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എഡിറ്റോറിയൽ 

മാറണം മാറ്റണം മന�ാഗതി

ഏത�ൊരു ജന�യുതെയുും ജീവി�വും സുംസ്ൊരവും ഭിന്നമൊകൊത� നിലനിർ
ത്തുന്ന�് മൊതൃഭൊഷയൊണ്. നൊും ശ്വസിച്ച അക്ഷരൊവലി മൊതൃഭൊഷയുടെ�ൊ

ണ്. അമ്ിഞ്ഞമധുരവും �ൊ�വൊക്യവും തെങ്ങൾതമൊഴിയുും പ്രണയമധുരവും 
സ് ടനഹസൊന്്വനവും നമ്ളറിഞ്ഞ�് അമ്മലയൊളത്ിലൂതെ. എന്നിട്ും ചില
തരങ്ിലും ചിലട്ൊതഴങ്ിലും മലയൊളതത് മൊറ്ിനിർത്തുന്നു. അവഗണിച്ച് ഒഴി
വൊക്കുന്നു.

സിവില് സർവ്ീസ് രുംഗതമടുത്ൊല് ഭരണഭൊഷ പൂർണ്ണമൊയുും മലയൊള
മൊക്കുവൊനുള്ള ഊർജ്ി�യ�് നും വർഷങ്ങൾക്കു മുടപേ സർക്ൊർ തുെങ്ങി
വച്ചിരുന്നു. ഉടദേശിച്ച ഫലപ്രൊപ്ി നൊളിതുവതരയുും കകവന്നിട്ിതലെന്ന�ില് 
ടേദപൂർവ്ും നൊും സ്വയുംവിമർശനും നെടത്ണ്ടതുണ്ട്. ടകരള്ിറവിയുതെ 
61-ൊും വർഷമൊയിരിക്കുന്ന ഈ ടവളയില് ഇ�് �ിരിച്ചറിഞ്ഞൊണ് സർക്ൊർ 
2017 നവുംബർ 1 മു�ല് 2018 ഒക് ടെൊബർ 31 വതര ഒരു വർഷടത്ക്് കൂെി 
ഭരണഭൊഷൊ വർഷൊട�ൊഷും നീട്ിയിരിക്കുന്ന�്.  

എലെൊ ഭൊഷകതളയുും ആദരിക്കുന്ന സൊുംസ്ൊരികമഹിമ നമുക്കുണ്ട്. ഇ�
രഭൊഷകൾ സ്വൊയത്മൊക്ൊൻ മൊതൃഭൊഷയില്ക്കൂെി മൊത്രടമ സൊധിക്കുകയു
ള്ളൂ എന്ന ലളി�യുക്ി ഉൾതക്ൊള്ളുന്ന ആരുും മൊതൃഭൊഷതയ വൃദ്ധസദനത്ി
ലൊക്ിലെ. ഭരണരുംഗത്തുള്ള ഏ�് ഇ�രഭൊഷൊവൊക്ിനുും �ത്തുല്യവും 
അനുഗുണവും ഉചി�വമൊയ മലയൊളെദും കതണ്ടത്തുക ഇന്ന് നിഷ് പ്രയൊസ
മൊണ്. മലയൊളത്ില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ള്ള ഭരണഭൊഷൊനി�ണ്ടു ഇക്ൊര്യ
ത്ില് നമുതക്ൊരു മു�ല്ക്കൂട്ൊണ്. സൊധൊരണക്ൊരന് അന്യമൊയ മറ്് ഭൊ
ഷൊെദങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവൊക്ൊൻ നമുക്് ശ്രമിക്ൊും. 

നമ്മുതെ മടനൊഭൊവും �തന്നയൊണ് പ്രധൊനും. വുംശനൊശത്ിതറെ വക്ി
തലത്ി നില്ക്കുന്ന ഒരു ഭൊഷയൊയി മലയൊളും മൊറൊ�ിരിക്ണതമങ്ില് 
നമ്മുതെതയലെൊും നി�ൊന്ജൊഗ്ര�യുും അ�ീവശ്രദ്ധയുും കൂെിടയ �ീരു. ടകര
ളത്ിതല മുഴുവൻ സർക്ൊർ ഓഫീസുകളിലും ഫയലകളും രജിസ്റ്ററുകളും 
കത്ിെെൊടുകളതമലെൊും പൂർണ്ണമൊയുും മലയൊളത്ിലൊകുംവടരക്കുും നമ്മുതെ 
ഭൊഷൊദൗ�്യും തുെരണും. ഏറ്വും �ൊതഴത്ട്ില് വതരയുള്ള ബഹുജനങ്ങളമൊ
യി അനുദിനും ഇെെഴകന്ന സ്ൊെനങ്ങതളന്ന നിലയ്ക് �ടദേശസ്വയുംഭരണ
സ്ൊെനങ്ങൾ ഭരണഭൊഷ പൂർണ്ണമൊയുും മലയൊളമൊക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
മൊതൃകയൊയി മൊറണും.

മലയൊളത്ിതറെ യൊത്രൊവഴിയില് മികവറ് ഫലങ്ങൾ വിളയിച്ച എഴുത്തു
കൊർ, കലൊപ്ര�ിഭകൾ, സൊുംസ്ൊരികപ്രവർത്കർ തുെങ്ങി മലയൊളതത് 
ടശ്രഷ്ഠഭൊഷൊെദവിയിതലത്ിച്ച ഭൊഷൊടനേഹികളൊയ ജനങ്ങളും  നടമ്ൊതെൊ
്മുണ്ട്. ത�ൊഴില്െരവും സൊപേത്ികവും സൊുംസ്ൊരികവമൊയ ഏ�് �ല
ത്ിലള്ള വളർച്ചയ്കും മലയൊളും �െസ്സമലെ എന്നു മൊത്രമലെ മികതച്ചൊരു ഭൊവി
�ലമുറതയ വൊർതത്ടുക്ൊനുള്ള നതട്ല്ും ടശഷിയുും കരുത്തുറ് 
മലയൊളത്ിനുതണ്ടന്നുള്ള �ിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടൊകതമന്ന് പ്ര�്യൊശിക്കുന്നു.

പി.റേരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്                                              

 േറ്റുള്ള ഭറോഷകള് റകവലം ധറോത്ിേറോര്
േര്ത്ത്യന്നു പപ്മ്മ തൻ ഭറോഷ തറോൻ

- വളളറത്റോള്
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ല�ോക ലേദിയിൽ - ലകരളത്ില� 
ജനകീയോസൂത്രണലത് പറ്ി

റഡറോ.പക.ടി.ജലീൽ
തറദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് േന്തി

ടലൊകത്ിതല വൻശക്ികളൊയി 
അ�ിടവഗും വളർന്നു തകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്്യ, കചന, സൗത്് ആഫ്ി
ക് (BRlCS) എന്നീ രൊജ്യങ്ങളതെ പ്ര�ിനിധികൾ 
െതങ്ടുത് ബൊട്ൊർട്ിസ്ൊൻ സടമ്ളനത്ിൽ 
െതങ്ടുത് ഇന്്യൻ സും�ത്ിൽ ഉൾത്െൊൻ 
കഴിഞ്ഞ�ിൽ ഇെതുെക്ഷ ടകരളത്ിതറെ പ്ര�ി
നിധിതയന്ന നിലയിൽ എനിക്് അഭിമൊനവും 
ചൊരി�ൊർത്്യവമുണ്ട്. 

ഭൊവിയിൽ ടലൊക രൊഷ്ീയത്ിതറെയുും 

ടലൊക സപേദ് വ്യവസ്യുതെയുും നിയന്ത്രണും 
കകയൊളന്ന�് ഈ രൊജ്യങ്ങളൊയിരിക്കുതമന്ന് 
നിരീക്ഷിക്ത്ട്ിട്ണ്ട്.

ടലൊക ജനസുംേ്യയിൽ നൊൽ്�് ശ�മൊന
ത്ിലധികവും ഈ രൊജ്യങ്ങളിലൊണ്. ടലൊകതത് 
തമൊത്ും ഉൽ്ൊദനത്ിൽ അഞ്ിൽ ഒന്നിടലതറ 
സുംഭൊവന തചയ്യുന്നതുും "ബ്രിക്്" രൊജ്യങ്ങൾ 
�തന്ന. 

ഈ രൊജ്യങ്ങൾ ദൊരിദ്ര്യത്ിനുും െിടന്നൊക്ൊ
വസ്യ്കതമ�ിതര ഒരുമിച്ച് ടെൊരൊെണതമന്ന 
ആശയത്ിന് െ�ിറ്ൊണ്ടുകളതെ െഴക്മുണ്ട്. 

എന്നൊൽ, ടലൊകത്തു തെൊതുതവ ആടഗൊളവൽ
ക്രണ - ഉദൊരവൽക്രണ നയങ്ങൾ ടമൽകക് 
ടനെിയട�ൊതെ രൊജ്യൊന്ര �ലത്ിലള്ള ഇത്രും 
ശ്രമങ്ങൾ ദുർബലമൊവകയൊയിരുന്നു. 

അര്ട്ിണിയിലും  മുഴു്ട്ിണിയിലും കഴിയു
ന്ന ടകൊെിക്ണക്ൊയ ജനങ്ങതള കടപേൊള ശക്ി
കളതെ കഴുത്റു്ൻ മത്സരങ്ങളതെ ഫലമനുഭവി
ക്ൊൻ  വിട്തകൊടുത്്,  കകയുുംതകട്ി മൊറി നിൽ 
ക്കുകയൊണ് സർക്ൊരുകൾ തചടയേണ്ടത�ന്ന് 
വൊദിക്കുന്ന വലതുെക്ഷ ശക്ികളതെ വൊയെ്ിക്കു
ന്ന സുംഭവവികൊസങ്ങളൊണ് ഒരു െ�ിറ്ൊണ്ടടുക്കു
ന്ന ആടഗൊളമൊന്്യത്ിതറെ കൊലത്് ടലൊകത്് 
സുംഭവിച്ചു തകൊണ്ടിരിക്കുന്ന�്.

തചറുകിെ സുംരുംഭക�്വ വികസനത്ിതറെയുും 
അധികൊരവിടകന്ദീകരണത്ിതറെയുും രുംഗങ്ങ
ളിൽ വലിയ മൊറ്ങ്ങളിലൂതെയൊണ് ടലൊകും കെന്നു 
ടെൊവന്ന�്. ഒരു വശത്്, ആടഗൊള മൂലധനശ
ക്ികൾ തചറുകിെ ഉൽ്ൊദകതര ശ്വൊസും മുട്ിക്കു
ടപേൊൾ, മറുവശത്്, സൂക്ഷ്മ- തചറുകിെ സുംരുംഭ
ങ്ങതള കൂടു�ലൊയി ആശ്രയിക്ൊൻ ടലൊകും, 

അരപ്പടതിണതിയതിലും  
മുഴുപ്പടതിണതിയതിലും കഴതി 
യുന് ക്കാടതികേണകോയ 
ജന്ങ്ങലള കക്മ്ാള 
േക്തികളുലട കഴുത്ത
റുപ്പൻ മത്സരങ്ങളുലട 
ഫലമനുഭവതികോൻ  
വതിട്ടുലകാടുത്ത്,  ബകയും
ലകടതി മാറതി ന്തിൽക്കുക 
യാണ് സർകോരുകൾ 
ലചക്യേണ്ടല�ന്് 
വാദതിക്കുന് വലതപക്ഷ 
േക്തികളുലട വായടപ്പതി 
ക്കുന് സംഭവവതികാസങ്ങ
ളാണ് ഒരു പ�തിറ്ാണ്ടടു 
ക്കുന് ആക്�ാളമാന്്യ 
ത്തതിലറെ കാലത്ത് 
ക്ലാകത്ത് സംഭവതിച്ചു 
ലകാണ്ടതിരതിക്കുന്�്.
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വിടശഷിച്ച് വികസ്വര ടലൊകും, നിർബന്ി�മൊ
വകയൊണ്. 

�ടദേശസ്വയുംഭരണ സുംവിധൊനതത് ടലൊക 
രൊജ്യങ്ങൾ മുൻതെൊരിക്ലമിലെൊത് വിധും പ്ര
�ീക്ഷടയൊതെ ഉറ്റുടനൊക്ൊൻ തുെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

ബൊഷ് ടകൊരടട്ൊസ്ൊതറെ �ലസ്ൊനമൊയ 
ഉഫ സിറ്ിയിൽ നെന്ന  "ബ്രിക് സ് " (BRICS ) 
പ്ര�ിനിധികളതെ അന്ൊരൊഷ്ട്രസടമ്ളനത്ില് 
�ടദേശസ്വയുംഭരണതത് സുംബന്ിച്ച് നെന്ന 
ചർച്ചകതള ഈ െശ്ൊത്ലത്ിലൊണ് ഞൊൻ 
കൊണുന്ന�്.

ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രരുതെയുും  അവസരങ്ങൾ നി
ടഷധിക്ത്ട്വരുതെയുും ആവശ്യങ്ങൾക്്  പ്രൊ
ടദശിക വികസനത്ിൽ കൂടു�ൽ ഊന്നൽ ലഭി
ടക്ണ്ട�ിതറെ ആവശ്യക�യ്ക്  സടമ്ളനത്ിതല 
ചർച്ചകൾ അെിവരയിട്. 

തസപ്ുംബർ  21, 22 �ീയ�ികളില് നെന്ന 
സടമ്ളനത്ിൽ ടകരളത്ിതല അധികൊരവിടക
ന്ദീകരണവമൊയി ബന്ത്ട്് രണ്ടു പ്രബന്ങ്ങള്  

അവ�രി്ിക്ൊൻ എനിക്്  അവസരും ലഭിച്ചു.  
ഇന്്യയില് നിന്ന് നൊല മന്ത്രിമൊതരയൊണ് 
സടമ്ളനത്ിതറെ സും�ൊെകരൊയ റഷ്യന് തഫ
ഡടറഷന് ക്ഷണിച്ചിരുന്ന�്.

വികസന മൊതൃകകൾ ചർച്ച തചയ്യുന്ന 
ഏത�ൊരു അന്ൊരൊഷ്ട്ര ടവദിയിലും ആത്മവിശ്വൊ
സത്ൊതെ കെന്നിരിക്ൊൻ ഇെതുെക്ഷ ടകരള
ത്ിതറെ പ്ര�ിനിധികൾക്ൊവതമന്ന് പൂർവ്സൂരി
കൾ ത�ളിയിച്ച�ൊണ്.

സടമ്ളനത്ിതറെ രണ്ടൊും ദിവസമൊയിരുന്നു  
വിവിധ രൊജ്യങ്ങളതെ അധികൊരവിടകന്ദീകര
ണവമൊയി ബന്ത്ട് അവ�രണങ്ങൾ.

ഇന്്യയിൽ നിന്ന് മററു രൊജ്യങ്ങൾക്് െരി
ചയത്ടുത്ൊവന്ന ഏറ്വും മികച്ച മൊതൃക ടകര
ളത്ിതല ജനകീയൊസൂത്രണമൊതണന്ന് ഒരു 
ടലൊക ടവദിയിൽ വ്യക്മൊക്കുക എന്ന�ൊയിരു
ന്നു എതറെ ദൗ�്യും.  വിടകന്ദീകൃ� ആസൂത്രണ
ത്ിതറെ െരിശീലന സിരൊടകന്ദമൊയ "കില" 
(ടകരള ഇൻസ്റ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് ടലൊക്ൽ അഡ്ിനി
 ടസ്ട്രഷൻ)തയ ടലൊകരൊജ്യങ്ങൾക്കു െരിചയത്
ടുത്ൊൻ ഞൊൻ ഈ അവസരും വിനിടയൊഗിച്ചു.

പ്രൊടദശിക വികസന ടനട്ങ്ങളും സ്തീകളതെ 
ത�ൊഴിൽ സുംരുംഭങ്ങൾ വ്യൊെകമൊക്കുന്ന�ിനു 
ടവണ്ടി കകതക്ൊണ്ട നെെെികളും  വിവിധ 
രൊഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ര�ിനിധികൾ അവ�
രി്ിച്ചിരുന്നു . എന്നൊൽ, പ്രൊടദശിക വികസന
ത്ിന് കളതമൊരുക്ൊനു�കന്ന ഒരു െരിശീലന 
ടകന്ദതത് സുംബന്ിച്ച് മറ്് അവ�ൊരകർക്്  
ഒന്നുും െറയൊനുണ്ടൊയിരുന്നിലെ.  കിലതയ െരി
ചയത്ടുത്ൊൻ  �ീരുമൊനിച്ച എനിക്് ഇൻ
ഡ്യൻ സും�ത്ലവനൊയ ടകന്ദ മന്ത്രി 
റുെൊൽജി അവ�രണൊനുമ�ി നൽകകയുും 
തചയ്തു. ഏഴു മിനുറ്് കദർ�്യമുള്ള ടഷൊർട്് 
ഫിലിും കൊണിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തകൊണ്ടൊയിരു
ന്നു അവ�രണും. �ടദേശ സ്വയുംഭരണത്ിന് 
െരിശീലന ടകന്ദതമന്ന�് സദസിതല െലർക്കുും 
പു�ിയ ആശയമൊയിരുന്നു. ഇട�കറിച്ച് സുംസൊ
രിച്ചട്ൊൾ, കിലതയ അധികൊരവിടകന്ദീകരണ
ത്ിനൊയി െരിശീലനും നൽകന്ന ഒരു ടകന്ദ 
സർവ്കലൊശൊലയൊക്കുകതയന്ന നിർടദേശും 
റുെൊൽജി മുടന്നൊട്വച്ച ഒരു യൂണിടവഴ്ിറ്ിയുതെ 
ചട്ക്കൂടുകൾ ഇലെൊത� �തന്ന ആറ് പ്രൊടദശിക 
ടകന്ദങ്ങടളൊെ് കൂെിയ ഒരു  അന്ൊരൊഷ്ട്ര തരെയി
നിുംഗ് തസറെറൊയി കില ഇ�ിനകും ഉയർന്നിട്
തണ്ടന്ന് ഞൊൻ അടദേഹതത് ടബൊദ്ധ്യത്ടുത്തു
കയുും തചയ്തു.

കിലതയ കറിച്ചുള്ള അവ�രണും സദസ്സിതറെ 
ശ്രദ്ധ െിെിച്ചുെറ്ിതയന്ന് പ്രസടറെഷൻ കഴിഞ്ഞു
ള്ള  പ്ര�ികരണും വ്യക്മൊക്ി. കിലയുതെ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ ടനരിൽ കൊണൊനുും അടുത്റി
യൊനുും പ്ര�ിനിധികതള ക്ഷണിച്ചട്ൊൾ 

കതിലലയ കുറതിച്ചുള്ള 
അവ�രണം സദസ്തിലറെ 
ശ്രദ് പതിടതിച്ചുപറ്തിലയന്് 

്സക്റെഷൻ കഴതിഞ്ഞുള്ള  
്�തികരണം 

വ്യക്മാകേതി. കതിലയുലട 
്വർത്തന്ങ്ങൾ 

ക്ന്രതിൽ കാണാനും 
അടുത്തറതിയാനും 

്�തിന്തിധതികലള ക്ഷണതിച്
ക്പ്പാൾ ക്ലാകത്തതിന്് 

മാതൃകയായ ജന്കീയാ
സൂത്രണത്തതിലറെ ക്പരതിൽ 

പറഞ്റതിയതികോ
ന്ാവാത്ത അഭതിമാന്ം 

ക്�ാന്തി.
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ടലൊകത്ിന് മൊതൃകയൊയ 
ജനകീയൊസൂത്രണത്ിതറെ 
ടെരിൽ െറഞ്ഞറിയിക്ൊനൊ
വൊത് അഭിമൊനും ട�ൊന്നി.

ഇൻഡ്യൻ പ്ര�ിനിധി 
സും�ത്ിന്  റഷ്യക്ൊർ പ്ര
ട�്യക െരിഗണനയൊണ്  
നൽകിയ�്. വിമൊനത്ൊവള
ത്ിൽ ഞങ്ങതള സ്വീകരി
ക്ൊൻ ബൊട്ൊർടട്ൊസ്ൊൻ റി്ബ്ിക്ിതല 
ധനകൊര്യമന്ത്രി മിർസൊയടെൊവ് ടനരിതട്ത്ി. 
പ്രധൊനമന്ത്രി ഇന്്യൻ സും�വമൊയി അരമണി
ക്കൂർ കൂെിക്ൊഴ്ചയ്ക് സമയും കതണ്ടത്ി. പുതു 
�ലമുറക്ൊരനൊയ മന്ത്രി മിർസൊയടെൊവ് ടസൊ
വിയറ്് യൂണിയതറെ �ിടരൊധൊനമെക്മുള്ള വി
ഷയങ്ങളിതല അഭിപ്രൊയും തുറന്നു െങ്കുവച്ചു.

കമ്്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണും ഇലെൊ�ൊയ�് സൊധൊര
ണക്ൊരിലും െൊവത്ട്വരിലും വലിയ നിരൊശ
യുണ്ടൊക്ിയ�ൊയി അടദേഹും സൂചി്ിച്ചു.  
അക്ൊലത്് നെന്നിരുന്ന ടക്ഷമ പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ മിർസൊയടെൊവ് നഷ്ടബൊധടത്ൊതെ  
ഓർമ്ിച്ചു. റഷ്യൻ പ്രസിഡറെ് പുട്ിൻ ജനവികൊ
രും മനസ്സിലൊക്ി ടസൊഷ്യലിസത്ിതറെ െൊ�
യിലൂതെ രൊജ്യതത് നയിക്ൊനൊണ് 
ശ്രമിക്കുന്നത�ന്ന് അടദേഹും  സൊക്ഷ്യത്ടുത്ി. 

െരിചയത്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുും  ഇട� 
പ്ര�ികരണും �തന്നയൊണ്  ലഭിച്ച�്. 

തമച്ചത്ട് ഒരു ബദലിലെൊത�,  ഇരിക്കുന്ന 
തകൊമ്പു മുറിക്കുന്ന ജന�കൾക്കുള്ള മുന്നറിയി 
്ൊണ ്റഷ്യയുതെ അനുഭവതമന്ന ്എനിക് ്ട�ൊന്നി.

തവള്ളിയൊഴ്ച ദിവസും ഉച്ചയ്ക് 
െള്ളിയിൽ ടെൊകണതമന്ന് 
ടനരതത് അറിയിച്ച�നുസരിച്ച് 
അ�ിനുള്ള സൗകര്യവും സും�ൊെ
കർ ഒരുക്ിയിരുന്നു.  ഒരു 
മണിടയൊതെ, ഉഫ നഗരത്ിതല 
ഗ്രൊറെ് ടമൊസ്കിൽ എത്ിയട്ൊൾ 
വിരലിതലണ്ണൊവന്നവർ മൊത്രമൊണ്  
അവിതെ ഉണ്ടൊയിരു ന്ന�.്  ഒന്നരടയൊ

തെ മസ്ജിദ ്നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു. രടണ്ട കൊൽ മണി 
ടയൊതെ, വിശ്വൊസികൾ ജുമുഅ കഴിഞ്ഞ്  പുറത്ി
റങ്ങി.    നമസ്ൊരത്ിൽ െങ്കുതകൊള്ളൊൻ ധൊരൊളും 
സ്തീകളും എത്ിയിരുന്നു . ഇത്രയധികും ഇസൊും  
വിശ്വൊസികൾ ഉണ്ടൊയിരുന്നിട്ും അ�ിതറെ ബൊ
ഹ്യലക്ഷണങ്ങതളൊന്നുും ത�രുവകളിൽ കണ്ടിരു
ന്നിലെ. ബൊടക്ൊർടട്ൊസ്ൊനിതല മുസിുംകൾ പ്രകെ
നെര� ത�ൊട് �ീണ്ടൊ ത്വരൊതണന്ന് ഞൊൻ 
ഉറ്ിച്ചു.  

വ്യ�്യസ് മ�ക്ൊർ സ്വന്ും വിശ്വൊസും  
കകവിെൊത� രൊജ്യത്ിതറെ തെൊതുധൊരയിൽ 
അലിഞ്ഞ്  സൗഹൊർദേടത്ൊതെ കഴിയുന്ന ബൊ
ട്ൊർടട്ൊസ്ൊതറെ  ചിത്രും സമന്വയത്ിതറെ 
നൊെൊയ ടകരളത്ിതറെ ചില സവിടശഷ�കൾ 
ഓർമി്ിച്ചു.

നലെ കടറ ഓർമ്കളമൊയി ഉഫൊ സിറ്ിടയൊ
െ് യൊത്ര െറയുടപേൊൾ ബൊട്ൊർടട്ൊസ്ൊനിതല 
ഭരണൊധികൊരികടളൊടുും ജനങ്ങടളൊടുമുള്ള 
ടനേഹവും നന്ിയുും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു.

ന്ല്ല കുക്റ ഓർമ്മ
കളുമായതി ഉഫാ സതിറ്തി
ക്യാട് യാത്ര 
പറയുക്മ്ാൾ ബാക്്ാർ
ക്ടാസ്താന്തിലല ഭരണാധതി
കാരതികക്ളാടും ജന്ങ്ങ
ക്ളാടുമുള്ള ക്നേഹവം 
ന്ന്തിയും മന്സ്തിൽ 
ന്തിറഞ്ഞു.

മന്ത്രി ടഡൊ.തക.െി.ജലീൽ 
ബ്രിക്് പ്ര�ിനിധികള്തക്ൊ്ും



മലയാളതികളുലട ്തിയലപ്പട 
സുവര്ണ്ണന്ാരതിലറെ 

്ക്�്യക�കലള ല�ാഴതി
ലുറപ്പ് പദ്�തിയുമായതി 

സംക്യാജതിപ്പതിക്കുന്�തിലൂലട 
ക്ന്ടാന്ാകുന് ഗുണ

ഫലങ്ങള് ഏലറയാണ.് 
ക്കരളത്തതിലന് വലയ്ക്കുന് 
കുടതിലവള്ളക്ഷാമത്തതിന്് 

പരതിഹാരമാകാനും 
ന്തിര്മ്മാണ 

്വര്ത്തന്ങ്ങളുലട 
ലചലവ് കുറയ്കാനും 

പരതിസ്തി�തി സംരക്ഷണ
ത്തതിന്് �ാങ്ങാകാനും ഈ 

കൂടായ്മലകാണ്ട് കഴതിയും. 
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പ്രകൃ�ിയുും മനുഷ്യനുമൊയി സമരസത്ടുന്ന�ി
ലൂതെ മൊത്രടമ സ്ൊയിയൊയ വികസനും 

സൊധ്യമൊകൂ എന്ന �ിരിച്ചറിവൊണ് ആധുനിക
ടലൊകതത് നയിക്കുന്ന�്. ഈ കൊഴ്ച്ൊെിനു 
മുൻതൂക്ും നൽകിതക്ൊണ്ട് വികസന െദ്ധ�ി
കൾ ആവി്രിക്ൊൻ എലെൊ ഭരണസുംവിധൊന
ങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്ൊറുണ്ട്. സുംസ്ൊനസർക്ൊർ 
ആവി്രിച്ച ‘ഹരി�ടകരളും’ മിഷതറെ ടനതൃ�്വ
ത്ിൽ നെ്ിലൊക്ിവരുന്ന െദ്ധ�ികളും പ്രകൃ
�ിടയൊെ് ഇണങ്ങിതക്ൊണ്ട്  മൊലിന്യസുംസ്ര
ണും, ജലസുംരക്ഷണും, കൊർഷികടമേലയുതെ 
വികസനും എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കകവരിക്കുവൊ
നുടദേശിക്കുന്നു. െൊർശ്വവൽക്രിക്ത്ട് ജന�
യുതെ വികസനമൊണ് ആ�്യന്ികലക്ഷ്യും.

െരിസ്ി�ിടയൊെ് ഏറ്വും സൗഹൃദും പുലർ
ത്തുന്ന മൊർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുതകൊണ്ട് ജലട്ൊ
�സ്സുകളതെ നവീകരണവും ശുദ്ധീകരണവും ഉറ
്ൊക്കുന്നതു വഴി പ്രൊടദശിക�ലത്ിൽ 
ജലടസചനത്ിനുും കെിതവള്ള വി�രണത്ി
നുും ടനരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്കൾ �രണുംതചയ്യുന്ന�ി
ന് ഹരി�ടകരളും മിഷൻ അടങ്ങയറ്ും പ്രൊധൊ
ന്യും നൽകന്നു. നിലവിൽ ജലട്ൊ�സ്സുകളതെ 
നവീകരണത്ിനൊയി ഉെടയൊഗിക്കുന്ന ദുർലഭ 
പ്രകൃ�ി വിഭവങ്ങളൊയ െൊറ, മണൽ, സിമറെ് 
എന്നിവ കഴിവതുും ഒഴിവൊക്ി മറ്് പ്രകൃ�ിദത് 
ഉൽ്ന്നങ്ങൾ ഉെടയൊഗത്ടുത്തുകയൊണ് ഇ�ി
ടലക്കുള്ള ആദ്യെെി. ഈ ലക്ഷ്യത്ിടലക്കുള്ള 
ഒരു മികച്ച ചുവടുവയ്ൊണ് മഹൊത്മൊഗൊന്ി ത�ൊ
ഴിലറ്് െദ്ധ�ിയിൽ കയർഭൂവസ്തത്ിതറെ 
ഉെടയൊഗും ഉറ്ൊക്കുന്ന�ിന് സർക്ൊർ സ്വീക

ല�ോഴിലുറപ്ിന് 
ഉറപ്ോയ കയർ

പി.റേരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്
േിഷൻ ഡയറക്ടര്, എം.ജി.എൻ.ആര്.ഇ.ജി.എസ്

രിച്ചിട്ള്ള നെെെികൾ. കയര ബലത്ിതറെയുും 
കരുത്ിതറെയുും പ്ര�ീകമൊണ്. ടകരളീയ 
ത�ൊഴില് ജീവി�ത്ില് മുേ്യമൊതയൊരു െങ്് 
ഈ ഇഴയടു്ത്ിതറെ പ്രകൃ�ിവിഭവത്ിനുണ്ട്.

റകരളത്ിപല കയര് റേഖല
ടകരളത്ിതല ജനങ്ങളതെ ജീവി�വമൊയി 

കജവബന്ും പുലർത്തുന്ന വ്യവസൊയ ടമേല
യൊണ് കയർവ്യവസൊയും. ടകരളത്ിൽ ആല
പ്പുഴ ജിലെയൊണ് ഈ ടമേലയുതെ ടകന്ദ ബിന്ദു. 
ഇന്്യയിൽ കയർ ടമേലയിൽ ഏറ്വും കൂടു�ൽ 
ത�ൊഴിലൊളികളള്ള�് ടകരളത്ിലൊണ് - 
4,72,100 ടെർ. ഇന്ന് ടകരളത്ിൽ 9108 കയർ 
വ്യവസൊയ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതുും രൊജ്യതത് ഏറ്വും ഉയർന്ന സുംേ്യയൊണ്. 
എന്നൊൽ കയർ വ്യവസൊയത്ിൽ ടകരളത്ി
നുണ്ടൊയിരുന്ന പ്ര�ൊെും ഇന്ന് വിവിധ കൊരണ
ങ്ങളൊൽ നഷ്മൊയിരിക്കുന്നു. ഇ�ിതനൊരു പ്ര�ിവി
ധിയൊയി കയർ വ്യവസൊയ ടമേലയുതെ ആധുനീ 
കരണും സർക്ൊർ വളതര പ്രൊധൊന്യടത്ൊതെ 
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കൊണുന്നു. അട�ൊതെൊ്ും കയർ ഉൽ്ന്നങ്ങൾ
ക്കുള്ള പുത്ൻ ഉെടയൊഗടമേലകളും െരിടശൊ
ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധൊനമൊയ 
ഒന്നൊണ് കയർ ഭൂവസ്തും.

മണ്ണിതന ബലത്ടുത്തുകയുും സുംരക്ഷിക്കുക
യുും മതണ്ണൊലി്് �െയുകയുും തചയ്യുന്ന െദൊരത്
ങ്ങതളയൊണ് തെൊതുടവ ജിടയൊതെക്്കറ്യി
ല്സ്  അഥവൊ ഭൂവസ്തും എന്നു െറയുന്ന�്. കയര 
നൊരുകളിൽ 'ലിഗ്ിന്' എന്ന െദൊരത്ത്ിതറെ 
അളവ് കൂടു�ലൊയ�ിനൊൽ മറ്റു നൊരുകതള അടെ
ക്ഷിച്ച് കയറിതറെ ഈടുനില്് കൂടു�ലൊണ്. കൃഷി, 
മണ്ണു സുംരക്ഷണും, ടറൊഡുകൾ, ട�ൊടുകൾ, കള
ങ്ങൾ മു�ലൊയവയുതെ വശങ്ങളതെ സുംരക്ഷണും 
എന്നീ ടമേലകളിൽ കയർഭൂവസ്തത്ിതറെ 
ഉെടയൊഗ സൊധ്യ�കൾ ശൊസ്തീയമൊയി ത�ളി
യിക്ത്ട്ിട്ള്ള�ൊണ്. കറഞ്ഞ തചലവ്, െരി
സ്ി�ി സൗഹൃദ സ്വഭൊവും, ദൃഢ�, ജലും 
ആഗിരണും തചയേൊനുള്ള ടശഷി എന്നിവ മൂലും 
മണ്ണ്-ജല സുംരക്ഷണത്ിതല സുവർണ്ണ കപേള
മൊണ് കയർഭൂവസ്തും.

ഉപറയറോഗ സറോദ്ത്യതകള്
• േണ്് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്ികള് - ജലട്ൊ

�സ്സുകളതെ �ീരതത് മതണ്ണൊലി്് �െയൊനുും 
ചരിവകളിതല മണ്ണ് ഉറ്ിക്ൊനുും ദുരബല പ്ര�
ലങ്ങൾ ബലത്ടുത്ൊനുും ഭൂമി നിര്ൊക്ലിന് 
ആവശ്യമൊയ നിരമ്ൊണങ്ങളിൽ ജലവൊരച്ചയ്കൊ
യുും കയരഭൂവസ്തങ്ങൾ ഉെടയൊഗിക്കുന്നു. മണ്ണ് 
സുംരക്ഷണത്ിനൊയി സസ്യൊവരണും �ീ ർടക്
ണ്ടുന്ന ഇെങ്ങളിൽ പുല്ും തചെികളും ടവരുെെല
ങ്ങളും വളരന്ന് സ്വൊഭൊവികമൊയ ഭൂവസ്തും രൂെ
ത്ടുന്നതുവതര അ�് ഭൂമിക്് മതണ്ണൊലി്ില് 
നിന്ന് സുംരക്ഷണും നല്കുന്നു.

• ചരിവ് പ്രറേശപത് കൃഷി– ചരിവ് പ്രടദശ
തത് കൃഷി എള്മുള്ള�ൊക്കുന്ന�ിനൊയി കയ

രഭൂവസ്തും തകൊണ്ട് നിരമ്ിക്ത്ട് കയർ ജിടയൊ 
തസല്കളൊണ് ഉെടയൊഗത്ടുത്തുന്ന�്. തസലെി
നകത്് മണ്ണ് നിറച്ച് ആവശ്യത്ിന് വളും ഇട്് 
അ�ിനുള്ളിലൊണ് തചെിടയൊ വിടത്ൊ നടുന്ന�്. 
കയർ ഭൂവസ്തും ഇത്രത്ില് ഉെടയൊഗത്ടുത്തു
ന്ന�് ജലതത് ടശേരിച്ചു നിരത്തുന്ന�ിനുും ബൊ
ഷ്ീകരണും കറയ്കന്ന�ിനുും സഹൊയിക്കുന്നു. 

• റതറോടുകളുപടയം നീര്ച്റോലുകളുപടയം കുളങ്ങ
ളുപടയം വശങ്ങളുപട സംരക്ഷണം– ജലട്ൊ�
സ്സുകളതെ കരയിൽ മതണ്ണൊലി്് കൊണത്ടുന്ന 
പ്രടദശങ്ങളില് കയർ ഭൂവസ്തും വിരിക്കുകയുും 
കജവപ്രബലനും നെത്തുകയുും തചയ്യുന്ന�് 
മതണ്ണൊലി്് �െയുന്ന�ിനുും മണ്ണിതല ഈര്ും  
നിലനിരത്ിതക്ൊണ്ട് സസ്യവളരച്ച  ടപ്രൊത്സൊ
ഹി്ിക്കുന്ന�ിനുും സഹൊയിക്കുന്നു. കൂെൊത� 
െരിസ്ി�ിക്് ടദൊഷും ഉണ്ടൊക്ൊത� െീന്നീെ് 
മണ്ണിൽ ദ്രവിച്ചു ടചരുകയുും തചയ്യുന്നു.

• റററോഡുകളുപട നിര്മ്മറോണം– ടറൊഡുകളതെ 
നിരമ്ൊണടവളയിൽ പ്ര�ലും ഒരുക്കുടപേൊള് 
അധികബലും െകരുന്ന�ിന് കയരഭൂവസ്തും ഉെ

ടയൊഗത്ടുത്ൊവന്ന�ൊണ്. ഗ്രൊമീണ ടറൊ
ഡുകള്ക്കുും  െൊർ ടറൊഡുകള്ക്കുും  ഈ രീ�ി 
െരീക്ഷിക്ൊവന്ന�ൊണ്.

• തറോങ്ങുചുവര് (Retaining wall) നിര്മ്മറോ
ണം– മണ് തവട്കതള ബലത്ടുത്തുന്ന�ി
നൊയി �ൊങ്ങുചുവരുകള് നിരമ്ിക്കുന്ന 
ടവളയിൽ കയരഭൂവസ്തും മണ്ണിൽ വിരിക്കു
ന്ന�് നിരമ്ൊണതച്ചലവ് ഗണ്യമൊയി കറ
യ്കന്ന�ിന് സഹൊയിക്കുന്നു. കയര 
നൊരുകൾ മറ്് നൊരുകതള അടെക്ഷിച്ച് 
കൂടു�ല് കൊലും ഈടു നില്ക്കുന്നവയൊയ�ി
നൊൽ ഇത്രും �ൊങ്ങുചുവരുകള്ക്്  തമച്ച
ത്ട് ദൃഢ� ഉണ്ടൊയിരിക്കുും.

കയർ ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ
ക്കുള്ള പുത്തൻ 
ഉപക്യാ�ക്മഖലകളും 
പരതിക്ോധതിച്ചു വരുന്നു
ണ്ട്. അവയതിൽ 
്ധാന്മായ 
ഒന്ാണ് കയർ 
ഭൂവസ്ത്രം.
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ഉപറയറോഗ സറോധത്യതകള് 
പദ്തിയപട കറോഴ്ചപ്റോടിൽ

ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയുതെ നിര വഹണ
ത്ിൽ പ്രകൃ�ിവിഭവ െരിെൊലനും ഒരു മുേ്യല
ക്ഷ്യമൊയ�ിനൊല് വരഷങ്ങളൊയി സുംസ്ൊനത്് 
െല സ്ലങ്ങളിലും ത�ൊഴിലറ്് മുടേന ഏതറ്
ടുത്ിട്ള്ള മണ്ണ്-ജല സുംരക്ഷണ പ്രവൃത്ികളില് 
കയരഭൂവസ്തും ഉെടയൊഗിച്ചുവന്നിരുന്നു.

സുംസ്ൊനതത് ജലസുരക്ഷ ഉറ്ൊക്കുന്ന�ി
ന് ടദശീയ�ലത്ിൽ നീർത്െ ടമേലയിൽ 
പ്രൊവീണ്യും ത�ളിയിച്ചിട്ള്ള സന്നദ്ധസും�െന
കളതെ സഹൊയടത്ൊതെ ഹരി�ടകരളമിഷതറെ 
ടനതൃ�്വത്ിൽ സുംസ്ൊനസർക്ൊർ സമഗ്രമൊയ 
ഒരു രൂെടരേ �യേൊറൊക്ിവരികയൊണ്. ഇ�ിനു 
മുടന്നൊെിയൊയി ജലസുരക്ഷയുമൊയി ബന്ത്ട്് 
നിലവിൽ നെ്ിലൊക്ി വരുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
കൂടു�ൽ ടവഗത്ിലും കൊര്യക്ഷമവമൊയി ഏതറ്
ടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈയവസരത്ിലൊണ് ജലട്ൊ�
സ്സുകളതെ സുംരക്ഷണത്ിന് ദുർലഭ പ്രകൃ�ി വി
ഭവങ്ങളൊയ െൊറ, മണൽ, സിമറെ് തുെങ്ങിയവ 
ഉെടയൊഗത്ടുത്തുന്ന�് െരിസ്ി�ി സൗഹൃദെ
രമലെൊത്�ിനൊൽ അനുടയൊജ്യമൊയ ഇ�ര സൊ
ടങ്�ികവിദ്യകൾ കൂടു�ലൊയി പ്രടയൊജനത് 
ടുത്തുന്ന�ിതനക്കുറിച്ച് സർക്ൊർ ആടലൊചിച്ച�്. 
അ�ിതറെ അെിസ്ൊനത്ിലൊണ് മഹൊത്മൊഗൊ
ന്ി ടദശീയ ഗ്രൊമീണത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ി മുടേ 
ന ഏതറ്ടുക്കുന്ന മണ്ണ്-ജല സുംരക്ഷണ പ്രവൃത്ി
കളിൽ കയർഭൂവസ്തും ഏതറ്ടുക്കുന്ന�് സുംബന്ി
ച്ച് വിശദമൊയ മൊരഗ്ഗനിരടദേശങ്ങൾ ഉള്ത്ടുന്ന 
ഉത്രവ് (16.05.2017 തല സ.ഉ.(കക) നും 
97/2017/�സ്വഭവ) സർക്ൊർ പുറത്ിറക്ിയ�്.

കളങ്ങളതെയുും ട�ൊടുകളതെയുും നീരച്ചൊലക
ളതെയുും വശങ്ങളിൽ മണ്ണിെിഞ്ഞുടെൊകൊത� 
ബലത്ടുത്ി സുംരക്ഷിക്ല്, വനനശീകരണും 
മൂലും �രിശൊയ കന്നിന്ചരിവ് പ്രടദശങ്ങളിൽ 

സസ്യൊവരണും പുനസൃഷ്ിക്ലും പുനവനവ�്ക
രണ പ്രവരത്നങ്ങളും, ഗ്രൊമീണ ടറൊഡുകളതെ 
നിരമ്ൊണ�ട്ത്ിതല ബലത്ടുത്ൽ എന്നീ 
പ്രവൃത്ികൾ ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയില് ഏതറ്
ടുക്കുന്ന അവസരത്ിൽ കയരഭൂവസ്തും ഉെടയൊ
ഗത്ടുത്തുന്ന�ിനൊണ് അുംഗീകൊരും നല്ിയിട്
ള്ള�്. 

ഈ ഉത്രവിതറെ അെിസ്ൊനത്ില് സും
സ്ൊനത്് ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയില് ഏതറ്ടു
ക്കുന്ന പ്രവൃത്ികളിൽ കയരഭൂവസ്തും ഉെടയൊഗ
ത്ടുത്തുന്ന�ിനുള്ള നെെെികള് കൂടു�ൽ 
ഊരജ്ി�മൊക്ിയിട്ണ്ട്. കയരഭൂവസ്തും വിരി
ക്കുന്ന�ിനുും തുെർ െരിെൊലനത്ിനുും ആവശ്യ
മൊയ സൊടങ്�ിക സഹൊയും നല്കുന്ന�ിന് കയര 
വക്ിതന ചുമ�ലത്ടുത്ിയിട്ണ്ട്. പ്രവൃത്ി
കള്ക്്  ആവശ്യമൊയ കയരഭൂവസ്തും മഹൊത്മൊ
ഗൊന്ി ടദശീ യ ഗ്രൊമീണ ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ി
യുതെ നിലവിലള്ള വൊങ്ങല് നെെെിക്രമ 
മനുസരിച്ച് തെൊതുടമേലൊ സ്ൊെനങ്ങളില്നി 
ന്നുമൊണ് സുംഭരിക്കുന്ന�്.

കയര ഭൂവസ്തും ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയിതല 
പ്രവൃത്ികളിൽ ഉെയുക്മൊക്കുന്ന�ിനുള്ള നെ
െെിക്രമങ്ങള് ഊരജ്ി�മൊക്കുന്ന�ിനൊയി 
2017 ഒട്ൊബര 5 മു�ൽ  9 വതര നെന്ന കയർ 
ടകരള 2017 അന്ൊരൊഷ്ട്ര ടമള സർക്ൊർ ഫലപ്ര
ദമൊയി ഉെടയൊഗിച്ചിട്ണ്ട്. ടമളയുതെ ഭൊഗമൊയി 
08.10.17 ന് നെന്ന കയരഭൂവസ്ത തസമിനൊറിൽ 
�ടദേശസ്വയുംഭരണസ്ൊെനങ്ങൾ മഹൊത്മൊഗൊ
ന്ി ടദശീയ ഗ്രൊമീണ ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയി
ല് ഏതറ്ടുക്കുന്ന കയരഭൂവസ്ത ടപ്രൊജക്റിടലക്് 
ആവശ്യമുള്ള കയരഭൂവസ്തും വൊങ്ങുന്ന�് സുംബ
ന്ിച്ച് ധൊരണൊെത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവയ്കകയുണ്ടൊയി. 
728 ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്തുകൾ ഈ ചെങ്ങിൽ െതങ്
ടുക്കുകയുും 107 ടകൊെി രൂെയ്ക് കയർ വൊങ്ങുന്ന�ി
ന് ധൊരണൊെത്രങ്ങള് ഒപ്പുവയ്കകയുും തചയ്തു.

മലയൊളികളതെ പ്രിയത്ട് സുവരണ്ണനൊ 
രിതറെ പ്രട�്യക�കതള ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയു
മൊയി സുംടയൊജി്ിക്കുന്ന�ിലൂതെ ടനെൊനൊക
ന്ന ഗുണഫലങ്ങള് ഏതറയൊണ്. ടകരളത്ിതന 
വലയ്കന്ന കെിതവള്ളക്ഷൊമത്ിന് െരിഹൊരമൊ
കൊനുും നിരമ്ൊണ പ്രവരത്നങ്ങളതെ തചലവ് 
കറയ്കൊനുും െരിസ്ി�ി സുംരക്ഷണത്ിന് �ൊ
ങ്ങൊകൊനുും ഈ കൂട്ൊയ്മതകൊണ്ട് കഴിയുും. 
കൂെൊത� കയര വ്യവസൊയത്ിന് ഒരു പുത്ൻ 
ഉണര വ്്  നല്ൊനുും. സരക്ൊരിതറെയുും ബന്ത്
ട് വകപ്പുകളിതല ഉടദ്യൊഗസ്രുതെയുും ആത്മൊ
രത്�ടയൊതെയുള്ള  പ്രൊരുംഭപ്രവര ത്നങ്ങൾ 
ഇക്ൊര്യത്ില് ഏതറ പ്ര�ീക്ഷ ഉണരത്തുന്നു. 
കയര ടകരളജന�യുതെ ജീവി�ത്ിതറെയുും 
സുംസ്ൊരത്ിതറെയുും വഴിയില് കജവെരവ�ൊ
നി വിരിക്കുന്ന കൊലും വിദൂരമലെ.

സംസ്ാന്ലത്ത 
ജലസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കു
ന്�തിന്് ക്ദേീയ�ല

ത്തതിൽ ന്ീർത്തട 
ക്മഖലയതിൽ ്ാവീണ്യം 

ല�ളതിയതിച്തിട്ടുള്ള 
സന്ദ്സംഘടന്കളു
ലട സഹായക്ത്താലട 
ഹരതി�ക്കരളമതിഷലറെ 

ക്ന്തൃ�്വത്തതിൽ 
സംസ്ാന്സർകോർ 

സമഗ്മായ ഒരു 
രൂപക്രഖ �യോറാകേതി

വരതികയാണ്.
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 കയർഭൂേസ്ത്രമണിഞ്്
കരുത്ോയ കഥകള്

പ്രകൃ�ിവിഭവെരിെൊലനവമൊയ ബന്ത്ട് 
തെൊതു പ്രവൃത്ികളൊണ് മഹൊത്മൊഗൊന്ി 

ടദശീയ ഗ്രൊമീണ ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയില് പ്രൊ
ധൊന്യടത്ൊതെ ഏതറ്ടുത്തുവരുന്ന�്. നീരത്െ 
െരിെൊലന പ്രവൃത്ികള്, ജലട്ൊ�സ്സുകളതെ 
നിരമ്ൊണവും പുനരുദ്ധൊരണവും െരിെൊലനവും 
എന്നിവതയലെൊും ഇ�ില് തെടുന്നു. ഗ്രൊമീണ ടറൊ
ഡുകളതെ നിരമ്ൊണവും ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ി
യിതല ഒരു പ്രധൊന പ്രവൃത്ിയൊണ്. െരിസ്ി
�ിക്് ആ�ൊ�ും ഉണ്ടൊക്ൊത് വിധത്ിൽ 
ടമല്റഞ്ഞ പ്രവൃത്ികൾ ഏതറ്ടുക്കുന്ന�ിന് 
പ്രകൃ�ി �തന്ന ഒരുക്ിയ ഒരു വഴിയൊയി നമുക്് 
കയരഭൂവസ്തതത് കണക്ൊക്ൊും. മതണ്ണൊലി്് 
�െയുന്ന�ിനുും ചരിവകള് ബലത്ടുത്തുന്ന�ി
നുും മണ്ണിതല ഈര്വും വളക്കൂറുും സുംരക്ഷിക്കു
ന്ന�ിനുും ഗ്രൊമീണ ടറൊഡുകളതെ നിരമ്ൊണടവ
ളയിൽ പ്ര�ലും ബലത്ടുത്തുന്ന�ിനുും 
കയരഭൂവസ്തും സഹൊയി ക്കുന്നു. 

ടകരളത്ിതറെ െല ഭൊഗങ്ങളിലൊയി 
ഏതറ്ടുത് ചില പ്രവൃത്ികൾ െരിചയ
ത്െൊും.

പപരംറതറോട്-വലിയറതറോട് 
സംരക്ഷണം - തൃശ്ശൂര് ജില്ല

 തൃശ്ശൂർ ജിലെയിതല തെരിഞ്ഞനും, 
മ�ിലകും, എസ്.എന് പുരും, എെവില
ങ്ങ്, എറിയൊെ് എന്നീ െഞ്ൊയത്തുകളി
ലൊയി ത�ക്് വെക്ൊയി സ്ി�ി തചയ്യു
ന്ന ശുദ്ധജല ട്ൊ�സ്സൊണ് തെരുും 
ട�ൊെ്-വലിയട�ൊെ്. തെരിഞ്ഞനും 
െഞ്ൊയത്ിതല ട�ൊണിക്കുളത്് നിന്നുും 
ആരുംഭിച്ച് അറബിക്െലിൽ എത്ിടച്ച
രുന്നു. 14.178 കി.മീ. നീളവും ശരൊശരി 3.5 
മീറ്ര ആഴവമൊണ് ഈ ട�ൊെിനുള്ള�്. 

മുന്കൊലങ്ങളിൽ പ്രടദശവൊസികളതെ ഒരു 
പ്രധൊന ജലട്ൊ�സ്സൊയിരുന്ന ഈ ട�ൊെ്, 
ജലസുംരക്ഷണ ഉെൊധികളതെ നൊശും, വലിയ 
അളവിലള്ള ജലചൂഷണും എന്നിവ മൂലും കടുത് 
ജലക്ഷൊമും അനുഭവത്ടുന്ന ഒരു പ്രടദശമൊയി 
മൊറിയിരുന്നു. ജലട്ൊ�സ്സുകള് സുംരക്ഷിക്കു
ന്ന�ിനുും ജലസുംരക്ഷണത്ിതറെ പ്രൊധൊന്യതത് 
ക്കുറിച്ച് ജനങ്ങതള ടബൊദ്ധ്യത്ടുത്തുന്ന�ിനുമു
ള്ള വലിയ ഒരു അവസരമൊയിട്ൊണ് തെരുുംട�ൊ
െ്-വലിയട�ൊെ് സുംരക്ഷണും ഏതറ്ടുക്ത്ട്�്.

ആദ്യ�ട്ത്ില് ഇ. െി. കെസണ് മൊസ്റ്റർ 
എും.എല്.എ തചയരമൊനൊയുും മ�ിലകും 
ടബ്ൊക്് െഞ്ൊയത്് പ്രസിഡറെ് തക. തക. 
അബീദലി ജനറല് കണ് വീനറൊയുും ഗ്രൊമെഞ്ൊ
യത്് പ്രസിഡന്റുമൊരൊയ ഇ.ജി. സുടരന്ദന്, 
ഇ.തക.മലെിക, തക.തക. സച്ചിത്്, െി.എും. 

സൂരത്യ എസ് . റഗറോപിനറോഥ്

തെരുുംട�ൊെ്-വലിയട�ൊെിതറെ 
കരയില് കയര ഭൂവസ്തും 
വിരിക്കുന്ന പ്രവരത്നങ്ങളതെ 
ഉദ്�ൊെനും ധന-കയര വക്് 
മന്ത്രി ടഡൊ. െി.എും. ട�ൊമസ് 
ഐസക് നിര വഹിക്കുന്നു.
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ഷൊഫി, പ്രസൊദിനി ടമൊഹന് എന്നിവർ കണ് വീ
നരമൊരുമൊയി ഒരു സമി�ി രൂെീകരിക്കുകയുും 
ട�ൊെിതറെ നിലവിതല അവസ് സുംബന്ിച്ച് 
ജനെങ്ൊളിത്ടത്ൊതെ െഠനും നെത്തുകയുും 
തചയ്തു. 

നിലവിലള്ള തവള്ളും ചിറതകട്ി െപേ് തചയ്് 
മറുവശടത്ക്് മൊറ്ി െൊയലും തചളിയുും കളഞ്ഞ് 
വൃത്ിയൊക്കു ന്ന�ിനുും വശങ്ങളിൽ കയർഭൂവ
സ്തും ഉെടയൊഗിച്ചുള്ള കജവസുംരക്ഷണ പ്രവ

രത്നങ്ങൾ നെത്ൊനുമുള്ള പ്ര
വരത്നങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച 
നിരടദേശങ്ങളൊണ് ഈ െഠനും 
മുടന്നൊട്വച്ച�്. അ�് പ്രകൊരും 
െഠന പ്രവരത്നങ്ങളിലൂതെ മഹൊ
ത്മൊഗൊന്ി ടദശീയ ഗ്രൊമീണ ത�ൊ
ഴിലറ്് െദ്ധ�ി മുടേന 8057 
മീറ്ര കയർഭൂവസ്തും വിരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്ി 5643 മീറ്ർ നെ്ൊ� നി
രമ്ൊണും 5609 മീറ്ര മുള വച്ച് െി
െി്ിക്ല് എന്നിവ ഏതറ്ടുക്കുന്ന
�ിനൊയി �ീരുമൊനിച്ചു.

2017 മൊർച്ച് 17ന്  ശ്രീനൊരൊ
യണപുരത്് വച്ച് നെന്ന ജനനി
ബിഡമൊയ ചെങ്ങിൽ �ടദേശസ്വ
യുംഭരണ വക്് മന്ത്രി ടഡൊ. 
തക. െി. ജലീൽ തെരുടന്ൊെ്
-വലിയട�ൊെ് സുംരക്ഷണപ്രവർ
ത്നങ്ങളതെ ഉദ്�ൊെനും നിർവ്
ഹിച്ചു. തുെർന്ന് മഹൊത്മൊഗൊന്ി 
ടദശീയഗ്രൊമീണ ത�ൊഴിലറ്് 
െദ്ധ�ിയുതെ ഭൊഗമൊയി ട�ൊെ് 
വൃത്ിയൊക്കുന്ന�ിനുള്ള പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ എലെൊ െഞ്ൊയത്തുക

ളിലും ആരുംഭിച്ചു.
വൃത്ിയൊക്ിയ ട�ൊെിതറെ കരകളിൽ കയർ 

ഭൂവസ്തും വിരിക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങളതെ ഉദ്�ൊെ
നും ധനകൊര്യ-കയർ വക്് മന്ത്രി ടഡൊ. റ്ി.എും. 
ട�ൊമസ് ഐസക് മ�ിലകത്് നിർവ്ഹിച്ചു. 
മുസിരിസ് കെതൃകെദ്ധ�ിയുതെ ഭൊഗമൊയ ഈ 
പ്രടദശത്് ടകരളത്ിതല  ഏറ്വും വലിയ 
ജനകീയ ട�ൊെ് സുംരക്ഷണ പ്രവർത്നും ഏതറ്

കയര ഭൂവസ്തും വിരിച്ച 
തെരുുംട�ൊെ് - വലിയട�ൊെ്

വൊടളൊർമുംഗലും െൊലത്ിതറെ 
അടപ്രൊച്ച് ടറൊഡിന് ഇരുവശവും 

കയർഭൂവസ്തും ഉെടയൊഗിച്ച് 
െൊർശ്വഭിത്ി ബലത്ടുത്തുന്നു
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ടുത്�് വഴി ടൂറിസും വികസനസൊദ്ധ്യ�യുും 
ട�ൊെിതറെ കരകളിൽ കജവകവവിദ്ധ്യ 
ഉദ്യൊനും ഒരുക്ൊനുള്ള സൊധ്യ �യുും 
അടദേഹും ചൂണ്ടിക്ൊട്ി. 

ഇതുവതര 5970 മീ റ്ർ ട�ൊെ് വൃത്ിയൊ
ക്ൊനുും 4175 മീറ്ർ കയർ ഭൂവസ്തും വിരിക്ൊ
നുും കഴിഞ്ഞു. െദ്ധ�ിയുതെ ഭൊഗമൊയി 26428 
ത�ൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്ന�ിനുും 
88,14,943/- രൂെ തചലവഴിക്കുന്ന�ിനുും 
സൊധിച്ചു.

ട�ൊെിതറെ ശുചീകരണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
തുെർന്നു വരികയൊണ്. കരകളിൽ ഫലവൃക്ഷ
ങ്ങൾ, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ വച്ച് 
െിെി്ിക്കുന്ന�ിനുള്ള പ്രവർത്നും, �ീറ്പ്പു
ലെ് വച്ച് െിെി്ിക്ൽ മു�ലൊയവയുും ഏതറ്ടു
ത്തുവരുന്നു. ട�ൊെ് വൃത്ിയൊക്ിയ ഇെങ്ങ
ളിൽ തുെർസുംരക്ഷണും പ്രൊടദശിക സമൂഹും 
ഏതറ്ടുത്ിട്ണ്ട്. സമൂഹത്ിൽ ജലസുംരക്ഷ
ണതത്ക്കുറിച്ചുള്ള അവടബൊധും വർദ്ധി്ി
ക്കുന്ന�ിൽ ഈ പ്രവർത്ി വിജയിച്ചിട്ണ്ട്

വടറകേകേര ഗ്റോേ പഞ്റോയത്് 
എറണറോകുളം ജില്ല 

വെടക്ക്ര ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്ില് 2016-
17 സൊപേത്ിക വരഷും 20 വൊരഡുകളിലൊയി 
കയര ഭൂവസ്തും വിരിക്കുന്ന 26 പ്രവൃത്ികൾ ഏതറ്
ടുത്് നെ്ിലൊക്ി. 

െഞ്ൊയത്് െരിധിയിലള്ള, മിക്വൊറുും 
എലെൊ ട�ൊടുകളും ഇരുവശവും ഇെിഞ്ഞ 
നിലയിലും പ്ൊസ്റ്റിക് ക്ികളും മൊലിന്യങ്ങളും 
നിറഞ്ഞ് ദുരഗ്ഗന്ും വമിക്കുന്ന രീ�ിയിലമൊയി

രുന്നു. അ�ിനൊല് ജലനിർഗ്ഗമനും �െസ്സത്ട്ിരു
ന്നു. മൊത്രമലെ, െകരച്ചവ്യൊധികൾ െകരുന്ന�ി
നുള്ള സൊധ്യ� വളതര അധികവമൊയിരുന്നു. 
ട�ൊെിതറെ വശങ്ങളിൽ കയർ ഭൂവസ്തും വിരിച്ച�് 
വഴി ട�ൊെിതറെ ഇരുവശങ്ങളിലും മണ്ണ് ഇെിഞ്ഞു
ടെൊകൊത� സുംരക്ഷിക്കുന്ന�ിനുും ട�ൊെ് വൃത്ി
യൊക്കുക വഴി നീതരൊഴുക്് സുഗമമൊക്കുന്ന�ിനുും 

വെടക്ക്ര ഗ്രൊമ െഞ്ൊയത്്- 
ട�ൊെിതറെ കരയില് കയര 
ഭൂവസ്തും വിരിക്കുന്നു

െട്വും ഗ്രൊമ െഞ്ൊയത്്
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അതുവഴി ഈ പ്രടദശതത് െകരച്ചവ്യൊധികള് 
ഒരു െരിധിവതര �െയുന്ന�ിനുും സൊധിച്ചു. 

ആതക 39,60,875/- രൂെയൊണ് ഇ�ിനൊയി 
തചലവഴിച്ചിട്ള്ള�്. ആതക 10902 ത�ൊഴില് ദി
നങ്ങളും സൃഷ്ിക്കുവൊന് സൊധിച്ചു.

േറവൻതുരത്് ഗ്റോേപഞ്റോയത്് 
റകറോട്യം ജില്ല

വൊടളൊർമുംഗലും െൊലത്ിതറെ അടപ്രൊച്ച് 
ടറൊഡിന് ഇരുവശവും കയർഭൂവസ്തും ഉെടയൊഗി
ച്ച് െൊർശ്വഭിത്ി ബലത്ടുത്ൽ

മറവൻതുരുത്് ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്ിതല മുേ്യ 
ജലട്ൊ�സ്സുകളിൽ ഒന്നൊയ വല്യൊറപേത്് 
ട�ൊെിനു കറുതക വൊർഡ് 10 ൽ സ്ി�ി തചയ്യുന്ന 
വൊടളൊർമുംഗലും െൊലത്ിതറെ അടപ്രൊച്ച് 
ടറൊഡിതറെ ഇരുവശങ്ങളും മണ്ണെിച്ചിലിൽ നിന്നുും 
സുംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യടത്ൊതെയൊണ്  
ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയിൽ ഉൾത്ടുത്ി കയർ
ഭൂവസ്തും വിരിച്ച് െൊർശ്വഭിത്ി ബലത്ടുത്തുക 
എന്ന പ്രവൃത്ി നെ്ിലൊക്ിയ�്. കയർ ടപ്രൊ
ജക്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നുും സൊടങ്�ിക െരിശീല
നും ലഭിച്ച വിദഗ്ധരുതെ ടമൽടനൊട്ത്ിൽ 10-ൊും 
വൊർഡിതല ത�ൊഴിലറ്് ത�ൊഴിലൊളികളൊയ 39 
വനി�കളൊണ് ഈ പ്രവൃത്ി പൂർത്ീകരിച്ച�്.

പട്ടുവം ഗ്റോേപഞ്റോയത്് 
കണ്ണൂര് ജില്ല   ബണ്ട് നിർമ്ൊണും
കണ്ണൂർ ജിലെയിൽ സ്ി�ി തചയ്യുന്ന െട്വും 

ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്് മൂന്നു വശവും പുഴകളൊൽ ചുറ്
ത്ട്ിരിക്കുന്നു. അ�ിനൊൽ ഉപ്പുതവള്ളത്ിതറെ 
പ്രശ്ും രൂക്ഷമൊണ്. ഇവിടുതത് പ്രധൊന 

കൃഷിയൊയ തനൽക്കൃഷിതയ ഉ്് തവള്ളത്ിതറെ 
അ�ിപ്രസരും പ്ര�ികൂലമൊയി ബൊധിക്കുന്നു. 
ബണ്ട് നിർമ്ൊണത്ിലൂതെ ഉപ്പുതവള്ളും കയറു
ന്ന�് ഒരു െരിധിവതര നിയന്ത്രിക്ൊനൊകന്നു. 
അ�ിലൂതെ തനലെിതറെ ഉദ്െൊദനക്ഷമ� വർദ്ധി
ക്കുന്നു. കൂെൊത� ഭൂഗർഭജലത്ിതറെ അളവ് ഉയ
രുന്ന�ിലൂതെ ജലക്ഷൊമും കറയ്കന്ന�ിനുും സഹൊ
യിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്് ഒരു നെ്ൊ�യൊയുും ഈ 
ബണ്ട് ഉെകരിക്കുന്നു. 

എസ്റ്റിടമറ്് തുക – 52200
സൃഷ്ിച്ച ത�ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ - 146

നന്നമുകേ് ഗ്റോേപഞ്റോയത്്  
േലപ്പുറം ജില്ല

മീമ്പുള്ളി കനൊൽ കയർ ഭൂവസ്ത െദ്ധ�ി
നന്നമുക്് ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്ിതല 50 ഏക്ർ 

വിസ്തൃ�ിയുള്ള തനൽവയലൊണ് മീമ്പുള്ളി. 
എന്നൊൽ ജലദൗർലഭ്യും കൊരണും ഈ ഭൂമി വർ
ഷങ്ങളൊയി �രിശൊയി കിെക്കുകയൊയിരുന്നു. 
ഈ സ്ി�ി ഒഴിവൊക്ി കൃഷി ടപ്രൊത്സൊഹി്ി
ക്കുന്ന�ിനൊയി ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയിൽ ഉൾ
ത്ടുത്ി ഈ തനൽെൊെത്ിലൂതെ ഒരു ജലടസ
ചനകനൊൽ നിർമ്ിക്കുകയുണ്ടൊയി. തുെർന്ന് 
കയർഭൂവസ്തും ഉെടയൊഗത്ടുത്തുന്ന�ിനുള്ള ഒരു 
മൊതൃകൊെദ്ധ�ിയൊയി കനൊലിതറെ ഇരു വശങ്ങ
ളിലും കയർ ഭൂവസ്തും ഉെടയൊഗിച്ച് ബലത്ടുത്തു
ന്ന പ്രവൃത്ി ഏതറ്ടുക്കുകയുമുണ്ടൊയി.

പ്രവൃത്ി ഏരിയ – 1000 സ്്വയർ മീറ്ർ
സൃഷ്ിക്ത്ട് പ്രവൃത്ിദിനങ്ങൾ - 83
ആതക തചലവഴിച്ച തുക – 97914 രൂെ.

ടലേിക  ടദശീയ 
ഗ്രൊമീണ ത�ൊഴിലറ്് 
മിഷനില് അസിസ്റ്റന് ് 

 തഡവലെ്തമറെ് 
കമ്ീഷണറൊണ്.

മീമ്പുള്ളി കനൊൽ കയർ 
ഭൂവസ്ത െദ്ധ�ി
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ഇന്്യ സ്വൊ�ന്ത്ര്യത്ിതറെ എഴുെ�് സുംവത്സ
രങ്ങള് െിന്നിടുന്നു. ഇന്്യയില് െഞ്ൊയത്് 

രൊജ് - നഗരെൊലിക സുംവിധൊനും രണ്ട് െ�ിറ്ൊ
ണ്ട് െിന്നിടുന്നു. രൊജ്യത്ിതറെയുും െഞ്ൊയത്ി
തറെയുും ഗ�ിവിഗ�ികള് എങ്ങതന കൊണുന്നു? 
നൊതളതയ്റ്ിയുള്ള പ്ര�ീക്ഷ എന്ൊണ്? ടകൊള
നിവിരുദ്ധപ്രസ്ൊനും, സൊമൂഹ്യ നടവൊത്ൊനപ്ര
സ്ൊനും, ടദശീയസ്വൊ�ന്ത്ര്യ ജനൊധിെ�്യപ്ര
സ്ൊനും എന്നിവയുതെ ഏടകൊെനമൊയൊണ് ഒരു 
ജനെഥും സ്വൊ�ന്ത്ര്യത്ിതറെ പ്രഭൊ�ത്ിടലക്് 
ഉണരന്ന�.് എന്നൊല് അ�നുസരിച്ച് ഇന്്യന് 
ജന� ഉയരന്നുടവൊ. 1992 ന് ടശഷും കൊല്നൂറ്ൊണ്ട് 
എത്തുടപേൊള് അധികൊരവിടകന്ദികരണതമന്ന 
ആശയും പ്രൊവരത്ികമൊക്ത്ട്� ്ടകരളത്ിതറെ 
െശ്ൊത്ലത്ില് അവടലൊകനും തചയ്യുന്ന�ിന് 
ഏതറ പ്രസക്ിയുണ്ട.്

അല്ം ചരിത്ം
െഞ്ൊയത്് എന്ന�് �ികച്ചുും �ടദേശീയ

മൊയ ഒരു ഭരണവ്യവസ്ൊെനമൊണ്. തെൊതു
-സ്വകൊര്യപ്രശ്ങ്ങളില് �ീരുമൊനതമടുക്ൊന് 
അധികൊരവും കഴിവമുണ്ടൊയിരുന്ന പ്രൊടദശിക
�െകമൊയിരുന്നു പുരൊ�ന ഭൊര�സമൂഹത്ിതല 
െഞ്ൊയത്്. നൊട്കൂട്ും, ഗ്രൊമകൂട്ും, �റകൂട്ും 
എതന്നലെൊും കരു�ൊും. എന്നൊല് ക്രടമണ സുംഭ
വിച്ച സൊമൂഹ്യചരിത്രെരിണ�ി െഞ്ൊയത്ി
തറെ ജനകീയ�തയ ബൊധിച്ചു. ജനൊധികൊരതമ
ന്ന�് പ്രബലരുതെയുും പ്രമൊണിമൊരുതെയുും 
അധികൊരമൊയി മൊറി. െതുതക്്തുതക് അ�് 
രൊജൊധികൊര - വടരണ്യൊധികൊരവൊഴ്ചയുതെ െൊ

ഇ�് ഇന്ത്യയുലെ എഴുപതും
പഞ്ോയത്് രോജിലറെ ഇരുപതും

പപ്രറോഫ. എ. സുഹൃത്കുേറോര്
 

�യിടലക്് വഴി�ിരിഞ്ഞു. ടദശവൊഴിടയൊ, നൊ
ടുവൊഴിടയൊ അവരുതെ ഇച്ഛതയ്കൊത്് വൊഴിക്കുന്ന 
അധികൊരികളതെ അുംശവൊഴ്ചയൊയി അ�് െരി
ണമിച്ചു. ദളി�ര, സ്തീകള്, ദുരബ്ബലര എന്നിവതര
ലെൊും െഞ്ൊയത്ിതറെ അധികൊരടശ്രണിക്് പു
റത്ൊയി. അവര വിടധയര  മൊത്രമൊയി 
െരിണമിച്ചു.

ഈ െശ്ൊത്ലത്ിലൊണ് ടദശീയ സ്വൊ�
ന്ത്ര്യസമരത്ിതറെ മുളതെൊട്ി വളരുന്ന ചരിത്രും 
കൂെി െഞ്ൊയത്് രൊജുമൊയി ബന്ത്ടുന്ന�്. 
സ്ൗട്് പ്രസ്ൊനസ്ൊെകപ്രചൊരകനൊയ ടബഡന് 
ൌവ്ല് (ഇന്്യയില് ഉള്ത്തെ കസ നിക ഉടദ്യൊ
ഗസ്നൊയുും പ്രവരത്ിച്ചു) യുവസന്നദ്ധപ്രവരത് 
കരുതെ പ്രൊടയൊഗിക സൊമൂഹ്യടസവനടവദിയൊയി
ട്ൊണ് ഇത്രതമൊരു സൊധ്യ� വികസി്ിച്ച�്. തു
െരന്ന് അടദേഹത്ിതറെ െിന്ഗൊമിയുും അനുഭൊവി
യുമൊയിരുന്ന ടഹൊുംറുള് പ്രസ്ൊനസ്ൊെക 
കൂെിയൊയ ടഡൊ. ആനിബസറെൊണ് ഗ്രൊമസ്വരൊജ് 
എന്ന സങ്ല്നും ഇന്്യയുതെ സ്വയുംഭരണ പ്രസ്ൊ
നത്ിതറെ ഭൊഗമൊയി മുടന്നൊട്വച്ച�്. ജനകീയ 
സ്വയുംഭരണസുംവിധൊനത്ിതറെ അെിസ്ൊന 
പ്രൊടദശിക �െകമൊയിട്ൊണ് സ്വയും നിരമ്ൊണൊ
ധികൊരമുള്ള ഗ്രൊമസ്വരൊജ് രൂെകല്ന തചയേത്ട്
�്. 1914ല് ഇതു സുംബന്ിച്ച പ്രടമയത്ിന് 
ടകൊണ്ഗ്രസിതറെ മദിരൊശി സടമ്ളനത്ില് 
ടഡൊ. ആനിബസറെ് അുംഗീകൊരും ടനടുന്നുണ്ട്. 
മൊത്രവമലെ ടകൊണ്ഗ്രസിതറെ ഭിന്ന വഴികളിതല 
ടന�ൊക്ളൊയി രുന്ന �ിലകതനയുും ടഗൊേലതയ
യുും ഗ്രൊമ   സ്വരൊജ് വിഷയത്ില് ടയൊജി്ിതല
ത്ിക്ൊനുും ടഡൊ. ബസന്റുും ടഹൊുംറൂള് പ്രസ്ൊന

ഇക്പ്പാള് ന്തിക്യാ�തികേലപ്പ
ടതിട്ടുള്ള ക്�ാ.സതി.പതി. 
വതിക്ന്ാദ് കമ്മതിറ്തിയ്ക്കും 4-ാം 
സംസ്ാന് ഭരണപരതി്
രണസമതി�തിയ്ക്കും ദ്രു���തി
യതില ഇ�തിനുള്ള മാര്�
ന്തിര്ക്ദേേങ്ങള് 
സമര്പ്പതികോന്ാകണം. 
2020ല ന്ടത്തലപ്പടുന് 
�ക്ദേേഭരണസ്ാപന് 
ല�രലഞ്ടുപ്പ് മുന്തില 
കണ്ട് ഇ�തിനുള്ള 
ന്യപരവം ന്തിര് വ്വഹണ
പരവമായ �ീരുമാന്വം 
ന്ടത്തതിപ്ം ഉറപ്പാകോന് 
ക്കരളത്തതിന്് കഴതിയണം. 
ക്കരളജന്� ക്കവലക
ക്ഷതിരാഷ്ടീയ മ�-ജാ�തി
-വര്�ീയ �ാല്പര്യങ്ങ
ള്കേപ്റം സമ്പൂര്ണ്ണ 
ജന്ാധതിപ�്യവല്കരണ
ത്തതിനുള്ള അവസരമായതി 
ഇ�് ഉപക്യാ�ലപ്പടു
ത്തണം.
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വും െരിശ്രമിച്ചതുും ചരിത്രത്ിതറെ ഭൊഗും. 
1917 ല് ആഫ്ിക്യില്നിന്ന് �ിരിതച്ചത്ി 

ഇന്്യന് ടദശീയ പ്രടക്ഷൊഭത്ിടലതക്ത്ിയ 
ഗൊന്ിജി ഗ്രൊമസ്വരൊജ് സങ്ല്നതത് വികസി
്ിച്ച് സ്വൊുംശീകരിച്ച് പൂരണ്ണസ്വരൊജിതറെയുും 
സ്വയും െര്യൊപ്-സ്വയൊശ്രയ സങ്ല്നത്ിതറെ
യുും ജനൊധികൊര ഭരണപ്രക്രിയയുതെ ഭൊഗവും 
അെിത്റയുമൊക്ി മൊറ്റുകയൊണ് തചയ്�്. തുെ
രന്ന് ലൊടഹൊര ടകൊണ്ഗ്രസ് സടമ്ളനും ഗ്രൊമ
സ്വരൊജ് ടദശീയപ്രടക്ഷൊഭത്ിതറെ മുേ്യ മുദ്രൊവൊ
ക്യങ്ങളില് ഒന്നൊയി സ്വീകരിക്കുകയുും അുംഗീക 
രിക്കുകയുും തചയ്തു.

ഭരണഘടനയം പഞ്റോയത്് രറോജം
ഭരണ�െനൊ നിരമ്ൊണ�ട്ത്ില്ത്തന്ന 

അധികൊരവിടകന്ദീകരണും െരിഗണനൊവിഷ
യമൊയി ഉയരന്നുവന്നിരുന്നു. ഭരണ�െനൊ  നി
രമ്ൊണസഭയില് ഇതുസുംബന്ിച്ച് മൂന്ന് ഭിന്നൊ
ഭിപ്രൊയടചരികള് രൂെത്ട്�ൊയി കൊണൊും. 
ഗ്രൊമസ്വരൊജ് എന്ന സങ്ല്നത്ില് സ്വയുംസ
മ്പൂരണവും സ്വയൊശ്രി�വമൊയ ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്തു 
കള് എന്ന ഗൊന്ിയന്െരിടപ്രക്ഷ്യും ഈ ആശ
യഗ�ിക്ൊര മുടന്നൊട്വച്ചു. രണ്ടൊും വൊദഗ�ി യൂ
ണിറ്റി സമ്പ്രദൊയത്ിലള്ള സരക്ൊര സുംവി
ധൊനത്ില് അധികൊരങ്ങള് വിഭജിച്ച് 
വിടകന്ദീകരിക്കുന്ന�് ഭരണതത് ദുരബ്ബലത്ടു 
ത്തുതമന്ന�ിനൊല് �ടദേശഭരണപ്രക്രിയ അനി
വൊര്യമൊയി ഭരണ�െനൊെരമൊടക്ണ്ട�ിതലെന്ന
�ൊയിരുന്നു. മൂന്നൊമടത്�ൊകതട്, അധികൊര 
വിടകന്ദീകരണും ഭിന്നജൊ�ിമ� വടരണ്യസമൂ
ഹത്ില് ദുരബ്ബലെിടന്നൊക് വിഭൊഗങ്ങതള പൂ
രണമൊയുും അെിച്ചമരത്ൊന് കരുവൊക്കുതമന്ന�ി
നൊല് രൊജ്യത്് അനുടയൊജ്യമൊകിതലെന്ന�ൊ 
യിരുന്നു. ഈ ഭിന്നൊഭിപ്രൊയങ്ങളതെ സങ്ലനവും 
സമീകരണവമൊയൊണ് ഭരണ�െനയുതെ 4-ൊും 
ഭൊഗത്് രൊഷ്ട്രനയനിരടദേശകത്്വങ്ങളില് 
ഉള്ത്ടുത്ി 40-ൊും അനുടേദമൊയിട്ള്ള വ്യവ

സ് ഉള്ത്ടുത്ിയ�്. �ടദേശഭരണസ്ൊെന 
യൂണിറ്റുകളൊയി പ്രവരത്ിക്ൊന്ത്ക് അധികൊ
രവും ഉത്രവൊദിത്വും ഉള്ള ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്തു 
കള്ക്് രൂെും നല്ൊനുള്ള കെമ രൊഷ്ട്രത്ിനുണ്ട് 
എന്ന ��്വമൊണ് ഉള്ത്ടുത്ിയ�്.

എന്നൊല് ഭരണ�െനൊ വിഷയനിരണയ
ത്ില് �ടദേശഭരണും സുംസ്ൊന വിഷയെട്ിക
യില് ഉള്ത്ടുത്ത്ടുകയൊണുണ്ടൊയ�്. അതു
തകൊണ്ടു�തന്ന തുെരന്നുള്ള വരഷങ്ങളില് 
�ടദേശഭരണും സുംസ്ൊനഭരണകൂെങ്ങളതെ നയ
�ൊല്ര്യങ്ങള്ക്കുും �ീരുമൊനങ്ങള്ക്കുും വിടധയ
മൊയി മൊത്രും നെത്ത്ടുന്ന സ്ി�ിയുണ്ടൊയി. 
ടദശീയ�ലത്ിലും സുംസ്ൊന�ലത്ിലും 
ഒടട്തറ ഭരണസമി�ികളും കമ്ീഷനുകളും രൂെീ
കരിക്ത്ടുകയുും ശുെൊരശകള് ഉന്നയിക്ത്
ടുകയുും തചയ്തുതവങ്ിലും ഗൗരവ�രമൊയ മൊറ്ങ്ങള് 
പ്രൊടയൊഗിക�ലത്ില് സുംഭവിച്ചിലെ. ടദശീയ
�ലത്ില് ഐക്യരൂെമുള്ള നിയമമുണ്ടൊക്ൊന് 
െൊര ലതമറെിന്  കഴിയൊത് സൊഹചര്യവും തുെ
രന്നു. ഈ സ്ി�ി െരിഹരിച്ചുതകൊണ്ടൊണ് 1992 
ല് 73, 74 ഭരണ�െനൊ ടഭദഗ�ികള് അുംഗീക
രിക്ത്ട്�്. 1989 ല് അവ�രി്ിക്ത്ട് 64-ൊും 
ഭരണ�െനൊ ടഭദഗ�ി നിരടദേശത്ിതന�ിരൊ
യി ഉയരന്നുവന്ന വിമരശനങ്ങള് മറികെക്ൊനുും 
ശ്രമും നെന്നു. ചട്ക്കൂെ് നിയമും മൊത്രും ടകന്ദെൊ
ര ലതമറെ് രൂെത്ടുത്തുകയുും അ�ിന് അനുടരൊ
ധമൊയി വിശദമൊയ �ടദേശഭരണനിയമങ്ങള്ക്് 
സുംസ്ൊനനിയമസഭകള് രൂെുംനല്ി നെ്ൊക്കു
കയുും എന്ന രീ�ിശൊസ്തമൊണ് ഇവിതെ അവലും
ബിച്ച�്. �ന്മൂലും ടകരളും ഉള്ത്തെ സുംസ്ൊന
ങ്ങള് ആരജിച്ച വിടകന്ദീകരണ അനുഭവവും 
പ്രൊടയൊഗിക സൊധ്യ�യുും െരിമി�ത്ടുന്ന 
സ്ി�ി സുംജൊ�മൊയി. സമഗ്ര ജിലെൊ ഭരണസും
വിധൊനവും ഗ്രൊമീണ �രക്െരിഹൊരസ്ൊെന
വും ഉള്ത്തെയുള്ളവ ഇത്രത്ില് അപ്രൊടയൊ
ഗികമൊകന്ന സ്ി�ിയുണ്ടൊയി. എന്നൊല് പു�ിയ 
സൊഹചര്യും സുംസ്ൊനത്ിന് അനുഗുണമൊയി 

ക്കരളം ഉള്ലപ്പലട 
സംസ്ാന്ങ്ങള് 

ആര്ജതിച് വതിക്കന്ദീ 
കരണ അനുഭവവം 

്ാക്യാ�തിക സാധ്യ�
യും പരതിമതി�ലപ്പടുന് 

സ്തി�തി സംജാ�മായതി. 
സമഗ് ജതില്ലാ ഭരണ 

സംവതിധാന്വം ഗ്ാമീണ 
�ര്കേപരതിഹാര          

സ്ാപന്വം ഉള്ലപ്പലട
യുള്ളവ ഇത്തരത്തതില 

അ്ാക്യാ�തികമാകുന് 
സ്തി�തിയുണ്ടായതി. 
എന്ാല പു�തിയ 

സാഹചര്യം സംസ്ാന്
ത്തതിന്് അനുഗുണമായതി 

ഉപക്യാ�ലപ്പടുത്താ 
നുള്ള അവസരങ്ങളും 

രൂപലപ്പട്ടു.

മഹൊത്മൊ ഗൊന്ി
ആനി ബസറെ്  

ടബ ഡന് െവ്ല്



ടലേകന് 
�ിരുവനന്പുരും 
ടലൊ ടകൊടളജില് 
തപ്രൊഫസറൊണ്.
ടഫൊണ്:9446981571
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ഉെടയൊഗത്ടുത്ൊനുള്ള അവസരങ്ങളും രൂെ
ത്ട്.

ഭരണ�െനൊെരമൊയ സ്ൊെനങ്ങളൊയി 
�ടദേശഭരണസ്ൊെനങ്ങള് വ്യവസ്ൊെി�മൊ
യി. എന്നൊല് സ്വയുംഭരണ പ്രൊടദശികസരക്ൊരു 
കള് എന്ന സങ്ല്നും അസ്ൊനത്ൊയി. ഏല്ി
ക്ത്ട് ടമേലകളില് ഏല്ിക്ത്ട് അധികൊര
ങ്ങള് ഏല്ിക്ത്ട് െരിധിക്കുള്ളില് നിര വഹി
ക്കുന്ന ഉെൊധികള് മൊത്രമൊയി �ടദേശഭരണ 
സ്ൊെനങ്ങള് െരിണമിച്ചു. ഭരണ�െനൊ 
ടഭദഗ�ി നിയമത്ിതറെ െീഠിക അനുസരിച്ച് 
വികസനും, ടക്ഷമും, സുരക്ഷ ഇവയുമൊയി ബന്
ത്ട് ഭരണ - നിയന്ത്രണ അധികൊരങ്ങള്  മൊത്ര
മൊണ് �ടദേശസ്ൊെനങ്ങള്ക്കുള്ള�്. നിയമനി
രമ്ൊണ-നീ�ിന്യൊയ അധികൊരങ്ങള് ഭരണ 
ടമല്ിക്ത്െൊത് ഭൊഗിക സ്വയുംഭരണസ്ൊെ
നങ്ങള്.

െട്ികത്ടുത്ത്ട് വിഷയങ്ങളില്�തന്ന 
സുംസ്ൊനഭരണകൂെും കകമൊറുന്ന െരിധിവതര 
മൊത്രും പ്രവരത്നസൊധ്യ�യുള്ള െരിമി� സ്വ
യുംഭരണ സുംവിധൊനമൊയുും �ടദേശഭരണസ്ൊ
െനങ്ങള് മൊറി. ധനവിഭവ ട്ൊ�സ് നിര വഹ
ണജീവനക്ൊര എന്നിവരുതെ കൊര്യത്ിലും 
ടമല്ത്ട്് സരക്ൊരുകള്ക്് വിടധയമൊയി 
മൊത്രും പ്രവരത്ിടക്ണ്ടിവരുന്ന സ്ി�ി.

അെിസ്ൊനജനൊധിെ�്യടവദിയുും  പ്ര�്യ
ക്ഷ ജനൊധിെ�്യ �െകവമൊയ ഗ്രൊമസഭയൊകതട് 
�ീരുമൊനതമടുക്ൊന് അധികൊരത്െൊത് ഉെടദ
ശക  - നിരടദേശക സഭയൊയി മൊറി. നഗരഭരണ
പ്രടദശങ്ങളില് വൊരഡ് സഭകള്ക്കുെരി വൊരഡ് 
കമ്റ്ിതയന്ന പ്രൊ�ിനിധ്യ സുംവിധൊനമൊയ�് 
ചുരുങ്ങി. രൊഷ്ട്രീയ നയരൂെീകരണകരത്ൊക്
ള്ക്് ഗ്രൊമസഭകടളൊെ് കടുത് കവമുേ്യവും വിപ്ര
�ിെത്ിയുും സുംജൊ�മൊയി. വിടകന്ദീകൃ�ജനൊ 
ധിെ�്യതമന്ന�് ഗ്രൊമ-നഗര�ലങ്ങളില് ത�ര
തഞ്ഞടുക്ത്ട് ഭരണസമി�ിയുംഗങ്ങള് വതര മൊ
ത്രമുള്ള നിയന്ത്രി� വിടകന്ദീകരണമൊയി െരിമി
�ത്ട്.

റകരളത്ിപറെ വത്യതത്യസ്തതകള്
ഇ�ര സുംസ്ൊനങ്ങളില് നിന്ന് വ്യ�്യസ്

മൊയ ഒടട്തറ ഗുണെരമൊയ െരിശ്രമങ്ങളും ഉദ്യ
മങ്ങളും ടകരളത്ില് വിടകന്ദീകൃ�ജനൊധിെ
�്യരുംഗത്് ഉണ്ടൊയി. പ്രൊടദശിക 
ഭരണസമ്പ്രദൊയമൊകയൊല് മറ്റു സ്ലങ്ങള്ക്കുും 
ജനങ്ങള്ക്കുും ഇ�് മൊതൃകയൊതണന്ന് െറയുക 
ഉചി�മലെ. എന്നൊല് ധനവിഭവ വിടകന്ദീകര
ണും, ഉത്രവൊദിത്വിടകന്ദീകരണും, നിര വ്
ഹണകരത്ൊക്ളതെ വിടകന്ദീകരണും എന്നിവ 
യൊഥൊരത്്യമൊക്ൊനുള്ള വിവിധ ഉദ്യമങ്ങള് 

ടകരളത്ില് ഉണ്ടൊയി. 1995 മു�ല് നെന്ന െരി
ശ്രമങ്ങളതെ സ്വൊഭൊവിക വികൊസവും വ്യവസ്ൊ
െനവും സ്ൊയി�്വവും ഇക്ൊര്യത്ില് സുംഭവി
ച്ചുടവൊ എന്നുും അവടലൊകനത്ിന് 
കൊല്നൂറ്ൊണ്ട് െിന്നിടുന്ന �ട്ും ഉെടയൊഗത്
ടുത്ണും.
• ഗ്രൊമസഭകതള നിടയൊജകമണ്ഡലൊെിസ്ൊന

ത്ില് ഫലവത്ൊക്ൊന് കഴിടഞ്ഞൊ 
എന്നുും പ്രൊഥമിക പ്ര�്യക്ഷജനസഭയൊയി 
അവ പ്രടയൊജനത്ടട്ൊ എന്നുും െരിടശൊ
ധിക്ത്െണും.

• അധികൊരും ഭരടമല്ിക്ത്ട് രുംഗങ്ങളില് 
�ന�് നയനിര വ്ഹണ ടശഷി കകവരി
ക്ൊന് പ്രൊപ്മൊടയൊ എന്ന�് വിലയിരുത്
ത്െണും.

• വനി�കളതെ െങ്ൊളിത്വും ടനതൃ�്വവും യൊ
ഥൊരത്്യമൊക്ൊനുും സൊമൂഹ്യെരിവരത്ന
ത്ിനുും കഴിടഞ്ഞൊ എന്ന് വിലയിരുത്ത്
െണും.

•ദുരബല െിടന്നൊക് വിഭൊഗങ്ങള്, ഭിന്നടശഷി 
വിഭൊഗങ്ങള് മു�ലൊയവരുതെ സൊമൂഹ്യതുല്യ
�യുും നീ�ിപൂര വക�യുും ഉറ്ൊക്ൊന് 
എത്രകണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവടലൊകനും 
തചയേണും.

• വികസന-ടക്ഷമ-സുരക്ഷൊ �െകങ്ങളില് 
�ടദേശഭരണ സ്ൊെനങ്ങള് എത്രകണ്ട് 
പ്രൊടയൊഗികടശഷി ആരജ്ിച്ചു എന്ന് െരി
ടശൊധിക്ണും.

•  നയരൂെീകരണും, നീ�ിനിര വ്ഹണും 
എന്നിവയ്കും വിഭവസമൊഹരണത്ിനുും പ്രൊ
പ്മൊയ സ്വയുംഭരണസ്ൊെനങ്ങളൊയി �ടദേ
ശഭരണസ്ൊെനങ്ങതള പുനഃസ്ൊെിക്ൊ 
നൊകണും.
സ�്യബ്ര�തസന് കമ്ിറ്ി, എും.എ. ഉമ്ന് 

കമ്ിറ്ി എന്നിവ സമര്ിച്ച സമഗ്രൊവടലൊകന 
ശുെൊരശകള്തക്ൊ്ും വി.രൊമചന്ദന് കമ്ിറ്ി
യുതെയുും മുന്ഭരണെരി്രണ സമി�ികളതെയുും 
ശുെൊരശകള് സ�്വരവിശകലന വിടധയമൊക്
ണും. ഇട്ൊള് നിടയൊഗിക്ത്ട്ിട്ള്ള ടഡൊ.
സി.െി. വിടനൊദ് കമ്ിറ്ിയ്കും 4-ൊും സുംസ്ൊന 
ഭരണെരി്രണസമി�ിയ്കും ദ്രു�ഗ�ിയില് ഇ�ി
നുള്ള മൊരഗനിരടദേശങ്ങള് സമര്ിക്ൊനൊകണും. 
2020ല് നെത്ത്ടുന്ന �ടദേശഭരണസ്ൊെന 
ത�രതഞ്ഞടു്് മുന്നില് കണ്ട് ഇ�ിനുള്ള നയെര
വും നിര വ്ഹണെരവമൊയ �ീരുമൊനവും നെത്ി
പ്പുും ഉറ്ൊക്ൊന് ടകരളത്ിന് കഴിയണും. ടകര
ളജന� ടകവലകക്ഷിരൊഷ്ട്രീയ മ�-ജൊ�ി- വരഗീയ 
�ൊല്ര്യങ്ങള്ക്പ്പുറും സമ്പൂരണ്ണ ജനൊധിെ�്യവ
ല്രണത്ിനുള്ള അവസരമൊയി ഇ�് ഉെടയൊഗ
ത്ടുത്ണും.

ഇ�ര സംസ്ാന്ങ്ങ 
ളതില ന്തിന്് വ്യ�്യസ്തമായ 
ഒക്ടലറ ഗുണപരമായ 
പരതിശ്രമങ്ങളും ഉദ്യമ 
ങ്ങളും ക്കരളത്തതില 
വതിക്കന്ദീകൃ�ജന്ാധതി 
പ�്യരം�ത്ത് ഉണ്ടായതി. 
്ാക്ദേതിക ഭരണസമ്പ്ര
ദായമാകയാല മറ്റു 
സ്ലങ്ങള്ക്കും ജന്ങ്ങ
ള്ക്കും ഇ�് മാതൃകയാ
ലണന്് പറയുക ഉചതി� 
മല്ല. എന്ാല ധന്വതിഭവ 
വതിക്കന്ദീകരണം, 
ഉത്തരവാദതിത്തവതിക്കന്ദീ
കരണം, ന്തിര് വ്വഹണ 
കര്ത്താകേളുലട 
വതിക്കന്ദീകരണം എന്തിവ 
യാഥാര്ത്്യമാകോനുള്ള 
വതിവതിധ ഉദ്യമങ്ങള് 
ക്കരളത്തതില ഉണ്ടായതി. 
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ടകരളും മതറ്ൊരു സുപ്രധൊന തെൊതുജനൊടരൊ
ഗ്യ മുടന്നറ്ത്ിനു സൊക്ഷ്യും വഹിക്കുക

യൊണ്. ടദശീയ �ലത്ിതല മീസില്സ് റുതബലെ 
പ്ര�ിടരൊധ കത്ിവയ്്  യജ്ഞത്ില്  ഈ ഒട്ൊ
ബര മൊസും മൂന്നൊും �ീയ�ി മു�ല് ടകരളവും െങ്കു
ടചരന്നിരിക്കുകയൊണ്. മീസില്സ്,  റുതബലെ 
എന്നീ െകരച്ചവ്യൊധികതള  2020-ൊമൊടണ്ടൊടു 
കൂെി ഉന്മൂലനും തചയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യടത്ൊതെ 
ആരുംഭിച്ച ഈ യജ്ഞത്ിതറെ ഭൊഗമൊയി ഇന്്യ
യിതല 9 മൊസത്ിനുും 15 വയസ്സിനുമിെയിലള്ള 

േീസിൽസ്
മീസില്സ് അഥവൊ അഞ്ൊുംെനി ഉണ്ടൊക്കുന്ന�്  ഒരു െൊരമിതക്ൊകവ

റസ് ആണ്. മനുഷ്യശരീരത്ിതറെ പുറത്തു സൊധൊരണഗ�ിയില് അ�ിജീവ
നും സൊധ്യമലെൊത് ഒരു ടരൊഗൊണുവൊണ് എന്നുളളതുതകൊണ്ട്  ഈ കവറസി
തറെ  ഉന്മൂലനും പ്ര�ിടരൊധ പ്രവരത്നങ്ങള് വഴി സൊധ്യമൊക്ൊും. 
ടരൊഗത്ിതറെ ഉറവിെും മതറ്ൊരു ടരൊഗി മൊത്രമൊണ് എന്നുള്ളതുും 
ഇ�ിതറെ നിയന്ത്രണതത് സഹൊയിക്കുന്നു. ശരീരത്ിതല 
ചുവന്ന �ിണിരത് െൊടുകള് പ്ര�്യക്ഷതെടുന്ന�ിനു നൊല് 
ദിവസും മുന്പുും ടശഷവും ടരൊഗി ചുമയ്കടപേൊഴുും തുമ്മുടപേൊഴുും 
ടരൊഗൊണു മറ്റുള്ളവരിടലക്് െെരുന്നു. തെതട്ന്ന് െെരന്നു  െിെി
ക്കുന്ന ടരൊഗമൊണ്  മീസില്സ്. സൊധൊരണയൊയി കട്ികതള 
ബൊധിക്കുന്ന ഈ ടരൊഗും ടെൊഷകകറവള്ള കട്ികളില് കൂടു�ല് 
സങ്ീരണ�യുും മരണങ്ങളും ഉണ്ടൊക്കുന്നു. ആടരൊഗ്യമുള്ള കട്ി
കള്ക്്  മീസില്സ് അണുബൊധതയ തുെരന്ന്  ടെൊഷകൊഹൊര 
കറവണ്ടൊവകയുും തൂക്ും കറയുകയുും തചയ്യുന്നു. വയറിളക്ും, 
നിടമൊണിയ, �ലടച്ചൊറിതല അണുബൊധ തുെങ്ങിയ സങ്ീരണ
�കള് ഉണ്ടൊവകയൊണങ്ില് മരണ സൊധ്യ� കൂടുന്നു.

2016 ല് ടകരളത്ില് ഏകടദശും 42 മീസില്സ് െകരച്ച
കളിലൊയി 1627 ടകസുകളും, നൊല് മരണങ്ങളമൊണ് റിട്ൊരട്്   
തചയേത്ട്�്. മീസില്സിതന�ിതര ഫലപ്രദമൊയ ഒരു കത്ി
വയ്് സൗജന്യമൊയി ലഭ്യമൊണ് എന്ന സൊഹചര്യും നിലനില്ക്കുന്നു 
എടന്നൊരക്കുക.

മീസിൽസ് റുലെല്ല 
പ്ര�ിലരോധ യജ്ും

 റഡറോ. ചിന്ത. എസ്
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മൂന്നരടക്ൊെി കട്ികള്ക്്  MR പ്ര�ിടരൊധകത്ി 
വയ്്െ് നല്കുന്നു. വസൂരി, ടെൊളിടയൊ, അമ്മൊ
രക്കുും നവജൊ�ശിശുക്ള്ക്കുും  ബൊധിക്കുന്ന 
തെറ്നസ് തുെങ്ങിയ ടരൊഗങ്ങതള പ്ര�ിടരൊധക
ത്ിവയ്പു വഴി തുെച്ചുനീക്ിയ ഇന്്യ, ആ വിജയും 
ആവരത്ിക്കുവൊന് ഒരുങ്ങുകയൊണ്.  

ടകരളതത് സുംബന്ിച്ചിെടത്ൊളും ഇവിടു
തത് ആടരൊഗ്യവകപ്പുും വിദ്യൊഭ്യൊസവകപ്പുും 
ഈ യജ്ഞത്ിതറെ  മറ്റുെങ്ൊളികളും വളതര 
വലിയ ഒരു തവല്വിളിയൊണ് ഏതറ്ടുത്ിരിക്കു
ന്ന�്. വസൂരി നിരമൊരജ്നും തചയ്യുന്ന�ിന് മു
ടന്നൊെിയൊയി നെത്ിയ കത്ിവയ്്  യജ്ഞത്ി
നു ടശഷും, ഒരു െതക്ഷ ടകരളും കൊണുന്ന 
ഏറ്വും വലിയട�ൊ�ിലള്ള പ്ര�ിടരൊധകത്ി 
വയ്പു െരിെൊെി ആയി മൊറിയിരിക്കുകയൊണി�്. 
ടകരളത്ിതല 76,13,602 കട്ികള്ക്ൊണ് ഈ 
ഒരു മൊസും തകൊണ്ട് MR പ്ര�ിടരൊധ കത്ിവയ്് 
നല്കുവൊന് ഉടദശിച്ചിരിക്കുന്ന�്. ഏകടദശും 
20,000 വിദ്യൊലയങ്ങള്, 35,000 അങ്ണവൊെി
കള്, 1300 സരക്ൊര ആടരൊഗ്യടകന്ദങ്ങള് 
എന്നിവ  വഴി  74000 ക്യൊമ്പുകള് നെത്ൊനൊ
ണ് �യേൊതറടുത്ിരിക്കുന്ന�്. ഓടരൊ ജിലെയിലും 
നൂറു കണക്ിന് ടഡൊ്രമൊരുതെ ടനതൃ�്വത്ി
ല് ആയിരക്ണക്ിന് െരിശീലനും ലഭിച്ച  
ആടരൊഗ്യപ്രവരത്കര ആണ് ഈ പ്രവരത്നും 
നെ്ിലൊക്കുന്ന�്. ഇത്രയുും വിപുലമൊയ സജ്ീ
കരണങ്ങടളൊടുകൂെി മഹത്ൊയ ഒരു ലക്ഷ്യത്ി
നു ടവണ്ടി സരക്ൊര �യേൊതറടുക്കുന്നു. മറുവശ
ടത്ൊ അജ്ഞ�യുും അന്വിശ്വൊസവും 
ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളും മൂലും കത്ിവയ്പു യജ്ഞത്ി
തന �ിതര ചില ദുഷ്പ്രചൊരണങ്ങള് ഉയരന്നു വന്നി
രിക്കുന്നു. 

ഡിഫ്ീരിയയ്കള്ള പ്ര�ിടരൊധ കത്ിവയ്ിതന 
�ിരൊയി ചില സും�െനകളും വ്യൊജന്ൊരുും നെ
ത്ിയ കപ്രചരണങ്ങള് വി�ച്ച വിെത്് നമ്ള് 

കഴിഞ്ഞ വരഷും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ�ൊണ്. 
ഇത്രും കപ്രചൊരണങ്ങതളയുും വ്യൊജപ്രമൊണ
ങ്ങതളയുും ശരിയൊയ അറിവില് നിന്നുെതലടുക്കു
ന്ന ജൊഗ്ര�യൊല് തചറുത്തു ട�ൊല്ിടക്ണ്ട�് 
നമ്മുതെ ഓടരൊരുത്രുതെയുും ഉത്രവൊദിത്മൊ
ണ്.

ഇന്്യയില് പ്ര�ിവരഷും നൊല്�ിനൊയിര
ത്ിലധികും കട്ികളൊണ് മീസില്സ് അഥവൊ 
അഞ്ൊുംെനി വന്നു മരിക്കുന്ന�്. ഇവിതെ  അപേ
�ിനൊയിരത്ില് പുറത്തു ജനി�ക റുതബലെ 
സിണടണ്ടൊും ബൊധിച്ച കട്ികള് ഉണ്ട് എന്ന് കണ
ക്കുകള് കൊണിക്കുന്നു.

കഞ്ഞുങ്ങള്ക്് ഒന്െ�ൊും മൊസവും ഒന്നര 
വയസ്സിടനൊെടു്ിച്ചുും ഈ ടരൊഗങ്ങള്ക്്  
എ�ിതര കത്ിവയ്് നല്ൊറുണ്ട് എന്നിരിതക് 
മുന്െ് MR വൊക്ിന് ലഭിച്ചിരുടന്നൊ ഈ ടരൊഗങ്ങ
ള് ബൊധിച്ചിരുടന്നൊ എന്നിവ കണക്ിതലടുക്ൊ

റുപെല്ല
ടെൊഗകവറസ് വിഭൊഗത്ില് തെട് കവറസുക

ള് കൊരണും ഉണ്ടൊകന്ന തജരമന് മീസില്സ്/റുതബലെ 
തെൊതുടവ ലഘുവൊയ െനി, കഴലവീക്ും, ചുവന്ന 
െൊടുകള് എന്നിവടയൊെ് കൂെി ചുരുങ്ങിയ ദിവസും 
മൊത്രും നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു െകരച്ചെനിയൊണ്. 
എന്നൊല് ഗരഭകൊലത്് പ്രട�്യകിച്ചു ആദ്യ മൂന്നു മൊ
സത്ിനിെയ്ക് ഗരഭിണിക്്  റുതബലെ ബൊധിക്കുകയൊ
തണങ്ില് ഗരഭശിശുവിനു ജനി�ക റുതബലെ 
സിന്  ഡ്ും/ congenital rubella syndrome (CRS) 
അ�ൊയ�് നവജൊ� ശിശുവിനു അന്�, ബധിര�, 
ഹൃദയകവകല്യങ്ങള്, ബുദ്ധിമൊന്്യും, കരള് ടരൊഗ
ങ്ങള് എന്നിവ ഉണ്ടൊകൊന് ഉള്ള സൊധ്യ� 90% 
ആണ്. ഈ ടരൊഗബൊധ ഗരഭശ്ിദ്രത്ിനുും കൊരണ
മൊകന്നു.

ടലൊകമൊകമൊനും പ്ര�ിവരഷും ഒരു ലക്ഷത്ിനു 
പുറത്തു ശിശുക്ളൊണ് റുതബലെ ബൊധിച്ചു ജനി�കകവകല്യങ്ങടളൊെ് കൂെി 
ജനിക്കുന്ന�്. കണക്കുകള് പ്രകൊരും ടകരളത്ില് മൂന്നു ശ�മൊനും ഗരഭിണി
കള്ക്് റുതബലെ അണുബൊധയുണ്ടൊകന്നു. പ്ര�ിവരഷും  അഞ്ചു ലക്ഷടത്ൊളും 
പ്രസവങ്ങള് ഇവിതെ നെക്കുന്നു എന്ന�് കണക്ിതലടുത്ൊല്, 15000 ടത്ൊളും 
ഗരഭിണികള്ക്് റുതബലെ ബൊധിക്കുന്നു.

കട്ിക്ൊലത്് വന്നുടെൊകന്ന റുതബലെ കൊരണും ഒരു വിഭൊഗും ആളകള്ക്് 
പ്ര�ിടരൊധടശഷി �തന്നത്ൊതന ഉണ്ടൊകന്നു. െടക്ഷ ഇത്രത്ില് ഉള്ള 
പ്ര�ിടരൊധടശഷി അളക്കുവൊനൊയി (IgG Antibody) ഇവിതെ നെത്ിയിട്ള്ള 
െഠനങ്ങളില് 40% ടത്ൊളും സ്തീകള്ക്കുും  പ്ര�ിടരൊധടശഷി ഇലെ എന്നു 
�തന്നയൊണ് കതണ്ടത്ിയിരിക്കുന്ന�്.

ഈ സൊഹചര്യത്ില് 2014ല് �തന്ന ടകരളത്ില് കൗമൊര പ്രൊയത്ി
തല തെണ്കട്ികള്ക്് റുതബലെ പ്ര�ിടരൊധകത്ി വയ്പു നല്കുവൊനൊയി ഒരു 
യജ്ഞും നെത്തുകയുണ്ടൊയി. മൊത്രവമലെ 18 മൊസത്ില് നല്കുന്ന മീസില്സ്  
രണ്ടൊമതത് ടഡൊസിന് െകരും MMR Vaccine (Measles, Mumps, Rubella) 
നല്ി തുെങ്ങുകയുും തചയ്തു. 
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ത� �തന്ന എലെൊ കട്ികള്ക്കുും ഒരു അധികപൂ
രക  ടഡൊസൊയി യജ്ഞത്ിതറെ ഭൊഗമൊയുള്ള 
കത്ിവയ്് നടല്ണ്ട�ൊണ്. ഇത്രത്ില് 
മുഴുവന് കട്ികള്ക്കുും ഒരുമിച്ചു കത്ിവയ്് നല്കുന്ന
�് വഴി ടരൊഗത്ിതന�ിതര വ്യക്ിയുതെ സുരക്ഷ
ടയൊതെൊ്ും സൊമൂഹിക പ്ര�ിടരൊധടശഷി കൂട്ി 
പ്രസ്തു� ടരൊഗങ്ങതള ഉന്മൂലനും തചയേൊന് 

സൊധിക്കുും. ഇത്രത്ില് ഉന്മൂലനും സൊധ്യമൊ
കണതമങ്ില് 95% ത്ിലധികും ജനങ്ങള്ക്കുും  
ഈ ടരൊഗത്ിതന�ിരൊയുള്ള പ്ര�ിടരൊധടശഷി 
ഉണ്ടൊകണും.  

ഇന്്യയില് �തന്ന നിരമ്ിക്കുന്ന MR 
വൊക്ിന് ഒറ് ടഡൊസില് 85% ടത്ൊളവും രണ്ടു 
ടഡൊസ് എടുക്കുടപേൊള് 95% ടത്ൊളും ഫലപ്രദ
വും എന്നൊല് എടുത്തു െറയത്ക് െൊരശ്വഫല
ങ്ങള് ഇലെൊത്തുും ആയ മരുന്നൊണ്. ടലൊകത്് 
ഒടട്തറ രൊജ്യങ്ങള് ഇന്്യയുതെ ഈ വൊക്ിനൊണ് 
ഉെടയൊഗിക്കുന്ന�്. ടകൊെിക്ണക്ിന് കട്ിക
ള് ടലൊകതമപേൊടുും സുരക്ഷി�മൊയ്  ഈ കത്ി
വയ്് എടുത്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദീര�കൊലും,
തെൊതുടവ ജീവി�കൊലും മുഴുവന് നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന 
പ്ര�ിടരൊധടശഷി ഉണ്ടൊക്കുന്നു MR വൊക്ിന്.

പ്രസ്തു� യജ്ഞത്ിതനൊടുവില് 9-ൊും മൊസ
ത്ിതല മീസില്സ്  കത്ിവയ്ിനു െകരും 
റുതബലെ വൊക്ിനുും കൂെി ടചരത്്  MR വൊക്ിന് 
ആയിരിക്കുും നല്കുക. ഒന്നര വയസ്സില് ടകരള
ത്ില് MMR വൊക്ിനുും മറ്റു സുംസ്ൊനങ്ങളില് 
MR വൊക്ിനുും ആയിരിക്കുും നല്കുക.

നമ്മുതെ കഞ്ഞുങ്ങളതെ ആടരൊഗ്യവും 
ഭൊവിയുും ഭദ്രമൊക്ൊനൊയി വിഭൊവനതചയ് MR 
കത്ിവയ്് യജ്ഞും നമ്ള് ഓടരൊരുത്രുതെയുും 
പൂരണ സഹകരണടത്ൊതെയുും െങ്ൊളിത്
ടത്ൊതെയുും  വിജയി്ിക്ൊും.                        

ഓടരൊ കഞ്ഞിനുും പ്ര�ിടരൊധക�ിവയ്്പു നല്ി MR പ്ര�ിടരൊധകത്ിവയ്്പു 
യജ്ഞും വിജയി്ിക്ൊും; നമ്മുതെ കട്ികളതെ ആടരൊഗ്യത്ിനുും ഭൊവിക്കുും 
ടവണ്ടി :
• വൊക്ിന് വിരുദ്ധരുതെ കപ്രചരണങ്ങള് തചറുത്തു ട�ൊല്ിക്കുക, സമൂഹമൊധ്യ

മങ്ങളിതല അത്രും ടെൊസ്റ്റുകള് പ്രചരി്ിക്ൊ�ിരിക്കുക.
• ഇത�ൊരു പു�ിയ കത്ിവയ്് അലെ. ലക്ഷകണക്ിന് കട്ികള് സ്ിരമൊയി 

എടുത്തു തകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്്യയില് �തന്ന നിരമിക്കുന്ന മരുന്നൊണ് ഈ 
യജ്ഞത്ില് ഉെടയൊഗിക്കുന്ന�്.

• എടുത്തു െറയത്ക് െൊരശ്വഫലങ്ങള് ഇ�ിനിലെ.
• ടനരതത് ഒടന്നൊ അ�ിലധികടമൊ �വണ ഇട� കത്ിവയ്് എടുത്ിട്ള്ള

വരുും മീസില്സ്  ടരൊഗും വന്നിട്ള്ളവരുും  യജ്ഞത്ിതറെ ഭൊഗമൊയി കത്ി
വയ്് എടുടക്ണ്ട�ൊണ്.

• വ്യക്ിയുതെ പ്ര�ിടരൊധടശഷി കൂട്ന്ന�ിടനൊതെൊ്ും �തന്ന സൊമൂഹിക 
പ്ര�ിടരൊധടശഷി കൂട്കവഴി ഈ ടരൊഗതത് ഉന്മൂലനും തചയ്യുക എന്ന മഹ
ത്ൊയ ലക്ഷ്യും കകവരിക്ൊന് ഓടരൊ കട്ിയുും കത്ിവയ്് എടുത്തു എന്നു
റ്ൊക്കുക.  

(ടലേിക �ിരുവനന്പുരും 
ഗവ. തമഡിക്ല് ടകൊടളജില് 

കമ്്യൂണിറ്ി വിഭൊഗും 
അസിസ്റ്ററെ് തപ്രൊഫസറൊണ്

9447375532)   

ആശങ്കകള് അക്റോം



ടലൊകൊടരൊഗ്യ സും�െനയുും യുനീതസഫും 
സുംയുക്മൊയി മീസിൽസ് , റൂബലെ 

നിയന്ത്രണവും നിർമ്ൊർജ്നവും ലക്ഷ്യും വച്ചു
തകൊണ്ട് നെത്തുന്ന വൊക് സിടനഷതന�ിതര 
സുംസ്ൊനത്് ചില വൊക് സിൻ വിരുദ്ധ ശക്ി
കൾ പ്രവർത്ിച്ചുതകൊണ്ടിരിക്കുകയൊതണന്നുും 
സൊമൂഹ്യടബൊധമുള്ള ആർക്കുും ഇ�് അുംഗീകരി
ക്കുവൊൻ കഴിയുന്ന�തലെന്നുും അക്ഷരൊർത്
ത്ിൽ ഇത്രും നിലെൊടുകൾ സൊമൂഹ്യവിരുദ്ധ 
പ്രവർത്നമൊതണന്നുും ആടരൊഗ്യവക്് മന്ത്രി 
തക.തക.കശലജ െീച്ചർ െറഞ്ഞു.

ഇത്രും പ്രവർത്നങ്ങൾ തെൊതുജനൊടരൊ
ഗ്യത്ിതന �ിതരയുള്ള കെന്നുകയറ്മൊണ്. �ങ്ങ
ളതെ കട്ികൾ ടരൊഗമിലെൊത്വരൊയി വളരണും 
എന്ന�് ഏത�ൊരു രക്ഷി�ൊവിതറെ യുും ആഗ്രഹ
മൊണ്. അ�ിനുടവണ്ടി രക്ഷി�ൊക്ൾ 
വൊക് സിൻ നൽകൊൻ �യേൊറൊകടപേൊൾ അവതര 
വൊക് സിതന�ിരൊയുള്ള കപ്രചരണങ്ങൾ നെ
ത്ിയുും ത�രുവകളിലൂതെയുും സൊമൂഹ്യ
മൊധ്യമങ്ങളിലൂതെയുും കവര്യനിര്യൊ�ന 
ബുദ്ധിടയൊടുകൂെി ത�റ്ിദ്ധൊരണൊ ജനക
മൊയ സിദ്ധൊന്ങ്ങൾ െെച്ചുവിടുന്ന�് 
എന്് ഉടദേശടത്ൊടുകൂെിയൊണ്? രൊജ്യ
ത്് 41 ടകൊെി കട്ികൾക്ൊണ് 
വൊക് സിൻ നൽടകണ്ട�്. ഇ�ിതന�ി
രൊയി ടകരളത്ിൽ മൊത്രും ചില കൽസി� 
ശക്ികൾ നെത്തുന്ന വൊക് സിൻ വിരുദ്ധ 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ നിന്ന ്െിൻ�ിരിയൊൻ 
അവർ �യേൊറൊകണും. 

സുംസ്ൊനത്് ഒട്ൊബർ 3 മു�ൽ 
തുെക്ും കറിച്ച മീസിൽസ്, റൂബലെ പ്ര�ി
ടരൊധയജ്ഞത്ിതറെ ഭൊഗമൊയുള്ള വൊ
ക് സിടനഷൻ കൊപേയിൻ ഇടന്നക്് 
ഒരൊഴ്ച െിന്നിട്കഴിഞ്ഞു. ഒട്ൊബർ 3 
മു�ൽ നവുംബർ 3 വതരയുള്ള ഒരുമൊസ
മൊണ് കൊപേയിതറെ പ്രവർത്നും പ്ൊൻ 
തചയ്ിരിക്കുന്ന�്. കൊപേയിൻ ആരുംഭിച്ച് 
7 ദിവസും പൂർത്ിയൊകടപേൊൾ �തന്ന 
17 ലക്ഷത്ിടലതറ  കട്ികൾ വൊക് സിൻ 

േോക് സിൻ േിരുദ്ധലര 
�ിരിച്ചറിയുക ഒറ്ലപ്ടുത്തുക

പക.പക.ശശലജ ടീച്ര്

സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. (വിദ്യൊഭ്യൊസ സ്ൊെനങ്ങ
ളിൽ ഈ കൊലൊവധിക്ിെയിൽ 2 അവധിദിവ
സങ്ങളണ്ടൊയിരുന്നു) വൊക് സിൻ വിരുദ്ധരുതെ 
മസ്ിഷ് കപ്രക്ഷൊളനത്ിന് വശുംവദരൊവൊത� 
ഇത്രയുമധികും രക്ഷി�ൊക്ൾ �ങ്ങളതെ കട്ികൾ
ക്് വൊക് സിടനഷൻ നൽകൊൻ �യേൊറൊയ�് 
അവരുതെ കർത്വ്യടബൊധത്ിതറെ മകടെൊദൊ
ഹരണമൊണ്.

2020 ഓതെ മീസിൽസ്, റൂബലെ ടരൊഗങ്ങൾ 
സമൂഹത്ിൽ നിന്നുും എതന്നടന്നക്കുമൊയി നിർ
മ്ൊർജ്നും തചയ്യുന്ന�ിനുും നിയന്ത്രിക്കുന്ന�ി
നുും ലക്ഷ്യമിട്നെത്തുന്ന ഈ ബൃഹ�് െദ്ധ�ിയു
തെ വിജയത്ിന് എലെൊവരുും ട�ൊടളൊടുട�ൊൾ 
ടചർന്ന് പ്രവർത്ിക്ണതമന്നുും നൊതളയുതെ 
വൊഗ്ൊനങ്ങളൊയ കഞ്ഞുങ്ങതള ഈ 2 മൊരക ടരൊ
ഗങ്ങളിൽ നിന്നുും സുംരക്ഷിക്കുന്ന�ിനുള്ള ഈ 
ദൗ�്യത്ിൽ എലെൊവരുും െതങ്ടുക്ണതമന്നുും 
മന്ത്രി അഭ്യർത്ിച്ചു.
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കാമ്യതിൻ 
ആരംഭതിച്് 7 ദതിവസം 
പൂർത്തതിയാകുക്മ്ാൾ 
�ലന് 17 ലക്ഷത്തതി

ക്ലലറ  കുടതികൾ 
വാക് സതിൻ 

സ്വീകരതിച്ചുകഴതിഞ്ഞു.
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"മലയൊളഭൊഷടയൊെ് ടകരളീയരൊയ അഭ്യസ്വി
ദ്യരുും അവരുടെ�ൊയ അധികൊരിവരഗ്ഗവും 

കൊണിക്കുന്ന അവഗണന ഇലെൊ�ൊക്ി മലയൊള
ഭൊഷതയ ടകരളജന�യുതെ മുഴുവന് ഭൊഷയൊക്ി 
ഉയരത്തുകയൊണ് ഇന്നൊവശ്യും. എന്തുതകൊതണ്ട
ന്നൊല് നമ്മുതെ അധികൊരിവരഗ്ഗവും അഭ്യസ്വി
ദ്യരുും അുംഗീകരിക്കുന്ന സമീെനത്ിതറെ 
ഫലമൊയി മലയൊളും ടകരളജന�യുതെ ഭൊഷയ
ലെൊ�ൊയിത്ീരന്നിരിക്കുന്നു."

മലയൊളവും മലയൊളികളും �മ്ിലള്ള ബന്
തത്്റ്ി ആഴത്ില് ചിന്ിക്കുകയുും വിശദീക
രിക്കുകയുും തചയ്ിട്ള്ള ഇ.എും.എസ് നമ്പൂ�ിരി
്ൊെിതറെ വൊക്യങ്ങളൊണ് ഇവ. ഭൊഷൊടബൊധന 
ത്ിതറെ ആവശ്യക�യുും അെര്യൊപ്�യുും ടബൊ
ധ്യത്ടുത്തുന്ന�ൊണ് ഈ പ്രസ്ൊവും.

ഭൊഷൊഭിമൊനത്ിതറെ അഭൊവമൊണ് മലയൊളും 
ടനരിടുന്ന പ്രഥമ തവല്വിളി. ഭൊര�ത്ിതല നൊ
ട്ഭൊഷകതളയുും അവ സുംസൊരിക്കുന്ന ജനങ്ങള
തെ സുംസ്ൊരതത്യുും നിലനിരത്തുകയുും ടെൊഷി
്ിക്കുകയുും തചയേണതമന്ന ലക്ഷ്യടത്ൊതെയൊണ് 
ഭൊര�ത്ില് ഭൊഷൊെിസ്ൊനത്ില് സുംസ്ൊന
ങ്ങള് പുനഃസും�െി്ിച്ച�്. ഭൊഷൊസുംസ്ൊന
ങ്ങള് നിയമെരമൊയി നിലവില് വന്നട്ൊള്, 
ഹിന്ി ഔടദ്യൊഗികഭൊഷയൊയി അുംഗീകരിക്
ത്ട്ട്ൊള്, ബന്ഭൊഷയൊയി ഇുംഗ്ീഷ് നില
നിരത്ിയട്ൊള്, പ്രശ്ങ്ങള്ക്കു െരിഹൊരമൊയി 
എന്നു വിചൊരിച്ചവരക്കു ത�റ്ി. ഹിന്ിയുും 
ഇുംഗ്ീഷും  അധികൊരത്ിനുടവണ്ടി മത്സരിക്കു
ന്ന�ൊണ് െിന്നീടു നൊും കണ്ട�്. ത്രിഭൊഷൊെദ്ധ�ി 
യിതല വ്യവസ്കള് കൊറ്ില്െറത്ിതക്ൊണ്ട് 
ഇുംഗ്ീഷിനുടവണ്ടിയുും ഹിന്ിക്കുടവണ്ടിയുും ടെൊ
രൊടുന്ന അധികൊരത്ിതറെ കൊല്ച്ചുവട്ില് പ്രൊടദ
ശികഭൊഷകള് തഞരിഞ്ഞമരന്നു. ടകൊളനിസും
സ്ൊരടത്ൊടു കൂറുപുലരത്ി ഹിന്ിതയ തുരത്ൊ 
നൊയി െടലെത്തുും ശ്രമും നെന്നു. അെിമത്തത് 
അഭിമൊനമൊയിക്രു�ി, ഭൊഷയില് മൊത്രമലെ, 
ടവഷത്ിലും ആചൊരത്ിലും അനുഷ്ഠൊനത്ില
തമലെൊും ടബൊധപൂര വും വിടദശിചമയുവൊന് ഇന്്യ

മ�യോളത്ിലറെ ലേല്ലുേിളികള്
റഡറോ. എഴുേറ്റൂര് രറോജരറോജവര്മ്മ

യിതല െല ടദശക്ൊരുും ശ്രമിച്ചു. അക്കൂട്ത്ില് 
മുപേിലൊണ് മലയൊളികള്. ബ്രിട്ീഷ് ഭരണത്ി
ല് മലയൊളിയുതെ ആധിെ�്യും ഏറി വരുടന്ൊറുും 
മലയൊളത്ിതറെ ഉെടയൊഗും കറഞ്ഞുവന്നു 
എന്നതുും സ്വൊ�ന്ത്ര്യൊനന്രവും ആ രീ�ി തുെരു
ന്നു എന്നതുും ഈ അെിമത്ത്ിതറെ 
ത�ളിവൊണ്. അന്യഭൊഷൊപ്രണയും മൊതൃഭൊഷ
തയ തകൊല്ന്ന പ്രവണ�യില് എത്ി എന്ന�ി
തറെ ദൃഷ്ൊന്മതലെ മലയൊളും സ്കൂളകള് െലതുും 
പൂട്ിയ�്. മലയൊളും മലയൊളിയുതെ അഭിമൊന
ത്ിതറെ അെയൊളമൊയിട്ിലെ.

സുംസ്ൊരടബൊധത്ിതറെ അെര്യൊപ്� 
�തന്ന ഇനി െറടയണ്ട�്. കെലിതല മഞ്ഞുമല
യുതെ കറച്ചുഭൊഗും തവള്ളത്ിനു മുകളില് കൊണു
ടപേൊള്, അ�ിതന �ൊങ്ങി നിരത്തുന്ന വലിയ 
ഭൊഗും തവള്ളത്ിനെിയില് അപ്ര�്യക്ഷമൊയിരി
ക്കുന്നു. െദങ്ങളതെ നിലനില്് അവയുതെ സുംസ്ൊ
രത്ിലൊണ്. െദെരിചയത്ിലൂതെ, ഭൊഷൊെഠ
നത്ിലൂതെ നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന�് ആ 
സുംസ്ൊരമൊണ്. ഭൊഷ സുംസ്ൊരമൊണ് എന്നു നൊും 
മനസ്സിലൊക്ൊത� ടെൊകന്നു. മൊതൃഭൊഷൊെദങ്ങ
ള് അന്യമൊകന്ന ജന�യ്ക് ടദശസുംസ്ൊരും 
ഇലെൊത� വരുന്നു. ജനിമൃ�ികള്ക്ിെയിലള്ള 
എലെൊ ചര്യകളിലും പ്ര�ിഫലിക്കുന്ന�ൊണ് സും
സ്ൊരടബൊധും.

എലെൊ ഭൊഷകളും നലെതു�തന്ന. ഒന്നുും മതറ്ൊ
ന്നിതനക്ൊള് നീചടമൊ ടകമടമൊ അലെ. എന്നൊല് 
ആശയവിനിമയത്ിന് ഏറ്വും സമരത്മൊയ 
ഭൊഷ മൊതൃഭൊഷ�തന്ന. ഇ�ര അന്യഭൊഷകളതെ 
ഉെടയൊഗും എലെൊ രുംഗത്തുും സൊര വത്രികമൊക
ടപേൊള്, മൊതൃഭൊഷ അവഗണിക്ത്ടുടപേൊള്, 
ആശയവിനിമയത്ിതല പൂരണ�യുും ഭരണകൊ
ര്യങ്ങളിതല സു�ൊര്യ�യുും അറിയൊനുള്ള അവ
കൊശത്ിതറെ സുംരക്ഷണവും ജനൊധിെ�്യത്ി
തറെ സൊക്ഷൊ�്കൊരവും എലെൊും ഹനിക്ത്ടുക 
യൊണ്. രൊഷ്ട്രീയസ്വൊ�ന്ത്ര്യും ടനെി ഏഴു ദശക
ങ്ങള് കഴിയുടപേൊഴുും, ആശയെരമൊയ സ്വൊ�
ന്ത്ര്യും, ചിന്ൊെരമൊയ സ്വൊ�ന്ത്ര്യും, ഭൊഷൊെര

ല�ാഴതിലസാധ്യ�കള് 
കണകേതിലലടുത്ത് 

വതിദ്യാഭ്യാസത്തതില 
്ാക്ദേതികഭാഷകള്കേ് 

്ാധാന്്യം കുറച്വര് 
ഭാഷാപഠന്ത്തതിലറെയും 

ഭാഷയതിലൂലടയുള്ള 
പഠന്ത്തതിലറെയും 

ലപാരുള് ക്വര്�തിരതിച്് 
മന്സ്തിലാകോത്ത

വരാണ്. ഏതവതിഷയവം 
അന്ായാക്സന് 

പഠതികോന് ഉ�കുന് 
ഭാഷ മാതൃഭാഷ�ലന്.
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മൊയ സ്വൊ�ന്ത്ര്യും ഒതക് നമുക്കു ആകൊശ 
കസുമങ്ങളൊണ്. ടകൊെ�ികളില്, വിദ്യൊഭ്യൊസ
ത്ില്, ഭരണത്ില് ഒതക്യുും സൊധൊരണജന
ങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്ന െൊര�ന്ത്ര്യും നമ്മുതെ ചി
ന്യ്ക വിഷയമൊകണും.

ലൊഭും, ആദൊയും, കച്ചവെും ഇവ ലക്ഷ്യും വച്ച് 
ഭൊഷതയ സമീെിക്കുടപേൊള് നമ്മുതെ ചുവടുകള് 
െിഴയ്കന്നു. മൊതൃഭൊഷതയക്ൊള് അന്യഭൊഷ െഠി
ക്കുന്ന�ൊണ് ലൊഭും എന്നുും അതുതകൊടണ്ട ആദൊ
യമുള്ളു എന്നുും അ�ൊണ് െണും തകൊയേൊനുള്ള 
എള്വഴി എന്നുും നമ്ള് ധരിക്കുന്നു. മൊതൃഭൊ
ഷൊെഠനതത്്റ്ി െറയൊന് തുെങ്ങുടപേൊ
ള് അന്യഭൊഷൊ െഠനതത് എ�ിരക്കുന്നു 
എന്ന പ്രചൊരണവമുണ്ട്. മൊതൃഭൊഷൊെഠ
നും അന്യഭൊഷൊെഠനത്ിന് അനുഗുണ 
മൊണ് എന്നതുും നൊും വിസ്മരിക്കുന്നു.

ത�ൊഴില്സൊധ്യ�കള് കണക്ിതലടു
ത്് വിദ്യൊഭ്യൊസത്ില് പ്രൊടദശികഭൊഷ 
കള്ക്് പ്രൊധൊന്യും കറച്ചവര ഭൊഷൊെഠ
നത്ിതറെയുും ഭൊഷയിലൂതെയുള്ള െഠന
ത്ിതറെയുും തെൊരുള് ടവര�ിരിച്ച് മന
സ്സിലൊക്ൊത്വരൊണ്. ഏതുവിഷയവും 
അനൊയൊടസന െഠിക്ൊന് ഉ�കന്ന 
ഭൊഷ മൊതൃഭൊഷ�തന്ന.

കപേ്യൂട്ര വിപ്വത്ിതറെ വികൊസ
ത്ിതനൊ്ും ഭൊഷതയ സജ്മൊക്ൊന് 
ഉചി�മൊയ നെെെികള് സ്വീകരിക്ൊ�ി
രിക്കുന്ന�് മൊതൃഭൊഷയുതെ വ്യൊെനത്ി
നു �െസ്സും സൃഷ്ിക്കുന്നു. ആധുനികസൊ
ടങ്�ികവിദ്യയുതെ വികൊസടത്ൊ 
തെൊ്ും ഭൊഷയുതെ ഉെടയൊഗത്ിനുും അ�ിതന 
സജ്മൊക്ണും.

ലിെിെരി്രണും (1971) സുംബന്ിച്ച 
ഉത്രവ് മനസ്സിലൊക്ൊത്വര ഭൊഷയില് സൃഷ്ി
ച്ച അവ്യവസ്കള് ചിലെറയലെ. കെ്ിങ്ങിനുും 
അച്ചെിക്കുും ടവണ്ടി ഭൊഷ ലഘൂകരിച്ചട്ൊള്, 
എഴുത്ിന് അ�ിനുമുന്പുള്ള രീ�ി�തന്ന സ്വീ
കരിക്ണും എന്നു നിരടദേശിച്ചിരുന്നു. അതു െൊ
ലിക്ൊത�, ഭൊഷതയ പു�ിയത�ന്നുും െഴയത�
ന്നുും ടവര�ിരിച്ചു നിരത്ി, ഒ്ും ആളും കൂട്ി 
മത്സരിക്കുവൊനുും വിവൊദങ്ങള് ഉണ്ടൊക്ൊനുും 
ഭൊഷൊടനേഹികള് ശ്രമിച്ചട്ൊള് മൊതൃഭൊഷയി
ല്നിന്ന്  അകന്നുടെൊകൊനൊണ് െലരക്കുും അതു 
ടപ്രരണയൊയ�്. ഭൊഷയുതെ ഉച്ചൊരണത്ിലും 
എഴുത്ിലമുണ്ടൊയ അവ്യവസ്യുതെ ഉത്രവൊ
ദിത്ും ഭൊഷയ്കലെ, ഭൊഷ ഉെടയൊഗിക്കുന്നവ
രക്ൊണ്.

ഭൊഷൊപ്രടയൊഗത്ില് െഞ്ശുദ്ധി അനുഷ്ഠി
ടക്ണ്ടതുണ്ട്. അക്ഷരശുദ്ധി, ലിെിവിന്യൊസശു
ദ്ധി, വൊക്യശുദ്ധി, ഉച്ചൊരണശുദ്ധി, ആശയശുദ്ധി 
ഇവയൊണ് െ ഞ്ശുദ്ധികള്. ഇക്ൊര്യങ്ങളില് 

�ികഞ്ഞ നിസ്സുംഗ�ടയൊ, അവഗണനടയൊ 
ആണ് െലരക്കുും. ത�റ്ൊയ െദങ്ങള് പ്രടയൊഗി
ക്കുന്നതുും ത�റ്ൊയി ഉച്ചരിക്കുന്നതുും െദക്രമും 
ത�റ്ിച്ച് വൊക്യും എഴുതുന്നതുും അക്ഷരവിന്യൊസും 
ട�ൊന്നുുംെെി ആകന്നതുും ആശയവ്യക്� ഇലെൊ
�ിരിക്കുന്നതുും ഇന്ന് അധികമൊരുും ഗൗരവടത്ൊ
തെ കൊണുന്നിലെ എന്ന�് ക്രൂരമൊണ്.

ഭൊഷൊ ഗടവഷണും, സുംസ്ൊരഗടവഷണും, 
ഭൊഷൊചരിത്രനിരമ്ൊണും, സൊഹി�്യചരിത്രനി
രമ്ൊണും ഇങ്ങതന ഭൊഷൊടെൊഷണശ്രമങ്ങള് 
നൊനൊവിധത്ില് ദ്രു�ഗ�ിയില് പുടരൊഗമിടക് 

ണ്ട�് ടദശത്ിതറെയുും ഭൊഷയുതെയുും പുടരൊഗ�ി
ക്് അ�്യന്ൊടെക്ഷി�മൊണ്. ഇക്ൊര്യത്ില് 
ആശൊവഹമൊയ പുടരൊഗ�ി ഉണ്ടൊകന്നിലെ 
എന്ന�് എടുത്തുെറയണും.

ജനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്കുടവണ്ടി നെത്തുന്ന 
ഭരണും ഏതു വിഷയതത് അധികരിച്ചുള്ള�ൊയൊ
ലും അതു ജനങ്ങളതെ ഭൊഷയിലൊയിരിക്ണും 
എന്നതു നിര വിവൊദമൊയ സുംഗ�ിയൊണ് എന്ന 
വൊക്യും, 1958 ല് ആദ്യതത് ഭരണഭൊഷൊ റിട്ൊ
രട്ൊയ ടകൊമൊട്ില് അച്ച്യു�ടമടനൊന് കമ്ിറ്ി 
റിട്ൊരട്ില് ടരേത്ടുത്ിയ നൊള് മു�ല് 
എത്രടയൊ �വണ നൊും ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
നിയമവും ചട്ങ്ങളും നിരടദശങ്ങളും ഉണ്ടൊയൊല് 
മൊത്രും ടെൊരൊ, െൊലനും സൂക്ഷ്മമൊയി നിരീക്ഷി
ക്ത്ടുകയുും ടവണും.

സരക്ൊരിതറെയുും ഉടദ്യൊഗസ്രുതെയുും മൊ
ധ്യമങ്ങളതെയുും ബഹുജനങ്ങളതെയുും ടബൊധപൂ
ര വ്വും �ീവ്രവും നിരന്രവമൊയ െരിശ്രമും 
തകൊണ്ടു ടനരിെൊവന്ന തവല്വിളികടള മലയൊള
ത്ിനുള്ളൂ എന്നുും കൂെി െറയണും.

ടലേകന് ഭൊഷൊവിദഗ്ദ്ധനൊണ്
9847125794

ല�റ്ായ പദങ്ങള് 
്ക്യാ�തിക്കുന്തം 
ല�റ്ായതി ഉച്രതിക്കുന്തം 
പദക്രമം ല�റ്തിച്് വാക്യം 
എഴുതന്തം അക്ഷരവതി
ന്്യാസം ക്�ാന്നുംപടതി 
ആകുന്തം ആേയവ്യ
ക്� ഇല്ലാ�തിരതിക്കുന്തം 
ഇന്് അധതികമാരും 
�ൗരവക്ത്താലട 
കാണുന്തില്ല എന്�് 
ക്രൂരമാണ്.
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സമകൊലിക ടലൊകസൊഹചര്യത്ില് 
ആശയെരമൊയി സന്ിയൊവൊത്, െരസ്പ

രും ഏറ്റുമുട്ന്ന രണ്ട്  വികസനക്ൊഴ്ച്ൊടുകളണ്ട്. 
മു�ലൊളിത്ത്ിന് കൂടു�ല്  ശക്ി െകരുന്ന�ി
നുും   മൂലധനും സ്വരുക്കൂട്ന്ന�ിനുമൊയി ബഹു�്വ
തത് അുംഗീകരിക്കുകയുും എന്നൊല് മനുഷ്യതറെ 
ജീവി�ൊന്സ്സ് നിലനില്ക്കുന്ന�ില്  ബഹു
സ്വര� അുംഗീകരിക്ൊ�ിരിക്കുകയുും തചയ്യുന്ന 
മു�ലൊളിത്വികസന സങ്ല്മൊണ് ഒന്നൊമടത്
�്. എന്നൊല് ബഹു�്വതത്യുും പ്രൊടദശിക�യുതെ 
ജനൊധിെ�്യതത്യുും അുംഗീകരിക്കുന്ന�ിതനൊ
്ും സൊര വടദശീയ� മുടന്നൊട്വയ്കന്ന  വിടകന്ദീ
കൃ� വികസന  സങ്ല്മൊണ്  രണ്ടൊമടത്�്.

രണ്ട് വികസന സങ്ല്ങ്ങളും പ്രൊടദശിക  
ഭൊഷകതള അുംഗീകരിക്കുതന്നങ്ിലും �ങ്ങളതെ  
വിെണിതയ  െരിടെൊഷി്ിക്ൊന്, ലൊഭമുണ്ടൊ
ക്ൊന് കഴിയുന്ന  ഭൊഷകതള  മൊത്രടമ മു�ലൊളി
ത് ആടഗൊളവ�്കരണും  അുംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. 
അതുതകൊണ്ടൊണ് ഗൂഗിള് ഏറ്വും പുതു�ൊയി പു
റത്ിറക്ിയ ജി – ടബൊരഡ് എന്ന സുംവിധൊന
ത്ില് 104 ഭൊഷകള് മൊത്രും ഉെടയൊഗിക്ൊന് 
കഴിയുന്ന�് . നന്നൊയി  കച്ചവെും  നെക്കുും എന്നു
റപ്പുള്ള ഭൊഷകതള മൊത്രടമ കത്ക  കപേനികള് 
അുംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നരത്ും. ടലൊകത്ൊ
തകയുള്ള 6850 ഭൊഷകളില് 6745 ഭൊഷകതളയുും 
അുംഗീകരിക്ൊന് മു�ലൊളിത്ത്ിന് കഴിയുന്നി
ലെ. ഓടരൊ  ഇന്്യന് രക്ഷി�ൊവും കട്ിതയ െഠി

േികസനവും മോതൃഭോഷയുും
സുശെര് അരിക്കുളം

്ിക്കുന്ന�്  �നിക്ന്യമൊയ  ഒരു  സ്ലത്തുള്ള 
ഏട�ൊ  വലിയ  കപേനിയില് ടജൊലിതചയേൊനൊ
ണ്.പ്രൊടദശിക  ഭൊഷയുും  പ്രൊടദശികജ്ഞൊനവും 
അട്ൊള് �ികച്ചുും അപ്രസക്മൊക്ത്ടുകയുും 
അന്യവ�്കരിക്ൊന് നിരബന്ിക്ത്ടുകയുും 
തചയ്യുന്നു.

റകറോളനിയനന്തര രറോജത്യങ്ങളിപല 
സറോമ്പത്ിക  വികസനവം  ഭറോഷയം

ഉ�്െൊദടനൊെൊധികള് സ്വന്മൊയി വിക
സി്ിക്ൊന്  കവദഗ്ധ്യമുള്ള വ്യക്ികതളയുും
സ്ൊെനങ്ങതളയുും രൂെീകരിച്ചു തകൊണ്ട് 
മൊത്രടമ രൊജ്യത്ിന് വികസിക്ൊന് കഴിയുകയു
ള്ളൂ. ഒരു വ്യക്ിക്് അവന്/അവള് ജീവിക്കുന്ന 
സൊമൂഹ്യെരിസരത്ിതല അറിവകള് വികസി
്ിക്ൊനൊണ് ഏറ്വും എള്ും. അ�ിന് ടലൊക
ത്ൊതക ആ ടമേലയില് നെക്കുന്ന ഗടവഷണ
ങ്ങളും ഇെതെെലകളും മനസ്സിലൊക്കുന്ന�് 
ഗുണകരമൊയിരിക്കുും. അങ്ങതന അറിവകള് 
വികസി്ിക്ൊന് പ്രൊടദശിക വിഭവും ഉെടയൊ
ഗിക്കുന്ന സമൂഹവമൊയി  അവരുതെ മൊതൃഭൊഷയി
ല് സുംവദിക്ൊന് കഴിയണും. രണ്ടൊും  ടലൊക 
മഹൊയുദ്ധത്ിന് ടശഷും സ്വ�ന്ത്രമൊയ ഇന്്യ, 
െൊകിസ്ൊന്, ബുംഗ്ൊടദശ്, ഫിലിക്ന്സ്, 
മടലഷ്യ തുെങ്ങിയ രൊജ്യങ്ങളില് ഉന്ന� വിദ്യൊ
ഭ്യൊസും ടനടുന്നവരതക്ൊന്നുും അവിെതത് പ്രൊ
ടദശിക സമൂഹവമൊയി അവരുതെ  വിഷയും 

ഓക്രാ  വര്ഷവം  
മരതിക്കുന്  ഭാഷകളതില  

ഉണ്ടായതിരുന്  അറതിവക
ലളല്ലാം  മാന്വരാേതികേ്  
ന്ഷ്ടലപ്പടതിരതിക്കുന്നുലവന്് 

ന്ാം �തിരതിച്റതിയണം. 
അതലകാണ്ട്  �ലന്  

മാതൃഭാഷകളുലട  ഉന്മൂലന്ം 
ഇല്ലാത്ത ക്ലാകമാകണം  

ന്മ്മുലട  അജണ്ട. 
വതികസന്ം  മാതൃഭാഷയതി

ലൂലട എന്�ാവണം  
ന്മ്മുലട  മുദ്ാവാക്യം. 
സതിസതിലതിയന്  കവതി  

ഇഗ്ാസതിക്യാ ബുത്തീത്ത
യുലട വരതികള്  പറയുന്�് 
ഒരു ജന്�ലയ അടതിമക

ളാകോന് അവരുലട 
ഭാഷ അപഹരതിച്ാല 

മ�തിലയന്ാണ്. 
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ചരച്ച തചയേൊന് കഴിയുന്നിലെ. കൊരണും ഈ രൊ
ജ്യങ്ങളിതലൊന്നുും ഉന്ന� വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിതറെ 
ഭൊഷ മൊതൃഭൊഷയൊയിട്ിലെ. ടകൊളനീകരിക്ത്
ട് മനസുമൊയി അക്ൊദമിക സമൂഹമൊതക അടമ
രിക്യുും െശ്ിമ  യൂടറൊപ്പുും അെങ്ങുന്ന ഒന്നൊും  
ടലൊകും  എന്ന  മരത്ിന് വട്ും  ചുറ്റുന്ന  െശുക്
ളൊയി മൊറിതകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നൊും  ടലൊകത്ി
ന് വളരൊനുള്ള വളവും ഊരജവും  നിരന്രും  
മൂന്നൊും  ടലൊക രൊജ്യങ്ങള് പ്രദൊനും തചയ്യുകയുും  
തചയ്യുന്നു. എന്നൊല് അട� കൊലത്് സ്വ�ന്ത്ര
മൊയ കചന, ഇടന്ൊടനഷ്യ, വിയറ്്നൊും, 
തകൊറിയ തുെങ്ങിയ രൊജ്യങ്ങള്  അവരുതെ  �ടദേ
ശീയ  ഭൊഷയില് ഉന്ന�  വിദ്യൊഭ്യൊസും നല്ൊ
നൊവശ്യമൊയ  നെെെികള് എടുക്കുകയുും അ�്  
അവരുതെ സൊപേത്ിക മുടന്നറ്ും  �്വരി�ത്ടു
ത്തുകയുും തചയ്�ൊയി െഠനങ്ങള് ത�ളിയിക്കു
ന്നു.

ഇന്്യയില് ഐ.ഐ.െി ഉള്ത്തെയുള്ള 
മുേ്യ സ്ൊെനങ്ങളില് െഠിക്കുന്ന കവദ്യശൊ
സ്തും, സൊടങ്�ിക  ശൊസ്തും, മൊടനതമെറെ് വിദ്യൊ
രത്ികളില് 60 ശ�മൊനവും ഇുംഗ്ീഷ് സുംസൊരി
ക്കുന്ന രൊജ്യങ്ങളില് കെിടയറുകയൊണ്  തചയ്യു 
ന്ന�്. ഇന്്യയിതല ദരിദ്രരില് ദരിദ്രതറെ  നിക�ി
്ണും തകൊണ്ട് തകട്ിതെൊക്ിയ ഇത്രും വിദ്യൊ
ഭ്യൊസ  സ്ൊെനങ്ങള്   ടദശീയ –പ്രൊടദശിക 
വികസനത്ിന്   ഒട്ും ഉെടയൊഗത്ടുന്നിലെ എന്ന
�ൊണ് വൊസ്വും. ഇ�ിന് പ്രധൊന  കൊരണമൊയി 
ചൂണ്ടിക്ൊട്ത്ടുന്ന�് ഉന്ന�  വിദ്യൊഭ്യൊസത്ി
തറെ  ഭൊഷയുും ടകൊളനീകരിക്ത്ട്  മനസ്സുമൊണ് 
നമ്മുടെ�്  എന്ന�ൊണ് .

ടകരളും  ടെൊലള്ള സുംസ്ൊനങ്ങളതെ  
ഇട്ൊഴതത് സൊപേത്ിക  നിലനില്പു�തന്ന  
വിടദശത്് നിതന്നത്തുന്ന െണതത്  ആശ്രയി
ച്ചിട്ൊണ്. ടകരളത്ിതറെ വളരച്ചയ്ക്  ടമലള്ള 
വളതര  പ്രധൊനത്ട്  വിമരശനങ്ങളില്  ഒന്ന് 
�ടദേശീയമൊയ  വളരച്ചയലെൊത്�ിനൊല് അ�് 
നിലനില്കിലെ എന്ന�ൊണ്. നി�ൊേ�് ടെൊലള്ള  
പു�ിയ   െരി്ൊരങ്ങള് ഗള്ഫ് രൊജ്യങ്ങളില് 
ഏരത്ടുത്തുടപേൊള് �ടദേശീയമൊയി  ത�ൊഴിലും 
ജീവി�െശ്ൊത്ലവും ഒരുടങ്ങണ്ടതുണ്ട്.
അടുത്  �ലമുറതയ്കങ്ിലും സ്വന്ും നൊട്ില് 
�തന്ന ത�ൊഴില് തചയ്് അന്ടസ്സൊതെ ജീവിക്ൊ
ന് കഴിയണും.ചക്യുും  കക�ച്ചക്യുും 
ട�ങ്ങയുും റബ്ബറുും മൂല്യവരദ്ധി� ഉ�്െന്നങ്ങളൊ
യി മൊറ്ൊന് യൂടറൊ്ിതലടയൊ അടമരിക്യിതല
ടയൊ  സര വകലൊശൊലയില് എഴു�ിയ കൊരഷിക 
വിജ്ഞൊനും മൊത്രും  െഠിച്ചൊല് മ�ിയൊകിലെ. 
മലയൊളത്ില് കരഷകടനൊടുും  സൊധൊരണക്ൊ
ടരൊടുും സുംവദിച്ച് മലയൊളത്ില് ഗടവഷണ 
പ്രബന്ും �യേൊറൊടക്ണ്ടിവരുും. അട്ൊള് 
അ�് കരഷകനുും സൊധൊരണക്ൊരക്കുും ഉെയു

ക്മൊവകയുും അങ്ങതന  സര വ്കലൊശൊലകള് 
ജനങ്ങളടെ�ൊയി മൊറുകയുും  തചയ്യുും. അത്രും  
തകൊടുക്ല് വൊങ്ങലകള് സൊധ്യമൊക്ൊന് ടകര
ളത്ിതല 96.4% ജനങ്ങളതെ ഭൊഷയിടലക്് 
സര വകലൊശൊലകള്    ഇറങ്ങിവടരണ്ടതുണ്ട്. 
അങ്ങതന  കവദഗ്ധ്യമുള്ള ടകന്ദങ്ങള് �ടദേ
ശീയ ഭൊഷയില് സൊധൊരണക്ൊരതറെ  ഇെയി
ടലക്്  ഇറങ്ങി  വന്ന് പ്രവരത്നും  തുെങ്ങിയൊ
ല് ജന�യ്കും  പ്രടദശത്ിനുും  ഗുണകരമൊയ  
വിജ്ഞൊനും ഉല്ൊദി്ിക്ത്ടുും. ഗടവഷണ  
�ൊ�്െര്യവും  വിമരശന  ബുദ്ധിയുും  ക്രിയൊത്മ
ക�യുും അളക്ൊത� ഇുംഗ്ീഷ്  െറയൊനുും  എഴു
�ൊനുമുള്ള ടശഷിയൊണ് പ്രധൊന  മൊനദണ്ഡും 
എന്ന പ്രടവശന  െരീക്ഷൊരീ�ിയുും  
മൊടറണ്ടതുണ്ട്. അ�ൊയ�്  ഇന്്യടെൊ
ലള്ള ഒരു രൊജ്യത്്  സൊപേത്ികമൊയ  
വികൊസും  സൊദ്ധ്യമൊവണതമങ്ില് 
ഗടവഷണ ടമേല �തന്ന  അെടകൊള
നീകരിക്ത്െണും  എന്നു സൊരും. 
അ�ിനുള്ള  പ്രധൊന  ഉെൊധിയൊണ് 
അ�ിതറെ മൊധ്യമും മൊതൃഭൊഷയൊകക 
എന്നതുും. 

  ടകൊളനീകൃ�രൊജ്യങ്ങളില്  അക്ൊ
ലതത്  ഭരണത്ിതറെ   നിരമ്ൊണത്ി
നുും  നിലനില്ിനുമുള്ള വിദ്യൊഭ്യൊസമൊ
ണ് അവര മുടന്നൊട്് വച്ച�്. 1935 തല 
തമക്ൊതള  മിനുെ്സ്  അ�ിതറെ  ഉദൊഹ
രണമൊണ്. �ടദേശീയ  ജന�യുമൊയി  ബന്ത്
ടുന്ന,  ജന�തയ  ചൂഷണത്ില്  നിന്നുും  വിമു
ക്മൊക്കുന്ന  യൊത�ൊന്നുും  വിദ്യൊഭ്യൊസ  
െദ്ധ�ിയില്  തെെൊ�ിരിക്ൊന്  അവര  പ്രട�്യ
കും  ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.  അ�ിതറെ  തുെരച്ചയൊയൊണ്  
സ്വടദശത്ൊയൊലും  വിടദശത്ൊയൊലും ഉയരന്ന  
ടജൊലി  ടനെലൊണ്  വിദ്യൊഭ്യൊസും  എന്ന് ഇന്നുും 
നിലനില്ക്കുന്ന  ടബൊധത്ിടലക്്   ഇന്്യ ഉള്ത്
തെയുള്ള  രൊജ്യങ്ങളിതല ജന�തയ  എത്ിച്ചതുും. 
െൊശ്ൊ�്യകത്കകള്ക്്    വളതര  എള്ത്ില്  
െണിതയടു്ിക്ൊന്  ഇുംഗ്ീഷ്  ഉെയുക്മൊവും  
എന്ന�്  മൊത്രമൊണ്  ഇന്നുും  ഇന്്യയില് 
കൊണുന്ന ഉന്ന�  വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിതറെ  ഗുണും. 
അ�്  പ്രൊടദശിക  വികസനത്ിടലൊ  സമൂഹ  
നിരമ്ൊണത്ിടലൊ യൊത�ൊരു  െങ്കുും  വഹിക്കു
ന്നിലെ എന്ന�ൊണ് വൊസ്വും.

ഭറോഷറോ  ആശ്ിതത്വവം 
സറോമ്പത്ിക  ആശ്ിതത്വവം

ഇമ്ൊനുവല്  വൊലകസ്റ്റനുും  ഗുന്ര ഗ്രൊസുും 
ടെൊള് സൂസിയുതമലെൊും  െൊശ്ൊ�്യടലൊകത്ി
തറെ  സൊപേത്ിക  ആശ്രി��്വത്ില്  നിലനി
ല്ക്കുന്ന  രൊജ്യങ്ങള്ക്്  പുടരൊഗ�ി  ഉണ്ടൊകിലെ  



26 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഒക്ചാബര് 2017

എന്ന്  സിദ്ധൊന്ിച്ചിട്ണ്ട്. ടകൊര തെരിഫറി 
(കൊ�ല്-പ്രൊന്ും) സങ്ല് ത്ില്  തെരിഫറിക്്  
മനുഷ്യവിഭവടശഷിയുും വിഭവങ്ങളും ടകൊര  രൊ
ജ്യങ്ങളിടലക്്  കയറ്ി അയടക്ണ്ടി  വരുടപേൊ
ള്  സ്വന്മൊയി  മൂല്യവരദ്ധി� ഉല്ന്നങ്ങള്  വി
കസി്ിക്ൊന്  ഉ�കന്ന  െശ്ൊത്ലും  
ഒരുക്ൊന്    തെരിഫറി രൊജ്യങ്ങതള   മു�ലൊളി
ത്ും സമ്�ിക്കുന്നിലെ. ഇ�്  ഭൊഷയുതെ  കൊര്യ
ത്ിലും  പ്രകെമൊണ്. അധികൊര  ഭൊഷയൊയി 
ഇുംഗ്ീഷ്  നമ്മുതെ അക്ൊദമിക – നിയമ രുംഗ
ങ്ങളില്  വിരൊജിക്കുടപേൊള് മലയൊളും  ടെൊലള്ള 
തെരിഫറികള്ക്്  അെിയൊന്ൊരൊയി ടനൊക്ി 
നില്കൊടന  കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നൊല് ഉന്ന�  വി
ദ്യൊഭ്യൊസ  രുംഗത്തു  നിന്നുും   ഇുംഗ്ീഷിതന കെ
തഞ്ഞറിഞ്ഞ തകൊറിയയുും  വിയറ്്നൊമുും ഇക്ൊ
ര്യത്ില് തെരിഫറിയില് നിന്നുും തസമി 
തെരിഫറിയിടലക്കുും (അരദ്ധ പ്രൊന്ും ) തമതലെ 
തമതലെ  ടകൊറിടലക്കുും എത്തുന്ന�്  തചറിയ  
കൊര്യമലെ. അട്ൊള്  മൊതൃഭൊഷയില് വിദ്യൊഭ്യൊ
സും സൊദ്ധ്യമൊവന്ന,  ജനൊധിെ�്യും സൊദ്ധ്യമൊ
വന്ന രൊജ്യങ്ങള്  സൊപേത്ിക  ആശ്രി��്വത്ി
ല്  നിന്നുും  തമതലെ  തമതലെ  സൊപേത്ിക  
സ്വൊശ്രയ�്വത്ിടലക്് നെന്നടുക്കുന്നു എന്നുള്ള
�ൊണ്  നമുക്്  കൊണൊന്  കഴിയുന്ന�് .

ഇംഗ്ീഷ് വല്ക്കരണവം  
ഇന്തത്യൻ  വികസന അനുഭവവം 
നറോഗറോലറോൻഡ്

  പ്രധൊനമൊയുും  16 ടഗൊത്ര വിഭൊഗങ്ങളൊണ്  
നൊഗൊലൊന്ഡില് ഉള്ള�്. 1964 ലൊണ് നൊഗൊലൊ
ന്ഡ് രൂെീകരിക്ത്ടുന്ന�്. 1968 ല്  നൊഗൊ
ലൊന്ഡില് നൊഗൊമീസ് ഉള്ത്തെയുള്ള  
അ�ിതറെ  �ടദേശ  ഭൊഷകതള  എലെൊും   കക
തയൊഴിഞ്ഞു ഭരണത്ിനുും  വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിനുും  
ടകൊെ�ിക്കുും ഇുംഗ്ീഷ്  ഭൊഷ  മൊത്രും  ഔടദ്യൊ
ഗിക ഭൊഷയൊയി  �ിരതഞ്ഞടുത്തു.നൊഗൊലൊന്ഡ് 
അന്ന് പ്ര�ീക്ഷിച്ച�് ഇന്്യന്  സിവില് സര വീ
സില് ഏറ്വും കൂടു�ല് ആളകള് എത്തുന്ന സും
സ്ൊനമൊയി അവര  മൊറുും എന്ന�ൊയിരുന്നു. 
അട�ൊതെൊ്ും ഉന്ന� വിദ്യൊഭ്യൊസ  ടമേലയി
ല് കെന്ന് കയറൊന് പ്രൊഥമിക വിദ്യൊഭ്യൊസും  
മു�ല്  ഇുംഗ്ീഷില് െഠനമൊവന്ന�് ഗുണകരമൊ
വും എന്നുും നൊഗൊലൊന്ഡിതല ഭരണൊധികൊരി
കള് കണക്കുകൂട്ി. നൊഗൊലൊന്ഡിതല െരി്ൊ
രങ്ങള്  തുെങ്ങിയിട്് 50 വരഷും  �ികയൊന്  
ടെൊകന്നു. ഇന്്യയില് ഏറ്വും കറച്ചുടെര  
സിവില് സര വീസില് എത്ിത്ടുന്ന  സുംസ്ൊ
നങ്ങളില്  ഒന്നൊണ്  നൊഗൊലൊന്ഡ്. സൊപേ
ത്ിക  വികസനത്ിതറെ മൊനദണ്ഡും GDP 
ആതണങ്ില് അ�ില് 26-ൊമതത് സ്ൊനത്ൊ

ണ് ഈ  സുംസ്ൊനും.

പ്രറോറേശിക വികസനവം ഭറോഷയം
�ടദേശീയമൊയ  അറിവകതളയുും  ഇെതെെല

കതളയുും  ടപ്രൊത്സൊഹി്ിടച്ച മ�ിയൊകൂ. ബഹു
�്വത്ിലൂന്നിയ വികസന സങ്ല്വും  ഓടരൊ  
മനുഷ്യനുും  അവന്/അവള്  െിറന്ന  ഇെങ്ങളില് 
നിന്നുും ഓെിട്ൊകൊന് നിരബന്ിക്ത്ടുന്ന 
സൊഹചര്യും ഇലെൊ�ൊവകയുും തചയ്യുടപേൊഴൊണ് 
സൊപേത്ിക വികസനും സൊമൂഹ്യ വികസനമൊ
യി മൊറുക. അ�ിനൊയി പ്രൊടദശികമൊയ 
വിജ്ഞൊന  ഉല്ൊദനത്ിലൂതെയുും പ്രൊടദശിക  
ഭൊഷകളിലൂതെ  അറിവകതള  െരസ്പരും  വിനിമയും  
തചയ്യുന്ന�ിലൂതെയുും (അധികൊര ഭൊഷയിലൂതെയ
ലെ) വികസിക്കുക  എന്ന�ൊണ്  സുസ്ിര 
വികസനും. നമ്മുതെ കെകളില് വിറ്റുടെൊകന്ന  
ഒരു മിഠൊയിയുതെ നിരമ്ൊണ രഹസ്യും ടെൊലും  
നമുക്റിയിലെ. നിട�്യൊെടയൊഗത്ിന്  നമ്മുതെ  
നൊട്ില്  വിറ്റുടെൊകന്ന ഒരു  മരുന്നിതറെ  
ടഫൊരമുല  ടെൊലും നമുക്്  നല്ൊന്  കത്കൊധി
കൊരും  സമ്�ിക്കുന്നിലെ. പ്രൊടദശികമൊയ  വി
ജ്ഞൊടനൊ�്െൊദനമലെൊത� ഇ�ിതന മറികെക്ൊ
ന് നമുക്് വഴിയിലെ. അ�ിനുള്ള 
പ്രധൊടനൊെൊധിയൊണ് പ്രൊടദശിക ഭൊഷകള്, 
അഥവൊ മൊതൃഭൊഷകള്. ഓടരൊ  വരഷവും  മരി
ക്കുന്ന  ഭൊഷകളില്  ഉണ്ടൊയിരുന്ന  അറിവകതള
ലെൊും  മൊനവരൊശിക്്  നഷ്ത്ട്ിരിക്കുന്നുതവന്ന് 
നൊും �ിരിച്ചറിയണും. അതുതകൊണ്ട്  �തന്ന  
മൊതൃഭൊഷകളതെ  ഉന്മൂലനും ഇലെൊത് ടലൊകമൊക
ണും  നമ്മുതെ  അജണ്ട. വികസനും  മൊതൃഭൊഷ
യിലൂതെ എന്ന�ൊവണും  നമ്മുതെ  മുദ്രൊവൊക്യും. 
സിസിലിയന്  കവി  ഇഗ്ൊസിടയൊ ബുത്ീത്
യുതെ വരികള്  െറയുന്ന�് ഒരു ജന�തയ അെി
മകളൊക്ൊന് അവരുതെ ഭൊഷ അെഹരിച്ചൊല് 
മ�ിതയന്നൊണ്. അ�ിങ്ങതനയൊണ്
ഒരു ജന�തയ വിലങ്ങിടുക
അവരുതെ വൊയെ്ിക്കുക
അവതര നഗ്രൊക്കുക
എങ്ിലും അവര സ്വ�ന്ത്രരൊണ്,
അവരുതെ ടജൊലി ഇലെൊ�ൊക്കുക
അവരുതെ െൊടസ്പൊരട്് െിെിച്ചുതവക്കുക
അവരുതെ �ീടന്ശയുും
അവര ഉറങ്ങുന്ന കിെക്യുും എടുത്തുമൊറ്റുക
എന്നൊലും അവര സപേന്നരൊണ്;
അവരുതെ പൂര വികര
അവതര ഏല്ിച്ച ഭൊഷതയ അെഹരിക്കുക;
ആ ജന�
ദരിദ്രരുും അെിമകളമൊയി �ീരുന്നു.
അവരക്്  സര വനൊശും സുംഭവിക്കുന്നു.

(ടലേകന് 
�ിരുവനന്പുരും ജിലെൊ 

ശിശു സുംരക്ഷണ  
ഓഫീസറൊണ്

8281128237)

ന്മ്മുലട കടകളതില 
വതിറ്റുക്പാകുന്  ഒരു 

മതിഠായതിയുലട ന്തിര്മ്മാണ 
രഹസ്യം ക്പാലും  

ന്മുകേറതിയതില്ല. ന്തിക്�്യാപ
ക്യാ�ത്തതിന്്  ന്മ്മുലട  
ന്ാടതില  വതിറ്റുക്പാകുന് 

ഒരു  മരുന്തിലറെ  
ക്ഫാര്മുല  ക്പാലും 

ന്മുകേ്  ന്ല്കാന്  കുത്ത
കാധതികാരം  സമ്മ�തിക്കു

ന്തില്ല. ്ാക്ദേതികമായ  
വതിജ്ാക്ന്ാ�്പാദന്മ
ല്ലാല� ഇ�തിലന് മറതികട
കോന് ന്മുകേ് വഴതിയതില്ല. 

അ�തിനുള്ള ്ധാക്ന്ാ
പാധതിയാണ് ്ാക്ദേതിക 

ഭാഷകള്, അഥവാ 
മാതൃഭാഷകള്. 
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നിളോ�ീരലത് 
വേജ്ോനിക ലപരുമ

ഭറോഗം -2 
ടി.വി.അബ്ദുറഹിേറോൻകുട്ി

ഭൊര�പ്പുഴയ്ക് വെതക്കരയൊണ് െഴയ തവട്
ത്തുനൊെ്. വിസ്ീർണും 8 കൊ�ും. ഒരു കൊ�ും 

= നൊല് നൊഴിക, എട്് കൊ�ും = 32 നൊഴികയുണ്ടൊ
യിരുന്ന ഈ തകൊച്ചുരൊജ്യും മഹത്ൊയ സൊും
സ് കൊരിക െൊരപേര്യമുള്ള�ൊണ്. ആദി ശങ്രതറെ 
പ്രഥമ ശിഷ്യൻ െത്മെൊദരുതെയുും എഴുത്ച്ഛതറെ
യുും ടകരള വൊത്മീകി വള്ളടത്ൊൾ നൊരൊയണടമ
ടനൊതറെയുും ജന്ടദശമൊണി�്. 

സൊഹി�്യ കൃ�ികൾ ഈ നൊെിതന പ്രകൊശഭൂ 
എന്നുും രൊജൊവിതന പ്രകൊശഭൂെൊലതനന്നുും വിടശ
ഷി്ിച്ചു. തകൊട്ൊരക്ര �മ്പുരൊൻ രൊമൊയണ 
കഥതയ ആസ്പദമൊക്ി സുംവിധൊനും തചയ് കളരി 
ടയൊദ്ധൊക്ളതെ നിരയിൽ നിന്ന് നെന്ൊതരത്ി
യിരുന്ന രൊമനൊട്തത് െരിഷ് ക്രി്ിച്ച് കഥക
ളിയൊക്ി ടപ്രൊത്സൊഹി്ിച്ച�് ഈ രൊജവുംശ 
മൊണ്. 

നെന്ൊരുതെ വൊചികൊഭിനയും നിർത്ൽ 
തചയ്് മുദ്രകടളൊടുകൂെിയുള്ള ആുംഗികൊഭിനയ
ത്ിന് പ്രൊധൊന്യും നൽകിയതുും മുന്നണിയിൽ 
െൊെികളിച്ചിരുന്ന രീ�ി മൊറ്ി െൊട്ിതന െിന്ന
ണിയിലൊക്ിയതുും വർടണ്ണൊജ്വലമൊയ കിരീെ

ങ്ങളും ക്ൊയങ്ങളും വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ചൊലിച്ചു
ള്ള മുേപ്രസൊദവും തുെങ്ങി െല നവീന 
െരിഷ് ക്ൊരങ്ങളും ഇവര ഏർത്ടുത്ിയതുും ശ്ര
ടദ്ധയമൊണ്. െദങ്ങളും മറ്റുും െിന്നിൽനിന്ന് 
െൊെൊൻ ഗൊയകന്ൊതര നിടയൊഗിച്ചു. പ്രധൊന ഗൊ
യകതറെ െൊട്് െിന്നീെ് തെൊന്നൊനിതയന്ന് പുകൾ
ത്റ്റു. �ന്മൂലും നെന്ൊരുതെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയുും അഭി
നയത്ിൽ ടകന്ദീകരിക്ൊനുും പ്രയൊസങ്ങൾ 
ലഘൂകരിക്ൊനുും സൊധിച്ചു. കൂെിയൊട്തത് അനുക
രിച്ച് െച്ച, കത്ി, �ൊെി എന്നിങ്ങതന മുേത്് 
ട�്ിന് അെിസ്ൊനമൊക്ിയുള്ള ടവഷ വിഭജന
ങ്ങൾ ഏർത്ടുത്ിയതുും ഈ ടവഷങ്ങൾക്് �ി
രടനൊട്ും രൂെത്ടുത്ിയതുും ത�ൊ്ിമദേളത്ിന് 
െകരും തചണ്ടതയ തകൊണ്ടുവന്നതുും തുെങ്ങി 
കഥകളി ചിട്യിൽ ദൃശ്യമൊകന്ന പ്രസിദ്ധമൊയ 
തവട്ും സമ്പ്രദൊയും ഈ ടദശത്ിതറെ സുംഭൊവന
യൊണ്. 16-ൊും നൂറ്ൊണ്ടിൽ ആവിർഭവിച്ച കൃഷ്ണനൊ
ട്മൊണ് കഥകളിയുതെ പൂർവ് രൂെും. 

ആഢ്യഗൃഹങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്ന 
ഈ കലതയ ജനകീയ കലയൊയി 
രൂെത്ടുത്ിതയടുക്കുന്ന�ിൽ ഈ �ീരതത് 

എഴുത്തച്ഛൻ �ലറെ 
കാലത്ത് സാമാന്്യജന്
ങ്ങളുലട ഇടയതിൽ 
്ചരതിച്തിരുന് മലയാള 
ഭാഷയതിലാണ് കാവ്യ
ങ്ങൾ ന്തിർമ്മതിച്�്. 
എന്ാൽ അവയതിലും 
ചതില പഴയ പദങ്ങളും 
്ക്യാ�ങ്ങളും അക്ദേഹ
ത്തതിലറെ ജീവതി�ം 
എക്പ്പാലളന്നു ന്തിർണ്ണയതി
ക്കുവാൻ അൽപ്പാൽപം 
സഹായതിക്കുന്നുണ്ട്.                 
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കലൊമണ്ഡലും മുേ്യ െങ്കുവഹിച്ചു. കഥകളിക്കുും 
ടകരളീയ ദൃശ്യ -ശ്രവ്യ-കലകളതെ വികസനത്ി
നുും പുടരൊഗ�ിക്കുും ടവണ്ടി വള്ളടത്ൊൾ 1930 
നവുംബർ 9ന് സ്ൊെിച്ച ഈ കലൊടക്ഷത്രും 2006 
ൽ ടകരളത്ിതല ആദ്യ കൽ്ി� സൊുംസ്ൊരിക 
സർവ്കലൊശൊലയൊയി ഉയർത്ി. വള്ളടത്ൊൾ 
മ്യൂസിയവും ഇവിതെയൊണ്.

സൊമൂ�ിരി രൊജൊവൊയിരുന്ന മൊനടവദൻ ചി
ട്ത്ടുത്ിയ കൃഷ്ണനൊട്ും �ിമർത്ൊെി പ്രചുരപ്ര
ചൊരും ടനെിയ�് ഈ പുഴയുതെയുും ടെൊഷക പ്ര
വൊഹിനികളതെയുും �ീരതത് സൊമൂ�ിരിയുതെ 
അധീനത്ിതല തെൊന്നൊനി തൃക്ൊവ്, തൃക്ണ്ടി
യൂർ, ആലത്ിയൂർ ഹനുമൊൻ കൊവ്, ടകരളധീശ
പുരും, നിറും കക�ടക്ൊട് എന്നീ ടക്ഷത്രങ്ങളിലും 
മങ്െ, തനെിയിരു്്, ആലത്ിയൂർ ടകൊവിലക
ങ്ങളിലമൊണ്.

എഴുത്ച്ഛൻ �തറെ കൊലത്് സൊമൊന്യജനങ്ങ
ളതെ ഇെയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന മലയൊള ഭൊഷയിലൊ
ണ് കൊവ്യങ്ങൾ നിർമ്ിച്ച�്. എന്നൊൽ അവയിലും 
ചില െഴയ െദങ്ങളും പ്രടയൊഗങ്ങളും അടദേഹത്ി
തറെ ജീവി�ും എട്ൊതളന്നു നിർണ്ണയിക്കുവൊൻ 
അൽ്ൊൽെും സഹൊയിക്കുന്നുണ്ട്. (1) ടചൽക്
ണ്ണി, (2) മയേൽ (ടമൊഹും), (3) ഒക്ത്ക്, (4) 
വിരടയ, (5) അെയ (മുഴുവൻ), (6) മുനിവ (ടകൊെും), 
(7) ഇകലിൽ (യുദ്ധത്ിൽ), (8) മറുകി (�ിളച്ചു), (9) 
ഇെർ (ദുഃേും), (10) തുമ (സ�്യും) മു�ലൊയ െദങ്ങളും            
(1) എവിെത്തു െൊർത്ൻ, (2) ജീവിക്യിൽ, (3) 
സ�്യമൊയ് വന്ന�ൊവ,    (4) ശുശ്രുഷ തചയ് ഞൊയും, 
(5) സൊദരും നൽക െിതൃക്ൾക്കുും,  (6) ഭക്ന്ൊർ വി
ഷയമൊയ്, (7) രൊക്ഷസരൊജൊവൊയ രൊവണഭഗിനി 
ഞൊൻ, (8) കീകസൊ�് മജകലനൊശകൊരിണിയൊ
ടയ, (9)  കൊെിതു കണ്ടൊടയൊ നീ തുെങ്ങിയ പ്രടയൊ
ഗങ്ങളും ടനൊക്കുക. ഉടെൊത്മമൊയ പ്രടയൊഗ
ത്ിൽ കൊണുന്ന 'ഏ' എന്ന െൊദ പൂരകമൊയ 
നിെൊ�ും നിരണുംകവികളതെ കൊലത്് പ്രചുരപ്ര
ചൊരമൊ യിരുന്നു: എഴുത്ച്ഛതറെ കൊലത്തുും അ�ിന് 
അങ്ങിങ്ങു പ്രടവശമുണ്ടൊയി രുന്ന�ൊയി കൊണുന്നു
ണ്ട്. ആതകക്കൂെി ഭൊഷൊഗ�ി ടനൊക്ിയൊൽ എഴു
ത്ച്ഛൻ തകൊലെും എട്ൊും ശ�കത്ിലൊണ് ജീവി
ച്ചിരുന്നത�ന്നു സ്പഷ്മൊകും.

െ�ിനൊറുും െ�ിടനഴുും നൂറ്ൊണ്ടുകളിതല ടക
രളത്ിതറെ കവജ്ഞൊനിക െൊ�യിലൂതെ സഞ്
രിച്ചൊൽ ആതരയുും ഹർഷപുളകി�രൊക്കുന്ന�ൊ
ണ് ഈ �ീരത്ിതറെ അക്ഷര തെരുമ. 
ൌരൊണിക ഭൊര�ീയ നദീ�െ സുംസ് കൊര
ത്ിൽ നിന്നുൽഭവിച്ച കവജ്ഞൊനിക ചരിത്രും 
ഏ�ൊനുും വിഭൊഗത്ിൽ മൊത്രതമൊതുങ്ങി 
ഗടവഷണ വിടധയമൊയിരുതന്നങ്ിൽ ഇ�ിൽ 
നിന്നുും വിഭിന്നമൊയി വിശൊലമൊയ കവജ്ഞൊ
നിക സൊുംസ് കൊരിക കെതൃകും ഈ കൊല�ട്
ത്ിൽ നിളൊ�ീരും നമുക്് നൽകിയിട്ണ്ട്. വെ

തക്ക്ര �ിരൂരിൽ  ഭൊഷൊെി�ൊവൊയ 
എഴുത്ച്ഛൻ മലയൊള ഭൊഷയ്ക് പുതുലിെികൾ 
നൽകി ഭൊഷൊെരിഷ് കരണും നെത്ി. കവ
ജ്ഞൊനിക  ആത്മീയ ടമേലതയ സമ്പു ഷ്മൊ
ക്ി. കിഴതക്കരയിൽ �ിരുന്നൊവൊയക്രിതക 
ചന്നക്ൊവിൽ പ്രശസ് കവി ടമൽ്ത്തൂർ 
നൊരൊയണ ഭട്�ിരി ടഗൊശ്രീ നഗര വർണ്ണനവും 
നൊരൊയണീയവും ഗുരുവൊയൂർ മൊഹൊത്മ്യവും  
അൽെും അകതല തെരിന്ൽമണ്ണക്ടുത്് 
പൂന്ൊനും നമ്പൂ�ിരി ജ്ഞൊന്ൊനയുും  രചിച്ച് 
ചരിത്രവും കദവീക സ്മരണയുും സമന്വയ്ിച്ച് 
സ്ിര പ്ര�ിഷ്ഠ ടനടുകയുും ത�തക്കരയിതല 
തെൊന്നൊനി നഗരത്ിൽ മേ്ദൂമുകളിൽ ഏറ്വും 
പ്രഗൽഭരൊയ കശേ് കസനുദേീൻ  ഒന്നൊമനുും 
മകൻ അലെൊമ അബ്ദുൽ അസീസുും ൌത്രൻ 
കശേ് കസനുദേീൻ രണ്ടൊമനുും വിജ്ഞൊനടത്
യുും സുംസ് കൊരതത്യുും അറബിഭൊഷതയയുും 
അറബി-മലയൊളും സൊഹി�്യതത്യുും െരിടെൊ
ഷി്ിക്കുകയുും തചയ്�് ഇട� കൊല�ട്ത്ിലൊ
ണ.് ഭൊഷൊ സൊഹി�്യത്ിലും വിവിധ വിജ്ഞൊന 
രുംഗത്തുും ആത്മീയ ടമേലയിലും ഋഷി തുല്യരൊയ 
മഹൊജ്ഞൊനികൾക്് ഒരു പ്രടദശും ഒടര കൊല�
ട്ത്ിൽ ജന്ും നൽകി എന്ന അനുെമ കെതൃകും 
അവകൊശത്െൊൻ  ഈ പ്രടദശത്ിനലെൊത� 
മടറ്�് ടദശത്ിനൊണ് അർഹ�. എ ഡി 1500 നുും 
1650 നുും ഇെയിൽ തെൊന്നൊനി ടകന്ദ ബിന്ദുവൊയി 
അർദ്ധടഗൊളൊകൃ�ിയിൽ 30 കിടലൊമീറ്റിനുള്ളിൽ 
കൊലും സമന്വയി്ിച്ച �ിളക്മൊർന്ന ഈ അസൊ
മൊന്യ പ്ര�ിഭൊ സുംഗമും ഇ�ിനുമുടപേൊ െിടപേൊ 
ടകരളത്ിൽ മതറ്വിതെയുും രൂെതെട്ിട്ിലെ എന്ന 
യൊഥൊർത്്യും ഈ പ്രടദശത്ിതറെ സൊുംസ ്ക്ൊരിക 
�നിമതയയുും തെരുമതയയുും അതുല്യമൊക്കുന്നു.

‘സൊുംസ് കൊരിക ജീർണ്ണ�' സ്വയും കഴിച്ചി
ട്ിരുന്ന ശവക്കുഴിയിടലക്് ടകരളതത് �ള്ളി
യിെൊൻ ടെൊർച്ചുഗീസുകൊരുതെ മൃഗീയ മർദേനും 
�യേൊതറടുത് കൊല�ട്ും ടകരള ചരിത്രത്ിൽ 
ശ്രടദ്ധയമൊയ ഒരദ്ധ്യൊയമൊയി അവടശഷിക്കു
ന്നു. ഈ �കർച്ചയിൽനിന്നുും നൊെിതന രക്ഷിച്ച
�് ടകരളത്ിതല നടവൊത്ൊന പ്ര�ിനിധി 
കളൊയ എഴുത്ച്ഛനുും കശേ് കസനുദേീൻ 
മേ്ദൂും രണ്ടൊമനുും പൂന്ൊനവമൊതണന്ന് പ്രമുേ 
ചരിത്ര െണ്ഡി�ൻ തപ്രൊഫ: ഇളുംകളും കഞ്ഞൻ
െിളള െറയുന്നു.

ശുദ്ധമൊയ മലയൊളും നിളൊ�ീരതത് വള്ളുവ
നൊട്ിലൊതണന്നൊണ് െരതക് തചൊലെ്. മൊ്ിള 
മലയൊളും െിറന്നതുും െിച്ചതവച്ച് വളർന്നതുും 
തെൊന്നൊനിയിലും ടകൊഴിടക്ൊടുമൊതണങ്ിൽ 
െെർന്ന് െന്ലിച്ച് വ്യൊെക പ്രചൊരും ടനെിയ�് 
ഏറനൊട്ിലും വെതക് മലബൊറിലമൊണ്.

(തുെരുും)

ഈ �കർച്യതിൽ
ന്തിന്നും ന്ാടതിലന് 

രക്ഷതിച്�് ക്കരളത്തതിലല 
ന്ക്വാത്ാന് ്�തിന്തിധതി 

കളായ എഴുത്തച്ഛനും 
ബേഖ് ബസനുദേീൻ 

മഖ്ദം രണ്ടാമനും 
പൂന്ാന്വമാലണന്് 

്മുഖ ചരതിത്ര പണ്തി�ൻ 
ല്ാഫ: ഇളംകുളം 

കുഞ്ൻപതിളള 
പറയുന്നു.



യു ആർ അനന്മൂർത്ി ഇന്്യൻ എഴുത്ിതല 
ഉജ്്വല സൊന്നിധ്യമൊണ്. അടദേഹത്ിതറെ 

'സുംസ്ൊര'  ഇന്്യൻ സൊഹി�്യത്ിൽ അനിടഷ
ധ്യസ്ൊനമുള്ള ടനൊവലൊണ്. ഒരു അെഞ്ഞ സമൂ
ഹത്ിതറെ ദുരന് ഹൊസ്യതത് �ീവ്രമൊയി അവ
�രി്ിക്കുന്ന  ഈ പുസ്കും  ആധുനീകരണ 
ത്ിതറെ ഇന്്യൻ  സൊഹചര്യത്ിലൊണ് രചിക്
ത്ട്�്. 1965 ൽ പുറത്ിറങ്ങിയ ഈ ടനൊവൽ  
1930 - 40 കൊല�ട്മൊണ്  പ്രടമയ െശ്ൊത്ല
മൊയി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന�്. കന്നെക്ൊരനൊയ 
അനന്മൂർത്ി  അവിടുതത് ബ്രൊഹ്മണ അഗ്ര
ഹൊരത്ിതല ജീവി�ും എഴു�ിതക്ൊണ്ടൊണ് 
കറുത് ഫലി�തത് സൊധ്യമൊക്ിയിരിക്കുന്ന
�്.ഇന്്യയൊതക  നടവൊത്ൊന ശ്രമങ്ങൾക്് 
വിടധയത്ടുന്ന, സ്വൊ�ന്ത്ര്യസമരും തകൊടുപേിരി
തക്ൊള്ളുന്ന, നവീകരണപ്രസ്ൊനങ്ങൾ  സജീ
വമൊകന്ന  ഒരു കൊലത്്  അ�ിൽ നിതന്നലെൊും 
ഒറ്ത്ട് കിെക്കുന്ന  ബ്രൊഹ്മണസമൂഹത്ിതറെ 
ജഡ�യിടലക്് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നിെത്ൊണ് 
ടനൊവൽ  ഇരുണ്ട ഹൊസ്യും  നിർമ്ിച്ചിരിക്കുന്ന�്.

ഒരു സമൂഹത്ിതറെ സൊുംസ്ൊരികവും രൊഷ്ട്രീ
യവമൊയ പ്ര�്യുല്ൊദനെര�യുതെ അെചയമൊണ്  
യഥൊർഥത്ിൽ ഈ ടനൊവൽ അവ�രി്ിക്കു
ന്ന ദുരന്ും. ആ ദുരന്ടഹതു എന്ന�്  െരപേരൊ
ഗ�മൊയ ആചൊരൊനുഷ്ഠൊനങ്ങളിൽ ഒരു സമൂഹും  
അഭിരമിക്കുന്ന�ിനൊൽ  സുംഭവിക്കുന്ന�ൊണ്. 
െൊരപേര്യയുക്ി ആധുനികയുക്ിക്കു നിരക്ൊ
ത്�ൊകന്നിെത്ൊണ് ചിരിയുണ്ടൊക്കുന്ന�്. 
അ�ൊയ�് ഒരു ദുരന്മുണ്ടൊവകയുും ആ ദുരന്ും 
യുക്ിക്കു ടചരൊ�ിരിക്കുകയുും തചയ്യുന്നിെത്് 
സുംഭവിക്കുന്ന ദുരന്ഹൊസ്യും അഥവ കറുത് 
ഫലി�ും ഈ ടനൊവലിതന സവിടശഷമൊക്ി
യിരിക്കുന്നു.

ആധുനിക ശൊസ്തയുക്ികതളൊന്നുും കെന്നു 
വരൊത് ഒരഗ്രഹൊരും. അവിതെ ഉണരുന്നതു 
മു�ൽ ഉറങ്ങുന്നതു വതര എലെൊ കർമ്ങ്ങളും 

ഈശ്വരൊരൊധനയൊയി കണ്ട് ആചൊരൊനുഷ്ഠൊന
ങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ഒരു കൂട്ും ആൾക്ൊർ. അവതര 
പുരൊണ കഥൊേ്യൊനത്ിലൂതെ ആധ്യൊത്മിക 
ജീവി�ത്ിന് പ്രടബൊധി്ിക്കുന്ന പ്രൊടണശൊ
ചൊര്യർ. അവരുതെ സുംശയങ്ങളതെ നിവൃത്ിക്് 
ഏക ടകന്ദമൊണ് ഈ ടവദെണ്ഡി�നൊയ മനു
ഷ്യൻ. അയൊൾ ടരൊഗിയൊയ ഭൊര്യതയ ശുശ്രൂഷി
ച്ചു കഴിയുന്നു. അവതള അണുവിെവിലെൊത� െരി
ചരിക്കുന്ന�ിലൊണ് അയൊളതെ സൊയൂജ്യും. 
അങ്ങതനതയൊരു സ്തീതയ ഭൊര്യയൊക്ിയതു 
�തന്ന �തറെ ആധ്യൊത്മിക വ്യക്ി�്വതത് 
കൂടു�ൽ കൂടു�ൽ �ിളക്മുള്ള�ൊക്ൊനൊണ്. 
ഭൗ�ിക ജീവി�ത്ിതല സടന്ൊഷങ്ങതള നി
്രുണും ഉടെക്ഷിക്ൊനുും അ�ിലൂതെ കകവരു
തമന്നു കരുതുന്ന ഔന്ന�്യതത് പ്രൊെിക്ൊനു 
മൊണ് പ്രൊടണശൊചൊര്യർക്് �ൊൽെര്യും.
എന്നൊൽ ഇ�ിതന നേശിേൊന്ും െരിഹസിച്ചു 
കഴിയുന്ന  നൊരണ്യൊണ് അയൊളതെ 
ഒടരതയൊരു തവല്വിളി. നൊരണ് കെിയനൊണ്. 
വിശുദ്ധമൊയ കളത്ിതല  മീൻ  കറിവച്ചു �ിന്നു
ന്നവനൊണ്. മുസീങ്ങതള  വീട്ിൽ വിളിച്ചു കയറ്റു
ന്നവനൊണ്. ഇറച്ചി �ിന്നുന്നവനൊണ്. മൊത്രവമ
ലെ, വകയ്ക തകൊള്ളൊത് �തറെ  ഭൊര്യതയ 
ഉടെക്ഷിച്ച് ചന്ദിതയന്ന ദളി�് ടവശ്യതയ കൂതെ 
തെൊറു്ിക്കുന്നവനൊണ്. അയൊതള സമുദൊയ ഭ്ര
ഷ്നൊക്ൊൻ പ്രൊടണശൊചൊര്യരുതെ ധൊർമിക 
ടബൊധും, െതക്ഷ അനുവദിച്ചിലെ.

ഇട്ൊൾ, ശരിക്കുും വലിതയൊരു പ്ര�ിസന്ി 
സുംഭവിച്ചിരിക്കുകയൊണ്. നൊരണ് മരിച്ചിരി
ക്കുന്നു. മ�ൊചൊരങ്ങൾ നിടഷധിച്ചു ജീവിച്ച നൊ
രണ് ബ്രൊഹ്മണ്യത്ിന് അകടത്ൊ പുറടത്ൊ 
എന്ന സമസ്യ രൂെുംതകൊണ്ടു. അഗ്രഹൊരത്ിതല 
മറ്റു ബ്രൊഹ്മണ പ്രമുേർ പ്രൊടണശൊചൊര്യയുതെ 
വിധിക്കു ടവണ്ടി കൊത്തു. അഗ്രഹൊരത്ിതലൊ
രൊൾ മരിച്ചൊൽ ശവസുംസ്ൊരും കഴിഞ്ഞൊടല 
ഭക്ഷണും കഴിക്ൊവൂ  എന്നുണ്ട് വ്യവസ്. കീറൊ
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പ്ര�യുല്ോദനപര�യുലെ
അപചയും

ഡി റയശുേറോസ്

സ്വന്ം സമുദായത്തതിലറെ 
യാഥാസ്തി�തിക�ലയ 
ആക്രമതിക്കുകയാണ് 
യൂ ആർ അന്ന്മൂർത്തതി 
ലചയ്യുന്�്. അ�് 
ഇന്്യൻ ബ്ാഹ്മണതിക 
പാരമ്ര്യത്തതിലറെ 
പരതിണാമവതിമുഖ�ലയ 
രൂക്ഷമായതി 
പരതിഹസതിക്കുന്നു. 



മുട്ി െരിഹരിക്ൊനൊയി ആചൊ
ര്യർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ െര�ി. ഹനുമൊൻ  
ടകൊവിലിൽ ടെൊയി വ്ര�മിരുന്നു. 
ഒരിെത്തു നിന്നുും ഉത്രും കിട്ിയി
ലെ. ശവും  അഗ്രഹൊരത്ിൽ 
ചീയൊൻ തുെങ്ങി. എന്നൊൽ, 
ഉത്രും കിട്ൊത�  വലഞ്ഞ 
ആചൊര്യർ രൊത്രി നൊരണ്യുതെ  
ടവശ്യ ചന്ദിയുമൊയി സുംടഭൊഗ
ത്ിടലർത്െൊൻ ഇെയൊവകയുും   
അഗ്രഹൊരത്ിലള്ള  �തറെ 
ആചൊര്യ െദവിയുതെ  ടയൊഗ്യ�
യിലള്ള  വിശ്വൊസും �കരുകയുും  
തചയ്തു. വീട്ിതലത്ിയ ആചൊര്യർ
ക്് �തറെ ഭൊര്യയുതെ മരണതത്
യുും ടനരിടെണ്ടി വന്നു. അട�ൊതെ, 
സുംശയങ്ങളതെ ചുഴിയിൽത്ട്് 
ആതക ഉലയുകയുും �തറെ സൊുംഗ
�്യത്ിൽ സുംശയൊലവൊകകയുും 
തചയ്ട�ൊതെ അയൊൾക്്  
അവിെും വിട്  െലൊയനും  തചയ്യു
ന്ന�ൊണ് ഉചി�ും എന്നു ട�ൊന്നി, 
യൊത്രയൊയി.

ഇ�ിനിതെ ചന്ദി ഒരു മുസീമിതറെ സഹൊയ
ടത്ൊതെ നൊരണ്തയ സുംസ്രിച്ച�് ആരുും 
അറിഞ്ഞതുമിലെ. െലൊയനും  പ്രൊടണശൊചൊര്യതര  
െലതുും  െഠി്ിച്ചു. പുറും ടലൊകതമന്ൊണ് 
എതന്നൊരു ധൊരണ രൂെീകരിക്ൊനുും �തറെ 
അസ്ി�്വ സുംബന്ിയൊയ സും�ർഷങ്ങതള 
തമരുക്ൊനുും അയൊൾക്ൊയി. ഒരു  പു�ിയ മനു
ഷ്യനൊയി  അഗ്രഹൊരത്ിടലക്് �ിരിക്കുന്നിെ
ത്തു വച്ച്  ടനൊവൽ അവസൊനിക്കുന്നു.

ടനൊവലിതറെ മുഴുവൻ ചലനതത്യുും സൊധ്യ
മൊക്കുന്ന�് നൊരണ്യൊണ്. ഒരരത്ത്ില് 
അയൊൾ ഒരു വിപ്വകൊരിയൊണ്, തചറു്ക്ൊതര 
അയൊൾ സ്വൊധീനിച്ചു. അെഞ്ഞുടെൊയി ജഡ�
യിലമർന്ന സൊമൂഹികൊവസ്യിൽ നിന്ന് 
പുറത്തു കെക്ൊൻ നൊരണ് പു�ിയ �ലമുറതയ 
ടപ്രരി്ിച്ചു. ജീവി�തത്, ഒറ് ജീവി�ും മൊത്ര
മൊയ ജന്തത് കൂടു�ൽ ആനന്ൊധിഷ്ഠി�മൊയി 
സമീെിക്കുന്ന�ിൽ �ല്രനൊയിരുന്നു അയൊൾ. 
ഇ�് അഗ്രഹൊരത്ിതല ആചൊരബദ്ധമൊയ ജീ
വി�തത് അസ്ിരത്ടുത്ി. പ്രൊടണശൊചൊര്യ 
രുതെ ആധികൊരിക� ഒരു വ്യൊജ നിർമി�ിയൊ
തണന്ന നൊരണ്യുതെ നിലെൊെിതന മൊറ്ി മറി
ക്ൊൻ ആയിലെ എന്നു മൊത്രമലെ, ആചൊര്യർ 
കൂടു�ൽ പ്ര�ിസന്ികളിടലക്് വഴു�ി 
വീഴുകയുും തചയ്തു. ഈ നിലയ്ക് നൊരണ്യ്ക് 
ടനൊവലിതല നൊയക�്വും കകവരുന്നുണ്ട്. 
എന്നൊൽ ടനൊവലില് ഉെനീളും ക്രിയൊ ബന്ി
യൊയി നിലനില്കയൊൽ പ്രൊടണശൊചൊര്യർക്കുും 

നൊയക�്വും െറയൊവന്ന�ൊണ്. ഈ ഇരട് നൊയ
ക�്വും സുംസ്ൊര എന്ന ടനൊവലിതറെ ആന്രിക 
സൗന്ര്യതത് കൂടു�ൽ ആസ്വൊദ്യമൊക്കുന്നു.

ഇന്്യൻ ആദ്ധ്യൊത്മിക�യുതെ ഒരു മുേും 
അ�ിതറെ സ്തീ വിരുദ്ധ�യൊണ്. സ്തീ പുരുഷതറെ 
ടമൊക്ഷത്ിതന �െസത്ടുത്തുന്ന സൊന്നിധ്യമൊ
യി കണ്ടിരുന്ന�ിനൊൽ സ്തീതയ വർജ്ിക്കുന്ന 
ഒരു െൊരപേര്യും നമുക്കു കൊണൊും. 'െൊടെൊഹും, 
െൊെകർടമൊഹും, െൊെൊത്മൊ, െൊെസുംഭവ' 
എന്നിങ്ങതന ആത്മനിന്യുതെ ഒരു �ലും 
കലുംഗിക ഭീ�ിയുമൊയി ബന്ത്ടുത്ി നില
നിന്നിരുന്നു, തസക്് െൊെും �തന്ന എന്ന നിലയ്ക് 
സ്തീ കലുംഗിക� പുരുഷതന ദുർബലത്ടുത്തുന്നു 
എന്ന ചിന്യുതെ അെിസ്ൊനത്ിലൊണ്പ്രൊടണ
ശൊചൊര്യർ ടരൊഗിയൊയ ഭൊര്യതയ മൊുംസൊ�ീ� 
സുംവർത്ിയൊയി െരിചരിക്കുന്ന�്. അയൊൾക്് 
സ്തീ കലുംഗിടകൊെൊധിയലെ, ടമൊടക്ഷൊെൊധിയൊ
ണ്. എന്നൊൽ നൊരണ്യ്ക് സ്തീ ജീവി�ൊസ്വൊദ
നത്ിതറെ മൂർത് വസ്തുവൊണ്. ഇ�്, െൊരപേര്യ 
സങ്ല്ത്ിൽ നിന്നുള്ള വിടേദമൊണ്. പ്രൊടണ
ശൊചൊര്യരുും ചന്ദിതയ അറിയുന്നട�ൊതെ �തറെ 
െരിവർത്നത്ിതറെ ഉറവിെും കലുംഗിക�യൊ
തണന്ന് �ിരിച്ചറിയുന്നു. ആധുനിക� എഴുത്തുപ്ര
സ്ൊനതമന്ന നിലയിൽ തമൊത്ത്ിൽ പുരുഷൊ
സ്ി�്വത്ിതറെയുും പുരുഷ വിടമൊചനത്ിതറെയുും 
മൂർത്ിയൊയി സ്തീതയ അവ�രി്ിക്കുന്ന�് 
കൊണൊും. സ്തീ പ്രകൃ�ിയുതെ �ന�ൊവിക്ൊരമൊയി 
കൊണുന്ന ഒരു രീ�ി ഇ�ിൽ അന്ർലീനമൊണ്. 
സ്തീയിലെൊത� ജീവി�ും സൊധ്യമതലെന്ന ടബൊധ്യും 
ശക്മൊണ്. എന്നൊൽ സ്തീ പുരുഷതറെ ഒരു ഉെ
കരണും എന്ന നിലയ്കലെൊത� സ്വന്ും സ്ൊനും 
നിർണയിക്കുന്ന കൊഴ്ച ഇവിതെ ഇലെ എന്ന�് ഒരു 
െരിമി�ിയുമൊണ്.

അനന്മൂർത്ി ഒരഭിമുേത്ിൽ െറഞ്ഞ�് 
പ്രൊടണശൊചൊര്യരുും നൊരണ്യുും ഒടര നൊണ
യത്ിതറെ രണ്ടു വശമൊതണന്നൊണ്. ഒരൊൾ 
ലൗകിക ജീവി� നിടഷധിയുും മടറ്യൊൾ 
ആധ്യൊത്മിക ജീവി� നിടഷധിയുും. രണ്ടു ടെരുും 
ആ നിലയ്ക് വിജയിച്ചു എന്ന് െറയൊനുള്ള ടനൊ
വൽസൊക്ഷ്യും ഇതലെന്നു �തന്ന െറയൊും.

ടപ്ഗ് ബൊധ ഈ ടനൊവലിതറെ വൊയനതയ 
നിർണയിക്കുന്ന പ്രധൊന സുംഭവമൊണ്. ശുദ്ധി
ടബൊധും ജൊ�ി വ്യവസ്യുതെ നൊരൊയടവരൊണ്.  
ടപ്ഗ് ബൊധ ഈ ശുദ്ധി ടബൊധതത് ആക്രമിക്കു
ന്ന�ൊയി കൊണൊും.എലികൾ കൂട്ടത്ൊതെ 
ചതത്ൊടുങ്ങി, ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ദുർഗന്ും െരത്ി. 
കഴുകന്ൊര അഗ്രഹൊരത്ിനു മുകളിൽ �പേെിച്ചു. 
നൊരണ്യുതെ ഉൾത്തെ നിരവധി മരണങ്ങൾ 
സുംഭവിച്ചു. ഇ�് ശുദ്ധിടബൊധത്ിൽ നിന്നുും 
ശൊസ്തും മുടന്നൊട്വയ്കന്ന വൃത്ിടബൊധത്ിടല 
ക്കുള്ള ചൂണ്ടുെലകയൊണ്. ടനൊവലിതന സുംബ

ആധുന്തിക� എഴുത്തു്
സ്ാന്ലമന് ന്തിലയതിൽ 
ലമാത്തത്തതിൽ പുരുഷാ
സ്തതി�്വത്തതിലറെയും പുരുഷ 
വതിക്മാചന്ത്തതിലറെയും 
മൂർത്തതിയായതി സ്ത്രീലയ 
അവ�രതിപ്പതിക്കുന്�് 
കാണാം. സ്ത്രീ ്കൃ�തിയു
ലട �ന്�ാവതിഷ്കാരമായതി 
കാണുന് ഒരു രീ�തി 
ഇ�തിൽ അന്ർലീന്മാ
ണ്. സ്ത്രീയതില്ലാല� 
ജീവതി�ം സാധ്യമലല്ലന് 
ക്ബാധ്യം േക്മാണ്. 
എന്ാൽ സ്ത്രീ പുരുഷലറെ 
ഒരു ഉപകരണം എന് 
ന്തിലയ്കല്ലാല� സ്വന്ം 
സ്ാന്ം ന്തിർണയതിക്കു
ന് കാഴ്ച ഇവതിലട ഇല്ല 
എന്�് ഒരു 
പരതിമതി�തിയുമാണ്.
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ന്ിച്ചിെടത്ൊളും ഇ�് സൊമൂഹിക ജീർണ്ണ�യു
തെയുും സ്വ�്വ നൊശത്ിതറെയുും പ്ര�ീകമൊയി 
ത്ീരുന്നു. സുംസ്ൊര എന്ന ടനൊവൽ ശീർഷകും 
ജീർണിച്ചു ടെൊയ ഒരു സമുദൊയത്ിതറെ സുംസ്കൊ
രതത്യുും നൊരണ്യുതെ ശവസുംസ്കൊരതത്യുും 
പ്രൊടണശൊചൊര്യരുതെ വ്യക്ി�്വും സുംസ്കരിക്
ത്ടുന്ന�ിതറെയുും അെയൊളങ്ങൾ ടെറി ബഹുമു
േമൊയിരിക്കുന്നു.

സ്വന്ും സമുദൊയത്ിതറെ യൊഥൊസ്ി�ിക
�തയ ആക്രമിക്കുകയൊണ് യൂ ആർ അനന്മൂർ
ത്ി തചയ്യുന്ന�്. അ�് ഇന്്യൻ ബ്രൊഹ്മണിക 
െൊരപേര്യത്ിതറെ െരിണൊമവിമുേ�തയ രൂക്ഷ

മൊയി െരിഹസിക്കുന്നു. ബർഗ് മൊതറെ തസവന്് 
സീൽ എന്ന സിനിമയിൽ അവ�രി്ിക്കുന്ന 
കക്രസ്വ ആത്മീയ�യുതെ കക്രസിസ് ഇത്
രത്ിൽ ഇന്്യൻ ആത്മീയ�യുതെ കക്രസിസ് 
അവ�രി്ിക്കുന്ന�ിടലക്് അനന്മൂർത്ിതയ 
നയിച്ച�ൊയി ചൂണ്ടിക്ൊണിക്ത്ടുന്നു. ബഹു
സ്വര�യുതെ നൊെൊയ ഇന്്യനവസ്യിൽ ബ്രൊ
ഹ്മണിക സമൂഹത്ിതറെ ഈ അസ്ി�്വ പ്രശ്ത്ി
ന് സവിടശഷ പ്രൊധൊന്യമുണ്ട്. സൊർത്രിതറെയുും 
നീ�് റഷയുതെയുും ആൽടബർട്് കൊമുവിതറെയുും 
മനുഷ്യദർശനങ്ങടളൊെ് ഈ ടനൊവലിനുള്ള അടു
്വും എടുത്തു െറടയണ്ട�ൊണ്.
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യു ആർ അനന്മൂർത്ി
(1932-2014)

ജനനും: 1932 ഡിസുംബർ 2 1
കന്നെ എഴുത്തുകൊരൻ, വിദ്യൊഭ്യൊസ വിചക്ഷ
ണൻ, ജ്ഞൊനെീഠ ടജ�ൊവ്.
ടകൊട്യും മഹൊത്മൊഗൊന്ി യൂണിടവഴ്ിറ്ി 
കവസ് ചൊൻസിലർ ആയിരുന്നു.
�െ ശ്രൊദ്ധ, ബൊര, സുംസ്ൊര, ഭൊര�ീപുര, 
അവസ് എന്നിവ പ്രധൊന കൃ�ികൾ.
മരണും : 2014 ആഗസ്റ്റ് 2 2

ടകരളത്ിതറെ 61-ൊും വൊരഷികടവളയി
ല് ഭരണഭൊഷൊ വരഷൊട�ൊഷും 2017 
നവുംബര 1 മു�ല് 2018 ഒട്ൊബര 31 വതര
യുള്ള ഒരു വരഷക്ൊലടത്ക്് കൂെി ദീ
ര�ി്ിച്ചുതകൊണ്ട് ഉത്രവൊയി. പ്രസ്തു� 
കൊലയളവില് പ്രട�്യക കരമ്െരിെൊെി 
�യേൊറൊക്ി ഭൊഷൊമൊറ് പ്രവരത്നങ്ങള് 
തുെടരണ്ട�ൊതണന്നുും ഔടദ്യൊഗികഭൊഷ 
സുംബന്ിച്ച് സുംസ്ൊനത്് ഭരണഭൊഷ 
തെൊതുഭൊഷയൊയ മൊതൃഭൊഷയിലൊതണന്ന് 

ഉറപ്പു വരുടത്ണ്ടതുും ആയ�ിടലക്കുള്ള 
നെെെി സ്വീകരിടക്ണ്ടതുമൊണ്. പ്രസ്തു� 
നെെെി റിട്ൊരട്് ഉടദ്യൊഗസ് ഭരണെരി
്ൊര (ഔടദ്യൊഗിക ഭൊഷ) വക്ില് ലഭ്യമൊ
ടക്ണ്ട�ൊതണന്നുും തസക്രടട്റിയറ്ിതല 
ഭരണ വകപ്പുകള്ക്കുും എലെൊ സരക്ൊര വക
പ്പുകള്ക്കുും ജിലെൊ കള്ടററ്റുകള്ക്കുും 
സരക്ൊര നിയന്ത്രണത്ിലള്ള തെൊതുടമേ
ലൊ/ അരദ്ധസരക്ൊര/ സ്വയുംഭരണ/ സഹകര
ണസ്ൊെനങ്ങള്ക്കുും നിരടദേശും നല്കന്നു.

ഭരണഭറോഷറോ വര്ഷറോറഘറോഷം 
ഒര വര്ഷം കൂടി േീര്ഘിപ്ിച്ചു

(െുംക്ികൊരന് കവിയുും 
അധ്യൊെകനുമൊണ്.
94464 58166)



കില �യൂസ്

നഗരശുചിത്വപദ്തി :പരിശീലനം തുടങ്ങി
നഗരശുചി�്വ െദ്ധ�ി �യേൊറൊക്കുന്ന�ിനൊയി നഗരസഭകളി

തല ജനപ്ര�ിനിധികൾക്കുും ഉടദ്യൊഗസ്ർക്കുും രണ്ടുദിവസതത് 
െരിശീലനെരിെൊെി കിലയിൽ സും�െി്ിച്ചു. ജർമ്ൻ സർക്ൊർ 
സ്ൊെനമൊയ ജി.ഐ.ഇസഡിതറെയുും ശുചി�്വമിഷതറെയുും   സഹക
രണടത്ൊതെ കിലയൊണ ്െരിശീലനും സും�െി്ിച്ച�്. 

അധികറോരവിറകന്ദീകരണം:
അന്തര്റേശീയ പരിശീലനപരിപറോടി

ജനൊധിെ�്യ അധികൊരവിടകന്ദീകരണതത്ക്കുറിച്ച് അഞ്ചു
ദിവസും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അന്ർടദശീയ െരിശീലന െരിെൊെി 
കിലയിൽ സും�െി്ിച്ചു. ഇന്്യയ്ക പുറതമ അഫ്�ൊനിസ്ൊൻ, 
ബുംഗ്ൊടദശ്, ഭൂട്ൊൻ, കടപേൊഡിയ, ലൊടവൊസ്, മുംടഗൊളിയ ,മ്യൊൻ
മർ, ശ്രീലങ് എന്നിവിെങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്ര�ിനിധികളൊണ് 
െരിശീലനത്ിൽ െതങ്ടുത്�്. 

അധികൊരവിടകന്ദീകരണത്ിൽ ടകരളത്ിതറെ അനുഭവെൊ
ഠങ്ങതളക്കുറിച്ചു െഠിക്കുകയൊണ് െരിശീലനത്ിതറെ മുേ്യലക്ഷ്യും. 

ആവശത്യറോധിഷ്ിത പരിശീലനം
�ടദേശഭരണ സ്ൊെനങ്ങളിതല പ്രട�്യക സൊഹചര്യവും 

ജിലെൊെദ്ധ�ികൾ ഡിസുംബ
റിൽ സുംസ്ൊന സർക്ൊരിതറെ അും
ഗീകൊരത്ിനൊയി സമർ്ിക്ണതമ
ന്ന് സുംസ്ൊന ആസൂത്രണടബൊർഡ് 
കവസ് തചയർമൊൻ ടഡൊ.വി.തക 
രൊമചന്ദൻ നിർടദേശിച്ചു.ജിലെൊെദ്ധ
�ി �യേൊറൊക്കുന്നതുമൊയി ബന്ത്
ട്് ജിലെൊ ആസൂത്രണസമി�ി അുംഗ
ങ്ങളതെയുും ജിലെൊ ആസൂത്രണസമി�ി 
തസക്രടട്റിയറ്് അുംഗങ്ങളതെയുും 
സുംസ്ൊന�ല ശില്ശൊല കിലയിൽ 
ഉദ്�ൊെനും തചയ്യുകയൊയിരുന്നു 
അടദേഹും.  ഇന്്യൊഗവണ്തമറെ്  
െഞ്വത്സരെദ്ധ�ി ഉടെക്ഷിച്ചുതവ
ങ്ിലും സുംസ്ൊന സർക്ൊർ ആസൂ
ത്രണ പ്രക്രിയയുമൊയി മുടന്നൊട് ടെൊ
വകയൊണ് എന്ന് അടദേഹും െറഞ്ഞു.

 ആസൂത്രണടബൊർഡ് അുംഗും  ടഡൊ.തക.എൻ. ഹരിലൊൽ, 
ജിലെൊെഞ്ൊയത്് പ്രസിഡന്റുമൊരുതെ ടചുംബർ തചയർമൊൻ 

വി.തക.മധു, കില ഡയറ്ർ ടഡൊ.ടജൊയ് ഇളമൺ എന്നിവര  
െതങ്ടുത്തു. 

'ജില്ലോപദ്ധ�ികള് ഡിസുംെറിൽ സമർപ്ിക്കണും'

ജിലെൊെദ്ധ�ി �യേൊറൊക്കുന്നതുമൊയി ബന്ത്ട്് കിലയിൽ സും�െി്ിച്ച സുംസ്ൊന�ല ശിൽ്ശൊല 
സുംസ്ൊന ആസൂത്രണടബൊർഡ് കവസ് തചയർമൊൻ ടഡൊ.വി.തക രൊമചന്ദൻ  ഉദ്�ൊെനും തചയ്യുന്നു

പ്രശ് നങ്ങളും െരിഗണിച്ച് വ്യക്മൊയ ലക്ഷ്യത്ിലൂന്നി കർടമ്ൊ
ന്മുേമൊയ പ്രട�്യക െരിശീലന െരിെൊെികൾ ആവശ്യമുള്ള 
�ടദേശഭരണ സ്ൊെനങ്ങൾക്് അവ നൽകവൊൻ 'കില' �യേൊ
തറടുക്കുന്നു.  �ൊല്ര്യമുള്ള �ടദേശഭരണസ്ൊെനങ്ങൾ കിലയുമൊ
യി ബന്ത്ടെണ്ട�ൊണ്. വിശദവിവരങ്ങളും അടെക്ഷൊ 
ടഫൊറവും കില തവബ് കസറ്ിൽ ലഭ്യമൊണ്. 

പ്രറോറേശിക പഠന ഗറവഷണ പരിപറോടി
പ്രൊടദശിക ഭരണവും വികസനവമൊയി ബന്ത്ട് വിഷയ

ങ്ങൾ ശൊസ്തീയമൊയി െഠിക്കുവൊനുും ഗടവഷണും നെത്തുവൊനുും 
�ൊല്ര്യമുള്ള �ടദേശഭരണ സ്ൊെനങ്ങളിതല ജനപ്ര�ിനിധിക
തളയുും ഉടദ്യൊഗസ്തരയുും കിലയിടലക്് ക്ഷണിക്കുന്നു.  �ൊല്ര്യ
മുള്ളവർ ബടയൊഡൊറ് സഹി�ും കിലയിടലക്് അടെക്ഷ അയ്കക. 
അടെക്ഷൊടഫൊറങ്ങൾ തവബ് കസറ്ിൽ ലഭ്യമൊണ.്

അധികറോരവിറകന്ദീകരണവം പ്രറോറേശിക ഭരണവം 
സന്നദ്സംഘടനകള്ക്കുള്ള പരിശീലനം

അധികൊരവിടകന്ദീകരണവും പ്രൊടദശിക ഭരണവും സുംബ
ന്ിച്ച് സന്നദ്ധസും�െനകള്ക്കുള്ള െരിശീലനെരിെൊെിക്് 
കില തുെക്ും കറിക്കുകയൊണ്. പ്രസ്തു� െരിശീലന െരിെൊെിയി
ല് െതങ്ടുക്ൊന് �ൊല്ര്യമുള്ള സന്നദ്ധസും�െനകള്ക്്  കില 
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േലയോജന സൗഹൃദജില്ല: കൂെിയോല�ോചനോശില്ശോ�

തവബ്കസറ്ി ല് നല്ിയിരിക്കുന്ന തപ്രൊടഫൊർമ പൂരി്ിച്ച് കില
യിടലക്് അയടയ്കണ്ട�ൊണ്.

ആന്ധ്രപ്രറേശ് ജില്ലറോപഞ്റോയത്്
അംഗങ്ങള് കിലയിൽ
ടകരളത്ിതല െഞ്ൊയത്് രൊജ് സുംവിധൊനവും വിടകന്ദീകൃ
�ൊസൂത്രണവും െഠിക്കുന്ന�ിന് ആന്ധൊപ്രടദശിതല വിശൊേെട്
ണും ജിലെൊെഞ്ൊയത്ുംഗങ്ങൾ കില സന്ർശിച്ചു. ജിലെൊെഞ്ൊ
യത്് തചയർടെഴ് സൺ ലൊലും ഭവൊനിയുതെ ടനതൃ�്വത്ിലള്ള 
സും�ത്ിൽ 40 ജനപ്ര�ിനിധികളണ്ടൊയിരുന്നു.   ജനപ്ര�ിനി
ധികൾക്കു കിലയിൽ സും�െി്ിച്ച  െരിശീലനെരിെൊെിയിൽ 
ടഡൊ.സണ്ണി ടജൊർജ്, െി.വി.രൊമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ക്ൊതസ്സ 
ടുത്തു. തക.തക.ബൊബു സ്വൊഗ�മൊശുംസിച്ചു.ജിലെൊെഞ്ൊയത്ും
ഗങ്ങൾ പുതുക്ൊെ് ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്തുും ടബ്ൊക്് െഞ്ൊയത്തുും 
സന്ർശിച്ചു.

െറോലസൗഹൃേജില്ല: റപ്രറോജക്ടിപറെ രൂപറരഖയറോയി
തൃശ്ശൂർ ജിലെൊ െഞ്ൊയത്ിതറെ ടനതൃ�്വത്ിലള്ള ബൊലസൗ

സുംസ്ൊനും ടനരിടുന്ന പ്രധൊനത്ട് സൊമൂഹ്യ-സൊപേ
ത്ിക തവല്വിളിയൊണ് വടയൊജനങ്ങളതെ പ്രശ് ന

തമന്ന് മുൻ ചീഫ് തസക്രട്റി എസ്.എും വിജയൊനന്്. തൃശ്ശൂർ 
ജിലെതയ വടയൊജനസൗഹൃദ ജിലെയൊക്കുന്നതുമൊയി ബന്
ത്ട്് കിലയിൽ സും�െി്ിച്ച കൂെിയൊടലൊചന ശില്ശൊല
യിൽ മുേ്യപ്രഭൊഷണും നെത്തുകയൊയിരുന്നു അടദേഹും. ടക
രളത്ിൽ 50 ലക്ഷത്ിടലതറ ടെർ വടയൊജനങ്ങളൊണ്. 
അ�ിൽ 20 ശ�മൊനും ടെർ എൺെതു കഴിഞ്ഞവരുമൊണ്. 
ഇവതര സഹൊയിക്കുന്ന�ിൽ �ടദേശസ്ൊെനങ്ങൾക്കു മുേ്യ
െങ്കുവഹിക്ൊൻ കഴിയുും. െദ്ധ�ി വിഹി�മൊയ 6500 ടകൊെി 
രൂെയിൽ അഞ്ചുശ�മൊനും വടയൊജനങ്ങൾക്ൊയി നീക്ി
വച്ചിട്ള്ള�ൊണ്, അടദേഹും െറഞ്ഞു. ജിലെൊ െഞ്ൊയത്് പ്ര
സിഡറെ് ഷീല വിജയകമൊർ അദ്ധ്യക്ഷ� വഹിച്ചു. കില 
ഡയറ്ർ ടഡൊ.ടജൊയ് ഇളമൺ ആമുേൊവ�രണവും ജിലെൊ
കല്ർ ടഡൊ.എ.കൗശികൻ ആശയൊവ�രണവും നെത്ി. 

 ജിലെൊെഞ്ൊയത്തുും കിലയുും ടകൊസ്റ്റ് ടഫൊഡുും സുംയുക്മൊ
യൊണ് ശില്ശൊലയ്ക ടനതൃ�്വും നൽകിയ�്. മു�ിർന്ന ൌരന്ൊ

രുതെ എണ്ണും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സൊഹചര്യത്ിൽ അവരുതെ 
ശൊരീരികവും മൊനസികവമൊയ പ്രശ് നങ്ങൾക്കു െരിഹൊരും 
കൊണുകയൊണ് ശില്ശൊലയുതെ ലക്ഷ്യും. 

വറയറോജന സൗഹൃേജില്ല :കിലയിൽ സും�െി്ിച്ച കൂെിയൊടലൊചന ശിൽ
്ശൊലയിൽ മുൻ ചീഫ് തസക്രട്റി എസ്.എും വിജയൊനന്് 
മുേ്യപ്രഭൊഷണും നെത്തുന്നു.

ഹൃദ ജിലെൊെരിെൊെിയുതെ  മുേ്യ ടപ്രൊജ്ൊയ ഡിതസബിലിററി 
റിടസൊഴ് സ് തസറെറിതറെ (ഡി.ഡി.ആർ.സി) രൂെടരേ, 
ഇതുമൊയി ബന്ത്ട് സൊടങ്�ിക ഉെടദശകസമി�ിയിൽ അവ
�രി്ിച്ചു.കിലയൊണ് സൊടങ്�ികസമി�ിക്കു ടനതൃ�്വും നൽക
ന്ന�്. സമി�ിയിൽ മുേ്യൊ�ിഥിയൊയി െതങ്ടുത് ആടരൊഗ്യസർ
വകലൊശൊല കവസ് ചൊൻസിലർ എും.തക.സി.നൊയർ 
റിടസൊഴ് സ് തസറെറിതറെ പ്രവർത്നരീ�ിയുും ലക്ഷ്യവും എപ്ര
കൊരമൊയിരിക്ണതമന്നു നിർടദേശിച്ചു. ജിലെൊ െഞ്ൊയത്് പ്രസി
ഡറെ് ഷീല വിജയകമൊർ അദ്ധ്യക്ഷ�വഹിച്ചു. 

നീറലശ്വരം നഗരസഭ 
സമ്പൂര്ണ ഇ-ഗറവണൻസിറലകേ്

നീടലശ്വരും നഗരസഭ സമ്പൂർണ ഇ-ഗടവണൻസ് നഗരസഭ
യൊക്കുന്ന�ിതറെ ഭൊഗമൊയുള്ള ആദ്യ�ട് െരിശീലനും കിലയിൽ 
സും�െി്ിച്ചു. നഗരസഭ തചയർമൊൻ തപ്രൊഫ.തക.െി.ജയരൊജൻ 
ഉദ്�ൊെനും തചയ്തു. ടകൊഴ് സ് ഡയറ്ർ ടഡൊ.തജ.ബി.രൊജൻ 
ആമുേൊവ�രണും നെത്ി.

സുംസ്ൊനത്് ദിനുംപ്ര�ി െന്ത്രണ്ടൊയിരും തമരെിക്് െൺ 
മൊലിന്യും പുറും�ള്ളുന്നുതണ്ടന്നൊണ് പ്രൊഥമിക കണക്കുകൾ 
സൂചി്ിക്കുന്നത�ന്ന്  �ടദേശസ്വയുംഭരണവകപ്പു സ് തെഷ്യൽ 
തസക്രട്റി ടഡൊ.വി.തക ടബബി െറഞ്ഞു. ഹരി�ടകരളും 
മിഷൻ മൊലിന്യസുംസ് കരണ കൊപേയിതറെ ഭൊഗമൊയി 
കിലയിൽ സും�െി്ിച്ച ദ്വിദിന ശില്ശൊലയിൽ െതങ്ടുത്തു 
സുംസൊരിക്കുകയൊയിരുന്നു അടദേഹും. മൊലിന്യും ശരിയൊയ 

'സംസ്റോനത്് േിനംപ്രതി 12,000 പേട്ിക് ടൺ േറോലിനത്യം പുറംതള്ളുന്നു'
രീ�ിയിൽ സുംസ് കരിക്ൊത� തവറുത� കഴിച്ചുമൂെിയൊൽ അതു 
െിന്നീെ് നമുക്കു�തന്ന വിെത്ൊയി �ീരുതമന്നുും അടദേഹും ചൂ
ണ്ടിക്ൊട്ി. ശുചി�്വമിഷൻ ഡയറ്ർ എൽ.െി.ചിത്ർ, ഹരി� 
ടകരളും മിഷൻ എക് സിക്യൂട്ീവ്  കവസ് തചയർടെഴ് സൺ 
ടഡൊ.െി.എൻ.സീമ,  ശുചി�്വമിഷൻ എക്ിക്യൂട്ീവ് ഡയറ്ർ 
ടഡൊ. മിത്ര റ്ി, കില ഡയറ്ർ ടഡൊ.ടജൊയ് ഇളമൺ,  ടഡൊ.
അജയകമൊർ വർമ് എന്നിവർ സുംസൊരിച്ചു.
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േറോധത്യേങ്ങളിലൂപടയള്ള അഭിപ്രറോയപ്രകടനം -  
സര്ക്കുലര് പുറപപ്ടുവിച്ചു

െഞ്ൊയത്് വക്ിതല ജീവനക്ൊര നവമൊധ്യമങ്ങളിലൂതെ
യുും ദൃശ്യ-ശ്രവ്യമൊധ്യമങ്ങളിലൂതെയുും സരക്ൊര നയങ്ങള്തക്
�ിതരയുും െഞ്ൊയത്് ഡയറ്രതക്�ിതരയുും െരസ്യമൊയി 
നെത്തുന്ന അഭിപ്രൊയപ്രകെനങ്ങള്ക്് നിയന്ത്രണടമരത്ടുത്ി 
തെൊതുനിരടദേശങ്ങള് അെങ്ങുന്ന സരക്കുലര  െഞ്ൊയത്് ഡയ
റ്ര പുറത്ടുവിച്ചു.

(സരക്കുലര നുംെര ഡി.5-33147/2017, �ീയ�ി 26.09.17)

ശലഫ് - ഭവനങ്ങളുപട പൂര്ത്ീകരണത്ിന് 
േറോര്ഗ്ഗനിര്റദേശങ്ങളറോയി

2015-16 സൊപേത്ികവരഷും വതര വിവിധ സരക്ൊര  ഭവന
നിരമ്ൊണെദ്ധ�ികള് പ്രകൊരും ഭവനനിരമ്ൊണത്ിന് ധനസ
ഹൊയും ലഭിച്ചിട്ും വ്യ�്യസ് കൊരണങ്ങളൊല് പൂരത്ീകരി 
ക്ൊത് ഭവനങ്ങളതെ പൂരത്ീകരണത്ിന് മൊരഗ്ഗനിരടദേശങ്ങ
ള് പുറത്ടുവിച്ച് ഉത്രവൊയി.
(സ.ഉ.(എും.എസ്) നും. 196/2017/�സ്വഭവ, �ീയ�ി 11.10.17)

പഞ്റോയത്് ശഗഡ്  ഇനി മുതൽ  'തറദേശകം'
വരഷങ്ങളൊയി െഞ്ൊയത്് കഗഡ് എന്നടെരില് അച്ചെി

ച്ചിരുന്ന കകപുസ്കത്ിന് ഈ വരഷും �ടദേശകും 2018 എന്ന 
ടെര് നല്കി അച്ചെിക്കുന്ന�ിന് ഉത്രവൊയി. �ടദേശസ്വയുംഭ
രണ വക്ിന് കീഴില് വരുന്ന എലെൊ സ്ൊെനങ്ങളതെയുും 
ആഫീസുകളതെയുും വിശദൊുംശങ്ങളും നെ്ൊക്കുന്ന െദ്ധ�ികള് 
സുംബന്ിച്ച സമഗ്രവിവരങ്ങളും. അെങ്ങുന്ന കഗഡ് തെൊതുജന 
ങ്ങള്ക്കുും ലഭ്യമൊണ്. 190 രൂെയൊണ് വില. മുന്കൊലങ്ങളില് 
നിന്നുും വ്യ�്യസ്മൊയി നഗരസഭൊകൗണ്സിലരമൊരക്കുും 
സി.ഡി.എസ് തചയരടെഴ്ണ്മൊരക്കുും കഗഡ് ലഭ്യമൊക്കുും.

േറോലിനത്യസംസ്കരണം - സംസ്റോനതല ഉപറേശക 
സേിതി രൂപീകരിച്ചു

മൊലിന്യസുംസ്രണ ടമേലയില് സുംസ്ൊനത്് നെ്ിലൊ
ക്ൊന് കഴിയുന്ന നിടക്ഷെെദ്ധ�ികളതെ വിശദൊുംശങ്ങള് സും
ബന്ിച്ച് �ീരുമൊനതമടുക്കുന്ന�ിനുും തുെരപ്രവരത്നങ്ങള് 

തറദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുേറോയി െന്ധപപ്ട് സര്കേറോര് ഉത്രവകള്, സര്ക്കുലറുകള് 
ഗസ്് വിജ്റോപനങ്ങള് എന്നിവയപട പുര്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ 

പവെ്ശസറ്റുകളിൽ ലഭത്യേറോണ്

ഏടകൊെി്ിക്കുന്ന�ിനുമൊയി ചീഫ് തസക്രട്റി തചയരമൊനൊ
യുും അഡീഷണല് ചീഫ് തസക്രട്റി (വ്യവസൊയും), അഡീഷ
ണല് ചീഫ് തസക്രട്റി (റവന്യൂ), അഡീഷണല് ചീഫ് തസക്രട്
റി (ത�ൊഴിലും കനപുണ്യവും), പ്രിന്സി്ല് തസക്രട്റി 
(�ടദേശസ്വയുംഭരണും), തസക്രട്റി (വിവരസൊടങ്�ികും) 
എന്നിവര അുംഗങ്ങളൊയുും മൊടനജിങ് ഡയറ്ര, ടകരള ടസ്റ്ററ്് 
ഇന് ഡസ്ട്രിയല് ഡവലെ്തമറെ് ടകൊരെടറഷന് കണ് വീനറൊയുും 
സുംസ്ൊന�ല ഉെടദശകസമി�ി രൂെീകരിച്ചു.
(സ.ഉ.(സൊധൊ)നും3122/2017/�സ്വഭവ,�ീയ�ി.23.09.2017)

പ്രറോറേശികതലത്ിൽ ഓഡി്് റേറോണി്റിംഗ് 
സേിതികള് രൂപീകരികേണം

വിവിധ ആഡിറ്് റിട്ൊരട്കള്ക്കുും ടലൊക്ല് ഫണ്ട് 
അക്ൗണ്ട്സ് കമ്ിറ്ി ശുെൊരശകള്ക്കുും സമയബന്ി�മൊയി 
മറുെെി �യേൊറൊക്ി നല്കന്ന�ിനുും െരൊമരശിക്ത്ട്ിട്ള്ള 
അെൊക�കള് കഴിയുന്നത്ര െരിഹരിച്ച് ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്തുകതള 
ഓഡിറ്് �െസ്സരഹി� െഞ്ൊയത്തുകളൊക്ി മൊറ്റുന്ന�ിനുമൊയി 
പ്രൊടദശിക�ലത്ില് ധനകൊര്യ സ്ിരുംസമി�ി തചയരമൊന് 
അദ്ധ്യക്ഷനുും അസിസ്റ്ററെ് തസക്രട്റി കണ് വീനറുും ജൂനിയര സൂ
പ്രണ്ട്/തഹഡ്ക്ൊരക്്, അക്ൗണ്ടറെ്, തസക്ഷന്ക്രക്്, �െക 
സ്ൊെന ടമധൊവി എന്നിവര  അുംഗങ്ങളമൊയ ആഡിറ്് ടമൊണി
റ്റിുംഗ് സമി�ികള് രൂെീകരിക്കുന്ന�ിന് നിരടദേശും നല്കി 
െഞ്ൊയത്് ഡയറ്ര സരക്കുലര പുറത്ടുവിച്ചു.
(സരക്കുലര നും. എും. 4-7253/17, �ീയ�ി 18.09.17)

പതറോഴിലുറപ്ിൽ റററോഡ് നിര്മ്മറോണത്ിന് പരിധി
ഗ്രൊമീണ ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയില് ടറൊഡ് നിരമ്ൊണത്ി

ന് (Rural connectivity)  തചലവഴിക്ൊവന്ന തുക, തമൊത്ും ലഭ്യമൊ
കന്ന തുകയുതെ 30% മൊയി (ത�ൊഴില് ടവ�നത്ിതറെയുും വസ്തു
ക്ളതെയുും തുക ടചരത്്) നിജത്ടുത്ിയുും െരമൊവധി തുക 
മഴതവള്ളസുംഭരണത്ിനുും ശുദ്ധജല ട്ൊ�സ്സുകളതെ നവീകര
ണത്ിനുും വിനിടയൊഗിക്കുന്ന�ിനുും അനുമ�ി നല്കി ഉത്ര
വൊയി.
(സ.ഉ.(സൊധൊ)നും.3134/2017/�.സ്വ.ഭ.വ.
�ീയ�ി 23.09.2017)
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കറച്ചു ദിവസുംതകൊണ്ട് കൊണുന്ന�ൊണ്. ഒരു 
ചിലന്ി ജനൊലയുതെ ഗ്ൊസില് മുട്യുമൊയി. 

മുട്യിരുന്ന ഭൊഗും ഒരു കറ ടെൊതല ഗ്ൊസില് 
വലയും �ീർത്ിരിക്കുന്നു. െൊവമടലെ എന്നു 
കരു�ി ഉെദ്രവിച്ചിലെ. ഇത്രയുും നൊളൊയിട്ും ടെൊ
കൊത്തു തകൊണ്ട് കണ്ടട്ൊൾ ടദഷ്യും ട�ൊന്നി. 
ആദ്യും കണ്ടട്ൊൾ െണ്ട് 10-ൊും ക്ൊസില് െഠിച്ച 
ബഷീറിതറെ 'ഭൂമിയുതെ അവകൊശികൾ'  എന്ന 
െൊഠമൊണ് ഓർമ്വന്ന�്. ഇക്ൊലത്് 
അത�ൊന്നുും െറഞ്ഞിട്് കൊര്യമിലെ. വീെ് വൃത്ി
യൊയി കിെക്ണതമങ്ില് മൊറൊല തകട്ൊ�ിരിക്
ണതമങ്ില് ചിലന്ികതള നശി്ിടച്ച െറ്റൂ. തകൊ
ല്വൊൻ മെിച്ച് എവിതെതയങ്ിലും രക്ഷത്െൊൻ 
െറഞ്ഞുതകൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണും ടെ്തറടുത്് �ട്് 
തകൊടുത്തു. പുളളിക്ൊരത്ി മുട്യുും തകൊണ്ട് പുറ
ടത്ക്് വീണു. വൊ�ില് തുറന്ന് ടനൊക്ിയ
ട്ൊൾ മുട്യുും െിെിച്ചുതകൊണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ടഹൊ. 
രക്ഷത്ട് എന്നു കരു�ി മുറിയിതലത്ി ജനൊല 
അെയ്കവൊനുും രണ്ടൊമതത് ജനല്െൊളിയില് 
നിമിഷടനരും തകൊണ്ട് ഇരിപ്പുറ്ിച്ചു. ശല്യും. 
ഒരു ഓലയ്കൊല് എടുത്് നതലെൊരു �ട്് തകൊടുത്തു. 

ആ �ട്ില് �റയില് വീണ ടനരും മുട് ചി�റി
ട്ൊയി. അ�ൊ കടറ ടചൊനനുറുമ്പുകൾ മുട് കക
യേെക്കുന്നു. അട�ൊതെൊ്ും ചിലന്ിതയ ആക്രമി
ക്കുവൊനുും ടചൊന്െകൾ ശ്രമിച്ചു. അ�ൊകതട് 
ടബസ് തമറെിതറെ അെിയിടലക്് ഓടുകയുും തെ
തട്ന്ന് �തറെ കഞ്ഞുങ്ങതള ഓർത്തുതകൊണ്ടൊകൊും  
മുട്യുതെ അടുടത്ക്് �ിരിതക വരികയുും തചയ്തു. 
മുട് മുഴുവൻ ടചൊനന്ൊർ തെൊ�ിഞ്ഞു. ഒരു െതക്ഷ 
�തറെ മക്ൾ മരണത്ിടലക്് ടെൊകന്നതു 
കണ്ടൊകൊും ചിലന്ി ടചൊനന്ൊരുതെ ആക്രമണും 
സഹിച്ചിട്ും അ�ിനുടുത്് വന്ന�്. ടചൊന്െ
കൾ �ളളതയ ആസിഡ് പ്രടയൊഗിച്ച് �ളർത്ി. 
�റയില് കിെത്ിതക്ൊണ്ടുടെൊകൊൻ മത്സരിച്ചു. 
അമ്യുതെയുും കഞ്ഞുങ്ങളതെയുും മരണത്ിനു
ത്രവൊദി ഞൊനൊണടലെൊ എന്ന ട�ൊന്നല് മന
സിതലൊരു വിങ്ങലൊയി. ഒരു െതക്ഷ �തറെ ക
ഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്ന�ിന് കൊരണക്ൊരനൊയ 
എതന്ന ആ അമ്ച്ചിലന്ി ശെിടച്ചൊ എന്നു 
ട�ൊന്നി. ആ! അറിയിലെ. സമയമൊയിരിക്കുന്നു, 
ഓഫീസില് ടെൊകവൊൻ. ഞൊൻ വീെിനകത്് 
കയറി ദിനചര്യകളൊരുംഭിച്ചു. 

വിറനറോേ്കുേറോര്.ജി.എസ്
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(വിടനൊദ്കമൊർ.ജി.എസ്
9446306555)
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ടകൊഴിടക്ൊെ് ജിലെയിതല ഒരു �ീരടദശ 
ഗ്രൊമ െഞ്ൊയത്ൊയ അഴിയൂരിതറെ, 

ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്ില് 7 വൊർഡുകൾ കെലിടനൊെ് 
ടചർന്നു കിെക്കുന്ന�ൊണ്. നഗരസ്വഭൊവും കൊണി
ക്കുന്ന മൊഹി മുനിസി്ൊലിറ്ിടയൊെ് ത�ൊട്രുമ്ി 
സ്ി�ി തചയ്യുന്ന അഴിയൂരില് ടചൊപേൊല് 
തുറമുേും െഞ്ൊയത്ിന് �ിലകക്കുറിയൊയി �ല 
ഉയർത്ി നില്ക്കുന്നു. 

�ീരടദശവും മത്സ്യബന്നടമേലയുും ഗ്രൊമ
െഞ്ൊയത്തുകളതെ വികസനെരിടപ്രക്ഷ്യത്ി
തല ഒഴിച്ചു കൂെൊനൊവൊത്  �െകമൊണ്.   മത്സ്യ
ത�ൊഴിലൊളികളതെ ഉന്നമനത്ിനൊയി സുസ്ിര 
മടത്സ്യൊല്െൊദനത്ിലൂതെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുും 
സൊപേത്ിക ടമൻമയുും ഉറ്് വരുത്ി പ്രവർ

ത്ിടക്ണ്ട�് �ീരടദശടമേലയുള്ള ഗ്രൊമെ
ഞ്ൊയത്തുകളതെ ഉത്രവൊദിത്വും കെമയു 
മൊണ്.

ഈ ടമേലയില് മത്സ്യത�ൊഴിലൊളി ടക്ഷ
മനിധി ടബൊർഡ്, മത്സ്യതഫഡ്, സൊഫ്, 
അഡൊക്,ഫിർമ, �ീരടദശവികസന അട�ൊ
റിറ്ികൾ, തപ്രൊജ്് നിർവ്ഹണ യൂണിറ്റുകൾ, 
എഫ് എഫ് ഡി എ, മകറൻ എൻടഫൊഴ് സ് തമ
റെ്, കെൊശ്വൊസകമ്ീഷൻ എന്നിങ്ങതനയുള്ള 
ഏജൻസികൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ഇവ നെ്ൊ
ക്കുന്ന വിവിധ െദ്ധ�ികൾ പൂരണ്ണമൊയുും അനു
ഭവടവദ്യമൊകന്ന�ിനുള്ള സൊഹചര്യും ഒരുക്കു
ന്ന�ിനുും  സമ്പൂർണ്ണ മൊലിന്യ വിമുക്, 
പ്ൊസ്റ്റിക് രഹി� ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്ൊക്കുന്ന�ിനുും 
അഴിയൂർ ഗ്രൊമെഞ്ൊയ ത്ിതല �ീരടദശടമ
േല ഉൾത്ടുന്ന 7 വൊർഡുകൾ ടചർന്ന് 2017 
ആഗസ്റ്റ് 26 ന് ടചൊപേൊല് ഹൊർബറിന് സമീെും 
�ീരടദശസഭ സും�െി്ിച്ചു. പ്രകൃ�ി രമണീ
യമൊയ കെല്�ീരത്് തവച്ച് െഞ്ൊയത്് പ്ര
സിഡറെ് ഇ. െി അയൂബിതറെ അദ്ധ്യക്ഷ�യില് 
സി തക നൊണു എും എല് എ  സഭ ഉദ്�ൊെനും 
തചയ്തു. �ീരടദശസഭയില് ചിരട്യില് ചൊയയുും 
ഈർക്ിലില് ക്യുും നല്കി പ്രകൃ�ിക്് 
ഇണങ്ങിയ ടപ്രൊടട്ൊടകൊൾ സ്വീകരിച്ച�് �ീ
രടദശവൊസികൾക്് നവ്യൊനുഭവമൊയി. 

തീരറേശസഭ പ്രറോധറോനത്യം
�ീരടദശതത് ജനങ്ങള്തക്ൊ്ും, ജനപ്ര

�ിനിധികൾ, വിവിധ ഉടദ്യൊഗസ്ർ, കടുുംബ
ശ്രീ പ്രവർത്കർ, ആടരൊഗ്യപ്രവർത്കർ 
എന്നിവരുും സഭയില് അണിനിരന്നു.

 

അഴിയൂരിൽ �ീരലദശസഭ
ടി ഷറോഹുൽ ഹേീേ്

അഴിയൂരില് �ീരടദശസഭ 
സി തക നൊണു എും എല് എ  

ഉദ്�ൊെനും തചയ്യുന്നു  



 

(ടലേകന് അഴിയൂർഗ്രൊമ
െഞ്ൊയത്് തസക്രട്റിയൊണ് 
ടഫൊണ്: 9895043496 
Shahul1971@gmail.com)
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തീരറേശസഭയിൽ ഉയര്ന്നുവന്ന 
പ്രശ് നങ്ങള്
• �ീരടദശ െരിെൊലനനിയമും പ്രൊബല്യത്ി

ല് ഉള്ളതുതകൊണ്ട്  �ൊല്ക്ൊലിക നപേർ 
ഉള്ള വീടുകൾക്്  ഭൊരിച്ച വസ്തുനിക�ി  
െഞ്ൊയത്് ഈെൊക്കുന്നു. പ്രസ്തു� തകട്ിെ
ങ്ങളിതല �ൊമസക്ൊതര ജനകീയൊസൂത്രണ 
െദ്ധ�ിയിതല ഗുണടഭൊക്ൊക്ൾ ആക്ൊൻ 
സൊധിക്കുന്നിലെ.

• വിവിധ വകപ്പുകളതെ ഏടകൊെനമിലെൊയ്മ 
കൊരണും െദ്ധ�ികൾ യഥൊർത് ഗുണടഭൊ
ക്ൊക്ളില് എത്തുന്നിലെ

• മദ്യും, മയക്കുമരുന്ന് വ്യൊെൊരും വർദ്ധിക്കുന്നു. 
• കലഫ് െദ്ധ�ിയില് മത്സ്യത�ൊഴിലൊളി

കൾക്് പ്രട�്യക െരിരക്ഷ ടവണും
• പ്രട�്യക ആശുെത്രി, െിഎച്ച് സി സബ് തസ

റെർ, ടറഷൻകെ എന്നിവ പ്രടദശത്് 
ടവണും.

• �ീരടദശെരിെൊലനനിയമും പ്രകൊരും 
സിആർ തസഡ് 3 കൊറ്ഗറിയില് വരുന്ന 
അഴിയൂർ ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്ിതന ത�ൊട്ടുത്തു
ള്ള മൊഹി മുൻസി്ൊലിറ്ിക്് ബൊധകമൊയ 
സിആർതസഡ് 2 കൊറ്ഗറിയിടലക്് മൊറ്ൊൻ 
ആവശ്യമൊയ നിയമെരമൊയ ഇെതെെല് 
ഉണ്ടൊകണും.
െഞ്ൊയത്ില് ഒരു ചതുരശ്ര കിടലൊ മീറ്റി

നുള്ളില് 4200 ടെർ �ൊമസിക്കുന്നു എന്നതുതകൊ
ണ്ടുും െഞ്ൊയത്ിതല 7 വൊർഡുകൾ �ീരടദശ
ടമേലയില് ആയതുതകൊണ്ടുും �ീരടദശസഭ 
യില്  ഉന്നയിക്ത്ട് പ്രശ്ങ്ങൾക്് െരിഹൊരും 
കൊണുന്ന�ിന് �ൊതഴ െറയുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെത്തുവൊൻ �ീരുമൊനിച്ചു.

തീരേറോനങ്ങള്
• സഞ്യ ടസൊഫ്റ് തവയറില് ആവശ്യമൊയ 

ടഭദഗ�ികൾ ഉണ്ടൊക്ി  �ൊല്ക്ൊലിക യു 
എ  (അനധികൃ�) നപേർ നല്കടപേൊൾ 3 
മെങ്ങ് നിക�ി  ഈെൊക്കുന്ന�് സർക്ൊരി
തറെ ശ്രദ്ധയില് തകൊണ്ടുവരുവൊൻ �ീരുമൊ
നിച്ചു.  കൂെൊത�  ഇത്രും തകട്ിെങ്ങളില് 
�ൊമസിക്കുന്നവതര ജനകീയൊസൂത്രണ െദ്ധ
�ികളില് ഗുണടഭൊക്ൊക്ൾ ആക്കുവൊനുള്ള 
സ�്വര നെെെികൾ െഞ്ൊയത്് �ലത്ില് 
�ീരുമൊനിക്കുന്ന�ൊണ്.

•  ഗ്രീൻ കരെബ്യൂണലിതന  സമീെിച്ച് കൊറ്ഗ
റിമൊറ്ും സൊധ്യമൊകടമൊ എന്ന് െരിടശൊധി
ക്കുവൊൻ �ീരുമൊനിച്ചു.

• കടുുംബശ്രീ, സൊക്ഷര�, ത�ൊഴിലറ്് 
െദ്ധ�ി എന്നിവ �ീരടദശടമേലയില് 
ശക്മൊക്കുവൊനുള്ള നെെെി സ്വീകരിക്കുന്ന

�ൊണ്.
• ഹരി� കർമ്ടസനതയ  ഉെടയൊഗിച്ച് പ്ൊ

സ്റ്റിക് മൊലിന്യും നീക്ും തചയ്യുവൊനുും  എലെൊ 
വീടുകള്ക്കുും ത�ൊഴിലറ്് െദ്ധ�ിയില് 
ഉൾത്ടുത്ി വളക്കുഴി നിർമ്ിച്ച് നല്കവൊ
നുും  കെടലൊരത്് മതണ്ണൊലി്് �െയുന്ന�ി
ന് സൗന്ര്യവല്ക്രണും  നെത്തുവൊനുമുള്ള 
നെെെി സ്വീകരിക്കുന്ന�ൊണ്.

• മത്സ്യബന്ന ടമേലയില്  സർക്ൊർ നെ
്ിലൊക്കുന്ന വിവിധ െദ്ധ�ികളതെ വിശദൊും
ശങ്ങൾ ഉൾത്ടുത്ി കകപുസ്കും �യേൊറൊ
ക്ി നല്കവൊൻ ശ്രമിക്കുന്ന�ൊണ്.

• കെടലൊര ടൂറിസും സൊധ്യ� െരിടശൊധിച്ച് 
ചില്ഡ്ൻസ് െൊർക്്, കട്ികൾക്് കളിസ്
ലും എന്നിവ സൊധ്യമൊക്കുവൊനുള്ള നെെെി 
സ്വീകരിക്കുന്ന�ൊണ്.

• എക് കസസ് വക്ിതറെ  പ്രവർത്നും 
ഊരജ്ി�മൊകന്ന�ിനുള്ള നെെെികൾ 
ഉണ്ടൊകന്ന�ൊണ്. 

• �ീരടദശ കെിതവള്ള െദ്ധ�ിക്് െരിശ്രമും 
ഉണ്ടൊകും. ആടരൊഗ്യടകന്ദും, ടറഷൻ കെ 
എന്നിവ ആരുംഭിക്കുവൊൻ തപ്രൊട്ൊസല് 
ബന്ത്ട്വർക്് സമർ്ിക്കുും.

• �ീരടദശടമേലയില് െഞ്ൊയത്ിന് 
കൂടു�ല് െണും ജനകീയൊസൂത്രണ െദ്ധ�ി 
പ്രകൊരും തചലവഴിക്കുവൊൻ ഫിഷറീസ് 
സബ്പ്ൊൻ ലഭിക്കുവൊനുള്ള സഹൊയത്ിന് 
സർക്ൊരില് തപ്രൊട്ൊസല് സമർ്ിക്കുും.

• ഹൊർബറില് മൊലിന്യപ്ൊറെ് തുറന്ന് പ്രവർത്ി
ക്കുവൊനുും ഇ�രസുംസ്ൊനത�ൊഴിലൊളികൾ 
�ീരടദശടമേലയിതല  ആടരൊഗ്യരുംഗത്് 
ഉണ്ടൊക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങൾ ഇലെൊയ്മ തചയ്യുന്ന�ി
നുും എലെൊ ഗ്രൊമ വൊർഡുകളിലും �ീരടദശസഭ 
സും�െി്ിക്കുവൊനുും �ീരുമൊനിച്ചു.

• ത�ൊഴില് , മൊർക്റ്്  എന്നിവ കൊര്യക്ഷമമൊ
ക്കുന്ന�ിനുും സ്തീകതള കൂടു�ല് ഈ ടമേല
യിതല ത�ൊഴില് രുംഗത്് എത്ിക്കുന്ന�ി
നുും പു�ിയ സൊടങ്�ികവിദ്യ കകവരിക്കുന്ന 
�ിനുമുള്ള സ�്വര ഇെതെെലകൾ െഞ്ൊയ
ത്് നെത്തുന്ന�ൊണ്. 

• പ്ൊസ്റ്റിക് വിമുക്പ്രടദശും, ശുചി�്വ പ്രടദശും 
എന്നിവ ടനെിതയടുക്കുവൊനുള്ള നെെെി സ്വീ
കരിക്കുന്ന�ൊണ്.

• ഈ ടമേലയില് തചറുകിെ സുംരുംഭങ്ങൾ 
ആരുംഭിക്കുവൊനുള്ള ശ്രമും നെത്തുന്ന�ൊണ്.

• അറിവിതന ആധൊരമൊക്ിയുള്ള സപേദ് വ്യവ
സ്, ഡിജിറ്ല് സപേദ് വ്യവസ് എന്നീ 
ലക്ഷ്യും ടനെിതയടുക്കുവൊനുള്ള െരിശ്രമും 
നെത്തുന്ന�ൊണ്.
 

�ീരക്ദേവം മത്സ്യ
ബന്ധന്ക്മഖലയും 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുലട 
വതികസന്പരതിക്്ക്ഷ്യ
ത്തതിലല ഒഴതിച്ചുകൂടാന്ാ
വാത്ത  ഘടകമാണ്.   
മത്സ്യല�ാഴതിലാളതികളുലട 
ഉന്മന്ത്തതിന്ായതി 
സുസ്തിര മക്ത്സ്യാലപാദ
ന്ത്തതിലൂലട ഭക്ഷ്യ
സുരക്ഷയും സാമ്ത്തതിക 
ക്മൻമയും ഉറപ്പ് വരുത്തതി 
്വർത്തതിക്കേണ്ട�് 
�ീരക്ദേക്മഖലയുള്ള 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുലട 
ഉത്തരവാദതിത്തവം 
കടമയുമാണ്.
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'ഗൃഹമോ�ിനത്യപോ�ിക'
ഗറോര്ഹിക  േറോലിനത്യസംസ്കരണം  - റകറോലഴി  ഗ്റോേപഞ്റോയത്്     ശ്റദ്യേറോകുന്നു

ടകൊലഴി  ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്ിതല വീടുകളി
ല്   ഭക്ഷണൊവശിഷ്ങ്ങള്  എന്തു 

തചയേണും  എന്ന്  വീട്മ്മൊരക്്  ആശങ്യിലെ.  
ഭക്ഷണൊവശിഷ്ങ്ങളില്  നിന്നുും  വളമുണ്ടൊക്ി 
മൊറ്റുന്ന 'ഗൃഹമൊലിന്യെൊലിക'   വീടുകളില്  ഉള
ളട്ൊള്  െിതന്നന്ിന്  തെന്ഷന്  എന്നൊണ്  
ഇവര െറയുന്ന�്.

ജിലെയിതല  ടകൊലഴി  ഗ്രൊമെഞ്ൊയ 
ത്ൊണ്  വീടുകളിതല   ഭക്ഷണൊവശിഷ്ങ്ങള്   
വളമൊക്ി  മൊറ്റുന്ന  െദ്ധ�ി  നെ്ൊക്ി  ശ്രടദ്ധ
യമൊകന്ന�്.  മൊലിന്യസുംസ്രണും  ഏറ്വും  
വലിയ  തവല്വിളിയൊയിരിക്കുന്ന  ഈ  
കൊലത്്  ഓടരൊ  വീട്ിലും  കജവമൊലിന്യും 
ശൊസ്തീയമൊയി  സുംസ്രിക്ൊന്  സുംവിധൊന

തമൊരുക്കുകയൊണ്  ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്്.  
ഇ�ിനൊയി  എയടറൊബിക്്  സുംവിധൊനമുളള  
ബടയൊകടപേൊസ്റ്റ് ബിന്  െദ്ധ�ിയൊണ്  നെ
്ൊക്കുന്ന�്.

ടകൊര്ടറഷന്  ത�ൊട്ടുത്് കിെക്കുന്ന  
ടകൊലഴി  ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്ിതറെ  കടറടയതറ 
ഭൊഗങ്ങള്  നഗരസ്വഭൊവടത്ൊടുകൂെിയ�ൊണ്.  
തചറിയ  സ്ലത്് നിരമ്ിച്ച  വിലെകളിതലയുും 
ഫ്ൊറ്റുകളിതലയുും ജനങ്ങള് വീട്മൊലിന്യും 
എങ്ങതന  സുംസ്കരിക്ണും  എന്നറിയൊത� 
നട്ും  �ിരിയുടപേൊഴൊണ്  ശൊസ്തീയ  രീ�ിയില്  
സുംസ്രിക്ൊനുളള  ശ്രമവമൊയി  ഗ്രൊമെഞ്ൊ 
യത്്  െദ്ധ�ി  ആടലൊചിച്ച�്.  െദ്ധ�ി  നെ
്ൊക്കുന്ന�ിനൊയി പ്രസിഡറെ്  എ.ജി. ഷൊജു,  

ടക്ഷമകൊര്യ  സ്റ്റൊറെിുംഗ്  കമ്റ്ി  തചയ
രമൊന്  തജസ്സി  ടലൊന്ന്,  തസക്രട്റി  
വിടനൊദ് കമൊര എന്നിവരുതെ ടനതൃ�്വ
ത്ില് െൊലക്ൊെ് ഐ.ആര.െി.സിതയ  
സമീെിച്ചു.    IRTC -യൊണ്  ഇ�ിനൊയി  
ബടയൊ കടപേൊസ്റ്റ്  ബിന്  �യേൊറൊക്ി  
നല്കിയ�്.  മൂന്ന്  ബക്റ്റുകളും നൊല്  
റിങ്ങുകളും  ഉള്ത്ടുന്ന�ൊണ്  ഈ 
യൂണിറ്്.  ആദ്യതത്  ബക്റ്ില്  കജ
വമൊലിന്യും  നിടക്ഷെിച്ചു കഴിഞ്ഞൊല്  
�ൊതഴയുളള ബക്റ്്  മുകളില് തവയ്കന്നു.   
ആ ബക്റ്ില്  നിടക്ഷെിച്ചൊല്  �ൊതഴ 
തവച്ച്  ബൊക്ിയുളള  ബക്റ്്  ഏറ്വും  
മുകളില്  വയ്കണും.  മുകളിതല  ബക്റ്്  
നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊല്  �ൊതഴയുളള  
ബക്റ്ില് നിടക്ഷെിച്ചിരുന്ന മൊലിന്യും 
വളമൊയി  മൊറിയിട്ണ്ടൊവും. ഈ വളും  
തചെികള്ക്്  ഇെൊവന്ന�ൊണ്.

850  കടുുംബങ്ങളൊണ് െദ്ധ�ിയുതെ 

ഭക്ഷണാവേതിഷ്ടങ്ങള്  
എന്തു ലചയേണം  എന്്  

വീടമ്മമാര്കേ്  
ആേങ്കയതില്ല.  ഭക്ഷണാ

വേതിഷ്ടങ്ങളതില  
ന്തിന്നും  വളമുണ്ടാകേതി 
മാറ്റുന് 'ഗൃഹമാലതിന്്യ  
പാലതിക'   വീടുകളതില  

ഉളളക്പ്പാള്  
പതിലന്ന്തിന്്  

ലടന്ഷന്  എന്ാണ്  
ഇവര് പറയുന്�്.

പ്രസറോേ് കറോവീട്ിൽ
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ഗുണടഭൊക്ൊക്ള്.  ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്ിതറെ  
വിവിധ  ഭൊഗങ്ങളിലൊയി  ഗുണടഭൊക്ൊ 
ക്ള്ക്് ക്ൊസ്സുകള് നല്കി.    IRTC  850  
ബടയൊ കടപേൊസ്റ്റ്  ബിന്  ഗുണടഭൊക്ൊ
ക്ള്ക്് എത്ിച്ചു .   1800/- രൂെ വിലയു
ളള  ഇ�്   90 %  സബ്സിഡി  നിരക്ില്  
180 രൂെയ്കൊണ് ഗുണടഭൊക്ൊവിന്  ലഭി
ച്ച�്.  

കടുുംബശ്രീ  യൂണിറ്റുകള്  മൊലിന്യ
സുംസ്രണ  െദ്ധ�ിക്്  അകമഴിഞ്ഞ 
െിന്തുണ  നല്കിയ�് െദ്ധ�ിതയ നലെ  
രീ�ിയില്  നെത്ൊന്  സഹൊയിച്ചു.  ക
ടുുംബശ്രീ  അുംഗങ്ങള്  ഓടരൊ വൊരഡിലും 
െദ്ധ�ി ശരിയൊുംവണ്ണും നെ്ിലൊക്കുന്നു
ടണ്ടൊ  എന്ന്  െരിടശൊധിച്ചുവരുന്നു.  
ഇടനൊകലും ബൊ്ീരിയ  അെങ്ങിയ  
കയര  െിത്്  കടപേൊസ്റ്റ്  ബിന്നില്  ഇെ
യ്കിതെ  നിറടയ്കണ്ട�ൊണ്.  ഈ ബൊ്ീ
രിയ കജവ വസ്തുക്തള വി�െി്ിക്കു
ന്ന ഈര്തത്  വലിതച്ചടുക്കുന്നു.  
കയര െിത്്  െൊലക്ൊെ് IRTC തമൊത്
മൊയി  െഞ്ൊയത്ിതല  ഒരു  ടകന്ദത്ില്  
എത്ിക്കുകയുും  കടുുംബശ്രീ  അുംഗങ്ങള് ആവ
ശ്യക്ൊരുതെ  വീടുകളില്  എത്ിക്കുകയുും  തച
യ്യുന്നു.  

വീടുകളിതല  മൊലിന്യും  എങ്ങതന  സുംസ്
രിക്ണതമന്ന്  അറിയൊത�  ബുദ്ധിമുട്ിയിരു 
ന്നവര  ഇട്ൊള് മൊലിന്യത്ില്  നിന്നുും  
ലഭിച്ച  വളും  ഉെടയൊഗത്ടുത്ി െച്ചക്റി  
കൃഷി  നെത്തുകയൊണ്.  ടഗ്രൊ  ബൊഗ്  ഉതണ്ട

ടലേകന് തൃശൂര െഞ്ൊയത്് 
അസിസ്റ്ററെ് ഡയറ്ര 
ആഫീസില് സീനിയര 
ക്രക്ൊണ്.
ടഫൊണ്: 9497624489

ങ്ില്  മട്്ൊവ് െച്ചക്റി കൃഷി  വളതര  നലെ  
രീ�ിയില്  നെത്ൊതമന്ന്  വീട്മ്മൊര  സൊ
ക്ഷ്യത്ടുത്തുന്നു.  ഇനിയുും  വളും  കൂടു�ലൊയി  
നിരമ്ിച്ച്  കൃഷിഭവനില്  നല്കൊനുും അവര 
�യേൊറൊയിരിക്കുന്നു.  ഇട്ൊള്  ഗ്രൊമെഞ്ൊ 
യത്് കടുുംബശ്രീയുതെ  ടനതൃ�്വത്ില്  ഒരു  
കയര െിത്്  യൂണിറ്്  തുെങ്ങൊനുളള  ആടലൊ
ചനയിലൊണ്.

ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്് 2017-18 വൊരഷിക െദ്ധ
�ിയിലും 'ഗൃഹമൊലിന്യ 
െൊലിക' ഉള്ത്ടുത്ിയിട്
ണ്ട.്  ജനങ്ങള്   വളതര  വലിയ 
സ്വീകൊര്യ�യൊണ ് ഈ െദ്ധ
�ിക് ്നല്കിയ�്.  വീടുകളി
ല്  നിന്നുും  ലഭിക്കുന്ന  വളും  
ടശേരിച്ച്  കൃഷിഭവനില് 
നല്കൊനുും  അങ്ങതന  വീട്
മ്മൊരക്്  വരുമൊനമുണ്ടൊക്ൊ
നുമുളള െദ്ധ�ി െഞ്ൊയത്് 
ആടലൊചിക്കുന്നുണ്ട്.  ഈ  
െദ്ധ�ിയിലൂതെ വീടുകളിതല  
മൊലിന്യതത് ഉറവിെത്ില്  
�തന്ന ഇലെൊ�ൊക്ൊനുും  അതു 
വഴി  ഒരു നലെ  ശുചി�്വശീലും  
ഉണ്ടൊക്ിതയടുക്ൊനുും  സൊ
ധിച്ച�ൊയി  ടകൊലഴി  ഗ്രൊമ
െഞ്ൊയ ത്ിതല  ജനങ്ങള് 
സൊക്ഷ്യത്ടുത്തുന്നു.

   
    
  

ഈ  പദ്�തി  മുക്ഖന്  
സ്വന്ം  വീടതിലല  
മാലതിന്്യലത്ത 
ഉറവതിടത്തതില  �ലന്  
ഇല്ലാ�ാകോനും  
അതവഴതി  ഒരു ന്ല്ല  
ശുചതി�്വ േീലം  
ഉണ്ടാകേതിലയടുകോനും  
സാധതിച്�ായതി  ക്കാലഴതി  
ഗ്ാമപഞ്ായത്തതിലല  
ജന്ങ്ങള് സാക്ഷ്യലപ്പടു
ത്തുന്നു.



പററോശറേ 
േലനിരയിറലപകേറോര യറോത്

ടലൊകത്് കണ്ടിരിടക്ണ്ട െത്് സ്ലങ്ങ
ളിൽ ഒന്നൊണ് ദക്ഷിണ അടമരിക്യിതല 
തറൊകറമ മലനിരകൾ. ബ്രസീലിടനൊടുും ഗയൊന
ടയൊടുും അ�ിർത്ി െങ്ിടുന്ന തവനസ്വലയുതെ 
കിഴക്ൻ അ�ിർത്ിപ്രടദശത്ൊയൊണ് തറൊ 
കറമ മലനിരകൾ വ്യൊെിച്ചുകിെക്കുന്ന�്. വൊക്കു
കൾക്കുും അതുണ്ടൊക്കുന്ന ഫലവിടശഷത്ിനുും ഒട് 
െരിമി�ിയുതണ്ടന്ന് ചില ടനരങ്ങളിൽ ചില യൊ
ത്രകളും സ്ലങ്ങളും നമ്തളതക്ൊണ്ട് ട�ൊന്നി്ി
ക്ൊറുണ്ടടലെൊ. അത്രത്ിൽ പ്രകൃ�ി ടവണ്ടുടവൊ
ളും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ള്ള തറൊകറമ ഭൂപ്രടദശ 
തത്ക്കുറിച്ച് തവനസ്വലക്ൊർക്് മടനൊഹരമൊ
തയൊരു സങ്ൽ്വും കൊലങ്ങളൊയി നിലനിർത്ി
ട്ൊരുന്ന ഒരു വിശ്വൊസവമുണ്ട്. സമ�ലപ്രടദശും 
കെന്ന് കൊടു�ൊണ്ടി തറൊകറമയുതെ ഏറ്വും ഉയര
ടമറിയ മതവറിക്് ശുംഗത്ിൽതച്ചന്നൊൽ സ്വർഗും 
പൂകൊൻ സൊധിക്കുതമന്ന�ൊണ�്. ടകൾക്കുടപേൊൾ 
വിചിത്രതമന്നു ട�ൊന്നുന്ന ഈ വിശ്വൊസത്ിനുെി
റതക സഞ്രിക്കുന്നവരൊണ് തവനസ്വലക്ൊർ. 
ഭൂമിയിൽ അനുവദിക്ത്ട് ജീവി�ടത്ൊെ് �ൊൻ 
െരിപൂർണമൊയി നീ�ി പുലർത്ിതയന്നുും ഇനി 
കെന്നുതചലെൊനുള്ള�് തറൊകറമയിതല നി�്യ�യി
ടലക്ൊതണന്നുും �ിരിച്ചറിവ കിട്ന്നവർ അെിവൊര

ത്തുനിന്ന് മലനിരകളിടലക്കുള്ള യൊത്ര തുെങ്ങുന്നു. 
സടന്ൊഷസന്ൊെങ്ങളും അനിശ്ി��്വങ്ങ

ളും �ൊണ്ടി അവസൊന ത�രതഞ്ഞടുപ്പുും അ�ിടല
ക്കുള്ള യൊത്രയുമൊയി സമ�ലവും കൊടുും കെന്നു
തചന്ന് ശുംഗത്ിതലത്ി അവസൊനിക്കുന്ന 
ജീവി�തത് അെയൊളത്ടുത്തുകയൊണ് 
ടക്ൊഡിടയൊ െിടറെൊയുതെ തവനസ്വലൻ ചിത്ര
മൊയ ദി ടലൊങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ആർക്കുമൊതരയുും 
�ിരിച്ചറിയൊടനൊ �ിരിഞ്ഞുടനൊക്ൊടനൊ 
ആകൊത് ടവഗജീവി�ത്ിതറെ ഒരറ്വും സ്വച്ഛ
�യുും ശൊന്�യുും നിറഞ്ഞ മതറ്ൊരറ്വമൊണ് 
ഈ സിനിമയിലള്ള�്. ഉത്ര, ദക്ഷിണ അടമ
രിക്കളതെ ജീവി�, െൊരിസ്ി�ികകശലീ 
വ്യ�്യൊസങ്ങളും സിനിമയിൽ സജീവചർച്ചയ്ക് 
വിഷയമൊകന്നു. നഗരജീവി�ും അക്രമത്ിതറെ
തുും ഗ്രൊമും കസ്വര�യുതെയുും പ്ര�ീകമൊയി 
അവ�രി്ിക്ത്ടുന്നു.

 ഒരു മുത്ശ്ിയുും അവരുതെ തകൊച്ചുമകനുമൊ
ണ് ടകന്ദകഥൊെൊത്രങ്ങൾ. ഇവരുതെ ബന്ത്ി
തല ഊഷ്മള�യുും വിട്ടെൊകൊനൊകൊത്വിധമു
ളള ഇഴയടു്വും കൊഴ്ചക്ൊതര അവടരൊെ് 
ടചർക്കുും. എത്ര കൊ�ങ്ങൾ �ൊടണ്ടണ്ടിവന്നൊ
ലും ചില ബന്ങ്ങൾ കണ്ണിടചർക്ത്ടുക�
തന്ന തചയ്യുതമന്ന�ൊണ് ഇവരുതെ ബന്ും ഓർ
മി്ിക്കുക. മൂന്നു യൊത്രകളണ്ട് സിനിമയിൽ. 
ലൂക്ൊസ് എന്ന കൗമൊരക്ൊരൻ കൊരക്ൊസ് 
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ല�ോങസ്റ് ഡിസ്റൻസ്
എൻ.പി. മുരളീകൃഷ്ണൻ

ലൂകോസ് എന് കൗമാര
കോരൻ കാരകോസ് 

പടണത്തതിൽന്തിന്് 
അവൻ ഇതവലര 

കാണാത്ത മാർടതിന്
ലയന് �ലറെ 

മുത്തശ്തിലയ കാണാൻ 
ല�ക്കുകതിഴകേൻ ലവന്

ക്സ്വലയതിലല ഗ്ാറെ് 
സാവന് ഗ്ാമത്തതിക്ലകേ് 

യാത്രക്പാകുന്നു, 
സാവന്യതിൽ ഒരുമതിച്ചുള്ള 
ദതിവസങ്ങൾ ഇരുവർക്കും 

ജീവതി�ത്തതിൽ ഏറ്വം 
സക്ന്ാഷമുള്ള�ായതി
മാറുന്നു. ന്�രജീവതി�

ത്തതിൽന്തിന്് 
ഗ്ാമത്തതിക്ലകേ് വരുന്
ക്�ാലട ജീവതി�ത്തതിലറെ 
ഉൗഷ്മള�യാണ് ലൂകോ
സതിന്് അനുഭവതികോന്ാ
കുന്�്. ബന്ധങ്ങളുലട 

ഇഴയടുപ്പവം ക്വർപതിരതിയ
ലതിലല ക്വദന്യും മരണ
ത്തതിലല അന്േ്വര�യു

മാണ് സതിന്തിമയ്ക് 
്ക്മയമാകുന്�്.



െട്ണത്ിൽനിന്ന് ഇതുവതര കൊണൊത് മൊർട്ി
നതയന്ന �തറെ മുത്ശ്ിതയ കൊണൊൻ അവർ 
�ൊമസിക്കുന്ന ത�ക്കുകിഴക്ൻ തവനടസ്വലയി
തല ഗ്രൊറെ് സൊവന്ന ഗ്രൊമത്ിടലക്കുും, മുത്ശ്ി 
തസ്പയിനിൽനിന്ന് സൊവന്നയിടലക്കുും, മൊർട്ിന
യുും ലൂക്ൊസുും തറൊകറമയിടലക്് ഒരുമിച്ചു നെ
ത്തുന്നതുമൊയ യൊത്രകൾ.

ജീവി�ത്ിൽ ത�രതഞ്ഞടു്ിന് വലിയ സൊ
ധ്യ�യുണ്ട്. എന്തു ത�രതഞ്ഞടുക്ണും, ഏതു 
വഴിക്കുടെൊകണതമന്നു തുെങ്ങിയുള്ള �ീരുമൊനങ്ങ
ളിതല ശരിത�റ്റുകതളക്കുറിച്ചുള്ള അടന്വഷണമൊ
ണ് ജീവി�ും. അ�ിതല നിർണൊയകടവളയിൽ 
രണ്ടു മനുഷ്യർ നെത്തുന്ന ത�രതഞ്ഞടുപ്പുകളും 
അ�ിടലക്് അവതര നയിക്കുന്ന യൊത്രകളമൊണ് 
ഈ ചിത്രത്ിതറെ ടകന്ദപ്രടമയമൊകന്ന�്. ജീവി
�ത്ിടലക്കുും മതറ്ൊന്ന് ടനതര�ിർവശമൊയ മര
ണത്ിടലക്കുമുള്ള യൊത്രകളൊണി�്. യൊത്ര ത�
രതഞ്ഞടുക്കുന്ന രണ്ടു മനുഷ്യരുും െരസ്പരും 
�ിരിച്ചറിയുന്നിെത്ൊണ് യൊത്രകൾ െരിപൂർണ�
യിതലത്തുന്ന�്. ഒരു കടുുംബത്ിതല ആഴടമറിയ
തുും �കർക്ൊൻ െറ്ൊത്തുമൊയ ബന്ധു�്വത്ിന
കത്ൊണ് �ങ്ങതളന്ന് �ിരിച്ചറിയൊ�ിരുന്ന ഒരു 
സ്തീതയയുും അവരുതെ തകൊച്ചുമകതനയുും ഒന്നി്ി
ക്കുന്ന യൊത്ര അവർക്് �ിരിച്ചറിവിന് ഇെനൽക
ന്നു. നിങ്ങളതെ ത�രകഞ്ഞടു്് �തന്നയൊണ് 
നിങ്ങളതെ വിധി �ീരുമൊനിക്കുന്നത�ന്നൊണ് 
സിനിമ ആ�്യന്ികമൊയി െറഞ്ഞുവയ്കന്ന�്. 
മനുഷ്യബന്തത് പ്രകൃ�ിടയൊടുും മിത്തുകടളൊടു
മിണക്ി കൊഴ്ചയുതെ വലിയ സൊധ്യ�കൾക്് ഇെും 
നൽകന്ന കശലിയൊണ് ടക്ൊഡിടയൊ െിടറെൊ 
ചിത്രത്ിൽ ഒരുക്ിയിട്ള്ള�്.

ദൃശ്യങ്ങതള ആഴത്ിലും വ്യക്�യിലമുള്ള 
ചിത്രങ്ങളൊയി കൊഴ്ചതയ രസി്ിക്കുകയുും ഭ്രമി്ി
ക്കുകയുും തചയ്് ഉള്ളിൽ െ�ി്ിക്കുന്ന ഗബ്രി

ടയൽ ഗുടവരയുതെ ക്യൊമറ, ബന്ങ്ങളതെ ഊഷ്മ
ള�യുും �ീവ്ര�യുും ഓർമത്ടുത്തുന്ന ടക്ൊഡിടയൊ 
െിടറെൊയുതെ എഴുത്്, സവിടശഷമൊയ കഥെറ
ച്ചിൽ കശലി, തകൊച്ചുമകനുും മുത്ശ്ിയുമൊയി 
അഭിനയിച്ച് അത്ഭു�ത്ടുത്തുന്ന കൊർതമ 
ഏലിയൊസുും ഒമർ ടമൊയയുും പ്രകൃ�ിതയ കൊഴ്ച
ക്ൊരതറെയുള്ളിൽ വരച്ചിെൊൻ ടെൊന്ന െശ്ൊത്
ലസുംഗീ�തമൊരുക്ിയ വിൻസറെ് ബരിതയതര 
എന്നിവതരലെൊും ടലൊുംങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിതനൊ്ും 
യൊത്രതചയേൊൻ ടപ്രരി്ിക്കുന്ന �െകങ്ങളൊണ്.

2013ൽ പുറത്ിറങ്ങിയ സ്പൊനിഷ് ഭൊഷ സും
സൊരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്ിന് വലിയ രീ�ിയിൽ 
ടപ്രക്ഷകെിന്തുണയുും നിരൂെകശ്രദ്ധയുും ടനെി
തയടുക്ൊൻ കഴിഞ്ഞു. ടമൊൺരെിയൽ, ഹവൊന 
ഉൾ്തെ അഞ്്് അന്ൊരൊഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രടമളക
ളിൽ പുരസ് കൊരവും എട് ടമളകളിൽ െരൊമർശ
വും ടനെൊൻ ടലൊങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനൊയി.

സിനിമ:
ടലൊങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്
സുംവിധൊനും: ടക്ൊഡിടയൊ 
െിടറെൊ
രൊജ്യും:
തവനടസ്വല
ഭൊഷ:
സ്പൊനിഷ്
കദർ�്യും:
113 മിനിറ്്

ടക്ൊഡിടയൊ െിടറെൊ
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കണ്ം കറോതും വീ.സീ.അഭിലറോഷ്

ഹൃേത്യേറോയി
തകൊക്ടകൊള എന്ന ബഹുരൊഷ്ട്ര കപേനിതക്

�ിതര നെെെി സ്വീകരിച്ച തെരുമൊട്ി 
ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്ിതറെ ചരിത്രും 2017 തസെ്റ്ുംബര 
െ�ി്ില് വൊയിച്ചു. സമരവും നിയമനെെെികളും 
ഉച്ചസ്ൊയിയില് നിന്ന 2000-2005 കൊലയളവില്, 
ഞൊന് തെരുമൊട്ി ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്് പ്രസിഡറെൊ 
യിരുന്നു. വളതരയധികും സമരദേങ്ങതള അ�ിജീവി
ച്ചു. വിശ്രമമിലെൊ�ിരുന്ന ആ കൊലും, അഭിമൊന
ടത്ൊതെ ഓരക്കുന്നു. സൊുംസ്ൊരിക നൊയകര, ഉന്ന
�ടന�ൊക്ള്, നിയമവിദഗ്ദ്ധര, മൊധ്യമപ്രവരത് 
കര ജീവനക്ൊര എന്നിവര വലിയ െിന്തുണയൊ
ണ് നല്കിയ�.് സര ടവൊെരി എതറെ രൊഷ്ട്രീയ  
പ്രസ്ൊനവും.

തുെക്ുംമു�ല് ഒടുക്ുംവതര മികച്ച രീ�ിയി 
ലൊണ് പ്രിയങ്രനൊയ MLA അവ�രി്ിക്കുന്ന�.്

എലെൊ �ടദേശസ്വയുംഭരണ സ്ൊെനങ്ങള്ക്കുും 
മൊതൃകയൊയ ഈ ടെൊരൊട്ും അരഹിച്ച 
പ്രൊധൊന്യടത്ൊതെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'െഞ്ൊയത്് 
രൊജി'ന് ഹൃദ്യമൊയ അഭിവൊദ്യങ്ങള്.

എ. കൃഷ്ണന് തെരുമൊട്ി

ശ്ദ്യേറോയി
തകട്ിലും മട്ിലും പുതുമടയൊതെതയത്തുന്ന  

െഞ്ൊയത്് രൊജ് മൊസിക ശ്രടദ്ധയമൊകന്നുണ്ട.് 
പ്രകൃ�ി വിഭവ ചൂഷണത്ിതന�ിതര  തെരുമൊട്ി 
ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്് ടനെിയ ചരിത്ര വിജയും കവർ 
ടസ്റ്റൊറിയൊക്ിയ തസെ്റ്ുംബർ െ�ി്ിതല  ഷിനി
ലൊലിതറെ ന്യൂതജൻ കഥകളും ശ്രദ്ധയമൊയി.
ടഫൊടട്ൊ െുംക്ി കൂെി ഉൾത്ടുത്ിയൊൽ നന്നൊ
യിരിക്കുും.

          ആൽതഫ്ഡ.്എും.തക,
        മുംഗൽെൊെി ഗ്രൊമെഞ്ൊയത്്

ഗുണപ്രേം
െഞ്ൊയത്് രൊജ് മൊസികയുതെ തസെ്റ്ും 

ബര ലക്ും ഗുണപ്രദമൊയി. തെരുമൊട്ി, െൊയും,          
പൂവച്ചല്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരും തുെങ്ങിയ െഞ്ൊയത്തുക
ളതെ വിവിധങ്ങളൊയ വിജയഗൊഥകള് ഏവരക്കുും 
ഊരജ്ും െകരുും. നന്കള് ടനരുന്നു.

പ്ര�ൊെന്, 
പൂവച്ചല് 



പരസ്യ നിരക്ക്
    

കവര് (അവസചാന പുറം) കളര്    ₹ 12000
കവര് (ഉള് വശം) കളര്  ₹ 10000
കവര് (ഉള് വശം) ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത് ₹ 8000
മറ്റു കപജുകള് (കളര്)  ₹ 8000
മറ്റു കപജുകള് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്) ₹ 6000
അരകപജത് (കളര്)  ₹ 5000
അര കപജത് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്)  ₹ 3000  

വചാര്്ിക വരിസംഖ്  ` 120
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4	പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് for the people പ�ൊര്ട്ടലില്
 (http//pglsgd.kerala.gov.in) �രൊതികള് ഓണ് ലലനൊയി ആയി 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

കകരള സര്ക്ചാര്
തകദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ത്

PANCHAYAT RAJ  (Monthly) October 2017   RNI. No. : 7959/64
Annual Subscription ₹120, Published on 20 October 2017   Postal Reg. No. KL/TV(N) 391/2015-17
Posted at Trivandrum RMS on 25th & 26th of every month  Licensed to post without prepayment No. KL/TV(N) WPP-85/2015-17

Printed & Published by P.Marykutty IAS, Director, Dept. of Panchayats on behalf of Govt. of Kerala and
Printed at Orange Printers Pvt. Ltd (for GLM), Pulimood, Thiruvananthapuram, Kerala - 695 001 and 

Published at Directorate of Panchayats, Museum P.O.,  Thiruvananthapuram - 695 033, Kerala. Editor: P.Marykutty IAS


