട്്ക  പരതിചയമതില്ലോത്
വലര സംബന്ധതിച്ചതിെലത്ോളം, ഇതുലപോല
ള്ള സോമൂഹ്യസംഘോെനം അ��മോണ്ക. 
സർകോർ സംവതിധോനത്തിന്ക അനതിവോര്യ
മോയ നെപെതിക്രമങ്ങളം ഔലദ്യോഗതികമോയ 
പരതിമതി�തികളം ജനകീയ സംവതിധോനത്തി
ലൂലെ മ�തികെന്ന�തിലറെകൂെതി ഫ�മോണ്ക ഈ 
േരലവഗവം അപ്ര�തിലരോധ്യമോയ ജനകീയ 
അെതിത്�യം. ആേോവർകർമോർ, മറ്്ക 
ജനകീയ ആലരോഗ്യപ്രവർത്കർ, പഞ്ോ





മമാരച്പ് 25നപ് ക�യൂണിറ്ി കിച്ന് 
എന് ആശയം മുഖ്യമന്തി അവതരി
പ്ിച്പ് 36 മണി�റിനകം എ��റിേ
ധികം കിച്നുകള് സ�തീവമമായി. 

നമാേപ് േിവസത്ിനകം 1,034 തദദേശ
�മാപനത്ിലം ക�യൂണിറ്ി കിച്ന് 
ഒരുങ്ങി. സം�മാനത്പ് ഏപ്ില് 20 

വചര ഈ കിച്നുകളില് നിന്പ് 
55,70,410 ഭ�ണ ചപമാതികളമാണപ് 

വിതരണം നടത്ിയതപ്.
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യത്്ക അംഗങ്ങൾ, സതി തിഎസ്ക, എ ത്ിഎസ്ക 
അയൽക്കൂട്��ങ്ങളതില� ആലരോഗ്യ വളറെതി
യർമോർ, പഞ്ോയത്്ക – നഗരസഭോെതിസ്ോ
നത്തിൽ സംഘെതിപെതിച്ച സന്നദ്ധ ലസനകൾ, 
�ലദേേഭരണ സ്ോപനങ്ങളതില� ജീവന
കോർ, ആലരോഗ്യവകുപെ്ക ജീവനകോർ 
അ െ ക ം  � ല ദേ േ സ് ോ പ ന ങ്ങ ൾ ക്ക 
ബകമോറ്ം ലചയ്ലപെട് ലപോതുലസവകർ 
എന്നതിവരെങ്ങുന്ന പഴു�െച്ച ലമോണതിട്�തിങ്ക  
സംവതിധോനമോണ്ക ഈ കൂട്ോയ പ്രവർത്
നത്തിലറെ കോ�ലം കരുത്തും.

ഭീതിയല്ല, ജകാഗ്തയകാണ്  ഡവടെത്
എന്തു�ലന്നയം സംഭവതികോവന്ന ഒരു 

നതിർണോയക ഘട്ത്തിലൂലെയോണ്ക സംസ്ോ 
നം കെന്നുലപോകുന്ന�്ക. ലരോഗം കലണ്ടത്തി
യവലരോ സംേയതിക്കുന്നവലരോ ആയ 
ആരുമോയം സമ്പർകം പു�ർത്ോത് 
വരതിൽ ലരോഗം സ്തിരീകരതിക്കുന്ന സ്തി�തി 
വന്നോൽ  കോര്യങ്ങൾ ശ്രമകരമോകും. ലരോഗോ
ണുവോഹകരോയ ആളകൾ ലരോഗം �തിരതിച്ച
�തിയോല� സമൂഹത്തിൽ ഇെപഴകുന്ന�തിലറെ
യം കൂടു�ൽ ലപർ ലരോഗോണുവോഹകരോയതി 
മോറുന്ന�തിലറെയം സൂചനയോണതി�്ക. സമൂ
ഹ്യവ്യോപനം എന്നുവതിളതിക്കുന്ന ഇത്ര
ലമോരു ഘട്ത്തില�ക്ക ലകരളം എത്തുന്ന�്ക 
എന്്ക  വതി�ലകോടുത്തും �െലഞ്ഞ �ീരൂ. 
ഓലരോ ജീവനും നമുക്ക വതി�ലപെട്�ോണ്ക. 
ഇ�തിനതിെയതിലം മു�ല�ടുപെതിന്ക ശ്രമതിക്കുന്ന 
വലര ജനം വതി�യതിരുത്ലട്. സോമൂഹ്യ 
മോധ്യമങ്ങൾ വഴതി വ്യോജസലന്ദേങ്ങൾ പ്ര
ചരതിപെതിച്ച�തിനും അ�തിഥതിലത്ോഴതി�ോളതി

കലള കുത്തിയതിളകതി ലരോഗപ്ര�തിലരോധ 
ശ്രമങ്ങലള തുരങ്ംവയ്കോൻ ശ്രമതിച്ച�തിനും 
ഏ�ോനും ലപലര ലപോ�ീസ്ക അ�സ്റ്ക ലചയ്തി
ട്ടുണ്ട്ക. സംസ്ോനലത് 20,826 ക്യോമ്പുക
ളതി�ോയതി മൂന്നര �ക്ഷത്തി�ധതികം അ�തി
ഥതിലത്ോഴതി�ോളതികളണ്ട്ക. ഈ ക്യോമ്പുകളതിൽ 
ഭക്ഷണത്തിനെകം യോല�ോരു കു�വം 
ഉണ്ടോകോ�തിരതികോൻ പ്രല�്യക ശ്രദ്ധ പു�ർ
ത്തുന്നു.

വതിലദേ രോജ്യങ്ങളതിൽ നതിന്ന്ക അെതിയ
ന്രമോയതി ലകരളത്തിൽ എത്തിലകണ്ട 
മൂന്നു �ക്ഷത്തി�ധതികം ലപരുലെ വതിേദവതി
വരങ്ങൾ സംസ്ോന സർകോർ ലേഖരതി
ച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. അെച്ചതിെ�തിലനത്തുെർന്ന്ക  മറ്്ക 
സംസ്ോനങ്ങളതിൽ അകലപെട്ടു ലപോയ 
പ�തിനോയതിരകണകതിന്ക മ�യോളതികലള 
�തിരതിലകലയത്തിക്കുന്ന�തിനുള്ള നെപെതിക

ളം പുലരോഗമതിക്കുകയോണ്ക. ഇവലര ക്വോ�
ബറെീൻ ലചയ്യുന്ന�തിനും തുെർച്ചയോയതി 
നതിരീക്ഷതിക്കുന്ന�തിനും അെകമുള്ള എല്ലോ 
സ ഡൗ ക ര ്യങ്ങ ള ം  ഒ രു ക തി  ല ക ര ള ം 
സജ്ജമോണ്ക. വതിലദേത്തു നതിന്നും ഇ�ര 
സംസ്ോനങ്ങളതിൽ നതിന്നും ലകരളത്തിൽ 
�തിരതിലച്ചത്തുന്നവലര ലകരളം ലചർത്തു 
പതിെതിക്കുക �ലന്ന ലചയ്യും. ലകോല�ോണ 
ബോധയള്ള സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്ന്ക നമ്മുലെ 
കൂെപെതി�പ്പുകളോയ �ക്ഷകണകതിനു ലപർ 
ഇത്രത്തിൽ �തിരതിലച്ചത്തുന്ന സോഹചര്യം 
അ�ീവ ഗഡൗരവലത്ോലെയം സൂക്ഷ്മ�ലയോ
ലെയം സംസ്ോനം ബകകോര്യം ലചയ്യും. 
അ�തിൽ �ലദേേഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്ക 
നതിർണോയക പങ്്ക വഹതികോനുണ്ട്ക. ഇല� 
ജോഗ്ര� ഇല� സൂക്ഷ്മ�ലയോലെ ഇനതിയം 
തുെരണലമന്നർത്ം. 
മഴക്കാലപൂർ� �ചീകരണം

ലകരളത്തിൽ കോ�വർഷം എത്ോൻ 
ഏ�ോനും ആഴ്ചകൾ കൂെതിലയ ബോകതിയ�. 
നമ്മുലെതു ലപോലള്ള ഉ�ലമഖ�ോ പ്രലദേ
ങ്ങളതിൽ മഴകോ�ത്തിലറെ തുെകത്തിൽ 
പകർച്ചവ്യോധതികൾ പെർന്നു പതിെതികോനുള്ള 
സോധ്യ� കൂടു��ോണ്ക. മഴകോ�പൂർവ് 
ശുചീകരണത്തിൽ യോല�ോരു വതിധ 
അ�ംഭോവവം പോെതിലല്ലന്ന്ക സംസ്ോന 
സർകോർ പ്രല�്യകം നതി�ർഷതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. 
ഈ വർഷലത് മഴകോ�പൂർവ് മുലന്നോരു
കങ്ങൾ ലകോല�ോണ ദുരന്ത്തിലന�തിരോയ 
പ്ര�തിലരോധത്തിലറെ ഭോഗമോയതിക്കൂെതി 
കോണണം. 

ഉൽപെോദനമോന്ദ്യവം വതിപണതിയലെ 
നോേവം ഓഹരതി വതിപണതിയലെ �കർച്ചയം 
അെകം വോർഷതിക വരുമോനത്തിലറെ പ�മ
െങ്ങ്ക ഒ�തിച്ചുലപോകുന്ന സോമ്പത്തിക ദുരന്
മോണ്ക ല�ോകലത് തു�തിച്ചുലനോക്കുന്ന�്ക. 
മോന്ദ്യത്തിലറെ ചുഴതിയതിൽലപട് ല�ോക സമ്പ
ദ്ക വ്യവസ് കൂടു�ൽ കൂപ്പുകുത്തും. ദോരതിദ്ര്യവം 
ല�ോഴതി�തില്ലോയ്മയം രൂക്ഷമോകും. ഇവതിലെയോ 
ണ്ക നമ്മൾ പതിലന്നയം വ്യ�്യസ്തരോകുന്ന�്ക. 
ലകരളം ഈ ലകോല�ോണകോ�ലത് 
എങ്ങലന ലനരതിടുന്നുലവന്ന�്ക ഈ മഹോമോ
രതിയലെ സോമ്പത്തികവം സോമൂഹ്യവമോയ 
പ്ര�്യോഘോ�ങ്ങലള എങ്ങലന ലനരതിെോനതി
രതിക്കുന്നു എന്ന�തിലറെ നതിശേബ്ദമോയ പ്രഖ്യോ
പനംകൂെതിയോണ്ക. മുഖ്യമന്തതി പ്രഖ്യോപതിച്ച 
20,000 ലകോെതി രൂപയലെ അ�തിജീവന 
പോലകജ്ക നെപെോകൽ ഘട്ത്തില�ക്ക 
കെന്നതിരതിക്കുന്നു. നമുക്ക ഒരുമതിച്ചുനതിൽകോം. 
ഉ�ച്ച ചുവടുകലളോലെ.                        1                        

	





മഴകമാേപൂര� �െതീകരണത്ില് 
യമാചതമാരുവിധ അേംഭമാവവം 

പമാടിചല്ലന്പ് സം�മാന സരകമാര 
പ്ദത്യകം നി�രഷിച്ി��പ്. ഈ 

വരഷചത് മഴകമാേപൂര� 
മുചന്മാരുകങ്ങള് ചകമാദറമാണ 

�രന്തത്ിചനതിരമായ പ്തിദരമാധ
ത്ിചന് ഭമാഗമമായി�ടി കമാണണം. 

�തിരുവനന്പുരം ലകോര്പെല�ഷന് ആരംഭതിച്ച കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് മന്തതി എ.സതി. ലമോയ്ീന് സന്ദ
ര്േതിച്ചലപെോള്.
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കേോതറോണക്ോലകത് �ത�ശസവ്േംഭരണം
െോഠങ്ങളും കവ�വകിളകിേളും 
 ഡ�കാ. പി.നക. ജയശ്ീ ഐ.എ.എസ്.

കഴതിഞ്ഞ കോൽനൂറ്ോണ്ടതിൽ ലകരളത്തി
ലറെ �ലദേേഭരണരംഗം ഏതുവതിധം 

മോ�തിത്ീർന്നു എന്ന�തിലറെ അനുഭവസോ
ക്ഷ്യമോണ്ക സംസ്ോനലത് �ലദേേസ്വയം
ഭരണ സ്ോപനങ്ങളലെ പ്രധോന പങ്ോളതി
ത്ലത്ോലെ നെന്നുവരുന്ന ലകോവതി്്ക 
പ്ര�തിലരോധ പ്രവർത്നങ്ങൾ നൽകുന്ന�്ക. 
എഴുപത്തിമൂന്ന്ക, എഴുപത്തിനോ�്ക ഭരണ
ഘെനോ ലഭദഗ�തികളലെയം 1994 ല� 
ലകരള പഞ്ോയത്്ക രോജ്ക, മുനതിസതിപെോ�തിറ്തി 
നതിയമങ്ങളലെയം പശ്ോത്�ത്തിൽ, ഒരു 
ജനോധതിപ�്യ പരീക്ഷണം എന്ന നതി�യതിൽ 
1996 ൽ ആരംഭതിച്ച ജനകീയോസൂത്രണം, 
ഭരണ സംവതിധോനത്തിന്ക ജനങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുള്ള അക�ം വ�തിലയോരു പരതിധതിവലര 
ഇല്ലോ�ോകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ലകോവതി്്ക വ്യോപനത്തിലറെ പശ്ോ
ത്�ത്തിൽ, ലരോഗ പ്ര�തിലരോധത്തിലറെ 

ലകരള മോതൃക മറ്്ക സംസ്ോനങ്ങളം പകർ
ത്ണലമന്ന നതിർലദേേം വ്യോപകമോയതി 
ഉയരുന്നുണ്ട്ക. ഇ�്ക സംസ്ോന സർകോരും 
ലകരളത്തില� �ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോ
പനങ്ങളം നെത്തിവരുന്ന പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകോരമോലണന്ന�തിൽ 
സംേയമതില്ല. വൻവതിഭവങ്ങൾ ലച�വഴതിച്ച്ക 
ലകട്തിപെടുത് അെതിസ്ോന സഡൗകര്യങ്ങളം 
പ�തിറ്ോണ്ടുകൾ ലകോണ്ട്ക ലനെതിലയടുത് 
വതികസന സംസ്ോരവം നയപരവം രോഷ്ടീ
യവമോയതി അവസരത്തിനനുസരതിച്ച്ക എടുത് 
സർകോർ �ീരുമോനങ്ങളമോണ്ക ഈ മോതൃക 
സോധ്യമോകതിയ�്ക .  ലകരളത്തില� 
ലകോവതി്്ക  മഹോമോര തിലക�തിരോയ 
പ്ര�തിലരോധ പ്രവർത്നങ്ങളലെ വതിലകന്ദ്രീ
കൃ� സ്വഭോവവം എലകോപനത്തില� 
മതികവം ഇ�തിലറെ തുെർച്ചയോണ്ക. 

 ദീർഘകോ�, �സ്വകോ� �ക്ഷ്യങ്ങൾ 

മുൻനതിർത്തിയള്ള വതികസന പ്രവർത് 
നങ്ങൾക്ക അധതികോരവതിലകന്ദ്രീകരണം 
സഹോയകരമോലണന്ന കോര്യത്തിൽ ഇന്ന്ക 
�ർകമതില്ല. ലകരളത്തില� വതിലകന്ദ്രീകൃ�ോ
സൂത്രണം അധതികോര സമവോക്യങ്ങളതിൽ 
വരുത്തിയ ലപോളതിലച്ചഴുത്്ക വല�ോണ്ക. 
�നതിലകന്്ക �ോഭം എന്ന�തിലറെ അെതിസ്ോ
നത്തിൽ ഭരണലത് വതി�യതിരുത്തിയതിരുന്ന 
സ്ോനത്ോണ്ക �ോൻ ഭരണകൂെം �ലന്ന
യോലണന്ന പു�തിയ ലബോധ്യം ജനങ്ങൾക്ക 
ബകവരുന്ന�്ക. പങ്കുവയ്തിലനോടുള്ള വതിമുഖ�
യോണ്ക അധതികോരത്തിലറെ പ്രല�്യക�യോയതി 
ലപോതുലവ കരു�ലപെടുന്ന�്ക. എന്നോൽ, 
ജനകീയ അധതികോരം രൂപലപെടുന്ന�്ക �ലന്ന 
പങ്കുവയ്തിലൂലെയോണ്ക. ഉലദ്യോഗസ്ർ ജനലസ
വകരോയോൽ ഔലദ്യോഗതിക നെപെതിക്രമങ്ങൾ
ക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഇെയതില� വതിെവം കോ�
�ോമസവം ഇല്ലോ�ോവം. 

ചകമാവിഡപ് വ്യമാപനത്ിചന് പ�മാത്േത്ില്, ദരമാഗ പ്തിദരമാധത്ിചന് ദകരള മമാതൃക മറ്പ് സം�മാനങ്ങളും 
പകരത്ണചമന് നിരദദേശം വ്യമാപകമമായി ഉയരു��പ്. ഇതപ് സം�മാന സരകമാരും ദകരളത്ിചേ 

തദദേശസ്വയംഭരണ �മാപനങ്ങളും നടത്ിവരുന് പ്വരത്നങ്ങള്ക്ള്ള അംഗതീകമാരമമാചണന്തില് സംശയമില്ല. 
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ഡകരളം എനെ പകാഠപുസ്തകം 
വതിദഗ്ക ധരും ഉയർന്ന പദവതിയതിലള്ള 

ഉലദ്യോഗസ്രും മോത്രം ബകകോര്യം ലചയ്തു 
ലപോന്ന ആസൂത്രണ പ്രക്രതിയ സോധോരണ
കോരോയ ജനങ്ങൾ ഉൾലപെട് ഒരു സംവതി
ധോനത്തിനും വഴങ്ങുലമന്ന്ക ജനകീയോസൂ
ത്രണം ല�ളതിയതിച്ചു. ജനകീയോസൂത്രണം 
നെപെതി�ോകുന്നതുവലര സംസ്ോനത്തില് 
ആസൂത്രണം ലചയ് പദ്ധ�തികള് ജതില്ലക
ള്ക്ക വീ�ം വച്ച്ക നല്കുകയം, പ്രോലദേതിക 
അനുലയോജ്യ�യം ആവേ്യമോയ പ്രോലദേതി 
ക പരതിഗണനകളം ഇല്ലോല� നതിശ്തി�പ
ദ്ധ�തികള് നെപെതി�ോലകണ്ട അവസ്യമോ
യതിരുന്നു നതി�നതിന്നതിരുന്ന�്ക. എന്നോല് 
പഞ്ോയത്്ക രോജ്ക നതിമയം 1994 ല് 
നതി�വതില് വന്നല�ോലെ  അധതികോരത്തി
ലനോപെം വതിഭവങ്ങളം ഉത്രവോദതിത്ങ്ങളം 
കൂെതി വതിലകന്ദ്രീകരതിച്ചു �ോലഴ �ട്തില�ക്കു 
നല്ോന് സോധതിച്ചു. ഇത്രം കോര്യങ്ങളതിൽ 
�ോൽപെര്യവം ബവദ�്യവമുള്ള ലപോതു 
പ്രവർത്കരുലെയം സന്നദ്ധപ്രവർത്ക
രുലെയം ഒരു നതിര �ോലഴ�ട്തില് വളർന്നുവ
ന്നു. ജനങ്ങളലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക മുന്തിയ 
പരതിഗണന നൽകുന്ന, പ്രോലദേതിക പ്രശ്ന
ങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുന്ന�തില്  ശ്രദ്ധയൂന്നുന്ന 
ഒരു പു�തിയ വതികസന സംസ്ോരം രൂപലപെ
ട്ടു. പ്രധോന �ീരുമോനങ്ങൾ എടുകോനുള്ള 
അധതികോരവം അവസരവം ലനരതിട്ടു ഗുണ
ലഭോക്തോകളോയ ജനങ്ങൾക്ക �ഭതിക്കുന്ന 
സോഹചര്യം സംജോ�മോയതി. കുടുംബശ്രീ 
അെകമുള്ള സ്വയംസഹോയ സംഘങ്ങളം 

ആദതിവോസതി  ഊരുകൂട്ങ്ങൾ മു�ൽ 
പോെലേഖര സമതി�തികൾ വലരയള്ള 
ജനകീയ സംവതിധോനങ്ങളം ഇ�തിന്ക 
കരുത്തു പകർന്നു. അധതികോരവതിലകന്ദ്രീക
രണം നെപെതി�ോയല�ോലെ ലപോതുആലരോ
ഗ്യലകന്ദ്രങ്ങൾ, ലപോതുവതിദ്യോ�യങ്ങൾ, 
അങ്ണവോെതികൾ, ഗ്ര�േോ�കൾ തുെങ്ങതി
യവയ്ക്ക അലന്നോളം ഇല്ലോ�തിരുന്ന പരതിഗണ
നയം ശ്രദ്ധയം �ഭതിച്ചു. പോർപെതിെം, ശുചതി�്വം 
എന്നീ രംഗങ്ങളതിൽ ഒരു കു�തിച്ചുചോട്ം 
�ലന്ന �േ്യമോയതി. ഉൽപെോദന, ലസവന 
രംഗങ്ങളം അഭൂ�പൂർവ്മോയ വതികസന
ത്തിന്ക സോക്ഷ്യം വഹതിച്ചു. പ� �ലദേേസ്വ
യംഭരണ സ്ോപനങ്ങളം ലദേീയ ��ത്തി 
ലം അ�തി�പ്പു�വം ശ്രലദ്ധയമോയ മോതൃക  
കൾ സൃഷ്തിച്ചു. 

ലദേീയ, അന്ർലദേേീയ ��ങ്ങളതില� 
വതികസന വതിദഗ്കധർ ജനകീയോസൂത്രണ
ലത് അ�തിലറെ തുെകം മു�ൽ പ്രേംസതിച്ചു. 
രോഷ്ടപ�തിയലെ �തിപെ്തിക്ക ദതിന പ്രസംഗ
ങ്ങളതിലം പ്രധോനമന്തതിയലെ ഔലദ്യോഗതിക 
സലന്ദേങ്ങളതിലം പ്രസംഗങ്ങളതിലം അ�്ക 
പ�വരു ആവർത്തിച്ചു. ലകന്ദ്ര പഞ്ോയ
ത്്ക രോജ്ക, നഗര വതികസന വകുപ്പുകളം 
ഗ്രോമവതികസന മന്തോ�യവം ലകരളത്തില� 
വതിലകന്ദ്രീകൃ�ോസൂത്രണലത് എത്രലയങ്തി
ലം വട്ം അഭതിനന്ദതിച്ചു. ലകന്ദ്ര ആസൂത്രണ 
കമ്മീഷനും അ�തിലറെ ലരഖകളതിൽ ലകരള
ത്തില� വതിലകന്ദ്രീകൃ�ോസൂത്രണ ദഡൗ�്യം 
പ�വരു പരോമർേതിച്ചു. രോജ്യോന്ര പ്രേസ്തതി 
ലനെതിയ നതിരവധതി വതിലദേ ലജണലകളതിൽ 

ഇ�്ക സംബന്ധതിച്ച്ക വതിദഗ്കധരുലെ ല�ഖന
ങ്ങൾ പ്രസതിദ്ധീകരതിച്ചു. രോജ്യലത് മറ്്ക 
സംസ്ോനങ്ങളതിൽ നതിന്ന്ക  മോത്രമല്ല വതിലദ
േരോജ്യങ്ങളതില്നതിന്ന്ക വതികസന പ്രവർത്
കരും വതിദഗ്കധരുമെങ്ങുന്ന നതിരവധതി ദഡൗ�്യ
സംഘങ്ങൾ ലകരളത്തില� �ലദേേസ്വയം
ഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ, വതിലേഷതിച്ച്ക ഗ്രോമ
പഞ്ോയത്തുകൾ, സന്ദർേതിച്ചു. നമ്മുലെ 
വതിലകന്ദ്രീകൃ�ോസൂത്രണം വ്യ�്യസ്തങ്ങളോയ 
വതി�യതിരുത്ലകൾക്കും വ്യോഖ്യോനങ്ങൾ
ക്കും വതിലധയമോയതി.

അെതിയന്ര സോഹചര്യങ്ങൾ ലനരതിെോൻ 
സജ്ജമോയ ജനകീയ സംവതിധോനങ്ങൾ 
ഒരുക്കുക എന്ന�്ക വതികസനത്തിലറെ, 
വതിലേഷതിച്ച്ക പങ്ോളതിത് വതികസനത്തിലറെ, 
മുൻഗണനകളതിൽ ഒന്നോണ്ക എന്ന്ക നോം 
വളലര മുലമ്പ മനസ്സതി�ോകതിയതിരുന്നു. 
എന്നോല് ദുരന്നതിവോരണം, പകർച്ചവ്യോ
ധതികളലെ വ്യോപനം �െയൽ തുെങ്ങതിയ 
കോര്യങ്ങളതില് �ോലഴ�ട്തിലള്ള പ്രോഥമതിക 
ആലരോഗ്യലകന്ദ്രങ്ങളലെ അെതിസ്ോന 
സഡൗകര്യവതികസനവം ഏലകോപനവം കഴതി
ഞ്ഞുലപോയ വര്ഷങ്ങളതിലൂലെ നമുക്ക സോധ്യ
മോയതിലയന്ന�്ക ലകോവതി്്ക പ്ര�തിലരോധപ്ര 
വര്ത്നങ്ങള് േോസ്ത്രീയമോയതി �ലദേേീയ
��ത്തില് �ലന്ന  കുറ്മറ് രീ�തിയതിൽ 
ആസൂത്രണം ലചയ്യുന്ന�തിന്ക കോരണമോയതി 
എന്നു കോണോം. 
ജെത്ിനു ഡവടെി ജെങ്ങളകാല് 

ലകോല�ോണ പ്ര�തിലരോധ പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ കോര്യക്ഷമമോക്കുന്ന�തിനും ജനങ്ങൾ

ലകോവതി്്ക  19 പ്ര�തിലരോധവമോയതി ബന്ധലപെട്്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിൽ നെന്നുവരുന്ന പ്രവർത്നം പഞ്ോയത്്ക ് യ�ക്ടർ ല്ോ. പതി.ലക. ജയശ്രീ 
ഐ.എ.എസ്ക. പഞ്ോയത്്ക ്യ�ക്ടല�റ്തില� ഉലദ്യോഗസ്രുമോയതി അവല�ോകനം ലചയ്യുന്നു.
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ക്ക അെതിയന്ര ലസവനങ്ങൾ ഉ�പെോക്കുന്ന
�തിനും ലവണ്ടതി പഞ്ോയത്്ക, നഗരകോര്യ 
വകുപ്പുകലള സർകോർ അവേ്യസർവ്ീസ്ക 
ആയതി പ്രഖ്യോപതിച്ചതിരതിക്കുകയോണ്ക. വോസ്ത
വത്തിൽ, വതിവതിധങ്ങളോയ അവേ്യലസവ
നങ്ങലള �ോലഴ�ട്തിൽ ഒരു കുെകീഴതിൽ 
എന്നലപോല� ഏലകോപതിപെതിക്കുന്ന ദഡൗ�്യമോ 
ണ്ക �ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ 
നതിർവ്ഹതിക്കുന്ന�്ക. ലരോഗവ്യോപനം �െയ
ന്ന�തിനും കുെതിലവള്ളം, ഭക്ഷണം മു��ോയ 
അവേ്യവസ്തുകൾ ജനങ്ങൾക്ക ഫ�പ്രദ
മോയതി എത്തിക്കുന്ന�തിനും ആലരോഗ്യ പ്ര
വർത്കരും ലപോ�ീസും മറ്റു അവേ്യസർ
വ്ീസ്ക ജീവനകോരും അവർലകോപെം 
ജനപ്ര�തിനതിധതികളം നെത്തുന്ന ഇെലപെല
കൾക്ക ജനപതിന്തുണ സമോഹരതിക്കുകയം 
പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ ജനങ്ങളലെ പങ്കും പങ്ോ
ളതിത്വം ഉ�പ്പുവരുത്തുകയം ലചയ്യുക എന്ന 
�ഹത്ോയ ദഡൗ�്യം നതിർവ്ഹതിക്കുന്ന�്ക 
�ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങളോണ്ക. 

ജനങ്ങളലെ ധോർമ്മതിക അനുഭോവവം 
ജനകീയ പതിന്തുണോ സംവതിധോനങ്ങളലെ 
കരുത്തുമതില്ലോല� ഇ�്ക വതിജയമോവകയതില്ല. 
ജനകീയോസൂത്രണത്തിലറെ അനുഭവങ്ങൾ
ക്ക ഇ�തിൽ പ്രധോന പങ്കുണ്ട്ക. മോർച്ച്ക 25ന്ക 
കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചൻ എന്ന ആേയം മുഖ്യ
മന്തി അവ�രതിപെതിച്ച്ക 36 മണതിക്കൂ�തിനകം 
700 ൽ അധതികം കതിച്ചനുകൾ സജീവമോയതി. 
നോ�്ക ദതിവസത്തിനകം 1,034 �ലദേേസ്വയം
ഭരണ സ്ോപനങ്ങളതിലം കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചൻ 
ഒരുങ്ങതി. ഏപ്രതിൽ 15 ലറെ കണകനുസരതിച്ച്ക 

4378813 ഭക്ഷണലപോ�തികള് ഇവതിെങ്ങ
ളതിൽ നൽകതി. ഇ�തിൽ 39 �ക്ഷവം സഡൗജ
ന്യമോണ്ക.  ഇ�തിൽ 40 �ക്ഷത്തിൽ 
അധതികവം ലഹോം ല്�തിവ�തി ആലണന്നതി
രതിലക, ഇ�തിന്ക ലവണ്ടതി വരുന്ന മനുഷ്യോ
ധ്വോനവം ആൾേക്തതിയം ഊഹതികോവന്ന
ല�യ�. ല�ോക്ക ്ഡൗൺ പ്രഖ്യോപതിച്ച 
�തിലറെ ല�ോട്ടുത് ദതിവസം �ലന്ന നഗര
-ഗ്രോമ വ്യ�്യോസമതില്ലോല� സംസ്ോനത്്ക 
ഒരതിെത്തും ഒരോൾക്കു ലപോലം ല�രുവതിൽ 
അന്തിയ�ലങ്ങണ്ട സ്തി�തിയതിലല്ലന്ന്ക ഉ�പ്പു
വരുത്തി. നഗരങ്ങളതിൽ 2,321 ലപലരയം 
ഗ്രോമങ്ങളതിൽ 489 ലപലരയം ഇത്രത്തിൽ 

പുനരധതിവസതിപെതിച്ചു. ഇതുലപോലള്ള ബഹു 
മുഖ പ്രവർത്നങ്ങളമോയതി �ലദേേസ്വയം
ഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ മുന്നതിൽത്ലന്നയണ്ട്ക. 

നകകാവി�് കകാലനത് 
തഡ�ശസ�യംഭരണം 

സോക്ഷര�, ലപോതുവതിദ്യോഭ്യോസം, 
ആലരോഗ്യം, സോമൂഹ്യ ശുചതി�്വം, പ്രോലദ 
േതിക സോമ്പത്തിക വതികസനം, പതിലന്നോക 
- ദുർബ� വതിഭോഗങ്ങളലെ ഉന്നമനം തുെ 
ങ്ങതിയ ദഡൗ�്യങ്ങൾ ജനപങ്ോളതിത്ലത്ോലെ 
വതിജയത്തിൽ എത്തിച്ചോണ്ക ലകരളത്തില� 
അധതികോരവതിലകന്ദ്രീകരണം ല�ോകശ്രദ്ധ 
ലനെതിയ�്ക. പകർച്ചവ്യോധതികൾ, പ്രകൃ�തി
ലക്ഷോഭങ്ങൾ മു��ോയ അെതിയന്ര സോഹ
ചര്യങ്ങൾ ലനരതിലെണ്ടതി വരുലമന്ന കരു�ല�ോ 
കണക്കുകൂട്ലകലളോ, ലപോതുവതിൽ പ�ഞ്ഞോ 
ൽ നമുക്ക ഉണ്ടോയതിരുന്നതില്ല. എന്നതിരുന്നോ
ലം 2018ല� മഹോപ്രളയലത് ലനരതിടുന്ന
�തിൽ നമ്മുലെ �ലദേേഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ 
നതിർണ്ോയക പങ്കുവഹതിച്ചു. സർകോർ 
ഇെലപെലകളം സന്നദ്ധ പ്രവർത്കരുലെ� 
െകമുള്ള മുൻബക പ്രവർത്നങ്ങളം �ോലഴ
�ട്തിൽ ഫ�പ്രദമോയതി ഏലകോപതിപെതിക്കുന്ന
�തിനുള്ള അ�തിവം അനുഭവസമ്പത്തും 
േരലവഗത്തിൽ �ീരുമോനങ്ങൾ എടുകോ
നുള്ള കഴതിവം അ�തിനകം �ലദേേഭരണ 
സ്ോപനങ്ങൾ ലനെതികഴതിഞ്ഞതിരുന്നു. 
ലകോല�ോണ വ്യോപനത്തിന്ക എ�തിരോയ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏലകോപതിപെതിക്കുന്ന�തിലം 
ല�ോക്ക ് ഡൗൺ കോ�ത്്ക ജനങ്ങൾ അനു



പഞ്ോയത്്ക ്യ�ക്ടല�റ്തില� വോര് റം



 �നങ്ങചള ശേ്യകമാരമായി 
കമാ�ന് ഒരു സംവിധമാനത്ിനും 

ഇനി ഭമാവിയില്ല. �നങ്ങളുചട 
പി�ണയും പങ്മാളിത്വമമാണപ് 
ഏചതമാരു അധികമാര �മാപന
ത്ിചന്യും ശ�ി. പ്മാദേശിക 

ഭരണകൂടങ്ങള് എന് വിദശഷണ
ത്ിനപ് അരഹമമാവം വിധം ന�ചട 

തദദേശസ്വയംഭരണ �മാപന
ങ്ങള് മമാ�കയമാണപ്. 
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ഭവതിക്കുന്ന ബുദ്ധതിമുട്ടുകൾ �ഘൂകരതിക്കുന്ന 
കോര്യത്തിലം അല� ആർജ്ജവവം ലനതൃ
�്വപോെവവം �ലന്നയോണ്ക ലകരളത്തില� 
പ്രോലദേതിക സർകോരുകൾ, വതിലേഷതിച്ച്ക 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകൾ, പ്രകെതിപെതിക്കുന്ന�്ക.

 941 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതി�ോയതി 1,031 
സമൂഹഅടുകളകളോണ്ക പഞ്ോയത്തുകള് 
സജ്ജമോകതിയ�്ക. ഭൂരതിഭോഗം അടുകളക
ള്ക്കും ലവണ്ട അവേ്യവസ്തുകള് സന്നദ്ധ 
സഹോയമോയോണ്ക പഞ്ോയത്തുകള് സമോ
ഹരതിക്കുന്ന�്ക. ഗ്രോമപ്രലദേങ്ങളതില് ജനങ്ങ
ള്ക്ക ന്യോയവതി�യ്ക്ക ഭക്ഷണം നല്കുന്ന
�തിന്ക 134 ജനകീയ ലഹോട്ലകളം പ്രവ
ര്ത്നം ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. ഇവതിലെ 20 
രൂപയ്കോണ്ക ഊണ്ക നല്കുന്ന�്ക. ദുരന്നതി
വോരണവമോയതി ബന്ധലപെട്ടു പഞ്ോയത്തു
കള് രൂപീകരതിച്ച 48,817 അെതിയന്ര പ്ര
�തികരണ െീം അംഗങ്ങളോണ്ക (Rapid 
Response Team) ഭക്ഷണ ലപോ�തികളം 
മരുന്നും മറ്റു അവേ്യ സോധനങ്ങളം ജനങ്ങ
ള്ക്ക  എത്തിച്ചു നല്കുന്ന�്ക. വീടുകളതില് 
ഐലസോല�ഷനതില് കഴതിഞ്ഞുവരുന്ന രണ്ടു 
�ക്ഷലത്ോളം ലപര് പു�ത്തി�ങ്ങതി സമൂഹ
വമോയതി ഇെലപടുന്നതില്ല എന്നു�പെോകോനും 
അവലര നതിരീക്ഷതിക്കുന്ന�തിനുമോയതി 15,898 
വോര്ഡു�� നതിരീക്ഷണ കമ്മതിറ്തികലള
യോണ്ക നതിലയോഗതിച്ചതിരതിക്കുന്ന�്ക. 15,962 
വോര്ഡു�� ലഹല്ത്്ക കമ്മതിറ്തികളം 15,962 
ആലരോഗ്യ ജോഗ്ര�ോ സമതി�തികളം വലയോ
ജനങ്ങള്, പട്തികജോ�തി പട്തികവര്ഗ്ഗ വതിഭോ
ഗങ്ങള് അധതിവസതിക്കുന്ന സലങ്�ങ്ങളതില� 
കുടുംബങ്ങള്, �ീരലദേവോസതികള്, ലചരതി 
നതിവോസതികള്, ലകയര്ലഹോം നതിവോസതികള് 
തുെങ്ങതി പ്രല�്യക പരതിഗണന നല്ലകണ്ട 
വതിഭോഗങ്ങലള നതിശ്തി� ഇെലവളകളതില് 
സന്ദര്േതിച്ചു ലരോഗലത് ജോഗ്ര�ലയോലെ 
പ്ര�തിലരോധതിക്കുന്ന�തിന്ക സജീവമോയ 
ഇെലപെല് നെത്തുന്നുണ്ട്ക.

 സംസ്ോനലത് ഗ്രോമപ്രലദേങ്ങളതില് 
ലകോവതി്്ക 19 ലഹോട്്കലസ്ോട്്ക ആകോന് 
സോധ്യ�യള്ള 67 പഞ്ോയത്തുകളതില് ഏതു 
അ�്യോവേ്യ സോഹചര്യലത്യം ലനരതിടു
ന്ന�തിനു ഫസ്റ്ക ബ�ന് ചതികതിത്ോലകന്ദ്ര
ങ്ങള് സ്ോപതിക്കുന്ന�തിനുള്ള ലകട്തിെങ്ങള് 
കലണ്ടത്തിയതിട്ടുണ്ട്ക. നതി�വതിലള്ള ലകോവതി 
്്ക ലകയർ ലസറെറുകള്ക്കും ഐലസോല� 
ഷന് ലസറെറുകള്ക്കും പു�ലമ ലകോവതി്്ക 
ലകയർ ലസറെറുകളോയതി പ്രവർത്തിപെതിക്കു 
ന്ന�തിന്ക അനുലയോജ്യമോയ 2,378 ലകട്തിെ
ങ്ങളം സജ്ജമോകതിയതിട്ടുണ്ട്ക. ഭക്ഷ്യധോന്യ
ങ്ങള് സൂക്ഷതിക്കുന്ന�തിന്ക അനുലയോജ്യമോയ 

1,383 ലകട്തിെങ്ങളം കലണ്ടത്തിയതിട്ടുണ്ട്ക
പ്രോഥമതിക ആലരോഗ്യലകന്ദ്രങ്ങളതില് 

നതി�വതിലള്ള ലമ്തികല് ആഫീസര്ക്ക 
പു�ലമ 204 ലപലര അധതികമോയതി പഞ്ോയ
ത്തുകള് �നതു ഫണ്ടതില് നതിന്നും േമ്പളം 
നല്കതി നതിലയോഗതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. ഇവ കൂെോല� 
അവേ്യഘട്ങ്ങളതില് പ്രലയോജനലപെടുത്തു 
ന്ന�തിനു പഞ്ോയത്്ക പരതിധതിയതിലള്ള 3,396 
ല്ോക്ടര്മോര്, 5,851 ലനഴ്കമോര്, 4,086 പോരോ
ലമ്തികല് ജീവനകോര്, 1,280 �ോബ്ക  
ലെക്ീഷ്യന്മോര്, 3,410 ലമ്തികല് വതിദ്യോ
ര്ത്തികള്, 7,730 പോ�തിലയറ്തിവ്ക ലകയര് 
പ്രവര്ത്കര് എന്നതിവരുലെ �തിസര് വ്്ക 
പട്തികയം �യ്ോ�ോകതിയതിട്ടുണ്ട്ക. നതി�വതില
ള്ള ല�ബർ ക്യോമ്പുകള് കൂെോല� അ�തിഥതി 
ല�ോഴതി�ോളതികലള പോർപെതിക്കുന്ന�തിന്ക 20 
�ോൽകോ�തിക ല�ബർക്യോമ്പുകള് സം 
സ്ോനത്്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളലെ ലനതൃ
�്വത്തില് ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. മോത്രമല്ല, ഗ്രോ
മപ്രലദേങ്ങളതിലള്ള 29,749 അ�തിഥതില�ോ
ഴതി�ോളതി ലസറ്തില്ലമന്റുകളതില് സമൂഹ 
അടുകള പ്രവര്ത്തിപെതിക്കുന്ന�തിന്ക ആവേ്യ
മോയ എല്ലോ സഡൗകര്യങ്ങളം ഗ്രോമപഞ്ോയ 
ത്തുകള് ഒരുകതിയതിട്ടുണ്ട്ക

ഒമ്പ�ോം പഞ്വൽസര പദ്ധ�തികോ�
ത്്ക തുെങ്ങതി വച്ച ജനകീയോസൂത്രണം എന്ന 
വതികസനദഡൗ�്യം അഞ്ചു പഞ്വൽസര 
പദ്ധ�തികളതിലൂലെ കെന്ന്ക കൂടു�ൽ പ്രസക്തതി
യം പ്രോധോന്യവം ബകവരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
ഘെനോപരമോയ പരതിഷ്കോരങ്ങളതിലൂലെ ഇനതി 
യം അല�ത്ര മോത്രം േക്തതിലപെഴുത്ോൻ 
കഴതിയം എന്ന ആല�ോചനയോണ്ക ഇലപെോൾ 
നെക്കുന്ന�്ക. പ്രഖ്യോപതി� നയങ്ങളം വ്യവ

സ്ോപതി� നെപെതിക്രമങ്ങളം കവച്ചുവയ്ക്കുന്ന 
ജനകീയ ഇെലപെൽ ലകോണ്ടോണ്ക ലകരളം 
ലകോല�ോണകോ�ത്്ക വ്യ�്യസ്തമോകുന്ന�്ക. 
ഈ വോക്കുകൾ കു�തിക്കുലമ്പോൾ ല�ോകലത്
വതിലെലയങ്തിലം ലകോല�ോണ ലകസുകൾ 
തുെർച്ചയോയ ദതിവസങ്ങളതിൽ കു�യന്ന 
പ്രവണ� കോണതിക്കുന്നുലണ്ടങ്തിൽ, അ�്ക 
ലകരളത്തിൽ മോത്രമോണ്ക. മുഖ്യമന്തതി 
പ�ഞ്ഞതു ലപോല�, അ�തിലറെ ലക്ര്തിറ്്ക 
ജനങ്ങൾകതിരതികലട്. ജനകീയോസൂത്രണം 
ലകട്തിപെടുത് പതിന്തുണോ സംവതിധോനങ്ങളം 
കോൽ നൂറ്ോ�ോണ്ടുകോ�ലത് വതിലകന്ദ്രീകൃ
�ോസൂത്രണത്തിലറെ അനുഭവങ്ങൾ കരുപെതി
െതിപെതിച്ച വതികസന സംസ്ോരവം ഇ�തിൽ 
പ്രധോന പങ്കുവഹതിച്ചു. 

മഹകാപ്രളയവം 
മഹകാമകാരിയം തരുനെ പകാഠം

2018-ല� മഹോപ്രളയവം ഇലപെോഴലത് 
മഹോമോരതിയം ലനരതിട്�തിലറെ അനുഭവം, 
സൂക്ഷ്മ�� ജോഗ്ര�യലെ ഗഡൗരവം വ്യക്തമോ
ക്കുന്ന�ോണ്ക. ഓലരോ ലപ്രോജക്ടതിലറെ രൂപീ
കരണഘട്ത്തിലം അ�തിനുലവണ്ടതിയള്ള 
്ോറ്ോ ലേഖരണം നെത്തുന്ന രീ�തിലയ 
ആശ്രയതിച്ച്ക അെതിയന്ര സോഹചര്യങ്ങലള 
ലനരതിെോനോവതില്ല. പ്രോലദേതിക സർകോരുക
ളലെ പകൽ അവയലെ ബദനംദതിന ഭരണ
ത്തിന്ക ആവേ്യമുള്ള വതിവരങ്ങൾ മോത്രം 
ഉണ്ടോയോൽ ലപോരോ. ജനസംഖ്യോേോസ്ത്രപ
രവം ഭൂമതിേോസ്ത്രപരവമോയ �ൽസ്തി�തി 
വതിവരങ്ങളലെ ആകത്തുകയോവണം പ്രോലദ 
േതിക സർകോരുകൾ നെത്തുന്ന ഇെലപെ
ലകളലെ അെതിസ്ോനം. ഓലരോ ലപ്രോജക്ം 
അ�തിലറെ നതിർവ്ഹണം നെക്കുന്ന മു�യ്ക്ക 
മുഴുവൻ വതിേദോംേങ്ങലളോലെ ് ോറ്ോ ലേഖ
രത്തിലറെ ഭോഗമോവണം. തുെർ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾക്ക അ�്ക മു�ൽക്കൂട്ോവ ണം. പ്രല�്യക 
അവേ�യനുഭവതിക്കുന്ന വതിഭോഗങ്ങലളയം 
പതിന്നോക പ്രലദേങ്ങലള യം പെതിപെതിയോയതി 
ഉയർത്തിലകോണ്ടു വരോനുള്ള നെപെതികൾ
ക്ക ഈ വതിവരബോങ്്ക പ്രലയോജനലപെെണം. 
അെതിയന്ര സോഹചര്യങ്ങൾ ലനരതിെോൻ 
�കവണ്ം ഈ വതിവരങ്ങൾ ക്രമീകരതിക്കു 
കയം അനുഭവപോഠങ്ങൾ ലേഖരതിക്കുകയം 
ലവണം. 

 ജനങ്ങലള േ�്യകോരോയതി കോണുന്ന 
ഒരു സംവതിധോനത്തിനും ഇനതി ഭോവതിയതില്ല. 
ജനങ്ങളലെ പതിന്തുണയം പങ്ോളതിത്വ
മോണ്ക ഏല�ോരു അധതികോര സ്ോപനത്തി
ലറെയം േക്തതി. പ്രോലദേതിക ഭരണകൂെങ്ങൾ 
എന്ന വതിലേഷണത്തിന്ക അർഹമോവം 





ഈ ബവറസിചന രമാ�്യത്തു 
നിന്പ് തുടച്ചു നതീക്ന്തുവചര 

ഇദത �മാഗ്ത നിേനിരത്ണം. 
അതിനപ് സരകമാര 

സംവിധമാനങ്ങചള മമാത്രം 
ആശ്യിച്മാല് ദപമാരമാ. 

പ്മാദേശിക സരകമാരുകളുചട
 പങ്പ് ഓദരമാ േിവസവം കൂടുതല് 

പ്ധമാനമമാവകയമാണപ്. 
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വതിധം നമ്മുലെ �ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോ
പനങ്ങൾ മോറുകയോണ്ക. സോലങ്�തികമോയതി 
പ�ഞ്ഞോൽ, �ലദേേഭരണ സ്ോപനങ്ങളലെ 
പരതിധതിയതിൽ വരതില്ല എന്നു കരു�തിയ വതിഷ
യലമഖ�കളതിൽ പ�തും അവയ്ക്ക കൂടു�ൽ 
ഇണങ്ങുന്ന�ോലണന്ന്ക വ്യക്തമോയതിരതിക്കുന്നു. 

പ്രോലദേതിക സോമ്പത്തികവതികസനം, 
സോമൂഹ്യനീ�തി ഉ�പ്പുവരുത്ൽ എന്നീ 
പ്രഖ്യോപതി� �ക്ഷ്യങ്ങൾലകോപെം അല� 
പ്രോധോന്യലത്ോലെ അെതിയന്ര സോഹച
ര്യങ്ങൾ ലനരതിെോനുള്ള അെതിസ്ോന മുലന്നോ
രുകങ്ങളം �യ്ോല�ടുപ്പുകളം നെത്ണം. 
�ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപന പരതിധതിയതില� 
ജനങ്ങളലെ ആലരോഗ്യം, വതിദ്യോഭ്യോസം, 
ല�ോഴതിൽ എന്നതിവ സംബന്ധതിച്ച ഏതു�ര
ത്തിലം ലക്രോ്ീകരതികോവന്ന വതിവരങ്ങൾ, 
ലവള്ളലപെോകവം മണ്തിെതിച്ചതിലം ലപോലള്ള 
പ്രകൃ�തിദുരന്ങ്ങൾ ബോധതികോനതിെയള്ള 
പ്രലദേങ്ങളലെ ഭൂപെം അെകമുള്ള വതിേദ
വതിവരങ്ങൾ, അത്രം സ്�ങ്ങളതിൽ �ോമ
സതിക്കുന്നവരുലെയം പ്രല�്യക പരതിഗണന 
അർഹതിക്കുന്നവരുലെയം വതിേദോംേങ്ങൾ, 
അെതിയന്ര സോഹചര്യങ്ങളതിൽ പുനരധതി
വോസത്തിനെകമുള്ള സഡൗകര്യങ്ങൾ 
ഒരുകോൻ അവ�ംബതികോവന്ന മോർഗ്ഗങ്ങൾ 
സംബന്ധതിച്ച കോല�കൂട്തിയള്ള ധോരണ 
എന്നതിവ ഓലരോ �ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോ
പനത്തിനും ഉണ്ടോവണം.വതിരല്ത്തുമ്പതില് 
ഈ വതിവരങ്ങള് പു�തിയ കോ�ഘട്ം ആവ 
േ്യലപെടുന്നു. �യ്ോല�ടുപ്പുകൾക്ക സമയവം 
സോവകോേവം ഇല്ലോ�തിരുന്നതിട്ടും ഈ 
ലകോല�ോണകോ�ത്്ക ലകരളം ലചയ്തു 
കോണതിച്ച�്ക അതു�ലന്നയോണ്ക. എന്തു ലചയ്
ണലമന്നും എങ്ങലന ലചയ്ണലമന്നും 
നമ്മുലെ �ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ
ക്ക കൃ�്യമോയതി അ�തിയോം എന്നർത്ം. 

ലകോല�ോണ വ്യോപനം സൃഷ്തിച്ച യദ്ധ
സമോന സോഹചര്യലത് സമചതിത്�
ലയോലെ ലനരതിെോൻ നമുകോവന്ന�്ക �ലദേേ
സ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങളലെ കുെകീഴതിൽ 
�തികഞ്ഞ ഏലകോപനലത്ോലെ പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന സോമൂഹ്യ സംവതിധോനങ്ങളലെ കരു
ത്തി�ോണ്ക. ഇന്നലത് സോഹചര്യം ഇനതി 
യം എത്രനോൾ നീണ്ടുനതിൽക്കുലമന്ന്ക പ�യോ
�ോയതിട്തില്ല. ലകരളത്തിലറെ�തിൽ നതിന്ന്ക വ്യ
�്യസ്തമോയതി, അയൽ സംസ്ോനങ്ങളതില� 
സ്തി�തി അനുദതിനം വഷളോവകയോണ്ക. 
അ�ീവ അപകെകരമോയ സോമൂഹ്യവ്യോപ
നത്തിന്ക സോധ്യ�യള്ള ഈ ബവ�സതിലന 
രോജ്യത്തു നതിന്ന്ക തുെച്ചു നീക്കുന്നതുവലര 
ഇല� ജോഗ്ര� നതി�നതിർത്ണം. അ�തിന്ക 

സർകോർ സംവതിധോനങ്ങലള മോത്രം ആശ്ര
യതിച്ചോൽ ലപോരോ. പ്രോലദേതിക സർകോരു
കളലെ പങ്്ക ഓലരോ ദതിവസവം കൂടു�ൽ 
പ്രധോനമോവകയോണ്ക. 

സംസ്ോനം അഭതിമുഖീകരതിച്ച രണ്ടു 
മഹോപ്രളയങ്ങള്ക്കുലേഷം ഓലരോ പഞ്ോ
യത്തും ദുരന്നതിവോരണത്തിന്ക പ്രല�്യക 
വര്കതിംഗ്ക  ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപീകരതിച്ച്ക ദുരന്നതി
വോരണ പദ്ധ�തി �യ്ോ�ോക്കുകയം അെതിയ
ന്ര പ്ര�തികരണ െീമുകള് രൂപീകരതിക്കുകയം 
ലചയ്തിരുന്നു. 622 പഞ്ോയത്തുകളതില് 
ഇത്രത്തില് �യ്ോ�ോകതിയ ദുരന്നതി

വോരണ പദ്ധ�തി ലരോഗവ്യോപന പ്രവര്ത്
നങ്ങള് ഏലകോപതിപെതിക്കുന്ന�തിനു സഹോയ
കമോയതിട്ടുണ്ട്ക. സംസ്ോന, ലകന്ദ്ര സർകോ
രുകളലെ ലകോല�ോണ പ്ര�തിലരോധ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ �ോലഴ�ട്തിൽ യോഥോർഥ്യമോ
കോൻ ഊർജ്ജസ്വ�മോയതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
�ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്ക 
അഭതിനന്ദനങ്ങൾ. രോജ്യം ലകോല�ോണ മുക്ത
മോകുന്നതുവലര നമുകീ ജോഗ്ര� തുെരോം. 
ഈ അനുഭവ പോഠങ്ങൾ ഭോവതി പ്രവർത്
നങ്ങൾക്ക മു�ൽക്കൂട്ോം.                   1

ല�ഖതിക പഞ്ോയത്്ക ്യ�ക്ട�ോണ്ക

ലകോവതി്്ക കോ�ത്്ക സോമൂഹ്യ 
സഹോയ ലപൻഷൻ ഇനത്തിൽ 
സംസ്ോന സർകോർ  വതി�രണം ലചയ്�്ക 
3711.4 ലകോെതി രൂപ. ഇ�തിൽ 1888.43 
ലകോെതിയം വോർധക്യകോ� ലപൻഷനോണ്ക. 
കർഷകലത്ോഴതി�ോളതി ലപൻഷനോയതി 
340.73 ലകോെതിയം വതിക�ോംഗ ലപൻഷൻ 

കേോവകിഡ് േോലം േടക്ോൻ 
3711.4 തേോടകിയുകട തഷേമകെൻഷൻ

ഇനത്തിൽ 322.7 ലകോെതിയം വതിധവോ 
ലപൻഷനോയതി 1056.8 ലകോെതി രൂപയം 
നൽകതി. 50 വയസ്ക കഴതിഞ്ഞ അവതിവോ
ഹതി�കൾക്കുള്ള ലപൻഷനോയതി 102.7 
ലകോെതി രൂപ വതി�രണം ലചയ്തു. 44,04,525 
ലപർകോണ്ക വതിവതിധ സോമൂഹ്യ സഹോയ 
ലപൻഷനുകളലെ ആനുകൂ�്യം �ഭതിച്ച�്ക.
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“ഉഷസ് �ച്കിത്രമോ ഭരോസ്മഭ്ം വോജകിനീവ�കി
തേന ത�ോേം ച �നേം ച ധോമതേ”
 എം.പി. അജിത് കുമകാർ

ആല്പതിലറെ �ോഴ്ക വരകളതില് നതിന്ന്ക  അറ്്ക �ോറെതികതിലറെ �ീരങ്ങ
ളതില് നതിന്ന്ക വതിദൂര പൂര്വ് ലദേങ്ങളതില് നതിന്ന്ക ഒലകയം 
മുഴങ്ങുന്ന നതി�വതിളതികള്ക്ക ഒലര സ്വരം. അജ്ോ�മോയ 
ഏല�ോ ഉ�വതിെങ്ങളതില് നതിന്ന്ക പു�ലപെടുന്ന വതിഷ ബീജങ്ങള് 
സന്തു�നോവസ്യതി�ോയതിരുന്ന ജീവതി�ചക്രലത് 
ഭ്രമണപഥത്തില് നതിന്ന്ക �ള്ളതിവതിട്ലപെോള് ഉണ്ടോയ 
ദുരന്ങ്ങളതില് നതിന്നുമുണ്ടോയ നതിസ്സഹോയ�യലെ, 
നതിരോ�ംബ�യലെ സ്വരം.
ഇറ്ോ�തിയന് നഗരങ്ങളതില് പതി�ന്ന്ക ല�ോമന് സംസ്ോരത്തിലറെ 
ജ�കുംഭങ്ങളതില് നതിന്ന്ക പോനം ലചയ്്ക യവനസംസ്ോരത്തിലറെ 
ശ്ലഥമോയ ചവതിട്ടു പെതികളതി�തിരുന്ന്ക മനനം ലചയ്്ക വളര്ന്ന  
യൂല�ോപ്യന് നോഗരതിക�യലെ സോലങ്�തിക�്വം ല�ോകം മുഴുവന് 
പെര്ന്ന്ക േോസ്ത്ര രംഗലത് നലവോത്ോനത്തിന്ക തുെകം കു�തിച്ച്ക 
സോലങ്�തിക വതിദ്യകളലെ കതിെയറ് പ്രഭോവത്തില�ക്ക 
ല�ോകലത് �ള്ളതിവതിട് നതിമതിഷം മു�ല് ഉദയം ലചയ്  ബജവ 
ചംക്രമണ വ്യവസ്കളതിലന്മലള്ള കെന്നുകയറ്ം അ�തിലറെ 
പരതിണോമ ഗുപ്തിയതില്  ആധുനതിക േോസ്ത്രത്തിലറെ 
പതിള്ളലത്ോട്തി�ോയതിരുന്നു ഇറ്ോ�തിയന് നഗങ്ങലളത്ലന്ന 
മരണ നൃത്ത്തിന്ക ലവദതിയോകതിലയന്ന�്ക വതിലരോധോഭോസമോയതി 
ല�ോന്നോം.

ബവദ്യേോസ്ത്രത്തിലറെ അേ്വലമധലത് വതിസ്മയലത്ോലെ 
ലനോകതി നതിന്ന നരവംേം ഇന്ന്ക േോസ്ത്രത്തിലറെ �ോല്കോ�തിക 
പരോജയലത്ലയോര്ത്്ക വതി�പതിക്കുന്നു. അല�സമയം 
കലഠോരമോയ ഈ പ�നത്തില് നതിന്ന്ക േോസ്ത്രം അ�തിലറെ 
പ്രഭോവലത് വീലണ്ടടുക്കുലമന്നും പ്ര�ീക്ഷതിക്കുന്നു. സോധ്യമോയ 
എല്ലോ മോര്ഗ്ഗങ്ങളം പ്രലയോഗതിക്കുന്ന ബവദ്യേോസ്ത്രത്തിലറെ 
ലപോരോട്ങ്ങലള പതിന്തുണയ്കോം. ബവദ്യേോസ്ത്രത്തിലറെ 
പ്രഭോവത്തിന്ക മോറ്റു കൂട്ോന് ആധുനതിക വതിവര വതിജ്ോനത്തിലറെ 
സമഗ്ര സോധ്യ�കളമുപലയോഗതിച്ച്ക ആസൂത്രണം നെത്തുന്ന 
എല്ലോ ലപോരോളതികലളയം ആദരതികോം.

“ഉഷസ് തച്ിത്രമകാ ഭരകാസ്മഭ്ം വകാജിെീവതി
ഡയെ ഡതകാകം ച തെയം ച ധകാമഡഹ”

 (യജുര്ലവദം)

“ഡഷേമത്കാല് സമ്ദ്ധമകാകുനെ ഒരു പ്രഭകാതം
ഞങ്ങളില് പ്രകകാശം വർഷിക്നടെ”

“ഞങ്ങളുനെ സന്തകാെങ്ങളും പരിപകാലിക്നപെെകാന് ഇെവഡരണഡമ”

ല�ഖകന് പഞ്ോയത്്ക അ്ീഷണല് ്യ�ക്ട�ോണ്ക
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സംസ്ോനത്്ക ഏറ്വം ഗുരു�രമോയതി 
ലകോവതി്്ക 19 ബോധതിച്ച ജതില്ലയോണ്ക 

കോസർലകോ്്ക. പ്ര�തിലരോധ പ്രവർത്ന 
ത്തിലറെ ഭോഗമോയതി ഒരുലവള ഒരു നഗരസഭോ 
പ്രലദേലത്ോലെോപെം ആ�്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക 
പ്രലദേങ്ങളം ആദ്യം രണ്ടും പതിലന്ന മൂന്നും 
�ോഴതിട്ടു പൂലട്ണ്ടതി വന്ന ജതില്ല. ഒലട്ല� പ്രവോ
സതികളം അ�തിലനോപെം ഭതിന്നഭോഷകോരും 
ഭതിന്ന സംസ്ോരങ്ങളം ലചർന്ന്ക ജീവതില�ോ
പോയത്തിനോയതി ഇ�ര സംസ്ോനങ്ങലളയം 
ലചർത്തുപതിെതിച്ചതിരതിക്കുന്ന നോെ്ക. സംസ്ോന
ത്്ക �ലന്ന ആദ്യമോയതി മോര്ച്ച്ക  21 മു�ൽ 
ഒരോഴ്ച ലപോതുഅവധതി നൽകുകയം പ്രല�്യക 
പ്ര�തിലരോധ നെപെതികൾ സ്വീകരതിലകണ്ടതി
യം വന്നു കോസര്ലഗോ്തിന്ക. അന്നു മു�ൽ 
�ലന്ന ജതില്ലയതില� പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി 
്യ�ക്ടർ ഓഫീസതിൽ കൺല്ോൾ റം 
പ്രവർത്തിച്ചു തുെങ്ങതി. 

 ആലരോഗ്യ പ്ര�തിലരോധ നെപെതികളം 
ല�ോക്ക്ഡൗൺ നെപെതികളം ജതില്ലോ 
ഭരണകൂെം ഏർലപെടുത്തുലമ്പോൾ അ�തിലനോെ്ക 
ലചർന്നും സമോന്രമോയം സോമൂഹ്യസുരക്ഷ
യ്ക്ക സംവതിധോനലമോരുക്കുകയോയതിരുന്നു 
ജതില്ലയതില� ഗ്രോമ പഞ്ോയത്തുകൾ. സോമൂ
ഹതികവ്യോപന ഭീഷണതിലയ ഫ�പ്രദമോയതി 

ലചറുക്കുക എന്ന ജതില്ലയലെ പ്രധോന�ക്ഷ്യ
ലത്ോലെോപെം  ല�ോക്ക്ഡൗണതിലറെ 
ഭോഗമോയതി ഉയർന്നുവന്ന സോമൂഹ്യ-സോമ്പ
ത്തിക പ്രശ്നങ്ങലള ജനകീയമോയതി മോലന
ജ്കലചയ്യുക എന്ന ദഡൗ�്യലമലറ്ടുത്�്ക 
പഞ്ോയത്തുകളോയതിരുന്നു. എല്ലോ പഞ്ോയ
ത്തുകളം ദുരന്നതിവോരണ കർമ്മപദ്ധ�തി 
�യ്ോ�ോകതി സമർപെതിച്ച ആദ്യജതില്ല കോസർ
ലകോ്ോണ്ക. ഈ ലരഖകൾ പ്ര�തിലരോധ 
പ്രവ ർ ത് ന ങ്ങ ൾ ക്ക  പ്രല ച ോ ദ ന വ ം 
ദതിേോലബോധവം നൽകോനും കൂട്തിയതിണ 
കോനും സോധതിച്ചു.

 മുഖ്യമന്തതി വീ്തിലയോ ലകോൺഫ�ൻ
സതിലൂലെ  ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകലളോടു 
സംസോരതിച്ച മോര്ച്ച്ക  19ന്ക മുമ്പ്ക �ലന്ന ദുരന് 
പ്ര�തിലരോധപ്രവർത്നങ്ങൾ പഞ്ോയ
ത്തുകൾ ആരംഭതിച്ചതിരുന്നു. എല്ലോ ഓഫീസു
കളതിലം ‘ലരേക്ക ദ ലചയതിന്’ ക്യോമ്പയതിനതി
ലൂലെ മുൻകരു�ൽ നെപെതികൾ ഉ�പെോകതി
യതിരുന്നു. പഞ്ോയത്തുകള് പ്രല�്യക 
ലയോഗം ലചർന്ന്ക മുഖ്യമന്തതിയലെ നതിർലദേേ
ങ്ങൾ നെപെോക്കുന്ന�തിനോയതി പ്ര�തിലരോധ 
കർമ്മപരതിപോെതികൾ രൂപലപെടുത്തി. പഞ്ോ
യത്്ക ലസക്രട്�തിമോരും പതി.എ.എസ്ക. മോരു
മോയള്ള വീ്തിലയോ ലകോൺഫ�ൻസ്ക 

സംവതിധോനവം വോട്്കസ്കആപെ്ക ഗ്രൂപ്പുകളം 
ഏർലപെടുത്തി. ദുരന് സോഹചര്യത്തിലം 
എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളം 2020-21 
വോർഷതിക പദ്ധ�തിക്കുള്ള അംഗീകോരം 
മോർച്ച്ക മോസം �ലന്ന ലനെതി സംസ്ോനലത് 
ആദ്യ ജതില്ലയോയതി. ഇ�്ക തുെർപ്രവർത്ന 
ങ്ങൾക്ക ഏല� സഹോയകമോയതി. 

ശ്ഡദ്ധയമകായ പ്രവർത്െങ്ങൾ
	664 വോർഡു��ത്തിലം ജോഗ്ര�ോ 

സമതി�തികൾ രൂപീകരതിച്ച്ക പ്രവർത്ന
മോരംഭതിച്ചു. പ്രവോസതികളോയവർ �തിരതിച്ചു 
വന്ന�തിലറെ കൃ�്യമോയ കണലകടുപെ്ക 
നെത്തി. അവലര ലഹോം ഐലസോല�
ഷനതിൽ പോർപെതിക്കുകയം വോര്ഡു�� 
ജോഗ്ര�ോസമതി�തിയലെ ബദനംദതിന 
ലമോണതിറ്�തിങ്ങതിനു വതിലധയമോക്കുകയം 
ലചയ്തു. എല്ലോവർക്കും കഡൗൺസ�തിങ്ക 
ഉ�പെോകതി. 

 പട്തികജോ�തി, പട്തികവർഗ്ഗ, �ീരലദേ 
ലമഖ�കളതിൽ സന്ദർേനം നെത്തി 
(ലകോളനതികൾ ഉൾലപെലെ) സഹകരണം 
ഉ�പ്പുവരുത്തി. മുൻകരു�ൽ പ്രവർത്
നങ്ങൾ േക്തമോകതി.

 അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതി ക്യോമ്പുകളതിലം 
ഒറ്ലപെട്്ക �ോമസതിക്കുന്ന സ്�ങ്ങളതിലം 
വതിവതിധ ഭോഷകളതിൽ ലബോധവൽക
രണം നെത്തി. 

 അധതിക ഐലസോല�ഷൻ ലകന്ദ്രങ്ങൾ 
രൂപലപെടുത്തുന്ന�തിനോയതി 76 ലകയർ
ലസറെറുകൾ കലണ്ടത്തി. സന്നദ്ധസം
ഘെനകളലെ സഹകരണലത്ോലെ 
അവ ശുചീകരതിച്ചും സഡൗകര്യങ്ങൾ 
ഏർലപെടുത്തിയം സജ്ജമോകതി.

 വലയോജനങ്ങള് ഉള്ലപെലെ പ്രല�്യക 

�ന�ോേ േോസറത�ോഡൻ 
പ്ര�കിതരോധങ്ങൾ 
 നക.നക. നറജികുമകാർ

കോസര്ലകോ ് ്ക  പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.
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പരതിഗണന ലവണ്ടവർക്കു ലഹൽപെ്ക 
്സ്ക്കുകൾ എല്ലോ പഞ്ോയത്തിലം 
ഏർലപെടുത്തി. 

 സന്നദ്ധം ലപോർട്ൽ ഉപലയോഗലപെടുത്തി 
എല്ലോ വോർഡുകളതിലം വളറെതിയർ 
സംവതിധോനം ഏർലപെടുത്തി. മതികച്ച 
പ്ര�തികരണമോണ്ക യവോകളതിൽ നതിന്ന്ക 
�ഭതിച്ച�്ക.

 കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചനുകൾ കുടുംബശ്രീയലെ 
കൂലെ സഹോയലത്ോലെ ആരംഭതി ച്ചു. 
ഭൂരതിഭോഗം കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചനുകളം 
സോധന സോമഗ്രതികൾ, പച്ചക�തികൾ 
മു��ോയവ ലസ്ോൺസർഷതിപെതിലൂലെ 
ലേഖരതിച്ചോണ്ക പ്രവർത്തിച്ച�്ക. പോകം 
ലചയ് ഭക്ഷണം ലവണ്ടോത്വർക്ക 
സഡൗജന്യ കതിറ്റുകള് നല്കതി. അഗ�തി
കളലെയം ലരോഗതികളലെയം പട്തിക 
ജോ�തി-വർഗ്ഗകോരുലെയം അ�തിഥതി 
ല�ോഴതി�ോളതികളലെയം കോര്യത്തില് 
പ്രല�്യക ശ്രദ്ധനല്കതി.

  മരുന്നുകൾ, അവേ്യസോധനങ്ങൾ, 
ല�ഷൻ ഇവ വീട്തില�ത്തികോൻ എല്ലോ 
പഞ്ോയത്തിലം കോള്ലസറെർ - 
വതി�രണ സംവതിധോനം ഒരുകതി.

 പതി.എച്ച്ക.സതികളതില് അധതിക ല്ോക്ടർ
മോരുലെ ലസവനവം പോരോലമ്തികൽ 
നഴതിങ്ക സ്റോഫതിലറെ ലസവനവം ഗ്രോമ 
പഞ്ോയത്തുകൾ സ്വന്ം ഫണ്ട്ക 
ഉപലയോഗതിച്ച്ക ഏർലപെടുത്തി.

 പതി.എച്ച്ക.സതി. ഉൾലപെലെയള്ള സ്ോപ
നങ്ങളതില� ജീവനകോർക്ക �ോമസ / 
ഭക്ഷണ സഡൗകര്യലമോരുകതി നൽകതി. 
ഫീല്്്ക പ്രവർത്നത്തിനോയതി പഞ്ോ
യത്്ക ഫണ്ട്ക ഉപലയോഗതിച്ച്ക അധതിക 
വോഹനങ്ങള് ഏർലപെടുത്തി. 

 11 ഗ്രോമ പഞ്ോയത്തുകളതില� എൻല്ോ
സൾഫോൻ ലരോഗതികളലെ കോര്യത്തിൽ 
പ്രല�്യക ശ്രദ്ധയം നതിരീക്ഷണവം 
ഏർലപെടുത്തി.

 മഴകോ�പൂർവ് ശുചീകരണ പ്രവർത്
നങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചു. ഹരതി� കർമ്മ

ലസന, ആർ.ആർ.എഫ്ക, എം.സതി.എഫ്ക 
പ്രവർത്നങ്ങള് ഭംഗംവരോല� 
തുെർന്നു.

 കുെതിലവള്ളക്ഷോമം അനുഭവലപെട് പ്രലദ
േങ്ങളതിൽ കുെതിലവള്ള വതി�രണം 
നെത്തി.

  കോർഷതിലകോ�്കപന്നങ്ങൾ വതിറ്ഴതിച്ച്ക 
കർഷകലര സഹോയതിക്കുന്ന�തിനോയതി 
ഗ്രോ മ പ ഞ് ോ യ ത്തു ക ൾ ക ക ത്തു ം 
�മ്മതിലം ലനറ്്ക വർക്ക സംവതിധോനം 
ഏർപെോെോകതി. ലബ്ഡുകയതില� 
ബജവ പച്ചക�തി വണ്ടതി മോതൃകോപര
മോയ പ്രവർത്നമോണ്ക നെത്തിയ�്ക.

ഡവറിടെ അനുഭവങ്ങൾ, ഉദ്മങ്ങൾ 
 വ�തിയപ�മ്പ എന്ന ലകോച്ചു ദ്വീപ്ക പഞ്ോ

യത്്ക സംസ്ോനത്്ക �ലന്ന ശ്രലദ്ധ
യമോയ�്ക അവരുലെ ലകോവതി്്ക -19 
പ്ര�തിലരോധത്തിലറെ ലവ�തിട് മോതൃകയതി
ലൂലെയോണ്ക. സമ്പൂർണ് ല�ോക്ക്ഡൗ
ണതിനു മുമ്പ്ക ല്യതിനതി�ങ്ങതിയ 56 
മുംബബ സ്വലദേതികലള ലനലര പെന്ന
കെപ്പു�മുള്ള സ്കൂളതിൽ �യ്ോ�ോകതിയ 
ലകയർലസറെ�തില�ക്ക മോറ്തി ക്വോ�
ബറെൻ ലചയ് നെപെതി അവർ സ്വയ
മോർജ്ജതിച്ച അ�തിജീവനപോഠത്തിലറെ 
പ്രോലയോഗതിക�യോയതിരുന്നു. സ്റോറെതിംഗ്ക 
കമ്മറ്തി ലചയർമോൻ ദോലമോദരൻ 14 
ദതിവസവം ഇവരുലെ കൂലെ ക്യോമ്പതിൽ 

സ്വയം നതിരീക്ഷണ വതിലധയമോയതി 
�ോമസതിച്ചതിരുന്നു. �നതു ഫണ്ടതില്ലോത് 
ഈ ദ്വീപ്ക പഞ്ോയത്്ക കോണതിച്ച വതിപ
ദതിബധര്യവം പ്ര�തിലരോധവം ജതില്ലയലെ 
അ�തിജീവനത്തിലറെ ആദ്യപോഠങ്ങൾ 
�ലന്നയോണ്ക. 56 ലപരുലെ “ക്യോമ്പനു
ഭവങ്ങൾ” കലയ്ഴുത്്ക പ്ര�തി �യ്ോ�ോ
കതി ബബൻ്്ക ലചയ്്ക ചരതിത്രലരഖയോ
കതി മോറ്ോനുള്ള �യ്ോല�ടുപെതി�ോണീ 
കെ�തിലനയം പുഴലയയം മുത്മതിടുന്ന 
ലകോച്ചു ഗ്രോമം.

 കർണ്ോെകയമോയതി അ�തിർത്തി പങ്തി
ടുന്ന ജതില്ലലയന്ന നതി�യതിൽ മംഗ�ോപു
രലത്യം സുള്ള്യയതില�യം ലമ്തി
കൽലകോലളജുകലളയം ആതുരോ�യ
ങ്ങലളയം ആശ്രയതിലകണ്ടതിവരുന്ന 
അവസ് അ�തിർത്തി ഗ്രോമങ്ങൾക്കുണ്ട്ക. 
അ�തിർത്തികൾ അെച്ചുപൂട്തിയലപെോൾ 
ചതികതിത് കതിട്ോല� പലത്ോളം ലപർ 
മരതിലകണ്ടതിവന്ന ഗുരു�ര സോഹചര്യ
വമുണ്ടോയതി. ഇ�തിലന മ�തികെകോൻ 
ലദ�മ്പോെതി എന്ന അ�തിർത്തി പഞ്ോ
യത്്ക സ്വന്ം നതി�യതിൽ ഉജംപോെതി 
അംഗൻവോെതിയതിൽ ആരംഭതിച്ച �ോൽ
കോ�തിക പ്രോഥമതികോലരോഗ്യ ലകന്ദ്രം 
പോവലപെട് ജനങ്ങൾക്ക ഏല� ആേ്വോ
സകരമോയതി മോ�തി.

 പ്ര�തിലരോധവം അ�തിജീവനവം അെയോ
ളലപെടുത്തിയ “്തി.്തി.പതി. ഔലദ്യോഗതി 
ക ല്ോഗ്ക” ddpksd.blogspot.com 
കൃ�്യമോയ ദതിേോലബോധ നതിയന്തണ
ത്തിനും മതികച്ച മോതൃകകൾ അവ�രതി
പെതിക്കുന്ന�തിനും ഗ്രോമ പഞ്ോയത്തുകൾ
ക്ക സഹോയകമോയതി. നവമോദ്ധ്യമങ്ങലള 
ഫ�പ്രദമോയതി വതിനതിലയോഗതിച്ചുള്ള 
േോസ്ത്രീയ പ്ര�തിലരോധ - അ�തിജീവന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ വോർ റം ഒരുകതിയം 
കൺല്ോൾ റം �യ്ോ�ോകതിയം ഏലകോ

ലകരള-കർണോെക അ�തിർത്തി കർണോെക സർകോർ മണ്തിട്്ക അെച്ചലപെോൾ.
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പതിപെതികോൻ സോധതിച്ചു.
  മ�ക്കുെതിയ എന്ന പതിലന്നോക പട്തിക

വർഗ്ഗ വതിഭോഗകോർ ഏല� �ോമസതിക്കു
ന്ന  പ്രല ദ േ മ ോ ണ്ക  പ ന ത് െ തി . 
ഭൂമതിേോസ്ത്രപരമോയതി ലകരളത്തിലറെ 
ഭൂമതിയതിൽ നതിന്നും കർണ്ോെകയലെ മണ്്ക 
ല�ോട്്ക വീണ്ടും ലകരളത്തില�ക്ക വലര
ണ്ടുന്ന കമ്മോെതിയതില� ലകോളനതിയതി
�ോണു ഇവരതിൽ ഏല�ലപരുലെയം 
അധതിവോസം. ഇവതിലെ ലജോ�തിലചയ്യുന്ന 
പലത്ോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക ല�ഷൻ
കോർ്്ക ലനരലത് കർണ്ോെകയതി�ോ
യതിരുന്നു. അ�തിവതില്ലോയ്മ കോരണം 
ല�ഷൻ കോർഡുകൾ മോറ്തിയമതില്ല. 
ഇവർക്കു സഡൗജന്യ ല�ഷന്ക ഇതു 
സോലങ്�തിക �െസ്സമോയതി. ലസക്രട്�തിയം 
പ്രസതി്ന്റും ലപർലഫോമൻസ്ക വതിഭോഗം 
വതിംഗും ഇെലപട്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട
റുലെ ശ്രദ്ധയതിൽലപടുത്തുകയം അ�്ക 
ജതില്ലോകളക്ടറുലെ പ്രല�്യക ഉത്രവതിനു 
വഴതിമരുന്നോവകയം ലചയ്തു. 10 ദരതിദ്ര 
കുടുംബങ്ങളലെ സലന്ോഷകണ്ീർ 
അ�തിജീവനപോ�യതിൽ ഊർജ്ജമോയതി.

 ജതില്ലയതിൽ ഏറ്വം കൂടു�ൽ ഇറ്�തിയതിൽ 
നതിന്നു �തിരതിലച്ചത്തിയ ആൾകോരു
ള്ള�്ക കള്ളോ�തി�ോണ്ക. രൂക്ഷമോയ 
ലരോഗോവസ്യതിലണ്ടോയതിരുന്ന ഇറ്�തി
യതിൽ നതിന്നുള്ള ആൾകോരുലെ �തിരതി
ച്ചുവരവ്ക ആദ്യഘട്ത്തിൽ വ�തിയ 
സോമൂഹ്യ പ്ര�തിലരോധത്തിനു വഴതിലവ
ച്ചുലവങ്തിലം ഭരണസമതി�തിയലെയം 
ജീവനകോരുലെയം ആർജ്ജവലത്ോ

ലെയള്ള സമയബന്ധതി� ഇെലപെ
�തിൽ 28 ദതിവസവം ക്വോ�ബറെൻ 
ലചയ്ോൻ സോധതിക്കുകയം തുെർന്ന്ക 
വളലര വതികോര നതിർഭരമോയ �തിരതിച്ചു 
വരവം സോമൂഹ്യ സ്വീകോര്യ�യം 
ഉണ്ടോകുകയം ലചയ്�്ക അനുഭവങ്ങ
ളലെ ലനർകോഴ്ചയോയതി.

  വകുപെതിലറെ ലനതൃ�്വത്തിൽ 
കോ�ഡുക ഗ്രോമപഞ്ോയത്തിൽ 
നെപെോകതിയ “വോയനോസഡൗഹൃദം” 
സോമൂഹ്യപതിൻവോങ്ങ�തിൽനതിന്നും 
മോനസതിലകോല്ലോസത്തില�ക്കുള്ള 
സർഗ്ഗോത്മകമോയ സോദ്ധ്യ�കൾ
കോണു വഴതിലവച്ച�്ക. ല്പയൂട്തി 
്യ�ക്ടറുലെ ഓഫീസ്ക ലകന്ദ്രീകരതിച്ച്ക 
ജതില്ലോ��ത്തിൽ സർഗ്ഗോത്മകമോയ 
സൃഷ്തികൾ ക്ഷണതിച്ചുള്ള ‘എഴുലത്ോ�’ 
ഇ�തിനു അനുപൂരകമോയ മലറ്ോരു ലപ്രോ
ജക്റം ലസോഷ്യൽ കഡൗൺസതി�തിംഗതിനു 
േക്തതിപകരുന്നതുമോയതി.

 കുമ്പ്ോലജയതിൽ ദോഹതിച്ചു വരുന്ന നോൽ
കോ�തികൾക്കും പക്ഷതികൾക്കുലമല്ലോം 
ലവള്ളവം ഭക്ഷണവം ഒരുകതി ലവ�തിട് 
മോതൃകയോയതി ജീവനകോർ. ഇെയതി�
കോട്തില� കോവതില� കുരങ്ങന്മോർക്കും 
പഞ്ോയത്്ക �ലന്നയോണ്ക ഭക്ഷണം 
നൽകതിയ�്ക.

 അ�തിർത്തി ജതില്ലലയന്ന നതി�യതിൽ രണ്ട്ക 
പ്രധോന ലചക്ക  ലപോസ്റ്റുകളണ്ട്ക 
ജതില്ലയതിൽ. മലഞ്േ്വരത്തും ലചറുവത്തൂ
രും ചരക്ക ല�ോ�തികളലെ നീണ്ട നതിര
യണ്ടോയതിരുന്നു. ഇ�തില� ജീവനകോർ
ക്ക മോസ്്ക, സോനതിബറ്സർ, ഭക്ഷണം 
എന്നതിവ നല്കതി കൂലെലചർത്തു ഈ 
രണ്ടു പഞ്ോയത്തില�യം പ്ര�തിലരോധ 
ഭെന്മോർ.

 ലെ�തിലമ്തിസതിൻ, ലമോബബൽ ക്തിനതിക്ക 
സംവതിധോനലമോരുകതി ലചറുവത്തൂർ 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക സംസ്ോന ശ്രദ്ധ
യോകർഷതിച്ചു.

 അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികളലെ കൃ�്യമോയ 
കണക്ക �ഭ്യമല്ലോത്�്ക ഒലട്ോന്നുമല്ല 
പഞ്ോയത്തുകലള പ്രയോസലപെടുത്തി 
യ�്ക. ഈ ഘട്ത്തിൽ കോ�ഡുക, 
കുമ്പള എന്നതിവതിെങ്ങളതില് ലസക്രട്�തി
മോരുലെ ഇെലപെൽ ഏല� ഫ�പ്രദ
മോയതി. ലസക്രട്�തിമോര് �ലന്ന ലനരതിട്്ക 
ക്യോമ്പുകളതില�ത്തി സർലവ് നെത്തുക
യം അവർക്ക ആവേ്യമോയ ലസോപെ്ക, 
മോസ്്ക, ഭക്ഷണ സോധനങ്ങൾ തുെ
ങ്ങതിയവ ലസ്ോൺസർഷതിപെ്ക വഴതി 

നൽകുകയം ലചയ്തു.
 ദുരന്നതിവോരണ പ്ോനതിനു ചുവടു പതിെതിച്ച്ക 

ലകോവതി്്ക 19 �ീവ്രലമഖ�യതില� 
പഞ്ോയത്തുകളതിൽ പ്രല�്യകതിച്ചും ജതില്ല 
ലമോത്മോയം പഞ്ോയത്തു�� 
അ�തിജീവന പ്ോൻ �യ്ോ�ോകോനുള്ള 
മുലന്നോരുകങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക.
ജതില്ലയതില� ഓലരോ ഗ്രോമത്തിനും ഓലരോ 

ലകോവതി്്ക അനുഭവങ്ങളണ്ട്ക. രോപെകൽ 
വതിശ്രമമതില്ലോല� ലജോ�തി ലചയ് നൂറുകണ
കതിനു ജീവനകോരുലെ ആത്മോർപെണത്തി
ലറെ �ീജ്വോ�യോണവ. സോമൂഹ്യ അടുക
ളയതില�ക്കു ചുമടുമോയതി നീങ്ങുന്ന ലസക്രട്
�തിയെകമുള്ള ജീവനകോരും ഭരണസമതി�തി 
അംഗങ്ങളലമല്ലോം അ�തിജീവന വഴതികൾ 
എങ്ങലനയോണു ഒരു ജതില്ല ല�ളതിയതിലച്ചടു
ത്�്ക എന്ന�തിലറെ സൂക്ഷ്മമോയ ഉദോഹര
ണങ്ങളോണ്ക. ബവ�സ്ക ഏറ്വം രൂക്ഷമോയതി 
ബോധതിച്ച ഒരു ജതില്ലയതിൽ ഏറ്വം നന്നോയതി 
എങ്ങലന പ്ര�തിലരോധതികോം എന്നും 
ഭീ�തിയതിൽ നതിലന്നങ്ങലന അ�തിജീവതികോം 
എന്നതും ല�ോകത്തിനു �ലന്ന ചരതിത്ര 
പോഠങ്ങളോകുന്ന�്ക രൂഢമൂ�മോയ വതിലക
ന്ദ്രീകൃ�ോസൂത്രണ സംവതിധോനത്തിലറെ 
�ോലഴത്ട്തില� ജീവനകോരുലെയം ജനപ്ര
�തിനതിധതികളലെയം മോനസതികമോയ ഐക്യ
ത്തിലറെയം ഇച്ോേക്തതിയലെയം ആത്മ
സമർപെണത്തിലറെയം ഉൾകോഴ്ചയോർന്ന 
പ്രവർത്നത്തിലൂലെയോണ്ക .  ഒപെം 
അ�തിജീവന സമരത്തിൽ രോപെകൽ വതിശ്ര
മമതില്ലോല� ലജോ�തിലചയ് ജീവനകോർക്ക 
ഒപെം നതിന്ന്ക ലനതൃ�്വം ലകോടുത് അന്യ
ജതില്ലകളതിൽനതിന്നുൾലപെലെയള്ള ഓഫീസ്ക 
ലമധോവതികളലെ ഊർജ്ജ്വസ്വ��യം.

1
ല�ഖകന് കോസര്ലഗോ്്ക 

പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.

കോകകള്ക്ക ആഹോരം
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മനുഷ്യരോേതിലയ മരണത്തിലറെ കരോള 
ഹസ്തത്തിനോൽ വരതിഞ്ഞുമുറുകതിയ 

പ�തിലനട്ോം നൂറ്ോണ്ടതില� ലപ്ഗ്ക, പലത്ോ
മ്പ�ോം നൂറ്ോണ്ടതില� ലകോള�, ഇരുപ�ോം 
നൂറ്ോണ്ടതില� സ്ോനതിഷ്ക ഫ്ലൂ എന്നീ മഹോ
മോരതികള്ക്ക ലേഷം ഈ നൂറ്ോണ്ടതിൽ 
ല�ോകമോലക ഭീ�തി വതി�ച്ച്ക പെരുകയോണ്ക 
ലകോവതി്്ക 19. ല�ോകലമോന്നോലക വതി�ങ്ങ
�തിച്ച്ക നതിൽക്കുലമ്പോൾ, ലകോല�ോണ 
ബവ�സ്ക എന്ന മഹോമോരതിലയ വതിജയക
രമോയതി പതിെതിച്ചുലകട്തി ആലഗോള��ത്തില് 
ഖ്യോ�തി ലനെതിയ ലകരള മോതൃകയ്ക്ക അെതി
ത്�ലയോരുകതിയ�്ക ആലരോഗ്യ വകുപ്പും 
�ലദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്പും ഒത്തുലചര്ന്നു 
നെത്തിയ പ്രവര്ത്നം. ബചനയതില� 
വഹോനതില് നതിന്നുലമത്തിയ വതിദ്യോര്ത്തി
കള്ക്ക ലരോഗബോധ സ്തിരീകരതിച്ച ആദ്യ
നോളകളതില് �ലന്ന യദ്ധമുന്നണതിക്ക 
സമോനമോയ രീ�തിയതിൽ പഴു�െച്ച പ്ര�തി 
ലരോധ പ്രവർത്നങ്ങളലെ വതിേദമോയ 
ആസൂത്രണവം നെപെതികളമോണ്ക ഗ്രോമപ
ഞ്ോയത്തു��ത്തിൽ ഉലദ്യോഗസ്രും 
ജനപ്ര�തിനതിധതികളം ലചർന്ന്ക �ോലഴത്
ട്തില് ഒരുകതിലയടുത്�്ക. 

ജനജീവതി�ം സുഗമമോക്കുന്ന�തിന്ക 

വതിവതിധങ്ങളോയ പ്രവര്ത്നങ്ങളോണ്ക �ലദേ
േസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ നതിർവ്ഹതി
ച്ചു വരുന്ന�്ക. ലപോതുജനങ്ങൾക്ക മരുന്നു
കളം അവേ്യ വസ്തുകളം യഥോസമയം 
�ഭ്യമോക്കുന്ന�തിന്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക 
��ത്തിൽ ഏർലപെടുത്തിയ 24 മണതിക്കൂറും 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലകോൾ ലസറെറുകൾ അനു
കരണീയ മോതൃക �ലന്നയോണ്ക ല�ോക 
ത്തിന്ക മുന്നതില�ക്ക വച്ച�്ക. സർവ്സജ്ജ
മോയ ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക സംവതിധോനത്തിലറെ 
നതി�ോന് ജോഗ്ര� കോരണം ലകോവതി്്ക 
നതിരീക്ഷണത്തി�തിരതിക്കുന്നവർ പു�ത്തി�
ങ്ങതി ജനങ്ങളമോയതി ഇെപഴകുന്ന�്ക വ�തിയ 
അളവതിൽ �െയോനോയതി. കണ്ണൂർ ജതില്ലയതില� 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിൽ 1166 വോർഡുക
ളതില് രൂപീകരതിച്ച വോർഡുകമ്മറ്തികളോണ്ക 
ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക ചുകോൻ പതിെതി 
ച്ച�്ക. ഓലരോ ദതിവസവം വീടുകളതിൽ നതിരീ
ക്ഷണത്തിൽ കഴതിയന്നവലരയം കുടുംബ
ങ്ങലളയം ലപോതുപ്രവർത്കരും ആലരോഗ്യ 
പ്രവർത്കരും അെങ്ങുന്ന സംഘങ്ങള് 
സന്ദർേതിച്ച്ക ഭഡൗ�തികവം മോനസതികവമോയ 
പതിന്തുണ നൽകതിയ�്ക അവരുലെ മോനസതി
കബധര്യവം ആത്മവതിേ്വോസവം വര്ദ്ധതി
പെതിച്ചു.

കണ്ണൂർ ജതില്ലയതിൽ വീടുകളതിൽ നതിരീക്ഷ
ണത്തിൽ കഴതിയന്നവർക്ക ആവേ്യമോയ 
കഡൗണസതി�തിംഗ്ക നല്കുന്ന�തിന്ക ഗ്രോമപ
ഞ്ോയത്തുകള് സ്വീകരതിച്ച നെപെതി 
സോമൂഹ്യ ഐക്യലപെെ�തിലറെ ഉദോത് 
മോതൃക �ലന്നയോണ്ക സൃഷ്തിച്ചതിട്ടുള്ള�്ക. 
വോർഡു�� കമ്മറ്തിയലെ ലനതൃ�്വത്തിൽ 
ആലരോഗ്യപ്രവർത്കർ നതിരീക്ഷണത്തിൽ 
കഴതിയന്നവരുലെ വീടുകൾ സന്ദർേതിച്ച്ക 
ലകോവതി്്ക ് ോകർ എന്ന ആപെ്ക വഴതി വതിവ
രങ്ങൾ ലേഖരതിച്ച്ക കൃ�്യമോയ ് ോറ്ോലബസ്ക 
�യ്ോ�ോക്കുന്നുണ്ട്ക. ഇതുവഴതി പ്ര�തിലരോധ 
സമോേ്വോസ പ്രവർത്നങ്ങളലെ ക്രമം 
നതിശ്യതികോൻ സോധതിക്കുന്നു. ലകോവതി്്ക 
നതിരീക്ഷണത്തിലള്ളവർക്ക പു�ലമ പ്രല�്യക 
പരതിഗണന ആവേ്യമോയവരുലെ വതിേദോം
േങ്ങൾ മുഴുവൻ പഞ്ോയത്തുകളം ലേഖരതി
ക്കുകയം അവർക്ക ആവേ്യമോയ ലസവന
ങ്ങൾ �ഭ്യമോക്കുകയം ലചയ്തുവരുന്നുണ്ട്ക. 
ജതില്ലയതിൽ നതി�വതിലള്ള 619 ലകോളനതികളം 
പഞ്ോയത്്ക ഉലദ്യോഗസ്രും ആലരോഗ്യ
പ്രവർത്കരും ജനപ്ര�തിനതിധതികളം സന്ദർ
േതിച്ച്ക കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്ട്ക. എല്ലോ പ്രോഥമതിക 
ആലരോഗ്യലകന്ദ്രങ്ങളതിലം 6 മണതി വലര 
ഒ.പതി സംവതിധോനം ഉ�പെോക്കുക എന്ന 

അവകിസ്മരണീേമോക്കി 
േണ്ണൂരകികല െഞ്ോേത്തുേൾ
 അരുണ് െി.നജ.

കണ്ണൂര് പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.
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�ക്ഷ്യം മുൻനതിർത്തി അധതികമോയതി 
ആവേ്യമോയ 19 �ോൽകോ�തിക ല്ോക്ടർ
മോലര പഞ്ോയത്തുകൾ നതിയമതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. 

ല�ോക്ക  ് ഡൗണ കോ�ത്്ക ഒരോൾ 
ലപോലം പട്തിണതികതിെകോനതിെയോകരുല�ന്ന 
മഹത്ോയ �ക്ഷ്യം മുൻനതിർത്തി സർകോർ 

നെപെതി�ോകതിയ കമ്മയൂണതിറ്തി 
കതിച്ചന് ജതില്ലയതില� 71 പഞ്ോയ
ത്തുകളതിലം ആരംഭതിച്ചതിരുന്നു. 
പഞ്തിമബംഗോളതിൽ നതിന്നുള്ള 
ല�ോകസഭോംഗം മഹുവ ലമോയ്ക ത്ര 
�ലറെ ലഫസ്ക ബുക്ക ലപജതിലം 
െ്വതിറ്�തിലം കണ്ണൂർ ജതില്ലയതില� 
പരതിയോരം ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില� 
കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് സംവതിധോ
നലത് കു�തിച്ച്ക പ്രകീർത്തിച്ച്ക 
നെത്തിയ ലപോസ്റ്ക രോജ്യമോലക 
ബവ��ോയതി. ല�ോക്ക ് ഡൗണ 
കോ�ത്്ക ലകരളത്തിലള്ള ഇ�ര 
സംസ്ോനകോർ ഭയലപെലെണ്ട 
സോഹചര്യമതിലല്ലന്നും അവർക്ക 
ലകരള സർകോർ ഭക്ഷണം 
ഏർപെോെ്ക  ലചയ്തിട്ടുലണ്ടന്നും 
ഭക്ഷണവം മറ്്ക സഹോയങ്ങളം 
ആവേ്യമുള്ളവർ ബന്ധലപെലെണ്ട 
ലഫോണനമ്പർ എന്ന പരോമർേ
ലത്ോലെ അവർ നെത്തിയ 
ലസോഷ്യൽ മീ്തിയ ലപോസ്റ്ക, 
കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് സംവതി 
ധോനം ഇ�ര സംസ്ോനങ്ങള് 
എത്രലത്ോളം പ്രോധോന്യലത്ോ 
ലെയോണ്ക കണ്ട�്ക എന്ന�തിലറെ 
ഉദോഹരണമോണ്ക. 

അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികളലെ 
�ോമസം, ഭക്ഷണം, ആലരോഗ്യ 
സുരക്ഷ തുെങ്ങതിയ ലമഖ�യതിൽ 
അ�തിേക്തമോയ ഇെലപെ�ോണ്ക 
പ്രോലദേതിക സർകോരുകൾ 
നെപെതി�ോകതിയ�്ക. വതിവതിധ 
സംസ്ോനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 

ല�ോഴതി�തിനോയം മറ്റും വന്നുലചർന്നവരുലെ 
വതിേദോംേങ്ങൾ യദ്ധകോ�ോെതിസ്ോ 
നത്തിൽ ലേഖരതിച്ച്ക രജതിസ്റർ �യ്ോ�ോ
കോൻ പഞ്ോയത്തുകൾക്ക സോധതിച്ചു. 
ഇവർകോയതി ജതില്ലയതിൽ ക്യോമ്പുകൾ 
ആരംഭതിക്കുകയം ഭക്ഷണ കതിറ്്ക, മരുന്ന്ക 
മറ്വേ്യവസ്തുകൾ എന്നതിവ എത്തിച്ചു 
നൽകുകയം സോമൂഹതികഅക�വം 
ശുചതി�്വവം പോ�തിലകണ്ട�തിലറെ ആവേ്യ
ക�ലയ കു�തിച്ച്ക ലബോധവൽകരണം 
നെത്തുകയം ലചയ്യുന്ന�തിന്ക പഞ്ോയത്തു
കൾക്ക സോധതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. ജതില്ലയതിൽ 
വതിവതിധ ഇെങ്ങളതിൽ അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോ
ളതികൾ �ോമസതിക്കുന്ന സ്�ങ്ങളതിൽ 
ലെ�തിവതിഷൻ സ്ോപതിച്ച്ക ലകോവതി്്ക 

വോർത്കൾ കോണുന്ന�തിനുള്ള സഡൗകര്യം 
ഒരുകതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്ക. 

നവീന ആേയങ്ങളലെ സഹോയ
ലത്ോലെ മഹോമോരതിലയ പ്ര�തിലരോധതിക്കുന്ന 
�തിൽ മുന്പന്തിയതിൽ നതിൽക്കുകയോണ്ക 
പഞ്ോയത്്ക വകുപെ്ക. എരലഞ്ഞോളതി ഗ്രോമ
പഞ്ോയത്്ക നെപെതി�ോകതിയ ‘ചങ്ങോയതി’ 
ലമോബബൽ ആപെ്ക ജനശ്രദ്ധ ആകർഷതിച്ചു 
ലകോണ്ടതിരതിക്കുകയോണ്ക. ല�ോക്ക ഡൗണതിൽ 
വീട്തി�തിരതിക്കുന്നവർക്ക ആവേ്യമോയ 
പ�വ്യഞ്ജനങ്ങളം പച്ചക�തിയം മത്്യമോം
സോദതികളം മറ്്ക അവേ്യവസ്തുകളം ആപെ്ക 
വഴതി ഓർ്ർ ലചയ്ോനോകും. പഞ്ോയ
ത്തില� വളറെതിയര്മോർ അ�്ക വീട്തില�ത്തി
ച്ച്ക നൽകും. �തികച്ചും സഡൗജന്യമോയതിട്ോണ്ക 
ഈ ലസവനം എന്ന�്ക ശ്രലദ്ധയമോണ്ക.

ലസ�തിരേതിറ്തികലള പലങ്ടുപെതിച്ചുലകോണ്ട്ക 
പരതിയോരം ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക നെത്തുന്ന 
ലഫോണ ഇൻ ലപ്രോഗ്രോം ജനശ്രദ്ധ ലനെതിയ 
�ന�്ക പരതിപോെതിയോണ്ക. ലരേക്ക ദ 
ലചയതിനതിലറെ ഭോഗമോയതി ബകകഴുകുന്നവർ
ക്ക മോസ്ോയതി ഉപലയോഗതികോൻ കഴതിയന്ന 
കർച്ചീഫ്ക സമ്മോനതിച്ചും അ�തിഥതി ല�ോഴതി
�ോളതികൾക്ക ലമ്തികൽ പരതിലേോധന 
നെത്തിയം ലവ�തിട് മോതൃക സൃഷ്തിക്കുകയോണ്ക 
പോപെതിനതിലശേരതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക. നതിേബ്ദ
മോയതിട്ോലണങ്തിലം നതി�ോന് ജോഗ്ര�
ലയോലെ നെക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങളതിലൂലെ 
ജതില്ലയതിൽ ഏ�്ക അെതിയന്ര സോഹചര്യവം 
ലനരതിെോൻ �കവണ്ം �ങ്ങൾ സജ്ജരോ
ലണന്ന്ക കണ്ണൂർ ജതില്ലയതില� ഗ്രോമപഞ്ോ 
യത്തു സംവതിധോനം ഉ�പ്പു നൽകുന്നു. 

1
ല�ഖകന് കണ്ണൂർ 

പഞ്ോയത്്ക  ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.

പഞ്തിമബംഗോളതിൽ നതിന്നുള്ള ല�ോകസഭോംഗം മഹുവ 
ലമോയ്ക ത്ര ലഫസ്ക ബുക്ക ലപജതിലം െ്വതിറ്�തിലം കണ്ണൂർ 
ജതില്ലയതില� പരതിയോരം ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില� 
കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് സംവതിധോനലത് കു�തിച്ച്ക 
പ്രകീർത്തിച്ച്ക നെത്തിയ ലപോസ്റ്ക
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“െിങ്ങൾക്് പൂക്നള െശിപെിക്കാം
പനഷേ വസന്തത്ിനറെ വരവിനെ 

തെയകാെകാവില്ല.”
 -പകാഡ്കാ നെരൂദ

 

ലകോവതി്്ക -19 എന്ന പകര്ച്ചവ്യോ
ധതിലയ തുെര്ന്ന്ക ല�ോകോലരോഗ്യ 

സംഘെന ആലരോഗ്യ അെതിയന്രോവസ് 
പ്രഖ്യോപതിച്ച സോഹചര്യത്തില് അതു�്യ
മോയ പ്രവര്ത്നം കോഴ്ചവച്ച്ക ലകരളം 
ല�ോകത്തിനു മോതൃകയോയതിരതിക്കുന്നു. ഈ 
മഹോമോരതിലയ പ്ര�തിലരോധതിക്കുന്ന�തിന്ക 
ലകന്ദ്ര, സംസ്ോന സര്കോരുകളലെ മോര്ഗ്ഗ
നതിര്ലദേേങ്ങള് പൂര്ണ് അര്ത്ത്തില് 
നെപെതില് വരുത്തുന്ന�തിന്ക വയനോെ്ക 
ജതില്ലയതില� ഗ്രോമ പഞ്ോയത്തുകള്ക്ക 

സോധതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. മുന്പരതിചയമതില്ലോത് ഒരു 
പ്ര�തിസന്ധതിയലെ മുന്പതില് പ��ോ�തിരതി
കോനും ജനങ്ങളലെ ജീവതി� അന്രീക്ഷം 
ലകോല�ോണ ഭീ�തിയകറ്തി സോധോരണ സ്തി
�തിയതില�ക്കു ലകോണ്ടുവരോനും പെതിപെതിയോ
യളള പ്രവര്ത്നങ്ങളോണ്ക ജതില്ലയതില് 
�ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപന ��ത്തില് 
ചതിട്ലപെടുത്തിയ�്ക.

ലകരളത്തില� മറ്്ക ഏ�്ക സ്�ലത് 
അലപക്ഷതിച്ചും പരീക്ഷണോര്ത്മോയ ഒരു 
സോഹചര്യമോയതിരുന്നു ഇവതിലെ നതി�നതിന്നതി
രുന്ന�്ക. വ്യ�്യസ്തവം ബപതൃകപരവമോയ 
ഒരു സംസ്കൃ�തിലയ, ആധുനതിക-സോലങ്�തിക
-േോസ്ത്ര ലബോധമുള്ള സര്കോരതിലറെ 
നയങ്ങലള ഭരണപരമോയതി വയനോെതില് 
നെപെതില് വരുത്തുക എന്നുള്ള�്ക ലവല്ലുവതി

ളതിയോയതിരുന്നു. 
വതികസതി� രോജ്യങ്ങള് ലപോലം പകച്ചു 

നതില്ക്കുന്ന കോഴ്ചകളം ലകോവതി്തിലറെ മരണ 
നതിരകതില� കു�തിച്ചുകയറ്വം ഭീ�തിപരത്തു
ന്ന ലവളയതില് ലകോവതി്്ക പ്ര�തിലരോധ പ്ര
വര്ത്നങ്ങള് അ�തിസൂക്ഷ്മമോയതി നെപെോ
ലകണ്ട�തിലറെ പ്രോധോന്യം പഞ്ോയത്തുക
ള്ക്ക വളലര വ്യക്തമോയതി ലബോദ്ധ്യലപെടു
ത്തുന്ന�തിന്ക ഒരു ലകോര് കമ്മറ്തി രൂപീകരതി
കോന് കഴതിഞ്ഞുലവന്നുള്ള�ോണ്ക വയനോ
ട്തില� “ലകോവതി്്ക പ്രസരണം” നതിയന്തതി
ക്കുന്ന�തില് വതിജയം ബകവരതികോന് 
കഴതിഞ്ഞ�തിലറെ ആദ്യ ചവതിട്ടുപെതി. ആദ്യമോ 
യതി പഞ്ോയത്തുകളമോയള്ള ലകോര് മീറ്തിം
ഗുകള് Zoom-app ലൂലെ നെപെതില് വരുത്തി
യ�്ക വയനോട്തി�ോണ്ക. ല�ോക്ക ് ഡൗണതിലറെ 
നതിയമ നതിര്ലദേേങ്ങള്ക്കു വതിഘ്ം സംഭവതി
കോല� ് തിജതിറ്ല് മീ്തിയയതിലൂലെ പൂര്ണ്
മോയം കമ്മയൂണതിലകഷന് സതിസ്റം ഏലകോ
പതിപെതിച്ചുലകോണ്ട്ക പഞ്ോയത്തുകലള ലനറ്്ക വ
ര്ക്ക ശംഖ�യതില് ലകോണ്ടുവന്ന�ോയതിരുന്നു 
രണ്ടോമലത് ചുവടുവയ്്ക. ഇ�തിലൂലെ പഞ്ോ
യത്തു��ത്തില് മുഴുവന് ഭരണസംവതിധോ
നവം ഒറ്ലകട്ോയതി പ്രവര്ത്തിച്ച്ക സമൂഹ 
അടുകള, ക്വോ�ബറെന്, മരുന്ന്ക എത്തി
കല്, ലകയര് ലസറെറുകളലെ സജ്ജീക
രണം തുെങ്ങതിയ പ്രവര്ത്നങ്ങള് �ോലഴ

കേോവകിഡ് -19
നകിശബ്ദ വകിപ്ലവം
 െിംപിൾമകാഗി പി.എസ്.

വയനോെ്ക പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.
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കേോവകിഡ് -19
നകിശബ്ദ വകിപ്ലവം
 െിംപിൾമകാഗി പി.എസ്.

�ട്തില� ജനജീവതി� ��ങ്ങളതില് എത്തി
ക്കുന്ന�തിനും ലരോഗ പ്ര�തിലരോധം ഫ�പ്രദ
മോക്കുന്ന�തിനും കഴതിഞ്ഞു. 

സര്കോരതിലറെ നതിര്ലദേേങ്ങള് �ഭതിക്കു
ലമ്പോള് അവ പ്രോലയോഗതികമോയതി നെപെതി
ല്വരുത്തുന്ന�തിന്ക മറ്്ക ജതില്ലകലള അലപ
ക്ഷതിച്ച്ക വയനോട്തില് കെമ്പകള് ഏല�യോ
യതിരുന്നു. അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികളലെ 
ഭക്ഷണ കോര്യങ്ങളതിലം വയനോട്തില�ക്കുള്ള 
കര്ണ്ോെക, �മതിഴ്ക നോെ്ക അന്ര് സംസ്ോന 
പോ�കള് ല്ോക്ക ലചയ്യുന്ന�തിനും, മറ്്ക 
സ്�ങ്ങളതില് കുടുങ്ങതിലപോയവലര പുനര
ധതിവസതിപെതിക്കുന്ന�തിനും ദോരതിദ്ര്യ ലമഖ�ക
ളതില് അ�തിജീവനത്തിലറെ സോഹചര്യങ്ങള് 
ഒരുക്കുന്ന�തിനും പ്ര�തിലരോധത്തിലറെ 
പോഠങ്ങള് നെപെോക്കുന്ന�തിലം അങ്ങലന 
നതിരവധതി ലവല്ലുവതിളതികലള അ�തിജീവതിച്ച്ക 
അവ നെപെതില് വരുത്തുവോന് പഞ്ോയത്തു
കള് നല്കുന്ന ലസവനങ്ങളം അര്പെണ 
ലബോധലത്ോലെയള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളം 
പ്രേംസനീയമോണ്ക. 

അന്തർ സംസ്കാെ 
പകാതകൾ ഡ്കാക്് നചയ്തു

 �മതിഴ്ക നോെ്ക, കർണ്ോെക സംസ്ോന
ങ്ങളതിൽ നതിന്നും വയനോട്തില�ക്ക ആളകൾ 
പ്രലവേതിക്കുന്ന�്ക കർേന പരതിലേോധനയ്ക്ക 
ലേഷമോണ്ക. എല്ലോ ലചക്ക ലപോസ്റതിലം 
ആർ.െതി.ഒ, ലപോ�ീസ്ക, ലഹൽത്്ക, അദ്ധ്യോ
പകർ, പഞ്ോയത്്ക ജീവനകോർ എന്നതി
വരുലെ േക്തമോയ സർബവ�ൻസ്ക െീമതിലന 
നതിലയോഗതിക്കുകയം പ്രലവേനം പഴു�െച്ച്ക 
�െയന്ന�തിനും കഴതിഞ്ഞു.

ലചക്ക ലപോസ്റതിൽ നതിന്നും ല�ർമൽ 

സ്ോനർ ഉപലയോഗതിച്ചുള്ള പരതിലേോധനയ്ക്ക 
ലേഷം ആളകലള ല�ോട്ടുത്തുള്ള ലകോവതി്്ക 
ലകയർ ലസറെ�തി�ോക്കുകയം അവർക്കുള്ള 
സഡൗകര്യങ്ങൾ �ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോ
പനങ്ങൾ ഉ�പെോക്കുകയം ലചയ്യുന്നു. 

1897-ല� എപതില്മതിക്ക ആക്ട്ക പ്രകോരം 
ജതില്ലോ കളക്ട�തിൽ നതിക്ഷതിപ്മോയ അധതികോരം 
പഞ്ോയത്്ക ലസക്രട്�തിമോർക്ക ല്�തിലഗറ്്ക 
ലചയ്തുലകോണ്ട്ക ജതില്ലോ കളക്ടർ ഉത്രവ്ക പു�
ലപെടുവതിച്ചു. ഇതുപ്രകോരം അ�തിർത്തി �ംഘതി 
ച്ച്ക ഊടുവഴതികളതിലൂലെയം പുഴകളതിലൂലെയം 
വനപോ�കളതിലൂലെയം നുഴഞ്ഞുകയ�തി 
വരുന്ന ആളകലള പഞ്ോയത്്ക, ലപോ�ീസ്ക 
സർബവ�ൻസ്ക െീമതിലറെ കർേന പരതിലേോ
ധനയലെ അെതിസ്ോനത്തിൽ അ�ോ�്ക 
ലകോവതി്്ക ലകയർ ലസറെ�തിൽ ക്വോ�ബറെന് 
ലചയ്യുന്നു. പഞ്ോയത്്ക ലസക്രട്�തിമോരുലെ 
സഹോയത്തിന്ക ഇൻസതി്റെൽ കമോൻല്
ഴോയതി �ഹസതിൽദോർമോലര നതിലയോഗതിച്ചും 
ഉത്രവോയതിട്ടുണ്ട്ക. 

പരിഗണെ അർഹിക്കുനെവർക്് 
പകാല് വിതരണം

ആദതിവോസതികൾ, ല�ോട്ം ല�ോഴതി�ോ
ളതികൾ, അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികൾ, ഗർഭതി
ണതികൾ, കുട്തികൾ എന്നതിങ്ങലന 99394 
ഗുണലഭോക്തോകൾക്ക മതിൽമയലെ സഹക
രണലത്ോലെ ജതില്ലയതിൽ 40398 �തിറ്ർ 
പോൽ വതി�രണം ലചയ്തിട്ടുണ്ട്ക.

മരുനെ് വിതരണം
ജതില്ലയതില� മരുന്നുവോങ്ങോൻ കഴതിവതി

ല്ലോത്വര്ക്കും മറ്്ക ജതില്ലകളതിൽ നതിന്നും 

മരുന്ന്ക �ഭതിലകണ്ടവരുമോയതിട്ടുള്ള മുഴുവൻ 
ആളകൾക്കും ജതില്ലയതിൽ പ്രല�്യക കോൾ 
ലസറെർ �യ്ോ�ോകതി ലസ്ോൺസർഷതിപെതി
ലൂലെ സഡൗജന്യമോയതി മരുന്നുവോങ്ങതി വളറെതി
ലയഴ്ക വീടുകളതില�ത്തിച്ചുവരുന്നു.

അതിഥി നതകാഴിലകാളികൾക്് 
ഭഷേണ കി്്

ജതില്ലയതില� മുഴുവൻ അ�തിഥതി ല�ോഴതി
�ോളതികൾക്കും ല�രുലവോരങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
പുനരധതിവസതിപെതിച്ചവർക്കും പഞ്ോയത്തി
ലറെ ലനതൃ�്വത്തിൽ കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചൻ 
വഴതി ഭക്ഷണം കതിറ്ോകതി നൽകുന്ന ലജോ�തി 
പഞ്ോയത്തുകളലെ ലനതൃ�്വത്തിൽ ലചയ്തു
വരുന്നു. 

റിഡപെകാർടെിംഗ് നമക്കാെിസം
ജതില്ലയതില� 413 വോർഡുകളതിലം 

ലകോവതി്്ക-19 എന്ന ലപരതിൽ വോെ്കസോപെ്ക 
ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരതിക്കുകയം പഞ്ോയത്്ക 
��ത്തില� വോെ്കസോപെ്ക ഗ്രൂപെതില� നതിർലദേ
േങ്ങൾ കൺലസോളതില്റ്്ക ലചയ്്ക പഞ്ോ
യത്്ക ല്പയൂട്തി ് യ�ക്ടർ ഓഫീസ്ക വഴതി 
ജതില്ലോ ഭരണകൂെത്തിന്ക നൽകുകയം                  
ലചയ്യുന്നു.                                             1 

ല�ഖതിക വയനോെ്ക 
പഞ്ോയത്്ക  ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.
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ല�ോകലത്യോകമോനം ഭീ�തിയതി�ോ
ഴ്തതിയ ലകോവതി്്ക 19 ലന ഫ�പ്ര

ദമോയതി പ്ര�തിലരോധതികോൻ ലകോഴതിലകോലട് 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളം മുനതിസതിപെോ�തിറ്തി 
കളം ലകോർപെല�ഷനും മുൻനതിരയതിൽ 
�ലന്ന പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ലരോഗലത് 
ഫ�പ്രദമോയതി പ്ര�തിലരോധതിക്കുന്ന�തിന്ക 
എണ്യതിട് യന്തംലപോല� സ്തു�്യർഹമോയ 
പ്രവർത്നങ്ങളോണ്ക നമ്മുലെ �ലദേേസ്വ
യംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ ഏലറ്ടുത്്ക 
നെത്തുന്ന�്ക.

റകാപി�് നറഡപേകാണ്സ് െീം
ജതില്ലോ ക�ക്ടർ ലചയർമോനോയ 

ജതില്ലോ�� RRT യതിൽ പഞ്ോയത്്ക 
ല്പയൂട്തി ് യ�ക്ടറും പഞ്ോയത്്ക അസതി
സ്ററെ്ക ്യ�ക്ടറും അംഗങ്ങളോണ്ക. 
ജതില്ലയതില� 70 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തു��ത്തിലം 
RRT കൾ നതി�വതിലണ്ട്ക. ജതില്ലയതില� മുഴുവന് 
RRT കൾക്കും വോെ്കസ്കആപെ്ക ഗ്രൂപ്പുകൾ 
രൂപീകരതിക്കുകയം അതുവഴതി പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ ഏലകോപതിപെതിക്കുകയം ലചയ്തുവരുന്നു.

െിരീഷേണങ്ങളും സഹകായങ്ങളും
സംസ്ോനത്്ക ഏറ്വം കൂടു�ൽ ലപർ 

ക്വോ�ബറെനതി�തിരുന്ന�്ക ലകോഴതിലകോെോണ്ക. 
വതിലദേത്്ക നതിന്നും മറ്്ക സംസ്ോനങ്ങളതിൽ 
നതിന്നും വന്ന മുഴുവൻ ലപരുലെയം ക്വോ�
ബറെൻ ഉ�പെോകോൻ RRT കൾക്ക കഴതി
ഞ്ഞതിട്ടുണ്ട്ക. ക്വോ�ബറെനതി�ോയതിരുന്ന വ്യ
ക്തതികൾക്കും അവരുലെ വീട്തിലള്ളവർക്കും 
ലവണ്ട അവേ്യവസ്തുകൾ എത്തികൽ, 
മരുന്നുകൾ �ഭ്യമോകൽ, കമ്മയൂണതിറ്തി 
കതിച്ചന് വഴതി ആവേ്യകോർക്ക ഭക്ഷണലമ
ത്തികൽ, ല�ഷൻ വോങ്ങതി നൽകൽ 
തുെങ്ങതിയ ലസവനങ്ങലളല്ലോം RRT 
മുലഖനയോണ്ക നൽകതി വരുന്ന�്ക. ക്വോ�
ബറെനതിലള്ള വ്യക്തതികൾ ക്വോ�ബറെൻ 
�ംഘതിക്കുന്നതില്ല എന്ന്ക ഉ�പെോകതിയ�്ക RRT 
വളറെതിയര്മോരോയതിരുന്നു. എന്നോൽ ക്വോ�
ബറെനതിലള്ളവരുലെ  എണ്ം കൂെ തി 
വന്നല�ോലെ ക്വോ�ബറെനതിലള്ള ഒോലരോരു
ത്രുലെയം വീെതിന്ക പരതിസരലത് രണ്ടു 
ലപലര ഇവരുലെ നതിരീക്ഷണത്തിനോയതി 
ചുമ��ലപെടുത്തുകയം ക്വോ�ബറെൻ �ംഘതി

കലപെടുന്നതില്ല എന്ന്ക ഉ�പെോക്കുകയം ലചയ്തു.

ജില്ലുകാഭരണകൂെവം 
ഗ്കാമപഞ്കായത്തുകളും

ലകോഴതിലകോെ്ക ജതില്ല ദുരന്നതിവോരണ 
ലസല്ലും ജതില്ലയതില� �ലദേേസ്വയംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളം ഒലത്ോരുമലയോലെയള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തിയോണ്ക ജതില്ലയതിൽ 
ലരോഗവ്യോപനം �െഞ്ഞ�്ക. ജതില്ലോക�ക്ടർ 
സോംബേതിവ�ോവ എല്ലോ ദതിവസവം രോവതി 
ല� 9.30 മു�ൽ അരമണതിക്കുർ �ലദേേസ്വ
യംഭരണ സ്ോപനങ്ങളമോയതി വീ്തിലയോ 
ലകോൺഫ�ൻസ്ക വഴതി ആേയവതിനതിമയം 
നെത്തി പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക നതിർലദേേം 
നൽകുകയം സംേയങ്ങൾ ദൂരതികരതിക്കുകയം 
ലചയ്യുന്ന�തിലൂലെ ലസക്രട്�തിമോർക്ക 
ഉഡൗർജ്ജം പകരുന്ന�തിൽ വഹതിക്കുന്ന പങ്്ക 
വളലര വല�ോണ്ക. ലസക്രട്�തിമോർക്കു പു�ലമ 
�ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങളതില� 
അധ്യക്ഷന്മോർ, ലമ്തികൽ ഒോഫീസർമോർ, 
ലഹൽത്്ക ഇൻലസ്ക്ടർമോർ എന്നതിവരുമോ
യം ആവേ്യോനുസരണം ആേയവതിനതിമയം 
നെത്തുന്ന�തിനോൽ �ോലഴ�ട്തിലള്ള പ്രവർ
ത്നങ്ങളതിൽ ഒരു പഴതുലപോലം ബോകതി
വയ്കോല� നെത്ോൻ അ�ീവ ശ്രദ്ധ ലച�
ത്തുന്നുണ്ട്ക.

കമ്മ്യൂണി്ി കിച്നുകൾ
കമ്മ്യുണതിറ്തി കതിച്ചനുകൾ ജതില്ലയതില� 

70 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിലം ആരംഭതികോൻ 
കഴതിഞ്ഞു എന്ന�്ക ജതില്ലയതില� ജനപ്ര�തി
നതിധതികളലെയം ഉലദ്യോഗസ്രുലെയം 
കർലമോത്സുക�ലകോണ്ട്ക മോത്രമോണ്ക. ക്വോ
�ബറെനതിലള്ള നതിർദ്ധനർ, അഗ�തികൾ, 
സ്വന്മോയതി ഭക്ഷണം പോകം ലചയ്ോൻ 
കഴതിയോത്വർ, ക്യോമ്പുകളതി�ോകതിയ 
ല�രുവതിൽ കഴതിയന്നവർ തുെങ്ങതിയ വതിഭോ
ഗങ്ങൾക്ക സഡൗജന്യമോയോണ്ക കമ്മ്യുണതിറ്തി 
കതിച്ചന് വഴതി ഭക്ഷണം നൽകതി വരുന്ന�്ക. 

കേോവകിഡകികന �ളയ്കോൻ
തേോഴകിതക്ോടൻ പ്ര�കിതരോധം
 പി.ജി. പ്രകകാശ്
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ജതില്ലയതില� ഒട്ടുമതിക കമ്മ്യുണതിറ്തി കതിച്ചണതി
ല�യം വ�തിലയോരളവ്ക ലച�വം സമൂഹ
ത്തില� സുമനസ്സുകളോയ പ�രും നൽകുന്ന 
സോധന സോമഗ്രതികളതിലലെയം ലസ്ോൺസർ
ഷതിപെതിലലെയമോണ്ക. ജതില്ലയതില� 70 ഗ്രോമ
പഞ്ോയത്തുകളതി�ോയതി 2098 ക്യോമ്പുകളതി
�ോയതി 18523 അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികളണ്ട്ക. 
ഇവർകോവേ്യമോയ അരതി, ആട്, പച്ചക
�തികൾ തുെങ്ങതിയ സോധന സോമഗ്രതികൾ 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളോണ്ക �ഭ്യമോകതിയ�്ക. 

നമ�ിക്ല് നഹല്പെ് ന�സ്ക്
ജതില്ലയതില� എല്ലോ പഞ്ോയത്തുകളം 

നതിർദ്ധനരോയ ആളകൾക്ക ആവേ്യമോയ 
മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു നൽകോൻ പ്രല�്യക 
ശ്രദ്ധ പു�ർത്തിയതിട്ടുണ്ട്ക. നതിർദ്ധനരോയ 
്യോ�തിസതിസ്ക ലരോഗതികൾക്ക ്യോ�തി 
സതിസതിന്ക ലപോകോനുള്ള വോഹന സഡൗകര്യ 
വം പ� ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളം ഒരുകതി 
ലകോടുത്തിട്ടുണ്ട്ക. പതി.എച്ച്ക.സതികളതിൽ 
അ�്യോവേ്യം ലവണ്ട മരുന്നുകൾ വോങ്ങതി 
ലകോടുകോനും ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകൾ ജോഗ്ര� 
പു�ർത്തുന്നു. എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളം 
ലമ്തിസതിൻ ലഹൽപ്ക ല്സ്ക്കുകൾ ജതില്ലോ
ക�ക്ടറുലെ നതിർലദേേപ്രകോരം ആരംഭതിക്കു
കയം ലരോഗതികള്ക്ക ആവേ്യമോയതും 
പതിഎച്ച്കസതികളതിൽ �ഭ്യമല്ലോത്തുമോയ 
മോരകലരോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ 
ലസ്ോൺസർഷതിപെതിലൂലെ തുക കലണ്ടത്തി 
വോങ്ങതി നൽകതി വരുകയം ലചയ്യുന്നുണ്ട്ക.

പുസ്തകചങ്ങകാതിയം 
പുസ്തകവടെിയം

വീടുകളതിൽ ക്വോ�ബറെനതി�തിരതിക്കുന്ന
വർക്ക വോയതികോനോയതി RRT വളറെതിയർ
മോർ മുലഖന വീടുകളതിൽ പുസ്തകങ്ങൾ 
എത്തിച്ച്ക ഉലള്ള്യരതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്തിലറെ 
പുസ്തക ചങ്ങോ�തി പദ്ധ�തിയം വതില്ല്യോപെള്ളതി 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക ബ�ലരേ�തിയൻ വതിലനോദ്ക 
�ലറെ സ്കൂട്ർ പുസ്തകവണ്ടതിയോകതി ആവേ്യ
കോർക്ക പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകതിയം 
ലകോവതി്്ക കോ�ലത് വോയനയ്ക്ക ലപ്രോത്ോ

ഹനം നൽകോന് നെത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ 
അഭതിനന്ദനോർഹമോയ പ്രവർത്നമോണ്ക.

ഒകാണ്ലലന് ഗ്കാമസഭ
ലകോവതി്്ക കോ�ത്്ക സംസ്ോനലമോ

ട്ോലക ശ്രദ്ധയോകർഷതിച്ച ജതില്ലയതില� ഒരു 
പരീക്ഷണമോണ്ക ഒോൺബ�ൻ ഗ്രോമസഭ. 
ജതില്ലയതില� കോവതിലംപോ� ഗ്രോമപഞ്ോയ 
ത്ോണ്ക ലകോവതി്്ക പ്ര�തിലരോധപ്രവർത് 
നം, മഞ്ഞപെതിത്ം, ല്ങ്തി പ്ര�തിലരോധപ്ര 
വർത്നം എന്നതിവ ജനങ്ങളതില�ത്തികോ
നോയതി ഒോൺബ�ൻ ഗ്രോമസഭ ലചർന്ന�്ക.

നതരുവ് ജീവിതങ്ങൾക്് അഭയം
ജതില്ലയതില� ല�രുവകളതിൽ കഴതിഞ്ഞു 

വന്നതിരുന്ന 600 �ധതികം ആളകലള മുനതി
സതിപെൽ- ലകോർപെല�ഷൻ പരതിധതിയതില� 
വതിവതിധ ക്യോമ്പുകളതി�ോയതി ജതില്ലോഭരണകൂെം, 
സോമൂഹ്യനീ�തി വകുപെ്ക എന്നതിവയലെ ലനതൃ
�്വത്തിൽ വതിവതിധ സന്നദ്ധ സംഘങ്ങളലെ 
സഹോയലത്ോലെ സംരക്ഷതിച്ചു വരുന്നുണ്ട്ക. 
പു�ലമരതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക പഞ്ോയത്്ക 
പരതിധതിയതില� ല�രുവതിൽ സ്തിരമോയതി 
അന്തിയ�ങ്ങുന്ന 9 ലപലര ഒരു പോര�ൽ 

ലകോലളജതില�ോരുകതിയ ക്യോമ്പതിൽ സംര
ക്ഷതിച്ചു വരുന്നു.

നതരുവ് െകായ്ക്കൾക്് ഭഷേണം
ലരോഗ പ്ര�തിലരോധവമോയതി ബന്ധലപെട്്ക 

ഒലട്ല� പ്രവർത്നങ്ങൾകതിെയതിലം 
ജതില്ലയതില� ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകൾ ല�രു
വനോയ്കൾക്ക ഭക്ഷണം �യ്ോ�ോകതി നൽകു
ന്ന�തിലം ശ്രദ്ധലചലത്തുന്നു.

 ജെപ്രതിെിധികളുനെ പങ്്
ലകോവതി്്ക പ്ര�തിലരോധങ്ങൾ �ലദേേ

സ്വയംഭരണ വകുപെതിന്ക മോതൃകോപരമോയ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കോഴ്ചവയ്കോൻ കഴതിഞ്ഞ
�തിൽ പഞ്ോയത്്ക പ്രസതി്ന്റുമോരുലെയം 
ജനപ്ര�തിനതിധതികളലെയം പങ്്ക വതി�മ�തി
കോനോവോത്�ോണ്ക. RRT കളലെ പ്രവർ
ത്നം, കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചൻ, അ�തിഥതി 
ല�ോഴതി�ോളതികളലെ ലക്ഷമം തുെങ്ങതി വകുപെ്ക 
ഏലറ്ടുത് എല്ലോ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും 
ഫീൽ്തിൽ യോല�ോരു ലപോരോയ്മയം 
കൂെോല� വതിജയതിപെതികോൻ കഴതിയന്ന�്ക 
ജനപ്ര�തിനതിധതികളലെ നതിസ്സീമമോയ ലസവന 
സന്നദ്ധ� ലകോണ്ടോണ്ക. സുഗമമോയ ല�ഷൻ 
വതി�രണം, മരുന്ന്ക എത്തികൽ, നതിർദ്ധ
നലരയം ബുദ്ധതിമുട്ടുന്നവലരയം കലണ്ടത്തി 
ആവേ്യമോയ സഹോയം എത്തികൽ 
തുെങ്ങതി വതി�മ�തികോനോവോത് ഒലട്ല� 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക ജനപ്ര�തിനതിധതികൾ 
ലനതൃ�്വം നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്ക.                 1

ല�ഖകന് ലകോഴതിലകോെ്ക 
പഞ്ോയത്്ക  ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.
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ബചനയതില് ആവതിര്ഭവതിച്ച ലകോല�ോ 
ണ ബവ�സ്ക വ്യോപനത്തിലറെ 

അ�ലയോ�തികള് ഇന്്യയതില് �ലന്ന ആദ്യ
ലമത്തിയ�്ക ലകരളത്തില് �ലന്നയോയ�്ക 
മ�യോളതി “ല�ോകമ�യോളതി” എന്ന 
സംജ്യ്ക്ക അനുരൂപനോയ�തിനോ�ോലണ
ന്ന്ക മനസ്സതി�ോകോവന്ന�ോണ്ക. മ�യോളതി 
ലചലന്നത്ോത് രോജ്യങ്ങളം വ്യോപരതികോ
ത് ലമഖ�കളം ഇല്ലോലയന്ന�്ക അഭതിമോ
നകരമോയ കോര്യമോണ്ക. ബചനയതില് 
നതിലന്നത്തിയ മ�യോളതികളതിലൂലെയോണ്ക 
ലകരളത്തില് ഇത്രത്തില�ോരു ബവ�സ്ക 
വ്യോപനത്തിലറെ അനുരണനം കണ്ട�്ക. 
ഉെന് �ലന്ന അ�തിന്ക �െയതിടുന്ന�തിനോയ
ള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് സംസ്ോന സര്കോര്  
അവ�ംബതിച്ചതിരുന്നു.

വതിലകന്ദ്രീകൃ�ോസൂത്രണത്തിലറെ 
സക� സോധ്യ�കലളയം ലകോര്ത്തിണകതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുക വഴതി  ലകോല�ോണ 
പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങളതില� മുന്നണതി
ലപെോരോളതികളോയതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് 
മോറുന്ന കോഴ്ചയോണ്ക മ�പ്പു�ത്്ക  കോണുവോന് 
കഴതിയന്ന�്ക . ലകോവതി്്ക പ്ര�തിലരോധ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള്ക്ക ചുകോന് പതിെതിക്കുന്ന�തിന്ക 
പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ് യ�ക്ടറുലെ ലനതൃ
�്വത്തിലള്ള വോര് റം 24x7 മണതിക്കൂറും 
പ്രവര്ത്നനതിര�മോണ്ക. ലകോല�ോണ പ്ര
�തിലരോധത്തിലറെ സുപ്രധോന ഭോഗമോയ 
RRT (�ോപെതി്്ക ല�ലസ്ോണസ്ക െീം)ലയ 
േരതിയോയതി പ്രവര്ത്തിപെതിക്കുക എന്ന 
വ�തിയ ചുമ�� ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള്ക്ക 
നല്കതിയതിരുന്നു. അതുലകോണ്ടു�ലന്ന അ�്ക 
ഒരു ആള്ക്കൂട്മോയതി മോ�ോല� സോമൂഹതിക 
അക�ം, ലകോവതി്്ക നതിയന്തണ ലപ്രോലട്ോ
ലകോള് എന്നതിവ പോ�തിച്ചുലകോണ്ട്ക പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്ന�തിന്ക പ്രല�്യക ശ്രദ്ധപു�ര്ത്തി. 

ജതില്ലയതില� 750ല്പരം വതിദ്യോ�യങ്ങ
ളതില് നതിന്നും വതിദ്യോര്ത്തികള്ക്കുള്ള 
ആവേ്യം കഴതിഞ്ഞുള്ള ലമോത്ം ഭക്ഷ്യധോ

ന്യങ്ങളം ജതില്ലോ സബപ് ഓഫീസര് അനു
വദതിച്ച ഭക്ഷ്യധോന്യങ്ങളം സന്നദ്ധപ്രവര്ത്
കര് നല്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുകളം  ലേഖരതിച്ച്ക 
പഞ്ോയത്തുകള്ക്ക അധതിക സോമ്പത്തിക 
ബോധ്യ� ഇല്ലോല�യോണ്ക കമ്മയൂണതിറ്തി 
കതിച്ചനുകള് പ്രവര്ത്തിപെതിക്കുന്ന�്ക. ഗ്രോമ
പഞ്ോയത്തുകളതില് ആലക 96 കമ്മയൂണതിറ്തി 
കതിച്ചനുകളോണ്ക ആരംഭതിച്ച�്ക. മ�പ്പു�ം 
ജതില്ലയതില� ലപോതുസമൂഹത്തിലറെ ലസവ

ന�ല്പര�യം നോനോ�രത്തിലള്ള വ്യ�്യ
സ്ത�കലള �ോല�ോ�തിക്കുന്ന സന്മലനോഭോവ
വം ദര്േതികോന് കഴതിയന്ന �രത്തിലള്ള
�ോയതിരുന്നു ഓലരോ ഗ്രമോപഞ്ോയത്തുകളതി 
ല�യം കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചനുകളലെ നെത്തി
പെ്ക. സംഭോവനയോയതി കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചനതി
ല�കോവേ്യമോയ ധോന്യങ്ങളം പച്ചക�തി
കളലമല്ലോം വ�തിലയോരളവവലര �ഭ്യമോവ
കയണ്ടോയതി. സഹോയഹസ്തം നീലട്ണ്ടയതി
െങ്ങളതില് യോല�ോരു ലവര്�തിരതിവമതില്ലോല�, 
മ�യോളതിലയലന്നോ, �മതിഴലനലന്നോ, ബംഗോ
ളതിലയലന്നോ ലഭദമതില്ലോല�,  ജോ�തിലയോ 
മ�ലമോ, രോഷ്ടീയ കോഴ്ചപെോടുകലളോ ഒന്നും 
മനുഷ്യലന സഹോയതിക്കുന്ന�തില് മഹോവ്യോ
ധതിയതില് നതിന്ന്ക സമൂഹലത് രക്ഷതിലച്ചടുക്കു
ന്ന�തിനുള്ള കൂട്ോയ്മകളതില് മ�തിലകള് 
ആകോല�യള്ള നന്മയോര്ന്ന പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള് ജതില്ലയലെ അനതിധരസോധോരണമോയ 
പ്രല�്യക�യോയതി കോണോവന്ന�ോണ്ക.

അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികളലെ വതിവരലേ

പ്ര�കിതരോധവം 
പ്ര�്ോക്രമണവം 
 ഇ.എ. രകാജന്

മ�പ്പു�ം പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.

കോളതികോവ്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക കുടുംബശ്രീ യൂണതിറ്്ക നതിർമ്മതിച്ച മോസ്കുകൾ ജതില്ലോ കളക്ടർക്ക 
ബകമോറുന്നു
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ഖരണത്തിനും  അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതിക
ള്ക്ക ഭക്ഷ്യസോമഗ്രതികളലെ കതിറ്്ക വതി�രണ
ത്തിനും ഒരു വോര്്തില് നതിന്നും ഏകലദേം 
6 വളറെതിയര്മോര്ക്ക ലസവനങ്ങള് നല്കു
ന്ന�തിന്ക സമയബന്ധതി�മോയതി പോസ്സുകള് 
അനുവദതിച്ചതിരുന്നു. അവയവമോറ്ങ്ങള് 
നെത്തിയവരുലെയം കതി്്കനതി ലരോഗതികള
ലെയം വതിവരങ്ങള് സമയബന്ധതി�മോയതി 
കുറ്മറ് രീ�തിയതില് �യ്ോ�ോക്കുന്ന�തിനും  
മറ്റുപ്രധോന വകുപ്പുകള്ക്ക ഭക്ഷണം, 
ആലരോഗ്യ സുരക്ഷോ സംവതിധോനങ്ങള് തുെ
ങ്ങ തി യ വ  ന ല് കു ന്ന � തി നു ം  ല പ ോ തു 
ശുചീകരണം നെത്തുന്ന�തിനും ജനപ്ര�തി
നതിധതികളലെയം ഉലദ്യോഗസ്രുലെയം ഒറ്
ലകട്ോയ പ്രവര്ത്നംലകോണ്ട്ക സോധതിച്ചതി
ട്ടുണ്ട്ക. വതിവതിധ ഭോഷ സംസോരതിക്കുന്നവരുലെ 
ആേങ്കള്ക്കും ആവേ്യക�കള്ക്കും 
അറു�തി വരുത്തുവോന് കഴതിയലമോ എന്ന 
ആേങ്യ്ക്ക അെതിസ്ോനം �വല�േമതില്ലോ
ല�യള്ള പ്രവര്ത്നം ഗ്രോമപഞ്ോയത്തു 
��ത്തില് നെത്തിവരുന്നു.

ജതില്ലയതില� 94 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിലം 
അെതിയന്ര സോഹചര്യം ലനരതിടുന്ന�തിന്ക 
ഓലരോ ലകോല�ോണ ഐലസോല�ഷന് 
ലസറെര് സ്ോപതിക്കുന്ന�തിന്ക ഉചതി�മോയ 
സഡൗകര്യങ്ങലളോലെ ലകട്തിെങ്ങള് സജ്ജമോ
കതിയതിട്ടുണ്ട്ക.  ദുരന്നതിവോരണ പദ്ധ�തിക
ള്കോയതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് ലേഖരതിച്ച 
വതിവരങ്ങള് ഈ ഘട്ത്തില് വ�തിയ സഹോ
യകമോയതി. കീഴോറ്റൂര് ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില് 
ലകോല�ോണ വ്യോപനം സമൂഹ വ്യോപനത്തി
ലറെ ഘട്ത്തില�ക്ക  കെന്നുലവോലയന്ന 
സംേയം ജനതിപെതിക്കുന്ന �രത്തിലള്ള 
സോഹചര്യം ഉണ്ടോയ�്ക ഭയോേങ്കളലെ 

കരതിനതിഴല് പരത്തുന്ന ഒന്നോയതിരുന്നു. 
ഇ�തിലന തുെര്ന്ന്ക, കീഴോറ്റൂര് പഞ്ോയത്തില് 
ആരംഭതിച്ച ലകോല�ോണ ലകയര് ലസറെ�തിലറെ 
ലനതൃ�്വത്തില് നെത്തിയ ബ്യഹത്ോയ 
പ്രവര്ത്നത്തിലൂലെ ഭീ�തിദമോയ അന്രീ
ക്ഷത്തിന്ക പൂര്ണ്മോയതി വതിരോമമതിെോന് 
കഴതിഞ്ഞതും ജതില്ലയതില� പ്ര�തിലരോധ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള്ക്ക ആകം നല്കതി.

ജതില്ലയതില�  ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതില് 
ല�രുവകളതിലം മറ്റും അ�ഞ്ഞ്ക നെക്കുന്ന 
പരോശ്രയമതില്ലോത്വലര സംരക്ഷതിക്കുന്ന
�തിന്ക ലഷല്റ്റുകള് ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. 
ഇല�ല്ലോം മണതിക്കൂറുകള് ലകോണ്ടോണ്ക 
കലണ്ടത്തിയ�്ക. ലകോവതി്്ക 19 പ്ര�തിലരോധ 

പ്രവര്ത്നങ്ങളലെ സമ്മര്ദേങ്ങള്കതി
െയതിലം കുെതിലവള്ളക്ഷോമം അനുഭവതി
ക്കുന്ന പഞ്ോയത്തുകളതില് കുെതിലവള്ള 
വതി�രണം നെന്നുവരുന്നു. ജതില്ലയതില� 
മുഴുവന് പഞ്ോയത്തുകളം 2020 മോര്ച്ച്ക  
31ന്ക മുന്പ്ക ബജറ്്ക പോസ്സോകതിയതും 
10 പഞ്ോയത്തുകള് 100 േ�മോനം 
നതികു�തി പതിരതിലച്ചടുത്തും ജതില്ലയതില� 
എല്ലോ പഞ്ോയത്തുകളം േരോേരതി 75 
േ�മോനത്തി�ധതികം പദ്ധ�തിലച്ച�വ്ക 
ബകവരതിച്ചതും ലനട്മോയതി.

മ ഹ ോ മ ോ ര തി യ ല െ  ക ോ � ത്്ക 
ഏവര്ക്കും ഏ�്ക ആവേ്യത്തിനും 
സമീപതികോവന്ന ഒരു ജനകീയ സംവതി
ധോനമോകതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകലള 
രൂപലപെടുത്തിലയടുക്കുവോന് സര്കോ
രതിനു കഴതിഞ്ഞു.    2019 ല് ഈ ജതില്ലലയ 

രൂക്ഷമോയതി ബോധതിച്ച മഹോപ്രളയത്തിലറെ 
ലവളയതിലം പഞ്ോയത്്ക സംവതിധോനം 
നെത്തിയ എല്ലോ ജലനോപകോര പ്രവര്ത്
നങ്ങളം അ�തിലറെ ഇരട്തിയതി�ധതികം 
ആര്ജ്ജവലത്ോലെ ഇലപെോള് നെത്തുവോന് 
കഴതിഞ്ഞുലവന്ന�്ക അ�തിജീവനത്തിലറെ 
പ്ര�ീക്ഷകള്ക്ക കരുത്്ക പകരുന്നു. പ്രള
യത്തില് സര്വ്വം നഷ്ലപെട് 2 കുടുംബങ്ങ
ള്ക്കുള്ള പഞ്ോയത്്ക ജീവനകോരുലെ 
“ലനേഹ ഭവനം” പൂര്ണ്മോയം പൂര്ത്ീക
രതിച്ചുകഴതിഞ്ഞു.

പഞ്ോയത്്ക ജീവനകോരുലെയം 
ജനപ്ര�തിനതിധതികളലെയം ലസവന�ല്പര�
യം സോമൂഹ്യപ്ര�തിബദ്ധ�യം  സമന്വയതിച്ച്ക 
വരുന്ന സോഹചര്യം പ്രളയലത്ോെനു 
ബന്ധതിച്ച പ്രവര്ത്നലവളയതില് നമ്മള് 
കണ്ട�ോണ്ക. എന്നോല് ഒരു പകര്ച്ചവ്യോധതി 
സൃഷ്തിച്ച ഭീ�തിദമോയ അന്രീക്ഷത്തിലം 
ആത്മോര്ത്�യം അര്പെണമലനോഭോവവം 
ബകമു��ോകതിയ ജീവനകോര്, ജനപ്ര�തി
നതിധതികള്, കുടുംബശ്രീ, ല�ോഴതില�പെ്ക 
പദ്ധ�തി, അങ്ണവോെതി ജീവനകോര്, ആേോ 
പ്രവര്ത്കര്, ജോഗ്ര�ോസമതി�തി പ്രവര്ത്
കര്  സ്വന്ം കുടുംബോംഗങ്ങലളലപോലം 
മ�ന്ന്ക അക്ഷരോര്ത്ത്തില് 24 മണതിക്കൂറും 
പ്രവര്ത്തിച്ച്ക ഒരു മഹോവ്യോധതിലയ നതിയ
ന്തണത്തി�ോകോന് ശ്രമതിക്കുന്ന പ്രവ
ര്ത്ന മതികവ്ക ഇതുലപോല� ദര്േതികോന് 
കഴതിഞ്ഞതിട്തില്ല.                                    1

ല�ഖകന് മ�പ്പു�ം 
പഞ്ോയത്്ക  ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക
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സഹോയസഹകരണങ്ങളം നല്കുകയം 
ലചയ്തു. 

പോ�കോെ്ക ജതില്ലയതില് കോരോക്കുറുശേതി, 
ലകോലട്ോപെോെം, കതിഴകലഞ്രതി, ചോ�തിലശേരതി, 
പുതുപെരതിയോരം, �തിരുമതിറ്ലകോെ്ക ഗ്രോമപ
ഞ്ോയത്തുകളതില് ഓലരോ ലപോസതിറ്ീവ്ക 
ലകസുകളം ഒറ്പെോ�ം നഗരസഭയതില് 2 
ലകസും ഉള്ലപെലെ ആലക 8 ലപോസതിറ്ീവ്ക 
ലകസുകളോണ്ക ഉണ്ടോയതിരുന്ന�്ക. അ�തില് 
ഇ�തിലനോെകം 6 ലപര് ലരോഗവതിമുക്തരോവ
കയം ലചയ്തു. ലപോസതിറ്ീവ്ക ലകസുകള് 
�തിലപെോര്ട്്ക ലചയ് ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതില� 
ലരോഗബോധതി�രുമോയതി ബന്ധലപെട് മുഴുവന് 
ആളകലളയം ലഹോം ക്വോ�ബറെനതില് ലവച്ച
�തിലറെ ഫ�മോയതി ജതില്ലയതില് ആലക ലഹോം 
ക്വോ�ബറെനതില് ഉണ്ടോയതിരുന്ന ആളകളലെ 
എണ്ം 26000 �ധതികം ഉയരുകയം 
പതിന്നീെ�്ക 10000 ല് �ോലഴയോവകയം 
ലചയ്തു. ഇലപെോള് ഓലരോ ദതിവ സവം എണ്ം 
കു�ഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്ക. 

ലകോവതി്്ക 19 ലന ലനരതിെോന് 88 ഗ്രോ
മപഞ്ോയത്തുകളതില� 1490 വോര്ഡുകളതിലം 
വോര്ഡു�� സമതി�തികള് രൂപീകരതിച്ച്ക 
ലനോട്ീസ്ക വതി�രണം, ബമക്ക അനഡൗ
ണസ്ക ലമറെ്ക, വീെ്ക വീെോന്രമുള്ള സന്ദ
ര്േനം തുെങ്ങതിയവയതിലൂലെ ലബോധവ�്കക
രണം നെത്തി. കൂെോല� പട്തികജോ�തി/

പട്തികവര്ഗ്ഗ ലകോളനതികള് ലകന്ദ്രീകരതിച്ചുള്ള 
പ്രല�്യക ലബോധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളം 
സംഘെതിപെതിക്കുകയണ്ടോയതി. കുടുംബശ്രീ 
പ്രവര്ത്കര്, ആേോവര്കര്മോര്, അംഗ
ന് വോെതിവര്കര്മോര്, സന്നദ്ധ വളറെതിയര്മോ
രും ലമമ്പര്മോരും പഞ്ോയത്്ക ജീവനകോ
രും ഉള്ലപെലെയള്ളവര് ഇ�തില് പങ്ോളതിക
ളോയതി. എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിലം 
ഫയര്ലഫോഴതിലറെ ലനതൃ�്വത്തില് അണു
നേീകരണം നെത്തുവോന് സോധതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. 

ജതില്ലയതില� എല്ലോ കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ച
നുകളതില�ക്കും ലപോതുജനങ്ങളതില് നതിന്നും 
സന്നദ്ധ സംഘെനകളതില് നതിന്നും 
പണമോയം സോധന സോമഗ്രതികളോയം 
ധോരോളം സംഭോവനകള് �ഭതിക്കുന്നുണ്ട്ക. 
അ�തിനോല് �ലന്ന ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള്ക്ക 
ഇകോര്യത്തില് വ�തിയ സോമ്പത്തിക ഭോരം 
ഉണ്ടോവോല� കോര്യങ്ങള് നതിര്വ്ഹതികോന് 
സോധതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. 

ലകോവതി്്ക 19 നതിെയതിലം ദുരന്നതി
വോരണ പദ്ധ�തിലരഖ �യ്ോ�ോകോനും 
2020-2021 വോര്ഷതിക പദ്ധ�തി �യ്ോ�ോകതി 
ജതില്ലോ ആസൂത്രണ സമതി�തിക്ക സമര്പെതിക്കു
വോനും മോര്ച്ച്ക  31നകം ബ്്കജറ്്ക പോസോ
ക്കുവോനും കഴതിഞ്ഞു. കൂെോല� 2019-2020 
സോമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ജതില്ലയതില� 13 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള്ക്ക 100% വസ്തുനതി
കു�തി പതിരതിവ്ക ലനട്ം ബകവരതികോനും 
കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്ട്ക. 

രണ്ട്ക മഹോപ്രളയങ്ങലള ലനരതിടുകയം 
അ�തിജീവതിക്കുകയം ലചയ്�തില് നതിന്നും 
�ഭതിച്ച ഊര്ജ്ജവം പരതിചയ സമ്പത്തും 
ലകോവതി്്ക 19 എന്ന മഹോമോരതിയലെ 
വ്യോപനം �െയന്ന�തിനും നതിയന്തതിക്കുന്ന
�തിനും പ്രലചോദനമോയതി വര്ത്തിച്ചു. മഴകോ� 
പൂര്  വ് ശുചീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് എല്ലോ 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളം ഏലറ്ടുത്്ക നെപെതി
�ോകതി വരതികയോണ്ക. മോത്രമല്ല, സംസ്ോ
നത്്ക �ലന്ന ഏറ്വം കൂടു�ല് വരള്ച്ച 
അനുഭവലപെടുന്ന ജതില്ലയോയ�തിനോല് 
കുെതിലവള്ളം വതി�രണം ലചയ്യുന്ന പ്രവര്ത്തി
യം ഒലര സമയം നെപെതി�ോകതിവരുന്നു. ഈ 
പ്രവര്ത്നങ്ങലളല്ലോം �െസ്സം കൂെോല� 
മുലന്നോട്്ക ലകോണ്ടു ലപോകുവോന് കഴതിഞ്ഞ�്ക 
88 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതില�യം ലസക്രട്
�തിമോരുലെയം മുഴുവന് ജീവനകോരുലെയം 
പ്രസതി്ന്റുമോര്, മറ്റു ജനപ്ര�തിനതിധതികള് 
എന്നതിവരുലെയം പൂര്ണ് സഹകരണം 
�ഭതിച്ചതുലകോണ്ട്ക മോത്രമോണ്ക.           1

ല�ഖകന് പോ�കോെ്ക 
പഞ്ോയത്്ക  ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.

അ�കിജീവനത്കികറെ  
അധ്ോേം 
 എം. രകാമന്കുടെി

സംസ്ോനലത് ഏറ്വം വ�തിയ 
ജതില്ലയോയ പോ�കോെ്ക, �മതിഴ്ക നോ

െതിലനോെ്ക അ�തിര്ത്തി പങ്തിടുന്ന ജതില്ലയോയ
തുലകോണ്ടും ലകരളത്തില് ആദ്യമോയതി 
ലകോവതി്്ക 19 സ്തിരീകരതിച്ച തൃശ്ശൂര് 
ജതില്ലയലെ അ�തിര്ത്തി ജതില്ലയോയതുലകോ
ണ്ടും ലരോഗവ്യോപനം ഉണ്ടോവോന് സോധ്യ� 
കൂടു��ോലണന്ന്ക മനസ്സതി�ോകതി വളലര 
ചതിട്യോയം കൃ�്യ�ലയോലെയം ഒലരോ 
ദതിവസവം വസ്തു�കള് വതി�യതിരുത്തി 
ആവേ്യമോയ നെപെതികള് സ്വീകരതിക്കുന്ന 
സമീപനമോണ്ക ബകലകോണ്ട�്ക. ജതില്ലയതി 
ല് പട്തികജോ�തി പട്തികവര്ഗ്ഗ ജനസംഖ്യ 
വളലര കൂടു��ോണ്ക. അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോ
ളതികള് ധോരോളമുണ്ട്ക. കൂെോല� മറ്്ക സംസ്ോ
നത്്ക നതിന്നും വരുന്ന യോത്രകോലര ക്വോ�
ബറെന് ലചയ്ല് വ�തിയ പ്രയോസം സൃഷ്തി
ച്ചതിരുന്നു.

ലഫബ്രുവരതി ആദ്യവോരം �ലന്ന 
ജതില്ലയതില� 88 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളം അെതി
യന്രലയോഗം ലചര്ന്നു ലകോല�ോണ ലബോധ
വല്ക്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിച്ചതിരുന്നു. 
വതിലദേരോജ്യങ്ങളതില് നതിന്നും മറ്റു 
ലകോല�ോണ ബോധതി� പ്രലദേങ്ങളതില്നതി 
ന്നും �തിരതിലകലയത്തിയവലര ഗോര്ഹതിക 
നതിരീക്ഷണത്തി�ോക്കുകയം നതിരീക്ഷണ
കോ�യളവതില് ധോര്മ്മതിക പതിന്തുണയം മറ്്ക 

പോ�കോെ്ക പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.
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ഒരുമതേോകട പ്ര�കിതരോധം
മോതൃേേോേകി തൃശ്ശൂര്
 പ്രസകാദ്  പി.െി.

ഇന്്യയതില� ആദ്യ ലകോവതി്്ക - 19 ലകസ്ക 
�തിലപെോര്ട്്ക ലചയ്�്ക ജനുവരതി  30 ന്ക 

തൃശ്ശൂര് ജതില്ലയതി�ോയതിരുന്നു. വഹോനതില് 
നതിലന്നത്തിയ വതിദ്യോര്ത്തിനതിയ്കോയതിരുന്നു 
ലരോഗം. മുന് മോതൃകകളതില്ലോ�തിരുന്ന ലരോഗ 
പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങളതില്  ജതില്ലോ 
ഭരണകൂെം  പ്രധോന കര്ത്വ്യങ്ങള് നതിര്വ്
ഹതിക്കുവോന് പഞ്ോയത്്ക വകുപെതിലനയോണ്ക 
ചുമ��ലപെടുത്തിയ�്ക.  ല്പയൂട്തി ്യ�
ക്ടര് ഓഫീസതില് കണല്ോള് റമും കോള് 
ലസറെര് ആരംഭതിച്ചു.  ജതില്ലയതില� പ്രധോന 
വകുപ്പു ലമധോവതികളലെ ലയോഗം ആലരോഗ്യ 
വകുപ്പുമന്തതിയലെ ലനതൃ�്വത്തില് അെതിയ
ന്രമോയതി ലചരുകയം തുെര്ന്ന്ക എല്ലോ 
ദ തിവസവം  ബവകീട്്ക  6  മണതിക്ക 
അവല�ോകനം നെക്കുകയം ലചയ്തിരുന്നു. 
അവല�ോകനത്തിന്ക ലേഷം മന്തതിമോര് 
പലങ്ടുക്കുന്ന വോര്ത്ോ സലമ്മളനവം 
പ�തിവോയതിരുന്നു. 

ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള്ക്ക ഭവനങ്ങളതില് 
നതിരീക്ഷണത്തില് ഉണ്ടോയതിരുന്ന വ്യക്തതി
കള്ക്കും കുടുംബങ്ങള്ക്കും ആവേ്യലമ
ങ്തില് ഭക്ഷണം,  അവേ്യസോധനങ്ങള്,  

കഡൗണസതി�തിങ്ങ്ക  എന്നതിവ ഏര്പെോെോക്കുന്ന 
ഉത്രവോദതിത്മോണ്ക  ഏല്പെതിച്ചതിരതിക്കു
ന്ന�്ക.  കൂെോല� നതിരീക്ഷണത്തി�ോയതിരതി

ക്കുന്ന വ്യക്തതികള് വീെതിനു പു�ത്്ക സഞ്
രതിക്കുന്ന�്ക ലപോ�ീസ്ക സഹോയത്ോല് 
�െയന്ന�തിനുള്ള നെപെതികള് എടുത്തിരു

സഡൗജന്യ ഭക്ഷ്യധോന്യ കതിറ്റുകളലെ വതി�രണം �ലദേേസ്വയംഭരണ വകുപെ്ക മന്തതി 
എ.സതി. ലമോയ്ീൻ നതിര്വ്ഹതിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിചേ ആേ്യചത് ചകമാവിഡപ് - 19 ദകസപ് റിദപ്മാരട്ടപ് ചെയ്തപ് 
2020 �നുവരി  30 നപ് തൃശ്ശൂര �ില്ലയില്
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ന്നു.  ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക ജനപ്ര�തിനതിധതി- 
ഉലദ്യോഗസ് സഹകരണലത്ോലെ ഈ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഭംഗതിയോയതി നതിര്വ്ഹതിച്ചു 
വരുന്നു. 

ആദ്യഘട്ത്തില� ഏക ലകോവതി്്ക 
ബോധതി� ലഫബ്രുവരതി 9 ന്ക ലനഗറ്ീവ്ക 
ആയതി.  ഈ ദതിവസലത് കണകനുസരതി
ച്ച്ക 38 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതി�ോയതി 233 
ലപര് വീടുകളതിലം 8 ലപര് ആശുപത്രതികളതി
ലം നതിരീക്ഷണത്തി�ോയതിരുന്നു. നതിരീക്ഷ
ണത്തിലള്ളവരുലെ സഡൗകര്യങ്ങളതില് കു�വ 
വരോ�തിരതിക്കുന്ന�തിനോയതിരുന്നു ഗ്രോമപ ഞ്ോ
യത്തുകള് കൃ�്യമോയം  ഇെലപെട്തിരുന്ന�്ക.  
കുെതിലവള്ളം,  ഭക്ഷണം,  ബവദ്യു�തി,  പത്രം,  
പോല് ഇവലയല്ലോം �ഭ്യമോക്കുവോന് ശ്രദ്ധതി
ച്ചതിരുന്നു.  നതിരീക്ഷണത്തിലള്ളവരതില് 
ചതി�ര് നതിബന്ധനകള് �ംഘതിച്ച്ക ലപോതു
സ്�ങ്ങളതില് ഇ�ങ്ങതി നെക്കുന്ന�്ക 
ലപോ�ീസ്ക സഹോയത്ോല് പരതിഹരതിച്ചതിരു
ന്നു.  നതിരീക്ഷണ കോ�ോവധതി കഴതിഞ്ഞ 
വതിദ്യോര്ത്തികലള വതിദ്യോ�യങ്ങളതില് പ്ര
ലവേതിപെതികോ�തിരുന്ന നെപെതികളം പഞ്ോ
യത്്ക ഇെലപട്ോണ്ക പരതിഹരതിച്ചതിരുന്ന�്ക. 

ജതില്ലയതില� നതി�സോന്നതിദ്ധ്യമോയ�ലദേ
േസ്വയംഭരണ വകുപെ്ക മന്തതി എ.സതി.
ലമോയ്ീന് ജതില്ലയതില� അനവധതി ഗ്രോമപ
ഞ്ോയത്തുകളതില് ലനരതിട്്ക സന്ദര്േനം 
നെത്തി നതിര്ലദേേങ്ങള് നല്കതിയതിരുന്നു. 
മോര്ച്ച്ക 6-ോം �തിയ�തിലയോടു കൂെതി രണ്ടോംഘ
ട് വ്യോപനം ആരംഭതിച്ച�തിലറെ ഭോഗമോയതി 

109 ലപര്  ജതില്ലയതില് നതിരീക്ഷണത്തി�ോയതി. 
ഈ ഘട്ം ലകരളത്തിലം ആേങ്യ്കതിെയോ
കതിയ�തിനോല് ലയോഗങ്ങള്,  ആലഘോഷ
ങ്ങള്, ഒത്തുലചരലകള് എന്നതിവയ്ക്ക  
കെതിഞ്ഞോണ വന്നു.   വീ്തിലയോ ലകോണഫ
�ന്സതിങ്ങ്ക,  ഇ.ലമയതില്, വോെ്കസ്ക ആപെ്ക 
മു��ോയ സഡൗകര്യങ്ങള് പ്രലയോജനലപെ 
ടുത്തി ബദനംദതിന ഓഫീസ്ക പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള് പരതിമതി�ലപെടുത്തി.   മോര്ച്ച്ക 11 ആകു
ലമ്പോലഴക്കും ജതില്ലയതില് 1040 ലപര് നതിരീ
ക്ഷണത്തി�ോയതി.

മോര്ച്ച്ക 14 ന്ക ജതില്ലോ ആസൂത്രണ സമതി�തി 
ഹോളതില് മന്തതിമോര്.  എം.പതിമോര്,  എം.എ
ല്.എ മോര് ജതില്ലയതില� മുഴുവന് �ലദേേസ്വ
യംഭരണ സ്ോപനങ്ങളതില� പ്രസതി് 
ന്റുമോര്,  ലസക്രട്�തിമോര്,  ജതില്ലോ ഉലദ്യോഗ
സ്ര് എന്നതിവരുലെ ലയോഗം ലചര്ന്നു.  
പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക അനുവ
ര്ത്തിലകണ്ട നെപെതികള്ക്ക അന്തിമ 
രൂപം നല്കതി.  വോര്ഡു��ം വലരയള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ജതില്ലോ ഭരണകൂെം ഏലകോ
പതിപെതിക്കുകയം. ആലരോഗ്യ വകുപെതിലറെ 
നതിര്ലദേേങ്ങള്  ഏവരും പോ�തിക്കുന്ന�തിനും 
ലബോധവല്കരണ പരതിപോെതികളതില് 
അനഡൗണ ലസ്മറെ്ക മു��ോയവ ഉപലയോഗ
ലപെടുത്തുവോനും അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതി 
കള്കതിെയതില് അ�തിവ്ക പകരോനും വഴതിലയോ
രങ്ങളതില് കഴതിയന്നവര്ക്ക  പരതിരക്ഷ 
ഉ�പെോക്കുവോനും �ീരുമോനതിച്ചു.

�ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങള് 
നെപെോലകണ്ട സര്കോര്  നതിര്ലദേേങ്ങള്  
സമയബന്ധതി�മോയതി  പ്രോവര്ത്തികമോക്കു 
ന്ന�തിന്ക  ജനപ്ര�തിനതിധതികളം ഗ്രോമപഞ്ോ
യത്്ക ജീവനകോരും കോണതിച്ചതിട്ടുള്ള 
പോെവം അവതി�ര്കതി�മോണ്ക. 1600 സോനതി
ബറ്സര് കതിലയോസ്കുകളോണ്ക ലരേക്ക  ദ 
ലചയതിന് ക്യോമ്പയതിനതിലറെ ഭോഗമോയതി പഞ്ോ
യത്തുകള്  ഏര്പെോെോകതിയ�്ക.  

പ്രേസ്തമോയ അനവധതി ഉത്വങ്ങള് 
ഒഴതിവോകതി. ലദവോ�യങ്ങള് ആളകളം 
ആരവങ്ങളമതില്ലോല� മഡൗനത്തി�ോയതി.  
തൃശ്ശൂര് പൂരം, ലകോ ടുങ്ങല്ലൂര് ഭരണതി, പോവ�ട്തി 
ലപരുന്നോള് തുെങ്ങതിയ എല്ലോ ആലഘോഷ
ങ്ങള്ക്കും ഈ വര്ഷത്തില് അവധതി 
പ�ഞ്ഞു.

അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികള്ക്ക മോത്ര 
മോയതി 6 ക്യോമ്പുകള് പഞ്ോയത്തുകളലെ 
ലനതൃ�്വത്തില് ജതില്ലയതില് സംഘെതിപെതിച്ചതി
ട്ടുണ്ട്ക. ജതില്ലോ ഭരണകൂെത്തിലറെ സഹോയ
ത്ോല് ആദ്യഘട്ത്തില് 13,000 ഭക്ഷ്യകതി
റ്റുകളം രണ്ടോംഘട്ത്തില് 19,000 ഭക്ഷ്യകതി

തൃശൂര് പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.
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റ്റുകളമോണ്ക അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികള്ക്ക 
വതി�രണം ലചയ്തിട്ടുള്ള�്ക. ചതി�യതിെങ്ങളതില് 
പഞ്ോയത്തുകള് ലസ്ോണസര്ഷതിപെതിലൂലെ
യം �ന�്ക ഫണ്ട്ക ഉപലയോഗതിച്ചും ഭക്ഷ്യധോ
ന്യങ്ങള് വതി�രണം നെത്തി. ഇത്രം 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് സുസോധ്യമോക്കുന്ന�തിന്ക   
വോര്ഡു�� �ോപെതി്്ക �സ്ക ലപോണസ്ക െീം 
നെത്തിയ ലസവനം എടുത്്ക പ�ലയണ്ട
�ോണ്ക.

ഉലദ്യോഗസ് ജനപ്ര�തിനതിധതി ബന്ധം 
ഊട്തി ഉ�പെതിച്ച പ്രവര്ത്നമോണ്ക  ലകോവതി്്ക 
പ്ര�തിലരോധ കോ�ത്്ക കണ്ടുവരുന്ന�്ക. 
വതിര�തില് എണ്ോവന്ന കു�വകള് മോറ്തി 
നതിര്ത്തിയോല് സമോന�കളതില്ലോത് പ്രവ
ര്ത്നം. പ്ര�തിലരോധ നെപെതികള്ലകോപെം 
മോ�തിന്യ സംസ്ക്കരണ പ്രവര്ത്നത്തിലറെയം 
മഴകോ�പൂര് വ് ശുചീകരണ പ്രവര്ത്നത്തി 
ലറെയം കുെതിലവള്ളവതി�രണത്തിലറെയം 
ചുമ��കൂെതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് ഈ 
ദതിവസങ്ങളതില് ബകകോര്യം ലചയ്തു വരതിക 
യോണ്ക.

കമ്മ്യൂണി്ി കിച്ന്
കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് ജതില്ലയതില് 86 

എണ്ം ഇലപെോഴും പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു. 
മുഖ്യമന്തതിയലെ ആഹ്വോനത്തിന്ക അടുത് 
ദതിവസം �ലന്ന 45 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് 
കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് ആരംഭതിച്ചു. രണ്ടോം 
ദതിവസം 86 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിലം കമ്മയൂ
ണതിറ്തി കതിച്ചന് പ്രവര്ത്നം ആരംഭതിച്ചു. 
ഏപ്രതില് രണ്ടതിനോയതിരുന്നു കൂടു�ല് ഭക്ഷണം 
നല്കതിയ�്ക 14,574 എണ്ം. കൂെോല� 
കുടുംബശ്രീ 20 രൂപയ്ക്ക ഊണ്ക നല്കുന്ന 

22 ജനകീയ ലഹോട്ലകളം ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. 
ഇവയ്ക്ക അെതിസ്ോന സഡൗകര്യം ഗ്രോമപഞ്ോ
യത്തുകളോണ്ക ഒരുകതി നല്കതിയതിട്ടുള്ള�്ക.

സംഭോവനകള്, �ന�്ക ഫണ്ട്ക എന്നതിവ 
ഉപലയോഗതിച്ചോണ്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് 
കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചനുകള് നെത്തിയതിരുന്ന�്ക. 
ചതി� ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതില് മുഴുവന് ദതിവ
സലത്യം ഭക്ഷണം ലസ്ോണസര് ലചയ്ോന് 
സന്മസ്സുകള് ഉണ്ടോയതിരുന്നു.

ശ്ദ്ധിക്നപെടെ പ്രവർത്െങ്ങൾ
  ലെ�തി ലമ്തിസതിന് -പ� പഞ്ോയത്്ക  

ലപരതി ഞ്ഞനം ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില് അ�ഞ്ഞു 
�തിരതിഞ്ഞു നെന്ന വൃദ്ധലന അ�തിഥതി ക്യോമ്പതില് 
എത്തിച്ച്ക പരതിചരതിക്കുന്നു. 

സംഭകാവെകൾ 
പഞ്ോയത്തുകള്ക്ക ഏപ്രതില് 14 വലര 
�ഭതിച്ച സംഭോവനകള്.  
സംഭോവന തുക - 18,52,450രൂപ
അരതി - 57544കതി.ഗ്രോം
ആട് - 1396 കതി.ഗ്രോം 
സവോള - 3889 കതി.ഗ്രോം
ഉരുളകതിഴങ്ങ്ക - 3045 കതി.ഗ്രോം
പച്ചക�തി - 13600കതി.ഗ്രോം
പോകം ലചയ് ഭക്ഷണം - 1790 പോകറ്്ക
നോളതിലകരം - 2020 എണ്ം
ലവളതിലച്ചണ് – 100  �തിറ്ര്
മറ്റു പ�വ്യജ്നങ്ങള്  - 3 െണ 

ആലരോഗ്യ ലകന്ദ്രങ്ങളം നതി�വതില� 
ലമോബബല്  അപ്തിലകഷന് ഉപലയോ 
ഗതിച്ച്ക ലെ�തിലമ്തിസതിന്  സംവതിധോനം 
ഒരുകതിയതിട്ടുണ്ട്ക.

  പക്ഷതിമൃഗോദതികള്ക്ക ഭക്ഷണം ഒരുകതി  
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് - ബ�തികോക
ള്ക്ക ഐവര്  മഠം  പരതിസരത്്ക 
�തിരുവതി�്വോമ� ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക 
സ്തിരമോയതി ഭക്ഷണം നല്കതി വരുന്നു.

  വ്യോപോരതികലളയം ഓലട്ോ ബരൈവര്മോ
ലരയം ബന്ധതിപെതിച്ച്ക മരുന്നും പ�ച്ചര
ക്ക  സോധനങ്ങളം വീട്തില�ത്തിക്കു
ന്ന�തിന്ക ലവള്ളോങ്ല്ലൂര് ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക 
ലമോബബല് ആപെ്ക �യ്ോ�ോകതിയതിട്ടുണ്ട്ക.

  ജതില്ലയതില� എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുക
ളതിലം ഉപലയോഗതികോവന്ന �രത്തില
ള്ള  അനഡൗണ ലസ്മറെ്ക ഓ്തിലയോ 
ക്തിപെ്ക പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ് യ�ക്ട
റുലെ ഓഫീസതില്  നതിന്നും �യ്ോ�ോകതി 
നല്കതിയതിരുന്നു.

  ല�രുവതില് അ�ഞ്ഞു �തിരതിഞ്ഞ്ക നെന്നതി
രുന്ന മോനസതിക ലരോഗതികള്ക്കും അഗ 
�തികള്ക്കും  നതിരവധതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്തു 
കള് ഭക്ഷണവം �ോമസ സഡൗകര്യവം  
ഒരുകതി നല്കതി.                                                  1

ല�ഖകന് തൃശൂര് 
- പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.
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എ�ണോകുളം ജതില്ലയതില് ലകോവതി്്ക-19 
എന്ന മഹോമോരതി ആദ്യമോയതി സംസ്ോ

നലത് �തിലപെോര്ട്്ക ലചയ്�്ക മു�ല് ഗ്രോമപ
ഞ്ോയത്തുകള് ജതില്ലോഭരണകൂെലത്ോലെോ
പെം സ�്വര നെപെതികള് ആരംഭതിച്ചു. മറ്റു 
ജതില്ലകളതില് നതിന്നും വ്യ�്യസ്തമോയതിസം
സ്ോനത്്ക ഏറ്വം കൂടു�ല് ജനങ്ങള് 
വന്നതി�ങ്ങുന്ന അന്ോരോഷ്ട വതിമോനത്ോവളം 
സ്തി�തി ലചയ്യുന്നു എന്നനതി�യതിലം 
സംസ്ോനത്്ക ഏറ്വം കൂടു�ല് അ�തിഥതി 
ല�ോഴതി�ോളതികള് അധതിവസതിക്കുന്നു എന്ന 
നതി�യതിലം ജതില്ല ലനരതിടുന്ന ലവല്ലുവതിളതികള് 

ഏല�യോണ്ക. ഇത്രം ലവല്ലുവതിളതികള് 
സബധര്യം ഏലറ്ടുത്്ക വതിജയതിപെതിക്കുന്ന
�തിന്ക ജതില്ലോ ഭരണകൂെലത്ോലെോപെം പഞ്ോ
യത്്ക ല്പ്യുട്തി്യ�ക്ടര് ഓഫീസും 
ജതില്ലയതില� ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളം നതിസ്തു
�മോയ പങ്ോണ്ക വഹതിച്ചു വരുന്ന�്ക. 

തകാനഴതടെിനല പ്രതിഡരകാധ 
പ്രവർത്െങ്ങൾ

എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിലം 
കണല്ോള് റമുകള് തു�ക്കുകയം ജനപ്ര
�തിനതിധതികളം ജീവനകോരും ബകലമയ്ക 

മ�ന്ന്ക പ്രവര്ത്നത്തില് ജോഗരൂകരോകു
കയം ലചയ്തു. ആദ്യഘട്ത്തില് ലരോഗവ്യോ
പനം �െയന്ന�തിന്ക എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തു 
കളതിലം വ്യോപകമോയതി ശുചീകരണ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് നെത്തുകയം മോസ്്ക, സോനതി
ബറ്സര്, ലസോപെ്ക എന്നതിവ ഉപലയോഗതിക്കു
ന്ന�തിന്ക വതിപു�മോയ പ്രചോരണം നല്കുകയം 
ലരോഗപ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങലളപെറ്തി 
വലയോജനങ്ങള്ക്കും അ�തിഥതില�ോഴതി�ോളതി
കള്ക്ക അവരുലെ ഭോഷയതിലം ലബോധവ
�്കകരണം നെത്തുകയം ലചയ്തു. ല�ോഴതി�ോ
ളതിക്യോമ്പതില� പരതിലേോധനകള്, സര്കോര്- 
സ്വകോര്യ ആലരോഗ്യ സ്ോപനങ്ങളതില് 
ഇന്ലഫക്ഷന് കണല്ോള് ലപ്രോലട്ോലകോള് 
പോ�തിക്കുന്ന�തിനുള്ള ഇെലപെലകള്, ജനപ്ര
�തിനതിധതികളലെ ലനതൃ�്വത്തില് ഐലസോ 
ല�ഷന് നതിരീക്ഷണം, ഭക്ഷണ കതിലറ്ത്തി
കല്, നതിരീക്ഷണ ലരോഗതികളലെ കുടുംബ
ങ്ങള്ക്കുള്ള മരുന്നുകളം ഭക്ഷണ സോമഗ്രതി
കളം വളറെതിയര്മോലര നതിലയോഗതിച്ച്ക എത്തി
കല് എന്നതിവലയല്ലോം മതികച്ച രീ�തിയതില് 
നെപെതി�ോകതിവരുന്നു. ഗ്രോമപഞ്ോയത്തു 
കളലെ പ്രവര്ത്നത്തില് ഏല� പ്രേംസ 

മേോമോരകികേ �ളച്് 
എറണോകുളം
 മകാലതി നക.വി.

  എ�ണോകുളം പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.
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പതിെതിച്ചുപറ്തിയ�്ക കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചണതിലറെ 
പ്രവര്ത്നമോണ്ക. പഞ്ോയത്തില� ഒരോള് 
ലപോലം പട്തിണതി കതിെകരു�്ക എന്ന നതി�
യതിലള്ള പ്രവര്ത്നം രോജ്യത്തിന്ക �ലന്ന 
മോതൃകയോയതി.

നകകാവി�് നസല്
ലകോവതി്്ക 19 പ്ര�തിലരോധത്തിലറെ 

ഭോഗമോയതി പഞ്ോയത്്ക ല്പെയൂട്തി്യ�ക്ടര് 
ഓഫീസതില് ലകോവതി്്കലസല് രൂപീകരതി
ക്കുകയം പഞ്ോയത്തുകള്ക്ക ആവേ്യമോയ 
നതിര്ലദേേങ്ങള് നല്കുകയം ലചയ്തു. ലരോഗബോ
ധയലെ ആരംഭഘട്ത്തില് ലഹോം ക്വോ�
ബറെന് ലചയ്വര്ക്ക ജതില്ലോ ഭരണകൂെവം 
ലല മോളമോയതി സഹകരതിച്ച്ക 801 ഭക്ഷ്യധോ
ന്യകതിറ്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസ്ക 
മുലഖന പഞ്ോയത്തുകള്ക്ക വതി�രണം 
ലചയ്�്ക ജതില്ലയതില് നെത്തിയ ലവ�തിട് പ്ര
വര്ത്നമോണ്ക. 

ഒരു ദുരന്ം ഉണ്ടോകുലമ്പോള് ജനപ്ര�തി
നതിധതികളം ജീവനകോരും എപ്രകോരം 
ഉണര്ന്ന്ക പ്രവര്ത്തിക്കുലമന്ന�്ക പ്രളയകോ
�ത്്ക നോം അനുഭവതിച്ച�തിഞ്ഞ�ോണ്ക. 
വീണ്ടും ഒരു ദുരന്ം നോെതിന്ക ലനരതിലെണ്ടതി 
വന്നലപെോള് ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് ബക 
ലമയ്്ക മ�ന്ന്ക പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത് നങ്ങ
ള്ക്ക മുമ്പന്തിയതില് നതില്ക്കുന്ന�്ക ഏത്രവ�തിയ 
ദുരന്ലത്യം ലനരതിടുന്ന�തിന്ക നോം 
സജ്ജമോണ്ക എന്ന�തിലറെ ല�ളതിവോണ്ക. 

ഡെരിടെ നവല്ലുവിളികൾ
വോഴക്കുളം ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില് 2500 

-�ധതികം അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികള് �തിങ്ങതി
പെോര്ക്കുന്ന ഭോയ്ക ലകോളനതിയതില� ല�ോഴതി
�ോളതികള് �ങ്ങളലെ നോടുകളതില�ക്ക 
�തിരതിലക ലപോകുന്ന�തിന്ക നെപെതി ലവണ

ലമന്നോവേ്യവമോയതി ല�രുവതില് സംഘെതി
ലച്ചക്കുലമന്ന സൂചന �ഭതിച്ച�്ക കടുത് 
ലവല്ലുവതിളതി ഉയര്ത്തി. എന്നോല് ജതില്ലോ 
ഭരണകൂെവം ലപോ�ീസ്ക അധതികോരതികളം 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തും സമലയോചതി�മോയതി 
ഇെലപട്ടു പ്രശ്നം രമ്യമോയതി പരതിഹരതിച്ചു.

ഡവറിടെ മകാതൃകകൾ
മുഖ്യമന്തതിയലെ ആഹ്വോനം ഉള്ലകോ

ണ്ടു ലകോണ്ട്ക വെലകകര ഗ്രോമപഞ്ോയ 
ത്തിലറെ ലനതൃ�്വത്തില് എല്ലോ വീടുകളതിലം 
പച്ചക�തി കൃഷതി ആരംഭതിച്ചു. കരുമോല്ലൂര് 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക കട്തികളം മു�തിര്ന്നവരും 
ഒരുലപോല� പങ്കുലചരുന്ന ഓണ ബ�ന് 
കല�ോത്വം നെത്തിയ�്ക ല�ോക്ക്ഡൗണ 
കോ�ത്്ക ലവ�തിട്മോതൃക സൃഷ്തിച്ചു.

ലകോവതി്്ക പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നത്തി 
ല് ല�ോകമോതൃകയോയ ഒരു ഭരണകൂെത്തില് 
കീഴതില്, �ഭതിക്കുന്ന നതിര്ലദേേങ്ങള് കൃ�്യ
�ലയോലെ നെപെതി�ോകതി കുറ്മറ്രീ�തിയതില് 
പ്രവര്ത്തികോന് ജതില്ലയതില� മുഴുവന് ഗ്രോ
മപഞ്ോയത്തുള്ക്കും, അ�തിന്ക ലനതൃ�്വം 
നല്ോന് എ�ണോകുളം പഞ്ോയത്്ക ല്പെയൂ
ട്തി്യ�ക്ടര് ഓഫീസതിനും കഴതിഞ്ഞു എന്നു
ള്ള�്ക ചോരതി�ോര്ത്്യം നല്കുന്ന�ോണ്ക. ലകരളം 
കഴതിഞ്ഞ 2 വര്ഷങ്ങളതില് കണ്ട മഹോപ്രളയ
ത്തിലം ലകോവതി ്ക ലപോലള്ള മഹോമോരതിയതിലം 
പഞ്ോയത്്ക ജീവനകോരും ജനപ്ര�തിനതിധതി
കളം നെത്തിവരുന്ന കരുത്തുറ് പ്രവര്ത്നം 
ദുരന്നതിവോരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് �ലദേേ
സ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങളലെ പ്രോധോന്യം 
അെതിവരയതിടുന്നു.                                   1

ല�ഖകന് എ�ണോകുളം 
പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.
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ല�കതിലറെ കോ�ീര് എന്ന്ക അ�തിയലപെ
ടുന്ന മൂന്നോര് ഇടുകതി ജതില്ലയലെ 

ഏറ്വം വ�തിയ പഞ്ോയത്തുകളതില�ോ
ന്നോണ്ക. ഒരതികല് എത്തുന്ന ഏല�ോരു 
വതിലദേതിയം വീണ്ടും എത്തിലച്ചരോന് ആഗ്ര
ഹതിക്കുന്ന മൂന്നോ�തിലന ഇത്രലയല� ആകര്ഷ
കമോക്കുന്ന�്ക കുളതിരൂറുന്ന കോ�ോവസ്യം 
ല�യതി�കോെതിലറെ ഭംഗതിയം ആണ്ക. സ്വ
ലദേതികളം വതിലദേതികളമോയ സഞ്ോരതിക
ലളക്കൂെോല� �ലദേേവോസതികളം ലചര്ന്ന്ക 
�തിങ്ങതിപെോര്ക്കുന്ന മൂന്നോ�തില� ജനസോന്ദ്ര� 
പ�ലപെോഴും വ�തിയ പട്ണ പ്രലദേങ്ങള്ക്ക 
സമമോണ്ക. ആലക ജനസംഖ്യ 31000 
ആലണങ്തിലം സീസണതില് പു�ലമ നതിന്ന്ക 
ഇ�തിലം വളലര മെങ്ങ്ക ആളകള് മൂന്നോ�തില് 
എത്തുന്നു. ലഹോം ലസ്റകളം �തിലസോര്ട്ടുകളം 
ല�ോ്്കജുകളം ഉള്ലപെലെ മു��തി�ധതികം 
വോണതിജ്യോവേ്യത്തിനുള്ള ലകട്തിെങ്ങള് 
ഇവതിലെ ഉണ്ട്ക. സ്തിര�ോമസകോര് അധതി 
കവം �ോമസതിക്കുന്ന�്ക ലകോളനതികളതി
�ോണ്ക. ഏല�ോരു വന് നഗരലത്യം 
ലപോല� സോമൂഹതികമോയതി ബോധതിക്കുന്ന 
ഏല�ോരു പ്രശ്നവം പെര്ന്നു പതിെതികോന് 
ഇവതിലെ ക്ഷണ ലനരം മ�തി.

ജനുവരതി 29 ന്ക വഹോനതില് നതിന്നും 
എത്തിയ ലമ്തികല് വതിദ്യോര്ത്തി മുലഖന 
ലകോവതി്തിലറെ ആദ്യ കണങ്ങള് സംസ്ോ
നത്്ക എത്തിയലപെോള് �ലന്ന വതിലദേതികള് 
ഏ ല �  വ രു ന്ന  ഇ ടു ക തി  ജ തി ല്ല യ ം 

ഭീഷണതിയലെ നതിഴ�തി�ോണ്ക എന്ന സൂചന 
�ഭതിച്ചതിരുന്നു. ല�ോകലത്യോലക മുള്മുന
യതില് നതിര്ത്തിയ ലകോവതി്്ക 19ലറെ ആദ്യ
�ക്ഷണങ്ങള് ജതില്ലയതില് പ്ര�്യക്ഷമോയ�്ക 
മോര്ച്ച്ക 10 ന്ക മൂന്നോ�തില� െതി കഡൗണ്ടതി �തിലസോ
ര്ട്തില�ത്തിയ യലക പഡൗരനതില് ലകോവതി്്ക 
�ക്ഷണങ്ങള് പ്ര�്യക്ഷലപെട്ലപെോഴോണ്ക. 
2020 മോര്ച്ച്ക 10 ജതില്ലയ്ക്കും ഒപെം മൂന്നോ�തിനും 
വരോനുള്ള ദതിവസങ്ങളതില� പ്ര�തിലരോധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളലെ ആദ്യകോല്വയ്ോയതിരു
ന്നു. ഈ സമയം മൂന്നോ�തില� വതിവതിധ 
�തിലസോര്ട്ടുകളതിലം ലഹോംലസ്റകളതിലമോയതി 
മു�ല�ോളം അ�തിഥതികള് �ോമസതിക്കുന്നു
ണ്ടോയതിരുന്നു.

പ്രതിഡരകാധത്ിനറെ ഡകകാടെനകടെല്
പ�വതിലദേ രോജ്യങ്ങളതിലം ലകോവതി്്ക 

19 പെരുന്ന�ോയം അലനകര് മരണത്തിന്ക 

കീഴെങ്ങുന്ന�ോയം വോര്ത്കളതില് നതി�
ഞ്ഞലപെോള് ഈ മഹോമോരതിയലെ �ോണ്ഡവ
ലത്ക്കു�തിച്ചും അ�തിലറെ പ്ര�തിലരോധ 
ആവേ്യലത്ക്കു�തിച്ചും അധതികോരതികള് 
ക്ഷണലനരംലകോണ്ട്ക ലബോധവോന്മോരോയതി. 
യലക പഡൗരനതില് നതിന്നും മലറ്ോരോള്ക്ക 
ലരോഗം പെരോ�തിരതിക്കുന്ന�തിനോയള്ള �ീവ്ര
ശ്രമങ്ങള് ഉെന് ആരംഭതിച്ചു. ആദ്യപെതി 
എന്ന നതി�യതില് ലഹോംലസ്റകള് അെച്ചു 
പൂട്ോന് പഞ്ോയത്്ക നതിര്ലദേേം നല്കതി. 
ലദവതികുളം സബ്കകളക്ടല� മോര്ച്ച്ക 10ന്ക 
�ലന്ന വതിവരം ധരതിപെതിക്കുകയം അലദേഹം 
ആലരോഗ്യ പ്രവര്ത്കര്, ലപോ�ീസ്ക, 
പഞ്ോയത്്ക ലസക്രട്�തി  എന്നതിവരുലെ 
ലയോഗം അെതിയന്രമോയതി വതിളതിച്ച്ക ലചര്ത്്ക 
യലക പഡൗരലറെ സ്രവം പരതിലേോധനയ്ക്ക 
അയയ്കോന് �ീരുമോനതിച്ചു.

മൂ�ോര് : പ്ര�കിതരോധത്കികറെയും 
േരു�ലകികറെയും െറുദീസ
 കുര്കാഡക്കാസ് നക.വി.
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ജകാഗ്തഡയകാനെ
രേതിട്ീഷ്ക പഡൗരലറെ സ്രവം പരതിലേോധ

നയ്ക്ക അയച്ച ലേഷം സബ്ക കളക്ടറുലെ 
ലനതൃ�്വത്തില് മൂന്നോ�തില് വ്യോപോരതി വ്യ
വസോയതികള്, ലഹോട്ല് ആറെ്ക �ലസ്റോ�റെ്ക 
അലസോസതിലയഷന്, �തിലസോര്ട്്ക പ്ര�തിനതി
ധതികള് എന്നതിവരുലെ ലയോഗം വതിളതിച്ച്ക 
ലചര്ത്്ക നതി�വതിലള്ള സ്തി�തി വതിലേഷം, 
ലകോവതി്്ക-19 പ്ര�തിലരോധ രീ�തികള്, ക്വോ
�ബറെന്, ഐലസോല�ഷന് എന്നതിവ 
സംബന്ധതിച്ച വതിേദമോയ വതിവരണം ന 
ല്കതി. ഇ�തിലറെ അെതിസ്ോനത്തില് �തിലസോ
ര്ട്ടുകളതില് എത്തിയ അ�തിഥതികലളോെ്ക 
�തിലസോര്ട്്ക, ലഹോംലസ്റ ഇവ ഒഴതിലയണ്ട 
ആവേ്യക� പ�ഞ്ഞ്ക മനസതി�ോകതി. 
അവലര ഒഴതിപെതിലകണ്ട ചുമ�� അ�ോ�്ക 
�തിലസോര്ട്്ക ഉെമകലള ഏല്പെതിച്ചു.

ലരേക്ക ദ ലചയതില് ക്യോമ്പയതിനുമോയതി 
ബന്ധലപെട്്ക പ്രധോന ജംഗ്കഷനുകളതില് 
ലസോപ്പും ലവള്ളവം ഏര്ലപെടുത്തി. വ്യോപ
കമോയ പ്രചോരണം നല്കതി. മോര്ച്ച്ക 14 ന്ക 
ജതില്ലയലെ ചുമ��യള്ള മന്തതി എം.എം. 
മണതിയലെ അധ്യക്ഷ�യതില് ലചര്ന്ന 
ലയോഗം പ്രശ്നത്തിലറെ ഗഡൗരവം വതിേദമോയതി 
ചര്ച്ച ലചയ്തു. പതിലറ് ദതിവസം എല്ലോ വതിഭോഗം 
ജനങ്ങലളയം ഉള്ലകോള്ളതിച്ച്ക മൂന്നോര് ഗ്രോ
മപ ഞ്ോയത്്ക ഹോളതില് ലയോഗം ലചരുകയം 
ലപോതുജനങ്ങള് പോ�തിലകണ്ട മുന് കരു�
ലകലളക്കു�തിച്ച്ക ലബോധവ�്കകരണം 
ഉള്ലപെലെയള്ള തുെര്നെപെതികള് �ീരുമോ
നതിക്കുകയം ലചയ്തു. എന്നോല് നതിര്ഭോഗ്യവ
േോല് അല� ദതിവസം �ലന്ന രേതിട്ീഷ്ക 
പഡൗരന് ഉള്ലപെലെയള്ള സംഘം മൂന്നോര് 
വതിട്്ക ലപോകുകയം പ്രശ്നം കൂടു�ല് സങ്ീ
ര്ണ്മോകുകയം ലചയ്തു. ഇല� സമയം യലക 
പഡൗരന് ലകോവതി്്ക ലപോസതിറ്ീവ്ക ആയ 
�തിസല്ട്്ക വരുകയം ലചയ്തിരുന്നു. ഈ 
യോത്രോസംഘലത് ലനടുമ്പോലേരതിയതില് 
വച്ച്ക �തിരതിച്ച�തിയകയം പ്രല�്യക ക്വോ�

ബറെന് ഏര്ലപെടുത്തുകയം കളമലശേരതി 
ആശുപത്രതിയതില�ക്കു മോറ്റുകയം ലചയ്തു. 
ഇല�ോലെോപെം യലക പഡൗരന് �ോമസതിച്ച 
െതി കഡൗണ്ടതി �തിലസോര്ട്തില� ജീവനകോലര
യം കുടുംബോംഗങ്ങലളയം ക്വോ�ബറെന് 
ലചയ്യുകയം രേതിട്ീഷ്ക പഡൗരന് സഞ്രതിച്ച 
വഴതിയം ലപോയസ്�ങ്ങളലെയം റട്്ക മോപെ്ക 
�യ്ോ�ോക്കുകയം ബന്ധലപെട് ആളകലള 
കലണ്ടത്തി െതി കഡൗണ്ടതി �തിലസോര്ട്തില്  �ലന്ന 
ക്വോ�ബറെന് ലചയ്യുകയം ലചയ്തു.

ഡലകാക്് �ൗണ്
പതിന്നീടുള്ള നോളകള് ആലരോഗ്യ പ്രവ

ര്ത്കര്ക്കും ലപോ�ീസ്ക ്തിപെോര്ട്്കലമറെതി
നും പഞ്ോയത്തിനും ഉ�കമതില്ലോത്വയോ
യതിരുന്നു. മൂന്നോര് െഡൗണ, ലകോളനതികള്, 
സ്ോപനങ്ങള് എല്ലോം ഫയര് ആറെ്ക �സ്യൂ 
വതിഭോഗത്തിലറെ ലനതൃ�്വത്തില് അണുവതി
മുക്തമോകതി. പഴയ മൂന്നോ�തില� േതിക്ഷക്ക 
സദന് ലകോവതി്്ക ലകയര് ലസറെ�ോകതി 
മോറ്റുകയം മോറ്തിപെോര്പെതിലകണ്ടവലര അവതി 
ലെക്ക മോറ്റുകയം ലചയ്തു. പതിന്നീെ്ക ലകോവതി്്ക 
വ്യോപനം വര്ദ്ധതിച്ചല�ോടുകൂെതി സര്കോര് 
ല�ോക്ക ് ഡൗണ പ്രഖ്യോപതിക്കുകയണ്ടോയതി. 
അ�തിലനത്തുെര്ന്ന്ക ല�രുവതില് അ�ഞ്ഞു 
�തിരതിയന്നവര്, അഗ�തികള്, കതിെപ്പുലരോഗതി
കള് തുെങ്ങതിയ വതിഭോഗം ആളകള്ക്ക 
ഭക്ഷണം ഉ�പ്പു വരുത്തുന്ന�തിനോയതി കുടും
ബശ്രീയലെ സഹകരണലത്ോലെ പഞ്ോ

യത്തുകള് കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് ആരംഭതിച്ചു. 
അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികളോയതി എത്തിയവ
രും ലക.എസ്ക.ഇ.ബതി െണല് ലജോ�തികോയതി 
എത്തിയവരും ഉള്ലപെലെയള്ളവരുലെ 
ആശ്രയം പഞ്ോയത്തിലറെ ലമല്ലനോട്
ത്തില് പ്രവര്ത്തിച്ച്ക വരുന്ന കമ്മയൂണതിറ്തി 
കതിച്ചന് ആണ്ക. ഭക്ഷണം �ഭതികോല� 
അ�ഞ്ഞ്ക നെന്ന ല�രുവ്ക നോയ്കള്ക്കും 
പഞ്ോയത്്ക ഭക്ഷണം �ഭ്യമോകതി. നതിരോ 
�ംബരും സ്വന്ം കതിെപെോെം ഇല്ലോത്വരും 
ഭക്ഷണം �യ്ോ�ോകതി കഴതികോന് നതിവൃ ത്തി
യതില്ലോത്വരുമോയ ആളകലള കലണ്ടത്തി 
അവലര പുനഃരധതിവസതിപെതിക്കുകയം കമ്മയൂ
ണതിറ്തി കതിച്ചന് വഴതി ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക
യം ലചയ്ക തു. ആലരോഗ്യ പ്രവര്ത്കരുലെ 
പ്രയ�്ക നങ്ങള്ക്ക സോഫ�്യലമകതി  ഇടുകതി
യതില� ആദ്യ ലകോവതി്്ക ലരോഗതിയോയ യലക 
പഡൗരന് ലരോഗവതിമുക്തനോയതി നന്ദതി പ�ഞ്ഞ്ക 
ലപോകുലമ്പോള് അ�്ക മൂന്നോ�തില് വതിവതിധ 
വകുപ്പുകളം പഞ്ോയത്തും ലചര്ന്ന്ക നെ 
ത്തിയ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കുള്ള അംഗീകോ
രമോയതി മോറുകയോയതിരുന്നു. ജനസോന്ദ്ര�ലയ
�തിയ മൂന്നോ�തില് നതിന്നും മലറ്ോരോള് ലകോവതി ്ക 
ലപോസതിറ്ീവോകോ�തിരുന്നതും മൂന്നോ�തിലറെ 
കരു��തിലനോെ്ക ലചര്ത്്ക വോയതികോം.

ഇടുക്ിയനെ നവല്ലുവിളികൾ
ലകോവതി്്ക സംഹോര �ോണ്ഡവം ആടുന്ന 

അയല് സംസ്ോനമോയ �മതിഴ്ക നോട്തില് നതിന്നും 
മൂന്നോര് സ്വലദേതികളോയ വളലര ലപര് കോല്ന
െയോയതി മൂന്നോ�തില് എത്തുന്നുണ്ട്ക. ഇവരുലെ 
നതിയന്തണവം പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നവം 
ഏല� പ്ര�തിസന്ധതി സൃഷ്തിക്കുലമങ്തിലം കഴതി
ഞ്ഞനോളകളതില് ആര്ജ്ജതിച്ച പ്രവര്ത്ന 
പരതിചയവം അനുഭവവം മു�ല്കൂട്ോയതി മോറ്തി
ലകോണ്ട്ക വരും നോളകളതിലം ഏല�ോരു ലവല്ലു
വതിളതിയം ഏലറ്ടുകോന് മൂന്നോറും ജതില്ല �ലന്നയം 
�യ്ോല�ടുക്കുകയോണ്ക.                           1

ല�ഖകന്  ഇടുകതി
പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.
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ആ�പ്പുഴ ജതില്ലയതില� ലകോവതി്്ക-19 
പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക 

പഴുതുകള് ഇല്ലോത് ഇെലപെലകളമോയതി 
ജതില്ലയതില� 72 ഗ്രോമ പഞ്ോയത്തുകള് ഈ 
ലപോരോട് മുഖത്്ക സമോന�കളതില്ലോത് 
മോതൃകകള് സൃഷ്തിക്കുന്നു. രോജ്യത്തു�ലന്ന 
ആദ്യ ഘട് ലകോവതി്്ക-19 �തിലപെോര്ട്്ക ലചയ്
ലപെട് ജതില്ലകളതില�ോന്നോയ ആ�പ്പുഴ ലഫബ്രു 
വരതി മു�ല് �ലന്ന ജോഗ്ര�ലയോലെ ഇെലപ
െലകള് നെത്തുകയോണ്ക. ബചനയതില് 
നതിന്നും �തിരതിലച്ചത്തിയ ഒരു വതിദ്യോര്ത്തി 
ലകോവതി്്ക ലപോസതിറ്ീവ്ക ആലണന്ന്ക കലണ്ട
ത്തിയ അന്നു�ലന്ന ആലരോഗ്യ വകുപെ്ക 
മന്തതി പ്രധോന ഉലദ്യോഗസ്രുലെ ലയോഗം 
വതിളതിച്ചു ലചര്ത്്ക പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങ 
ളലെ രൂപലരഖ �യ്ോ�ോകതിയതും ജതില്ലയതി 
ല� തുെര്ന്നുള്ള എല്ലോവതിധ പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള്ക്കും ദതിേോലബോധം നല്കതിയതും 
ഊര്ജ്ജം പകര്ന്ന അനുഭവമോയതിരുന്നു. 

ജതില്ലോ കളക്ടല� പലങ്ടുപെതിച്ചു ലകോണ്ട്ക 
ലഫബ്രുവരതി 5-ന്ക നെത്തിയ ലസക്രട്�തിമോ
രുലെ ലയോഗം പ്ര�തിലരോധത്തിലറെ പ്രോ 
ധോന്യം �ോലഴത്ട്തില് എത്തിക്കുന്ന�തിന്ക 
സഹോയകമോയതി. അന്നുമു�ല് ഇലന്നോ ളം 
പ്ര�തിലരോധത്തിലം കരു��തിലം ജതില്ലയതില� 
ഗ്രോമ പഞ്ോയത്തുകള് സജീവ മോയതി 
ഇെലപെലകള് നെത്തിവരുന്നു.

ആദ്യ ഘട്ത്തില് ബക കഴുകതിയം 
ശുചതി�്വം പോ�തിച്ചും ലരോഗലത് ലചറുക്കു
ന്ന�തിനുള്ള ലബോധവല്കരണ പ്രവര്ത്
നങ്ങളോണ്ക നെത്തിയ�്ക. ല�ോഴതില�പെ്ക 
ലമഖ�യതിലള്ലപെലെ വ്യോപകമോയ ലബോധ
വല്കരണ ക്ോസുകളം ലനോട്ീസുകളം 
ബോനറുകളം ലപോസ്ററുകളം ��ല�ഖകളം 
വതി�രണം ലചയ്യുക മോത്രമല്ല വ്യോപകമോയതി 
ബമക്ക അനഡൗണസ്ക ലമന്റുകളം നെത്തി. 

തുെര്ന്ന്ക രണ്ടോംഘട്ം ലരേക്ക ദതി 
ലചയതിന് �ത്തുകള് എല്ലോ പ്രലദേങ്ങളതിലം 

സജ്ജീകരതിച്ചു. ലക.എസ്ക.്തി. പതി, ലഹോം 
ലകോ എന്നീ സ്ോപനങ്ങള് നതില്ക്കുന്ന 
ജതില്ല എന്ന നതി�യതില് ഇവരുലെ സഹോയ
ലത്ോലെ സോനതിബറ്സര്, മോസ്്ക എന്നതിവ 
�ഭ്യമോകതി അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതി ക്യോമ്പ്ക 
പരതിലേോധതികല്, ഒഴതിഞ്ഞ ലകട്തിെങ്ങള് 
കലണ്ടത്ല്, ആശുപത്രതികളലെ ഐലസോ 
ല�ഷന് സംവതിധോനങ്ങളലെ സോധ്യ� 
കലണ്ടത്ല്, കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് തുെങ്ങതി 
എല്ലോ ലമഖ�കളതിലം ഗ്രോമ പഞ്ോയത്തു
കള് സജീവ ഇെലപെല് നെത്തി.

്തി.്തി.പതി. ഓഫീസതില് പ്രവര്ത്തിച്ച 
വോര് റം ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങലള ആലക 
ഏലകോപതിപെതിച്ചുവരുന്നു. മോത്രമല്ല, ജതില്ലോ 
ഭരണകൂെമോയം മറ്്ക വകുപ്പുകളമോയം ജനപ്ര
�തിനതിധതികളമോയം ഊ�ളമോയ ബന്ധം 
സ്ോപതിക്കുവോന് കഴതിഞ്ഞ�്ക പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങലള ആയോസരഹതി�മോകതി. 

ലപര്ലഫോമന്സ്ക ഓ്തിറ്്ക വതിഭോഗത്തി
ലറെ ച�നോത്മകമോയ പ്രവര്ത്നം ഉ�പെോ
ക്കുവോന് കഴതിഞ്ഞ�്ക ഈ ലകോവതി്്ക കോ�
ത്തിലറെ  മലറ്ോരു സവതിലേഷ�യോണ്ക. 
ചുരുകത്തില് പദ്ധ�തി നതിര്വ്ഹണ രൂപീക 
രണം, നതികു�തി സമോഹരണം ലപോലള്ള 
അനതിവോര്യ ചുമ��കള് മോറ്തിലവയ്കോല� 
�ലന്ന ലകോവതി്്ക-19 പ്ര�തിലരോധത്തിലം 
മുന്നതില്ത്ലന്ന ജതില്ലയതില� പഞ്ോയത്തു
കലള ഉ�പെതികോനോയ�്ക ലരോഗഭീ�തിയ്കതിെ
യതിലം ആത്മവതിേ്വോസം നല്കുന്നു.

1
ല�ഖകന് ആ�പ്പുഴ 

പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.

ഇമ കവ�ോക�, േരു�തലോകട 
ആല�ഴ
 ഷഫീക്് പി.എം.

  ആ�പ്പുഴ പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.
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ല�ോകലത് ആലക പതിെതിച്ചുകുലകതിയ 
മഹോമോരതി നമ്മുലെ നോെതിലനയം 

ലവറുല� വതിട്തില്ല. രോജ്യത്്ക �ലന്ന ആദ്യ
മുണ്ടോയ ലകോവതി്്ക ലകസുകള് നമ്മുലെ 
ലകരളത്തി�ോണ്ക. എന്നോല് കൃ�്യമോയ 
ആസൂത്രണത്തിലറെയം പ്ര�തിലരോധ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളലെയം ഫ�മോയതി കൂടു�ല് പരതി
ക്കുകള് പറ്ോല� നമ്മള് രക്ഷലപെട്ടു. എന്നോ 
ല് രണ്ടോം വരവതില് നമ്മുലെ ആലരോഗ്യ, 
പ്ര�തിലരോധ സംവതിധോനങ്ങലള ലവല്ലുവതിളതി
ച്ചുലകോണ്ടോണ്ക അ�്ക എത്തിയ�്ക. രണ്ടോം 
വരവതില് ലകോവതി്തിലന �ടുക്കുന്ന�തിന്ക 

�ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങള് അരയം 
��യം മുറുകതി സര്കോരതിലനോപെം നതിന്നു. 
ജീവനകോരും ജനപ്ര�തിനതിധതികളം ഉള്ലപെ
ടുന്ന സംവതിധോനം എണ്യതിട് യന്തം 
ലപോല� പ്രവര്ത്തിച്ചു. എല്ലോ തു�കളതിലം 
�ലദേേഭരണ സ്ോപനങ്ങളതില് അര്പെതി�
മോയ ഉത്രവോദതി�്വങ്ങള് പൂര്ണ്മോയം 
നതി�ലവറ്തി.

ഡബകാധവത്ക്രണം
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള്ക്ക മോത്രം സോധ്യ

മോകുന്ന സൂക്ഷ്മ��ത്തിലള്ള ലബോധവ�്കക
രണമോണ്ക ഈ വതിഷയത്തില് നെത്തിയ�്ക. 
ലരേക്ക ദതി ലചയതിന് കോമ്പയതിന്ക ഉ�ച്ച 
പതിന്തുണ നല്കുക മോത്രമല്ല ഗ്രോമപഞ്ോയ 
ത്തുകള് പ്രവര്ത്നത്തിലറെ പ�ോകവോഹ
കരോയതി, കുടുംബശ്രീ സംവതിധോനം, 
വ്യോപോരതി വ്യവസോയതി പ്ര�തിനതിധതികള് 
എന്നതിവലര ഉള്ലപെടുത്തി കൃ�്യമോയ ഇെലപ
െലകള് എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളം 
നെത്തി. ല�ോക്ക്ഡൗണതിനു മുമ്പ്ക �ലന്ന 

ലകോവതി്തിലന സംബന്ധതിച്ച്ക സോമോന്യ 
അവലബോധം ജനങ്ങളതില് എത്തികോന് 
കഴതിഞ്ഞു. 

കമ്മ്യൂണി്ി കിച്ന് 
ല�ോക്കല്ഡൗണ സമയത്്ക സര്കോര് 

വ�തിലയോരു ഉത്രവോദതി�്വമോണ്ക ഗ്രോമപ
ഞ്ോയത്തുകലള ഏല്പെതിച്ച�്ക, ആരും 
പട്തിണതി കതിെകോല� സംരക്ഷതിക്കുക, 
ലകോട്യം ജതില്ലയതില� ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് 
ആ ലവല്ലുവതിളതി ഏലറ്ടുത്തു. ജതില്ലയതില് 71 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിലം സമൂഹ അടുകള
കള് ആരംഭതിച്ചു. സന്നദ്ധ ലസവകരുലെയം 
കുടുംബശ്രീയലെയം സഹോയലത്ോലെ 
ജനപ്ര�തിനതിധതികളലെ ലനതൃ�്വത്തില് 
നെത്തിയ സമൂഹ അടുകള വന്വതിജയമോ
യതിരുന്നു. അഗ�തികള്, അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോ
ളതികള്, സ്വോന്ന പരതിചരണത്തിലള്ളവര്, 
ലഹോം ലകയ�തില� അലന്വോസതികള് 
എന്നതിവര് ഉള്ലപെലെ എല്ലോ വതിഭോഗത്തി
ല്ലപെട്വര്ക്കും ആഹോരം നല്കുന്ന�തിന്ക 

അ�കിജീവന തെോരോ�ത്കിന് 
തേോ�േം 
 ബിനു ഡജകാണ്
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ശ്രദ്ധതിച്ചു. കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചണതില�ക്ക 
ആവേ്യമോയ വസ്തുകള് പണമോയം 
സോധനമോയം സുമനസ്സുകള് സംഭോവന 
നല്കതി. ജനപ്ര�തിനതിധതികളലെ ഇെലപെല് 
മൂ�ം ഭക്ഷണവതി�രണത്തിന്ക എല്ലോ വതിഭോ
ഗത്തില്ലപെട് സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്കരും 
മുന്ലപോട്ടു വന്നു. 

അതിഥി സംസ്കാെ നതകാഴിലകാളികൾ
ലകരളത്തില� പ്രധോനലപെട് ല�ോഴതില് 

ലസനയോണ്ക ഇ�ര സംസ്ോനങ്ങളതില് 
നതിന്ന്ക എത്തിയതിട്ടുള്ള അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോ
ളതികള്. സ്വലദേങ്ങളതില് ലപോകുന്ന�തിനു 
അനുമ�തി നല്കണലമന്ന്ക ആവേ്യലപെട്ടു 
പോയതിപെോെ്ക അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികള് 
സംഘെതിച്ചു ല�രുവതി�തി�ങ്ങതിയലപെോള് ഗ്രോ
മപഞ്ോയത്്ക ജതില്ലോഭരണകൂെവമോയതി 
ലചര്ന്ന്ക സ്തു�്യര്ഹമോയ രീ�തിയതില് ഇെലപ 
െല് നെത്തി പ്രശ്നം പരതിഹരതിച്ചു. ലകോട്യം 

ജതില്ലയതില് എല്ലോ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തിലമോയതി 
1931 ലസറ്തില്ലമന്റുകളതി�ോയതി 24000 ല് 
പരം അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികള് �ോമസതി
ച്ചതിരുന്നു. ഇവര്ക്ക ഭക്ഷണം നല്കുക എന്ന 
ലവല്ലുവതിളതിയോണ്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് 
ഏലറ്ടുത്�്ക. മതികവോറും ല�ോഴതി�ോളതിക
ള്ക്ക സ്വയം പോചകം ലചയ്തു കഴതിക്കുന്ന
�തിനോയതിരുന്നു �ോ�്കപര്യം. അവര്ക്ക 
ആവേ്യമോയ ഭക്ഷണ സോമഗ്രതികള് 
എന്നതിവ ലസറ്തില്ലമന്റുകളതില് �ഭ്യമോകതി. 
ല�ോഴതി�ോളതികളലെ ക്യോമ്പതില് ശുചതി�്വം, 
ആലരോഗ്യം, കുെതി ലവള്ളം എന്നതിവ ഉ�പെോ
ക്കുന്ന�തിന്ക ആലരോഗ്യവകുപെതിലറെ സഹോ
യലത്ോലെ �ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപന
ങ്ങള് മുന്ബക എടുത്്ക പ്രവര്ത്തിച്ചു 
ആയതിരത്തില്പരം ക്യോമ്പുകള് ഗ്രോമപ
ഞ്ോയത്തുകളലെ ലനതൃ�്വത്തില് ശുചീക
രതിച്ചു.

വിവരഡശഖരണവം വിതരണവം
കൃ�്യമോയ വതിേദോംേങ്ങളലെ 

�ഭ്യ� േരതിയോയ �ീരുമോനലമടുക്കു
ന്ന�തിന്ക സഹോയകരമോണ്ക എന്നു
ള്ള�്ക സുവദതി�മോണ്ക. ഫീല്്്ക��
ത്തിലള്ള കൃ�്യമോയ വതിേദോംേങ്ങള് 
ലേഖരതിച്ച്ക വകുപെതില�ക്കും സര്കോ
രതില�ക്കും നല്കുന്ന�തിന്ക വളലര 
വതിപു�മോയ ഇെലപെലകളോണ്ക ഗ്രോ
മപഞ്ോയത്തു കള് നെത്തിയ�്ക. 
ഐലസോല�ഷനതിലള്ളവരുലെ വതിവ
രങ്ങള്, കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് വതിേ
ദോംേങ്ങള്, ബദനംദതിനം ഭക്ഷണം 
നല്കതിയ വതിവരങ്ങള്, അന്യ 
സംസ്ോന ല�ോഴതി�ോളതികളലെ വതിേ
ദോംേങ്ങള് എന്നതിവ കൂെോല� 

പ്രല�്യകം പരതിഗണന �ഭതിലകണ്ട വതിഭോ
ഗങ്ങള്, �ഭ്യമോയ മനുഷ്യവതിഭവലേഷതി, 
അെതിസ്ോന സഡൗകര്യങ്ങള് എന്നതിവ 
ലേഖരതിച്ചും കൃ�്യമോയ ഇെലവളകളതില് 
ആവേ്യമോയ അധതിക ലരഖലപെടുത്ലകള് 
നെത്തിയം ഗ്രോമപഞ്ോയ ത്തുകള് �ങ്ങളലെ 
ല�ോള് ഭംഗതിയോയതി നതിര്വഹതിച്ചു. ഈ 
ആവേ്യത്തിനുലവണ്ടതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക 
കോര്യോ�യങ്ങള്, ലപര്ലഫോമന്സ്ക ഓ്തിറ്്ക 
യൂണതിറ്റുകള്, പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ് യ�
ക്ടറുലെ കോര്യോ�യം എന്നതിവ അവധതി 
ദതിവസം ഉള്ലപെലെ മുഴുവന് ദതിവസങ്ങളതിലം 
പ്രവര്ത്തിച്ചു.

സംഘകാെെം
ലകോവതി്്ക പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

ലകോട്യം ജതില്ലയതില് പഞ്ോയത്്ക വകുപെ്ക 
സുസംഘെതി�മോയം സൂക്ഷ്മമോയം ആസൂത്ര 
ണം ലചയ്്ക നെപെോകതി. 2018 ല് ഉണ്ടോയ 
മഹോപ്രളയലത് തുെര്ന്ന്ക �യ്ോ�ോകതിയ 
ദുരന്നതിവോരണ പദ്ധ�തി ഗ്രോമപഞ്ോയത്തു 
കള്ക്ക ഈ ഘട്ത്തില് വ�തിയ മു�ല്കൂ
ട്ോയതി.  

ല�ോകം മുഴുവന് കീഴെകതിയ മഹോമോരതി 
ലയ ലചറുക്കുന്ന�തിന്ക ലകരളം നെത്തിയ 
അ�തിജീവന ലപോരോട്ത്തിന്ക സഹോയകര
മോയതി വര്ത്തികോന് ലചറു�ല്ലോത് പങ്്ക 
നതിര്വ്ഹതികോന് ലകോട്യം ജതില്ലയതില� ഗ്രോ
മപഞ്ോയത്തുകള്ക്ക കഴതിഞ്ഞു എന്ന�്ക 
നതിസ്തര്കമോണ്ക. അധതികോര വതിലകന്ദ്രീകര
ണത്തിലൂലെ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകലള േോക്തീ
കരതിച്ച�്ക �തികച്ചും േരതിയോയ കോല്ലവയ്ോ
യതിരുന്നു എന്ന�്ക കോ�ം ല�ളതിയതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

1
ല�ഖകന് ലകോട്യം 

പഞ്ോയത്്ക  ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.

ലകോട്യം പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.
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ബചനയതില� വഹോനതില് �തിരതിച്ച�തി
ഞ്ഞ ലകോവതി്്ക 19 എന്ന 

മഹോമോരതി പ�തിനോയതിരകണകതിന്ക 
ജനങ്ങളലെ ജീവന് അപഹരതിച്ച്ക ല�ോക 
ത്തില� മുഴുവന് രോജ്യങ്ങളതിലം സംഹോര
�ോണ്ഡവമോെതി നതി�യ�പെതിച്ചതിരതിക്കുക
യോണ്ക. ലകരളത്തില് ലകോല�ോണയലെ 
രണ്ടോം വരവ്ക ആദ്യമോയതി �തിലപെോര്ട്്ക 
ലചയ്�്ക പത്നം�തിട് ജതില്ലയതില� �ോന്നതി 
പഴവങ്ങോെതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക പരതിധതിയതി
�ോണ്ക. ഇറ്�തിയതില് നതിലന്നത്തിയ മൂന്ന്ക 
ലപര്ക്കും അവരുമോയതി പ്രോഥമതിക സമ്പ
ര്കത്തില�ര്ലപെട് 4 ലപര്ക്കും ലകോവതി്്ക 
19 സ്തിരീകരതിച്ചു. ലരോഗം സ്തിരീകരതിച്ച 
ലപെോള് �ലന്ന ജതില്ലോ ഭരണകൂെലത്ോലെോ
പെം ജതില്ലയതില� ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് 
അെതിയന്ര ലരോഗപ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്
നങ്ങള് ഏലറ്ടുത്തു. സംസ്ോനത്്ക പത്
നം�തിട് ജതില്ലയതില് നെപെോകതിയ ലരോഗപ്ര
�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് മറ്റുള്ള ജതില്ലകള് 
പതിന്തുെരുകയോയതിരുന്നു.

ലകോല�ോണ ബവ�സ്ക പകരുന്ന�്ക 
�െയന്ന�തിന്ക വ്യക്തതി ശുചതി�്വം പോ�തി
ലകണ്ട�തിലറെ പ്രോധോന്യലത് കു�തിച്ച്ക 
വതിപു�മോയ പ്രചോരണ പരതിപോെതികളം 
ലബോധവല്കരണവം നെത്തുന്ന�തിന്ക 
മുഴുവന് ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകലളയം സജ്ജ
മോകതി. ലപോതുസ്�ത്്ക തുമ്മുക, തുപ്പുക 
തുെങ്ങതിയവ ഒഴതിവോക്കുന്ന�തിനും ബക 
ലസോപ്പുപലയോഗതിച്ച്ക ഇെയ്കതിെയ്ക്ക കഴുകുന്ന

�തിനും “ലരേക്ക  ദ ലചയതിന് കോമ്പയതിന്” 
ജതില്ലയതില് സോര്വ്ത്രതികമോകതി, സ്കൂളകള്, 
�സതി്റെ്കസ്ക അലസോസതിലയഷനുകള്, 
ഓഫീസ്ക ലകോംപ്�കള്, ചന്കള്, വ്യോപോര 
സ്ോപനങ്ങള് തുെങ്ങതി ലപോതുജനം ഒത്തു
കൂടുന്ന എല്ലോ സ്�ങ്ങളം ലകന്ദ്രീകരതിച്ച്ക 
വ്യക്തതി ശുചതി�്വ കോമ്പയതിന് പഞ്ോയത്തു
കള് ആലരോഗ്യവകുപ്പുമോയതി ലചര്ന്ന്ക സംഘ
െതിപെതിച്ചു. ആലരോഗ്യ വകുപെ്ക പു�ലപെടുവതിച്ചതി 
ട്ടുള്ള ഇന്ഫക്ഷന് കണല്ോള് ലപ്രോലട്ോ
ലകോള് സംബന്ധതിച്ച മോര്ഗ്ഗനതിര്ലദേേങ്ങള് 
പോ�തിക്കുന്ന�തിനും ലകോല�ോണ ബവ�സ്ക 
ബോധതി� പ്രലദേങ്ങളതില് നതിന്നും എത്തു
ന്നവരുലെയം അവരുമോയതി അടുത്തിെപഴ
കുന്നവരുലെയം പട്തിക �യ്ോ�ോക്കുന്ന�തിനും 
അവര്ക്ക ആലരോഗ്യവകുപെ്ക പു�ലപെടുവതിച്ചതിട്ടു 
ള്ള ലഹോം ഐലസോല�ഷന് ലപ്രോലട്ോ

ലകോള് സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങള് നല്കു
ന്ന�തിനും പഞ്ോയത്തുകളലെ ലനതൃ�്വ
ത്തില് നെപെതി സ്വീകരതിച്ചു.

ലകോല�ോണ ബോധതി�രോയ രോജ്യങ്ങ
ളതില് നതിന്നും എത്തുന്നവര് അ�ോ�്ക 
പതി.എച്ച്ക.സതി കളതില�ോ, �ോലൂക്ക /ജതില്ലോ 
ആശുപത്രതികളതില�ോ �തിലപെോര്ട്്ക ലചയ്യുന്നു 
എന്നും അവര് വീടുകളതില് നതിന്നും പു�ത്തി
�ങ്ങോല� നതിരീക്ഷണത്തില് കഴതിയന്നുലവ
ന്നും പഞ്ോയത്തുകള് ഉ�പെോകതിയതിരുന്നു. 
ക്വോ�ബറെന് ലചയ്ലപെട്വര്ക്ക ആവേ്യ
ലമങ്തില് ഭക്ഷണം നല്കുന്ന�തിന്ക ആവേ്യ
മോയ നെപെതികള് ആലരോഗ്യവകുപ്പുമോയതി 
ലചര്ന്ന്ക സ്വീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. ലകോവതി്്ക 19 
മോയതി ബന്ധലപെട്്ക സ്തി�തിവതിവരങ്ങള് 
ലക്രോ്ീകരതിക്കുന്ന�തിനും പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏലകോപതിപെതിക്കുന്ന�തിനുമോയതി പഞ്ോയത്്ക 

ഉ�ലനം കച�ം 
ഈ മേോമോരകികേ
 ലസമ എസ്.

പത്നം�തിട് പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.
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ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോഫീസതില് ‘വോര് റം 
പ്രവര്ത്തിച്ചു വരതികയോണ്ക. ഗ്രോമ പഞ്ോയ
ത്തുകളലെയം ജതില്ലയതില� പത്നം�തിട്, 
അ�ര്, പന്ളം, �തിരുവല്ല എന്നീ മുനതിസതി
പെോ�തിറ്തികളലെയം ലരോഗ പ്ര�തിലരോധ പ്ര
വര്ത്നങ്ങള് സംബന്ധതിച്ച വതിവതിധ 
�തിലപെോര്ട്ടുകള് ഇവതിലെ ഏലകോപതിപെതിച്ചു 
നതി�്യവം സര്കോരതിനു നല്കുന്നു. 

പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങളലെ ഭോഗ
മോയള്ള ആേയ വതിനതിമയം സുഗമമോക്കുന്ന 
�തിന്ക ജതില്ലോ ��ത്തിലം ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക 
��ത്തിലം പ്രല�്യകം വോട്്കസോപെ്ക ഗ്രൂപ്പു
കള് രൂപീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക. പ്ര�തിലരോധ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളമോയതി ബന്ധലപെട് ഭക്ഷണ 
വതി�രണം, ഭക്ഷ്യധോന്യ വതി�രണം തുെങ്ങതി 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക ��ത്തില് നതിര്വ്ഹതി
ക്കുന്ന എല്ലോ പ്രവര്ത്നങ്ങളം ഗ്രോമപഞ്ോ
യത്്ക പ്രസതി്റെ്ക, ലസക്രട്�തി, ബവസ്ക 
പ്രസതി്റെ്ക, ദുരന് നതിവോരണ കമ്മതിറ്തിയതില് 
ഉള്ലപെെോത് ജനപ്ര�തിനതിധതി എന്നതിവര് 
ലചര്ന്ന ലമോണതിറ്�തിംഗ്ക സമതി�തി പരതിലേോ
ധതിക്കുന്ന�തിനോല് ലപോരോയ്മകളം പരോ�തി 
കളം ആലക്ഷപങ്ങളം കോര്യമോയ അളവതില് 
പരതിഹരതിക്കുന്ന�തിന്ക കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്ട്ക.

പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഊര്ജ്ജതി
�മോക്കുന്ന�തിന്ക ജതില്ലയതില� ആലകയള്ള 
53 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതില� 788 വോര്ഡു
കളതില് വോര്്്ക ലമമ്പര്മോര്, ആലരോഗ്യ 
പ്രവര്ത്കര്, മറ്്ക സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്കര് 
എന്നതിവലര ഉള്ലകോള്ളതിച്ച്ക 951 വോര്ഡു�� 
സോനതിലട്ഷന് സമതി�തി രൂപീകരതിച്ച്ക പ്രവ
ര്ത്നം നെത്തിവരതികയോണ്ക. അന്യസം
സ്ോന ല�ോഴതി�ോളതികള് അെകമുള്ള 
ബമഗ്രറെ്ക കമ്മയൂണതിറ്തിലയ ലബോധവല്ക
രതിക്കുന്ന�തിനും അവര്കോവേ്യമോയ 
ഭക്ഷണം, സുരക്ഷതി� പോര്പെതിെ സഡൗകര്യം 
എന്നതിവ �ഭ്യമോക്കുന്ന�തിനും ആവേ്യമോയ 
നെപെതികള് സ്വീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക.

ജതില്ലയതില� 53 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതി 
�ോയതി  55 കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചനുകള് 
ആരംഭതിച്ച്ക അര്ഹ�യള്ളവര്ക്ക സഡൗജ
ന്യമോയതി ഭക്ഷണം വതി�രണം ലചയ്്ക വരു
ന്നുണ്ട്ക. കൂെോല� കുടുംബശ്രീയലെ ലനതൃ
�്വത്തില് ജനകീയ ലഹോട്ലകള് ജതില്ല 

യതില� ഒട്ടുമതിക ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിലം 
ആരംഭതിച്ചു. �ോന്നതി പഴവങ്ങോെതി ഗ്രോമപഞ്ോ
യത്്ക പരതിധതിയതില� ലരോഗബോധലയ 
തുെര്ന്ന്ക വെലശേരതികര ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില് 
2 ലപര്ക്കും ആ��ള, തുമ്പമണ, ഇ��ര്, 
ചതിറ്ോര്, പത്നം�തിട് മുനതിസതിപെോ�തിറ്തി, 
അ�ര് മുനതിസതിപെോ�തിറ്തി, പന്ളം മുനതിസതി
പെോ�തിറ്തി, അയതിരൂര് എന്നതിവതിെങ്ങളതി�ോയതി 
ഏപ്രതില് 24 വലര 17 ലപോസതിറ്ീവ്ക 
ലകസുകള് �തിലപെോര്ട്്ക ലചയ്തിട്ടുണ്ട്ക. 

ലരോഗപ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഊര്ജ്ജസ്വ�മോയതി നെത്തിവരലവ 
േോരീരതിക അസ്വസ്കള് ഉണ്ടോയ�തിലന 
തുെര്ന്ന്ക ജതില്ലോ കളക്ടറുലെയം ജതില്ലോ 
ലമ്തികല് ഓഫീസറുലെയം നതിര്ലദേേോനു
സരണം എനതിക്ക ക്വോ�ബറെനതില് പ്രലവ
േതിലകണ്ടതി വന്നു. സ്രവപരതിലേോധന യതില് 
ഫ�ം ലനഗറ്ീവ്ക ആയ�തിലന തുെര്ന്ന്ക 
വീണ്ടും സജീവമോയതി. ബകയം ലമയ്യും മ�ന്ന്ക 
ജീവന് ലപോലം അപകെത്തി�ോലണന്ന്ക 
അ�തിഞ്ഞു ലകോണ്ട്ക ആലരോഗ്യപ്രവര്ത്കര് 
നെത്തുന്ന ലരോഗപ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നത്തി 
ലറെ മഹ�്വം ഈ സന്ദര്ഭത്തില് എനതിക്ക 
ലനരതിട്്ക മനസ്സതി�ോകോന് സോധതിച്ചു.

അ�തിലവഗം സമൂഹ വ്യോപനം നെകോന് 
സോധ്യ�യള്ള ലകോവതി്്ക 19 എന്ന 
മഹോമോരതിലയ ഉ��നം ലചയ്യുന്ന�തിന്ക എല്ലോ 
വതിഭോഗം ജനങ്ങലളയം ഏലകോപതിപെതിച്ചുലകോ
ണ്ട്ക സര്കോര് നെത്തുന്ന പ്രവര്ത്നം അ 
ര്പെണ മലനോഭോവലത്ോലെയം കൂട്ടുത്രവോദതി 
ത്ലത്ോലെയം ഇനതിയം ഇെ�െവതില്ലോല� 
മുലന്നോട്്ക ലകോണ്ടുലപോകുക�ലന്ന ലചയ്യും.

1
ല�ഖതിക പത്നം�തിട്

പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ് യ�ക്ട�ോണ്ക.
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കേോല്ലകത് 
തവറകി� പ്രവര്ത്നങ്ങൾ
 ബിനുന് വകാഹിദ്

ലകോല്ലം ജതില്ലയതില� 68 ഗ്രോമപഞ്ോ
യത്തുകളം ഗവണലമറെ്ക പ്രഖ്യോ

പതിച്ച ലകോവതി്്ക പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള് �ോലഴ��ത്തില് പ്രലയോഗത്തില് 
വരുത്തുന്ന�തില് നതി�ോന് ജോഗ്ര�ലയോലെ 
പ്രവര്ത്തിച്ച്ക വരുന്നു. ആലരോഗ്യവകുപ്പുമോയതി 
ലചര്ന്ന്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള് കോഴ്ചവയ്ക്കുന്ന 
ഒത്തിണകലത്ോലെയള്ള പ്രവര്ത്നം 
ദുരന്മുഖലത് ലവ�തിട് ഏെോയതി നതി�നതില്ക്കും.

ലകോല്ലം ജതില്ലയതില� ആദ്യ ലകോവതി്്ക 
ബോധ സ്തിരീകരതിച്ച�്ക ഒരു ഗ്രോമപഞ്ോയ 
ത്തിലറെ പ്രവര്ത്നലത് അപ്ര�ീക്ഷതി�
മോയതി ല�ോക്ക ് ഡൗണ ആകതി. ജതില്ലയതില� 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളലെ പ്രവര്ത്നത്തില� 
വ്യ�്യസ്ത അനുഭവമോയതി ഈ പഞ്ോയത്്ക 
തുെര്ന്ന്ക കോ� വച്ച പ്രവര്ത്നം.

തൃകരുവ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില� 
പ്രോക്കുളം വോര്്തി�ോണ്ക ജതില്ലയതില� ആദ്യ 
ലകോവതി്്ക ലരോഗതി ലപോസതിറ്ീവ്ക ആയ�്ക. 
ഇലദേഹത്തിലറെ സഞ്ോരപഥം ആലരോഗ്യ 
വകുപെ്ക പ്രസതിദ്ധീകരതിച്ചു. ലരോഗതി തൃകരുവ 
പ്രോഥമതിക ആലരോഗ്യ ലകന്ദ്രം സന്ദര്േതിച്ച 
ദതിവസം ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക പ്രസതി്ന്റും 
ചതി� ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക അംഗങ്ങളം പഞ്ോ
യത്തില� ലെക്തികല് അസതിസ്റന്റും ഈ 
പ്രോഥമതിക ആലരോഗ്യലകന്ദ്രം സന്ദര്േതിച്ചതി
രുന്നു. ഇവര് തുെര്ന്ന്ക പഞ്ോയത്്ക ഓഫീസതി 
ല് എത്തി കൃ�്യ നതിര്വ്ഹണത്തില് 
ഏര്ലപെടുകയം ലചയ്തിരുന്നു. ഇ�്ക പ്രോഥമതിക 
ആലരോഗ്യലകന്ദ്ര ജീവനകോര് മോത്രമല്ല 
ലസക്രട്�തി ഉള്ലപെ ലെയള്ള മുഴുവന് ഗ്രോമ

പഞ്ോയത്്ക ജീവനകോരും ക്വോ�ബറെ
നതില് ലപോലകണ്ട സോഹചര്യം സൃഷ്തിച്ചു. 

ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക അ�തിജോഗ്ര�യതിലം 
കടുത് നതിയന്തണങ്ങളതില�ക്കും കെന്നു. 
പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങളലെ ഏലകോപ 
നം, കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് പ്രവര്ത്നം, 
സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്കരുലെ നതിയമനം, 
വോര്ഡു�� നതിരീക്ഷണ സമതി�തിയലെ പ്ര
വര്ത്നം, പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങളലെ ലേഖരണം 
ലക്രോ്ീകരണം ഇവലയല്ലോം �ലന്ന ഈ 
സോഹചര്യത്തില് സോധ്യമല്ലോത് അവസ് 
സൃഷ്തിച്ചു. മോര്ച്ച്ക മോസത്തില� പദ്ധ�തി പ്ര
വര്ത്നത്തിലം ഇ�്ക വ�തിയ ലവല്ലുവതിളതി 
സൃഷ്തിച്ചു.

ജീവനകോരുലെ അഭോവം, ജനങ്ങളതില് 
ആലക പെര്ന്ന ഭീ�തി, ജനപ്ര�തിനതിധതികള് 
കൂെതി ക്വോ�ബറെീനതില് ആയ അവസ് 
ഇവലയ അ�തിജീവതികോന് ഗ്രോമപഞ്ോ 
യത്്ക ലസക്രട്�തിയം അലദേഹത്തിനു 
കൂട്ോയതി എല്ലോ ലചറുപെകോരും സന്നദ്ധ പ്ര
വര്ത്നത്തിനോയതി രംഗലത്ത്തി. വീടുകള് 
ഉലപക്ഷതിച്ച്ക സ്കൂളതില് �ലന്ന �ോമസതിച്ച്ക ഗ്രോ
മത്തിലറെ പ്രവര്ത്നം ഏലറ്ടുകോന് ഒലരോറ് 
മനസ്സോയതി അവര് പ്രവര്ത്തിച്ചു.

ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക പ്രസതി്ന്റുമോയം 
ജനപ്ര�തിനതിധതികളമോയം ആലരോഗ്യ പ്രവ
ര്ത്കരുമോയം ലസക്രട്�തി നതിരന്രം 
ലഫോണതില് ബന്ധലപെട്ടും ആേയ വതിനതിമയം 
നെത്തിയം ജനോധതിപ�്യ മൂ�്യങ്ങള് ലചോരോ 
ല� �ീരുമോനങ്ങള് ബകലകോണ്ടു പ്രവ

ര്ത്നങ്ങള് ഏലകോപതിപെതിച്ചു ലേഖരതിച്ച 
വതിവരങ്ങള് ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക ലെക്തികല് 
അസതിസ്ററെ്ക ക്വോ�ബറെീനതില് തുെര്ന്നു 
ലകോണ്ട്ക ഭംഗതിയോയതി �ലറെ ചുമ��കള് 
നതിര്വ്ഹതിച്ചു. വതിപരീ� സോഹചര്യത്തിലം 
തൃകരുവ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തിലറെ പ്രവ
ര്ത്നം ലസക്രട്�തി വഴതി വീ� കൂെോല� 
സോധ്യമോയതി. പദ്ധ�തി പ്രവര്ത്നത്തിലം 
ലപോതുവതിഭോഗം ഫണ്ട്ക മുഴുവന് ലച�വഴതിച്ച്ക 
ശ്രലദ്ധയമോയ ലനട്ം ബകവരതിച്ചു.

നോെതിലറെ ആവേ്യം മനസ്സതില് ഉള്ലകോ
ണ്ട്ക സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്നത്തിലറെ േരതി 
മോതൃകയോയതി ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില� എട്്ക 
ലചറുപെകോര് മോ�തി. കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചന് 
ആരംഭതിച്ച സ്കൂളതില് �ലന്ന അവര് �ോമസതിച്ചു. 
ആവേ്യകോര്ക്ക മരുന്ന്ക എത്തികോനും 
ഭക്ഷണ ലപോ�തികള് എത്തികോനും 
ഭയത്തിലറെയം ജോഗ്ര�യലെയം മുള്മുന
യതില് നതിന്ന ഗ്രോമവീഥതിയതിലൂലെ മുന്ന കരു
�ല�ോലെ അവര് സഞ്രതിച്ചു.

തൃകരുവ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില� ഈ 
ഘട്ത്തില� ലകോവതി്്ക പ്ര�തിലരോധ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് ലവ�തിട്�ോകുന്ന�്ക ലരോഗ 
ഭീ�തിയതില് ഒറ്ലപെടുന്ന സോഹചര്യത്തില� 
മതികവറ് പ്രവര്ത്നം ലകോണ്ടോണ്ക. ഗ്രോമ
പഞ്ോയത്്ക ലസക്രട്�തിയലെയം സന്നദ്ധ 
പ്രവര്ത്കരുലെയം പ്രവര്ത്നം ലകോ 
വതി്്ക ബവ�സതിലന�തിലരയള്ള പ്രവര്ത്
നത്തില് ലവ�തിട്ടു നതില്ക്കുന്നു.                   1

ല�ഖകന് ലകോല്ലം 
പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.

ലകോല്ലം പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.
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ല�ോകലത്യോലക പതിെതിച്ചുകുലകതിയ 
മഹോമോരതിയോയ ലകോവതി്്ക-19 

നു മുന്നതില് ആദ്യം ഒരു അമ്പരലപെോടും 
ആേങ്ലയോടും നതിന്നുലവങ്തിലം സമോന�
കളതില്ലോത് പ്ര�തിലരോധ പ്രവര്ത്നങ്ങളതി 
ല�ക്ക രോപെകല് ലഭദമതില്ലോല� യദ്ധസമോ
നമോയ �യ്ോല�ടുലപെോലെ ജതില്ലോഭോരണകൂ
െലത്ോലെോപെം ഇ�ങ്ങുകയോയതിരുന്നു 
��സ്ോനനഗരതിയതില� പഞ്ോയത്്ക 
ജനപ്ര�തിനതിധതികളം ജീവനകോരും.

ലകോവതി്്ക – 19 വ്യോപനത്തിലറെ 
പശ്ോത്�ത്തില് സംസ്ോനത്്ക പൂര്ണ്
മോയ ല�ോക്ക ് ഡൗണ നതി�വതില് വന്ന�തി 
ലന തുെര്ന്ന്ക 73 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളള്ള 
�തിരുവനന്പുരം ജതില്ലയതില� മുഴുവന് �ലദേ

േസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങളം അവസര
ത്തിലനോത്്ക ഉയര്ന്ന്ക മതികവറ് പ്രവര്ത്
നങ്ങളോണ്ക കോഴ്ച വച്ച്ക ലകോണ്ടതിരതിക്കുന്ന�്ക. 
മുന് വര്ഷങ്ങളതില� ഓഖതി, പ്രളയ ദുരതി�ോ
േ്വോസ പ്രവര്ത്നങ്ങളതില� അനുഭവ 
പരതിചയവം സമീപകോ�ത്്ക ദുരന്മോലന
ല�റെ്ക സംബന്ധതിച്ച്ക �ഭതിച്ച അവലബോധ 
വം പരതിേീ�നവം ലകോവതി്്ക-19 പ്ര�തിലരോ 
ധ പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് ജോഗ്ര�ോപൂര്വ്ം 
ഉള്ലപെടുന്ന�തിന്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള്ക്ക 
വളലരയധതികം സഹോയകമോയതി.

വകാർ ��കൾ
ലകോവതി്്ക-19 എന്ന മഹോമോരതിയലെ 

വ്യോപനത്തിലറെ പശ്ോത്�ത്തില് 

സോമൂഹ്യ ജീവതി�ം അക്ഷരോര്ത്ത്തില് 
നതി�ച്ചു. ലപോതു ഇെങ്ങള് അെഞ്ഞു കതിെക്കു
ന്നു. സഞ്ോരത്തില് കര്േനമോയ നതിയ
ന്തണം, ജോഗ്ര�ലയോടു കൂെതിയള്ള നതിരീ 
ക്ഷണം യദ്ധസമോനമോയതി ഒരു അന്രീക്ഷം 
നതി�നതില്ക്കുന്ന�തിനോല് പഞ്ോയത്്ക 
ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോഫീസതിലം എല്ലോ 
പഞ്ോയത്തുകളതിലം വോര് റമുകള് സജ്ജീ
കരതിച്ചു. 

ഡഹകാടെ്ഡപേകാട്ടുകൾ
ലപോത്ന്ലകോെ്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്ോണ്ക 

ലകരളത്തില് ലകോവതി്്ക-19 ലരോഗം മരണ
ലപെട് വ്യക്തതിയതില് സ്തിരീകരതിച്ച രണ്ടോമ
ലത് സ്�ം. ഈ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില� 
വോവ�മ്പ�ം വോര്്തില� ലകോച്ചോ�മൂെതില് 
�ോമസതിച്ചതിരുന്ന വ്യക്തതിലയ ലരോഗ 
ബോധതി�നോയതി �തിരുവനന്പുരം ലമ്തി
കല്ലകോലളജതില് പ്രലവേതിപെതിക്കുകയം 
തുെര്ന്ന്ക മസ്തതി�മരണം സംഭവതിക്കുകയം 
ലചയ്തു.  �തിരുവനന്പുരം ജതില്ലയലെ ചുമ�
�യള്ള മന്തതി കെകംപള്ളതി സുലരന്ദ്രലറെ 
അദ്ധ്യക്ഷ�യതില് ലചര്ന്ന ലയോഗം ലപോത്
ന്ലകോെ്ക അ�ീവ ജോഗ്ര� പു�ര്ലത്ണ്ട 
പ്രലദേമോയതി പ്രഖ്യോപതിച്ചു. ലരോഗത്തിലറെ 
ഉ�വതിെം കലണ്ടത്ോന് കഴതിഞ്ഞതില്ല എന്നു

�തിരുവനന്പുരം പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ടര് ഓഫീസതില� വോര് റം.

നോ�കിൻപുറത്കികറെ  ന�േളകിതലക്്
 ഡത്രസ്കാമ്മ ആറെണി
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രീകരതിച്ച�്ക. വതിലദേത്തുനതിന്നും വന്നയോ
ള്ക്കും രണ്ട്ക മകള്ക്കുമോണ്ക ലരോഗം സ്തി
രീകരതിച്ച�്ക. ഓലരോ വോര്്തില�യം 
�ോപെതി്്ക ല�ലസ്ോണസ്ക െീം മുലഖനയം 
ബമക്ക അനഡൗണസ്ക ലമറെ്ക നെത്തിയം 
വ്യോപകമോയ ലബോധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള് നെത്തുകയം കര്േനമോയ ല�ോ 
ക്ക്ഡൗണ നതിബന്ധനകള് നെപെതി�ോക്കു
കയം ലചയ്തു. ബപ്രമ�തി, ലസകറെ�തി 
ലകോണെോക്കളതില് ഉള്ലപെട് 15 ലപര്ക്ക 
പ്രല�്യകം ലെസ്റ്റുകള് നെത്തി അവര് 
ലനഗറ്ീവ്ക ആലണന്ന്ക ഉ�പ്പുവരുത്തുകയം 
കൂെോല� സോമൂഹതികവ്യോപനം സംബന്ധതി
ച്ച്ക 10 ലപര്ക്ക �ോറെം പരതിലേോധനകളം 
നെത്തി. നതി�വതില് ഗ്രോമപഞ്ോയത്തിലന 
ലഹോട്്കലസ്ോട്്ക പരതിധതിയതില് നതിന്നും ഒഴതിവോ
കതിയതിട്ടുലണ്ടങ്തിലം സമൂഹവ്യോപനം 
നെകോ�തിരതികോനുള്ള മുന്കരു�ല് നതിയ
ന്തണങ്ങള് കര്േനമോയതി തുെരുകയോണ്ക.

അതിഥി നതകാഴിലകാളികൾ
ജതില്ലതില� വതിവതിധ ല�ോഴതില് ലമഖ�യതില� 

സജീവസോന്നതിദ്ധ്യമോയ അന്യസംസ്ോന 
ല�ോഴതി�ോളതികലള അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതിക
ളോയതി കണ്ട്ക അവരുലെ ലക്ഷമം ഉ�പ്പുവരു
ത്തുന്ന�തിന്ക സംസ്ോന സര്കോര് നല്തിയ 
നതിര്ലദേേങ്ങള് സമയബന്ധതി�മോയതി നെപെതി
�ോക്കുന്ന�തിന്ക ജതില്ല സവതിലേഷ ശ്രദ്ധ നല്തി. 
അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോളതികളലെ ലക്ഷമത്തി
നോയതി ജതില്ലയതില� 73 ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക 
പ്രലദേങ്ങളതിലം �ോമസതിക്കുന്ന പന്തണ്ടോ
യതിരലത്ോളം വരുന്ന അ�തിഥതി ല�ോഴതി�ോ

ളതികളലെ വതിവരലേഖരണം നെത്തുകയം 
അവരുലെ ലസറ്തില്ലമന്റുകള് ശുചീകരതിക്കു 
കയം ലചയ്തു.

ആദിവകാസി സ�ഹം
ജതില്ലയതില് ആദതിവോസതി ഊരുകള് 

ഏറ്വം കൂടു�ല് ഉള്ള പഞ്ോയത്തുകളതില് 
പ്രധോനലപെട്വയോണ്ക ലപരതിങ്ങമ്മ�, 
വതിതുര, കുറ്തിച്ചല്, അമ്പൂരതി എന്നതിവ. 
ലകോല�ോണ ലരോഗപ്ര�തിലരോധത്തിലറെ 
ഭോഗമോയതി ല�ോക്ക്ഡൗണ പ്രഖ്യോപതിച്ച 
ലേഷം ബ്ബല് ലമഖ�യതില് പഞ്ോയ
ത്തുകള് പ്രല�്യകം ശ്രദ്ധ ലചലത്തുന്നുണ്ട്ക.

ലരോഗപ്ര�തിലരോധത്തിലറെയം ലബോധ
വല്ക്കരണത്തിറെയം ഭോഗമോയതി ആലരോഗ്യ 
പ്രവര്ത്കര് പഞ്ോയത്തിലറെ സഹകര
ണലത്ോലെ നതിരന്രം ഈ ലമഖ�കളതില് 
ബന്ധലപെടുന്നുണ്ട്ക. ലവനല്കോ�മോയ�തി
നോല് കുെതിലവള്ളക്ഷോമം ഉള്ള സ്�ങ്ങ
ളതില് പഞ്ോയത്്ക കുെതിലവള്ളം എത്തിച്ച്ക 
വരുന്നു. ബ്ബല് വകുപെതിലറെ ആഭതിമുഖ്യ
ത്തില് നെത്തുന്ന ഭക്ഷ്യധോന്യകതിറ്്ക വതി�
രണത്തിനും പഞ്ോയത്തുകള് പൂര്ണ്സ
ഹകരണം നല്കുന്നുണ്ട്ക. ചതി� സന്നദ്ധസം
ഘെനകളലെ സഹോയലത്ോലെയം ലനരതിട്ടും 
പഞ്ോയത്്ക ഭക്ഷ്യധോന്യകതിറ്്ക, പച്ചക�തി 
കതിറ്്ക എന്നതിവ വതി�ണം ലചയ്തിട്ടുണ്ട്ക.

തീരഡദശഡമഖല
വതിലദേത്തുനതിന്നും മറ്്ക ജതില്ലകളതില് 

നതിന്നും വതിമോനത്തിലം കെല്മോര്ഗ്ഗവം 
ല�ോ്്ക മോര്ഗ്ഗവം വന്ന �ീരലദേവോസതിക

ള്ള�്ക വളലര ആേങ് ഉളവോകതി. ലപോത്
ന്ലകോെ്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുമോയതി ലചര്ന്ന്ക 
കതിെക്കുന്ന മുദോകല്, മോണതികല്, 
മംഗ�പുരം, ലവമ്പോയം, അ�ര്ലകോണം 
എന്നീ ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിലം �തിരുവ
നന്പുരം നഗരസഭയതില� ലപോത്ന്ലകോെ്ക 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുമോയതി ലചര്ന്ന്ക കതിെക്കുന്ന 
വോര്ഡുകളതിലം അ�ീവ ജോഗ്ര�യം നതിയ
ന്തണവം ഏര്ലപെടുത്തി. അവേ്യ സോധ
നങ്ങള് വതില്ക്കുന്ന കെ-കലമ്പോളങ്ങള് 
രോവതില� 7 മണതി മു�ല് 9 മണതി വലര 
മോത്രലമ തു�ന്ന്ക പ്രവര്ത്തികോന് അനുവ
ദതിച്ചതിരുന്നു�. നതിലരോധനോജ് നതി�വതില
ണ്ടോയതിരുന്നു. ജനങ്ങള് കൂട്ം കൂെതി നതില്ക്കുന്ന
തും ല�ോ്തി�തി�ങ്ങുന്നതും കര്േനമോയതി 
നതിയന്തതിച്ചതിരുന്നു. 

ലരോഗ വ്യോപന സോധ്യ�കളലെ പഴു�
െയ്കോന് ലപോത്ന്ലകോെ്ക ഠഡൗണ ബസ്സ്ക ലസ്റ
ഷന്, ലപോതുമോര്കറ്്ക, പലര�ന് വതിവോഹ 
ചെങ്ങതില് പലങ്ടുത് രോജശ്രീ ആ്തിലറ്ോ
�തിയം, ഗ്രോമപഞ്ോയത്്ക ഓഫീസ്ക സമു 
ച്ചയം തുെങ്ങതിയ വ്യോപന സോധ്യ�ോപ്രലദ
േങ്ങള് തുെര് ദതിവസങ്ങളതില് ഫയര് ആറെ്ക 
ല�സ്്യു സര്വ്ീസും �തിരുവനന്പുരം നഗര
സഭയം ലചര്ന്ന്ക അണുനോേനം നെത്തി. 
ഏപ്രതില് രണ്ടോം വോരത്തില് ലരോഗ 
വ്യോപനം ഇല്ല എന്ന്ക കലണ്ടത്തിയ�തിലന 
തുെര്ന്ന്ക ഇളവകള് അനുവദതിച്ചു.

മ�യതിന്കീഴ്ക ഗ്രോമപഞ്ോയത്ോണ്ക 
ജതില്ലയതില് മലറ്ോരു ലഹോട്്കലസ്ോട്ോയതി 
മോ�തിയ�്ക. പഞ്ോയത്്ക പരതിധതിയതില് 3 
ലപര്കോണ്ക ലകോവതി്്ക-19 ലരോഗം സ്തി

ലകോവതി്്ക 19 മോയതി ബന്ധലപെട് വതിവരങ്ങള് മുഖ്യമന്തതി പതിണ�ോയതി വതിജയന് മോധ്യമങ്ങള്ക്ക  നല്കുന്നു. മന്തതിമോരോയ ലക.ലക. ബഷ�ജ  െീച്ചര്, 
ഇ. ചന്ദ്രലേഖരന് എന്നതിവര് സമീപം.
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ഇദപ്മാള് പറദയ�തപ്
ലകരളം ലകോല�ോണലയ ഇത്രയം നന്നോയതി ലനരതിടുന്ന�തിന്ക അെതിസ്ോനമോയ പ� 

കോരണങ്ങളണ്ട്ക. അ�തിൽ ഏറ്വം പ്രധോനലപെട് ഒന്നോയതി പ�രും �ണ്ടതികോണതിക്കുന്ന�്ക 
ത്രതി�� സ�ദോയത്തിലള്ള നമ്മുലെ ജനോധതിപ�്യത്തിലറെ വളർച്ചയം കരുത്തും മത്ര
വമോണ്ക. ഈ ലകോല�ോണ യദ്ധത്തിൽ നമ്മുലെ ജനപ്ര�തിനതിധതികൾ വഹതിക്കുന്ന പങ്തിലന 
പറ്തി ഞോൻ പതിന്നീലെോരതികൽ എഴുതുന്നുണ്ട്ക. പലക്ഷ ഇലപെോൾ പ�ലയണ്ട�്ക �ലദേേസ്വ
യംഭരണ സ്ോപനങ്ങളതില� ഉലദ്യോഗസ്ലര പറ്തിയോണ്ക. കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചനുകൾ 
ലകരളത്തിൽ സ്ോപതികണം എന്നും �ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ അ�തിന്ക 
മുൻബക എടുകണം എന്നും മുഖ്യമന്തതി പ�ഞ്ഞു മണതിക്കൂറുകൾകകം ആദ്യലത് കമ്മയൂ
ണതിറ്തി കതിച്ചൻ പഞ്ോയത്തുകളതിൽ ഉണ്ടോയതികഴതിഞ്ഞു, ഇരുപത്തി നോ�്ക മണതിക്കൂ�തിനകം 
ല�ോള്ളോയതിരത്തിന്ക മുകളതിൽ, നോല്പത്തിലയട്ടു മണതിക്കൂറുകൾ ആയലപെോൾ ആയതിരത്തി 
മുപെത്തിനോ�്ക �ലദേേസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങളതിൽ ആയതിരത്തി മുപെ�തിലം കമ്മയൂണതിറ്തി 
കതിച്ചനുകളോയതി. ലകരളം ല�ോകത്തിന്ക മോതൃകയോലണന്ന്ക എനതിക്ക പ�ലപെോഴും പ�യോൻ 
പറ്റുന്ന�്ക ഇത്രം കോര്യക്ഷമ� കോണുന്ന�്ക ലകോണ്ടോണ്ക....

ലകോല�ോണ യദ്ധരംഗത്തും പ്ര�തിലരോധ രംഗത്തും ഉള്ള എല്ലോ സർകോർ ഉലദ്യോഗ
സ്ർക്കും ആദരലവോലെ, അഭതിമോനലത്ോലെ, അ��ലത്ോലെ എലറെ കൂപ്പു ബക.

 - �രളി �മ്മകാരുകുെി

ഐക്യരോഷ്ടസംഘെനയലെ 
ദുരന്�ഘൂകരണ വതിഭോഗം 

��വനും കരതിയർ 
വതിദ�നുമോയ മുരളതി 

തുമ്മോരുകുെതി ലഫയ്കസ്കബുക്ക 
ലപോസ്റതിലൂലെ...

ളലെ ക്വോ�ബറെന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് സങ്ീ
ര്ണ്മോയതിരുന്നു. ഏഷ്യയതില� �ലന്ന 
ഏറ്വം ജനസോന്ദ്ര�യള്ള കരുംകുളം, 
ലകോട്ടുകോല്, കുളത്തൂര് പഞ്ോയത്തുകള് 
എന്നതിവതിെങ്ങളതില് വതിപു�മോയ സംവതിധോ
നങ്ങളോണ്ക ഇകോര്യത്തില് ലവണ്ടതിവന്ന�്ക.

ലകോല�ോണ ലരോഗബോധ �തിലപെോര്ട്്ക 
ലചയ്ലപെട് അന്യജതില്ലകളതില് മത്്യബന്ധ
നത്തിന്ക ലപോയതി വന്ന ലേഷം സ്വന്ം 
വീടുകളതില് ക്വോ�ബറെനതില് കഴതിയോന് 
സഡൗകര്യമതില്ലോത് മത്്യലത്ോഴതി�ോളതിക
ള്കോയതി രണ്ട്ക ക്യോമ്പുകളോണ്ക കുളത്തൂര് 
പഞ്ോയത്തില് ആരംഭതിച്ച�്ക. കോസര്ലഗോ 
്്ക ജതില്ലയതില് നതിന്നും മെങ്ങതിവന്ന 28 ലപലര 

ആലരോഗ്യവകുപെതിലറെ പ്രല�്യക നതിര്ലദേേ
പ്രകോരം ലനയ്ോറ്തിന്കര നതിംസ്ക ആശുപ
ത്രതിയതില� ലകോല�ോണലകയര് ലസറെ�തില�
ക്ക മോറ്തി. നതിരീക്ഷണത്തിലള്ളവര്ക്ക 
ഭക്ഷണം, മരുന്ന്ക, മറ്്ക സഡൗകര്യങ്ങള് 
എന്നതിവ പഞ്ോയത്്ക ലനരതിട്്ക നല്തി . 

ലകോട്ടുകോല്  ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില� 
ലകോല�ോണ ലകയര് ലസറെര് മരു�
ര്ലകോണം പതി.െതി.എം.എച്ച്ക.എസ്ക.എസ്ക 
ല് ആരംഭതിച്ചു. തുെര്ന്ന്ക നതിരീക്ഷണത്തില
ണ്ടോയതിരുന്ന 11 ലപലര �തിരുവനന്പുരം 
മോര് ഇവോനതിലയോസ്ക ലകോലളജ്ക ലഹോസ്റ�തി
ല�ക്ക മോറ്തി പോര്പെതിക്കുകയം ലചയ്തു. 

കരുംകുളം ഗ്രോമപഞ്ോയത്തില് 

വതിലദേ രോജ്യങ്ങളതില് നതിന്നും മെങ്ങതിലയ
ത്തിയ 63 മത്്യലത്ോഴതി�ോളതികലള 
ലകോല�ോണ ലകയര് ലസറെ�ോയ �തിലയോ 
XIII ഹയര്ലസകന്്�തി സ്കൂളതില് പോര്പെതി 
ച്ചു. മറ്്ക സംസ്ോനങ്ങളതില് നതിന്നും ജതില്ലക
ളതില് നതിന്നും മെങ്ങതിവന്ന 72 ലപര് 
ഉള്ലപെലെ 467 ലപലര നതിരീക്ഷണത്തില് 
പോര്പെതിച്ചതിരുന്നു. ക്വോ�ബറെന് ലചയ്തിക്കു
ന്ന�തിനും ലകയര്ലസറെറുകള് കലണ്ടത്തു
ന്ന�തിനും മറ്്ക വകുപ്പുകളലെയം പള്ളതി 
അധതികോരതികളലെയം ജനപ്ര�തിനതിധതികള
ലെയം കുടുംബോംഗങ്ങളലെയം ഇെലപെല് 
പ്രേംസനീയമോയതിരുന്നു.

�തികച്ചും അപൂര്വ്മോയ ജീവതി� സോഹ
ചര്യങ്ങളതിലൂലെയോണ്ക സമൂഹം ലകോവതി്്ക-
19 കോ�യളവതില് കെന്നു ലപോകുന്ന�്ക. ലവല്ലു
വതിളതികലള അവസരമോയതികോണോനും അ�തി
ജീവനത്തിനോയതി പു�തിയ �ന്തങ്ങള് ലമന 
യോനും ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകള്ക്ക കഴതിഞ്ഞു 
എന്ന�്ക ശ്ലോഘനീയം �ലന്ന. ഉലദ്യോഗസ്
രും ജനപ്ര�തിനതിധതികളം ലപോതുജനവം 
�മ്മതില് ബകലകോര്ത്്ക ലകരള ചരതിത്ര
ത്തില് ഒരു പു�തിയ ചരതിത്രം രചതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
നോട്തിന്പു�ത്തിലറെ നഷ്ലപെട്ടുലപോയ നന്മ
കളതില�ക്ക മെങ്ങോനും പ്രകൃ�തിലയ 
അ�തിയോനും ഈ ലകോല�ോണകോ�ം വഴതിതു
�ന്നുലവന്ന�തില് സംേയമതില്ല.             1

ല�ഖതിക �തിരുവനന്പുരം  
പഞ്ോയത്്ക ല്പയൂട്തി ്യ�ക്ട�ോണ്ക.

42 പഞ്മായത്പ് രമാ�പ് | ഏപ്ില് 2020



`



 

` 

PANCHAYAT RAJ  (Monthly) April 2020    RNI. No. : 7959/61
Annual Subscription ₹120, Published on 20 April 2020    Postal Reg. No. KL/TV(N) 391/2018-20
  Licensed to post without prepayment No. KL/TV(N) WPP/85/2018-20

Printed & Published by Dr.P.K. Jayasree IAS, Director, Dept. of Panchayats on behalf of Govt. of Kerala and
Printed at Gramalakshmi Mudralayam, Kanjikodu, Palakkad, Kerala  and 

Published at Directorate of Panchayats, Museum P.O.,  Thiruvananthapuram - 695 033, Kerala. Editor: Dr.P.K. Jayasree IAS


