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ആജീവനാന്ത 
നനട്ടം 

പ്രശസ്ത ഗായകന്

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ രവിപുരത്ത് ഭദ്രാെയത്തില് ജനനം. ഇരിങ്ങാെക്കുടയിലെ ക്രൈസ്റ്റ് കോകളജില്
നിന്ന് ബിരുദം കനടി. ഇരിങ്ങാെക്കുടയിലെ നാഷണല് ക്രഹ്സ്കൂളിലെ ഒരു വിദയാര്ക്ത്ഥിയായിരുന്ന
ോെത്ത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജകനാത്സവത്തില് മൃദംഗ വായന, ക്രെറ്റ് മ്യൂസിേ് എന്നിവയില് നിരവധി
സമ്മാനങ്ങൾ കനടിയിരുന്നു. മ്യിേച്ച പിന്നണി ഗായേനുള്ള കദശീയ പുരസ്കാരം കനടിയ അകേഹ്ത്തിന്
അഞ്ചുതവണ മ്യിേച്ച പിന്നണി ഗായേനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാര്ക്ഡുേളം നാലു തവണ തമ്യിഴ് നാട്
സംസ്ഥാന അവാര്ക്ഡുേളം െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അകേഹ്ത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ മ്യെയാളം, തമ്യിഴ്, േന്നഡ, ലതലുങ്ക്,
ഹ്ിന്ദി ഭാഷേളില് ലറകകാര്ക്ഡ് ലെയ്യലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മ്യെയാള സിനിമ്യയിലെ സമ്യഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള
2020-ലെ ലജ.സി ഡാനികയല് അവാര്ക്ഡ് നല്േി കേരള സര്ക്കാര്ക് അകേഹ്ലത്ത ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി

തൃശ്ശൂര്ക് ജില്ലയില് കേത്രനഗരമ്യായ ഗുരുവായൂരിനടുത്തുള്ള കോട്ടപ്പടിയില് ജനനം. കുന്നംകുളം ക്രഹ്സ്ക്കൂൾ,
എറണാകുളം മ്യഹ്ാരാജാസ് കോകളജ്, മ്യദ്രാസ് സര്ക്വേൊശാെ, കേരള സര്ക് വ്വേൊശാെ
എന്നിവിടങ്ങളിൊയി വിദയാഭയാസം പൂര്ക്ത്തിയാകി. 1949 മുതല് ലസെ് കമ്യരീസ് കോകളജ് തൃശൂര്ക്, ലസ്റ്റല്ല
കമ്യരീസ് കോകളജ് ലെക്രന്ന, പാെകാട് ഗവ. വികടാറിയ കോകളജ്, മ്യഹ്ാരാജാസ് കോളജ്, തെകേരി
ബ്രണ്ണൻകോകളജ് മുതൊയ വിവിധ േൊെയങ്ങളില് അദ്ധ്യാപിേയായി പ്രവര്ക്ത്തിച്ചു. തെകേരി ബ്രണ്ണൻ
കോകളജില് നിന്ന് 1983-ല് വിരമ്യിച്ചു. കോഴികകാട് സര്ക്വേൊശാെയില് വിസിറ്റിങ്ങ് ലപ്രാഫസറായും
കസവനമ്യനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാഹ്ിതയനിരൂപേ, എഴുത്തുോരി, പ്രഭാഷേ, അദ്ധ്യാപിേ എന്നീ നിെേളില്
പ്രശസ്തയായ മുണ്ടനാട്ട് െീൊവതി എന്ന കഡാ.എം. െീൊവതി മ്യെയാളസാഹ്ിതയത്തിലെ
സജീവസാന്നിധയമ്യാണ്. 2008-ലെ പത്മശ്രീ പുരസ്ക്കാരമ്യടകം നിരവധി ബഹുമ്യതിേൾ ശ്രീമ്യതി. െീൊവതിക്
െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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കോട്ടയം ോഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാറകത്താട് എന്ന സ്ഥെത്ത് ജനനം. കഗ്രസ് ലമ്യകമ്മാറിയല് ക്രഹ് സ്കൂളില്
അദ്ധ്യാപേനായി കസവനമ്യനുഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കൊങ്ങ് ഹ്ര്ക്ഡില്സ്, കഷാര്ക്ട്ട് ഹ്ര്ക്ഡില്സ്, കൊങ്ങ് ജംമ്പ്
എന്നീ ോയിേ ഇനങ്ങളില് പലങ്കടുത്തിരുന്ന ഇകേഹ്ം 2010-ല് കോൊെംപ്പൂരില് നടന്ന ഏഷയൻ മ്യാകസ്റ്റഴ്സ്
അതെറ്റിക്സ് ൊമ്പയൻഷിപ്പില് ഹ്ര്ക്ഡില്സില് പുതിയ ലറകകാര്ക്ഡും േരസ്ഥമ്യാകിയിട്ടുണ്ട്. 2019-ലെ
ോയിേ ദിനത്തില് കപാട്സ് അകതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുലട കനതൃതവത്തില് നടന്ന ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്ലമ്യെ്
എന്ന പരിപാടിയില് ഇകേഹ്ലത്ത കപാട്സ് ഐകണായി തിരലഞ്ഞടുത്തു. 92-ാം വയസ്സിലും കപാട്സില്
മ്യറ്റുള്ളവര്ക്ക് അറിവ് പേര്ക്ന്ന് നല്കുേയും കനട്ടങ്ങൾ ക്രേവരിക്കുേയും ലെയ്ത് വകയാജനങ്ങൾക്കുൾപ്പലട
പ്രകൊദനമ്യാകുന്നതിന് ഇകേഹ്ത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ത്ാരാഷ്ട്ര തെത്തില് ഹ്ാര്ക്ഡില്സ്, കൊങ്ങ് ജംമ്പ്
എന്നീ തെങ്ങളില് 9 സവര്ക്ണ്ണം, 3 ലവങ്കെം, ഒരു നാൊം സ്ഥാനം എന്നിവ ഉൾലപ്പലട 13 ലമ്യഡലുേളം
സംസ്ഥാന തെത്തില് 70 ലമ്യഡലുേളം കദശീയ തെത്തില് 21 ലമ്യഡലുേളം േരസ്ഥമ്യാകിയിട്ടുണ്ട്.
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എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോഡനാടില് ജനനം. 100m, 200m, 4 x100 റിലെ മ്യത്സരങ്ങളില് അന്ത്ര്ക്കദശീയ,
കദശീയ, സംസ്ഥാനതെത്തില് അഭിമ്യാനാര്ക്ഹ്മ്യായ കനട്ടങ്ങൾ േരസ്ഥമ്യാകിയിട്ടുണ്ട്. 2010 മുതല് 2019
വലര 100m, 200m, 4 x100 റികെ മ്യത്സരങ്ങളില് സവര്ക്ണ്ണ ലമ്യഡലും, 2022 വര്ക്ഷത്തില് 100, 200 ഹ്ീറ്റ്സില്
സംസ്ഥാന കജതാവുമ്യാണ് ഇകേഹ്ം. നിരന്ത്രമ്യായ പരിശീെനത്തിലൂലട ലറകാര്ക്ഡ് നിെയില് വയക്തിമുദ്ര
പതിപ്പിച്ച് തലെ 79-ാം വയസ്സിലും ഊര്ക്ജസവെനായി തിളങ്ങുന്നതിലനാപ്പം ോഞ്ഞൂര്ക് ഫുട്കബാൾ
അകാദമ്യിയില് അത്ലറ്റിക്സിലെയും ഫുട്കബാളിലെയും മുഖ്യ പരിശീെേനായും കസവനമ്യനുഷ്ടിച്ചു വരുന്നു.
വിദയാര്ക്ഥിേൾകിടയില് െഹ്രിവിരുദ്ധ് പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങലളക്കുറിച്ച് കബാധവല്കരണ ക്ലാസുേൾ
നടത്തുേയും കൂട്ടകയാട്ടം പരിപാടിേൾ സംഘടിപ്പിക്കുേയും ലെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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മുഹ്മ്മദ് കപരാമ്പ്ര എന്ന ശ്രീ. അമ്മത് ലെറ്റയില് കോഴികകാട് ജില്ലയിലെ കപരാമ്പ്ര സവകദശിയാണ്. ബസ് 
ലതാഴിൊളിയായി ജീവിതമ്യാരംഭിച്ച ഇകേഹ്ം തലെ അഞ്ാം വയസ്സ് മുതല് അഭിനയ സപരയ
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. െങ്ങനാകേരി അണിയറ തീയറ്ററിലെ നാടേത്തില് അഭികനതാവായിരുന്നകപ്പാൾ ലബസ്റ്റ്
നാടേനടനുള്ള അവാര്ക്ഡ് െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ോവാെം നാരായണപണികര്ക് സ്മാരേ അവാര്ക്ഡ്, ബാെൻ ലേ
നായര്ക് സ്മാരേ അവാര്ക്ഡ്, ഇ.എം.എസ് സ്മാരേ അവാര്ക്ഡ്, എസ്.പി. പിള്ള സ്മാരേ പുരസ്കാരം,
ലെക്രന്ന അസ്ഥാനമ്യായിട്ടുള്ള അമ്മ എന്ന സംഘടനയുലട 2016 ലെ ലബസ്റ്റ് ആടര്ക് അവാര്ക്ഡ്
എന്നിങ്ങലന നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തേര, ലെണ്ട, േഥ പറയുകമ്പാൾ, പകത്തമ്യാരി,
കുഞ്ഞനന്ത്ലെ േട, ഉകട്ടയാപയയിലെ രാജാവ്, ഉൾട്ട, ക്രസഗാൾ പാടുന്നു, ജഗള തുടങ്ങിയ സിനിമ്യേളില്
അഭിനയം ോഴ്ച ലവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആോശവാണി ബീ കഗ്രഡ് ആര്ക്ട്ടിസ്റ്റാണികേഹ്ം.
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ദേിണ ഭാരതത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ജെഛായ െിത്രോരൻ. ക്രമ്യസൂര്ക് ൊമ്യരാജ ക്രഫൻ ആര്ക്ട്ട് സില്
നിന്നും BFA ബിരുദധാരിയാണ്. പഠന ോെത്ത് തലന്ന മുംക്രബ ജഹ്ാംഗിര്ക് ആര്ക്ട്ട് ഗാെറിയില് െിത്ര
പ്രദര്ക്ശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്ക്ന്ന് മുംക്രബ ലജ.ലജ സ്കൂൾ ഓഫ് ആര്ക്ട്ട് സില് നിന്നും ഉന്നത പഠനം
പൂര്ക്ത്തിയാകിയകതാലടാപ്പം ഇന്ത്യക് അേത്തും പുറത്തുമ്യായി ഏോംഗ പ്രദര്ക്ശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര,
കേരള, േര്ക്ണ്ണാടേ െളിത േൊ അകാദമ്യി, ജവഹ്ര്ക്ൊല് ലസെനറി ആര്ക്ട്ടിസ്റ്റ് േയാമ്പ് ബാഗ്ലൂര്ക്
എന്നിവിടങ്ങളില് നടത്തിയ നാഷണല് ലെവല് ആര്ക്ട്ടിസ്റ്റ് േയാമ്പില് പലങ്കടുത്തു. അറിയലപ്പടുന്ന
ഫ്രീൊൻസ് ആര്ക്ട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണികേഹ്ം. ജെഛായം മ്യാധയമ്യമ്യാകിയാണ് കൂടുതല് െിത്രങ്ങളം ഇകേഹ്ം
വരച്ചിരുന്നത്. ോറഡുകയില് ോഞ്ൻ ഗംഗ േൊഗ്രാമ്യം സ്ഥാപിച്ചു. കേരള െളിതേൊ പുരസ്കാരം,
േര്ക്ണ്ണാടേ െളിതേൊ അകാദമ്യിയുലട സീനിയര്ക് ആര്ക്ട്ടിസ്റ്റിനുള്ള പുരസ്കാരം എന്നിവ െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

െിത്രേെ, 
ശില്പ്പേെ
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സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, 
കലാരംഗത്തെ 
മികവിനുള്ള 
അംഗീകാരം

പാെകാട് ജില്ലയിലെ പല്ലേന പഞ്ായത്തില് ജനനം. പാെകാട് ജില്ലയിലെ േിഴകൻ കമ്യഖ്െേളില്
സജീവമ്യായി േണ്ടു വരുന്നതും അനയം നിന്നുലോണ്ടിരിക്കുന്നതുമ്യായ ലപാറാട്ടു നാടേം എന്ന േൊരൂപലത്ത
പുതിയ തെമുറയ്ക്ക് പേര്ക്ന്ന് നല്കുന്നതിനും സജീവമ്യായി നിെനിര്ക്ത്തുന്നതിനും നിസ്തുെമ്യായ കസവനമ്യാണ്
ഇകേഹ്ം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരമ്പരാഗത േൊോരൻ എന്ന നിെയില് വിവിധ സംഘടനേളില് നിന്ന്
അകേഹ്ത്തിന് നിരവധി അഭിനന്ദനങ്ങൾ െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50 വര്ക്ഷമ്യായി ലപാറാട്ട് നാടേ രംഗത്ത്
സജീവമ്യായി നില്ക്കുന്നു. നിരവധി ഓഡികയാ ോസറ്റുേൾ സംവിധാനം ലെയ്തു. കോവിഡ് മ്യഹ്ാമ്യാരിയിലും
പ്രളയത്തിലും ലപാറാട്ടു നാടേം അവതരിപ്പിച്ച് േിട്ടിയ തുേ മുഖ്യമ്യന്ത്രിയുലട ദുരിതാശവാസനിധിയികെക്
ക്രേമ്യാറിരുന്നു.

ലപാറാട്ടു നാടേം
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പ്രത്യേക പരാമര്ശം

തൃശ്ശൂര്ക് ജില്ലയില് താലഴകാട് സവകദശി. ഇകേഹ്ം നിരവധി കപര്ക്ക് ോഴ്ച ശക്തി േിട്ടുവാൻ കനത്രദാന
രംഗത്ത് സജീവ പ്രവര്ക്ത്തനം ോഴ്ച്ചലവച്ച് വരുന്നു. 1960-ല് വിൻലസെ് ഡി. കപാൾ എന്ന സംഘടന
നടത്തിയ കനത്ര െിേിത്സ േയാമ്പില് സംഘാംഗമ്യായിരുന്ന ശ്രീ. പൗകൊസ് പ്രകൊദനമുൾലകാണ്ട്
കനത്രദാന രംഗകത്തക് സജീവ പ്രവര്ക്ത്തേനാകുേയായിരുന്നു. അങ്കമ്യാെി െിറ്റില് ഫ്ലവര്ക്, തൃശൂര്ക്
ലമ്യഡികല് കോകളജ്, മ്യിഷൻ ലമ്യഡികല് കോകളജ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളികെയ്ക്കാണ് കനത്ര ദാനം
ലെയ്യുന്നത്. കനത്ര ദാന രംഗലത്ത പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങൾക് െിറ്റില് ഫ്ലവര്ക് ഐ ബാങ്ക് അകസാസികയഷൻ,
പഞ്ായത്ത്, പള്ളിേളിലെ ഇടവേേൾ എന്നിവടങ്ങളില് നിന്നും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇകേഹ്ത്തിന്
െഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാമൂഹ്ിേ കസവനം
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മികച്ച ജില്ലാ
പഞ്ചായെ്

വകയാജന കേമ്യത്തിനായി നിരവധി പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങൾ ോഴ്ച്ച ലവച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് മ്യഹ്ാമ്യാരി
ോെഘട്ടങ്ങളില് വകയാജനങ്ങൾക്കുൾപ്പലട ആശവാസമ്യാവുന്നതിനും കോവിഡ് പ്രതികരാധ
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങൾക് കനതൃതവം നല്കുന്നതിന് േണ്ണൂര്ക് ജില്ലാ പഞ്ായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ്
വാക്സിലെ ദൗര്ക്െഭയം ോരണം ലപാതുജനങ്ങൾ വളലരയധിേം ബുദ്ധ്ിമുട്ട് അനുഭവലപ്പട്ടിരുന്ന ോെത്ത്
േിടപ്പ് കരാഗിേൾക്കും വകയാജനങ്ങൾക്കുമ്യായി കനരിട്ട് അവരുലട വീട്ടിലെത്തി കോവിഡ് വാക്സിൻ
െഭയമ്യാക്കുേ എന്ന പരമ്യപ്രദമ്യായ േര്ക്ത്തവയം നടപ്പിൊക്കുന്നതിന് േണ്ണൂര്ക് ജില്ലാ പഞ്ായത്ത് 
ആകരാഗയവകുപ്പുമ്യായി കെര്ക്ന്ന് 2 ലമ്യാക്രബല് വാക്സിൻ യൂണിറ്റുേൾ സജമ്യാകിയിരുന്നു.
വകയാജനങ്ങൾകായി മ്യാഹ്ി പുഴയുലട തീരത്ത് എം. മുകുന്ദൻ പാര്ക്ക് നിര്ക്മ്മിച്ചു. പട്ടിേവര്ക്ഗത്തില് ഉൾലപ്പട്ട
വകയാജനങ്ങൾക് വിവിധ ലമ്യഡികല് േയാമ്പുേൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ജില്ലയിലെ പ്രധാന സര്ക്കാര്ക്
ആശുപത്രിേൾ വകയാജന സൗഹ്ാര്ക്േമ്യാക്കുന്നതിന് സ്തുതയര്ക്ഹ്മ്യായ പങ്കാണ് വഹ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാലത 6
പേല് പരിപാെന കേന്ദ്രങ്ങളം അവയുലട നടത്തിപ്പിനാവശയമ്യായ മ്യറ്റു സഹ്ായങ്ങളം ജില്ലാ പഞ്ായത്ത് 
മുകഖ്ന നടത്തി വരുന്നു.
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മികച്ച നലാക്്  
പഞ്ചായെ്

സംസ്ഥാനത്ത് സവന്ത്മ്യായി ഒരു വകയാജന നയം (2013) രൂപീേരിച്ച കലാക് പഞ്ായത്ത് . 2015-16
ോെയളവില് വകയാജന സര്ക്കവ്വ നടത്തിയത് തൂകണരി കലാക് പഞ്ായത്തിലെ
വകയാജനങ്ങൾകിടയിലെ പ്രവര്ക്ത്തന മ്യിേവിലെ ഭാഗമ്യായി വികശഷിപ്പികാവുന്നതാണ്. മുതിര്ക്ന്ന
പൗരന്മാര്ക്കായി പ്രകതയേ വായനശാെ, വിവിധ വികനാകദാപാധിേൾ, ആനുോെിേ പ്രസിദ്ധ്ീേരണങ്ങൾ
എന്നിവ െഭയമ്യാക്കുന്നതികനാലടാപ്പം സായൂജയ വകയാജന സഭ എന്ന സംഘടനയുമ്യായി കെര്ക്ന്ന്
വകയാജനങ്ങളലട വിവിധ കമ്യഖ്െേളിലെ പ്രശ്നങ്ങളില് ഇടലപട്ടു പരിഹ്ാരം ോണാറുമുണ്ട്. 2022-23
വര്ക്ഷത്തില് സാമൂഹ്ിേ സമ്യഗ്ര വകയാജന കേമ്യ പരിപാടി എന്ന നാമ്യേരണത്തില് ഒരു നൂതന പദ്ധ്തി
ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പിൊകാൻ തീരുമ്യാനിച്ചത് അഭിനന്ദനാര്ക്ഹ്മ്യായ ഒന്നാണ്. കൂടാലത വിവിധ ലമ്യഡികല്
േയാമ്പുേൾ, ആശുപത്രിേളില് വകയാജന വാര്ക്ഡുേൾ, കലാക് തെ വകയാജന സംഗമ്യവും, വിവിധ േൊ
മ്യത്സരങ്ങളം കലാക് തെത്തില് നടത്തി വരുന്നു.
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നിരാശ്രയരായ വകയാജനങ്ങൾക് കപാഷോഹ്ാര വിതരണം അംഗണവാടി വഴി നടപ്പിൊകി വരുന്നു.
‘പാകഥയം’ പദ്ധ്തിയുമ്യായും ജനേീയ കഹ്ാട്ടലുമ്യായും സഹ്േരിച്ച് ഭേണം ആവശയമുള്ള വകയാജനങ്ങൾക്
എത്തിച്ചു നല്കുന്നു. കൂടാലത ജീവിതക്രശെി കരാഗങ്ങൾക്കുള്ള സൗജനയ മ്യരുന്ന് വിതരണം
വാകയാസൗഹൃദ ക്ലിനിക്കുേൾ വഴി െഭയമ്യാക്കുന്നു. വകയാജനങ്ങളലട ക്രവദയപരികശാധനയും, െിേിത്സയും
തവരിതലപ്പടുത്തുന്നതിന് കുടുംബാകരാഗയ കേന്ദ്രങ്ങളില് അതാത് കമ്യഖ്െയില് വിദദ്ധ്രായവരുലട കസവനവും
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. വകയാജനങ്ങളലട വിവരകശഖ്രണം നടത്തുേയും ആയതിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്
പഞ്ായത്തിലെ മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് തിരിച്ചറിയല് ോര്ക്ഡുേളലട വിതരണവും നടത്തി. പഞ്ായത്ത്
തെത്തില് 154 വകയാജന കൂട്ടായ്മ്മ്യേൾ പ്രവര്ക്ത്തിച്ചു വരുന്നു. വിവിധ കബാധവല്കരണ ക്ലാസ്സുേൾ നവീന
ആശയങ്ങളമ്യായി ബന്ധലപ്പട്ട െര്ക്ച്ചേൾ വകയാജനങ്ങൾകായുള്ള ലതാഴില് അവസരങ്ങൾ
ആവശയാടിസ്ഥാനത്തില് േൗണ്സിെിംഗ് കസവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂലട സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
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ഗ്രാമ്യപഞ്ായത്ത് ഓഫീസും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളം (ആശുപത്രിേൾ) വകയാജന സൗഹൃദമ്യാകി മ്യാറ്റി.
സായംപ്രഭ കഹ്ാം പദ്ധ്തി വളലര ഫെപ്രദമ്യായി നടപ്പിൊക്കുേയും ആകരാഗയ കബാധവല്കരണ
േയാമ്പുേൾ നടത്തുേയും ലെയ്തു. മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് ധാരാളം ലതാഴിെവസരങ്ങൾ
െഭയമ്യാകിയാകതാലടാപ്പം പഞ്ായത്തിലെ ഓകരാ വാര്ക്ഡുേളിലും വകയാ അയല്കൂട്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
വകയാജനങ്ങൾകായുള്ള സാേരത പദ്ധ്തി വിജയേരമ്യായി നടപ്പാക്കുേയും 180 കപര്ക് നാൊംതരം
പരീേയിലും 20 കപര്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് പരീേയിലും വിജയിച്ചു. വിവിധ ക്രെബ്രറിേളമ്യായും മ്യറ്റ്
സ്ഥാപനങ്ങളമ്യായും സഹ്േരിച്ച് വകയാജനങ്ങളലട വയതയസ്ത വികനാദ പരിപാടിേൾ നടത്തിവരുന്നു.
സായംപ്രഭ കഹ്ാമുേളില് രജിസ്റ്റര്ക് ലെയ്തിട്ടുള്ള വകയാജനങ്ങൾകായി സൗജനയ പച്ചകറി വിത്തുേൾ
നല്േിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാലത കോവിഡ് ോെത്ത് പഞ്ായത്ത് സുഖ്യിഷയം, പുനര്ക്ജനി, അമൃതം എന്നീ മൂന്ന്
പദ്ധ്തിേളിലൂലട സൗജനയ മ്യരുന്നുേൾ വിതരണം ലെയ്തു. പരിരോ പദ്ധ്തി മുകഖ്ന 60 വയസ്സ് േഴിഞ്ഞ
േിടപ്പിൊയ 277 കരാഗിേൾക് ആവശയമ്യായ പരിെരണങ്ങൾ നല്േി.
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മികച്ച 
ത്തമയിന്റനന്സ്
ട്രൈബ്യൂണല്

മ്യാതാപിതാകളലടയും മുതിര്ക്ന്ന പൗരന്മാരുകടയും സംരേണവും കേമ്യവും സംബന്ധിച്ച നിയമ്യം 2007
നടപ്പിൊക്കുന്നതിലെ ഭാഗമ്യായി ഒറ്റപ്പാെം ലമ്യയിെനൻസ് ക്രൈബൂണെില് 7 പുനരധിവാസ
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങളം, 24 കബാധവല്കരണ ക്ലാസ്സുേളം, ലമ്യഡികല് േയാമ്പുേളം (വകയാജനങ്ങളലട
ക്രവദയപരികശാധന, സൗജനയ മ്യരുന്നു വിതരണം), തീര്ക്പ്പാകാലത േിടക്കുന്ന ലമ്യയിെനൻസ് കേസുേൾ
കവഗത്തില് തീര്ക്പ്പാക്കുന്നതിന് 9 അദാെത്തുേളം സംഘടിപ്പിച്ചു. ലമ്യയിെനൻസ് ക്രൈബൂണല് മുകഖ്ന
വകയാജനങ്ങൾകായി വിവിധ േൊമ്യത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുേയും വിജയിേൾക് സമ്മാനങ്ങൾ
നല്കുേയും വിവിധ കബാധവല്കരണ റാെിേൾ സംഘടിപ്പിക്കുേയും ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാലത ലമ്യയിെനൻസ്
ക്രൈബൂണെിലെ ഉത്തരവ് പാെികാതിരുന്ന ഒരു വയക്തിലകതിലര നിയമ്യനടപടി സവീേരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മ്യാതാപിതാകലള സംരേികാത്ത മ്യകൾക് നല്േിയ സവത്ത് തിരിലേ നല്ോൻ ലമ്യയിെനൻസ്
ക്രൈബൂണെിലെ ഇടലപടെിലൂലട സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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മികച്ച സര്ക്ക്ാര്ക് 
വൃദ്ധസദനം

1997-ല് പ്രവര്ക്ത്തനം ആരംഭിച്ച ലോല്ലം ഗവണ്ലമ്യെ് വൃദ്ധ്സദനം താമ്യസകാര്ക്കായി വിവിധ പരിശീെന
പരിപാടിേൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നകതാലടാപ്പം, HLFPPT-യുലട ഫണ്ട് വിനികയാഗിച്ച് താമ്യസകാര്ക്കായി കനത്ര
പരികശാധന േയാമ്പുേൾ സംഘടിപ്പിക്കുേയും േണ്ണടേൾ വിതരണം ലെയ്യുേയും ലെയ്തു വരുന്നു.
താമ്യസകാരുലട അനായാസ ഉപകയാഗത്തിനായി സ്ഥാപനങ്ങളില് ലനയിം കബാര്ക്ഡുേൾ സ്ഥാപിച്ച
പ്രവര്ക്ത്തനം അഭിനന്ദനീയമ്യാണ്. കൂടാലത വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളമ്യായുള്ള സഹ്േരണവും ലപാതുജന
സംഭാവനേളം ഉപകയാഗിച്ച് താമ്യസകാകരാലടാപ്പം വികശഷ ദിവസങ്ങൾ ആകഘാഷിച്ചു വരുന്നു. HLFPPT-
യുലട ഫണ്ട് വിനികയാഗിച്ച് താമ്യസകാര്ക്കായി വിവിധ വികനാദ പരിപാടിേൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നകതാലടാപ്പം
വിവിധ സ്കൂൾ, കോകളജ്, എൻ.എസ്.എസ്, എൻ.സി.സി, വിദയാര്ക്ത്ഥിേൾക് സ്ഥാപനം
സന്ദര്ക്ശിക്കുവാനുള്ള അവസരലമ്യാരുക്കുേയും അതിലൂലട താമ്യസകാര്ക്ക് മ്യാനസിേമ്യായ സകന്ത്ാഷം
ഉറപ്പാക്കുേയും ലെയ്തു വരുന്നു. സാമൂഹ്യപ്രവര്ക്ത്തേലര ഉപകയാഗിച്ച് താമ്യസകാര്ക്ക് േൗണ്സിെിംഗ്
കസവനം െഭയമ്യാകിയിട്ടുണ്ട്.
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മികച്ച സന്നദ്ധ
സംഘടന

പെ ജില്ലേളിൊയി പകത്താളം വൃദ്ധ് സദനങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് േീഴില് പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്നകതാലടാപ്പം
ലോല്ലം ജില്ലയില് മ്യാത്രം 2 സാന്ത്വന പരിെരണ കേന്ദ്രങ്ങളം ഫിസികയാലതറാപ്പി യൂണിറ്റുേളം
പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്നു. വിദഗ്ദ്ധരായ കഡാടര്ക്മ്യാരുലടയും കനഴ്സ്മ്യാരുലടയും കസവനങ്ങളം 24x7 രീതിയില്
െഭയമ്യാക്കുന്നു. ലമ്യാക്രബല് ലമ്യഡികല് ലേയര്ക് യുണിറ്റ് കസവനങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിലെ സമ്യീപ പ്രകദശത്ത്
താമ്യസിക്കുന്ന േിടപ്പ് കരാഗിേൾകായും പ്രകയാജനലപ്പടുത്തുന്നു. KeLSA യുമ്യായി സഹ്േരിച്ച് നിയമ്യ
സഹ്ായങ്ങൾ അര്ക്ഹ്രായ താമ്യസകാര്ക്ക്കും മ്യറ്റു വയക്തിേൾക്കും െഭയമ്യാക്കുന്നു (നീതി ഭവൻ) ഇതിനായി
കൃതയമ്യായ ഇടകവളേളില് വിവിധ അദാെത്തുേൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സാേരത മ്യിഷനുമ്യായി സഹ്േരിച്ച്
വകയാജനങ്ങൾകായി തുെയതാ പരീേേളം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വകയാജനങ്ങൾകായുള്ള േൊ
സാംസ്കാരിേ കേന്ദ്രമ്യായി പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്നകതാലടാപ്പം സമൂഹ്ത്തിലെ അര്ക്ഹ്രായ വകയാജനങ്ങൾക്
പ്രതിമ്യാസ ലപൻഷനും, ഭേയ േിറ്റും െഭയമ്യാക്കുന്നു. വകയാജനങ്ങളലട മ്യാനസികോല്ലാസം െേയമ്യിട്ട് കൃഷി,
േന്നുോെി വളര്ക്ത്തല് തുടങ്ങിയവ സ്ഥാപനത്തില് നടപ്പിൊക്കുന്നു. 2019-ലെ കേന്ദ്രസര്ക്കാരിലെ
വകയാകശ്രഷ്ഠ സമ്മാൻ പുരസ്കാരം െഭിച്ചിച്ചുണ്ട്.


