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

“നിങ്ങളുടെ കെമകളില് നിട്നൊഴിവനൊകനൊനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മനൊര്ഗും 
അവ നിറവവറ്റുക എ്തനൊണ്.”

 പഴടമനൊഴി

എഡിവറ്റനൊറിയല് 
ലൈഫ് - നാഴികക്കല്ലുകൾ 

താണ്ി മുന്ാട്്

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നും രണ്നും ഘട്ടങ്ങളിൈായി സനുംസ്ാനത്് രണ്് 
ൈക്ഷത്ിൈധികനും വീടുകൾ പണി തീർന്ിരിക്കുന്. അഭിമാനകരവനും 

പ്രച�ാദനാത്മകവമാണ് നവചകരള ദൗത്യങ്ങളുടെ വിജയത്ിന് മകുെനും �ാർ               
ത്തുന് ഈ ചനട്ടനും. വിഭവചേഷി ടകാണ്് ചകരളചത്ക്ാൾ മുന്ിൽ നിൽക്കുന് 
സനുംസ്ാനങ്ങൾക്് കഴിയാത്താണ് ഈ ട�റിയ കാൈയളവിൽ ചകരളനും 
ചനെിയത്.

പാതി വഴിയിൽ നിർമ്ാണനും ഉചപക്ഷിക്ടപെട്ട വീടുകളുടെ പൂർത്ീകരണ
മാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ആദ്യനും ഏടറെടുത്ത്. സനുംസ്ാനത്് ഇത്രത്ി
ലുള്ള അര ൈക്ഷത്ിൈധികനും  കുടുനുംബങ്ങടള  കടണ്ത്ിയതിൽ ട�റിടയാരു 
േതമാനടമാഴിടക മുഴുവൻ ചപരുനും വീെ് പണി പൂർത്ീകരിച്ചു. ഏറെവനും പുതിയ 
കണക്നുസരിച്,് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നും രണ്നും ഘട്ടങ്ങളിൈായി 2.15 ൈക്ഷനും വീടുകൾ  
പണി തീർന്. തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതവനും  
സർക്ാർ ഗ്യാരണ്ിചയാടെയുള്ള ഹഡ്ചകാ വായ്പയുനും സനുംസ്ാന സർക്ാർ 
വിഹിതവനും ചകന്ദ്ര വിഹിതവനും ചകാർപെചററെ് സ്ാപനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഉത്ര
വാദിത്വ ഫണ്ിൽ നിന്ള്ള സഹായവനും ച�ർത് ്7,544.37 ചകാെി  രൂപ  ഇതിനായി 
ട�ൈവഴിച്ചു.

ഒരു കുടുനുംബത്ിന് നാലു ൈക്ഷനും രൂപ വ്യക്ിഗത ആനുകൂൈ്യനും നൽകുന് 
മടറൊരു സാമൂഹ്യചക്ഷമ പരിപാെി രാജ്യത്ില്ല. ഗുണചഭാക്ാവിന് വൈിടയാരു 
തുക സ്വയനും കടണ്ത്ാടത, സർക്ാർ നൽകുന് സബ്സിഡിയുനും വിവിധ 
സർക്ാർ പദ്ധതികളുമായുള്ള സനുംചയാജന സാധ്യതയുനും ഉപചയാഗടപെടുത്ി 
പ്രവൃത്ി ഏടറക്കുടറ പൂർത്ീകരിക്ാൻ കഴിയുന് എന്താണ് ലൈഫ് പദ്ധ
തിയുടെ പ്രചത്യകത. മുൻകാൈ പദ്ധതികളിൽ നിന്് വ്യത്യസ്തമായി, ലൈഫിൽ 
അധികമാർക്കുനും വീടു നിർമ്ാണനും പകുതി വഴിയിൽ  ഉചപക്ഷിചക്ണ്ി വരില്ല 
എന്ർത്നും. ഗുണചഭാക്ാക്ൾക്് ഉപജീവനത്ിനുനും  മാന്യമായ സാമൂഹ്യ 
ജീവിതത്ിനുനും ആവേ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഏർടപെടുത്തുന് എന്തുനും എടുത്തു 
പറയണനും. ഗുണചഭാക്ാക്ൾക്് 20 ൈധികനും സർക്ാർ വകുപ്പുകളുടെ ചസവനനും 
ഒരുമിച്് ൈഭ്യമാക്ിയ ലൈഫ് കുടുനുംബ സനുംഗമങ്ങൾ എല്ലാ ച്ാക്കുകളിലുനും 
നെന്.  ഇടതാരു ചവറിട്ട മാതൃകയാണ്.

ഒരു വികസന ദൗത്യനും എന് നിൈയിൽ തചദേേ സ്വയനുംഭരണ സനുംവിധാന
ടത്യുനും വിവിധ സർക്ാർ വകുപ്പുകടളയുനും ഏചകാപിപെിച്് ഈ മഹത്ായ 
ചനട്ടനും സാധ്യമാക്കുന്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച് ഉചദ്യാഗസ്ർക്കുനും മറെ് വികസന 
പ്രവർത്കർക്കുനും അകമഴിഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഒരു വർഷത്ിനകനും ഒരു ൈക്ഷനും 
കുടുനുംബങ്ങൾക്കു കൂെി പാർപെിെനും ഒരുക്കുക എന് ൈക്ഷ്യനും സനുംസ്ാന സർക്ാർ 
ബഡ്ജറെിൽ പ്രഖ്യാപിച്ിട്ടുള്ളതാണ്. വിചകന്ദ്രീകൃത വികസനത്ിടറെ �രിത്ര
ത്ിൽ ടപാൻതൂവൈായി മാറുന് ചനട്ടങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ മൂന്ാനും ഘട്ടത്ിൽ 
നമ്ടള കാത്ിരിക്കുന്ത.് ചനട്ടത്ിടറെ നാഴികക്ല്ലുകൾ താണ്ിയുള്ള പ്രയാണനും 
നമുക്കു തുെരാനും.

വഡനൊ. പി. ടക. ജയശ്രീ ഐ. എ. എസ.്
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കവര് സ്റ്റോറി   പിണറനൊയി വിജയന് 
  മുഖ്യമന്തി

ലൈഫ് മിഷനില് രണ് ൈക്ഷനും വീടുകള് പൂര്ത്ിയാക്കുന്ത് സനുംസ്ാന 
സര്ക്ാരിടറെ വൈിയ ചനട്ടമായാണ് കാണുന്ത്. നമ്മുടെ നാെിടറെ 

സമഗ് വികസനവനും ദുരിതബാധിതര്ക്കുള്ള സത്വരചക്ഷമ നെപെികളുനും ഉള്ടപെടുന് 
ബഹുമുഖ പദ്ധതിയായ നവചകരള കര്മ്പദ്ധതിയിടൈ പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് 

ൈലഫ് മിഷൻ ര� ലക്ഷം വീട് 
പൂർത്തീകരണ �ഖയ്ാപനം നിർവ്വഹി�
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അർഹത പരിനശാധിച്ച് വരീടില്ാത്വർക്ക് 
ഇനിയും വരീട് നൽകുും -മുഖ്യമന്തി

അർഹതാൈിസ്റിൽ സാചകേതികകാര
ണങ്ങളാൽ ടപൊടത ചപായവരുടെ 

അർഹത പരിചോധിച്് വീെ് നൽകാൻ 
സർക്ാർ നെപെി സ്വീകരിക്കുടമന്് മുഖ്യ
മന്തി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. 
ലൈഫ് മിഷൻ വഴി രണ് ൈക്ഷനും വീെ് 
പൂർത്ീകരിച്തിടറെ പ്രഖ്യാപനനും തിരു
വനന്തപുരനും പുത്രിക്ണ്നും ലമതാനത്് 
ടഫബ്രുവരി 29 ന് നിർവഹിച്ചു സനുംസാരി
ക്കുകയായിരുന് അചദേഹനും.

ലൈഫ് പദ്ധതി വഴി വീെ് നൽകുന്ത് 
ഇവിടെ പൂർണമാകുന്ില്ല. ചനരടത് നിശ്ച
യിച് അർഹതാ ൈിസ്റിൽടപെട്ടവരാണ് 
മൂന്ഘട്ടങ്ങളായി ഉൾടപെട്ടത്. സാചകേതി
കപ്രശ്ങ്ങളാൽ ആ ഘട്ടത്ിൽ അർഹതാ
ൈിസ്റിൽടപെൊത്വരുണ്്. നാൈരൈക്ഷ
ത്ിചൈടറ ചപർക്് വീടു ൈഭിക്കുച്ാൾ 
പിന്ീെ് ട�റിയ സനുംഖ്യ മാത്രചമ വീെ് 
ൈഭിക്ാനുണ്ാകൂ.ഇങ്ങടന വീണ്നും അർഹ
തയുചണ്ാ എന്് പരിചോധിക്ാനുള്ള ഒരു 
പരിചോധനാ സനുംവിധാനനും ഏർടപെടുത്തുനും. 
അർഹതയുള്ളവരുടെ ൈിസ്റ് തയാറാക്കു
ന്തിനുനും ഭവനനും നൽകുന്തിനുമുള്ള 
നെപെി സർക്ാർ സ്വീകരിക്കുനും.

ജനങ്ങൾ ചനരിടുന് അചനകനും പ്രശ്
ങ്ങളിൽ ഒന്ാണ് പാർപെിെനും. ആ പ്രശ്ങ്ങൾ 
ജനങ്ങൾ ആഗ്ഹിക്കുനുംവിധനും പരിഹരി
ക്കുന്തിൽ ചനതൃത്വനും നൽചകണ്ത് ഭരി
ക്കുന് സർക്ാരിടറെ ബാധ്യതയാണ്. 
അതിടനല്ലാവടരയുനും സഹകരിപെിച്് 

അേരണരുടെ പ്രശ്ങ്ങൾ പരിഹരിക്ാ
നാണ് ശ്രമിക്കുന്ത്. പാർപെിെനും മാത്രമല്ല, 
മറെചനകനും പ്രശ്ങ്ങളിലുനും ഇത്രനും ഇെടപെൽ 
സർക്ാർ നെത്തുന്ണ്്.

2,14,262 വീടുകൾ പൂർത്ിയാക്ിയത് 
ട�റിയ കാര്യമല്ല. എല്ലാ ഭവനപദ്ധതികളുനും 
ച�ർത്ാണ് ലൈഫ് ഏചകാപിപെിച്ത്. 
പി.എനും.എ.ലവ റൂറൽ ചമഖൈയിൽ നൽകു
ന്ത് 75,000 രൂപവടരയാണ്. അതി 
ടനാപെനും 3,25,000 രൂപ കൂെി സനുംസ്ാന 
സർക്ാർ ഇട്ടാചൈ ലൈഫ് വീെ് യാഥാർ
ഥ്യമാകൂ. അർബൻ ചമഖൈയിൽ 1,50,000 
രൂപ വടരയാണ് നൽകുന്ത്. അതിടനാ 
പെനും രണ്രൈക്ഷനും സർക്ാർ ലൈഫിനായി 
നൽകണനും.

നമ്മുടെ സനുംസ്ാനത്് പൂർത്ികരിച് 
വീടുകളിൽ എല്ലാവരുടെയുനും സഹായമു
ണ്ായി. ഇത്രടമാരു പദ്ധതി രൂപീകരി
ച്തിലൂടെ നാടുനും നാട്ടുകാരുനും ഒത്തുച�ർന്. 
സചന്താഷത്ിലുനും സന്താപത്ിലുനും പങ്കു
ച�രുകടയന്താണ് നമ്മുടെ നാെിടറെ 
സനുംസ് കാരനും. വീെ് സ്വപ്മായിരുന്വർക്് 
അത് യാഥാർഥ്യമാക്ാനായത് സമൂഹ
ത്ിനാടക അഭിമാനിക്ാൻ വക നൽകു
ന്താണ്. അതുടകാണ്ാണ് നാൊടക 
ഒത്തുച�ർന്് ഇത് വിജയമാക്ിയത്.

ആരു ഭരിച്ചുടവചന്ാ, ആരു തുെങ്ങി
ടയചന്ാ അല്ല, തുെങ്ങിയത് പൂർത്ിയാക്ാ 
നാചയാ, എത്രടയണ്നും പൂർത്ിയാക്ാൻ 
ഉണ്് എന്ടതാടക് അചന്വഷിക്ൈാണ് 

പ്രധാനനും. അങ്ങടനയാണ് 52,050 വീടുകൾ 
ആദ്യഘട്ടത്ിൽ യാഥാർഥ്യമാക്ാനായത.് 
അതിനുപുറടമയാണ് രണ്ാനുംഘട്ടത്ിൽ 
1,61,000 വീടുകൾ കൂെി നൽകിയത്.

ജനകീയ പ്രശ്ങ്ങളിൽ സഹകരിക്ാൻ 
പ്രതിപക്ഷമുൾടപെടെയുള്ളവർ തയാറാ 
കണനും. നമ്മുടെ നാെിടറെ ഒരുമയുനും കരുത്തുനും 
നഷ്ടടപെട്ടിട്ടില്ല. ടനഗറെീവ് നിൈപാടുകൾ 
ജനങ്ങടളചയാ സമൂഹടത്ചയാ ബാധിച്ി
ട്ടില്ല. നാെിടറെ ടപാതുവായ പ്രശ്ങ്ങളിൽ 

ലൈഫ്. 2021ഓടുകൂെി സനുംസ്ാനടത് 
മുഴുവന് ഭവനരഹിതര്ക്കുനും വീെ് ൈഭ്യമാക്ാ
നുള്ള ധീരമായ ചുവടുടവയ്പാണ് ലൈഫ് 
മിഷനിലൂടെ സര്ക്ാര് നെത്ിയത്. അധി
കാരചമറെ് ആദ്യവര്ഷനും തടന് പ്രഖ്യാപിച് 
നാലു മിഷനുകളില് ഏറെവനും പ്രധാനടപെട്ട 
ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ ചകരളത്ില് വീെി
ല്ലാത്വര്ക്് വാസസ്ൈവനും ഒപെനും മികച് 
ജീവിതസാഹ�ര്യവനും ഒരുക്കുക എന്താ 
ണ് ൈക്ഷ്യമിട്ടത്. പ്രളയങ്ങളുനും പ്രയാസങ്ങ
ളുനും താണ്ി ആ ൈക്ഷ്യത്ിചൈക്കുള്ള വൈിയ 

മുചന്റെനും നെത്ാന് നമുക്് കഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്. രണ് ൈക്ഷത്ിചൈടറ വീടുകളില് 
പുതുജീവിതനും പുൈരുച്ാള് ചകരളനും മടറൊരു 
മാതൃക കൂെി സൃഷ്ടിക്കുക യാണ്; കരുതൈി
ടറെയുനും കൂട്ടായ്മയു ടെയുനും ഇച്ഛാേക്ിയുടെയുനും 
നവചകരള മാതൃക.

2017ൈാണ് ലൈഫ് മിഷന് ആരനുംഭി
ച്ത്. മൂന്് ഘട്ടങ്ങളായാണ് പദ്ധതി നെപൊ
ക്കുന്ത.് ഒന്ാനുംഘട്ടത്ില് 2000--01 മുതല് 
2015--16 സാ്ത്ിക വര്ഷനും വടര വിവിധ 
സര്ക്ാര് ഭവനനിര്മ്ാണ പദ്ധതികള് 

പ്രകാരനും ധനസഹായനും കിട്ടിയിട്ടുനും പൈ 
കാരണങ്ങളാല് നിര്മ്ാണനും പൂര്ത്ീക
രിക്ാന് കഴിയാതിരുന് കുടുനുംബങ്ങള്ക്കു 
ള്ള വീടുകള് യാഥാര്ത്്യമാക്കുക എന്
തായിരുന് ദൗത്യനും. അതില് നിര്മ്ിചക്
ണ്ിയിരുന് 54,173 വീടുകളില് 52,050 
(96.08 %) വീടുകള് ഇതിനകനും പൂര്ത്ീ
കരിച്ചു. ഓചരാ ഗുണചഭാക്ാവിനുനും വീടു 
പൂര്ത്ിയാക്ാന് ആവേ്യമായ തുക 
നല്ിയാണ് നിര്മ്ാണനും നെത്ിയത്. 
ഒന്ാനും ഘട്ടത്ിനായി സനുംസ്ാന 
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ഒന്ിച്ചു നീങ്ങാനാകണനും. എല്ലാ അർഥ
ത്ിലുനും ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ ജനങ്ങടള 
ച�ർത്തുപിെിക്കുകയാണ് സർക്ാടരന്നും 
മുഖ്യമന്തി പറഞ്ഞു.

�െങ്ങിൽ തചദേേസ്വയനുംഭരണമന്തി 
എ.സി. ടമായ്തീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
മന്തിമാരായ എ.ടക. ബാൈൻ, ടക. രാജു 
എന്ിവർ സനുംബന്ിച്ചു. എനും.എൽ.
എമാരായ സി. ദിവാകരൻ, ബി. സത്യൻ, 
സി.ടക. ഹരീന്ദ്രൻ, ടക. ആൻസൈൻ, 
വി.ടക. പ്രോന്ത,് ആസൂത്രണ ചബാർഡനുംഗനും 
ചഡാ. ടക.എൻ. ഹരിൈാൽ, നവചകരളനും 
കർമ് പദ്ധതി ചകാ-ഓർഡിചനറെർ 
ട�റിയാൻ ഫിൈിപെ്, സർക്ാർ വികസന 
ഉപചദഷ്ടാവ് സി.എസ്. ര�ിത്്, തചദേേ
വകുപെ് പ്രിൻസിപെൽ ടസക്രട്ടറി ോരദാ 

മുരളീധരൻ, കുടുനുംബശ്രീ എക്ികയൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ർ എസ്. ഹരികിചഷാർ, ഗ്ാമവി
കസന കമ്ീഷണർ എൻ. പത്മകുമാർ, 
നഗരകാര്യ വകുപെ് ഡയറക്ർ ആർ. ഗിരിജ, 
ജില്ലാ കളക്ർ ടക. ചഗാപാൈകൃഷ്ണൻ, 
ഇൻഫർചമഷൻ ചകരള മിഷൻ ഡയറക്ർ 
ചഡാ. എസ്. �ിത്ര, എനും.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.
എസ് മിഷൻ ഡയറക്ർ ചഡാ. ദിവ്യ എസ്. 
അയ്ർ തുെങ്ങിയവർ സന്ിഹിതരായിരു
ന്. ലൈഫ് മിഷൻ സി.ഇ.ഒ യു.വി. ചജാസ് 
റിചപൊർട്ട് അവതരിപെിച്ചു.

സഹകരണ-ടൂറിസനും മന്തി കെകനുംപ
ള്ളി സുചരന്ദ്രൻ സ്വാഗതവനും ജില്ലാ പഞ്ാ
യത്് പ്രസിഡറെ് വി.ടക. മധു നന്ദിയുനും 
പറഞ്ഞു.

സര്ക്ാര് ട�ൈവഴിച്ത് 670 ചകാെിചയാളനും 
രൂപയാണ്.

രണ്ടനൊുംഘട്ും
രണ്ാനുംഘട്ടത്ില് ഭൂമിയുള്ള ഭവനര

ഹിതരുടെ ഭവനനിര്മ്ാണവനും മൂന്ാനുംഘ
ട്ടത്ില് ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പുന
രധിവാസവമാണ് ൈക്ഷ്യനും. രണ്ാനുംഘട്ട
ത്ില് ചരഖാപരിചോധനയിലൂടെ 
1,00,460 ഗുണചഭാക്ാക്ളാണ് അര്ഹത 
ചനെിയത്. ഇവരില് തചദേേസ്വയനുംഭരണ 

സ്ാപനങ്ങളുമായി കരാറിചൈര്ടപെട്ടത് 
92,213 ചപരാണ്. അതില് 74,674 (80.97%) 
ഗുണചഭാക്ാക്ള് ഭവനനിര്മ്ാണനും 
പൂര്ത്ിയാക്ി. ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ 
നെപെിൈാക്കുന് ഭവനനിര്മ്ാണങ്ങള്ക്് 
പുറടമ ലൈഫ് പി.എനും.എ.ലവ (അര്ബന്) 
പദ്ധതി പ്രകാരനും 79,520 ഗുണചഭാക്ാക്ള് 
കരാര് വച്് പണി ആരനുംഭിക്കുകയുനും 47,144 
വീടുകള് പൂര്ത്ീകരിക്കുകയുനും ട�യ്തു. 
ലൈഫ് പി.എനും.എ. ലവ (റൂറല്) പദ്ധതി 
പ്രകാരനും 17,475 ഗുണചഭാക്ാക്ള് കരാര് 
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വികസനം എന്തപ് ഒരുകൂട്ടര 
മമാത്രം അനുഭവിദകടെതല്ല. 
എല്ലമാവരക്ം ഒദര ദപമാചേ 

േഭ്യമമാവണം. സ്ന്നും േരി�നും 
തമിലള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുകയമാണപ് 
ബേല് നയങ്ങളി�ചട സരകമാര 

േക്ഷ്യമിടുന്തപ്.
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വിളപെില് ഗ്ാമപഞ്ായത്ിടൈ ലൈഫ്   ഗുണചഭാക്ാവായ 
മാധവിക്കുട്ടിയമ് മുഖ്യമന്തിക്് ഭദ്രദീപനും ലകമാറുന്.



വച്് പണി ആരനുംഭിക്കുകയുനും 16,640 
വീടുകള് പൂര്ത്ീകരിക്കുക യുനും ട�യ്തു. 
ലൈഫ് രണ്ാനും ഘട്ടത്ിനായി സനുംസ്ാന 
സര്ക്ാര് ഇതുവടര ട�ൈവഴിച്ത് 5,851.23 
ചകാെി രൂപയാണ്. ലൈഫ് പി.എനും.എ
.ലവ (റൂറല്) ക്ായി സനുംസ്ാന സര്ക്ാര് 
ട�ൈവഴിച് 612.60 ചകാെി രൂപയുനും ലൈഫ് 
പി.എനും.എ.ലവ (അര്ബന്)ക്ായി ട�ൈ
വഴിച് 2,263.63 ചകാെി രൂപയുനും ഇതില് 
ഉള്ടപെടുനും.

ഇതിനു പുറടമ മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ ഭവന
നിര്മ്ാണ പദ്ധതികളുനും പൂര്ത്ീകരിച്ചു 
വരുന്. പട്ടികജാതി വകുപെിനു കീഴില് 
18,811 വീടുകളുനും പട്ടികവര്ഗ്ഗ വകുപെിനു 
കീഴില് 738 വീടുകളുനും പൂര്ത്ീകരിച്ചു. 
ഫിഷറീസ് വകുപെ് നിര്മ്ിച് വീടുകളുടെ 
എണ്നും 3,725 ആണ്. ഇടതല്ലാനും കണക്ാ
ക്കുച്ാള് ഈ സര്ക്ാര് അധികാരത്ില് 
വന്തിനുചേഷനും ഇതുവടര പൂര്ത്ിയാക്ി 
യത് 2,14,000 ത്ില്ല്പരനും വീടുകളാണ്.

തിരുവനന്തപുരനും ജില്ലയിൈാണ് ഏറെവനും 
കൂടുതല് വീടുകള്. 32,388 വീടുകളാണ് 
ജില്ലയില് നിൈവില് പൂര്ത്ിയായത്. 
24,898 വീടുകള് പൂര്ത്ീകരിച്് പാൈക്ാ
ൊണ് രണ്ാനും സ്ാനത്്. മൂന്ാനും സ്ാന
ത്തുള്ള ടകാല്ലനും ജില്ലയില് 18,470 വീടുകള് 
പൂര്ത്ിയാക്ി. പത്നനുംതിട്ടയില് 5,594 
ഉനും ആൈപ്പുഴയില് 15,880, ചകാട്ടയനും, ഇടുക്ി 
ജില്ലകളില് യഥാക്രമനും 7,983 ഉനും 13,531 
ഉനും എറണാകുളത്് 14,901 ഉനും തൃശൂരില് 
15,604 ഉനും മൈപ്പുറത്് 17,994 ഉനും 
ചകാഴിചക്ാെ് 16,381 ഉനും വയനാെ് 13,596ഉനും 
കണ്ണൂരുനും കാസര്ചഗാഡനും യഥാക്രമനും 9,236 
ഉനും 7,688 ഉനും വീടുകള് പൂര്ത്ിയായി.

മൂ്നൊുംഘട്ും
മൂന്ാനുംഘട്ടത്ില് 1,06,925 ഗുണചഭാ

ക്ാക്ടള അര്ഹരായി കടണ്ത്ി. ഈ 
ഘട്ടത്ില് പ്രധാനമായുനും ഭവനസമുച്യ
ങ്ങളാണ് നിര്മ്ിക്കുന്ത്. പ്രീഫാബ് 
സാചകേതികവിദ്യയാണ് നിര്മ്ാണത്ി
നായി ഉപചയാഗിക്കുക. പരീക്ഷണാെി
സ്ാനത്ില് അെിമാൈിയില് 217 കുടുനും
ബങ്ങള്ക്് താമസിക്ാന് കഴിയുന് 
ഭവനസമുച്യനും പൂര്ത്ീകരിച്് അെിമാൈി 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിടൈ അര്ഹരായ മുഴുവന് 
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്ക്കുനും വീെ് ലകമാറി. 
163 ഗുണചഭാക്ാക്ള്ക്ാണ് നിൈവില് 
അവിടെ വീടുകള് ൈഭിച്ത്. ബാക്ി 
വീടുകള് മറെ് പഞ്ായത്തുകളിടൈ ഭൂരഹിത 

പദ്ധതിയില് സ്ൈനും നല്ാനായി മുചന്ാട്ടു 
വന്ിട്ടുണ്്. കുടറ പണനും നല്ി വീെ് ടവയ്കാന് 
പറയുകയല്ല ട�യ്തത്. സാധ്യമായ എല്ലാ 
സഹായങ്ങളുനും നല്ി. വീെ് നിര്മ്ാ ണനും 
പൂര്ത്ീകരിക്കുന്തിനായി പൈ പ്രമുഖ 
ബ്ാന്ഡകളുമായി ലകചകാര്ത്തു കുറഞ്ഞ 
നിരക്ില് വീെ് നിര്മ്ാണ സാമഗ്ികള് 
വിതരണനും ട�യ്യുന്തിനുള്ള നെപെികളുനും 
ലൈഫ് മിഷന് ലകടക്ാണ്. 20 മുതല് 
60 േതമാനനും വടര വിൈകുറച്ാണ് ഇൈക്ടി
ക്ല് ഉപകരണങ്ങള്, വയറിനുംഗ് ഉപകര
ണങ്ങള്, ടപയിറെ്, സാനിറെറി ഉപകരണ
ങ്ങള്, സിടമറെ്, വാട്ടര് ൊകേ് തുെങ്ങിയവ 
ഗുണചഭാക്ാക്ള്ക്കു ൈഭ്യമാക്ിയത്. 
ടതാഴിലുറപെ് ദിനങ്ങളില് നിന്് 90 ദിവസനും 
വീെ് നിര്മ്ാണത്ിനായി ഉപചയാഗിക്ാ
നുള്ള വ്യവസ്യുനും സാധ്യമാക്ി.

വികസനനും എന്ത് ഒരുകൂട്ടര് മാത്രനും 
അനുഭവിചക്ണ്തല്ല. എല്ലാവര്ക്കുനും ഒചര 
ചപാടൈ ൈഭ്യമാവണനും. സ്ന്നുനും 
ദരിദ്രനുനും തമ്ിലുള്ള അന്തരനും കുറയ്ക്കുകയാണ് 
ബദല് നയങ്ങളിലൂടെ സര്ക്ാര് ൈക്ഷ്യമി
ടുന്ത്. 

ഓചരാ വീെിചനാടൊപെനും കുടുനുംബ
ത്ിടൈ ഒരാള്ടക്കേിലുനും ജീവചനാപാധി 
കടണ്ത്തുന് സനുംവിധാനവനും ഒരുക്ിയിട്ടു
ണ്്. ഗുണചഭാക്ാക്ള്ക്് സുഗമമായ 
സാമൂഹ്യ ജീവിതത്ിനു ആവേ്യമായ 
അനുംഗന്വാെികള്, പ്രാഥമിക ആചരാഗ്യ 
ചകന്ദ്രങ്ങള്, പാൈിചയറെീവ് ടകയര് സനുംവി
ധാനങ്ങള് തുെങ്ങിയവ ഇതിടറെ ഭാഗമാണ്. 
എല്ലാ സാമൂഹിക അവകാേങ്ങളുനും 
അവരുടെ വീട്ടുപെിക്ല് എത്ിക്ാനുള്ള 
സനുംവിധാനവനും ഒരുക്ിയിട്ടുണ്്. 

 ഈ സര്ക്ാര് അധികാരത്ില് 
വന്തിനു ചേഷനും 2,14,000 ത്ിൈധികനും 
വീടുകള് പണിത് അര്ഹരായവര്ക്കു നല്ി. 
ഇതുവടര സനുംസ്ാന സര്ക്ാര് 6,552.23 
ചകാെി രൂപ ഇതിനായി ട�ൈവഴിച്ചു. ഈ 
പ്രക്രിയ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല, 
വീെില്ലാത് ഒരു കുടുനുംബവനും സനുംസ്ാനത്തു 
അവചേഷിക്കുന്ില്ല എന്് ഉറപൊക്കുന്തു
വടര തുെരാനുള്ളതാണിത്. അതിനായി 
എല്ലാ സഹായവനും സ്വീകരിക്കുനും. ചകരള
ത്ിന് ചൈാകത്ിനു മുന്ില് തൈ ഉയര്ത്ി 
നില്കാന് കഴിയുന് ഒരു സുപ്രധാന ചനട്ടനും 
കൂെി യാഥാര്ത്്യമാകുന് ഈ ചവളയില് 
ഇതില് പകോളികളായ എല്ലാവടരയുനും 
അഭിവാദ്യനും ട�യ്യുന്.

1 





ഈ സരകമാര അധികമാരത്ില് 
വന്തിനു ദശഷം 

2,14,000 ത്ിേധികം വതീടുകള് 
പണിതപ് അരഹരമായവരക് നല്ി. 
ഇതുവചര സംസ്മാന സരകമാര 
6,552.23 ദകമാടി രൂപ ഇതിനമായി 
ചെേവഴിച്ചു. ഈ പ്ക്രിയ ഇവിചട 
അവസമാനിക്കയല്ല, വതീടില്ലമാത് 
ഒരു കുടുംബവം സംസ്മാനത്പ് 

അവദശഷിക്ന്ില്ല എന്പ് 
ഉറപ്മാക്ന്തുവചര 

തുടരമാനുള്ളതമാണിതപ്.

ഭവന രഹിത ഗുണചഭാക്ാക്ടള 
കടണ്ത്ി ഉെന് ലകമാറുനും.

അകേമാൈിയില് 12 കുടുനുംബങ്ങള്ക്ാ 
യുള്ള ഭവന സമുച്യത്ിടറെ നിര്മ്ാണനും 
പൂര്ത്ീകരിക്കുകയുനും ടഫബ്രുവരി 15ന് 
ഉദ്ഘാെനനും ട�യ്ത് ഗുണചഭാക്ാക്ള്ക്് 
നല്കുകയുനും ട�യ്തു. മൂന്ാനുംഘട്ടത്ില് ഈ 
വര്ഷനും 100 ഭവന സമുച്യങ്ങളാണ് പൂര്ത്ീ
കരിക്കുക. ഇതില് 12 ലപൈറെ് ഭവന സമു
ച്യങ്ങളുടെ ടെന്ഡര് അവാര്ഡ് ട�യ്ത് 
പ്രാരനുംഭ പ്രവര്ത്ികള് ആരനുംഭിച്ിട്ടുണ്്. 
ഓഗസ്റ് 2020 ന് മു്് ഇവ പൂര്ത്ിയാക്കുനും. 
മൂന്ാനും ഘട്ടത്ിനായി സര്ക്ാര് ഇതുവടര 
31 ചകാെിചയാളനും രൂപ ട�ൈവഴിച്ിട്ടുണ്്. 
448 ചകാെിചയാളനും രൂപയുടെ ഭവന സമുച്യ 
പദ്ധതികള്ക്കുനും ഭരണാനുമതി നല്ിയിട്ടു
ണ്്. ഭവനസമുച്യങ്ങള്ക്ായി 300ഓളനും 
ഇെങ്ങളില് സ്ൈനും കടണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. 
സനുംസ്ാന ബജറെില് രണ്ായിരനും ചകാെി 
രൂപയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിക്ായി വകയി
രുത്ിയത്. രണ്ാനും ഘട്ടത്ില് പൂര്ത്ി
യാക്ാനുള്ള വീടുകള്ക്കുനും മൂന്ാനും ഘട്ട
ത്ിടൈ ഭവന സമുച്യങ്ങള്ക്കുമാണ് ഈ 
തുക വിനിചയാഗിക്കുക. 

നാെിടറെ കൂട്ടായ്മയുടെ വൈിയ വിജയനും 
കൂെിയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതി. ചകവൈനും 
പണത്ിടറെ മൂൈ്യമല്ല, സഹജീവി ചനേഹ
ത്ിടറെയുനും കരുതൈിടറെയുനും ആടക ത്തുക 
കൂെിയാണ് ഈ വീടുകള്. നിരവധിചപര് 
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�രിത്രനും സൃഷ്ടിച്് മുചന്റുന് ലൈഫ് 
പദ്ധതിയുടെ ഒന്നും രണ്നും ഘട്ടങ്ങളി

ൈായി സനുംസ്ാനത്് രണ്് ൈക്ഷത്ിൈ
ധികനും വീടുകൾ പണി തീർന്ിരിക്കുന്. 
ഈ കാൈയളവിൽ രാജ്യടത് മടറൊരു 
സനുംസ്ാനത്തുനും ഒരു സനുംസ്ാനാവി�ത 
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, ഇത്രയധികനും 
വീടുകൾ നിർമ്ിച്ചു നൽകുകചയാ ഒരു ഭവന 
പദ്ധതിക്കു ചവണ്ി ഇത്ര വൈിയ തുക ട�ൈ

വഴിക്കുകചയാ ട�യ്തിട്ടില്ല. ചകരളത്ിടറെ 
പൈ മെങ്ങ് ജനസനുംഖ്യയുനും വിഭവചേഷിയു
മുള്ള വൈിയ സനുംസ്ാനങ്ങൾക്് കഴിയാ
ത്താണ് ചകരളനും ലകവരിച് ചനട്ടനും. 

ചകരള സർക്ാരിടറെ നവചകരളനും 
കര്മ്പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2016 ൈാണ് 
ലൈഫ് മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ത്. ചകന്ദ്രാവി
�ത, സനുംസ്ാന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി 
വിവിധ വകുപ്പുകൾ നെത്ിവന് ഭവന 

ന ി ര് മ് ാ ണ  പ ദ്ധ ത ി ക ൾ  ല ൈ ഫ് 
മിഷനിലൂടെ ഒരു ഏചകാപിത സനുംവിധാ
നത്ിൻ കീഴിൽ ടകാണ്വന്. ഗുണചഭാ
ക്ാവിന് വീടു നൽകുക എന് ഒടരാറെ 
ൈക്ഷ്യനും മാത്രമല്ല ലൈഫിനുള്ളത്. ഭാവി 
ചകരളനും എന്തായിരിക്ണടമന് ഈ തൈമു
റയുടെ സകേൽപെത്ിടറെ ര�ച്ചുരുക്മാണ് 
ചകരളത്ിടൈ ജനങ്ങൾ ടനചഞ്റെിയ 
നവചകരള ദൗത്യങ്ങൾ. അതിടറെ ഹൃദയനും 

ദൗത്യും തുടരുും 
ൈക്്യും സ�ർ� പാർപ്ിട സുരക്
 എ.സി. ടമനൊയ് തരീന് 
       തവദേശസ്യുംഭരണ വകുപ്് മന്തി

രമാ�്യചത് മചറ്മാരു സംസ്മാന�ം ഒരു സംസ്മാനമാവി�ത പദ്തിയുചട ഭമാഗമമായി, 
ഇത്രയധികം വതീടുകള് നിരമിച്ചു നല്കുകദയമാ ഒരു ഭവന പദ്തിക് ദവടെി ഇത്ര വേിയ തുക ചെേവഴിക്കദയമാ 

ചെയ്ിട്ടില്ല. ദകരളത്ിചന് പേ മടങ്ങപ് �നസംഖ്യയും വിഭവദശഷിയുമുള്ള വേിയ സംസ്മാനങ്ങള്കപ് 
കഴിയമാത്തമാണപ് ദകരളം ബകവരിച ദനട്ടം. 
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കവര് സ്റ്റോറി



ഉൾടക്ാള്ളുന് ലൈഫ് ഇതുവടര നെപെി
ൈാക്ിയ മടറെല്ലാ ഭവന പദ്ധതികളിൽ 
നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ജീവചനാപാധികൾ 
ഉറപ്പുവരുത്ിയുനും സാ്ത്ിക ോക്ീക
രണത്ിലൂടെയുനും അഭിമാനചത്ാടെ 
ജീവിക്ാൻ ഇവർക്് അവസരടമാരുക്കുക 
എന്താണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ കാഴ്ച
പൊെ്. ലൈവ് ൈിഹുഡ് ഇൻക്ളൂഷൻ & 

ഫിനാൻഷ്യൽ എനുംപവർടമറെ് (LIFE) 
എന് ചപര് അന്വർത്മാക്കുന്താണ് 
പദ്ധതിയിൽ ഇതുവടര നാനും ലകവരിച് 
ചനട്ടങ്ങൾ. 

ഭൂമിയുള്ളവർക്ാണ് മറ്റു ഭവന പദ്ധതി
കളുടെ സഹായനും പ്രധാനമായി ൈഭിച്ത്. 
ലൈഫ് പദ്ധതിയിൈാവടട്ട, പാതിവഴി
യിൽ നിർമ്ാണനും ഉചപക്ഷിക്ടപെട്ട 
വീടുകളുടെ പൂർത്ീകരണവനും ഭൂരഹിത 
ഭവന രഹിതരുടെ പുനരധിവാസവനും അചത 
പ്രാധാന്യചത്ാടെ ഏടറെടുത്ിരിക്കുന്. 
ഗുണചഭാക്ാക്ൾക്് 20 ൈധികനും സർക്ാർ 
വകുപ്പുകളുടെ ചസവനനും ഒചര ചവദിയിൽ 
ഒരുക്ിയാണ് സനുംസ്ാനടത് എല്ലാ 
ച്ാക്കുകളിലുനും ലൈഫ് കുടുനുംബസനുംഗ 
മങ്ങൾ സനുംഘെിപെിച്ത്. ചകരളത്ിടറെ 
വികസന �രിത്രത്ിൽ ഇതാദ്യമാണ്.

ഈ സർക്ാർ അധികാരത്ിടൈ
ത്ിയ ഉെൻ, ചകരളത്ിടൈ പാർപെിെ 
സ്ിതിവിചേഷനും സനുംബന്ിച് വിേദമായ 
കണക്കുകൾ ചേഖരിക്കുകയുണ്ായി. 
അതിടറെ അെിസ്ാനത്ിൈാണ് ലൈഫ് 
പദ്ധതിയുടെ സമീപനനും രൂപടപെടുത്ിയത്. 
വിവിധ ഭവന പദ്ധതികളിൽ ഗുണചഭാക്ാ

ക്കു ചവണ്ിയുള്ള ഒരു പാചക്ജ് ചകന്ദ്രസർ
ക്ാചരാ  ഏടതകേിലുനും  സനുംസ്ാന 
സർക്ാചരാ ഇതുവടര തയ്ാറാക്ിയിട്ടില്ല. 
ലൈഫ ്അത ്ഏടറെടുത്തു. 2000 മുതൽ ആദ്യ 
ഗഡ സഹായനും സ്വീകരിച് ഇത്രത്ിലു
ള്ള 54,117 കുടുനുംബങ്ങടള കടണ്ത്ി 
അവർക്് അധിക സഹായനും അനുവദിച്ചു. 
ലകപെറെിയതിടറെ ബാക്ിയല്ല, വീെ് പൂർ
ത്ീകരിക്ാൻ പുതിയ നിരക്ിൽ ആവേ്യ
മായ ആനുപാതിക തുകയാണ് ഇവർക്് 
നൽകിയത്. തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളുനും സർക്ാർ വകുപ്പുകളുനും അവർക്് 
എല്ലാ പിന്തുണയുനും നൽകി. ഇതിൽ 52,050 
വീടുകൾ ഇതിനകനും പണി തീർന്. ഇതിൽ 
മുന് സർക്ാരിടറെ കാൈത്് അനുവദിച് 
വീടുകൾ ഉൾടപെട്ടിട്ടുണ്്. ഉമ്ൻ�ാണ്ി 
സർക്ാർ അധികാരനും ഏടറെടുക്കുച്ാൾ, 
പകുതിവഴിയിൽ പണി ഉചപക്ഷിക്ടപെട്ട 
17,194 വീടുകൾ സനുംസ്ാനത്് ഉണ്ായിരു
ന്. ആ സര്ക്ാര് ഭരണടമാഴിയുച്ാൾ 
ഇവരുടെ എണ്നും 54,000 ആയി ഉയർന്. 
ധനസഹായനും നൽകിയാൽ ഉത്രവാദി
ത്നും കഴിഞ്ഞു എന്ള്ള സമീപനമാണ് 
ഈ സർക്ാർ മാറെിയത്. 

ഇ.എനും.എസ്. ഭവന പദ്ധതിയിടൈ 
ഒന്ര ൈക്ഷചത്ാളനും വീടുകളുടെ അവസാ
നഘട്ട പണികൾ പൂർത്ിയാക്ിയത് മുന് 
സര്ക്ാരിടറെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൈാണ്. 
ഈ സർക്ാരിടറെ നിൈപാെ് മുഖ്യമന്തി 
പിണറായി വിജയൻ വ്യക്മാക്ിയിട്ടുണ്്. 
ഇടതാന്നും ടക്രഡിറെ് അെിടച്ടുക്ാൻ 
ചവണ്ി ട�യ്യുന്തല്ല. വീെില്ലാതിരുന് 2.15 
ൈക്ഷനും കുടുനുംബങ്ങൾക്് ഇചപൊൾ സ്വന്തനും 
വീടുണ്്. സനുംസ്ാനടത് 1200 പ്രാചദേിക 
സർക്ാരുകടളയുനും വിവിധ സർക്ാർ വകു
പ്പുകടളയുനും ഏചകാപിപെിച്് ഈ ദൗത്യ
ത്ിന് ചുക്ാൻ പിെിക്ാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ 
സർക്ാരിന് �ാരിതാർത്്യമുണ്്. 

നാളിതുവടര സനുംസ്ാനത്തു നെപെിൈാ
ക്ിയ ഭവന പദ്ധതികളിൽ ഏടതടുത്ാ
ലുനും, തീർത്തുനും അപര്യാപ്തമായ തുകയാണ് 

ഭവനരഹിതരില്ലനൊത്ത സുംസ്നൊനും എ് വനട്ത്തിവേക്് 
വകരളും അടുക്കുന്നു

രാജ്യത്് ഭവനരഹിതരില്ലാത് സനുംസ്ാനനും എന് ചനട്ടത്ിചൈക്് ചകരളനും 
വളടര ചവഗനും അടുക്കുകയാടണന്് തചദേേസ്വയനുംഭരണ മന്തി എ.സി. ടമായ്തീൻ 
പറഞ്ഞു. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ രണ് ൈക്ഷനും വീടുകൾ പൂർത്ീകരി ച്തിടറെ പ്രഖ്യാപന 
�െങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന് അചദേഹനും. ഈ സർക്ാരിടറെ കാൈ
യളവിൽ തടന് ഇത് യാഥാർത്്യമാകുടമന്് മന്തി പറഞ്ഞു.





ഈ ദനട്ടത്ില് 
ദനതൃത്വപരമമായ പങ്കുവഹിചതപ് 

തദദേശസ്വയംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങളമാണപ്. തദദേശസ്വയം

ഭരണ സ്മാപനങ്ങചള ആളും 
അരത്ഥവം നല്കി സഹമായികമാന് 

എന്ം മുന്പന്തിയില് നിന് 
ഇടതുപക്ഷ �നമാധിപത്യ മുന്ണികപ് 
അതില് അഭിമമാനം മമാത്രദമയുള്ളൂ.

ക്ളായി ടതരടഞ്ഞടുക്ടപെട്ട് സർക്ാർ 
സഹായനും ൈഭിച് അരൈക്ഷത്ിൈധികനും 
കുടുനുംബങ്ങൾ വീെ് നിര്മ്ാണനും പൂർത്ി
യാക്ാൻ നിവൃത്ിയില്ലാടത കഴിയുകയാ
യിരുന്. മാരക ചരാഗങ്ങൾ ബാധിച്് 
കെബാധ്യതയിൽ ടപട്ടവരുനും ഉറെവർ മരണ
ടപെട്ട് ജീവിതമാർഗ്ഗനും അെഞ്ഞവരുമായിരു
ന് അതിൽ നടല്ലാരു പങ്കുനും. ഇത്രക്ാർ
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ലൈഫ്: ആദ്യ പ്രീഫാബ് 
ഭവനസമുച്ചയത്ിന് തറക്കല്ിട്ടു

ധനസഹായമായി നൽകിയിരുന്ത്. പ്ര
തീക്ഷിക്ാത് സാ്ത്ിക ബാധ്യത 
വന് ടപട്ട ദരിദ്ര കുടുനുംബങ്ങളാണ് 
വീടുപണി ഇെയ്ക്കു വച്് ഉചപക്ഷിചക്ണ്ി 
വന്വരിൽ ഏടറയുനും. സ്വന്തനും സാ്ത്ിക 
നിൈ ചനാക്ാടത വൈിയ പ്ാനിൽ പണി 
തുെങ്ങുന്ത് നിയന്തിക്ാൻ കൃത്യമായ 
ചമാണിട്ടറിനുംഗ് സനുംവിധാനനും ഉണ്ായിരു
ന്ില്ല. വിവിധ ചകന്ദ്ര- സനുംസ്ാന പദ്ധതി
ക ളു മ ാ യു ള്ള  സ നും ച യ ാ ജ ന ത് ി ട റെ 
സാധ്യതയുനും ചവണ് വിധനും ഉപചയാഗടപെ
ടുത്ിയിരുന്ില്ല. ഈ സര്ക്ാരിന് ഒരു 
സമഗ് സമീപനമുണ്്. 400 �. അെി തറ 
വൈിപെമുള്ള വീെിന് 4 ൈക്ഷനും രൂപയാണ് 
നൽകുന്ത്. പുറടമ, മഹാത്മാഗാന്ി, 
അയ്ൻകാളി ടതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതികളുടെ 
സഹായനും അെക്മുള്ള സാ്ത്ിക ചസവ
നങ്ങളുനും. യഥാസമയനും ഫണ്് ൈഭ്യമാക്ി 
കുറഞ്ഞ കാൈയളവിൽ ഇത്രയധികനും 
വീടുകൾ പണി തീർന്തിന് പിന്ിൽ 
സനുംസ്ാന സർക്ാരിടറെ കരുതലുണ്്.

ചകന്ദ്ര പദ്ധതികൾ എൽ.ഡി.എഫ്. 
സർക്ാർ സ്വന്തനും ചപരിൽ എഴുതുന് 
എടന്ാരുവാദമുണ്്. എല്ലാ കണക്കുകളുനും 
ടവബ്ലസറ്റുകളിൽ ൈഭ്യമായ ഈ 
കാൈത്് ഇതിൽ എടന്തകേിലുനും രഹസ്യമു
ചണ്ാ? കണക്കുകൾ സനുംസാരിക്ടട്ട. 16,647 
വീടുകൾക്ാണ് ചകന്ദ്ര സർക്ാരിടറെ 
പി.എനും.എ.ലവ (ഗ്ാമീൺ) സഹായനും 
ൈഭിച്ത്. 119. 39 ചകാെി രൂപ. ലൈഫിൽ 
ഉൾടപെടുത്ി സനുംസ്ാനനും കടണ്ത്ിയത് 
544.70 ചകാെി രൂപ. പി.എനും.എ. ലവ 
(ഗ്ാമീൺ) പദ്ധതിയിൽ ചകന്ദ്രനും നൽകി
യടതന്് അവകാേടപെടുന് ഇത്രയുനും 
വീടുകളിൽ ചകന്ദ്രത്ിടറെ വിഹിതമായി 
സനുംസ്ാനത്ിന് ൈഭിച്ത് വീടൊന്ിന് 
72,000 രൂപ മാത്രമാണ്. പി.എനും.എ.ലവ 
(നഗരനും) പദ്ധതിയിൽ 48,445 വീടുകൾ 
പൂ ർ ത് ീ ക ര ി ച്ചു .  ഇ ത ി ന്  ച ക ന്ദ്ര 
വിഹിതമായി 762.25 ചകാെി രൂപ ൈഭിച്ചു. 
വീടൊന്ിന് 1.5 ൈക്ഷനും. സനുംസ്ാന 
സർക്ാരുനും തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളുനും ച�ർന്് പ്ാൻ വിഹിതമായുനും 
വായ്പയായുനും 1,497.13 ചകാെി കടണ്ത്ി. 
വീടൊന്ിന് 2.5 ൈക്ഷനും. ഇതിനു പുറടമ, 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളിൽ നിര്മ്ിച് 74,814 
ലൈഫ് വീടുകൾക്് ഒരു രൂപയുടെ ചപാലുനും 
ചകന്ദ്ര സഹായമില്ല. സനുംസ്ാനനും ട�ൈവ
ഴിച്ത് 2,975 ചകാെി രൂപ. പട്ടികജാതി 
വകുപെ് പൂർത്ീകരിച് 18,874, പട്ടികവർഗ്ഗ 
വകുപെിടറെ 972, ഫിഷറീസ് വകുപെിടറെ 

നിര്മ്നൊണ രുംഗത്ത് കുതിച്ചുചനൊട്ത്തിന് വഴിടയനൊരുക്കുും

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ പ്രീ 
ഫാബ് സാചകേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്ി
ക്കുന് സനുംസ്ാനടത് ആദ്യ ഭവനസ
മുച്യത്ിന് കെമ്പൂർ പചനാചന്രിയിൽ 
മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയൻ തറക്
ല്ലിട്ടു. സനുംസ്ാനത്തു ഭൂരഹിതരായി 
കടണ്ത്ിയ കുടുനുംബങ്ങൾക്് വീെ് 
ഒരുക്കുന്തിനാണ് പാർപെിെ സമുച്യ
ങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുന്ത്. ആധുനിക 
നിർമ്ാണ സാചകേതികവിദ്യയായ 
പ്രീഫാബ് രീതി ഉപചയാഗിച്ചുള്ള നിർ

മ്ാണത്ിന് ഇചതാടെ സനുംസ്ാനത്് 
തുെക്നും കുറിക്കുകയാടണന്് മുഖ്യമന്തി 
പറഞ്ഞു. ടകട്ടിെനിർമ്ാണങ്ങൾക്് 
ഈ സാചകേതിക വിദ്യ വ്യാപകമായി 
ഉപചയാഗടപെടുത്ാനാണ് സർക്ാർ 
ആചൈാ�ിക്കുന്ത്. നിർമ്ാണരനുംഗത്് 
കുതിച്ചു �ാട്ടത്ിന് ഇത് വഴി ടതളിക്കു
ടമന്നും മുഖ്യമന്തി പറഞ്ഞു.വ്യവസായ 
വകുപെ് മന്തി ഇ പി ജയരാജൻ അധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ചു. 





ഒരു വരഷത്ിനുള്ളില് 1 േക്ഷം 
ദപരക് കൂടി പമാരപ്ിടം േഭ്യമമാക്ക 
എന് േക്ഷ്യം സരകമാര ബഡപ്�
റ്ില് പ്ഖ്യമാപിചതമാണപ്. അടിമമാേി
യിചേ ഫ്മാറ്പ് സമുചയം ഗുണദഭമാ
ക്മാകള്കപ് ബകമമാറി. വിവിധ 

�ില്ലകളിേമായി പത്പ് സമുചയങ്ങള് 
നിരമമാണത്ിേമാണപ്.

ച�ർന്് വിവിധ ച്ാതസുകളിൽ നിന്് 
കടണ്ത്ി. ചകന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 
ൈഭിച് തുകയുടെ കണക്കുകൾ മറച്ചു വയ്കാ
ന ല്ല ,  അ വ ക ാ േ ട പെ ട്ട ത്  പ ി െ ി ച്ചു 
വാങ്ങാനാണ് സനുംസ്ാന സർക്ാർ എന്നും 
ശ്രമിച്ത്. 

ഒരു വർഷത്ിനുള്ളിൽ 1 ൈക്ഷനും 
ചപർക്കു കൂെി പാർപെിെനും ൈഭ്യമാക്കുക എന് 
ൈക്ഷ്യനും സർക്ാർ ബഡ്ജറെിൽ പ്രഖ്യാപി
ച്താണ്. അെിമാൈിയിടൈ ഫ്ാറെ് സമുച്യനും 
ഗുണചഭാക്ാക്ൾക്് ലകമാറി. വിവിധ 
ജില്ലകളിൈായി പത്് സമുച്യങ്ങൾ 
നിര്മ്ാണത്ിൈാണ്. 75 എണ്ത്ിടറെ 
പ്രാരനുംഭ നെപെികൾ പുചരാഗമിക്കുന്. ഫ്ാറെ് 
സമുച്യങ്ങളുടെ നിര്മ്ാണനും സമയബന്ി
തമായി പൂർത്ീകരിക്ാൻ പ്രി- ഫാബ് 
അെക്മുള്ള ആധുനിക സാചകേതിക 
വിദ്യകൾ സർക്ാർ ഉപചയാഗടപെടുത്തുനും. 

ഈ ചനട്ടത്ിൽ ചനതൃത്വപരമായ പങ്കു
വഹിച്ത് തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളാണ്. തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങടള ആളുനും അർത്വനും നൽകി സഹാ
യിക്ാൻ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിന് 
ഇെതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്ണിക്് 
അതിൽ അഭിമാനനും മാത്രചമയുള്ളൂ. അർഹ
തയുള്ളവർ ൈിസ്റിൽ ഉൾടപെൊടത ചപായി
ട്ടുടണ്കേിൽ അവടര കടണ്ത്ാനുനും 
അവർക്കു കൂെി സഹായനും എത്ിക്ാനുനും 
സർക്ാർ നെപെി സ്വീകരിക്കുനും. എല്ലാവ
ടരയുനും ഉൾടക്ാള്ളുക എന്താണ് സർക്ാ
രിടറെ സമീപനനും.                              1

3,725, അെിമാൈിയിടൈയുനും ചകാഴിചക്ാെ് 
ചകാർപെചറഷനിടൈയുനും ഫ്ാറ്റുകൾ എന്ി
വയെക്നും മാർച്് രണ്ിടൈ കണക്കുകൾ 
പ്രകാരനും 2,15,896 വീടുകൾ പൂർത്ിയായി.

7,544.37 ചകാെി രൂപ ഇതുവടര ട�ൈ

വഴിച്ചു. ഇതിൽ 1028.52 ചകാെി ചകന്ദ്ര 
സർക്ാർ വിഹിതനും. 1,812.7 ചകാെി 
സനുംസ്ാന വിഹിതനും. തചദേേസ്വയനുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതനും 2,231.15 
ചകാെി. സർക്ാർ ഗ്യാരണ്ിചയാടെയുള്ള 
ഹഡ്ചകാ വായ്പ 2,460 ചകാെി. ചകാർപെ
ചററെ് സ്ാപനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഉത്ര
വാദിത് ഫണ്ിൽ നിന്് 12 ചകാെി. 6515.85 
ചകാെി രൂപ സനുംസ്ാന സർക്ാരുനും 
തചദേേ സ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുനും 
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ചകരളത്ിടറെ സമഗ് വികസനവനും 
ദുരിതബാധിതര്ക്കുള്ള സത്വര

ചക്ഷമ നെപെികളുനും ഉള്ടപെടുന് ബഹുമുഖ 
പദ്ധതിയായ നവചകരള മിഷനിടൈ 
പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷന്. 
മൂന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് ലൈഫ് മിഷന് 
പദ്ധതി വിഭാവനനും ട�യ്തിരിക്കുന്ത്. 
ഒന്ാനുംഘട്ടത്ില് 2000-01 മുതല് 2015-16 
സാ്ത്ിക വര്ഷനും വടര വിവിധ 
സര്ക്ാര് ഭവനനിര്മ്ാണ പദ്ധതികള് 
പ്രകാരനും ധനസഹായനും കിട്ടിയിട്ടുനും പൈ 
കാരണങ്ങളാല് നിര്മ്ാണനും പൂര്ത്ീക
രിക്ാന് കഴിയാതിരുന് കുടുനുംബങ്ങളുടെ 
വീടുകള് പൂര്ത്ീകരിക്കുക എന്തായിരു
ന് ലൈഫ് മിഷന് ഏടറെടുത് ദൗത്യനും. 
ലൈഫ് രണ്ാനുംഘട്ടത്ില് ഭൂമിയുള്ള ഭവന
രഹിതരുടെ ഭവനനിര്മ്ാണവനും മൂന്ാനും
ഘട്ടത്ില് ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ 
പുനരധിവാസവമാണ് ൈക്ഷ്യനും.

ഈ സര്ക്ാര് അധികാരത്ില് വന്
തിനുചേഷനും ഒന്നും രണ്നും ഘട്ടങ്ങള് 
ഉള്ടപെടെ ഇതുവടര പൂര്ത്ിയാക്ിയത് 
2,14,000 ത്ില്പെരനും വീടുകളാണ്.

ലൈഫ് മൂന്ാനുംഘട്ടത്ില് 1,06,925 
ഗു ണ ച ഭ ാ ക് ാ ക് ട ള  അ ര് ഹ ര ാ യ ി 
കടണ്ത്ി. മൂന്ാനുംഘട്ടത്ില് പ്രധാനമാ
യുനും ഭവനസമുച്യങ്ങളാണ് നിര്മ്ിക്കു
ന്ത്. പ്രീഫാബ് സാചകേതികവിദ്യയാണ് 
നിര്മ്ാണത്ിനായി ഉപചയാഗിക്കുന്ത്. 
മൂന്ാനും ഘട്ടത്ിടറെ ലപൈറെ് ഓഫ് 
ലപൈറൊയി അെിമാൈിയില് 217 കുടുനുംബ
ങ്ങള്ക്് താമസിക്ാന് കഴിയുന് ഒരു 
ഭവനസമുച്യനും പൂര്ത്ീകരിച്് അെിമാൈി 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിടൈ 163 ഗുണചഭാക്ാക്
ള്ക്് ലകമാറിക്ഴിഞ്ഞു. അകേമാൈിയില് 
12 കുടുനുംബങ്ങളുമായുള്ള ഭവന സമുച്യത്ി
ടറെ നിര്മ്ാണനും പൂര്ത്ീകരിക്കുകയുനും 
ഗുണചഭാക്ാക്ള്ക്് നല്കു കയുനും ട�യ്തു. 
മൂന്ാനുംഘട്ടത്ില് ഈ വര്ഷനും 100 ഭവന 
സമുച്യങ്ങളാണ് പൂര്ത്ീകരിക്ാന് ഉചദേ
േിക്കുന്ത്. 448 ചകാെി രൂപചയാളനും വരുന് 
സമുച്യ പദ്ധതികള്ക്് ഭരണാനുമതിയുനും 
നല്ിയിട്ടുണ്്.

ചകരളത്ിടൈ ഭവനരഹിതര്ക്് ോേ്വ
തമായ പരിഹാരടമന് നിൈയില് 2017 ല് 
ലൈഫ്  മ ിഷന്  തുെക്മിടുച്ാള് 

ജരീവനും ജരീവിതവും നല്ി
ലൈഫ് മിഷന് മുന്ാട്്


കവര് സ്റ്റോറി

ആരും ഒറ്യ്ക്കല്ല, സരകമാര ഒപ്മുചടെന് ബധര്യം ബേഫപ് ഗുണദഭമാക്മാകള് അനുഭവിചറിഞ്ഞു. 
മുദ്മാട്ടു ദപമാകമാന് കഴിയമാചത നില്ക്കുന്ചവന് ദതമാന്ിയ ഓദരമാ ഘട്ടത്ിലം സരകമാര കൂചടയുടെമായിരുന്. 

ധനസഹമായം കൂടമാചത, വതീടപ് നിരമമാണ സമാമഗ്ികള് 20 മുതല് 60 ശതമമാനം വചര കുറഞ്ഞ വിേയ്ക്കപ് േഭ്യമമാകല്, 
വതീടപ് നിരമമാണ ദ�മാേികള്കമായി 90 ചതമാഴിലറപ്പ് േിനങ്ങള് ഉറപ്മാകല്, കേവറയില് നിന്പ് 

നിരമമാണ സമാധനങ്ങള് േഭ്യമമാകല് തുടങ്ങി വതീടപ് നിരമമാണം പ്തിസന്ിയിേമാവമാചത എങ്ങചനയും 
പൂരത്തീകരികമാന് ഓദരമാ ഘട്ടത്ിലം സരകമാര കൂചടയുചടെന് ബധര്യം ഗുണദഭമാക്മാകചള 

സ്വന്തം ഭവനചമന് അവരുചട സ്വപ്ം സമാക്ഷമാതപ്കരികമാന് സഹമായിച്ചു. 
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ലേഫ് പൂര്ത്തിയനൊയ വരീടുകളുടെ എണ്ും (2020 മനൊര്ച് 6 വടര)
ജില്ല ഘട്ടനും

1
ഘട്ടനും

2
PMAY

(URBAN)
PMAY

(RURAL)
എസ്.സി.

വകുപെ്
എസ്.റെി
വകുപെ്.

ഫിഷറീസ്
വകുപെ്

ഘട്ടനും
3

ആടക

തിരുവനന്തപുരനും 6043 11679 8697 2922 2185 2 1223 0 32751
ടകാല്ലനും 3609 7163 3863 1396 1875 3 690 0 18599
പത്നനുംതിട്ട 1169 1678 980 679 1092 7 0 0 5605
ആൈപ്പുഴ 2708 8088 2653 715 1147 10 519 0 15840
ചകാട്ടയനും 1093 3624 1544 595 857 13 78 0  7804
ഇടുക്ി 3007 7199 1464 742 869 114 5 210 13610
എറണാകുളനും 1057 4987 6074 759 1902 9 251 12 15051
തൃശ്ശൂര് 2953 4284 4994 1490 2090 13 65 0 15889
പാൈക്ാെ് 7535 9378 3645 1881 2619 95 5 0 25158
മൈപ്പുറനും 2731 5352 5373 2268 2093 15 383 0 18215
ചകാഴിചക്ാെ് 6407 4196 3159 1078 1191 3 267 140 16441
വയനാെ് 8267 2587 1835 877 123 629 0 0 14318
കണ്ണൂര് 2592 2196 3074 685 322 56 163 0 9088
കാസര്ചഗാഡ് 2879 3004 1091 566 391 3 70 0 8004
ആടക 52050 75415 48446 16653 18756 972 3719 362 216373

ടവറുടമാരു ഭവന നിര്മ്ാണ പദ്ധതിടയ
ന് നിൈയ്കല്ല സര്ക്ാര് അതിടന ഉള്ടക്ാ
ണ്ത്. സമഗ്വനും സമ്പൂര്ണ്വമായ ഒരു 
പാര്പെിെ പദ്ധതിയായാണ്. അതായത്, 
വീെ് ൈഭിച്തുടകാണ് മാത്രനും ഒരു കുടുനുംബ
ത്ിന് അന്തസ്സുള്ള ജീവിതനും ടകട്ടിപെടു
ക്ാന് കഴിയില്ല. മികച് വിദ്യാഭ്യാസവനും 
ടതാഴിലുനും ജീവിത സാഹ�ര്യങ്ങളുനും 
ആവേ്യമാണ.് അതുടകാണ്തടന് ലൈഫ് 
എന് വാക്് അര്ത്മാക്കുന്തു ചപാടൈ 
ജീവിതമാണ് ലൈഫ് മിഷന് അതിടറെ 
ഗുണചഭാക്ാക്ള്ക്് നല്ാന് ശ്രമിച്ിട്ടു
ള്ളത്. വീെിടറെ താചക്ാല് ലകമാറുന്
ചതാടെ കഴിയുന്തല്ല ലൈഫിടറെ 
ചസവനനും. ഗുണചഭാക്ാക്ള്ക്് തുെര്ന്ള്ള 
ജീവിതത്ിന് വിളക്ാവാനുനും മിഷന് 
പരമാവധി കാര്യങ്ങള് ട�യ്യുന്. ഇതിടറെ 
ഭാഗമായാണ് സനുംസ്ാനത്തുെനീളനും 
ലൈഫ് ഗുണചഭാക്ാക്ളുടെ കുടുനുംബസനും
ഗമവനും അദാൈത്തുനും സനുംഘെിപെിച്ത്. 
ലൈഫ് ഗുണചഭാക്ാക്ടള ചകന്ദ്ര- 
സനുംസ്ാന സര്ക്ാരുകളുടെ വിവിധ ചക്ഷ
മപദ്ധതികളിലുനും ചസവനങ്ങളിലുനും ഉള്ടപെ
ടുത്തുന്തിനായിരുന് അത്. വിവിധ 
സര്ക്ാര് വകുപ്പുകളുടെ ചസവനനും ഒന്ിച്് 
ഒരു കുെക്ീഴില് ൈഭ്യമാക്ി ഗുണചഭാക്ാ
ക്ള്ക്് മുന്ചപാട്ടുള്ള ജീവിതനും പ്ാന് 
ട�യ്ാനുനും രൂപടപെടുത്ാനുനും സഹായിച്ചു. 
20 സര്ക്ാര് വകുപ്പുകളുടെ ചസവനമാണ് 
ഒറെ ദിവസത്ില് ൈഭ്യമാക്ിയത്. ചറഷന് 
കാര്ഡ്, ആധാര് കാര്ഡ് എന്ിവയ്ക്കുള്ള 
അചപക്ഷ മുതല് വിദ്യാഭ്യാസനും, ടതാഴില് 
പരിേീൈനനും, സ്വയനും ടതാഴില്, ബാകേ് 
അക്ൗണ്്, വായ്പകള് തുെങ്ങീ നിരവധി 
യായ ചസവനങ്ങള് അദാൈത്ിലൂടെ 

ഗുണചഭാക്ാക്ള്ക്് ൈഭിച്ചു. ഒരു മണി
ക്കൂറില് ചറഷന് കാര്ഡ് ൈഭ്യമാക്ിയ 
സ്ൈങ്ങളുമുണ്്. 

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രധാന 
പ്രചത്യകത ലൈഫ് മിഷന് രൂപീകരിച്് 
നാളിതുവടരയ്ക്കുനും ഗുണചഭാക്ാക്ടള ടതര
ടഞ്ഞടുക്കുന്തിചൈാ അര്ഹതാ നിര്ണ്യ
ത്ിചൈാ യാടതാരുവിധ വിമര്േനങ്ങളുനും 
ചകള്ചക്ണ്ിവന്ിട്ടില്ല എന്താണ്. 
പഴുതെച് മാനദണ്ഡങ്ങളുനും നെപെിക്രമങ്ങ
ളുമാണ് ഓചരാ ഘട്ടത്ിലുനും മിഷന് സ്വീ
കരിച്ത്. ഏറെവനും അര്ഹരായവടരത്ടന് 
കടണ്ത്തുന്തിന് പ്രചത്യകനും ശ്രദ്ധിച്ചു. 
ഭവനരഹിതരില് തടന് ഏറെവനും പ്രയാസനും 
ചനരിടുന്വര്, ദുര്ബ്ബൈര്, വിധവകള് എന്ി
വര്ക്് പ്രഥമ പരിഗണന നല്ി വളടര 
സൂക്ഷ്മമായാണ് അര്ഹതാപെട്ടിക തയ്ാറാ
ക്ിയത്. പ്രാരനുംഭഘട്ടത്ില് കുടുനുംബശ്രീ 
തയ്ാറാക്ിയ ൈിസ്റ് ഗ്ാമസഭകളില് പരി
ചോധിച്് അചപക്ഷകരുടെ ചരഖകള് 
സുതാര്യമായുനും സൂക്ഷ്മമായുനും പഞ്ായത്തു 
തൈത്ില് പരിചോധിച്് മാത്രമാണ് 
അര്ഹടര കടണ്ത്ിയത്. അതിനാല് 
അര്ഹരായവടര മാറെിനിര്ത്ി അനര്ഹര് 
പട്ടികയില് ഇെനും പിെിക്കുന്തു ചപാടൈ 
യുള്ള സാഹ�ര്യങ്ങള് ഉണ്ായില്ല.





എല്ലമാവരക്ം 
 പങ്മാളിത്മുള്ള

ഒരു പദ്തിയമായിട്ടമാണപ് 
ബേഫപ് മിഷന് 

പ്വരത്നങ്ങള് നടക്ന്തപ്. 
ഈ പദ്തികപ് ഒരു സിംഗിള് 
ഉടമസ്തയിചല്ലന്തമാണപ് 
ഇതിചന് വി�യ രഹസ്യം. 

തിരുവനന്തപുരനും പുത്രിക്ണ്നും ലമതാനിയില് 
നെന് ലൈഫ് മിഷന് രണ്് ൈക്ഷനും വീടുകളുടെ 
പൂര്ത്ീകരണ പ്രഖ്യാപന �െങ്ങില് മന്തി 
എ.സി. ടമായ്തീന്, സി.ദിവാകരന് എനും.എല്.എ. 
എന്ിവര് മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയചനാടൊപെനും.

13പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മചാര്ചത് 2020



സുതാര്യവനും ൈളിതവമായ നെപെിക്ര
മങ്ങളാണ് ലൈഫിടറെ മൂന്ഘട്ടത്ിലുനും 
ലകടക്ാണ്ിട്ടുള്ളത്. സര്ക്ാര് ചസവനനും 
ചനെിടയടുക്കുന്ത് ബാൈിചകറാമൈയല്ല 
എന്് ലൈഫിടറെ ഗുണചഭാക്ാക്ള് 
തിരിച്റിഞ്ഞ അവസരനും കൂെിയായിരിക്കുനും 
ഇത്. മിഷടറെ രണ്് ൈക്ഷത്ിൈധികനും 
വരുന് ഗുണചഭാക്ാക്ചളാെ് ച�ാദിച്ാല് 
കഴിയുന്തിടറെ അചങ്ങയറെനും സുതാര്യമാ
യുനും ൈളിതമായുമാണ് ഓചരാ നെപെിക്രമ
ങ്ങളുനും പൂര്ത്ീകരിക്ാന് കഴിഞ്ഞടതന്് 
അവര് പറയുനും. സാധാരണ ഭവന പദ്ധതി
കളുചെതു ചപാടൈയുള്ള സകേീര്ണ്മായ 
പ്രക്രിയകള് ലൈഫ് സ്വീകരിച്ില്ല. അചങ്ങ
യറെനും ൈളിതമായിരുന് ഓചരാ പ്രക്രിയയുനും. 
ഓചരാ ഘട്ട നിര്മ്ാ ണനും പൂര്ത്ിയാക്ി, 
അത് പരിചോധിച്് വിൈയിരുത്ിയ 
ചേഷനും ഓചരാ ഗഡക്ളായി നല്കുകയല്ല 
ലൈഫിടറെ രീതി. നിര്മ്ാണനും ആരനുംഭി
ക്ാനുള്ള പണനും ആദ്യനും നല്കുന്തായിരുന് 
ലൈഫ് പിന്തുെര്ന് രീതി. 

ആരുനും ഒറെയ്കല്ല, സര്ക്ാര് ഒപെമുടണ്ന് 
ലധര്യനും ലൈഫ് ഗുണചഭാക്ാക്ള് അനു
ഭവിച്റിഞ്ഞു. മുന്ചപാട്ടു ചപാകാന് കഴിയാ 
ടത നില്ക്കുന്ടവന് ചതാന്ിയ ഓചരാ ഘട്ട
ത്ിലുനും സര്ക്ാര് കൂടെയുണ്ായിരുന്. 
ധനസഹായനും കൂൊടത, വീെ് നിര്മ്ാണ 
സാമഗ്ികള് 20 മുതല് 60 േതമാനനും വടര 
കുറഞ്ഞ വിൈയ്ക് ൈഭ്യമാക്ല്, വീെ് 
നിര്മ്ാണ ചജാൈികള്ക്ായി 90 ടതാഴി
ലുറപെ് ദിനങ്ങള് ഉറപൊക്ല്, കൈവറയില് 
നിന്് നിര്മ്ാണ സാധനങ്ങള് ൈഭ്യമാ
ക്ല് തുെങ്ങി വീെ് നിര്മ്ാണനും പ്രതിസ
ന്ിയിൈാവാടത എങ്ങടനയുനും പൂര്ത്ീക
രിക്ാന് ഓചരാ ഘട്ടത്ിലുനും സര്ക്ാര് 
കൂടെയുടണ്ന് ലധര്യനും  ഗുണചഭാ 
ക്ാക്ടള സ്വന്തനും ഭവനടമന് അവരുടെ 

സ്വപ്നും സാക്ഷാത്ക്രിക്ാന് സഹായിച്ചു. 
എല്ലാവര്ക്കുനും പകോളിത്മുള്ള ഒരു 

പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ലൈഫ് മിഷന് പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് നെക്കുന്ത്. ഈ പദ്ധതിക്് 
ഒരു സിനുംഗിള് ഉെമസ്തയിടല്ലന്താണ് 
ഇതിടറെ വിജയ രഹസ്യനും. ഇത് സനുംസ്ാന 
സര്ക്ാരിടറെ ചപ്രാജക്ാചണാ എന് 
ച�ാദിച്ാല് അടത എന് പറയാനും. തചദേ
േസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ ചപ്രാജ
ക്ാചണാ, ലൈഫ് മിഷന് എന് സ്ാപ
നത്ിടറെ ഉെമസ്തയിലുള്ളതാചണാ 
എന് ച�ാദിച്ാലുനും അടത എന് പറയാനും. 
പദ്ധതിയുടെ നെത്ിചപൊ വിജയചമാ 
ഒരാളുടെചയാ ഒരു സ്ാപനത്ിടറെചയാ 
മാത്രനും ഉെമസ്തചയാ ഉത്രവാദിത്ചമാ 
അല്ല. കൂട്ടായ പ്രവര്ത്നവനും കൂട്ടുത്രവാ
ദിത്വമാണ് ലൈഫ് മിഷടറെ വിജയ
ത്ിനു പ്രധാന കാരണനും. 

മനുഷ്യരിടൈ നന്മടയ പരമാവധി പ്ര
ചയാജനടപെടുത്തുന് തരത്ിൈാണ് മിഷന് 

പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഡിലസന് ട�യ്തിരിക്കു
ന്ത്. സന്ദ്ധ സനുംഘെനകള്ചക്ാ , കൂട്ടാ
യ്മകള്ചക്ാ, വ്യക്ികള്ചക്ാ, വിദ്യാര്ഥി
കള്ചക്ാ ഒടക് ഗുണചഭാക്ാക്ടള ചനരിട്ടു 
സഹായിക്ാനുനും നിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്ന
ങ്ങളില് ഭാഗഭാക്ാകാനുനും ഈ പദ്ധതി 
അവസരനും നല്കുന്. സനുംസ്ാനത്തുെനീളനും 
നന്മയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ട�റുതുനും വലുതുമായ 
സഹായങ്ങള് മിഷന് മുതല്ക്കൂട്ടായി. കെയ്ക
ൈില് പാര്പെിെ സമുച്യനും നിര്മ്ിക്ാന് 
പഞ്ായത്ിന ്ഒചരക്ര് ഭൂമി വാങ്ങി നല്ിയ 
അബ്ദുള്ളടയ ചപാലുള്ളവര് തുെങ്ങിവയ്ക്കുന് 
വിപ്വനും ഏറ്റുപിെിക്ാന് സന്ദ്ധരായി നന്മ
യുള്ള ഹൃദയങ്ങള് ഇനിയുനും മുചന്ാട്ടുവരുടമ
ന് പ്രതീക്ഷയിൈാണ് സര്ക്ാര്. 

സര്ക്ാരിടറെ ഗ്ീന് ചപ്രാചട്ടാചക്ാള് 
നയവമായി ച�ര്ന് നില്കാനുനും ലൈഫ് 
മിഷന് ശ്രമിക്കുന്. പ്രളയവനും ഉരുള്ടപാ
ട്ടലുനും ആവര്ത്ിക്കുന് ചകരളത്ിടൈ 
പുതിയ സാഹ�ര്യനും പരിഗണിച്് ടകട്ടിെ 
നിര്മ്ാണ രീതിയില് ഒരു ടപാളിടച്ഴു
ത്ിന് ലൈഫ് മൂന്ാനും ഘട്ടത്ിലൂടെ 
സര്ക്ാര് തുെക്മിട്ടിരിക്കുകയാണ.് പ്രകൃതി 
സൗഹൃദ നിര്മ്ാണരീതി സ്വീകരിക്കുക
യാണ് ചകരളനും. ചകാണ്ക്രീറെ് നിര്മ്ാണ 
രീതി ഉചപക്ഷിച്് പ്രീഫാബ് സാചകേതിക 
വിദ്യയിചൈക്് മാറുകയാണ് സര്ക്ാര്. 
പ്രകൃതി സൗഹൃദവനും ട�ൈവ കുറഞ്ഞതുനും 
കൂടുതല് ഈടുനില്ക്കുന്തുമായ നിര്മ്ാണ 
രീതിയാണ് പ്രീഫാബ്. പ്രീഫാബ് വ്യാപ
കമാക്ി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള് ഉപചയാഗിക്കു
ന്തില് കര്േന നിയന്തണനും ഏര്ടപെടു
ത്ാനുനും സര്ക്ാര് ആചൈാ�ിക്കുന്ണ്്. 
2021 ഓടുകൂെി മൂന് ൈക്ഷത്ിചൈടറ ഭൂരഹിത 
ഭവനരഹിതര്ക്് സനുംസ്ാനത്തുെനീളനും 
ഭവനസമുച്യങ്ങള് പണിയുന്ത ്പ്രീഫാബ് 
ഉപചയാഗിച്ായിരിക്കുനും.

രണ് ൈക്ഷത്ില്പെരനും ഭവനങ്ങള് 
സാധ്യമായിക്ഴിഞ്ഞു. ഇനിയുമുണ്് സ്വന്തനും 
വീടെന് സ്വപ്നും എന്് സാധ്യമാകുടമന്
റിയാടത മഴയത്തുനും ടവയിൈത്തുനും അഭയ
മില്ലാടത കഷ്ടടപെടുന്വര്. നന്മയുടെ 
ഉറവിെനും വറൊത്തുനും അമൂൈ്യവമാണ്. 
അബ്ദുള്ളടയചപൊടൈ ഇനിയുനും ഒരുപാെ് 
മനുഷ്യരുടെ സഹായമുടണ്കേില് ഭവനര
ഹിതരില്ലാത് ചകരളനും എന്ത് സ്വപ്മല്ലാ
തായിത്ീരുനും.

1
ചൈഖകന് ലൈഫ് മിഷന് 

�ീഫ് എക്ികയൂട്ടീവ് ആഫീസറാണ്.





സുതമാര്യവം േളിതവമമായ 
നടപടിക്രമങ്ങളമാണപ് ബേഫിചന് 
മൂന്ഘട്ടത്ിലം ബകചകമാടെി
ട്ടുള്ളതപ്. സരകമാര ദസവനം 

ദനടിചയടുക്ന്തപ് ബമാേിദകറമാ
മേയല്ല എന്പ് ബേഫിചന് 

ഗുണദഭമാക്മാകള് തിരിചറിഞ്ഞ 
അവസരം 

കൂടിയമായിരിക്ം ഇതപ്.

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മികച് 
പരിസ്ിതി സചന്ദേനും നൽകി നഗരചമ
ഖൈയിൽ 124 മാതൃകാ ഹരിതഭവനങ്ങള്. 
പി.എനും.എ.ലവ(നഗരനും)-ലൈഫ് പദ്ധതി 
പ്രകാരനും നഗരചമഖൈയിൽ ഓചരാ ഗുണ
ചഭാക്ാവിനുനും ൈഭ്യമായ ഭവനവനും 
പരിസരവനും പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായി 
സനുംരക്ഷിക്ൽ, മികച് ഊർജസനുംര
ക്ഷണനും, പരിസിഥിതി സനുംരക്ഷണനും 

ലേഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭനൊഗമനൊയി 
നഗരവമഖേയില് 124 മനൊതൃകനൊ ഹരിതഭവനങ്ങൾ

എന്ിവ ഉറപ്പുവരുത്ൽ, ആചരാഗ്യ ശു�ി
ത്വപരിപാൈനനും എന്ിവ ൈക്ഷ്യമിട്ടുടകാ
ണ്് സനുംഘെിപെിച് ഒരു വർഷനും നീണ് 
ക്യാ്യിന് വഴിയാണ് സനുംസ്ാനടത് 
ഏറെവനും മികച് ഹരിതഭവനങ്ങൾ കടണ്
ത്ിയത്. വിജയികളായ 124 ഗുണചഭാ
ക്ാക്ൾക്കുനും 10,000 രൂപയുടെ കാഷ് 
അവാർഡ് നൽകി അതത് നഗരസഭക
ളുടെ ചനതൃത്വത്ിൽ ആദരിച്ചു. 
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സ്വപ്ഭവനത്ിചൈക് ്കരകുളനും ഏണിക്ര 
തറട്ട കാവവിള വീട്ടിൽ �ന്ദ്രനുനും 

ഓമനയുനും പുതുചുവടുകൾ ടവച്ചപൊൾ 
സാക്ഷിയായി സചന്താഷനും പകേിൊൻ ഒപെ
ടമത്ിയത ്മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയൻ. 
ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ രണ്ൈക്ഷനും വീടുകൾ 
ചകരളമാടക യാഥാർഥ്യമായതിടറെ പ്രഖ്യാ
പനദിനത്ിൈാണ് �ന്ദ്രടറെയുനും ഓമനയുടെ
യുനും വീട്ടിൽ ഗൃഹപ്രചവേനത്ിന് സാക്ഷി
യാകാൻ മുഖ്യമന്തി എത്ിയത്.

ച�ാർടന്ാൈിക്കുന് ഒറെമുറി വീെിൽ 
നിന്് അെച്ചുറപ്പുള്ള സുരക്ഷിതഭവനനും 
ലൈഫിലൂടെ യാഥാർഥ്യമായതിടറെ 
സചന്താഷത്ിൈാണ് ഓമനയുനും �ന്ദ്രനുനും 
മകൾ ചരാഹിണിയുനും. ലൈഫിലൂടെ ൈഭിച് 
നാലുൈക്ഷനും രൂപയായിരുന് വീടുനിർമ്ാ
ണത്ിന്  പ്രധാന ആശ്രയമായത് . 
സർക്ാരിചനാടുനും വീട്ടിടൈത്ിയ മുഖ്യമ
ന്തിചയാടുനും നന്ദിയുനും കുടുനുംബനും അറിയിച്ചു.

ഒൻപതുമണിചയാടെ വീട്ടിടൈത്ിയ 
മുഖ്യമന്തി കുടുനുംബാനുംഗങ്ങൾക്് പ്രതീകാ
ത്മക താചക്ാൽ ലകമാറി ഗൃഹപ്രചവേന 
സമ്ാനനും നൽകി. �ന്ദ്രചനാടുനും ഓമനചയാടുനും 
മകചളാടുനും വിചേഷങ്ങൾ ച�ാദിച്ചേഷനും 
പാലുകാച്ിന് സാക്ഷിയാകാൻ അടുക്ള
യിലുടമത്ി. കാച്ിയപാലുനും പഴവനും മന്തി
മാർക്കുനും മറ്റുള്ളവർക്കുനും എടുത്തുനൽകിയ
ചേഷനും പഴനും കഴിച്ാണ് മുഖ്യമന്തി വീട്ടിൽ
നിന്ിറങ്ങിയത്.

സവ്നൊഷത്തിന് സനൊക്ിയനൊകനൊടനത്തിയത് മുഖ്യമന്തി
ചന്ദ്രനും ഓമനയ്കും സ്വപ്നഭവനും യാഥാർഥ്യമായി

ഭിന്ചേഷിക്ാരനായ കാച്ാണി 
സ്വചദേി മണികണ്ഠടന മുഖ്യമന്തി 

പിണറായി വിജയൻ സന്ദർേിച്ചു. 
ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ പൂർത്ീകരിച് 
വീെിടറെ ഗൃഹപ്രചവേനത്ിനായി 
സമീപത്തുള്ള കരകുളത്് മുഖ്യമന്തി 
എത്തുന്തറിഞ്ഞാണ് മണികണ്ഠൻ 
കൂെിക്ാഴ്ച്ചയ്ക്കുള്ള ആഗ്ഹനും അറിയിച്ത്. 
ജന്മനാ അരക്കുതാടഴ തളർന് മണിക
ണ്ഠടറെ ഇഷ്ടചനതാവാണ് മുഖ്യമന്തി. 
മണികണ്ഠടറെ വിചേഷങ്ങൾ ച�ാദിച്
റിഞ്ഞ മുഖ്യമന്തി സന്ദർേനനും അതി 
വർഷ ദിനമാടണന്് ഓർമ്ിപെിച്ചു. 
തനിക്കു സമ്ാനിച് പുസ്തകനും ഒപെിട്ട
ചേഷനും മണികണ്ഠനു തിരിടക നൽകി 
യാണ ്മുഖ്യമന്തി മെങ്ങിയത.് േരിയായ 
ഉറച് നിൈപാടുള്ള ചനതാവായതിനാ
ൈാണ ്മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയടന 
ഇഷ്ടടമന്് മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു. 
പറയുന് കാര്യങ്ങൾ നെപൊക്കുന് മുഖ്യ
മന്തിയുടെ ലേൈിയാണ ്തടന് ആകർ
ഷിച്ടതന്് മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു. 

സ് കൂളിൽ ചപാകാടത എഴുത്തുനും 
വായനയുനും പഠിച് മണികണ്ഠന് 
ഇനുംഗ്ീഷ്, മൈയാളനും പുസ്തകങ്ങളാണ് 

ആഗ്രഹും സഫൈമായി: 
മണികണ്ഠനന മുഖ്യമന്തി സന്ദർശിച്ചു

ഇഷ്ടനും. സഞ്ാര പരിമിതികടള ചസാഷ്യൽ 
മീഡിയവഴി മറികെക്കുന് മണികണ്ഠൻ വിവിധ 
ഗ്രൂപ്പുകളില് സജീവ സാന്ിധ്യമാണ്. സാമൂഹ്യ
കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായനും പങ്കുവയ്ക്കുന് മണിക
ണ്ഠൻ നാട്ടുകാർക്കുനും പ്രിയകേരനാണ്. 

കവര് സ്റ്റോറി
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തൃചക്ാവില്വട്ടനും ഗ്ാമപഞ്ായത്ില് 
തട്ടാറുചകാണനും വാര്ഡില് പാണനുംവിള 

ടതക്തില് വീട്ടില് ലസനനുംബീവിയുനും 
രണ്് ടപണ്മക്ളുനും ആറ് ടസറെ് വസ്തുവില് 
താല്ക്ാൈികമായി ഉണ്ാക്ിയ ടഷഡി

ൈായിരുന് താമസനും. ഭര്ത്ാവ് ഷറഫുദേീന് 
10 വര്ഷനും മു്് കാന്സര് ചരാഗനും മൂൈനും 
മരണടപെട്ടു. മാനസിക ടവല്ലുവിളി ചനരിടുന് 
30 വയസുകാരിയായ മകള് ഷനുംന, 28 
വയസുകാരിയായ ഹസീന എന്ീ ടപണ്മ

സര്ക്നൊരിടനനൊപ്ും സുമനസുകളുടെ സഹനൊയവും

ലസനും ബരീവിക്ക് ഭവനും സ്വന്ും

അഞ്ചു വര്ഷനും മുന്പ് തൃശൂര് ഭര്ത്ാവ് 
ഹൃദയാഘാതനും മൂൈനും മരിച്ചു. പിന്ീെ് 

പറക്മുറൊത് രണ്് മക്ടളയുനും ടകാണ്് 
ഒറെയ്കായിരുന് താമസനും. ഭാഗനും വച്് ൈഭിച് 
3 1/4 ടസറെ് സ്ൈവനും നിൈനുംപരിോയ 
വീെിടറെ അവേിഷ്ടങ്ങളുനും മാത്രമായിരുന് 
ആടക ഉള്ള സ്ാദ്യനും. വാെകയ്ക് താമസി
ക്ാന് വരുമാനമില്ലാത്തിനാല് സിനി 
പിതൃ ഭവനമായ വെചക്കാെ് കുറച്ചുനാള് 
താമസിച്ചു. 5 ടപണ്മക്ളുള്ള കാന്സര് 
ബാധിതനായ പിതാവിന് സിനിയുടെ 
കുടുനുംബടത്കൂെി സനുംരക്ഷിക്ാനാകുമായി
രുന്ില്ല. ജീവിതനും വഴിമുട്ടിയ സമയത്ാണ് 
സിനിക്് വീെിന് അര്ഹതയുടണ്ന്നും 
ലൈഫ് ഗുണചഭാക്തൃ ൈിസ്റില് ഉള്ടപെട്ട 
ഇവര്ക്് ലൈഫ് പദ്ധതിയില് വീെ് നല്കാ

ക്ടള കൂൈിപെണി ട�യ്താണ് ലസനനും 
ബീവി വളര്ത്ിയത്. മക്ള് രണ്് ചപരുനും 
ബഡ് സ് സ് കൂളില് പഠിക്കുന്. ഇവര് താമ
സിച്ിരുന് ടഷഡ് 2017 ടൈ മഴക്ാൈത്് 
തകര്ന്് ചപായി. പിന്ീെ് ബന്ധുക്ളുടെ
യുനും അയല്വാസികളുടെയുനും സഹായത്ാ
ൈാണ് കഴിഞ്ഞത്. ലസനനും ബീവിക്് 
ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരനും തൃചക്ാവി
ല്വട്ടനും ഗ്ാമപഞ്ായത്ില് നിന്് ഭവനനും 
അനുവദിക്കുകയുനും ലൈഫ് മാര്ഗ്ഗനിര്ചദേ
േങ്ങള്ക്് അനുസരിച്് ഭവന നിര്മ്ാണനും 
പൂര്ത്ിയാക്കുകയുനും ട�യ്തു. ഒരുപിെി സുമ
നസുകളുടെ സഹായനും ഭവന നിര്മ്ാണനും 
പൂര്ത്ിയാക്കുന്തിന് സഹായമായി. 
മഹാത്മാഗാന്ി ചദേീയ ഗ്ാമീണ ടതാഴി
ലുറപെ് പദ്ധതി പ്രകാരനും 90 ദിവസടത് 
ടതാഴില് ദിനങ്ങള് ൈഭ്യമാക്ി. ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്ില് നിന്നും ഭവന നിര്മ്ാണ
ത്ിനുള്ള താബൂക്് നല്കിയിരുന്. സാ്
ത്ികമായി സമൂഹത്ിടറെ ഏറെവനും 
പിന്ാക്നും നില്ക്കുന് ലസനനുംബീവി
യുടെ കുടുനുംബത്ിന് അെച്ചുറപ്പുള്ള സ്വന്ത
മായ വീെ് എന് സ്വപ്നും സാക്ഷാത്ക്രി
ക്ാന് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി മൂൈനും സാധിച്ചു.

1

സ്വന്മായ വരീട്  
സിനിക്ക് സ്വപ്നസാക്ാത്ക്കാരും

ടമന്നും ഗ്ാമചസവകര് അറിയുന്ത്. 
ഇതിടന തുെര്ന്് കരാര് വയ്ക്കുകയുനും ആദ്യ 
ഗഡ സിനിയുടെ അക്ൗണ്ിചൈക്് മാറി
യിടുകയുനും ട�യ്തു. വളടര ടപട്ടന്് വീെ് 
നിര്മ്ാണനും അവസാനിപെിക്ാനുനും തുെര് 
ഗഡ ൈഭിക്ാനുനും ഇെയായി. ലൈഫ് 

പദ്ധതി പ്രകാരനും ൈഭിക്കുന് 4 ൈക്ഷത്ിനു 
പുറടമ ടതാഴിലുറപെ് പദ്ധതിയില് നിന്നും 
90 ദിവസടത് ചവതനനും ൈഭിക്കുകയുനും ട�യ്തു. 
സാ്ത്ികമായി വളടര പിചന്ാക്നും 
നിന്ിരുന് സിനിയുടെ 'സ്വന്തമായ വീെ്' 
എന് സ്വപ്നും സാക്ഷാത്ക്രിച്ചു.            1
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നാരായണിക്ക് ജരീവിതനവളിച്ചനമകി 
ലൈഫ്

രമ്യയും സനലും വരീണ്ും 
ജരീവിത വഴിയിനൈക്ക്...ച�ൈന്തൂര് ഗ്ാമപഞ്ാ

യത്ിടൈ 8-ാനും വാര്ഡില് താമ
സിക്കുന് �ൈ്ാട്ടില് നാരായണിയുടെ 
വീെ് 2014-15 വര്ഷടത് IAY ഭവന 
പദ്ധതി പ്രകാരനും ൈഭിച്തായിരുന്. 
എന്ാല് ഉയരമുള്ള സ്ൈമായതിനാല് 
പണിസാധനങ്ങള് എത്ിക്ാന് ബുദ്ധി
മുട്ടുള്ളതിനാല് പണി പൂര്ത്ിയാക്ാന് 
സാധിക്ാടത ടഷഡില് ആയിരുന് 
താമസനും. ഭര്ത്ാവ് ചനരടത് തടന് 
ഉചപക്ഷിച്ചു ചപായ നാരായണിക്് കൂൈി

പെണിക്ാരനായ മകനുനും വിവാഹിതയായ 
ഒരു മകളുമാണ് ഉള്ളത്. സ്ിരവരുമാനനും 
ഇല്ലാത്തുനും അെിക്െി വരുന് ചരാഗങ്ങളുനും 
ഇവരുടെ ജീവിതനും ദുസ്സഹമാക്ി. ഇതിനി
െയില് പണിസ്ൈത്തുണ്ായ അപകെ
ത്ില് മകന് മരണടപെട്ടത് ഇവരുടെ 
ജീവിതനും പൂര്ണ്മായുനും ഇരുട്ടിൈാക്ി. 
ലൈഫ് ഒന്ാനും ഘട്ടത്ില് ഉള്ടപെടുത്ി 
വീടുപണി പൂര്ത്ീകരിക്ാന് സാധിച്
ചപൊള് ഇരുളെഞ്ഞ നാരായണിയുടെ ജീവി
തത്ില് മാറെനും പ്രകെമായി.                  1

പയ്ാവൂരിടൈ വാെകവീട്ടി
ൈായിരുന് ഭസ്മക്ാട്ട് 

രാജുവനും മൂന്് മക്ളുനും താമസി
ച്ിരുന്ത്. ഇളയ മകള്ക്് 
ഒരു മാസനും പ്രായമുള്ളചപൊള് 
ഭാര്യ മരിച്ചു. പിന്ീെ് കുട്ടിക
ളുടെ അമ്യുനും അച്ഛനുനും രാജു 
വാണ്. 2013 ല് ഹൃദയ േസ്ത്ര
ക്രിയ കഴിഞ്ഞ രാജു കഷ്ടടപെ
ട്ടാണ് കുട്ടികടള വളര്ത്തു
ന്ത്. ദിവസനും രണ്് ചനരനും 
ഇന്സുൈിനുനും എടുക്ണനും. 
ശ്രീകണ്ഠാപുരനും ചകന്ദ്രമാക്ി 
പ്രവര്ത്ിക്കുന് വാെ്സാപെ് കൂട്ടായ്മ 
ഇവര്ക്് വീെ് വച്് നല്കാനുള്ള പ്രവര്ത്
നമാരനുംഭിച്ചു. ജിജി പൂവത്തുനുംമണ്ില് എന് 
സാമൂഹിക പ്രവര്ത്കന് തടറെ മൂന്് 
ടസറെ് സ്ൈനും വിട്ടു നല്കി. എന്ാല് 
ആചരാഗ്യസ്ിതി ചമാേമായതിനാല് 
വീടുപണി മുെങ്ങി ചപാവകയായിരുന്. 
തുെര്ന്് ജിജിയുടെയുനും മറ്റുനും സഹകരണ

ചത്ാടെ 7 ടസറെ് സ്ൈനും പയ്ാവൂര് എന്എ
സ്എസ് ഓഡിചറൊറിയത്ിനു സമീപനും 
വാങ്ങി നല്കുകയുനും ലൈഫ് മിഷന് പദ്ധ
തിയില് ഈ വീെ് പാസാക്കുകയുനും ട�യ്തു. 
വീെ് പണിക്കുള്ള സാധനസാമഗ്ികള് 
ഓചരാരുത്രുനും സനുംഭാവനയായി നല്കി. 
അങ്ങടന രാജുവിനു ഉറവ വറൊത് മനുഷ്യ
ത്വത്ിടറെ ചനേഹവീെ് ഒരുങ്ങുകയായിരു
ന്.                                                     1

രാജുവിന് ലൈഫിലൂനട ൈഭിച്ചത് 
മനഷ്യത്വത്ിനറെ നനേഹവരീട്

ലകനകരി ഗ്ാമപഞ്ായത്ിടൈ 
ഉള്പ്രചദേങ്ങളിടൈാന്ായ 

5-ാനും വാര്ഡിൈാണ് രമ്യയുനും ഭര്ത്ാവ് 
സനല്കുമാറുനും താമസിക്കുന്ത്. യാത്രാ
ചലേേനും ഏടറ അനുഭവിക്കുന് ഈ പ്രചദേ
ചത്ക്് നെചന്ാ വള്ളത്ിചൈാ മാത്രചമ 
എത്ിച�രാന് സാധിക്കൂ. കാവാൈനും സ്വ
ചദേിയായ രമ്യ 21-ാനും വയസ്സില് ആണ് 
സനല്കുമാറിടന വിവാഹനും ട�യ്യുന്ത്. 
സ്വന്തമായി ഉണ്ായിരുന് ടപട്ടിക്െയാ
യിരുന് സനല് കുമാറിടറെ ഏക വരുമാന 
മാര്ഗ്ഗനും. ആ കെചയാെ് ച�ര്ന്് തടന്യുള്ള 
ട�റിയ ടഷഡിൈായിരുന് ഇരുവരുടെയുനും 
താമസനും. വിവാഹനും കഴിഞ്ഞ് മൂന്് വര്ഷനും 
പിന്ിടുനും  മുന്പ്  സനല്കുമാറ ിന് 
പക്ഷാഘാതനും മൂൈനും േരീരത്ിടറെ ഒരു 
ഭാഗനും തളര്ന്, പരസഹായനും കൂൊടത എഴു
ചന്റെ് നെക്ാന് ചപാലുനും കഴിയാത് സ്ി
തിയിൈായി. ഇതിനിെയിൈാണ് കുട്ടനാട്ടില് 
വര്ഷനും ചതാറുമു ണ്ാകാറുള്ള ടവള്ളടപൊ
ക്ത്ില് അവര് തമസിച്ിരുന് ടഷഡിന് 
നാേനഷ്ടമുണ്ാകുന്ത്. ഈ അവസര
ത്ില് അവര് ലൈഫ് ഭവനത്ിനായി 
അചപക്ഷ സമര്പെിച്ചു. അചപക്ഷ നല്കി 
വളടര ടപട്ടന്് തടന് വീെിനുള്ള അനുമതി 
ൈഭിക്കുകയുനും പണി വളടര ചവഗത്ില് 
പൂര്ത്ീകരിക്കുകയുനും ട�യ്തു. സനല്കുമാറുനും 
രമ്യയുനും ഇചപൊള് ടവള്ളടപൊക്ടത് അതി
ജീവിക്കുന് പില്ലറില് നിര്മ്ിച് അെച്ചുറ
പ്പുള്ള ഭവനത്ിൈാണ് താമസിക്കുന്ത്. 
ഇചപൊള് പുതിയ വീട്ടില് ലകവരികള് 
ടകട്ടി പരസഹായനും കൂെടത സനല്കുമാര് 
നെന്് തുെങ്ങിയിരിക്കുന്... തങ്ങളുടെ പഴയ 
ജീവിതത്ിചൈക്് ഏടറ ലവകാടത 
തടന് തിരിച്ചു വരാന് കഴിയുടമന് പ്രതീ
ക്ഷയിൈാണ് ഇരുവരുനും.                       1

17പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മചാര്ചത് 2020



ചകാവിഡ്-19 വ്യാപനനും  അസാധാ
രണമായ ആചരാഗ്യസുരക്ഷാ 

ഭീഷണിയാണ് ചൈാകത്ാടക ഉയര്ത്ി
യ ി ര ി ക്കു ന് ത് .  ന മ്മു ട െ  ര ാ ജ ്യവ നും 
സനുംസ്ാനവനും അതില് നിന്് മുക്മല്ല. 
ചകരളത്ില് ഇന്ടൈവടര 27 ചപര്ക്് 
ചരാഗബാധ സ്ിരീകരിച്ിട്ടുണ്്. അതില് 
മൂന് ചപര് ചരാഗത്ില് നിന്് മുക്രായി
ട്ടുണ്്. കാല് ൈക്ഷത്ിചൈടറ ആളുകള് 
നിരീക്ഷണത്ിൈാണ്. ഇതില് ബഹുഭൂരി
പക്ഷവനും വീടുകളിൈാണ് നിരീക്ഷണത്ി
ലുള്ളത്.

ഓചരാ നിമിഷവനും ജാഗ്ത പാൈിച്ി
ടല്ലകേില് കാര്യങ്ങള് പിെിവിട്ടു ചപാകുന് 

അവസ് നിൈനില്ക്കുന്ണ്്. പ്രതിചരാധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് സനുംസ്ാനതൈത്ില് 
മാത്രനും ചകന്ദ്രീകരിചക്ണ്ചതാ  വിദഗ്ദ്ധരുടെ 
ലകകളില് മാത്രനും ഒതുങ്ങിനില്ചക്ണ്ചതാ 
അല്ല. സാഹ�ര്യങ്ങള് അസാധാരണ
മാണ്. അസാധാരണമായ പ്രതിചരാധ 
മാര്ഗ്ഗങ്ങളുനും നാനും സ്വീകരിചക്ണ്തുണ്്. 
സമൂഹനും ഒറെടക്ട്ടായി കൂട്ടായി നീചങ്ങണ്
തുണ്്. നാനും പുൈര്ത്തുന് അതീവ ജാഗ്ത
യുടെയുനും കരുതൈിടറെയുനും ഫൈമായാണ് 
ചരാഗ പ്രതിചരാധത്ില് ഇതുവടര നമുക്് 
നിര്ണ്ായകമായ മുചന്റെനും സാധ്യമായത്.

ആചരാഗ്യ രനുംഗടത് ചൈാചകാത്ര 
മാതൃകയുടെ അെിത്റ നടമ് ഈ 

അതിജീവന പ്രവര്ത്നങ്ങളില് കരുത്
രാക്കുന്.  ഭീതിചയാ സനുംഭ്ാന്തിചയാ ഉണ്ാ
ചകണ് സാഹ�ര്യനും നിൈവിൈില്ല എന്് 
ടപാതുടവ പറയാനും. അതിടറെ അര്ത്നും 
ജാഗ്തയില് കുറവ് വരാന് പാെില്ല 
എന്ാണ്. ജാഗ്തയില് ഒരു ട�റിയ 
പിഴവ് വന്ാല് ചപാലുനും കാര്യങ്ങള് 
വഷളാകുനും. നമ്മുടെ നാട്ടിടൈ  ജനജീവിതനും 
സാധാരണഗതിയില്തടന് മുചന്ാട്ട് 
നീചങ്ങണ്തുണ്്. ഇക്ാര്യത്ില് ഏറെവനും 
വൈിയ ഇെടപെല് നെത്ാനാകുന്തുനും 
ഉത്രവാദിത്നും നിര്വ്വഹിക്ാനാകുന്തുനും 
തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുനും 
അവയിടൈ ജനപ്രതിനിധികള്ക്കുനും ഉചദ്യാ

 പിണറനൊയി വിജയന്
     മുഖ്യമന്തി 

തനദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
പ്ധാന പങ്്

നകാവിഡ് 19 പ്തിനരാധും:
ടകാവിഡ് 19 പ്രതിചരാധനും സനുംബന്ിച്് ലകറെ് - വിക് ചെഴ്് �ാനൈിലൂടെ മുഖ്യമന്തി പിണറായി വിജയന് തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിടൈ 
ജനപ്രതിനിധികൾക്് സചന്ദേനും നൽകിയചപൊള്. മന്തി എ.സി. ടമായ്തീന്, പ്രതിപക്ഷചനതാവ് രചമേ് ട�ന്ിത്ൈ എന്ിവര് സമീപനും.

ഞങ്ങള് നിങ്ങള് എന് നിേയിേല്ല; നമാചമമാന്മായി ഒറ്ചകട്ടമായി ഒദര മനസ്മായി �നതചയ; 
ഈ തേമുറചയ; ഈ ദേമാകചത് സംരക്ഷികമാനുള്ള  മുദന്റ്ത്ിനപ് ഇറങ്ങുകയമാണപ്. 

നമുകപ് ഇകമാര്യത്ില് ബകദകമാരത്പ് പിടികമാം. 
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ഗസ്ര്ക്കുമാണ്. 
നാെ് ഒരു വൈിയ പ്രതിസന്ിടയ 

ആണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ത്. ഈ ഘട്ട
ത്ില്  മടറെല്ലാ പ്രവര്ത്നങ്ങളുനും മാറെിടവ
ച്ചുള്ള ഉത്രവാദിത്വനും ഏടറെടുക്കുകയാണ് 
ടപാതുപ്രവര്ത്കര് എന് നിൈയിലുനും 
ജനപ്രതിനിധികള് എന് നിൈയിലുനും 
മനുഷ്യര് എന് നിൈയിലുനും നമ്മുടെ ഉത്
രവാദിത്വനും. 

അെി ടതാട്ട ്മുെിചയാളനും കുറെമറെ നിൈയില് 
വളര്ത്ിടക്ാണ്വന് ആചരാഗ്യ 
സനുംരക്ഷണ ചമഖൈയാണ ്നമുക്കുള്ളത.് ഗ്ാമ 
തൈനും മുതല് അര്പെണ മചനാഭാവചത്ാടെ 
അണിച�രുന് ആചരാഗ്യ പ്രവര്ത്ക 
രുമുണ്്. ഇതിടനടയാടക് ടവല്ലുവിളിക്കുന് 
അവസ്യാണ് ഇന്് നമ്മുടെ മുന്ിലുള്ളത്.  
ഒറെടക്ട്ടായി നെത്ിയ പ്രതിചരാധ പ്രവ
ര്ത്നത്ിടറെ ഫൈമായാണ് ഇന്് ഈ 
ചരാഗബാധടയ വൈിടയാരളവില് നിയ
ന്തിച്ചു നിര്ത്ാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 
എന്ാല്, ഇത് പൂര്ണ്മല്ല. മുന്ിലുള്ള 
ആദ്യടത് കെമ ജാഗ്ത ആടണകേില് 
രണ്ാമചത്ത് ഒരു നിമിഷനും പാഴാക്ാടത, 
ഒരു പഴുതുനും അവചേഷിപെിക്ാടത, ഒരു 
സാധ്യതയുനും ഒഴിവാക്ാടതയുള്ള നിരന്ത
രമായ ഇെടപെൈാണ്.

ഐടസനൊവേഷനിേല്ല കരുതേില്
സനുംസ്ാനത്് ഇന്് ഏതാണ്് ഇരു

പത്ിയാറായിരചത്ാളനും ചപര് വീടുകളില് 
ഐടസാചൈഷനില് കഴിയുകയാണ്. 
യഥാര്ത്ത്ില് ഐടസാചൈഷനിൈല്ല 
കരുതൈില് കഴിയുകയാണ്. നമ്മുടെ 
സചഹാദരങ്ങള് ചരാഗനും ബാധിക്ാനുള്ള 
സാഹ�ര്യത്ില് ടപട്ടുചപായതുടകാണ്് 
അവടര സനുംരക്ഷിക്ാനുനും അവര്ക്് ചരാഗനും 
വന്ാല് അത് മറ്റുള്ളവരിചൈക്് പെര്ന് 
പിെിക്ാതിരിക്ാനുനും ഉള്ള കരുതല് നാനും 
ഏടറെടുക്കുകയാണ.് അവരുടെ  സനുംരക്ഷണനും 
നമ്മുടെ, പ്രചത്യകിച്് പ്രാചദേിക ഭരണ 
സനുംവിധാനത്ിടറെ ഏറെവനും പ്രധാനടപെട്ട 
ഉത്രവാദിത്വമായി മാറുകയാണ്. നമുക്് 
മുന്ിലുള്ള കെമ വീടുകളില് നിരീക്ഷണ
ത്ില് കഴിയുന് ആളുകള്ക്് ആവേ്യമായ 
സൗകര്യങ്ങള് ഉറപൊക്കുക എന്താണ്.

അവര്ക്് നിരവധി ആവേ്യങ്ങള് 
ഉണ്ാകാനും. ഭക്ഷണനും, മരുന്് എന്ിങ്ങടന
യുള്ള പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങള്ടക്ാന്നും 
ഒരു തെസ്സനും വന്കൂൊ. നിരീക്ഷണത്ില് 
കഴിചയണ്ിവരുന്വര്ക്് ഒരുതരത്ിലുള്ള 

പ്രയാസവനും ഉണ്ാകാടത അവരുടെ 
സാധാരണ ജീവിതനും ഉറപൊക്കുന്തില് 
തചദേേ സ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെയുനും 
ജനപ്രതിനിധികളുടെയുനും നിരന്തരമായ 
ഇെടപെലുകള് ഉണ്ാകണനും.  

നിരീക്ഷണത്ില് കഴിയുന് ആളുകള് 
തെകേൈില് അല്ല. നിരീക്ഷണത്ില് 
കഴിയുന് ആളുകള് �ാെി ചപാകുന് അനു
ഭവങ്ങളുനും നമ്മുടെ മുന്ിലുണ്്. അത് അനു
വദിക്ാനാവില്ല.  ഏടതകേിലുനും തരത്ില് 
ബൈനുംപ്രചയാഗിച്ചു തെഞ്ഞുടവക്ാനല്ല 
പറയുന്ത്. സാമൂഹികമായ ജാഗ്ത ഉടണ്
കേില് മാത്രചമ അത്രനും അനുഭവങ്ങള് 
ഒഴിവാക്ാനാവൂ. സൗകര്യങ്ങളുനും ചനേഹ 
പരി�രണവനും നല്കുന്തിടനാപെനും 
അവര്ക്് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത് രീതിയില് 
സനുംരക്ഷിക്ാനുള്ള ഉത്രവാദിത്വനും തചദേേ 
സ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് ഏടറെടുക്ണനും.

ലവറസ് വ്യാപനനും പ്രതീക്ഷിക്ാത് 
തരത്ില് വര്ധിക്ാനുള്ള സാധ്യത 
വലുതാണ.് പ്രചത്യകിച്് സാമൂഹ്യ വ്യാപനനും 
എന് രണ്ാനും ഘട്ടത്ില്. അത് തെയാനു
ള്ള ഉത്രവാദിത്വവനും പ്രധാനമായി 
പ്രാചദേിക ഭരണ സനുംവിധാനങ്ങള്ക്കുനും  
ജനപ്രതിനിധികള്ക്കുനും തടന്യാണ്. 
സര്ക്ാര് നിരവധി നിയന്തണങ്ങള് 
ഏര്ടപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. നിചരാധനങ്ങള് 
ഉണ്്. ഇടതാടക് പ്രാചയാഗിമാകുന് എന്് 
ഉറപ്പുവരണടമകേില് ജനകീയമായ 

പരിചോധനാ സനുംവിധാനമുണ്ാകണനും. 
വിവാഹവനും ഉത്സവവനും അതുചപാലുള്ള 

മറ്റു പരിപാെികളുനും ആളുകളുടെ പകോളിത്നും 
ചുരുക്ി നെത്ാന് നമ്ള്  ടപാതുവില് 
തീരുമാനിച്ചു. അതിടറെ ഫൈമായി പൈരുനും 
വിവാഹങ്ങള് മാറെിടവച്ചു. ടപാതുപരിപാ
െികള് മാറെിവയ്കടപെട്ടു. ആളുകള് കാചൈക്കൂ
ട്ടി കൈ്യാണ മണ്ഡപങ്ങളുനും ഹാളുകളുനും ബുക്് 
ട�യ്യുന്ണ്.് �െങ്ങ ്മാറെിയാല്  അഡ്വാന്സ്  
തുക തിരിച്ചു നല്ചകണ്തുണ്.് അത് നല്കാ
തിരിക്കുന്ത് നീതിയല്ല. അങ്ങടനയുള്ള 
സന്ദര്ഭങ്ങളില് അഡ്വാന്സ് തുക തിരിച്ചു 
ൈഭിക്കുടമന്് ഉറപൊക്ാനുള്ള ഉത്രവാ
ദിത്വനും പ്രാചദേിക ഭരണസനുംവിധാനനും 
നിര്വഹിക്ണനും.

ഒരു അെിയന്തര ഘട്ടനും വരുച്ാള് പൈ 
കാര്യങ്ങളുനും പതിവില്നിന്് വ്യത്യസ്തമായി 
ലകകാര്യനും ട�ചയ്ണ്ി വരുനും. ഉദാഹരണ
ത്ിന് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുടെ ൈഭ്യത ഉറപൊ
ക്ല് ആണ്. ഇക്ാര്യത്ില് സര്ക്ാര് 
തടന് ഫൈപ്രദമായ  നെപെികള് സ്വീക
രിക്ാന് ഉചദേേിക്കുന്ണ്്. ഇത്രനും ഒരു 
ഘട്ടനും വരുച്ാള് �ിൈടരകേിലുനും പൂഴ്തിടവപെ് 
ചപാലുള്ള ടതറൊയ പ്രവണതകള് 
കാണിക്കുനും. അതില്ലാതിരിക്ാനുള്ള 
ഇെപെല് നിങ്ങള് നെത്ണനും. മരുന്ക
ളുടെ ൈഭ്യതയാണ് മടറൊന്്. പ്രതിചരാധ 
സാമഗ്ികളുടെ ൈഭ്യതയുനും ഉറപ്പുവരുത്ണനും. 

മടറൊരു വിഷയനും സനുംസ്ാനത്് 
ചജാൈിടയടുക്കുന് അതിഥി ടതാഴിൈാളി
കളുചെതാണ്. അവര്ക്് ഇചപൊള് ടതാഴില് 
ൈഭിക്കുന്ില്ല. അതുടകാണ്് അവര് കവൈ
കളില് കൂട്ടനും കൂടുന്. ഇത്രനും ഘട്ടങ്ങളില് 
ചരാഗവ്യാപന സാധ്യത വര്ദ്ധിപെിക്കുന് 
രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങള് ഉണ്ാകുന്. 
അത് തെയാനുനും അവടര ചബാധവല്ക്
രിക്ാനുനും നാെിടറെ പ്രതിചരാധ പ്രവര്ത്
നങ്ങളില് ഭാഗഭാക്ാക്ാനുനും തചദേേസ്വ
യനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് മുന്ിട്ടിറങ്ങണനും. 

വ�നൊധവല്ക്രണും
ചബാധവല്ക്രണ പ്രവര്ത്നനും പ്ര

ധാനടപെട്ട ചുമതൈയാണ്. ഇതില് കൂടുതല് 
പ്രാധാന്യനും നല്ചകണ്ത് വചയാജനങ്ങ
ളുടെ സനുംരക്ഷണത്ിൈാണ്. സാന്ത്വന�ി
കിത്സയില് ഉള്ളവചരാെ് കൂടുതല് കരുതല് 
ചവണനും. ഇക്ാര്യത്ില് ടപയിന് ആറെ് 
പാൈിചയറെീവ് രനുംഗത്് പ്രവര്ത്ിക്കുന് 
വര്ക്് വൈിയ പകേ് വഹിക്ാനാകുനും. 
അവടര കൂെി പകോളികളാക്ാന് ശ്രദ്ധി





�മാഗ്തയില് കുറവപ് വരമാന് പമാടില്ല. 
�മാഗ്തയില് ഒരു ചെറിയ പിഴവപ് 

വന്മാല് ദപമാലം കമാര്യങ്ങള് 
വഷളമാകും. നമ്മുചട നമാട്ടിചേ  

�ന�തീവിതം സമാധമാരണഗതിയില് 
തചന് മുദന്മാട്ടപ് നതീദങ്ങടെതുടെപ്. 
ഇകമാര്യത്ില് ഏറ്വം വേിയ 
ഇടചപടല് നടത്മാനമാകുന്തും 

ഉത്രവമാേിത്ം നിരവ്വഹികമാനമാകു
ന്തും തദദേശസ്വയംഭരണ 

സ്മാപനങ്ങള്ക്ം അവയിചേ 
�നപ്തിനിധികള്ക്ം

 ഉദേ്യമാഗസ്രക്മമാണപ്. 
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ക്ണനും. തീരചദേവാസികള്,  ടതാഴിലുറ
പെ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അധ്വാനിക്കു
ന്വര്, അതിഥി ടതാഴിൈാളികള് ഇവടരാ 
ടക് പ്രചത്യക പരിഗണന അര്ഹിക്കുന്
വരാണ്. അവര്ക്ിെയില് അവചബാധനും 
സൃഷ്ടിക്ാനുനും കൂടുതല് ആളുകളില് ചരാഗനും 
പകരാതിരിക്ാനുള്ള ഇെടപെല് നെ 
ത്ാനുനും  ശ്രദ്ധിക്ണനും. പട്ടികജാതി-പട്ടി
കവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെതാണ ്ചബാധവല്ക്
രണനും േക്മായി നെചക്ണ്  ചമഖൈ. പട്ടി
കവര്ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ കാര്യത്ില് പ്രചത്യ
കമായ ചകന്ദ്രീകരണനും തടന് ചവണ്തുണ്്.

'വരേയ്ക് ദ ടചയിന്'
'ചബ്യ്ക് ദ ട�യിന്' എന് ചപരില് 

നാടമാരു ചപ്രാചട്ടാചകാള് തയ്ാറാക്ിയി
ട്ടുണ്്. ലവറസ് വ്യാപനത്ിടറെ കണ്ി 
അറുത്തു മാറ്റുക എന്താണ് ഈ പരിപാ
െിയുടെ ൈക്ഷ്യനും. മാളുകള്, കെകള്, 
ഓഫീസുകള്, മാര്ക്റ്റുകള്, ടപാതുഗ
താഗത സനുംവിധാനങ്ങള്  തുെങ്ങിയവയില് 
ചരാഗവ്യാപനനും തെയാനുള്ള അണുനേീ
കരണ പരിപാെിയാണിത്. അത് വിജയി
പെിക്കുന്തിടനാപെനും ചനരടത് സൂ�ിപെിച് 
ജനവിഭാഗങ്ങളില്  പ്രതിചരാധപ്രവര്ത് 
നങ്ങള് ഉറപൊചക്ണ്തുണ്്.

നമ്മുടെ സമൂഹത്ിടൈ ൊക്ി,  ഓചട്ടാ 
ലരൈവര്മാര്, പാല്, പത്ര വിതരണക്ാര് 
എന്ിങ്ങടന കൂടുതല് ടപാതുജനസ്ര്ക്
ത്ില് ഏര്ടപെടുന്വരിലുനും ആവേ്യമായ 
ചബാധവല്ക്രണനും നെത്ണനും. അതു 
ചപാടൈ എെിഎനും ടമഷീന് ,ൈിഫ്റ്റുകള് 
തുെങ്ങിയവയില് ലവറസ് വ്യാപനത്ി
ടറെ സാധ്യത കൂടുതൈാണ്. അവിെങ്ങളില് 
സാനിലറെസര് ഉപചയാഗനും ഉറപൊക്ണനും.

മടറൊരു പ്രധാന കാര്യനും പരിസര ശു�ീ
കരണമാണ്. ഓഫീസുകള്, ടപാതുസ്ൈ
ങ്ങള്, ബസ്റാന്ഡ്, മാര്ക്റെ് മുതൈായ 
സ്ൈങ്ങള് ഇവിെങ്ങളിടൈ ശു�ീകരണനും 
പ്രാചദേിക ഭരണ സനുംവിധാനനും ഉറപൊ
ക്ണനും.  ഉപചയാഗിച് മാസ്ക്കുകള് നേിപെി
ക്ണനും. അതിന് സൗകര്യടമാരുചക്ണ്ത് 
പ്രാചദേിക തൈത്ില് തടന്യാണ്. അവ 
അൈക്ഷ്യമായി പുറചത്ക്് കളയുന് 
അവസ് ഒഴിവാക്ാന് കളക്ഷന് ടസറെര് 
സ്ാപിക്കുന്തെക്മുള്ള മാര്ഗങ്ങള് 
ചതെണനും.

വിചദേത്തു നിന് വരുന്വടര സനുംബ
ന്ിച് വിവരങ്ങള് സര്ക്ാര് മാര്ഗനി
ര്ചദേേനും അനുസരിച്് ആചരാഗ്യവകുപെിടന 

അറിയിചക്ണ്താണ്. വിചദേ ടൂറിസ്റ്റുക 
ചളാെ് അപമര്യാദയായി ടപരുമാറുന് സനുംഭ
വങ്ങള് ഉണ്ാകരുത്. അത് നാെിന് അപമാ
നമുണ്ാക്കുന്താടണന്് തിരിച്റിയണനും.

നമ്മുടെ സനുംവിധാനത്ില് വിവിധ 
കമ്ിറെികള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ണ്്. ഗ്ാമസ
ഭയുനും അതിനു കീഴിലുള്ള സനുംവിധാനവമു
ണ്്. അതിടറെ പ്രവര്ത്കര് വീടുകളുമായി 
ലദനനുംദിനനും ബന്നും പുൈര്ത്ണനും. 
ടഹല്ത്് കമ്ിറെികള്, ആചരാഗ്യ ജാഗ്താ 
സമിതികള്, ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച് എമര്ജ
ന്സി ടറച്ാണ്സ് െീമുകള്, അതുചപാ
ലുള്ള മചറെടതകേിലുനും ചപരിലുള്ള സമിതി 
കള്. ഇവയുടെ പ്രവര്ത്നനും ടകാചറാണ 
ലവറസ് വ്യാപനനും നിയന്തിക്ാനുള്ള 
ഇെടപെൈിചൈക്് തിരിച്ചുവിൊനുള്ള ശ്രമനും 
ചബാധപൂര്വനും നെചത്ണ്താണ്.

മടറൊരു സുപ്രധാന കാര്യനും, അവേ്യ 
സാധനങ്ങളുടെ ൈഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്ൈാണ്. 
ഇക്ാര്യത്ില് സര്ക്ാര് �ിൈ നെപെി
കള് സ്വീകരിക്കുന്ണ്്. ഭക്ഷ്യ സിവില്സ
ലപ്സ് വകുപ്പുമായി ബന്ടപെട്ട് അവേ്യ 
സാധന ൈഭ്യത എല്ലാ വീടുകളിലുനും ഉറപൊ
ചക്ണ്ത് നാനും തടന്യാണ്. ടമഡിക്ല് 
ചസ്റാറുകള് ജനറിക് മരുന്കളുടെ ൈഭ്യത 
ഉറപൊക്കുകയുനും കൃത്രിമക്ഷാമനും ഉണ്ാകുന്ത് 
നിരീക്ഷിച്് ജില്ലാ കൈക്ര്  അെക്മുള്ള  
അധികാരികള്ക്് റിചപൊര്ട്ട് ട�യ്യുകയുനും 

ചവണനും.ഓചരാ പ്രചദേത്തുനും ൈഭ്യമായ 
പ്രതിചരാധ സനുംവിധാനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള 
വിവരനും ചേഖരിച്് ൈിസ്റ് ട�യ്ാനുള്ള 
ചുമതൈ ഏടറെടുക്ണനും. 

ഈ ലവറസ് കൂടുതല് അപകെകരമാ
കുന്ത് പ്രായമായവരിൈാണ്. പ്രചത്യകിച്് 
അനുബന് ചരാഗമുള്ളവരില്. ഓചരാ 
പഞ്ായത്ിലുനും 60 വയസ്സില് കൂടുതല് 
ഉള്ളവരുടെ ഡാറൊ മാപെ് രൂപത്ില് 
ൈഭ്യമാണ്. വാര്ഡ് ടമ്റുടെ ചനതൃത്വ
ത്ില് ആോവര്ക്ര്, അകേണവാെി 
വര്ക്ര്, ടജപിഎച്്എന് / ടജഎച്്ഐ, 
ആചരാഗ്യചസനാ പ്രവര്ത്കര്, സ്ൈത്് 
താമസമുള്ള  സര്ക്ാര് ഉചദ്യാഗസ്ര് 
എന്ിങ്ങടന 15 ചപരെങ്ങുന് കമയൂണിറെി 
ഗ്രൂപെ് രൂപീകരിക്ണനും. ഓചരാ വാര്ഡിലുനും 
കിെപ്പു ചരാഗികളുനും മറ്റു ചരാഗങ്ങള് ഉള്ളവ
രുമായ വചയാജനങ്ങള് എവിടെ താമസി
ക്കുന്, അവരുടെ ചഫാണ് ന്ര് എന്ിവ 
ഗ്രൂപെിന് ചേഖരിക്ാനും.  ടപടട്ടന്് ലവദ്യ
സഹായനും ആവേ്യമായി വന്ാല് ആശുപ
ത്രിയില് കിെക് ഉറപൊക്ല്, ആനുംബുൈന്സ് 
ൈഭ്യമാക്ല് എന്ിവ കമയൂണിറെി ഗ്രൂപെിന് 
കൃത്യമായി നെപൊക്ാവന് കാര്യമാണ്.

പ്രാഥമിക ആചരാഗ്യചകന്ദ്രങ്ങളില് 
ലവകുചന്രനും വടര ഒ.പി. ഉറപൊക്ാന് 
ഒരു ചഡാക്റുടെ ചസവനനും കൂെി ൈഭ്യമാ
ക്ണനും. ചകാണ്ടാക്് വ്യവസ്യില് നിയ
മിക്കുന്തെക്നും അതിനാവേ്യമായ കാര്യ
ങ്ങള് തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
ട�യ്ണനും. 

കമയൂണിറ്റി വളന്റിയര്മനൊര്
വീടുകളിടൈത്ി കൗണ്സൈിങ് ട�യ്യു

ന്തിന് കമയൂണിറെി വളന്റിയര്മാടര നാനും 
നിചയാഗിക്കുന്ണ്്. ഭക്ഷണനും വിതരണനും 
ട�യ്യുന്തിനുനും അവേ്യ മരുന്കള് നല്കു
ന്തിനുമുള്ള ചുമതൈ അവര്ക്കു നല്കണനും. 
ആശുപത്രികള് ടപാതു ഉെമസ്തയിലു
ള്ളതായാലുനും സ്വകാര്യ ഉെമസ്തയിലുള്ള
തായാലുനും കൃത്യമായ ൈിസ്റ് ഉണ്ാകണനും. 
ഐസിയുവിടറെ വിേദാനുംേനും, കിെക്കളുടെ 
എണ്നും, ടവന്റിചൈറെര് സൗകര്യനും എന്ിവ 
സനുംബന്ിച് പൂര്ണ വിവരനും ഓചരാ തചദേേ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെയുനും ലകയില് 
ഉണ്ാകണനും.

അടുത് ഘട്ടത്ില് വചന്ക്ാവന് 
ഒരു പ്രശ്നും നിരീക്ഷണത്ിനുള്ള ആളുകടള 
താമസിപെിക്ാനുള്ള സൗകര്യത്ിടറെ 
അപര്യാപ്തതയാണ്. അവര്ക്് താമസി





ചുമതേകള്  വിഭ�ിചപ് നല്കണം. 
ദബമാധവല്കരണ പ്വരത്നം, 
ദപ്മാദട്ടമാദകമാള്, പരിസരശുെിത്വം 
സംബന്ിച പ്വരത്നങ്ങള്, 

ചതമാഴിലറപ്പ് പദ്തി 
പ്വരത്നങ്ങള്,  പ്തിദരമാധ 

പ്വരത്നങ്ങളുചട ചമമാത്മമായ 
ദമമാണിറ്റിങപ് ഇങ്ങചന ദവരതിരിക
ചപ്ടണം. ഓദരമാരുത്രക്ം ഉത്ര

വമാേിത്വം ഏല്പ്ിച്ചു നല്കുകയും 
കൃത്യമമായി നിരവഹികചപ്ടുന് 
എന്പ് പരിദശമാധിചപ് റിദപ്മാരട്ടപ് 

തയ്മാറമാക്കയമാണപ് തദദേശസ്മാപന
ങ്ങളുചട ചപമാതുവമായ ചുമതേ. 
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ക്ാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് നാനും കടണ്ചത്
ണ്തുണ്്. ചഹാസ്റല് ഉണ്ാകാനും; സര്ക്ാര് 
സ്വകാര്യ ഉെമസ്തയിലുള്ള ചകാചളജുകളുനും 
സ്കൂളുകളുനും ഉണ്ാകാനും. അത്രനും സ്ാപന
ങ്ങ ളു ട െ  പ ട്ട ി ക  ത യ് ാ റ ാ ക് ണ നും . 
അചതാടൊപെനും അവയിടൈ സൗകര്യങ്ങ
ടളക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയുമുണ്ാകണനും. അത് 
പ്രാചദേികതൈത്ില് തയ്ാറാക്ണനും. 

വൈിയ ഉത്രവാദിത്വമാണ് നാനും ഏടറെ
ടുക്കുന്ത്. തചദേേ സ്വയനുംഭരണ സ്ാപന
ത്ിന് ടപാതുവായുള്ള ഉത്രവാദിത്വവനും 
വാര്ഡിടറെയുനും  വാര്ഡ് അനുംഗത്ിടറെയുനും 
ഉത്രവാദിത്വവനും ചവര്തിരിച്് കാണണനും. 
ഓചരാ ആള്ക്കുനും ഓചരാ സ്ാപനത്ിനു 
മുള്ള ഉത്രവാദിത്വനും നിര്വ�ിച്് നിറചവ
റൊന് ആവേ്യമായ സാഹ�ര്യമാണ് ഒരു
ചക്ണ്ത്.

ചുമതൈകള്  വിഭജിച്് നല്കണനും. 
ചബാധവല്ക്രണ പ്രവര്ത്നനും, ചപ്രാചട്ടാ
ചകാള്, പരിസരശു�ിത്വനും സനുംബന്ിച് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, ടതാഴിലുറപെ് പദ്ധതി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്,  പ്രതിചരാധ പ്രവര്ത്
നങ്ങളുടെ ടമാത്മായ ചമാണിറെറിങ് 
ഇങ്ങടന ചവര്തിരിക്ടപെെണനും. ഓചരാരു
ത്ര്ക്കുനും ഉത്രവാദിത്വനും ഏല്പെിച്ചു 
നല്കുകയുനും കൃത്യമായി നിര്വഹിക്ടപെ
ടുന് എന്് പരിചോധിച്് റിചപൊര്ട്ട് തയ്ാ
റാക്കുകയാണ് തചദേേസ്വയനുംഭരണസ്ാ
പനങ്ങളുടെ ടപാതുവായ ചുമതൈ. എല്ലാ 
പ്രതിചരാധ പ്രവര്ത്നങ്ങളുടെയുനും ലദനനും 
ദിന ചമാണിറെറിങ് ചുമതൈ സ്ാപനങ്ങളുടെ 
അധ്യക്ഷന്മാരാണ് ഏടറെടുചക്ണ്ത്. 
െീമുകളുടെയുനും കമ്ിറെികളുടെയുനും പ്രവര്ത്
നങ്ങളുടെയുനും ചമാണിറെറിങ് അവര് തടന് 
ഏടറെടുക്ണനും.

ൈഭിക്കുന് വിവരങ്ങളുടെയുനും സമാഹ
രിക്കുന് കാര്യങ്ങളുടെയുനും കൃത്യത ഉറപൊ
ക്ണനും. പരാതികള് നിരവധി ഉയര്ചന്
ക്ാനും. അവ പരിഹരിക്കുന് സനുംവിധാനനും 
ഉണര്ന്ിരിക്ണനും. ദിനനുംപ്രതി വരുന് 
വിവരങ്ങള് അന്തിമമാക്ി അധികൃതടര 
അറിയിക്കുന്തിനായി സമാഹരണനും 
ഉറപൊക്കുന്തുനും പ്രാചദേിക ഭരണസമിതി 
അധ്യക്ഷന്മാരുടെ ചുമതൈയാണ്.

ആചരാഗ്യ സ്റാന്ഡിങ് കമ്ിറെി അധ്യ
ക്ഷന്മാര്ക്് പരിസര ശു�ീകരണത്ി 
ടറെയുനും വീടുകളിടൈ നിരീക്ഷണത്ിടറെയുനും 
ചുമതൈ കൂെി ഉണ്്. ഇചത കാര്യങ്ങളുടെ 
വാര്ഡ്തൈ ചുമതൈ ടമ്ര്മാര് ഏടറെടു
ക്ണനും. അതിനു പുറടമ പ്രചത്യകനും നിചയാ
ഗിക്ടപെട്ട കമ്ിറെികളുടെ പ്രവര്ത്ന 

സനുംസ്ാനത്് ചകാവിഡ് 19 പ്രതി 
ചരാധ പ്രവർത്നങ്ങളുമായി ബന്ടപെട്ട് 
തചദേേ സ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ 
ചനതൃത്വത്ിൽ സ്വീകരിചക്ണ് നെപ
െികൾ സനുംബന്ിച്് തചദേേ സ്വയനുംഭരണ 
വകുപെ് ഉത്രവിറക്ി.  വ്യക്ി ശു�ിത്വ
വമായി ബന്ടപെട്ട് ആചരാഗ്യ വകുപെ് 
നിർചദേേിച്ിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ടപാതുജന
ങ്ങടള ചബാധവത്കരിക്കുന്തിന് വിപുൈ 
മായ ക്യാ്യിൻ തചദേേ സ്ാപനങ്ങൾ 
വീടു വീൊന്തരനും സനുംഘെിപെിക്ണനും.  വചയാ 
ജന ചബാധവത്കരണത്ിന് പ്രചത്യക 
ശ്രദ്ധ നൽകണനും. ഇതിനായി സ് ചനഹിത 
കാളിനുംഗ് ടബൽ, വചയാലേബ്, വചയാജന 
അയൽക്കൂട്ടനും, വചയാമിത്രനും തുെങ്ങിയവയുടെ 

ചസവനനും പ്രചയാജന ടപെടുത്ണനും.  ഇതര
സനുംസ്ാന ടതാഴിൈാളികൾ അെക്മുള്ള
വടര ചബാധവത്കരിക്കുന്തിനായി 
കുടുനുംബശ്രീ സനുംവിധാനനും പ്രചയാജനടപെ 
ടുത്ണനും.  ചരാഗനും പകരുന്ത് തെയുന്
തിനുളള സാധനസാമഗ്ികൾ ചരാഗിയുടെ 
കുടുനുംബത്ിന് ആവേ്യടമകേിൽ വാങ്ങി 
നൽകണനും.  പരി�രണത്ിന ്സഹായിടയ 
ൈഭ്യമാചക്ണ്ിവന്ാൽ ആവേ്യമായ ക്ര
മീകരണനും ട�യ്ണനും.  ആവേ്യമായ തുക 
തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ 
തനത്/ വികസന ഫണ്ിൽ നിന്് ൈഭ്യമാ
ക്കുന്തിന് വകുപെ് അനുമതി നൽകി.
(സ.ഉ. (സാധാ) നനും 620/2020/തസ്വഭവ, 
തീയതി 14.03.2020)

വകനൊവിഡ്: തവദേശ സ്നൊപനങ്ങൾ സ്രീകരിവക്ണ്ട 
നെപെികൾ സും�ന്ിച് ഉത്തരവനൊയി

ത്ിടറെ ചനതൃത്വവനും അവര് നിറചവറെണനും.
ജനപ്രതിനിധികള്ടക്ാപെനും അചത 

പ്രതിബദ്ധതചയാടെ ചുമതൈ നിര്വഹി
ചക്ണ്വരാണ് തചദേേ സ്വയനുംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളിടൈ ടസക്രട്ടറിമാര് ഉള്ടപെടെയു
ള്ള ഉചദ്യാഗസ്ര്. ഈ സനുംവിധാനങ്ങടള
ല്ലാനും കൃത്യമായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്, ഉത്ര
വാദിത്വങ്ങള് എല്ലാ ഉചദ്യാഗസ്രുനും 
ഏടറെടുത്് നെപൊക്കുന് എന്റപ്പുവരുചത്
ണ്ത് ടസക്രട്ടറിമാരാണ്.

ഉചദ്യാഗസ്തൈത്ില് ഉത്രവാദി
ത്ങ്ങള്  നിര്വ�ിച്ചു നല്കുന്തുനും 
കൃത്യമായ ചഫാര്മാറെില് റിചപൊര്ട്ട് ട�യ്യു
ന്തുനും അെിയന്തര ശ്രദ്ധ പതിചയണ് 
പുതിയ വിഷയങ്ങടളക്കുറിച്് വിവരങ്ങള് 
ലകമാറുന്തുനും ടസക്രട്ടറിമാരുടെ ചുമതൈ
യാണ്. അകേണവാെി കുട്ടികള്ക്് ഭക്ഷണനും 
വീടുകളില് എത്ിക്കുക തുെങ്ങിയ കാര്യ
ങ്ങള് കണ്റിഞ്ഞ് ട�യ്ണനും.

ടകനൊവറനൊണ ടകയര് ടസന്ററുകൾ
ടകാചറാണടക്തിരായ പ്രതിചരാധ 

ആയുധമായ മരുന്് കണ്പിെിച്ിട്ടില്ലാത് 
സാഹ�ര്യത്ില് ചകരളത്ിടറെ ആചരാഗ്യ 
ചമഖൈയ്ക് താങ്ങാവന്തിനപ്പുറമുള്ള 
അവസ് ഉണ്ാകാടത ശ്രദ്ധിചക്ണ്ത് 
ഓചരാ ജനപ്രതിനിധിയുടെയുനും കെമയാണ്. 
ടകാചറാണ ടകയര് ടസന്ററുകള് സ്ാ
പിക്കുവാന് വ്യക്മായ തന്തനും ആസൂത്രണനും 

ട�യ്യുന്ണ്്.
ചുരുക്ിപെറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാെിടന 

സനുംരക്ഷിക്കുക എന് അതിപ്രധാനമായ 
കര്ത്വ്യമാണ് കാൈനും നമ്ചളാെ് ഏടറെ
ടുക്ാന് ആവേ്യടപെടുന്ത്.  അത് നാനും 
ആടരകേിലുനും തനിടയ ട�യ്തു തീര്ചക്ണ്
തല്ല. നമ്ള് ഒറെടക്ട്ടായി, ഒചര മനസ്സായി, 
മടറെല്ലാ �ിന്തകളുനും മടറെല്ലാ ഭിന്തകളുനും 
മാറെിടവച്് ഏടറെടുചക്ണ്താണ്.  ചകരള
ത്ിടൈ തചദേേ സ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ള്ക്കുനും നമ്മുടെ തിളക്മാര്ന് പാര്ര്യ
ത്ിനുനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കുനും ഈ പ്രതിസന്ി മുറിച്ചു 
കെക്ാന് കഴിയുനും.  

ഞങ്ങള് നിങ്ങള് എന് നിൈയിൈല്ല; 
നാടമാന്ായി ഒറെടക്ട്ടായി ഒചര മനസ്സായി 
ജനതടയ; ഈ തൈമുറടയ; ഈ ചൈാക 
ടത് സനുംരക്ഷിക്ാനുള്ള  മുചന്റെത്ിന് 
ഇറങ്ങുകയാണ്. നമുക്് ഇക്ാര്യത്ില് 
ലകചകാര്ത്് പിെിക്ാനും. പുതിയ മാതൃക 
സൃഷ്ടിക്ാനും. ഐക്യത്ിടറെ ദുര്ഗനും തീ 
ര്ക്ാനും. ചകരളനും ഒറെടക്ട്ടാണ്. ടകാവിഡ് 
ബാധടയ പിെിച്ചുനിര്ത്ി എന്  അഭിമാ
നകരമായ ചനട്ടനും കരസ്മാക്ാന് നമുക്് 
എല്ലാനും മറന്് പ്രവര്ത്ിക്ാനും.           1

(ടകാവിഡ് 19 പ്രതിചരാധനും സനുംബന്ിച്് 
ലകറെ് - വിക് ചെഴ്് �ാനൈിലൂടെ മുഖ്യമന്തി 
പിണറായി വിജയന് തചദേേസ്വയനുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിടൈ ജനപ്രതിനിധികൾക്് 
നൽകിയ സചന്ദേത്ില് നിന്്)
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ത്രിതൈ പഞ്ായത്് രാജ് സനുംവിധാന
ത്ിടറെ ഉപജ്ഞാതാവ് ബല്വന്ത് 

റായ് ചമത്യുടെ ജന്മദിനനും (ടഫബ്രുവരി 
19) പഞ്ായത്് ദിനമായി വയനാെ് 
ജില്ലയില് സമു�ിതമായി ആ�രിച്ചു. 
ടഫബ്രുവരി 17, 18, 19 ദിവസങ്ങളിൈായി 
നെന് ആചഘാഷ പരിപാെികളുടെ 
ഔപ�ാരിക ഉദ്ഘാെനനും 18നു ലവത്ിരി 
വിചല്ലജ് റിചസാര്ട്ടില് ധനകാര്യ വകുപെ് 
മന്തി ചഡാ. െി.എനും. ചതാമസ് ഐസക് 
നിര്വഹിച്ചു. തചദേേസ്വയനുംഭരണ വകുപ്പു 
മന്തി എ.സി. ടമായ്തീന് അദ്ധ്യക്ഷനായി
രുന്. ആചരാഗ്യ വകുപെ് മന്തി ടക. ടക. 
ലേൈജ െീച്ര്, കാര്ഷിക വികസന 

കര്ഷക ചക്ഷമവകുപെ് മന്തി അഡ്വ. വി 
എസ്. സുനില്കുമാര്, ഗതാഗത വകുപെ് 
മന്തി എ.ടക. േേീന്ദ്രന്, ജൈചസ�ന 
വകുപെ് മന്തി ടക.കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ിവര് 
വിവിധ വിഷയങ്ങളില് പ്രഭാഷണനും 
നെത്ി. 

എനും.എൽ.എമാരായ സി.ടക. േേീ
ന്ദ്രൻ, ഐ.സി. ബാൈകൃഷ്ണൻ, ഒ.ആർ. ചകളു, 
ജില്ലാ പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ് ടക.ബി. 
നസീമ, ജില്ലാ കളക്ർ ചഡാ. അദീൈ 
അബ്ദുള്ള, പഞ്ായത്് ഡയറക്ർ ഇൻ 
�ാർജ്് എനും.പി. അജിത് കുമാർ, കിൈ 
ഡയറക്ർ ജനറൽ ചഡാ. ചജായ് ഇളമൺ, 
കിൈ മുൻ ഡയറക്ർ പി.പി. ബാൈൻ, 

ച്ാക്് പഞ്ായത്് അചസാസിചയഷൻ 
പ്രസിഡറെ് ആർ. സുഭാഷ്, ച�്ർ ഓഫ് 
മുനിസിപെൽ ട�യർമാൻ വി.വി. രചമേൻ, 
ടക.ജി.പി.എ. പ്രസിഡറെ് തുളസി െീച്ർ, 
ടക.ജി.പി.എ. ജനറൽ ടസക്രട്ടറി പി. 
വിേ്വനുംഭര പണിക്ർ, ടക.ജി.പി.എ മുൻ 
പ്രസിഡറെ് പി.െി മാതയൂ, ടക.ജി.പി.എ. 
മുൻ ജനറൽ ടസക്രട്ടറി സൂപെി നരിക്ാചട്ടരി, 
ടക.ജി.പി.എ. ടസക്രട്ടറി എച്്. മുഹമ്ദ് 
നിയാസ്, ഡി.ഡി.പി. പി.എസ്. െി്ിൽ 
മാഗി തുെങ്ങിയവർ സനുംസാരിച്ചു.

അചന് ദിവസനും “തചദേേസ്വയനുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുനും സാ്ത്ിക സ്വയനും പര്യാ
പ്തതയുനും” എന് വിഷയത്ില് സനുംസ്ാന 

ത്ിതേ പഞ്നൊയത്ത് രനൊജ് സുംവിധനൊനത്തിട� ഉപ�നൊതനൊവ് �ല്വ്് റനൊയ് വമത്തയുടെ ജന്ദിനും 
(ടഫ�വരി 19) പഞ്നൊയത്ത് ദിനമനൊയി വയനനൊെ് ജില്ലയില് സമുചിതമനൊയി ആചരിച്ചു

നാടിന് ആന�ാഷമായി 
പഞ്ായത്് ദിനും

22 പഞ്മായത്പ് രമാ�പ് | മമാരചപ് 2020

ആസ്ഘറോ്ം



ധനകാര്യ കമ്ീഷന് ട�യര്മാനുനും മുന് 
�ീഫ് ടസക്രട്ടറിയുമായ എസ്. എനും. വിജ
യാനന്ദ് പ്രഭാഷണനും നെത്ി. ഉച്യ്ക് ചേഷനും 
“ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതിയുനും തചദേേസ്വ
യ നും ഭ ര ണ  സ് ാ പ ന ങ്ങ ളു നും ”  എ ന് 
വിഷയടത് ആ്ദമാക്ി നെന് 
ടസമിനാറില് റവനയൂ പ്രിന്സിപെല് ടസക്ര
ട്ടറി വി. ചവണു ഐ.എ.എസ്. വിഷയാവ
തരണനും നെത്ി. തചദേേസ്വയനുംഭരണ 
പ്രിന്സിപെല് ടസക്രട്ടറി ോരദാ മുരളീധരന് 
ചമാഡചററെറായിരുന്. കിൈ ഡയറക്ര് 
ചഡാ. ചജായ് ഇളമണ് ഉള്ടപെടെയുള്ളവര് 
പടകേടുത്തു. 25 വര്ഷനും ജനപ്രതിനിധി
യായി ചസവനമനുഷ്ിച്വടരയുനും �െങ്ങില് 
ആദരിച്ചു.

19ന് നെന് പ്രതിനിധി സചമ്ളനനും 
മന്തി എ. സി. ടമായ്തീന് ഉദ്ഘാെനനും ട�യ്തു. 
സചമ്ളനത്ില് ഉന്യിച് ച�ാദ്യങ്ങള്ക്കുനും 
സനുംേയങ്ങള്ക്കുനും മന്തിയുനും വിവിധ വകുപെ് 
ചമധാവികളുനും മറുപെി നല്കി. ടക.സി. 
ചജാസഫ് എനും.എല്.എ. സന്ിഹിതനായി
രുന്. അചന് ദിവസനും ഉച്കഴിഞ്ഞ് ടക.ജി.
പി.എ. സനുംസ്ാന പ്രസിഡറെ് അഡ്വ. ടക. 
തുളസിഭായ് െീച്റുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്  
ച�ര്ന് സമാപന സചമ്ളനത്ില് 2019 

വര്ഷടത് മികച് ത്രിതൈ പഞ്ായത്തുക
ള്ക്കുള്ള സ്വരാജ ്ചടാഫിയുനും വിേിഷ്ട ചസവ
നത്ിനുള്ള പുരസ്കാര വിതരണവനും നെന്. 
ചഡാ.എനും.ടക. മുനീര്  എനും.എല്.എ. സനുംബ
ന്ിച്ചുു. 

ദിനാചഘാഷത്ിന് മാറെ് കൂട്ടുന്തി 
നായി ടഫബ്രുവരി17മുതല് കല്പെറെ എസ്. 
ടക.എനും.ടജ. സ്കൂള് ഗ്ൗണ്ില് എക്ിബി
ഷന് സനുംഘെിപെിച്ിരുന്. സനുംസ്ാനടത് 
വിവിധ തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളുടെയുനും വകുപ്പുകളുടെയുനും വിവിധ മിഷനു
കളുടെയുനും വികസന മാതൃകകളുടെയുനും  
ലവവിധ്യമാര്ന് ഉല്പന്ങ്ങളുടെയുനും 54 
സ്റാളുകളിൈായുള്ള പ്രദര്േനനും വിദ്യാര്ത്ി
കള്ക്കുനും ടപതുജനങ്ങള്ക്കുനും ദിനാചഘാഷ 
പ്രതിനിധികള്ക്കുനും അറിവനും കൗതുകവനും 
പകര്ന്. അചന് ദിവസനും “നവചകരള 
നിര്മ്ിതിയുനും സ്ത്രീ മുചന്റെവനും” എന് വിഷ
യത്ില് സനുംഘെിപെിച് ടസമിനാര് ഹരി
തചകരളനും മിഷന് എക്ികയൂട്ടീവ് ലവസ് 
ട�യര്ചപഴ്ണ് ചഡാ. െി. എന്. സീമ 
ഉദ്ഘാെനനും ട�യ്തു. ജില്ലയിടൈ 19 ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകളില് പഞ്ായത്് തൈത്ിലുനും 
4 ച്ാക്് ചകന്ദ്രങ്ങളില് ച്ാക്് 
തൈത്ിലുനും ആനുകാൈിക പ്രാധാന്യമുള്ള 

വിഷയങ്ങളില് ടസമിനാറുകളുനും സനുംഘെി
പെിച്ിരുന്. 

ഗൗരവചമറിയ ടസമിനാറുകള്ക്കുനും 
�ര്ച്കള്ക്കുനും അവതരണങ്ങള്ക്കുനും ഒപെനും 
ആചഘാഷ പരിപാെികളുടെ ഭാഗമായി 
സനുംഗീതസന്്യ, കചല്ല ചഗാത്രകൈാസനുംഘനും 
അവതരിപെിച് ചഗാത്രകൈകള്, കുടുനുംബശ്രീ 
വയനാെിടറെ േികോരിചമളനും, മിമിക്് ചഷാ, 
കചരാടക്, നാെന്പാട്ട് കൈാചമള, വയൈിന് 
ഫയൂഷന്, ഗാനചമള, വിവിധ കൈാപ്രകെന
ങ്ങള് എന്ിവയുനും നെത്തുകയുണ്ായി. 

ദ ിനാചഘാഷചത്ാെനുബന്ിച്് 
സനുംസ്ാനടത് മുഴുവന് ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കളിടൈയുനും ഒരു ജനപ്രതിനിധിടയയുനും ഒരു 
ജീവനക്ാരടനയുനും ജീവനക്ാരടനയുനും 
പടകേടുപെിച്ചുടകാണ്് പഞ്ായത്് രാജ് 
നിയമവനും �ട്ടങ്ങളുനും,  ഭരണഘെന, 
നവചകരള മിഷനുകള് എന്ീ വിഷയ
ങ്ങടള അെിസ്ാനമാക്ി ക്വിസ് മത്സരനും 
നെത്ി. കൂൊടത സനുംസ്ാനടത് പഞ്ാ
യത്് ജീവനക്ാരുടെയുനും ജനപ്രതിനിധി
കളുടെയുനും ഷട്ടില് ബാഡ്ിറെണ്, ട�സ് 
മത്സരങ്ങളുനും ജില്ലയിടൈ ജീവനക്ാടരയുനും 
ജനപ്രതിനിധികടളയുനും ഉള്ടപെടുത്ി 
വെനുംവൈി മത്സരങ്ങളുനും വിജയകരമായി 
സനുംഘെിപെിച്ിരുന്.
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സനുംസ്ാനത്് ഈ വർഷനും വാർഷിക 
പദ്ധതിയിൽ ഉൾടപെടുത്ി 21000 

ചകാെി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത് 
നങ്ങൾ തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
വഴി നെപെിൈാക്കുടമന്് തചദേേസ്വയനും 
ഭരണ വകുപെ് മന്തി എ.സി. ടമായ്തീൻ 
പറഞ്ഞു. സനുംസ്ാനതൈ പഞ്ായത്് 
ദിനാചഘാഷത്ിടറെ വിവിധ സചമ്ളന
ങ്ങളില് പടകേടുത്് സനുംസാരിക്കുകയായി
രുന് അചദേഹനും. പ്രളയത്ിൽ തകർന് 
ഗ്ാമീണ ചറാഡ് വികസനത്ിനായി 1000 
ചകാെി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുനും നെപൊക്കുനും. 
പ്രാചദേിക വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
സഹായകമാകുന് ചമഖൈകളിൽ തചദേേ 
സ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെകൂെി ഇെടപ
െലുകൾ ഊർജ്ിതടപെടുത്ണടമന്നും 
മന്തി പറഞ്ഞു. നവചകരള മിഷനിലൂടെ 
സർക്ാരുനും തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളുനും ഏടറെടുക്കുന്ത് ജനങ്ങളുടെ 
അെിസ്ാന വിഷയങ്ങളാണ്. സർക്ാർ 
പ്രഖ്യാപിക്കുന് ഇത്രനും വികസന പദ്ധ
തികൾ തചദേേസ്വയനും ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
ൈക്ഷ്യ ചബാധചത്ാടെ ഏടറെടുക്ണനും. 
ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധാര
ണക്ാർക്് പാർപെിെത്ിടനാപെനും ഗ്ാമീണ 
ചമഖൈകളിൽ ടതാഴിൽ സാധ്യതയുനും 
വർദ്ധിപെിക്ാൻ സാധിച്ിട്ടുണ്്. പ്രാചദേിക 
വികസനത്ിന് സഹായകരമാകുന് 

സനുംരനുംഭങ്ങടള ചപ്രാത്സാഹിപെിക്ണനും. 
നിചക്ഷപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷനും പഞ്ായ
ത്തുകളിൽ സൃഷ്ടിക്ണനും. സനുംരനുംഭകർക്് 
ആവേ്യമായ ലൈസൻസ് നൽകുന്തിൽ 
മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനനും പുൈർത്
ണടമന്നും മന്തി പറഞ്ഞു. 

തവദേശ സ്നൊപനങ്ങൾ
പുതിയ ടവല്ലുവിളികൾ ഏടറ്റടുക്ണും 

 പുതിയ കാൈടത് ടവല്ലുവിളികൾ 
ഏടറെടുക്ാൻ തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങൾക്് കഴിയണടമന്് മന്തി പറഞ്ഞു. 
തചദേേ സ്ാപനങ്ങളിടൈ ഭരണ സമിതി 
അവസാന വർഷത്ിചൈക്് കെക്കുക
യാണ്. പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രവർത് 
നങ്ങളിൽ അൈനുംഭാവനും കാണിക്രുത്. 
വരുന് സാ്ത്ിക വർഷചത്ക്കുള്ള 
പദ്ധതികൾ പ്രാചദേിക പ്രേ് നങ്ങടള 
അതിജീവിക്കുന് തരത്ിൈാവണനും രൂപീ
കരിചക്ണ്ത്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ 
ഫണ്കൾ സനുംചയാജിപെിച്് പദ്ധതികൾ 
തയ്ാറാക്കുന്തിടറെ സാധ്യത ഉപചയാഗ
ടപെടുത്ണടമന്നും മന്തി പറഞ്ഞു.

മാൈിന്യ സനുംസ് കരണ വിഷയങ്ങളിലുനും 
ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്നങ്ങളിലുനും 
കൂടുതൽ ഇെടപെലുകൾ ചവണനും. ദുരന്ത 
നിവാരണ ആക്ഷൻ പ്ാനുകളിൽ കൃത്യമായ 
പ്രാചദേിക അെിസ്ാന വിവരങ്ങൾ 
ഉൾടപെടുത്ണടമന്നും അചദേഹനും പറഞ്ഞു. 
അനുഭവങ്ങളുടെ ടവളിച്ത്ിൽ ടവല്ലുവി
ളികടള ഏടറെടുക്ാനുള്ള ചുമതൈകളാണ് 
തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള 
ത്.പദ്ധതി പണനും ട�ൈവഴിക്കുന്ത് 
സാമൂഹ്യ, സാ്ത്ിക പുചരാഗതിക്് 
മുതൽക്കൂട്ടാവണനും. പദ്ധതി നിർവഹണ
ത്ിൽ മികച് ചനട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷനും 
സനുംസ്ാനത്തുണ്ായടതന്നും മന്തി 
പറഞ്ഞു.തചദേേ സ്ാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി 
വിഹിതനും ടവട്ടിക്കുറക്ിടല്ലന്നും അചദേഹനും 
പറഞ്ഞു.

സചമ്ളനത്ിടറെ വിവിധ ടസഷനു
കളിൽ നിന്നും ഉയർന്വന് നിർചദേങ്ങൾ 
ക്രിയാത്മകമായി പരിഗണിക്കുടമന്് മന്തി 
അറിയിച്ചു.                                        1

തനദേശസ്ാപനങ്ങൾ 21000 നകാടി രൂപയനട
വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്ാക്ും  

മന്തി എ.സി. നമായ്രീന്

സനുംസ്ാനത്ിടറെ വിവിധ ചമഖൈക
ളുടെ വികസനനും ൈക്ഷ്യമിട്ട് തചദേേ 

സ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വഴി പന്ത
ണ്ിന പദ്ധതികൾ നെപൊക്കുടമന്് 
ധനകാര്യ വകുപെ് മന്തി ചഡാ. െി.എനും. 
ചതാമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. സനുംസ്ാ
നതൈ പഞ്ായത്് ദിനാചഘാഷനും 
ലവത്ിരി റിചസാർട്ടിൽ ഉദ്ഘാെനനും 
ട � യ്ത്  സനും സ ാ ര ി ക്കു ക യ ാ യ ി രു ന് 
അചദേഹനും. ജനകീയാസുത്രണത്ിടറെ 
രജതജൂബിൈിയുടെ ഭാഗമായി സനുംസ്ാന 
ബജറെില് 21000 ചകാെി രൂപ തചദേേ സ്ാ
പനങ്ങൾക്ായി നീക്ി ടവച്ിട്ടുണ്്. 
പ്രാചദേിക ഭരണത്ിലുനും നാെിടറെ വിക
സനത്ിലുനും ജനപകോളിത്നും ഉറപ്പു വരു
ത്തുകയാണ് ൈക്ഷ്യനും.

വിേപെ് രഹിത ചകരളനും പദ്ധതിയിൽ 
ഓണത്ിന് മു്് ആയിരനും ഭക്ഷണോ
ൈകൾ തുറക്കുനും. ഈ ചകന്ദ്രങ്ങളിൽ 25 
രൂപയ്ക്  ഊണ് ൈഭ്യമാക്കുനും.  പത്് 
േതമാനനും ഊണ് സൗജന്യമായി നൽകുനും. 
പഞ്ായത്ിൽ ഒന്് വീതവനും നഗരങ്ങളിൽ 
പത്് വാർഡിന് ഒന്് വീതവമാണ് ഭക്ഷ
ണോൈകൾ ഒരുങ്ങുക. വചയാജനങ്ങൾ
ക്കുള്ള വിശ്രമത്ിനുനും വിചനാദത്ിനുമായി 
അയ്ായിരനും വചയാ ലേബ്ബുകൾ തുെങ്ങുനും. 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിൽ മൂന്നും നഗരങ്ങളിൽ 
10 വാർഡിന് ഒടരണ്ടമന് ചതാതിലുനും 
ചകന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കുനും. നിൈവിലുള്ള വായ
നോൈകളുനും വാെക വീടുകളുമാണ് 
ഇതിനായി  ഉപചയാഗടപെടുത്തുക. 
ഓണത്ിന് മു്് 500 ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കളുനും 50 നഗരങ്ങളുനും സമ്പൂർണ് ശു�ിത്വ 
പദവി ലകവരിക്ാൻ ൈക്ഷ്യമിടുന്. 
മാൈിന്യനും ച്ാതസ്സിൽ തടന് ചവർതിരി
ക്കുനും.  ലജവമാൈിന്യനും  വീട്ട ിചൈാ 
സമീപചത്ാ സനുംസ് കരിക്കുനും. കെകളിടൈ 
മാൈിന്യനും സനുംസ് കരിക്ാനുനും ചേഖരിക്ാ
നുനും പ്രചത്യക സനുംവിധാനടമാരുക്കുനും. എല്ലാ 
തചദേേ സ്ാപനങ്ങളുനും സമ്പൂർണ് ശു�ിത്വ 
പദവി ലകവരിക്ാനുള്ള ടപ്രാജക് ്ഉൾടപെ
ടുചത്ണ്താടണന്് മന്തി നിർചദേേിച്ചു. 

സുംസ്നൊനത്ത് 12000 
ടപനൊതു വെനൊയ് േറ്റുകൾ

സനുംസ്ാനത്് 12000 ടപാതു ചൊയ് ൈ
റ്റുകൾ സ്ാപിക്കുനും. പഞ്ായത്തുകളിൽ 
ഒന്്, നഗരസഭകളിൽ രണ്്, ചകാർപെചറ
ഷനുകളിൽ അഞ്് എന്ിങ്ങടനയാണ് 
ഇവ ക്രമീകരിക്കുക. വിശ്രമ സ്ൈനും, 
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തനദേശ സ്ാപനങ്ങൾ വഴി 
പന്തണ്ിന പദ്ധതികൾ നടപ്ാക്ും

മന്തി നഡാ. ടി.എും. നതാമസ് ഐസക്

കുെിടവള്ളനും, നാപ്കിൻ ടവൻഡിനുംഗ് 
സനുംവിധാനനും എന്ിവ ഇവിടെ ഒരുക്കുനും. 
ടപചടാൾ പമ്പുകൾ, ടപാതുചമഖൈാ സ്ാ
പനങ്ങൾ, തചദേേ സ്ാപനങ്ങൾ എന്ിവ 
ചകന്ദ്രീകരിച്ായിരിക്കുനും ചൊയ് ടൈറ്റുകള് 
സജ്മാക്കുക. ചകന്ദ്രീകൃത ടസപ് ചറെജ് 
സനുംവിധാനനും ഒരുക്കുന് തചദേേസ്ാപന
ങ്ങള്ക്് അഞ്് ചകാെി രൂപ പ്രചത്യക 
വികസന ഗ്ാറൊയി സർക്ാർ നൽകുനും. 
സ്ൈ സൗകര്യവനും ജനസമ്ിതിയുനും ഉറപെ് 
വരുത്ണനും.

 സനുംസ്ാനത്് 82000 കി.മീ 
ചതാടുകൾ ശു�ീകരിക്കുനും. ഇതിൽ 20000 
കിചൈാമീറെർ ജൂണിന് മു്് ശു�ിയാക്ാൻ 
ൈക്ഷ്യമിടുന്. ടതാഴിലുറപെ് പദ്ധതിടയ 
ഇതിചൈക്ായി കൂട്ടി ചയാജിപെിക്കുനും. 
ഓരങ്ങളുടെ സനുംരക്ഷണത്ിന് കയർ 
ഭൂവസ്ത്രനും ഉപചയാഗിക്കുനും. പ്രതിവർഷനും ഒരു 
ചകാെി ഫൈവൃക്ഷലത്കൾ നട്ടുപിെിപെി
ക്കുനും. പച്ത്തുരുത്തുകൾ, ടപാതു സ്ൈങ്ങൾ 
എന്ിവ ഇതിനായി ഉപചയാഗിക്കുനും. പുര
യിെങ്ങളിലുനും ലതകൾ നൊനും. മൂന്് 

വർഷടത് പരിപാൈനനും ഉറപൊക്ിയാണ് 
പദ്ധതി തയ്ാറാക്കുക. കൃഷി വകുപെിടറെ 
ജീവനി പദ്ധതി വഴിയുനും കുടുനുംബശ്രീയുടെ 
20000 ടഹക്ർ പദ്ധതി വഴിയുനും ലജവ 
പച്ക്റി  കൃഷി  വ്യാപിപെിക്കുനും . 

അയ്ായിരനും പുതിയ ടതാഴിൽ സനുംരനുംഭങ്ങൾ 
തുെങ്ങുനും. പ്ാസ്റിക് ബദൽ ഉത്പന്ങ്ങൾ, 
സാചകേതിക ചസവന ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഇവറെ് 
മാചനജ് ടമറെ്, കാർഷിക മൂൈ്യ വർദ്ധിത 
ഉത്പന്ങ്ങൾ, ട�റുകിെ വ്യവസായങ്ങൾ, 
സഹകരണ സ്ാപനങ്ങൾ എന്ീ ചമഖ
ൈകളിൈാണ് ടതാഴിൽ സനുംരനുംഭങ്ങൾ ആരനും
ഭിക്കുക. ടപാതു വിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്ി
ടറെ ഭാഗമായി ടറമഡിയൽ വിദ്യാഭ്യാസ 
പദ്ധതി ആവിഷ് കരിക്കുനും. ഓണത്ിന് 
മു്് ലോസ്സുകളിൽ അക്വനും അക്ഷരവനും 
ഉറയ്കാത്വടര നിർണ്യിക്കുനും. എല്ലാ 
പഞ്ായത്തുകളിലുനും മുനിസിപൊൈിറെികളിലുനും 
ഒരു പാൈിചയറെീവ് സനുംവിധാനനും ഉറപെ് 
വരുത്തുനും. തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾക്ായിരിക്കുനും ഇതിടറെ ചുമതൈ. ഗൃഹ 
പരി�രണത്ിന് ഊന്ൽ നൽകുനും. പട്ടി
കവിഭാഗങ്ങളുടെ ചകാളനി നവീകരണ 
പദ്ധതികൾ പൂർത്ീകരിക്കുനും. വീടുകളുടെ
യുനും പഠനമുറികളുടെയുനും പൂർത്ീകരണവനും 
ൈക്ഷ്യമിടുന്. ദുരന്ത പ്രതിചരാധത്ിന് 
സമഗ് പ്രാചദേിക പദ്ധതികൾ രൂപീകരി
ക്കുനും. വാർഡകൾ ചകന്ദ്രീകരിച്് പ്രതിചരാധ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുനും മുൻകരുതലുകൾക്കുനും 
സനുംവിധാനടമാരുക്കുനും. 100 ചപർക്് ഒരാൾ 
എന് നിൈയിൽ സാമൂഹ്യ സന്ദ്ധ ചസന 
രൂപീകരിക്ാനുനും ൈക്ഷ്യമിടുന്തായുനും മന്തി 
അറിയിച്ചു..
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വിശപ്പ് രഹിത ദകരളം 
പദ്തിയില് ഓണത്ിനപ് മു്പ് 

ആയിരം ഭക്ഷണശമാേകള് തുറക്ം. 
ഈ ദകന്ദ്രങ്ങളില് 25 രൂപയ്ക്കപ് 

ഊണപ് േഭ്യമമാക്ം. പത്പ് 
ശതമമാനം ഊണപ് സൗ�ന്യമമായി 
നല്കും. പഞ്മായത്ില് ഒന്പ് 
വതീതവം നഗരങ്ങളില് പത്പ് 
വമാരഡിനപ് ഒന്പ് വതീതവമമാണപ് 
ഭക്ഷണശമാേകള് ഒരുങ്ങുക
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സനുംസ്ാനത്് 156 പഞ്ായത്തുകൾ
കൂെി തരിേ് രഹിതമാക്കുടമന്് 

കാർഷിക വികസന കർഷകചക്ഷമ വകുപെ് 
മന്തി അഡ്വ. വി.എസ് സുനിൽ കുമാർ 
പറഞ്ഞു. സനുംസ്ാനതൈ പഞ്ായത്് ദിനാ
ചഘാഷത്ിൽ ഹരിതചകരളനും മിഷനുനും 

തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുനും എന് 
വിഷയത്ിൽ നെന് ടസമിനാറിൽ 
സനുംസാരിക്കുകയായിരുന് അചദേഹനും. 
ടനൽകൃഷി ട�യ്യുന് കർഷകർക്് സാമൂഹ്യ 
ഉത്രവാദിത്വടമന് നിൈയിൽ ഒരു 
ടഹക്റിന് രണ്ായിരനും രൂപ ചറായൽറെി 
നൽകുന് പ്രഖ്യാപനനും ആവാസ വ്യവസ്
യുടെ സനുംരക്ഷകർക്് നൽകുന് പ്രതിഫ
ൈമാണ്. ടനൽക്കൃഷിയിലുനും പച്ക്റി 
കൃഷിയിലുനും വൈിയ പുചരാഗതിയാണു 
ണ്ായത്. അ്തിനായിരനും ടമടിക് െൺ 
ടനല്ല് അധികമായി ഉൽപാദിപെിച്ചു. 
ടനൽകൃഷി ട�യ്യുന് സ്ൈങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി 
രണ്് ൈക്ഷനും ടഹക്റായി ഉയർന്. മൂന്് 
ൈക്ഷനും ടഹക്റാക്ി ഉയർത്തുകയാണ് 
ൈക്ഷ്യനും. നാന്നൂറെിടയഴുപത് ദിവസനും നിണ് 
നിൽക്കുന് ജീവനി പദ്ധതിയിലൂടെ 
സനുംസ്ാനടത് മുഴുവൻ വീടുകളിലുനും 
ചപാഷക ചതാട്ടങ്ങൾ ഒരുക്ി ആചരാഗ്യ
കരമായ ഭക്ഷണനും ൈഭ്യമാകുന് സാഹ�

ര്യവനും ഉണ്ാക്കുനും. ഹരിതചകരളനുംമിഷടറെ
യുനും ആചരാഗ്യ വകുപെിടറെയുനും സഹകരണ
ചത്ാടെയാണ് ഇത് നെപൊക്കുക.

തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ 
സഹകരണചത്ാടെ ഒരു വർഷനും 18 
ടമടിക് െൺ പച്ക്റി ഉൾപാദിപെിക്ാ
നാണ് കൃഷി വകുപെ് ൈക്ഷ്യമിടുന്ത്. ലജവ
രീതിയിൽ നെത്തുന് കൃഷിക്് അനുബന്
മായി ലജവവള നിർമ്ാണ യൂണിറ്റുകളുനും 
തുെങ്ങുനും. വകുപെിടറെ കൃഷി പാഠോൈയുടെ 
കീഴിൽ ഒചരാ പഞ്ായത്ിലുമുളള രണ്ാ
യിരചത്ാളനും  ചപർക്്  കാർഷിക 
അറിവകൾ നൽകുന്തിനുളള നെപെികളുനും 
സ്വീകരിച്ിട്ടുടണ്ന്നും മന്തി പറഞ്ഞു. 
കാർഷിക പദ്ധതികളുടെ ഫൈപ്രദമായ 
നെത്ിപെിനുനും ഏചകാപനത്ിനുനും തചദേേ 
സ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് മുഖ്യപ
കോണ് നിർവ്വഹിക്ാനുളളത്. തചദേേസ്വ
യനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ സഹായ
ചത്ാടെ ഹരിതചകരളനും മിഷൻ ഏടറെടുത് 
പച്ത്തുരുത്്, ചതാടുകളുടെയുനും നദികളുടെ
യുനും പുനരുജ്ീവനനും തുെങ്ങിയ പ്രവർത്
നങ്ങൾ കാർഷിക മുചന്റെങ്ങൾക്് വൈിയ 
പിന്തുണ നൽകുന്തായുനും മന്തി പറഞ്ഞു.

1

 സനുംസ്ാനടത് മുഴുവൻ പ്രാഥമികാ
ചരാഗ്യ ചകന്ദ്രങ്ങളുനും കുടുനുംബാചരാ

ഗ്യ ചകന്ദ്രങ്ങളാക്ാൻ ആവേ്യമായ നെപ
െികൾ തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
സ്വീകരിക്ണടമന്് ആചരാഗ്യ, വകുപെ് 
മന്തി ടക.ടക. ലേൈജ െീ ച്ര് പറഞ്ഞു. 
സനുംസ്ാനതൈ പഞ്ായത്് ദിനാചഘാ
ഷത്ിൽ സനുംസാരിക്കുകയായിരുന് 
അവർ. പ്രാഥമികാചരാഗ്യ ചകന്ദ്രങ്ങൾ 
കുടുനുംബാചരാഗ്യ ചകന്ദ്രങ്ങളാവന്ചതാടെ 
ആചരാഗ്യ ചമഖൈയിൽ സമഗ്മായ മാറെനും 
സൃഷ്ടിക്ാൻ സാധിക്കുനും. 300 കുടുനുംബാചരാ
ഗ്യ ചകന്ദ്രങ്ങളാണ് സനുംസ്ാനത്് പ്രവർ
ത്നനും തുെങ്ങുന്ത്. പഞ്ായത്ിടറെ 
സഹകരണചത്ാടെ കൂടുതൽ കുടുനുംബാ
ചരാഗ്യ ചകന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്ിക്ണടമന്് 
മന്തി പറഞ്ഞു.

സനുംസ്ാനത്് പകർച്വ്യാധികളുനും 
ജീവിത ലേൈി ചരാഗങ്ങളുനും തെയുക എന് 
ൈക്ഷ്യചത്ാടെയാണ് ആചരാഗ്യ ചസന 
പഞ്ായത്് തൈത്ിൽ രൂപീകരിച്ത്. 
20 വീെിന് ഒരു ചസന എന് ക്രമത്ിൈാണ് 
വീടുകൾ സന്ദർേിച്് ചരാഗനും വരാതിരി
ക്ാൻ ആവേ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണ

പഞ്ായത്തുകൾ തരിശുരഹിതമാക്ും 
മന്തി വി. എസ്. സുനിൽ കുമാർ

കുടുംബാനരാഗ്യ നകന്ദ്രങ്ങൾ
തനദേശസ്ാപനങ്ങൾ സൗകര്യനമാരുക്കണും

മന്തി നക.നക. ലശൈജ ടരീച്ചർ

ങ്ങളുനും ചരാഗികടള ആശുപത്രികളിൽ 
എത്ിക്ാൻ ആവേ്യമായ നെപെികളുനും 
സ്വീകരിച്ത്. പഞ്ായത്് തൈത്ിൽ 
ചസനയുടെ പ്രവർത്നനും കാര്യക്ഷമമാ
ക്ാൻ തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 

ഫൈവത്ായി പ്രവർത്ിച്ിട്ടുടണ്ന്നും മന്തി 
പറഞ്ഞു. രാജ്യടത് ഏറെവനും കുറഞ്ഞ 
േിശുമരണ നിരക്കുനും മാതൃമരണ നിരക്കുനും 
സനുംസ്ാനത്ാടണന്ള്ളത് അഭിമാനക
രമാടണന്നും മന്തി പറഞ്ഞു.               1
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രാവിടൈ മാർക്റെിൽ നിന്നും വാങ്ങുന് 
നല്ല തിളക്മുള്ള പച്ക്റികൾ 

വിേ്വാസചത്ാടെ കഴിക്കുവാൻ പറ്റുന്
താചണാ? ‘വിഷനും’-‘മായനും’-‘തട്ടിപെ് ' എന്് 
ലകയിൽ കിട്ടുന് എന്തിടനയുനും സനുംേ
യിക്കുന്വരാണ് നമ്ൾ. സനുംേയിക്കുന്
തിൽ അതിേചയാക്ിടയാന്മില്ല, 
കാരണനും ൈാഭനും മാത്രനും മുന്ിൽക്ണ്് എന്തു 
വിഷനും ച�ർന് ഭക്ഷണപദാർത്വനും 
വിൽക്ാൻ മെിയില്ലാത്വരുനും കച്വെ
ക്ാരുടെ കൂട്ടത്ിലുണ്്. നിയന്തണങ്ങൾ 
ഏർടപെടുത്ിയാലുനും പുതിയ നാമത്ിലുനും 
പുതിയ പായ്കറെിലുനും ഇത്രക്ാർ നമ്മുടെ 

ഇെയിൽ സജീവമായിത്ടന് തുെരുനും. 
പ്രതിവിധി ഒചന് ഉള്ളൂ. ൈഭ്യമായ സ്ൈത്് 
സ്വന്തമായി കൃഷി ട�യ്യുക എന്തു തടന്. 
സ്വന്തമായി കൃഷിട�യ്യുക എന്തിലുപരി 
മറ്റു യാടതാരു സനുംവിധാനടത്യുനും ആശ്ര
യിച്ിട്ടു കാര്യമില്ല. ഈ ആേയമാണ് 
കൃഷിവകുപെ് ആചരാഗ്യവകുപ്പുമായി സഹക
രിച്ചുടകാണ് നെപെിൈാക്കുന് “ജീവനി
-നമ്മുടെ കൃഷി-നമ്മുടെ ആചരാഗ്യനും” പദ്ധ
തിയിലൂടെ ൈക്ഷ്യമിടുന്തുനും. പച്ക്റി 
ഉത്പാദനത്ിൽ ഓചരാ കുടുനുംബടത്യുനും 
സ്വയനും പര്യാപ്തമാക്കുക എന്താണ് പദ്ധ
തിയുടെ ഉചദേേനും.

ആചരാഗ്യവകുപെ് നവചകരളനും മിഷടറെ 
ഭാഗമായി നെപെിൈാക്ിവരുന് ആർദ്രനും 
പദ്ധതിയുമായി സമന്വയിപെിച്ാണ് ജീവനി 
നെപെിൈാക്കുന്ത്. നമ്മുടെ ആചരാഗ്യനും 
നമ്മുടെ ഉത്രവാദിത്വനും എന്താണചല്ലാ 
ആ ർ ദ്രനും  പ ദ്ധ ത ി യു ട െ  ആ േ യ നും . 
ആചരാഗ്യവനും കൃഷിയുനും തമ്ിൽ വളടര 
ദൃഢമായ ബന്മാണുള്ളത്. അതായത് 
സ്വന്തനും കൃഷിയിലൂടെ ആചരാഗ്യനും സനുംര
ക്ഷിക്കുക എന്ത് ഓചരാ വ്യക്ിയുടെയുനും 
ഉത്രവാദിത്വമാണ്.

2017-18 ൽ സനുംസ്ാനത്് 69047 
ടഹക്ർ സ്ൈത്് പച്ക്റികൃഷി ട�യ്യു 

ജരീവനി
നമ്മുനട കൃഷി നമ്മുനട ആനരാഗ്യും
 വിഷ്ണു എസ്.പി.

കറോര്്ികം

സംസ്മാനചത്മാട്ടമാചക സുരക്ഷിത പചകറി േഭ്യമമാക്ന്തിനും പചകറി ഉേപ്പമാേനത്ില് സ്വയം പര്യമാപ്തത 
േക്ഷ്യമിട്ടും 2020 �നുവരി 1 മുതല് 2021 ഏപ്ില് (വിഷു) വചര  കൃഷി വകുപ്പ് ആദരമാഗ്യവകുപ്പുമമായി സഹകരിചപ് 

�തീവനി എന് ദപരില് ഒരു ബൃഹതപ് പദ്തി ആവിഷ്കരിചിരിക്ന്.
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കയുനും 10 ൈക്ഷനും ടമടിക് െൺ ഉത്പാദനനും 
ചനടുകയുനും ട�യ്തു. 2016-17 മായി താരതമ്യനും 
ട�യ്യുച്ാൾ 17-18ൽ 16217 ടഹക്ർ പ്ര
ചദേത്് അധികമായി കൃഷിട�യ്തിട്ടുണ്്. 
2018-19 ൽ 82166 ടഹക്ർ പ്രചദേത്് 
കൃഷി ട�യ്തതിൽ നിന്് 12.12 ൈക്ഷനും 
ടമടിക് െൺ പച്ക്റി ഉത്പാദിപെിക്കു
വാൻ സാധിച്ചു. സനുംസ്ാനത്ിൽ ഒരു 
വർഷനും ആവേ്യമായ പച്ക്റിയുടെ 
അളവാകടട്ട 20 ൈക്ഷനും ടമടിക് െൺ 
ആണ്. അതായത് ആവേ്യകതയുടെ 60 
േതമാനനും ആഭ്യന്തരമായി കടണ്ത്തുകയുനും 
40 േതമാനനും പുറചമ നിന്ള്ള പച്ക്റി
ക്ടളയുമാണ് നാനും ആശ്രയിക്കുന്ത്. 
പുറചമ നിന് വരുന് പകുതിചയാളനും പച്
ക്റികളുനും ടകാെിയ വിഷനും തളിച്് വളർ
ത്തുന്വയാടണന്ാണ് പഠന റിചപൊർട്ട് 
ടതളിയിച്ിട്ടുള്ളത്. നിഷ് കർഷിക്ടപെട്ടി
ട്ടില്ലാത് മരുന്കളാണു തളിക്കുന്ടത
കേിൽ അതു കടണ്ത്ാനുമാവകയില്ല 
എന്താണ് മടറൊരു ലവരുദ്ധ്യനും.

പദ്ധതിയുടെ സവിവശഷതകൾ
ഭൗമസൂ�ിക പദവി ൈഭിച് വിത്തുൾ

ടപെടെ 100 പര്രാഗത വിത്ിനങ്ങ
ളുടെ പ്ര�രണനും (വ്ാത്ാകേര �ീര, 
അഗത്ി �ീര, നിത്യ വഴുതന, 
ചവചങ്ങരി വഴുതന, ആനടക്ാ്ൻ 
ടവണ്, മചഞ്േ്വരനും ടവണ്, പുള്ളി
പയർ, കരുമണി പയർ, മൈയാറ്റൂർ 
ടവണ്, ഇെയൂർ മുളക്, പൈതരനും നാെൻ 
പച്ക്റിയിനങ്ങൾ, വിവിധ കിഴങ്ങു
വർഗ്ഗ വിളകൾ തുെങ്ങിയവ)

എല്ലാ വീട്ടിലുനും കറിചവപെിൈ, പപൊയ, 
മുരിങ്ങ, പൈതരനും �ീരകൾ, വാഴ എന്ി
വയുടെ കൃഷി ചപ്രാത്സാഹനനും.

2500 സ് കൂളുകളിൽ പച്ക്റി കൃഷി, 
അചതാടൊപെനും മറെ് ടപാതു/സ്വകാര്യ 
സ്ാപനങ്ങളിടൈ ൈഭ്യമായ എല്ലാ 
സ്ൈങ്ങളിലുനും പച്ക്റി കൃഷി 
വ്യാപനനും.

ഗ്ാമ/ച്ാക്്/ജില്ലാ തൈങ്ങളിൽ 1000 
ക്യാ്യിനുകൾ.

‘കൃഷി പാഠോൈ’ എന് ചപരിൽ എല്ലാ 
കൃഷിഭവനുകളുനും വഴി കർഷകർക്കുള്ള 
പരിേീൈനവനും ചബാധവത്കരണവനും. 
ആചരാഗ്യവകുപെ് നെപെിൈാക്കുന് 
ച ബ ാ ധ വ ത് ക ര ണ  ലേ ാ സ്സു ക ൾ , 
ആചരാഗ്യ ക്യാമ്പുകൾ എന്ിവിെങ്ങ
ളിൽ “ജീവനി - നമ്മുടെ കൃഷി, നമ്മുടെ 
ആചരാഗ്യനും” പദ്ധതിടയക്കുറിച്ചുള്ള 
അവചബാധനും.

ഗ്ാമ, നഗര പ്രചദേങ്ങളിടൈ വീട്ടുവളപ്പു
കളിൽ/മട്ടുപൊവകളിൽ 6 ൈക്ഷചത്ാളനും 
ലജവരീതിയിലുള്ള ചപാഷകചത്ാട്ട
ങ്ങൾ.

ൈക്ഷചത്ാളനും കർഷകർ ഉൾടപെടുന് 
പ്രവർത്ന മികവള്ള ലേസ്ററുകളുടെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ചപ്രാത്സാഹനനും, 
നിൈവിലുള്ള ലേസ്ററുകൾ ഉൾടപെടെ 
1200 ലേസ്ററുകളുടെ വിപുൈീകരണനും.

നിൈവിലുള്ള മഴമറകൾ വിപുൈീകരിച്് 
േക്ിടപെടുത്തുന്തുൾടപെടെ 2000 
മഴമറകൾക്് ചപ്രാത്സാഹനനും.

10000 സൂക്ഷ്മ ജൈചസ�ന യൂണിറ്റുകൾ 
(നിൈവിലുള്ളത് ഉൾടപെടെ).

	ആദിവാസി ചമഖൈയിൽ പര്രാഗ
തമായി കൃഷി ട�യ്തു വരുന് പച്ക്റി 
വിളകളുടെ ചപ്രാത്സാഹനവനും കൃഷി 
പരിപാൈനമുറയുടെ �ിത്രീകരണവനും.

	ച്ാക്് തൈത്ിൽ ലദ്വവാര ഉത്പാ
ദനത്ിനായുള്ള ചക്രാപെ് കൈണ്ർ.

25 ഫാർചമഴ് സ് ടപ്രാഡയൂസർ ഓർഗ
ലനചസഷനു (എഫ്.പി.ഒ) കൾക്കുള്ള 
ചപ്രാത്സാഹനനും.

കർഷകർക്് സാചകേതിക ലവദഗ്ദ്ധ്യമു
ള്ള 24ഃ7 മണിക്കൂറുനും പ്രവർത്ിക്കുന് 
ചകാൾടസറെറുകൾ എസ.്എഫ.്എ.സി 
യുടെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ ൈഭ്യമാക്ൽ, 
പ്രചത്യക ചപാർട്ടൽ ഉരുത്ിരിടച്ടു
ക്ൽ, ലദ്വവാരിക പ്രസിദ്ധീകരണനും, 
കൃഷി ഇൻചഫാ, ഹ്രസ്വ വീഡിചയാ, 
നയൂസ് ടൈറെർ, പ്രതിമാസ െി.വി �ാനൽ 
പരിപാെികൾ.

25 അഗ്ി സ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉൾടപെടെ 100 
ഓളനും കർഷകരുടെ നൂതന കടണ്ത്
ലുകൾക്് ചപ്രാത്സാഹനനും.

‘ആത്മ’യുടെ ചനതൃത്വത്ിൽ 200 ഫാനും 
ഫീൽഡ് സ് കൂൾ.

400 ബചയാഫാർമസികളുടെ അെി 
സ്ാന സൗകര്യനും വികസിപെിച്് കർഷ
കർക്് ആവേ്യമായ ലജവ ഉത്പാദന 
ഉപാധികൾ ന്യായമായ വിൈയ്ക് ൈഭ്യ
മാക്കുന്തിന് പ്രചത്യക പദവി. 

കാർഷിക സർവകൈാോൈയുടെ ആഭി
മുഖ്യത്ിൽ നെത്തുന് പച്ക്റിക
ളിടൈ പ്രതിമാസ കീെനാേിനി അവേി
ഷ്ടപരിചോധന ഫൈനും സർക്ാർ 
ടവബ് ലസറെിലൂടെ ടപാതുജനങ്ങൾക്കു 
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ൈഭ്യമാക്കുനും.
നിൈവിലുള്ള ബി.എൽ.എഫ.്ഒ വിപണി, 

ലേസ്റർ മാർക്റെ്, ആഴ്ച�ന്ത, ഇചക്ാ
ചഷാപെ് ഉൾടപെടെയുള്ള 1000 മാർക്
റ്റുകളുടെ വിപുൈീകരണനും.

 50 മൂൈ്യവർദ്ധിത യൂണിറ്റുകളുടെ 
വികസനനും.

പ്രാചദേിക ഗ്ാമീണ ഉത്സവങ്ങളുമായി 
ബന്ടപെടുത്ി പച്ക്റി ചമളകളുനും 
�ന്തകളുനും. 

കർഷകരുടെ നാെൻ വിത്തുകൾ 
പര്രനും ലകമാറുന് വിത്് ലകമാറെ 
കൂട്ടായ്മകളുടെ സനുംഘാെനനും. 

ജരീവനി ഗ്നൊമും
ജീവനി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 50 

ടഹക്റിൽ കൂടുതൽ പച്ക്റി കൃഷിയുള്ള 
പഞ്ായത്തുകടള ജീവനി പച്ക്റി 
ഗ്ാമമായുനും 500 ടഹക്റിൽ കൂടുതൽ പച്
ക്റികൃഷിയുള്ള ച്ാക്കുകടള ജീവനി 
ഹരിത ച്ാക്് ആയുനും 10 ടഹക്റിൽ 
കൂടുതൽ പച്ക്റിയുള്ള ചകാർപെചറഷൻ/
മുൻസിപൊൈിറെികടള ജീവനി ഹരിത 
നഗരമായുനും നാമകരണനും ട�യ്ത് ഈ പ്രചദ
േങ്ങളിൽ നിൈവിലുള്ള പച്ക്റി 
കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി കൂട്ടുന്തിന് നെപ
െികൾ സ്വീകരിക്കുന്താണ്. ടപാതു/
സ്വകാര്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ ചപ്രാജക്് 
അെിസ്ാനത്ിൽ ലജവ പച്ക്റി 
കൃഷിയുനും ജയിൽ വളപ്പുകൾ, ടപാൈീസ് 
ചസ്റഷൻ, വി.എച്.എസ്.സി/ഐ.െി.ഐ. 
ചകാചളജുകൾ, അനുംഗൻവാെി, മറെ് സ്വകാ
ര്യസ്ാപനങ്ങൾ എന്ിവിെങ്ങളിടൈ 
ൈഭ്യമായ എല്ലാ സ്ൈങ്ങളിലുനും പച്ക്റി 
കൃഷി വ്യാപിപെിക്കുന്തിനുനും പ്രചത്യകനും 
പദ്ധതികളാണ് വിഭാവനനും ട�യ്തിട്ടുള്ളത്. 
വിപണി സാധ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്തി
നായി രജിസ്റർ ട�യ്ത എ ചഗ്ഡ് ലേസ്ററുകളു 
ടെയുനും സൂപെർ ലേസ്ററുകളുടെയുനും അടപെക് സ് 

ഉചദേേിക്കുന്ത്. ഇന്ത്യൻ ടമഡിക്ൽ 
അചസാസിചയഷൻ, ഇന്ത്യൻ ഡയറെീഷ്യൻ 
അചസാസിചയഷൻ, നുടീഷ്യൻ ടസാ 
ലസറെി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അചസാസിചയഷൻ 
ഓഫ് ഫുഡ് സയറെിസ്റ്, അചസാസി
ചയഷൻ ഓഫ് ടകമിസ്റ്, ഇന്ത്യൻ ടഷഫ് 
അചസാസിചയഷൻ തുെങ്ങിയ സനുംഘെ
നകൾ അെങ്ങുന്താണ് Net profan 
യൂണിറെ്. ആചരാഗ്യ രനുംഗടത് വിദഗ്ദ്ധരുടെ 
ശുപാർേ പ്രകാരനും ആഹാരേീൈങ്ങളിൽ 
വരുചത്ണ് മാറെനും, ഉൾടപെടുചത്ണ് ഭക്ഷ
ണക്രമനും എന്ിവ വിേദീകരിച്ചു ടകാണ്് 
പ്രാചദേികാെി സ്ാനത്ിൽ ചപാഷക
ചത്ാട്ട നിർമ്ാണവനും പദ്ധതി വിഭാവനനും 
ട�യ്യുന്'

ഓചരാ സുപ്രഭാതത്ിലുനും വീട്ടുമുറെത്തു 
നിന്നും വിളടവടുത് ഒരു മുറനും പച്ക്റി 
കണി കണ്ണരുവാനുനും വിളടവടുത് 
വിഷരഹിത വിഭവങ്ങൾ ആഹരിക്കുവാനുനും 
ജീവനിയിലൂടെ സാധിക്കുടമന്് പ്രത്യാേി
ക്ാനും.                                                 1

ചൈഖകന് ഫാനും ഇന്ഫര്ചമഷന് 
ബയൂചറായില് കൃഷി ആഫീസറാണ്.





ആദരമാഗ്യ വകുപ്പുമമായി 
സംദയമാ�ിച്ചു ചകമാടെപ് നടപ്ിേമാക്
ന് �തീവനി പദ്തിയുചട ആകരഷ

കം ചഹല്ത്ി ദലേറ്പ് എന് 
ആശയ മമാണപ്. കമാരഷിക 

ദമഖേചയ 5 അദഗ്മാ ഇദകമാള�ി
കല് ദസമാണുകളമായി തിരിച്ചു 

ചകമാടെപ് കമാരഷിക പദ്തികള് 
വിഭമാവനം ചെയ്തു വരുന് 

ദവളയില് ഓദരമാ അദഗ്മാ 
ഇദകമാള�ികല് ദസമാണിനും 

ഒരു ചഹല്ത്ി ദലേറ്പ്
 എന് ആശയ

മമാണപ് ഇതപ് മുദന്മാട്ടുവയ്ക്കുന്തപ്. 

പഞ്ായത്് ഡയറക്ചററെിടൈ സ്റാഫ് 
ടവല്ഫയര് കമ്ിറെി 'ഉണര്വി'ടറെ ആഭി
മുഖ്യത്ില് ചൈാക വനിതാദിനചത്ാെ
നുബന്ിച്് വിവിധ പരിപാെികള് സനുംഘ
െിപെിച്ചു. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങളുനും സ്ത്രീകളുനും 
എന് വിഷയടത് ആ്ദമാക്ി 

നൈാകവനിതാദിനും ആന�ാഷിച്ചു
സനുംസ്ാന സാക്ഷരതാ മിഷന് ഡയറക്ര് 
ചഡാ. പി.എസ്. ശ്രീകൈ പ്രഭാഷണനും 
നെത്ി. പരിപാെിയുടെ ഭാഗമായി 
ഉപന്യാസ ര�ന, കവിതാര�ന, �ിത്ര
ര�ന എന്ീ ഇനങ്ങളില് ജീവനക്ാരുടെ 
മത്സരവനും സനുംഘെിപെിച്ിരുന്.

ചബാഡി ജില്ലാതൈത്ിൽ രൂപീകരിക്കുന് 
താണ്. ഇചക്ാചഷാപ്പുകളുടെ അടപെക് സ് 
ചബാഡിയുനും ജില്ലാതൈത്ിൽ രൂപീകരി
ക്കുനും. 

ആചരാഗ്യ വകുപ്പുമായി സനുംചയാജിച്ചു 
ടകാണ്് നെപെിൈാക്കുന് ജീവനി പദ്ധതി
യുടെ ആകർഷകനും ടഹൽത്ി ചപ്റെ് എന് 
ആേയമാണ്. കാർഷിക ചമഖൈടയ 5 
അചഗ്ാ ഇചക്ാളജിക്ൽ ചസാണുകളായി 
തിരിച്ചു ടകാണ്് കാർഷിക പദ്ധതികൾ 
വിഭാവനനും ട�യ്തു വരുന് ചവളയിൽ ഓചരാ 
അചഗ്ാ ഇചക്ാളജിക്ൽ ചസാണിനുനും 
ഒരു ടഹൽത്ി ചപ്റെ് എന് ആേയമാണ് 
ഇത് മുചന്ാട്ടുവയ്ക്കുന്ത്. Net profan എന് 
യൂണിറ്റുമായി സനുംചയാജിച്ചു ടകാണ്ാണ് 
ഈ ആേയനും നെപെിൈാക്കുവാൻ വകുപെ് 
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സര്ക്ാരിടറെ 2020 ജനുവരി 11 ടൈ 
ജി.ഒ.(പി) 10/2020/ഫിന് ന്ര് 

ഉത്രവ് പ്രകാരനും ചകാണ്ടാക്ര്മാർ, 
സലപ്യർമാർ, അക്രഡിറെഡ് ഏജന്സി         
കൾ തുെങ്ങിയവര്ക്് നൽചകണ് 5 ൈക്ഷനും 
രൂപയ്ക് മുകളിലുള്ള ബില്ലുകളുനും  ട�ക്കുകളുനും 
ബിൽ ഡിടസ്ൗണ്ിനുംഗ് സിസ്റനും (BDS) 
വഴി ആവേ്യടമകേിൽ പണമാക്കുന്തിന് 
സര്ക്ാര് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. 
ഇത് എപ്രകാരനും നിര്വ്വഹിക്ാനും എന്് 
പരിചോധിക്ാനും.

ടവ�്സനൊുംഖ്യ �ില്ലുകൾ
ടവബ്സാനുംഖ്യ വഴി ടഷറിയിചൈക്് 

അയയ്ക്കുന് 5 ൈക്ഷത്ിന് മുകളിലുള്ള 
ബില്ലുകൾ ടഷറിയില് നിന്നും ഡി.ഡി.
ഒയുടെ ബിനുംസ് ചൈാഗിനിചൈക്് SEND 
ട�യ്യുന്താണ്. 

(ഡി.ഡി.ഒ-ന് ബിനുംസ് ചൈാഗിന് ഇടല്ല
കേിൽ, ടഷറിയുമായി ബന്ടപെട്ട് ചൈാഗിന് 

പരിചയനപ്ടാും
ബിൽ ഡിന�ൗണ്ിുംഗ് സി�ും
 സുനില്കുമനൊര് റ്റി.ടക.

ഐ.ഡി., പാസ് ചവര്ഡ് എന്ിവ കരസ്
മാചക്ണ്താണ്).

ഡി.ഡി.ഒ തടറെ DDO Admin 
ചൈാഗിനിടൈ WAMS CLEARANCE എന് 
ടമനുവിൽ ൈഭ്യമാകുന് ഇത്രത്ിലുള്ള 
ബില്ലുകള് ബന്ടപെട്ട ചരഖകളുടെ 
പകര്പ്പുകൾ കൂെി UPLOAD ട�യ്ത് WAMS 
ചൈക്് അയചയ്കണ്താണ്.

�ിുംസ് �ില്ലുകൾ
ബിനുംസ് വഴി തയ്ാറാക്കുന് ബില്ലുക

ളില് 5 ൈക്ഷത്ിന് മുകളിലുള്ളവ ടഷറി
യിചൈക്് അയയ്ക്കുവാന് കഴിയുകയില്ല. DDO 
A d m i n  ച ൈ ാ ഗ ി ന ി ട ൈ  W A M S 
CLEARANCE എന് ടമനുവിൽ ൈഭ്യമാ
കുന് ഇത്രത്ിലുള്ള ബില്ലുകള് ബന്
ടപെട്ട ചരഖകളുടെ പകര്പ്പുകൾ കൂെി 
UPLOAD ട�യ്ത് WAMS ചൈക്് അയചയ്ക
ണ്താണ്.

�ി.ഡി.എസ്. വസനൊ�് ടവയര് 
(http//sics.kerala.gov.in/bds/)

ചമല്പെറഞ്ഞ വിധത്ിൽ ലേിയറന്സി
നായി അയയ്ക്കുന്വ ധനകാര്യ വകുപെ് 
പരിചോധിക്കുനും. അര്ഹമായവയ്ക് ബി.
ഡി.എസ്. വഴി തുക നല്കുന്തിടറെ മുചന്ാ
െിയായി ബി.ഡി.എസ് .  ചസാഫ്റ് 
ടവയറില് ഒരു LOGIN ID, PASSWORD 
എന്ിവ സാധാരണഗതിയിൽ രചണ്ാ 
മൂചന്ാ ദിവസത്ിനുള്ളിൽ തടന് ബന്
ടപെട്ട ഡി.ഡി.ഒ.യ്ക് അനുവദിക്കുന്താണ്. 

(്നൊേമിക �സര് ഐ.ഡി. DDOയുടെ 
VIRTUAL ഡി.ഡി.ഒ. ചകാഡനും സാധാരണ 
ഗതിയിൽ പ്രാഥമിക പാസ ്ചവഡ ്''ഡി.ഡി.ഒ. 
ചകാഡിന ്ചേഷനും @123# എന് ്ച�ർക്കുന്
തുനും'' ആയിരിക്കുനും. ചമൽപെറഞ്ഞ യൂസർ 
ഐഡി, പാസ ്ചവഡ ്എന്ിവ ഉപചയാഗിച്് 
ചസാഫ്റ് ടവയറിൽ LOGIN ട�യ്ാന് കഴി
യുന്ടണ്കേിൽ, ഡി.ഡി.യുടെ  ID 
CREATION നെന് എന്ത് ഉറപെിക്ാനും) 
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FORM IV

Statement about ownership and other particulars about newspaper 
(PANCHATATRAJ ) to be published in the first issue every year after the 
last day of February.

1. Place of Publication  :  Directorate of Panchayats
   Trivandrum - 695033
2. Periodicity of its Publication  : Monthly
3. Printer’s Name  :  Dr. P.K. Jayasree IAS
  Nationality  :  Indian
  Address  :  Directorate of Panchayats
   Trivandrum - 695033, Kerala
4. Publisher's Name  :  Dr. P.K. Jayasree IAS
 Nationality  : Indian
 Address  :  Directorate of Panchayats,
   Trivandrum - 695033, Kerala
5. Editor's Name  :  Dr. P.K. Jayasree IAS
 Nationality  :  Indian
 Address : Directorate of Panchayats,
   Trivandrum - 695033, Kerala
6. Names and address of individuals
 who own the newspaper and partners
  or shareholders holding  : NA

 I, Dr. P.K. Jayasree, hereby declare that the particulars given above are true 
to the best of my knowledge and belief.

Date: 16.03.2020  Sd/-

വഫനൊറും 1,2
ചകാണ്ടാക്ർ / സലപ്യർ / അക്ര

ഡിറെഡ് ഏജന്സി ബി.ഡി.എസിന് 
തയ്ാറാടണകേിൽ, ഡി.ഡി.ഒ ബി.
ഡി.എസ്. ചസാഫ്റ് ടവയറിൽ ചൈാഗിന് 
ട�യ്ത് SUBMISSION ടമനുവിൽ നിന്് 
BDS selection (Non LOC) ടതരടഞ്ഞടു
ക്കുക. അവിടെ ബിൽ സമർപെിച് മാസനും 
നൽകി ടസർച്് ട�യ്താൽ ബില്ലിടറെ വിവ
രങ്ങളുനും നിൈവിൽ ബില്ലിൽ ച�ർത്ിരി
ക്കുന് ബാകേ് അക്ൗണ്നും കാണാവന്
താണ്. (നിൈവിലുള്ള ബാകേ് അക്ൗണ്് 
മാറെണടമന്് ചകാണ്ടാക്ർ/ സലപ്യർ 
/ അക്രഡിറെഡ് ഏജന്സി ചരഖാമൂൈനും 
ആവേ്യടപെടുന് പക്ഷനും പഴയ അക്ൗണ്് 
മാറെി പുതിയത് ച�ർത്് നൽകാവന്
താണ്.) തുെർന്് FORM I, FORM II 
എന്ിവ പ്രിടറെടുക്കുക. FORM I –ല് 
ചകാണ്ടാക്ർ/സലപ്യർ/അക്രഡിറെഡ് 
ഏജന്സി ഒപെ് ചരഖടപെടുത്ി തങ്ങളുടെ 
ബാകേില്നിന്് കൗണ്ർലസന് ട�യ്ത് 
ഡി.ഡി.ഒക്് ഹാര്ഡ് ചകാപെിയായി 
തിരിടക നൽചകണ്താണ്. ഡി.ഡി.ഒ 
FORM II ൽ ഒപെ് ചരഖടപെടുത്ി ബാകേിനുനും 
നൽചകണ്താണ്. 

വഫനൊറും 3
ബാകേ് BDS ചസാഫ്റ് ടവയറിലൂടെ 

CONFIRMATION നൽകുന് മുറയ്ക്, 
SUBMISSION ടമനുവിടൈ ‘Letter to 
Finance’ വഴി FORM III ൽ ഒരു 
DIGITALLY SIGNED LETTER 
ഡി.ഡി.ഒ ഫിനാന്സ് വകുപെിചൈക്് 
അയചയ്കണ്താണ്. (ബാകേ് ചസാഫ്റ് 
ടവയര്വഴി അക്ൗണ്് ന്ര് CONFIRM 
ട�യ്താല് മാത്രചമ, ഈ ടമനുവില് ഗുണ
ചഭാക്ാവിടറെ ചപര് കാണാനായി 
സാധിക്കൂ) DIGITAL SIGN ട�യ്യുന്തിന് 
മുചന്ാെിയായി, DDOയുടെ DIGITAL 
SIGNATURE Admin ടമനുവിടൈ 
Register DSC വഴി രജിസ്റർ ട�ചയ്ണ്തുനും 
JAVA യുടെ പുതിയ UPDATION 
(ചൈാഗിന് ചപജിൽ ൈഭ്യമാണ്) ക്യൂട്ട
റിൽ സജ്മാചക്ണ്തുമാണ്. 

വ്നൊമിസറി വനനൊട്്
FORM III ൈഭിക്കുന് മുറയ്ക് ധനകാര്യ 

വകുപെ് ചസാഫ്റ് ടവയറിൽ ആ ബില്ലിന് 
ഒരു PROMISSORY NOTE ൈഭ്യമാക്കുക
യുനും, ആയത് SUBMISSION ടമനുവിടൈ 
‘Print PN’ സബ്ടമനുവിൽ ൈഭ്യമാകുകയുനും 

ട�യ്യുന്താണ്. ആയതിടറെ പ്രിറൌട്ട് 
ഡി.ഡി.ഒ ചകാണ്ടാക്ർ/ സലപ്യർ/
അക്രഡിറെഡ് ഏജന്സിക്് ലകമാചറണ്
തുമാണ്. 

(ബാങ്കുകൾക്കുനും ഇത് തങ്ങളുടെ BDS 
ചൈാഗിനിൽ ൈഭ്യമാകുന്തുനും ചകാണ്ടാ
ക്ർക്്/സലപ്യർക്്/ അക്രഡിറെഡ് 
ഏജന്സിക്് പണത്ിനായി ബാകേിടന 
സമീപിക്ാവന്തുമാണ്.)

BDS - �ില് സമര്പ്ണും
PROMISSORY NOTE ൽ ചരഖടപെടു

ത്ിയ തീയതിയിൽ ബി.ഡി.എസ്. 
ബില്ലുകൾ ബിനുംസിൽ / ടവബ് സാനുംഖ്യയിൽ 
തിരിടക ൈഭ്യമാകുന്താണ് .  ഇവ 
PROMISSORY NOTE, മറെ് ചരഖകൾ 
എന്ിവ സഹിതനും ടഷറിയിൽ അന്് 
തടന് സമർപെിചക്ണ്താണ്. 

(ബില്ലിൽ നിന്ള്ള ഡിഡക്ഷനുകൾ 
(CWWF, GST etc.) അചപൊൾ മാത്രചമ 

ബന്ടപെട്ട ടഹഡകളിചൈക്് വരവ് വയ്ക
ടപെടുകയുള്ളൂ. ബില്ലി ടറെ വരവ് ട�ൈവകളുനും 
അചപൊൾ മാത്രചമ അക്ൗണ്് ട�യ്ടപെടു
കയുനും ട�യ്യുകയുള്ളൂ)

BDS – ടതരടഞ്ഞടുക്ാത് ചകാണ്ടാ
ക്ർ/ സലപ്യർ / അക്രഡിറെഡ് ഏജന്സി
കള്ക്കുള്ള ബില്ലുകൾ ചപടമറെിനായി 
സര്ക്ാര് മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ള 
തീയതിയിൽ ഇത്രനും ബില്ലുകൾ ബിനുംസിൽ 
/ ടവബ് സാനുംഖ്യയിൽ തിരിടക ൈഭ്യമാകു
ന്താണ്. ഡി.ഡി.ഒ അത്രനും ബില്ലുകൾ 
സാധാരണ ചപാടൈ ടഷറിയിൽ സമര്പെി
ചക്ണ്താണ്.

(ഈ വിഷയനും സനുംബന്ിച് അധിക 
വിവരങ്ങള്ക്ായി http//sics.kerala.gov.
in/bds/ സന്ദര്േിക്കുക)                            1

	ചൈഖകന് എെക്ാട്ടു വയല് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ില് ടഹഡ്ലോര്ക്ാണ്. 

ചഫാണ്: 9745808317
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വജ്രജൂ�ിേി ടഫവേനൊഷിപ്് കേനൊകനൊരന്നൊര്ക്്
ഏകദിന ശില്പശനൊേ

വജ്രജൂബിൈി ടഫചൈാഷിപെ് കൈാകാരന്മാരുടെ ലേസ്റർ കൺവീ
നർമാർക്കുള്ള സനുംസ്ാനതൈ ഏകദിന േില്പോൈ കിൈയിൽ 
സനുംഘെിപെിച്ചു. പ്ാനിനുംഗ് ചബാർഡ് അനുംഗനും ചഡാ.ടക.എൻ. 
ഹരിൈാൽ ഉദ്ഘാെനനും ട�യ്തു. ചൈാകത്് സാനുംസ് കാരികരനുംഗനും 
മുഖ്യസാ്ത്ിക ച്ാതസ്സായി മാറുകയാടണന്് ഉദ്ഘാെനപ്ര
സനുംഗത്ിൽ ചഡാ. ഹരിൈാൽ പറഞ്ഞു. പരിസ്ിതി പ്രേ് നങ്ങ
ളില്ലാത് കൂടുതൽ ടതാഴിൈവസരങ്ങളുനും നല്ല വരുമാനവമുള്ള 
ചമഖൈയായി കൈാസാനുംസ് കാരിക രനുംഗനും മാറുകയാണ്. മറ്റു ചമഖ
ൈകളിചൈതുചപാടൈ കൈാകാരന്മാർക്കു ഇചറെൺഷിപെ് സനുംവിധാ
നമില്ല. ഈ കുറവ പരിഹരിക്ാനാണ് ടഫചൈാഷിപെ് ഏർടപെടു
ത്ിയത്. കിൈ ഡയറക്ർ ജനറൽ ചഡാ. ചജായ് ഇളമൺ സ്വാ
ഗതമാേനുംസിച്ചു. സാനുംസ് കാരിക വകുപ്പു ടഡപയൂട്ടി ഡയറക്ർ 
അജിത് ബാബു റിചപൊർട്ടവതരിപെിച്ചു. ചകരള കൈാമണ്ഡൈത്ിടൈ 
വജ്രജൂബിൈി കൈാകാരന്മാർ അവതരിപെിച് മിഴാവ് തായ്ക
ചയാടെയാണ് േില്പോൈ ആരനുംഭിച്ത്. 

സനുംസ്ാനസർക്ാർ രൂപീകരണത്ിടറെ അറുപതാനും വാർ
ഷികചത്ാെനുബന്ിച്് 2017ൈാണ് ഈ ടഫചൈാഷിപെ് ഏർടപെ
ടുത്ിയത്. കൈാപരിേീൈനനും എന് ബൃഹത്ായ ൈക്ഷ്യനും മുൻ
നിർത്ി രാജ്യത്ാദ്യമായി ചകരളസർക്ാർ നെപൊക്കുന്പദ്ധ
തിയാണ് ആയിരനും യുവകൈാകാരന്മാർക്കുള്ള വജ്രജൂബിൈി 
ടഫചൈാഷിപെ്. സമകാൈീന-ചഫാക്് ചൈാർ വിഭാഗത്ിൽ
ടപട്ട 45 കൈാരൂപങ്ങളിൈാണ് പദ്ധതി പ്രകാരനും 
പരിേീൈനനും നൽകുന്ത്. 
്നൊവദശികവികസനും പഠിക്നൊന്
തവദേശവികസന പഠനവിദ്യനൊര്ത്ികടളത്തി

പ്രാചദേികസർക്ാരുകളുടെ പ്രവർത്നങ്ങളുനും 
പ്രാചദേിക വികസനപരിപാെികളുനും പഠിക്ാൻ തചദേേ
വികസന പഠനവിദ്യാർത്ികൾ കിൈയിടൈത്ി. 
സനുംസ്ാനത്് മൈയാളനും സർവകൈാോൈ മാത്രമാണ് 
ഇത്രനും ഒരു ചകാഴ് സ് നെത്തുന്ത്. കിൈയുടെ പ്രവർ

അധ്യാപകരെക്മുള്ള വിദ്യാർത്ിസനുംഘനും 
ഒരു ദിവസടത് പഠനപരിപാെിടക്ത്ിയത്.
പ്രാചദേിക ആസൂത്രണനും, പ്രാചദേിക സർക്ാ
രുകളുടെ പ്രവർത്നങ്ങൾ, നഗരഭരണസനും
വിധാനനും, നവചകരള കർമ്പദ്ധതി, വനിത
-േിശു-വചയാജന സൗഹൃദ പ്രാചദേിക 
ഭരണനും തുെങ്ങിയവ സനുംബന്ിച് ലോസ്സുകൾ
ക്കു കിൈയിടൈ അക്ാദമി അനുംഗങ്ങൾ 
ചനതൃത്വനും നൽകി. കിൈയുടെ വിവിധ പരി
േീൈനപരിപാെികൾ, പ്രാചദേികാസൂത്ര 
ണത്ിലുനും നിർവഹണത്ിലുനും നിരീക്ഷണ
ത്ിലുനും പ്രാചദേികസർക്ാരുകടള സഹാ
യിക്ാനുനും േക്ിടപെടുത്ാനുനും കിൈ നെത്തുന് 
ഇെടപെലുകൾ സനുംബന്ിച്ചുനും വിേദമായ 

അവതരണങ്ങളുണ്ായി. പ്രാചദേിക വികസനപ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ടപാതുസമൂഹത്ിടറെ പങ്കുനും പകോളിത്വനും വ്യക്മാക്കുന് തരത്ി
ലുള്ള അവതരണങ്ങളാണ് നെത്ിയത്.

ഹിമനൊചല്്വദശിടേ ജില്ലനൊപഞ്നൊയത്ത്
്തിനിധികൾ സി.എച്.ആര്.ഡിയില്

 ചകരളത്ിടൈ തചദേേസ്വയനുംഭരണസ്ാപനങ്ങളിടൈ വിചക
ന്ദ്രീകരണ വികസനപ്രവർത്നങ്ങടളക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്തിന് 
ഹിമാ�ൽ പ്രചദേിടൈ കാനുംഗ് ജില്ലാപഞ്ായത്ിടൈ ജനപ്രതി
നിധികളുനും ഉചദ്യാഗസ്രുമെങ്ങുന് 24 അനുംഗ സനുംഘനും ടകാട്ടാര
ക്രയിടൈ കിൈ സി.ച്്.ആർ.ഡിയിടൈത്ി. കിൈ ഡയറക്ർ ഡി. 

വജ്രജൂബിൈി ടഫചൈാഷിപെ് കൈാകാരന്മാരുടെ ലേസ്റർ കൺവീനർമാർക്കു സനുംഘെിപെിച് 
സനുംസ്ാനതൈ േില്പോൈ

മൈയാളനും സർവകൈാോൈയിടൈ തചദേേവികസന പഠനവിദ്യാർത്ികൾക്കു
സനുംഘെിപെിച് പരിേീൈനപരിപാെി.ത്നനും കൂെി മനസ്സിൈാക്കുക എന് ൈക്ഷ്യചത്ാടെയാണ് 

ഹിമാ�ൽ പ്രചദേിടൈ കാനുംഗ് ജില്ലാപഞ്ായത്ിടൈ പ്രതിനിധികള് 
ടകാട്ടാരക്ര കിൈ സി.ച്്.ആർ.ഡിയിടൈത്ിയചപൊൾ
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സുധയുനും മറ്റുള്ളവരുനും ച�ർന്് സനുംഘാനുംഗങ്ങടള സ്വീ
കരിച്ചു. ത്രിതൈ പഞ്ായത്തുകളിൽ നെപെിൈാക്ിയ 
പദ്ധതി പ്രവർത്നങ്ങൾ ചനരിൽ കണ് വിൈയിരു
ത്തുന്തിനു ടപരിനാെ്, ടനടു്ന ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കളുനും ടകാട്ടാരക്ര ച്ാക്് പഞ്ായത്തുനും ടകാല്ലനും 
ജില്ലാപഞ്ായത്തുനും സനുംഘനും സന്ദർേിച്ചു. 

സ്തരീശനൊക്രീകരണത്തിലൂടെ
ഊര്ജ്ജസുംരക്ണും

 സ്ത്രീോക്ീകരണത്ിലൂടെ ഊർജ്സനുംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്തിടറെ ഭാഗമായി മുളനുംകു
ന്ത്തുകാവ് ഗ്ാമപഞ്ായത്ിടൈ ടതരടഞ്ഞടുക്ടപെ
ട്ട കുടുനുംബശ്രീ പ്രവർത്കർക്് എൽ.ഇ.ഡി. െയൂബ് 
ലൈറെിടറെയുനും മാൈ ബൾബിടറെയുനും നിർമ്ാണത്ിൽ 
പ്രാചയാഗിക പരിേീൈനനും നൽകി. ടസറെ് ചതാമസ് 
ചകാളജ് പ്രിൻസിപെൽ ചഡാ. ചജായി ടക.എൽ.
ഉദ്ഘാെനനും ട�യ്തു. മുളനുംകുന്ത്തുകാവ് ഗ്ാമപഞ്ായത്് പ്രസി
ഡറെ് ബിന്ദു ടബന്ി അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്. സി.ഇ.ഡി. ചപ്രാഗ്ാനും 
ഡയറക്ർ ചഡാ. സാബു െി. മുഖ്യപ്രഭാഷണനും നെത്ി. ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്് ലവസ് പ്രസിഡറെ് എച്്. സുഭാഷ്, കിൈ അസി. 
ഡയറക്ർ മാതയു ആൻഡ്രൂസ്, ടസറെ് ചതാമസ് ചകാളജ് വിമൻസ് 
ടസൽ ചകാർഡിചനറെർ ചഡാ. റാണി ടസബാസ്റ്യൻ കിൈ ഐ.
െി. ചപ്രാഗ്ാമർ ഒ.എസ്. മിറാഷ് എന്ിവർ സനുംസാരിച്ചു.

 
മനുഷ്യനൊവകനൊശങ്ങളുും ഭരണവും:
 ടകനൊല്ലത്ത് ഏകദിനപരിശരീേനവും സുംവനൊദവും

മനുഷ്യാവകാേങ്ങളുനും ഭരണവനും എന് വിഷയത്ിൽ ടകാട്ടാ
രക്ര കിൈ സി.എച്്.ആർ.ഡിയുടെ ചനതൃത്വത്ിൽ ഏകദിന 
പരിേീൈനവനും സനുംവാദവനും സനുംഘെിപെിച്ചു.ടകാല്ലനും സി.ചകേവൻ 
സ്മാരക ഹാളിൽ സനുംഘെിപെിച് പരിപാെി സനുംസ്ാന ഫിഷറീസ് 
വകുപ്പുമന്തി ടജ.ചമഴ് സിക്കുട്ടിയമ് ഉദ്ഘാെനനും ട�യ്തു. മൗൈികാ
വകാേങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി ഭരണഘെനയിൽ വരുത്തുന് മാറെ
ങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവയുവിനു വിചധയമാടണന്നും അതു ച�ാദ്യനും 
ട�യ്ാൻ ഓചരാ പൗരനുനും അവകാേമുടണ്ന്നും ഉദ്ഘാെനപ്രസനും
ഗത്ിൽ മന്തി പറഞ്ഞു. കിൈ ഡയറക്ർ ജനറൽ ചഡാ. ചജായ് 
ഇളമൺ ആമുഖപ്രഭാഷണനും നെത്ി. 

 ഒരു നിയമനിർമ്ാണത്ിലൂടെ ഒരാളുടെടയകേിലുനും മൗൈികാ
വകാേനും ൈനുംഘിക്ടപെട്ടാൽ ആ നിയമനും ഭരണഘെനാവിരുദ്ധമായി 
കണക്ാക്ടപെെണടമന് പൗരാവകാേങ്ങളുനും ഭരണവനും എന് 

വിഷയടത്ക്കുറിച്ചു സനുംസാരിച് അഭിഭാഷകൻ ഹരീഷ് 
വാസുചദവൻ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുനും മനുഷ്യാവകാേങ്ങളുനും എന് 
വിഷയടത്ക്കുറിച്് മഹാത്മാഗാന്ി സർവകൈാോൈയിടൈ 
അസി. ടപ്രാഫ. ചഡാ. ചരഖ രാജ് സനുംസാരിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ായത്് 
പ്രസിഡറെ് സി.രാധാമണി അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്. ജില്ലയിടൈ 
വിവിധ തചദേേസ്വയനുംഭരണസ്ാപനങ്ങളിൽനിന്ള്ള ജനപ്രതി
നിധികൾ, ഉചദ്യാഗസ്ർ, കുടുനുംബശ്രീ പ്രവർത്കർ, സാക്ഷരതാ 
ചപ്രരക് മാർ, ചകാചളജ് വിദ്യാർത്ികൾ എന്ിവരുൾടപെടെ 
476ചപർ പടകേടുത്തു.
യു.എന്.ഡി.പി വ്നൊജക്ിടനക്കുറിച്
ഗവവഷണ പഠന ശില്പശനൊേ

സാമൂഹ്യസാ്ത്ിക അെിസ്ാന കാര്യങ്ങൾ തത്സമയനും 
വിൈയിരുത്ാനുള്ള വിവരചേഖരണവമായി ബന്ടപെട്ട് യു.എൻ.
ഡി.പി യുടെ ധനസഹായചത്ാടെ കിൈയിൽ ദ്വിദിന പഠന 
ഗചവഷണ േില്പോൈ സനുംഘെിപെിച്ചു. ഇടുക്ി ജില്ലയിടൈ 
അെിമാൈി, �ിന്ക്നാൽ, ഇെമൈക്കുെി, ചദവികുളനും, മാങ്കുളനും, 
മറയൂർ, മൂന്ാർ, കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവെ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിടൈ അതിരപെി
ള്ളി, എറണാകുളനും ജില്ലയിടൈ കുട്ടമ്പുഴഎന്ീ ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കളിൈാണ് പഠന ഗചവഷണനും നെത്ിയത്. ഈ ജില്ലകളിൽ 
നിന്ള്ള ഡി.ഡി.പി മാർ, എ.ഡി.പി മാർ, പട്ടികജാതി-പട്ടിക
വർഗ്ഗ വികസന ചകാർപെചറഷനുകളിടൈ ഉചദ്യാഗസ്ർ, ഗ്ാമപ
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വർഗ്ഗ പ്രചമാട്ടർമാർ, ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
പ്രസിഡറെ്, ലവസ് പ്രസിഡറെ്, ടമ്ർ
മാർ, റിചസാഴ് സ് ചപഴ് സൺമാർ എന്ി
വരാണ് േില്പോൈയിൽ പടകേടുത്ത്. 
ഗചവഷണ പഠനത്ിടറെ റിചപൊർട്ടുകൾ 
കിൈ അസി. ടപ്രാഫ. ചഡാ. ജിബിനി വി. 
കുര്യനുനും ചഡാ. മചഹഷ് രാമ�ന്ദ്രനുനും അവത
രിപെിച്ചു.ഓചരാ റിചപൊർട്ടിടനക്കുറിച്ചുനും 
ഗ്ാമപഞ്ായത്് ജനപ്രതിനിധികളുനും 
ഉചദ്യാഗസ്രുനും �ർച് നെത്ി.            1

മുളനുംകുന്ത്തുകാവ് ഗ്ാമപഞ്ായത്ിടൈ കുടുനുംബശ്രീ പ്രവർത്കർക്കു സനുംഘെിപെിച് 
പരിേീൈനപരിപാെിയിൽ ചഡാ. സാബു െി. മുഖ്യപ്രഭാഷണനും നെത്തുന്.

മനുഷ്യാവകാേങ്ങളുനും ഭരണവനും എന് വിഷയത്ിൽ സനുംഘെിപെിച് ഏകദിന പരിേീൈനവനും 
സനുംവാദവനും ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമന്തി ടജ. ചമഴ് സിക്കുട്ടിയമ് ഉദ്ഘാെനനും ട�യ്യുന്.

33പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മചാര്ചത് 2020



വനൊര്ഷിക പദ്ധതിയില് 
പന്തണ്ടിന പദ്ധതികൾ ഭനൊഗമനൊക്ണും

തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ 2020-21 വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാചക്ണ് പന്തണ്ിന പരിപാെി സനുംബന്ിച് 
മാര്ഗ്ഗചരഖ പുറത്ിറക്ി. വിേപെ് രഹിത ചകരളനും – ജനകീയ 
ചഹാട്ടല്, വചയാ ലേബ്ബുകള്, ശു�ിത്വ ചകരളനും, ടപാതു ചൊടയലെറ്റു
കളുനും ചെക്് എ ചബ്ക്് വിശ്രമ ചകന്ദ്രങ്ങളുനും, ചതാടുകളുടെ 
ശു�ീകരണനും, ഫൈവൃക്ഷ ലതകള് നട്ട് പരിപാൈിക്ല്, ലജവ 
പച്ക്റി കൃഷി, ചൈാക്ല് എനുംചപ്ായ് ടമറെ് അഷ്വറന്സ് ചപ്രാഗ്ാനും 
(LEAP), ടപാതു വിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞനും, പാൈിചയറെീവ് പരി�രണനും, 
പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ വികസനനും, ദുരന്ത മാചനജ് ടമറെ് പ്ാനുകള് 
വാര്ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്ല് (നമ്ള് നമുക്ായി) എന്ി
വയാണ് പദ്ധതികള്.
(സ.ഉ. (ലക) നനും. 45/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 6.03.2020)

ടപന്ഷന് 1300 രൂപയനൊയി വര്ദ്ധിപ്ിച്ചു
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ/ചക്ഷമനിധി ചബാര്ഡ് ടപന്ഷടറെ 

പ്രതിമാസ നിരക്് നിൈവില് നല്കി വരുന് 1200 രൂപയില് 
നിന്നും 1300 രൂപയായി വര്ദ്ധിപെിച്് ഉത്രവായി.
(സ.ഉ. (എനും.എസ്) നനും. 28/2020/ധന, തീയതി 3.03.2020)

കുെിടവള്ള വിതരണും നെത്തു്തിന് യവേഷ്നൊനുമതി
സനുംസ്ാനത്് കുെിടവള്ള ക്ഷാമനും രൂക്ഷമായ പ്രചദേങ്ങളില് 

ആവേ്യത്ിനനുസൃതമായി കുെിടവള്ള വിതരണനും നെത്തുന്തിന് 
തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ തനത് / പ്ാന് ഫണ്ില് 
നിന്നും തുക വിനിചയാഗിക്കുന്തിന് യചഥഷ്ടാനുമതി നല്കി 
ഉത്രവായി. 2020 മാര്ച്് 31 വടരയുള്ള കാൈയളവില് ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകള്ക്് 5.5 ൈക്ഷനും രൂപയുനും, മുനിസിപൊൈിറെികള്ക്് 11 
ൈക്ഷനും രൂപയുനും ചകാര്പെചറഷനുകള്ക്് 16.5 ൈക്ഷനും രൂപയുനും 
പരമാവധി വിനിചയാഗിക്ാനും. തുെര്ന്് ഏപ്രില് 1 മുതല് ടമയ് 
31 വടരയുള്ള കാൈയളവില് യഥാക്രമനും 11, 16.5, 22 ൈക്ഷനും 
രൂപയാണ് വിനിചയാഗിക്ാന് കഴിയുക.
(സ.ഉ. (സാധാ) നനും 494/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 27.02.2020)

രനൊത്ിയിലും സജരീവമനൊയ നഗരങ്ങൾ :
ഉത്തരവ് പുറടപ്ടുവിച്ചു

ചകരളത്ിടൈ നഗരങ്ങളില് രാത്രികാൈങ്ങളിലുനും സജീവമായ 
നിരത്തുകളുനും കച്വെ സ്ാപനങ്ങളുനും പ്രവര്ത്ിപെിക്കുന്ത് സനുംബ
ന്ിച്് നിര്ചദേനും നല്കി ഉത്രവ് പുറടപെടുവിച്ചു. ഇത് പ്രകാരനും 
തിരുവനന്തപുരനും നഗരത്ില് 2020 മാര്ച്് 31 ന് മു്് 24 മണിക്കൂറുനും 

സജീവമാകുന് സുരക്ഷിതമായ നിരത്തുകളുനും തുറന് ്പ്രവര്ത്ിക്കുന് 
വ്യാപാര-വാണിജ്യ സ്ാപനങ്ങളുനും ചകാര്പെചറഷന് നിശ്ചയിക്കു
ന് പ്രചത്യക പ്രചദേങ്ങളില് പ്രചയാഗത്ില് വരുത്ാന് തിരു
വനന്തപുരനും ചകാര്പെചറഷന് നെപെി സ്വീകരിചക്ണ്താണ്.
(സ.ഉ. (ലക) നനും 40/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 20.02.2020)

12000 വജനൊഡി ടപനൊതു ശുചിമുറികൾ- നിര്വദശും നല്കി
സനുംസ്ാനത്് ചദേീയ- സനുംസ്ാന പാതചയാരങ്ങളില് 

തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ ചനതൃത്വത്ില് 12000 
ചജാഡി ടപാതു ശു�ിമുറികള് നിര്മ്ിക്കുന് പദ്ധതികള് നെപെി
ൈാക്കുന്ത് സനുംബന്ിച് നിര്ചദേങ്ങള് നല്കി ഉത്രവ് പുറ
ടപെടുവിച്ചു.
(സ.ഉ. (ലക) നനും 39/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 20.02.2020)

വസ്തു നികുതി - പിഴ ഒഴിവനൊക്ി
വസ്തു നികുതി കുെിശ്ിക സഹിതനും ഒറെത്വണയായി അെയ്ക്കു

ന്വര്ക്് 2020 മാര്ച്് 31 വടര പിഴ ഒഴിവാക്ി ഉത്രവ് പുറടപെ
ടുവിച്ചു. ഈ ആനുകൂൈ്യനും മാര്ച്് 31 ന് ചേഷനും അനുവദിക്കുന്തല്ല.
(സ.ഉ. (സാധാ) നനും 414/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 18.02.2020)

റി�ില്ഡ് വകരള – 5 മരീറ്ററില് തനൊടഴ വരീതിയുള്ള 
വറനൊഡുകളുടെ പുനര്നിര്മ്നൊണും LSGD എഞ്ിനിയര്ക്്

റീബില്ഡ് ചകരള ചപ്രാജക്് മാചനജ് ടമറെ് യൂണിറെിടറെ കീഴില് 
വരാത് പ്രളയത്ില് തകര്ന് 5 മീറെറുനും അതിന് താടഴ വീതി
യുമുള്ള തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള 
ചറാഡകളുടെ പുനര്നിര്മ്ാണ നിര്വ്വഹണനും ബന്ടപെട്ട തചദേേ
സ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ എഞ്ിനിയറിനുംഗ് വിഭാഗനും മുചഖന 
നെചത്ണ്താടണന്നും പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്ികളുടെ നിര്വ്വഹണ 
രീതിയുനും സാചകേതികാനുമതി നല്കുന് രീതിയുനും പ്ാന് ചപ്രാജ
ക്റ്റുകളുടെ മാതൃകയിൈായിരിക്ണടമന്നും നിര്ചദേനും നല്കി 
ഉത്രവായി.
(സ.ഉ. (സാധാ) നനും 402/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 17.02.2020)

്ളയദുരിതനൊശ്നൊസും- 
വ്നൊജക്് തയ്നൊറനൊക്കു്തിന് നിര്വദശും

പ്രളയ ദുരിതാേ്വാസ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായി തചദേേഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് അനുവദിച് 212.50 ചകാെി രൂപ വിനിചയാഗിച്് 
യൂണിറെ് നിരക്് നിശ്ചയിച്ിട്ടില്ലാത് ഇനങ്ങള് ഉള്ടപെടുത്ി 
ജീവചനാപാധികള്ക്് ചപ്രാജക്് തയ്ാറാക്കുന്തിന് അധിക 
നിര്ചദേങ്ങള് നല്കി ഉത്രവ് പുറടപെടുവിച്ചു.
(സ.ഉ. (സാധാ) നനും 400/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 17.02.2020)

എസ്.സി., എസ്.റ്റി. വിഭനൊഗക്നൊര്ക്് 
്നൊതിനിധ്യും ഉറപ്നൊക്ണും

തചദേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ കച്വെ സ്ാപനങ്ങളില് 
/ടകട്ടിെങ്ങളില് പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്ാര്ക്് 
അര്ഹമായ പ്രാതിനിധ്യനും ഉറപൊക്കുന്തിന് നിര്ചദേങ്ങള് 
പുറടപെടുവിച്ചു.
(സര്ക്കുൈര് ന്ര് ഡി.എ1/63/2020/തസ്വഭവ, തീയതി 26.02.2020)

പഠനമുറനിക്കന് അനുവദനിക്കാവന് തുക- 
സ്പഷ്ീകരണം നല്നി

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

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

ആയുപവദ മരുന്ന് വനിതരണതെനിനന് അനുമതനി
തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങള്ക്് ക്രീഴതിലള്ള ആയുരലവദ 

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

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

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

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

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

മനികച് പഞ്ായത്തുകടള ടതരടഞ്ടുക്കുന്തനിനന് 
പുതനിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

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

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

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

തയേോറോക്കുന്തതിടറെ ഭോഗമോയതി �തിഷ്കരഷതിച്ചതിട്ടുള്ള പ്രവരത്�ങ്ങള് 

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

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

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

‘ഭനിന്പശഷനി സൗഹൃദ പകരളം’ 
തപദേശസ്ാപനങ്ങൾ സെകരനിക്കണം

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

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

അനർെമായനി ൈക്്നിയ 
ടപന്ഷന് തുക തനിരനിച്െയ്ക്കണം

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

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

ബനിൽ ഡനിസ്ൗണ്ടനിംഗന്  സനിസ്റം  
തലദ്ദേസ്വയുംഭരണ സ്ഥോപ�ങ്ങളതിട� വോർഷതിക പദ്ധതതി 

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

(ജതി.ഒ (പതി) 10/2020/ഫതിൻ, ത്രീയതതി 24.1.2020)
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2018-19വർഷനും മികച് പ്രവർത്നനും കാഴ്ചടവച്് സ്വരാജ് ചടാഫിക്കുനും 
പ്രചത്യക ധനസഹായത്ിനുനും അർഹത ചനെിയ ഗ്ാമ, ച്ാക്്, 

ജില്ലാ പഞ്ായത്തുകടള ടതരടഞ്ഞടുത്തു.
സുംസ്നൊനതേും (ഗ്നൊമപഞ്നൊയത്ത് )
ഒ്നൊും സ്നൊനും : പനൊപ്ിനിവശേരി (കണ്ണൂര് ജില്ല)
രണ്ടനൊും സ്നൊനും : മുളന്തുരുത്തി (എറണനൊകുളും ജില്ല)
മൂ്നൊും സ്നൊനും : വരീയപുരും (ആേപ്പുഴ ജില്ല)
പാപെിനിചശ്രി ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് 25 ൈക്ഷനും രൂപ പ്രചത്യക പദ്ധതി ധനസഹാ

യവനും സ്വരാജ്ചടാഫിയുനും സാക്ഷ്യപത്രവനും മുളന്തുരുത്ി ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് 20 ൈക്ഷനും 
രൂപ ധനസഹായവനും സ്വരാജ് ചടാഫിയുനും സാക്ഷ്യപത്രവനും വീയപുരനും ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് 
15 ൈക്ഷനും രൂപ ധനസഹായവനും സ്വരാജ് ചടാഫിയുനും സാക്ഷ്യപത്രവനും ൈഭിച്ചു. ടഫബ്രുവരി 
19 ന് വയനാെ് ജില്ലയിടൈ ലവത്ിരിയില് നെന് സനുംസ്ാനതൈ പഞ്ായത്് 
ദിനാചഘാഷ പരിപാെിയുടെ സമാപന സചമ്ളനത്ിൽ തചദേേ സ്വയനുംഭരണ വകുപ്പുമ
ന്തി എ.സി.ടമായ്തീന് അവാർഡകൾ വിതരണനും ട�യ്തു. സനുംസ്ാന സർക്ാർ വിതരണനും 
ട�യ്യുന് അവാർഡ് തുകകളിൽ ഏറെവനും ഉയർന് തുകയാണ് സ്വരാജ് ചടാഫിചയാടൊപെനും 
തചദേേസ്വയനുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്് നൽകുന്ത്.

ജില്ലാ തൈത്ിൽ ഒന്നും രണ്നും സ്ാനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് ചനെിയ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്് യഥാക്രമനും 10 ൈക്ഷനും, 5 ൈക്ഷനും രൂപ വീതനും പ്രചത്യക ധനസ
ഹായവനും സ്വരാജ് ചടാഫിയുനും സാക്ഷ്യപത്രവനും നല്കി.

പാപ്ിനിനശേരി
ഗ്രാമ പഞ്ായത്്

തിരുവന്പുരും 
മികച ജില്ലനൊ പഞ്നൊയത്ത്

ടനടുമങ്ങനൊെ് 
മികച വ്നൊക്് പഞ്നൊയത്ത്

2018-19 വര്ഷടത്ത 
മികച തവദേശസ്യുംഭരണ സ്നൊപനങ്ങടള 

ടതരടഞെടുത്തു

സനുംസ്ാനതൈ മികച് ഗ്ാമ പഞ്ായത്് ഒന്ാനും സ്ാനനും - പാപെിനിചശ്രി

അുംഗരീകാര നനറുകയിനൈക്ക്
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ജില്ല ഒ്നൊും സ്നൊനും രണ്ടനൊും സ്നൊനും

തിരുവനന്തപുരനും ട�മ്രുതി മനുംഗൈപുരനും
ടകാല്ലനും പൂതക്കുളനും ടനടു്ന
പത്നനുംതിട്ട തു്മണ് ടമഴുചവൈി
ആൈപ്പുഴ കുമാരപുരനും മാചവൈിക്ര ടതചക്ക്ര
ചകാട്ടയനും ടവളിയന്നൂർ അയ്മനനും
 ഇടുക്ി വട്ടവെ മണക്ാെ്
എറണാകുളനും രായമനുംഗൈനും മാറാെി

പാൈക്കുഴ
 തൃശൂർ പൂമനുംഗൈനും അളഗപെ നഗർ
പാൈക്ാെ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരനും ടവള്ളിചനഴി
 മൈപ്പുറനും പുൈാമചന്താൾ മാറചഞ്രി
ചകാഴിചക്ാെ് ച�മചഞ്രി പനങ്ങാെ്

വയനാെ് മുലപെനാെ് ചകാട്ടുത്റ
 കണ്ണൂർ കരിടവള്ളൂർ ടപരളനും പരിയാരനും
കാസർചഗാഡ് ട�റുവത്തൂർ ചബഡഡക്

മികച ജില്ലനൊ പഞ്നൊയത്ത് 
ഒ്നൊും സ്നൊനും : തിരുവന്പുരും
രണ്ടനൊും സ്നൊനും :  കണ്ണൂര്
മൂ്നൊും സ്നൊനും : എറണനൊകുളും, ടകനൊല്ലും
ഒന്നും രണ്നും മൂന്നും സ്ാനങ്ങൾ ചനെിയ ജില്ലാ പഞ്ാ

യത്തുകൾക്് യഥാക്രമനും 25 ൈക്ഷനും, 20 ൈക്ഷനും, 15 ൈക്ഷനും 
രൂപ പ്രചത്യക പദ്ധതി ധനസഹായവനും സ്വരാജ് ചടാഫിയുനും 
സാക്ഷ്യപത്രവനും ൈഭിച്ചു.

മികച വ്നൊക്് പഞ്നൊയത്ത് (സുംസ്നൊനതേും)
ഒ്നൊും സ്നൊനും : ടനടുമങ്ങനൊെ് (തിരുവന്പുരും ജില്ല)
രണ്ടനൊും സ്നൊനും : പഴയന്നൂര് (തൃശൂര് ജില്ല)
മൂ്നൊും സ്നൊനും : ളനൊേും (വകനൊട്യും ജില്ല)
സനുംസ്ാനതൈത്ിൽ ഒന്നും രണ്നും മൂന്നും സമ്ാനങ്ങൾ 

ചനെിയ ച്ാക്് പഞ്ായത്തുകൾക്് യഥാക്രമനും 25 ൈക്ഷനും, 
20 ൈക്ഷനും, 15 ൈക്ഷനും രൂപ പ്രചത്യക പദ്ധതി ധനസഹായ
വനും സ്വരാജ് ചടാഫിയുനും സാക്ഷ്യപത്രവനും ൈഭിച്ചു.

തചദേേസ്വയനുംഭരണ വകുപെ് അഡീഷണൽ �ീഫ് ടസക്ര
ട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനായുനും സനുംസ്ാന ആസൂത്രണ ചബാർഡ് 
അനുംഗനും (വിചകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണനും), നഗരകാര്യ ഡയറക്ർ, 
ഗ്ാമവികസന കമ്ീഷണർ, ഇൻഫർചമഷൻ ചകരള മിഷൻ 
എക് സികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ർ, കിൈ ഡയറക്ർ , സനുംസ്ാന 
ആസൂത്രണ ചബാർഡ് ഡി.പി ഡിവിഷൻ �ീഫ്, ചസ്ററെ് 
റിചസാർസ് ഗ്രൂപെ് കൺവീനർ എന്ിവർ അനുംഗങ്ങളുനും പഞ്ാ
യത്് ഡയറക്ർ കൺവീനറുമായ സമിതിയാണ് അവാർ
ഡിനർഹരായ തചദേേഭരണ സ്ാപനങ്ങടള ടതരടഞ്ഞടു

ജില്ലനൊതേും - ഗ്നൊമപഞ്നൊയത്തുകൾ
തിരുവനന്തപുരനും- മികച് ജില്ലാ പഞ്ായത്്

ടനടുമങ്ങാെ് - മികച് ച്ാക്് പഞ്ായത്്

ത്ത്. തിരുവനന്തപുരനും ജില്ലാ പഞ്ായത്തുനും, ടനടുമങ്ങാെ് ച്ാക്് 
പഞ്ായത്തുനും പാപെിനിചശ്രി ഗ്ാമപഞ്ായത്തുനും മുന്വര്ഷവനും സനുംസ്ാ
നതൈത്ില് ഒന്ാനും സ്ാനക്ാരായിരുന്.
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സനുംസ്ാനതൈ മികച് ഗ്ാമ പഞ്ായത്് രണ്ാനും സ്ാനനും - മുളന്തുരുത്ി മികച് ച്ാക്് പഞ്ായത്് രണ്ാനും സ്ാനനും - പഴയന്നൂർ

സനുംസ്ാനതൈ മികച് ജില്ലാ പഞ്ായത്് രണ്ാനും സ്ാനനും - കണ്ണൂര് സനുംസ്ാനതൈ മികച് ജില്ലാ പഞ്ായത്് മൂന്ാനും സ്ാനനും - എറണാകുളനും

സനുംസ്ാന തൈ മികച് ജില്ലാ പഞ്ായത്് - മൂന്ാനും സ്ാനനും ടകാല്ലനും സനുംസ്ാനതൈ മികച് ച്ാക്് പഞ്ായത്് - മൂന്ാനും സ്ാനനും ളാൈനും

സനുംസ്ാനതൈ മികച് ഗ്ാമപഞ്ായത്് മൂന്ാനും സ്ാനനും - വീയപുരനും ജില്ലാതൈനും- ഒന്ാനും സ്ാനനും - ട�മ്രുതി ഗ്ാമപഞ്ായത്് (തിരുവനന്തപുരനും)

ജില്ലനൊതേും - ഗ്നൊമപഞ്നൊയത്തുകൾ
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ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - പൂതക്കുളനും ഗ്ാമപഞ്ായത്് (ടകാല്ലനും) ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും- തു്മണ് ഗ്ാമപഞ്ായത്് (പത്നനുംതിട്ട)

ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - ടവളിയന്നൂര് ഗ്ാമപഞ്ായത്് (ചകാട്ടയനും) ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - വട്ടവെ ഗ്ാമപഞ്ായത്് (ഇടുക്ി)

ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - കുമാരപുരനും ഗ്ാമപഞ്ായത്് (ആൈപ്പുഴ) ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - രായമനുംഗൈനും ഗ്ാമപഞ്ായത്് (എറണാകുളനും) 

ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - പൂമനുംഗൈനും ഗ്ാമപഞ്ായത്് (തൃശ്ശൂര്) ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - ശ്രീകൃഷ്ണപുരനും ഗ്ാമപഞ്ായത്് (പാൈക്ാെ് ) 
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ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - പുൈാമചന്താള് ഗ്ാമപഞ്ായത്് (മൈപ്പുറനും) ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - ച�മചഞ്രി ഗ്ാമപഞ്ായത്് (ചകാഴിചക്ാെ്)

ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും -കരിടവള്ളൂര് ഗ്ാമപഞ്ായത്് (കണ്ണൂര്) ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - ട�റുവത്തൂര് ഗ്ാമപഞ്ായത്് (കാസര്ചഗാഡ്)

ജില്ലാതൈനും - ഒന്ാനും സ്ാനനും - മുലപെനാെ് ഗ്ാമപഞ്ായത്് (വയനാെ്) പഞ്ായത്്  ദിനാചഘാഷനും കൈാസന്്യയില് നിന്്
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2020 വ യ ന ാ െ്  പ ഞ് ാ യ ത്് 
ദിനാചഘാഷനും മനസ്സിടന കുളി

രണിയിക്കുന് ഓര്മ്കളില് വര്ണ്ങ്ങളു
ടെയുനും നൃത്കൈ കൂട്ടായ്മകളുടെയുനും നിറസ
ന്്യ വിരിയിച് ദിനങ്ങള്. പഞ്ാരിചമള
ത്ിടറെയുനും േികോരിചമളത്ിടറെയുനും 
ട�ണ്യുടെയുനും നാെന് പാട്ടുകളുടെയുനും 
വയനാട്ടിടൈ ചഗാത്ര നൃത്ങ്ങളുടെയുനും ചഗാത്ര 
പാട്ടുകളുടെയുനും ഒടക് ടപാൈിമയില്, ഉടു
ക്ിടറെ താള ൈഹരിയില് നെന് അവി
സ്മരണീയമായ ദിനാചഘാഷനും, കാഴ്ചപൊടു
കളുടെ ആചഘാഷമായി മാറി. 

ചകരള മചഹാത്സവനും യഥാര്ത്ത്ില് 
പഞ്ായത്് ദിനാചഘാഷമാണ്. ഈ 
കാൈഘട്ടത്ിടറെ മാമാകേനും എന്് വിചേ
ഷിപെിചക്ണ് തൈത്ിചൈക്് പഞ്ായത്് 
ദിനാചഘാഷനും 2020 ഓര്മ്കളില് 
നിറയുന്. സ്വാതന്ത്യൈബ്ിക്് ചേഷനും 
വികസന സ്വപ്ങ്ങളിലുനും ജീവിത നിൈവാ
രത്ിലുനും ചകരള നാെിടന കുതിച്ചുയരാന് 
പ്രാപ്തമാക്ിയതില് ഗാന്ിജി വിഭാവനനും 
ട�യ്ത ഗ്മസ്വരാജിന് പ്രധാന പങ്കുണ്്. 
ഇന്് ജനകീയാസൂത്രണനും പ്രാചയാഗിക 
ജീവിതത്ിടറെ നടട്ടല്ലായി നില്ക്കു
ച്ാള് തചദേേസ്വയനുംഭരണ വകുപെ് 
അതിടറെ ജീവാത്മാവായി നിൈടകാള്ളുന്. 

പഞ്ായത്് ദിനാചഘാഷനും ഓചരാ 
പഞ്ായത്തുകള്ക്കുനും അവരവരുടെ മിക
വകടളയുനും കുറവകടളയുനും താരതമ്യനും 
ട�യ്യുവാനുനും ഏചകാപന മനസ്ിതിയില് 
എ ത് ി ച ച് ര ാ നു മു ള്ള  മ ഹ ാ സ നും ഗ മ 
ചവദിയായി മാറിയിരിക്കുന്. ദിനാചഘാ 
ഷനും ജനകീയമായി തീരുന് കാഴ്ചയാണ് 
വയനാട്ടില് ഉണ്ായത്. ആചഘാഷത്ില് 
പങ്കുച�ര്ന് തങ്ങള്ക്് ൈഭിക്കുന് അനുംഗീ
കാരങ്ങള് ഒത്തുച�ര്ന്് സ്വീകരിച്ചുടകാ
ണ്് പഞ്ായത്തുകള് കൂട്ടായ്മയുടെ വികസന 
വിജയനും ചൈാകചത്ാെ് വിളിച്ചു പറയുന്ത് 
ഇവിടെ കാണാന് കഴിഞ്ഞു.

നകരള മനഹാത്സവമായി
പഞ്ായത്് ദിനാന�ാഷും 
 െിമ്ിൾ മനൊഗി പി.എസ്.

പരിപാെി വിജയകരമാക്കുന്തിന് 
തചദേേസ്വയനുംഭരണ വകുപെ് മന്തിയുനും അചദേ
ഹത്ിടറെ ഓഫീസിടൈ ഉന്ത ഉചദ്യാഗ
സ്രുനും തചദേേസ്വയനുംഭരണ വകുപെ് പ്രി
ന്സിപെല് ടസക്രട്ടറി,  പഞ്ായത്് 
അഡീഷണല് ഡയറക്ര്, പഞ്ായത്് 
അചസാസിചയഷന് ഭാരവാഹികള്, 
വിവിധ ദിനാചഘാഷ കമ്റെികള്, പഞ്ാ
യത്് ഡയറക്ചററെ്, ഡി.ഡി.പി, എ.
ഡി.പി, പി.എ.യു ഓഫീസുകളിടൈ ജീവ
നക്ാര് എന്ിവരുടെ ക്രിയാത്മകമായ 
ഇെടപെലുകളുനും പ്രവര്ത്നവനും എടറ 
സഹായിച്ചു. ജില്ലയിടൈ പഞ്ായത്് 
അചസാസിചയഷന് ഭാരവാഹികള്  
 ഊര്ജ്സ്വൈമായ പ്രവര്ത്ന ചമല്ചനാ
ട്ടമാണ് ആചഘാഷ പരിപാെികള്ക്് 
നല്കിയത്.

ദിനാചഘാഷത്ിടറെ വിജയകരമായ 
സനുംഘാെനടത് അഭിനന്ദിച്ചുടകാണ്് മന്തി 
എ.സി. ടമായ്തീന് സര് സനുംസാരിക്കുച്ാ
ഴുനും ജനറല് കണ്വീനര് എന് നിൈയില് 
ദിനാചഘാഷനും നെത്ിയതിടറെ പുരസ്ാരനും 
ഏറ്റുവാങ്ങുച്ാള് പഞ്ായത്് ഡയറക്ര് 
അജിത് സര് ചതാളില്തട്ടി പ്രച�ാദനനും 
നല്കിയചപൊഴുനും ഇനിയുനും ഒത്ിരികാര്യ
ങ്ങള് ട�യ്തു തീര്ക്ാന് കഴിയുനും എന് 
കരുത്് ഉള്ളില് നിറയുകയായിരുന്. 
'വയനാട്ടിടൈ പ്രളയ മുഖനും 2019’ എന് 
പുസ്തകനും ദിനാചഘാഷ ചവദിയില് ടവച്് 
മന്തി പ്രകാേനനും ട�യ്തതുനും ജീവിതത്ിടൈ 
മഹാഭാഗ്യമായി മാറി.                       1
ചൈഖിക പഞ്ായത്് ദിനാചഘാഷനും 2020 ടറെ 

ജനറല് കണ്വീനറുനും വയനാെ് 
പഞ്ായത്് ടഡപയൂട്ടി ഡയറക്റുമാണ്.

അനുഭവം

മികച്രീതിയില് പഞ്ായത്് ദിനാചഘാഷനും സനുംഘെിപെിച്തിനുള്ള ഉപഹാരനും പരിപാെിയുടെ 
ജനറല് കണ്വീനറുനും വയനാെ് പഞ്ായത്് ഡപയൂട്ടി ഡയറക്റുമായ  പി.എസ്. െി്ിള് മാഗിക്് 
മന്തി എ.സി. ടമായ്തീന് സമ്ാനിക്കുന്.
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ഏഴാനും ലോസില് പഠിക്കുച്ാള് മന്ദരപ
ര്വ്വതനും എന്തായി മത്ായി? എന്ള്ള 

അദ്ധ്യാപകടറെ ച�ാദ്യത്ിന് ‘മത്ായി’ 
എന് വിദ്യാര്ത്ി ഉത്രമില്ലാടത 
വിഷമിച്ചു നിന്. ‘മത്ാടയൊ മത്ായി’ 
എന്് അദ്ധ്യാപകന് തടന് ഉത്രനും 
പറഞ്ഞചപൊള് ലോസിൈാടക കൂട്ടച്ിരി! 
മ ത് ി ട ന ക്കു റ ി ച്ചു ള്ള  � ി ന്ത യു നും 
ആചൈാ�നയുനും ഉണ്ാകുച്ാള് ഏഴാനുംലോ
സില് സനും�തനും പഠിപെിച് ചഗാപാൈന്നാ
യര് സാറിടറെ സരസമായ ഈ ച�ാചദ്യാ
ത്രചവദി എചപൊഴുനും ഓര്മ്യിടൈത്തുനും.

അ�തമഥനത്ിനായി ചദവന്മാരുനും 
അസുരന്മാരുനും ച�ര്ന്് പാല്ക്െൈായ 
പാൈാഴി കെയുച്ാള് കെചകോൈായി 
അതായത് ‘മത്്’ ആയി ഉപചയാഗിച്ത് 
മ�രപര്വതടത്യാണ്. സര്പെചശ്രഷ്
നായ വാസുകിടയയാണ് കയറായി 
ഉപചയാഗിച്ത്. ോപത്ിനെിടപെട്ട് 
വാര്ദ്ധക്യനും വന് ഭവിച് ചദവന്മാടര 
അകാൈ വാര്ദ്ധക്യത്ില്നിന്് ചമാ�ി
പെിക്ാനാണ് അ�ത് കെടഞ്ഞടുത്ത്. 

കെയുച്ാള് ടവണ് ഉറഞ്ഞ് കൈത്ിന് 
ചമടൈ ടപാന്തിവരുനും. ഇങ്ങടന ടപാന്തിവ
രുന്തുനും കൈത്ിടറെ വേങ്ങളില് അെി
ഞ്ഞുകൂടുന്തുമായ ടവണ് പ്ാവിൈടകാണ്് 
വെിടച്ടുത്് ഉരുട്ടിടയടുക്കുന്. ഇപ്രകാരനും 
ചവര്തിരിടച്ടുക്കുന് ടവണ്യാണ് ഉരുക്ി 
ടനയ്ാക്കുന്ത്. ലതരു കെയുന്തിന് ഒരു 
പ്രചത്യക താളമുണ്്, ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വനും ട�വി
ചയാര്ത്ാല് അത് നമുക്് അനുഭവചവദ്യ
മാകുനും! ലതരു് കെഞ്ഞു് നന്ായി പതഞ്ഞ് 
ടവണ് ചവര്തിരിയുന് ഘട്ടടമത്തുച്ാള് 
നല്ല ഊ�ളമായ ഒരു മണനും ഉണ്ാകുനും. 
കുട്ടിക്ാൈത്് ഈ മണവനും താളവമായി
രുന്ില്ല പ്രധാനനും. കൈത്ില്നിന്് വെി
ടച്ടുക്കുന് ടവണ്യില് പ്ാവിൈടകാണ്് 
വെിച്് ചൈേനും ലകയില് ടതച്ചുതരുനും. 
അതിനായി ലതരു കെയുന്തുനും കാത്് 
പ്രതീക്ഷചയാടെയിരുന് ബാൈ്യനും!

ലകയിടൈാതുങ്ങുന് അല്പനും നീളമുള്ള 
ഉരുണ് ഒരു തണ്നും അതിചനാെ് ച�ര്ന്് 
അഗ്ഭാഗത്ായി ത്രിചകാണിച്് വേങ്ങ
ചളാടുകൂെിയുള്ള - പകേയുടെ രൂപസാദൃേ്യമുള്ള 
കെയുന് ഭാഗവനും ച�രുന്താണ് മത്് 
എന് തെിടകാണ്ണ്ാക്ിയിരുന് ൈ� 
ഉപകരണനും. നന്ായി വിളഞ്ഞ നാരകനും, 
പൂവണ്് തുെങ്ങിയവയുടെ താരതചമ്യന ഭാരനും 
കുറഞ്ഞ തെിയാണ് അതിനായി ഉപചയാ
ഗിച്ിരുന്ത്. ചക്ഷത്രങ്ങളിടൈ ഉത്സവങ്ങ
ചളാടുനും പള്ളിടപെരുന്ാളുകചളാടുനും അനുബ
ന്ിച്ചു നെന്ിരുന് ഉത്സവ�ന്തകളില് 
വില്പനയ്കായി എത്തുന് നിചത്യാപചയാഗ 
അടുക്ള ഉപകരണങ്ങചളാടൊപെനും മത്് 
വാങ്ങുവാന് കിട്ടുമായിരുന്. 

ഇന്് തെിടകാണ്ള്ള മത്ിടറെ 

അരെ�റോഴി� വീ�ന�കൾ-6

ഇത് പൗരാണികമായ കഥയാടണകേിലുനും 
മത്ിടനക്കുറിച്ചുനും കയറിടനക്കുറിച്ചുടമാ
ടക് ഇവിടെ പ്രചത്യക പരാമര്േമുണ്്.

എന്ാല് ‘മത്്’ എന് അടുക്ള 
ഉപകരണനും �ിൈ ഗന്ങ്ങളുടെയുനും േ�
ങ്ങളുടെയുനും ഓര്മ്കളുണര്ത്തുനും. അടുക്ള
ചകാൈായിൈിരുന്് മത്തുടകാണ്് ലതരു 
കെഞ്ഞ് ടവണ് നീക്ി ചമാരാക്ിടയടുക്കു
ന് അ�മ്യുടെയുനും അമ്യുടെയുനും മുഖനും 
മനസ്സില് ടതളിയുന്. അതുചപാടൈ പ്രധാ
നമായിരുന് ലതരു കെയാന് മാത്രനും 
ഉപചയാഗിച്ിരുന് മണ്കൈവനും. പഴയ 
തൈമുറയില്ടപെട്ടവടര സനുംബന്ിച്് അത് 
കാണാത്വരായി ആരുനും ഉണ്ാകില്ല. 
കെചകോല് അഥവാ മ�നും എന് സനും�ത
പദത്ില്നിന്ാകാനും ‘മത്്’ എന് വാക്് 
ഉരുത്ിരിഞ്ഞത്.

മത്തുടകാണ്് രണ്വേങ്ങളിചൈക്കുനും 
ലകടകാണ്് കറക്ിയാണ് ലതരു് കെയു
ന്ത്. മത്ിടറെ കണയില് അഥവാ 
തണ്ില് കയര് ചുറെി കയറുടകാണ്നും 
കെയാനും. കുറച്ചുസമയനും ടകാണ്് ലതരു് 

ഓർ�കൾ 
ഉണർത്തുും
മത്്
 മുരളരീധരന് തഴക്ര

മ�ം ബതരുകേവം എല്ലമാം ദകരളതീയ
സമൂഹത്ിനപ് �തകമാേ സപ് �തിയമാണപ്. 
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ആവേ്യമില്ല - അതിന്് വിപണിയില് 
ൈഭ്യമല്ല. കാരണനും, പര്രാഗത രീതിയി
ലുള്ള ലതരു കെയൈിടറെ ആവേ്യമിടല്ല
ന്തുതടന്. എല്ലാ വീടുകളിലുനും എരുത്ിലുനും 
പശുവളര്ത്ലുനും പശുക്റവയുനും ഉണ്ായി
രുന് കാൈനും ഇടന്ാരു ഓര്മ്യായി മാറി
യിരിക്കുന്. എരുത്ിലുനും, എരുത്ില് 
നിറടയ കന്കാൈികളുടമല്ലാനും പെിയിറ
ങ്ങിചപൊയ നന്മയാണ്. ഇന്് നമുക്് പാല് 
എന്ാല് ‘കവര് പാൈാണ്.’ പാലുനും ലതരുനും 
ചമാരുനും ടവണ്യുനും ടനയ്യുടമല്ലാനും വ്യാവസാ
യിക ഉല്പന്ങ്ങളുടെ പട്ടികയിൈാണ്. ഒരു 
കാൈത്് പാലുനും ലതരുനും ചമാരുടമാടക് 
കച്വെനും ട�യ്ത് ഉപജീവിച് കുടുനുംബങ്ങള് 
ഓചരാ ഗ്ാമത്ിലുമുണ്ായിരുന്. മണ്ക
ൈത്ില് അെച്ചുടകട്ടി സൂക്ഷിക്കുന് 
ലതരിനുനും ചമാരിനുടമാടക് േീതളിമയാ
ര്ന് ഒരു നറുനും സ്വാദായിരുന്. വാട്ടിടയടു
ത് വാഴയിൈടകാണ്ാണ് ലതരുകൈനും 
അെച്ചുടകട്ടുന്ത്!

മത്തുനും ലതരുകൈവനും എല്ലാനും ചകരളീ
യസമൂഹത്ിന് ഭൂതകാൈ �തിയാണ്. 
ഈ കുറിപെ് എഴുതുന് ചൈഖകടറെ ബാൈ്യ
കാൈത്് ജനിച്ചുവളര്ന് നാട്ടിന്പുറത്് 
രണ്് ട�മ്ണ്പാതകള് അതിരിടുന് 
നാല്പത്ി രണ്് വീടുകളില് ഒരു വീട്ടിടൈാ

ഴിടക മടറെല്ലാ വീട്ടിലുനും കന്കാൈി വളര്ത്
ലുനും പശുക്റവയുമുണ്ായിരുന്. ഇന്ിതാ 
നാലു പതിറൊണ്കള് പിന്ിടുച്ാള് 
ട�മ്ണ് പാതകള് ഒന്ാന്തരനും ൊര് 
ചറാഡകളായി മാറി. നാല്പത്ിരണ്് വീടു
കളുണ്ായിരുന് സ്ാനത്് നൂറെിഒ്ത് 
വീടുകള് വന്. പടക്ഷ ഇവിടെ രണ് 
വീടുകളില് മാത്രചമ പശുവളര്ത്ലുള്ളൂ! 
- ഇതാണ് പശുവളര്ത്ൈിടറെ ഇന്ടത് 
അവസ്! 

പിടന്ന്തിനാണ് ലതരുകൈവനും 
മത്തുനും? അഥവാ പ്ാസ്റിക് കവറില് കിട്ടുന് 
ലതരു് ഒന്് ഉെടച്ടുക്ണടമകേില് തടന് 

അതിന് പാകത്ില് സ്റീലുടകാണ്നും പ്ാ
സ്റിക് ടകാണ്നും നിര്മ്ിച്ിട്ടുള്ള ചമാചഡണ് 
മത്തുകള് ഇചപൊള് സുൈഭവമാണ്.

മത്തുടകാണ്് ലതര് കെയുന്തിന് 
ഒരു താളമുണ്ായിരുന് - നന്മകളാല് സ്
ല്സ�ദ്ധമായ നാട്ടിന്പുറത്ിടറെ ലനര്മ
ൈ്യമാര്ന് ഹൃദയതാളമായിരുന് അത്. 
ചകരളത്ിടറെ പ്രിയ കവി ഒ.എന്.വി.യുടെ 
“ കൃ ഷ്ണ പ ക്ഷ ത് ി ട ൈ  പ ാ ട്ട് ”  എ ന് 
കവിതയിടൈ വരികള് ഈ ഗ്ാമീണ താള
ൈയങ്ങളുടെ നിദര്േനമാണ്.

അരിയ ലതര് കെയുന് താളനും-
മറന്നൂ-
നിജനെയുനും മറന് നിജനെനനും മറന്...
ഗ്ാമജീവിതത്ില് നിന്് മാഞ്ഞു 

മറഞ്ഞുചപായ ഒരു ജീവിതടത്യാണ് 
കവി വരച്ിടുന്ത്.

‘പാല്‘ പരിശുദ്ധിയുടെ പര്യായമായി
രുന് - എന്ാൈിതാ നിര്ഭാഗ്യവോല് 
കൃത്രിമപൊലുനും പാൈിടൈ മായവനും വര്ത്
മാനകാൈ ചകരളനും ഏടറ �ര്ച്ട�യ്ടപെടു
ന് വിഷയമായിരിക്കുന്. നിചരാധിക്ടപെ
ടുന് പാല് ബ്ാന്ഡകളുടെ സനുംഖ്യാബൈനും 
വര്ദ്ധിക്കുന്! മകന് അച്ചനാളനും വലുതാ
കണടമകേില് പാലു കുെിക്ണടമചന്ാ 
പാല്കുെിക്ാതിരുന്ാല് അമ് കരയുടമ
ന്നും ലപ്രമറി ലോസില് പഠിച്വരാണ് 
നാനും. പടക്ഷ ഇന്ിതാ േിശുചരാഗവിദ
ഗ്ധര് പറയുന് - ടകാച്ചുകുട്ടികള്ക്കു് കഴി
യുടമകേില് പാല് ടകാടുക്രുടതന്്! ടവളു
ത്ടതല്ലാനും പാൈല്ല എന് തിരിച്റിവാകാനും 
അതിന് കാരണനും.

എകേിലുനും ഒരു ഭൂതകാൈ �തിയായി 
മത്തുനും ലതരു കെയുന് മണ്കൈവനും 
അതിടറെ ഹൃദയഹാരിയായ ഗന്വനും 
പതിഞ്ഞ താളവനും പ്ാവിൈടകാണ്് വെി
ടച്ടുത്് തന് ടവണ്യുടെ സ്വാദുനും നാട്ടി
ന്പുറടത് ലതരു കച്വെടമല്ലാനും ഇന്നും 
മനസ്സില് ബാക്ി നില്ക്കുന്!!             1

അഭിന�നത്തിട� 
ലകടയ്നൊപ്പുകൾ

ചകരളത്ിടൈ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ
ടളയുനും പടകേടുപെിച്ചു ടകാണ്് അവരുടെ 

അറിവനും ആേയവനും കൂെി ഉൾടക്ാണ് 
ടകാണ്് തികച്ചുനും ജനകീയ പകോളിത്
ചത്ാടു കൂെി നെപൊക്കുന് “നമ്ൾ 
നമുക്ായി” എന് ക്യാ്യിന് അഭിനന്ദ
നത്ിടറെ ലകടയ്ാപ്പുകൾ. 2018- 19 ടൈ 
മഹാപ്രളയത്ിൽ നമ്ളിൽ നിന്് വിെ 
പറഞ്ഞ മനുഷ്യജീവനുകൾക്് ആദരാജ്ഞ
ൈികൾ. ആ സ്മരണ നിൈനിർത്ി നമ്മുടെ 
ചകരള സർക്ാർ ഇനി ഒരു ദുരന്തടത് 
എങ്ങടന ചനരിെണടമന് കാഴ്ചപൊചൊടു 
കൂെി നെപെിൈാക്കുന് ചകരളത്ിടൈ 

പ്രാചദേിക വികസന വിപ്വമാണ് ദുരന്ത
നിവാരണ പദ്ധതി. ചകരളനും ചൈാകത്ിന് 
മാതൃകയായി മാറടട്ട എന്ാേനുംസിക്കുന്. 

ഹക്ീനും മൈചമൽഭാഗനും 
പിന് - 690572

ചഡാ. പി.ടക. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്. പഞ്ാ
യത്് ഡയറക്റായി ചുമതൈചയറ്റു. ചകാപെചററെീവ് 
ടസാലസറെീസ് രജി�ാറായി ചസവനമനുഷ്ിക്കുക
യായിരുന്. ടപാതുവിദ്യാഭ്യാസ സനുംരക്ഷണ യജ്ഞനും 
�ീഫ് എക്ികയൂട്ടീവ് ആഫീസര്, ഹയര്ടസക്റെറി 
എഡയൂചക്ഷന് ഡയറക്ര്, കൃഷി വകുപെ് ഡയറക്ര് 
എന്ീ നിൈകളിലുനും ചസവനമനുഷ്ിച്ിട്ടുണ്്.

നഡാ. പി.നക. ജയ�രീ ഐ.എ.എസ്. 
പഞ്ായത്് ഡയറ�റായി ചുമതൈനയ�
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പഞ്ായത്് രാജ്
മാസികയിചൈക്കുള്ള ചൈഖനങ്ങളുനും

കത്തുകളുനും prmdp2020@gmail.com
എന് ഇ ടമയില് വിൈാസത്ില്

അയചയ്കണ്താണ്.
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