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കതെ് ചൂെിനാല് പുഴുങ്ങുന്ന അന്തരീക്ും. നാെ് മുഴുേന് മ്േനല് െിെിയിലാണ്.
ഇെയ്ക് ലഭികൊറള്ള ആശ്ാസതെിക്റെ മ്േനല്മഴ അപൂര്വ്വമായിരിക്കുന്നു. ചൂെ്
ഇമ്തെെി തുെരുകയാക്ണങ്ില് നമ്മുക്െ നാെ് അധികും വേകാക്ത േരള്ച്ചയി
മ്ലക്കെത്ും.
േിദൂരസ്ഥങ്ളില് മ്ൊയി േീട്ാേശ്യതെിനുള്ള ക്േള്ളും ക്കാണ്ടുേമ്രണ്ട
ദു:സ്ഥിതി ചിലയിെങ്ളിക്ലങ്ിലുമുണ്ട്. അങ്ക്നയുള്ള സ്ഥലങ്ളില് കുെിക്േള്ളും
കിട്ാകെനിയായി മാറിക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിണറകള് േറ്ി, കുളങ്ളില്
ക്േള്ളമില്ാതെ അേസ്ഥ െലയിെങ്ളിലുും കണ്ടുതുെങ്ിയിരിക്കുന്നു. മ്താടുകളുും
പുഴകളുും മറ്് ജലാശയങ്ളുും േരണ്ട് തുെങ്ങുന്നു. മനുഷ്യര് മാത്രമല് േളര്ത്മൃഗ
ങ്ളുും കാട്ടുമൃഗങ്ളുും സസ്യലതാദികളുും ജലദൗര്ലഭ്യതെിക്റെ ക്കടുതികള്
അനുഭേിക്കുന്നു. കൃഷിക്യയുും ഇത് കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുംസ്ഥാനും മ്നരിടുന്ന രൂക്മായ കുെിക്േള്ള ക്ാമും െരിഹരിക്കുന്നതിന്
പ്രാമ്ദശിക സര്കൊരുകക്ള ചുമതലക്പെടുതെി സര്കൊര് ഉതെരേ്
പുറക്പെടുേിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗ്ാമെഞ്ായതെ്- നഗരസഭ – മ്കാര്പെമ്റഷന്
െരിധികളില് അതാത് പ്രാമ്ദശിക സര്കൊരുകള് ആേശ്യാനുസരണും
കുെിക്േള്ളും േിതരണും നെതൊനുള്ള നെെെി സ്ീകരികെണും. ഇതിനുമ്േണ്ടി
ക്മയ് മാസാേസാനും േക്ര ഓമ്രാ ഗ്ാമെഞ്ായതെിനുും 16.5 ലക്ും രൂെയുും
മുനിസിപൊലിറ്ികെ് 27.5 ലക്ും രൂെയുും മ്കാര്പെമ്റഷന് 38.5 ലക്ും രൂെയുും
ക്ചലേഴികൊനുള്ള അനുമതിയുും നല്ിയിട്ടുണ്ട്. കുെിക്േള്ളക്ാമും രൂക്മായ
പ്രമ്ദശങ്ളിൽ കുെിക്േള്ളതെിക്റെ ഗുണനിലോരും ഉറപ്പുേരുതെി ജിെിഎസ്
ഘെിപെിച്ച ൊങ്റകളിൽ ജനങ്ൾകെ് സൗകര്യപ്രദമായ സമയതെ് ആേശ്യ
തെിന് അനുസൃതമായി േിതരണും നെത്ന്നതിന് പ്രാമ്ദശിക സർകൊരുകൾ
നെെെി സ്ീകരികെണും. നിലേിൽ ദുരന്തനിോരണ േകുപെ് മുമ്േന സ്ഥാെി
ച്ചിട്ടുള്ള ോട്ർ കിമ്യാസ്കുകൾ േഴിയുും ജിെിഎസ് ഘെിപെിച്ച ൊങ്റകളിൽ
കുെിക്േള്ളേിതരണും നെതൊവുന്നതാണ്.
സുതാര്യവുും കാര്യക്മവുമായി െരാതികൾകെ് ഇെയില്ാക്ത കുെിക്േള്ള
േിതരണും നെക്കുന്നുക്ണ്ടന്ന് െഞ്ായതെ് േകുപെിക്റെയുും നഗരകാര്യ േകുപെി
ക്റെയുും ജില്ാതല മ്മധാേികൾ ഉറപ്പുേരുമ്തെണ്ടതാണ്. റേനയൂ അധികാരി
കൾകെ് കുെിക്േള്ള േിതരണും സുംബന്ിച്ച് മ്മാണിറ്റിങ് നെത്ന്നതിനുള്ള
സുംേിധാനവുും ജിെിഎസ് ട്ാകെിങ് സുംേിധാനവുും തമ്ദേശസ്ഥാെന ജില്ാതല
മ്മധാേികൾ ഏർക്പെടുമ്തെണ്ടതാണ്.
പ്രളയക്തെ നാും ഒറ്ക്കെട്ായി മ്നരിട്ത് മ്ൊക്ല മ്േനലിക്നയുും ഏകമ
നമ്്ാക്െ അതിജീേികൊന് നമുകൊകുും. അതിനുള്ള സര് വ്വെിന്തുണയുും
പ്രാമ്ദശിക സര്കൊരുകളുക്െയുും ജീേനകൊരുക്െയുും ഭാഗതെ് നിന്നുമുണ്ടാകണും.
ക്േല്ലുേിളികക്ള അതിജീേികൊന് വകമ്കാര്തെ് ഒരുമമ്യാക്െ പ്രേര്തെികൊും.

റഡാ. ബടി.എസ്. തടിരുറമനടി ഐ.എ.എസ്.

ആവശ്യമാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ്

- ലാറ്ടിന് പഴടമാഴടി

െ�തി�മട �ണനിലേ്കാര�ില്
��ചരി�ം രചികണം: �ഖ�െ�ി
സും

സ്ഥാനതല െഞ്ായതെ് ദിനാമ്ഘാഷ
തെിൽ െക്ങ്ടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധി
കൾക്കുും ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥന്ാർക്കുും മറ് ക്ണിതാ
കെൾക്കുും സുംസ്ഥാന സർകൊരിക്റെ ഊ�ളമായ
അഭിോദ്യങ്ൾ.
തൃശ്ശൂരിൽ ഞാൻ മുൻപു നെതെിയ ഒരു
ഉദ്ഘാെന പ്രസുംഗക്തെക്കുറിച്ചു സൂചിപെിക്കുന്നത്
നന്നാവുും എന്നു കരുതുകയാണ്. സുംസ്ഥാനതെി
ക്റെ െതിമൂന്നാും െഞ്േത്രെദ്ധതിയിക്ല
ജനകീയാസൂത്രണ പ്രേർതെനങ്ൾ ഉദ്ഘാെനും
ക്ചയ്തുക്കാണ്ടു 2017 ജനുേരി 21-ാും തീയതി
നെതെിയ പ്രസുംഗക്തെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപെി
ക്കുന്നത്. ജനകീയാസൂത്രണ രുംഗതെ് േരുമ്തെ
ണ്ട മാറ്ങ്ക്ളക്കുറിച്ചാണ് അന്നു സൂചിപെിച്ചത്.
മ്കരളതെിന് ജനകീയാസൂത്രണ രുംഗതെ്
ഏതാണ്ട് രണ്ടു െതിറ്ാണ്ടുകാലക്തെ അനുഭേ
ങ്ളുണ്ട്. ഇത് സുംബന്ിച്ചു സുംസ്ഥാനതെ്
ധാരാളും െഠനങ്ളുും ചർച്ചകളുും നെന്നിട്ടുണ്ട്.
െഠനങ്ളുക്െയുും ചർച്ചകളുക്െയുും ക്േളിച്ചതെി
ലാണ് ജനകീയാസൂത്രണരുംഗതെ് േരുമ്തെണ്ട
പ്രധാനക്പെട് മാറ്ങ്ൾ സുംബന്ിച്ച സുംസ്ഥാ
നസർകൊരിക്റെ കാഴ്ചപൊെ് അേതരിപെിച്ചത്.
തുെകെതെിൽ നാും ലക്്യമിട് മാറ്ങ്ൾ

എക്ന്തല്ാമാണ്? ഏക്തല്ാും കാര്യങ്ളിൽ ഉമ്ദേ
ശിച്ച പുമ്രാഗതി ഉണ്ടായി? ഇനി ഏക്റ്ടുമ്കെണ്ട
പ്രധാനപ്രേർതെനങ്ളുും േരുമ്തെണ്ട മാറ്ങ്ളുും
എക്ന്തല്ാമാണ്? ഈ മ്ചാദ്യങ്ളുക്െ ഉതെരതെി
മ്ലകെ് ഞാൻ േരാും. അതിനുമുപേ് ജനകീയാസൂ
ത്രണതെിൽ മാത്രമല് മറിച്ച് എല്ാ മ്മേലകളിലുും
കൃത്യമായ കാഴ്ചപൊടുും കർമ് െരിൊെിയുും തയ്ാ
റാകെിക്കൊണ്ടാണ് സർകൊർ പ്രേർതെിക്കുന്നത്
എന്നത് എടുത് െറയുകയാണ്. ഇതെരതെിൽ
േളക്ര േ്യക്തമായ ഒരു കർമ് െരിൊെി തയ്ാ
റാകെിക്കൊണ്ട് പ്രേർതെിച്ചതിക്റെ ഫലമായി
ജനകീയാസൂത്രണ രുംഗതെ് അഭൂതപൂർവ്വവുും
ചരിത്രെരവുമായ മ്നട്ങ്ൾ ഉണ്ടാകൊൻ നമുകെ്
കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏത് നി�ക് നിരീക്കനുും
അുംഗീകരിക്കുും.
ആദ്യ പ്രസുംഗതെിൽ ഞാൻ എടുത് െറഞ്
ഏറ്വുും പ്രധാനക്പെട് പ്രശ്നും നെെെിക്രമങ്ളുക്െ
സങ്ീർണ്ണതയുും െദ്ധതി രൂെീകരണതെിൽ
േരുന്ന േലിയ കാലതാമസവുും ത�ലും നിർേ
ഹണതെിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ് നങ്ളുമാണ്.
ധനകാര്യേർഷും ആരുംഭിച്ചാൽ 7-8 മാസും
േക്രമ്യാ അതിൽകൂടുതമ്ലാ െദ്ധതിരൂെീകരണ
പ്രക്രിയ നീളുന്നതായിരുന്നു നമ്മുക്െ അനുഭേും.

ര

ചാ
പഞ്ചായത്ത്
ചാ ചാ പര പചാ
യ
മ
പ ചായ ജയ
യ
ത്
ത്

പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മചാര്ചത് 2019

5
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മൂന്നു നാലുമാസുംക്കാണ്ട്, െലമ്പൊഴുും മാർച്ചിക്ല
അേസാന ആഴ്ചകളിൽ ഓെിച്ചിട്ടു നിർവ്വഹണും
നെത്കയായിരുന്നു െതിേ്. െദ്ധതിപെണും
ലാെ്സാകുന്നതിനുും അഴിമതിക്കുും പ്രവൃതെിക
ളുക്െ ഗുണനിലോരും കുറയുന്നതിനുും മറ്ും ഇത്
ഇെയാകെിയിരുന്നു.
ജനെങ്ാളിതെും ഉറപൊകെിക്കൊണ്ട് െദ്ധതി
രൂെീകരണതെിലുും നിർേഹണതെിലുും സമയ
നിഷ്ഠ ൊലികൊനാവുമ്മാ എന്നതായിരുന്നു അന്ന്
ഉന്നയിച്ച മ്ചാദ്യും. ജനെങ്ാളിതെതെിൽ േിട്ടു
േീഴ്ച ക്ചയ്ാതിരികൊൻ െദ്ധതി രൂെീകരണ
പ്രേർതെനങ്ൾ കാമ്ലകൂട്ി, അതായത്
തമ്ലേർഷും തക്ന്ന പൂർതെിയാകെി ധനകാര്യ
േർഷും തുെങ്ങുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തക്ന്ന
നിർേഹണും തുെങ്ാൻ കഴിയുമ്മാ എന്ന് അന്ന്
ഞാൻ നിങ്മ്ളാെ് മ്ചാദിച്ചിരുന്നു. 2017-18ൽ
അതിനു കഴിഞ്ില്. െക്ക്, ചരിത്രതെിൽ
ആദ്യമായി ജൂൺ മദ്ധ്യമ്തൊക്െ എല്ാ തമ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാെനങ്ളുും ോർഷിക െദ്ധതി പൂർ
തെിയാകെി ജില്ാ ആസൂത്രണസമിതികെ് സമർ
പെിക്കുകയുണ്ടായി.
2018-19ൽ നാും െദ്ധതി രൂെീകരണും സമയ
ബന്ിതമാക്കുക എന്ന ലക്്യും പൂർണ്ണമായുും
മ്നടുകതക്ന്ന ക്ചയ്തു. ഏതാണ്ട് എല്ാ തമ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാെനങ്ളുും മാർച്ച് 31-നു മുപേ് െദ്ധ
തികെ് അുംഗീകാരും മ്നെി. ചരിത്രമ്നട്ും എന്നു
തക്ന്ന ബന്ക്പെട് എല്ാേരുും ഇതിക്ന േിമ്ശ
ഷിപെിച്ചു. അതുക്കാണ്ട് െദ്ധതി നിർവ്വഹണ
തെിന് 12 മാസും തികച്ചു ലഭിച്ചു. തികച്ചുും അഭി
മാനകരമായ ഈ മ്നട്ും എങ്ക്ന സാധ്യമായി?
തീർച്ചയായുും സുംസ്ഥാന സർകൊരിക്റെ ഭാഗ
ത്നിന്ന് നെെെിക്രമങ്ളുും ബന്ക്പെട് ഉതെര
വുകളുും സമൂലും അഴിച്ചു െണിയുകയുണ്ടായി.
െക്ക്, അതുമാത്രും മതിയാവുമായിരുമ്ന്നാ?
ഇല്.
സർകൊർ ക്കാണ്ടുേന്ന മാറ്ങ്മ്ളാെ്
തികഞ് ഉത്ാഹമ്തൊടുകൂെി പ്രാമ്ദശിക

സർകൊരുകൾ സഹകരികൊൻ തയ്ാറായതാണ്
അേിശ്സനീയമായ ഈ മ്നട്ും യാഥാർത്്യ
മാോൻ കാരണും. ഈ മ്നട്തെിന് കാരണകൊ
രായ എല്ാേക്രയുും േിമ്ശഷിച്ചുും ജനപ്രതിനി
ധികക്ള അഭിനന്ികൊൻ ഞാൻ ഈ അേസരും
ഉെമ്യാഗക്പെടുത്കയാണ്. പ്രാമ്ദശിക
സർകൊരുകൾകെ് ഇതിനു കഴിയുും എന്ന്
ആരുുംതക്ന്ന രണ്ടു േർഷും മുമ്പുേക്ര േിശ്സി
ച്ചിരുന്നില്. ഇത് മാത്രമല് അസാധ്യും എന്നു
കരുതിയ മറ് െല മ്നട്ങ്ളുും സാധ്യമാകെിക്കൊ
ണ്ടാണ് തമ്ദേശഭരണ സ്ഥാെനങ്ൾ ഇന്നു
മുമ്ന്നാട്ടുമ്ൊകുന്നത്. മാധ്യമങ്ളുും ക്ൊതു
സമൂഹവുും ഈ മ്നട്ങ്ൾ കാണാനുും ബന്ക്പെ
ട്േക്ര അുംഗീകരികൊനുും തയ്ാറാകണക്മന്ന്
ഈ അേസരതെിൽ അഭ്യർത്ിക്കുകയാണ്.
ആസൂത്രണ-നിർവ്വഹണ പ്രേർതെനങ്ൾ
സമയബന്ിതമാക്കുക എന്ന കാര്യതെിൽ
ഇമ്പൊൾ മ്കരളും മക്റ്ാരു അസാധാരണ മ്നട്ും
കൂെി വകേരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മ്ലാകസഭാ
ക്തരക്ഞ്ടുപെ് മുൻകൂട്ി കണ്ടുക്കാണ്ട് 2019-20
മ്ലക്കുള്ള, അതായത് േരുും േർഷക്തെ,
ോർഷിക െദ്ധതി 2018 ഡിസുംബറിൽതക്ന്ന
പൂർതെിയാകെണും എന്ന് സർകൊർ തമ്ദേശഭരണ
സ്ഥാെനങ്മ്ളാെ് ആേശ്യക്പെട്ിരുന്നു. േിരലിൽ
എണ്ണാവുന്നേ ഒഴിച്ച് എല്ാ പ്രാമ്ദശിക സർകൊ
രുകളുും ഡിസുംബറിൽ തക്ന്ന െദ്ധതി ജില്ാ
ആസൂത്രണസമിതികെ് അുംഗീകാരതെിനു സമർ
പെിച്ചു. ക്തരക്ഞ്ടുപെിക്റെ തിരകെിൽക്പെട്്
വേകാക്ത ഏപ്രിൽ ഒന്നിനുതക്ന്ന 2019-20
ക്ല നിർവ്വഹണും ആരുംഭികൊൻ കഴിയുും. ഈ
മ്നട്ക്തെ സ്പ്നതുല്യും എന്നല്ാക്ത എങ്ക്ന
േിമ്ശഷിപെികൊനാണ്!
െദ്ധതി പ്രേർതെനങ്ൾ സമയബന്ിത
മാകൊൻ കഴിഞ്തുക്കാണ്ട് േലിയ മ്നട്ങ്ൾ
ഉണ്ടാകൊൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആദ്യും എടുത്െറ
മ്യണ്ടത് െദ്ധതിക്ച്ചലേിൽ ഉണ്ടായ േർദ്ധന
ോണ്. 2014-15 മുതലുള്ള 3 േർഷകൊലും െദ്ധ

തിക്ച്ചലേ് 68 ശതമാനും, 73 ശതമാനും, 67
ശതമാനും എന്നീ രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ
കഴിഞ് േർഷും െദ്ധതിക്ച്ചലേ് 85 ശതമാന
മായി. ട്ഷറികളിൽ േളക്ര താമസിച്ചു സമർപെി
ച്ച കയൂ ബില്ലുകൾ കൂെി െരിഗണിച്ചാൽ ഇത് 90
ശതമാനമാണ്. ഇക്താരു സർവ്വകാല റികൊർ
ഡാണ്. േർഷാന്ത്യതെിൽ മാർച്ചുമാസക്തെ
അേസാനക്തെ ആഴ്ചകളിൽ ഓെിച്ചിട്് െണും
ക്ചലോകെി തീർക്കുന്നതുമായി ബന്ക്പെട്്
ചൂണ്ടികൊണിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ൾ ഒഴിോകൊൻ
ഇമ്പൊൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. നിർേഹണതെിന്
സാേകാശും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ക്ചറിയ
കാര്യമല്. ഉദാഹരണതെിന് കൃഷി, കന്നുകാലി
േളർതെൽ തുെങ്ിയ രുംഗങ്ളിക്ല മ്പ്രാജക്ടുകൾ
േർഷും തീരാറാവുമ്പോൾ ക്െക്ട്ന്നു തുെങ്ി പൂർ
തെിയാകൊൻ കഴിയില്. അങ്ക്നയായാൽ
'കുറച്ചു െണും േിതരണും ക്ചയ്യുന്നേ മാത്രമായി'
അതെരും മ്പ്രാജക്ടുകൾ മാറും. േർഷാരുംഭതെിൽ
തക്ന്ന നിർേഹണും ആരുംഭിക്കുന്നതുക്കാണ്ട്
കൃഷിയിൽ എന്നല് എല്ാ രുംഗങ്ളിലുും തുെകെും
മുതൽ സമമ്യാചിതമായി ഇെക്െൊൻ തമ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാെനങ്ൾകെ് ഇമ്പൊൾ കഴിയുന്നുണ്ട്.
നിർമ്ാണ മ്പ്രാജക്ടകളുക്െ സുഗമമായ നിർ
േഹണതെിന് തെ്മായി നിന്നിരുന്ന ഒരു
ഘെകും അതത് തമ്ദേശഭരണ സ്ഥാെനങ്ളിൽ
മ്പ്രാജക്ടുകൾ െരിമ്ശാധിക്കുന്നതിനുും സാമ്ങ്
തികാനുമതി നൽകുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യമില്ാ
യിരുന്നു എന്നതാണ്. ഉദാഹരണതെിന് ജില്ാ
െഞ്ായത്കളുക്െയുും മ്കാർപെമ്റഷക്റെയുും
ആയിരകെണകെിന് മ്പ്രാജക്ടുകൾ ചീഫ് എഞ്ി
നീയറക്െ ഓഫീസിൽ െരിമ്ശാധിച്ച് അുംഗീകാരും
നൽമ്കണ്ടി േന്നു. എന്നാൽ മ്പ്രാജക്ട് െരിമ്ശാ
ധനയുും സാമ്ങ്തികാനുമതി നൽകുന്നതിനുമുള്ള
അധികാരവുും േിമ്കന്ദീകരിച്ചുക്കാണ്ട് ഈ
തെ്ും നീകെി. ഇതിനായി മുനിസിപൊലിറ്ികൾ,
മ്കാർപെമ്റഷൻ, ജില്ാ െഞ്ായതെ് എന്നിേിെ
ങ്ളിൽ പുതിയ നിർേഹണ ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥക്ര

നിശ്ചയിച്ച് ട്ഷറി മ്കാഡു സഹിതും നൽകി.
ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥതലതെിൽ േരുതെിയ ഈ മാറ്ും
നിർമ്ാണ രുംഗതെ് മാത്രമല് മറ് േികസന മ്മേ
ലകളിലുും നെപൊകെി.
അഴിമതി കുറയ്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്
എടുത് െറമ്യണ്ട മക്റ്ാരു മ്നട്ും. ഉദാഹരണ
തെിന് നിർമ്ാണ പ്രവൃതെികൾ ഗുണമ്ഭാക്തൃ
സമിതി മുമ്േന നെപൊക്കുന്നതിൽ ചില ആമ്ക്
െങ്ൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇത് െരിഹരിക്കുന്ന
തിന് ക്ചറിയ പ്രവൃതെികളുക്െ നിർവ്വഹണും
ക്െണ്ടറിലൂക്െയാകെി എന്ന് മാത്രമല് അഞ്് ലക്
തെിൽ അധികമായ പ്രവൃതെികൾകെ് ഇക്െണ്ടറിുംഗ് നിർബന്മാകെി. ഇതിക്റെ ഫലമായി
കഴിഞ് േർഷും 240 മ്കാെി രൂെ ക്െണ്ടർ
മ്സേിുംഗ്സ് ആയി പ്രാമ്ദശിക സർകൊരുകൾ
കെ് ലഭിച്ചു. ഈ േർഷും ഇതുേക്ര 210 മ്കാെി
രൂെ ക്െണ്ടർ മ്സേിുംഗ് സായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
െദ്ധതി നിർവ്വഹണതെിക്ല ഈ കാര്യക്മത
യ്ക്കൊപെും തനത് േരുമാനും േർദ്ധിപെിക്കുന്ന
തിന് നികുതി െിരിേിലുും പ്രാമ്ദശിക സർകൊ
രുകൾ പ്രമ്ത്യക ഇെക്െെൽ നെതെി. അതിക്റെ
ഫലമായി കഴിഞ് േർഷും ഗ്ാമെഞ്ായ
ത്കളിൽ മാത്രും അധികമായി 213 മ്കാെി രൂെ
െിരിക്ച്ചടുത്.
മുൻപു സൂചിപെിച്ച പ്രസുംഗതെിൽ ഞാൻ
ചൂണ്ടികൊണിച്ച ഒരു പ്രശ്നും ജനകീയാസൂത്രണും
ഉല്ാദനമ്മേലക്യ അേഗണിക്കുന്നു എന്നതാ
യിരുന്നു. െല െഠനങ്ളുും ഇകൊര്യും മ്നരമ്തെ
ചൂണ്ടികൊണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ സർകൊരിക്റെ
കാലതെ് ഉല്ാദന മ്മേലയ്ക് ഒരു നിശ്ചിത
ശതമാനും തുകക്യങ്ിലുും നീകെിേയ്കണും എന്ന
നിബന്ന ഒഴിോകെിയമ്താടുകൂെി കൃഷിയുും
അനുബന് മ്മേലകളുും േ്യേസായവുും പൂർണ്ണ
മായുും അേഗണികെക്പെട്ടു. െണും മുഴുേൻ മ്റാഡു
കൾക്കുും മറ് നിർമ്ാണ പ്രേർതെനങ്ൾക്കുും
നൽകുന്ന നില ഉണ്ടായി. അതുക്കാണ്ടാണ്
െദ്ധതിപെണതെിക്റെ േിനിമ്യാഗതെിൽ മ്മേലാ
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നിബന്നകൾ തിരിക്ക ക്കാണ്ടുേന്നത്.
കൂൊക്ത സബ്സിഡി നിരകെ് േകുപ്പുകളുക്െ നിര
ക്കുമായി ഏകീകരിച്ചു. കൃഷി മ്മേലയിൽ
ധനസഹായും എല്ാ നാമമാത്ര ക്ചറകിെ കർഷ
കർക്കുും ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലാകെി. െട്ികേർ
ഗ്ഗ േിഭാഗതെിന് േരുമാനെരിധി ഒഴിോകെി.
ഈ മാറ്ങ്ളുക്െ ഫലമായി പ്രാമ്ദശിക
സർകൊരുകൾ ഉല്ാദനമ്മേലയിൽ േിമ്ശഷിച്ചു
കൃഷിയിലുും മൃഗെരിൊലനതെിലുും സജീേമായി
ഇെക്െടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. കൃഷികൊർകെ്
ആനുകൂല്യും നൽകുന്നതിനുള്ള േരുമാന െരിധി
ഉയർതെിയതുും നിയന്തണങ്ൾ നീകെിയതുും
േലിയ മാറ്തെിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. തരിശു
നിലങ്ൾ േീക്ണ്ടടുക്കുന്നതിലുും െച്ചകെറികൃഷി
േ്യാെിപെിക്കുന്നതിലുും ൊലിക്റെയുും മുട്യുക്െയുും
ഇറച്ചിയുക്െയുും ഉല്ാദനും േർദ്ധിപെിക്കുന്നതിലുും
തമ്ദേശ സ്ഥാെനങ്ൾ ബന്ക്പെട് േകുപ്പുകളു
മായി മ്ചർന്ന് സ്തുത്യർഹമായ പ്രേർതെനങ്ളാണ്
നെത്ന്നത്.
ജനകീയാസൂത്രണരുംഗക്തെ മക്റ്ാരു മ്ൊരാ
യ്മയായി തുെകെതെിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടികൊണിച്ച
മക്റ്ാരു പ്രശ് നും നഗരേത്കെരണതെിക്റെ
സേിമ്ശഷ പ്രശ്നങ്ൾ ഏക്റ്ടുകൊൻ കഴിയു
ന്നില് എന്നതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്വുും
മ്േഗതെിൽ നഗരേൽകെരണും നെക്കുന്ന
സുംസ്ഥാനമാണ് മ്കരളും. എന്നാൽ ഗ്ാമങ്ൾ
ക്കുും നഗരങ്ൾക്കുും ഒമ്ര മാർഗ്ഗമ്രേയുും ആസൂ
ത്രണസമീെനവുമാണ് നാും സ്ീകരിച്ചു
മ്ൊന്നത്. ഈ സർകൊർ േന്നതിനുമ്ശഷും
നഗരസഭകൾകൊയി പ്രമ്ത്യകും ആസൂത്രണ
മാർഗ്ഗമ്രേ തയ്ാറാകെി. നഗരേൽകെരണവുമായി
ബന്ക്പെട് പ്രശ്നങ്ൾ വകകാര്യും ക്ചയ്യുന്ന
തിന് േ്യത്യസ്ത സമീെനവുും പുതിയ മ്പ്രാജക്ട്
ആശയങ്ളുും നിർമ്ദേശിച്ചു. ഈ മാറ്ും നഗര
േികസന െദ്ധതികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു തുെങ്ി
യിട്ടുണ്ട്. െക്ക്, ഈ കാര്യതെിൽ ഇനിയുും
നമുകെ് ബഹുദൂരും മുമ്ന്നാട്ടു മ്ൊമ്കണ്ടതുണ്ട്.
മ്കരളതെിക്ല എല്ാ നഗരങ്ക്ളയുും മാതൃകാ
നഗരങ്ളായി മാറ്ാൻ നമുക്കു കഴിയണും. ജനെ
ങ്ാളിതെമ്തൊടുകൂെി കൂട്ായ െരിശ്രമും
ഉണ്ടായാൽ നമുകെ് അതിനു കഴിയുും.
െതിമൂന്നാും െദ്ധതിയുക്െ തുെകെതെിൽ ചൂണ്ടി
കൊണിച്ച മക്റ്ാരു പ്രശ്നും െദ്ധതി പ്രേർതെന
ങ് ള ി ൽ ക ാ ണു ന്ന ഏ മ് ക ാ െ ന തെ ി ക് റെ
അഭാേമാണ്. േിേിധ തട്ടു ഗേൺക്മന്റുകൾ
തമ്ിലുും േികസന േകുപ്പുകൾ തമ്ിലുും ശരിയായ
ഏമ്കാെനമില്ാതെത് ഒരു േലിയ നയൂനത
യാണ്. ഇത് െരിഹരികൊനാണ് ഭരണഘെന
യിൽ ജില്ാ െദ്ധതി രൂെീകരികെണും എന്ന
നിർമ്ദേശും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത്. എന്നാൽ ഭരണ
ഘെന നിർമ്ദേശിക്കുന്ന ജില്ാ െദ്ധതി തയ്ാറാ

കൊനുും േിജയകരമായി നെപെിലാകൊനുും ഇന്ത്യ
യിക്ല ഒരു സുംസ്ഥാനതെിനുും കഴിഞ്ിട്ില്.
െക്ക് ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി നമുകെ് കഴിഞ്
േർഷും മ്കരളതെിക്ല എല്ാ ജില്കളിലുും ജില്ാ
െദ്ധതി തയ്ാറാകൊൻ കഴിഞ്ഞു. ജില്ാ െദ്ധതി
മ്രേകൾ ഭാേിയിൽ ആസൂത്രണരുംഗതെ് േലിയ
മുതൽക്കൂട്ാവുും. എല്ാ ജില്ാെദ്ധതിയിലുും േിേി
ധതട്ടു സർകൊരുകൾ മ്ചർന്ന് ഏക്റ്ടുമ്കെണ്ട
മ്പ്രാജക്ടുകൾ നിർമ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെരും മ്പ്രാ
ജക്ടുകക്ള മ്പ്രാത്ാഹിപെിക്കുന്നതിന് സുംസ്ഥാന
ബജറ്ിൽ െണും നീകെി േച്ചിട്ടുണ്ട്. നേമ്കരള
നിർമ്ാണതെിക്റെ ഭാഗമായി ജില്ാ െദ്ധതി
യിക്ല സുംയുക്ത മ്പ്രാജക്ടുകൾ ഏക്റ്ടുകൊൻ
നിർമ്ദേശമുണ്ട്. ഇകൊര്യതെിൽ ജില്ാ ആസൂത്ര
ണസമിതികളുമായി ആമ്ലാചിച്ച് ഉചിതമായ
തീരുമാനും എടുക്കുും.
പ്രാമ്ദശിക െദ്ധതികളുക്െ ഗുണനില
ോരതെിലുും അേയുക്െ ഏമ്കാെനതെിലുും മുൻ
കാലത്ണ്ടായ െരിമിതികൾ െരിഹരിക്കുന്ന
തിനുും കൂെിയാണ് സുംസ്ഥാന സർകൊർ
നേമ്കരള െരിൊെിയുമായി ബന്ക്പെട്
മിഷനുകൾ ആരുംഭിച്ചത്. മിഷനുകളുക്െ പ്രേർ
തെനതെിക്റെ ഭാഗമായി തമ്ദേശഭരണ സ്ഥാെ
നങ്ൾകെ് പ്രാഥമിക ചുമതലയുള്ള മ്മേലകളുക്െ
േികസനതെിനായി സുംസ്ഥാന സർകൊർ
േലിയ മ്താതിൽ െണും ക്ചലേഴിച്ചുക്കാണ്ടി
രിക്കുകയാണ്. ഇത് തമ്ദേശഭരണ സ്ഥാെന
ങ്ൾക്കു നൽകുന്ന െദ്ധതി േിഹിതതെിന്
പുറമ്മയാണ്.
ക്ൊതുേിദ്യാഭ്യാസ യജ്ും, ആർദ്ും എന്നീ
മിഷനുകൾ േിദ്യാഭ്യാസ രുംഗത്ും ആമ്രാഗ്യ
മ്മേലയിലുും ക്ൊതുജനങ്ൾകെ് നൽകുന്ന
മ്സേനങ്ളുക്െ ഗുണനിലോരും ഗണ്യമായി
ഉയർതെിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ൊതു േിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാെനങ്ളിക്ല കുട്ികളുക്െ കണകെിലുും
സർകൊർ ആശുെത്രികൾ സന്ർശിക്കുന്ന
മ്രാഗികളുക്െ എണ്ണതെിലുും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
മിഷനുകളുക്െ പ്രേർതെനങ്ൾ േിജയിപെിക്കു
ന്നതിൽ തമ്ദേശഭരണ സ്ഥാെനങ്ൾ േലിയ
െങ്കു േഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജനെങ്ാളിതെും
ഇനിയുും ക്മച്ചക്പെടുതൊനുള്ള സാധ്യതകൾ
ഏക്റയാണ്.
വലഫ് മിഷനിൽ െണി തീരാതെ േീടുകൾ
പൂർതെിയാക്കുന്ന ആദ്യക്തെ ഘട്ും ഏതാണ്ട്
പൂർതെിയായികെഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമക്തെ ഘട്തെിൽ
സ്ന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭേനരഹിതരുക്െ േീടുകൾ
പൂർതെിയാക്കുന്ന പ്രവൃതെി ഹഡ്മ്കാ ോയ്പ
സുംബന്ിച്ച പ്രശ് നങ്ൾ നീങ്ിയമ്താക്െ
യുദ്ധകാലാെിസ്ഥാനതെിൽ പുമ്രാഗമിക്കു
കയാണ്. മിഷൻ പ്രേർതെനങ്ളിൽ ജനെങ്ാ
ളിതെുംക്കാണ്ട് ഏക്റ ശ്രമ്ദ്ധയമായിട്ടുള്ളത്

തീർച്ചയായുും ഹരിത മ്കരളും മിഷക്റെ പ്രേർ
തെനങ്ളാണ്. മ്താടുകളുക്െയുും കുളങ്ളുക്െയുും
നദികളുക്െയുും ശുചീകരണതെിൽ തുെങ്ി മാലി
ന്യനിർമ്ാർജ്ജനുംേക്രയുള്ള പ്രേർതെന
ങ്ളിൽ തമ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാെനങ്ളുക്െയുും
ജനങ്ളുക്െയുും െങ്ാളിതെും േലിയ ആമ്േശവുും
പ്രത ീ ക് യു മ ാ ണ് സൃ ഷ് ി ച്ച ി ര ി ക്കു ന്ന ത് .
മിഷനുകളുും തമ്ദേശഭരണ സ്ഥാെനങ്ളുും മറ്്
ജനകീയ മ്േദികളുും തമ്ിലുള്ള ഏമ്കാെനും
കൂടുതൽ ശക്തമാകെി മുമ്ന്നാട്ടുക്കാണ്ടുമ്ൊകാനുും
മിഷനുകളുക്െ ലക്്യങ്ൾ ഒക്ന്നാഴിയാക്ത മ്നെി
ക്യടുകൊനുമാണ് സർകൊർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇതുേക്ര െറഞ് മ്നട്ങ്ളുക്െ കഥ ജനകീ
യാസൂത്രണ പ്രേർതെകക്ര സുംബന്ിച്ചിെ
മ്തൊളും അമ്ങ്യറ്ും അഭിമാനകരമാണ്. മ്കര
ളതെിക്റെ ജനകീയാസൂത്രണക്തെ മാതൃകയാ
കെിക്കൊണ്ട് അേിമ്ലന്ത്യാെിസ്ഥാനതെിൽ
ജനകീയാസൂത്രണും നെപെിലാകൊൻ മ്കന്ദസർ
കൊർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യതെിൽ
നമ്മുക്െ മ്നട്ങ്ൾ േളക്ര പ്രസക്തമാണ്. െക്ക്,
ഈ രുംഗതെ് ഇനിയുും നമുകെ് േളക്രമ്യക്റ
മുമ്ന്നാട്ടു മ്ൊമ്കണ്ടതുണ്ട്. 2017-ക്ല പ്രസുംഗ
തെിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടികൊണിച്ച ചില പ്രധാന
ലക്്യങ്ൾ ഇനി മ്നെിക്യടുമ്കെണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാ
മമ്തെത് ജനെങ്ാളിതെും ഗണ്യമായി േർദ്ധി
പെികെണും എന്നതാണ്.
െങ്ാളിതെും എന്നതുക്കാണ്ട് ഉമ്ദേശിക്കുന്നത്
അയൽക്കൂട്തെിലുും ഗ്ാമസഭയിലുും ഉള്ള െങ്ാ
ളിതെും മാത്രമല്. അത് പ്രധാനമാണ്. ഒപെും
മ്പ്രാജക്ട് തയ്ാറാക്കുന്നതിലുും നിർേഹണതെി
ലുും മ്മാണിറ്റിുംഗിലുും മറ്ും ജനെങ്ാളിതെതെിന്
േിമ്ശഷിച്ചുും േിദഗ്ദ്ധരുക്െ െങ്ാളിതെതെിന്
േലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. െങ്ാളിതെും എണ്ണതെി
ലുും ഗുണതെിലുും ഗണ്യമായി േർദ്ധിപെികെണും.
ജനങ്ൾ താന്താങ്ളുക്െ പ്രമ്ദശങ്ളുക്െ േിക
സനതെിൽ കൂടുതൽ താല്ര്യക്മടുതെ് ഇെക്െടുന്ന
നിലയാണ് ഉണ്ടാമ്േണ്ടത്.
രണ്ടാമക്തെ കാര്യും പ്രാമ്ദശിക െദ്ധതിക
ളുക്െയുും മ്പ്രാജക്ടുകളുക്െയുും ഗുണനിലോരും
േലിയ രീതിയിൽ ഉയർത്ക എന്നതാണ്.
മ്പ്രാജക്ടുകളിക്ല അറിേിക്റെയുും സാമ്ങ്തിക
േിദ്യയുക്െയുും ഉള്ളെകെും ഗണ്യമായി ഉയർ
തെണും. ഇതിനു മ്പ്രാജക്ട് തയ്ാറാക്കുന്ന ഘട്
തെിലുും അതിനു സാമ്ങ്തികവുും ഭരണെരവുമായ
അനുമതി നൽകുന്ന ഘട്തെിലുും പ്രമ്ത്യക ശ്രദ്ധ
മ്േണും. മ്പ്രാജക്ട് തയ്ാറാക്കുന്നതിലുും
ക്േറ്ിുംഗിലുും ബന്ക്പെട് ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥർ കൂടുതൽ
ജാഗ്ത കാണികെണും. മ്പ്രാജക്ടിക്റെ ഗുണനി
ലോരും ഉറപൊകെിക്കൊണ്ട് മാത്രമ്മ െരിമ്ശാ
ധിച്ച് അുംഗീകാരും നൽകാവൂ.
ോർഷിക െദ്ധതി രൂെീകരണതെിലുും മ്പ്രാ

ജക്ടുകൾ എഴുതി തയ്ാറാക്കുന്നതിലുും ബന്ക്പെട്
േികസന േകുപ്പുകളിക്ല ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥർകെ്
െരിശീലനും നൽകുകയുും അേരുക്െ സജീേമായ
െങ്ാളിതെും ഉറപൊക്കുകയുും മ്േണും. ഇതിനുപു
റക്മ മ്പ്രാജക്ടുകളുക്െ ഗുണനിലോരും ക്മച്ചക്പെടു
ത്ന്നതിനുും സർകൊർ ചില നിർമ്ദേശങ്ൾ
മുമ്ന്നാട്ടു േയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് പുതിയ
ബജറ്ിൽ പ്രേ്യാെിച്ച ജില്ാ റിമ്സാഴ്്
ക്സറെറാണ്. റിമ്സാഴ്സ് ക്സറെറിൽ അുംഗങ്
ളായ േിദഗ്ദ്ധർ തമ്ദേശ സ്ഥാെനങ്ക്ള മ്പ്രാജ
ക്ടുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുും.
പ്രാമ്ദശിക സർകൊരുകൾ തയ്ാറാക്കുന്ന
മ്പ്രാജക്ടുകളുക്െ ഗുണനിലോരും ക്മച്ചക്പെടുതൊൻ
മ്കരളതെിക്ല സർവ്വകലാശാലകൾക്കുും
ഗമ്േഷണ സ്ഥാെനങ്ൾക്കുും മറ് ഉന്നത േിദ്യാ
ഭ്യാസ സ്ഥാെനങ്ൾക്കുും േലിയ െങ്കു േഹികൊൻ
കഴിയുും. അകൊദമിക് സ്ഥാെനങ്ളുും പ്രാമ്ദശിക
സർകൊരുകളുും തമ്ിലുള്ള ബന്ും ബലക്പെടുതൊൻ
സർകൊർ ഒരു െരിൊെി തയ്ാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഉന്നത
േിദ്യാഭ്യാസ - ഗമ്േഷണ സ്ഥാെനങ്ൾകെ് അേർ
ക്തരക്ഞ്ടുകെക്പെടുന്ന തമ്ദേശ സ്ഥാെനങ്ളിൽ
മ്േണ്ട സാമ്ങ്തിക സഹായും നൽകാും. നല്
മ്പ്രാജക്ട് ആശയങ്ൾ തമ്ദേശ സ്ഥാെനങ്ൾകെ്
നൽകാനുും േിശദമായ മ്പ്രാജക്ട് മ്രേ തയ്ാറാ
കൊനുും സഹായികൊും. ഇകൊര്യതെിൽ ഉന്നത
േിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാെനങ്ൾ തമ്ിൽ ആമ്രാഗ്യക
രമായ മത്രും നെകെണും.
നല് പ്രേർതെനും നെത്ന്ന സ്ഥാെനങ്ൾ
കെ് അനുമ്യാജ്യമായ അുംഗീകാരും സർകൊർ
നൽകുും. ഇതിന് പുറക്മ ഉന്നത േിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാെനങ്ൾകെ് അേരുക്െ േിദഗ്ദ്ധന്ാരക്െ
മ്സേനും ജില്ാ റിമ്സാഴ്സ് ഗ്രൂപെിന് നൽകാും.
തമ്ദേശഭരണ സ്ഥാെനങ്ക്ള മ്പ്രാജക്ടുകൾ തയ്ാ
റാകെന്നതിൽ ജില്ാ റിമ്സാഴസ് ക്സറെർ
േഴിയായുും സഹായികൊും. ഈ ലക്്യും മുൻനിർ
തെി വേകാക്ത സർവ്വകലാശാലകളുക്െയുും മറ്്
ഉന്നത േിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാെനങ്ളുക്െയുും ഒരു
മ്യാഗും േിളിച്ചു മ്ചർതെ് ഭാേി െരിൊെി
ആസൂത്രണും ക്ചമ്യ്ണ്ടതുണ്ട്.
നിലേിക്ല ഭരണസമിതിയുക്െ കാലാേധി
തീരുന്നതിനുമുപേ് ജനകീയാസൂത്രണ ചരിത്ര
തെിൽ അഭിമാനകരമായ ഒരു ചരിത്രും എഴുതി
മ്ച്ചർത്ക്കാണ്ടാേണും നിങ്ൾ െിരിഞ്ഞു
മ്ൊകുന്നതുും അടുതെ ക്തരക്ഞ്ടുപെിക്ന മ്നരി
ടുന്നതുും. ആസൂത്രണും സമയബന്ിതമാകെിയ
തുമ്ൊക്ല പ്രാമ്ദശിക െദ്ധതികളുക്െയുും മ്പ്രാജ
ക്ടുകളുക്െയുും ഗുണനിലോരതെിൽ എല്ാേരുും
അുംഗീകരിക്കുന്ന മ്നട്ങ്ൾ ഉണ്ടാകെിയിട്ടുമ്േണും
നിങ്ൾ സ്ഥാനക്മാഴിയാൻ. ഈ യജ്തെിൽ
സുംസ്ഥാന സർകൊർ കക്ി രാഷ്ടീയതെിനതീ
തമായി നിങ്മ്ളാക്ൊപെും ഉണ്ടാകുും.
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മു

ന് ഗുജറാതെ് മുേ്യമന്തിയുും പ്രഗല്ഭനായ
ൊര്ലക്മമ്റെറിയനുക്മാക്കെയായ ബല്േന്ത്
റായ് മ്മതെ അദ്ധ്യക്നായ കമ്ീഷന് 1958 ല്
സമര്പെിച്ച റിമ്പൊര്ട്ാണ് െഞ്ായതെ് രാജ്
സ്ഥാെനങ്ളുക്െ തുെകെമായി കണകൊക്കുന്നത്.
ബല്േന്ത്റായ് മ്മതെ കമ്ിറ്ിയുക്െ കാലതെ്
തക്ന്ന മ്കരളതെിക്റെ ആദ്യക്തെ മുേ്യമന്തി
ഇ.എും.എസ്. ന�തിരിപൊടുും െഞ്ായതെ് രാജ്
സ്ഥാെനങ്ള് എങ്ക്ന ആയിരികെണും എന്ന
ദിശാമ്ബാധും നല്കുന്ന അമ്ദേഹതെിക്റെ കുറിപെ്
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സുശക്തമായ മ്കന്ദഭരണവുും
സുംതൃപ്തമായ സുംസ്ഥാനങ്ളുും എന്ന ക്ഫഡറല്
ആശയതെിലൂന്നി മ്കന്ദഗേക്മെന്റുും സുംസ്ഥാന

ഗേക്മെന്റുും വകകാര്യും ക്ചമ്യ്ണ്ട പ്രധാന
േിഷയങ്ള് ഒഴിക്ക മക്റ്ല്ാും പ്രാമ്ദശിക ഗേമെ
ന്റുകള്കെ് അധികാരവുും െണവുും ഉള്ക്പെക്െ
വകമാറണും എന്ന ആശയും 1958 ല് ഇ.എും.
എസ്. മ്മതെകമ്ിറ്ിക്കു മുന്നില് ഉന്നയിച്ചതാണ്.
റിമ്പൊര്ട്് േന്നതിന് മ്ശഷും െഞ്ായതെ് രാജ്
സ്ഥാെനങ്ളുണ്ടായി. 73,74 ഭരണഘെനാ
മ്ഭദഗതി േന്നതിനുമ്ശഷവുും ഒരുൊെ് മാറ്ങ്ള്
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. െക്ക്, െഴയ ജാതി െഞ്ായ
ത്കളുക്െ അേശിഷ്ങ്ള് ഇന്ത്യയുക്െ െലഭാഗ
ങ്ളില് ഇന്നുും നിലനില്ക്കുന്നു. ജന്ി-നാടുോ
ഴിതെ േ്യേസ്ഥിതിയുക്െ ഭാഗമായി നിലനില്ക്കു
ന്ന ഒരു ഫയൂഡലി്റേ് സമൂഹും അധുഃസ്ഥിതക്നയുും

െിമ്ന്നാകെകൊരക്നയുും െഞ്ായതെ് പ്രസിഡ
റെിക്റെ കമ്സരയില് കയറിയിരികൊന് അനു
േദികൊതിരിക്കുകയുും അഥോ ഇരുന്നാല്
ശുദ്ധീകര്മ്ുംക്ചയ്യുകയുും ക്ചയ്യുന്ന ോര്തെകള്
ഇമ്പൊഴുും േരുന്നുണ്ട്. അതില് നിന്നുും േ്യത്യ
സ്തമാണ് മ്കരളതെിക്ല െഞ്ായതെ് രാജ്
സ്ഥാെനങ്ളുക്െ സ്ഥിതി എന്ന് നമുകെ്
അറിയാും.
ഭരണഘെനാ മ്ഭദഗതികള്കെ് മുന്പുതക്ന്ന
മ്കരളതെില് അധികാരേിമ്കന്ദീകരണതെിന്
മ്േണ്ടിയുള്ള ഏറ്വുും പ്രധാനക്പെട് ചുേടുക്േയ്പ്
നെന്നത് നിങ്ളുക്െ ഓര്മ്യിലുണ്ടാവുും. ജില്ാ
കളക്ടര്മാക്ര ക്സക്രട്റിമാരാകെി ജില്ാ ആസൂ
ത്രണതെിനുമ്േണ്ടി ജില്ാ ഗേക്മെറെ് എന്ന
കാഴ്ചപൊെ് 1990 ല് നെപൊകെിയതിക്റെ അനുഭ
േമുള്ളേരാണ് നമ്ള്. ഇന്ത്യയുക്െ ചരിത്രതെില്
ആദ്യമായിട്ാണ് അധികാരേിമ്കന്ദീകരണ
തെിന് മ്േണ്ടിയുള്ള ഏറ്വുും മാത്യകാെരമായ
അതെരക്മാരു പ്രേര്തെനും നെന്നത്. അധി
കാരേിമ്കന്ദീകരണതെിക്റെ നെതെിപെിന്
മാത്യകയായി ഒരു ചുേെ് മുന്നില് മ്കരളും
നെന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപെികൊന് മ്േണ്ടിയാണ്
ഇത് െറഞ്ത്. ഭരണഘെനാ മ്ഭദഗതികള്ക്കു
മ്ശഷും നമ്മുക്െ സുംസ്ഥാനും അധികാരേിമ്ക
ന്ദീകരണതെിക്റെ കാര്യതെില് ഇന്ത്യയുക്െ മറ്്
സുംസ്ഥാനങ്ള്കെ് മാതൃകയാണ്. തമ്ദേശസ്
യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ളില് സ്തീ സുംേരണും
50 ശതമാനമാകെിയത് നമ്മുക്െ പ്രിയക്പെട്
മ്കരളമാണ് എന്ന് അഭിമാനമ്തൊക്െ െറയാന്
കഴിയുും. അധികാരതെില് സ്തീകളുക്െ െങ്ാളി
തെും ഉറപൊകൊനുള്ള പ്രമ്ത്യക കാഴ്ചപൊെ് മലയാ
ളിക്കുണ്ട്.
അധികാരേിമ്കന്ദീകരണതെിക്റെ തത്ും
- രാജ്യരക്യുും ആഭ്യന്തരസുരക്യുും ഉള്ക്പെ
ക്െയുള്ള കാര്യങ്ളില് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മ്കന്ദഗേ
ക്മെറെ്, നാനാേിഭാഗതെിലുള്ള ജനങ്ളുള്ള
സ ും തൃ പ്ത മ ാ യ ക് ഫ ഡ റ ല് മ് ്റേ റ് ക ളു ും
അതിനുതാക്ഴ പ്രാമ്ദശിക ഗേക്മെന്റുകളുും
എന്ന കാഴ്ചപൊെ്, ആ കാഴ്ചപൊെ് ഉയര്തെിെിെി
കൊന് ഇമ്പൊഴുും െരിമിതികളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിക്ല
െല സുംസ്ഥാനങ്ളിലുും െഞ്ായതെ് രാജ്
സ്ഥാെനങ്ളുക്െ രൂെീകരണതെിനുമ്ശഷവുും
അധികാരേിമ്കന്ദീകരണതെിക്റെ ഭാഗമായുള്ള
അധികാരങ്ള് േിട്ടുക്കാടുതെിട്ില്. നമ്ള്
ഇേിക്െ െരമാേധി േകുപ്പുകളുക്െ അധികാര
ങ്ള് തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ള്കെ്
വകമാറി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. െഞ്ായതെ് രാജ്
സ്ഥാെനങ്ള് പ്രാപ്തി ക്തളിയിച്ചാല് സുംസ്ഥാന
സര്കൊരുകളുക്െ അധികാരങ്ള് ഇനിയുും
താമ്ഴകെ് നല്കണും. മ്കന്ദും, പ്രമ്ത്യക അേകാ
ശങ്ളുക്െ ഭാഗമായി സുംസ്ഥാന േിഷയങ്ളുക്െ

മ്മല് ഇെക്െടുന്നത് നിര്തെണും. കൂടുതല് അധി
കാരങ്ള് സുംസ്ഥാനങ്ള്കെ് നല്കണും.
അമ്പൊള് നാനാത്തെില് ഏകത്ും എന്ന രാജ്യ
തെിക്റെ ക്ഫഡറല് തത്തെിക്റെ അന്ത:സതെ
ഉയര്തെിെിെിച്ച് മുമ്ന്നാട്് മ്ൊകാന് നമുകെ്
സാധിക്കുും.
ഗ്ാമപ്രമ്ദശത്ള്ള പ്രാമ്ദശിക ജനേിഭാഗ
ങ്ളുക്െ ജീേിതതെിക്റെ സാപേതെികവുും സാമൂ
ഹികവുമായ മാറ്ങ്ള് ഉള്ക്കൊണ്ട് ആേശ്യമായ
െദ്ധതികള് ആേിഷ്കരികൊന് കഴിയുന്നത് താക്ഴ
തട്ിലുള്ള തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ള്കൊ
ണ്. അധികാരേിമ്കന്ദീകരണും തമ്ദേശസ്യും
ഭരണ സ്ഥാെനങ്ളില് ക്ചന്ന് നില്ക്കുകയാണ്
എന്ന് കരുതിമ്യകെരുത്. ജനങ്ളാണ് അധി
കാരതെിക്റെ ഏറ്വുും പ്രധാനക്പെട് ഉെമകള്.
അധികാരേിമ്കന്ദീകരണതെിക്റെ േലിയ മുമ്ന്നാ
ട്ടുമ്ൊകെ് നെന്നിട്ടുള്ള മ്കരളതെിലുും അത് 100
ശതമാനതെിമ്ലക്കെതൊന് ഇനിയുും സഞ്രി
മ്കെമ്ണ്ട? നമ്മുക്െ ഗ്ാമസഭകളില് െക്ങ്ടുക്കുന്ന
ജനേിഭാഗങ്ളുക്െ െങ്ാളിതെവുും േികസന
പ്രേര്തെനങ്ക്ളക്കുറിച്ചുള്ള അേരുക്െ കാഴ്ചപൊ
ടുും േളര്തെിക്യടുകൊന് ഒരുൊെ് ശ്രമും നെന്നി
ട്ടുണ്ട്. ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനും അതിന്
േളക്ര േലിയ െങ്കുേഹിചു. ജനകീയാസൂത്രണ
പ്രസ്ഥാനും, ആസുത്രണപ്രക്രിയ ഉെരിതല ഉമ്ദ്യാ
ഗസ്ഥര് മുകളില് നിന്ന് ക്കട്ിക്യാരുക്കുക എന്ന
കാഴ്ച്ചപൊെിന് അന്ത്യും കുറിക്കുകയുും പ്രാമ്ദശിക
േികസനതെിന് ജനങ്ളുക്െ ആേശ്യും എന്താ
ക്ണന്ന് മന്ിലാക്കുകയുും അത് താമ്ഴതലത്
നിന്ന് മുകളിമ്ലകെ് മ്ൊമ്കണ്ടതാണ് എന്ന
കാഴ്ചപൊെ് അേതരിപെിക്കുകയുും ക്ചയ്തു. തലതിരി
ഞ്് കിെന്നതിക്ന മ്നക്രയാകെി എന്നതാണ്
അതിക്റെ പ്രമ്ത്യകത. അതിക്റെ ഭാഗമായി
ജനകീയാസൂത്രണതെിന് മ്ദാഷങ്ള് ഉണ്ടായി
ട്ില് എക്ന്നാന്നുമല് െറയുന്നത്. െക്ക്, നമ്മുക്െ
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നാട്ിന്പുറങ്ളിലുണ്ടായ മാറ്ും എത്രമ്യാ
േലുതാണ്. നമ്മുക്െ ഉല്പൊദന മ്മേലയില്,
െശ്ചാതെല േികസനതെില്, മ്ക്മമ്മേലയില്
ഇന്നക്ല േക്ര ഇല്ാതെ കുതിച്ചുചാട്വുും സാപേ
തെിക േികസനവുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് അധികാ
രേിമ്കന്ദീകരണതെിക്റെ ഭാഗമായി മ്കരളും
മുമ്ന്നാട്ടുക്േച്ച മാതൃകയാണ്.
അധികാരേിമ്കന്ദീകരണതെിക്റെ 20
ക്കാല്ക്തെ അനുഭേങ്ളുക്െ െശ്ചാതെലതെില്
നമ്മുക്െ കുറവുകള് എന്താക്ണന്ന് കക്ണ്ടതൊന്,
അത് തിരുതൊന് കക്ി രാഷ്ടീയതെിനതീത
മായി കഴിയണും. സാധാരണ ജനങ്ളുക്െ ജീേി
തതെില് േികസനതെിക്റെ ക്േളിച്ചക്മതെികൊ
നാകണും. അമ്പൊഴാണ് േികസനും എന്ന കാഴ്ച്ച
പൊെ് പൂര്ണ്ണമാവുക. ൊര്ശ്േല്കെരികെക്പെട്
അേശത അനുഭേിക്കുന്ന ജനേിഭാഗങ്ളുക്െ
പ്രശ്നങ്ള് ഏക്റ്ടുക്കുന്നതില് 20 േര്ഷക്തെ
അനുഭേതെിക്റെ ക്േളിച്ചതെില് എങ്ക്ന
മുമ്ന്നാട്് മ്ൊകണും എന്നാമ്ലാചികെണും, േളക്ര
പ്രധാനക്പെട് കാര്യമാണത്.
ആസൂത്രണപ്രക്രിയയില്, അധികാരേിമ്ക
ന്ദീകരണതെിക്റെ കാര്യതെില് മലയാളികള്
ഒരെി മുമ്പേ നെന്നു. ഈ മ്നട്ങ്ള്കെിെയില്

നമ്ള് ആര്ജ്ജിമ്കെണ്ടത് മുഴുേന് മ്നെിമ്യാ
എന്നതാകണും ഓമ്രാ തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാ
െനതെിക്റെയുും ഓമ്രാ സ്ഥാെനങ്ളിക്ല അുംഗ
തെിക്റെയുും ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥക്റെയുും ചിന്ത.
നമ്ള് അഭിമാനമ്തൊക്െ െറയുന്ന മ്കരളാ
മ്മാഡല് മുരെികെരുത്. പ്രമ്ത്യകിച്ച് മ്ലാകും ഒരു
കമ്പോളമായി മാറമ്പോള്. പുതിയ ആശയങ്ള്,
പുതിയ േിജ്ാനതെിക്റെ േ്യാെനും ഇക്താക്കെ
സ്ായതെമാകൊനുും ആര്ജ്ജികൊനുും മ്കരളാ
മ്മാഡലിക്റെ മികേ് േര്ദ്ധിപെികൊനുും പുതിയ
മ്മേലകളിമ്ലകെ് കെകൊനുും പുതിയ ക്താഴില
േസരങ്ള് സൃഷ്ികൊനുമാണ് ഊന്നല് നല്കു
ന്നത്. മ്ലാകതെിക്റെ േിേിധഭാഗങ്ളില് സാപേ
തെിക പ്രതിസന്ിമൂലും സ്മ്ദശിേത്കരണും
േരുകയാണ്. േിദ്യാഭ്യാസമ്മേലയില് മ്കരളും
നിമ്ക്െിച്ച െണും മ്ലാകതെിക്റെ േിേിധഭാഗ
ങ്ളില് നിന്ന് നമ്മുക്െ ക്ചറപെകൊര് ലാഭകരമായി
മ്കരളതെിന് തിരിക്ക േിമ്ദശെണമായി മ്നെി
തെരുന്നുണ്ട്. നമ്മുക്െ നാട്ിക്ല നല് തലമ്ച്ചാറള്ള
ക്ചറപെകൊക്ര നാെിക്റെ േളര്ച്ചയ്ക്കുമ്േണ്ടി പ്രമ്യാ
ജനക്പെടുതൊനാണ് ഐ െി മ്മേലയില് നിമ്ക്
െ തെ ി നു ള്ള ക ാ ര ്യങ് ളു മ ാ യ ി മു മ് ന്ന ാ ട്്
മ്ൊകുന്നത്. അമ്താക്ൊപെും തക്ന്ന സാമൂഹ്യ
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മ്സേന മ്മേലകളിലുും ഒട്ടുും പുറമ്കാട്് മ്ൊയ്
കൂൊ. മ്കരളും സാമൂഹ്യസുരക്ിതത്തെിക്റെ
കാര്യതെില് ഒന്നാമതാണ്. ക്ൊതുേിദ്യാഭ്യാസും
അണ്ഇകെമ്ണാമികെ് എന്ന് കണകൊകെരുത്.
അക്താരു നിമ്ക്െമാണ്. 2.5 മ്കാെി പുതിയ
കുട്ികള് ക്ൊതുേിദ്യാലയങ്ളിമ്ലകെ് കെന്നുേ
ന്നു. ക്ൊതുേിദ്യാഭ്യാസും ജനങ്ള് ഏക്റ്ടുത്
എന്നുള്ളതിന് ക്തളിോണത്. അതുമ്ൊക്ലത
ക്ന്ന ക്ൊതുജനാമ്രാഗ്യവുും. സപേദ് േ്യേസ്ഥ
യുക്െ പുമ്രാഗതി നിര്ണ്ണയിക്കുന്നത് ആമ്രാഗ്യ
മുള്ള ജനതയാണ്. ആര്ദ്ും മിഷന് ജനങ്ളുക്െ
ആമ്രാഗ്യും സുംരക്ിച്ച് ആമ്രാഗ്യസുംേിധാന
തെിക്റെ ക്ൊതുമ്മേലക്യ ശക്തിക്പെടുത്ന്നു.
ആമ്രാഗ്യമുള്ള ജനതക്യ സൃഷ്ികെലാണ്
േികസന പ്രേര്തെനതെിക്റെ അെിതെറ.
തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ളുക്െ പ്രേ
ര് തെ ന ങ് ള ി ല് ഗ്ീ ന് മ് പ്രാ മ് ട് ാ മ് കെ ാ ള്
ൊലികെണും. പ്ാ്റേിക് ഉെമ്യാഗും െരമാേധി
കുറയ്കണും. പ്ാ്റേിക് മ്ശേരിച്ച് മൂല്യേര്ദ്ധിത
ഉല്പെന്നങ്ള് ഉണ്ടാകൊന് കഴിയണും. േിമ്ക
ന്ദീകൃത മാലിന്യസുംസ്ക്കരണക്തെ നിരുത്ാഹ
ക്പെടുതെിക്കാണ്ടല്, അത് പൂര്ണ്ണമായുും നെപെി
ലാകെിക്കാണ്ടുതക്ന്ന െട്ണങ്ളില് മ്കന്ദീകൃത

മാലിന്യസുംസ്കരണും നെതെണും.
നിയമങ്ള് ജനങ്ള്ക്കുമ്േണ്ടിയാണ്.
നല്മ്ൊക്ല െണിക്യടുക്കുന്ന ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥക്ര
സര്കൊര് സുംരക്ിക്കുക തക്ന്ന ക്ചയ്യുും. മ്കരളും
ആഗ്ഹിക്കുന്ന സര്വ്വീസായി തമ്ദേശസ്യുംഭരണ
സര്വ്വീസ് മാറണക്മന്ന് ഞാന് ആശുംസിക്കുക
യാണ്.
1
(തയ്ാറാകെിയത് : പ്രസാദ് കാേീട്ില്)

ത്

ത്

മന്തി എ.സി. ക്മായ്ീന്,
അഡീഷണല് ചീഫ്
ക്സക്രട്റി െി.ക്ക. മ്ജാസ്
ഐ.എ.എസ് തിരുേനന്തപുരും
ജില്ാ െഞ്ായതെ് പ്രസിഡറെ്
േി.ക്ക. മധു എന്നിേര്
െഞ്ായതെ് ദിനാമ്ഘാഷും
ഉദ്ഘാെന സമ്മ്ളന
നഗരിയില്.
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ഞ്ായതെിരാജ് സുംേിധാനതെിക്റെ
രചയിതാവുും ഗുജറാതെ് മുേ്യമന്തിയുും ൊർ
ലക്മറെ് അുംഗവുമായിരുന്ന മ്ഡാ. ബൽേന്ത റായ്
മ്മതെയുക്െ ജന്ദിനമായ ക്ഫബ്രുേരി 19 ആണ്
മ്കരളതെിൽ െഞ്ായതെ് ദിനമായി ആമ്ഘാ
ഷിക്കുന്നത്.
മ്ഡാ. മ്മതെ കമ്യൂണിറ്ി ക്ഡേലെ്ക്മറെ്
മ്പ്രാഗ്ാമിക്ന സുംബന്ിച്ച് െഠിക്കുോൻ ൊർ
ലക്മറെ് നിമ്യാഗിച്ച കമ്റ്ിയുക്െ ക്ചയർമാനാ
യിരുന്നു. ഈ കമ്റ്ി 1957 ൽ മ്കന്ദ ഗേൺക്മ
റെിന് സമർപെിച്ച റിമ്പൊർട്ിലാണ് ത്രിതലെഞ്ാ
യതെ് സുംേിധാനക്തെ സുംബന്ിച്ചുള്ള ആശയും
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അേതരിപെിച്ചത്. ഇമ്ത
കാലയളേിൽ മ്കരളതെിൽ മുേ്യമന്തിയായിരുന്ന
ഇ.എും.എസ് ന�തിരിപൊെ് മ്കരളതെിൽ
അധികാര േിമ്കന്ദീകരണും എന്ന ആശയും
പ്രാേർതെികമാകൊൻ ശ്രമിച്ചു. നിർഭാഗ്യേശാൽ
അന്ന് പ്രാേർതെികമാകൊൻ കഴിഞ്ില്. തുെർ
ന്നുള്ള ഒമ്ട്ക്റ ഇെക്െെലുകളുക്െ ഫലമായി ഇന്ത്യ
യിൽ ആദ്യമായി ശക്തമായ െഞ്ായതെിരാജ്
സുംേിധാനവുും അധികാര േിമ്കന്ദീകരണവുും
േിമ്കന്ദീകൃത ആസൂത്രണവുും നമ്മുക്െ സുംസ്ഥാ
നതെ് നെപൊകെി.
ഇത് ഒരു ആമ്ഘാഷമല്. തമ്ദേശ സ്യുംഭരണ
സ്ഥാെനങ്ളുക്െ കഴിഞ്കാല പ്രേർതെനങ്ക്ള
േിലയിരുത്ോനുും മികവുറ് പ്രേർതെനങ്ക്ള
സുംബന്ിച്ച് െഠിക്കുോനുും മന്ിലാക്കുോനുും
ആശയ േിനിമയും നെത്ോനുും ഉതകുന്ന ജനപ്ര
തിനിധികളുക്െയുും ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥരുക്െയുും ഒരു
സുംഗമമ്േദിയാണീ ദിനാമ്ഘാഷും. ഇേിക്െ
ഉയർന്നു േന്ന ചർച്ചകളുും നിർമ്ദേശങ്ളുും നൂതന
ആശയങ്ളുും െഞ്ായതെ് രാജ് സുംേിധാനതെി
ക്റെ േികാസപ്രക്രിയയിൽ േലിയ സുംഭാേന
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തമ്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ഥാെന
ങ്ളുക്െ ചുമതലകളുും മ്ക്മ േികസന പ്രേർതെ

ന ങ് ളു ും ന െ പെ ാ ക്കു മ് പേ ാ ൾ ഉ ണ്ട ാ കു ന്ന
പ്രാമ്യാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉന്നയിക്കുോനുും
െരിഹാരും കാണുോനുും കഴിയുന്ന ഒരു അേസ
രമായുും ദിനാമ്ഘാഷും മാറന്നു.

ടസമടിനാ�കൾ

സമ്മ്ളനതെിക്റെ ഭാഗമായി 'നേമ്കരള
സൃഷ്ിയിൽ തമ്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ളുക്െ
െങ്്', 'പ്രളയാനന്തര നേമ്കരള സൃഷ്ി',
'നേമ്കരള മിഷനുും നൂതന െദ്ധതികളുും',
'മാലിന്യ സുംസ്കെരണും - ക്േല്ലുേിളികളുും നൂതന
മാർഗ്ഗങ്ളുും', 'ഗ്ാമതലങ്ളിക്ല സാുംസ്കാരിക
പ്രേർതെനങ്ൾ', 'അധികാര േിമ്കന്ദീകരണും
- െരിമ്പ്രക്്യവുും യാഥാർത്്യവുും', എന്നീ േിഷ
യങ്ക്ള ആപേദമാകെി തൃശൂരിക്ല േിേിധ മ്കന്ദ
ങ്ളിലായി ക്സമിനാറകൾ നെന്നു. മന്തിമാർ,
എും.എൽ.എ മാർ, തമ്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ഥാെന
ജനപ്രതിനിധികൾ, േിഷയേിദഗ്ദ്ധർ തുെങ്ി
യേർ ക്സമിനാറകക്ള മികവുറ്താകെി.
മറ്് എല്ാ ജില്കളിലുും േിേിധ േിഷയങ്ക്ള
ആപേദമാകെി ക്സമിനാറകൾ സുംഘെിപെിച്ചു.
േയനാെ് ജില്യിൽ 'െരിസ്ഥിതിയുും പ്രളയാനന്തര
പ്രേർതെനങ്ളുും' എന്ന േിഷയക്തെ ആപേദമാ
കെി നെന്ന ക്സമിനാർ ചർച്ചകൾ ക്കാണ്ടുും െങ്ാ
ളിതെും ക്കാണ്ടുും ശ്രമ്ദ്ധയമായി. ക്ഫബ്രുേരി 16-ാും
തീയ്തി വേകുമ്ന്നരും മ്തക്കുുംകാെ് വമതാനതെ്
'ക്ൊതു ഇെങ്ളുും ക്െൺ അതിരുകളുും' എന്ന
േിഷയക്തെ ആപേദമാകെി നെന്ന ക്സമിനാർ
േനിതാ െങ്ാളിതെും ക്കാണ്ടുും സുംഘാെനും
ക്കാണ്ടുും മികച്ചതായി. ഈ ക്സമിനാറിൽ മ്കര
ളതെിക്ല സ്തീ മുമ്ന്നറ് പ്രേർതെനങ്ൾകെ്
മ്നതൃത്ും ക്കാടുക്കുന്ന േനിതാ മ്നതാകെൻമാരുക്െ
സാന്നിദ്ധ്യും ഏക്റ ശ്രമ്ദ്ധയമായിരുന്നു. ഗ്ാമെ
ഞ്ായതെ് അമ്സാസിമ്യഷൻ പ്രസിഡറെ് അഡ്.
ക്ക. തുളസി െീച്ചറക്െ അദ്ധ്യക്തയിൽ നെന്ന

ക്സമിനാറിക്റെ ഉത്ഘാെനും പ്ാനിങ്് മ്ബാർഡ്
ക്മപേർ മ്ഡാ. മൃദുൽ ഈപെൻ നിർവ്വഹിച്ചു. കാലി
കെറ്് യൂണിമ്േഴ്സിറ്ി േിമൺ ്റേഡീസ് േകുപെ്
മ്മധാേി ക്പ്രാഫ. മിനി സുകുമാർ േിഷയും അേത
രിപെിച്ചു. സുംസ്ഥാന ജറെർ കൺസൾട്റെ്
അവഡ്സർ മ്ഡാ. െി.ക്ക ആനന്ി, മ്ഡാ. നിധി
ജ്റേിൻ, െത്ിനി െീച്ചർ, കില ഫാകെൽറ്ി മ്ഡാ.
അമൃത, മാറാമ്ഞ്രി ഗ്ാമെഞ്ായതെ് പ്രസിഡ
റെ് അഡ്. ഇ. സിന്ധു എന്നിേർ െക്ങ്ടുത്.

എക്സടിബടിഷന്

ക്ഫബ്രുേരി 16-ന് മ്തക്കുുംകാെ് വമതാനതെ്
ആരുംഭിച്ച എക്സിബിഷൻ കൃഷി േകുപെ് മന്തി
അഡ്. േി.എസ് സുനിൽകുമാർ ഉത്ഘാെനും
ക്ചയ്തു. പ്രദർശനങ്ൾ മ്കരളതെിക്ല േിേിധ
െഞ്ായത്കൾ നെതെിയ മികവുറ് പ്രേർതെ
നങ്ളുക്െ മ്നർകാഴ്ചകളായിരുന്നു. ഈ മാതൃകകൾ
ആയിര കണകെിന് ആളുകൾ കാണുകയുും അനു
ഭേങ്ൾ െങ്കുേയ്ക്കുകയുും ക്ചയ്ത് സുംഘാെകർകെ്
ഏക്റ ചാരിതാർത്്യതെിന് ഇെയാകെി.

സ്റപാർെ്സ്

ക്ച്്, ഷട്ിൽ ബാഡ്ിറെൻ്, ഫുെ്മ്ബാൾ
തുെങ്ിയ കലാകായിക മത്രങ്ൾ സുംഘെി
പെിക്കുകയുണ്ടായി. കൂൊക്ത െഞ്ായതെിരാജിക്ന
അെിസ്ഥാനക്പെടുതെി ജനപ്രതിനിധികളുക്െയുും
ജീേനകൊരുക്െയുും ക്ിസ് മത്രവുും ഉണ്ടായി
രുന്നു.

ദടിനാറ�ാഷ പരടിപാെടികൾ

െഞ്ായതെ് ദിനാമ്ഘാഷ െരിൊെികൾ

18, 19 തീയ്തികളിൽ തൃശൂർ ലുലു ഹാളിലാണ്

നെന്നത്. ഹർതൊൽ കാരണും ഒന്നാും ദിേസ
സമ്മ്ളനും മാറ്ി േച്ചു. ദിനാമ്ഘാഷ െരിൊ
െികൾ ഉത്ഘാെനും ക്ചയ്യുന്നതിന് 17-ാും തീയ്തി
രാത്രി തക്ന്ന മുേ്യമന്തി െിണറായി േിജയൻ
തൃശൂരിൽ എതെിമ്ചർന്നിരുന്നു, സമ്മ്ളനും മാറ്ി
േച്ചതു ക്കാണ്ട് അമ്ദേഹതെിക്റെ ഉത്ഘാെന
പ്രസുംഗതെിക്റെ മ്കാപെികൾ പ്രതിനിധികൾകെ്
നൽകി. സമ്മ്ളനതെിൽ മുേ്യ പ്രഭാഷണും
നെമ്തെണ്ടിയിരുന്ന പ്രതിെക് മ്നതാേ് രമ്മശ്
ക്ചന്നിതെലകെ് െക്ങ്ടുകൊൻ കഴിഞ്ിക്ല്ങ്ിലുും
ആശുംസകൾ അറിയിച്ചു.
മൂോയിരതെിലധികും രജി്റേർ ക്ചയ് പ്രതി
നിധികളുും മറ്് ജനകീയ െങ്ാളിതെവുും ഉണ്ടായ
സമ്മ്ളനും താമ്വുും ഭക്ണവുും ഉൾപെക്െ
എല്ാും ക്രമീകരണങ്ളിലുും യാക്താരു െിഴവു
മില്ാക്ത നെതൊൻ കഴിഞ്ത് തൃശൂരിക്ല
െഞ്ായതെ് േകുപെ് ജീേനകൊരുും ജനപ്രതിനി
ധികളുും അെങ്ിയ സ്ാഗത സുംഘതെിക്റെയുും

ഇതിന് മ്നതൃത്ും നൽകിയ മന്തി എ.സി ക്മായ്ീ
ക്റെയുും മികവുറ് സുംഘാെനതെിക്റെ പ്രതിഫല
നമായിരുന്നു.
രണ്ടാുംദിേസും നെന്ന ജനറൽ മ്ബാഡിയിൽ
തമ്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ൾകെ് വകമാ
റികിട്ിയ േകുപ്പുകളിക്ല മ്മധാേികൾ എല്ാേരുും
െക്ങ്ടുത്. അഡീഷണൽ ചീഫ് ക്സക്രട്റി റ്ി.
ക്ക.മ്ജാസ് ഐ.എ.എസ് മ്മാഡമ്ററ്റായിരുന്നു,
ഗ്ാമേികസന കമ്ീഷണർ െത്കുമാർ ഐ.എ
.എസ്, കുടുുംബശ്രീ ഡയറക്ടർ ഹരികിമ്ഷാർ
ഐ.എ.എസ്, വലഫ് മിഷൻ സി.ഇ.ഒ യു. േി
മ്ജാസ് ഐ.എ.എസ്, ഐ.ക്ക.എും ഡയറക്ടർ
മ്ഡാ. ചിത്ര ഐ.എ.എസ്, െട്ികേർഗ്ഗ േകുപെ്
ഡയറക്ടർ മ്ഡാ. െി. പുഗമ്ഴന്തി ഐ.െി.എസ്,
മ്്റേറ്് ആഡിറ്് േകുപെ് ഡയറക്ടർ സാങ്ി, കില
ഡയറക്ടർ മ്ഡാ. മ്ജായ് ഇളമൺ, ശുചിത്മിഷൻ
എക്സികയൂട്ീേ് ഡയറക്ടർ മ്ഡാ. അജയകുമാർ
േർമ്, െഞ്ായതെ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ
എും.െി. അജിത്കുമാർ, ക്ൊതുേിദ്യാഭ്യാസ
സുംരക്ണ യജ്ും കൺസൾട്റെ് മ്ഡാ. സി
രാമകൃഷ്ണൻ, ആമ്രാഗ്യ േകുപെിക്ന പ്രതിനിധീക
രിച്ച് മ്ഡാ. ജഗദീഷ്, ആമ്രാഗ്യ േകുപെ്
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ മ്ഡാ. റീന ക്ക.ക്ജ
തുെങ്ിയേർ സമ്മ്ളനതെിൽ െക്ങ്ടുതെ് സുംശയ
നിോരണങ്ളുും പുതിയ സമീെനവുും േ്യക്തമാകെി.
െഞ്ായതെ് രാജ് സുംേിധാനക്തെ ശക്തമാ
ക്കുോനുും അധികാരേിമ്കന്ദീകരണും പ്രാേർ
തെികമാ കൊനുും ജില്ാ െഞ്ായത്കൾകെ് 17
ഉും മറ്് തമ്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ൾകെ്

മന്തി അഡ്. േി.എസ് സുനിൽ
കുമാർ എക്ിബിഷന് ്റോള്
സന്ര്ശിക്കുന്നു
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11 േകുപ്പുകളുും വകമാറിയിട്ടുണ്ട.് െഞ്ായതെ്
രാജ് ആക്റ് ക്സഷൻ 181 വകമാറി കിട്ിയ േകു

പെിമ്ന്ലുള്ള ബന്ക്പെട് െഞ്ായത്കൾക്കുള്ള
അധികാര അേകാശങ്ൾ പ്രതിൊദിക്കുന്നതാണ്.
സമീെ കാലതെ് ഈ നിയമും ലുംഘിച്ചുക്കാണ്ടു
ള്ള ആമ്രാഗ്യ, കൃഷി േകുപ്പുകളുക്െ സർക്കുലറക
ക്ളയുും ഉതെരവുകക്ളയുും സുംബന്ിച്ചുള്ള
ആശങ്കൾ െല പ്രതിനിധികളുും പ്രകെിപെിച്ചു.
ഇത് ഗേൺക്മറെിക്റെ ശ്രദ്ധയിൽക്പെടുതെണും
എന്ന് ക്ൊതുോയ അഭിപ്രായവുും ഉണ്ടായി.
ഉച്ചയ്ക് മ്ശഷും മ്കരള ഗ്ാമെഞ്ായതെ്
അമ്സാസിമ്യഷൻ വേസ് പ്രസിഡറെ് മ്താമ്്
േകെതൊനതെിക്റെ അദ്ധ്യക്തയിൽ നെന്ന
സമാെന സമ്മ്ളനതെിൽ മികച്ച െഞ്ായത്
കൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ളുും മഹാത്ാ പുരസ്കാ
രങ്ളുും പ്രതിഭകൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ളുും മന്തി
എ.സി ക്മായ്ീൻ േിതരണും ക്ചയ്തു.
മ്കരളതെിക്ല 1107 െഞ്ായതെ് രാജ് സ്ഥാ
െനങ്ളിൽ നിന്നുും മികവുറ് സ്ഥാെനങ്ക്ള
ക്തരക്ഞ്ടുക്കുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉതെരോദിതെും
യാക്താരു സുംശയങ്ളുും െരാതികളുും കൂൊക്ത
നീതിപൂർവ്വും നിർവ്വഹികൊൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത്
െഞ്ായതെ് സുംേിധാനതെിക്റെ സത്യസന്ത
യുും ആത്ാർത്തയുും പ്രകെമാക്കുന്നതാണ്.
ദിനാമ്ഘാഷതെിനുള്ള പ്രമ്ത്യക ക്മാവബൽ
ആപെ്, ഇ-മ്ൊ്റേറിങ്്, ഓൺവലൻ രജി
സ്മ്ട്ഷൻ, ക്െലഗ്ാും തുെങ്ി എല്ാ നേ മാധ്യമ
സാമ്ങ്തിക േിദ്യകളുും ഉെമ്യാഗികൊൻ
ക ഴ ി ഞ് ത് ജ ീ േ ന കെ ാ രു ക് െ ക ഴ ി േ്
പ്രകെമാക്കുന്നതായിരുന്നു.
ജനപ്രതിനിധികളുും ഉമ്ദേ്യാഗസ്ഥരുും കൂട്ായി

ഒമ്ര മനമ്്ാക്െ പ്രേർതെിച്ചതിക്റെ പ്രതിഫല
നമാണ് ഈ സമ്മ്ളനതെിക്റെ േിജയും. മന്തി
എ.സി ക്മായ്ീക്റെ നിർമ്ദേശാനുസരണും വപ്രേറ്്
ക്സക്രട്റി ക്ക.െി അനിൽ കുമാർ അഡീഷണൽ
വപ്രേറ്് ക്സക്രട്റി മ്ജാസ് മാതയൂ, മുൻ െഞ്ാ
യതെ് ഡയറക്ടർ എച്ച്. ദിമ്നശന് ഐ.എ.എസ്,
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ എും.െി. അജിത്കുമാർ
തുെങ്ി െഞ്ായതെ് ഡയറക്മ്ട്റ്് ജീേനകൊരുും
തൃശൂർ െഞ്ായതെ് ക്ഡെയൂട്ി ഡയറക്ടര് മ്ജായി
മ്ജാൺ, മറ്് ജീേനകൊരുും ജനപ്രതിനിധികളുും
ജില്ാെഞ്ായതെ് പ്രസിഡറെ് മ്മരിമ്താമ്്,
മറ്് െഞ്ായതെ് പ്രസിഡന്റുമാർ, അമ്സാസി
മ്യഷൻ തൃശൂർ ജില്ാ ക്സക്രട്റി േിനയക്റെ
മ്നതൃത്തെിൽ ഗ്ാമെഞ്ായതെ് അമ്സാസി
മ്യഷൻ ഭാരോഹികൾ തുെങ്ിയേർ േഹിച്ച
െങ്് എടുതെ് െറമ്യണ്ടതാണ്. കില ഡയറക്ടർ
മ്ഡാ. മ്ജായ് ഇളമണിക്റെ മ്നതൃത്തെിൽ ശ്ര
മ്ദ്ധയമായ പ്രേർതെനും നെത്കയുണ്ടായി.
നാെിക്റെ േികസനതെിനുും ജനങ്ളുക്െ
മ് ക് മ ഐ ശ ്ര ്യ പ്രേ ർ തെ ന ങ് ൾ ക്കു ും
പുതിയമാനും നൽകുന്നതായിരികെണും ജനപ്ര
തിധികളുക്െയുും ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥരുക്െയുും ഈ
സുംഗമമ്േദി എന്ന നയ സമീെനമാണ് ഗേൺ
ക്മറെ് സ്ീകരിച്ചത്.
ദ ി ന ാ മ് ഘ ാ ഷ ങ് ളു ക് െ ച ര ി ത്രതെ ി ൽ
ആദ്യമായി ഗ്ാമെഞ്ായതെ് അമ്സാസിമ്യഷന്
ഈ ദൗത്യതെിൽ മുേ്യ െങ്് േഹികൊൻ
അേസരും ലഭിച്ചതിലുള്ള സമ്ന്താഷവുും കെപൊടുും
മ്രേക്പെടുത്ന്നു. ഗേൺക്മറെിക്റെയുും ജനപ്രതി
നിധികളുക്െയുും ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥരുക്െയുും ഈ കൂട്ായ്മ
തുെർന്നുും നിലനിർതൊൻ കഴിയക്ട്.
1

ഹ

ര്തൊലിക്ന തുെര്ന്ന് ഒരു ദിേസമായി
െരിമിതക്പെടുതെിയ സുംസ്ഥാനതല െഞ്ാ
യതെ് ദിനാമ്ഘാഷ െരിൊെിയില് ഏറ്വുും
ആകര്ഷകമായത് ഉദ്ഘാെന സമ്മ്ളനതെിനു
മ്ശഷും നെന്ന പ്രതിനിധി സമ്മ്ളനമായിരുന്നു.
അധികാര േിമ്കന്ദീകരണക്തെ തുെര്ന്ന് ത്രിതല
െഞ്ായത്കള്കെ് വകമാറി നല്ിയ േിഷയ
ങ്ളുക്െ േകുപ്പുതല മ്മധാേികള് െക്ങ്ടുതെ
സമ്മ്ളനതെില് തമ്ദേശസ്യുംഭരണ േകുപെ്
പ്രിന്സിപെല് ക്സക്രട്റി റ്ി.ക്ക. മ്ജാസ് ഐ.എ
.എസ് മ്മാഡമ്ററ്റായിരുന്നു. േിേിധ േകുപ്പുക
ക്ളയുും മിഷനുകക്ളയുും പ്രതിനിധീകരിച്ച് എന്.
െത്കുമാര് ഐ.എ,എസ് (കമ്ീഷണര്,

ഗ്ാമേികസന േകുപെ് & പ്രിന്സിപെല് ഡയറക്ടര്
തമ്ദേശസ്യുംഭരണ േകുപെ്), എസ്.ഹരികിമ്ഷാര്,
ഐ.എ.എസ് (എക്ികയൂട്ീേ് ഡയറക്ടര്,
കുടുുംബശ്രീ), മ്ഡാ. സി. രാമകൃഷ്ണന് (കണ്സ
ള്ട്റെ്, ക്ൊതുേിദ്യാഭ്യാസ സുംരക്ണ യജ്ും),
യു.േി.മ്ജാസ് ഐ.എ.എസ് (ചീഫ് എക്ികയൂ
ട്ീേ് ഓഫീസര്, വലഫ് മിഷന്), െി.ആര്. സജി
കുമാര് (ചീഫ് എഞ്ിനീയര്, തമ്ദേശസ്യുംഭരണ
േകുപെ് എഞ്ിനീയറിുംഗ് േിഭാഗും), എും.െി.അ
ജിത്കുമാര് (അഡീഷണല് ഡയറക്ടര്, െഞ്ായതെ്
േകുപെ്), മ്ൊമി ചാമ്കൊ (അഡീഷണല് ഡയറക്ടര്,
െട്ികജാതി േികസന േകുപെ്), മ്ഡാ. എസ്.
ചിത്ര ഐ.എ.എസ്. (എക്ികയൂട്ീേ് ഡയറക്ടര്,
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ഐ.ക്ക.എും), മ്ഡാ. സി.െി. േിമ്നാദ്
(ക്ചയര്മാന്, മ്ലാകെല് ഗേണ്ക്മറെ് കമ്ീഷന്),
െി.പുകമ്ഴന്തി (ഡയറക്ടര്, െട്ികേര്ഗ്ഗ േികസന
േകുപെ്), മ്ഡാ.ഡി.സാുംഗി (ഡയറക്ടര്,
സുംസ്ഥാന ഓഡിറ്് േകുപെ്), മ്ഡാ.മ്ജായ്
ഇളമണ് (ഡയറക്ടര്, കില), മ്ഡാ.റീന
(അഡീഷണല് ഡയറക്ടര്, ആമ്രാഗ്യ േകുപെ്),
മ്ഡാ. ജഗദീഷ് (ക്ഡെയൂട്ി ഡയറക്ടര്, ആമ്രാഗ്യ
േകുപെ്), ജിജി മ്ജാര്ജ്ജ് (ചീഫ് ൌണ് പ്ാനര്),
മ്ഡാ. ആര്.അജയകുമാര് േര്മ് (എക്ികയൂട്ീേ്
ഡയറക്ടര്, ശുചിത്മിഷന്, െി. മ്കശേന്
നായര് (എും.ഡി., ക്ീന് മ്കരള കപേനി
ലിമിറ്ഡ്) തുെങ്ിയേര് െക്ങ്ടുത്. സമ്മ്ളന
പ്രതിനിധികള് എഴുതി നല്കിയ മ്ചാദ്യങ്

ള്ക്കുും സുംശയങ്ള്ക്കുും സമ്മ്ളനതെില്
മറെെി നല്കി.

െടി.ടക. റ�ാസ് ഐ.എ.എസ്.
അഡീഷണൽ ചീഫ് ടസക്രട്ടറടി
തറദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്്

തമ്ദേശ സര്കൊരുകളുക്െ പ്രേര്തെനതെിന്
എല്ാ േിധ സഹായങ്ളുും സമ്പൊര്ട്ടുും നല്മ്ക
ണ്ടേര് ഇേിക്െയുണ്ട്. ജനകീയാസൂത്രണ പ്ര
േര്തെനങ്ളില് നിരേധി സുംശയങ്ളുും
മാര്ഗ്ഗതെ്മുണ്ടാക്കുന്ന നിരേധി കാര്യങ്ളുമു
ണ്ട്. െഞ്ായതെ് ദിനാമ്ഘാഷമ്േളയിലുും
അല്ാക്തയുും തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്
ളുക്െ അധ്യക്മ്രാെ് നെത്ന്ന കൂെിയാമ്ലാചന
കളിലൂക്െയാണ് പുതിയ മാര്ഗ്ഗനിര്മ്ദേശങ്ള്
ഉരുതിരിഞ്് േരുന്നത്. പ്രാമ്ദശികതലതെില്
നിര്വ്വേഹണും നെത്മ്പോള് നിങ്ള്കെ് സഹാ
യകരമായ മാര്ഗ്ഗനിര്മ്ദേശങ്ള് ഉരുതിരിഞ്ഞു
േമ്രണ്ടതുും ഇതെരതെിലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകെ
നതെിലൂക്െയാണ്. ബഹുമാനക്പെട് തമ്ദേശസ്
യുംഭരണ േകുപെ് മന്തി അമ്ദേഹതെിക്റെ സുദീ
ര്ഘമായ പ്രസുംഗതെില് നിങ്ള് ക്ചയ് നല്
പ്രേര്തെനങ്ക്ള ആദരിക്കുകയുും അഭിനന്ി
ക്കുകയുും ക്ചയ്തിമ്നാക്ൊപെും േരുുംകാല പ്ര
േര്തെനങ്ള്ക്കു മാര്ഗ്ഗനിര്മ്ദേശും നല്കുക
യുമുണ്ടായി. ഇനിയുും ബഹുദൂരും മുമ്ന്നാട്്
മ്ൊമ്കണ്ടതുണ്ട്. ഇമ്പൊഴുും നി്ാരകാര്യങ്
ള്ക്കുമ്േണ്ടി െല ഗ്ാമെഞ്ായത്കള്ക്കുും
ക്സക്രട്റിമ്യറ്ിമ്ലകെ് േമ്രണ്ടി േരുന്നുണ്ട്.
അധികാര േിമ്കന്ദീകരണും പൂര്ണ്ണമായുും നെപെി
ലാകെണക്മങ്ില് െഞ്ായത്കള്കെ് കുമ്റ കൂെി

തീരുമാനങ്ള് വകക്കൊള്ളുന്നതിന് അധികാരും
നല്കണും.

േക്രയുള്ളത് കണകൊകെി മ്കന്ദ സുംഘക്തെ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എക്ടികയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കുടംബശ്ീ

റഡാ.പുകറഴന്ടി

എസ്.ഹരടികടിറഷാർ ഐ.എ.എസ്.

തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ളുും കുടുുംബ
ശ്രീയുും തമ്ിലുള്ള പ്രേര്തെനും ഏമ്കാെിപെി
ക്കുന്നതിനുമ്േണ്ടി തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെന
അധ്യക്രുും കുടുുംബശ്രീ ക്ചയര്മ്െഴ്ണ്മാരുും
്റോറെിുംഗ് കമ്ിറ്ി ക്ചയര്മാന്മാരുും ഒരുമിച്ചുള്ള
ക്ട്യിനിുംഗ് ആസൂത്രണും ക്ചയ്യുന്നുണ്ട്.

പടി.ആർ. സ�ടി കുമാർ

ചീഫ് എഞ്ടിനീയർ, തറദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്്
എഞ്ടിനടിയറടിംഗ് വടിഭാഗം
െഞ്ായത്കളില് േര്കെ് നെക്കു
ോന് ബിറ്മിന് കിട്ടുോന് എന്ത്
നെെെി ക്ചയ്ണും എക്ന്നാരു മ്ചാദ്യ
മുണ്ട്. ക്െമ്ട്ാളിയും കപേനികളില്
നിന്നുും ബിറ്മിന് കിട്ടുോന് നെെെി
എടുക്കുന്നുണ്ട്. വപ്രേറ്് ബിറ്മിന്
ലഭ്യമാണ്. െമ്ക് ക്ാളിറ്ി ഇല്ാതെ
തിനാല് അനുമതി നല്കിയിട്ില്.

ഡയറക്ടർ, പട്ടടിക വർഗ്ഗ വടികസന വകുപ്്
ജനസുംേ്യയുക്െ 4.85 ശതമാനമാണ് െട്ിക
േര്ഗ്ഗും. ഇതില് 37 െട്ിക േര്ഗ്ഗേിഭാഗങ്ള്
ഉള്ക്പെടുന്നു. അപേമ്താളും െദ്ധതികള് നെപൊകെി
േരികയാണ്. േിദ്യാഭ്യാസും, വനപുണ്യ
േികസനും, ക്താഴില് ഇതിലാണ് സര്കൊര്
ഏറ്വുും പ്രാധാന്യും ക്കാടുക്കുന്നത്. െട്ികേര്ഗ്ഗ
േികസന േകുപെ് മാത്രും േിചാരിച്ചാല് ഈ
േികസനും വകേരികൊനാേില്. െഞ്ായത്
കളുക്െ സഹായും കൂെിമ്യ തീരു. െി.എസ്.െി
ഫണ്ട് ഉെമ്യാഗിച്ച് ശുദ്ധജലതെിക്റെ ലഭ്യത,

എന്. പത്മകുമാർ ഐ.എ.എസ്.

കമ്ീഷണർ, ഗ്ാമവടികസന വകുപ്്
മ്്ാകെ് െഞ്ായതെിക്ന ശക്തി
ക്പെടുത്ന്നതിനുള്ള ക്പ്രാമ്പൊസലി
മ്ന്ല് സര്കൊര്തലതെില് നെെെി
കള് എടുമ്കെണ്ടതാണ്. MGNREGS
മ്േതന കുെിശ്ിക 2018 നേുംബര് 20
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ശുചിത്ും ,അെിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ള് തുെങ്ിയേ
എല്ാ െട്ികേര്ഗ്ഗ മ്കാളനികളിലുും ലഭ്യമാ
കെണും.

റഡാ. റീന

ടഡപയൂട്ടടി ഡയറക്ടർ, ആറരാഗ്യ വകുപ്്
െഞ്ായതെിന് വകമാറിയ െി.എച്ച്.സി
ജീേനകൊര് ഗ്ാമസഭകളില് െക്ങ്ടുമ്കെണ്ടതില്
എന്ന സര്ക്കുലര് േന്നത് െഞ്ായതെ് രാജ് നിയ
മതെിന് േിരുദ്ധമാണ്, അത് െിന്േലിക്കുമ്മാ
എന്ന ഒരു മ്ചാദ്യും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 ല്
സാുംക്രമിക മ്രാഗങ്ള് െെര്ന്നു െിെിക്കുകയുും
മരണും സുംഭേിക്കുകയുും ക്ചയ്ിട്ടുണ്ട്. അതിക്റെ
കാരണും േിശകലനും ക്ചയ്മ്പൊള് ഫീല്ഡ്
ജീേനകൊര് അേരുക്െ മ്ജാലിയില് കൂടുതല്
ശ്രദ്ധികെണക്മന്ന് മന്ിലായമ്പൊഴാണ്
ആമ്രാഗ്യ രുംഗക്തെ മ്ജാലിയില് കൂടുതല് ശ്ര
ദ്ധികെണും എന്ന സര്ക്കുലര് പുറക്പെടുേിച്ചത്.
അതിക്റെ പ്രമ്യാജനും ഉണ്ടായി. 2018ല് മുന്േ
ര്ഷക്തെ അമ്െക്ിച്ച് സാുംക്രമിക മ്രാഗങ്ള്
നാലിക്ലാരു ഭാഗമായി കുറയ്കാന് കഴിഞ്ഞു.

റഡാ. �ഗദീഷ്

ടഡപയൂട്ടടി ഡയറക്ടർ, ആറരാഗ്യവകുപ്്
േിമ്കന്ദീകൃത ആസൂത്രണും മൂലും ആമ്രാഗ്യ
രുംഗതെ് ഒട്നേധി മാറ്ങ്ള് നമുകെ് ഉണ്ടാകൊന്
സാധിച്ചു. കമ്യൂണിറ്ി ക്ഡേലപെ്ക്മറെില് നമുകെ്
ഒരു മാതൃക സൃഷ്ികൊന് സാധിച്ചു. സുംസ്ഥാന
തലതെിലുും മ്ദശീയതലതെിലുും െല മ്പ്രാഗ്ാമു
കളുും േരുന്നതിന് മുമ്പേ തക്ന്ന െല െഞ്ായത്
കളുും സ്ന്തമായി ജീേിതവശലി മ്രാഗങ്ള്ക്കെ
തിക്ര പ്രേര്തെനും ആരുംഭിച്ചു. ആര്ദ്ും മിഷക്റെ
പ്രേര്തെനും താക്ഴ തട്ില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ മ്കന്ദീ
കരിക്കുന്നതാണ്.
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റഡാ. സടി.പടി. വടിറനാദ്

ടചയർമാന്, റലാക്കൽ ഗവ.കമ്ീഷന്

2016ല് പുന:സുംഘെിപെിച്ച ക്ചയ് കമ്ീഷ
നില് ഗേണ്ക്മറെ് ഏല്പെിക്കുന്ന മ്ജാലി ക്ചയ്യുക,
നിയമെരമായുും നയെരമായുള്ള കാര്യങ്ളുും
നിര്മ്ദേശങ്ളുും നല്കുക. അതിനുള്ള പ്രേര്തെന
ങ്ള് നെത്ക എന്നതാണ് ചുമതലയുള്ളത്. 5
േകുപ്പുകക്ള കൂട്ിമ്യാജിപെിച്ച് ഏകീകൃത തമ്ദേശ
സ്യുംഭരണ േകുപെ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന പ്രേര്തെ
നമാണ് ഇമ്പൊള് നെത്ന്നത്.

റഡാ. ഡടി. സാംഗടി

ഡയറക്ടർ, ഓഡടിറ്് വകുപ്്
സുംസ്ഥാനതലതെില് ഓഡിറ്് ജീേനകൊ
ര്കെ് കൂടുതല് കാര്യക്മമായ പ്രേര്തെനും
നെതൊനുള്ള െരിശീലനും നല്കിേരുന്നുണ്ട്.
ഓഡിറ്് െരാമര്ശും തീര്ക്കുന്നതില് ആമ്ക്െ
മുണ്ട്.ഓഡിറ്് റിമ്പൊര്ട്ിമ്ന്ലുള്ള തുെര്നെെെി
നിരീക്ിമ്കെണ്ടത് ക്െര്മ്ഫാമന്സ് ഓഡിറ്ാണ്.
കുെിശ്ിക തീര്കൊന് അദാലത്കള് നെത്
ന്നുണ്ട്.

റഡാ.റ�ായ് ഇളമണ്

ഡയറക്ടർ, കടില
കിലയിക്ല െരിശീലനങ്ളുക്െ ോര്ഷിക
െരിശീലന കലണ്ടര് ലഭ്യമാക്കുന്നതായിരിക്കുും.
എല്ാേക്രയുും െരിശീലനതെില് െക്ങ്ടുപെികൊ
നുള്ള നെെെികള് സ്ീകരിക്കുും. പ്രാമ്ദശിക
െഠന പ്രേര്തെനങ്ള് നെന്നു േരുന്നുണ്ട്.
െരിസ്ഥിതി, കാലാേസ്ഥ േ്യതിയാനും ദുരന്ത
നിോരണും എന്നീ മ്മേലകളില് െരിശീലന
ങ്ള് ഉെന് ആരുംഭിക്കുന്നതാണ്.
(തയ്ാറാകെിയത് : പ്രസാദ് കാേീട്ില്)

ത

നിമയുും േിശ്ാസ്യതയുും വകമുതലാകെിയ
കുടുുംബശ്രീ ഉല്ന്നങ്ള്കെ് ഇനി പുതിയ
േിെണി. ക്തരക്ഞ്ടുതെ കുടുുംബശ്രീ ഉല്ന്ന
ങ്ക്ള ശ്രമ്ദ്ധയമായ േിെണിയില് െരിചയക്പെ
ടുത്കയുും ഉെമ്ഭാക്താകെളുക്െ സ്ീകാര്യത
മ്നടുകയുും ക്ചയ്യുന്നതിന് കുടുുംബശ്രീ, ആമ്ഗാള
ഓണ്വലന് േ്യാൊര രുംഗക്തെ പ്രമുേരായ
ആമമ്സാണുമായി സഹകരിച്ച് പ്രേര്തെിക്കുും.
ഇതിക്റെ ഭാഗമായി വതകൊെ് ഗേ: ഗ്റേ്
ഹൗസില് കുടുുംബശ്രീ എക്ികയൂട്ീേ് ഡയറക്ടര്
എസ്. ഹരികിമ്ഷാര്, ആമമ്സാണ് ഡയറക്ടര്
(ക്സല്ര് ആറെ് എക്്െീരിയന്സ്) പ്രണേ്
ഭാസിന് എന്നിേര് ധാരണാെത്രും ഒപ്പു േച്ചു.
േിെണന മ്മേലയില് പുതിയ മാര്ഗങ്ള്
കക്ണ്ടതെി അേക്യ കുടുുംബശ്രീ േനിതകള്കെ്
െരിചയക്പെടുത്ന്നതിക്റെ ഭാഗമായാണ്
ഇമ്പൊള് ആമമ്സാണുമായി സഹകരിക്കുന്നത്.
േനിതാ സുംരുംഭകക്ര ശാക്തീകരിക്കുകയുും മ്പ്രാ
ത്ാഹിപെിക്കുകയുും ക്ചയ്യുക എന്ന ലക്്യ
മ്തൊക്െ ആമമ്സാണ് അേതരിപെിക്കുന്ന
ആമമ്സാണ് സമ്ഹലി എന്ന െദ്ധതിയില്
ഉള്ക്പെടുതെിയാണ് ഈ സുംമ്യാജനും സാധ്യ
മാകുന്നത്. ആദ്യഘട്തെില് കുടുുംബശ്രീ
േനിതകള് ഉല്ാദിപെിക്കുന്ന നൂറ്ിപെമ്തൊളും
േ്യത്യസ്ത ഉല്ന്നങ്ളാണ് ഓണ്വലന് േ്യാൊ
രതെിനു തയ്ാറായിട്ടുള്ളത്. കുടുുംബശ്രീ
സുംരുംഭകര് ഉല്ാദിപെിക്കുന്ന മ്ൊയ്ക്ലറ്ീസ്,
മ്സാപെ്, ആയുര്മ്േദ ഉല്ന്നങ്ള്, കരകൗശല
േസ്തുകെള് തുെങ്ി ക്തരക്ഞ്ടുതെ നൂറ്ിെ
മ്തൊളും േ്യത്യസ്ത ഉല്ന്നങ്ളാണ് ആമമ്സാണ്
ക്േബ്വസറ്ിലൂക്െ േില്നയ്ക് എതെിക്കുന്നത്.

കുടുുംബശ്രീ ഉല്ന്നങ്ള് ആേശ്യമുള്ളേര്കെ്
ക്േബ്വസറ്് സന്ര്ശിച്ച് തങ്ള്കെിഷ്മുള്ളേ
ക്തരക്ഞ്ടുകൊും. കുടുുംബശ്രീ സുംസ്ഥാന
മിഷനില് പ്രേര്തെിക്കുന്ന ആമമ്സാണ്
സമ്ഹലി ക്സറെറിലാണ് ഉല്ന്നങ്ള് സൂക്ി
ച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓണ്വലന് േഴി ലഭിക്കുന്ന ഓര്ഡര്
േരുന്നതിനനുസരിച്ച് കുടുുംബശ്രീ ഉല്ന്നങ്ള്
ൊയ്ക്കു ക്ചയ്യുകയുും ആമമ്സാണ് േിതരണ
സുംേിധാനും ഉെമ്യാഗിച്ച് ഈ ഉല്ന്നങ്ള്
ഉെമ്ഭാക്താകെളിക്ലതെിക്കുകയുും ക്ചയ്യുന്ന
രീതിയാണ് ഇമ്പൊള് സ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഗ്ാമീണ േനിതാ സുംരുംഭകര്കെ് പുതിയ
േിെണന മ്മേലക്യ െരിചയക്പെടുത്ന്നതി
മ്നാക്ൊപെും ഉല്ാദനതെിനുും േിെണനതെിനുും
ഉയര്ച്ച വകേരിക്കുകക്യന്നതുും ഇതിലൂക്െ
ലക്്യമിടുന്നു. അടുതെ ഘട്തെില് കൂടുതല് ഉല്
ന്നങ്ള് ഓണ്വലന് േ്യാൊരതെിനു തയ്ാറാ
ക്കുും.
തിരുേനന്തപുരും വതകൊെ് ഗേക്മെറെ് ഗ്റേ്
ഹൗസില് സുംരുംഭകര്കൊയി നെതെിയ
െരിശീലന െരിൊെിയില് ഉല്ന്നങ്ളുക്െ ൊയ്കി
ങ്്, മ്ലബലിങ്്, ഓണ്വലന് മാര്കെറ്ിങ്്
നിയമങ്ളുും ജി.എസ്.െിയുും എന്നീ േിഷയങ്
ളില് യഥാക്രമും ആമമ്സാണ് മാര്കെറ്ിങ്്
മാമ്നജര് ദീെക്, ഗുലാതെി ഇന്്റേിറ്യൂട്് ഓഫ്
ൊമ്ക്ഷന് ആന്ഡ് ഫിനാന്സിങ് അസി്റേറെ്
ക്പ്രാഫ. മ്ഡാ. മ്താമസ് മ്ജാസഫ് എന്നിേര്
ക്ാസുകള് നയിച്ചു. ഓണ് വലന് േിെണന
രുംഗതെ് േിജയും വകേരിച്ച സുംരുംഭക ക്രി്റേി
ട്ീസാ മ്ജാര്ജ് സുംരുംഭകരുമായി ആശയേിനി
മയും നെതെി.
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എം. പടി. അ�ടിത് കുമാർ

ക്താരു ഭരണസുംേിധാനതെിക്റെയുും കാര്യ
ക്മതയുക്െ അളവുമ്കാൽ ആ സുംേിധാന
തെിനു കീഴിൽ പ്രേർതെിക്കുന്ന ഓഫീസുകളുക്െ,
പ്രമ്ത്യകിച്ച് സർകൊർ ഓഫീസുകളുക്െ പ്രേർ
തെനക്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുമിരിക്കുന്നത്.
ദിേസങ്ൾ ക്കാണ്ട്, ഏറിയാൽ ആഴ്ചകൾ
ക്കാണ്ടു തീരുമാനും ആമ്കണ്ട ഫയലുകൾ,
മാസങ്ളുും ചിലമ്പൊൾ േർഷങ്ളുും ക്കട്ികെിെ
ക്കുന്നത് ഒരു ആധുനിക ഭരണസുംേിധാനക്തെ
സുംബന്ിച്ചിെമ്തൊളും അെമാനകരമാണ്.
ഫയലുകൾ ചുേപ്പുനാെയിൽ കുരുങ്ങുന്നത് മ്സേ
നങ്ൾ ലഭികൊനുള്ള ൌരക്റെ അേകാശതെി
ക്റെ ലുംഘനമാണ്. ഈ സർകൊർ അധികാര
മ്മറ് മ്ശഷും മുേ്യമന്തി ജീേനകൊക്ര അഭിസും
മ്ബാധന ക്ചയ്തു നെതെിയ പ്രസുംഗതെിക്ല
ഭാഗങ്ള് നമുകെ് ഓർമ്ികൊും.
“ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥരായി നീണ്ടകാലും കഴിയുന്ന
േർകെ് ജനങ്ളുക്െ പ്രശ്നങ്ളുക്െ തീവ്രത
പൂർണമായി മന്ിലാകൊൻ കഴിഞ്ഞുക്കാള്ള
ണക്മന്നില്. അത് അേരുക്െ കുറ്മല്. എന്നാൽ
മുൻെിൽ േരുന്ന െല ഫയലിലുും ൊേക്പെട്േരിൽ
ൊേക്പെട്േരുക്െ ജീേിതമാണുള്ളത് എന്നത്
ഓർമ്ികെണും. ആ ഫയലുകളിൽ നിങ്ൾ
എഴുതുന്ന കുറിപൊവുും ഒരു െക്ക് അേരിൽ
അപൂർേും ചിലക്രങ്ിലുും തുെർന്ന് ജീേികെമ്ണാ
മരികെമ്ണാ എന്നുമ്ൊലുും നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
ഫയലിൽ പ്രതികൂല െരാമർശും േന്ന് എല്ാും
തകർന്ന നിലയിൽ പ്രതീക് നഷ്ക്പെട്് ആത്
ഹത്യക്ചയ് ഹിമാചലിക്ല ഒരു വൃദ്ധയുക്െ കാര്യും
െത്രതെിൽ േന്നത് ഓർമ്യിലുണ്ട്. എല്ാ
ഫയലിലുും അനുകൂലമായി എഴുതാൻ കഴിയണ
ക്മന്നില്. എന്നാൽ ഫയലിൽ ഉള്ളത് ജീേിതമാ

ക്ണന്നുും കഴിയുന്നത്ര കരുതമ്ലാക്െ അത്
വകകാര്യും ക്ചമ്യ്ണ്ടതുണ്ട് എന്നുമുള്ള മ്ബാധും
ആേണും നിങ്ക്ള നയിക്കുന്നത്”
ഈ െശ്ചാതെലതെിലാണ് െഞ്ായതെ്
ഡയറക്ടമ്ററ്ിൽ ‘മിഷൻ 30 ക്ഡയ്സ്’ എന്ന
മ്െരിൽ ഫയലുകൾ തീർപൊക്കുന്നതിന് ഒരു
തീവ്രയജ്ും നെത്ന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത്.
2019 ജനുേരി എട്ിന് ആരുംഭിച്ച 30 ദിേസക്തെ
ദൗത്യ െരിൊെിയിൽ 2018 ഡിസുംബർ മാസും
േക്ര േിേിധ ക്സക്നുകളില് ഉണ്ടായിരുന്ന
30992 ഫയലുകളിൽ 10867 എണ്ണതെിൽ നെെെി
പൂർതെിയാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു. 35.06%. നെെെി
പൂര്തെിയാകെിയ ഫയലുകളില് ഭൂരിഭാഗവുും
സാധാരണകൊരക്റെ ജീേിതവുമായി ബന്ക്പെ
ട് മ്ക്മക്െന്ഷന്, ക്കട്ിെനിര്മ്ാണും, ജനനമരണ- േിോഹ രജിസ്മ്ട്ഷന് സുംബന്ി
ച്ചുള്ളേയാണ്. സാധാരണകൊരില് സാധാരണ
കൊരായേരുക്െ അതൊണിയായ േിേിധ
സാമൂഹ്യ സുരക്ാ ക്െന്ഷനുകളുമായി ബന്
ക്പെട് െരാതികള് െലതുും െരിഹരിക്കുോന്
സാധിച്ചു. വലക്സന്സ്, ക്കട്ിെനിര്മ്ാണവു
മായി ബന്ക്പെട് േലിക്യാരളവു െരാതികള്കെ്
െരിഹാരമായി. േകുപെിക്ല ജീേനകൊരുക്െ
എ്റോ്ിഷ്ക്മറെ് സുംബന്ിച്ച നിരേധി ഫയലു
കളിലുും നെെെി പൂര്തെിയാകെി. പ്രവൃതെി
സമയവുും അേധി ദിേസവുും മ്നാകൊക്തയുള്ള
ജീേനകൊരുക്െ അധ്ാനും, അടുക്കുും ചിട്യുമാ
ര്ന്ന സമീെനും, കൃത്യമായ ഇെമ്േളകളില് നെന്ന
േിലയിരുതെല്, ജാഗ്തമ്യാക്െയുള്ള മ്മല്മ്നാട്ും
തുെങ്ിയ ഘെകങ്ളാണ് ഈ മ്നട്തെിന്
ആധാരും.
മിഷൻ ഒരു പൂർണേിജയും ആക്കുന്നതിന്

കൃത്യമായ ആസൂത്രണമ്തൊക്െ ആേശ്യമായ
ഒരുകെങ്ൾ നെതെിയിരുന്നു. ഓമ്രാ ഉമ്ദ്യാഗ
സ്ഥനുും നിർേഹിമ്കെണ്ട ചുമതലകൾ നിര്േചി
ച്ചു േിശദമായ മാർഗ്ഗനിർമ്ദേശും െത്ദിേസും
മുപേ് തക്ന്ന പുറക്പെടുേിച്ചു. നെെെി പൂർതെിയാ
കൊൻ സാധിക്കുന്ന ഫയലുകൾ േർഷാെിസ്ഥാ
നതെിൽ തരുംതിരിച്ചു. േിേിധ ജില്ാ ഓഫീസു
കളിൽനിന്നുും െഞ്ായത്കളിൽ നിന്നുും ലഭി
മ്കെണ്ട റിമ്പൊർട്ടുകൾ നിശ്ചിതസമയതെിനു
ള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിർമ്ദേശും നൽകി.
മ്കാെതി മ്കസുമായി ബന്ക്പെട്് ഫയലുകളുക്െ
സ്ഥിതിേിേരും ബന്ക്പെട് ക്േബ്വസറ്കൾ
െരിമ്ശാധിച്ച് കക്ണ്ടത്ന്നതിന് സുംേിധാന
ക്മാരുകെി. മിഷൻ പ്രേർതെനങ്ൾ ഏമ്കാെി
പെിക്കുന്നതിന് െഞ്ായതെ് ഡയറക്ടർ അധ്യക്
നായുും െഞ്ായതെ് അഡിഷണല് ഡയറക്ടർ
കണ്േീനറായുും ഒരു മ്മാണിറ്റിങ് കമ്ിറ്ി
രൂെീകരിച്ചു. ഓമ്രാ ആഴ്ചയിലുും ക്സക്ൻ അെി
സ്ഥാനതെിൽ നെതെിയ േിശകലന മ്യാഗതെിൽ
പുമ്രാഗതി േിലയിരുതെി.
ആറായിരമ്തൊളും ഫയലുകൾ തീർപൊ
കൊൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സി ക്സക്ൻ (നിയമങ്ളുും
ചട്ങ്ളുമായി ബന്ക്പെട് േിഷയങ്ൾ വകകാ
ര്യുംക്ചയ്യുന്നു) 2500 ലധികും ഫയലുകൾ തീർ
പൊകെി മികച്ച പ്രകെനും നെതെി. നാലായിരതെി
ലധികും ഫയലുകൾ തീർപൊകൊൻ ഉണ്ടായിരുന്ന
േകുപെിക്ല ജീേനകൊരുക്െ എ്റോ്ിഷ്ക്മറെ്
വകകാര്യും ക്ചയ്യുന്ന ഇ ക്സക്ൻ, െദ്ധതി
ആസൂത്രണവുമായി ബന്ക്പെട് ഫയലുകൾ
വകകാര്യും ക്ചയ്യുന്ന ക്ജ ക്സക്ൻ, സാമൂഹ്യ
സുരക്ാ ക്െൻഷനുമായി ബന്ക്പെട് േിഷയും
വകകാര്യും ക്ചയ്യുന്ന dbt cell തുെങ്ിയേയുും
നല് പ്രകെനും കാഴ്ചക്േച്ചു. ഓമ്രാ ക്സക്നിലുും
മികച്ച പ്രകെനും കാഴ്ചേച്ച ജീേനകൊർകെ് െഞ്ാ
യതെ് ഡയറക്ടര് പ്രശുംസാെത്രവുും പുരസ്കാരവുും
നൽകി. ഏറ്വുും കൂടുതൽ ഫയൽ തീർപൊകെിയ
സി ക്സക്ക്ന പ്രമ്ത്യകമായി അനുമ്മാദിച്ചു.
മൂന്നിക്ലാന്നു ഫയലിൽ നെെെി പൂർതെിയാ
കൊൻ കഴിഞ്തിക്റെ ആഹ്ാദവുും ആമ്േശവുും
മാർച്ച് 11 മുതൽ രണ്ടാുംഘട്ും ആരുംഭിക്കുന്നതിന്
ജീേനകൊർകെ് പ്രമ്ചാദനും ആയിരിക്കുകയാണ്
അമ്താക്ൊപെുംതക്ന്ന ജില്കളിക്ല െഞ്ായതെ്
ക്ഡെയൂട്ി ഡയറക്ടർ, അസി്റേൻഡ് ഡയറക്ടർ
ഓഫീസുകളിലുും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രേർ
തെനും അമ്ന്നദിേസും തക്ന്ന തുെങ്ങുും. അടുതെ
ഘട്തെിൽ അത് െഞ്ായതെ് ഓഫീസുകളിമ്ല
ക്കുും േ്യാെിപെിക്കുും.
ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥരുും ജനങ്ളുും തമ്ിലുള്ള
അന്തരും കുറച്ച് ജനങ്ൾ അഭിലഷിക്കുന്ന ഭരണ
സുംസ്കാരും േളർതെിക്യടുക്കുന്നതിന് പ്രതിജ്ാ
ബദ്ധമായ നെെെികളുമായാണ് സർകൊർ മുമ്ന്നാ

െഞ്ായതെ്
ദിനാമ്ഘാഷമ്തൊെനു
ബന്ിച്ച് നെതെിയ
കലാകായിക മത്രങ്ളില്
േിജയികളായേര്ക്കുള്ള
പുരസ്കാരങ്ള് െഞ്ായതെ്
അഡീഷണല് ഡയറക്ടര്
എും.െി. അജിത് കുമാര്
േിതരണും ക്ചയ്യുന്നു.

ട്ടുമ്ൊകുന്നത്. സിേിൽസർേീസ് അഴിമതിരഹി
തവുും സുതാര്യവുും കാര്യക്മവുും ആക്കുന്നതിൽ
മുക്പേങ്ങുമില്ാതെേിധും േിജയും ആർജ്ജിക്കു
ോൻ നമുകെ് കഴിഞ്ിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ളുമായി ഏറ്
വുമധികും ഇെക്െടുന്ന േകുപെ് എന്ന നിലയിൽ
െഞ്ായതെ് േകുപെിന് ഈ മ്മേലയിൽ ധാരാളും
സുംഭാേനകൾ നൽകാൻ കഴിയുക്മന്ന കാര്യ
തെിൽ സുംശയമില്. മിഷൻ 30 മ്ഡയ്സിക്റെ
േിജയും സമ്ാനിച്ച ഊർജ്ജും ജനെക് സിേില്
സര് വ്വീസ് എന്ന ലക്്യതെിമ്ലകെ് കൂടുതൽ
മുമ്ന്നറാനുള്ള കരുതെ് െകരുും.
1

(മ്ലേകന് െഞ്ായതെ്
അഡീഷണല് ഡയറക്ടറാണ്)

‘മടിഷന് 30 ടഡയ്സ് ’
ക്സക്ന്
എ (അകൌണ്ട്സ്)

ഫയലുകളുക്െ
എണ്ണും (2018
ഡിസുംബര്േക്ര)
1358

തീര്പൊകെിയ
ഫയലുകളുക്െ
എണ്ണും
257

ശതമാനും
18.92

ബി(ജനനും,മരണും,േിോഹും)

731

254

34.75

സി (നിയമങ്ളുും ചട്ങ്ളുും)

5932

2528

42.62

ഡി (അച്ചെകെനെെെി)

3020

525

17.38

ഇ (എ്റോ്ിഷ്ക്മറെ്)

4127

2038

49.38

എഫ്(ഫിനാന്സ്)

551

297

53.90

ജി (ജനറല്, ഹൗസ്കീപെിുംഗ്)

2003

386

19.27

എച്ച്(സര്വ്വീസ് ക്െന്ഷന്)

555

173

31.17

ക്ജ (േിമ്കന്ദീകൃതാസൂത്രണും, ഇലക്ന്)

4806

2071

43.09

എും (ആഡിറ്് മ്മാണിറ്റിുംഗ്)

2562

87

3.40

െി(െ്ിസിറ്ി)

12

7

58.33

െിഎഫ്(മ്പ്രാേിഡറെ് ഫണ്ട്)

841

663

78.83

ഡി.ബി.റ്ി (സാമൂഹ്യ സുരക്ാ ക്െന്ഷന്

4494

1581

35.18

ആക്ക

30992

10867

35.06 %
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ന്മന്തി േി.ക്ജ. തങ്പെക്റെ നിര്യാണമ്തൊക്െ
തമ്ദേശ ഭരണരുംഗക്തെ ഒരതികായക്നയാണ്
നമുകെ് നഷ്ക്പെട്ത്. തമ്ദേശഭരണ സ്ഥാെനങ്
ളുക്െ േളര്ച്ചയ്ക്കുും ഉയര്ച്ചയ്ക്കുും മ്േണ്ടി ജാഗ്തമ്യാക്െ
അനുസയൂതും പ്രേര്തെിച്ച മറ്് മ്നതാകെള്
േി.ക്ജക്യമ്പൊക്ല േിരളമാണ്. ഒരു മുനിസിപെല്
കൗണ്സിലറായി പ്രേര്തെനമാരുംഭിച്ച േി.ക്ജ.
2011-ല് കണ്സള്മ്ട്റ്ീേ് കമ്ിറ്ി ക്ചയര്മാ
നായി േിരമിക്കുന്നതുേക്ര തമ്ദേശ പ്രേര്തെന
രുംഗതെ് കര്മ്നിരതനായിരുന്നു. നഗരസഭാ
ക്ചയര്മാന്, എും.എല്.എ, തമ്ദേശഭരണ േകുപെ്
മന്തി, അധികാരേിമ്കന്ദീകരണ കമ്ിറ്ി
വേസ് ക്ചയര്മാന്, ഭരണ െരിഷ്കാര കമ്ിറ്ി
വേസ് ക്ചയര്മാന്, കണ്സള്മ്ട്റ്ീേ് കമ്ിറ്ി
ക്ചയര്മാന് എന്നീ നിലകളില് േി.ക്ജ. നല്കിയ
മ്സേനങ്ള് നിസ്തുലമാണ്.
1987-ല് േി.ക്ജ. തമ്ദേശഭരണ േകുപ്പു മന്തി
യായി അധികാരമ്മല്ക്കുമ്പോള് െഞ്ായത്കള്

നിലനില്ിനുമ്േണ്ടി കിതയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ജീേ
നകൊരുക്െ സ്ഥിതിയുും മക്റ്ാന്നായിരുന്നില്.
േി.ക്ജയുക്െ നിതാന്ത െരിശ്രമതെിറെ ഫലമായി
െഞ്ായത്കള്കെ് പുതുജീേന് വകേന്നു. ഗ്ാ
മങ്ളുക്െ അെിസ്ഥാനേികസനും ലക്്യമാകെി
ആരുംഭിച്ച െതിക്നാന്നിന െരിൊെിയിലൂക്െ
െഞ്ായത്കള്ക്കു് ജനകീയാുംഗീകാരും ലഭിച്ചു.
െഞ്ായത്കള്കെ് ആദ്യമായി അണ്വെഡ്
ഫണ്ട് അനുേദിച്ചതുും ഇമ്ത കാലയളേിലായി
രുന്നു. െഞ്ായത്േകുപെ് ജീേനകൊക്രയുും
െഞ്ായതെ് മ്കാമണ് സര്വ്വീസിലുള്ളേക്രയുും
സുംമ്യാജിപെിക്കുക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യും
പൂര്തെീകരികൊനുും അമ്ദേഹതെിനു കഴിഞ്ഞു.
1957 മുതല് അധികാരേിമ്കന്ദീകരണവു
മായി ബന്ക്പെട്് മ്കള്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജില്ാ
ഗേണ്ക്മറെ് എന്ന ആശയും. ജില്ാ കൗണ്സി
ലുകളിമ്ലകെ് ക്തരക്ഞ്ടുപ്പു നെതെി പ്രമ്യാഗ
തെില് ക്കാണ്ടുേരാന് കഴിഞ്ത് േലിയ
മ്നട്മായി ഇമ്പൊഴുും കണകൊകെക്പെടുന്നു. ജില്ാ
കളക്ടറന്ാക്ര ജില്ാ കൗണ്സിലുകളുക്െ ക്സക്ര
ട്റിമാരാകെി എന്നതാണ് മ്ദശീയ ശ്രദ്ധ
മ്നൊനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണും. മ്ലാകനില
ോരതെിമ്ലകെ് ഇമ്പൊള് േളര്ന്നുക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്ന കില എന്ന സ്ഥാെനതെിക്റെ പ്രേര്തെനും
തുെങ്ാനുും േി.ക്ജയ്ക് കഴിഞ്ഞു. ചുരുങ്ിയ കാല
തെിനുള്ളില് തമ്ദേശ ഭരണ രുംഗതെ് േിപ്േകര
മായ മാറ്ങ്ള്കെ് തിരിക്കാളുതൊനായി
എന്നതാണ് േി.ക്ജ. തങ്പെക്റെ ഭരണ മ്നട്മായി
ക്ൊതുമ്േ ചൂണ്ടികൊണികെക്പെടുന്നത്.
73,74 ഭരണഘെനാ മ്ഭദഗതികള്കെനുസര
ണമായി 1994-ല് മ്കരള െഞ്ായതെ് നിയമവുും
മുനിസിപെല് നിയമവുും നിയമസഭ അുംഗീകരിച്ചു.

എന്നാല് ഈ നിയമങ്ളില് ധാരാളും മ്ൊരാ
യ്മകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. 1996-ല് അധികാരതെില്
േന്ന നായനാര് സര്കൊര് മ്ൊരായ്മകള് െരി
ഹരിച്ച് അധികാര േിമ്കന്ദീകരണും പൂര്ണ
അര്ത്തെില് നെപെിലാകൊന് തീരുമാനിച്ചു.
ഇതിന് ആേശ്യമായ മ്ഭദഗതികള് നിര്മ്ദേശി
കൊന് എസ്.ബി. ക്സന് ക്ചയര്മാനുും േി.ക്ജ.
തങ്പെന് വേസ് ക്ചയര്മാനുമായി അധികാര
േിമ്കന്ദീകരണ കമ്ിറ്ികെ് രൂെും നല്ി. അകാ
ലതെില് ക്സന് നിര്യാതനായമ്പൊള് കമ്ിറ്ി
യുക്െ പൂര്ണ ചുമതല േി.ക്ജ. തങ്പെനായി.
െലമ്പൊഴായി െല റിമ്പൊര്ട്ടുകളുും നിര്മ്ദേശങ്
ളുും ഗേണ്ക്മറെിന് നല്കാന് ഈ കമ്ിറ്ികെ്
കഴിഞ്ഞു. ആക്ക 282 നിയമമ്ഭദഗതികളാണ്
ഗേണ്ക്മറെിന് സമര്പെിച്ചത്. ഇതില് നിന്നു
തക്ന്ന കമ്ിറ്ി നിര്വ്വഹിച്ച ഭാരിച്ച ഉതെരോദി
തെും ഊഹികൊവുന്നതാണ്. ഈ നിര്മ്ദേശങ്
ളുക്െ അെിസ്ഥാനതെില് 1999-ല് െഞ്ായതെ്
രാജ് മ്ഭദഗതി ആക്ടുും മുനിസിപെല് മ്ഭദഗതി
ആക്ടുും നിലേില് േന്നു. ഇമ്താടുകൂെിയാണ്
ഇന്ത്യയില് ഏറ്വുും കൂടുതല് അധികാരങ്ളുള്ള
സ്തന്ത സ്ഥാെനങ്ളായി മ്കരളതെിക്ല
തമ്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ള് മാറിയത്.
അ ധ ി ക ാ ര േ ി മ് ക ന്ദീ ക ര ണ ും എ ന്ന
മഹതൊയ ആശയതെിക്റെ അന്ത്തെ
ഉള്ക്കൊണ്ടുക്കാണ്ട് തമ്ദേശസ്യും ഭരണ സ്ഥാ
െനങ്ളുക്െ ചുമതലകളുമായി ബന്ക്പെട് നിയ
മങ്ളില് കൂെി സാരമായ മ്ഭദഗതികള് േരുമ്തെ
ണ്ടത് അനിോര്യമായിരുന്നു. ഈ ഭാരിച്ച ചുമതല
ഏക്റ്ടുത്ക്കാണ്ട് 35 േ്യത്യസ്ത നിയമങ്ളില്
മ്ഭദഗതി േരുതൊനുള്ള നിര്മ്ദേശവുും അധികാ
രേിമ്കന്ദീകരണ കമ്ിറ്ി ഗേണ്ക്മറെിന് നല്കു
കയുണ്ടായി. ഈ കരെ് നിയമങ്ള് ഗേണ്ക്മറെ്
അുംഗീകരിക്കുകയുും 2000 മാര്ച്ച് 31ന് "മ്കരള
ഡീക്സന്ട്വലമ്സഷന് ഓഫ് െമ്വ്വഴ്് ബില്്"
നിയമസഭയില് അേതരിപെിച്ച് ൊ്ാക്കുകയുും
ക്ചയ്തു. ഇമ്താക്െ നമ്മുക്െ തമ്ദേശ സ്യുംഭരണ
സ്ഥാെനങ്ള്കെ് ചരടുകക്ളാന്നുമില്ാക്ത സ്
തന്ത അധികാരും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ മ്ഭദ
ഗതികളുും ബില്ലുകളുും ചട്ങ്ളുും െിഴവുകളില്ാക്ത
രൂെക്പെടുത്കക്യന്നത് ഒരു ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാ
യിരുന്നു. ഇതിക്നല്ാും മ്നതൃത്ും ക്കാടുകൊന്
കഴിഞ്താണ് േി.ക്ജ. തങ്പെക്റെ മഹതൊയ
സുംഭാേന.
മുേ്യമന്തി ഇ.ക്ക. നായനാര് ക്ചയര്മാനുും
േി.ക്ജ. വേസ് ക്ചയര്മാനുമായ 3-ാും ഭരണെ
രിഷ്കാര കമ്ീഷന് ധാരാളും നിര്മ്ദേശങ്ള്
ഗേണ്ക്മറെിനു നല്കുകയുണ്ടായി. അതിമ്ലറ്വുും
പ്രധാനമായ മ്കരള അഡ്ിനിമ്്രേറ്ീേ് സര്വ്വീസ്
(KAS) യാഥാര്ത്്യമാകാന് മ്ൊകുകയാണ്.

വടി.ട� തങ്കപ്ടറെ നടിര്യാണ്ടിൽ
മന്തടി എ.സടി ടമായ്ീന് അനുറശാചടിച്ചു
മുന് മന്തി േി.ക്ജ തങ്പെക്റെ നിര്യാണതെില് തമ്ദേശസ്യുംഭരണ
േകുപെ് മന്തി എ.സി ക്മായ്ീന് അനുമ്ശാചിച്ചു. 1987-91 കാലഘട്തെിക്ല
നായനാര് മന്തിസഭയില് തമ്ദേശസ്യുംഭരണ േകുപെ് മന്തിയായി
കഴിേ് ക്തളിയിച്ച അമ്ദേഹും മ്നമും മണ്ഡലതെില് നിന്നുും തുെര്ച്ചയായി
3 തേണ നിയമസഭയിമ്ലകെ് ക്തരക്ഞ്ടുകെക്പെട്ത് അമ്ദേഹതെിക്റെ
ജന െിന്തുണയ്ക്കുള്ള ക്തളിോക്ണന്നുും തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെന
ങ്ക്ള ശാക്തീകെരിക്കുന്നതില് അമ്ദേഹും േഹിച്ച െങ്് ശ്ാഘനീയമാ
ക്ണന്നുും മന്തി െറഞ്ഞു. മ്കരളതെില് തമ്ദേശസ്യുംഭരണ രുംഗതെ്
മാതൃകാെരമായ ഒമ്ട്ക്റ നെെെികള്കെ് തുെകെും കുറിച്ചത് േി.ക്ജ
തങ്പെക്റെ കാലതൊണ്. അധികാര േിമ്കന്ദീകരണതെിനായി രൂെീ
കരിച്ച ക്സന് കമ്ിറ്ി അുംഗും (െിന്നീെ് ക്ചയര്മാക്റെ ചുമതല), തമ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാെനങ്ള്കൊയി രൂെീകരിച്ച കണ്സള്മ്ട്റ്ീേ് കമ്ിറ്ി
ക്ചയര്മാന് എന്ന നിലകളിലുും, ഭരണ രുംഗതെ് സമഗ്മായ മാറ്ങ്ള്കെ്
തുെകെും കുറിച്ച ഭരണ െരിഷ്കൊര കമ്ീഷക്റെ ചുമതലുും അമ്ദേഹും
േഹിച്ചു. ജില്ാ കൗണ്സിലുകളുക്െ രൂെീകരണവുമായി ബന്ക്പെട്
നിയമ നിര്മ്ാണങ്ളിലുും അമ്ദേഹതെിക്റെ െങ്് എടുതെ് െറമ്യണ്ട
താണ്. അമ്ദേഹതെിക്റെ േിമ്യാഗും പുമ്രാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ള്കെ്
തീരാ നഷ്മാണ്. േി.ക്ജയുക്െ കുടുുംബാുംഗങ്ളുക്െയുും സഹ പ്രേര്തെ
കരുക്െയുും ദുുഃേതെില് െങ്് മ്ചരുന്നതായുും അനുമ്ശാചന സമ്ന്ശതെില്
മന്തി കൂട്ി മ്ചര്ത്.
ഓഫീസുകളില് െഞ്ിുംഗ് എന്നതുും േ്യാെകമായി
നെപൊകെി േരുന്നു. അതുമ്ൊക്ല പ്രധാനക്പെട്
മക്റ്ാരു നിര്മ്ദേശമാണ് IT അധിഷ്ഠിത സിറ്ിസ
ണ്സ് ചാര്ട്ര്. ഇതുമ്ൊക്ല എണ്ണമറ് ധാരാളും
നിര്മ്ദേശങ്ള് കമ്ീഷന് ഗേണ്ക്മറെിന് നല്ി
യിട്ടുണ്ട്.
2006-2011 ല് കണ്സള്മ്ട്റ്ീേ് കമ്ിറ്ി
ക്ചയര്മാന് എന്ന നിലയില് േീണ്ടുും ചില നിയ
മമ്ഭദഗതികളുും ചട്മ്ഭദഗതികളുും ഗേണ്ക്മറെിന്
സമര്പെികൊനുും പുതിയ ചട്ങ്ള് രൂെീകരികൊ
നുും േി.ക്ജ. കെ് അേസരമുണ്ടായി. അധികാര
േിമ്കന്ദീകരണവുമായി ബന്ക്പെട് എല്ാ പ്രശ്ന
ങ്ള്ക്കുും െരിഹാരും കക്ണ്ടതൊനുള്ള ഒരു
അമ്താറിറ്ിയായാണ് േി.ക്ജ.ക്യ കണ്ടത്. പ്ര
സുംഗങ്ള്, ക്ാസുകള്, ക്സമിനാറകള്, എഴുത്
കള് ഇേയിലൂക്െക്യല്ാും അമ്ദേഹും അധികാര
േിമ്കന്ദീകരണതെിക്റെ അനന്ത സാദ്ധ്യതകക്ള
പെറ്ി സുംസാരിച്ചുക്കാമ്ണ്ടയിരുന്നു. ജാഗ്ത
മ്യാക്െ ഒരുകുട്ിയുക്െ െിറമ്ക നെക്കുന്ന രക്ി
താേിക്നമ്പൊക്ല തമ്ദേശഭരണക്തെയുും സ്ഥാെ
നങ്ക്ളയുും െരിരക്ിച്ച േി.ക്ജ. തങ്പെക്റെ നാമും
എകൊലവുും സ്മരികെക്പെടുും എന്നതില് സുംശ
യമില്.
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ളയും ജനങ്ളുക്െ ജീേമ്നാൊധിയായ
കാർഷികമ്മേലയിലാണ് ഏറ്വുും
കൂടുതൽ നാശനഷ്ങ്ൾ േരുതെി കെന്നുമ്ൊയത്.
അേസമ്രാചിതവുും ഒക്തൊരുമമ്യാടുള്ള
ജനകീയ ഇെക്െെലുും മൂലും 483 മനുഷ്യജീേക്ന
പ്രളയതെിനെഹരികൊനായുള്ളുക്േങ്ിലുും ഒരു
ലക്തെിലധികും കന്നുകാലികളുും അതിമ്ലക്റ
മറ് േളർത് മൃഗങ്ളുും പ്രളയജലും ഒഴുകെികെള
ഞ്ഞു. അറെതിനായിരും ക്ഹക്ടർ സ്ഥലക്തെ
േിളകൾ നഷ്ക്പെട്ടു. ക്നൽകൃഷി മാത്രും 25934
ക്ഹക്ടർ ഇല്ാതായി. കാർഷികമ്മേലയിലുണ്ടായ
േിള നഷ്ും 1345 മ്കാെി രൂെയാണ്. 40000
േീടുകളുും 134 ൊലങ്ളുും 16000 കിമ്ലാമീറ്ർ െി
ഡ്യൂ ഡി മ്റാഡുകളുും 82000 കിമ്ലാമീറ്ർ
െഞ്ായത് മ്റാഡുകളുും പ്രളയജലും തകർത്
കളഞ്ഞു. മ്ലാകബാങ്് കണക്കുപ്രകാരും ആക്ക
യുണ്ടായ നാശനഷ്തെിക്റെ േ്യാപ്തി 31000 മ്കാെി
രൂെയാണ്.
െരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രമ്ദശങ്ൾ ഏറ്വുും
കൂടുതലുള്ള മ്കരളതെിൽ െരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ
െരമായ കാർഷിക പ്രേർതെനങ്ളുും ആോസ
േ്യേസ്ഥയുും ക്കട്ി െടുക്കുന്നതിനുെകരും അശാ
സ്തീയമായി കുന്നിൻ ചരുവുകക്ള ക്േട്ി നിരതെി
റബ്ബറും ഏലവുും മ്തക്കുക്മാക്കെ കൃഷി ക്ചയ്താണ്
പ്രളയും മഹാദുരന്തമായി മാറാൻ കാരണും. അശാ
സ്തീയമായ ഭൂേിനിമ്യാഗും, േിള േിന്യാസും
എന്നിേ ഭൂമിയുക്െ സ്ാഭാേിക മണ്ണു ജല സുംര
ക്ണക്തെ ഇല്ാതാകെിയതുും പ്രളയും രൂക്മാ
കാൻ കാരണമായി. കാടുകൾ വകമ്യ്റി േിള
മാറ്ി കൃഷി ക്ചയ്ൽ, മരും മുറികെൽ, തീയിെൽ,
കന്നുകാലി മ്മയ്കൽ എന്നിേ േ്യാെകമാകെിയ
ഇെങ്ളിലാണ് പ്രളയജലും കുക്തൊലിക്ച്ചാഴുകി
കൂടുതൽ നാശനഷ്തെിനിെയാകെിയത്.

ബ്ിട്ീഷ് ഭരണകാലക്തെ പ്രകൃതിദതെ ജല
നിർഗ്ഗമന മാർഗ്ഗങ്ളുും ഭൂതലതെിക്ല ചരിവുും
ഒക്കെ നിലനിർതെി ഉണ്ടാകെിയ മ്താട്ങ്ൾ
1924 ക്ലയുും 2018 ക്ലയുും പ്രളയക്തെ അതിജീ
േിച്ച് ഇമ്പൊഴുും നില നിൽക്കുന്നതു കാണാും.
അകൊലത് നിർമ്ിച്ച കാനനൊതകളുും
ക്ഹയർെിൻ കർവുകളുും ചൂരങ്ളുക്മാക്കെ കുന്നിൻ
ചരുേിക്റെ വേേിധ്യവുും ചരിവുും മണ്ണിക്റെ
ഘെന, ൊറ, ജല നിർഗ്ഗമനതെിക്റെ ദിശകൾ
എന്നിേയുമായി ഒത് മ്ൊരുന്ന േിധതെിലാണ്
നിർമ്ിച്ചത്. അതുക്കാണ്ടാണ് അേ േലിയ
നാശനഷ്ങ്ൾ ഉണ്ടാോക്ത നിലനിൽക്കുന്നത്.
പ്രകൃതി േിഭേങ്ക്ള ദീർഘകാലാെിസ്ഥാന
തെിൽ െരിരക്ിക്കുകയുും ശാസ്തീയമായി
അേക്യ േിനിമ്യാഗിക്കുകയുും ക്ചയ്യുന്ന ജമ്നാ
െകാരപ്രദവുും പ്രാമ്യാഗികവുമായ നെെെികളാ
േണും പ്രളയാനന്തരും കാർഷിക മ്മേലയിൽ
നെപെിലാമ്കെണ്ടത്. െരിസ്ഥിതി െരിഗണനയി
ലൂന്നിയ സുസ്ഥിര േികസന െരിൊെികൾ തയ്ാ
റാകെണും. ദരിദ്രുക്െ െശിയുും അതിസപേന്ന
രുക്െ ആർതെിയുും കണകെിക്ലടുകൊക്ത ദീർഘ
കാലാെിസ്ഥാനതെിൽ അധികാരേിമ്കന്ദീകൃത
മായ ത്രിതല െഞ്ായത്കക്ള മുൻനിർതെി
ജനാധിെത്യസുംേിധാനങ്ക്ള ശക്തിക്പെടുത്
ന്ന തരതെിലാകണും േികസനെരിൊെികൾ.
ചു രു കെ തെ ി ൽ പ്രള യ ാ ന ന്ത ര ക ാ ർ ഷ ി ക
േികസനും െരിസ്ഥിതി സൗഹൃദെരവുും ജനമ്ക
ന്ദീകൃതവുമാകണും. ഇന്നു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ജിമ്യാ
മ്പേഷ്യൽ ഡാറ്ാമ്ബസ് ഓമ്രാ പ്രമ്ദശത്ും
ഫലപ്രദമായി ഉെമ്യാഗക്പെടുതെണും.
നീർതെൊധിഷ്ഠിത േികസനതെിക്റെ
അെിസ്ഥാന ലക്്യങ്ൾ കണകെിക്ലടുത്
മ്േണും അെിസ്ഥാന െരിൊെികൾ തയ്ാറാമ്കെ

ണ്ടത്. പ്രളയ ബാധിത പ്രമ്ദശങ്ളിക്ല മലനി
രകൾ ഉൾക്പെട് കുന്നിൻ പ്രമ്ദശങ്ൾ, സമതല
ങ്ൾ എന്നിങ്ക്ന മ്േർതിരിക്കുമ്പോൾ കുന്നിൻ
ചരിവുകക്ള ചരിേ്, ഉയരും, േർഷൊതും, മഴ
ദിേസങ്ളുക്െ എണ്ണും, മണ്ണിക്റെ ഘെന, ൊറയുക്െ
േിസ്തൃതി, ഉരുൾക്ൊട്ൽ സാധ്യത, നിലേിലുള്ള
വൃക്ലതാദികൾ എന്നിേക്യ അെിസ്ഥാനമാകെി
മ്േർതിരിച്ച് ഓമ്രാ മ്മേലയ്ക്കുും മ്േണ്ട കാർഷിക
മുറകൾ നെപെിലാകെണും.
കാർഷിക മുറകൾ ക്തരക്ഞ്ടുക്കുമ്പോൾ
പ്രകൃതിദതെമായ സുംരക്ണും സാധ്യമാകുന്ന
കൃഷി രീതികൾ നെപെിലാകൊും. ഉദാഹരണ
തെിന് കുക്തൊലിപ്പുണ്ടായതുും ഇനി ഉണ്ടാകാൻ
സ ാ ധ ്യത യു ള്ള തു മാ യ ക ി ഴ കെ ാ ും തൂകെ ാ യ
ചരിവുകളുും ഉയരും കൂെിയതുമായ പ്രമ്ദശങ്ളിൽ
മ ക് ണ്ണ ാ ല ി പെ ി നു സ ാ ധ ്യത യു ള്ള ത ി ന ാ ൽ
മ്േരുെെലും മക്ണ്ണാലിപെിക്ന തെയുന്ന പ്രകൃത്യാ
ഉള്ള േനവൃക്ങ്ൾ, പുൽക്ച്ചെികൾ, പൂക്ച്ചെികൾ
എന്നിേ നട്ടുെിെിപെികെണും. 30 ശതമാനതെിൽ
കൂടുതലുള്ള മലചരിവുകളിൽ ോർഷികേിളകൾ
ഒഴിോകെണും. മ്കാൺഡുറകക്ള അെിസ്ഥാനമാ
കെി തട്ടുകൾ തിരിച്ച് മലഞ്രിവുകളിൽ േീഴുന്ന
ജലും തട്ടുകളിൽ താഴുന്ന േിധതെിൽ ത്രിതല
േിളകളാേണും 30 ശതമാനതെിൽ താക്ഴ േരുന്ന
കുന്നിൻ ചരിവുകളിൽ ഇനി കൃഷി ക്ചമ്യ്ണ്ടത്.
അമിതമായി തട്ടുകളിക്ല േിളകളിൽ േീഴുന്ന
ജലും േ്യത്യസ്തതലങ്ളിൽ നിൽക്കുന്ന േിളകളിൽ
േീണ് ശക്തി കുറഞ്് മണ്ണിൽ ഊർന്നിറങ്ങുും.
ചരിേിക്റെ ദിശ മ്നാകെി ജലക്മാഴുകാനുള്ള
ക്ചറചാലുകളുും തട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാേണും. ഹയൂമ
സിക്റെ മ്താതുും െറയുക്ണ്ടങ്ിൽ അേയുക്െ
േിസ്തൃതിയുും ബലവുക്മാക്കെ കണകെിക്ലടുത്

േിളകൾ േിന്യസിക്കുകയുും ചാലുകൾ നിർമ്ിച്ചു
അേക്യ കുട്ി മ്യാജിപെിച്ചു ക്ൊതു നിർഗമന
സ്ഥാനതെ് ജലക്മതെിക്കുകയുും മ്േണും.
അെിോരക്തെ മണ്ണുും മരങ്ളുും ക്ചെികളുക്മാ
ക്കെ കുതെിക്യാലിച്ചു മ്ൊയ മഴകൊടുകളിൽ
തട്ടുതിരിച്ച് ജലനിർഗമനും സാധ്യമാകെി
മ്തക്കുകൾ േച്ചുെിെിപെികൊും. ഇെേിളയായി
അധികും മ്േരു െെലമുള്ള േള്ളിക്ചെികളുക്െ
കാട്ിനങ്ൾ നട്ടുേളർതൊും. കുരുമുളക്, ഏലും,
മാേ്, പ്ാേ്, ോഴ, പൂക്ച്ചെികൾ, പുൽക്ച്ചെികൾ
എന്നിേയുക്െ കാട്ിനങ്ൾ മഴകൊടുകളിക്ല
തകർന്ന മലഞ്രുവുകളിൽ വജേമ്േലികളാൽ
തട്ടുകളാകെി നട്ടുെിെിപെികൊവുന്നതാണ്. അതെരും
മലഞ്രിവുകളിക്ല അെിോരങ്ളിൽ കമുകുും
ധാന്യങ്ളുും താക്ഴ െച്ചകെറികളുും ക്നല്ലുും
നൊനാവുും
െരിസ്ഥിതി ദുർബലപ്രമ്ദശങ്ൾ ഏറ്വുും
കൂടുതൽ ഉള്ള മ്കരളതെിൽ ഒരു ഗ്ാമെഞ്ായത്
മ്ൊലുും തങ്ളുക്െ പ്രമ്ദശും െരിസ്ഥിതി ദുർബല
പ്രമ്ദശമായി പ്രേ്യാെികെണക്മന്നിതുേക്ര
ആേശ്യക്പെട്ിട്ില് എന്നതു കണകെിക്ലടുത്
മ്േണും പുനർനിർമ്ാണ പ്രേർതെനങ്ൾക്കു
രൂെും നൽമ്കണ്ടത്. ോർഡുതലതെിൽ ജനകീയ
സമിതികൾ ഉണ്ടാകെി അേരുക്െ സഹകരണ
മ്തൊക്െ െരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിർമ്ാണ സാമ
ഗ്ികളുും നിർമ്ാണ രീതിയുും അേലുംബിച്ചുള്ള
നിർമ്ാണ പ്രേർതെനമ്മ സുംഘെിപെികൊവു.
മ്മൽമണ്ണ് സുംരക്ണും, വൃക് സുംരക്ണും
മണ്ണിൽ ഓടുും കല്ലുും ൊകുന്നതുും സിമറെ് ഉറപെി
ക്കുന്നതുും ഒഴിോകെിയുള്ള കാർഷിക മുറകൾ
നെപെിലാകെണും. ഉത്ൊദനക്മത കണകെിക്ല
ടുത്ള്ള േിളകളുക്െ കൃഷി ഇേിക്െ സാധ്യമല്.
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േ്യത്യസ്ത പ്രമ്ദശങ്ളിക്ല സമാന മ്മേലകക്ള
തരുംതിരിച്ച് ഓമ്രാ മ്മേലയ്ക്കുും മ്േണ്ട കാർഷിക
മുറകൾ തയ്ാറാകെി അകെമിട്ടു മുൻഗണന ചാർട്ടു
തയ്ാറാകെി നെപെിലാകെണും. നെപെിലാകൊൻ
തയ്ാറാക്കുന്ന കാർഷിക മുറകളിൽ െരപേരാഗത
സാമ്ങ്തിക േിദ്യകൾ പ്രമ്യാജനക്പെടുത്ോൻ
കഴിയുന്നിെങ്ളിൽ അേ ഏക്താക്കെക്യന്നു
തിട്ക്പെടുതെണും. ആധുനിക സാമ്ങ്തിക
േിദ്യകൾ നെപെിലാകൊൻ അനുമ്യാജ്യമായ
ഇെങ്ളിൽ അേയുൾക്പെട് െരിൊെികൾ തയ്ാ
റാകെി നെപെിലാകെണും. ഇേ രണ്ടുും സുംമ്യാജി
പെിച്ചുക്കാണ്ടുള്ള അനുമ്യാജ്യ സാമ്ങ്തിക
േിദ്യകൾ മ്േണ്ടിെതെ് അതെരതെിലുള്ള കർമ്
െരിൊെികൾ നെപെിലാകെണും
വജേമുറകൾ, നിർമ്ിതികൾ, സാമൂഹിക
ഇെക്െെൽ എന്നിങ്ക്ന കർമ് െരിൊെികക്ള
മൂന്നായി തരും തിരിച് ഓമ്രാ മ്മേലയ്ക്കുും അനു
മ്യാജ്യമായേ നെപെിലാകൊും. വജേമുറകൾ
മ്േണ്ടിെത് അേ ലി്റേ് ക്ചയ്ണും. അേയിൽ
സ മ് ി ശ്ര ബ ഹു ത ല കൃ ഷ ി മ് േ ണ്ട ി െ ത്
അേയാോും, ക്നല്്, വൃക്േിളകൾ, െഴേർഗ
ങ്ൾ, െച്ചകെറി, നൂതനകൃഷി, ഇെേിള മ്േണ്ടി
െത് അേയാോും. ഇേ മ്കാണ്ടൂർ അെിസ്ഥാന
തെിൽ ഭൂമിയുക്െ ചരിേ് കണകൊകെി പ്രാേർ
തെികമാക്കുമ്പോൾ സസ്യ പ്രബലങ്മ്ളാടു കൂെിയ
മൺതിെിലുകൾ, വജേമ്േലികൾ, ്രേിെ് കൃഷി,
ആേരണ േിള, പുൽക്കൃഷി, േിളെരിക്രമും,
പുതയിെൽ എന്നിേ മ്േണ്ടിെങ്ളിൽ നെപെിലാ
കൊും.

നീർകുഴികൾ, മ്കാണ്ടൂർചാലുകൾ നിർമ്ി
കെൽ, തട്ടു തിരികെൽ, മണ്ണ്ബണ്ടു നിർമ്ാണും,
തെക്മടുകെൽ, തലകുള നിർമ്ാണും, തെയണ
നിർമ്ാണും, കല്ലുകയ്ാല നിർമ്ികെൽ,
കുലുംകുതെി ഒഴുകുന്ന ക്േള്ളും തെയൽ എന്നിേ
അതാതിെത് ലഭ്യമാകുന്ന കല്്, തെി എന്നിേ
ഉെമ്യാഗിച്ച് നിർമ്ികൊും. കല്ടുകെിയുും സസ്യ
ങ്ൾ, ൊഴ് തെികൾ എന്നിേ ഉെമ്യാഗിച്ച്
സസ്യ ക്ചകെ് ഡാമുകൾ, ൊർശ്ഭിതെികൾ
എന്നിേ നിർമ്ികൊും. ചകിരിേല ഉെമ്യാഗി
ച്ചുള്ള മണ്ണ് സുംരക്ണും സാധ്യമാകാവുന്നിെത്
സാധ്യമാകൊും. ക്കട്ിെങ്ളിൽ േീഴുന്ന
മ്മൽക്േള്ള സുംഭരണും, പുലിമുട്ടുകൾ എന്നിേ
മ്േണ്ടിെങ്ളിൽ അേ നിർമ്ികൊും. തരിശുഭൂ
മികൾ കൃഷിയുക്തമാക്കുന്നമ്താക്ൊപെും മൃഗസും
രക്ണ പ്രേർതെനങ്ളുും മൽസ്യും േളർതെലുും
സാമൂഹ്യേനേത്കരണവുും ഒപെും കാർഷിക
േനേത്കരണവുും പ്രളയാനന്തര കാർഷിക
മുറകളിൽ േരുതെണും.
പ്രളയാനന്തര കാർഷിക പ്രേർതെനങ്ൾ
വേേിധ്യമാർന്നതാകയാൽ സുംമ്യാജനതെിന്
സാധ്യതകൾ േളക്ര കൂടുതലാണ്. ഇത് കണകെി
ക്ലടുതെ് അതാത് പ്രമ്ദശക്തെ തമ്ദേശസ്യും
ഭരണ സ്ഥാെനങ്ൾ, കൃഷിഭേൻ, മൃഗാശുെത്രി,
മൽസ്യ ഭേൻ, കുടുുംബശ്രീ, ഹരിതശ്രീ, സന്ന
ദ്ധസുംഘെനകൾ എന്നിേയുക്െ കൂട്ായ്മയിലൂക്െ
മ്േണും പ്രേർതെനങ്ൾ ചിട്ക്പെടുതെി നെപെി
ലാകൊൻ. ഓമ്രാ പ്രേർതെനങ്ൾക്കുമുള്ള േ്യ
ത്യസ്ത മ്പ്രാജക്ടുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിനു െകരും
സുംമ്യാജിത െരിൊെികൾ തയ്ാറാകെി കൂട്ായി
ചർച്ച ക്ചയ്് നിർേഹണ കലണ്ടർ പ്രകാരും
സമയബന്ിതമായി നെപെിലാകെണും. െരിൊ
െികൾ ത്രിതല െഞ്ായത്കളുക്െ പ്ാൻ
ഫണ്ടിക്ല കാർഷിക േിഹിതും ഉൾക്പെടുതെി
തയ്ാറാകെണും.
കുട്നാെ് മ്ൊലുള്ള പ്രമ്ദശങ്ളിൽ ക്നല്്
മ്േമ്ണാ മൽസ്യും മ്േമ്ണാ ടൂറിസും മ്േമ്ണാ
അമ്താ ഇക്തല്ാും കൂട്ി മ്യാജിപെിച്ചുള്ള
സ്ഥായിയായ േികസനും മ്േമ്ണാ എന്ന് േ്യക്ത
മായ െഠനും നെതെി അതിക്റെ അെിസ്ഥാനതെി
ലുള്ള േികസന പ്രേർതെനങ്ൾ നെപെിലാകൊും.
ആലപ്പുഴ ജില്യിൽ ജല സൗഹാര്ദമായതുും
കൂടുതൽ ജലും ഉെമ്യാഗിക്കുന്നതുമായ മരങ്ൾ
നാട്ടു െിെിപെികെണും. കശുമാേ് ജില്യിൽ േ്യാ
െകമായുണ്ടായിരുന്ന േിളയായിരുന്നു. അത്
തിരിക്ക ക്കാണ്ടുേരണും. താറാേ് കൃഷി,
മൽസ്യും േളർതെൽ എന്നിേ കൂടുതൽ കാര്യക്
മമാകെണും.
1
(മ്ലേകന് കൃഷി േകുപെ് മുന് ക്ഡെയുട്ി ഡയറക്ടറും
സുംസ്ഥാന ആസൂത്രണ മ്ബാര്ഡില് മുന്കൃഷി
ഫാകെല്റ്ി കണ്േീനറമാണ്.)
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വേ

മേസ്റ്റ്നനല് വര്കാഗബ്കാധ

റസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന െകർച്ചേ്യാധി
യാണ് വേ്റേ്വനൽ. ക്കാതുകുക
ളാണ് മ്രാഗും െരത്ന്നത്. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന്
മ്രാഗും െകരില്. വേറസ് ബാധ ഏൽക്കുന്നേ
രിൽ 150ൽ ഒരാൾക്കുമാത്രമാണ് മ്രാഗും മൂർച്ി
കൊറള്ളത്. ഗുരുതരാേസ്ഥയിൽ എത്ന്നേരിൽ
10 ശതമാനും മ്െർകെ് മരണും േക്ര സുംഭേികൊും.
മുതിർന്നേക്രയാണ് മ്രാഗും സാധാരണ ബാധി
കൊറള്ളത്.
വേ്റേ്വനൽ വേറസാണ് മ്രാഗമുണ്ടാ
ക്കുന്നത്. കയൂലക്സ് േിഭാഗതെിൽക്െട് ക്കാതു
കുകളാണ് മ്രാഗും െരത്ന്നത്. െക്ികളിൽ
നിന്നുും െക്ികളിമ്ലക്കുും െക്ികളിൽ നിന്നുും
ക്കാതുകുകൾ േഴി മനുഷ്യരിമ്ലക്കുും മ്രാഗും
െകരുും. കാകെകൾ ഉൾക്പെക്െയുള്ള െക്ിക
ളാണ് വേറസ് ോഹകർ. 1937ൽ ഉഗാണ്ടയി
ലാണ് വേറസിക്ന ആദ്യും കക്ണ്ടതെിയത്.
മ്കരളതെിൽ 2011ൽ ആലപ്പുഴയിലുും 2018ൽ
മ്കാഴിമ്കൊടുും ഈ വേറസ് മ്രാഗതെിന്
സമാനമായ അേസ്ഥ റിമ്പൊർട്് ക്ചയ്ിരുക്ന്ന
ങ്ിലുും മ്രാഗും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്.
തലമ്േദന, െനി, മ്െശിമ്േദന, മ്ദഹതെ്
തെിപെ്, തലചുറ്ൽ, ഓർമ് നഷ്ക്പെെൽ,
അെസ്മാരും എന്നിേയാണ് പ്രധാന മ്രാഗലക്
ണങ്ൾ. മ്രാഗബാധയുണ്ടായ ബഹുഭൂരിെക്ും
മ്െരിലുും െലമ്പൊഴുും മ്രാഗലക്ണങ്ൾ പ്രക
െമായി അനുഭേക്പെൊറില്. ചിലർകെ് െനി,
തലമ്േദന, ഛർദേി, ക്ചാറിച്ചിൽ തുെങ്ിയ മ്രാഗ
ലക്ണങ്ൾ ഉണ്ടാവുും. ഒരു ശതമാനും

ആളുകളിൽ മസ്തിഷ്കേീകെും, ക്മനിവഞ്റ്ിസ്
തുെങ്ിയ പ്രശ്നങ്ൾ ഉണ്ടാകാക്മന്ന് ആമ്രാ
ഗ്യേകുപെ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ക്കാതുക് പ്രതി
മ്രാധമാണ് മ്രാഗക്തെ പ്രതിമ്രാധികൊനുള്ള
മികച്ച മാർഗും. ക്േ്റേ്വനൽ െനികെ് പ്രമ്ത്യക
ോക് സിൻ ലഭ്യമല്. എന്നാൽ ഫലപ്രദമായ
ചികിത്യുണ്ട്. സ്യും ചികിത് മ്രാഗും സങ്ീർ
ണമാക്കുും. വേറസ് മറ്ള്ളേരിമ്ലകെ് െകരാനുും
കാരണമാകുും. ആരുംഭതെിൽ കണ്ടുെിെിച്ച് ചികി
ത്ിച്ചാൽ അസുേും മ്ഭദമാകൊും. െനിമ്യാ മറ്്
ബുദ്ധിമുട്ടുകമ്ളാ ഉക്ണ്ടങ്ിൽ ഉെൻ വേദ്യസ
ഹായും മ്തെണും.
െക്ികളുക്െ കൂട്മ്തൊക്െയുള്ള മരണും ശ്ര
ദ്ധയിൽക്െടുകയാക്ണങ്ിൽ ബന്ക്പെട് ഉമ്ദ്യാ
ഗസ്ഥക്ര അറിയിക്കുകയുും മ്രാഗസ്ഥിരീകരണ
തെിനുള്ള നെെെികൾ സ്ീകരിക്കുകയുും മ്േണും.
മ്രാഗോഹകരായ കയൂലക്സ് േിഭാഗതെിൽക്െ
ട് ക്കാതുകുകൾ മലിനജലതെിലാണ് േളരുന്നത്.
ക്കാതുക് േളരുന്ന സാഹചര്യും ഒഴിോകെണും.
േീടുും െരിസരവുും വൃതെിയായി സൂക്ികെണും.
ജലമ്രോതസ്സുകളിൽ ക്കാതുകുകളുക്െ ലാേ നശീ
കരണതെിനായി ഗപെി മത്്യങ്ക്ള േളർതൊും.
ക്നറ്െമ്യാഗിച്ച് കിണർ മൂെണും. ക്കാതുകുകെി
ഏൽകൊതിരികൊനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്ീക
രികെണും. ആഴ്ചയിക്ലാരികെൽ േീടുകൾ,
ഓഫീസുകൾ, േിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാെനങ്ൾ
ഉൾക്പെക്െയുള്ള മറ്് സ്ഥാെനങ്ൾ, ോണിജ്യ
സ്ഥാെനങ്ൾ എന്നിേിെങ്ളിൽ വരൈ മ്ഡ
(PRD) 1
ആചരികെണും.

ത്

ചാ
ര 1 0
രചാ മചാ മചാ ത്
രചാ ര് ചാ
ത്
രചാ
യ
ര 10
മചാ പര് ത്
മര
ര
ചാ

പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മചാര്ചത് 2019

29

പ്ര്കാവേശികസർക്കാരുകളം
സഹകരണപ്രസ്്കാനവം
വടി. �ടി. ശശടിധരന്

നാ

പ

ചാ പ
ര മ
ര ര ത്ചാ
ചാ
മ പ മചാ ത്
ര ച ര
ത്
യമത്
ത് യ മ
ചാ ര്ത് മചാ
ര്
പ
മചാര് ര
യ
ചര്ത് ത്

30 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | മചാര്ചത് 2019

െിക്റെ േികസനവുും പുമ്രാഗതിയുും പ്രാമ്ദ
ശികസർകൊരിലൂക്െ നിർേഹിക്കുന്നതിനു
രൂെും ക്കാടുതെ മ്കരള െഞ്ായതെ്രാജ് നിയ
മതെിലുും മ്കരളമുനിസിപെൽ നിയമതെിലുും
സഹകരണപ്രസ്ഥാനങ്ൾകെ് ഒരു െങ്കു മാറ്ി
േച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിക്ല, പ്രമ്ത്യകിച്ച് മ്കരള
തെിക്ല സാധാരണ ജനങ്ളുക്െ സാപേതെികവുും
സാമൂഹികവുമായ േളർച്ചയ്ക്കു സഹകരണപ്രസ്ഥാ
നങ്ൾ േഹിച്ച െങ്് നിസ്തുലമാണ്. അതുക്കാണ്ടു
തക്ന്ന െഞ്ായതെ് നഗരൊലികാ നിയമങ്ൾ
രൂെക്പെടുതെിയമ്പൊൾ അേയുക്െ ചുമതലകളിൽ
സഹകരണപ്രസ്ഥാനങ്ൾക്കുും ഇെും നൽകിയത്.
രണ്ടു നിയമങ്ളുക്െയുും ചുമതലാെട്ികയിൽ മ്മേ
ലാചുമതലകളിൽ 19-ാമതു ഇനമായി സഹകര
ണസുംഘങ്ൾ രൂെീകരികെലുും അതിനു സഹാ
യികെലുും പ്രാമ്ദശികസർകൊരിക്റെ ചുമതലയിൽ
ക്െടുതെിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 9 മുതൽ 12 േക്രയുള്ള
െഞ്േത്രെദ്ധതി കാലയളേിൽ ഇകൊര്യ
തെിൽ കാര്യമായ കാൽക്േയ്പുകക്ളാന്നുും നെതെി
യിരുന്നില്. സ്യുംസഹായസുംഘങ്ളുക്െ മ്പ്രാ
ത്ാഹനതെിൽ മാത്രും ഒതുങ്ി നിൽക്കുകയാ
യിരുന്നു.
െതിമൂന്നാുംെദ്ധതി മുതൽ സഹകരണമ്മ
േലകക്ള േളക്ര ഗൗരേമ്തൊക്െ കാണുന്ന
സമീെനമാണ് സ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയമ
തെിൽ ഉൾക്പെടുതെിയ ചുമതലകൾ പ്രാേർതെി
കമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർമ്ദേശങ്ൾ െദ്ധതി മാർ
ഗ്ഗമ്രേയിൽ ഉൾമ്ച്ചർതെിട്ടുണ്ട്. ആ മാർഗ്ഗമ്രോ
നിർമ്ദേശങ്ൾ പ്രാമ്ദശികഭരണകൂെങ്ൾ നിർ
േഹികൊൻ തയ്ാറായാൽ സഹകരണമ്മേലക്യ
ഒന്നുകൂെി പുഷ്ിക്പെടുതൊൻ കഴിയുും. പ്രാമ്ദശിക
ഭരണ പ്രമ്ദശതെ് പ്രേർതെിച്ചുക്കാണ്ടി രിക്കുന്ന

സഹകരണസുംഘങ്ൾക്കു മ്പ്രാത്ാഹനും
നൽകുന്ന കാര്യങ്ൾ ക്ചയ്ാൻ കഴിയണും. അേർ
കൊേശ്യമായഅെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ൾ ഒരു
കെിക്കാടുക്കുന്ന കാര്യതെിൽ, ആധുനികേൽകെ
രണും നെത്ന്നതിക്ലാക്കെ സഹായികൊവുന്ന
താണ്. പ്രാമ്ദശിക സാപേതെികേികസനതെിനു
പൂരകമായ ഒരു ോയ്പാനയും തമ്ദേശസ്ഥാെനത
ലതെിൽ ആേിഷ്കരികൊവുന്നതാണ്. െരപേ
രാഗത േ്യേസായ സഹകരണസുംഘങ്ളുക്െ
വേേിധ്യേൽകെരണവുും ശാക്തീകരണവുും
നെതൊും. സഹകരണസുംഘങ്ൾ ഇല്ാതെ
മ്മേലകളിൽ ആരുംഭികൊൻ സൗകര്യും
ക്ചയ്ണും. സഹകരണമ്മേലകളുക്െ േിഭേമ്ശ
ഷിയുും അധികേിഭേങ്ളുും േിനിമ്യാഗിച്ച്
പ്രാമ്ദശിക സാപേതെികേികസനും ത്രിതക്പെ
ടുതൊൻ കൺമ്സാർഷ്യും രൂെീകരിച്ച് പ്രേർ
തെികൊവുന്നതുമാണ്.
െരിസ്ഥിതി സുംരക്ണതെിനുും സുരക്
യ്ക്കുമായി മരങ്ൾ േച്ചുെിെിപെികൊൻ സഹകരണ
ോയ്പയുും െലിശസബ്സിഡിയുും തമ്ദേശസ്ഥാെ
നങ്ളുക്െ മ്നതൃത്തെിൽ നൽകാൻ കഴിയണും.
കാർഷിക മുമ്ന്നറ്തെിനായി കാർഷികസുംഘ
ങ്ൾ രൂെീകരികൊനുും കാർഷിക യന്തങ്ൾ
നൽകി ആധുനികകൃഷിരീതി അേലുംബികൊനുും
കഴിയുും. േിെണന സൗകര്യും, കാർഷികേ്യാ
േസായികമ്കന്ദങ്ൾ എന്നിേ സ്ഥാെികൊനുും
അേയ്ക്കു സഹായും നൽകാനുും കഴിയണും. ക്ീര
േ്യേസായമ്മേലകളിൽ ൊൽ, മ്ഗാമൂത്രും എന്നിേ
ഉെമ്യാഗിച്ച് േ്യാേസായികാെിസ്ഥാനതെിൽ
പുതിയ ഉൽപെന്നങ്ൾ ഉണ്ടാകെി േിെണനും
ക്ചയ്ാൻ തമ്ദേശഭരണസ്ഥാെനങ്ളുും സഹകര
ണമ്മേലയുും വകമ്കാർതൊൽ കഴിയുും.

അതുമ്ൊക്ല മത്്യമ്മേലയിലുും ഇെക്െെൽ
നെതൊൻ ജില്ാെഞ്ായതെിനു കഴിയണും.
സഹകരണസുംഘങ്ക്ള തമ്ദേശസ്ഥാെന
ങ്ൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ അതിക്റെ െലമെങ്്
പ്രമ്യാജനും പ്രമ്ദശതെിക്റെ സാമൂഹ്യ-സാപേ
തെികേികസനതെിനു തിരിക്ക നൽകാൻ
കഴിയുും. അതെരതെിലുള്ള നിയമേിമ്ധയമായ
ഒരു ജനാധിെത്യസ്ഥാെനമാണ് സഹകരണ
സുംഘങ്ൾ. സഹകരണസുംഘും രജി്രോറ
ക്െമ്യാ േ്യേസായ- ോണിജ്യഡയറക്ടറമ്െമ്യാ
വകതെറിഡയറക്ടറക്െമ്യാ ഫിഷറീസ് ഡയറ
ക്ടറക്െമ്യാ ക്ീരേികസന ഡയറക്ടറക്െമ്യാ
അക്ല്ങ്ിൽ ോദിേ്യേസായമ്ബാർഡ്ക്സക്രട്
റിയുക്െമ്യാ കീഴിൽ രജി്റേർ ക്ചയ്തു പ്രേർതെി
ച്ചുേരുന്ന സഹകരണസുംഘങ്ൾകൊണ്
പ്രാമ്ദശിക ഭരണകൂെങ്ൾ സഹായും നൽമ്ക
ണ്ടത്. ഓമ്രാതമ്ദേശസ്ഥാെനതെിക്റെയുും െരിധി
യിൽ മാത്രും പ്രേർതെിക്കുന്നേർകൊണ് സഹായും
നൽകാനുള്ള അർഹത. ഗ്ാമ-മ്്ാകെ്- ജില്ാ
െഞ്ായത്കൾക്കുും മുനിസിപൊലിറ്ി, മ്കാർപെ
മ്റഷൻ എന്നിേയ്ക്കുും അേരേരുക്െ അധികാരെ
രിധിക്കുള്ളിൽ പ്രേർതെിക്കുന്ന സുംഘങ്ൾക്കു
സഹായും നൽകാും.
ഇനി െറയുന്ന ഇനങ്ളിലുള്ള സഹായമാണ്
നൽമ്കണ്ടത്. സുംഘെനയുക്െ ആധുകികേൽ
കെരണും, യന്തസാമഗ്ികൾ, ക്താഴിൽ ഉെക
രണങ്ൾ എന്നിേ നൽകൽ, േിെണനസൗക
ര്യും ഏർക്പെടുതെൽ, സുംരുംഭകഗ്രൂപ്പുകൾ രൂെീ
കരിച്ച് േിെണനശുംേല രൂെീകരികെൽ,
മുല്യേർദ്ധിത ഉൽപെന്നങ്ളുക്െ ഉൽപൊദന േർദ്ധ
നേ്, മ്സേന ഗുണമ്മന് േർദ്ധനേ്, അെിസ്ഥാന
സൗകര്യേികസനും (ക്കട്ിെും, േർകെ് മ്ഷാ
പ്പുകൾ, ക്താഴിലിെങ്ൾ, മ്ൊയ് ലറ്കൾ,
അനുബന് സൗകര്യങ്ൾ) എന്നിേയിൽ
ഏതാമ്ണാ ആേശ്യും അതനുസരിച്ചുള്ള േികസന
ഘെകങ്ൾ തീരുമാനിച്ച് നൽകാൻ കഴിയണും.
ഏക്താക്കെ സുംരുംഭങ്ൾക്കു സഹായും
നൽകാും എന്നു മ്നാകൊും.
മൂന്നുേർഷമായി പ്രേർതെിച്ചുക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
സുംഘങ്ൾക്കു അമ്െക് സമർപെികൊും.
ഇമ്പൊൾ ലാഭതെിൽ പ്രേർതെിക്കുന്ന സുംഘമാ
യിരികെണും. അേസാനേർഷക്തെ ഓഡിറ്്
റിമ്പൊർട്് നൽകണും. നിർമ്ാണ പ്രവൃതെികൾ
ഉക്ണ്ടങ്ിൽ പ്ാനുും എ്റേിമ്മറ്ും നൽകണും.
സുംഘതെിനു ക്െയ്ഡ് ക്സക്രട്റി ഉണ്ടായിരി
കെണും. മ്പ്രാജക്ടിക്റെ അെങ്ലിൽ സുംഘതെിനു
ക്ചലോകൊവുന്ന േിഹിതും കാണിച്ചു ക്കാണ്ടുള്ള
സുംഘും ഭരണസമിതിയുക്െ സാക്്യെത്രും.
ധനകാര്യസ്ഥാെനങ്ളിൽ നിന്നു നിർദേിഷ്
മ്പ്രാജക്ടിനുമ്േണ്ടി ോയ്പ എടുകൊനുള്ള സന്ന
ദ്ധത അറിയികെണും. മ്പ്രാജ്കെ് നെപെിലാകെി

യാലുണ്ടാകാവുന്ന ഉൽപൊദനേർദ്ധനേ്/മ്നട്ും
എന്നിേ തയ്ാറാകെി മാർകെിട്് മുൻഗണനാലി്റേ്
ലി്റേ് തയ്ാറാകെണും. േിെണന സൗകര്യും
േർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനു മുൻഗണന നൽകണും.
തമ്ദേശസ്ഥാെനവുമായി കരാർ േയ്കണും.
ഇപ്രകാരമുള്ള എല്ാ നിബന്നകളുും ൊലിച്ച്
ക് ത ര ക് ഞ് ടു കെ ക് പെ ടു ന്ന സ ും ഘ ങ് ൾ ക്കു
സബ്സിഡി തുക ബാകെ് എൻഡ് സബ്സിഡി
യായി നൽകാവുന്നതാണ് ഏറ്വുും സുതാര്യമായ
നെെെിക്രമതെിലൂക്െയാണ് സഹകരണസുംഘ
ങ്ക്ള ക്തരക്ഞ്ടുമ്കെണ്ടത്. ഇകൊര്യങ്ക്ളല്ാും
നിർേഹിക്കുന്നതിനു െതിമൂന്നാും െഞ്േത്ര
െദ്ധതിയുക്െ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗമ്രേയിക്ല 6.10
േണ്ഡികയിൽ േിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്രകാരും തമ്ദേശസ്യുംഭരണസ്ഥാെനങ്ളുും
സഹകരണസ്ഥാെനങ്ളുും മ്താമ്ളാടുമ്താൾ
മ്ചർന്നു പ്രേർതെിച്ചാൽ രണ്ടു ജനകീയസ്ഥാെന
ങ്ളുക്െയുും ഉൾകൊഴ്ച ജനങ്ളുക്െയുും നാെിക്റെയുും
േികസനതെിനു മുതൽക്കൂട്ാകൊൻ കഴിയുും.
(മ്ലേകന് മുന്െഞ്ായതെ് ക്സക്രട്റിയാണ്)
FORM IV
Statement about ownership and other particulars about newspaper
(PANCHAYATRAJ ) 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

: Directorate of Panchayats
Trivandrum - 695033
: Monthly
: Dr. B.S. Thirumeni IAS
: Indian
: Directorate of Panchayats
Trivandrum - 695033, Kerala
: Dr. B.S. Thirumeni IAS
: Indian
: Directorate of Panchayats,
Trivandrum - 695033, Kerala
: Dr. B.S. Thirumeni IAS
: Indian
: Directorate of Panchayats,
Trivandrum - 695033, Kerala

6. Names and address of individuals
who own the newspaper and parnters
or shareholders holding
: NA
I, Dr. B.S. Thirumeni IAS, hereby declare that the particulars given above
are true to the best of my knowledge and belief.
Date: 01.03.2019
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അട്പൊെി ആദിോസി േിദ്യാർത്ികളുക്െ െഠനനിലോരവുും സമഗ്േികസനവുും ഉയർതൊനുള്ള 'മുമ്ന്നാട്് 'എന്ന െരിൊെി തമ്ദേശസ്യുംഭരണ
േകുപ്പു മന്തി എ.സി. ക്മായ്ീൻ ഉദ്ഘാെനും ക്ചയ്യുന്നു.

ആദടിവാസടി വടിദ്യാർത്ടികളുടെ സമഗ്വടികസനം:
മുറ്ാട്ട് പരടിപാെടിക്കു തുെക്കമായടി

അട്പൊെി ആദിോസി േിദ്യാർത്ികളുക്െ െഠനനിലോരവുും
സമഗ്േികസനവുും ഉയർതൊനുള്ള കിലയുക്െ മുമ്ന്നാട്് എന്ന
െരിൊെി തമ്ദേശസ്യുംഭരണേകുപ്പുമന്തി എ.സി. ക്മായ്ീൻ
ഉദ്ഘാെനും ക്ചയ്തു. അഗളിയിക്ല കില െട്ികേർഗ്ഗ േികസന
പ്രകൃതി േിഭേെരിൊലന മ്കന്ദതെിൽ നെന്ന ഉദ്ഘാെനച്ചെങ്ിൽ
എും.ബി. രാമ്ജഷ് എും.െി. അദ്ധ്യക്ത േഹിച്ചു. കില ഡയറക്ടർ
മ്ഡാ.മ്ജായ് ഇളമൺ, കുടുുംബശ്രീ എക്സികയൂട്ീേ് ഡയറക്ടർ
ഹരികിമ്ഷാർ, ഒറ്പൊലും സബ് കലക്ടർ ക്ജമ്റാമിക് മ്ജാർജ്,
അഗളി മ്്ാകെ് െഞ്ായതെ് പ്രസിഡറെ് ഈശ്രി മ്രശൻ,
അഗളി െഞ്ായതെ് പ്രസിഡറെ് ശ്രീലക്ഷി ശ്രീകുമാർ എന്നിേർ
സുംസാരിച്ചു.
കുട്ികളുക്െ ആത്േിശ്ാസും േർദ്ധിപെിക്കുക, കൂടുതൽ മ്മേ
ലകളിൽ അേർക്കു അേസരും ഒരുക്കുക, അേരുക്െ കഴിവുകൾ
േളർത്ക, ക്ൊതുേിജ്ാനും ഉയർത്ക, ക്താഴിൽ മ്മേലകളിൽ
തിളങ്ങുന്നതിനു അേസരക്മാരുക്കുക എന്നീ ലക്്യങ്ൾ മുന്നിൽ
കണ്ടുക്കാണ്ടാണ് മുമ്ന്നാട്് എന്ന േിദ്യാഭ്യാസെരിൊെി ആേി
ഷ്കെരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2018-19 സാപേതെികേർഷതെിൽ 120 േിദ്യാർ
ത്ികൾ െരിൊെിയിൽ െക്ങ്ടുക്കുും. ഇതിനായി പ്രമ്ത്യക ൊഠ്യ
െദ്ധതിയുും െരിശീലനും സിദ്ധിച്ച െീമിക്നയുും ഒരുകെിയിട്ടുണ്ട്.
അഗളിയിക്ല കില െട്ികേർഗ്ഗ േികസന പ്രകൃതി േിഭേെരി
ൊലന മ്കന്ദതെിനാണ് െരിൊെിയുക്െ ഏമ്കാെന ചുമതല.
േിേിധ സർകൊർ േകുപ്പുകളുക്െ സഹായസഹകരണവുും ഉറപൊ
കെിയിട്ടുണ്ട്. െദ്ധതികൊേശ്യമായ സാമ്ങ്തികസഹായും,
റിമ്സാഴ്സ് െീമിക്റെ െരിശീലനും, അേരുക്െ ഏമ്കാെനും എന്നിേ
കാർസൽ എന്ന സന്നദ്ധസുംഘെനയുക്െ സഹകരണമ്തൊക്െ
യാണ് നെപൊക്കുക.
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കില, ൊലകൊെ് ജില്ാഭരണകൂെും, ഐ.െി.ഡി.െി, മറ്്
േിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യസന്നദ്ധ സുംഘെനകൾ എന്നിേയുക്െ
സുംയുക്ത സുംരുംഭമായി ആരുംഭിച്ച വഷൻ െരിൊെി അഞ്ാും
ക്ാ്ിൽ െഠിക്കുന്ന േിദ്യാർത്ികക്ള മാത്രും ഉമ്ദേശിച്ചിട്ടുളളതാ
യിരുന്നു. മത്രെരീക്കളിൽ ലക്്യും കാണാതെേക്ര സഹാ
യിക്കുക എന്നതുും െദ്ധതിയുക്െ ഭാഗമാണ്. മ്പ്രാജക്ട് വഷക്റെ
കഴിഞ് രണ്ടു ബാച്ചുകളിൽ െരിശീലനും പൂർതെിയായ േിദ്യാർ
ത്ികക്ള ഉൾക്പെടുതെിക്കൊണ്ട് ആരുംഭിക്കുന്ന മുമ്ന്നാട്് െരിൊെി
െന്തണ്ടാും ക്ാ്് പൂർതെിയാകുന്നതുേക്ര തുെരുും.
നീലഗിരി വജേസുംരക്ണമ്മേലയുക്െ ഭാഗമായ 746
ചതുരശ്രമീറ്ർ േിസ്തൃതിയുള്ള അട്പൊെി മ്്ാകെിൽക്െട് മൂന്നു
െഞ്ായത്കളിക്ല ആദിോസി കുട്ികളുക്െ േിദ്യാഭ്യാസപുമ്രാ
ഗതികൊണ് ഈ സമഗ്െദ്ധതി രൂെീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഗളി,
പുതൂർ, മ്ഷാളയൂർ ഗ്ാമെഞ്ായത്കളിക്ല 192 ഊരുകളിക്ല
ഇരുള, മുഡുഗ, കുറപേ േിഭാഗതെിൽ ക്െട്േർകൊണ് ഈ െദ്ധ
തിയുക്െ പ്രമ്യാജനും ലഭിക്കുക.

ആസ്റരേലടിയന് വടിദ്യാർത്ടികൾ കടിലയടിൽ

മ്കരളതെിക്ല തമ്ദേശസ്യുംഭരണസ്ഥാെനങ്ക്ളക്കുറിച്ചുും
സാമൂഹിക േികസനക്തെക്കുറിച്ചുും െഠിക്കുന്നതിന് ആസ്മ്ട്ലി
യയിക്ല ചാർലസ് സ്റ്റുർട്് സർേകലാശാലയിക്ല െത് േിദ്യാർ
ത്ികൾ കിലയിക്ലതെി. കില അമ്സാസിമ്യറ്് ക്പ്രാഫസർമാ
രായ മ്ഡാ.ക്ജ.ബി.രാജൻ, മ്ഡാ.െീറ്ർ എും. രാജ് എന്നിേർ
ക്ാക്്ടുത്.

കടില ദടിനം-2019

കില ദിനും േിേിധ െരിൊെികമ്ളാക്െ ആമ്ഘാഷിച്ചു. ക്കാട്ാ
രകെരയിക്ല മ്്റേറ്് ഇൻ്റേിറ്യൂട്് ഓഫ് റൂറൽ ക്ഡേലെ്ക്മറെ്,

കില ദിനാമ്ഘാഷെരിൊെികൾക്കു തുെകെും കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ മ്ഡാ.
മ്ജായ് ഇളമൺ തിരി ക്തളിയിക്കുന്നു

അട്പൊെിയിക്ല മുൻ അഹാഡ്സ്, മണ്ണുതെി, തളിപെറപേ്, ക്കാട്ാ
രകെര എന്നിേിെങ്ളിക്ല ഇ.െി.സി മ്കന്ദങ്ൾ എന്നിേ
കിലമ്യാടു മ്ചർതെതിനുമ്ശഷും നെത്ന്ന ആദ്യക്തെ ദിനാമ്ഘാ
ഷമാണ്. രാേിക്ല കായിക മത്രങ്മ്ളാക്െ ആമ്ഘാഷെരിൊ
െികൾക്കു തുെകെും കുറിച്ചു. കില ഡയറക്ടർ മ്ഡാ. മ്ജായ് ഇളമൺ
ഉദ്ഘാെനും ക്ചയ്തു. സാജൻ െീറ്ർ മത്രങ്ൾക്കു മ്നതൃത്ും
നൽകി. വേകീട്് നിലേിളക്കു ക്കാളുതെി കലാെരിൊെികൾക്കു
തിരി ക്തളിച്ചു. കില ഡയറക്ടർ അദ്ധ്യക്നായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ ജില്ാ
െഞ്ായതെ് പ്രസിഡറെ് മ്മരി മ്താമസ്, മുളുംകുന്നത്കാേ് ഗ്ാ
മെഞ്ായതെ് പ്രസിഡറെ് ബിന്ദു ക്ബന്നി, വേസ് പ്രസിഡറെ്
സുഭാഷ്, പുഴയ്കൽ മ്്ാകെ് െഞ്ായതെ് പ്രസിഡറെ് ബിജു േർഗ്ഗീസ്
എന്നിേർ ആശുംസകളർപെിച്ചു. കിലയുക്െ അഞ്ചു മ്കന്ദങ്ളിക്ല
മ്മേലാ മ്മധാേികളുും ഉദ്ഘാെനച്ചെങ്ിൽ സുംബന്ിച്ചു. സമാ
െനച്ചെങ്ിൽ കില ഡയറക്ടർ മത്രേിജയികൾക്കു മ്ട്ാഫികൾ
സമ്ാനിച്ചു.

പുതടിയ നഗരസഭകളുടെ സമഗ്വടികസനം:
ഏകദടിന ശടില്പശാല

സുംസ്ഥാനതെ് 2015 ൽ രൂെീകരിച്ച 29 നഗരസഭകളുക്െ
സമഗ് േികസനവുമായി ബന്ക്പെട് േിേിധ പ്രശ്നങ്ൾ ചർച്ച
ക്ചയ്യുന്നതിനു കിലയിൽ ഏകദിന ശില്ശാല സുംഘെിപെിച്ചു.
നഗരസഭകളിക്ല മാനേ േിഭേമ്ശഷി സൗകര്യങ്ൾ,
അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ൾ, സാമ്ങ്തികേിദ്യകളുക്െ ഉെമ്യാഗും,

പുതിയ നഗരസഭകളുക്െ സമഗ്േികസനവുമായി ബന്ക്പെട്്
സുംഘെിപെിച്ച ശില്ശാലയിൽ കില ക്പ്രാഫ. മ്ഡാ.സണ്ണി മ്ജാർജ്
സുംസാരിക്കുന്നു.

ഘെകസ്ഥാെനങ്ളുക്െ മാമ്നജ്ക്മറെ്, ധനെരിൊലനും, ആസൂ
ത്രണ-ജനകീയസമിതികളുക്െ പ്രേർതെനങ്ൾ തുെങ്ിയേ
സുംബന്ിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ളുും അേയ്ക്കുള്ള ഹ്രസ്കാല-ദീർഘകാല
െരിൊെികളുും ചർച്ച ക്ചയ്തു തീരുമാനിക്കുകയാണ് ശില്ശാലയുക്െ
ലക്്യും. ഈ നിർമ്ദേശങ്ളുക്െ അെിസ്ഥാനതെിൽ പുതിയ നഗര
സഭകളുക്െ േിേിധ പ്രശ്നങ്ൾ ശാസ്തീയമായി െരിഹരികൊനാ
േശ്യമായ നിർമ്ദേശങ്ളെങ്ിയ റിമ്പൊർട്് കിലയുക്െ മ്നതൃത്
തെിൽ തയ്ാറാകെി സർകൊരിനു സമർപെിക്കുും. 28 നഗരസഭക
ളിൽനിന്നുള്ള അദ്ധ്യക്ന്ാർ, ക്സക്രട്റിമാർ, ്റോൻഡിുംഗ് കമ്ിറ്ി
ക്ചയർമാൻമാർ െക്ങ്ടുത്.

മഹാരാഷ്ട്രയടിടല �നപ്രതടിനടിധടികൾ കടിലയടിൽ

മഹാരാഷ്ടയിക്ല തമ്ദേശസ്യുംഭരണസ്ഥാെനങ്ളിക്ല
ജനപ്രതിനിധികളുും ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥരുമെങ്ങുന്ന 26 അുംഗ സുംഘും
കില സന്ർശിച്ചു. മ്കരളതെിക്ല പ്രാമ്ദശികഭരണസുംേിധാനും,

േിമ്കന്ദീകൃതാസൂത്രണും, കുടുുംബശ്രീയുക്െ പ്രേർതെനങ്ൾ
തുെങ്ിയേ മ്നരിൽ കണ്ട് മന്ിലാക്കുകയാണ് സന്ർശകരുക്െ
ലക്്യും. മ്കരളതെിക്ല ജനാധിെത്യേിമ്കന്ദീകരണും, െഞ്ാ
യത്കളുക്െ േിഭേമ്ശഷി, െഞ്ായത്കൾക്കു വകമാറിയ
സ്ഥാെനങ്ളുക്െ പ്രേർതെനങ്ൾ, േിമ്കന്ദീകൃതാസൂത്രണും,
ബാലസൗഹൃദ പ്രാമ്ദശികഭരണും തുെങ്ിയ േിഷയങ്ക്ള മ്കന്ദീ
കരിച്ചായിരുന്നു െരിശീലനും.
പൂന മ്മേലയിക്ല ജില്ാ-മ്്ാകെ്-ഗ്ാമെഞ്ായത്കളിക്ല
ജനപ്രതിനിധികളുും മഹാരാഷ്ട സർകൊരിക്റെ പൂനയിക്ല െരി
ശീലനമ്കന്ദമായ യഷധയിക്ല ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥരുമാണ് സുംഘതെി
ലുണ്ടായിരുന്നത്.

കടിലയടിൽ റസാഷ്യൽ ഓഡടിറ്്

1990-ൽ ആരുംഭിച്ച കില 28 േർഷും പൂർതെിയാകെി. മ്കരള
തെിക്ലയുും ഇന്ത്യയിക്ലയുും തമ്ദേശഭരണസുംേിധാനതെിൽ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്ങ്ൾ കിലയുക്െ േളർച്ചയിൽ പ്രധാന െങ്കുേ
ഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള േളർച്ചയ്ക്കു മുമ്ന്നാെിയായി ഇതുേക്ര നെന്ന
പ്രേർതെനങ്ക്ളക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്ിനു് കില േിമ്ധയ
മാവുകയാണ്. മുൻ മ്കന്ദ ക്സക്രട്റി മ്ഡാ. മീനാക്ിസുന്രും
മ്ഡാ. ശ്രീെർണ ഗാുംഗുലി, (ദരേ മഹാരാഷ്ട) െി. ഗുംഗാധരൻ
(മ്കരള ശാസ്ത സാഹിത്യ െരിഷതെ്) എന്നിേരെങ്ങുന്ന െീമാണ്
സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്ിനു മ്നതൃത്ും നൽകുന്നത്. ഓഡിറ്ിക്റെ ഭാഗമായ
അമ്ന്ഷണതെിനു മ്ചാദ്യാേലി തയ്ാറായിട്ടുണ്ട്. തമ്ദേശഭരണ
സ്ഥാെനങ്ളിക്ല ജനപ്രതിനിധികൾ, മുൻ ജനപ്രതിനിധികൾ,
ഉമ്ദ്യാഗസ്ഥർ, ക്ൊതുജനങ്ൾ എന്നിേരുക്െക്യല്ാും അഭിപ്രാ
യങ്ൾ സ്രൂെികൊനാണ് ഈ മ്ചാദ്യാേലി.
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2019 ഏപ്രടിൽ വടരയു� ടപന്ഷന്
സർട്ടടിഫടിക്കറ്് റവണ

ബാങ്് േഴി ക്െന്ഷന് ോങ്ങുന്നേര്കെ് നിര്മ്ദശിച്ചിരുന്ന
മ്റേറിങ്ങുും അേിോഹിത/േിധോ ക്െന്ഷന് ഗുണമ്ഭാക്താേ്,
േിോഹും/പുനര് േിോഹും ക്ചയ്ിട്ില്ാ എന്ന് ക്തളിയിക്കുന്ന
ഗസറ്ഡ് ഓഫീസറക്െ സര്ട്ിഫികെറ്ും എല്ാേര്ഷവുും ഡിസുംബര്
മാസതെില് ബന്ക്പെട് പ്രാമ്ദശിക സര്കൊര് ക്സക്രട്റികെ്
സമര്പെിമ്കെണ്ടതാക്ണന്ന നിബന്ന 2018 ഡിസുംബര്, 2019
ജനുേരി, ക്ഫബ്രുേരി, മാര്ച്ച്, ഏപ്രില് മാസങ്ളിക്ല സാമൂഹ്യ
സുരക്ാ ക്െന്ഷന് േിതരണതെിനു ബാധകമല് എന്ന് ഉതെര
ോയി.
(സ.ഉ(ആര്.െി) 1172/2019/ധന, തീയതി 15/02/2019 )

ടപാതുവടിഭാഗ്ടിൽ ടപട് വടിധവകളുടെ
ടപണ്മക്കളുടെ വടിവാഹ്ടിന് ധനസഹായം

രണ്ടുലക്ും രൂെ േക്ര േരുമാനും ഉള്ള ക്ൊതു േിഭാഗതെിൽ
ക്പെടുന്ന േിധേകളായേരുക്െ ക്െൺമകെൾകെ് മുപെതിനായിരും
രൂെ നിരകെിൽ േിോഹധനസഹായും അടുതെേർഷും മുതൽ
(2019-20) നൽകുന്നതിന് തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ൾകെ്
അനുമതി നൽകി ഉതെരോയി.
(സ.ഉ (സാധാ) നും.374/2019/തസ്ഭേ, തീയതി 21/02/2019 )

ഡാറ്ാ പയൂരടിഫടിറക്കഷന്: ടകട്ടടിെനടികുതടി
കുെടി�ടിക ഒഴടിവാക്കടി

ഗ്ാമ െഞ്ായതെിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് മ്നാട്ീസ് പ്രകാരും

2017-18 സാപേതെികേർഷും േക്രയുള്ള ക്കട്ിെനികുതി പൂർണമായുും

ഒടുകെിയ നികുതിദായകർകെ് സ�യാ മ്സാ�്ക്േയറിൽ ഡാറ്ാ
െയൂരിഫിമ്കെഷക്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുെിശ്ിക തുക ഒറ്
തെേണമ്തെകെ് ഒഴിോകെി ഉതെരോയി. അതെരും നികുതിദാ
യകർ 2018-19 മുതൽ സ�യാ മ്സാ�്ക്േയറിക്ല ഡാറ്ാ െയൂരി
ഫിമ്കെഷൻ േഴി നിർണയിച്ച നികുതി ക്കാടുമ്കെണ്ടതാണ്.
2017-18 സാപേതെിക േർഷും േക്രയുള്ള നികുതി പൂർണമായുും
ഒടുകൊതെ നികുതിദായകർകെ് അേർ ഏത് േർഷും േക്രയുള്ള
നികുതിയാണ് ഒടുകെിയിട്ടുള്ളത് അതുേക്രയുള്ള സ�യാ മ്ഡറ്ാ
ശുദ്ധീകരണതെിക്റെ ഭാഗമായുള്ള കുെിശ്ിക ഒറ്തെേണമ്തെകെ്

ഒഴിോകെി നൽകുും. ഈ കാലയളേിനു മ്ശഷും അേർ സ�യാ
മ്ഡറ്ാ െയൂരിഫിമ്കെഷക്റെ ഭാഗമായി ജനമ്ററ്് ക്ചയ്ിട്ടുള്ള നികുതി
ഒടുമ്കെണ്ടതാണ്. കുെിശ്ിക ഉൾക്പെക്െയുള്ള നികുതി പൂർണമായുും
അെച്ച നികുതിദായകർകെ് അേർ അധികമായി അെച്ച കുെിശിക
തുക 2018 -19 േർഷും മുതലുള്ള േസ്തുനികുതിയില് ക്രമീകരിച്ച്
നൽകുും.
(സ.ഉ (ആര്െി) നും. 474/2019/തസ്ഭേ, തീയതി 1/03/2019 )

രണാമട് മാറവലടിറ�ാ�കൾക്ക്
അ�വർഷം വടര വാെക നൽകാം

തമ്ദേശഭരണ സ്ഥാെനതെിൽ രണ്ടാമതായി ആരുംഭികൊനു
മ്ദേശിക്കുന്ന മാമ്േലിമ്്റോറകൾകെ് 700 ചതുരശ്ര അെി േക്ര
േിസ്തീർണമുള്ള അനുമ്യാജ്യമായ ക്കട്ിെും 5 േർഷും േക്ര ോെ
കരഹിതമായി നൽകാൻ ബന്ക്പെട് തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാ
െനങ്ൾകെ് അനുമതി നൽകി ഉതെരോയി. രണ്ടിലധികും
മാമ്േലിമ്്റോറകൾ ആരുംഭിക്കുന്നതിന് ോെക രഹിതമായി
ക്കട്ിെും നൽമ്കണ്ടതില്. കപേയൂട്ർ ഫർണിഷിങ്ിനുും കപേയൂട്ർ
അനുബന് ഉെകരണങ്ള്ക്കുമായി ഒരു ലക്ും രൂെ നല്ാും.
മാമ്േലി മ്്റോറകൾ കുടുുംബശ്രീ ഉത്െന്നങ്ൾ കൂെി േയ്ക്കുന്നത്
െരിഗണിമ്കെണ്ടതാണ് എന്നുും ഉതെരേിൽ നിർമ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സ.ഉ (സാധാ) നും.386/2019/തസ്ഭേ, തീയതി 22/02/2019 )

ടപന്ഷനു� അർഹതാ മാനദ�ങ്ളടിൽ റഭദഗതടി

സാമൂഹ്യസുരക്ാ/മ്ക്മനിധി മ്ബാർഡ് ക്െൻഷൻ ലഭിക്കു
ന്നതിനുള്ള അർഹത മാനദണ്ഡങ്ളിൽ മ്ഭദഗതി േരുതെി ഉതെരേ്
പുറക്പെടുേിച്ചു. മാനദണ്ഡങ്ളിൽ േീെിക്റെ തറ േിസ്തൃതി ഒഴിോകെി.
പ്രതിമാസും 2000 രൂെ േക്ര ഇെിഎഫ് ക്െൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന
േർകെ് അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ൾകെ് േിമ്ധയമായി സാമൂഹ്യസു
രക്ാ/മ്ബാർഡ് ക്െൻഷൻ നിലേിലുള്ള പുതുകെിയ നിരകെിൽ
ലഭികൊൻ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുും. എന്നാൽ പ്രതിമാസും
രണ്ടായിരും രൂെയ്ക് മുകളിൽ ഇെിഎഫ് ക്െൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന
േർകെ് പ്രതിമാസും 600 രൂെ നിരകെിൽ മാത്രമ്മ സാമൂഹ്യസുരക്ാ
/മ്ക്മനിധി മ്ബാർഡ് ക്െൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് അര്ഹത
ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ.
(സ.ഉ(എുംഎസ്) 93/2019/ധന തീയതി 21/02/2019)

തറദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായടി ബ�ടപ്ട്ട സർക്കാർ ഉ്ര�കൾ, സർക്കുല�കൾ,
ഗസറ്് വടി�ാപനങ്ൾ എ്ടിവയുടെ പുര്ണ�പം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എ്ീ
ടവബ്ൈസ�കളടിൽ ലഭ്യമാണ്
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െിക� �്കാെെ�്കായ�്റ്

തടിരുവനന്പുരം മടികച്ച �ടില്ാ പഞ്ായ്്
ടനടമങ്ാെ് മടി ക ച്ച റ്ാക്ക് പഞ്ായ്്

2017-18 വർഷട് മടികച്ച തറദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ടള ടതരട�ടത്തു

2017-18

േർഷും മികച്ച പ്രേർതെനും കാഴ്ച
ക്േച്ച് സ്രാജ് മ്ട്ാഫിക്കുും
പ്രമ്ത്യക ധനസഹായതെിനുും അർഹത മ്നെിയ
ഗ്ാമ, മ്്ാകെ്, ജില്ാ െഞ്ായത്കക്ളയുും
മഹാത്ാഗാന്ി മ്ദശിയ ഗ്ാമീണ ക്താഴിലുറപ്പു
െദ്ധതി നിർവ്വഹണതെിൽ മികേ് പുലർതെി
മഹാത്ാ പുരസ്കാരതെിന് അർഹത മ്നെിയ
ഗ്ാമെഞ്ായത്കക്ളയുും ക്തരക്ഞ്ടുത്.

സ്വരാ�് റരോഫടി
സുംസ്ഥാനതലും (ഗ്ാമെഞ്ായതെ്)
ഒന്നാും സ്ഥാനും - ൊപെിനിമ്ശ്രി (കണ്ണൂർ ജില്)
രണ്ടാും സ്ഥാനും - മുളന്തുരുതെി (എറണാകുളും ജില്)
മൂന്നാും സ്ഥാനും - മ്ചമമ്ഞ്രി (മ്കാഴിമ്കൊെ് ജില്)
ൊപെിനിമ്ശ്രി ഗ്ാമെഞ്ായതെിന് 25
ലക്ും രൂെ പ്രമ്ത്യക െദ്ധതി ധനസഹായവുും
സ്രാജ് മ്ട്ാഫിയുും സാക്്യെത്രവുും മുളന്തുരുതെി
ഗ്ാമെഞ്ായതെിന് 20 ലക്ും രൂെ ധനസഹാ

യവുും സ്രാജ് മ്ട്ാഫിയുും സാക്്യെത്രവുും
ക്ചമമ്ഞ്രി ഗ്ാമെഞ്ായതെിന് 15 ലക്ും രൂെ
ധനസഹായവുും സ്രാജ് മ്ട്ാഫിയുും സാക്്യെ
ത്രവുും ലഭിച്ചു. ക്ഫബ്രുേരി 19 ന് തൃശൂരിൽ നെന്ന
സുംസ്ഥാനതല െഞ്ായതെ് ദിനാമ്ഘാഷ െരി
ൊെിയുക്െ സമാെന സമ്മ്ളനതെിൽ തമ്ദേശ
സ്യുംഭരണ േകുപ്പുമന്തി എ.സി.ക്മായ്ീന്
അോർഡുകൾ േിതരണും ക്ചയ്തു. സുംസ്ഥാന
സർകൊർ േിതരണും ക്ചയ്യുന്ന അോർഡ്
തുകകളിൽ ഏറ്വുും ഉയർന്ന തുകയാണ് സ്രാജ്
മ്ട്ാഫിമ്യാക്ൊപെും തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെ
നങ്ൾകെ് നൽകുന്നത്.
മാനദണ്ഡങ്ള് ൊലികൊതെതിനാല് െതെ
നുംതിട് ജില്യിക്ല ഒരു ഗ്ാമെഞ്ായതെിനുും
അോർഡ് നൽകിയില്. ജില്ാ തലതെിൽ ഒന്നുും
രണ്ടുും സ്ഥാനങ്ൾക്കുളള അോർഡ് മ്നെിയ
ഗ്ാമെഞ്ായത്കൾകെ് യഥാക്രമും 10 ലക്ും,
5 ലക്ും രൂെ േീതും പ്രമ്ത്യക ധനസഹായവുും
സ്രാജ് മ്ട്ാഫിയുും സാക്്യെത്രവുും നല്കി.

ചാ

ര് ചാര്

ര
ചാര് ത്
യര്
യചാ ത് രചാജത്
ചാ യചാ ചാ
യ ര
ചാപ
ത്
ത്
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തിരുേനന്തപുരും - മികച്ച ജില്ാ െഞ്ായതെ്

�ടില്ാതലം ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ
ജില്

സ്ഥാനും ഗ്ാമെഞ്ായതെ്

തിരുേനന്തപുരും

1
2

ക്ചമ്രുതി
ആര്യമ്ങ്ാെ്

ക്കാല്ും

1
2

ശാസ്താുംമ്കാട്
പൂതക്കുളും

ആലപ്പുഴ

1
2

േീയപുരും
കുമാരപുരും

മ്കാട്യും

1
2

അയ്മനും
ക്േളിയന്നൂർ

ഇടുകെി

1
2

ക്നടുങ്ണ്ടും
മണകൊെ്

എറണാകുളും

1
2

മണീെ്
ൊപോക്കുെ

തൃശൂർ

1
2

പുന്നയൂർകുളും
1. േള്ളമ്തൊൾ നഗർ
2. അളഗപെ നഗർ

ൊലകൊെ്

1
2

തിരുമിറ്മ്കൊെ്
ശ്രീകൃഷ്ണപുരും

മലപ്പുറും

1
2

പുലാമമ്ന്താൾ
മാറമ്ഞ്രി

മ്കാഴിമ്കൊെ്

1
2

െനങ്ാട്്
1. കാരമ്ശ്രി
2. ക്െരുമണ്ണ

േയനാെ്

1
2

എെേക
മീനങ്ാെി

കണ്ണൂർ

1
2

ക്ചപേിമ്ലാെ്
1. കരിക്േള്ളൂർ ക്െരളും
2. മയ്ിൽ

കാസർമ്ഗാഡ്

1

ക്ചറേത്തൂർ
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മടികച്ച �ടില്ാ പഞ്ായ്്

ഒന്നാും സ്ഥാനും - തിരുേനന്തപുരും
രണ്ടാും സ്ഥാനും - ക്കാല്ും
മൂന്നാും സ്ഥാനും - എറണാകുളും
ഒന്നുും രണ്ടുും മൂന്നുും സ്ഥാനങ്ൾ മ്നെിയ ജില്ാ െഞ്ായത്കൾകെ്
യഥാക്രമും 25 ലക്ും, 20 ലക്ും, 15 ലക്ും രൂെ പ്രമ്ത്യക െദ്ധതി ധനസ
ഹായവുും സ്രാജ് മ്ട്ാഫിയുും സാക്്യെത്രവുും ലഭിച്ചു.

മടികച്ച റ്ാക്ക് പഞ്ായ്് (സംസ്ാനതലം)
ഒന്നാും സ്ഥാനും - ക്നടുമങ്ാെ് (തിരുേനന്തപുരും ജില്)
രണ്ടാും സ്ഥാനും - െഴയന്നൂർ (തൃശൂർ ജില്)
മൂന്നാും സ്ഥാനും - ളാലും (മ്കാട്യും ജില്)
സുംസ്ഥാനതലതെിൽ ഒന്നുും രണ്ടുും മൂന്നുും സമ്ാനങ്ൾ മ്നെിയ മ്്ാകെ്
െഞ്ായത്കൾകെ് യഥാക്രമും 25 ലക്ും, 20 ലക്ും, 15 ലക്ും രൂെ പ്രമ്ത്യക
െദ്ധതി ധനസഹായവുും സ്രാജ് മ്ട്ാഫിയുും സാക്്യെത്രവുും ലഭിച്ചു.

മഹാത്മാ പുരസ്കാരം

2017-18 സാപേതെിക േർഷും മഹാത്ാ ഗാന്ി മ്ദശിയ ഗ്ാമീണ ക്താഴി
ലുറപ്പുെദ്ധതി നിർവ്വഹണതെിൽ മികേ് പുലർതെി മഹാത്ാ പുരസ്കാരും
കരസ്ഥമാകെിയ ഗ്ാമെഞ്ായത്കൾ.
സുംസ്ഥാനതലും
ഒന്നാും സ്ഥാനും - ക്കാടുമൺ ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (െതെനുംതിട് ജില്)
രണ്ടാും സ്ഥാനും - തുറയൂർ ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (മ്കാഴിമ്കൊെ് ജില്)
മൂന്നാും സ്ഥാനും - ബുധനൂർ ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (ആലപ്പുഴ ജില്)
മഹാത്ാ പുരസ് കാരും മ്നെിയ സ്ഥാെനങ്ക്ള സാക്്യെത്രവുും
ക്മക്മമ്റൊയുും നൽകി ആദരിച്ചു.
തമ്ദേശസ്യുംഭരണ േകുപെ് അഡീഷണൽ ചീഫ് ക്സക്രട്റി അദ്ധ്യക്
നായുും സുംസ്ഥാന ആസൂത്രണ മ്ബാർഡ് അുംഗും (േിമ്കന്ദീകൃത ആസൂത്രണും),
നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ, ഗ്ാമേികസന കമ്ീഷണർ, ഇൻഫർമ്മഷൻ മ്കരള
മിഷൻ എക്സികയൂട്ീേ് ഡയറക്ടർ, കില ഡയറക്ടർ , സുംസ്ഥാന ആസൂത്രണ
മ്ബാർഡ് ഡി.െി ഡിേിഷൻ ചീഫ്, മ്്റേറ്് റിമ്സാർസ് ഗ്രൂപെ് കൺേീനർ
എന്നിേർ അുംഗങ്ളുും െഞ്ായതെ് ഡയറക്ടർ കൺേീനറമായ സമിതിയാണ്
അോർഡിനർഹരായ തമ്ദേശഭരണ സ്ഥാെനങ്ക്ള ക്തരക്ഞ്ടുതെത്.

�ടില്ാതലം - മഹാത്മാപുരസ്ാരം
ജില്

ക്നടുമങ്ാെ് - മികച്ച മ്്ാകെ് െഞ്ായതെ്

സ്ഥാനും ഗ്ാമെഞ്ായതെ്

തിരുേനന്തപുരും 1
2

കള്ളികൊെ ്
െള്ളികെൽ

ക്കാല്ും

1
2

ക്നടുേത്തൂർ
കുമ്ിൾ

െതെനുംതിട്

1
2

ക്കാടുമൺ
ഏറാതെ ്

ആലപ്പുഴ

1
2

ബുധനൂർ
േീയപുരും

മ്കാട്യും

1
2

അയ്മനും
ഉദയനാപുരും

ഇടുകെി

1
2

േട്േെ
കഞ്ിക്കുഴി

എറണാകുളും

1
2

എെേനകൊെ്
മുളന്തുരുതെി

തൃശൂർ

1
2

ഏങ്ണ്ടിയൂർ
നാട്ിക

ൊലകൊെ്

1
2

േിളയൂർ
നാഗലമ്ശ്രി

മലപ്പുറും

1
2

ആതേനാെ്
കൂട്ിലങ്ാെി

മ്കാഴിമ്കൊെ്

1
2

തുറയൂർ
ചാതെമുംഗലും

േയനാെ്

1
2

ക്ൊഴുതന
മീനങ്ാെി

കണ്ണൂർ

1
2

ആറളും
1. െന്ന്യന്നൂർ
2. മ്കാളയാെ്

കാസർമ്ഗാഡ്

1
2

െനതെെി
മുംഗൽൊെി

സുംസ്ഥാനതല മികച്ച ഗ്ാമ െഞ്ായതെ് രണ്ടാും സ്ഥാനും - മുളന്തുരുതെി

സുംസ്ഥാനതല മികച്ച മ്്ാകെ് െഞ്ായതെ് രണ്ടാും സ്ഥാനും - െഴയന്നൂർ

സുംസ്ഥാനതല മികച്ച ജില്ാ െഞ്ായതെ് രണ്ടാും സ്ഥാനും - എറണാകുളും
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സുംസ്ഥാനതല മികച്ച ജില്ാ െഞ്ായതെ് മൂന്നാും സ്ഥാനും - എറണാകുളും

സുംസ്ഥാനതല മികച്ച മ്്ാകെ് െഞ്ായതെ് മൂന്നാും സ്ഥാനും - ളാലും

സുംസ്ഥാനതല മികച്ച ഗ്ാമെഞ്ായതെ് മൂന്നാും സ്ഥാനും - മ്ചമമ്ഞ്രി

ജില്ാതലും- ഒന്നാും സ്ഥാനും - ക്ചമ്രുതി ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (തിരുേനന്തപുരും)

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - ശാസ്താുംമ്കാട് ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (ക്കാല്ും)

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - േീയപുരും ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (ആലപ്പുഴ)

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - അയ്മനും ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (മ്കാട്യും)

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - ക്നടുങ്ണ്ടും ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (ഇടുകെി)
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ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - മണീെ് ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (എറണാകുളും)

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - പുന്നയൂര്കുളും ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (തൃശ്ശൂര്)

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - തിരുമിറ്മ്കൊെ് ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (ൊലകൊെ് )

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - പുലാമമ്ന്താള് ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (മലപ്പുറും)

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - െനങ്ാട്് ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (മ്കാഴിമ്കൊെ്)

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - എെേക ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (േയനാെ്)

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - ക്ചപേിമ്ലാെ് ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (കണ്ണൂര്)

ജില്ാതലും - ഒന്നാും സ്ഥാനും - ക്ചറേത്തൂര് ഗ്ാമെഞ്ായതെ് (കാസര്മ്ഗാഡ്)
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�ര�്കാഘ്കാതവം
ആവര്കാഗ� പ്ര�ങ്ങളം
അ
ര്

പ ര ചാര്
ര
മചായ രചാ
ര്
യ ത്ത് ജചാ
ര്
ര്
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ന്തരീക്താെും ഒരു െരിധികെപ്പുറും ഉയർ
ന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരതെിക്ല താെ നിയ
ന്തണ സുംേിധാനങ്ൾ തകരാറിലാകുും.
ഇതുമൂലും ശരീരതെിലുണ്ടാകുന്ന താെും പുറമ്തെ
കെ് കളയുന്നതിന് തെ്ും മ്നരിടുകയുും ഇത്
ശരീരതെിക്റെ െല നിർണായക പ്രേർതെനങ്ക്ള
തകരാറിലാക്കുകയുും ക്ചയ്യുും. ഇതെരും ഒരേസ്ഥ
യ ാ ണ് സൂ ര ്യാ ഘ ാ ത ും . േ ള ക് ര ഉ യ ർ ന്ന
ശരീരതാെും, േറ്ിേരണ്ട ചുേന്ന ചൂൊയ ശരീരും,
ശക്തമായ തലമ്േദന, തലകറകെും, മന്ഗതിയി
ലുള്ള നാഡിമിെിപെ്, മാനസികാേസ്ഥയിലുള്ള
മാറ്ങ്ൾ തുെങ്ിയേയുും ഇമ്തതുെർന്നുള്ള
അമ്ബാധാേസ്ഥയുും ഉണ്ടാമ്യകൊും. ഇങ്ക്ന
യുണ്ടായാൽ ഉെൻ തക്ന്ന മ്ഡാക്ടറക്െ മ്സേനും
മ്തെണും.
സൂര്യാഘാതമ്തെകൊൾ കുറച്ചു കൂെി കാഠിന്യും
കുറഞ് അേസ്ഥയാണ് സൂര്യതാെമ്മറ്ളള താെ
ശരീര മ്ശാഷണും. ക്ീണും, തലകറകെും,

തലമ്േദന, മ്െശിേലിേ്, ഓകൊനവുും ഛർദിയുും,
അസാധാരണമായ േിയർപെ്, കഠിനമായ ദാഹും,
മൂത്രതെിക്റെ അളേ് തീക്ര കുറയുകയുും കടുും മഞ്
നിറമാകുകയുും ക്ചയ്യുക, മ്ബാധക്യും എന്നിേ
യാണ് സൂര്യതാെതെിക്റെ ലക്ണങ്ൾ.
ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്ിച്ചിക്ല്ങ്ിൽ താെ
ശരീര മ്ശാഷണും സൂര്യാഘാതതെിക്റെ അേസ്ഥ
യിമ്ലകെ് മാറിമ്യകൊും.

�ര്യാ�ാതം/താപശരീരറശാഷണം
ഉണാകുറ�ാൾ ടചറയ്യണ കാര്യങ്ൾ

സൂ ര ്യാ ഘ ാ ത ും ഏ റ് ത ാ യ ി സ ും ശ യ ും
മ്താന്നിയാൽ ക്േയിലുളള സ്ഥലതെ് നിന്ന്
തണുതെ സ്ഥലമ്തെകെ് മാറി േിശ്രമികെണും.
ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കട്ികൂെിയ േസ്തങ്ൾ നീകെും
ക്ചയ്യുക. തണുതെ ക്േള്ളും ക്കാണ്ട് ശരീരും തുെ
യ്ക്കുക. ഫാൻ, എ.സി. എന്നിേയുക്െ സഹായ

തൊൽ ശരീരും തണുപെിക്കുക. ധാരാളും ൊനീ
യങ്ൾ കുെികെണും. ഫലങ്ളുും സാലഡുകളുും
കഴിക്കുക. ആമ്രാഗ്യ സ്ഥിതി ക്മച്ചക്പെടുന്നിക്ല്
ങ്ിമ്ലാ, മ്ബാധക്യും ഉണ്ടാകുകമ്യാ ക്ചയ്ാൽ
അടുത്ള്ള ആശുെത്രിയിക്ലതെിച്ച് ചികിത്
നൽകണും.
മുതിർന്ന ൌരന്ാർ (65 േയസിനു മുകളിൽ),
കുഞ്ഞുങ്ൾ (4 േയ്ിനു താക്ഴയുള്ളേർ), ഗുരു
തരമായ മ്രാഗും ഉളളേർ, ക്േയിലതെ് മ്ജാലി
ക്ചയ്യുന്നേർ എന്നിേർ പ്രമ്ത്യകും ശ്രദ്ധികെണും.

പ്രതടിറരാധ മാർഗങ്ൾ

മ്േനൽകൊലതെ് പ്രമ്ത്യകിച്ച് ചൂെിന്
കാഠിന്യും കൂടുമ്പോൾ ദാഹും മ്താന്നിയിക്ല്ങ്ിൽ
മ്ൊലുും ധാരാളും ക്േള്ളും കുെികെണും.
ക്േയിലതെ് മ്ജാലി ക്ചമ്യ്ണ്ടി േരുന്ന അേസ
രങ്ളിൽ ഉച്ചയ്ക് 12 മണി മുതൽ 3 മണിേക്രയുള്ള
സമയും േിശ്രമമ്േളയായി െരിഗണിച്ച് മ്ജാലി
സമയും ക്രമീകരികെണും. കുട്ികക്ള ക്േയിലതെ്
കളികൊൻ അനുേദികൊതിരിക്കുക. കാറ്് കെന്ന്
ചൂെ് പുറതെ് മ്ൊകതെകെ രീതിയിൽ േീെിക്റെ
ോതിലുകളുും ജനലുകളുും തുറന്നിെണും. കട്ി
കുറഞ്തുും ക്േളുതെമ്താ, ഇളും നിറതെിലുള്ളമ്താ
ആയ അയഞ് േസ്തങ്ൾ ധരിക്കുക. ക്േയിലതെ്
ൊർകെ് ക്ചയ്യുന്ന കാറിലുും മറ്ും കുട്ികക്ള ഇരു
തെിയിട്് മ്ൊകരുത്.

�ര്യതാപം ടകാ�� മറ്് പ്ര�ങ്ൾ

കൂടുതൽ സമയും ക്േയിലതെ് മ്ജാലി ക്ചയ്യു
ന്നേരിൽ മ്നരിട്് ക്േയിൽ ഏൽക്കുന്ന ശരീരഭാ
ഗങ്ൾ സൂര്യതാെമ്മറ്് ചുേന്ന് തെിക്കുകയുും
മ്േദനയുും ക്ൊളളലുും ഉണ്ടാകുകയുും ക്ചയ്ാും.
ഇേർ മ്ഡാക്ടക്റ കണ്ട് ഉെനെി ചികിത്
മ്തെണും. ക്ൊള്ളിയ ഭാഗതെ് കുമിളകൾ ഉക്ണ്ട
ങ്ിൽ ക്ൊട്ികെരുത്. അന്തരീക്തെിക്ല ചൂടു
കൂടുമ്പോൾ ശരീരും കൂടുതലായി േിയർക്കുകയുും
ജലവുും ലേണങ്ളുും നഷ്ക്പെട്് മ്െശി േലിേ്
അനുഭേക്പെടുകയുും ക്ചയ്യുും.
ഉപെിട് കഞ്ിക്േളളും, നാരങ്ാക്േളളും,
കരികെിൻക്േള്ളും എന്നിേ ധാരാളമായി കുെിച്ച്
േിശ്രമിക്കുകയുും ആമ്രാഗ്യ സ്ഥിതി ക്മച്ചക്പെട്ി
ക്ല്ങ്ിൽ അടുത്ളള ആശുെത്രിയിൽ ചികിത്
മ്തമ്െണ്ടതുമാണ്. ചൂടുകാലതെ് കൂടുതലായി
ഉണ്ടാകുന്ന േിയർപെിക്ന തുെർന്ന് ശരീരും
ക്ചാറിഞ്് തിണർക്കുന്നതിക്നയാണ് ഹീറ്്
റാഷ് എന്ന് െറയുന്നത്. കുട്ികക്ളയാണ് ഇത്
കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ക്നയുള്ളേർ
അധികും ക്േയിൽ ഏൽകൊതിരിക്കുകയുും
തിണർപെ് ബാധിച്ച ശരീരഭാഗങ്ൾ ഈർപെര
ഹിതമായി സൂക്ിക്കുകയുും മ്േണും. (PRD) 1

�ടിമേ� �്കാെ�ിന്റ്
െരിഹ്കാരമെ്കാരുക്കാൻ
െ�്കായ�കളം നഗരസഭകളം
സുംസ്ഥാനക്തെ രൂക്മായ കുെിക്േള്ള ക്ാമതെിന് െരിഹാരക്മാരുകൊന്
തമ്ദേശസ്യുംഭരണ േകുപെിക്റെ ഉതെരേ്. കുെിക്േള്ള ക്ാമും രൂക്മായ പ്ര
മ്ദശങ്ളില് ഗ്ാമെഞ്ായതെ്-നഗരസഭ-മ്കാര്പെമ്റഷന് െരിധികളില്
തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ള് ആേശ്യാനുസരണും കുെിക്േള്ളും േിതരണും
നെത്ും. ക്മയ്മാസും അേസാനും േക്ര ഒാമ്രാ ഗ്ാമെഞ്ായത്കള്ക്കുും
16.5 ലക്ും രൂെയുും മുന്സിപൊലിറ്ി െരിധിയില് 27.5 ലക്ും രൂെയുും
മ്കാര്പെമ്റഷന് െരിധിയില് 38.5 ലക്ും രൂെയുും കുെിക്േള്ള േിതരണതെിന്
ഉെമ്യാഗികൊും. തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ള് ക്ചലേഴിക്കുന്ന തുകയുക്െ
പൂര്ണ്ണമായ മൂല്യും ഉറപ്പുേരുതെണും. നിലേില് ദുരന്ത നിോരണ േകുപെ്
മുമ്േന സ്ഥാെിച്ചിട്ടുള്ള ോട്ര് കിമ്യാസ്കുകള് േഴിയുും കുെിക്േള്ള േിതരണും
നെതൊും. തമ്ദേശസ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ള്കെ് അനുേദിച്ചിട്ടുള്ള തുക
ഉെമ്യാഗിച്ച് കുെിക്േള്ളും രൂക്മായ പ്രമ്ദശങ്ളില് ജിെിഎസ് ഘെിപെിച്ച
ൊങ്റകളുകളിലാണ് കുെിക്േള്ളും േിതരണും ക്ചയ്യുക. ക്േള്ളതെിക്റെ ഗുണ
നിലോരവുും ഉറപെ് േരുത്ും. അതാത് ജില്കളിക്ല റേനയൂ അധികാരികള്കെ്
കുെിക്േള്ള േിതരണും സുംബന്ിച്ച മ്മാണിറ്റിുംഗ് നെത്ന്നതിനുള്ള
സുംേിധാനവുും ജിെിഎസ് ട്ാകെിങ്ിനുള്ള സുംേിധാനങ്ളുും തമ്ദേശസ്യും
ഭരണ സ്ഥാെനങ്ളുക്െ ജില്ാ മ്മധാേികള് ഏര്ക്പെടുമ്തെണ്ടതാണ്.
സുതാര്യവുും കാര്യക്മവുമായുും കുെിക്േള്ള േിതരണും നെക്കുന്നുക്ണ്ടന്ന്
ഉറപ്പുേരുതെി തമ്ദേശസ്യുംഭരണ േകുപെിക്റെ ജില്ാ മ്മധാേികള് ഓമ്രാ
രണ്ടാഴ്ചയിലുും കലക്ടര്കെ് റിമ്പൊര്ട്ടുും നല്കണും. കുെിക്േള്ള േിതരണും
സുംബന്ിച്ച് ദുരന്തനിോരണ േകുപെിക്റെ നിര്മ്ദേശങ്ള് തമ്ദേശസ്യുംഭരണ
േകുപെ് മ്മധാേികള് കര്ശനമായി ൊലികൊനുും നിര്മ്ദേശും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
(സ.ഉ. (ആര്.െി. 500/2019/തസ്ഭേ, തീയതി 02/03/2019)
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ഞ്ായതെ് രാജ് മാസികയുക്െ ക്ഫബ്രുേരി
ലകെും ഉള്ളെകെതെിലുളള േ്യത്യസ്തതയാൽ
പ്രശുംസനീയമാക്ണന്ന് െറയാക്ത േയ്. ഒരു
സാപേതെിക േർഷും അേസാനിക്കുന്നതിന്
മൂന്നു മാസങ്ൾകെ് മുപേ് തക്ന്ന അടുതെ സാപേ
തെിക േർഷമ്തെക്കുള്ള െദ്ധതി രൂെീകരണും
പൂർതെിയാക്കുക എന്ന സ്പ്ന മ്നട്ും വകേരി
കൊൻ കഴിഞ്ത് സുംബന്ിച്ചുും നൂറ് ശതമാനും
െദ്ധതി ക്ചലോണ് അടുതെ േർഷക്തെ ലക്്യ
ക്മന്നുും േിശദമാക്കുന്ന തമ്ദേശ സ്യുംഭരണ
േകുപെ് മന്തിയുക്െ മ്ലേനും െദ്ധതി പ്രേർതെ
നങ്ൾ ത്രിതക്പെടുത്ന്നതിനു ഊർജ്ജും
െകരുന്നതാണ്. സർകൊരിക്റെ െിന്നിട് ആയിരും
ദിനങ്ളുമായി ബന്ക്പെടുതെി േകുപെ് തല പ്ര
േർതെനങ്ൾ ്റോറ്ി്റേികെൽ ഡാറ് സഹിതമുള്ള
െഞ്ായതെ് ഡയറക്ടറക്െ മ്ലേനും േിേര ലഭ്യ
തക്കുും തമ്ദേശ സ്യുംഭരണ സ്ഥാെനങ്ൾകെ്
േരുും േർഷങ്ളിൽ പ്രേർതെനമികേ് വകേ
രികൊൻ ഉതകുന്ന തരതെിലുമുള്ളതാണ് േയനാെ്
ജില്യിക്ല മീനങ്ാെി ഗ്ാമെഞ്ായതെ് നെപൊ
കെിയ േിേിധങ്ളായ നൂതന െദ്ധതികൾ സുംബ
ന്ിച്ച മ്ലേനും മറ്് സ്ഥാെനങ്ൾകെ് നൂതന
െദ്ധതികൾ ഏക്റ്ടുക്കുോൻ മ്പ്രരണ നൽകുന്ന

താണ് ഇതെരും മാതൃകാ െദ്ധതികൾ േരുും
ലകെങ്ളിലുും ഉൾക്പെടുത്ോൻ ശ്രദ്ധികെണും
ഇതെരും മാതൃകാ െദ്ധതികൾ മറ്് സ്ഥാെന
ങ്ൾക്കുും ഏക്റ്ടുതെ് നെപൊകൊവുന്നതാണ്
കാർബൺ ബഹിർഗമനും കുറയ്കാനുും അേമ്ശ
ഷിക്കുന്ന കാർബൺ ോതകങ്ൾ േലിക്ച്ചടു
ക്കുന്ന തലതെിൽ മരങ്ൾ നട്ടു െിെിപെിക്കുോ
നുമുളള മീനങ്ാെി ഗ്ാമെഞ്ായതെിക്റെ രീതി
സമ്പ്രദായും സുംസ്ഥാനും മുഴുേൻ േ്യാെിപെികൊ
നുള്ള തീരുമാനും െഞ്ായതെിന് അഭിമാന
മ്നട്ും തക്ന്നയാണ്. ഇതര മാസികകളിൽ
നിന്നുും േ്യത്യസ്തമായി സർകൊരിക്റെ ജനകീയ
പ്രേർതെനങ്ൾ താക്ഴ തട്ിൽ എതെിക്കുന്ന
തരതെിൽ ഓമ്രാ ലകെവുും പുറക്പെടുേിക്കുന്ന
െഞ്ായതെ് രാജ് മാസികഅഭിനന്നമർഹി
ക്കുന്നു.
വടി.വടി. രാ�ീവ്, ടനടമങ്ാെ്.

െഞ്ായതെ് രാജ് മാസികയിമ്ലക്കുള്ള
മ്ലേനങ്ളുും കത്കളുും prmdp2018@
gmail.com എന്ന ഇ ക്മയിൽ േിലാസതെിൽ
അയമ്യ്കണ്ടതാണ്.
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ശാ

സ്തീയമായ കൃഷിരീതി അേലുംബി
ച്ചാൽ കൃഷിക്കു ഏറ്വുും സാദ്ധ്യത
യുള്ള സുംസ്ഥാനമാണ് മ്കരളക്മന്നു ദുര
ന്തനിോരണ മാമ്നജ്ക്മറെ് േിദഗ്ദ്ധൻ മുരളി
തുമ്ാരുകുെി െറഞ്ഞു. തമ്ദേശസ്യുംഭര
ണസ്ഥാെനങ്ളിക്ല മികച്ച േികസനെ
ദ്ധതികക്ള െരിചയക്പെടുത്ന്നതുമായി
ബന്ക്പെട്് കില സുംഘെപെിച്ച മ്നർകാഴ്ച
െരിൊെിയിൽ കൃഷി, ടൂറിസും, സുസ്ഥിര
േികസനും എന്നീ േിഷയങ്ക്ളക്കുറിച്ച്
സുംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്ദേഹും.
ശാസ്തീയ കൃഷികെ് ഉതകുന്ന തരതെിൽ
ഗ്ാമങ്ക്ള മാറ്ിക്യടുകൊനുള്ള നയെര
മായ ഇച്ാശക്തി മ്േണും. മ്കരളതെിൽ
ഒന്നുും നെകെിക്ല്ന്ന ചിന്താഗതി തക്ന്ന
മാറണും. ഇമ്പൊഴുള്ളതിമ്നകൊൾ കൂടുതൽ
മ്നട്ങ്ൾ വകേരികൊൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള
സുംസ്ഥാനമാണിത്. ക്നൽകൃഷി ആെൽ
കെരമായി കുറഞ്ഞുേരുന്നു ക്ണ്ടങ്ിലുും
ോങ്ാനുള്ള നമ്മുക്െ മ്ശഷി കൂെിേരിക
യാണ്. അതുക്കാണ്ടുതക്ന്നയാണ് ഇേിക്െ
െട്ിണിയില്ാതെതുും.
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മ്കരളതെിക്ല ടൂറിസും േികസനതെിനുും
ഒമ്ട്ക്റ സാദ്ധ്യതകളാണുള്ളത്. സ്ിറ്് സർലണ്ട്
മികച്ച ടൂറി്റേ് മ്കന്ദമാക്ണങ്ിലുും മ്കരളതെിക്ല
ഭക്ണേിഭേങ്ളുക്െ വേേിധ്യും അേിക്െയി
ല്. മ്കരളതെിക്ലത്ന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുക്െ എണ്ണും
െതെിനുും ഇരുെതു ലക്തെിനുമിെയ്കാണ്.
ഫ്ാൻസിൽ 87 മില്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകളാക്ണത്ന്നത്.
കുമരകവുും മ്കാേളവുും മൂന്നാറും കാണാനല് ടൂറി
സ്റ്റുകക്ളത്ന്നത്. നഗര-ഗ്ാമ േ്യത്യാസമില്ാതെ
നമ്മുക്െ സാമൂഹ്യേികസനും കാണാനാണ്
അേർക്കു താൽെര്യും. മ്കരളതെിൽ 10 ലക്ും
േീടുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുകയാണ്. അതുെമ്യാ
ഗക്പെടുതെി ടൂറിസും േികസിപെികൊൻ നമുക്കു
കഴിയണും. നമ്മുക്െ പ്രതിശീർഷ േരുമാനും
മുപെതിനായിരതെിനുും നാൽെതിനായിരതെിനു
മിെയ്ക് എതെികെണും. കുട്ികക്ള മ്കരളതെിനു
പുറത് െഠിപെിച്ച് പുറും രാജ്യങ്ളിൽ മ്ജാലിക്കു
േിടുന്ന രീതിയുും മാറണും. നമ്മുക്െ കുട്ികക്ള
ഇേിക്െ െഠിപെിച്ച് ഇേിക്െ തക്ന്ന മ്ജാലിക്ചയ്ാ
നാണ് നാും അേസരക്മാരുമ്കെണ്ടക്തന്നുും മുരളി
തുമ്ാരകുെി െറഞ്ഞു.
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