
 

പിലിക്കോട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
ഊര്ജ്ജയാനം 

ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ഫിെലമന്റ് ്്് ിതിപ ്ചായതയത് 

ഒരു വിജയഗാഥ
 

1949ല് രൂപീകൃതമായ പിലിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് നിരന്തരമായ 
പ്രവര്ത്ത്തനളിലൂിെ സട ്ഥാാനസത്ത മിറ്റ പഞ പഞ്ചായുറക്ൂാസടാപ്പഥ ഇടഥ പിടികാന് 
ഇതിനറഥ ്ാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാൂിതുവസര ഭരണ്ാരഥയഥ വഹിച്ച ഭരണറര്ത്ത്താക്ക് 
ജനപങ്കാൂിത്തക്ത്താസട ഒട്ടനവധി അനുറരണീയമായ വിറ്ന മാതൃററ്ക് രൂപഥ 

നല്റാന് റഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
ജനറീയാസൂത്രണത്തിന്സെ രണ്ട് 
ദശറളില് പിന്നിടുന്ന ക്വൂയില് 
വിറ്നലക്ഷ്യളിലസൂ ര്നര്ത്വായനക്ഥ 
ര്നര്ത്വയാഖ്യാനതയാനത്തിനുഥ വിക്ധയമാക്കണ്ടത് 
അനിവാരയമായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഒക്ട്ടസെ 
ശ്രക്േയമായ വിറ്ന മാതൃററ് 
ആവിഷ്കരിച്ച് നാഥ 
ഫലപ്രാപ്തിയിസലത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
്മ്പൂര്ത്ണ്ാക്ഷ്രതായ്ഞതത്തിെ സട 
ഇവിടസത്ത ജനത സയ ആസറ 
അെിവിന്ക്െയും ഥ തിരിച്ചെിവിന്ക്െയും ഥ 
തലത്തിക്ലക് ഉയര്ത്ത്താന് റഴിഞ്ഞത് 
ജനറീയ പങ്കാൂിത്തക്ത്താസടയായിരുന്നു. 
“എല്ലാവീട്ടിലഥ ശുചിതവമുള്ള റക്കൂ്്” ഒരു 
വനയമായ ആശയമാസണന്ന് നിനച്ചിരുന്ന 
റാലത്ത് മുഴുവന് വീടുറൂിലഥ ശുചിതവമുള്ള 
റക്കൂസുറ് ജനറീയ പങ്കാൂിത്തക്ത്താസട 

റയാമ്പയിന് രീതിയില് നിര്ത്മിച്ച് നല്റിസകാണ്്ട ഇന്തയയിസല ആദയസത്ത "നിര്ത്മല്" 
ര്രസ്ക്കാരഥ ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തായി മാൊന് റഴിഞ്ഞു. ്ഥാാനസത്ത സതരസഞ്ഞടുകസപ്പട്ട 

"അഴിമതി രഹിത പഞ്ചായത്ത്  "  എന്ന ഖ്യാനതയാതിയും ഥ നമ്മുസട മിറവിന്സെ ഭാഗമാണ്. ഹരിതഥ 
പിലിക്കാട് ്മഗ്ര ജജവപച്ചകെി കൃഷി, ജപതൃറഥ നാട്ടുമാവ് പേതി, ജനമിത്ര ക്്വന 
ക്റന്ദ്രളില്, ജപതൃറഥ സനല്വിത്ത് ഗ്രാമഥ എന്നിവയും ഥ പിലിക്കാടിക്േത് മാത്രമായ പ്രക്തയറ 
ജനറീയ പേതിറൂാണ്.   

ഇന്തയയിസല ആദയ ഫിലസമേ ് രഹിത പഞ്ചായത്തായി 
പിലിക്കാടിസന ബഹു.ക്റരൂ മുഖ്യാനതയമന്ത്രി ശ്രീ പിണൊയി വിജയന് 
പ്രഖ്യാനതയാപിക്കുന്നു. 



 

     

മനുഷയ ര്ക്രാഗതിയും സട ക്വഗതസയ നിര്ത്ണയിക്കുന്നതില് സുപ്രധാനമായ 
ാാനമാണ് ഊര്ത്ജത്തിനുള്ളത്. ക്ലാറഥ മുഴുവന് ഇന്ന് ഗൗരവമായി ചര്ത്ച്ചസചുന്ന 
റാലാവാാ വയതിയാനത്തിസേ റാരണളിലൂില് ഏ പഞ്റഥ പ്രധാനസപ്പട്ട ഒരു ഘടറമാണ് 
ഊര്ത്ജ്റമായി ബ്ധപസപ്പട്ട പ്രകൃതി വിഭവളിലുടസട അശാ്ീയമായ വിനിക്യാഗഥ.  
്മറാലിറ ക്ലാറഥ ക്നരിടുന്ന പ്രതി്്ധപിറൂില് പ്രധാനഥ ഊര്ത്ജ്ഥബ്ധപിയാണ്. ഒരു 
രാഷ്ട്രത്തിന്സെ ര്ക്രാഗതിയും ഥ ആക്ൂാഹരി ഊര്ത്ജഉപക്ഭാഗ്റഥ പര്പരരഥ ബ്ധപസപ്പട്ടിട്ടാണ് 
പലക്പ്പാഴുഥ വിശദീറരിക്കുന്നത്. 

       ക്റരൂത്തിനാവശയമായ ജവദുതിയും സട 30% മാത്രക്മ നമുകിവിസട ഉല്പാദിപ്പികാന് 
റഴിയും ന്നുള്ളൂ. ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്സെ നസല്ലാരു ഭാഗഥ പ്ര്രണ ക്ചാര്ത്ച്ചയിെ ക്ടയും ഥ ഊര്ത്ജ 
ക്ഷ്മത ുറെഞ്ഞ ഉപറരണളില് ഉപക്യാഗിക്കുന്നതിെ ക്ടയും ഥ പാഴായി ക്പാുറന്നു. മറ്റു 
്ഥാാനളിലൂില് നിന്നുഥ ഉയര്ത്ന്നവില്് ജവദുതി വാളിലിയാണ് നമ്മുസട ്ഥാാനഥ 
ആവശയഥ നിെക്വറ്റുന്നത്. ജന്ഥഖ്യാനതയാ വര്ത്േന്റഥ, പാര്ത്പ്പിടളിലുടസട എ്തിത്തിലണ്ടായ 
സപരുപ്പ്റഥ വലപ്പത്തിലഥ ര്തുമയിലഥ വന്ന മാ പഞ്റഥ ഉപറരണളിലുടസട ജവവിധയത്തിലഥ 
ജവര്ലയത്തിലഥ വന്ന വര്ത്േന്റഥ ഊര്ത്ജ ഉപക്ഭാഗത്തില് വന് വര്ത്േനവ് 
ഉണ്ടാകിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശാ് ്ാക്ങ്കതിറ വിദയയും സട ഫലമായും ണ്ടായ നവീന ഉപക്ഭാഗ 
വസ്തുക് ര്തിസയാരു ഉപക്ഭാക്തൃ ്ഥസ്ക്കാരത്തിനു തസന്ന റാരണമായി. ഇതാറസട്ട 
നിലവിലള്ള ഊര്ത്ജ പ്രതി്്ധപിസയ ൂടടുതല് ്ങ്കീര്ത്ണമാകി. പ്രകൃതി വിഭവളിലുടസട ക്മലള്ള 
്മര്ത്ദത്തിന്സെ ശതി ി വര്ത്േിച്ചു. ഇന. ഇനി വരുന്ന തലമുെയും സട ജീവിതസത്ത തസന്ന ക്ചാദയഥ 
സചുന്ന പാരിാിതിറ പ്രശ്നളിലൂിക്ലക് എത്തിച്ചു. ഇന. ഇതിസന സചറുകാന് പ്രാക്ദശിറമായി 

എന്തുസചയ്ാഥ എന്ന അക്നവഷണമാണ് പിലിക്കാടിസന "ഊര്ത്ജയാനഥ" പരിപാടിയിക്ലക് 
നയിച്ചത്.  

ഊര്ത്ജയാനഥ ലക്ഷ്യളില് 

 പിലിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല ജനതയും സട ജവദുതി ഉപക്ഭാഗ്റഥ ജവദുതി 
്ഥരക്ഷ്ണ്റഥ വയതി ിനിഷ്ഠമായ തലത്തില് നിന്നുഥ ്ാമൂഹയതലത്തിക്ലക് 
പരിവര്ത്ത്തനഥ സചുറ. 

 ്ാക്ങ്കതിറ അെി്ററസൂ പ്രക്ദശസത്ത ജനതയും സട തിരിച്ചെി്ററൂാകിമാ പഞി , 
ശീലവയതിയാനത്തിെ സട ഊര്ത്ജ്ഥരക്ഷ്ണ പ്രവര്ത്ത്തനളിലൂാകി മാറ്റുറ. 

 ഊര്ത്ജ ്ര്ത്ത്തില്  നിന്നുഥ ഊര്ത്ജമിതവയയത്തിക്ലക് തക്ശീയശീയരുസട 
ജനാവക്ബാധഥ വൂര്ത്ുറ. 
 

 പഞ്ചായത്തിസല ജനതയും സട ജവദുത ഉപക്ഭാഗത്തിസല സപാതു ്വഭാവഥ ജനറീയ 
പങ്കാൂിത്തക്ത്താസട പഠനവിക്ധയമാക്കുറ. 
 

 ഊര്ത്ജ്ഥരക്ഷ്ണത്തിന് ബഹുജന പങ്കാൂിത്തക്ത്താസടയും ൂൂ ക്ബാധവല്കരണഥ. 
 
 



 

 8112 ജനുവരി 25ഓടുൂടടി പിലിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസന ്മ്പൂര്ത്്തി 
ഇന്റാന്െി്ന്െ് ബ്ബ് രഹിത പഞ്ചായത്തായി മാറ്റുറ. 
 

 8112ല് സപാതുാാപനളിലൂിസല വിൂക്കുറുടഥ സതരു്റവിൂക്കുറുടഥ ്മ്പൂര്ത്്തിമായി  
എല്.ഇ.ഡി ്ഥവിധാനത്തിക്ലക് മാറ്റുറ.  
 

 ഘട്ടഥ ഘട്ടമായി ്ൗര ജവദുതിയും സട വയാപനഥ. 
 

 പരിാിതി ്ഥരക്ഷ്ണത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഊര്ത്ജ്ഥരക്ഷ്ണഥ 
 

 വിഭവളിലുടസട മിതവയയത്തിെ സട ഊര്ത്ജ്ഥരക്ഷ്ണഥ. 
 

ഇരുപത് വര്ത്ഷഥ മുമ്പ് 1996 ല് ്മ്പൂര്ത്ണശുചിതവ പരിപാടി ഏസ പഞടുത്ത് നടത്തി ഇന്തയ 
യിസല ആദയ ശുചിതവപഞ്ചായത്തായി മാെിയ അനുഭവ പാരമ്പരയ്റഥ ഏതിനുഥ ്ജമായ 
ഒരു ൂടട്ടഥ പ്രവര്ത്ത്തറരുസട ്ാന്നിധയ്റഥ ജറമുതലായും സണ്ടന്ന ആവിശവിശവാ്മാണ് 
ഊര്ത്ജയാനഥ ഏസ പഞടുകാന് പ്രക്ചാദനഥ നല്റിയ ഘടറഥ. ്മ്പൂര്ത്ണ ശുചിതവ 
പരിപാടിസയന്ന ക്പാസല ജനറീയ ക്ബാധവത്റരണഥ ഇവിക്ടയും ഥ അതയാവശയമാണ്. 
പഞ്ചായത്തിസല ുറടുഥബളിലുടസട നിലവിലള്ള ജവദുതി ഉപക്ഭാഗഥ, ജവദുതി 
ഉപക്യാഗത്തിസല ശീലളില്, ഉപറരണളിലുടസട റാരയക്ഷ്മത, ഊര്ത്ജഥ ലാഭറരമായി 
ഉപക്യാഗിക്കുന്നതിസന ുറെിച്ചു. ഇനള്ള റാഴ്ചപ്പാട് തുടളിലിയവ ്ഥബ്ധപിച്ച വസ്തുനിഷ്ഠ്റഥ 
്മഗ്ര്റമായ വിവരളില് ക്ശഖ്യാനതരിച്ചു. ഇനഥ അപഗ്രഥിച്ചു. ഇനഥ മാത്രക്മ ഈ ക്മഖ്യാനതലയും മായും ള്ള ഏസതാരു 
പ്രവര്ത്ത്തന്റഥ മുക്ന്നാട്ടു സറാുപോകക്പാറാനാ ഈ. ഈ റാഴ്ചപ്പാക്ടാടു ൂടടി തസന്നയാണ് ഈ 
ക്മഖ്യാനതലയും മായി ബ്ധപസപ്പട്ട് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന ഇ.എഥ.്ി-ക്റരൂ ഘടറ്റമായി ബ്ധപസപ്പടാനുഥ 
ഈ പ്രവര്ത്ത്തനത്തിന് ദിശാക്ബാധഥ ക്നടിസയടുകാനുഥ ശ്രമിച്ചത്. ഇ.എഥ.്ി-ക്റരൂയും സട 
ഡയരക്ടൊയ ശ്രീ.ധക്രശന് ഉ്തിിത്താന് ഭരണ ്മിതിയും സട അഭയര്ത്ഥന പ്രറാരഥ 
29/11/2016 ന് പിലിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ക്റാണ്ഫെന്്് ഹാൂില് വിൂിച്ചു. ഇന ക്ചര്ത്ത്ത 
ക്യാഗത്തില് പസങ്കടുക്കുറയും ഥ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്സെ  പ്ര്തി ി വയതി മാക്കുറയും ഥ സചതു. 
പഞ്ചായത്ത് പ്ര്ിഡന്െ് അധയക്ഷ്ത വഹിച്ച ക്യാഗത്തില് ഭരണ ്മിതി അഥഗളില്, 
രാഷ്ട്രീയ പാര്ത്ട്ടി പ്രമുഖ്യാനതര്ത്,  ്ാഥസ്ക്കാരിറ പ്രവര്ത്ത്തറര്ത്, നിര്ത്വഹണ ഉക്ദയാഗാര്ത് എന്നിവര്ത് 
്ഥബ്ധപിച്ചു. ഇന. പിലിക്കാട് പഞ്ചായത്തിസന ഊര്ത്ജദക്ഷ്ത പഞ്ചായത്താകി മാ പഞാനുഥ 
അതിനായി വിര്ലമായ ജനറീയ പരിപാടി രൂപസപ്പടുത്താനുഥ പ്രസ്തുത ക്യാഗഥ തീരുമാനിച്ചു. ഇന. 
ഈ പേതികാവശയമായ അകാദമിറ്റഥ ്ാക്ങ്കതിറ്റമായ ജവദഗ്ധധയഥ ഇ.എഥ.്ിക്യാട് 
അഭയര്ത്ഥിക്കുറയും ഥ സചതു. 

ഈ അഭയര്ത്ഥന ഇ.എഥ.്ി അഥഗീറരിക്കുറയും ഥ ഒന്നാഥ ഘട്ടസമന്ന നിലയില് ഊര്ത്ജ 
്ഥരക്ഷ്ണത്തിന്സെ വിവിധ ്ക്ങ്കതളില് പിലിക്കാട് പഞ്ചായത്തിസല ്ാമൂഹിറ 
പ്രവര്ത്ത്തരുഥ ്ാക്ങ്കതിറമായി ക്മല്ക്നാട്ടഥ വഹികാന് റഴിയും ന്ന ജവദുതി വുറപ്പ് 
ഉക്ദയാഗാരുഥ  ജനപ്രതിനിധിറുടഥ അടങ്ങുന്ന അമ്പത് ക്പര്ത്ക് തിരുവനന്തര്രഥ 



 

ഇ.എഥ.്ിയില് സവച്ച് ക്ലാസ്സ് നല്റാന് തീരുമാനിച്ചു. ഇന. തീരുമാനളിലസൂടുകാനുഥ 
നടപ്പിലാകാനുഥ താല്പരയ്റഥ അനുഭവ്റഥ ്ാക്ങ്കതിറ മിറ്റഥ എല്ലാഥ ഉ്സകാൂുടന്ന  ഒരു 
ടീമിന് ലഭിച്ച ഈ ക്ലാസ്സ് തസന്നയാണ് ഊര്ത്ജയാന ത്തിന്സെ ആക്വശമായി മാെിയത്. 
ഇ.എഥ.്ി യില് നടത്തിസകാണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്ത്തനളിലുടഥ അതിന്സെ ക്നട്ടളിലുടഥ ക്നരിട്്ട 
ക്ബാധയസപ്പടുഥ വിധഥ ആയിരുന്നു ഡി്ഥബര്ത് 19,20 തീയ്തിറൂില് നടന്ന ദവിദിന പരിശീലനഥ. 
50 ക്പര്ത്ക്കുള്ള െിക്്ാ  ്ക്പ ണ് സെയിനിഥഗില് 50 ക്പരുഥ ആദയാവ്ാനഥ പസങ്കടുക്കുറയും ഥ 
ചര്ത്ച്ചറൂിലഥ ക്ലാുകളിറൂിലഥ ്ജീവമായി ഇടസപടുറയും ഥ സചതു. ഇ.എഥ.്ി ഫാകല് പഞി നല്ല 
തയ്ാസെടുക്പ്പാടു ൂടടി തസന്നയാണ് ക്ലാുകളിറുടഥ മറ്റു ്ഥവിധാനളിലുടഥ ഒരുകിയത്. 
പസങ്കടുത്തവര്ത്ക് ഊര്ത്ജ്ഥരക്ഷ്ണ പ്രവര്ത്ത്തനളിലുടസട ്ാധയതയും ഥ ആവശയറതയും ഥ 
ക്ബാധയസപ്പട്ട പരിശീലനമായി ഇത് മാെി. 

ആസൂത്രണ്റഥ നടത്തിപ്പഥ 

 ചിട്ടയായ ആസൂത്രണ്റഥ തയ്ാസെടുപ്പമാണ് ഇത്തരഥ ഒരു റയാമ്പയിന് പരിപാടിയും സട 
വിജയറരമായ നടത്തിപ്പിന് ആധാരഥ. ഇതിനായി രൂപസപ്പടുത്തിയ ക്റാര്ത് റമി പഞി 
നിരന്തരമായി ക്യാഗഥ ക്ചര്ത്ന്ന് പരിപാടിറ് ്മയബ്ധപിതമായി ആസൂത്രണഥ സചുറയും ഥ 
ഭരണ്മിതി അതത് ഘട്ടളിലൂില് ആവശയമായ തീരുമാനളില് ജറസകാള്ളുറയും ഥ സചതു. 
താസഴ പെയും ന്ന തീരുമാനളിലൂാണ് മുഖ്യാനതയമായും ഥ ജറസകാണ്ടത്.  

1. വിര്ലമായ ജനക്ബാധന പരിപാടി നടുറ. 

2. ഊര്ത്ജഉപക്ഭാഗഥ ്ഥബ്ധപിച്ചു. ഇനഥ വീടുറൂില് ഉപക്യാഗിക്കുന്ന ജവദുതി 
ഉപറരണളിലസൂ ്ഥബ്ധപിച്ചു. ഇനഥ മ പഞ് ഊര്ത്ജ ഉപാധിറസൂ ്ഥബ്ധപിച്ചു. ഇനഥ വിശദമായ ്ര്ത്ക്വ 
ഓക്രാ വീട് അടിാാനത്തിലഥ നടുറ. 

3. വയാപറമായ പ്രചരണപരിപാടിറുടഥ ആസൂത്രണഥ സചതു നടപ്പിലാക്കുറ. 

 



 

്മഗ്രമായ ജനക്ബാധത്തിെ ന്നിയ പ്രവര്ത്ത്തനളില് മാത്രക്മ ശാശവത ഗുണഥ സചയ്യൂ എന്ന 
തിരിച്ചെിവില് നിന്നാണ് െിക്്ാ ് ഗ്രൂപ്പിസന വിര്ലീറരിക്കുറയും ഥ ശാതി ീറരിക്കുറയും ഥ സചുന്ന 
പ്രവര്ത്ത്തനത്തിന് ആകഥ ലഭിച്ചത്.  ഊര്ത്ജയാനത്തിസേ ്ഥഘടന പാാത്തലഥ 
ശതി മാകാന് നടത്തിയ പ്രധാന പ്രവര്ത്ത്തനളിലസൂ ഇളിലസന ുകരുകാഥ. 

 ്ാമൂഹിറ പ്രവര്ത്ത്തറക്രയും ഥ ്ാക്ങ്കതിറ വിദരേയക്രയും ഥ ഉ്സപ്പടുത്തി നടത്തിയ 
െിക്്ാ ് ടീഥ വിര്ലീറരണഥ ഇ.എഥ.്ി യില് നിന്ന് പരിശീലനഥ ലഭിച്ച 50 ക്പര്ത്ക് 
ര്െക്മ 50 ക്പര്ത്ക് ൂടടി അധിറ പരിശീലനഥ നല്റി. 

 പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് പ്രവര്ത്ത്തനളില് ഏക്റാപിപ്പികാന് രൂപീറരിച്ച ക്റാര്ത് ടീഥ 

 വാര്ത്ഡ് തല ഊര്ത്ജയാന ്മിതിറ് രൂപീറരണഥ. 

 രാഷ്ട്രീയ പാര്ത്ട്ടിറ്,്ന്നേ ്ഥഘടനറ് എന്നിവയും സട പ്രതിനിധിറ്കായും ള്ള 
പ്രക്തയറ ക്യാഗളില്. 

 അയല്്ഭാ തലത്തില് വയാപറമായ ഊര്ത്ജ 
്ദുകളിറ്,ക്ലാുകളിറ്,പ്രചരണളില്,വാര്ത്്്് അപ് ൂടട്ടാ(പഞ ചപഞ്ചായത്ത് തലഥ  
,ഗ്രാമ്ഭറ്,ഗൃഹ ്ന്ദര്ത്ശന പരിപാടി, ജവദുക്താപറരണളിലുടസട ക്ഷ്മത 
ുറെവ്,ശീലളിലൂിെ സട ക്ചാരുന്ന ജവദുതി എന്നിവസയ ുറെിച്ചു. ഇനള്ള ്ായാഹ്ന 
ചര്ത്ച്ചറ്. 

 മീ പഞര്ത് െീഡിഥഗ് നടുന്നതിനുള്ള പ്രാക്യാഗിറ പരിശീലന റൂരി. 
 
ജനറീയ ്ര്ത്സെ 
പഞ്ചായത്തിസല  ജനതയും സട നിലവിലള്ള ജവദുതി ഉപക്യാഗത്തിസേ നിജ ാിതി 
വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിക്കുറയും ഥ ക്പാരാ(പഞറ് റസണ്ടുറയും ഥ സചയ്തത് ജനറീയ ്ര്ത്സെ 
പരിപാടിയിെ സടയാണ്. വിര്ലമായ ഒരുകളിലൂാണ് ഇതിന് ക്വണ്ടി നടത്തിയത്. അവ 
താസഴ പെയും ന്നവയാണ്. 
 

അയല്്ഭാ ക്യാഗളില് 

 ്ര്ത്സെ ടീഥ രൂപീറരണഥ-അയല്്ഭാതലത്തില് 

 ്ര്ത്സെ ടീഥ അഥഗളില്കായും ള്ള ച400 ക്പര്ത്ക്  പരിശീലനഥ 

 ്ര്ത്സെ ക്ഫാെഥ ചഡമി  തയ്ാൊകല് 

 ്ാമ്പി് ്ര്ത്സെ 

 ഡമി ക്ഫാെഥ പൂരിപ്പിച്ചു. ഇനസറാുപോകള്ള വിവര ക്ശഖ്യാനതരണഥ 
 

ജനറീയ ്ര്ത്സവ പരിശീലന്റഥ ഊര്ത്ജ സ്മിനാറുഥ - 

13/01/2017 ന് റരകറാവ് ഓഡിക് പഞാെിയത്തില് നടന്ന ജനറീയ ്ര്ത്സവ പരിശീലനത്തില് 
അയല്്ഭറസൂയും ഥ മറ്റുഥ പ്രതിനിധിറരിച്ച് സതസര സഞ്ഞടുകസപ്പട്ട 351 ക്പര്ത്പസങ്കടുു. 
പരിശീലനഥ/ സ്മിനാര്ത് സറ.എ്്.ഇ.ബി ഡയരക്ടര്ത് ക്ഡാ വി.ശിവദാ്ന് ഉദ്ഘാടനഥ 
സചതു. 



 

 
ജനറീയ ്ര്ത്സവ പരിശീലന്റഥ ഊര്ത്ജ സ്മിനാറുഥ സറ.എ്്.ഇ.ബി ഡയരക്ടര്ത് ക്ഡാ വി.ശിവദാ്ന് ഉദ്ഘാടനഥ സചുന്നു. 

 ക്റരൂത്തിസല നിലവിലൂൂ അവായില് ്ഥാാനത്തിന്സെ ഊര്ത്ജാവശയ്റഥ 
ഊര്ത്ക്ജാല് പ്പാദന്റഥ സപാരുത്തസപ്പട്ടു ക്പാുറന്നില്ലസയന്നുഥ ഇതു വലിയ 
ഊര്ത്ജപ്രതി്്ധപിയിക്ലക് നയിക്കു സമന്നുഥ ആയതിനാല് ഊര്ത്ജ്ഥരക്ഷ്ണത്തിനായി 
ജവവിധയമാര്ത്ന്ന അക്നവഷണളില് അനിവാരയമാസണന്നുഥ ക്ഡാ വി.ശിവദാ്ന് ഉദ്ഘാടന 
ഭാഷണത്തില് ചൂണ്ടിറാട്ടി. പിലിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്സെ ക്നതയതവത്തില് നടക്കുന്ന 
ഈ അക്നവഷണത്തിന്സെ അനുഭവളില് ക്റരൂീയ ്മൂഹത്തിന് അനുറരികാന് പ പഞിയ 
ഒന്നായി തീരുസമന്നുഥ അക്ശീയഹഥ പെഞ്ഞു. 

 ഇ.എഥ.്ി ഡയരക്ടര്ത് ശ്രീ.ധക്രശന് ഉ്തിിത്താന് ്ാക്ങ്കതിറ റാരയളിലസൂ ുറെിച്ച് 
സപാതുഅവതരണഥ നടത്തി. ശ്രീ.ടി.വി.ക്ഗാവിന്ദന് ചമുന് പ്ര്ിഡന്െ്, പിലിക്കാട് ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത്  ഊര്ത്ജയാനഥ എഥ്ഥ പ്രറാശനഥ സചതു. 

 ആസറ പങ്കാൂിറസൂ 2 ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചു. ഇനസറാണ്്ട സപാതുപരിശീലനഥ നല്റി. 
ഇ.എഥ.്ിയില് നിന്നുഥ വന്ന വിദഗ്ധധരാണ് ക്ലാുകളിറ്ക് ക്നതൃതവഥ നല്റിയത്. ഇ.എഥ.്ി. 
ഫാകല്ട്ടിറൂായ ശ്രീ. ക്ജാണ്്ണ് ഡാനിക്യല് എനര്ത്ജി സടക്ളാൂജിറ്റഥ  ഇലക്ടികല് 
ഇന്്പരക്ടക്െ പഞില് നിന്ന് െിട്ടയര്ത് സചയ്ത ശ്രീ. രാജക്ഗാപാലാചാരി എനര്ത്ജി റണ്്ണ്ട്ടന്റുഥ  
ആണ് ഇ.എഥ.്ി ഡയെക്ടസെ ൂടടാസത പരിശീലന പരിപാടിക് അകാദമിറ് ക്നതൃതവഥ 
നല്റിയത്. ക്ലാുകളിറസൂ  തുടര്ത്ന്ന് പങ്കാൂിറ് സചറുഗ്രൂപ്പറൂായി മാെി ്ര്ത്ക്വക്ഫാെഥ 
ഉപക്യാഗിച്ച് ക്നരിട്ട്  വീടുറ് ്ന്ദര്ത്ശിച്ച് ്ര്ത്ക്വ നടത്തി. ്ര്ത്ക്വയും സട ്ാക്ങ്കതിറമായ 
്വിക്ശഷതറുടഥ ്ങ്കീര്ത്ണതറുടഥ ്ര്ത്ക്വ സചുക്മ്പാ് ്വീറരിക്കണ്ട തന്ത്രളിലുടഥ 
അനുഭവത്തിന്സെ അടിാാനത്തില് ക്ബാധയസപ്പടാന് വീട് ്ന്ദര്ത്ശിച്ചിട്ടുൂൂ ഈ അനുഭവഥ 
്ഹായറമായി. ഒസട്ടസെ ്ഥശയളില് ഈ ജപല പഞ് ്ര്ത്സവയും സട ഭാഗമായി 
ഉയര്ത്ന്നുവന്നു. ്ര്ത്സവയും സട ക്ഡാഡീറരണ്റഥ ്ഥശയളിലുടസട ചിട്ടസപ്പടുത്തലറുടഥ ഗ്രൂപ്പടി 
ാാനത്തില്  നടത്തി. ഈ ്ഥശയളില് പിന്നീട് ക്ചര്ത്ന്ന ക്യാഗത്തില് ഉന്നയിച്്ച 
ദൂരീറരിച്ചു. ഇന. 

 ജനുവരി 26 ന് നടക്ത്തണ്ട വിര്ലമായ  ്ര്ത്സവ്് ആവശയമായ ്വയഥ 
്ജമാറല് അനിവാരയമാസണന്നുഥ അത്  എളിലസന ആറണസമന്നതുഥ ഉ്സറാൂൂാന് 
ഈ പരിശീലനഥ ്ഹായറമായി. ൂടടാസത ജപല പഞ് ്ര്ത്ക്വ മറ്റുചില്ാധയതറുടഥ 
ആവശയളിലുടഥ ഉയര്ത്ത്തിസറാുപോകവന്നു. ്ാക്ങ്കതിറാഥശളില് ഏസെയും ൂൂ ഈ ്ര്ത്ക്വ 
്മയബ്ധപിതമായി പൂര്ത്ത്തിയാറണസമങ്കില് ്ര്ത്ക്വ ക്ഫാെത്തിന്സെ ഒരു ക്റാപ്പി മസ പഞാരു 
നിെത്തില് അച്ചടിച്ച് വീടുറൂില് എത്തികാനുഥ വീട്ടുകാര്ത്ക് റഴിയും ന്നിടക്ത്താൂഥ റാരയളില് 
മുന്ൂടട്ടി പൂരിപ്പിച്ച് സവ്ാനുൂൂ ്ഥവിധാനഥ ഒരുക്കുറയും ഥ സചയ്ണസമന്ന ഗ്രൂപ്പറുടസട 



 

നിര്ത്ക്ശീയശഥ അഥഗീറരികസപ്പട്ടു. ൂടടസത ്ാക്ങ്കതിറതവഥ ഏസെയും ള്ള ്ര്ത്ക്വ ആയതിനാല് 
ഒരു ദിവ്ഥ എന്നത് രണ്ട് ദിവ്മാകാനുഥ ജനുവരി 26ന് ്ര്ത്ക്വ പൂര്ത്ണമാകാസമന്നുമുള്ള 
നിര്ത്ക്ദശമാണ് പരിശീലനത്തിന്സെ ഭാഗമായി ഉയര്ത്ന്ന് വന്നത്. 

ഓക്രാ വാര്ത്ഡിലഥ ലഭയമായ പ്രമുഖ്യാനത വയതി ിറസൂസറാണ്ടാണ് ്ര്ത്സെ ഉല്ഘാടനഥ 
സചയ്തത്. ആസറയും ള്ള 16 വാര്ത്ുറ്ക് ര്െസമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലഥ ്ര്ത്സെ 
ഉല്ഘാടന ചടളില് നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് തല ്ര്ത്സെ ഉല്ഘാടനഥ മുന് എഥ.എല്.എ 
ശ്രീ.സറ.ുറഞ്ഞിരാമസേ വീട്ടില് സവച്ച് മുന് ക്്ാക് പഞ്ചായത്ത് പ്ര്ിഡേ് 
ശ്രീ.ടി.വി.ക്ഗാവിന്ദന് നിര്ത്െഹിച്ചു. ഇന. പൂര്ത്ത്തിയാകിയ ഡമി ്ര്ത്സെ ക്ഫാെളില് സൂഷ്മ 
പരിക്ശാധനക് ക്ശഷഥ വാര്ത്ഡ് തലത്തില് സൂക്ഷ്ിക്കുറയും ഥ ഒെിജിനല് ക്ഫാെളില് 
ഇ.എഥ.്ി ക് അയച്ചു. ഇനസറാടുക്കുറയും ഥ സചതു. 
 
്ര്ത്സെ മുസന്നാരുകളില് 

വിര്ലമായ മുസന്നാരുകളിലൂാണ് ജനുവരി 26 സേ ജനറീയ ്ര്ത്സവ്് ക്വണ്ടി 
നടന്നത്. 20/01/2017 മുതല് 23/01/2017 വസരയും ള്ള ദിവ്ളില് ്ര്ത്സവകായും ൂൂ  
മുസന്നാരുകത്തിന്സെ ഭാഗമായി  ്മിതി അഥഗളില് ൂടട്ടായി വീടുറ് റയെി ഡമി ക്ഫാെഥ 
നല്ുററയും ഥ ആവശയമായ നിര്ത്ക്ശീയശളില് നല്ുററയും ഥ സചതു. ്ര്ത്സവ ക്ഫാെഥ പൂരിപ്പിക്കുന്ന 
വിധ്റഥ അവര്ത്ക് വിശദമാകി സറാടുു. 25/01/2017ന് തസന്ന എല്ലാ വാര്ത്ുറൂിലഥ 
്ര്ത്ക്വ ആരഥഭിച്ചു. ഇന.  25/01/2017 ന് പഞ്ചായത്ത് തല ഊര്ത്ജ്മിതി ക്യാഗഥ ക്ചരുറയും ഥ 
്ര്ത്സവ പരിപാടിറ് വിലയിരുുറയും ഥ സചതു. 

വിര്ലമായ വിവരക്ശഖ്യാനതരണഥ 

ശരാശരി 5 ക്പരടളിലിയ 125 ടീമുറ് 25/01/2017, 26/01/2017 എന്നീ രണ്ട് 
ദിവ്ളിലൂിലായി ്ര്ത്ക്വ പ്രവര്ത്ത്തനഥ നടത്തി. വീടിനറസത്ത വിവിധ 
ജവദുക്താപറരണളില്, അവയും സട ഉപക്യാഗഡമഥ, ദുരുപക്യാഗത്തിന്സെ വഴിറ്, 
വയെിഥഗിസല അപാറതറ് ഇവസയാസക ്ര്ത്ക്വ ടീഥ വിലയിരുത്തി. വീട്ടുടമയും മായി 
ആശയവിനിമയഥ നടത്തി. പാചറാവശയത്തിന് ജവദുതി ഉപക്യാഗിക്കുന്ന പ്രവണതയും ഥ 
ചിലയിടളിലൂില് റാണാന് റഴിഞ്ഞു. ചൂടാൊസപ്പട്ടിയും സട പ്രാധാനയഥ 90% ുറടുഥബളില്ക്കുഥ 
അെിയില്ലായിരുന്നു.  

                       
വിവരക്ശഖ്യാനതരണഥ പഞ്ചായത്്ത തല ഉദ്ഘാടനഥ മുന് എഥ.എല്.എ ശ്രീ സറ ുറഞ്ഞിരാമന്  
എന്നവരില് നിന്ന ്വിവരഥ ക്ശഖ്യാനതരിച്ച് നിര്ത്െഹിക്കുന്നു. 



 

പിലിക്കാട് റാര്ത്ഷിറ ഗക്വണഷക്റന്ദ്രഥ മുതല് റാലികടവ് പഞ്ചായത്ത് അതിര്ത്ത്തി 
വസരയും ള്ള വയാപാര ാാപനളില്, റടറ് എന്നിവയും സട ്ര്ത്ക്വ നടത്തിയത് പിലിക്കാട് 
ഗവ. ഹയര്ത്സ്കന്െെി ്കൂളൂിസല എന്.എ്്.എ്് വൂണ്ടിയര്ത്മാരാണ്. ൂടടാസത സപാതു 
ാാപനളിലൂിസല ്ര്ത്ക്വയും ഥ ഇവര്ത് തസന്ന നടുറയും ണ്ടായി. ഇവര്ത്ക് ഇതിനായി 
പ്രക്തയറ പരിശീലനഥ നല്റി. വയാപാര ാാപനളിലൂില് ുറട്ടിറ് ്ഥഘമായാണ് ്ര്ത്ക്വ 
നടത്തിയത്. രുപോക ദിവ്ളിലൂിലായി ്ര്ത്സവ പ്രവര്ത്ത്തനഥ പൂര്ത്ത്തിയാകി. 

്ര്ത്ക്വ പ്രവര്ത്ത്തനഥ ഒരു വിവരക്ശഖ്യാനതരണ പ്രവര്ത്ത്തനത്തിനപ്പെഥ 
ഊര്ത്ജ്ഥരക്ഷ്ണത്തിനായും ള്ള ഒരു ബഹുജന വിദയാഭയാ് പരിപാടിയായി മാെി. 
ജവദുക്താര്ത്ജഥ ലാഭികാനുള്ള വയതയസ്ത മാര്ത്ഗളിലസൂ ുറെിച്ചു. ഇനഥ ഇതിന്സെ ദുരുപക്യാഗഥ 
എളിലസനസയല്ലാഥ ഉണ്ടാുറന്നു എന്നതിസന ുറെിച്ചു. ഇനഥ ആശയ ജറമാ പഞഥ ഈ ്ര്ത്ക്വയും സട 
ഭാഗമായി ഉണ്ടായി. ഫിലസമന്െ് ബ്ബുറ് ജവദുത ബില്ല് എത്രമാത്രഥ വര്ത്േിപ്പിക്കുസമന്ന് 
ഉപക്ഭാതി ാകസൂ പെഞ്ഞ് ക്ബാധയസപ്പടുത്താന് റഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 26നു തസന്ന ൂടടി 
്ര്ത്ക്വ പ്രവര്ത്ത്തനഥ പൂര്ത്ണമാകാന് റഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയ വിജയമായി. 

ജനറീയ ്ര്ത്സെയും സട മ പഞ് ്വിക്ശഷതറ് 
1. ്ാമൂഹയ പ്രവര്ത്ത്തറക്രാസടാപ്പഥ ്ാക്ങ്കതിറ ജവദഗ്ധധയഥ ഉള്ളവരുഥ 

വൂണ്ടിയര്ത്മാരായി താല്പരയപൂര്ത്വഥ മുക്ന്നാട്ട് വന്നു.  

2. ്ര്ത്ക്വ നടുന്നവക്രാസടാപ്പഥ വീട്ടുറാര്ത്ക്കുഥ ഇത് ര്തുമയും ള്ള ഒരു 
അനുഭവമായിരുന്നു.  

3. ജവദുതി ഉപക്ഭാഗഥ ുറെകാനുള്ള മാര്ത്ഗളില് അെിയാനുള്ള താല്പരയഥ 
വീട്ടുറാരുഥ റടയും ടമറുടഥ റാട്ടുറയും ണ്ടായി. ഊര്ത്ജ ഉപക്ഭാഗത്തിസല അശാ്ീ യതറുടഥ, 
ക്പാരാ(പഞറുടഥ ഊര്ത്ജത്തിന്സെ പാചെസചലവിന്സെ റാരണളിലുടഥ ്ര്ത്ക്വ പ്രവര്ത്ത്തറക്രാട് 
ക്ചാദിച്ചെിയാന് വീട്ടുറാര്ത് വലിയ താല്പരയമാണ് പ്രറടിപ്പിച്ചത്. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ റാണുന്ന 
ക്പാരാ(പഞറുടഥ പരിഹാര നിര്ത്ക്ദശളിലുടഥ ്ര്ത്ക്വ ്ഥഘത്തിലണ്ടായിരുന്ന ്ാക്ങ്കതിറ 
വിദഗ്ധധര്ത് വിശദീറരിച്ചു. ഇന. 

4. ഡമിക്ഫാെഥ മുന്ൂടട്ടി വിതരണഥ സചയ്ത് വീട്ടുറാക്രാട് തയ്ാൊകി സവകാന് 
പെഞ്ഞത് വീട്ടുറാസര ്ഥബ്ധപിച്ചിടക്ത്താൂഥ വലിസയാരനുഭവമായിരുന്നു. ജവദുത 
്ാക്ങ്കതിറ വിവരളില് ്വയഥ മന്ിലാകാന് ഇത് പൂരിപ്പികാന് ശ്രമിച്ചവര്ത്ക് ്വയഥ 
പഠനത്തിനുള്ള ്ാധയത നല്റി. ഇത് വലിസയാരു ക്നട്ടമായാണ് ഉപക്ഭാതി ാക് 
സൂചിപ്പിച്ചത്. 

5. ഉപറരണളില് വാങ്ങുക്മ്പാ് ക്റവലഥ വില മാത്രമല്ല പരിഗണിക്കണ്ടത് 
എന്നുഥ ഉപറരണത്തിന്സെ ഗുണ്റഥ ജവദുത ദക്ഷ്തയും ഥ ആറണഥ എന്ന ഒരു ധാരണ 
്മൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകാന് ഈ ്ര്ത്ക്വ പ്രവര്ത്ത്തനഥ ്ഹായറമായി.  

6. ഫിലസമന്െ് ബ്ബുറുടഥ ്ീക്ൊ ബ്ബുറുടഥ വന്ക്താതില് ജവദുതി 
ആവശയമുള്ളതാസണന്നുഥ ആയതിനാല് അവസയ മാ പഞി ജവദുതി ഉപക്ഭാഗഥ 
ുറെകണസമന്നുഥ ഉള്ള ആശയഥ ്ാര്ത്വത്രിറമാകാന് ഈ ്ര്ത്ക്വ പ്രവര്ത്ത്തനഥ 



 

്ഹായറമായി. ഫിലസമന്െ് ബ്ബ് ്വയക്മവ ഉക്പക്ഷ്ികാന് പല ഉപക്ഭാതി ാകുടഥ 
്ര്ത്ക്വയും സട ഭാഗമായി തയ്ാൊയിട്ടുണ്ട്.  

7. ജവദുതി ദക്ഷ്ത ൂടടിയ എല്.ഇ.ഡി.ബ്ബ്/ട്ബ് ഉപക്യാഗിക്കുന്നതാണ് 
നല്ലത് എന്ന ആശയ്റഥ പ്രചരിപ്പികാന് ്ര്ത്ക്വ ്ഹായറമായി. 

്ര്ത്സവ ക്ഡാഡീറരണഥ  

്ര്ത്ക്വക് ക്ശഷമുള്ള ഏ പഞ്റഥ പ്രധാനസപ്പട്ട പ്രവര്ത്ത്തനഥ ്ര്ത്സവ ക്ഡാഡീറരണഥ ആണ്.  

1. 86ന് പൂര്ത്ത്തിയാകന് റഴിയാഞ്ഞ അപൂര്ത്വഥ വീടുറുടസട ബാകി വന്ന ്ര്ത്ക്വ 
ജനുവരി 89നറഥ പൂര്ത്ത്തിയാകി ഊര്ത്ജയാനഥ അയല്്ഭാ ്മിതിയും സട ക്നതൃതവത്തില് 
അയല്ൂടട്ടതല ക്ഡാഡീറരണഥ 89/11/8117ന് പൂര്ത്ത്തിയാകി.  

8. അയല്്ഭറൂില് നിന്നുഥ ക്ശഖ്യാനതരിച്ച ക്ഫാെളില് കൃതയമായി പരിക്ശാധിച്ച് 
14/18/8117, 15/18/8117 ദിവ്ളിലൂിലായി വാര്ത്ഡ് തലത്തില് ക്ഡാഡീറരിച്ചു. ഇന. 16 
വാര്ത്ുറൂിലഥ ഈ പ്രവര്ത്ത്തനഥ നടന്നു. രണ്ട ്ദിവ്മായി നടന്ന ഈ പ്രവര്ത്ത്തനത്തില് 
എല്ലാ വാര്ത്ുറൂിലമായി 811 ക്പര്ത് പസങ്കടുു.  

3. 16/18/8117 പഞ്ചായത്ത് തല ഊര്ത്ജയാനഥ ക്റാര്ത് റമി പഞി ക്യാഗഥ ക്ചരുറയും ണ്ടായി.  

o ഈ ക്യാഗത്തില് ഊര്ത്ജ്ര്ത്ക്വസയ ുറെിച്ചു. ഇനഥ ക്ഡാഡീറരണസത്ത ുറെിച്ചു. ഇനഥ 
നടന്ന പ്രവര്ത്ത്തനളില് അവക്ലാറനഥ സചതു.  

o പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ക്ഡാഡീറരണഥ ്ഥബ്ധപിച്ച് വിശദമായ 
ആസൂത്രണഥ നടത്തി.  

o ക്ഡാഡീറരണത്തിനായി കൃതയമായ ക്ഫാര്ത്മാ പഞ് തയ്ാൊകി. 511 ക്റാപ്പി 
അച്ചടിച്ചു. ഇന.  

o ാാപന ്ര്ത്ക്വ ്ഥബ്ധപിച്ച് കൃതയമായ ആസൂത്രണഥ നടത്തി. 

o 12/18/8117ന് പഞ്ചായത്ത് തല ക്ഡാഡീറരണഥ നടത്താന് തീരുമാനിച്ചു. ഇന. 
ഉച്ചക് 8മണിക് ഫ്രണ്ട്് റരക്കരുവില് ക്ചരുന്ന ശില്പശാലയില് വാര്ത്ഡില് 
നിന്ന് 3 ക്പസര വീതഥ പസങ്കടുപ്പികാന് ധാരണയായി. 

4. 12/18/8117ന് ഫ്രണ്ട്്് റരക്കരുവില് സവച്ച് പഞ്ചായത്ത് തല ക്ഡാഡീറരണഥ 
ആരഥഭിച്ചു. ഇന. 42ക്പര്ത് വിവിധ വാര്ത്ുറൂില് നിന്നായി എത്തി. വാര്ത്ഡ് അടിാാനത്തില് 
ഗ്രൂപ്പായി ഇരുന്നാണ് ക്ഡാഡീറരണഥ നടത്തിയത്. ക്ഡാഡീറരണത്തിനായി തയ്ാൊകിയ 
അച്ചടിച്ച ക്ഫാെഥ ഉപക്യാഗിച്ചു. ഇന. അക്ന്ന ദിവ്ഥ സറാണ്്ട ക്ഡാഡീറരണഥ പൂര്ത്ത്തിയാകാന് 
റഴിഞ്ഞില്ല.  

5.   19/18/8117, 81/18/8117 തീയ്തിറൂില് ക്ഡാഡീറരണപ്രവര്ത്ത്തനഥ തുടര്ത്ന്നു 
പൂര്ത്ത്തിയാകി.  



 

6. 15/13/8117ന് ക്റാര്ത് റമി പഞി ക്യാഗഥ ക്ചരുറയും ഥ ജനറീയ ്ര്ത്ക്വസയ ുറെിച്ചു. ഇനഥ 
ക്ഡാഡീറരണസത്ത ുറെിച്ചു. ഇനഥ അവക്ലാറനഥ നടത്തി. താസഴ പെയും ന്ന പ്രവണതയാണ് 
ക്ഡാഡീറരണത്തിന്സെ ഭാഗമായി ലഭിച്ചത്.  

1. ആസറ വാര്ത്ുറ് - 16 
2. ആസറ വീടുറ് - 6313 
3. ്ര്ത്ക്വ നടന്നത് - 6116 
4. റടറ് - 825 
5. പമ്പ് ഹൗ്് - 166 
6. ജവദുതി ഇല്ലാത്ത വീടുറ് - 4 
7. ഫിലസമന്െ് ബ്ബുറ് - 7811 
8. ട്ബുറ് - 86243  
9. ചൂടാൊസപ്പട്ടി - 864 
10. ബക്യാഗയാ്് - 71 
11. ്ര്ത്ക്വയില് പസങ്കടുത്ത ആുടറ് - 611 

സപാതു ാാപനളില് 

1. ആസറ സപാതുാാപനളില്                    75 

8. ്ര്ത്സവ സചയ്സപ്പട്ടത്                             75 

3. ആസറ ഫിലസമന്െ് ബ്ബുറുടസട എ്തിഥ         49 

4. ്ി.എഫ്.എല് ബ്ബുറ്                      889 

7. ഊര്ത്ജ ്ര്ത്ക്വയും സട ഭാഗമായി വന്ന ്ന്നേ ്ഥഘസത്ത ജലസുരക്ഷ്്ായി 
പ്രക്യാജനസപ്പടുത്താന് തീരുമാനിച്ചു. ഇന. ഇതിന്സെ ഭാഗമായി 11/13/8117ന് പടുവൂഥ 
എ്്.ജി.എ്്.ജവ യില് സവച്ച് ക്ഡാ.സപസെ യും സട ക്നതൃതവത്തില് ജലസുരക്ഷ് ക്ലാ്് 
നടന്നു. 

 



 

 

്ര്ത്സെ ഫലളില് ക്റാര്ത് റമി പഞിയിലഥ വാര്ത്ഡ് ഊര്ത്ജയാനഥ ്മിതിറൂിലഥ ്ജീവമായി 
ചര്ത്ച്ചസചയ്സപ്പട്ടു. ഊര്ത്ജ ഗ്രാമ്ഭയില് ജവദുതിയും സട പാചെസചലവിസേ റാണാര്െഥ 
ചര്ത്ച്ചയായി.ജദനഥദിന ജീവിതത്തില് ശ്രേിക്കണ്ട ഊര്ത്ജ മരയാദറുടഥ ശീലളിലുടഥ 
വയതി ിക്കുഥ ുറടുഥബത്തിനുഥ മാത്രമല്ല ്മൂഹസത്തയാസറ മാ പഞിമെിക്കുസമന്നുള്ള 
ക്ബാധമല്ലത്തിസേ സതൂിച്ചഥ തസന്നയാണ് ഊര്ത്ജയാനഥ ്മാനിച്ചത്. വീടുറൂില് 
ഉപക്യാഗിക്കുന്ന ്ീക്ൊ വാട്ട് ബ്ബ് യഥാര്ത്ഥത്തില് ്ീക്ൊ അല്ല എന്നുഥ 10 വാട്ട് വസര 
ജവദുതി അതിന് ആവശയമാസണന്നുഥ ജനഥ തിരിച്ചെിഞ്ഞു. 0.1 വാട്ടിസേ എല്.ഇ.ഡി 
ബ്ബ് ഒരു 10 W സേ ാാനത്ത് 100 എ്തിഥ റത്തികാസമന്നതുഥ ര്ത്തന് അെിവായി. 
്ാധാരണ ഫിലസമേ് ബ്ബ് അത് ഉപക്യാഗിക്കുന്ന ജവദുതിയും സട 2% മാത്രക്മ 
പ്രറാശമായി മാറ്റുന്നുള്ളൂ. ബാകി മുഴുവന് ചൂടാകി മാറ്റുറയാണ്. എന്നാല് എല്.ഇ.ഡി 
ബ്ബുറൂാറസട്ട  80% ്റഥ പ്രറാശമാകി മാറ്റുന്നു. ഈ തിരിച്ചെിവാണ്  ഫിലസമേ് 
ബ്ബിനു പറരഥ എല്.ഇ.ഡി ബ്ബ് എന്ന ആശയഥ ചിെറ് സവപ്പിച്ചത്.  ഗൃഹ 
്ന്ദര്ത്ശനത്തിെ സട ഫിലസമേ് ബ്ബുറ് ഓക്രാന്നായി മാ പഞസപ്പട്ടു. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീ്് 
ക്റന്ദ്രത്തിലഥ അയല്്ഭാ ക്റന്ദ്രളിലൂിലഥ അവ ്ഥഭരികസപ്പട്ടു. ഇളിലസന എല്.ഇ.ഡി 
വിൂക്കുറ് പറരമായി ാാപിച്ചതിെ സടയും ള്ള ഊര്ത്ജ ലാഭമാണ് പട്ടിറയില് 
സറാടുത്തിട്ടുള്ളത്. 



 

 
പിലിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിസല ജനതയും സട ജവദുതി ഉപക്യാഗഥ 2016 മാര്ത്ച്ചില് നിന്ന് 
2017 മാര്ത്ച്ചിക്ലസകുക്മ്പാ് 101694 യൂണി പഞ് ുറെകാന് റഴിഞ്ഞു എന്ന് സറ.എ്്.ഇ.ബി 
പിലിക്കാട് സ്ക്ഷ്നില് നിന്നുഥ ലഭിച്ച റണക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

 
 
ഊര്ത്ജയാനഥ രണ്ടാഥ ഘട്ട പരിപാടിയും സട ഉല്ഘാടനഥ ബഹുമാനസപ്പട്ട ജവദുതി മന്ത്രി 
ശ്രീ.എഥ.എഥ.മണി  ക്വളിലാപ്പാെയില് സവച്ച് നടത്തി. ഇതിസേ ലക്ഷ്യളില്: 



 

 
1. മുഴുവന് വീടുറൂിക്ലയും ഥ ഫിലസമേ് ബ്ബുറ് മാറ്റുറയും ഥ പറരഥ ്ബ്്ിഡി നിരകില് 
ഇ എഥ ്ി നല്കുന്ന എല് ഇ ഡി ബ്ബുറ് ാാപിക്കുറയും ഥ സചുറ വഴി ഫിലസമേ് 
രഹിത ബ്ബ് പഞ്ചായത്താകി മാറ്റുറയും ഥ അതു വഴി വന്ക്താതില് ജവശീയുതി 
ദുരുപക്യാഗഥ ുറെക്കുറയും ഥ സചുറ. 

8. ഇ എഥ ്ി യും സട ക്നതൃതവത്തില് പഞ്ചായത്തിസല എല്ലാ ്ര്ത്കാര്ത് ആഫീസുറുടഥ 
ഊര്ത്ജക്ഷ്മതാ ആഫീസുറൂാകി മാറ്റുന്നതിന്സെ ഭാഗമായി പ്രസ്തുത ാാപനളിലൂില് 
എല് ഇ ഡി ബ്ബുറുടഥ ജഫവ് സ്റ്റാര്ത് ഫാന് ഉ്സപ്പസടയും ള്ള ഉപറരണളിലുടഥ 
ലഭയമാക്കുറ. 

3. സതൂിച്ചഥ, സുരക്ഷ്,ഹരിതഥ പേതിയും സട ഭാഗമായി ഒന്നാഥ ഘട്ടത്തില് ഇ എഥ ്ി നല്കുന്ന 

811 സതരു്റ വിൂക്കുറുടസട വിതരക്ണാദ്ഘാടനഥ. 

 

ഊര്ത്ജയാനഥ രണ്ടാഥ ഘട്ടഥ ഉദ്ഘാടനഥ ജവദുതി വുറപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എഥ.എഥ മണി ഉദ്ഘാടനഥ സചുന്നു. 

ഊര്ത്ജയാനഥ പരിപാടിയും സട പ്രവര്ത്ത്തനളില് ഉ്സപ്പടുത്തി ഇ.എഥ.്ി യും സട 2016 -17 സല 
ഊര്ത്ജ ്ഥരക്ഷ്ണ അവാര്ത്ഡിന് ്മര്ത്പ്പിച്ച സപ്രാക്പ്പാ്ല് പരിഗണികസപ്പട്ടു. 
ഇന്സ്റ്റി പഞ്ഷന് /്ഥഘടനറ് വിഭാഗത്തിസല ഈ ഊര്ത്ജ ്ഥരക്ഷ്ണ അവാര്ത്ഡ് 
പ്രവര്ത്ത്തനളിലുടസട അഥഗീറാരമായി മാെി. പ്രസ്തുത അവാര്ത്ഡ് പിലിക്കാട് ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിസല വിവിധ തുെറൂിലള്ള ജനളില്ക്കുള്ള അവാര്ത്ഡായി റണ്ട്സറാണ്ട് 2018 
ജനുവരി 6 ന്  അവാര്ത്ഡിസേ ജനറീയ ്മര്ത്പ്പണഥ റാലികടവില് നടന്നു. 



 

ക്റരൂ ്ഥാാന ഊര്ത്ജ്ഥരക്ഷ്ണ അവാര്ത്ഡ ്8117 ജവദുതി വുറപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എഥ.എഥ മണി അവര്ത്റൂില് നിന്നുഥ 
ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.  

പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച ഊര്ത്ജ ്ഥരക്ഷ്ണ അവാര്ത്ഡ് 8117 ഖ്യാനതാദി ക്ബാര്ത്ഡ് ജവ്് സചയര്ത്മാന് ശ്രീ എഥ.വി 
ബാലകൃഷ്ണന് മാസ്റ്റര്ത് ജനറീയ ്മര്ത്പ്പണഥ നടുന്നു. 

 
ഫിലസമേ് ബ്ബ് രഹിത പഞ്ചായത്താകി മാ പഞാനുള്ള  രുതഗതഗതിയിലള്ള 
റര്ത്മപരിപാടികാണ്  പിന്നീട്  ഊര്ത്ജയാനഥ ്മിതിയും സട ശ്രേ പതിഞ്ഞത്. വീട് 
റയെിയും ള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രവര്ത്ത്തനഥ,ഫിലസമേ് ബ്ബുറുടള്ള വീട് റസണ്ടത്തല് ,ഫിലസമേ് 
ബ്ബ് ്വക്മധയാ മാ പഞിസവകാനുള്ള  ക്ബാധവത്റരണഥ. ക്ബാധവത്റരണ 
പ്രവര്ത്ത്തനത്തിസേ ഫലമായി ഫിലസമേ് ബ്ബ് മാ പഞിസവക്ച്ചാ എന്ന പരിക്ശാധന 
അയല്ക്കൂട്ടതലത്തില് ഫിലസമേ് ബ്ബ് രഹിത അയല്ക്കൂട്ടഥ എന്ന ആശയഥ 
ഉെപ്പവരുത്തല്, ഫിലസമേ് ബ്ബ് രഹിത വാര്ത്ഡ് എന്ന രീതിയില് വാര്ത്ഡ് തലത്തില് 
പ്രഖ്യാനതയാപനഥ,ആവശയമായ ഇടളിലൂില് എല്.ഇ.ഡി ബ്ബ് നല്റാന് തയ്ാറുള്ള 
ക്്പരാണ്്ര്ത്മാസര റസണ്ടത്തല് എന്നിളിലസന അടുക്കുഥ ചിട്ടയും മുള്ള 



 

പ്രവര്ത്ത്തനളിലൂിെ സടയാണ്  ഫിലസമേ് ബ്ബ് രഹിത പഞ്ചായത്ത് എന്ന ആശയഥ 
പ്രാവര്ത്ത്തിറമാകാന് ്ാധിച്ചത്. ഇ.എഥ.്ിയില് നിന്ന ്  16500 എല്.ഇ.ഡി ബ്ബുറ് 
ഈ ആവശയത്തിക്ലകായി ലഭിക്കുറയും ണ്ടായി. സറ.എ്്.ഇ.ബി വഴി 8900 എല്.ഇ.ഡി 
ബ്ബുറ് ലഭിച്ചു. ഇന. ക്്പരാണ്്ര്ത്മാരിെ ക്ടയും ഥ ്വന്തഥ നിലക് ുറടുഥബാഥഗളിലുടഥ 14500 
ലധിറഥ എല്.ഇ.ഡി ബ്ബുറ് ാാപിച്ചു. ഇന. 40000 എല്.ഇ.ഡി ബ്ബുറൂാണ് ദക്ഷ്ത 
ുറെഞ്ഞ ുറെഞ്ഞ ബ്ബുറുടസട ാാനക്ത്തക് റടന്നുവന്നത്. 
 
 2018 ഏപ്രില് 12 ന് മുഖ്യാനതയമന്ത്രി പിണൊയി വിജയന് പിലിക്കാട് പഞ്ചായത്തിസന 
ഇന്തയയിസല ആദയ  ഫിലസമേ് ബ്ബ് രഹിത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാനതയാപിച്ചു. ഇന. പിലിക്കാട് 
പഞ്ചായത്തിസല റാലികടവില് നടന്ന വര്ത്്തി  ശബൂമായ പ്രഖ്യാനതയാപന ചടളിലില് പ്രറാശനഥ 
സചയ്സപ്പട്ട  "ജറവിൂക്  " എന്ന ഊര്ത്ജയാനഥ പത്രഥ ഈ രഥഗത്ത്  പിലിക്കാട് 
നടത്തിയ പ്രവര്ത്ത്തനളിലുടഥ നടത്താനിരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്ത്തനളിലുടസട ദിശാ സൂചറമായും ഥ 
മാെി. പരിപാടിയും സട ഭാഗമായി നടന്ന സ്മിനാെിസല വിവിധ വിഷയളില് റാരയമാത്ര 
പ്ര്തി മായിരുന്നു. 

 
പിലിക്കാടിസന ഇന്തയയിസല ആദയ ഫിലസമേ് ബ്ബ് രഹിത പഞ്ചായത്തായി ബഹു. ക്റരൂ മുഖ്യാനതയമന്ത്രി 
ശ്രീ പിണൊയി വിജയന് പ്രഖ്യാനതയാപിക്കുന്നു.  

     
ഫിലസമേ ്ബ്ബ് രഹിത പഞ്ചായത്ത ്പ്രഖ്യാനതയാപനക്ത്താടനുബ്ധപിച്ച ്പിലിക്കാട ്പഞ്ചായത്ത ്ര്െത്തിെകിയ  

“ജറവിൂക് ” പ്രഖ്യാനതയാപന പത്രിറ പ്രറാശനഥ സചുന്നു. 



 

 
           പഞ്ചായത്തിസല എല്ലാ ഓഫീസുറുടഥ ാാപനളിലുടഥ ഹരിത റാരയാലയളിലൂായി 
ചഗ്രീന് ഓഫീ്്  ആയി തുടര്ത് പ്രവര്ത്ത്തനളിലൂിെ സട മാ പഞസപ്പടുറയാണ്. ഈ 
പ്രവര്ത്ത്തനത്തിസേ ഉല്ഘാടനഥ നടത്തിയത് ബഹു.െവനു വുറപ്പ് മന്ത്രി 
ശ്രീ.ഇ.ചന്ദ്രക്ശഖ്യാനതരനാണ്.  എല്ലാ ഓഫീസുറൂിക്ലക്കുഥ എല്.ഇ.ഡി വിൂക്കുറുടഥ ദക്ഷ്ത 
ുറെഞ്ഞ ജവദുത ഉപറരണളില്ക് പറരഥ ദക്ഷ്ത ൂടടിയ ഉപറരണളിലുടസട വിതരണ്റഥ 
സചുറയും ണ്ടായി. എല്ലാ ാാപനളിലൂിക്ലയും ഥ ഫാനുറുടസട റണസകടുത്ത് അവ ്് പറരഥ 
ജഫവ് സ്റ്റാര്ത് ക്െ പഞഡ് എഫിഷന്്ി ഫാനുറ് ്ൗജനയമായി വിതരണഥ സചുറയും ഥ 
പഴയ ഫാനുറ് തിരിച്ചു. ഇന വാങ്ങുറയും ഥ സചതു. ഇ.എഥ.്ി ഇതിനായും ള്ള ഫാനുറുടഥ 
എല്.ഇ.ഡി വിൂക്കുറുടഥ ്ൗജനയമായി ലഭയമാകി. 

പിലിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല മുഴുവന് ്ര്ത്കാര്ത് ഓഫീസുറുടഥ, വിദയാലയളിലുടഥ ഊര്ത്ജക്ഷ്മതാ 
ഓഫീസുറൂാക്കുന്നതിന് ഗ്രീന് ഓഫീ്് പേതി ബഹു െവനു മന്ത്രി ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രക്ശഖ്യാനതരന് നിര്ത്െഹിക്കുന്നു.  
 
ഊര്ത്ജയാനഥ നാ്വഴിറ് 
 
8116 നവഥബര്ത്    പഞ്ചായത്ത്തല ൂടടിയാക്ലാചനാ ക്യാഗഥ. 
8116 നവഥബര്ത് 89      ഇ.എഥ.്ി. യും മായി ആശയവിനിമയഥ. 
8116 ഡി്ഥബര്ത് 19,81   51 ക്പര്ത്ക് തിരുവനന്തര്രഥ ഇ.എഥ.്ി. യില് പരിശീലനഥ. 
8116 ഡി്ഥബര്ത് 86   ഊര്ത്ജയാനഥ ക്റാര്ത്/ അകാദമിക്  റമി പഞി രൂപീറരണഥ. 
8116 ഡി്ഥബര്ത് 82   പേതിക്  ”ഊര്ത്ജയാനഥ” ക്പര് നല്ുറന്നു. 
8116 ഡി്ഥബര്ത് 31   പഞ്ചായത്ത് തല െിക്്ാ ്ക്പ ണ്-111 ക്പര്ത്ക് പരിശീലനഥ. 
8116 ഡി്ഥബര്ത് 31   3151  ക്പര്ത്ക് മീ പഞര്ത് െീഡിഥഗ് പരിശീലനഥ. 
8117 ജനുവരി 3-7   വാര്ത്ഡ് തല ഊര്ത്ജ്മിതി രൂപീറരണഥ.  
8117 ജനുവരി 5-17   ബഹുജന പങ്കാൂിത്തക്ത്താസടയും ള്ള അയല്്ഭാ ഊര്ത്ജ ക്ലാുകളിറ്  

ഇല്ക്ട്രി്ി പഞി എഞ്ചീനീയര്ത് മുതല് ഓക്ട്ടാ ജൈവര്ത്മാര്ത് വസര 
അധയാപറരായി മാറുന്നു.117 അയല്  ്ഭറൂിലായി 7611 ക്പര്ത് 
പസങ്കടുത്ത ഒന്നാഥ  ഘട്ട ക്ലാുകളിറ്. 

8117 ജനുവരി 11   വാ്്് ആപ് ൂടട്ടാ(പഞ ്ക്ന്ദശളിലുടഥ  അതിന്സെ നുറുങ്ങുറുടഥ     



 

     പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.  
8117 ജനുവരി 13   ജനറീയ ്ര്ത്സെ പരിശീലനഥ - 411 ക്പര്ത്ക്. 
8117 ജനുവരി 13   ഊര്ത്ജയാനഥ ക്ലാക്ഗാ പ്രറാശനഥ. 
8117 ജനുവരി 83,84   ഗൃഹ്ന്ദര്ത്ശനഥ- ഡമിക്ഫാെഥ വീടുറൂില് വിതരണഥ,                              

      ക്ബാധവല്കരണഥ. 
8117 ജനുവരി 85   ്ര്ത്ക്െ ഒരുകഥ - അന്തിമാവക്ലാറനഥ- പഞ്ചായത്ത്                         

തലഥ/വാര്ത്ഡ് തലഥ. 
8117 ജനുവരി 86  വീടുറൂിലഥ ാാപനളിലൂിലഥ - ജനറീയ ്ര്ത്സെ.ച5111 ല് പരഥ  

     പ്രവര്ത്ത്തറര്ത്  
8117 ജനുവരി 86   ജനറീയ ്ര്ത്സെ.-വിവിധ വാര്ത്ുറൂിസല ഉദ്ഘാടനഥ            
   ക്റന്ദ്രളില്-പ്രമുഖ്യാനത  വയതി ിതവളില്. 
8117 ജനുവരി 87   ്ര്ത്ക്െ ക്ഡാഡീറരണഥ-അയല്്ഭാതലഥ 
8117 ജനുവരി 82,89   പഞ്ചായുതല ്ര്ത്ക്െ ക്ഡാഡീറരണഥ 
8117 ജനുവരി 82,89,31   ഫിലസമന്െ് ബ്ബ് ഒഴിവാകല്-ജനറീയ റയാഥസപയിന്. 
സഫബ്രുവരി 12,19   പഞ്ചായുതല ്ര്ത്ക്െ ക്ഡാഡീറരണഥ. ്ര്ത്സെ    
     വിവരളില്   ജനറീയ പ്രഖ്യാനതയാപനഥ.              
8117 മാര്ത്ച്ച് 11   ജല സുരക്ഷ്ാ ക്ലാസ്സ്. 
8117 മാര്ത്ച്ച് 16-84   ഗ്രാമ്ഭറൂില്  ഊര്ത്ജ ്ദുകളിറ്. 
8117 മാര്ത്ച്ച് 82   ക്ശഖ്യാനതരിച്ച ഫിലസമന്െ് ബ്ബുറ് പഞ്ചായത്തിന് ജറമാെല്.     
8117 ഡി്ഥബര്ത് 13 : രണ്ടാഥ ഘട്ട ഉദ്ഘാടനഥ – ജവദുതി വുറപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എഥ.എഥ മണി 
8117 ഡി്ഥബര്ത് 15 : ്ഥാാന ഊര്ത്ജ ്ഥരക്ഷ്ണ അവാര്ത്ഡ് ഏറ്റുവാളിലല് 
8112 ജനുവരി 6 :  അവാര്ത്ഡ് ജനറീയ ്മര്ത്പ്പണഥ - ശ്രീ എഥ.വി ബാലകൃഷ്ണന് മാസ്റ്റര്ത് 
8112 ജനുവരി, സഫബ്രുവരി : LED ബ്ബുറ് വിതരണഥ ഗൃഹ ്ന്ദര്ത്ശനഥ 
8112 ഏപ്രില് 18  : ഇന്തയയിസല ആദയ ഫിലസമന്െ് ബ്ബ് രഹിത പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാനതയാപനഥ.          
                     ചബഹു.ക്റരൂ മുഖ്യാനതയമന്ത്രി പിണൊയി വിജയന്  
8112 സമയ്  84 :  ഗ്രീന് ഓഫീ്് പേതി ഉദ്ഘാടനഥ. ചബഹു.െവനു മന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രക്ശഖ്യാനതരന്  
                     ക്്ാൂാര്ത് വിക്ല്ലജ്  
 

വീടുറൂില് പഴയ ഫാനുറ്ക്കു പറരഥ 5 സ്റ്റാര്ത് ക്െ പഞഡ് ്ീലിളില് ഫാനുറ് 
മാ പഞിസവകാനുള്ള ശ്രമഥ നടന്നുവരുന്നു. ്ബ്്ിഡി നിരകിലാണ് ഈ ഫാനുറ് 
വിതരണഥ സചുന്നത്. ആദയപടിയായി 1000 ഫാനുറ് വിതരണത്തിന് ്ജമായിട്ടുണ്ട്. 
വിദയാര്ത്ഥിറൂില് തസന്ന ഊര്ത്ജ ്ഥരക്ഷ്ണ മൂലയളില് വൂര്ത്ത്തിസയടുക്കുറ എന്നതാണ് 
ഊര്ത്ജ ്ാക്ഷ്രതയും ള്ള ഭാവി ്മൂഹത്തിസന വൂര്ത്ത്തി സയടുകാനുള്ള ഏ പഞ്റഥ നല്ല 
മാര്ത്ഗഥ . ഈ ലക്ഷ്യഥ മുന്നില് റുപോകസറാണ്്ട ജൂണ് 5ന് എല്ലാ വിദയാലയളിലൂിലഥ ഊര്ത്ജ 
ക്ലബ്ബ്   രൂപീറരിച്ച് വിവിധളിലൂായ പ്രവര്ത്ത്തനളില് ആസൂത്രണഥ സചതു വരുന്നു. മാതൃറാ 
പ്രവര്ത്ത്തനളില് റാഴ്ചസവക്കുന്ന വിദയാലയത്തിനുഥ ുറട്ടിറ്ക്കുഥ  ക്പ്രാന സാഹന ്മാനഥ 
സറാടുക്കുവാനുഥ പരിപാടിയും ണ്്ട. വിദയാലയളിലൂിലഥ ുറട്ടിറുടസട വീട്ടിലഥ ഊര്ത്ജ മാക്നജര്ത് 
എന്ന നിലയില് ുറട്ടിറുടസട ഉത്തരവാദിത്തഥ അവസര ക്ബാധയസപ്പടുുന്നതുഥ 
ഗുണറരമാസണന്ന് റസണ്ടത്താന് റഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
 



 

ഒരു Kg റല്ക്കരി റത്തിക്കണ്ടതായും ഥ വരുന്നു. അതുവഴി ഉണ്ടാുറന്ന റാര്ത്ബണ് ജഡ 
ഓക്ജ്ഡ്  ആക്ഗാൂ താപനത്തിനുഥ പരിാിതി നാശത്തിനുഥ വന്ക്താതില് 
റാരണമാുറന്നുണ്ട്. ക്റരൂത്തിസല ആയിരക്ത്താൂഥ വരുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായുറുടഥ 
മുന്്ിപ്പാലി പഞിറുടഥ,ക്റാര്ത്പ്പക്െഷനുറുടഥ ഫിലസമേ് ബ്ബ് രഹിത ബ്ബ്,്ൗരജവദുതി 
എന്നീ ആശയളില് പ്രാവര്ത്ത്തിറമാകിയാല്  വന്റിട രാജയളില്ക്കുഥ ക്ലാറ രാജയളില്ക് 
സമാത്തമായും ഥ നല്ുറന്ന ഒരു മാതൃറാ പാഠമായിരിക്കുഥ അത്. പിലിക്കാട് ആരഥഭിച്ച ഈ 
ശ്രമത്തിന് ക്റരൂ ഗ്രാമളിലൂിസലല്ലാഥ അനുരണനളില് ഉണ്ടായി റാണുന്നതില് 
അഭിമാനമുണ്ട്. ഒപ്പഥ ആഹ്ലാദ്റഥ. 
 
 


