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ശ�ാ. നക.ടതി. ജലീൽ
തശദേേസ്വയംഭരണവകുപ്് േന്തതി

അംഗങ്ങള്
ടതി.നക. ശജാസ് ഐ.എ.എസ്
പ്തിന്സതിപ്ൽ നസക്രട്റതി, തശദേേസ്വയംഭരണ വകുപ്്
ശ�ാ. നക. അമ്ാടതി ഐ.ഐ.എസ്
�യറക്ടര്, ഇന്ഫര്ശേഷന് & പബ്തിക് റതിശലഷന്സ് വകുപ്്
നക. തളസതിഭായ് പത്മന്ാഭന്
പ്സതി�ന്്, ശകരള ഗ്ാേപഞ്ായത്ത് അശസാസതിശയഷന്
നക.ആര്. അജയന്
നസക്രട്റതി, പ്സ് ക്ലബ്, തതിരുവന്ന്തപുരം
ജതി. ഹരതികൃഷ്ണന്
പബ്തിസതിറ്റതി ഓഫീസര്, പഞ്ായത്ത് വകുപ്്

കണ് വീന്ര്
പതി.ശേരതിക്കുട്തി ഐ.എ.എസ് 
പഞ്ായത്ത് �യറക്ടര്

എ�തിറ്റര്
പതി.ശേരതിക്കുട്തി ഐ.എ.എസ് 
Email: directorofpanchayat@gmail.com
Tel: 0471 2323286

അസതിസ്റ്റന്് എ�തിറ്റര്
ജതി. ഹരതികൃഷ്ണന്
Email: prmdp2015@gmail.com
ശഫാണ്: 0471 2321280
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ഉണരുക പുത്തന് ഉദയമായ് 

നേട്ടങ്ങള് കണക്കുകളിലും പട്ടികകളിലും മരവിച്ചുകിടക്കുന്ന അക്കങ്ങളല്ല, 
ഉയര്ച്ചയിനേക്കക് കുതിക്കുന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളാണണന്നക് പഞ്ായത്തുവ

കുപ്ിണേ കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവര്ഷക്കാേണതെ അനുഭവചരിത്ും േണമെ ന�ാധഥ്യ
ണപ്ടുത്തുന്നു. പഞ്ായതെക് നകാമണ്സര് വീസും വകുപ്ും തമെില് സുംനയാജേും 
േടതെിയതിനുനേഷും വര്ഷങ്ങളായി േിേേിന്നിരുന്ന ജീവേക്കാരുണട സീ
േിനയാറിറ്ി തര്ക്കും സപീുംനകാടതി ഉതെരവിണറെ അടിസ്ാേതെില് േിസ്റക് 
പരിഷ്കരിച്ചക് പസിദ്ീകരിച്ചിരിക്കുകയാണക്. 01.01.90 മുതലള്ള എല്ലാ തസ്ി
കയിണേയും പുതിയ സീേിനയാറിറ്ി േിസ്റ്റുകളാണക് കുറ്മറ് രീതിയില് പുതുക്കി 
തയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്നതക്. അതിണേ തുടര്ന്നക് പഞ്ായതെക് വകുപ്ില് കഴിഞ്ഞ 
5 വര്ഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന നജായിറെക് ഡയറക്ടര്, ണഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടര്, 
അസിസ്ററെക് ഡയറക്ടര് തസ്ികകളിനേക്കക് സ്ാേക്കയറ്ും േടത്തുന്നതിനുള്ള 
വകുപ്തേ ണപാനമാഷന് കമെിറ്ി വിളിച്ചുനചര്ക്കാനുള്ള സര്ക്കാരിണറെ 
തീരുമാേും വകുപ്ിേക് പുതെനൂര്ജും പകര്ന്നുണവന്നക് േിസ്ുംേയും പറയാും.

ണപാതുജേങ്ങള് ഏറ്വുമധികും �ന്ധണപ്ടുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ണച
യ്യുന്ന തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപേങ്ങളുണട നമല്നോട്ടും വഹിക്കുന്ന  വകു
ണപ്ന്ന േിേയ്കക് പഞ്ായതെക് വകുപ്ിണേ േക്ിണപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള േടപടിക
ള് തുടക്കും മുതല് തണന്ന പുതിയ സര്ക്കാര് കകണക്കാണ്ിരുന്നു. ഈ 
സര്ക്കാര് അധികാരതെിണേത്തുന്നതിനു മുമ്ക് ഒന്നരവര്ഷക്കാേമായി മുട
ങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഗ്ാമപഞ്ായതെക് ഓഫീസകളിണേ സപധാേ തസ്ിക
യായ ണസക്രട്ടറി തസ്ികയിലും മറ്റു സൂപ്ര് കവസറി - ക്ലറിക്കല് തസ്ികകളി
ലും ഉന്ഥ്യാഗക്കയറ്ും േല്ി ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന സ്ാേങ്ങള് േികതെി. ഈ 
പവര്തെേങ്ങള്ണക്കല്ലാും വകുപ് മന്തിയണടയും പിന്സിപ്ള് ണസക്രട്ടറിയ
ണടയും മാര്ഗ്ഗേിര്നദേേങ്ങള് ണവളിച്ചമായി. പഞ്ായത്തുകളില്േിന്നക് ആവ
ര്തെിച്ചുനകട്ടിരുന്ന 'നജാേിഭാര'ണമന്ന പരിന്വേതെിേക് പരിഹാരമുണ്ാക്കി
ണയന്നതാണക് ഈ പവര്തെേങ്ങളുണട മുഖഥ്യഫേും.

ണസക്രട്ടറി മുതല് സീേിയര് ക്ലര്ക്കുവണര 2595 ണപാനമാഷനുകള് 
ഇതിേകും േടന്നുകഴിഞ്ഞു. സീേിയര് സൂപണ്ക് മുതല് ഓഫീസക് അറ്ന്ഡറെക് 
വണര 448 പുതിയ തസ്ികകള് സൃഷ്ിച്ചു. ആയിരതെിേധികും പുതിയ േിയമ
േങ്ങള് േടന്നു. ്ിവസനവതേ ജീവേക്കാരുണടയും ഓണനററിയും ജീവേക്കാ
രുണടയും നവതേും ഗണഥ്യമായി വര്ദ്ിപ്ിച്ചു. ഇണതല്ലാും വകുപ്ിേക്  പകര്ന്ന 
േനവാനമേഷും അവാചഥ്യമാണക്.

ഭൗതികസാഹചരഥ്യങ്ങണളല്ലാും അനുകൂേമായിട്ടുള്ള ഈ അവസ്യില് 
നജാേി ണചയ്യുന്ന സ്ാപേനതൊടുള്ള ആത്ാര്ത്ത ഒരിക്കല്ക്കൂടി അരക്കി
ട്ടുറപ്ിക്കണും േമെള്. ഈ ഡിസും�ര് അവസാേനതൊടുകൂടി പദ്തി 
ണചേവക് 70% ആക്കാന് േമെള് വിചാരിച്ചാല് പറ്റുും. അതിനുള്ള ധാര്മെികചു
മതേ ഭരണസമിതിയും ജീവേക്കാരുും ഐകഥ്യണപ്ട്ടക് ഏണറ്ടുക്കണും. അസാ
ധഥ്യമായി  ഒന്നുമില്ല എന്നതാകണട്ട േമ്മുണട പവര്തെേ വാകഥ്യും.

പി. റേരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്                                              

േറ്റുള്ള ഭറോഷകള് റകവലം ധറോത്ിേറോര്
േര്ത്ത്യന്നു പപ്മ്മ തൻ ഭറോഷ തറോൻ

- വളളറത്റോള്
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വികസേ പദ്തികളുണട േിർവ്വഹണതെി
ണേ കാേതാമസും ഒഴിവാക്കി ഒരിക്കൽ 

കൂടി രാജഥ്യതെിേക് മാതൃകയാകാനുള്ള തയ്ാണറടു
പ്ിോണക് നകരളമിനപ്ാൾ. ഒനക്ടാ�ർ മാസും 
അവസാേിക്കുനമ്ാൾ സുംസ്ാേതെിണറെ 
പദ്തി പുനരാഗതി റിനപ്ാർട്ടക് േൽകുന്ന േല്ല 
സൂചേകൾ പതീക്ാവഹമാണക്. ഈ മികവക് 
േിേേിർതൊനുും ഫേപാപ്ിയിൽ എതെിക്കാ
നുും  ഇേിയള്ള മാസങ്ങളിൽ കഠിോധ്വാേും 
ണചനയ്ണ്ി വരുും. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്
കൾണക്കാപ്ും തനദേേഭരണ സ്ാപേങ്ങളുും 
അതിനുള്ള ഒരുക്കതെിോണക്. 

സുംസ്ാേ സർക്കാരിണറെ വാർഷിക 
വികസേ പദ്തിയിണേ പധാേണപ്ട്ട ഇേമാണ
നല്ലാ തനദേേഭരണ സ്ാപേങ്ങളിണേ പദ്തി
കൾ.േക്ഥ്യങ്ങളിലും ഗുണേിേവാരതെിലും വിട്ടു
വീഴ്ച ണചയ്ാണത സമയക്ലിപ്തനയാണട വികസേ 

പദ്തികൾ േടപ്ിോക്കുന്നതിേക് സഹായക
മായ പുതിണയാരു വികസേ സുംസ്ാരതെിനേക്കക് 
നകരളും മാറുകയാണക്. ഈ  മാറ്തെിണറെ വക്ാ
ക്കളുും നേതാക്കളുമായി മാറാൻ തനദേേഭരണ
സ്ാപേങ്ങൾക്കക് കഴിയണും.

പദ്തികളുണട ഭരണാനുമതി സമയ�ന്ധി
തമായി പൂർതെീകരിച്ചു ണകാണ്ാണക് േിർവ്വഹ
ണും നവഗതെിോക്കാൻ സർക്കാർ േടപടി 
കകണക്കാണ്തക്. വികസേ പദ്തികൾ 
ഇഴഞ്ഞു േീങ്ങുന്ന സ്ിതിക്കക് അവസാേും കുറി
ച്ചുണവന്നു തണന്ന േമുക്കക് പതീക്ിക്കാും. ഭിന്നത
കൾ മാറ്ി വച്ചക് വികസേതെിനു നവണ്ി ഒരുമി
ച്ചു േിൽക്കുകണയന്ന ണവല്ലുവിളിയാണക് േമുക്കു 
മുന്നിലള്ളതക്. മുൻ സർക്കാരുകൾ തുടങ്ങിവച്ച 
വികസേ പദ്തികൾ അന്നനതെതിലും താല്പരഥ്യ
നതൊണടയാണക് ഈ സർക്കാർ മുനന്നാട്ടു ണകാണ്ടു 
നപാകുന്നതക്. ജേങ്ങൾ പതീക്യി ോണക്.  
ജീവിത സാഹചരഥ്യങ്ങൾ ണമച്ചണപ്ടണണമന്നക് 
അവർ തീവ്രമായി ആഗ്ഹിക്കുന്നു. വികസേ 
പദ്തികൾ ഇഴഞ്ഞുേീങ്ങുന്നതുും ണതാടുേഥ്യായ
ങ്ങൾ പറഞ്ഞക് മുടക്കുന്നതുും അവരിൽ അമർഷ
വുും േിരാേയമുണ്ാക്കുും. വഥ്യക്ിപരമായ ണചറിയ 
േഷ്ങ്ങനളക്കാൾ, ണപാതുവായ വികസേതെി
ണറെ  വേിയ നേട്ടങ്ങണളക്കുറിച്ചക് ചിന്ിക്കുന്ന 
രീതിയിനേക്കുള്ള സുംസ്ാേതെിണറെ മാറ്തെി
ോണക് സർക്കാർ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതക്. 
വികസേും സർക്കാർ കാരഥ്യും മാത്മാണണന്ന 
ണതറ്ായ ധാരണ ഒരു വിഭാഗതെിേിടയിൽ നവ
നരാടിയിട്ടുണ്ക്.

സർക്കാരിണറെ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് പൂർ
ണമായ അർത്തെിൽ ഫേപാപ്ിയിൽ എത്തു
ന്നതക് വികസേും ജേങ്ങളുണട കാരഥ്യമായി മേ
സ്ിോക്കണപ്ടുനമ്ാൾ മാത്മാണക്. 

ഈ ഘട്ടതെിൽ നകരളതെിണേ പാന്േിക 
സർക്കാരുകളുണട പങ്ക് വളണര പാധാേഥ്യമു 

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്ിൽ ചരിത്രം 
സൃഷ്ിക്കാനനകാരുങ്ി കേരളരം

  റഡറോ. പക.ടി. ജലീൽ
തനദേേസ്വയുംഭരണവകുപ് മന്തി

സംസ്ാന്ത്തതിനന് 
സേസ്ത ശേഖലകളതിലും  
വതികസന്ം എത്തതിക്കുക
നയന് ലക്്ശത്താനടയാ
ണ് ഇടതപക് ജന്ാധതി
പത് മുന്ണതി സര്ക്കാര് 
മുശന്ാട്ടു ശപാവന്ത്. മുന് 
വര്ഷങ്ങളോയതി 
താരതേ്ം നചയ്ാൽ 
ന്ല്ല ശവഗതയതിലാണ് 
സംസ്ാന്ത്തതിനന്  
ഈ വര്ഷനത്ത 
പദ്ധതതി ന്തിര്വഹണം 
പുശരാഗേതിക്കുന്ത്. േറ്റു 
സംസ്ാന്ങ്ങളോയതി 
തട്തിച്ചു ശന്ാക്കതിയാലും 
ശകരളത്തതിശന്ത് േതികച്ച 
പുശരാഗതതി റതിശപ്ാര്ട്ാണ്.
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ള്ളതാണക്. ഒറ്ണയ്കാറ്യ്കക് എടുതൊൽ ണചറുണതന്നു 
നതാന്നാവുന്ന പഞ്ായതെീരാജക് സ്ാപേങ്ങളു 
ണടയും േഗരസഭകളുണടയും വഥ്യതഥ്യസ്ങ്ങളായ 
വികസേ പദ്തികൾ സുംസ്ാേണതെ തനദേേ
ഭരണ സ്ാപേങ്ങണള ണമാതെതെിണേടുതൊൽ 
ബൃഹതക് പദ്തികണളക്കാൾ ബൃഹതൊയവയാ 
ണണന്നക് പറനയണ്ി വരുും. കൃതഥ്യമായ ആസൂത്
ണവുും സമയ�ന്ധിതമായ േിർവ്വഹണവുും യാ
ഥാർത്ഥ്യമാക്കിണക്കാനണ്, വികസേ േക്ഥ്യ
ങ്ങൾക്കു നവണ്ി ജേങ്ങണള വിേ്വാസതെിണേടു 
ക്കാൻ കഴിയൂ.

ക്രിയാത്കവുും യാഥാർത്ഥ്യന�ാധനതൊണട
യള്ളതുമായ  ഒരു വികസേ സുംസ്ാരതെിനേക്കക് 
നകരളണതെ േയിക്കുന്നതിൽ �ഹുമാേഥ്യോയ മു
ഖഥ്യമന്തി പിണറായി വിജയൻ പകടിപ്ിക്കുന്ന 
കസ്രഥ്യവുും േിശ്ചയ്ാർഢഥ്യവുും  സഹപവർ
തെകർക്കുും ോട്ടിൽ വികസേും േടന്നു കാണാൻ 
ആഗ്ഹിക്കുന്ന ജേങ്ങൾക്കുും ഒരു നപാണേ പ
നചാ്േും പകരുന്നതാണക്. നകന്ദ്ര സർക്കാരിണറെ  
പദ്തികളായാലും സുംസ്ാേ പദ്തികളായാ
ലും തികഞ്ഞ ആസൂത്ണനതൊണട, കൃതഥ്യമായ 
സമയനരഖയണട അടിസ്ാേതെിൽ അതിണറെ 
േടതെിപ്ിൽ ഇടണപടുക എന്നതാണക് സർക്കാർ 
സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന രീതി. സുംസ്ാേതെിണറെ 
സമസ് നമഖേകളിലും  വികസേും എതെിക്കുക
ണയന്ന േക്ഥ്യനതൊണടയാണക് ഇടതുപക് ജോ
ധിപതഥ്യ മുന്നണി സര്ക്കാര് മുനന്നാട്ടു നപാവുന്ന
തക്. മുൻ വർഷങ്ങളുമായി താരതമഥ്യും ണചയ്ാൽ 
േല്ല നവഗതയിോണക് സുംസ്ാേതെിണറെ  ഈ 
വർഷണതെ പദ്തി േിർവഹണും 
പുനരാഗമിക്കുന്നതക്. മറ്റു സുംസ്ാേങ്ങളുമായി 
തട്ടിച്ചു നോക്കിയാലും നകരളതെിനറെതക് മികച്ച 
പുനരാഗതി റിനപ്ാർട്ടാണക്. 

സാമ്തെിക വര്ഷതെിണറെ അവസാേ മാ
സങ്ങളിോയി േിര് വഹണും േടത്തുന്ന േമ്മുണട 
േീേും അവസാേിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹച
രഥ്യും ഇന്നക് േിേവിലണ്ക്. മന്തിസഭയണട തേവ
ോയ മുഖഥ്യമന്തി തണന്ന േിശ്ചിത ഇടനവളക

ളിൽ പദ്തി വിേ്മായി റിവയൂ ണചയ്ക് 
േിർനദേേങ്ങൾ േൽകുന്നുണ്ക്.

34,538 നകാടിയനടതാണക് 2017-18 ണേ  നകര
ളതെിണറെ വാര്ഷിക പദ്തി. ഇതില് 20,272 
നകാടി രൂപയാണക് സുംസ്ാേ സർക്കാരിണറെ  
വിഹിതും. 8039 നകാടി രൂപയണട നകന്ദ്ര 
വിഹിതും കൂടി മാറ്ിയാൽ  6,227 നകാടി രൂപ 
തനദേേഭരണ സ്ാപേങ്ങളുണട വിഹിതമാണക്.  
സുംസ്ാേതെിണറെ വാർഷിക പദ്തി േക്ഥ്യ
ങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ തനദേേഭരണ 
സ്ാപേങ്ങളുണട പങ്ക് എത് വലതാണണന്നക് 
ഈ കണക്കക് വഥ്യക്മാക്കുന്നുണ്ക്. മഹാത്ാഗാ
ന്ധി ന്േീയ ഗ്ാമീണ ണതാഴിലറപ് പദ്തി, പ
ധാേമന്തി ആവാസക് നയാജേ മുതോയ ബൃഹതക് 
പദ്തികളുണടയും േിരവധി സുംസ്ാോവിഷ്കൃത 
പദ്തികളുണടയും േിർവ്വഹണ ചുമതേ തനദേേഭ
രണ സ്ാപേങ്ങൾ ക്കാണക് എന്നതുകൂടി 
ഇതിനോടക് നചർത്തു പറയണും. അങ്ങണേ നോ
ക്കിയാൽ, തനദേേഭരണസ്ാപേങ്ങൾ ണചേവ
ഴിനക്കണ് തുകയണട കണക്കക് ഇേിയും 
വലതാകുും. 

നകരളതെിണറെ വാർഷിക പദ്തി േിർവ്വ
ഹണ പുനരാഗതി, േണല്ലാരളവു വണര, തനദേേഭ
രണ സ്ാപേങ്ങളുണട പകടേണതെ ആശ്രയി
ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാും. നപായ 
വർഷനതെതിണറെ ഇരട്ടി കണ്ക് നവഗതയിൽ 
ഈ വർഷണതെ പദ്തി പവർതെേങ്ങൾ േീ
ങ്ങുന്നുണവന്നതക് ആനവേകരമാണക്. ഈ 
ആനവഗവുും മുൻതൂക്കവുും വരുും മാസങ്ങളിലും 
േിേേിർതൊൻ േമുക്കക് കഴിനയണ്തുണ്ക്. 
വേിയ തുക ണചേവഴിക്കുന്ന ണപാതുമരാമതെക്  
അടക്കമുള്ള വകുപ്കളുണട പദ്തി േിർവ്വഹ
ണും പരമാവധി നവഗതെിോക്കുന്നതിൽ പ
നതഥ്യക ജാഗ്തയാണക് സുംസ്ാേ സർക്കാർ 
കാണിക്കുന്നതക്.  

ഗ്ാമീണ പശ്ചാതെേ സൗകരഥ്യ വികസേ
തെിനുള്ള പദ്തികളുണട കാരഥ്യതെിലും ചടുേ
മായ പവർതെേങ്ങളാണക് േടക്കുന്നതക്. 

ശപായവര്ഷങ്ങനള 
അശപക്തിച്ച് േതികച്ച 
പ്കടന്ം ന്ടത്തുക 

എന്തല്ല, നൂറു 
േതോന്ം ശന്ട്ം സേയ

ബന്തിതോയതി ലകവരതി
ക്കുക എന്താവണം 

തശദേേ ഭരണ സ്ാപന്
ങ്ങള് സ്വയം ന്തിശ്ചയതി

ശക്കണ്ട ലക്്ം. ന്വംബര്
-�തിസംബര് 

ോസങ്ങളതിൽ തതികഞ്ഞ 
അര്പ്ണശബാധശത്താനട 

പ്വര്ത്തതിനച്ചങ്തിൽ 
ോത്ശേ, ബഹുോന്്ന്ായ 

മുഖ്േന്തതി ന്തിര്ശദേേതിച്ച 
സേയശരഖ പാലതിക്കാന് 

കഴതിയൂ. 
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ഡിസും�ര് മാസും അവസാേനതൊണട  
പദ്തി തുകയണട 67 േതമാേും ണചേവഴിച്ചിരി
ക്കണണമന്നക് മുഖഥ്യമന്തി േിര്ന്േിച്ചിട്ടുണ്ക്. 
അവസാേണതെ  മൂന്നു മാസനതെക്കക് പരമാവ
ധി 33 േതമാേും തുകനയ  �ാക്കി േിര്തൊവൂ. 

സുംസ്ാേ ഭരണതെിണറെ ഈ ഉണർവിേക് 
ഒപ്ും സഞ്രിക്കാൻ തനദേേഭരണ സ്ാപേ
ങ്ങൾക്കുും കഴിയണും. പാന്േിക സർക്കാരു
കൾ എന്ന േിേയിൽ ഈ േക്ഥ്യതെിണോതെക് 
ഉയർന്നു പവർതെിക്കാൻ തനദേേഭരണ സ്ാ
പേങ്ങൾ ശ്രദ്വയ്കണും. നപായവർഷങ്ങണള 
അനപക്ിച്ചക് മികച്ച പകടേും േടത്തുക എന്ന
തല്ല, നൂറു േതമാേും നേട്ടും സമയ�ന്ധിതമാ
യി കകവരിക്കുക എന്നതാവണും തനദേേ 
ഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ സ്വയും േിശ്ചയിനക്കണ് 
േക്ഥ്യും. േവും�ർ-ഡിസും�ർ മാസങ്ങളിൽ 
തികഞ്ഞ അർപ്ണ ന�ാധനതൊണട പവർ
തെിണച്ചങ്ിൽ മാത്നമ, മുഖഥ്യമന്തി േിർനദേേിച്ച 
സമയനരഖ പാേിക്കാൻ കഴിയൂ. 

അസാധഥ്യണമന്നു കരുതിയിരുന്ന  േക്ഥ്യ
ങ്ങൾ  യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിണക്കാണ്ാണക് ഈ  
സർക്കാരുും തനദേേഭരണ വകുപ്ും മുനന്നാട്ടു 
നപാകുന്നതക്. 

തനദേേഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ ഈ വർഷ
ണതെ പദ്തി രൂപീകരണും പൂർതെീകരിച്ചതക് 
അസാധഥ്യണമന്നു കരുതിയിരുന്ന നവഗതെിോ
ണക്. അതുനപാണേ ഇതുും സാധഥ്യമാണക്. 
േവും�ർ ആ്ഥ്യവാരതെിണേ കണക്കുകൾ വച്ചക് 
പറഞ്ഞാൽ, മുപ്തു േതമാേതെിേക് അടുത്തു മാ
ത്മാണക് ഇതുവണരയള്ള പദ്തി ണചേവക്. േഗര
സഭകളുണട പകടേും നവറിണട്ടടുതൊൽ, ഈ 
േരാേരിനയക്കാൾ താണഴയാണക്. ജില്ലാ പഞ്ാ
യത്തുകൾക്കാവണട്ട, ണമാതെും തുകയണട 16 േത
മാേതെിൽ താണഴ മാത്മാണക് ഈ തീയതിക്ക

കും ണചേവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതക്. ജില്ലകളുണട 
പകടേും നോക്കിയാലും, ഇതു നപാലള്ള ഏറ്
ക്കുറച്ചിൽ കാണാും. 

മുൻ വർഷങ്ങണള, വിനേഷിച്ചക് യഡിഎഫക് 
ഭരണകാേണതെ, അനപക്ിച്ചക് ഈ കണക്കു
കൾ മികച്ചതാണക്. എന്നാൽ അതു ണകാണ്ായി
ല്ല. ണമാതെും തുകയണട മൂന്നിൽ രണ്ടുും 
ഡിസും�ർ മാസനതൊണട ണചേവഴിക്കണും. 
എങ്ിൽ മാത്നമ പദ്തി വർഷതെിണറെ 
അവസാേ മാസങ്ങളിണേ കൂട്ടണപ്ാരിച്ചിൽ ഒഴി
വാക്കി േിർവ്വഹണും സഗമമാക്കാൻ കഴിയൂ.

സമ്പൂർണ്ണ ഭവേ പദ്തിയായ കേഫിണറെ 
ഗുണനഭാക്തൃ േിസ്റ്റുകൾ അുംഗീകരിക്കുന്നതിനു
ള്ള ഗ്ാമസഭകൾ േടന്നുണകാണ്ിരിക്കുകയാ
ണക്. പദ്തി വർഷതെിണറെ അവസാേ മൂന്നു 
മാസങ്ങളിൽ കേഫക് പദ്തിയണട ഗുണനഭാ
ക്ാക്കൾക്കക്  സഹായും എതെിക്കുന്നതിൽ 
കൂടുതൽ ശ്രദ് ആവേഥ്യമായി വരുും. അതിനു 
മുൻപായി മറ്റു പദ്തികൾ കഴിവതുും പൂർതെീക
രിക്കുന്ന രീതിയിൽ നവണും തനദേേഭരണ സ്ാ
പേങ്ങൾ ഇേി വരുന്ന ആഴ്ചകളിണേ േിർവ
ഹണ സമയനരഖ ക്രമീകരിക്കാൻ.

പധാേമന്തി ആവാസക് നയാജേയിൽ സും
സ്ാേതെിേക് ഈ വർഷനതെക്കക് അനുവ്ിച്ചി
രുന്ന േക്ഥ്യും നകന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുക്കി േിശ്ച
യിച്ച സാഹചരഥ്യതെിൽ കേഫിണോപ്ും ഈ 
ഗുണനഭാക്ാക്കൾക്കു കൂടി സഹായണമതെി
ക്കാൻ തനദേേഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ ശ്രദ് 
വനയ്കണ്ി വരുും.

ഈ േക്ഥ്യനതൊണട തനദേേഭരണ സമിതി
കളുും ജീവേക്കാരുും സർക്കാർ സുംവിധാേതെി
േക് അകത്തുും പുറത്തുമുള്ള വികസേ പവർതെ
കരുും നയാജിച്ചക് രുംഗതെിറങ്ങുണമന്നക് 
പതീക്ിക്കാും. 

പദ്ധതതി വര്ഷത്തതിനന് 
അവസാന് മൂന്നു ോസ
ങ്ങളതിൽ ലലഫ് 
പദ്ധതതിയനട ഗുണശഭാ
ക്ാക്കള്ക്ക്  സഹായം 
എത്തതിക്കുന്തതിൽ 
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവേ്
ോയതി വരും. അതതിനു 
മുന്പായതി േറ്റു പദ്ധതതി
കള് കഴതിവതം പൂര്ത്തീക
രതിക്കുന് രീതതിയതിൽ 
ശവണം തശദേേഭരണ 
സ്ാപന്ങ്ങള് ഇന്തി 
വരുന് ആഴ്ചകളതിനല 
ന്തിര്വഹണ സേയശരഖ 
ക്രേീകരതിക്കാന്.

വയോടക് ജില്ലയിണേ പദ്തി 
േിര് വഹണപുനരാഗതി 
അവനോകേ നയാഗതെില് 
തനദേേസ്വയുംഭരണ വകുപ്ക് 
മന്തി  നഡാ. ണക.ടി. ജേീല് 
സുംസാരിക്കുന്നു.
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പതിമൂന്നാും പഞ്വത്സര പദ്തിയണട പഥമ 
വാർഷിക പദ്തിയായ 2017-18 ണറെ ആ്ഥ്യ 

രണ്ടു  പാ്ങ്ങൾ കടന്നക് മൂന്നാും പാ്തെിലൂണടയാ
ണക് ോമിനപ്ാൾ സഞ്രിക്കുന്നതക്. അധികാരവി
നകന്ദ്രീകരണും േടപ്ിോക്കി രണ്ടു ് ോബ്ദങ്ങൾ 
പിന്നിടുനമ്ാൾ ോേക് പഞ്വത്സര പദ്തികളി
ലൂണട ോും കടന്നുനപായി. കഴിഞ്ഞ ോേക് പദ്
തികളുണടയും അനുഭവപാഠങ്ങൾ ഉൾണക്കാണ്ക് 
പദ്തിപവർതെേങ്ങളില് േിേേിന്നിരുന്ന 
േയൂേതകൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കുന്ന തര
തെില് സവിനേഷമായ ഒരു പവർതെേ പദ്
തിയാണക് 13-ാും പദ്തിയില് സർക്കാർ 
വിഭാവേും ണചയ്തക്.

മുൻവർഷങ്ങളില് ഒരു സാമ്തെിക വർഷ
തെിണേ ഒമ്തക് മാസും ആസൂത്ണതെിനുും മൂന്നക് 
മാസും േിർവ്വഹണതെിനുും എന്നതായിരുന്നു 
പിന്തുടർന്നു വന്ന അേിഖിതരീതി. അതുണകാണ്ക് 
തണന്ന പദ്തിേടതെിപ്ില് ഗുണനമമേ ഉറപ്വ
രുത്തുന്നതിേക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എഴുപതക് േത
മാേനതൊളും മാർച്ചക് മാസതെില് ണചേവക് േട
ത്തുന്ന പവണത അപ്ാണട തിരുതെിക്കുറിച്ചു 
ണകാണ്ാണക് മൂന്നക് മാസും ആസൂത്ണതെിനുും 

ഒമ്തക് മാസും േിർവ്വഹണതെിനുും തനദേേഭരണ 
സ്ാപേങ്ങൾക്കക് േഭിക്കതെക്ക രീതിയില് പ
വർതെേങ്ങൾ സർക്കാർ ചിട്ടണപ്ടുതെിയതക്. 
അതിണറെ ഫേമായി ചരിത്തെിോ്ഥ്യമായി 2017 
ജൂൺ 15േകും സ്ാപേങ്ങൾ വാർഷികപദ്തി 
ജില്ലാ ആസൂത്ണ സമിതിയണട അുംഗീകാരതെി
ോയി സമർപ്ിക്കുകയും രനണ് രണ്ക് സ്ാപേ 
ങ്ങണളാഴിണക 1198 സ്ാപേങ്ങളുും അുംഗീകാരും 
നേടുകയും ണചയ്തു. ഇതക് ഏവർക്കുും അഭിമാേിക്കാ
വുന്ന നേട്ടമായി. ഈ നേട്ടും കകവരിക്കുന്നതിേക് 
പകടിപ്ിച്ച ഉത്സാഹവുും കർമെസന്നദ്തയും 
സ്ിരമായി േിേേിർതെിയാല് മാത്നമ േിർവ്വ
ഹണ രുംഗത്തുും അതക് ആവർതെിക്കാൻ കഴിയൂ. 
അതിണറെ ഭാഗമായി, േിർവ്വഹണതെിേക് തടസ്ും 
േിന്ന ഘടകങ്ങൾ സർക്കാരിണറെ ഫേപ്മായ 
ഇടണപടേിലൂണട മാറ്ിതെീർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. 

ജി.എസക്.റ്ി േിേവില് വന്നതിണേ തുടർന്നു
ണ്ായ ആേയക്കുഴപ്ും പദ്തിപവർതെേങ്ങൾ
ക്കക് ണചറിയ നതാതിണേങ്ിലും മന്ദത വരുതൊൻ 
ഇടയാക്കി. ഗുണനഭാക്തൃ സമിതികൾ മുനഖേ പ
വൃതെികൾ േടത്തുന്നതിണറെ പരിധി വർദ്ിപ്ിച്ചു
ണകാണ്ടുും ജി.എസക്.റ്ി േടപ്ാക്കുന്നതുമായി �ന്ധ

പദ്ധതി നചലവ് 
എത്ിക്കാരം 70%

ഡിസരംബറണയരം മുമ്്  
പി.റേരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്

പഞ്ായതെക് ഡയറക്ടർ

2018 ോര്ച്ച് ോസം 
പതതിന്ഞ്് േതോന്ം 

നചലവ് ന്ടത്തുന്തതിന്് 
ോത്ശേ തശദേേസ്വയം

ഭരണ സ്ാപന്ങ്ങള്ക്ക് 
അനുേതതിയളള എന് 

ന്തിര്ശദേേം ന്ാം എശപ്ാഴം 
ഓര്ശക്കണ്ടതാണ.് അത 
നകാണ്ട് 2017 �തിസംബര് 

31 ന്കം എഴപത് 
േതോന്ം നചലവ് 

പൂര്ത്തീകരതിക്കണനേന് 
ന്തിബന്ന് പാലതിക്കുന്തതിൽ 

പ്ാശദേതിക സര്ക്കാരു
കള് ന്തിതാന്തജാഗ്ത 

പുലര്ത്തണം. 

പദ്ധതി ചെലവ് സ്ാപനതലത്തില് (2017 ഒക്ാബര് 31 വചെ)
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ണപ്ട്ടക് വഥ്യക്മായ േിർനദേേങ്ങൾ േല്കിയും അതക് 
പരിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ക്. മരാമതെക് പവൃതെിക
ളുണട േിർവ്വഹണവുമായി �ന്ധണപ്ട്ട ജി.എസക്.റ്ി 
േി�ന്ധേകൾ വഥ്യക്മാക്കി ണകാണ്ക് സർക്കാർ 
ഉതെരവു പുറണപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്ക്. ണപാതുമരാമതെക് 
പവൃതെിക ളില് ഗുണനഭാക്തൃ സമിതികൾ മുനഖേ 
േിർവ്വഹണും േടതൊവുന്ന പവൃതെികളുണട അട
ങ്ല് തുക 15 േക്മായി വർദ്ിപ്ിച്ചുണകാണ്ടുളള 
ഉതെരവുും േിേവില് വന്നു.  

ഓനരാ തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപേതെിലും 
ജേകീയാസൂത്ണ പവർതെേങ്ങ ളുണട ഏനകാ
പേതെിേക് പതിമാസും 5000 രൂപ ഓണനററി
യും വഥ്യവസ്യില് ഒരു സന്നദ്പവർതെകണേ 
േിയമിക്കുന്നതിേക് തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപ
േങ്ങൾക്കക് അനുമതി േല്കിയതക് ജേകീയാസൂ
ത്ണ പവർതെേങ്ങൾക്കക് ആക്കും കൂട്ടുും. പദ്
തികള്ക്കക് അനുമതി േഭിക്കുന്നതുായി 
�ന്ധണപ്ട്ടക് തനദേേസ്ാപേങ്ങളുണട പരാതി 
പരിനോധിച്ചക് ജില്ലാ ആസൂത്ണസമിതിക്കക് 
ശുപാര്േ േല്കുന്നതിേക് തനദേേസ്വയുംഭരണ 
വകുപ്ക് ണസക്രട്ടറി അദ്ഥ്യക്ോയി സുംസ്ാേ
തേ അപ്നേറ്ക് കമെിറ്ിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ക്.

പദ്തിേിർവ്വഹണും സഗമമാക്കുന്ന തിേക് 
ഓനരാ പാ്തെിലമുണ്ാനകണ് ണചേവക് 
േതമാേും സർക്കാർ മുൻകൂട്ടി േിശ്ചയിച്ചു േല്കി
യിരുന്നു. അതിണറെ അടിസ്ാേതെില് 2017 
ഡിസും�ർ മാസും  എഴുപതക് േതമാേനമാ 
അതില് കൂടുതനോ ണചേവക് ോും കകവരിനക്ക
ണ്തുണ്ക്. ഒകക് നടാ�ർ 31 വണരയളള ണചേവക് 
േതമാേതെിണറെ സുംസ്ാേ േരാേരി 26.85 
േതമാേമാണക്. ട്രഷറികളില് മാറാോയി 
േല്കിയിരിക്കുന്ന �ില് തുക കൂടി പരിഗണി
ച്ചാല് ഇതക് 28 േതമാേമായി ഉയരുും. 
മുന് വര്ഷങ്ങണള അനപക്ിച്ചക് 10 േതമാേനതൊ
ളും വര്ദ്േവക് ഉണ്ായിട്ടുള്ളതായി കാണാും. 

ഗ്ാമ/ന്ാക്കക് പഞ്ായത്തുകൾ ഫണ്ക് വി
േിനയാഗതെില് മുന്നിട്ടു േില്ക്കുന്നു. എന്നാല് 
ജില്ലാ പഞ്ായത്തുകൾക്കക് കാരഥ്യമായ 
പുനരാഗതി കകവരിക്കുന്നതിേക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

പദ്ധതി ചെലവ് - ജില്ലകള് തിെിച്് (2017 ഒക്ാബര് 31 വചെ)

ജില്ല �ഡക്ജറ്ക് വിഹിതും
(നകാടികളില്)

ണചേവക് ണചേവക് %

1 തിരുവേന്പുരും 750.23 217.01 28.93
2 കാസറനകാഡക് 232.65 65.84 28.30
3 ണകാല്ലും 550.73 155.08 28.16
4 കണ്ണൂർ 374.10 104.75 28.00
5 വയോടക് 223.67 61.78 27.62
6 പാേക്കാടക് 585.81 161.37 27.55
7 ഇടുക്കി 315.14 86.10 27.32
8 തൃശ്ശൂർ 562.19 151.68 26.98
9 പതെേുംതിട്ട 252.46 67.18 26.61
10 മേപ്റും 581.59 153.90 26.46
11 എറണാകുളും 549.69 142.19 25.87
12 നകാട്ടയും 342.07 87.70 25.64
13 ആേപ്ഴ 391.42 98.12 25.07
14 നകാഴിനക്കാടക് 483.27 110.65 22.90

കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷങ്ങളിചല 
പദ്ധതി ചെലവ്

വര്ഷും ണചേവക് %
2013 ഒനക്ടാ. 31 17.42
2014 ഒനക്ടാ. 31 15.3
2015 ഒനക്ടാ. 31 15.09
2016 ഒനക്ടാ 31 5.75
2017 ഒറ്റോ. 31 26.85

 

ണപാതുവിഭാഗും ഫണ്ക് ണചേവഴിക്കുന്നതില് 
ഉണ്ായിട്ടുളള പുനരാഗതി  SCSP, TSP ഫണ്ക് വി
േിനയാഗിക്കുന്നതില് ഉണ്ാകുന്നില്ല എന്നതക് 
ആേങ്ാജേകമായ കാരഥ്യമാണക്. 

എസക്.സി.എസക്.പി, റ്ി.എസക്.പി ഫണ്ടുകൾ 
വിേിനയാഗിച്ചക് േടപ്ാക്കുന്ന പദ്തികളുണട േിർ
വ്വഹണും ഊർജിതണപ്ടുത്തുന്നതിണറെ 
ഭാഗമായി പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ പിനന്നാക്ക 
സമു്ായ നക്മവകുപ് മന്തിയും തനദേേസ്വയുംഭ
രണ വകുപ്ക് മന്തിയും �ന്ധണപ്ട്ട വകുപ്ക് തേവ
മോരുണട സാന്നിദ്ഥ്യതെില് സുംയക് നയാഗും 
നചരുകയും ഫണ്ക് വിേിനയാഗും ത്വരിതണപ്ടുത്തു
ന്നതിോവേഥ്യമായ േിർനദേേും േല്കുകയും ണച
യ്ിട്ടുണ്ക്.

മാത്മല്ല, തനദേേസ്വയുംഭരണ വകുപ്ക് മന്തി
യണട അദ്ഥ്യക്തയില് വകുപ്ക് നമധാവികൾ, 
തനദേേഭരണ സ്ാപേങ്ങളുണട അദ്ഥ്യക്മോർ, 
ണസക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരുണട നയാഗും എല്ലാ ജി
ല്ലകളിലും േടന്നുവരികയാണക്. പദ്തി േിർവ്വഹ
ണരുംഗതെക് തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ 
നേരിടുന്ന പേക് േങ്ങളുും പതി�ന്ധങ്ങളുും മേ
സ്ിോക്കി പതിവിധി ചർച്ച ണചയ്ക് തീരുമാേി
ക്കുകണയന്ന ഉനദേേഥ്യനതൊണടയാണക് മന്തി 
നേരിട്ടക് നയാഗങ്ങളില് സന്നിഹിതോകുന്നതക്. 
ഇതിണറെ ഗുണഫേങ്ങൾ വരുുംോളുകളില് പവർ
തെേങ്ങളില് പതിഫേിക്കുണമന്ന ഉതെമവിേ്വാ
സും േമുക്കുണ്ക്.
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തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപേതേതെി
ല് പരിനോധിച്ചാല് എല്ലാ ജില്ലകളിലും 
ചിേ സ്ാപേങ്ങൾ വളണര മികവക് പുേർ
ത്തുന്നതായി കാണാും. വളണര നമാേും പക
ടേും കാഴ്ചണവയ്ക്കുന്ന സ്ാപേങ്ങൾ കൂടുതല് 
ശ്രദ് കാണിക്കണും. ഇേിയളള പരിമിത
മായ ്ിവസങ്ങൾക്കുളളില് 70% തിക
യ്കാൻ താണഴപ്റയന്ന പവർതെേങ്ങൾ 
�ന്ധണപ്ട്ടവർ േടപ്ില് വരുതെണും. 
1) ഗുണനഭാക്തൃ േിസ്റക് കകമാറാതെ 

പഞ്ായത്തുകളുും േഗരസഭകളുും അതക് 
അടിയന്രമായി േല്കണും.

2) പദ്തികളുണട ഗുണനഭാക്ാക്കളുണട 
നയാഗും അടിയന്രമായി േിർവ്വഹണ 
ഉന്ഥ്യാഗസ്ർ  വിളിച്ചുനചർതെക് പവർ
തെേ പുനരാഗതി വിേയിരുതെണും. 
ടാർജറ്ക് കകവരിക്കുന്നതിേക് കൃതഥ്യമായ 
സമയക്രമും േിശ്ചയിച്ചു േല്കണും. 
ധേസഹായും േല്കുന്ന പദ്തികൾ
ക്കക് കരാറിനേർണപ്ട്ടക് ഓനരാ ഘട്ടതെി
ലും േല്നകണ് ധേസഹായ ഗഡുക്കൾ 
കൃതഥ്യമായി േല്കണും. 

3) ജില്ലയിണേ വകുപ്നമധാവികൾ പദ്തി
പവർതെേും വിേയിരുതെണും. 
ഏറ്വുും കുറഞ്ഞ ണചേവക് േതമാേമുളള 
തനദേേസ്ാപേങ്ങളിണേ പേക് േങ്ങൾ 
അവനോകേും ണചയ്ണും. ആവേഥ്യണമ
ങ്ില് നേരിട്ടക് ഇടണപടലകൾ േടതെി 
പരിഹാരും കാനണണ്താണക്. PAUസൂ
പ്ർകവസർമാരുണട നസവേും പരമാവ
ധി പനയാജേണപ്ടുനതെണ്താണക്. 

4) വാങ്ങലകൾ സും�ന്ധിച്ച പദ്തികൾ 
േടപടിക്രമങ്ങൾ പാേിച്ചക് അടിയന്ര
മായി േടപ്ിോക്കണും.

5) േിർവ്വഹണ ഉന്ഥ്യാഗസ്ർ േല്കുന്ന 
ഫണ്ക് റിക്വിസിഷനുകൾക്കക് കഴിവതുും 
അനന്ന ് ിവസും തണന്ന തനദേേ സ്ാപ
േങ്ങൾ അനോട്ടക് ണമന്റുകൾ േല്കിയി
രിക്കണും. 

6) ണപാതുമരാമതെക് പവൃതെികൾ ഒരുമിച്ചക് 
ണടണ്ർ ണചയ്ണും. പവൃതെികളുണട 
േിർവ്വഹണതെിേക് കരാറിനേർണപ്ട്ടവ
രുണട നയാഗും തനദേേസ്ാപേ നമധാവി 
വിളിച്ചുനചർതെക് പദ്തികൾ സാമ്
തെിക വർഷാവസാേും വണര േീട്ടാണത 
േിശ്ചിതസമയക്രമതെില് േടപ്ാക്കുന്ന
തിനുതകുന്ന േടപടി സ്വീകരിക്കണും. 
മരാമതെക് പവൃതെികളുണട േടതെിപ്ിേക് 
ആവേഥ്യമായ സാധേസാമഗ്ികളുണട 
േഭഥ്യത ഉറപ്ാനക്കണ്തുും മറ്ക് പാന്
േിക തടസ്ങ്ങൾ പരിഹരിച്ചക് ണകാടു

കകാര്പ്പകേഷനുകള്- 

ക്രമ
േും.

തനദേേഭരണ
സ്ാപേും

�ഡക്ജറ്ക്
വിഹിതും

ണചേവക് ണചേവക് %

1 ണകാല്ലും 10151.44 3870.22 38.12
2 കണ്ണൂർ 2696.28 711.05 26.37

ഫണ്് വിനികയാഗത്തില് മാതൃകാപെമായി മുകനേറുനേ
 തകദേശസ്ാപനങ്ങള്

(2017 ഒക് ക�ാബര് 31 വചെയുളള കണക്്)

മുനിസിപ്പാലിറ്ികള് 

ക്രമ
േും.

തനദേേഭരണ
സ്ാപേും

ജില്ല �ഡക്ജറ്ക്
വിഹിതും

ണചേവക് ണചേവക്%

1 ആലവ എറണാകുളും 404.15 255.85 63.31
2 ഈരാറ്റുനപട്ട നകാട്ടയും 330.36 197.90 59.91
3 താനൂർ മേപ്റും 668.58 349.01 52.20

ജില്ലാ പഞ്ായത്തുകള് 

ക്രമ
േും.

തനദേേഭരണ
സ്ാപേും

�ഡക്ജറ്ക്
വിഹിതും

ണചേവക് ണചേവക്%

1 വയോടക് 3713.73 980.87 26.41

2 പതെേുംതിട്ട 3779.86 780.48 20.65

ക്ാക്് പഞ്ായത്തുകള് 

ക്രമ
േും.

തനദേേഭരണ
സ്ാപേും

ജില്ല �ഡക്ജറ്ക്
വിഹിതും

ണചേവക് ണചേവക് %

1 ണപരുങ്ടവിള തിരുവേന്പുരും 693.48 415.54 59.92
2 േീനേേ്വരും കാസർനകാടക് 335.49 188.48 56.18
3 തളിക്കുളും തൃശ്ശൂർ 396.23 203.15 51.27
4 പയ്ന്നൂർ കണ്ണൂർ 441.84 226.43 51.25

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകള് 

ക്രമ
േും.

തനദേേഭരണ
സ്ാപേും

ജില്ല �ഡക്ജറ്ക്
വിഹിതും

ണചേവക് ണചേവക് %

1 തേോടക് നകാട്ടയും 122.82 133.92 109.04
2 തുമ്മൺ പതെേുംതിട്ട 102.78 108.68 105.74
3 മുതുവല്ലൂർ മേപ്റും 243.92 245.60 100.69

4 അരിക്കുളും നകാഴിനക്കാടക് 192.30 180.09 93.65
5 കായണ്ണ നകാഴിനക്കാടക് 174.72 159.46 91.27
6 മുട്ടാർ ആേപ്ഴ 118.39 105.30 88.94
7 ആേിക്കാടക് പതെേുംതിട്ട 168.87 140.16 83.00
8 കണിച്ചാർ കണ്ണൂർ 225.44 181.71 80.60
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നക്കണ്തുമാണക്. പവൃതെിയണട പുനരാ ഗതി
ക്കനുസരിച്ചക് പാർട്ടു�ില്ലുകൾ  ത യ്ാറാക്കി 
ട്രഷറിയില് സമർപ്ിക്കണും.

7) എല്ലാ തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപേ നമധാ
വികളുും േിർവ്വഹണ ഉന്ഥ്യാഗസ്രുണട 
നയാഗും രണ്ാഴ്ചയിണോരിക്കല് കൂടണും. 
പദ്തിപുനരാഗതി വിേയിരുതെി തടസ്
ങ്ങൾ സ്ാപേതേതെില് പരിഹരിക്കാൻ 
കഴിയന്നവ പരിഹരിക്കണും. മറ്റുളളവ � 
ന്ധണപ്ട്ട അധികാര നകന്ദ്രങ്ങളുമായി ഇടണപ
ടല് േടതെി പരിഹരിനക്കണ്താണക്. 

8) സ്റാറെിുംഗക് കമെിറ്ികൾ നയാഗും വിളിച്ചുനചർ
തെക് അതാതക് വിഷയങ്ങളിണേ പദ്തി േട
തെിപ്മായി �ന്ധണപ്ട്ട പവർതെേ ങ്ങൾ 
സൂക്ഷ്മമായി വിേകേേും ണചയ്യുകയും ആവ
േഥ്യമായ േിർനദേേും േല്കുകയും നവണും.

9) പദ്തി േിർവ്വഹണവുമായി �ന്ധണപ്ട്ടക് 
തനദേേസ്ാപേും കകണക്കാനള്ളണ് തീരു
മാേങ്ങൾ യഥാസമയും കകണക്കാളളുകയും 
അതാതക് േിർവ്വഹണ ഉന്ഥ്യാഗസ്ർക്കക് േട
പടികൾക്കായി േല്കുകയും നവണും.
2018 മാർച്ചക് മാസും പതിേഞ്ക് േതമാേും 

ണചേവക് േടത്തുന്നതിേക് മാത്നമ തനദേേസ്വയുംഭ
രണ സ്ാപേങ്ങൾക്കക് അനുമതിയളളു എന്ന േിർ
നദേേും ോും എനപ്ാഴുും ഓർനക്കണ്താണക്. അതു 

ണകാണ്ക് 2017 ഡിസും�ർ 31 േകും എഴുപതക് 
േതമാേും ണചേവക് പൂർതെീകരിക്കണണമന്ന േി�
ന്ധേ പാേിക്കുന്നതില് പാന്േിക സർക്കാരുകൾ 
േിതാന്ജാഗ്ത പുേർതെണും. 

ഇനപ്ാഴണതെ കണക്കുകളില് േിണന്നല്ലാും ോും 
ഉൾണക്കാനളളണ് പാഠും ആനരാഗഥ്യകരമായ ഒരു 
മത്സരസ്വഭാവും പുേർത്തുകയാണണങ്ില് ഏറ്വുും 
ആ്ഥ്യും സമ്പൂർണ്ണനേട്ടും ണകായ്യുന്ന സ്ാപേും േമ്മു
നടതാകുും എന്നതാണക്. ജേങ്ങണള ഉതെമമായി   
പതിേിധീകരിനക്കണ് ജേപതിേിധിയും സർവ്വാ
ത്ോ നസവേമനോഭാവും ഉയർതെിപ്ിടിച്ചക് ജേ
തല്പരോനകണ് ജീവേക്കാരനുും ഒണതൊരുമിച്ചക് 
പവർതെിക്കുകയാണണങ്ില് അതിേക് എല്ലാവിധ 
പിന്തുണയമായി സർക്കാരുും  വകുപ്ും കൂണടതണന്ന
യണ്ക്.

േവീേമായ രീതിയിലളള പദ്തിപവർതെ
േങ്ങളുണട അനുഭവങ്ങളില് േിന്നക് പാഠങ്ങൾ 
ഉൾണക്കാണ്ക് വിജയകരമായി േിർവ്വഹണും പൂർ
തെീകരിക്കുന്നതിലൂണട മാത്നമ 
പതിജ്ാ�ദ്വുും ജേകീയവുമാണയാരു വിക
സേഭാവി ണകട്ടിപ്ടുക്കാോവൂ എന്ന ഉതെമ 
ന�ാധഥ്യും ജീവേക്കാണരയും ജേപതിേിധികണള
യും ണപാതുജേണതെയും ഐകഥ്യണപ്ടുതെി മുനന്നാ
ട്ടക് ണകാണ്ടുനപാകുവാൻ പദ്തിപവർതെേങ്ങൾ
ക്കക് ണവളിച്ചമാകണട്ട എന്നക് പതഥ്യാേിക്കുന്നു.

പദ്ധതിചെലവ്
നഗെഗ്ാമാസൂത്രണ വകുപ്പ് മുനേില്

2017-18 സാമ്തെിക വർഷണതെ പദ്തിണചേവക് പുനരാഗതിയില് തനദേേസ്വയുംഭരണ വകു
പ്ിനു കീഴിലളള കേൻ ഡിപ്ാർട്ടുണമന്റുകളില് േഗരഗ്ാമാസൂത്ണ വകുപ്ക് മുന്നില്. 2017 
ഒകക് നടാ�ർ 27 വണരയളള കണക്കുകൾ പകാരും 29.71 േതമാേും ഫണ്ക് ണചേവഴിച്ചിട്ടുണ്ക്. 
സ്ാപേങ്ങളില് 56.22 േതമാേും ഫണ്ക് ണചേവഴിച്ചക് കുടുും�ശ്രീ മുന്നിട്ടു േില്ക്കുന്നു.

തശദേേസ്വയംഭരണ 
സ്ാപന്തലത്തതിൽ 
പരതിശോധതിച്ചാൽ എല്ലാ 
ജതില്ലകളതിലും ചതില സ്ാപ
ന്ങ്ങള് വളനര േതികവ് 
പുലര്ത്തുന്തായതി 
കാണാം. വളനര ശോേം 
പ്കടന്ം കാഴ്ചനവയ്ക്കുന് 
സ്ാപന്ങ്ങള് കൂടുതൽ 
ശ്രദ്ധ കാണതിക്കണം. 

ലലന് ഡിപ്പാര്ട്ടുചമന്റുകളുച�  പദ്ധതി ചെലവ ്(2017 ഒക ്ക�ാബര് 27 വചെ)

ക്രമ േും. വകുപ്ക് ണചേവക് %
1 േഗരഗ്ാമാസൂത്ണ വകുപ്ക് 29.71
2 പഞ്ായതെക് വകുപ്ക് 16.96
3 ഗ്ാമവികസേ വകുപ്ക് 10.60
4  എഞ്ിേീയറിുംഗക് വിുംഗക് 5.57

സ്ാപനങ്ങളുച� പദ്ധതി ചെലവ് (2017 ഒക് ക�ാബര് 27 വചെ)

ക്രമ േും. സ്ാപേും ണചേവക് %
1 കുടുും�ശ്രീ 56.22
2 ശുചിത്വ മിഷൻ 43.79
3 ഇൻഫർനമഷൻ നകരള മിഷൻ 41.38
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നക  രളതെില് പതിമൂന്നാും പഞ്വത്സരപദ്
തിയണട ആ്ഥ്യ വാര്ഷിക പദ്തി പവ

ര്തെേങ്ങള് ദ്രുതഗതിയില് പുനരാഗമിച്ചു വരിക
യാണനല്ലാ. തനദേേസ്വയുംഭരണ വകുപ്ക് 
എഞ്ിേീയറിുംഗക് വിഭാഗും ഈ വർഷും 85,995 
പദ്തികളാണക് സനേഖ മുനഖേ തയ്ാറാക്കി 
സാനങ്തികാനുമതി േൽകിയിട്ടുള്ളതക്.  മാറ്ും 
വരുതെിയ പദ്തികളുണട സാനങ്തികാനുമതി
യും മറ്ക് അനുമതികളുും േഭഥ്യമാക്കുന്നതിണറെ പ
വർതെേങ്ങൾ േടന്നുവരുന്നു.  സാനങ്തികാനുമ
തി ആവേഥ്യമില്ലാതെ പദ്തികളുും ഇതിൽ 
ഉൾണപ്ട്ടിട്ടുണ്ക്.  പദ്തി പവർതെേങ്ങളുമായി 
വളണരയധികും മുനന്നാട്ടുനപാണയങ്ിലും, ോളിതു
വണരയള്ള  ണചേവക് വളണര കുറവായിട്ടാണക് കാ
ണുന്നതക്. ണചേവിണറെയും സാനങ്തികാനുമതി 
േൽകിയതിണറെയും വിവരങ്ങൾ ഇനതാണടാപ്ും 
പട്ടികയായി േല്കുന്നു.

േവും�ർ, ഡിസും�ർ മാസങ്ങളിോണക് 
കാോവസ്, ണവള്ളതെിണറെ േഭഥ്യത എന്നിവ 
കാരണും പദ്തി പവർതെേങ്ങൾ ഏറ്വുും 
കൂടുതൽ േടക്കുന്നതക്.  അതുണകാണ്ക് തണന്ന ഈ 
രണ്ക് മാസങ്ങളിലും എഞ്ിേീയറിുംഗക് വിഭാഗും 
വളണര ഊർജസ്വേതനയാണട പവർതെിനക്ക 

ണ്തുണ്ക്.  വിനകന്ദ്രീകൃതാസൂത്ണും സുംസ്ാേ
തേ നകാ-ഓർഡിനേഷൻ കമെിറ്ിയിൽ എടുതെ 
തീരുമാേങ്ങളുണടയും സർക്കാർ പുറണപ്ടുവിച്ച 
ഉതെരവുകളുണടയും അടിസ്ാേതെിൽ 2017 
ഡിസും�ർ 31-ഓടുകൂടി 70% ണചേവാനക്കണ്തു
ണ്ക്.  കൂടാണത അടുതെ മാർച്ചക് വണരയള്ള പാ്
വർഷതെിൽ �ാക്കിയള്ള 30% പൂർതെിയാ 
നക്കണ്താണക്.  നമൽ കാരഥ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും 
കകവരിക്കുന്നതിേക് തനദേേസ്വയുംഭരണ വകുപ്ക് 
എഞ്ിേീയർമാർക്കക് അതതക് ഭരണസമിതികളു
ണട പൂർണ്ണമായ സഹകരണും അതഥ്യാവേഥ്യമാണക്.  

പദ്തികൾ സമയ�ന്ധിതമായി പൂർതെി
യാക്കുന്നതിേക് തനദേേസ്വയുംഭരണ വകുപ്ക് 
എഞ്ിേീയർമാർ താണഴപ്റയന്ന കാരഥ്യങ്ങൾ 
കൃതഥ്യതനയാണട േടപ്ിോനക്കണ്താണക്.

1) സാനങ്തികാനുമതി േഭഥ്യമായ പവൃതെി
കൾക്കക് േിേവിലള്ള ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 
ഒട്ടുും തണന്ന സമയും പാഴാക്കാണത മാേ്വൽ 
ണടണ്ർ / ഇ-ണടണ്ർ അടിയന്രമായി ക്ണി
നക്കണ്താണക്.  കഴിവതുും എല്ലാ പദ്തികൾ
ക്കുും ഒന്നിച്ചക് ണടണ്ർ ക്ണിക്കാൻ 
ശ്രമിനക്കണ്താണക്

2) പരസഥ്യണപ്ടുത്തുന്ന ണടണ്ർ നോട്ടീസി
നോണടാപ്ും ആവേഥ്യമായ എല്ലാ േി�ന്ധ
േകളുും ഉനണ്ാ എന്നക് ണടണ്ർ േടത്തുന്ന 
ഉന്ഥ്യാഗസ്ൻ ഉറപ്വരുനതെണ്താണക്.  
േിേവിൽ പദ്തികളുണട �ില്ലിൽ േിന്നുും 
ജി.എസക്.ടി കുറവക് ണചനയ്ണ്തില്ലാതെതി
ോൽ ഇക്കാരഥ്യതെിൽ േിർവ്വഹണ ഉന്ഥ്യാ
ഗസ്േക് ഒരു രീതിയിലമുള്ള �ാധഥ്യത 
ഉണ്ാകുന്നതല്ല.  ജി.എസക്.ടി കാരണമുള്ള 
അധിക �ാധഥ്യത സും�ന്ധിച്ച സർക്കാർ 
ഉതെരവക് ഏതാനുും ് ിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 
തണന്ന ഇറങ്ങുന്നതാണക്.  ഇതക് സും�ന്ധി
ച്ചക് കരാറുകാരുമായി േടന്ന നയാഗതെിൽ 

പദ്ധതിനചലവ്

എഞ്ിനീയർ്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാന്
പി.ആര്. സജികുേറോര്

ചീഫക് എഞ്ിേീയര് , തനദേേസ്വയുംഭരണ വകുപ്ക്

വതിശകന്ദീകൃതാസൂത്ണം 
സംസ്ാന്തല ശകാ

-ഓര്�തിശന്ഷന് കമ്തിറ്റതി
യതിൽ എടുത്ത തീരുോന്

ങ്ങളനടയം സര്ക്കാര് 
പുറനപ്ടുവതിച്ച ഉത്തരവക

ളനടയം അടതിസ്ാന്
ത്തതിൽ 2017 �തിസംബര് 
31-ഓടുകൂടതി 70% നചലവാ
ശക്കണ്ടതണ്ട്.  കൂടാനത 

അടുത്ത ോര്ച്ച് വനരയ
ള്ള പാദവര്ഷത്തതിൽ 

ബാക്കതിയള്ള 30% പൂര്ത്തതി
യാശക്കണ്ടതാണ്.  ശേൽ 
കാര്ങ്ങള് പൂര്ണ്ോയം 

ലകവരതിക്കുന്തതിന്് 
തശദേേസ്വയംഭരണ 

വകുപ്് എഞ്തിന്ീയര്ോര്
ക്ക് അതത് ഭരണസേതി

തതികളനട പൂര്ണ്ോയ 
സഹകരണം 

അത്ാവേ്ോണ്. 

ചപാതുമൊമത്ത് പദ്ധതി ചെലവ് സ്ില്ഓവര് ഉള്ചപ്പച� 2017 ഒക്ാ. 31 വചെ

േും. തനദേേഭരണ സ്ാപേും പദ്തി തുക 
(േക്തെില്)

ണചേവക്
(േക്തെില്)

ണചേവക് %

1 ജില്ലാപഞ്ായതെക് 74,657.29 18,252.16 24.45
2 നകാർപ്നറഷൻ 41,016.98 9,991.28 24.36
3 ന്ാക്കക് പഞ്ായതെക് 35,405.19 6,211.94 17.55
4 മുേിപ്ാേിറ്ി 98,324.69 9,387.85 9.55
5 ഗ്ാമപഞ്ായതെക് 357,354.35 31,065.28 8.69
6 ആപക 606,758.50 74,908.51 12.35
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ഭൂരിപക്ും കരാറുകാരുും സർക്കാരുമായി ധാര
ണയായിട്ടുള്ളതുമാണക്.

3) ണടണ്ർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ണടറെര് ടാബു
നേഷന് അനപ്ാൾതണന്ന തയ്ാറാക്കി പഞ്ായ
തെക് കമെിറ്ിക്കക് േൽനകണ്താണക്.  പഞ്ായതെക് 
കമെിറ്ി തീരുമാേും ഉടേടി േഭഥ്യമാക്കുന്നതിോ
യി പസിഡറെിണേയും ഭരണസമിതിണയയും 
ന�ാധവതക്കരിനക്കണ്താണക്. പവൃതെികളുണട 
ണസേക്ൻ നോട്ടീസക്, എഗ്ിണമറെക് ണഷഡയൂൾ 
എന്നിവ മുൻകൂട്ടി തയ്ാറാനക്കണ്തുും 
അുംഗീകാരും േഭഥ്യമായ ഉടണേ കരാറുകാർക്കക് 
ഇവ േൽനകണ്തുമാണക്.  ഇപകാരും എഗ്ിണമറെക് 
വച്ച കരാറുകാരുണട ഒരു നയാഗും പഞ്ായതെക് 
പസിഡറെക്, ണസക്രട്ടറി എന്നിവണര ഉൾണപ്ടുതെി 
വിളിച്ചുനചർനക്കണ്തുും ഡിസും�ർ 30-േകും 
പവൃതെികൾ പൂർതെിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 
പവർതെേ കേണ്ർ തയ്ാറാനക്കണ്തുമാണക്.  
നകാർപ്നറഷൻ, ജില്ല പഞ്ായതെക് മുതോയ 
വേിയ തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ പ
വൃതെികളുണട പുനരാഗതി വിേയിരുത്തുന്നതിോ
യി ഒരു ണസൽ ഉണ്ാക്കുന്നതക് േന്നായിരിക്കുും.  
പവർതെേ കേണ്ർ പകാരമുള്ള േിർമൊണ
ങ്ങൾ േടത്തുന്നതിേക് കരാറുകാണര ന�ാധവൽ
ക്കരിനക്കണ്താണക്.  േിശ്ചയിച്ച പകാരമുള്ള 
േിർമൊണങ്ങൾ േടത്തുന്നതിേക് കരാറുകാർ 
കവമുഖഥ്യും കാണിക്കുകയാണണങ്ിൽ പഞ്ായ
തെക് കമെിറ്ിണയ അറിയിച്ചക് ആവേഥ്യണമങ്ിൽ 
കരാറുകാരണേ Terminate ണചയ്ക് പുതിയ കരാറു
കാരണേ പവൃതെി ഏൽപ്ിനക്കണ്താണക്.

4) പവൃതെികളുണട സ്ിതി നമാണിറ്റിുംഗക് 
സമിതിണയ യഥാസമയും അറിയിനക്കണ്താ
ണക്.  പവൃതെികൾ പുനരാഗമിക്കുന്നതനുസരിച്ചക് 
അവയണട പാർട്ടക് / കഫേൽ �ില്ലുകൾ തയ്ാ

റാനക്കണ്തുും ഫണ്ക് അനുവ്ിക്കുന്നതിോയി 
റിക്വസിഷൻ ണസക്രട്ടറിമാർക്കക് േൽനകണ്തു
മാണക്.  ഫണ്ക് അനുവ്ിക്കുന്നതിൽ കാേതാമ
സും ഉണ്ാകാതിരിക്കാൻ പസിഡന്റുമാരുും 
ണസക്രട്ടറിമാരുും പനതഥ്യകും ശ്രദ്ിനക്കണ്താണക്.  
അനോട്ടക് ണമറെക് േഭഥ്യമാകുന്ന മുറയ്കക് �ില്ലുകൾ 
കാേതാമസും കൂടാണതതണന്ന േിർവ്വഹണ 
ഉന്ഥ്യാഗസ്ൻ ട്രഷറിയിൽ സമർപ്ിനക്കണ്താ
ണക്.  തനദേേ സ്വയുംഭരണ സ്ാപേങ്ങളിണേ 
25 േക്തെിേക്  താണഴയള്ള �ില്ലുകൾ ട്രഷറി
യിൽ Ways & Means clearance -േക് േൽനകണ്തി
ല്ല.  വേിയ പവൃതെികൾ പാർട്ടക് �ില്ലുകളാക്കി 
േൽകുന്നതുവഴി ഉടേടി ണചേവാക്കാൻ കഴിയ
ന്നതാണക്.  

ഇപകാരും എത്യും നവഗും പവൃതെികൾ 
പൂർതെിയാക്കി 2017 ഡിസും�ർ 31-േക് 70%-േക് 
മുകളിൽ ണചേവാക്കുന്നതിേക് എല്ലാ എഞ്ിേീ
യർമാരുും ശ്രമിക്കണണമന്നക്  അഭഥ്യർത്ിക്കുന്നു.

അശലാട്് നേന്് ലഭ്ോകു
ന് മുറയ്ക് ബതില്ലുകള് 
ന്തിര്വ്വഹണ ഉശദ്ാഗ
സ്ന് ട്രഷറതിയതിൽ സേര്
പ്തിശക്കണ്ടതാണ്.  
തശദേേസ്വയം ഭരണ 
സ്ാപന്ങ്ങളതിനല 25 

ലക്ത്തതിന്്  താനഴയള്ള 
ബതില്ലുകള് ട്രഷറതിയതിൽ 
Ways & Means clearance -ന്് 
ന്ൽശകണ്ടതതില്ല.  വലതിയ 
പ്വൃത്തതികള് പാര്ട്് 
ബതില്ലുകളാക്കതി ന്ൽകുന്
തവഴതി ഉടന്ടതി നചലവാ
ക്കാന് കഴതിയന്താണ്. 
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2017 ജൂകേ 1 മുതൽ ജി.എസക്.ടി. (Goods & 
Services Tax) എല്ലാ സുംസ്ാേങ്ങളിണേ

യും നപാണേ നകരളതെിലും േടപ്ിോക്കി വരിക
യാണനല്ലാ.  ണപാതുമരാമതെക് പവൃതെികളിൽ 
ഉൾണപ്ടുതെിയിരുന്ന VAT, Service Tax (ST) 
എന്നിവ merge ണചയ്ാണക് ജി.എസക്.ടി േടപ്ി
ോക്കിയിരിക്കുന്നതക്.  അതിോൽ 01.07.2017-േക്  
VAT, Service Tax (ST)  എന്നിവ േിേവിേില്ലാ
തെതായി.

2018 മാർച്ചക് 31 വണര ണപാതുമരാമതെക് പവൃ
തെികളുണട �ില്ലിൽ േിന്നുും ജി.എസക്.ടി സും�
ന്ധമായ യാണതാരുവിധ കിഴിവുകളുും വരുനതെ
ണ്തില്ല എന്നക് ജി.എസക്.ടി കൗൺസിൽ 
തീരുമാേിച്ചിട്ടുള്ളതാണക്.  അതുണകാണ്ടുതണന്ന 
കരാറുകാർ/കൺവീേർമാർക്കക് േൽനകണ് �ി
ല്ലുകളിൽ േിന്നുും ജി.എസക്.ടി കിഴിവക് വരുനതെ
ണ് ആവേഥ്യമില്ല.   IT, KCWWF മുതോയ വഥ്യക്ി
ഗത ടാകക് സകൾ മാത്ും യഥാക്രമും 
കിഴിവുവരുതെി അതതക് വകുപ്കളിൽ അടവാ
ക്കിയാൽ മതിയാകുന്നതാണക്.  സുംസ്ാേണതെ 
ചിേ ട്രഷറികളിൽ ജി.എസക്.ടി കിഴിവക് വരുതെി
യില്ല എന്ന കാരണതൊൽ �ില്ലുകൾ തടഞ്ഞു
വയ്ക്കുന്നതായി ശ്രദ്യിൽണപ്ട്ടിട്ടുണ്ക്.  േിയമപ
കാരും അതക് ആവേഥ്യമില്ലാതെതാണക്.

ണപാതുമരാമതെക് പവൃതെികളിണേ ജി.എസക്.
ടി-യമായി �ന്ധണപ്ട്ടക് സുംസ്ാേ േികുതി വകു
പ്ിണറെ 19.07.2017-ണേ Advisory   3 പകാരമുള്ള 
േി�ന്ധേകളുും േിരക്കുകളുും, നകന്ദ്ര േികുതി 
വകുപ്ിണറെ 22.08.2017, 21.09.2017എന്നീ തീയ
തികളിണേ 20/17, 24/2017േമ്ർ നോട്ടിഫിനക്ക
ഷനുകളുും �ാധകമാകുന്നതാണക്.

തനദേേസ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ങളിണേ പദ്
തികളിണേ ജി.എസക്.ടി സും�ന്ധിച്ചക് താണഴപ്
റയന്ന േിർനദേേങ്ങൾ ശ്രദ്ിനക്കണ്താണക്.
1) എല്ലാ തനദേേസ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ങളുും 

നകന്ദ്രസർക്കാരിണറെ ജി.എസക്.ടി ചട്ടും 25-ാും 

വകുപ്ക് പകാരും TAN, PAN  എന്നിവ ആധാ
രമാക്കിയള്ള ജി.എസക്.ടി രജിസക് നട്രഷൻ 
േിർ�ന്ധമായും എടുനക്കണ്താണക്.

2) www.gst.gov.in എന്ന ണവ�ക് കസറ്ിൽ 
ഓൺകേൻ ആയിട്ടാണക് ജി.എസക്.ടി രജി
സക് നട്രഷൻ ണചനയ്ണ്തക്.  ജി.എസക്.ടി ചട്ട
ങ്ങൾ പകാരമുള്ള കിഴിവുകളുും റിനട്ടൺ 
ഫയേിുംഗുകളുും ജി.എസക്.ടി നപാർട്ടേിൽ 
അതതക് സ്ാപേങ്ങളുണട രജിസക് നട്രഷൻ 
േമ്രിലൂണട access ണചയ്ക് യഥാസമയും 
ഓൺകേൻ ആയി ണചനയ്ണ്താണക്.  
ജി.എസക്.ടി അടവാക്കുന്നതിേക് തനദേേസ്വ
യുംഭരണസ്ാപേതെിണറെ ന്േസാൽകൃത 
�ാങ്കുകളിണേ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപനയാഗണപ്
ടുതൊവുന്നതാണക്.  കിഴിവക് വരുത്തുന്നതി
നോ, റിനട്ടൺ ഫയൽണചയ്യുന്നതിനോ കാേ
താമസും ഉണ്ാകുന്നപക്ും പിഴ 
ഒടുനക്കണ്തായി വരുന്നതാണക്.

3) Manual Tender Form േക് 12% ജി.എസക്.ടി �ാ
ധകമാണക്.  ജി.എസക്.ടി കൂടി ഉൾണപ്ടുതെിയ 
തുകയാണക് കരാറുകാരേിൽ േിന്നുും ഈടാ
നക്കണ്തക്

4) തനദേേസ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ങളിണേ പഴ
യവാഹേങ്ങൾ/ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവ 
നേേും ണചയ്യുനമ്ാൾ അതാതക് ഇേങ്ങളുണട 
ജി.എസക്.ടി �ാധകമാണക്.

5) ണപാതുമരാമതെക് പവൃതെികളുണട EMD, Security 

Deposit  എന്നിവയ്കക് ജി.എസക്.ടി �ാധകമല്ല.  
എന്നാൽ EMD / Security Deposit എന്നിവ  
forfeit ണചയ്യുന്ന സാഹചരഥ്യതെിൽ ജി.എസക്.
ടി �ാധകമാകുന്നതാണക്.

6) നറാഡക് കട്ടിുംഗക് േടത്തുനമ്ാൾ പുേർേിർമൊ
ണതെിേക് ഈടാക്കുന്ന Restoration charge -േക് 
ജി.എസക്.ടി �ാധകമാണക്.

7) തനദേേസ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ങളിണേ മരാ

തകദേശസ്വയരംഭരണസ്കാപനങ്ളരം 
ജി.എസ്.ടി-യരം

2018 ോര്ച്ച് 31 വനര 
നപാതേരാേത്ത് പ്വൃ

ത്തതികളനട ബതില്ലതിൽ 
ന്തിന്നും ജതി.എസ്.ടതി 

സംബന്ോയ യാനതാ
രുവതിധ കതിഴതിവകളം 

വരുശത്തണ്ടതതില്ല എന്് 
ജതി.എസ്.ടതി കൗണ്സതിൽ 
തീരുോന്തിച്ചതിട്ടുള്ളതാണ്.  

അതനകാണ്ടുതനന് 
കരാറുകാര്/കണ്വീന്ര്

ോര് എന്തിവര്ക്ക് 
ന്ൽശകണ്ട ബതില്ലുകളതിൽ 

ന്തിന്നും ജതി.എസ്.ടതി 
കതിഴതിവ് വരുശത്തണ്ട 

ആവേ്േതില്ല. സംസ്ാന്
നത്ത ചതില ട്രഷറതികളതിൽ 

ജതി.എസ്.ടതി കതിഴതിവ് 
വരുത്തതിയതില്ല എന് 

കാരണത്താൽ ബതില്ലു
കള് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്താ

യതി ശ്രദ്ധയതിൽനപ്ട്തിട്ടുണ്ട്.  
ന്തിയേപ്കാരം അത് 

ആവേ്േതില്ലാത്തതാണ് 



15പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | നവംബര് 2017

മതെക് പവൃതെികൾ ഏണറ്ടുക്കു
ന്ന എല്ലാ കരാറുകാർക്കുും അക്ര
ഡിറ്ഡക് ഏജൻസികൾക്കുും 
നേ�ർനകാൺട്രാക്ടക് ണസാകസ
റ്ികൾക്കുും ജി.എസക്.ടി രജി
സക് നട്രഷൻ േിർ�ന്ധമായും 
ഉണ്ായിരിനക്കണ്തുും ണടണ്ർ 
സമർപ്ിക്കുനമ്ാൾ നപരിണോ
പ്ും രജിസക് നട്രഷൻ േമ്ർ ഹാജ
രാനക്കണ്തുമാണക്.

8) മരാമതെക് പവൃതെികളുണട 
ഡികസൻ, ഇൻണവസ്റിനഗ
ഷൻ, ഡി.പി.ആർ തയ്ാറാക്കൽ 
എന്നിവയ്കക് ജി.എസക്.ടി ഉൾണപ്
ടുനതെണ്താണക്. കൺസൾട്ടൻ
സി നസവേും ക്ണിക്കുന്ന 
നോട്ടീസിൽ തണന്ന ജി.എസക്.ടി 
സും�ന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വഥ്യ
ക്മാക്കിയിരിനക്ക ണ്താണക്.

9) തനദേേസ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ങ
ളുണട അധീേതയിലള്ള നഷാപ്ിും 
ഗക് നകാുംപ്ലകക് സകൾ, ആഡിനറ്ാ
റിയങ്ങൾ, കേഥ്യാണമണ്ഡപ
ങ്ങൾ എന്നിവ വാടകയ്കക് േൽകുനമ്ാൾ 
ജി.എസക്.ടി �ാധകമാകു ന്നതാണക്.  

10) വഥ്യക്ിഗത സഹായങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫി
ക്കറ്റുകൾ, ഫിറ്ക് േസക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, 
�ിൽഡിുംഗക് ണപർമിറ്റുകൾ എന്നിവയ്കക്  
ജി.എസക്.ടി �ാധകമല്ലാതെതാണക്.

11) മരാമതെക് പവൃതെികളിൽ ഉപനയാഗിക്കുന്ന 
പധാേണപ്ട്ട ചിേ സാധേസാമഗ്ികളുണട 
ജി.എസക്.ടി േിരക്കുകൾ താണഴപ്റയും പകാ
രമാണക്.

 സിണമറെക്, കടൽസക്,  നസാളിഡക് ന്ാക്കക് 
-28% ണപയിറെക്, ഗ്ാസ്ക് (ഫക് നളാട്ടക്), �ിറ്റുമിൻ,  
സ്റീൽ, തടി, അലമിേിയുംഷീറ്റുകൾ - 18%  
പി.വി.സി കപപ്ക്,  അഗ്ിനഗറ്ക് (ന്ാക്കൺ 
നസ്റാൺ), മണ്ണക് - 5%

12) 30.06.2017-േക് മുൻപക് പൂർതെിയാക്കി �ിൽ 
തയ്ാറാക്കിയ മരാമതെക് പവൃതെികൾക്കക് 
VAT ആണക് �ാധകും.  01.07.2017-േക് നേഷും 
ണമഷർണമറെക് ബുക്കിൽ നരഖണപ്ടുതെി �ിൽ 
തയ്ാറാക്കിയ പവൃതെികൾക്കക് ജി.എസക്.ടി 
�ാധകമായിരിക്കുന്നതാണക്. ഇേി മുതൽ 
തയ്ാറാക്കുന്ന എല്ലാ �ില്ലുകളിലും കരാറുകാ
രുണട നപരിണോപ്ും ജി.എസക്.ടി രജിസക് നട്ര
ഷൻ േമ്ർ േിർ�ന്ധമായും നചർനക്കണ്
താണക്.

13) ണപാതുമരാമതെക് പവൃതെികളിൽ നഷാപ്ിുംഗക് 
നകാുംപ്ലകക് സക് ഒഴിണകയള്ള േിർമൊണങ്ങൾ

ക്കക് 12% ആണ ക്ജി.എസക്.ടി.  നഷാപ്ിുംഗക് 
നകാുംപ്ലകക് സക്, ഇേക്ടിക്കൽ പവൃതെികൾ, 
വാട്ടർ സകപ്ല സക് കീമുകൾ മുതോയവയ്കക് 
ജി.എസക്.ടി 18% ആണക്.
േിർമൊണപവൃതെികളിൽ ഉപനയാഗിക്കു

ന്ന എല്ലാ സാധേസാമഗ്ികൾക്കുും കരാറുകാർ 
ജി.എസക്.ടി  േൽകി വാങ്ങിയതിണറെ �ിൽ 
സൂക്ിനക്കണ്താണക്.  പേ സാധേങ്ങൾക്കുും 
28% വണര ജി.എസക്.ടി ആണക് നകന്ദ്രസർക്കാർ 
േിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതക്.  ഉ്ാ: സിണമറെക്, കടൽസക് 
എന്നിവ. സാധേസാമഗ്ികൾക്കക് 18 % / 12% - േക് 
മുകളിൽ ജി.എസക്.ടി ഈടാക്കിയ തുക കരാറു
കാർ റിനട്ടൺ ഫയൽ ണചയ്യുനമ്ാൾ ഇൻപുട്ടക് 
ടാകക് സക് ണക്രഡിറ്ായി തിരിണക േഭിക്കുന്നതാ
ണക്.  അധികതുക കരാറുകാർക്കക് മറ്റു പവൃതെിക
ളുണട ജി.എസക്.ടിക്കക് ഉപനയാഗണപ്ടുതൊവുന്ന
താണക്. 

വിവിധ ഇേും പവൃതെികൾക്കക് ജി.എസക്.ടി 
മുഖാന്രും കരാറുകാർക്കക് അധിക �ാധഥ്യത 
ഉണ്ാകുകയാണണങ്ിൽ അതക് പരിഹരിക്കുന്നതി
നുള്ള േടപടികൾ സർക്കാരിൽ േിന്നക് സ്വീകരി
ച്ചുവരികയാണക്.  ആയതിനുള്ള ഉതെരവക് ഉടണേ 
തണന്ന ഉണ്ാകുണമന്നാണക്  അറിയന്നതക്. തനദേേ
സ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ങൾക്കക് ഇപകാരും 
വരുന്ന അധിക �ാധഥ്യത സർക്കാർ േിർനദേേി
ക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻ ഫണ്ക്/തേതക് ഫണ്ക് -ൽ 
േിന്നക് പുതിയ ഒരു നപാജക്ടക് ണവച്ചക് കണണ്തൊ
വുന്നതാണക്.

30.06.2017-ന്് മുന്പ് 
പൂര്ത്തതിയാക്കതി ബതിൽ 
തയ്ാറാക്കതിയ േരാേത്ത് 
പ്വൃത്തതികള്ക്ക് VA T 
ആണ് ബാധകം.  
01.07.2017-ന്് ശേഷം 
നേഷര്നേന്് ബുക്കതിൽ 
ശരഖനപ്ടുത്തതി ബതിൽ 
തയ്ാറാക്കതിയ പ്വൃത്തതി
കള്ക്ക് ജതി.എസ്.ടതി 
ബാധകോയതിരതിക്കുന്താ
ണ്. ഇന്തി മുതൽ 
തയ്ാറാക്കുന് 
എല്ലാ ബതില്ലുകളതിലും 
കരാറുകാരുനട 
ശപരതിനന്ാപ്ം ജതി.എസ്.ടതി 
രജതിസ് ശട്രഷന് ന്മ്ര് 
ന്തിര്ബന്ോയം 
ശചര്ശക്കണ്ടതാണ്

കടപ്ാടക്: തനദേേസ്വയുംഭരണ 
വകുപ്ക് എഞ്ിേീയറിുംഗക് വിുംഗക്
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കേഫക് മിഷണറെ പവര്തെേങ്ങളില് 
ആ്ഥ്യഘട്ടമായി 2015-16 സാമ്തെി

കവര്ഷും വണര വിവിധസര്ക്കാര് ഭവേേി
ര്മൊണ പദ്തികള് പകാരും ഭവേേിര്മൊണ
തെിേക് ധേസഹായും േഭഥ്യമാക്കിയിട്ടുും 
വഥ്യതഥ്യസ്കാരണങ്ങളാല് േിര്മൊണും പൂര്തെീ
കരിക്കാന് കഴിയാതെ ഭവേങ്ങള് 2018 മാര്ച്ചക് 
31-േകും പൂര്തെീകരിക്കുന്നതിോണക് സര്ക്കാ
ര് േക്ഥ്യമിട്ടിരിക്കുന്നതക്. ഇതിനുള്ള വിേ്മായ 
മാര്ഗ്ഗനരഖ പുറണപ്ടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു (സ.ഉ.(എും.
എസക്) േും. 196/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 
11.10.17). ഇപകാരും 
പൂര്തെീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 58634  (പട്ടിക 
കാണുക) ഭവേങ്ങളാണക് സുംസ്ാേതൊണകയ
ള്ളതക്. 

ഇതെരും ഭവേങ്ങളുണട പൂര്തെീകരണതെിേക് 
രണ്ക് മാര്ഗ്ഗങ്ങള് അവേും�ിക്കാവുന്നതാണക്. 
1. ഗുണനഭാക്ാക്കള്ക്കക് ആനുപാതിക തുക 

     
ജില്ല  തനദേേ സ്വയുംഭരണ വകുപ്ക് പട്ടിക ജാതി 

വകുപ്ക്
പട്ടിക വർഗ്ഗും 

വകുപ്ക്
പിനന്നാക്ക 

നക്മ വകുപ്ക്
ഫിഷറീസക് 

വകുപ്ക്
കമനോരിറ്ി 

ണവൽണഫ
യർ വകുപ്ക്

ആണക

നകാർപനറ
ഷൻ

മുൻസിപ്ാേി
റ്ി

ഗ്ാമ 
പഞ്ായതെക്

ന്ാക്കക് 
പഞ്ായതെക്

ജില്ലാ 
പഞ്ായതെക്

തിരുവേന്പുരും 3610 435 410 1407 0 569 38 0 9 1 6479
ണകാല്ലും 277 410 719 2164 1 997 205 0 0 0 4773
പതെേുംതിട്ട 0 174 271 723 1 371 109 0 1 0 1650
ആേപ്ഴ 0 515 676 1553 2 516 97 0 171 6 3536
നകാട്ടയും 0 148 405 612 0 346 80 0 4 2 1597
ഇടുക്കി 0 25 1232 2416 6 663 780 0 0 5 5127
എറണാകുളും 27 118 302 219 0 416 144 0 25 0 1251
തൃശ്ശൂര് 529 201 428 1528 558 829 109 18 9 18 4227
പാേക്കാടക് 0 597 937 2795 1 1065 1376 0 6 2 6779
മേപ്റും 0 283 554 982 0 546 495 2 105 10 2977
നകാഴിനക്കാടക് 79 638 2577 3831 2 639 341 0 14 0 8121
വയോടക് 1 819 2286 2646 71 181 1216 3 0 1 7224
കണ്ണൂര് 0 190 542 982 5 358 499 6 65 24 2671
കാസര്നഗാഡക് 0 174 506 1294 0 145 59 0 44 0 2222
ആപക 4523 4727 11845 23152 647 7641 5548 29 453 69 58634

നേരിട്ടക് േല്കി പവൃതെി പൂര്തെീകരിക്കാന് 
അവസരും േല്കുക 2. തുക നേരിട്ടക് േല്കിയാ
ലും ഒരു കാരണവോലും പൂര്തെീകരിക്കാന് 
കഴിവില്ലാതെവര്ക്കക് തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാ
പേങ്ങള് മുഖാന്രും േിര്മൊണും പൂര്തെീകരി 
ച്ചുേല്കുക. ഇതിനു പനതഥ്യക കര്മെപരിപാടി 
തയ്ാറാനക്കണ്താണക്. പൂര്തെീകരിക്കാതെ 
വീടുകള്ക്കുള്ള യൂണിറ്ക് നകാസ്റിണറെ ോല ഗഡു
ക്കളായള്ള തരുംതിരിവുും പുതിയേിരക്കില് 
ധേസഹായും കണക്കാനക്കണ് രീതിയും മാ
ര്ഗ്ഗനരഖയില് വിേ്മാക്കിയിട്ടുണ്ക്. 

കേഫക് മിഷണറെ ആ്ഥ്യഘട്ടപവര്തെേങ്ങ
ളില് ഏറ്വുും പധാേണപ്ട്ടതാണക് പൂര്തെീകരി 
ക്കാതെ ഭവേങ്ങളുണട പൂര്തെീകരണും. അതക് 
സമയ�ന്ധിതമായി ണചയ്തു തീര്ക്കുന്നതിേക് 
സര്ക്കാര് സമയക്രമും േിശ്ചയിച്ചു േല്കിയിട്ടു
ണ്ക്. അതക് പാേിച്ചക് എല്ലാ സ്ാപേങ്ങളുും 2018 
മാര്ച്ചക് 31 - േക് മുമ്ായി സര്ക്കാരിേക് റിനപ്ാര്ട്ടക് 

ലലഫ് - ഒനകാരം ഘട്രം
58634 വീടുേള്

പൂര്ത്ിയറോക്റോത് ഭവനങ്ങളുപട വകുപ്് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്
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കേഫക് മിഷൻ  സമ്പൂർണ്ണ ഭവേ പദ്തി
യണട ഗുണനഭാക്ാക്കണള തീരുമാേി

ക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്ാമസഭകളിൽ പരമാവധി  ജേ
ങ്ങൾ പങ്ാളികളാകണണമന്നക് സർക്കാർ 
അഭഥ്യർത്ിച്ചു. സർണവ്വയും അപ്ീലകളുണട പരി
നോധേയും കഴിഞ്ഞക് തയ്ാറാക്കിയ കരടക് ഗുണ
നഭാക്തൃപട്ടികയാണക് ഗ്ാമസഭകളിൽ പരിഗണി
ക്കുന്നതക്. പരാതികൾ ഒഴിവാക്കി അർഹതയള്ള 
മുഴുവൻ കുടുും�ങ്ങൾക്കുും വീടക് േഭഥ്യമാക്കുന്നതി
നുള്ള ജോധിപതഥ്യ പക്രിയ വിജയിപ്ിക്കണണമ
ന്നക് സർക്കാർ അഭഥ്യർത്ിച്ചു.

ഗുണനഭാക്ാവാനകണ്തിനുള്ള മാേ്ണ്ഡ
ങ്ങൾ:

1. (a)  സ്വന്മായി വീടില്ലാതെവരുും പരമ്രാ
ഗത സ്വതൊയി വീടുകിട്ടാൻ സാദ്ഥ്യതയില്ലാതെ
വരുും (b)  സ്വന്മായി വീനടാ ഭൂമിനയാ ഇല്ലാതെ
വരുും പരമ്രാഗത സ്വതൊയി വീനടാ ഭൂമിനയാ 
കിട്ടാൻ സാദ്ഥ്യതയില്ലാതെവരുും.

2. ഒനര നറഷൻകാർഡിൽ ഉൾണപ്ട്ടവണര ഒറ് 
കുടുും�മായി പരിഗണിക്കണും, അവർക്കക് ഒരു 
വീടിനു മാത്നമ അർഹതയണ്ാവൂ.

കേഫക് മിഷൻ ഗുണനഭാക്ാവായി പരിഗ

ലലഫ് ്ിഷന്: ഗ്കാ്സഭേളിൽ 
പങ്കാളിേളകാേകാന് അഭ്യർത്ഥന

ണിക്കണപ്ടാൻ അർഹതയില്ലാതെവർ:
1. സർക്കാർ/അർദ് സർക്കാർ/ ണപാതുനമഖ

ോ സ്ാപേങ്ങളിൽ സ്ിരനജാേിക്കാനരാ, 
ഇതെരും സ്ാപേങ്ങളിൽ േിന്നുും ണപൻഷൻ 
േഭിക്കുന്നവനരാ ആയ അുംഗങ്ങളുള്ള കുടുും�ും.

2. വാർഷിക വരുമാേും മൂന്നു േക്തെിൽ 
കൂടുതലള്ള കുടുും�ും.

3. ഗ്ാമപ്ഞ്ായത്തുകളിൽ 25 ണസറെിനോ/
മുേിസിപ്ാേിറ്ി, നകാർപ്നറഷൻ പന്േതെക് 
അഞ്ചു ണസറെിനേണറനയാ ഭൂമി സ്വന്മായള്ള 
കുടുും�ും (പട്ടികവർഗ്ഗതെിനു �ാധകമല്ല)

4. ഉപജീവേണതൊഴിൽ ഉപാധിണയന്ന േി
േയ്കല്ലാണത ോലചക്രവാഹേും സ്വന്മായള്ള 
കുടുും�ും.

5. അവകാേികൾക്കക് വസ്തു ഭാഗും ണചയ്തുണകാ
ടുതെ സാഹചരഥ്യതെിൽ സാനങ്തികമായി 
സ്വന്ും നപരിൽ ഭൂമിയില്ലാതായതു ണകാണ്ടു 
മാത്ും ഭൂരഹിതരായവർ.

നമൽപ്റഞ്ഞ വഥ്യവസ്കൾ പകാരമാണക് 
ഗുണനഭാക്തൃ പട്ടികയ്കക് അന്ിമ രൂപും േൽനക
ണ്തക്.
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കേകാട്യരം ജനസൗഹൃദരം
എസ്. റജറോസ് നറേറോള്

നകാട്ടയും ജില്ലയിണേ മുഴുവന് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുും ജേസൗഹൃ് 

സ്ക്ഭരണ പഞ്ായത്തുകളായി മാറ്ിണകാണ്ക് 
നകാട്ടയണതെ ജേസൗഹൃ്യ സ്ക്ഭരണ ജില്ലയാ
യി പഖഥ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണക്. ഇന്ഥ്യൻ ഭരണ
ഘടേയണട 73-ാും നഭ്ഗതി പകാരും േിേവിൽ 
വന്ന പഞ്ായത്തുകൾ ഇന്നക് പാന്േിക സർക്കാ
രുകളാണക്. അവയിൽ േിക്ിപ്മായ ചുമതേകൾ 
വളണര വിപുേമാണക്. തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാ
പേങ്ങളിൽ േിന്നുും അനേകും നസവേങ്ങൾ 
പൗരമോർക്കക് േഭഥ്യമാനക്കണ്തുണ്ക്. സാമൂഹഥ്യേി
തിയും സാമ്തെിക വികസേവുും നക്മവുും േട
പ്ിോക്കുക എന്ന മഹതൊയ ചുമതേയും പഞ്ാ
യത്തുകൾ േിർവ്വഹിച്ചു വരുന്നു. നോക 
രാജഥ്യങ്ങൾ നപാലും മാതൃകയായി എടുക്കുന്നതാ
ണക് നകരളതെിണേ പാന്േിക സർക്കാരുകളുണട 
പവർതെേണമങ്ിലും നകരളതെിണേ ജേങ്ങളുണട 
പതീക്ണയ്കാപ്ും പഞ്ായത്തുകൾ ഉയരുന്നു
നണ്ാ എന്നുളളതക് പരിനോധിക്കണപ്നടണ്താ
ണക്. ഈ നചാ്ഥ്യതെിൽ േിന്നുമാണക് ജേസൗഹൃ
്സ്ക്ഭരണ പഞ്ായത്തുകൾ എന്ന 
ചിന്യിനേക്കക് പഞ്ായതെക് ണഡപയൂട്ടി ഡയറ
ക്ടർ ഓഫീസക് എത്തുന്നതക്. ജില്ലയിണേ 71 ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകണളയും ജേസൗഹൃ് ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്തുകളായി മാറ്ിണക്കാണ്ക് ജില്ലണയ ഇന്ഥ്യയി
ണേ ആ്ഥ്യണതെ ജേസൗഹൃ് സ്ക്ഭരണ ജില്ലയാ
ക്കി മാറ്റുകണയന്ന പവർതെേമാണക് ജില്ലയിണേ 
ഗ്ാമപഞ്ായതെക് ജേപതിേിധികണളയും ജീവ

േക്കാണരയും നചർത്തുണകാണ്ക് പഞ്ായതെക് ണഡ
പയൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസക് ഏണറ്ടുതെതക്.

 ആ്ഥ്യും ചിന്ിച്ചതക് ഒരു നസവേതെിോയി 
ഓഫീസിൽ വരുന്ന ഒരാൾ എന്ാണക് പതീക്ി
ക്കുക എന്നതാണക്. ആ്ഥ്യും പതീക്ിക്കുന്നതക് 
പവൃതെിസമയും ആരുംഭിക്കുന്ന 10 മണിക്കക് 
തണന്ന ഫ്രണ്ക് ഓഫീസക് പവർതെേസജമാ 
ക്കണണമന്നാണക്. മാേഥ്യമായ ണപരുമാറ്മാണക് 
രണ്ാമതക് ആഗ്ഹിക്കുക. തേിക്കക് േഭിനക്കണ് 
നസവേും സും�ന്ധിച്ച വഥ്യക്മായ മറുപടി 
ഉണ്ാവണും. ഏണതാണക്ക നരഖകളാണക് ഹാജ
രാനക്കണ്തക് എന്നുളള േിസ്റക് േഭഥ്യമാകണും. 
എല്ലാ നരഖകനളാടുുംകൂടി അനപക് േൽകിയാൽ 
പിന്നീടക് വീണ്ടുും നരഖകൾ ആവേഥ്യണപ്ടരുതക്. 
നസവേും േൽകാണമന്നക് പറഞ്ഞ തീയതിയിൽ 
'ണസക്ൻ ക്ലാർക്കക് അവധിയിോണക്, ഒപ്ിനടണ് 
ആൾ വന്നില്ല' തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ േിരതെ
രുതക്. േല്ല ഇരിപ്ിടും, കുടിക്കുവാൻ ശുദ്ജേും, 
നടായക് േറ്ക് സൗകരഥ്യും, വിരസതയകറ്റുവാൻ 
സുംഗീതും, ണടേിവിഷൻ, മാതൃകാ അനപക്ാ 
നഫാറും, ണവളള നപപ്ർ, പേ മുതോയവ ഫ്രണ്ക് 
ഓഫീസിൽ ഉണ്ാവണും. 

2016 ജൂകേ മാസും മുതൽ ജില്ലയിണേ പ
തിമാസ വകുപ്തേ നകാൺഫറൻസിൽ 
ഓഫീസക് മാനേജക് ണമറെക് ഒരു അജണ്യായി ഉൾ
ണപ്ടുതെി േിർനദേേങ്ങൾ േൽകുകയും വിേയിരു
ത്തുകയും ണചയ്തു. നസവേങ്ങൾ ശുപാർേകളി 
ല്ലാണത കൃതഥ്യസമയതെക് ക്രമപകാരും േൽകണ

നകാട്ടയും സ്ക്ഭരണ 
ജില്ലയായി പഖഥ്യാപിക്കുന്ന 
ചടങ്ങക് നകരള േിയമസഭാ 

സ്ീക്കര് പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് 
ഉതക്ഘാടേും ണചയ്യുന്നു
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ജില്ലയിണേ 71 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകണളയും ജേസൗഹൃ് സ്ക്ഭരണ ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകളായി പഖഥ്യാപിക്കുന്നതിലൂണട നകാട്ടയും കകവരിച്ചതക് ചരിത് 
നേട്ടണമന്നക് േിയമസഭാ സ്ീക്കര് പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. ചരിത്പരമായ 
ഈ പഖഥ്യാപേും കടുത്തുരുതെി ഗൗരീേങ്രും ഓഡിനറ്ാറിയതെില് േിര് വഹി
ച്ചക് സുംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അനദേഹും. നകരള സിവില് സര് വ്വീസിണേ മുന്നപ 
പറക്കുന്ന പക്ികളായി ജില്ലയിണേ പഞ്ായത്തുകള് മാറി. ആധിപതഥ്യും 
സ്ാപിക്കുന്നതിേല്ല മറിച്ചക് നസവേതെിേധിഷ്ിതമായ വഥ്യവസ്ിതി സൃഷ്ി

ക്കുന്നതിോണക് അധികാരും എന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യും  ഉന്ഥ്യാഗസ്
ര് ഉള്ണക്കാളളുനമ്ാഴാണക് നസവേതെിണറെ വിോേനമഖേകള് 
സമൂഹതെില് സൃഷ്ിക്കാന് കഴിയന്നതക്. അനുഭവങ്ങളുും 
നസവേും േല്കാനുള്ള അധികാരവുും  ഒത്തുനചരുനമ്ാഴാണക് 
യഥാര്ത് പേക് േപരിഹാരമുണ്ാകുന്നതക്. മിേിസ്ടി നഫാര് ഹാ
പ്ിണേസക് അഥവാ സമൂഹതെിണറെ സനന്ാഷും വിേയിരുത്തു
ന്നതിേക് ഒരു മന്താേയും എന്ന േിേയിനേക്കക് പേ രാഷ്ട്രങ്ങളുും  
മാറുകയാണക്. ഇതെരതെില് അധികാര ആധിപതഥ്യതെിനു 
പകരും അധികാരതെിണറെ സനന്ാഷും ജേപതിേിധികളില് 
േിന്നുും ഉന്ഥ്യാഗസ്രില് േിന്നുും ജേങ്ങളിനേക്കക് എതെണും. 
അഭിപായങ്ങനളാടക് വിനയാജിക്കാനുളള അവകാേനതൊടക് നയാ
ജിക്കാനുളള സഹിഷ്ണുത സമൂഹതെിനുണ്ാകുനമ്ാഴാണക് ജോ
ധിപതഥ്യും യഥാര്ത്തെില് സുംഭവിക്കുന്നതുും സാുംസക് ക്കാരിക 
വികസേും സാധഥ്യമാകുന്നതുും. അതെരണമാരു തുടക്കമാണക് ജേ
സൗഹൃ്സ്ക്ഭരണ പഞ്ായതെക് പഖഥ്യാപേതെിലൂണട നകാട്ടയും 
നേടിയിരിക്കുന്നതക്, അനദേഹും പറഞ്ഞു. 

നമാന്സക് നജാസഫക് എും.എല്.എ അദ്ഥ്യക്ത വഹിച്ചു. 
ചടങ്ങില് ജില്ലാ പഞ്ായതെക് പസിഡറെക് സഖറിയാസക് കുതി

രനവേി മുഖഥ്യപഭാഷണും േടതെി. പഞ്ായതെക് ണഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടര് എസക് 
നജാസക് േനമാള് പദ്തി വിേ്ീകരിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ായതെക് കവസക് പസിഡ
റെക് നമരി ണസ�ാസ്റഥ്യന്, കടുത്തുരുതെി ന്ാക്കക് പഞ്ായതെക് പസിഡറെക് അന്ന
മെ രാജു, കിേ ഡയറക്ടര് നജായി   ഇളമണ് തുടങ്ങിയവര് സുംസാരിച്ചു. ഗ്ാമ
പഞ്ായതെക് പസിഡറെക് സക് അനസാസിനയഷണറെ പസിഡറെക് കുഞ്ഞക് 
പുതുനശേരി സ്വാഗതവുും കടുത്തുരുതെി ഗ്ാമപഞ്ായതെക് പസിഡറെക് പി വി 
സേില് േന്ദിയും പറഞ്ഞു. 

ഓഫീസക് പവര്തെേും പതെക് മണിക്കക് ആരുംഭിക്കുക, ഉന്ഥ്യാഗസ്ര് ജേ
ങ്ങനളാടക് മാേഥ്യമായി ണപരുമാറുക, സസജമായ ഫ്രണ്ക് ഓഫീസകള്, മികച്ച 
പശ്ചാതെേ സൗകരഥ്യും, നസവേും സും�ന്ധിച്ച ജേങ്ങളുണട സുംേയങ്ങള്ക്കക്  
ഉടന് േിവാരണും, കുടിക്കാന് ശുദ്ജേും, നടായക് ണേറ്ക് സൗകരഥ്യും, പശ്ചാതെേ 
സുംഗീതും തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളടങ്ങിയ ണചക്കക് േിസ്റക് തയ്ാറാക്കി ഒരു 
വര്ഷണതെ പരിേീേേതെിനുും തയ്ാണറടുപ്കള്ക്കുും  നേഷമാണക് ജില്ലയിണേ 
എല്ലാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുും ജേസൗഹൃ്മായതക്.

കേകാട്യരം ലേവരിച്ചത് ചരിത്കനട്രം : സ്ീക്ർ
ണമങ്ിൽ അനപക്യും അനതാണടാപ്ും ഹാജരാ
നക്കണ് നരഖകളുും കൃതഥ്യമായിരി ക്കണും. ഫ്രണ്ക് 
ഓഫീസകൾ കൂടുതൽ ജേകീയവുും ജേസൗഹൃ
്വുമാക്കുന്നതിോയി ഏർണപ്ടുനതെണ് സൗക
രഥ്യങ്ങൾ, മാേഥ്യമായ ണപരുമാറ്ും, നസവേും സും
�ന്ധിച്ചക് പതിപ്ിനക്കണ് വിവിധ ന�ാർഡുകൾ, 
ണഹൽപ്ക് ണഡസക് ക്കുകൾ എന്നിവ സ്ാപിക്കുന്ന 
തിേക് കൃതഥ്യമായ േിർനദേേങ്ങൾ േൽകി. 

വിവിധ നസവേങ്ങൾക്കക് ഹാജരാനക്കണ് 
നരഖകൾ ഉൾണപ്ടുതെിയളള അനപക്ാ നഫാമുകൾ, 
ജില്ലയ്കക് ണപാതുവായ പൗരാവകാേ നരഖ, ഹൗജരാ
ക്കിയ നരഖകൾ കൃതഥ്യമായി പരിനോധിക്കുന്നതിനുും 
േയൂേതകൾ വഥ്യക്മായി അറി
യിക്കുന്നതിനുമായി ണചക്കക് 
േിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ എല്ലാ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്കുും 
േൽകി.

ഓഫീസും പരിസരവുും 
കഥ്യാ�ിനുും വൃതെിയായി സൂ
ക്ിക്കുന്നതിനുും ഫയലകൾ 
വർഷും തിരിച്ചക് അടുക്കി സൂ
ക്ിക്കുന്നതിനുും, ണറനക്കാർ
ഡക് റും സജമാക്കുന്നതിനുും  
ഓഫീസിണറെ സഗമമായ പ
വർതെേതെിനുും നമൽനോട്ട
തെിനുും നസവേും കൃതഥ്യസമയ
തെക് േൽകുന്നതിനുും ഓഫീസക് 
ഉതെരവുകൾ േൽകുവാനുും 
ഗ്ീൻ നപാനട്ടാനക്കാൾ പാേി
ക്കുന്നതിനുും േിർനദേേും േൽകി. 

ആ്ഥ്യഘട്ടതെിൽ ജില്ലയിണേ ണവളിയന്നൂർ, 
മുനതൊേി, തേപ്േും, പൂഞ്ഞാർ, എേിക്കുളും, 
ചിറക്കടവക്, കാഞ്ഞിരപ്ളളി, പാമ്ാടി, കങ്ങഴ, 
തൃണക്കാടിതൊേും, കടുത്തുരുതെി, ഞീഴൂർ, മറവ
ന്തുരുതെക്, നകാരുനതൊടക് എന്നീ ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്തുകണള ജേസൗഹൃ് സ്ക്ഭരണ ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്തുകളായി 2017 മാർച്ചക് 24േക് തനദേേസ്വയുംഭ
രണ വകുപ്ക് മന്തി ണക.റ്ി. ജേീൽ പഖഥ്യാപിച്ചു. 

�ാക്കി 57 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിണേ ഭരണ
സമിതികളുും ജീവേക്കാരുും ആനവേനതൊണട 
ഈ സുംരുംഭും ഏണറ്ടുക്കുകയും ജേസൗഹൃ് 
സ്ക്ഭരണ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളാക്കുന്നതിേക് 
തയ്ാറായി മുനന്നാട്ടുവരികയും ണചയ്തു. 
ണപാതുവായ ചർച്ചകളിൽ േിന്നുമുണ്ായ േിർനദേ
േങ്ങളുും പരിഗണിച്ചക് പിന്നീടുളള പവർതെേ 
ങ്ങൾ തീരുമാേിച്ചു. 

വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കകകാരഥ്യും ണചയ്യുന്ന 
ഗ്ാമപഞ്ായതെിണേ ജീവേക്കാരുണട പനതഥ്യക 
നയാഗും  നചർന്നക് വി്ഗ്ദ്ധരായവരുണട ക്ലാസ്ക് 
േൽകി. ഫയലകൾ dispose ണചയ്യുന്നതിനുളള േട
പടികൾ പുനരാഗമിച്ചു വരികയാണക്. വഥ്യാപാരി 

വഥ്യവസായികളുണടയും �ന്ധണപ്ട്ടവരുണടയും 
നയാഗും നചർന്നക് എല്ലാ ഗ്ാമപഞ്ായതെിലും 
കേസൻസക് അ്ാേതെക് േടതെി.

പഞ്ായതെക് നയാഗേടപടിക്രമും ഓൺകേ
ോയി തയ്ാറാക്കുന്നതിേക് സകർമെ നസാഫ്റക് 
ണവയറുും ണകട്ടിട േികുതി പിരിവക്, ഉടമസ്ാവ
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കാേ സർട്ടിഫിക്കറ്ക് എന്നിവ ഓൺകേോയി 
േഭിക്കുന്നതിനുളള സഞ്യ ഇറെനഗ്ഷനുും 71 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിലും േടപ്ിോക്കി. ജീവേ
ക്കാർക്കക് �ിൽഡിുംഗക് ണപർമിറ്ക്, കേസൻസക്, 
സിവിൽ രജിസക് നട്രഷൻ, നകരള സർവ്വീസക് 
റൾസക് എന്നിവയിൽ പരിേീേേും േൽകുകയും  
സർവ്വീസക് റൾസക് സും�ന്ധിച്ച കകപ്സ്കും 
തയ്ാറാക്കി എല്ലാ ജീവേക്കാർക്കുും േൽകുകയും 
ണചയ്ിട്ടുണ്ക്. പസിഡറെിണറെ അദ്ഥ്യക്തയിൽ 
ജീവേക്കാരുണട നയാഗും കൃതഥ്യമായി നചർന്നുവ
രുന്നു. ഗ്ാമപഞ്ായതെക് കവസക് പസിഡറെിണറെ 
അദ്ഥ്യക്തയിൽ ഒരു എതെികക് സക് കമെിറ്ിയും 
പവർതെേും ആരുംഭിച്ചു.

മുൻ ചീഫക് ണസക്രട്ടറി എസക്.എും.വിജയാേ
ന്ദക് ജില്ലയിണേ 1200േധികും ഭരണസമിതി അും
ഗങ്ങൾക്കുും ജീവേക്കാർക്കുമായി സ്ക്ഭരണും 
സും�ന്ധിച്ചക്  ണസമിോർ േയിച്ചു. നസവേും 
േഭിക്കുന്നതക് സും�ന്ധിച്ചക് ഗുണനഭാക്ാവിേക് 
കൂടുതൽ സൗകരഥ്യും േഭിക്കുന്നതിേക് ജില്ലയിണേ 
ആയിരതെിേധികും ജീവേക്കാർക്കക് സിും 
കാർഡക് േൽകുന്ന പദ്തി േടപ്ാക്കി. ജേനസ

വേതെിോയി േൽകിയ േിർനദേേങ്ങണളല്ലാും 
തണന്ന 71 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിലും േടപ്ിോക്കി
ക്കഴിഞ്ഞു. േഥ്യായമായ എന്ക് പരാതിയണണ്ങ്ി
ലും ഉടേടി പരിഹരിക്കുന്നതിനുളള എല്ലാ സും
വിധാേവുും ഏർണപ്ടുതെിക്കഴിഞ്ഞു.

ജേങ്ങൾക്കക് േഭഥ്യമാനകണ് നസവേും ശു
പാർേകളില്ലാണത ക്രമപകാരും കൃതഥ്യസമയതെക് 
എതെിക്കുകണയന്നതുും, ഓഫീസകളുണട ഭൗതിക 
സൗകരഥ്യും വർദ്ിപ്ിച്ചുണകാണ്ടുും ഫ്രണ്ക് 
ഓഫീസക് പവർതെേും കൂടുതൽ ണമച്ചണപ്ടുതെി
ണക്കാണ്ടുും ണപാതുജേങ്ങനളാടുളള ജീവേക്കാരു
ണട മനോഭാവും മാറ്ി എടുത്തുണകാണ്ടുും 'ഓനരാ 
ഫയേിലും ഓനരാ ജീവിതും ഉണ്ക്' എന്നുളള 
ന�ാധതെിനേക്കക് ജീവേക്കാരുണടയും ജേപതി
േിധികളുണടയും കാഴ്ചപ്ാടക് എതെിച്ചുണകാണ്ടുും 
'ജേസൗഹൃ്സ്ക്ഭരണും' എന്ന േക്ഥ്യും കകവ
രിക്കാൻ പഞ്ായതെക് ണഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ 
ഓഫീസിണോപ്ും ഒരുമിച്ചു േിന്നുപവർതെിച്ച 
എല്ലാവണരയും അഭിേന്ദിക്കുന്നു. ഈ ബൃഹ
തൊയ പദ്തി േിേേിർതെിനപാരുന്നതിനുും 
ഏവരുനടയും സഹകരണും ആവേഥ്യമാണക്.

നേഖിക നകാട്ടയും 
പഞ്ായതെക് ണഡപയൂട്ടി 

ഡയറക്ടറാണക്.

അയ്യങ്റോളി നഗരപതറോഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പരിഷ്കരിച്ചു
ന്േീയ ഗ്ാമീണ ണതാഴിലറപ്ക് പദ്തിയണട മാതൃകയില് േഗരപന്േണതെ കായികാദ്്വാേതെിേക് തയ്ാറുള്ളവർക്കക് 

ണതാഴില് ഉറപ്ാക്കുന്ന അയ്ങ്ാളി േഗര ണതാഴിലറപ് പദ്തിയണട േടതെിപ്ിേക് പരിഷക് കരിച്ച പവർതെേ മാർഗ്ഗേിർനദേേ
ങ്ങൾ പുറണപ്ടുവിച്ചക് ഉതെരവായി.   
(സ.ഉ (കക) േും. 216/2017/തസ്വഭവ,  തീയതി 03-11-2017) 

ഗുണറഭറോക്തൃസേിതി മുറേനയുള്ള
പദ്ധതി നടത്ിപ്ിന് സ്പഷ്ീകരണം

2016-17ല് അുംഗീകാരും േഭിച്ചതുും 2017-18ല്  സ്ില്ഓവറായി തുടരുന്നതുും ഗുണനഭാക്തൃസമിതി മുനഖേ േടപ്ാക്കുന്നതുമായ 
നപാജക്ടിണറെ അടങ്േിണറെ പരിധി സും�ന്ധിച്ചക് സ്ഷ്ീകരണും േല്കി സർക്കുേർ പുറണപ്ടുവിച്ചു.  

(സർക്കുേർ േും. ഡി.എ1/858/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 14-11-2017)
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ഇ ഗകവണന്സ് രരംഗത്് 
ഒരു ചുവടുനവപ്് കൂടി

പറോലക്റോട് 

പാേക്കാടക് ജില്ലയിണേ മുഴുവൻ ഗ്ാമ പഞ്ാ
യത്തുകളിലും ന്ാക്കക് പഞ്ായത്തുക

ളിലും സകർമെ നസാഫ്റക് ണവയറുും, ജില്ലയിണേ 
എല്ലാ തനദേേസ്ാപേങ്ങളിലും സനങ്തും 
നസാഫ്റക് ണവയറുും േടപ്ിോക്കിയതിണറെ ജില്ലാ
തേ പഖഥ്യാപേും തനദേേസ്വയുംഭരണ വകുപ്ക് 
മന്തി ണക. ടി  ജേീൽ അവർകൾ 2017 ഒനക്ടാ�
ര് 21 േക് ജില്ലാ പഞ്ായതെക് ഹാളില് േിർവ്വഹിച്ചു.

പാേക്കാടക് ജില്ലാ പഞ്ായതെക് 
പസിഡറെക് അഡ്വ. ോന്കുമാരി 
അധഥ്യക്ത വഹിച്ചനയാഗതെിൽ 
പഞ്ായതെക് ഡയറക്ടർ നമരിക്കുട്ടി 
IAS, ജില്ലാ കേക്ടര്, േഗരകാരഥ്യ 
ഡയറക്ടര്, ഗ്ാമവികസേ കമെീഷ
ണര്, പഞ്ായതെക് അഡീഷണൽ 
ഡയറക്ടറുും ഐ.ണക.എും ഗ്രൂപ്ക് 
ഡയറക്ടറുമായ അജിതക് കുമാര്, 
മന്തിയണട കപവറ്ക് ണസക്രട്ടറി 
നജാസക് മാതയു, ജില്ലാ പ്ലാേിുംഗക് 
ഓഫീസർ, പഞ്ായതെക് ണഡപയൂട്ടി 
ഡയറക്ടർ സ്ഹ്മണഥ്യവാരഥ്യർ. മറ്ക് 
ജില്ലാതേ ഉന്ഥ്യാഗസ്ർ, ന്ാക്കക് 
- ഗ്ാമ പഞ്ായതെക് പസിഡന്റുമാർ, 
മുൻസിപ്ൽ ണചയർമാൻമാർ, ഗ്ാമ

-ന്ാക്കക് - മുൻസിപ്ൽ ണസക്രട്ടറിമാർ, മറ്ക് വകുപ്ി
ണേ ജില്ലാതേ നമധാവികൾ, ഓഡിറ്ക് സൂപ്ർകവ
സർമാർ, ഐ. ണക. എും. ജില്ലാ നകാ - ഓർഡിനേറ്ർ, 
ജില്ലാ ണടക്ിക്കൽ ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവർ പണങ്ടു
ത്തു.

ഏകന്േും 3 മാസും ണകാണ്ാണക് ഈ നസാ
ഫ്റക് ണവയറുകൾ 88 പഞ്ായത്തുകളിലും ന്ാക്കു
കളിലും വിേഥ്യസിക്കുന്നതിേക് പാേക്കാടിേക് 
സാധിച്ചതക്. തനദേേസ്ാപേ അധഥ്യക്ൻമാർ, 
കിേ ADC, ഡി ഡി പി, ADP, ഐണകഎും, ജേ

പാേക്കാടക് ജില്ലയിണേ 
തനദേേസ്ാപേങ്ങളില് 
സകര്മെ, സനങ്തും നസാഫ്റ്റു
ണവയറുകള് േടപ്ിോക്കിയതി
ണറെ പഖഥ്യാപേും തനദേേസ്വയും
ഭരണ വകുപ് മന്തി 
ണക.ടി. ജേീല് േിര് വഹിക്കുന്നു
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പതിേിധികൾ, ണസക്രട്ടറിമാർ, മറ്ക് ജീവേ
ക്കാർ, ണപർനഫാമൻസക് ഓഡിറ്ക് സൂപ്ർകവസർ
മാർ, മറ്ക് ജീവേക്കാർ, ജില്ലാതേ മാസ്റർ 
ട്രയിേർമാർ എന്നിവരുണട േിർനല്ലാഭമായ പിന്തു
ണയും സഹകരണവുും കൂട്ടായ പവര്തെേവുും 
ആണക് ഈ നേട്ടങ്ങൾക്കക് പിന്നിൽ. ഇതുമായി 
�ന്ധണപട്ട ജീവേക്കാർണക്കല്ലാും കിേ പനതഥ്യ
കും പരിേീേേും േൽകി. കൂടാണത ഐ ണക 
എമെിണറെ ണസക്രട്ടറി നേതഥ്യത്വതെിൽ ഓനരാ 
PAU യൂണിറ്ിലും വച്ചക് LBS മാർക്കുും, രണ്ക് തവണ 
വീതും തനദേേസ്ാപേതെിണേ എല്ലാ ജീവേ
ക്കാർക്കുും പരിേീേേും േൽകി. 13 ന്ാക്കക് 
പഞ്ായതെക് ഓഫീസകളില് വച്ചക് ന്ാക്കക്തേ 
ജേപതിേിധികൾക്കുും ജീവേക്കാർക്കുും പരി
േീേേും േൽകി.

വയനറോട്

ഇന്ഫര്നമഷന് നകരള മിഷന് രൂപകല്പേണച
യ് സഞ്യ നസാഫ്റക് ണവയര് മുനഖേ വസ്തുേി

കുതി ഈ-ണപയക് ണമറെക് സുംവിധാേും എല്ലാ ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്തുകളിലും 100 േതമാേും േടപ്ിോക്കി
യതിണറെ ജില്ലാതേ പഖഥ്യാപേും തനദേേ സ്വയും
ഭരണ വകുപ്ക് മന്തി നഡാ. ണക. ടി  ജേീൽ 2017 
ഒനക്ടാ�ര് 30 േക് ജില്ലാ ആസൂത്ണ ഭവേിണേ 
നഡാ. എ.പി.ണജ അബ്ദുള് കോും ണമനമൊറിയൽ 
ഹാളിൽ േടന്ന ചടങ്ങില് വച്ചക് േിർവ്വഹിച്ചു. 
കൂടാണത വയോടക് ജില്ലയിണേ മുഴുവൻ ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്തുകളിലും ന്ാക്കക്/ജില്ലാ പഞ്ായ
ത്തുകളിലും ഭരണസമിതി നയാഗേടപടി ക്രമങ്ങ
ള് സകർമെ നസാഫ്റക് ണവയര് മുനഖേ പൂര്ണ്ണമായി  
ഓണ് കേന് സുംവിധാേതെിലും ജില്ലയിണേ 
എല്ലാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിലും ണകട്ടിട േി
ര്മൊണ ണപര്മിറ്ക് സനങ്തും നസാഫ്റക് ണവയര് 
മുനഖേ ഓണ് കേന് സുംവിധാേതെിലൂണട േട
പ്ിോക്കിയതിണറെ പഖഥ്യാപേവുും അനദേഹും 

േിര് വ്വഹിച്ചു.
വയോടക് ജില്ലാ പഞ്ായതെക് പസിഡറെക്  

ഉഷകുമാരി അധഥ്യക്ത വഹിച്ച നയാഗതെിൽ 
പഞ്ായതെക് ഡയറക്ടർ നമരിക്കുട്ടി IAS, വി ണക 
�ാേന് നജായിറെക് ഡയറക്ടർ േഗരകാരഥ്യ വകുപ്ക്, 
ണഷൗക്കതെേി, ഗ്ാമവികസേ കമെീഷണർ, 
മന്തിയണട കപവറ്ക് ണസക്രട്ടറിനജാസക് മാതയു, 
ണക.എും രാജു അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്നരേറ്ക്,  
സഭദ്ാ ോയര് അസ്ിസ്ററെക് ജില്ലാപ്ലാേിുംഗക് 
ഓഫീസർ, പി സി മജീ്ക് എ.ഡി.സി (ജേറല്), 
ണ�ന്നി നജാസഫക് പഞ്ായതെക് ണഡപയൂട്ടി ഡയ
റക്ടർ, ന്ാക്കക് - ഗ്ാമ പഞ്ായതെക് പസിഡന്റു
മാർ, മുൻസിപ്ൽ ണചയർമാൻമാർ, ഗ്ാമ-ന്ാക്കക് 
- മുൻസിപ്ൽ ണസക്രട്ടറിമാർ, ജില്ലാതേ വകുപ്ക് 
നമധാവികൾ, ജില്ലാതേ ഉന്ഥ്യാഗസ്ർ, ഓഡിറ്ക് 
സൂപ്ർകവസർമാർ, ഐ.ണക.എും. ജില്ലാ ണടക്ി
ക്കൽ ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവർ പണങ്ടുത്തു.

ഏകന്േും 3 മാസും ണകാണ്ാണക് ഈ നസാ
ഫ്റക് ണവയറുകൾ വയോടക് ജില്ലയിണേ 23 പഞ്ാ
യത്തുകളിലും 4 ന്ാക്കുകളിലും, ജില്ലാ പഞ്ാ
യതെിലും വിേഥ്യസിക്കുന്നതിേക് സാധിച്ചതക്. 
തനദേേസ്ാപേ അധഥ്യക്ൻമാർ, എ.ഡി.സി 
(ജേറല്), ഡി ഡി പി, അസ്ിസ്ററെക് ജില്ലാ 
പ്ലാേിുംഗക് ഓഫീസർ, ജേപതിേിധികൾ, ണസ
ക്രട്ടറിമാർ, മറ്ക് ജീവേക്കാർ, ണപർനഫാമൻസക് 
ഓഡിറ്ക് സൂപ്ർകവസർമാർ, ഐ.ണക.എും നസാ
ഫ്റക് ണവയര് ടീും, സാനങ്തിക ജീവേക്കാർ, മാസ്റ
ര് ണട്രയിേിമാര്, പഞ്ായതെക് ജീവേക്കാർ, കിേ 
എന്നിവരുണട േിർനല്ലാഭമായ പിന്തുണയും സഹ
കരണവുും കൂട്ടായ പവര്തെേവുും ആണക് ഈ 
നേട്ടങ്ങൾക്കക് പിന്നിൽ. കുറഞ്ഞ കാേയളവിനു
ള്ളില് ഈ നേട്ടും കകവരിക്കുന്നതിോയക് 
അക്ീണും പയത്ിച്ച എല്ലാ ജീവേക്കാണരയും 
മന്തി പനതഥ്യകും അഭിേന്ദിച്ചു.

(പഞ്ായതെക് േയൂസക് സര് വ്വീസക്)

േഴപവള്ളപക്റോയ്ത് - േറോര്ഗ്ഗറരേ പുറപപ്ടുവിച്ചു
മഴക്കുറവിണേ അതിജീവിച്ചക് സുംസ്ാേണതെ ജേസരക് ഉറപ്ാക്കുന്നതിണറെ ഭാഗമായി 

മഴണവള്ള സുംഭരണും ഊര്ജിതമാക്കാനുും തൃശ്ശൂര് ജില്ലയില് വിജയകരമായി േടപ്ാക്കിയ 
'മഴണപ്ാേിമ'യണട മാതൃകയില് ണതാഴിലറപ്ക് പദ്തി ഉപനയാഗണപ്ടുതെി മഴണവള്ള 
സുംഭരണും സുംസ്ാേ വഥ്യാപകമാക്കുന്ന േടപടിയണട ഭാഗമായി സുംസ്ാേതെക് സമ്പൂര്ണ്ണ 
കിണര് റീച്ചാര്ജിുംഗുും മഴണവള്ളണയ്കാത്തുും േക്ഥ്യമിട്ടക് രൂപീകരിച്ച പദ്തി േടതെിപ്ിോയ
ള്ള മാര്ഗ്ഗനരഖ പുറണപ്ടുവിച്ചു.

(സ.ഉ(കക) േും. 215/2017/തസ്വഭവ,  തീയതി 03-11-2017)
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േവനകരള കർമെ പരിപാടിയണട ഭാഗമായി 
സർക്കാർ പഖഥ്യാപിച്ച ണപാതു വി്ഥ്യാഭഥ്യാസ 

സുംരക്ണ യജ്ും വേിയ ജേപങ്ാളിതെ
നതൊണട േടപ്ാക്കി വരികയാണക്. നകരളതെി
ണേ മുഴുവൻ സർക്കാർ, എയക്ഡഡക് വി്ഥ്യാേയങ്ങ
ണളയും മികവിണറെ നകന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണക് 
ഈ പദ്തിയിലൂണട വിഭാവേും ണചയ്യുന്നതക്. 
മികവക് എന്നാൽ അക്കാ്മിക മികവാണക്. ഇതി
ോയാണക് ഭൗതിക സാഹചരഥ്യങ്ങൾ ഉൾണപ്ണട
യള്ള മറ്ക് സുംവിധാേങ്ങൾ ഒരുനക്കണ്തക്. നകര
ളതെിണേ ണപാതുവി്ഥ്യാഭഥ്യാസരുംഗും വേിയ 
മാറ്തെിണറെ പാതയിോണക്. നകരളീയ സമൂഹും 
ണപാതുവി്ഥ്യാേയങ്ങളിലൂണട ആർജിണച്ചടുതെ
താണക് േമ്മുണട മതേിരനപക് ജോധിപതഥ്യ 
ന�ാധവുും അതിേനുസരിച്ച ജോധിപതഥ്യ മൂേഥ്യ
ങ്ങളുും. സാമൂഹഥ്യ േനവാത്ാേതെിണറെ ഭാഗമായി 
ഒട്ടേവധി പുനരാഗമോത്ക മാറ്ങ്ങൾ സമൂഹ

ഉണരുന്നൂ സമൂഹരം- 
നതളിയന്നൂ വിദ്യകാലയങ്ള്

നപാതവതിദ്ാഭ്ാസ സംരക്ണയജ്ം ജന്കീയോകുന്നു
റഡറോ.സി.രറോേകൃഷ്ണൻ

തെിൽ ഉണ്ായിട്ടുണ്ക്. ഇതിണറെ തുടർച്ചയായി 
ഉണ്ായ ഭൂപരിഷക് കരണ േയങ്ങളുും വി്ഥ്യാഭഥ്യാസ 
�ില്ലുും ആണക് നകരളതെിണേ ണപാതു വി്ഥ്യാഭഥ്യാ
സതെിേക് ഇന്നണതെ മാേും േൽകിയതക്. 

ആനളാഹരി വരുമാേും കുറവായിട്ടുും വികസ
േമുള്ള പന്േമായി പരിഗണിക്കണപ്ടാനുളള 
ഘടകങ്ങണളാന്നുും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടുും കാർഷിക 
സമൂഹമായ നകരളും എങ്ങണേ ജീവിതഗുണതാ
സൂചകങ്ങളിൽ വികസിത രാജഥ്യങ്ങനളാടക് കിടപി
ടിക്കുന്ന ഒരു പന്േമായി മാറി എന്നതക് നോക
ണമമ്ാടുമുള്ള അക്കാ്മിക പണ്ഡിതരുണട 
അനേ്വഷണ വിഷയമാണക്. അഖിനേന്ഥ്യാടി
സ്ാേതെിൽ രൂപണപ്ടുത്തുന്ന വി്ഥ്യാഭഥ്യാസ 
പദ്തികണളല്ലാും സക് കൂൾ പാപഥ്യതയ്ക്കുും എതെിയ 
കുട്ടിണയ സക് കൂളിൽ േിേേിർതൊനുള്ള പവർതെ
േങ്ങൾക്കുമാണക് ഊന്നൽ േൽകുന്നതക്. എന്നാൽ 
നകരളതെിൽ ജേങ്ങളുണട വർദ്ിതമായ പങ്ാളി

ആശളാഹരതി വരുോന്ം 
കുറവായതിട്ടും വതികസന്
മുള്ള പ്ശദേോയതി 
പരതിഗണതിക്കനപ്ടാനുളള 
ഘടകങ്ങനളാന്നും 
ഇല്ലാതതിരുന്തിട്ടും 
കാര്ഷതിക സമൂഹോയ 
ശകരളം എങ്ങനന് 
ജീവതിതഗുണതാ
സൂചകങ്ങളതിൽ 
വതികസതിത രാജ്ങ്ങശളാട് 
കതിടപതിടതിക്കുന് ഒരു 
പ്ശദേോയതി ോറതി 
എന്ത് ശലാകനേമ്ാടുമു
ള്ള അക്കാദേതിക പണ്തി
തരുനട അശന്്വഷണ 
വതിഷയോണ്.
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തെനതൊണട 1980കളിൽ തണന്ന ഈ േക്ഥ്യും ോും 
നേടിണയടുത്തു. സാർവത്ിക പന്തണ്ാും ക്ലാസക് 
വി്ഥ്യാഭഥ്യാസും എന്ന േക്ഥ്യതെിണറെ പടിവാതി
േിോണക് ോും നകരളീയ സമൂഹും. അഭിമാേിക്കാ
വുന്ന നേട്ടങ്ങണളാണക്ക ഉണണ്ങ്ിലും ഒനട്ടണറ ണവ
ല്ലുവിളികൾ ോും നേരിടുന്നുണ്ക്. അതിൽ 
പധാേണപ്ട്ടവ താണഴ പറയന്നു. 
1. വി്ഥ്യാഭഥ്യാസ രുംഗണതെ രണ്ാും തേമുറ പ

േക് േങ്ങളായ തുേഥ്യത, ഗുണത എന്നിവ ഉറ
പ്ാക്കൽ

2. ഓനരാ പായ ഘട്ടതെിലും കുട്ടി നേടണണമന്നക് 
കരിക്കുേും വിഭാവേും 
ണചയ്യുന്ന അക്കാ്മിക 
േക്ഥ്യങ്ങൾ മികവാർ
ന്ന തേതെിൽ നേടി 
എന്നക് ഉറപ്ാക്കൽ.
3. സക് കൂൾ വി്ഥ്യാഭഥ്യാ
സതെിലൂണട കടന്നുവരു
ന്ന കുട്ടികളിൽ ജോധി
പതഥ്യ മൂേഥ്യങ്ങൾ, 
ഭരണഘടേ വിഭാവേും 
ണചയ്യുന്ന മൂേഥ്യങ്ങൾ, പാ
രിസ്ിതികാവന�ാ
ധും, േിുംഗാവന�ാധും, 
വിമർേോവന�ാധും 
എന്നിവ ഉളവായിട്ടുണ്ക് 
എന്നക് ഉറപ്ാക്കൽ.
4. കുട്ടികളുണട സർവ
നതാന്മുഖമായ വികാസ
തെിനുനവണ് പഠോന്
രീക്ും ഒരുക്കുന്നതിണറെ 
ഭാഗമായി ആധുേിക 

സാനങ്തികവി്ഥ്യാ സാധഥ്യതകൾ പനയാജ
േണപ്ടുതെൽ.

5. ോട്ടിൽ േഭഥ്യമായ കവ്ഗക്ധഥ്യണതെ കുട്ടിയണട 
ഗുണനമമേ വി്ഥ്യാഭഥ്യാസതെിേക് മുതൽകൂട്ടാ 
ക്കൽ.

6. സാധഥ്യതകണളണയല്ലാും പനയാജേണപ്ടു
തൊൻ കഴിയും വിധും സക് കൂൾ പഠോന്രീ
ക്ണതെയും പഠേ പരിസരണതെയും മാറ്ി
ണയടുക്കൽ, രക്ിതാക്കളിൽ ഗുണനമമോ 
വി്ഥ്യാഭഥ്യാസണതെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്ാടക് സൃ
ഷ്ിക്കൽ, ഇതിണേല്ലാും അനുനയാജഥ്യമാകുും 
വിധും ഭരണേിർവഹണ സുംവിധാേങ്ങളുണട
യും മനോഭാവും മാറ്ിണയടുക്കൽ, പുതെൻ 
കടമാന�ാധും സ്വാുംേീകരിക്കൽ.

7. സക് കൂൾ വി്ഥ്യാഭഥ്യാസതെിൽ ഇടണപടുന്ന 
എല്ലാ സുംവിധാേങ്ങണളയും ഏനകാപിപ്ി
ക്കൽ.
സമഗ്മായ കാഴ്ചപ്ാടുും പവർതെേ പദ്തി

കളുും ഇതിോയി നവണ്ിവരുും. ഈ ്ിേയിനേ
ക്കുള്ള �ഹുജേകൂട്ടായ്മയാണക് ണപാതു വി്ഥ്യാ
ഭഥ്യാസ സുംരക്ണ യജ്ും. ഭരണകർതൊക്കളുും 
ണപാതുസമൂഹവുും അധഥ്യാപകരുും സക് കൂൾ 
സമൂഹവുും ഒന്നിച്ചുനചർന്നക് ഗുണനമന്മുയള്ള വി്ഥ്യാ
ഭഥ്യാസും കുട്ടികളുണട അവകാേും എന്ന കാഴ്ചപ്ാ
ടിന്നനുഗുണമായി സക് കൂളുകണള മികവിണറെ നക
ന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ 
അനേ്വഷണമാണക് ണപാതു വി്ഥ്യാഭഥ്യാസ സുംര
ക്ണ യജ്ും.

40 േക്തെിേധികും കുട്ടികളുും രണ്ക് േക്
നതൊളും അധഥ്യാപകരുും ഏതാണ്ക് എല്ലാ വീടു
കളുമായി പതഥ്യക്മായും പനരാക്മായും �ന്ധ
മുള്ള അതിബൃഹതൊയ സുംവിധാേമാണക് 
ഹയർണസക്കറെറി ഉൾപ്ണടയള്ള ണപാതു വി്ഥ്യാ
ഭഥ്യാസും. അതുണകാണ്ക് തണന്ന ഈ സുംവിധാേ
തെിലണ്ാകുന്ന ഏറ്വുും ണചറിയ ചേേങ്ങൾ 
നപാലും സമൂഹതെിൽ പതിഫേിക്കുും.

കൃതഥ്യമായ കാഴ്ചപ്ാനടാണടയാണക് സർക്കാർ 
മുനന്നാട്ടക് നപാകുന്നതക്. ണപാതുവി്ഥ്യാേയങ്ങണള 
സുംരക്ിനക്കണ്തുും േിേേിർനതെണ്തുും സും
സ്ാേതെിണറെ േിേേിൽപ്മായി �ന്ധണപ്ട്ടക് 
ണചനയ്ണ് അേിവാരഥ്യമായ സാമൂഹിക ഉതെര
വാ്ിതെമാണണന്ന ഇടതുപക് ജോധിപതഥ്യ 
മുന്നണി സർക്കാരിണറെ  രാഷ്ട്രീയ േിേപാടക് ഈ 
കർമെ പരിപാടികളിണേല്ലാും പതിഫേിക്കുന്നു 
ണ്ക്. േവനകരള കർമെ പരിപാടിയണട ഭാഗമായി 
ആരുംഭിച്ച ണപാതുവി്ഥ്യാഭഥ്യാസ സുംരക്ണ 
യജ്തെിേക് വേിയ സ്വീകാരഥ്യതയാണക് േഭിച്ചു 
ണകാണ്ിരിക്കുന്നതക്. ണപാതുവി്ഥ്യാേയങ്ങൾ മി
കവിണറെ നകന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്ാനുള്ള സർക്കാരി
ണറെ ശ്രമങ്ങണള വേിയ നതാതിൽ ജേങ്ങൾ 
പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സുംസ്ാേതെക് ഇതുമായി �ന്ധ
ണപ്ട്ടക് േടക്കുന്ന നയാഗങ്ങളിണേല്ലാും വേിയ ജേ
പങ്ാളിതെമാണക് ഉണ്ാകുന്നതക്. കക്ിരാഷ്ട്രീയ 
നഭ്മനേഥ്യ ണപാതുവി്ഥ്യാഭഥ്യാസസുംരക്ണും ഒരു 
�ഹുജേവികസേ പരിപാടിയാക്കി മാറ്ാൻ 
സർക്കാരിണോപ്ും എല്ലാവരുും ഒരുമിച്ചക് കക
നകാർക്കുന്നു. ഏറ്വുും പിയണപ്ട്ട വസ്തുക്കൾ 
നപാലും സുംഭാവേ േൽകി അവരവരുണട പന്
േണതെ ണപാതുവി്ഥ്യാേയങ്ങണള ഏറ്വുും മികച്ച 
വി്ഥ്യാേയങ്ങളാക്കി മാറ്ാൻ ണപാതുസമൂഹും 
സർക്കാരിണോപ്മുണ്ക്. ണപാതുസമൂഹതെിനു
ണ്ായ ഈ ആത്വിേ്വാസും കുട്ടികളുണട പനവ
േേ പവണതയിൽ പതിഫേിച്ചിട്ടുണ്ക്. വേിയ 
നതാതിൽ കുട്ടികൾ ണപാതുവി്ഥ്യാേയങ്ങളിനേ
ക്കക് മുൻ വർഷങ്ങണള അനപക്ിച്ചക് എതെിനച്ചർ
ന്നിട്ടുണ്ക്. ഈ വർഷും 1.5 േക്ും കുട്ടികളാണക് 
ണപാതുവി്ഥ്യാേയങ്ങളിനേക്കക് കൂടുതോയി 
എതെിനച്ചർന്നതക്. ജേപതിേിധികളുണടയും രാ
ഷ്ട്രീയസാമൂഹിക പവർതെകരുണടയും അധഥ്യാപ

40 ലക്ത്തതിലധതികം 
കുട്തികളം രണ്ട് ലക്

ശത്താളം അധ്ാപകരും 
ഏതാണ്ട് എല്ലാ വീടുകള

ോയതി പ്ത്ക്ോയം 
പശരാക്ോയം ബന്മു

ള്ള അതതിബൃഹത്തായ 
സംവതിധാന്ോണ് 
ഹയര്നസക്കന്റതി 

ഉള്പ്നടയള്ള നപാത 
വതിദ്ാഭ്ാസം. അതനകാ

ണ്ട് തനന് ഈ സംവതി
ധാന്ത്തതിലുണ്ടാകുന് 

ഏറ്റവം നചറതിയ ചലന്
ങ്ങള് ശപാലും സമൂഹ
ത്തതിൽ പ്തതിഫലതിക്കും.
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കരുണടയമടക്കും കുട്ടികണള ണപാതുവി്ഥ്യാേയങ്ങ
ളിനേക്കക് പുതുതായി നചർക്കുകയും മാറ്ി 
നചർക്കുകയും ണചയ് കാരഥ്യങ്ങൾ മാധഥ്യമശ്രദ് 
ഏണറ നേടിയതാണക്. അതുനപാണേ ണപാതുവി
്ഥ്യാേയങ്ങളിനേക്കക് കുട്ടികണള അയയ്കണണമന്നക് 
ണപാതുസമൂഹും ആഗ്ഹിച്ച ണപാതുപവർതെക
രുും അധഥ്യാപകരടക്കമുള്ളവരുും അങ്ങണേ ണച
യ്ാതിരുന്ന ഘട്ടതെിൽ അതിണേതിണരയള്ള 
വിമർേേങ്ങളുും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ക്. ണപാതുവി
്ഥ്യാേയങ്ങൾ സുംരക്ിക്കണപ്നടണ്താണണന്നു
ള്ള രാഷ്ട്രീയസാമൂഹിക സനന്ദേും സർക്കാർ 
നേതൃത്വതെിൽ മുനന്നാട്ടുണവച്ചനപ്ാൾ വളണര 
ക്രിയാത്കമായാണക് നകരളീയ സമൂഹും പതി
കരിച്ചതക്. 

സർക്കാർ 07.11.2016 േക് ഇറക്കിയ ഉതെരവക് 
(സ.ഉ.(പി)േും. 186/2016/ണപാ.വി.വ.) പകാരും 
േവനകരള ്ൗതഥ്യതെിണേ 'ണപാതുവി്ഥ്യാഭഥ്യാസ 
സുംരക്ണ യജ്ും' പദ്തി, മിഷൻ മാതൃക
യിൽ േടപ്ിൽ വരുത്തുന്നതിനുള്ള രൂപനരഖ മു
നന്നാട്ടക് ണവച്ചിട്ടുണ്ക്. ഈ യജ്ും വിപുേീകരി
ക്കണപ്ടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ 
കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മാുംേങ്ങൾ ഇതിനേക്കക് 
കൂട്ടിനച്ചർക്കണപ്ടുും.  ഇതുവണരയണ്ായ ധാരണ
കണള താണഴ പറയും പകാരും നക്രാഡീകരിക്കാും.
1. പീസക് കൂൾ വി്ഥ്യാഭഥ്യാസും ോസ്തീയമായി 

പുേരാവിഷക് ക്കരിക്കുും 
2. അന്ാരാഷ്ട്ര േിേവാരതെിലള്ള വി്ഥ്യാഭഥ്യാ

സും േഭഥ്യമാക്കിണക്കാണ്ക് അേേഥ്യമായ  നക
രളമാതൃക സൃഷ്ിക്കുും.

3. കാമ്സക് ഒരു പാഠപുസ്കും എന്ന കാഴ്ചപ്ാ

ടിൽ ഓനരാ കാമ്സും കജവകവവിധഥ്യ 
ഉ്ഥ്യാേമാക്കി മാറ്റുും.

4. വായേോേ, േന�ാറട്ടറി എന്നിവ ആധുേി
കവതക്കരിക്കുും.

5. നവാട്ടവകാേും േഭിക്കുന്ന പായതെിൽ 
ണതാഴിൽ ണചയ്ാനുള്ള കഴിവക് വികസിപ്ി
ക്കുും.

6. കൗൺസിേിുംഗക് സൗകരഥ്യും േഭഥ്യമാക്കുും.
7. സർഗ്ഗപരമായ എല്ലാ കഴിവുകളുും വികസി

പ്ിക്കുന്നതാകുും സമഗ് വി്ഥ്യാഭഥ്യാസും.
8. പിന്നാക്കും േിൽക്കുന്നവർക്കക് പനതഥ്യക പരി

ഗണേ ഉറപ്ാക്കുും.
9. സക് കൂൾ തേതെിൽ ണകാഴിഞ്ഞുനപാക്കക് ഇല്ലാ

തെ അവസ് സൃഷ്ിക്കുും.
10. ഭൗതിക മാേവിക സാുംസക് കാരിക സൗക

രഥ്യങ്ങൾ - പാനഠഥ്യതര പവർതെേങ്ങൾക്കക് 
ആയി ഒരുക്കുും.

11. വി്ഥ്യാഭഥ്യാസതെിൽ ജോധിപതഥ്യവതക്ക്കര
ണും അർത്പൂർണ്ണമാക്കുും.

12. േഹരി വിരുദ് മനോഭാവും വളർത്തുും.
13. പ്ലാസ്റികക് മുക്, കീടോേിേി മുക്, േഹരി 

മുക് കാമ്സക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുും.
14. കാർഷിക സുംസക് കാരും വളർതെിണയടുക്കുും
15. ക്ലാസക് മുറികൾ കഹണടകക് ആക്കുും 
16. സക് കൂളുകളുണട ഭൗതിക സൗകരഥ്യും ണമച്ചണപ്ടു

ത്തുും, ആകർഷകമാക്കുും.
17. എല്ലാ സക് കൂളുകളുും സമഗ്വി്ഥ്യാേയ 

വികസേ രൂപനരഖ തയ്ാറാക്കുും. 
18. േിേവാരമുള്ള  അധഥ്യാപക പരിേീേേും. 
19. വി്ഥ്യാഭഥ്യാസ സ്ാപേങ്ങളുണട പവർതെേ

അക്കാദേതികോയതി 
വതിദ്ാലയങ്ങനള 
ഉയര്ത്തതി കുട്തികള്ക്ക് 
േതികച്ച വതിദ്ാഭ്ാസം 
ഉറപ്ാക്കതിയാൽ ോത്ശേ 
നപാതസമൂഹം ഇന്നു 
കാണതിക്കുന് ഉത്ാഹം 
ന്തിലന്തിര്ത്താന് കഴതിയൂ. 
ഇതതിന്ായതി അധ്ാപകര്, 
രക്ാകര്തൃ സമൂഹം, 
പൂര്വ വതിദ്ാര്ത്തികള്, 
നപാത സമൂഹം, ഭരണ
ന്തിര്വ്വഹണ സംവതിധാന്
ങ്ങള് എന്തിവനയല്ലാം 
കൂട്ായതി 
ശ്രേതിശക്കണ്ടതണ്ട്.
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ങ്ങൾ േിരീക്ിക്കാൻ ജേകീയ സുംവിധാേ
ങ്ങൾ രൂപണപ്ടുത്തുും.
സുംസ്ാേ �ഡക്ജറ്ിൽ ണപാതുവി്ഥ്യാഭഥ്യാസ

തെിോയി വേിയനതാതിലള്ള വിഹിതും ഈ 
വർഷും മാറ്ിണവച്ചിട്ടുണ്ക്. കുട്ടികളുണട പഠേേിേ
വാരും ഉയർതൊനുള്ള വിവിധങ്ങളായ പദ്തി
കൾ സർക്കാരിണറെ നേതൃത്വതെിൽ േടന്നുവരു
ന്നു.

ഘട്ടും ഘട്ടമായാണക് സക് കൂളുകളുണട ഭൗതിക 
സൗകരഥ്യ വികസേും േടക്കുക. 
l ആ്ഥ്യ ഘട്ടും എന്ന േിേയിൽ ഈ വർഷും 

1000 സർക്കാർ സക് കൂളുകളുണട ഭൗതിക 
സൗകരഥ്യ ഗുണതയാണക് വർദ്ിപ്ിക്കുക. 
ഇതിോയളള പവർതെേങ്ങള് ആരുംഭിച്ചു.

l കഹസക് ക്കൂൾ, ഹയർണസക്കറെറി തേതെി
ണേ സർക്കാർ, എയക്ഡഡക് വഥ്യതഥ്യാസമില്ലാ
ണത എല്ലാ ക്ലാസക് മുറികളുും കഹണടക്കാക്കു
ന്ന പവർതെേും ഒരു വർഷും ണകാണ്ക് 
പൂർതെീകരിക്കാനുള്ള പവർതെേും േടന്നു
വരുന്നു. പഠേന�ാധേപവർതെേങ്ങൾക്കക് 
പുതിയമാേും േൽകി അക്കാ്മിക ഗുണത 
വർദ്ിപ്ിക്കുകയാണക് േക്ഥ്യും.

l പൂർവ വി്ഥ്യാർത്ികൾ,  രക്ിതാക്കൾ, ണപാ
തുസമൂഹും എന്നിവരുണട പങ്ാളിതെനതൊ
ണട എല്ലാ കപമറി ക്ലാസകളുും കഹണടക്കാ
ക്കാനുള്ള പവർതെേങ്ങളുും 
ആരുംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

l എയക്ഡഡക് സക് കൂളുകളിൽ മാനേജക് ണമന്റുകളു
ണട സഹായനതൊണട ഭൗതിക സൗകരഥ്യ 
വികസേതെിോയി ചാേഞ്ക് ഫണ്ക് എന്ന 
േിേയിൽ(എത് തുക എയക്ഡഡക് മാനേജക് ണമ
ന്റുകൾ കണണ്ത്തുന്നുനവാ അത്യും തുക 
പരമാവധി ഒരു നകാടി എന്ന േിേയിൽ 
സർക്കാർ വഹിക്കുന്നതാണക് ഈ പദ്തി.)  
വകയിരുതെിയിട്ടുണ്ക്. 

l എല്ലാ വി്ഥ്യാേയങ്ങളിലും കജവകവവിധഥ്യ 
ഉ്ഥ്യാേതെിോയള്ള പവർതെേും േടക്കുന്നു. 

l കുട്ടികളുണട പതിഭകൾ കണണ്തൊനുും വളർ
തൊനുും സഹായകമായ ടാേറെക് ോബുകൾ 
വിഭാവേും ണചയ്യുന്നു. 

l ഓട്ടിസും പാർക്കുകൾ സ്ാപിനക്കണ്തുണ്ക്.
l മുഴുവൻ വി്ഥ്യാേയങ്ങളിലും അക്കാ്മിക ഗു

ണനമമേ ഉറപ്ാക്കാൻ കഴിയും വിധും ഓനരാ 
വി്ഥ്യാേയങ്ങളുണടയും സവിനേഷത ഉൾ
ണക്കാള്ളുന്ന അക്കാ്മിക മാസ്റർപ്ലാൻ 2018 
ജനുവരി 30 േകും സക് കൂൾ തേതെിൽ സജ
മാക്കൽ, അവ ണപാതു സമൂഹതെിണറെ മുമ്ിൽ 
ണഫബ്രുവരി 1േക് അവതരിപ്ിക്കൽ എന്നിവ 
ആസൂത്ണും ണചയ്ിട്ടുണ്ക്.

l രക്ാകർതൃ വി്ഥ്യാഭഥ്യാസും, കുട്ടികളുണട പഠ
േപുനരാഗതി രക്ാകർതൊക്കളുമായി 

വിേിമയും ണചയ്ാൻ ഗൃഹസമ്ർക്കപരിപാടി 
േടക്കുും.

l കുട്ടികൾ ആർജിച്ച കഴിവുകളുും നേഷികളുും 
നേരിട്ടക് സമൂഹവുമായി പങ്കുണവയ്കാൻ സക് കൂ
ളിേകത്തുും ആവാസ പരിസരത്തുും സുംഘ
ടിപ്ിക്കുന്ന സർനഗാത്സവങ്ങൾ എന്നിവണയ
ല്ലാും ണപാതു വി്ഥ്യാഭഥ്യാസ സുംരക്ണ 
യജ്തെിണറെ ഭാഗമായി ആസൂത്ണും 
ണചയ്ിട്ടുണ്ക്.
ണപാതുവി്ഥ്യാഭഥ്യാസ സുംരക്ണ യജ്തെി

ണറെ േിർവ്വഹണതെിോയി വിവിധ തട്ടിലള്ള 
സുംഘടോ സുംവിധാേങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ക്. 
മുഖഥ്യമന്തി അദ്ഥ്യക്ോയ സുംസ്ാേ മിഷൻ, 
ജില്ലാ ആസൂത്ണസമിതി ണചയർനപഴക് സൺ 
അദ്ഥ്യക്ൻ, ആയ ജില്ലാ മിഷൻ, മുൻസിപ്ൽ 
ണചയർനപഴക് സൺ/നകാർപനറഷൻ നമയർ 
അദ്ഥ്യക്ൻ ആയ മുൻസിപ്ൽ/നകാർപ്നറഷൻ 
തേ മിഷൻ, ന്ാക്കക് പഞ്ായതെക് പസിഡറെക് 
അദ്ഥ്യക്ൻ ആയ ന്ാക്കക് മിഷൻ, ഗ്ാമപഞ്ാ
യതെക് പസിഡറെക് അദ്ഥ്യക്ൻ ആയ ഗ്ാമപ
ഞ്ായതെക് മിഷൻ എന്നിവയും വിവിധ തട്ടിലള്ള 
കർമെസമിതികൾക്കുും രൂപും േൽകിയിട്ടുണ്ക്. 
വിേ്ാുംേങ്ങൾ ഇതക് സും�ന്ധിച്ചക് പസിദ്ീക
രിച്ചിട്ടുള്ള ണപാതുവി്ഥ്യാഭഥ്യാസ യജ്ും മാർഗ്ഗ
നരഖ, അക്കാ്മിക മികവിലൂണട വി്ഥ്യാേയ 
മികവക് മാർഗനരഖ - 2 എന്നിവയിൽ വിേ്ീക
രിച്ചിട്ടുണ്ക്.

ണപാതുവി്ഥ്യാേയങ്ങൾ തനദേേഭരണസ്ാപ
േങ്ങൾക്കക് കകമാറ്ും ണചയ്ണപ്ട്ടവയാണക്. അതു
ണകാണ്ക് തണന്ന ണപാതുവി്ഥ്യാഭഥ്യാസ സുംരക്ണ 
യജ്തെിണറെ വിജയതെിേക് നേതത്വും വഹി
ക്കാൻ തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപേങ്ങൾക്കക് 
കഴിനയണ്തുണ്ക്. ഈ ് ിേയിലള്ള പവർതെേ
ങ്ങൾ പേയിടങ്ങളിലും മാതൃകാപരമായി േടക്കു
ന്നുണ്ക്. േമ്മുണട േക്ഥ്യും മുഴുവൻ കുട്ടികളുണടയും 
വി്ഥ്യാഭഥ്യാസ ഗുണത വർദ്ിപ്ിക്കോണക്. ഇതക് 
കഴിയണണമങ്ിൽ മുഴുവൻ ണപാതുവി്ഥ്യാേയങ്ങ
ണളയും മികവിണറെ നകന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്ാൻ 
കഴിയണും. 

അക്കാ്മികമായി വി്ഥ്യാേയങ്ങണള ഉയർ
തെി കുട്ടികൾക്കക് മികച്ച വി്ഥ്യാഭഥ്യാസും ഉറപ്ാ
ക്കിയാൽ മാത്നമ ണപാതുസമൂഹും ഇന്നു കാണി
ക്കുന്ന ഉത്സാഹും േിേേിർതൊൻ കഴിയൂ. 
ഇതിോയി അധഥ്യാപകർ, രക്ാകർതൃ സമൂഹും, 
പൂർവ വി്ഥ്യാർത്ികൾ, ണപാതു സമൂഹും, ഭരണ
േിർവ്വഹണ സുംവിധാേങ്ങൾ എന്നിവണയല്ലാും 
കൂട്ടായി ശ്രമിനക്കണ്തുണ്ക്. ഇണതല്ലാും ഏറ്വുും 
ഫേപ്മായി ഏനകാപിപ്ിക്കുന്നതിൽ മുഖഥ്യ 
പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയക തനദേേഭരണ സ്ാ
പേങ്ങൾക്കാണക്. 

നപാതവതിദ്ാലയങ്ങള് 
തശദേേഭരണസ്ാപന്

ങ്ങള്ക്ക് ലകോറ്റം 
നചയ്നപ്ട്വയാണ്. 

അതനകാണ്ട് തനന് 
നപാതവതിദ്ാഭ്ാസ 

സംരക്ണ യജ്ത്തതി
നന് വതിജയത്തതിന്് 

ശന്തത്വം വഹതിക്കാന് 
തശദേേസ്വയംഭരണ 

സ്ാപന്ങ്ങള്ക്ക് 
കഴതിശയണ്ടതണ്ട്. ഈ 
ദതിേയതിലുള്ള പ്വര്ത്ത
ന്ങ്ങള് പലയതിടങ്ങളതി
ലും ോതൃകാപരോയതി 

ന്ടക്കുന്നുണ്ട്. ന്മ്മുനട 
ലക്്ം മുഴവന് കുട്തികള

നടയം വതിദ്ാഭ്ാസ 
ഗുണത വര്ദ്ധതിപ്തിക്കലാ
ണ്. ഇത് കഴതിയണനേ
ങ്തിൽ മുഴവന് നപാതവതി

ദ്ാലയങ്ങനളയം 
േതികവതിനന് ശകന്ദങ്ങളാ
ക്കതി ോറ്റാന് കഴതിയണം. 
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പേി ഒരു നരാഗമല്ല. മനറ്നതാ നരാഗതെിണറെ 
േക്ണമാണക്. േരീരും ഏണതങ്ിലും നരാഗാ

ണുവിണറെ ആക്രമണതെിേക് വിനധയമാകുനമ്ാൾ 
സ്വയും പതികരിക്കാണോരുങ്ങുും. ആ പതികര
ണും ോമറിയന്നതക് പേിയിലൂണടയാണക്. ആന്
രാവയങ്ങൾക്കക് സുംഭവിക്കുന്ന നകടിണറെ �ാഹഥ്യ
സൂചേയാണക് നവ്േണയങ്ിൽ നരാഗാണു�ാധ 
യണട �ഹിർസ്ഫുരണമാണക് പേി. അതുണകാണ്ാ
ണക് പേി ഒരു നരാഗമണല്ലന്നുും മനറ്നതാ നരാഗ
തെിണറെ േക്ണമാണണന്നുും കാൾ വൻഡർേി
ഷക് പറഞ്ഞതക്. 

പേിക്കക് മനുഷഥ്യനോളും പായമുണ്ക്. എ 
ന്നാൽ പേിണയ കുറിച്ചുള്ള നരഖകൾ കണ്ടുതുട
ങ്ങിയതക് ആധുേിക കവ്ഥ്യോസ്തതെിണറെ 
പിതാവായ ഹിനപ്ാക്രാറ്ിണറെ കാേും മുതല്കാണക്. 
പേി മറ്സഖങ്ങൾ മാറാനുള്ള വഴിയായിട്ടാണക് 
അനദേഹും പരാമർേിക്കുന്നതക്. ഇതിഹാസരച

അമ്മ നനഞ്കാൽ 
കുഞ്ിന് പനിപിടിക്രം

യിതാവായ നഹാമർ അഞ്ാും നൂറ്ാണ്ിൽ പേി
നപാലള്ള അസഖങ്ങൾക്കക് ചൂടുണവള്ളതെിലള്ള 
കുളി പതിവാണണന്നക് പറയന്നുണ്ക്.

എന്ാണക് പേിണയന്നക് സാധാരക്കാരണറെ 
കണ്ണിലൂണട  േമുക്കക് നോക്കിക്കാണാും. േരീനരാ
ഷ്ാവക് േിർ്ിഷ് അളവിൽ േിന്നുും അതായതക് 37 
ഡിഗ്ി ണസൽഷഥ്യസ്ിൽ േിന്നുും ഉയരുന്ന അവ
സ്യാണക് പേി. പേിണയ ഇന്നക് എല്ലാവർക്കുും 
നപടിയാണക്. കാരണും സമീപകാേതെക് പേി 
ഒരുപാടുനപരുണട ജീവണേടുതെിരുന്നു. പേി 
ഒരുപാടക് തരതെിലണ്ക്. അതക് ഏതുമാകണട്ട. കവ
്ഥ്യോസ്തതെിനുനപാലും ചിേനപ്ാണഴാണക്ക സമ
സഥ്യയായി മാറുന്ന േയൂജേനറഷൻ പേികൾക്കക് 
മുൻകരുതലകൾ എടുതെിണല്ലങ്ിൽ മരണതെിേക് 
കീഴക് ണപ്നടണ്ിവരുണമന്ന സതഥ്യും മേസ്ിോനക്ക
ണ്തുണ്ക്. 

മനുഷഥ്യൻ ഉഷ്ണരക്ജീവിയാണണന്നക് അറിയാ

റഡറോ. വട്വിള വിജയകുേറോര്

േരീശരാഷ്ാവ് ന്തിര്ദതിഷ് 
അളവതിൽ ന്തിന്നും 
അതായത് 37 �തിഗ്തി 
നസൽഷ്സ്തിൽ ന്തിന്നും 
ഉയരുന് അവസ്യാ
ണ് പന്തി. പന്തിനയ ഇന്് 
എല്ലാവര്ക്കും 
ശപടതിയാണ്. കാരണം 
സേീപകാലത്ത് പന്തി 
ഒരുപാടുശപരുനട ജീവനന്
ടുത്തതിരുന്നു. പന്തി 
ഒരുപാട് തരത്തതിലുണ്ട്. 
അത് ഏതോകനട്. ലവ
ദ്ോസ്തത്തതിനുശപാലും 
ചതിലശപ്ാനഴാനക്ക 
സേസ്യായതി ോറുന് 
ന്യൂജന്ശറഷന് പന്തികള്
ക്ക് മുന്കരുതലുകള് 
എടുത്തതിനല്ലങ്തിൽ 
േരണത്തതിന്് കീഴ് നപ്ശട
ണ്ടതിവരുനേന് സത്ം 
േന്സ്തിലാശക്കണ്ടതണ്ട്.
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മനല്ലാ. അതായതക് സ്ിനരാഷ്ാവുള്ള ജീവി. 
പുറതെക് ചൂനടാ തണുനപ്ാ ഏതുമാകണട്ട മനുഷഥ്യണറെ 
േരീനരാഷ്ാവക് എന്നുും എനപ്ാഴുും കൃതഥ്യമായി 
േിേേിൽക്കുും.  പരിണാമശുംഖേയിൽ മനുഷഥ്യ
േടങ്ങുന്ന സസ്േികൾക്കുും പറവകൾക്കുമായി 
മാത്ും പകൃതി ണകാടുതെ സവിനഷേതയാണി
തക്. േമ്മുണട  േരീനരാഷ്ാവക് 37 ഡിഗ്ി ണസൽഷഥ്യ
സാണക്  (98.6 ഡിഗ്ി ഫാരൻഹീറ്ക്). എങ്ിലും 
േരീരതെിണറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിണേ ചൂടിേക് ഏറ്ി
റക്കമുണ്ാകാും.  

 േരീനരാഷ്ാവക് അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാ
ണക് ണതർനമാമീറ്ർ .    ണതർനമാമീറ്റിണേ  ണമർ
ക്കുറിയിരിക്കുന്ന ഭാഗും പൂർണമായി േരീരതെി
േമർന്നാനേ കൃതഥ്യമായ ചൂടറിയകയള്ളു. അതു 
ണകാണ്ാണക്  ോവിേടിയിനോ കക്നതൊ 
ണതർനമാമീറ്ർ വച്ചക്  ന്ഹതാപും മേസിോക്കു
ന്നതക്. മണറ്വിണടണയങ്ിലമാണക് ണതർനമാമീറ്ർ 
വയ്ക്കുന്നണതങ്ിൽ ണമർക്കുറിയിരിക്കുന്ന  ഭാഗതെി
ണറെ ഒരുവേും മാത്നമ േരീരനതൊടക് നചർന്നിരി
ക്കുകയള്ളു. ആ ഭാഗും േരീനരാഷ്ാവക് നരഖണപ്ടു
ത്തുനമ്ാൾ മനറ് വേും അന്രീക്തെിണേ 
ചൂടിണേ അനുസരിച്ചായിരിക്കുും ണമർക്കുറി ഉയ 
രുക. അങ്ങണേയാണണങ്ിൽ േരിക്കുള്ള ന്ഹ 
താപും  അറിയാൻ കഴിയകയില്ല.     

ണസൽഷഥ്യസും ഫാരൻഹീറ്റുും ചൂടിണറെ അളവു
നകാോണണങ്ിലും പേിണയ അളക്കുന്നതക് ഫാ
രൻഹീറ്ിോണക്. 

േരീനരാഷ്ാവക് 98.6 ഡിഗ്ി ഫാരൻഹീറ്ാണണ
ങ്ിലും ചൂടക് 99.9 ആയാലും നപടിനക്കണ്തില്ല. 
എന്നാൽ അതിേക് മുകളിണേതെിയാൽ 
കുറയ്കാനുള്ള ഉപാധികൾ നതടണും. ഏതുതരും 
നരാഗാണുവിനുും സജീവമാകാനുും ണപറ്റുണപരുകാ
നുും പകടേങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്കാനുും അനുനയാജഥ്യ
മായ ചൂടാണക് മനുഷഥ്യനുള്ളതക്. അതുണകാണ്ാണക് 
മനുഷഥ്യൻ തീരാവഥ്യാധികൾക്കുും മഹാവഥ്യാധികൾ
ക്കുും അടിമണപ്ടുന്നതക്.

പേിയണ്ാകുന്നതക് എങ്ങണേണയന്നക് നോ 
ക്കാും. േരീനരാഷ്ാവക് േിയന്തിക്കുന്നതക് തേനച്ചാ
റിണേ കഹനപ്ാതോമസാണക്. പേിക്കക് കാരണ
മായ ഘടകങ്ങൾ അതക് അകത്തുേിന്നായാലും 
(ഉ്ാഹരണതെിേക് കസനറ്ാകകനുകൾ) പുറ
ത്തുേിന്നായാലും (ഉ്ാഹരണതെിേക് �ാക്റീരി
യയണട പുറുംചട്ടയിണേ േിനപാനപാളിസാക്കകറ
ഡക്) േരീരതെിൽ പവർതെിച്ചക് നപാസ്റാഗ്ാണ്ിൻ 
ഇ2 (prostaglandin E2) എന്ന രാസപ്ാർത്മുണ്ാ
ക്കുും. ഈ രാസപ്ാർത്ും കഹനപ്ാതോമ
സിൽ പവർതെിക്കുനമ്ാഴാണക് ഊഷ്ാവക് കൂടുന്ന
തക്. 

അണു�ാധകൾ, ഓനട്ടാഇമെയൂൺ നരാഗ
ങ്ങൾ (ഉ്ാഹരണതെിേക്  ലൂപസക്), േരീരകേ
കൾക്കുണ്ാകുന്ന നകടുപാടുകൾ (ഉ്ാ. മുറിവുകളുും 

ചതവുകളുും) അർബു്ങ്ങൾ, ചിേ മരുന്നുകൾ മു
തോയവ േിമിതെവുും   േരീനരാഷ്ാവക് കൂടാും. 
േരീനരാഷ്ാവക് കൂട്ടുന്ന ഇവണയ കപനറാണജനു
കൾ എന്നാണക് അറിയണപ്ടുന്നതക്. 100.4-102.2oF 
(38-39oC) ചൂടുള്ള ണചറിയ പേി,102.2 -104oF  (39-
40oC) ചൂടുള്ള പേി, 104 oF (40) ചൂടുള്ള പേി, 
107.6oF (42oC ) ചൂടുള്ള അതിഭയങ്ര പേി എന്നി
ങ്ങണേ പേിണയ ോോയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ 
ഒടുവിേനതെതക് മാരകമാണക്. കാരണും ഒരു പരി
ധിക്കപ്റും താപേിേ ഉയരുന്നതക് തേനച്ചാറിേക് 
അസഹഥ്യമായതിോൽ നരാഗിണയ മരണതെിണേ
തെിക്കുകനയാ സന്നിപാതജ്വരുംനപാലള്ള അവ
സ്യിണേതെിക്കുകനയാ ണചയ്യുും. അതുണകാണ്ക് 
പേി 104oF ആണണങ്ിൽനപ്ാലും അടിയന്ര 
കവ്ഥ്യസഹായും േഭഥ്യമാനക്കണ്തുണ്ക്. 

പേി ചിേനപ്ാണഴാണക്ക അനുഗ്ഹമാണണ
ന്നാണക് മനുഷഥ്യരിൽ േടതെിയ പഠേങ്ങൾ വഥ്യ
ക്മാക്കുന്നതക്. നരാഗാണു �ാധയിൽ േിന്നുും 
മറ്റു നരാഗങ്ങളിൽ േിന്നുും എളുപ്ും നമാചേും 
നേടാൻ പേിയള്ളനപ്ാൾ കഴിയമണത്. എന്ാ
യാലും പേിണയന്നതക് േരീരതെിേക് സുംഭവിച്ച 
ഏനതാ കുഴപ്തെിണറെ സൂചേണയന്നക് പറഞ്ഞ
നല്ലാ. അതുണകാണ്ക് ചികിത്സ ആവേഥ്യമാണക്. 
കാരണും ഏതുതരും പേിയാണക് �ാധിച്ചണതന്നക് 
േമുക്കറിയില്ലനല്ലാ. പേിക്കായി മിക്ക നരാഗി
കൾക്കുും ചികിത്സ േൽകണപ്ടുന്നതിനു കാരണും 
പേിയും അനു�ന്ധ േക്ണങ്ങളുും ബുദ്ിമുട്ടു 
ണ്ാക്കുന്നു എന്നുള്ളതുണകാണ്ാണക്. പേി ഹൃ്യ
മിടിപ്ക് കൂട്ടുകയും ഉപാപചയും (metabolism) നവ
ഗതെിോക്കുകയും ണചയ്യുന്നു. ഇതക് പായനമറിയ
വർക്കുും ഹൃനദ്ാഗമുള്ളവർക്കുും അസഹേീയമാ 
യിരിക്കുും. ചിേനപ്ാൾ പേി നരാഗിണയ അർദ്
ന�ാധാവസ്യിനേക്കക് േയിനച്ചക്കാും. അതി 
ോൽ ഗുണന്ാഷങ്ങൾ താരതമഥ്യണപ്ടുതെി 
നവണും ചികിത്സണയ കുറിച്ചക് തീരുമാേണമടു
ക്കാൻ. ഏതു സാഹചരഥ്യതെിോയാലും പേി 
അമിതമാകുകനയാ (41.1oC അണല്ലങ്ിൽ 106oFേക് 
മുകളിൽ) േരീരകേകൾക്കക് നകടക് പറ്ാവുന്ന 
േിേ വരുകനയാ ണചയ്ാൽ അതക് േിർ�ന്ധമാ
യും േിയന്തണവിനധയമാക്കിയിട്ടുണ്ാകണും. 
ഒരിക്കലും സ്വയുംചികിത്സയ്കക് മുതിരരുതക്. 

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണക് പേി വരുന്നണതങ്ിൽ 
ന്ഹതാപും കുറയ്കാൻ ണചറുചൂടക് ണവള്ളതെിൽ 
കുതിർതെ തുണി പിഴിഞ്ഞക് േരീരും 
തുടച്ചുണകാടുക്കണും. ഐസക് ണവള്ളതെിൽ കുതിർ
ന്ന തുണിണകാണ്ക് ന്ഹും തുടയ്ക്കുന്നതക് ചർനമൊപ
രിതേതെിലള്ള രക്ക്കുഴലകൾ ചുരുങ്ങുന്ന 
തിനുും അതുവഴി താപും പുറനതെക്കക് നപാകുന്ന
തിേക് തടസ്മാവുകയും ണചയ്യുും. എന്നുവച്ചാൽ 
േരീരതാപും കുറയ്കാൻ ഐസക് ണവള്ളും േല്ലത
ണല്ലന്നർത്ും. ഈ പക്രിയ തുടരുന്നനതാണടാപ്ും 

കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കാണ് പന്തി 
വരുന്നതങ്തിൽ 

ശദഹതാപം കുറയ്കാന് 
നചറുചൂട് നവള്ളത്തതിൽ 

കുതതിര്ത്ത തണതി 
പതിഴതിഞ്ഞ് േരീരം 

തടച്ചുനകാടുക്കണം. 
ഐസ് നവള്ളത്തതിൽ 

കുതതിര്ന് തണതിനകാണ്ട് 
ശദഹം തടയ്ക്കുന്ത് 

ചര്ശമ്ാപരതിതലത്തതിലു
ള്ള രക്ക്കുഴലുകള് 

ചുരുങ്ങുന്തതിനും 
അതവഴതി താപം പുറശത്ത

ക്ക് ശപാകുന്തതിന്് 
തടസ്ോവകയം നചയ്ം. 
എന്നുവച്ചാൽ േരീരതാ

പം കുറയ്കാന് ഐസ് 
നവള്ളം ന്ല്ലതനല്ല

ന്ര്ത്ം.
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േിശുനരാഗ വി്ഗ്ദ്ധണേ കാണിക്കുകയും നവണും.    
അനോപ്തിയിലും ആയർനവ്തെിലും നഹാ

മിനയായിലും ഫേപ്മായ  ചികിത്സകളുണണ്
ങ്ിലും ഭൂരിപക്ും ആളുകളുും അനോപ്തിണയയാ
ണക് ആശ്രയിക്കുന്നതക്. ണപണട്ടന്നുള്ള േമേും 
ആഗ്ഹിക്കുന്നതുണകാണ്ാണതക്. മുൻപക് ആസ്ി
രിോണക് ഉപനയാഗിച്ചിരുന്നണതങ്ിലും താരത
നമഥ്യേ ന്ാഷുംകുറഞ്ഞ പാരണസറ്നമാളാണക് 
ഇനപ്ാൾ വഥ്യാപകമായി ഉപനയാഗിക്കുന്നതക്. 
ഗുളിക രൂപതെിലും സിറപ്ക് രൂപതെിലും ഇഞ്
ക്ൻ രൂപതെിലും മേ്്വാരതെിൽ വയ്ക്കുന്ന 
സനപ്ാസിണറ്ാറി (suppository) രൂപതെിലും പാ
രണസറ്നമാൾ ഉപനയാഗിക്കുന്നുണ്ക്.

പാരണസറ്നമാൾ അഥവാ അണസറ്ാമിനോ
ണഫൻ ന്ഹതാപും കുറയ്കാൻ മാത്മല്ല തേനവ
്േ, േരീരനവ്േ, പല്ലക് നവ്േ തുടങ്ങിയ തീവ്ര
തകുറഞ്ഞ നവ്േകൾക്കക് നവ്േസുംഹാരിയായും  
ഉപനയാഗിക്കുന്നുണ്ക്. നോകാനരാഗഥ്യസുംഘടേ
യണട മരുന്നക് പട്ടികയിൽ മുന്ിയസ്ാേമുള്ള 
പാരണസറ്നമാൾ 1887 ോണക് കണ്ടുപിടിച്ചതക്. 
നഡാക്ടറുണട കുറിപ്ടികൂടാണത (OTC- Over The 
Counter) വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നാണിതക്. അതു
ണകാണ്ക് തണന്നയാണക് അതിേക് വേിയ ദൂഷഥ്യമി
ണല്ലന്നക് പറയന്നതക്. 500 മില്ലിഗ്ാും ഗുളികയാണക് 
വഥ്യാപകമായി ഉപനയാഗിക്കുന്നതക്. ഒരു ഗുളിക 
കഴിച്ചാൽ ോല മുതൽ ആറുമണിക്കൂർ വണര 
അതിണറെ പവർതെേും േിേേിൽക്കുണമന്നുള്ള
തിോൽ ഒരാൾ ോേക് അണല്ലങ്ിൽ അഞ്ിൽ 
കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എത് വേിയ  പേി
യാണണങ്ിലും രനണ്ാ മൂനന്നാ ഗുളിക കഴിക്കു
നമ്ാൾ തണന്ന അതിണറെ ഫേും പകടമാകുും. 
കുട്ടികൾക്കാണണങ്ിൽ 10 മില്ലിഗ്ാും / 10 
കിനോഗ്ാും (10mg/10Kg) എന്ന കണക്കിോണക് 
നഡാസക് േിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതക്.  

താരതനമഥ്യേ പാർേ്വഫേങ്ങൾ കുറഞ്ഞ  
മരുന്നാണക് പാരണസറ്നമാണളന്നക് നോകാനരാഗഥ്യ 
സുംഘടേ പറയന്നുണണ്ങ്ിലും േിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള
തിണേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ വേിയ അപക
ടങ്ങൾ ക്ണിച്ചു വരുത്തുും. കരൾ, വൃക്കസും�
ന്ധമായ നരാഗമുള്ളവരുും േരീരഭാരും തീണര 
കുറഞ്ഞവരുും  വളണര കരുതനോണട മാത്നമ ഈ 
മരുന്നക് കഴിക്കാവൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്ും നോകാ
നരാഗഥ്യ സുംഘടോ തരുന്നുണ്ക്. ഒരു ്ിവസും 
മൂന്നക് ഗ്ാമിനേണറ (ആറക് ഗുളിക) പാരണസറ്നമാൾ 
േരീരതെിണേതെിയാൽ കരളിണറെ പവർതെേ
ണതെ പതികൂേമായി �ാധിക്കുണമന്നക് പഠേ
ങ്ങൾ പറയന്നു. അതുനപാണേ ്ഹേനക്കടക്, 

വയറുവീർക്കൽ, അേർജി, ഉറക്കും തൂങ്ങൽ, 
ക്ീണും, അസ്വസ്ത തുടങ്ങിയ പശ്നങ്ങളുും പാ
രണസറ്നമാളിണറെ അമിനതാപനയാഗും മൂേമുണ്ാ
കുും. ഒരു ണചറിയ തേനവ്േയ്ക്കുനപാലും 650 മി
ല്ലിഗ്ാമിലള്ള ഗുളിക വാരിക്കഴിക്കുന്ന 
േീേമുള്ളവരുണട എണ്ണും കൂടിവരുന്നുണണ്ന്നുും 
അതാണക് കരൾ, വൃക്കനരാഗികളുണട എണ്ണും വർ
ധിക്കാനുള്ള കാരണണമന്നുും എഡിൻ�നറാ യൂ
ണിനവഴ്ിറ്ി േടതെിയ പഠേങ്ങൾ വഥ്യക്മാക്കു
ന്നു. ഏതു ഗുളിക വാങ്ങിയാലും അതിൽ 
നരഖണപ്ടുതെിയിട്ടുള്ള  കാേഹരണ തീയതി 
ശ്രദ്ിനക്കണ്താണക്. കാരണും എല്ലാ മരുന്നുകൾ
ക്കുും ആയസണ്ക്. ആയസകഴിഞ്ഞ മരുന്നക് 
അഥവാ കാേഹരണണപ്ട്ട (expiry date) മരുന്നുക
ഴിച്ചാൽ ഗുണതെിനുപകരും ന്ാഷമാണുണ്ാവുക. 
മാത്മല്ല, ഗുരുതരങ്ങളായ ആനരാഗഥ്യപശ്നങ്ങളു
ണ്ാവുകയും ണചയ്യുും.

സാധാരണ കവറൽ പേി മുതൽ ണഡങ്ിപ്
േിയും എേിപ്േിയും ചിക്കുൻഗുേിയയണമാണക്ക 
േണമെ വിടാണത പിന്തുടരുന്നു. പേി ഏതുമാകണട്ട 
േരീനരാഷ്ാവക് കുറയ്കാൻ പാരണസറ്നമാൾ കഴി
ക്കുുംമുമ്ക് നഡാക്ടണറ കാണണും. സ്വയും ചികിത്സ 
പരിഷ്കൃത മനുഷഥ്യേക്  ഭൂഷണമല്ല. സ്വയുംചികി
ത്സയിലൂണട ഒരുപണക് ന്ഹതാപും കുറനച്ചക്കാും. 
പണക് അനപ്ാഴുും പേിക്കക് കാരണമായണതനന്ാ  
ഉള്ളിൽതെണന്ന കിടപ്ണ്ാകുും. തുടക്കതെിൽ 
പറഞ്ഞതുനപാണേ പേി ഒരു നരാഗമല്ല മനറ്നതാ 
ണപാരുതെനക്കടിണറെ േക്ണമാണക്.

പേിയടക്കമുള്ള ണകാതുകുജേഥ്യ നരാഗങ്ങൾ
ക്കക് പതഥ്യക്മായിട്ടണല്ലങ്ിലും ഉതെരവാ്ി 
േമെൾ തണന്നയാണക്. വീടിേകും വൃതെിയാക്കി 
അഴുക്കിണേ പുറനതെക്കു വേിണച്ചറിയന്നതാണ
നല്ലാ േമ്മുണട േീേും. ചിന്ാശൂേഥ്യമായ ആ പവൃ
തെിണകാണ്ക്  പരിസരും വൃതെിനകടാവുണമന്ന 
തിരിച്ചറിവക് േമുക്കില്ലാണത നപായി. വീടിണേനപ്ാ
ണേ പരിസരവുും വൃതെിയായി സൂക്ിച്ചാൽ ണകാ
തുകുജേഥ്യനരാഗങ്ങൾക്കക് മൂക്കുകയറിടാും. അണല്ല
ങ്ിൽ വൃതെിഹീേമായ ചുറ്റുപാടുകൾ േിമിതെും 
ണകാതുകടക്കമുള്ള ്ുംേകപാണികൾ ണപറ്റു 
ണപരുകുും. മഹാവഥ്യാധികളുും മാറാവഥ്യാധികളുും 
ഒഴിയാ�ാധയായി പിന്തുടരുും.  അമെ   േേ
ഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിേക് പേി പിടിക്കുണമന്നു പറയ
നമ്ാണേ പകൃതി മേിേണപ്ട്ടാൽ അതിണറെ തി
ക്ഫേും ോനമാനരാരുതെരുും അനുഭവിനക്കണ്ി 
വരുും. അണല്ലങ്ിൽ, ണകാതുകുകളുണട നകാടതി
യിൽ മനുഷഥ്യൻ േിരന്രും വധേിക്യ്ക്കു വിധിക്ക
ണപ്ട്ടുണകാനണ്യിരിക്കുും.

നേഖകന് തിരുവേന്പുരും 
എും. ജി. നകാനളജില് 
സനവാളജി വിഭാഗും 
അസിസ്ററെക് ണപാഫസറാണക്.  
9447342497

പന്തിയടക്കമുള്ള 
നകാതകുജന്് 
ശരാഗങ്ങള്ക്ക് പ്ത്ക്
ോയതിട്നല്ലങ്തിലും 
ഉത്തരവാദതി ന്മ്ള് 
തനന്യാണ്. വീടതിന്കം 
വൃത്തതിയാക്കതി അഴക്കതിനന് 
പുറശത്തക്കു വലതിനച്ചറതിയ
ന്താണശല്ലാ ന്മ്മുനട 
േീലം. ചതിന്താശൂന്്ോയ 
ആ പ്വൃത്തതിനകാണ്ട്  
പരതിസരം 
വൃത്തതിശകടാവനേന് 
തതിരതിച്ചറതിവ് ന്മുക്കതില്ലാനത 
ശപായതി. വീടതിനന്ശപ്ാനല 
പരതിസരവം വൃത്തതിയായതി 
സൂക്തിച്ചാൽ നകാതകു
ജന്്ശരാഗങ്ങള്ക്ക് 
മൂക്കുകയറതിടാം.
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കില നയൂസ്

പദ്ധതിനിര്വഹണം ഏപ്ിൽ മുതൽ
ആരംഭിക്ണം: േന്തി റഡറോ.പക.ടി.ജലീൽ

തനദേേഭരണസ്ാപേങ്ങളിണേ പദ്തി േിർവഹണും ഏ 
പിൽ ഒന്നുമുതൽ ആരുംഭിക്കണണമന്നക് മന്തി ണക.ടി.ജേീൽ. 
മാർച്ചക് 31 േകും പദ്തി രൂപീകരണവുും അുംഗീകാരും നേടലും 
പൂർതെിയാക്കണണമന്നുും മന്തി േിർനദേേിച്ചു. ജില്ലാപദ്തി തയ്ാ
റാക്കുന്നതുമായി �ന്ധണപ്ട്ട സുംസ്ാേ തേ അവനോകേനയാ
ഗും കിേയിൽ ഉ്ക്ഘാടേും ണചയ്യുകയായിരുന്നു അനദേഹും.തനദേേ
ഭരണവകുപ്ിണേ മൂന്നായി വിഭജിച്ച അോസ്തീയമായ േടപടി മൂേും 
നവണ് വിധതെിൽ നകാർഡിനേഷനുണ്ായിരുന്നില്ല. അണതല്ലാും 
പരിഹരിച്ചക് ഒന്നിച്ചക് ഒണര �ാേറിനു കീഴിൽ മുനന്നാട്ടു നപാകാനു
ള്ള പവർതെേങ്ങളാണക് എൽ.ഡി.എഫക് സർക്കാർ േടത്തുന്നതക്. 
തനദേേഭരണസ്ാപേങ്ങൾക്കു മാത്മായി ഒരു ് ിേും ആചരിക്കു
ന്ന കാരഥ്യും സർക്കാർ ആനോചിക്കുന്നുണ്ക്. േഗരസഭകളുും പഞ്ാ
യത്തുകളുും സുംയക് നപാജക്ടുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിണേക്കുറിച്ചക് 
ചിന്ിക്കണും. കേഫക് മിഷനുനവണ്ി തനദേേസ്ാപേങ്ങൾ 
തങ്ങളുണട വിഹിതും മാറ്ിവയ്കണും. കിണർ റീചാർജിുംഗക് ജില്ല
യിൽ ണമാതെതെിൽ േടതെിയാനേ പതീക്ിച്ച ഫേും േഭഥ്യമാകൂ. 
ഇതിനുും ജില്ലാതേതെിൽ നകാർഡിനേഷൻ നവണണമന്നക് മന്തി 
പറഞ്ഞു.

ആസൂത്ണന�ാർഡക് അുംഗവുും നസ്ററ്ക് റിനസാഴക് സക് ഗ്രൂപ്ക് ണച
യർമാനുമായ നഡാ.ണക.എൻ. ഹരിോൽ അദ്ഥ്യക്ത വഹിച്ചു. 
കിേ ഡയറക്ടർ നഡാ.നജായക് ഇളമൺ, ണകാല്ലും ജില്ലാപഞ്ായ
തെക് പസിഡറെക് ജഗ്മെ, സുംസ്ാേ ആസൂത്ണന�ാർഡിണേ 
വിനകന്ദ്രീകൃതാസൂത്ണ വിഭാഗും ചീഫക് എൻ. പസന്നകുമാരി 
എന്നിവർ സുംസാരിച്ചു. 

നറോഗറോലറോന്് ഉറ്ത്യറോഗസ്ഥര് കിലയിൽ
നകരളതെിണേ പാന്േിക ഭരണസുംവിധാേണതെക്കുറിച്ചു 

ജില്ലാപദ്തി തയ്ാറാക്കുന്നതുമായി �ന്ധണപ്ട്ട സുംസ്ാേതേ അവനോകേനയാഗും കിേയിൽ മന്തി നഡാ. ണക.ടി.ജേീൽ ഉ്ക്ഘാടേും ണചയ്യുന്നു

പഠിക്കുന്നതിനു ോഗാോറെക് സിവിൽ സർവീസിണേ ണപാന�ഷ
ണറി ഉന്ഥ്യാഗസ്ർ കിേയിണേതെി. പന്തണ്ുംഗസുംഘതെിനു 
ോല്ിവസങ്ങളിോയി പാന്േികഭരണവുമായി �ന്ധണപ്ട്ട 
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കിേ പരിേീേേും േൽകി. എറണാകുളും 
ജില്ലാ പഞ്ായതെക് സന്ദർേിച്ച സുംഘും ജില്ലാ കേക്ടർ, ണകാച്ചി 
സിറ്ി ണപാേിസക് കമെീഷ്ണർ എന്നിവരുമായി ചർച്ച േടതെി.

ജില്റോപദ്ധതി:പരിശീലകരുപട പരിശീലനം
ജില്ലാപദ്തി തയ്ാറാക്കുന്നതുമായി �ന്ധണപ്ട്ടക് രണ്ടു്ിവസ

ണതെ സുംസ്ാേ തേ പരിേീേകരുണട പരിേീേേും കിേയിൽ 
സുംഘടിപ്ിച്ചു.വിവിധ ജില്ലകളിൽ തുടർന്നു േടക്കുന്ന പരിേീേേ 
പരിപാടിക്കു ഇവിണട പരിേീേേും നേടുന്നവരാണക് നേതൃത്വും 
േൽകുക. പ്ലാേിുംഗക് ന�ാർഡക് ണമമ്റുും നസ്ററ്ക് റിനസാഴക് സക് ഗ്രൂപ്ി
ണറെ ണചയർമാനുമായ നഡാ.ണക.എൻ.ഹരിോൽ ഉ്ക്ഘാടേും 
ണചയ്തു.കിേ ഡയറക്ടർ നഡാ.നജായക് ഇളമൺ അദ്ഥ്യക്ത വഹിച്ചു. 
നകാഴക് സക് ഡയറക്ടർ നഡാ.ണജ.�ി.രാജൻ സ്വാഗതും പറഞ്ഞു.
നകാർഡിനേറ്ർ ജി.ണക.സ്േരാജൻ കാരഥ്യപരിപാടി വിേ്ീക
രിച്ചു.

മൃദുല വവ്ഗ്ദത്യ വികസന പരിശീലനം
കൂട്ടായ പവർതെേങ്ങളിലൂണട തനദേേസ്വയുംഭരണസ്ാപേ

ങ്ങളിൽ കാരഥ്യക്മമായ ഭരണേിർവഹണും േക്ഥ്യമിട്ടുണകാണ്ടുള്ള 
മൃദുേ കവ്ഗ്ദ്ധഥ്യ വികസേ പരിേീേേും കിേയിൽ തുടങ്ങി. തനദേ
േസ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ങളിണേ അദ്ഥ്യക്മോർക്കുും ണസക്രട്ടറി
മാർക്കുും ഒരുമിച്ചക് പരിേീേേും േൽകുന്നു എന്നതക് ഇതിണറെ പ
നതഥ്യകതയാണക്. തനദേേഭരണസ്ാപേതെിണറെ മുഖഥ്യ കാരഥ്യ്ർേി 
എന്ന േിേയിൽ അദ്ഥ്യക്മോരുണട  കാരഥ്യക്മമായ പവർതെേ
തെിനു അേിവാരഥ്യഘടകമാണക്  മൃദുേ കവ്ഗ്ദ്ധഥ്യ വികസേും. കിേ 
ഡയറക്ടർ നഡാ.നജായക് ഇളമൺ, നകാഴക് സക് നകാർഡിനേറ്ർ 
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ണക.പി.എ ഹാഷിും എന്നിവർ സുംസാരിച്ചു. ോൽപതു ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകളിണേ പസിഡന്റുമാരുും ണസക്രട്ടറിമാരുമാണക് മൂന്നു്ി
വസണതെ പരിേീേേതെിൽ പണങ്ടുതെതക്

പദ്ധതി ആസൂത്ണവം നിര്വഹണവം:
നിര്വഹണ ഉറ്ത്യറോഗസ്ഥര്ക്കു പരിശീലനം

പദ്തി ആസൂത്ണവുും േിർവഹണവുമായി �ന്ധണപ്ട്ടക് 
ഓഡിറ്ിുംഗിനു വിനധയമാനക്കണ് നരഖകളുും അതിനുള്ള േടപടി
ക്രമങ്ങണളയും കുറിച്ചക് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിണേ േിർവഹണ ഉന്ഥ്യ
ാഗസ്ർക്കു തിരുവേന്പുരും ഗ്ാമീണ പഠേനകന്ദ്രതെിൽ രണ്ടു
്ിവസണതെ പരിേീേേും സുംഘടിപ്ിച്ചു.  ആസൂത്ണന�ാർഡക് 
അുംഗും നഡാ.ണക.എൻ. ഹരിോൽ ഉ്ക്ഘാടേും ണചയ്തു. പഞ്ായ
തെക് ഡയറക്ടർ പി. നമരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസക് അദ്ഥ്യക്യായിരു
ന്നു. ഓഡിറ്ിുംഗിനു വിനധയമാനക്കണ് നരഖകളുും േടപടിക്രമങ്ങ
ളുും സും�ന്ധിച്ച അവഥ്യക്ത ഓഡിറ്ിുംഗിണേ സാരമായി  
�ാധിക്കുന്നുണ്ക്. േിരവധി ഓഡിറ്ക് േിരീക്ണങ്ങൾ നരഖണപ്ടു
ത്തുവാൻ ഓഡിറ്ർമാർ േിർ�ന്ധിതരാകുകയും ഓഡിറ്ക് േിരീക്
ണങ്ങണള ഭയന്നക് പദ്തി േിർവഹണതെിൽ ഉന്ഥ്യാഗസ്ർ 
വിമുഖത കാട്ടുകയും  ണചയ് പശ്ചാതെേതെിോണക് പരിേീേേും 
സുംഘടിപ്ിക്കാൻ തീരുമാേിച്ചതക്.

നഗരസഭകളിപല വികസനകറോരത്യസ്ററോൻഡിംഗ്
കമ്മി്ി അംഗങ്ങള്ക്കു പരിശീലനം 

സുംസ്ാേണതെ േഗരസഭകളിണേ വികസേകാരഥ്യ സ്റാൻ
ഡിുംഗക് കമെിറ്ി അുംഗങ്ങൾക്കുള്ള ത്ി്ിേ പരിേീേേും കിേയിൽ 
തുടങ്ങി. േഗരസഭയണട വികസേസ്വപ്ും പങ്കുവയ്കൽ, നകരളതെി
ണേ സ്റാൻഡിുംഗക് കമെിറ്ികളുണട സവിനേഷതകൾ, വികസേ 
സക് ററാൻഡിുംഗക് കമെിറ്ിയണട ചുമതേകൾ, പാന്േിക 
വികസേും, പതിമൂന്നാും പഞ്വത്സര പദ്തി, പദ്തി 
സുംനയാജേും, ജില്ലാപദ്തിയണട പസക്ി, സ്ിതിവിവര കണ
ക്കുകളുണട നരോതസ്സുകൾ, പദ്തി ആസൂത്ണവുും േിർവഹണ
വുും, സ്റാൻഡിുംഗക്കമെിറ്ിയും ഉന്ഥ്യാഗസ്രുും,വികസേസ്റാൻ
ഡിുംഗക് കമെിററിയും പദ്തി നമാണിറ്റിുംഗുും തുടങ്ങിയ 

വടക്കാനഞ്രി പുഴ സുംരക്ണവുമായി �ന്ധണപ്ട്ടക് കിേയിൽ സുംഘടിപ്ിച്ച കൂടിയാനോചോനയാഗതെിൽ അദ്ഥ്യക്ത വഹിച്ചു പി.ണക.�ിജു 
എും.പി. സുംസാരിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങളിോണക് പരിേീേേും

വടക്റോറചേരി പുഴസംരക്ഷണം
വടക്കാനഞ്രി പുഴ സുംരക്ണവുമായി �ന്ധണപ്ട്ടക് കിേയിൽ 

ഏക്ിേ േില്പോേ സുംഘടിപ്ിച്ചു. ഹരിതനകരളും മിഷേിലൂണട 
നകരളതെിണറെ പച്ചപ്ക് വീണണ്ടുക്കാൻ കഴിയണണമന്നക് ചടങ്ങിൽ 
അദ്ഥ്യക്ത വഹിച്ച പി.ണക.�ിജു എും.പി. പറഞ്ഞു. 

പുഴ സുംരക്ണ പരിപാടി  ന്േീയതേതെിൽ തണന്ന  മാതൃ
കയാകണണമന്നു ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതമാേുംസിച്ച  ജില്ലാകേക്ടർ 
നഡാ.എ.കൗേികൻ പറഞ്ഞു. പുഴ സുംരക്ണതെിോയള്ള കരടു 
പദ്തിനരഖ പി.വിനോ്ക് കുമാർ അവതരിപ്ിച്ചു. 

.
പതലുങ്റോനയിപല ബി.ഡി.ഒ േറോര് കിലയിൽ

അധികാരവിനകന്ദ്രീകരണവുും പാന്േികഭരണവുമായി 
�ന്ധണപ്ട്ട വിഷയങ്ങണളക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ ണതലങ്ാേ സുംസ്ാ
േത്തുേിന്നുള്ള മണ്ഡൽ പഞ്ായതെക് ണഡവേപ്ക് ണമറെക് ഓഫീസർ
മാരായ �ി.ഡി.ഒ. പന�ഷണറിമാരുണട 22 അുംഗസുംഘും  
കിേയിണേതെി. കിേയിൽ ഇവർക്കുനവണ്ി സുംഘടിപ്ിച്ച പരി
േീേേപരിപാടി കിേ ഡയറക്ടർ നഡാ.നജായക് നജായക് ഇളമൺ 
ഉ്ക്ഘാടേും ണചയ്തു. ോല്ിവസണതെ പരിേീേേതെിേിടയിൽ 
സുംഘും കാട്ടൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുും ഇരിഞ്ഞാേക്കുട ന്ാക്കക് 
പഞ്ായത്തുും പാേക്കാടക് ജില്ലാപഞ്ായത്തുും സന്ദർേിച്ചു. സും
ഘതെിൽ പത്തുനപർ വേിതകളാണക്.
 ദുരന്തനിവറോരണപത്ക്കുറിച്് പരിശീലനം

ദുരന്േിവാരണതെിൽ തനദേേസ്വയുംഭരണസ്ാപേങ്ങളുണട 
പങ്ിണേക്കുറിച്ചക് അഞ്ചു്ിവസണതെ പരിേീേേും ണകാട്ടാരക്കര
യിണേ കിേ (എസക്.എച്ചക്.ആർ.ഡി.)യിൽ സുംഘടിപ്ിച്ചു. കഹ
്രാ�ാ്ിണേ ോഷ്ണൽ ഇൻസ്റിറ്യൂട്ടക് ഓഫക് ററൽ ണഡവേപക് ണമറെക് 
ആറെക് പഞ്ായതെിരാജക് സ്ാപേമാണക് പരിേീേേതെിനു 
നേതൃത്വും േൽകിയതക്. എൻ.ഐ.ആർ.ഡി യിണേ ണപാഫ. നഡാ-
.ഇ.വി.പകാേക് റാവു ഉ്ക്ഘാടേും ണചയ്തു. തനദേേഭരണസ്ാപേ
ങ്ങളിണേ ഉന്ഥ്യാഗസ്രുും സാമൂഹഥ്യാധിഷ്ിത സുംഘടേകളുണടയും 
സർക്കാർ ഇതര സന്നദ്സുംഘടേകളുണടയും പതിേിധികളാണക് 
പരിേീേേതെിൽ പണങ്ടുതെതക്.



1889 ലാണ് േലയാളത്തതി
നല ലക്ണനോത്ത 

ആദ്നത്ത ശന്ാവലായ  
ഇന്ദുശലഖ പുറത്തുവന്ത്. 
സ്തീയനട ബൗദ്ധതികവീര്

നത്ത ആയധോക്കതി 
ന്ടത്തതിയ 

പ്ശക്ാഭത്തതിലൂനട 
അന്നത്ത സമൂഹത്തതിൽ 

വലതിയ ചലന്ങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കാന് 

ചന്തുശേശന്ാനു കഴതിഞ്ഞു. 
ശകരളത്തതിൽ 

സ്തീോക്ീകരണ 
പ്സ്ാന്ത്തതിനന് 

ചലന്ങ്ങള് 
ഉണ്ടാകുന്തതിന്്

 മുമ്ാണ് സ്തീകളനട 
ഉന്േന്ം ലക്്േതിട്് 
ചന്തുശേശന്ാന് ഈ 
തൂലതികാപ്ശക്ാഭം 

ന്ടത്തതിയത്.
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കേരളത്ിനല സ്തീമുകനറ്റങ്ള്ക്് 
ശക്ിപേർന ആദ്യേകാലകനകാവലുേള്

പജസി നറോരറോയണൻ

നകരളതെിൽ േനവാത്ാേപസ്ാേതെിനു 
സമാന്രമായിട്ടാണക് മേയാള നോവൽ 

സാഹിതഥ്യവുും ആവിർഭവിച്ചതക്. അതുണകാണ്ടുത
ണന്ന അന്നണതെ നോവലകളിൽ േനവാത്ാേമൂ
േഥ്യങ്ങൾ കടന്നുവന്നതക് സ്വാഭാവികമാണക്. 
അടിമതെും, ്ാരിദ്ഥ്യും , അോചാരും എന്നിവ
യക് ണക്കാപ്ും സ്തീയണട അനധാഗതിയും നോവേിനു 
വിഷയമായിതെീർന്നു. മേയാളതെിണേ 
ക്ലാസികക് നോവലകളായി പരിഗണിക്കുന്ന ഇന്ദു
നേഖ, മാർതൊണ്ഡവർമെ എന്നിവയ്കക് മുമ്ും പി
മ്മായി പുറത്തു വന്ന മറ്റു നോവലകണളല്ലാും 
ോയികാപാധാേഥ്യമുള്ളവയായിരുന്നു. ഈ നോ
വലകളിണേ സ്തീകഥാപാത്ങ്ങൾ സ്തീസമത്വും, 
സ്തീസ്വാതന്തഥ്യും, സ്തീേക്ി എന്നിവ േക്ഥ്യമിടു
ന്ന ഇന്നണതെ സ്തീോക്ീകരണ പസ്ാേതെിേക് 
ഉേിരുും ഊർജവുും പകർന്നുണകാടുതെവരാണണ
ന്നതിൽ സുംേയമില്ല. 

1887-ൽ പസിദ്ീകരിച്ച മേയാളതെിണേ 
ആ്ഥ്യനോവോയ കുന്ദേത രാജപഭുവർഗ്ഗങ്ങളുണട 
കഥ പറയന്ന ഒരു ഗ്ഥ്യണറാമാൻസാണക്. കുന്ദേത 
എന്ന കഥാപാത്ും രൂപോവണഥ്യതെിേപ്റമായി 
ബുദ്ികവഭവുംണകാണ്ടുും സ്വഭാവഗുണുംണകാണ്ടുും 
�ഹുമാേഥ്യത നേടി. ഉതെമസ്തീസങ്ല്പതെിേിണ
ങ്ങുന്ന ്യ, സക് നേഹും, വിേയും, അധർമെഭീരു
ത്വും തുടങ്ങിയ ഗുണവിനേഷങ്ങൾക്കപ്റനതെക്കക് 
കുന്ദേതയണട വഥ്യക്ിത്വും വികസിക്കുന്നതിേക് 
നയാഗീേ്വരേിൽേിന്നുും േഭിച്ച ോസ്തീയമായ 
വി്ഥ്യാഭഥ്യാസും വഴിണയാരുക്കി. പണയും, വിരഹും 
തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവൾ സ്വയും േിയന്തി
ക്കാൻ പയാസണപ്ടുന്ന ഒരു സാധാരണ ണപണ്ണാ
ണണന്നു നതാന്നാണമങ്ിലും തണറെ പാനണേ്വരനോടക് 
ഉള്ളിലള്ളതക് തുറന്നുപറയാനുള്ള കധരഥ്യും 
കാണിച്ചു എന്നതക് കുന്ദേതയണട ധീരപണയതെി
ണറെ േക്ണമായി കാണാും.  

1889 ോണക് മേയാളതെിണേ േക്ണണമാതെ 
ആ്ഥ്യണതെ നോവോയ  ഇന്ദുനേഖ പുറത്തുവന്നതക്. 

സ്തീയണട �ൗദ്ികവീരഥ്യണതെ ആയധമാക്കി 
േടതെിയ പനക്ാഭതെിലൂണട അന്നണതെ സമൂഹ
തെിൽ വേിയ ചേേങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കാൻ ചന്തുനമ
നോനു കഴിഞ്ഞു. നകരളതെിൽ സ്തീോക്ീകരണ 
പസ്ാേതെിണറെ ചേേങ്ങൾ ഉണ്ാകുന്നതിേക് 
മുമ്ാണക് സ്തീകളുണട ഉന്നമേും േക്ഥ്യമിട്ടക് ചന്തുനമ
നോൻ ഈ തൂേികാപനക്ാഭും േടതെിയതക്. 
ഇന്നണതെ പുരുഷാധിപതഥ്യസമൂഹതെിൽ സ്വന്ും 
വഥ്യക്ിത്വും േിേേിർതൊോയി സ്തീ സ്വയും 
േക്ിയാർജിക്കുനമ്ാൾ ഇന്ദുനേഖ എന്ന കഥാ
പാത്ും സ്തീസമൂഹതെിനു േൽകുന്ന പനചാ്േവുും 
ആത്വിേ്വാസവുും ചില്ലറയല്ല. സും�ന്ധവുും 
�ഹുഭാരഥ്യാത്വവുും �ാേവിവാഹവുണമാണക്ക ് ാ
ഹ്മണനമധാവിത്വതെിണറെ ണചാൽപ്ടിക്കുള്ളിൽ 
ആരാലും എതിർക്കണപ്ടാണത േിേേിന്നുനപാന്ന 
ആ കാേതെക് ഇന്ദുനേഖ കാണിച്ച തനറെടതെിലൂ
ണട, സ്തീയണട ഉടൽസൗന്ദരഥ്യമല്ല, മറിച്ചക് അവളുണട 
�ൗദ്ികമായ ഉന്നതിയാണക് വഥ്യക്ിത്വതെിണറെ 
മാേ്ണ്ഡണമന്നക് നോവേിസ്റക് ണവളിണപ്ടുതെി. 

ഇന്ദുനേഖയ്ക്കു ണതാട്ടുപിന്നാണേ വന്ന 
നോവോണക് നകാഴിനക്കാട്ടക് പടിഞ്ഞാണറ നകാ
വിേകതെക് അമെൻരാജ (1890) രചിച്ച  ഇന്ദുമ
തീസ്വയുംവരും. കാേവുും ന്േവുും േക്ണയക്
മായ നോവേിേക് ഒഴിച്ചുകൂടാോവാതെതാണണ 
ന്നിരിണക്ക,  ഇന്ദുമതീസ്വയുംവരും എന്ന നോവൽ 
കാേതെിണറെ മാറ്ങ്ങണള സ്ർേിക്കാണത 
നപാണയന്നു പറനയണ്ിയിരിക്കുന്നു. േനവാത്ാ
േമൂേഥ്യങ്ങനളാടക് പുറുംതിരിഞ്ഞുേിന്നുണകാണ്ാണക് 
നോവേിസ്റക് ഇന്ദുമതിണയന്ന ോയികയ്കക് രൂപും
ണകാടുതെിട്ടുള്ള ണതന്നു പറനയണ്ിവരുും. 

േക്ണയക്മായ ഒരു നോവോയി പരിഗ
ണിക്കണപ്ട്ടിട്ടിണല്ലങ്ിലും സി.ചാത്തുോയരുണട 
(1890) മീോക്ി സുംഭവ�ഹുേമാണയാരു 
കഥയാണക്. ഇതിണേ ോയിക- ഇുംഗ്ീഷക് വി്ഥ്യാ
ഭഥ്യാസും േഭിച്ച മീോക്ി- തണറെ വഥ്യക്ിതാല്പരഥ്യും 
സുംരക്ിക്കാൻ േടത്തുന്ന നപാരാട്ടവുും അതിൽ 
അവൾ കകവരിക്കുന്ന വിജയവുമാണക് പനമയും. 



1891 ൽ സതി.വതി.രാേന്
പതിള്ളയനട 
ോര്ത്താണ്വര്മ് 
പ്സതിദ്ധീകൃതോയശപ്ാള് 
േലയാളത്തതിനല ആദ്
നത്ത ചരതിത്ാഖ്ായതിക
യായതി ആ ശന്ാവൽ 
അംഗീകരതിക്കനപ്ട്ടു. 
ഉജ്്വല കഥാപാത്ങ്ങളം 
സംഭവബഹുലോയ 
ചരതിത്സന്ദര്ഭങ്ങളം 
േഹത്തായ ആഖ്ാന്രീ
തതിയംനകാണ്ട്  ക്ലാസതിക് 
ശന്ാവ ലായതി ോറതിയ  
ഈ ശന്ാവലതിന്് 
ഇത്ശയനറ ഖ്ാതതി 
ശന്ടാന്ായത്
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സാമൂഹഥ്യവഥ്യവസ്ിതിണക്കതിണര മീോക്ി േട
ത്തുന്ന നപാരാട്ടതെിലൂണടയാണക് അവളിണേ വഥ്യ
ക്ിത്വും പകടമാകുന്നതക്. താൻ സക് നേഹിച്ച 
പുരുഷനുമായള്ള വിവാഹതെിേക് േമ്പൂതിരി പ
ഭുത്വേക്ിയണട രൂപതെിലും കേകമുംഗേണതെ 
യവരാജാവിണറെ അധികാരേക്ിയണട രൂപതെി
ലും പതി�ന്ധമുണ്ായനപ്ാൾ മീോക്ി 
അതിണേ തരണും ണചയ്തക് കയ്യൂക്കുണകാണ്ല്ല, 
മറിച്ചക് തണറെ ബുദ്ിയും യക്ിയും അറിവുും അവ
സരതെിണോതെക് പനയാഗിച്ചുണകാണ്ാണക്. 
ഇതിേക് അവൾക്കക് കധരഥ്യവുും ആത്വിേ്വാസ
വുും േഭിച്ചതാകണട്ട അവൾ ആർജിച്ച ഇുംഗ്ീഷക് 
വി്ഥ്യാഭഥ്യാസവുും.

1891 ൽ സി.വി.രാമൻപിള്ളയണട മാർതൊ
ണ്ഡവർമെ പസിദ്ീകൃതമായനപ്ാൾ മേയാള
തെിണേ ആ്ഥ്യണതെ ചരിത്ാഖഥ്യായികയായി ആ 
നോവൽ അുംഗീകരിക്കണപ്ട്ടു. ഉജ്വേ കഥാപാ
ത്ങ്ങളുും സുംഭവ�ഹുേമായ ചരിത്സന്ദർഭങ്ങ
ളുും മഹതൊയ ആഖഥ്യാേരീതിയുംണകാണ്ക്  
ക്ലാസികക് നോവ ോയി മാറിയ  ഈ നോവേിേക് 
ഇത്നയണറ ഖഥ്യാതി നേടാോയതക് ഇതിണേ 
ഉജ്വേകഥാപാത്മായ സഭദ് കാരണമാണണ
ന്ന കാരഥ്യും തർക്കമില്ലാതെതാണക്. സ്തീയണട 
ഔന്നതഥ്യതെിേക് പാധാേഥ്യും ണകാടുതെക് സി.വി.
ന�ാധപൂർവും സൃഷ്ിണച്ചടുതെ കഥാപാത്മാണക് 
സഭദ്. സ്തീകളുണട അധഃപതേതെിൽേിന്നക് 
അവണര കരകയറ്ാൻ സ്തീണയതെണന്ന ആയധമാ
ക്കുകയായിരുന്നു അനദേഹും. ഇതിൽേിന്നുും മഹ
തൊയ ഒരു സാമൂഹഥ്യവിപ്ലവതെിനുും സ്തീേനവാ
ത്ാേതെിനുും വഴിണതളിക്കുകയായിരുന്നു 
അനദേഹും.  ഒരു നൂറ്ാണ്ിേപ്റത്തു ജേിക്കാേി
രിക്കുന്ന സ്തീണയയാണക് നോവേിസ്റക് തണറെ ഭാവ
േയിൽ വിരിയിച്ചതക്. സ്തീേക്ിയണട വഥ്യാപ്ിയും 
മഹത്വവുും നോകണതെണക്കാണ്ക് അുംഗീകരിപ്ി
ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണക് സഭദ്യിലൂണട സി.വി. േട
തെിയതക്. അധികാരനമാഹികണളയും ധേനമാ
ഹികണളയും സ്തീവിഷയതല്പരരായ വിടമോണരയും 
അവസരവാ്ികണളയണമാണക്ക നോവേിൽ തുറ
ന്നുകാട്ടുന്നതക് സഭദ്യാണക്. അതിോയി 
അവളുണട ബുദ്ികവഭവണതെയും ചിന്ാേക്ി
ണയയും ഭാവേണയയും സി.വി. ഉണർതെിണയടു
ത്തു. പതികാരചിന് ഉണർതെി അവളിണേ 
കരുതെിണേ പുറണതെടുത്തു. കുേനദ്ാഹികണളയും 
രാജഥ്യനദ്ാഹികണളയും പിടിച്ചുണകട്ടാനുും േത്രുക്ക
ളുണട ആക്രമണതെിൽേിന്നക് യവരാജാവിണേ 
രക്ിക്കാനുും നസോോയകണറെ ണകാേപാതക
ണതെക്കുറിച്ചക് അനേ്വഷണും േടതെി സതഥ്യും 
ണവളിച്ചത്തുണകാണ്ടുവരാനുണമല്ലാും സി.വി. ഉപ
നയാഗിച്ചതക് സഭദ്യണട കരങ്ങണളയാണക്. 
ഇതിലൂണട സ്തീക്കക് അസാധഥ്യമായണതാന്നുമിണല്ല
ന്നക് സി.വി. ണതളിയിച്ചു. 

1892 ൽ നപാനതെരി കുഞ്ഞമ് രചിച്ച സര
സ്വതീവിജയും നപരു സൂചിപ്ിക്കുന്നതു നപാണേ 
സ്തീയണട വിജയമാണക് ആനഘാഷിക്കുന്നതക്. സാ
മു്ായിക-സാമൂഹിക വഥ്യവസ്ിതികൾണക്കതിണര
യള്ള നപാരാട്ടതെിൽ സ്തീണയയാണക് നോവേിസ്റക് 
മുന്നണിനപ്ാരാളിയാക്കുന്നതക്. വരാേിരിക്കുന്ന 
ജാതിരഹിതസമൂഹണമന്ന സ്വപ്ും മുന്നിൽ കണ്ടു
ണകാണ്ാണക് നപാനതെരി കുഞ്ഞമ് ഈ 
നോവേിേക് ഇതിവൃതെമുണ്ാക്കിയിരിക്കുന്നതക്. 
ഇുംഗ്ീഷക് വി്ഥ്യാഭഥ്യാസതെിണോപ്ും േിേേില്പിനു
ള്ള ഒരു �്ൽ സനങ്തണമന്ന േിേയ്കക് 
ക്രിസ്തുമതതെിലള്ള വിേ്വാസവുമാണക് ഇവിണട 
ോയികയണട ആയധങ്ങൾ.  സ്തീസ്വാതന്തഥ്യതെിേക് 
വിേ കല്പിക്കാതെ േമ്പൂതിരി സമു്ായതെിണറെ 
ഏറ്വുും നലേച്ഛമായ ആചാരമായിരുന്നു ജാതിഭ്രഷ്ക്. 
ഇതക് സ്തീകളുണട നമൽ പനയാഗിക്കുനമ്ാഴാകണട്ട 
അതക് വൻ ആഘാതങ്ങളാണക് സൃഷ്ിക്കുന്നതക്. 
അതുനപാണേതണന്ന �ാേവിവാഹും, �ഹുഭാ
രഥ്യാത്വും, േമ്പൂതിരിസും�ന്ധും തുടങ്ങിവണയല്ലാും 
സ്തീജീവിതണതെ �ാധിക്കുന്ന പേക് േങ്ങളാണക്. 
അങ്ങണേ നോക്കുനമ്ാൾ സരസ്വതീവിജയും 
സ്തീകളുണട മുനന്നറ്തെിണറെ കഥയായി മാറുന്നു. 
ഇഷ്ണപ്ട്ട പുരുഷനുമായള്ള വിവാഹും സാധഥ്യമാ
ക്കുന്നതിലൂണട സരസ്വതി തണറെ വഥ്യക്ിസ്വാത
ന്തഥ്യും ഉറപ്ിക്കുകയും ണചയ്യുന്നു. സ്തീ ചപേയാ
ണണന്നുും അ�േയാണണന്നുമുള്ള സങ്ല്പങ്ങണള 
തിരുതെി ക്കുറിക്കാൻ നപാന്ന കധരഥ്യവുും തനറെ
ടവുും സരസ്വതിയിൽ പകടമാണക്. 

സിറിയൻ ക്രിസ്ഥ്യൻ സമു്ായതെിണറെ പശ്ചാ
തെേതെിൽ കുന്നുകുഴിയിൽ ണകാച്ചുണതാമെൻ 
അനപ്ാതെിക്കരി രചിച്ച നോവോണക് പരിഷക് കാ
രപ്ാതി(1892). സ്തീ കുടുും�തെിനുള്ളിൽ നേരിടു

ഒ.ചന്തുനമനോൻ



സ്വാതന്ത്ത്തതിനുമുമ്പുള്ള 
ശകരളീയസ്തീയനട 

ജീവതിതപരതിശേദോണ് 
പനത്താമ്താം 

നൂറ്റാണ്ടതിനല 
ശന്ാവലുകള്. േലയാള
ശന്ാവലതിൽ േക്രായ 
സ്തീകഥാപാത്ങ്ങളനട 

സാന്തിദ്ധ്ം വളനര 
അപൂര്വോനണന്് 
സമ്തതിക്കുശമ്ാഴം 

സ്തീയനട സ്വാതന്ത്ശപ്ാ
രാട്ങ്ങള്ക്ക് ന്ശവാത്ാ

ന്കാലശന്ാവലുകള് 
േക്തിപകര്ന്നു എന്ത് 

ന്തിശഷധതിക്കാന്ാവാത്ത 
കാര്ോണ്.
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ന്ന പേക് േങ്ങളാണക് നോവേിണേ മുഖഥ്യവിഷയും. 
ോത്തൂൻനപാരുും അമൊയിയമെനപ്ാരുും ണപാറു
തിമുട്ടിക്കുന്ന ആ സ്തീജീവിതതെിലൂണട സമൂഹ
തെിണറെ  കണ്ണുതുറപ്ിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണക് നോ
വേിസ്റക് േടതെിയതക്.

 ആധുേിക സുംസക് കാരതെിണറെ മുദ്കൾ 
പതിഞ്ഞ ഒരു ണകാച്ചു നോവോണക് നകാമാട്ടിൽ 
പാഡുനമനോൻ  രചിച്ച േക്ഷ്മീനകേവും (1892). 
ഇതിണേ ോയികയായ േക്ഷ്മി മ്ിരാേിയിൽ 
നപായി ഇുംഗ്ീഷക് പഠിച്ച യവതിയാണക്. അന്ന
ണതെ സമൂഹതെിൽ ഒരു സ്തീ ചിന്ിക്കാൻനപാലും 
കധരഥ്യണപ്ടാതെ ണവല്ലുവിളികളാണക് േക്ഷ്മി 
ഏണറ്ടുക്കുന്നതക്. തേിക്കിഷ്മില്ലാതെ വിവാഹ
തെിൽേിന്നുും രക്ണപ്ടാോയി േക്ഷ്മി തേിണയ 
�ാുംഗ്ലൂരിനേക്കു തീവണ്ി കയറുന്നതുും തീവണ്ി
യിൽവച്ചുണ്ായ �ോൽക്കാരതെിൽേിന്നുും 
കഷ്ിച്ചക് രക്ണപ്ടുന്നതുും മറ്റുും ചിത്ീകരിക്കുന്ന
തിലൂണട  ോയികയണട അതിജീവേതന്തങ്ങളാ
ണക് നോവേിസ്റക് ആവിഷക് കരിക്കുന്നതക്. സ്തീസര

ക്യ്കക് ഭീഷണിനയറുന്ന ഈ കാേഘട്ടതെിൽ 
േക്ഷ്മിയണട ആത്േക്ിക്കക് വേിയ 
പാധാേഥ്യമുണ്ക്. 

കിഴനക്കപ്ാട്ടക് രാമൻകുട്ടി നമനോൻ    രചിച്ച 
പറനങ്ങാടീപരിണയും ഒരു പരിഹാസനോവോ
ണണങ്ിലും അതിണറെ ഉള്ളടക്കും കാമ്ള്ളതാണക്. 
താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുും സ്തീകളുും ഇുംഗ്ീഷക് പഠിച്ചക് 
സുംസക് കാരസമ്ന്നരാകുന്നതുും വി്ഥ്യ ആയധമാ
ക്കി വഥ്യവസ്ിതികൾണക്കതിണര നപാരാടുന്നതുും 
അന്നണതെ സവർണനമധാവിത്വതെിേക് ് ഹിക്കു
ന്ന കാരഥ്യമായിരുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യും 
ണവളിണപ്ടുത്തുകയായിരുന്നു നോവേിസ്റിണറെ 
േക്ഥ്യും. പറനങ്ങാടി എന്ന ോയികയിണേ വഥ്യ
ക്ിത്വണതെ  സമൂഹതെിേക് അുംഗീകരിക്കാോ
വിണല്ലങ്ിലും പറനങ്ങാടി വരുുംകാേണതെ സ്തീേ
ക്ിയണട പതിേിധിയാണണന്നു സമെതിനക്കണ്ി 
വരുന്നു.

പണതൊമ്താും നൂറ്ാണ്ിണേ മറ്റു നോവലക
ളിൽേിണന്നല്ലാും ണകട്ടിലും മട്ടിലും ഇതിവൃതെ
സ്വീകാരഥ്യതയിലും നവറിട്ടു േിൽക്കുന്ന 
നോവോണക്   നജാസഫക് മൂളിയിൽ (1897) രചിച്ച 
സകുമാരി . സ്തീയിണേ  സക് നേഹാർദ്ഭാവങ്ങൾ
ക്കാണക് നോവേിസ്റക് പാധാേഥ്യും േൽകിയിരിക്കു
ന്നതക്. 

സ്വാതന്തഥ്യതെിനുമുമ്ള്ള നകരളീയസ്തീയണട 
ജീവിതപരിനേ്മാണക് പണതൊമ്താും നൂറ്ാ
ണ്ിണേ നോവലകൾ. മേയാളനോവേിൽ േക്
രായ സ്തീകഥാപാത്ങ്ങളുണട സാന്നിദ്ഥ്യും വളണര 
അപൂർവമാണണന്നക് സമെതിക്കുനമ്ാഴുും സ്തീയണട 
സ്വാതന്തഥ്യനപ്ാരാട്ടങ്ങൾക്കക് േനവാത്ാേകാേ
നോവലകൾ േക്ിപകർന്നു എന്നതക് േിനഷധി
ക്കാോവാതെ കാരഥ്യമാണക്. ഇന്നക് സർവ്വനമഖേ
കളിലും കാണുന്ന സ്തീമുനന്നറ്തെിണറെ 
പതാകാവാഹകരായി ആ സ്തീകഥാപാത്ങ്ങണള 
പരിഗണിക്കാും.

ജി.എസ്.്ി രജിസ് റടഷൻ- 
സര്ക്കുലര് പുറപപ്ടുവിച്ചു.

നകരള സുംസ്ാേ ചരക്കു നസവേ േികുതി േിയമും 2017-ണേ 22(1), 25(6) 
വകുപ്കൾ പകാരും സർക്കാർ വകുപ്കൾ, സർക്കാർ സ്ാപേങ്ങൾ, തനദേേ
സ്വയുംഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ എന്നിവ ജി.എസക്.ടി രജിസക് നട്രഷൻ എടുക്കുന്ന
തക് സും�ന്ധിച്ചക് മാർഗ്ഗേിർനദേേങ്ങള് പുറണപ്ടുവിച്ചു.

(�ി1/157/2017) ടാകക് സസക്, തീയതി 24-10-2017)  

അപ് ണേടുങ്ങാടി
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തറദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുേറോയി ബന്ധപപ്ട് സര്ക്റോര് ഉത്രവകള്, സര്ക്കുലറുകള് 
ഗസ്് വിജ്റോപനങ്ങള് എന്ിവയുപട പുര്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്ീ 

പവബ്വസറ്റുകളിൽ ലഭത്യേറോണ്

േരറോേത്് പ്വര്ത്ികളിൽ ജി.എസ്.ടി - ഉത്രവ് 
പുറപപ്ടുവിച്ചു.

01.07.2017 മുതല് നകന്ദ്രസര്ക്കാര് ജി.എസക്.ടി ചട്ടങ്ങള് 
േടപ്ിോക്കിയതിണേ തുടര്ന്നക് തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപേ
ങ്ങളില് മരാമതെക് പവൃതെികളുണട േിര് വഹണും ജി.എസക്.ടി. 
ചട്ടങ്ങള്ക്കക് അനുസൃതമായി േടപ്ില് വരുത്തുന്നതിേക് േിര്നദേ
േങ്ങള് പുറണപ്ടുവിച്ചക് ഉതെരവായി.
(സ.ഉ(അച്ചടി) േും. 87/2017/തസ്വഭവ,  തീയതി 01-11-2017)

പദ്ധതിപ്വര്ത്നം ഏറകറോപിപ്ിക്കുന്തിന് 
സന്ദ്ധപ്വര്ത്കപന നിയേിക്റോം.

ഓനരാ തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപേതേതെിലും ജേകീ
യാസൂത്ണ പവർതെേങ്ങൾ ഏനകാപിപ്ിക്കുന്നതിേക് പതിമാ
സും 5000/- രൂപ േിരക്കില് ഓണനററിയും വഥ്യവസ്യില് 
സന്നദ്പവർതെകണേ േിശ്ചയിക്കുന്നതിേക് അനുമതി േല്കി 
ഉതെരവായി. ജേകീയാസൂത്ണ പരിപാടിയണട ജില്ലാതേ 
ണഫസിേിനറ്റ്ർമാണര േിയമിച്ചുണകാണ്ടുും എസക്.ആർ.ജി. അുംഗ
ങ്ങൾക്കുള്ള ഓണനററിയും വർദ്ിപ്ിച്ചുണകാണ്ടുും ജേകീയാസൂ
ത്ണ ജില്ലാതേ  ണഫസിേിനറ്റ്ർമാർക്കുും ജില്ലാ ആസൂത്ണ 
സമിതിയിണേ സർക്കാർ നോമിേികൾക്കുും പുതുതായി ഓണ
നററിയും േിശ്ചയിച്ചുണകാണ്ടുും ഉതെരവക് പുറണപ്ടുവിച്ചു. 
(സ.ഉ(സാധാ) േും. 3526/2017/തസ്വഭവ,  തീയതി 01-11-2017) 

സറോമൂഹത്യ സുരക്ഷറോ പപൻഷൻ- 
േറോര്ഗ്ഗനിര്റദേശങ്ങള് പുറപപ്ടുവിച്ചു.

ഗുണനഭാക്ാക്കൾക്കക് സാമൂഹഥ്യ സരക്ാ ണപൻഷൻ അനുവ
്ിക്കുന്നതുമായി �ന്ധണപ്ട്ടക് േിേവിലണ്ായിരുന്ന മാേ്ണ്ഡ
ങ്ങൾ സുംനയാജിപ്ിച്ചുണകാണ്ടുും പുതിയ വഥ്യവസ്കൾ ഉൾണക്കാ
ള്ളിച്ചുണകാണ്ടുും മാർഗ്ഗേിർനദേേങ്ങൾ പുറണപ്ടുവിച്ചക് ഉതെരവായി. 
ഉതെരവക് പകാരും സര്ക്കാരിണേ ക�ളിപ്ിച്ചക് സാമൂഹഥ്യ 
സരക്ാ ണപൻഷൻ വാങ്ങുന്ന വഥ്യക്ികളില്േിന്നുും പസ്തുത 
തുക ഈടാക്കുന്നതുും ഇതെരക്കാർക്കക് ഭാവിയില് സർക്കാരി
ല്േിന്നുും ണപൻഷൻ ഉൾണപ്ണട യാണതാരുവിധ ആനുകൂേഥ്യ
ങ്ങൾക്കുും അർഹത ഉണ്ായിരിക്കുന്നതുമല്ല.  
(സ.ഉ(എും.എസക് 483/2017/ധേ, തീയതി തീയതി 06-11-
2017)

വരുേറോന സര്ട്ിഫിക്്ിനു പകരം 
റരേകള് നിശ്ചയിച്ചു.

2017-18 വാർഷിക പദ്തിയില് ഗുണനഭാക്ാക്കൾക്കക് 
സ�ക് സിഡിയായി ണചറിയ തുക േഭിക്കുന്ന കാരഥ്യങ്ങളില് വരു 
മാേ സർട്ടിഫിക്കറ്ിനു പകരും നറഷൻ കാർഡിണേ വരുമാേും /
േിർവ്വഹണ ഉന്ഥ്യാഗസ്ണറെ സാക്ഥ്യപത്ും/മുൻ സർട്ടിഫിക്കറ്ി
ണറെ പകർപ്ക് എന്നിവയിനേണതങ്ിലും അടിസ്ാേമാക്കി ആനു
കൂേഥ്യും േല്കുന്നതിേക് അനുമതി േല്കി ഉതെരവായി.    
(സ.ഉ(സാധാ) േും. 3525/2017/തസ്വഭവ,  തീയതി 01-11-2017) 

ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ്  ബിസിനസ് - 
നടപടിക്രേങ്ങള് ലഘൂകരിച്ചു.

ഈസക് ഓഫക് ഡൂയിങക്  �ിസിേസിണറെ ഭാഗമായി ഡി & ഒ 
കേസൻസക് േല്കുന്നതിനുും  (ജി.ഒ.(ആർ.റ്ി)േും. 3361/2017/
എല്.എസക്.ജി.ഡി, തീയതി 23-10-2017), പുതിയ വഥ്യാപാര 
സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്കുന്ന നവളയില്  സുംയക് പരിനോധേ 
േടത്തുന്നതിനുും (ജി.ഒ(ആർ.റ്ി)േും.3360/2017/എല്.എസക്.
ജി.ഡി, തീയതി 23-10-2017), നതർഡക് പാർട്ടി സർട്ടിഫിനക്കഷ
നുും  (ജി.ഒ (ആർ.റ്ി)േും. 3359/2017/എല്.എസക്.ജി.ഡി, 
തീയതി 23-10-2017)  �ില്ഡിുംഗക് ണഡവേപക് ണമറെക് പ്ലാൻ 
േല്കുന്നതിനുും (ജി.ഒ(ആർ.റ്ി)േും.3358/2017/എല്.എസക്.
ജി.ഡി, തീയതി 23-10-2017) േടപടിക്രമങ്ങൾ േഘൂകരിച്ചക് 
ഉതെരവുകൾ പുറണപ്ടുവിച്ചു.

ജീവനക്റോരുപട പപരുേറോ്ം - 
നിര്റദേശങ്ങള് പുറപപ്ടുവിച്ചു.

പഞ്ായതെക് വകുപ്ിണേ ചിേ ജീവേക്കാർ മാേഥ്യമല്ലാണത 
ണപാതുജേങ്ങനളാടക് ണപരുമാറുന്നതായും നഫാണിലൂണടയള്ള 
അനേ്വഷണങ്ങൾക്കക് തൃപ്ികരമായ മറുപടി േല്കുന്നില്ലാണയ
ന്നുും വിവിധ നകാണുകളില്േിന്നുും പരാതി ഉയർന്നുവന്നതിണേ 
തുടർന്നക്  ജീവേക്കാർ ണപാതുജേങ്ങനളാടക് മാേഥ്യമായി ണപരുമാറു
ന്നതിേക് ണപാതുേിർനദേേങ്ങളടങ്ങിയ സർക്കുേർ പഞ്ായതെക് 
ഡയറക്ടർ പുറണപ്ടുവിച്ചു.
(സർക്കുേർ േും. ഡി5-20828/2017,  തീയതി 01-11-2017) 
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ഈ തീരണതെ തൃതൊേയ്കടുതെക് നമഴത്തൂർ ഗ്ാ
മതെിണറെ പേസ്ിക്കക് അഗ്ിനഹാത്ി

നയാളും പഴക്കമുണ്ക്. പന്ീരുകുേണതെ ഐതി
ഹഥ്യതെിനേക്കക് കകപിടിച്ചിറക്കിയ പന്തണ്ക് 
മക്കളിൽ വായില്ലാക്കുന്നിേപ്ണോഴിണക  മഹാ
ജ്ാേികളുൾണപ്ട്ട പതിണോന്നക് നപരുും ആണ്ി
ണോരിക്കൽ അച്ഛണറെ ശ്രാദ്തെിേക് സുംഗമിക്കു
ന്ന മുഹൂർതെതെിണേ നരാമാഞ്്ായകമായ 
കഥകൾ പറയന്ന ഗ്ാമും. ശ്രാദ്മൂട്ടാൻ ഭീഷ്ാഷ്
മി ോളിൽ അഗ്ിനഹാത്ിയണട നേതൃത്വതെിൽ 
ഒതെക് കൂടിയ വാസ്തു വി്ഥ്യയും തച്ചുോസ്തവുും സമു
േ്വയിച്ച നചമനഞ്രി മേയ്കക് 1400 വർഷണതെ പഴ
ക്കമുണ്ക്. നകരളതെിണേ ഏറ്വുും പഴക്കും ണചന്ന 
ോമമാത് ്ാഹ്മണ ഗൃഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതക്. 
കാർ�ൺ നഡറ്ിങ്ങക് പരിനോധേയിലൂണടയാ
ണക് മേയണട പഴക്കും േിർണ്ണയിക്കണപ്ട്ടതക്.

അഗ്ിനഹാത്ി േടതെിയ 99 നസാമ യാഗ
ങ്ങളിലും ോോകവ്ഥ്യമോരായി േിനയാഗിക്ക
ണപ്ട്ടതക് കവ്ഥ്യമഠും പൂർവ്വികണരയാണക്. അഷ്

നിളകാതീരനത് 
ലവജ്കാനിേ നപരു്

ഭറോഗം -3 

ടി.വി.അബ്ദുറഹിേറോൻകുട്ി

കവ്ഥ്യമോർ ധേ്വന്രിണയ പരന്വതയായി 
ആരാധിക്കുനമ്ാൾ കവ്ഥ്യമഠതെിണറെ ഉപാസ
ോമൂർതെി ശുകപുരും ്ക്ിണാമൂർതെിയാണക്. 
അഗ്ിനഹാത്ി ഇല്ലായിരുണന്നങ്ിൽ കവ്ഥ്യമഠ
വുമില്ല. യജ്സുംസക് കാരണതെ പരിനപാഷിപ്ി
ച്ച അഗ്ിനഹാത്ിയാണക് കവ്ഥ്യമഠും കുടുും�
ണതെ നമഴത്തൂർ കുടിയിരുതെിയതക് എന്നാണക് 
ഐതിഹഥ്യും. ഈ ഗ്ാമും ഇനപ്ാൾ മുഴുവനുും 
കവ്ഥ്യമഠും ഇല്ലനപ്രിൽ പുകൾണപ്റ്ാണക് വളരു
ന്നതക്. ഇവിടും മുതൽ തിരുന്നാവായവണര േിളാ 
തീരും നവ്ഭൂമിയാണണന്നുും വിേ്വസിക്കുന്ന
വരുണ്ക്.

എും.ടി. വാസന്വൻോയർ അറിയണപ്ടുന്ന
തക് േിളയണട കഥാകാരോയിട്ടാണക്. േിളാതീര
ണതെ കൂടല്ലൂരിേിരുന്നക് ോലണകട്ടക്, അസരവിതെക്, 
ഇരുട്ടിണറെ ആത്ാവക്, േഗരനമ േന്ദി തുടങ്ങിയ 
പേ നോവലകളിലൂണട കഥകൾ പറഞ്ഞുയർന്നക് 
ജ്ാേപീഠും തുടങ്ങി പേ പുരസക് കാരങ്ങളുും 
നേടിയ മേയാളതെിണറെ സകൃതും എും.ടി. വാസ
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ന്വൻോയർ രാജഥ്യാന്രങ്ങൾക്കപ്റും പേസ്
ോയനപ്ാഴുും ഇടനവളകളിൽ ഈ പുഴനയാരണതെ
തെി േിളണയ താനോേിക്കുകയും ോേതെിൽ 
സഹതപിക്കുകയും ണചയ്ാറുണ്ായിരുന്നു. 

ഐകഥ്യനകരളും രൂപീകൃതമാവുന്നതുവണര 
മേ�ാർ, തിരു-ണകാച്ചി ഈ രണ്ക് രാജഥ്യങ്ങളുണട 
സുംസക് കാരങ്ങൾ നകാർതെിണക്കുന്നതിൽ ശ്ാ
ഘേീയമായ പങ്ക് വഹിച്ച കുറ്ിപ്റും പാേതെി
നമേൽ േക്ിയണട കവി ഇടനശേരി േിളണയ 
തനോടി പതിറ്ാണ്ടുകൾക്കിപ്റും സുംഭവിക്കാവു
ന്ന ഇന്നണതെ പുഴയണട ദുരവസ് ഇങ്ങണേ കുറി
ച്ചിട്ടു.    

“കളിയും ചിരിയും കരച്ചിലമായക്
ക്കഴിയും േരണോരു യന്തമായാൽ-
അും� നപരാനറ േീ മാറിനപ്ാനമാ
ആകുേമാണമാരഴുക്കുചാോയക് “ 
നശ്രഷ് ഭാഷാ പ്വി േഭിക്കുന്ന രാജഥ്യണതെ 

അഞ്ാമണതെ ഭാഷയാണക് മേയാളും. 2004 ൽ 
തമിഴിനുും 2005 ൽ സുംസക് കൃതതെിനുും 2008 ൽ 
കന്നടക്കുും ണതലങ്ിനുും ഈ പ്വി േഭിച്ചിരുന്നു. 
നകന്ദ്ര സാഹിതഥ്യ അക്കാ്മിയണട ഉപസമിതി 
നശ്രഷ് ഭാഷാ പ്വി േഭിക്കാോയി ചുരുങ്ങിയ
തക് രണ്ായിരും വർഷണതെ കാേപ്ഴക്കണമങ്ിലും 
മേയാളതെിേക് നവണണമന്ന കാരണും ചൂണ്ിക്കാ
ണിച്ചക് നകരളതെിണറെ ആവേഥ്യും േിരസിച്ചു.

മൂേദ്ാവിഡ ഭാഷയിൽ േിന്നാണനല്ലാ 
മേയാളും, തമിഴക്, ണതലങ്ക്  തുടങ്ങിയവ രൂപണപ്
ട്ടതക്. ഇതിൽ  കൂടുതൽ സുംസക് കൃതി അവകാേ
ണപ്ടാവുന്ന ഭാഷയാണക് തമിഴക്. ഈ ഭാഷയിൽ 
േിന്നുും സുംസക് കൃതതെിൽ േിന്നുമാണക് കുേനേ
ഖരൻമാരുണട കാേതെക് മേയാളും പിറവിണയടു
തെതക്. 9-ാും നൂറ്ാണ്ക് മുതൽ തണന്ന മേയാളും 
ഘട്ടും ഘട്ടമായി സ്വതന്തഭാഷയായി പരിണമി
ച്ചു വന്നു. പാട്ടുും മണിപവാളവുമാണക് ആ്ഥ്യണതെ 
രണ്ക് സാഹിതഥ്യ പസ്ാേങ്ങൾ. പാട്ടുകൾ 
ദ്ാവിഡ അക്രങ്ങളാൽ രൂപണപ്ട്ട കാവഥ്യങ്ങ
ളാണക്.

മേയാളവുും സുംസക് കൃതവുും നചർന്നതാണക് 
മണിപവാളും. സാഹിതഥ്യ കൃതിയായ ആ്ഥ്യ 
കാവഥ്യും രാമചരിതവുും അർത് ോസ്തതെിണറെ 
മേയാള വഥ്യാഖഥ്യാേമായ ഭാഷാ കൗടേീയവുും 
12-ാും നൂറ്ാണ്ിോണക് ജമേണമടുതെതക്. തുടർന്നക് 
രചിച്ച  ഉണ്ണിയച്ചിചരിതും, ഉണ്ണിയാടിചരിതും, 
ഉണ്ണിച്ചിരുനതവിചരിതും, േിവവിോസും തുടങ്ങി
യവയിൽ നകരളതെിണറെ അക്കാേണതെ 
സാമൂഹിക വഥ്യവസ്ിതി വിേ്ീകരിക്കുന്നു. മൂേ 
ദ്ാവിഡ ഭാഷയിൽ േിന്നക് അവസാേും നവർപ്ി
രിഞ്ഞ ഭാഷകളാണക് തമിഴുും മേയാളവുും.

എ.ഡി. എട്ടാും നൂറ്ാണ്ടുവണര  തമിഴക്-മേയാ
ളും  പൂർവ്വ ഘട്ടണമന്നുും, 800 മുതൽ 1300 വണര 
പാചീേ മേയാള ക്ലാസിക്കക് ഘട്ടണമന്നുും, 1300 

മുതൽ 1600 വണരയള്ള മദ്ഥ്യകാേ മേയാള ക്ലാ
സിക്കക് ഘട്ടണമന്നുും തിരിച്ചിട്ടുണ്ക്. അതിനു നേ
ഷമുള്ള കാേണതെ ആധുേിക ഘട്ടണമന്നക് വിനേ
ഷിപ്ിക്കുന്നു. തമിഴക്-മേയാള പൂർവ്വ 
ഘട്ടതെിലണ്ായ ചിേപ്തികാരതെിൽ 307 
വാക്കുകൾ മേയാളമായിരുന്നു. 2500 വർഷണതെ 
പഴക്കും ഈ ഭാഷയ്ക്കുണണ്ന്നക് ഇണതല്ലാും വഥ്യക്
മാക്കുന്നു. 

സഹഥ്യണറെ പടിഞ്ഞാറക് കടൽ പിറനകാട്ടക് 
നപായാണക് നകരളും (നചരളും) എന്ന പന്േമു
ണ്ായണതന്നാണക് ഒരു വിഭാഗും ചരിത് പണ്ഡിത
മോരുണട േിഗമേും. ആരഥ്യമോർ ്ക്ിനണന്ഥ്യ
യിൽ എത്തുും മുനമ് നകരളണമന്ന പ്മുണണ്ന്നുും, 
രാമായണതെിലും മഹാഭാരതതെിലും നകരളും 
പരാമർേിതമാണണന്നുും, ചിേപ്തികാരും ഉൾ
ണപ്ണടയള്ള പേ സാഹിതഥ്യ കൃതികളുും മേയാള
തെിണറെ ഉൽക്കൃഷ് സമ്തൊണണന്നുും, ഈ കാ
േഘട്ടതെിണേ പേ പ്ങ്ങളുും മേയാളതെിൽ 
മാത്മാണക് പചാരതെിലള്ളണതന്നുും, സുംഘസാ
ഹിതഥ്യും മേയാളതെിനുും തമിഴിനുും മാത്ും അവ
കാേണപ്ട്ടതാണണന്നുും, ണതാൽകാപ്ിയതെിണേ 
പേ വഥ്യാകരണ പമാണങ്ങളുും മേയാളതെിേക് 
മാത്മാണക് അനുനയാജഥ്യമായണതന്നുും, ഈ കൃതി
കണളല്ലാും മേയാളതെിണറെ േമേയിനേക്കക് 
ണവളിച്ചും വീശുന്നുണണ്ന്നുും ണതളിയിക്കണപ്ട്ടു 
കഴിഞ്ഞു. ഭാഷാപരവുും സാഹിതഥ്യപരവുമായ 
ഈ ണതളിവുകൾ രണ്ായിരതെിേധികും വർഷ
ണതെ പാരമ്രഥ്യും ഈ ഭാഷയ്കക് ഉണണ്ന്നക് വഥ്യക്
മാക്കുന്നു. 

മേയാളതെിേക് ഇന്നക് നോക ഭാഷകളിൽ 18 
മുതൽ 34 വണര സ്ാേും േിർണ്ണയിക്കുന്നവരു
ണ്ക്. അനു്ിേും പേസ്ിയിനേക്കക് കുതിക്കുന്നു. 
നോകതെക് മേയാളികളില്ലാതെ ഇടമില്ല എന്നാ
ണണല്ലാ വാണമാഴി.

ഭാരതത്തതിൽ ഇന്് 
ന്തിലന്തിൽക്കുന് അഭതിന്യ
കലകളതിൽ ചുരുങ്ങതിയത് 
രണ്ടായതിരം വര്ഷനേങ്തി
ലും പാരമ്ര്മുനണ്ടന്് 
കരുതനപ്ടുന് കൂടതിയാട്ം, 
േഹാവതിഷ്ണു 
സങ്ൽപ്വോയതി 
ബന്നപ്ട് 
ശോഹതിന്തിയാട്ം, 
ോസ്തക്കളതി, പാഠകം, 
കൂത്ത്, ഓട്ന്തള്ളൽ, 
േീതങ്ം തള്ളൽ, 
പറയന്തള്ളൽ എന്ീ 
കലാപ്കടന്ങ്ങനളല്ലാം 
ഈ ഈറ്റതില്ലം 
നപറ്റതിട്താണ്.
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സൃഷ്ി സ്ിതി സുംഹാര മൂർതെികളായ ്
ഹ്മാവക്-വിഷ്ണു-േിവൻ ത്ിമൂർതെി സുംഗമസ്ാേും 
തിരുന്നാവായ ോവാമുകുന്ദ നക്ത്ും, ആേതെി
യൂർ ഹനുമാൻ കാവക്, േിളയിോറാടുും ോസ്ാണവ
ന്നക് പുകൾണപ്റ് അയ്പ്ൻ കുടിണക്കാള്ളുന്ന ചമ്ര
വട്ടും നക്ത്ും തുടങ്ങി പേസ്മായതുും ണചറുതുും 
വലതുമായ ധാരാളും നക്ത്ങ്ങൾ ഈ ഓരങ്ങളി
ലണ്ക്. നോനകാതെര കേകളായ  നക്ത് കേക
ണളല്ലാും ഇവിണട േിന്നക് ഉത്ഭവിച്ചക് ഉരുതെിരിഞ്ഞ
വയാണക്. 

ഭാരതതെിൽ ഇന്നക് േിേേിൽക്കുന്ന അഭിേ
യകേകളിൽ ചുരുങ്ങിയതക് രണ്ായിരും വർഷണമ
ങ്ിലും പാരമ്രഥ്യമുണണ്ന്നക് കരുതണപ്ടുന്ന കൂടിയാ
ട്ടും, മഹാവിഷ്ണു സങ്ൽപ്വുമായി �ന്ധണപ്ട്ട 
നമാഹിേിയാട്ടും, ോസ്തക്കളി, പാഠകും, കൂതെക്, 
ഓട്ടൻതുള്ളൽ, േീതങ്ും തുള്ളൽ, പറയൻതുള്ളൽ 
എന്നീ കോപകടേങ്ങണളല്ലാും ഈ ഈറ്ില്ലും 
ണപറ്ിട്ടതാണക്. ജേകീയ കവി, ഫേിത സാമ്രാട്ടക്, 
തുള്ളൽ പസ്ാേതെിണറെ ഉപജ്ാതാവക് തുട
ങ്ങിയ േിേകളിൽ പേസ്ോയ കുഞ്ൻേമ്ഥ്യാർ 
ജേിച്ചതക് ഈ പുഴനയാരണതെ കിള്ളിക്കുറിശേിമും
ഗേണതെ കേക്കതെക് ഭവേതെിോണക്. 300 വർ
ഷങ്ങൾക്കുമുമ്ക് തുള്ളൽക്കഥകൾക്കക് ജമേും സി
ദ്ിച്ചതുും നക്ത്കേകളുണട ണമാതെും ആ്ി 
സ്ഫുരണമായ കൂടിയാട്ടണതെ പരിഷക് ക്കരിപ്ിച്ചതുും 
ഇവിണടയാണക്. നക്ത്തെിൽ കൂതെക് േടക്കു
നമ്ാൾ ചാകഥ്യാനരാടക് പിണങ്ങി ഒറ് രാത്ിണക്കാ
ണ്ക് േമ്ഥ്യാർ സുംവിധാേും ണചയ്താണക് കേഥ്യാ
ണസൗഗന്ധികും േീതങ്ും തുള്ളണേന്നാണക് 
ഐതീഹഥ്യും.

ജ്ാേുംണകാണ്ക് വിധിണയയും കാേണതെ
യും മറികടക്കാൻ ് ാഹ്മണോയ മഹാജ്ാേി 
വരരുചിയണടയും അേുംഘേീയമായ വിധിണയ 
സ്വയും വരിച്ച പറയിണപറ് പന്ീരുകുേും ഐതീ
ഹഥ്യതെിണേ പറയിണപ്ണ്ണായ പഞ്മിയണടയും 
ആത് സഘർഷങ്ങൾക്കക് നവ്ിയായതക് ഇവിണട
യാണണന്നക് ഒരു വിഭാഗും പണ്ഡിതമോർ പറയന്നു.

അഗ്ിനഹാത്ിയണട മാതാവക് പഞ്മി വളർ
ന്ന പട്ടാമ്ി ണകാടുമുണ് േരിപ്റ്മേയും, സനഹാ
്രങ്ങളായ ോറാണതെക് ഭ്രാന്ണറെ േീോ വിോ
സങ്ങൾക്കക് നവ്ിയായ രായിരണേല്ലൂരുും, 
കാരയ്കേമെയണട കാരക്കാടുും, രജകൻ, ഉള്ളിയ
ന്നൂർ തച്ചൻ, അകവൂർ ചാതെൻ, തിരുവരങ്ങതെക് 
പാണോർ, വായില്ലാക്കുന്നിേപ്ൻ, വള്ളുവൻ, 
പാക്കോർ, വടുതേ ോയർ, ഉപ്കൂറ്ൻ എന്നിവർ 
മാതൃകാ ജീവിതും േയിച്ച പന്േങ്ങളുും ഈ േി
ളനയാരതൊണക്. നകളുപ്ക്കുറ്ൻ അറ�ി മാപ്ിള 
സമൂഹതെിണറെ മഹതൊയ പതീകമാണണന്നാണക് 
തിരുവിതാുംകൂർ ചീഫക് ണസക്രട്ടറിയായിരുന്ന 
മഹാകവി ഉള്ളൂർ പരനമേ്വരയ്രുണട േിഗമേും.

സുംഘകാേ കവിയത്ി കാക്കച്ചിണോള്ള

യാർ പാടിയ തിരുവിേ്വാമേ, തിരുമിറ്നക്കാടക്, 
തിരുനവഗപ്റ, തിരുന്നാവായ നക്ത്ങ്ങൾ 
അന്നുും ഇന്നുും പസിദ്ും. പഴയ ണപാന്നാേി 
താലൂക്കിൽ ചരിത്തെിലും വിേ്വാസതെിലും 
പാമുഖഥ്യമുള്ള തിരുന്നാവായയിോണക് യതക് േസും
സക് കാരണതെ പുേഃജീവിപ്ിക്കാൻ അഗ്ിനഹാ
ത്ി സഭ കൂടിയതക്. നകരളതെിണേ ് ഹ്മാവിണറെ 
എക നക്ത്വുും ഇവിണട തണന്ന. 

പാചീേ കാേതെക് തുോും മാസതെിണേ 
അമാവാസിക്കക് കർമെതെിണേത്തുന്ന പരശേതും 
ഭക്ർ പുഴകടന്നക് കാൽേടയായി ണപാന്നാേിയി
ണേതെി രാപ്ാർതെക് രാവിണേ സുംഗമിച്ചക് പഴയ 
രീതിയിൽ പരസ്ര കകമാറ് സമ്പ്ര്ായമനുസ
രിച്ചക് ണകാടുക്കൽ വാങ്ങൽ േടതെിയിരുന്നു. 
ഇതിണറെ സ്മരണയണത് ണകാല്ലും നതാറുും േടക്കാ
റുള്ള ണപാന്നാേി കുറ്ിക്കാടക് പരിസരണതെ വാവു 
വാണിഭും. 

രാജഗുരുവായിരുന്ന പണ്ഡിത നശ്രഷ്ർ 
ആഴക് വനഞ്രി തമ്പ്രാക്കൾ വാഴുും ആതവോട്ടി
ണേ ണചലൂരിൽ േിന്നക് ഉത്ഭവിക്കുന്ന േിളയണട 
നപാഷക േ്ിയായ തിരൂർ പുഴ ണപാന്നാേി പു
ഴനയാരതൊണക് ഐതീഹഥ്യമാേയിണേ നജഥ്യാതി
ോസ്ത ജ്ാേികളായ തേക്കുളതെക് ഭട്ടതിരിയ
ണടയും, നഗാവിന്ദൻ ഭട്ടതിരിയണടയും സന്തി 
പരമ്ര പാഴൂർ പഠിപ്ര. ഈ പുഴ ഒഴുകിണയത്തു
ന്ന ണപാന്നാേി അഴിമുഖും ത്ിനവണി സുംഗമ 
സ്ാേമാണക്. ഇവിണട പമുഖ പക്ി സനങ്ത 
നകന്ദ്രും കൂടിയാണക്. പുഴയിണേ ഓനരാ തുള്ളി 
ജേവുും ഇതിലൂണട ഒഴുകി കടേിൽ േയിച്ചക് കാേ
തെിണറെ അേന്പയാണതെിൽ അേേ്വര വഥ്യ
ക്ിമുദ് പതിപ്ിച്ചവരുണട തഥ്യാനഗാജ്വേകഥക
ളുമായി തിരമാേകൾ അേ്വനമധങ്ങൾക്കുും, 
പടനയാട്ടങ്ങൾക്കുും മഹാ സനമെളേങ്ങൾക്കുും 
സാക്ിയായ കടപ്റണതെ പഞ്ാര മണേിണേ 
മുതെും ണവക്കുന്നു.

'സതി േിന്നേണതാട്ടണതന്നനേറ്ാൽ                  
മതി, േൽ സ്വർഗ്ഗസഖും േരർക്കു കിട്ടാൻ
അതിപാവേേിൻ ജേതെിൽ മുങ്ങു-
ന്നതിോലണള്ളാരവസ്ണയന്തു പിണന്ന'                       
ഈ കവിതയിലൂണട ഭാരതപ്ഴയണട മഹ

തൊയ സുംസക് കൃതിണയ സ്വർഗ്ഗനതൊളും വാഴ്തിയ 
വള്ളനതൊളിണറെ സ്വപ്സാക്ാതക്ക്കാരും കൂടി 
യാവാും അനദേഹതെിണറെ ജമേപന്േണതെ 
മേയാളും സർവ്വകോോേ.

(അവസാേിച്ചു)

അറിയിപ്്
സ്േപരിമിതിമൂേും ചിേ പുംക്ികള് 

ഈ േക്കും ഉള്ണപ്ടുതൊന് സാധിച്ചില്ല.
-എഡിറ്ര്

അഗ്തിശഹാത്തിയനട 
ോതാവ് പഞ്േതി വളര്ന് 

പട്ാമ്തി നകാടുമുണ്ട 
ന്രതിപ്റ്റേന്യം, സശഹാദ
രങ്ങളായ ന്ാറാണത്ത് 

ഭ്ാന്തനന് ലീലാ വതിലാസ
ങ്ങള്ക്ക് ശവദതിയായ 

രായതിരനന്ല്ലൂരും, കാരയ്ക
ലമ്യനട കാരക്കാടും, 
രജകന്, ഉള്ളതിയന്നൂര് 

തച്ചന്, അകവൂര് 
ചാത്തന്, തതിരുവരങ്ങ

ത്ത് പാണന്ാര്, വായതി
ല്ലാക്കുന്തിലപ്ന്, 

വള്ളുവന്, പാക്കന്ാര്, 
വടുതല ന്ായര്, 

ഉപ്പുകൂറ്റന് എന്തിവര് 
ോതൃകാ ജീവതിതം ന്യതിച്ച 

പ്ശദേങ്ങളം ഈ 
ന്തിളശയാരത്താണ്.
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ഖാ്ി ഒരു സുംസ്കാരമാണക്. ഗാന്ധിജി 
നേതൃത്വും ണകാടുതെ ന്േീയ സ്വാതന്തഥ്യ 

സമര പസ്ാേതെിണറെ ഒരു ഉല്പന്നമാണതക്. 
ന്േീയതയണട പതീകവുും സ്വന്േീ പസ്ാേ
തെിണറെ അഭിമാേവുും കൂടിയാണക്. ഇന്ഥ്യയ്കക
തെക് പഞ്ഞി, സില്കക്  അണല്ലങ്ില് കമ്ിളി ഉപ
നയാഗിച്ചക് കകണകാണ്ക് നൂല് ഉണ്ാക്കി അവണയ 
രനണ്ാ, എല്ലാും കൂടിനയാ കൂട്ടി നചര്തെക്  
കകണകാണ്ക് തറിയില് ണേയ്തുണ്ാക്കുന്ന 

തുണിയാണക് ഖാ്ി. പരിസ്ിതി അനുനയാജഥ്യമാ
ണതക്.

നകരളതെില് ഖാ്ി ഗ്ാമവഥ്യവസായ രുംഗും 
േിരവധി പശ്നങ്ങള് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഏണറ 
സങ്ീര്ണ്ണവുും കവവിധഥ്യവുും േിറഞ്ഞതാണക് ഈ 
വഥ്യവസായും. ഉല്പാ്േും, ഉല്പാ്േക്മത, ആധുേി
കവല്കരണും, വിപണേ സാധഥ്യതകള് തുടങ്ങി
യവ പുേരാവിഷ്ക്കരിക്കാനുും, വിപുേീകരിക്കാനുും 
കാരഥ്യക്മത വര്ദ്ിപ്ിക്കാനുും ണതാഴിോളികളു

ഖകാദി ഗ്കാ്വ്യവസകായവരം
തകദേശസ്വയരംഭരണ സ്കാപനങ്ളരം

എം.വി.ബറോലകൃഷ്ണൻ േറോസ്റര്

ശകരളത്തതിൽ ഖാദതി 
ഗ്ാേവ്വസായ രംഗം 
ന്തിരവധതി പ്ശ്നങ്ങള് 
അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്നു. 
ഏനറ സങ്ീര്ണ്വം 
ലവവതിധ്വം ന്തിറഞ്ഞ
താണ് ഈ വ്വസായം. 
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ണട അദ്്വാേഭാരും കുറയ്കാനുും കഴിയണും. അസും
സ്കൃത സാധേങ്ങളുണട േഭഥ്യത ഉറപ്വരുതെണും. 
ണതാഴിലപകരണങ്ങളില് കാനോചിതമായ 
മാറ്ും അതഥ്യന്ാനപക്ിതമാണക്. അടിസ്ാേ 
സൗകരഥ്യങ്ങളുണട അപരഥ്യാപ്ത പരിഹരിക്കണും. 
ചുരുക്കതെില് ഖാ്ി ഗ്ാമ വഥ്യവസായ രുംഗണതെ 
ോോമുഖമായ വളര്ച്ചയ്കക് ോോരുംഗത്തുമുള്ള 
സഹായ സഹകരണങ്ങള് അതഥ്യന്ാനപക്ിത
മാണക്.

ഖാ്ി ഗ്ാമ വഥ്യവസായ ന�ാര്ഡുകളുും ഖാ്ി 
ഗ്ാമവഥ്യവസായ കമെീഷനുും േിയമും മൂേും രൂപീ
കരിച്ച സ്ാപേങ്ങളാണക്. രാഷ്ട്രപിതാവിണറെ 
്ര്േേങ്ങള് ഗ്ാമീണ ജേങ്ങളുണട സാമ്തെിക 
അഭിവൃദ്ിക്കുും പുനരാഗതിക്കുും ഈ നമഖേയിലൂ

ണട കരുനതെകുന്നു. ഗ്ാമീണ നമഖേയില് 
ണതാഴില് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുും വേി
തകള് ഉള്ണപ്ണടയള്ളവരുണട സാമ്തെികവുും 
സാമൂഹികവുമായ പുനരാഗതിക്കുതകുന്ന തരതെി
ലള്ള വികസേ പദ്തികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ചക് േട
പ്ിോക്കുന്നതിനുും ഖാ്ി ഗ്ാമ വഥ്യവസായ നമഖ
േയിണേ പവര്തെേങ്ങള് ഏനകാപിപ്ിക്കുന്ന 
തിനുും ചുമതേണപ്ടുതെിയി ട്ടുള്ള സ്ാപേമാണക് 
നകരള ഖാ്ി ഗ്ാമ വഥ്യവസായ ന�ാര്ഡക്. നകര
ളതെില് പതിമൂവായിരതെിേധികും ണതാഴിോ
ളികള് ഖാ്ി നമഖേയില് ണതാഴില് എടുക്കുന്നു. 
ഇതില് 99%വുും സ്തീ ണതാഴിോളികളാണക്. മാത്

മല്ല, ഖാ്ിക്കുും ഗ്ാമീണ വഥ്യവസായങ്ങള്ക്കുും  
തുേഥ്യ പാധാേഥ്യമാണുള്ളതക്. ഈ പശ്ചാതെേ
തെിോണക് തനദേേസ്വയുംഭരണ സ്ാപേങ്ങളുണട 
യും ഖാ്ി ന�ാര്ഡിണറെയും സുംയക് ഇടണപട
േിണറെ പസക്ി ഏറിവരുന്നതക്. 13-ാും പഞ്വ
ത്സര പദ്തി 'േവ നകരളതെിേക് ജേകീയാസൂ
ത്ണും' എന്ന ആേയും മുന്നില് ണവച്ചുണകാണ്ക് 
സുംസ്ാേ സര്ക്കാര് ആസൂത്ണപക്രിയയ്കക് 
തുടക്കും കുറിച്ചിരിക്കുകയാണക്. സാമൂഹഥ്യേീതി
യിേധിഷ്ിതമായ സസ്ിര വികസേും എന്ന 
േക്ഥ്യന�ാധനതൊടുകൂടിയാണക് ജേങ്ങണള 
അണിേിരത്തുന്നതക്. ഈ അര്ത്തെില് തണന്ന
യാണക് ഖാ്ി ഗ്ാമ വഥ്യവസായ നമഖേയ്കക് പാധാ
േഥ്യും േല്ിയിട്ടുള്ളതക്.

ഗ്ാമീണ നമഖേയിണേ ഉണര് വ്വക് , 
്ാരിദ്ഥ്യ േഘൂകരണും, സ്തീ ോക്ീകര
ണും, പാന്േിക സാമ്തെിക 
വികസേും, പരമ്രാഗത വഥ്യവസായ 
പുേരുദ്ാരണും, ണചറുകിട വഥ്യവസായ 
സുംരുംഭങ്ങളുണട നപാത്സാഹേും, പരി
സ്ിതിക്കക് അനുനയാജഥ്യവുും േളിതവു
മായ സുംരുംഭങ്ങള് വളര്തെിണയടുക്ക
ല്, ഗ്ാമീണ നമഖേയിണേ ണതാഴില് 
സുംരുംഭങ്ങള്ക്കക് മുന്തൂക്കും േല്ല്, 
ഉല്പാ്േ യൂണിറ്റുകളുും സൂക്ഷ്മ സുംരുംഭ
ങ്ങളുും വളര്തെിണയടുക്കല് തുടങ്ങിയ 
ഒനട്ടണറ അടിസ്ാേ പശ്നങ്ങള്ക്കക്  
പരിഹാരും കാണാന് ഖാ്ി ഗ്ാമ വഥ്യ
വസായ നമഖേയിണേ തനദേേ സ്വയും
ഭരണ സ്ാപേങ്ങളുണട ഇടണപടേിലൂ
ണട സാധിക്കുും എന്നതക് േിസക് ത 
ര്ക്കമാണക്. പാന്േിക സര്ക്കാരുക
ള്ക്കക്  ജേപങ്ാളിതെനതൊടുകൂടി ഈ 
നമഖേയില് സ്തീ ോക്ീകരണവുും 
സാമ്തെിക പുനരാഗതിയും കകവരി
ക്കാന് കഴിയും. േമ്മുണട സുംസ്ാേ
തെിണേ പാന്േിക സര്ക്കാരുകള്ക്കക്  
ഉല്പാ്േനമഖേയില് േിേവില് 
പദ്തി വിഹിതും ണചേവഴിക്കുന്നതി

നുും ഈ നമഖേയിണേ സഹായതെിലൂണട 
സാധിക്കുും. ഗ്ാമ-േഗര വഥ്യതഥ്യാസമില്ലാണത 
ണതാഴില് േല്കുന്നതിനുും ഈ നമഖേ ഉപനയാഗ
ണപ്ടുതൊവുന്നതാണക്. ണചറുകിട വഥ്യവസായ സും
രുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്കുന്നതിനുും, നപാത്സാഹിപ്ി
ക്കുന്നതിനുും തനദേേസ്വയും ഭരണ സ്ാപേങ്ങ 
ള്ക്കക്  ഖാ്ി ഗ്ാമ വഥ്യവസായ നമഖേയിലൂണട 
കഴിയും. പരമ്രാഗത വഥ്യവസായങ്ങള് േവീേ 
ോസ്ത സാനങ്തിക ഉപാധികള് ഉപനയാഗിച്ചക് 
ആധുേികവല്കരിക്കുന്ന ണചറുകിട വഥ്യവസായ 
യൂണിറ്റുകണള നപാത്സാഹിപ്ിക്കണും.

ശകരളത്തതിൽ പതതിമൂവാ
യതിരത്തതിലധതികം നതാഴതി

ലാളതികള് ഖാദതി ശേഖലയതി
ൽ നതാഴതിൽ എടുക്കുന്നു. 

ഇതതിൽ 99%വം സ്തീ 
നതാഴതിലാളതികളാണ്. 

ോത്േല്ല, ഖാദതിക്കും 
ഗ്ാേീണ വ്വസായങ്ങ

ള്ക്കും  തല് 
പ്ാധാന്്ോണുള്ളത്. 

ഈ പശ്ചാത്തലത്തതിലാ
ണ് തശദേേസ്വയംഭരണ 

സ്ാപന്ങ്ങളനടയം, 
ഖാദതി ശബാര്�തിനന്യം 

സംയക് ഇടനപടലതിനന് 
പ്സക്തി ഏറതിവരുന്ത്.
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തറദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥറോപന 
ങ്ങള്ക്കുള്ള േറോര്ഗ്ഗനിര്റദേശങ്ങള്

2017-18 വര്ഷണതെ മാര്ഗ്ഗനരഖ സര്ക്കാര് 
ഇറക്കിയ മുറയ്കക് അതക് സും�ന്ധിച്ചക് പരാമര്േി
ച്ചുണകാണ്ടുും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങള് അഭഥ്യ
ര്ത്ിച്ചുണകാണ്ടുും സുംസ്ാേണതെ തനദേേസ്വയും
ഭരണസ്ാപേ നമധാവികള്ക്കക് 
കതെയച്ചിരുന്നു. തനദേേസ്വയഭരണ സ്ാപേ
ങ്ങളില് േിന്നുും േഭിച്ച പതികരണും ആനവേ
കരമായിരുന്നു.മാര്ഗ്ഗേിര്നദേേങ്ങളുണട അടിസ്ാ
േതെില് തനദേേ സ്വയും ഭരണ സ്ാപേങ്ങള് 
ഇതിേകും തണന്ന 62 നപാജക്ടുകള്ക്കായി 812 
േക്ും രൂപ േീക്കി ണവച്ചിട്ടുണ്ക്. ജില്ല/ന്ാക്കക്/
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളുും േഗരസഭകളുും വിവിധ 
നപാജക്ടുകള് പദ്തിനരഖയില് ഉള്ണപ്ടുതെി 
ജില്ലാ ആസൂത്ണസമിതിയണട അുംഗീകാരും 
നേടിയിട്ടുണ്ക്. ആധുേികവല്കരണും, വിപണേ 
സൗകരഥ്യും, മൂേഥ്യവര്ദ്ിത ഉല്പന്നങ്ങളുണട ഉല്പാ്
േവര്ദ്േവക്, നസവേ ഗുണനമമേ വര്ദ്േവക്, 
അടിസ്ാേ സൗകരഥ്യ വികസേും തുടങ്ങിവണയ
ല്ലാും നമല്പറഞ്ഞ നപാജക്ടുകളില് ഇടുംപിടിച്ചിട്ടു
ണ്ക്. ഇവണയല്ലാും സമയ�ന്ധിതമായി പാവ
ര്തെികമാക്കാന് േല്ല ശ്രമും ഉണ്ാനകണ്തുണ്ക്. 
േിേവിലള്ള മാര്ഗ്ഗനരഖ അനുസരിച്ചക് ഖാ്ി 
ഗ്ാമ വഥ്യവസായ കമെീഷനുും ഖാ്ി ഗ്ാമ വഥ്യവ
സായ ന�ാര്ഡുും േടത്തുന്ന ഉല്പാ്േയൂണിറ്റുക

ള്ക്കുും  അവയണട സ്വന്ും സ്േതെക് പച്ചക്കറി 
ഉള്ണപ്ണടയള്ള പാന്േിക ഉല്പന്നങ്ങളുണടയും 
ഖാ്ി ഉല്പന്നങ്ങളുണടയും വിപണേോേകള് േി
ര്മെിക്കുന്നതിനുും ഉല്പാ്േ യൂണിറ്റുകള്ക്കാ വേഥ്യ
മായ തറിയും ചര്ക്കകളുും മറ്ക് ണേയ്തക്-നൂല്പക്  ഉപ
കരണങ്ങളുും വാങ്ങി േല്കുന്നതിനുും തുക 
വകയിരുതെി നപാജക്ടുകള് ണവയ്കാവുന്നതാണക്. 
ഇനപ്ാള് നപാജക്ടുകള് േിര്നദേേിച്ചിട്ടുള്ള തനദേ
േസ്വയുംഭരണ സ്ാപേങ്ങള്ക്കുും  അല്ലാതെവ
ര്ക്കുും  ഒരു തവണ കൂടി നപാജക്ടുകള് നഭ്ഗതി 
ണചയ്ാന് സര്ക്കാര് അനുവ്ിക്കുകയാണണങ്ില് 
അണതാരവസരമായി ഉപനയാഗണപ്ടുതെി ഖാ്ി 
ഗ്ാമ വഥ്യവസായ നമഖേയില് പുതിയ നപാജക്ടു
കള് ഉള്ണപ്ടുതൊവുന്നതാണക്.

2018-19 സാമ്തെിക വര്ഷതെില് ഖാ്ി 
ഗ്ാമ വഥ്യവസായ നമഖേയില്, എണന്ാണക്ക 
നപാജക്ടുകള് ഏണതാണക്ക നമഖേയില്, എങ്ങ
ണേണയാണക്ക രൂപീകരിക്കാണമന്നു തുടങ്ങിയ 
കാരഥ്യങ്ങള് പരിനോധിക്കുന്നതിനുും മറ്റുമായി 
ഒരു 'നപാജക്ടക് ക്ലിേിക്കക് ' പാരുംഭ ്േയില്ത
ണന്ന സുംഘടിപ്ിക്കാനുള്ള സൗകരഥ്യും ഒരുക്കുന്ന
താണക്. ഭാവിയിലും സുംസ്ാേണതെ ജേപതി
േിധികളില് േിന്നുും ഖാ്ി ഗ്ാമ വഥ്യവസായ 
പുനരാഗതിക്കക് ആവേഥ്യമായ േിര് നോഭമായ 
സഹായസഹകരണങ്ങള് പതീക്ിക്കുന്നു.

നേഖകന് നകരള ഖാ്ി 
ഗ്ാമവഥ്യവസായ 
ന�ാര്ഡക് കവസക് 
ണചയര്മാോണക്

കിേയിൽ സുംഘടിപ്ിച്ച 
തനദേേഭരണസ്ാപേങ്ങളി
ണേ ഖാ്ി ഗ്ാമ വഥ്യവസായ 
നപാജക്ടുകളുണട േിർവഹണ 
സഹായ േില്പോേ ഖാ്ി 
ഗ്ാമവഥ്യവസായ ന�ാർഡക് 
കവസക് ണചയർമാൻ എും.വി.
�ാേകൃഷ്ണൻ മാസ്റര് 
ഉ്ക്ഘാടേും ണചയ്യുന്നു
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കണ്ം കറോതം വീ.സീ.അഭിലറോഷ്

കയപറന് പ്കൃതിവിഭവം
കയറിേക് ഇങ്ങണേയും ഉപനയാഗങ്ങളുണ്ക് 

എന്നറിഞ്ഞതക് പഞ്ായതെക് രാജക് മാസികയിലൂണട
യാണക്. കയര്ഭൂവസ്തും ഏണതങ്ിലും ഒരു പന്േ
ത്തു മാത്മായി ചുരുനങ്ങണ്തല്ല. സുംസ്ാേണതൊ
ട്ടാണക ഈ പകൃതിവിഭവും ഫേപ്മായി 
ഉപനയാഗണപ്ടുതെണും. നേഖകര്ക്കുും പഞ്ായ
തെക് രാജക് മാസികയ്ക്കുും അഭിേന്ദേങ്ങള്.

വിനോ്ക് രാജക് 
മുരിക്കാനശേരി

റബറോധവൽക്രണസഹറോയി
പഞ്ായതെക് രാജക്  വഥ്യവസ്യണട നകരളീയമാ

േങ്ങള് മേസ്ിോക്കാന് സഹൃതക്കുമാറിണറെ 
നേഖേും സഹായിച്ചു. മീസില്സക് റുണ�ല്ല. പതി
നരാധകുതെിവയ്ിണറെ പാധാേഥ്യും മാസികയില്ക്കൂ
ടിയും ജേങ്ങള്ക്കിടയിണേതെിച്ചതക് േന്നായി. 'ഭൂ
തക്കണ്ണാടി' ഇല്ലാതെതിണറെ കുറവക് അനുഭവണപ്ട്ടു. 
ഇേിയും വിജ്ാേപ്മായ നേഖേങ്ങളുും സൃഷ്ി
കളുും പതീക്ിക്കുന്നു.

          വി. രവികുമാര്,
        ണവമ്ായും

വിഭവസമൃദ്ധം
ഭാഷാസും�ന്ധിയായ നേഖേങ്ങള്, കാര്ട്ടൂ

ണ്, പുസ്കവിേകേേും, ചേച്ചിത്പുംക്ി - 
പഞ്ായതെക് രാജക് ഒനക്ടാ�ര് േക്കവുും 
മുന് േക്കണതെനപ്ാണേ വിഭവസമൃദ്മായി. 
നപജുകള് വര്ദ്ിപ്ിക്കുകയാണണങ്ില് വായേ
ക്കാരുണട ഇഷ്തെിേിണങ്ങുന്ന പുതെന് പുംക്ിക
ള് ണകാണ്ടുവരാോകുും. ഈ അഭിപായും മുഖവിേ
ണയ്കടുക്കുവാന് താല്പരഥ്യണപ്ടുന്നു.

ണക.ആര്. സരസ്വതി
പയ്ന്നൂര്

േികച് നിലവറോരം
പഞ്ായതെക് രാജക് മാസികണയന്നാല് സാധാര

ണക്കാരണറെ മാസികയാണക്. എത് ഗഹേമായ 
ഗൗരവനമറിയ വിഷയവുും ഏറ്വുും സാധാരണവാ
യേക്കാര്ക്കുും മേസ്ിോക്കാനുും ഉള്ണക്കാള്ളാനുും 
പാകതെില് എഴുതി ഫേിപ്ിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരാ
ണക് ഈ മാസികയ്ക്കുള്ളതക്. തുടര്ന്നുും േിേവാരും േി
േേിര്തെണണമന്ന അഭഥ്യര്ത്േനയാണട.

എസക്. ആല്�ര്ട്ടക്
കേക് പറ്, വയോടക്



പരസ്യ നിരക്ക്
    

കവര് (അവസചാന പുറം) കളര്    ₹ 12000
കവര് (ഉള് വശം) കളര്  ₹ 10000
കവര് (ഉള് വശം) ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത് ₹ 8000
മറ്റു പപജുകള് (കളര്)  ₹ 8000
മറ്റു പപജുകള് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്) ₹ 6000
അരപപജത് (കളര്)  ₹ 5000
അര പപജത് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്)  ₹ 3000  
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