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എഡിറ്റോറിയൽ 

മാവേലി കാണാൻ േീട�ാരുങ്ങുന്നു

സമതയുടെയുും സ് നേഹത്തിടറെയുും ആവണതിേതിലാവുമായ് ചതിങ്ങടമ
ത്തി. ജീവതിതും സുരക്തിതവുും  സുരഭതിലവുമാക്ാൻ ലലഫ് മതിഷനും 

സജീവമായതി. രണ്ും മലയാള മണ്തിനും മേസ്തിനും പുതുവസന്തനമകതി േതിറ
വാകുന്നു.

ഓണും ആന�ാഷും മാത്രമല്ല, മലയാൺമയുടെ മഹത് വതികാരും 
കൂെതിയാണ്. ജാതതിനയാ, മതനമാ, സമ്പനത്ാ, ദാരതിദ്ര�നമാ, അജ്ഞതനയാ, 
അറതിനവാ എന്തിങ്ങടേയുളള വ�ത�ാസങ്ങടളാന്നുും തടന് ഓണും ടകാ
ണ്ാടുന്തതിേ് ബാധകമാകുന്തില്ല. വീടുും ോടുും പൂക്ളങ്ങളാല് േതിറയുന്നു, 
പാട്ടുകളുയരുന്നു; പുതുവസ്ത്രങ്ങളണതിഞ്്, സദ�യുണ്് ആബാലവൃദ്ും ജേങ്ങ
ളുും ഒന്ായതിത്ീരുന് അേർ�ോളുകളാണതിേതി.

ോടു വാണതിരുന് മാനവലതി വീടുും ോടുും കാണാൻ വരുന്നു എന്ാണ് 
വതിശ്ാസും. ഇത്വണ മാനവലതിടയ വരനവൽക്കുന്ത് പാവടപെട്ടവർക്് 
വീടൊരുങ്ങുന്തതിടറെ വതിജയവാർത്കളാണ്. പൂർത്ീകരതിക്ടപെൊത് 
70,000 വീടുകളാണ് 2018 മാർച്് 31 േകും സർക്ാർ സഹായത്ാൽ പൂർണ്
മായുും വാസനയാഗ�മാകുന്ത്. അടതാരു തുെക്ും മാത്രമാണ്. വീെതില്ലാത്
വരുടെ നവദേ, വീെ് വയ്കാൻ ഭൂമതി നപാലുമതില്ലാത്വരുടെ ജീവതിതദുരതിതും 
സർക്ാർ തതിരതിച്റതിയുന്നു. േല്ല സ്പ്നങ്ങൾ കണ്റങ്ങാൻ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു 
പഠതിക്ാനും വതിനോദത്തിനും, നപാഷകവുും രുചതിയുും നചരുന് ഭക്ണമുണ്ാ
ക്ാൻ, വ�ക്തിശുചതിത്ത്തിേ്- ഇതതിടോടക് ഓനരാ മുറതി. അത് പൗരടറെ 
അെതിസ്ാേ അവകാശമാടണന്് സർക്ാർ കാണുന്നു. ഇതതിലുടമാടക് 
ആകർഷകമായതിട്ടുളളത് ഗൃഹോഥേ്/ഗൃഹോഥയ്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതനയാ
ടെ ജീവതിക്ാൻ ഒരു ടതാഴതിനലാ, ടതാഴതിൽ േതിപുണതാ പരതിശീലേനമാ 
േൽകുന്നു എന്നുളളതാണ്. ഇക്ാര�ങ്ങൾ ഭുംഗതിവാനക്ാ അപ്ാനയാഗതിക
നമാ അല്ല. പ്വൃത്തിപഥത്തിടലത്തിക്കുന്തതിനളള പ്വർത്േങ്ങൾ 
ഒന്ാും �ട്ടും പൂർത്ീകരതിച്ചുകഴതിഞ്ഞു. ഭൂമതിയുും വീടുമതില്ലാത്വരുടെയുും ഭൂമതി
യുണ്ായതിട്ടുും വീെതില്ലാത്വരുടെയുും പണതി പൂർത്തിയാക്ാൻ കഴതിയാത്വ
രുടെയുും സർനവേ എടുത്തു കഴതിഞ്ഞു.   

   'അേർഹർ ഒഴതിവാക്ടപെെണും, അർഹടര ഉൾടപെടുത്ണും', സർ
ക്ാർ േതിശ്ചയദാർഢ�നത്ാടെ ആവർത്തിച്ചുപറയുന് ഇക്ാര�ും തനദേശ
സ്യുംഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ ജാഗ്രതനയാടെ പ്ാനയാഗതികമാക്തി അന്തതിമ 
ഗുണനഭാക്തൃപട്ടതിക പ്സതിദ്ീകരതിക്ണും. എങ്തിനല സർക്ാരതിടറെ ഉനദേശ
വുും ജോഭതിലാഷവുും ഫലപ്ാപ്തിയതിടലത്തുകയുളളൂ. 

ജേങ്ങളാഗ്രഹതിക്കുന് സമത്സ്തിതതി ദൗത�മാടയടുത് സർക്ാർ േയ
ങ്ങൾ മാനവലതിടയ സനന്താഷതിപെതിക്കുടമന്ത് തീർച്യാണ്. ഇത്വണ 
മാനവലതി തതിരതിച്ചുനപാവുക മേും കുളതിർത് േതിറചതിരതിയുമായതിട്ടു തടന്യാണ്. 
ചതിങ്ങത്തിടറെ േതിറങ്ങൾ എങ്ങുും കാണുന്നു. അത്പ്പൂവതിളതികൾ നകട്ടു തുെങ്ങു
ന്നു. ഓണടപൊലതിമ േതിറയുന് 1193 ടറെ ഈ വസന്തതുെക്ത്തിൽ എല്ലാ 
വായേക്ാർക്കുും ഓണേന്മകളുണ്ാവടട്ട.

വി. രതീശൻ ഐ.എ.എസ്

 

ധീരമറോയ പ്രവൃത്ികളുടെ  
സുഗന്ധമറോണ് പ്രശസ്ി

                             - റസറോക്രട്ീസ്
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മണ്തിടറെയതിത്തിരതി-
ടപൊന്നുമായ് പതിടന്യുും

മഞ്ണതിഞ്ീവഴതി
മുക്കുറ്തി പൂത്തുനവാ!
ആെതിമാസത്തിടറെ
മൂക്കുത്തിനപാടയന്്
പാെതിനയാണപെക്തി-
പതിടന്യുും വന്നുനവാ!
മണ്കുെീരങ്ങളതില്
മാരതിവതില്ലാകുന്
മായാവതിപഞ്തിയതില്
പാടുും ഋതുക്ടള
വന്നുനപാവുന്നുനവാ
പതിടന്യുും േതിങ്ങളീ
പാഴതിരുള് മൂടുും
മേസ്തിടറെ കാവതിലുും!
നചനതാഹരങ്ങനള
ശ്ാവണപ്പൂക്നള!
ഏകാകതിയല്ല ഞാന്,
േതിങ്ങടളന് നസാദരര്
ആവണതിനത്രതില് വ-
നന്ാണും വതിളതിയ്ക്കുന്നു;
മാനഷര് പൂക്ളായ്
ഭൂമതിയ്ക്കു ബാല�മായ്.



ആനരാഗ�രുംഗത്തുും  വതിദ�ാഭ�ാസ രുംഗത്തുും 
സാക്രതയതിലുും മറ്ും ഇന്ത�യതിടല ഇതര 

സുംസ്ാേങ്ങളുടെ മുമ്പതിൽ എത്ാോയതിട്ടുണ്് 
നകരളത്തിേ്. ഇത് അഭതിമാേകരും തടന്യാണ്. 
എന്ാൽ, കുനറനയടറ മുനമ്പാട്ടുനപാകാൻ കഴതി
ഞ്തിട്ടുടണ്ങ്തിലുും ഇന്നുും എല്ലാവർക്കുും സുരക്തി
തമായതി ജീവതിക്ാനതകുന് വീടുകൾ ഉറപൊക്ാ
ോയതിട്ടതില്ല. ഇനതക്ാൾ നശാചേീയമാണനല്ലാ 
മറ് സുംസ്ാേങ്ങളതിടല േതില എന്് താരതമ�
ടപെടുത്തി ആനലാചതിച്തിട്ടു കാര�മതില്ല. പല രുംഗ
ങ്ങളതിലുും പ്ബുദ്തനയാടെ ഇന്ത�യ്ക്കു മാതൃകയാ
കുന് സുംസ്ാേമാണ് നകരളും. 
അതുടകാണ്തടന് നപാരായ്മകടള േ�ായീകരതി
ക്കുന് രീതതി േമുക്് പറ്തിയതല്ല. നപാരായ്മകൾ 
പരതിഹരതിനച് പറ്റൂ.

കയറതിക്തിെക്ാൻ സുരക്തിതമായ ഇെമതില്ലാ
ത് ലക്ക്ണക്തിേ് ആളുകൾ സ്ാതന്ത്ര�ും 

ലഭതിച്് ഏഴുപതതിറ്ാണ്ായ ഈ �ട്ടത്തിലുും നക
രളത്തിലുണ്് എന്ത് ദുുഃഖതിപെതിക്കുന് കാര�മാ
ണ്. ഈ അവസ്യ്ക്കു മാറ്ും വരുത്തുകടയന് 
ഉനദേശ�നത്ാടെയാണ് 'ലലഫ്' എന് നപരതിലു
ള്ള സമ്പൂർണ ഭവേപദ്തതി ഏടറ്ടുത്തിട്ടുള്ളത്. 
ഏനതതതിെങ്ങളതിൽ നപാരായ്മകൾ ഉനണ്ാ ആ 
നപാരായ്മകൾ കണ്പതിെതിച്് പരതിഹരതിച്് മുനമ്പാ
ട്ടുനപാകുന് മുൻഗണോെതിസ്ാേത്തിലുള്ള സമീ
പേമാണ് സുംസ്ാേ സർക്ാരതിനള്ളത്. ആ 
േതിലയ്ക് പരതിനശാധതിച്നപൊഴാണ് ഭവേേതിർമ്ാ 
ണ രുംഗടത് വതിഷമങ്ങൾ സർക്ാരതിേ് നബാ
ധ�ടപെട്ടത്.

ോും േെത്തിയ സർനവേയതിൽ ഇന്് 
ഏകനദശും മൂനന്മുക്ാൽ ലക്ും കുടുുംബങ്ങൾ 
വീടുടവയ്കാനള്ള ഭൂമതിയതില്ലാത്വരായതി ഉടണ്ന്  
കണക്ാണ് ലഭതിച്തിട്ടുള്ളത്. സ്ലമുണ്ായതിട്ടുും 
വീടുടവയ്കാനള്ള സാമ്പത്തിക നരോതസ്് 

വീട് ഇനി സ്വപ്നമല്ല
പിണററോയി വിജയൻ, മുഖ്യമന്തി
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അർഹരമായ എല്ലമാവർക്ം 
മമാന്യമമായി ജീവികമാനുള്ള 

കിടപ്മാടം നൽകുക 
എന്തപ് നമുകപ് അസമാ
ധ്യമമായ കമാര്യമല്ല. ഈ 

ദബമാധ്യം ആേ്യം 
മനസ്ിൽ ഉറപ്ികണം. 

ബലഫപ് മിഷൻ 
മുദന്മാട്ടുചവച്ിട്ടുള്ള 

ലക്്യങ്ങൾ പൂർണമമായും 
സമയബന്ിതമമായും 

ബകവരികമാൻ തദദേശ
ഭരണ സ്മാപനങ്ങളുചട 

ദനതൃത്വം ഇച്മാശക്ി
ദയമാചട രംഗത്തുണ്മാവണം.



കടണ്ത്ാോകാടത ഭവേരഹതിതരായതി കഴതിയു
ന് ഒന്രലക്ും നപർ നവടറയുമുണ്്. ഈ കണ
ക്കുകൾ ഇനപൊൾ തനദേശഭരണ സ്ാപേങ്ങളുടെ 
പരതിനശാധേയതിലാണ്. ഇക്ാര�ത്തിൽ ഒരു 
സൂക്ഷ്മ പരതിനശാധേ ആവശ�മായുണ്്. പരതിനശാ
ധേ പൂർത്തിയാക്തിയതിട്ട് ഭവേേതിർമ്ാണ �ട്ട
ത്തിനലക്് കെക്ാും എന്നു കരുതുന്തില്ല. 
എത്രയുും നവഗത്തിൽ ഭവേ
േതിർമ്ാണും ആരുംഭതിച്ചു മുനമ്പാ
ട്ടുനപാവുക എന്താണ് 
പരതിപാെതി. അതാണ് 'ലലഫ്'. 

2012-15ൽ നകരളത്തിൽ 
േെന് സീനറാ ലാൻഡ് ടലസ്് 
പദ്തതിയതിൽ ഭൂമതിക്ായതി 
അനപക് േൽകതിയവരുടെ 
ആടക എണ്ും ഏകനദശും മൂന്
രലക്ും മാത്രമായതിരുന്നു. 
ഇവരതിൽ കുനറനപർക്് സ്ലും 
േൽകതിയതിരുന്നു. 2011ൽ നകന്ദ്ര
സർക്ാർ േെത്തിയ 
നസാനഷ�ാ ഇക്നണാമതിക് 
ആറെ്  കാസ്റ് ടസൻസസതിടേ 
അെതിസ്ാേമാക്തി ലാൻഡ് 
റവേയൂ ഡതിപൊർട്ട് ടമറെ് തയ്ാറാക്തിയ കണക്കു 
പ്കാരും നകരളത്തിടല ആടക ഭവേരഹതിതരു
ടെ എണ്ും 4.7 ലക്വുും അതതിൽ ഭൂരഹതിതരായ 
ഭവേരഹതിതരുടെ എണ്ും 1.79 ലക്വുമായതിരു
ന്നു. 2017 ആയനപൊനഴക്കുും വലതിയ അളവതിൽ 
ഭൂരഹതിതർ ഉണ്ായതി എന്് കണക്കുകളതിൽ 
കാണുന്നു. ഈ കണക്കുകളുടെ േതിജസ്തിതതി പരതി
നശാധതിക്ടപെനെണ്തുണ്്. എങ്തിലുും ഭൂരഹതിത
രായ വലതിടയാരു വതിഭാഗമുണ്് എന്ത് േടമ് 
ഉൾക്ണ്ഠടപെടുനത്ണ് കാര�ും തടന്യാണ്.

അർഹരായവർക്് ഭൂമതിയുും വീടുും േൽകുന്
തതിനള്ള േെപെതിയാണ് സ്ീകരതിക്കുന്ത്. 
അതതിൽ അേർഹരായവർ കെന്നുകൂടുന്ത് അർ
ഹരായ ദരതിദ്ര വതിഭാഗങ്ങനളാെ് ടചയ്യുന് അേീ
തതിയാണ്. തനദേശഭരണ സ്ാപേങ്ങളാണ് പ്
ധാേമായുും ഇതതിനള്ള ഭൂമതി കടണ്ത്തുകയുും 
ധേസമാഹരണും േെത്തുകയുും ടചയ്യുന്ത്.  
അതുടകാണ്തടന് അേർഹരായവർ പട്ടതികയതി
ലുൾടപെടുന്ത് തനദേശഭരണ സ്ാപേങ്ങളുടെ 
നമൽ അോവശ�മായ അധതിക ബാധ�ത ഉണ്ാ
ക്തിടവയ്ക്കുും. അത് ഒഴതിവാക്ാോകണും. 
അതതിോയതി ഓനരാ തനദേശഭരണസ്ാപേവുും 
യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹരായവർ മാത്രനമ തങ്ങ
ളുടെ പ്നദശടത് ലലഫ് ഗുണനഭാക്തൃ പട്ടതിക
യതിൽ ഉൾടപെട്ടതിട്ടുള്ളു എന്് പരതിനശാധതിച്് ഉറപൊ
ക്ണും. 

ഒരുവശത്് ഇക്ാര�ും ഉറപ്പുവരുത്തുനമ്പാൾ 
തടന് മറുവശത്്, അർഹതയുള്ള ഒരാൾ 

നപാലുും വതിട്ടുനപാകുന്തില്ല എന് കാര�വുും ഉറപൊ
ക്ണും. ഇത്രത്തിൽ േീതതിപൂർവേകമായ 
രീതതിയതിൽ ഗുണനഭാക്തൃ പട്ടതിക 
രൂപടപെടുത്തുകടയന്താണ് േമ്മുടെ ആദ� 
ചുമതല. വീടുപണതി തുെങ്ങതിയതിട്ട് അതു മുഴുവോ
ക്ാൻ കഴതിയാടത ഭവേരഹതിതരായതി കഴതിയുന്
വരുടെ പ്ശ് േവുും േമുക്് ഉെടേ ഏടറ്ടുക്ാോ

കണും. 2016 മാർച്് 31നമുമ്പ് വതിവതിധ ഭവേ 
പദ്തതികളതിലായതി ധേസഹായും ലഭതിച്് 
വീടുപണതി തുെങ്ങതിടയങ്തിലുും പലവതിധ കാരണ
ങ്ങളാൽ അതു പകുതതിവഴതിക്് േതിലച്ചുനപായവ
രാണ് ഈ വതിഭാഗത്തിലുള്ളത്. സുംസ്ാേ
ടത്ാട്ടാടക ഏതാണ്് 70,000 നപർ ഈ 
വതിഭാഗത്തിലുടണ്ന്ാണ് കണക്ാക്ടപെടുന്
ത്. സ്ലും കടണ്ത്തുകനയാ പുതുതായതി സാനങ്
തതിക അനമതതിേൽനകണ്നതാ ഇല്ലാത്തതി
ോൽ ഈ പ്ശ് േും േമുക്് ഉെടേ 
പരതിഹരതിക്ാവുന്താണ്. അതതിോൽ 2018 
മാർച്് 31ന മുമ്പായതി ഈ വതിഭാഗങ്ങളുടെ വീടുകൾ 
േമുക്് പൂർത്ീകരതിക്ാോകണും. 

മുൻകാല പദ്തതികളതിൽ േൽകതിയതിരുന് 
ധേസഹായും അപര�ാപ്മായതാണ് ഈ 
വീടുകൾ പൂർത്ീകരതിക്ാോകാടത നപായതതി
ടറെ കാരണും. ഒരു വീെതിേ് ഏറ്വുും അത�ാവശ�
മായ അടുക്ള, ഒരു കതിെപ്പുമുറതി, ടപാതു ഉപനയാഗ 
ഹാൾ, ശുചതിമുറതി എന്തിവയെങ്ങുന് ഏകനദശും 
400 ചതുരശ്അെതി വരുന് ഭാഗും പൂർണമായുും 
പൂർത്ീകരതിച്് ലകമാറുകയാണ് ോും ഉെടേ 
ടചനയ്ണ്ത്. ഇതതിോയതി ചതിലനപൊൾ േതിലവതി
ലുള്ള ടകട്ടതിെ രൂപകൽപേയതിൽ ടചറതിയ മാറ്
ങ്ങൾ ആവശ�മാനയക്ാും. അങ്ങടേടയങ്തിൽ 
അത് പ്ാനദശതികമായതി സാനങ്തതികവതിദഗ്ദ്ധരുടെ 
സഹായനത്ാടെ േെപൊക്ണും.

ഇങ്ങടേ ഈ വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കു 
ന്തതിേ് ഒരു വീെതിടറെ യൂണതിറ്് നകാസ്റ്, അത് 
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അർഹരമായവർകപ് ഭൂമിയും 
വീടം നൽകുന്തിനുള്ള 

നടപടിയമാണപ് സ്വീകരിക്
ന്തപ്. അതിൽ അനർഹ
രമായവർ കടന്നുകൂടന്തപ് 

അർഹരമായ േരിദ്ര 
വിഭമാഗങ്ങദളമാടപ് ചെയ്യുന് 

അനീതിയമാണപ്. തദദേശ 
ഭരണ സ്മാപനങ്ങളമാണപ് 
പ്ധമാനമമായും ഇതിനുള്ള 

ഭൂമി കചണ്ത്തുകയും 
ധനസമമാഹരണം നടത്തു
കയും ചെയ്യുന്തപ്.  അതു
ചകമാണ്ടുതചന് അനർഹ

രമായവർ പട്ടികയിലൾചപ് 
ടന്തപ് തദദേശഭരണ 

സ്മാപനങ്ങളുചട ദമൽ 
അനമാവശ്യമമായ അധിക 

ബമാധ്യത ഉണ്മാകിചവയ്കം. 
അതപ് ഒഴിവമാകമാനമാകണം. 



ഏതു പദ്തതിയതിൽ തുെങ്ങതിയതായാലുും, ഇന്
ടത് േതിരക്തിലുള്ള േതിർമ്ാണ ടചലവുപ്കാരും 
ോലുലക്ും രൂപ എന്നു േതിശ്ചയതിക്ാടമന്ാണ് 
തീരുമാേതിച്തിട്ടുള്ളത്. ഇതനസരതിച്് പഴയ പദ്
തതിയതിൽ അവർ യൂണതിറ്് നകാസ്റതിടറെ എത്ര 
ശതമാേും തുക ലകപെറ്തിയതിട്ടുടണ്ന്് കണക്ാ
ക്ണും. അതതിടറെ ബാക്തി പുതതിയ േതിരക്തിൽ 
കണക്ാക്തി േൽകാോകണും. അതായത് 
പഴയ േതിരക്തിൽ ആദ� ഗഡുവായതി 10 ശതമാേും 
തുക മാത്രും വാങ്ങതിയ ആൾക്് പണതി പൂർത്തി
യാക്ാൻ കഴതിയുുംവതിധും ബാക്തി 90 ശതമാേും 
തുകയ്ക്കുള്ള അനമതതിയുണ്്. അത് പുതതിയ യൂണതിറ്് 
നകാസ്റായ ോലുലക്ും രൂപയുടെ 90 ശതമാേ
മായതി കണക്ാക്തി അടുത് മൂന്നു �ട്ടങ്ങളതിലാ
യതി ടകാടുത്തുടകാണ്് 2018 മാർച്് 31ന മുമ്പായതി 
ആ വീടുപണതി പൂർത്തിയാക്ണും.

ഇത്രത്തിൽ ഭവേരഹതിതരുടെ പട്ടതിക കുറ്
മറ് രീതതിയതിൽ രൂപടപെടുത്ാനും േതിലവതിൽ 
പണതിതീരാത്തായ വീടുകടളല്ലാും പൂർത്ീകരതി
ക്ാനും തനദേശഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ ഇനപൊൾ 
ശ്ദ്ടവച്ാൽ ഇടക്ാല്ലും തടന് ഈ രുംഗത്് 
േമുക്് േല്ല പുനരാഗതതി ലകവരതിക്ാോകുും. 

രണ്ാമടത് �ട്ടും, ഗുണനഭാക്തൃപട്ടതിക അന്തതി
മമാകുന്നതാടെ അതതിലുൾടപെടുന് എല്ലാവർക്കുും 
വീെ് ലഭതിക്കുന്തതിനള്ള സാഹചര�ും ഒരുക്ലാ
ണ്. ഭൂമതിയുള്ള ഭവേരഹതിതർക്് വീടുടവയ്ക്കുന്തതി
നള്ള ധേസഹായും ലഭ�മാക്ണും. ഇക്ാര�
ത്തിൽ ഏറ്വുും കൂടുതൽ ബുദ്തിമുട്ടുള്ളവർക്് 
ആദ�ടത് വീടു േൽകുന്തതിനള്ള േെപെതിയാണ് 
നവണ്ത്. ജീവതിതനലേശങ്ങടള മാേദണ്ഡമാക്തി
ടക്ാണ്ള്ള മുൻഗണോക്രമത്തിൽ നവണും ഗുണ
നഭാക്തൃ പട്ടതിക അന്തതിമമാനക്ണ്ത്. മുൻകാലടത് 
പല പദ്തതികളതിലുും ടപട്ട വീടുകളുടെ േതിർമ്ാണും 
പൂർത്ീകരതിക്ാോകാടത നപായത് ഫണ്തില്ലായ്മ 
ടകാണ്ാണ്. ഇത് ആവർത്തിക്ാോകതില്ല.

ഒരു കുടുുംബത്തിേ് 400 ചതുരശ്യെതി വരുന് 
ഒരു വീെ് േതിർമ്തിക്ാൻ േതിലവതിലുള്ള േതിർമ്ാണ
ടച്ലവുകൾ പ്കാരും എത്ര രൂപ വരുടമന്് കണ
ക്ാക്തി ധേസഹായേതിരക്് േതിശ്ചയതിക്ണും. 
ഇതതിോയതി ചീഫ് ടസക്രട്ടറതിയുടെ അധ�ക്ത
യതിൽ ഒരു സമതിതതിക്് രൂപും ടകാടുത്തിട്ടുണ്്. 

തനദേശഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ ഗുണനഭാക്തൃ 
പട്ടതിക അന്തതിമമാക്കുനമ്പാനഴക്കുും ഇക്ാര�ത്തിൽ 
വ�ക്മായ തീരുമാേും േമുക്് േൽകാൻ 
കഴതിയുും. അനതാടൊപെും സുംസ്ാേ വ�ാപകമാ
യതി ഇത്രയുും േതിർമ്തിതതികൾ ഒന്തിച്ചു േെത്തു
നമ്പാൾ അതതിന സഹായകമായതി സതിമന്ും മറ് 
അത�ാവശ� സാമഗ്രതികളുും വതില കുറച്ചു ലഭ�മാ
ക്ാനള്ള ചർച്കളുും സർക്ാർ ആരുംഭതിച്തിട്ടുണ്്. 

ഇക്ാര�ത്തിലുും വ�ക്മായ തീരുമാേങ്ങളുും 

ഉത്രവുകളുും ലവകാടത അറതിയതിക്ാോകുും. 
ഇനതാടൊപെും േതിർമ്ാണടച്ലവ് കുറയ്കാൻ 
സഹായതിക്കുന് പ്ീ ഫാബ്തിനക്ഷൻ സനങ്ത
ങ്ങൾ ഉപനയാഗടപെടുത്ാനള്ള സാധ�തകളുും 
പരതിനശാധതിക്കുന്നുണ്്.

സ്ന്തമായതി ഭൂമതി ഇല്ലാത് ഭവേരഹതിതരുടെ 
പ്ശ് േമാണ് അടുത് �ട്ടത്തിൽ ഏടറ്ടുനക്ണ് 
മടറ്ാരു ഉത്രവാദതിത്ും. ഇവരതിൽത്ടന് പല
തരത്തിലുള്ള നലേശങ്ങൾ അനഭവതിക്കുന്വർക്് 
മുൻഗണേ േൽകതിടക്ാണ്് അവർക്് വീടുും 
ജീവതിക്ാനള്ള സാഹചര�വുും ഒരുക്ാോണ് 
ലക്�മതിട്ടതിട്ടുള്ളത്. 

കയറതിക്തിെക്ാനള്ള ഒരതിെും േൽകുക എന്
തതിടലാതുങ്ങുന്തില്ല ഈ പദ്തതി. സുരക്തിതമായുും 
അന്തനസ്ാടെയുും സമൂഹത്തിൽ കഴതിയാൻ പറ്
ന് തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ േൽകാോണ് ഈ 
പദ്തതിപ്കാരും ഉനദേശതിച്തിട്ടുള്ളത്. അവതിടെ 
അവർക്് ലഭ�മാക്ാവുന് നസവേ സൗകര�ങ്ങ
ടളല്ലാും ഒരുമതിച്ചു ടകാണ്വരണും. ടതാഴതിൽ 
ടചയ്് ഉപജീവേും േതിർവേഹതിക്കുന്തതിനള്ള 
സൗകര�ും, ടതാഴതിൽ ലേപുണ� വതികസേത്തി
നള്ള സൗകര�ും, കുട്ടതികൾക്കുള്ള ടപാതു പഠേ 
മുറതി, മീറ്തിങ് ഹാൾ തുെങ്ങതിയവ ഭവേസമുച്യ
ത്തിലുണ്ാവണും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുംരക്ണ
ത്തിേ് അങ്ണവാെതി, ടപാതു ആനരാഗ� പരതിപാ
ലേ സൗകര�ങ്ങൾ, ടപാതുവതിതരണ 
സുംവതിധാേും, വൃദ്ജേ പരതിപാലേത്തിനും 
സാന്ത്േ പരതിപാലേ ചതികതിത്സയ്ക്കുമുള്ള 
സൗകര�ും തുെങ്ങതിയവയുും ഇതതിലുണ്ാകണും.

ഇവർക്് ഒറ്യ് ടക്ാറ്യ്ക് വീടുകൾ േതിർമ്തിച്ചു 
േൽകുന്തതിേ് ആവശ�മായ സ്ലും കടണ്
ത്തുക നകരളത്തിൽ എളുപെമല്ല. എന്ാൽ, ഒറ്
യ് ടക്ാറ്യ്ക്കുള്ള വീടുകൾക്് എത്ര ഭൂമതി ആവശ�
മാനണാ അതതിടറെ അഞ്തിടലാന്് 
വതിസ്തൃതതിയതിലുള്ള സ്ലും കടണ്ത്തിയാൽത്
ടന് ഭവേസമുച്യങ്ങളതിലൂടെ ഭവേരഹതിതരതില്ലാ
ത് നകരളും എന് സങ്ൽപും യാഥാർത്ഥ�മാ
ക്ാും. അെതിസ്ാേ സൗകര�ങ്ങളുും മറ്് സൗകര� 
�െകങ്ങളുും ഒത്തുവരുന് കുറച്ചു സ്ലത്് 
കൂടുതൽ ഭവേങ്ങൾ എന്തായതിരതിക്ണും ഉനദേ
ശ�ും. ലഭ�മായ സ്ലത്് ഗുണനമന്മനയാടെയുും 
സാനങ്തതിക ഭദ്രതനയാടെയുും എത്രനത്ാളും 
ഭവേയൂണതിറ്കൾ ഉൾടപെടുത്ാൻ സാധതിക്കുടമ
ന്നു പരതിനശാധതിച്് അതനസരതിച്ചുനവണും 
ബഹുേതില സമുച്യങ്ങൾ വതിഭാവേും ടചയ്യുവാൻ.

കുറഞ്ത് 100 ഭവേങ്ങടളങ്തിലുമുള്ള സമുച്
യങ്ങൾ േതിർമ്തിടച്ങ്തിൽ മാത്രനമ മറ് നസവേ
ങ്ങളുും കൂെതി ടമച്ടപെട്ട േതിലയതിൽ ഏനകാപതിപെതി
ക്ാോകൂ. എങ്തിൽ മാത്രനമ ലലഫ് മതിഷടറെ 
ലക്�ും ലകവരതിക്ാോവൂ. ഇതതിോവശ�മായ 
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കയറികിടകമാനുള്ള 
ഒരിടം നൽകുക എന്തി

ചലമാതുങ്ങുന്ില്ല ഈ 
പദ്തി. സുരക്ിതമമായും 

അന്തദസ്മാചടയും 
സമൂഹത്ിൽ കഴിയമാൻ 

പറ്റുന് തരത്ിലള്ള 
വീടകൾ നൽകമാനമാണപ് 

ഈ പദ്തിപ്കമാരം 
ഉദദേശിച്ിട്ടുള്ളതപ്. 

അവിചട അവർകപ് 
ലഭ്യമമാകമാവുന് ദസവന 

സൗകര്യങ്ങചളല്ലമാം 
ഒരുമിച്ചു ചകമാണ്ടുവരണം.



നകരളടത് സമ്പൂർണ് 
മാലതിേ�രഹതിത സുംസ്ാേ
മാക്തി മാറ്ാനള്ള മഹായ
ജ്ഞത്തിേ് 71-ാും സ്ാതന്ത്ര�
ദതിേത്തില് സർക്ാർ 
തുെക്മതിട്ടു. തനദേശസ്യുംഭ
രണ സ്ാപേങ്ങ  ളുടെ നേ
തൃത്ത്തിൽ ജേ പങ്ാളതിത്
നത്ാടെ േെപൊക്കുന് പദ്തതി 
ഹരതിതനകരളും മതിഷടറെ 
ആഭതിമുഖ�ത്തിലാണ് സും�
െതിപെതിച്ത്. 

ജതില്ലാതലത്തിൽ മന്ത്രതി
മാർ പടങ്ടുത് സ്ാതന്ത്ര�
ദതിേ ചെങ്ങുകൾക്കു നശഷും  
'മാലതിേ�ത്തിൽ േതിന്നുും സ്ാതന്ത്ര�ും' എന് 
പ്ഖ�ാപേും േെത്തി. തനദേശഭരണ സ്ാപേ
ങ്ങളതിൽ േെക്കുന് സ്ാതന്ത്ര�ദതിേപരതിപാെതിക
ളതിലുും ഈ പ്ഖ�ാപേും േെത്തി. ജേപ്തതിേതി
ധതികൾ അെങ്ങുന് സന്ദ്നസവേ 

മാലിന്യത്ിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര�നും

പ്വർത്കർ ഭവേസന്ദർശേവുും നബാധവല്ക്ക
രണ പ്വർത്േവുും േെത്തി. 

മുഖ�മന്ത്രതി പതിണറായതി വതിജയന് തതിരുവ
േന്തപുരും  േഗരത്തിടല േന്ദന്നകാടട്ട 
ലബേസ് നകാമ്പൗണ്തിടല വീടുകളതിടലത്തി 
മാലതിേ� േതിര്മ്ാര്ജേ സനന്ദശും ഉള്ടക്ാള്ളു

ന് ലഘുനലഖകള് വതിതരണും 
ടചയ്തു. 

നഡാ. ഡാലസതിടറെയുും നഡാ. 
ജീേ ഡാലസതിടറെയുും വീട്ടതിലാണ് 
മുഖ�മന്ത്രതി ആദ�ും എത്തിയത്. 
വീട്ടുെമസ്േ് ലഘുനലഖ േല്കതി 
മാലതിേ� േതിര്മ്ാര്ജ്ജേ പ്വര്ത്
േങ്ങടളക്കുറതിച്് മുഖ�മന്ത്രതി വതിശദീ
കരതിച്ചു. തുെര്ന്് അനത ലലേതില് 
തടന് താമസതിക്കുന് ബര്ണബാ
സതിടറെ വീട്ടതിലുും മുഖ�മന്ത്രതി എത്തി. 

ഭൂമതി കടണ്ത്തുന് കാര�ത്തിലുും തനദേശഭരണ 
സ്ാപേങ്ങളുടെ ക്രതിയാത്മകമായ പങ്ാളതിത്ും 
ആവശ�മാണ്. ഇതതിോയതി ലഭ�മാക്ാവുന് 
സർക്ാർ ഉെമസ്തയതിലുള്ള ഭൂമതിയാണ് ആദ�ും 
കടണ്നത്ണ്ത്. അതതിനപുറടമ ആവശ�ടമ
ങ്തിൽ കൂടുതൽ ഭൂമതി വാങ്ങുന്തുും പരതിഗണതിക്
ണും. പണതി തീരാത് വീടുകളുടെ പൂർത്ീകര
ണത്തിോയതി േീക്തിടവയ്ക്കുന് തുക എത്രടയന്് 
കണക്ാക്ണും. അതതിനപുറടമ ഓനരാ തനദേശ
ഭരണ സ്ാപേത്തിനും കടണ്ത്ാോകുന് 
ധേവതിഭവവുും കണക്ാക്ണും. ഭവേസമുച്യ
ങ്ങളുടെ േതിർമ്ാണത്തിേ് അനനയാജ�മായ 

ഭൂമതി ലഭ�മാക്കുന്തതിേ് ഇത് ഇടക്ാല്ലും തടന് 
ഉപനയാഗതിക്ാോകുനമാ എന്നു പരതിനശാധതിനക്
ണ്തുണ്്. ഇക്ാര�ത്തിലുും േെപെതിക്രമങ്ങൾ 
ലലഫ് മതിഷൻ രൂപടപെടുത്തുന്നുണ്്.

അർഹരായ എല്ലാവർക്കുും മാേ�മായതി ജീ
വതിക്ാനള്ള കതിെപൊെും േൽകുക എന്ത് േമുക്് 
അസാധ�മായ കാര�മല്ല. ഈ നബാധ�ും ആദ�ും 
മേസ്തിൽ ഉറപെതിക്ണും. ലലഫ് മതിഷൻ മുനന്ാ
ട്ടുടവച്തിട്ടുള്ള ലക്�ങ്ങൾ പൂർണമായുും സമയബ
ന്തിതമായുും ലകവരതിക്ാൻ തനദേശഭരണ സ്ാ
പേങ്ങളുടെ നേതൃത്ും ഇച്ാശക്തിനയാടെ 
രുംഗത്തുണ്ാവണും. 

മാലതിേ�ത്തില് േതിന്നുും സ്ാതന്ത്ര�ും എന് പദ്തതിയുടെ 
പ്ചാരണത്തിോയതി മുഖ�മന്ത്രതി പതിണറായതി വതിജയന് ലബേസ്             
നകാമ്പൗണ്തിടല അമ്തിണതി ബര്ണബാസതിടറെ വീെ് സന്ദര്ശതിക്കുന്നു

പാലക്ാെ്  നകാട്ടലമതാേതിയതില് സ്ാതന്ത്ര�ദതിോന�ാഷവുമായതി 
ബന്ടപെട്ട് േെന് ചെങ്ങതില് മന്ത്രതി നഡാ. ടക.െതി. ജലീല് ശുചതിത് 
സനന്ദശമുള്ടക്ാള്ളുന് പ്തതിജ്ഞ ടചാല്ലതിടക്ാടുക്കുന്നു

(തതിരുവേന്തപുരത്് 
ഗതിരതിദീപും കണ് ടവന്ഷന് 
ടസറെറതില് േെന് ലലഫ് 

ഏകദതിേശതില്പശാലയതില്                  
മുഖ�മന്ത്രതി േെത്തിയ 

പ്സുംഗത്തില് േതിന്്)
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സുംസ്ാേ സർക്ാർ ആവതിഷ്ക്കരതിച്് േെപൊ
ക്കുന്  സമ്പൂര്ണ് പാര്പെതിെ സുരക്ാ 

പദ്തതിയായ ലലഫതിടറെ പ്ാരുംഭപ്വർത്േ 
ങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ്.  

ആര്ക്കുും ടതരുവതില് അന്തതിയുറനങ്ങണ്തിവരാ
ത്, എല്ലാവര്ക്കുും ജീവനോപാധതികള് ഉറപ്പുള്ള, 
ആരുും അവഗണതിക്ടപെൊത്, എല്ലാവര്ക്കുും 
ഇെമുള്ള, ജലസമൃദ്തിയുും മണ്തിടറെ വതിശുദ്തിയുമു
ള്ള േവനകരളത്തിനലക്് ഇെതുപക് ജോധതിപ
ത� മുന്ണതി സർക്ാരതിടറെ നേതൃത്ത്തിൽ 
നകരള ജേത ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ് . ഈ സര്ക്ാര് 
അഞ്ചുവര്ഷും തതികയ്ക്കുനമ്പാള് ഒരു ദരതിദ്രകുടുുംബും 
നപാലുും കതിെപൊെമതില്ലാത്തായതി ഉണ്ാകരുത് 
എന് വലതിയ ലക്�ത്തിനലക്ാണ് നകരളും േീ
ങ്ങുന്ത്. പ്ാഥമതിക കണക്കുകൾ പ്കാരും ഈ 

 എല്ലാവര്ക്നും വീട് 
എത്ാനില്ല ദൂരനും

റഡറോ.ടക.െി.ജലീൽ
തനദേശസ്യുംഭരണ വകുപെ് മന്ത്രതി

പദ്തതിക്്  കാൽ ലക്ും നകാെതി രൂപനയാളും  
ടചലവു വരുും. ഈ തുക തനദേശഭരണ സ്ാപേ
ങ്ങൾക്് വായ്പയായതി ലഭ�മാക്കുും.

അർഹതയുള്ള കുടുുംബങ്ങടള  ഒഴതിവാക്ാടത
യുും  അേർഹടര കെന്നു കൂൊൻ അനവദതിക്ാടത
യുും മതികച് ഗുണനഭാക്തൃ ലതിസ്റ്റുകൾ തയ്ാറാക്കുന്
തതിനള്ള പ്വർത്േും അതതിടറെ അവസാേ 
�ട്ടത്തിൽ എത്തിയതിരതിക്കുന്നു. പദ്തതിയുടെ ഗുണ
നഭാക്തൃ പട്ടതിക (കരെ് ) കുടുുംബശ്ീ സുംസ്ാേ 
മതിഷന് ഐെതി വതിഭാഗും തനദേശ ഭരണ സ്ാപേ
ങ്ങൾക്് ലകമാറതിക്ഴതിഞ്ഞു.  ഒഴതിവാക്ടപെടുന്
വരുടെ ലതിസ്റ്റുും അവടര ഒഴതിവാക്കുന്തതിനള്ള 
കാരണങ്ങളുും അെക്ും ജൂലായ് 30ന മുൻപായതി 
ഈ ലതിസ്റ്റുകൾ  പ്സതിദ്ടപെടുത്ാനളള േതിർനദേശ
വുും േൽകതിയതിരുന്നു. 

ഈ സരകമാര 
അഞ്ചുവരഷം 

തികയ്കദമ്മാള് ഒരു 
േരിദ്രകുടംബം ദപമാലം 

കിടപ്മാടമില്ലമാത്തമായി 
ഉണ്മാകരുതപ് എന് 

വലിയ ലക്്യത്ിദലകമാ
ണപ് ദകരളം നീങ്ങുന്തപ്.



ചതറ്മായ വിവരങ്ങളുചട  
അടിസ്മാനത്ിദലമാ 
പരിദശമാധകരുചട 
അശ്രദ് ചകമാദണ്മാ  
അർഹതയുള്ളവർ  
ഒഴിവമാകചപ്ട്ടു 
ദപമായതമായി കചണ്ത്ി
യമാൽ മതിയമായ 
പരിദശമാധനകൾക് 
ദശഷം അവചര ലിസ്റ്റിൽ 
ഉൾചപ്ടത്ണം. 
ലിസ്റ്റിൽ കടന്നു കൂടിയ 
അനർഹചര ഒഴിവമാകമാ
നും കൃത്യമമായ നടപടി 
ദവണം.

11പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ആഗസ്റത് 2017

ഗുണനഭാക്ാവതിടറെ നപര്, വാർഡ് , നമൽവതി
ലാസും, ബാധകമായ നലേശ �െകങ്ങൾ, 
എന്തിവ സഹതിതും അനപക്കരുടെ വതിവരങ്ങൾ 
പരസ�ടപെടുത്തി ടപാതു ജേങ്ങളതിൽ േതിന്് 
ആനക്പങ്ങളുും അഭതിപ്ായങ്ങളുും സ്ീകരതിച്് 
ലതിസ്റ്റുകൾ പരതിഷ്ക്കരതിക്കുന് പ്വർത്േമാണ് ഈ 
ദതിവസങ്ങളതിൽ തനദേശഭരണ സ്ാപേങ്ങളതിൽ 
േെക്കുന്ത്.  പരാതതി പരതിഹാരും സുതാര�വുും 
സമയബന്തിതവുമായതി േെത്തുന്തതിനള്ള സ്പഷ്ട
മായ േതിർനദേശങ്ങൾ തനദേശഭരണ സ്ാപേ
ങ്ങൾക്് േൽകതിയതിട്ടുണ്്. ആനക്പങ്ങൾ തീർ
പൊക്കുന്തതിനും ജതില്ലാതലത്തിൽ അപെീലുകൾ 
പരതിഗണതിച്് തീരുമാേും ലകടക്ാള്ളുന്തതിനും 
സമയക്രമവുും േതിശ്ചയതിച്ചു േൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

തനദേശഭരണസ്ാപേ ടവബ്ലസറ്്, സതിഡതി 
എസ് ഓഫീസ്, കുടുുംബശ്ീ ജതില്ലാ മതിഷൻ 
ഓഫീസ്, കലക്ടനററ്് എന്തിവതിെങ്ങളതിലുും അങ്ണ
വാെതികൾ, ആനരാഗ� നകന്ദ്രങ്ങൾ, ഇതര സർ
ക്ാർ ഓഫീസുകൾ എന്തിവതിെങ്ങളതിലുും  ഈ 
ലതിസ്റ്റുകൾ ലഭ�മാണ്.

ടതറ്ായ വതിവരങ്ങളുടെ  അെതിസ്ാേത്തിനലാ 
പരതിനശാധകരുടെ അശ്ദ് ടകാനണ്ാ  അർഹ
തയുള്ളവർ  ഒഴതിവാക്ടപെട്ടു നപായതായതി കടണ്
ത്തിയാൽ മതതിയായ പരതിനശാധേകൾക്കു 
നശഷും അവടര ലതിസ്റതിൽ ഉൾടപെടുത്ണും. ലതി
സ്റതിൽ കെന്നു കൂെതിയ അേർഹടര ഒഴതിവാക്ാനും 
കൃത�മായ േെപെതി നവണും. ഗുണനഭാക്ാവതിടേ 
സുംബന്തിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങൾ ടതറ്ായതി നരഖടപെ
ടുത്തിയതിട്ടുടണ്ങ്തിൽ ആവശ�മായ  മാറ്ങ്ങൾ 
വരുത്ാൻ അവസരും േൽകുകയുും നവണും.

ഉൾടപെടുത്ലുകളുും ഒഴതിവാക്ലുകളുും േെത്തി 
കുറവു തീർത് പട്ടതികകൾ ആഗസ്് 20-േകും പ്
സതിദ്ീകരതിക്ാോണ് േതിർനദേശതിച്തിട്ടുള്ളത്.  
അതതിന നശഷവുും ആനക്പങ്ങൾ ഉള്ളവർക്് 
ജതില്ലാ കളക്ടർക്് പരാതതി േൽകാും. എല്ലാ  പരാ
തതികളുും തീർത്് ആഗസ്റ് 31-േകും ലതിസ്റ്റുകൾ 
അന്തതിമമാക്ണും.  ടസപ്ുംബർ ആദ� ആഴ്ചക
ളതിൽ ഗ്രാമസഭകൾ വതിളതിച്ചു നചർത്് ഈ ലതിസ്റ്റു
കൾക്്  അുംഗീകാരും നതെണും. ഗ്രാമസഭ അും
ഗീകരതിച് അന്തതിമപട്ടതിക ടസപ്ുംബർ 29-േകും 
പ്സതിദ്ടപെടുത്ാൻ  തനദേശഭരണ സ്ാപേ
ങ്ങൾക്് േതിർനദേശും േൽകതിയതിട്ടുണ്്. മഹത്ായ 
ലലഫ് പദ്തതിയുടെ പ്നയാജേും അനതാടെ 
ഗുണനഭാക്ാക്ളതിൽ എത്തിത്തുെങ്ങുും.

യാടതാരു രഹസ�ാത്മകതയുും ഇല്ലാടത 
തതികച്ചുും സുതാര�മായതി നവണും കരെ്  ലതിസ്റ്റുകൾ 
ലകകാര�ും ടചയ്ാൻ. ശുപാർശ ടകാണ്് അേർ
ഹമായത് കതിട്ടുടമനന്ാ, ശുപാർശയ്ക് ആളതില്ലാ
ത്വർക്് അർഹമായത് േഷ്ടടപെടുടമനന്ാ 
ഒരാളുും ചതിന്തതിക്ാൻ ഇെവരരുത്.

എതു തനദേശഭരണ സ്ാപേത്തിടറെ കാര�ും 

എടുത്ാലുും, അേർഹരായ കുറച്ചു നപർ, ലതിസ്റതിൽ 
ഉൾടപെട്ടതിരതിക്ാൻ സാധ�തയുണ്്. അർഹതയു
ള്ള കുറച്ചു നപർ ഒഴതിവാക്ടപെട്ടതിരതിക്ാനും ഇെയു
ണ്്. ഇത്രും പതിഴവുകൾ തതിരുത്ാനള്ള അവ
സരത്തിന നവണ്തിയാണ് കരടു ലതിസ്റ്റുകൾ 
പ്സതിദ്ീകരതിച്തിട്ടുള്ളത്. ആനക്പങ്ങൾ ഉള്ള
വർ പരതിഹാരും നതടുക തടന് നവണും. പരതിനശാ
ധേകൾക്കുും തതിരുത്ലതിനമുള്ള അവസരങ്ങൾ 
ഉപനയാഗതിക്ാടത, ഗ്രാമസഭയുടെ അുംഗീകാരമു
ള്ള ലതിസ്റ്റുകൾ േതിർവഹണ ഉനദ�ാഗസ്രുടെ 
ലകയതിൽ എത്തിയതതിന നശഷും പരാതതിയുമാ
യതി വരുന്ത് േതിർവഹണ േെപെതികളുടെ നവഗത 
കുറയ്കാനേ സഹായതിക്കൂ. കരടു ലതിസ്റ്റുകൾ കുറവു 
തീർത്് അന്തതിമമാക്കുന്തതിനള്ള േെപെതികൾ 
സുതാര�വുും കാര�ക്മവുും സമയബന്തിതവുും 
ആക്കുന്തതിൽ യാടതാരു വതിട്ടുവീഴ്ചയുും പാെതില്ല. 
ഈ സനന്ദശും ജേങ്ങളതിൽ എത്തിനക്ണ്ത് 
തനദേശ ഭരണ സ്ാപേങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. 
പലവട്ടും പറഞ്തിട്ടുള്ളതുനപാടല 'ലലഫ്' ഒരു 
മതിഷൻ ആണ്. ജേങ്ങടള അണതിേതിരത്തി കൂട്ടായ 
പ്വർത്േത്തിലൂടെ വതിജയത്തിൽ എത്തിനക്
ണ് വതികസേ ദൗത�ും. ഇവതിടെ ആരുും ആർക്കുും 
ഒരു സൗജേ�വുും േൽകുന്തില്ല. ജേങ്ങൾ  ഒരുമതിച്ചു 
േതിന്് നേടുകയാണു ടചയ്യുന്ത്!

അഞ്ചു വർഷും ടകാണ്് സമ്പൂർണ പാർപെതിെ 
സുരക് ലകവരതിക്കുക എന് വലതിയ ലക്�ത്തി
നലയ്ക് മുനന്റാൻ നകരളും തയ്ാടറടുത്തു കഴതിഞ്ഞു. 
വതിവതിധ പദ്തതികളതിലായതി പണതി പൂർത്തിയാകാ
ടത കതിെക്കുന് 70,000 ഓളും വീടുകൾ ഈ സാ
മ്പത്തിക വര്ഷും പൂർത്ീകരതിക്കുും. ഭൂരഹതിത 
കുടുുംബങ്ങൾക്കു നവണ്തിയുള്ളപാർപെതിെ സമുച്യ
ങ്ങളുടെ േതിർമ്ാണും പതതിന്ാല് ജതില്ലകളതിലുും 
ഉെൻ ആരുംഭതിക്കുും.

അർഹതയുള്ള എല്ലാവർക്കുും സർക്ാർ 
സഹായനത്ാടെ പാർപെതിെും ഉറപ്പുവരുത്തുക 
എന് ദൗത�ും, അത് എത്ര തടന് ശ്മകരമാ
ടണങ്തിലുും, ഒഴതിവാക്ാൻ കഴതിയുന് ഒന്ല്ല

ആദ�വട്ടപരതിനശാധേ പൂർത്തിയാക്തിയ 
കരെ്  ലതിസ്റ്റുകളതിൽ സുംസ്ാേത്് ഒട്ടാടക 
506904 കുടുുംബങ്ങൾ ഉൾടപെട്ടതിട്ടുണ്്. അതതിൽ 
373138 കുടുുംബങ്ങൾ ഭൂരഹതിത – ഭവേരഹതിതരാ
ണ്. ഒനന്ാ രനണ്ാ നപർ കൂലതിപെണതിക്കു നപാകുന് 
ഒരു കുടുുംബത്തിേ് കൂലതിയതിൽ േതിന്നുള്ള 
വരുമാേും മതിച്ും വച്് മുനന്ാ ോനലാ ടസറെ് വതില 
ടകാടുത്തു വാങ്ങതി അതതിൽ ഒരു വീടു വയ്കാൻ ഇന്
ടത് അവസ്യതിൽ സാധതിക്തില്ല. ഭൂമതിയ്ക്കുും 
ടകട്ടതിെ േതിർമ്ാണ സാമഗ്രതികൾക്കുും അത്ര നവ
ഗത്തിലാണ് വതില കയറുന്ത്. സുംസ്ാേടത് 
ഭവേ രഹതിത കുടുുംബങ്ങളതിൽ േടല്ലാരു പങ്ും 
ഒടരാറ്യാളുടെ വരുമാേടത് മാത്രും ആശ്യതിച്ചു 
കഴതിയുന് ദരതിദ്രകുടുുംബങ്ങളാണ്. മാറാവ�ാധതി



തതിരുവേന്തപുരത്് േെന് ലലഫ് - തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപേ അദ്�ക്ന്മാര്ക്കുള്ള ശതില്പശാല മുഖ� 
മന്ത്രതി പതിണറായതി വതിജയന് ഉദ്�ാെേും ടചയ്യുന്നു. മന്ത്രതി നഡാ. ടക.െതി. ജലീല്, പ്തതിപക് നേതാവ് രനമശ്                
ടചന്തിത്ല, ജീല്ലാപ്സതിഡറെ് വതി.ടക. മധു തുെങ്ങതിയവര് സമീപും

'ബലഫപ്' ഒരു മിഷൻ 
ആണപ്. ജനങ്ങചള 

അണിനിരത്ി കൂട്ടമായ 
പ്വർത്നത്ിലൂചട 

വിജയത്ിൽ 
എത്ിദകണ് വികസന 
േൗത്യം. ഇവിചട ആരും 

ആർക്ം ഒരു സൗജന്യവും 
നൽകുന്ില്ല. ജനങ്ങൾ  

ഒരുമിച്ചു നിന്പ് 
ദനടകയമാണു 
ചെയ്യുന്തപ്!
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കൾ പതിെതിടപട്ടവരുും ശാരീരതിക-മാേസതിക ലവ
കല�ങ്ങൾ ഉള്ളവരുും കെത്തിണ്കളതിൽ അന്തതി
യുറങ്ങുന് അഗതതികളുും വടര ഈ ലതിസ്റ്റുകളതിൽ 
ഉണ്്. സുംസ്ാേടത് പാർപെതിെ പ്ശ്നത്തിടറെ 
ഗൗരവും ശരതിയായതി മേസ്തിലാക്തിയാണ് ഗുണ
നഭാക്ാക്ടള കടണ്ത്തുന്തതിന മുൻപു തടന് 
പാർപെതിെ സമുച്യങ്ങൾക്് ഭൂമതി കടണ്ത്തി േതിർ
മ്ാണ പ്വർത്േങ്ങൾ ആരുംഭതിക്ാൻ സർക്ാർ 
േെപെതികൾ സ്ീകരതിച്ത്.

വീെതില്ലാത്വടരയുും മണ്ും വീടുും ഇല്ലാത്വ
ടരയുും സഹായതിക്കുന്ത് അവടര കെടക്ണതി
യതിനലക്് തള്ളതിവതിട്ടു ടകാണ്് ആകരുത് എന് 
േതിർബന്ും സർക്ാരതിേ് ഉണ്്. സർക്ാർ 
േൽകതിയ വീെ് പൂർത്തിയാക്ാൻ കെും വാങ്ങതി 
ആ കെും വീട്ടാൻ അനത വീടു തടന് അേ�ാധീ
േടപെടുത്തുന് എത്രടയങ്തിലുും കുടുുംബങ്ങടള 
േമ്ൾ കാണുന്നുണ്്. ഈ അവസ്യ്ക് മാറ്ും 
വരുത്ാൻ നവണ്തിയാണ് യൂണതിറ്് തുകയതിൽ 
ഗണ�മായ വർദ്േവു വരുത്തിയതു കൂൊടത, 
പകുതതി വഴതിയതിൽ േതിർമ്ാണും ഉനപക്തിച്ചു നപാ
യവർക്് വീടു പൂർത്തിയാക്ാന് വീണ്ും 
സഹായും േൽകാൻ സർക്ാർ തീരുമാേതിച്തുും. 
മുൻ സർക്ാരുകൾ സ്ീകരതിച്ചു നപാന് സമീപ
േത്തിൽ േതിന്നു വ�ത�സ്മായതി, പൂർത്തിയാക്ാൻ 
ബാക്തിയുള്ള  പ്വൃത്തിക്് അനസരതിച്ായതിരതി
ക്കുും ഇവർക്കുള്ള തുക േതിശ്ചയതിക്കുക. 

ഭൂരഹതിതരായവർക്് നവണ്തി ഫ്ാറ്് സമുച്യ
ങ്ങൾ േതിർമ്തിക്കുന്തതിേ് സ്ലും കടണ്ത്തുന്
തതിനള്ള േെപെതികൾ അതതിനവഗും പുനരാഗമതിക്കു 
കയാണ്.ജേകീയാസൂത്രണത്തിടറെ ചരതിത്രത്തി
ടല ഏറ്വുും ബൃഹത്ായ നക്മ പദ്തതിയായതി 
ലലഫ് മാറുകയാണ്. ആകസ്തിക അവധതി അെ
ക്മുള്ള ആനകൂല�ങ്ങൾ നവടണ്ന്നു വച്്, പ്വൃ
ത്തി സമയും നോക്ാടത അധതിക സമയും 

നജാലതി ടചയ്തുും അവധതി ദതിവസങ്ങളതിലെക്ും  
ഓഫീസതിൽ ഹാജരായുും ഇഎുംഎസ് ഭവേപദ്
തതിയുടെ ആദ� രണ് വർഷങ്ങളതിൽ അതതിടറെ 
വതിജയത്തിന നവണ്തി പ്വർത്തിച് ഉനദ�ാഗസ്
രതിലുും അവർക്് പതിന്തുണ േൽകതിയ  ജേപ്തതി
േതിധതികളതിലുും സന്ദ് പ്വർത്കരതിലുും 
േടല്ലാരു വതിഭാഗും ഇനപൊഴുും രുംഗത്് ഉള്ളവരാ
ണ്.  ഇഎുംഎസ് ഭവേപദ്തതി േതിർത്തിനയെത്തു 
േതിന്്  അനത ഊർജ്ജനത്ാടെ േമ്ൾ വീണ്ും 
തുെങ്ങുനമ്പാൾ  ജേങ്ങൾ അതതിടേ വതികാര 
വാനയ്പാടെ ടേനഞ്റ്തിയതിരതിക്കുന്നു.

ഇതുവടര കണ് ഭവേ പദ്തതികളതിൽ േതിന്നു 
വ�ത�സ്മായതി, താമസ സൗകര�ും ഒരുക്കുക 
എന് എക ലക്�നത്ാടെയല്ല സർക്ാർ 
ലലഫ് പദ്തതി േെപെതിലാക്കുന്ത്. വീെ് ലഭ�മാ
ക്കുന്നതാടൊപെും, ദാരതിദ്ര�ത്തിടറെ ദൂഷതിത വല
യത്തിൽ േതിന്് പുറത്തു കെക്ാൻ ഗുണനഭാക്ാ
ക്ടള സഹായതിക്കുക എന്തുും തുല� അളവതിൽ 
പ്ധാേമാണ്. ഈ കാഴ്ചപൊെതിേ് അനസൃതമാണ് 
ഭൂരഹതിതർക്് പാർപെതിെ സമുച്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്
ത് സുംബന്തിച്ചുള്ള സർക്ാരതിടറെ കാഴ്ചപൊെ്. 
അുംഗൻവാെതികൾ, ടതാഴതിൽ പരതിശീലേ നകന്ദ്ര
ങ്ങൾ, വൃദ്ർക്കുള്ള സൗകര�ങ്ങൾ,പാലതിനയറ്ീ
വ് പരതിചരണും, നയാഗങ്ങൾ നചരുന്തതിനള്ള 
ഹാൾ മുതലായ വതിപുലമായ സൗകര�ങ്ങൾ ഈ 
സമുച്യങ്ങളതിൽ ഒരുക്കുും.

സാമൂഹതിക-സാുംസ്ാരതിക സും�െേകളുടെ പ്
വർത്കരുും സന്ദ് നസവകരുും ോെതിടറെ േന്മയതി
ലുും ദരതിദ്ര -പതിനന്ാക് വതിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്മേത്തി
ലുും ദാരതിദ�ത്തിടറെ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കു 
ന്തതിലുും താൽപെര�മുളള എല്ലാവരുും ഭതിന്തകൾ 
മാറ്തി വച്് ഈ പദ്തതിയുടെ വതിജയത്തിന നവണ്തി 
തനദേശഭരണ സ്ാപേങ്ങളുടെ കുെക്ീഴതിൽ ഒരുമതി
ച്് േതിൽക്ണും എന്് അഭ�ർത്ഥതിക്കുന്നു.



ഭക്ണും, വസ്ത്രും, പാർപെതിെും എന്തിവ ഏതുകാല
ത്തുും ഏടതാരു ജേതയുടെയുും പ്ാഥമതിക ആവ

ശ�ങ്ങളാണ്. സമൂഹത്തിടറെ മുകൾതട്ടതിലൂള്ളവർ 
പാർപെതിെും സ്ായത്മാക്കുനമ്പാൾ താടഴത്ട്ടതി
ലുള്ളവർക്് എന്നുും ഭരണകൂെത്തിടറെ ഒരു 
താങ്ങ്  ആവശ�മായതി വരുും. സർക്ാരതിടറെ ഒരു 
സുപ്ധാേ  ഉത്രവാദതിത്മായതി ഇത് മാറുും.  

നലാകത്് പലയതിെങ്ങളതിലുും  നോക്തിയാൽ 
സമ്പൂർണ് ഭവേ പദ്തതികൾ പലതുും പരാജയ
ടപെട്ടതായതി കാണാും. സാമ്പത്തികമായതി താടഴ
ത്ട്ടതിൽ  ജീവതിക്കുന്വർക്്  പ്നത�ക ഭവേത്തി
ോയതി തുച്മായ സാമ്പത്തിക സഹായും േൽകു 
നമ്പാൾ പ്ാന്തവൽക്രണത്തിനലക്്  ജേതടയ 
തള്ളതിവതിടുകയാണ് ടചയ്യുന്ത്. കൂടുതൽ നപരുും 
കെക്ാരാകുന് പതതിവാണ് ോും കാണുന്ത്. 
ടതാഴതിലതിൽ േതിന്നുും ടതാഴതിലതിെങ്ങളതിൽ േതിന്നുും 
സമാധാേത്തിൽ േതിന്നുും  സ്തിരതയതിൽ േതിന്നു
മുള്ള അകൽച്യാണ് പലയതിെങ്ങളതിലുും ഗുണനഭാ
ക്ാക്ളതില് സുംഭവതിക്കുന്ത്.

എന്ാൽ ഒരു ഭവേ പദ്തതിയതിലൂടെ  ോും ഈ 
പ്ശ് േങ്ങടള  അവതരതിപെതിച്ാനലാ? അതാണ് 
ലലഫ്, അഥവാ സമഗ്ര പാർപെതിെ പദ്തതി. ഈ 

പദ്തതി ഭുരഹതിതടരയുും ഭുമതിയുള്ള ഭവേരഹതിത
ടരയുും വതിധവടയയുും മാറാനരാഗതിടയയുും പ്ാന്ത
വൽക്രതിക്ടപെട്ടവടരയുും വീടെന് സ്പ്നത്തി
നലക്്  േെത്തുന്നു. ഇതതിടോപെും  ഇത്രക്ാർക്് 
ടതാഴതിൽ ലേപുണ�ും, സാമ്പത്തിക ശാക്ീക
രണും, സാമൂഹതിക സുരക് എന്തിവ കൂെതി ലലഫ് 
പദ്തതി ഉറപൊക്കുന്നു.

ആരറോണ് ഗുണറ�റോക്റോക്കൾ?
പല സർക്ാർ പദ്തതിയതിനലക്്  അനപക്തി

ച്് ഗ്രാമസഭ അുംഗീകരതിച് ലതിസ്റതിൽടപട്ടവടരയുും 
നകന്ദ്രസർക്ാരതിടറെ സാമൂഹതിക വതിദ�ാഭ�ാസ 
ജാതതി ടസൻടസസതിൽ േതിന്നുമുള്ളവടരയുും  കു
ടുുംബശ്ീ മതിഷേതിലൂടെ   സർടവേ േെത്തി ലതിസ്റ് 
തനദേശസ്യുംഭരണസ്ാപേങ്ങൾക്്  ലകമാ 
റതി തയ്ാറാക്കുന്നു. തനദേശ സ്യുംഭരണസ്ാപേ
ങ്ങൾ അർഹടര ഉൾടപെടുത്തിയുും അേർഹടര 
ഒഴതിവാക്തിയുും ശരതിയായ ഗുണനഭാക്ാക്ടള  
കടണ്ത്തി, ഗ്രാമസഭയതിലൂടെ ലതിസ്റ്  പാസാക്തി 
േൽകുന്നു. ഈ ലതിസ്റതിൽടപെട്ടവരതില്   നലേശ�െ
കും  ഉള്ളവരുും ഇല്ലാത്വരുും ഉണ്ാകുും.  മുൻഗ
ണേ മാേദണ്ഡും േതിശ്ചയതിച്്  ഓനരാ �ട്ടങ്ങളതി

പദ്തിക്ള്ള തുക 
പഞ്മായത്ിനപ് 

അനുവേിക്കയും  അവ 
വമായ്പയമായി പഞ്മായത്തു

കൾ തിരിചക നൽകു
കയും  ചെയ്യണചമന്നുള്ള

തിനമാൽ അനർഹർകപ്  
വീടപ് നൽകമാതിരികമാൻ 

ഓദരമാ പഞ്മായത്തും 
ശ്രദ്ികണം.
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ജീവിതനും സമ്പൂര്ണ്ണമാക്ന്ന ലലഫ്
റഡറോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസ്



ലായതി   പഞ്ായത്തുും മറ്് വകുപ്പുകളുും  ഈ 
ലതിസ്റതിൽ േതിന്നുും  ഭവേരഹതിതർക്്  ഭവേും േൽ
കുന്നു. ഈ ലതിസ്റ്  യഥാസമയും വാലതിനഡറ്്   
ടചയ്യുകയുും ടചയ്യുന്നു. 

കരെ് ലതിസ്റതില്  5 ലക്നത്ാളും ഗുണനഭാ
ക്ാക്ളാണുള്ളത്. ഇവര്ക്് ഒന്തിച്്  ഭവേും 
േൽകുക എന്ത് ഏത്  സർക്ാരതിനും അസാ
ദ്�മാണ്. അതതിോല് �ട്ടും�ട്ടമായതി  പൂർത്ീ
കരണത്തിനലക്്  കെക്കുന്തതിോണ് സര്ക്ാര് 
ലക്�മതിടുന്ത് . പല സർക്ാർ ഫണ്കളതില് 
േതിന്നുും വീെതിേ് പണും ലഭതിച്്  പൂർത്തിയാക്ാ 
ോവാത് 70,000  നപടര ആദ��ട്ടത്തിൽ പരതി
ഗണതിക്കുും.   2018 മാർച്്  31 േകും  ഇവരുടെ 
വീടുകള് പൂര്ത്ീകരതിക്കുും. 2018  ഏപ്തിൽ മുതൽ 
നലേശ�െകങ്ങടള   അെതിസ്ാേമാക്തി ഗുണനഭാ
ക്ാക്ടള ഭവേമുള്ളവരാക്കുക എന് ലക്�ത്തി
നലക്്  േീങ്ങുും. 50ൽ കുറവ് നലേശ�െകമുള്ള 
കുടുുംബങ്ങളുള്ള പഞ്ായത്തുകടള  പൂർണ്മായുും 
നലേശ�െകമുള്ള ഭവേരഹതിതരതില്ലാത് പഞ്ായ
ത്തുകളായതി പ്ഖ�ാപതിക്കുും. തുെര്ന്് അമ്പതതിലധതി
കും നലേശ�െകകുടുുംബങ്ങളുള്ള തനദേശഭരണ സ്ാ
പേങ്ങള്ക് ്മുന്ഗണേ േല്കുും. മൂന്ാും �ട്ടത്തില് 
നലേശ�െകമതില്ലാത് ഗുണനഭാക്ാക്ടള പരതിഗണതി
ക്കുും. ോലാും�ട്ടത്തിൽ വാസനയാഗ�മല്ലാത് ഭവ
േങ്ങടള  വാസനയാഗ�മുള്ള ഭവേമായതി മാറ്ാനള്ള 
േെപെതികൾ സ്ീകരതിക്കുും. 

എങ്ങടെ െെപ്ിലറോക്കും?
ഒരു സമൂഹത്തിടറെ വതികസേ പ്തീകമാണ് 

ഭവേങ്ങൾ. ടകട്ടുറപ്പുും സുരക്തിതവുമായ ഭവേും 
ഏടതാരു വ�ക്തിയുടെയുും ആവശ�മാണ്.  ആദ�
�ട്ടത്തിൽ ഓനരാ ജതില്ലയതിലുും ഓനരാ ഭവേ സമു
ച്യും േതിർമ്തിക്കുന്തതിോണ് ലക്�മതിടുന്ത്. 

ഇതതിൽ ഭുരഹതിത ഭവേരഹതിതടരയാണ് ഗുണ
നഭാക്ാക്ളായതി കണക്ാക്കുന്ത്.

ഭുമതിയുള്ളവർക്് ഒറ് ഭവേവുും  ഭുമതിയതില്ലാത് 
വർക്് ഫ് ളാറ്ും (ബഹുേതിലടകട്ടതിെും), ഫ് ളാറ്തിേ് 
സാദ്�തയതില്ലാത്വർക്്  ഭുമതി വാങ്ങതി മൂന്് േതില
കളുള്ള  വീെ് /ബഹു േതില ഫ് ളാറ്കൾ േതിർമ്തിക്കു
വാനമാണ് പദ്തതി. ഈ ഫ് ളാറ്കൾടക്ല്ലാും  
കമ്യൂണതിറ്തി ഹാൾ, അുംഗൻവാെതി, വൃദ്ജേ പരതി
ചരണും എന്ീ സൗകര�ങ്ങളുും  ഏർടപെടുത്തുും.   
ആയതതിേ് എും.എൽ.എ ഫണ് കൂെതി ഉപനയാഗ
ടപെടുത്ാവുന്താണ്. 

പദ്തതിക്കുള്ള തുക പഞ്ായത്തിേ് അനവ
ദതിക്കുകയുും  അവ വായ്പയായതി പഞ്ായത്തുകൾ 
തതിരതിടക േൽകുകയുും  ടചയ്ണടമന്നുള്ളതതി
ോൽ അേർഹർക്്  വീെ് േൽകാതതിരതിക്ാൻ 
ഓനരാ പഞ്ായത്തുും ശ്ദ്തിക്ണും.

തുെക്ും എന് േതിലയ്ക്  ഓനരാ ജതില്ലയതിലുും  
ഓനരാ ഫ് ളാറ്് സമുച്യും സുംസ്ാേ സർക്ാരതി
ടറെ  പൂർണ് ടചലവതിൽ േെപെതിലാക്കുന്താണ്. 
500 ചതുരശ്അെതിയുള്ള   2 ടബഡ് റും ഫ് ളാറ്ക
ളാണ് േൽകുന്ത്. 

തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപേങ്ങളതിലൂടെ  ഈ 
സ്പ്നസാക്ാത്ക്ാരത്തിനലക്് േമുക്് മുനന്റ
ണും. ലക്�നബാധത്തില് തീവ്രമായൂന്നുന് കര്മ്
സന്ദ്തനയാടെ േീങ്ങുന് പട്ടാളക്ാടരനപൊടല 
ോനമാരുത്രുും പ്വര്ത്തിക്ണും. അവരവര് 
ടചനയ്ണ്ത് ടചനയ്ണ് സമയത്് ടചനയ്ണ് 
രീതതിയതില് േല്ല അച്െക്നത്ാടെയുും ദീര്�വീക്
ണനത്ാടെയുും ടചയ്ണും. ഇതതിലൂടെ േതിസ്രുും 
ആലുംബഹീേരുമായ ജേവതിഭാഗങ്ങടള സാന്ത്
േതിപെതിക്ാനും ലകപതിെതിച്ചുയര്ത്ാനും േമുക്ാകുും.

അതാവടട്ട വരുും ദതിവസങ്ങളതിൽ േമ്മുടെ 
സ്പ്നും , േമ്മുടെ ലക്�ും.

(നലഖതിക 
ലലഫ് മതിഷടറെ ചീഫ് 

എക്തികയുട്ടീവ് ഓഫീസറാണ്)

ലക്്യദബമാധത്ില് 
തീവ്രമമായൂന്നുന് കരമ്മ

സന്ദ്തദയമാചട 
നീങ്ങുന് പട്ടമാളകമാചര

ദപ്മാചല നമാദമമാരുത്രും 
പ്വരത്ികണം. 

അവരവര ചെദയ്യണ്തപ് 
ചെദയ്യണ് സമയത്പ് 
ചെദയ്യണ് രീതിയില് 

നല്ല അച്ടകദത്മാചട
യും േീരഘവീക്ണ

ദത്മാചടയും ചെയ്യണം. 
ഇതിലൂചട നിസ്വരും 

ആലംബഹീനരുമമായ 
ജനവിഭമാഗങ്ങചള 

സമാന്ത്വനിപ്ികമാനും 
ബകപിടിച്ചുയരത്മാനും 

നമുകമാകും.
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നകരളത്തിടല എല്ലാ ഭവേരഹതിതർക്കുും 
സ്ന്തമായതി ടതാഴതിൽ ടചയ്് ഉപജീവ

േും േതിർവഹതിക്കുന്തതിനും സമൂഹത്തിടറെ േെ
ത്തിപെതിലുും േതിലേതിൽപെതിലുും ഭാഗമാകാൻ സാമ്പ
ത്തിക നസവേങ്ങൾ ഉൾടപെടെ എല്ലാ 
സാമൂഹതിക നക്മ പദ്തതികളുടെയുും പ്നയാജ
േും ലഭ�മാക്ാൻ ഉതകുന് തരത്തിലുള്ള സുര
ക്തിതവുും മാേ�വുമായ വീടുകൾ അടുത് അഞ്ചു 
വർഷത്തിനള്ളതിൽ ലഭ�മാക്കുക എന് ലക്�
നത്ാടെ സുംസ്ാേ സർക്ാർ േെപെതിലാക്കുന് 
സമ്പൂർണ സുരക്ാ പാർപെതിെ പദ്തതിയാണ് 
ലലഫ് മതിഷൻ. നകാർപെനറഷൻ/
മുേതിസതിപൊലതിറ്തി/ഗ്രാമപഞ്ായത്് തലത്തിൽ 
പരതിനശാധേ േെത്തി ഗുണനഭാക്ാക്ടള 
കടണ്ത്ാന് കുെുംബശ്ീടയയാണ് സര്ക്ാര് 
ചുമതലടപെടുത്തിയത്. 

ഗുണനഭാക്ാക്ടള കടണ്ത്തുന് സർനവ 
േെത്ാനളള ചുമതല സർക്ാർ കുടുുംബശ്ീടയ 
ഏൽപെതിക്കുനമ്പാൾ അത് േൽകതിയ ടവല്ലുവതിളതി
കൾ ടചറുതായതിരുന്തില്ല. സർക്ാരതിടറെ അഭതിമാേ 
പദ്തതിയായ ലലഫതിടറെ ഗുണഫലവുും ലക്�
വുും ഏറ്വുും അർഹരായവരതിൽ എത്തിക്ണടമ

ങ്തിൽ അർഹതയുള്ള മുഴുവൻ ഗുണനഭാക്ാക് 
ടളയുും കടണ്ത്തുകയുും അനതാടൊപെും അേർഹ
രായ ഒരാളുും ഇതതിൽ ഉൾടപെടുന്തില്ല എന്് ഉറപ്പു
വരുത്തുകയുും നവണമായതിരുന്നു. ഒരുതരത്തിലുമു
ളള ഇെടപെലുകൾക്് അവസരും േൽകാടത 
ഏറ്വുും സത�സന്മായതി ഗുണനഭാക്തൃ േതിർണയും 
േെത്തുക എന്തായതിരുന്നു കുടുുംബശ്ീയുടെ 
ചുമതല.

സമയബന്ധിതമറോയി 
സർറവ പൂർത്ിയറോക്കൽ

 ലലഫ് പദ്തതിയുമായതി ബന്ടപെട്ട് ഗുണ
നഭാക്തൃ േതിർണയ സർനവയുും അതതിടറെ ഡാറ്ാ 
എൻട്തിയുമാണ് കുടുുംബശ്ീ േെത്തിയത്. 2017 
ടഫബ്രുവരതി ഏഴതിേ് മുഖ�മന്ത്രതിയുടെ അധ�ക്ത
യതിൽ കൂെതിയ നയാഗത്തിലാണ് ഗുണനഭാക്തൃ തതി
രടഞ്ടുപെതിനള്ള മാർഗ്ഗേതിർനദശങ്ങളുും സമയക്ര
മവുും േതിശ്ചയതിച്ത്. ഇനത തുെർന്് സർനവ 
േെപെതികളുമായതി ബന്ടപെട്ട പ്വർത്േങ്ങൾ 
കുടുുംബശ്ീ മതിഷടറെ ആഭതിമുഖ�ത്തിൽ യുദ്കാല 
അെതിസ്ാേത്തിൽ പൂർത്ീകരതിക്കുകയാ 
യതിരുന്നു. 

സർകമാരിചന് അഭിമമാന 
പദ്തി സമാക്മാതപ്കരി
കമാനുളള ഏറ്വും 
പ്മാധമാന്യമർഹിക്ന് 
ദജമാലി മികച് രീതിയിൽ 
സമയബന്ിതമമായി 
പൂർത്ീകരികമാൻ 
കഴിഞ്തപ് 
കുടംബശ്രീകപ് കൂടതൽ 
ആത്മവിശ്വമാസം 
നൽകുന്നു. 
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ഗുണറ�റോക്റോക്കൾ െറോലു വിധകും; 
14 ലക്കും റ�റോറങ്ങൾ

സർനവ സുംബന്തിച് മാർഗനരഖ പ്കാരും  
14 ലക്ും നഫാറങ്ങൾ എല്ലാ തനദേശസ്യുംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങളതിലുും എത്തിച്ചു. ഗുണനഭാക്ാക്ൾ 
ോലു വതിധമായതിരുന്നു. 
1. ഭൂമതിയുളള ഭവേരഹതിതർ 
2.  ഭൂരഹതിത ഭവേരഹതിതർ (ഈ ഗണത്തിൽ 

വന്വടര കടണ്ത്തുന്തതിനള്ള സർനവയാ
ണ് ഇനപൊൾ പൂർത്തിയായത്.) 

3.  പൂർത്ീകരതിക്ാത് ഭവേരഹതിതർ (ഈ 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ) 

4. വാസനയാഗ�മല്ലാത് ഭവേത്തിൽ താമസതിക്കു
ന്വർ ഇപ്കാരും ഗുണനഭാക്ാക്ടള തരുംതതി
രതിച്ചുടകാണ്ാണ് സർനവ േെത്തിയത.്

അെിസ്റോെ റരഖകൾ 
2011ൽ നകന്ദ്ര സർക്ാർ േെത്തിയ സാമൂഹ�

-സാമ്പത്തിക ജാതതി ടസൻസസതിൽ േതിന്നുും 
ലഭതിച്തിട്ടുള്ള ഭൂരഹതിതർ, ഭൂമതിയുള്ള ഭവേരഹതിതർ 
എന്ീ വതിഭാഗങ്ങളതിൽ ഉൾടപെട്ടതിട്ടുള്ളവരുടെ 
പട്ടതികയുും വതിവരങ്ങളുും കൂൊടത നകാർപെനറ
ഷൻ/ മുേതിസതിപൊലതിറ്തി /ഗ്രാമപഞ്ായത്തിൽ 
േതിലവതിൽ വതിവതിധ പദ്തതികൾക്ായതി തയ്ാറാ
ക്തിയതിട്ടുള്ള ഭൂരഹതിത ഭവേരഹതിതരുടെ പട്ടതിക
യുമാണ് സർനവയുടെ അെതിസ്ാേ നരഖയായതി 
പരതിഗണതിച്ത്. ഇതുപ്കാരും 6,14,000 നപടര 
കടണ്ത്ാൻ കഴതിഞ്തിട്ടുണ്്.

സർറവ െെത്റോൻ അയൽക്കൂട്ങ്ങളുകും
സാമൂഹ� സാമ്പത്തിക ജാതതി ടസൻസസ,് 

പഞ്ായത്തിടറെ ലതിസ്റ് എന്തിവ കൂൊടത അർ
ഹരായ ഗുണനഭാക്ാക്ടള കടണ്ത്തുന്തതിന
ള്ള  സർനവ േെത്ാൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കുും 
േതിർനദശും േൽകതിയതിരുന്നു. ഇതുപ്കാരും 5,18,318 
നപടരയാണ് കടണ്ത്തിയത്.  ഒരു വാർഡതിൽ 
രണ് കുടുുംബശ്ീ പ്വർത്കർക്കു വീതമാണ് 
ഗുണനഭാക്തൃ സർനവ േെത്ാനള്ള അനമതതി 
േൽകതിയതിരുന്ത്. ഇതുപ്കാരും സുംസ്ാേ
ടത് 20000നത്ാളും വാർഡുകളതിൽ േതിന്ായതി 
50000 നപർ സർനവ േെത്തി. ഇവർക്് മതികച് 
രീതതിയതിലുള്ള പരതിശീലേവുും േൽകതിയതിരുന്നു.
ടഫബ്രുവരതി 17 മുതൽ മാർച്് രണ് വടരയായതിരു
ന്നു സർനവ. ഇതതിൽ തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാ
പേങ്ങളുടെ പക്ലുള്ള പട്ടതിക അനസരതിച്് ഭൂമതി
യുള്ള ഭവേരഹതിതർ ഭൂരഹതിത ഭവേരഹതിതർ, 
എന്തിവരുടെ സർനവയുും ഇനത വതിഭാഗത്തിൽ 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കടണ്ത്തിയ ഭൂരഹതിത/ ഭവേ
രഹതിതരുടെ സർനവയുും േെന്നു. ഇതതിടറെ നമൽ 

പരതിനശാധേകൾ ടഫബ്രുവരതി 19 മുതൽ ടമയ് 18 
വടര േെത്തുകയുും ടചയ്തു. ഇതുപ്കാരും സർ
ക്ാർ േതിഷ് കർഷതിച് മാേദണ്ഡങ്ങൾ പാലതിക്കു
ന് ഭൂമതിയുള്ള ഭവേരഹതിതരായതി 1,33,766 ഉും 
ഭൂരഹതിത ഭവേരഹതിതരായതി 3,73,138 ഉും നചർന്് 
ആടക 5,06,904 ഗുണനഭാക്ാക്ടള കടണ്ത്തി
യതിട്ടുണ്്. 

സർനവയതിൽ കടണ്ത്തിയ അർഹരായവരു
ടെ പട്ടതിക തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപേങ്ങളതിലുും 
മറ്് സർക്ാർ സ്ാപേങ്ങളതിലുും ജൂലല 30േ് 
പ്സതിദ്ീകരതിച്ചു.  സർനവയതിൽ വതിട്ടുനപാകുന്വർ
ക്് തനദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപേത്തിലുും ജതില്ലാ
തലത്തിലുും അപെീൽ േൽകാൻ അവസരമുണ്്. 

മറോെദണ്ഡങ്ങൾ
സർനവയതിൽ അർഹരായ ഗുണനഭാക്ാക്ടള 

സുംബന്തിച് കൃത�മായ മാേദണ്ഡങ്ങൾ പറ
ഞ്തിരുന്നു. 1. നറഷൻ കാർഡതിടറെ അെതിസ്ാേ
ത്തിൽ കുടുുംബമായതി പരതിഗണതിക്ടപെട്ടവർ 2. 
വാർഷതിക വരുമാേും മൂന്നു ലക്ത്തിൽ കൂൊത്
വർ 3. സ്ന്തമായതി ഇരുചക്ര വാഹേും ഉള്ളവ
രതിൽ ഉപജീവേത്തിോയതി വാഹേും ഉപനയാഗതി
ക്കുന്വർ. 4. കുടുുംബത്തിൽ ആരുും തടന് 
സർക്ാർ, ടപാതുനമഖല ഉൾടപെടെ ഉനദ�ാഗ
സ്ർ/ വതിരമതിച്വർ ആയതി ഇടല്ലങ്തിൽ 5. സ്ന്ത
മായതി / കുടുുംബാുംഗങ്ങളുടെ നപരതിൽ ഭൂമതി / ഭവേും 
ഇല്ലാത്വർ എന്തിങ്ങടേയായതിരുന്നു അഞ്ചു 
മാേദണ്ഡങ്ങൾ. ഇതെതിസ്ാേമാക്തിയാണ ്അയൽ
ക്കൂട്ട വേതിതകൾ സർനവ പൂർത്തിയാക്തിയത്. 

അർഹരായ ഗുണനഭാക്ാക്ളതിൽ മുൻഗ
ണേ േതിശ്ചയതിക്കുന്തതിോയതി  ഒൻപതു മാേദ
ണ്ഡങ്ങളാണ് അവലുംബതിച്ത്. 

 1, മാേസതിക ടവല്ലുവതിളതികൾ നേരതിടുന്വർ/ 
അന്ർ/ ശാരീരതിക തളർച് സുംഭവതിച്വർ 2.  
അഗതതികൾ 3. അുംഗലവകല�മുളളവർ 4. ഭതിന്
ലതിുംഗക്ാർ 5. ഗുരുതര / മാരകനരാഗമുളളവർ 6. 
അവതിവാഹതിതരായ അമ്മാർ. 7. നരാഗും / അപ
കെത്തിൽ ടപട്ട് വരുമാേും കടണ്ത്ാൻ പ്ാപ്തി
യതില്ലാത്വർ. 8. വതിധവകൾ 9. എയ്ഡ് സ് 
നരാഗതികൾ എന്ീ മാേദണ്ഡങ്ങൾ അെതിസ്ാേ
മാക്തി േെത്തിയ സർനവയതിലൂടെ ഇവരുടെ കൃ
ത�മായ വതിവരങ്ങൾ നരഖടപെടുത്ാൻ കഴതിഞ്ഞു
ടവന്തുും നേട്ടമാണ്.                    

സർറവ റ�റോറകും തമിഴ് കന്നഡ 
�റോഷകളിലുകും

ഗുണനഭാക്ാക്തൃ േതിർണയും നവഗത്തിലാ
ക്ാനും ഭാഷാപരമായ ബുദ്തിമുട്ടുകൾ ഒഴതിവാക്കു
ന്തതിനമായതി ഇടുക്തി,കാസർനകാെ് ജതില്ലകളതിൽ 
യഥാക്രമും തമതിഴ്, കന്ഡ ഭാഷകളതിലുും  സർനവ 

പദ്തിയുചട ഏറ്വും 
പ്ധമാനഘടകമമായ 

ഗുണദഭമാക്മാകളുചട 
സർദവ   പിഴവുകളില്ലമാ

ചത നടത്മാനമായതമാണപ് 
കുടംബശ്രീയുചട ദനട്ടം. 

പന്തണ്പ് ലക്ത്ി
ലധികം സർദവ പൂർത്ി

യമാകിയതിൽ 
പഞ്മായത്പ്തലത്ിൽ 

ദമൽപരിദശമാധന 
നടത്ിയദപ്മാൾ നമാൽപ

തിനമായിരം അദപക്
കൾ മമാത്രമമാണപ് നിരസി
ച്തപ്. അതമായതപ് ആചക 
സർദവ നടത്ിയതിചന് 

മൂന്നു ശതമമാനം മമാത്രം.
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നഫാറും േൽകതിയതിരുന്നു. 
 ഡറോ്റോ എൻട്ിക്ക് 70 ഐ.െി 
യൂണിറ്റുകൾ; 3400 വെിതകൾ 

ടഫബ്രുവരതി 20 മുതൽ  മുതൽ ടമയ് 23 വടര
യായതിരുന്നു സർനവ സബന്തിച് ഡാറ്ാ എൻട്തി. 
കുെുംബശ്ീ മുനഖേ സർനവ സുംബന്തിച് പൂർണ 
വതിവരങ്ങൾ  ഓൺലലോയതി നരഖടപെടുത്തി.  
ഇതതിടറെ ഭാഗമായതി സുംസ്ാേടമാട്ടാടക കുടുും
ബശ്ീയുടെ കീഴതിലുള്ള 70 ഐ.െതി യൂണതിറ്കളതിൽ 
േതിന്ായതി 3400 ഓളും നപരാണ് മൂന്നു ഷതിഫ്റ്റുകളാ
യതി രാപെകൽ നഭദമനേ� പ്വർത്തിച്ത്.

കുടകുംബശ്ീയുടെ റസറോഫ്റ് ടവയർ
കുടുുംബശ്ീയുടെ മാനേജ് ടമറെ് ഇൻഫർനമ

ഷൻ സതിസ്റത്തിടറെ ചുമതലയുള്ള െീും ലലഫ് 
സർനവയുടെ വതിവരങ്ങൾ ഉൾടപെടുത്തുന്തതിനും 
ഡാറ്ാ എൻട്തി, വതിശകലേും, റതിനപൊർട്ടുകൾ 
തയ്ാറാക്ൽ എന്തിവ ടചയ്യുന്തതിനും സ്ന്തമാ
യതി ഒരു നസാഫ്റ് ടവയർ വതികസതിപെതിക്കുകയുും 
ടചയ്തു. കൂൊടത സർക്ാർ മാേദണ്ഡങ്ങൾക്ന
സരതിച്് ഗുണനഭാക്ാക്ടള തതിരടഞ്ടുക്കുന്തതി
നും അപെീലതിേനസൃതമായതി ഗുണനഭാക്തൃ പട്ടതിക
യതിൽ മാറ്ങ്ങൾ വരുത്തുന്തതിനും പട്ടതിക 
റതിനപൊർട്ടാക്തി മാറ്ന്തതിനും സഹായകരമാകു
ന് രീതതിയതിലാണ്  നസാഫ്റ് ടവയർ രൂപടപെടു 
ത്തിയത്. ഏറ്വുും മതികച് രീതതിയതിലാണ് ഡാറ്ാ 
എൻട്തി പൂർത്തിയാക്തിയത്. 

                                                                           

 

  

പിഴവുകളില്റോടത
പദ്തതിയുടെ ഏറ്വുും പ്ധാേ�െകമായ 

ഗുണനഭാക്ാക്ളുടെ സർനവ   പതിഴവുകളതില്ലാടത 
േെത്ാോയതാണ് കുടുുംബശ്ീയുടെ നേട്ടും. 
പന്ത്രണ്് ലക്ത്തിലധതികും സർനവ പൂർത്തിയാ
ക്തിയതതിൽ പഞ്ായത്്തലത്തിൽ നമൽപരതി
നശാധേ േെത്തിയനപൊൾ ോൽപതതിോയതിരും 
അനപക്കൾ മാത്രമാണ് േതിരസതിച്ത്. 
അതായത് ആടക സർനവ േെത്തിയതതിടറെ 
മൂന്നു ശതമാേും മാത്രും. മുൻഗണോ മാേദണ്ഡ
ങ്ങൾ കൃത�മായതി പാലതിച്് അർഹരായ ഗുണനഭാ
ക്ാക്ടള കടണ്ത്ാൻ  സഹായകമാകുന് 
വതിധത്തിൽ ആവശ�മായ വതിവരങ്ങൾ ഉൾടക്ാ
ള്ളതിച്്  നഫാമുകൾ രൂപകൽപേ ടചയ്ത് സർ
നവയുടെ വതിജയത്തിന കാരണമായതി. 

        
പ്രതീക്കറളറോടെ മുറന്നറോട്്

സർക്ാരതിടറെ അഭതിമാേ പദ്തതി സാക്ാ
ത്ക്രതിക്ാനളള ഏറ്വുും പ്ാധാേ�മർഹതിക്കുന് 
നജാലതി മതികച് രീതതിയതിൽ സമയബന്തിതമായതി 
പൂർത്ീകരതിക്ാൻ കഴതിഞ്ത് കുടുുംബശ്ീക്് 
കൂടുതൽ ആത്മവതിശ്ാസും േൽകുന്നു. ഇേതി വരുും 
ോളുകളതിലുും ോെതിടറെ േൻമയ്കായതി സർക്ാരതി
ടോപെും പ്വർത്തിക്ാോകുടമന്ാണ് പ്തീക്.  

  (നലഖകന് കുടുുംബശ്ീ എക് സതികയൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടറാണ്)

സർകമാർ 
നിഷപ് കർഷിച് 
മമാനേണ്ഡങ്ങൾ 
പമാലിക്ന് ഭൂമിയുള്ള 
ഭവനരഹിതരമായി 
1,33,766 ഉം ഭൂരഹിത 
ഭവനരഹിതരമായി 
3,73,138 ഉം ദെർന്പ് 
ആചക 5,06,904 
ഗുണദഭമാക്മാകചള 
കചണ്ത്ിയിട്ടുണ്പ്. 
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ലലഫ് മിഷൻ - 
വിഭവ സമാഹരണനും

സറെറോബ്.എസ്.

കുെതിടവള്ളവുും ഭക്ണവുും വസ്ത്രവുും കഴതിഞ്ാല് 
ഒരു മനഷ�േ് ഏറ്വുും പ്ധാേടപെട്ട  ആവശ�ും  

പാര്പെതിെമാണ്. എന്ാല് സുംസ്ാേത്് അഞ്
രലക്നത്ാളും കുടുുംബങ്ങള്ക്് സുരക്തിതമായ 
വീടുകളതില്ലാടയന്്  ലലഫ് പദ്തതിയുടെ ഗുണ
നഭാക്ാക്ടള കടണ്ത്തുന്തതിേ് േെത്തിയ 
സര് നവേയുടെ ആദ� കണക്കുകള് സൂചതിപെതിക്കുന്നു. 
അതുടകാണ് തടന് ഭവേരഹതിതരതില്ലാത് നക
രളത്തിോയതി ആരുംഭതിച് ലലഫ് – സമ്പൂര്ണ് 
പാര്പെതിെ പദ്തതിക്് കൂടുതല് പ്ാധാേ�ും ലക
വന്തിരതിക്കുന്നു. 

ോലു വതിഭാഗങ്ങളതില്ടപെട്ട കുടുുംബങ്ങടള 
യാണ്  ലലഫ് മതിഷടറെ ഗുണനഭാക്ാക്ളായതി 
ടതരടഞ്ടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭൂമതിയുള്ള ഭവേരഹതിത
ര്, സര്ക്ാര് പദ്തതികളതില്ടപെടുത്തി ഭവേ േതി
ര്മ്ാണത്തിേ് സഹായധേും അനവദതിടച്ങ്തി
ലുും പൂര്ത്തിയാകാത്നതാ, േതിലവതിലുള്ള ഭവേും 
വാസനയാഗ�മല്ലാത്നതാ ആയ കുടുുംബങ്ങള്, 
പുറനമ്പാക്തിനലാ തീരനദശ നമഖലയതിനലാ 
നതാട്ടും നമഖലയതിനലാ താല്ക്കാലതിക ഭവേും ഉള്ള
വര്, ഭൂരഹതിത ഭവേരഹതിതര് എന്തിവരാണത്.

ഭൂമതിയുള്ള ഭവേരഹതിതര്ക്് മുന്കാലങ്ങ 
ളതിടല നപാടല വ�ക്തിഗത ഭവേ േതിര്മ്ാണത്തി
േ് ധേസഹായും േല്കുവാോണ് സര്ക്ാര് തീരു
മാേതിച്തിട്ടുള്ളത്.  വതിവതിധ സര്ക്ാര് പദ്തതികളതി
ല് ധേസഹായും ലകപെറ്തി പല കാരണങ്ങളാല് 
പണതി പൂര്ത്തിയാക്ാത് വീടുകളുടെ കണക്് 
നശഖരതിച്് അവ പൂര്ത്ീകരതിക്കുന്തതിേ് ആവ
ശ�മായ ബാക്തി തുക േല്കുക എന്താണ് രണ്ാ
മടത് സമീപേും. വാസനയാഗ�മല്ലാത് ഭവേ
ങ്ങളുടെ കണക്കുകള് നശഖരതിച്്  സാനങ്തതിക 
ഏജന്സതികളുടെ സഹായനത്ാടെ, അവ വാസ
നയാഗ�മാക്കുന്തതിേ് എസ്റതിനമറ്് തയ്ാറാക്തി 
ഗുണനഭാക്ാക്ള്ക്്  നേരതിട്ട് പണും േല്തിനയാ 
ഏജന്സതികള് മുനഖേനയാ പണതി പൂര്ത്തിയാ 
ക്കുക എന്താണ് മൂന്ാമടത് രീതതി. പ്നത�ക

ശ്ദ് ആവശ�ടപെടുന് വതിഭാഗമാണ് ഭൂരഹതിത
-ഭവേരഹതിതർ. മുൻകാല ഭവേ േതിര്മ്ാണ 
പദ്തതികളതിൽ താരതനമ�േ കുറഞ് പരതിഗ
ണേ മാത്രും ലഭതിച്തിട്ടുള്ള വതിഭാഗമാണതിത്. നകര
ളത്തിടല സ്ലലഭ�തയുടെ കുറവ് തടന്യാണ് 
ഇവരുടെ പ്ശ്നപരതിഹാരും ദുസ്ഹമാക്കുന് 
പ്ധാേ �െകും. ഒരു കുടുുംബടത് പുേരധതിവ
സതിപെതിക്ാന് മൂന്നുടസറെ്  ഭൂമതി വച്് കണക്ാക്തി
യാല് നപാലുും  സര് നവേ പ്കാരും ആവശ�മായ 
3.73 ലക്ും വീടുകള് േതിര്മ്തിക്കുന്തതിേ് 
ഏകനദശും 12000 ഏക്ര് സ്ലും നവണ്തിവരുും. 
എന്ാൽ ഭൂരഹതിത-ഭവേരഹതിതർക്ായതി എല്ലാ 
അെതിസ്ാേ സൗകര�ങ്ങളുും ഉറപൊക്കുന് ഭവേ
സമുച്യങ്ങൾ േതിർമ്തിച്ചു േൽകുന്തതിേ് 
ഇതതിടറെ മൂന്തിടലാന്തിൽ താടഴ ഭൂമതി മതതിയാകുും. 
അതുടകാണ്തടന് ഭൂരഹതിത-ഭവേരഹതിതടര 
ഭവേസമുച്യങ്ങള്/ഫ്ാറ്കള്/ലേസ്ടര് വീടുകള് 
എന്തിവ േതിര്മ്തിച്് പുേരധതിവസതിപെതിക്കുന്തതിോ 
ണ് ലക്�മതിട്ടതിട്ടുള്ളത്.

ധെസമറോഹരണകും
മതിഷടറെ ഗുണനഭാക്ാക്ടള കടണ്ത്തുന്

തതിേ് േെത്തിയ സര് നവേ പ്കാരും കരെ് പട്ടതിക
യതില് ആടക 506904 കുടുുംബങ്ങളാണ് ഉള്ടപെ
ട്ടതിട്ടുള്ളത്. ഇതതില് 373138 നപര് ഭൂരഹതിത-ഭവേ 
രഹതിതരുും 133766 നപര് ഭൂമതിയുള്ള ഭവേരഹതിത
രുമാണ്. പൂര്ത്തിയാകാത് ഭവേമുള്ളവര്, വാ
സനയാഗ�മല്ലാത് ഭവേമുള്ളവര് എന്തിവര്ക്്  
ഉപരതിയായുള്ള ഗുണനഭാക്ാക്ളുടെ എണ്മാണ് 
ഇത്. സര് നവേയതില് കടണ്ത്തിയവരുും മറ്് ഗുണ
നഭാക്ാക്ളുും ഉള്ടപെടെയുള്ള കുടുുംബങ്ങള്ക്് 
സുരക്തിതവുും സമ്പൂര്ണ്വുമായ പാര്പെതിെും േല്ന് 
ലലഫ് മതിഷന്  വതിജയകരമായതി പൂര്ത്ീകരതിക്കു 
ന്തതിേ് ഏകനദശും 50,000 നകാെതി രൂപ ആവശ�
മാണ്.

നകന്ദ്രാവതിഷ്കൃത പദ്തതികളതിൽ േതിന്നുും 

വിപ്ലവകരമമായ 
ഏചതമാരു സരകമാര 

പദ്തിയും ദപമാചല 
പുറദമ നിന്നുള്ള 

സഹമായം ബലഫപ് 
സമ്പൂരണ്ണ പദ്തിക്ം 

അനിവമാര്യ
മമാണപ്. അതപ് ഏതപ് 
അളവില് ഫലപ്േ
മമായി വിനിദയമാഗി
ക്ന്നു എന്തമാവും 
ബലഫപ് മിഷചന് 

വിജയചത് 
നിരണ്ണയിക്ക.
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വതിവതിധ വകുപ്പുതല ഭവേപദ്തതികള്ക്ായതി 
ബജറ്തില് വകയതിരുത്തുന് തുകയതില് േതിന്നുും 
തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപേങ്ങളുടെ പദ്തതിവതി
ഹതിതത്തിൽ േതിന്നുും സമാഹരതിക്ാോകുന് 
തുകയുും കതിഫ്ബതി, സഹകരണ സ്ാപേങ്ങള് 
വഴതി ലഭ�മാക്ാന് കഴതിയുന് വായ്പയുും  നശഖരതി
ക്ാന് കഴതിയുന് നകാർപെനററ്് നസാഷ�ൽ ടറ
നസ്പാൺസതിബതിലതിറ്തി (CSR) ഫണ്ും പ്ാനദശതിക 
സുംഭാവേകള്, നസ്പാണ്സര്ഷതിപെ് എന്തിവ വഴതി 
കടണ്ത്ാന് കഴതിയുന് തുകകളുമാണ് ലലഫ് 
പദ്തതിയുടെ ധേനരോതസ്സുകൾ. ഓനരാ തനദേശ
സ്യുംഭരണ സ്ാപേത്തിനും ആവശ�മായതി 
വരുന് വായ്പാ തുക സുംസ്ാേ സര്ക്ാര് 
കതിഫ്ബതി നപാലുള്ള സ്ാപേങ്ങളതിൽ േതിന്നുും 
വായ്പ എടുക്കുന്തതിനും അതതിടറെ മുതല് ഓനരാ 
സാമ്പത്തിക വര്ഷവുും തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാ
പേങ്ങളുടെ പദ്തതി തുകയതില് 25%-ത്തില് അധതി
കരതിക്ാത് തുക കണക്ാക്തി തതിരതിച്ചു പതിെതിച്് 
ഒടുക്കുവരുത്തുവാനും മുഴുവന് പലതിശയുും സര്ക്ാര് 
നേരതിട്ട് ഒടുക്കുന്തതിനമാണ് േതിലവതില് ലക്�മതി
ട്ടതിട്ടുള്ളത്. 

ലലഫ് പദ്തതിയുടെ വതിജയത്തിേ് ആവ
ശ�മായ മുഴുവന് തുകയുും സര്ക്ാരതിനും  ബന്
ടപെട്ട തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപേങ്ങള്ക്കുും   
മാത്രമായതി കടണ്ത്ാന് കഴതിയതില്ല. ടപാതുജേ
ങ്ങളുടെ പങ്ാളതിത്നത്ാടെ പ്ാനദശതിക സമാ
ഹരണും േെത്തുക, സമൂഹത്തിടല വതിവതിധ നമ
ഖലയതില് പ്വര്ത്തിക്കുന്വര്, സ്ാപേങ്ങള് 
എന്തിവരതില് േതിന്് സുംഭാവേകള് നശഖരതി
ക്കുക, സതി.എസ്.ആര് ഫണ്്, വതിവതിധ തരത്തി
ലുള്ള മല്സരങ്ങള് സും�െതിപെതിച്ചുള്ള ഫണ്് 
നശഖരണും, വതിവതിധ തരത്തിലുള്ള നസ്പാണ്സ
ര്ഷതിപ്പുകള്, എും.പതി. / എും.എല്.എ. വതികസേ 
ഫണ്കള് എന്തിവ വഴതി ഓനരാ തനദേശസ്യുംഭ
രണ സ്ാപേത്തിടലയുും ആടക ടചലവതിടറെ 
10% തുക എങ്തിലുും കടണ്നത്ണ്തി വരുും. സും
ഭാവേകള് േല്കുന്വര്ക്്  അര്ഹമായ േതികുതതി
യതിളവുകള് അനവദതിച്് കൂടുതല് നപടര ഇതതിനല
ക്് ആകര്ഷതിക്ാും. 

എന്റോണ് CSR ? 
കമ്പേതി േതിയമത്തിടറെ (Companies Act, 2013) 

2014-ടല നഭദഗതതി അനസരതിച്് 1000 നകാെതി 
രൂപയതിലധതികും വതിറ്വരനവാ 500 നകാെതി രൂപ 
അറ്ാദായനമാ 5 നകാെതി രൂപയതിലധതികും ലാഭനമാ 
ഉള്ള കമ്പേതികൾ തങ്ങളുടെ ലാഭത്തിടറെ 2% 
തുക നകാർപെനററ്് സാമൂഹ� ഉത്രവാദതിത് േതിർ
വേഹണത്തിോയതി (Corporate Social Responsibility 
- CSR) ടചലവഴതിക്ണും. ഈ തുക ടചലവഴതിനക്
ണ്ത് സ്ാപേും പ്വർത്തിക്കുന് സ്ലത്തുും 

അതതിടറെ പരതിസരത്തുമാകണും. 2014 ടഫബ്രുവ
രതിയതിൽ നകന്ദ്ര സർക്ാർ പ്സതിദ്ീകരതിച് ചട്ട
ങ്ങൾ അനസരതിച്് കമ്പേതിക്് നേരതിനട്ടാ ട്സ്റ്  
അഥവാ ചാരതിറ്ബതിൾ ടസാലസറ്തി രൂപീകരതി
നച്ാ ഈ പണും ടചലവഴതിക്ാും. എന്ാൽ അത് 
കമ്പേതിയുടെ സാധാരണ പ്വർത്േത്തിടറെ 
ഭാഗനമാ, കമ്പേതി ജീവേക്ാർക്് നേട്ടും ഉണ്ാക്കു
ന് പദ്തതികളതിനലാ ആകാൻ പാെതില്ല. 

CSR ഫണ്് നശഖരതിക്കുന്തതിടറെ ഭാഗമായതി 
സുംസ്ാേടത് മുഴുവന് ടപാതുനമഖലാ സ്ാപ
േങ്ങള്, നകാര്പെനററ്കള്, ഇതര കമ്പേതികള് 
എന്തിവരുടെ നയാഗും സര്ക്ാര് വതിളതിച്ചു നചര്നക്
ണ്തുണ്്. ഓനരാ സ്ാപേത്തിടറെയുും 2% CSR 
ഫണ്് അടുത് അഞ്് വര്ഷനത്ക്് ലഭ�മാക്കു
ന്തതിേ് േെപെതി സ്ീകരതിനക്ണ്തുണ്്. ഭവേസ
മുച്യങ്ങള് േതിര്മ്തിക്കുന്തതിേ് താത്പര�മുള്ള 
കമ്പേതികനളാെ് ഒരു േതിശ്ചതിത എണ്ും സൗജേ�മാ
യതി േതിര്മ്തിച്് േല്കുവാന് ആവശ�ടപെൊവുന്തുമാ
ണ്. ഒരു വാര്ഡ് അടല്ലങ്തില് ഒരു തനദേശസ്യുംഭ
രണ സ്ാപേും മുഴുവോയതി ദടത്ടുത്് അവതിടെ 
യുള്ള ലലഫ് മതിഷന് പ്വര്ത്േങ്ങള്ക്്  

ഒദന്മാ അതില് 
അധികദമമാ 
കമ്നികചള 
ഉപദയമാഗിച്പ് ഒരു 
ജില്ലചയ മുഴുവന് 
േചത്ടപ്ികമാന് 
കഴിയുദമമാ എന്നും 
പരിദശമാധിദകണ്തുണ്പ്.



2016 മാർച് ്31 േ ്മുമ്പ ്തനദേശസയ്ുംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങളതിൽ േതിനന്ാ മനറ്ടതങ്തിലുും സർ
ക്ാർ വകുപ്പുകളതിൽ േതിനന്ാ ധേസഹായും 
ലഭതിക്കുകയുും എന്ാൽ ഏടതങ്തിലുും കാരണവ
ശാൽ ലഭ�മായ ധേസഹായഗഡുവതിേ ്തുല�
മായതി പണതി തീർനക്ണ്തിയതിരുന് �ട്ടത്തിനല
ടക്ത്തിക്ാൻ കഴതിയാടതവരതികയുും 
അടുത്�ട്ടും ധേസഹായും മുെങ്ങുകയുും 
ഇനപൊഴുും പണതിതീരാത് അവസ്യതിൽ  തുെ
രുകയുും ടചയ്യുന് വീടുകളാണ ് 
പൂർത്ീകരതിക്ാത് വീടുകൾ എന് വതിഭാഗ
ത്തിൽ ഉൾടപെടുന്ത.്
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നലഖകന് ലലഫ് മതിഷേതില് 
അസതിസ്ററെ് ഡവലപ്ടമറെ് 

കമ്ീഷണറാണ്

മുഴുവന് ധേസഹായും അനവദതിക്കുന് രീതതി അവ
ലുംബതിക്ാവുന്താണ്. ഒരു വാര്ഡതിടലനയാ, 
ഒരു തനദേശസ്യുംഭരണ  സ്ാപേത്തിടലനയാ 
മുഴുവന് ഗുണനഭാക്ാക്ള്ക്കുും സാധേ സാമഗ്രതി
കള് ഒരുമതിച്് വാങ്ങതിച്് (Bulk purchase) േല്കുന്
തതിേ് നകാര്പെനററ്കളുടെ സഹായും നതൊവുന്
താണ്. ഭവേസമുച്യങ്ങള് േതിര്മ്തിക്കുന്തതിേ് 
േതിര്മ്ാണ നയാഗ�മായ ഭൂമതി സൗജേ�മായതി 
ലഭ�മാക്ാവുന്താണ്. ഒനന്ാ അതതില് 
അധതികനമാ കമ്പേതികടള ഉപനയാഗതിച്് ഒരു 
ജതില്ലടയ മുഴുവന് ദടത്ടുപെതിക്ാന് കഴതിയുനമാ 
എന്നുും പരതിനശാധതിനക്ണ്തുണ്്. ടകട്ടതിെ േതി
ര്മ്ാണത്തിനള്ള സാമഗ്രതികള് േതിര്മ്തിക്കുന് 
കമ്പേതികളുടെ സഹായും കുറഞ് േതിരക്തില് 
ടകട്ടതിെ േതിര്മ്ാണ സാമഗ്രതികള് ലഭ�മാക്കുന്തതി
ോയതി വതിേതിനയാഗതിക്ാും. പരതിസ്തിതതി സൗഹാ
ര്ദേ േതിര്മ്ാണരീതതികളുും സാനങ്തതികവതിദ�യുും 
പ്ാനയാഗതികമാക്കുന് കമ്പേതികളുടെ സഹായും 
ആ നമഖലയതില് വതിേതിനയാഗതിക്ാും. ടകട്ടതിെ േതി
ര്മ്ാണ രുംഗത്് പുത്ന് സാനങ്തതിക വതിദ�കള് 
പരീക്തിക്കുന്  BMTPC, FRBL നപാടലയുള്ള 
സ്ാപേങ്ങളുടെ മാതൃകാ ഭവേസമുച്യങ്ങള് 
അവടരടക്ാണ്് തടന് സൗജേ�മായതി േതിര്മ്തി
ച്് ഒരു കൂട്ടും ആളുകടള പുേരധതിവസതിപെതിക്കുവാനും 

അത് ആ കമ്പേതികള്ക്് ഒരു പരസ�മാകുവാനും 
തരത്തിലുള്ള പരസ്പര സഹായകമായ പ്വര്ത്
േങ്ങള് ഏടറ്ടുക്ാും.   ലലഫ് പദ്തതിയതില് 
പുേരധതിവസതിപെതിക്കുന് കുടുുംബത്തിടല ഒരുംഗ
ത്തിടേങ്തിലുും ടതാഴതില് ലേപുണ� പരതിശീല
േും േല്തി ജീവതിത േതിലവാരും ടമച്ടപെടുത്തുന്തതി
നും പദ്തതി ലക്�ും വയ്ക്കുന്നുണ്്. ഈ 
പരതിശീലേങ്ങളതിലുും താത്പര�മുള്ള കമ്പേതിക
ടള പടങ്ടുപെതിക്ാവുന്തുും പരതിശീലേും സതിദ്തിച് 
ആളുകള്ക്് പ്സ്തുത കമ്പേതികളതില് തടന് 
ടതാഴതില് േല്കുവാന് കഴതിയുനമാ എന് സാധ�ത
യുും പരതിനശാധതിക്ാും. ലലഫ് മതിഷന് നപാടല
യുള്ള പദ്തതികളതില് സര്ക്ാരതിേ് സഹായും 
േല്കുന് കമ്പേതികള്ക്കുും സ്ാപേങ്ങള്ക്കുും  
സമാേസ്ഭാവമുള്ള ഭാവതിപ്വര്ത്േങ്ങളതില് 
പ്നത�ക പരതിഗണേ േല്കുന്താണ് എന് തര
ത്തില് േയരൂപീകരണും േെത്തുന്ത് ഉപനയാ
ഗപ്ദമാകുും. 

വതിപ്വകരമായ ഏടതാരു സര്ക്ാര് പദ്തതി
യുും നപാടല പുറനമ േതിന്നുള്ള സഹായും ലലഫ് 
സമ്പൂര്ണ് പദ്തതിക്കുും അേതിവാര�മാണ്. അത് 
ഏത് അളവതില് ഫലപ്ദമായതി വതിേതിനയാഗതിക്കു
ന്നു എന്താവുും ലലഫ് മതിഷടറെ വതിജയടത് 
േതിര്ണ്യതിക്കുക.

 േ ്മുമ്പ ്തനദേശസയ്ുംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങളതിൽ േതിനന്ാ മനറ്ടതങ്തിലുും സർ
ക്ാർ വകുപ്പുകളതിൽ േതിനന്ാ ധേസഹായും 
ലഭതിക്കുകയുും എന്ാൽ ഏടതങ്തിലുും കാരണവ
ശാൽ ലഭ�മായ ധേസഹായഗഡുവതിേ ്തുല�
മായതി പണതി തീർനക്ണ്തിയതിരുന് �ട്ടത്തിനല
ടക്ത്തിക്ാൻ കഴതിയാടതവരതികയുും 
അടുത്�ട്ടും ധേസഹായും മുെങ്ങുകയുും 
ഇനപൊഴുും പണതിതീരാത് അവസ്യതിൽ  തുെ
രുകയുും ടചയ്യുന് വീടുകളാണ ് 
പൂർത്ീകരതിക്ാത് വീടുകൾ എന് വതിഭാഗ

തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപേങ്ങളതിടല ഗു
ണനഭാക്ാക്ള്ക്് േല്കതി വരുന് 

സാമൂഹ� സുരക്ാടപന്ഷനകളായ വാര്ദ്
ക�കാല ടപന്ഷന്, വതികലാുംഗ ടപന്ഷന്, 
വതിധവാ ടപന്ഷന് (അഗതതി ടപന്ഷന്), 
കര്ഷക ടതാഴതിലാളതി ടപന്ഷന്, 50 വയസ്് 
കഴതിഞ് അവതിവാഹതിതകള്ക്കുള്ള ടപന്ഷന് 
എന്തിവ 2017 ടമയ്, ജൂണ്, ജൂലല, ആഗ
സ്റ് മാസങ്ങളതിടല പ്തതിമാസ ടപന്ഷനും 
2016 ജൂണ് മുതല് ഏപ്തില് വടരയുള്ള കുെതി
ശേതികയുും നചര്ത്് ആടക 2677 നകാെതി രൂപ 
ഗുണനഭാക്ാക്ള്ക്് വതിതരണും ടചയ്യുന്

തതിനള്ള േെപെതിയായതി. ബാങ്് അക്ൗണ്് 
വഴതി ടപന്ഷന് ലകപെറ്ന് ഗുണനഭാക്ാ 
ക്ള്ക്് നവണ്തി 1374 നകാെതി രൂപ നസ്ററ്് 
ബാങ്് ഓഫ് ഇന്ത�യുടെ തതിരുവേന്തപുര
ടത് സ്റാച്യു ടമയതിന് ബ്ാഞ്തിലുും സഹകര
ണസും�ങ്ങള് വഴതി ഗുണനഭാക്ാക്ള്ക്് 
നേരതിട്ട് വീടുകളതിടലത്തിക്കുന്തതിോയതി 1303 
നകാെതി രൂപ ടവള്ളയമ്പലും സബ് ട്ഷറതിയതില് 
പഞ്ായത് ്ഡയറക്ടറുടെ നപരതിലുള്ള ടസ്പഷ�ല് 
റ്തി. എസ.് ബതി. അക്ൗണ്തിലുും േതിനക്പതിച്ചു. 
ഓണത്തിന മുമ്പായതി ഗുണനഭാക്ാക്ള്ക്് 
ടപന്ഷന് തുക ലഭ�മാക്കുന്താണ.്

ഓണത്ിനു മുൻപ് 
എല്റോവർക്കും ടപൻഷൻ

2677 റകറോെി രൂപ അനുവദിച്ചു

ഭവനസമുച്യങ്ങള് 
നിരമ്മിക്ന്തിനപ് 

തമാതപ്പര്യമുള്ള 
കമ്നികദളമാടപ് ഒരു 

നി�ിത എണ്ണം സൗജ
ന്യമമായി നിരമ്മിച്പ് 

ന�വമാന് ആവശ്യചപ്ടമാ
വുന്തമാണപ്. ഒരു 

വമാര�പ് അചല്ല്ില് ഒരു 
തദദേശസ്വയംഭരണ 

സ്മാപനം മുഴുവനമായി 
േചത്ടത്പ് 

അവിചടയുള്ള 
ബലഫപ് മിഷന് 

 പ്വരത്നങ്ങള്കപ്  
മുഴുവന് ധനസഹമായം 

അനുവേിക്ന് രീതിയും 
അവലംബികമാ

വുന്തമാണപ്.



ങ്ങടള അണതിേതിരത്തുകയാ
ണ് നകരളടത് പരതിസര 
ശുചതിത്ത്തിനലക്കുും ഹരതിത
സമൃദ്തിയതിനലക്കുും തതിരതിച്ചു 
ട ക ാ ണ് ന പ ാ ക ാ ന ള്ള 
ശരതിയായ മാർഗും. ശുദ്ജല
വുും ജീവനള്ള മണ്ും തതിരതിച്ചു
പതിെതിക്കുക എന് ലക്�
നത്ാടെ സുംസ്ാേ 
സർക്ാർ േെപൊക്തി വരുന് 
ഹരതിത നകരള ദൗത�ും 
വ തി ക സ േ 
പ്വ ർ ത് േ ങ്ങ ൾ ക്്  
പുതതിടയാരു ദതിശാനബാധും 
േൽകതിയതിട്ടുണ്്.  നകരളത്തി
ടല പുനരാഗമേ 
പ്സ്ാേങ്ങളുും സന്ദ് സും
�െേകളുും ഈ ലക്�നത്ാ
ടെ ഏടറ്ടുത്തു േെത്തുന് 
ക �ാ ും ട പ യ തി ൻ 
പ്വർത്േങ്ങൾ പ്തീക് 
േൽകുന്നു.

കടുത് നവേൽച്ചൂെതിൽ 
േതിന്് നകാരതിടച്ാരതിയുന് 
മഴയുടെ തണുപെതിനലക്് നകര
ളത്തിടറെ മണ്ും അന്തരീക്
വുും മാറുന്ത് ദതിവസങ്ങൾ 
ടകാണ്ാണ്. നരാഗകാരതിക
ളായ സൂക്ഷ്മജീവതിക ളുടെ 
അതതിനവഗത്തിലുള്ള പ്ജേ
േത്തിനും വ�ാപേത്തിനും 
ഇെയാക്കുന്താണ്  ഈ 
മാറ്ും. രണ് പതതിറ്ാണ്ായതി 
നകരളത്തിടറെ അനഭവും 
ഇതാണ് . എന്ാൽ, സർ
ക്ാർ പുതതിയ ഉത്രവുകൾ 
ഇറക്കുകയുും അതതിേപ്പുറും 
സമ്ർദേും ടചലുത്തുകയുും ടച
യ്യുന്തു വടര മഴക്ാലപൂർവേ 
ശുചീകരണവുും നബാധവൽ
ക്രണവുും നവടണ്ന് 
അലസ ചതിന്തയാണ്  
ഇനപൊൾ നപാലുും പല തനദേ
ശഭരണസ്ാപേങ്ങളുും വച്ചു
പുലർത്തുന്ത്. ഈ സ്തിതതി
ക്് മാറ്ും വരുത്തിനയ തീരൂ.

സാമാേ�മായതി പറ
ഞ്ാൽ, നരാഗാണുക്ളുടെ 
പ്വർത്േും ടകാണ്ാണ
നല്ലാ ശരീരും നരാഗാവസ്യതി
ലാവുന്ത്.  പല വതിധ മാധ�

2016 മാർച് ്31 േ ്മുമ്പ ്തനദേശസയ്ുംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങളതിൽ േതിനന്ാ മനറ്ടതങ്തിലുും സർ
ക്ാർ വകുപ്പുകളതിൽ േതിനന്ാ ധേസഹായും 
ലഭതിക്കുകയുും എന്ാൽ ഏടതങ്തിലുും കാരണവ
ശാൽ ലഭ�മായ ധേസഹായഗഡുവതിേ ്തുല�
മായതി പണതി തീർനക്ണ്തിയതിരുന് �ട്ടത്തിനല
ടക്ത്തിക്ാൻ കഴതിയാടതവരതികയുും 
അടുത്�ട്ടും ധേസഹായും മുെങ്ങുകയുും 
ഇനപൊഴുും പണതിതീരാത് അവസ്യതിൽ  തുെ
രുകയുും ടചയ്യുന് വീടുകളാണ ് 
പൂർത്ീകരതിക്ാത് വീടുകൾ എന് വതിഭാഗ
ത്തിൽ ഉൾടപെടുന്ത.്
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പണതിതീരാത് വീെ് സമ്ർദേങ്ങളുടെയുും സും
�ർഷങ്ങളുടെയുും മാറാല നപറുന് വാസ

സ്ാേമാടണടന്ാരു ടചാല്ലുണ്്. ടചാല്ലതിേർ
ത്ഥും നതനെടണ്ങ്തിലുും  മേവുും തനവുും കറനയറ്ന് 
പ്യാസഭൂമതിയതിൽ േതിന്് നമാചേമാണ് ഇേതിയു
ള്ള ലക്�ും. സ്പ് േും േതിറച്് ഒരു സഞ്ാരും. 
ഇേതിയുള്ള ോളുകൾ തണലതിടറെതാണ്, തനലാ
െലതിടറെതാണ്. 

നകരളത്തിടറെ സമഗ്ര വതികസേത്തിനനവ
ണ്തി രൂപും ടകാടുത് േവനകരളും കർമ്പദ്തതി
യുടെ ഒരു സുപ്ധാേ�െകമാണ് 'ലലഫ്' - ജീ
വനോപാധതികനളാടുകൂെതിയ സമ്പൂർണ പാർപെതിെ 
പദ്തതി.ലലഫ് പദ്തതി ഭവേരഹതിതടര പരതി
ഗണതിക്കുന്നതാടൊപെും ഭൂരഹതിത ഭവേരഹതിത
ടരയുും വാസനയാഗ�മല്ലാത് ഭവേങ്ങളുടെ പുേ
രുദ്ാരണവുും പൂർത്ീകരതിക്ാത് വീടുകളുടെ 
പൂർത്ീകരണവുമാണ് ലക്�മതിടുന്ത്. 2017-18 
സാമ്പത്തിക വർഷും പൂർത്ീകരതിക്ാത് വീടു

കളുടെ പൂർത്ീകരണ വർഷമായതിട്ടാണ് ആച
രതിക്കുന്ത്.

2016 മാർച്് 31 േ് മുമ്പ് തനദേശസ്യുംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങളതിൽ േതിനന്ാ മനറ്ടതങ്തിലുും സർ
ക്ാർ വകുപ്പുകളതിൽ േതിനന്ാ ധേസഹായും ലഭതി
ക്കുകയുും എന്ാൽ ഏടതങ്തിലുും കാരണവശാൽ 
ലഭ�മായ ധേസഹായഗഡുവതിേ് തുല�മായതി 
പണതി തീർനക്ണ്തിയതിരുന് �ട്ടത്തിനലടക്
ത്തിക്ാൻ കഴതിയാടതവരതികയുും അടുത്�ട്ടും 
ധേസഹായും മുെങ്ങുകയുും ഇനപൊഴുും പണതിതീ
രാത് അവസ്യതിൽ  തുെരുകയുും ടചയ്യുന് വീ
ടുകളാണ്  പൂർത്ീകരതിക്ാത് വീടുകൾ എന് 
വതിഭാഗത്തിൽ ഉൾടപെടുന്ത്. 

 സുംസ്ാേടമാട്ടാടക വതിവതിധ പദ്തതിക
ളതിൽ ഉൾടപെട്ട് പണതിതീരാത് ഏകനദശും 
70,000 വീടുകൾ ഉള്ളതായതി പ്ാഥമതിക വതിവര
ങ്ങൾ ടവളതിടപെടുത്തുന്നു. വതിശദമായ കണക്കു
കൾ  നശഖരതിച്ചുവരുന്നു.

2016 മാർച് ് 2016 മാർച് ് 201631 േ ്മുമ്പ ്തനദേശസയ്ുംഭരണ 31 േ ്മുമ്പ ്തനദേശസയ്ുംഭരണ 31
സ്ാപേങ്ങളതിൽ േതിനന്ാ മനറ്ടതങ്തിലുും സർ
ക്ാർ വകുപ്പുകളതിൽ േതിനന്ാ ധേസഹായും 
ലഭതിക്കുകയുും എന്ാൽ ഏടതങ്തിലുും കാരണവ
ശാൽ ലഭ�മായ ധേസഹായഗഡുവതിേ ്തുല�
മായതി പണതി തീർനക്ണ്തിയതിരുന് �ട്ടത്തിനല
ടക്ത്തിക്ാൻ കഴതിയാടതവരതികയുും 
അടുത്�ട്ടും ധേസഹായും മുെങ്ങുകയുും 
ഇനപൊഴുും പണതിതീരാത് അവസ്യതിൽ  തുെ
രുകയുും ടചയ്യുന് വീടുകളാണ ് 
പൂർത്ീകരതിക്ാത് വീടുകൾ എന് വതിഭാഗ
ത്തിൽ ഉൾടപെടുന്ത.്

മായതി പണതി തീർനക്ണ്തിയതിരുന് �ട്ടത്തിനല

 സ് ചനഹതണലിച്� 
സ്വപ് ന�ര്ണ്ണത

അജിത.എസ്

2017-18 പൂർത്ീകരിക്കറോത് വീടകളുടെ പൂർത്ീകരണവർഷകും

സമാമ്ത്ിക തടസ്ം 
ചകമാണ്ടുമമാത്രം 

പണി മുടങ്ങിയ 
ഭവനങ്ങൾ 

2017 നവംബർ ഒന്ിനു 
പണി പുനരമാരംഭിച്പ് 

2018 മമാർച്പ് 31നു മുമ്പ് 
പൂർത്ീകരികമാനമാണപ് 

സരകമാര 
ലക്്യമിടന്തപ്.
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മുൻകാല ഭവേപദ്തതികളുടെ യൂണതിറ്് 
നകാസ്റ് യാഥാർത്ഥ�ത്തിൽ േതിന്് വളടര അക
ടലയായതുും ചതില സ്ലങ്ങളതിൽ ഗുണനഭാക്ാ 
ക്ൾ സാമൂഹതിക പ്തതിബദ്തയതില്ലാത് ഏജൻ
സതികടള േതിർമ്ാണ ചുമതല ഏൽപെതിച്തുും േതിർ
ദേതിഷ്ട പദ്തതിയതിൽ േതിന്് വ�തതിചലതിച്് പാർപെതി
െും എന്ത് ഒരു ആഢുംബരത്തിടറെ 
പ്തീകമാക്തിയതുും ലദേുംദതിേ ടചലവുകൾ
നപാലുും താങ്ങാൻ കഴതിയാത് അവസ്യുും ഗു
ണനഭാക്ാവതിടറെ ആകസ്തിക മരണവുും മാരക 
നരാഗങ്ങളുും  നകരള സമൂഹത്തിൽ പണതിപൂർത്തി

യാക്ാത് വീടുകളുടെ എണ്ും കൂൊനള്ള കാര
ണമായതിട്ടുണ്്. ടകട്ടുറപ്പുള്ളതുും സുരക്തിതവുമായ 
ഭവേും ഏടതാരു വ�ക്തിയുടെയുും ആവശ�മാ
ണ്. അത് ഒരു സമൂഹത്തിടറെ സമഗ്ര വതികസേ
ത്തിടറെ പ്തീകവുമാണ്. േവനകരളും പദ്തതി
യതിലൂടെ ഇത് സാക്ാത്ക്രതിക്ാോണ് 
സർക്ാർ ശ്മതിക്കുന്ത്. ലലഫ് പദ്തതിയതിലൂ
ടെ  പൂർത്തിയാകാത് വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കു 
ന്തതിേ് യൂണതിറ്് നകാസ്റ് ോലുലക്ും രൂപയാ
ക്തി വർധതിപെതിക്ാൻ ഉനദേശതിച്തിട്ടുണ്്. 

വീെതിടറെ അെതിസ്ാേും പൂർത്തിയാക്കു
നമ്പാൾ 10 ശതമാേവുും ചുമരുകൾ നമൽക്കൂര 
േതിരപെ് വടര പൂർത്തിയാക്കുനമ്പാൾ 45 ശതമാേ
വുും നമൽക്കൂര പൂർത്തിയാക്കുനമ്പാൾ 25 ശതമാ
േവുും ഫതിേതിഷതിങ് പ്വൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കു 
നമ്പാൾ 20 ശതമാേവുും എന് േതിരക്തിൽ ോലു 
�ട്ടങ്ങളായതി പരതിഗണതിച്് േതിലവതിൽ ഗുണനഭാ

ക്ാവ് ഏതു നസ്റജുവടരയുള്ള  ധേസഹായമാ
നണാ ലകപെറ്തിയതിട്ടുള്ളത് അതതിന നശഷമുള്ള 
ഗഡുക്ൾ മാത്രും പുതതിയ േതിരക്തിൽ കണക്ാ
ക്തി േൽകുന്താണ്. 

പണതി പുേരാരുംഭതിക്കുന്തതിന സഹായകമാ
യതി പുതുക്തിയ ധേസഹായ േതിരക്തിൽ വരുന് 
ആദ�ഗഡുനവാ അതതിടലാരു ഭാഗനമാ മുൻകൂറാ
യതി േൽകുന്ത് ഈ പദ്തതിയുടെ ഒരു പ്നത�ക
തയാണ്.  ഓനരാ വീെതിനും പരമാവധതി 400 
ചതുരശ്യെതി പ്തിന്ത് ഏരതിയ വരുന് ഭവേും 
അഥവാ ഭവേഭാഗും (അടുക്ള, ടപാതു ഉപനയാ

ഗഹാൾ, കൂറഞ്ത് ഒരു കതിെപ്പുമുറതി, ശുചതിമുറതി 
എന്തിവ ഉൾടപെടുന്ത്) പൂർത്ീകരതിക്കുന്തതി 
ോണ് സഹായും േൽകുന്ത്. ഇതതിേനനയാജ�
മായതി രൂപകല്പേയതിൽ മാറ്ും ആവശ�ടമങ്തിൽ 
അത് െതി.പതി.െതി.എയതിടല വതിദഗ്ദ്ധരുടെ സഹായ
നത്ാടെ മാറ്ുംവരുത്തി പൂർത്ീകരതിക്ണും.  

സാമ്പത്തിക തെസ്ും ടകാണ്മാത്രും പണതി 
മുെങ്ങതിയ ഭവേങ്ങൾ 2017 േവുംബർ ഒന്തിന 
പണതി പുേരാരുംഭതിച്് 2018 മാർച്് 31ന മുമ്പ് പൂർ
ത്ീകരതിനക്ണ്താണ്. ഇത്രത്തിൽ 2018 
മാർച്് 31 ഓടുകൂെതി പണതി തീരാടത കതിെക്കുന് 
വീടുകൾ പൂർത്ീകരതിച്് സുരക്തിതമാടയാരു 
ഭവേും എന്  സ്പ് േും യാഥാർത്ഥ�ത്തിനലക്് 
എത്തിക്ാോണ് സര്ക്ാര് ലക്�മതിടുന്ത്.

(നലഖതിക ലലഫ് മതിഷേതില് നസ്ററ്് മതിഷന് 
മാനേജരാണ്.)

2016 മമാർച്പ് 31 നപ് മുമ്പ് 
തദദേശസ്വയംഭരണ 

സ്മാപനങ്ങളിൽ 
നിദന്മാ മദറ്ചത്ിലം 

സർകമാർ വകുപ്പുകളിൽ 
നിദന്മാ ധനസഹമായം 
ലഭിക്കയും എന്മാൽ 
ഏചത്ിലം കമാരണവ

ശമാൽ ലഭ്യമമായ ധനസ
ഹമായഗഡുവിനപ് 

തുല്യമമായി പണി തീർദക
ണ്ിയിരുന് ഘട്ടത്ിദല
ചകത്ികമാൻ കഴിയമാ

ചതവരികയും 
അടത്ഘട്ടം ധനസഹമാ
യം മുടങ്ങുകയും ഇദപ്മാഴും 
പണിതീരമാത് അവസ്

യിൽ  തുടരുകയും 
ചെയ്യുന് വീടകളമാണപ്  

പൂർത്ീകരികമാത് 
വീടകൾ എന് വിഭമാഗ
ത്ിൽ ഉൾചപ്ടന്തപ്.
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ലലഫ്: ഐക്യപ്രതീകമായി 
ഭവനസമുച്ചയങ്ങള്

രവിരറോജ്. ആർ 

ബലഫപ് മിഷൻ ഭവന 
സമുച്യങ്ങൾക്ള്ള  
ഭുമി സംഭമാവന
യജ്ഞത്ിനപ് 
ഒകപ് ദടമാബർ 2നപ് 
തുടകം കുറിക്ം.

വീെ് എന്ത് ഒരു അെതിസ്ാേ  ആവശ�ും 
എന്തതിേ് ഉപരതിയായതി ഒരു വ�ക്തിയുടെ 

വ�ക്തിത്ടത് പ്തതിഫലതിപെതിക്കുന് �െകമായതി 
മാറതിയതിരതിക്കുന്നു. ഭവേേതിർമ്ാണത്തിോയതി  
ഏറ്വുും  കൂടുതൽ  തുക  ടചവഴതിക്കുന് ഒരു ജേ
തയാണ് നകരളത്തിലുള്ളത് . ജീവതിതകാലടത് 
സമ്പാദ�ത്തിടറെ സതിുംഹഭാഗവുും മലയാളതികൾ  
വീെ് വയ്ക്കുന്തതിോയതി  ടചലവഴതിക്കുന്നു.  ഒരു 
വശത്്  ആധുേതികസൗകര�ങ്ങനളാടു കൂെതിയ 
സൗധങ്ങൾ  ഉയരുനമ്പാഴുും  വലതിയ ഒരു വതിഭാഗും 
ജേത ടതരുനവാരങ്ങളതിലുും നതാെ് പുറനമ്പാക്തി
ലുും  കുെതിൽടകട്ടതി കഴതിനയണ് അവസ്യതിലാണ്. 
നകരളത്തിടല ഏകനദശും  4 ലക്നത്ാളും കു
ടുുംബങ്ങൾ ഭവേരഹതിതരാണ്  എന്ാണ് കണ
ക്കുകൾ സൂചതിപെതിക്കുന്ത്.  ഭവേരഹതിതരുടെ 
പുേരധതിവാസത്തിോയതി  വതിവതിധ  ഭവേേതിർ
മ്ാണ പദ്തതികൾ േെപെതിലാക്തിയതിട്ടുണ്് 
എങ്തിലുും ഭുരതിപക്ും  പദ്തതികളുും  ഭുമതിയുള്ള 
ഭവേരഹതിതടര ലക്�ുംവച്ചുള്ളതായതിരുന്നു. 
എന്ാൽ ഭുരഹതിത ഭവേരഹതിതടരകൂെതി  പുേര
ധതിവസതിപെതിക്കുന്തതിോയതി  ആരുംഭതിച്തിട്ടുള്ള  

പദ്തതിയാണ് ലലഫ് മതിഷൻ.
2011 ടല ടസൻസസ് പ്കാരും നകരളത്തിടല 

ജേസുംഖ� 3,33,87,677 ആണ്, ഇതതിൽ 
1,77,55,506 നപർ ഗ്രാമങ്ങളതിലുും 1,59,32,171 നപർ 
േഗരങ്ങളതിലുമാണ് താമസതിക്കുന്ത്. അതായത് 
ജേസുംഖ�യുടെ  52.28% നപർ ഗ്രാമീണ നമഖല
യതിലുും 47.72% നപർ േഗരപ്നദശത്തുമാണ്. 2001 
ൽ 29.96% ആയതിരുന് േഗര ജേസുംഖ� 2011ൽ 
52.28%നലക്് ഉയർന്തിരതിക്കുന്നു.  ഇത് നകരള
ത്തിൽ േെന്നുടകാണ്തിരതിക്കുന് ദ്രുതഗതതിയതിലുള്ള 
േഗരവത്ക്രണടത് സൂചതിപെതിക്കുന്നു. വർദ്തിച്ചു
ടകാണ്തിരതിക്കുന് േഗരജേസുംഖ� േഗരനമഖല
യതിടല പാർപെതിെ സൗകര�ും വർദ്തിപെതിനക്ണ്തതി
ടറെ ആവശ�കതയതിനലക്് വതിരൽചൂണ്ന്നു.  

വർദ്തിച്ചുടകാണ്തിരതിക്കുന് ജേസുംഖ�യുും 
ഭുമതിയുടെ ലഭ�തകുറവുും  ഭവേ നമഖലയതിൽ നകരളും 
നേരതിട്ടുടകാണ്തിരതിക്കുന് പ്ധാേ പ്ശ് േങ്ങളാണ്. 
ലലഫ്  സർനവേയുടെ കരെ് പട്ടതിക പ്കാരും 373138 
എണ്ും  ഭുരഹതിത-ഭവേരഹതിത കുടുുംബങ്ങളാ 
ണുള്ളത്.  അവർക്് ഭുമതിയുും വീടുും േൽകുകയാ
ടണങ്തിൽ ഏകനദശും 12000 ഏക്ർ ഭുമതി  ആവശ�
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(നലഖകന് ലലഫ് മതിഷേതില് 
അസതിസ്ററെ് ഡവലപെ് ടമറെ് 

കമ്ീഷണറാണ്)

മായതി വരുും. ഇത്രയുും ഭുമതി  നകരളത്തിൽ കടണ്
ത്തുക പ്ാനയാഗതികമല്ല. അതുടകാണ്ാണ്  
ഭുരഹതിതഭവേരഹതിതടര  പുേരധതിവസതിപെതിക്കു 
ന്തതിോയതി  ഭവേ സമുച്യങ്ങൾ എന് ആശയും 
സർക്ാർ  മുനന്ാട്ടുവച്തിട്ടുള്ളത്.  േതിലവതിൽ കടണ്
ത്തിയതിട്ടുള്ള  ഭുരഹതിത ഭവേരഹതിത കുടുുംബങ്ങടള 
എല്ലാ സൗകര�ങ്ങനളാടുും കൂെതിയ ഭവേ സമുച്യ
ങ്ങൾ  േതിർമ്തിച്് പുേരധതിവസതിപെതിക്കുന്തതിോയതി  
ഏകനദശും  2500 ഏക്ർ ഭുമതി ആവശ�മായതി വരുും. 
എന്ാൽ േതിലവതിൽ ഭവേ സമുച്യങ്ങൾക്്  
വതിവതിധ  ജതില്ലകളതിലായതി  123 ഏക്ർ ഭുമതിയാണ് 
കടണ്ത്ാൻ സാധതിച്തിട്ടുള്ളത്. 

ലലഫ് പദ്തതിപ്കാരും എല്ലാവതിധ 
സാമൂഹതിക പശ്ചാത്ലനത്ാടു കൂെതിയതുും, 
ടതാഴതിനലാ മറ്് വരുമാേനമാ ഇല്ലാത് കുടുുംബ
ങ്ങൾക്് ജീവതിനതാപാധതിയുും സാമ്പത്തിക ഭദ്ര
തയുും ഉറപ്പുേൽകുന്തതിേ് ഉതകുന് തരത്തിലു
ള്ളതുമായ ഭവേ സമുച്യങ്ങളാണ് ഭുരഹതിത 
ഭവേരഹതിതർക്ായതി േതിർമ്തിക്ാൻ ഉനദേശതിച്തി
ട്ടുള്ളത് . ഇതതിേ് ആവശ�മായ ഭുമതി കടണ്ത്തു
ന്തതിനള്ള ശ്മങ്ങൾ ലലഫ് മതിഷൻ േെത്തി
വരുന്നു. തനദേശസ്ാപേങ്ങളുടെ ഉെമസ്തയതി 
ലുള്ള ഭുമതിയ്കാണ് ഭവേസമുച്യ േതിർമ്ാണത്തി
ോയതി പ്ഥമപരതിഗണേ േൽകുന്ത്. കൂൊടത 
വതിവതിധ വകുപ്പുകളുടെ  ലകവശും ഉള്ള ഭുമതിയുും 
ഈ ആവശ�ത്തിനലക്്  ഉപനയാഗതിക്ാൻ തീ
രുമാേതിച്തിട്ടുണ്്.  വതിവതിധ വകുപ്പുകളുടെ ഭുമതി 
ലകമാറ്ും നവഗമാക്കുന്തതിോയതി  ചീഫ് ടസ
ക്രട്ടറതി അദ്�ക്ോയ  കമ്റ്തിക്് രൂപും േൽകതി
യതിട്ടുണ്്.  കമ്റ്തി ഒരു ഏകജാലക സുംവതിധാേ
മായതി പ്വർത്തിക്കുന്തുും ഭുമതിലകമാറ്ും 
നവഗത്തിലാക്കുന്തുമാണ്. എല്ലാ തനദേശസ്ാ
പേങ്ങളുും വതിവതിധ വകുപ്പുകളുും  ഭവേസമുച്യ 
േതിർമ്ാണത്തിേ് അനനയാജ�മായ ഭുമതി കടണ്
ത്തി ലലഫ് മതിഷേ്  ലകമാറതി േൽനകണ്താ

ണ്.  ഇങ്ങടേ കടണ്ത്തുന് ഭുമതി തണ്ീർത്െ
ങ്ങനളാ,പാെനശഖരങ്ങനളാ േതികത്തുന്താ 
കരുത്. േതിയമാനസൃതമായുും സാനങ്തതികമായുും 
ടകട്ടതിെ േതിർമ്ാണത്തിേനനയാജ�മായ ഭുമതി 
തടന്യാകണും. ഇപ്കാരും കടണ്ത്തുന് 
ഭുമതിയുടെ വതിശദാുംശ ലതിസ്റ് അതതു തനദേശസ്യും
ഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ ജതില്ല മതിഷേ് ലകമാനറണ്
താണ.് സർക്ാർ ഭുമതി അപര�ാപ്മാടണങ്തിൽ  ഭുമതി 
വാങ്ങുന്തതിനള്ള അനമതതി തനദേശസ്യുംഭരണ 
സ്ാപേങ്ങൾക്് േൽകതിയതിട്ടുണ്.്  26.05.2017 ടല 
സ.ഉ.(സാ.ധാ)േും.1738/2017/തസ്ഭവ) 

എല്ലാ തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപേങ്ങ 
ൾക്കുും  പുേരധതിവാസത്തിേ് ആവശ�മായത്ര 
ഭുമതി കടണ്ത്ാോകണടമന്തില്ല. അതുടകാണ്
തടന് ലഭ�മാകുന് വതിലടപെട്ട ഭുമതിയുടെ ഉത്മ 
വതിേതിനയാഗും ഉറപൊക്കുന് വതിധത്തിൽ നവണും 
ഭവേസമുച്യ ഗുണനഭാക്ാക്ളുടെ  വതിതരണും 
േതിശ്ചയതിനക്ണ്ത്. അതതു പ്നദശടത് എല്ലാ 
ഭുരഹതിത-ഭവേരഹതിത കുടുുംബങ്ങൾക്കുും അവതിടെ 
േതിർമ്തിക്കുന്  ഭവേ സമുച്യത്തിൽ വീെ് ഉറപൊ
ക്കുന്നതാടൊപെും  അതതിനപരതിയായതി ആവശ�
ടമങ്തിൽ അടുത്തുള്ള തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപ
േങ്ങളതിൽ ഭുമതി ലഭ�ടമങ്തിൽ ഇവടര ഉൾടപെടുത്തു 
ന്തതിനള്ള േെപെതി സ്ീകരതിക്ാവുന്താണ്. 

ഭുമതിയുടെ ലഭ�ത കുറവ് പരതിഗണതിച്് വ�ക്തി
കൾ, സും�െേകൾ, സ്ാപേങ്ങൾ എന്തിവ
രതിൽ േതിന്നുും ഭവേസമുച്യ േതിർമ്ാണത്തിേ് 
അനനയാജ�മായ ഭുമതി സുംഭാവേയായതി സ്ീക
രതിക്ാൻ ലലഫ് മതിഷൻ തീരുമാേതിച്തിട്ടുണ്്. 
പല സും�െേകളുും ഇതതിനോെകും തടന് സന്
ദ്ത അറതിയതിക്കുകയുും  ടചയ്തിട്ടുണ്്. ലലഫ് 
മതിഷൻ ഭവേ സമുച്യങ്ങൾക്കുള്ള  ഭുമതി സുംഭാവ
ോയജ്ഞത്തിേ് ഒക് നൊബർ 2േ് തുെക്ും 
കുറതിക്കുും.

ഭുമിയുചട ലഭ്യത കുറവപ് 
പരിഗണിച്പ് വ്യക്ികൾ, 

സംഘടനകൾ, 
സ്മാപനങ്ങൾ എന്ിവ
രിൽ നിന്നും ഭവനസമു
ച്യ നിർമ്മമാണത്ിനപ് 
അനുദയമാജ്യമമായ ഭുമി 

സംഭമാവനയമായി 
സ്വീകരികമാൻ ബലഫപ് 

മിഷൻ തീരുമമാനിച്ിട്ടുണ്പ്. 
പല സംഘടനകളും 

ഇതിദനമാടകം തചന് 
സന്ദ്ത 

അറിയിക്കയും  
ചെയ്ിട്ടുണ്പ്.



s ഭുമി െൽകറോൻ വ്യക്ികൾ/സ്റോപെങ്ങൾ 
തയ്റോററോയറോൽ സ്ീകരിക്കറോവുന്നതറോറണറോ

സ്ീകരതിക്ാവുന്താണ്. ഭുമതി ദാേമായതി 
േൽകുന്തതിനലക്ായതി ഒക് നൊബർ-2േ് എല്ലാ 
ജതില്ലകളതിലുും  ഇതുമായതി ബന്ടപെട്ട ക�ാുംപ
യതിൻ ആരുംഭതിക്കുന്തതിനള്ള േെപെതികൾ സ്ീക
രതിച്ചുവരുന്നു.

s സർക്കറോർ ധെസഹറോയത്ിലൂടെയല്റോടത 
സ്യകും പണിതു പൂർത്ിയറോക്കറോത് �വെത്ിെ് 
സഹറോയകും െൽകറോറമറോ

സാധതിക്കുകയതില്ല. ബന്ടപെട്ട തനദേശസ്ാ
പേങ്ങൾ അത്രത്തിലുള്ള ഭവേങ്ങളുടെ പൂർ
ത്ീകരണത്തിേ് ടപാതുധേസമാഹരണത്തി
ലൂടെ  ശ്മും േെനത്ണ്താണ്. 

s പൂർത്ീകരിക്കറോത് �വെങ്ങളുടെ പൂർത്ീക
രണകും ലല�് മിഷൻ  ഈ വർഷടത് ലക്്യമറോ
യി കരുതുന്നു. അങ്ങടെയുള്ള �വെങ്ങളുടെ ലിസ്റ് 
ഇതുവടര പ്രസിദ്ീകരിച്ിട്ില്. ഇത് സകുംബന്ധിച് 
വിവരങ്ങൾ

പണതി പൂർത്ീകരതിക്ാത് ഭവേങ്ങൾക്കു
ള്ള യൂണതിറ്് േതിരക്്  വർദ്തിപെതിച്് ആനപാതതിക 
വതിഹതിതും േൽകതി പൂർത്ീകരതിക്ാോണ് സർ
ക്ാർ ഉനദേശതിക്കുന്ത്. വതിവതിധ വകുപ്പുകളതിൽ 

േതിന്നുും ഇതു സുംബന്തിച് വതിശദവതിവരങ്ങൾ 
നശഖരതിച്്  വരുന്നതയുള്ളൂ. കൂൊടത ഇതതിനല
ക്ായതി ഒരു ഓൺലലൻ MIS സുംവതിധാേവുും 
ഒരുക്കുന്നുണ്്.

s ഐ.എ.ലവ പദ്തിക്കറോയി  തയ്റോററോക്കടപ്
ട്ിട്ടുള്ള ഗുണറ�റോക്റോക്കളിൽ  പലരുകും ലല�് 
മിഷടറെ ലിസ്റിടറെ �റോഗമറോണ്. ഇവടര ഗുണറ�റോ
ക്റോക്കളറോയി പരിഗണിക്കറോറമറോ

അപെീൽ സമയത്്  അർഹതയുടെ അെതി
സ്ാേത്തിൽ ഉൾടക്ാള്ളതിക്ാവുന്താണ്. 

s പട്ികജറോതി �ണ്് ഉപറയറോഗിച്് വറോങ്ങിയ 
ഭുമിയിൽ സമുച്യകും പണിയറോൻ അനുമതി 
െൽകറോൻ കഴിയുറമറോ

കഴതിയുും, പ്സ്തുത തനദേശസ്യുംഭരണസ്ാ
പേത്തിടല  അർഹരായ മുഴുവൻ  പട്ടതികജാതതി  
ഗുണനഭാക്ാക്ടളയുും  പുേരധതിവസതിപെതിക്കുന് 
തതിനള്ള  സമുച്യങ്ങളുടെ  േതിർമ്ാണത്തിേ് 
വാങ്ങതിയ ഭുമതി ഉപനയാഗതിക്ാവുന്താണ്. പട്ടതി
കജാതതി ഗുണനഭാക്ാക്ടള മുഴുവൻ പുേരധതിവ
സതിപെതിച്ചു കഴതിഞ്ാൽ മറ് വതിഭാഗക്ാരുടെ പുേ
രധതിവാസത്തിോയതി ഉപനയാഗതിക്ാവുന്താണ്. 

s പുതിയ പദ്തി പ്രകറോരകും ഒരു  വറോർഡിൽ ഒരു 
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വർഷത്ിൽ പത്ിലധികകും   വീെ്  െൽകറോൻ 
കഴിയുറമറോ?

അർഹരായ  മുഴുവൻ ഗുണനഭാക്ാക്ൾക്കുും  
അഞ്ചുവർഷത്തിനള്ളതിൽ  സുരക്തിത ഭവേും  
േൽകാോണ് ലക്�മതിടുന്ത്.  ഇതതിേ്  വാർഡ് 
ഒരു അെതിസ്ാേ �െകമാനക്ണ്തതില്ല.

s ഭുമിയുള്ള �വെരഹിതരുടെ മറോെദണ്ഡത്ിൽ  
25 ടസറെ് സ്ലകും  എന്ന് പറയുന്നു. ഇക്കറോരണ
ത്റോൽ അർഹതടപ്ട് ആളുകൾ  ഒഴിവറോയി 
റപറോകുന്നു.  പരിധി വർദ്ിപ്ിക്റമറോ

ഇനപൊൾ പരതിഗണതിക്ാൻ സാദ്�മല്ല. 

s പൂർത്ിയറോക്കറോത് �വെങ്ങളുടെ ഇെത്ിൽ 
�ിത്ി റതയ്കറോത്തുകും തിണ്ണ ഇെറോത്തുകും ആയ 
വീടകടള ഉൾടപ്ടത്തുറമറോ?

ഇല്ല, സർക്ാരതിടറെ  ഏടതങ്തിലുും ഭവേ പദ്
തതിയതിൽ ഉൾടപെട്ട്  ആനകൂല�ത്തിടറെ  ഒരു 
ഭാഗും ലകപെറ്കയുും  എന്ാൽ പൂർത്ീകരതിക്ാൻ  
കഴതിയാത്വടയയുമാണ്  ഇതതിനലക്ായതി പരതി
ഗണതിക്കുന്ത്.  താമസത്തിേ്  നയാഗ�മാകുന് 
രീതതിയതിൽ പൂർത്തിയാക്തിയതിട്ടുള്ള ഗുണനഭാക്ാ
ക്ടള ഇതതിനലക്ായതി പരതിഗണതിക്കുകയതില്ല. 

s പഞ്റോയത്ിൽ  മൂന്ന്  ലക്കുംവീെ് റകറോളെിക
ളുണ്്. ഇവിടെ വറോസറയറോഗ്യമല്റോത് വീടകളിൽ  
തറോമസിക്ന്നവരറോണ് അധികവുകും. ഇവർക്ക് 
�് ളറോ്് റമറോഡൽ വീെ് വച്് െൽകുന്നത് പരിഗണി
ക്കറോറമറോ

ആദ��ട്ടത്തിൽ ഓനരാ ജതില്ലയതിലുും  ഓനരാ 
ഭവേസമുച്യ േതിർമ്ാണമാണ് ലക്�മതിടുന്ത്. 
ഇതതിൽ ഭുരഹതിത  ഭവേരഹതിതടരയാണ് ഗുണ
നഭാക്ാക്ളായതി കണക്ാക്കുന്ത്. വാസനയാ
ഗ�മല്ലാത് ഭവേങ്ങൾ വാസനയാഗ�മാക്ൽ 
എന് �ട്ടത്തിൽ ഈ േതിർനദേശും പരതിഗണതിക്ാ
വുന്താണ്. 

s ഇരട് ലക്കുംവീടകൾ  ഒ്വീടകളറോക്ന്നതിെ്  
പദ്തി പ്രറയറോജെടപ്ടത്റോറമറോ

വാസനയാഗ�മല്ലാത് വീടുകള് വാസനയാ
ഗ�മാക്ൽ എന് �ട്ടത്തിൽ ഇത് പരതിഗണതി
ക്ാവുന്താണ്. 

s ഭുമി ഡറോ്റോബറോങ്ിൽ ഉൾടപ്ട്വടര ഭുരഹിതരു
ടെ പട്ികയിൽ ഉൾടപ്ടത്റോറമറോ

ഭുമതി ഡാറ്ാബാങ്തിൽ  ഉൾടപെട്ട  ധാരാളും ഗു
ണനഭാക്ാക്ൾ  തനദേശസ്ാപേത്തിൽ ഉടണ്
ങ്തിൽ  ഒരു പ്നത�ക ടപ്ാനപൊസൽ ആയതി  ജതി
ല്ലാകളക്ടർ മുഖാന്തരും  സമർപെതിക്ാവുന്താണ്. 
ആയത് ഡതി.എൽ.എ. സതി േെപെതിക്രമും പ്കാരും 

പരതിഗണതിച്് ഉത്രവ് േൽകുന്താണ്. അനവ
ദതിക്ാൻ സാധതിക്ാത് നകസുകളതിൽ ഉൾടപെട്ട 
ഗുണനഭാക്ാക്ടള ഭുരഹതിത ഭവേരഹതിതരായതി 
കണക്ാനക്ണ്താണ്. 
s െിലവിൽ  ലല�ിൽ ഉൾടപ്ടത്ി െിർമ്ിക്
ന്ന  വീടകളുടെ  വിസ്ീർണ്ണകും വ്യക്മറോക്കറോറമറോ

ലലഫ് മതിഷേതിൽ ഉൾടപെടുത്തി േതിർമ്തിക്കു
ന് വീടുകളുടെ ഏറ്വുും കുറഞ് തറ വതിസ്ീർണ്ും 
350 ചതുരശ്അെതിയുും  കൂെതിയത് 600 ചതുരശ്അ
െതിയുും ആയതി േതിജടപെടുത്തി ഉത്രവ് േൽകതിയതി
ട്ടുള്ളതാണ്. ഏറ്വുും കുറഞ് തറ വതിസ്ീർണ്ും 
400 ചതുരശ്അെതിയാക്കുന്തതിനള്ള േെപെതികൾ 
പുനരാഗമതിച്ചുവരുന്നു. 

s പട്യമില്റോത് ഭുമിയിൽ തറോമസിക്ന്നവടര 
ഏത് ലിസ്റിൽ ഉൾടപ്ടത്റോകും

ഭുരഹതിത-ഭവേരഹതിതരുടെ ലതിസ്റതിൽ ഉൾടപെ
ടുത്ാും.

s  അവിവറോഹിത, വിവറോഹറമറോചിതർ, സന്റോെ
മില്റോത്വർ  എന്നിവർക്ക് മുൻഗണെ െൽകറോറമറോ

മുൻഗണേ പട്ടതികയതിൽ  ഈ വതിഭാഗങ്ങൾ 
ഉൾടപെട്ടതിട്ടതില്ല. 

s റകറോൺക്രീ്് ഘട്കും വടര പൂർത്ിയറോക്കിയ വീെ്, 
മുഴുവൻ തുകയുകും  വകുപ്ിൽ െിന്ന് ലകപ്്ിയിട്ടുണ്്. 
പണി പൂർത്ീകരിക്ന്നതിെ്  അധിക തുക അനു
വദിക്കറോറമറോ

അധതിക തുക അനവദതിക്ാൻ സാധതിക്കുകയതില്ല. 
ബന്ടപെട്ട തനദേശസ്ാപേങ്ങൾ അത്രത്തിലു
ള്ള ഭവേങ്ങളുടെ പൂർത്ീകരണത്തിേ ്ടപാതുധേ
സമാഹരണത്തിലൂടെ ശ്മും േെനത്ണ്താണ.്

s ആദ്യഘട്ത്ിൽ �വെരഹിതരറോയ ടഷഡുക
ളിൽ തറോമസിക്ന്നവടരയറോറണറോ, അടല്ങ്ിൽ 
വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ െിന്ന് ധെസഹറോയകും ല�ിച്്  
�വെ െിർമ്റോണകും പൂർത്ീകരി ക്കറോൻ കഴിയറോത് 
കുടകുംബങ്ങടളയറോറണറോ പരിഗണിക്ന്നത് 

വതിവതിധ വകുപ്പുകളതിൽ േതിന്നുും  ആനകൂല�ും 
ലകപെറ്കയുും   എന്ാൽ പൂർത്ീകരതിക്ാൻ 
സാധതിക്ാത്വരായ ഗുണനഭാക്ാക് 
ടളയുമാണ് ആദ��ട്ടത്തിൽ പരതിഗണതിക്കുന്ത്. 

s മരിച്ചുറപറോയവരുടെ  റപരിലുള്ള ഭുമിയിൽ വീെ് 
വച്് തറോമസിക്ന്നവർ ഭുരഹിത �വെരഹിതരുടെ 
അർഹതറോപട്ികയിൽ   വന്നിട്ടുണ്്. ഇവടര  അകും
ഗീകരിക്കറോറമറോ

സ്ത്് വീതുംവച്് കതിട്ടാൻ അർഹതയുള്ള
വടര ഭുരഹതിത-ഭവേരഹതിതരുടെ പട്ടതികയതിൽ 
ഉൾടപെടുത്ാൻ  പാെതില്ല. 

തയ്ാറാക്തിയത് : 
അെീഷ് .ബി

അസതിസ്റന്ഡ് ഡവലപെ്ടമറെ്  
കമ്ീഷണര്, ലലഫ് മതിഷന്
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വിവറോഹ രജിസ് റട്ഷെ് ജറോതി/മത സറോക്്യപത്കും 
ആവശ്യമില്

2008 നകരള വതിവാഹങ്ങൾ രജതിസ്റർ ടചയ്ല് (ടപാതു)ചട്ട
ങ്ങൾപ്കാരും വതിവാഹും രജതിസ്റർ ടചയ്യുന്തതിേ് ജാതതി, 
സമുദായും ടതളതിയതിക്കുന് നരഖകൾ തുെങ്ങതി ചട്ടങ്ങളതില് േതി
ഷ് കർഷതിച്തിട്ടതില്ലാത് നരഖകൾ ആവശ�ടപെെരുടതന്് 
നലാക്ല് രജതിസ്ടാർമാർക്് കർശേ േതിർനദേശും േല്തി ചീഫ് രജതി
സ്ടാർ സർക്കുലർ പുറടപെടുവതിച്ചു.

(സർക്കുലർ േും. ബതി1-21102/17, തീയതതി 04-08-2017)

സറോമൂഹ്യ സുരക്റോ ടപൻഷൻ-വിറല്ജ ് ഓ�ീസർ 
െല്കുന്ന വരുമറോെ സർട്ി�ിക്ക് ് പരിഗണിച്റോൽ മതി

സാമൂഹ�സുരക്ാ ടപൻഷൻ േല്കുന്തതിനളള വരുമാേ 
പരതിധതി േതിർണ്യതിക്കുന്തതിേ് അനപക്കൻ വസതിക്കുന് പ്നദ
ശടത് വതിനല്ലജ് ഓഫീസർ േല്കുന് വരുമാേ സർട്ടതിഫതിക്റ്് 
മാത്രും പരതിഗണതിച്ാല് മതതിടയന്് അുംഗീകരതിച്് ഉത്രവായതി.

 (സ.ഉ(സാധാ)േും. 6060/2017/ധേ,  തീയതതി 01-08-2017)

റററോഡ് െിർമ്റോണകും- അനുമതി റെെിയതിനുറശഷകും 
സ്റോെകും മറോ്രുത്

തനദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപേങ്ങൾ നറാഡ് േതിർമ്ാണത്തിേ് 
ആവശ�മായ അനമതതികടളല്ലാും നേെതിയ നശഷും വർക്തിടറെ 
സ്ാേും മാറ്വാൻ േതിർനദേശതിക്കുന് പ്വണത ഒഴതിവാനക്ണ്താ
ടണന്നുും പ്സ്തുത തീരുമാേും എല്ലാ പ്വൃത്തികളതിലുും കർശേമാ
യതി പാലതിനക്ണ്താടണന്നുും േതിർനദേശതിച്് സർക്കുലർ പുറടപെടു
വതിച്ചു.

(സർക്കുലർ േും. 263/ഡതി.സതി3/2017/തസ്ഭവ, തീയതതി 15-07-2017)

ടപറോതുസ്ലങ്ങളിടല വൃക്ങ്ങളിൽ െിന്നുമുളള  
അപകെങ്ങൾ ഒഴിവറോക്കണകും.

ടപാതുേതിരത്തുകളതിലുും സ്ലങ്ങളതിലുും േതില്ക്കുന് വൃക്ങ്ങൾ 
സുംരക്തിക്ടപെടുന്തതിനും പ്സ്തുത വൃക്ങ്ങളുും അവയുടെ ശതിഖ

രങ്ങളുും കെപുഴകതിയുും ഒെതിഞ്ഞുവീണുമുണ്ാകുന് അപകെങ്ങൾ 
ഒഴതിവാക്കുന്തതിനമായതി േതിർനദേശങ്ങൾ അെങ്ങതിയ സർക്കുലർ 
പുറടപെടുവതിച്ചു.
(സർക്കുലർ േമ്പർ 248/ആർ.സതി.3/2016/തസ്ഭവ, തീയതതി 14-07-2017)

റക്മെിധി റബറോർഡ് ടപൻഷൻ 1100 രൂപയറോയി 
വർദ്ിപ്ിച്ചു

എല്ലാ നക്മേതിധതി നബാർഡുകളുും േല്കുന് ടപൻഷൻ പ്തതി
മാസും 1100/-  രൂപയായതി വർദ്തിപെതിച്ചുും േതിലവതില് 1100/- 
രൂപയതില് കൂടുതല് േല്കുന് നക്മേതിധതി നബാർഡ് ടപൻഷന
കൾ അനത േതിരക്തില് േതിലേതിർത്തിയുും ഉത്രവായതി.

(സ.ഉ(ലക)േും. 359/2017/ധേ,  തീയതതി 04-08-2017)

ലല�്-മറോർഗ്ഗറരഖ പുറടപ്ടവിച്ചു
സമ്പൂർണ് പാർപെതിെ സുരക് പദ്തതിയുമായതി ബന്ടപെട്ട 

മാർഗ്ഗനരഖ അുംഗീകരതിച്ചു ഉത്രവായതി.
(സ.ഉ(എും.എസ്)േും. 151/2017/തസ്ഭവ,  തീയതതി 31-07-2017)

സറോമൂഹ്യ സുരക്റോ ടപൻഷനുകളുടെ വിതരണകും - 
െെപെിക്രമങ്ങളിൽ റ�ദഗതി

പ്ാഥമതിക കാര്ഷതിക വായ്പാ സും�ങ്ങള്, മറ്് വായ്പാ സും
�ങ്ങള് എന്തിവ വഴതി വതിതരണും ടചയ്യുന് വതിവതിധ സാമൂഹതിക 
സുരക്ാ ടപന്ഷനകളുടെ േെപെതിക്രമും നഭദഗതതി ടചയ്തു ഉത്ര
വായതി.

(സ.ഉ(എും.എസ്)േും. 381/2017/ധേ,  തീയതതി 17-08-2017)

ടക.പി.ഇ.പി.എ�് അകുംഗത്കും സകുംബന്ധിച്് 
മറ് വകുപ്പുകളതില് േതിന്നുും പഞ്ായത്് വകുപെതില് 

നജാലതിയതില് പ്നവശതിക്കുന് ജീവേക്ാര് ജതി.പതി.എഫ് അക്ൗ
ണ്് അവസാേതിപെതിച്്  ടക.പതി.ഇ.പതി.എഫ് അുംഗത്ും നേടുന് 
ത് സുംബന്തിച് മാര്ഗ്ഗേതിര്നദേശങ്ങള് അെങ്ങതിയ സര്ക്കുലര് 
പഞ്ായത്് ഡയറക്ടര് പുറടപെടുവതിപെതിച്ചു.

(സർക്കുലർ േും. പതി.എഫ് 5-35813/15 തീയതതി 28-07-2017)

തറദേശസ്യകും�രണവകുപ്പുമറോയി ബന്ധടപ്ട് സർക്കറോർ ഉത്രവുകൾ, സർക്ലറുകൾ 
ഗസ്് വിജ്റോപെങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പുർണരൂപകും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ 

ടവബ്ലസറ്റുകളിൽ ല�്യമറോണ്
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ഒരു കുഞ്തിടേ ജേതിപെതിക്ാൻ േതിയമും അന
ശാസതിക്കുന് ലലസൻസാണ് വതിവാഹും. 

ഇതതിലൂടെ സാുംസ്ാരതികമായുും സാമൂഹ�മായുും 
വ�ത�സ്ത പുലർത്തുന് രണ് വ�ക്തികൾ സനമ്
ളതിക്കുനമ്പാൾ വുംശതുെർച്  എന് പ്കൃതതിയുടെ 
അലും�േീയ േതിയമും പരതിപാലതിക്ടപടുന്നു. 
ആനരാഗ�മുടള്ളാരു ഭാവതിതലമുറയാണ് ആഗ്ര
ഹതിക്കുന്ടതങ്തിൽ കഴതിയുന്തുും രക്ബന്മുള്ള
വർ വതിവാഹതിതരാകാൻ പാെതിടല്ലന് ശാസ്ത്രസ
ത�ും ോും അറതിഞ്തിരതിനക്ണ്താണ്. അതായത് 
മുറടച്റുക്നും മുറടപെണ്ും തമ്തിലുള്ള വതിവാഹ
ടത് േതിരുത്സാഹടപെടുത്തുകയുും വ�ത�സ് 
ജേതിതക �െേയുള്ളവർ തമ്തിലുള്ള ബന്ടത് 
നപ്ാത്സാഹതിപെതിക്കുകയുും നവണും. കാരണും രക്
ബന്മുള്ളവർ തമ്തിലുള്ള വതിവാഹത്തിലൂടെ 
വതികലമാടയാരു പതിൻതലമുറയ്ക്കുള്ള സാധ�തയു
ണ്്. ഇവതിടെ ജേതിതക ലവകല�ടത്യാണ് 
വതികലത ടകാണ്നദേശതിക്കുന്ത്. കല�ാണടമന്

ത് നകവലും രണ് വ�ക്തികൾ തമ്തിലുള്ള കൂെതി
നച്രൽ മാത്രമല്ല. അവതിടെ പരമ്പരാഗതമായ 
ചതില ലകമാറ്ങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളതിനലക്് േെക്കു
ന്നുണ്്. ഈ ലകമാറ്ങ്ങളാകടട്ട ജീനകൾ 
വഴതിയുും.  അനപൊൾ ഇരുവർക്കുും ആനരാഗ�മുള്ള 
ജീനകൾ തടന് നവണ്തിവരുും. അടുത് ബന്ധു
ക്ൾ തമ്തിൽ കല�ാണും കഴതിച്ാൽ എന്തുടകാ
ണ്ാണ് ജേതിതക ലവകല�മുള്ള കുട്ടതികൾ ജേതി
ക്കുന്ത്?

ഇരുവരുടെയുും കുടുുംബാനരാഗ�ചതിത്രും  പരതി
നശാധതിച്ാടല അതതിേ് വ�ക്മാടയാരു മറുപെതി 
േല്ാൻ കഴതിയുകയുള്ളു. മുൻ തലമുറക്ാരതിൽ 
ആർടക്ങ്തിലുമുണ്ായതിരുന് ജേതിതകലവക
ല�ും ചതില തലമുറകളതിൽ പ്ത�ക്ടപൊതതിരതി 
ക്കുകയുും എന്ാൽ ചതിലതതിൽ പ്ത�ക്ടപെടുകയുും 
ടചയ്യുനമ്പാഴാണ് സാധാരണ മാതാപതിതാക്
ളതിൽ അസാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജേതിക്കുന്ത്. 
സ്ത്രീപുരുഷ നക്രാമനസാമുകളതിൽ അെങ്ങതിയതിരതിക്കു

മുറച്ച്ചറുക്കനനും ചവണ്ട 
മുറച്പെണ്നും ചവണ്ട

റഡറോ. വട്വിള വിജയകുമറോർ

ആദരമാഗ്യമുചള്ളമാരു 
ഭമാവിതലമുറയമാണപ് 

ആഗ്ഹിക്ന്ചത്ിൽ 
കഴിയുന്തും രക്ബന്

മുള്ളവർ വിവമാഹിതരമാ
കമാൻ പമാടിചല്ലന് 
ശമാസ്ത്രസത്യം നമാം 

അറിഞ്ിരിദകണ്തമാണപ്. 
അതമായതപ് 

മുറചച്റുകനും മുറചപ്ണ്ം 
തമ്മിലള്ള വിവമാഹചത് 

നിരുത്മാഹചപ്ടത്തുകയും 
വ്യത്യസ്ത ജനിതക 

ഘടനയുള്ളവർ തമ്മില
ള്ള ബന്ചത് 

ദപ്മാത്മാഹിപ്ിക്കയും 
ദവണം.
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ന് ജീനകളാണനല്ലാ പാരമ്പര�സ്ഭാവങ്ങൾക്് 
കാരണും. കണ്തിടറെ േതിറും, മുെതിയുടെ പ്കൃതും, 
മൂക്തിടറെ ആകൃതതി, രക്ത്തിടറെ ഗ്രൂപെ് തുെങ്ങതി
യവ അതുനപാടല അടല്ലങ്തിൽ നേരതിയ വ�ത�ാ
സനത്ാടെ അതുമടല്ലങ്തിൽ ഇരുവരുടെയുും 
സ്ഭാവങ്ങളുടെ കലർനപൊടെ ലകമാറ്ും ടചയ്
ടപെടുനമ്പാൾ ജീനകടളന് വതിരുതൻ തന്മാത്രക
ളതിൽ കള്ളക്ളതി േെന്ാൽ ചതിലനപൊൾ ജേതിക്കു
ന് കുഞ്തിേ് മാതാപതിതാക്ളുടെ സ്ഭാവും 
അനതപെതിനയാ അടല്ലങ്തിൽ ടചറതിയ മാറ്ങ്ങനളാ
ടെനയാ കതിട്ടണടമന്തില്ല. ഓനരാ സ്ഭാവടത്
യുും േതിയന്ത്രതിക്കുന് രണ് ജീനകളതിൽ ഒന്് 
അടല്ലങ്തിൽ രണ്ും ചതിലനപൊൾ നരാഗുംനപറുന്
തായതിരതിക്ാും. അങ്ങടേടയങ്തിൽ ആനരാഗ�മു
ള്ള മാതാപതിതാക്ൾക്് ജേതിതകലവകല�ങ്ങ
ളുള്ള കുട്ടതികൾ ജേതിക്ാും. ചതില തലമുറകളതിൽ 
േതിഷ്കതിയരായതിരതിക്കുന് നരാഗാതുരരായ  ജീനകൾ 
അടുത്ടുത് തലമുറകളതിൽ അവയുടെ സ്ഭാവും 
കാണതിക്ാതതിരതിക്കുകയുും ചതിലനപൊൾ മൂനന്ാ 
ോനലാ തലമുറകൾക്കു നശഷും സ്ഭാവും പ്കെതി
പെതിക്കുകയുും ടചയ്ാും. അച്നോ അമ്നയ്കാ പ്നമ
ഹമതില്ല. അതുനപാടല അപ്പൂപെനും അമ്മുമ്യ്ക്കുും. 
എന്ാൽ മക്ൾക്് അതുണ്ാനയക്ാും. എങ്തിൽ 
കുറ്ക്ാരൻ മറ്ാരുമല്ല, ജീനകൾ തടന്യാണ് . 
ഇതതിടറെടയാടക് അർഥും ഗ്രഹതിക്ണടമങ്തിൽ 
േമുക്ല്പും ശാസ്ത്രും മേസതിലാനക്ണ്തായതി വരുും. 

ജേതിതക ശാസ്ത്രമനസരതിച്് രക് ബന്മുള്ള
വർ വതിവാഹതിതരായാൽ പ്കെമാകാത് ജീൻ 
(ശാസ്ത്ര ഭാഷയതിൽ പറഞ്ാൽ റീടസസ്തിവ് 
ജീൻ) നജാഡതികൾ യാടതാരു മാറ്വുും കൂൊടത 
ചതില സന്ദർഭങ്ങളതിൽ അടുത് തലമുറയതിനലക്കു 
ലകമാറ്ും ടചയ്ാൻ സാധ�തയുണ്്. തന്മൂലും 
പഴയ തലമുറയതിലുണ്ായതിരുന് ജേതിതകലവക
ല�ും വരുും തലമുറയതിൽ പ്ത�ക്ടപെനട്ടക്ാും. 
ഒരു നജാഡതി ജീനകളതിൽ ഏടതങ്തിലുും ഒടരണ്ും 
പ്ബലമായാൽ തകരാറുണ്ാവതില്ല. മടറ്ാരു കുടുും
ബത്തില് േതിന്ാണ് വതിവാഹടമങ്തിൽ ആനരാ
ഗ�മുള്ള ജീൻ കൂട്ടായതിവരതികയുും ജേതിതകതകരാ
റുകടള ഒഴതിവാക്ാനും കഴതിയുും. സാധാരണ 
ഗതതിയതിൽ ഒരാളുടെ ജീൻ �െേയതിലുള്ള നപാരാ
യ്മകൾ പങ്ാളതിയുടെ ജീൻടകാണ്് േതികത്ടപെ
ടുും. ബന്ധുവതിവാഹങ്ങളതിൽ ഇത്രത്തിലുള്ള 
സാധ�തയതില്ല. രക്ബന്ും ഉള്ളതതിോൽ  
ഇവരുടെ ജേതിതകശാരീരതിക �െേകളുും ഒരു
നപാടലയായതിരതിക്കുും. അതതിോൽ ഒന്തിടറെ 
കുറവതിടേ മടറ്ാന്നുടകാണ്് പരതിഹരതിക്ാനും  
കഴതിയതില്ല. 

ഒരു ഉദാഹരണത്തിലുടെ േമുക്തിതതിടേ വതി
ശദമാക്ാും. ഹീനമാഫതിലതിയ എന് നരാഗടത്
ക്കുറതിച്് നകട്ടതിട്ടുനണ്ാ? നദഹും മുറതിഞ്ാൽ രക്

രോവമുണ്ായതി ഒരുപടക് നരാഗതി മരതിച്ചു 
നപാകാനും സാധ�തയുള്ള നരാഗമാണത്. രക്ും 
കട്ടതിയാകാൻ സഹായതിക്കുന് പതതിമൂന്് �െക
ങ്ങളതിൽ എട്ടാമോയ ആറെതിഹീനമാഫതിലതിക് 
�െകത്തിടറെ കുറവുടകാണ്ാണ് അതുണ്ാകുന്
ത്. ആ �െകടത് േതിർമ്തിക്ാൻ ആവശ�മായ 
ജീൻ േതിഷ്കതിയമാടണങ്തിൽ പ്സ്തുത �െകും േതിർ
മ്തിക്ാതതിരതിക്കുകയുും തന്മൂലും ടചറതിയ മുറതിവതിൽ 
േതിന്നുനപാലുും രക്ും വാർടന്ാഴുകതി നരാഗതി മരതി
ക്കുന്തതിേ് കാരണമാവുകയുും ടചയ്യുും. ഭാര�ാഭർ
ത്ാക്ന്മാരതിൽ ആർടക്ങ്തിലുും ഒരു ജീടേങ്തി
ലുും പ്ബലും (dominant) ആടണങ്തിൽ നമല്പറഞ് 
�െകും േതിർമ്തിച്് രക്ത്തിടറെ സ്ാഭാവതിക 
അവസ് േതിലേതിർത്തി  രക്രോവത്തിൽ 
േതിന്നുും രക്തിക്കുും. എന്ാൽ ആ  ജീനകൾ  ഇരു
വരതിലുും ദുർബലും (recessive) ആടണങ്തിൽ അവർ
ക്കു ജേതിക്കുന് കുട്ടതികൾക്് നരാഗമുണ്ാകുും. 
ഭാര�യുും ഭർത്ാവുും രക്ബന്ധുക്ളാടണങ്തിൽ 
അതതിനള്ള സാധ�ത ഏടറയാണ്.  വ�ത�സ് 
കുടുുംബത്തിലുള്ളവരാടണങ്തിൽ ആർടക്ങ്തിലുും 
ഒരാൾക്് േല്ല ആനരാഗ�മുള്ള ജീനണ്ാവുകയുും 
(dominant) നമൽപെറഞ് തകരാറതിൽ േതിന്് രക്
ടപടുകയുും ടചയ്യുും. 

പ്തയുല്പാദേ ക്മത, ഗർഭമലസൽ, പതിറവതികു
റ്ങ്ങൾ, ബുദ്തിലവകല�ും തുെങ്ങതിയവ ഗൗരവമാ
യതി എടുക്കുനമ്പാഴാണ്   രക്ബന്ധുക്ൾ തമ്തിലു
ള്ള വതിവാഹവുും തൻമൂലമുണ്ാകുന് പ്ശ്നങ്ങടളയുും 
പറ്തി  ോും ചതിന്തതിക്കുന്ത്. ഒനര തരത്തിലുള്ള 
ജീനകളുടെ  ആവർത്േവുും (നഡാമതിേറെ്/റീ

അച്ദനമാ അമ്മദക്മാ 
പ്ദമഹമില്ല. അതുദപമാചല 
അപ്പൂപ്നും അമ്മുമ്മയ്കം. 
എന്മാൽ മകൾകപ് അതു
ണ്മാദയകമാം. എ്ിൽ 
കുറ്കമാരൻ മറ്മാരുമല്ല, 
ജീനുകൾ തചന്യമാണപ്. 
ഇതിചന്ചയമാചക 
അർഥം 
ഗ്ഹികണചമ്ിൽ 
നമുകല്ം ശമാസ്ത്രം 
മനസിലമാദകണ്തമായി 
വരും. 
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ടസസ്തിവ്) ഭതിന്ജീനകളുടെ (ടഹറ്തിനറാലസഗ
സ് ) അസാന്തിധ�വുും ഒടക് രക്ബന് വതിവാ
ഹത്തിടറെ നദാഷവശങ്ങളാണ്. കൗതുകവുും 
ചതിരതിയുമുണ്ാക്കുന് കുള്ളന്മാടര ബാധതിച്തിരതിക്കു
ന് നഡാർഫതിസവുും (dwarfism) നദഹമാടക  മുഴ
കടളടകാണ്് േതിറയ്ക്കുന് േയൂനറാലഫനബ്ാമ, 
വർണാന്ത, ഹീനമാഫതിലതിയ, നപശതികൾ നശാ
ഷതിച്ചുനപാകുന്  മസ്കുലാർ ഡതിസനസ്ടാഫതി, ബധതിരത, 
പ്നമഹും, അപസ്ാരും, ബുദ്തിമാന്ദ�ും, ആൽബതി
േതിസും (ടതാലതിക്് േതിറമതില്ലാതതിരതിക്കുന് 
അവസ്) തുെങ്ങതിയവടയാടക് വതികലമായ 
ജീനകളുടെ പ്വർത്േഫലമായതി ഉണ്ാകുന്വ
യാണ്. 

രക്ബന്മുള്ളവർ തമ്തിൽ കല�ാണും 
(consanguineous marriage) കഴതിച്ാൽ ഉണ്ാകാവുന് 
പ്ശേങ്ങളാണ് നമൽസൂചതിപെതിച്ത്. അമ്ാവനും 
മരുമകളുും (uncle-niece) അമ്ാവതിയുും അേന്തതിരവ
നും (aunt-nephew) മുറടച്റുക്നും മുറടപെണ്ും (first 
cousine) സനഹാദരന്മാരുടെ അടല്ലങ്തിൽ സനഹാദ
രതിമാരുടെ മക്ൾ തമ്തിൽ (parallel) മുറടപെണ്തിടറെ 
മകളുമായതി (one and a half cousine) മുറടചറുക്ടറെയുും  
മുറടപെണ്തിടറെയുും മക്ൾ തമ്തിൽ (second 
cousine) ഇങ്ങടേനപാകുന്നു രക്ബന്വതിവാഹ
ത്തിടറെ കണ്തികൾ. ഇതതിൽ മുറടപണ്തിടറെയുും  മു
റടച്റുക്ടറെയുും വതിവാഹമാണ് നകരളത്തിൽ പ്
ബലമായതി േെക്കുന്ത്.

വെനക് ഇന്ത�യതിൽ ബ്ാഹ്മണർക്തിെയതിൽ 
അച്ൻ വഴതിയതിൽ ഏഴുതലമുറയ്ക് നശഷവുും അമ്
വഴതി അഞ്ചുതലമുറയ്ക് നശഷവുും മാത്രനമ പതിടന്
ടയാരു രക്ബന്വതിവാഹും അനവദതിച്തിരുന്നു
ള്ളു. എന്ാൽ നകരളത്തിൽ അത്രത്തിലു 
ടള്ളാരു വതിലക്് ഉനണ്ാടയന്റതിയതില്ല. ജാതതിവ�
വസ്യതിടല കടുത് യാഥാസ്തിതതികതയുും 
വതിവതിധ സാമൂഹ�ാചാരങ്ങളുും ഉത്മോയ 
ഒരുവടേ കടണ്ത്ാനള്ള ബുദ്തിമുട്ടുും അേ�കു
ടുുംബത്തിടല ബാന്വക്ാരൻ തങ്ങളുടെ സ്ാ
വരജുംഗമ സ്ത്തുക്ടള അേ�ാധീേടപെടുത്തു
നമാടയന് ഉൽക്ണ്ഠയുും സ്ത്രീധേനത്ാടുള്ള 
ആർത്തിയുടമാടക്യാകാും മാതാപതിതാക്ൾ 

മക്ൾക്ായതി തങ്ങളുടെ കുടുുംബത്തിൽ േതിന്നുും 
മരുമക്ടള കടണ്ത്തി കുടുുംബബന്ും ഒന്നുകൂെതി 
അരക്തിട്ടുറപെതിക്കുന്ത്.

അങ്ങയുടെ ബുദ്തിയുും എടറെ സൗന്ദര�വുമുള്ള 
ഒരുകുട്ടതി ജേതിച്ാൽ ..... വതിശ്സുന്ദരതിയുും േർത്
കതിയുമായ  ഇസനഡാറ നോബൽ നജതാവായ 
നജാർജ് ടബർണാഡ്ഷാനയാെ്  ഒരതിക്ൽ 
പറഞ്ഞു. അനപൊൾ ടബർണാഡ്ഷാ ഇസനഡാ
റനയാടൊരു മറുനചാദ�ും നചാദതിച്ചു. എടറെ സൗ
ന്ദര�വുും  േതിടറെ ബുദ്തിയുമുള്ള കുഞ്ാടണങ്തിനലാ! 
ഇവതിടെ ഇസനഡാറ ആഗ്രഹും പറഞ്ഞു. ബർണാ
ഡ്ഷാ മടറ്ാരു സാധ�തടയ സൂചതിപെതിച്ചു. ജേതി
ക്ാേതിരതിക്കുന് കുഞ്് എങ്ങടേയതിരതിക്ണടമ
ന്നു മുൻകൂട്ടതി പറയാോവതില്ലനല്ലാ എന് 
ധ്േതിയാണ് ടബർണാഡ്ഷായുടെ മറുനചാദ�
ത്തിലുള്ളത്. സൃഷ്ട്ൊക്ൾക്് സൃഷ്ടതിയതിൽ ഒരു 
പ്വചേും അസാധ�മാടണന് പ്പഞ് സത�വുും 
അതതിലുണ്്. കാരണും അച്േമ്മാരുടെ തേതിപ
തതിപ്പുകളല്ല മക്ൾ. മക്ൾ കുറ്ങ്ങൾക്കുും കുറവുകൾ
ക്കുും അതീതരായതിരതിക്ണടമന്് അച്േമ്മാർ 
ആഗ്രഹതിച്ാൽ േമുക്് കുറ്ും  പറയാടോക്തില്ല. 
പടക് ഒടക് േതിശ്ചയതിക്കുന്ത് ജീനകളാവു
നമ്പാൾ േമുടക്ന്താണ് ടചയ്ാോവുക?   

ഇടതാടക് പറടഞ്ങ്തിലുും ജേതിതകതക
രാറുള്ള കുട്ടതികൾ ജേതിക്കുന്തതിന കാരണും രക്
ബന്ധുക്ൾ തമ്തിലുള്ള വതിവാഹും ടകാണ്മാത്ര
മാടണന്നു ധരതിക്രുത്. സാധ�ത കൂടുതടലനന് 
അർത്ഥമുള്ളൂ. ടപണ്ും ടചറുക്നും വ�ത�സ്കുടുും
ബങ്ങളതിൽ േതിന്ാകുനമ്പാൾ പാരമ്പര� നരാഗങ്ങ
ളുടെ തേതിയാവർത്േും ഒഴതിവാക്ാോകുും. ഗർ
ഭാരുംഭകാലടത് പരതിനശാധേകൾടകാണ്് 
ജേതിതകതകരാറുകടള കടണ്ത്ാൻ കഴതിയുടമ
ന്ത് ആശ്ാസകരമാടണങ്തിലുും ഇല്ലാതാക്ാൻ 
തക്വണ്മുള്ള വളർച് ശാസ്ത്രത്തിേ് ഇേതിയുും 
ലകവരതിക്ാോയതിട്ടതില്ല. ജീൻ ടതറാപെതി 
ലശശവും കെന്് യൗവേത്തിടലത്തിയാൽ 
ജേതിതകസുംബന്മായ തകരാറുകൾക്് അവ
സാേമാകുും. ആ േല്ലകാലത്തിോയതി േമുക്് 
കാക്ാും.

(പുംക്തികാരന് 
തതിരുവേന്തപുരും മഹാത്മാ

ഗാന്തി നകാനളജതിടല 
സുനവാളജതി വതിഭാഗും 

അസതിസ്ററെ്  ടപ്ാഫസറാണ്.
നഫാണ് 9447342497)

ബാലരാമപുരും സുംസ്ാര കലാസാഹതിത�നവ
ദതിയുടെ ഏറ്വുും മതികച് ഗ്രന്ഥശാല പ്വ

ര്ത്കനള്ള  പുരസ്ാരും ബാലരാമപുരും പഞ്ായ
ത്് ടസക്രട്ടറതി തലയല് നഗാപതിോഥേ് ലഭതിച്ചു.  
ഗ്രന്ഥശാലാ രുംഗത്് മൂന്് ദശാബ്ദത്തിനലടറയാ
യതി മാതൃകാപരമായ പ്വര്ത്േും കാഴ്ചവച്തതിോ
ണ് പുരസ്ാരും.

സകുംസ്റോര പുരസ്റോരകും
റഗറോപിെറോഥെ്

അങ്ങയുചട ബുദ്ിയും 
എചന് സൗന്ദര്യവുമുള്ള 
ഒരു കുട്ടി ജനിച്മാൽ ..... 

വിശ്വസുന്ദരിയും നർത്
കിയുമമായ  ഇസദ�മാറ 
ദനമാബൽ ദജതമാവമായ 

ദജമാർജപ് ചബർണമാ
�പ്ഷമാദയമാടപ്  ഒരികൽ 

പറഞ്ഞു. അദപ്മാൾ 
ചബർണമാ�പ്ഷമാ 

ഇസദ�മാറദയമാചടമാരു 
മറുദെമാേ്യം ദെമാേിച്ചു.
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ഓണനും മലയാളിച്യ 
ഓര്മ്ിപെിക്ന്നത്

മുരളീധരൻ തഴക്കര

ആവർത്തിക്ടപെടുന് പൂക്ാലമാണ് ഓണും. 
അതതിേ് പഴമനയാടൊരു പ്നത�ക മമത

യുണ്്. ചതിതലരതിച്ചുനപാകാത് വാക്കുും നോക്കുും 
പാട്ടുും പകതിട്ടുടമല്ലാും ഓണത്തിേ് സ്ന്തും. 
ആർപ്പുും ആരവവുും നകൾക്കുന്തിനല്ല - കതിഴക്ൻ 
ചക്രവാളത്തിൽേതിന്നുും മലോെതിടറെ ചക്രവർ
ത്തി സൂര�നതജനസ്ാടെ വരുന്തതിടറെ ആത്മ
ഹർഷും ഓർമ്പുതുക്ാൻ- ഒരുങ്ങതി േതിൽക്കുക
യാണ് പൂവുകൾ, ചാമരുംവീശുന്നുണ്് തുമ്പതികൾ, 
വതിഭവങ്ങൾ അഴനകാടെ ചമഞ്് ഒരതില ഓനരാ 
വീട്ടതിലുും. തുമ്പപ്പൂക്ളുടെ തമ്പുരാൻ വന്നുനപായതി. 
ഒരതിക്ലുും നതഞ്ഞുമാഞ്ഞു നപാകാത് പുരാതേ 
സ്മൃതതിനയാടുള്ള മലയാളോെതിടറെ േന്ദതിപ്കെേും. 
അതുടകാണ്തടന് ഓണും എല്ലാവരുടെയുും 
ഉത്സവമാണ്, അടുക്ളയുടെയുും അരങ്ങതിടറെയുും 
ഉത്സവും.

ഓണും എന്നുും എവതിടെയായാലുും മലയാളതി
യുടെ ഹൃദയത്തിടല ഒരു വതികാരമാണ്. എത്രനയാ 
പതതിറ്ാണ്കളായതി രക്ത്തിലലതിഞ്ഞുനചർന് 
സുംസ് കാരും. ഈ സുംസ് കൃതതി നകരളത്തിടറെ 
കാർഷതിക ലപതൃകത്തിനറെതു കൂെതിയാണ്. 
ആചാരങ്ങളായതി പരതിവർത്തിക്ടപെട്ട ഓണവുും 
തതിരുവാതതിരയുും വതിഷുവുും േതിറപുത്രതിയുും ഇല്ലും 
േതിറയുും - തുെങ്ങതിയുള്ള എല്ലാ കാർഷതിനകാത്സ
വങ്ങൾക്കു പതിന്തിലുും ഉദാത്മായ ദർശേങ്ങളുും 
സങ്ൽപെങ്ങളുമുണ്്. ഇപ്കാരും ഓണത്തിൽ 
ഉൾനച്ർന്തിരതിക്കുന്ത് കാർഷതിക സമ്പൽ സമൃ
ദ്തിയതിൽ അധതിഷ്തിതമായ ഒരു സ്ാശ്യദർശേ
മാണ്. 

'അത്ും പത്തിേ് തതിരുനവാണും' എന്ാണ
നല്ലാ പറയുക. അത്ും തുെങ്ങതിയാൽ മുറ്ത്് പൂ
ക്ളങ്ങൾ വതിരതിയുകയായതി. പൂക്ളമതിൊനള്ള 
ോട്ടുപൂവുകൾ നതെതി കുട്ടതികൾ ടതാെതിയായടതാ
െതിടയല്ലാും താണ്കയായതി. അടത,  പൂക്കൂെയുമായതി 
ടതാെതികളതിനലക്ാണതിറങ്ങുന്ത്, േഗരത്തിടല 
പൂക്െയതിനലക്ല്ല. അത്ും മുതൽ പത്് 
ദതിവസവുും പൂക്ളമതിടുന്തതിനും േതിയതമായ ചതില 

ചതിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ായതിരുന്നു. അത്ും ോളതിൽ ഓണ
പ്പൂക്ളത്തിേ് ഒരു വൃത്നമയുണ്ാകു. ഒറ് േതിറമു
ള്ള പൂക്ളാൽതീർക്കുന് പൂക്ളും. ഇത്  'ഗണപ
തതിടയ സങ്ൽപെതിച്ാണതിടുന്ത്. ചതിത്തിര 
ോളതിൽ രണ്്  വൃത്ത്തിലുള്ള പൂക്ളമതിടുന്നു. 
ഇത് ശതിവടേയുും ശക്തിടയയുും സങ്ൽപെതിച്ാ
ണ്. മൂന്ാും ോളായ നചാതതിക്് മൂന്നുവൃത്ത്തിൽ 
പൂക്ളമതിടുന്ത് കാലപുരുഷോയ ശതിവടേ 
മാത്രും സങ്ൽപെതിച്ാണ്. ോലാമടത് ോളായ 
വതിശാഖത്തിേ് ബ്ഹ്മാവതിനള്ള സമർപെണമാ
ണ്. ോലുവൃത്ങ്ങളുള്ള പൂക്ളമാണതിടുക. പഞ്
ഭൂതങ്ങടള സങ്ൽപെതിച്ചുടകാണ്് അഞ്ാും ോളതിൽ 
അഞ്്  വൃത്ങ്ങളതിൽ  അത്പ്പൂക്ളമതിടുും. അത്ും 
തുെങ്ങതി ആറാമടത് ദതിവസും അറുമുഖനും നദവ

ഓണം എന്നും എവിചട
യമായമാലം മലയമാളിയുചട 
ഹൃേയത്ിചല ഒരു 
വികമാരമമാണപ്. എത്രദയമാ 
പതിറ്മാണ്ടുകളമായി 
രക്ത്ിലലിഞ്ഞു
ദെർന് സംസപ് കമാരം.
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നസോേതിയുമായ മുരുകനനവണ്തി ആറുവൃത്ങ്ങ
ളുള്ള പൂക്ളമതിടുന്നു. ഏഴാും ോളതിൽ ഏഴുവൃത്ങ്ങ
ളതിലതിടുന് പൂക്ളും ഗുരുവതിോയുള്ള 
സമർപെണമാണ്. എട്ടാും ദതിേും അഷ്ടദതിക്് 
പാലകടര സങ്ൽപെതിച്ചുടകാണ്് എട്ട്  വൃത്
ത്തിൽ പൂക്ളതിടുും. നദവരാജാവായ ഇന്ദ്രനനവ
ണ്തിയുള്ളതാണ് ഒമ്പതാും ോളതിൽ ഒരുക്കുന് 
ഒൻപതുവൃത്ങ്ങളുള്ള പൂക്ളും. ആദ�ടത് എട്ടു
ദതിവസങ്ങളതിലുും ഉപനയാഗതിക്ാത് കടുും േതിറ
ത്തിലുള്ള പൂക്ൾ ടകാണ്ായതിരതിക്ണും ഒമ്പതാും 
ദതിവസും പൂക്ളമതിനെണ്ത്. അത്ും തുെങ്ങതി 
പത്ാും ോളായ തതിരുനവാണദതിവസും മഹാവതി
ഷ്ണുവതിോയുള്ള സമർപെണമാണ്. കഴതിയുന്ത്ര 
ടവളുത് പൂക്ൾ ടകാണ്തടന് പൂക്ളമതിടുവാനും 
േതിഷ് കർഷതിച്തിരുന്നു.

ആചാരപരമായ ഈ േതിഷ്യ്ക്കു പതിന്തിൽ ശാ
സ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപൊടു തടന്യാണുള്ളത്. ഓനരാ
ദതിവസടത്യുും വ�ത�സ് സങ്ൽപെത്തിൽ പത്തു
ദതിവസവുും പത്തുതരും പൂക്ളാണ് 
ഉപനയാഗതിക്കുക. ഈ ോട്ടുപൂക്ടളല്ലാും വതിരതിനയ
ണ്ത് േമ്മുടെ മുറ്നത്ാ അയൽപക്ങ്ങളതിനലാ 
ആയതിരതിക്ണടമന്തതിൽ േതിഷ് ക്ർഷയുണ്ായതി
രുന്നു.

ഇന്ടത് കണക്തിേ് പൂക്ളുും മത്സ�മാുംസാ
ദതികളുും ദതിവസങ്ങനളാളും സൂക്തിക്ാൻ കഴതിയുന് 
'നമാർച്റതികൾ േതിലവതിലതില്ലായതിരുന് കാലടത് 
േതിർനദേശങ്ങളുും േതിഷ് കഷ്കളുമായതിരുന്നു ഇടതാ
ടക്യുും. േമ്മുടെ മുറ്ത്തുും വളപെതിലുും ഇങ്ങടേയു
ള്ള പൂക്ൾ വതിരതിയണടമങ്തിൽ പ്കൃതതി േടമ് 
ഉദാരമായതി അനഗ്രഹതിനച് തീരു. പ്കൃതതിനയാടു 
നചർന്നു േതിന്നുടകാണ്ള്ള സ്ാശ്യനബാധത്തി
ടറെ സാക്�മായതിരുന്നു േമ്ടളാരുക്തിയതിരുന് 

ഓണപ്പൂക്ളങ്ങൾ.
പഞ് കർക്തിെകും താണ്തിടയത്തുന് മന

ഷ�ടറെ വതിശപെതിടേ അടുത് ഒരാനണ്ാളും 
പതിെതിച്ചു േതിർത്തുന് രുചതിനഭദങ്ങളുടെ നമളേമാണ് 
ഓണസദ�. നചമ്പതിൻ താൾകറതിടവച്തുും പച്തി
ലകൾ നവവതിച്തുും കണ്ൻ നചമ്പ് പുഴുങ്ങതിയതുും 
ആഞ്തിലതിക്കുരു വറുത്തുും മറ്ുംആഹരതിച്് കർ
ക്തിെക വറുതതിടയ അതതിജീവതിച് നശഷും വയറു
േതിറടയ ഭക്ണും കഴതിക്കുന്ത്  ഓണത്തിോ
ണ്. രുചതിമുകുളങ്ങടള മത്തുപതിെതിപെതിക്കുന് 
വതിഭവങ്ങളുടെ ഉത് സവും. ഓണസദ�ടയാരുക്കു
വാൻ നവണ്ടതല്ലാുംകഴതിയാവുന്ത്ര സ്ന്തും 
അദ്്ാേത്തിലൂടെ വയലതിലുും ടതാെതിയതിലുമായതി 
വതിളയതിടച്ടുത്തിരുന്നു. ഒന്ാും വതിള അഥവാ 
വതിരതിപെ്  ടകായ് ടതടുത് പുടന്ല്ലതിടറെ നചാറ്, 
സ്ന്തും വതിയർപ്പു വീണുവതിളഞ് നേന്ത്രക്കുലയുും 
മരച്ീേതിയുും നചമ്പുും നചേയുും ടകാണ്ള്ള ോോ
ജാതതിവതിഭവങ്ങൾ. ഓണത്തിേ് വതിളടവടുക്ാൻ 
പാകത്തിൽ ടപാതതിഞ്ഞുടകട്ടതി േതിർത്തിയതിരുന് 
നേന്ത്രക്കുല മുറതിടച്ടുത്് അരതിഞ്് ഉനപെരതി വറു
ക്കുന്താകടട്ട േമ്മുടെ പറമ്പതിടല ോളീനകരും 
ആട്ടതിടയടുത് ടവളതിടച്ണ്യതിൽ, ോളീനകരവുും 
ടവളതിടച്ണ്യുും േമ്മുടെ പൂർവേീകരുടെ സനന്താ
ഷവുും വതിയർപ്പുമാടണന്് ഒരു ടചാല്ലുതടന്യു
ണ്്.

താമസതിക്കുന് പറമ്പതിൽ തടന് വതിളയുന് 
വതിഭവങ്ങളാടലാരുക്കുന് കറതികളാണ് ഓണവതി
ഭവങ്ങൾ എന്ത്  യാദൃശ്ചതികമല്ല. ഒരു ോെതിടറെ 
സാമൂഹതിക- സാുംസ് കാരതിക സാഹചര�ങ്ങടള
യുും ജതിവതിതക്രമങ്ങടളയുും മാേസതിക ശാരീരതിക 
ആനരാഗ�ടത്യുടമല്ലാും കണക്തിടലടുത്തു ടകാ
ണ്ള്ള വതിഭവ ലവവതിധ�തയുും തേതിമയുമുണ്ായതി
രുന്നു േമ്മുടെ ഓണസദ�യ്ക്. ഊഞ്ാലതിടുന്തതി
നള്ള കയർ മുതൽ ഓണനക്ാെതി വടര േമ്മുടെ 
ോെതിടറെ ഉൽപെന്മായതിരതിക്ണടമന്് േതിർബ
ന്മുണ്ായതിരുന്നു. മഞ്പെട്ടുനകാെതി കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ക്കു ടകാടുക്കുനമ്പാൾ അതു ോെൻ തറതിയതിൽ 
ടവള്ളനൂലതിൽ ടേയ് ടതടുത്് മഞ്ൾ ടവള്ള
ത്തിൽ മുക്തിടയടുത്തിരുന്നു എന്നു പറയുനമ്പാൾ- 
േമ്മുടെ പൂർവേതികരുടെ സ്ാശ്യ മനോഭാവും 
എത്ര കണ്ണ്ായതിരുന്നുടവന്നു ോും ആനലാചതി
ക്ണും.

ഇന്് േമുക്് എന്നുും ഓണമാണ്. പണ്ടത് 
മലയാളതിക്് ഓണും ആണ്തിടലാനന്യുള്ളു. അത് 
എത്ര കണ്് ടപാെതിപൂരമായതി ആന�ാഷതിക്ാനമാ 
അത്രതടന് ആന�ാഷതിച്തിരുന്നു. ഓണത്തിേ് 
സവതിനശഷമായ ചതില കളതികളുണ്ായതിരുന്നു, 
നകരളത്തിടറെ മണ്തിടറെ മണവുും നചതവുമുള്ള 
കളതികൾ. കുട്ടതിയുും നകാലുും, തലപെന്ത്, കബഡതി 
തുെങ്ങതിയുള്ള ോോജാതതികളതികളുടെ ശാസ്ത്രീയ

പഞ് കർകിടകം 
തമാണ്ിചയത്തുന് 

മനുഷ്യചന് വിശപ്ിചന 
അടത് ഒരമാദണ്മാളം 

പിടിച്ചു നിർത്തുന് 
രുെിദഭേങ്ങളുചട 

ദമളനമമാണപ് 
ഓണസേ്യ.
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(നലഖകൻ തതിരുവേന്തപുരും 
ആകാശവാണതിയതില് 
നപ്ാഗ്രാും എക്തികയൂട്ടീവാണ് 
- 9447220197)

തനയാെ് കതിെപതിെതിക്ാൻ കഴതിയുന് ഏത് കളതിക
ളാണുള്ളത്? കുട്ടതിയുുംനകാലുും സമർത്ഥമായതി 
കളതിക്ാേറതിയുന്വൻ മതികച് ക്രതിക്റ്് കളതിക്ാ
രടേക്ാളുും ഒരു പണത്തൂക്ും മുന്തിൽ േതിൽക്കുും! 
തതിരുവാതതിരയുും തുമ്പതിതുള്ളലുും കുെമൂത്തുും തണു
ങ്ങുവലതിയുും േതിറയ്ക്കുന് താളടക്ാഴുപെതിേ് പ്കൃതതി
യുടെ ശ്ാസഗതതിനയാൊണ് ബന്ും.

ഓണും  പൂർണ്മായുും േമ്മുനെതായതിരുന്നു. 
മലയാളതിയുടെ സ്ന്തും അദ്്ാേത്തിടറെയുും വതി
യർപെതിടറെയുുംതാളവുും തഞ്വുും ഗന്വുമായതിരു
ന്നു േമ്മുടെ ഓണത്തിേ്. മണ്തിൽ േതിന്് കാലു
വലതിച്് കൃഷതിയതിൽ േതിന്് അകന്നുനപായ 
മലയാളതിക്്  സ്ാശ്യനബാധത്തിടറെ  ഉത്സവ
മായ ഓണും ഒരുക്ാൻ, ഓണമുണ്ാൻ അയൽ
ോടുകളതിൽ േതിന്് അരതിയുും പച്ക്റതികളുും പൂവുും 
ഇലയുും പലവ�ഞ്ജേങ്ങളുും തുണതിയുും വരണും. 
മലോെതിടറെ മക്ളായ മലയാളതി ലകടക്ാണ്്  
ടമയ്േങ്ങതി ഒന്നുും ടചയ്തില്ല. അഥവ എടന്തങ്തി
ലുും ടചയ്യുടന്ങ്തിൽ അത് കുന്തിെതിച്ചുും വയൽ 
േതികത്തിയുും മണ്തിടേ ടകാല്ലാനള്ള - മണ്്  വതിറ്് 
കാശാക്ാനള്ള ശ്മും മാത്രമായതിരതിക്കുന്നു.

ഓണും എന് നപര് മാത്രനമ ഇനപൊൾ 
േനമ്ാടൊപെമുള്ളു. അതതിടറെ സത് പഴയ ോ
ട്ടതിൻപുറടത് ഇല്ലാടക്ാമ്പടത് ഊഞ്ാലതിൽ 
ആൊടതയതിരതിക്കുന്നു.  േമുക്ാ നപരു മാത്രും മതതി 
- നകരളത്തിടറെ ഏറ്വുും വതിലടപെട്ട ബ്ാൻഡ് 
ടേയതിും-ഓണും. ഓണും േമുക്കു മുന്തിൽ ടവയ്ക്കു
ന്ത് പുരാവൃത്കഥ മാത്രമല്ല പ്ത�ാശയുടെ 
താനക്ാൽ കൂെതിയാണ്. ആന�ാഷത്തിടറെ 
ടപാലതിപ്പുും  ടപാലതിമയുും ധാരാളതിത്വുും കൂടു
നമ്പാഴാനണാ ഉത്സവങ്ങൾ സാർത്ഥകമാകുന്
ത്? ഇന്തിതാ ഓണും മലയാളതിയുടെ മേസ്തിൽ 
േതിന്നുും കുെതിയതിറങ്ങതി കനമ്പാളത്തിടറെ വർണ്പ്
ഭയതിൽ അലഞ്ഞുതതിരതിയുന്നു.

നപായകാലടത് പൂമാല ചൂെതിച് മഹാസങ്ല്പ
ത്തിടറെ വർണ്ക്കുെകൾ േടമ് സുംരക്തിക്ടട്ട. 
അതതിടേ തകർത്തു കളയുന് അതതിടറെ നശാഭ 
ടകടുത്തുന് േന്മേഷ്ടടപെടുത്തുന് മഹാവർഷപാ
തങ്ങളതിൽ േതിന്നുുംകഴതിയുന്ത്ര വീടണ്ടുക്ണും 
േമ്മുടെ ഓണടത്. ഓണുംനചാർന്നു നപായാൽ 
- ഓണത്തിടറെ സ്ാശ്യ സങ്ൽപെും േഷ്ടമാ
യാൽ പതിടന് മലയാളതിടയവതിടെ?

അതതിോൽ അടുത് ഓണത്തിടേങ്തിലുും 
ഉനപെരതി വറുക്കുന്തതിനള്ള ഒരു നേന്ത്രക്കുല 
േമ്ൾ േട്ടു േേച്് വളർത്തുന് നേന്ത്രവാഴയതിൽ 
േതിന്നുും വതിളടവടുക്കുന്താകണും. ഓണത്തിേ് 
ഒരു പറ ടേല്ല് ടകായ് ടതടുക്ാൻ പാകത്തിൽ 
വീട്ടുവളപെതിടല ഏടതങ്തിലുും ഒരു ഭാഗത്് 
ഇത്തിരതി കരടേല്ല് േമുക്് കൃഷതി ടചയ്ാും. 
േമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടേല്ലുും ടേല്ലുവതിളയുന് 
ടചെതിയുും അങ്ങടേടയങ്തിലുും ഒന്നു കാണടട്ട. 
രണ് മൂെ് മരച്ീേതിയുും നചേയുും ടവട്ടു നചമ്പുും 
അത�ാവശ�ും കായ്കറതികളുുംഅടുക്ള മുറ്നത്ാടു 
നചർന്നു തടന് ഓണും കണക്ാക്തി േൊും 
േമുക്്. ഓണസദ� വതിളമ്പുവാൻ തൂശേതില മുറതി
ടച്ടുക്കുവാൻ ഒന്നുരണ് പാളയനങ്ാെൻ വാഴനയാ
ഞാലതിപ്പുവനോ കുഴതിച്ചു ടവയ്കണും. ഇതതിടോടക് 
നവണ്തിയുള്ള ടകാച്ചുടകാച്ചു അദ്്ാേും ആനരാഗ� 
രക്യ്ക്കുള്ള മരുന്നു കൂെതിയാണ്. മാത്രമല്ല, േമ്മുടെ 
അടുക്ളയതിടല മാലതിേ�ങ്ങൾ കവറതിലാക്തി വഴതി
നയാരത്് വലതിടച്റതിയാടത ഈ വാഴച്ചുവട്ടതിലതി
ൊും. അത്  വാഴയ്ക്  വളമായതി മാറുകയുും ടചയ്യുും. 
േമുക്് േഷ്ടമായതിടക്ാണ്തിരതിക്കുന് ഓണടത് 
വീടണ്ടുക്കുവാൻ ഇങ്ങടേനയ േമുക്കുകഴതിയൂ. 
ആന�ാഷങ്ങളുടെ േതിനയാൺ ടവളതിച്ത്തിൽ 
വതിപണതി ബ്ാൻഡ് അുംബാസതിഡറാക്തി വതികൃത
മാക്തിയ മഹാബലതി ചക്രവർത്തിടയ നമാചതിപെതി
ക്കുവാനും ഇതാണ് മാർഗ്ഗും.

 

അടത് ഓണത്ിചന്ി
ലം ഉദപ്രി വറുക്ന്തിനു
ള്ള ഒരു ദനന്തക്ല 
നമ്മൾ നട്ടു നനച്പ് 
വളർത്തുന് ദനന്തവമാഴ
യിൽ നിന്നും വിളചവടക്
ന്തമാകണം. ഓണത്ി
നപ് ഒരു പറ 
ചനല്ലപ് ചകമായപ് ചതടകമാൻ 
പമാകത്ിൽ 
വീട്ടുവളപ്ിചല 
ഏചത്ിലം ഒരു 
ഭമാഗത്പ് ഇത്ിരി 
കരചനല്ലപ് നമുകപ് കൃഷി 
ചെയ്യമാം. 



മറോമ്പഴ പുളിറശേരി

ആവശ�മായ നചരുവകള്
1. ചന്ത്രക്ാരന് മാങ്ങ - 5 (പഴുത്ത്)
2. ഇെത്രും നതങ്ങ - 1
3. ഉപെ് - ആവശ�ത്തിേ്
4. മുളക് ടപാെതി - 1 നെബതിള് സ് പൂണ്
5. മഞ്ള്ടപൊെതി -  1/4 െീസ് പൂണ്
6. ടവളുത്തുള്ളതി - 2 അല്ലതി
7. ജീരകും - 1/4 െീസ് പൂണ് 
8. കറതിനവപെതില - 3 ഇതള്
9. ഉലുവ - 1/4 െീസ് പൂണ് 
10.കടുക് - 1/4 െീസ് പൂണ് 
11. പഞ്സാര - 1/4 െീസ് പൂണ് 
12. ടവളതിടച്ണ് - 25 ഗ്രാും
13. ോെന് ലതര് - 1/2 ലതിറ്ര്
14. വറ്ല് മുളക് - 3 എണ്ും
15. പച്മുളക് - 5 എണ്ും

തയ്റോററോക്ന്ന വിധകും
മാങ്ങ േന്ായതി കഴുകതിടയടുത് നശഷും 

ഒരു പാത്രത്തില് ഒരു ഗ്ാസ് ടവള്ളടമാഴതിച്് 
മാങ്ങയതിട്ട് ടചറുതായതി തതിളപെതിക്കുക. ചൂൊറതിയ 
നശഷും ടതാലതി ടപാളതിടച്ടുക്കുക. നതങ്ങ ചതിര
വതിയത് 5,6,7,8 നചരുവകള് നചര്ത്് േന്ായതി 
അരച്് വയ്ക്കുക (കല്ലതില് അരച്ാല് കൂടുതല് 
േല്ലത്). അടുപെതില് ചീേച്ട്ടതി വച്് ചൂൊകുനമ്പാള് 
ടവളതിടച്ണ് കുറച്് ഒഴതിക്കുക. ഉലുവ ഇടുക, 
ടപാട്ടതിയനശഷും കടുക് ഇടുക അതതിനനശഷും 
നവപെതില, വറ്ല് മുളക് എന്തിവ ഇടുക. അതതിന
നശഷും മാങ്ങയതിടുക. പച്മുളക് ടചറുതായതി 
അരതിഞ്ത് നചര്ക്കുക. ഉപെ് ആവശ�ത്തിേ് 
നചര്ക്കുക. അല്പും മുളകുടപാെതി നചര്ത്് ഇള
ക്കുക.  അതതിനനശഷും അരച്് വച്തിരതിക്കുന് 
അരപെ് നചര്ക്കുക. അരപെ് േന്ായതി ചൂൊയതി 
വരുനമ്പാള് ലതര് ഒഴതിച്് ഇളക്കുക. തതിളയ്ക്കുന്
തതിേ് മുമ്പ് ഇറക്കുക. മണ്കലത്തിനലക്് 
മാറ്ക. അതതിനനശഷും ചീേച്ട്ടതി വച്് ചൂൊകു
നമ്പാള് ടവളതിടച്ണ് ഒഴതിച്് (തീ കുറച്തിെണും) 
കുറച്് മുളക് ടപാെതി ഇടുക. മുളക് ടപാെതി അല്പും 
മൂത് നശഷും അല്പും ടവള്ളടമാഴതിച്് (1/4 

ഗ്ാസ്്) തതിളപെതിച്് കറതിയതിനലക്് ഒഴതിക്കുക. 
മാമ്പഴ പുളതിനശേരതി ടറഡതി.

തെി െറോെൻ പുളിയിഞ്ിക്കറി

ആവശ�മായ നചരുവകള്
1. ഇഞ്തി - 100 ഗ്രാും
2. ശര്ക്ര - 100 ഗ്രാും
3. ഉപെ് - ആവശ�ത്തിേ്
4. വാളന് പുളതി - 100 ഗ്രാും
5. മുളക് ടപാെതി -  1 നെബതിള് സ് പൂണ്
6. മഞ്ള്ടപൊെതി -  1/4 െീസ് പൂണ്
7. ടവളതിടച്ണ് - 100 ഗ്രാും
8. കറതിനവപെതില - 2 ഇതള്
9. വറ്ല് മുളക് - 2 എണ്ും
10. ഉലുവ - 1/4 െീസ് പൂണ് 
11. കടുക് - 1/4 െീസ് പൂണ്

തയ്റോററോക്ന്ന വിധകും
ഇഞ്തി വൃത്തിയാക്തിടയടുത്് കഴുകതി 

(കുറച്്) മതിക്തിയതിലതിട്ട് അരച്് പതിഴതിടഞ്ടു
ക്കുക. ബാക്തി ടചറുതായതി അരതിടഞ്ടുക്കുക. 
വാളന് പുളതി കുറച്് നേരും മുമ്പ് തടന് ടവള്ള
ത്തിലതിട്ട് വയ്കണും. അടുപെതില് ചീേച്ട്ടതി വച്് ചൂ
ൊകുനമ്പാള് ടവളതിടച്ണ് ഒഴതിക്കുക. ഉലുവ 
ഇടുക. ടപാട്ടതിയനശഷും കുടുക് ഇടുക. അതതിന
നശഷും കറതിനവപെതില, വറ്ല്  മുളക് എന്തിവ 
ഇടുക. അരതിഞ്് വച്തിരതിക്കുന് ഇഞ്തി നച
ര്ത്തിളക്കുക. തീ കുറച് നശഷും മുളക് ടപാെതി, 
മഞ്ള്ടപൊെതി ഇവ നചര്ക്കുക. ടവള്ളത്തിലതിട്ട് 
വച്തിരതിക്കുന് പുളതി പതിഴതിടഞ്ടുത്് സത്് 
മാത്രും നചര്ക്കുക (പുളതിയുടെ അവശതിഷ്ടങ്ങള് 
നചര്ക്രുത്) േന്ായതി ഇളക്കുക. അതതിനനശ
ഷും മതിക്തിയതിലതിട്ട് അരച്് പതിഴതിടഞ്ടുത് 
േീരതിടറെ ടതളതിമാത്രും നചര്ക്കുക. ഉപെ് ആവശ�
ത്തിേ് നചര്ക്കുക. ശര്ക്ര നചര്ത്് േന്ായതി 
ഇളക്കുക അല്പും കട്ടതിയാകുനമ്പാള് വാങ്ങതിവ
യ്കാും. തേതി ോെന് പുളതിയതിഞ്തിക്റതി ടറഡതി.

നാവിലൂറുനും പുളി
മിെി എൽറദറോ

പ്രസിഡറെ്, ടെടമ്പറോറശേരി ഗ്റോമപഞ്റോയത്്
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എന്തിട്ടുമുനണ്ാ  വതിരലതിലൽപെും 
തങ്ങതി േതിൽക്കുന്നൂ പുതു സുഗന്ും?

ഇന്ടല േീ വന്നു ടതാട്ടു േതിന്നൂ 
വന്നൂ പുതുച്തിങ്ങടമന്നു  ടചാല്ലീ,
കണ്തിൽക്വതിളതിൽ കലതി പെർടക് -
ടചാല്ലതിയതിടല്ലാന്നുും, ഞാൻ മൂളതിയതില്ലാ.

ചതില്ലകൾ താഴ്തും  മരങ്ങൾ, പൂവാൽ 
േതിടറെ പാവാെ േതിറച്തിരുന്നൂ,
േതിടറെ ടതാെതിയതിലുും നവലതിയതിലുും 
മഞ്യുും നചാപ്പുും  േതിറഞ്തിരുന്നൂ.

മത്കൾ, കുമ്പളും, നകാളാമ്പതി മഞ്കൾ 
മുക്കുറ്തിയുും കണ്ോെ തുന്ീ.....
കുഞ്തിക്ാൽ  തുള്ളുന് പച്ക്െലുകൾ;
തുമ്പകൾ കാൊയതി കാറ്തിലാെീ.

ഉണ്ാകാമാ  മണും, മന്ദഹാസും,
ഉണ്ാകാും ഊഞ്ാൽക്കുതതിപ്പുും പാട്ടുും 
ഉള്ളതിടലാരല്പും, അത് ടകാണ്ാവാും 
േതിൻ  വതിരൽ വതിട്ടു പുറത്തിറങ്ങീ.

ഓണമതിടല്ലന്നുും കഴതിഞ്ഞുടവന്നുും 
ഓണും വതിപണതിയതിനലാണടമന്നുും 
ഓണമുണ്ള്ളതിൽ ഒളതിച്തിരതിപ്പൂ 
വരുും ോടളടയന്നുും ടമാഴതി ഏറതിടുനന്ാ?.

നമനലാട്ട് മാത്രമാണൽപെദൂരും 
പൂന്തതിങ്ൾ പൂവുനപാൽ ഉണ്ദതിപ്പൂ!
എടറെ മുഖത്തുും പുറത്തുമാഹാ 
പണ്്  ോും ടകാണ് കുളതിർത്രതികൾ.

ഉണ്്, ോും  നകാരതിക്കുെതിച്  േീരുും 
ഉണ്് ോും മുങ്ങതിയ നതൻചുഴതിയുും 
ഉണ്് േീ പാവാെത്തുമ്പ് േീട്ടതി-
യന്നു  േതിറച് േതിലാവുപൂവുും.

വി.എകും.ഗിരിജ      



“കാണും വതിറ്ും ഓണമുണ്ണും’’ എന് ടചാല്ലതിേ് 
പുതുമടയാന്നുമതിടല്ലങ്തിലുും മലയാളതിയുടെ 

തഴക്വുും വഴക്വുും വച്ചുനോക്തിയാല് താലതിയുും 
തറവാടുും വതിറ്തിട്ടായാലുും ഓണും ടകാളളണും 
എന്ാണർത്ഥമാനക്ണ്ത്. അതതിന കാരണും 
ഓണടമന്ത് മലയാളതിക്് ടവറുടമാരാന�ാഷമ
ല്ല; അടതാരു വതികാരമാണ്.

ഓണനത്ാളും ജേകീയത പുലർത്തുടന്ാരാ 
ന�ാഷും മലയാളതികൾനക്ാ മറുോട്ടുകാർനക്ാ 
നവടറ അധതികമുടണ്ന്് നതാന്നുന്തില്ല. അതതിന
ളള കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. മാറുന് കാലത്തി
േനസരതിച്് വഴങ്ങതിടക്ാടുക്കുവാനളള കഴതിവ് 
ഓണത്തിേ് മാത്രും സ്ന്തും. അമ്പലത്തിനോ, 
പളളതിനക്ാ, പുനരാഹതിതനോ ഓണാന�ാഷ
ത്തില് പ്നത�കതിച്് ഒരു പങ്മതില്ല. ഉളളവനും 
ഇല്ലാത്വനും ഉളളതുനപാടല ആന�ാഷതിക്ാൻ 
തക്വണ്ും ഒതുങ്ങതിടക്ാടുക്കുന് സ്ഭാവവുും 
ഓണത്തിനണ്്. ഓണത്തിമതിർപെതിന മുമ്പതില് 
ജാതതിയുും മതവുും പ്ത�യശാസ്ത്രവുും ഒഴതിഞ്ഞുമാറു
ന്നു. ഓണത്തിടറെ പുരാവൃത്ങ്ങൾ ശരതിയായാ
ലുും അടല്ലങ്തിലുും, അതതിടറെ ചരതിത്രസത�ങ്ങൾ 
നതെതിനപൊകാടോന്നുും ഒരു ശരാശരതി മലയാളതി 
മതിേടക്ൊറതില്ല. മാനവലതിമന്ൻ ോടുകാണാടേ
ത്തുന് സുദതിേമാനണാ വാമേജയന്തതിയാനണാ 
വസനന്താത്സവമാനണാ എന് തർക്ങ്ങളതിടലാ
ന്നുും അവേ് താല്പര�വുമതില്ല. കാരണും ഓണും 
അവടോരു പാരമ്പര�മാണ്. ഒരു സുംസ് കാരമാ
ണ്. ഒന്നു കൂെതി വതിശദമാക്തിയാല് ഓണസദ� 
മലയാളതിയുടെ ഭക്ണസുംസ് കാരനത്യുും ഓണ
നക്ാെതി അവടറെ വസ്ത്രസുംസ് കാരടത്യുും ഓണ
പൊട്ടുകൾ ഭാഷണസുംസ് കാരടത്യുും അെയാള
ടപെടുത്തുന്നു. മദ്�കാല�ട്ടത്തിടല കലാ 
കായതികസുംസ് കാരങ്ങളുടെ നേർസാക്�ങ്ങളാ
ണ് ഓണക്ളതികളുും ഓണവതിനോദങ്ങളുും. മദ്�
കാല�ട്ടത്തില് േതിലേതിന്തിരുന് കളരതി സും
സ് കാരത്തിടറെ മുദ്രകൾ പതതിഞ്ഞുകതിെക്കുന് ഒരു 
ഓണവതിനോദമാണ് മലബാറതിടല ഓണത്ല്ല് 
അഥവാ ഓണപെെ.

വതിശാലമായ ഒരു ലമതാേമാണ് ഓണത്
ല്ലതിോയതി ടതരടഞ്ടുക്കുക. ഇതതിേ് തല്ലുമന്ദ് 
എന്ാണ് നപര്. കളരതി പരതിശീലേും സതിദ്തിച് 
യുവാക്ൾ രണ്നചരതിയായതി തല്ലുമന്ദതില് അണതി
േതിരക്കുും. ടതനക്നച്രതിടയന്നുും വെനക്നച്രതി
ടയന്നുമാണ് സും�ങ്ങളുടെ വതിളതിനപെരുകൾ. 
കതിഴക്കുും പെതിഞ്ാറുമായതിട്ടാണ് കാണതികളുടെ 
സ്ാേും േതിശ്ചയതിച്തിട്ടുളളത്. തല്ലുമന്ദതിടറെ മദ്�
ത്തുകൂെതി കുറുനക ഒരു നരഖ വരച്തിരതിക്കുും. 
അതാണ് ഇരു നചരതികളുടെയുും അതതിർത്തി.
ലകകൾ േതിവർത്തിവനച് തല്ല് േെത്ാവൂ 
എന്ാണ് േതിയമും; ലകമുറുക്തി ഇെതിക്ാൻ പാ
െതിടല്ലന്ർത്ഥും. ഓണത്ല്ലുകാർ േതിയമും പാലതി
ക്കുന്നുനണ്ാ എന്് േതിരീക്തിക്ാനും േതിയന്ത്രതി
ക്ാനും ചുമതലടപെട്ടവരുടെ സാനങ്തതികസുംജ്ഞ 
‘‘നചതൻമാർ’’ എന്ാണ്. തല്ല് േെക്കുന്ത് നദ
ശവാഴതിയുടെനയാ കരപ്മാണതിയുടെനയാ അദ്�
ക്തയതിലായതിരതിക്കുും. നദശവാഴതിക്് ഇരതിക്ാന
ളള പീഠും ചുമക്ാനും മുറുക്ാൻ ടതറുത്് 
ടകാടുക്ാനും കുെ പതിെതിക്കുവാനും വീശതിടക്ാടു
ക്കുവാനമായതി വാല�ക്ാർ ചുറ്ും േതില്ക്കുും. മുൻ
േതിരയതിലുളള ഇരതിപെതിെങ്ങളതില് ഒന്രയുും മുണ്ും 
ധരതിച്്, ചുണ്കൾ മുറുക്തി ചുമപെതിച്്, 
കുറതിക്കൂട്ടുകളണതിഞ്് സർവോഭരണ വതിഭൂഷതിതക
ളായതി നശ്ഷ്കുലജാതകളായ അച്തിമാർ േതിരന്തി
രതിക്കുും. തല്ലുകാടരയുും കാണതികടളയുും േതിശ്ചതിത
സ്ാേങ്ങളതില് ഒതുക്കുന് ‘‘നചരതിടയാതുക്ും’ 
കഴതിഞ്ാല് തല്ല് ആരുംഭതിക്കുും. 

വെനക്നച്രതിയതിലുും ടതനക്നച്രതിയതിലുമുളള 
ഓനരാരുത്ർ ലമതാേമദ്�ത്തുള്ള അതതിർത്തി
നയാളടമത്തി കളരതിമുറയഭ�ാസങ്ങൾ പ്കെതിപെതി
ച്് മെങ്ങുും. അഭ�ാസങ്ങൾക്് അകമ്പെതിയായതി 
ആർപ്പുവതിളതികളുും ന�ാഷങ്ങളുും ഉയരുും. തുെർന്് 
ഓനരാ നചരതിയതില് േതിന്് ഓനരാരുത്ർ മുനന്ാട്ട് 
വന്് ലകകൾ നകാർത്് പതിെതിക്കുകയുും പതിന്ീെ് 
പതിെതികൾ വതിടുവതിച്് ലകകൾ മലർത്തി തല്ലാൻ 
ആരുംഭതിക്കുകയുും ടചയ്യുന്നു. എതതിരാളതി ഒഴതിഞ്ഞുും 
തതിരതിഞ്ഞുും മറതിഞ്ഞുും അെതിടകാളളാതതിരതിക്ാൻ 
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ഓണപെട
ടവളളെറോെ് രറോമചന്ദ്രൻ

മദ്്യകമാലഘട്ടത്ിചല 
കലമാ കമായികസംസപ് കമാ

രങ്ങളുചട ദനർസമാക്്യ
ങ്ങളമാണപ് ഓണകളികളും 

ഓണവിദനമാേങ്ങളും. 
മദ്്യകമാലഘട്ടത്ില് 

നിലനിന്ിരുന് കളരി 
സംസപ് കമാരത്ിചന് 

മുദ്രകൾ പതിഞ്ഞുകിടക്
ന് ഒരു ഓണവിദനമാേമമാ

ണപ് മലബമാറിചല 
ഓണത്ല്ലപ് അഥവമാ 

ഓണപ്ട.



ശ്മതിക്കുും. അെതിടകാളളാടത എതതിർനചരതിയുടെ 
അതതിർത്തിക്കുളളതില് കയറതിപെറ്കയാണ് ഓനരാ 
കളതിക്ാരടറെയുും ലക്�ും. കളതി മുറുകുനന്താറുും 
ഓനരാ നചരതിയതില് േതിന്നുും ഒന്തിലധതികും നപർ 
കളത്തിലതിറങ്ങുകയുും കരണും മറതിച്തില്, കളരതി
മുറകൾ എന്ീ പ്കെേങ്ങനളാടൊപെും തല്ല് തുെ
രുകയുും ടചയ്യുും. തല്ലുടകാളളുന്യാൾ കളതിയതില് 
േതിന്് പുറത്ാവുകയുും പകരും അനത നചരതിയതില് 
േതിന്് മടറ്ാരാൾ കളത്തിലതിറങ്ങുകയുും ടചയ്യുും. 
ഓനരാ ദതിവസവുും ജയതിക്കുന് സും�മാണ് 
അടുത് ദതിവസും പുതതിയ സും�വുമായതി ഏറ്മുട്ടു
ന്ത്. ഇങ്ങടേ അത്ും മുതല് പത്് ദതിവസവുും 
തുെരുും. പതതിടോന്ാും ദതിവസമായ അവതിട്ടത്തി
ോണ് കലാശത്ല്ല്. ഇതതിേ് അവതിട്ടത്ല്ല് 
എന്നുും പറയാറുണ്്.

ഓണത്ല്ലതില് ജയതിക്കുന് സും�ത്തിേ് 
ോടുവാഴതിയുടെയുും ോട്ടുകാരുടെയുും വക സമ്ാ
േങ്ങൾ േല്കുും. കാണതികളായ പ്ൗഡാുംഗേമാ
രുടെ പ്ശുംസകളുും കൊക്ങ്ങളുും നവടറ. ഓണ
ത്ല്ലതില് നതാറ്നപായ സും�ങ്ങടള ജയതിച് 
വർക്് എവതിടെവച്ചുും ആനക്പതിക്ാനും കളതിയാ
ക്ാനമുളള അവകാശമുണ്്. പരാജതിതർ ഒരു 
ടകാല്ലക്ാലും ഈ അപമാേും സഹതിനക്ണ്തു
ണ്്. കാലും മാറതി. കളരതികളുും കരപ്മാണതിമാരുും 
ചരതിത്രത്തിടലാതുങ്ങതി. പുതതിയ ഓണക്ാഴ്ചകൾ 
മുറ്ത്തുും മുറതിയതിലുടമത്തിയനപൊൾ ഓണത്ല്ലുും 
വതിസ്മൃതതിയതിലാണ്. ഇന്് പാലക്ാെ് ജതില്ലയതില് 
പറശേേയതില് നപരതിേ് അവതിട്ടത്ല്ലുമാത്രും േെന്നു

വരുന്തായതി അറതിയുന്നു.
മലബാറതിടല ഓണത്ല്ലതിടറെ ടതക്ൻ പതതി

പൊണ് പാക്തില്പെെ എന് ഓണപെെ. നകാട്ടയും 
ജതില്ലയതിടല ഒരു ഗ്രാമമാണ് പാക്തില്. ടതക്കുും
കൂർ1 രാജാക്ന്മാരുടെ പുരസ് കർതൃത്ത്തി ലാണ് 
പാക്തില്പെെ അരനങ്ങറതിയതിരുന്ത്. ഒരു വ�ത�ാ
സമുളളത്  കവണനയറ്, ധനർവതിദ� എന്തിവകൂെതി 
കളത്തില് പ്ദർശതിപെതിച്തിരുന്നു എന്താണ്. 
ഓണക്ാലത്ടല്ലങ്തിലുും സമാേസ്ഭാവും 
നപറുന് ഒരു പെകളതിയാണ് ആലപ്പുഴ ജതില്ലയതില് 
മാനവലതിക്രത്ാലൂക്തിടല പെേതിലത്് അരനങ്ങ
റതിയതിരുന് ആയതില�ും മകുംപെ. ടതക്കുുംകൂറുും ടച
മ്പകനശേരതിയുും2 തമ്തില് അതതിർത്തി പങ്തിടുന്തതി
ടറെ നപരതില് േെന് യുദ്ത്തിടറെ സ്രണ 
പുതുക്ാൻ േെന്നുവന്തിരുന് ഒരു അനഷ്ാേരൂ
പമായതിരുന്നു ഇത്. പെടവട്ടതിമരതിച് ചാനവറുക
ളായ അെതിയാളവർഗ്ഗത്തിടറെ നഗാത്രസ്മൃതതികളു
ണർത്തുന് ഒരു ചെങ്ങായതിരുന്നു എന്് 
ഗനവഷകമതും. ആയതില�ും മകും കളതിയുടെ 
മടറ്ാരു രൂപമാണ് ഓച്തിറക്ളതി. പ്ാചീേകാല
ത്് ടചമ്പകനശേരതിയുും കായുംകുളവുും3 തമ്തില് 
േെന് യുദ്ത്തിടറെ പുേരാവതിഷ് കരണമാണ് 
ടകാല്ലും ജതില്ലയതിടല ഓച്തിറ പെേതിലത്് ആചാ
രപൂർവേും േെന്നുവരുന് ഓച്തിറക്ളതി.

 ഓണപെെയുും പാക്തില്പെെയുും ഓച്തിറക്ളതി
യുടമല്ലാും പ്ാചീേനകരളത്തില് േതിലേതിന്തിരുന് 
ോട്ടുരാജ�ങ്ങളുടെയുും അവർ േതിലേതിർത്തിനപൊ
ന് ആയുധക്ളരതികളുനെയുും അവർ േെത്തിയ 
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ഓണത്ല്ലില് ജയിക്ന് 
സംഘത്ിനപ് നമാടവമാഴി
യുചടയും നമാട്ടുകമാരുചടയും 
വക സമ്മമാനങ്ങൾ 
നല്കും. കമാണികളമായ 
പ്ൗ�മാംഗനമമാരുചട 
പ്ശംസകളും 
കടമാക്ങ്ങളും ദവചറ.



പെനയാട്ടങ്ങളുനെയുും അന്ടത് സാമൂഹ�ാവസ്
കളുനെയുും ചരതിത്രാുംശും നപറുന്വയാണ്. മദ്�
കാലനകരളത്തിടറെ കലാകായതിക ചരതിനത്രാന്മീ
ലേത്തിേ് തയ്ാടറടുക്കുന്വർക്് ഒരു 
വഴതിച്ചൂടട്ടന് േതിലയ്കാണ് മറയതിലുും മറവതിയതിലുും 
ആണ്നപായ ഈ പെകളതികടള കുറതിച്തിടുന്ത്.

കുറിപ്പുകൾ
(1) ടതക്കുംകൂർ- 

AD 9-ാും നൂറ്ാണ്  മുതല് 12-ാും നൂറ്ാണ്വടര 
ടകാടുങ്ങല്ലൂർ നകന്ദ്രമാക്തി നകരളും വാണതിരുന് 

രണ്ാും നചരസാമ്ാജ�ത്തിടല 
ഒരു പ്വതിശ�യായതിരുന്നു. ടവ
ടമ്പാലതിോെ്, നകാട്ടയും, മീേച്
ല്, ലവക്ും പ്നദശങ്ങൾ ഈ 
പ്വതിശ�യതില് ഉൾടപെട്ടതിരുന്നു. 
AD 1100 േടുപെതിച്് ടവടമ്പലതിോെ് 
ടതക്കുുംകൂടറന്നുും വെക്കുുംകൂടറ
ന്നുും രണ്ായതിപെതിരതിഞ്ഞു. ഇന്
ടത് ചങ്ങോനശേരതി, കാഞ്തിര
പെളളതി, നകാട്ടയും, തതിരുവല്ല 
താലൂക്കുകളുും മീേച്ല് താലൂക്തി
ടറെ ഒരു ഭാഗവുും ടതക്കുുംകൂറതി
ല്ടപെട്ടതിരുന്നു. AD 1749ല് മാർ
ത്ാണ്ഡവർമ് തതിരുവതിതാും 
കൂറതിനോെ് നചർത്തു.

(2) കറോയകുംകുളകും
ടചങ്ങന്നൂർ, മാനവലതിക്ര, 

കരുോഗപെളളതി, കാർത്തികപെള
ളതി താലൂക്കുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾ
ടക്ാണ്തിരുന് ഒരു ോട്ടുരാജ�ും. 
ആദ�ോമും ഓെോെ് എന്ായതി

രുന്നു. AD 1746ല് മാർത്ാണ്ഡവർമ് കായുംകു
ളത്തിടേ തതിരുവതിതാുംകൂറതിനോെ് നചർത്തു.

(3) ടചമ്പകറശേരി
അമ്പലപ്പുഴ, കുട്ടോെ് താലൂക്കുകൾ ടചമ്പക

നശേരതിയതില് ഉൾടപെട്ടതിരുന്നു. പുറക്ാെ് എന്നുും 
വതിളതിനപെരുണ്ായതിരുന്നു. നദവോരായണൻ 
എന് പട്ടനപെനരാടു കൂെതിയ ബ്ാഹ്മണ രാജാക്ൻ
മാരായതിരുന്നു ഭരണാധതികാരതികൾ. AD 1746ല് 
മാർത്ാണ്ഡവർമ് ആക്രമതിച്ചു കീഴെക്തി.
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ഉറവതിെമാലതിേ�സുംസ് കരണും ഫലപ്ദമായുും കാര�
ക്മമായുും േെപെതിലാക്കുവാൻ  േെപെതി സ്ീകരതിക്കു

ന്തതിേ് കർശേ േതിർനദേശും പുറടപെടുവതിച്് ഉത്രവായതി. 
നഹാട്ടലുകൾ, ലേബുകൾ, കല�ാണമണ്ഡപങ്ങൾ/
വതിവാഹ ഹാളുകൾ, ഭക്ണശാലകൾ പ്വർത്തിക്കുന് 
മാളുകൾ, റീടെയതില് നകന്ദ്രങ്ങൾ, നഷാപെതിുംഗ് നകാുംപ്
ക് സുകൾ, ഭക്� വസ്തുക്ൾ വതില്ക്കുന് സതിേതിമാ തതിനയറ്റു
കൾ, വസ്ത്രശാലകൾ, പാർട്ടതികളുമായതി ബന്ടപെട്ട് 
ഭക്ണും വതിളമ്പുന് സ്ലങ്ങൾ, കാറ്റതിുംഗ് യൂണതിറ്
കൾ, പച്ക്റതി- പഴവതിപണേ കെകൾ, മത്സ�ും, മാുംസും 
എന്തിവ വതില്ക്കുന് കെകൾ, വതിവതിധ ക�ാറെീനകൾ എന്തി

വതിെങ്ങളതിടലല്ലാും മാലതിേ�ങ്ങൾ തരുംതതിരതിച്് ലജവമാലതിേ�
ങ്ങൾ നവർതതിരതിച്് നശഖരതിച്് ഉറവതിെത്തില് ഫലപ്ദമായതി 
സുംസ് കരതിക്കുന്തതിേ് ബനയാബതിൻ, എയ് നറാബതിക് ബതിൻ, 
ബനയാഗ�ാസ് നപാലുളള അനനയാജ�മായ സുംവതിധാേങ്ങൾ 
2017 ടസപ്റ്ുംബർ 15-േ് മുമ്പായതി സജ്ജീകരതിനക്ണ്താണ്. 
അപ്കാരും സുംവതിധാേങ്ങൾ പ്വർത്േക്മമാക്ാത് 
സ്ാപേങ്ങളുടെ ഡതി & ഒ ലലസൻസ് റദോക്കുും. േഗരസഭക
ളതില്  ടപാതുേതിരത്തുകളതില് മാലതിേ�ും വലതിടച്റതിയുന് തട്ടുകെ
കൾക്കുും, വഴതിനയാരക്െകൾക്കുടമതതിടരയുും കർശേ േെപെതി
യുണ്ാകുും.

 (സ.ഉ(സാധാ)േും.2511/2017/തസ്ഭവ, തീയതതി 22-07-2017).

മറോലിെ്യസകുംസ് കരണകും കറോര്യക്മമറോയി െെപ്ിലറോക്കറോത് 
സ്റോപെങ്ങളുടെ ലലസൻസ് റദേറോക്കും

(നലഖകന്  
ചരതിത്രകാരോണ്

- 9495828585)



പഞ്ക്ർക്തിെകും പെതിയതിറങ്ങതിനപൊയതി. 
പറമ്പതിലുും പാതനയാരത്തുും ചതിങ്ങത്തുമ്പതി 

പറക്കുകയാണ്.  
വതിതയുും ടകായ്തും  ടകായ്തപാെവുടമാടക്

നച്ർന്് സജീവമാക്തിയ ഗ്രാമാന്തരീക്ത്തിടറെ 
പതിന്ാമ്പുറങ്ങളതിടലവതിടെനയാ േതിന്് ചതിങ്ങത്തി
രുനവാണത്തിടറെ തതിരനോട്ടും. ടതാെതിയതിൽ 
തുമ്പയുും മുക്കുറ്തിയുും ജമന്തതിയുും പതിച്കവുടമാടക് 
പൂവതിട്ടു േതിൽക്കുന്നു.  പുഷ്പഗന്ും  നപറതിടയത്തു
ന് കാറ്് ോട്ടതിെവഴതികളതിൽ ഒച്യുണ്ാക്ാടത 
വീശതിേതിറയുന്നു.  പ്ജകളുും പ്കൃതതിയുും  ത�ാഗ
മൂർത്തിയായ ഒരു രാജാവതിടേ കാത്തിരതിക്കുക
യാണ്. കാലടമത്ര കഴതിഞ്ഞു നപായതിട്ടുും ഈ 
കാത്തിരതിപെതിേ് പുതുമ നപാകുന്നതയതില്ല. നകര
ളത്തിടലന്ല്ല ആനഗാളപ്പഞ്ത്തിടലവതിടെ
യുും മലയാളതിയുടെ മേസ്തിൽ േതിത�ഹരതിതാഭ 
പെർത്തുന്  കാല്പേതികസ്പ്നും....ആർദ്രവതികാ
രും.... അതനത്ര  ഓണും.  

ഉർവരതയുടെ ഈ ഉണർവുനവളയതിൽ  പെതി
പ്പുരമുറ്ത്് പുഞ്തിരതിടച്ത്തുന് ശ്ാവണപ്പുലരതി 
അതുല�മാടയാരു പുഷ് നപാത്സവടത്യാണ് 
കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ത്. 

തതിരുനവാണപ്പുലരതി തൻ തതിരുമുൽക്ാഴ്ച 
വാങ്ങാൻ അണതിടഞ്ാരുങ്ങുന് തതിരുമുറ്ടത്
ക്കുറതിച്് ഒരു കവതി പാെതിയത് നകട്ടതിട്ടതിനല്ല... ?

ടപാന്തിൻ കതതിർക്കുലനയന്തതി വന്നു 

നപാകുന് ചതിങ്ങമാസും ഇന്് ടവറുും കവതിഭാവേ
യായതി മാറതി.  മരതകപെട്ടു ചാർത്തി നോടക്ത്ാ 
ദൂരനത്ാളും വതിസ്തൃതതിയതിൽ പരന്നു കതിെക്കുന് 
പാെനശഖരങ്ങളുും തറവാട്ടുമുറ്ും േതിറടയ കറ് ടമ
തതിടച്ടുക്കുന് ടേന്മണതിക്കൂമ്പാരങ്ങളുും  കരുത്തി
ടറെ വതിയർടപൊഴുകുന് ശരീരമുളള പണതിയാളുക
ളുും ഒരതിക്ലുും ഒഴതിയാത് കൂറ്ൻ പത്ായ 
ങ്ങളുടമാടക് സർവേസാധാരണമായതിരുന് 
ഗതകാല കാർഷതികജീവതിതത്തിടറെ മധുരസ്രണ
യതിലാണ് ഇന്നുും േമ്ൾ ഓണും കൂടുന്ത്. കാർ
ഷതികസുംസ് കൃതതിടയ കുെടഞ്റതിഞ് മലയാളതി
യുടെ അടുക്ളയതിൽ ഇന്നു പാകമാവുന്   
ചമ്പാവരതിനച്ാറുനപാലുും അയൽനദശക്ാരടറെ 
അധ്ാേവുും കാരുണ�വുമാണനല്ലാ. പനക് ...
ഏതു പ്ാരാബ്ധഭാരത്തിേതിെയതിലുും എത്ര അലസ
ഗമേത്തിടോടുവതിലുും ോും ഓണടത് അറതിയു
ന്നു..അടുത്തു വതിളതിക്കുന്നു. കാരണും അതു േമ്മുടെ 
രക്ത്തിൽ അലതിഞ്ഞു നചർന് ഉത്സവടപൊലതിമ
യാണ്. ശാരദാകാശത്തിടറെ േീലതിമയതിലുും പാൽ
േതിലാവതിലുും കുളതിടച്ാരുങ്ങതിടക്ാണ്് മലയാളനദ
ശും എന്നുും ഈ കാർഷതിനകാത്സവത്തിടറെ 
വരവതിോയതി േതിറമേനസ്ാടെ കാത്തിരതിക്കുന്നു.... 

പ്കൃതതിക്കു തടന് ഓണനവളയതിൽ ചതില 
പരതിവർത്േങ്ങൾ സുംഭവതിക്കുന്നുണ്്.  ഹരതിത
നശാഭയാർന് ശ്ാവണത്തിടറെ ലാവണ�ാനഭ
വും ചുറ്പാെതിലാടക അനഭവനവദ�മാണ്.  

പ്കൃതിക് തചന് 
ഓണദവളയിൽ െില 
പരിവർത്നങ്ങൾ 
സംഭവിക്ന്നുണ്പ്.  
ഹരിതദശമാഭയമാർന് 
ശ്രമാവണത്ിചന് 
ലമാവണ്യമാനുഭവം 
ചുറ്റുപമാടിലമാചക 
അനുഭവദവേ്യമമാണപ്.
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റഡറോ. അജയപുരകും റജ്യറോതിഷ് കുമറോർ



ചതിങ്ങത്തിടറെ വതിരൽ സ്പർശനമറ്് ആർദ്രവുും 
സ് േതിഗ്ധവുമായ മേസ്് സ്ായത്മാക്തിയ മല
ോെൻ മണ്്....കാടറാഴതിഞ്് ടവണ്മതൂകതിച്തിരതി
ക്കുന് ആകാശനമലാപെ്... ചുരങ്ങടളയുും മലേതിര
കടളയുും തഴുകതിടയത്തുന് പുഷ്പഗന്തിയായ 
ഇളുംകാറ്്.... ഗ്രാമഭൂമതിയതിടല വയൽവരമ്പുകളതിൽ 
വതിേയാേ്തിതരായതി േതിന്് കാണതിക്വയ്ക്കുന് 
ഓണമലരുകൾ...േതിലാവതിടറെ  ടവള്ളതിടവളതിച്
ത്തിൽ പുഞ്തിരതി തൂകുന് ഓണരാവുകൾ... ഓണും 
േൽകുന് ഗ്രാമചതിത്രങ്ങൾ ഇടതാടക്യാണ
നല്ലാ.........അനതസമയും ആൾത്തിരക്തിടറെ 
വതിസ്യങ്ങളതിൽടപെട്ടുഴലുന്താണ് ഓണക്ാല
ടത് േഗരത്തിടറെ േട്ടുച്കൾനപാലുും . ഓണും 
ഇവതിടെ കച്വെത്തിടറെ പൂരമനഹാത്സവമാണ്. 
കമേീയമായതി അലങ്രതിക്ടപെട്ട ബഹുേതില 
നഷാപെതിുംഗ് മാളുകൾക്കു മാത്രമല്ല, ടതരുനവാര
ത്് ആകാശനമൽക്കൂരയ്ക്കു ചുവട്ടതിൽ പുരുഷാരടത് 
ലകമാെതി വതിളതിക്കുന് വഴതിവാണതിഭക്ാർക്കുും 
ഇതു വതിപണേത്തിടറെ മനഹാത്സവും തടന്. 

പരസ�ങ്ങളുടെ പ്നലാഭേങ്ങൾ, സൗജേ�
വാഗ്ാേങ്ങൾ, ഡതിസ് കൗണ്് ഓഫറുകൾ... ഉപ
നഭാക്ാവതിടേ കീഴെക്ാനള്ള യുക്തിനബാധും 
പല േതിലയതിലാണ്  ടപാെതിടപാെതിക്കുന്ത്.   
ഉനദ�ാഗസ്ൻമാരുടെ ഓട്ടലക്കൾ േതിറയുന് കാ
ലമാണതിത.് നബാണസ,്  ഉത്സവബത്, മുൻകൂർശ
മ്പളും... പണത്തിന പഞ്മതില്ല. വതിപണതിയുടെ 
കാവലാളുകൾ അതറതിഞ്് ടകണതിടയാരുക്കുന്നു. 

ഒരതിക്ൽ കുടുുംബത്തിടറെ ഉത്സവമായതിരുന്നു 
ഓണും. സ് നേഹവുും കെപൊടുും വ�ക്തിബന്ങ്ങ

ളുും ഒടക്നച്ർന്് ഹർഷപുളകതിതമായ കുടുുംബാ
ന്തരീക്മായതിരുന്നു ഇവതിെടത് തറവാടുകളതിൽ. 
അച്ൻ, അമ്, മുത്ശേതി, മക്ൾ,  നപരക്തിൊ
ങ്ങൾ.... കണ്തി ടപാട്ടാത് സ് നേഹത്തിടറെ 
ശുംഖലകൾ. എല്ലാവർക്കുും ഒന്തിച്ചുകൂൊോയതി 
ചതില ആന�ാഷനവളകൾ. അതതിനലറ്വുും 
പ്ധാേും ചതിങ്ങത്തിരുനവാണും തടന്. ഇത്ര
നത്ാളും പങ്ാളതിത്സ്ഭാവവുും സാർവേജേീേ
തയുമുള്ള മടറ്ാരുത്സവും നലാകത്തിടലാരതിെത്തുും 
ഉണ്ാകാേതിെയതില്ല. പടക്, കൂട്ടായ്മയുടെ ആഹ്ാ
ദാരവങ്ങളുയർന്തിരുന് ആ കാലും അസ്മതിച്ചു.  
ഓനരാരുത്രായതി മറുോടുകളതിനലക്്, േഗരത്തി
രക്കുകളതിനലക്്, സ്കാര�ാേന്ദങ്ങളതിനലക്്... 
കൂട്ടായ്മയുടെ വലതിപെും കുറഞ്ഞു, ഹൃദയബന്ങ്ങൾ 
അയഞ്ഞു, എല്ലാും ടവറുും ചെങ്ങുതീർക്ൽ. 
എങ്തിലുും.... എങ്തിലുും....... തതിരുനവാണനമ 
േതിേക്കു വരാടത വയ്നല്ലാ...!!!

വറുതതിയുും ദാരതിദ്ര�വുമുള്ളനപൊഴുും എല്ലാും 
മറന്് ഒന്ാകലതിടറെ മനഹാത്സവടമാരുക്കുന് 
ഓണടത്പെറ്തി, അതതിടറെ അേ�ാദൃശമായ ദൃശ�
ചാരുതടയപെറ്തി കവതികൾ പാൊതതിരതിക്കുന്ടത
ങ്ങടേ? 

''എങ്ങുും വറുതതിതൻ നപനക്ാലങ്ങ-
ടളങ്തിലുനമാണമാനണാണപ്പൂനവ..'' 
എന്് പൂവതിടേ ഓർമ്തിപെതിക്കുക മാത്രമല്ല 

കുഞ്തിരാമൻ ോയർ ടചയ്ത്. ഓണത്തിടറെ 
സമഭാവേടയ പൂവതിൽ േതിന്് പൂമ്പാറ്യതിനലക്കുും 
ടകാണ്നപായതി,

'''ചതിത്രശലഭങ്ങൾടക്ാടക്യതിനപൊൾ
പടട്ടാളതിപ്പുത്നടുപ്പുകതിട്ടതി 
താളത്തിൽ തുള്ളൽ പഠതിക്കുവാോയ്
താളുും തകരയുും ോടു വതിട്ടു'' 
എന് വരതികൾ വായതിക്കുനമ്പാൾ ഒരു ബാല

മേസ്തിടറെ ഓനണാല്ലാസും ോും തതിരതിച്റതിയുന്നു. 
ഓണത്തിേ് അച്ൻ വാങ്ങതിത്രുന് വർണ്ഭും
ഗതിയുള്ള ഓണനക്ാെതിയുടെയുും ഗ്രാമകേ�കമാ 
രുടെ ചന്തും േതിറഞ് തുമ്പതിതുള്ളലതിടറെയുും ഓർ
മ്കളാണ് ഈ ശലഭവുും ടചെതികളുും േമ്തിൽ 
േതിറച്ചുവയ്ക്കുന്ത്. 

''പൂമരും പൂത് വഴതിയതിൽക്കൂെതി
മാമരച്ാർത്തിേതിെയതിൽക്കൂെതി
ഓർമ്തനന്ാെക്കുഴലുമൂതതി
ഓണേതിലാവു വതിരുന്നു'' വരുന്ത് കവതിഭാവ

േയതിൽ മാത്രമല്ല, ഓനരാ മലയാളതിയുടെയുും ജീ
വതിതത്തിനലക്കു കൂെതിയാണ്. കാലമാറ്ത്തിടോ
ത് രീതതിനഭദങ്ങൾ വന്നു ഭവതിച്ചുടവങ്തിലുും ഓണും 
പകരുന് മാേസതിനകാല്ലാസത്തിേ് ഇന്നുും നവ
റതിടട്ടാരു വതിതാേമുണ്്. 

''മാനവലതി ോടു വാണീടുും കാലും
മാനഷടരല്ലാരുടമാന്നു നപാടല 
ആനമാദനത്ാടെ വസതിക്കുും കാലും 

അച്ൻ, അമ്മ, 
മുത്ശ്ി, മകൾ,  

ദപരകിടമാങ്ങൾ.... 
കണ്ണി ചപമാട്ടമാത് 
സപ് ദനഹത്ിചന് 

ശംഖലകൾ. 
എല്ലമാവർക്ം 

ഒന്ിച്ചുകൂടമാനമായി 
െില ആദഘമാഷദവളകൾ. 

അതിദലറ്വും പ്ധമാനം 
െിങ്ങത്ിരുദവമാണം 

തചന്.
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ആപത്ങ്ങാർക്കുടമാട്ടതില്ല താനും''
എന് ോനൊെതിപൊട്ട് മൂളതിനോക്ാത് ഒരു 

മലയാളതിയുമുണ്ാവതില്ല. ആദർശസുന്ദരമായ ഒരു 
ഭരണകാലത്തിടറെ അയവതിറക്ലാണ് അപൂർവ
സുന്ദരമായ ഈ മാനവലതിപൊട്ട്. ദുരതിതത്തിടറെയുും 
അരുതായ്മകളുടെയുും േെപ്പുകാലത്് ജേമേസ്സു
കളതിൽ മധുരനത്ന്മഴയായതി എന്നുും ടപയ്തിറങ്ങു
ന് പാട്ട്.സമത്ത്തിടറെയുും സമൃദ്തിയുടെയുും 
പ്കീർത്േമാണ് േന്മേതിറഞ് മാനവലതിക്ാല
ടത്ക്കുറതിച്ചുള്ള ഈ പാട്ടതിൽ േതിറടയ. േമ്മുനെത് 
ഇങ്ങടേടയാരു ോൊടയങ്തിൽ എന്നു വീണ്ും 
വീണ്ും പ്ാർത്ഥതിച്ചു നപാകുന്നു. ആ 
പ്ാർത്ഥേയുടെ പ്തതിഫലേും തടന്യാണ് 
വർഷും നതാറുും ഹർഷപുളകനത്ാടെ ോും പ്
ത�ാേയതിക്കുന് ചതിങ്ങത്തിരുനവാണും. ചുട്ടുടപാ
ള്ളതിക്കുന് യാഥാർത്ഥ�ങ്ങൾക്തിെയതിൽ സങ്ല്പ
ത്തിടറെ ശീനതാപചാരത്തിൽ ആശ്സതിക്കുക 
ഏതു ജേതയുടെയുും സഹജസ്ഭാവമാണ്. ദുര
ന്തങ്ങൾക്കുും ദുശേകുേങ്ങൾക്കുമതിെയതിൽ മലയാളതി 
താനലാലതിക്കുന് സുഖശീതള സ്പ്നമാണ് 
ടപാനന്ാണും. 

ചതിങ്ങമാസത്തിടല അത്ുംോളതിൽ പൂക്ള
മതിട്ടുടകാണ്ാണ് ഓണവരനവൽപെ് ആരുംഭതി
ക്കുക. പൂക്ളമതിൊൻ ഉത്സാഹത്തിമതിർനപൊടെ 
കുതതിടച്ത്തുന്  ബാലസും�ടത് കണ്തിനല്ല? 
ഇന്ടല മുഴുവൻ ഇവർ ടതാെതിയതിൽ ഓെതി േെക്കു
കയായതിരുന്നു. ലകയതിലുളള പൂക്കൂെയതിൽ 
േതിറടയ മത്സരതിച്് പൂക്ൾ നശഖരതിക്ാോയതിരു
ന്നു ആ ഓട്ടും. പതിച്കും,ടതച്തി, മുക്കുറ്തി, ജമന്തതി, 
ശുംഖുപുഷ്പും, തുമ്പ തുെങ്ങതി വർണ്ലവവതിധ�മുള്ള 
പൂക്ൾ... ചുവപെ്, ടവളള, മഞ്, വയലറ്്, ...
േതിറങ്ങളുടെ അപൂർവേനമളേും. ഈ 
പൂച്ങ്ങാതതിമാടര കളുംവരച്് േതിരത്തി എടുക്കുന്  
കരവതിരുത് ഒന്നു നവനറതടന്.

മനഷ�േതിൽ മാത്രമല്ല, സകല ചരാചരങ്ങ
ളതിലുും ഓണത്തിടറെ ആന�ാഷത്തിമതിർപ്പുണ്്.

വീടുകൾ വീടുകളായതി േതിന്നൂ, 
ോടുകൾ ോടുകളായതി വന്നൂ
ആസ്ദതിക്കുന്തിതുറുമ്പുമതിനപൊ-
ളാേന്ദനത്ൻകണനമാണക്ാലും
ഉത്രാെപൊച്തിൽ എന്നു നകട്ടതിട്ടതിനല്ല..ഓണ

ത്തിടറെ അവസാേ ഒരുക്ങ്ങൾക്ായുള്ള ഉത്രാ
െദതിവസടത് ടേനട്ടാട്ടമാണത്. പൂക്ളടമാരു 
ക്ാൻ പൂ പറതിക്കുന് ചതിലർ, സദ� വതിളമ്പാൻ 
ോക്തില നതെതി ചതിലർ, ഓണവതിരുന്തിടേത്തുന്
വടര സ്ീകരതിക്ാനള്ള തത്രപൊെതിൽ ചതിലർ, 
ോട്ടുകൂട്ടവുും ആസൂത്രണവുമായതി ഇേതിയുും ചതിലർ. 
ആടക തതിരക്കു േതിറഞ് ഉത്രാെും. .

ഒനട്ടടറ ഓണക്ളതികൾ ഉണ്ായതിരുന്നു 
ഇവതിടെ. ടപടണ്ാരുമയുടെ പ്ത�നക്ാദാഹ 
രണമായതിരുന്നു അവയതിൽ പലതുും. ഇന്തിനപൊൾ 

ോട്ടതിൻപുറങ്ങളതിൽ േതിന്നു നപാലുും ഓണക്ളതി
കൾ ോടുേീങ്ങതിനപൊയതി. നവഗതനയറതിയ ഒരു 
കാലത്തിടോപെമാണനല്ലാ ോമതിനപൊൾ. ഒരുങ്ങതി 
വരുനമ്പാനഴക്കുും കെന്നു നപാകുന്താണ് ഇന്
ടത് ഓണും. ഇതതിേതിെയതിൽ ഓണപാനക്ജു
കൾ, വതിസ്യും പരത്തുന്  ചാേൽക്ാഴ്ചകൾ... 

ആനകാലതിക പ്സതിദ്ീകരണങ്ങളാകടട്ട 
ഓണപെതതിപ്പുകളുടെ പരമ്പരടയാരുക്തി മത്സരതി
ക്കുന്നു. ഉപനഭാക്ാവതിടേ കീഴെക്കുന് യുക്തി
നബാധും എല്ലായതിെത്തുും ടപാെതി ടപാെതിക്കുന്നു. 
എങ്തിലുും േതിരവധതി പുരുഷായുസ്സുകളതിലൂടെ ലക
മാറതിവന് ആ മധുനരാദാരവതികാരടത് മറക്കുവ
ടതങ്ങടേ....ഈ ഉത്സവഛായയതിടലങ്തിലുും  

േമ്ള്  ഇത്തിരതിനേരും സ്ാർത്ഥത ടവെതിഞ് 
മലയാളതികളാനകണ്താണ്. 

സാനഹാദര�ത്തിടറെയുും  ജീവതിതമൂല�ങ്ങളുടെ
യുും േല്ല പാഠങ്ങൾ പങ്തിടുന് ഓണും. ത�ാഗത്തി
ടറെ മഹത്ും വതിളുംബരും ടചയ്യുന് ഓണും. ലക്�
നബാധമുള്ള ഭരണസുംവതിധാേടത് കൃത�മായതി 
േതിർണയതിച്ചുവച് ഓണും.  അനത.... ഓനരാ 
വർഷവുും  ടപാനന്ാണ സൂനര�ാദയത്തിനലക്് 
കൺചതിമ്തിയുണരാൻ ോും കാത്തിരതിക്കുന്നു. പ്
ശ് േഭരതിതമായ ഈ പ്യാണ നവളയതിൽ പ്ത�ാ
ശയുടെ പൂടപൊലതിപൊട്ടുമായതി വതിരുന്തിടേത്തുവാൻ 
ഓണമല്ലാടത മടറ്ാരു തതിരുോൾ േമുക്തില്ലനല്ലാ... 
അതു ടകാണ്്,  പ്തിയടപെട്ട ടപാനന്ാണനമ 
േതിേക്് േന്ദതി.  മാനഷടരല്ലാരുും ഒന്ായതി ആനമാ
ദനത്ാടെ കഴതിഞ് ആ േല്ല ോളുകളുടെ രജതസ്മൃ
തതിയുമായതി,  മാനവലതിത്മ്പുരാടറെ നതരുരുടളാച്
യുമായതി ഈ മലോെതിൻ വായുവതിൽ േതിറയുന്  
മധുനരാദാരവതികാരനമ േീ വീണ്ും വരതിക. 
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നലഖകന് 
തതിരുവേന്തപുരും 
മഹാത്മാഗാന്തി 
നകാനളജതില് 
അനസ്ാസതിനയറ്് 
ടപ്ാഫസറാണ്.
9447502337
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കണ്കും കറോതുകും വീ.സീ.അ�ിലറോഷ്

ഏവറരയുകും ആകർഷിക്കും 
പഞ്ായത്് രാജ് മതികച് മാസതിക ആകുന്തതി

ല് പ്ധാേ പങ്വഹതിക്കുന്നു ‘ഭൂതക്ണ്ാെതി’ എന് 
പുംക്തി. പരടക്യുളള ചതില വതിശ്ാസങ്ങളുടെ ശാ
സ്ത്രസത�ും വളടര മനോഹരമായ ലശലതിയതില് 
അവതരതിപെതിക്കുന്നു. വായേയ്കതിെയതില് ഒരാൾ എഴു
ത്തുകാരടറെ  നപരതിനലക്് ഒന്നുകൂെതി ശ്ദ്തിക്കുന്ത് 
ആ രചേയുടെ വതിജയമാണ.് വട്ടവതിള വതിജയകുമാ
റതിേ് അഭതിേന്ദേങ്ങൾ ‘വായതിച്തിരതിനക്ണ് 
പുസ്കും’- പുംക്തിയുും ശ്നദ്യമാണ.് ഇത്രും 
പുംക്തികൾ ഏവനരയുും ആകർഷതിക്കുും - 
സനന്താഷും.                      

ഷീലാലാല്, രാജാക്ാെ്

പ്രസക്ിറയറിയ
ചരിത് റലഖെകും

ഗുരുവായൂർ സത�ാഗ്രഹും വീണ്ും വായതിക്കു
നമ്പാൾ എന് െതി.വതി. അബ്ദു റഹതിമാൻ കുട്ടതിയുടെ 

നലഖേും വായതിച്ചു. ഇദുംപ്ഥമമായ ചരതിത്രനബാധ�
ങ്ങളതിനലക്് വതിദ�ാർത്ഥതികടള േയതിക്ാൻ നപാന് 
പ്കാശമാേമായ ദൗത�മാണ് നലഖകൻ േതിർവേ
ഹതിച്തിരതിക്കുന്ത.് ജാതതിവതിനവചേവുും മതാന്ത
യുും തത്ഫലമായ വർഗീയ ചതിന്താഗതതികളുും 
ശക്തിടപെടുത്ാൻ അന്കാരശക്തികൾ അധതിക
സമയ നജാലതി ടചയ്തുടകാണ്തിരതിക്കുനമ്പാഴാണ് 
നകരളും താണ്തിക്െന് കയ്പുകെലുകൾ ഏടതാ
ടക്യാടണന്് വതിരല്ചൂണ്ന് പ്സ്തുത ചരതിത്രനല
ഖേത്തിേ് പ്സക്തിനയറുന്ത.് 

അയുക്തികവുും അരാഷ്ടീയവുമായ കഥകളുടെ 
കൂമ്പാരമാണ് േമ്മുടെ ഇന്ടലകൾ എന്് സമർ
ത്ഥതിക്ാനും അതുവഴതി തലയുും മുറയുമതില്ലാത് ഒരു 
തലമുറടയ സൃഷ്ടതിക്ാനും ഉത്ര-മനധ�ന്ത�ൻ പ്
നദശങ്ങളതില് േെത്തുന് ശ്മങ്ങൾ വതിപല്ക്ര
മായ അേന്തര ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടതിച്തിരതിനക്, േന്മയതി
നലക്് പാത തീർക്കുന് നലഖകനും പഞ്ായ
ത്് രാജതിനും അഭതിേന്ദേങ്ങൾ.

സുനരഷ് കുമാർ കന്നൂര,് ടകായതിലാണ്തി



പരസ്യ നിരക്ക്
    

ൈവര് (അവസാന പുറവം) ൈളര്    ₹ 12000
ൈവര് (ഉള് വശവം) ൈളര്  ₹ 10000
ൈവര് (ഉള് വശവം) ബ്ാക് & കവറ്് ₹ 8000
മറ്റു പപജുൈള് (ൈളര്)  ₹ 8000
മറ്റു പപജുൈള് (ബ്ാക് & കവറ്്) ₹ 6000
അരപപജ് (ൈളര്)  ₹ 5000
അര പപജ് (ബ്ാക് & കവറ്്)  ₹ 3000  

വാര്്ിൈ വരിസവംഖ്  ` 120
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4	പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്ക് for the people പ�ൊര്ട്ടലില്
 (http//pglsgd.kerala.gov.in) �രൊതികള് ഓണ് ലലനൊയി ആയി നല്കൊാം.
4	ഈ സാംവിധൊനാം വഴി �ഞ്ൊയത്തുകപെയാം നഗരസഭകപെയാം 
 സാംബന്ിച്്ക് രണ്്ക് തരാം �രൊതികള്ക്ക് �രിഹൊരാം പതടൊാം
 - പസവന ലഭ്യതയില് വരുന്ന വീഴ്ചകള്
 - അഴിമതി സാംബന്ിച് �രൊതി
4	വ്യൊജ�രൊതികള് ഒഴിവൊകൊന് 
 ആധൊര്/ഇലക്ഷന് തിരിച്റിയല് കൊര്്്ക് നിര്ബന്ാം
4�രൊതികൊരുപട വ്യക്ിവിവരങ്ങള് രഹസ്യമൊയി 
 സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്ക് സൗകര്യാം 
4�ഞ്ൊയത്്ക് വകുപ്്ക്, ഗ്ൊമവികസന വകുപ്്ക്, നഗരകൊര്യ വകുപ്്ക്, 
 നഗര-ഗ്ൊമൊസൂത്രണ വകുപ്്ക് LSGD എഞ്ിനീയറിാംഗ്ക് വിഭൊഗാം 
 എന്നീ വകുപ്പുകപെയൊണ്ക് ഈ പവബ്ക്പ�ൊര്ട്ടലില് ഉള്പപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്ക്. 

പരാതിപ്പെടാം...
ഒാണ്ലൈനിലൂപ്ട

പൈരള സര്കാര്
തപദേശസ്വയവംഭരണ വകുപ്്
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