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എഡിറ്റോറിയൽ 

നേട്ടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക
 ഏറെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്ാറെയാണ് ഇ്വണ നിങ്ങത�ാെ് സംസാരി

ക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങ�ില് അപ്ാപഥ്യമായിട്ടു�� കാരഥ്യങ്ങൾ ഇത്ാൾ 
സുഗമവം സുകരവമായിരിക്കുന്നു. പ്തതഥ്യകിച്ം എടുത്തുപെയാനുള്ളത് 
നമ്മുറെ പദ്ധതിപ്വർ്നങ്ങ�ാണ്.

പ്ാതേശികവികസനവം ശുചിത്വപാലനവം പഞ്ായത്തുകളുറെയം 
നഗരസഭകളുറെയം പ്ാഥമികചുമതലക�ാണ്. അത് ഫലപ്േമായി സാ
ക്ാത്്കരിക്കുന്നതിനു�� മഹത്്രമമാണ് ഈ കാലഘട്ം നത്ാൊവ
ശഥ്യറ്ടുന്നത്. വികസന്ിററെ കാരഥ്യറമടു്കാം. 1200 തതദേശസ്ാപനങ്ങ
�ില് 1198 എണ്ണവം വാർഷികപദ്ധതി്ക് ജില്ാ ആസൂത്രണസമിതിയറെ 
അംഗീകാരം തനെിറയടുത്തു. നാ�ിതുവറര അനുഭവമില്ാ് അത്ഭുതയാ
ഥാർത്ഥ്യമാണിത്. ആറക 15,631.16 തകാെി രൂപയറെ 256045 തപ്ാജക്ടുക�ാണ് 
2017-18 വാർഷികപദ്ധതിയില് തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ഏററെടു
്ിട്ടു��ത്.

ഇനിയാണ് പദ്ധതിനിർവ്വഹണ്ിററെ നിർണ്ണായക നാളുകൾ. 
എങ്ങറന ഗുണപരമായ സമ്പൂർണ്ണനിർവ്വഹണം നെ്ാം എന്നതിന് സർ
്കാർ നല്കുന്ന ശാസ്തീയമായ ഉ്രമാണ് നിർവ്വഹണ്ിനു�� വാർഷി
കപദ്ധതി കലണ്ടർ. അത് ഇതിതനാെകം നിങ്ങളുറെ കകക�ിറല്ിയിട്ടു
ണ്ട്. ഗുണതഭാക്തൃ റതരറഞെടു്് മുതല് റെണ്ടര് നെപെിക്രമങ്ങള് വറര, 
ജൂകല 15  മുതല് ആഗസ്റ് 31-നകം പൂർ്ീകരിത്കണ്ട പ്വർ്നങ്ങ�ാ 
ണതില് പ്തിപാേിച്ിട്ടു��ത്. ക്രമാനുഗതമായി, വീഴ്ചയ്ക് ഇെ നല്കാറത 
ഇവ പ്ാവർ്ികമാ്കണം. ്രദ്ധതയാറെയം അർ്ണമതനാഭാവത്ാ
റെയം  കാരഥ്യനിർവ്വഹണം നെ്ിയാല് വിജയകരമായ അന്ിമഫലം 
നമുക്കുണ്ടാകും.   

പനിറയക്കുെിച്് പെയാതിരി്കാനാകില്. അത്രയ്ക് നറ് കീഴ് റ്ടു
്ാൻ ്രമിക്കുന്ന വിപ്ായി മാെിയിരിക്കുന്നു പനി. ആർദ്ം പദ്ധതി 
വഴി പനിബാധറയ ഇല്ാതാ്കാൻ ന്ൾ നെത്തുന്ന ്രമങ്ങൾ ഹരിതതക
ര�്ിററെ മാലിനഥ്യസംസ് കരണ പരിപാെിക�ിലൂറെ വിജയിക്കുന്നുണ്ട്. 
ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതറ്ട്് പ്വർ്ിറച്ങ്ിതല പൂർണ്ണമായം പനിവിപ്ി
റന തുെച്നീ്കാനാവൂ. പരസ്പരം പഴിചാരാറത പരിസരം ശുചിയാക്കുന്ന 
തിന് ഒരു മനത്ാറെ പ്വർ്ി്കാം.

വിതകന്ദീകരി്കറ്ടുന്ന ആസൂത്രണവം അധികാരവം വിവിധ മിഷനു
ക�ിലൂറെ ജനാവകാശലബ്ി്കായി പ്തയാഗി്കറ്ടുത്ാൾ പ്തിജ്ാ
ബദ്ധരായ ഭരണസമിതികളും ജീവന്കാരും ഏററെടുത്കണ്ടുന്ന കെമകളും 
റവല്ലുവി�ികളും റചറുതല്. ജനതസവകരാണ് എത്ാഴം തങ്ങറ�ന്ന ഉ്മ
തബാധഥ്യത്ാറെ തജാലിയിതലർറ്ടുകയാറണങ്ില് ആയാസരഹിതമാ
റയാരു തസവനകാലയ�വ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. സർ്കാരും വകുപ്ം ഇ്കാ
രഥ്യ്ില് എത്ാഴം കൂറെയറണ്ടന്ന് ഓർ്ി്ി്കറട്.

വി. രതീശൻ, ഐ.എ.എസ് 

ഒരറോളുടെ മനസ്് പവിത്രമറോടെങ്ിൽ 
അയറോളുടെ ചുറ്റുപറോടുകളുും പവിത്രമറോയിരിക്ും

                             - ബുദ്ധൻ



വരൾച്യറെ പിെിയിൽറപട്് കാലാവസ്ാ 
വഥ്യതിയാനറ് പഴിക്കുന്ന മലയാ�ി്ക് 

ആശ്വാസ്ിറനാ്ം ആശങ്യം സ്ാനിച് 
റകാണ്ടാണ് ഓതരാ വർഷവം മഴ്കാലം എത്തു
ന്നത്. മഴ്കാല്ിററെ ആരംഭം നമു്ക്  തരാഗ
്ിററെ കാലം കൂെിയായി മാെിയിരിക്കുന്നു. 
സാധാരണ ജലതോഷവം ചുമയം കവെൽ 
പനിയം മുതൽ ചികുൻഗുനിയയം റെങ്കുവം 
വറരയള്ള റചറുതും വലുതുമായ തരാഗങ്ങൾ മഴ
്കാലങ്ങ�ിൽ ഭീതിറ്ടുത്തും വിധം വഥ്യാപക
മാകുന്നു. രാജഥ്യറ് ഏറെവം കൂടുതൽ മഴ ലഭി
ക്കുന്ന സംസ്ാനങ്ങ�ിൽ ഒന്നായ തകര�്ിൽ 
തവനൽ ഇത്ര കണ്ട് കടു്താകുന്നതും വർഷം 
മഹാവഥ്യാധികളുറെ കാലമാകുന്നതും നറ് ഇരു
്ിചിന്ി്ി്കണം. തവനലിറല റകാടും 
വരൾച് മഴ്കാലമാകുത്ാൾ റവള്ളറ്ാ്ക
്ിനു വഴിമാറുന്നു.  വസൂരി തപാലുള്ള മഹാ
വഥ്യാധികൾ തുെച് നീ്കിറ്കാണ്ടാണ് മുൻ കാ

ലങ്ങ�ിൽ കാലവർഷം എ്ിയിരുന്നത്. 
എന്നാൽ, മൂതന്നാ നാതലാ തലമുെകൾ്കിപ്െം, 
റതക്കു പെിഞൊെൻ കാലവർഷറ് വരതവൽ
്കാൻ നമു്ക് അെിയാതായിരിക്കുന്നു. നമ്മുറെ 
മണ്ണിറനയം പ്കൃതിറയയം കുെിച്ള്ള അെിവക
ളും അതിനു തചർന്ന ജീവിത കശലിയം നമു്ക് 
നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. മുൻ കാലങ്ങ�ിൽ കണ്ടിരു
ന്നതിൽ നിന്നു വഥ്യതഥ്യസ്തമായി, പരിസരശുചി
ത്വവം മാലിനഥ്യനിര്മാര്ജനവം അതീവഗൗരവ
മുള്ള വികസനപ്ശ്നങ്ങ�ായി മാെിയിരിക്കുന്നു.

മണ്ണിതല്ക് ആണ്ടിെങ്ങി ഭൂഗർഭ ജലത്ാ
ടു തചരാനും ഒഴകി ജലാശയങ്ങ�ിറല്ാനും 
അനുവേി്കാറത മഴറവള്ളറ് ശ്വാസംമുട്ിക്കു
ന്ന േീർഘവീക്ണമില്ാ്  നിർമാണ പ്വൃ
്ികളുറെ ഫലം നാം അനുഭവിക്കുകയാണ്. 
വയലുകൾ നിക്റ്ടുകയം വലിറയാരു 
പങ്് ഭൂമി തരിശാവകയം റചയ്തതതാറെ മഴറവ
ള്ളം പഴയപെി ഭൂമിയിതല്ക് ഇെങ്ങാതായി. 
മണ്ണിറല സ്വാഭാവികമായ നീറരാഴ്കിററെ 
വഴികൾ അെഞ്ഞു. റനൽവയലുകളും തണ്ണീർത
െങ്ങളും സംരക്ിക്കുന്നതിനുള്ള ജനകീയ ഉേഥ്യമ
ങ്ങൾ  കാൽ നൂറൊണ്ടു മുൻപു മുതൽത്ക  തകര�
്ിൽ സജീവമാണ്. നിക്ിപ്ത താൽപരഥ്യ 
്കാരായ കതയേറെ്കാരും െിയൽ എതസ്ററെ് 
തലാബികളും  കു്ക മാധഥ്യമങ്ങളുറെ സഹായ
ത്ാറെ അ്രം ജനകീയ ്രമങ്ങറ� 
തകിെം മെിക്കുകയായിരുന്നു.  വരൾച്യ്കം റവ
ള്ളറ്ാ്ക്ിനും മാെി മാെി ഇരയാവകറയന്ന 
ദുതരഥ്യാഗ്ിതല്കാണ് ലക്കും ലഗാനുമില്ാ് 
ഈ തപാ്ക് തകര�റ് നയിക്കുന്നത്.

മഴ്കാല്് റവള്ളറ്കട്ിററെ പ്ശ്നം അനു
ഭവറ്ൊ് ഒരു പ്തേശവം ഇന്ന് തകര�്ി
ലില്. വർഷ്ിൽ രതണ്ടാ മൂതന്നാ വട്ം തുെന്നു 
വിട്ാലും തപാ�ി്ീൻ കവറുകളും പ്ാസ്റിക് കു
്ികളും അെിഞ്ഞുകൂെി പിറന്നയം പിറന്നയം 
അെയന്ന ഓെക�ാണ് നമ്മുറെ നഗരങ്ങ�ിലുള്ള

ഈ പകർച്ചപ്പനിക്കാലം 
അവസകാനത്തേതകാകട്ടെ

സമാമൂഹ്യമാദരമാഗ്യത്ിചന്യും ശുെിത്വത്ിചന്യും നമാളുകചള വരദവല്ക്ക

ദ�മാ. ചക.ടി. ജലീല്
തദദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്തി

കൂടുതല് മികച്ച ആസൂത്ര
ണദത്മാചടയും പഴുതടച്ച 
ഏദകമാപനദത്മാചടയും 
ദരമാഗ നിവമാരണ - 
ശുെിത്വ ദബമാധവല്ക
രണ പ്വരത്നങ്ങള് 
ഏചറ്ടുത്തു നടത്മാന്  
വരും വരഷങ്ങളില് 
നമുകപ് കഴിയണം. 
റിദപ്മാരട്ടു ചെയ്യുന് 
പകരച്ചപ്നി ദകസുകളു
ചട എണ്ണം കുറഞ്ഞു 
തുടങ്ങിയിരിക്ന്നു 
എന്തപ് ആശ്വമാസം 
തചന്. എന്മാല്, 
അതുചകമാണ്മായില്ല. ഇതു 
ദപമാചലമാരു പനികമാലം 
ഇനിയുണ്മാകരുതപ്. 
അതിനു ദവണ്ി നമുകപ് 
കൂട്ടമായി പ്വരത്ികമാം.
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ത്. കക്കൂസ് മാലിനഥ്യം അെ്കമുള്ള അഴക്കുക�ാ
ണ് ഈ ഓെക�ിൽ റകട്ി്കിെക്കുന്നത്. അഴ
ക്കുചാലുകളും നീർതച്ാലകളും 
തിരിച്െിയാനാവാ് വിധം ഒന്നായിത്ായ 
തകര�്ിൽ, വിതശഷിച്് നഗരങ്ങ�ിൽ, മഴ
്കാലാരംഭ്ിൽ എന്തു സംഭവിക്കുറമന്ന് പ്
തതഥ്യകം പെതയണ്ടതില്തല്ാ. കിണറുകൾ അെ
്കമുള്ള കുെിറവള്ള ത്ാതസുക�ാണ് ഈ 
വിധം മലിനറ്ടുന്നത്. ജലജനഥ്യതരാഗങ്ങൾ 
പെർന്നു പിെി്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തു 
തവണം!

തരാഗാണു്കൾ റപരുകുകയം എളു്്ിൽ 
വഥ്യാപിക്കുകയം റചയ്യുന്ന ഇന്നറ് സാഹച
രഥ്യം നമ്മുറെ തറന്ന സൃഷ്ടിയാണ്. ന്ൾ  മലി
നറ്ടുത്തുന്ന വായവം ജലവം മണ്ണുമാണ് 
നമു്ക് തരാഗങ്ങൾ സ്ാനിക്കുന്നത്. കജവമാ
ലിനഥ്യങ്ങൾ പ്ാസ്റിക് കവറുക�ിലാ്കി റപാതു
സ്ലങ്ങ�ിലും ഒഴിഞെ പെമ്പുക�ിലും ഓെക�ി
ലും വലിറച്െിയന്ന ശീലം കകവിൊൻ 
ഇത്ാഴം നമ്മുറെ കൂട്്ിറല പലർക്കും 
മെിയാണ്. അഴക്കു കുഴിക�ായി മാെിയ വലുതും 
റചറുതുമായ ജലാശയങ്ങളും തണ്ണീർതെങ്ങളും  
റകാതുകുകളുറെയം തരാഗകാരിക�ായ സൂക്ഷ്മജീ
വികളുറെയം താവ�ങ്ങ�ാണ് . ഫലതമാ, ന്ൾ 
കുെിക്കുന്ന റവള്ളവം കഴിക്കുന്ന ഭക്ണവം ശ്വ
സിക്കുന്ന വായവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മലിനമാ
യിറ്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

വിഷമില്ാ്  ഭക്ണം ശരാശരി മലയാ
�ി്ക്  കിട്ാ്കനിയാറയന്നു പെഞൊൽ അത്  
അതിശതയാക്ിയാവില്. കൃഷിയിെത്തു വച്ം 
അതിനു തശഷവം യാറതാരു വിതവചനവം 
ഇല്ാറത മാരക കീെനാശിനികൾ പ്തയാഗിച് 
പച്്കെിക�ാണ് നമ്മുറെ തീൻതമശക�ിൽ 
എത്തുന്നത്. കാൻസർ അെ്കമുള്ള മാരക തരാ

ഗങ്ങൾ്ക് എളു്്ിൽ വിതധ
യമാകുന്ന വിധ്ിൽ ശരീര്ി
ററെ തരാഗപ്തിതരാധതശഷി 
ഇല്ാതാക്കുന്നതിൽ ഈ വിഷഭ
ക്ണ്ിനു പങ്കുണ്ട്.  
'അകത്തും പുെത്തും ( ശരീര്ി
ലും ചുറ്റുപാെിലും ) വിഷം ' നിെയ
ന്ന ഈ  സ്ിതിവിതശഷമാണ് 
തകര�്ിററെ സാമൂഹഥ്യ 
ആതരാഗഥ്യ തനട്ങ്ങൾ്ക് ഭീഷ
ണിയായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഏറെവം 
വലിയ റവല്ലുവി�ി. ഭരണതല
്ിലുള്ള  നെപെികൾ റകാണ്ടു 
മാത്രം ഈ അവസ് മെികെ്കാ
നാവറമന്ന് ഒരാളും കരുതുകയി
ല്. സുസ്ിര വികസന്ിനു 
തവണ്ടി ജനങ്ങറ� അണിനിര

ത്തുകയാണ് തകര�റ് പരിസര ശുചിത്വ
്ിതലക്കും ഹരിതസമൃദ്ധിയിതലക്കും തിരിച് 
റകാണ്ടുതപാകാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. ശുദ്ധ
ജലവം ജീവനുള്ള മണ്ണും തിരിച്പിെിക്കുക 
എന്ന ലക്ഥ്യത്ാറെ സംസ്ാന സർ്കാർ 
നെ്ാ്കി വരുന്ന ഹരിത തകര� േൗതഥ്യം 
വികസന പ്വർ്നങ്ങൾ്ക്  പുതിറയാരു 
േിശാതബാധം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  തകര�്ിറല 
പുതരാഗമന പ്സ്ാനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘെ
നകളും ഈ ലക്ഥ്യത്ാറെ ഏററെടുത്തു നെത്തു
ന്ന കഥ്യാംറപയിൻ പ്വർ്നങ്ങൾ പ്തീക് 
നൽകുന്നു.

കടു് തവനൽച്ചൂെിൽ നിന്ന് തകാരിറച്ാരി
യന്ന മഴയറെ തണു്ിതല്ക് തകര�്ിററെ 
മണ്ണും അന്രീക്വം മാറുന്നത് േിവസങ്ങൾ 
റകാണ്ടാണ്. തരാഗകാരിക�ായ സൂക്ഷ്മജീവിക 
ളുറെ അതിതവഗ്ിലുള്ള പ്ജനന്ിനും 
വഥ്യാപന്ിനും ഇെയാക്കുന്നതാണ്  ഈ 
മാറെം. രണ്ടു പതിറൊണ്ടായി തകര�്ിററെ 
അനുഭവം ഇതാണ് . എന്നാൽ, സർ്കാർ 
പുതിയ ഉ്രവകൾ ഇെക്കുകയം അതിനപ്െം 
സ്ർദേം റചലുത്തുകയം റചയ്യുന്നതു വറര മഴ
്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണവം തബാധവൽ്കര
ണവം തവറണ്ടന്ന അലസ ചിന്യാണ്  
ഇത്ാൾ തപാലും പല തതദേശഭരണസ്ാപന
ങ്ങളും വച്പുലർത്തുന്നത്. ഈ സ്ിതി്ക് 
മാറെം വരു്ിതയ തീരൂ.

സാമാനഥ്യമായി പെഞൊൽ, തരാഗാണു്കളു
റെ പ്വർ്നം റകാണ്ടാണതല്ാ ശരീരം തരാ
ഗാവസ്യിലാവന്നത്.  പല വിധ മാധഥ്യമങ്ങ�ി
ലൂറെ ഈ അണു്കൾ ശരീര്ിറലത്തുറമന്ന് 
നമു്ക് അെിയാം. എന്നാൽ, തരാഗകാരിയായ 
സൂക്ഷ്മാണു ശരീര്ിൽ കെന്നതു റകാണ്ടു 
മാത്രം ഒരാൾ്ക് തരാഗം വരണറമന്നില്. തരാഗ

ദരമാഗമാണുകള് ചപരുകുക
യും എളുപ്ത്ില് വ്യമാപി

ക്കയും ചെയ്യുന് 
ഇന്ചത് സമാഹെര്യം 

നമ്മുചട തചന് സൃഷ്ിയമാ
ണപ്. നമ്മള്  മലിനചപ്ടു
ത്തുന് വമായുവം ജലവം 

മണ്ണുമമാണപ് നമുകപ് 
ദരമാഗങ്ങള് സമ്മമാനിക്

ന്തപ്. ബജവമമാലിന്യ
ങ്ങള് പ്മാസ്റ്റികപ് കവറുകളി

ലമാകി ചപമാതുസ്ഥലങ്ങ 
ളിലം ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പുകളി
ലം ഓടകളിലം വലിചച്ചറി
യുന് ശീലം ബകവിടമാന് 
ഇദപ്മാഴും നമ്മുചട കൂട്ടത്ി
ചല പലരക്ം മടിയമാണപ്.
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കാരിയായ ബാക്ീരിയതയാ 
കവെതസാ ശരീര്ിററെ പ്
തിതരാധതശഷിറയ മെികെന്ന് 
ശരീര പ്വർ്നങ്ങറ� 
ബാധിച് തുെങ്ങുത്ാൾ മാത്രമാ
ണ് ഒരാൾ തരാഗിയാവന്നത്.  
തരാഗിക�ല്ാ്വരുറെ ശരീര
്ിലും തരാഗാണു്കളുറെ സാ
ന്നിധഥ്യം ഉണ്ടാകും എന്നർത്ം. 
മലമൂത്രാേിക�ിലൂറെയം മറെ് ശരീ
ര്വങ്ങ�ിലൂറെയം ഇവ 
പുെത്തു വരുന്നു. തരാഗാണു വാ
ഹകരായ എലി മുതലായ ജീവി
കളുറെ വിസർജഥ്യങ്ങ�ിലൂറെയം 
അണു്കൾ ജല്ിൽ കലരാം. 
അനാതരാഗഥ്യകരമായ പരിസരം 
തരാഗകാരിക�ായ സൂക്ഷ്മജീവി 
കളുറെ  പ്ജനന്ിനും വഥ്യാപ
ന്ിനും അനുതയാജഥ്യമായ 
സാഹചരഥ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മഴ
്കാല്് ശരീര്ിററെ  പ്തി
തരാധതശഷി കുെയന്നതു റകാ 
ണ്ട് കൂടുതൽ എളു്്ിൽ തരാഗങ്ങൾ പിെിറപ
ടുകയം റചയ്യുന്നു.

ഇെവ്ാതിയറെ ആേഥ്യ മഴ റപയ്തതിനു 
തശഷം, റെങ്കു അെ്കമുള്ള പകർച്്നികളുറെ 
ഭീതി ഒഴിയാറതയാണ് മലയാ�ിയറെ ഓതരാ 
േിവസവം കെന്നു തപാകുന്നത്. ഓതരാ മരണ
വാർ്യം നമു്ക് റെട്ലും തവേനയം ഉണ്ടാ
ക്കുന്നു.  വർഷങ്ങ�ായി ആവർ്ിക്കുന്ന ഈ 
ദുസ്ിതി ഇതതാറെറയങ്ിലും അവസാനി്ി
്കാനാവതമാ എന്ന തചാേഥ്യമാണ് ന്ൾ പരസ്പ
രം തചാേിത്കണ്ടത്. ശരിയായ തബാധവൽ്ക
രണ്ിലൂറെ ജനങ്ങറ� വിശ്വാസ്ിറലടു 
്കാനും ജീവററെ വില മന്ിലാ്കി നിതാന് 
ജാഗ്രതതയാറെ പ്വർ്ി്കാനും തതദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കു കഴിയണം. മഴ്കാലപൂർവ്വ
ശുചീകരണ്ിനും തരാഗനിവാരണ്ിനും 
തവണ്ടി നെ്ിയ പ്വർ്നങ്ങളുറെ അെി
സ്ാന്ിൽ തതദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുറെ 
പ്കെനം വിലയിരു്ാൻ ജനങ്ങൾ തയോൊവ
ണം.

റചെിയ പ്ാസ്റിക് കു്ിക�ിലും കാരിബാഗു
ക�ിലും ചിരട്ക�ിലും ഫ്ിെ്ജിററെ തരേയിലും 
മറ്റും റകട്ിനിന്ന് ദുഷിക്കുന്ന ജല്ിലാണ് മി
്കത്ാഴം തരാഗകാരിക�ായ റകാതുകുകൾ മുട്
യിട്ടു റപരുകുന്നത്.  മുറെങ്ങളും മറ്റും തകാൺക്രീറെ് 
റചയ്ം കെലുകൾ പാകിയം മഴറവള്ളം മണ്ണി
തല്ക് ഇെങ്ങുന്നത് തെയന്നത് മുറെത്തും പരിസ
രങ്ങ�ിലും റവള്ളറ്കട്ടുകൾ രൂപറ്ൊൻ ഇെ
യാക്കുന്നു.  കൂറെൻ അഴക്കു കുഴിക�ായി മാെിയ 

വലിയ കു�ങ്ങളുറെയം അഴക്കുചാലുക�ിൽ 
നിന്ന് തവർതിരിച്െിയാൻ കഴിയാ് നീർ
ത്ാടുകളുറെയം റചെിയ ആറുകളുറെയം 
കാരഥ്യം പെയകതയ തവണ്ട. കജവമാലിനഥ്യ
ങ്ങൾ ഈ ജലാശയങ്ങ�ിതല്ക് വലിറച്െിയ
റ്ടുകതയാ കാലവർഷാരംഭ്ിറല ശക്മായ 
മഴയിൽ ഇവിെങ്ങ�ിതല്ക് ഒഴകിറയത്തുകതയാ 
റചയ്യുന്നു. മാരക തരാഗകാരിക�ായ അണു്കൾ 
അെങ്ങിയ മനുഷഥ്യവിസർജഥ്യം തപാലുള്ള മാലി
നഥ്യങ്ങൾ റവള്ളറ്കട്ടുകൾ വഴി പരക്കുകയം 
തരാഗാണു വാഹകരായ സൂക്ഷ്മജീവികളുറെ റച
റുതാവ�ങ്ങൾ ഉണ്ടാവകയം റചയ്യുന്നു.

തരാഗം പരത്തുന്ന കീെങ്ങ�ിൽ ഏറെവം 
അപകെകാരിക�ായ റകാതുകുകൾ്ക് മറ്റു കീെ
ങ്ങറ� അതപക്ിച്് അതിതവഗ്ിൽ മുട്യിട്ടു 
റപരുകാനുള്ള കഴിവണ്ട്. അന്രീക് ഊഷ്ാ
വിറല വഥ്യതിയാനങ്ങറ� എളു്്ിൽ  അതി
ജീവി്കാനും റകാതുകു വർഗങ്ങൾക്കു കഴിയം. 
പാത്രങ്ങ�ിൽ തശഖരിച്് വീടുക�ിൽ സൂക്ിക്കു
ന്ന റവള്ള്ിലും റചെിയ പ്ാസ്റിക് 
കു്ിക�ിലും ചിരട്ക�ിലും മറ്റും റകട്ി നിന്ന് ദു
ഷിക്കുന്ന റവള്ള്ിലും മുട്യിട്ടു റപരുകുന്ന 
റകാതുക് ഇനങ്ങ�ാണ് റെങ്കു,  ചികുൻഗുനിയ, 
ജ്ാൻ ജ്വരം എന്നിങ്ങറന തകര�ം 
ഭീതിതയാറെ കാണുന്ന പല വിധ പകർച്്നി
കളും പരത്തുന്നത്.

തതദേശഭരണസ്ാപനതല്ിൽ ശരി 
യായ ആസൂത്രണവം ഏതകാപനവമുറണ്ടങ്ിൽ 
റകാതുകുനിവാരണം നെ്കാ് കാരഥ്യറമാന്നുമ

ഇടവപ്മാതിയുചട ആേ്യ 
മഴ ചപയ്തതിനു ദശഷം, 
ച�ങ്കു അടകമുള്ള 
പകരച്ചപ്നികളുചട ഭീതി 
ഒഴിയമാചതയമാണപ് 
മലയമാളിയുചട ഓദരമാ 
േിവസവം കടന്നു 
ദപമാകുന്തപ്. ഓദരമാ 
മരണവമാരത്യും നമുകപ് 
ചെട്ടലം ദവേനയും 
ഉണ്മാക്ന്നു.  വരഷങ്ങ
ളമായി ആവരത്ിക്ന് 
ഈ ദുഃസ്ഥിതി ഇദതമാചട
ചയങ്ിലം അവസമാനിപ്ി
കമാനമാവദമമാ എന് 
ദെമാേ്യമമാണപ് നമ്മള് 
പരസ്പരം 
ദെമാേിദകണ്തപ്.
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ല്. എഴ മുതൽ പത്തുവറര േിവസം റകാണ്ടാണ
തല്ാ  റകാതുകിററെ മുട്കൾ വിരിയന്നത്. 
റവള്ളം, അത് എത്ര റചെിയ അ�വിലാറണങ്ി
ലും, റകട്ി നിന്നു ദുഷി്കാതിരി്കാനുള്ള ്രദ്ധ
യാണു തവണ്ടത്. റകാതുകു റപരുകാൻ ഇെയ
ള്ള ഉെവിെങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരി്കൽ ഒരുമിച്് 
നശി്ി്കണം. ഒരു പ്തേശറ് എല്ാ വീടുക
�ിലും ഒറ്ാരുമിച്ള്ള ്രമമുണ്ടായാതല കാരഥ്യ
മുള്ളൂ എന്നു മാത്രം. മതിയായ തയോറെടുപ്കത�ാ
റെ ആഴ്ചയിൽ ഒരി്കൽ കരൈതെ 
ആചരിക്കുന്നത് റകാതുകുനിവാരണ്ിനുള്ള 
ഫലപ്േമായ മാർഗമാണ്.

ആശാ വർ്കർമാരുറെയം മറെ് സാമൂഹഥ്യ 
ആതരാഗഥ്യ പ്വർ്കരുറെയം സന്നദ്ധ പ്വർ
്കരുറെയം തനതൃത്വ്ിൽ വ�റര വിപുല
മായ തബാധവൽ്കരണ പ്വർ്നങ്ങ�ാണ് 
ഈ  മഴ്കാല്ിററെ തുെ്ക്ിൽ തകര�്ി
റല തതദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾ നെ്ിയത്. 
വർഷങ്ങൾ തതാറും നെ്ിവരുന്ന സന്നദ്ധ - 
തബാധവൽ്കരണ പ്വർ്നങ്ങൾക്കു തശഷം 
ഇത്ാഴം, ആതരാഗഥ്യ-ശുചിത്വ സാക്രതയിൽ 
മലയാ�ി പിന്നിലാറണന്നു വാേി്കാൻ 
യാറതാരു നഥ്യായവമില്. നമ്മുറെ ശുചിത്വ സാ
ക്രതയിലല്, ശുചിത്വ സംസ്ാര്ിലാണ് ഗു
രുതരമായ പിശകുള്ളത്. രണ്ട് തനരം തസാപ് 
തതച്്  കു�ിക്കുകയം രണ്ട് തനരം ബ്രഷ്  റകാണ്ട് 
പല്ലു തതക്കുകയം  ഇസ്തിരിയിട്ടു മിനു്കിയ 
വസ്തം ധരിച്് ഇത്ര വൃ്ിയായി നെക്കുകയം 
റചയ്യുന്ന മററൊരു ജനതറയ കറണ്ട്ാൻ പ്
യാസമാണ്. വഥ്യക്ി ശുചിത്വ്ിററെ കത്ാ�
്ിൽ മലയാ�ിറയത്ാറല ഉോരനായ 
മററൊരു ഉപതഭാക്ാവില്. സ്വന്ം ശരീരവം 
സ്വന്ം വീടും ഇത്രയധികം വൃ്ിയായി സൂ
ക്ിക്കുന്ന ശരാശരി മലയാ�ി സ്വന്ം മാലിനഥ്യം 
അനഥ്യററെ പുരയിെ്ിലും  റപാതു 

സ്ലങ്ങ�ിലും തള്ളുന്നത് കവപരീതഥ്യമാണ്. 
താൻ  ശ്വസിക്കുന്ന വായവിററെതയാ കുെിക്കുന്ന 
റവള്ള്ിററെതയാ യജമാനനല് താറനന്ന് 
ഓതരാരു്രും ഓർമി്കണം. സാമൂഹഥ്യ ശുചി
ത്വമില്ാറത എങ്ങറനയാണ് വഥ്യക്ിശുചിത്വം 
പൂർണമാവക!

ഒരിെറ് മാലിനഥ്യം വാരി മററൊരിെത്തു 
റകാണ്ടുതപായി കൂട്ിയിട്ടുന്നതല് മാലിനഥ്യസം
സ്രണം കജവമാലിനഥ്യമായാലും അകജവ - 
ഖരമാലിനഥ്യമായാലും അത് ശാസ്തീയമായി സം
സ്രി്കണം. അതിന് ആവശഥ്യമായ വിഭവവം 
കവേഗ്ധഥ്യവം തകര�്ിറല തതദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇ്രം തപ്ാജക്ടുകൾ 
റചയ് പരിചയമുള്ള  നിർവ്വഹതണാതേഥ്യാഗസ്
ന്ാർ ഓതരാ തതദേശഭരണസ്ാപന്ിലുമുണ്ട്. 
വഥ്യക്വം കൃതഥ്യവമായ മാനേണ്ഡങ്ങൾ സർ
്കാർ ഉ്രവായി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. അവസര
്ിറനാ്് ഉയർന്നു പ്വർ്ിക്കുന്നതിൽ 
പരാജയറ്ടുന്ന തതദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾ 
ജനങ്ങത�ാെ് സമാധാനം പെതയണ്ടിവരുന്ന 
അവസ്യിതല്കാണ് കാരഥ്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്.

ഒരു കാരഥ്യം കൂെി സൂചി്ിച് റകാണ്ട് ഈ 
കുെി്് അവസാനി്ി്കാം. റെങ്കു അെ്കമുള്ള  
പകർച്്നികൾ തുെ്ക്ിൽ കറണ്ട്ാതി
രുന്ന തകസുക�ാണ് മരണം സംഭവിച്തിൽ 
അധികവം. തരാഗലക്ണങ്ങൾ കണ്ടാൽ 
യഥാസമയം ചികിത്സ തതടുകയം ആവശഥ്യ
മായ പരിതശാധനകൾക്കു വിതധയരാവകയം 
റചയേണം. സ്വയം ചികിത്സ അപകെ്ിതല
ക്കു നയിതച്്കാം. തരാഗ പ്തിതരാധതശഷിയം 
േഹനതശഷിയം വർധി്ി്കാൻ സഹായിക്കു
ന്ന തര്ിലുള്ള ആഹാരപോർത്ങ്ങൾ കൂടുത
ലായി കേനം േിന ഭക്ണക്രമ്ിൽ ഉൾറ്
ടുത്തുകറയന്നതും പ്ധാനമാണ്.

തഹാമിതയാ ആശുപത്രികൾ അെ്കമുള്ള 
സർ്കാർ ആതുരാലയങ്ങൾ ഫീൽഡുതല 
ആതരാഗഥ്യപ്വർ്കരുറെ സഹായത്ാറെ 
വഥ്യാപകമായ തരാഗപ്തിതരാധ പ്വർ്ന 
ങ്ങൾ ഏററെടുത്തു നെത്തുകയണ്ടായി. കൂടുതൽ 
മികച് ആസൂത്രണത്ാറെയം പഴതെച് 
ഏതകാപനത്ാറെയം തരാഗ നിവാരണ - 
ശുചിത്വ തബാധവൽ്കരണ പ്വർ്നങ്ങൾ 
ഏററെടുത്തു നെ്ാൻ  വരും വർഷങ്ങ�ിൽ 
നമു്ക് കഴിയണം. െിത്ാർട്ടു റചയ്യുന്ന പകർച്
്നി തകസുകളുറെ എണ്ണം കുെഞ്ഞു തുെങ്ങിയി
രിക്കുന്നു എന്നത് ആശ്വാസം തറന്ന. എന്നാൽ, 
അതുറകാണ്ടായില്. ഇതു തപാറലാരു പനി്കാ
ലം ഇനിയണ്ടാകരുത്. അതിനു തവണ്ടി നമു്ക് 
കൂട്ായി പ്വർ്ി്കാം. 
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തദദേശഭരണസ്ഥമാപന
തലത്ില് ശരിയമായ 

ആസൂത്രണവം ഏദകമാപ
നവമുചണ്ങ്ില് ചകമാതുകു

നിവമാരണം നടകമാത് 
കമാര്യചമമാന്നുമല്ല. എഴു 

മുതല് പത്തുവചര േിവസം 
ചകമാണ്മാണദല്ലമാ  ചകമാതു
കിചന് മുട്ടകള് വിരിയുന്
തപ്. ചവള്ളം, അതപ് എത്ര 
ചെറിയ അളവിലമാചണ

ങ്ിലം, ചകട്ടി നിന്നു 
ദഷികമാതിരികമാനുള്ള 
ശ്രദ്യമാണു ദവണ്തപ്. 
ചകമാതുകു ചപരുകമാന് 

ഇടയുള്ള ഉറവിടങ്ങള് 
ആഴ്ചയില് ഒരികല് 

ഒരുമിച്ചപ് നശിപ്ികണം. 
ഒരു പ്ദേശചത് എല്ലമാ 

വീടുകളിലം ഒചത്മാരുമിച്ചു
ള്ള ശ്രമമുണ്മായമാദല 

കമാര്യമുള്ളൂ എന്നു മമാത്രം.
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മാെിവരുന്ന കാലാവസ്ാ വഥ്യതിയാനവം 
ഇെവിട്ടുള്ള മഴയം റവയിലും ജലേൗർലഭഥ്യ

വം മാലിനഥ്യസംസ്രണ്ിറല ജനപങ്ാ�ി
്്ിററെ അപരഥ്യാപ്തതയം കാരണം വർദ്ധി
ച് പകർച്്നിറ്കതിറര വ�റര വിപുലമായ 
ചികിത്സാ പ്വർ്നങ്ങളും മുറന്നാരു്ക സം
വിധാനങ്ങളുമാണ് സർ്കാർ ഒരു്കിയിരിക്കു
ന്നത്. ജനങ്ങ�ിൽ അനാവശഥ്യമായ ഭീതി ജനി
്ി്കാറത അവർ്ക് പരമാവധി ചികിത്സ 
ലഭഥ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സർ്കാരിററെ 
ലക്ഥ്യം. ആ ഉേഥ്യമ്ില് പതൊറത തറന്നയാ
ണ് ആതരാഗഥ്യവകു്് മുതന്നാട്ടുതപാകുന്നത്. 
പനിമൂലം ഒരു മരണം തപാലും സംഭവി്കരുത് 
എന്ന ലക്ഥ്യ്ിതല്കാണ് നാം എ്ിതച്തര
ണ്ടത്. വകു്ിററെ ശക്മായ ഇെറപെലിലൂറെ 
പകർച്്നി നിയന്തിക്കുന്നതിനും തൻമൂലം 
സംഭവിച് മരണങ്ങള് പരമാവധി കുെയ്കന്നതി 
നും സർ്കാരിന് കഴിഞ്ഞു. 

സംസ്ാന്് മഴ വഥ്യാപിച്തതാറെ ജില്ാ
തല്ിൽതറന്ന പകർച്വഥ്യാധി നിരീക്ണ 
സംവിധാനം ശക്ിറ്ടു്ി. ജില്ക�ില് 
നിന്നും േിനംപ്തി പ്വർ്നവിവരങ്ങള് തശ
ഖരിച്് നെപെികള് അെിയന്രമായി സ്വീകരി
ച്വരികയാണ്. പകർച്വഥ്യാധി നിയന്തണ
്ിനായി സംസ്ാന വഥ്യാപകമായി 
റഹൽ്് തകര� കഥ്യാ്യിൻ സംഘെി്ിച്. 
ആതരാഗഥ്യവകു്് ഉതേഥ്യാഗസ്ർ 7305 െീമുക�ാ
യി തിരിഞെ് വിവിധ സ്ാപനങ്ങള്, വീടുകള്, 
തതാട്ങ്ങള്, ഇതര സംസ്ാന റതാഴിലാ�ികളു
റെ വാസസ്ലങ്ങള്,  നിർ്ാണ സ്ലങ്ങള് 
എന്നിവ സന്ദർശിക്കുകയം ഗുരുതരമായ വീഴ്ചക
ള് കറണ്ടത്തുകയം അത് പരിഹരിക്കുകയം 
റചയ്കഴിഞ്ഞു.

യഥാസമയം തൊക്ർമാരുറെ ഒഴിവ് നിക
ത്തുന്നതിററെ ഭാഗമായി ആവശഥ്യമായ സ്ല
ങ്ങ�ിറലല്ാം താത്്കാലിക തൊക്ർമാരുറെ 
തസവനം ഉെ്ാക്കുവാൻ സമയബന്ിതമായി 
സർ്കാരിന് കഴിഞ്ഞു. സംസ്ാന, ജില്, 

താലൂ്ക്, സാമൂഹഥ്യ, പ്ാഥമികാതരാഗഥ്യ തലങ്ങ
�ിൽ പകർച്വഥ്യാധി കൺതരോള് റൂമുകള് യദ്ധ
കാലാെിസ്ാന്ിൽ പ്വർ്നം ആരംഭി
ച്. എല്ാ ആശുപത്രിക�ിലും പ്തതഥ്യകം പനി 
ക്ിനിക്കുകള്, പ്തതഥ്യക വാർഡുകള് എന്നിവ  
കൂൊറത പകർച്്നി പ്തിതരാധ്ിനായി 
24 മണിക്കൂറും പ്വർ്ിക്കുന്ന കൺതരോള് 
റൂമും തുെക്കുവാനും സർ്കാരിന് ചുരുങ്ങിയ സമ
യ്ിനകം സാധിച്. 

സംസ്ാന്് എല്ാവർഷവം പകർച്
വഥ്യാധി നിയന്തണ പ്വർ്നങ്ങള് നെ്ി
വരുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ തറന്നയം പരിപൂർ
ണ്ണമായം പകർച്വഥ്യാധികറ� പ്തിതരാധിക്കു 
വാൻ നമു്ക് സാധിക്കുന്നില് എന്നതും ഒരു 
വസ്തുത തറന്നയാണ്. പറക് ഇതിൽ നാം തി
രിച്െിതയണ്ട കാരഥ്യം റപാതുജന പങ്ാ�ി്
്ിനു മാത്രതമ ഒരു ശാശ്വതപരിഹാര്ിന് 
പിന്തുണ നൽകുവാൻ കഴിയൂ എന്നതാണ്. തക
ര�്ിററെ റപാതുസമൂഹം ഒറെറ്കട്ായി ഒരു 

നമുട്ക്കാരുമിച്ചച് പ്രവർതേിക്കാം 
പനിട്െ കീഴടക്കാം

ടക.ടക.ശശലജ െീച്ചർ
ആദരമാഗ്യവകുപ്പ് മന്തി

ദകരളം ഒറ്ചകട്ടമായി 
ഒരു സുപ്ധമാനമമായ 
തീരുമമാനം ബകചകമാ
ണ്മാല് നമുകപ് എചന്
ദന്ക്മമായി പകരച്ചവ്യമാ
ധികചള ഉന്മൂലനം 
ചെയ്യുവമാന് സമാധിക്ം. 
ഓദരമാ 
കുടുംബങ്ങളിദലയും 
ശുെീകരണ 
പ്വരത്നങ്ങളും 
മമാലിന്യനിരമ്മമാരജ്ജനവം 
ശമാസ്തീയമമായ രീതിയില് 
നടപ്ിലമാക്കയമാണപ് 
ഇതിനുദവണ്തപ്.
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പനി പ്തിതരാധ പ്വർ്നങ്ങള് ഊർജ്ിത
മായി നെത്തുന്നതിനുള്ള എല്ാ സംവിധാനവം 
ഒരു്കിയിട്ടുണ്ട്. 

പലത്ാഴം പനിറയക്കുെിച്് റതറൊയ കാഴ്ച
്ാടുകള് മൂലമാണ് ഒരു പതക് മരണങ്ങള് 
തപാലും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്ാള് സംസ്ാന
്് വിവിധതരം പനികള് പെർന്നുപിെിച്ിരി
ക്കുന്നു. അത് തരണം റചയ്യുവാനായി ആതരാ
ഗഥ്യവകു്് കൃതഥ്യമായ നിർതദേശങ്ങള് മാധഥ്യമങ്ങ 
�ില്ക്കൂെിയം റചറുതലഖനങ്ങ�ിലൂറെയം   തനാ
ട്ീസുക�ിലൂറെയം സമൂഹ്ിററെ നാനാതുെക
�ിലും എ്ിച്ിട്ടുണ്ട്. നാം എന്ിനാണ് 
പനിറയ ഭയക്കുന്നത്. പനി ഒരു തരാഗമല്. 
തരാഗലക്ണമാണ്. അതുറകാണ്ടുതറന്ന 
ആതരാഗഥ്യവകു്് അനുശാസിക്കുന്ന കാരഥ്യങ്ങ
ള് കൃതഥ്യതതയാറെ പാലിച്ാൽ ഏതുപനിതയ
യം നമു്ക് തഭേമാക്കുവാനും പൂർണ്ണ ആതരാഗഥ്യം 
വീറണ്ടടുക്കുവാനും സാധിക്കും. പതക് തിരക്കു
പിെിച് ജീവിത്ിൽ ഇ്രം റചെിയ കാരഥ്യ
ങ്ങള് നാം വിസ്മരിച്തപാകാറുണ്ട്. ആതരാഗഥ്യ 
വകു്ിററെ തനതൃത്വ്ിൽ സംസ്ാനറമാട്ാ
റക നെക്കുന്ന ഈ ശുചീകരണ പ്വർ്ന 
ങ്ങ�ിൽ ഓതരാ വഥ്യക്ിയം പങ്ാ�ിക�ാതകണ്ടതു
ണ്ട്. അതിനായി നമുറ്കാരുമിച്് മുന്നിട്ിെങ്ങാം, 
പകർച്വഥ്യാധി വിമുക്വം മാലിനഥ്യ വിമുക്വ
മായ ഒരു തകര�്ിനുതവണ്ടി.

തിരുവനന്പുര്് കത്കാെ് 
സ്തീകള്ക്കും കുട്ികള്ക്കുമുള്ള 
ആശുപത്രിയില് നെന്ന 
ശുചീകരണപ്വര് ് നങ്ങള് 
ആതരാഗഥ്യവകു്് മന്തി റക.
റക. കശലജ െീച്ര് 
ഉത്ഘാെനം റചയ്യുന്നു. മന്തി 
കെകംപള്ളി സുതരന്ദന്, തമയര് 
വി.റക. പ്ശാന്് തുെങ്ങിയവര് 
സമീപം.

ആദരമാഗ്യവകുപ്ിചന് 
ദനതൃത്വത്ില് സംസ്ഥമാ
നചമമാട്ടമാചക നടക്ന് 
ശുെീകരണ 
പ്വരത്നങ്ങളില് 
ഓദരമാ വ്യക്ിയും 
പങ്മാളികളമാദകണ്തുണ്പ്. 
അതിനമായി നമുചകമാരു
മിച്ചപ് മുന്ിട്ടിറങ്ങമാം, 
പകരച്ചവ്യമാധി വിമുക്വം 
മമാലിന്യ വിമുക്വമമായ 
ഒരു ദകരളത്ിനുദവണ്ി.

സുപ്ധാനമായ തീരുമാനം കകറ്കാണ്ടാൽ 
നമു്ക് എറന്നതന്നക്കുമായി പകർച്വഥ്യാധിക
റ� ഉൻമൂലനം റചയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഓതരാ 
കുടുംബങ്ങ�ിതലയം ശുചീകരണ പ്വർ്ന 
ങ്ങളും മാലിനഥ്യനിർ്ാർജ്നവം ശാസ്തീയ
മായ രീതിയിൽ നെ്ിലാക്കുകയാണ് ഇതിനു
തവണ്ടത്.

പകർച്്നിറയകുെിച്് ജനങ്ങ�ിൽ കൃതഥ്യ
മായ തബാധവത്്കരണം നെത്തുന്നതിനും ചി
കിത്സയമായി ബന്റ്ട്് പരാതിയം മറ്റും അെി
യിക്കുന്നതിനും പകർച്്നി നിവാരണ 
പ്വർ്നങ്ങള് ഏതകാപി്ിക്കുന്നതിനുമായി 
എല്ാ ജില്ക�ിലും തമാണിറെെിംഗ് റസല്ലുകള് 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ട്. സംസ്ാന്ിലും ജില്ക�ിലുമു
ള്ള തമാണിറെെിംഗ് റസല്ലുകറ� ഏതകാപി്ിക്കു
ന്നതിന്  ആതരാഗഥ്യവകു്് മന്തിയറെ 
ഓഫീസിൽ ഒരു പ്തതഥ്യക റസല്ലും പ്വർ്ിക്കു 
ന്നുണ്ട്. റപാതുജനാതരാഗഥ്യ പ്വർ്നങ്ങള്, 
ആശുപത്രിയിറല മരുന്ന് ലഭഥ്യത, തരാഗീപരിചര
ണം, ആശുപത്രിക�ിറല ശുചിത്വനിലവാരം 
തുെങ്ങി ജനങ്ങള്്ക് അനുഭവറ്ടുന്ന 
ബുദ്ധിമുട്ടുകത�ാ പരാതിതയാ ജനങ്ങള്്ക് ഈ 
തമാണിറെെിംഗ് റസല്ിലൂറെ അെിയിക്കുവാൻ 
സാധിക്കും. അതത് വിഷയങ്ങള് അ്ത്ാള് 
തറന്ന െി.എം.ഒ , െി.പി.എം, റമെി്കൽ 
ഓഫീസർമാർ എന്നിവറര അെിയിച്് പരിഹരി
ച്വരികയാണ്. ആയർതവേ ചികിത്സാ രംഗ്് 
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തകര�റ് സമ്പൂർണ്ണ മാലിനഥ്യമുക് സം
സ്ാനമാക്കുകറയന്ന ലക്ഥ്യം കകവരി

്കാനായി സംസ്ാന ഹരിതതകര�ം മിഷററെ 
തനതൃത്വ്ിൽ നെ്ാക്കുന്ന സമഗ്ര ശുചിത്വ 
പദ്ധതി്ക് രൂപമായി. തതദേശസ്ാപനങ്ങൾ 
വഴി ജനപങ്ാ�ി്ത്ാറെയാണ് പദ്ധതി 
നെ്ാക്കുന്നത്. മാലിനഥ്യ നിർ്ാർജ്ന്ി
നും ഉെവിെ്ിൽ തറന്ന മാലിനഥ്യസംസ് കര
ണം സാധഥ്യമാക്കുന്നതിനും സമഗ്രവം ശാസ്തീയ
വമായ പദ്ധതിക�ാണ് നെ്ാക്കുന്നത്. 
ഇതിനായി കമയൂണിറെിതല മാലിനഥ്യസംസ് ക
രണ പദ്ധതികൾക്കും രൂപം നൽകും.

തതദേശസ്വയംഭരണസ്ാപന പരിധിയിൽ 
വഥ്യക്ി, കുടുംബം എന്നിവയ്ക പുെറമ വീടുകൾ, 
തഗറെെ് തകാ�നികൾ, ഫ്ാറെ് സമുച്യങ്ങൾ, 
കത്ാ�ങ്ങൾ, വഥ്യവസായ ശാലകൾ എന്നിവി
െങ്ങ�ിറല മാലിനഥ്യം തകര� മുനിസി്ാലിറെി 
ആക്് 1994 റല 334 (എ) വകു്ിറല നിബന്
നപ്കാരം അതുൽ്ാേി്ിക്കുന്നവരുറെ ഉ്ര
വാേിത്വ്ിൽ തറന്ന സംസ് കരിക്കുക എന്ന
താണ് സമീപനം. എങ്ിലും വീടുക�ിറല 
സ്ലപരിമിതിയം മാലിനഥ്യ്ിററെ അ�വം 
സ്വഭാവവം കണ്കിറലടു്് ഉെവിെ്ിൽ 
തറന്ന മാലിനഥ്യം സംസ് കരി്കാൻ കഴിയാ് 
സാഹചരഥ്യ്ിൽ കമയൂണിറെിതല മാലിനഥ്യസം
സ് കരണ പദ്ധതിക�ിലൂറെ മാലിനഥ്യ സംസ് കര
ണം സാധഥ്യമാക്കും.

ഓതരാ തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപന്ി 
ററെയം പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭൂപ്തേശം മാലി
നഥ്യരഹിതമാവക; അതിലൂറെ സംസ്ാനം മാ
ലിനഥ്യ്ിൽനിന്നും സ്വാതന്തഥ്യം തനടുക എന്ന
താണ് പദ്ധതിയറെ ആതഥ്യന്ിക ലക്ഥ്യം. 
പദ്ധതിയറെ ഒന്നാം ഘട്്ിററെ ഭാഗമായി 
ആഗസ്റ് 15 ന് സംസ്ാനതല്ിൽ ‘’മാലി
നഥ്യ്ിൽ നിന്നും സ്വാതന്തഥ്യം’’ എന്ന പ്ഖഥ്യാപ
നം നെത്തും. ജില്ാ തലങ്ങ�ിൽ ഇതതാെനുബ
ന്ിച്് പ്തതഥ്യക പരിപാെികൾ സംഘെി്ിക്കും.

മാലിനഥ്യ മുക്തകര�ം എന്ന ലക്ഥ്യ സാ
ക്ാത്കാര്ിന് തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളും ബഹുജന പ്സ്ാനങ്ങളും യദ്ധകാലാ
െിസ്ാന്ിൽ പ്വർ്ിത്കണ്ടതുണ്ട്. 
ഇതിനായി സൂക്ഷ്മതലം മുതൽ ബഹുജനപങ്ാ
�ി്ം ഉെ്ാ്കിറ്കാണ്ടുള്ള സംഘെനാ സം
വിധാനവം ഒ്ം മാലിനഥ്യസംസ് കരണ്ിനു
ള്ള വിവിധ സാതങ്തികവിേഥ്യകളും പ്തയാജന 
റ്ടുത്തും. കുടുംബ്രീ ഉൾറ്റെ സാമൂഹഥ്യാധി
ഷ്ിത സംഘെനാ സംവിധാനങ്ങളുറെയം സർ
്കാരിതര സംഘെനകളുറെയം തസവനം 
തതടും.

ശുചിത്വ-മാലിനഥ്യ സംസ് കരണ കഥ്യാ്യി
നുകൾ കാരഥ്യക്മമായി സംഘെി്ിക്കുന്നതി
നാവശഥ്യമായ മുറന്നാരു്ക പ്വർ്നങ്ങൾ 
നെത്തും. ഗൃഹതല വിവരതശഖരണവം തബാധ
വൽ്കരണവമാണ് ഇതിൽ പ്ധാനം. ഓതരാ 
വീട്ിലും ഉല്ാേി്ി്കറ്ടുന്ന മാലിനഥ്യങ്ങൾ 
ഏതു വിതധനയാണ് സംസ് കരിക്കുന്നറതന്ന് 
മനസിലാക്കുന്നതിനും കജവമാലിനഥ്യങ്ങൾ 
ഉെവിെ്ിൽ തറന്ന സംസ് കരിക്കുന്നതിന് 
എന്് സംവിധാനമാണ് ഓതരാ വീെിനുംഅനു
തയാജഥ്യറമന്ന് കറണ്ടത്തുന്നതിനും വീട്ടുകാർ്ക് 
ഇ്കാരഥ്യ്ിൽ തവണ്ട ഉപതേശങ്ങൾ നൽകു 
ന്നതിനും തവണ്ടിയാണ് ഗൃഹതലസന്ദർശനം 
നെത്തുന്നത്. ഇത് തകവലം ഒരു കണറ്കടു്ാ
യിരി്കില്. മെിച്് വിവരതശഖരണത്ാറൊ
്ം മാലിനഥ്യസംസ് കരണ്ിററെ ആവശഥ്യക
തയം പ്ാധാനഥ്യവം വീട്ടുകാറര ധരി്ിക്കുവാൻ 
കൂെിയള്ളതാണ്. കജവമാലിനഥ്യസംസ് കരണ
്ിന് എന്തുതരം സംവിധാനമാണ് ഓതരാ 
വീെിനും ഉചിതറമന്നും അകജവമാലിനഥ്യം 
കഴകി വൃ്ിയാ്കി തരംതിരിച്് സൂക്ി്ക
ണറമന്നും അവ തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനം 
നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയിതലാ പാഴ് വസ്തു വഥ്യാപാ
രികൾത്കാ കകമാെണറമന്നും പെഞ്ഞുറകാടു
ക്കും. കജവമാലിനഥ്യസംസ് കരണ ഉപാധികളു

മകാലിന്യതേിൽ നിന്ം സ്കാതന്ത്ര്യം
ജനപങ്മാളിത്ദത്മാചട സമഗ്ശുെിത്വ പദ്തി

പ്ഖ്യമാപനം ആഗസ്റ്റപ് 15 നപ്

റഡറോ.െി.എൻ.സീമ

ഓദരമാ തദദേശസ്വയം
ഭരണ 
സ്ഥമാപനത്ിചന്യും പരി
ധിയില് വരുന് ഭൂപ്ദേ
ശം മമാലിന്യരഹിതമമാ
വക; അതിലൂചട 
സംസ്ഥമാനം മമാലിന്യ
ത്ില്നിന്നും സ്വമാത
ന്ത്യം ദനടുക എന്തമാണപ് 
പദ്തിയുചട ആത്യന്തിക 
ലക്്യം. പദ്തിയുചട 
ഒന്മാം ഘട്ടത്ിചന് 
ഭമാഗമമായി ആഗസ്റ്റപ് 15നപ് 
സംസ്ഥമാനതലത്ില് 
മമാലിന്യത്ില് നിന്നും 
സ്വമാതന്ത്യം എന് 
പ്ഖ്യമാപനം നടത്തും. 
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റെ വിവരണം, പ്വർ്നരീതി, സർവീസ് 
റപ്ാകവെർമാരുറെ വിവരം എന്നീ കാരഥ്യ
ങ്ങൾ ഉൾറ്കാള്ളിച്ള്ള ലഘുതലഖയം 
സംസ്ാന ഹരിതതകര�ം മിഷൻ ലഭഥ്യമാക്കും.

ഫ്ാറ്റുകൾ, തഗറെെ് തകാ�നികൾ എന്നിവി
െങ്ങ�ിൽ ശുചിത്വ മാലിനഥ്യസംസ് കരണ പ്
വർ്നങ്ങൾ സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ െസി
െൻസ് അതസാസിതയഷനുകൾ വഴി 
തശഖരിക്കും. ഇതിതല്കായി െസിെൻസ് 
അതസാസിതയഷൻ ഭാരവാഹികറ� പറങ്ടു 
്ിച്് പ്തതഥ്യക തയാഗം വി�ിച്തചർക്കും. പ്
തതഥ്യകം െീമുകൾ തകാ�നികളും ഫ്ാറെ് സമുച്യ
ങ്ങളും സന്ദർശിച്് അവതബാധ പ്വർ്ന 
ങ്ങൾ നെത്തും. 

ശുചിത്വ-മാലിനഥ്യസംസ് കരണ യജ്ം സൂ
ക്ഷ്മതല്ിൽ നെ്ിലാക്കുന്നതിററെ പൂർണ്ണ ഉ്
രവാേി്ം ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകൾക്കും മുനിസി്ാ
ലിറെികൾക്കും തകാർ്തെഷനുകൾക്കുമായിരിക്കും. 
ത്ാക്കുതല്ിറല ഏതകാപനം ത്ാക്കുമിഷൻ 
ഉെ്ാക്കും. ഉ്രവാേി്ങ്ങൾ തിരിച്െിഞെ് 
പ്വർ്നങ്ങൾ ഏററെടു്് നെ്ാക്കുന്നതിന് 
തതദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനതല മിഷനുകൾ 
തയാഗം തചർന്ന് ആസൂത്രണം നെത്തും. 

ജൂകല, ആഗസ്റ് മാസങ്ങ�ിൽ തചരുന്ന ഗു
ണതഭാക്തൃ ഗ്രാമസഭക�ിൽ ശുചിത്വ മാലിനഥ്യ
സംസ് കരണ യജ്റ് സംബന്ിച്് പ്
തതഥ്യക അജണ്ടയായി ഒരു മണിക്കൂർ ചർച് 
നെ്ാൻ നിർതദേശിക്കും.

പദ്ധതിയറെ കുറെമറെ നിർവ്വഹണ്ിന് 
റതരറഞെടു്കറ്ട് െിതസാഴ് സ് തപഴ് സൺ
മാർക്കും അനുബന് പ്വർ്കർക്കും ഹരിത
തകര�ം, ശുചിത്വ മിഷനുകളുറെ സഹായത്ാ
റെ കില സമഗ്രപരിശീലനം നൽകും. 
പരിശീലന്ിനാവശഥ്യമായ തമാെയൂളുകൾ, പ്

ഹരിതതകര�ംമിഷന് 
- മാലിനഥ്യ്ില്നിന്ന്  

സ്വാതന്തഥ്യം - െിതസാഴ്് 
തപഴ്ണമാരുറെ ശില്ശാല  
മിഷന് ഉപാധഥ്യക് തൊ. 

െി.എന്. സീമ ഉേ്ഘാെനം 
റചയ്യുന്നു.

തലഖിക ഹരിത തകര�ം 
മിഷന് ഉപാധഥ്യക്യാണ്

ജൂബല, ആഗസ്റ്റപ് 
മമാസങ്ങളില് ദെരുന് 

ഗുണദഭമാക്തൃ ഗ്മാമസഭക
ളില് ശുെിത്വ മമാലിന്യ
സംസപ് കരണ യജ്ഞ

ചത് സംബന്ിച്ചപ് 
പ്ദത്യക അജണ്യമായി 

ഒരു മണിക്കൂര െരച്ച 
നടത്മാന് നിരദദേശിക്ം.

വർ്നങ്ങൾക്കുതവണ്ട സാതങ്തിക പിന്തു 
ണ, ഏതകാപനം എന്നിവ ഹരിതതകര�ം- ശു
ചിത്വമിഷനുകൾ നെത്തും.

ആഗസ്റ് 15 നു നെക്കുന്ന ‘’മാലിനഥ്യ്ിൽ 
നിന്നും സ്വാതന്തഥ്യം’’ പ്ഖഥ്യാപന്ിനു 
തശഷം അതത േിവസംതറന്ന എം.പിമാർ, 
എം. എൽ. എമാർ, മറെ് ജനപ്തിനിധികൾ തു
െങ്ങിയവർ ഗൃഹസന്ദർശനം നെ്ി തബാധ
വൽ്കരണ പ്വർ്നങ്ങൾ്ക് തനതൃത്വം 
നൽകുകയം ലഘുതലഖ വിതരണം റചയ്യുകയം 
റചയ്യും.

ആഗസ്റ് 15 ന് തശഷമാണ് രണ്ടാം ഘട് 
പ്വർ്നങ്ങൾ തുെങ്ങുക. വിവരതശഖരണ 
പ്വർ്ന്ിററെ ഭാഗമായി ലഭഥ്യമായ വിവ
രങ്ങളുറെ അെിസ്ാന്ിൽ ഓതരാ തതദേശ 
സ്വയംഭരണസ്ാപനവം അവരുറെ ഭൂപ്തേശം 
മാലിനഥ്യമുക്മാക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്ര ശുചിത്വ 
പദ്ധതി തയോൊക്കുകയം അത് മുൻഗണനകളും 
കാലഗണനയം നിശ്ചയിച്് സമഗ്ര ശുചിത്വ 
പദ്ധതിയാ്കി മാറ്റുകയം റചയ്യും. നവംബർ 1 
ന് ശുചിത്വ മാലിനഥ്യ സംസ് കരണ പദ്ധതികളു
റെ പ്വർ്തനാേ്ഘാെനം സംഘെി്ിക്കും. 
തുെർപ്വർ്നങ്ങളുറെ ഭാഗമായി 2018 
ജനുവരി ഒന്നിന് മു്് എല്ാ തതദേശ സ്ാപന
ങ്ങ�ിലും സമഗ്ര ശുചിത്വ പദ്ധതി വഥ്യാപി്ി
ക്കും. പദ്ധതിക�ിൽ 50% പൂർ്ികരണം 
ജനുവരി 31 ന് മു്് സാധഥ്യമാക്കും. മാത്രമല് 
ശുചിത്വ തമഖലയിറല വൻകിെ പദ്ധതികളും 
ജനുവരിയിൽ തറന്ന ആവിഷ് കരിക്കും. 2018 
മാർച്് മൂന്നാം വാര്ിന് മു്് ശുചിത്വ- 
മാലിനഥ്യ സംസ് കരണ പദ്ധതികൾ പൂർ്ീക
രിക്കുവാനാണ് കർ്പരിപാെികൾ തയോൊ
്കിയിട്ടുള്ളത്.
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ഒരുക്കാം
പനിമുക്ത ത്കരളം

റഡറോ. ചിന്ത എസ്.

ആതരാഗഥ്യവകു്ിററെ (IDSP) കണക്കുകള് 
പ്കാരം ഈ വര്ഷറ് പനിമരണങ്ങളു

റെ എണ്ണം ജൂണ മാസം അവസാനം 150 കെന്നി
രിക്കുന്നു. കഴിഞെ രണ്ടുമാസങ്ങ�ായി ആളുകള് 
പനി ബാധിച് നിതതഥ്യറന ചികിത്സ തതടുന്നു. 
ഇതിനകം പതിനായിരത്ാ�ം ആളുക�ില്  
റെങ്ി പനിയം രണ്ടായിരത്ാ�ം എലി്നി
കളും ആയിര്ിനടു്് H1N1 ഇന്ഫ്ലുറവന്സ
യം സ്ിതീകരിച്ിരിക്കുന്നു. തരാഗം സ്ിതീകരി
്കാ്തും അറല്ങ്ില് െിത്ാര്ട്് റചയേറ്ൊ 
്തുമായ തരാഗികളുറെ എണ്ണം സ്വാഭാവികമാ
യി ഇതിതലറെയായിരിക്കും. 

മഴ്കാലറ് പകര്ച്വഥ്യാധികള് നമു്ക് 
ഇന്നു വാര്്യല്. രണ്ടു പതിറൊണ്ടിനു മുന്പ് 
വറര ഇവിറെ  തകട്ടുതകള് വി തപാലുമില്ാറതയി
രുന്ന ഒന്നാണ് റെങ്ി പനി. ഈ വര്ഷം രാജഥ്യ
റ്ാട്ാറക െിത്ാര്ട്് റചയേറ്ട് റെങ്ി തരാ
ഗബാധിതരില്  പകുതിയിലധികവം  തകര� 
്ില് നിന്നുള്ളവരാണ് . തരാഗാതുരതയ്കപ്െം 
ഈ തരാഗം  മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സാ്്ിക 
ബാധഥ്യത ഈ േിവസങ്ങ�ില് ന്ള് കണ്ടും 
അനുഭവിച്ം റകാണ്ടിരി്കയാണ്. തലാക്ി
ററെ ഉഷ്ണതമഖലാ പ്തേശങ്ങ�ില് പരറ്ക കണ്ടു 
വരുന്ന ഈ തരാഗം കാലാവസ്ാവഥ്യതിയാനം, 
നഗരവല്്കരണം, പരിസ്ിതി മലിനീകര
ണം തുെങ്ങിയ ഘെകങ്ങളുറെ സ്വാധീന്ാല് 
നൂെിലധികം രാജഥ്യങ്ങ�ില് ഇന്നു സ്ിരസാന്നി
ധഥ്യമാണ്. തലാകാതരാഗഥ്യ സംഘെനയറെ കണ
ക്കുകള് പ്കാരം പ്തിവര്ഷം നാനൂറു േശല
ക്ം ജനങ്ങള് റെങ്ി തരാഗബാധിതരാകുന്നു.

പനിമരണങ്ങള് 99%്ിലധികവം നമുക്കു 
ഒഴിവാ്കാറമന്നിരിറ്ക എല്ാ വര്ഷവം എലി
്നി മരണങ്ങള് തകര�്ില് സംഭവിക്കുന്നു. 
പലത്ാഴം ഇ്രം മരണങ്ങള് കുടുംബ്ിററെ 
അ്ാണിക�ായ മധഥ്യവയസ്രില് സംഭവിക്കു
കയം തന്മൂലം നഷ്ട്ിററെ കാഠിനഥ്യം കൂടുകയം 
റചയ്യുന്നു. മാത്രവമല് എലി്നി, റതാഴിലുമായി 
ബന്റപട് തരാഗമായതിനാല് ഇതിററെ പ്തി
തരാധ പ്വര്്നങ്ങള്്ക്  പ്തതഥ്യക ഊന്നല് 

നല്തകണ്ടതുണ്ട്.
2009 ല് ഒരു മഹാവഥ്യാധിയായി തലാക

്ിററെ പല പ്തേശങ്ങറ�യം ബാധിച് പന്നി
പനി അഥവാ H1N1 ഇന്ഫ്ലുറവന്സ  ഇന്ന് തുെ
ര്ച്യായി തകര�്ില് പനിമരണങ്ങ�ില് 
പ്ധാനിയായി നിലറകാള്ളുന്നു. ഫ്ലു വിഭാഗ
്ിറല തരാഗമായതിനാല് റപറട്ന്ന് പെര്ന്നു 
പിെി്കാനുള്ള സാധഥ്യത, ഗര്ഭിണിക�ിലും 
പ്തമഹം മുതലായ തരാഗമുള്ളവരിലും ഉണ്ടാക്കു
ന്ന ഉയര്ന്ന  മരണനിര്ക്, തരാഗം ബാധിക്കു
ന്നവര് കൂട്മായി അവധി എടുക്കുത്ാള് ഉണ്ടാ
കുന്ന നഷ്ടങ്ങള്, ഗുരുതരാവസ്യിറല്ിയ 
തരാഗികള്്ക് റവറെിതലറെര് അെ്കമുള്ള റചല
തവെിയ ചികിത്സകളുറെ ആവശഥ്യം, ഇവറയാ
റ്ക കാരണം ഈ പകര്ച്പനി നമ്മുറെ 
ആതരാഗഥ്യ സംവിധാന്ിന് ഒരു റവല്ലുവി�ി 
ആയി മാെിയിരിക്കുന്നു.

തകര�്ില് തമല്െഞെ പകര്ച്പനികള് 
കൂൊറത ചിക്കുന് ഗുനിയ, മഞെപി്ം, 
മതലെിയ, വയെി�്കതരാഗങ്ങള്, റചള്ളുപനി, 
ജ്ാന് ജ്വരം തുെങ്ങിയ സാംക്രമിക തരാഗങ്ങ
ള് തുെര്ച്യായി െിത്ാര്ട്്   റചയേറ്ടുകയം 
ചിലത്ാറഴാറ്ക മരണങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുകയം 
റചയ്യുന്നു. ഇവയില് ഒട്ടുമി്ക തരാഗങ്ങളും 
ഊര്ജ്ിതമായ ആതരാഗഥ്യപ്വര്്നങ്ങ�ിലൂ
റെ 1980 - ക�ില് തറന്ന നിയന്തണ്ില് 
റകാണ്ടുവന്നവയായിരുന്നു. എന്നാല് റതാണ്ണൂറു
കളുറെ അവസാനഭാഗ്ില് പല പുതിയ പക
ര്ച്പനികളും പ്തഥ്യക്റ്ടുകയം പഴയവ തി
രിച്വരികയം റചയോന് തുെങ്ങി.

തകര�ീയരുറെ ആതരാഗഥ്യ്ിനു ഏറെവം 
വലിയ ഭീഷണി ഉയര്്ിയിരിക്കുന്ന മററൊന്ന് 
പകര്തച്തര തരാഗങ്ങള് അഥവാ ജീവിതകശ
ലീതരാഗങ്ങള് ആണ്.  ഇന്ഥ്യയില് ശരാശരി 
8% ആളുകള് പ്തമഹബാധിതരാറണങ്ില്  
തകര�്ില് 15% ്ിലധികം ആളുകള് ഈ 
തരാഗ്ാല് വലയന്നു. തകര�്ിററെ തരാഗാ
തുരതയറെ ഏെിയ പങ്കും ഹൃതദ്ാഗം, രക്ാതി
്ര്ദേം, പക്ാഘാതം, ശ്വാസതകാശതരാഗങ്ങ

ഒട്ടുമിക ആദരമാഗ്യസംബ
ന്ികളമായ MDG കളും 
ബകവരിച്ച ചുരുകം െില 
സംസ്ഥമാനങ്ങളില് 
ഒന്മാണപ് ദകരളം. 
വികസിത രമാജ്യങ്ങദളമാടപ് 
കിടപിടിക്ന് ആദരമാഗ്യ 
നിലവമാരം നിലനിരത്തു
വമാനുള്ള ഏറ്വം അനുകൂ
ലമമായ സമാമൂഹിക 
രമാഷ്ടീയ സമാഹെര്യം 
തചന്യമാണപ് ഇവിചട 
നിലനില്ക്കുന്തപ്. എന്ിട്ടും 
എന്തുചകമാണ്മാണപ് ദകരള
ത്ിചന് ദരമാഗമാതുരത 
കൂടുന്തപ് ?
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തലഖിക തിരുവനന്പുരം 
ഗവ. റമെി്കല്  തകാത�ജില് 

ക്യൂണിറെി റമെിസിന് 
വിഭാഗം അസിസ്ററെ് 

റപ്ാഫ്ൊണ്. 
9447375532

ള്, കാന്സര്  തുെങ്ങിയ തരാഗങ്ങ�ാല് ആണ്. 
ഇ്രം േീര്ഘസ്ായി തരാഗങ്ങളുറെ 
ചികിത്സാ റചലവകള് വഥ്യക്ിക്കും സമൂഹ്ി
നും വലിയ സാ്്ിക ബാധഥ്യതയാണു സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നത്.

നാഷണല് സാ്ിള് സര് തവ്വ ഓര്ഗകന
തസഷന് 2015 ല് പ്സിദ്ധീകരിച് പഠന െി
ത്ാര്ട്്   പ്കാരം ചികിത്സ റചലവകള്്കായി 
വഥ്യക്ികള്്ക് സ്വന്ം കീശയില് നിന്ന് ചില
വാകുന്ന തുകയറെ കാരഥ്യ്ില് തകര�ം മറ്റു 
സംസ്ാനങ്ങറ�്കാള് മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നു. 

ശിശുമരണനിര്ക്, മാതൃമരണനിര്ക്, 
ആയര്കേര്ഘഥ്യം, സ്തീപുരുഷ അനുപാതം, 
കുെഞെ ജനന - മരണനിരക്കുകള്, തുെങ്ങിയ 
ആതരാഗഥ്യ സൂചികകളുറെ കാരഥ്യ്ില് തകര�ം 
ഇത്ാഴം മുന്നിട്ടുതറന്ന നില്ക്കുന്നു. ഒട്ടുമി്ക 
ആതരാഗഥ്യസംബന്ിക�ായ സഹ്ാബ്ദ വിക
സനലക്ഥ്യങ്ങള് (Millenium Development 
Goals MDG) കകവരിച് ചുരു്കം ചില സം
സ്ാനങ്ങ�ില് ഒന്നാണ് തകര�ം. വികസിത 
രാജഥ്യങ്ങത�ാെ് കിെപിെിക്കുന്ന ആതരാഗഥ്യ 
നിലവാരം നിലനിര്ത്തുവാനുള്ള ഏറെവം അനു
കൂലമായ സാമൂഹിക രാഷ്ടീയ സാഹചരഥ്യം 
തറന്നയാണ് ഇവിറെ നിലനില്ക്കുന്നത്. എന്നി
ട്ടും എന്തുറകാണ്ടാണ് തകര�്ിററെ തരാഗാതു
രത കൂടുന്നത് ?

ചപമാതുജനമാദരമാഗ്യ 
സംവിധമാനചത് 

ശക്ിചപടുത്തുകയും 
പ്കൃതിസംരക്ണവം 

ആദരമാഗ്യസംരക്ണവം 
ജനങ്ങള് തങ്ങളുചട 
ഉത്രവമാേിത്മമായി 

ഏചറ്ടുക്കയും ചെദയേ
ണ് സമയം അതിക്രമിച്ചി

രിക്ന്നു. ഇതിനമായുള്ള 
ഓദരമാ കമാല് ചവയപ് പ്പുകളും 

ദപ്മാത്മാഹിപ്ിക്ക 
തചന് ദവണം. തദദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥമാപന

ങ്ങള്കപ് ഇതിലള്ള പങ്പ് 
വലതമാണപ് .

1970-കള് മുതല് 
തറന്ന തകര�്ില് 
സര്്കാര് ആശുപത്രികളു
റെ ഒരു ശംഖല തറന്ന 
റപാതുജനങ്ങള്ക്കു  തസവ 
നം നല്ിവരുന്നു. ഇത് 
കൂൊറത സ്വകാരഥ്യ ആതരാ
ഗഥ്യസ്ാപനങ്ങ�ില് നിന്നും 
ജനങ്ങള് തസവനം തതടു 
ന്നു. എന്നാല് 90-ക�ിറല 
സാ്്ിക പരിഷ്കരണ 
നയങ്ങളുറെ പ്തഥ്യാഘാത 
്ിററെ ഭാഗമായി ആതുര
തസവന രംഗം കച്വെവല്ക്ക
രി്കറ്ടുകയം ആതരാഗഥ്യ 
തസവനങ്ങള് റചലതവെിയ
തും  എന്നാല് ഗുണതമന് 
ഉെ്ാ്കാന് ആവാ്തും 
ആയ സ്ിതി വിതശഷ്ി
തല്കാവകയം റചയ്. തകര
�ീയരില് 70% ്ിലധി
കംതപരും ആതരാഗഥ്യതസവ 
നങ്ങള്്കായി സ്വകാരഥ്യതമ
ഖലറയ ആ്രയിക്കുന്നു. 
സര്്കാര് സംവിധാനങ്ങള് 

ശക്ിറ്ടുത്തുന്ന സര്്കാര് നയം ഇതിന് ശാ
ശ്വതപരിഹാരമാണ്.

തരാഗചികിത്സയില് മാത്രം ഊന്നിയള്ള 
ആതരാഗഥ്യതസവനം, റപാതുജനാതരാഗഥ്യപ്വ
ര്്നങ്ങറ� പാറെ അവഗണി്കല്, റസ്പഷഥ്യ
കലതസഷന് അമിതപ്ാധാനഥ്യം നല്കുല് 
എന്നിവ മൂലം തരാഗാതുരത കൂടുവാനുള്ള സാഹ
ചരഥ്യങ്ങള് ഒരുങ്ങി. നഗരവല്ക്കരണം, സമൂഹഘ
െനയിലുണ്ടായ വലിയതതാതിറല മാറെങ്ങള്, 
പരിസ്ിതി നശീകരണം, ജലത്ാതസ്സുകളു
റെ നാശം, ഖരമാലിനഥ്യസംസ്രണ്ിറല പാ
�ിച്കള് ഇവ നമ്മുറെ ആതരാഗഥ്യറ് പ്തികൂ
ലമായി ബാധിച്ിരിക്കുന്നു. 

റപാതുജനാതരാഗഥ്യ സംവിധാനറ് 
ശക്ിറപടുത്തുകയം പ്കൃതിസംരക്ണവം 
ആതരാഗഥ്യസംരക്ണവം ജനങ്ങള് തങ്ങളുറെ 
ഉ്രവാേി്മായി ഏററെടുക്കുകയം റചതയേ
ണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ിരിക്കുന്നു. ഇതിനായ 
ള്ള ഓതരാ കാല് റവയ്്പുകളും തപ്ാത്സാഹി്ി
ക്കുക തറന്ന തവണം. തതദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്്ക് ഇതിലുള്ള പങ്് ഏറെവം 
വലുതാണ് . തങ്ങള്്ക് കകമാെി്കിട്ിയ 
അധികാരങ്ങള് ക്രിയാത്മകമായി റപാതുജന 
നന്യ്ക് ഉപതയാഗിക്കുവാന് ഇനിയം കൂടുതല് 
ഊര്ജ്ിതമായി പ്വര്്ി്കാം. 
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അകറകാം പകർച്ചവ്യകാധികട്ള 
ഏട്റടുക്കാം കർമ്മപദ്ധതി 

റഡറോ. അനുജ,  റഡറോ. വിപിൻ ടക. രവി

കഴിഞെ ആറുമാസ്കാലം പകര്ച്വഥ്യാധിക
ള് തകര�്ിററെ ആതരാഗഥ്യരംഗത്തും സാ

്്ിക രംഗത്തും  ആഘാതങ്ങളുണ്ടാ്കി. 
റെങ്ി്നി  മരണങ്ങൾ, H1N1 മരണങ്ങൾ, 
എലി്നി മരണങ്ങൾ. കൂൊറത ആശുപത്രിക
�ിൽ ചികിത്സ തതെിറയത്തുന്ന ആയിരങ്ങൾ, 
അവരുറെ ദുരിതങ്ങൾ. ന്ൾ തനെിറയടുറ്
ന്ന് തലാകം മുഴവൻ വാഴ്തിയ പ്ാഥമിക 
ആതരാഗഥ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ റകടുതികൾ 
തനരിൊൻ പ്ാപ്തമാതണാ ? അവയിൽ തജാലി 
റചയ്യുന്ന ആതരാഗഥ്യപ്വർ്കരും ജീവന്കാ
രും നെത്തുന്ന പ്വർ്നങ്ങൾ റകാണ്ട് മാത്രം 
നമു്ക് പകർച്വഥ്യാധികൾ തനരിൊനാകുതമാ?

സാമൂഹികവം അെിയന്രവം ആയ ഈ റവ
ല്ലുവി�ികൾ തനരിൊൻ,  ജനങ്ങളുറെ 
ദുരിതങ്ങൾ്ക് ഒരവസാനമുണ്ടാ്കാൻ കഴിയന്ന 
പ്ധാനറ്ട് ഒരു കരു്ാണ് തകര�്ിറല 
തതദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളും അവയറെ 
തനതൃത്വവം. നമ്മുറെ സംസ്ാനത്തു കഴിഞെ 
രണ്ടു പതിറൊണ്ടായി നെ്ാ്കി വരുന്ന വിതക
ന്ദീകൃതാസൂത്രണ്ിററെ ഭാഗമായി ജില്ാതലം
വറരയള്ള ആതരാഗഥ്യസ്ാപനങ്ങളുറെ നെ്ി
്് തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ്കാണ്.  
തലാകാതരാഗഥ്യ സംഘെന വിഭാവനം റചയ്ത 
സുസ്ിര വികസന ലക്ഥ്യങ്ങൾ (SDG) അെി
സ്ാനമാ്കി തകര� സംസ്ാന സർ്കാർ 
വിഭാവനം റചയ്ത സമഗ്ര പ്ാഥമിക ആതരാഗഥ്യ 
പദ്ധതിക്കും ആർദ്ം പദ്ധതിക്കും തകര�്ിറല 
തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന 
പിന്തുണ വ�റര വലുതാണ്. എങ്ിലും തകര�്ി
ററെ ഇന്നറ് സവിതശഷസാഹചരഥ്യ്ിൽ 
തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ അവയറെ 
പ്വർ്നങ്ങൾ വാർഡുതല്ിൽ അറല്ങ്ിൽ 
കുെച്കൂറെ വിതകന്ദീകൃതമായി അയൽക്കൂട് തല

സമാമൂഹികവം അടിയന്ത
രവം ആയ ഈ ചവല്ലുവി
ളികള് ദനരിടമാന്,  
ജനങ്ങളുചട 
ദരിതങ്ങള്കപ് ഒരവസമാ
നമുണ്മാകമാന് കഴിയുന് 
പ്ധമാനചപ്ട്ട ഒരു 
കരുത്മാണപ് ദകരളത്ി
ചല തദദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥമാപനങ്ങളും 
അവയുചട ദനതൃത്വവം.

്ിൽ തറന്ന വിതകന്ദീകരിത്കണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു. എങ്ിൽ മാത്രതമ കുടുംബം അറല്ങ്ിൽ വഥ്യ
ക്ികൾ എന്ന ഏറെവം അെിസ്ാന 
കണ്ണിയിതലക്കു നമ്മുറെ പ്വർ്നങ്ങൾ 
എ്ിതച്രൂ. ഓതരാ വാർെിലുമുള്ള റെങ്ി്
നി അതിതീവ്രപ്തേശങ്ങൾ, H1N1, എലി്
നി, മഞെപി്ം ഇവ ബാധിച് കുടുംബങ്ങൾ 
എന്നിവറയ  തിരിച്െിയണം. ആതരാഗഥ്യവകു
്ിററെ പകര്ച്വഥ്യാധി നിയന്തണ റസല്ിററെ 
ശാസ്തീയമായ ഉപതേശ്ിററെയം മാർഗ്ഗതരഖ
യറെയം അെിസ്ാന്ിൽ തരാഗപ്തിതരാധ
പ്വർ്നങ്ങൾ വിഭാവനം റചയ്യുകയം  
ആതരാഗഥ്യപ്വർ്കർ, ആശ പ്വർ്കർ. 
അംഗനവാെി പ്വർ്കർ, സന്നദ്ധപ്വർ്
കർ, യവജനസംഘെനകൾ ഇവയറെ സജീവ 
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ഓദരമാ വമാര�ിലമുള്ള 
ച�ങ്ിപ്നി അതിതീവ്രപ്

ദേശങ്ങള്, H1N1, 
എലിപ്നി, മഞ്ഞപിത്ം 

ഇവ ബമാധിച്ച കുടുംബ
ങ്ങള് എന്ിവചയ  

തിരിച്ചറിയണം. ആദരമാ
ഗ്യവകുപ്ിചന് പകരച്ചവ്യമാ

ധി നിയന്തണ ചസല്ലി
ചന് ശമാസ്തീയമമായ 

ഉപദേശത്ിചന്യും 
മമാരഗ്ഗദരഖയുചടയും 
അടിസ്ഥമാനത്ില് 

ദരമാഗപ്തിദരമാധപ്വര
ത്നങ്ങള് വിഭമാവനം 

ചെയ്യുകയും  ആദരമാഗ്യപ്
വരത്കര, ആശ 

പ്വരത്ക, അംഗനവമാ
ടി പ്വരത്കര, സന്
ദ്പ്വരത്കര, യുവജ

നസംഘടനകള് 
ഇവയുചട സജീവ 

സഹകരണദത്മാചട 
നടപ്മാക്കയും ദവണം.

തലഖകര് തിരുവനന്പുരം 
ഗവ.റമെി്കല് തകാത�ജില് 

ക്യൂണിറെി റമെിസിന് 
വിഭാഗ്ില് യഥാക്രമം 

അെീഷണല് റപ്ാഫസറും 
സീനിയര് െസിെന്റുമാണ്.

സഹകരണത്ാറെ നെ്ാക്കുകയം തവണം. 
തരാഗികറ� അെിയന്രമായി െഫർ റചതയേണ്ടു
ന്ന ഘട്്ിൽ ആംബുലൻസുകളുറെ തസവനം 
ഉെ്ാ്കണം .

പ്രവർത്തനങ്ങൾ
1.  ഓതരാ വാർെിലും ആതരാഗഥ്യപ്വർ്കർ, 

അങ്ണവാെി പ്വര്്കര്, ആശ പ്വർ
്കർ തുെങ്ങിയവർ  തബാധവത്കരണ 
ക്ാസ്സുകൾക്കും ഉെവിെ നശീകരണ യജ്
ങ്ങള്ക്കും സജീവ പങ്ാ�ിയായി തനതൃത്വം 
നൽകുക.

2. തബാധവത്കരണ പ്വർ്നങ്ങൾ്കായി 
പ്ാതേശികമായി കുടുംബതയാഗങ്ങൾ സംഘ
െി്ിക്കുക. റെസിെൻസ് അതസാസിതയഷ
നുകൾ, യവജന സംഘെനകൾ, സർ്കാതര
തര സംഘെനകൾ ഇവയറെ തസവനം 
ഉെ്ാക്കുക. അവതബാധപ്വർ്നങ്ങൾ
്കായി പ്ാതേശിക മാധഥ്യമങ്ങറ� ഉപതയാഗി
ക്കുക.

3. വാർഡുതല ശുചിത്വ ക്ിറെികൾ യഥാകാലം 
കൂടുകയം ശുചികരണ പ്വർ്നങ്ങൾ ഓതരാ 
പ്തേശ്ിനും അനുഗുണമായി വിഭാവനം 
റചയ് നെ്ാക്കുകയം റചയ്യുക. 

4. തജാലിസ്ലങ്ങൾ, സ് കൂളുകൾ, ചന്കൾ, 
ബസ് തസ്റഷൻ, റെയിൽ തവ തസ്റഷൻ ഇവിെ
ങ്ങ�ിൽ ഉെവിെ നശീകരണ്ിനും തബാധ
വൽകരണ പ്വർ്നങ്ങൾക്കും പ്തതഥ്യക 
്രദ്ധ പതി്ിക്കുക. അതതാറൊ്ം 
റകാതുകു  നശീകരണ പ്വർ്നങ്ങ�ായ 
തഫാഗിങ്, ISS, IRS ഇവയം ആഴ്ചയിൽ ഒരു 
േിവസറമങ്ിലും റചതയേണ്ടതാണ്.

5. നഗര പ്തേശങ്ങ�ിൽ ജില്ാ റമെി്കൽ 
ഓഫീസറുറെ തനരിട്ടുള്ള നിയന്തണ്ിൽ 
വരാ് പ്തേശങ്ങ�ിൽ കൗൺസിലർമാർ 
ആതരാഗഥ്യപ്വർ്നങ്ങൾക്കു തനതൃത്വം 
നൽകണം. ആശമാർ, നഗരപ്തേശങ്ങ�ി
റല ആതരാഗഥ്യപ്വർ്കർ, മറ്റു സന്നദ്ധ 
പ്വർ്കർ എന്നിവരുറെ സഹായത്ാ

റെ െിത്ാർട്് റചയ്യുന്ന റെങ്ി്നിയൾ
റ്റെയള്ള എല്ാ പകർച്്നികളും 
റഹൽ്് ഓഫീസറുറെ ്രദ്ധയിലും ജില്ാ 
റമെി്കൽ ഓഫീസറുറെ പകർച്വഥ്യാധി 
നിയന്തണറസല്ിററെ ്രദ്ധയിലും റപടു
ത്ണ്ടതാണ്.

6. എല്ാ വാർെിലും ദ്രുതകർമതസന രൂപീക
രിക്കുകയം എല്ാ ആഴ്ചയം പ്വർ്നങ്ങൾ 
വിലയിരുത്ണ്ടതുമാണ്.

7. ഓതരാ വാർെിറലയം റെങ്ി്നിയറെ പ്ാ
ചുരഥ്യവം തീവ്രതയം  അെിയന്നതിനുള്ള 
തസ്പാെ്മാപ് തയോൊക്കുന്നതിനായി ആതരാ
ഗഥ്യപ്വർ്കറര ചുമതലറ്ടുത്ണ്ടതാ 
ണ്. റെങ്ി്നി  െിത്ാർട്് റചയേറ്ടുന്ന 
ഓതരാ പ്തേശത്തും (HOT SPOT) ഉെവിെ 
നശീകരണ പ്വർ്നങ്ങൾ, തഫാഗിങ് 
ISS, IRS ഇവ 12 മണിക്കൂെിനുള്ളിൽ റച
യ്യുന്നുറണ്ടന്ന് ഉെപ്വരുത്തുക. 

8.  പഞ്ായ്്/ നഗരസഭ തയാഗങ്ങ�ിൽ 
മൺസൂൺകാല പ്തിതരാധ പ്വർ്ന 
ങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.

9.  പകർച്്നിയറെ മെവിൽ റപാതുജനങ്ങ
റ� ചൂഷണം റചയോനും റതറെിദ്ധരി്ി്കാ
നും  ്രമിക്കുന്ന ശക്ികറ� ഒറെറ്ടുത്തുക
യം അവരുറെ തനിനിെം റപാതുജന 
മധഥ്യ്ിൽ തുെന്നു കാണിക്കുകയം തവണം

10. പ്ാഥമികാതരാഗഥ്യതകന്ദങ്ങ�ിലും ആതരാ 
ഗഥ്യ സ്ാപനങ്ങ�ിലും വാരാന്ഥ്യം നെക്കു
ന്ന അവതലാകന മീറെിങ്ങുക�ിൽ (IDSP 
മീറെിങ്ങുക�ിലും)  പറങ്ടുക്കുകയം എല്ാ 
പകർച്്നികളുറെയം പ്ാചുരഥ്യവം തീവ്രത
യം ഉെവിെ നശീകരണ്ിനായി കക
റ്കാണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങളും ചർച്റചയ്യുകയം 
തവണം.

11. റപാതുജനാതരാഗഥ്യ്ിന് തെ്മുണ്ടാക്കുന്ന 
രീതിയിൽ പ്വർ്ിക്കുന്ന വഥ്യക്ികൾക്കും 
സ്ാപനങ്ങൾക്കും എതിറര തിരു-റകാച്ി 
റപാതുജനാതരാഗഥ്യ നിയമപ്കാരം തകസു 
കൾ രജിസ്റർ റചയോൻ ആതരാഗഥ്യപ്വർ്
കറര ചുമതലറ്ടുത്തുക. ജനകമത്രി തപാ
ലീസിററെ തസവനം പ്തയാജനറ്ടുത്തുക. 

12. റെസിെന്ഷഥ്യൽ അതസാസിതയഷനുകൾ, 
യവജനസംഘെനകൾ ഇവ സംഘെി്ി
ക്കുന്ന തബാധവത്കരണ പ്വർ്നങ്ങ 
�ിൽ പങ്ാ�ിയാവക. 

13. പഞ്ായ്ിററെ /നഗരസഭയറെ ആതരാഗഥ്യ
പ്വർ്നങ്ങൾ, ദ്രുതകര്്തസനയറെ പ്
വർ്നം ആതരാഗഥ്യപ്വര്്കരുറെ പ്
വർ്നം ഇവ ഏതകാപി്ിക്കുക. 



തകര�ീയരായി ജനിച്തില് അഭിമാനിക്കു
ന്നവരാണ് ന്�ില് ഭൂരിഭാഗം തപരും. 

'മുറെറ് മുല്യ്ക മണമില്' എന്ന പഴയ റചാല്ലു
തപാറല തകര�്ില് ജീവിക്കുന്നിെത്ാ�ം 
ന്ള് തകര�ീയമഹത്വം തിരിച്െിയില്. 
നമ്മുറെ നാെിററെ പ്ാധാനഥ്യറ്്റെി സ്
്ിറന്റെി റമ െി്കല് വിേഥ്യാഭഥ്യാസം പൂ
ര്്ീകരിച് എല്ാ മലയാ�ികളും  ഒരുതപാറല 
അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് മൂന്നാം 
വര്ഷം കമയൂണിറെി റമെിസിന് ക്ാസില് 
'തകര�ം ആതരാഗഥ്യ്ിററെ അ�വതകാലാണ്' 
എന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഒരു കാല്് തകര�്ി
ററെ റപാതുജനാതരാഗഥ്യം എന്നത് നമ്മുറെ 
രാജഥ്യം  മാത്രമല് ഈ തലാകം  തറന്ന ഉ്മ
മാതൃകയായി കണ്ടിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് 
അതുതപാറല അഭിമാനത്ാറെ റപാതുജനാ
തരാഗഥ്യറ്്റെി പെയാന് കഴിയതമാ?  

ന്�ില് നിന്നു അകന്നുതപായി എന്നു 
കരുതിയ പല പകര്ച്വഥ്യാധികളും ഇന്ന് തിരി
ച്വന്നുറകാണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞെ കുെച് 
വര്ഷങ്ങ�ായി, കൃതഥ്യമായി പെഞൊല് 2006-
ല് ചി്കന്ഗുനിയ എന്ന മഹാമാരി വന്നതുമുത
ല് പല വര്ഷങ്ങ�ിലായി പല സാംക്രമിക 
തരാഗങ്ങളുറെയം വര്ദ്ധനവം കണ്ടു വരുന്നു. 
റപാതുജനാതരാഗഥ്യ്ില് ആതരാഗഥ്യതമഖല
യ്കം സര്്കാരിനും ഉള്ള ഉ്രവാേി്ം 
തപാറല തറന്ന ജനങ്ങള്ക്കും ജനപ്തിനിധി
കള്ക്കും ഉ്രവാേി്ം ഉണ്ട് എന്നത് എല്ാ
വരും മന്ിലാത്കണ്ടതാണ്. നമ്മുറെ 
ആതരാഗഥ്യം നമ്മുറെ ഉ്രവാേി്മാണ്.

ഈ മഴ്കാല്് വഥ്യാപകമായി പെര്ന്ന 
മൂന്നു തരാഗങ്ങറ�ക്കുെിച്് പരിതശാധി്കാം. 
റെങ്ി (Dengue), എലി്നി (Leptospirosis), 
പന്നി്നി (H1N1-swine flu) എന്നിവയാണ് 
അവ.

ടഡങ്ി (Dengue)
റെങ്ി്നി എന്നത് ഒരു റകാതുകുജനഥ്യതരാ

ഗമാണ്. എല്ാ വിധ്ിലുള്ള റകാതുകുകളും 
ഈ തരാഗാണു (virus) പകരുന്നതിന് കാരണമാ
കുന്നില്. Aedes എന്ന വിഭാഗ്ില്റ്ട് റകാ
തുകുകള് വഴിയാണ് Dengue virus കള് മനുഷഥ്യ
ശരീര്ില് പ്തവശിക്കുന്നത്. 

Dengue virus നാലു തര്ില് ഉള്ളതായാ
ണ് കണ്ടുവരുന്നത്. (Den V1,  Den V2, Den V3, 
Den V4). ഇതില് ഏതു തരാഗാണു ബാധി്കറ്
ട്ാലും റെങ്ി്നി വരാവന്നതാണ്. ഇതില് 
നാലും തകര�്ില് കണ്ടുവരുന്നതായാണ് പഠ
നങ്ങ�ില് കാണുന്നത്. ഈ കവെസ് മനുഷഥ്യശ
രീര്ില് പ്തവശിക്കുന്നതതാടുകൂെി നിര്ജലീക
രണ്ിനും രക്്ാവ്ിനുമുള്ള ക�റമാ 
രുങ്ങുകയായി.

റെങ്ി്നി പലരീതിയില് പ്കെമാവന്ന 
താണ്. സാധാരണ കവെല് പനി തപാറല ചി
ലത്ാള് വന്നുതപാകാം.   റെങ്ി്നിയായിരു
ന്നു എന്ന് തിരിച്െിയാറതതറന്ന അതഞ്ാ 
ആതൊ േിവസ്ില് പനി മാൊവന്നതാണ്. 
എന്നാല് ചിലരില് ഇത് പനിതയാടു കൂെിയ 
കഠിനമായ ശരീരതവേനയം തലതവേനയം 
(കണ്ണിററെ പുെകിറല തവേന) കൂൊറത റതാലി
പ്െറ് ചുവന്ന പാടുകത�ാടുകൂെിയം സാധാര
ണയായി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. മറ്റു ചിലരില് dengue 
haemorrhagic fever  എന്ന് വി�ിക്കുന്ന തീവ്ര
മായ തരാഗാവസ്യം കാണാറുണ്ട്. ഒരി്കല് 
റെങ്ി്നി വന്നിട്ടുള്ളരില് ആണ് ഇത് കൂടുത
ലായി കണ്ടുവരുന്നത്. രണ്ടാമത് റെങ്ി്നി 
ബാധിക്കുന്നവര്്ക് പ്തതഥ്യകിച്് അത് തവറെ 
വിഭാഗ്ില്റ്ട് കവെസുക�ില് ഒന്നാറണ
ങ്ില് ഇതിനുള്ള സാധഥ്യത കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങ
റനയള്ളവരില് അധികമായി നിര്ജലീകര
ണം നെക്കുകയം അമിതമായി രക്്ാവം 
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ട്പകാരുതകാം പനിട്ക്തിട്ര
കരുതകാം ആത്രകാഗ്യജീവിതം

റഡറോ. റെറോെി റലറോറൻസ്
റഡറോ. മിനു റമറോഹൻ

പനി വന്മാല് സ്വയം 
െികിത് പൂരണമമായും 
ഒഴിവമാക്കയും വിേഗപ്ധ 
െികിത് ദതടുകയും 
ദവണം. ദ�മാക്ടറുചട 
നിരദദേശ പ്കമാരം മമാത്രം 
െികിത്ചെയ്യുക. 
ച�ങ്ിപ്നിയില് നിരജ
ലീകരണം സമാധമാരണ
യമായതിനമാല് നന്മായി 
ചവള്ളം കുടിക്ക എന്തു 
അത്യമാവശ്യമമാണപ്.



ഉണ്ടാവകയം റചയ്യും. തപ്റെ് റലറെ് എന്ന രക്ാ
ണുവിററെ അ�വ് റപറട്ന്ന് കുെയന്നതായം 
കാണുവാന് കഴിയം. ഇത് കൃതഥ്യസമയ്് ചി
കിത്സി്കാന് കഴിഞെിറല്ങ്ില് രക്സ്ര്ദേം 
കുെഞെ് തഷാ്ക് (dengue shock syndrome 
(DSS) എന്ന അവസ്യിതല്ക് എത്തുകയം ചി
ലത്ാള് മരണം വറര സംഭവി്കാനും സാധഥ്യ
തയണ്ട്.

ടഡങ്ിപ്പനിയിൽ പ്രറതയേകമറോയി 
ശ്രദ്ധിറകേണ്ട ലക്ഷെങ്ങൾ
• പനിതയാറൊ്ം കഠിനമായ വയറുതവേന
• വയെി�്കം, ഛര്ദേി
• ശ്വാസതെസം
• മല്ില് രക്ം തപാവക
• കറു് നിെ്ിലുള്ള മലം
• മൂത്ര്ില് രക്നിെം
• തമാണയില് അസാധാരണമായ രക്്ാവം
• അമിതമായ ക്ീണം

പനി വന്നാല് സ്വയം ചികിത്സ പൂര്ണമാ
യം ഒഴിവാക്കുകയം വിേഗ്ധ ചികിത്സ 
തതടുകയം തവണം. തൊക്റുറെ നിര്തദേശ 
പ്കാരം മാത്രം ചികിത്സറചയ്യുക. റെങ്ി്നി
യില് നിര്ജലീകരണം സാധാരണയായതിനാ
ല് നന്നായി റവള്ളം കുെിക്കുക എന്നതു അതഥ്യാ
വശഥ്യമാണ്.

സാധാരണ കുെിറവള്ളത്്കാള് ഉപരില
വണങ്ങള് നിെഞെ പാനീയങ്ങള് അതായത് 
ഉ്ിട് കഞെിറവള്ളം, ഒ.ആര്.എസ് ലായനി, 
കരി്കിന് റവള്ളം എന്നിവ ധാരാ�മായി കുെി
ക്കുക. നന്നായി വി്രമിക്കുകയം വിശ്നുസ
രിച്് ഭക്ണം കഴിക്കുകയം തവണം. ശാരീരിക 
വഥ്യായാമം ആവശഥ്യമായ തജാലിക�ില് ഏര്റ്

ൊതിരി്കാന് പ്തതഥ്യകം ്രദ്ധിത്കണ്ടതാണ്. 
ആശുപത്രിക�ില് സന്ദര്ശനബാഹുലഥ്യവം  
തരാഗിതയാെ് നിരന്രസ്ര്്കം പുലര്ത്തു 
ന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്തായിരിക്കും. രാത്രി
യില് മാത്രമല് പകല് കിെന്നുെങ്ങുത്ാഴം 
റകാതുകുവലയ്കള്ളില് കിെക്കുവാന് തരാഗികള് 
പ്തതഥ്യകം ്രദ്ധി്കണം. തരാഗിയില്നിന്ന് 
റകാതുകുവഴി മറ്റുള്ളവരിതല്ക് തരാഗം പകരു
ന്നത് തെയവാന് തവണ്ടിയാണ് ഇത്.

ഇതിറനല്ാം പുെറമ, റെങ്ി്നി പരത്തുന്ന 
Aedes ഇന്ില്റ്ട് റകാതുകുകറ� പറെിയം 
അതിററെ ജീവചക്രറ്്റെിയം അെിവണ്ടായി
രിത്കണ്ടത് അതഥ്യാവശഥ്യമാണ്. ഇ്രം റകാതു
കുകള് റപറ്റു റപരുകുന്നത് തെയാന് കഴിഞൊല് 
മാത്രറമ റെങ്ി്നിയറെ പ്ാചുരഥ്യം കുെയ്കാന് 
സാധിക്കുകയള്ളു. ഇതില് ജനങ്ങളുറെ പങ്് 
വ�റര പ്ാധാനഥ്യമുള്ളതാണ്.

Aedes റകാതുകുക�ിറല റപണ റകാതുകു
കള് രക്ം കുെിച്തിനുതശഷം മുട്യിടുകയം 
ഈ മുട് 7 മുതല് 10 േിവസ്ിനുള്ളില് 
റകാതുകായി മാറുകയം റചയ്യുന്നു. ശുദ്ധജലം 
റകട്ിനില്ക്കുന്നിെങ്ങ�ിലാണ് ഈ റകാതുകു
കള് മുട്യിടുന്നത്. അതിനാല് തറന്ന ഇ്രം 
ഇെങ്ങള് നശി്ിത്കണ്ടത് ഓതരാരു്രുറെ
യം ഉ്രവാേി്മാണ്.

ടവള്ും ടകട്ിനിൽകേറോൻ 
സറോധയേതയുള് സ്ഥലങ്ങൾ
റവള്ളം തശഖരിച് വയ്കന്ന പാത്രങ്ങള്, ഫ്ി
െ്ജിന് അെിയിറല തരേ, പൂച്ട്ികള്, റവള്ളം 
നിെഞെ ഫ്വര് തവസ്, ഉപതയാഗി്കാ് തൊ
യ് ലറ്റുകള്, വീെിനുള്ളില് തുണികള് ഉണങ്ങാ
ന് വിരിക്കുന്നയിെം, വീെിനു പുെത്തുള്ള ഉപ
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സമാധമാരണ 
കുടിചവള്ളദത്കമാള് 

ഉപരിലവണങ്ങള് 
നിറഞ്ഞ പമാനീയങ്ങള് 

അതമായതപ് ഉപ്ിട്ട 
കഞ്ഞിചവള്ളം, ഒ.ആര.
എസപ് ലമായനി, കരികി

ന് ചവള്ളം എന്ിവ 
ധമാരമാളമമായി കുടിക്ക. 

നന്മായി വിശ്രമിക്കയും 
വിശപ്നുസരിച്ചപ് 

ഭക്ണം കഴിക്കയും 
ദവണം. ശമാരീരിക 

വ്യമായമാമം ആവശ്യമമായ 
ദജമാലികളില് ഏരചപ്ടമാ

തിരികമാന് പ്ദത്യകം 
ശ്രദ്ിദകണ്തമാണപ്.



തയാഗി്കാ് െയര്, ഉതപക്ി്കറ്ട് പാത്ര 
ങ്ങള്, ക�ി്ാട്ങ്ങള്, ചിരട്കള്, ഒഴിഞെ പ്ാ
സ്റിക് കവര്, ൊര്തപാ�ിന്, ഉരലുകള്, ആട്ടുകല്ലു
കള്, പൂച്ട്ികള്, ൊങ്കുകള്, സണതഷെ്, 
ഓര്്കിെ് റചെികള്, തകാഴിക്കൂെിനും പട്ിക്കൂ
െിനും അകത്തുള്ള പാത്രങ്ങള് തുെങ്ങി റവള്ളം 
റകട്ിനില്്കാന് സാധഥ്യതയള്ള വസ്തു്കള് 
കറണ്ട്ി ആഴ്ചയില് രണ്ടുപ്ാവശഥ്യറമങ്ിലും 
നശി്ിക്കുന്നത് റകാതുകിററെ വ�ര്ച്റയ കുെ
യ്കന്നതിന് സഹായിക്കും. ഇത് കൂൊറത 
റകാതുകു കുത്തുന്നതിററെ സാധഥ്യത കുെയ്കവാ 
നായി കഴിവതും കകകാലുകള് മെയ്കന്ന വസ്ത
ങ്ങള് ധരിക്കുകയം വീെിനുള്ളില് മാര് ്കറെില് 
ലഭഥ്യമായിട്ടുള്ള പലരൂപ്ിലുള്ള റകാതുകുനാ
ശിനികള് ഉപതയാഗിക്കുകയം റചയ്യുന്നത് വ�
റരയധികം സഹായിക്കും. സ്വയം സംരക്ണ
മില്ാറത ഉെവിെ നശീകരണ്ിന് ഇെങ്ങാ 
തിരിക്കുന്നതും പ്തതഥ്യകിച്് സഹായിക്കും. 
റകാതുകുകറ� വികര്ഷിക്കുന്ന തലപനങ്ങളും 
സഹായകരമാകും.

ഇതിറനല്ാം പുെതമ, പരിചയ്ിലുള്ള 
ആര്റ്കങ്ിലും പനി ബാധിച്തായി അെി
ഞൊല് ആതരാഗഥ്യവകു്ിറന അെിയിത്കണ്ട
തും അതഥ്യാവശഥ്യമാണ്. അടുത്തുള്ള പ്ാഥമികാ
തരാഗഥ്യ തകന്ദ്ില് അെിയിക്കുന്നതാണ് 
ഏറെവം എളു്മായ രീതി. എങ്ില് പ്തിതരാധ
പ്വര്്നങ്ങള് നെത്തുവാനും അസുഖ്ി
ററെ പ്ാചുരഥ്യം തിരിച്െിയവാനും സാധിക്കും.

എലിപ്പനി (Leptospirosis)
റലത്ാകസ്പര് ജനു്ില്റ്ട് ഒരിനം 

കസ്പതൊകീറെ മനുഷഥ്യരില് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 
ജന്തുജനഥ്യതരാഗമാണ് എലി്നി. തരാഗാണു 
വാഹകരായ ജന്തു്കളുറെ മൂത്രം കലര്ന്ന ജലാ
ശയങ്ങള്, ഓെകള്, കു�ങ്ങള്, കൃഷിയിെങ്ങള്, 
പാെങ്ങള് എന്നിവയില് റലത്ാകസ്പെ അനു
കൂലസാഹചരഥ്യങ്ങ�ില് അതനകനാള് ജീവിച്ി
രിക്കും. നല് സൂരഥ്യപ്കാശവം ഒഴക്കുമുള്ള സാ
ഹചരഥ്യങ്ങ�ില് ഇവ സ്വയം നശിക്കും. 
എലികളും മറ്റും സന്ദര്ശി്കാറുള്ള ജലാശയങ്ങ
ള്, ഓെകള്, കു�ങ്ങള്, കൃഷിയിെങ്ങള്, പാെ
ങ്ങള് എന്നിവയില് തവണ്ടത്ര മുന്കരുതലുകള് 
ഇല്ാറത ഇെങ്ങുകതയാ തജാലി റചയ്യുകതയാ, 
കു�ിക്കുകതയാ റചയ്യുന്നതിലൂറെ തരാഗാണു മനു
ഷഥ്യശരീര്ില് എത്തുന്നു. കകകാലുക�ില് 
ഉണ്ടാകുന്ന തപാെലുകള്, മുെിവകള്, കണ്ണ്, 
മൂ്ക്, വായ് എന്നിവയിലൂറെ തരാഗാണു മനു
ഷഥ്യശരീര്ില് പ്തവശിക്കുന്നു.

കണ്ണിലുള്ള തപാെലുക�ില്ക്കൂെിത്ാലും 
മുഖം കഴകുത്ാള് തരാഗബാധ ഉണ്ടാകാം. കു

െിക്കുന്ന റവള്ള്ിലൂറെയം തരാഗബാധ 
ഉണ്ടാകാം.

റരറോഗലക്ഷെങ്ങൾ
ശക്മായ വിെയതലാടുകൂെിയ പനി, കു�ിര്, 

ത�ര്ച്, ശരീരതവേന, തലതവേന, ഛര്ദേി, 
കണ്ണിനു ചുവ്്, തലതവേന, ശരീരതവേന.

പനി്ക് സ്വയം ചികിത്സ അതഥ്യന്ം അപ
കെകരമാണ്.

റരറോഗപ്രതിറരറോധും

• എലികറ� നിയന്തിക്കുന്നതാണ് ഏറെവം 
പ്ധാനമാര്ഗ്ഗം

• മാലിനഥ്യങ്ങള് റകട്ി്കിെക്കുന്നത് ഒഴിവാ
ക്കുക

• മലിനജലം റകട്ി്കിെക്കുന്നത് ഒഴിവാ
ക്കുക

• മൃഗപരിപാലന്ിനു തശഷം കകകാലുക
ള് തസാപ്പതയാഗിച് ശുദ്ധജല്ില് 
കഴകുക

• കാലിതലാ ശരീര്ിതലാ മുെിവള്ളത്ാള് 
റവള്ളറ്കട്ടുള്ള സ്ലങ്ങ�ില് ഇെങ്ങാറത 
്രദ്ധിക്കുക

• തരാഗസാധഥ്യത ഏെിയ തമഖലക�ില് 
പണിറയടുക്കുന്നവര്, ആതരാഗഥ്യതകന്ദങ്ങ
�ില് ലഭഥ്യമായ പ്തിതരാധ ചികിത്സ മുന്കൂ
ട്ി സ്വീകരിക്കുക

• കുെഞെത് ഒരു മിനിറട്ങ്ിലും റവട്ി്ി�
ച്് ആെിയ ശുദ്ധറവള്ളം മാത്രം കുെിക്കുക

• ഭക്ണപോര്ത്ങ്ങള് അെച്സൂക്ിക്കുക
• വഥ്യക്ിശുചിത്വവം പരിസരശുചിത്വവം 

പാലിച്ാല് ഈ തരാഗറ് ഇല്ാതാ്കാം.

പന്ിപ്പനി (H1N1-swine flu)
എച്്1 എന്1 പനിയണ്ടാക്കുന്നതും അതത 

തപരുള്ള ഒരു കവെസ് ആണ്. ശാസ്തീയമായി  
എച്്1 എന്1 ഇന്ഫ്ലുറവന്സ് എന്നും ഈ 

ചലദ്മാബസ്പര 
ജനുസ്ില്ചപ്ട്ട ഒരിനം 
ബസ്പദറമാകീറ് മനുഷ്യരി
ല് ഉണ്മാക്ന് ഒരു 
ജന്തുജന്യദരമാഗമമാണപ് 
എലിപ്നി. ദരമാഗമാണു 
വമാഹകരമായ ജന്തുകളു
ചട മൂത്രം കലരന് 
ജലമാശയങ്ങള്, ഓടകള്, 
കുളങ്ങള്, കൃഷിയിടങ്ങള്, 
പമാടങ്ങള് എന്ിവയില് 
ചലദ്മാബസ്പറ അനുകൂ
ലസമാഹെര്യങ്ങളില് 
അദനകനമാള് 
ജീവിച്ചിരിക്ം. നല്ല 
സൂര്യപ്കമാശവം ഒഴുക്മു
ള്ള സമാഹെര്യങ്ങളില് 
ഇവ സ്വയം 
നശിക്ം
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കവെസ് അെിയറ്ടുന്നു. പന്നിയം മനുഷഥ്യനും 
ആണ് പ്ധാന ആതിതഥയജീവികള്.

സാധാരണയായി പന്നിക�ില് മാത്രമാണ് 
കെ്് എ ഇന്ഫ്ലുറവന്സ കവെസുകള് ഈ 
തരാഗ്ിനു കാരണമാവക. അപൂര്  വമായി 
പന്നിക�ില്നിന്നും മനുഷഥ്യരിതലക്കും പകരാറു
ള്ള ഈ കവെസുകള് പതക് കൂടുതല് തപര്ക്കും 
തരാഗാവസ് ഉണ്ടാ്കാെില്. പന്നിയിെച്ി 
ഭക്ിക്കുന്നതു മൂലവം കവെസ് പകരില്. തരാഗ
ബാധിതമായ പന്നിക്കൂട്ങ്ങളുമായി വ�റര അടു
്ിെപഴകുന്ന മനുഷഥ്യര്്ക് അവരുറെ പ്തി
തരാധനിലയ്കനുസരിച്് ആണ് ഈ തരാഗം 
ഉണ്ടാകുന്നത്. മനുഷഥ്യനില് നിന്നും മനുഷഥ്യനി
തലക്കും,  ചുമയ്കത്ാതഴാ തുമ്മുത്ാതഴാ ഉണ്ടാകു
ന്ന തുള്ളിക�ില്ക്കൂെി അസുഖം പകരാന് സാ
ധഥ്യതയണ്ട്.

റരറോഗലക്ഷെങ്ങൾ
മനുഷഥ്യനില് പനി, കഠിനമായ റതാണ്ടതവ

േന, ജലതോഷം, ശരീരതവേന, ചുമ, ശ്വാസതെ
്ം, ഛര്ദേി എന്നിവയാണ് തരാഗലക്ണങ്ങ
ള്. തമല്്െഞെ ലക്ണങ്ങള് സാധാരണ 
സമയംറകാണ്ട് കുെയന്നിറല്ങ്ിതലാ ക്രമാതീ
തമായി കൂടുകതയാ റചയ്താല് തൊക്ര്മാരുറെ 
തസവനം തതെണം. 

റരറോഗനിയന്ത്രെവും ചികിത്സയുും
എച്്1 എന്1 ചികിത്സയ്കാവശഥ്യമായ ഒസ

ള്ട്ാമീവിര് മരുന്ന് എല്ാ സര്്കാര് ആശുപ
ത്രിക�ിലും ആതരാഗഥ്യവകു്് ലഭഥ്യമാ്കിയിട്ടു

ണ്ട്.  തൊക്റുറെ നിര്തദേശപ്കാരം 
മാത്രം മരുന്ന് കഴിക്കുക.

പ്രതിറരറോധ മറോർഗ്ഗങ്ങൾ
വീട്ില് തറന്ന പരമാവധി 

കഴിയക,  മറ്റുള്ളവരുമായള്ള സ്
ര്്കം പരമാവധി കുെയ്കക, നല്തു
തപാറല വി്രമിക്കുക, 
ദ്വരൂപ്ിലുള്ള ആഹാരം 
ധാരാ�ം കഴിയ്കക, ചുമയ്കത്ാഴം ചീറ്റു
ത്ാഴം മുഖം തുണിറകാണ്ട് മെയ്കക.

പന്ിപ്പനി പകരറോതിരികേറോൻ
കകകള് കൂറെക്കൂറെ തസാപ്ം 

റവള്ളവം ഉപതയാഗിച്് വൃ്ിയാ
യി കഴകുക.

ജനതിരക്കുള്ള സ്ലങ്ങ�ില് 
നിന്ന് പരമാവധി വിട്ടുനില്ക്കുക.

പനി ബാധിച്വരുമായി ഒരു 
കകയറെ അകലറമങ്ിലും സൂക്ി
ക്കുക.

ധാരാ�ം റവള്ളം കുെിക്കുകയം തപാഷകസ
മൃദ്ധമായ ആഹാരം കഴിക്കുകയം റചയ്യുക.

സംശയനിവാരണ്ിനായി ആതരാഗഥ്യവ
കു്ിററെ 24 മണിക്കൂറും പ്വര്്ിക്കുന്ന 
റഹല്പ് കലന് 'േിശ'യില് ബന്റ്ടുക - 
0471 2552056, തൊള്ഫ്ീ ന്ര് - 1056.

തമല്്െഞെ മൂന്നുതരാഗങ്ങള് കൂൊറത മഴ
്കാലതരാഗങ്ങ�ായ ജലജനഥ്യതരാഗങ്ങറ�്റെി
യം ്രദ്ധിത്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വയെി�്കം മു
ഖഥ്യമായ തരാഗലക്ണമായ ഈ തരാഗങ്ങറ� 
പ്തിതരാധി്കാന് പ്തതഥ്യകം ്രദ്ധിത്കണ്ട 
കാരഥ്യങ്ങള് താറഴ പെയന്നു.

തി�്ിച്ാെിയ റവള്ളം മാത്രം കുെിക്കുക.
പുെത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ണം ഒഴിവാ്കാന് 

്രമിക്കുക പ്തതഥ്യകിച്് പാനീയങ്ങള്.
വഥ്യക്ിശുചിത്വം പാലിക്കുക - ഭക്ണ

്ിന് മുന്പും പിന്പും കക കഴകുന്നത് ശീല
മാക്കുക.

കിണര് റവള്ളമാണ് ഉപതയാഗിക്കുന്നറത
ങ്ില് ആഴ്ചയില് ഒരി്കറലങ്ിലും തക്ാെിതനറെ് 
റചയ്യുക. (അടുത്തുള്ള പ്ാഥമികാതരാഗഥ്യ തകന്ദ
്ില് ബന്റ്ൊവന്നതാണ്).

പൂര്ണ്ണമായി തവവിച് ഭക്ണപോര്ത്ങ്ങ
ള് മാത്രം കഴിക്കുക.

മാലിനഥ്യങ്ങള് അലക്ഥ്യമായി വലിറച്െി
യാതിരിക്കുക.

സംശയ
നിവമാരണത്ിനമായി 
ആദരമാഗ്യവകുപ്ിചന്

 24 മണിക്കൂറും 
പ്വരത്ിക്ന് 

ചഹല്പപ് ബലന് 
'േിശ'യില് 

ബന്ചപ്ടുക - 
0471 2552056, 

ദടമാള്ഫീ നമ്ര - 1056.
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തലഖകര് തിരുവനന്പുരം 
ഗവ. റമെി്കല് തകാത�ജില് 

ക്യൂണിറെി റമെിസിന് 
വിഭാഗ്ില് യഥാക്രമം 
അസിസ്ററെ് റപ്ാഫസറും 

സീനിയര് െസിെന്റുമാണ്.



 വീെിനകത്തും പുെത്തുമായി സ്ിതിറചയ്യുന്ന 
വലുതും റചറുതുമായ ജലസംഭരണ സ്ലങ്ങ

�ിൽ മാത്രമാണ് റെങ്ി്നി്ക് കാരണമാകുന്ന 
ഈെിസ് റകാതുകുകൾ റപറ്റുറപരുകുന്നത്. 
അപൂർവമായി മരറ്ാത്തുകൾ, ഇലകൾ തുെ
ങ്ങിയ പ്കൃതിേ്മായ ഇെങ്ങ�ിലുള്ള റവള്ള
റകട്ടുക�ിലും ഇവ മുട്യിട്് റപരുകാറുറണ്ടങ്ിലും  
അതിനുള്ള പ്വണത വ�റരക്കുെവാണ്. ഈ 
സാഹചരഥ്യ്ിൽ ഉെവിെ നശീകരണ പ്വർ്
നങ്ങൾ്ക് റകാതുകു നിവാരണ്ിൽ വ�റര 
വലിയ സ്ാനമാണുള്ളത്. പതക് അതിനു നാം 
ആേഥ്യമായി അെിതയണ്ടത് നമു്ക് ചുറ്റുമുള്ള 
റകാതുകു റപറ്റുറപരുകുന്ന ഇെങ്ങറ�്റെിയള്ള 
വഥ്യക്മായ അെിവാണ് . ശാസ്തീയമായി നമു്ക് 
റകാതുകു റപറ്റുറപരുകുന്ന സ്ലങ്ങൾ മന്ി
ക്കുക എന്നത് വ�റര പ്ധാനമാണ്. ബ്രിതട്ാ 
ഇൻെക്് എന്ന സൂചക്ിലൂറെ അത് നമു്ക് 
മനസിലാ്കാം. 

ബ്ിറട്റോ ഇൻടഡക്് = 
കൂ്ാെി കാണറ്ട് പാത്രങ്ങൾ/
ഇെങ്ങൾ എന്നിവയറെ എണ്ണം
സന്ദർശിച് വീടുകളുറെ എണ്ണം  
100 വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുത്ാൾ കറണ്ട

്ിയ ഉെവിെങ്ങറ� അെിസ്ാനമാ്കി, 
ബ്രിതട്ാ ഇൻെക്് അഞ്ിൽ താറഴ നിർത്തുക 
എന്നതാണ് ഉെവിെ നശീകരണ പ്വർ്ന 
ങ്ങളുറെ പ്ധാന ലക്ഥ്യം.

നമു്ക ് ഉെവിെ നശീകരണ ി്നായി കർ് 
തസനകൾ  വാർഡുതല ി്ൽ രൂപീകരിത്കണ്ട 
തുണ്ട.് പരമാവധി അ്തു വീടുകൾ്ക ്ഒരു കര്്
തസന എന്ന തതാതാകും ഉ്മം. വാർഡുക�ിറല 
വീടുകളുറെ എണ്ണം അനുസരിച് രതണ്ടാ അതിലധിക
തമാ കർ്തസനകൾ ആകാം.

ഉറവിടനശീകരണ പ്രവർതേനങ്ങളിൽ 
തത്ദേശസ്െംഭരണ

സ്കാപനങ്ങളുട്ട പങ്ച്
റഡറോ. വിപിൻ ടക. രവി

 കർമ്മ റസന അുംഗങ്ങൾ 
ലീഡർ - ആശാപ്വർ്ക / അങ്ണവാെി 

െീച്ർ / റപാതുകാരഥ്യതല്രയായ മറ്റു വീട്്
മാർ 

അുംഗങ്ങൾ - പത്തു വീടുകൾ്ക് ഒന്ന് എന്ന 
നിലയിൽ അഞ്് വീട്്മാർ അറല്ങ്ിൽ റപാ
തുകാരഥ്യതൽപരരായ പുരുഷന്ാർ /റതാഴിലുെ
്് പദ്ധതി അംഗങ്ങൾ. 

റമറോെി്റിങ്  - എല്ാ കര്്തസനകളുറെ
യം തമൽതനാട്ം പ്ാഥമിക ആതരാഗഥ്യതകന്ദ
്ിറല ആതരാഗഥ്യ പ്വർ്കർ്കായിരിക്കും.

റമൽറനറോട്ും - വാർെ് റമ്ർ/കൗൺസിലർ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
1. വാർെ് റമ്ർ/കൗൺസിലർ - വാർെി

ലുള്ള കര്്തസനക�ിൽ അംഗങ്ങളുറെ പങ്ാ
�ി്ം ഉെ്ാക്കുക. എല്ാ ആഴ്ചയിലും മുൻ നി
ശ്ചയിച് േിവസം കര്്തസനയറെ 
പ്വർ്നവം തുെർന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ അവ
തലാകനവം ഏതകാപി്ിക്കുക.

2. ബ്രിതട്ാ ഇന്റെക്് 5 -ല് കൂടുതലുള്ള പ്
തേശങ്ങൾ തിരിച്െിയക. അവിറെ ഉെവിെ 
നശീകരണത്ാറൊ്ം റകാതുകു നിവാരണ 
പ്വർ്നങ്ങൾ ആയ തഫാഗിങ്, ISS, IRS   
ഇവയം റചയ്യുക.

3. റതാഴിൽ ഇെങ്ങൾ, നിർ്ാണം നെക്കുന്ന 
സ്ലങ്ങൾ നിര്്ാണസ്ാപനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ 
സ്ലങ്ങ�ിൽ ബ്രിതട്ാ ഇൻെക്് അഞ്ിൽ കൂടുത
ലായി കാണുന്നുറണ്ടങ്ിൽ തിരു -റകാച്ി റപാതു 
ജനാതരാഗഥ്യനിയമപ്കാരം തനാട്ീസ് നൽകാൻ 
നിർതദേശം റഹൽ്് സൂ്ർകവസർ/ റഹൽ്് 
ഇന്റസ്പക്ർ, ത്ാ്ക് റമെി്കൽ ഓഫിസർ / 
റഹൽ്് ഓഫീസര്്ക് നൽകുക. 

ചതമാഴില് ഇടങ്ങള്, 
നിരമ്മമാണം നടക്ന് 
സ്ഥലങ്ങള്, നിരമ്മമാണ
സ്ഥമാപനങ്ങള് തുടങ്ങിയ 
സ്ഥലങ്ങളില് ബ്ിദട്ടമാ 
ഇന്�ക്പ് അഞ്ില് 
കൂടുതലമായി കമാണുന്നു
ചണ്ങ്ില് തിരു -ചകമാച്ചി 
ചപമാതുജനമാദരമാഗ്യനിയമ
പ്കമാരം ദനമാട്ടീസപ് 
നല്കമാന് ചഹല്ത്പ് 
സൂപ്രബവസര/ 
ചഹല്ത്പ് ഇന്ചസ്പക്ടര, 
ദബ്മാകപ് ചമ�ികല് 
ഓഫിസര / ചഹല്ത്പ് 
ഓഫീസര എന്ിവരകപ് 
നല്കുക. 
സ്ഥമാപനങ്ങളുചട 
ബലസന്സപ് റദ്ദു 
ചെയ്യുക

 x 100
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ഉെവിെങ്ങൾ കറണ്ടത്തുകയം തവണം.
• റകാതുകു വ�രുന്ന സ്ലങ്ങൾ വീെിനുള്ളി

ലും പുെത്തുമുള്ളവയം കുടുംബാംഗങ്ങറ� 
കാണിച് റകാടുക്കുകയം അവതരാടു അത് 
നീ്കം  റചയേണ്ടതിററെ ആവശഥ്യകത 
പെഞ്ഞു റകാടുക്കുകയം തവണം.

• സംഘങ്ങൾ ഒരി്കലും ഉെവിെം നശി്ി
്കാൻ തപാതകണ്ടതില്, പകരം ഉെവിെ
ങ്ങൾ കാണറ്ടുന്ന വീടുക�ിറല അംഗ
ങ്ങൾ്ക് അവതബാധം നല്കുകയാണ് 
തവണ്ടത്, അതതാറൊ്ം ബ്രിതട്ാ ഇൻെ
ക്് കണ്കാക്കുകയം തവണം.

• ഓതരാ ആഴ്ചയം നിശ്ചിത േിവസം ഭവന 
സന്ദർശന്ിനായി മാറെി വതയ്കണ്ടതാണ്, 
സന്ദർശന്ിററെ അവസാനം എല്ാ കർ
്തസനകളും ഒരുമിച് കൂടുകയം സന്ദർശന
്ിററെ ഫലങ്ങൾ പങ്കുറവയ്കകയം 
തവണം.

• തുെർ സന്ദര്ശനങ്ങ�ിലും ബ്രിതട്ാ ഇൻെ
ക്് കൂടുതലായി കണ്ട വീടുകളും സ്ാപന
ങ്ങളും ആതരാഗഥ്യപ്വർ്കരുറെ ്രദ്ധ
യിൽ റപടുത്ണ്ടതാണ്.

സ്ാപനങ്ങളുറെ കലസൻസ് െദ്ദു റചയ്യുക.
 

ആറരറോഗയേപ്രവർത്തനങ്ങൾ- 
1. കര്്തസന അംഗങ്ങൾ്ക് ബ്രിതട്ാ 

ഇൻെക്് അെിയാനുള്ള പരിശീലനം. 
2. ഓതരാ കർ്തസനയം റകാണ്ടുവരുന്ന 

െിത്ാർട്ിററെ വിശകലനം. ബ്രിതട്ാ അഞ്ിൽ 
കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ലങ്ങളുറെ തസ്പാട്് മാപ് തയോ
ൊ്കൽ.

3. അഞ്ിൽ കൂടുതൽ ബ്രിതട്ാ ഇൻെക്് ഉള്ള 
പ്തേശങ്ങ�ിൽ നെത്ണ്ട പ്വർ്നങ്ങൾക്കു 
പ്ാഥമികാതരാഗഥ്യ തകന്ദ്ിററെയം ജില്ാ പകർ
ച്വഥ്യാധി നിയന്തണ റസല്ിററെയം സഹായവം 
തമൽതനാട്വം ഉെ്ാക്കുക. 

കർമ്മറസന -  
• നൂറു വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുത്ാൾ എത്ര ഉെ

വിെങ്ങൾ കറണ്ട്ി, ബ്രിതട്ാ അഞ്ിൽ 
താറഴ നിർത്തുക എന്നതാണ് ഉെവിെ നശീ
കരണ പ്വർ്നങ്ങളുറെ പ്ധാനലക്ഥ്യം.

• ലീെറുറെ തനതൃത്വ്ില് കര്്തസനാംഗ
ങ്ങള് ഓതരാ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയം, 

തലഖകന് തിരുവനന്പുരം 
ഗവ. റമെി്കല് തകാത�ജില് 

ക്യൂണിറെി റമെിസിന് 
വിഭാഗ്ില് ജൂനിയര് 

െസിെറൊണ്.

സംസ്ാന്് ജൂണ മാസം 
നെന്ന 
ശുചീകരണപ്വര്്നങ്ങളുറെ 
സംസ്ാനതല ഉേ്ഘാെനം 
കണ്ണൂരില് മുഖഥ്യമന്തി 
പിണൊയി വിജയന് 
നിര് വഹിക്കുന്നു. മന്തി 
കെന്ന്ള്ളി രാമചന്ദന്, പി. 
റക. ്രീമതി െീച്ര്  എം.പി 
തുെങ്ങിയവര് സമീപം.
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വറോർഷിക പദ്ധതി : 
നിർവ്വഹെ കലണ്ടർ പുറത്തിറകേി

തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 2017-18-റല വാർഷിക 
പദ്ധതി നിർവ്വഹണം കാരഥ്യക്മമായി നെ്ാക്കുന്നതിനു�� 
പദ്ധതിനിർവ്വഹണ കലണ്ടർ പുെറ്ടുവിച്് സർക്കുലർ പ്സി
ദ്ധീകരിച്. കലണ്ടർ പ്കാരം ഗുണതഭാക്തൃ നിർണ്ണയ ഗ്രാമസഭ
കൾ 20-07-2017 മുതല് 10-08-2017 വറരയ�� കാലയ�വി
ല് തയാഗം തചതരണ്ടതും 15-08-2017 ന് തതദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ ഗുണതഭാക്തൃ ലിസ്റിന് അംഗീകാരം നല്തകണ്ട
തുമാണ്. 15-08-2017 നകം ഇ-റെണ്ടർ നെപെികൾ പൂർ്ീക
രിച്ിരി്കണം. റവറെിംഗ് ആവശഥ്യമില്ാ്, സാക്ഥ്യപത്ര്ി
ററെ അെിസ്ാന്ില് നിർവ്വഹണം നെ്ാവന്ന പദ്ധതികൾ 
31-08-2017 -നകം പൂർ്ീകരി്കണം. 

(സർക്കുലർ നം.  െി.എ1/458/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 
07-07-2017)

റഡറോക്ടർമറോടരയുും പറോരറോടമഡികേൽ
സ്ററോഫിടനയുും നിയമിക്ന്തിന് അനുമതി

മഴ്കാലതരാഗങ്ങറ� തുെർന്ന് തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങൾക്കു കീഴിലു�� പ്ാഥമിക ആതരാഗഥ്യതകന്ദങ്ങ�ിലും സാമൂ
ഹഥ്യാതരാഗഥ്യ തകന്ദങ്ങ�ിലും ഫലപ്േമായ ചികിത്സ ലഭഥ്യമാക്കു
ന്നതിന് തൊക്ർമാറരയം പാരാറമെി്കല് സ്റാഫിറനയം 
നിയമിക്കുന്നതിന് നിർതദേശം നല്കി ഉ്രവ് പുെറ്ടുവിച്. 

(സ.ഉ(സാധാ) നം. 2096/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 21-06-
2017, സർക്കുലർ നം.  337/െി.സി1/16/തസ്വഭവ, തീയതി 
23-06-2017)

നിലത്തിൽ ടകട്ിെനിർമ്മറോെും - 
തീരുമറോനും സർകേറോരിടന അറിയികേെും

ഭൂമിയറെ തരം നിലം, റവറെ് ലാൻെ്, റനല് വയല് എന്നി
ങ്ങറന തരഖറ്ടു്ിയ സംഗതിക�ില് റകട്ിെനിർ്ാണ്ി
ന് അനുമതി നല്കുന്നതുമായി ബന്റ്ട്് സർ്കാർ 22-12-
2016-ൽ 994733/ആർ.എ1/16/തസ്വഭവ ന്രായി 
പുെറ്ടുവിച് സർക്കുലെിറല നിർതദേശങ്ങൾ പാലിച്് ക്ിറെി 
കൂെി തീരുമാനം കകറ്കാണ്ടതിററെ വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത റപ്
ാതഫാർമയില് ബന്റ്ട് തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപന റസ

ക്രട്െിമാർ എല്ാ മാസവം സർ്കാരിറന അെിയിക്കുന്നതിന് 
നിർതദേശം നല്കി സർക്കുലർ പുെറ്ടുവിച്.

 (സർക്കുലർ നം. 1384143/ആർ.എ1/2017/തസ്വഭവ, 
തീയതി 26-05-2017)

ഹരിത റകരളും ഓഫീസ് മറോ്ി
ഹരിതതകര�ം മിഷററെ സംസ്ാന ഓഫീസ് സ്വരാജ് 

ഭവനിൽ നിന്നും തിരുവനന്പുരം പട്ം ഗവൺറമറെ് തഗൾസ് 
ഹയർറസ്കണ്ടെി സ് കൂ�ിന് സമീപം കുട്നാെ് റലയ് നിൽ റെി.
സി. 2/3271 (3) (4), ഹരിത ഭവനിതല്ക് മാറെി. തഫാൺ 
0471-2449939

മട്ന്നൂർ നഗരസഭ
ടതരടഞെടുപ്പു വിജ്റോപനമറോയി

മട്ന്നൂർ നഗരസഭയിതല്ക് ആഗസ്റ് 8ന് റപാതു റതര
റഞെടുപ്  നെ്ാൻ സംസ്ാന റതരറഞെടുപ്   ക്ീഷൻ 
വിജ്ാപനം പുെറ്ടുവിച്. 35 വാർഡുക�ിലാണ് റതരറഞെ
ടു്് നെത്തുന്നത്.   നാമനിർതദേശപത്രിക സമർ്ി്കാനുള്ള 
അവസാന തീയതി ജൂകല 21. പത്രികകളുറെ സൂക്ഷ്മ പരിതശാ
ധന 22 ന് നെക്കും. സ്ാനാർത്ിത്വം പിൻവലി്കാനു�� 
അവസാന തീയതി 24. തവാറട്ടു്് ആഗസ്റ് 8 ന് രാവിറല 7 
മണി്ക് ആരംഭിച്് കവകിട്് 5 ന്  അവസാനിക്കും. പ്ാം 
തീയതി രാവിറല 10 മണി്ക് തവാറട്ണ്ണൽ ആരംഭിക്കും.  

ഡിറ്റോമ ഇൻ റലറോകേൽ ഗറവെൻസ്
ആദയേബറോച്ചിടറെ പഠനും പൂർത്തിയറോയി

ഗ്രാമപഞ്ായത്തുക�ിറല സൂ്ർകവസെി തസ്തികയിലുള്ള 
ഉതേഥ്യാഗസ്രുറെ കനപുണഥ്യം വർദ്ധി്ിക്കുന്നതിനും പ്വർ്
നങ്ങ�ിൽ റപ്ാഫഷണലിസം റകാണ്ടുവരുന്നതിനും കില സം
ഘെി്ിച് െിതപ്ാമ ഇൻ തലാ്കൽ ഗതവണൻസ് എന്ന 
ഓൺകലൻ തകാഴ് സിററെ ആേഥ്യബാച്് പഠനം പൂർ്ിയാ്കി.
പതിതനഴ തപരാണ് ആറുമാസറ് തകാഴ് സ് 
പൂർ്ിയാ്കിയത്. കില െയെക്ർ തൊ. തജായ് ഇ�മൺ 
സർട്ിഫി്കറ്റുകൾ വിതരണം റചയ്.

     

തറദേശസ്വയുംഭരെവകുപ്പുമറോയി ബന്ധടപ്പട് സർകേറോർ ഉത്തരവകൾ, സർക്ലറുകൾ 
ഗസ്് വിജ്റോപനങ്ങൾ എന്ിവയുടെ പുർെരൂപും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്ീ 

ടവബ്ശസറ്റുകളിൽ ലഭയേമറോെ്
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ജൂൺ 15 ന് രാത്രി 12 മണിതയാറെ സംസ്ാന
റ് മുഴവൻ തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപന

ങ്ങളും അവയറെ വാർഷിക പദ്ധതി (2017-18) 
ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയറെ അംഗീകാര
്ിനു സമർ്ിച്. സംസ്ാന്് റമാ്ം 
1200 സ്ാപനങ്ങ�ാണുള്ളത്. 941 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളും 152 ത്ാ്ക് പഞ്ായ
ത്തുകളും 14 ജില്ാ പഞ്ായത്തുകളും 87 മുനിസി
്ാലിറെികളും 6 തകാർ്പതെഷനുകളും.  ഇതിൽ 
1198 ഓ�ം  തതദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുറെ 
വാർഷിക പദ്ധതി്ക് ജില്ാ ആസൂത്രണ സമി
തിയറെ അംഗീകാരവം ലഭിച്. 

പ്ാതേശിക സ്ാപനങ്ങളുറെ പദ്ധതിയറെ 
കാരഥ്യ്ിൽ ഇത് സർവ്വകാല റെ്കാർൊണ്. 
ഇതുവറര റസപ്റെംബർ, ഒതക്ാബർ മാസങ്ങ�ി
ലായിരുന്നു പ്ാതേശിക പദ്ധതികൾ്ക്  െി.
പി.സി. അംഗീകാരം ലഭിച്ിരുന്നത്. ജനകീ
യാസൂത്രണം തുെങ്ങി 20 വർഷ്ിനിെയ്ക് 
ആേഥ്യമായാണ് ഇത്രയധികം തതദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ വർഷാരംഭ്ിൽ തറന്ന പദ്ധ
തി്ക് അംഗീകാരം തനടുന്നത്. ഇതുമൂലം തപ്ാ

ജക്ടുകളുറെ വിശേമായ പരിതശാധനയ്കം സാ
തങ്തികാനുമതിക്കും നിർവ്വഹണ്ിനും  
കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും. നിർവ്വഹണവം 
പദ്ധതി റചലവം വർഷാവസാനം പ്തതഥ്യകിച്ം 
മാർച്് മാസ്ിൽ തകന്ദീകരിക്കുന്ന പ്വ
ണത ഇതതാറെ ഇല്ാതാകും.  

പ്ാതേശിക പദ്ധതികൾ തയോൊക്കുന്നതി
നുള്ള വിഹിതമായി ഈ വർഷം (2017-18) 
സംസ്ാന ബജറെിൽ നിന്നും പ്ാൻ ഫണ്ട് ഇന
്ിൽ 6227.5 തകാെി രൂപയം  റമയിറെനൻ
സ് ഫണ്ട് ഇന്ിൽ 2183.44 തകാെി രൂപയം  
അനുവേിച്ിട്ടുണ്ട്. ബജറെിൽ അനുവേിച് തുകയ്ക് 
പുെറമ പ്ാതേശികമായി മറെ് ത്ാതസ്സുക�ിൽ 
നിന്ന് ലഭഥ്യമാകുന്ന വിഹിതം കൂെി വകയിരു
്ി ആറക 15,631.16 തകാെി രൂപയറെ  
256045 തപ്ാജക്ടുക�ാണ് ഈ വർഷം  പ്ാതേ
ശിക സർ്കാരുകൾ  ഏററെടുക്കുന്നത്.

മുൻകാലങ്ങ�ിൽ തതദേശഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾ വാർഷിക പദ്ധതി്ക് കവകി 
അംഗീകാരം  വാങ്ങിയിരുന്നതു കാരണം 
പദ്ധതി നിർവ്വഹണ്ിന് വ�റര കുെച്് 
സമയതമ ലഭിച്ിരുന്നുള്ളൂ. വലിയ പങ്് പണവം 
റചലവഴിച്ിരുന്നത് അവസാന മാസമായ മാർ
ച്ിലാറണന്നാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന
ത്. ഈ സ്ിതി്ക്  മാറെം വരു്ി പദ്ധതി 
നിർവ്വഹണ്ിന്  കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുന്ന
തിനു തവണ്ടി  തുെ്ക്ിൽ തറന്ന  വാർഷിക 

കകാലം മറക്കാതേ ഉഗ്രത്നടെം
ജൂണ് 15-നപ് മുമ്പ് മുഴുവന് സ്ഥമാപനങ്ങളും പദ്തി സമരപ്ിച്ചു

വർഷം മാർച്്  മാസറ് 
റചലവ് ശതമാനം

(ആറക റചലവിററെ  
അെിസ്ാന്ിൽ) 

2013-14 38.41
2014-15 33.29
2015-16 38.66
2016-17 51.52

മുഖ്യമന്തതി അഭതിേന്തിച്ചു

തതദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുറെ മുൻ വർഷങ്ങ�ിറല 
പദ്ധതി റചലവ്

പ്മാദേശിക 
സ്ഥമാപനങ്ങളുചട 

പദ്തിയുചട കമാര്യത്ില് 
ഇതപ് സരവ്വകമാല 
ചറകമാര�മാണപ്. 

ഇതുവചര ചസപപ്റ്ംബര, 
ഒദക്ടമാബര മമാസങ്ങളിലമാ

യിരുന്നു പ്മാദേശിക 
പദ്തികള്കപ്  �ി.പി.

സി. അംഗീകമാരം 
ലഭിച്ചിരുന്തപ്.

വാർഷിക പദ്ധതി ജൂൺ 15-ന് മു്് സമർ്ി
്കാൻ ജാഗ്രത കാണിച് പ്ാതേശിക സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങറ�യം അതിന് തവണ്ട മാർഗനിർതേ
ശങ്ങൾ നൽകിയ ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിക
റ�യം മുഖഥ്യമന്തി പിണൊയി വിജയൻ അഭിനന്ദി
ച്. അടു് വർഷം മാർച്്  അവസാനം 
പദ്ധതിതരഖ തയോൊ്കി ധനകാരഥ്യ വർഷ്ി
ററെ  തുെ്ക്ിൽ്റന്ന അംഗീകാരം തനൊൻ 

ഇത് തതദേശ സ്ാപനങ്ങറ� സഹായിക്കും. ബജറ്റും വാർഷിക പദ്ധതിയം 
ഒരുമിച്് തയോൊ്കി  അവതരി്ിക്കുക എന്ന ലക്ഥ്യം തനെിറയടു്കാൻ പ്ാ
തേശിക സർ്കാരുകൾ്ക്   ഇത് പ്തചാേനമാകും. ഇത്ാൾ കകവരിച്ത് 
ചരിത്രതനട്മാറണന്നും പദ്ധതി തയാൊക്കുന്നതിലും അംഗീകാരം തനടുന്നതി
ലും കാണിച് കാരഥ്യക്മതയം ശുഷ് കാന്ിയം പദ്ധതി നിർവഹണ്ിലും 
ഉണ്ടാകണറമന്നും മുഖഥ്യമന്തി പെഞ്ഞു. 



ജനകീയമാസൂത്രണം 
തുടങ്ങി 20 വരഷത്ിനിട
യ്കപ് ആേ്യമമായമാണപ് 
ഇത്രയധികം തദദേശഭ
രണ സ്ഥമാപനങ്ങള് 
വരഷമാരംഭത്ില് തചന് 
പദ്തികപ് അംഗീകമാരം 
ദനടുന്തപ്. ഇതുമൂലം 
ദപ്മാജക്ടുകളുചട വിശേ
മമായ പരിദശമാധനയ്കം 
സമാദങ്തികമാനുമതിക്ം 
നിരവ്വഹണത്ിനും  
കൂടുതല് സമയം ലഭിക്ം. 
നിരവ്വഹണവം പദ്തി 
ചെലവം വരഷമാവസമാനം 
പ്ദത്യകിച്ചും മമാരച്ചപ് 
മമാസത്ില് ദകന്ദീകരി
ക്ന് പ്വണത 
ഇദതമാചട ഇല്ലമാതമാകും.  
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പദ്ധതി തയോൊ്കി  അംഗീകാരം തനടുന്നതി
ന്  തവണ്ട നെപെികൾ  സംസ്ാന സർ്കാർ 
സ്വീകരിച്ിരുന്നു. 

തതദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ അവയറെ 
2017-18 വർഷിക പദ്ധതിയം തപ്ാജക്ടുകളും 
തയോൊ്കി  ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി്ക് 
(െി.പി.സി.) സമർ്ിക്കുന്നതിനുള്ള  
അവസാന തീയതിയായി സർ്കാർ ആേഥ്യം 
നിശ്ചയിച്ിരുന്നത് 2017 തമയ് 31-ആയിരു
ന്നു. തമയ് 31 വറര  795 സ്ാപനങ്ങൾ  
വാർഷിക പദ്ധതി സമർ്ിച്ിരുന്നു.

നിശ്ചിത തീയതി്കകം വാർഷിക പദ്ധതി 
സമർ്ി്കാൻ കഴിയാ് സ്ാപനങ്ങളുറെ  
ആവശഥ്യം പരിഗണിച്് അവസാന തീയതി  
ജൂൺ 15 വറര േീർഘി്ിച്. ഇതനുസരിച്് 
എല്ാ തതദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളും അവയറെ 
വാർഷിക പദ്ധതി െി.പി.സി്ക്  സമർ്ിച്ി
ട്ടുണ്ട്.  വാർഷിക പദ്ധതി  സമർ്ണറ് സം
ബന്ിക്കുന്ന കഴിഞെ 5 വർഷറ്  കണക്കു
കൾ പട്ികയില് തചർക്കുന്നു.

വർഷം ആറക 
സ്ാപനങ്ങൾ

തമയ് 31-നകം  
വർഷിക പദ്ധതി  

സമർ്ിച്  
സ്ാപനങ്ങൾ

ജൂൺ 15-നകം 
വാർഷിക പദ്ധതി  

സമർ ി്ച്   
സ്ാപനങ്ങൾ

വാർഷിക പദ്ധതി  
അംഗീകാര പ്ക്രിയ 

പൂർ്ിയാ്കിയ 
തീയതി

2012-13 1223 1 1 21.08.2012
2013-14 1223 3 123 05.11.2013
2014-15 1223 6 90 17.11.2014
2015-16 1223 768 1128 25.02.2016
2016-17 1200 0 0 03.11.2016
2017-18 1200 795 1200 21.08.2017

വാർഷിക പദ്ധതി  സമർ്ണറ് സംബ
ന്ിച്്  2017-18 ൽ കാരഥ്യമായ തനട്ം കകവരി
്കാൻ കഴിഞെതായി കണക്കുകൾ വഥ്യക്മാക്കു
ന്നു. 2015 - 16 ല് തതദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങ�ിതല 
ക്കുള്ള റപാതു റതരറഞെടു്് നെന്ന വർഷമായ
തുറകാണ്ട്  ആ വർഷം 1128 സ്ാപനങ്ങൾ 
ജൂൺ 15-ന് മു്് വാർഷിക പദ്ധതി്ക് 
അംഗീകാരം തനെിയിരുന്നുറവങ്ിലും പുതിയ ഭര
ണസമിതികൾ വാർഷിക പദ്ധതി ഏറെക്കുറെ 
പൂർണ്ണമായി തറന്ന തഭേഗതി റചയ്തിരുന്നു.

കണ്ണൂർ തകാർ്തെഷൻ, ഈരാറ്റുതപട് നഗര
സഭ, തിരുവനന്പുരം ജില്യിറല റവള്ളനാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ായ്്  തുെങ്ങി ചുരു്കം പ്ാതേശിക 
സ്ാപനങ്ങൾ്ക്  ജൂൺ 15-നു മു്് പദ്ധതി 
സമർ്ി്കാൻ കഴിയതമാ എന്ന കാരഥ്യ്ിൽ 
അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രാ
ഷ്ടീയ തർ്കങ്ങൾ മാറെി വച്് അവയം പദ്ധതി
തരഖ സമർ്ിച്.

പഞ്ായ്് നയൂസ് സര് വീസ് 

തനദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പു മന്തതിയുടെ അഭതിേന്േം
തതദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുറെ 2017-18 

വാര്ഷിക പദ്ധതികള്്ക്  ജില്ാ ആസൂത്രണ 
സമിതികള് അംഗീകാരം നല്ി കഴിഞ്ഞു. മു
ന്കാലങ്ങ�ില് നിന്നും വഥ്യതഥ്യസ്തമാറയാരു 
തനട്മാണിത്. ഇതിന് തനതൃത്വം നല്ി യ 
എല്ാ തതദേശഭരണസ്ാപന അദ്ധഥ്യക്ന്ാതര
യം സഹായം നല്ിയ ഉതേഥ്യാഗസ് അനുതേഥ്യാ
ഗസ്തരയം ൊന് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. തുെര്ന്ന്  
നെത്കണ്ട നൂതന പദ്ധതികളുറെ 
അംഗീകാരം, തപ്ാജക്ടുകളുറെ റവറെിംഗ്, നി

ര്്ാണ പ്വൃ്ികളുറെ സാതങ്തികാനുമതി 
എന്നിവ സമയബന്ിതമായി പൂര്്ിയാത്കണ്ട 
തുണ്ട്. സംസ്ാന സര്്കാര് തല്ില് സമയബ
ന്ിതമായി തപ്ാജക്് നിര് വഹണം പൂര്്ിയാ 
്കാന് കര്ശനമായ നെപെികള് സ്വീകരിച്വരിക
യാണ്. ആയതിനാല് സ്പില് ഓവര് ഇല്ാറത 
എല്ാ തപ്ാജക്ടുകളും കാരഥ്യക്മമായം സമയബ
ന്ിതമായം നിര് വഹണം പൂര്്ീകരിക്കുന്നതിന് 
ഓതരാ തതദേശഭരണസ്ാപനവം ഒരു നിര് വഹണ 
പരിപാെി തയോൊക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
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അതിജീവനവുമകാെി 
അർബുദതേിട്നതിട്ര

രഞ്ിത്ത് എും.ടക

അതിജീവന്ിററെ പുതിയ കഥകൾ രചി
ക്കുവാൻ നീതലശ്വരം ത്ാ്ക് പഞ്ായ

്് ഒരുങ്ങി്കഴിഞ്ഞു.  തപാരാട്ങ്ങളുറെയം 
റചറുത്തുനിൽപ്കളുറെയം ഗാഥകളുമായി ചരി
ത്ര്ിൽ ഇെംപിെിച് നീതലശ്വരം ത്ാ്ക് 
പുതിറയാരു തപാരാട്്ിന് തുെ്കം കുെിച്ിരി
ക്കുകയാണ്. ഈ തപാരാട്ം മനുഷഥ്യരാശിറയ 
കാർന്നുതിന്നുന്ന അർബുേ്ിറനതിറരയാ
ണ്. നീതലശ്വരം ത്ാ്ക് പഞ്ായ്്, തല
തശേരി മലബാർ കാൻസർ റസറെെിററെ (എം.
സി.സി) സാതങ്തിക സഹായത്ാടുകൂെി നെ
്ിലാക്കുന്ന സമഗ്ര അർബുേ പ്തിതരാധ നിയ
ന്തണ പദ്ധതിയാണ് അതിജീവനം. ത്ാ്ക് 
പഞ്ായ്് പ്തേശ്ിനുള്ളില് വരുന്ന 
കയ്യൂർ ചീതമനി, റചറുവത്തൂർ, പെന്ന, പിലി
ത്കാെ്, തൃ്കരിപ്പൂർ, വലിയപെ്് എന്നീ ആെ് 
ഗ്രാമ പഞ്ായത്തുകറ� അർബുേതരാഗ പ്തി
തരാധപ്വർ്നങ്ങ�ിൽ പ്ാപ്തരാക്കുക എന്ന
താണ് പദ്ധതിയറെ ഉതദേശലക്ഥ്യം. നാലുവർ
ഷകാലയ�വിൽ നെ്ിലാക്കുന്ന ഈ 
പദ്ധതിയറെ തമൽതനാട്്ിനായി ജനപ്തി
നിധികളും തൊക്ർമാരും ആതരാഗഥ്യ സന്നദ്ധ
പ്വർ്കരും എം.സി.സിയിറല വിേഗ്ധരു
മെങ്ങുന്ന തകാർെിതനഷൻ ക്ിറെി  ത്ാ്ക് 
തല്ിൽ പ്വർ്ിക്കുന്നു. ത്ാ്ക് പഞ്ാ
യ്് പ്സിെറെ് വി.പി. ജാനകി പ്വർ്ന
ങ്ങൾ്ക് തനതൃത്വം നൽകുന്നു. വഥ്യക്മായ ഇെ
റപെലുക�ിലൂറെ മലബാർ കാൻസർ റസറെർ 
െയെക്ർ തൊ. സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മ
ണഥ്യൻ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയമായി 
ബന്റ്ട് എല്ാവറരയം ഉൾറ്ടു്ി അതി
ജീവനം വാെ് സ്ആ്് ഗ്രൂപ്മുണ്ട്.  

ഇന്ഥ്യയിൽ ഏറെവം കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന
തും മരണ്ിന് കാരണമാകുന്നതുമായ മൂന്ന് 
അർബുേങ്ങ�ാണ് സ്തനാർബുേം, ഗർഭാശയ 
ഗ�ാർബുേം, വായിലുണ്ടാകുന്ന കാൻസർ 
എന്നിവ. പുരുഷന്ാരിൽ  വായിറല കാൻസർ, 
ശ്വാസതകാശാർബുേം എന്നിവയം സ്തീക�ിൽ 
ഗർഭാശയ ഗ�ാർബുേം, സ്തനാർബുേം എന്നിവ
യമാണ് അർബുേ മരണകാരണങ്ങ�ിൽ 50 

അരബുേ രജിസ്ടി 
നിലവിലള്ള ഇന്ത്യയിചല 
ആേ്യ ദബ്മാകപ് പഞ്മായ
ത്പ് ആയി മമാറിയിരിക്

കയമാണപ് നീദലശ്വരം. 
ഇന്ത്യന് ചമ�ികല് 

കൗണ്സിലിചന് ജനസം
ഖ്യമാധിഷ്ിത അരബുേ 

രജിസ്ടിയുചട മമാനേണ്ഡ
ങ്ങള്കനുസൃതമമായി 

തയേമാറമാകിയ രജിസ്ടി 
സംവിധമാനം വഴി 

ദബ്മാകപ് പരിധിയിചല 
2014 മുതലളള ദരമാഗിക
ളുചട ദരമാഗ വിവരങ്ങള് 

ദശഖരിക്കയും എം.സി.
സി യില് ചവച്ചപ് അപഗ്
ഥിച്ചപ് റിദപ്മാരട്ടപ് തയേമാറമാ

ക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ശതമാനവം. പാശ്ചാതഥ്യരാജഥ്യങ്ങ�ിൽ കാൻ 
സർ സ് ക്രീനിംഗ് വ�റരയധികം വഥ്യാപകമാ
ണ്. എന്നാൽ നമ്മുറെ രാജഥ്യ്് ജനസംഖഥ്യാ
ധികഥ്യവം ഭൗതികസാഹചരഥ്യങ്ങളുറെ പരിമി
തിയം കാൻസർ തരാഗറ്ക്കുെിച്�� മിഥഥ്യാ 
ധാരണയം കാരണം ഇതിനുതവണ്ടത്ര പ്ചാരം 
ലഭിച്ിട്ില്. ചില പഞ്ായത്തുകളും സംഘെന
കളും മുൻകകറയടു്് നെത്തുന്ന തരാഗനിർ
ണ്ണയ കഥ്യാമ്പുകൾ ഒഴിച്നിർ്ിയാൽ ഇന്ഥ്യ
യിൽ വഥ്യക്മായ അർബുേ സ് ക്രീനിംഗ് പദ്ധ 
തികൾ ഇല് എന്നുതറന്ന പെയാം. ഇ്രം 
ഒരു സാഹചരഥ്യ്ിലാണ് അതിജീവനം പദ്ധ
തിയമായി ത്ാ്ക് പഞ്ായ്് മുതന്നാട്ടു 
വന്നിരിക്കുന്നത്.

പദ്ധതിയറെ ഭാഗമായി പഞ്ായ്് തല
്ിൽ അർബുേ നിർണ്ണയ ക്ിനിക്കുകൾ സ്ാ
പി്കൽ, ജീവിതകശലീസർതവ്വ, ക്യൂണിറെി 
കാൻസർ രജിസ്ടി, ഇ- പാലിതയറെീവ്, തരാഗി
കൾ്ക് ചികിത്സാ-ധനസഹായ മാർഗ്ഗനിർതദേ
ശങ്ങൾ, തരാഗവിമുക്രുറെ പുനരധിവാസം, 
അർബുേ തബാധവൽ്കരണ പ്തിതരാധപ്വ 
ർ്നങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ നെ്ിലാ്കിവരുന്നു.

അർബുദ നിർണ്ണയ ക്ിനിക്കൾ
പദ്ധതിയറെ ഭാഗമായി റചറുവത്തുർ സാമൂ

ഹികാതരാഗഥ്യതകന്ദം, തൃ്കരിപ്ർ താലൂ്ക് 
ആശുപത്രി എന്നിവിെങ്ങ�ിൽ അർബുേം 
തനരറ് കറണ്ടത്തുന്നതിനു�� കാൻസർ 
നിർണ്ണയ ക്ിനിക്കുകൾ (Early Cancer 
Detection Centre-ECDC)  സ്ാപിച്ിട്ടുണ്ട്. 
ക്ിനി്കിൽ എല്ാ റചാവ്വാഴ്ചയം രാവിറല 9 
മണി മുതൽ 1 മണി വറര  തസവനം ലഭഥ്യമാ
ണ്. കൂൊറത അർബുേ ചികിത്സാ-ധനസഹായ 
മാർഗ്ഗനിർതദേശങ്ങളും തബാധവൽ്കരണവം 
പുകയിലവർജ്ന പ്വർ്നങ്ങളും ക്ിനി
്കിററെ ആഭിമുഖഥ്യ്ിൽ നെത്തുന്നു. വിേഗ്ധ
പരിശീലനം തനെിയ സ്റാഫ് നഴ് സുമാരാണ് 
ക്ിനിക്കുക�ിൽ പ്വർ്ിക്കുന്നത്. 
തരാഗികറ� പ്ാഥമിക പരിതശാധനയ്കതശഷം 
ആവശഥ്യമാറണങ്ിൽ എം.സി.സിയിതല്ക് 



 പുകവലി നിരത്തുവമാന് 
തമാല്പര്യമുളളവരക്ം 
ക്ലിനികപ് ഉപകമാരപ്േമമാ
ണപ്. ക്ലിനികിചന് 
ദസവനം പൂരണ്ണമമായും 
സൗജന്യമമാണപ്. 
അരബുേം ദനരചത് 
കചണ്ത്മാന് സമാധി
ച്ചമാല് െികിത്മാ ചെലവം 
െികിത്മാ കമാലയളവം 
ഗണ്യമമായി കുറയ്കവമാനും 
ദരമാഗം പൂരണ്ണമമായും 
ദഭേമമാക്വമാനും ദവഗ
ത്ില് സമാധമാരണ 
ജീവിതം നയിക്വമാനും 
സമാധിക്ം
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തലഖകൻ മലബാർ 
കാൻസർ റസറെെിൽ 
സിസ്റം മാതനജരാണ്

്കൽ കൗൺസിലിററെ ജനസംഖഥ്യാധിഷ്ിത 
അർബുേ രജിസ്ടിയറെ മാനേണ്ഡങ്ങൾ്കനുസൃ
തമായി തയോൊ്കിയ രജിസ്ടി സംവിധാനം 
വഴി ത്ാ്ക് പരിധിയിറല 2014 മുതലു�� 
തരാഗികളുറെ തരാഗ വിവരങ്ങൾ തശഖരിക്കുക
യം എം.സി.സി യിൽ റവച്് അപഗ്രഥിച്് െി
ത്ാർട്് തയോൊക്കുകയം റചയ്യുന്നു. 

റബറോധവൽകേരെും 
അർബുേതബാധവൽ്കരണ പ്വർ്ന 

ങ്ങൾ്ക് വിപുലമായ സംവിധാനം ഒരു്കിയിട്ടു
ണ്ട്. ഓതരാ വാർെിൽ നിന്നും രണ്ടു തപറര 
വീതം റതരറഞെടു്് എം.സി.സിയറെ തനതൃ
ത്വ്ിൽ അർബുേ തബാധവൽ്കരണങ്ങൾ
്കാവശഥ്യമായ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
ഇവർ ഓതരാ വാർെിലും ക്ബ്ബുകൾ, കുടുംബ
്രീ അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ, സ്വയംസഹായസംഘ
ങ്ങൾ, കൂട്ായ്മകൾ എന്നിവയറെ സഹായത്ാ
റെ ക്ാസ്സുകളും തബാധവൽ്കരണ പ്വർ 
്നങ്ങളും സംഘെി്ിക്കുന്നു. 

പ്രതിറരറോധും 
  അർബുേ പ്തിതരാധപ്വർ്നങ്ങൾ േീർ

ഘകാലാെിസ്ാന്ിൽ നെ്ിലാത്കണ്ടുന്ന 
കാരഥ്യമാണ്. പ്ാസ്റിക് ഉപതയാഗം കുെയ്കക, 
കജവപച്്കെി       തപ്ാത്സാഹനം, ഔഷധ
സസഥ്യത്ാട്ം തുെങ്ങിയ പദ്ധതികൾ്ക് 
തുെ്കം കുെിച്കഴിഞ്ഞു.

അതിജീവനം പദ്ധതിയറെ ഭാഗമായി തരാ
ഗനിർണ്ണയ പ്തിതരാധ പ്വർ്നങ്ങൾക്കു 
പുെതമ തരാഗവിമുക്രായവരുറെ പുനരധിവാസ
വം ലക്ഥ്യമിടുന്നുണ്ട്. അതിനായ�� പ്വർ്
നങ്ങൾ പൂർ്ിയായി വരുന്നു.  കാൻസെിറന
തിറര പ്തിതരാധിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ 
തകര�ം മുഴവൻ മാതഥ്യകയാക്കുവാൻ പറെിയ ഒരു 
ജനപക്പദ്ധതിയാണ് അതിജീവനം. 

അയച്് തുെർപരിതശാധനകളും ചികിത്സയം 
ലഭഥ്യമാക്കും. പുകവലി നിർത്തുവാൻ താത്പരഥ്യ
മു��വർക്കും ക്ിനി്ക് ഉപകാരപ്േമാണ്. ക്ി
നി്കിററെ തസവനം പൂർണ്ണമായം സൗജനഥ്യമാ
ണ്. അർബുേം തനരറ് കറണ്ട്ാൻ 
സാധിച്ാൽ ചികിത്സാ റചലവം ചികിത്സാ 
കാലയ�വം ഗണഥ്യമായി കുെയ്കവാനും തരാഗം 
പൂർണ്ണമായം തഭേമാക്കുവാനും തവഗ്ിൽ 
സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുവാനും 
സാധിക്കും. 

ഇ-പറോലിറയ്ീവ് 
പാലിതയറെീവ് തരാഗികൾ്ക് വ�റരയധി

കം പ്തയാജനപ്േമായ സംവിധാനമാണ് 
ഇ-പാലിതയറെീവ്. എം.സി.സിയിറല 
ആതരാഗഥ്യ - വിവരസാതങ്തിക വകു്് സി
-െിറെിററെ സഹകരണത്ാറെ വികസി്ി
റച്ടു് തസാഫറെ് റവയർ സംവിധാനമാണി
ത്. ഇതുവഴി തരാഗികൾ്ക് എം.സി.സിയിറല 
സാന്്വന ചികിത്സാ വിഭാഗവമായി ആശയ 
വിനിമയം നെത്തുവാനും തൊക്റുമായി പരസ്പ
രം കണ്ടുറകാണ്ട് സംവേിക്കുവാനും സാധിക്കും. 
വി-ഗാർെ് ഇൻെസ്ടീസ് സൗജനഥ്യമായി ഒരു 
ആംബുലൻസ് അനുവേിച്ിട്ടുണ്ട്. ആവശഥ്യമു��
വർ തഫാൺ വഴി ബന്റ്ട്ാൽ 3ജി/4ജി 
ഇറെർറനറെ് സൗകരഥ്യവം കഥ്യാമെയം ലാപ് തൊ
പ്മു�� ആംബുലൻസ് തരാഗികളുറെ വീടുക�ി
റലത്തും. വീെിതയാ തകാൺഫെൻസിങ്ങ് 
രീതി ഉപതയാഗിച്് എം.സി.സിയിറല 
വിേഗ്ധ തൊക്ർമാർ തരാഗിറയ പരിതശാധി
ക്കുകയം നഴ് സുമാർ്ക് തവണ്ട നിർതദേശങ്ങൾ 
നൽകുകയം റചയ്യും. 

ജീവിതശശലി സർറവ്വ 
  ജീവിതകശലി ഒരു പരിധിവറര  അർബു

േ്ിന് കാരണമാണ്. പുകയില, മേഥ്യം എന്നി
വയറെ ഉപതയാഗം തരാഗസാധഥ്യത വ�റരയധി
കം വർദ്ധി്ിക്കുന്നു.  ഇത് കണ്കിറലടു്ാണ് 
കുടുംബങ്ങൾതതാറും ജീവിതകശലി സർറവ്വ 
നെത്തുന്നത്. സർ റവ തഫാെം പൂരി്ിച്് കവറു
ക�ിലാ്കിയാണ് നൽതകണ്ടത്. സർ റവ വഴി 
തശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശാസ്തീയമായി 
അപഗ്രഥിച്് െിത്ാർട്് തയോൊക്കുകയം 
തവണ്ട മുൻകരുതലുകൾ, തുെർനെപെികൾ സ്വീ
കരിക്കുകയം റചയ്യും.

കമ്മ്യൂെി്ി കറോൻസർ രജിസ്ടി
  അർബുേ രജിസ്ടി നിലവിലുള്ള ഇന്ഥ്യയി

റല ആേഥ്യ ത്ാ്ക് പഞ്ായ്് ആയി മാെി
യിരിക്കുകയാണ് നീതലശ്വരം. ഇന്ഥ്യൻ റമെി
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കുന്കര ഗ്രകാമപഞ്കാെതേച് 

മുഴുവൻ  അംഗപരിമിതർക്ം 
സൗജന്യ ട്മഡിട്ലെെിം 

ഈ പദ്തിയിചല 
ഗുണദഭമാക്മാകള്കപ് 

രണ്പ് ലക്ം രൂപ 
വചരയുള്ള െികിത് 
സൗജന്യമമായിരിക്ം. 

ഓദരമാ 
ഗുണദഭമാക്മാകളുചടയും 
ഇന്ഷ്വറന്സപ് പ്ീമിയം 

തുകയമായ 3570/- 
രൂപയില് 90% ഇന്ഷ്വ

റന്സപ് കമ്നിയുചട 
സബപ് സി�ിയമാണപ്. 
ബമാകി വരുന് 10% 

തുകയമായ 357/- 
രൂപയമാണപ് ട്രസ്റ്റപ് നല്കുക. 
ഒരു േിവസം പ്മായമമായ 

കുഞ്ഞു മുതല് 65 
വയസ്സുവചരയുള്ള 

ഭിന്ദശഷികമാരകപ് 
പദ്തിയുചട പ്ദയമാജനം 

ലഭിക്ം. 

വയസ്സുവറര ഇൻഷ്വെൻസ് പരിരക് ലഭിക്കും. 
18 വയ്ിനു താറഴയള്ള ഭിന്നതശഷി്കാരായ 
കുട്ികളുറെ മാതാപിതാ്കൾ്ക് 65 വയസ്സുവ
റരയം ഇൻഷ്വെൻസ് പരിരക് ലഭിക്കും. ഭിന്ന
തശഷി്കാർ്ക് ഇതുവറരയായം ആതരാഗഥ്യ 
ഇൻഷ്വെൻസ് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നില്. നയൂ 
ഇന്ഥ്യ അഷ്വെൻസ് ക്നി ഇ്രറമാരു 
പദ്ധതി ആവിഷ് ്കരിച്ത്ാൾ കുന്നുകര ഗ്രാമ
പഞ്ായ്ിററെ ആവശഥ്യപ്കാരം എെണാകു
�ം പാർലറമറെ് നിതയാജകമണ്ഡല്ിറല കു
ന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ായ്ിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി 
നെ്ിലാക്കുന്ന ചുമതല രേസ്റ് ഏററെടുക്കുകയാ
യിരുന്നു. 

പദ്ധതിയറെ ഔതേഥ്യാഗിക ഉത്ഘാെനം 
തകര� ഗവർണ്ണർ ജസ്റീസ് െിട്. പി.സോശിവം 
നിർവ്വഹിച്. റപ്ാഫ. റക. വി. തതാമസ് 
എം.പി, വി. റക. ഇബ്രാഹിംകുഞെ് എം 
എൽ.എ. തുെങ്ങിയവർ പറങ്ടുത്തു.

 

മുന്നൂതൊ�ം ഭിന്നതശഷി്കാർക്കും ആയിര
്ിതലറെ വരുന്ന അവരുറെ കുടുംബാംഗ 

ങ്ങൾക്കും കക്ാങ്ങായി കുന്നുകര ഗ്രാമപ
ഞ്ാ യ്ിററെ തനതൃത്വ്ിൽ നയൂ ഇന്ഥ്യ 
അഷ്വെൻസ് ക്നിയമായി സഹകരിച്് 
റപ്ാഫ. റക. വി. തതാമസ് വിേഥ്യാധനം രേസ്റ് 
രാജഥ്യ്് ആേഥ്യമായി സ്വാ്രയ ആതരാഗഥ്യമി
ഷൻ പഞ്ായ്ിൽ നെ്ിലാക്കുന്നു. 

ഈ പദ്ധതിയിറല ഗുണതഭാക്ാ്കൾ്ക് 
രണ്ട് ലക്ം രൂപ വറരയള്ള ചികിത്സ സൗജ
നഥ്യമായിരിക്കും. ഓതരാ ഗുണതഭാക്ാ്കളുറെയം 
ഇൻഷ്വെൻസ് പ്ീമിയം തുകയായ 3570/- 
രൂപയിൽ 90% ഇൻഷ്വെൻസ് ക്നിയറെ 
സബ് സിെിയാണ്. ബാ്കി വരുന്ന 10% 
തുകയായ 357/- രൂപയാണ് രേസ്റ് നല്കുക. ഒരു 
േിവസം പ്ായമായ കുഞ്ഞു മുതൽ 65 വയസ്സുവ
റരയള്ള ഭിന്നതശഷി്കാർ്ക് പദ്ധതിയറെ പ്
തയാജനം ലഭിക്കും. മാതാപിതാ്ക�ാണ് ഭിന്ന
തശഷി്കാറരങ്ിൽ അവരുറെ കുട്ികൾ്ക് 24 

കുന്നുകര ഗ്രാമപഞ്ായ്് നെ്ാ്കിയ ഇന്ഷ്വെന്സ് പദ്ധതിയറെ ഔതേഥ്യാഗിക ഉത്ഘാെനം തകര� ഗവർണ്ണർ ജസ്റീസ് െിട്. പി.
സോശിവം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. റപ്ാഫ. റക. വി. തതാമസ് എം.പി, വി. റക. ഇബ്രാഹിംകുഞെ് എം എൽ.എ. തുെങ്ങിയവർ സമീപം.



ഇന്ത്യയില് ഏറ്വം 
കൂടുതല് മഴ ലഭിക്ന് 
ഒരു സംസ്ഥമാനമമാണപ് 
ദകരളം. ഒരു വരഷം 
2925 മി.മീ മഴ ഇവിചട 
ലഭിക്ന്നു. ഇതപ് ദേശീയ 
ശരമാശരിയുചടയും 
തമിഴപ് നമാടിചന് വമാരഷിക
മഴയുചടയും 
മൂന്ിരട്ടിദയമാളമമാണപ്. 

29പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജൂലൈ 2017

ത്കരളം-കകാലകാവസ്യം 
ഭൂപ്രകൃതിയം
വി.ടക.ഗുംഗറോധരൻ

ഒരു പ്തേശ്ിററെ കാലാവസ് പ്കൃതിയി
റല പല ഘെകങ്ങറ� ആ്രയിച്ിരിക്കുന്നു. 

ഭൂമിശാസ്തപരമായ സ്ാനം,  ഭൂമധഥ്യതരഖയിൽ 
നിന്നു�� അകലം, സമുദ്നിര്ിൽ നിന്നു�� 
ഉയരം, സമുദ്സാമീപഥ്യം എന്നിവ അവയില് 
ചിലതാണ്. പർവ്വതം, മലകൾ, കാടുകൾ, 
കാറെ്, സമുദ്ജലപ്വാഹം തുെങ്ങിയവയാൽ 
പ്കൃതി കനിഞെനുഗ്രഹിച് സംസ്ാനമാണ് 
തകര�ം. 580 കിതലാമീറെതൊ�ം വരുന്ന കെൽ
്ീരം പെിഞൊറുവശ്്.  തീരപ്തേശം, 
ഇെനാെ്, മലനാെ് എന്നീ മൂന്നു ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ 
സമുദ്നിര്ിൽ നിന്നും ക്രതമണ ഉയരം കൂെി 
കിഴ്ക് സഹഥ്യപർവ്വതംവറര വഥ്യാപിച്കിെക്കു
ന്നു. കിഴക്കുനിന്നും പെിഞൊതൊറട്ാഴകുന്ന 41 
നേികൾ, കിഴത്കാറട്ാഴകുന്ന 3 നേികൾ, 
ആവശഥ്യം തപാറല വനപ്തേശങ്ങളും കാടും മര
ങ്ങളും റനൽവയലുകളും പുഞ്്ാെങ്ങളും കായ
ലുകളും ചതുപ്നിലങ്ങളും കു�ങ്ങളും തതാടുകളും 
സമുദ്നിര്ിതന്കാൾ താണുകിെക്കുന്ന കുട്
നാെൻ പുഞ്കളും..... ഭൂഗർഭജല്ിററെ ലഭഥ്യത 
ഉെ്ാ്കാൻ മതിയായ ജലത്ാതസ്സുകൾ 
റകാണ്ട് സ്ന്നവം തികച്ം പരിസ്ിതി 
സന്തുലിതവമായ ഒരു പ്തേശമാണ് പ്കൃതി 
നമു്കായി ഒരു്കിവച്ിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ഥ്യയിൽ ഏറെവം കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന 
ഒരു സംസ്ാനമാണ് തകര�ം. ഒരു വർഷം 
2925 മി.മീ മഴ ഇവിറെ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് 
തേശീയ ശരാശരിയറെയം തമിഴ് നാെിററെ 
വാർഷികമഴയറെയം മൂന്നിരട്ിതയാ�മാണ്. 
കാലാവസ്ാ ശാസ്തവകു്് ഒരു വർഷറ് 
നാലു കാലങ്ങൾ (seasons)  ആയി തിരിച്ിരി
ക്കുന്നു. ഓതരാന്നിററെയം കേർഘഥ്യം, ലഭിക്കു
ന്ന മഴ മി.മീറെെിലും ശതമാന്കണ്കിലും പട്ി
കയിൽ റകാടു്ിരിക്കുന്നു.

 
മൺസൂൺ

കാർഷികരാജഥ്യമായ ഭാരത്ിൽ 
മൺസൂൺ മഴറയ ആ്രയിച്ാണ് പ്ധാനമാ

യൂം കൃഷി നെത്തുന്നത്.  പ്കൃതിയറെ ഒരു വലിയ 
ോനമാണ് മൺസൂൺ. റതക്കുകിഴ്കൻ ഏഷഥ്യൻ 
രാജഥ്യങ്ങ�ിലും ഭൂമധഥ്യതരഖതയാെടു് ഏതാനും 
പ്തേശങ്ങ�ിലും മാത്രതമ മൺസൂൺ മഴ ലഭിക്കു
ന്നു�ളു. മൺസൂൺ ഇന്ഥ്യയിൽ പ്തവശിക്കുന്നതും 
ഏഴമാസം കഴിഞെ് വിെവാങ്ങുന്നതും തകര�
്ിൽകൂെിയാണ്. ഈ സമയ്് ഇന്ഥ്യയിൽ 
ഏെിയം കുെഞ്ഞും മഴ ലഭിക്കുന്നു. റത്ക് പെി
ഞൊെൻ മൺസൂൺ കാല്ാണ് ഏറെവം 
കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത്.

ഇന്തയേൻ മൺസൂൺ -അല്ും ശറോസ്തും
മറ്റു മഹാസമുദ്ങ്ങ�ിറലത്ാറല ഇന്ഥ്യൻ 

മഹാസമുദ്ം ഉ്രധ്രുവ്ിതല്ക് തുെന്നുകിെ
ക്കുകയല്. അതിററെ വെക്കുഭാഗം ഏഷഥ്യാ
-യതൊ്്, ആഫ്ി്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങ�ാൽ തെയ
റ്ട്ിരിക്കുന്നു. ഉ്രാർദ്ധതഗാ�്ിറല 
തവനൽ്കാല്ിററെ (മാർച്്-റസപ്റെംബർ) 
തുെ്കംമുതൽ ഈ കരപ്തേശം അമിതമായി 
ചൂൊകുന്നു. ശീതകാലമനുഭവിക്കുന്ന േക്ി
ണാർദ്ധതഗാ�്ിതലതുൾറ്റെയ�� ഇന്ഥ്യൻ 
മഹാസമുദ്ജലം താരതതമഥ്യന തണു്താണ്. 
ശീതകാലമനുഭവിക്കുന്ന േക്ിണാർദ്ധതഗാ�
്ിറല മെഗാസ് കർ േ്വീപിന് കിഴ്കായി 
രൂപംറകാ�ളുന്ന ശക്ിതയെിയ അതിമർദേപ്
തേശത്തുനിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന കാറെ് ചൂടുകൂെിയ 
ഉ്രാർദ്ധതഗാ�്ിറല കരപ്തേശറ് 
ലക്ഥ്യമാ്കി വീശാൻ തുെങ്ങുന്നു. ഭൂമി പെി
ഞൊറുനിന്നും കിഴത്കാട്ടു കെങ്ങുന്നതിനാൽ 

1 ശീതകാലം (ജനുവരി-റഫബ്രുവരി)  25 മി. മീ. 1%
2 ഉഷ്ണകാലം (മാർച്്- തമയ്) 380 മി. മീ. 13%
3 റതക്കുപെിഞൊെൻ മൺസൂൺ 

(ഇെവ്ാതി) ജൂൺ-റസപ്റെം.
2040 മി. മീ. 70%

4 വെക്കുകിഴ്കൻ മൺസൂൺ (തുലാ
വർഷം) ഒക് തൊ. -െിസം.

481 മി. മീ. 16%



ഉത്ദരന്ത്യന് സംസ്ഥമാ
നങ്ങളില് അനുഭവചപ്ടു
ന്തു ദപമാചല അസഹ്യ
മമായ തണുപ്പ് 
ദകരളത്ിലില്ല. സമുദ്ര
സമാമീപ്യവം സഹ്യപരവ്വ
തനിരകളും നചമ്മ 
സഹമായികമാനുണ്പ്. 
പുനലൂരും പമാലകമാട്ടുമമാ
ണപ് ദകരളത്ിചല 
സമതലപ്ദേശങ്ങളില് 
ഏറ്വം കുറഞ്ഞ ചൂടപ് 
ദരഖചപ്ടുത്ിയിട്ടുളളതപ്. 
പുനലൂരില് 12.9 �ിഗ്ി 
ചസല്ഷ്യസപ് വചരയും 
പമാലകമാട്ടപ് 14 �ിഗ്ി 
ചസല്ഷ്യസപ് വചരയും 
ചമരക്റി നില 
തമാണിട്ടുണ്പ്.
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റവന്നാണ് വിവക്. തകര�്ിൽ 2016-ൽ, 
ലഭിത്കണ്ട മഴയറെ 32% കുെവാണ് ഇെവ്ാ
തി്കാലത്തു ലഭിച്ത്. തുെർന്നുവന്ന തുലാവർ
ഷ്കാല്് 67% കുെവനുഭവറ്ട്ടു. ഈ രണ്ടു 
മഴ്കാലത്തും കൂെി ലഭിത്കണ്ട മഴയിൽ 61% 
്ിററെ കുെവണ്ടായി. ഇെവ്ാതി്കാല്് 
2040 മി.മീ മഴ ലഭിത്കണ്ട സ്ാന്് 1387 
മി.മീ മഴ മാത്രതമ ലഭിച്�ളു. പല സംസ്ാന
ങ്ങളുറെയം വാർഷികമഴതയ്കാൾ കൂടുതലാ
ണിത്.

എൽ-നിറനറോ/ലറോ-നിനറോ
(El-Nino/La-Nina)

മൺസൂണിറന പ്തികൂലമായി ബാധിക്കു
ന്ന ഒരു പ്തിഭാസമാണ് എൽ-നിതനാ. 
പസഫിക് മഹാസമുദ്്ിററെ പെിഞൊറുഭാഗ
്് ഭൂമദ്ധഥ്യതരഖയ്ക് സമീപമു�� സമുദ്ജലം 
ചില വർഷങ്ങ�ിൽ െിസംബർ മാസത്ാടുകൂ
െി ക്രമാതീതമായി ചൂൊവകയം കിഴ്ക് മധഥ്യപ
സഫി്കിൽ സമുദ്ഭാഗം തണുക്കുകയം റചയ്യു
ന്നു. തണു്ഭാഗ്് നിന്ന് ചൂടുകൂടുതലു�� 
ഭാഗത്്ക് കാറ്റുവീശുത്ാൾ മൺസൂൺ കാ
റെിററെ ശക്ികുെയന്നു. തന്മൂലം ഇന്ഥ്യയിൽ 
മൺസൂൺ ദുർബലമാകുന്നു. മറ്റു ചില വർഷങ്ങ
�ിൽ ഇതിററെ തനർവിപരീതമാണ് സംഭവിക്കു
ന്നത്. പശ്ചിമ പസഫിക് തണുക്കുകയം കിഴ
്കൻ പസഫിക് ചൂൊവകയം റചയ്യുന്നു. ഈ 
അവസ്യിൽ ഇന്ഥ്യയിൽ നല് മൺസൂൺ 
ലഭിക്കും. ആേഥ്യം പെഞെ പ്തിഭാസം എൽ
-നിതനാ (El-Nino) മതറെത് ലാ-നിനാ (La
-Nina) എന്നും അെിയറ്ടുന്നു. തലാക്ിറല 
പല രാജഥ്യങ്ങ�ിറലയം കാലാവസ്റയ ഈ 
പ്തിഭാസങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

വെക്കിഴകേൻ മൺസൂൺ
തുലറോവർഷും

റസപ്റെംബർ മാസം പകുതിതയാടുകൂെി റത
ക്കുപെിഞൊെൻ കാലവർഷം ഇന്ഥ്യയറെ വെ
ക്കുപെിഞൊറു ഭാഗത്തുനിന്നും പിൻവാങ്ങാൻ 
തുെങ്ങും. ഈ സമയ്് ഉ്രാർദ്ധതഗാ�
്ിൽ ശീതകാലം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കാറെി
ററെ ഗതിയിൽ മാറെം സംഭവിക്കുന്നു. ഒക് തൊ
ബർ 3-ാം വാര്ിൽ ഇന്ഥ്യയറെ 
കിഴ്കൻതീര്് വെക്കുകിഴ്കൻ കാറെ് 
വീശാൻ തുെങ്ങും. ആന്ധ്ര, തമിഴ് നാെ് തീര്് 
ഈ കാറെിൽ നിന്നും മഴ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് വെ
ക്കുകിഴ്കൻ മൺസൂണിററെ ആരംഭമാണ്. തക
ര�്ിൽ ഇത് തുലാവർഷം എന്നും അെിയറ്
ടുന്നു. ഒക് തൊബർ മുതൽ െിസംബർ വറര 

ഈ കാറെിററെ ഗതിയിൽ ചില വഥ്യതിയാനം 
സംഭവിച്് തമയ് അവസാനം തകര�തീരറ്
ത്തുത്ാൾ റതക്കുപെിഞൊെൻ കാറൊയി രൂപ
റ്ടുന്നു. േീർഘദൂരം കെൽയാത്രകഴിഞെ് തക
ര�്ിറലത്തുന്ന നീരാവിപൂരിതമായ ഈ 
കാറെിൽ നിന്നും ജൂൺ 1-ാം തീയതിതയാടുകൂെി 
തകര�്ിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മഴ ഇെവ്ാതി
്കാല്ിററെ ആരംഭമാണ് (റതക്കുപെിഞൊ
െൻ  മൺസൂൺ). മൺസൂൺ മഴ ക്രതമണ കിഴ
ത്കാട്ടും വെത്കാട്ടും വഥ്യാപിക്കുന്നു. ജൂകല 
മാസം 15-ഓടുകൂെി ഭാരതം മുഴവൻ മൺസൂൺ 
വഥ്യാപിക്കുന്നു. തുെർച്യായി മഴ തന്നുറകാണ്ടി
രിക്കുന്ന ഒരു പ്തിഭാസമല് മൺസൂൺ. ഘട്ം
ഘട്മായി മൺസൂൺ ശക്ിപ്ാപിക്കുകയം 
ദുർബലമാവകയം റചയ്യുന്നതായി കാണാം. 
ഈ സ്ിതിയിൽ രണ്ടു മാസ്കാലം ഭാരത
്ിൽ നല് മഴ ലഭിക്കുന്നു.

ഇ്കാല്് ബംഗാൾ ഉൾ്കെലിൽ 
ഏതാനും നയൂനമർദേങ്ങൾ (low pressure 
areas) രൂപം റകാണ്ടു ശക്ിപ്ാപിച്് ബംഗാൾ 
ഒെീ്ാ തീര്െിച്കയെി നാശം വിതച്തശ
ഷം വെക്കുപെിഞൊതൊട്ടു നീങ്ങുന്നു. ഈ സമ
യ്് ഇന്ഥ്യയിൽ റപാതുതവ നല് മഴ ലഭിക്കു
ന്നു. ചില നയൂനമർദേങ്ങൾ വെക്കുപെിഞൊതൊട്ടു 
നീങ്ങുന്നതിനുപകരം വെത്കാട്ടുനീങ്ങി ഹിമാ
ലയ്ിനു സമീപറമത്തുന്നു. അതിനുതശഷം 
ഒന്നുരണ്ടാഴ്ച ഇന്ഥ്യയിൽ റപാതുതവ മഴകുെയന്ന
തായി കാണാം.

റതക്കുപെിഞൊെൻ മൺസൂൺ കാല്് 
ഇന്ഥ്യയിൽ 70% മഴ ലഭിക്കുന്നു. 19% കൂടുതതലാ 
കുെതവാ ആറണങ്ിലും സാധാരണ മഴ ലഭിച്



ഇങ്ങചന ദനമാകിയമാല് 
പ്കൃതിദരന്തങ്ങള് 
ഏറ്വം കുറവമായ ഒരു 
സംസ്ഥമാനമമാണപ് 
ബേവത്ിചന് സ്വന്തം 
നമാടമായ ദകരളം. മമാറ്ം 
വന്ിട്ടുചണ്ങ്ില് 
അതിചന് ഉത്രവമാേി 
നമ്മള് തചന്യമാണപ്
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നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇ്കാല്് ബംഗാൾ ഉൾ
്കെലിൽ രൂപംറകാ�ളുന്നതും കിഴക്കുനിന്നും 
ബംഗാൾ ഉൾ്കെലിൽ പ്തവശിക്കുന്നതുമായ 
ചുഴലി്കാറ്റുകൾ (tropical cyclones) ശക്ി
പ്ാപിച്് വെക്കുപെിഞൊറു നീങ്ങി തീര്െി
ച്് നാശം വിതയ്കന്നു. അവ കരയ്കകയെി ശക്ി
കുെഞെ് വെക്കുപെിഞൊറു േിശയിതല്ക് 
നീങ്ങുന്നു. ഈ അവസരങ്ങ�ിൽ ഇന്ഥ്യയിൽ 
റപാതുറവ നല് മഴ ലഭിക്കുന്നു. ചില ചുഴലി്കാ
റ്റുകൾ തമിഴ് നാെ് തീരം കെന്ന് തകര�്ിൽകൂ
െി അെബി്കെലിൽ പ്തവശിക്കും. കെലിൽ 
അവ വീണ്ടും ശക്ിപ്ാപിക്കുന്നതിനാൽ തകര
�്ിൽ നല് മഴയം റവ��റ്ാ്കവമുണ്ടാകാ
റുണ്ട്. എന്നാൽ കെലിൽ നിന്നും തനരിട്ടു ചുഴലി
്കാറ്റുകൾ തകര�്ിൽ പ്തവശി്കാെില്. 
ഏഷഥ്യയിറല പല രാജഥ്യങ്ങ�ിലും മൺസൂൺ 
അനുഭവറ്ടുന്നുറണ്ടങ്ിലും ഇന്ഥ്യൻ മൺസൂ 
ൺ വ�റര ത്രഷ്മാണ്. അതിതന്കാൾ വി
ശിഷ്ടമാണ് തകര�്ിറല മൺസൂൺ. ഇന്ഥ്യ
യറെ വെ്ക്, കിഴക്കുപെിഞൊൊയി സ്ിതി
റചയ്യുന്ന ഹിമാലയപർവ്വതവം തകര�്ിററെ 
കിഴ്ക് റതക്കു-വെ്കായി സ്ിതിറചയ്യുന്ന 
സഹഥ്യപർവതവ മാണിതിനു കാരണം. ഈ 
രണ്ടു പർവ്വതനിരകളും  മൺസൂൺ കാറെിറന 
നമു്കനുകൂലമായ വിധ്ിൽ മഴറപയേി്കാൻ 
പ്ാപ്തമാണ്. 

ഉഷ്ണകറോലും (മറോർച്ച്-റമയ്)
അെബി്കെലിററെ സാമീപഥ്യംമൂലം അമിത

മായ ചൂെ് നമു്കനുഭവറ്ടുന്നില്. മലനാട്ടു 
ഭാഗ്് സ്ല്ിററെ ഉയരം മൂലം തണുപ്
ണ്ട്. വെക്കുകിഴക്കുനിന്നും വീശുന്ന 
ചൂടുകാറെിറന സഹഥ്യപർവ്വതം തെഞ്ഞുനിറുത്തു
ന്നു. എങ്ിലും പാല്കാട്ടു വിെവ വഴിയം റതക്കു
�� റതന്നല ചുരം വഴിയം ചൂടുകാറെ് തകര�
്ിൽ പ്തവശിക്കുന്നതിനാൽ പാല്കാട്ടും 
പുനലൂരുമാണ് കൂടുതൽ ചൂെനുഭവറ്ടുന്ന പ്തേ
ശങ്ങൾ. പാല്കാെ് 41.9 െിഗ്രി റസൽഷഥ്യ
സും പുനലൂരിൽ 40.6 െിഗ്രി റസൽഷഥ്യസും 
തരഖറ്ടു്ിയിട്ടുണ്ട്. ഉ്തരന്ഥ്യയിൽ ഈ 
കാല്് 50 െിഗ്രി റസൽഷഥ്യസിൽ കൂടുതൽ 
തരഖറ്ടു്ിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്തയാടുകൂെി ആരംഭി
ക്കുന്ന കെൽ്കാറെ് ചൂെിറന ഒരുപരിധിവറര 
മയറ്ടുത്തുന്നു.

തണുപ്പുകറോലും (ജനുവരി-ടഫബ്രുവരി)
ഉ്തരന്ഥ്യൻ സംസ്ാനങ്ങ�ിൽ അനുഭ

വറ്ടുന്നതു തപാറല അസഹഥ്യമായ തണു്് 
തകര�്ിലില്. സമുദ്സാമീപഥ്യവം സഹഥ്യപർ
വ്വതനിരകളും നറ് സഹായി്കാനുണ്ട്. 

(തലഖകൻ കാലാവസ്ാ 
നിരീക്ണ തകന്ദം മുൻ 
െയെക്ൊണ്.   തഫാണ: 
9249245960)

പുനലൂരും പാല്കാട്ടുമാണ് തകര�്ിറല സമ
തലപ്തേശങ്ങ�ില് ഏറെവം കുെഞെ ചൂെ് തരഖ
റ്ടു്ിയിട്ടു��ത്. പുനലൂരിൽ 12.9 െിഗ്രി 
റസൽഷഥ്യസ് വറരയം പാല്കാട്് 14 െിഗ്രി 
റസൽഷഥ്യസ് വറരയം റമർക്കുെി നില താണി
ട്ടുണ്ട്.

ഭൂകമ്ും/ ഭൂമികുലുകേും 
വലിയ ഭൂക്ങ്ങൾ തകര�്ിലുണ്ടാകാനു

�� സാധഥ്യതയില്. ഇടു്കി, തൃശ്ശൂർ ജില്ക�ിൽ 
റചെിയ ഭൂചലനങ്ങൾ െിത്ാർട്് റചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
ഭി്ിയിറല വി��ലുകത�ാ, ഭൂമിയിൽ ചില 
പി�ർപ്കത�ാ അല്ാറത ആർക്കും ജീവഹാനി 
സംഭവിച്തായി തരഖക�ില്. െിക്ർ-സ് റകയി
ലിൽ അഞ്ിൽ കുെവായ ഭൂചലനങ്ങറ�ാന്നും 
വലിയ അപകെകാരിക�ല്. അതിൽ താറഴവ
രുന്നതു മാത്രതമ തകര�്ിലനുഭവറ്ട്ിട്ടു�ളു.

ഇെിമിന്ൽ
ഉഷ്ണകാല്് ഉച്യ്ക് തശഷമുണ്ടാകുന്ന 

മിന്നലും മഴയം തകര�ീയർ്ക് പരിചിതമാണ്. 
മൺസൂണിററെ ആരംഭ്ിലും തുലാവർഷകാ
ലത്തും ഇെിമിന്നൽ സാധാരണമാണ്. ഓതരാ 
വർഷവം ഏതാനും മനുഷഥ്യജീവൻ ഈ പ്തി
ഭാസ്ിൽ നഷ്ടറ്ൊറുണ്ട്.

ആലിപ്പഴും /മൂെൽമഞെ്
ആലി്ഴവർഷം മൂലം ചില രാജഥ്യങ്ങ�ിൽ 

കൃഷിനാശം സംഭവി്കാറുണ്ട്. തകര�്ിൽ 
ഈ പ്തിഭാസം വ�റര വിര�മാണ്. ഉയർന്ന 
പ്തേശങ്ങ�ിൽ ഇതിററെ സാധഥ്യത കൂടുതലാ
ണ്. മൂെൽമഞ്ഞുമൂലം     തവഥ്യാമ-നാവിക
-റെയിൽ ഗതാഗതം തെ്റ്ടുന്നതു തണുപ്
കാലത്തു പതിവാണ്. തകര�്ിൽ ഇത് 
വ�റര വിര�മാണ്. എന്നാൽ കിഴ്കൻ മലക
�ിൽ മഞെ് അസാധാരണമല്.

ഉഷ്ണകേറോ്് /ശീതകേറോ്് 
ഉ്തരന്ഥ്യൻ സംസ്ാനങ്ങ�ിൽ ഈ പ്

തിഭാസങ്ങൾമൂലം ഓതരാ വർഷവം അതനകം
തപർ മരണറ്ടുന്നു. തകര�്ിൽ ഈ പ്തി
ഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാെില്.

ഇങ്ങറന തനാ്കിയാൽ പ്കൃതിദുരന്ങ്ങൾ 
ഏറെവം കുെവായ ഒരു സംസ്ാനമാണ് കേവ
്ിററെ സ്വന്ം നാൊയ തകര�ം. മാറെം വന്നി
ട്ടുറണ്ടങ്ിൽ അതിററെ ഉ്രവാേി ന്ൾ 
തറന്നയാണ്.
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ഗുരുവകായൂർ സത്യകാഗ്രഹം
വീണ്ം വകാെിക്ത്്കാൾ

െി.വി. അബ്ദുറഹിമറോൻ കുട്ി

20163 ദപര ദവമാട്ടപ് 
ദരഖചപ്ടുത്ിയതില്  
8000 സ്തീകള് ഉള്ചപ്ചട 
15568 ദപര 
ദക്ത്രപ്ദവശനത്ിനപ് 
അനുകൂലമമായി ദവമാട്ടപ് 
ചെയ്തു. 2100 ദപര 
നിഷ്പക്തയും 2779 
ദപര പ്തികൂലമമായും 
ദവമാട്ടപ് ചെയ്തു. ഏതമാണ്പ് 
77 ശതമമാനദത്മാളം 
അനുകൂലമമായി ദവമാട്ടപ് 
ചെയ്തു. ദപമാരമാട്ടവീഥിയി
ചല തിളകമമാരന് 
വിജയമമായിരുന്നു 
ഹിതപരിദശമാധനമാഫലം.

അവസാനഭാഗം 

ഉപവാസം നിർ്ാൻ ഗാന്ിജി നിർതദേശി
റച്ങ്ിലും ലക്ഥ്യം നിെതവൊൻ അതദേഹ്ി

ററെ രീതിയിലുള്ള ്രമങ്ങൾ തുെർന്നു. തക്ത്രം 
സ്ിതിറചയ്യുന്ന റപാന്നാനി താലൂ്കിൽ 
സവർണരുറെ ഇെയിൽ ഹിതപരിതശാധന നെ
്ാൻ ഗാന്ിജി നിർതേശിച്. റക.മാധവൻ 
നായറര െയെക്ൊയി നിതയാഗിച്.  ഗാന്ിജി 
ജയിലിലായതിനാൽ കസ്തൂർബാഗാന്ിറയയം 
ഊർമി�ാതേവിറയയം സഹായ്ിനായി ചുമ
തലറ്ടു്ി. വെ്ക് പര്നങ്ങാെി, പൂരപ്ഴ, 
റത്ക് റകാടുങ്ങല്ലൂർ, ആല, പെിഞൊെ് അെ
ബി്കെൽ, കിഴ്ക് പട്ാ്ിപ്ഴ, തിരുനാവായ 
തുെങ്ങിയ പ്തേശങ്ങൾ അതിരിട്  അ്കാല
റ് 66 വിതല്ജുകൾ അെങ്ങിയതായിരുന്നു 
അവിഭക് റപാന്നാനി താലൂ്ക്.അന്നറ് 
റമാ്ം ജനസംഖഥ്യയിൽ ഹിന്ദു്കൾ 3,24,500 
ആയിരുന്നു. കുട്ികൾ ഒഴിച്് അവരിൽ തക്ത്ര
ങ്ങ�ിൽ ആരാധന  നെ്ാൻ അർഹതയള്ള 
സവർണ്ണർ 65000 വരും. 18147 സവർണ്ണരുറെ 
വീടുക�ിൽ തകാൺഗ്ര്് വ�ണ്ടിയർമാർ 
സന്ദർശിച്. സ്തീകൾ ഉൾറ്റെ 27465 തപറര 
സമീപിച്. 7302 തപർ അഭിപ്ായം തരഖറ്ടു
്ാൻ വിസ്തിച്. 20163 തപർ തവാട്് തരഖ
റ്ടു്ിയതിൽ  8000 സ്തീകൾ ഉൾറ്റെ 
15568 തപർ തക്ത്രപ്തവശന്ിന് അനുകൂല
മായി തവാട്് റചയ്. 2100 തപർ നിഷ്പക്തയം 
2779 തപർ പ്തികൂലമായം തവാട്് റചയ്. 
ഏതാണ്ട് 77 ശതമാനത്ാ�ം അനുകൂലമായി 
തവാട്് റചയ്. തപാരാട്വീഥിയിറല തി�്കമാർ
ന്ന വിജയമായിരുന്നു ഹിതപരിതശാധനാഫ
ലം.

1931 നവംബെിൽ ആരംഭിച്് 1932 ഒക് തൊ
ബർ വറര ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന സമരമായി

രുന്നുറവങ്ിലും അതിററെ അലയെികൾ 1933 
റഫബ്രുവരി 4 വറര  നിലനിന്നു. തക്ശകരമായ 
തപാരാട്ം തക്ത്രപ്തവശന ലക്ഥ്യ്ിതലക്കു
ള്ള സുപ്ധാന കാൽറവയ് പായിരുന്നു. സ്വകാ
രഥ്യവഥ്യക്ികളുറെ ഉെമസ്തയിലുള്ള പല 
റചെിയ തക്ത്രങ്ങളും അവർണർ്ക് കൂെി തുെ
ന്നുറകാടുത്തു. വതന്നരിനാെിററെ ചരിത്ര്ിൽ 
മറ്റു തപാരാട്ങ്ങറ� അതപക്ിച്് സുവർണ്ണ 
അധഥ്യായം തുന്നിതച്ർ്തായിരുന്നു ഈ 
സമരം.

റമായാര്് ശങ്രൻ, റക.രാമതമതനാൻ, 
റക.പി.കയോല്കൽ, എം. കാർ്ഥ്യായനിഅ
്, സി. കുട്ൻ നായർ, സി. തേവകിഅ്, 
രുക്ിണി അ്, റക.എൻ.കുഞെികൃഷ്ണൻ, 
തൊ.പി.ജി. നായർ, റക.പി. കരുണാകര 
തമതനാൻ, വ്കീൽ എൻ. കൃഷ്ണയേർ, വ്കീൽ 
തവളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ിനായർ, പി.എസ്. നമ്പൂതി
രി, സി.പി. രാമപണി്കർ, റക.എൻ. നമ്പൂതി
രി,  ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, മാധവി, ചാവ്കാെ് കഹ
സ് കൂ�ിറല വിേഥ്യാർത്ിക�ായ റക. മീനാക്ി, 
റക.സി. പത്മാവതി, സി. ഉണ്ണിരാജ തുെങ്ങിയ
വർ വിവിധ ഘട്ങ്ങ�ിൽ അവസതരാചിതമായി 
തപാരാട്്ിന് ഊർജ്ം പകർന്നു.

സതഥ്യാഗ്രഹികൾ്ക് ആവശഥ്യമായ സഹായ
സഹകരണങ്ങൾ റചയ്റകാടു്ത് റപാന്നാനി 
താലൂ്കിറല യവസമരവ�ണ്ടിയർമാരായ 
താലൂ്ക് തകാൺഗ്ര്് ക്ിറെി റസക്രട്െി പെയ
രി്കൽ കൃഷ്ണപണി്കരും, അെ്വ: റക.വി. രാ
മൻതമതനാനും അെങ്ങിയ സംഘമായിരുന്നു. 
തക�്ജി, കൃഷ്ണ്ിള്ള, എ.റക.ജി., 
കൃഷ്ണപണി്കർ തുെങ്ങിയവർ ഈ തപാരാട്
്ിൽ വഹിച് പങ്് അവരുറെ സമരനാൾവഴി
യിറല ജ്വലിക്കുന്ന ഏടുക�ാണ്. 
തക്ത്രപ്തവശന നിതഷധ്ിറനതിറരയള്ള 
തപാരാട്ം സജീവമാ്കാൻ സതഥ്യാഗ്രഹ്ിന് 



1925 നവംബറില് 
ബവകം സത്യമാഗ്ഹം 
വിജയകരമമായി 
പര്യവസമാനിച്ചു. തന്മൂലം 
അമ്ലപ്പുഴ, ശുെീന്ദം, 
തിരുവമാരപ്പ് തുടങ്ങിയ 
മറ്റു ദക്ത്രങ്ങളിചല 
വഴികളിലം ഈ 
ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചു. 
1929ല് തിരുവിതമാംകൂറി
ചല മുഴുവന് 
ദക്ത്രനിരത്തുകളും 
എല്ലമാ വിഭമാഗം 
ഹിന്ദുകള്ക്ം 
സഞ്മാരസ്വമാതന്ത്യം  
അനുവേിച്ചു.
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സാധിറച്ങ്ിലും ചില സാതങ്തികപ്ശ് നങ്ങ
�ാൽ തക്ത്രം ഉെനെി അവർണ്ണർ്ക് തുെന്നു
റകാടു്കാൻ സാധഥ്യമായില്. നിലവിലുള്ള നിയ
മക്രമപ്ശ് നങ്ങൾ പരിഹരി്കാൻ തൊ. 
സുബ്ബരാജററെ തനതൃത്വ്ിൽ മദ്ാസ് അസം
്ിയിൽ ഒരു ബില്് അവതരി്ി്കാൻ ്രമി
റച്ങ്ിലും ഫലം കണ്ടില്.

ഗുരുവായൂർ സതഥ്യാഗ്രഹ്ിന് മു്് 1924 
- 25 ക�ിൽ നെന്ന കവ്കം സതഥ്യാഗ്രഹം വി
ജയകരമായി പരഥ്യവസാനിച് തപാരാട്മാണ്. 
കവ്കം നഗരവം പരിസരവം തകന്ദീകരിച്് 
വിരാജിക്കുന്ന പ്സിദ്ധ തക്ത്രമാണ് കവ്കം 
മഹാതേവതക്ത്രം. മൂന്ന് ഭാവങ്ങളുള്ള കവ്ക
്്റന രാവിലറ് േർശനം റകാണ്ട് 
അെിവം ഉച്യ്ക്  സർവ്വവിജയവം കവകിട്്  സു
ഖജീവിതവം ലഭിക്കുറമന്ന് ഭക്ർ വിശ്വസിക്കു
ന്നു. തക്ത്ര്ിൽ മാത്രമല് പരിസരങ്ങ�ിൽ
ത്ാലും വഴിനെ്കൽ അവർണ്ണർ്ക് 
കർശനമായി വിലത്കർറ്ടു്ിയിരുന്നു. 
ഇതിററെ ഭാഗമായി അവർണ്ണർ്ക് പല പ്സി
ദ്ധ തക്ത്രനെക�ിലും ഈ രീതി നിലനിന്നു. 
ഇതിറനതിറര 1924 മാർച്് 30ന് കവ്കറ് 
തക്ത്രപരിസര്് ആരംഭിച് തപാരാട്മായി
രുന്നു കവ്കം സതഥ്യാഗ്രഹം. മന്ന്് പത്മനാ
ഭററെ തനതൃത്വ്ിൽ സംഘെി്ിച് ജാഥ തിരു
വനന്പുര്് മഹാൊണി തസതുലക്ഷ്മീ 
ഭായിറയ സന്ദർശിച്് നിതവേനം സമർ്ിച്.

തക്ത്രപ്തവശന്ിന് അനുകൂലമായ 
റപാതുജനാഭിപ്ായം ക്രമാനുഗതമായി രൂപ
റ്ടുത്തുന്നതിൽ ഗുരുവായൂർ സതഥ്യാഗ്രഹംതപാ
റല തറന്ന കവ്കം സതഥ്യാഗ്രഹവം നിർണ്ണാ
യക പങ്കുവഹിച്ിരുന്നു. സതഥ്യാഗ്രഹം ഏതാണ്ട് 
ഇരുപത് മാസത്ാ�ം നീണ്ടുനിന്നു. റക.പി. 
തകശവതമതനാൻ, െി.റക. മാധവൻ, റക. തക�
്ൻ, റക.കുമാർ, മന്ന്് പത്മനാഭൻ, സി.വി. 
കുഞെിരാമൻ, ചങ്ങനാതശേരി പരതമശ്വരൻപി
ള്ള, തജാർജ് തജാസഫ്, കുരുവി� മാതയു തുെ
ങ്ങിയവർ സമരത്ാെനുബന്ിച്് ജയിൽവാ
സമനുഭവിച്.

സതഥ്യാഗ്രഹം തേശീയ്രദ്ധ ആകർഷിച്തി
റന തുെർന്ന് ഗാന്ിജി കവ്കറ്്ി 

(തലഖകൻ അധഥ്യാപകനും 
ഒ്ത് ചരിത്രകൃതികളുറെ 
രചയിതാവമാണ്. 
റമാകബൽ- 9495095336)

ഊരാ�നായ ഇണ്ടംതിരു്ി ന്ഥ്യാതിരിയ
മായം തക്ത്രഭാരവാഹികളുമായം 
സംഭാഷണം നെ്ിയിരുന്നു. ന്ഥ്യാതിരിയം 
ഗാന്ിജിയം ത്ിലുള്ള സംഭാഷണം പ്തതഥ്യ
കം പണിത ഒരു റകട്ിെ്ിലാണ് നെന്നത്. 
വിതേശങ്ങ�ിൽ പഠിച്് ഉന്നത ബിരുേം തനെി 
വന്നവർ്ക് തപാലും പല നമ്പൂതിരി മനക�ിലും 
പ്തവശനം അനുവേിച്ിരുന്നില്. ്രീനാരായ
ണഗുരു കവ്ക്് എ്ി സതഥ്യാഗ്രഹികറ� 
ആശീർവേിച്. മഹാത്മാഗാന്ി അരുവിപ്െ
റ്്ി േീർഘതനരം ഗുരുവമായി ആശയവി
നിമയം നെ്ി. ഇ്കാല്ാണ് ഗാന്ിജി
റയ തനരിൽ കാണാൻ ഇെയായ മഹാകവി 
വള്ളത്ാൾ അതദേഹ്ിററെ ആേർശങ്ങ�ി
ലും ജീവിതമൂലഥ്യങ്ങ�ിലും കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടനാ
യി ജീവിതാന്ഥ്യംവറര ഗാന്ിയൻമാർഗ്ഗം 
സ്വീകരിച്ത്.

1925 നവംബെിൽ കവ്കം സതഥ്യാഗ്രഹം 
വിജയകരമായി പരഥ്യവസാനിച്. തന്മൂലം 
അ്ലപ്ഴ, ശുചീന്ദം, തിരുവാർ്് തുെങ്ങിയ 
മറ്റു തക്ത്രങ്ങ�ിറല വഴിക�ിലും ഈ ആനുകൂ
ലഥ്യം ലഭിച്. 1929ൽ തിരുവിതാംകൂെിറല 
മുഴവൻ തക്ത്രനിരത്തുകളും എല്ാ വിഭാഗം 
ഹിന്ദു്കൾക്കും സഞ്ാരസ്വാതന്തഥ്യം  അനുവ
േിച്. ്രീ ചി്ിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് 
1937 നവംബർ 12 - ന് തിരുവിതാംകൂർ തക്
ത്രപ്തവശന വി�ംബരം പുെറ്ടുവി്കാൻ 
ഈ തപാരാട്ം വഴിറയാരു്കി. ജനന്ാതലാ 
മത്ാതലാ ഹിന്ദുവായ മുഴവൻ തപർക്കും 
നമ്മുറെയം നമ്മുറെ ഭരണകൂെ്ിററെയം നിയ
ന്തണ്ിലുള്ള മുഴവൻ തക്ത്രങ്ങ�ിലും പ്തവ
ശിക്കുന്നതിതനാ ആരാധിക്കുന്നതിതനാ ഇന്നു 
മുതൽ ഭാവിയിൽ യാറതാരു വിതരാധവം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല് എന്നതാണ് വി�ംബര
്ിററെ സംഗ്രഹം. 1947 ജൂൺ 12ന് മേിരാശി 
സർ്കാരിററെ തക്ത്രപ്തവശന ഉെ്െിതയാ
റെ ഗുരുവായൂർ തക്ത്രം ഉൾറ്റെ മുഴവൻ 
തക്ത്രങ്ങ�ിലും ഹിന്ദു്ക�ിൽ എല്ാ വിഭാഗം 
ജാതി്കാർക്കും തക്ത്ര പ്തവശന്ിന് 
അനുമതി ലഭിച്.

റഫറൻസ്
1. തകാൺഗ്രസ്സും തകര�വം - ബാരിസ്റർ എ.റക. പിള്ള
2. എററെ ജീവിത കഥ - എ.റക. തഗാപാലൻ
3. തക�്ൻ - ജീവചരിത്രം - റപ്ാഫ. എം.പി. മന്ഥൻ
4. വതന്നരിനാട്ിറല റവന്നിറ്കാെി -  സി. ഉണ്ണിരാജ
5. തകര�്ിറല പ്ധാന തക്ത്രങ്ങ�ിലൂറെ - കുഞ്ഞുകുട്ൻ ഇ�യത്
6. വതന്നരിനാെ് -പി.റക. െഹീം



പുവ്വാ ....പുവ്വാ ....പുവ്വാ എന്നതല് കാലൻതകാ
ഴി തചാേി്കണത്. നശൂലം കാലറന കണ്ടി

രിക്കും. 
വലഥ്യ്ച്ി എവിറെ തപാണ  കാരഥ്യമാ പെ

യണത്?
കാലററെയടു്കല് ! അല്ാറതവിറെയാ.
വലഥ്യ്ച്ിയറെ  പരിഭവം പെച്ില്  തകട്് 

റകാച്തമാൻ ഊെിയൂെി ചിരിച്.  
വലഥ്യ്ച്ി വീണ്ടും പിറുപിറുത്തു. അ്കറര 

കൂവിയാൽ ഇ്കറര മരണം ഉെ്്. 
മനുഷഥ്യമിത്രറ് കാലററെ പ്തിരൂപ 

റമന്നു വി�ിച്് വിലപിക്കുന്ന പഴയതലമുെയറെ 
ജൽപന്ിന് ചിലത്ാറഴാറ്ക പുതുതല 
മുെയം  റചവിറകാടു്കാറുണ്ട്. 

എററെ കൂറെ തപാരുതന്നാ എന്ന ധ്വനിയിൽ 

കരയന്ന കാലൻതകാഴിറയ മനുഷഥ്യന് ഇന്നും 
തപെിയാണ്. കാരണം തവറെറയാന്നുമല്, അപ
ശകുനം തറന്ന. ന്�ില് ചിലര് എന്ിനും  
ഏതിനും ശകുനം തനാക്കുന്നവരാണതല്ാ. ശുഭശ
കുനറ് കാണുന്നതിതന്കാൾ അപശകുന
റ് കാണാതിരി്കാനാണ് പലത്ാഴം ്രമി
ക്കുന്നത്. കാരണം അപശകുനം മാനസിക 
സംഘർഷമുണ്ടാക്കുമതത്ര. തപ്തകഥക�ിലും 
അന്വിശ്വാസങ്ങ�ിലും അനാചാരങ്ങ�ിലും നി
െഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മൂങ്ങകറ� കാണാൻ ചിലറര
ങ്ിലും ഇഷ്ടറ്ടുന്നില് എന്നതാണ് വാസ്തവം. 
എന്ിതനറെ അതിററെ മൂ�ൽ തപാലും മരണഭയ
മുണ്ടാക്കുറമന്നു  പഴമ്കാർ പെയത്ാൾ ഇരുട്ി
ററെ മെവിൽ ഇവര് തപെിച്തപാകും. 

ഒരുകാല്് ശകുനം തനാ്കി ജീവിച്  
മനുഷഥ്യന്  ചില നിർബന്ങ്ങളുണ്ടായിരു
ന്നു. കാലൻതകാഴി കരയാൻ പാെില്,  നാ
യ്കൾ ഓരിയിൊൻ പാെില്, പൂച് കുറുറക ചാ
ൊൻപാെില്, പല്ി തലയിൽ വീഴാൻ 
പാെില്.... എറന്നാറ്ക. രാത്രിക�ിൽ 
ഇരുട്് ഉെഞ്ഞുകൂെിയ ആ പഴയകാലമല്
തല്ാ ഇത്ാൾ. നിതയാൺ റവ�ിച്ം ഇരുട്ി
റന തുര്ി പാൽറവ�ിച്ം റചാരിയകയ
തല്. എന്നാലും ഇവറെകറ� കാണുന്നതും 
കരച്ിൽ തകൾക്കുന്നതും ആധുനിക മനുഷഥ്യ
നും അതരാചകം തറന്നയാണ്. എല്ാവർക്കു
മിറല്ങ്ിലും പഴമ്കാരുള്ള വീട്ിൽ ആ 
തപെി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ആരറോെ് ഈ കറോലൻറകറോഴി? എന്തി
നറോെ് അതിടന റപെിക്ന്ത്?

മൂങ്ങകളുറെ വർഗ്ിൽറ്ട് ഒരു 
പക്ിയാണ് കാലൻതകാഴി. ഏകതേശം 
ഇരുനൂതൊ�ം ജാതി മൂങ്ങകളുറണ്ടന്നാണ് 
കണ്ക്.  അതിറലാരംഗമാണ് കാലൻ
തകാഴി. മനുഷഥ്യറനന്ന തപെിറ്ാണ്ടററെ 
തപെിറകാണ്ട് വംശം അനഥ്യംനിന്നുതപാകു
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അക്ട്ര കൂവിെകാൽ 
ഇക്ട്ര മരണമുറത്പ്പകാ?

റഡറോ. വട്വിള വിജയകുമറോർ

ദപ്തകഥകളിലം 
അന്വിശ്വമാസങ്ങളിലം 

അനമാെമാരങ്ങളിലം 
നിറഞ്ഞുനില്ക്ന് 

മൂങ്ങകചള കമാണമാന്  
െിലചരങ്ിലം ഇഷ്ചപ്ടു

ന്ില്ല എന്തമാണപ് 
വമാസ്തവം. എന്തിദനചറ 

അതിചന് മൂളല് ദപമാലം 
മരണഭയമുണ്മാക്ചമന്നു  
പഴമകമാര പറയുദമ്മാള് 

ഇരുട്ടിചന് മറവില് ഇവര 
ദപടിച്ചുദപമാകും. 



തമാറയന്ന ആശങ്യാൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു 
പാവം പക്ി. എലികറ� റകാറന്നാടു്കി 
പതരാക്മായി മനുഷഥ്യററെ മിത്രമായി കഴിയ
ന്ന, രാത്രിമാത്രം സജീവമാകുന്ന ഒരു പക്ി.

വിശ്വാസം രക്ിക്കും. അന്വിശ്വാസം 
നശി്ിക്കും. അന്മായ വിശ്വാസം വഴിറതറെി
ക്കും എന്നാണതല്ാ പണ്ഡിത മതം. ഇവിറെ 
കാലൻതകാഴി അന്വിശ്വാസ്ിററെ 
ഇരയാണ്.  എല്ാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആശയ
വിനിമയം നെ്ാൻ ശബ്ദമുണ്ടതല്ാ.  
കുറുകിയം മുരണ്ടും മൂ�ിയം കൂ്കിവി�ിച്ം നീട്ി
്ാെിയം ഇണകറ� ആകർഷി്കാനാണത്. 
കാലൻതകാഴിയം വികാരവം വിചാരവമുള്ള 
പക്ിയതല്. അതിററെ ശബ്ദമി്ിരി കടുത്തു
തപായതിററെ തപരിതലാ തകൾ്കാൻ സുഖമി
ല്ാ്തിററെ തപരിതലാ ന്ൾ ആ കരച്ിലി
റന അപശകുന്ിൽറപടു്ി. മാത്രമല്, 
കണ്ടാൽ കറല്െിതഞൊെിക്കുക എന്ന മാനസി
കാവസ്യം നമുക്കുണ്ടായി.    

രൂപവം മുഖലക്ണവം റകാണ്ട് എളു്
്ിൽ തിരിച്െിയാൻ പറ്റുന്ന  പക്ിയാണ് 
മൂങ്ങ. മൂങ്ങ വർഗ്ഗ്ിൽറപട്വരുറെ ശബ്ദം 
റപാതുറവ അതരാചകമാണതല്ാ. അതിൽ 
കാലൻ തകാഴിയതെത് കുപ്സിദ്ധവമാണ്. 
ഏകതേശം ഗരുെററെ  വലി്മുണ്ട് കാലൻതകാ
ഴി്ക്. സ്ടിക്് ഒതസതല്റെ (Strix ocellata-Mottled 
wood owl) എന്നാണ് കാലൻതകാഴിയറെ ശാസ്ത
നാമം.  തേഹമാറക തവിട്ടു നിെം. കരിതതച്തപാ
റല തതാന്നുന്ന മുഖം. മുഖ്ിന് ഇരുവശവം 
കറു്വരകൾ കാണാം. റകാ്കിനു താറഴ ഉറു
മാലുറകട്ിയതുതപാറലയള്ള അെയാ�ം. മുതുക
റ് തൂവലുകൾ്ക് സ്വർണം തതച്നിെം. മാെിെ
്ിലും ഉേര്ിലും കറു്വരകൾ. കാലുകൾ 
തൂവലുക�ാൽ സമൃദ്ധം. ഇറതാറ്കയാണ് കാ
ലൻതകാഴിറയന്ന മൂങ്ങറയക്കുെിച്ള്ള ലഘുവിവ
രണം. മൂങ്ങകളുറെ പഥഥ്യാഹാരം എലി, ഓന്്, 
ഗൗ�ി എന്നീ ജീവിക�ാണ്. കാലൻതകാഴി്ക് 
പ്തതഥ്യകിച്് എലിയാണ് മുഖഥ്യാഹാരം.

പകൽ പതുങ്ങുന്ന കാലൻതകാഴി മി്കവാറും 
ഇലകൾ സമൃദ്ധമായ വൃക്ശിഖരങ്ങ�ിലാ 
യിരിക്കും കഴിച്കൂട്ടുക. എത്ാഴം   ഇണകൾ
റ്കാ്മിരി്കാനാണ് അവയ്കിഷ്ടം. റപണ്ണിന് 
ആണിതന്കാൾ വലി്മുണ്ട്. െിസംബർ
-റഫബ്രുവരി മാസങ്ങ�ിലാണ് ഇണതചരുന്ന
റതങ്ിലും  അതിനുള്ള മുറന്നാരു്കങ്ങൾ അല്ം 
തനരറ് തുെങ്ങും. അതായത് നവംബെിൽ 
അതിററെ സൂചന തുെങ്ങും. അനുതയാജഥ്യമായ 
ഇണറയ കിട്ിയാൽ ഒട്ിയിരുന്നു മൂ�ൽ 
തുെങ്ങും. പിറന്ന അറതാരു കരച്ിതലാ പാതട്ാ  
ആകും. ആണിററെ നീണ്ട രണ്ടു വി�ികൾ്കിെ

യിൽ റപണ്ണ് ശബ്ദം താഴ്തി കുറുകും.  ഇണതചരു
ന്ന സമയ്ാണ് കൂവലും ഖര ഖര ശബ്ദവം 
പതിവാകുന്നത്. അതരാചകറമന്നു ന്ൾ വി
ധിറയഴതറ്ട് ആ ശബ്ദമാണ് കാലൻതകാഴി
റയ കാലററെ  പ്തിരൂപമാ്കിയത്. തതന്നാ
റൊ്മുള്ള ഇണറയ സതന്ാഷി്ി്കാതനാ 
അറല്ങ്ിൽ ശത്രുവിററെ  സാന്നിധഥ്യം തിരിച്െി
ഞെ് ഒ്മുള്ളവർ്ക് ജാഗ്രത നല്കുന്നതിനുതവ
ണ്ടിതയാ പുെറ്ടുവിക്കുന്ന ആ  ശബ്ദമതല് കാ
ലൻതകാഴിറയന്ന മൂങ്ങറയ ന്�ിൽ 
നിന്നുമകറ്റുന്നത് .

മന്തവാേം എവിറെ നെന്നാലും തകാഴി്ക് 
കിെ്കറ്ാറുതിയിറല്ന്നു പെയന്നറതത്ര 
ശരിയാണ്. മൂങ്ങകൾക്കും തമാശം കാലംതറന്ന
യാണ്. അതും കാലന്തകാഴി കൂവിയാൽ മരണ
മുെറ്ന്ന വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നിെത്ാ
�ം കാലം. ഈ ഭൂമുഖ്് എല്ാം 
തികഞെവനാണ് ൊറനന്ന് അഹങ്രിക്കു
ത്ാഴം  അന്വിശ്വാസം മനുഷഥ്യറന  ഒഴിയാ
ബാധതപാറല പിന്തുെരുന്നു. അസ്വസ്തയറെ 
നീരാ�ി്ിെി്്ിലാണ് അവററെ  മനസ്. 
എത്ാഴം പിരിമുറു്കം അവറന പിെിമുറു്കി
റ്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുറചയ്താലും എന്തുതനെി
യാലും തൃപ്തിവരാ് അവററെ മനസ് നിഗൂഢ
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കമാലന്ദകമാഴിയും 
വികമാരവം വിെമാരവമുള്ള 
പക്ിയദല്ല. അതിചന് 
ശബ്ദമിത്ിരി കടുത്തുദപമാ
യതിചന് ദപരിദലമാ ദകള്
കമാന് 
സുഖമില്ലമാത്തിചന് 
ദപരിദലമാ നമ്മള് ആ 
കരച്ചിലിചന അപശകുന
ത്ില്ചപടുത്ി. മമാത്രമ
ല്ല, കണ്മാല് കചല്ലറി
ദഞ്ഞമാടിക്ക എന് 
മമാനസികമാവസ്ഥയും 
നമുക്ണ്മായി. 



ശാസ്തങ്ങ�ിൽ അഭയംതതൊൻ ്രമിക്കുന്നു. 
പണ്ടുള്ളവർ റനറയ്തടു് റതറൊയ വിശ്വാസങ്ങ
റ� ന്റ�ന്ിനാണ് മുഖവിലറയ്കടുക്കുന്നത്? 

ഇരുട്ിററെ സന്തിയാണ് ഭയറമന്ന 
വികാരം. ഇരുട്ിററെ മെയിൽ ജന്ംറകാണ്ട 
ഒരുപാടു മു്ശേി്കഥകൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കു
ന്നുണ്ട്. അറതാറ്ക ഇ�ംതലമുെയ്ക് പെഞ്ഞു
റകാടു്കാനുള്ള കുസൃതി കഥക�ായി കണ്ടാൽ 
തപാറര.  കാലൻതകാഴി കരഞൊൽ എങ്ങറന
യാണ് മരണം നെക്കുക. അതിററെ തപരിൽ 
നാറമന്ിനാണ് ഭയറ്ടുന്നത്. അറതാരു 
സാധാരണ പക്ിയതല്. അതിറന എന്ിനാ
ണ് ആട്ിതയാെിക്കുന്നത്. അതും സുഖമായി 
ന്ൾറ്കാ്ം ജീവി്കറട്. അത് നമ്മുറെ മി
ത്രമതല്. തരാഗാണു്കറ� തപറുന്ന,  കൃഷി്ക് 
നാശമുണ്ടാക്കുന്ന എലികറ� റകാറന്നാടുക്കുന്ന 
മിത്രം. ഇങ്ങറന പെഞ്ഞുറകാടുക്കുന്നതിനുപക
രം കാലൻതകാഴിറയ അപശകുന്ിററെ പ്
തീകമാ്കാനാണ് നമു്ക് താല്രഥ്യം.  കാലൻ
തകാഴിയായാലും റവള്ളിമൂങ്ങയായാലൂം ശരി 
അന്വിശ്വാസ്ിററെ  തപരിൽ അവറയ്കാ
ന്നും ജീവഹാനി സംഭവി്കരുത്.  

ന്ൾ മലയാ�ികൾ സാക്രതയിൽ മു്ി
ലാറണങ്ിലും അന്വിശ്വാസ്ിൽ ഒട്ടും പി

ന്നിലല്. മന്തവാേ്ിലും ആഭിചാരക്രിയക�ി
ലും രഹസഥ്യമായം പരസഥ്യമായം ഏർറപടുന്നവ 
രുറെ എണ്ണം മു്ത്്കാത�റെയാണ്.  ശരീര
്ിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് തവെിട്ടുതപാകുന്നത് 
(ആസ്ടൽ റപ്ാജക്ൻ) കാണാൻ ്രമിച് 
തകെൽ ജീൻസ് രാജ അച്ഛനുമ്യമെ്കം 
നാലുതപറര റകാലറ്ടു്ിയതും അന്വി
ശ്വാസ്ിററെ  തപരിലാണ്. 

 നാം ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന എല്ാ സുഖസൗക
രഥ്യങ്ങളും ശാസ്തസാതങ്തിക കവേഗ്ധഥ്യ്ി
ററെയം മനുഷഥ്യററെ സ്വതന്തമായ ചിന്കളുറെ
യം ഫലമാണ്. ഇന്നറല എറന്ങ്ിലും 
റതറൊയി പഠിച്ിട്ടുറണ്ടങ്ിൽ ആറരങ്ിലും പഠി
്ിച്ിട്ടുറണ്ടങ്ിൽ തിരു്ണം. വിേഥ്യാഭഥ്യാസം 
റകാണ്ട് അർഥമാക്കുന്നതും അതുതറന്നയാണ്. 
രാഹുകാലങ്ങ�ിൽ യാത്ര അരുറതന്ന് പെയന്ന
തും തിങ്ൾ,ബുധൻ, ശനി േിവസങ്ങ�ിൽ മര
ണമതന്വഷിച് തപാകരുറതന്ന് (ചിലയിെങ്ങ
�ിൽ  പ്തതഥ്യകിച്് തിരുവനന്പുര്്) 
പെയന്നതും മരണേിവസം കരിനാളുറണ്ടങ്ിൽ 
പാവം കരിതങ്ാഴിയറെ തലയറു്് അറല്
ങ്ിൽ  നഖമറു്് തോഷം തീർക്കുന്നതും 
അന്വിശ്വാസ്ിന് ഉോഹരണങ്ങ�ാണ്. 
ഒരാറ� റകാല്ാതനാ  തതാല്ി്കാതനാ അപകെ
്ിൽറ്ടു്ാതനാ നെത്തുന്ന ആഭിചാരക്രി
യക�ിൽ വശംവേരായി സാ്്ികനഷ്ടവം 
മാനഹാനിയറമാറ്ക തനരിട് ഒരുപാടുതപർ 
നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്ട്. ശത്രുവിജയ്ിനും ധനാഗമ
്ിനും വിേഥ്യാവിജയ്ിനും ഒന്നിലധികം 
ഏല്് ധരിച്നെക്കുന്നവരും സാക്രതകര�
്ിൽ കുെവല്. മാന്തിക ഏലസ്സുകൾ നിർ്ി
ച്് പാവങ്ങറ� പറെിച്് പണ്കാരായവർ  
അതയോ പറെിച്തല്ാറയന്നമട്ിൽ റവളുറ്കചിരി
ച്നെക്കുന്നു.  

അന്വിശ്വാസങ്ങ�ിൽ നിന്ന് നാം മുക്ി 
തനെണം. കാലൻതകാഴി കൂവറട്. പൂച് കുറുറക 
ചാെറട്. കാ്ക തലയിൽ കാഷ്ി്കറട്. പല്ി  
ചിലയ്കറട്. അറതാന്നും ന്റ� തദ്ാഹി്കാന
ല്. ഒരു ജീവിയം നമുറ്കതിരല്. ഒരു റചെിയം 
(ആന്തുെിയം, അെീനിയം, കള്ളിറച്െികൾ മു
തലായവ) നിതഷധാത്മകമായ ഊർജം (റനഗ
റെീവ് എനർജി) നമുറ്കതിറര 
പ്സരി്ിക്കുന്നില്. ഒരുകാരഥ്യമുെ്ിച്പെയാം. 
ഈ തലാക്് റനഗറെീവ് എനർജി പ്സരി്ി
്കാൻ മനുഷഥ്യന് മാത്രതമ കഴിയകയള്ളു. പ്കൃ
തിറയ എല്ാ്ര്ിലും നശി്ിച്റകാണ്ടി
രിക്കുന്ന മനുഷഥ്യന് മാത്രം.
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(പംക്ികാരന് 
തിരുവനന്പുരം  മഹാത്മാഗാ
ന്ി തകാത�ജിറല സുതവാ�ജി 

വിഭാഗം അസിസ്ററെ്  
റപ്ാഫസൊണ്. തഫാണ 

9447342497)

മൂങ്ങകള്ക്ം ദമമാശം 
കമാലംതചന്യമാണപ്. 
അതും കമാലന്ദകമാഴി 

കൂവിയമാല് മരണമുറചപ്
ന് വിശ്വമാസം നിലനില്
ക്ന്ിടദത്മാളം കമാലം. 

ഈ ഭൂമുഖത്പ് എല്ലമാം 
തികഞ്ഞവനമാണപ് 

െമാചനന്പ് അഹങ്രിക്
ദമ്മാഴും  അന്വിശ്വമാ

സം മനുഷ്യചന  ഒഴിയമാ
ബമാധദപമാചല 
പിന്തുടരുന്നു.
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പുഴയ്കച് പുനർജന്ം നൽകിെ 
ട്തകാഴിലുറപ്പിട്റെ വിജെഗകാഥ
ബുധനൂർ ഗ്റോമപഞ്റോയത്ത് - ഒരു ഹരിതറകരളും പദ്ധതി

അഡ്വ. പി. വിശ്വുംഭരപെികേർ 

പുഴറയ്കാരു പുതുജീവിതം നല്ാന് റതാഴില്ശ
ക്ി ഉണര്ന്നതിററെ ഫലപ്േമായ പരിണ

തിയാണ് ബുധനൂര് പഞ്ായ്് ആതഘാഷി
ക്കുന്നത്.

ചരിത്ര താളുക�ിതല്ക് ഒടുങ്ങുകയായിരു
ന്ന മരിച് പുഴയറെ പുനർജൻമറമന്ന അപൂർവ്വ 
തനട്മാണ് ബുധനൂർ പഞ്ായ്ിറല റതാഴി
ലുെ്് റതാഴിലാ�ികളുറെ ഈ വിജയഗാഥ.

700 -ൽ ഏറെ റതാഴിലാ�ികൾ, ഏറെയം 
സ്തീകൾ. പ്ഭാതം മുതൽ പ്തോഷം വറര 
പണിറയടു്് മരിച് പുഴയിറല നീറരാഴ്ക് 

പുനസ്ാപിച്. സമീപറ് ജലത്ാതസ്സുക
�ിൽ ശുദ്ധജലം ലഭഥ്യമായി. വരൾച്റയ തനരിടു
വാൻ കക്കരു്ിററെ അപൂർവ്വ സംഭാവന. 
പ്കൃതിറയ സംരക്ിക്കുന്ന മനുഷഥ്യാധ്വാന്ി
ററെ തനർ്കാഴ്ച.

റചങ്ങന്നൂർ റപാതുറവ മൃതനേികളുറെ പ്
തേശമാണ്. കുട്ത്രൂർ ആറും വരട്ാറും ഉ്ര
്ള്ളിയാറുറമാറ്ക അവയിൽ ചിലതുമാത്രം. 
പുണഥ്യനേിയായ പ്യാെിറനയം അച്ൻതകാ
വിലാെിറനയം ത്ിൽ ബന്ി്ിക്കുന്ന 12 



ഏകദേശം 5 കി.മീ 
ചുറ്ളവള്ള കിണറുകളി

ചലയും കുളങ്ങളിചലയും 
മലിനജലം മമാറി ശുദ്ജ

ലം ലഭ്യമമായി. കുടിചവ
ള്ളം ഒഴിചകയുള്ള 
ആവശ്യങ്ങള്കപ് 
ആളുകള് പുഴചയ 

ദതടിചയത്ി. കുട്ടികള് 
നീന്തികളിച്ചു. ശുദ്ജല
ത്ിദലകപ് മത്്യങ്ങള് 
കൂട്ടമമാചയത്ി. മത്്യ

ചതമാഴിലമാളികള് വള്ളവം 
വലയുമമായി വീ�ം 

ഉപജീവനം ദതടി
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കി.മി ദൂരമുള്ളതാണ് കുട്ത്രൂൊെ്. പ്യിൽ 
ജലം ഉയരുത്ാൾ റതത്കാട്് അച്ൻതകാവി
ലാറെിതലക്കും അച്ൻതകാവിലാറെിൽ ജലം ഉയ
രുത്ാൾ വെത്കാട്് പ്യിതലക്കും ഇരുേിശ
ക�ിലും മാെിമാെി ഒഴകുന്ന പ്തതഥ്യകതയം 
ഇതിനുണ്ട്.

 പ്കൃതിസ് തനഹികളുറെ വിലാപവം നാട്ടു
കാരുറെ നഷ്ടതബാധവമായി മാെിയ പുഴയ്ക് പു
നർജന്ം നല്ാതമാ എന്ന ചിന് വ�ർത്തുവാൻ 
മാധഥ്യമങ്ങൾ സഹായിച്. 

പായലും തപാ�യം കെപുഴകിയ വൃക്ങ്ങളും 
കകത റചെികളും പുഴറയ തിരിച്െിയാൻ കഴി
യാ് അവസ്യിൽ എ്ിച്ിരുന്നു. മാലി
നഥ്യങ്ങളുറെയം പ്ാസ്റി്ക് പോർത്ങ്ങളുറെയം 
നിതക്പ ഭൂമിയായി ഇത് മാെി. പാമ്പുകളുറെ
യം കഴനായി്കളുറെയം മറെ് വിഷജന്തു്കളുറെ
യം ആവാസതകന്ദമായി മാെിയ പുഴയ്ക് പുനർജ
ന്ം നൽകണറമന്ന സാമൂഹിക ചിന് 
പഞ്ായ്് ഭരണസമിതി ഏററെടുത്തു. റതാഴി
ലുെ്് തമഖലയിറല തമറ്റുമാർ, കുടുംബ്രീ പ്
വർ്കർ സാമൂഹിക രാഷ്ടീയ സാംസ് ്കാ
രിക പ്വർ്കർ എന്നിവരുറെ തയാഗം 
തചർന്നു. ഹരിത തകര�ം പദ്ധതിയിൽ ഉൾറ്
ടു്ി പുഴ പുനർനിർ്ി്കണറമന്ന പഞ്ായ
്് ക്റെിയറെ തീരുമാന്ിന് ആതവശം 
പകരുന്ന പിന്തുണ ലഭഥ്യമായി.

വർഷങ്ങൾ്ക് മുൻപ് പുഴ നവീകരിക്കുന്ന
തിന് നെ്ിയ ്രമ്ിൽ വള്ളം മെിഞെ് 
ജീവാർ്ണം റചയ്ത സതഹാേരി സുശീല ഓമ
നക്കുട്ററെ സഫലീകരി്കാ് സ്വ�ം പൂർ്ി
യാക്കുന്ന കെമ െങ്ങൾ ഏററെടുക്കുന്നുറവന്ന് 
റതാഴിലുെ്് റതാഴിലാ�ികൾ സകധരഥ്യം പ്
ഖഥ്യാപിച്. 

അവർ പുഴ തതെിയിെങ്ങി. 14 ഗ്രൂപ്ക�ായി 

(തലഖകൻ  ബുധനൂർ 
ഗ്രാമപഞ്ായ്് 

പ്സിെറൊണ്. തഫാൺ : 
9447565450)     

തിരിഞെ് പ്ഭാതം മുതൽ പ്തോഷം വറര 
പണിറയടുത്തു. 30,000-്ിൽ അധികം 
മനുഷഥ്യ അധ്വാന േിനങ്ങൾ പൂർ്ിയാ്കി. 
വിഷജന്തു്കളുറെ ആക്രമണവം എലി്നിയം 
റെങ്ിപനിയം തുെങ്ങി എല്ാറെിറനയം പ്തി
തരാധിച്. പുഴയിറല ദുർഗന്ങ്ങൾ ഒതട്റെ 
ആതരാഗഥ്യ പ്ശ് നങ്ങളുണ്ടാ്കി. ഭരണസമിതി
യറെയം ആതരാഗഥ്യ പ്വർ്കരുറെയം ഇെ
റപെൽ അവർ്ക് ശക്ി പകർന്നു. 

നാല്ത് േിവസറ് അധ്വാനം കഴിഞെ
ത്ാതഴക്കും പായലും തപാ�യം കകതയം റച
റുമരങ്ങളും മാലിനഥ്യങ്ങളുറമല്ാം മാെി. അച്ൻ
തകാവിലാറെിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം 
പ്യിതല്ക് ഒഴകി തുെങ്ങി. പുഴ പുനർജനിച്. 

ഏകതേശം 5 കി.മീ ചുറെ�വള്ള കിണറുക�ി
റലയം കു�ങ്ങ�ിറലയം മലിനജലം മാെി ശുദ്ധ
ജലം ലഭഥ്യമായി. കുെിറവള്ളം ഒഴിറകയള്ള 
ആവശഥ്യങ്ങൾ്ക് ആളുകൾ പുഴറയ തതെിറയ
്ി. കുട്ികൾ നീന്ി്ക�ിച്. ശുദ്ധജല്ി 
തല്ക് മത്സഥ്യങ്ങൾ കൂട്മാറയ്ി. മത്സഥ്യറതാ
ഴിലാ�ികൾ വള്ളവം വലയമായി വീണ്ടും ഉപ
ജീവനം തതെി.

പുഴയ്ക് പുനർജന്ം നൽകിയ അപൂർവ്വ സം
ഭവറ് തേശീയ മാധഥ്യമങ്ങളും �ശഥ്യമാധഥ്യമ 
ങ്ങളും മാതൃകയായി അവതരി്ിച്ത് റതാഴി
ലാ�ികൾ്ക് ആതവശം പകരുന്ന അനുഭവമാ
യി.

വർഷങ്ങൾ്ക് മുൻപ് ബുധനൂർ, മാന്നാർ, 
റചന്നി്ല പഞ്ായത്തുക�ിറല കാർഷിക 
തമഖലയിറല കരിമ്പുകൃഷിറയയം റനൽകൃഷി
റയയം സ്ന്നമാ്കിയത് ഈ പുഴയായി 
രുന്നു. ഓണാട്ടുകരയിറലയം പരിസര പ്തേശ
ങ്ങ�ിറലയം കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ കിഴ്കി
ററെ റവനീസായ ആലപ്ഴയിൽ എ്ിച് തക
വവള്ളങ്ങളുറെ ജലപാതയമായിരുന്നു.

 തിരുവാെ�� കണ്ണററെ ഉതൃട്ാതി വള്ളംക
�ി്ക് ചരിത്ര പ്ാധാനഥ്യമുള്ള റചന്നി്ല 
പള്ളിതയാെ്ിററെ പുണഥ്യപാതയം പരിസര
ത്തുള്ള പ്ിലധികം തക്ത്രങ്ങ�ിറല തേവീ
തേവൻമാർ നീരാടുന്ന പുണഥ്യതീർഥവമായിരുന്നു.

ഈ ഗതകാല സ്മരണകൾ തിരിച്് റകാണ്ടു
വരാൻ കഴിയതമാ എന്ന തചാേഥ്യം അവതശഷി
ക്കുന്നു. 

എന്നും റതാഴിലുെ്് റതാഴിലാ�ികളുറെ 
കഠിനാധ്വാന്ിലൂറെ പുഴയറെ ജീവൻ നില
നിർ്ാൻ കഴിയില്. ഹരിതതകര�ം പദ്ധതി 
പ്കൃതിറയയം പുഴകറ�യം സംരക്ി്കാൻ 
നെത്തുന്ന �ാഘനീയ പ്വർ്നങ്ങ�ിൽ ഈ 
പുഴയറെയം ജീവൻ നിലനിൽക്കുറമന്ന് പ്തീ
ക്ി്കറട്.
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ഹരിതത്കരളം

പകാലക്കാടച് ഒരു പുഴ 
പുനർജനിക്ന്....

ബിജു ബി

കതയേറെവം തീരം ഇെിച്ിലും മലിനീകരണ
വം തചർന്ന് നാതശാ�ഖമാ്കിയ പാല

്കാെ് ജില്യിറല കിഴ്കിററെ പുഴയായ തകാര
യാെിറന അതിററെ ഗതകാലപ്ൗഢിയിതല്ക് 
മെ്കിറ്കാണ്ടുവരാനു�� ്രമങ്ങൾ്ക് 
ഇറ്കാല്റ് തലാകറതാഴിലാ�ി േിന്ിൽ 
തുെ്കംകുെിച്. തകര�്ിററെ റനല്െയായ 
പാല്കാെ് കൃഷിക്കും കന്നുകാലി വ�ർ്ലി
നും ഉപജീവന്ിനുമായി നിരവധി കർഷക
രും വഥ്യാവസായിക ആവശഥ്യങ്ങൾക്കു�� ജല
്ിനായി റചറുതും വലുതുമായ ഒതട്റെ 
വഥ്യവസായശാലകളും ആ്രയിക്കുന്നത് ഈ 
പുഴറയയാണ്.  ഹരിതതകര�ം പദ്ധതിയറെ 
ഭാഗമായി വിഭാവനം റചയ്ത തകാരയാർ പുനർ

ജനി പദ്ധതിയറെ ആേഥ്യഘട്ം നെ്ാക്കുന്നത് 
കഞ്ിത്കാെ് വഥ്യവസായ തമഖലയിലൂറെ ഒഴകു
ന്ന 7.5 കിതലാമീറെർ ദൂര്ാണ്.

മലിനീകരണ നിയന്തണ തബാർെിററെ
യം കഞ്ിത്കാെ് ഇൻെസ്ടീസ് തഫാെം, 
സ്റീൽ മാനുഫാക് തചഴ് സ് അതസാസിതയഷൻ 
തകര�, പുതുതശേരി ഗ്രാമപഞ്ായ്് എന്നിവ
യറെയം ആഭിമുഖഥ്യ്ിൽ വിവിധ സർ്കാർ 
വകുപ്കറ� തകാർ്ിണ്കിയാണ് പദ്ധതി 
നെ്ിലാക്കുന്നത്. ആേഥ്യ േിന്ിൽ 200-
ലധികം വരുന്ന സന്നദ്ധപ്വർ്കർ നിർദേി
ഷ്ട പദ്ധതി പ്തേശ്് അെിഞ്ഞുകൂെിയ പ്ാസ്റി
ക് മാലിനഥ്യങ്ങൾ ഉൾറ്റെയ�� ഒഴ്ക് 
തെ്റ്ടുത്തുന്ന ഖരമാലിനഥ്യങ്ങൾ എടുത്തു

പാല്കാെ് ജില്യില് 
തകാരയാെിററെ പുനരുദ്ധാരണ 
പ്വര്്നങ്ങള് എം.ബി.
രാതജഷ് എം.പി ഉേ്ഘാെനം 
റചയ്യുന്നു



(തലഖകൻ  പാല്കാെ് ജില്ാ 
എൻവതയാൺറമറെൽ 

എഞ്ിനീയൊണ്.)
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നീ്കി പുഴറയ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് റചയ്തത്.  
തുെർപ്വർ്ന്ിററെ ഭാഗമായി പുഴയിലൂറെ 
പുഴ നെ്വം പുഴ വൃ്ിയാ്കലും സംഘെി
്ിച്.  പുഴ നവീകരണ്ിന് തവഗം കൂട്ാനാ
യി എസ് കതവറെറും റജസിബി ഉൾറ്റെയ�� 
യന്ത സംവിധാനങ്ങളും ഉപതയാഗറ്ടു്ി 
പുഴയിലും തെയണയിലും അെിഞ്ഞുകൂെിയ 
റച�ിയം മറ്റു വസ്തു്കളും തകാരിമാറെി ജലസംഭര
ണതശഷിയം നീറരാഴക്കു വർദ്ധി്ിക്കുന്ന പ്വൃ
്ിയം  പുഴയറെ അരിക് ബലറ്ടുത്തുന്ന  പ്
വൃ്ിയം നെന്നുവരുന്നു.  ആേഥ്യം 
പണിപൂർ്ിയായ 1.5 കിതലാമീറെർ പ്തേശം 
പാർ്ക് ആയി വികസി്ിക്കും.  ഇറ്കാല്
റ് തലാക പരിസ്ിതി േിന്ിൽ പുഴതയാര
്് 120 മു�കതകൾ ഉൾറ്റെ 1111 വൃക്
കതകൾ വച്പിെി്ിച്.  

സർ്കാർ ഖജനാവിറന ആ്രയി്കാറത 
പൂർണ്ണമായം റചറുതും വലുതുമായ വഥ്യവസായ
ശാലകളുറെ സാമൂഹിക പ്തിജ്ാബദ്ധതാ 
നിധിയിൽ നിന്നും മൂലധനം കറണ്ട്ിയാണ് 
പദ്ധതി നെ്ിലാക്കുന്നത്. 

 പുഴയറെ വിശുദ്ധിയം ആതരാഗഥ്യവം പരിര
ക്ിക്കുന്നതിനും പുഴ സംരക്ണപ്വർ്ന
ങ്ങളുറെ തുെർച്യം വ�ർച്യം നിരന്രമായ 
റമച്റ്െലും ഉെ്ാക്കുന്നതിനുമായി എല്ാ 
മാസവം നാലാമറ് ൊയൊഴ്ച പുഴ സംരക്
ണസമിതിയറെ മീറെിംങ്ങും പ്വർ്നം വില
യിരു്ലും രണ്ടാമറ് ശനിയാഴ്ച പുഴ നെ
്വം വിഭാവനം റചയ്തിട്ടുണ്ട്.  പുഴയറെ 
വൃഷ്ടിപ്തേശത്തു വരുന്ന എല്ാ 
സ്ാപനങ്ങ�ിലും ഭൂമിയറെ ലഭഥ്യത അനുസരി
ച്് 10 മുതൽ 100 വറര വൃക്കതകൾ വച്പിെി
്ിച്് സംരക്ിക്കുകയം മഴക്കുഴികളും മഴറവ�
�സംഭരണികളും നിർ്ിച്് പ്തേശറ് 
ജലലഭഥ്യതയം ഭൂഗർഭ ജലവിതാനവം ഉയർത്തു
കയം റചയ്യും.  ഇതിലൂറെ പുഴയറെ വൃഷ്ടിപ്തേ 
ശങ്ങളുറെ പുനരുദ്ധാരണവം തേ്വാര പുഴയറെ 
പൂർണ്ണമായ പുനരുജ്ീവനവം സാദ്ധഥ്യമാ്കാ
നാണ് ലക്ഥ്യമിടുന്നത്.  

ൈലഫ് മതിഷൻ
ഗുണനഭാ� സർനവ 
പട്ടതിക �സതിദ്ധീകരതിച്ചു

കലഫ് മിഷൻ ഗുണതഭാക്ാ്കറ� കറണ്ടത്തുന്നതിന് കുടും
ബ്രീ നെ്ിയ സർതവ വിവരങ്ങൾ പ്സിദ്ധീകരിച്.  തതദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ാപനപരിധിയിറല കരെ് ഗുണതഭാക്തൃ പട്ിക 
യൂസർറനയിം, പാസ് തവെ് എന്നിവ ഉപതയാഗിച്്  www.
lifemission.org.in ൽ നിന്നും ൌൺതലാെ് റചയോം.  കരെ് 
പട്ിക തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങ�ിറല ഭരണസമിതി
കൾ പരിതശാധിച്് അനർഹറര ഒഴിവാ്കി 2017 ജൂകല 30ന് 

പ്സിദ്ധറ്ടുത്തും.  ഇതു സംബന്ിച് ആതക്പങ്ങൾ രണ്ടു ഘട്ങ്ങ�ിലായി പരിതശാധി
ച്്, പട്ിക ആഗസ്റ് 31ന് പുനഃപ്സീകരിക്കും.  റസപ്റെംബർ ഒന്ന് മുതൽ 20 വറരയ�� 
കാലയ�വിൽ പ്തതഥ്യക ഗ്രാമസഭ/വാർെ് സഭ കൂെി അംഗീകരിക്കുന്ന പട്ിക ഭരണസമി
തികൾ അംഗീകരിച്് അന്ിമ ഗുണതഭാക്ഥ്യ പട്ിക റസപ്റെംബർ 25ന് പ്സിദ്ധീകരിക്കും. 

കലഫ് സർതവയറെ കരെ് ഗുണതഭാക്തൃ പട്ികയറെ പ്സിദ്ധീകരണം, അ്ീൽ നെപ
െികൾ, അന്ിമ ഗുണതഭാക്തൃ പട്ികയറെ പ്സിദ്ധീകരണം എന്നിവ സംബന്ിച് വിവര
ങ്ങൾ കുടുംബ്രീ അയൽകൂട്ങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങ�ിൽ എ്ിക്കുന്നതിന് തവണ്ട നെപെികൾ 
തതദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപന റസക്രട്െിമാരും കുടുംബ്രീ ജില്ാ മിഷൻ തകാ- ഓർെി
തനറെർമാരും സ്വീകരി്കണറമന്ന് കലഫ് മിഷൻ സി.ഇ.ഒ അെിയിച്.
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സമ്യക്കാെ ഗീതം - സംഗീതം
തിരുവനന്തപുരും  ആർ. മഹറോറദവൻ

"സംഗീതം ഒരു ധാർ്ികനിയമമാണ്
പ്പഞ്്ിന് ആത്മാവിറന നൽകുന്നത്
മന്ിന് ചിെകുകൾ നൽകുന്നത്
ഭാവനയ്ക് പെവ നൽകുന്നത്
ജീവിത്ിന് മതനാജ്തയം ആനന്ദവം  

     നൽകുന്നത്"
                                      -തപ്തറൊ-

സുകുമാരകലക�ിൽ വ�റര പ്ധാനറ്ട് ഒരു 
വിഭാഗമാണ് സംഗീതം. സംഗീതം മനുഷഥ്യ

ജീവിത്ിൽ വ�റര പ്ധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. 
ഇ്മു�� സംഗീതം മന്ിന് സതന്ാഷവം 
ശാന്തയം പ്ോനം റചയ്യുന്നു. ജിംനാസ്റിക് 
ശരീരവികാസ്ിനും ഗണിതശാസ്തം ബുദ്ധി
വികാസ്ിനും സംഗീതം ആത്മാവിറന 
അെിയന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

സംഗീതം മനുഷഥ്യറര മാത്രമല് മറെ് ജീവജാ
ലങ്ങറ�യം വ�റരതയറെ സ്വാധീനിക്കുന്നു 
എന്ന് ഇതുമായി ബന്റ്ട് പഠനങ്ങൾ സാ
ക്ഥ്യറ്ടുത്തുന്നു. 64 കലക�ിൽ പ്മുഖസ്ാനം 
സംഗീത്ിനുണ്ട്. ശ്രുതി അ്യം ലയം 
(താ�ം) അച്ഛനും അതിലൂറെ സംഗീതവം ജനി
ക്കുന്നു. ലയ്ിറന താ�റമന്നും കാലറമന്നും 
പെയാം. പ്കൃതിയം എല്ാ ജീവജാലങ്ങളും താ
�വമായി ബന്റ്ട്ിരിക്കുന്നു. ന്ൾ സസൂ
ക്മം ്രദ്ധിച്ാൽ മന്ിലാകും, ഈ പ്പ
ഞ്ം തറന്ന ഒരു ലയ്ിൽ 
അധിഷ്ിതമാറണന്ന്. ഉോഹരണ്ിന് േിന
രാത്രങ്ങൾ, ഋതു്കൾ,  ഹൃേയമിെി്് തുെങ്ങി
യവ.

സംഗീത്ിന് മന്ിറന സ്വാധീനി
്കാൻ അപാരമായ ശക്ിയറണ്ടന്ന്  അനുഭവ
ങ്ങൾ സാക്ഥ്യറ്ടുത്തുന്നു. മാനസികവം ശാരീ
രികവമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകറ� ഒരു പരിധിവറര 
കുെയ്കാൻ സംഗീത്ിനു സാധിക്കും. ഈ പഠ
നങ്ങ�ിലൂറെ രൂപാന്രറ്ട്താണ് മയൂസിക് 
റതൊ്ി. ഇന്ന് തലാകം മുഴവൻ തഹാ�ിസ്റിക് 

റമെിസിൻ വിഭാഗ്ിൽ മയൂസിക് റതൊ്ി
യം ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രോയമായി വർ്ിക്കു
ന്നു. സംഗീത്ിററെ ആസ്വാേനം പ്ധാനമാ
യം 3 തലങ്ങ�ിലാണ്.  1) തകൾക്കുക 2) 
പഠിക്കുക 3) അവതരി്ിക്കുക. ഇതിൽ ആേഥ്യ
തലറമന്നത് തകൾക്കുക എന്നു��താണ്. തകൾ
വിയിലൂറെ മാത്രതമ പൂർണ്ണമായ ആസ്വാേനവം 
അനുഭവവം ത്രാതാവിനു ലഭിക്കൂ എന്നു��താ
ണ് പ്തതഥ്യകത. അതായത് സംഗീതം തകൾ
ക്കുന്ന ഒരാൾ്ക് റെൻഷൻ, തേഷഥ്യം, അസ്വ
സ്ത തുെങ്ങിയ എല്ാ വികാരങ്ങറ�യം 
നിയന്തി്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മനുഷഥ്യമന്ിൽ 
മാത്രമല് പ്കൃതിയിൽത്ാലും സ്വാധീനം റച
ലു്ാൻ ഈ കലയ്ക സാധിക്കും. കർണ്ണാെക 
സംഗീത്ിറല ത്രിമൂർ്ിക�ിൽ ഒരാ�ായ മു
ത്തുസ്വാമി േീക്ിതർ ആനന്ദാമൃതവർഷിണി 
എന്ന അമൃതവർഷിണി രാഗ്ിലു�� കീർ്
നം രചിച്് പാെി മഴ റപയേിച് എന്നു പെയറ്ടു
ന്നു. ഇതുതപാറല മഹാനായ താൻസൻ ചക്ര
വർ്ി അക്ബെിററെ രാജസേ്ിൽ േീപക് 
രാഗം പാടുകയം അവിറെ അതയുഷ്ണം ഉണ്ടാവക
യം താൻസൻ അെ്കമു��വർ്ക് റപാ��
തലൽക്കുകയം അവിടുറ് ഈ അതയുഷ്ണം 
മാൊനായി തമഘമൽഹാർ രാഗം പാെി മഴ റപ
യേിച് എന്നും ന്ൾ തകട്ിട്ടുണ്ട്.

സംഗീതം ഒരു തലാകഭാഷയാണ്. ജാതി
-മതതഭേങ്ങൾ, ഭാഷാന്രങ്ങൾ, രാജഥ്യാന്ര
ങ്ങൾ, സംസ് കാര വഥ്യതഥ്യാസങ്ങൾ ഇവ ഒന്നും 
തറന്ന സംഗീത്ിന് അതിർവരമ്പുക�ാകു
ന്നില്. മനുഷഥ്യമന്ിലു�� എല്ാ തര്ിലു�� 
അതിരുകറ�യം  ഇല്ാതാ്കാനു�� ശക്ി സം
ഗീത്ിനുണ്ട്.

ഇന്നറ് തവഗ്ിലു�� കേനംേിനജീ
വിതചരഥ്യയിൽ േിവസവം ഒരു 15 മിനിട്് ഏറത
ങ്ിലും സംഗീതം തകൾക്കുവാൻ സാധിച്ാൽ 
അത് ഇന്നറ് മനുഷഥ്യമന്ിറല പ്ശ് നങ്ങ 
ൾ്ക് ഒരു സിദ്ധൗഷധമാകും എന്നതുെ്ാണ്.

തലഖകൻ വയലിനിസ്റം 
കത്ാസറും സംഗീതാദ്ധഥ്യാപ
കനുമാണ്. തഫാൺ-
9447767686
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കണ്ും കറോതുും വീ.സീ.അഭിലറോഷ്

 അഭിനന്ദനങ്ങൾ 
ൊറനാരു പഞ്ായ്് ജീവന്കാരനാണ്. 

ഇത്ാള് ഓതരാ മാസാവസാനവം പഞ്ായ
്് രാജ് മാസിക വരുന്നത് പ്തീക്ിച്ിരിക്കും. 
പുതുമയള്ള പംക്ികള് വായി്കാന്. പ്കൃതി
റയ വീറണ്ടടുക്കുന്നതിററെ വിജയഗാഥകള് 
അെിയാന്. വായനയ്ക് സമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങള് 
വി�മ്പുന്ന മാസികയറെ എല്ാ പ്വര്്കര്ക്കും 
തനേഹം അെിയിക്കുന്നു.

കബജു, കാലെി

അനുഭവകഥകൾ
പഞ്ായ്് രാജ് മാസികയറെ ജൂണ 

ല്കം മികച്തായി. തകര�ം ഹരിതാഭമാക്കുന്ന
തിനും നമു്ക് നഷ്ടറ്ടുറമന്നു കരുതിയ 
പുഴകളും ആറുകളും തണ്ണീര്തെങ്ങളും വീറണ്ടടു
ക്കുന്നതിനും ജനങ്ങള് ഒന്നായി മുന്നിട്ിെങ്ങിയ 
അനുഭവകഥകള് വായന്കാരിറല്ിച് 
പഞ്ായ്് രാജിന് പ്തതഥ്യകം നന്ദി. തകവലം 

പ്സംഗങ്ങള്ക്കും ഉേ്ഘാെനങ്ങള്ക്കും ഉപരി
യായി മന്തിമാരും മുതിര്ന്ന ഉതേഥ്യാഗസ്രും 
ഇ്രം പുനരുജ്ീവന പ്വര്്നങ്ങള്്ക് 
തനതൃത്വം നല്കുന്നുറവന്നത് മാതൃകാപരമാ
ണ്. സംസ്ാന്ാറക ഇതു വഥ്യാപകമാക
ണം. ഇനിയം ഉണരാ് പഞ്ായത്തുകളുറെ
യം നഗരസഭകളുറെയം മിഴി തുെ്ിക്കുന്നതാണ് 
ജൂണ ല്കം - അഭിനന്ദനങ്ങള്.

തജാജി, റതാടുപുഴ

ഹൃദയസ്പർശിയറോയി
ജീവിതവം തലാകവം നന്കള് നിെയ്കാനു

ള്ള ആഹ്വാനവമായി വന്ന പഞ്ായ്് രാജ് 
ജൂണ ല്കം ്രദ്ധാര്ഹമായി. ആര്.വി.ജി. 
തമതനാന് സാെിററെ തലഖനം റചറുറതങ്ിലും 
വസ്തുതാപരമായി മികച് നിന്നു. ക�്െ 
തഗാപററെ പായ്കപ് എന്ന കവിത ജീവിത്ി
ററെ നാെകീയത ഹൃേയസ്പര്ശിയായി വരച്കാ
ട്ി. ഹരിതതകര�്ിററെ അനുഭവസംക്രമണം 
അനുകരണീയമായി തതാന്നി. ഇനിയം 
മാസിക വ�രറട്.

ഹര്ഷന്, തചര്്ല




