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ക്ഷേമ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിക്േക്ക്
 

രണ്ട് വർഷക്കാലം ഒരു പുതിയ സർക്കാരിനെ സംബന്ിച്ിടത്കാളം 
നെറിനയകാരു കകാലയളവകാണട്. എന്കാൽ ദീർഘവീക്ഷണവം ജെങ്ങതളകാടു

ളള പ്രതിബദ്ധതയം പ്രകാതയകാഗികസമീപെവം പുലർ്ി സംസ്കാെ സർ
ക്കാർ ഒതടേനറ ജതെകാപകകാരപ്രദമകായ പ്രവർ്െങ്ങൾ ഇക്കാലയളവിൽ 
െടപ്ിലകാക്ിയിരിക്കുന്നു.

പരിസ്ിതി സൗഹൃദ സുസ്ിര വികസെ്ിെട് മുൻതൂക്ം നകകാടുക്കുന് 
ഒരു ജെകീയ സർക്കാരകാണട് ഇന്ട് തകരള്ിലുളളതട്. ഹരിതതകരളം,              
ലലഫട്, ആർദ്ം, നപകാതുവിദ്കാഭ്കാസ സംരക്ഷണ യജ്ം എന്ിങ്ങനെ 
െകാലു മിഷനുകളിലൂനട കകാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്കും ഹരിതകാഭസൃഷ്ിക്കും ഭവെ
രഹിതർക്ട് ഭവെം െൽകുന്തിനും ആതരകാഗ്സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്ിക്കുന്തിനും 
നപകാതുവിദ്കാഭ്കാസം മികവറ്റതകാക്കുന്തിനും ആത്മവിശ്കാസം പകരുന് 
വിജയകരമകായ തുടക്ം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ിരിക്കുന്നു.  

മലിെനപ്ട്ം വറ്റിയം കിടന് െിരവധി തതകാടുകളം ആറുകളം പുഴകളം 
ശുെീകരിക്കുകയം പുെരുജ്ീവിപ്ിക്കുകയം നെയ്തു. 30,000 ഏക്ർ തരിശു
െിലം നപകാന്നുവിളയന് പകാടമകാക്ി. മകാലിെ്പ്രശട് െം പരിഹരിക്കാൻ സം
സ്കാെ്ട് 850 ൽപ്രം ഹരിതകർമ്മതസെകൾ പ്രവർ്ിക്കുന്നു. സർക്കാർ, 
അർദ്ധസർക്കാർ, സ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങളിലും വിദ്കാലയങ്ങളിലും ഹരി
തനപരുമകാറ്റ െടേം െടപ്ിലകാക്കാൻ തീരുമകാെമകായി. 

4 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളനട വീനടന് സ്പ്ം െിറതവറ്റുന് ലലഫട് പദ്ധതി 
സജീവമകാണട്. പ്രവൃ്ി മുടങ്ങിക്ിടന് 53,000 വീടുകൾ പണി പൂർ്ീകരിച്ചു. 
45,000 ക്കാസട് മുറികൾ ലഹനടകട് ആക്കാൻ െടപടിയകായി. ആതരകാഗ്തമഖ
ലയിൽ പ്രകാഥമിക ആതരകാഗ്തകന്ദ്രങ്ങൾ കുടുംബെികിത്കാ തകന്ദ്രങ്ങളകായി 
മകാറ്റുന്തിനറെ ഭകാഗമകായി ആദ്ഘടേം 170 തകന്ദ്രങ്ങളിനല സൗകര്ങ്ങൾ 
വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നു.  51 ലക്ഷം തപർക്ട് സകാമൂഹ്തക്ഷമ നപൻഷൻ കുടിശ്ികയി
ല്കാനത െൽകകാൻ കഴിഞ്ഞു.

   തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ിലകാനണങ്ിൽ െരിത്രതെടേം കുറിച് പദ്ധതി
നെലവം (90.13 %) െികുതിപിരിവിനല മികച് പ്രകടെവം എടുത്തുപറതയണ്
തകാണട്. അഴിമതിനക്തിനര ശക്തമകായ െിലപകാടുകൾ ലകനക്കാണ്ട് തതദേശ
സ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങനള സുതകാര്വം കകാര്ക്ഷമവം ജതെകാപകകാര 
പ്രദവമകായ പ്രകാതദശിക തക്ഷമവികസെ തകന്ദ്രങ്ങളകാക്കുന്തിെട് സർക്കാരിെട് 
വലിനയകാരളവവനര സകാധിച്ിട്ണ്ട്. 2018-19  വകാരഷിക പദ്ധതിയനട െിർവ്വ
ഹണ പ്രവർ്െങ്ങൾ എല്കാ തതദേശസ്കാപെങ്ങളം ഏപ്രിൽ 1 െട് തനന് 
ആരംഭിച്ിട്നണ്ന്നുളളതട് കകാര്ങ്ങൾ ശരിയകായ ദിശയിലകാണട് 
മുതന്റുന്നതന്ട് നതളിയിക്കുന്നു. ജെപ്രതിെിധികളം ജീവെക്കാരും നപകാ
തുസമൂഹവനമല്കാം പ്രവർ്െ പിന്തുണതയകി നകകാണ്ട് ജെകീയസർക്കാ
രിതെകാനടകാപ്ം ഉണ്കാകുനമന്ട് പ്രത്കാശിക്നടേ.

പി.വേരിക്കുട്ി ഐ.എ.എെ് 



രകാജ്ന് വികസെ വിദഗട്ധരും രകാഷ്ടീയ 
െിരീക്ഷകരും തകരളഭരണന് പ്രതത്ക 

പ്രകാധകാെ്ത്കാനടയകാണട് കകാണുന്തട്. ഇടതുപ
ക്ഷ വികസെ െയ്ിനറെ ലക്ഷണനമകാ് 
മകാതൃകയകായി തകരളം മകാറുകയകാണട്. അരതകകാടി
യിതലനറ ഗുണതഭകാക്തകാക്ൾക്ട് കുടിശ്ികയി 
ല്കാനത തക്ഷമനപൻഷൻ െൽകകാൻ െമുക്ട് കഴി
യന്നുണ്ട്. രകാജ്്ട് െടപ്ിലിരിക്കുന് ഏറ്റവം 
ബൃഹ്കായ സംസ്കാെകാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയകായ 
ലലഫിൽ രണ്ര ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കാണട് 
ഈ വർഷം വീനടകാരുങ്ങുന്തട്. നപകാതു വിദ്കാല
യങ്ങളിതലക്ട് വിദ്കാർത്ികൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. 
സർക്കാർ വിദ്കാലയങ്ങൾ മികവിനറെ തകന്ദ്രങ്ങ
ളകായി മകാറിനക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. ത�കാക്ടർമകാരുനട
യം പകാരകാനമ�ിക്ൽ ജീവെക്കാരുനടയം 
ക്ഷകാമവം അടിസ്കാെസൗകര്ങ്ങളനട കുറവം 
പരിഹരിച്ട്,  പ്രകാഥമിക സകാമൂഹ് ആതരകാഗ് 
തകന്ദ്രങ്ങളം മറ്റട് സർക്കാർ ആശുപത്രികളം മി
കവിതലക്ട് ഉയരുകയകാണട്. വലിനയകാരു പകാരി
സ്ിതിക ദുരന്ത്ിനറെ വക്ിൽ െിന്ട് ഹരിത 
സമൃദ്ധിയിതലക്ട് തകരളം തിരിച്ചു വരുന്നു. 
തലകാക ശ്രദ്ധയകാകർഷിക്കുന് ഒരു ജെകീയ കകാ
നപെയിൻ ആയി  ഹരിത തകരളം മകാറിയിരിക്കു
ന്നു.  െഷ്്ിലകായിരുന് നപകാതുതമഖലകാ സ്കാ
പെങ്ങൾ ഇതപ്കാൾ ലകാഭ്ിലകാണട്. എണ്ിപ്റ 
യകാവന് തിളക്മകാർന് തെടേങ്ങതളകാനട, ഇടതുപ

ക്ഷ ജെകാധിപത് മുന്ണിയനട ജെകീയ 
വികസെ െയം തദശീയ ശ്രദ്ധയിൽ കൂടുതൽ 
തിളക്വം ആദരവം തെടിയിരിക്കുന്നു. 

നതളിമയകാർന് വികസെ കകാഴ്ചപ്കാടിനറെയം 
യകാഥകാർഥ്തബകാധത്കാനടയള്ള ആസൂത്രണ
്ിനറെയം മികച് െിര വഹണ്ിനറെയം 
എല്കാറ്റിലുമുപരി, ബഹു. മുഖ്മന്തിയനട തെതൃത് 
മികവിനറെയം  വിജയമകാണട് ഇടതുപക്ഷ ജെകാ
ധിപത് മുന്ണി സർക്കാരിനറെ രണ്ടു വർഷ
ന് തെടേങ്ങൾ. ഈ തെടേങ്ങൾക്ട് ഒപ്ം െിൽ
ക്കാനും വികസെ മുതന്റ്റ്ിെട് ആതവഗം 
പകരകാനും തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ിനു കഴി
ഞ്ഞുനവന്ട് അഭിമകാെത്കാനട പറയനടേ. 

സർക്കാരിനറെ വികസെ തെടേങ്ങൾ എണ്ി
പ്റഞ്കാൽ ആ പടേിക വലുതകായിരിക്കും. ഒരു 
പ്രതെകാദക ശക്തിയകായി, ജെങ്ങളനട ജീവിത
്ിൽ തെരിടേട് ഇടനപടകാൻ പ്രകാതദശിക സർക്കാ
രുകൾക്ട് കഴിയന്നുണ്ട്. ജെകീയകാസൂത്രണ്ി
നറെ പുതിയ ഘടേം ലകവരിച് വിജയം അതിനു 
നതളിവകാണട്. ജെങ്ങൾക്ട് തസവെങ്ങൾ എ്ി
ക്കുന് കകാര്്ിലകായകാലും, അവനര വിശ്കാസ
്ിനലടു്ട് വികസെ പദ്ധതികൾ െടപ്ിലകാ
ക്കുന് കകാര്്ിലകായകാലും െമ്മുനട തതദേശ 
സ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങൾ ഗുണപരമകായി നമ
ച്നപ്ടേിരിക്കുന്നുനവന്ട് െിസ്ംശയം പറയകാം.  
എല്കാവർക്കും വീനടന് തകരള്ിനറെ  സ്പ്ം 

ഇനിയും 
മുക്്നോട്ക്

                      
വഡഞാ. ന്ക.ടി. ജലീല് 
തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്തി

ചതളിമയമാരന് 
വികസന കമാഴ്ചപ്മാടിചന്
യും യമാഥമാരഥ്യദബമാധ
ദത്മാചടയുള്ള ആസൂത്ര
ണത്ിചന്യും മികച്ച 
നിര വഹണത്ിചന്യും 
എല്ലമാറ്ിലമുപരി, ബഹു. 
മുഖ്യമന്തിയുചട ദനതൃത്വ 
മികവിചന്യും  വിജയമമാ
ണപ് ഇടതുപക്ഷ ജനമാധി
പത്യ മുന്ണി സരകമാരി
ചന് രണ്ടു വരഷചത് 
ദനട്ടങ്ങള്. ഈ ദനട്ട
ങ്ങള്കപ് ഒപ്ം നില്കമാ
നം വികസന 
മുദന്റ്ത്ിനപ് ആദവഗം 
പകരമാനം തദദേശസ്വയം
ഭരണ വകുപ്ിന കഴിഞ്ഞു
ചവന്പ് അഭിമമാനദത്മാ
ചട പറയചട്ട. 
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ഈ ഭരണ്ിൽ  യകാഥകാർഥ്മകാവം. െകാലു ലക്ഷ
്ിതലനറ കുടുംബങ്ങനളയകാണട് സമ്പൂർണ് പകാർ
പ്ിട സുരക്ഷകാ പദ്ധതിയകായ ലലഫിനറെ ഗുണ
തഭകാക്തകാക്ളകായി കനണ്്ിയിട്ള്ളതട്. ഇവരിൽ 
പടേികവർഗക്കാർക്ട് ആറു ലക്ഷം രൂപ വീതവം 
മറ്റുള്ളവർക്ട് െകാലു ലക്ഷം വീതവം സഹകായം 
െൽകും. ഇന്ത്യിനല മനറ്റകാരു സംസ്കാെത്തും 
ഇത്ര ബൃഹ്കായ ഒരു സർതവയിലൂനട ഗുണതഭകാ
ക്തകാക്നള കനണ്്ിയിടേില്. ഇത്ര ഉയർന് 
സഹകായത്തുക മനറ്റകാരു സംസ്കാെവം െൽകുന്നു
മില്. 

സംസ്കാെന് നപകാതു വിദ്കാലയങ്ങൾ 
സ്കകാര് സ്കാപെങ്ങതളകാടട് മൽസരിക്കാനും 
അവനയ ബഹുദൂരം പിന്ിലകാക്കാനും നകൽപ്പു 
തെടിയിരിക്കുന്നു. സ്കകാര് സ്കാപെങ്ങളിൽ 
െിന്ട് വിദ്കാർത്ികൾ നപകാതുവിദ്കാലയങ്ങളി
തലക്ട് ഒഴുകുന്തകാണട്  ഇതപ്കാൾ െമ്മൾ കകാണു
ന്തട്. നപകാതു വിദ്കാലയങ്ങളനട വികസെ്ിെട് 
തതദേശസ്കാപെങ്ങളിൽ മകാസ്റ്റർപ്കാനുകൾ തയ്കാ
റകാക്ിയം സംസ്കാെ സർക്കാരുകളനട െിർതലകാ
പമകായ സഹകായമുപതയകാഗിച്ട് അടിസ്കാെ സൗ
കര്ങ്ങൾ നമച്നപ്ടു്ിയം നപകാതുജെങ്ങനളയം 
സന്ദ്ധ പ്രവർ്കനരയം അധ്കാപകനരയം 
അണിെിര്ി െട്ിയ വിപുലമകായ കകാനപെ
യിെിലൂനടയകാണട് നപകാതു വിദ്കാലയങ്ങനള ഉണർ
്ിയതട്. 

ആതരകാഗ്തമഖലയിലും സമഗ്ര മകാറ്റ്ിനുള്ള 
െടപടികളമകായി സർക്കാർ മുതന്കാട് തപകാവകയകാ
ണട്. ആതരകാഗ് തകന്ദ്രങ്ങളിനല അടിസ്കാെ സൗ
കര്ങ്ങൾ നമച്നപ്ടുത്തുന്തിെട് മുന്തിയ പരിഗ
ണെയകാണട് സർക്കാർ െൽകുന്തട്. പ്രകാഥമിക 
ആതരകാഗ് തകന്ദ്രങ്ങൾ കുടുംബകാതരകാഗ് തകന്ദ്രങ്ങ
ളകായി ഉയർത്തുന്തിനുള്ള െടപടികൾ 
അതിതവഗം പുതരകാഗമിക്കുകയകാണട്. ആതരകാഗ് 
തകന്ദ്രങ്ങളനട തസവെം നമച്നപ്ടു്കാനും 
തരകാഗീ സൗഹൃദ സമീപെം ഉറപ്പുവരു്കാനും 
തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങൾ കർമ്മപദ്ധ
തികൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ട് െടപ്ിലകാക്ി വരികയകാ
ണട്. ഉച്വനരയണ്കായിരുന് ഒ.പി. ലവകുതന്രം 
6 മണി വനര െീടേിയതട് ആതരകാഗ് തകന്ദ്രങ്ങളി
നല തിരക്കു കുറയ്കകാനും കൂടുതൽ തപർക്ട് ലവദ്
സഹകായം ലഭ്മകാക്കാനും സഹകായകമകായിട്ണ്ട്.  
ആതരകാഗ് വകുപ്ിൽ 4219 തസ്ികകളകാണട് ഈ 
സർക്കാർ പുതിയതകായി സൃഷ്ിച്തട്. ജില്കാ - 
തകാലൂക്ട് ആശുപത്രികളിൽ സൂപ്ർ നപെഷ്കാലി
റ്റി സൗകര്ങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയകാണട്.  

പരിസ്ിതി ദുരന്ത്ിനറെ വക്ിൽ െിന്ട്, 
ഒരു ജെകീയ പകാരിസ്ിതിക വിപ്വ്ിലൂനട 
തകരളം കരകയറുകയകാണട്. മകാലിെ്മകന്ട് 
തകരളം ശുെിത്്ിതലക്ട് െീങ്ങുന്നു. ഹരിത

സമൃദ്ധിക്ട് െകാനടകാരുങ്ങുകയകാണട്. ലക്ഷക്ണ
ക്ിെട് ജെങ്ങനള അണിെിര്ി, പതിെകായി
രത്കാളം കി.മീറ്റർ തതകാടുകളം ആറുകളം 
പുെരുദ്ധരിച്ചും അതിനറെ ഒന്ര മടങ്ങട് കെകാലു
കൾ െളിയം മകാലിെ്വം െീക്ി ശുെീകരിച്ചും 
അയ്കായിരത്കാളം കുളങ്ങൾ കുഴിച്ചും അതിനറെ 
ഇരടേിയിതലനറ കുളങ്ങൾ െവീകരിച്ചും ഒന്ര 
ലക്ഷം ഏക്തറകാളം സ്ല്ട് വൃഷ്ി പ്രതദശ
ങ്ങൾ സംതയകാജിത പദ്ധതികളിലൂനട പരിപകാ
ലിച്ചുമകാണട് െമ്മൾ ഈ തെടേം ലകവരിച്തട്. 
തരിശകായി കിടന് 30000 ഏക്തറകാളം വയലു
കൾ ഇന്ട് നപകാന്നുവിളയന് നെൽപ്കാടങ്ങളകാ
ണട്. ലജവ പച്ക്റിയൽപ്കാദെം വർദ്ധിപ്ി
ക്കാനുള്ള കകാനപെയിൻ കുടുംബശ്രീ പ്രവർ് 
കരും നപകാതുജെങ്ങളം ഹൃദയപൂർവം ഏനറ്റടു
ത്തു. ആയിരക്ണക്ിതെക്ർ തരിശട് പച്ക്റി 
കൃഷിയിടങ്ങളകായി മകാറിക്ഴിഞ്ഞു. 

പിതന്കാക് വിഭകാഗങ്ങളനട വികസെം, സ്തീ 
ശകാക്തീകരണം, അഗതി പുെരധിവകാസം, 
സകാമൂഹ് സുരക്ഷിതത്ം ഉറപ്കാക്ൽ തുടങ്ങിയ 
എല്കാ തമഖലകളിലും സംസ്കാെം മികവകാർന് 
തെടേങ്ങൾ ലകവരിച്ചു. ആശ്രയ പുെ:സംഘടി
പ്ിച്ട് അഗതി രഹിത തകരളം എന് പുതിയ 
പദ്ധതിക്ട് സംസ്കാെ സർക്കാർ രൂപം നകകാടു
്ിട്ണ്ട്. ഒതന്മുക്കാൽ ലക്ഷത്കാളം ഗുണ
തഭകാക്തകാക്നള ഇതിെകായി കനണ്്ിയിട്ണ്ട്. 
200 ബ�ട്സട് സ്കൂളകൾ കൂടി തുടങ്ങകാനുള്ള െടപ
ടികൾ പുതരകാഗമിക്കുകയകാണട്.

തദശീയ തല്ിൽ കുടുംബശ്രീ കൂടുതൽ 
ശ്രദ്ധ തെടി. രകാജ്ന് പതിെകാറട് സംസ്കാെ
ങ്ങളിലും ഒരു തകന്ദ്ര ഭരണ പ്രതദശത്തും കുടുംബ
ശ്രീ പ്രവർ്െം തുടങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. കുടുംബശ്രീ 
സംഘങ്ങളനട തെതൃത്്ിൽ തകരളം ഒരു 
സൂക്ഷ്മ സംരംഭ വിപ്വ്ിതലക്ട് െീങ്ങുകയകാ
ണട്. കുടുംബശ്രീ തകരള െിക്ൻ, കുടുംബശ്രീ 
ജൻ ഔഷധി മുതലകായ തപനരടുത്തു പറയകാവന് 
െിരവധി പദ്ധതികളണ്ട്.

2017- 18 നല തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെ
ങ്ങളനട പദ്ധതി തെടേം  ജെകീയകാസൂത്രണ്ി
നറെ െരിത്ര്ിനല സർവ്വകകാല നറതക്കാർ�കാ
ണട്. പദ്ധതിനച്ലവട്  90 ശതമകാെ്ിനു മുകളിൽ 
എ്ിക്കാൻ കഴിയനമന്ട് അതട് യകാഥകാർഥ്മകാ
വന്തട് വനര മകാധ്മങ്ങളം വികസെ വിെക്ഷ
ണരും കരുതിയിരുന്ില്. നൂറു ശതമകാെം തെടേ
നമന് െടപ്പു വർഷന് ലക്ഷ്്ിതലക്കുള്ള 
പ്രവർ്െം ഏപ്രിൽ മകാസ്ിൽ തനന് 
ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വകാർഷിക പദ്ധതി െിർവ്വ
ഹണം സകാപെ്ിക വർഷ്ിനറെ ആദ് മകാ
സ്ിൽ ആരംഭിക്കുന്തട് െമ്മുനട വികസെ 
െരിത്ര്ിൽ അഭൂതപൂർവ്വമകാണട്. 

നമ്മള് െരച്ച ചെയ്യുന് 
വികസന ദനട്ടങ്ങള് 
വരും വരഷങ്ങളില് 
ഇതിലം മികദവമാചട 

ആവരത്ികണചമങ്ില്  
തദദേശ സ്മാപനങ്ങളിചല 
ഔദേ്യമാഗിക സംവിധമാനം 
നൂറു ശതമമാനം സുതമാര്യവം 
അഴിമതിമുക്തവമമാകണം. 

മചറ്മാരമാളുചട പണം 
അധികമാരത്ിചന് 

ശക്തിയുപദയമാഗിച്ചപ് 
പിടിചച്ചടുത്പ് തദന്തമാ

ക്കുന് ബകക്കൂലികമാരന് 
ചകമാള്ളകമാരന് 

തചന്യമാണപ്.
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അഭിമകാെകരമകായ ഈ തെടേങ്ങൾ എല്കാം 
തികഞ്വരകാണട് െകാനമന് മൗഢ്്ിതലക്ട് 
െനമ്മ െയിച്ചുകൂടകാ. ഇെിയതമനറ മുതന്കാട് 
തപകാവകാൻ െമുക്കാവം എന്കാണട് എനറെ പക്ഷം. 
ബഹു . മുഖ്മന്തി ചൂണ്ിക്കാണിച്തു തപകാനല, 
ഉതദ്കാഗസ്രിൽ നെറിനയകാരു വിഭകാഗം 
ഇതപ്കാഴും അഴിമതിക്കാരകായി തുടരുകയകാണട്. 
അഴിമതി തുടച്ചു െീക്കാനത കകാര്ക്ഷമതയം 
സുതകാര്തയം ഉറപ്പുവരു്കാെകാവില്. സർക്കാർ 
ഉതദ്കാഗസ്ർ ജെങ്ങനള ഭരിതക്ണ് അധികകാ
രികളല്; അവനര തസവിക്കാൻ െിതയകാഗിക്
നപ്ടേവരകാണട്. െിയമം അനുസരിക്കുകയം െികുതി 
െൽകുകയം നെയ്യുന് ജെങ്ങൾക്ട് തങ്ങൾ ഭര
ണ്ിെട് പുറ്കാനണന് തതകാന്ൽ ഒരിക്ലും 
ഉണ്കായിക്കൂടകാ. അസംതൃപ്തരകായ ജെങ്ങൾക്ിട
യിലകാണട്  വർഗീയതയം അക്രമവകാസെയം മറ്റട്  
സകാമൂഹ് വിരുദ്ധ പ്രവണതകളം വളരുന്തട്. 
ഉതദ്കാഗസ്രുനട പക്ഷപകാതപരമകായ നപരു 
മകാറ്റം ജെങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തി വളർത്തും. ജെകാ
ധിപത്ം ഒരു മതെകാഭകാവവം സംസ്കാരവമകായി 
ജെങ്ങളനട നപരുമകാറ്റന് സ്കാധീെിക്ണം. 
അതകാണട് ജെകീയകാസൂത്രണ്ിനറെ വഴി.             
ജകാതി-ജന്ി-െകാടുവകാഴി്്ിനറെ െവിടേടി
യിൽ കിടക്കുന് സംസ്കാെങ്ങൾക്ട് ഈ 
മകാതൃക അനുകരിക്കാൻ കഴിയകാ്തിനറെ 
കകാരണവം മനറ്റകാന്ല്. 

മതെകാഭകാവ്ിനെകാപ്ം അടിസ്കാെ സൗക
ര്ങ്ങളം സകാതങ്തികവിദ്യം കൂടി  നമച്നപ്ടേകാ
തല കകാര്ക്ഷമതയം സുതകാര്തയം സകാധ്മകാവൂ. 
ഓഫീസുകളനട അടിസ്കാെ സൗകര്ങ്ങൾ 
വികസിപ്ിക്കുന് കകാര്്ിൽ ബഹുദൂരം മുതന്കാ
ട് തപകാകകാൻ സമീപകകാല്ട് കഴിഞ്ിട്ണ്ട്. 
വിവര സകാതങ്തികവിദ്യടക്മുള്ള ആധുെിക 
സതങ്തങ്ങൾ ഫലപ്രദമകായി ഉപതയകാഗനപ്ടു
്കാനും  പ്രകാതദശിക സർക്കാരുകൾക്ട്   കഴി
യന്നുണ്ട്. സംസ്കാെന് തതദേശഭരണ രംഗം 
സമ്പൂർണ് കംപയൂടേർവൽക്രണ്ിനറെ  പകാത
യിലകാണട്. 

െമ്മൾ െർച് നെയ്യുന് വികസെ തെടേങ്ങൾ 
വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതിലും മികതവകാനട 

ആവർ്ിക്ണനമങ്ിൽ  തതദേശ സ്കാപെങ്ങ
ളിനല ഔതദ്കാഗിക സംവിധകാെം നൂറു ശതമകാെം 
സുതകാര്വം അഴിമതിമുക്തവമകാകണം. മനറ്റകാരകാള
നട പണം അധികകാര്ിനറെ ശക്തിയപതയകാഗി
ച്ട് പിടിനച്ടു്ട് തതറെതകാക്കുന് ലകക്കൂലിക്കാ
രൻ നകകാള്ളക്കാരൻ തനന്യകാണട്. ലകക്കൂലിക്കു 
തവണ്ി തടസ്ങ്ങൾ പറയന് നപകാതുതസവകനര 
െിയമ്ിനറെ മുന്ിൽ നകകാണ്ടുവരകാൻ കഴിയണം. 
അതിനു തവണ്ി വിജിലൻസിതെകാടും സർക്കാരി
നറെ അതെ്ഷണ സംവിധകാെങ്ങതളകാടും സഹക
രിക്കാൻ ഓതരകാ വ്ക്തിക്കും ബകാധ്തയണ്ട്. 
അഴിമതിക്കാർനക്തിനര  ബഹു. മുഖ്മന്തി 
െൽകിയ തകാക്ീതട്  ഈ സർക്കാരിനറെ ധീരമകായ 
െിലപകാടിനറെ പ്രഖ്കാപെമകാണട്. അെർഹമകായതട് 
െൽകുന്തും  അർഹമകായതട് െിതഷധിക്കുന്തും 
അഴിമതിയകാണട്. െ്കായമകായതട് െടക്കാൻ 
ലകക്കൂലി െൽതകണ്ി വരുന്തും അെ്കായമകാ
യതു തപകാലും പണം നകകാടു്ട് തെടകാൻ കഴിയനമ
ന്ട് വരുന്തും അഴിമതി െടമകാടുന് സമൂഹ്ി
നറെ ലക്ഷണമകാണട്. ഇ്രം ദുഷ്പ്രവണതകളനട 
കറപുരളകാനത "െല് കുടേികളകായി" മകാറിെിന്കാൽ 
മതിനയന്കാണട് പലരും കരുതുന്തട്. സ്ന്തം 
തജകാലി ഭംഗിയകായി െിർവ്വഹിക്കുക എന്തട് സർ
ക്കാർ ജീവെക്കാരുനട ഔതദ്കാഗിക കടമയകാനണ
ങ്ിൽ, സർവീസട് രംഗന് ദുഷ്പ്രവണതകൾനക് 
തിനര പ്രതികരിതക്ണ്തട് അവരുനട സകാമൂഹ് 
ഉ്രവകാദി്മകാണട്.  

വ്ത്സ് രകാഷ്ടീയ കക്ഷികളിൽ നപടേ ജെപ്ര
തിെിധികളകാണട് തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെ
ങ്ങനള െിയന്തിക്കുന്തട്. വികസെ കകാര്്ിലും 
ജെങ്ങൾക്ട് നമച്നപ്ടേ തസവെങ്ങൾ ലഭ്മകാക്കു
ന്തിലും രകാഷ്ടീയ്ിലുപരിയകായ തയകാജിപ്പും 
സഹകരണവം ഇവർക്ിടയിൽ ഉണ്കാവണം. 
െിസ്കാര കകാര്ങ്ങളിൽ പരപെരം കലഹിക്കുന് 
ജെപ്രതിെിധികൾ ഉതദ്കാഗസ്ർതക്കാ നപകാതു
ജെങ്ങൾതക്കാ മകാതൃകയല്. ജകാതി മത - കക്ഷി 
പരിഗണെകൾക്ട് അതീതമകായി ജെങ്ങളം 
വികസെ പ്രവർ്കരും ഒന്ിച്ണിെിരന്തി
നറെ നതളിവകാണട് െകാലു വികസെ മിഷനുകളനട 
വിജയം. 

തിരുവെന്തപുരം മസ്റ്റട് 
തഹകാടേലില് െടന് തതദേശ 
സ്യംഭരണ വകുപ്ിനറെ 
അവതലകാകെ  തയകാഗ്ില് 
മന്തി ത�കാ.നക.ടി.ജലീല് 
സംസകാരിക്കുന്നു.
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2017- 18 ചല തദദേശ
സ്വയംഭരണ സ്മാപന
ങ്ങളുചട പദ്തി ദനട്ടം  
ജനകീയമാസൂത്രണ 
ത്ിചന് െരിത്രത്ിചല 
സരവ്വകമാല ചറദകമാര
�മാണപ്. പദ്തിചച്ചലവപ് 
90 ശതമമാനത്ിന 
മുകളില് എത്ികമാന് 
കഴിയുചമന്പ് അതപ് 
യമാഥമാരഥ്യമമാവന്തപ് 
വചര മമാധ്യമങ്ങളും 
വികസന വിെക്ഷണരും 
കരുതിയിരുന്ില്ല.



തവദേശെ്വയംഭരെ സ്ഞാപനങ്ങളുന്ട പദ്ധതിരൂപീകരെ സ്റഞാ്െ് 2018-19 (ജില്ല തിരിച്് )    
    

ജില് �കാറ്റകാ എന്ടി DPC ക്ട് സമരപ്ിച്തട് DPC പകാസ്കാക്ിയതട്
സ്കാപെങ്ങള് പദ്ധതികള് സ്കാപെങ്ങള് പദ്ധതികള് സ്കാപെങ്ങള് പദ്ധതികള്

തിരുവെന്തപുരം 90 14278 90 12380 90 12375

നകകാല്ം 85 13088 85 10982 85 10980

പ്െംതിടേ 66 9791 66 8697 66 8697

ആലപ്പുഴ 91 10286 91 8987 91 8987

തകകാടേയം 89 14007 89 12512 89 12504

ഇടുക്ി 63 8534 63 6971 63 6967

എറണകാകുളം 111 16781 111 15116 111 15105

തൃശ്ശൂര 111 16671 111 15114 111 15114

പകാലക്കാടട് 109 16424 109 14149 109 14013

മലപ്പുറം 122 21613 122 18482 122 18480

തകകാഴിതക്കാടട് 91 13373 91 12082 91 12082

വയെകാടട് 31 5655 31 4980 31 4979

കണ്ണൂര 93 12361 93 10849 93 10844

കകാസരതഗകാ�ട് 48 7533 48 6595 48 6593

ആനക 1200 180395 1200 157896 1200 157720

2018-19 പദ്ധതി രൂപീകരെം - തവദേശസ്ഞാപനങ്ങള് തരംതിരിച്്      
 

സ്കാപെങ്ങള് �കാറ്റകാ എന്ടി DPC ക്ട് സമരപ്ിച്തട് DPC പകാസ്കാക്ിയതട്
സ്കാപെങ്ങള് പദ്ധതികള് സ്കാപെ

ങ്ങള്
പദ്ധതികള് സ്കാപെങ്ങള് പദ്ധതികള്

ജില്കാപഞ്കായ്ട് 14 7542 14 6124 14 6095

ത്കാക്ട് പഞ്കായ്ട് 152 12685 152 10990 152 10990

മുെിസിപ്കാലിറ്റി 87 19804 87 17483 87 17466

തകകാരപ്തറഷന് 6 4810 6 4306 6 4306

ഗ്രകാമപഞ്കായ്ട് 941 135554 941 118993 941 118863

ആനക 1200 180395 1200 157896 1200 157720

 

157720 പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി
2018-19 വകാരഷിക പദ്ധതിയില് സംസ്കാെന് 1200 തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങളനട 157720 പദ്ധതികള്ക്ട് 

ജില്കാ ആസൂത്രണ സമിതികള് അംഗീകകാരം െല്ി. 2018 നമയട് 15 വനരയള്ള കണക്ട് പ്രകകാരമകാണിതട്. തതദേശസ്കാപെങ്ങള് 
ഏറ്റവം കൂടുതലുള്ള ജില്യകായ മലപ്പുറമകാണട് പദ്ധതികളനട എണ്്ിലും മുന്ില് െില്ക്കുന്തട്- 18480. ഏറ്റവം കുറവട് വയെകാ
ടകാണട്- 4979 എണ്ം.
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എൽ.�ി.എഫട് സർക്കാർ വകാ�കാെങ്ങൾ 
പകാലിച്ട് മൂന്കാം വർഷ്ിതലക്ട് പ്രതവ

ശിക്കുകയകാണട്. വികസെ-തക്ഷമപ്രവർ്െങ്ങ
ളനട െിറവിെകാൽ ശ്രതദ്ധയമകായ രണ്ട് വർഷ
ങ്ങൾ പിന്ിടേട് ശരിയകായ ദിശയിലൂനടയള്ള 
മുതന്റ്റം. 

ഒതടേനറ രംഗങ്ങളിൽ ഒന്കാം സ്കാെന് 
്കാൻ തകരള്ിെട് കഴിഞ്ഞു. മകാെവവികസെ 
സൂെികയിൽ തകരള്ിെട് ഉന്ത സ്കാെനമന്ട് 
ഐക്രകാഷ്ടസഭ തനന് ചൂണ്ിക്കാടേി. അഴിമതി 
ഏറ്റവം കുറഞ് സംസ്കാെനമന്ട് നസറെർ 
തഫകാർ മീ�ിയ സ്റ്റ�ീസട്. മികച് ക്രമസമകാധകാ
െപകാലെ്ിെട് ഇന്ത് ടുത� അവകാർ�ട്, ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ തമഖലകളിൽ മികവട് പുലർ്ിയതിെട് 
ഇന്ത് ടുത� തസ്റ്ററ്റട് ഓഫട് ദ തസ്റ്ററ്റട് സട് അവകാർ�ട്. 
പ്ികട് അഫതയഴട് സട് നസറെറിനറെ ഭരണമിക
വട് സൂെികയിൽ ഒന്കാം സ്കാെം, ഏറ്റവം ഉയർ
ന് മിെിമം തവതെമുള്ള സംസ്കാെം, ഉയർന് 

ആതരകാഗ്-ജീവിത സൂെിക, സമ്പൂർണ ലവദയു
തീകരണം ലകവരിച് സംസ്കാെം തെടേങ്ങളനട 
പടേിക െീളന്നു. 

അഴിമതിനക്തിനര കർശെ െിലപകാടട് സ്ീ
കരിച്ചുനകകാണ്ട് സംശുദ്ധിയം ലെതെ്വമുള്ള 
ഭരണ്ിെകാണട് സർക്കാർ ഊന്ൽ െൽകുന്
തട്. വിജിലൻസട് സംവിധകാെം കകാര്ക്ഷമമകാക്ി. 
തകസതെ്ഷണം ശകാസ്തീയമകാക്കുന്തിനും മൂന്കാം
മുറ ഒഴിവകാക്കുന്തിനുമുള്ള ശക്തമകായ ഇടനപടലു
കൾ െട്ി. തപകാലീസട് തസെയിനല ആധുെി
കവതട്ക്രണ പദ്ധതികൾ പരിഷട് ക്രിക്കുന് 
െടപടിക്ട് തുടക്മകായി. തപകാലീസിനറെ പ്രവർ
്െങ്ങളനട സംസ്കാെതല ഏതകകാപെ്ിെകാ
യി തപകാലീസട് ആസ്കാെ്ട് െീഫട് കൺതടകാൾ 
റൂം തുറന്നു.  ഭരണമികവട് വർധിപ്ിക്കാൻ തകരള 
അ�ിെിസട് തടറ്റീവട് സർവീസട് ആവിഷട് കരിച്ചു. 
പദ്ധതി െിർവ്വഹണ്ിൽ സർവകകാല നറ
തക്കാർ�ട് ലകവരിക്കാൻ സർക്കാരിെട് 

ജനകീയ സർക്നോർ 
�്നോും വർഷത്തിക്േക്ക്
ജനകീയ സർക്നോർ 

അഴിമതിചകതിചര 
കരശന നിലപമാടപ് 
സ്വീകരിച്ചുചകമാണ്പ് 
സംശുദ്ിയും ബെതന്യ
വമുള്ള ഭരണത്ിനമാണപ് 
സരകമാര ഊന്ല് 
നല്കുന്തപ്.
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സകാധിച്ചു. തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങള്ക്ട് 
അനുവദിച് 6194 തകകാടി രൂപയിൽ 5581 തകകാടി 
രൂപയം നെലവഴിച്ചു. 

അപെ്ിഅയ്കായ്ിരം പടേയങ്ങൾ വിതരണം 
നെയ്തു. ലകാറെട് ലടബയൂണൽ മുപെകാനകയണ്കാ 
യിരുന് 72,334 ഫയലുകൾ തീർപ്കാക്ി. അഞ്ട് 
പുതിയ റവെയൂ �ിവിഷനുകൾക്ട് അനുമതിയകാ
യി. കുന്ംകുളത്തും പയ്ന്നൂരിലും പുതിയ തകാലൂ
ക്കുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. സംസ്കാെന് 39 
വിതല്ജുകൾ സ്കാർടേട് ഓഫീസട് ശംഖലയിതലക്ട് 
മകാറുകയകാണട്. 14 കളകട് തടറ്റുകനളയം ഇ-ഓഫീസട് 
ശംഖലയമകായി ബന്ിപ്ിക്കാൻ െടപടിയകായി.

കകാർഷിക സംസട് കകാരന് തിരിനക പിടി
ക്കാൻ വിപുലമകായ പരിശ്രമങ്ങൾ െട്ിവരിക
യകാണട്. കർഷക ആത്മഹത്കൾ ഇല്കാതകായി. 
നെൽകൃഷിയനട വിസ്തൃതിയിൽ 34,000 ഏക്റി
നറെ വർധെവണ്കായി. നമത്രകാൻ കകായലിൽ ഉൾ
നപ്നടയള്ള തരിശു െിലങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്ി. 
2017-18 സകാപെ്ിക വർഷം സലപ്തകകാ 3.01 
ലക്ഷം നമടികട് ടണ നെല്ട് സംഭരിച്ചു. പച്ക്റി
യതട്പകാദെം പ്ട് ലക്ഷം നമടികട് ടൺ ആയി 
ഉയർന്നു.

നപകാതുതമഖലയ്കള്ള പദ്ധതി വിഹിതം നൂറു 

തകകാടിയിൽ െിന്നും 2310 തകകാടിയകായി ഉയർ
്ി. നപകാതുതമഖല 132 തകകാടിയനട െഷ്്ിൽ 
െിന്നും 104 തകകാടിയനട ലകാഭ്ിതലക്ട് ഉയർ
ന്നു. പരപെരകാഗത വ്വസകായങ്ങളനട ഉന്മെ
്ിെട് 14 ക്സ്റ്ററുകൾ. ഐടി-ഐടി അനുബന് 
തമഖലകളനട വളർച്യ്കട് പുതിയ െയം രൂപീക
രിച്ചു. തസകാഫ്റ ട്നവയർ കയറ്റുമതിയിൽ 20 ശതമകാ
െ്ിനറെ വർധെയണ്കായി. �ിജിറ്റൽ തകരള
യ്കട് 1000 തകകാടിയനട നക.തഫകാൺ പദ്ധതി.

തകരള്ിനറെ ആതരകാഗ്തമഖല ആതഗകാള 
െിലവകാര്ിതലക്ട് ഉയരുകയകാണട്. ഗുണതമന്
യള്ള െികിത്കാസൗകര്ം അതലകാപ്തി, 
ആയഷട് വകുപ്പുകളിനല എല്കാ ആശുപത്രികളി
ലും ലഭ്മകാണട്. ജീവിതലശലി തരകാഗങ്ങൾ െി
യന്തിക്കാൻ വിപുലമകായ പദ്ധതികളകാണട് െടപ്ി
ലകാക്ി വരുന്തട്. പ്രകാഥമിക ആതരകാഗ് 
തകന്ദ്രങ്ങൾ കുടുംബ ആതരകാഗ്തകന്ദ്രങ്ങളകായി 
മകാറുകയകാണട്. അതലകാപ്തിതമഖലയിനല നപകാതു
ജെകാതരകാഗ്തകന്ദ്രങ്ങനള ഒറ്റ ശംഖലയകാക്കുന് 
ഇ-നഹൽ്ട് തപ്രകാജ�ട് കൂടുതൽ ജില്കളിതലക്ട് 
വ്കാപിപ്ിക്കാൻ െടപടിയകായി. നമ�ിക്ൽ
തകകാതളജുകനള മികവിനറെ തകന്ദ്രങ്ങളകാക്കുന്തി
നറെ ഭകാഗമകായി അവയിനല അടിസ്കാെസൗക

പഞ്മായത്പ്, ഗ്മാമ
വികസനം, നഗരകമാര്യം, 

നഗരഗ്മാമമാസൂത്രണം, 
തദദേശസ്വയംഭരണ 

വകുപ്പുകചള ഏകീകരിക്കു
ന്തിനദവണ്ി ചപമാതു 

സരവീസപ് രൂപീകരിക്കു 
ന്തിനപ് നടപടിയമായി. 

സ�രണ ശുെിത്വ 
ദകരളത്ിനള്ള പ്രവര
ത്നങ്ങള് ശക്തമമായി 
പുദരമാഗമിക്കുകയമാണപ്.
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ര്ങ്ങൾ വർധിപ്ിച്ചു.
ലഹസട് കൂളിനലയം ഹയർനസക്ൻ�റി 

സട് കൂളകളിനലയം 45,000 ക്കാസ്ട് മുറികൾ 
ലഹനടകട് ആയി മകാറുകയകാണട്. നൂറുക്ണക്ിെട് 
ക്കാസട് മുറികൾ ഇതിെകം തനന് ലഹനടകട് 
ആയിക്ഴിഞ്ഞു. എല്കാ െിയമസഭകാ മണ്ഡല്ി
നലയം ഓതരകാ സട് കൂള്  വീതം മികവിനറെ തകന്ദ്ര
മകാക്കുന്തകാണട് മനറ്റകാരു പദ്ധതി. 

നെൽവയൽ-തണ്ീർ്ട സംരക്ഷണ െിയമ 
െിർവ്വഹണം ശക്തമകാക്ി. 195.13 നഹക്ടർ കതയ്
റ്റം ഒഴിപ്ിച്ചു. തറഷൻ കടകളിൽ കപെയൂടേർവതട്കര
ണ്ിെട് െടപടികളകായി. വില വർധിപ്ിക്കാനത 
13 ഇെം ഭതക്ഷ്കാതട്പന്ങ്ങൾ. തറഷൻ കകാർഡുക
ളനട വിതരണം പൂർ്ിയകാക്ി. 

ലഹരിയിൽ െിന്നും തമകാെെ്ിെട് വിമുക്തി 
പദ്ധതി. എല്കാ ജില്കളിലും �ി-അ�ിക്ഷൻ 
നസറെറുകൾ. ലഹരി വിരുദ്ധ തബകാധവതട്കരണ
്ിെട് ശക്തമകായ െടപടികൾ. വ്കാജമദ്ം െി
യന്തിച്ചു. സുവർണ ജൂബിലി വർഷ്ിൽ തലകാ
ടേറിയനട വിറ്റുവരവട് 10,000 തകകാടിയിതലക്ട്. 
തലകാടേറിയിൽ െിന്നുള്ള വരുമകാെം പൂർണമകായം 
ജെതക്ഷമ്ിെട്. യവജെ ശകാക്തീകരണ്ിെട് 
1000 യവക്ബ്ബുകൾ ആരംഭിച്ചു. കകായികതകാരങ്ങൾ
ക്ട് മികച് തപ്രകാത്കാഹെം.  പ്രവകാസികളനട 
അറിവം കഴിവം ഉപതയകാഗനപ്ടു്കാൻ തലകാക 
തകരളസഭ. അവരുനട പുെരധിവകാസ്ിെട് പ്ര
തത്ക പദ്ധതി. 

പശ്കാ്ല വികസെ്ിെട് നൂതെ ആശ
യങ്ങളമകായി കിഫട്ബി മുതന്റുകയകാണട്. അഞ്ട് 
നകകാല്ം നകകാണ്ട് 50,000 തകകാടിയനട വികസെ
മകാണട് ലക്ഷ്മിടുന്തട്. 20,000 തകകാടിക്ട് ധെകാ
നുമതിയകായി: ആദ്പ്രവൃ്ികൾ െിർമകാണ 
ഘടേ്ിലകാണട്. 10,000 തകകാടിയനട മലതയകാര 
തീരതദശ ലഹതവകൾ 2020 ൽ തുറക്കും. തദശീ
യപകാത 66 െകാലട് വരിപ്കാതയകാക്ി വികസിപ്ി
ക്കുന് െടപടികൾ ത്രിതഗതിയിൽ പുതരകാഗമി
ക്കുകയകാണട്.  തകകാവളം-തബക്ൽ തദശീയ 
ജലപകാതകളനട െിർമ്മകാണവം പുതരകാഗമിക്കുന്നു. 
നകകാച്ി നമതടകായനട മൂന്കാം ഘടേെിർമ്മകാണം 
തുടരുകയകാണട്. വിഴിഞ്ം തുറമുഖം 2020 ൽ 
തനന് യകാഥകാർഥ്മകാക്കും. ജില്കാതല ലപതൃക 
മയൂസിയങ്ങൾ സ്കാപിക്കുന്തിെട് െടപടിയകാ
യി. കണ്ണൂർ വിമകാെ്കാവളം  നസപ്തംബറിൽ 
തുറക്കും. മംഗലകാപുരം-നകകാച്ി നഗയിൽ പ്രകൃതി
വകാതക ലപപ്ട് ലലൻ െിർമ്മകാണം ഈ വർഷം 
പൂർ്ിയകാകും. 

മുഖ്മന്തിയനട ദുരിതകാശ്കാസെിധിയിൽ 
െിന്നും 2.3 ലക്ഷം ഗുണതഭകാക്തകാക്ൾക്കായി 393 
തകകാടി രൂപ വിതരണം നെയ്തു. കകാരുണ് 
െികിത്കാ സഹകായ പദ്ധതിയിലൂനട 64,500 തരകാ
ഗികൾക്ട് 727 തകകാടിയനട സഹകായം ലഭ്മകാ

ക്ി. വൃക് തരകാഗികൾക്കുള്ള ധെസഹകായം 2 
ലക്ഷ്ിൽ െിന്നും 3 ലക്ഷമകാക്ി ഉയർ്ി. 
തക്ഷമനപൻഷനുകൾ ഇരടേിയകാക്ി. തക്ഷമെിധി 
ആനുകൂല്ങ്ങളിലും വൻ വർധെ ഏർനപ്ടു്ി. 
മത്്ന്കാഴിലകാളികൾക്കുള്ള ക്ഷകാമകകാല -പ്ര
തിമകാസ ധെസഹകായം 2700 രൂപയിൽ െിന്നും 
4500 രൂപയകാക്ി. അങ്ണവകാടി അധ്കാപകരു
നട തവതെം 2050 ൽ െിന്നും 12,000 രൂപയകായം 
ആയമകാരുതടതട് 1400 രൂപയിൽ െിന്നും 8000 
ആയം വർധിപ്ിച്ചു. ആശകാവർക്ർമകാരുനട തവത
െ്ിലും 50 ശതമകാെം വർധെവട് ഏർനപ്ടു്ി. 
പ്രവകാസി നപൻഷൻ 500 രൂപയിൽ െിന്നും 
2000 രൂപയകാക്ി. 900 തകകാടി രൂപയനട വിദ്കാ
ഭ്കാസ സഹകായ പദ്ധതിയിലൂനട ആറര ലക്ഷം 
കുടുംബങ്ങൾക്ട് സഹകായനമ്ിച്ചു. 60 കഴിഞ് 
എല്കാവരും സകാമൂഹിക സുരക്ഷ ശംഖലയിൽ.

പടേികജകാതിക്കാർക്കു തവണ്ി 6,200 വീടുകൾ 
െിർമ്മിച്ചു. 19,072 വീടുകളനട െിർമ്മകാണം ഉടൻ 
പൂർ്ിയകാകും. പടേികവർഗക്കാർക്കു തവണ്ി 
22,481 വീടുകളനട െിർമ്മകാണം പൂർ്ിയകാക്ി.  
24,465 വീടുകളനട െിർമ്മകാണം ഉടൻ പൂർ്ിയകാ
കും. 102 തകകാടി രൂപ നെലവിലകാണട് 102 ഊരുക
ളനട വികസെം െടപ്കാക്കുന്തട്.  2159 ആദിവകാ
സികളനട ഒരു ലക്ഷം രൂപ വനരയള്ള കടങ്ങൾ 
എഴുതി്ള്ളി. 

ജില്കളിൽ െതവകാത്കാെെകായകരുനട തപരിൽ 
40 തകകാടി രൂപ നെലവിൽ കിഫട്ബി മുതഖെ സകാം
സട് കകാരിക സമുച്യങ്ങൾ സ്കാപിക്കും. കലകാകകാര
ന്കാർക്കുള്ള നപൻഷൻ 750 രൂപയിൽ െിന്ട് 1500 
രൂപയകാക്ി. സകാംസട് കകാരിക പ്രവർ്ക തക്ഷമ
െിധി തബകാർ�ട് നപൻഷൻ 1000 രൂപയിൽ െിന്ട് 
2000 ഉം പിന്ീടട് 3000 ഉം രൂപയമകാക്ി. എടേട് 
വർഷത്കാളമകായി സ്ിരമകായ ലവസട് െകാൻസ
ലർ ഇല്കാതിരുന് കലകാമണ്ഡല്ിൽ പുതിയ 
ലവസട് െകാൻസലനറ െിയമിച്ചു. തലകാകന്ങ്ങുമു
ള്ള മലയകാളികൾക്ട് ഭകാഷകാപഠെ്ിെകായി 
വീ�ിതയകാ തകകാൺഫറൻസിംഗട് സംവിധകാെവം 
മകാസീവട് ഓപ്ൺ ഓൺലലൻ തകകാഴട് സും െടപ്കാ
ക്കും. മഹകാകവി നമകായീൻകുടേി ലവദ്ർ മകാപ്ിള 
കലകാ അക്കാദമിയനട പ്രവർ്െം വിപുലീകരി
ക്കും. കലകാഭവൻ മണി, നകകാടക്കാടട് കണ്ന്നപ
രുവണ്കാൻ, മണക്കാടൻ ഗുരുക്ൾ എന്ിവർക്ട് 
ഉെിതമകായ സ്കാരകം പണിയം.

253 ഭിന്തശഷിക്കാർക്ട് സ്ിരം െിയമെം 
െൽകി. ഭിന്തശഷിക്കാർക്കു തവണ്ി അനുയകാത്ര 
പദ്ധതി െടപ്ിലകാക്ി. എൻത�കാസൾഫകാൻ ദുരി
തബകാധിത തമഖലയിൽ 133 തകകാടി രൂപയനട 
ധെസഹകായനമ്ിച്ചു. സമഗ്ര പുെരധിവകാസ 
ഗ്രകാമം യകാഥകാർഥ്മകാകുകയകാണട്. 

 അതിഥി നതകാഴിലകാളികൾക്ട് ആവകാസട് 
എന് തപരിൽ സമഗ്ര ആതരകാഗ് ഇൻഷുറൻസട് 

പശ്മാത്ല 
വികസനത്ിനപ് 
നൂതന ആശയങ്ങ
ളുമമായി കിഫപ്ബി 
മുദന്റുകയമാണപ്. 
അഞ്പ് ചകമാല്ലം 
ചകമാണ്പ് 50,000 
ദകമാടിയുചട വികസന
മമാണപ് ലക്ഷ്യമിടുന്തപ്. 
20,000 ദകമാടികപ് 
ധനമാനമതിയമായി.
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പദ്ധതി: ഇവർക്കായി അപ്കാ ഘർ, ജെെി എന്ീ 
തപരുകളിൽ തകാമസസൗകര്ങ്ങൾ. 

സ്തീകൾക്കും കുടേികൾക്കുമകായി പ്രതത്ക 
വകുപ്ട് െിലവിൽ വന്നു. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർ്ി
ക്കുന് മിത്ര 181 വമൺ നഹൽപ്ട് ലലൻ ഏർനപ്
ടു്ി. എല്കാ തപകാലീസട്  തസ്റ്റഷനുകളിലും വെിത 
നഹൽപ്ട് ന�സട് കുകൾ, 24 മണിക്കൂറും വിളിക്കാ
വന് നഹൽപ്ട് ലലൻ (1091). എട് െഗരങ്ങളിൽ 
പിങ്ട് പതടകാൾ. സ്തീകൾക്കും കുടേികൾക്കുനമതിനര 
യള്ള അതിക്രമം തടയകാൻ ലക്കാങ്ങട്, സട് തെ
ഹഗീത, കർമതസെ എന്ിവ എല്കാ ജില്കളി
തലക്കും. െിർഭയ പദ്ധതി ജെകീയമകാക്ി. സ്തീ
കൾനക്തിരകായ കുറ്റകൃത്ങ്ങളിൽ കർശെ 
െടപടി. കുടുംബശ്രീയിൽ പുതിയ ഇരുപതിെ 
പദ്ധതികൾ. 

തീരതദശതമഖലയ്കട് 2000 തകകാടിയനട പ്ര
തത്ക പകാതക്ജട് ഏർനപ്ടു്ി. ഓഖി ദുരന്ത 
ഘടേ്ിൽ സർക്കാർ മകാതൃകകാപരമകായ പ്രവർ്
െങ്ങളിലൂനട ദുരിതബകാധിതർക്ട് ആശ്കാസം 
പകർന്നു. കടൽതക്ഷകാഭ്ിെട് ഇരയകാകുന് തീര
തദശവകാസികനള ഭൂമിയം വീടും െൽകി പുെരധി
വസിപ്ിക്കുന്തിെട് െരിത്ര്ിലകാദ്മകായി 
പത്തു ലക്ഷം രൂപ വീതം െൽകുന് പദ്ധതി 
ആവിഷട് ക്രിച്ചു. തവലിതയറ്റ തമഖലയിൽ 
െിന്നും മകാറ്റിപകാർപ്ിക്കാൻ 150 തകകാടിയനട 
പദ്ധതി. മത്്ന്കാഴിലകാളികൾക്ട് 500 തകകാടി 
രൂപയനട ഭവെ പദ്ധതി. 

വരടേകാറും തകകാലറയകാറും  ഉൾനപ്നട 9,200 
കി.മീ പുഴകളം തതകാടുകളം പുെരുജ്ീവിപ്ിച്ചു. 
5000 കുളങ്ങൾ െിർമ്മിച്ചു. 11,000 കുളങ്ങൾ െവീ
കരിച്ചു. 1620 കെകാലുകൾ വൃ്ിയകാക്ി. 4500 
കിണറുകൾ െവീകരിക്കുകയം 29,000 കിണറു
കൾ റീച്കാർജ്ട് നെയ്യുകയം നെയ്തു. 2792 നഹക്ട
റിൽ ജലതസെെ സൗകര്ം വർധിപ്ിച്ചു. വൻകിട 

ജലതസെെ പദ്ധതികൾ പൂർ്ിയകാക്കാൻ വിപു
ലമകായ കർമ്മപദ്ധതി. 

അഞ്ട് വർഷം നകകാണ്ട് ഭവെരഹിതരില്കാ് 
തകരളം എന്തകാണട് സർക്കാർ ലക്ഷ്മിടുന്തട്. 
മുടങ്ങിക്ിടന് 53,000 വീടുകളനട െിർമകാണം 
പൂർ്ിയകാക്ി. പഞ്കായ്ട്, ഗ്രകാമവികസെം, 
െഗരകകാര്ം, െഗരഗ്രകാമകാസൂത്രണം, തതദേശസ്യം
ഭരണ വകുപ്പുകനള ഏകീകരിക്കുന്തിനുതവണ്ി 
നപകാതു സർവീസട് രൂപീകരിക്കുന്തിെട് െടപടി
യകായി. സമ്പൂർണ ശുെിത് തകരള്ിനുള്ള പ്ര
വർ്െങ്ങൾ ശക്തമകായി പുതരകാഗമിക്കുകയകാണട്.

തകരള്ിെട് സ്ന്തം ബകാങ്ട് എന് സ്പ്ം 
സകാക്ഷകാതട്ക്കാര്ിതലക്ട് െീങ്ങുകയകാണട്. 
സംസ്കാെ സഹകരണ ബകാങ്ിനെയം 14 ജില്കാ 
സഹകരണ ബകാങ്കുകനളയം  സംതയകാജിപ്ിച്കാ
ണട് തകരള സഹകരണ ബകാങ്ട് രൂപീകരിക്കുന്തട്. 
വൻ െഷ്്ിലകായിരുന് കൺസയൂമർനഫ�ട് 
ലകാഭ്ിലകായി. സംസ്കാെ സഹകരണ െയം 
രൂപീകരിച്ചു. പുതിയ ടൂറിസം െയം പ്രഖ്കാപിച്ചു. 
ശബരിമല, ശ്രീപത്മെകാഭസ്കാമി തക്ഷത്രം, ഗുരു
വകായൂർ തക്ഷത്രം മുതലകായവയനട വികസെ്ി
െട് വിപുലമകായ പദ്ധതികൾ ആവിഷട് ക്രിച്ചു. 

ലവദയുതി വകുപ്ിനറെ മികച് പ്രവർ്െ 
ങ്ങൾക്ട് തകന്ദ്ര ഊർജ മന്തകാലയ്ിനറെ 
അവകാർ�ട് ലഭിച്ചു. കൂടംകുളം-നകകാച്ി പവർഗ്രി
�ട് ഈ വർഷം പ്രവർ്െസജ്മകാകും. 
ഉതട്പകാദെം വർധിപ്ിക്കുകയം ഏഴട് ലക്ഷത്കാ
ളം പുതിയ കണക്ഷനുകൾ െൽകുകയം നെയ്തു
നകകാണ്കാണട് വകുപ്ട് മുതന്റുന്തട്.

പ്ട് തഫകാറസ്റ്റട് തസ്റ്റഷനുകൾ സ്കാപിച്ചു. 
40 തഫകാറസ്റ്റട് തസ്റ്റഷനുകൾ കൂടി സ്കാപിക്കാൻ 
െടപടിയകായി. ക്ഷീരവികസെ രംഗ്ട് വൻകു
തിച്ചുെകാടേമകാണുണ്കായതട്. സംസ്കാെന് ആവ
ശ്്ിനറെ 81 ശതമകാെം പകാലുതട്പകാദിപ്ിക്കാൻ 
തകരള്ിെട് കഴിഞ്ഞു. സ്യംപര്കാപ്ത ക്ഷീര 
തകരള്ിെകായള്ള ഊർജ്ിതമകായ പ്രവർ്
െങ്ങളകാണട് െടക്കുന്തട്. 

നക.എസട്.ആർ.ടി.സിനയ രക്ഷിക്കാൻ സമ
ഗ്രമകായ അഴിച്ചുപണി െട്ി.  നപൻഷൻ 
കുടിശിക നകകാടുത്തു തീർത്തു. എല്കാ തകാലൂക്കുക
ളിലും കപെയൂടേർവതട്കൃത വകാഹെ പരിതശകാധെകാ 
തകന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയകാണട്. ആറട് തകാലൂക്കു
കളിൽ സബട് ആർ.ടി ഓഫീസുകൾ സ്കാപിക്കു
ന്തിനും െടപടിയകായി.

സർക്കാർ ആവിഷട് ക്രിച്ിരിക്കുന് ഹരിത
തകരളം, ലലഫട്, ആർദ്ം, നപകാതുവിദ്കാഭ്കാസ 
സംരക്ഷണയജ്ം എന്ീ മിഷനുകൾ വിജയ
കരമകായി പുതരകാഗമിക്കുന്നു. ഇതിലൂനട ഒരു െവ
തകരളം സൃഷ്ിക്കുകയകാണട് സർക്കാർ ലക്ഷ്ം.

(I & PRD)

വരട്ടമാറും ദകമാലറയമാറും  
ഉള്ചപ്ചട 9,200 കി.മീ 

പുഴകളും ദതമാടുകളും 
പുനരുജ്ീവിപ്ിച്ചു. 5000 

കുളങ്ങള് നിരമ്മിച്ചു. 11,000 
കുളങ്ങള് നവീകരിച്ചു. 1620 
കനമാലകള് വൃത്ിയമാകി. 
4500 കിണറുകള് നവീകരി

ക്കുകയും 29,000 കിണറു
കള് റീച്ചമാരജ്പ് 

ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 
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െരി�ത്ില് ആദ്യേഞായി 90 ശതേഞാനത്ിനു 
മുകളില് പദ്ധതിനിര് വ്ഹെം
4പദ്ധതി െിര വ്വഹണ്ിൽ സർവ്വകകാല നറതക്കാർ�ട് - 90.13 
ശതമകാെം വിെിതയകാഗം. 6194.65 തകകാടി രൂപയിൽ 5583.35 
തകകാടിയം മകാർച്ട് 31 െട് മുപെട് നെലവഴിച്ചു 47 െഗരസഭകൾക്കും 
186 ഗ്രകാമപഞ്കായത്തുകൾക്കും 8 ത്കാക്ട് പഞ്കായത്തുകൾക്കും 
നകകാല്ം തകകാർപ്തറഷനും നൂറുതമെി 4287 തതദേശസ്യംഭരണ 
സ്കാപെങ്ങൾക്ട് 90 ശതമകാെ്ിനു മുകളിൽ നെലവട് 4ഗ്രകാമ
പഞ്കായത്തുകൾക്ട് 96.07 ശതമകാെം, ത്കാക്ട് പഞ്കായത്തു
കൾക്ട് 88.07, ജില്കാ പഞ്കായത്തുകൾക്ട് 71.5,  മുെിസിപ്കാലിറ്റി 
കള്ക്ട് 88.94, തകകാരപ്തറഷനുകള്ക്ട് 83.80 ശതമകാെം4പദ്ധ
തിെിർവ്വഹണ്ിെട് 10 മകാസം ലഭിച്തട് ജെകീയകാസൂത്രണ
്ിനറെ െരിത്ര്ിൽ ആദ്ം42018-19 ൽ ബ�ട്ജറ്റട് വിഹിതം 
10779.59 തകകാടി; െിർവ്വഹണ്ിെട് 12 മകാസം, ലക്ഷ്ം 100 % 
തെടേം
ഏകീകൃത തവദേശെ്വയംഭരെ വകുപ്് 
െഞാക്ഞാത്കഞാരത്ിവലക്്
4അഞ്ട് വ്ത്സ് ഭരണയൂണിറ്റുകളകായിരുന് തതദേശസ്യംഭര
ണം കൂടുതൽ കരുത്തും കകാര്ക്ഷമതയമുള്ള ഒനരകാറ്റ വകുപ്കായി 
മകാറും. പഞ്കായ്ട്, ഗ്രകാമവികസെം, െഗരകകാര്ം, െഗര ഗ്രകാമകാ
സൂത്രണം, തതദേശസ്യംഭരണ എഞ്ിെീയറിങട് വിഭകാഗം 
എന്ീ വകുപ്പുകൾ ഏകീകരിക്കുന്തിെട് നപകാതുസർവീസട് രൂ
പീകരിക്കാന് െടപടി.4ഏകീകൃത തതദേശസ്യംഭരണ വകു
പ്ിനറെ തലവെകായി പ്രിൻസിപ്ൽ �യറക്ടനറ െിയമിച്ചു. 
വിതശഷകാല്  െടേ്ിനറെ  കരടട്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.4വിജയകര 
മകായ പദ്ധതി സംതയകാജെ്ിനറെയം മികച് വകുപ്പുതല ഏതകകാ
പെ്ിനറെയം െകാളകൾക്ട് ഏകീകൃത തതദേശസ്യംഭരണ 
വകുപ്ട് തുടക്ം കുറിക്കും. 420 വർഷമകായി ഫയലിനലകാതുങ്ങിയ 
വിപ്വകരമകായ ഭരണ െടപടിയനട സകാക്ഷകാതട്കകാരം.

അടിസ്ഞാനൌകര്യ 
വികെനത്ില് കുതിപ്്
4452 തകകാടി രൂപ നെലവിൽ 3460 കി.മീറ്റർ ടകാർ തറകാഡുകൾ.  
838 തകകാടി നെലവിൽ 8598 കി.മീറ്റർ തറകാഡുകളനട പുെരുദ്ധകാര
ണം.44 തകകാടി രൂപ നെലവിൽ സ്കൂളകളിൽ 1861 പുതിയ ക്കാസട് 

�തി�യരുും തക്ദേശസ്വയുംഭരണ വ��ക്
മുറികൾ. 117 തകകാടി നെലവിൽ 3142 പുതിയ അം
ഗൻവകാടി നകടേിടങ്ങൾ.4124 തകകാടി നെലവിൽ 
3476 കുടിനവള്ള പദ്ധതികൾ. 4നതകാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി
യിൽ  8305 പുതിയ ഗ്രകാമീണ തറകാഡുകൾ.

അകന്ലയല്ല െ�ര്� �െിത്വ വകരളം
4സമ്പൂർണ് ശുെിത്സംസ്കാെനമന് പ്രഖ്കാപിത ലക്ഷ്്ി
തലക്ട് തകരളം അടുക്കുകയകാണട്. "നവളിയിട വിസർജ്െമുക്ത 
സംസ്കാെ" കകാനപെയിെിനറെ ഭകാഗമകായി സംസ്കാെന്കാടേകാനക  
2,04,297 ഗകാർഹിക ശൗെകാലയങ്ങൾ െിർമ്മിച്ചു. 4941 ഗ്രകാമ 
പഞ്കായത്തുകളം 92 െഗരസഭകളം നവളിയിട വിസർജെമുക്ത
മകായി പ്രഖ്കാപിച്ചു. 4625 തകകാടി രൂപയ്കട് 9563 മകാലിെ്സംസ്
രണ തപ്രകാജക്ടുകൾ െടപ്ിലകാക്ി. 4രണ്ടു ലക്ഷം ഉറവിട മകാലി
െ്സംസ്രണ യൂണിറ്റുകൾ സ്കാപിച്ചു.478 പുതിയ റിതസകാ�ട് 
റിക്വറി നഫസിലിറ്റി നസറെറുകൾ തുറന്നു. 493 പുതിയ പ്കാസ്റ്റി
കട് ��ിങ്ങട് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു. 

വഹന്ടക്ഞാെ് തവദേശെ്വയംഭരെം
4ആധുെിക - വിവര സകാതങ്തികവിദ്കൾ  പ്രതയകാജെനപ്ടു്ി 
തതദേശഭരണം സുതകാര്വം കകാര്ക്ഷമവമകാക്കുന്തിെട് െടപടിക
ള്.4തഫകാര ദ പീപ്ിള് - പരകാതി പരിഹകാര്ിെട് ഓണ 
ലലന് സംവിധകാെം. 4ഗ്രകാമസഭകാ പ്രവർ്െങ്ങൾ കൂടുതൽ 
ജെകീയവം സുതകാര്വമകാക്കാൻ ഗ്രകാമസഭകാ തപകാർടേൽ സ്കാപി
ച്ചു. 4സകാമൂഹ്തക്ഷമ നപൻഷൻ വിതരണ്ിെട് ഓൺലലൻ 
സംവിധകാെം.4വസ്തു െികുതി �കാറ്റയിൽ തിരു്ലുകൾ വരു
്കാൻ സഞ്യ പയൂരിഫിതക് ഷൻ നമകാ�യൂൾ.4വ്കാപകാര 
സ്കാപെങ്ങൾക്കുള്ള ലലസൻസിെട് സഞ്യ �ി & ഒ 
നമകാ�യൂൾ.4941 ഗ്രകാമ പഞ്കായത്തുകളിൽ വസ്തു െികുതി ഇ- 
തപയട് നമറെട്.4വിതെകാദെികുതി പിരിവിനും സകാംസ്കാരിക തക്ഷ
മെിധി  നസസിനും ഇ- ടിക്റ്റിങട് തസകാഫ്റട് നവയർ.  4ബിൽ
�ിങ്ങട് /ന�വലപട്നമറെട് നപർമിറ്റട് സമയബന്ിതവം 
സുതകാര്വമകാക്കാൻ വികസിപ്ിച് ഇറെലിജറെട് ബിൽ�ിങ്ങട് 
നപർമിറ്റട് മകാതെനജ്മറെട് സിസ്റ്റം (IBPMS) ലപലറ്റട് അടിസ്കാെ
്ിൽ തിരുവെന്തപുരം, നകകാച്ി െഗരസഭകളിൽ െടപ്ിൽ 
വരു്ി. 4സമ്പൂർണ ഇ- തസവെ്ിെട് െടപടികള്.
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രസഭകളില് 1494 ഉം പുതിയ തസ്ികകള് സൃഷ്ിച്ചു.4നതരുവട് 
െകായ്കനള വന്്ംകരിക്കാൻ തുടക്ം കുറിച് എബിസി പദ്ധതി 
വിജയമകായി. 421915 കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ട് 310.25 തകകാടിയനട 
ധെസഹകായമകാണട് ഈ വർഷം െൽകിയതട്.452130 നഹക്ടർ 
സ്ല്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൃഷി നെയ്യുന്നു. 4തതദേശഭരണ സ്കാ
പെങ്ങൾ വഴി മൃഗസംരക്ഷണ്ിെട് 251.67 ലക്ഷം രൂപയനട 
സഹകായം.4എല്കാ തതദേശഭരണ സ്കാപെങ്ങളിലും അഗതി പു
െരധിവകാസ്ിെട് പുതിയ പദ്ധതി തരഖ തയ്കാറകാക്ി. 4എല്കാ 
ജില്കളിലും തനേഹിത ജറെർ നഹൽപ്ട് ന�സ്ക്കുകൾ ആരംഭിച്ചു. 
ഗ്രൂപ്പുകൾക്ട് 104.2 തകകാടിയനട പലിശ സബട്സി�ി െൽകി. 
4മഹകാത്മകാഗകാന്ി നതകാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിനല കരകാർ ജീവെ
ക്കാർ, അയ്ങ്കാളി പദ്ധതിയിനല കരകാർ ജീവെക്കാർ, ഇൻഫർ
തമഷൻ തകരള മിഷൻ ജീവെക്കാർ എന്ിവർക്ട് ശപെള പരിഷ്ക്ക
രണം െടപ്ിലകാക്ി.4സകാംസ്കാരിക െിലയങ്ങളിനല ലല 
തരേറിയൻമകാർ, ശിശുമന്ിരങ്ങളിനല ടീച്ർമകാർ എന്ിവരുനട 
ശപെളം 2050 ൽ െിന്ട് 12000 രൂപയകാക്ി ഉയർ്ി. 4ആയ
മകാരുനട ശപെളം 1400 രൂപയിൽ െിന്ട് 8000 രൂപയകാക്ി. മുെി
സിപ്ൽ കണ്ിജറെട് ജീവെക്കാരുനട  ദിവസതവതെം 620 രൂപ
യകാക്ി ഉയർ്ി.  െരിത്ര്ിൽ ആദ്മകായി, മുെിസിപ്ൽ  
കണ്ിജറെട് ജീവെക്കാർക്ട് പൂർണ ശപെള നസ്യിൽ ഏർനപ്ടു
്ി. 4നകടേിട െിർമ്മകാണ െടേങ്ങളിൽ തഭദഗതി നകകാണ്ടുവന്
തട് ആയിരക്ണക്ിനു തപർക്ട് ആശ്കാസം.4തദശീയ 
ഗ്രകാമീണ നതകാഴിലുറപ്ട് പദ്ധതിയില് കഴിഞ് 2 വരഷം 13.03 
തകകാടി നതകാഴില് ദിെങ്ങള് സൃഷ്ിച്ചു. 14 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്ക്ട് 
തജകാലി ലഭിച്ചു.4അയ്ങ്കാളി നതകാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയനട വകയി
രു്ൽ    25.1 തകകാടിയകാക്ി ഉയർ്ി 8,38,807 നതകാഴിൽ ദി
െങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു. നതകാഴിലകാളികളനട ദിവസ തവതെം 258 രൂപ
യകാക്ി ഉയർ്ി.4ആനുകൂല്ങ്ങൾക്കുള്ള വരുമകാെ പരിധി 2 
ലക്ഷമകാക്ി  ഉയർ്ിയതട് കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങനള വിവിധ സർ
ക്കാർ ആനുകൂല്ങ്ങളനട പരിധിയിൽ നകകാണ്ടുവന്നു. 
4കകാർഷിക ആനുകൂല്ങ്ങൾക്കുള്ള  വരുമകാെ പരിധി എടുത്തു 
കളഞ്ഞു. 4വഖഫട് തബകാർ�ട് െിയമെം പിഎസട് സിക്കു വിട്.
4പഞ്കായ്ട് �യറക്ടതററ്റട്, ന�പയൂടേി �യറക്ടർ ഓഫീസുകൾ, 
700 ഗ്രകാമ പഞ്കായത്തുകൾ എന്ിവ െടപ്പുവർഷം  ഐഎസട്ഒ 
െിലവകാര്ിനലത്തും.4െഗരങ്ങളനട സമഗ്ര വികസെ്ിെട് 
മകാസ്റ്റർപ്കാൻ തയ്കാറകാവകയകാണട്.4അമൃതട് പദ്ധതിയിൽ 2028 
തകകാടിയനട തപ്രകാജക്ടുകൾക്ട് തകന്ദ്ര സർക്കാരിനറെ അനുമതി 
ലഭിച്ചു. നകകാച്ി, തിരുവെന്തപുരം എന്ീ െഗരങ്ങളിൽ ഈ 
വർഷം സ്കാർടേട് സിറ്റി പദ്ധതി െടപ്ിലകാവം.4സ്തീസുരക്ഷയ്കട് 
എല്കാ പ്രധകാെ െഗരങ്ങളിലും ഷീ തലകാ�ട്ജുകൾ തുടങ്ങും.4200 
പഞ്കായത്തുകളിൽ ഈ വർഷം ബ�ട്സട് സ്കൂളകൾ 
തുടങ്ങും.410,000 നഹക്ടർ സ്ലം ലജവകൃഷിക്കു തവണ്ി 
കനണ്ത്തും. പകാലിതയറ്റീവട് നകയർ രംഗത്തും നമച്നപ്ടേ തസവെ
ങ്ങൾ കൂടുതൽ തപരിതലക്ട് എ്ിക്കും. 4എല്കാ തതദേശഭരണ 
സ്കാപെങ്ങളം ജൻ�ർ സൗഹൃദമകാക്കും.4പി.എം.ജി.എസട്.
ലവ പദ്ധതിയില് 2016-17 ല് 315 കി.മീറ്ററും 2017-18ല് 374 
കി.മീറ്ററും തറകാഡുകളനട െിരമ്മകാണം പൂര്ിയകാക്ി. 720 കി.മീ. 
പുതിയ തറകാഡുകള്ക്ട് അംഗീകകാരം ലഭിച്ചു.4ലലഫട് പദ്ധതി 
ആദ്ഘടേം 58772 വീടുകളനട െിരമ്മകാണം ആരംഭിച്ചു. 53000 
വീടുകളനട െിരമ്മകാണം പൂര്ീകരിച്ചു.42018-19 ല് ലലഫട് 
പദ്ധതിയില് രണ്ര  ലക്ഷം വീടുകള്

4ബിൽ�ിങ്ങട് നപർമിറ്റിനുള്ള ഇറെലിജറെട് തസകാഫ്റട് നവയർ 
ഈ വർഷം തനന് പ്രതയകാഗ്ിൽ വരും. 

ജനഹൃദയങ്ങള് കവര്ന്ന് 
പരിസ്ിതി ൌഹൃദ വികെനം
4പരിസ്ിതി സൗഹൃദ വികസെനമന് സർക്കാരിനറെ 
ആഹ്കാെം ജെങ്ങൾ ഹൃദയ്ിൽ ഏനറ്റടുത്തു. െമ്മുനട ഗ്രകാമങ്ങ
ളിൽ പകാരിസ്ിതിക വിപ്വം അരതങ്ങറുന്നു. മണ്ടിഞ്ഞും കകാടു
കയറിയം മകാലിെ്ങ്ങൾ അടിഞ്ഞും ഇല്കാതകായിനക്കാണ്ിരുന് 
എത്രനയങ്ിലും തണ്ീർ്ടങ്ങൾക്കും െീർത്കാടുകൾക്കും പു
െർജെിയകായി. 44000 കി.മീറ്റതറകാളം തതകാടുകളം 1500 കി. 
മീറ്റതറകാളം കെകാലുകളം ഈ കകാലയളവിൽ വൃ്ിയകാക്ി. 
4തലകാകപരിസ്ിതി ദിെ്ില് നതകാഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയില് 
ഉല്പകാദിപ്ിച് 1.56 തകകാടി വൃക്ഷലതകള് െടുന്നു.4പതിെകാ
യിര്ിതലനറ കുളങ്ങളം നെറുെീർത്കാടുകളം െവീകരിച്ചു.
4പതിമൂന്കായിരം പുതിയ കുളങ്ങൾ െിർമ്മിച്ചു.4ആയിര
ത്കാളം തതദേശഭരണ സ്കാപെങ്ങളിൽ വിപുലമകായ ജെ 
പങ്കാളി്ത്കാനട ശുെീകരണയജ്ങ്ങൾ െടന്നു.414 ജില്
കളിലും 152 ത്കാക്കുകളിലും കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകളനട തെതൃത്
്ിൽ കകാർഷിക പ്രവർ്െങ്ങൾ െടക്കുന്നു.430000 ഏക്
റിതലക്ട് കൂടി നെൽകൃഷി വ്കാപിപ്ിച്ചു.41194 ഏക്ർ 
തരിശുഭൂമിയിൽ പച്ക്റി കൃഷിയകാരംഭിച്ചു.4െകാനടങ്ങും ഉൽസ
വച്കായതയകാനട മണ്ട്, ജല സംരക്ഷണ പ്രവൃ്ികൾ െടന്നു. 

എതിരില്ലഞാന്ത യശസ്് - കുടംബശ്ീ
4തലകാക ശ്രദ്ധയകാകർഷിച് കുടുംബശ്രീ  കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളില്.  
മറ്റട് സംസ്കാെങ്ങളിൽ കുടുംബശ്രീ മകാതൃകയ്കട് കൂടുതൽ സ്ീകകാ
ര്ത.42.58 ലക്ഷം അയൽക്കൂടേങ്ങളിലകായി െിലവിൽ 43 
ലക്ഷം അംഗങ്ങൾ.4കുടുംബശ്രീക്കുള്ള ബജറ്റട് വിഹിതം 200 
തകകാടിയകായി ഉയർ്ി.4ഭിന്തശഷിക്കാർക്കും വതയകാജെ
ങ്ങൾക്കും ടകാൻസട് ജൻ�റുകൾക്കും പ്രതത്ക അയൽക്കൂടേങ്ങള്.
42017-18 വർഷ്ിൽ 1456 പുതിയ സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങൾ ആരം
ഭിച്ചു. 4000 തപർക്ട് നതകാഴിൽ.4ജില്കളിൽ തകകാമൺ നഫസി
ലിറ്റി നസറെറുകൾ.4തകരള െിക്ൻ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങകാന് െട
പടി.4കുടുംബശ്രീ സംഘങ്ങള് വഴി ഏറ്റവം കൂടുതല് സൂക്ഷ്മ            
സം രംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.42000 പുതിയ സൂക്ഷ്മസംരം ഭങ്ങൾ 
കൂടി ഈ വരഷം ആരംഭിക്കും.

51 ലക്ം വപര്ക്്  വക്േ ന്പൻഷൻ
451 ലക്ഷം തപർക്ട് സകാമൂഹ്തക്ഷമ, തക്ഷമെിധി നപൻഷൻ 
ശയ്കാവലംബികളം തരകാഗികളമുൾനപ്നട 21 ലക്ഷം തപർക്ട് 
നപൻഷൻ വീടേിനല്ിക്കാൻ െടപടി42016-17 ൽ വിതരണം 
നെയ്തതട് 3948.26 തകകാടി രൂപ 42017-18 ൽ െൽകിയതട് 5107.29 
തകകാടി രൂപ4ഈ വിഷുവിെട് വിതരണം നെയ്തതട് 2223 തകകാടി 
രൂപ4കുറഞ് നപൻഷൻ തുക 1100 രൂപയകാക്ി ഉയർ്ി

ഒ്വനഞാട്ത്ില്
4പി.എസട്.സി െിയമെങ്ങളിലും സ്കാെക്യറ്റ െിയമെങ്ങളിലും 
സര വ്വകകാല നറതക്കാര�ട്.4പഞ്കായ്ട് വകുപ്ില് 448-ഉം െഗ
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ഏകീകൃത തക്ദേശസ്വയുംഭരണ സർവ്ീസക് :

 പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫേപ്രതീഷേയും

തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ിെട് കീഴിലുള്ള 
പഞ്കായ്ട്, ഗ്രകാമവികസെം, െഗരകകാ

ര്ം, െഗരഗ്രകാമകാസൂത്രണം, തതദേശസ്യംഭരണ 
എഞ്ിെീയറിംഗട് സർവ്വീസട്, മുൻസിപ്ൽ തകകാ
മൺസർവ്വീസട് എന്ീ സർവ്വീസുകനള ഏതകകാ
പിപ്ിച്ട് നപകാതുസർവ്വീസട് രൂപീകരിക്കുന്തി 
നുള്ള പ്രഖ്കാപെം 2008-നല ഗവർണറുനട െയ
പ്രഖ്കാപെ പ്രസംഗ്ിലകാണട് ആദ്മകായി 
വന്തട്. ഇതനുസരിച്ചുള്ള മന്തിസഭ തീരുമകാെ 
പ്രകകാരം ഏകീകൃത സർവ്വീസിനുള്ള സട് നപ
ഷ്ൽ റൂൾസട് തയ്കാറകാക്കുന്തിെട് തതദേശസ്യം
ഭരണ വകുപ്ട് നസക്രടേറിനയ ചുമതലനപ്ടു്ി 
നക്കാണ്ട് 2011-ൽ ഉ്രവകായിരുന്നു. 2016-ൽ 
അധികകാര്ിൽ വന് സർക്കാർ ഈ മുൻ 
തീരുമകാെം മുതന്കാട്നകകാണ്ടുതപകാകുന്തിനു തീ
രുമകാെിക്കുകയം സട് നപഷ്ൽ റൂൾസട് തയ്കാറകാക്കു
ന്തിനുള്ള ചുമതല തലകാക്ൽ ഗവൺനമറെട് 
കമ്മീഷെട് െല്കുകയം നെയ്തു. തലകാക്ൽ ഗവൺ
നമറെട് കമ്മീഷൻ കരടട് െടേങ്ങൾ സരക്കാരിനു 
സമർപ്ിച്ചു. കരടട് െടേങ്ങൾ അന്തിമനപ്ടു്ി 
പുതിയ ഏകീകൃത തതദേശസ്യംഭരണ സർവ്വീ
സട് െിലവിൽ വരുത്തുന്തിെട് ഏകീകൃത വകു
പ്ിനറെ തലവെകായി പ്രിൻസിപ്ൽ �യറക്ടനറ 
െിയമിക്കുകയം നെയ്തിട്ണ്ട്. ഇതിനറെ അടി
സ്കാെ്ിലകാണട് പ്രിൻസിപ്ൽ �യറക്ടതററ്റട് 
കരടട് െടേങ്ങൾ നപകാതു വകായെയ്കം െർച്യ്കം െിർ
തദേശങ്ങൾ ലഭ്മകാക്കുന്തിനുമകായി നവബട് 

വഡഞാ.െി.പി. വിവനഞാദ്

ലസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്തട്. നപകാതുസർവ്വീസട് 
രൂപീകരിക്കുന്തിനറെ ഉതദേശ്ലക്ഷ്ങ്ങതളകാടട്  
തെർന്നുതപകാകുന്തും െിയമപരമകായി െിലെിൽ
ക്കുന്തുമകായ െിർതദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾനപ്ടു്ി
നകകാണ്ട് തലകാക്ൽ ഗവൺനമറെട് കമ്മീഷനറെ 
സഹകായത്കാനട പ്രിൻസിപ്ൽ �യറക്ടതററ്റട് 
കരടട് െടേങ്ങൾ അന്തിമമകാക്കുന്തിെകായി ഗവൺ
നമറെിെട് സമർപ്ിക്കുന്തകാണട്.

എന്ഞാെ് കമ്ീഷൻ ന്െയ്തത് ?
തലകാക്ൽ ഗവൺനമറെട് കമ്മീഷൻ ഏകീകൃ

തസർവ്വീസട് രൂപീകരിക്കാതെകാ െടേങ്ങൾക്ട് 
രൂപം നകകാടുക്കാതെകാ ഉണ്കാക്ിയ സംവിധകാെമ
നല്ന്ട് വ്ക്തമകാക്നടേ. അധികകാരവിതകന്ദ്രീകര
ണം സംബന്ിച് െയപരമകായ കകാര്ങ്ങളിൽ 
കകാതലകാെിതമകായ മകാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്തട് സംബ
ന്ിച്ചും വകുപ്ട് ആവശ്നപ്ടുന് കകാര്ങ്ങളിൽ 
െർച്കളനട അടിസ്കാെ്ിൽ െിർതദേശങ്ങൾ 
സമർപ്ിച്ചുനകകാണ്ടും തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ി
നെ െയപരവം െിയമപരവമകായ കകാര്ങ്ങളിൽ 
സഹകായിച്ചുനകകാണ്ിരിക്കുന് സംവിധകാെമകാണട് 
തലകാക്ൽ ഗവൺനമറെട് കമ്മീഷെട് ഉള്ളതട്.  
2016ൽ പുെഃസംഘടിപ്ിക്നപ്ടേതശഷം ഗവൺ
നമറെട് ആവശ്നപ്ടേതനുസരിച്ട് തലകാക്ൽ ഗവൺ
നമറെട് കമ്മീഷൻ ഏനറ്റടു് ഏറ്റവം പ്രധകാെനപ്ടേ 
ഒരു പ്രവർ്െമകാണട് ഏകീകൃത തതദേശസ്യംഭ
രണ സർവ്വീസട് െടേങ്ങളനട രൂപീകരണം.

തലകാക്ല് ഗവണനമറെട് 
കമ്മീഷൻ റിതപ്കാർടേട് മന്തി 
ത�കാ. നക.ടി. ജലീല് 
സ്ീകരിക്കുന്നു

നിലവിലള്ള അഞ്ചു 
വകുപ്പുകളുചട നിയമപര
മമായ മമാനങ്ങള് മമാത്രം 
പരിഗണിച്ചുചകമാണ്പ് 
നിലവിലള്ള െട്ടങ്ങള് 
യമാന്തികമമായി 
ഏദകമാപിപ്ിച്ചപ് കരടപ് 
െട്ടങ്ങള് എഴുതി 
തയ്മാറമാക്കുന്തിന 
പകരം ഏകീകൃത 
സരവ്വീസിചന സംബ
ന്ിച്ച വിവിധവശങ്ങള് 
പരിദശമാധിച്ചുചകമാണ്പ് 
െട്ടങ്ങള് രൂപചപ്ടുത്തുന് 
സമീപനമമാണപ് 
കമ്മീഷന് സ്വീകരി
ച്ചിട്ടുള്ളതപ്. 
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െിലവിലുള്ള അഞ്ചു വകുപ്പുകളനട െിയമപര
മകായ മകാെങ്ങൾ മകാത്രം പരിഗണിച്ചുനകകാണ്ട് െി
ലവിലുള്ള െടേങ്ങൾ യകാന്തികമകായി ഏതകകാപി
പ്ിച്ട് കരടട് െടേങ്ങൾ എഴുതി തയ്കാറകാക്കുന്തിനു 
പകരം ഏകീകൃത സർവ്വീസിനെ സംബന്ിച് 
വിവിധവശങ്ങൾ പരിതശകാധിച്ചുനകകാണ്ട് െടേ
ങ്ങൾ രൂപനപ്ടുത്തുന് (Multidimensional) സമീപ
െമകാണട് കമ്മീഷൻ സ്ീകരിച്ിട്ള്ളതട്. മുപ്തതകാ
ളം സർവ്വീസട് സംഘടെകളമകായം തതദേശ 
സ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങളനട സംഘടെകളമകാ
യം ഒറ്റനയ്കകാറ്റയ്കകായി െടന് െർച്യിലൂനട മെസ്ി
ലകാക്ിയ നപകാതുവകായതും സവിതശഷമകായതു
മകായ പ്രശട് െങ്ങൾ, സംഘടെകൾ മുതന്കാട് വച് 
വ്ത്സ്ങ്ങളകായ െിർതദേശങ്ങൾ എന്ിവ സമഗ്ര 
വിശകലെ്ിനറെ ഒരു പ്രധകാെഭകാഗമകാണട്. ഇതു 
കൂടകാനത തകാനഴപ്റയന് െകാലട് തലങ്ങളിലകാണട് 
സൂക്ഷ്മ വിശകലെങ്ങൾ െട്ിയിട്ള്ളതട്.

1) അഞ്ചു വകുപ്പുകൾക്ട് ബകാധകമകായ െിലവി
ലുള്ള സട് നപഷ്ൽ റൂളകൾ; സർവ്വീസുമകായി 
ബന്നപ്ടേട് സർക്കാർ പലതപ്കാഴകായി ഇറക്ിയ 
ഉ്രവകൾ; െിയമതർക്ങ്ങൾ സംബന്ിച് 
തരഖകൾ.

2) ബന്നപ്ടേ വകുപ്പുകൾ െിശ്ിത മകാതൃക
യിൽ െല്ിയ ജീവെക്കാനര സംബന്ിച് സ്ിതി 
വിവര കണക്കുകളം ശപെളപരിഷട് കരണ കമ്മീ
ഷൻ റിതപ്കാർടേടക്മുള്ള മറ്റട് ഔതദ്കാഗിക റിതപ്കാർ
ട്കളിൽ െിന്നും ലഭ്മകായ വിവരങ്ങളം.

3) അഞ്ചു വകുപ്പുകളനട വ്ത്സ് തലങ്ങളിലു
ള്ള ഓഫീസുകൾ െിലവിൽ െിർവ്വഹിക്കുന് ചു
മതലകൾ.

4) 73 ഉം 74 ഉം ഭരണഘടെ തഭദഗതിയിനല 
11, 12 ഉം നഷ�യൂളകളം സംസ്കാെ പഞ്കായ
്ട്/മുൻസിപ്ൽ െിയമ്ിൽ പരകാമർശിച്ിട്ള്ള 
നഷ�യൂളകളം അനുസരിച്ട് തതദേശസ്യംഭരണ 
സ്കാപെങ്ങൾ െിർവഹിതക്ണ് ചുമതലകൾ.

ഇതിനുപുറനമ തദശീയ-സംസ്കാെ തല്ി
ലുള്ള മുൻ കമ്മീഷൻ റിതപ്കാർട്കളിനല പ്രസക്ത
മകായ ഭകാഗങ്ങൾ, സ്റ്റകാഫിംഗട്-ഫംഗട്ഷൻ തുടങ്ങി
യവ സംബന്ിച്ട് തകന്ദ്ര - സംസ്കാെ സർക്കാർ 
കമ്മീഷൻ െട്ിയ പഠെങ്ങൾ മുതലകായവയം 
ഏകീകൃത വകുപ്ിനെ സംബന്ിച് കകാഴ്ചപ്കാടട് രൂ
പീകരിക്കുന്തിെട് സഹകായകരമകായിരുന്നു. 
കൂടകാനത പ്രകാതദശിക ഗവൺനമറെട് സർവ്വീസട് രൂ
പീകരണവമകായി ബന്നപ്ടേ ആതഗകാള അനുഭവ
ങ്ങളം ഉൾനക്കാണ്ിട്ണ്ട്. ഇതു സംബന്ിച് വിശ
ദമകായ ത�കാകയൂനമതറെഷൻ റിതപ്കാർടേട് തലകാക്ൽ 
ഗവൺനമറെട് കമ്മീഷൻ തയ്കാറകാക്ിവരുന്നു.

കരട് െട്ങ്ങളും ന്പഞാതുെര്ച്യും
തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ട് പ്രിൻസിപ്ൽ 

�യറക്ടതററ്റട് പ്രസിദ്ധീകരിച് കരടട് െടേങ്ങളനട 
തമൽ വിശദമകായ െർച്കൾ, പ്രതത്കിച്ചു ജീവ
െക്കാർ െട്ിവരുന്നുണ്ട്. തങ്ങളനടതകായ 
രീതിയിൽ പ്രസക്തമകായ കകാര്ങ്ങൾ സംഘടെ
കൾ വഴിയം അല്കാനതയം ജീവെക്കാർ സമർ
പ്ിച്ിട്മുണ്ട്. ഉയർന്നു വരുന് അഭിപ്രകായങ്ങളിൽ 
െിയമപരമകായി സകാധുതയള്ളതും നപകാതുസമൂഹ
്ിെട് സ്ീകകാര്മകാവന്തുമകായ കകാര്ങ്ങൾ 
പരിഗണിച്ചുനകകാണ്ടു തനന്യകാണട് കരടട് െടേങ്ങ
ളനട പരിഷട് കരിച് രൂപം തുടർപ്രവർ്െങ്ങൾ 
ക്കായി ഗവൺനമറെിതലക്ട് സമർപ്ിക്കുന്തട്.

ഏകീകൃത സർവ്വീസുമകായി ബന്നപ്ടേട് ഉയ
രന്നുവരുന് അഭിപ്രകായങ്ങളില് പ്രധകാെമകായി 
ട്ള്ളതട്  പഞ്കായ്ട് വകുപ്ിനല ക്റിക്ൽ ജീ
വെക്കാരുനട പ്രതമകാഷൻ സകാധ്തകളമകായി 
ബന്നപ്ട്ള്ളതകാണട്. ഇതകാകനടേ പരിഹരി
ക്കാൻ കഴിയന്തുമകാണട്. എന്കാൽ മറ്റഭിപ്രകായ
ങ്ങളിൽ മിക്തും വകുപ്ടിസ്കാെ്ിൽ കൂടുതൽ 
നമച്നപ്ടേ സകാധ്തകൾ തുറന്നുകിടേകാൻ തവണ്ി
യള്ള െിർതദേശങ്ങളകാണട്. നപകാതു സമൂഹ്ിനറെ 
കകാഴ്ചപ്കാടിൽ െിന്നുനകകാണ്ട് മകാത്രനമ ഇ്രം 
െിർതദേശങ്ങനള ആർക്കും സമീപിക്കാൻ കഴിയ
കയള്ളൂ. മറ്റു െില അഭിപ്രകായങ്ങളകാകനടേ കരടട് 
െടേങ്ങളനട പരിധിയിൽനപ്ടകാ്തും ഭരണപര
മകായ െടപടികളിലൂനട മകാത്രം െടത്ണ്തതകാ 
അനല്ങ്ിൽ ശപെള പരിഷട് കരണ കമ്മീഷൻ 
പരിഗണിതക്ണ്തതകാ ആയ വിഷയങ്ങളകാണട്. 
ഇ്രം കകാര്ങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും പരിഗണി
ക്കാൻ കഴിയന്തല്.

ഇതു കൂടകാനത വസ്തുതകാ വിരുദ്ധമകായ പ്രെര
ണങ്ങളം െടക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്കായത്തുകൾ മുഴുവൻ 
ത്കാക്ട് പഞ്കായ്ിനറെ െിയന്തണ്ിൽ 
വരകാൻ തപകാകുന്നു എന് ആതരകാപണമകാണട് ഒന്ട്.
ത്രിതല പഞ്കായത്തുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള 
ബന്ന്ക്കുറിച്ട് ഭരണഘടെകാപരമകായം 
െിലവിനല െിയമങ്ങളിൽ വ്വസ് നെയ്തിരിക്കു
ന് കകാര്ങ്ങളം അറിയകാവന്വർക്ട് ഈ പ്രെര
ണം ഉതദേശ്ശുദ്ധിയില്കാ്തകാനണന്ട് മെസ്ി
ലകാവം. പഞ്കായ്ട് നസക്രടേറിമകാർ കരടട് 
െടേങ്ങൾ അനുസരിച്ട് ഇെിതമൽ പ്രതമകാഷൻ 
ലഭിക്കാനത പിരിഞ്ഞുതപകാതകണ്ി വരുനമന്നും 
പഞ്കായ്ട് വകുപ്ിലുള്ള നസക്രടേറിമകാർ 
മുഴുവനും ഗ്രകാമവികസെ വകുപ്ിലുള്ള ത്കാക്ട് 
നസക്രടേറിമകാരുനട കീഴിൽ ജീവിതകകാലം മുഴുവൻ 
തജകാലിനയടുതക്ണ്ി വരുനമന്നുമുള്ളതകാണട് 
രണ്കാമന് പ്രെരണം. ഇതു പൂർണ്മകായം നത
റ്റകാനണന്ട്  മകാത്രമല് െിലവിൽ ശപെള തുല്ത
യള്ളവർക്ട് ഏകീകൃത വകുപ്ിൽ പരപെരം മകാ
റിയിരിക്കാനുള്ള സകാധ്തയകാണട് ഏകീകരണ 
ത്കാനട വരുനന്ന്നുള്ളതകാണട് യകാഥകാർത്്ം. 
െിലെിൽക്കുന് വകുപ്ട് സങ്കുെിതത്തബകാധം 

ഇതു കൂടമാചത വസ്തുതമാ 
വിരുദ്മമായ പ്രെരണ

ങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്പ്. 
പഞ്മായത്തുകള് മുഴുവന് 

ദബ്മാകപ് പഞ്മായത്ി
ചന് നിയന്തണത്ില് 

വരമാന് ദപമാകുന്നു എന് 
ആദരമാപണമമാണപ് ഒന്പ്.
ത്രിതല പഞ്മായത്തുകള് 

തമ്മില് തമ്മിലള്ള 
ബന്ചത്ക്കുറിച്ചപ് 

ഭരണഘടനമാപരമമായും 
നിലവിചല നിയമങ്ങ

ളില് വ്യവസ് ചെയ്ിരി
ക്കുന് കമാര്യങ്ങളും 

അറിയമാവന്വരകപ് ഈ 
പ്രെരണം ഉദദേശ്യശുദ്ി

യില്ലമാത്തമാചണന്പ് 
മനസ്ിലമാവം.



17പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മെയത് 2018

മറികടന്നു നകകാണ്ട് മകാത്രനമ പദ്ധതി പ്രവർ്
െങ്ങളം വികസെ പദ്ധതികളം ഏതകകാപിതമകാ
യി െടത്തുന്തിനു സുസ്ജ്മകായ ഒരു സംവിധകാ
െമകായി ഏകീകൃത വകുപ്ട് മകാറുകയള്ളൂ. 
കൂടേകായ്മയനട പുതിയ തബകാധ്ിതലക്ട് ജീവെ
ക്കാർ മകാറുന്തതകാനട തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാ
പെങ്ങൾക്കത്തും ത്രിതല പഞ്കായത്തുകൾ
ക്ിടയിലും ഏതകകാപെ്ിനറെ പുതിയ അന്ത 
രീക്ഷം രൂപനപ്ടും. വലിയതതകാതിലുള്ള മകാറ്റ
ങ്ങൾ പുതിയതരം നപകാരു്നപ്ടലുകൾക്ട് 
വിതധയമകാവകാൻ ബന്നപ്ടേ എല്കാവനരയം െിർ
ബന്ിതരകാക്കുന്നു. ഒരു സ്കാഭകാവിക പ്രക്രിയയകാ
ണിതട്. ബന്നപ്ടേ എല്കാവനരയം പൂർണ് വിശ്കാ
സ്ിനലടുത്തും തബകാധ്നപ്ടു്ിയം ഓതരകാ 
നെറിയ പരകാതിക്കും കകാതുനകകാടുത്തും മകാത്രനമ 
വലിയ മകാറ്റങ്ങനള പ്രതയകാഗക്ഷമമകാക്കാൻ പറ്റുക
യള്ളൂ.

കഞാഴ്ചപ്ഞാടം വനട്ങ്ങളും
കരടട് െടേങ്ങൾ അനുസരിച്ട് െിലവിലുള്ള 

ഒരു ജീവെക്കാരനും തജകാലി െഷ്തമകാ ശപെളകു
റതവകാ വരുന്ില്. െിലവിൽ നപകാതു പൂളിൽ 
െിന്നും വരുന് ജില്കാ പഞ്കായ്ട് നസക്രടേറി 
പദവി ഏകീകൃത എൽ.എസട്.ജി.�ി യനട തപകാ
സ്റ്റകായി മകാറുന്നു. പുതിയതകായ 14 ജില്കാ ഏകീകൃത 
എൽ.എസട്.ജി.�ി തമധകാവിയനട തപകാസ്റ്റുകൾ 
വകുപ്ിെകത്തു തനന് കിട്ന്നു. പഞ്കായ്ട് 
നസക്രടേറിമകാർക്ട് പുതിയതകായി ത്കാക്ട് നസ
ക്രടേറി മുൻസിപ്ൽ നസക്രടേറി പദവികൾ തുറന്നു
വരുന്തടക്ം ഏകീകരണം മൂലം ഒതടേനറ 
പുതിയ അവസരങ്ങൾ ജീവെക്കാർക്ട് ലഭിക്കു
ന്നു. ജീവെക്കാർക്ട് സഹകായകരമകാവന് ഒറ്റ 
തെകാടേ്ിൽ തനന് കകാണകാവന് കകാര്ങ്ങളകാണട് 
ഇപ്റഞ്തട്. നപകാതു സമൂഹന് സംബന്ിച്ി
ടത്കാളം തകാനഴപ്റയന് കകാര്ങ്ങൾ ഏകീകൃത 
വകുപ്ിലൂനട ലക്ഷ്ം വയ്കന്നു.

4നപകാതുജെങ്ങളനടയം തതദേശസ്യംഭ
രണ സ്കാപെ പ്രതിെിധികളനടയം ഉതദ്കാഗ
സ്രുനടയം സന്തുലിതമകായ ബലകാബല്ിൽ 
വിതകന്ദ്രീകരണ പ്രസ്കാെന് ഉറപ്ിച്ചു െിർ
്കാനുതകുന് ഒരു ഭരണ െിർവ്വഹണ 
സഹകായക സംവിധകാെമകായിരിക്കും ഏകീകൃത 
തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ട്.

4സംസ്കാെ ഭരണ-ഉതദ്കാഗസ് തലങ്ങ
ളിൽ അധികകാരം തകന്ദ്രീകരിക്നപ്ടകാനത ജില്കാ 
ആസൂത്രണ സമിതിയമകായി ബന്നപ്ടു്ി 
ജില്കാ ഘടകങ്ങൾക്ട് പരമകാവധി അധികകാരം 
ജെതകന്ദ്രീകൃതമകായി ഉപതയകാഗനപ്ടു്കാവന് 
വിധ്ിലകാണട് ഏകീകൃത വകുപ്ിനെ രൂപക
ല്പെ നെയ്തിരിക്കുന്തട്. ഇതുനകകാണ്കാണട് ഉയർന് 

ഉതദ്കാഗസ്രുനട തകകാർ�ിതെറ്റിംഗട് തറകാളകൾ 
തപരിൽ തനന് തെർ്ിരിക്കുന്തട്.

4 ഒരു ജില്യ്കകന് ത്രിതല പഞ്കായ്ട് 
വ്വസ്യിൽ ഏറ്റവം പ്രധകാെ ഘടകങ്ങളകായ 
ത്കാക്ട് പഞ്കായത്തും ഗ്രകാമപഞ്കായത്തും തമ്മിൽ 
െിലവിൽ ഏതകകാപെമിനല്ന്നു മകാത്രമല് പലതപ്കാ
ഴും വിരുദ്ധ ദിശയിലകാണട് സഞ്രിക്കുന്തട്. നതര
നഞ്ടുക്നപ്ടുന് പ്രതിെിധികൾക്ിടയിലും പ്ര
വർ്െങ്ങളനട കകാര്്ിൽ തയകാജിപ്ില്. 
ഏതകകാപെം ആവശ്മകായ പല പദ്ധതികളനടയം 
ഗുണെിലവകാരന് ഈ തയകാജിപ്ില്കായ്മ 
സകാരമകായി ബകാധിക്കുന്നു. നതകാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയകാ
ണട് എടുത്തു പറയകാവന് ഉദകാഹരണം. ഗ്രകാമ പഞ്കാ
യത്തുകൾ പഞ്കായത്തു വകുപ്പുമകായം ത്കാക്ട് 
പഞ്കായത്തുകൾ ഗ്രകാമവികസെ വകുപ്പുമകായം 
തകാദകാത്മ്നപ്ട് കിടക്കുന്തും തെരന് സൂെിപ്ി
ച്തുതപകാനല െിലെിൽക്കുന് സങ്കുെിത വകുപ്പു 
തബകാധവമകാണട് തയകാജിപ്ില്കായ്മയനട പ്രധകാെ 
കകാരണം. ത്രിതല പഞ്കായത്തുകളനട തെതൃപദവി
യള്ള ജില്കാ പഞ്കായ്കാകനടേ ഉയർന്തല്ിൽ 
തെിനയ െില്ക്കുന്നു. �ി.പി.സി യ്കക്ട് െിയമപര
മകായള്ള ഈ പദവി ജില്യ്കകന് എല്കാ തലങ്ങ
നളയം കൂടേിതയകാജിപ്ിക്കുന്തിനുള്ളതകാണട്. 
ഏകീകൃത തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ട് ഈ വിടവ
കൾ പരമകാവധി കുറച്ചുനകകാണ്ടു വരും. പുറനമ, 
ഏതകകാപിച്ചുള്ള പുതിയ പ്രവർ്െലശലി രൂപ
നപ്ടുത്തുന്തിനും ഏകീകരണം സഹകായിക്കുന്നു.

4ത്കാക്ട് പഞ്കായത്തുതലങ്ങളിൽ 
ഏകീകൃത വകുപ്ിലൂനട രൂപനപ്ടുന് ഏതകകാപെം 
ജില്കാതല - പ്രകാതദശിക ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയ
നടയം പദ്ധതി പ്രവർ്െങ്ങളനടയം ഗുണെില
വകാരം ഉയർത്തുന്തിനു സഹകായകരമകാവം. 
വിഭകാവെം നെയ്നപ്ടേിട്ള്ള ഏകീകൃത വകുപ്ി
നറെ ത്കാക്കുതല തമൽ്ടേട് ഘടകം ഗ്രകാമപഞ്കാ
യത്തുകളനട ഒരു കൂടേകായ്മ ത്കാക്ടിസ്കാെ്ിൽ 
രൂപനപ്ടു്കാൻ സഹകായിക്കും.

4െിലവിൽ സംസ്കാെ ജില്കാതലങ്ങളിൽ 
പ്രവർ്ിക്കുന് ടൗൺ പ്കാെിങ്ങട് വകുപ്ിനറെ 
ലവദഗ്്ം ഏകീകൃത വകുപ്ിനറെ ഉയർന് 
ശപെള സട് നകയിലിലുള്ള ജില്കാ തമധകാവിയനട 
കീഴിൽ അതതട് ജില്കളിൽ ആവശ്മകായ സ്
ലങ്ങളിൽ എ്ിച്ചുനകകാടുക്കുവകാൻ പറ്റുന്നു.

4മകാലിെ് സംസട് കരണം, പ്രതത്കിച്ചു െഗ
രങ്ങളിൽ, ഫലപ്രദമകായി െടത്തുന്തിെട് 
ഏകീകൃത വകുപ്ിെകന് പ്രതത്ക വിങകായ 
പബട് ളികട് നഹൽ്ട് ആറെട് എൺവയൺനമറെട് 
മകാതെജട് നമറെിെട് കീഴിലുള്ള പബട് ളികട് നഹൽ്ട് 
ടീമിനറെയം പുതിയ എൻവയൺനമറെട് മകാതെജർ
മകാരുനട കീഴിലുള്ള ക്ീൻസിറ്റി മകാതെജർമകാർ, 
നഹൽ്ട് സൂപ്ർലവസർമകാർ എന്ീ വ്ത്സ് 
വിഭകാഗങ്ങളനട ഏതകകാപിച് പ്രവർ്െ്ി 

കരടപ് െട്ടങ്ങള് അന
സരിച്ചപ് നിലവിലള്ള ഒരു 
ജീവനകമാരനം ദജമാലി 
നഷ്ടദമമാ ശമ്പളകുറദവമാ 
വരുന്ില്ല. നിലവില് 
ചപമാതു പൂളില് നിന്നും 
വരുന് ജില്ലമാ പഞ്മാ
യത്പ് ചസക്രട്ടറി പേവി 
ഏകീകൃത എല്.എസപ്.
ജി.�ി യുചട ദപമാസ്റ്റമായി 
മമാറുന്നു. പുതിയതമായ 
14 ജില്ലമാ ഏകീകൃത 
എല്.എസപ്.ജി.�ി 
ദമധമാവിയുചട ദപമാസ്റ്റു
കള് വകുപ്ിനകത്തു 
തചന് കിട്ടുന്നു. 
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ലൂനടയം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമകായി്ീരുന്നു.
4ഏകീകൃത വകുപ്ിനു കീഴിൽ ത്കാക്കുക

ളം പഞ്കായത്തുകളം സഹകരിച്ചുണ്കാവന് പ്രകാ
തദശിക പദ്ധതികൾ ഇതപ്കാൾ തുടങ്ങിയിട്ള്ള 
ജില്കാ പദ്ധതി പ്രവർ്െങ്ങനള കൂടുതൽ അർ
ത്പൂർണ്മകാക്കും.ജില്കാ ആസൂത്രണ സമിതിയം 
ജില്യ്കകന് ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയം ശക്തി
നപ്ടകാൻ ഏതകകാപിതമകായ ഒരു വകുപ്പു സംവി 
ധകാെം ഇങ്ങനെ സഹകായകമകാകുന്നു.

4െിലവിലുള്ള ഗ്രകാമവികസെ വകുപ്ട്, 
പഞ്കായ്ട് വകുപ്ട്, െഗരകകാര്വകുപ്ട്/തകകാ
മൺസർവ്വീസട് എന്ിവയിൽ െിന്ട് ജീവെക്കാ
നര പൂർണ്മകായം പരപെരം മകാറ്റകാൻ കഴിയന്തതകാ
നട സങ്കുെിതമകായ വകുപ്ട് വിഭജെ്ിെപ്പുറ്ട് 
സുതകാര്തയിലൂനട ജീവെക്കാർക്ട് പ്രവർ്ി 
ക്കാൻ കഴിയന് ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്കാകുന്നു.

4ഏകീകൃത വകുപ്ിെകന് എംപവർനമ
റെട് വിങ്ങകാവനടേ ത്കാക്കുതലം മുതൽ തസ്റ്ററ്റട് വനര
യള്ള പ്രതത്ക ഓഫീസർമകാരുനട (എംപവർനമ
റെട് ഓഫീസർമകാർ) ഏതകകാപിത പ്രവർ്െ്ി 
ലൂനട വകുപ്ിെകത്തും പുറത്തുമുള്ള ദുർബല വിഭകാ
ഗങ്ങളിൽനപ്ടേവരുനട പ്രതത്ക പ്രശട് െങ്ങൾ 
വകുപ്ിെകത്തുകൂനടയം തതദേശ സ്യംഭരണ 
സ്കാപെങ്ങളിലൂനടയം പരിഹരിക്കുന്തിനുള്ള 
അന്തരീക്ഷമുണ്കാക്കുന്നു. സ്തീകൾ, എസട്.സി, 
എസട്.റ്റി വിഭകാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്ിടയിൽ 
നപ്ടേ നതരനഞ്ടുക്നപ്ടേവരുനടയം ജീവെക്കാ
രുനടയം പ്രശട് െങ്ങളം അതുതപകാനല നപകാതുസകാ
മൂഹിക പ്രശട് െങ്ങളം പരിഹരിക്കുന്തിൽ വകു
പ്പുതല സംവിധകാെം ഉപതയകാഗനപ്ടുന്നു.

കഞാഴ്ചപ്ഞാട്
വകുപ്ട് ഏകീകരണം െടേങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീക 

രിക്കുന്തിലൂനട മകാത്രം പൂർ്ിയകാകുന് ഒന്ല്. 
െടേരൂപീകരണ പ്രവർ്െങ്ങൾ പൂർ്ികരിച്ചു 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക (Notification) എന് ഏറ്റവം 
പ്രധകാെ ഔതദ്കാഗിക െിയമഘടേവം പൂർ്ിയകാ
ക്ിയ തശഷം പുതിയ കകാഴ്ച്ചപ്കാടനുസരിച്ചു പുതിയ 
സംവിധകാെമകായി ഏകീകൃത വകുപ്ിനെ പുതുക്ി
പണിയന്തിലൂനട മകാത്രതമ ഈ പ്രവർ്െം 
അവസകാെിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുമകായി ബന്നപ്ടേ ഒരു 
പുതിയ ഓഫീസട് പ്രവർ്െ സഹകായിയം 
പുതിയ പരിശീലെെയവം പരിപകാടിയം സമയ
ബന്ിതമകായി െിലവിൽ വതരണ്തുണ്ട്.

തകരള്ിൽ എന്ല് ഏനതകാരിടത്തുമുള്ള 
ഭരണ െിർവ്വഹണ സംവിധകാെവം െിലെിൽക്കു
ന്തട് അതകാതിടങ്ങളിനല െരിത്ര പശ്കാ്ല
്ിലകാണട്. തകരള്ിൽ തനന്യള്ള ഓതരകാ 
(ലലൻ) വകുപ്ിനും അതിതറെതകായ െരിത്രമുണ്ട്. 
അതിതറെതകായ പ്രവർ്െരീതിയം സംസട് കകാ
രവമുണ്ട്.പൂർണ രൂപ്ിൽ തതദേശസ്യംഭരണ 

സ്കാപെങ്ങൾ ഇതിെകം െിലവിൽ വന്ിട്ള്ള 
തകരള്ിൽ സകാമ്പ്രദകായിക അർത്്ിലുള്ള 
ഒരു 'നെയിൻ ഓഫട് കമകാൻ�ട്' രീതിയിൽ 
മകാത്രം സജ്മകാക്ിയിട്ള്ള ഒരു ഭരണ െിർവ
ഹണ തശ്രണിയിലൂന്ിയള്ള ലലൻ വകുപ്പുകള
നട പ്രവർ്െരീതി മതിയകാകില്. തസവെങ്ങൾ 
െൽകലും വികസെ പ്രവർ്െങ്ങൾ െട്ലും 
മുഖ് ചുമതലയിലുള്ള പ്രകാതദശിക ഭരണ സംവി
ധകാെങ്ങൾക്കും അതിനറെ തെതൃത്്ിനും ആവ
ശ്കാനുസരണം സഹകായനമ്ിക്കുന്തിനുള്ള 
ചുമതലയം ഇ്രം എല്കാ പ്രവർ്െങ്ങളം 
എല്കാ തല്ിലും ഏതകകാപിപ്ിക്കുന്തിനുള്ള 
ചുമതലയം തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ിലകാണട്. 
ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർ്െ സംസട് കകാര
വം രൂപീകരിതക്ണ്തുണ്ട്. െിലവിലുള്ള ലലൻ 
വകുപ്പുഘടെയിൽ െിന്നുള്ള മകാറ്റം സ്കാഭകാവിക
മകായി ഇതിനറെ പ്രവർ്െ സ്ഭകാവന്യം 
െിർണയിക്കുന്തകായി മകാറും. പുതിയ ഓഫീസട് 
പ്രവർ്െസഹകായിയം പരിശീലെ െയവം 
ഈ ദിശയിലുള്ളതകായിരിതക്ണ്തുണ്ട്.

ഇ്ര്ിൽ പുതിനയകാരു പ്രകാതദശിക 
ഭരണ െിർവ്വഹണ സംസട് കകാരം രൂപനപ്ടുത്തു 
ന്തിെനുതയകാജ്മകാവണം തതദേശഭരണ വകുനപ്
ന്നുള്ള കകാഴ്ചപ്കാതടകാനടയകാണട് വിട്നകകാടുതക്ണ് 
ജീവെക്കാനരക്കുറിച്ചുള്ള െിർതദേശങ്ങൾ നസൻ 
കമ്മിറ്റിയം ജില്യ്കട് മകാത്രമകാതയകാ സംസ്കാെ്ി
െകാനകതനന്തയകാ ഒരു തലകാക്ൽ ഗവൺനമറെട് 
സർവ്വീസട് രൂപീകരിക്കാനമന്ട് തകരള പഞ്കായ
്ട് രകാജട് െിയമവം പഞ്കായ്ട് തക�ർ 
െിലവിൽ വതരണ്തട് സംബന്ിച്ട് 2013 ൽ മണി
ശങ്ർ അയ്ർ കമ്മീഷൻ സമർപ്ിച് റിതപ്കാർട്ം 
പരകാമർശിച്ിട്ള്ളതട്.പൂർണ്മകായം വികസെ, 
തസവെ പ്രവർ്െങ്ങളിൽ ഊന്ിയള്ള ഒരു 
പ്രകാതദശിക ഭരണ െിർവ്വഹണ സംവിധകാെം 
വികസിത ജെകാധിപത്സമൂഹങ്ങളിൽ പുതുമയ
ള്ള ഒന്ല്.ഇതിനറെനയകാനക് അടിസ്കാെ്ിൽ 
അഞ്ചു വകുപ്പുകനള യകാന്തികമകായി കൂടേിനകട്ന് 
തിെപ്പുറ്ട് ഭരണഘടെ തഭദഗതികളനടയം വി
തകന്ദ്രീകരണ പ്രസ്കാെ്ിനറെയം ലക്ഷ് സകാ
ക്ഷകാതട്കരണ്ിനലത്തുന് വിധം ഓതരകാ ജില്
യ്കകത്തും ത്രിതലപഞ്കായത്തുകളം െഗരസഭകളം 
ജില്കാ ആസൂത്രണ സമിതിയം അടങ്ങുന് പ്രകാതദ
ശിക ഭരണവ്വസ്യനട സമഗ്രമകായ ഏതകകാപെം 
സകാധ്മകാവന് ഒരു ഘടേ്ിതലക്കാണട് സർവ്വീസട് 
ഏകീകരണ ി്ലൂനട െകാം എ ി്തച്രുന്തട്. ഈ 
അർത്്ിൽ പ്രകാതദശിക ഗവൺനമന്റുകൾക്ട് 
സുശക്തമകായ ഏതകകാപിത സംവിധകാെം െിലവിൽ 
വരുത്തുന്തിനു സർക്കാർ എടു ി്ട്ള്ള തീരുമകാെം 
ഇന്ത്കാ രകാജ്്ിെകത്തു തനന് മകാത്കയകായി 
മകാറുന് തകരള്ിനറെ മനറ്റകാരു മുൻലക പ്രവർ്
െമകായിരിക്കും.

 ഒരു ജില്ലയ്ക്കകചത് 
ത്രിതല പഞ്മായത്പ് 

വ്യവസ്യില് ഏറ്വം 
പ്രധമാന ഘടകങ്ങളമായ 
ദബ്മാകപ് പഞ്മായത്തും 

ഗ്മാമപഞ്മായത്തും 
തമ്മില് നിലവില് 

ഏദകമാപനമിചല്ലന്നു 
മമാത്രമല്ല പലദപ്മാഴും 

വിരുദ് േിശയിലമാണപ് 
സഞ്രിക്കുന്തപ്. 

ചതരചഞെടുകചപ്ടുന് 
പ്രതിനിധികള്കിടയിലം 

പ്രവരത്നങ്ങളുചട 
കമാര്യത്ില് ദയമാജിപ്ില്ല. 

ഏദകമാപനം ആവശ്യ
മമായ പല പദ്തികളുചട
യും ഗുണനിലവമാരചത് 

ഈ ദയമാജിപ്ില്ലമായ്മ 
സമാരമമായി ബമാധിക്കുന്നു.
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വഡഞാ.എൻ. രേഞാകഞാന്ൻ

അധികകാരവിതകന്ദ്രീകരണവം പ്രകാതദശികകാ 
സൂത്രണവം ഫലപ്രദമകായി െടപ്കാക്കുന്തി

െട് തകരളം െല്ിയ സംഭകാവെ രകാജ്്ിനും മറ്റട് 
മൂന്കാം തലകാകരകാജ്ങ്ങള്ക്കും ഇതിെകം മകാതൃക
യകായി മകാറിയിട്ണ്ട്. ജെകീയകാസൂത്രണ്ിനറെ 
സിദ്ധകാന്തവം പ്രതയകാഗവം വിതകന്ദ്രീകൃതകാസൂത്ര
ണ്ിനുള്ള കഴിവട് വളര്ിനയടുക്കുന്തിനും 
തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങനള സഹകായി
ക്കുകയണ്കായി.

പ്രകാതദശികകാസൂത്രണ്ില് തതദേശസ്യംഭ
രണ സ്കാപെങ്ങള് ലകവരിച് വിസ്യകരമകായ 
തെടേങ്ങള് ഭരണപരമകായ ഒതടേനറ പരിമിതികനള  
തെരിട്നകകാണ്കായിരുന്നു. അധികകാരവിതകന്ദ്രീക
രണ്ിെട് അത്ന്തകാതപക്ഷിതമകായം ഉണ്കാതക
ണ് ഭരണപരമകായ വിതകന്ദ്രീകരണവം പ്രകാതദ
ശിക നപകാതുഭരണ സംവിധകാെവം തവണ്വിധ 
്ില് രൂപനപ്ടുത്തുന്തിനു കഴിഞ് രണ്ട് 
പതിറ്റകാണ്കായിട്ം െമുക്ട് കഴിഞ്ിരുന്ില് എന്
തകാണട് യകാഥകാരത്്ം.

ഏകീകൃത തവദേശെ്വയംഭരെ 
വകുപ്ിനു ന്പഞാതുെര് വ്ീെ് െട്ങ്ങള്

യഥകാരത് പ്രകാതദശിക ഗവനമെന്റുകളകായി 
തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങള്ക്ട് മകാറുന്

തിെട് തവണ്തട് എല്കാ വികസെതമഖലകളമകായം 
ബന്നപ്ടേ ഉതദ്കാഗസ് സംവിധകാെം ഉള്നപ്ടേ 
ഒരു നപകാതു തലകാക്ല് ഗവനമെറെട് സര വ്വീസട് 
രൂപീകരിക്കുക എന്തകാണട്. എന്കാല് തതദേശ
സ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങളനട െിലവിലുള്ള 
വിഭവതശഷിയം സകാപെ്ിക ഭദ്തയം അ്
രനമകാരു നപകാതുസര വ്വീസട് രൂപീകരിക്കുന്തിെട് 
അനുതയകാജ്മല്. എന്കാല് തതദേശസ്യംഭരണ 
വകുപ്പുമകായി ബന്നപ്ടേട് പ്രവര്ിച്ചുവരുന് 
പഞ്കായ്ട്, െഗരകകാര്ം, ഗ്രകാമവികസെം, 
തതദേശ സ്യംഭരണ നപകാതുമരകാമ്ട് വിഭകാഗം, 
െഗര - ഗ്രകാമകാസൂത്രണം എന്ീ അഞ്ട് വകുപ്പുക
നള സംതയകാജിപ്ിച്ചുനകകാണ്ട് നപകാതുസര വ്വീസട് 
രൂപീകരിക്കുന്തിെകാണട് സംസ്കാെ സരക്കാര 
തീരുമകാെനമടു്തട്. . അതിനറെ തുടരച്യകാ 
യകാണട് നപകാതുസര വ്വീസട് രൂപീകരണവമകായി 
ബന്നപ്ടേ പ്രതത്ക െടേങ്ങളനട കരടട് തയ്കാറകാ
ക്കുന്തിനുള്ള ചുമതല തലകാക്ല് ഗവനമെറെട് 
കമ്മീഷനെ ഏല്പിച്ചുനകകാണ്ട് ഉ്രവകായതട്.

ഏകീകൃത നയരൂപീകരെത്ിന് 
ഏകീകൃത തവദേശെ്വയംഭരെ വകുപ്്

വിവിധ തട്കളിലുള്ള തതദേശസ്യംഭരണ 
സ്കാപെങ്ങളനട ഏതകകാപിതമകായ പ്രവര്െം 

ഏകീകൃത തക്ദേശസ്വയുംഭരണ സർവ്ീസക് :

എന്ക് ? എന്ിനക് ?

അധികമാരവിദകന്ദീകര
ണത്ിനപ് അത്യന്തമാ
ദപക്ഷിതമമായും ഉണ്മാ
ദകണ് ഭരണപരമമായ 
വിദകന്ദീകരണവം 
പ്രമാദേശിക ചപമാതുഭരണ 
സംവിധമാനവം 
ദവണ്വിധത്ില് 
രൂപചപ്ടുത്തുന്തിന 
കഴിഞെ രണ്പ് പതിറ്മാ
ണ്മായിട്ടും നമുകപ് 
കഴിഞെിരുന്ില്ല.



20 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മെയത് 2018

ഉറപ്കാതക്ണ്തട് അധികകാരവിതകന്ദ്രീകരണം 
കകാര്ക്ഷമമകായി െടപ്കാക്കുന്തിെട് അത്ന്തകാതപ
ക്ഷിതമകാണട്. ജെങ്ങളമകായി ലദെംദിെം ബന്
നപ്ടേട് പ്രവര്ിക്കുന് ഗ്രകാമപഞ്കായത്തു 
കളനടയം െഗരസഭകളനടയം അെിവകാര്ചുമത
ലകളം തസവെ പ്രദകാെ പ്രവര്െങ്ങളം സമകാ
െമകാണട്. മകാത്രവമല്, വിവിധ തട്കളിലുള്ള സ്കാ
പെങ്ങള് സംതയകാജിതമകായം പരപെര 
ബന്ിതമകായം െിര വ്വഹിതക്ണ് െിരവധി 
വികസെ പരിപകാടികള് പ്രകാതദശിക വികസെ 
ലക്ഷ്ങ്ങള് ലകവരിക്കുന്തിെകായി ഏനറ്റടുക്കു
തക്ണ്തുണ്ട്. പ്രകാതദശികകാസൂത്രണം കകാര്ക്ഷമ
മകായി െടപ്കാക്കുന്തിെട് വികസെ്ിനല മുെട്
 -പിന് ബന്ങ്ങള് ഉറപ്കാക്ിതയ മതിയകാവൂ. 
ഇതിെട് കഴിയണനമങ്ില് ഏകീകൃതമകായ െയ
സമീപെം രൂപനപ്ടുത്തുന് തിനും കഴിതയണ്തു
ണ്ട്.

അധികകാരവിതകന്ദ്രീകരണ്ിനറെ കഴിഞ് 
രണ്ട് പതിറ്റകാണ്ടുകളില് തെരിടേ ഏറ്റവം പ്രധകാ
െനപ്ടേ നവല്ലുവിളികളിനലകാന്ട് പ്രകാതദശിക 
ഭരണെിര വ്വഹണ്ിലും വികസെപരിപകാടി
കളനട െിര വ്വഹണ്ിലും െിലെിന്ിരുന് 
ഏതകകാപെമില്കായ്മയകായിരുന്നു. തതദേശസ്യം
ഭരണ വകുപ്ിനറെ ചുമതല രണ്ടും മൂന്നും മന്തിമകാ
രില് െിക്ഷിപ്തമകാവകയം അവര മുന്ണിയിനല 
വിവിധ കക്ഷികളില്നപ്ടേവരും ആകുതപെകാള് 
സംഭവിക്കുന് സ്കാഭകാവികമകായ ലവരുദ്ധ്ങ്ങള് 
ഏകീകൃത െയരൂപീകരണ ി്നും സംതയകാജിത 
പ്രവര്െ ങ്ങള്ക്കും പ്രകാതയകാഗികമകായി ഒതടേനറ 
ബുദ്ധിമുട്കള് ഉണ്കാക്ിയിട്ണ്ട്. ത്രിതല പഞ്കായ
ത്തുകള് സംതയകാജിതമകായി െടപ്കാതക്ണ് 
െിരവധി തകന്ദ്രകാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള് വകുപ്ിനറെ 
ഏതകകാപെമില്കായ്മമൂലം ഫലപ്രദമകായം കകാര്ക്ഷ
മമകായം െടപ്കാക്കു ന്തിനുട് കഴിയകാനത തപകായി. 
ഇ്രം പ്രശ്നങ്ങള് മുകള്്ടേില് എന്തുതപകാ
നല തനന് പ്രകാതദശിക തല്ിലും തെരിടുന്നു
ണ്ട്. ഏറ്റവം പ്രധകാെനപ്ടേ പ്രകാതദശികവികസെ 
പദ്ധതിയകായ മഹകാത്മകാഗകാന്ി തദശീയ ഗ്രകാമീണ 
നതകാഴിലുറപ്ട് പദ്ധതിയനട ആസൂത്രണവം െിര വ്വ
ഹണവം പഞ്കായത്തു വകുപ്ിനല ഉതദ്കാഗസ്
രിലും തമല്തെകാടേ ചുമതല ഗ്രകാമവികസെ വകുപ്ി
നല ഉതദ്കാഗസ്രിലും െിക്ഷിപ്തമകാകുതപെകാള് 
സംഭവിക്കുന് സ്കാഭകാവികമകായ സംഘരഷങ്ങളം 
ലവരുദ്ധ്ങ്ങളം പദ്ധതിയനടതനന് ഫലപ്രദ
മകായ െട്ിപ്ിനെയം സംസ്കാെ്ിെട് 
അരഹമകായ വിഹിതം പ്രതയകാജെനപ്ടുത്തു ന്
തിനെയം ഏനറ തദകാഷകരമകായി ബകാധിച്ിട്ണ്ട്. 
ഏകീകൃതമകായ തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്പും 
ഏകീകൃതമകായ െയപരമകായ തെതൃത്്ിനറെയം 
അെിവകാര്തയകാണട് ഇതട് വ്ക്തമകാക്കുന്തട്.

കുറയുന്ന ഗ്ഞാേ - നഗര വ്യത്യഞാെവം 
ഏകീകൃത വകുപ്ിന്റെ രൂപീകരെവം

തകരള്ിനല ഗ്രകാമ-െഗര അന്തരം 
അതിതവഗം കുറഞ്ഞുവരികയകാണട്. ഭൂരിഭകാഗം തക
രളീയരും ജീവിക്കുന്തട് െഗരസഭകളിതലകാ  െഗ
രവതട്കൃത പ്രതദശങ്ങളിതലകാ ആണട്. സകാതങ്തിക
മകായി െഗരസഭകളകായി മകാറിയിടേിനല്ങ്ിലും 
ഭൂരിപക്ഷം പ്രതദശങ്ങളം െഗരവതട്കരണ്ിെട് 
വിതധയമകായി കഴിഞ്ഞു. വരദ്ധിച്ചുവരുന് െഗരവ
തട്കരണ്ിനറെ ഗതിതവഗം ഭകാവിയില് ഗ്രകാമപ
ഞ്കായത്തുകളനട എണ്ം വലിയതതകാതില് കുറയന്
തിനും െഗരസഭകളനട എണ്ം വരദ്ധിക്കുന്തിനും 
ഇടയകാക്കുനമന്നുറപ്കാണട്. ഇ്രനമകാരു സകാഹെര്
്ില് ഗ്രകാമപഞ്കായത്തു കളനടയം െഗരസഭകള
നടയം നപകാതുഭരണസംവിധകാെ്ില് ഏകീകര
ണം അത്ന്തകാതപക്ഷിതമകാണട്. െഗരസഭകളകായി 
ഉയര്നപ്ടുന് ഗ്രകാമപഞ്കാത്തുകളിനല ജീവെ
ക്കാനര പഞ്കായത്തുകളില് െിലെിര്ിനക്കാണ്ട് 
പുതുതകായി രൂപീകരിക്കുന് െഗരസഭകളിതലക്ട് 
അധിക ജീവെക്കാരുനട തസ്ിക സൃഷ്ിക്കുക അപ്രകാ
തയകാഗികമകാണട്. പഞ്കായത്തുകളിനലയം െഗരസഭ
കളിനലയം നപകാതുഭരണ സംവിധകാെ്ിനറെ 
സംതയകാജെം അതുനകകാണ്ട് തനന് അെിവകാര്മകാണട്.

ന്്ഞാഫഷെല് - െഞാവകേതിക 
വവദഗ്ധ്യം എല്ലഞാ തട്ടുകളിലം

വിവിധ തട്കളിലുള്ള തതദേശസ്കാപെങ്ങ
ള്ക്ട് തങ്ങളില് െിഷിപ്തമകായ ചുമതലകളം ഉ്
രവകാദി്ങ്ങളം െിര വ്വഹിക്കുന്തിെട് തതദേശ 
സ്കാപെങ്ങളിനല നതരനഞ്ടുക്നപ്ടേ ഭരണസം
വിധകാെത്കാടട് ഉ്രവകാദി്നപ്ടേട് പ്രവര്ി 
ക്കുന് സംവിധകാെം അത്ന്തകാതപക്ഷിതമകാണട്. 
എന്കാല് വിതകന്ദ്രീകരിക്നപ്ടേ ഉ്രവകാദി്
ങ്ങള് ഫലപ്രദമകായി െിര വ്വഹിക്കുന്തിെട് പര്കാ
പ്തമകായ ഉതദ്കാഗസ്നര പ്രതത്കിച്ട് സകാതങ്തിക 
നപ്രകാഫഷണല് ലവദഗട്ധ്മുള്ള ഉതദ്കാഗസ്നര 
വിവിധ തട്കളിലുള്ള തതദേശ സ്കാപെങ്ങള്ക്ട് 
ലഭ്മകാക്കുന്തിനും കഴിഞ്ിരുന്ില്. ഇതിെകം 
രൂപീകരിക്നപ്ടേ എല്.എസട്.ജി.�ി.എഞ്ിെീ
യറിംഗട് വകുപ്ിനല സകാതങ്തികവിദഗട്ധരകായ 
ഉതദ്കാഗസ്രക്ട് ലജവപരമകായി പ്രകാതദശിക 
ഭരണ സ്കാപെങ്ങതളകാടും അവിടുന് ഭരണസം
വിധകാെത്കാടും തെരുന്തിെട് കഴിഞ്ിടേില്. ഒരു 
പ്രതത്ക വകുപ്ിനറെ അസ്ിത്ം െിലെിര്ി
നക്കാണ്ട് വകുപ്ട് തമധകാവിയനട ഭരണപരമകായ 
തമല്തെകാടേ്ിെപ്പുറം തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാ
പെങ്ങളനട കൗണസിലുകതളകാടട് ഉ്രവകാദി്
നപ്ടേട് പ്രവര്ിക്കാന് കഴിയകാ് സമീപെമകാണട് 
ഇ്രം ഉതദ്കാഗസ്ര പുലര്ിതപ്കാന്ിരുന്തട്.

ദകരളത്ിചല ഗ്മാമ
-നഗര അന്തരം 

അതിദവഗം 
കുറഞ്ഞുവരികയമാണപ്. 
വരദ്ിച്ചുവരുന് നഗര

വതപ്കരണത്ിചന് 
ഗതിദവഗം ഭമാവിയില് 

ഗ്മാമപഞ്മായത്തുകളുചട 
എണ്ണം വലിയദതമാതില് 

കുറയുന്തിനം നഗരസഭ
കളുചട എണ്ണം വരദ്ിക്കു

ന്തിനം ഇടയമാക്കുചമന്പ് 
ഉറപ്മാണപ്. ഇത്രചമമാരു 

സമാഹെര്യത്ില് 
ഗ്മാമപഞ്മായത്തു 

കളുചടയും നഗരസഭ
കളുചടയും ചപമാതുഭരണ

സംവിധമാനത്ില് 
ഏകീകരണം അത്യന്തമാ

ദപക്ഷിതമമാണപ്.
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പ്രകാതദശികകാസൂത്രണ്ിനറെ ഗുണതമന് ഉറ
പ്കാക്കുന്തിെട് മുഖ്മകായ സംഭകാവെ െതല്ണ് ഒരു 
വിഭകാഗമകാണട് െഗര-ഗ്രകാമകാസൂത്രണ വകുപ്പുമകായി 
ബന്നപ്ടേ നപ്രകാഫഷണല് ലവദഗട്ധ്ം 
ആരജ്ിച് ഉതദ്കാഗസ്ര. പ്രകാതദശികകാസൂത്ര 
ണ്ിനല സ്ലമകാെ പരിതപ്രക്ഷ്ം 
രൂപനപ്ടുത്തുന്തില് സംഭകാവെ നെയ്യുന്തിെട് 
ചുമതലനപ്ടേവരകാണട് െഗര-ഗ്രകാമകാസൂത്രണ വകുപ്ി
നല ഉതദ്കാഗസ്ര. ജില്കാ ആസൂത്രണസമിതിയനട 
സകാതങ്തിക പിന്തുണകാ സംവിധകാെമകായി ഈ 
വിഭകാഗ്ിനല ഉതദ്കാഗസ്നര മകാറ്റുന്തിനു പരി
ശ്രമങ്ങള് െട്ിനയങ്ിലും ഇക്കാര്്ില് മു
തന്കാട്തപകാകകാന് തവണ്ത്ര കഴിഞ്ില്. ചുരുക്
്ില്, പ്രതയകാജെനപ്ടു്കാന് കഴിയമകായിരുന് 
െഗര-ഗ്രകാമകാസൂത്രണ വകുപ്ിനല ഉതദ്കാഗസ്രുനട 
തസവെം പ്രകാതദശികകാസൂത്രണ്ില് പ്രതയകാജെ
നപ്ടു്കാന് കഴിയകാനത തപകായതട് തതദേശസ്യം
ഭരണ വകുപ്പുമകായി ഈ വകുപ്ിനല ഉതദ്കാഗസ്നര 
സംതയകാജിപ്ിക്കാന് കഴിയകാനത തപകായതുനകകാ
ണ്കാണട്.

ഏകീകൃത വകുപ്ിനറെ ഭകാഗമകായി ഈ രണ്ട് 
തമഖലകളിനലയം സകാതങ്തിക - നപ്രകാഫഷണ
ല് ലവദഗട്ധ്മുള്ളവര മകാറുന്തതകാനട പ്രകാതദശി
കകാസൂത്രണ്ിനറെയം പ്രകാതദശിക വികസെ
്ിനറെയം ഗുണതമന് ഉയരത്തുന്തിനും 
അതിതവഗം െഗരവതട്കരണ്ിെട് വിതധയമകാ
യിനക്കാണ്ിരിക്കുന് സംസ്കാെ്ിനറെ ഭൂവിെി
തയകാഗ ക്രമ്ിലും വിഭവകാസൂത്രണ്ിലും ഗുണ
പരമകായ മകാറ്റങ്ങള് ഉണ്കാക്കുന്തിനും കഴിയം 
എന്തട് അവിതരക്ിതമകാണട്. 

െംവയഞാജിത െഞാദ്ധ്യതകള് ്വയഞാജ
നന്പ്ടത്ഞാൻ ഏകീകൃത വകുപ്്

ജെകീയകാസൂത്രണം ഉയര്ിപ്ിടിച് മഹ
്കായ ലക്ഷ്ങ്ങളിനലകാന്ട് തകന്ദ്ര-സംസ്കാെകാ
വിഷ്കൃത പദ്ധതികള് പ്രകാതദശിക പദ്ധതിയമകായി 
സംതയകാജിപ്ിച്ട്  പ്രകാതദശിക വികസെം  സകാ
ധ്മകാക്കുക എന്തകായിരുന്നു. എന്കാല് ഈ 
ലക്ഷ്ം ലകവരിക്കുന്തിെട് തവണ്ത്ര മുതന്കാട് 
തപകാകകാന്  െമുക്ട് കഴിഞ്ില്. അതിെട് 
കഴിയകാനത തപകായതട് സങ്കുെിത വകുപ്ട് മതെകാഭകാ
വ്ില് െിന്നും പുറത്തു കടക്കുന്തിനും പ്രകാതദ
ശികഭരണസ്കാപെങ്ങളനട വികസെസകാധ്ത
കള് അംഗീകരിക്കുന്തിനും കഴിയകാനത 
തപകായതുനകകാണ്കാണട്. 

തകന്ദ്രസരക്കാര പദ്ധതികള് എല്കാം തനന് 
തതദേശസ്കാപെ തകന്ദ്രീകൃതമകാണട്. പ്രതത്കിച്ട്  
ഗ്രകാമവികസെ്ിനും െഗരവികസെ്ിനും 
ലക്ഷ്മിട്നകകാണ്ടുള്ള പദ്ധതികള്. ഈ പദ്ധതി
കളനട തെടേം പ്രതയകാജെനപ്ടുത്തു ന്തിെട് തതദേ

ശസ്കാപെങ്ങളനട പദ്ധതികളമകായി ഇവനയ 
സംതയകാജിപ്ിതക്ണ്തുണ്ട്. ഏകീകൃതവകുപ്ി
നറെ രൂപീകരണം തകന്ദ്രകാവിഷ്കൃത സംസ്കാെകാ
വിഷ്കൃതപദ്ധതികള് സംതയകാജിപ്ിച്ചു നകകാണ്ട് 
പ്രകാതദശിക പദ്ധതികള് തയ്കാറകാക്ി െടപ്കാക്കു
ന്തിെട് വലിയ തതകാതില് സഹകായകമകാവം. 
ഏകീകൃത വകുപ്ിനല സകാതങ്തിക ലവദഗ്്മു
ള്ള ഉതദ്കാഗസ്രുനട സഹകായം തതദേശസ്യം
ഭരണ സ്കാപെങ്ങള്ക്ട്  പ്രതയകാജെനപ്ടു്കാന് 
കഴിയന്തതകാനട ഇ്രം പദ്ധതികളനട ആസൂ
ത്രണ്ിലും െിര വഹണ്ിലും സുപ്രധകാെതെ
ടേങ്ങള് ലകവരിക്കാന്  കഴിയം.

 
ജനഞാധിപത്യപരവം നീതിപൂര് വവേഞായ 
ഏകീകരെതത്വങ്ങളും െേീപനവം

തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്പുമകായി ബന്നപ്ടേ 
പഞ്കായ്ട്, ഗ്രകാമവികസെം, എല്.എസട്.ജി.
�ി.എഞ്ിെീയറിംഗട്, െഗര-ഗ്രകാമകാസൂത്രണം 
എന്ീ അഞ്ട്  വകുപ്പുകളിനല  െകാല്പതിെകായിര
ത്കാളം വരുന്തും ഇരുനൂറിലധികം തക�റുക
ളില്  തസവെമനുഷ്ിക്കുന്വരുമകായ ഉതദ്കാഗസ്
നര സംതയകാജിപ്ിച്ട്  വകുപ്ട് രൂപീകരിക്കുക 
എന്തട് ഏനറ ശ്രമകരമകായ ദൗത്മകായിരുന്നു. 
അതു തപകാനല തനന് ദുഷ്കരമകായ ഒരു ശ്രമമകായിരു
ന്നു ഇതിെകാവശ്മകായ പ്രതത്ക സര വ്വീസട് െടേ
ങ്ങളനട കരടട് തയ്കാറകാക്കുക എന്തും. സകാതങ്
തിക-നപ്രകാഫഷണല് ലവദഗ്്മുള്ള  
എഞ്ിെീയറിംഗട്, െഗര - ഗ്രകാമകാസൂത്രണ വിഭകാ
ഗങ്ങനള പ്രതത്കവിഭകാഗങ്ങളകായി െിലെിര്ി
നക്കാണ്ടും എന്കാല് ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകളിനലയം 
മിെിസ്റ്റീരിയല് വിഭകാഗം ജീവെക്കാതരകാനടകാപ്ം 
തെരത്തുനകകാണ്ട്  പരപെരം  മകാറ്റി െിയമിക്കാന് 
കഴിയംവിധമുള്ള ഏകീകരണമകാണട് രൂപകല്പെ 
നെയ്തിട്ള്ളതട്. എന്കാല് എഞ്ിെീയറിംഗട്, െഗര
-ഗ്രകാമകാസൂത്രണ വകുപ്പുകളിനല സകാതങ്തിക
-നപ്രകാഫഷണല് വിഭകാഗം ജീവെക്കാനര  തതദേ
ശസ്യംഭരണവകുപ്പുമകായം തതദേശസ്യംഭരണ 
സ്കാപെങ്ങളമകായം സംതയകാജിപ്ിക്കുന്തിനും 
കരടട് െടേങ്ങളില് വ്വസ് നെയ്തിട്ണ്ട്.

അഞ്ട് വ്ത്സ് വകുപ്പുകളിനലയം സമകാെ 
തക�റില് ഉള്നപ്ടേതും സംതയകാജിച്തുമകായ 
തസ്ികകളില് തസവെമനുഷ്ിക്കുന് ജീവെക്കാ
രുനട െിലവിലുളള ശപെളം, പദവി, നപ്രകാതമകാഷ
ന് സകാധ്തകള്, മറ്റട് ആനുകൂല്ങ്ങള് എല്കാം 
സംരക്ഷിച്ചു നകകാണ്ടുള്ള ഏകീകരണമകാണട് െടേ
ങ്ങളില്  വ്വസ് നെയ്യുന്തട്. ഏകീകൃത വകു
പ്ിനറെ രൂപീകരണം നകകാണ്ടും  വിവിധ വകുപ്പു
കളനട സംതയകാജെം നകകാണ്ടും  ജീവെക്കാരനറെ 
തകാല്പര്ങ്ങള് ഹെിക്നപ്ടുന് സകാഹെര്ം 
ഒഴിവകാക്കുന്തിനുള്ള െടപടികള് തലകാക്ല് 

പഞ്മായത്പ്, ഗ്മാമവിക
സനം, എല്.എസപ്.ജി.
�ി.എഞ്ിനീയറിംഗപ്, 
നഗര-ഗ്മാമമാസൂത്രണം 
എന്ീ  അഞ്പ്  
വകുപ്പുകളിചല  നമാല്പതിനമാ
യിരദത്മാളം വരുന്തും 
ഇരുനൂറിലധികം 
ദക�റുകളില്  ദസവന
മനഷ്ിക്കുന്വരുമമായ 
ഉദേ്യമാഗസ്ചര സംദയമാ
ജിപ്ിച്ചപ്  വകുപ്പ് 
രൂപീകരിക്കുക എന്തപ് 
ഏചറ ശ്രമകരമമായ 
േൗത്യമമായിരുന്നു. 
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ഗവണനമറെട് കമ്മീഷന് പ്രതത്ക ശ്രദ്ധെല്ി 
കരടട് െടേങ്ങള് തയ്കാറകാക്ിയതപ്കാള് സ്ീകരിച്ി
ട്ണ്ട്. എന്നു മകാത്രവമല്, ഏകീകൃത വകുപ്ട് 
െിലവില് വരുന്തതകാനട പുതുതകായി െിരവധി 
നപ്രകാതമകാഷന് സകാധ്തകള്  ജീവെക്കാരക്ട് 
ഉറപ്കാക്കുന്തിനും ശ്രദ്ധിച്ിട്ണ്ട്. ഏകീകൃത 
വകുപ്ിനല എക്ികയൂടേീവട് തക�ര തസ്ികകള്  
ആനുപകാതികമകായി എല്കാ വകുപ്പുകളിനലയം 
ജീവെക്കാരക്ട്  ലഭിക്കുന്തിനുള്ള സകാധ്തക
ളം  കരടട് െടേങ്ങള് തയ്കാറകാക്ിയതപ്കാള്  പരിഗ
ണിച്ിട്ണ്ട്. സമകാെ നസ്യിലില് തസവെമനു
ഷ്ിക്കുന്വരും  സമകാെ തയകാഗ്തകള് ഉള്ളവരും 
സമകാെചുമതലകളം ഉ്രവകാദി്ങ്ങളം 
െിര വ്വഹിക്കുന്വരുമകായ ഉതദ്കാഗസ്നര  തതദേ
ശസ്യംഭരണ വകുപ്ിലും വിവിധ തതദേശസ്യം
ഭരണ സ്കാപെങ്ങളിതലക്കും പരപെരം മകാറ്റി 
െിയമിക്കുന്തിനും കഴിയം വിധമകാണട് കരടട് 
െടേങ്ങള് തയ്കാറകാക്ിയിട്ള്ളതട്. അതനുസരിച്ട് 
ഇതപ്കാള് തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ിനറെ 
ഭകാഗമകായ ഏനതങ്ിലും ഒരു വകുപ്ില് തസവെമ
നുഷ്ിക്കുന് മിെിസ്റ്റീരിയല് /എക്ികയുടേീവട് ചുമ
തലയള്ള ജീവെക്കാനര തുടരന്ട് അഞ്ചു വകുപ്പു
കളിനലയം മിെിസ്റ്റീരിയല് /എക്ികയുടേീവട് 
ചുമതലകള് വഹിക്കാന് കഴിയന് ഉതദ്കാഗസ്
രകായി മകാറ്റി െിയമിക്കാന് കഴിയം. ഇ്ര്ി
ല് പരപെരം മകാറ്റി െിയമിക്കാന് കഴിയന്തതകാ
നട വിവിധ  തതദേശസ്കാപെങ്ങളിതലക്ട് 
കൂടുതല് മനുഷ് വിഭവതശഷി ലഭ്മകാക്കുന്തി
നും ചുമതലകളം ഉ്രവകാദി്ങ്ങളം ഏനറ 
െിര വഹിക്കാന് ഇല്കാനതയിരിക്കുന് ജീവെക്കാ
നര കൂടുതല് ഉ്രവകാദി്ങ്ങളം ചുമതലകളം 
െിര വ്വഹിക്കാന് ആവശ്മകായ തലങ്ങളിതലക്ട് 
മകാറ്റിെിയമിക്കുന്തിനും കഴിയം. ചുരുക്്ില് 
വകുപ്ിലിതപ്കാള് ലഭ്മകായ മകാെവതശഷിനയ യ
ക്തിസഹമകായി പുെര വിെ്സിച്ചുനകകാണ്ട് തതദേശ 
സ്കാപെങ്ങളനട തസവെക്ഷമത ഉയരത്തുന്തി
നും ജെങ്ങളനട പ്രതീക്ഷയ്കനുസരിച്ട് 
പ്രവര്ിക്കുന്തിനും കഴിയന് സകാഹെര്ം 
ഏകീകൃതവകുപ്ിനറെ രൂപീകരണത്കാനട സൃഷ്ി
ക്കാന് കഴിയം.

ഇതുസംബന്ിച്ട് വിശദമകായ െരച്കള് 
ബന്നപ്ടേ വിവിധ വിഭകാഗങ്ങളമകായി, പ്രതത്
കിച്ട് സര വ്വീസട് സംഘടെകളമകായം തലകാക്ല് 
ഗവനമെറെട് അതസകാസിതയഷനുകളമകായം െട
ത്തുന്തിനും അവരുനടനയല്കാം അഭിപ്രകായങ്ങ
ളം െിരതദേശങ്ങളം കണക്ിനലടുക്കുന്തിനും 
തലകാക്ല് ഗവനമെറെട് കമ്മീഷന് പ്രതത്കം 
ശ്രദ്ധിച്ിട്ണ്ട്. കരടട് െടേങ്ങളനട രൂപീകരണ
്ിെകായി െകാല്പതതകാളം സംഘടെകളമകായി 
പ്രതത്കം സിറ്റിംഗട് കമ്മീഷന് െട്ിയിട്ണ്ട് 

എന്തുതനന് ഏകീകൃത വകുപ്ിനറെ രൂപീകര
ണന് സംബന്ിച്ട് സ്ീകരിച് ജെകാധിപത്
പരമകായ സമീപെം വ്ക്തമകാക്കുന്നുണ്ട്. ഇ്രം 
െരച്കളില് ഉയരന്നുവന് െിരതദേശങ്ങളില് പരി
ഗണെകാരഹമകായവ കരടട് െടേങ്ങള് തയ്കാറകാക്കുന്
തിെട് പ്രതയകാജെനപ്ടുത്തു ന്തിനും കമ്മീഷന് 
ശ്രദ്ധിച്ിട്ണ്ട്. 

ഏകീകൃത വകുപ്് ആര്ക്കുവവണ്ടി? 
എന്ിനുവവണ്ടി? 

ഉ്രം വളനര ലളിതമകാണട്. വകുപ്ിനറെ 
ഏകീകരണം തതദേശസ്യംഭരണ നപകാതുഭരണ
സംവിധകാെം ശക്തിനപ്ടുത്തുന്തിനും തതദേശ
സ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങളനട പ്രവര്െ 
ക്ഷമത ഉയര്ി ജെങ്ങള്ക്ട് നമച്നപ്ടേ തസ
വെങ്ങള് പ്രദകാെം നെയ്യുന്തിനുമകാണട്. തതദേശ
സ്യംഭരണ നപകാതുഭരണ സംവിധകാെം ജെങ്ങ
ള്ക്കുതവണ്ിയകാണട്. വ്ത്സ് വകുപ്പുകളിലകായി 
തവരതിരിഞ്ട് പ്രവര്ിച് തതദേശസ്യംഭരണ 
വകുപ്ിെട് പ്രകാതദശിക ഭരണ സംവിധകാെം ഫല
പ്രദമകായി ഏതകകാപിപ്ിക്കുന്തിെട് കഴിയകാ്
തിനറെ ഫലമകായി തെരിതടണ്ി വരുന് ഭരണപര
മകായ പ്രശ്നങ്ങള് ഒതടേനറയകാണട്. ഗ്രകാമപഞ്കായത്തു 
ജീവെക്കാരുനട െിയന്തണം പഞ്കായത്തു വകു
പ്ിലും ത്കാക്ട് പഞ്കായ്ിനല ജീവെക്കാരുനട 
െിയന്തണം ഗ്രകാമവികസെ വകുപ്ിലും ജില്കാപ
ഞ്കായത്തു ജീവെക്കാരുനട െിയന്തണം വ്ത്
സ്വകുപ്പുകളിലും െിലെില്ക്കുതപെകാള് സംഭവിക്കുന് 
ഭരണപരമകായ ഏതകകാപെമില്കായ്മ വികസെഭര
ണന് ദുരബലനപ്ടുത്തു ന്തിെട് ഇടയകാക്ിയി
ട്ണ്ട്.. ഇതിനെല്കാം പരിഹകാരം കകാണുന്തിെട് 
ഏകീകൃത വകുപ്ിനറെ രൂപീകരണം സഹകായമകാ
കും എന്തട് വിമരശകരക്കുതപകാലും വ്ക്തമകാകുന് 
വസ്തുതയകാണട്. 

ചുരുക്്ില്, അധികകാരവിതകന്ദ്രീകരണം 
സംബന്ിച്ട് സംസ്കാെ ഗവനമെറെിനറെ െയപ
രമകായ കകാഴ്ചപ്കാടുകള്ക്നുസരിച്ട് തതദേശസ്യംഭ
രണ സ്കാപെങ്ങനള വികസെഭരണ്ിനറെ 
തകന്ദ്രസ്കാപെങ്ങളകാക്ി പരിവര്െനപ്ടു്കാ
ന് ഏകീകൃത വകുപ്ിനറെ രൂപീകരണ ്ിലൂനട 
കഴിയനമന്തട് ഉറപ്കാണട്. അധികകാര വിതകന്ദ്രീക
രണ്ിനറെ രകാഷ്ടീയ സങ്ല്പെങ്ങള് യകാഥകാരത്്
മകാക്കുന്തിെട് സഹകായകമകായ നപകാതു ഭരണസം
വിധകാെം പ്രകാതദശിക തല്ില് സൃഷ്ിക്കുന് 
തിനും ഏകീകൃത വകുപ്ിനറെ രൂപീകരണ്ിലൂനട 
സകാധ്മകാകും. ഇതിലൂനട അധികകാരവിതകന്ദ്രീകര
ണ്ിെട് തകരളം ഒരിക്ല്കൂടി രകാജ്്ിനും മറ്റട് 
മൂന്കാം തലകാക രകാജ്ങ്ങള്ക്കും മകാതൃകയകായി മകാറു
കയകാണട്.തലഖകന് തലകാക്ല് ഗവനമെറെട് 

കമ്മീഷെില് അംഗമകാണട്

കരടപ് െട്ടങ്ങളുചട 
രൂപീകരണത്ിനമായി 

നമാല്പദതമാളം സംഘടനക
ളുമമായി പ്രദത്യകം 

സിറ്ിംഗപ് കമ്മീഷന് 
നടത്ിയിട്ടുണ്പ് എന്തു

തചന് ഏകീകൃത 
വകുപ്ിചന് 

രൂപീകരണചത് 
സംബന്ിച്ചപ് സ്വീകരിച്ച 

ജനമാധിപത്യപരമമായ 
സമീപനം വ്യക്തമമാക്കുന്നു

ണ്പ്. ഇത്രം െരച്ചകളി
ല് ഉയരന്നുവന് 
നിരദദേശങ്ങളില് 

പരിഗണനമാരഹമമായവ 
കരടപ് െട്ടങ്ങള് തയ്മാറമാ

ക്കുന്തിനപ് 
പ്രദയമാജനചപ്ടുത്തുന്തി

നം കമ്മീഷന് 
ശ്രദ്ിച്ചിട്ടുണ്പ്.
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മരണകകാരണമകാകുന് അഞ്ചു പ്രധകാെ നവല്ലുവിളി
കളിനലകാന്കായകാണട് തലകാകകാതരകാഗ് സംഘടെ 

(�്യുഎച്ട്ഒ) പുകയിലനയ കണക്കാക്കുന്തട്. 
മനുഷ്കാതരകാഗ്്ിെട് പുകയിലയണ്കാക്കുന് ഭീഷ 
ണി അതിഭീകരമകാണട്. തടയകാൻ പറ്റുന് മരണകകാ
രണങ്ങളിൽ ഏറ്റവം മുന്ിലുമകാണട് പുകയില 
ഉപതഭകാഗം.

പുകയില ഉൽപ്ന്ങ്ങളിൽ കടു് ലഹരി
ക്കു കകാരണമകായ െിതക്കാടേിൻ എന് മകാരകവസ്തു 
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കകാൻസർ, ശ്കാസതകകാശ
തരകാഗങ്ങൾ, ഹൃദയസംബന്മകായ തരകാഗങ്ങൾ 
എന്ീ ഗുരുതര ആതരകാഗ്പ്രശട് െങ്ങൾക്കും 
പുകയില ഉപതഭകാഗം കകാരണമകാകുന്നു. വസ്തുത
കൾ ഇതകായിരുന്ിട്ം തലകാകനമപെകാടും പുകയില 
ഉപതഭകാഗം വളനര കൂടുതലകാണട്.    

സ്ിറ്റട് സർലൻ�ിനല ജെീവയിൽ,  തമയട് 
21െട് െടന് 56-കാമതട് തലകാകകാതരകാഗ് സതമ്മളെ

പ്രനോയപൂർത്തിയനോകനോത്തവർക്ക് പുകയിേ വിൽക്രുതക്
തക്ദേശ സ്നോപനങ്ങൾ മനോതൃകയനോവട്ട്

്ിെിനട ഒപ്പുവച് രകാജ്കാന്തര ഉടപെടിയകായ 
'തലകാകകാതരകാഗ് സംഘടെയനട പുകയില െിയ
ന്തണ്ിനുള്ള അടിസ്കാെഘടെകാ സന്ി ' 
(Framework Convention on Tobacco Control) ഇന്ത്
യം അംഗീകരിച്ിട്ണ്ട്. പുകയില ഉപതയകാഗ്ി
നറെയം പതരകാക്ഷ പുകവലിയനടയം ആതരകാഗ്, 
സകാമൂഹിക, പകാരിസ്ിതിക, സകാപെ്ിക പ്ര
ത്കാഘകാതങ്ങളിൽ െിന്ട് ഇന്ന്യം െകാള
ന്യം തലമുറകനള സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ഉട
പെടി ലക്ഷ്മിടുന്നു. പുകയില ഉപതഭകാഗ്ിനറെ 
അപകടങ്ങൾ വ്ക്തമകാക്കാനും തലകാകവ്കാപക
മകായി അതിനറെ എല്കാ രൂപ്ിലുള്ള ഉപതഭകാഗം 
കുറയ്കകാനുമകായി സകാർവതദശീയ മകാെദണ്ഡങ്ങൾ 
രൂപനപ്ടുത്തുന്തിലൂനടയകാണട് ഇതു സകാധ്മകാക്കു
ന്തട്.

പുകയില െിയന്തണ്ിലൂനട പകർതച്തര 
തരകാഗങ്ങനള പ്രതിതരകാധിതക്ണ്തിനറെ ആവശ്

വഡഞാ. വപഞാള് ന്െബഞാസ്റ്യൻ 



24 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മെയത് 2018

കത തിരിച്റിഞ്കാണട് തകരളം ഐക്രകാഷ്ട 
സഭയനട സുസ്ിര വികസെ ലക്ഷ്ങ്ങൾ 2015-
2030 (എസട്�ിജി) അനുവർ്ിക്കാൻ തീരുമകാ
െിച്തട്. എല്കാ പ്രകായ്ിലുമുള്ള, എല്കാവരുനട
യം ആതരകാഗ്കരമകായ ജീവിതവം തക്ഷമവം 
ഉറപ്കാക്കുക എന് മൂന്കാം ലക്ഷ്്ിനല  ഒരിെ
മകായി പുകയില െിയന്തണം ഉൾനപ്ടു്ിയിട്
ണ്ട്. ആതഗകാള ലക്ഷ്ങ്ങനള പിൻപറ്റി 2030 ആകു
തപെകാൾ പുകയില ഉപതഭകാഗ്ിൽ 30 ശതമകാെം 
കുറവ വരു്കാെകാണട് തകരളം ലക്ഷ്മിടുന്തട്. 

പുകയില ഉപതഭകാഗം മൂലം സംസ്കാെ്ിനു
ണ്കാകുന് സകാപെ്ിക ബകാധ്ത പ്രതിവർഷം 
1514 തകകാടിയതടതകാനണന്ട് തകന്ദ്ര ആതരകാഗ്മന്തകാ
ലയവം തലകാകകാതരകാഗ്സംഘടെയം 35 മുതൽ 69 
വനരയള്ള പ്രകായക്കാരിൽ െട്ിയ സംയക്ത 
പഠെം വ്ക്തമകാക്കുന്നു. ഇതിൽ 52% തെരിട്ള്ള 
നമ�ിക്ൽ നെലവകളം ബകാക്ി അെകാതരകാഗ്മു
ണ്കാക്കുന് പതരകാക്ഷ െഷ്ങ്ങളമകാണട്. 

പുകയിലയും കഞാൻെര് ദുരിതവം
സംസ്കാെ്ട് പുകയിലജെ് അർബുദം 

വൻ ആതരകാഗ്വിപ്കായി തുടരുതപെകാൾ രകാജ്
്ട് പ്രതിവർഷം 9,32,600 തപർ പുകയിലജെ് 
തരകാഗങ്ങൾ മൂലം മരിക്കുന്തകായി ഈയിനട പ്ര
സിദ്ധീകരിക്നപ്ടേ കണക്കുകൾ വ്ക്തമകാക്കുന്നു. 
പുകയിലജെ്തരകാഗങ്ങൾ മൂലമുണ്കായ മരണ
ങ്ങൾ സംബന്ിച്ട് ആറകാം ടുബകാതക്കാ അറ്റട് ലസട് 
പുറത്തുവിടുന് തദശീയതല്ിലുള്ള കണക്കുക
ളം തകരള്ിനല െകാലു തഹകാപെിറ്റല് കകാൻസർ 
രജിസ്ടികളിൽെിന്നു സമകാഹരിക്നപ്ടേ കണക്കു
കളം എത്രയം തവഗം കർശെ െടപടികളിതലക്കു 
തിരിതയണ്തിനറെ ആവശ്കതയകാണു വ്ക്തമകാ
ക്കുന്നതന്ട് ആതരകാഗ്വിദഗട്ധരും ചൂണ്ിക്കാട്ന്നു.

ഇന്ത്ൻ കൗൺസിൽ ഓഫട് നമ�ിക്ൽ 
റിസർച്ട്(ഐസിഎംആർ) പ്രസിദ്ധീകരിച് 

കൺതസകാളിത�റ്റ�ട് റിതപ്കാർടേട് ഓഫട് തഹകാപെി
റ്റൽ തബസട്�ട് കകാൻസർ രജിസ്ടീസട് 2012-14 ൽ 
തകരള്ിനല െകാലട് ആശുപത്രികളിൽെിന്നുള്ള 
കണക്കുകൾ ചൂണ്ിക്കാടേിയിട്ണ്ട്. 

സംസ്കാെന് പ്രമുഖ കകാൻസർ െികിൽ
സകാതകന്ദ്രമകായ റീജിയണൽ കകാൻസർ നസറെ
റിൽ ഈ കകാലയളവിൽ െികിൽസ തതടിയവ
രിൽ 4906 പുരുഷന്കാരും (42.9 ശതമകാെം) 1464 
സ്തീകളം (12.5%)  പുകയിലജെ് കകാൻസർ ബകാ
ധിതരകാണട്. പുരുഷന്കാരിൽ 35.7 % തപരിൽ  ശ്കാ
സതകകാശകാർബുദവം 17.6 %  തപരിൽ വകായിനല 
അർബുദവം 14.3 % തപരിൽ െകാവിനല കകാൻസറു
മകാണട്.  സ്തീകളിൽ വകായിനല കകാൻസറകാണട് 
(31.1%)  ഏറ്റവം കൂടുതൽ. ശ്കാസതകകാശ കകാൻസർ 
28.1 ശതമകാെവം െകാവിതലതട് 18.3 ശതമകാെവം. 

കണ്ണൂർ മലബകാർ കകാൻസർ നസറെറി(എംസി
സി)നല കണക്കുകൾ, വടക്ൻ ജില്കളിലും 
പുകയില ഉപതയകാഗം ഗുരുതര ആതരകാഗ്പ്രശട് െ
ങ്ങളിതലക്ട് െയിക്കുന്നുനവന്ട് വ്ക്തമകാക്കുന്
തകാണട്. 2012 ജനുവരി മുതൽ 2014 �ിസംബർ 
വനരയള്ള കകാലയളവിൽ എംസിസി കകാൻസർ 
രജിസ്ടി പ്രകകാരം 3934 പുരുഷന്കാരും 3510 സ്തീ
കളമുൾനപ്നട 7444 തപർ െികിൽസ തതടി. 
ഇതിൽ 2098 പുരുഷന്കാരും(53.3ശതമകാെം) 656 
സ്തീകളം (18.7 ശതമകാെം) പുകയിലജെ് 
കകാൻസർ ബകാധിതരകായിരുന്നു. 

സർക്കാതരതര നമ�ിക്ൽ തകകാളജുകൾ പ്ര
സിദ്ധീകരിച് രകാജ്ന് ആദ് കകാൻസർ രജിസ്ടി
യകായ, നകകാച്ി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂടേട് ഓഫട് നമ�ി
ക്ൽ സയൻസസിനല കകാൻസർ രജിസ്ടി 
പ്രകകാരം 2012 ജനുവരി മുതൽ 2014 �ിസംബർ 
വനരയള്ള മൂന്നു വർഷക്കാലയളവിൽ രജിസ്റ്റർ 
നെയ്നപ്ടേ കകാൻസർ തരകാഗികളിൽ, 27.6 ശത 
മകാെം പുരുഷന്കാർക്കും 9.7 ശതമകാെം സ്തീകൾക്കും 
പുകയിലജെ് കകാൻസറകാണട് ബകാധിച്ിട്ള്ളതട്.  

തകകാടേയം കകാരി്കാസട് ആശുപത്രിയിനല 
കകാൻസർ രജിസ്ടി പ്രകകാരം 2014ൽ രജിസ്റ്റർ 
നെയ്ത 1659 പുരുഷന്കാരും 1803 സ്തീകളമുൾനപ് 
നടയള്ള 3,462 കകാൻസർ തരകാഗികളിൽ 626 പു
രുഷന്കാരും 150 സ്തീകളം പുകയിലജെ് 
കകാൻസർ ബകാധിതരകായിരുന്നു. 

്ഞായപൂര്ത്ിയഞാകഞാത്വര്ക്്
പുകയില വില്ക്രുത്

പുകയില ശക്തമകായ ലഹരിയണ്കാക്കുന് 
വസ്തുവകാനണന്നും യവകാക്ളിൽ ഇതട് വൻ ആതരകാ
ഗ്പ്രശട് െങ്ങളണ്കാക്കുനമന്നും വർഷങ്ങളകായി 
പല ശകാസ്തീയ പഠെങ്ങളിലൂനടയം വ്ക്തമകായി
ട്ള്ളതകാണട്. സർക്കാരിനറെ 2018നല ആതരകാഗ്െ
യം സംസ്കാെ്ട് യവകാക്ൾക്ിടയിൽ വർദ്ധി

സംസ്മാനത്പ് പുകയില
ജന്യ അരബുേം 
വന് ആദരമാഗ്യ

വിപത്മായി തുടരുദമ്പമാള് 
രമാജ്യത്പ് പ്രതിവരഷം 

9,32,600 ദപര പുകയിലജ
ന്യ ദരമാഗങ്ങള് മൂലം 

മരിക്കുന്തമായി ഈയിചട 
പ്രസിദ്ീകരികചപ്ട്ട 

കണക്കുകള് 
വ്യക്തമമാക്കുന്നു. 
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ക്കുന് പുകയില ഉപതഭകാഗന്പ്റ്റിയം 
പരകാമർശിക്കുന്നു. 

ജില്യിനല ഗ്രകാമീണ തമഖലയിൽ കകാൻസർ 
നസറെർ െട്ിയ പഠെ്ിൽ പകുതിയിതല
നറ ഹയർനസക്ൻ�റി, ലഹസട് കൂളകളനട 
പരിസരങ്ങളിൽ അെധികൃത പുകയില ഉൽപ്
ന് വിൽപ്െ െിർബകാധം െടക്കുന്തകായി വ്ക്ത
മകായിരുന്നു. പഠെ്ിൽ പനങ്ടു് അറുപതു 
ശതമകാെം ഹയർനസക്ൻ�റി വിദ്കാർഥികളം 
52 ശതമകാെം ലഹസട് കൂൾ വിദ്കാർഥികളം 
അവരുനട സട് കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ പുകയില 
വിൽപ്െ െടക്കുന് കകാര്ം ശരിവച്ചു. െിരുപകാ
ധികം തിരനഞ്ടു് പത്തു സർക്കാർ സട് കൂള
കളിൽ െിന്നുള്ള 1114 കുടേികളകാണട് പഠെ്ിൽ 
പങ്കാളികളകായതട്.

'തകരള്ിനല ഗ്രകാമീണ തമഖലയിൽ 
കൗമകാര വിദ്കാർഥികളിനല പുകയില-മദ് ഉപ
തഭകാഗവം വിജ്കാെവികകാസം ലക്ഷ്മിട്ള്ള 
വിദ്കാലയ തകന്ദ്രീകൃത പുകയില വിരുദ്ധ തബകാ
ധവൽക്രണ്ിനറെ ഫലവം'  എന് വിഷയ
്ിൽ 2014-15ൽ െടന് പഠെ്ിനറെ വിശദവി
വരങ്ങൾ തജണൽ ഓഫട് അ�ിക്ഷൻ എന് 
ആനുകകാലിക്ില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ിരുന്നു. 
തകന്ദ്ര പുകയില െിയന്തണ െിയമം, തകകാടട്പ 
2003 മകാെദണ്ഡപ്രകകാരം സട് കൂളകളനട നൂറു വകാ
രയ്കള്ളിൽ പുകയില വിൽപ്െ െിതരകാധിക്ണ
നമന് വ്വസ് കർശെമകായി പകാലിക്നപ്ടകാ
്തകാണട് െിലവിനല സകാഹെര്ങ്ങളിതലക്കു 
െയിക്കുന്നതന്ട് പഠെം ചൂണ്ിക്കാടേിയിരുന്നു. 
കുടേികളിൽ 7.4 ശതമകാെ്ിതലനറ തപർ പഠെം 
െടന് സട് കൂൾ കകാല്ട് ഒരിക്നലങ്ിലും 
പുകയില ഉപതയകാഗിച്വരുമകായിരുന്നു.

തകകാടട്പ 2003 അനുശകാസിക്കുന് പ്രകകാരം 
പ്രകായപൂർ്ിയകാകകാ്വർക്കുള്ള പുകയില 
വിൽപ്െയ്കട് കർശെ െിതരകാധെതമർനപ്ടുത്തുക
യകാണട് അടിയന്തരമകായി നെതയ്ണ്തട്. 
നപകാലീസട്, എകട് ലസസട്, ആതരകാഗ്, വിദ്കാ

(തലഖകന് തിരുവെന്തപുരം 
റീജിയണൽ കകാൻസർ 
നസറെർ �യറക്ടറകാണട് )

ഭ്കാസ വകുപ്പുകൾ വ്ക്തികളനടയം റസി�റെട് സട് 
അതസകാസിതയഷനുകളനടയം രക്ഷകർതൃ സമി
തികളനടയം മകാധ്മങ്ങളനടയം സഹകായത്കാ
നട കൂടേകായി പ്രവർ്ിക്കുകയം കർശെ െിയന്ത
ണം ഏർനപ്ടുത്തുകയം നെയ്തകാൽ മകാത്രതമ ഈ 
ലക്ഷ്ം ലകവരിക്കാെകാവകയള്ളു. 

വിതകന്ദ്രീകൃത തതദേശസ്യംഭരണ സംവി
ധകാെമുള്ള തകരള്ിൽ തതദേശസ്കാപെങ്ങൾ
ക്ട് ഈ യതട് െ്ിൽ ശക്തമകായ പങ്കുവഹിക്കാ
െകാകും. തകരള പഞ്കായ്ട് രകാജട് െിയമം, 
മുെിസിപ്കാലിറ്റി ആക്ടട് എന്ിവ പ്രകകാരം 
പുകയില തശഖരണം, സംസട് കരണം, െിർമ്മകാ
ണം, മറ്റട് ഉൽപ്ന്ങ്ങളിൽ തെർക്ൽ, വിൽപ്െ 
എന്ിവയ്കട് അംഗീകൃത �ി & ഒ ലലസൻസട് 
അത്കാവശ്മകാണട്. 

യവകാക്ളനട ആതരകാഗ്വം തക്ഷമവം കണക്ി
നലടുത്തും കകാൻസറിനറെ ദുരിതങ്ങളിൽെിന്ട് സം
രക്ഷണം ലക്ഷ്മിട്ം സട് കൂൾ-തകകാളജട് പരിസര
ങ്ങളിലുള്ള പുകയില വിൽപ്െയ്കട് �ി & ഒ 
ലലസൻസട് െിരകാകരിക്കാൻ തതദേശ സ്കാപെ
ങ്ങൾ മുന്ിടേിറങ്ങണം. 

പകർതച്തര തരകാഗങ്ങളനട വ്കാപെം തകരള
്ിൽ വൻതതകാതിലകാകുതപെകാൾ പുകയില ലഭ്ത
യിൽ കുറവ വരു്കാനും അതുവഴി പുകയിലജെ് 
കകാൻസറുകൾ കുറയ്കകാനും ലക്ഷ്മിട്ള്ള ഉദ്മ
ങ്ങൾ സംസ്കാെ്ട് ശക്തമകായി െടക്ണം. 
ഇച്കാശക്തിതയകാനട െടക്കുന് കൂടേകായപ്രവർ് 
െങ്ങൾ തീർച്യകായം ലക്ഷ്്ിനലത്തും. കുടേിക
നളയം യവകാക്നളയം പുകയില ഉപതയകാഗ്ിൽ
െിന്നു പിന്തിരിപ്ിക്കാൻ െമുക്കാകും. അതിെകായ
ള്ള പ്രവർ്െങ്ങളമകായി െമുക്ട് മുതന്റകാം. 
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കകാൻസറും പുകയിലയം തമ്മിലുള്ള ബന്ം 
എല്കാവർക്കും അറിവള്ളതകാനണങ്ിലും 

പുകയില ഹൃതദ്കാഗ്ിെട് കകാരണമകാകുന്നുനവന് 
കകാര്ം പലർക്കും അജ്കാതമകാണട്. അന്തകാരകാഷ്ട 
പുകയില വർജ്െ ദിെമകായ 2018 തമയട് 31-െട് 
തലകാകകാതരകാഗ് സംഘടെ നതരനഞ്ടു്ിരിക്കു
ന്തട് 'പുകയിലയം ഹൃതദ്കാഗവം' എന് പ്രതമയ
മകാണട്.

പകർതച്തര വ്കാധികൾ തപറുന് തകരള്ി
െട് പുകയില വർജ്െ്ിലൂനട ഹൃദയസംബ
ന്ിയകായ തരകാഗങ്ങൾ ഒഴിവകാക്കാം. പുകയില 
വഴിയണ്കാകുന് ഹൃതദ്കാഗങ്ങൾ െികിത്ിക്കാെകാ
യി തകരളം 226 തകകാടി രൂപ നെലവകാക്കുന്നുനണ്
ന്കാണട് തലകാകകാതരകാഗ്സംഘടെയനടയം തകന്ദ്ര 
ആതരകാഗ്മന്തകാലയ്ിനറെയം കണക്ട്.പുകയി
ലസംബന്ിയകായ ഹൃതദ്കാഗം വലിയ സകാപെ
്ിക ബകാധ്തയണ്കാക്കുന്നുനണ്ന്ട് ഈ കണ
ക്കുകൾ ചൂണ്ിക്കാണിക്കുന്നു.

ത�കാബൽ അ�ൽറ്റട് ടുബകാതക്കാ സർതവയനട 
2009-10 നല കണക്കുകൾ പ്രകകാരം  27.9 
ശതമകാെം ആളകൾ പുകയില ഉതട്പന്ങ്ങളകായ 
സിഗരറ്റട്, ബീ�ി എന്ിവ ഉപതയകാഗിക്കുന്നു.  

ഇതു വഴിയണ്കാകുന് ഹൃതദ്കാഗ െികിത്യ്കട് പ്ര
ത്ക്ഷ്ിൽ 123.5 തകകാടി രൂപയം പതരകാക്ഷമകാ
യി 62.7 തകകാടി രൂപയം നെലവകാകുന്നു.

ആശുപത്രി വകാസം, സന്ർശെം, ത�കാക്ടറു
നട ഫീസട്, മരുന്നുകൾ, തരകാഗെിർണയ നടസ്റ്റു
കൾ എന്ിവ പ്രത്ക്ഷ നെലവകളിൽ നപടും.  
ഗതകാഗതം, തകാമസം, വരുമകാെ്ിനല കുറവട് 
എന്ിവയകാണട് പതരകാക്ഷ നെലവകൾ.

പുകയില സൃഷ്ിക്കുന് വൻവിപ്ിനെക്കു
റിച്ട് നപകാതുജെങ്ങനള ഉദട് തബകാധിപ്ിക്കാെകാണട് 
ഈ കണക്കുകൾ െിരത്തുന്തട്. സംസ്കാെ
ന് ജെങ്ങളിൽ  ശകാരീരികവം സകാപെ്ിക
വമകായ ആതരകാഗ് സ്ിതികളിൽ  പുകയില 
സൃഷ്ിക്കുന് വിപത്തുകളം മെസിലകാക്നപ്ട
ണം. െഷ്നപ്ടുന് ഈ വിഭവതശഷി കകാത്തുസൂ
ക്ഷിക്കാൻ സകാധിച്കാൽ ഓതരകാ തതദേശ സ്യംഭ
രണ സ്കാപെ്ിനും സ്ീകരിക്കാൻ കഴിയന് 
ആതരകാഗ് വികസെ പദ്ധതികനളക്കുറിച്ട് 
ആതലകാെിച്ചുതെകാക്കുക. അടിയന്തിരമകായി നമച്
നപ്ടുത്ണ് സട് കൂളകളം െന്കാതക്ണ് തറകാഡു
കളമുണ്ട്. ഈ 226 തകകാടി രൂപ വികസെ്ി
െകായി ഉപതയകാഗിച്ചു കൂതട? ഓർത്തു തെകാക്കൂ..

തലഖകന് തിരുവെന്തപുരം 
ശ്രീെി്ിര തിരുെകാൾ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂടേട് ഓഫട് നമ�ിക്ൽ 
സയൻസസട് ആൻ�ട് 

നടകട് തെകാളജിയില് ഹൃതദ്കാഗ 
വിഭകാഗം നപ്രകാഫസറകാണട് 

ഹൃദയത്തിനനോയി പുകയിേ 
ഉക്പഷേി�ക

വഡഞാ. ശിവശകേരൻ 
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വെെശീകരണവം െിലംെിക്ലും മണ്ിടി
ച്ിലും പകാറഖെെവം വഴി പ്രകൃതിനയ ഇന്ട് 

മനുഷ്ന് െശിപ്ിച്ചുനകകാണ്ിരിക്കുകയകാണട്. 
ഇതുകകാരണം ഉണ്കാകുന് ആതഗകാളതകാപെന് 
തുടരന്ട് സംഭവിക്കുന് കകാലകാവസ്കാ വ്തിയകാ
െവം വരദ്ധിച്ചുവരുന് അന്തരീക്ഷമലിെീകരണ
വം ജെസംഖ്യിൽ ഉണ്കാകുന് അസകാമകാെ്വ
രദ്ധെവം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളനട ക്ഷിപ്രഗതിയി 
ലുള്ള തശകാഷണവം എല്കാം മനുഷ്നെ ഒരു വീണ്ടു
വിെകാര്ിനു തപ്രരിപ്ിക്കുകയം പ്രകൃതിനയ സം
രക്ഷിതക്ണ്തിനറെ ആവശ്കത തബകാധ്നപ്ടു
കയം  നെയ്തതിനെ തുടരന്കാണട്  ‘പ്രകൃതിസൗഹൃദ 
െിരമ്മകാണം അഥവകാ ഗ്രീൻ കണസ്ടക്ഷൻ നട
ത്കാളജി‘ എന് ആശയം ഉടനലടു്തട്. 

തകരള്ിനറെ ആനക വിസ്തൃതിയിൽ വെതമ
ഖലയം ജലകാശയങ്ങളം ഒഴിച്ചുള്ള പ്രതദശ്ിനറെ 
5.6 ശതമകാെവം വിവിധതരം മനുഷ്െിരമ്മിതി
കളകാണട്.   െിരമ്മകാണപ്രവര്െങ്ങള്ക്കായി 
വലിയതതകാതിൽ ഊരജ്ം നെലവകാകുന്തതകാ
നടകാപ്ം തനന് ഉയരന് അളവിൽ വകായ, നവള്ളം, 
മണ്ട് എന്ിവ മലിെനപ്ടുകയം നെയ്യുന്നു. ഇ്
ര്ില് െിരമ്മകാണ പ്രവര്െങ്ങള് മുതന്കാടേട് 
തപകാവകയകാനണങ്ില്, മലിെീകരണ്ിനറെ 
അളവട് 2050- ഓനട ഇരടേിയില് കൂടുതൽ ആകും 
എന്കാണട് പഠെങ്ങൾ കകാണിക്കുന്തട്. �ല്ഹി 
തപകാലുള്ള െഗരങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷമലിെീകര
ണം ഉയരന്തുകകാരണം വകാഹെങ്ങളനട െിയ
ന്തണം ഉള്നപ്നടയള്ള െടപടികൾ ആരംഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. അന്തരീക്ഷമലിെീകരണം ഒരുപരിധി 
വനര െമുക്ട് കകാണകാന് കഴിയില്, എങ്ില് 
തപകാലും ശ്കാസതകകാശ തരകാഗങ്ങള്, ത്ക്ട് തരകാ
ഗങ്ങള്, ഹൃതദ്കാഗം, കകാന്സര, അലരജി എന്ീ 

പ്രകൃതിസൗഹൃദ
നിർമനോണും 
ഗ്ീൻ കണ്സക്്രഷേൻ ട്െക്്നോളജി

തരകാഗങ്ങളനട വരധെവട് െമുക്ട് അനുഭവതവദ്
മകാണട്. െമുക്കു ചുറ്റും കുന്നുകൂടിക്ിടക്കുന് മകാലി
െ്ങ്ങളം ജലകാശയങ്ങളിനല ഒഴുക്ിനെതപ്കാലും 
തടഞ്ഞുെിരത്തുന് രീതിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന് 
മകാലിെ്ക്കൂപെകാരങ്ങളനമല്കാം ഇതിനു കകാരണമകാ
ണട്. അന്തരീക്ഷമലിെീകരണ്ിൽ  െിരമ്മകാ
ണതമഖലയ്കട്  തമകാശമല്കാ് ഒരു പങ്കുനണ്ന് 
കകാര്ം െമ്മൾ ഓരതക്ണ്തകാണട്. കൂടകാനത, 
െിരമ്മകാണസകാമഗ്രികളകായ നപയിറെട്, സിമറെട് മു
തലകായവയിനല രകാസവസ്തുക്ള് നവള്ള്ില് 
കലരന്ട്  ഭൂമിയിതലക്ിറങ്ങി 
ഭൂഗരഭജലന്തനന് വിഷലിപ്തമകാക്കുന്നു. ഇതട് 
കുടിനവള്ള്ില് കലരന്ട്  െമ്മുനട ആതരകാഗ്ം 
െശിപ്ിക്കുകയം പലവിധ്ിലുള്ള തരകാഗങ്ങൾ 
വരുത്തുകയം നെയ്യുന്നു. 

പ്കാെിങട് ഘടേം മുതല് െിരമ്മകാണം, പരിപകാല
െം, അറ്റകുറ്റപ്ണികള്, വിപുലീകരണം തുടങ്ങി 
നപകാളിച്ചുമകാറ്റൽ വനരയള്ള പ്രവര്െങ്ങൾ പ്രകൃ
തിക്ട് തദകാഷം വരു്കാനത നെയ്യുന്തകാണട്  പ്രകൃ
തിസൗഹൃദ െിരമ്മകാണം. പ്രകൃതിക്ട് തദകാഷം 

െജികുേഞാര് പി.ആര്
ഗംഗ ആര്. എെ്

പ്മാനിങപ് ഘട്ടം മുതല് 
നിരമ്മമാണം, പരിപമാലനം, 
അറ്കുറ്പ്ണികള്, 
വിപുലീകരണം തുടങ്ങി 
ചപമാളിച്ചുമമാറ്ല് വചരയു
ള്ള പ്രവരത്നങ്ങള് 
പ്രകൃതികപ് ദേമാഷം 
വരുത്മാചത ചെയ്യുന്
തമാണപ്  പ്രകൃതിസൗഹൃേ 
നിരമ്മമാണം. പ്രകൃതികപ് 
ദേമാഷം വരുത്മാചത 
കരുതദലമാചട നടത്തുന് 
ഏതു പ്രവൃത്ിയും ഗ്ീന് 
കണ്്ട്രക്ഷചന് 
ഭമാഗമമാണപ്.
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വരു്കാനത കരുതതലകാനട െടത്തുന് ഏതു പ്രവൃ
്ിയം ഗ്രീന് കണസ്ടക്ഷനറെ ഭകാഗമകാണട്. 
ഇതുവഴി മനുഷ്നറെ ആതരകാഗ്വം പ്രകൃതിയനട 
ആയസ്ം സംരക്ഷിക്കുവകാന് െമുക്ട് കഴിയന്നു. 

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളനട ബുദ്ധിപരവം വിതവക
പരവമകായ ഉപതയകാഗ്ിലൂനട െമുക്ട് പ്രകൃതിനയ 
സംരക്ഷിക്കാനും വരും തലമുറയ്കട് തവണ്ി പ്രകൃതി
വിഭവങ്ങനള കരുതി വയ്കകാനും കഴിയന്തകാണട്. 
അതിെകായി, െിര മ്മകാണസമയ്ട് തകാനഴ പറയ
ന് കകാര്ങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വതയ്കണ്തകാണട്.

4െിരമ്മകാണസ്ലങ്ങളിൽ ആവശ്്ില് 
കൂടുതൽ എ്ിക്കുന് െിരമ്മകാണസകാമഗ്രികൾ, 
നകടേിടങ്ങൾ നപകാളിക്കുന്തു മൂലം ഉണ്കാകുന് 
തവസ്റ്റട് എന്ിവ തകാഴ്ന്നപ്രതദശങ്ങൾ െിക്കാെകാ
യി ഉപതയകാഗിക്കുന്തിലൂനടയം ഒഴിഞ്സ്ല
ങ്ങളില് പുറന്തള്ളുന്തിലൂനടയം പ്രകൃതിക്ട് 
തദകാഷകരമകാകുന്നു.    ആവശ്്ിനുള്ള െി
രമ്മകാണ സകാധെങ്ങൾ മകാത്രം ലസറ്റുകളിൽ 
ലഭ്മകാക്കുന്തുവഴി അെകാവശ്മകായ പകാഴകാക്ലും 
ഇന്െെഷ്വം ഒഴിവകാകുന്നു.  

4നകടേിടങ്ങള് നപകാളിച്ചുമകാറ്റി പുതിയവ െി
രമ്മിക്കുന്തിനുപകരം, കഴിയകാവന്ിടത്കാളം 
െിരമ്മിതികൾ പുതുക്ി ഉപതയകാഗിക്കുന്തും 
(Rehabilitation) പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമകാണട്. 

4പ്രകാതദശികമകായി ലഭിക്കുന്തും പ്രകൃതി
ക്ട് ഹകാെികരമല്കാ്തുമകായ െിരമ്മകാണ സകാമ
ഗ്രികൾ  ഉപതയകാഗിക്കുക. ഇതുവഴി െിരമ്മകാണ
സകാമഗ്രികൾ നകകാണ്ടുവരുന്തിെട് നെലവകാകുന് 

ഇന്െം ലകാഭിക്കാന് കഴിയന്നു.
4പുെഃരുപതയകാഗം നെയ്കാവന് സകാധെങ്ങ

ളനട ഉപതയകാഗം വരദ്ധിപ്ിക്കുകയം റീലസ
ക്ിൾ നെയ്ത സകാധെങ്ങളനട ഉപതയകാഗം തപ്രകാ
ത്കാഹിപ്ിക്കുകയം വഴി പുറന്തള്ളനപ്ടുന് 
മകാലിെ്്ിനറെ അളവട് കുറയ്കകാന് കഴിയന്നു.

4പ്രകൃതി കെിഞ്ട്  െല്ിയിരിക്കുന് കകാറ്റും 
നവളിച്വം പരമകാവധി പ്രതയകാജെനപ്ടുത്തുകയം 
സൂര്പ്രകകാശവം കകാറ്റും എല്കാ മുറികളിലും ലഭി
ക്കുന് വിധ്ിൽ മുറികൾ ആസൂത്രണഘടേ
്ിൽ തനന് ക്രമീകരിക്കുകയം നെയ്യുന്തുവഴി 
ഊരജ്്ിനറെ ഉപതയകാഗം പരമകാവധി കുറ
യ്കകാൻ കഴിയന്തകാണട്. കകാറ്റിനറെ ഗതിയം നവ
ളിച്്ിനറെ ദിശയം അനുസരിച്ട് വീടിനറെ 
സ്കാെവം വകാതിലുകളനടയം ജെകാലകളനടയം 
ക്രമീകരണവം െിശ്യിക്കുന്തുവഴി നകടേിട
്ിനുള്ളിനല ചൂടിനറെ അളവട് കുറയകയം 
അതുവഴി ലവദയുതി ഉപതയകാഗം കുറയകയം 
നെയ്യുന്നു.

4െിലവിലുള്ള കണ്ല് കകാടുകള്, െതുപ്പുെി
ലങ്ങള്, ജലകാശയങ്ങള് എന്ിവ സംരക്ഷിതക്
ണ്തും ജീവജകാലങ്ങളനട ആവകാസവ്വസ്യ്കട് 
തകകാടേം തടേകാ് വിധ്ില് െിരമ്മകാണപ്രവ
ര്െങ്ങൾ െടത്ണ്തുമകാണട്. 

4തവഗ്ില് വളരുന്തും െിരമ്മകാണ 
ആവശ്ങ്ങള്ക്കായി വളരത്തുന്തുമകായ മരങ്ങ
ളനട ഉപതയകാഗം തപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്ണം.

4മഴനവള്ളസംഭരണം വഴി മഴക്കാല്ട് 
നവള്ളം സംഭരിച്ട് വച്ട് തവെലിൽ ഉപതയകാഗി
ക്കുന്തു വരള്ച്നയ ഒരു പരിധി വനര തടയകാൻ 
സഹകായിക്കും.

4നവള്ള്ിനറെ ഉപതഭകാഗം കുറയ്കകയം 
പുെഃരുപതയകാഗം പരമകാവധി വരദ്ധിപ്ിക്കുകയം 
നെയ്യുക. നകടേിടങ്ങളില് ഉണ്കാകുന് പകാഴട്ജലം 
ശുദ്ധീകരിച്ട് നെടി െെയ്കൽ, തടകായിലറ്റട് 
ഫ്ലഷിംഗട്, വൃ്ിയകാക്ല്, എയര കണ്ീഷെിം
ഗട് എന്ിവയ്കട് ഉപതയകാഗിക്കാവന്തകാണട്. 

4ഗുണതമന്യള്ള ഇലക്ടികട് , പ്ംബിംഗട് 
ഫിറ്റിംഗട്സട് ഉപതയകാഗിക്കുന്തുവഴി ലവദയുതി
യനടയം നവള്ള്ിനറെയം പകാഴകാക്ല് കുറയ്കകാൻ 
സകാധിക്കുന്തകാണട്. LED ലലറ്റുകള് ഉപതയകാ
ഗിക്കുന്തുവഴി പ്രകകാശ്ിെകായി ഉപതയകാഗി
ക്കുന് ലവദയുതിയനട ഉപതയകാഗം 20 മുതല് 
40% വനര കുറയ്കകാൻ സകാധിക്കുന്തകാണട്. ഇവയ്കട് 
ഫ്ലൂറനസറെട് ലലറ്റുകനളക്കാള് പ്രകകാശ്ിനറെ 
അളവം കൂടുതലകാണട്. കൂടകാനത ഇവയിൽ ഹകാെി
കരമകായ നമരക്കുറിയം ഉപതയകാഗിക്കുന്ില്. നസ
ന്സറുകൾ ഉപതയകാഗിച്ട് ലലറ്റട്, ഫകാന്, എസി 
എന്ിവയനട ഉപതയകാഗം ആവശ്കത അനുസ
രിച്ട് െിയന്തിക്കുന്തും ഈ രംഗത്തുണ്കായ 
പുതിയ മകാറ്റങ്ങളകാണട്.

പുനഃരുപദയമാഗം ചെയ്മാ
വന് സമാധനങ്ങളുചട 
ഉപദയമാഗം വരദ്ിപ്ി

ക്കുകയും റീബസകിള് 
ചെയ് സമാധനങ്ങളുചട 

ഉപദയമാഗം ദപ്രമാത്മാഹി
പ്ിക്കുകയും വഴി പുറന്തള്ള
ചപ്ടുന് മമാലിന്യത്ിചന് 

അളവപ് കുറയ്ക്കമാന് 
കഴിയുന്നു
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4സൗതരകാരജ്ം തപകാലുള്ള വിഭവങ്ങളനട 
ഉപതയകാഗം പരമകാവധി പ്രതയകാജെനപ്ടുത്തുക. 
സൗതരകാരജ്ം ഏറ്റവം ശുദ്ധിയള്ള ഊരജ്ത്കാ
തസ്കാണട്. സൗതരകാരജ്പകാെലുകൾ സ്കാപിക്കു
ന്തിനുള്ള  നെലവട് തകാരതതമ്െ കൂടുതലകാ 
നണങ്ിലും അവയിൽെിന്നും കകാലക്രതമണ ലകാഭ
മുണ്കാകുന്തകാണട്. പദ്ധതിയനട വ്കാപ്തി അനുസ
രിച്ട് ലകാഭവം കൂടുന്തകാണട്. ഇവയ്കള്ള ബകാറ്ററി 
നതരനഞ്ടുക്കുതപെകാള് ഗുണതമന്യനട കകാര്

ി്ൽ പ്രതത്കശ്രദ്ധ പതിപ്ിതക്ണ്തകാണട്.  
4സൗതരകാരജ്പകാെലുകളിലൂനട ലഭിക്കുന് 

ലവദയുതി, ആ നകടേിട്ിനറെ തനന് ആവശ്
ങ്ങള്തക്കാ  അനല്ങ്ിൽ വിലയ്കട് ഇലക്ടിസിറ്റി 
തബകാര�ിതെകാ െല്കാവന്തകാണട്. സൗതരകാരജ്
പകാെലുകൾ സ്കാപിക്കുന്തിെട് സരക്കാരില് 
െിന്നും സബട്സി�ി ലഭിക്കുന്തകാണട്. ഇവ 
സ്കാപിച്ചു കഴിഞ്കാൽ പരിപകാലെ്ിെട് 
വളനര കുറഞ് നെലവട് മകാത്രതമ വരുകയള്ളൂ.

4നകടേിടങ്ങള്ക്കുള്ളിനല തകാപെില കുറയ്കകാ
ന് സഹകായിക്കുന്തരം ജെലുകള്, സ്കാരടേട് ക്കാ
സുകള്, സൂര്പ്രകകാശന് തടയന്തരം 
റൂഫിംഗട് സകാമഗ്രികള്, നപയിന്റുകള് എന്ിവ 
ഈ രംഗന് പുതിയ കകാല് വയ്ട്പുകളകാണട്. 
ഇവ സൂര്പ്രകകാശന് പ്രതിഫലിപ്ിക്കുകയം 
അതുവഴി നകടേിട്ിനറെ അകന് ചൂടട് കുറയ്ക
കയം നെയ്യുന്നു.

4അതകാതട് സ്ലങ്ങളിനല മകാലിെ്ങ്ങള് 
അതകാതട് വളപ്ിൽ തനന് സംസ്ക്കരിക്കുകവഴി 
മകാലിെ്ങ്ങള് പ്രകൃതിനയ െശിപ്ിക്കുന്തട് 
തടയകാന് കഴിയന്നു.

4വെതമഖലകളില് തറകാഡുകൾ െിരമ്മിക്കു
തപെകാൾ, മൃഗങ്ങള്ക്ട്  സുരക്ഷിതമകായി കടന്നു
തപകാകുന്തിെകായി അവയനട ആവകാസവ്വസ്
യ്കട് അനുതയകാജ്മകായ രീതിയില് ഉപമകാരഗ്ഗങ്ങൾ 
( Crossways ) െിരമ്മിതക്ണ്തകാണട്.

4കഴിയന്ിടത്കാളം സ്ലങ്ങളിൽ 
നെടികളം മരങ്ങളം വച്ചുപിടിപ്ിക്കുന്തു വഴി 
മനണ്കാലിപ്ട് തടയന്തിനും മഴനവള്ളം ഭൂമിയി
തലക്ട് തകാഴ്ന്നിറങ്ങുന്തിനും  സഹകായിക്കുന്നു. 
കൂടകാനത, മരങ്ങള് കകാരബണ�തയകാലക്ഡും 
അന്തരീക്ഷ്ിനല മകാലിെ്ങ്ങളം ആഗിരണം 
നെയ്യുകയം അന്തരീക്ഷന് ശുദ്ധിയകാക്കുകയം 
അതുവഴി അന്തരീക്ഷ്ിനല ചൂടട് കുറയ്കകയം 
നെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ  ഊരജ്്ിനറെ ഉപതഭകാ
ഗവം കുറയന്നു. തവപ്ട്, ആല്, അരശട്, അതശകാകം, 
രകാജമല്ി, പുളി, അരളി എന്ിവ ഉയരന് അളവിൽ 
മകാലിെ്ങ്ങൾ ആഗിരണം നെയ്യുന്തരം മരങ്ങളകാ
ണട്. കൂടകാനത, ന�യട്സി, അതലകാതവര, വിഷപ്ച്, 
മണിപ്കാറെട്, മുളകള് എന്ിവ  നകടേിടങ്ങള്ക്ട് 
ഉള് വശത്തും വളര്കാ വന് തരം നെടികളകാണട്.

4നകടേിടങ്ങള് നപകാളിക്കുതപെകാള് പുെരുപ
തയകാഗം നെയ്കാവന് തടിഉരുപ്ടികള്, മകാരബിള്, 
ഗ്രകാലെറ്റട്, ചുടുകടേ, പ്ംബിംഗട് സകാധെങ്ങള്, 
ഇലക്ടിക്ല് സകാധെങ്ങള്, സ്റ്റീൽ എന്ിവ പുെ
രുപതയകാഗ്ിെകായി എടുക്കാവന്തും തശഷം 
വരുന് തകകാണക്രീറ്റട് അടക്മുള്ള തവസ്റ്റട് 
നപകാടിച്ട് manufactured sand, aggregate എന്ി
വയകായി ഉപതയകാഗിക്കാവന്തും നറ�ിമിക്ട്  
തകകാണക്രീറ്റട് െിരമ്മകാണ്ിതെകാ, ത്കാക്ട് രൂ
പ്ിലകാക്ി kerb stone, bricks, pavement 
block, hollow bricks എന്ിവയകാതയകാ ഉപതയകാ
ഗിക്കാവന്തകാണട്.

4Cold mix technology ( ടകാര ചൂടകാക്കാനത 
തറകാ�ട്  ടകാറിംഗട് െടത്തുന് സകാതങ്തികവിദ്), 
പ്കാസ്റ്റികട് തവസ്റ്റട് തെര്ട് െിരമ്മിക്കുന് ടകാര 
തറകാഡുകൾ എന്ിവ തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ി
ല് െടപ്ിലകാക്ിയിട്നണ്ങ്ിലും അതട് വ്കാപക
മകാതക്ണ്തകാണട്. പരിസ്ിതിക്ട് തകകാടേം വരു
്കാ്തും ഗുണതമന്യള്ളതുമകായ ഇ്രം 
സകാതങ്തികവിദ്കള് തപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കാൻ 
എല്കാ തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങളം പ്ര
തത്ക ശ്രദ്ധ പതിപ്ിതക്ണ്തകാണട്. 

4Soil stabilization  വഴി തറകാ�ിനറെ കെം 
( pavement thickness) കുറയ്കകാനും അതുവഴി െി
രമ്മകാണസകാമഗ്രികളനട അളവട് കുറയ്കകാനും സകാ
ധിക്കുന്നു. 

4എല്കാ സംരക്ഷണഭി്ികള്ക്കും തകകാ
ണക്രീറ്റട്, പകാറനകടേട് എന് െിന്തകാഗതി മകാറ്റി, 
ഭകാരം കയറകാ് സ്ലങ്ങളില് (ഉദകാ: തതകാടുകള്, 
കുളങ്ങള് ഇവയനട വശങ്ങള്) പ്രകാതയകാഗികത 
അനുസരിച്ട് geotextile mat, gabion  എന്ിവ 
ഫലപ്രദമകായി ഉപതയകാഗിക്കാവന്തകാണട്. ഇവ 
ജല്ിനറെ  സ്കാഭകാവിക ഒഴുക്ിനെ തടസ്നപ്
ടു്കാനത തനന് മണ്ിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

്കൃതി ൌഹൃദ 
നിര്മ്ഞാെെഞാേഗ്ികള്

പ്രകൃതി സൗഹൃദ സകാമഗ്രികൾ പരിസ്ിതി
ക്ട് തദകാഷം ഉണ്കാക്കാ്വയം ഭൂമിനയ മലിെ
നപ്ടു്കാ്വയം ആണട്. കൂടകാനത, ഇവയനട 
െിരമ്മകാണ്ിെട് വളനരക്കുറച്ട് ഊരജ്ം മതി
യകാകുന്തകാണട്. പലതരം പ്രകൃതി സൗഹൃദ െി
രമ്മകാണസകാമഗ്രികൾ ഇന്ട് ലഭ്മകാണട്. െമ്മള് 
അവയനട ഉപതയകാഗം പരമകാവധി തപ്രകാത്കാഹി
പ്ിക്കുകയം സരക്കാര സ്കാപെങ്ങളിൽ 
അവയനട ഉപതയകാഗം െിഷ്ക്കരഷിക്കുകയം നെതയ്
ണ്തകാണട്. അതുവഴി ജെങ്ങളില് ഇതിനെപ്റ്റി 
അവതബകാധം സൃഷ്ിക്കാന് കഴിയന്തകാണട്.  തലകാ
ഹങ്ങളം തലകാഹസങ്രങ്ങളം ജീരണ്ിക്കാ്വ 
ആയതിെകാൽ അവയനട ഉപതയകാഗം െിയന്തിക്കു

ഇന്പ് നിരമ്മമാണ 
ദമഖലയില് വ്യമാപകമമാ
യി ഉപദയമാഗിക്കുന് 
ദകമാണ്ക്രീറ്പ് ഒരു 
പ്രകൃതി സൗഹൃേ 
സമാമഗ്ി അല്ല എന്തപ് 
നമാം ഗൗരവദത്മാചട 
കമാദണണ്തമാണപ്. 
അവയുചട ഉതപ്പമാേന
ത്ിനമായി വളചരയധികം 
ഊരജ്വം ചവള്ളവം 
ദവണ്ിവരുന്നു. കൂടമാചത, 
ഇവയുചട നിരമ്മമാണത്ി
നമായി ക്വമാറി ഉല്പന്ങ്ങളു
ചട ഉതപ്പമാേനവം കൂടുന്നു. 
ദലമാകത്ില് 
പുറന്തള്ളചപ്ടുന് 
ചമമാത്ം കമാരബണ് 
അളവിചന് 5% വം  
ദകമാണ്ക്രീറ്പ് മൂലമമാണപ് 
ഉണ്മാകുന്തപ്.
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കയം പരമകാവധി അവനയ റീലസക്ിൾ നെയ്തട് 
ഉപതയകാഗിക്കുകയം നെതയ്ണ്തകാണട്. 

ഇന്ട് െിരമ്മകാണ തമഖലയിൽ വ്കാപകമകായി 
ഉപതയകാഗിക്കുന് തകകാണക്രീറ്റട് ഒരു പ്രകൃതി 
സൗഹൃദ സകാമഗ്രി അല് എന്തട് െകാം ഗൗരവ
ത്കാനട കകാതണണ്തകാണട്, അവയനട ഉതട്പകാദ
െ്ിെകായി വളനരയധികം ഊരജ്വം 
നവള്ളവം തവണ്ിവരുന്നു. കൂടകാനത, ഇവയനട െി
രമ്മകാണ്ിെകായി ക്കാറി ഉല്പന്ങ്ങളനട ഉതട്പകാ
ദെവം കൂടുന്നു. തലകാക്ില് പുറന്തള്ളനപ്ടുന് 
നമകാ്ം കകാരബണ അളവിനറെ 5% വം  തകകാ
ണക്രീറ്റട് മൂലമകാണട് ഉണ്കാകുന്തട്. കൂടകാനത, 
ഇവയനട പുെരുപതയകാഗവം പ്രയകാസം ഉള്ളതകാ
ണട്. അതിെകാൽ ഇവയ്കട് പകരം ഉപതയകാഗിക്കാവ
ന് മറ്റു ഉല്പന്ങ്ങളനട ഉപതയകാഗം കൂടി കണക്ി
നലടുതക്ണ്തകാണട്. Novacem തപകാലുള്ള 
കപെെികള് കകാരബണ �തയകാലക്�ട് വലിയ 
അളവിൽ ആഗിരണം നെയ്യുന് തരം തകകാണക്രീ
റ്റുകൾ ഉണ്കാക്കുന്നുനണ്ങ്ിലും അവനയല്കാം തനന് 
പരീക്ഷണഘടേ്ിലകാണട്. 

മകാലിെ്ങ്ങളില് െിന്നും ഉപതയകാഗതയകാഗ്
മകായ പല ഉല്പന്ങ്ങളം െിരമ്മിക്കാൻ സകാധിക്കു
ന്തകാണട്. പ്കാസ്റ്റിക്ട് മകാലിെ്ങ്ങള്, വ്കാവസകാ
യിക മകാലിെ്ങ്ങള് എന്ിവയിൽ  െിന്നും 
ഉണ്കാക്കുന് ത്കാക്കുകൾ (Bricks) ഇതിെട് 
മികച് ഉദകാഹരണങ്ങളകാണട്. ഭകാരം കയറകാ് 
െിരമ്മി തികൾ പകാഴ്വസ്തുക്ൾ നകകാണ്ടുണ്കാക്കുന്
തും മകാലിെ്ങ്ങളനട അളവട് കുറയ്കകാന് സഹകായി
ക്കുന്നു. മണ്ട് െിറച് പ്കാസ്റ്റികട് കുപ്ികള് ഉപതയകാ
ഗിച്ട് തകകാഴിതക്കാടട് െിരമ്മിച് നവയിറ്റിംഗട് 

നഷ�ട്  ഇ്ര്ിലുള്ള ഒരു െിരമ്മിതിയകാണട് . 
ഏറ്റവം നെലവ കുറഞ് മകാരഗ്ഗ്ിൽ പണിതീ
രക്കുന്തിനും പകാഴ്വസ്തുക്ളനട ഫലപ്രദമകായ പു
െരുപതയകാഗന്ക്കുറിച്ട് ജെങ്ങളില് 
അവതബകാധം വളര്കാനും ഇ്ര്ിലുള്ള 
െിരമ്മിതികൾ സഹകായിക്കുന്തകാണട്. 

കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള് വഴി recycled 
construction materials നറെ െിരമ്മകാണം, പരി
സ്ിതി സൗഹൃദമകായ പ്രകാതദശിക െിരമ്മകാണ
സകാമഗ്രികളനട െിരമ്മകാണം (coir, bamboo etc) 
എന്ിവ വളനര കകാര്ക്ഷമമകായി െട്കാവന്
തകാണട്. മുള, കളിമണ്ട്, നതങ്ങന് തടി, കുമ്മകായം 
എന്ിവ തപകാലുള്ള പ്രകാതദശിക വിഭവങ്ങളനട 
ഉപതയകാഗം, തതദേശ സപെദട്  വ്വസ്നയ അഭി
വൃദ്ധിനപ്ടുത്തും. മുള, നതങ്ങട് എന്ിവ ഫരണിച്
ര െിരമ്മകാണ്ിനും തറ പകാകുന്തിനും 
മുറികള് വിഭജിക്കുന്തിനും എല്കാം തനന് 
തടിക്കു പകരമകായി ഉപതയകാഗിക്കാവന്തകാണട്. 
പ്രകൃതിദ് നപയിന്റുകൾ, വകാള്തപപ്റുകൾ  
എന്ിവ ആതരകാഗ്്ിെട് തദകാഷമുണ്കാക്കുന് 
തര്ിലുള്ള വകാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന് 
സകാധകാരണ നപയിന്റുകള്ക്ട്  പകരമകായി ഉപ
തയകാഗിക്കാവന്തകാണട്.  

ഇ്ര്ില് പ്രകൃതിസൗഹൃദ െിരമ്മകാ 
ണങ്ങൾ തപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുകയം ഊരജ്്ി
നറെയം നവള്ള്ിനറെയം കകാര്്ിൽ സ്യം 
സുസ്ിരമകായ നകടേിടങ്ങള് െിരമ്മിക്കുകയം 
നെയ്യുന്തുവഴി െമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിനയ സം
രക്ഷിക്കാനും വരുംതലമുറയ്കകായി െനല്കാരു 
തലകാകം കരുതിവയ്കകാനും സകാധിക്കുന്തകാണട്. 

തലഖകര യഥകാക്രമം 
തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ട് 

െീഫട് എഞ്ിെീയറും 
അസി. എക്ികയുടേീവട് 

എഞ്ിെീയറുമകാണട്

മണ്ണപ് നിറച്ച പ്മാസ്റ്റികപ് 
കുപ്ികള് ഉപദയമാഗിച്ചപ് 
ദകമാഴിദകമാടപ് നിരമ്മിച്ച 

ചവയിറ്ിംഗപ് ചഷ�പ്  
ഇത്രത്ിലള്ള ഒരു 

നിരമ്മിതിയമാണപ് . ഏറ്വം 
ചെലവ കുറഞെ 

മമാരഗ്ഗത്ില് പണിതീ
രക്കുന്തിനം പമാഴ്വസ്തുക

ളുചട ഫലപ്രേമമായ 
പുനരുപദയമാഗചത്ക്കുറി

ച്ചപ് ജനങ്ങളില് 
അവദബമാധം വളരത്മാ

നം ഇത്രത്ിലള്ള 
നിരമ്മിതികള് സഹമായി

ക്കുന്തമാണപ്.
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ന്വബ്വെറ്റുകളില് ലഭ്യേഞാെ്

ബവയഞാന്േട്ിക് പഞിംഗ് 
െംവിധഞാനം ഒവ്ഞാബര് 1 നകം

ഭരണെവീകരണ്ിനറെ ഭകാഗമകായി തകരള്ിനല സരക്കാര 
ഓഫീസുകളനട പ്രവര്െം കകാര്ക്ഷമമകാക്കുന്തിനും ജീവെ
ക്കാരുനട കൃത്െിഷ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിനുമകായി സംസ്കാെന് 
എല്കാ സരക്കാര അരദ്ധസരക്കാര, സ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങളിലും 
ഗ്രകാന്�ട് -ഇന് - എയട്�ട് സ്കാപെങ്ങളിലും 2018 ഒതക്ടകാബര 
1െകം പെകാരക്ട് ബന്ിത ബതയകാനമടികട് പഞ്ിംഗട് സംവിധകാെം 
െടപ്കാക്കുന്തിെട് െിരതദേശം െല്ി  ഉ്രവ പുറനപ്ടുവിച്ചു. (സ.ഉ. 
(ലക) െം.108/2018/നപകാഭവ,  തീയതി 18-05-2018)

െര്ക്ഞാര് ഓഫീസുകളില് ഹരിത ന്പരുേഞാ്ച്ട്ം
2018 ജൂണ 5 തലകാകപരിസ്ിതി ദിെ്ില് സംസ്കാെ

ന് നസക്രടേറിതയറ്റട് മുതല് തകാനഴ ഗ്രകാമതലങ്ങള് വനരയളള 
എല്കാ ഓഫീസുകളിലും ഗ്രീന് തപ്രകാതടേകാതക്കാള് െടപ്ിലകാക്ി 
സ്യം പ്രഖ്കാപിക്കുന്തിനുളള െടപടികള് സ്ീകരിക്കുന്തിെട് 
െിരതദേശം െല്ി സരക്കുലര പുറനപ്ടുവിച്ചു.    (സരക്കുലര െം. 176/
�ി.സി.1/18/തസ്ഭവ,  തീയതി 04-05-2018) 

കഞാര്യക്േതഞാ വര്ദ്ധനവിന് െര്ക്കുലര്
ഗ്രകാമപഞ്കായത്തുകളനട സുഗമമകായ പ്രവര്െങ്ങള്ക്കും 

വകുപ്ിനറെ കകാര്ക്ഷമത വരദ്ധിപ്ിക്കുന്തിനും നപകാതുജെങ്ങ
ള്ക്ട് സമയബന്ിതമകായി തസവെങ്ങള് ലഭ്മകാക്കുന്തിനും 
ഗ്രകാമപഞ്കായത്തുകളനട പ്രവര്െങ്ങളില് നപകാതുവകായി കണ്ടു
വരുന് െയൂെതകള് ഒഴിവകാക്കുന്തിനുമുളള െിരതദേശങ്ങള് അട
ങ്ങിയ സരക്കുലര പഞ്കായ്ട് �യറക്ടര പുറനപ്ടുവിച്ചു. (സരക്കു
ലര െം. �ി3/29646/17,  തീയതി 16-05-2018) 

വകുപ്ിന്റെ അനുേതിയില്ലഞാന്ത വയഞാഗങ്ങളില് 
പന്കേടക്രുത്

പഞ്കായ്ട് വകുപ്ിനല ജീവെക്കാര വകുപ്ിനറെ അനുവകാദ
മില്കാനത സരക്കാര  തല്ിലും മറ്റും വിവിധ തയകാഗങ്ങളില് 
പനങ്ടുക്കുന്തകായം പ്രസ്തുത തയകാഗങ്ങളില് വകുപ്ിതറെതകായ അഭി
പ്രകായങ്ങള് എന് രീതിയില് അഭിപ്രകായങ്ങള് തരഖനപ്ടുത്തുന്
തകായം ശ്രദ്ധയില്നപ്ടേതിനെ തുടരന്ട് പഞ്കായ്ട് �യറക്ടറുനട 

മുന്കൂര അനുമതിയില്കാനത, ഔതദ്കാഗിക പദവിയനട അടിസ്കാ
െ്ില് െിരബന്മകായം പനങ്ടുതക്ണ്വ ഒഴിനകയളള, ശില്പ
ശകാലകളിതലകാ തയകാഗങ്ങളിതലകാ വകുപ്ിനല ജീവെക്കാര പനങ്ടു
ക്കുകതയകാ അഭിപ്രകായപ്രകടെങ്ങള് െടത്തുകതയകാ നെയ്കാന് 
പകാടില് എന്ട് അറിയിച്ട് പഞ്കായ്ട് �യറക്ടര സരക്കുലര പു
റനപ്ടുവിച്ചു.  (സരക്കുലര െം. ഇ 12- 12608/2018  തീയതി 04-05-
2018) 

ആവരഞാഗ്യജഞാഗ്ത - 
േഞാര്ഗ്ഗനിര്വദേശങ്ങള് പുറന്പ്ടവിച്ചു

സംസ്കാെ്ട് 2018 വരഷ്ില് പകരച്വ്കാധികള് പട
രന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാന് െട്ിവരുന് പ്രതിതരകാധ പ്രവര്
െങ്ങള് ഊരജ്ിതമകാക്കുന്തിെട് എല്കാ തതദേശസ്യംഭരണ 
സ്കാപെങ്ങളം ഫീല്ഡുതല ഉതദ്കാഗസ്ന്കാരും സ്ീകരിതക്
ണ്ടുന് െടപടികള് സംബന്ിച്ട് സരക്കുലര പുറനപ്ടുവിച്ചു.              
(സരക്കുലര െം. 233/�ി.സി.1/18/തസ്ഭവ,  തീയതി 28-04-2018)  

െഞാമൂഹ്യസുരക് ന്പൻഷൻ- 
തിരുത്ലകള്ക്്  അനുേതി

സകാമൂഹ് സുരക്ഷ നപന്ഷനുമകായി ബന്നപ്ടേ ത�റ്റകാതബസി
ല് ഉള്നപ്ടുകയം സകാക്ഷ്പത്ര്ിനല പിശകട്, ബകാങ്ട് അക്ൗ
ണ്ിനല പിശകട്, പ്രകാതദശിക സരക്കാരിനല നസക്രടേറി �ിജിറ്റല് 
ലസന് നെയ്കാ്തട് തുടങ്ങിയവ കകാരണം നപന്ഷന് ലഭിക്കാ
്വരുനട കകാര്്ില് ത�റ്റകാതബസില് ആവശ്മകായ തിരു്
ലുകള് വരുത്തുന്തിനും അെരഹനര ഒഴിവകാക്കുന്തിനും െിരതദേ
ശം െല്ി സരക്കുലര പുറനപ്ടുവിച്ചു. (സരക്കുലര െം. എസട്.എഫട്.
സി -ബി2/53/2018/ധെ,  തീയതി  15-05-2018) 

നിര് വ്ഹെം പൂര്ത്ിയഞാകഞാത് പദ്ധതികള് 
നടപ്ഞാക്കുന്നതിന് നിര്വദേശം

തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങള് മുന് വകാരഷിക പദ്ധതിക
ളില് ഏനറ്റടു് തപ്രകാജക്ടുകളില് 2018 മകാരച്ട്  31 െട് െിര 
വ്വഹണം പൂര്ിയകാകകാ്വ തുടരന്ട് െടപ്കാക്കുന്തിെട് ആവ
ശ്മകായ മകാരഗ്ഗെിരതദേശങ്ങള് സരക്കാര പുറനപ്ടുവിച്ചു.  (സരക്കു
ലര െം. �ി.എ1/439/2018/തസ്ഭവ,  തീയതി 02-05-2018) 



പഞഞായത്്  രഞാജിന് കഞാല്നൂ്ഞാണ്ട്: തലസ്ഞാനത്്
കില വദശീയ െവമ്ളനം െംഘടിപ്ിച്ചു

പഞ്കായ്ട് രകാജട് ബിൽ െിയമമകായിടേട് കകാൽ നൂറ്റകാണ്ട് പി
ന്ിടേ സകാഹെര്്ിൽ കഴിഞ് 25 വർഷന് തെടേങ്ങളം തപകാ
രകായ്മകളം വിശകലെം നെയ്യുന്തിനു  കില തലസ്കാെ െഗരി
യിൽ തദശീയ സതമ്മളെം സംഘടിപ്ിച്ചു. തിരുവെന്തപുരം 
മസട് കറ്റട്  തഹകാടേലിൽ തെർന് ദ്ിദിെ സതമ്മളെ്ിൽ തതദേശ
സ്യംഭരണവകുപ്പു മന്തി ത�കാ.നക.ടി. ജലീൽ അദ്ധ്ക്ഷത 
വഹിച്ചു. പഞ്കായ്ിനെ ഒന്കായി കണ്ടുനകകാണ്ടുള്ള വികസെ 
സമീപെമകാണട്  തവണ്നതന്നു  അദ്ധ്ക്ഷ പ്രസംഗ്ിൽ അതദേഹം 
െിർതദേശിച്ചു. പഞ്കായ്ിനറെ വികസെ ഫലങ്ങൾ തകാനഴതടേിൽ 
എ്ിക്കാെകാണട് മുൻഗണെ െൽതകണ്തട്. തതദേശസ്കാപെ
ങ്ങൾക്കു ഫണ്ടു െൽകുന്തിൽ പണ്ടു െിലെിന്ിരുന് അസമത്ം 
അവസകാെിപ്ിച് തനറെ മുൻഗകാമി പകാനലകാളി മുഹമ്മദുകുടേിനയ 
മന്തി പ്രശംസിച്ചു.   െകാടിനറെ ആവശ്ങ്ങൾ അറിഞ്ഞുള്ള ആസൂ
ത്രണ്ിനും പദ്ധതി െിർവഹണ്ിനും പഞ്കായത്തുകൾക്കു 
കഴിയണം. പഞ്കായ്ട്  രകാജട്  സംവിധകാെ്ിനറെ 25 വർഷന് 
പ്രവർ്െം വിലയിരു്ി മുതന്കാട്ള്ള പ്രയകാണ്ിൽ തിരു്
ലുകൾ ആവശ്മുതണ്കാനയന്നു െർച് നെതയ്ണ് സമയമകാനയന്നും 
മന്തി അഭിപ്രകായനപ്ട്.  ധെകകാര്വകുപ്പുമന്തി ത�കാ.ടി.എം 
തതകാമസട്  ഐസകട് മുഖ്പ്രഭകാഷണം െട്ി.

തകന്ദ്ര ഗ്രകാമവികസെവകുപ്പു മുൻമന്തി ജയറകാം രതമഷട്, മുൻ 
മന്തി എം.എ. തബബി, തകന്ദ്ര ഗ്രകാമവികസെവകുപ്പു മുൻനസക്രടേറി 
ത�കാ. മീെകാക്ഷിസുന്രം, മുൻ െീഫട് നസക്രടേറിഎസട്.എം.വിജയകാ
െന്ട്, തകന്ദ്ര പഞ്കായ്ട്  രകാജട്  വകുപ്പു മുൻ മന്തി മണിശങ്ർ 
അയ്ർ  കില �യറക്ടർ ത�കാ. തജകായട് ഇളമൺ എന്ിവർ സം
സകാരിച്ചു. വിവിധ സംസ്കാെങ്ങളിൽെിന്നുള്ള ജെപ്രതിെിധി
കൾ, വിദഗ്ർ, ഉതദ്കാഗസ്ർ എന്ിവരടക്ം 300 തപർ സതമ്മള
െ്ിൽ പനങ്ടുത്തു. തദശീയ സതമ്മളെ്ിൽ 
അധികകാരവിതകന്ദ്രീകരണ്ിനു ദിശകാതബകാധം െൽകകാൻ ലക്ഷ്
മകാക്ി 'തിരുവെന്തപുരം രജതജൂബിലി പ്രഖ്കാപെവം' െട്ി.

കിലയുന്ട പരിശീലനപരിപഞാടികള് പഠിക്ഞാൻ
േംവഗഞാളിയൻ െംഘന്േത്ി

കിലയനട പരിശീലെപരിപകാടികൾ പഠിക്കാൻ മംതഗകാളി
യൻ സംഘനമ്ി. മംതഗകാളിയയിനല ഉലകാൻബത്തുർ മുെിസി
പ്കാലിറ്റിയിനല ഏഴു വെിതകളൾനപ്നടയള്ള പതിനെകാന്ംഗ 
സംഘം ഇതിെകായി ഒരകാഴ്ചക്കാലം കിലയിൽ നെലവഴിച്ചു. കില
യിനല്ിയ സംഘന് കില �യറക്ടർ ത�കാ.തജകായട് ഇളമൺ, 
ഫകാക്ൽറ്റികൾ, ഫിെകാൻസട് ഓഫിസർ, നസക്ഷൻ ഓഫീസർ 
എന്ിവർ തെർന്നു സ്ീകരിച്ചു.

ഏഷ്ൻ ഫൗതണ്ഷെിനല െഗരഭരണ തപ്രകാജക്ടട്  ന�പയൂടേി
മകാതെജർ, െഗരഭരണ തപ്രകാജക്ടട്ഓഫീസർ, െഗരഭരണ തപ്രകാജക്ടട് 
മകാതെജർ, അധികകാരവിതകന്ദ്രീകരണ പരിപകാടിയനട തപ്രകാജക്ടട് 
ഓഫീസർ, ഉലകാൻബത്തുർ മുെിസിപ്കാലിറ്റി നപകാതുഭരണവകുപ്പു 
തമധകാവി, ധെകകാര്വകുപ്പു തലവൻ, മനുഷ് വിഭവതശഷി 
ഓഫീസർ, െഗരവിദ്കാഭ്കാസ ഏജൻസി ഭരണതമധകാവി,  െയ
രൂപീകരണ ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവരകാണട്  സംഘ്ിലുള്ളതട്.

പരിശീലെ ലക്ഷ്ങ്ങൾ െിർണയിക്കുന് രീതി,  പരിശീലെ 
വിഷയങ്ങൾ െിശ്യിക്കുന് രീതി,  പരിശീലെവിഷയങ്ങൾ 
സംവിധകാെം നെയ്യുന് വിധം, പരിശീലെ്ിെകാവശ്മകായ ലക
പ്പുസ്കങ്ങൾ തയ്കാറകാക്ൽ, പരിശീലെ സ്കാപെ്ിനല അടി
സ്കാെ സൗകര്ങ്ങൾ എന്ിവ കണ്ടു മെസ്ിലകാക്ി അതു മംതഗകാ
ളിയയിൽ െടപ്ിലകാക്കാൻ കകാര്തശഷി വികസെ പരിശീലെ 
പരിപകാടി തയ്കാറകാക്കുകയമകാണട് ഇവരുനട ലക്ഷ്ം. തലകാഗിൻ 
ഏഷ്യകാണട് ഇവർക്ിതിനു സൗകര്നമകാരുക്കുന്തട്. തലകാഗിൻ 
ഏഷ് നസക്രതടേറിയറ്റട് അംഗങ്ങളകായ യകാക്കൂബട്, സുതരഷട് എന്ി
വർ സംഘന്കാനടകാപ്മുണ്കായിരുന്നു.

ഭൂട്ഞാനിന്ല പ്ഞാനിംഗ് ഓഫീെര്േഞാര്ക്കു
കിലയില് പഞദിന ശില്പശഞാല

നപർതഫകാമൻസട് മകാതെജട് നമറെട്  വിഷയ്ിൽ ഭൂടേകാെിൽ െി
ന്നുള്ള പ്കാെിംഗട് ഓഫീസർമകാർക്കു കിലയിൽ പഞ്ദിെ ശില്പ
ശകാല സംഘടിപ്ിച്ചു. ഭൂടേകാൻ പ്രധകാെമന്തിയനട ഓഫീസിനല 

"പഞ്കായ്ട്  രകാജിനറെ കകാൽനൂറ്റകാണ്ട് എന് വിഷയന്ക്കുറിച്ട് തി
രുവെന്തപുരം മസട് കറ്റട്  തഹകാടേലിൽ കില സംഘടിപ്ിച് ദ്ിദിെ തദശീയ 
സതമ്മളെ്ിൽ  തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്പു മന്തി ത�കാ.നക.ടി. ജലീൽ 
സംസകാരിക്കുന്നു.

കിലയനട പരിശീലെപരിപകാടികൾ പഠിക്കാനെ്ിയ മംതഗകാളിയയി
നല ഉലകാൻബത്തുർ  മുെിസിപ്കാലിറ്റിയിനല ഉതദ്കാഗസ്സംഘം കില
�യറക്ടർ ത�കാ.തജകായട് ഇളമണുമകായി ആശയവിെിമയം െടത്തുന്നു
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ന�പയൂടേി െീഫട്  തപ്രകാഗ്രകാം ഓഫീസർ തസകാെം തടകാബട് തഗ, കകാ
ബിെറ്റട്  നസക്രതടേറിയറ്റിനല തദകാർജിവകാംഗട് തവകാ ഉൾനപ്നട 
പതിതെഴട് തപരകാണട്  സംഘ്ിലുള്ളതട്. കില അതസകാസിതയറ്റട് 
നപ്രകാഫ.ത�കാ.നജ.ബി. രകാജൻ സ്കാഗതമകാശംസിച്ചു. നപ്രകാഫ.
ത�കാ.സണ്ിതജകാർജട് ആമുഖ പ്രഭകാഷണം െട്ി. തകകാർ�ിതെറ്റർ 
നപ്രകാഫ. ടി.രകാഘവൻ സംസകാരിച്ചു.

ഇന്ത്യിനല പ്രകാതദശിക ഭരണസംവിധകാെന്ക്കുറിച്ട്  
ത�കാ. സണ്ിതജകാർജും തകരള്ിനല   പ്രകാതദശിക സർക്കാരുക
നളക്കുറിച്ട്  നപ്രകാഫ.ടി. രകാഘവനും പങ്കാളി് ആസൂത്രണന് 
സംബന്ിച്ട്  ത�കാ.നജ.ബി.രകാജനും ധെവിതകന്ദ്രീകരണന്പ്
റ്റി ത�കാ.പി. ഷഹീെയം വെിത സ്യംസഹകായ ഗ്രൂപ്പുകനളക്കുറിച്ട്  
ത�കാ.നക.പി.എൻ. അമൃതയം ക്കാനസ്ടുത്തു. തൃശൂര ജില്കാ പഞ്കാ
യത്തും െകാടേിക ഗ്രകാമപഞ്കായത്തും പഞ്കായ്ട്  ന�പയൂടേി �യ
റക്ടര ഓഫിസും ജില്കാ പ്കാെിംഗട് ഓഫിസും സംഘം സന്ർശിച്ചു.

ന്പഞാതുവിദ്യഞാഭ്യഞാെ െംരക്െയജ്ം
ഉപജില്ലഞാ വിദ്യഞാഭ്യഞാെ ഓഫീെര്േഞാര്ക്കു പരിശീലനം

നപകാതുവിദ്കാഭ്കാസ സംരക്ഷണയജ്്ിനറെ ഭകാഗമകായി 
വിദ്കാഭ്കാസ തമഖലയിനല െിർവഹണ ഉതദ്കാഗസ്ർക്കു സം
സ്കാെതല്ിൽ പരിശീലെം െൽകുന്നു. പരിശീലെ്ിനറെ 
മുതന്കാടിയകായി ഉപജില്കാവിദ്കാഭ്കാസ ഓഫീസർമകാർക്കുള്ള 
ദ്ിദിെ പരിശീലെം കിലയിൽ സംഘടിപ്ിച്ചു. നപകാതുവിദ്കാ
ഭ്കാസ സംരക്ഷണയജ്ം െീഫട് എകട് സികയൂടേീവട് ഓഫീസർ 
ത�കാ.പി.നക. ജയശ്രി ഐ.എ.എസട് ഉദട്ഘകാടെം നെയ്തു.  

സംരക്ഷണയജ്്ിനറെ ഭകാഗമകായി വിദ്കാഭ്കാസരംഗ്ട് 
നൂതെങ്ങളകായ ആശയങ്ങൾ രൂപനപ്ടുത്തുക, തകന്ദ്ര-സംസ്കാെകാ
വിഷട് കൃത പദ്ധതികളനട സംതയകാജെ സകാദ്ധ്തകൾ െർച് 
നെയ്യുക, പദ്ധതി െിർവഹണവം തമകാണിറ്ററിംഗും കകാര്ക്ഷമമകാ
ക്കുക തുടങ്ങിയവയകാണട് പരിശീലെ ലക്ഷ്ം.

അടു് ഘടേ്ിൽ മൂന്നു തമഖലകളിലകായി സംസ്കാെന് 
വിദ്കാഭ്കാസരംഗന് മുഴുവൻ െിർവഹണ ഉതദ്കാഗസ്ർക്കും 
പരിശീലെം െൽകും.

കുട്ികളുന്ട അവകഞാശെംരക്െം: ജില്ലഞാപഞഞായ
ത്ിന്റെ ്വത്യക വര്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്്  വയഞാഗം

കുടേികളനട അവകകാശ സംരക്ഷണ്ിെകായി രൂപീകരിച്ിട്ള്ള 
തൃശ്ശൂർ ജില്കാ പഞ്കായ്ിനറെ പ്രതത്ക വർക്ിംഗട് ഗ്രൂപ്ട്  തയകാഗം
കിലയിൽ തെർന്നു. വിവിധ പദ്ധതികളനട പ്രവർ്െ പുതരകാഗതി 
അവതലകാകെം നെയ്തു. കുടേികളനട പ്രശട് െങ്ങൾ െർച് നെയ്യുന്തി

നും അവ പരിഹരിക്കുന്തിനുമകായി സംസ്കാെ്ട് ആദ്മകായി
തൃശ്ശൂർ ജില്കാ പഞ്കായ്ിലകാണട്  വർക്ിംഗട് ഗ്രൂപ്ട്  രൂപീകരിച്തട്. 
ജില്കാ പഞ്കായ്ട്  തക്ഷമകകാര് സ്റ്റകാൻ�ിംഗട് കമ്മിറ്റി നെയർതപ
ഴട് സൺ പത്മിെി ടീച്റുനട അദ്ധ്ക്ഷതയിൽ തെർന് തയകാഗം 
ജില്കാ പഞ്കായ്ട് പ്രസി�റെട്  തമരി തതകാമസട് ഉദട്ഘകാടെം നെയ്തു. 
കില ലെൽ�ട്  റിതസകാഴട് സട് നസറെർ തപ്രകാജട്ക്ടട്  തകകാർ�ിതെറ്റർ
നക.ജി. സജീവട്  സ്കാഗതം പറഞ്ഞു. മുൻ ജില്കാ പഞ്കായ്ട് 
പ്രസി�റെട് ഷീല വിജയകുമകാർ, ജില്കാ പ്കാെിംഗട് ഓഫീസർ 
ടി.ആർ.മകായ, സകാമൂഹ്െീതി ജില്കാ ഓഫീസർ സുലക്ഷണ, 
റീജിണൽ ലെൽ�ട്  നഹൽ്ട് ഓഫീസർ ത�കാ. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ, 
ആർദ്ം മിഷൻ കൺസൽടേറെട് ത�കാ. ജഗട്ജീവൻ, കില അതസകാ. 
നപ്രകാഫ. ത�കാ. പീറ്റർ എം.രകാജട് എന്ിവർ സംസകാരിച്ചു. 

ഭിന്തശഷി തക്ഷമ്ിെകായള്ള ശുഭകാപ്തി, വിദ്കാർത്ികളിൽ
ശകാസ്ത െിന്തകാഗതിവളർ്കാനുള്ള വിജ്കാൻ സകാഗർ, സട് കൂളക
ളിതലക്കുള്ള ഷീപകാ�ട്, സമഗ്ര അങ്ണവകാടി െിർമ്മകാണം തുട
ങ്ങിയ പദ്ധതികളനട പ്രവർ്െം ഫലപ്രദമകാക്കാനുള്ള 
െടപടികനളക്കുറിച്ചും തയകാഗം െർച് നെയ്തു.

ജില്ലഞാ പഞഞായത്് ഉവദ്യഞാഗസ്ര്ക്കു
ഡബ്ിള് എൻട്ി വെഞാഫ്റ് ന്വയര് പരിശീലനം

ജില്കാ പഞ്കായത്തുകളിനല ഉതദ്കാഗസ്ർക്കുള്ള സകാംഖ് 
�ബ്ിൾ എൻടി തസകാഫ്റട് നവയർ പരിശീലെം കിലയിൽ ആരം
ഭിച്ചു.  ജില്കാപഞ്കായ്ട് ഉതദ്കാഗസ്ർക്ട് ഇതകാദ്മകായിടേകാണട് 
ഈ പരിശീലെം െൽകുന്തട്. ഫിെകാൻസട് ഓഫീസർമകാർ, നഹ
�ട്ക്കാർക്ട്, സീെിയർ ഓഫീസർമകാർ ഉൾനപ്നട 32 തപരകാണട് 
ത്രിദിെ പരിശീലെ്ിൽ പനങ്ടുക്കുന്തട്. 

�ബ്ിൾ എൻടി അക്ൗണ്ിംഗിനറെ അടിസ്കാെ തത്ങ്ങൾ, 
പഞ്കായത്തുകളിനല ഫിെകാൻസട്, അക്ൗണ്ിംഗട് െടപടിക്രമ
ങ്ങൾ, തജർണൽ, ധെകകാര് തസ്റ്ററ്റട് നമറെട് തയ്കാറകാക്ൽ, രശീതി, 
രശീതി റദേകാക്ൽ, റിതവഴട് സട് എൻടി, തപയട് നമറെട് ഓർ�ർ, തപ
യട് നമറെട് അക്ൗണ്ിനറെ ചുമതലകളം ഉ്രവകാദിത്ങ്ങളം തുട
ങ്ങിയ വിഷയങ്ങനള അടിസ്കാെനപ്ടു്ിയകായിരുന്നു പരിശീല
െം. സകാംഖ് തസകാഫ്റട് നവയർ ഉപതയകാഗിക്കുന് രീതിനയക്കുറിച്ചും 
പരിശീലെം െൽകി.

ഭൂടേകാെിൽെിന്നുള്ള പ്കാെിംഗട് ഓഫീസർമകാർക്കു കിലയിൽ സംഘടിപ്ി
ച് പഞ്ദിെ ശില്പശകാല

ഉപജില്കാ വിദ്കാഭ്കാസ ഓഫീസർമകാർക്കു പരിശീലെം നപകാതുവിദ്കാ
ഭ്കാസ സംരക്ഷണയജ്ം െീഫട് എകട് സികയൂടേീവട് ഓഫീസർ 
ത�കാ.പി.നക. ജയശ്രി ഐ.എ.എസട് ഉദട്ഘകാടെം നെയ്തു.  
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പറയനോും, പന്ത്രണ്ക്  പ്രതിഭനോവിക്ശഷും
തതദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ിനറെ കർമ്മതമഖല

കളില് െിസ്തുലമകായ സംഭകാവെകൾ 
െല്കിയ 12 തപനര ഇക്ഴിഞ് നഫബ്രുവരി 
നപരിന്തല്മണ്യില് വച്ട് െടന് പഞ്കായ്ട് 
ദിെകാതഘകാഷ സമകാപെ െടങ്ങില്  ആദരിക്കുക
യണ്കായി. ഇതില് വകുപ്ിെട് കീഴില് വരുന് 
ജീവെക്കാർ മകാത്രമല് വ്ത്സ് തമഖലകളില് 
വ്കാപരിക്കുന്വർ വനരയണ്ട്. മകാസികയനട 
വകായെക്കാർക്കായി ഇവർ അക്ഷരസകാന്ിദ്ധ്
മകാവകയകാണട്.

വജഞാസ്ന വേഞാള് എെ്.  
തകകാടേയം പഞ്കായ്ട് ന�പയൂടേി 
�യറക്ടർ എന് പദവിയില് 
മകാതൃക സൃഷ്ിക്കുന് കർമ്മം കകാഴ്ച
വച്തില് മകാത്രമല് ജില്യിനല 
എല്കാ ഗ്രകാമപഞ്കായത്തുകനളയം 
ജെസൗഹൃദമകാക്ി മകാറ്റുവകാൻ പ്രകാ

തയകാഗിക െടപടികൾ സ്ീകരിക്കുന്തിലും 
തെരിടേിടനപട്. ഒതരസമയം െിയമബദ്ധമകായം 
ജതെകാപകകാരപ്രദമകായം പ്രവർ്ിക്കുവകാൻ ജീ
വെക്കാനര പ്രകാപ്തരകാക്ി. ഇതിനറെനയകാനക് 
ഫലമകായി 2017 ഒകട് തടകാബർ 26െട് തകകാടേയം ജി
ല്യിനല 71 ഗ്രകാമപഞ്കായത്തുകനളയം ജെസൗ
ഹൃദ സദട്ഭരണ പഞ്കായത്തുകളകായി   പ്രഖ്കാപി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.  

സുശീല് എം. 
തകകാടേയം പഞ്കായ്ട് ന�പയൂടേി 
�യറക്ടർ ഓഫീസിനല ജൂെിയർ 
സൂപ്രണ്കായ ഇതദേഹം കതസര 
വിടേട് കർ്വ്മണ്ഡലം ജെങ്ങൾ
ക്ിടയിതലക്ട് വിപുലനപ്ടു്ി
യകാണട് കർമ്മതമഖല നവളിച്മകാ

ക്ിയതട്. പഞ്കായത്തുകളില് ഭൗതിക 
സകാഹെര്ം നമച്നപ്ടുത്തുന്തിനും ഫ്രണ്ട് 
ഓഫീസട് സൗകര്ങ്ങൾ കൂടുതല് മികവറ്റതകാക്കു
ന്തിനും തവണ് െിർതദേശങ്ങൾ െല്കി പഞ്കാ
യ്ട് ജീവെക്കാനര മുന്ില്െിന്ട് െയിച്ചു. 

ധന്യ എെ്.  
തിരുവെന്തപുരം നവങ്ങകാനൂർ ഗ്രകാ
മപഞ്കായ്ില് ശകാരീരിക 
മകാെസിക നവല്ലുവിളികൾ തെരിടു
ന് കുടേികൾക്കായി പ്രവർ്ി 
ക്കുന് ബ�ട് സട് സട് കൂളിനറെ പ്രിൻ
സിപ്കാളകാണട്. ധെ്യനട ഓടേിസം 

ബകാധിച് മകളൾനപ്നട 52 കുടേികൾ ഈ സ്കാ
പെ്ില് പഠിക്കുന്നു. െിരവധി 
പുരസട് കകാരങ്ങൾ തെടിയിട്ള്ള ഈ മനുഷ്
സട് തെഹി െമുതക്വർക്കും മകാതൃകയകാണട്.

 പണ്ടു െിന്ധു  
പരിമിതികനള വിജയങ്ങളകാക്ി 
മകാറ്റുന് മകാന്തികലെതെ്ം 
മതെകാഭകാവ്ിലും പ്രവൃ്ിയിലും 
പുലർ്ിയ തൃശൂർ നപർതഫകാമൻ
സട് ഓ�ിറ്റട് സൂപ്ർലവസർ പണ്ടു 
സിന്ധു െമുക്ട് ഉ്മെിദർശെ

മകാണട്. ഇരുകകാലുകൾക്കും  60% ലവകല്മുള്ള 
ഇവർക്ട് എല്ലു നപകാടിയന് അസുഖവമുണ്ട്. ഈ 
നവല്ലുവിളികനളകാന്നും വകനവയ്കകാനത ആതടേകാമകാ
റ്റികട് ഗിയർ സിസ്റ്റമുള്ള കകാർ ഓടിച്ട് യൂണിറ്റിനല 
13 പഞ്കായത്തുകളില് എത്തുകയം 30 കിതലകാമീ
റ്റർ  ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രവർ്െമണ്ഡല ്ിനല 
ലദെംദിെ പ്രവർ്െങ്ങളില് സജീവമകാകുക
യം നെയ്യുന്നു.

 ന്ക.എൻ. െഹജൻ 
തപരു തപകാനല തനന്യള്ള നപരു
മകാറ്റം നകകാണ്ട് ഏവരുനടയം 
സട് തെഹ്ിെട് പകാത്രമകായ 
അടിമകാലി ഗ്രകാമപഞ്കായ്ട് നസ
ക്രടേറി നക.എൻ.സഹജൻ നവള്ള
ത്തൂവല് ഗ്രകാമപഞ്കായ്ിനെ 

ഐ.എസട്.ഒ ലഭിക്കുന് ആദ് പഞ്കായത്തുകളി
നലകാന്കായി മകാറ്റി. രകാജകാക്കാടട് ഗ്രകാമപഞ്കായ 
്ില് ആധുെിക ഗ്കാസട് ക്രിമതറ്റകാറിയം ലഭ്മകാ
ക്ിയതും അടിമകാലി ഗ്രകാമപഞ്കായ്ില് 
ഉറവിട മകാലിെ് സംസ്രണവം സമഗ്ര ശുെിത് 
സംവിധകാെവം ഏർനപ്ടു്കാൻ മുൻലകനയടു 
്തും ഇതദേഹ്ിനറെ ഔതദ്കാഗിക ജീവിത
്ിനല കർമ്മകിരീട്ില് നപകാൻതൂവലകാണട്.

 വഡഞാ. ദഞാഹിര് മുഹമ്ദ് 
വയെകാടട് നൂല്പ്പുഴ കമ്മയൂണിറ്റി 
നഹല്്ട് നസറെറിനെ തക്ഷമപ്ര
വർ്െ ്ിനറെ ലലംലലറ്റി
ല് എ്ിച് വ്ക്തി. െികിത്
യട് നക്ത്തുന് മുഴുവൻ 
തരകാഗികളനടയം വിവരങ്ങൾ 

�ിജിറ്റലകായി സൂക്ഷിച്ട് മറ്റട് സർക്കാർ നമ�ിക്
ല് തകകാതളജുകളില് വിദഗട്ധ െികിത് ആവശ്
മകായി വരുന് സന്ർഭ്ില് വളനര എളപ്ം 
തരകാഗിയനടയം തരകാഗ്ിനറെയം വിവരങ്ങൾ 
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മെസ്ിലകാക്കുവകാൻ കഴിയന് ഈ-നഹല്്ട് 
സംവിധകാെം വികസിപ്ിക്കുന്തില് ഇതദേഹം 
മുഖ്പങ്കു വഹിച്ചു.  

 ്കഞാശ് പുത്ൻേഠത്ില് 
മണ്ിനറെ മെസ്റിഞ്ട് നെതയ്ണ് 
മഹതട്കർമ്മമകാണട് കൃഷി. മലപ്പുറം 
കൃഷി ഓഫീസർ പ്രകകാശട് പു്ൻ
മഠ്ിലിെട് സംസ്കാെതല്ി
ല് നബസ്റ്റട് ഓഫീസർ  അണ്ർ 
നവജിറ്റബിൾ �വലപട് നമറെട് 

തപ്രകാഗ്രകാം 2016-17 എന് അവകാർ�ട് ലഭിച്ിട്ണ്ട്. 
ബതയകാ ഇൻപുടേട് നപ്രകാ�ക്ഷൻ നസറെർ, ബതയകാ
ഫകാമിങ്ങട്, നവജിറ്റബിൾ നപ്രകാകയൂർനമറെട് കം 
നസയില്സട് നസറെർ, വകാലയൂ അ�ീഷന് നസറെർ, 
അതയുല്പകാദെതശഷിയള്ള പച്ക്റി വിത്തുകൾ
ക്കായി വിതകന്ദ്രീകൃത തെഴട് സറി സംവിധകാെം 
എന്ിവ വികസിപ്ിക്കുന്തിെകായി തെതൃത്ം 
െല്കി.

 വഡഞാ.ന്ക.്വീൺ 
തകകാഴിതക്കാടട് കടേിപ്കാറ ഗ്രകാമപ
ഞ്കായ്ട് ഗവ.ആയർതവ്വദ �ി
സട് നപൻസറിയിനല നമ�ിക്ല് 
ഓഫീസറകാണട്. ആതരകാഗ്പ്രശ്ന
വം തപകാഷകകുറവം മൂലം ബുദ്ധി
മുടേട് അനുഭവിച്ിരുന് കകാക്ണം

തെരി, വറ്റവരകുന്ട് ലടബല് തകകാളെിയില് 
പ്രതത്ക നമ�ിക്ല് ക്കാമ്പുകളം ആതരകാഗ് ക്കാ
സുകളം െടത്തുകയം എല്കാ ആഴ്ചകളിലും 
ലടബല് തകകാളെി സന്രശെവം െട്ിവരുന്നു. 

 വി.ന്ക.വിവനഞാദ്
തകകാഴിതക്കാടട് കകാരതശ്രി ഗ്രകാമപ
ഞ്കായ്ട് പ്രസി�റെട് വി.നക.
വിതെകാദും ഭരണസമിതിയം 
വതയകാജെങ്ങൾക്കായി സംഘടി
പ്ിച് പരിപകാടിയകാണട് ‘തകാജിതല
ക്ട് കകാരതശ്രി കകാരണവന്കാർ’ 

എന് പദ്ധതി. ഇതിലൂനട എൺപതതകാളം വതയകാ
ജെങ്ങൾക്കാണട് �ല്ഹി, തകാജ്മഹല്, നെതങ്കാടേ 
എന്ിവിടങ്ങളില് തപകാകകാനുള്ള അവസരം ലഭി
ച്ിട്ള്ളതട്. തകകാഴിതക്കാടിെപ്പുറത്ക്ട് യകാത്രനെ
യ്തിടേില്കാ് വതയകാജെങ്ങൾക്ട് ഒരു െവ്കാനുഭവം 
പ്രദകാെം നെയ്യുന്തിെട് തെതൃത്ം െല്കി.

 വഡഞാ. ബബിത 
മൃഗങ്ങനള ഹൃദയപൂർവ്വം സട് തെ
ഹിക്കാൻ കഴിയന്വർതക് ഒരു 
െല് മൃഗത�കാക്ടറകാകകാൻ കഴിയൂ. 
ത�കാ.ബബിതയനട പ്രതത്കത
കനളന്തകാണട്? മൃഗസംരക്ഷണ 

വകുപ്ട് ഏർനപ്ടു്ിയ, കകാസറതഗകാ�ട് ജില്യി
നല മികച് നവറ്റിെറി സർജനുള്ള ജില്കാ 
അവകാർ�ട് ത�കാ. ബബിതയ്കട് 2017 ല് ലഭിച്ചു. 
സംസ്കാെതല്ില് ആദ്ന് ഐ.എസട്.ഒ 
സർടേിഫിക്റ്റട് ബബിത തസവെമനുഷ്ിക്കുന് 
നമകാഗ്രകാല് പുത്തൂർ നവറ്റിെറി �ിസട് നപൻസറി
ക്ട് 2017ല് ലഭ്മകായി.  

 പി.ന്ക.രഞാധഞാകൃഷ്ണൻ
വ്ത്സ്നും ഊർജ്സ്ലനുമകാ
നയകാരു കൃഷി ഓഫീസനറ 
കകാണകാൻ െമുക്ട് മയ്ില് ഗ്രകാമപ
ഞ്കായ്ിനല കൃഷി ഓഫീസി
നലകാന്ട് കയറകാം. പി.നക.രകാധകാകൃ
ഷ്ണെകാണട് അതദേഹം. മയ്ില് 

ഗ്രകാമപഞ്കായ്ിനല 583 നഹക്ടർ നെല് വയലി
ല് സമ്പൂർണ്മകായം ശകാസ്തീയ നെല്കൃഷി പ്രകാവർ
്ികമകാക്ിയതിെട് തെതൃത്ം വഹിച്തട് ഇതദേ
ഹമകാണട്. െിലനമകാരുക്ല്, ഞകാറ്റടി, െടിയില്, 
നകകായ്തട്, നമതി, സംഭരണം, സംസ്രണം എന്ിവ 
പൂർണ്മകായം യന്തവതട്കരിച്ചു. നെല്കർഷകരു
നട ഉല്പകാദക കപെെി രൂപീകരിച്ചു. മയ്ില് സമൃദ്ധി 
എന് തപരില് വിപണിയില് അരിയിറക്ി. 
വീ�ിതയകാ തകകാൺഫറൻസട് സകാദ്ധ്തയം പ്ര
തയകാജെനപ്ടു്ി കർഷകർക്ട് വിജ്കാെം 
പകർന്നു െല്കി. െകാലകായിരം കുടുംബങ്ങളില് 
കുടുംബകൃഷിയകായി പച്ക്റി കൃഷി പ്രെരിപ്ിച്ചു. 
െകാടൻ നെല്ിെങ്ങൾക്ട് പ്രതത്ക തപ്രകാത്കാഹ
െപദ്ധതി െടപ്ിലകാക്ി.   

 രജനി ജയവദവ് 
വ്ത്സ്നമന്ട് െമുക്ട് തതകാന്കാ
വന് ധകാരകനള സമെ്യിപ്ിച്
തില് മിടുക്ിയകാണട് ഭരണിക്കാവട് 
ത്കാക്ട് പഞ്കായ്ട് പ്രസി�
റെട് രജെി ജയതദവട്. കൃഷിയനട 
എഞ്ിെീയറിംഗട് മകാത്രമല് സദട്ഭ

രണ്ിനറെ എഞ്ിെീയറിംഗും തെിക്ട് സ്കായ
്മകാനണന്ട് രജെി നതളിയിച്ിരിക്കുന്നു. 
സംസ്കാെ സർക്കാരിനറെ കർഷകമിത്ര 
അവകാർ�ട് തജതകാവം ഇലകട് തടകാണികട് സട് എഞ്ി
െീയറുമകാണട് ഇവർ. 2012ല് ഭരണിക്കാവട് ഗ്രകാമപ
ഞ്കായ്ട് ഏറ്റവം െല് കർഷകയകായി നതര
നഞ്ടു്ിട്ള്ളതകാണട്. െമുതക്വർക്കും പ്രതെകാദ 
െവം അദ്ധ്കാെതപ്രരകവമകായ പന്തണ്ട് ജീവിത
ങ്ങളിലൂനടയകാണട് െകാം കടന്നുതപകായതട്. ഇങ്ങനെ 
സ്യം ഒരു മകാതൃകയകായി്ീരകാൻ െമുക്ട് കഴി
യതപെകാഴകാണട് ജീവിതം സകാർത്കമകാകുന്തട്. 
ഇവനര അഭിെന്ിക്കുന്തതകാനടകാപ്ം തലകാക്ി
െട് നവളിച്മകാകകാനുള്ള പ്രയതട് െങ്ങളിതലക്ട് 
െമുക്ട് െനമ്മ സമർപ്ിക്കാം. 
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(പഞ്കായ്ട് െയൂസട് സർവ്വീസട്)



തിരുവെന്തപുരം ജില്കാ പഞ്കായ്ട്
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മികവിനനോദരും മികച്ച രീതിയിൽ
2017-18 വർഷം പദ്ധതി പ്രവർ്െ്ിലും 

െികുതി പിരിവിലും മികച് പ്രകടെം 
കകാഴ്ചവച് തതദേശസ്കാപെങ്ങനള  ആദരിച്ചു. 
'പഞ്കായ്ട് രകാജട് - കകാൽനൂറ്റകാണ്ട്'  തദശീയ 
സതമ്മളെത്കാനടകാപ്ം 2018 ഏപ്രിൽ 25 െട് തി
രുവെന്തപുരം െിശകാഗന്ി ഓ�ിതറ്റകാറിയ
്ിൽ കില സംഘടിപ്ിച്  അനുതമകാദെ 
പരിപകാടി വിശിഷ് സകാന്ിദ്ധ്ങ്ങൾ നകകാണ്ടും 
തതദേശ സ്കാപെ പ്രതിെിധികളനട പങ്കാളി്ം 
നകകാണ്ടും  ശ്രതദ്ധയമകായി.

തതദേശസ്യംഭരണവകുപ്ിെട് സുവർണ് 
അധ്കായം കുറിച്   മന്തി ത�കാ. നക.ടി.ജലീൽ  
ഉദട്ഘകാടെ െടങ്ങിെട് ആധ്ക്ഷം വഹിച്ചു. ധെ

കകാര്മന്തി ത�കാ.ടി.എം. തതകാമസട് ഐസക്ട്  
സതമ്മളെം ഉദട്ഘകാടെം നെയ്തു. 

ത്രിതല പഞ്കായ്ട് രകാജട് സംവിധകാെം 
െിലവിൽ  വന്തിനറെ 25-കാം വകാർഷികം തകര
ള്ിൽ മകാത്രമകാണട് ആതഘകാഷിക്കുന്നതന്നും 
അധികകാരവിതകന്ദ്രീകരണം ഫലപ്രദമകായി െട
പ്ിലകാക്ി വരുന്തട് തകരള്ിൽ മകാത്രമകാനണ
ന്നും മന്തി ത�കാ.ടി.എം. തതകാമസട് ഐസക്ട്   
ഉദട്ഘകാടെ പ്രസംഗ്ിൽ പറഞ്ഞു. ജെകീയകാ
സൂത്രണം െിലവിൽ  വന് തശഷം തതദേശ സ്കാ
പെങ്ങൾ കൂടുതൽ നമച്നപ്ട്. മൂന്ിനലകാന്ട് തതദേ
ശസ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങളം ഇതപ്കാൾ 100 % 
നെലവഴിച്ിരിക്കുന്നു. ഇതട് വിതകന്ദ്രീകൃതകാസൂത്ര
ണം ജെകീയമകാകുന്തിനറെ ലക്ഷണമകാണട്. ജെ
ങ്ങളനട പങ്കാളി്ത്കാനട മിഷനുകളനട പ്രവർ
്െം കൂടുതൽ  ജതെകാപകകാര പ്രദമകാക്ണം. 
മകാർച്ട് 30െട് മുപെട് പദ്ധതി പണം മുഴുവൻ നെലവ
ഴിച്  പഞ്കായത്തുകൾക്ട് അധിക തുക അനുവ
ദിക്കുനമന്നും മന്തി പറഞ്ഞു. 

െികുതി പിരിവിൽ െകാം നറതക്കാർ�ട് തെടേം 
ലകവരിച്ിരിക്കുന്നു. അധികകാരവിതകന്ദ്രീകര
ണം  വ്വസ്കാപിതമകാകുന്തിനറെ ലക്ഷണമകാ
ണിതട്. തതദേശ സ്കാപെങ്ങൾ െൽകുന് തസവ
െങ്ങളനട ഗുണതമന് ഉറപ്കാക്ണം. തെിമയ 
ള്ളതും സർഗ്ഗകാത്മകവമകായ ഒരു തപ്രകാജകട് നടങ്ിലും 
ഓതരകാ തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെവം 
വകാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നകകാണ്ടുവരകാൻ  ശ്രമിക്
ണം.   െിലവിലുളള     നെലവ ശതമകാെം കൂടുതൽ 
ഉയർത്തുന്തിതെകാനടകാപ്ം ഗുണെിലവകാരം ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്തിനും എല്കാവരും വളനര 



 

ക്ണം. സമ്പൂർണ് കിണർ റീെകാർജിംഗട് സം
സ്കാെമകായി ഈ സകാപെ്ിക വർഷ്ിൽ 
സംസ്കാെം മകാറണനമന്നും ഓതരകാ തതദേശ സ്കാ
പെവം നവള്ള്ിനറെ കകാര്്ിൽ സ്യംപ
ര്കാപ്തമകാകണനമന്നും മന്തി പറഞ്ഞു.   പ്രവൃ്ി
കൾ പൂർ്ിയകാകുന് ഘടേ്ിൽ ടഷറിയിൽ 
െിന്നും പണം തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെ
ങ്ങൾക്ട് ലഭ്മകാകുനമന്നും    തൽക്കാലമുള്ള    
െില   അെിവകാര്െിയന്തണങ്ങളിൽ   ആരും 
ആശങ്നപ്ടനണ്ന്നും മന്തി പറഞ്ഞു. ജീവെക്കാ
രുനടയം ജെപ്രതിെിധികളനടയം  സത്സന്
വം ആത്മകാർത്വമകായ കഠിെ പരിശ്രമ്ിെട് 
സർക്കാരിനറെ പിന്തുണയം കൂടി തെർന്തപ്കാഴകാ
ണട് െരിത്രതെടേം ലകവരിക്കുവകാൻ സകാധിച്നത
ന്ട് മന്തി പറഞ്ഞു. 

മന്തിതലം മുതൽ ജീവെക്കാരുനട തലംവനരയ
ള്ള ഒരുപകാടു  തപരുനട അധ്കാെഫലമകായിടേകാണട് 
മികച് തെടേം ലകവരിക്കാൻ െമുക്കായനതന്ട് 
ആശംസകാ പ്രസംഗ ി്ൽ തിരുവെന്തപുരം തമയർ 

പഴയന്നൂര ത്കാക്ട് പഞ്കായ്ട്

പഞ്കായ്ട് രകാജട് 
മകാസികയനട പ്രതത്ക 
പതിപ്ിനറെ പ്രകകാശെം
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ശ്രദ്ധിക്ണനമന്നും ധെമന്തി പറഞ്ഞു. 
തെടേങ്ങളനട കഥ പറയന്  പഞ്കായ്ട് 

രകാജട് മകാസികയനട വിതശഷകാൽ പതിപ്ട് ത�കാ.
തതകാമസട് ഐസക്ട് തകരള ഗ്രകാമപഞ്കായ്ട് 
അതസകാസിതയഷൻ  പ്രസി�റെട്  തുളസിഭകായി 
പത്മെകാഭെട് െല്ി പ്രകകാശെം നെയ്തു. അധ്ക്ഷ
പദമലങ്രിച് മന്തി ത�കാ. നക.ടി.ജലീൽ   ആശ
യസംതവദെക്ഷമവം ലളിതവമകായ പ്രസംഗ്ി
ലൂനട തകൾവിക്കാരുനട  ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. 
തകരള്ിനല തതദേശസ്കാപെങ്ങൾ പദ്ധതി 
െിർവ്വഹണ രംഗത്തും െികുതിപിരിവിലും െരി
ത്രതെടേം ലകവരിച്ിരിക്കുകയകാനണന്ട് മന്തി 
അഭിപ്രകായനപ്ട്. 2017-18 നല പദ്ധതിവിഹിത്ി
നറെ 90.13% തുക നെലവഴിച്കാണട്.ഈ തെടേ്ി
നല്ിയതട്. 326 ഗ്രകാമപഞ്കായത്തുകളം    2    
മുെിസിപ്കാലിറ്റികളം   വസ്തു െികുതി പിരിവിൽ 
100%  ലകവരിച്ചു. പദ്ധതി പ്രവർ്െങ്ങളിൽ 
240  തതദേശ സ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങൾ  100% 
നെലവട് വരു്ി, അതദേഹം പറഞ്ഞു.

ബഹുഭൂരിപക്ഷം തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാ
പെങ്ങളം 2018-19 വകാർഷിക പദ്ധതി 2018 മകാർച്ട് 
31െകം ജില്കാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ട്  അംഗീ
കകാര്ിെകായി സമർപ്ിച്തിെകാൽ െരിത്ര
്ിൽ ആദ്മകായി പദ്ധതി െിർവ്വഹണ്ിെട് 
12 മകാസം ലഭിക്കും. ഈ വർഷം 100%  പദ്ധതി 
തുക നെലവഴിക്കാൻ തതദേശസ്കാപെങ്ങൾക്ട് 
കഴിയണനമന്നും �ിസംബർ അവസകാെത്കാ
നട 90% തുകയം നെലവഴിക്കും വിധം തതദേശ
സ്കാപെങ്ങൾ െിർവ്വഹണ കലണ്ർ തെരന് 
തനന് തയ്കാറകാക്ണനമന്നും അതദേഹം പറഞ്ഞു. 
അഭിമകാെപദ്ധതിയകായ ലലഫട് സമയബന്ിത
മകായി  പൂർ്ിയകാക്ണം. പല കകാരണങ്ങളകാൽ 
െിർമ്മകാണം മുടങ്ങിയ വീടുകൾ പൂർ്ീകരി 
ച്ചുനവന്ട് ഉറപ്കാക്ണം. കിണർ റീെകാർജിംഗട് 
പദ്ധതി എല്കാ തതദേശ സ്കാപെങ്ങളം െടപ്കാ



തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങളനട പരിമിതി
യല് െിയമ്ിനല സങ്ീർണ്തകളകാണട് ആദ്ം  
മകാതറ്റണ്നതന്ട് മുഖ്മന്തി പറഞ്ിരുന്നു. മകാർഗ്ഗ
തരഖ  രൂപീകരണം ഏറ്റവം ജെകാധിപത്പരമകായ 
രീതിയിൽ െടന്തട് മന്തി നക.ടി.ജലീലിനറെ 
തെതൃത്്ിലകാണട്. തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപ
െങ്ങളനട  പ്രവർ്െെന്യിതലക്ട് ജെങ്ങളനട 
കണ്ിനെ തിരിച്ചു നകകാണ്ടു വരകാനുള്ള ശ്രമം കൂടി 
െകാം െട്ണം, അതദേഹം പറഞ്ഞു.  

പഞ്കായ്ട് �യറക്ടർ പി. തമരിക്കുടേി 
ഐ.എ.എസട്,  ഹരിത തകരളം മിഷൻ ഉപകാദ്ധ്
ക്ഷ ത�കാ.ടി. എൻ. സീമ, ശുെിത് മിഷൻ 
എകട് സികയൂടേീവട് �യറക്ടർ ത�കാ. അജയകുമകാർ 
വർമ്മ, തെംബർ ഓഫട് മുെിസിപ്ൽ  നെയർ
നമൻ നസക്രടേറി സകാബു.നക. തജക്ബട് എന്ി
വർ തെടേ്ിെട് പിന്ിലുള്ള അധ്കാെ്ിനറെ 
അെിവകാര്മകായ തുടർച്യണ്കാകണനമന്ട് ഓർ
മ്മിപ്ിച്ചുനകകാണ്ട് ആശംസകൾ തെർന്നു. കില 
�യറക്ടർ ത�കാ.തജകായട് ഇളമൺ പദ്ധതി വിജ
യങ്ങളനട അഭിെന്െം അർഹിക്കുന്തട് കൂടേകായി 
പരിശ്രമിച് ജീവെക്കാരും ഉതദ്കാഗസ്രും 
ജെപ്രതിെിധികളമകാനണന്ട് അടിവരയിട് 
പറഞ്ഞു.  തകരള ഗ്രകാമപഞ്കായ്ട് അതസകാസി
തയഷൻ പ്രസി�റെട് അ�്. തുളസീഭകായി പത്മ
െകാഭൻ തനറെ സ്കാഗത പ്രസംഗ്ിൽ പഞ്കായ
ത്തുകൾക്കുള്ള നപകാതുവകായ ആവശ്ങ്ങൾ  
ഉന്യിച്ചു. വിവിധ വകുപ്ട് തമധകാവികൾ  സംബ
ന്ിച്ചു. പഞ്കായ്ട് അ�ീഷണൽ �യറക്ടർ  
എം.പി. അജിതട് കുമകാർ െന്ി പ്രകകാശിപ്ിച്ചു.  
തെടേം ലകവരിച് തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപ
െങ്ങൾക്കും ജില്കാ ആസൂത്രണ സമിതികൾക്കും 
മന്തി ത�കാ. നക.ടി. ജലീൽ  പുരസട് കകാരവിതരണം 
െട്ി. സംസ്കാെന് 1200 തതദേശസ്യംഭ
രണ സ്കാപെങ്ങളനട അദ്ധ്ക്ഷന്കാരും നസക്ര
ടേറിമകാരും െടങ്ങിനെ ധെ്മകാക്ി. 

പഞ്കായ്ട് െയൂസട് സർവ്വീസട്
                                          

  

വി.നക.പ്രശകാന്തട് പറഞ്ഞു.    തിരുവെന്തപുരം 
ജില്കാ പഞ്കായ്ട് പ്രസി�റെട്  വി.നക. മധു 
ഇതിനെ ഒരു െരിത്രമുഹൂർ്മകായകാണട് വിതശഷി
പ്ിച്തട്. പദ്ധതി രൂപീകരണ്ിനറെയം െിർ
വ്വഹണ്ിനറെയം കകാര്്ിൽ പുതിയ 
യശസ്ട് തെടകാൻ കഴിഞ്തട് വകുപ്ിനറെ ഊർ
ജ്്സ്ലമകായ പ്രവർ്െം നകകാണ്കാനണന്ട്  
അതദേഹം സകാക്ഷ്നപ്ടു്ി. 

ത്കാക്ട് പഞ്കായ്ട് അതസകാസിതയഷൻ  
പ്രസി�റെട് ആർ. സുഭകാഷട് ഈ  സവിതശഷഘടേ
ന് അഭിമകാെമുഹൂർ്മകായി വിലയിരു്ി. 
സകാപെ്ികപരിമിതിയനട വലയ്ിതലക്ട് 
തതദേശസ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങനള നകകാണ്ടുവരകാ
നത സംരക്ഷിച് സർക്കാർ െിലപകാടകാണട് ഈ 
മികവിെട് കകാരണമകായി്ീർന്തട്, അതദേഹം 
പറഞ്ഞു. 

അവിശ്സെീയമകായ അത്ഭുതകരമകായ ഈ 
െരിത്രതെടേന്  എല്കാ ജെങ്ങളം  അംഗീകരി
ക്കും എന്ട് പറഞ്ഞു നകകാണ്കാണട്   സംസ്കാെ 
ആസൂത്രണ തബകാർ�ട് അംഗം നക.എൻ. 
ഹരിലകാൽ ആശംസകാപ്രസംഗം ആരംഭിച്തട്. 

നകകാല്ം െഗരസഭ

പള്ളിവകാസല് ഗ്രകാമപഞ്കായ്ട്                                                   അഞ്ചുനതങ്ങട്  ഗ്രകാമപഞ്കായ്ട്
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മണ്ിനെയം നവള്ളന്യം വകായവിനെയം 
എന്തിതെനറ  മണ്ിൽ പിറന് സർവ്വതിനെയം 

ഇഞ്ിഞ്കായി നകകാന്നുനകകാണ്ിരിക്കുന് പ്കാസ്റ്റികട് 
ബകാഗിെട് ജന്ം െൽകിയതട് സ്ീ�ിഷട്  എഞ്ി
െീയറകായ സ്റ്റീൻ ഗുസ്കാഫട് ടയുലീെകാണട്. തകാരപ
രിതവഷ്ിൽ െിന്ട് ഒടുവിൽ  വില്െകായി പരി
ണമിച് പ്കാസ്റ്റിക്ിെട്  ഒരു നെടുെീളൻ 
െരിത്രമുണ്ട്. മനുഷ്നെയം പ്കാസ്റ്റിക്ിനെയം 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ അടുപ്ിച്തട് പ്കാസ്റ്റിക്ിൽ 
െിന്നും ക്കാരി ബകാഗുകൾ ഉണ്കാക്ിത്തുടങ്ങിയ 
കകാലം മുതൽക്കാണട്. 1957 മുതൽക്കുള്ള െരിത്ര
മുനണ്ങ്ിലും പ്കാസ്റ്റികട് ബകാഗുകൾ വ്കാപകമകായി 
ഉപതയകാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതട് 1980 കളിലകാണട്. 
ആദ്നമകാനക് പ്രവകാസിയനട ലകകളിലും സു
പ്ർമകാർക്റ്റുകളിലും വളനര അപൂർവമകായി കണ്ി
രുന് പ്കാസ്റ്റികട് ക്കാരി ബകാഗുകൾ നമനല് നമനല് 
നപടേിക്ടകളിൽ വനര സ്കാെം  പിടിച്ചു.  തുടക്
്ിൽ അലങ്കാരമകായിതതകാന്ിയ പ്രസ്തുത 
ബകാഗുകൾ പിനന്പ്ിനന് ഒഴിവകാക്കാൻ പറ്റകാ്
വിധം െമ്മളിൽ പറ്റിപ്ിടിച്ചു വളർന്നു. ഭകാരം 
തകാങ്ങകാൻ കഴിവള്ളതും ലകനക്കാതുങ്ങുന്തും 
ഒന്ിതലനറ തവണ   ഉപതയകാഗിക്കാൻ കഴിയ
നമന്നുള്ളതും പ്കാസ്റ്റികട് ബകാഗിനെ ജെപ്രിയമകാ
ക്ി.  മറ്റട് ഉല്പന്ങ്ങനളക്കാൾ  െിർമ്മകാണ നെലവട് 
കുറഞ്തും കുറഞ് വിലയ്കള്ള ലഭ്തയം അനു
കൂലമകായതപ്കാൾ പ്കാസ്റ്റികട് ബകാഗുകൾ തലകാകം 
കയ്ടക്ി എന്നു പറയന്തകാവം ശരി.   20, 30, 

നമുക്ക് ക്വണ് ഈ �നോ�ികക് 
സും�നോരും

40, 50....100 ലമതക്രകാൺ കെ്ിൽ പ്കാസ്റ്റികട് 
ബകാഗുകൾ തലകാകം കയ്ടക്ിയതപ്കാൾ ഉണ്കായ 
പകാരിസ്ിതിക പ്രശ്നം രൂക്ഷമകായതപ്കാഴകാണട് 
ഉപകകാരിയകായ ക്കാരി ബകാഗുകളിൽ അതകായതട് 
പ്കാസ്റ്റികട് സഞ്ികളിൽ പതിയിരുന് അപകടം 
തിരിച്റിഞ്തട്.  അതതകാനട പ്രകൃതിനയ നകകാ
ല്കാനക്കാല നെയ്തുനകകാണ്ിരിക്കുന് കെം കുറഞ് 
പ്കാസ്റ്റികട് ബകാഗുകൾ  െിതരകാധിക്ണനമന് 
വകാദം ശക്തമകാവകയം നെയ്തു.   പ്കാസ്റ്റികട് ദുരന്തം 
ഭീകരമകായതപ്കാഴകാണട് 50 ലമതക്രകാൺ    കെം 
വനരയള്ള പ്കാസ്റ്റികട് ബകാഗുകൾ െിതരകാധിച്ചുനകകാ
ണ്ടുള്ള പ്കാസ്റ്റികട് തവസ്റ്റട് മകാതെനജ്മറെട്   െിയമം  
2011 ൽ െിലവിൽ വന്തട്.  

കെം കുറഞ് പ്കാസ്റ്റികട് ബകാഗുകൾ  മകാത്രമകാ
തണകാ അപകടകകാരികൾ എന്കാനരങ്ിലും തെകാ
ദിച്കാൽ കെമല് പ്കാസ്റ്റികട് ആണട് പ്രശ്നനമന്ട് 
പറതയണ്ിവരും. മനുഷ്നറെ  െിതത്കാപതയകാഗ 
ആവശ്്ിെട് രൂപനപ്ടു്ിനയടുക്കുന് പ്കാസ്റ്റി
ക്കുകളിൽ പതിയിരിക്കുന് അപകടം തിരിച്റി
തഞ് മതിയകാകു.  ആകകാരഭംഗിനകകാണ്ടും വർണ
ലവവിധ്ം നകകാണ്ടും മനുഷ്രുനട മെംകവർന് 
പ്കാസ്റ്റികട് ക്കാരി ബകാഗുകളടക്മുള്ള പ്കാസ്റ്റികട് 
ഉൽപ്ന്ങ്ങളിൽ അപകടകകാരികളകായ െിരവധി 
രകാസപദകാർത്ങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ണ്ട്. റീലസ
ക്ിങട് െട്കാൻ കഴിയിനല്ന് പ്രധകാെകകാരണം 
നകകാണ്കാണതല്കാ കെം കുറഞ് ക്കാരി 
ബകാഗുകൾ െിതരകാധിക്ണനമന്ട് പറയന്തട്. 

വഡഞാ. വട്വിള വിജയകുേഞാര്

നമുക്ക് ക്വണ് ഈ �നോ�ികക് 
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ശരിയകാണട്. മണ്ിലിടേകാൽ ദ്വിക്കാനത കിടന്ട് 
മണ്ിനെയം  ക്ിച്കാൽ അന്തരീക്ഷന്യം 
മലീമസമകാക്കുന് പ്കാസ്റ്റിക്കുകൾ അതട് ഏതട് രൂ
പ്ിലുള്ളതകായകാലും അപകടം തനന്യകാണട്. 
തലകാക്ിനറെ െകാെകാഭകാഗങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്കം നതറ്റ
യ്കം െടക്കുന് ഗതവഷണങ്ങൾ അതട് ശരിയം 
വയ്കന്നു.

പ്കാസ്റ്റികട് ബകാഗുകൾ രണ്ടു രീതിയിലകാണട് 
പ്രകൃതിനയ മലിെനപ്ടുത്തുന്തട്. വലിനച്റിയക 
വഴിയം  ക്ിക്കുക  വഴിയം. രണ്ടും ഒരുതപകാനല 
തദകാഷമകാണുതകാനും.  ഇതട് മണ്ിനെ മകാത്രമല് 
നവള്ളന്യം അന്തരീക്ഷന്യം ഒരുതപകാനല 
മലിെമകാക്കുന്നു. മകാരകമകായ ആതരകാഗ്പ്രശ്നങ്ങള
ണ്കാക്കുന് രകാസപദകാർത്ങ്ങളകായ  ലസലിൻ, 
എ്ിലീൻ   ല� ഓലക്�ട്,  നബൻസിൻ  
തുടങ്ങിയവ നകകാണ്കാണട് പ്കാസ്റ്റികട് ബകാഗുകള
ണ്കാക്കുന്തട്. 

വലിനച്റിയന്തിതെക്കാൾ എത്രതയകാ 
മടങ്ങട് വലുതകാണട് ക്ിക്കുന്തിലൂനട വമിക്കു
ന് വിഷവകാതകങ്ങൾ   ശ്സിക്കുതപെകാഴുള്ള 

അപകടം. പ്കാസ്റ്റികട് കത്തുതപെകാൾ വമിക്കുന് 
�തയകാക്ിൻ എന് വകാതകം അത്ന്തം അപക
ടകകാരിയകാണട് �തയകാക്ിെിനല തക്കാറിന് കണി
കകളനട എണ്വം അതിനറെ രകാസഘടക്ിനല 
സ്കാെവമകാണട്  അവയനട മകാരകതശഷി വരദ്ധി
പ്ിക്കുന്തട് . ശരിയകായ ക്ിതീരൽ  െടക്കാ
്തിെകാലകാണട്  �തയകാക്ിനുകളനട ഉല്പകാദെം 
കൂടുതലകാകുന്തട് . ആളിക്ത്തുതപെകാഴും പുകഞ്ഞു
കത്തുതപെകാഴും വമിക്കുന് �തയകാക്ിൻ അന്തരീ
ക്ഷ്ിൽ കലർന്ട് സകല ജീവജകാലങ്ങളനടയം 
ഉള്ളിനല്ി മകാരകമകായ ആതരകാഗ്പ്രശ്നങ്ങള
ണ്കാക്കുന്നു. തലകാക്ിനല ഏറ്റവം വലിയ അപ
കടകകാരികളം െിരമ്മിക്നപ്ടേകാൽ െശിക്കാ്
തുമകായ ‘�രടേി �സന്’ എന് 
വിഷമകാലിെ്ങ്ങളിൽനപടേതകാണട്  ല�തയകാക്ി
നുകള്. വകായ വഴിതയകാ നവള്ളം വഴിതയകാ ഭക്ഷ്
വസ്തുക്ൾ വഴിതയകാ ല�തയകാക്ിനുകള് മനുഷ് 
ശരീര്ിനല്കാം.

മനുഷ്ശരീര്ിനല 79 അവയവങ്ങനളയം 
പ്രത്ക്ഷമകായം പതരകാക്ഷമകായം പ്രസ്തുത വിഷവകാ
തകം ബകാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതയുല്പകാദെം,  ഗർഭസ്
ശിശുവിനറെ വികകാസപരിണകാമം, പ്രതിതരകാധശ
ക്തി, തഹകാർതമകാണുകളനട  അസന്തുലിതകാവസ്,  
ത്ക്ട് തരകാഗങ്ങൾ, കരൾ തരകാഗങ്ങൾ, െകാ�ീവ്
വസ്യ്ക മന്ത, കുടൽ-ഉദര തരകാഗങ്ങൾ,   പഠെ
ലവകല്ങ്ങൾ, നപരുമകാറ്റലവകല്ങ്ങൾ  
എന്തിതെനറ  അർബുദങ്ങൾക്കുവനര �തയകാ
ക്ിൻ െിമി്മകാകുന്നു. 

പുരുഷതഹകാർതമകാണകായ നടതസ്റ്റകാസ്റ്റീതറകാണി
നറെ ഉൽപകാദെന് തടസനപ്ടു്ി ബീജകാണു
ക്ളനട എണ്്ിൽ കുറവണ്കാക്ിയം തപ്രകാതസ്റ്റ
റ്റട് ഗ്ര�ികളനട വളർച്നയ ശിഥിലനപ്ടു്ിയം 
അനല്ങ്ിൽ അർബുദമുണ്കാക്ിയമകാണട് �തയകാ
ക്ിൻ ആണുങ്ങനള വന്്രകാക്കുന്തട്. ഈസ്ട
ജൻ, നപ്രകാജ�ത�കാൺ തഹകാർതമകാണുകളനട ഉല്പകാ
ദെ്ിൽ ഏറ്റക്കുറച്ിലുണ്കാക്ി അനല്ങ്ിൽ  
ഗർഭകാശയ്ിലും സ്െങ്ങളിലും അർബുദമുണ്കാ
ക്ി �തയകാക്ിൻ സ്തീകനളയം അെപത്ത 
എന് െിതകാന്ത ദുരിത്ിലകാക്കുന്നു.

ജീവിതനമന്തട് ഒരു യദ്ധഭൂമിയകാണട്. 
അവിനട െമ്മൾ മനുഷ്ർ ബകാക്ടീരിയ, ലവറസട്, 
ഫംഗസട്, തപ്രകാതടേകാതസകാവ, നെള്ളട്, നകകാതുകട് 
തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ-�ല �ദ്ജീവികളകാൽ ആക്ര
മിക്നപ്ടുന്നു. എന്ിട്ം െമ്മൾ അതരകാഗ�ഢഗകാ
ത്രരകായിരിക്കുന്തട് കകാലം കെിഞ്ഞുെല്ിയ കുറ്റ
മറ്റ പ്രതിതരകാധശക്തിനകകാണ്ട് മകാത്രമകാണട്. 
പനക്ഷ �തയകാക്ിൻ വില്െകാനയത്തുതപെകാൾ 
തകരുന്തട് പകരംവയ്കകാെില്കാ് ആ ശക്തിയകാ
ണട്. പ്രതിതരകാധശക്തി പൂർണമകായം തകരുന്തു
നകകാണ്കാണട് തലകാകകാതരകാഗ് സംഘടെതപകാലും 
ഭയപ്കാതടകാനട തെകാക്ിക്കാണുന് എയി�ട്സട് 
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എന് ഭീകരൻ മനുഷ്നെ കീ�ട്നപടുത്തുന്തട്.
ശ്കാസനമടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുടേകാണട് മനറ്റകാരു ദു

രന്തവശം. പ്കാസ്റ്റികട് ക്ിക്കുന്തിലൂനട വമിക്കു
ന് �തയകാക്ിൻ ഉൾപ്നടയള്ള വകാതകങ്ങളനട 
തെരിട്ള്ള ഇരകളകാണട് ശ്കാസതകകാശവം 
നതകാലിയം. ശ്കാസെകാളികനള ചുരുക്ി ഊർതജകാ
ല്പകാദെ്ിനുള്ള ജീവവകായവിനെ വലിനച്ടുക്കാനു
ള്ള ശ്കാസതകകാശ്ിനറെ കഴിവിനെയകാണട് 
�തയകാക്ിൻ പരിമിതനപ്ടുത്തുന്തട്. അതുതപകാനല 
വിഷലിപ്തവസ്തുക്ളനട തെരിട്ള്ള ദുരന്തതമറ്റുവകാങ്ങു 
ന് ത്ക്ിനും നെകാറി, വടേനച്കാറി, വരട്നെകാറി 
എന്തിതെനറ ക്കാൻസർ വനരയണ്കാക്കുനമന്നും 
പഠെങ്ങൾ പറയന്നു. അങ്ങനെ എണ്ിയകാനലകാടു
ങ്ങകാ് ആതരകാഗ്പ്രശ്നങ്ങൾ െകാം െിസകാരമകായി 
ക്ിച്ചുകളയന് ഇ്ിരിതപ്കാന് പ്കാസ്റ്റികട് ഉൽ
പ്ന്ങ്ങൾ ഉണ്കാക്കുനമന്ട് പറയതപെകാൾ പൂർവികർ 
െമുക്കായി പകർന്നുതന് ആതരകാഗ്മകാണട് സപെ
ന്ന് അറിവതല് െിഷ്പ്രഭമകാകുന്തട്! 

അജ്തനകകാണ്ടും അെകാസ്നകകാണ്ടും 
അശ്രദ്ധനകകാണ്ടും അഹങ്കാരംനകകാണ്ടും എന്തുമകാ
ത്രം ദുരിതമകാണട് െകാം ഭൂമിയിതലക്ട് നെകാരിഞ്
തും നെകാരിഞ്ഞുനകകാണ്ിരിക്കുന്തും. ഇവിനട 
സർക്കാതരകാ സർക്കാരിതര സംഘടെകതളകാ 
മകാത്രം വിെകാരിച്കാൽ ഈ ദുരിത്ിൽ െിന്ട് 
പ്രകൃതിനയ രക്ഷിക്കാെകാവില്. െകാതമകാതരകാരു്
രും ആത്മകാർഥമകായി പ്കാസ്റ്റികട് സഞ്ികൾ ഉപ
തയകാഗിക്ിനല്ന്നും ഉപതയകാഗശൂെ്മകായവ വലി

നച്റിയിനല്ന്നും ക്ിക്ിനല്ന്നും  
പ്രതിജ്നയടുക്ണം. പ്രകൃതിക്കായി െമുക്ട് 
നെയ്കാൻ കഴിയന് ഏറ്റവം മഹ്രമകായ ഉ്
രവകാദി്മകായിരിക്കുമതട്.

െമുക്ട് മുപെട് ജീവിച്ചു മരിച്വർ 
പ്രകൃതിക്ിണങ്ങിയ സകാധെസകാമഗ്രികളകാണ
തല്കാ ഉപതയകാഗിച്ിരുന്തട്.  അതുനകകാണ്തല് 
ആതരകാഗ്മുള്ള ഒരു പരിസ്ിതിനയ െമുക്ട് കി
ടേിയതട് . ഭകാവിതലമുറയ്കം   ഒന്ിനെനക്കാണ്ടും 
മലിെനപ്ടകാ് ആതരകാഗ്മുള്ള പ്രകൃതിനയ 
നകകാടുതക്തണ്? അതട് െമ്മുനട ഉ്രവകാദി്
മകാണട്. പുെരകാവർ്ി  പ്രക്രിയയിലൂനട  പുെരു
പതയകാഗ്ിനുള്ള  സകാധ്ത പ്കാസ്റ്റികട് ബകാഗു
കൾക്കുനണ്ങ്ിലും പ്കാ�ിക്ിതര ഉൽപ്ന്ങ്ങനള 
കുറിച്ട്  െിന്തിക്കുന്തകാണട് അഭികകാമ്ം.  െണം, 
തുണി, ചൂരൽ, വകാഴെകാരട്, കടലകാസ്ട്, െിരടേ, 
കമുകിൻ പകാള, തപപ്ർ, പെതയകാല, നൂലട്  തുട
ങ്ങിയവ നകകാണ്ടുണ്കാക്കുന് ഉൽപ്ന്ങ്ങൾക്ട് 
തീർച്യകായം െമ്മുനട ആവശ്ങ്ങൾ െിറതവറ്റകാ
െകാകും.  ഇ്രം ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ ഉപതയകാഗിക്കു
ന്തുനകകാണ്ട് ഗമയ്കം ഗരിമക്കും 
കുറവണ്കാകുനമതന്കാ  െനമ്മ വീണ്ടും കകാളവണ്ി 
യഗ്ിതലക്ട് തള്ളിവിടുനമതന്കാ  എന്നുള്ള 
ആശങ്നയകാന്നും തവണ്.  ഈ നൂറ്റകാണ്ിനല പ്ര
ജയകാനണന്നു കകാണിക്കാൻ മിടുമിടുക്ൻ സ്കാർടേട് 
തഫകാൺ ലകയിലുണ്തല്കാ.

തലഖകന് െിലതമല്  എന്.
എസട്.എസട്. തകകാതളജില് 
സുതവകാളജി വിഭകാഗം 
അസി. നപ്രകാഫസറകാണട്

പഞ്കായ്ട് വകുപ്ിെട് കീഴിൽ 
പ്രവർ്ിക്കുന് �സിനറെ ആഭിമുഖ്

്ിൽ കകാസർതഗകാ�ട് സീതകാംതഗകാളിയിൽ 
ആരംഭിച് നതരുവവിളക്ട് െിർമ്മകാണ യൂണി
റ്റകായ തകരള ഗ്രകാമതജ്കാതി ലലറ്റിംഗട് തതദേശസ്
യംഭരണ വകുപ്ട് മന്തി ത�കാ. നക. ടി. ജലീൽ 
ഉദട്ഘകാടെം നെയ്തു. 

ജില്കൾ തതകാറും �സട് സർവ്വീസട് നസറെറു
കൾ തുടങ്ങണനമന്നും ഗുണതമൻമ ഉറപ്ട് 
വരു്ി വിതരണവം തസവെവം കകാര്ക്ഷമ
തതയകാനട െിർവ്വഹിക്ണനമന്നും മന്തി         
ആവശ്നപ്ട്. തകരള്ിനല മുഴുവൻ തതദേശ 
സ്യംഭരണ സ്കാപെങ്ങളനടയം നതരുവ      
വിളക്കുമകായി ബന്നപ്ടേ പ്രവൃ്ികൾ ഏനറ്റ
ടു്ട് തൃപ്തികരമകായി പൂർ്ീകരിക്കാൻ 
�സിനു സകാധിക്ണനമന്നും സർക്കാരിനറെ 
ഭകാഗ്ട് െിന്ട് എല്കാവിധ പിന്തുണയം ഉണ്കാ
കുനമന്നും മന്തി പറഞ്ഞു.         �സിനറെയം 
നക. ജി. എല്ിനറെയം നെയർമകാെകായ ശ്രീ. പി. 

വി. സുെിൽ അദ്ധ്ക്ഷം വഹിച്ചു. 
നക. ജി. എൽ. വർക്ട് തഷകാപ്ട് എൻ. എ. നെല്ിക്കുന്ട് എം. എൽ. എ. യം 

ഓഫീസട് പി. ബി. അ�ൾ റസകാഖട്  എം. എൽ. എ. യം ഉദട്ഘകാടെം നെയ്തു. 
പഞ്കായ്ട് �യറക്ടർ പി.തമരിക്കുടേി ഐ. എ. എസട്., കകാസർതഗകാ�ട് ജില്കാ 
പഞ്കായ്ട് പ്രസി�റെട് എ. ജി. സി. ബഷീർ, ഗ്രകാമ പഞ്കായ്ട് അതസകാസിതയ
ഷൻ പ്രസി�റെട്  നക. തുളസി ഭകായി,  �സട്, നക. ജി. എൽ. മുൻ നെയർമകാൻ 
സൂപ്ി       െരിക്കാതടേരി, ജില്കാ പഞ്കായ്ട് ഭകാരവകാഹികള് ത്കാക്ട്-ഗ്രകാമ പഞ്കാ
യ്ട് പ്രതിെിധികള് തുടങ്ങിയവര െടങ്ങില് ആശംസകള് അരപ്ിച്ചു. �സട് 
ലവസട് നെയർതപഴട് സൺ വി. ഉഷകാകുമകാരി സ്കാഗതവം �സട് നസക്രടേറി എം. 
എസട്. െകാരകായണൻ െമ്പൂതിരി െന്ിയം പറഞ്ഞു.  

�സിട്� ട്തരു�വിളക്ക് നിർമനോണ �ണി�ക് ഉദക്ഘനോെനും ട്ച�
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കണ്ം കഞാതും വീ.െീ.അഭിലഞാഷ്

പഞഞായത്് ദിനഞാവഘഞാഷത്ില് 
പന്കേടത്ിന്ല്ലകേിലം...

ഞകാന് പെവൂര ഗ്രകാമപഞ്കായ്ട് ജീവെക്കാര
െകാണട്. കഴിഞ് 6 വരഷമകായി പഞ്കായ്ട് ദിെകാ
തഘകാഷ്ില് പനങ്ടുക്കാറുണ്കായിരുന് എെിക്ട് 
2018 നല നപരിന്തല്മണ്യില് വച്ചു െടന് പഞ്കാ
യ്കാതഘകാഷ്ില് പനങ്ടുക്കാന് കഴിഞ്ില്. 
എന്കാല് ആ െഷ്ം െനല്കാരു ശതമകാെം െികത്തുന് 
തര്ിലുള്ള ഒരു പതിപ്കായിരുന്നു പഞ്കായ്ട് 
രകാജട് മകാരച്ട് ലക്ം. മൂന്ട് ദിവസങ്ങളിലകായി െടന് 
ആതഘകാഷപരിപകാടികളനട തെിമ തെകാരകാ  ്വിധ
്ിലുള്ള തെരനുഭവങ്ങളനട സെിത്രവിവരണം. 
തെരിടേട് പനങ്ടു  ്പ്രതീതിയണ്കാക്ി. പ്രസംഗങ്ങ
ളനട സകാരം നകകാടു്തട് ഉെിതമകായി. മകാസികയ്കട് 
പ്രതത്ക അഭിെന്െം. വ്ക്തിപരമകായി ആഹ്കാദം 
തനന്കാരു കകാര്ം കൂടി പറയനടേ. പെവൂര ഗ്രകാമപഞ്കാ
യ ി്നല വതയകാസൗഹൃദ പ്രവര്െങ്ങനളക്കുറിച്ട് 
വന് റിതപ്കാരടേട് ശ്രതദ്ധയമകായി.

അെീഷട് കുമകാര നക.വി, പെവൂര 
അഭിനന്ദനങ്ങള്

എനന്തല്കാം പരിമിതികളനണ്ങ്ിലും മെസ്
വച്കാല് മികച് തെടേം ലകവരിക്കാെകാവനമന്ട് 

2017-2018നല പദ്ധതിനച്ലവിനറെ ഉയരച്യി
ലൂനട പ്രകാതദശികസരക്കാരുകള് നതളിയിച്ി
രിക്കുന്നു. മകാത്രമല്, െികുതിപിരിവിനറെ കകാര്
്ില് ആനഞ്കാരു ശ്രമം െട്ിയകാല് 
100% തികയ്കകാെകാവനമന്നും ഉതദ്കാഗസ്- 
ജെപ്രതിെിധി ഐക്ം കകാണിച്ചു തന്ിരി
ക്കുന്നു. ഈ തെടേങ്ങനള അരഹിക്കുന് പ്രകാധകാ
െ്ത്കാനട വരണ്കാഭമകായി സെിത്രം 
അക്ഷരങ്ങളില് തലഖെനപ്ടു്ി. പദ്ധതി 
പ്രവര്കരക്ട് തപ്രകാത്കാഹെപൂക്തളന്തിയ 
മകാസികയ്കം വകുപ്ിനും അഭിെന്െങ്ങള് 
അരപ്ിക്കുന്തില് സതന്തകാഷമുണ്ട്.

തപ്രമകാെന്ന്, െന്ണ്.
വഴികഞാട്ി

മികവകാരജ്ിച് തതദേശസ്കാപെങ്ങളനട 
ഒരു പരിതേദെിത്രം വകായെക്കാരക്കു സമ്മകാ
െിച് മകാസികയകായിരുന്നു കഴിഞ് ലക്ം. 
വിജയരഹസ്ം ഭകാവിപ്രവര്െങ്ങള്ക്ട് 
നവളിച്മകാകുവകാന് എല്കാവരക്കും പകരന്നു 
െല്ിയ ജെപ്രതിെിധികള് ഒരു െകാടിനെ്
നന്യകാണട് മുതന്റ്റ്ിതലക്ട് െയിക്കാന് 
വഴികകാടേിയകായതട്.

അെില, തപയകാടട്



പരസയ് നിരക്ക്
    

കവര് (അവസൊന �റാം) കെര്    ₹ 12000
കവര് (ഉള് വശാം) കെര്  ₹ 10000
കവര് (ഉള് വശാം) �ൊക്ക് & ലവ�്ക് ₹ 8000
മ� പ��കള് (കെര്)  ₹ 8000
മ� പ��കള് (�ൊക്ക് & ലവ�്ക്) ₹ 6000
അരപ�ജ്ക് (കെര്)  ₹ 5000
അര പ�ജ്ക് (�ൊക്ക് & ലവ�്ക്)  ₹ 3000  

വൊര്ഷിക വരിസാംഖ്യ  ` 120
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4	പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് for the people പ�ൊര്ട്ടലില്
 (http//pglsgd.kerala.gov.in) �രൊതികള് 
 ഓണ് ലലനൊയി നല്കൊാം.

4	ഈ സാംവിധൊനാം വഴി �ഞ്ൊയത്തുകപെയാം 
 നഗരസഭകപെയാം സാംബന്ിച്്ക് രണ്്ക് തരാം 
 �രൊതികള്ക്ക് �രിഹൊരാം പതടൊാം
 - പസവന ലഭ്യതയില് വരുന്ന വീഴ്ചകള്
 - അഴിമതി സാംബന്ിച് �രൊതി

4	വ്യൊജ�രൊതികള് ഒഴിവൊകൊന് 
 ആധൊര്/ഇലക്ഷന് തിരിച്റിയല് കൊര്്്ക് 
 നിര്ബന്ാം

4�രൊതികൊരുപട വ്യക്ിവിവരങ്ങള് രഹസ്യമൊയി 
 സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്ക് സൗകര്യാം 

4�ഞ്ൊയത്്ക് വകുപ്്ക്, ഗ്ൊമവികസന വകുപ്്ക്, 
 നഗരകൊര്യ വകുപ്്ക്,  നഗര-ഗ്ൊമൊസൂത്രണ വകുപ്്ക്  
 LSGD എഞ്ിനീയറിാംഗ്ക് വിഭൊഗാം 
 എന്നീ വകുപ്പുകപെയൊണ്ക് ഈ പവബ്ക്പ�ൊര്ട്ടലില് 
 ഉള്പപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്ക്. 

പരാതിപ്പെടാം...
ഒാണ്ലൈനിലൂപ്ട


