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മാവേലി കാണാൻ വീട�ൊരുങ്ങുന്നു

സ

മതയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആവണിനിലാവുമായ് ചിങ്ങമെ
ത്തി. ജീവിതം സുരക്ഷിതവും സുരഭിലവുമാക്കാൻ ലൈഫ് മിഷനും
സജീവമായി. രണ്ടും മലയാള മണ്ണിനും മനസ്സിനും പുതുവസന്തമേകി നിറ
വാകുന്നു.
ഓണം ആഘ�ോഷം മാത്രമല്ല, മലയാൺമയുടെ മഹത്വ
 ികാരം
കൂടിയാണ്. ജാതിയ�ോ, മതമ�ോ, സമ്പത്തോ, ദാരിദ്ര�മ�ോ, അജ്ഞതയ�ോ,
അറിവ�ോ എന്നിങ്ങനെയുളള വ്യത്യാസങ്ങള�ൊന്നും തന്നെ ഓണം ക�ൊ
ണ്ടാടുന്നതിന് ബാധകമാകുന്നില്ല. വീടും നാടും പൂക്കളങ്ങളാല് നിറയുന്നു,
പാട്ടുകളുയരുന്നു; പുതുവസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ്, സദ്യയുണ്ട് ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങ
ളും ഒന്നായിത്തീരുന്ന അനർഘനാളുകളാണിനി.
നാടു വാണിരുന്ന മാവേലി വീടും നാടും കാണാൻ വരുന്നു എന്നാണ്
വിശ്വാസം. ഇത്തവണ മാവേലിയെ വരവേൽക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക്
വീട�ൊരുങ്ങുന്നതിന്റെ വിജയവാർത്തകളാണ്. പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത
70,000 വീടുകളാണ് 2018 മാർച്ച് 31 നകം സർക്കാർ സഹായത്താൽ പൂർണ്ണ
മായും വാസയ�ോഗ്യമാകുന്നത്. അത�ൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. വീടില്ലാത്ത
വരുടെ വേദന, വീട് വയ്ക്കാൻ ഭൂമി പ�ോലുമില്ലാത്തവരുടെ ജീവിതദുരിതം
സർക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നു. നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുറങ്ങാൻ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു
പഠിക്കാനും വിന�ോദത്തിനും, പ�ോഷകവും രുചിയും ചേരുന്ന ഭക്ഷണമുണ്ടാ
ക്കാൻ, വ്യക്തിശുചിത്വത്തിന്- ഇതിന�ൊക്കെ ഓര�ോ മുറി. അത് പൗരന്റെ
അടിസ്ഥാന അവകാശമാണെന്ന് സർക്കാർ കാണുന്നു. ഇതിലുമ�ൊക്കെ
ആകർഷകമായിട്ടുളളത് ഗൃഹനാഥന്/ഗൃഹനാഥയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ�ോ
ടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു ത�ൊഴില�ോ, ത�ൊഴിൽ നിപുണതാ പരിശീലനമ�ോ
നൽകുന്നു എന്നുളളതാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിവാക്കോ അപ്രായ�ോഗിക
മ�ോ അല്ല. പ്രവൃത്തിപഥത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനുളള പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഭൂമിയും വീടുമില്ലാത്തവരുടെയും ഭൂമി
യുണ്ടായിട്ടും വീടില്ലാത്തവരുടെയും പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തവ
രുടെയും സർവ്വേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
'അനർഹർ ഒഴിവാക്കപ്പെടണം, അർഹരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം', സർ
ക്കാർ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ആവർത്തിച്ചുപറയുന്ന ഇക്കാര്യം തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജാഗ്രതയ�ോടെ പ്രായ�ോഗികമാക്കി അന്തിമ
ഗുണഭ�ോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. എങ്കിലേ സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ
വും ജനാഭിലാഷവും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുകയുളളൂ.
ജനങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന സമത്വസ്ഥിതി ദൗത്യമായെടുത്ത സർക്കാർ നയ
ങ്ങൾ മാവേലിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. ഇത്തവണ
മാവേലി തിരിച്ചുപ�ോവുക മനം കുളിർത്ത നിറചിരിയുമായിട്ടു തന്നെയാണ്.
ചിങ്ങത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ എങ്ങും കാണുന്നു. അത്തപ്പൂവിളികൾ കേട്ടു തുടങ്ങു
ന്നു. ഓണപ്പൊലിമ നിറയുന്ന 1193 ന്റെ ഈ വസന്തതുടക്കത്തിൽ എല്ലാ
വായനക്കാർക്കും ഓണനന്മകളുണ്ടാവട്ടെ.
വി. രതീശൻ ഐ.എ.എസ്

ധീരമായ പ്രവൃത്തികളുടെ
സുഗന്ധമാണ് പ്രശസ്തി
- സ�ോക്രട്ടീസ്

ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്

മ

ണ്ണിന്റെയിത്തിരിപ്പൊന്നുമായ് പിന്നെയും
മഞ്ഞണിഞ്ഞീവഴി
മുക്കുറ്റി പൂത്തുവ�ോ!
ആടിമാസത്തിന്റെ
മൂക്കുത്തിപ�ോയെന്ന്
പാടിയ�ോണപ്പക്ഷിപിന്നെയും വന്നുവ�ോ!
മണ്കുടീരങ്ങളില്
മാരിവില്ലാകുന്ന
മായാവിപഞ്ചിയില്
പാടും ഋതുക്കളെ
വന്നുപ�ോവുന്നുവ�ോ
പിന്നെയും നിങ്ങളീ
പാഴിരുള് മൂടും
മനസ്സിന്റെ കാവിലും!
ചേത�ോഹരങ്ങളേ
ശ്രാവണപ്പൂക്കളേ!
ഏകാകിയല്ല ഞാന്,
നിങ്ങളെന് സ�ോദരര്
ആവണിത്തേരില് വന്നോണം വിളിയ്ക്കുന്നു;
മാനുഷര് പൂക്കളായ്
ഭൂമിയ്ക്കു ബാല്യമായ്.
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വീട് ഇനി സ്വപ്നമല്ല
അർഹരായ എല്ലാവർക്കും
മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള
കിടപ്പാടം നൽകുക
എന്നത് നമുക്ക് അസാ
ധ്യമായ കാര്യമല്ല. ഈ
ബ�ോധ്യം ആദ്യം
മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം.
ലൈഫ് മിഷൻ
മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള
ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണമായും
സമയബന്ധിതമായും
കൈവരിക്കാൻ തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
നേതൃത്വം ഇച്ഛാശക്തി
യ�ോടെ രംഗത്തുണ്ടാവണം.

പിണറായി വിജയന്, മുഖ്യമന്ത്രി

ആ
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ര�ോഗ്യരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും
സാക്ഷരതയിലും മറ്റും ഇന്ത്യയിലെ ഇതര
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്താനായിട്ടുണ്ട്
കേരളത്തിന്. ഇത് അഭിമാനകരം തന്നെയാണ്.
എന്നാൽ, കുറേയേറെ മുമ്പോട്ടുപ�ോകാൻ കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷി
തമായി ജീവിക്കാനുതകുന്ന വീടുകൾ ഉറപ്പാക്കാ
നായിട്ടില്ല. ഇതേക്കാൾ ശ�ോചനീയമാണല്ലോ
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നില എന്ന് താരതമ്യ
പ്പെടുത്തി ആല�ോചിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. പല രംഗ
ങ്ങളിലും പ്രബുദ്ധതയ�ോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കു മാതൃകയാ
കുന്ന
സംസ്ഥാനമാണ്
കേരളം.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ പ�ോരായ്മകളെ ന്യായീകരി
ക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല. പ�ോരായ്മകൾ
പരിഹരിച്ചേ പറ്റൂ.
കയറിക്കിടക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ ഇടമില്ലാ
ത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വാതന്ത്ര�ം

ലഭിച്ച് ഏഴുപതിറ്റാണ്ടായ ഈ ഘട്ടത്തിലും കേ
രളത്തിലുണ്ട് എന്നത് ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാ
ണ്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു മാറ്റം വരുത്തുകയെന്ന
ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് 'ലൈഫ്' എന്ന പേരിലു
ള്ള സമ്പൂർണ ഭവനപദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ഏതേതിടങ്ങളിൽ പ�ോരായ്മകൾ ഉണ്ടോ ആ
പ�ോരായ്മകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിച്ച് മുമ്പോ
ട്ടുപ�ോകുന്ന മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമീ
പനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുള്ളത്. ആ
നിലയ്ക്ക് പരിശ�ോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഭവനനിർമ്മാ
ണ രംഗത്തെ വിഷമങ്ങൾ സർക്കാരിന് ബ�ോ
ധ്യപ്പെട്ടത്.
നാം നടത്തിയ സർവ്വേയിൽ ഇന്ന്
ഏകദേശം മൂന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ
വീടുവെയ്ക്കാനുള്ള ഭൂമിയില്ലാത്തവരായി ഉണ്ടെന്ന
കണക്കാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും
വീടുവെയ്ക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്

കണ്ടെത്താനാകാതെ ഭവനരഹിതരായി കഴിയു
ന്ന ഒന്നരലക്ഷം പേർ വേറെയുമുണ്ട്. ഈ കണ
ക്കുകൾ ഇപ്പോൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പരിശ�ോധനയിലാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു
സൂക്ഷ്മ പരിശ�ോധന ആവശ്യമായുണ്ട്. പരിശ�ോ
ധന പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഭവനനിർമ്മാണ ഘട്ട
ത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നു കരുതുന്നില്ല.
എത്രയും വേഗത്തിൽ ഭവന
നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു മുമ്പോ
ട്ടുപ�ോവുക
എന്നതാണ്
പരിപാടി. അതാണ് 'ലൈഫ്'.
2012-15ൽ കേരളത്തിൽ
നടന്ന സീറ�ോ ലാൻഡ്ലെസ്സ്
ഭൂമിക്കായി
പദ്ധതിയിൽ
അപേക്ഷ നൽകിയവരുടെ
ആകെ എണ്ണം ഏകദേശം മൂന്ന
രലക്ഷം
മാത്രമായിരുന്നു.
ഇവരിൽ കുറേപേർക്ക് സ്ഥലം
നൽകിയിരുന്നു. 2011ൽ കേന്ദ്ര
സർക്കാർ
നടത്തിയ
സ�ോഷ്യോ ഇക്കണ�ോമിക്
ആന്റ് കാസ്റ്റ് സെൻസസിനെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി ലാൻഡ്
റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയ കണക്കു
പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ആകെ ഭവനരഹിതരു
ടെ എണ്ണം 4.7 ലക്ഷവും അതിൽ ഭൂരഹിതരായ
ഭവനരഹിതരുടെ എണ്ണം 1.79 ലക്ഷവുമായിരു
ന്നു. 2017 ആയപ്പോഴേക്കും വലിയ അളവിൽ
ഭൂരഹിതർ ഉണ്ടായി എന്ന് കണക്കുകളിൽ
കാണുന്നു. ഈ കണക്കുകളുടെ നിജസ്ഥിതി പരി
ശ�ോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും ഭൂരഹിത
രായ വലിയ�ൊരു വിഭാഗമുണ്ട് എന്നത് നമ്മെ
ഉൾക്കണ്ഠപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്.
അർഹരായവർക്ക് ഭൂമിയും വീടും നൽകുന്ന
തിനുള്ള നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
അതിൽ അനർഹരായവർ കടന്നുകൂടുന്നത് അർ
ഹരായ ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങള�ോട് ചെയ്യുന്ന അനീ
തിയാണ്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്ര
ധാനമായും ഇതിനുള്ള ഭൂമി കണ്ടെത്തുകയും
ധനസമാഹരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ അനർഹരായവർ പട്ടികയി
ലുൾപ്പെടുന്നത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
മേൽ അനാവശ്യമായ അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടാ
ക്കിവെയ്ക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാനാകണം.
അതിനായി ഓര�ോ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനവും
യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹരായവർ മാത്രമേ തങ്ങ
ളുടെ പ്രദേശത്തെ ലൈഫ് ഗുണഭ�ോക്തൃ പട്ടിക
യിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു എന്ന് പരിശ�ോധിച്ച് ഉറപ്പാ
ക്കണം.
ഒരുവശത്ത് ഇക്കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ
തന്നെ മറുവശത്ത്, അർഹതയുള്ള ഒരാൾ

പ�ോലും വിട്ടുപ�ോകുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാ
ക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ നീതിപൂർവ്വകമായ
രീതിയിൽ
ഗുണഭ�ോക്തൃ
പട്ടിക
രൂപപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ
ചുമതല. വീടുപണി തുടങ്ങിയിട്ട് അതു മുഴുവനാ
ക്കാൻ കഴിയാതെ ഭവനരഹിതരായി കഴിയുന്ന
വരുടെ പ്രശ്നവും നമുക്ക് ഉടനെ ഏറ്റെടുക്കാനാ

കണം. 2016 മാർച്ച് 31നുമുമ്പ് വിവിധ ഭവന
പദ്ധതികളിലായി ധനസഹായം ലഭിച്ച്
വീടുപണി തുടങ്ങിയെങ്കിലും പലവിധ കാരണ
ങ്ങളാൽ അതു പകുതിവഴിക്ക് നിലച്ചുപ�ോയവ
രാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. സംസ്ഥാന
ത്തൊട്ടാകെ ഏതാണ്ട് 70,000 പേർ ഈ
വിഭാഗത്തിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന
ത്. സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയ�ോ പുതുതായി സാങ്കേ
തിക അനുമതിനൽകേണ്ടത�ോ ഇല്ലാത്തതി
നാൽ ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉടനെ
പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ 2018
മാർച്ച് 31നു മുമ്പായി ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ വീടുകൾ
നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാകണം.
മുൻകാല പദ്ധതികളിൽ നൽകിയിരുന്ന
ധനസഹായം അപര്യാപ്തമായതാണ് ഈ
വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാകാതെ പ�ോയതി
ന്റെ കാരണം. ഒരു വീടിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ
മായ അടുക്കള, ഒരു കിടപ്പുമുറി, പ�ൊതു ഉപയ�ോഗ
ഹാൾ, ശുചിമുറി എന്നിവയടങ്ങുന്ന ഏകദേശം
400 ചതുരശ്രഅടി വരുന്ന ഭാഗം പൂർണമായും
പൂർത്തീകരിച്ച് കൈമാറുകയാണ് നാം ഉടനെ
ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനായി ചിലപ്പോൾ നിലവി
ലുള്ള കെട്ടിട രൂപകൽപനയിൽ ചെറിയ മാറ്റ
ങ്ങൾ ആവശ്യമായേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ
അത് പ്രാദേശികമായി സാങ്കേതികവിദഗ്ദ്ധരുടെ
സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കണം.
ഇങ്ങനെ ഈ വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കു
ന്നതിന് ഒരു വീടിന്റെ യൂണിറ്റ് ക�ോസ്റ്റ്, അത്

അർഹരായവർക്ക് ഭൂമിയും
വീടും നൽകുന്നതിനുള്ള
നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കു
ന്നത്. അതിൽ അനർഹ
രായവർ കടന്നുകൂടുന്നത്
അർഹരായ ദരിദ്ര
വിഭാഗങ്ങള�ോട് ചെയ്യുന്ന
അനീതിയാണ്. തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്
പ്രധാനമായും ഇതിനുള്ള
ഭൂമി കണ്ടെത്തുകയും
ധനസമാഹരണം നടത്തു
കയും ചെയ്യുന്നത്. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ അനർഹ
രായവർ പട്ടികയിലുൾപ്പെ
ടുന്നത് തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽ
അനാവശ്യമായ അധിക
ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കിവെയ്ക്കും.
അത് ഒഴിവാക്കാനാകണം.
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കയറിക്കിടക്കാനുള്ള
ഒരിടം നൽകുക എന്നതി
ല�ൊതുങ്ങുന്നില്ല ഈ
പദ്ധതി. സുരക്ഷിതമായും
അന്തസ്സോടെയും
സമൂഹത്തിൽ കഴിയാൻ
പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള
വീടുകൾ നൽകാനാണ്
ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം
ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അവിടെ അവർക്ക്
ലഭ്യമാക്കാവുന്ന സേവന
സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം
ഒരുമിച്ചു ക�ൊണ്ടുവരണം.
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ഏതു പദ്ധതിയിൽ തുടങ്ങിയതായാലും, ഇന്ന
ത്തെ നിരക്കിലുള്ള നിർമ്മാണ ചെലവുപ്രകാരം
നാലുലക്ഷം രൂപ എന്നു നിശ്ചയിക്കാമെന്നാണ്
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതനുസരിച്ച് പഴയ പദ്ധ
തിയിൽ അവർ യൂണിറ്റ് ക�ോസ്റ്റിന്റെ എത്ര
ശതമാനം തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണക്കാ
ക്കണം. അതിന്റെ ബാക്കി പുതിയ നിരക്കിൽ
കണക്കാക്കി നൽകാനാകണം. അതായത്
പഴയ നിരക്കിൽ ആദ്യ ഗഡുവായി 10 ശതമാനം
തുക മാത്രം വാങ്ങിയ ആൾക്ക് പണി പൂർത്തി
യാക്കാൻ കഴിയുംവിധം ബാക്കി 90 ശതമാനം
തുകയ്ക്കുള്ള അനുമതിയുണ്ട്. അത് പുതിയ യൂണിറ്റ്
ക�ോസ്റ്റായ നാലുലക്ഷം രൂപയുടെ 90 ശതമാന
മായി കണക്കാക്കി അടുത്ത മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലാ
യി ക�ൊടുത്തുക�ൊണ്ട് 2018 മാർച്ച് 31നു മുമ്പായി
ആ വീടുപണി പൂർത്തിയാക്കണം.
ഇത്തരത്തിൽ ഭവനരഹിതരുടെ പട്ടിക കുറ്റ
മറ്റ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്താനും നിലവിൽ
പണിതീരാത്തതായ വീടുകളെല്ലാം പൂർത്തീകരി
ക്കാനും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ
ശ്രദ്ധവെച്ചാൽ ഇക്കൊല്ലം തന്നെ ഈ രംഗത്ത്
നമുക്ക് നല്ല പുര�ോഗതി കൈവരിക്കാനാകും.
രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം, ഗുണഭ�ോക്തൃപട്ടിക അന്തി
മമാകുന്നത�ോടെ അതിലുൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും
വീട് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കലാ
ണ്. ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് വീടുവെയ്ക്കുന്നതി
നുള്ള ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കണം. ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക്
ആദ്യത്തെ വീടു നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിയാണ്
വേണ്ടത്. ജീവിതക്ലേശങ്ങളെ മാനദണ്ഡമാക്കി
ക്കൊണ്ടുള്ള മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ വേണം ഗുണ
ഭ�ോക്തൃ പട്ടിക അന്തിമമാക്കേണ്ടത്. മുൻകാലത്തെ
പല പദ്ധതികളിലും പെട്ട വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം
പൂർത്തീകരിക്കാനാകാതെ പ�ോയത് ഫണ്ടില്ലായ്മ
ക�ൊണ്ടാണ്. ഇത് ആവർത്തിക്കാനാകില്ല.
ഒരു കുടുംബത്തിന് 400 ചതുരശ്രയടി വരുന്ന
ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നിലവിലുള്ള നിർമ്മാണ
ച്ചെലവുകൾ പ്രകാരം എത്ര രൂപ വരുമെന്ന് കണ
ക്കാക്കി ധനസഹായനിരക്ക് നിശ്ചയിക്കണം.
ഇതിനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷത
യിൽ ഒരു സമിതിക്ക് രൂപം ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗുണഭ�ോക്തൃ
പട്ടിക അന്തിമമാക്കുമ്പോഴേക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ
വ്യക്തമായ തീരുമാനം നമുക്ക് നൽകാൻ
കഴിയും. അത�ോട�ൊപ്പം സംസ്ഥാന വ്യാപകമാ
യി ഇത്രയും നിർമ്മിതികൾ ഒന്നിച്ചു നടത്തു
മ്പോൾ അതിനു സഹായകമായി സിമന്റും മറ്റു
അത്യാവശ്യ സാമഗ്രികളും വില കുറച്ചു ലഭ്യമാ
ക്കാനുള്ള ചർച്ചകളും സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങളും

ഉത്തരവുകളും വൈകാതെ അറിയിക്കാനാകും.
ഇത�ോട�ൊപ്പം നിർമ്മാണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ
സഹായിക്കുന്ന പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ സങ്കേത
ങ്ങൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകളും
പരിശ�ോധിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ഭവനരഹിതരുടെ
പ്രശ്നമാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട
മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്തം. ഇവരിൽത്തന്നെ പല
തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്
മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വീടും
ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുക്കാനാണ്
ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.
കയറിക്കിടക്കാനുള്ള ഒരിടം നൽകുക എന്ന
തില�ൊതുങ്ങുന്നില്ല ഈ പദ്ധതി. സുരക്ഷിതമായും
അന്തസ്സോടെയും സമൂഹത്തിൽ കഴിയാൻ പറ്റു
ന്ന തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ നൽകാനാണ് ഈ
പദ്ധതിപ്രകാരം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ
അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്ന സേവന സൗകര്യങ്ങ
ളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു ക�ൊണ്ടുവരണം. ത�ൊഴിൽ
ചെയ്ത് ഉപജീവനം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള
സൗകര്യം, ത�ൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനത്തി
നുള്ള സൗകര്യം, കുട്ടികൾക്കുള്ള പ�ൊതു പഠന
മുറി, മീറ്റിങ് ഹാൾ തുടങ്ങിയവ ഭവനസമുച്ചയ
ത്തിലുണ്ടാവണം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ
ത്തിന് അങ്കണവാടി, പ�ൊതു ആര�ോഗ്യ പരിപാ
ലന
സൗകര്യങ്ങൾ,
പ�ൊതുവിതരണ
സംവിധാനം, വൃദ്ധജന പരിപാലനത്തിനും
സാന്ത്വന
പരിപാലന
ചികിത്സയ്ക്കുമുള്ള
സൗകര്യം തുടങ്ങിയവയും ഇതിലുണ്ടാകണം.
ഇവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു
നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെ
ത്തുക കേരളത്തിൽ എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ, ഒറ്റ
യ്ക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള വീടുകൾക്ക് എത്ര ഭൂമി ആവശ്യ
മാണ�ോ
അതിന്റെ
അഞ്ചില�ൊന്ന്
വിസ്തൃതിയിലുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയാൽത്ത
ന്നെ ഭവനസമുച്ചയങ്ങളിലൂടെ ഭവനരഹിതരില്ലാ
ത്ത കേരളം എന്ന സങ്കൽപം യാഥാർത്ഥ്യമാ
ക്കാം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് സൗകര്യ
ഘടകങ്ങളും ഒത്തുവരുന്ന കുറച്ചു സ്ഥലത്ത്
കൂടുതൽ ഭവനങ്ങൾ എന്നതായിരിക്കണം ഉദ്ദേ
ശ്യം. ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് ഗുണമേന്മയ�ോടെയും
സാങ്കേതിക ഭദ്രതയ�ോടെയും എത്രത്തോളം
ഭവനയൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെ
ന്നു പരിശ�ോധിച്ച് അതനുസരിച്ചുവേണം
ബഹുനില സമുച്ചയങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻ.
കുറഞ്ഞത് 100 ഭവനങ്ങളെങ്കിലുമുള്ള സമുച്ച
യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റു സേവന
ങ്ങളും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ ഏക�ോപിപ്പി
ക്കാനാകൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈഫ് മിഷന്റെ
ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാവൂ. ഇതിനാവശ്യമായ

മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര�ം
കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ
മാലിന്യരഹിത സംസ്ഥാന
മാക്കി മാറ്റാനുള്ള മഹായ
ജ്ഞത്തിന് 71-ാം സ്വാതന്ത്ര�
ദിനത്തില്
സർക്കാർ
തുടക്കമിട്ടു. തദ്ദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങ ളുടെ നേ
തൃത്വത്തിൽ ജന പങ്കാളിത്ത
ത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി
മിഷന്റെ
ഹരിതകേരളം
ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സംഘ
മാലിന്യത്തില് നിന്നും സ്വാതന്ത്ര�ം എന്ന പദ്ധതിയുടെ
ടിപ്പിച്ചത്.
ജില്ലാതലത്തിൽ മന്ത്രി പ്രചാരണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ബൈനസ്
മാർ പങ്കെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര� ക�ോമ്പൗണ്ടിലെ അമ്മിണി ബര്ണബാസിന്റെ വീട് സന്ദര്ശിക്കുന്നു
ദിന ചടങ്ങുകൾക്കു ശേഷം
പ്രവർത്തകർ ഭവനസന്ദർശനവും ബ�ോധവല്ക്ക
'മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര�ം' എന്ന രണ പ്രവർത്തനവും നടത്തി.
പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് തിരുവ
ങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര�ദിനപരിപാടിക നന്തപുരം
നഗരത്തിലെ നന്ദന്കോട്ടെ
ളിലും ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ജനപ്രതിനി ബൈനസ് ക�ോമ്പൗണ്ടിലെ വീടുകളിലെത്തി
അടങ്ങുന്ന
സന്നദ്ധസേവന മാലിന്യ നിര്മ്മാര്ജന സന്ദേശം ഉള്ക്കൊള്ളു
ധികൾ
ന്ന ലഘുലേഖകള് വിതരണം
ചെയ്തു.
ഡ�ോ. ഡാലസിന്റെയും ഡ�ോ.
ജീന ഡാലസിന്റെയും വീട്ടിലാണ്
മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം എത്തിയത്.
വീട്ടുടമസ്ഥന് ലഘുലേഖ നല്കി
മാലിന്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീ
കരിച്ചു. തുടര്ന്ന് അതേ ലൈനില്
തന്നെ താമസിക്കുന്ന ബര്ണബാ
പാലക്കാട് ക�ോട്ടമൈതാനിയില് സ്വാതന്ത്ര�ദിനാഘ�ോഷവുമായി സിന്റെ വീട്ടിലും മുഖ്യമന്ത്രി എത്തി.

ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചടങ്ങില് മന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി. ജലീല് ശുചിത്വ
സന്ദേശമുള്ക്കൊള്ളുന്ന പ്രതിജ്ഞ ച�ൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു

ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിലും തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ പങ്കാളിത്തം
ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി ലഭ്യമാക്കാവുന്ന
സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയാണ് ആദ്യം
കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതിനുപുറമെ ആവശ്യമെ
ങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതും പരിഗണിക്ക
ണം. പണി തീരാത്ത വീടുകളുടെ പൂർത്തീകര
ണത്തിനായി നീക്കിവെയ്ക്കുന്ന തുക എത്രയെന്ന്
കണക്കാക്കണം. അതിനുപുറമെ ഓര�ോ തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും കണ്ടെത്താനാകുന്ന
ധനവിഭവവും കണക്കാക്കണം. ഭവനസമുച്ചയ
ങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അനുയ�ോജ്യമായ

ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇത് ഇക്കൊല്ലം തന്നെ
ഉപയ�ോഗിക്കാനാകുമ�ോ എന്നു പരിശ�ോധിക്കേ
ണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ
ലൈഫ് മിഷൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
അർഹരായ എല്ലാവർക്കും മാന്യമായി ജീ
വിക്കാനുള്ള കിടപ്പാടം നൽകുക എന്നത് നമുക്ക്
അസാധ്യമായ കാര്യമല്ല. ഈ ബ�ോധ്യം ആദ്യം
മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ലൈഫ് മിഷൻ മുന്നോ
ട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണമായും സമയബ
ന്ധിതമായും കൈവരിക്കാൻ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഇച്ഛാശക്തിയ�ോടെ
രംഗത്തുണ്ടാവണം.

(തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഗിരിദീപം കണ് വെന്ഷന്
സെന്ററില് നടന്ന ലൈഫ്
ഏകദിനശില്പശാലയില്
മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ
പ്രസംഗത്തില് നിന്ന്)
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എല്ലാവര്ക്കും വീട്
എത്താനില്ല ദൂരം
ഡ�ോ.കെ.ടി.ജലീല്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി

സം
ഈ സര്ക്കാര്
അഞ്ചുവര്ഷം
തികയ്ക്കുമ്പോള് ഒരു
ദരിദ്രകുടുംബം പ�ോലും
കിടപ്പാടമില്ലാത്തതായി
ഉണ്ടാകരുത് എന്ന
വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാ
ണ് കേരളം നീങ്ങുന്നത്.
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സ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാ
ക്കുന്ന സമ്പൂര്ണ്ണ പാര്പ്പിട സുരക്ഷാ
പദ്ധതിയായ ലൈഫിന്റെ പ്രാരംഭപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ്.
ആര്ക്കും തെരുവില് അന്തിയുറങ്ങേണ്ടിവരാ
ത്ത, എല്ലാവര്ക്കും ജീവന�ോപാധികള് ഉറപ്പുള്ള,
ആരും അവഗണിക്കപ്പെടാത്ത, എല്ലാവര്ക്കും
ഇടമുള്ള, ജലസമൃദ്ധിയും മണ്ണിന്റെ വിശുദ്ധിയുമു
ള്ള നവകേരളത്തിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപ
ത്യ മുന്നണി സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
കേരള ജനത ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ്. ഈ സര്ക്കാര്
അഞ്ചുവര്ഷം തികയ്ക്കുമ്പോള് ഒരു ദരിദ്രകുടുംബം
പ�ോലും കിടപ്പാടമില്ലാത്തതായി ഉണ്ടാകരുത്
എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് കേരളം നീ
ങ്ങുന്നത്. പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ

പദ്ധതിക്ക് കാൽ ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയ�ോളം
ചെലവു വരും. ഈ തുക തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ക് വായ്പയായി ലഭ്യമാക്കും.
അർഹതയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാതെ
യും അനർഹരെ കടന്നു കൂടാൻ അനുവദിക്കാതെ
യും മികച്ച ഗുണഭ�ോക്തൃ ലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന
തിനുള്ള പ്രവർത്തനം അതിന്റെ അവസാന
ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഗുണ
ഭ�ോക്തൃ പട്ടിക (കരട് ) കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന
മിഷന് ഐടി വിഭാഗം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന
വരുടെ ലിസ്റ്റും അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള
കാരണങ്ങളും അടക്കം ജൂലായ് 30നു മുൻപായി
ഈ ലിസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താനുളള നിർദ്ദേശ
വും നൽകിയിരുന്നു.

ഗുണഭ�ോക്താവിന്റെ പേര്, വാർഡ് , മേൽവി
ലാസം, ബാധകമായ ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ,
എന്നിവ സഹിതം അപേക്ഷകരുടെ വിവരങ്ങൾ
പരസ്യപ്പെടുത്തി പ�ൊതു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന്
ആക്ഷേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വീകരിച്ച്
ലിസ്റ്റുകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഈ
ദിവസങ്ങളിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
നടക്കുന്നത്. പരാതി പരിഹാരം സുതാര്യവും
സമയബന്ധിതവുമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള സ്പഷ്ട
മായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷേപങ്ങൾ തീർ
പ്പാക്കുന്നതിനും ജില്ലാതലത്തിൽ അപ്പീലുകൾ
പരിഗണിച്ച് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും
സമയക്രമവും നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപന വെബ്സൈറ്റ്, സിഡി
എസ് ഓഫീസ്, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ
ഓഫീസ്, കലക്ടറേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലും അങ്കണ
വാടികൾ, ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇതര സർ
ക്കാർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഈ
ലിസ്റ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്.
തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില�ോ
പരിശ�ോധകരുടെ അശ്രദ്ധ ക�ൊണ്ടോ അർഹ
തയുള്ളവർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു പ�ോയതായി കണ്ടെ
ത്തിയാൽ മതിയായ പരിശ�ോധനകൾക്കു
ശേഷം അവരെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ലി
സ്റ്റിൽ കടന്നു കൂടിയ അനർഹരെ ഒഴിവാക്കാനും
കൃത്യമായ നടപടി വേണം. ഗുണഭ�ോക്താവിനെ
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി രേഖപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്താൻ അവസരം നൽകുകയും വേണം.
ഉൾപ്പെടുത്തലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും നടത്തി
കുറവു തീർത്ത പട്ടികകൾ ആഗസ്ത് 20-നകം പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കാനാണ്
നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതിനു ശേഷവും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക്
ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകാം. എല്ലാ പരാ
തികളും തീർത്ത് ആഗസ്റ്റ് 31-നകം ലിസ്റ്റുകൾ
അന്തിമമാക്കണം. സെപ്തംബർ ആദ്യ ആഴ്ചക
ളിൽ ഗ്രാമസഭകൾ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഈ ലിസ്റ്റു
കൾക്ക് അംഗീകാരം തേടണം. ഗ്രാമസഭ അം
ഗീകരിച്ച അന്തിമപട്ടിക സെപ്തംബർ 29-നകം
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഹത്തായ
ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയ�ോജനം അത�ോടെ
ഗുണഭ�ോക്താക്കളിൽ എത്തിത്തുടങ്ങും.
യാത�ൊരു രഹസ്യാത്മകതയും ഇല്ലാതെ
തികച്ചും സുതാര്യമായി വേണം കരട് ലിസ്റ്റുകൾ
കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ശുപാർശ ക�ൊണ്ട് അനർ
ഹമായത് കിട്ടുമെന്നോ, ശുപാർശയ്ക്ക് ആളില്ലാ
ത്തവർക്ക് അർഹമായത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നോ
ഒരാളും ചിന്തിക്കാൻ ഇടവരരുത്.
എതു തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യം

എടുത്താലും, അനർഹരായ കുറച്ചു പേർ, ലിസ്റ്റിൽ
ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അർഹതയു
ള്ള കുറച്ചു പേർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കാനും ഇടയു
ണ്ട്. ഇത്തരം പിഴവുകൾ തിരുത്താനുള്ള അവ
സരത്തിനു വേണ്ടിയാണ് കരടു ലിസ്റ്റുകൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉള്ള
വർ പരിഹാരം തേടുക തന്നെ വേണം. പരിശ�ോ
ധനകൾക്കും തിരുത്തലിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിക്കാതെ, ഗ്രാമസഭയുടെ അംഗീകാരമു
ള്ള ലിസ്റ്റുകൾ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
കൈയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം പരാതിയുമാ
യി വരുന്നത് നിർവഹണ നടപടികളുടെ വേഗത
കുറയ്ക്കാനേ സഹായിക്കൂ. കരടു ലിസ്റ്റുകൾ കുറവു
തീർത്ത് അന്തിമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവും സമയബന്ധിതവും
ആക്കുന്നതിൽ യാത�ൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല.
ഈ സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടത്
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്.
പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപ�ോലെ 'ലൈഫ്' ഒരു
മിഷൻ ആണ്. ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി കൂട്ടായ
പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കേ
ണ്ട വികസന ദൗത്യം. ഇവിടെ ആരും ആർക്കും
ഒരു സൗജന്യവും നൽകുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു
നിന്ന് നേടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്!
അഞ്ചു വർഷം ക�ൊണ്ട് സമ്പൂർണ പാർപ്പിട
സുരക്ഷ കൈവരിക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തി
ലേയ്ക്ക് മുന്നേറാൻ കേരളം തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
വിവിധ പദ്ധതികളിലായി പണി പൂർത്തിയാകാ
തെ കിടക്കുന്ന 70,000 ഓളം വീടുകൾ ഈ സാ
മ്പത്തിക വര്ഷം പൂർത്തീകരിക്കും. ഭൂരഹിത
കുടുംബങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളപാർപ്പിട സമുച്ചയ
ങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പതിന്നാല് ജില്ലകളിലും
ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
അർഹതയുള്ള എല്ലാവർക്കും സർക്കാർ
സഹായത്തോടെ പാർപ്പിടം ഉറപ്പുവരുത്തുക
എന്ന ദൗത്യം, അത് എത്ര തന്നെ ശ്രമകരമാ
ണെങ്കിലും, ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല
ആദ്യവട്ടപരിശ�ോധന പൂർത്തിയാക്കിയ
കരട് ലിസ്റ്റുകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ
506904 കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ
373138 കുടുംബങ്ങൾ ഭൂരഹിത – ഭവനരഹിതരാ
ണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ കൂലിപ്പണിക്കു പ�ോകുന്ന
ഒരു കുടുംബത്തിന് കൂലിയിൽ നിന്നുള്ള
വരുമാനം മിച്ചം വച്ച് മുന്നോ നാല�ോ സെന്റ് വില
ക�ൊടുത്തു വാങ്ങി അതിൽ ഒരു വീടു വയ്ക്കാൻ ഇന്ന
ത്തെ അവസ്ഥയിൽ സാധിക്കില്ല. ഭൂമിയ്ക്കും
കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്കും അത്ര വേ
ഗത്തിലാണ് വില കയറുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ
ഭവന രഹിത കുടുംബങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും
ഒര�ൊറ്റയാളുടെ വരുമാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു
കഴിയുന്ന ദരിദ്രകുടുംബങ്ങളാണ്. മാറാവ്യാധി

തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില�ോ
പരിശ�ോധകരുടെ
അശ്രദ്ധ ക�ൊണ്ടോ
അർഹതയുള്ളവർ
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു
പ�ോയതായി കണ്ടെത്തി
യാൽ മതിയായ
പരിശ�ോധനകൾക്കു
ശേഷം അവരെ ലിസ്റ്റിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തണം.
ലിസ്റ്റിൽ കടന്നു കൂടിയ
അനർഹരെ ഒഴിവാക്കാ
നും കൃത്യമായ നടപടി
വേണം.
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തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ലൈഫ് - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അദ്ധ്യക്ഷന്മാര്ക്കുള്ള ശില്പശാല മുഖ്യ
മന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. മന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി. ജലീല്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ്
ചെന്നിത്തല, ജീല്ലാപ്രസിഡന്റ് വി.കെ. മധു തുടങ്ങിയവര് സമീപം

'ലൈഫ്' ഒരു മിഷൻ
ആണ്. ജനങ്ങളെ
അണിനിരത്തി കൂട്ടായ
പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ
വിജയത്തിൽ
എത്തിക്കേണ്ട വികസന
ദൗത്യം. ഇവിടെ ആരും
ആർക്കും ഒരു സൗജന്യവും
നൽകുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ
ഒരുമിച്ചു നിന്ന്
നേടുകയാണു
ചെയ്യുന്നത്!
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കൾ പിടിപെട്ടവരും ശാരീരിക-മാനസിക വൈ
കല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരും കടത്തിണ്ണകളിൽ അന്തി
യുറങ്ങുന്ന അഗതികളും വരെ ഈ ലിസ്റ്റുകളിൽ
ഉണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പാർപ്പിട പ്രശ്നത്തിന്റെ
ഗൗരവം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ
പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾക്ക് ഭൂമി കണ്ടെത്തി നിർ
മ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്.
വീടില്ലാത്തവരെയും മണ്ണും വീടും ഇല്ലാത്തവ
രെയും സഹായിക്കുന്നത് അവരെ കടക്കെണി
യിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു ക�ൊണ്ട് ആകരുത് എന്ന
നിർബന്ധം സർക്കാരിന് ഉണ്ട്. സർക്കാർ
നൽകിയ വീട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കടം വാങ്ങി
ആ കടം വീട്ടാൻ അതേ വീടു തന്നെ അന്യാധീ
നപ്പെടുത്തുന്ന എത്രയെങ്കിലും കുടുംബങ്ങളെ
നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം
വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് യൂണിറ്റ് തുകയിൽ
ഗണ്യമായ വർദ്ധനവു വരുത്തിയതു കൂടാതെ,
പകുതി വഴിയിൽ നിർമ്മാണം ഉപേക്ഷിച്ചു പ�ോ
യവർക്ക് വീടു പൂർത്തിയാക്കാന് വീണ്ടും
സഹായം നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതും.
മുൻ സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിച്ചു പ�ോന്ന സമീപ
നത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, പൂർത്തിയാക്കാൻ
ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചായിരി
ക്കും ഇവർക്കുള്ള തുക നിശ്ചയിക്കുക.
ഭൂരഹിതരായവർക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയ
ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്ന
തിനുള്ള നടപടികൾ അതിവേഗം പുര�ോഗമിക്കു
കയാണ്.ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തി
ലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ക്ഷേമ പദ്ധതിയായി
ലൈഫ് മാറുകയാണ്. ആകസ്മിക അവധി അട
ക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്നു വച്ച്, പ്രവൃ
ത്തി സമയം ന�ോക്കാതെ അധിക സമയം

ജ�ോലി ചെയ്തും അവധി ദിവസങ്ങളിലടക്കം
ഓഫീസിൽ ഹാജരായും ഇഎംഎസ് ഭവനപദ്ധ
തിയുടെ ആദ്യ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ അതിന്റെ
വിജയത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥ
രിലും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ ജനപ്രതി
നിധികളിലും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരിലും
നല്ലൊരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും രംഗത്ത് ഉള്ളവരാ
ണ്. ഇഎംഎസ് ഭവനപദ്ധതി നിർത്തിയേടത്തു
നിന്ന് അതേ ഊർജ്ജത്തോടെ നമ്മൾ വീണ്ടും
തുടങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അതിനെ വികാര
വായ്പോടെ നെഞ്ചേറ്റിയിരിക്കുന്നു.
ഇതുവരെ കണ്ട ഭവന പദ്ധതികളിൽ നിന്നു
വ്യത്യസ്തമായി, താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുക
എന്ന എക ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല സർക്കാർ
ലൈഫ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വീട് ലഭ്യമാ
ക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം, ദാരിദ്ര�ത്തിന്റെ ദൂഷിത വല
യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കളെ സഹായിക്കുക എന്നതും തുല്യ അളവിൽ
പ്രധാനമാണ്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമാണ്
ഭൂരഹിതർക്ക് പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന
ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്.
അംഗൻവാടികൾ, ത�ൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്ര
ങ്ങൾ, വൃദ്ധർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ,പാലിയേറ്റീ
വ് പരിചരണം, യ�ോഗങ്ങൾ ചേരുന്നതിനുള്ള
ഹാൾ മുതലായ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ
സമുച്ചയങ്ങളിൽ ഒരുക്കും.
സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ പ്ര
വർത്തകരും സന്നദ്ധ സേവകരും നാടിന്റെ നന്മയി
ലും ദരിദ്ര -പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തി
ലും ദാരിദ്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കു
ന്നതിലും താൽപ്പര്യമുളള എല്ലാവരും ഭിന്നതകൾ
മാറ്റി വച്ച് ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കുടക്കീഴിൽ ഒരുമി
ച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജീവിതം സമ്പൂര്ണ്ണമാക്കുന്ന ലൈഫ്
ഡ�ോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസ്

ഭ

ക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം എന്നിവ ഏതുകാല
ത്തും ഏത�ൊരു ജനതയുടെയും പ്രാഥമിക ആവ
ശ്യങ്ങളാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ മുകൾതട്ടിലൂള്ളവർ
പാർപ്പിടം സ്വായത്തമാക്കുമ്പോൾ താഴെത്തട്ടി
ലുള്ളവർക്ക് എന്നും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു
താങ്ങ് ആവശ്യമായി വരും. സർക്കാരിന്റെ ഒരു
സുപ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമായി ഇത് മാറും.
ല�ോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ന�ോക്കിയാൽ
സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതികൾ പലതും പരാജയ
പ്പെട്ടതായി കാണാം. സാമ്പത്തികമായി താഴെ
ത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ഭവനത്തി
നായി തുച്ഛമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകു
മ്പോൾ പ്രാന്തവൽക്കരണത്തിലേക്ക് ജനതയെ
തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ പേരും
കടക്കാരാകുന്ന പതിവാണ് നാം കാണുന്നത്.
ത�ൊഴിലിൽ നിന്നും ത�ൊഴിലിടങ്ങളിൽ നിന്നും
സമാധാനത്തിൽ നിന്നും സ്ഥിരതയിൽ നിന്നു
മുള്ള അകൽച്ചയാണ് പലയിടങ്ങളിലും ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളില് സംഭവിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ഒരു ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെ നാം ഈ
പ്രശ്നങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചാല�ോ? അതാണ്
ലൈഫ്, അഥവാ സമഗ്ര പാർപ്പിട പദ്ധതി. ഈ

പദ്ധതി ഭുരഹിതരെയും ഭുമിയുള്ള ഭവനരഹിത
രെയും വിധവയെയും മാറാര�ോഗിയെയും പ്രാന്ത
വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും വീടെന്ന സ്വപ്നത്തി
ലേക്ക് നടത്തുന്നു. ഇതിന�ൊപ്പം ഇത്തരക്കാർക്ക്
ത�ൊഴിൽ നൈപുണ്യം, സാമ്പത്തിക ശാക്തീക
രണം, സാമൂഹിക സുരക്ഷ എന്നിവ കൂടി ലൈഫ്
പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ആരാണ് ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ?

പല സർക്കാർ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷി
ച്ച് ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റിൽപെട്ടവരെയും
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ
ജാതി സെൻസെസിൽ നിന്നുമുള്ളവരെയും കു
ടുംബശ്രീ മിഷനിലൂടെ സർവ്വെ നടത്തി ലിസ്റ്റ്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാ
റി തയ്യാറാക്കുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപന
ങ്ങൾ അർഹരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയും അനർഹരെ
ഒഴിവാക്കിയും ശരിയായ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ
കണ്ടെത്തി, ഗ്രാമസഭയിലൂടെ ലിസ്റ്റ് പാസാക്കി
നൽകുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവരില് ക്ലേശഘട
കം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകും. മുൻഗ
ണന മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിച്ച് ഓര�ോ ഘട്ടങ്ങളി

പദ്ധതിക്കുള്ള തുക
പഞ്ചായത്തിന്
അനുവദിക്കുകയും അവ
വായ്പയായി പഞ്ചായത്തു
കൾ തിരികെ നൽകു
കയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള
തിനാൽ അനർഹർക്ക്
വീട് നൽകാതിരിക്കാൻ
ഓര�ോ പഞ്ചായത്തും
ശ്രദ്ധിക്കണം.
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ലക്ഷ്യബ�ോധത്തില്
തീവ്രമായൂന്നുന്ന കര്മ്മ
സന്നദ്ധതയ�ോടെ
നീങ്ങുന്ന പട്ടാളക്കാരെ
പ്പോലെ നാമ�ോരുത്തരും
പ്രവര്ത്തിക്കണം.
അവരവര് ചെയ്യേണ്ടത്
ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത്
ചെയ്യേണ്ട രീതിയില്
നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ
യും ദീര്ഘവീക്ഷണ
ത്തോടെയും ചെയ്യണം.
ഇതിലൂടെ നിസ്വരും
ആലംബഹീനരുമായ
ജനവിഭാഗങ്ങളെ
സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും
കൈപിടിച്ചുയര്ത്താനും
നമുക്കാകും.
(ലേഖിക
ലൈഫ് മിഷന്റെ ചീഫ്
എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസറാണ്)
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ലായി പഞ്ചായത്തും മറ്റ് വകുപ്പുകളും ഈ
ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനം നൽ
കുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റ് യഥാസമയം വാലിഡേറ്റ്
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
കരട് ലിസ്റ്റില് 5 ലക്ഷത്തോളം ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളാണുള്ളത്. ഇവര്ക്ക് ഒന്നിച്ച് ഭവനം
നൽകുക എന്നത് ഏത് സർക്കാരിനും അസാ
ദ്ധ്യമാണ്. അതിനാല് ഘട്ടംഘട്ടമായി പൂർത്തീ
കരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനാണ് സര്ക്കാര്
ലക്ഷ്യമിടുന്നത് . പല സർക്കാർ ഫണ്ടുകളില്
നിന്നും വീടിന് പണം ലഭിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാ
നാവാത്ത 70,000 പേരെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരി
ഗണിക്കും. 2018 മാർച്ച് 31 നകം ഇവരുടെ
വീടുകള് പൂര്ത്തീകരിക്കും. 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ
ക്ലേശഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളെ ഭവനമുള്ളവരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തി
ലേക്ക് നീങ്ങും. 50ൽ കുറവ് ക്ലേശഘടകമുള്ള
കുടുംബങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തുകളെ പൂർണ്ണമായും
ക്ലേശഘടകമുള്ള ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത പഞ്ചായ
ത്തുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കും. തുടര്ന്ന് അമ്പതിലധി
കം ക്ലേശഘടകകുടുംബങ്ങളുള്ള തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കും. മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്
ക്ലേശഘടകമില്ലാത്ത ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ പരിഗണി
ക്കും. നാലാംഘട്ടത്തിൽ വാസയ�ോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവ
നങ്ങളെ വാസയ�ോഗ്യമുള്ള ഭവനമായി മാറ്റാനുള്ള
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും?

ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വികസന പ്രതീകമാണ്
ഭവനങ്ങൾ. കെട്ടുറപ്പും സുരക്ഷിതവുമായ ഭവനം
ഏത�ൊരു വ്യക്തിയുടെയും ആവശ്യമാണ്. ആദ്യ
ഘട്ടത്തിൽ ഓര�ോ ജില്ലയിലും ഓര�ോ ഭവന സമു
ച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇതിൽ ഭുരഹിത ഭവനരഹിതരെയാണ് ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കളായി കണക്കാക്കുന്നത്.
ഭുമിയുള്ളവർക്ക് ഒറ്റ ഭവനവും ഭുമിയില്ലാത്ത
വർക്ക് ഫ്ള ാറ്റും (ബഹുനിലകെട്ടിടം), ഫ്ളാറ്റിന്
സാദ്ധ്യതയില്ലാത്തവർക്ക് ഭുമി വാങ്ങി മൂന്ന് നില
കളുള്ള വീട് /ബഹു നില ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കു
വാനുമാണ് പദ്ധതി. ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾക്കെല്ലാം
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, അംഗൻവാടി, വൃദ്ധജന പരി
ചരണം എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തും.
ആയതിന് എം.എൽ.എ ഫണ്ടു കൂടി ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
പദ്ധതിക്കുള്ള തുക പഞ്ചായത്തിന് അനുവ
ദിക്കുകയും അവ വായ്പയായി പഞ്ചായത്തുകൾ
തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതി
നാൽ അനർഹർക്ക് വീട് നൽകാതിരിക്കാൻ
ഓര�ോ പഞ്ചായത്തും ശ്രദ്ധിക്കണം.
തുടക്കം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഓര�ോ ജില്ലയിലും
ഓര�ോ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം സംസ്ഥാന സർക്കാരി
ന്റെ പൂർണ്ണ ചെലവിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.
500 ചതുരശ്രഅടിയുള്ള 2 ബെഡ്റൂം ഫ്ളാറ്റുക
ളാണ് നൽകുന്നത്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഈ
സ്വപ്നസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറ
ണം. ലക്ഷ്യബ�ോധത്തില് തീവ്രമായൂന്നുന്ന കര്മ്മ
സന്നദ്ധതയ�ോടെ നീങ്ങുന്ന പട്ടാളക്കാരെപ്പോലെ
നാമ�ോരുത്തരും പ്രവര്ത്തിക്കണം. അവരവര്
ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട
രീതിയില് നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെയും ദീര്ഘവീക്ഷ
ണത്തോടെയും ചെയ്യണം. ഇതിലൂടെ നിസ്വരും
ആലംബഹീനരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ സാന്ത്വ
നിപ്പിക്കാനും കൈപിടിച്ചുയര്ത്താനും നമുക്കാകും.
അതാവട്ടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ
സ്വപ്നം , നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.

��നുംബ�ീക്ക് അഭിമാനമായി
ലലഫ് സര്ചവ
എസ്. ഹരികിറഷറോർ ഐഎഎസ്

നക

രളത്തിടല 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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ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ നാലു വിധം;
14 ലക്ഷം ഫ�ോറങ്ങൾ

സർവേ സംബന്ധിച്ച മാർഗരേഖ പ്രകാരം

14 ലക്ഷം ഫ�ോറങ്ങൾ എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ

സ്ഥാപനങ്ങളിലും എത്തിച്ചു. ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ
നാലു വിധമായിരുന്നു.
1. ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതർ
2. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ (ഈ ഗണത്തിൽ
വന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സർവേയാ
ണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായത്.)
3. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനരഹിതർ (ഈ
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ)
4. വാസയ�ോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവനത്തിൽ താമസിക്കു
ന്നവർ ഇപ്രകാരം ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ തരംതി
രിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് സർവേ നടത്തിയത്.

അടിസ്ഥാന രേഖകൾ

പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും
പ്രധാനഘടകമായ
ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ
സർവേ പിഴവുകളില്ലാ
തെ നടത്താനായതാണ്
കുടുംബശ്രീയുടെ നേട്ടം.
പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി
ലധികം സർവേ പൂർത്തി
യാക്കിയതിൽ
പഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽ
മേൽപരിശ�ോധന
നടത്തിയപ്പോൾ നാൽപ
തിനായിരം അപേക്ഷ
കൾ മാത്രമാണ് നിരസി
ച്ചത്. അതായത് ആകെ
സർവേ നടത്തിയതിന്റെ
മൂന്നു ശതമാനം മാത്രം.
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2011ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ സാമൂഹ്യ
-സാമ്പത്തിക ജാതി സെൻസസിൽ നിന്നും
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂരഹിതർ, ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ
പട്ടികയും വിവരങ്ങളും കൂടാതെ ക�ോർപ്പറേ
ഷൻ/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി /ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ
നിലവിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി തയ്യാറാ
ക്കിയിട്ടുള്ള ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പട്ടിക
യുമാണ് സർവേയുടെ അടിസ്ഥാന രേഖയായി
പരിഗണിച്ചത്. ഇതുപ്രകാരം 6,14,000 പേരെ
കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സർവേ നടത്താൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും

സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജാതി സെൻസസ,്
പഞ്ചായത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് എന്നിവ കൂടാതെ അർ
ഹരായ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു
ള്ള സർവേ നടത്താൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കും
നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം 5,18,318
പേരെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു വാർഡിൽ
രണ്ടു കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കു വീതമാണ്
ഗുണഭ�ോക്തൃ സർവേ നടത്താനുള്ള അനുമതി
നൽകിയിരുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം സംസ്ഥാന
ത്തെ 20000ത്തോളം വാർഡുകളിൽ നിന്നായി
50000 പേർ സർവേ നടത്തി. ഇവർക്ക് മികച്ച
രീതിയിലുള്ള പരിശീലനവും നൽകിയിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ മാർച്ച് രണ്ടു വരെയായിരു
ന്നു സർവേ. ഇതിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള പട്ടിക അനുസരിച്ച് ഭൂമി
യുള്ള ഭവനരഹിതർ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ,
എന്നിവരുടെ സർവേയും ഇതേ വിഭാഗത്തിൽ
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഭൂരഹിത/ ഭവന
രഹിതരുടെ സർവേയും നടന്നു. ഇതിന്റെ മേൽ

പരിശ�ോധനകൾ ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ മെയ് 18
വരെ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതുപ്രകാരം സർ
ക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കു
ന്ന ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരായി 1,33,766 ഉം
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരായി 3,73,138 ഉം ചേർന്ന്
ആകെ 5,06,904 ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി
യിട്ടുണ്ട്.
സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ അർഹരായവരു
ടെ പട്ടിക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും
മറ്റ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജൂലൈ 30ന്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സർവേയിൽ വിട്ടുപ�ോകുന്നവർ
ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലും ജില്ലാ
തലത്തിലും അപ്പീൽ നൽകാൻ അവസരമുണ്ട്.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സർവേയിൽ അർഹരായ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ
സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പറ
ഞ്ഞിരുന്നു. 1. റേഷൻ കാർഡിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ കുടുംബമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവർ 2.
വാർഷിക വരുമാനം മൂന്നു ലക്ഷത്തിൽ കൂടാത്ത
വർ 3. സ്വന്തമായി ഇരുചക്ര വാഹനം ഉള്ളവ
രിൽ ഉപജീവനത്തിനായി വാഹനം ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നവർ. 4. കുടുംബത്തിൽ ആരും തന്നെ
സർക്കാർ, പ�ൊതുമേഖല ഉൾപ്പെടെ ഉദ്യോഗ
സ്ഥർ/ വിരമിച്ചവർ ആയി ഇല്ലെങ്കിൽ 5. സ്വന്ത
മായി / കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭൂമി / ഭവനം
ഇല്ലാത്തവർ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അഞ്ചു
മാനദണ്ഡങ്ങൾ. ഇതടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അയൽ
ക്കൂട്ട വനിതകൾ സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
അർഹരായ ഗുണഭ�ോക്താക്കളിൽ മുൻഗ
ണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ഒൻപതു മാനദ
ണ്ഡങ്ങളാണ് അവലംബിച്ചത്.
1, മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ/
അന്ധർ/ ശാരീരിക തളർച്ച സംഭവിച്ചവർ 2.
അഗതികൾ 3. അംഗവൈകല്യമുളളവർ 4. ഭിന്ന
ലിംഗക്കാർ 5. ഗുരുതര / മാരകര�ോഗമുളളവർ 6.
അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർ. 7. ര�ോഗം / അപ
കടത്തിൽ പെട്ട് വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ പ്രാപ്തി
യില്ലാത്തവർ. 8. വിധവകൾ 9. എയ്ഡ്സ്
ര�ോഗികൾ എന്നീ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാന
മാക്കി നടത്തിയ സർവേയിലൂടെ ഇവരുടെ കൃ
ത്യമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു
വെന്നതും നേട്ടമാണ്.

സർവേ ഫ�ോറം തമിഴ് കന്നഡ
ഭാഷകളിലും

ഗുണഭ�ോക്താക്തൃ നിർണയം വേഗത്തിലാ
ക്കാനും ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കു
ന്നതിനുമായി ഇടുക്കി,കാസർക�ോട് ജില്ലകളിൽ
യഥാക്രമം തമിഴ്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും സർവേ

ഫ�ോറം നൽകിയിരുന്നു.

ഡാറ്റാ എൻട്രിക്ക് 70 ഐ.ടി
യൂണിറ്റുകൾ; 3400 വനിതകൾ

ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ മുതൽ മെയ് 23 വരെ
യായിരുന്നു സർവേ സബന്ധിച്ച ഡാറ്റാ എൻട്രി.
കുടംബശ്രീ മുഖേന സർവേ സംബന്ധിച്ച പൂർണ
വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനമ�ൊട്ടാകെ കുടും
ബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള 70 ഐ.ടി യൂണിറ്റുകളിൽ
നിന്നായി 3400 ഓളം പേരാണ് മൂന്നു ഷിഫ്റ്റുകളാ
യി രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ പ്രവർത്തിച്ചത്.

കുടുംബശ്രീയുടെ സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ

കുടുംബശ്രീയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേ
ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ടീം ലൈഫ്
സർവേയുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും
ഡാറ്റാ എൻട്രി, വിശകലനം, റിപ്പോർട്ടുകൾ
തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിനും സ്വന്തമാ
യി ഒരു സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്തു. കൂടാതെ സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനു
സരിച്ച് ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതി
നും അപ്പീലിനനുസൃതമായി ഗുണഭ�ോക്തൃ പട്ടിക
യിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും പട്ടിക
റിപ്പോർട്ടാക്കി മാറ്റുന്നതിനും സഹായകരമാകു
ന്ന രീതിയിലാണ് സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ രൂപപ്പെടു
ത്തിയത്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലാണ് ഡാറ്റാ
എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കിയത്.

പിഴവുകളില്ലാതെ

പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനഘടകമായ
ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ സർവേ പിഴവുകളില്ലാതെ
നടത്താനായതാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ നേട്ടം.
പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം സർവേ പൂർത്തിയാ
ക്കിയതിൽ പഞ്ചായത്ത്തലത്തിൽ മേൽപരി
ശ�ോധന നടത്തിയപ്പോൾ നാൽപതിനായിരം
അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണ് നിരസിച്ചത്.
അതായത് ആകെ സർവേ നടത്തിയതിന്റെ
മൂന്നു ശതമാനം മാത്രം. മുൻഗണനാ മാനദണ്ഡ
ങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് അർഹരായ ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളെ കണ്ടെത്താൻ സഹായകമാകുന്ന
വിധത്തിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊ
ള്ളിച്ച് ഫ�ോമുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്തത് സർ
വേയുടെ വിജയത്തിനു കാരണമായി.

പ്രതീക്ഷകള�ോടെ മുന്നോട്ട്

സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതി സാക്ഷാ
ത്ക്കരിക്കാനുളള ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന
ജ�ോലി മികച്ച രീതിയിൽ സമയബന്ധിതമായി
പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കുടുംബശ്രീക്ക്
കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. ഇനി വരും
നാളുകളിലും നാടിന്റെ നൻമയ്ക്കായി സർക്കാരി
ന�ൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
(ലേഖകന് കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടറാണ്)

സർക്കാർ
നിഷ്കർഷിച്ച
മാനദണ്ഡങ്ങൾ
പാലിക്കുന്ന ഭൂമിയുള്ള
ഭവനരഹിതരായി
1,33,766 ഉം ഭൂരഹിത
ഭവനരഹിതരായി
3,73,138 ഉം ചേർന്ന്
ആകെ 5,06,904
ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ
കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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ലൈഫ് മിഷൻ വിഭവ സമാഹരണം
സന�ോബ്.എസ്.

കു

വിപ്ലവകരമായ
ഏത�ൊരു സര്ക്കാര്
പദ്ധതിയും പ�ോലെ
പുറമേ നിന്നുള്ള
സഹായം ലൈഫ്
സമ്പൂര്ണ്ണ പദ്ധതിക്കും
അനിവാര്യ
മാണ്. അത് ഏത്
അളവില് ഫലപ്രദ
മായി വിനിയ�ോഗി
ക്കുന്നു എന്നതാവും
ലൈഫ് മിഷന്റെ
വിജയത്തെ
നിര്ണ്ണയിക്കുക.
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ടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും കഴിഞ്ഞാല്
ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം
പാര്പ്പിടമാണ്. എന്നാല് സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച
രലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ
വീടുകളില്ലായെന്ന് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നടത്തിയ
സര്വ്വേയുടെ ആദ്യ കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത കേ
രളത്തിനായി ആരംഭിച്ച ലൈഫ് – സമ്പൂര്ണ്ണ
പാര്പ്പിട പദ്ധതിക്ക് കൂടുതല് പ്രാധാന്യം കൈ
വന്നിരിക്കുന്നു.
നാലു വിഭാഗങ്ങളില്പ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ
യാണ്ലൈഫ് മിഷന്റെ ഗുണഭ�ോക്താക്കളായി
തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത
ര്, സര്ക്കാര് പദ്ധതികളില്പ്പെടുത്തി ഭവന നി
ര്മ്മാണത്തിന് സഹായധനം അനുവദിച്ചെങ്കി
ലും പൂര്ത്തിയാകാത്തത�ോ, നിലവിലുള്ള ഭവനം
വാസയ�ോഗ്യമല്ലാത്തത�ോ ആയ കുടുംബങ്ങള്,
പുറമ്പോക്കില�ോ തീരദേശ മേഖലയില�ോ
ത�ോട്ടം മേഖലയില�ോ താല്ക്കാലിക ഭവനം ഉള്ള
വര്, ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര് എന്നിവരാണത്.
ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്ക്ക് മുന്കാലങ്ങ
ളിലെ പ�ോലെ വ്യക്തിഗത ഭവന നിര്മ്മാണത്തി
ന് ധനസഹായം നല്കുവാനാണ് സര്ക്കാര് തീരു
മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവിധ സര്ക്കാര് പദ്ധതികളി
ല് ധനസഹായം കൈപ്പറ്റി പല കാരണങ്ങളാല്
പണി പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത വീടുകളുടെ കണക്ക്
ശേഖരിച്ച് അവ പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവ
ശ്യമായ ബാക്കി തുക നല്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാ
മത്തെ സമീപനം. വാസയ�ോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവന
ങ്ങളുടെ കണക്കുകള് ശേഖരിച്ച് സാങ്കേതിക
ഏജന്സികളുടെ സഹായത്തോടെ, അവ വാസ
യ�ോഗ്യമാക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി
ഗുണഭ�ോക്താക്കള്ക്ക് നേരിട്ട് പണം നല്കിയ�ോ
ഏജന്സികള് മുഖേനയ�ോ പണി പൂര്ത്തിയാ
ക്കുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ രീതി. പ്രത്യേക

ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് ഭൂരഹിത
-ഭവനരഹിതർ. മുൻകാല ഭവന നിര്മ്മാണ
പദ്ധതികളിൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പരിഗ
ണന മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണിത്. കേര
ളത്തിലെ സ്ഥലലഭ്യതയുടെ കുറവ് തന്നെയാണ്
ഇവരുടെ പ്രശ്നപരിഹാരം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന
പ്രധാന ഘടകം. ഒരു കുടുംബത്തെ പുനരധിവ
സിപ്പിക്കാന് മൂന്നുസെന്റ്ഭൂമി വച്ച് കണക്കാക്കി
യാല് പ�ോലും സര് വ്വേ പ്രകാരം ആവശ്യമായ
3.73 ലക്ഷം വീടുകള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്
ഏകദേശം 12000 ഏക്കര് സ്ഥലം വേണ്ടിവരും.
എന്നാൽ ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതർക്കായി എല്ലാ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഭവന
സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിന്
ഇതിന്റെ മൂന്നില�ൊന്നിൽ താഴെ ഭൂമി മതിയാകും.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരെ
ഭവനസമുച്ചയങ്ങള്/ഫ്ലാറ്റുകള്/ക്ലസ്ടര് വീടുകള്
എന്നിവ നിര്മ്മിച്ച് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനാ
ണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

ധനസമാഹരണം

മിഷന്റെ ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്ന
തിന് നടത്തിയ സര്വ്വേ പ്രകാരം കരട് പട്ടിക
യില് ആകെ 506904 കുടുംബങ്ങളാണ് ഉള്പ്പെ
ട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതില് 373138 പേര് ഭൂരഹിത-ഭവന
രഹിതരും 133766 പേര് ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത
രുമാണ്. പൂര്ത്തിയാകാത്ത ഭവനമുള്ളവര്, വാ
സയ�ോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവനമുള്ളവര് എന്നിവര്ക്ക്
ഉപരിയായുള്ള ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ എണ്ണമാണ്
ഇത്. സര്വ്വേയില് കണ്ടെത്തിയവരും മറ്റ് ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കളും ഉള്പ്പെടെയുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്ക്
സുരക്ഷിതവും സമ്പൂര്ണ്ണവുമായ പാര്പ്പിടം നല്കന്ന
ലൈഫ് മിഷന് വിജയകരമായി പൂര്ത്തീകരിക്കു
ന്നതിന് ഏകദേശം 50,000 ക�ോടി രൂപ ആവശ്യ
മാണ്.
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിൽ നിന്നും

വിവിധ വകുപ്പുതല ഭവനപദ്ധതികള്ക്കായി
ബജറ്റില് വകയിരുത്തുന്ന തുകയില് നിന്നും
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതിവി
ഹിതത്തിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കാനാകുന്ന
തുകയും കിഫ്ബി, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
വഴി ലഭ്യമാക്കാന് കഴിയുന്ന വായ്പയും ശേഖരി
ക്കാന് കഴിയുന്ന ക�ോർപ്പറേറ്റ് സ�ോഷ്യൽ റെ
സ്പോൺസിബിലിറ്റി (CSR) ഫണ്ടും പ്രാദേശിക
സംഭാവനകള്, സ്പോണ്സര്ഷിപ്പ് എന്നിവ വഴി
കണ്ടെത്താന് കഴിയുന്ന തുകകളുമാണ് ലൈഫ്
പദ്ധതിയുടെ ധനസ്രോതസ്സുകൾ. ഓര�ോ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും ആവശ്യമായി
വരുന്ന വായ്പാ തുക സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
കിഫ്ബി പ�ോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും
വായ്പ എടുക്കുന്നതിനും അതിന്റെ മുതല് ഓര�ോ
സാമ്പത്തിക വര്ഷവും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ പദ്ധതി തുകയില് 25%-ത്തില് അധി
കരിക്കാത്ത തുക കണക്കാക്കി തിരിച്ചു പിടിച്ച്
ഒടുക്കുവരുത്തുവാനും മുഴുവന് പലിശയും സര്ക്കാര്
നേരിട്ട് ഒടുക്കുന്നതിനുമാണ് നിലവില് ലക്ഷ്യമി
ട്ടിട്ടുള്ളത്.
ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിന് ആവ
ശ്യമായ മുഴുവന് തുകയും സര്ക്കാരിനും ബന്ധ
പ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും
മാത്രമായി കണ്ടെത്താന് കഴിയില്ല. പ�ൊതുജന
ങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രാദേശിക സമാ
ഹരണം നടത്തുക, സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേ
ഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്, സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നിവരില് നിന്ന് സംഭാവനകള് ശേഖരി
ക്കുക, സി.എസ്.ആര് ഫണ്ട്, വിവിധ തരത്തി
ലുള്ള മല്സരങ്ങള് സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള ഫണ്ട്
ശേഖരണം, വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്പോണ്സ
ര്ഷിപ്പുകള്, എം.പി. / എം.എല്.എ. വികസന
ഫണ്ടുകള് എന്നിവ വഴി ഓര�ോ തദ്ദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനത്തിലെയും ആകെ ചെലവിന്റെ
10% തുക എങ്കിലും കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. സം
ഭാവനകള് നല്കുന്നവര്ക്ക് അര്ഹമായ നികുതി
യിളവുകള് അനുവദിച്ച് കൂടുതല് പേരെ ഇതിലേ
ക്ക് ആകര്ഷിക്കാം.

എന്താണ് CSR ?

കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ (Companies Act, 2013)
ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് 1000 ക�ോടി
രൂപയിലധികം വിറ്റുവരവ�ോ 500 ക�ോടി രൂപ
അറ്റാദായമ�ോ 5 ക�ോടി രൂപയിലധികം ലാഭമ�ോ
ഉള്ള കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ലാഭത്തിന്റെ 2%
തുക ക�ോർപ്പറേറ്റ് സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്ത നിർ
വ്വഹണത്തിനായി (Corporate Social Responsibility
- CSR) ചെലവഴിക്കണം. ഈ തുക ചെലവഴിക്കേ
ണ്ടത് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും
2014-ലെ

അതിന്റെ പരിസരത്തുമാകണം. 2014 ഫെബ്രുവ
രിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചട്ട
ങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കമ്പനിക്ക് നേരിട്ടോ ട്രസ്റ്റ്
അഥവാ ചാരിറ്റബിൾ സ�ൊസൈറ്റി രൂപീകരി
ച്ചോ ഈ പണം ചെലവഴിക്കാം. എന്നാൽ അത്
കമ്പനിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ
ഭാഗമ�ോ, കമ്പനി ജീവനക്കാർക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കു
ന്ന പദ്ധതികളില�ോ ആകാൻ പാടില്ല.
CSR ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപ
നങ്ങള്, ക�ോര്പ്പറേറ്റുകള്, ഇതര കമ്പനികള്
എന്നിവരുടെ യ�ോഗം സര്ക്കാര് വിളിച്ചു ചേര്ക്കേ
ണ്ടതുണ്ട്. ഓര�ോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും 2% CSR
ഫണ്ട് അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷത്തേക്ക് ലഭ്യമാക്കു
ന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭവനസ
മുച്ചയങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് താത്പര്യമുള്ള
കമ്പനികള�ോട് ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം സൗജന്യമാ
യി നിര്മ്മിച്ച് നല്കുവാന് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതുമാ
ണ്. ഒരു വാര്ഡ് അല്ലെങ്കില് ഒരു തദ്ദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥാപനം മുഴുവനായി ദത്തെടുത്ത് അവിടെ
യുള്ള ലൈഫ് മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്

ഒന്നോ അതില്
അധികമ�ോ
കമ്പനികളെ
ഉപയ�ോഗിച്ച് ഒരു
ജില്ലയെ മുഴുവന്
ദത്തെടുപ്പിക്കാന്
കഴിയുമ�ോ എന്നും
പരിശ�ോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
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ഓണത്ിനു മുൻപ്
എല്റോവർക്കും ടപൻഷൻ
2677 റകറോെി രൂപ അനുവദിച്ചു

ത
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.
നലഖകന് ലലഫ് മതിഷേതില്
അസതിസ്ററെ് ഡവലപ്ടമറെ്
കമ്ീഷണറാണ്
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നദേശസ്യുംഭരണ 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

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

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
പഞ്ായത്് ഡയറക്ടറുടെ നപരതിലുള്ള ടസ്പഷ�ല്
റ്തി. എസ്. ബതി. അക്ൗണ്തിലുും േതിനക്പതിച്ചു.
ഓണത്തിന മുമ്പായതി ഗുണനഭാക്ാക്ള്ക്്
ടപന്ഷന് തുക ലഭ�മാക്കുന്താണ്.
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.
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രഭുംയ്സശദേനത ്മ്പമു ്േ 13 ്ച്ർാമ 6102
ുംലുതിങ്തടറ്നമ ാന്നതിേ ൽതിളങ്ങേപാസ്
ാഹസേധ ാന്നതിേ ൽതിളകപ്പുകുവ ർാക്
രാക ുംലുതിങ്തടഏ ൽാന്എ ുംയുകക്കുതിഭല
തു ്േതിവഡുഗയാഹസേധ യാമ�ഭല ൽാശ
തിത്ട്ട� ന്രുതിയതിണ്ക്നർീത തിണപ തിയാമ
കതിരവതടായതിഴക
ൻാക്തിത്ക്ട
ങ്ങടള അണതിേതിരത്തുകയാ
കങ്ങുെമു ുംയാഹസേധ ുംട്ട�ത്ടുഅ
ണ് നകരളടത് പരതിസര
ൽതിയസ്വഅ ത്ാരീതതിണപ ുംഴുാപെനഇ
ശുചതിത്ത്തിനലക്കുും ഹരതിത
ാളകടുീവ
ന്യ്യുചട
ുംയുകരു
സമൃദ്തിയതിനലക്കുും തതിരതിച്ചു
ഭതിവ ന്എ ൾകടുീവ ത്ാക്തിരകീത്ർപൂ
ട ക ാ ണ് ന പ ാ ക ാ ന ള്ള
.്തന്ടുപെടൾഉ ൽതിത്
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
സമാമ്ത്ിക
തടസ്ം
യ്യുന്തു
വടര മഴക്ാലപൂർവേ
ശുചീകരണവുും
നബാധവൽ
ചകമാണ്ടുമമാത്രം
ക്രണവുും പണിനവടണ്ന്
മുടങ്ങിയ
അലസ
ചതിന്തയാണ്
ഇനപൊൾ നപാലുുംഭവനങ്ങൾ
പല തനദേ
2017 നവംബർ ഒന്ിനു
ശഭരണസ്ാപേങ്ങളുും
വച്ചു
പുലർത്തുന്ത്
.
ഈ
സ്തിതതി
പണി പുനരമാരംഭിച്പ്
ക്് 2018
മാറ്ും വരുത്തിനയ
മമാർച്പ് 31നുതീരൂ.
മുമ്പ്
സാമാേ�മായതി
പറ
പൂർത്ീകരികമാനമാണപ്
ഞ്ാൽ,
നരാഗാണുക്ളുടെ
സരകമാര
പ്വർത്േും ടകാണ്ാണ
നല്ലാ ശരീരുംലക്്യമിടന്തപ്
നരാഗാവസ്യതി.
ലാവുന്ത്. പല വതിധ മാധ�

സ്ചനഹതണലിച്�
സ്വപ്ന�ര്ണ്ണത
അജിത.എസ്
2017-18 പൂർത്ീകരിക്കറോത് വീടകളുടെ പൂർത്ീകരണവർഷകും

പ

ണതിതീരാത് വീെ് സമ്ർദേങ്ങളുടെയുും സും
�ർഷങ്ങളുടെയുും മാറാല നപറുന് വാസ
സ്ാേമാടണടന്ാരു ടചാല്ലുണ്്. ടചാല്ലതിേർ
ത്ഥും നതനെടണ്ങ്തിലുും മേവുും തനവുും കറനയറ്ന്
പ്യാസഭൂമതിയതിൽ േതിന്് നമാചേമാണ് ഇേതിയു
ള്ള ലക്�ും. സ്പ്േും േ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.
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മുൻകാല ഭവനപദ്ധതികളുടെ യൂണിറ്റ്
ക�ോസ്റ്റ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അക
ലെയായതും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കൾ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത ഏജൻ
സികളെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചതും നിർ
ദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പാർപ്പി
ടം എന്നത് ഒരു ആഢംബരത്തിന്റെ
പ്രതീകമാക്കിയതും ദൈനംദിന ചെലവുകൾ
പ�ോലും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും ഗു
ണഭ�ോക്താവിന്റെ ആകസ്മിക മരണവും മാരക
ര�ോഗങ്ങളും കേരള സമൂഹത്തിൽ പണിപൂർത്തി

ക്താവ് ഏതു സ്റ്റേജുവരെയുള്ള ധനസഹായമാ
ണ�ോ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതിനു ശേഷമുള്ള
ഗഡുക്കൾ മാത്രം പുതിയ നിരക്കിൽ കണക്കാ
ക്കി നൽകുന്നതാണ്.
പണി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനു സഹായകമാ
യി പുതുക്കിയ ധനസഹായ നിരക്കിൽ വരുന്ന
ആദ്യഗഡുവ�ോ അതില�ൊരു ഭാഗമ�ോ മുൻകൂറാ
യി നൽകുന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക
തയാണ്. ഓര�ോ വീടിനും പരമാവധി 400
ചതുരശ്രയടി പ്ലിന്ത് ഏരിയ വരുന്ന ഭവനം
അഥവാ ഭവനഭാഗം (അടുക്കള, പ�ൊതു ഉപയ�ോ

യാക്കാത്ത വീടുകളുടെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള കാര
ണമായിട്ടുണ്ട്. കെട്ടുറപ്പുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമായ
ഭവനം ഏത�ൊരു വ്യക്തിയുടെയും ആവശ്യമാ
ണ്. അത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസന
ത്തിന്റെ പ്രതീകവുമാണ്. നവകേരളം പദ്ധതി
യിലൂടെ ഇത് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനാണ്
സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂ
ടെ പൂർത്തിയാകാത്ത വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കു
ന്നതിന് യൂണിറ്റ് ക�ോസ്റ്റ് നാലുലക്ഷം രൂപയാ
ക്കി വർധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വീടിന്റെ അടിസ്ഥാനം പൂർത്തിയാക്കു
മ്പോൾ 10 ശതമാനവും ചുമരുകൾ മേൽക്കൂര
നിരപ്പ് വരെ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ 45 ശതമാന
വും മേൽക്കൂര പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ 25 ശതമാ
നവും ഫിനിഷിങ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കു
മ്പോൾ 20 ശതമാനവും എന്ന നിരക്കിൽ നാലു
ഘട്ടങ്ങളായി പരിഗണിച്ച് നിലവിൽ ഗുണഭ�ോ

ഗഹാൾ, കൂറഞ്ഞത് ഒരു കിടപ്പുമുറി, ശുചിമുറി
എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നത്) പൂർത്തീകരിക്കുന്നതി
നാണ് സഹായം നൽകുന്നത്. ഇതിനനുയ�ോജ്യ
മായി രൂപകല്പനയിൽ മാറ്റം ആവശ്യമെങ്കിൽ
അത് ടി.പി.ടി.എയിലെ വിദഗ്ദ്ധരുടെ സഹായ
ത്തോടെ മാറ്റംവരുത്തി പൂർത്തീകരിക്കണം.
സാമ്പത്തിക തടസ്സം ക�ൊണ്ടുമാത്രം പണി
മുടങ്ങിയ ഭവനങ്ങൾ 2017 നവംബർ ഒന്നിനു
പണി പുനരാരംഭിച്ച് 2018 മാർച്ച് 31നു മുമ്പ് പൂർ
ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 2018
മാർച്ച് 31 ഓടുകൂടി പണി തീരാതെ കിടക്കുന്ന
വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സുരക്ഷിതമായ�ൊരു
ഭവനം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്
എത്തിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

2016 മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും
സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ
നിന്നോ ധനസഹായം
ലഭിക്കുകയും എന്നാൽ
ഏതെങ്കിലും കാരണവ
ശാൽ ലഭ്യമായ ധനസ
ഹായഗഡുവിന്
തുല്യമായി പണി തീർക്കേ
ണ്ടിയിരുന്ന ഘട്ടത്തിലേ
ക്കെത്തിക്കാൻ കഴിയാ
തെവരികയും
അടുത്തഘട്ടം ധനസഹാ
യം മുടങ്ങുകയും ഇപ്പോഴും
പണിതീരാത്ത അവസ്ഥ
യിൽ തുടരുകയും
ചെയ്യുന്ന വീടുകളാണ്
പൂർത്തീകരിക്കാത്ത
വീടുകൾ എന്ന വിഭാഗ
ത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
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(ലേഖിക ലൈഫ് മിഷനില് സ്റ്റേറ്റ് മിഷന്
മാനേജരാണ്.)

ലൈഫ്: ഐക്യപ്രതീകമായി
ഭവനസമുച്ചയങ്ങള്
രവിരാജ്. ആർ

വീ

ട് എന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന ആവശ്യം
എന്നതിന് ഉപരിയായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ
വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമായി
മാറിയിരിക്കുന്നു. ഭവനനിർമ്മാണത്തിനായി
ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ചെവഴിക്കുന്ന ഒരു ജന
തയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് . ജീവിതകാലത്തെ
സമ്പാദ്യത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും മലയാളികൾ
വീട് വയ്ക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കുന്നു. ഒരു
വശത്ത് ആധുനികസൗകര്യങ്ങള�ോടു കൂടിയ
സൗധങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും വലിയ ഒരു വിഭാഗം
ജനത തെരുവ�ോരങ്ങളിലും ത�ോട് പുറമ്പോക്കി
ലും കുടിൽകെട്ടി കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്.
കേരളത്തിലെ ഏകദേശം 4 ലക്ഷത്തോളം കു
ടുംബങ്ങൾ ഭവനരഹിതരാണ് എന്നാണ് കണ
ക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭവനരഹിതരുടെ
പുനരധിവാസത്തിനായി വിവിധ ഭവനനിർ
മ്മാണ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്
എങ്കിലും ഭുരിപക്ഷം പദ്ധതികളും ഭുമിയുള്ള
ഭവനരഹിതരെ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ളതായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഭുരഹിത ഭവനരഹിതരെകൂടി പുനര
ധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള

പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ.
2011 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ
ജനസംഖ്യ 3,33,87,677 ആണ്, ഇതിൽ
1,77,55,506 പേർ ഗ്രാമങ്ങളിലും 1,59,32,171 പേർ
നഗരങ്ങളിലുമാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതായത്
ജനസംഖ്യയുടെ 52.28% പേർ ഗ്രാമീണ മേഖല
യിലും 47.72% പേർ നഗരപ്രദേശത്തുമാണ്. 2001
ൽ 29.96% ആയിരുന്ന നഗര ജനസംഖ്യ 2011ൽ
52.28%ലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് കേരള
ത്തിൽ നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രുതഗതിയിലുള്ള
നഗരവത്ക്കരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരജനസംഖ്യ നഗരമേഖല
യിലെ പാർപ്പിട സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതി
ന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.
വർദ്ധിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയും
ഭുമിയുടെ ലഭ്യതകുറവും ഭവന മേഖലയിൽ കേരളം
നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
ലൈഫ് സർവ്വേയുടെ കരട് പട്ടിക പ്രകാരം 373138
എണ്ണം ഭുരഹിത-ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങളാ
ണുള്ളത്. അവർക്ക് ഭുമിയും വീടും നൽകുകയാ
ണെങ്കിൽ ഏകദേശം 12000 ഏക്കർ ഭുമി ആവശ്യ

ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന
സമുച്ചയങ്ങൾക്കുള്ള
ഭുമി സംഭാവന
യജ്ഞത്തിന്
ഒക്ട�ോബർ 2ന്
തുടക്കം കുറിക്കും.
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ഭുമിയുടെ ലഭ്യത കുറവ്
പരിഗണിച്ച് വ്യക്തികൾ,
സംഘടനകൾ,
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ
രിൽ നിന്നും ഭവനസമു
ച്ചയ നിർമ്മാണത്തിന്
അനുയ�ോജ്യമായ ഭുമി
സംഭാവനയായി
സ്വീകരിക്കാൻ ലൈഫ്
മിഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പല സംഘടനകളും
ഇതിന�ോടകം തന്നെ
സന്നദ്ധത
അറിയിക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ലേഖകന് ലൈഫ് മിഷനില്
അസിസ്റ്റന്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ്
കമ്മീഷണറാണ്)
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മായി വരും. ഇത്രയും ഭുമി കേരളത്തിൽ കണ്ടെ
ത്തുക പ്രായ�ോഗികമല്ല. അതുക�ൊണ്ടാണ്
ഭുരഹിതഭവനരഹിതരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കു
ന്നതിനായി ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ എന്ന ആശയം
സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ കണ്ടെ
ത്തിയിട്ടുള്ള ഭുരഹിത ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങളെ
എല്ലാ സൗകര്യങ്ങള�ോടും കൂടിയ ഭവന സമുച്ചയ
ങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി
ഏകദേശം 2500 ഏക്കർ ഭുമി ആവശ്യമായി വരും.
എന്നാൽ നിലവിൽ ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾക്ക്
വിവിധ ജില്ലകളിലായി 123 ഏക്കർ ഭുമിയാണ്
കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ലൈഫ് പദ്ധതിപ്രകാരം എല്ലാവിധ
സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തോടു കൂടിയതും,
ത�ൊഴില�ോ മറ്റ് വരുമാനമ�ോ ഇല്ലാത്ത കുടുംബ
ങ്ങൾക്ക് ജീവിത�ോപാധിയും സാമ്പത്തിക ഭദ്ര
തയും ഉറപ്പുനൽകുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലു
ള്ളതുമായ ഭവന സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഭുരഹിത
ഭവനരഹിതർക്കായി നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചി
ട്ടുള്ളത് . ഇതിന് ആവശ്യമായ ഭുമി കണ്ടെത്തു
ന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ലൈഫ് മിഷൻ നടത്തി
വരുന്നു. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയി
ലുള്ള ഭുമിയ്ക്കാണ് ഭവനസമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തി
നായി പ്രഥമപരിഗണന നൽകുന്നത്. കൂടാതെ
വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കൈവശം ഉള്ള ഭുമിയും
ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കാൻ തീ
രുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഭുമി
കൈമാറ്റം വേഗമാക്കുന്നതിനായി ചീഫ് സെ
ക്രട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനായ കമ്മറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി
യിട്ടുണ്ട്. കമ്മറ്റി ഒരു ഏകജാലക സംവിധാന
മായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭുമികൈമാറ്റം
വേഗത്തിലാക്കുന്നതുമാണ്. എല്ലാ തദ്ദേശസ്ഥാ
പനങ്ങളും വിവിധ വകുപ്പുകളും ഭവനസമുച്ചയ
നിർമ്മാണത്തിന് അനുയ�ോജ്യമായ ഭുമി കണ്ടെ
ത്തി ലൈഫ് മിഷന് കൈമാറി നൽകേണ്ടതാ

ണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന ഭുമി തണ്ണീർത്തട
ങ്ങള�ോ,പാടശേഖരങ്ങള�ോ
നികത്തുന്നതാ
കരുത്. നിയമാനുസൃതമായും സാങ്കേതികമായും
കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനനുയ�ോജ്യമായ ഭുമി
തന്നെയാകണം. ഇപ്രകാരം കണ്ടെത്തുന്ന
ഭുമിയുടെ വിശദാംശ ലിസ്റ്റ് അതതു തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജില്ല മിഷന് കൈമാറേണ്ട
താണ്. സർക്കാർ ഭുമി അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ ഭുമി
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 26.05.2017 ലെ
സ.ഉ.(സാ.ധാ)നം.1738/2017/തസ്വഭവ)
എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ൾക്കും പുനരധിവാസത്തിന് ആവശ്യമായത്ര
ഭുമി കണ്ടെത്താനാകണമെന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന വിലപ്പെട്ട ഭുമിയുടെ ഉത്തമ
വിനിയ�ോഗം ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേണം
ഭവനസമുച്ചയ ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ വിതരണം
നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. അതതു പ്രദേശത്തെ എല്ലാ
ഭുരഹിത-ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങൾക്കും അവിടെ
നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയത്തിൽ വീട് ഉറപ്പാ
ക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം അതിനുപരിയായി ആവശ്യ
മെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളിൽ ഭുമി ലഭ്യമെങ്കിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തു
ന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
ഭുമിയുടെ ലഭ്യത കുറവ് പരിഗണിച്ച് വ്യക്തി
കൾ, സംഘടനകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ
രിൽ നിന്നും ഭവനസമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിന്
അനുയ�ോജ്യമായ ഭുമി സംഭാവനയായി സ്വീക
രിക്കാൻ ലൈഫ് മിഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പല സംഘടനകളും ഇതിന�ോടകം തന്നെ സന്ന
ദ്ധത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ്
മിഷൻ ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾക്കുള്ള ഭുമി സംഭാവ
നായജ്ഞത്തിന് ഒക്ട�ോബർ 2ന് തുടക്കം
കുറിക്കും.

ലൈഫ്: ച�ോദ്യോത്തരം
s ഭുമി നൽകാൻ വ്യക്തികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ
തയ്യാറായാൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ�ോ
സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഭുമി ദാനമായി
നൽകുന്നതിലേക്കായി ഒക്ട�ോബർ-2ന് എല്ലാ
ജില്ലകളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാംപ
യിൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീക
രിച്ചുവരുന്നു.
s സർക്കാർ ധനസഹായത്തിലൂടെയല്ലാതെ
സ്വയം പണിതു പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഭവനത്തിന്
സഹായം നൽകാമ�ോ
സാധിക്കുകയില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാ
പനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ പൂർ
ത്തീകരണത്തിന് പ�ൊതുധനസമാഹരണത്തി
ലൂടെ ശ്രമം നടത്തേണ്ടതാണ്.
s പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീക
രണം ലൈഫ് മിഷൻ ഈ വർഷത്തെ ലക്ഷ്യമാ
യി കരുതുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്
ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങൾ
പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾക്കു
ള്ള യൂണിറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആനുപാതിക
വിഹിതം നൽകി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് സർ
ക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ

നിന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ
ശേഖരിച്ച് വരുന്നതേയുള്ളൂ. കൂടാതെ ഇതിലേ
ക്കായി ഒരു ഓൺലൈൻ MIS സംവിധാനവും
ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
s ഐ.എ.വൈ പദ്ധതിക്കായി തയ്യാറാക്കപ്പെ
ട്ടിട്ടുള്ള ഗുണഭ�ോക്താക്കളിൽ പലരും ലൈഫ്
മിഷന്റെ ലിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവരെ ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളായി പരിഗണിക്കാമ�ോ
അപ്പീൽ സമയത്ത് അർഹതയുടെ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്.
s പട്ടികജാതി ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ച് വാങ്ങിയ
ഭുമിയിൽ സമുച്ചയം പണിയാൻ അനുമതി
നൽകാൻ കഴിയുമ�ോ
കഴിയും, പ്രസ്തുത തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാ
പനത്തിലെ അർഹരായ മുഴുവൻ പട്ടികജാതി
ഗുണഭ�ോക്താക്കളെയും പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന
തിനുള്ള സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന്
വാങ്ങിയ ഭുമി ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പട്ടി
കജാതി ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ മുഴുവൻ പുനരധിവ
സിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു വിഭാഗക്കാരുടെ പുന
രധിവാസത്തിനായി ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
s പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു വാർഡിൽ ഒരു
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വർഷത്തിൽ പത്തിലധികം വീട് നൽകാൻ
കഴിയുമ�ോ?
അർഹരായ മുഴുവൻ ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്കും
അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിത ഭവനം
നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന് വാർഡ്
ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാക്കേണ്ടതില്ല.
s ഭുമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ മാനദണ്ഡത്തിൽ
സെന്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നു. ഇക്കാരണ
ത്താൽ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒഴിവായി
പ�ോകുന്നു. പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ�ോ
ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.
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s പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ ഇനത്തിൽ
ഭിത്തി തേയ്ക്കാത്തതും തിണ്ണ ഇടാത്തതും ആയ
വീടുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ�ോ?
ഇല്ല, സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭവന പദ്ധ
തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ആനുകൂല്യത്തിന്റെ ഒരു
ഭാഗം കൈപ്പറ്റുകയും എന്നാൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ
കഴിയാത്തവയെയുമാണ് ഇതിലേക്കായി പരി
ഗണിക്കുന്നത്. താമസത്തിന് യ�ോഗ്യമാകുന്ന
രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കളെ ഇതിലേക്കായി പരിഗണിക്കുകയില്ല.
s പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷംവീട് ക�ോളനിക
ളുണ്ട്. ഇവിടെ വാസയ�ോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ
താമസിക്കുന്നവരാണ് അധികവും. ഇവർക്ക്
ഫ്ളാറ്റ് മ�ോഡൽ വീട് വച്ച് നൽകുന്നത് പരിഗണി
ക്കാമ�ോ
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓര�ോ ജില്ലയിലും ഓര�ോ
ഭവനസമുച്ചയ നിർമ്മാണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇതിൽ ഭുരഹിത ഭവനരഹിതരെയാണ് ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കളായി കണക്കാക്കുന്നത്. വാസയ�ോ
ഗ്യമല്ലാത്ത ഭവനങ്ങൾ വാസയ�ോഗ്യമാക്കൽ
എന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ നിർദ്ദേശം പരിഗണിക്കാ
വുന്നതാണ്.

തയ്യാറാക്കിയത് :
അനീഷ് .ബി
അസിസ്റ്റന്ഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ്
കമ്മീഷണര്, ലൈഫ് മിഷന്
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പരിഗണിച്ച് ഉത്തരവ് നൽകുന്നതാണ്. അനുവ
ദിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട
ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ ഭുരഹിത ഭവനരഹിതരായി
കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.
s നിലവിൽ ലൈഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കു
ന്ന വീടുകളുടെ വിസ്തീർണ്ണം വ്യക്തമാക്കാമ�ോ
ലൈഫ് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കു
ന്ന വീടുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തറ വിസ്തീർണ്ണം
350 ചതുരശ്രഅടിയും കൂടിയത് 600 ചതുരശ്രഅ
ടിയും ആയി നിജപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് നൽകിയി
ട്ടുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തറ വിസ്തീർണ്ണം
400 ചതുരശ്രഅടിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
പുര�ോഗമിച്ചുവരുന്നു.
s പട്ടയമില്ലാത്ത ഭുമിയിൽ താമസിക്കുന്നവരെ
ഏത് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം
ഭുരഹിത-ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെ
ടുത്താം.
s അവിവാഹിത, വിവാഹമ�ോചിതർ, സന്താന
മില്ലാത്തവർ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന നൽകാമ�ോ
മുൻഗണന പട്ടികയിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
s ക�ോൺക്രീറ്റ് ഘട്ടം വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ വീട്,
മുഴുവൻ തുകയും വകുപ്പിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അധിക തുക അനു
വദിക്കാമ�ോ
അധിക തുക അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ അത്തരത്തിലു
ള്ള ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് പ�ൊതുധന
സമാഹരണത്തിലൂടെ ശ്രമം നടത്തേണ്ടതാണ്.

s ഇരട്ട ലക്ഷംവീടുകൾ ഒറ്റവീടുകളാക്കുന്നതിന്
പദ്ധതി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താമ�ോ
വാസയ�ോഗ്യമല്ലാത്ത വീടുകള് വാസയ�ോ
ഗ്യമാക്കൽ എന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് പരിഗണി
ക്കാവുന്നതാണ്.

s ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഭവനരഹിതരായ ഷെഡുക
ളിൽ താമസിക്കുന്നവരെയാണ�ോ, അല്ലെങ്കിൽ
വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ലഭിച്ച്
ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരി ക്കാൻ കഴിയാത്ത
കുടുംബങ്ങളെയാണ�ോ പരിഗണിക്കുന്നത്
വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യം
കൈപ്പറ്റുകയും എന്നാൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ
സാധിക്കാത്തവരായ
ഗുണഭ�ോക്താക്ക
ളെയുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്.

s ഭുമി ഡാറ്റാബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഭുരഹിതരു
ടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമ�ോ
ഭുമി ഡാറ്റാബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ധാരാളം ഗു
ണഭ�ോക്താക്കൾ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടെ
ങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊപ്പോസൽ ആയി ജി
ല്ലാകളക്ടർ മുഖാന്തരം സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
ആയത് ഡി.എൽ.എ. സി നടപടിക്രമം പ്രകാരം

s മരിച്ചുപ�ോയവരുടെ പേരിലുള്ള ഭുമിയിൽ വീട്
വച്ച് താമസിക്കുന്നവർ ഭുരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ
അർഹതാപട്ടികയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ അം
ഗീകരിക്കാമ�ോ
സ്വത്ത് വീതംവച്ച് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ള
വരെ ഭുരഹിത-ഭവനരഹിതരുടെ പട്ടികയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല.

വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന് ജാതി/മത സാക്ഷ്യപത്രം
ആവശ്യമില്ല

2008 കേരള വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യല് (പ�ൊതു)ചട്ട
ങ്ങൾപ്രകാരം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ജാതി,
സമുദായം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ തുടങ്ങി ചട്ടങ്ങളില് നി
ഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
രേഖകൾ
ആവശ്യപ്പെടരുതെന്ന്
ല�ോക്കല് രജിസ്ട്രാർമാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നല്കി ചീഫ് രജി
സ്ട്രാർ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
(സർക്കുലർ നം. ബി1-21102/17, തീയതി 04-08-2017)

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ-വില്ലേജ് ഓഫീസർ
നല്കുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിഗണിച്ചാല് മതി

രങ്ങളും കടപുഴകിയും ഒടിഞ്ഞുവീണുമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സർക്കുലർ
പുറപ്പെടുവിച്ചു.

(സർക്കുലർ നമ്പർ 248/ആർ.സി.3/2016/തസ്വഭവ, തീയതി 14-07-2017)

ക്ഷേമനിധി ബ�ോർഡ് പെൻഷൻ 1100 രൂപയായി
വർദ്ധിപ്പിച്ചു

എല്ലാ ക്ഷേമനിധി ബ�ോർഡുകളും നല്കുന്ന പെൻഷൻ പ്രതി
മാസം 1100/- രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചും നിലവില് 1100/രൂപയില് കൂടുതല് നല്കുന്ന ക്ഷേമനിധി ബ�ോർഡ് പെൻഷനു
കൾ അതേ നിരക്കില് നിലനിർത്തിയും ഉത്തരവായി.
(സ.ഉ(കൈ)നം. 359/2017/ധന, തീയതി 04-08-2017)

സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ നല്കുന്നതിനുളള വരുമാന
പരിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൻ വസിക്കുന്ന പ്രദേ
ശത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ നല്കുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മാത്രം പരിഗണിച്ചാല് മതിയെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായി.

സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട സുരക്ഷ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവായി.

റ�ോഡ് നിർമ്മാണം- അനുമതി നേടിയതിനുശേഷം
സ്ഥാനം മാറ്റരുത്

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്ഷനുകളുടെ വിതരണം നടപടിക്രമങ്ങളില് ഭേദഗതി

(സ.ഉ(സാധാ)നം. 6060/2017/ധന, തീയതി 01-08-2017)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ റ�ോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്
ആവശ്യമായ അനുമതികളെല്ലാം നേടിയ ശേഷം വർക്കിന്റെ
സ്ഥാനം മാറ്റുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാ
ണെന്നും പ്രസ്തുത തീരുമാനം എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും കർശനമാ
യി പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ച് സർക്കുലർ പുറപ്പെടു
വിച്ചു.
(സർക്കുലർ നം. 263/ഡി.സി3/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 15-07-2017)

പ�ൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ വൃക്ഷങ്ങളില്
അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം.

നിന്നുമുളള

പ�ൊതുനിരത്തുകളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും നില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ
സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും പ്രസ്തുത വൃക്ഷങ്ങളും അവയുടെ ശിഖ

ലൈഫ്-മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചു

(സ.ഉ(എം.എസ്)നം. 151/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 31-07-2017)

പ്രാഥമിക കാര്ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങള്, മറ്റ് വായ്പാ സം
ഘങ്ങള് എന്നിവ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിവിധ സാമൂഹിക
സുരക്ഷാ പെന്ഷനുകളുടെ നടപടിക്രമം ഭേദഗതി ചെയ്തു ഉത്തര
വായി.
(സ.ഉ(എം.എസ്)നം. 381/2017/ധന, തീയതി 17-08-2017)

കെ.പി.ഇ.പി.എഫ് അംഗത്വം സംബന്ധിച്ച്

മറ്റു വകുപ്പുകളില് നിന്നും പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്
ജ�ോലിയില് പ്രവേശിക്കുന്ന ജീവനക്കാര് ജി.പി.എഫ് അക്കൗ
ണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് കെ.പി.ഇ.പി.എഫ് അംഗത്വം നേടുന്ന
ത് സംബന്ധിച്ച മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് അടങ്ങിയ സര്ക്കുലര്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചു.
(സർക്കുലർ നം. പി.എഫ് 5-35813/15 തീയതി 28-07-2017)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകള്, സര്ക്കുലറുകള്
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മുറച്ചെറുക്കനും വേണ്ട
മുറപ്പെണ്ണും വേണ്ട
ഡ�ോ. വട്ടവിള വിജയകുമാർ

ആര�ോഗ്യമുള്ളൊരു
ഭാവിതലമുറയാണ്
ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ
കഴിയുന്നതും രക്തബന്ധ
മുള്ളവർ വിവാഹിതരാ
കാൻ പാടില്ലെന്ന
ശാസ്ത്രസത്യം നാം
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.
അതായത്
മുറച്ചെറുക്കനും മുറപ്പെണ്ണും
തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ
നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും
വ്യത്യസ്ത ജനിതക
ഘടനയുള്ളവർ തമ്മിലു
ള്ള ബന്ധത്തെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും
വേണം.

ഒ
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രു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ നിയമം അനു
ശാസിക്കുന്ന ലൈസൻസാണ് വിവാഹം.
ഇതിലൂടെ സാംസ്കാരികമായും സാമൂഹ്യമായും
വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന രണ്ടു വ്യക്തികൾ സമ്മേ
ളിക്കുമ്പോൾ വംശതുടർച്ച എന്ന പ്രകൃതിയുടെ
അലംഘനീയ നിയമം പരിപാലിക്കപെടുന്നു.
ആര�ോഗ്യമുള്ളൊരു ഭാവിതലമുറയാണ് ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും രക്തബന്ധമുള്ള
വർ വിവാഹിതരാകാൻ പാടില്ലെന്ന ശാസ്ത്രസ
ത്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത്
മുറച്ചെറുക്കനും മുറപ്പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ
ത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും വ്യത്യസ്ത
ജനിതക ഘടനയുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. കാരണം രക്ത
ബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിലൂടെ
വികലമായ�ൊരു പിൻതലമുറയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയു
ണ്ട്. ഇവിടെ ജനിതക വൈകല്യത്തെയാണ്
വികലത ക�ൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. കല്യാണമെന്ന

ത് കേവലം രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കൂടി
ച്ചേരൽ മാത്രമല്ല. അവിടെ പരമ്പരാഗതമായ
ചില കൈമാറ്റങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് നടക്കു
ന്നുണ്ട്. ഈ കൈമാറ്റങ്ങളാകട്ടെ ജീനുകൾ
വഴിയും. അപ്പോൾ ഇരുവർക്കും ആര�ോഗ്യമുള്ള
ജീനുകൾ തന്നെ വേണ്ടിവരും. അടുത്ത ബന്ധു
ക്കൾ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്തുക�ൊ
ണ്ടാണ് ജനിതക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ജനി
ക്കുന്നത്?
ഇരുവരുടെയും കുടുംബാര�ോഗ്യചിത്രം പരി
ശ�ോധിച്ചാലെ അതിന് വ്യക്തമായ�ൊരു മറുപടി
നല്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. മുൻ തലമുറക്കാരിൽ
ആർക്കെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്ന ജനിതകവൈക
ല്യം ചില തലമുറകളിൽ പ്രത്യക്ഷപെടാതിരി
ക്കുകയും എന്നാൽ ചിലതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും
ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ മാതാപിതാക്ക
ളിൽ അസാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത്.
സ്ത്രീപുരുഷ ക്രോമസ�ോമുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കു

ന്ന ജീനുകളാണല്ലോ പാരമ്പര്യസ്വഭാവങ്ങൾക്ക്
കാരണം. കണ്ണിന്റെ നിറം, മുടിയുടെ പ്രകൃതം,
മൂക്കിന്റെ ആകൃതി, രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി
യവ അതുപ�ോലെ അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ വ്യത്യാ
സത്തോടെ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇരുവരുടെയും
സ്വഭാവങ്ങളുടെ കലർപ്പോടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യ
പ്പെടുമ്പോൾ ജീനുകളെന്ന വിരുതൻ തന്മാത്രക
ളിൽ കള്ളക്കളി നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ജനിക്കു
ന്ന കുഞ്ഞിന് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വഭാവം
അതേപടിയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങള�ോ
ടെയ�ോ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഓര�ോ സ്വഭാവത്തെ
യും നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ടു ജീനുകളിൽ ഒന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ചിലപ്പോൾ ര�ോഗംപേറുന്ന
തായിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആര�ോഗ്യമു
ള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിതകവൈകല്യങ്ങ
ളുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കാം. ചില തലമുറകളിൽ
നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുന്ന ര�ോഗാതുരരായ ജീനുകൾ
അടുത്തടുത്ത തലമുറകളിൽ അവയുടെ സ്വഭാവം
കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ
നാല�ോ തലമുറകൾക്കു ശേഷം സ്വഭാവം പ്രകടി
പ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. അച്ഛന�ോ അമ്മയ്ക്കോ പ്രമേ
ഹമില്ല. അതുപ�ോലെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മുമ്മയ്ക്കും.
എന്നാൽ മക്കൾക്ക് അതുണ്ടായേക്കാം. എങ്കിൽ
കുറ്റക്കാരൻ മറ്റാരുമല്ല, ജീനുകൾ തന്നെയാണ് .
ഇതിന്റെയ�ൊക്കെ അർഥം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ
നമുക്കല്പം ശാസ്ത്രം മനസിലാക്കേണ്ടതായി വരും.
ജനിതക ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് രക്ത ബന്ധമുള്ള
വർ വിവാഹിതരായാൽ പ്രകടമാകാത്ത ജീൻ
(ശാസ്ത്ര ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ റീസെസ്സിവ്
ജീൻ) ജ�ോഡികൾ യാത�ൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കു
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തന്മൂലം
പഴയ തലമുറയിലുണ്ടായിരുന്ന ജനിതകവൈക
ല്യം വരും തലമുറയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം.
ഒരു ജ�ോഡി ജീനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം
പ്രബലമായാൽ തകരാറുണ്ടാവില്ല. മറ്റൊരു കുടും
ബത്തില് നിന്നാണ് വിവാഹമെങ്കിൽ ആര�ോ
ഗ്യമുള്ള ജീൻ കൂട്ടായിവരികയും ജനിതകതകരാ
റുകളെ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും. സാധാരണ
ഗതിയിൽ ഒരാളുടെ ജീൻ ഘടനയിലുള്ള പ�ോരാ
യ്മകൾ പങ്കാളിയുടെ ജീൻക�ൊണ്ട് നികത്തപ്പെ
ടും. ബന്ധുവിവാഹങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള
സാധ്യതയില്ല. രക്തബന്ധം ഉള്ളതിനാൽ
ഇവരുടെ ജനിതകശാരീരിക ഘടനകളും ഒരു
പ�ോലെയായിരിക്കും. അതിനാൽ ഒന്നിന്റെ
കുറവിനെ മറ്റൊന്നുക�ൊണ്ട് പരിഹരിക്കാനും
കഴിയില്ല.
ഒരു ഉദാഹരണത്തിലുടെ നമുക്കിതിനെ വി
ശദമാക്കാം. ഹീമ�ോഫിലിയ എന്ന ര�ോഗത്തെ
ക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദേഹം മുറിഞ്ഞാൽ രക്ത

സ്രാവമുണ്ടായി ഒരുപക്ഷെ ര�ോഗി മരിച്ചു
പ�ോകാനും സാധ്യതയുള്ള ര�ോഗമാണത്. രക്തം
കട്ടിയാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് ഘടക
ങ്ങളിൽ എട്ടാമനായ ആന്റിഹീമ�ോഫിലിക്
ഘടകത്തിന്റെ കുറവുക�ൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാകുന്ന
ത്. ആ ഘടകത്തെ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ
ജീൻ നിഷ്ക്രിയമാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഘടകം നിർ
മ്മിക്കാതിരിക്കുകയും തന്മൂലം ചെറിയ മുറിവിൽ
നിന്നുപ�ോലും രക്തം വാർന്നൊഴുകി ര�ോഗി മരി
ക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഭാര്യാഭർ
ത്താക്കന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ജീനെങ്കി
ലും പ്രബലം (dominant) ആണെങ്കിൽ മേല്പറഞ്ഞ
ഘടകം നിർമ്മിച്ച് രക്തത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക
അവസ്ഥ നിലനിർത്തി രക്തസ്രാവത്തിൽ
നിന്നും രക്ഷിക്കും. എന്നാൽ ആ ജീനുകൾ ഇരു
വരിലും ദുർബലം (recessive) ആണെങ്കിൽ അവർ
ക്കു ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ര�ോഗമുണ്ടാകും.
ഭാര്യയും ഭർത്താവും രക്തബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ
അതിനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. വ്യത്യസ്ത
കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും
ഒരാൾക്ക് നല്ല ആര�ോഗ്യമുള്ള ജീനുണ്ടാവുകയും
(dominant) മേൽപ്പറഞ്ഞ തകരാറിൽ നിന്ന് രക്ഷ
പെടുകയും ചെയ്യും.
പ്രത്യുല്പാദന ക്ഷമത, ഗർഭമലസൽ, പിറവികു
റ്റങ്ങൾ, ബുദ്ധിവൈകല്യം തുടങ്ങിയവ ഗൗരവമാ
യി എടുക്കുമ്പോഴാണ് രക്തബന്ധുക്കൾ തമ്മിലു
ള്ള വിവാഹവും തൻമൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും
പറ്റി നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരേ തരത്തിലുള്ള
ജീനുകളുടെ ആവർത്തനവും (ഡ�ോമിനന്റ്/റീ

അച്ഛന�ോ അമ്മയ്ക്കോ
പ്രമേഹമില്ല. അതുപ�ോലെ
അപ്പൂപ്പനും അമ്മുമ്മയ്ക്കും.
എന്നാൽ മക്കൾക്ക് അതു
ണ്ടായേക്കാം. എങ്കിൽ
കുറ്റക്കാരൻ മറ്റാരുമല്ല,
ജീനുകൾ തന്നെയാണ്.
ഇതിന്റെയ�ൊക്കെ
അർഥം
ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ
നമുക്കല്പം ശാസ്ത്രം
മനസിലാക്കേണ്ടതായി
വരും.
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അങ്ങയുടെ ബുദ്ധിയും
എന്റെ സൗന്ദര്യവുമുള്ള
ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ .....
വിശ്വസുന്ദരിയും നർത്ത
കിയുമായ ഇസഡ�ോറ
ന�ോബൽ ജേതാവായ
ജ�ോർജ് ബെർണാ
ഡ്ഷായ�ോട് ഒരിക്കൽ
പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ
ബെർണാഡ്ഷാ
ഇസഡ�ോറയ�ോട�ൊരു
മറുച�ോദ്യം ച�ോദിച്ചു.

(പംക്തികാരന്
തിരുവനന്തപുരം മഹാത്മാ
ഗാന്ധി ക�ോളേജിലെ
സുവ�ോളജി വിഭാഗം
അസിസ്റ്റന്റ്പ്രൊഫസറാണ്.
ഫ�ോണ് 9447342497)

സെസ്സിവ്) ഭിന്നജീനുകളുടെ (ഹെറ്റിറ�ോസൈഗ
സ് ) അസാന്നിധ്യവും ഒക്കെ രക്തബന്ധ വിവാ
ഹത്തിന്റെ ദ�ോഷവശങ്ങളാണ്. കൗതുകവും
ചിരിയുമുണ്ടാക്കുന്ന കുള്ളന്മാരെ ബാധിച്ചിരിക്കു
ന്ന ഡ�ോർഫിസവും (dwarfism) ദേഹമാകെ മുഴ
കളെക�ൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ന്യൂറ�ോഫൈബ്രോമ,
വർണാന്ധത, ഹീമ�ോഫിലിയ, പേശികൾ ശ�ോ
ഷിച്ചുപ�ോകുന്ന മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി, ബധിരത,
പ്രമേഹം, അപസ്മാരം, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, ആൽബി
നിസം (ത�ൊലിക്ക് നിറമില്ലാതിരിക്കുന്ന
അവസ്ഥ) തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ വികലമായ
ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നവ
യാണ്.
രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിൽ കല്യാണം
(consanguineous marriage) കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന
പ്രശനങ്ങളാണ് മേൽസൂചിപ്പിച്ചത്. അമ്മാവനും
മരുമകളും (uncle-niece) അമ്മാവിയും അനന്തിരവ
നും (aunt-nephew) മുറച്ചെറുക്കനും മുറപ്പെണ്ണും (first
cousine) സഹ�ോദരന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സഹ�ോദ
രിമാരുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ (parallel) മുറപ്പെണ്ണിന്റെ
മകളുമായി (one and a half cousine) മുറചെറുക്കന്റെയും
മുറപ്പെണ്ണിന്റെയും മക്കൾ തമ്മിൽ (second
cousine) ഇങ്ങനെപ�ോകുന്നു രക്തബന്ധവിവാഹ
ത്തിന്റെ കണ്ണികൾ. ഇതിൽ മുറപെണ്ണിന്റെയും മു
റച്ചെറുക്കന്റെയും വിവാഹമാണ് കേരളത്തിൽ പ്ര
ബലമായി നടക്കുന്നത്.
വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കിടയിൽ
അച്ഛൻ വഴിയിൽ ഏഴുതലമുറയ്ക്ക് ശേഷവും അമ്മ
വഴി അഞ്ചുതലമുറയ്ക്ക് ശേഷവും മാത്രമേ പിന്നെ
യ�ൊരു രക്തബന്ധവിവാഹം അനുവദിച്ചിരുന്നു
ള്ളു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലു
ള്ളൊരു വിലക്ക് ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ജാതിവ്യ
വസ്ഥയിലെ കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതികതയും
വിവിധ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളും ഉത്തമനായ
ഒരുവനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അന്യകു
ടുംബത്തിലെ ബാന്ധവക്കാരൻ തങ്ങളുടെ സ്ഥാ
വരജംഗമ സ്വത്തുക്കളെ അന്യാധീനപ്പെടുത്തു
മ�ോയെന്ന ഉൽക്കണ്ഠയും സ്ത്രീധനത്തോടുള്ള
ആർത്തിയുമ�ൊക്കെയാകാം മാതാപിതാക്കൾ

ബാ

മക്കൾക്കായി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും
മരുമക്കളെ കണ്ടെത്തി കുടുംബബന്ധം ഒന്നുകൂടി
അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നത്.
അങ്ങയുടെ ബുദ്ധിയും എന്റെ സൗന്ദര്യവുമുള്ള
ഒരുകുട്ടി ജനിച്ചാൽ ..... വിശ്വസുന്ദരിയും നർത്ത
കിയുമായ ഇസഡ�ോറ ന�ോബൽ ജേതാവായ
ജ�ോർജ് ബെർണാഡ്ഷായ�ോട് ഒരിക്കൽ
പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബെർണാഡ്ഷാ ഇസഡ�ോ
റയ�ോട�ൊരു മറുച�ോദ്യം ച�ോദിച്ചു. എന്റെ സൗ
ന്ദര്യവും നിന്റെ ബുദ്ധിയുമുള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കില�ോ!
ഇവിടെ ഇസഡ�ോറ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. ബർണാ
ഡ്ഷാ മറ്റൊരു സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിച്ചു. ജനി
ക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയിരിക്കണമെ
ന്നു മുൻകൂട്ടി പറയാനാവില്ലല്ലോ എന്ന
ധ്വനിയാണ് ബെർണാഡ്ഷായുടെ മറുച�ോദ്യ
ത്തിലുള്ളത്. സൃഷ്ട്ടാക്കൾക്ക് സൃഷ്ടിയിൽ ഒരു
പ്രവചനം അസാധ്യമാണെന്ന പ്രപഞ്ച സത്യവും
അതിലുണ്ട്. കാരണം അച്ഛനമ്മമാരുടെ തനിപ
തിപ്പുകളല്ല മക്കൾ. മക്കൾ കുറ്റങ്ങൾക്കും കുറവുകൾ
ക്കും അതീതരായിരിക്കണമെന്ന് അച്ഛനമ്മമാർ
ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാന�ൊക്കില്ല.
പക്ഷെ ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ജീനുകളാവു
മ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് ചെയ്യാനാവുക?
ഇത�ൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ജനിതകതക
രാറുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നതിനു കാരണം രക്ത
ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ക�ൊണ്ടുമാത്ര
മാണെന്നു ധരിക്കരുത്. സാധ്യത കൂടുതലെന്നേ
അർത്ഥമുള്ളൂ. പെണ്ണും ചെറുക്കനും വ്യത്യസ്തകുടും
ബങ്ങളിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ പാരമ്പര്യ ര�ോഗങ്ങ
ളുടെ തനിയാവർത്തനം ഒഴിവാക്കാനാകും. ഗർ
ഭാരംഭകാലത്തെ പരിശ�ോധനകൾക�ൊണ്ട്
ജനിതകതകരാറുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെ
ന്നത് ആശ്വാസകരമാണെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കാൻ
തക്കവണ്ണമുള്ള വളർച്ച ശാസ്ത്രത്തിന് ഇനിയും
കൈവരിക്കാനായിട്ടില്ല. ജീൻ തെറാപ്പി
ശൈശവം കടന്ന് യൗവനത്തിലെത്തിയാൽ
ജനിതകസംബന്ധമായ തകരാറുകൾക്ക് അവ
സാനമാകും. ആ നല്ലകാലത്തിനായി നമുക്ക്
കാക്കാം.

സംസ്കാര പുരസ്കാരം
ഗ�ോപിനാഥന്

ലരാമപുരം സംസ്കാര കലാസാഹിത്യവേ
ദിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രന്ഥശാല പ്രവ
ര്ത്തകനുള്ള പുരസ്കാരം ബാലരാമപുരം പഞ്ചായ
ത്ത് സെക്രട്ടറി തലയല് ഗ�ോപിനാഥന് ലഭിച്ചു.
ഗ്രന്ഥശാലാ രംഗത്ത് മൂന്ന് ദശാബ്ദത്തിലേറെയാ
യി മാതൃകാപരമായ പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ചവച്ചതിനാ
ണ് പുരസ്കാരം.
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ഓണം മലയാളിയെ
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്
മുരളീധരൻ തഴക്കര

ആ

വർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പൂക്കാലമാണ് ഓണം.
അതിന് പഴമയ�ോട�ൊരു പ്രത്യേക മമത
യുണ്ട്. ചിതലരിച്ചുപ�ോകാത്ത വാക്കും ന�ോക്കും
പാട്ടും പകിട്ടുമെല്ലാം ഓണത്തിന് സ്വന്തം.
ആർപ്പും ആരവവും കേൾക്കുന്നില്ലേ - കിഴക്കൻ
ചക്രവാളത്തിൽനിന്നും മലനാടിന്റെ ചക്രവർ
ത്തി സൂര്യതേജസ്സോടെ വരുന്നതിന്റെ ആത്മ
ഹർഷം ഓർമ്മപുതുക്കാൻ- ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക
യാണ് പൂവുകൾ, ചാമരംവീശുന്നുണ്ട് തുമ്പികൾ,
വിഭവങ്ങൾ അഴക�ോടെ ചമഞ്ഞ് ഒരില ഓര�ോ
വീട്ടിലും. തുമ്പപ്പൂക്കളുടെ തമ്പുരാൻ വന്നുപ�ോയി.
ഒരിക്കലും തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പ�ോകാത്ത പുരാതന
സ്മൃതിയ�ോടുള്ള മലയാളനാടിന്റെ നന്ദിപ്രകടനം.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഓണം എല്ലാവരുടെയും
ഉത്സവമാണ്, അടുക്കളയുടെയും അരങ്ങിന്റെയും
ഉത്സവം.
ഓണം എന്നും എവിടെയായാലും മലയാളി
യുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു വികാരമാണ്. എത്രയ�ോ
പതിറ്റാണ്ടുകളായി രക്തത്തിലലിഞ്ഞുചേർന്ന
സംസ്കാരം. ഈ സംസ്കൃതി കേരളത്തിന്റെ
കാർഷിക പൈതൃകത്തിന്റേതു കൂടിയാണ്.
ആചാരങ്ങളായി പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഓണവും
തിരുവാതിരയും വിഷുവും നിറപുത്തരിയും ഇല്ലം
നിറയും - തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ കാർഷിക�ോത്സ
വങ്ങൾക്കു പിന്നിലും ഉദാത്തമായ ദർശനങ്ങളും
സങ്കൽപ്പങ്ങളുമുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഓണത്തിൽ
ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കാർഷിക സമ്പൽ സമൃ
ദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സ്വാശ്രയദർശന
മാണ്.
'അത്തം പത്തിന് തിരുവ�ോണം' എന്നാണ
ല്ലോ പറയുക. അത്തം തുടങ്ങിയാൽ മുറ്റത്ത് പൂ
ക്കളങ്ങൾ വിരിയുകയായി. പൂക്കളമിടാനുള്ള
നാട്ടുപൂവുകൾ തേടി കുട്ടികൾ ത�ൊടിയായത�ൊ
ടിയെല്ലാം താണ്ടുകയായി. അതെ, പൂക്കൂടയുമായി
ത�ൊടികളിലേക്കാണിറങ്ങുന്നത്, നഗരത്തിലെ
പൂക്കടയിലേക്കല്ല. അത്തം മുതൽ പത്ത്
ദിവസവും പൂക്കളമിടുന്നതിനും നിയതമായ ചില

ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത്തം നാളിൽ ഓണ
പ്പൂക്കളത്തിന് ഒരു വൃത്തമേയുണ്ടാകു. ഒറ്റ നിറമു
ള്ള പൂക്കളാൽതീർക്കുന്ന പൂക്കളം. ഇത് 'ഗണപ
തിയെ സങ്കൽപ്പിച്ചാണിടുന്നത്. ചിത്തിര
നാളിൽ രണ്ട് വൃത്തത്തിലുള്ള പൂക്കളമിടുന്നു.
ഇത് ശിവനെയും ശക്തിയെയും സങ്കൽപ്പിച്ചാ
ണ്. മൂന്നാം നാളായ ച�ോതിക്ക് മൂന്നുവൃത്തത്തിൽ
പൂക്കളമിടുന്നത് കാലപുരുഷനായ ശിവനെ
മാത്രം സങ്കൽപ്പിച്ചാണ്. നാലാമത്തെ നാളായ
വിശാഖത്തിന് ബ്രഹ്മാവിനുള്ള സമർപ്പണമാ
ണ്. നാലുവൃത്തങ്ങളുള്ള പൂക്കളമാണിടുക. പഞ്ച
ഭൂതങ്ങളെ സങ്കൽപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് അഞ്ചാം നാളിൽ
അഞ്ച്വൃത്തങ്ങളിൽ അത്തപ്പൂക്കളമിടും. അത്തം
തുടങ്ങി ആറാമത്തെ ദിവസം അറുമുഖനും ദേവ

ഓണം എന്നും എവിടെ
യായാലും മലയാളിയുടെ
ഹൃദയത്തിലെ ഒരു
വികാരമാണ്. എത്രയ�ോ
പതിറ്റാണ്ടുകളായി
രക്തത്തിലലിഞ്ഞു
ചേർന്ന സംസ്കാരം.
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പഞ്ഞ കർക്കിടകം
താണ്ടിയെത്തുന്ന
മനുഷ്യന്റെ വിശപ്പിനെ
അടുത്ത ഒരാണ്ടോളം
പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന
രുചിഭേദങ്ങളുടെ
മേളനമാണ്
ഓണസദ്യ.
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സേനാനിയുമായ മുരുകനുവേണ്ടി ആറുവൃത്തങ്ങ
ളുള്ള പൂക്കളമിടുന്നു. ഏഴാം നാളിൽ ഏഴുവൃത്തങ്ങ
ഗുരുവിനായുള്ള
ളിലിടുന്ന
പൂക്കളം
സമർപ്പണമാണ്. എട്ടാം ദിനം അഷ്ടദിക്ക്
പാലകരെ സങ്കൽപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് എട്ട് വൃത്ത
ത്തിൽ പൂക്കളിടും. ദേവരാജാവായ ഇന്ദ്രനുവേ
ണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒമ്പതാം നാളിൽ ഒരുക്കുന്ന
ഒൻപതുവൃത്തങ്ങളുള്ള പൂക്കളം. ആദ്യത്തെ എട്ടു
ദിവസങ്ങളിലും ഉപയ�ോഗിക്കാത്ത കടും നിറ
ത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ക�ൊണ്ടായിരിക്കണം ഒമ്പതാം
ദിവസം പൂക്കളമിടേണ്ടത്. അത്തം തുടങ്ങി
പത്താം നാളായ തിരുവ�ോണദിവസം മഹാവി
ഷ്ണുവിനായുള്ള സമർപ്പണമാണ്. കഴിയുന്നത്ര
വെളുത്ത പൂക്കൾ ക�ൊണ്ടുതന്നെ പൂക്കളമിടുവാനും
നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു.
ആചാരപരമായ ഈ നിഷ്ഠയ്ക്കു പിന്നിൽ ശാ
സ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടു തന്നെയാണുള്ളത്. ഓര�ോ
ദിവസത്തെയും വ്യത്യസ്ത സങ്കൽപ്പത്തിൽ പത്തു
ദിവസവും
പത്തുതരം
പൂക്കളാണ്
ഉപയ�ോഗിക്കുക. ഈ നാട്ടുപൂക്കളെല്ലാം വിരിയേ
ണ്ടത് നമ്മുടെ മുറ്റത്തോ അയൽപക്കങ്ങളില�ോ
ആയിരിക്കണമെന്നതിൽ നിഷ്ക്കർഷയുണ്ടായി
രുന്നു.
ഇന്നത്തെ കണക്കിന് പൂക്കളും മത്സ്യമാംസാ
ദികളും ദിവസങ്ങള�ോളം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന
'മ�ോർച്ചറികൾ നിലവിലില്ലായിരുന്ന കാലത്തെ
നിർദ്ദേശങ്ങളും നിഷ്കഷ്ഠകളുമായിരുന്നു ഇത�ൊ
ക്കെയും. നമ്മുടെ മുറ്റത്തും വളപ്പിലും ഇങ്ങനെയു
ള്ള പൂക്കൾ വിരിയണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി നമ്മെ
ഉദാരമായി അനുഗ്രഹിച്ചേ തീരു. പ്രകൃതിയ�ോടു
ചേർന്നു നിന്നുക�ൊണ്ടുള്ള സ്വാശ്രയബ�ോധത്തി
ന്റെ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു നമ്മള�ൊരുക്കിയിരുന്ന

ഓണപ്പൂക്കളങ്ങൾ.
പഞ്ഞ കർക്കിടകം താണ്ടിയെത്തുന്ന മനു
ഷ്യന്റെ വിശപ്പിനെ അടുത്ത ഒരാണ്ടോളം
പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന രുചിഭേദങ്ങളുടെ മേളനമാണ്
ഓണസദ്യ. ചേമ്പിൻ താൾകറിവെച്ചതും പച്ചി
ലകൾ വേവിച്ചതും കണ്ണൻ ചേമ്പ് പുഴുങ്ങിയതും
ആഞ്ഞിലിക്കുരു വറുത്തതും മറ്റുംആഹരിച്ച് കർ
ക്കിടക വറുതിയെ അതിജീവിച്ച ശേഷം വയറു
നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഓണത്തിനാ
ണ്. രുചിമുകുളങ്ങളെ മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന
വിഭവങ്ങളുടെ ഉത്സവം. ഓണസദ്യയ�ൊരുക്കു
വാൻ വേണ്ടതെല്ലാംകഴിയാവുന്നത്ര സ്വന്തം
അദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ വയലിലും ത�ൊടിയിലുമായി
വിളയിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഒന്നാം വിള അഥവാ
വിരിപ്പ് ക�ൊയ്തെടുത്ത പുന്നെല്ലിന്റെ ച�ോറ്,
സ്വന്തം വിയർപ്പു വീണുവിളഞ്ഞ നേന്ത്രക്കുലയും
മരച്ചീനിയും ചേമ്പും ചേനയും ക�ൊണ്ടുള്ള നാനാ
ജാതിവിഭവങ്ങൾ. ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാൻ
പാകത്തിൽ പ�ൊതിഞ്ഞുകെട്ടി നിർത്തിയിരുന്ന
നേന്ത്രക്കുല മുറിച്ചെടുത്ത് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പേരി വറു
ക്കുന്നതാകട്ടെ നമ്മുടെ പറമ്പിലെ നാളീകേരം
ആട്ടിയെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ, നാളീകേരവും
വെളിച്ചെണ്ണയും നമ്മുടെ പൂർവ്വീകരുടെ സന്തോ
ഷവും വിയർപ്പുമാണെന്ന് ഒരു ച�ൊല്ലുതന്നെയു
ണ്ട്.
താമസിക്കുന്ന പറമ്പിൽ തന്നെ വിളയുന്ന
വിഭവങ്ങളാല�ൊരുക്കുന്ന കറികളാണ് ഓണവി
ഭവങ്ങൾ എന്നത്യാദൃശ്ചികമല്ല. ഒരു നാടിന്റെ
സാമൂഹിക- സാംസ്ക
 ാരിക സാഹചര്യങ്ങളെ
യും ജിവിതക്രമങ്ങളെയും മാനസിക ശാരീരിക
ആര�ോഗ്യത്തെയുമെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തു ക�ൊ
ണ്ടുള്ള വിഭവ വൈവിധ്യതയും തനിമയുമുണ്ടായി
രുന്നു നമ്മുടെ ഓണസദ്യയ്ക്ക്. ഊഞ്ഞാലിടുന്നതി
നുള്ള കയർ മുതൽ ഓണക്കോടി വരെ നമ്മുടെ
നാടിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായിരിക്കണമെന്ന് നിർബ
ന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. മഞ്ഞപ്പട്ടുക�ോടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ക്കു ക�ൊടുക്കുമ്പോൾ അതു നാടൻ തറിയിൽ
വെള്ളനൂലിൽ നെയ്തെടുത്ത് മഞ്ഞൾ വെള്ള
ത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തിരുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾനമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ സ്വാശ്രയ മന�ോഭാവം
എത്ര കണ്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു നാം ആല�ോചി
ക്കണം.
ഇന്ന് നമുക്ക് എന്നും ഓണമാണ്. പണ്ടത്തെ
മലയാളിക്ക് ഓണം ആണ്ടില�ൊന്നേയുള്ളു. അത്
എത്ര കണ്ട് പ�ൊടിപൂരമായി ആഘ�ോഷിക്കാമ�ോ
അത്രതന്നെ ആഘ�ോഷിച്ചിരുന്നു. ഓണത്തിന്
സവിശേഷമായ ചില കളികളുണ്ടായിരുന്നു,
കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിന്റെ മണവും ചേതവുമുള്ള
കളികൾ. കുട്ടിയും ക�ോലും, തലപ്പന്ത്, കബഡി
തുടങ്ങിയുള്ള നാനാജാതികളികളുടെ ശാസ്ത്രീയ

തയ�ോട് കിടപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് കളിക
ളാണുള്ളത്? കുട്ടിയുംക�ോലും സമർത്ഥമായി
കളിക്കാനറിയുന്നവൻ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാ
രനെക്കാളും ഒരു പണത്തൂക്കം മുന്നിൽ നിൽക്കും!
തിരുവാതിരയും തുമ്പിതുള്ളലും കുടമൂത്തും തണു
ങ്ങുവലിയും നിറയ്ക്കുന്ന താളക്കൊഴുപ്പിന് പ്രകൃതി
യുടെ ശ്വാസഗതിയ�ോടാണ് ബന്ധം.
ഓണം പൂർണ്ണമായും നമ്മുടേതായിരുന്നു.
മലയാളിയുടെ സ്വന്തം അദ്ധ്വാനത്തിന്റെയും വി
യർപ്പിന്റെയുംതാളവും തഞ്ചവും ഗന്ധവുമായിരു
ന്നു നമ്മുടെ ഓണത്തിന്. മണ്ണിൽ നിന്ന് കാലു
വലിച്ച് കൃഷിയിൽ നിന്ന് അകന്നുപ�ോയ
മലയാളിക്ക്സ്വാശ്രയബ�ോധത്തിന്റെ ഉത്സവ
മായ ഓണം ഒരുക്കാൻ, ഓണമുണ്ണാൻ അയൽ
നാടുകളിൽ നിന്ന് അരിയും പച്ചക്കറികളും പൂവും
ഇലയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും തുണിയും വരണം.
മലനാടിന്റെ മക്കളായ മലയാളി കൈക്കൊണ്ട്
മെയ്യനങ്ങി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അഥവ എന്തെങ്കി
ലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് കുന്നിടിച്ചും വയൽ
നികത്തിയും മണ്ണിനെ ക�ൊല്ലാനുള്ള - മണ്ണ്വിറ്റ്
കാശാക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമായിരിക്കുന്നു.
ഓണം എന്ന പേര് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ
നമ്മോട�ൊപ്പമുള്ളു. അതിന്റെ സത്ത പഴയ നാ
ട്ടിൻപുറത്തെ ഇല്ലാക്കൊമ്പത്തെ ഊഞ്ഞാലിൽ
ആടാതെയിരിക്കുന്നു. നമുക്കാ പേരു മാത്രം മതി
- കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ്
നെയിം-ഓണം. ഓണം നമുക്കു മുന്നിൽ വെയ്ക്കു
ന്നത് പുരാവൃത്തകഥ മാത്രമല്ല പ്രത്യാശയുടെ
താക്കോൽ കൂടിയാണ്. ആഘ�ോഷത്തിന്റെ
പ�ൊലിപ്പും പ�ൊലിമയും ധാരാളിത്തവും കൂടു
മ്പോഴാണ�ോ ഉത്സവങ്ങൾ സാർത്ഥകമാകുന്ന
ത്? ഇന്നിതാ ഓണം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ
നിന്നും കുടിയിറങ്ങി കമ്പോളത്തിന്റെ വർണ്ണപ്ര
ഭയിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു.

പ�ോയകാലത്തെ പൂമാല ചൂടിച്ച മഹാസങ്കല്പ
ത്തിന്റെ വർണ്ണക്കുടകൾ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ.
അതിനെ തകർത്തു കളയുന്ന അതിന്റെ ശ�ോഭ
കെടുത്തുന്ന നന്മനഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മഹാവർഷപാ
തങ്ങളിൽ നിന്നുംകഴിയുന്നത്ര വീണ്ടെടുക്കണം
നമ്മുടെ ഓണത്തെ. ഓണംച�ോർന്നു പ�ോയാൽ
- ഓണത്തിന്റെ സ്വാശ്രയ സങ്കൽപ്പം നഷ്ടമാ
യാൽ പിന്നെ മലയാളിയെവിടെ?
അതിനാൽ അടുത്ത ഓണത്തിനെങ്കിലും
ഉപ്പേരി വറുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നേന്ത്രക്കുല
നമ്മൾ നട്ടു നനച്ച് വളർത്തുന്ന നേന്ത്രവാഴയിൽ
നിന്നും വിളവെടുക്കുന്നതാകണം. ഓണത്തിന്
ഒരു പറ നെല്ല്ക�ൊയ്തെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ
വീട്ടുവളപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത്
ഇത്തിരി കരനെല്ല് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം.
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നെല്ലും നെല്ലുവിളയുന്ന
ചെടിയും അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നു കാണട്ടെ.
രണ്ടു മൂട് മരച്ചീനിയും ചേനയും വെട്ടു ചേമ്പും
അത്യാവശ്യം കായ്കറികളുംഅടുക്കള മുറ്റത്തോടു
ചേർന്നു തന്നെ ഓണം കണക്കാക്കി നടാം
നമുക്ക്. ഓണസദ്യ വിളമ്പുവാൻ തൂശനില മുറി
ച്ചെടുക്കുവാൻ ഒന്നുരണ്ടു പാളയങ്കോടൻ വാഴയ�ോ
ഞാലിപ്പുവന�ോ കുഴിച്ചു വെയ്ക്കണം. ഇതിന�ൊക്കെ
വേണ്ടിയുള്ള ക�ൊച്ചുക�ൊച്ചു അദ്ധ്വാനം ആര�ോഗ്യ
രക്ഷയ്ക്കുള്ള മരുന്നു കൂടിയാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ
അടുക്കളയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കവറിലാക്കി വഴി
യ�ോരത്ത് വലിച്ചെറിയാതെ ഈ വാഴച്ചുവട്ടിലി
ടാം. അത് വാഴയ്ക്ക് വളമായി മാറുകയും ചെയ്യും.
നമുക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓണത്തെ
വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഇങ്ങനെയേ നമുക്കുകഴിയൂ.
ആഘ�ോഷങ്ങളുടെ നിയ�ോൺ വെളിച്ചത്തിൽ
വിപണി ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാക്കി വികൃത
മാക്കിയ മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ മ�ോചിപ്പി
ക്കുവാനും ഇതാണ് മാർഗ്ഗം.

അടുത്ത ഓണത്തിനെങ്കി
ലും ഉപ്പേരി വറുക്കുന്നതിനു
ള്ള ഒരു നേന്ത്രക്കുല
നമ്മൾ നട്ടു നനച്ച്
വളർത്തുന്ന നേന്ത്രവാഴ
യിൽ നിന്നും വിളവെടുക്കു
ന്നതാകണം. ഓണത്തി
ന് ഒരു പറ
നെല്ല്ക�ൊയ്തെടുക്കാൻ
പാകത്തിൽ
വീട്ടുവളപ്പിലെ
ഏതെങ്കിലും ഒരു
ഭാഗത്ത് ഇത്തിരി
കരനെല്ല് നമുക്ക് കൃഷി
ചെയ്യാം.

(ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം
ആകാശവാണിയില്
പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവാണ്
- 9447220197)
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നാവിലൂറും പുളി
മിനി എല്ദോ

പ്രസിഡന്റ്, നെടുമ്പാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
1. ചന്ത്രക്കാരന് മാങ്ങ - 5 (പഴുത്തത്)
2. ഇടത്തരം തേങ്ങ - 1
3. ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
4. മുളക് പ�ൊടി - 1 ടേബിള് സ് പൂണ്
5. മഞ്ഞള്പ്പൊടി - 1/4 ടീസ് പൂണ്
6. വെളുത്തുള്ളി - 2 അല്ലി
7. ജീരകം - 1/4 ടീസ് പൂണ്
8. കറിവേപ്പില - 3 ഇതള്
9. ഉലുവ - 1/4 ടീസ് പൂണ്
10.കടുക് - 1/4 ടീസ് പൂണ്
11. പഞ്ചസാര - 1/4 ടീസ് പൂണ്
12. വെളിച്ചെണ്ണ - 25 ഗ്രാം
13. നാടന് തൈര് - 1/2 ലിറ്റര്
14. വറ്റല് മുളക് - 3 എണ്ണം
15. പച്ചമുളക് - 5 എണ്ണം
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
മാങ്ങ നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം
ഒരു പാത്രത്തില് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമ�ൊഴിച്ച്
മാങ്ങയിട്ട് ചെറുതായി തിളപ്പിക്കുക. ചൂടാറിയ
ശേഷം ത�ൊലി പ�ൊളിച്ചെടുക്കുക. തേങ്ങ ചിര
വിയത് 5,6,7,8 ചേരുവകള് ചേര്ത്ത് നന്നായി
അരച്ച് വയ്ക്കുക (കല്ലില് അരച്ചാല് കൂടുതല്
നല്ലത്). അടുപ്പില് ചീനച്ചട്ടി വച്ച് ചൂടാകുമ്പോള്
വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക. ഉലുവ ഇടുക,
പ�ൊട്ടിയശേഷം കടുക് ഇടുക അതിനുശേഷം
വേപ്പില, വറ്റല് മുളക് എന്നിവ ഇടുക. അതിനു
ശേഷം മാങ്ങയിടുക. പച്ചമുളക് ചെറുതായി
അരിഞ്ഞത് ചേര്ക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്
ചേര്ക്കുക. അല്പം മുളകുപ�ൊടി ചേര്ത്ത് ഇള
ക്കുക. അതിനുശേഷം അരച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന
അരപ്പ് ചേര്ക്കുക. അരപ്പ് നന്നായി ചൂടായി
വരുമ്പോള് തൈര് ഒഴിച്ച് ഇളക്കുക. തിളയ്ക്കുന്ന
തിന് മുമ്പ് ഇറക്കുക. മണ്കലത്തിലേക്ക്
മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ചീനച്ചട്ടി വച്ച് ചൂടാകു
മ്പോള് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് (തീ കുറച്ചിടണം)
കുറച്ച് മുളക് പ�ൊടി ഇടുക. മുളക് പ�ൊടി അല്പം
മൂത്ത ശേഷം അല്പം വെള്ളമ�ൊഴിച്ച് (1/4
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ഗ്ലാസ്സ്) തിളപ്പിച്ച് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക.
മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി റെഡി.

തനി നാടന് പുളിയിഞ്ചിക്കറി
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
1. ഇഞ്ചി - 100 ഗ്രാം
2. ശര്ക്കര - 100 ഗ്രാം
3. ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
4. വാളന് പുളി - 100 ഗ്രാം
5. മുളക് പ�ൊടി - 1 ടേബിള് സ് പൂണ്
6. മഞ്ഞള്പ്പൊടി - 1/4 ടീസ് പൂണ്
7. വെളിച്ചെണ്ണ - 100 ഗ്രാം
8. കറിവേപ്പില - 2 ഇതള്
9. വറ്റല് മുളക് - 2 എണ്ണം
10. ഉലുവ - 1/4 ടീസ് പൂണ്
11. കടുക് - 1/4 ടീസ് പൂണ്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ഇഞ്ചി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത് കഴുകി
(കുറച്ച്) മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് പിഴിഞ്ഞെടു
ക്കുക. ബാക്കി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക.
വാളന് പുളി കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് തന്നെ വെള്ള
ത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം. അടുപ്പില് ചീനച്ചട്ടി വച്ച് ചൂ
ടാകുമ്പോള് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഉലുവ
ഇടുക. പ�ൊട്ടിയശേഷം കുടുക് ഇടുക. അതിനു
ശേഷം കറിവേപ്പില, വറ്റല് മുളക് എന്നിവ
ഇടുക. അരിഞ്ഞ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേ
ര്ത്തിളക്കുക. തീ കുറച്ച ശേഷം മുളക് പ�ൊടി,
മഞ്ഞള്പ്പൊടി ഇവ ചേര്ക്കുക. വെള്ളത്തിലിട്ട്
വച്ചിരിക്കുന്ന പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് സത്ത്
മാത്രം ചേര്ക്കുക (പുളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്
ചേര്ക്കരുത്) നന്നായി ഇളക്കുക. അതിനുശേ
ഷം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത
നീരിന്റെ തെളിമാത്രം ചേര്ക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യ
ത്തിന് ചേര്ക്കുക. ശര്ക്കര ചേര്ത്ത് നന്നായി
ഇളക്കുക അല്പം കട്ടിയാകുമ്പോള് വാങ്ങിവ
യ്ക്കാം. തനി നാടന് പുളിയിഞ്ചിക്കറി റെഡി.

വി.എം.ഗിരിജ

എ

ന്നിട്ടുമുണ്ടോ വിരലിലൽപ്പം
തങ്ങി നിൽക്കുന്നൂ പുതു സുഗന്ധം?
ഇന്നലെ നീ വന്നു ത�ൊട്ടു നിന്നൂ
വന്നൂ പുതുച്ചിങ്ങമെന്നു ച�ൊല്ലീ,
കണ്ണിൽക്കവിളിൽ കലി പടർക്കെ ച�ൊല്ലിയില്ലൊന്നും, ഞാൻ മൂളിയില്ലാ.

ചില്ലകൾ താഴ്ത്തും മരങ്ങൾ, പൂവാൽ
നിന്റെ പാവാട നിറച്ചിരുന്നൂ,
നിന്റെ ത�ൊടിയിലും വേലിയിലും
മഞ്ഞയും ച�ോപ്പും നിറഞ്ഞിരുന്നൂ.
മത്തകൾ, കുമ്പളം, ക�ോളാമ്പി മഞ്ഞകൾ
മുക്കുറ്റിയും കണ്ണനാട തുന്നീ.....
കുഞ്ഞിക്കാൽ തുള്ളുന്ന പച്ചക്കടലുകൾ;
തുമ്പകൾ കാടായി കാറ്റിലാടീ.
ഉണ്ടാകാമാ മണം, മന്ദഹാസം,
ഉണ്ടാകാം ഊഞ്ഞാൽക്കുതിപ്പും പാട്ടും
ഉള്ളില�ൊരല്പം, അത് ക�ൊണ്ടാവാം
നിൻ വിരൽ വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങീ.
ഓണമില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞുവെന്നും
ഓണം വിപണിയില�ോണമെന്നും
ഓണമുണ്ടുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പൂ
വരും നാളെയെന്നും മ�ൊഴി ഏറിടുന്നോ?.
മേല�ോട്ട് മാത്രമാണൽപ്പദൂരം
പൂന്തിങ്കൾ പൂവുപ�ോൽ ഉണ്ടുദിപ്പൂ!
എന്റെ മുഖത്തും പുറത്തുമാഹാ
പണ്ട് നാം ക�ൊണ്ട കുളിർത്തരികൾ.
ഉണ്ട്, നാം ക�ോരിക്കുടിച്ച നീരും
ഉണ്ട് നാം മുങ്ങിയ തേൻചുഴിയും
ഉണ്ട് നീ പാവാടത്തുമ്പ് നീട്ടിയന്നു നിറച്ച നിലാവുപൂവും.
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ഓണപ്പട
വെളളനാട് രാമചന്ദ്രൻ

“കാ

മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ
കലാ കായികസംസ്കാ
രങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യ
ങ്ങളാണ് ഓണക്കളികളും
ഓണവിന�ോദങ്ങളും.
മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തില്
നിലനിന്നിരുന്ന കളരി
സംസ്കാരത്തിന്റെ
മുദ്രകൾ പതിഞ്ഞുകിടക്കു
ന്ന ഒരു ഓണവിന�ോദമാ
ണ് മലബാറിലെ
ഓണത്തല്ല് അഥവാ
ഓണപ്പട.
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ണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണണം’’ എന്ന ച�ൊല്ലിന്
പുതുമയ�ൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മലയാളിയുടെ
തഴക്കവും വഴക്കവും വച്ചുന�ോക്കിയാല് താലിയും
തറവാടും വിറ്റിട്ടായാലും ഓണം ക�ൊളളണം
എന്നാണർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. അതിനു കാരണം
ഓണമെന്നത് മലയാളിക്ക് വെറുമ�ൊരാഘ�ോഷമ
ല്ല; അത�ൊരു വികാരമാണ്.
ഓണത്തോളം ജനകീയത പുലർത്തുന്നൊരാ
ഘ�ോഷം മലയാളികൾക്കോ മറുനാട്ടുകാർക്കോ
വേറെ അധികമുണ്ടെന്ന് ത�ോന്നുന്നില്ല. അതിനു
ളള കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. മാറുന്ന കാലത്തി
നനുസരിച്ച് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുവാനുളള കഴിവ്
ഓണത്തിന് മാത്രം സ്വന്തം. അമ്പലത്തിന�ോ,
പളളിക്കോ, പുര�ോഹിതന�ോ ഓണാഘ�ോഷ
ത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പങ്കുമില്ല. ഉളളവനും
ഇല്ലാത്തവനും ഉളളതുപ�ോലെ ആഘ�ോഷിക്കാൻ
തക്കവണ്ണം ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവവും
ഓണത്തിനുണ്ട്. ഓണത്തിമിർപ്പിനു മുമ്പില്
ജാതിയും മതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ഒഴിഞ്ഞുമാറു
ന്നു. ഓണത്തിന്റെ പുരാവൃത്തങ്ങൾ ശരിയായാ
ലും അല്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ ചരിത്രസത്യങ്ങൾ
തേടിപ്പോകാന�ൊന്നും ഒരു ശരാശരി മലയാളി
മിനക്കെടാറില്ല. മാവേലിമന്നൻ നാടുകാണാനെ
ത്തുന്ന സുദിനമാണ�ോ വാമനജയന്തിയാണ�ോ
വസന്തോത്സവമാണ�ോ എന്ന തർക്കങ്ങളില�ൊ
ന്നും അവന് താല്പര്യവുമില്ല. കാരണം ഓണം
അവന�ൊരു പാരമ്പര്യമാണ്. ഒരു സംസ്കാരമാ
ണ്. ഒന്നു കൂടി വിശദമാക്കിയാല് ഓണസദ്യ
മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണസംസ്കാരത്തേയും ഓണ
ക്കോടി അവന്റെ വസ്ത്രസംസ്കാരത്തെയും ഓണ
പ്പാട്ടുകൾ ഭാഷണസംസ്കാരത്തെയും അടയാള
പ്പെടുത്തുന്നു. മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ കലാ
കായികസംസ്കാരങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യങ്ങളാ
ണ് ഓണക്കളികളും ഓണവിന�ോദങ്ങളും. മദ്ധ്യ
കാലഘട്ടത്തില് നിലനിന്നിരുന്ന കളരി സം
സ്കാരത്തിന്റെ മുദ്രകൾ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു
ഓണവിന�ോദമാണ് മലബാറിലെ ഓണത്തല്ല്
അഥവാ ഓണപ്പട.

വിശാലമായ ഒരു മൈതാനമാണ് ഓണത്ത
ല്ലിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിന് തല്ലുമന്ദ്
എന്നാണ് പേര്. കളരി പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച
യുവാക്കൾ രണ്ടുചേരിയായി തല്ലുമന്ദില് അണി
നിരക്കും. തെക്കേച്ചേരിയെന്നും വടക്കേച്ചേരി
യെന്നുമാണ് സംഘങ്ങളുടെ വിളിപ്പേരുകൾ.
കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായിട്ടാണ് കാണികളുടെ
സ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളളത്. തല്ലുമന്ദിന്റെ മദ്ധ്യ
ത്തുകൂടി കുറുകേ ഒരു രേഖ വരച്ചിരിക്കും.
അതാണ് ഇരു ചേരികളുടെയും അതിർത്തി.
കൈകൾ നിവർത്തിവച്ചേ തല്ല് നടത്താവൂ
എന്നാണ് നിയമം; കൈമുറുക്കി ഇടിക്കാൻ പാ
ടില്ലെന്നർത്ഥം. ഓണത്തല്ലുകാർ നിയമം പാലി
ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രി
ക്കാനും ചുമതലപ്പെട്ടവരുടെ സാങ്കേതികസംജ്ഞ
‘‘ചേതൻമാർ’’ എന്നാണ്. തല്ല് നടക്കുന്നത് ദേ
ശവാഴിയുടെയ�ോ കരപ്രമാണിയുടെയ�ോ അദ്ധ്യ
ക്ഷതയിലായിരിക്കും. ദേശവാഴിക്ക് ഇരിക്കാനു
ളള പീഠം ചുമക്കാനും മുറുക്കാൻ തെറുത്ത്
ക�ൊടുക്കാനും കുട പിടിക്കുവാനും വീശിക്കൊടു
ക്കുവാനുമായി വാല്യക്കാർ ചുറ്റും നില്ക്കും. മുൻ
നിരയിലുളള ഇരിപ്പിടങ്ങളില് ഒന്നരയും മുണ്ടും
ധരിച്ച്,
ചുണ്ടുകൾ
മുറുക്കി
ചുമപ്പിച്ച്,
കുറിക്കൂട്ടുകളണിഞ്ഞ് സർവ്വാഭരണ വിഭൂഷിതക
ളായി ശ്രേഷ്ഠകുലജാതകളായ അച്ചിമാർ നിരന്നി
രിക്കും. തല്ലുകാരെയും കാണികളെയും നിശ്ചിത
സ്ഥാനങ്ങളില് ഒതുക്കുന്ന ‘‘ചേരിയ�ൊതുക്കം’
കഴിഞ്ഞാല് തല്ല് ആരംഭിക്കും.
വടക്കേച്ചേരിയിലും തെക്കേച്ചേരിയിലുമുളള
ഓര�ോരുത്തർ മൈതാനമദ്ധ്യത്തുള്ള അതിർത്തി
യ�ോളമെത്തി കളരിമുറയഭ്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പി
ച്ച് മടങ്ങും. അഭ്യാസങ്ങൾക്ക് അകമ്പടിയായി
ആർപ്പുവിളികളും ഘ�ോഷങ്ങളും ഉയരും. തുടർന്ന്
ഓര�ോ ചേരിയില് നിന്ന് ഓര�ോരുത്തർ മുന്നോട്ട്
വന്ന് കൈകൾ ക�ോർത്ത് പിടിക്കുകയും പിന്നീട്
പിടികൾ വിടുവിച്ച് കൈകൾ മലർത്തി തല്ലാൻ
ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എതിരാളി ഒഴിഞ്ഞും
തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും അടിക�ൊളളാതിരിക്കാൻ

ശ്രമിക്കും. അടിക�ൊളളാതെ എതിർചേരിയുടെ
അതിർത്തിക്കുളളില് കയറിപ്പറ്റുകയാണ് ഓര�ോ
കളിക്കാരന്റെയും ലക്ഷ്യം. കളി മുറുകുന്തോറും
ഓര�ോ ചേരിയില് നിന്നും ഒന്നിലധികം പേർ
കളത്തിലിറങ്ങുകയും കരണം മറിച്ചില്, കളരി
മുറകൾ എന്നീ പ്രകടനങ്ങള�ോട�ൊപ്പം തല്ല് തുട
രുകയും ചെയ്യും. തല്ലുക�ൊളളുന്നയാൾ കളിയില്
നിന്ന് പുറത്താവുകയും പകരം അതേ ചേരിയില്
നിന്ന് മറ്റൊരാൾ കളത്തിലിറങ്ങുകയും ചെയ്യും.
ഓര�ോ ദിവസവും ജയിക്കുന്ന സംഘമാണ്
അടുത്ത ദിവസം പുതിയ സംഘവുമായി ഏറ്റുമുട്ടു
ന്നത്. ഇങ്ങനെ അത്തം മുതല് പത്ത് ദിവസവും
തുടരും. പതിന�ൊന്നാം ദിവസമായ അവിട്ടത്തി
നാണ് കലാശത്തല്ല്. ഇതിന് അവിട്ടത്തല്ല്
എന്നും പറയാറുണ്ട്.
ഓണത്തല്ലില് ജയിക്കുന്ന സംഘത്തിന്
നാടുവാഴിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും വക സമ്മാ
നങ്ങൾ നല്കും. കാണികളായ പ്രൗഡാംഗനമാ
രുടെ പ്രശംസകളും കടാക്ഷങ്ങളും വേറെ. ഓണ
ത്തല്ലില് ത�ോറ്റുപ�ോയ സംഘങ്ങളെ ജയിച്ച
വർക്ക് എവിടെവച്ചും ആക്ഷേപിക്കാനും കളിയാ
ക്കാനുമുളള അവകാശമുണ്ട്. പരാജിതർ ഒരു
ക�ൊല്ലക്കാലം ഈ അപമാനം സഹിക്കേണ്ടതു
ണ്ട്. കാലം മാറി. കളരികളും കരപ്രമാണിമാരും
ചരിത്രത്തില�ൊതുങ്ങി. പുതിയ ഓണക്കാഴ്ചകൾ
മുറ്റത്തും മുറിയിലുമെത്തിയപ്പോൾ ഓണത്തല്ലും
വിസ്മൃതിയിലാണ്ടു. ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയില്
പറശ്ശനയില് പേരിന് അവിട്ടത്തല്ലുമാത്രം നടന്നു

വരുന്നതായി അറിയുന്നു.
മലബാറിലെ ഓണത്തല്ലിന്റെ തെക്കൻ പതി
പ്പാണ് പാക്കില്പ്പട എന്ന ഓണപ്പട. ക�ോട്ടയം
ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് പാക്കില്. തെക്കും
കൂർ1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുരസ്കർതൃത്വത്തി ലാണ്
പാക്കില്പ്പട അരങ്ങേറിയിരുന്നത്. ഒരു വ്യത്യാ
സമുളളത് കവണയേറ്, ധനുർവിദ്യ എന്നിവകൂടി
കളത്തില് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്.
ഓണക്കാലത്തല്ലെങ്കിലും
സമാനസ്വഭാവം
പേറുന്ന ഒരു പടകളിയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്
മാവേലിക്കരത്താലൂക്കിലെ പടനിലത്ത് അരങ്ങേ
റിയിരുന്ന ആയില്യം മകംപട. തെക്കുംകൂറും ചെ
മ്പകശ്ശേരിയും2 തമ്മില് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതി
ന്റെ പേരില് നടന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ സ്മരണ
പുതുക്കാൻ നടന്നുവന്നിരുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനരൂ
പമായിരുന്നു ഇത്. പടവെട്ടിമരിച്ച ചാവേറുക
ളായ അടിയാളവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഗ�ോത്രസ്മൃതികളു
ണർത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു എന്ന്
ഗവേഷകമതം. ആയില്യം മകം കളിയുടെ
മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഓച്ചിറക്കളി. പ്രാചീനകാല
ത്ത് ചെമ്പകശ്ശേരിയും കായംകുളവും3 തമ്മില്
നടന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കരണമാണ്
ക�ൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓച്ചിറ പടനിലത്ത് ആചാ
രപൂർവ്വം നടന്നുവരുന്ന ഓച്ചിറക്കളി.
ഓണപ്പടയും പാക്കില്പ്പടയും ഓച്ചിറക്കളി
യുമെല്ലാം പ്രാചീനകേരളത്തില് നിലനിന്നിരുന്ന
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെയും അവർ നിലനിർത്തിപ്പോ
ന്ന ആയുധക്കളരികളുടേയും അവർ നടത്തിയ

ഓണത്തല്ലില് ജയിക്കുന്ന
സംഘത്തിന് നാടുവാഴി
യുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും
വക സമ്മാനങ്ങൾ
നല്കും. കാണികളായ
പ്രൗഡാംഗനമാരുടെ
പ്രശംസകളും
കടാക്ഷങ്ങളും വേറെ.
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രണ്ടാം ചേരസാമ്രാജ്യത്തിലെ
ഒരു പ്രവിശ്യയായിരുന്നു. വെ
മ്പൊലിനാട്, ക�ോട്ടയം, മീനച്ച
ല്, വൈക്കം പ്രദേശങ്ങൾ ഈ
പ്രവിശ്യയില് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
AD 1100 നടുപ്പിച്ച് വെമ്പെലിനാട്
തെക്കുംകൂറെന്നും വടക്കുംകൂറെ
ന്നും രണ്ടായിപ്പിരിഞ്ഞു. ഇന്ന
ത്തെ ചങ്ങനാശ്ശേരി, കാഞ്ഞിര
പ്പളളി, ക�ോട്ടയം, തിരുവല്ല
താലൂക്കുകളും മീനച്ചല് താലൂക്കി
ന്റെ ഒരു ഭാഗവും തെക്കുംകൂറി
ല്പ്പെട്ടിരുന്നു. AD 1749ല് മാർ
ത്താണ്ഡവർമ്മ
തിരുവിതാം
കൂറിന�ോട് ചേർത്തു.

(2) കായംകുളം

പടയ�ോട്ടങ്ങളുടേയും അന്നത്തെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥ
കളുടേയും ചരിത്രാംശം പേറുന്നവയാണ്. മദ്ധ്യ
കാലകേരളത്തിന്റെ കലാകായിക ചരിത്രോന്മീ
ലനത്തിന്
തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക്
ഒരു
വഴിച്ചൂട്ടെന്ന നിലയ്ക്കാണ് മറയിലും മറവിയിലും
ആണ്ടുപ�ോയ ഈ പടകളികളെ കുറിച്ചിടുന്നത്.
(ലേഖകന്
ചരിത്രകാരനാണ്
- 9495828585)

ഉ

കുറിപ്പുകൾ
(1) തെക്കുംകൂർ-

AD 9-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതല് 12-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ
ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി കേരളം വാണിരുന്ന

ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര,
കരുനാഗപ്പളളി, കാർത്തികപ്പള
ളി താലൂക്കുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾ
ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നാട്ടുരാജ്യം.
ആദ്യനാമം ഓടനാട് എന്നായി
രുന്നു. AD 1746ല് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കായംകു
ളത്തിനെ തിരുവിതാംകൂറിന�ോട് ചേർത്തു.

(3) ചെമ്പകശ്ശേരി

അമ്പലപ്പുഴ, കുട്ടനാട് താലൂക്കുകൾ ചെമ്പക
ശ്ശേരിയില് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പുറക്കാട് എന്നും
വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു.
ദേവനാരായണൻ
എന്ന പട്ടപ്പേര�ോടു കൂടിയ ബ്രാഹ്മണ രാജാക്കൻ
മാരായിരുന്നു ഭരണാധികാരികൾ. AD 1746ല്
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി.

മാലിന്യസംസ്കരണം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാത്ത
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും

റവിടമാലിന്യസംസ്കരണം ഫലപ്രദമായും കാര്യ
ക്ഷമമായും നടപ്പിലാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കു
ന്നതിന് കർശന നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉത്തരവായി.
ഹ�ോട്ടലുകൾ,
ക്ലബുകൾ,
കല്യാണമണ്ഡപങ്ങൾ/
വിവാഹ ഹാളുകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
മാളുകൾ, റീടെയില് കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഷ�ോപ്പിംഗ് ക�ോംപ്ല
ക്സുകൾ, ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വില്ക്കുന്ന സിനിമാ തിയേറ്ററു
കൾ, വസ്ത്രശാലകൾ, പാർട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റു
കൾ, പച്ചക്കറി- പഴവിപണന കടകൾ, മത്സ്യം, മാംസം
എന്നിവ വില്ക്കുന്ന കടകൾ, വിവിധ ക്യാന്റീനുകൾ എന്നി
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വിടങ്ങളിലെല്ലാം മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് ജൈവമാലിന്യ
ങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ശേഖരിച്ച് ഉറവിടത്തില് ഫലപ്രദമായി
സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ബയ�ോബിൻ, എയ്റ�ോബിക് ബിൻ,
ബയ�ോഗ്യാസ് പ�ോലുളള അനുയ�ോജ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ
2017 സെപ്റ്റംബർ 15-ന് മുമ്പായി സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
അപ്രകാരം സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാത്ത
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡി & ഒ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും. നഗരസഭക
ളില് പ�ൊതുനിരത്തുകളില് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്ന തട്ടുകട
കൾക്കും, വഴിയ�ോരക്കടകൾക്കുമെതിരെയും കർശന നടപടി
യുണ്ടാകും.
(സ.ഉ(സാധാ)നം.2511/2017/തസ്വഭവ, തീയതി 22-07-2017).

ഡ�ോ. അജയപുരം ജ്യോതിഷ് കുമാർ

പ

ഞ്ഞക്കർക്കിടകം പടിയിറങ്ങിപ്പോയി.
പറമ്പിലും പാതയ�ോരത്തും ചിങ്ങത്തുമ്പി
പറക്കുകയാണ്.
വിതയും ക�ൊയ്ത്തും ക�ൊയ്ത്തുപാടവുമ�ൊക്കെ
ച്ചേർന്ന് സജീവമാക്കിയ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ
പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലെവിടെയ�ോ നിന്ന് ചിങ്ങത്തി
രുവ�ോണത്തിന്റെ തിരന�ോട്ടം. ത�ൊടിയിൽ
തുമ്പയും മുക്കുറ്റിയും ജമന്തിയും പിച്ചകവുമ�ൊക്കെ
പൂവിട്ടു നിൽക്കുന്നു. പുഷ്പഗന്ധം പേറിയെത്തു
ന്ന കാറ്റ് നാട്ടിടവഴികളിൽ ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ
വീശിനിറയുന്നു. പ്രജകളും പ്രകൃതിയും ത്യാഗ
മൂർത്തിയായ ഒരു രാജാവിനെ കാത്തിരിക്കുക
യാണ്. കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞു പ�ോയിട്ടും ഈ
കാത്തിരിപ്പിന് പുതുമ പ�ോകുന്നതേയില്ല. കേര
ളത്തിലെന്നല്ല ആഗ�ോളപ്രപഞ്ചത്തിലെവിടെ
യും മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ നിത്യഹരിതാഭ
പടർത്തുന്ന കാല്പനികസ്വപ്നം....ആർദ്രവികാ
രം.... അതത്രേ ഓണം.
ഉർവരതയുടെ ഈ ഉണർവുവേളയിൽ പടി
പ്പുരമുറ്റത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചെത്തുന്ന ശ്രാവണപ്പുലരി
അതുല്യമായ�ൊരു പുഷ്പ�ോത്സവത്തെയാണ്
കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.
തിരുവ�ോണപ്പുലരി തൻ തിരുമുൽക്കാഴ്ച
വാങ്ങാൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്ന തിരുമുറ്റത്തെ
ക്കുറിച്ച് ഒരു കവി പാടിയത് കേട്ടിട്ടില്ലേ... ?
പ�ൊന്നിൻ കതിർക്കുലയേന്തി വന്നു

പ�ോകുന്ന ചിങ്ങമാസം ഇന്ന് വെറും കവിഭാവന
യായി മാറി. മരതകപ്പട്ടു ചാർത്തി ന�ോക്കെത്താ
ദൂരത്തോളം വിസ്തൃതിയിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന
പാടശേഖരങ്ങളും തറവാട്ടുമുറ്റം നിറയെ കറ്റ മെ
തിച്ചെടുക്കുന്ന നെന്മണിക്കൂമ്പാരങ്ങളും കരുത്തി
ന്റെ വിയർപ്പൊഴുകുന്ന ശരീരമുളള പണിയാളുക
ളും ഒരിക്കലും ഒഴിയാത്ത കൂറ്റൻ പത്തായ
ങ്ങളുമ�ൊക്കെ
സർവ്വസാധാരണമായിരുന്ന
ഗതകാല കാർഷികജീവിതത്തിന്റെ മധുരസ്മരണ
യിലാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഓണം കൂടുന്നത്. കാർ
ഷികസംസ്കൃതിയെ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ മലയാളി
യുടെ അടുക്കളയിൽ ഇന്നു പാകമാവുന്ന
ചമ്പാവരിച്ചോറുപ�ോലും അയൽദേശക്കാരന്റെ
അധ്വാനവും കാരുണ്യവുമാണല്ലോ. പക്ഷേ ...
ഏതു പ്രാരാബ്ധഭാരത്തിനിടയിലും എത്ര അലസ
ഗമനത്തിന�ൊടുവിലും നാം ഓണത്തെ അറിയു
ന്നു..അടുത്തു വിളിക്കുന്നു. കാരണം അതു നമ്മുടെ
രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഉത്സവപ്പൊലിമ
യാണ്. ശാരദാകാശത്തിന്റെ നീലിമയിലും പാൽ
നിലാവിലും കുളിച്ചൊരുങ്ങിക്കൊണ്ട് മലയാളദേ
ശം എന്നും ഈ കാർഷിക�ോത്സവത്തിന്റെ
വരവിനായി നിറമനസ്സോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു....
പ്രകൃതിക്കു തന്നെ ഓണവേളയിൽ ചില
പരിവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിത
ശ�ോഭയാർന്ന ശ്രാവണത്തിന്റെ ലാവണ്യാനുഭ
വം ചുറ്റുപാടിലാകെ അനുഭവവേദ്യമാണ്.

പ്രകൃതിക്കു തന്നെ
ഓണവേളയിൽ ചില
പരിവർത്തനങ്ങൾ
സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.
ഹരിതശ�ോഭയാർന്ന
ശ്രാവണത്തിന്റെ
ലാവണ്യാനുഭവം
ചുറ്റുപാടിലാകെ
അനുഭവവേദ്യമാണ്.
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അച്ഛൻ, അമ്മ,
മുത്തശ്ശി, മക്കൾ,
പേരക്കിടാങ്ങൾ....
കണ്ണി പ�ൊട്ടാത്ത
സ്നേഹത്തിന്റെ
ശൃംഖലകൾ.
എല്ലാവർക്കും
ഒന്നിച്ചുകൂടാനായി
ചില ആഘ�ോഷവേളകൾ.
അതിലേറ്റവും പ്രധാനം
ചിങ്ങത്തിരുവ�ോണം
തന്നെ.

ചിങ്ങത്തിന്റെ വിരൽ സ്പർശമേറ്റ് ആർദ്രവും
സ്നിഗ്ധവുമായ മനസ്സ് സ്വായത്തമാക്കിയ മല
നാടൻ മണ്ണ്....കാറ�ൊഴിഞ്ഞ് വെണ്മതൂകിച്ചിരി
ക്കുന്ന ആകാശമേലാപ്പ്... ചുരങ്ങളെയും മലനിര
കളെയും തഴുകിയെത്തുന്ന പുഷ്പഗന്ധിയായ
ഇളംകാറ്റ്.... ഗ്രാമഭൂമിയിലെ വയൽവരമ്പുകളിൽ
വിനയാന്വിതരായി നിന്ന് കാണിക്കവയ്ക്കുന്ന
ഓണമലരുകൾ...നിലാവിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ച
ത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ഓണരാവുകൾ... ഓണം
നൽകുന്ന ഗ്രാമചിത്രങ്ങൾ ഇത�ൊക്കെയാണ
ല്ലോ.........അതേസമയം ആൾത്തിരക്കിന്റെ
വിസ്മയങ്ങളിൽപ്പെട്ടുഴലുന്നതാണ് ഓണക്കാല
ത്തെ നഗരത്തിന്റെ നട്ടുച്ചകൾപ�ോലും . ഓണം
ഇവിടെ കച്ചവടത്തിന്റെ പൂരമഹ�ോത്സവമാണ്.
കമനീയമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ബഹുനില
ഷ�ോപ്പിംഗ് മാളുകൾക്കു മാത്രമല്ല, തെരുവ�ോര
ത്ത് ആകാശമേൽക്കൂരയ്ക്കു ചുവട്ടിൽ പുരുഷാരത്തെ
കൈമാടി വിളിക്കുന്ന വഴിവാണിഭക്കാർക്കും
ഇതു വിപണനത്തിന്റെ മഹ�ോത്സവം തന്നെ.
പരസ്യങ്ങളുടെ പ്രല�ോഭനങ്ങൾ, സൗജന്യ
വാഗ്ദാനങ്ങൾ, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറുകൾ... ഉപ
ഭ�ോക്താവിനെ കീഴടക്കാനുള്ള യുക്തിബ�ോധം
പല നിലയിലാണ് പ�ൊടിപ�ൊടിക്കുന്നത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ ഓട്ടക്കൈകൾ നിറയുന്ന കാ
ലമാണിത്. ബ�ോണസ്, ഉത്സവബത്ത, മുൻകൂർശ
മ്പളം... പണത്തിനു പഞ്ഞമില്ല. വിപണിയുടെ
കാവലാളുകൾ അതറിഞ്ഞ് കെണിയ�ൊരുക്കുന്നു.
ഒരിക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്സവമായിരുന്നു
ഓണം. സ്നേഹവും കടപ്പാടും വ്യക്തിബന്ധങ്ങ
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ളും ഒക്കെച്ചേർന്ന് ഹർഷപുളകിതമായ കുടുംബാ
ന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ഇവിടത്തെ തറവാടുകളിൽ.
അച്ഛൻ, അമ്മ, മുത്തശ്ശി, മക്കൾ, പേരക്കിടാ
ങ്ങൾ.... കണ്ണി പ�ൊട്ടാത്ത സ്ന േഹത്തിന്റെ
ശൃംഖലകൾ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചുകൂടാനായി
ചില ആഘ�ോഷവേളകൾ. അതിലേറ്റവും
പ്രധാനം ചിങ്ങത്തിരുവ�ോണം തന്നെ. ഇത്ര
ത്തോളം പങ്കാളിത്തസ്വഭാവവും സാർവ്വജനീന
തയുമുള്ള മറ്റൊരുത്സവം ല�ോകത്തില�ൊരിടത്തും
ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. പക്ഷെ, കൂട്ടായ്മയുടെ ആഹ്ലാ
ദാരവങ്ങളുയർന്നിരുന്ന ആ കാലം അസ്തമിച്ചു.
ഓര�ോരുത്തരായി മറുനാടുകളിലേക്ക്, നഗരത്തി
രക്കുകളിലേക്ക്, സ്വകാര്യാനന്ദങ്ങളിലേക്ക്...
കൂട്ടായ്മയുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു, ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ
അയഞ്ഞു, എല്ലാം വെറും ചടങ്ങുതീർക്കൽ.
എങ്കിലും.... എങ്കിലും....... തിരുവ�ോണമേ
നിനക്കു വരാതെ വയ്യല്ലോ...!!!
വറുതിയും ദാരിദ്ര�വുമുള്ളപ്പോഴും എല്ലാം
മറന്ന് ഒന്നാകലിന്റെ മഹ�ോത്സവമ�ൊരുക്കുന്ന
ഓണത്തെപ്പറ്റി, അതിന്റെ അന്യാദൃശമായ ദൃശ്യ
ചാരുതയെപ്പറ്റി കവികൾ പാടാതിരിക്കുന്നതെ
ങ്ങനെ?
''എങ്ങും വറുതിതൻ പേക്കോലങ്ങളെങ്കിലുമ�ോണമാണ�ോണപ്പൂവേ..''
എന്ന് പൂവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ചെയ്തത്. ഓണത്തിന്റെ
സമഭാവനയെ പൂവിൽ നിന്ന് പൂമ്പാറ്റയിലേക്കും
ക�ൊണ്ടുപ�ോയി,
'''ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കൊക്കെയിപ്പോൾ
പട്ടൊളിപ്പുത്തനുടുപ്പുകിട്ടി
താളത്തിൽ തുള്ളൽ പഠിക്കുവാനായ്
താളും തകരയും നാടു വിട്ടു''
എന്ന വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാല
മനസ്സിന്റെ ഓണ�ോല്ലാസം നാം തിരിച്ചറിയുന്നു.
ഓണത്തിന് അച്ഛൻ വാങ്ങിത്തരുന്ന വർണ്ണഭം
ഗിയുള്ള ഓണക്കോടിയുടെയും ഗ്രാമകന്യകമാ
രുടെ ചന്തം നിറഞ്ഞ തുമ്പിതുള്ളലിന്റെയും ഓർ
മ്മകളാണ് ഈ ശലഭവും ചെടികളും നമ്മിൽ
നിറച്ചുവയ്ക്കുന്നത്.
''പൂമരം പൂത്ത വഴിയിൽക്കൂടി
മാമരച്ചാർത്തിനിടയിൽക്കൂടി
ഓർമ്മതന്നോടക്കുഴലുമൂതി
ഓണനിലാവു വിരുന്നു'' വരുന്നത് കവിഭാവ
നയിൽ മാത്രമല്ല, ഓര�ോ മലയാളിയുടെയും ജീ
വിതത്തിലേക്കു കൂടിയാണ്. കാലമാറ്റത്തിന�ൊ
ത്ത രീതിഭേദങ്ങൾ വന്നു ഭവിച്ചുവെങ്കിലും ഓണം
പകരുന്ന മാനസിക�ോല്ലാസത്തിന് ഇന്നും വേ
റിട്ടൊരു വിതാനമുണ്ട്.
''മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം
മാനുഷരെല്ലാരുമ�ൊന്നു പ�ോലെ
ആമ�ോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം

ആപത്തങ്ങാർക്കുമ�ൊട്ടില്ല താനും''
എന്ന നാട�ോടിപ്പാട്ട് മൂളിന�ോക്കാത്ത ഒരു
മലയാളിയുമുണ്ടാവില്ല. ആദർശസുന്ദരമായ ഒരു
ഭരണകാലത്തിന്റെ അയവിറക്കലാണ് അപൂർവ
സുന്ദരമായ ഈ മാവേലിപ്പാട്ട്. ദുരിതത്തിന്റെയും
അരുതായ്മകളുടെയും നടപ്പുകാലത്ത് ജനമനസ്സു
കളിൽ മധുരത്തേന്മഴയായി എന്നും പെയ്തിറങ്ങു
ന്ന പാട്ട്.സമത്വത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും
പ്രകീർത്തനമാണ് നന്മനിറഞ്ഞ മാവേലിക്കാല
ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പാട്ടിൽ നിറയെ. നമ്മുടേത്
ഇങ്ങനെയ�ൊരു നാടായെങ്കിൽ എന്നു വീണ്ടും
വീണ്ടും
പ്രാർത്ഥിച്ചു
ആ
പ�ോകുന്നു.
പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ്
വർഷം ത�ോറും ഹർഷപുളകത്തോടെ നാം പ്ര
ത്യാനയിക്കുന്ന ചിങ്ങത്തിരുവ�ോണം. ചുട്ടുപ�ൊ
ള്ളിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സങ്കല്പ
ത്തിന്റെ ശീത�ോപചാരത്തിൽ ആശ്വസിക്കുക
ഏതു ജനതയുടെയും സഹജസ്വഭാവമാണ്. ദുര
ന്തങ്ങൾക്കും ദുശ്ശകുനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ മലയാളി
താല�ോലിക്കുന്ന സുഖശീതള സ്വപ്നമാണ്
പ�ൊന്നോണം.
ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തംനാളിൽ പൂക്കള
മിട്ടുക�ൊണ്ടാണ് ഓണവരവേൽപ്പ് ആരംഭി
ക്കുക. പൂക്കളമിടാൻ ഉത്സാഹത്തിമിർപ്പോടെ
കുതിച്ചെത്തുന്ന ബാലസംഘത്തെ കണ്ടില്ലേ?
ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഇവർ ത�ൊടിയിൽ ഓടി നടക്കു
കയായിരുന്നു. കൈയിലുളള പൂക്കൂടയിൽ
നിറയെ മത്സരിച്ച് പൂക്കൾ ശേഖരിക്കാനായിരു
ന്നു ആ ഓട്ടം. പിച്ചകം,തെച്ചി, മുക്കുറ്റി, ജമന്തി,
ശംഖുപുഷ്പം, തുമ്പ തുടങ്ങി വർണ്ണവൈവിധ്യമുള്ള
പൂക്കൾ... ചുവപ്പ്, വെളള, മഞ്ഞ, വയലറ്റ്, ...
നിറങ്ങളുടെ
അപൂർവ്വമേളനം.
ഈ
പൂച്ചങ്ങാതിമാരെ കളംവരച്ച് നിരത്തി എടുക്കുന്ന
കരവിരുത് ഒന്നു വേറേതന്നെ.
മനുഷ്യനിൽ മാത്രമല്ല, സകല ചരാചരങ്ങ
ളിലും ഓണത്തിന്റെ ആഘ�ോഷത്തിമിർപ്പുണ്ട്.
വീടുകൾ വീടുകളായി നിന്നൂ,
നാടുകൾ നാടുകളായി വന്നൂ
ആസ്വദിക്കുന്നിതുറുമ്പുമിപ്പോളാനന്ദത്തേൻകണമ�ോണക്കാലം
ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ എന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ..ഓണ
ത്തിന്റെ അവസാന ഒരുക്കങ്ങൾക്കായുള്ള ഉത്രാ
ടദിവസത്തെ നെട്ടോട്ടമാണത്. പൂക്കളമ�ൊരു
ക്കാൻ പൂ പറിക്കുന്ന ചിലർ, സദ്യ വിളമ്പാൻ
നാക്കില തേടി ചിലർ, ഓണവിരുന്നിനെത്തുന്ന
വരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ചിലർ,
നാട്ടുകൂട്ടവും ആസൂത്രണവുമായി ഇനിയും ചിലർ.
ആകെ തിരക്കു നിറഞ്ഞ ഉത്രാടം. .
ഒട്ടേറെ ഓണക്കളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഇവിടെ. പെണ്ണൊരുമയുടെ പ്രത്യക്ഷോദാഹ
രണമായിരുന്നു അവയിൽ പലതും. ഇന്നിപ്പോൾ

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നിന്നു പ�ോലും ഓണക്കളി
കൾ നാടുനീങ്ങിപ്പോയി. വേഗതയേറിയ ഒരു
കാലത്തിന�ൊപ്പമാണല്ലോ നാമിപ്പോൾ. ഒരുങ്ങി
വരുമ്പോഴേക്കും കടന്നു പ�ോകുന്നതാണ് ഇന്ന
ത്തെ ഓണം. ഇതിനിടയിൽ ഓണപാക്കേജു
കൾ, വിസ്മയം പരത്തുന്ന ചാനൽക്കാഴ്ചകൾ...
ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാകട്ടെ
ഓണപ്പതിപ്പുകളുടെ പരമ്പരയ�ൊരുക്കി മത്സരി
ക്കുന്നു. ഉപഭ�ോക്താവിനെ കീഴടക്കുന്ന യുക്തി
ബ�ോധം എല്ലായിടത്തും പ�ൊടി പ�ൊടിക്കുന്നു.
എങ്കിലും നിരവധി പുരുഷായുസ്സുകളിലൂടെ കൈ
മാറിവന്ന ആ മധുര�ോദാരവികാരത്തെ മറക്കുവ
തെങ്ങനെ....ഈ ഉത്സവഛായയിലെങ്കിലും

നമ്മള് ഇത്തിരിനേരം സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ
മലയാളികളാകേണ്ടതാണ്.
സാഹ�ോദര്യത്തിന്റെയും ജീവിതമൂല്യങ്ങളുടെ
യും നല്ല പാഠങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഓണം. ത്യാഗത്തി
ന്റെ മഹത്വം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഓണം. ലക്ഷ്യ
ബ�ോധമുള്ള ഭരണസംവിധാനത്തെ കൃത്യമായി
നിർണയിച്ചുവച്ച ഓണം. അതേ.... ഓര�ോ
വർഷവും പ�ൊന്നോണ സൂര്യോദയത്തിലേക്ക്
കൺചിമ്മിയുണരാൻ നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. പ്ര
ശ്നഭരിതമായ ഈ പ്രയാണ വേളയിൽ പ്രത്യാ
ശയുടെ പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടുമായി വിരുന്നിനെത്തുവാൻ
ഓണമല്ലാതെ മറ്റൊരു തിരുനാൾ നമുക്കില്ലല്ലോ...
അതു ക�ൊണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട പ�ൊന്നോണമേ
നിനക്ക് നന്ദി. മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്നായി ആമ�ോ
ദത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ആ നല്ല നാളുകളുടെ രജതസ്മൃ
തിയുമായി, മാവേലിത്തമ്പുരാന്റെ തേരുരുള�ൊച്ച
യുമായി ഈ മലനാടിൻ വായുവിൽ നിറയുന്ന
മധുര�ോദാരവികാരമേ നീ വീണ്ടും വരിക.

ലേഖകന്
തിരുവനന്തപുരം
മഹാത്മാഗാന്ധി
ക�ോളേജില്
അസ്സോസിയേറ്റ്
പ്രൊഫസറാണ്.
9447502337
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ഏവരേയും ആകർഷിക്കും

പഞ്ചായത്ത്രാജ് മികച്ച മാസിക ആകുന്നതി
ല് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു ‘ഭൂതക്കണ്ണാടി’ എന്ന
പംക്തി. പരക്കെയുളള ചില വിശ്വാസങ്ങളുടെ ശാ
സ്ത്രസത്യം വളരെ മന�ോഹരമായ ശൈലിയില്
അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വായനയ്ക്കിടയില് ഒരാൾ എഴു
ത്തുകാരന്റെ പേരിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്
ആ രചനയുടെ വിജയമാണ്. വട്ടവിള വിജയകുമാ
റിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ‘വായിച്ചിരിക്കേണ്ട
പുസ്തകം’- പംക്തിയും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത്തരം
പംക്തികൾ ഏവരേയും ആകർഷിക്കും സന്തോഷം.
ഷീലാലാല്, രാജാക്കാട്

പ്രസക്തിയേറിയ
ചരിത്ര ലേഖനം

ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം വീണ്ടും വായിക്കു
മ്പോൾ എന്ന ടി.വി. അബ്ദു റഹിമാൻ കുട്ടിയുടെ

കണ്ണും കാതും	
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ലേഖനം വായിച്ചു. ഇദംപ്രഥമമായ ചരിത്രബ�ോധ്യ
ങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ നയിക്കാൻ പ�ോന്ന
പ്രകാശമാനമായ ദൗത്യമാണ് ലേഖകൻ നിർവ്വ
ഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാതിവിവേചനവും മതാന്ധത
യും തത്ഫലമായ വർഗീയ ചിന്താഗതികളും
ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അന്ധകാരശക്തികൾ അധിക
സമയ ജ�ോലി ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്
കേരളം താണ്ടിക്കടന്ന കയ്പുകടലുകൾ ഏത�ൊ
ക്കെയാണെന്ന് വിരല്ചൂണ്ടുന്ന പ്രസ്തുത ചരിത്രലേ
ഖനത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നത്.
അയുക്തികവും അരാഷ്ട്രീയവുമായ കഥകളുടെ
കൂമ്പാരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നലെകൾ എന്ന് സമർ
ത്ഥിക്കാനും അതുവഴി തലയും മുറയുമില്ലാത്ത ഒരു
തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാനും ഉത്തര-മധ്യേന്ത്യൻ പ്ര
ദേശങ്ങളില് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ വിപല്ക്കര
മായ അനന്തര ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കേ, നന്മയി
ലേക്ക് പാത തീർക്കുന്ന ലേഖകനും പഞ്ചായ
ത്ത്രാജിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
സുരേഷ്കുമാർ കന്നൂര്, ക�ൊയിലാണ്ടി

വീ.സീ.അഭിലാഷ്

പരസ്യ നിരക്ക്

				

കവര് (അവസാന പുറം) കളര്		
കവര് (ഉള്വശം) കളര്		
കവര് (ഉള്വശം) ബ്ലാക്ക് & വൈറ്റ്	
മറ്റു പേജുകള് (കളര്)		
മറ്റു പേജുകള്	 (ബ്ലാക്ക് & വൈറ്റ്)
അരപേജ് (കളര്)		
അര പേജ് (ബ്ലാക്ക് & വൈറ്റ്)		

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ ` 120
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Licensedtotopost
postwithout
withoutprepayment
prepayment
KL/TV(N)
WPP-85/2015-17
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`

കേരള സര്ക്കാര്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

പരാതിപ്പെടാം...
ഒാണ്ലൈനിലൂപ്ട

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.
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