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പ്രവർത്തന�ോർജ്ജം നല്കിയ പഞ്ചായത്താഘ�ോഷം

മറ്റൊരു പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘ�ോഷം കൂടി കടന്നുപ�ോയിരിക്കുന്നു. ഓര�ോ
വർഷവും വരുന്ന വർഷത്തേക്കുളള പ്രവർത്തന�ോർജ്ജവും കൂടുതല് കൂടുതല് ജന
ങ്ങളുമായി സൗഹാർദ്ദപരമായി അടുക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ വികസന- ക്ഷേമ
സംരംഭങ്ങൾ അവരുമായി കൂടിയാല�ോചിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുളള ശക്തിയും
കരുത്തും നല്കിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘ�ോഷദിവസങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലമാകുന്നത്.
മുൻവർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനമികവിനാല് പുരസ്ക്കാരം നേടിയ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമാപനസമ്മേളനവേളയില് സമ്മാനങ്ങൾ
വിതരണം ചെയ്തു. 2016-17-ല് ഏറ്റവും നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് ഒന്നാം സമ്മാനം
കരസ്ഥമാക്കിയത് പാലക്കാട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. ത�ൊട്ടുപി
ന്നില് എറണാകുളത്തെ മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുണ്ട്. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്
കണ്ണൂരിലെ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില് ക�ോ
ട്ടയത്തെ ളാലം ബ്ലോക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് പത്തനംതിട്ടയും മികവിന്റെ
പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. ജില്ലാതലത്തിലും മികവ് പുലർത്തിയവരെ
തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
2016-17 വർഷം മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്രാമീണത�ൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിനിർ
വ്വഹണത്തില് മികവ് പുലർത്തി മഹാത്മാ പുരസ്കാരം നേടിയത് വളരെ പി
ന്നാക്കമേഖലയെന്ന് നാം കരുതിയിരുന്ന ഇടുക്കിയിലെ ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്താണ.് പാലക്കാട്ടെ അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വയനാട്ടിലെ മീനങ്ങാടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. എല്ലാ വിജയ
ങ്ങൾക്കും വിജയത്തിന് ശ്രമിച്ചവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
വിജയികളെ അനുമ�ോദിക്കുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ വയ്യ.
ഇടുക്കി ജില്ലയില് നിന്ന് ജില്ലാതലത്തില് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും
പുരസ്കാരത്തിനുളള യ�ോഗ്യത നേടിയില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം.
തിരുവനന്തപുരം, ക�ൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ക�ോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, ക�ോഴിക്കോട്,
വയനാട്, കാസർഗ�ോഡ് എന്നീ ജില്ലകളില് നിന്നും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന്
അർഹത നേടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള�ൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതും ചിന്തനീ
യമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തില് ഉണ്ടായ പുതുചലനം ഈ
ദുസ്ഥിതി ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം.
2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ അവസാനനാളുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഇത് ഏറെക്കുറെ ഭംഗിയായി തന്നെ, പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയില് പദ്ധതി പ്രവർത്ത
നം പര്യവസാനിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അത�ോട�ൊപ്പം 2018-19 വാർഷിക
പദ്ധതിക്കുളള പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമായിത്തന്നെ ഭൂരിപക്ഷം സ്ഥാപനങ്ങളും
നടപ്പാക്കിവരുന്നു. കെടുകാര്യസ്ഥതയ�ോ അലസതയ�ോ ആരെയും ബാധിച്ചിട്ടില്ല.
മാർഗ്ഗരേഖയിലെ സമയക്രമം പാലിക്കാനുളള പരമാവധിശ്രമം എല്ലാവരും നട
ത്തുന്നുണ്ട്. 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷത്തില് അംഗീകാരം നേടുന്നതിനും നിർ
വ്വഹണം നടത്തുന്നതിനും തദ്ദേശസർക്കാരുകൾ കാണിച്ച കർമ്മോത്സുകത
2018-19 പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളില് നിലനിർത്തിയാല് തീർച്ചയായും 2018
ഏപ്രില് ഒന്നു മുതല് തന്നെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കു
വാൻ കഴിയുമെന്നത് നിസ്തർക്കമാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും.
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സ്ിതി. ഈ സ്ിതിക്കു മറൊ്ംവരുത്റൊന് ഘപറൊ

വകയറൊണത് ഇനി നമേള്. അതിററെ തടക്മറൊണത്
ഈ ഘയറൊഗം.
പ്രറൊഘദശിക സജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങള്ക്കു
മു്ിലള്ളതത് അനന്തമറൊയ വികസന സറൊധ്യതക
ളറൊണത്. മൂ�ധനമില്ലറൊറത ആസ്തിയണ്റൊക്റൊന്
കഴിയന്നത നിങ്ങള്ക്ത് മറൊത്രമറൊണത്. നറൊടെില് ഒരു
പദ്ധതി ആവി�രിച്ചു നടപ്ി�റൊക്ണറമന്നു ഘതറൊ
ന്നിയറൊല്, ജനങ്ങളുറട സഹകരണഘത്റൊടും സറൊ
്ത്ിക സഹറൊയഘത്റൊടും കൂടി സര്ക്റൊര്
പിന്തുണ ഇല്ലറൊറത ഘപറൊലം നിങ്ങള്ക്ത് അത
നടപ്ി�റൊക്റൊന് കഴിയം. ഇതത് മഘ്റതങ്കിലം
സര്ക്റൊര് വകുപ്പുകള്ക്ത് ചിന്തിക്റൊന് ഘപറൊലം
കഴിയന്നതല്ല. പത്�ഷേം രൂപ സര്ക്റൊര് നല്ി
യറൊല് പതിനഞ്ചു �ഷേത്ിഘറെതറൊയി അധിക
വിഭവ സമറൊഹരണഘത്റൊറട പദ്ധതി നടപ്റൊക്റൊ
നള്ള സജ്വറൊതന്ത്യവം അനവദിച് തകയറട
മുക്റൊല്ഭറൊഗം റകറൊണ്ത് പദ്ധതി തരീര്ത്ത്
കറൊല്ഭറൊഗം മിച്ം റവയത്ക്റൊനള്ള അവകറൊശവം
നിങ്ങള്ക്കുണ്ത്. ഇറതറൊറക് മനസ്സില് റവച്ചുറകറൊ
ണ്റൊണത് മൂ�ധനമില്ലറൊറത ആസ്തി നിര്മേറൊണം
സറൊധ്യമറൊക്റൊന് ഇടയള്ള സറൊധ്യതകള് നിങ്ങ
ള്ക്കുറണ്ന്നു പറഞെതത്.
പഞ്റൊയത്രീരറൊജത് സ്റൊപനങ്ങറള സംബ
ന്ിച്ത് സര്ക്റൊരിനത് വ്യക്മറൊയ നയമുണ്ത്.
അധികറൊരം തറൊഘഴത്�ത്ിഘ�ക്ത് വകമറൊററൊന
ള്ള ശ്മം ഘകരളത്ിറ� ആദ്യറത് മന്തിസഭ
യറട കറൊ�ത്തറന്ന ആരംഭിച്ിരുന്നു. തഘദ്ദശഭ
രണ സ്റൊപനങ്ങറള ശക്ിറപ്ടുത്റൊനള്ള
നടപടികള് സജ്വരീകരിക്കുന്നതത് ആ നയത്ിററെ
തടര്ച്യറൊയിത്റന്നയറൊണത്. 73, 74 ഭരണ�ടനറൊ
ഘഭദഗതികഘളറൊറടയറൊണത് അധികറൊരം തറൊറഴത്

ജീവനകമാരുചട
ഏദകമാപനം മമാത്രമല്ല
പദ്തികളുചട ഏദകമാ
പനവും തദദേശസ്വയം
ഭരണ സ്മാപനങ്ങളുചട
പ്രവരത്നത്ിലള്ള
ഏദകമാപനവും കൂടി
സമാധ്യമമാകമാനമാണപ്
തദദേശസ്വയംഭരണ
സരവ്വീസിനപ് രൂപം
ന�മാന് തീരുമമാനിചതപ്.
ദലമാകല് ഗവചമെന്പ്
കമ്മീഷന് ഇതിനുള്ള
കരടപ് െട്ടങ്ങള്
തയ്മാറമാക്കുകയമാണപ്. ഈ
വരഷംതചന്
ഏദകമാപിത സരവ്വീസപ്
നടപ്ിലമാകമാന്
കേിയുചമന്മാണപ്
പ്രതീഷേിക്കുന്തപ്.
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റപരിന്തല്മണ്ണയില് നടന്ന
സംസ്റൊനത� പഞ്റൊയത്ത്
ദിനറൊഘ�റൊഷ പരിപറൊടിയില്
സംസ്റൊനറത് മികച് ജില്ലറൊ
പഞ്റൊയത്ിനള്ള സജ്വരറൊജത്
ഘരേറൊഫി പത്നംതിടെ ജില്ലറൊ
പഞ്റൊയത്ിനത് മന്തി
ഘഡറൊ.റക.ടി.ജ�രീല്
സമേറൊനിക്കുന്നു.

മൂലധനമില്ലമാചത ആസ്തി
യുണ്മാകമാന് കേിയുന്തു
നിങ്ങള്കപ് മമാത്രമമാണപ്.
നമാട്ടില് ഒരു പദ്തി
ആവി�രിച്ചു നടപ്ിലമാക
ണചമന്നു ദതമാന്ിയമാല്,
ജനങ്ങളുചട സഹകരണ
ദത്മാടും സമാ്ത്ിക
സഹമായദത്മാടും കൂടി
സരകമാര പിന്തുണ
ഇല്ലമാചത ദപമാലം
നിങ്ങള്കപ് അതു
നടപ്ിലമാകമാന് കേിയും.
ഇതപ് മദറ്ചതങ്ിലം
സരകമാര വകുപ്പുകള്കപ്
െിന്തികമാന് ദപമാലം
കേിയുന്തല്ല.
6

ടെിഘ�ക്ത് വകമറൊറുന്നതിനത് മൂര്ത്രൂപം വകവ
ന്നതത്. 1994 ല് ഘകരള പഞ്റൊയത്ത് രറൊജത്
നിയമവം ഘകരള മുനിസിപ്റൊ�ി്ി നിയമവം
പറൊസ്സറൊക്കുകയണ്റൊയി. അങ്ങറന തഘദ്ദശസ്റൊപ
നങ്ങള്ക്ത് ഭരണ�ടനറൊ പദവി നി�വില് വന്നു.
എന്നറൊല് നിയമപരിരഷേ റകറൊണ് മറൊത്രം
അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണം ഫ�പ്രദമറൊയി നട
പ്ി�റൊക്റൊന് കഴിയകയില്ല എന്നത് മനസ്സി�റൊക്ി
യതിററെ അടിസ്റൊനത്ി�റൊണത് 1996 ല് അധി
കറൊരത്ില് വന്ന ഇ.റക. നറൊയനറൊര് സര്ക്റൊര്
എസത്.ബി. റസന് റചയര്മറൊനറൊയി അധികറൊരവി
ഘകന്ദരീകരണ കമേി്ിറയ നിയമിച്തത്. ഈ
കമേി്ിയറട ശുപറൊര്ശകള്ക്നസരിച്റൊണത്
1999 ല് നി�വിലണ്റൊയിരുന്ന പഞ്റൊയത്ത്, മു
നിസിപ്ല് നിയമങ്ങളില് ഘഭദഗതി വരുത്ിയ
തത്. ഇതത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമറൊണത്. ഗ്റൊമസഭക
റളയം വറൊര്ഡു സഭകറളയം ശക്ിറപ്ടുത്കയം
സ്റ്ററൊറെിംഗത് കമേി്ികള്ക്ത് പ്രറൊധറൊന്യം നല്കുകയം
പൗരറൊവകറൊശഘരഖ, അറിയറൊനള്ള അവകറൊശം,
റപര്ഘഫറൊമന്സത് ഓഡി്ത്, അപ്വ�്ത് വരേബയൂ
ണല്, ഓംബുഡത്സ്മറൊന്, സംസ്റൊനവികസന
കൗണ്സില് തടങ്ങിയ പരി�റൊരങ്ങള് വരുത്
കയറമല്ലറൊം റചയ്തതത് ഈ കറൊ�യളവി�റൊണത്. 35
അനബന്നിയമങ്ങള് ഘഭദഗതി വരുത്കഘയറൊ
റദ്ദറൊക്കുകഘയറൊ റചയ്തുറകറൊണ്ത് 2000 ല് ഘകരള
നിയമസഭ അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണ ബില്
പറൊസ്സറൊക്കുകയണ്റൊയി. ഇന്ത്യയില് മറ്റൊരു സം
സ്റൊനവം ഇത്രയം സമഗ്മറൊയ ഒരു നിയമനി
ര്മേറൊണം അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണത്ിനഘവ
ണ്ി നടത്ിയിടെില്ല.
അധികറൊരം മറൊത്രം നല്ിയതറകറൊണ്ത് പ്രറൊഘദ
ശിക ഭരണ നിര്വ്വഹണം ഫ�പ്രദമറൊവകയില്ല.
ഭരണറൊധികറൊരഘത്റൊറടറൊപ്ം ആസൂത്രണറൊധികറൊ
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രവം ധനറൊധികറൊരവം ജരീവനക്റൊരുറട �ഭ്യതയം
ഉറപ്പുവരുത്ിയതറകറൊണ്റൊണത്
ഇന്ത്യയില്
ഏ്വം ശക്മറൊയ പ്രറൊഘദശിക സര്ക്റൊരുകളറൊ
യി ഘകരളത്ിറ� തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപ
നങ്ങള് മറൊറിയതത്. ഓഘരറൊ തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ
സ്റൊപനത്ിനമുള്ള പദ്ധതിവിഹിതം നിയമ
സഭയില് അവതരിപ്ിക്കുന്ന ബജ്ിലൂറട
ന�ത്കറൊറനടുത് തരീരുമറൊനം ധരീരമറൊയ നടപടി
യറൊയി. ഇതം ഇന്ത്യയില് ആദ്യറത് അനഭവ
മറൊണത്. എല്ലറൊ പ്രഘദശത്ിനം ഒരുഘപറൊറ� ബറൊ
ധകമറൊയ
സന്തു�ിതമറൊയ
വികസനം
ഉറപ്റൊക്കുന്നതിനത് നിശ്ചിതമറൊയ മറൊനദണ്ഡങ്ങളു
റട അടിസ്റൊനത്ിലള്ള ധനവിതരണമറൊണത്
സര്ക്റൊര് നടത്ിയതത്.
ആസൂത്രണത്ില് ജനങ്ങറളക്കൂടി പങ്കറൊളി
കളറൊക്ണറമന്ന �ഷേ്യഘബറൊധഘത്റൊറടയറൊണത്
നറൊം ജനകരീയറൊസൂത്രണ പ്രസ്റൊനത്ിനത് രൂപം
നല്ിയതത്. 1957 മുത�ിഘങ്ങറൊടെത് എന്നും അധികറൊര
വിഘകന്ദരീകരണത്ിററെ വക്റൊവറൊയി നില്ക്കുക
യം ജനകരീയറൊസൂത്രണ �ടെത്ില് അതിററെ
മറൊര്ഗ്ഗദര്ശിയറൊയി നി�യറപ്ിക്കുകയം റചയ്ത
മുന്മുഖ്യമന്തി ഇ.എം.എസ്സിറന ഇത്രുണത്ി
ല് ഓര്മേിഘക്ണ്തണ്ത്. അധികറൊരവിഘകന്ദരീക
രണ രംഗത്ത് സര്ക്റൊര് സജ്വരീകരിച് ദൃഢവം
നൂതനവമറൊയ നടപടികളിലൂറട നമ്മുറട ഗ്റൊമങ്ങ
ളിലം നഗരങ്ങളിലം പുതിറയറൊരു ഉണര്�ണ്റൊ
യി. സ്ത്ല്റൊദനത്ിലം സറൊമൂഹ്യഘഷേമ
കറൊര്യങ്ങളിലം വ�ിയ മുഘന്ന്മുണ്റൊക്റൊന്
ഇതമൂ�ം കഴിഞ്ഞു.
എന്നറൊല് അധികറൊര വിഘകന്ദരീകരണരംഗ
ത്ത് തടക്ത്ിലണ്റൊയിരുന്ന ആഘവശം
ഇഘപ്റൊള് കറൊണറൊനില്ല. 20 വര്ഷം പിന്നിടുഘ്റൊ
ള് ഗ്റൊമസഭകളിലം വറൊര്ഡുത�സഭകളിലം

ജില്ലൊ പദ്തികൾ അുംഗരീകരി�
ജില്ലറൊ ആസൂത്രണ സമിതികൾ തയ്യറൊററൊ
ക്ിയ ജില്ലറൊ പദ്ധതികൾ മുഖ്യമന്തി
പിണററൊയി വിജയററെ അധ്യഷേതയിൽ
ഘചർന്ന സംസ്റൊന വികസന കൗൺസിൽ
ഘയറൊഗം അംഗരീകരിച്ചു. ജില്ലറൊ പദ്ധതികൾ
കൂടുതൽ റമച്റപ്ടുത്ന്നതിനത് തയ്യറൊററൊക്ിയ
നിർഘദ്ദശങ്ങളും നിരരീഷേണങ്ങളും ഉൾറക്റൊ
ള്ളിച്ത് പദ്ധതികൾ പരിഷത്കരിച്ത് മൂന്നു മറൊസ
ത്ിനള്ളിൽ പ്രസിദ്ധരീകരിക്കും.
റസപത്ഘ്ജത് രേരീ്ത്റമറെത് പറൊന്റുകൾ, എൻ
ജിനിഘയർഡത് സറൊനിടെറി �റൊൻഡത്ഫിൽ
സിസ്റ്റം എന്നിവ സ്റൊപിക്കുന്നതിനത് ഭൂമി
കറണ്ത്ണം. ഇതിനറൊവശ്യമറൊയ ഭൂമി
കറണ്ത്റൊൻ ജില്ലറൊ കളക്ടറുറട ഘനതൃതജ്വത്ി
ലള്ള കമേി്ിറയ ചുമ�തറപ്ടുത്ം. ഘകരള
ത്ിറ� വഹഘവ പറൊതഘയറൊരങ്ങളിൽ
റപറൊത ഘടറൊയത് �റ്റുകൾ സ്റൊപിക്കുന്നതിനത്
പദ്ധതി രൂപരീകരിക്കും. റപറൊതമരറൊമത്ത്
വകുപ്ിററെ സഹറൊയഘത്റൊറട 50 കിഘ�റൊമരീ
്ർ ഇടഘവളകളിൽ റപറൊതഘടറൊയി�റ്റുകൾ
സ്റൊപിക്കുന്നതിനറൊണത് പദ്ധതി. റമഘരേറൊഘപറൊ
ളി്ൻ ഏരിയകൾ രൂപരീകരിക്കുന്ന തിനറൊയി
എത്ന്നവരുറട എണ്ണം കുറഞ്ഞു. മുന്കറൊ�
ങ്ങളില് സംസ്റൊനം വകവരിച് ഘനടെങ്ങള്
സ്ിരമറൊയി നി�നിര്ത്ന്നതിനത് കഴിയറൊറത
വന്നു. ഈ സറൊഹചര്യത്ി�റൊണത് സംസ്റൊന
ത്ിററെ പുഘരറൊഗതിക്ത് പുതിയ ചി� പരിശ്മ
ങ്ങള് കൂടി ആവശ്യമറൊറണന്നത് ഘബറൊധ്യമറൊയതത്.
നമ്മുറട നറൊടത് അഭിമുഖരീകരിക്കുന്ന കറൊത�റൊയ
പ്രശ്നങ്ങള്ക്ത് പരിഹറൊരം കറൊണറൊന് ഊര്ജ്ജിത
മറൊയ നടപടികള് ആവശ്യമറൊറണന്നത് കറണ്ത്ി
യതിററെ അടിസ്റൊനത്ി�റൊണത് നറൊ�ത് മിഷന
കള്ക്ത് രൂപംനല്ിയതത്. ഇപ്രകറൊരം രൂപരീകരിച്
മിഷനകളില് തഘദ്ദശഭരണ സ്റൊപനങ്ങള്ക്ത്
റമച്റപ്ടെ പ്രകടനം കറൊഴ്ചറവയത്ക്റൊന് കഴിയറമ
ന്നതില് സംശയമില്ല; മറൊത്രവമല്ല, പ്രറൊഘദശിക
സറൊ്ത്ിക വികസനം സറൊമൂഹ്യനരീതിഘയറൊ
റടറൊപ്ം ആര്ജ്ജിക്കുന്നതിനം ഇത വഴിറയറൊരു
ക്കും. മിഷനകള് രൂപരീകരിച്ത് ഒരു വര്ഷത്ിന
ള്ളില്ത്റന്ന അതിററെ സദത്ഫ�ങ്ങള്
സംസ്റൊനത്ിറ� ജനങ്ങള്ക്ത് �ഭിക്റൊന് തട
ങ്ങിറയന്നതത് ചറൊരിതറൊര്ത്ഥ്യം പകരുന്ന കറൊര്യ
മറൊണത്. എന്നറൊല് പറൊവറപ്ടെവര്ക്ത് വരീടത് നല്കുന്ന
കറൊര്യത്ില് ചി� തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപ
നങ്ങറളങ്കിലം വരീഴ്ചവരുത്ിയതറൊയി കണ്ിട്ടുണ്ത്.
ഇതത് ഒഴിവറൊഘക്ണ്തറൊണത്.
അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണത്ിററെ രണ്റൊം

റപർറപെക്ടരീവത് പറൊനകൾ തയ്യറൊററൊക്കും. സം
സ്റൊനത്ത്
നഗരഗ്റൊമറൊസൂത്രണ
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏഘകറൊപിപ്ിക്കുന്നതിനം
വി�യിരുത്ന്നതിനം നഗര ഗ്റൊമറൊസൂത്രണ
ഘബറൊർഡത് സ്റൊപിക്റൊനം ശുപറൊർശ റചയ്തു.
ഓഘരറൊ ജില്ലയിലം ഘമറൊഡൽ ഗ്റൊമപഞ്റൊ
യത്ത് സ്റൊപിക്കും. വിവിധ മറൊനദണ്ഡങ്ങളുറട
അടിസ്റൊനത്ി�റൊണത് പഞ്റൊയത്കറള നി
ശ്ചയിക്കുക. 700 ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്കൾക്ത്
ഐ. എസത്. ഒ അംഗരീകറൊരം �ഭിക്കുന്നതിനറൊ
വശ്യമറൊയ നടപടി സജ്വരീകരിക്കും. സ്മറൊർടെത് പഞ്റൊ
യത്ത്, സ്മറൊർടെത് മുനിസിപ്റൊ�ി്ി പദ്ധതി ജനങ്ങ
ളിറ�ത്ിക്കുന്നതത് കറൊര്യഷേമമറൊക്ണം. ഗ്റൊമ
പഞ്റൊയത്കളിൽ ഒരു അസി. എൻജിനിയർ,
രണ്ത് ഓവർസിയർ തസ്തികകൾ അനവദിക്കു
ന്നതിനള്ള ശുപറൊർശയം മുഘന്നറൊട്ടു വച്ിട്ടുണ്ത്.
പറൊ�ിനള്ള സബത്സിഡി ഒരു കർഷകനത് ഒരു
വർഷം പരമറൊവധി 30,000 രൂപ എന്ന പരിധി
ഒഴിവറൊക്ണം. പ്രറൊഥമികറൊഘരറൊഗ്യ ഘകന്ദങ്ങ
ളിൽ തഘദ്ദശസ്റൊപനങ്ങൾ ഘഡറൊക്ടർമറൊറര നി
യമിക്കുന്ന നടപടി ഘവഗത്ി�റൊക്ണറമന്നത്
ഘയറൊഗം അഭിപ്രറൊയറപ്ട്ടു.
�ടെറമന്ന നി�യില് സര്ക്റൊര് ചി� നടപടിക
ള് സജ്വരീകരിച്ചു തടങ്ങിയിട്ടുണ്ത്. ഇനിയം ചി�തത്
സജ്വരീകരിക്റൊനണ്തറൊനം. റസന്നിററെയം വി.
റജ. തങ്കപ്ററെയം ഘനതൃതജ്വത്ിലണ്റൊയിരുന്ന
അധികറൊര വിഘകന്ദരീകരണ കമേി്ികളുറട ശുപറൊ
ര്ശകളില് പ്രധറൊനമറൊയം ഇനി നടപ്ി�റൊക്റൊന
ള്ളതത് ഓഡി്ത് കമേരീഷററെ രൂപരീകരണം മറൊത്ര
മറൊണത്. തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങള്ക്ത്
മറൊത്രമറൊയള്ള ഓഡി്ത് കമേരീഷന് രൂപരീകരി ക്കു
റമന്നത് പ്രഖ്യറൊപിച്ിട്ടുണ്ത്. 1994 റ� ഘ�റൊക്ല്
ഫണ്ത് ഓഡി്ത് ആക്ടത് ഘഭദഗതി റചയ്തത് ഓഡി്ത്
കമേരീഷന് രൂപരീകരിക്കുന്നഘതറൊറട അധികറൊര
വിഘകന്ദരീകരണ ചക്രം പൂര്ത്ിയറൊകുന്നതറൊണത്.
ജില്ലറൊ ആസൂത്രണ സമിതിയറട പ്രധറൊന
ഉത്രവറൊദിത്ം ജില്ലറൊ പദ്ധതികള്ക്ത് രൂപംന
ല്കുക എന്നതറൊണത്. ഇതവറര ഇതിന കഴിഞെിരു
ന്നില്ല. എന്നറൊല് ഈ വര്ഷം ജില്ലറൊ പദ്ധതികള്
തയ്യറൊററൊക്ി എന്നു മറൊത്രമല്ല, അവ വി�യിരുത്
ന്നതിനള്ള ശില്ശറൊ� കൂടി നടത്റപ്ട്ടു. ജില്ലറൊ
പദ്ധതികള് വിവിധ വകുപ്പുകളുറടയം പദ്ധതിക
ളുറടയം ഏഘകറൊപനത്ിനള്ള ഉപകരണമറൊണത്
എന്ന കറൊഴ്ചപ്റൊടറൊണത് നറമേ നയിഘക്ണ്തത്.
സംയക് ഘപ്രറൊജത്ക്ടുകള് ഏറ്ടുക്കുഘ്റൊള് നദി
കളുറട സംരഷേണത്ിനത് പ്രഘത്യക പ്രറൊധറൊന്യം
ന�ത്കണം. ദരീര്�കറൊ�റൊടിസ്റൊനത്ിലള്ളതം

മിഷനുകള് രൂപീകരിചപ്
ഒരു വരഷത്ിനുള്ളി
ല്ത്ചന് അതിചന്
സേപ്ഫലങ്ങള്
സംസ്മാനത്ിചല
ജനങ്ങള്കപ് ലഭികമാന്
തുടങ്ങിചയന്തപ്
െമാരിതമാരത്ഥ്യം പകരുന്
കമാര്യമമാണപ്. എന്മാല്
പമാവചപ്ട്ടവരകപ് വീടപ്
നല്കുന് കമാര്യത്ില് െില
തദദേശസ്വയംഭരണ
സ്മാപനങ്ങചളങ്ിലം
വീഴ്ചവരുത്ിയതമായി
കണ്ിട്ടുണ്പ്. ഇതപ്
ഒേിവമാദകണ്തമാണപ്.
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വിവിധ വകുപ്പുകളില്
നിന്പ് ബകമമാറി കിട്ടിയ
അധികമാരങ്ങള്
പ്രമാദയമാഗികമമാക്കുന്തില്
െില തടസ്സങ്ങള്
ഉണ്മാകുന്നുണ്പ്.
ഇകമാര്യത്ില് വകുപ്പു
ദമധമാവികളും വകുപ്ിചല
ജീവനകമാരും ആത്മ
പരിദശമാധന നടത്ണം.
തദദേശ സ്വയംഭരണ
സ്മാപനങ്ങദളമാടപ്
ദതമാദളമാടുദതമാള് ദെരന്പ്
പ്രവരത്ികമാന്
പല വകുപ്പുകള്ക്കും
ഇദപ്മാഴും മടിയമാണപ്.

തിരുവനന്തപുരം
വതക്റൊടത് ഗവണ്റമറെത് ഗസ്റ്റത്
ഹൗസില് നടന്ന സംസ്റൊന
വികസന സമിതി ഘയറൊഗത്ില്
മുഖ്യമന്തി നടത്ിയ
പ്രസംഗത്ില് നിന്നത്
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പുതമയള്ളതമറൊയ ബഹുവര്ഷ ഘപ്രറൊജക്ടുകള്
തയ്യറൊററൊക്റൊന് ആസൂത്രണ സമിതി ഘനതൃതജ്വം
നല്ണം. ജില്ലറൊ ആസൂത്രണ സമിതിയിറ� പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളില് നഗരസഭകള്ക്ത് കുറച്ചുകൂടി
പ്രറൊധറൊന്യം നഘല്ണ്തണ്ത്. ജില്ലറൊ പദ്ധതികള്ക്ത്
നറൊം അംഗരീകറൊരം നഘല്ണ്തണ്ത്.
തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ വകുപ്ിനത് കരീഴില് അഞ്ചു
വകുപ്പുകള് പ്രഘത്യകം പ്രഘത്യകം പ്രവര്ത്ി
ഘക്ണ് ആവശ്യമില്ല. പദ്ധതി പ്രവര്ത്നങ്ങള്
കൂടുതല് ചിടെയറൊയം കറൊര്യഷേമമറൊയം മുഘന്നറൊട്ടു
റകറൊണ്ഘപറൊകുന്നതിനത് ഭരണത�ത്ില് വിവിധ
വകുപ്പുകറള ഏഘകറൊപിപ്ിച്ത് ഒരു വകുപ്റൊക്റൊന്
തരീരുമറൊനിക്കുകയം ഏഘകറൊപിത വകുപ്ിററെ
അദ്ധ്യഷേനറൊയി പ്രിന്സിപ്ല് ഡയറക്ടററ നിയ
മിക്കുകയം റചയ്തിട്ടുണ്ത്. ജരീവനക്റൊരുറട
ഏഘകറൊപനം മറൊത്രമല്ല പദ്ധതികളുറട ഏഘകറൊപ
നവം തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങളുറട പ്ര
വര്ത്നത്ിലള്ള ഏഘകറൊപനവം കൂടി സറൊധ്യ
മറൊക്റൊനറൊണത് തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സര്വ്വരീസിനത്
രൂപംനല്റൊന് തരീരുമറൊനിച്തത്. ഘ�റൊക്ല് ഗവ
റമെറെത് കമേരീഷന് ഇതിനള്ള കരടത് ചടെങ്ങള്
തയ്യറൊററൊക്കുകയറൊണത്. ഈ വര്ഷംതറന്ന
ഏഘകറൊപിത സര്വ്വരീസത് നടപ്ി�റൊക്റൊന് കഴിയ
റമന്നറൊണത് പ്രതരീഷേിക്കുന്നതത്.
ഇന്ത്യയില് ഒരു സംസ്റൊനത്ം നറൊളിതവ
റര സംസ്റൊന വികസന കൗണ്സില് രൂപരീക
രിച്ിടെില്ല. ഇവിറടയള്ള സംസ്റൊന വികസന
കൗണ്സി�ിററെ പ്രവര്ത്നം കൂടുതല് കറൊര്യ
ഷേമമറൊക്റൊന് സര്ക്റൊര് ഉഘദ്ദശിക്കുന്നു. കറൊര്ഷി
കഘമഖ�യിറ� മുരടിപ്ത് മറൊ്ണം, ഷേരീഘരറൊല്റൊദ
നത്ില് സജ്വയം പര്യറൊപ്ത വകവരിക്ണം,
സജ്വന്തമറൊയി ഭൂമിയം കിടപ്റൊടവമില്ലറൊത്വര്ക്ത്
അതത് നല്ണം, ജ� ഘരേറൊതസ്സുകള് സംരഷേിക്
ണം, ഗ്റൊമങ്ങളുറട വികസനം ഉറപ്പുവരുത്
ണം, മറൊ�ിന്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ത് പരിഹറൊരമുണ്റൊക്
ണം, വിദ്യറൊഭ്യറൊസ, ആഘരറൊഗ്യഘമഖ�കളിറ�
മുരടിപ്ത് മറൊ്ണം, പടെികജറൊതി – പടെികവര്ഗ്ഗ
വിഭറൊഗങ്ങളുറട ഉന്നമനത്ിനതകുന്ന പ്രവര്ത്
നങ്ങള് കറൊ�വയ്കണം. ഇറതറൊറക് യറൊഥറൊര്ത്ഥ്യ
മറൊക്റൊന് സംസ്റൊന വികസന കൗണ്സി�ി
ററെ ശ്ദ്ധഘവണം.
പദ്ധതി പ്രവര്ത്നം പ്രതരീഷേിച്ത�ത്ി
ഘ�ക്ത് ഉയരറൊത് സറൊഹചര്യത്ി�റൊണത് ഈ
വര്ഷം മുതല് അതിനത് സമയക്രമം നിശ്ചയിച്
തത്. അതത് നല്ല ഫ�ം കറൊണുകയം റചയ്തു.
എന്നറൊല് അടുത് വര്ഷം മുതല് പദ്ധതി പ്രവ
ര്ത്നത്ിനള്ള സമയക്രമം കര്ശനമറൊയി പറൊ
�ിക്റൊന് തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങള്
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തയ്യറൊററൊഘയ പറ്റൂ.
നി�വിലള്ള പഞ്റൊയത്ത് നിയമത്ിറ�
പ� വ്യവസ്കളും മുനിസിപ്ല് നിയമത്ി�ില്ല
എന്നത് പ�രും ചൂണ്ിക്റൊണിച്ിട്ടുണ്ത്. ഈ കുറവത്
പരിഹരിക്കുന്നതിനത് സര്ക്റൊര് നടപടി സജ്വരീക
രിക്കുന്നതറൊണത്. നി�വിലള്ള നിയമങ്ങള് കറൊ�റൊ
നസൃതമറൊയി പരിഷ്കരിക്കുന്നതമറൊണത്.
നിയമം ഉണ്റൊക്ിയിട്ടുറണ്ങ്കിലം അതത് നട
പ്ി�റൊക്കുന്നതിനറൊവശ്യമറൊയ ചടെങ്ങള് രൂപരീകരി
ക്കുന്നതിറ� കറൊ�തറൊമസം വിമര്ശനത്ിനത്
വിഘധയമറൊയിട്ടുണ്ത്. പദ്ധതി രൂപരീകരണനിര്വ്വ
ഹണ ചടെങ്ങള് രൂപരീകരിക്റൊനണ്റൊകുന്ന കറൊ�
തറൊമസം ഒഴിവറൊഘയ പറ്റൂ. ആവശ്യമറൊയ ചടെങ്ങള്
രൂപരീകരിക്കുന്നതിനള്ള നടപടികള് ബന്റപ്
ടെവര് സജ്വരീകരിഘക്ണ്തറൊണത്.
വിവിധ വകുപ്പുകളില് നിന്നത് വകമറൊറി
കിടെിയ അധികറൊരങ്ങള് പ്രറൊഘയറൊഗികമറൊക്കു
ന്നതില് ചി� തടസ്സങ്ങള് ഉണ്റൊകുന്നുണ്ത്. ഇക്റൊ
ര്യത്ില് വകുപ്പുഘമധറൊവികളും വകുപ്ിറ� ജരീവ
നക്റൊരും ആത്പരിഘശറൊധന നടത്ണം.
തഘദ്ദശ സജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങഘളറൊടത് ഘതറൊഘളറൊ
ടുഘതറൊള് ഘചര്ന്നത് പ്രവര്ത്ിക്റൊന് പ� വകുപ്പു
കള്ക്കും ഇഘപ്റൊഴം മടിയറൊണത്. അധികറൊരവിഘക
ന്ദരീകരണത്ിററെ വിജയം കുടിറകറൊള്ളുന്നതത്
തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങളിലൂറട ജനപ്ര
തിനിധികളും ജരീവനക്റൊരും മറ്റു വകുപ്പുകളില്
നിന്നത് വന്നവരും ഒന്നിച്ചു പ്രവര്ത്ിക്കുഘ്റൊ
ഴറൊണത്. മറ്റുവകുപ്പുകളിറ� ജരീവനക്റൊറരക്കൂടി
ഉള്റപ്ടുത്ിയള്ള തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ റപറൊത
സര്വ്വരീസത് രൂപരീകരിക്കുന്നതിലൂറട മറൊത്രഘമ ഈ
പ്രശ്നം പരിഹരിക്റൊന് കഴിയൂ എന്നു കരുതന്നവ
രുണ്ത്.
എന്തറൊയറൊലം തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപന
ങ്ങറള ജനസൗഹൃദമറൊക്കുന്നതിനം ഘഷേമപരി
പറൊടികളുറടയം വികസനത്ിററെയം ഘകന്ദങ്ങ
ളറൊക്കുന്നതിനമുള്ള
സറൊദ്ധ്യമറൊയ
എല്ലറൊ
നടപടികളും സജ്വരീകരിക്കുറമന്നത് ഉറപ്പുതരുന്നു.
ഘകരളത്ിറ� അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണറത്
ഒരു പുതിയ വിതറൊനത്ിഘ�ക്ത് ഉയര്ത്റൊനള്ള
സറൊദ്ധ്യമറൊയ എല്ലറൊ നടപടികളും സര്ക്റൊര് സജ്വരീ
കരിക്കുന്നതറൊണത്.
ഘസ്റ്റ്ത് റഡവറ�പത്റമറെത് കൗണ്സി�ിററെ
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഘകരളത്ിററെ സമഗ് വികസ
നത്ിനം തഘദ്ദശസജ്വയംഭരണ സ്റൊപനങ്ങളുറട
ശറൊക്രീകരണത്ിലൂറട അധികറൊര വിഘകന്ദരീക
രണത്ിററെ പുത്നധ്യറൊയം രചിക്കുന്നതിനം
സഹറൊയകരമറൊവറടെ എന്നറൊശംസിക്കുന്നു.
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റപരിന്തല്മണ്ണയില് നടന്ന
സംസ്റൊനത� പഞ്റൊയത്ത്
ദിനറൊഘ�റൊഷ പരിപറൊടി മന്തി
ഘഡറൊ.റക.ടി.ജ�രീല്
ഉദത്�റൊടനം റചയ്യുന്നു.

ആന�ോഷനവള�സെ
അ�ഭവങ്ങളകി�സെ...
ഘക

രള ചരിത്രത്ിറ� കനറപ്ടെ ജനകരീയ
വികസനപ്രക്രിയയം പ്രസ്റൊനവമറൊയ
ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ ഉപജ്ഞറൊതറൊവറൊയ
പ്രഥമ ഘകരള മുഖ്യമന്തിയം ദരീർ�ദർശിയമറൊയ
ഇ.എം.എസിററെ ജനനത്റൊല് മഹതജ്വറപ്ടെ
മണ്ണറൊണത് റപരിന്തല് മണ്ണ. മറൊമറൊങ്കത്ിററെ
റപരും തല്ലത് നടന്ന മണ്ണറൊണത് റപരിന്തല്മണ്ണ
യറൊയറതന്നും തമിഴത്നറൊടെില് നിന്നു വന്ന കച്വ
ടക്റൊർ യറൊത്രറൊമഘദ്ധ്യ ഇടത്റൊവളമറൊക്ിയതവഴി
വ�ിയ ആൾക്റൊരും പ്രശസ്തരും ജരീവിച്ിരുന്ന
മണ്ണത് - റപരും തവ� മണ്ണത്-റപരിന്തല് മണ്ണയറൊ
യി രൂപറപ്ടെറതന്നും രണ്ഭിപ്രറൊയമുണ്ത്. എന്തറൊ
യറൊലം ചരിത്രം തടിക്കുന്ന നിരവധി ഓർമേകൾ
ഈ മ�മറൊയി ബന്റപ്ട്ടുണ്ത്. ഇവിറട വച്റൊണത്
2018 റ� ബഹുത�വിജ്ഞറൊന വിഘനറൊദക്രിയറൊ
ത്ക പരിപറൊടികളറൊല് സ്ന്നമറൊയ പഞ്റൊയ
ത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷം റകറൊണ്റൊടറപ്ടെതത്. ചിന്തക
ളും ആശയങ്ങളും �ളിതമറൊയി വിനിമയം
റചയ്യറപ്ടെ റസമിനറൊറുകൾ, ഉജ്ജജ്വ�മറൊയി തട

ക്മിടെ ഉദത്�റൊടന സഘമേളനം, പുതിയ സറൊദ്ധ്യ
തകറള പരിചയറപ്ടുത്ിയ എകത്സിബിഷൻ,
ചർച്കൾ
സ്ന്നമറൊക്ിയ
പ്രതിനിധിസഘമേളനം, ആസജ്വറൊദ്യകരവം ഹൃദയ
പെർശിയമറൊയ ക�റൊപരിപറൊടികൾ, പുത്ൻ പ്ര
തരീഷേകളുമറൊയി പിരിയറൊൻ പ്രഘചറൊദനഘമകിയ
സമറൊപനസഘമേളനം. ഇവറയല്ലറൊം റകറൊണ്ത്
ദിനറൊഘ�റൊഷം നടന്ന ഷിഫ കൺറവൻഷൻ
റസറെർ കർമേമുഖരിതമറൊയി.

ന്ഫ�വരി 18 ആബഘലാ്ത്തുടക്കും

ഘകരള ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് അഘസറൊസിഘയ
ഷൻ പ്രസിഡറെത് റക.തളസി ടരീച്ർ ആഘ�റൊഷ
പരിപറൊടിക്കുളള ഔപചറൊരികത്ടക്ം പതറൊക
ഉയർത്ിറക്റൊണ്ത് നിർവ്വഹിച്ചു. ഉദത്�റൊടന
സഘമേളനത്ിററെ
മുഘന്നറൊടിറയഘന്നറൊണം
''ഘകരളം ഘകരളം ഘകളിറകറൊട്ടുയരുന്ന ഘകരളം''
എന്ന പറൊടെത് ഹറൊളില് ഒരു പുതിയ ഉനത്ഘമഷം
പകർന്നു. തഞ്ററെയം പൂന്തറൊനത്ിററെയം ഘമ
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ല്�രിററെയം ഘമറൊയിൻകുടെി വവദ്യരുറടയം
കറൊവ്യസുരഭി�ക്റൊറ്റും
മറൊമറൊങ്കത്ിററെയം
മ�ബറൊർ ക�റൊപത്ിററെയം സ്മരണകളും തടിച്ചു
നില്ക്കുന്ന മണ്ണത് പകർന്ന ധന്യത വളറര
വലതറൊണത്. ഏ്വം കൂടുതല് ത്രിത� പഞ്റൊയ
ത്കളുളള ജില്ലയറൊണത് മ�പ്പുറം എന്ന വസ്തുതയം
ഓർമേയിറ�ത്ി.
ഉദത്�റൊടന സഘമേളനത്ിററെ അദ്ധ്യഷേപ്ര
സംഗത്ില് മന്തി ഘഡറൊ.റക.ടി. ജ�രീല് വകുപ്പു
സംഘയറൊജനത്ിററെ അനിവറൊര്യതറയപ്്ി
എടുത്പറഞ്ഞു. പുതിയ സർക്റൊർ അധികറൊര
ത്ി ഘ�റിയ ഘശഷം ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന നിരവധി
തസ്തികകളില് നിയമനം നടത്ിയ കറൊര്യം
മന്തി ഓർമേിപ്ിച്ചു. വകുപ്പു സംഘയറൊജനത്ിററെ
ഭറൊഗമറൊയി പ്രിൻസിപ്ല് ഡയറക്ടററ നിയമിച്
കറൊര്യം അഘദ്ദഹം അറിയിച്ചു. സജ്വറൊഗതം പറഞെ
തത് അഘസറൊസിഘയഷൻ ജനറല് റസക്രടെറി പി.
വിശജ്വംഭരപണിക്രറൊണത്.
അധികറൊരം �ഹരിയല്ല ചുമത�യം ബറൊധ്യ
തയമറൊറണന്നത് ഹൃദയത്ിഘ�ക്ത് ഉണർത്ിച്ചു
റകറൊണ്റൊണത് ഘകരള നിയമസഭറൊ പെരീക്ർ പി.
ശ്രീരറൊമകൃഷ്ണൻ ഉദത്�റൊടനപ്രസംഗം തടങ്ങിയതത്.
അധികറൊരപ്രഘയറൊഗം �ളിതവതത്കരിക്ണറമ
ന്നും ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ ഫ�പഠനം
നറമേ മുഘന്നറൊട്ടു നയിക്റൊനളള റവളിച്മറൊക്ണ
റമന്നും അഘദ്ദഹം പറഞ്ഞു. പങ്കറൊളിത് ജനറൊധി
പത്യത്ിലൂറട എടുക്കുന്ന തരീരുമറൊനങ്ങൾ
നറൊടിററെ വികറൊരത്ിററെ പരിഘഛദനമറൊകണറമ
ന്നും ജനകരീയറൊസൂത്രണത്ിററെ കറൊതല് ഉൾ
റക്റൊണ്ത് അധികറൊരവിഘകന്ദരീകരണം പ്രഘയറൊഗ
റത് കൂടുതല് സർഗ്ഗറൊത്കമറൊക്ണറമന്നും
പെരീക്ർ സൂചിപ്ിച്ചു.
ഉദത്�റൊടന സഘമേളനത്ില് ആശംസയർ
പ്ിച്ചു റകറൊണ്ത് ജില്ലറൊ പഞ്റൊയത്ത് പ്രസിഡറെത്സത്
ഘചംബർ റചയർമറൊൻ വി.റക.മ�, മ�പ്പുറം
ജില്ലറൊ പഞ്റൊയത്ത് പ്രസിഡറെത് ഐ.പി.ഉണ്ണികൃ
ഷ്ണൻ, ഗ്റൊമവികസന കമേരീഷണർ റക.രറൊമച
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ന്ദൻ ഐ.എ.എസത്, ഘ്റൊക്ത് പഞ്റൊയത്ത്
അഘസറൊസിഘയഷൻ പ്രസിഡറെത് ആർ.സുഭറൊഷത്,
ഘകരള ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് അഘസറൊസിഘയഷൻ
റസക്രടെറിമറൊരറൊയ എച്ത്.മുഹമേദത് നിയറൊസത്,
അബ്ദുല് ജ�റൊർ, മ�പ്പുറം ജില്ലറൊ പ്രസിഡറെത്
എ.റക.നറൊസർ എന്നിവർ സംസറൊരിച്ചു. പഞ്റൊ
യത്ത് ഡയറക്ടർ പി.ഘമരിക്കുടെി ഐ.എ.എസത്
നന്ദി പ്രകറൊശിപ്ിച്ചു.
പഞ്റൊയത്ത് ദിനറൊഘ�റൊഷത്ിററെ മുഖ്യ
ആകർഷകമറൊയ റസമിനറൊറിററെ ഇത്വണറത്
വിഷയം ''നവഘകരളം-വിവിധ മിഷനകൾ'' എന്ന
തറൊയിരുന്നു. റസമിനറൊറിനത് അഡജ്വ.റക.തളസിടരീ
ച്ർ സജ്വറൊഗതം പറഞ്ഞു. ഘഡറൊ. റക.എൻ.ഹരി�റൊല്
അധ്യഷേത വഹിച്ചു. ഘഡറൊ.റക.എൻ.ഹരി�റൊല്
തററെ അദ്ധ്യഷേപ്രസംഗത്ില് പ്രറൊഘദശിക
ഗവൺറമന്റുകറള ശറൊക്രീകരിഘക്ണ്തിററെ പ്രറൊ
ധറൊന്യം എടുത്പറഞ്ഞു.
ധനകറൊര്യവകുപ്പു മന്തി ഘഡറൊ.ടി.എം.
ഘതറൊമസത് ഐസകത് ആണത് റസമിനറൊർ ഉദത്�റൊട
നം റചയ്തതത്. അധികറൊര വിഘകന്ദരീകരണം അവ
സറൊനിക്കുന്നില്ലറൊറയന്നും ജില്ലറൊ പദ്ധതി രൂപരീക
രണം സമഗ്മറൊക്ണറമന്നും ഉദത്�റൊടന പ്രസം
ഗത്ില് അഘദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
തററെ സജ്വതസിദ്ധമറൊയ വശ�ിയിലളള നർ
മേപ്രഭറൊഷണം റകറൊണ്ത് മുൻ മന്തി കുടെി അഹമേ
ദത് കുടെി സദസ്സിറനറയറൊന്നറൊറക വകയ്യിറ�ടുത്.
ജനകരീയറൊസൂത്രണം സർവ്വഘരയം ഒന്നിച്ചുറകറൊണ്
ഘപറൊകണറമന്നത് അഘദ്ദഹം അഭിപ്രറൊയറപ്ട്ടു.
ഹരിതഘകരളം മിഷൻ ഉപറൊദ്ധ്യഷേ ഘഡറൊ.ടി.
എൻ. സരീമയറൊണത് വിഷയറൊവതരണം നടത്ിയ
തത്. ഭൂപരിഷത്കരണം ഘപറൊറ� സറൊഷേരതറൊ പ്ര
സ്റൊനം ഘപറൊറ� മഹത്രമറൊണത് ജനകരീയറൊസൂ
ത്രണറമന്നും മിഷനകൾ മറൊ്ം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
റണ്ന്നും ടി.എൻ.സരീമ പറഞ്ഞു.
ആർദ്ം മിഷൻ ഡിപ്റൊർട്ടുറമറെത് ഡയറക്ടർ
സി.റക.ജഗദരീശൻ, റപറൊതവിദ്യറൊഭ്യറൊസ സംര
ഷേണയജ്ഞം കൺസൾടെറെത് ഘഡറൊ.സി.രറൊമകൃ

ഷ്ണൻ, കില ഡയറക്ടർ ജ�ോയ് ഇളമൺ എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു. കേരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസ�ോ
സിയേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം
അഡ്വ.ഇ.സിന്ധു നന്ദി പറഞ്ഞു.
ഔപചാരിക പ്രസംഗങ്ങളിലെ വാചാട�ോപ
ങ്ങളല്ല, പ്രായ�ോഗിക ബുദ്ധിയുടെ കണിശതയു
ളള അവതരണങ്ങളാണ് സെമിനാറിനെ പുതുമ
യാർന്നതും ധന്യവുമാക്കിയത്.
17-ാം തീയതി സന്ധ്യ മുതല് നടന്ന കലാ
വിരുന്ന് എല്ലാ പ്രതിനിധികളുടെയും മാനസ�ോ
ല്ലാസത്തിന് നിറവേകി. ജീവനക്കാർ അവതരി
പ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, കേരള
കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ''എന്റെ
കേരളം നൃത്തശില്പം'' തിരൂരങ്ങാടി പി.എസ്.
എം ക�ോളേജിന്റെ മെയ്വഴക്കത്തിന്റെയും പാ
ട്ടൊരുമയുടെയും നിദർശനമായ ക�ോല്ക്കളിയും
ദഫ്മുട്ടും ആഘ�ോഷത്തെ കുളിർമയുള്ളതാക്കി.
മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും തനിപ്പക
ര്പ്പായ ഛായാചിത്രങ്ങള് വരച്ച് സമ്മാനിച്ച
ഊര്ങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരന്
ശ്രീകുമാര് സമ്മേളനത്തില് ശ്രദ്ധേയനായി.
19-ാം തീയതി രാവിലെ പ്രതിനിധി സമ്മേ
ളനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സമ്മേളന
നഗരിയെ ജീവനക്കാർ ഗാനങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് സു
ഖദമാക്കി.
പ്രതിനിധിസമ്മേളനത്തിന് അഡ്വ. കെ.
തുളസി ടീച്ചർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഉദ്ഘാടനം
നടത്തിയത് കേരളത്തിന്റെ പട്ടികജാതി-പട്ടിക
വർഗ്ഗ ക്ഷേമവകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലനാണ്.
ചരിത്രത്തിലെ ഈടുവയ്പ്പുകളെപ്പറ്റി മന�ോഹ
രവും ഹ്രസ്വവുമായ പ്രസംഗമാണ് എ.കെ.
ബാലൻ നടത്തിയത്.
ജനകീയാസൂത്രണം ഇന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളെ
യും വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടുന്നതായി
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഇന്ത്യയ്ക്കാകെ മാ
തൃകയേകാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എസ്.സി/എസ്.റ്റി മേഖലകളില് പ്രാദേശിക
സർക്കാരുകൾക്ക് കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്തമു
ണ്ടെന്നും മന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഫണ്ട് ചെലവ
ഴിക്കാത്ത തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നട
പടിയെക്കുറിച്ച്
ആല�ോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് മ�ോഡറേറ്റർ
ആയിരുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഡീ
ഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി റ്റി.കെ.ജ�ോസ്
ഐ.എ. എസ്-ന്റെ പ്രസംഗം പ്രൗഢഗംഭീരവും
കാര്യമാത്രപ്രസക്തവുമായിരുന്നു. ഒരേ ലക്ഷ്യ

ബ�ോധത്തോടെ ഒത്തൊരുമയ�ോടെ അധികാരി
കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒന്നിച്ചുനീങ്ങേണ്ടതിന്റെ
പ്രാധാന്യം തന്റെ പ്രസംഗത്തിലുടനീളം
അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. വയ�ോജന�ോന്മുഖവും
ന്യൂതനവുമായ പദ്ധതികൾ ജനകീയം കൂടിയാ
ക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. തുടർന്ന് പ്രതി
നിധികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ച�ോദ്യങ്ങൾക്കും
സംശയങ്ങൾക്കും റ്റി.കെ.ജ�ോസ് ഐ.എ. എസ്
ഉൾപ്പെടെയുളള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തവും തൃപ്തിക
രവുമായ മറുപടികൾ നല്കി.
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ പി.മേരിക്കുട്ടി
ഐ.എ.എസ്, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്
എഞ്ചിനീയർ പി.ആർ.സജികുമാർ, ലൈഫ്
മിഷൻ സി.ഇ.ഒ ഡ�ോ.അദീല അബ്ദുളള ഐ.എ.എസ്, കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ
എസ്.ഹരികിഷ�ോർ ഐ.എ.എസ്, ഐ.
കെ.എം പ്രതിനിധി ബി.എസ്. നീലകണ്ഠൻ,
എന്നിവർ പ്രതിനിധികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക്
മറുപടിയേകി.
മൂന്ന് ദിവസമായി പെരിന്തല്മണ്ണയുടെ പെ
രുമയ്ക്കൊപ്പം ചലനാത്മകവും ശ്രേഷ്ഠവികാര
സമ്പന്നവുമായ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പഞ്ചാ
യത്ത് ദിനാഘ�ോഷം അതിന്റെ ഗംഭീരമായ
പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് ചുവടുവെയ്ക്കുന്ന സമാപന
സമ്മേളനം 19 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് സമാരം
ഭിച്ചു. സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗത
മ�ോതിക്കൊണ്ട് അഡ്വ.പി.വിശ്വംഭരപണിക്കർ
സംസാരിച്ചു. മങ്കട എം.എല് .എ മഞ്ഞളാംകുഴി
അലിയായിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ.
ജനകീയാസൂത്രണം നടപ്പാക്കുന്നതില് ആദ്യ
കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം എല്ലായ്പ്പോ
ഴും നിലനിർത്താൻ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്
അദ്ധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു.
സമാപനസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്
മന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി.ജലീലായിരുന്നു.
തുടർന്ന് സ്വരാജ്ട്രോഫി, മഹാത്മാ ട്രോഫി,
വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുളള പുരസ്കാരം എന്നിവ
വിതരണം ചെയ്തു. ദിനാഘ�ോഷത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് നടത്തിയ ക്വിസ് മത്സരവിജയികൾക്കും
സ്പ�ോർട്സ് മത്സരവിജയികൾക്കും പുരസ്കാ
രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു.
സമാപന സമ്മേളനത്തിന് മലപ്പുറം പഞ്ചാ
യത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ.മുരളീധരന് നന്ദി
പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസമായി അലയടിച്ച പ്ര
ച�ോദനതരംഗങ്ങളാല് സ്വന്തം കർമ്മമേഖലയി
ല് തുടർച്ച സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുളള കരുത്തുമായാണ്
പ്രതിനിധികൾ പിരിഞ്ഞുപ�ോയത്.
പഞ്ചായത്ത് ന്യൂസ് സര്വ്വീസ്
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മാറ്റങ്ങൾക്കായി മനസ്സൊരുക്കാം
ഡ�ോ. കെ.ടി. ജലീല്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്പിന് നവമുഖം
നല്കുന്നതില് വിജയിച്ച
മന്ത്രിയാണ്
ഡ�ോ.കെ.ടി. ജലീല്.
വിശേഷണങ്ങള്
ആവശ്യമില്ലാത്ത
കെ.ടി. പറയുന്നു

അടുത്ത പഞ്ചായത്ത്
ദിനാഘ�ോഷമാവുമ്പോഴേക്കും
നമ്മുടെ ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ്
ഒന്നായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും.
അതിന്റെ മുന്നോടിയായി
പ്രിന്സിപ്പല് ഡയറക്ടറെ
സര്ക്കാര് നിയമിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത്,
മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
ക�ോര്പ്പറേഷന്,
ടൗണ്പ്ലാനിങ്
ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ്,
എഞ്ചിനീയറിങ് വിംഗ്
ഇതെല്ലാം ഒരു
ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് ആകും.
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മ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം അധി
കാരങ്ങള് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സം
സ്ഥാനമാണ് കേരളം. അധികാരവികേന്ദ്രീകര
ണം ക�ൊണ്ട് എന്താണ�ോ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്
അത് ഏതാണ്ട് സമ്പൂര്ണ്ണമായി പാലിക്കപ്പെട്ടി
ട്ടുള്ള ദേശമെന്ന ഖ്യാതിയും നമുക്കവകാശപ്പെട്ട
താണ്. ജനകീയാസൂത്രണം അധികാരവികേന്ദ്രീ
കരണത്തെ ജനങ്ങള്ക്കനുഭവവേദ്യമാക്കുകയു
ണ്ടായി. പത്തിരുപത് വര്ഷത്തെ ജനകീയാസൂ
ത്രണത്തിന്റെ പ്രയാണം ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ ആ
രംഗത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ പുനര്ജീവന്
ഈ സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതനുസരിച്ചാണ്
നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ചിലവാക്കുന്ന
തിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചത്. അത്
ഭംഗിയായി പാലിക്കാന് സാധിച്ചു.
ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പ�ോകേണ്ടതുണ്ട്.
അതിന് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങള് എന്താണ�ോ,
അതെല്ലാം മാറ്റുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ�ോ
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ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം ഭരണതലത്തില് ചെ
യ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷം
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
പ്രയാസങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും കാലമാ
യിരുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം തന്നെയായി
രുന്നു മുന്നിലെ വില്ലന്. അത�ൊരുപരിധിവരെ
പരിഹരിക്കാന് സാധിച്ചു. ഈ വര്ഷം 179 സെ
ക്രട്ടറിമാരുടെ ഒഴിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്
6 സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഒഴിവുകള് മാത്രമേ സം
സ്ഥാനത്ത് നിലവില് ഉള്ളൂ. ഈ 6 ഒഴിവുകളും
ഡിപിസി കൂടി പ്രമ�ോഷന് വഴി നികത്തുന്നതി
നുള്ള നടപടികള് എടുത്തുവരുന്നു. പഞ്ചായത്ത്
വകുപ്പില് ഏതാണ്ട് 2848 പേരെ പ്രൊമ�ോട്ട്
ചെയ്ത് വിവിധ തസ്തികകളില് നിയ�ോഗിക്കുകയു
ണ്ടായി. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഒഴിവുക
ള് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള് 5 എണ്ണം
മാത്രമാണ്. രണ്ട് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുടെ ഒഴിവേ
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ളൂ. സീനിയര് ക്ലര്ക്കു
മാരുടെ 10 ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോള് പഞ്ചായത്ത്
മേഖലയില് നിലനില്ക്കുന്നത്. ജ�ോയിന്റ് ഡയറ
ക്ടര്മാര് 3 എണ്ണം, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര് 14
എണ്ണം, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്മാര് ഒരെണ്ണവുമാ
ണ് ഒഴിവുള്ളത്. എഞ്ചിനീയര്മാരുടെ പ�ോസ്റ്റുക
ള് വേക്കന്റായിക്കിടന്നത് പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ
ത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാ
നത്ത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കായി സൃഷ്ടിച്ച
എഇ മാരുടെ (അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്) പ�ോ
സ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 1098 ആണ്. 961 പേര് വിവിധ
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു.
137 എഇ മാരുടെ ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോള്
ഉള്ളത്. ഇതില് 89 പേരെ പിഎസ്സി വഴി
നിയമനം നടത്തി വരികയാണ്. 35 എഇ മാര്
ശൂന്യവേതനാവധി എടുത്ത് വിദേശത്ത് ജ�ോലി
ചെയ്യുന്നു. 9 പേര് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണ്. 4 പേര്
സസ്പെന്ഷനില്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവര്സിയ
ര്മാര് മ�ൊത്തം 875 ആണ്. ഇതില് 670 എണ്ണം
ഫില്ല്ഡ് ആണ്. 192 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഇതില്
കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 162 പേരുടെ പ്രൊ
മ�ോഷന് തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതുക�ൊണ്ട്
നമുക്ക് പുതിയ നിയമനങ്ങള് നടത്താന് കഴിയു
ന്നില്ല. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് കേസുകളുടെ കാ
ര്യത്തില് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാന്
കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിഎസ്.

സി വഴി 10 പേര് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവര്സീയര്മാ
രായിരിക്കുകയാണ്. സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് ഓവര്സീ
യര്മാര് 820 ആണ്. 753 എണ്ണം അതില്
ഫില്ല്ഡ് ആണ്. വേക്കന്റായി കിടക്കുന്നത് 67
എണ്ണമാണ്. പി.എസ്.സിയില്നിന്നും അഡ്വ
യ്സ് മെമ്മോ അയച്ച് ഈ വേക്കന്സികള്
നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പൂര്ത്തിയായി
വരുന്നു. തേഡ് ഗ്രേഡ് ഓവര്സീയര്മാര് 699
പേര് ഫില്ല്ഡ് ആണ്. എഎക്സിമാര് 233 എണ്ണ
മാണ്. അതില് 230 ഫില്ല്ഡ് ആണ്. പ്രൊമ�ോ
ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൂന്നുപേരുടെ
നിയമനം നടക്കാത്തത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി
നീയര്മാര് 50 പേരില് 50 ആളുകളും സര്വ്വീസി
ല് ആണ്. സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയര്മാരില് 10
പേരില് 9 േപരും നിലവിലുണ്ട്. ഒന്നുമാത്രമാണ്
ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയര്മാരുടെ
കുറവ് നമുക്ക് ഒന്നു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില് പൂ
ര്ണ്ണമായും തീര്ക്കാന് കഴിയും. ഓര�ോ ജില്ലക
ളിലും മ�ൊത്തം വേക്കന്സികളെടുത്ത് അതാത്
ജില്ലക്കാര്ക്ക് അവരുടെ ജില്ലകളില് നിയമനം
നല്കുന്നതിനും അധികം വരുന്നത് ത�ൊട്ടടുത്ത
ജില്ലകളിലേക്ക് വിന്യസിക്കുന്നതിനും നടപടി
കള് പൂര്ത്തിയായിരിക്കുകയാണ്.

അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘ�ോഷമാവുമ്പോ
ഴേക്കും നമ്മുടെ ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് ഒന്നായി കഴി
ഞ്ഞിരിക്കും.അതിന്റെ മുന്നോടിയായി പ്രിന്സി
പ്പല് ഡയറക്ടറെ സര്ക്കാര് നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ക�ോര്പ്പറേഷന്,
ടൗണ്പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ്, എഞ്ചിനീയറിങ്
വിംഗ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് ആകും.
അതിലൂടെ ലഭിക്കാന് പ�ോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
ഗുണം 33000 ത്തോളം ജീവനക്കാരെ, പഞ്ചായ
ത്തില്നിന്ന് ബ്ലോക്കിലേക്ക്, ബ്ലോക്കില്നിന്ന്
ക�ോര്പ്പറേഷനിലേക്ക്, മികച്ച ആര്ക്കിടെക്ടുക
ളുടെയും എഞ്ചിനീയര്മാരുടെയും സേവനം
ടൗണ് & കണ്ട്രി പ്ലാനിംഗില്നിന്നും നമ്മുടെ
ക�ോര്പ്പറേഷന്, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളി ലേക്ക്
എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാകും. 28
പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികള് വന്നു. പുതിയ പ�ോ
സ്റ്റുകള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോഴും മു
നിസിപ്പാലിറ്റികള് ആകേണ്ട പഞ്ചായത്തുകളു
ണ്ട്. ധനകാര്യവകുപ്പ് അതിനെ എതിര്ക്കുന്നത്
പുതിയ പ�ോസ്റ്റുകള് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിവരും എന്നു
ള്ളതുക�ൊണ്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിന്റെ അവ
സാനകാലത്ത് 28 പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്
വന്നു. 1700 ഓളം പ�ോസ്റ്റുകള് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി

പെരിന്തല്മണ്ണയില് നടന്ന
സംസ്ഥാനതല പഞ്ചായത്ത്
ദിനാഘ�ോഷ പരിപാടിയില്
സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തിനുള്ള
സ്വരാജ് ട്രോഫി
ളാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്
മന്ത്രി ഡ�ോ.കെ.ടി.ജലീല്
സമ്മാനിക്കുന്നു.
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പഞ്ചായത്ത്രാജ്
മാസികയും ഗ്രാമ
വികസനവകുപ്പിന്റെ
പ്രസിദ്ധീകരണവും
രണ്ടായി ഇറക്കുന്നത്
ഒന്നായി ഇറക്കുന്നതിനു
ള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.
ഒര�ൊറ്റ മാസികയായി
ഇറക്കി അതില് എല്ലാ
ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റുകളുടെ
യും കാര്യങ്ങള്
ഉണ്ടാകും. തദ്ദേശസ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ മുഴുവന്
കാര്യങ്ങളും ഒരു
മാസികയിലേക്ക്
പ്രതിപാദിക്കുന്ന
രീതിയില് കാര്യങ്ങള്
മാറാന് പ�ോകുന്നു.
14

വന്നു. ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് ഒന്നാകുന്നത�ോടെ ഒരു
പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയാല് പുതിയ
തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരില്ല. ആ പഞ്ചായത്തി
ലെ ജീവനക്കാരെക്കൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് മുനി
സിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രവര്ത്തനവും നടത്തിക്കൊ
ണ്ട് പ�ോകാവുന്നതാണ്.
കേരളം നഗരസമാനമായ ഒരു സംസ്ഥാന
മായി മാറിവരികയാണ്. ഗ്രാമീണത അതിന്റെ
പൂര്ണ്ണതയില് മുറ്റിനില്ക്കുന്നു. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങ
ളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുന്നു. കേരളത്തി
ലെ മ�ൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 65 ശതമാനത്തി
ല് അധികം നഗരവല്ക്കരിക്കാന് പ�ോകുന്നുവെ
ന്നാണ് കണക്കുകള് പറയുന്നത്. പല പഞ്ചായ
ത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള്ക്ക് സ്റ്റാഫിന്റെ കുറവു
ണ്ട് എന്ന്. ഏറ്റവും പുതിയ സെന്സസ്സ് വ്യക്ത
മാക്കുന്നത് 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും ജനസംഖ്യ
യില് വലിയ കുറവു വരും എന്നാണ്. ഇപ്പോഴ
ത്തെ സ്ഥിതിയനുസരിച്ച് പ�ോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെ
യ്തുകഴിഞ്ഞാല് സ്കൂളിലെ പ�ോലെ അദ്ധ്യാപക
ന്മാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും വരും
എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നവര് പറയുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട് പുതിയ പ�ോ
സ്റ്റുകളില്ലാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങള് മുന്നോട്ടു ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകാന് സാധിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്.
ഇപ്രാവശ്യം നമ്മള് പഞ്ചായത്ത് ഗൈഡ്
അല്ല ഇറക്കിയത്. 'തദ്ദേശകം' എന്നു പേരിട്ടു
ക�ൊണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ക�ോര്പ്പറേഷന്,
അതിന്റെ ചെയര്മാന്മാര്, ടൗണ് & കണ്ട്രി
പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റ്, എന്ജിനീയറിംഗ്
വിംഗ് ഇവരുടെയെല്ലാം വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പെടു
ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഡയറി ഇത്തവണ പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത്രാജ് മാസികയും ഗ്രാമവി
കസനവകുപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണവും രണ്ടായി
ഇറക്കുന്നത് ഒന്നായി ഇറക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമ
ത്തിലാണ്. ഒര�ൊറ്റ മാസികയായി ഇറക്കി
അതില് എല്ലാ ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റുകളുടെയും കാര്യ
ങ്ങള് ഉണ്ടാകും. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുഴുവന്
കാര്യങ്ങളും ഒരു മാസികയിലേക്ക് പ്രതിപാദി
ക്കുന്ന രീതിയില് കാര്യങ്ങള് മാറാന് പ�ോകുന്നു.
കുത്തഴിഞ്ഞു
കിടന്ന
കുടുംബശ്രീ
സംവിധാനം ചടുലമാക്കുകയും പുനരുജ്ജീവിപ്പി
ക്കുകയും ചെയ്തു. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും കുടുംബ
ശ്രീയും രണ്ട് ചാനലുകളായി പ�ോയിരുന്നു. ഒരു
പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണാന് ഇതിനു
സാധിച്ചു. നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് മികച്ച രീതി
യിലാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് പ്രവര്ത്തി
ച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ കഴിവ് മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടുന്ന
സ്ഥിതി ഉണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞാല് തെറ്റില്ല.
ജൂണ് മാസത്തിനുമുമ്പ് എല്ലാവരുടെയും പദ്ധതി
കള് DPC യുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങണമെന്നു

പഞ്ചായത്ത് രാജ് | മാര്ച്ച് 2018

പറഞ്ഞപ്പോള് പലരും പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എന്ന്.
പക്ഷെ നടന്നു. ജൂണ് 15 ന് മുമ്പ് എല്ലാ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കാര്യങ്ങള്
നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ആത്മാ
ര്ത്ഥമായ സഹകരണവും പ്രവര്ത്തനവും അ
തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റുമാരെയും പഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗങ്ങ
ളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റുമാരെപ്പോലെ
തന്നെ താല്പര്യം സെക്രട്ടറിമാരും ജീവനക്കാരും
കാണിച്ചു. നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിങ് വിംഗ്
എപ്പോഴും നമ്മള് കുറ്റം പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ
അവരും അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമി
ച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ
യും പ്രത്യേകം അനുമ�ോദിക്കുകയാണ്. നല്ല
ജീവനക്കാരും നല്ല ജനപ്രതിനിധികളുമാണ്
ഒരു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്
ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്.
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ
അഞ്ചെട്ട് മാസങ്ങളായി ചെയ്തു. അതില�ൊന്നാ
യിരുന്നു നമ്മുടെ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള്ക്ക് വാഹനം
നല്കാന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
സ്വാതന്ത്ര�ം നല്കിക�ൊണ്ട് അവരുടെ പണം വി
നിയ�ോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്കിക്കൊ
ണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. അതുവന്നപ്പോള് നമ്മള�ൊരു
ഉപാധിവച്ചിരുന്നു. വാഹനം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ക�ൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഡ്രൈവ
ര്മാരുടെ ശമ്പളം, ഇന്ധനച്ചെലവ്, മെയിന്റന
ന്സ് ചിലവ് ഇവ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ
പിറ്റിഎ കമ്മിറ്റികള് വഹിക്കണം. ഈ ഉപാധി
യില്ലെങ്കില് ഓര�ോ പഞ്ചായത്തിനും പിന്നെ
മറ്റൊന്നും ചെയ്യാന് സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം
വരും.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പ്രശ്നങ്ങള് അതിന�ൊക്കെതന്നെ
പരിഹാരംകണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പ�ോകണം.
ഓര�ോ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും നമ്മുടെ
ജീവനക്കാരെ വേണം എന്നുപറയുന്ന ഒരു സാ
ഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ ക�ൊണ്ടുവരാന്
ജീവനക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കള് ശ്രമിക്കണം.
Give Respect and Get respect എന്നാണ്. നമ്മള്
ബഹുമാനം ക�ൊടുത്താലേ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടു.
നമ്മള്ക്ക് ചില എതിരഭിപ്രായങ്ങള�ൊക്കെ
ഉണ്ടാകും. അത് പ്രകടിപ്പിക്കണം. പറയേണ്ടത്
പറയണം. അനുസരിപ്പിക്കേണ്ടത് അനുസരിപ്പി
ക്കണം. എന്നാലും സൗഹൃദപരമായി ജീവനക്കാ
രും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കുന്ന
വരും പ്രവര്ത്തിച്ചാല് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്
ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങള് നമുക്കുണ്ടാക്കാന് സാധിക്കും.
അതിന് കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക്
കാര്യങ്ങളെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാന് എല്ലാവരുടെയും
സഹായസഹകരണങ്ങള് ഉണ്ടാകണം.

അരികുവത്കരണത്തെ
അതിജീവിക്കണം
എ.കെ. ബാലന്

വ

കുപ്പിന്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് യഥാ
ര്ത്ഥത്തില് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ
ഫണ്ടിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ വിനിയ�ോഗമാണ്.
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫണ്ട് വിനി
യ�ോഗം നടന്ന വര്ഷമായി ഈ വര്ഷം മാറാന്
പ�ോകുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് ത�ോന്നുന്നത്.
അതിന് ഞാന് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
വളരെ വേഗതയിലായിരുന്നു പ്രവര്ത്തനം മു
ന്നോട്ടുപ�ോയത്. അതിനിടയില് രണ്ട് ആപ
ത്ത് സംഭവിച്ചു. ഒന്ന്, ജി. എസ്. ടി. രണ്ട്,

കടമെടുക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനഗവണ്മെന്റിന്റെ
അധികാരത്തില് കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് നടത്തിയ
നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വകുപ്പുകള്
ടി.എസ്.പി. ഫണ്ടിലേക്ക് നീക്കിവച്ച തുക പ�ൊ
തുഅക്കൗണ്ടില് നിന്ന് മാറ്റാന് നിര്ബന്ധിക്ക
പ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ
വകുപ്പ് 90% ത്തിലധികമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.
94% എസ്. സി. പി ഫണ്ടും ടി.എസ്.പി 88%
വുമായിരുന്നു. അത് തന്നെ പരമാവധിയാണ്.
ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഈ
വര്ഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തില് നമ്മള് തുടങ്ങിയെ
ങ്കില്പോലും ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോള് അത്
സ്തംഭിച്ചുനില്ക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം
ഞാനീ സൂചിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളാണ്.
ഒന്നാം തലമുറ വികസന പ്രശ്നങ്ങളില്തന്നെ
നമ്മള് കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. അതായത്
വീട്, കക്കൂസ്, വീടിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം തുട
ങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോള് നമ്മള്
കൂടുതല് പ്രോജക്ടുകള് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.
രണ്ടാം തലമുറ വികസന പ്രശ്നങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കാ
ന് നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങള്
നിവര്ത്തിച്ചുക�ൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറം ജീവിതത്തെ
കൂടുതല് ഉയര്ന്ന തലത്തിലേക്കുയര്ത്താന്
സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതികള് ഉണ്ടാക്കാന് നമുക്ക്
കഴിയണം. വ്യവസായത്തിലും സാഹിത്യരംഗ
ത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും കടന്നുവന്ന് മുന്നോ
ട്ട് പ�ോകാന് ശ്രമിക്കുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവ
ര്ഗവിഭാഗങ്ങളിലെ ചെറുപ്പക്കാര് ഇന്ന് വലിയ
തടസ്സങ്ങള് നേരിടുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് സ്വാഭാ
വികമായും കിട്ടുന്ന സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുടെ
ഉറച്ച പിന്തുണ ഈ വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കില്ല.
ഈ കുറവ് നികത്താന് പ�ൊതുസമൂഹം ഇടപെട്ടേ

ഒരേ സമയം സര്വ്വതല
സ്പര്ശിയും കാര്യമാത്ര
പ്രസക്തവുമായ
പ്രസംഗമായിരുന്നു മന്ത്രി
എ.കെ. ബാലന്റേത്.
പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ/
പിന്നാക്ക സമുദായക്ഷേമ
വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
കാര്യങ്ങള് കൂടുതല് പ്രതി
പാദിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ
വാക്കുകള് ശ്രദ്ധിക്കാം.
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വ്യവസായത്തിലും
സാഹിത്യരംഗത്തും
സാംസ്കാരിക രംഗത്തും
കടന്നുവന്ന് മുന്നോട്ട്
പ�ോകാന് ശ്രമിക്കുന്ന
പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ
വിഭാഗങ്ങളിലെ
ചെറുപ്പക്കാര് ഇന്ന് വലിയ
തടസ്സങ്ങള് നേരിടുന്നു
ണ്ട്. മറ്റുള്ളവര്ക്ക്
സ്വാഭാവികമായും കിട്ടുന്ന
സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുടെ
ഉറച്ച പിന്തുണ ഈ
വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കില്ല.
ഈ കുറവ് നികത്താന്
പ�ൊതുസമൂഹം
ഇടപെട്ടേ മതിയാകൂ.
16

മതിയാകൂ.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കിയ
മാര്ഗരേഖയില് 'പ്രതിഭാ പിന്തുണ' എന്നൊരു
പദ്ധതി നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പട്ടികജാതി പട്ടിക
വര്ഗ വിഭാഗത്തില്നിന്ന് പ്രതിഭ തെളിയിക്കു
ന്നവര്ക്ക് അവര് കഴിവ് െതളിയിച്ച രംഗങ്ങളില്
ഉയര്ന്നുവരാന് വേണ്ട സഹായം നല്കുന്ന പരി
പാടിയായിരുന്നു അത്. നിര്ഭാഗ്യവശാല് ഏതെ
ങ്കിലുമ�ൊരു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സര്ക്കാര് ഇതേ
റ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം എനിക്ക്
സംശയമാണ്. ആ നിലയില് നിങ്ങളെ സഹാ
യിക്കാന് ചില കാര്യങ്ങള് ഈ വര്ഷം ആസൂത്ര
ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതില് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ
സഹായസഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകണം.
എസ്.സി.പി., ടി.എസ്.പി ഫണ്ട് ചെലവ
ഴിക്കുന്നതില് വലിയ പ്രശ്നങ്ങള�ൊന്നുമില്ലാത്ത
കാലഘട്ടത്തില്പോലും ശരാശരി 62 ശതമാന
ത്തിനപ്പുറം പ�ോകാറേയില്ല. ചില പഞ്ചായത്തു
കള് ഒരപവാദമാണ്. പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷവും
അതല്ല സ്ഥിതി. പല തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളും പ്ലാന്ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതില്
താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെയും പട്ടികജാ
തി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വകുപ്പിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാ
രുടെയും രണ്ട് വകുപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന
മന്ത്രിമാരുടെയും ഒരു യ�ോഗം വിളിച്ചുചേര്ത്തി
രുന്നു. രണ്ടു മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേ
ക്ക് വന്നു. പല സ്ഥലത്തും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്
ഫീസിബിലിറ്റി ക�ൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കളില് 51% പട്ടിക ജാതിക്കാര് ഉണ്ടാ
കില്ല. ഇതിന്റെ പേരില് എസ്.സി.പി., ടി.
എസ്.പി ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാന് സാധിക്കാത്ത
സ്ഥിതി. അവിടെ ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങളെടു
ത്തു. ചുരുങ്ങിയത് 25% മെങ്കിലും ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കള് പട്ടികജാതിയില്പ്പെട്ടതാണെങ്കില് ഈ
ഫണ്ട് ആനുപാതികമായി ഉപയ�ോഗിക്കാം. ഗു
ണഭ�ോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ന�ോക്കി ഫണ്ടിന്റെ
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അനുപാതം തീരുമാനിക്കാം. ഉദാഹരണം 100
ഗുണഭ�ോക്താക്കളില് 75% ജനറലാണെങ്കില്
ഫണ്ടിന്റെ വിതരണം 25:75 ആയിട്ടെടുക്കാം.
മിനിമം 25% വേണമെന്നേയുള്ളൂ.
ക�ോളനിക്കുള്ളില് ഇന്റേണല് റ�ോഡ് അതിന് വീതിയുടെ പ്രശ്നമേയില്ല. നടപ്പാതവഴി
റ�ോഡ് വെട്ടാം. അവിടെ യാത�ൊരു നിബന്ധന
യുമില്ല. ക�ോളനിയിലേക്ക് വരുന്ന റ�ോഡ്
ഏകദേശം 3 മീറ്റര് മതി. ഇതേ മാനദണ്ഡം
തന്നെയാണ് മാതൃക അംബേദ്ക്കര് ക�ോളനിക്കു
വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ വര്ഷം ഒരു മണ്ഡ
ലത്തില് രണ്ട് മാതൃകാ ക�ോളനികള് എടുക്കുക
യാണ്. ഒരു ക�ോടി രൂപയാണ് ക�ൊടുക്കുന്നത്.
നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡം ന�ോക്കിയാലിത് ചെ
ലവഴിക്കാന് പറ്റില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആനുകൂ
ല്യം കിട്ടാത്ത ഒരു ക�ോളനിയില് നമുക്ക് സമഗ്ര
മായ വികസന പ്രവര്ത്തനം ഈ ഒരു ക�ോടി
ചെലവ് ചെയ്ത് നടത്താന് സാധിക്കും.
ആദിവാസി മേഖലയില് ഊര് അടിസ്ഥാനത്തി
ലാണ് ചെയ്യുന്നത്.
മറ്റൊരു പദ്ധതിക്കുകൂടി ഗവണ്മെന്റ് ഊന്നല്
ക�ൊടുക്കുകയാണ് -പഠനമുറി. ഗുണഭ�ോക്താവ്
പഠനമുറി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത്
ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റ് ചെലവ് ചെയ്തുക�ൊണ്ട് നിര്മ്മി
ക്കുകയെന്നതാണ്.
സാധാരണനിലയില് ഒരു വീടുണ്ടാകും, ഒരു
മുറിയായിരിക്കും. അവിടെത്തന്നെയാണ് കിട
ന്നുറങ്ങുക, അവിടെതന്നെയാണ് ഭക്ഷണം
വയ്ക്കുക, അവിടെതന്നെയാണീ കുട്ടി പഠിക്കുക.
ഞങ്ങള്ക്കറിയാം പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നൊരു
കുട്ടിയുടെ മാനസിക വിഷമത. അതിനുവേണ്ടി
വീടിന�ോട് ചേര്ന്ന് 120 സ്ക്വയര് ഫീറ്റില് ഒരു
സ്ട്രക്ച്ചര് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും. മന�ോഹ
രമായിത്തന്നെ. അതിന്റെയുള്ളില് ആവശ്യമുള്ള
കംപ്യൂട്ടര്, മേശ, കുട്ടിക്ക് കിടക്കാനുള്ള കിടക്ക
ഇതിന�ൊക്കെ നിങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക സ്കീം
വയ്ക്കാം. പഠനമുറിയുടെ ഉള്ള് ഏറ്റവും നല്ല രൂപ
ത്തില് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം
രൂപ നിങ്ങള് ചെലവഴിക്കുന്നതാവും നല്ലത്.
ഒപ്പം നല്ലവരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരുടെ
സംഭാവന വാങ്ങാം. നിങ്ങളുടെയെല്ലാം സഹാ
യമുണ്ടെങ്കില് ഒരു നാല് വര്ഷത്തിനുള്ളില്
25000 പഠനമുറി നിര്മ്മിക്കാം അതാണ്
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
ആദിവാസി മേഖലയില് ഈ പദ്ധതി ചെ
യ്യുന്നത് വീടിന�ോടനുബന്ധിച്ചല്ല. ഒരു ഊരില്
5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു പഠനമുറി. അവി
ടേക്ക് കുട്ടികള് വരുകയും അവര് ഏത് തലത്തി
ലാണ�ോ പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ തലത്തി
ല് ട്യൂട്ടര്മാരെ വച്ച് ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.

പെരിന്തല്മണ്ണയില് നടന്ന
സംസ്ഥാനതല പഞ്ചായത്ത്
ദിനാഘ�ോഷ പരിപാടിയില്
സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള
സ്വരാജ് ട്രോഫി
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്
മന്ത്രി ഡ�ോ.കെ.ടി.ജലീല്
സമ്മാനിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ ആദിവാസി മേഖലയിലെയും പട്ടിക
ജാതി മേഖലയിലെയും വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ
നിലവാരം നമുക്ക് ഉയര്ത്താന് സാധിക്കും.
അടുത്ത വര്ഷം നടപ്പിലാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന
മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് വജ്രജൂബിലി ഫെല�ോ
ഷിപ്പ്. ഒരു കലാകാരന് 10,000 രൂപ ക�ൊടുക്കും.
1000 കലാകാരന്മാരെയാണ് നമ്മള് തെരഞ്ഞെ
ടുക്കുക. കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന കാരണ
ത്താല് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയി
ല്ലാതെ പ�ോയ എത്രയ�ോ പാവങ്ങളുണ്ട്.
അവര്ക്ക് 10,000 രൂപ ക�ൊടുക്കും. കലാരംഗത്ത്
കൂടുതല് പേരെ ആകര്ഷിക്കത്തക്കവിധത്തില്
ട്രെയിനിംഗ് ക�ൊടുക്കാന് ഈ കലാകാരനെ
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തും. കല ഒരു നഷ്ടമല്ലെന്ന് ആ
കലാകാരനെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താനും ഇത് ഉപക
രിക്കും. ഇവരെ യഥാവിധി വിന്യസിക്കേണ്ട
ചുമതല ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്കാണ്.
അതുപ�ോലെതന്നെ 'നാട്ടരങ്ങ്' എന്ന് പറ
ഞ്ഞൊരു പദ്ധതി. ഓര�ോ പഞ്ചായത്തിലും
ഓപ്പണ് പെര്ഫോമിംഗ് ഗാലറി നിര്മ്മിക്കുന്നു.
കലാകാരന്മാരുടെ പ്രകടനം 200 പേര്ക്ക്
ഇരുന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയില് വേദി ഒരുക്കും.
SC, ST പ്രൊമ�ോട്ടേഴ്സ് - പ്രൊമ�ോട്ടറായാല്
പിന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹം ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു
കസേര എന്നുള്ളതാണ്. ഗവണ്മെന്റ് ആഗ്രഹി
ക്കുന്നത് അതല്ല. ഗവണ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആനു
കൂല്യം ഏത് വിഭാഗത്തിനാണ�ോ കിട്ടേണ്ടത്
അതെത്തിക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചുക�ൊടുക്കലാ
ണ്. ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു ര�ോഗി എവിടെയെങ്കിലു
മുണ്ടെങ്കില് ആ ര�ോഗിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആശു

പത്രിയില് എത്തിക്കുക. മരുന്നെത്തിക്കുക.
ഗവണ്മെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങള് എന്താണെന്നുള്ളത്
ഈ വിഭാഗത്തെ പഠിപ്പിക്കുക. ആ രീതിയിലുള്ള
ഒരു സ�ോഷ്യല് വര്ക്കറാണ്. വീടുകളില്പോയി
ബന്ധപ്പെടുന്ന,
ജനങ്ങളുമായി
കുടുംബാംഗത്തെപ്പോലെ പ്രവര്ത്തിക്കാന് സന്ന
ദ്ധത യുള്ളവരെയാണ് പ്രൊമ�ോട്ടേഴ്സ് ആയിക്കാ
ണുന്നത്. അവരെ ക്ലാര്ക്കിന്റെ ജ�ോലി ചെയ്യി
പ്പിക്കരുത്.
വീട് നിര്മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഇപ്പോള് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപഭ�ോക്താക്ക
ള്ക്ക് വീട് നിര്മ്മിച്ച് നല്കാനുള്ള ശക്തമായ
നിലപാടാണ് ഗവണ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത്. വീടില്ലാ
ത്ത ആള്ക്കാരുണ്ടാകാന് പാടില്ല. SC വിഭാഗ
ത്തില് പുതുതായി 22500 വീടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതു
ലൈഫിലേക്ക് ക�ൊടുത്തിട്ടില്ല. മുന്വര്ഷം
ചെയ്തതു പ�ോലെ ചെയ്യണം. ST വിഭാഗത്തില്
പുതുതായി 6000 വീടുമാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പട്ടി
കജാതി, പട്ടികവര്ഗത്തില്പ്പെട്ട ഗുണഭ�ോക്താ
ക്കള്ക്ക് ലൈഫില് ക�ൊടുക്കുന്നത് അടുത്തവ
ര്ഷം മുതലാണ്.
അടുത്ത വര്ഷം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പും
സാംസ്കാരിക വകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പും ഒരു
വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാ
ന്ധിയുടെ 70-ാം രക്തസാക്ഷി ദിനത്തില് വിവിധ
മേഖലയിലെ ഗാന്ധി ദര്ശനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ജീവിത വീക്ഷണം, എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു
മഹാത്മാഗാന്ധി ജീവിച്ചത്, എന്തിനു വേണ്ടിയി
ട്ടാണ�ോ മരണപ്പെട്ടത്, കേരളത്തിലെ എല്ലാ
വീടുകളിലേക്കും ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് എത്തി

പല സ്ഥലത്തും
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്
ഫീസിബിലിറ്റി
ക�ൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം
ഗുണഭ�ോക്താക്കളില് 51%
പട്ടിക ജാതിക്കാര്
ഉണ്ടാകില്ല. ഇതിന്റെ
പേരില് എസ്.സി.പി.,
ടി.എസ്.പി ഫണ്ട്
ചെലവഴിക്കാന്
സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതി.
അവിടെ ഒരു തീരുമാനം
ഞങ്ങളെടുത്തു. ചുരുങ്ങിയ
ത് 25% മെങ്കിലും
ഗുണഭ�ോക്താക്കള്
പട്ടികജാതിയില്പ്പെട്ടതാ
ണെങ്കില് ഈ ഫണ്ട്
ആനുപാതികമായി
ഉപയ�ോഗിക്കാം. ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കളുടെ എണ്ണം
ന�ോക്കി ഫണ്ടിന്റെ
അനുപാതം
തീരുമാനിക്കാം.
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ലൈഫ് സജീവമാണ്
ഡ�ോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസ്

ലൈ

ഫ് മിഷന്റെ സര്വേയെപ്പറ്റി ഒരാക്ഷേപം വന്നിരുന്നു.
അര്ഹതപ്പെട്ടവര് അതില് വന്നിട്ടില്ലാ എന്ന്. റേഷ
ന്കാര്ഡില്ലാത്ത ഗുണഭ�ോക്താവ് അതുക�ൊണ്ട് മാത്രം ലിസ്റ്റി
ല്നിന്ന് പുറത്താവുകയാണെങ്കില് ബാക്കിയെല്ലാം ക�ൊണ്ട്
അര്ഹതയുള്ളതാണെങ്കില് അവര്ക്ക് റേഷന് കാര്ഡ് നല്കി
ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില് പറ
ഞ്ഞിരുന്നു. ആ കാറ്റഗറിയില് തന്നെ നടപടികള് ഇനി 28
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരി ക്കാനുണ്ട്.
പുതിയ വീട് ഈ വര്ഷം ഏറ്റെടുക്കാന് കഴിയുമ�ോ?
തീര്ച്ചയായും കഴിയും. പൂര്ത്തിയാവാത്ത വീടുകള് പഞ്ചാ
യത്തിലില്ല എങ്കില് പുതിയവ എടുക്കാം. പക്ഷെ ലൈഫ് ലി
സ്റ്റില്പ്പെട്ട ആളുകള്ക്കാവണം ക�ൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം.
പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകള്ക്ക് ഫണ്ടില്ലാതായ 99 തദ്ദേശസ്വ
യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. സ്വന്തം ബജറ്റ് തുകയെക്കാള്
കൂടുതല് തുക ആവശ്യമായ പഞ്ചായത്തുകള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 155
ക�ോടി രൂപ വിഭവങ്ങളില്ലാത്ത പഞ്ചായത്തുകള്ക്കായി മാറ്റി
വച്ചിട്ടുണ്ട്.

മറ്റേത് വകുപ്പിനെക്കാളും
സങ്കീര്ണമായ�ൊരു
വകുപ്പാണിത്. അതിനെ
നല്ല രൂപത്തില് മുന്നോട്ട്
ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതിന്
മന്ത്രിയും വകുപ്പ്
അധ്യക്ഷന്മാരും
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും
നടത്തുന്ന നല്ല ശ്രമം
ഇന്ത്യാ രാജ്യം
ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്.
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ലൈഫ് മിഷനില് 66000 വീടുകള് തീര്ക്കാനുണ്ട്. അതില്
25000 ത്തോളം എസ്ടി എസ്സി വകുപ്പിന്റേതാണ്, എസ്സി,
എസ്ടിയുടെ 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ സര്ക്കുലര് കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാ

ണ് ഇറങ്ങിയത്. നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് തദ്ദേശസ്വ
യം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 40,000 വീടുകളില് 7,000 ത്തോളം
വീടുകള് പൂര്ത്തിയാകാറായിട്ടുണ്ട്. 15,000 ത്തോളം വീടുകള്
ഏകദേശം തീര്ക്കാറായിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഫീല്ഡില് പ�ോയി
സഹായിച്ച് വീടുകള് തീര്ക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
1,75,000 ഭൂമിയുള്ള ആളുകള്ക്ക് വീട് വയ്ക്കാനുള്ള നടപടി
കള് ഏപ്രില് മാസം മുതല് തുടങ്ങും. ഭൂമിയില്ലാത്ത ആളുകള്ക്ക്
2 ഉപാധി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭൂമിയുടെ വില വലിയ കൂടുത
ലല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് സ്ഥലം വാങ്ങി വീടുവയ്ക്കാനുള്ള തുകയും
ഭൂമിയുടെ വില കൂടുതലായ സ്ഥലങ്ങളില് ഫ്ലാറ്റ് ക�ോംപ്ലക്സ് നി
ര്മ്മാണം എന്നുള്ള നയവുമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബന്ധ
പ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ തീരുമാന
മെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പ�ോകാവുന്നതാണ്.

ക്കണം.
ബഹുസ്വരതയുടെ പ്രാധാന്യം, മതനിരപേ
ക്ഷതയുടെ പ്രാധാന്യം നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിലെ
ത്തിക്കുക. അതിനു മഹാത്മാഗാന്ധി വന്ന സ്ഥ
ലങ്ങളിലെല്ലാം മെഗാ സാംസ്കാരിക പരിപാടി
കള്ക്കാണ് രൂപം ക�ൊടുക്കാന് പ�ോകുന്നത്.
ഓര�ോ ബ്ലോക്കിലും ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വദി
നം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിനം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന വിപുല
മായ പരിപാടികള�ോടു കൂടി - എക്സിബിഷന്,
ഘ�ോഷയാത്ര, പ്രതിമകള് ആദരിക്കല്, സ്വാത
ന്ത്ര�സമര സേനാനികളെ ആദരിക്കല്, പുസ്തക
പ്രദര്ശനം, പ്രഭാഷണം - ഇതെല്ലാം ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ചെയര്മാനാക്കി
ക്കൊണ്ട് അവിടെത്തന്നെ സാംസ്കാരിക
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രംഗത്തെ പ്രഗല്ഭനായ ഒരാളെ ജനറല്
കണ്വീനറും ബി.ഡി.ഒ യെ കണ്വീനറും ആയി
ഒരു സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ച് നടത്തും.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും സ്കൂളുകളിലും ഇതേ
തരത്തില് തന്നെ പരിപാടികള് നടത്താന് ഉദ്ദേ
ശിക്കുന്നുണ്ട്. ല�ോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കൂ
ട്ടായ്മയായിരിക്കും ഇത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ
മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങള് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന
തിനും ബഹുസ്വരത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മത
സൗഹാര്ദ്ദത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമായി കേരളത്തെ
മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വര്ഷം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന
വിപുലമായ പരിപാടിയാണ് ഗാന്ധി വധവുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മള് ആചരിക്കുന്നത്.
വിശദാംശം പിന്നീട് സര്ക്കുലറായിട്ട് വരും.
മറ്റേത് വകുപ്പിനെക്കാളും സങ്കീര്ണമായ�ൊ
രു വകുപ്പാണിത്. അതിനെ നല്ല രൂപത്തില് മു
ന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതിന് മന്ത്രിയും വകുപ്പ്
അധ്യക്ഷന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നടത്തുന്ന
നല്ല ശ്രമം ഇന്ത്യാ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്.
ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളെ കാണാനും സാധിച്ച
തില് സന്തോഷം.

വേണം സംയ�ോജിത പദ്ധതികള്
ഡ�ോ.ടി.എം. ത�ോമസ് ഐസക്

അ

ഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നി
യമസഭയിൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു
കാര്യമാണ് സർക്കാർ നിരസിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത്
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ തെറ്റായ തീരുമാനം
ആണെന്നുള്ളതുക�ൊണ്ടാണ്.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബ
ന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വസ്തു
നികുതി പരിഷ്കരണമാണ്. നികുതി വർധന
വരുമ്പോൾ ഏവർക്കും ഒരു വേവലാതിയാണ്.
വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണ
മായും അംഗീകരിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്
വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപ�ോലെ തന്നെ വാഹന
ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത�ൊരു വാഹനം
ഉണ്ടാകില്ല. വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാനുള്ള അധികാരം

തരാം.
വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാകും
യാത�ൊരു സംശയവും വേണ്ട.
ധനകാര്യ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോഴില്ല. പൂർണ്ണ
സ്വാതന്ത്ര�ം ആണ്. ഒക്ടോബർ, നവംബർ,
ഡിസംബർ മാസങ്ങളില് ധനകാര്യ നിയന്ത്ര
ണം ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ വരുമാനം
കുറയുമ്പോൾ വായ്പ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അതും ഉപായത്തിൽ. ട്രഷറിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ
ല്ലാം പരിഹരിച്ച് വായ്പ ജനുവരിയിലാണ് കിട്ടി
യത്.അതിനു ശേഷം ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല.
പെൻഷൻ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം
വരേണ്ടതാണ്. ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് ഒറ്റക്ക് തീരു
മാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഡ്രോയിംഗ് & ഡി
സ്പെഴ്സിങ് ഓഫീസേഴ്സായി പുതുതായി നാല്പത്
പേരെക്കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥ
രെയും ഡ്രോയിങ് & ഡിസ്പെഴ്സിങ് ഓഫീസേഴ്സാ
ക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചുപേരെക്കൂടി ഡ്രോയിങ് &
ഡിസ്പെഴ്സിങ് ഓഫീസേഴ്സാക്കാൻ തീരുമാനമെടു
ത്തിട്ടുണ്ട്.
ഓണറേറിയം ഈ സർക്കാർ വന്നതിനു
ശേഷമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇനി ഒരു വർദ്ധനവ്
രാഷ്ട്രീയ സമവായമുണ്ടാകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ ചെയ്യാം.
ജില്ലയുടെ വികസനത്തിന് മുൻഗണനാ ക്രമ
ത്തിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത വർഷം ഇത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണം.
മൂന്നാലു വർഷം ക�ൊണ്ടേ സമഗ്രമായ ഒരു
രേഖയായി ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റു . അതിനു
തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രേഖ ക�ൊണ്ട് രണ്ടുപ
യ�ോഗങ്ങളാണുണ്ടാകുക, ജില്ലയുടെ വികസനം
എങ്ങനെ വേണം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടായല്ലോ,
അങ്ങോട്ടാണ�ോ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകുന്നതെന്നൊരു പരിശ�ോധന വേണം.
പരിശ�ോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെച്ചപ്പെ

കേരളത്തിന്റെ സാമ്പ
ത്തിക വ്യവസ്ഥയില്
ക�ൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോഴും
അടിപതറാതെ ധനകാ
ര്യരംഗം കടപുഴകാതെ
നിലയുറപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി
യാണ് ഡ�ോ. ടി.എം.
ത�ോമസ് ഐസക്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നി
ദ്ധ്യവും സുചിന്തിതമായ
പ്രഭാഷണവും പഞ്ചായ
ത്ത് ദിനാഘ�ോഷത്തി
ന്റെ മാറ്റ് പതിന്മടങ്ങ്
വര്ധിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ
ശ്രദ്ധിക്കാം.
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പെരിന്തല്മണ്ണയില് നടന്ന
സംസ്ഥാനതല പഞ്ചായത്ത്
ദിനാഘ�ോഷ പരിപാടിയില്
സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച
രീതിയില് ത�ൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിനുള്ള
മഹാത്മാ പുരസ്കാരം
ഇടമലക്കുടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
പി.മേരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസ്
സമ്മാനിക്കുന്നു.

ജില്ലയുടെ വികസനം
എങ്ങനെ വേണം
എന്നൊരു
കാഴ്ചപ്പാടായല്ലോ,
അങ്ങോട്ടാണ�ോ നമ്മുടെ
പഞ്ചായത്തിനെ ക�ൊണ്ടു
പ�ോകുന്നതെന്നൊരു
പരിശ�ോധന വേണം.
പരിശ�ോധനയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന
തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക്
പ�ോകണം. രണ്ടാമത്തെ
കാര്യം, ജില്ലാതല
ആസൂത്രണ പദ്ധതിയെ
ആസ്പദമാക്കി കൂടുതൽ
സമഗ്രമായ സംയ�ോജിത
പദ്ധതികളിലേക്ക്
പ�ോകാൻ നമുക്ക്
കഴിയണം.
20

ടുത്താൻ കഴിയുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക്
പ�ോകണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ജില്ലാതല
ആസൂത്രണ പദ്ധതിയെ ആസ്പദമാക്കി കൂടുതൽ
സമഗ്രമായ സംയ�ോജിത പദ്ധതികളിലേക്ക്
പ�ോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം.
ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ബാലാരിഷ്ടിതയു
ടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ട�ോട്ടാലിറ്റി
യിൽ ന�ോക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന് മ�ൊ
ത്തത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ഭവനനിർമ്മാണ
ത്തിൽ, ആര�ോഗ്യത്തിൽ ചില ലക്ഷ്യങ്ങള് നി
ശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് മിഷനുകള് സഹാ
യിക്കുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് അധികമാ
യി ആവശ്യമുള്ള സാങ്കേതിക പിന്തുണയും
വിഭവങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്
മിഷനുകള് നില്ക്കുക. എന്നാൽ ഏതു മിഷൻ
ഉണ്ടെങ്കിലും കീഴ്ത്തട്ടില് ഏക�ോപന ചുമതല തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ്. ആ ഏക�ോപന
പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് മിഷൻ
ചെയ്യുക.
ഈ ഒരു ദർശനം പ്രാവർത്തികമാക്കണ
മെങ്കിൽ അടുത്ത വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ
ഈ മേഖലകള�ോര�ോന്നായി ബന്ധപ്പെട്ട്
സമഗ്രമായ പരിപാടികൾ നമ്മുടെ പദ്ധതി
യിൽ ക�ൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം. ഒരു
അനുഭവം പറയാം. ആര്യാട് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധി കളുടെയും
ശില്പ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിൽ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഏറ്റെടുത്തിരി
ക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സമഗ്ര ആര�ോഗ്യ
പരിപാടിയാണ്. വെറും ആർദ്രം മിഷൻ
എടുത്തുവെയ്ക്കലല്ല. ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ
ആവശ്യങ്ങൾ മ�ൊത്തത്തിൽ പഠിച്ച്,
പുതിയ സമഗ്ര പരിപാടികൾക്ക് രൂപം
നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പി.എച്ച്.
സി. നവീകരണം നടത്തും. പഞ്ചായത്തി
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ന്റെ തന്നെ പണമാകണമെന്നില്ല, അതിന്
ആര�ോഗ്യ വകുപ്പില് നിന്നും പണം മേടിക്കാൻ
കഴിയും. പി.എച്ച്.സിയുടെ അതിർത്തിയിൽ
വരുന്ന ഓര�ോ പൗരന്റെയും ബ്ലഡ്ഷുഗർ, ക�ൊ
ളസ്ട്രോൾ, പ്രഷർ, ഉയരവും തൂക്കവും എന്നിവ
വീട് വീടാന്തരം പരിശ�ോധിച്ച് ഡ�ോക്യുമെന്റ്
ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും ഉപകരണങ്ങ
ള് വരാൻ കാത്തിരുന്നാൽ നടക്കത്തില്ല. അതു
ക�ൊണ്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും സമാനമായി
പരിശ�ോധന നടത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്
വാങ്ങാനായിട്ട്. പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും എട്ട്
ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ
ഡേറ്റാ എൻട്രി ടാബ്ലറ്റുകൾ വഴി ആയതുക�ൊണ്ട്
നേരിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ കഴിയും.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ര�ോഗികളാകാൻ
സാധ്യത ഉള്ളവർ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്തവർ,
ര�ോഗികൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കു
ന്നു. ര�ോഗികളായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേര്ക്കും സബ്
സെന്റർ വഴി മരുന്നുക�ൊടുക്കാനുള്ള പണം
പ്ലാനിൽ വെയ്ക്കും. ഈ ര�ോഗികളായവർക്ക്

ക്യാൻസറിനാകാം ഹൃദ്രോഗത്തിനാകാം
നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പും
ക്യാമ്പിനെ
ഉന്നത
തുടർന്ന്
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള
ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കും. ഇനി ആര�ോഗ്യം
വേണമെങ്കില�ോ നല്ല ഭക്ഷണത്തിന് വിഷ
മില്ലാത്ത പച്ചക്കറി ക�ൊടുക്കാം. നല്ല വെള്ള
ത്തിന് അവിടെ ഉളള കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള
ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ എത്തിച്ചേരാത്ത
സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലം എത്തിക്കാനുള്ള നടപ
ടികൾ സ്വീകരിക്കും. ന്യൂട്രീഷന് അങ്കണവാ
ടിയിൽ സൗകര്യമ�ൊരുക്കും. ഇതാണ് മറ്റു
മേഖലകളുമായുള്ള സംയ�ോജനം എന്നു പറ
യുന്നത്. ര�ോഗ പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഈ ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്താം,
ര�ോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാം, ചികിത്സ
ഫലമില്ലെങ്കിൽ പരിചരണം നല്കാം.
ഇന്ന് ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ അഗതിക
ളായിട്ടുള്ള കിടപ്പുര�ോഗികൾക്ക് 400 പേർക്ക്
ദിവസവും രണ്ടു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ
ക�ൊണ്ടുപ�ോയി ക�ൊടുക്കുന്നു. പത്തു വാർഡു
കളിൽ ഒരു വർഷമായി, വേറ�ൊരു പത്തു വാർ
ഡുകളിൽ ആറു മാസമായും. നൂറു വാർഡുകളിൽ
രണ്ടുമാസമായിട്ടും. ഇത് വെറുമ�ൊരു ഭക്ഷണം
ക�ൊടുക്കുന്ന പരിപാടി അല്ല. വിവരങ്ങൾ അന്വേ
ഷിക്കാൻ ആ കിടപ്പുര�ോഗികളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാ
ളുചെല്ലുകയാണ്. അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്
മ�ൊബൈലിൽ ഓഡിയ�ോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും.
നീരുവന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വീഡിയ�ോ എടുത്ത്
ഡ�ോക്ടർക്ക് അയച്ചുക�ൊടുക്കം. പിറ്റേന്ന്
ഡ�ോക്ടർ പരിശ�ോധിച്ച് മരുന്ന് ക�ൊടുക്കേണ്ടതാ
ണെങ്കിൽ മരുന്ന്, വേണമെങ്കിൽ ആശുപത്രി
യിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോകൽ, ഇതാണ് സമഗ്ര

ആര�ോഗ്യ പരിപാടി എന്നു പറയുന്ന ആര്ദ്രം
മിഷൻ. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിപാടി ആണ്.
ഒരു മിഷന്റെ പരിപാടിയല്ല. മിഷനെ ഉപയാഗ
പ്പെടുത്തുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വരട്ടാറിന്റെ പുന
രുദ്ധാരണം ഒരു സമഗ്ര പരിപാടിയുടെ മറ്റൊരു
രൂപമാണ്.അഞ്ചാറുപഞ്ചായത്തിൽ കൂടി ഒഴുകി
ക്കൊണ്ടിരുന്ന് ഇല്ലാതായ ഒരു ആറാണ്. ആ
ആറിനെ പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി സർക്കാർ നാല് പാലങ്ങൾ അവിടെ
നിർമ്മിച്ചുക�ൊടുക്കുന്നു. ആഴം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു.
നബാര്ഡില് നിന്നും സർക്കാർ ഈ നീർത്തട
പദ്ധതിക്ക് വായ്പ വാങ്ങിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
ചെയ്യുന്നത് ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ കാഴ്ചപ്പാടി
ലുള്ള ഒരു ഇടപെടലിനെ പ്രാദേശിക സമഗ്ര
പരിപാടിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ്.
അങ്ങനെയാണ് മിഷനുകളെ നമ്മൾ ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതുപ�ോലെ ഓര�ോ മേഖലകളി
ലും നമുക്ക് എണ്ണി എണ്ണി പറയാന് കഴിയും.
കേരളത്തിൽ അധികാരവികേന്ദ്രികരണ
ത്തെ ഒരു പുതിയ തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന്
ഇന്നീ മിഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക�ൊണ്ട്
സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രാദേ
ശിക തലത്തിൽ സമഗ്ര പരിപാടികളായിട്ട്
ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഒരു
മികച്ച പരിപാടി എങ്കിലും ആവിഷ്കരിക്കാൻ
നമുക്ക് കഴിയണം. ഇതായിരിക്കണം ഈ വർ
ഷത്തെ പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘ�ോഷത്തിന്റെ
സന്ദേശം.

കേരളത്തിൽ അധികാര
വികേന്ദ്രികരണത്തെ
ഒരു പുതിയ തലത്തിൽ
എത്തിക്കുന്നതിന് ഇന്നീ
മിഷനുകളുമായി
ബന്ധപ്പെടുത്തിക�ൊണ്ട്
സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കുന്ന
സൗകര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക
തലത്തിൽ സമഗ്ര
പരിപാടികളായിട്ട്
ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു.
ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഒരു
മികച്ച പരിപാടി എങ്കിലും
ആവിഷ്കരിക്കാൻ
നമുക്ക് കഴിയണം.
ഇതായിരിക്കണം ഈ
വർഷത്തെ പഞ്ചായത്ത്
ദിനാഘ�ോഷത്തിന്റെ
സന്ദേശം.
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സര്ഗാത്മകമാകണം
സര്ക്കാര് സര് വ്വീസ്
പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്
നിയമസഭയുടെ മാത്രം
സ്പീക്കറല്ല മലയാളിസമൂ
ഹത്തിന്റെ ആകെ
സ്പീക്കറാണ് താനെന്ന്
തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ്
പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്.
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്- പഞ്ചാ
യത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്
ഓഫീസ് ഔദ്യോഗിക
ബന്ധം കുറെക്കൂടി
ലളിതവും സങ്കീര്ണ്ണമുക്ത
വും ഫലപ്രദവും ജനകീയ
വുമായിമാറിയാലേ
യഥാര്ത്ഥ ജനപക്ഷ
സിവില് സര് വീസ്
സാധ്യമാകൂ എന്നു
പറഞ്ഞാണ് സ്പീക്കര്
ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് പ്രസംഗം
തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ...
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നകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ കാതൽ എന്നു പറ
യുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയില�ോ ആസ്ഥാ
നത്തോ ഇരുന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല.
അത്തരം ആസൂത്രണങ്ങള്ക്ക് നാടിന്റെ പ്രശ്ന
ങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. പങ്കാളി
ത്ത ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ഗ്രാമസഭകളുടെ
അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ തീരുമാനങ്ങൾ സമാഹരി
ച്ചു വരുമ്പോൾ അത് നാടിന്റെ വികാരങ്ങളുടെ
ഒരു പരിഛേദമാകും.
നമ്മൾ അഭിമുഖികരിക്കുന്നത് രണ്ടു പ്രശ്നമാ
ണ്. ഒന്ന് ജനങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണമായ പങ്കാളി
ത്തം ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം.
അധികാര വികേന്ദ്രികരണം ലക്ഷ്യം വച്ച് ജന
കീയാസൂത്രണത്തിന്റെ കാലത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച
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തുപ�ോലെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ തുടർച്ച
ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. രണ്ട്, ജന
ങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി രൂപീകരിക്ക
പ്പെടുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ, ആ തീരുമാനങ്ങളുടെ
അവസാനവാക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ കേ
ന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു പറയുന്നത് നിർഭാഗ്യ
കരമാണ്. അതുക�ൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണമായ അധി
കാരം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ധൈര്യസമേത
മായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനാവശ്യ മായ
നീക്കം എങ്ങനെയാണെന്ന് സർക്കാർ ചിന്തിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ നില്ക്കുന്ന
ത് . ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളിലൂടെ പ്രാദേശിക
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ
അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തീരുമാനമെടുക്കപ്പെടുന്ന
കാര്യങ്ങളില് അവസാന വാക്ക് പറയുവാനുള്ള
അധികാരം ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് കൈ
മാറുന്നതിന്റെ സാഹചര്യം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാ
ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി
യാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം തീരെ കാണാതെ
യല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത്.
പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ
അധികാരം കൈമാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം
വന്നാൽ അധികാരത്തിന്റെ വികേന്ദ്രീകരണ
ത്തോട�ൊപ്പം അഴിമതിയുടെ വികേന്ദ്രീകരണം
കൂടി നടക്കും എന്നുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടെന്നത് ഒരു
വസ്തുതയാണ്. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തി
ന്റെ തുടർച്ചയായി അഴിമതിയുടെ വികേന്ദ്രീക
രണ സാധ്യതയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു
നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അഴിമതി
വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന ഭയത്തിന്റെ പേരിൽ
അധികാരവികേന്ദ്രീകരണത്തെ തടസപ്പെടുത്തു
ന്ന ഏതെങ്കിലും നീക്കങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ആശാ
സ്യമല്ല, നിർഭാഗ്യകരമാണ്. അത് പരിഹരിക്കാ
നാവശ്യമായ
ശക്തമായ
നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഓംബു
ഡ്സ് മാനെപ്പോലുള്ള അഴിമതി വിരുദ്ധ സംവി

കുടുംബശ്രീയെ വലിയ�ൊരു
മാദ്ധ്യമമായി ഉപയ�ോഗിക്കണം
എസ്. ഹരികിഷ�ോര് ഐ.എ.എസ്

ബഡ്സ് സ്കൂളുകള് സംബന്ധിച്ചുള്ള ച�ോദ്യം :- ബഡ്സ് സ്കൂളുക
ള്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം വാഹനം
കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്തുകളില് നിന്ന്
വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള പ്രൊപ്പോസല് ഞങ്ങള് അംഗീകരിച്ച്
ജില്ലാതലത്തില് റേറ്റ് ക�ോണ്ട്രാക്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില് വാങ്ങി
ക്കോളൂ എന്നുപറഞ്ഞ് കത്തു ക�ൊടുത്തു. റേറ്റ് ക�ോണ്ട്രാക്റ്റ് നി
ലവിലില്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട് തിരിച്ച് തന്നപ്പോള് ടെന്ഡര് ചെയ്യു
വാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോള് ഈ ക�ോണ്ട്രാക്ടിന് ജില്ലാ
ഓഫീസര്മാര്ക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് സംസ്ഥാ
നതലത്തില് ഒരുമിച്ച് വാഹനം വാങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
200 ബഡ്സ് സ്കൂളുകള് ആരംഭിക്കുവാനായി 200 പഞ്ചായ
ത്തുകള്ക്ക് ഗവണ്മെന്റ് ഉത്തരവ് ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിനാന്സി
ല് നിന്നും അതിന്റെ ആദ്യഗഡു ലഭ്യമായതിനുശേഷം തുക
പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് നല്കും.
കുടുംബശ്രീ CDS അംഗങ്ങള്ക്ക് ഓണറേറിയം ക�ൊടുക്കുമ�ോ
ധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമാക്കാനും സൂക്ഷ്മത
യുള്ളതാക്കാനും പ്രാദേശികതലത്തിൽ അധി
കാരപ്രയ�ോഗത്തിൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള
വ്യതിയാനങ്ങളെ തടയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് പകരം
ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ കാതൽ ഉൾക്കൊ
ണ്ട് തന്നെ പ്രാദേശിക അധികാര സ്ഥാപനങ്ങ
ളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കി മാറ്റാനും
നിങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ അനുഭ
വങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുത�ോ
ന്നുന്ന പദ്ധതികൾ സ്വതന്ത്രമായി നടപ്പിലാക്കാ
നാവശ്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും
എന്താണ് മാർഗം എന്നതുസംബന്ധിച്ച് ഗൗരവ
ത്തോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കൂടി ആല�ോ
ചിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നത്.
അതിന് കഴിയുന്ന നിലയിൽ അധികാര വികേ
ന്ദ്രീകരണ പ്രയ�ോഗത്തെ കൂടുതൽ സര്ഗാത്മമാ
ക്കുക എന്നതുകൂടി ഇന്നാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു
കാര്യം കൂടിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹ
ത്തിൽ ത�ൊഴിൽ പരമായ സർഗ്ഗാത്മകത
ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പ്രാദേ
ശിക ഭരണകൂടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാ
നങ്ങൾ. ത�ൊഴിൽ പരമായ സർഗാത്മകത ജീ
വനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം. തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റുമാരെ
വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുക�ൊണ്ട് കേരളത്തിലെ
ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വലിയ
മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതിൽ
കുറവുവരുന്ന ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തെ കൂടുതൽ

എന്നതാണ് മറ്റൊരു ച�ോദ്യം ?
1000 രൂപ ഒരംഗത്തിന് ക�ൊടുത്താല് തന്നെ ക�ോടിക്കണ
ക്കിന് രൂപയാണ് കേരളത്തില് ക�ൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്.
നിലവിലെ ധനസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അതിപ്പോള് പരിഗണി
ച്ചിട്ടില്ല. കുടുംബശ്രീയും പഞ്ചായത്തും തമ്മിലുള്ള സംയ�ോജനം
സാധ്യമാക്കാന് പഞ്ചായത്തില് വിലയിരുത്തല് സമിതി കൃത്യ
മായി കൂടി തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള
സംയ�ോജനം സാധ്യമാക്കണം. പുതിയ CDS ചെയര്പേഴ്സണും
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനും ഒരുമിച്ചുള്ള പരിശീലനം ഏപ്രില്
മാസത്തിലുണ്ടാകും.
പഞ്ചായത്തുകള് കുടുംബശ്രീയെ വലിയ�ൊരു മാധ്യമമായി
ഉപയ�ോഗിക്കണം. അതുപ�ോലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതികള്
നിര്വഹിക്കുവാനും കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തെ ഉപയ�ോഗി
ക്കണം.

ദൃഢമാക്കാൻ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക്
കഴിയും എന്നതു സംബന്ധിച്ച് ആല�ോചന നട
ത്താൻ സാധിക്കണം.തീർച്ചയായും ജനകീയാ
സൂത്രണത്തിന്റെ നിയമം ഏതനുഭവമാണ്
നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര
മായ ഒരു പഠനം കൂട്ടത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭര
ണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധി
ച്ച് ഒരു സമഗ്രമായ ചർച്ചയ്ക്കും സംവാദത്തിനും
ഇതുവഴി സർക്കാരിനെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങളെ
ടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള
ഒരു പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനത്തെ സംബ
ന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സംവാദ വേദിയായിട്ട് ഈ പഞ്ചാ
യത്ത് ദിനാഘ�ോഷത്തെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താൻ
നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അഴിമതി വികേന്ദ്രീകരണം
എന്ന ഭയത്തിന്റെ പേരിൽ
അധികാരവികേന്ദ്രീകരണ
ത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന
ഏതെങ്കിലും നീക്കങ്ങളു
ണ്ടാകുന്നത് ആശാസ്യമല്ല,
നിർഭാഗ്യകരമാണ്.
അത് പരിഹരിക്കാനാ
വശ്യമായ ശക്തമായ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ
നമുക്ക് സാധിക്കണം.
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നന്മയ്ക്കെന്നും പുതുമ
പാല�ൊളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി
മുന്മന്ത്രി എന്ന വിശേഷ
ണത്തില് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു
വ്യക്തിത്വമല്ല പാല�ൊളി
മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടേത്.
അധികാരവികേന്ദ്രീകര
ണപ്രക്രിയയില് വകുപ്പി
നെ മുന്നാക്കം ക�ൊണ്ടു
പ�ോയതില്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക്
നിസ്തുലമാണ്. ലളിതജീ
വിതമാതൃകയ്ക്ക് മകുട�ോദാ
ഹരണമായ അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ...
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ത

ദ്ദേശസ്വയം ഭരണ
വകുപ്പ് അതിന്റെ
നേതൃത്വത്തില് നടക്കു
ന്ന വികസന പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളില് കാ
ല�ോചിതമായ മാറ്റ
ങ്ങള് വരുത്തിക്കൊ
ണ്ട് പുതിയ സാഹച
ര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച്
മുന്നോട്ടു പ�ോകാന് തയായറെടുക്കുന്ന കാലമാ
ണിത്. ഇതുപ�ോലുള്ള സമ്മേളനങ്ങളില് പങ്കെ
ടുത്ത് പ്രവര്ത്തനാനുഭവം കൈമുതലാക്കിയിട്ടുള്ള
നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാ
ല് പ്രവര്ത്തനമണ്ഡലം സമ്പുഷ്ടമാക്കുമെന്നാണ്
ഞാന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റു്
സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റ്, ഈ രണ്ടു തട്ടിലും കിട
ക്കുന്ന അധികാരങ്ങള് താഴെ ജനങ്ങള്ക്ക് കൈ
എത്തിപ്പിടിക്കാന് കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക്
എത്തണം. അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം എന്നു
ള്ള ആവശ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ
കാലമായി ഉയര്ന്നുകേട്ടതാണ്. ഇന്ത്യ ഗവണ്മെ
ന്റ് തന്നെ അധികാരം താഴ�ോട്ട് വികേന്ദ്രീകരിച്ചു
ക�ൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കമ്മീഷനെ നി
യമിച്ച കഥകള് ധാരാളം നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്രസംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകള് നടപ്പാക്കി
യിട്ടുള്ള വികേന്ദ്രീകരണ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പരി
പാടികള് കുറെ വര്ഷങ്ങളായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാ
നത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ
യില് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല
രീതിയില് നടപ്പാക്കുന്നതിന് കേരളത്തിന് സാ
ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അനുഭവം.
പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവര്ത്തന ങ്ങളെ വില
യിരുത്തി മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതി കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള
സംസ്ഥാനങ്ങളെ പരിശ�ോധിക്കുമ്പോള് പല
പ്പോഴും കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് കണ്ടെത്തിയത് കേര
ളത്തെ ആയിരുന്നു. ജനകീയാസൂത്രണം കേരള
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ത്തില് നടപ്പാക്കിയത് അധികാര വികേന്ദ്രീ
കരണത്തിനു വഴിയ�ൊരുക്കി. അധി കാരം
കൈയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്ന്
താഴ�ോട്ട് ക�ൊടുക്കാന് വളരെ നല്ല മനസ്സ്
കാണിച്ച് അതിന് വേഗത കൂട്ടുന്ന പ്രവണത
നമ്മള് പ�ൊതുവില് കാണാറില്ല. കിട്ടിയ അധി
കാരം മുറുകെ പിടിക്കുക, താഴ�ോട്ട് ക�ൊടുക്കുന്ന
തില് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത്. അധികാരവികേന്ദ്രീ
കരണം നടന്ന സമയത്ത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ
ക്കാളും കൂടുതല് അധികാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപന
ങ്ങള്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. അത്
സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്ച്ച ഒരു സദസില് നടന്നപ്പോ
ള് പഞ്ചായത്തുകള് അവരുടെ പദ്ധതികള് തയ്യാ
റാക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കരട്
അപ്പടി അംഗീകരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥിതി മാറ്റി
ഗ്രാമസഭകള് വിളിച്ച് അവരുടെ മുമ്പാകെ അവ
തരിപ്പിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കേള്ക്ക
ണമെന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്, ആ യ�ോഗത്തില്
നിന്നും ഒരാള് എഴുന്നേറ്റുനിന്നു പറ ഞ്ഞു, ഒരു
പഞ്ചായത്തില് പാടുപെട്ട് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ട്
അതിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന് താഴ�ോട്ട് ച�ോ
ദിക്കണ�ോ എന്ന്. അധികാരം താഴെ തട്ടിലേക്ക്
കിട്ടുമ്പോള് തന്നെ കിട്ടിയ അധികാരം നമ്മളി
ല് താഴ�ോട്ട് അത് നല്കുകയെന്നത് എന്നത് ആദ്യ
ഘട്ടത്തില് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടിയാണ്
മെമ്പര്മാര് അടക്കം സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷെ ഗ്രാ
മസഭകളും അതുപ�ോലെ തന്നെ അതതു പ്രദേശ
ത്ത് ഓര�ോ പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളെ വിളിച്ച്
അവരുടെ അഭിപ്രായം ച�ോദിക്കുമ്പോള് വളരെ
വിലപ്പെട്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു.
അത് നമ്മുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വളരെയേറെ
മാറ്റു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. മാത്ര
മല്ല ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം നല്ലതുപ�ോലെ
കിട്ടുമ്പോള് നമ്മുടെ ബജറ്റ് മിച്ചമായിട്ട് വരും.

ആദ്യ സിംഗിള് ടെന്ഡര് അംഗീകരിക്കരുത്
പി.ആര്. സജികുമാര്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്
ത�ൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് M-sand ന് ഫിക്സ്
ചെയ്ത റേറ്റ് കുറഞ്ഞു പ�ോയി. അത് PWD റേറ്റിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരാ
ന് കഴിയുമ�ോ?
എം - സാന്ഡിന് PWD ഷെഡ്യൂളില�ോ പ്രൈസില�ോ
DSR ല�ോ ഗവണ്മെന്റ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എം
-സാന്ഡിന്റെ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാന് ഗവണ്മെന്റ് ഒരു സമിതി
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമിതി ജില്ലയിലുളള റേറ്റുകളെടുത്ത്
എം-സാന്ഡിന് റേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ആറ്റുമ
ണലിന്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അതുക�ൊണ്ടാവാം ഈ ആക്ഷേപം
വന്നത്. എം- സാന്ഡിന്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞുപ�ോയെങ്കില് അത്
പരിഗണിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ.
അടുത്തവര്ഷം വാര്ഷിക പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് മാര്ച്ച്
31-ന് മുമ്പ് പൂര്ത്തിയാക്കണം. അതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്ക
ണം. കഴിവതും എസ്റ്റിമേറ്റോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാവും നല്ലത്.
പഞ്ചായത്ത് റ�ോഡ് PWD ഏറ്റെടുത്തത�ോടുകൂടി കുഴിയും കുണ്ടു
മായി റ�ോഡുകള് PWD പരിഗണിക്കാതെ കിടക്കുന്നു.
മറ്റു ജില്ലാ റ�ോഡുകളില് ഉള്പ്പെട്ട റ�ോഡുകളാണ് PWD
ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ പഞ്ചായത്ത് റ�ോഡുകള് PWD
ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. കാലങ്ങളായി പരിഗണിക്കാതെ കിടക്കുന്ന
ഏത�ൊരു കാര്യത്തിലായാലും തെറ്റായ അഭിപ്രാ
യങ്ങള�ൊക്കെ പലയിടത്തുനിന്നും വരും, അപ്രാ
യ�ോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള�ൊക്കെ വന്നെ
ന്നും വരും. പക്ഷെ അത�ൊക്കെ സാവധാനം
ചര്ച്ചയില് അവരെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെ
ങ്കില് തീര്ച്ചയായിട്ടും നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത
രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ ജനങ്ങളില് നിന്നും
കിട്ടും. അത്തരം അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്കുണ്ടാ
യിട്ടുള്ളത്. അതില്ലാതെ വന്നാല് വികസന പ്ര
വര്ത്തനത്തില് കാല് വഴുതിപ്പോകാനുള്ള
ഇടവരും. നേരെ മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ സഹകര
ണം ഉണ്ടെങ്കില് ഓര�ോ പദ്ധതിയുടെ നടത്തി
പ്പിലും അത് തെറ്റായ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ
എന്നൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയ�ോടുകൂടി ജനങ്ങള്
ന�ോക്കും. വലിയ ത�ോതിലുള്ള ജനകീയ പങ്കാ
ളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് പ�ോകാന് സാ
ധിച്ചാല് പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക
പരിമിതി അടക്കം മറികടക്കാനും ഒരു
അംഗീകാരം കൂടി ഭരണസമിതിക്ക് നേടിയെടു
ക്കാനും കഴിയും. ഇതാണ് അനുഭവങ്ങള് പഠി
പ്പിക്കുന്നത്. ഗവണ്മെന്റ് ക�ൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന
നാല് പ്രധാന മിഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പില് പങ്കാ

റ�ോഡുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയാല് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.
ൈവപ്പിന് പ�ോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് മെറ്റീരിയല്സിന്റെ റേറ്റിങ്
കുറഞ്ഞുപ�ോകുന്നു.
വൈപ്പിന് പ�ോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ റേറ്റിങ് ക്രോഡീകരി
ച്ച് ഫൈനാന്സ് ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റിന്റെ പരിശ�ോധന കഴിഞ്ഞ്
PWD ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ഉള്പ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്ക് പരിശ�ോധനയ്ക്ക്
ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തീരുമാനം വന്നാല് റേറ്റിംഗ് വര്ദ്ധി
പ്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.
സിംഗിള് ടെന്ഡര് അംഗീകരിക്കാമ�ോ?
സിംഗിള് ടെന്ഡര് അംഗീകരിക്കാന് പാടില്ലെന്ന് സെന്ട്ര
ല് വിജിലന്സ് കമ്മീഷന്റെ ഓര്ഡര് നിലവിലുള്ളതുക�ൊണ്ടാ
ണ് ആദ്യത്തെ സിംഗിള് ടെന്ഡര് അംഗീകരിക്കുന്നതിന്
തടസ്സം വരുന്നത്. വീണ്ടും ടെന്ഡര് ചെയ്യുമ്പോള് സമയം
പ�ോകുന്നു എന്നുള്ളത് വേറ�ൊരു കാര്യം. അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യ
ത്തെ സിംഗിള് ടെന്ഡര് ല�ോവസ്റ്റ് ആണെങ്കില് കൂടി പ�ൊട്ടി
ക്കാന് പാടില്ലാത്തതാണ്. അത�ൊരു extension ആയി ക�ൊടുക്ക
ണം. പഴയത് നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ റീ ടെന്ഡര്
ചെയ്യണം. അപ്പോഴും സിംഗിള് ടെന്ഡര് ആണെങ്കില് പഴയ
ടെന്ഡര് അംഗീകരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

ളികളാകാന് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്
സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
മേല്ത്തട്ടിലുള്ള വികസനമല്ല സാധാരണക്കാ
ര്ക്ക്, വീടില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവര്ക്ക് വീട്, അതു
പ�ോലെതന്നെ ചികിത്സാരംഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്,
കാര്ഷികരംഗത്തുള്ള വലിയ ത�ോതിലുള്ള തക
ര്ച്ച, പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് കഴി
ഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പടിപടിയായിട്ടു് ആ പദ്ധതിക
ളെല്ലാം തന്നെ വളരെ സഹായകമായിട്ടുള്ളതാണ്.
അതിന് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ടു
പ�ോകാന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു
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സമഗ്രദര്ശനം അനിവാര്യം
ടി. കെ. ജ�ോസ് ഐ.എ.എസ്

തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ
വകുപ്പിനെ ചൈതന്യ
വത്താക്കുന്നതില്
നിര്ണ്ണായക
സ്ഥാനമാണ്
അഡീഷണല്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ടി.കെ. ജ�ോസിന്.
അദ്ദേഹത്തിന്റ
ഊര്ജ്ജ്വദായക
പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ

26

പ

ദ്ധതി നിര്വഹ
ണ വു മ ാ യ ി
ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി
സംശയങ്ങളും അഭി
പ്രായ ങ്ങളും നിര്ദ്ദേശ
ങ്ങളും വിവിധ കുറിപ്പു
കളിലൂടെ
ഇവിടെ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംശയ
ങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന
തിനുമുമ്പ് ചില കാര്യ
ങ്ങള്
നിങ്ങള�ോട്

സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഈ വര്ഷത്തെ പദ്ധതിയുടെ പൂര്ണ്ണമായ
വിനിയ�ോഗത്തോട�ൊപ്പം അടുത്ത വര്ഷത്തേക്കു
ള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന്റെ തുടക്കവും കുറി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ബജറ്റ് മാര്ച്ച് 31-ന് മുന്പ്
പാസാക്കാന് നടപടിയെടുത്തതുപ�ോലെ തന്നെ
2018-19 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിലെ നമ്മുടെ
പദ്ധതി പൂര്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള
ശ്രമം കൂടി സമാന്തരമായി നടത്തേണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു.
നമ്മളെ ഇതുവരെ ക�ൊണ്ടെത്തിച്ച രീതിശാ
സ്ത്രംക�ൊണ്ട് വരുംകാല പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാ
ന് കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. 'What brought us up to
here may not guide us to the future'. സമൂഹത്തി
ലെ പിന്നില് നില്ക്കുന്നവരുടെ വികസന ക്ഷേ
മപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധയും പരിഗ
ണനയും
വ്യക്തിപരമായ
താല്പര്യവും
ഉണ്ടാകണം.
ഉല്പാദന സേവന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേ
ഖലകളില് കഴിഞ്ഞ 20 വര്ഷക്കാലം എടുത്ത
തില്നിന്ന് അല്പം മാറ്റങ്ങള് വരും വര്ഷങ്ങളി
ലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ലേ? കേവലം വിത്തും
നടീല് വസ്തുക്കളും ഉല്പാദന ഉപാധികളും
വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഉല്പാദന
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ത്തെ അളക്കുന്ന, സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം.
ഉല്പാദനത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പംതന്നെ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്തൊരു മേഖലയാണ് ഉല്പന്ന
ങ്ങളുടെ സംഭരണവും വില്പനയും വില്പനാനന്തര
സേവനങ്ങളും. അത് എല്ലാ തദ്ദേശ ഗവണ്മെന്റു
കളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാ
ണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്
അതാത് ജില്ലയുടെ ഉല്പാദന മേഖലയിലെ ഉല്പ
ന്നങ്ങളുടെ അളവിനും ത�ോതിനുമനുസരിച്ചുള്ള
സംസ്കരണ സംഭരണ വിപണനപ്രക്രിയയ്ക്ക്
നമ്മള് തുടക്കം കുറിക്കണം.
കേരളത്തില് കുറച്ച് മാത്രമേ കൃഷിഭൂമിയുള്ളു.
ഉള്ളതില്തന്നെ വളരെകൂടുതല് തരിശായി കിട
ക്കുന്നു. വരുന്ന മൂന്നോ നാല�ോ വര്ഷങ്ങള്കൊ
ണ്ട് തരിശുഭൂമി രഹിത സംസ്ഥാനമായി മാറുന്ന
തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന് കഴിയും?
കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും
സഹകരണം തേടിക്കൊണ്ട് കേവലം വിത്തും
വളവും തൈയും കൃഷിച്ചെലവും ക�ൊടുക്കുന്നതി
നപ്പുറത്ത് അതിന്റെ ഉല്പാദനത്തിന്റെ കണക്കുക
ള് കൂടി ശേഖരിച്ച് മൂല്യവര്ദ്ധനവ് ഉല്പാദകര്ക്ക്
ക�ൊടുക്കണം. കൃഷിക്കാര്ക്ക് മാത്രമല്ല ക്ഷീരമേ
ഖലയിലും ചെറിയ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുമ�ൊ
ക്കെ ഇത്തരം നല്ല പ്രോജക്ടുകള് ജില്ലാപ്ലാനുക
ളില് ചേര്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ വയ�ോജനങ്ങളുടെ ശതമാനം
ഇന്ത്യയിലെ 29 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേറ്റവും ഉയ
ര്ന്നതാണ്. 13.8 ശതമാനമാണ്. ജപ്പാനില് 15
ശതമാനമാണ്. വളരെ വികസിത രാജ്യങ്ങള്
നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നമാണ് നമ്മള് ഭാവിയില്
നേരിടാന് പ�ോകുന്നത്. നമുക്കിതിനുവേണ്ട നല്ല
ഇടപെടലുകള് പല ജില്ലകളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്.
കേവലം പകല് വീടുകള്, വയ�ോമിത്രകേന്ദ്രങ്ങള്
എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മക

മായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടപെടലും കൂടി ചേ
ര്ത്തുക�ൊണ്ട് പദ്ധതി വന്നാല് തീര്ച്ചയായിട്ടും
വലിയ�ൊരു മാതൃകയായി അതുമാറും. മറ്റൊരു
മേഖല ഭിന്നശേഷിക്കാരുടേതാണ്. 40% ത്തി
നുമേല് അവശതയുള്ള എല്ലാവര്ക്കും സര്ക്കാര്
സംവരണവും ആനുകൂല്യവും ക�ൊടുക്കാറുണ്ട്.
പക്ഷെ അവരില് വളരെ ഗൗരവമായ 90%ത്തി
നുമേല് അവശതയും ഉള്ളവര്, പ്രായാധിക്യവും
അവശത കൂടിയുള്ളവര്- അവരുടെ പ്രത്യേക
പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഗണനയും പ്രത്യേക സഹാ
യങ്ങളും നല്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തി
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
നവീനവും നൂതനവുമായ പലകാര്യങ്ങളും
നിങ്ങളില് പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൂതനപദ്ധതി
കള് ഏറ്റെടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളില് മാര്ഗ്ഗരേഖ
യില് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് എടുത്ത്
കഴിഞ്ഞാല് vetting officer സഹായിക്കുന്നില്ല
എന്നൊരു പരാതി വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഉദ്യോ
ഗസ്ഥസുഹൃത്തുക്കള�ോട്
പറയാനുള്ളത്
guidelines എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനദണ്ഡമനു
സരിച്ച് പ�ൊതുവായ കാര്യങ്ങളില് ചെയ്യുവാന്
കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്കുള്ളതാണ്. ചില പ്രാദേ
ശികമായ പ്രശ്നങ്ങളില�ോ നൂതനമായ കാര്യങ്ങ
ളില�ോ പ�ൊതുവായ മാനദണ്ഡത്തിനപ്പുറത്തേക്ക്
ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. അത്തരം പ്രോജക്ടുകളെ
നൂതനപദ്ധതിയായി കണക്കാക്കി അതിനുവേ
ണ്ട സഹായം ചെയ്തു ക�ൊടുക്കണം. ജില്ലാ
പ്ലാനിങ് സമിതിയില് നൂതനസംരംഭങ്ങ
കള്ക്ക് ഇപ്പോള് തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക�ോര്ഡിനേഷന് കമ്മിറ്റിയില്
വന്ന നല്ല നൂതനസംരഭങ്ങള് പലതും പിന്തുണ
യ്ക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ ക�ോളേജുകളിലും ഹയര്സെ
ക്കന്ററി സ്കൂളുകളിലുമായിട്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളി
ല് ഇരുപത് ക�ൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മള് ജനകീയാസൂ
ത്രണം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉള്ളതിന്റെ 50
മടങ്ങ് PhD ബിരുദവും പ�ോസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടറല് ബിരു
ദവുമുള്ളവരുണ്ട്. 158 എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക�ോളേ
ജുകളുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാനേജ്മെന്റ്
സ്ഥാപനങ്ങള്, ക�ൊമേഴ്സും അക്കൗണ്ടന്സിയും
പഠിപ്പിക്കുന്ന ക�ോളേജ് ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റുകള്
ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി മേഖലകളില് നമുക്ക്
വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട്
ഒരു
collaboration networking ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതല്
പ്രാമുഖ്യം ക�ൊടുക്കുന്നൊരു മേഖലയാണ് startup industries. കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെ
മറ്റേത് സംസ്ഥാനങ്ങളിെലയും പുതിയ സംരംഭ
കരെ ആകര്ഷിക്കാനും പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങള്
ക�ൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്.
നമ്മുടെ തദ്ദേശ ഗവണ്മെന്റുകളില്നിന്ന് വേ

ഗത്തിലും ലളിതമായും ജനങ്ങള്ക്ക് സേവനങ്ങ
ള് കിട്ടുന്നതിന് കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കി
ല് ജനങ്ങള് വികേന്ദ്രീകരിച്ച അഴിമതി എന്നു
ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും. ചില ജില്ല
കളിലെങ്കിലും പരാതികള് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോള് ഒരു ശതമാനത്തിലേ
ഉണ്ടാകൂ. ആ ചെറിയ ശതമാനമാണ് പലപ്പോഴും
പെരുപ്പിച്ച് വരുന്നത്. നല്ല കാര്യങ്ങള് ചെയ്ത
ജീവനക്കാരെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങള�ോ മറ്റു മേഖല
കളിലുള്ളവര�ോ ഒരിക്കലും ഉയര്ത്തികാട്ടാറില്ല.
അസ�ോസിയേഷന് തന്നെ ഇത്തരം നല്ല മാതൃ
കകള് കാണിച്ച ആളുകളുടെ ഒരു സെഷന് കൂടി
പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘ�ോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച്
ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും മികവ് കാണിച്ച
നല്ല പഞ്ചായത്തുകളെ ഈ വേദിയില് വിളിച്ച്
അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം.
അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് മറ്റുള്ളവര�ോട് പങ്കു
വയ്ക്കാന് കഴിയുന്നൊരു രീതിയുണ്ടാവണം. പഞ്ചാ
യത്ത്രാജ് മാസികയില് ഓര�ോ ജില്ലയില്
നിന്നും ഒരു നല്ല innovation കൂടി ഉള്പ്പെടുത്താ
ന് കഴിയണം.
ച�ോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
വാഹനം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ഒരു ച�ോദ്യം.
നിലവിലുള്ള വാഹനം കണ്ടം ചെയ്തു കഴി
ഞ്ഞാല് അതിനുപകരം വാഹനം വാങ്ങാന് ഗവ
ണ്മെന്റ് അനുവാദം വാങ്ങേണ്ട. പത്തുലക്ഷം
വരെയുള്ള ഏത�ൊരു വാഹനത്തിനും പ്രത്യേക
അനുമതിവേണ്ട, പത്തുലക്ഷത്തില് കൂടുതല് മുത
ല്മുടക്കുള്ള വാഹനം വാങ്ങാന് ഗവണ്മെന്റിന്റെ
പ്രത്യേക അനുമതി വേണമെന്നാണ് ധനകാര്യ
വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്.
തനതുഫണ്ടില് നിന്ന് യഥേഷ്ടാനുമതി ക�ൊടു
ക്കുന്നതിന് സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് വേണ�ോ?
സംഭാവന ക�ൊടുക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ള
ആഘ�ോഷങ്ങള്ക്കും മേളകള്ക്കുമ�ൊക്കെ ഫണ്ട്
ക�ൊടുക്കുന്നതിനും ഗവണ്മെന്റിന്റെ അനുവാദം
വേണം. എന്നാല് അനിവാര്യചുമതലകള് നിര്വ
ഹിക്കുന്നതിന് പ്രോജക്ട് വച്ച് DPC അംഗീകാരം
വാങ്ങിയാല് പ്രത്യേകാനുമതിയുടെ ആവശ്യമി
ല്ല. വസ്തു വാങ്ങണമെങ്കില് ഗവണ്മെന്റനുവാദം
വാങ്ങണം. ഏതെങ്കിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവ
ര്ഗ ക�ോളനിയിലേക്കുള്ള വഴി നന്നാക്കുന്നതി
ന�ോ അവിടെ ഒരു സ്കൂള് കെട്ടിടത്തിന് പ�ോരാ
യ്മകളുണ്ടെങ്കില് അത് റിപ്പയര് ചെയ്യുന്നതിനോ
ഒന്നും ഗവണ്മെന്റ് അനുമതി ആവശ്യമില്ല. പ്രകൃ
തിക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങള് നിര്മ്മി
ച്ച ഒരാസ്തിയുടെ റിപ്പയറിന�ോ മെയിന്റന്സിന�ോ
ഗവണ്മെന്റനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ല.

കേരളത്തില് കുറച്ച്
മാത്രമേ കൃഷിഭൂമിയുള്ളു.
ഉള്ളതില്തന്നെ വളരെ
കൂടുതല് തരിശായി
കിടക്കുന്നു. വരുന്ന മൂന്നോ
നാല�ോ വര്ഷങ്ങള്
ക�ൊണ്ട് തരിശുഭൂമി
രഹിത സംസ്ഥാനമായി
മാറുന്നതിന് നമുക്ക്
എന്ത് ചെയ്യാന് കഴിയും?
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സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റ്
ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രാമുഖ്യം
ക�ൊടുക്കുന്നൊരു
മേഖലയാണ് start- up
industries. കേരളത്തിലെ
യും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത്
സംസ്ഥാനങ്ങളിെലയും
പുതിയ സംരംഭകരെ
ആകര്ഷിക്കാനും പുതിയ
നിക്ഷേപങ്ങള്
ക�ൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക്
കഴിയേണ്ടതുണ്ട്
28

പഞ്ചായത്തിന്റെ നികുതി വരുമാനം സംബ
ന്ധിച്ച സംശയങ്ങള്.
നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങളില്
പ്രധാനമായും നമുക്കുള്ളത് വസ്തുനികുതി,
ത�ൊഴില് നികുതി, വിന�ോദനികുതി, പരസ്യനി
കുതി, ലൈസന്സ് ഫീ, വാടകനിരക്ക്, പലവക
ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഇതില് രണ്ട് നികുതികള്
GST വന്നപ്പോള് നമ്മുടെ കയ്യില്നിന്ന് പ�ോയി.
അതായത് വിന�ോദനികുതിയും പരസ്യനികുതി
യും. അതില് വിന�ോദനികുതിയുടെ കഴിഞ്ഞ
മൂന്ന് വര്ഷത്തെ ഓര�ോ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ശരാശരി നമുക്ക് നഷ്ടപരി
ഹാരമായിട്ട് നല്കാമെന്നാണ് സമ്മതിച്ചിരിക്കു
ന്നത്. പിന്നീടുള്ള ഓര�ോ വര്ഷങ്ങളിലും 15%
വര്ദ്ധനവും അതില് വരുത്തിത്തരാമെന്ന് പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വസ്തു നികുതിയാണ്.
അത് പുതുക്കിയെങ്കിലും നിരവധി കാരണങ്ങ
ള്കൊണ്ട് അതിന്റെ നിരക്ക് പുതുക്കുന്നതിനും
അത് നടപ്പാക്കുന്നതിനും കഴിയാതെ പ�ോയിട്ടു
ണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോള് അതിനുള്ളൊ
രവസരമാണ്.
സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരേ വലിപ്പമുള്ള കെട്ടി
ടങ്ങള്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയില് ടാക്സ് ഈടാ
ക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ഒരാക്ഷേപം. സുതാര്യത
യും വസ്തുനിഷ്ഠതയും ക�ൊണ്ടുവന്നുകഴിഞ്ഞാല്
ആക്ഷേപം മാറും.
മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ത�ൊഴില് നികുതി
ആണ്. ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയില് നിഷ്കര്ഷിച്ചി
രിക്കുന്ന നിരക്കാണത്. ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദ
ഗതിക�ൊണ്ട് മാത്രമേ ത�ൊഴില്നികുതി നിലവി
ലുള്ള പരമാവധി തുകയായ 2500 രൂപയില്
നിന്ന് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് കഴിയൂ. കേന്ദ്രഗവണ്മെ
ന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില് വീടുകളില്പോയി
നികുതി പിരിക്കാന് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമ�ോ?
കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തില്നിന്ന് CDS
വഴി ഒരു മൂന്ന് മാസക്കാലമെങ്കിലും അല്ലെങ്കില്
ഊര്ജ്ജിതമായി നികുതിപിരിവ് നടക്കുന്ന മാ
സമെങ്കിലും ആളുകളെ എടുത്ത് ടാക്സ് പിരിക്കുന്ന
തിനുള്ള ഉത്തരവ് തീര്ച്ചയായിട്ടും തരാന്
സാധിക്കും.
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര്ക്കും ജനപ്രതിനി
ധികള്ക്കും അവരുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തില്
ബ�ോര്ഡുപയ�ോഗിക്കാന് അനുവാദമുണ്ടോ?
ഇത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ
അധികാര പരിധിയില്പ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ല. നി
യമപരമായിട്ട് അത് തെറ്റാണ്. തെറ്റായ�ൊരു
കാര്യം ചെയ്യാന് കഴിയില്ല.
നമ്മുടെ സമീപനമിതാണ്. ഒന്ന് - നിങ്ങ
ള്ക്ക് നിയമാനുസൃതം വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള
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അനുവാദം തീര്ച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. രണ്ട് - ധനകാ
ര്യ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പുതിയ
വാഹനം വാങ്ങുന്നതിലും നല്ലത് വാഹനങ്ങള്
വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതാണ്. അത് പ�ൊതുവായ
ഉത്തരവാണ്.
ഗൈഡ് ലൈനില് പരാമര്ശിക്കപ്പെടാത്ത
ഒരു പദ്ധതിയും ഏറ്റെടുത്താല് Vetting officer
മാര് അംഗീകാരം തരുന്നില്ല. ഇത് അധികാര വി
കേന്ദ്രീകരണത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലേ? നിയമത്തിനക
ത്ത് നിന്നുക�ൊണ്ട് എല്ലാ പദ്ധതിയുമേറ്റെടുക്കാന്
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അധികാ
രമില്ലേ?
ഉണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ
guidelines - നെ നിയമമായിട്ടോ ചട്ടമായിട്ടോ
കാണാന് നില്ക്കരുത് എന്നാണ്. നിയമം നി
യമസഭ പാസ്സാക്കുന്നു. ആ നിയമത്തെ നമുക്ക്
മാറ്റാനധികാരമില്ല. നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനു
വേണ്ടിയുള്ള subordinate legislation ആണ ചട്ട
ങ്ങള് ചട്ടങ്ങളില് ഭേദഗതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്
അത�ൊരു പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാന്
കഴിയും. പക്ഷെ guidelines അങ്ങനെയല്ല.
നിങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന, പ്രായ�ോഗിക
മായിട്ട് കാര്യനിര്വഹണത്തില് പ്രശ്നങ്ങള്
ഉണ്ടാക്കുന്ന guideline മാറ്റാവുന്നതാണ്. ചില
പ്രദേശങ്ങളില് ചില പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റുകള്ക്ക്
മാനദണ്ഡങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും നല്ലത്
അതിന് പ്രത്യേക അനുമതി നല്കുന്നതാണ്.
അത്തരം കാര്യങ്ങളെ innovative project-ല്
പെടുത്തി DPCയുടെ ഒരു സബ്കമ്മിറ്റി പരിശ�ോ
ധിക്കും. ആ പരിശ�ോധന കഴിഞ്ഞിട്ടും നിരസി
ക്കുകയാണെങ്കില് ക�ോ-ഓര്ഡിനേഷന് കമ്മി
15
റ്റിയിലേക്ക്
വരിക,
കൃത്യമായി
ദിവസത്തില�ൊരിക്കല് ക�ോര്ഡിനേഷന് കമ്മി
റ്റി കൂടുന്നതാണ്.
നടപ്പു
സാമ്പത്തിക
വര്ഷത്തില്
പൂര്ത്തീകരിക്കാനാവാത്ത പ്രോജക്ടുകള് ഭേദഗതി
കള�ോടെ സ്പില്ഓവര് ആയി തുടരുന്നതിന് തടസ
മുണ്ടോ?
ഭേദഗതി സ്പില് ഓവറിന് വരുത്തുക എന്ന്
പറഞ്ഞാല് അത് സ്പില് ഓവര് അല്ല. സ്പില്
ഓവര് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിന്റെ
ഒരു നയപരമായ തീരുമാനം ഇനിയും വരേണ്ട
തുണ്ട്.
സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെന്ഷനുകള് ഒരു വര്ഷ
മായി പുതുതായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളവര്ക്ക് ലഭിച്ചി
ട്ടില്ല. എന്താണ് നടപടി?
അപേക്ഷകള�ൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വച്ചോളൂ.
ഗവണ്മെന്റ് തലത്തില് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു
കഴിഞ്ഞാലുടന് അതുണ്ടാകും എന്നാണ് വിശ്വ
സിക്കുന്നത്.
കെട്ടിട നിര്മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി

നിര്മ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് നമ്പര് ക�ൊടുക്കുന്നതിനു
ള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമ�ോ?
അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായ�ൊരു ന�ോട്ടി
ഫിക്കേഷന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഉത്തരവ്
പ്രകാരം വിവിധ കാറ്റഗറികളിലായി KMBR ഉം
KPBR ഉം ലംഘിച്ച് നിര്മ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക്
ഒരു പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് കെട്ടിടനിര്മ്മാ
ണം ക്രമവത്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം
ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ലൈഫ് മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എവിടെവ
രെയായി?
2017-18 ല് പൂര്ത്തിയാവാതെ കിടന്ന
68000 ത്തിലധികം വീടുകള്ക്ക് മുന്ഗണന ക�ൊ
ടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭവനരഹിത
രായ ഒന്നേമുക്കാല് ലക്ഷം ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റാ
ണ് നമ്മുടെ പക്കലുള്ളത്. ആ ലിസ്റ്റില്
കഴിയുമെങ്കില് മുഴുവന് ആളുകള്ക്കും 2018-19
സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് വീടുവെയ്ക്കാനുള്ള
ശ്രമമാണ് അടുത്തത്.
ലൈഫ് മിഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
വര്ഷമായിരിക്കും 2018-19. നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിലും
അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് വരണം.
ക�ോ-ഓര്ഡിനേഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്
ഉത്തരവില്ലാത്ത കാരണം പറഞ്ഞ് ഓഫീസര്മാര്
നിരാകരിക്കുന്നു.
ക�ോര്ഡിനേഷന് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന
ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സമിതിയുടെ നടപടിക്രമം
ആണതിന്റെ മിനിറ്റ്സ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെയാ
ണ് മിനിട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച്
ഡൗണ്ല�ോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പ�ോകാ
മെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഞാനുറ
പ്പുതരാം. ക�ോര്ഡിനേഷന് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരു
മാനങ്ങളനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങള് ചെയ്തിട്ട്
ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന് അല്ലെങ്കില് ഏതെ
ങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന് ഓഡിറ്റര് തടസ്സപ്പെടുത്തി
യിട്ടുണ്ടെങ്കില് തീര്ച്ചയായിട്ടും പഞ്ചായത്തിനും
ഉദ്യോഗസ്ഥനും വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും
ഞങ്ങള് തരും. കാരണം ക�ോര്ഡിനേഷന്
കമ്മിറ്റിയില് പലപ്പോഴും നൂറുകണക്കിന്
തീരുമാനം വരുന്നുണ്ട് അതില് ഉത്തരവ് ഇറ
ങ്ങേണ്ടതിനു മാത്രം ഇറങ്ങും. അല്ലാത്തതിന്
പ�ൊതുവായ സര്ക്കുലര് ഉണ്ടാകും. ബാക്കിയുള്ള
തിന് മിനിട്ട്സ് മാത്രം മതി.
വളരെ തിരക്കുള്ള പഞ്ചായത്തുകളില് ഇരുച
ക്രവാഹനങ്ങള് വാങ്ങാനനുവദിക്കുമ�ോ?
ഒരു വാഹനം മാത്രമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളില്
അവസാന തിരക്കുള്ള മാസങ്ങളില് വാഹനങ്ങ
ള് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ക�ൊടുത്തോളൂ. എഞ്ചിനീയ
ര്മാര�ൊന്നും ക�ോണ്ട്രാക്ടര്മാരുടെ വണ്ടിയില്
സൈറ്റ് പരിശ�ോധിക്കാന് പ�ോകേണ്ട യാത�ൊ
രാവശ്യവുമില്ല. ഇരുചക്രവാഹനമുള്ള ജീവനക്കാ

ര്ക്ക് fuel allowance ക�ൊടുക്കുന്ന കാര്യം ആല�ോ
ചിക്കാം.
വാഹനങ്ങള് വാങ്ങിയേ പറ്റൂ
എന്നാണെങ്കില് പരിശ�ോധിക്കാവുന്നതാണ്.
അഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് നട
പ്പിലാക്കാന് എന്താണ് താമസം?
ഒരു താമസവുമില്ല. ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെയും
കൂടി അംഗീകാരം വാങ്ങിയാല് ഉടനെ നടപ്പാ
ക്കും.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കൈ
മാറിയിട്ടുള്ള വകുപ്പുകളില് ഒഴിവുകള് വന്നാല് താ
ല്ക്കാലിക നിയമനം നടത്താന് കഴിയുമ�ോ?
സംസ്ഥാന വികസന സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയി
ല്പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം?

പി.എസ്.സി. ലിസ്റ്റ് നിലവിലുള്ള എല്ലാ
കേസുകളിലും ലിസ്റ്റില് നിന്നല്ലാതെ ആളെ എടു
ക്കാനാവില്ല. എന്നാല് sanctioned post-ല്എം
പ്ലോയ്മെന്റില്നിന്നും എടുക്കാന് കഴിയും.
179 ദിവസമാകുമ്പോള് അവരുടെ സര്വ്വീസ്
ടെര്മിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
െതരുവ് വിളക്കുകള് സ്ഥിരമായി കത്തിക്കാ
നും അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ നിയമിക്കാ
നുമുള്ള അനുമതി നല്കിയിരുന്നെങ്കില് നന്നായി
രുന്നു?
നിയമനത്തിന് പ�ോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്
അനുവാദമില്ല. പക്ഷേ ക�ോണ്ട്രാക്ടിലെടുക്കുന്ന
ത് തീര്ച്ചയായും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
മാലിന്യസംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ച്?
മാലിന്യസംസ്കരണം നമ്മള് വളരെ ഗൗരവ
മായി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോള്
വികേന്ദ്രീകൃതമായ മാലിന്യ സംസ്കരണമാണ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഇടത്തരം ചെറിയ പട്ട
ണങ്ങളിലും ഗവണ്മെന്റിന്റെ നയം. വലിയ പട്ട
ണങ്ങളില് കേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസംസ്കരണത്തെ
ക്കുറിച്ച് ഗവണ്മെന്റ് ചിന്തിച്ചു വരികയാണ്.
ശുചിത്വ മിഷനുമായി ആല�ോചിച്ച് കുറച്ചുകൂടി
ലളിതമായ ഗൈഡ്ലൈന്സ് ഉണ്ടാക്കിത്തരാം.

2017-18 ല്
പൂര്ത്തിയാവാതെ കിടന്ന
68000 ത്തിലധികം
വീടുകള്ക്ക് മുന്ഗണന
ക�ൊടുക്കാനാണ്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഭവനരഹിതരായ
ഒന്നേമുക്കാല് ലക്ഷം
ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ്
നമ്മുടെ പക്കലുള്ളത്. ആ
ലിസ്റ്റില് കഴിയുമെങ്കില്
മുഴുവന് ആളുകള്ക്കും
2018-19 സാമ്പത്തിക
വര്ഷത്തില് വീടു
വെയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്
അടുത്തത്.
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ബഹുതല ആസൂത്രണത്തിന്റെ
അനന്തസാധ്യതകൾ
ഡ�ോ. കെ.എന്. ഹരിലാല്
ആസൂത്രണ വൈദഗ്ധ്യ
ത്തിന്റെ ഉത്തമഅടയാള
ങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന
ആസൂത്രണ ബ�ോര്ഡ്
അംഗമായ ഡ�ോ.
കെ.എന്. ഹരിലാലിന്റെ
വാക്കുകളും ചിന്തകളും.
സെമിനാറിനെ ചിന്താഭ
രിതമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ വീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക്.

30

പ്രാ

ദേശിക ആസൂത്രണം സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു
വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സര്ക്കാര് ഉത്തരവു
കളും മാര്ഗ്ഗരേഖകളും പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭാ
ഗത്തുനിന്നും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും
അതിവിപുലമായ അംഗീകാരം പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടു
ണ്ട്. പണ്ട് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
കണ്ടെത്തിയ പ�ോരായ്മകള്, മുന്കാലപഠനങ്ങള്
സൂചിപ്പിച്ച പരിമിതികള്, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു
നേതൃത്വം ക�ൊടുത്തിരുന്ന പാല�ൊളി മുഹമ്മദ്
കുട്ടി, കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവരെപ്പോലെയു
ള്ള പഴയ പരിണത പ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആളുകള്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, ഇതെല്ലാം ഗൗര
വമായി പരിഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെ
ത്താനുള്ള ശ്രമം ഈ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനി
ന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണബ�ോര്ഡില് പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് റിസ�ോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഉത്തരവുകളുടെ
യ�ൊക്കെ ആദ്യ കരട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ജ�ോലി
ചെയ്യുമ്പോള് ഞങ്ങള്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണ
യും എല്ലാ നിര്ദ്ദേശങ്ങളും തന്ന് ആ പ്രക്രിയയെ
ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും
ഒരു പ്രക്രിയയായി ഉയര്ത്താന് അസ�ോസിയേ
ഷന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും മറ്റ് അംഗങ്ങളുമ�ൊ
ക്കെ വലിയ സംഭാവന നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ
വര്ഷം ജൂണ് 15ന് എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളും പദ്ധതി അംഗീകാരം നേടി
എന്നുള്ളത് ഇപ്പോള് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു
കൂടി പറയാന് കഴിയും. മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായി
ട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. ഈ വര്ഷം
മാര്ച്ച് മാസം തന്നെ പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിച്ച്
ബജറ്റുമായി സംയ�ോജിപ്പിച്ച് ഏപ്രില് ഒന്നാം
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തീയതി മുതല് തന്നെ പദ്ധതി നിര്വ്വഹണ പ്ര
വര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിക്കാന് കഴിയുന്ന
രീതിയില് കാര്യങ്ങള് മാറുന്നുണ്ട്.
മിഷനുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം, ഓര�ോ മിഷനും
എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നു, എത്തരത്തില്
ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊ
ക്കെ നമ്മള് പരിശ�ോധിക്കണം. ഞാന് പ്രധാ
നമായി ഊന്നുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ്.
യഥാര്ത്ഥത്തില് ജനകീയാസൂത്രണം തുടങ്ങിയ
കാലത്ത് വലിയ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി
ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ടു പ�ോകുന്ന സന്ദര്ഭത്തി
ല്, ഇത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും ഒരു ഒറ്റമൂലിയായി
അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന സന്ദര്ഭത്തി
ല്പ്പോലും ജനകീയാസൂത്രണപ്രവര്ത്തകര്ക്ക്,
അതിന് നേതൃത്വം ക�ൊടുത്തവര്ക്ക് ഇതിന്റെ
ചില പരിമിതികളെക്കുറിച്ച്, ഇത് മുന്നോട്ടു പ�ോ
കുമ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന പ�ോരായ്മകളെക്കുറിച്ച്
ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് ഏറ്റവും പ്രധാ
നപ്പെട്ട പ്രശ്നം അന്നു കണ്ടിരുന്നത് സംസ്ഥാന
ത്തിന്റെ പദ്ധതി തുകയുടെ ഏകദേശം നാല്പത്
ശതമാനം തുക - 6000, 7000 ക�ോടി രൂപ
എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ സംഖ്യയല്ല.
വലിയ പ്രൊജക്ടുകള�ൊക്കെ എടുക്കാന് കഴിയു
ന്ന തുകയാണ് - ഇത്രയേറെ വലിയ തുക സം
സ്ഥാനത്തിന്റെ പദ്ധതിയില്നിന്നും താഴേക്ക്
പ�ോകുമ്പോള് അതെല്ലാം വാര്ഡ് അടിസ്ഥാന
ത്തില് ചെറിയ ചെറിയ മേഖലകളുടെ അടി
സ്ഥാനത്തില്, വിതം വച്ചു പ�ോയാല് ചെറിയ
റ�ോഡുകള�ൊരുപാടുണ്ടാകും. പക്ഷെ, ഹൈവേക
ള്ക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും? ചെറിയ കലുങ്കുകളു
ണ്ടാകും, വലിയ പാലങ്ങള്ക്ക് എന്തു സംഭവി
ക്കും? കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങള് ഉണ്ടാകും.
എന്നാല് വലിയ വ്യവസായശാലകള്ക്കെന്തു

സംഭവിക്കും? എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക. അതുപ�ോ
ലെതന്നെ ചെറിയ ഇടപെടലുകളെ നമുക്ക്
എങ്ങനെ ഒരു ആകെതുകയിലേക്ക് ഏകീകരി
ക്കാം, അതിന് കഴിയുമ�ോ എന്ന ആശങ്ക മുന്കാ
ലങ്ങളില് ജനകീയാസൂത്രണത്തില് പ്രവര്ത്തി
ച്ചവര്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആശങ്കയ്ക്കുള്ള
പരിഹാരം എന്ന നിലയില് പറഞ്ഞിരുന്നത്
കേരളത്തില് നടപ്പാക്കുന്നത് ബഹുതല ആസൂ
ത്രണമാണ്, പണം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് വീതം
വച്ചുപ�ോകുന്ന സമീപനമല്ല, മറിച്ച് താഴെത്തട്ടി
ല് നടക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ത�ൊട്ടുമുകള്ത്ത
ട്ടില് ഏകീകരിക്കുന്നു അതിനു മുകള്ത്തട്ടില്
ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്ന, സമഗ്രമാക്കുന്ന ഒരു
സമീപനം കൂടി ഉണ്ടാകും, അത് കൂടി വരുമ്പോ
ഴാണ് ഇത് പൂര്ണ്ണതയിലേക്കെത്തുക എന്നാണ്.
അതുക�ൊണ്ടാണ് അന്ന് തുടക്കത്തില് തന്നെ
ജില്ലാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. ആദ്യ
ത്തെ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രേഖകളില്ത
ന്നെ ജില്ലാപദ്ധതി രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരേ തട്ടില്ത്തന്നെയുള്ള
ല�ോക്കല് ഗവണ്മെന്റുകള് എടുക്കുന്ന പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളെ ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമു
ണ്ടാക്കാന് വേണ്ടി, അതുപ�ോലെ വിവിധ തട്ടുക
ളിലെ സര്ക്കാരുകളെടുക്കുന്ന പരിപാടികളെ
ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, സംസ്ഥാനഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ പരിപാടികളുമായി, കേന്ദ്രഗവണ്മെ
ന്റിന്റെ പരിപാടികളുമായി ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്ന
തിനുവേണ്ടി - ജില്ലാപദ്ധതി രൂപീകരണം
എന്ന് അന്നേ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ ഭരണഘടന
യിലും അത് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ജില്ലാ പദ്ധ
തിയിലേക്ക് പ�ോകാന് പല കാരണങ്ങള്
ക�ൊണ്ടും അന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം താഴെ
ത്തട്ട് പദ്ധതികള് ഉണ്ടാക്കാന്തന്നെ നമ്മള്
പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
അക്കാലത്ത് ജില്ലാ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള
ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അത് പൂര്ണ്ണ വിജയ
ത്തിലെത്തിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ഒരു
പ�ോരായ്മ ജനകീയാസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ച് പല
വിദഗ്ദ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കേരളത്തിലെ രാ
ഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്ത വിഷയം
കൂടിയാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെ
ടുപ്പിന്റെ അവസരത്തിലും ഈ വിഷയം സജീവ
മായി ചര്ച്ചചെയ്തിരുന്നു. യഥാര്ത്ഥത്തില് ജില്ലാ
പദ്ധതികള് നിര്ബന്ധമായും ഉണ്ടാകണം.
വാര്ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില് വീതം വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം
കുറച്ചൊന്നു പരിഹരിച്ച് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുക
ള്ക്ക് മ�ൊത്തത്തില് വേണ്ട വലിയ ആശയങ്ങള്
കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാനും അതിനെ പിന്തുണ
യ്ക്കുവാനും കഴിയണം. അതിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ്
യഥാര്ത്ഥത്തില് മിഷനുകള് എന്ന ആശയം.
ഇപ്പോള് ഒരു മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗ

മായിട്ട് കുറച്ച് ജില്ലകളില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തലത്തില് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് എല്ലാം സ്പോ
ര്ട്സിനെയും ഗെയിംസിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് നടത്തുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാത്രം വിചാരിച്ചാ
ല് നടത്താന് കഴിയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
പരിമിതിയുണ്ട്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന�ൊപ്പം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കൂടി
ചേര്ന്നു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റു സര്ക്കാര് സംവിധാന
ങ്ങളെ ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ സാ
ധ്യതയാണ് ഉള്ളത്. ഇതുപ�ോലെതന്നെയാണ്
ഹരിതകേരളത്തിന്റെ മേഖലയിലും ഭവനനി
ര്മ്മാണ മേഖലയിലും ആര�ോഗ്യ രക്ഷയുടെ കാ
ര്യത്തിലുമ�ൊക്കെ നമ്മള് കാണേണ്ടത്. എല്ലാ
കാര്യങ്ങള്ക്കും നമുക്ക് താഴെത്തട്ടില് തന്നെ
പരിഹാരം കണ്ടെത്താന് കഴിയും. ഒരു പാട് കാ
ര്യങ്ങള്ക്ക് താഴെത്തട്ടില് ഉത്തരമുണ്ട്. പക്ഷെ
ചില കാര്യങ്ങളില് ശരിയായ ഉത്തരത്തിലേക്ക്
പ�ോകണമെങ്കില് വാര്ഡുതലത്തില് നിന്ന്
പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലേക്ക് വരേണ്ടിവരും. ചില
കാര്യങ്ങളില് അത് ജില്ലാതലത്തിലേക്ക് വരേ
ണ്ടിവരും. ചില കാര്യങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാനതലം
വരെ എത്തേണ്ടിവരും. മിഷനുകളിലേക്ക് ഗവ
ണ്മെന്റ് പ�ോകുന്നതും നമ്മളെല്ലാവരും പ�ോകുന്ന
തിന്റെയും ഒരു യുക്തിയിതാണ്. താഴെത്തട്ടില്
ഹരിതകേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും
അതുപ�ോലെതന്നെ മറ്റു മിഷനുകളുടെ കാര്യത്തി
ലാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില് ചില
ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുകള്ത്തട്ടില്
ഏക�ോപനമുണ്ടാകുകുയം വേണം. ഇങ്ങനെ പ്ര
വര്ത്തനങ്ങള് മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകുമ്പോള്
സംസ്ഥാനത്തെ ലയിന് ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റുകളിലുള്ള
പരിചയസമ്പത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവര്ത്ത
നപരിചയം, സര്വ്വകലാശാലകളുടെ പ്രവര്ത്തന

ജില്ലാ പദ്ധതികളുടെയും
മിഷനുകളുടെയും ഏറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ട യുക്തി
എന്നുപറയുന്നത്
പ്രാദേശിക ഗവണ്മെന്റു
കളെ ശാക്തീകരിച്ച്
ഒരുമിച്ചു ക�ൊണ്ടുപ�ോകുക
എന്നതാണ്. കുറച്ചു
വിശാലമായ അര്ത്ഥ
ത്തില് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാല്
ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം
ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ള
താണ്.
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തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്
പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്ത
പുരം സ്വരാജ് ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
വകുപ്പു മന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി. ജലീൽ നിർവ്വഹിച്ചു. തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ നന്മയാഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ദീർഘനാ

പഞ്ചായത്തുകള് നല്ലകാ
ര്യങ്ങള് ചെയ്താല് മാത്രം
പ�ോരാ, ചെയ്തു എന്ന്
കേരളത്തില് ചര്ച്ച
ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യംകൂടി
ഉണ്ടാക്കണം. ജനങ്ങ
ള്ക്കിടയില് ചര്ച്ച
ചെയ്തുക�ൊണ്ട് നല്ല
കാര്യങ്ങളിവിടെ നടക്കു
ന്നുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളെ
ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടുത്താന്
അസ�ോസിയേഷനുകളും
ജനപ്രതിനിധികളും
ജീവനക്കാരും എല്ലാം
മുന്കൈയെടുക്കണം.
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ളത്തെ സ്വപ്നമാണ് വകുപ്പ് ഏകീകരണത്തിലൂടെ
പൂവണിയുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി. ജലീൽ
പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഡീ.ചീഫ് സെ
ക്രട്ടറി ടി.കെ. ജ�ോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചട
ങ്ങിൽ എ. അജിത് കുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം
നടത്തി. പി. മേരിക്കുട്ടി (പഞ്ചായത്ത് ഡയറ
ക്ടർ), ഹരിത വി. കുമാർ (നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ),
പി.ആർ. സജികുമാർ (ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗ്), വി.
എസ്. സന്തോഷ് കുമാർ (അഡി. ഡെവലപ്മെന്റ്
കമ്മീഷണർ), ഷാജി ജ�ോസഫ് (ചീഫ് ടൗണ്
പ്ലാനർ) ഡ�ോ. എൻ. രമാകാന്തൻ (ല�ോക്കൽ ഗവ
ണ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ അംഗം) തുടങ്ങിയവർ പങ്കെ
ടുത്തു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനം ഏകീക
രിക്കുകയെന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയം
നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഭരണ നടപടികളുടെ
ഭാഗമായാണ് ഏകീകൃത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻ
സിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് നിലവിൽ വരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത്
നന്തൻക�ോട് സ്വരാജ്ഭവൻ അഞ്ചാം നിലയിലാണ് ഓഫീസ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പരിചയം, റിസര്ച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്ത
നപരിചയം, അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം, പ്രവാസി
കളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വൈദഗ്ധ്യം ഇതെല്ലാം
നമുക്ക് പ്രാദേശിക ഗവണ്മെന്റുകളുടെ പദ്ധതിക
ളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാന് കഴിയും.
ജില്ലാ പദ്ധതികളുടെയും മിഷനുകളുടെയും
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യുക്തി എന്നുപറയുന്നത്
പ്രാദേശിക ഗവണ്മെന്റുകളെ ശാക്തീകരിച്ച് ഒരു
മിച്ചു ക�ൊണ്ടുപ�ോകുക എന്നതാണ്. കുറച്ചു വിശാ
ലമായ അര്ത്ഥത്തില് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാല് ജനങ്ങ
ളുടെ ഐക്യം ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
ഭാരതപ്പുഴയുടെ നവീകരണത്തിലേക്ക് പ�ോകു
മ്പോള് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പ്രവര്ത്തനം എന്നു പറഞ്ഞാല് ഭാരതപ്പുഴയുടെ
പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം എന്നുള്ളതാ
ണ്. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ സര്ക്കാരിന്റെ വിവിധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏക�ോപിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു
പ�ോകാന് കഴിയും എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇതിനെ
മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.
കേരളം വളരെ വേഗത്തില് മാറിക്കൊണ്ടി
രിക്കുകയാണ്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ള് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമെടുക്കുന്ന ഇന്നവേറ്റീവ്
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ആയ പരിപാടികള് നിര്ഭാഗ്യവശാല് നമ്മുടെ
മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങള് കാണുന്നില്ല. ഇത�ൊന്നും
വാര്ത്തയാകുന്നില്ല. യഥാര്ത്ഥത്തില് വിവിധ
മിഷനുകളുടെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തില് കേരളത്തില് സംഭ
വിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, മനസ്സിലാക്കിയാല് കേര
ളത്തില് വലിയ മാറ്റം വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുക
യാണെന്ന് നമുക്ക് ബ�ോധ്യമാകും. പഞ്ചായത്ത്
അസ�ോസിയേഷനുകളും മറ്റ് അസ�ോസിയേഷ
നുകളും ചേര്ന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ യജ്ഞം
എന്നു പറയുന്നത്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്ക്
അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യുവാ
ന് അവര്ക്കാവശ്യമുള്ള വാര്ത്ത എത്തിക്കുവാ
നും ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങള�ൊരുക്കുക എന്ന
താണ്. പഞ്ചായത്തുകള് നല്ലകാര്യങ്ങള്
ചെയ്താല് മാത്രം പ�ോരാ, ചെയ്തു എന്ന് കേരള
ത്തില് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യംകൂടി ഉണ്ടാ
ക്കണം. ജനങ്ങള്ക്കിടയില് ചര്ച്ച ചെയ്തുക�ൊ
ണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ജനങ്ങളെ ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടുത്താന് അസ�ോസിയേ
ഷനുകളും ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും
എല്ലാം മുന്കൈയെടുക്കണം.

കെട്ടിട നിർമ്മാണ
ക്രമവത്ക്കരണ ചട്ടം- 2018 നിലവിൽ വന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് കെട്ടിടനിർമ്മാണചട്ടം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച
കെട്ടിടങ്ങൾ പിഴയടച്ച് ക്രമവത്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ്
പുറത്തിറങ്ങി. മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ക�ോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ
ജി.ഒ(പി) 11/2018/എൽ.എസ്.ജി.ഡി യായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പരിധിയിൽ ജി.ഒ(പി)12/2018/എൽ.എസ്.ജി.ഡി ആയുമാണ്
15-02-2018-ല് സർക്കാർ ഉത്തരവായത്. രണ്ട് ഉത്തരവുകളും
സർക്കാർ ഗസറ്റിലും തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിലും പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണചട്ടം ലംഘിച്ച് 2017 ജൂലൈ
31 വരെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള വീടുകൾക്കും മറ്റു
കെട്ടിടങ്ങൾക്കുമാണ് ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമാകുക. വാണിജ്യ
കെട്ടിടങ്ങളുടെ എഫ്.എ.ആർ കവറെജ്, സെറ്റ് ബാക്ക്, പാര്ക്കി
ങ്, അക്ക്സസ് എന്നിവ ഇതുമൂലം ക്രമവത്ക്കരിക്കാനാകും.
കെട്ടിട ഉടമകൾ 90 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട ക�ോർ
പ്പറേഷൻ / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുടെ
സെക്രട്ടറിക്കാണ് നൽകേണ്ടത്. അപേക്ഷയുടെ മാതൃക ഉത്തര
വിന�ോട�ൊപ്പം ഡൗണ്ല�ോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുനിസിപ്പാലിറ്റി
/ ക�ോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ ജില്ലാ ടൗണ് പ്ലാനർ, റീജിയണൽ
ജ�ോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി എന്നിവരടങ്ങുന്ന
ഒരു സമിതി ഇത് പരിശ�ോധിച്ച് ലംഘനത്തിന്റെ ത�ോത് കണ
ക്കാക്കി ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പിഴ നിശ്ചയിക്കും. പിഴയുടെ 50%
ട്രഷറിയിലും ബാക്കി തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലുമാണ് അടയ്ക്കേ
ണ്ടത്. നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം, പരിസ്ഥിതി നിയമ
ങ്ങൾ, ക�ോസ്റ്റൽ റഗുലേഷൻ സ�ോണ് നിയമങ്ങൾ, ഫയർ &
റസ്ക്യൂ നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഈ ചട്ടം വഴി ക്രമവത്ക്കരിക്കാൻ
കഴിയില്ല. അപേക്ഷകർ 90 ദിവസത്തിനകം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ
സ്ഥാപനത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. ജില്ലാതല സമിതി
ചുമത്തുന്ന പിഴയില�ോ ഉത്തരവുകളില�ോ സംതൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ നി
യമാനുസൃത അപേക്ഷ വഴി അപേക്ഷകന് സർക്കാരിൽ അപ്പീൽ
നല്കാം.

ഗ്രാമസഭാ പ�ോർട്ടൽ

അധികാരവികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാ
ളിത്തം കൂടുതൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്
ഐ.കെ.എം ന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ
ഗ്രാമസഭാ പ�ോർട്ടൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. ഗ്രാമസഭകളിൽ

നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിന് സാധിക്കാത്ത പൊതു ജനങ്ങൾക്ക്
തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഓണ്ലൈനായി
ഗ്രാമസഭകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവീധാനം ആണ് ഗ്രാ
മസഭ പ�ോർട്ടൽ പൊതുജനങ്ങൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോ
ഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ്
സ�ോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ�ോർട്ടൽ ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നതിനുള്ള ലിങ്ക്- https://gramasabha.lsgkerala.gov.in

വരുന്നൂ കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയ�ോ

സ്ത്രീശാക്തീകരണ വഴിയില് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികളു
മായി മുന്നേറുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ കരുത്തുറ്റ ശബ്ദം ഇനി മുതല്
ശ്രോതാക്കളെ തേടിയെത്തും. ദാരിദ്ര�നിര്മാര്ജനത്തിന് വിവി
ധങ്ങളായ പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുക വഴി സമൂഹത്തില് സ്ത്രീജീവി
തത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയ�ോ
എന്ന പുതിയ ദൗത്യവുമായാണ് ഇത്തവണ എത്തുന്നത്.
2,77,175 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളിലായി 43 ലക്ഷം സ്ത്രീകളുടെ സമഗ്ര
വികാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ വിദ്യാഭ്യാ
സപ്രക്രിയ സാധ്യമാക്കുന്നതിനാണ് കമ്യൂണിറ്റി റേഡിയ�ോ ആരം
ഭിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് കുടുംബശ്രീ മുഖേന നട
പ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വ്യാപനം, സര്ക്കാര് നടപ്പാക്കുന്ന
വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അറിയിപ്പുകളും ഗുണഫലങ്ങളും ജനങ്ങളി
ലേക്കെത്തിക്കുക, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ സര്ഗ്ഗശേഷി പ്രക
ടിപ്പിക്കുന്നതിനും
വളര്ത്തുന്നതിനും
വേദിയ�ൊരുക്കുക,
ബാലസഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി വിന�ോദ വിദ്യാഭ്യാസ പരി
പാടികള് സംഘടിപ്പിക്കുക, സാമൂഹ്യ തിന്മകള്ക്കെതിരേ പ്രചാ
രണം നടത്തുക, പ്രാദേശികസാമ്പത്തിക വികസനം, സ്ത്രീശാക്തീ
കരണം എന്നിവയ്ക്കായി പ്രവര്ത്തിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങള്
മുന്നിര്ത്തിയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയ�ോ ആരംഭിക്കുന്നത്.
ആദ്യഘട്ടത്തില് മലപ്പുറത്തായിരിക്കും കുടുംബശ്രീ കമ്മ്യൂ
ണിറ്റി റേഡിയ�ോ സ്ഥാപിക്കുക. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ഫര്മേഷ
ന് ആന്ഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കീഴില് ന്യൂഡല്ഹി ആസ്ഥാ
നമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ബേസില് (ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങ്
എന്ജിനീയറിങ്ങ് കണ്സള്ട്ടന്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്)എന്ന
സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. ഈ
വര്ഷം ജൂണില് കമ്യൂണിറ്റി റേഡിയ�ോ പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങാനാ
വുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകള്, സര്ക്കുലറുകള്
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങള് എന്നിവയുടെ പുര്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ
വെബ്സൈറ്റുകളില് ലഭ്യമാണ്
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നവീകരിച്ച പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസ്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കൂടുതൽ
ജനസൗഹാർദ്ദമാക്കും: മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കൂടുതൽ ജനസൗ
ഹാർദ്ദമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാ
ണെന്ന് മന്ത്രി. കെ.ടി. ജലീൽ പറഞ്ഞു. നവീകരി
ച്ച പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജന
ങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം ക�ൊടുക്കാൻ നല്ല സൗ
കര്യങ്ങള�ോടുകൂടിയ ഓഫീസുകൾ കാലത്തിന്റെ
അനിവാര്യതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകുന്ന
വകുപ്പ് എന്ന നിലയിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപന ഓഫീ
സുകളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി
സേവനം ജീവനക്കാർ ലഭ്യമാക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അവ വകുപ്പിനു മുഴുവൻ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കാൻ
ഇടവരുത്തും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ. ജ�ോസ് അധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ എ. അജിത് കുമാർ, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ പി മേരിക്കുട്ടി, തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പി.ആർ. സജികുമാർ, ശുചിത്വ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയ
റക്ടർ ഡ�ോ. ആർ. അജയകുമാർ വർമ്മ, പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഹൈദ്രു, പഞ്ചാ
യത്ത് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എം.പി. അജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
FORM IV
Statement about ownership and other particulars about newspaper (PANCHATATRAJ ) to be published in the first issue
every year after the last day of February.
1. Place of Publication
2. Periodicity of its Publication
3. Printer’s Name
Nationality
Address
4. Publishers Name
Nationality
Address
5. Editors Name
Nationality
Address
6. Names and address of individuals
who own the newspaper and parnters
or shareholders holding

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Directorate of Panchayats Trivandrum - 695033
Monthly
P.Marykutty IAS
Indian
Directorate of PanchayatsTrivandrum - 695033, Kerala
P.Marykutty IAS
Indian
Directorate of Panchayats, Trivandrum - 695033, Kerala
P.Marykutty IAS
Indian
Directorate of Panchayats, Trivandrum - 695033, Kerala

: NA

I, P.Marykutty IAS, hereby decalre that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.
Date: 01.03.2018 							
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Sd/-

അ�കി��ോൈകി��തുജം
കു�കി�ോൈകിൈകി�ോത്തതുജം
ബഡലാ. വട്വിള വിജയകുമലാര

മു

�പ്റൊൽ കുഞെിനത് അവകറൊശറപ്ടെതറൊണത്.
അതത് അമേയറട ഔദറൊര്യമല്ല. ഗർഭറൊവസ്യി
റ� സംരഷേണംഘപറൊറ� പിറവിയറട ആദ്യനറൊ
ളുകളിൽ അവററെ സർവ്വഘതറൊന്മുഖമറൊയ വളർച്
യ്ക്കും സുരഷേയ്ക്കും കറൊ�ം കരുതിവച് മരുന്നറൊണതത്.
ആഹറൊരമറൊണത് ഔഷധറമന്നത്
ആ�നിക
വവദ്യ ശറൊസ്തപിതറൊവറൊയ ഹിഘപ്റൊഘക്ര്ത്സത് പറ
ഞെതത് ഒരുപഘഷേ മു�പ്റൊ�ിററെ വവശിഷ്ട്യം
മനസ്സി�റൊക്ിയിടെറൊവണം.
റപറൊക്ിൾബന്ം മുറിഞെത് അന്യനറൊകുന്ന
കുഞെത് അമേയമറൊയള്ള ആത്ബന്ം ദൃഢറപ്
ടുത്ന്നതത് മു�കുടിക്കുന്നതിലൂറടയറൊണത്. മു�റകറൊ
ടുക്കുഘ്റൊൾ കുഞെിനത് കിട്ടുന്നതത് റവറും
ഘപറൊഷകം മറൊത്രമല്ല ഔഷധവം കൂടിയറൊണത്.
ഗർഭ�ഹറമന്ന സുരഷേിതഘ�റൊകത്നിന്നും ജരീ
വിതറമന്ന അരഷേിതറൊവസ്യിഘ�ക്ത് കറൊലൂന്നു
ന്ന കുഞെിനത് കിട്ടുന്ന കരുതൽ. ഗർഭ�ഹം വി
ടെിറങ്ങിയ
കുഞെിററെ
ദഹഘനന്ദിയറത് അടിസ്റൊനമറൊ
ക്ി രൂപകൽപന റചയ്തിട്ടുള്ള
സമ്പൂർണ ഘപറൊഷകറൊഹറൊരമറൊണത്
മു�പ്റൊൽ. മഘ്തിഘനക്റൊളും വളറര
ഘവഗം ദഹിക്കുന്നതം ആഗിരണം
റചയ്യുന്നതമറൊണത് മു�പ്റൊ�ിറ� �ട
കങ്ങൾ. ആദ്യറത് ആഴ്ചകളിറ�
പറൊ�ിൽ ഘപറൊഷണവം ഔഷധവം
സമറൊസമമുണ്ത്. മറൊംസ്യം (ഘപ്രറൊ
ടെരീൻ) വി്റൊമിനകൾ പ്രതിദ്വ്യ
ങ്ങൾ (ആറെിഘബറൊഡികൾ) തടങ്ങി
യവയറട ഒരു ക�വറയറൊണത് മു�
പ്റൊൽ. ആഘരറൊഗ്യമുള്ള ഒരമേ ആദ്യ
റത് ആറുമറൊസത്ിൽ 750
മില്ലി�ി്ർ പറൊൽ പ്രതിദിനം ചുര
ത്റമന്നറൊണത് കണക്ത്. അമേ കഴി

ക്കുന്ന ഭഷേണത്ിററെ അളവിറനയം ഗുണറത്
യം ആശ്യിച്റൊയിരിക്കും ചുരത്ന്ന പറൊ�ിററെ
അളവം ഗുണവം. കുഞെിനത് മതിയറൊയ അളവിൽ
പറൊൽ കിടെണറമങ്കിൽ ഘപറൊഷകസമൃദ്ധമറൊയ
ഭഷേണം മു�യൂടെൽ ഘവളയിൽ അമേ കഴിഘക്ണ്
തണ്ത്. കുഞെത് ഒരു ദിവസം 6-8 പ്രറൊവശ്യം മൂത്ര
റമറൊഴിക്കുകയറൊറണങ്കിൽ അവനത് മതിയറൊയ
അളവിൽ പറൊൽ �ഭിക്കുന്നുറണ്ന്നത് കരുതറൊം.
കുഞെത് ജനിച്ത് ആദ്യ നറൊളുകളിൽ ത�ഘച്റൊ
റിററെ വികറൊസം നടക്കുന്നതിനറൊൽ ആവശ്യമറൊയ
ഘപറൊഷകങ്ങൾ കുഞെിനത് കിഘടെണ്തണ്ത്. ശരരീരം
വളരുന്നതിറനറൊപ്ം ബുദ്ധിയം വളരണമഘല്ലറൊ.
അതിനറൊവശ്യമറൊയ ഘപറൊഷകങ്ങളറൊയ അരറൊകി
ഘടറൊണികത് ആസിഡത് (Arachidonic acid)
ഘഡറൊഘകറൊസ
റഹക്രീഘനറൊ�ത്
ആസിഡത്
(Docosahexaenoic acid (DHA) എന്നിവറകറൊണ്ത്
ധന്യമറൊണത് മു�പ്റൊൽ. ഏറതങ്കിലം കറൊരണവ

നമ്മള് എത്ര കരുതചല
ടുത്മാലം അങ്ങചനയു
ള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്
ജനിചമാല് നമുകപ്
വിധിചയ പേികമാം.
പചഷേ ഒേിവമാകമാന്
കേിയുമമായിരുന്ിട്ടും ആ
�രന്തചത് ദപദറണ്ിവ
ന്മാല് ? ഇവിചടയമാണപ്
അടിസ്മാന വിേ്യമാഭ്യമാ
ത്ിചന് ആവശ്യകത
ചയക്കുറിചപ് ഗൗരവമമാ
യി െിന്തിദകണ്ി
വരുന്തും കമാലം
കുഞ്ിനമായി കമാത്
വച മുലപ്മാലിചന്
ഗുണചത്ക്കുറിചപ്
മനസ്സിലമാദകണ്ി
വരുന്തും.
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മുലപ്മാലിനപ് പകരം മറ്റു
ഭഷേണം അതമായതപ് ടിന്
��പ് കമാചിചകമാടു
ത്മാല് ദപമാചര? നിര
ദേമാഷകരമമായ ദെമാേ്യം
ഏചതങ്ിലചമമാരമ്മ
ദെമാേിചമാല് ഉപ്പും ഉപ്ിലിട്ട
തും തമ്മിലള്ള വ്യത്യമാസമു
ണ്പ് അവ�തമ്മിചലന്പ്
പറയുകദയ നി�ത്ിയുള്ളു.
കമാലചമമാരുകിയ
ഔഷധക്കൂട്ടമാണപ്
മുലപ്മാചലങ്ില് ലമാദഭ�
ചകമാണ്ടുമമാത്രം രൂപക�ന
ചെയ്ിട്ടുള്ളതമാണപ് പണ്പ്
തകരപ്മാത്രത്ിലം
ഇദപ്മാള് പമാസ്റ്റികപ്
പമാത്രങ്ങളിലം ബ�രമാ�
ക്നികള് പടചിറക്കുന്
സമമാന്തരഭഷേണം.
36

ശറൊൽ അമേ കുഞെിനത് മു�യൂടെറൊൻ വിസമേതി
ച്റൊൽ ഈ പറഞെ വജവരറൊസപദറൊർത്ഥങ്ങൾ
കുഞെിനത് കിടെറൊറത വരികയം ത�ഘച്റൊറിററെ
വികറൊസറത്യം അതിററെ സജ്വറൊഭറൊവികപ്രവർ
ത്നറത്യം ബറൊധിക്കുകയം റചയ്യും.
ടിൻ �ഡത് കച്വടക്റൊർ അവരുറട ഉൽപ്ന്ന
റത് വി്ഴിക്റൊൻ എടുത്കറൊട്ടുന്ന ഒന്നറൊണത് ഡി
എചത് എ അഥവറൊ ഘഡറൊഘകറൊസ റഹക്രീഘനറൊ�ത്
ആസിഡത്. പരസ്യത്ിൽ ആകൃഷ്ടനറൊവന്ന നറൊം
യറൊഥറൊർഥ്യറത് തിരിച്റിയറൊറത ഘപറൊകുന്ന കറൊ
ഴ്ചയറൊണിവിറട കറൊണുന്നതത്. അറതറന്തങ്കിലമറൊ
കറടെ കുഞെിററെ ബുദ്ധിവികറൊസത്ിനറൊവശ്യമറൊയ
ഈ വജവരറൊസവസ്തുക്ൾ കുടെിക്ത് കിടെറൊറത
വന്നറൊൽ . അവർ അതറൊയതത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബുദ്ധി
മറൊന്ദ്യമുള്ളവരറൊയറൊല്...... ഏതമേയറൊണത് ബുദ്ധിമറൊ
ന്ദ്യമുള്ള കുഞെിറന ജനിപ്ിക്റൊനറൊഗ്ഹിക്കുന്ന
തത്. നമേൾ എത്ര കരുതറ�ടുത്റൊലം
അങ്ങറനയള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്റൊൽ നമുക്ത്
വിധിറയ പഴിക്റൊം. പറഷേ ഒഴിവറൊക്റൊൻ കഴി
യമറൊയിരുന്നിട്ടും ആ ദുരന്തറത് ഘപഘറണ്ിവ
ന്നറൊൽ ? ഇവിറടയറൊണത് അടിസ്റൊന വിദ്യറൊഭ്യറൊ
ത്ിററെ ആവശ്യകതറയക്കുറിച്ത് ഗൗരവമറൊയി
ചിന്തിഘക്ണ്ി വരുന്നതം കറൊ�ം കുഞെിനറൊയി
കറൊത്വച് മു�പ്റൊ�ിററെ ഗുണറത്ക്കുറിച്ത് മന
സ്സി�റൊഘക്ണ്ി വരുന്നതം.
ഘമൽപ്റഞെ രണ്ത് അ�ങ്ങൾ മറൊത്രമല്ല മു�
പ്റൊ�ിറന വിശിഷ്ടമറൊക്കുന്നതത്. �റൊഘക്ടറൊറഫറിൻ,
�റൊഘക്ടറൊറപഘററൊക്ിഡസത് ഇമേയൂഘണറൊഘ�റൊബു�ിൻ
എന്നിങ്ങറന ഒരുപറൊടത് പദറൊർത്ഥങ്ങൾ (പടെിക
ഘനറൊക്കുക ) മു�പ്റൊ�ിലണ്ത്. ഇവറയറൊറക് തറന്ന
വളർച്റയ പ്രതിനിധറൊനം റചയ്യുന്നതിറനറൊപ്ം
പ്രതിഘരറൊധഘശഷിയം കൂട്ടും. മു�കുടിക്റൊറത വള
രുന്ന കുടെികളിൽ ഭറൊവിയിൽ ആഘരറൊഗ്യസംബ
ന്മറൊയ ഒരുപറൊടത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്റൊവറമന്നത് പഠ
നങ്ങൾ
പറയന്നുണ്ത്.
മറൊത്രമല്ല
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ശിശുമരണനിരക്കും അവരിൽ
കൂടുത�റൊണറത്ര.
മു�പ്റൊ�ിനത് പകരം മറ്റു
ഭഷേണം അതറൊയതത് ടിൻ
�ഡത് കറൊച്ിറക്റൊടുത്റൊൽ
ഘപറൊറര? നിർഘദറൊഷകരമറൊയ
ഘചറൊദ്യം ഏറതങ്കിലറമറൊരമേ
ഘചറൊദിച്റൊൽ ഉപ്പും ഉപ്ി�ിടെതം
തമേിലള്ള വ്യത്യറൊസമുണ്ത്
അവയ്ക്കുതമേിറ�ന്നത് പറയകഘയ
നി�ത്ിയള്ളു. കറൊ�റമറൊരു
ക്ിയ ഔഷധക്കൂടെറൊണത് മു�പ്റൊ
റ�ങ്കിൽ �റൊഘഭച്റകറൊണ്മറൊത്രം
രൂപകല്നറചയ്തിട്ടുള്ളതറൊണത്
പണ്ത്
തകരപ്റൊത്രത്ിലം
ഇഘപ്റൊൾ പറൊസ്റ്റികത് പറൊത്രങ്ങളി
ലം ബഹുരറൊഷ്ടക്നികൾ പടച്ിറക്കുന്ന സമറൊന്ത
രഭഷേണം.
മു�പ്റൊലം കുപ്ിപ്റൊലം കുടിച്ചുവളർന്ന കുടെിക
റള തറൊരതമ്യ പഠനത്ിനത് വിഘധയമറൊക്ിയ
ഘപ്റൊൾ ശറൊരരീരികമറൊയം മറൊനസികമറൊയം വവ
കറൊരികമറൊയം ഉണർവം ഉഘന്ഷവം മു�കുടിച്ചു
വളർന്ന കുടെികളിൽ കൂടുത�റൊറണന്നത് കറണ്ത്ി
യിട്ടുണ്ത്. രക്ത്ിറ� പടെറൊളഘകറൊശങ്ങളയ ഘശജ്വ
തരക്റൊണുക്ളും ആറെിഘബറൊഡികളും അമേയ
റട ശരരീരത്ിൽ നിന്നത് മു�പ്റൊ�ിലൂറട കുഞെിനത്
�ഭിക്കുഘ്റൊൾ സമറൊന്തരഭഷേണംറകറൊണ്ത് തൃപ്ി
റപ്ടുന്ന കുഞെിനത് കിട്ടുന്നതത് പ്രിറസർഘവ്ിവ
കൾറകറൊണ്ത് സ്ന്നമറൊയ ആഹറൊരമറൊയിരിക്കും.
വയറുനിറയ്കറൊനല്ലറൊറത കറൊര്യമറൊയി ഒരു ഗുണവ
മില്ലറൊത്തറൊണത് അവറയറൊറക്റയന്നത് നിസ്സംശ
യം പറയറൊം. ഉയരംകൂടറൊനം ബുദ്ധിവളരറൊനം
ഘവണ്റതറൊറക് ഘവണ്ത്ര അളവിലറണ്ന്നത്
ആകർഷകമറൊയ പരസ്യങ്ങളിലൂറട പറയഘ്റൊൾ
ഉപഘഭറൊക്റൊക്ളറൊയ നറൊം അറതറൊറക് വറൊങ്ങി
റകറൊടുക്റൊൻ നിർബന്ിതരറൊകുന്നു എന്നതത്
സത്യം തറന്ന. എന്നറൊൽ മു�പ്റൊല് കുടിക്കു
ഘ്റൊൾ കുഞെിനത് കിട്ടുന്ന നിറവത്, അറതറൊരിക്
ലം സമറൊന്തരഭഷേണങ്ങൾക്ത് നൽകറൊനറൊവിറല്ല
ന്ന യറൊഥറൊർഥ്യം വിസ്മരിക്റൊനം പറൊടില്ല.
മു�യൂടെൽറകറൊണ്ത് കുഞെിനത് മറൊത്രമല്ല അമേ
യ്ക്കും പഘരറൊഷേമറൊയി അച്നം ഗുണമുറണ്ന്നു
ള്ളതറൊണത് സത്യം. ഇന്നത് സ്തരീകറള സംബന്ിച്ി
ടഘത്റൊളം ഏ്വം വ�ിയ ശറൊപമറൊണത് സ്തനറൊർ
ബുദം. റരീജിയണൽ ക്യറൊൻസർ റസറെറിറ�ത്
ന്ന സ്തരീകളിൽ ബഹുഭൂരിപഷേവം സ്തനറൊർബുദ
ഘരറൊഗികളറൊണത്. മു�യൂട്ടുന്ന അമേമറൊരിൽ അതി
നള്ള സറൊധ്യത കുറവറൊറണന്നു പറയഘ്റൊൾ
വനതികമറൊയ ആ പ്രക്രിയയിലൂറട കുഞെിറനറൊ
പ്ം അമേയ്ക്കും കിട്ടുന്നുണ്ഘല്ലറൊ ഗുണത്ിൽ പറൊതി.

മു�പ്റൊലം കുപ്ിപ്റൊലം ഒരു തറൊരതമ്യം
ആഹലാര ഘടെങ്ങള്

മുലപ്ലാൽ

കുപ്ിപ്ലാൽ

റകറൊഴപ്ത്,

ത�ഘച്റൊറിററെ
ത�
ഘച്റൊറിററെ വികറൊസത്ിനത് അത്യറൊവശ്യ
മറൊയ ഡി എച്ത് എ (Docosahexaenoic
acid -DHA) ധറൊരറൊളമുണ്ത്. അതഘപറൊറ�
റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്റൊൻ ഘശഷിയള്ള
വ�ഘപസത് ദഹനവം ആഗിരണവം
തജ്വരിതമറൊക്കുന്നു.

ഡി എച്ത് എ (Docosahexaenoic acid -DHA),
റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്കുന്ന എൻവസം
എന്നിവ ഇല്ല .ടിൻ �ഡിറ� റകറൊഴപ്ത്
റപറടെന്നത് ദഹിക്കുകയില്ല.
സിംഹഭറൊഗവം മ�ത്ിലറട പുറത്ത് ഘപറൊകും.

മറൊംസ്യം

ബുദ്ധി വളരറൊനള്ള അമിഘനറൊ അ�ങ്ങൾ,
�റൊഘക്ടറൊറഫറിൻ, മതിയറൊയ ഉറക്ം
കിടെറൊനള്ള മറൊംസ്യങ്ങൾ, ബറൊക്റരീരിയറയ
നശിപ്ിക്കുന്ന വ�ഘസറൊവസം
എന്നിവയറട ക�വറ

ദഹിക്റൊൻ വിഷമമുള്ളതം ആഗിരണം
റചയ്യറൊൻ കഴിയറൊത്തമറൊയ മറൊംസ്യങ്ങൾ
�ക്കൾക്ത് ഘകടുണ്റൊക്കും. �റൊഘക്ടറൊറഫറിൻ,
വ�ഘസറൊവസം എന്നിവയില്ല

�റൊഘക്ടറൊസത് -

കുട�ിററെ ആഘരറൊഗ്യത്ിനറൊവശ്യമറൊയ
എളുപ്ം ദറൊഹിക്കുന്ന അന്നജം ധറൊരറൊളമുണ്ത്.

കുറവത് / ഇല്ല

പ്രതിഘരറൊധ �ടകങ്ങൾ

ജരീവനള്ള ഘശജ്വതരക്റൊണുക്ളും,
ആറെിഘബറൊഡികളും കുഞെിനത് കു്മ്
പ്രതിഘരറൊധഘശഷി നൽകും.

നിർജരീവവം നി�ിയവമറൊയ പ്രതിഘരറൊധ
�ടകങ്ങൾ റത്റൊയി കുഞെിറന
പിന്തുടർന്നുറകറൊണ്ിരിക്കും

ജരീവകങ്ങളും ധറൊതക്ളും

ഇരു്ത് സിങ്കത് കറൊൽസ്യം മുത�റൊയവ
ആവശ്യത്ിനത്. ഇരു്ിററെ ആഗിരണം
50-75 ശതമറൊനം നടക്കുന്നു.

ഉള്ള ധറൊതക്ളിൽ വളറരക്കുറച്ചു
മറൊത്രഘമ ആഗിരണം റചയ്യുന്നുള്ളു.
ബറൊക്ിയള്ളവ ദഹനപ്രശ്നങ്ങളുണ്റൊക്കും

എൻവസമുകൾ
ഘഹറൊർഘമറൊണുകൾ

റകറൊഴപ്ിറന ദഹിപ്ിക്കുന്ന വ�ഘപസത്
അന്നജറത് ദഹിപ്ിക്കുന്ന അമിഘ�സത്,
ഘഹറൊർഘമറൊണുകളറൊയ വതഘററൊക്ിൻ
റപ്രറൊ�റൊക്ടിൻ ഓക്ിഘടറൊസിൻ എന്നിവ
ആവശ്യത്ിനത്.

തയ്യറൊററൊക്കുഘ്റൊൾ അതിറ�
എൻവസമുകളും ഘഹറൊർഘമറൊണുകളും
നിർജരീവമറൊകുകഘയറൊ നി�ിയമറൊവകഘയറൊ
റചയ്യുന്നു. ഇതത് ദഹഘനന്ദിയവയൂഹറത്
പ്രതികൂ�മറൊയി ബറൊധിക്കുന്നു.

രുചി

അമേയറട ഭഷേണ വവവിധ്യങ്ങൾക്
നസരിച്ത് രുചിയിൽ വ്യത്യറൊസമുണ്റൊകും.
ഇതത് മുതിർന്നവർ കഴിക്കുന്ന ഭഷേണത്ി
ഘ�ക്ത് കുഞെിറന ആകർഷിക്കുന്നു.

ഒഘര രുചി.
ഇതത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മടുപ്പുളവറൊക്കും.

റച�വത്

ഒരു റച�വമില്ലറൊറത കുഞെിനത്
ഘവണ്റതല്ലറൊം കിട്ടുന്നു.

വൻതക റച�വഴിക്കുന്നുറണ്ങ്കിലം
മതിയറൊയ അളവിൽ എല്ലറൊം
തികഞെതത് കിട്ടുന്നില്ല

ഒരു കുഞെത് ജനിച്റൊൽ സജ്വറൊഭറൊവികമറൊയി ദ്തി
കൾ അടുറത്റൊരു കുഞെിറന ആഗ്ഹിക്കുന്നതത്
രണ്വർഷം കഴിഞെറൊണഘല്ലറൊ. കുഞെിനത് കൃത്യ
മറൊയി മു�യൂട്ടുന്ന അമേയ്കത് മു�യൂട്ടുന്നകറൊ�ഘത്റൊളം
ആർത്വചക്രമുണ്റൊകില്ല. അതില്ലറൊത്ിടഘത്റൊ
ളംകറൊ�ം മറ്റൊരു മറൊർഗവം സജ്വരീകരിക്റൊറത
തറന്ന അടുത്കുഞെിനത് ഘവണ്ിയള്ള അക�ം

പറൊ�ിക്റൊനറൊകും
റത്റൊയ സൗന്ദര്യസങ്കല്ങ്ങളറൊഘ�റൊ മറ്റുകറൊര
ണങ്ങളറൊഘ�റൊ മു�യൂടെറൊൻ മടിക്കുന്ന അമേമറൊർ
നമ്മുറട ഇടയിലറണ്ന്നുള്ളതത് ഒരു ദുഃഖകരമറൊയ
സത്യമറൊണത്. അവർ കുഞെിഘനറൊടത് മറൊത്രമല്ല
തഘന്നറൊടും പ്രകൃതിഘയറൊടും കറൊട്ടുന്ന അഷേന്തവ്യ
മറൊയ അപരറൊധംകൂടിയറൊണത്.

(പംക്ികറൊരന് തിരുവനന്തപുരം
മഹറൊത്റൊഗറൊന്ി ഘകറൊഘളജിറ�
സുഘവറൊളജി വിഭറൊഗം അസിസ്റ്ററെത്
റപ്രറൊഫസററൊണത്.
ഘഫറൊണ് : 9447342497)
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കില ന്യൂസ്
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയ്യങ്കാളി നഗര ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി എഞ്ചി
നിയർമാർക്കും ഓവർസിയർമാർക്കും കിലയിൽ ദ്വിദിന പരിശീ
ലനം സംഘടിപ്പിച്ചു. കില ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.ജ�ോയ് ഇളമൺ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അയ്യങ്കാളി ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി സംസ്ഥാന
കൗൺസിൽ അംഗം എസ്.രാജേന്ദ്രൻ ആമുഖാവതരണം
നടത്തി. ക�ോഴ്സ് ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. സണ്ണി ജ�ോർജ്, ക�ോർഡിനേറ്റർ
എം.രേണുകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ആറു ക�ോർപ്പറേഷനുക
ളുൾപ്പെടെ 90 നഗരസഭകളിൽനിന്നുളളവരാണ് പരിശീലന
ത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൽപ്പേരു സമ്പാദിക്കാനാണ്
ശ്രമിക്കേണ്ടത്: മന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി.ജലീൽ

അഴിമതിയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന സൽപ്പേരു സമ്പാദി
ക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നു തദ്ദേശസ്വയംഭര
ണവകുപ്പുമന്ത്രി ഡ�ോ. കെ.ടി.ജലീൽ. കിലയിൽ ഒരു മാസത്തെ
പ്രാഥമിക പരിശീലനത്തിനെത്തിയ പുതിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്ത് സെക്രട്ടറിമാരെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു
അദ്ദേഹം. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരിക്കലും സംശയര�ോഗികളാകരുതെ
ന്നും അതുക�ൊണ്ടാണ് ഫയലുകൾ നീങ്ങാൻ വൈകുന്നതെന്നും
അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാം ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ അതിന്റെ
പലിശ സഹിതം നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ
തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. സാധാരണക്കാരും
പാവപ്പെട്ടവരുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു
കളിൽ എത്തുന്നത്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു പെട്ടെന്നു
പരിഹാരം കാണാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കഴിയണം. പുതിയ സെ
ക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം വിലയിരുത്താൻ
പ്രത്യേക സംവിധാനമ�ൊരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.കില
ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.ജ�ോയ് ഇളമൺ സംബന്ധിച്ചു. 45 പേരാണ് പ്രാ
ഥമിക പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

അയ്യങ്കാളി ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി
വാർഷികകർമ്മപരിപാടി തയ്യാറാക്കൽ:
എഞ്ചിനിയർമാർക്കുപരിശീലനം

ഈ വർഷത്തെ അയ്യങ്കാളി ത�ൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയുടെ
വാർഷിക കർമ്മപരിപാടിയും ലേബർ ബജറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നതു
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ഭൂട്ടാനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കിലയിൽ

കേരളത്തിലെ പ്രാദേശികഭരണസംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചു
പഠിക്കുന്നതിനു ഭൂട്ടാനിലെ ആഭ്യന്തരവകുപ്പിലെ ഉന്നതതല ഉദ്യോഗ
സ്ഥ സംഘം കിലയിലെത്തി. പന്ത്രണ്ടു പേരുള്ള സംഘത്തിൽ
ഹാ, ച�ൊക്ക ജില്ലകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണ്ണർമാരും മറ്റു മേഖ
ലകളിലെ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ടായിരുന്നു.
അധികാരവികേന്ദ്രീകരണം, പ്രാദേശികാസൂത്രണം, കുടുംബ
ശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ട�ോട്ടൽ ക്വാളിററി മാനേജ്മെന്റ്,
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഭവസ്രോതസ്സുകൾ, വനിതാഘടക
പദ്ധതി, ശിശുസൗഹൃദ തദ്ദേശഭരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ
ക്കുറിച്ച് വിപുലമായ പരിശീലനപരിപാടിയാണ് സന്ദർശകർക്കു
വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ
ബ്രിട്ടീഷ് എം. പിമാർ അഭിനന്ദിച്ചു

സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും കേരളം
കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റംഗങ്ങൾ അഭിനന്ദി
ച്ചു. പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സഹകരണ സാധ്യ
തകൾ ആരാഞ്ഞ് കിലയിലെത്തിയതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എം.
പിമാർ. കിലയിലെത്തിയ എം.പിമാരെ ഡ�ോ.പി.കെ.ബിജു
എം.പിയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ ഡ�ോ. കൗശികനും ചേർന്നു
പ�ൊന്നാടയണിയിച്ചു സ്വീകരിച്ചു. ക്രെയ്ഗ് വിറ്റാറുടെ നേതൃത്വ
ത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ എം.പിമാരായ ഏഞ്ചല റെയ്നർ,
ഡാനിയൻ സ്റ്റീഫൻ, സ്റ്റീവൻമാർക്ക് വാർഡ് റീഡ് എന്നിവർക്കു
പുറമെ ക�ോമൺവെൽത്ത് പാർലമെന്ററി അസ�ോസിയേഷൻ

പ്രോഗ്രാം മാനേജർ റ�ോബർട്ട് ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹാർവർ, ബ്രി
ട്ടീഷ് ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷ്ണർ ഭരത് ജ�ോഷി, ചെന്നൈയിലെ
ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കമ്മീഷനിലെ മാധ്യമമേധാവി റൂഡി ഫെർണാ
ണ്ടസ് എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു.
കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള വനിതകളുൾപ്പെടെയുള്ളവർ അടുത്ത
പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു എം.പിമാർ
അറിയിച്ചു. കേംബ്രിഡ്ജ് പ്രദേശത്താണ് കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള
നേഴ്സുമാർ അധികം പേരും വസിക്കുന്നത്. കുറെപേർ നേഴ്സിം
ഗിനു അവിടെ പഠിക്കുന്നുമുണ്ട്. അധികാരവികേന്ദ്രീകരണത്തി
ലൂടെ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ
ശാക്തീകരണത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും നേടിയ
മികവിനെക്കുറിച്ച് ചടങ്ങിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡ�ോ. പി.
കെ.ബിജു എം.പി. വിശദീകരിച്ചു.

പ്രാദേശികഭരണത്തെക്കുറിച്ച്
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പരിശീലനം

പ്രാദേശികഭരണത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ കിലയിലെത്തിയ പു
റ്റേക്കര സെന്റ് ജ�ോർജ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കു അർദ്ധദിന പരിശീലനം നൽകി. പ്രാദേശിക ഭരണ
കൂടവും കുട്ടികളും, പഠന നൈപുണികളും സ്മൃതി സാങ്കേതികവും,
വ്യക്തിത്വ വികസനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശീ
ലനം.

പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണം പഠിക്കാൻ
ജാർഖണ്ഡിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ
കിലയിൽ

കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും
പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിനു ജാർഖ
ണ്ഡിൽനിന്നുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ കിലയിലെ
ത്തി. ജാർഖണ്ഡ് ഗ്രാമവികസനവകുപ്പിലെ ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
രാജേഷ് കുമാർ വർമ്മയാണ് സംഘത്തെ നയിച്ചത്. കിലയിൽ
ഇവർക്കുവേണ്ടി അഞ്ചുദിവസത്തെ പരിശീലനപരിപാടി സംഘ
ടിപ്പിച്ചു.
വേലൂർ, മുളളൂർക്കര, പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സന്ദർ
ശിച്ച സംഘം അവിടങ്ങളിലെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ
നേരിൽ കണ്ടു വിലയിരുത്തുകയും ജനപ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച
നടത്തുകയും ചെയ്തു.

നഗരശുചിത്വപദ്ധതി: കിലയിൽ ദ്വിദിന ശില്പശാല

നഗരശുചിത്വ പദ്ധതി(സി.എസ്.പി) തയ്യാറാക്കുന്നുതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടുദിവസത്തെ ശില്പശാല
ജി.ഐ. ഇസെഡിന്റെ (ജിസ്) പ്രതിനിധി സെബാസ്റ്റ്യൻ മാർ

ക്കാർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശുചിത്വ പദ്ധതിക്കുള്ള സാങ്കേതിക
സഹായം നൽകുന്നത് ജിസാണ്. കില പ്രൊഫ. ഡ�ോ. സണ്ണി
ജ�ോർജ് സ്വാഗതമാശംസിച്ചു. ശുചിത്വമിഷനിലെ ഷാജി ക്ലമന്റ്
ശില്പശാലയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ഡ�ോ. ഇസാക്കിരാജ്
(ജിസ്) ആമുഖാവതരണം നടത്തി. നഗരശുചിത്വം എന്ത്, എന്തിന്,
നഗരശുചിത്വ ടാസ്ക ്ഫ�ോഴ്സ് രൂപീകരണം, വിവരശേഖരണം,
അതിന്റെ വിലയിരുത്തൽ, കർമ്മപരിപാടി എന്നീ വിഷയങ്ങളെ
ക്കുറിച്ചു വിദ്ഗ്ദ്ധർ ക്ലാസ്സെടുത്തു. നഗരശുചിത്വ പദ്ധതിയിൽ ചിറ്റൂർ
-തത്തമംഗലം നഗരസഭയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.
കിലയും ശുചിത്വമിഷനും ജിസും സംയുക്തമായാണ് ശില്പ
ശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്. വികസനം, ഊർജം, പ്രകൃതി വിഭവം,
നഗരവികസനം, സാമ്പത്തിക വികസനം എന്നീ മേഖലകളിൽ
നൂറിൽപരം രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്ന സ്ഥാ
പനാണ് ജിസ്. ഈ ശില്പശാലയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഫാക്കൽറ്റികളെ
നൽകുന്നതും അവർതന്നെ. കേരളത്തിലെ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലെ
ശുചിത്വം, ഭവനനിർമ്മാണം, ഗതാഗതം, കാലാവസ്താവ്യതിയാ
നം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നതും
ജിസ്സാണ്.
കിലയിലെ 13 റിസർച്ച് അസ�ോസിയേറ്റുകൾ, പതിന്നാലു
ജില്ലകളിലെ ശുചിത്വമിഷന്റെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ, 25 നഗര
സഭകളിൽനിന്നുള്ള ന�ോഡൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവരാണ്
ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തത്.കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അർബൻ
സാനിറ്റേഷൻ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി തയ്യാ
റാക്കുന്നത്. ഹരിതകേരളം മിഷൻ മുന്നോട്ടുവച്ച സമഗ്ര ശുചിത്വ
പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നഗരസഭകൾ
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക.

സാമൂഹ്യവിദ്യാഭ്യാസപരിപാടിയിൽ
ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പ്രവർത്തകരും

നവകേരളത്തിനായി ജനകീയാസൂത്രണം സാമൂഹ്യവിദ്യഭ്യാസ
പരിപാടിയിൽ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളി
ത്തം ഉറപ്പുവരുത്താനും പ്രവർത്തകരെ സജ്ജരാക്കാനും ലക്ഷ്യമി
ട്ടുക�ൊണ്ടുളള രണ്ടുദിവസത്തെ സംസ്ഥാനതല പരിശീലക പരിശീ
ലനം കിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ
ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള 65 പ്രവർത്തകരാണ് പരിശീലക പരിശീലന
ത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ പരിശീലനം നേടുന്നവരുടെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ ജില്ലാ-താലൂക്ക് തലത്തിൽ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പ്ര
വർത്തകർക്കും ലൈബ്രറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന
പ�ൊതുജനങ്ങൾക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്.
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പ�ത്തകിൈ്സള
സ്ന�ഹകി�� പച്ചകിൈ്ൾ

പന�ർ ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ില്
നടന്ന വഘയറൊജനസംഗമം
സംസ്റൊനഭരണപരിഷ്കറൊര
കമേരീഷന് റചയര്മറൊന്
വി. എസത്. അചയുതറൊനന്ദന്
ഉദത്�റൊടനം റചയ്യുന്നു.

പ��ർ ഗ്രോമപഞ്ോയത്ത് വനയോസൗ�ദഗ്രോമജം
വറൊ
ർദ്ധക്യം എല്ലറൊ ജരീവജറൊ�ങ്ങൾക്കും അനി
വറൊര്യമറൊയണ്റൊകുന്ന
അവസറൊന
കറൊ�മറൊണത്. ഇന്നത് യൗവ്വനതരീക്ഷ്ണമറൊയിരിക്കുന്ന
ശരരീരവം മനസ്സും നറൊറള വറൊർദ്ധക്യത്ിററെ അവ
ധറൊനതയിഘ�ക്ത് എത്ന്നതത് തികച്ചും സജ്വറൊഭറൊ
വികം. എന്നറൊല് ഇക്റൊര്യം സത്ഘനഹപൂർവ്വം
തിരിച്റിയറൊൻ യവത�മുറയ്കറൊകുന്നുഘണ്റൊ? �
ദ്ധരുറട ജരീവിതപ്രശത്നങ്ങൾ കൂടിവരുറന്നറൊരു
കറൊ��ടെത്ി�റൊണത് നറൊം ജരീവിക്കുന്നതത്.
പുറന്തളളറപ്ടുകയം ഉഘപഷേിക്റപ്ടുകയം
മറൊത്രമല്ല അവഗണിക്റപ്ടുകയം റചയ്യുന്ന ദു:
സ്ിതി ഇന്നത് ചി� �ദ്ധജനങ്ങറളങ്കിലം അന
ഭവിഘക്ണ്ിവരുന്നുണ്ത്. നിർദ്ധനതജ്വത്ിഘറെതറൊ
കറൊം, സജ്വത്വിഭജനത്ിഘറെതറൊകറൊം, ആഘരറൊഗ്യ
പ്രശത്നത്ിഘറെതമറൊകറൊം കറൊരണങ്ങൾ. ഇതിനത്
പരിഹറൊരം കഘണ് മതിയറൊകൂ. ഇന്നറത് യവതജ്വം
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നറൊളറത് വറൊർദ്ധക്യമറൊറണന്ന സറൊമറൊന്യഘബറൊ
ധറമങ്കിലം നറമേ ഉണർഘത്ണ്തണ്ത്.
ഇങ്ങറന ചിന്തിക്കുഘ്റൊഴറൊണത് പന�ർ ഗ്റൊ
മപഞ്റൊയത്ത് റചയ്തുവരുന്ന സദത്പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ നമുക്ത് മുന്നില് വരുന്നതത്. പന�ർ ഗ്റൊമപ
ഞ്റൊയത്ത് �ദ്ധജനങ്ങൾക്റൊയി ''വഘയറൊസൗഹൃദ
ഗ്റൊമ''റമറൊരുക്കുന്നു. ഈ ജനകരീയ തടർപദ്ധതി
ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ിറ� 60 വയസ്സിനത് മുകളില്
പ്രറൊയമുളള �ദ്ധജനങ്ങൾക്റൊയി, അവരുറട
ആഘരറൊഗ്യസുരഷേ ഉറപ്റൊക്കുന്നതിനം മറൊനസിക
മറൊയ ഒ്റപ്ട�ില് നിന്നും ഘമറൊചിപ്ിക്കുന്നതി
നം സറൊമൂഹ്യ ഗറൊർഹിക പരീഢനങ്ങളില് നിയ
മസുരഷേ ഉറപ്റൊക്കുന്നതിനം �ഷേ്യമിടുന്നു.
പദ്ധതിയറട വിജയകരമറൊയ നടത്ിപ്ിനറൊ
യി പഞ്റൊയത്ത് ത�ത്ില് ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത്
പ്രസിഡറെത് റചയർമറൊനം ഘഷേമകറൊര്യ ആഘരറൊഗ്യ

സ്റ്ററൊറെിംഗത് കമേി്ി റചയർമറൊൻമറൊർ വവസത് റച
യർമറൊൻമറൊരറൊയം PHC റമഡിക്ല് ആഫരീസർ
കൺവരീനറും ആയർഘവദ, ഘഹറൊമിഘയറൊ റമഡി
ക്ല് ആഫരീസർമറൊർ, ICDS സൂപ്ർവവസർ, കു
ടുംബശ്രീ റമ്ർ റസക്രടെറി എന്നിവർ ഘജറൊയിറെത്
കൺവരീനർമറൊരറൊയം സം�റൊടക സമിതി രൂപരീ
കരിച്ിട്ടുണ്ത്. ജനപ്രതിനിധികൾ, ആഘരറൊഗ്യപ്ര
വർത്കർ, അംഗണവറൊടി-ആശറൊ-കുടുംബശ്രീ
പ്രവർത്കർ എന്നിവർ സമിതിയി�ംഗങ്ങളറൊ
ണത്. പ്രവർത്നം കൂടുതല് കറൊര്യഷേമമറൊക്കുന്ന
തിററെ ഭറൊഗമറൊയി വറൊർഡത് ത�ത്ില് റമ്ർ
റചയർമറൊനറൊയം അംഗണവറൊടി വർക്ർ കൺ
വരീനററൊയം സമിതി
പ്രവർത്ിക്കുന്നു.
വറൊർഡിറ� കുടുംബശ്രീ ADSറമ്ർ CDS അംഗ
ങ്ങൾ, അംഗണവറൊടി-ആശറൊ പ്രവർത്കർ,
സന്നദ്ധ പ്രവർത്കർ എന്നിവർ വറൊർഡുത�
സം�റൊടകസമിതിയില് അംഗങ്ങളറൊണത്.
പദ്ധതിയറട ഭറൊഗമറൊയി 15 വറൊർഡുകളിലം
വഘയറൊജന സഭകൾ വിളിച്ചുഘചർത്ത് വഘയറൊജന
ക്ലബുകൾക്ത് രൂപം നല്കി. വഘയറൊജന ക്ലബു
കൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനത് സൗകര്യപ്രദമറൊയ
റകടെിടങ്ങൾ �ഭ്യമറൊക്ി വിവിധങ്ങളറൊയ പരിപറൊ
ടികൾ സം�ടിപ്ിച്ചുവരുന്നു. ക്ലബുകളില് മറൊസ
ത്ിറ�റൊരിക്ല് ആഘരറൊഗ്യ പ്രവർത്കർ
എത്ി വഘയറൊജനങ്ങളുറട ആഘരറൊഗ്യപരിഘശറൊ
ധന നടത്ന്നു. ജരീവിതവശ�ി ഘരറൊഗങ്ങൾ
പരിഘശറൊധിക്കുന്നതിനം മരുന്നുകൾ വിതരണം
റചയ്യുന്നതിനം സംവിധറൊനമുണ്ത്. ആഘരറൊഗ്യ
പരിഘശറൊധനയ്കറൊയളള
ഉപകരണങ്ങളും
ചികിത്സറൊ ഡയറികളും രജിസ്റ്ററുകളും �ഭ്യമറൊക്ി
യിട്ടുണ്ത്.

പദ്ധതിയറട ഭറൊഗമറൊയി പഞ്റൊയത്ിറ� 15
വറൊർഡുകളിറ�യം വഘയറൊജനങ്ങറള പറങ്കടുപ്ി
ച്ചുറകറൊണ്ത് പഞ്റൊയത്ത� വഘയറൊജന സംഗമം
സം�ടിപ്ിച്ചു. ഘകരള സംസ്റൊന ഭരണപരി
ഷത്കറൊര കമേരീഷൻ റചയർമറൊനറൊയ വി.എസത്.
അചയുതറൊനന്ദനറൊണത് സംഗമം ഉദത്�റൊടനം
റചയ്തതത്. വഘയറൊജനങ്ങളുറട ക�റൊപരിപറൊടികൾ
ശ്ഘദ്ധയമറൊയി.
പരിപറൊടിഘയറൊടനബന്ിച്ത്
കടെില് വിതരണം റചയ്തു.
പരിപറൊടിയറട വിജയകരമറൊയ നടത്ിപ്ി
നറൊയി പന�ർ പ്രറൊഥമിക ആഘരറൊഗ്യ ഘകന്ദത്ി
റ� റമഡിക്ല് ആഫരീസർ ഘഡറൊ.പ്രരീതയറട
ഘനതൃതജ്വത്ില് റഹല്ത്ത് ഇൻസത്റപക്ടർമറൊർ,
ജൂനിയർ ഇൻസത്റപക്ടർമറൊർ, ജൂനിയർ പ്ികത്
റഹല്ത്ത് ഘനഴത്സുമറൊർ, ആയർഘവദ റമഡിക്ല്
ഓഫരീസർ, ആശറൊ പ്രവർത്കർ, അംഗനവറൊടി
വർക്ർമറൊർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്കർ, സന്നദ്ധ
പ്രവർത്കർ, നറൊട്ടുകറൊർ തടങ്ങിയവർ ആത്റൊർ
ത്ഥമറൊയി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ഈ സറൊ്ത്ികവർ
ഷം വഘയറൊജനങ്ങൾക്കു ഘവണ്ി 14 �ഷേം
രൂപയറൊണത് വകയിരുത്ിയിട്ടുളളതത്.
ഇപ്രകറൊരം ജരീവിതത്ിററെ സറൊയംകറൊ�ത്ത്
സഘന്തറൊഷത്ിററെയം സറൊന്തജ്വനത്ിററെയം നന്
യറടയം തിളക്മറൊർന്ന ഒരു കു്ിൾ റവളിച്ം
നമ്മുറട അ�മേമറൊർക്കും അ�പ്ന്റൊര്ക്കും പകർ
ന്നു നല്കറൊൻ മനസ്സിനറൊലം പ്ര�ത്ിയറൊലം
തയ്യറൊററൊയ പന�ർ ഗ്റൊമപഞ്റൊയത്ത് ഭരണസമി
തിയം ജരീവനക്റൊരും പ്രഘദശവറൊസികളുറടയം
നമ്മുറടഘയവരുറടയം അഭിനന്ദനത്ിനം അഭി
വറൊദ്യത്ിനം പറൊത്രമറൊകുന്നു.

ജീവിതത്ിചന് സമായം
കമാലത്പ് സദന്തമാഷത്ി
ചന്യും സമാന്ത്വനത്ിചന്
യും നന്യുചടയും
തിളകമമാരന് ഒരു
കു്ിള് ചവളിചം നമ്മുചട
അ�മ്മമമാരക്കും
അ�പ്ന്മാരക്കും പകരന്നു
നല്കമാന് മനസ്സിനമാലം
പ്ര�ത്ിയമാലം
തയ്മാറമായ പന�ര
ഗ്മാമപഞ്മായത്പ്
ഭരണസമിതിയും
ജീവനകമാരും പ്രദേശ
വമാസികളുചടയും നമ്മുചട
ദയവരുചടയും അഭിനദേ
നത്ിനും അഭിവമാേ്യത്ി
നും പമാത്രമമാകുന്നു
പഞ്മായത്പ് രമാജപ് | മമാരചപ് 2018
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സമഗ്രവും ഗുണപരവുമായ മാറ്റങ്ങള്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പില് സംഭവിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമഗ്രവും ഗുണപരവുമായ മാറ്റ
ങ്ങള് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതില് പഞ്ചായത്ത്
രാജ് മാസിക കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ സൂക്ഷ്മമാണ്.
അധികാരം സാധാരണക്കാരന്റെ കൈകളിലെ
ത്തുന്നതില് ഉത്തമമാതൃക കേരളം തന്നെയാണ്.
ഇവിടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങള്ക്കും തൃപ്തികര
മായ ക്ഷേമ-വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പി
ലാക്കുന്നതില് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത എടു
ത്തുപറയത്തക്കതാണ്.
മാര്ഗ്ഗരേഖയുടെ
ചട്ടക്കൂടില് മുന്നേറുന്ന പദ്ധതിപ്രവര്ത്തനങ്ങള്
വിജയപ്രദമാക്കുവാന് എല്ലാ ജനപ്രതിനിധിക
ള്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന ആശം
സയ�ോടെ.
സിന്ധു, ശാസ്താംക�ോട്ട.

അഭിനന്ദനങ്ങള്

"വിരിഞ്ഞുപ�ോയ എന്റെ കൂട്ടുകാരില്
ഒരാളാവുന്നല്ലോ നീ..."
മക്കളെ നടത്തേണ്ട വഴിയെപ്പറ്റി ധര്മ്മസങ്ക

കണ്ണും കാതും

സിനിമ കണ്ട അനുഭവം

ചില സിനിമകള് കാണാന് പറ്റാതെ പ�ോകു
മ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ആസ്വാദനം വായി
ക്കുമ്പോള് സിനിമ കണ്ട അനുഭവത്തോടടുത്തുനി
ല്ക്കും. അങ്ങനെയാകണമെങ്കില് സര്വ്വതലത്തിലും
സിനിമയുടെ സ്വത്വവും പ്രത്യേകതകളും എടുത്തെഴു
താന് കഴിവുള്ളൊരു സര്ഗ്ഗാത്മകത സിനിമാ നിരൂ
പണത്തിനു വേണം. തീര്ച്ചയായും എന്.പി. മുരളീകൃ
ഷ്ണനതുണ്ട്. ഓര�ോ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പും അത്
തെളിയിക്കുന്നു. അനുമ�ോദനങ്ങള്.
സുരേഷ് ബാബു, അഞ്ചല്.

വീ.സീ.അഭിലാഷ്

കേരളത്തില് വേനല്ച്ചൂടു് കനക്കുന്നു
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ടത്തിലാഴുന്ന ഒരച്ഛന്റെ മനസികാവസ്ഥ ഹൃദയ
സ്പര്ശിയായ കാവ്യഭാഷയില് വരച്ചിടാന് ക�ൊ
ന്നമൂട് വിജുവിന് കഴിഞ്ഞു. ഇത�ൊരു കവിയുടെ
മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ഒരു വശത്ത് സാമൂഹ്യപ്രതിബ
ദ്ധമായ�ൊരു ല�ോകവീക്ഷണവും മറുവശത്ത് വാ
ത്സല്യസമ്പന്നമായ�ൊരു പിതൃമനസ്സും ഏത�ൊരാ
ളുടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തും.
ഇതു തിരിച്ചറിയാനും ആവിഷ്കരിക്കാനും കഴി
ഞ്ഞതാണ് കവിയുടെ പ്രതിഭ.
അനീഷ്, തവിഞ്ഞാല്.
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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

₹ 12000
₹ 10000
₹ 8000
₹ 8000
₹ 6000
₹ 5000
₹ 3000

PANCHAYAT
March
PANCHAYATRAJ
RAJ(Monthly)
(Monthly) June
20172018		
Annual
Subscription
₹120,
Published
march
Annual Subscription `120, Published onon2020June
20172018			

Posted
25th&&26th
26thofofevery
everymonth
month		
PostedatatTrivandrum
Trivandrum RMS on 25th

: 7959/64
RNI.RNI.
No. :No.
7959/64
Postal
Reg.
No.
KL/TV(N)
391/2015-17
Postal Reg. No. KL/TV(N) 391/2015-17
Licensedtotopost
postwithout
withoutprepayment
prepayment
KL/TV(N)
WPP-85/2015-17
Licensed
No.No.
KL/TV(N)
WPP-85/2015-17

`

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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