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ലയാളികള്ക്ക് ഗൃഹാതുരത്വം ഉണര്ത്തുന്ന മാസമാണ്ക് ഏപ്ില്. നന്മയുടെയുവം
നനര്മല്ല്യത്ിടറെയുവം ആഘ�ാഷമായ വിഷു, സര്വവംസഹയായ ഭൂമിടയ
ഓര്മ്മടപെടുത്തുന്ന ഭൗമദിനവം, ഇന്ല്യന് ഭരണ�െനാ ശില്ിയുടെ ജയന്ി, ഘദശീയ
പഞ്ായത്്ക് ദിനവം എന്നിങ്ങടന ഏപ്ില് സമ്പന്നമാണ്ക്.
ഘലാകവം മുഴുവന് സുഖമായിരിക്കുവാന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സവംസ്ാരത്ിടറെ
അെയാളമാണ്ക് വിഷു. ഒരാണ്്ക് മുഴുവന് സമ്പന്നമാക്കുവാനുള്ള പ്ാര്ത്ഥനയായ
വിഷുനകനീട്ടവവം മവംഗളകരമായ ജീവിതദര്ശനത്ിനുള്ള കണിയുവം സമൃദ്ിയു
ടെയുവം സഘന്ാഷത്ിടറെയുവം ഈ ആഘ�ാഷഘവളടയ പുതുമയുള്ളതാക്കുന്നു.
തുലല്യരാപെകലുകള് സവംഭവിക്കുന്ന ദിവസവം ടകാണ്ാടുന്നതിലൂടെ ജീവിത സമത്
ടത്യാണ്ക് ഘമെവിഷുടവന്ന ഈ കാര്ഷികസ്മൃതിദിനവം മുഘന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നത്ക്.
സാമൂഹല്യ സമത്വം പുലഘരണ്തിടറെ അനിവാരല്യതടയ പറ്ി നടമ്മ നിരന്രവം
ഓര്മ്മിപെിക്കുകയുവം അതിനായി ജീവിതവം മുഴുവന് കഠിനമായി പ്വര്ത്ിക്കുകയുവം
ടെയ്ത മഹാനായ ഘ�ാ. ബി.ആര്. അവംഘബദ്ക്കറുടെ ജന്മദിനവം ഏപ്ില് മധല്യത്ി
ലാണ്ക്. സാമൂഹല്യമായുവം സാമ്പത്ികമായുവം രാഷ്ടീയമായുവം അെിച്ചമര്ത്ടപെട്ട
ഭാരതത്ിടല ദലിത്ക് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശമുഘന്നറ്ത്ിന്ക് അെിത്റ
യിട്ട അവംഘബദ്ക്കര് ഭരണ�െനാ ശില്പിയായത്ക് യാദൃശ്ികമായല്. ആഴത്ി
ലുള്ള രാഷ്ടപാണ്ിതല്യവവം ദീര്�വീക്ഷണവവം തീക്ഷണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങ
ളാല് മൂര്ച്ചടയടുത് ദാര്ശനിക ദൃഢതയുവം അഘദേഹടത് അതിന്ക് പ്ാപ്തനാകി.
ഇന്ല്യന് ഭരണ�െന ഘലാകത്ിന്ക് തടന്ന മാതൃകയായി ഇന്നുവം നിലടകാള്ളുന്നത്ക്
അവംഘബദ്ക്കര് എന്ന മഹാപ്തിഭയ്ക്കുള്ള അവംഗീകാരമാണ്ക്.
നമ്മുടെ രാജല്യത്്ക് ജനകീയ ജനാധിപതല്യവം എന്ന സങ്കല്വം സാക്ഷാത്ക്കരി
ച്ചത്ക് പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് സവംവിധാനവം നിലവില് വന്നതിലൂടെയാണ്ക്. ഏപ്ില്
24 ഘദശീയ പഞ്ായത്്ക് ദിനമാണ്ക്. അധികാരവിഘകന്ദീകരണവം ഏറ്വവം
സാര്ത്ഥകമായ നമ്മുടെ സവംസ്ാനത്്ക് ഈ ദിനവം പ്ഘതല്യകവം ഓര്മ്മികടപെടുന്നു.
ഭൂമിയില് ജീവന്ക് ഭീഷണിയുവം വവംശനാശവവം ഘനരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങടള സവംര
ക്ഷികാവം എന്ന സഘദേശവമായി ഘലാക ഭൗമദിനവവം ഈ മാസവം ആെരിക്കുന്നു.
കഠിനമായ ഘവനലിലൂടെയുവം ഉഷ്ണത്ിലൂടെയുവം നമ്മുടെ നാെ്ക് കെന്ന്ക് ഘപാവകയാണ്ക്.
ജലാശയങ്ങള് വറ്ി വരണ്ടു, കുെിടവള്ളക്ഷാമവം െിലയിെങ്ങളില് രൂക്ഷമാകുന്നു,
സൂരല്യാ�ാത വാര്ത്കള് വന്നുടകാണ്ിരിക്കുന്നു, ടവള്ളവം ഘതെിടയത്തുന്ന
വനല്യമൃഗങ്ങള് നാട്ടില് സൃഷ്ിക്കുന്ന അക്രമങ്ങടളപെറ്ിയുവം നാമറിയുന്നു. ഈ പ്
തിസന്ികടള നമ്മടളാറ്ടകട്ടായി അതിജീവികണവം. മഹാപ്ളയടത് ഘനരിട്ട
ജനതടയന്ന നിലയില് നമുകതിനുള്ള കരുത്തുടണ്ന്നുള്ളത്ക് ഉറപൊണ്ക്. മനു
ഷല്യസമത്ത്ിടറെയുവം പ്കൃതി ഘനേഹത്ിടറെയുവം മഹത്ക് പാഠങ്ങള് പറഞ്ഞു
തരുന്ന ഏപ്ില് മാസവം എല്ാവര്ക്കുവം ശുഭകരമാകടട്ട.

ക്ഡാ. ബി.എസ്. �ിരുക്േനി ഐ.എ.എസ്.
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നന്മയാണ് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപും

- ക്�ാക്�ാ

പ�തരി ടചലവ്
പ്ചെേ് ശ�ോനും കഴിഞ്ഞ 5 േർഷങ്ങളിൽ
2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

68.21

73.61

67.08

85.44

84.74

ത

ഘദേശസ്യവംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ
2018-19 വര്ഷടത് പദ്തി ടെലവ്ക്
84 ശതമാനവം കെന്നു (84.74%). ട്രഷറി
യിടല ടപന്�ിവംഗ്ക് ബില്ലുകള് കൂെി
കണകാക്കുഘമ്പാള് ഇത്ക് 93 ശതമാനമാ
കുവം. ആടക 6721.91 ഘകാെി രൂപ പദ്തി
അെങ്കലില് 5696.08 ഘകാെിയുവം ടെലവ
ഴിച്ചു. 89.35 ശതമാനവം ടെലവഴിച്ച ഘബ്ാക്ക്

ജില്കളില് കണ്ണൂര് ജില് 88.99
ശതമാനവം ടെലവഴിച്ച്ക് മുന്നിടലത്ി.
വയനാെ്ക് (88.82%), പാലകാെ്ക്(87.02%)
എന്നീ ജില്കള് ടതാട്ടുപിന്നിടലത്ി.
ടപാതുവിഭാഗവം ഫണ്ിടറെ്ക് ടെലവ്ക് 87.97
ശതമാനവവം എസ്ക്.സി.പി ഫണ്ിഘറെത്ക്
82.04 ശതമാനവവം റ്.എസ്ക്.പി ഫണ്്ക്
78.15 ശതമാനവമാണ്ക്.

പഞ്ായത്തുകളാണ്ക് പദ്തി ടെലവില്
മുന്നില്. ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകള് 88.56
ശതമാനവവം ജില്ാ പഞ്ായത്തുകള് 80.64
ശതമാനവവം മുനിസിപൊലിറ്ികള് 81.68
ശതമാനവവം മുനിസിപെല് ഘകാര്പെഘറഷനു
കള് 70.32 ശതമാനവവം ടെലവ്ക് ഘരഖടപെ
ടുത്ി. 45 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകള് 100
ശതമാനവം തുകയുവം ടെലവഴിച്ചു.

പദ്ധ�ി പ്ചെേ് ജിലേ �ിരിച്് (തുക ക്കാടിയിൽ)

േിേിധ േിഭാഗും പ്ചെേ് തുക ക്കാടിയിൽ

ജില്

ബ�്ക്ജറ്്ക് വിഹിതവം ടെലവ്ക്

ശതമാനവം

കണ്ണൂര്

400.13

356.08

88.99

വയനാെ്ക്

227.55

202.12

88.82

പാലകാെ്ക്

628.70

547.09

87.02

ടകാല്വം

605.44

521.64

86.16

പത്നവംതിട്ട

278.69

238.62

85.62

എറണാകുളവം

599.60

512.21

85.42

ആലപ്പുഴ

431.87

368.18

85.25

ഘകാഴിഘകാെ്ക്

524.42

442.43

84.94

മലപ്പുറവം

642.82

539.23

83.89

തൃശൂര്

603.25

503.59

83.48

ഇടുകി

336.01

277.94

82.72

ഘബ്ാക്ക് പഞ്ായത്്ക് 893.47

കാസര്ഘകാെ്ക്

253.35

209.29

82.61

ഗ്രാമ പഞ്ായത്്ക്

3310.44 2931.68 88.56

തിരുവനന്പുരവം

818.56

671.14

81.99

മുനിസിപൊലിറ്ി

909.07

742.56

81.68

ഘകാട്ടയവം

371.53

303.52

81.70

ജില്ാ പഞ്ായത്്ക്

892.22

719.50

80.64

ആടക

6721.91

5696.08

84.74

ഘകാര്പെഘറഷന്

716.72

504.02

70.32

വിഭാഗവം

ബ�്ക്ജറ്്ക്
വിഹിതവം

ടെലവ്ക്

ശതമാനവം

ടപാതു വിഭാഗവം 3785.43

3330.01

87.97

എസ്ക്.സി.പി

1289.62

1057.69

82.04

റ്ി.എഫ്ക്.സി

1453.62

1157.08

79.60

റ്ി.എസ്ക്.പി

193.60

151.29

78.15

ആടക

6721.91

5696.07

84.74

�ക്ദേശസ്വയുംഭരണ
സ്ാപന�െ പ്ചെേ് (തുക ക്കാടിയിൽ)
സ്ാപനവം

ബ�്ക്ജറ്്ക് ടെലവ്ക്
വിഹിതവം
798.31
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2018-19 സാമ്പത്ിക വര്ഷവം സവംസ്ാ
നടത് 509 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകള് 100%
ടകട്ടിെനികുതി പിരിടച്ചടുത്തു. നികുതി
പിരിവ്ക് ശരാശരി 88 ശതമാനമാണ്ക്. ആടക
�ിമാറെ്ക് തുകയായ 528.79 ഘകാെി രൂപയില്
464.64 ഘകാെിയുവം പിരിടച്ചടുത്തു. 51 ഗ്രാമ
പഞ്ായത്തുകള് 99 നുവം 99.99 നുവം ഇെയിലുവം
231 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകള് 80 നുവം 90 നുവം
ഇെയിലുവം 71 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകള് 70 നുവം
80 നുവം ഇെയിലുവം 70 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകള്
60നുവം70നുവംഇെയിലുവം5ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകള്
50 നുവം 60 നുവം ഇെയിലുവം ശതമാനവം വസ്തുനി
കുതി പിരിടച്ചടുത്തു. 2018-19 സാമ്പത്ിക

വര്ഷവം 50 ശതമാനവം താടഴ വസ്തു നികുതി
പ ി ര ി ച്ച ത്ക് 4 ഗ്രാ മ പ ഞ് ാ യ ത്തു ക ള്
മാത്രമാണ്ക് . 96.45 % നികുതി പിരിച്ച
മലപ്പുറവം ജില് ഒന്നാമതുവം 95.81 % നികുതി
പിരിടച്ചടുത് വയനാെ്ക് ജില് രണ്ാവം
സ്ാനത്തുവം 95.74% വീതവം നികുതി പിരി
ടച്ചടുത് ഘകാഴിഘകാെ്ക്, കണ്ണൂര് ജില്കള്
മൂന്നാവം സ്ാനത്തുവം എത്ി.
വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണവം പൂര്ത്ിയാ
കി നികുതിപിരിവ്ക് കാരല്യക്ഷമമാക്കുന്ന
തിന്ക് ലക്ഷല്യമിട്ട്ക് കഴിഞ് രണ്രവര്ഷത്ി
ലധികമായി നെത്ിയ നിരന്രവവം ജാഗ്ര
തഘയാടുമുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങളുവം ഇെടപെലു

കളുമാണ്ക് ഇത്ക് സാധല്യമാകിയത്ക്.
പഞ്ായത്്ക് �യറക്ടഘററ്ിടറെയുവം
പഞ്ായത്്ക് ട�പയൂട്ടി �യറക്ടര് ആഫീ
സുകളുടെയുവം ടപര്ഘഫാമന്സ്ക് ആ�ിറ്്ക്
യൂണിറ്്ക് വിഭാഗത്ിടറെയുവം ഘനതൃത്ത്ില്
നിരന്രമായി നെത്ിയ ഘമാണിറ്റിവംഗുവം
അവഘലാകന ഘയാഗങ്ങളുവം പഞ്ായത്തുക
ള്ക്ക് പുതിയ ദിശാഘബാധവം നല്കുന്നതി
നുവം ജീവനകാരില് അര്പെണമഘനാഭാവവം
വളര്ത്തുന്നതിനുവം അതിലൂടെ നികുതിപെി
രിവ്ക് ലക്ഷല്യപ്ാപ്തിയില് എത്ിക്കുന്നതിനുവം
സഹായകരമായി.

െനങ്ങൾക്് കുെരിടവ�ം ലഭരിക്ാത്
സാ�ചര്മു�ാവരുത്
*0
ചാ

ചാപ

യ ര
ര

സവംസ്ാനത്്ക് ചൂെ്ക് കനത് സാഹെ
രല്യത്ിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കുെിടവള്ളവം ലഭി
കാത് സ്ിതിയുണ്ാകാതിരികാൻ
ശ്രദ്ികണടമന്ന്ക് െീഫ്ക് ടസക്രട്ടറി ഘൊവം
ഘജാസ്ക് ജില്ാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർഘദശവം
നൽകി. ജില്കളിടല സ്ിതിഗതികൾ
കളക്ടർമാരുമായി വീ�ിഘയാ ഘകാൺഫ
റൻസിലൂടെ െീഫ്ക് ടസക്രട്ടറി വിലയിരു
ത്ി. വാട്ടർ അഘതാറിറ്ി, ജലഘസെന
വകുപ്പുകളുടെ എൻജിനീയർമാടര ഉൾടപെ
ടുത്ി ജില്കളിൽ പ്ഘതല്യക െീവം ജില്ാ
കളക്ടർമാർ രൂപീകരികാൻ തീരുമാന
മായി.
സവംസ്ാനത്്ക് 306 തഘദേശസ്യവം
ഭ ര ണ സ് ാ പ ന ങ്ങ ള ി ൽ െ ാ ങ്ക റ ി ൽ
കുെിടവള്ളവം കിഘയാസ്ക്കുകളിൽ എത്ിച്ച്ക്
വിതരണവം ആരവംഭിച്ചിട്ടുണ്്ക്. സവംസ്ാനത്്ക്
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നിലവിൽ 20 പഞ്ായത്തുകൾ മാത്രമാണ്ക്
തനത്ക്/ പ്ാൻ ഫണ്ിടറെ അഭാവത്ിൽ
ജില്ാ ഭരണകൂെഘത്ാെ്ക് സാമ്പത്ിക
സഹായവം ഘതെിയിരിക്കുന്നത്ക്. ഇവരുടെ
അഘപക്ഷ പരിഘശാധിച്ച്ക് അെിയന്ര

നെപെി സ്ീകരികാൻ െീഫ്ക് ടസക്രട്ടറി
ജില്ാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർഘദേശവം നൽകി.
ടസക്രട്ടറി െിങ്കു ബിസ്ാൾ, ജലവിഭവ,
ദുരന്നിവാരണ വകുപ്പുകളിടല ഉഘദല്യാഗ
സ്ർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ഔ�്��്

ആസൂ�ണവം
അധരികാരവരിന്കന്ദ്രീകരണവം

ഗാ�രി�ൻ സമ്രീപനം
അജി�് പ്േണ്ിയൂർ
ര

ചാ

ര്

രചാജ മ

ത്

ര
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അ

ധികാരവിഘകന്ദീകരണത്ിൽ ഏറ്
വമധികവം അഘന്ഷണ-പരീക്ഷണ
ങ്ങൾ നെന്നിട്ടുള്ള രാജല്യമാണ്ക് ഇന്ല്യ. ആ
പരമ്പരയിൽ ഏറ്വടമാടുവിലഘത്താണ്ക്
എഴുപത്ിമൂന്നാവം ഭരണ�െനാ ഘഭദഗതി.
അതിലൂടെ നിലവിൽവന്ന പഞ്ായത്ീ
രാജ്ക് സവംവിധാനത്ിൽ നവീനാശയങ്ങൾ
ടകാണ്ടുവം അനുകരണീയ മാതൃകകൾടകാ
ണ്ടുവം ഘദശീയ ശ്രദ് ഘനെിയ ഘകരളത്ിടറെ
പ്ധാന സവംഭാവനകളിടലാന്ന്ക് വിഘകന്ദീ
കൃത ആസൂത്രണമാണ്ക്. ഏടതാരു വികസ
ന പ്വ ർ ത് ന ത് ി ട റെ യു വം വ ി ജ യ വം
അതിടറെ ആസൂത്രണത്ിലാടണന്നവം
അതാരവംഭിഘകണ്ത്ക് ഭരണതലത്ിടല
ഏ റ് വ വം ത ാ ഘ ഴ ത ട്ട ി ല ാ ട ണ ന്നു മു ള്ള
ഗാന്ിയൻ പരിഘപ്ക്ഷല്യമാണ്ക് അതിടറെ
അെിസ്ാനവം. പാശ്ാതല്യ ആസൂത്രണ
-വികസന സങ്കൽപെങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് തികച്ചുവം
വിഭിന്നമാണിത്ക് . െരിത്രപ്ധാനമായ
ഭരണ�െനാ ഘഭദഗതിയുടെ ഓർമ്മ പുതു
ക്കുന്നതിന്ക് ഏപ്ിൽ 24 ഘദശീയ പഞ്ായ
ത്്ക് രാജ്ക് ദിനമായി രാജല്യടമങ്വം ആെരി
ക്കുഘമ്പാൾ വിഘകന്ദീകൃതാസൂത്രണടത്യുവം
വികസനടത്യുവം കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ിയൻ
സങ്കല്ങ്ങൾക്ക് പ്സക്തിഘയറുന്നു.
അതിസങ്കീർണമായ ഒരു പ്ക്രിയ
യാണ്ക് ആസൂത്രണവം എടന്നാരു ധാരണ
ഇന്നുവം സമൂഹമധല്യത്ിലുണ്്ക് . ഇന്ല്യൻ
ആസൂത്രണ പ്ക്രിയയുടെ പ്ഥമ�ട്ടത്ില്
തടന്ന ആ ധാരണ തിരുത്ിക്കുറികാൻ
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ഘപാടല ഇവ എല്ാവർക്കുവം സ്ച്ഛദേവം
ലഭികണവം”.

ഹിന്സ്വരാജും
ക�ാച്ി പ്രക്േയവും

ടപ്ാഫ. ഗുന്നാർ മിർ�ാല്

ടജ.സി. കുമരപെ

പരിശ്രമിച്ച സാമ്പത്ിക വിദഗ്ക്ധനായി
രുന്നു ഗാന്ിയൻ അർഥശാസ്ത്രത്ിടറെ
വ ല്യാ ഖ ല്യാ ത ാ വ വം പ്ഥ മ ആ സൂ ത്രണ
കമ്മിഷൻ അവംഗവമായിരുന്ന ഘ�ാ.
ടജ.സി. കുമരപെ. 'സുസ്ിരതയുടെ അർത്ഥ
ശാസ്ത്രവം' (Economy of Permanence) എന്ന
പുസ്തകത്ില് (1945) അഘദേഹവം പറയുന്നു;
“സാഘങ്കതികവിദഗ്ക്ധർക്കുവം സാമ്പത്ിക
വിശാരദന്മാർക്കുവം മാത്രവം മനസ്ിലാകുന്ന
കുഴപെവം പിെിച്ച എഘന്ാ ഒന്നാണ്ക് ആസൂത്ര
ണടമന്ന്ക് ടപാതുവിടലാരു ധാരണയുണ്്ക്.
ആസൂത്രണവം എടന്ന്നുവം എന്ിനുഘവണ്ി
ടയന്നുവം ഏറ്വവം സാധാരണകാരനായ
മനുഷല്യനുവം അറിയാൻ കഴിയണവം. അടല്
ങ്കില് അടതാരു ജീവനില്ാത് വസ്തുവാ
ടണന്ന്ക് അർഥവം. കാരല്യങ്ങൾ ശരിയായി
മനസ്ിലാകി പൂർണമനഘസ്ാടെ സഹക
രികാൻ ജനങ്ങൾ മുഘന്നാട്ടു വരുന്നിടല്
ങ്കില് ഘദശീയാസൂത്രണവം ആ ഘപരിനർഹ
മല്. മനസ്ിലാകാത് പരിപാെിയുടെ
നെത്ിപെിലുള്ള പങ്കാളിത്വം റഷല്യയിലു
ണ്ായതുഘപാടല അതിക്രമങ്ങളുടെ അകമ്പ
െിയില്ാടത സാധല്യമാവില്. സ്ന്വം താല്
ര ല്യങ്ങ ൾ ക്ക് അ നു ഘ യ ാ ജ ല്യമ ാ ഘ ണ ാ
പദ്തിയുവം പരിപാെികളുടമന്നറിയാൻ
ജനങ്ങൾക്കു കഴിയണവം. അവരുടെ അവംഗീ
കാരമുള്ള സഹകരണമാണ്ക് ആവശല്യവം”.
എന്ാണ്ക് ആസൂത്രണവം? ഘ�ാ. ടജ.
സി.കുമരപെയുടെ നിർവെനവം ശ്രഘദ്യ
മാണ്ക്: “ഒരു വിശിഷ്ലക്ഷല്യവം നകവരികാ
നായി പല �െകങ്ങടള കൂട്ടിയിണകലാണ്ക്
ആസൂത്രണവം”, അഘദേഹവം വിശദീകരിക്കുന്നു.
“അങ്ങടന കൂട്ടിയിണഘകണ് �െകങ്ങൾ

എല്ാ രാജല്യത്തുവം ഒഘര മട്ടിലുള്ളതാകണ
ടമന്നില്. ഒരു രാജല്യത്ിടറെ പദ്തിയി
ലുൾടപെടുന്ന �െകങ്ങടളാടക മറ്റു രാജല്യ
ങ്ങളുടെ പദ്തിയിലുണ്ാവണടമഘന്നാ
മറിഘച്ചാ ഉള്ള നിലപാെ്ക് ശരിയല്. ബ്ിട്ടൻ,
റഷല്യ തുെങ്ങിയ രാജല്യങ്ങളുടെ ചുവടൊപെി
ച്ചുള്ള ആസൂത്രണവം നമ്മുടെ ലക്ഷല്യവം നകവ
രികാൻ സഹായകമായിടകാള്ളണടമ
ന്നില് എന്ന്ക് ചുരുകവം”.
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ആർക്കു ക്േണ്ി ?

ആസൂത്രണവം ആർക്കുഘവണ്ി എന്ന
കാരല്യത്ില് മഹാത്ാഗാന്ിക്ക് അഘശഷവം
സഘദേഹമുണ്ായിരുന്നില്. ജനങ്ങളുടെയുവം
സമൂഹത്ിടറെയുവം യഥാർത്ഥ ആവശല്യങ്ങൾ
മുന്നില് കണ്്ക് ജനങ്ങടളയുവം സമൂഹടത്യുവം
െലനാത്കമാകാൻ കഴിയുന്നതാവണവം
ഏടതാരു രാജല്യത്ിടറെയുവം സമ്പദ്ക്�െന.
അതിന്ക് സഹായകമായ മാർഗഘരഖയാ
വണവം ആസൂത്രണവം. അഘദേഹവം പറഞ്ഞു;
“ആർക്കുവം ഉണ്ാനുവം ഉടുകാനുവം ഇല്ാ
ത്തുടകാണ്ടുള്ള നവഷമല്യവം ഉണ്ാവാത്
വിധത്ിലായിരികണവം ഇന്ല്യയുടെ
എന്നല്, ഘലാകത്ിടറെ തടന്ന സമ്പ
ദ്ക്�െന എന്നതാണ്ക് എടറെ അഭിപ്ായവം.
മടറ്ാരർത്ഥത്ില് പറഞ്ാല് ഈ രണ്ാ
വശല്യങ്ങളുവം നിലനിർത്ാൻ ഘവണ്ിെ
ഘത്ാളവം ഘവല എല്ാവർക്കുവം കിട്ടണവം.
പ്ാഥമിക ജീവിതാവശല്യങ്ങളുടെ ഉല്ാദ
ഘനാപാധികൾ ബഹുജനങ്ങളുടെ നിയന്ത്ര
ണത്ില് ആയിരുന്നാഘല ഈ ആദർശവം
സാർവത്രികമായി പ്ഘയാഗത്ില് വരിക
യുള്ളൂ. നദവസൃഷ്ിയായ ടവള്ളവവം വായുവവം

സ്തന്ത്രഭാരതടത്ക്കുറിച്ചുള്ള തടറെ
സ്പ്നങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ‘ഹിദേ്ക് സ്രാജ്ക്’
എന്ന ലഘുഗ്രന്ഥത്ിലൂടെ 1909 ല് തടന്ന
മഹാത്ാഗാന്ി ആസൂത്രണത്ിടറെ അെി
കല്്ക് പാകിയിരുന്നു. അഘതക്കുറിച്ച്ക്
അഘദേഹവം പിന്നീെ്ക് പറഞ്ടതല്ാവം ഹിദേ്ക്സ്
രാജില് അവതരിപെിച്ചതിടറെ വിശദീകരണ
ങ്ങളുവം വല്യാഖല്യാനങ്ങളുമായിരുന്നു.
ഗാന്ിയുടെ ഘനതൃത്ത്ില് 1931 ല്
നെന്ന െരിത്രപ്സിദ്മായ ‘കറാച്ചി
ഘകാൺഗ്രസ്്ക്’ ആണ്ക് ഇന്ല്യൻ ആസൂത്രണ
രവംഗത്്ക് ഗൗരവതരമായ െിന്കൾക്കുവം
െർച്ചകൾക്കുവം തുെകവം കുറിച്ചത്ക്. അതിടറെ
അെിസ്ാനവം ‘ഹിദേ്ക് സ്രാജ്ക്’ തടന്നയാ
യിരുന്നു. രാജല്യത്ിടറെ വികസനത്ിന്ക്
സമഗ്രമായ ഒരു പദ്തി തയ്ാറാകാൻ ആ
ഘയാഗവം തീരുമാനിച്ചു. കറാച്ചി പ്ഘമയവം
ഘദശീയാവശല്യങ്ങളുടെ അെിസ്ാനഘരഖ
യായത്ക് അങ്ങടനയാണ്ക്.

പ്രഥേ ആസൂത്രണ കമ്ിഷൻ

1935 ല് ഗവൺടമറെ്ക് ഓഫ്ക് ഇന്ല്യ
നിയമമനുസരിച്ച്ക് നെന്ന തിരടഞ്ടുപെില്
ഘകാൺഗ്രസ്്ക് മത്സരിക്കുകയുവം 1937 ല് മിക
പ്വിശല്യകളിലുവം അധികാരവം ഏടറ്ടുക്കുക
യുവം ടെയ്തഘതാടെ ആസൂത്രണത്ിന്ക് ഒരു
സ്ിരവം സവംവിധാനവം എന്ന ആവശല്യവം
ഉയർന്നു വന്നു. അന്ന്ക് ഘകാൺഗ്രസ്ക് പ്സി
�റൊയിരുന്ന ഘനതാജി സുഭാഷ്ക് െന്ദ
ഘബാസ്ക് 1939 ല് ഒരു ഘദശീയാസൂത്രണ
സമിതിക്ക് രൂപവം നല്ി. പണ്ിറ്്ക് ജവഹർ
ലാല് ടനഹ്രുവായിരുന്നു ടെയർമാൻ.
ഇന്ല്യ സ്ാതന്ത്രല്യത്ിഘലക്ക് അടുക്കു
ഘന്ാറുവം ആസൂത്രണവം ഗാന്ിയൻ സമീപ
നത്ില് നിന്ന്ക് അകലുന്ന കാഴ്ചയാണ്ക്
പിന്നീെ്ക് കണ്ത്ക്. 1936 ല് സർ എവം. വിഘശ്
ശ്രയ് എഴുതിയ ‘ഇന്ല്യക്ക് ഒരു സാമ്പ
ത്ികാസൂത്രണവം’ എന്ന ഗ്രന്ഥവം ആസൂത്ര
ണസമിതിയുടെ മാർഗഘരഖയായി മാറുന്നു
എന്നു കണ് ഗാന്ി തടറെ വിഘയാജനക്കു
റിപ്പുകളുവം കാഴ്ചപൊടുകളുവം ശക്തമായി അവത
രിപെിച്ചു.
രാജല്യപുഘരാഗതിക്ക് ത്രിതഗതിയുള്ള
വല്യവസായവല്ക്കരണവം അനിവാരല്യമാണ്ക്
എന്ന ‘വിഘശ്ശരയ് സിദ്ാന്’ഘത്ാൊയി

കറാച്ചി ഘകാണ്ഗ്രസ്ക്

രുന്നു ഗാന്ിയുടെ പ്ധാന എതിർപെ്ക്.

ഗ്ാോധിഷ്ി� ആസൂത്രണും

1946 ജൂലായ്ക് 31 നുവം ആഗസ്റ്ക് ഒന്നിനുവം
പൂടണയില് നെന്ന പ്വിശല്യാ മന്ത്രിമാരുടെ
ഘദശീയ സഘമ്മളനവം മഹാത്ാഗാന്ിയുടെ
ആമുഖ പ്ഭാഷണഘത്ാടെയാണ്ക് ആരവം
ഭിച്ചത്ക്. ഗ്രാമാധിഷ്ിത ആസൂത്രണവം എന്ന
ആശയവം സ്പഷ്മായി അവതരിപെിച്ചുടകാണ്്ക്
അഘദേഹവം പറഞ്ഞു: “ഉള്ളവനു മാത്രഘമ
സമൂഹത്ില് നിലനില്ക്കാനാവൂ എന്നതാണ്ക്
ഇന്നടത് ഘലാകനിയമവം. ദരിദ്രരുടെ
ടെലവില് സമ്പന്നർ തെിച്ചു ടകാഴുക്കുന്നു.
ആ അവസ് ഇന്ല്യയില് സവംഭവികാൻ
പാെില്. ഏറ്വവം ദുർബലനുവം നിസ്ഹായ
നുമായ മനുഷല്യടറെ ഉന്നമനമായിരികണവം
വികസനാസൂത്രണത്ില് നമ്മുടെ ഘകന്ദ
ലക്ഷല്യവം”.
പദ്തികൾ ഗ്രാമാന്രീക്ഷത്ിനുവം
ഗ്രാമീണജനതയുടെ പുഘരാഗതിക്കുവം അനു
ഘയാജല്യമായ രീതിയില് പുനഃസവംവിധാനവം
ടെയ്ണടമന്ന്ക് ഗാന്ി നിഷ്കർഷിച്ചു. ഗ്രാമ
സമ്പദ്ക്�െനയുടെ സവം�െിത വികസന

മാകണവം ആസൂത്രണത്ിടറെ മുഖല്യദൗതല്യവം.
തികച്ചുവം വിഘകന്ദീകൃതവവം ജനാധാരിതവ
മായ ഒരു ഗ്രാമ സമ്പദ്ക്-സാമൂഹിക�െന
യുടെ രൂപഘരഖയാണ്ക് അതിന്ക് അഘദേഹവം
മുഘന്നാട്ടുവച്ചത്ക്.
ഘകന്ദീകൃത ഭരണസവംവിധാനവവം സമ്പ
ത്ിടറെ ഘകന്ദീകരണത്ിനിെയാക്കുന്ന
യന്ത്രാധിഷ്ിത വല്യവസായവല്ക്കരണവവം
ഇന്ല്യൻ സാമൂഹിക വല്യവസ്യിലുണ്ാകാ
നിെയുള്ള അപകെങ്ങടളപെറ്ി ഗാന്ി മുന്ന
റിയിപ്പു നല്ിയിരുന്നു.
സാമ്പത്ികാസൂത്രണത്ില് ശ്രദ്ി
ഘകണ് അഞ്ചുകാരല്യങ്ങൾ അഘദേഹവം എടുത്തു
പറഞ്ഞു:
1. അത്ക് പരമാവധി മനുഷല്യഘശഷിടയ
ഉപഘയാഗിക്കുകയുവം ഉഘത്ജിപെിക്കുക
യുവം ടെയ്യുന്നതാവണവം.
2. പ്കൃതിസമ്പത്ിടന നശിപെികാടത
യുള്ള ഉല്ാദനപരമായ പ്വർത്ന
ങ്ങൾക്ക് ഊന്നല് നല്ണവം.
3. സമ്പത്ിടറെ നീതിപൂർവകമായ
വിതരണവം ഉറപൊക്കുന്നതാവണവം.
ആ�വംബരങ്ങൾക്കുവം സുഖഘഭാഗങ്ങൾ

ക്കുമുള്ള സൗകരല്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതി
നുമുമ്പ്ക് സാധാരണകാരുടെ അെിസ്ാ
നാവശല്യങ്ങൾ പൂർണ്മായി നിറഘവറ്ി
യിരികണവം.
4. ഏതുതരവം സാമ്പത്ിക പ്വർത്നവവം
സമൂഹത്ില് ശാന്ിയുവം സഹവർത്ി
ത്വവം നിലനിർത്ാൻ ഉതകുന്നതാ
വണവം.
5. ഉപഘഭാഗവസ്തുകളുടെ ഉല്ാദനവം
ആസൂത്രണവം ടെയ്യുഘമ്പാൾ ഘകന്ദീകൃത
ഉല്ാദന സമ്പ്രദായടത് പെിക്കു പുറ
ത്തുനിർത്ണവം.

ജനാധാരി�ും, േിക്കന്ദ്രീകൃ�ും

ഓഘരാ ഗ്രാമവവം ഓഘരാ ടെറു സമൂഹവവം
ഘനരിടുന്ന പ്ശ്നങ്ങൾ വല്യതല്യസ്തമാണ്ക്. അതു
ടകാണ്ടു തടന്ന വല്യതല്യസ്തവവം അനുഘയാജല്യ
വമായ പരിഹാരങ്ങൾ രൂപടപെെണവം.
ഒഘരതരവം പ്ശ്നത്ിനുതടന്ന രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങ
ളില് സമാനമായ പരിഹാരവം അനുഘയാജല്യ
മാടയന്നു വരില്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന
ആസൂത്രണവം തികച്ചുവം ജനാധാരിതവവം
വിഘകന്ദീകൃതവമാകണവം. അല്ാത് പക്ഷവം
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |
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ആസൂത്രണവവം പദ്തി നിർണ്യവവം
പാഴ്ക്ഘവലയായിരുന്നുടവന്ന്ക് കഴിഞ്കാല
അനുഭവങ്ങള് നടമ്മ ഓർമ്മിപെിക്കുന്നു.

ഘദശീയ സമ്പദ്ക് വല്യവസ് ശക്തിടപെടുത്തു
ന്നതിനുവം ആധുനിക സമൂഹത്ിടറെ ആവശല്യ
ങ്ങൾ നിറഘവറ്റുന്നതിനുവം അനിവാരല്യമായ
ഘകന്ദീകൃത ഉല്ാദന-വിതരണ സവംവിധാനവം
ആവശല്യമാടണന്ന്ക് ഗാന്ി വിശദീകരിച്ചി
രുന്നു. ഉദാഹരണവം: ടറയില്ടവ, കമ്പിത്
പാല്, ഘവല്യാമ ഗതാഗതവം, നവദയുതി,
പാതകൾ, ഘമാഘട്ടാർകാർ, ജലവിതരണവം....
ഇത്രവം സവംരവംഭങ്ങൾ പടക്ഷ ഘസവനാധി
ഷ്ിതമായ ഒരു പരിപാെിക്കു കീഴില്
സർകാർ ഉെമസ്തയിലായിരികണടമ
ന്നുവം അഘദേഹവം നിർഘദേശിച്ചു.

‘േിക്ലേജ് പ്ാൻ’

ഗ്രാമടത് ഘകന്ദ ബിന്ദുവാകിടകാണ്ടു
ള്ള ആസൂത്രണവം മാത്രഘമ ഭാരതവം ഘനരിടുന്ന
പ്ശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവം കാണാൻ സഹാ
യകമാകൂ എന്ന്ക് ആസൂത്രണ പ്ക്രിയടയ
ക്കുറിച്ച്ക് ആഘലാെന തുെങ്ങിയ കാലവം മുതല്
മഹാത്ാഗാന്ി വാദിച്ചു. സമഗ്രമായ ഒരു
‘വിഘല്ജ്ക് പ്ാൻ’ അഘദേഹവം തയ്ാറാകി
അവതരിപെിച്ചു. 1942 ല് “ഹരിജൻ
വാരിക’’യില് അത്ക് പ്സിദ്ീകരിക്കുകയുവം
ടെയ്തു. അതിടറെ ആമുഖത്ില് തടറെ ഗ്രാമ
സങ്കല്വം അഘദേഹവം ഇങ്ങടന ഘക്രാ�ീകരിച്ചു:

എവം. വിഘശ്ശ്രയ്

ഘ�ാ. ഇ.എഫ്ക്. ഷൂമാകർ

“അടതാരു സമ്പൂർണ് റിപെബ്ിക്ക്
ആയിരിക്കുവം. അെിസ്ാന ആവശല്യങ്ങളുടെ
കാരല്യത്ില് അത്ക് അയല് ഗ്രാമങ്ങളില്
നിന്ന്ക് സ്തന്ത്രമായിരിക്കുവം. അഘതസമയവം
ടപാതുവായ കാരല്യങ്ങളില് മറ്റു ഗ്രാമങ്ങടള
ആശ്രയികാനുള്ള സ്ാതന്ത്രല്യവം ഓഘരാ
ന്നിനുവം ഉണ്ായിരിക്കുവം. ഓഘരാ ഗ്രാമത്ി
നു വം ആ വ ശ ല്യമു ള്ള ഭ ക്ഷ ല്യവ ി ള ക ൾ ,
കുെിടവള്ളവം, വിശ്രമികാനുള്ള സൗകരല്യ
ങ്ങൾ, വിദല്യാലയങ്ങൾ, കലാസാവംസ്ാരിക
ഘകന്ദങ്ങൾ, ഗ്രാമസുരക്ഷയ്ക്കുള്ള നിർബ
ന്ിത ഘസവന വല്യവസ്കൾ, നിയമനിർ
മ്മാണത്ിനുവം നീതി നിർവഹണത്ിനു
മുള്ള പഞ്ായത്്ക് ഭരണ സവംവിധാനവം
എന്നിവ ഉറപൊക്കുവം”.
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ഘകന്ദീകൃത ഭരണകൂെവം ഗ്രാമങ്ങളില്
നിന്ന്ക് നികുതി പിരിക്കുന്നതുവം ആ തുക
ഘകന്ദത്ിലിരുന്ന്ക് ഭരിക്കുന്നവർ സ്യവം
ആസൂത്രണവം ടെയ്യുന്ന പദ്തികൾകായി
വകയിരുത്തുന്നതുവം ഗ്രാമങ്ങഘളാടുകാട്ടുന്ന
“അക്രമ”മായി ഗാന്ി വിഘശഷിപെിച്ചു.
ഗ്രാമങ്ങളുടെ ആവശല്യങ്ങടളടന്ന്ന്ക്
മനസ്ിലാകാനുവം അതിന്ക് പ്ാഘയാഗിക
മായ പരിഹാരവം ആരായാനുവം അവ നെപൊ
ക്കുന്നതിനുഘവണ് വിഭവങ്ങൾ സ്രൂപിക്കു
ന്നതിനുവം ഗ്രാമപഞ്ായത്ിന്ക് സമ്പൂർണാ
ധികാരവം ഉണ്ായിരികണടമന്ന വിപ്വാ
ത്ക ആശയവം അഘദേഹവം അവതരിപെിച്ചു.
വിഘകന്ദീകൃത ഉല്ാദന-വിപണന
സവംവിധാനത്ിനായി വാദിക്കുഘമ്പാഴുവം

ഗാന്ിയൻ സ്വാധ്രീനും
പഞ്ചേത്സരപദ്ധ�ികളിൽ

ഒരു ഘകാളനി വല്യവസ്യിടല സാമ്പ
ത്ിക സ്ിതിയില് നിന്ന്ക് രാജല്യടത്
പുറത്തുടകാണ്ടുവരികയായിരികണവം
ആസൂത്രണത്ിടറെ പ്ഥമ ദൗതല്യടമന്ന
ഗാന്ിയൻ പരിഘപ്ക്ഷല്യവം പ്തിഫലിപെിക്കു
ന്നതാണ്ക് നമ്മുടെ ഒന്നുവം രണ്ടുവം പഞ്വത്സര
പദ്തികൾ.
അസമത്വം കുറച്ചുടകാണ്ടുവരാനുവം
പ്ാഘദശിക വിഭവങ്ങൾ, മനുഷല്യഘശഷി,
അറിവകൾ, കഴിവകൾ എന്നിവ രാജല്യ
പുഘരാഗതിക്ക് പ്ഘയാജനടപെടുത്ാനുവം
ഉതകുന്നതാവണവം ആസൂത്രണ പ്ക്രിയ
എന്ന ഗാന്ിയുടെ നിര്ഘദേശവവം പില്ക്കാല
പദ്തികളില് വിവിധ പരിപാെികളായി
ഉൾഘച്ചർകടപെട്ടു.
‘ടെറുതടത്ര മഘനാഹരവം’ (Small is
Beautiful) എന്ന പ്ശസ്ത ഗ്രന്ഥത്ിടറെ
രെയിതാവായ ഘ�ാ. ഇ.എഫ്ക്. ഷുമാകർ
ഈ ഗാന്ിയൻ സമീപനത്ിടറെ
വക്താവാണ്ക്. വൻഘതാതിലുള്ള ഉല്ാദനവം
(Mass Production) ലക്ഷങ്ങൾക്ക് പങ്കാളി
ത് മു ള്ള ഉ ല് ാ ദ ന സ മ്പ്രദ ാ യ മ ാ ണ്ക്
(Production by the masses)ഇന്ല്യടയഘപൊ
ലുള്ള രാജല്യത്ിനു ഘവണ്ടതന്ന്ക് അഘദേഹവം
ആവർത്ിച്ചു പറയുന്നു. അതിന്ക് അനുഘയാ
ജല്യമായ സാഘങ്കതികവിദല്യകടളക്കുറിച്ചുവം
ഷൂമാകർ വിശകലനവം ടെയ്യുന്നു.
“Asian Drama: An enquiry into the
poverty of Nations” എന്ന പുസ്തകത്ില്

ടപ്ാഫ. ഗുന്നാർ മിർ�ാല് സാമ്പത്ികാ
സൂത്രണങ്ങളില് ഗ്രാമ-കുെില് വല്യവസായ
ങ്ങൾക്ക് മഹാത്ാഗാന്ി നല്ിയ പ്ാധാ
നല്യടത് “ഏറ്വവം യുക്തിസഹവവം പ്ാഘയാ
ഗികവമായ സമീപനവം” എന്ന്ക് വിഘശഷി
പെിക്കുകയുണ്ായി.

1945 ല് ഗാന്ിജിയുടെ അവതാരിക
ഘയാടുകൂെി പ്സിദ്ീകരിച്ച ‘ഗാന്ിയൻ
പ്ാൻ’ എന്ന പുസ്തകത്ില് ഗാന്ിയുടെ
ട്രസ്റീഷിപെ്ക് എന്ന ആശയടത് വല്യാഖല്യാ
ന ി ച്ചു ട ക ാ ണ്്ക് ശ്രീ മ ൻ ന ാ ര ാ യ ൺ
ഘസാഷല്യലിസവം നെപൊക്കുന്നതിടറെ പ്ഥമ
ചുവടുവയ്ായി വിഘകന്ദീകൃതവികസനാസൂ
ത്രണടത് അവതരിപെിച്ചു.
സ്ാതന്ത്രല്യലബ്ിടകാണ്്ക് എല്ാമായി
ല് എന്ന്ക് ഭരണാധികാരികടള ഗാന്ിജി
ആവർത്ിഘച്ചാർമ്മിപെിച്ചു. ടവെിഘയറ്റു മരി
ക്കുന്നതിന്ക് ഏതാനുവം നാൾ മുമ്പ്ക് അഘദേഹവം
എഴുതി: ''ഘകന്ദത്ിലിരിക്കുന്ന പത്ിരു
പതുഘപർക്ക് യഥാർഥ ജനാധിപതല്യവം പ്
വർത്ിപെികാൻ കഴിയില്. അത്ക് ഓഘരാ
ഗ്രാമത്ിടലയുവം ജനങ്ങൾ അെിത്ട്ടിൽ
നിന്ന്ക് മുകളിഘലക്ക് പ്വർത്ിപെിഘക
ണ്താണ്ക്'' (ഹരിജൻ 1948 ജനുവരി 18).
എന്നാൽ എന്തുടകാഘണ്ാ മഹാത്ാഗാ
ന് ി യു ട െ വ ാ ക്കു ക ൾ ഘ വ ണ് ത്ര
ശ്രദ്ികാടത ഘപായി. വികസനാസൂത്ര
ണവവം നിർവഹണവവം ആരവംഭിഘകണ്ത്ക്
ഗ്രാമതലത്ിലാവണടമന്ന ആശയവം ഏടറ
െർച്ച ടെയ്ടപെട്ടുടവങ്കിലുവം പ്ാഘയാഗിക
കാരണങ്ങളാൽ അവ തുെകത്ിൽ അവഗ
ണികടപെട്ടു. അതിന്ക് രാജല്യവം കനത് വില
നൽഘകണ്ിയുവം വന്നു.

പാളിക്പൊയ പരിശ്രേങ്ങൾ

പഞ്വൽസര പദ്തികളിൽ ജനപ
ങ്കാളിത്വം സാധല്യമാക്കുന്നതിന്ക് ഗ്രാമതല
ത്ിൽ പല പദ്തികൾ ടകാണ്ടുവ
ന്നു ട വ ങ്ക ി ലു വം അ വ ട യ ാ ന്നു വം
പ്ാഘയാഗിക തലത്ിടലത്ിയില്.
അവടയാടക ഉഘദല്യാഗസ്വൃദേത്ി
ടറെ നകപെിെിയിടലാതുങ്ങിനിന്നു.
പ്ശ്ക്നവം പഠികാൻ പല കമ്മിറ്ികൾ
രൂപീകരികടപെട്ടു.
1957 ൽ ബൽവന്്ക്റായ്ക് ഘമത്
കമ്മിറ്ി, 1963ൽ സന്ാനവം കമ്മിറ്ി,
1978 ൽ അഘശാക്ക്ഘമത്ാ കമ്മിറ്ി,
1985 ൽ ജി.വി.ടക.റാവ കമ്മിറ്ി, 1986
ൽ എൽ.എവം.സിങ്ക്വി കമ്മിറ്ി എന്നി
വയുടെടയല്ാവം റിഘപൊർട്ടുകളിൽ
ആശാവഹമായ ഒഘട്ടടറ ആശയങ്ങളുവം
നിർഘദശങ്ങളുവം ഉയർന്നു വന്നു.
അവയിൽ െിലത്ക് പ്ാവർത്ിക
മാകാൻ പരിശ്രമങ്ങളുണ്ായി.
എന്നാൽ അഘപൊഴുവം ഗ്രാമസ്രാജവം
പഞ്ായത്ീരാജവം തമ്മിലുള്ള വിെവ്ക്

ജവഹർലാല് ടനഹ്രൂ

സുഭാഷ്ക് െന്ദഘബാസ്ക്

വർധിച്ചുടകാഘണ്യിരുന്നു.
1959 ഒക്ക്ഘൊബർ 2ന്ക് രാജസ്ാനിൽ
പ ഞ് ാ യ ത് ീ ര ാ ജ്ക് സ വം വ ി ധ ാ ന വം
ഉദ്ക്�ാെനവം ടെയ്ഘവ പണ്ിറ്്ക് ജവഹർ
ലാൽ ടനഹ്ക്റു ''വിപ്വാത്കമായ െരിത്ര
സവംഭവമായി'' അതിടന വിഘശഷിപെിച്ചു.
മൂന്നു പതിറ്ാണ്ിനുഘശഷവം 1990 ജൂൺ 11ന്ക്
സവംസ്ാന മുഖല്യമന്ത്രിമാരുടെ സഘമ്മളന
ടത് സവംഘബാധന ടെയ്ടവ അന്നടത്
പ്ധാനമന്ത്രി വി.പി.സിങ്ക് കൂട്ടിഘച്ചർത്തു,
“സ്ാതന്ത്രല്യവം ആരവംഭിഘകണ്ത്ക് അെിത്
ട്ടിൽ നിന്നാണ്ക് . ഓഘരാ പഞ്ായത്തുവം

സമ്പൂർണ അധികാരമുള്ള റിപെബ്ക് ളിക്ക്
ആവണവം. അഘപൊൾ മാത്രഘമ ഗ്രാമസ്രാജ്ക്
യാഥാർത്ഥല്യമാകൂ”. രാഷ്ടീയ ഇച്ഛാശക്തി
യുടെ അഭാവവവം അധികാരവം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന
തിനുള്ള നവമുഖല്യവമായിരുന്നു എകാലവവം
തെസ്മായി നിന്നത്ക്.
പഞ്ായത്തുകൾക്ക് ഭരണ�െനാപ
ദവി നല്കുന്നതിലൂടെ മാത്രഘമ അധികാരവി
ഘകന്ദീകരണവം സാധല്യമാകൂ എന്ന്ക് തിരിച്ച
റിഞ് രാഷ്ടീയഘനതൃത്വം 1992 ൽ അതിന്ക്
മുൻനകടയടുത്തു. 73,74 ഭരണ�െനാ
ഘഭദഗതികളിലൂടെ അധികാരവം ജനങ്ങളി
ഘലക്ക് എന്ന ലക്ഷല്യവാകല്യവമായി പുതിയ
പഞ്ായത്ീരാജ്ക് സവംവിധാനവം രാജല്യടമ
ങ്വം നിലവിൽ വന്നു. ത്രിതല പഞ്ായത്്ക്
സവംവിധാനവം, വല്യക്തമായി നിർവെികടപെ
ട്ട സവംവരണവല്യവസ്കൾ, അെിത്ട്ടിടല
ആസൂത്രണത്ിന്ക് ഗ്രാമസഭ, പ്ാഘദശിക
സർകാരുകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ാതന്ത്രല്യവവം
അധികാരവവം വിഭവങ്ങളുവം, നഗരഭരണ
ത്ിന്ക് നഗരപാലികാനിയമവം തുെങ്ങിയവ
ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള സവംസ്ാനങ്ങൾക്ക്
അവരുടെ അവസരവം ഫലപ്ദമായി ഉപഘയാ
ഗികാനുതകുന്നതായിരുന്നു ഭരണ�െനാ
ഘഭദഗതിയിലൂടെ നെന്ന പുതിയ നിയമനിർ
മ്മ ാ ണവം. ത ി ര ി ഞ്ഞു ഘ ന ാ ക്കു ഘ മ്പ ാ ൾ
പിടന്നയുവം ഒരു ഘൊദല്യവം അവഘശഷിക്കുന്നു:
വികസനാസൂത്രണത്ിൽ മഹാത്ാഗാന്ി
വിഭാവനവം ടെയ്ത വിഘകന്ദീകരണവവം ജനപ
ങ്കാളിത്വവം എത്രഘത്ാളവം യാഥാർത്ഥല്യ
മായി? ഇനി നാവം എത്രദൂരവം മുഘന്നാട്ടു ഘപാഘക
ണ്തുണ്്ക്?
1
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ഓര്മ്മ

വരി.ടെ.തങ്കപ്പൻ

അധരികാരവരിന്കന്ദ്രീകരണത്രിന്
കരുത്തുപകർന്ന കർമ്മധ്രീരൻ
എസ്.എും. േിജയാനന്
പചാ

ചാപ മ ചാത് പ മചാ ത്
ത്
യ ചാ

ഇ

ന്ല്യയിൽ ഇന്ന്ക് ഏറ്വമധികവം പ്കീർ
ത്ികടപെടുന്ന ഘകരള മാതൃകകളിടലാ
ന്ന്ക് അധികാരവിഘകന്ദീകരണത്ിൽ നാവം
നെത്ിയ നൂതന പരീക്ഷണങ്ങളുവം
നകവരിച്ച ഘനട്ടങ്ങളുമാണ്ക്. ആ പ്ക്രിയ
യിൽ അതുലല്യ സവംഭാവനകൾ നൽകിയ
ഘനതാവാണ്ക് ഈയിടെ അന്രിച്ച മുൻമ
ന്ത്രി വി.ടജ.തങ്കപെൻ. പ്തിബദ്തയുവം
ദീ�വീക്ഷണവവം കാരല്യക്ഷമതയുമായിരു
ന്നു അഘദേഹത്ിടറെ മുഖമുദ്ര.
ഭരണ�െനാ ഘഭദഗതിയിലൂടെ നില
വിലുള്ള പഞ്ായത്്ക് ഭരണസവംവിധാനവം
നിലവിൽവരുന്നതിനുവം ഏടറ മുൻപുതടന്ന
ഘകരളത്ിൽ അധികാരവിഘകന്ദീകരണവം
ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ
ആരവംഭിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ശ്രഘദ്യമായ
ഒന്നാണ്ക് 1991 ൽ പ്ാബലല്യത്ിൽവന്ന
ജില്ാ കൗൺസിൽ സവംവിധാനവം. 1957
ടല ഇ.എവം.എസ്ക് ടെയർമാനായ ഭരണപ
രിഷ്ക്കാര കമ്മിറ്ിയുടെ ശുപാർശപ്കാരവം
1958 ൽ സർകാർ നിയമസഭയിൽ അവത
രിപെിച്ച ഘകരള പഞ്ായത്്ക് ബിൽ ആൻ�്ക്
�ിസ്ടിക്റ്ക് കൗൺസിൽ ബിൽ എന്ന
ആശയവം യാഥാർത്ഥല്യമായത്ക് 1991 ൽ
നായനാർ മന്ത്രിസഭയിൽ വി.ടജ.തങ്കപെൻ
തഘദേശഭരണ മന്ത്രിയായഘപൊഴാണ്ക്. അന്ന്ക്
ഞാൻ ടകാല്വം ജില്ാ കളക്ടറായിരുന്നു;ആ
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അധികാരേിക്കന്ദ്രീ ക രണത്തിൽ
ക്കരളപ്ത്ത രാജ്യത്തിപ്റെ പ്നറുകയിപ്െ
ത്തിച് സുപ്രധാന പരിഷ്കാങ്ങളുപ്ടയും
പര്രീഷേണങ്ങളുപ്ടയും അേരക്കാരനായി
രുന്ന മുൻ �ക്ദേശഭരണ േന്തി േി.പ്ജ.
�ങ്കപെപ്റെ നിർണായക സുംഭാേനകൾ,
അക്ദേഹക്ത്താപ്ടാപെും �ക്ദേശഭരണ
േന്താെയത്തിലും പ്സൻ കമ്ി്ിയിലും
ഭരണപരിഷ്ക്കാര കമ്ി്ിയിലും ആസൂ
ത്രണക്ബാർഡിലും നിർണായക ചുേ�
െകൾ നിർേഹിച് മുൻ ച്രീഫ് പ്സക്രട്ട�ി
എസ്.എും.േിജയാനന് അനുസ്മരിക്കുന്നു.
അഭിമുഖത്തിപ്റെ അടിസ്ാനത്തിൽ
�യ്ാ�ാക്കിയ�് : അജി�് പ്േണ്ിയൂർ
നിലയിൽ ജില്ാ കൗൺസിൽ ടസക്രട്ടറി
യുവം. ജില്ാ പഞ്ായത്്ക് പ്സി�റെിടറെ
കീഴിലായിരുന്നു ആ തസ്തിക. ജില്യിൽ
സാധാരണജനങ്ങളുടെ നിതല്യജീവിതവ
മായി ബന്ടപെട്ട എല്ാ വകുപ്പുകടളയുവം
ജില്ാ കൗൺസിലിടറെ കീഴിൽ വിനല്യസി
ച്ചുടകാണ്ടുള്ള ആ ഭരണപരിഷ്ക് കാരവം
ആയിരുന്നു എടറെ കാഴ്ചപൊെിൽ നമ്മുടെ
രാജല്യത്്ക് ഇഘന്നാളമുണ്ായിട്ടുള്ള അധികാ
രവിഘകന്ദീകരണ നെപെികളിൽ ഏറ്വവം

ര്

മചായ പചാ ജ

ത്

വിപ്വാത്കവം.
ഇച്ഛാശക്തിയുവം ആത്ാർത്ഥതയുമുള്ള
ജനപ്തിനിധികളുവം ഉഘദല്യാഗസ്രുമുടണ്
ങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ികാൻ കഴിയു
ന്നത്ര സ്ാതന്ത്രല്യവവം അധികാരങ്ങളുമാണ്ക്
ജില്ാ കൗൺസിലുകൾക്ക് ആ നിയമത്ി
ലൂടെ ലഭിച്ചത്ക്. ഇന്നടത് ജില്ാ പഞ്ായ
ത്തുകൾക്കുള്ള അധികാരങ്ങളുടെ പതിന്മ
െങ്ങായിരുന്നു അത്ക്. ആ നിയമവം നെപൊ
ക്കുന്നതിൽ വി.ടജ.തങ്കപെൻ കാട്ടിയ
താത്ക്പെരല്യവവം ആത്ാർത്ഥതയുവം ആഘവ
ശവവം ഞങ്ങടള അത്ഭുതടപെടുത്ിയിരുന്നു.
എന്നാൽ നിർഭാഗല്യടമന്നു പറയടട്ട, അനി
വാരല്യമായ ഭരണമാറ്ഘത്ാടെ മാസങ്ങൾ
ക്കുള്ളിൽ ആ സവംവിധാനവം അകാലെരമ
മെഞ്ഞു.
എല്ാ പഞ്ായത്തുകളിലുവം ഗ്രന്ഥശാല,
കളികളവം, ശിശുമദേിരവം, ശ്മശാനവം, ജലവി
തരണപദ്തികൾ എന്നിവയുൾടപെടുത്ി
യുള്ള പതിടനാന്നിന പരിപാെി ഏറ്വവം
ഫലപ്ദമായി നെപൊകിയതുവം വി.ടജ
മന്ത്രിയായിരുന്നഘപൊഴാണ്ക്. പരിമിതമായ
തനതുവരുമാനവവം വികസന ഗ്രാന്വം മാത്ര
മുണ്ായിരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകൾക്ക്
പത്തുലക്ഷവം രൂപവീതവം ഉപാധിരഹിതഫ
ണ്്ക് അനുവദിച്ച്ക് അഘദേഹവം അവയ്ക്ക് പുതു
ജീവൻ നൽകി. ടനയ്ാറ്ിൻകര മുനിസി

പെൽ കൗൺസിൽ അവംഗവവം
ടെയർമാനുമായിരുന്ന അഘദേഹ
ത്ിടറെ പ്ാഘയാഗിക പരിജ്ാ
നവവം പ്തിബദ്തയുവം ഈ നെപ
െികളിടലല്ാവം ടതളിഞ്ഞുനിന്നു.
സമ്പൂർണ സാക്ഷരതായജ്വം
വിജയിപെിക്കുന്നതിൽ തഘദേശഭര
ണസ്ാപനങ്ങടള പൂർണപങ്കാളി
യാക്കുന്നതിലുവം അഘദേഹവം കാട്ടിയ
ശുഷ്ക് കാന്ി അവിസ്മരണീയ
മാണ്ക്. ഭരണ�െനാ ഘഭദഗതിയി
ലൂടെ രാജല്യത്ാകമാനവം പുതിയ
പ ഞ് ാ യ ത് ീ ര ാ ജ്ക് ന ി യ മ വം
നിലവിൽ വന്നഘപൊൾ ഘകരള
ത്ിൽ ഫലപ്ദമായി അതു നെപൊ
കാനുള്ള നിർഘദേശങ്ങൾ സമർപെി
ക്കുന്നതിന്ക് പശ്ിമബവംഗാൾ
ഫിനാൻസ്ക് കമ്മിഷൻ ടെയർമാ
നായിരുന്ന ഘ�ാ.എസ്ക്.ബി.ടസൻ
അധല്യക്ഷനുവം വി.ടജ.തങ്കപെൻ
ഉപാധല്യക്ഷനുമായി ഒരു കമ്മി
റ്ിടയ സർകാർ നിഘയാഗിച്ചു.
എവം.എൽ.എമാരായ പ്കാശ്ക് ബാബുവവം
െി.ടക.ബാലനുവം ഘ�ാ.എവം.എ. ഉമ്മൻ,
െി.എൻ ജയെന്ദൻ, ഘ�ാ.എവം.പി.പരഘമ
ശ്രൻ, പി.ടക.ശിവാനദേൻ, ടക.ഘമാഹൻ
ദാസ്ക് എന്നിവരുവം ഉൾടപെട്ട വിദഗ്ക്ധസമി
തിയുടെ ടമവംബർ ടസക്രട്ടറി ഈ ഘലഖക
നായിരുന്നു. കമ്മിറ്ിയുടെ പ്ഥമ റിഘപൊർട്ട്ക്
സ മ ർ പെ ി ച്ചു ക ഴ ി ഞ് ഘ പെ ാ ൾ ത ട ന്ന
ഘ�ാ.ടസൻ അന്രിച്ചതുകാരണവം അതു
പിന്നീെ്ക് ഫലത്ിൽ വി.ടജ.തങ്കപെൻ കമ്മി
റ്ിയായി മാറുകയായിരുന്നു. എല്ാ അവംഗ
ങ്ങളുടെയുവം അഭിപ്ായങ്ങൾ ഘക്രാ�ീകരി
ച്ച്ക് വി.ടജ.യുടെ സജീവഘനതൃത്ത്ിൽ
നെന്ന അതല്യന്വം സൂക്ഷ്മതഘയാടുവം ഭാവനഘയാ
ടുവം കൂെിയ പഠനങ്ങളുടെയുവം നിരീക്ഷണങ്ങ
ളുടെയുവം ഫലമാണ്ക് അധികാരവിഘകന്ദീക
രണത്ിൽ ഘദശീയമാതൃകയായി മാറിയ
വിഘകന്ദീകൃതാസൂത്രണവം അഥവാ ജനകീ
യാസൂത്രണവം. പല കമ്മിറ്ികളുടെയുവം പ്
വർത്നവം റിഘപൊർട്ട്ക് സമർപെണഘത്ാടെ
വിസ്മൃതിയിലാവന്ന കാഴ്ച യാണ്ക് 36
വർഷടത് ഘസവനത്ിനിെയിൽ എനിക്ക്
കാണാൻ കഴിഞ്ിട്ടുള്ളത്ക് . എന്നാൽ
ടസൻ കമ്മിറ്ി റിഘപൊർട്ട്ക് അതിടനാരപ
വാദമാണ്ക്. റിഘപൊർട്ടിടല മുഖല്യശുപാർശക
ടളാടക സർകാർ അവംഗീകരിച്ചു എന്നു
മാത്രമല്, വളടര കാരല്യക്ഷമതഘയാടെ
നെപൊകാൻ ആത്ാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കു
കയുവം ടെയ്തു.

സവംസ്ാനത്ിടറെ ടമാത്വം പദ്തി
തുകയുടെ 30-40 ശതമാനവം പ്ാഘദശിക
ഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചുനല്കയുവം
അത്ക് വിനിഘയാഗിക്കുന്നതിന്ക് വിശദമായ
മാർഗഘരഖകൾ തയ്ാറാക്കുകയുവം ആവശല്യ
മായ ഉഘദല്യാഗസ്ടര വിനല്യസിച്ചുനൽകുക
യുവം ടെയ്ത്ക് അർത്ഥവവം ആളുവം അധികാരവവം
നൽകി വികസനത്ിൽ പരമാവധി ജനകീ
യപങ്കാളിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുതകുന്ന
ശുപാർശകളാണ്ക് ആ കമ്മിറ്ി അതീവസൂ
ക്ഷ്മതഘയാടെ തയ്ാറാകിയത്ക്.
ഘകന്ദ വിവരാവകാശനിയമവം നിലവിൽ
വരുന്നതിനുവം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്ക്, 1999ൽ
രാജല്യത്ാദല്യമായി തഘദേശഭരണതലത്ിൽ
അത്ക് നെപൊകിയതുവം അഴിമതി തെയുന്ന
തിനുള്ള ഓവംബു�്ക് സ്മാൻ സവംവിധാനവം
ഏർടപെടുത്ിയതുവം ആ കമ്മിറ്ിയുടെ
ശുപാർശപ്കാരമാണ്ക്. ഖരമാലിനല്യസവം
സ്ക്കരണവം തഘദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ
മുഖല്യഉത്രവാദിത്മാകി നിജടപെടുത്ി
യതുവം സർകാരിന്ക് മറ്റു പലസവംസ്ാനങ്ങ
ളിലുവം നിലവിലുള്ളതുഘപാടല പഞ്ായത്തു
കളുടെ പ്ഘമയങ്ങടള റദ്ദുടെയ്ാഘനാ ഭരണ
സമിതികടള പിരിച്ചുവിൊഘനാ കഴിയാത്
വിധവം ശക്തമായ വല്യവസ്കൾ നിയമ
ത്ിൽ ഉൾടപെടുത്ിയതുവം അതിശക്തമായ
രാഷ്ടീയ സമ്മർദേങ്ങടള അതിജീവിച്ചായി
രുന്നു.
തഘദേശഭരണസ്ാപനങ്ങടള ശരിയായ

പ്ാഘദശിക സർകാരുകളാകി മാറ്റുന്ന
തിന്ക് തെസ്മായി നിന്ന മുപെതിൽപെരവം
നിയമങ്ങടളയുവം െട്ടങ്ങടളയുവം ‘�ീടസ
ന്ട്രനലഘസഷൻ ഒഫ്ക് പഘവഴ്ക് സ്ക് ’
എന്ന ഒറ് നിയമത്ിലൂടെ ഘഭദഗതി
ടെയ്തതിടറെ മുഖല്യസൂത്രധാരകൻ വി.
ടജ യായിരുന്നു. അതുവം എനിക്ക് ഒരു
പുതിയ പാഠമായിരുന്നു.
1997 ൽ മുഖല്യമന്ത്രി ഇ.ടക.
നായനാർ അധല്യക്ഷനായ ഭരണപരി
ഷ്ക്കാര കമ്മിറ്ിയുടെ ഉപാധല്യക്ഷൻ
എന്ന നിലയിൽ വി.ടജ നൽകിയ
സവംഭാവനകൾ നിർണായകമാണ്ക് .
അതിടല ഒരു സുപ്ധാന ശുപാർശ
യാണ്ക് ഘകരള സിവിൽസർവീസ്ക്
രൂപീകരണവം. ശക്തമായ പ്തിഘരാധവം
കാരണവം ഇരുപതുടകാല്വം നെപൊകാൻ
കഴിയാടത ഘപായ ആ ശുപാർശയാണ്ക്
ഇഘപൊൾ പ്വൃത്ിപഥത്ിടലത്ിയി
രിക്കുന്നത്ക്. സർകാർ സ്ാപനങ്ങളിൽ
പഞ്ിങ്ങ്ക് നിർബന്മാകാനുള്ള
ശുപാർശയുവം ആ കമ്മിറ്ിയുടെതാണ്ക്.
2006 ൽ തഘദേശഭരണ കൺസൾഘട്ടറ്ീവ്ക്
കമ്മിറ്ി ടെയർമാനായിരിടക അഘദേഹവം
മുഘന്നാട്ടുവച്ച ആശയമാണ്ക് ഇഘപൊൾ തഘദേ
ശഭരണരവംഗത്്ക് യാഥാർത്ഥല്യമാകുന്ന
'സിവംഗിൾ സർവീസ്ക്' സവംവി ധാനവം. എല്ാ
വരുടെയുവം ആശയങ്ങടള ഉൾടകാള്ളാനുവം
ഉഘദല്യാഗസ്ടര അവരുടെ കഴിവകൾ
തിരിച്ചറിഞ്്ക് പ്ഘയാജനടപെടു ത്ാനുമുള്ള
വി.ടജ.യുടെ കഴിവ്ക് അനിതരസാധാരണ
മാണ്ക്. ഒരികലുവം അഘദേഹവം സഹപ്വർ
ത്കഘരാടുവം ഉഘദല്യാഗസ്ഘരാടുവം അധികാ
രഭാവവം കാട്ടിയിട്ടില്. പുതിയ ആശയങ്ങ
ടളയുവം പ്ാഘയാഗിക നിർഘദേശങ്ങടളയുവം
അഘദേഹവം എന്നുവം സ്ാഗതവം ടെയ്തു. അതു
നല്ിയവടര അവംഗീകരിക്കുകയുവം ഘപ്ാത്സാ
ഹിപെിക്കുകയുവം ടെയ്തു. അഘത സമയവം അഴി
മതിക്കുവം പക്ഷപാതത്ിനുടമതിടര വിട്ടു
വീഴ്ചയില്ാത് നിലപാെ്ക് സ്ീകരിക്കുകയുവം
ടെയ്തു.
അന്സ്സുറ് നിലപാടുകളിലൂടെ, കാപ
െല്യമില്ാത് ടപരുമാറ്ത്ിലൂടെ, സതല്യസ
ന്മായ ടപാതുജീവിതത്ിലൂടെ അഘദേഹവം
അടുത്റിയുന്നവരുടെയല്ാവം ഹൃദയവം
കവർന്നു. വി.ടജ.ടയക്കുറിച്ച്ക് ഓർക്കുഘമ്പാ
ടഴല്ാവം എല്ാ രാഷ്ടീയഘനതാകളവം ഭരണ
കർത്ാകളുവം അഘദേഹടത്ഘപൊടലയാ
യിരുന്നുടവങ്കിൽ എന്ന്ക് െിന്ിച്ചുഘപായി
ട്ടുണ്്ക്.
1
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |

2019

13

ക്ഷേമം

വന്�ാെനസൗഹൃദ പ്ാന്ദശരികഭരണം

എന്് ? എങ്ങടന?
ക്ഡാ.പ്രീ്ർ എും.രാജ്

ര്

പ ര

വ

12

ജ

ഘയാജനങ്ങൾക്ക് അന്സ്സുവം സ്ാത
ന്ത്രല്യവവം ഉറപൊക്കുന്ന, സ്സ്വവം സവംതൃ
പ്തവമായ ഘശഷജീവിതകാലവം പ്ദാനവം
ടെയ്യുന്ന ഭരണക്രമമാണ്ക് വഘയാസൗഹൃദ
ഭരണവം. ഘലാകടമമ്പാടുവം വഘയാജനസവംഖല്യ
യിൽ മാറ്വം വരുന്നഘതാടൊപെവം തടന്ന
വഘയാജന വികസന മുൻഗണനകളിലുവം
മാറ്വം വന്നുടകാണ്ിരിക്കുന്നു. മുതിർന്ന
പൗരർക്ക് സവംഭവിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്ന മാറ്
ങ്ങൾ കണകിടലടുത്തുവം അവരുടെ
അവകാശവം ഉറപൊക്കുന്നതിനുമായി ഐകല്യ
രാഷ്ടസഭ വഘയാജനങ്ങൾകായി അന്ാരാ
ഷ്ട അവകാശപത്രികയുവം ഇന്ല്യ ഘദശീയ
വഘയാജന നയവവം (നാഷണൽ ഘപാളിസി
ഓൺ ഓൾ�ർ ഘപഴ്ക്സൺ - NPOP 1999
& 2011) പ്ഖല്യാപിക്കുകയുണ്ായി. ഇന്ല്യാ
ഗവൺടമറെിടറെ വഘയാജന നയത്ിടറെ
ചുവടു പിെിച്ച്ക് 2006 ൽ ഘകരള സര്കാര്
വഘയാജനനയവം പ്ഖല്യാപിച്ചു. അറുപത്ക്
വയസ്ിനുഘമൽ പ്ായമുള്ള എല്ാവരുടെയുവം
താൽപരല്യ സവംരക്ഷണവം സമൂഹത്ിടറെ
ചുമതലയായി സവംസ്ാന വഘയാജന നയവം
അവംഗീകരിക്കുന്നു. മുതിർന്ന പൗരർക്ക്
അർഹമായ സ്ക്ഘനഹവവം ബഹുമാനവവം
നൽകുന്നഘതാടൊപെവം അവരുടെ ആഘരാഗല്യവം,
സാമ്പത്ികസ്ിതി എന്നിവയ്ക്ക് പ്ഘതല്യക
പരിഗണന നൽകുകയുവം അവർക്ക് ഘയാജി
ക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ കടണ്ത്ി അഭിമാ
നപൂർവവം സമൂഹത്ിടല ഒരവംഗമായി ജീവി
കാനുള്ള സാഹെരല്യവം ഒരുക്കുന്നതിലുവം
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ശ്രദ്ടെലുത്തുകയാണ്ക് ഈ നയങ്ങളുടെ
കാതൽ.
ഇന്ല്യയിൽ ആനുപാതികമായി ഏറ്വവം
കൂടുതൽ വഘയാജനങ്ങളുള്ളത്ക് ഘകരളത്ി
ലാണ്ക് . 60 വയസ്ിനുഘമൽ പ്ായമുള്ള
മുതിർന്ന പൗരരുടെ ജനസവംഖല്യ 2011
ടസൻസസ്ക് പ്കാരവം ഇന്ല്യയിൽ 8.6%
ശതമാനമാടണങ്കിൽ ഘകരളത്ിൽ 12.6%
ശതമാനമാണ്ക്. ഇത്ക് 2026ൽ 23% ആകുവം
എന്ന്ക് കണകാകടപെടുന്നു. മുതിർന്ന പൗരർ
കിെയിൽ വനിതകളാണ്ക് അധികവവം.
ഇവരിൽ 55 ശതമാനവവം നവധവല്യവം ബാധി
ച്ചവരാടണന്നത്ക് പ്ഘതല്യകതയാണ്ക്. ഘകരള
ത്ിടല ടപാതുജനസവംഖല്യാനിരക്ക് വര്ദ്ന
1.39 ശതമാനമാടണങ്കിൽ മുതിർന്നവരുടെ
വർദ്ന 3.26 ശതമാനമാണ്ക്. മുതിർന്നവരിൽ
തടന്ന അതിവൃദ്രുടെ (70 പ്സ്്ക്) വർദ്ന
നിരക്ക് നവവൃദ്രുഘെതിന്ക് (60 പ്സ്്ക്) അഘപ
ക്ഷിച്ച്ക് കൂടുതലാണ്ക്. ഇന്ല്യയിടല വൃദ്സദ
നങ്ങ ളിൽ അഞ്ിൽ ഒന്ന്ക് ഘകരളത്ിലാ
ടണന്നത്ക് പ്ഘതല്യകവം ശ്രദ്ിഘകണ്താണ്ക്.
ഇത്രവം സ്ാപനങ്ങളിടലാഘട്ടടറ ഘപാരാ
യ്മകളുണ്്ക്. ആഘരാഗല്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ്ക്
ഈ സ്ാപനങ്ങളിൽ സാധാരണയായി
പ്ഘവശനവം നൽകുന്നത്ക്. ദീർ�കാല ഘരാഗ
ങ്ങളുവം മാരകഘരാഗങ്ങളുവം പിെിടപട്ട വൃദ്ടര
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന്ക് ഘവണ് സൗകരല്യങ്ങൾ
ലഭല്യമല്. സാമൂഹല്യ രവംഗത്തുവം ജനസവംഖല്യ
യിലുവം വന്ന മാറ്ങ്ങൾ വഘയാജനങ്ങളുടെ
സമാധാനപൂർവമുള്ള ജീവിതടത് കാരല്യ

ര ത്

മായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്്ക്.

േക്യാജനങ്ങളുപ്ട �രും�ിരിവകൾ

ഘദശീയ വഘയാജന നയവം 1999 പ്കാരവം
വഘയാജനങ്ങടള പട്ടികയില് പറയുവം
പ്കാരവം തരവംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്ക് സൂെി
പെിക്കുന്നത്ക് 60 വയസ്്ക് കഴിഞ് എല്ാവരുവം
ഒഘര വിധത്ിലടല്ന്നുവം ഓഘരാ പ്ായ
വിഭാഗങ്ങൾക്കുവം വല്യതല്യസ്തമായ പ്ശ്ക്നങ്ങ
ളുവം ആവശല്യങ്ങളുവം ഉടണ്ന്ന്ക് ഘബാധല്യടപെ
ടുത്തുകയുമാണ്ക്.

േക്യാജനങ്ങളുപ്ട �രും �ിരിവകൾ

ഹൃദ ഘസവനസവംവിധാനങ്ങൾ
ഒരുക്കുക - ഇതിനാവശല്യമായ
തുക വകയിരുത്തുക, പാർക്ക്,
60 - 69
നലബ്റി തുെങ്ങി വഘയാജന
യുവ വൃദ്ർ
ഘഭദടപെട്ട ആഘരാഗല്യവം
ങ്ങൾ ഒത്തുഘെരുന്ന ടപാതുഇെ
70 - 79
വാർദ്കല്യകാല ഘരാഗങ്ങളുവം ബലക്ഷയവവം
വൃദ്ർ
ങ്ങടള വഘയാജനസൗഹൃദമാ
80 - 89
വഘയാവൃദ്ർ
വാർദ്കല്യകാല ഘരാഗങ്ങളുവം ബലക്ഷയവവം, മറവി പ്ശ്ക്നങ്ങൾ കൽ, വർകിവംഗ്ക് ഗ്രൂപെ്ക്, സ്ക്ടപ
ഷല്യൽ ഗ്രാമസഭ, അയൽകൂട്ടങ്ങൾ
90 +
സങ്കീർണ്മായ ഘശഷീഘശാഷണവവം ഓർമ്മക്കുറവവം
മഹാവൃദ്ർ
തുെങ്ങിയ വഘയാ സൗഹൃദ പങ്കാ
ളിത് ഘവദികടള ശാക്തീകരി
ടപെട്ട �െകമാണ്ക്. ഘകരളത്ിടല ഒട്ടന
പ്രാക്േശിക സർക്കാരുകളുും
കൽ,
സമ്പൂർണ്
വഘയാജന വിവരഘശഖ
വധി തഘദേശസ്യവംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ
േക്യാജന േികസനവും
രണവം
നെത്ൽ,
ടപാതുസമൂഹത്ിറെ
വഘയാജന വികസന ഘമഖലയിൽ വഘയാജന ശാക്തീകരണ ഘമഖലയിൽ മഘനാഭാവ മാറ്ത്ിനായി ഐ ഇ സി
ഇന്ന്ക് പ്ാഘദശിക സർകാരുകൾക്ക് ഒട്ടന മാതൃകാപരമായ പ്വർത്നങ്ങൾ കാഴ്ച സവംവിധാനങ്ങൾ ഒരുകൽ എന്നിവ വഘയാ
വധി ഉത്രവാദിത്മുണ്്ക്. അധികാരവി ടവച്ചു ഘപാരുന്നു. വഘയാജനഘക്ഷമത്ിനാ ജനസൗഹൃദ ഭരണത്ിടറെ ടപാതു സമീ
ഘകന്ദീകരണവം നൽകുന്ന അവസരങ്ങൾ യുള്ള നിർബന്ിത തുക വകയിരുത്ലുവം പനമായി കരുതാവം.
പ്ഘതല്യകിച്ച്ക് പണവവം ഉഘദല്യാഗസ്ടരയുവം വഘയാജനങ്ങളുടെ തടന്നയുള്ള പങ്കാളിത്
ഘകരളത്ിടല പല തഘദേശഭരണസ്ാ
എങ്ങടന വഘയാജന ശാക്തീകരണത്ിന്ക് ഘവദികളുടെ ശാക്തീകരണവവം വഘയാജന പനങ്ങളുവം സവംസ്ാന വഘയാജന നയ
കാരല്യക്ഷമമായി ഉപഘയാഗികാവം എന്ന്ക് ങ്ങൾക്ക് അനുഘയാജല്യമായ ഘസവന ത്ിന്ക് അനുസൃതമായി പ്ാഘദശിക വഘയാ
െിന്ിഘകണ്ിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്ക് പഞ്ാ ശവംഖല രൂപടപടുത്ാൻ സഹായകരമാ ജന നയങ്ങളുവം കർമ്മപരിപാെികളുവം ആവി
യത്തുകളുടെ വിവിധ പ്വർത്നങ്ങളിടല യിട്ടുണ്്ക്. ആഘരാഗല്യ, ഭക്ഷല്യസുരക്ഷ, നിയമ ഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്്ക്. ഈ പ്ാഘദശിക നയങ്ങ
വഘയാജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്വം പ്ധാന പരിരക്ഷ, സ്യവം ടതാഴിൽ, വഘയാജന ളിൽ മാതൃകയാകാവന്ന ഒന്ന്ക് തുഘണരി
അയൽകൂട്ടങ്ങൾ, വഘയാജന ഗ്രാമസഭകൾ
എല്ാവം തടന്ന ഇതിടറെ ഉദാഹരണങ്ങ ഘബ്ാക്ക് പഞ്ായത്്ക് 2012-17 വർഷഘത്
ക്ക് പ്ഖല്യാപിച്ച കർമ്മപരിപാെികളുവം
ളാണ്ക്.
വഘയാജനനയവവം
ആണ്ക്. വഘയാജനങ്ങ
അങ്കണവാെി, സ്ക്കൂളുകൾ, ആശുപ
ളുടെ
ഘക്ഷമവവം
അവകാശവവം
ഉറപ്പുവരുത്തു
ത്രികൾ, മറ്റു ഘക്ഷമസ്ാപനങ്ങൾ എന്നി
ന്നതിന്ക്
കൃതല്യവവം
വല്യക്തവമായ
സ്ിതി
വടയ വഘയാജനസൗഹൃദമാകൽ, കാല
വിവരകണക്കുകൾ
തഘദേശസ്ാപനങ്ങ
�ട്ടത്ിനനുഘയാജല്യമായ വഘയാജനസൗ
വഘയാജന
വിഭാഗവം

പ്ായ
വിഭാഗവം

ആഘരാഗല്യ സവിഘശഷതകൾ
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10. വരുമാനദായക സവംവിധാനവം
11. സാന്്ന പരിെരണവം
12. സാമൂഹല്യമഘനാഭാവമാറ്
വിനിമയവം (BCC IEC)

ളിൽ ലഭല്യമായിരികണവം. തൂഘണരി ഘബ്ാക്ക്
പഞ്ായത്ിടറെ വഘയാജന പദ്തി നെപൊ
കാൻ നിഘയാഗികടപെട്ട ‘സായൂജല്യ വഘയാ
ജനസഭ’ (മുതിർന്ന പൗരരുടെ അയൽകൂട്ടവം)
ൊരിറ്ബിൾ ടസാനസറ്ീസ്ക് ആക്ട്ക്
പ്കാരവം രജിസ്റർ ടെയ്ടപെട്ട സവം�െന
യാണ്ക്. ഘബ്ാക്ക് പരിധിയിൽ ആടകയുള്ള
21603 വഘയാജനങ്ങളിൽ 12453 വഘയാജ
നങ്ങൾ സായൂജല്യ വഘയാജന സഭയിൽ
അവംഗത്ടമടുത്ിട്ടുണ്്ക്.

േക്യാജനസൗഹൃേ
പ്രാക്േശികഭരണും
പ്രേർത്തിപഥത്തിക്െക്ക്

പകൽേ്രീട്

ഒരു പ്ഘദശടത് വഘയാജനങ്ങൾക്ക്
സ്തന്ത്രമായി ഒത്തുഘെരുന്നതിനുവം വിശ്ര
മിക്കുന്നതിനുവം വിഘനാദങ്ങളിൽ ഏർടപെടു
ന്നതിനുവം സാധല്യമായ മറ്റു പ്വർത്നങ്ങൾ
സവം�െിപെിക്കുന്നതിനുവം കഴിയുവംവിധവം
തഘദേശഭരണസ്ാപനവം ആരവംഭിച്ച്ക് നെപൊ
ക്കുന്ന സാമൂഹല്യ ഘകന്ദമാണ്ക് പകൽവീെ്ക്.
പകൽവീെിന്ക് സ്ിരമായി ടകട്ടിെവം ഇടല്
ങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ ക്ാസ്്ക് മുറികഘളാ, അങ്കണ
വാെി/ഘ� ടകയർ സൗകരല്യങ്ങഘളാ
ഉപഘയാഗടപെടുത്ാവന്നതാണ്ക്. ഘകവലവം
ഒരു പകൽ വീെ്ക് എന്ന നിലയിൽനിന്നുവം
ഒരു റിഘസാഴ്ക്സ്ക് ടസറെർ എന്ന നിലയി
ഘലക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്വർത്നങ്ങൾ
അനിവാരല്യമാണ്ക്. അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ായ
ത്്ക് ട െ യ്ത തു ഘ പ ാ ട ല ഘ ക ന്ദീ കൃ ത
പകൽവീടുവം ഉപപകൽവീടുകളുവം അങ്കണ
വാെികടള ഘകന്ദീകരിച്ച്ക് വഘയാജനഘവദി
കളുവം രൂപീകരികാവം. എന്നാൽ ടവളിയാ
മറ്വം ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക് പട്ടികവർഗ്ഗ പ്ഘദ
ശങ്ങൾ ഘകന്ദീകരിച്ച്ക് വല്യക്തമായ വഘയാ
ജനപ്ശ്ക്നങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതലത്ിൽ കടണ്
ത്ാൻ വഘയാജനങ്ങളുടെ പ്ഘതല്യക ഗ്രാമ
സഭകൾ സവം�െിപെിക്കുകയുവം ഘഗാത്രഘമ
ഖലയിൽ പ്ഘതല്യകമായി പകൽവീെിന്ക്
രൂപവം ടകാടുക്കുകയുമായിരുന്നു ടെയ്തത്ക്.
മുതിർന്ന പൗരർക്ക് ഒത്തുകൂടുന്നതിനുവം
പരസ്പരവം ആശയവിനിമയവം നെത്തുന്നതി
നുവം ലഘുവിഘനാദങ്ങൾക്കുവം സഘന്ാഷക
രമായ അഭിപ്ായപ്കെനങ്ങൾക്കുടമല്ാ
മായി ഉതകുന്ന അനൗപൊരികമായ
ടപാതുഇെങ്ങൾ ശാക്തീകരിച്ച്ക് വഘയാസൗ
ഹൃദമാകണവം. തഘദേശസ്ാപനത്ിടറെ
ഓഫീസ്ക് മുതൽ ആശുപത്രികൾ, വിദല്യാ
ലയങ്ങൾ, ടപാതുഇെങ്ങൾ എന്നിങ്ങടന
സ്ാപനത്ിടറെ നിയന്ത്രണത്ിലുള്ളതുവം
സ്കാരല്യ സവംരവംഭകർ നെത്തുന്ന ടപാതു
സ്ാപനങ്ങളിലുവം തെസ്വിമുക്തമായ
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പശ്ാത്ല സൗകരല്യങ്ങൾ ഏർടപെടുത്തു
ന്നതിന്ക് നിരന്ര ഇെടപെൽ നെഘത്ണ്
താണ്ക്.

േക്യാജനസൗഹൃേ ഭരണും :
ഇടപ്പടൽ ക്േഖെകൾ

വഘയാജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ
ഉറപൊക്കുന്നതിനുള്ള ഘബാധപൂർവമായ
ഇെടപെലാണ്ക് പ്ാഘദശിക സർകാരുകൾ
നെഘത്ണ്ത്ക് . ഏടതല്ാവം ഘമഖലകളി
ലാണ്ക് തഘദേശഭരണ സ്ാപനത്ിടറെ
ഇെടപെലുകൾ ഘവണ്ിവരുന്നടതന്നു തിട്ട
ടപെടുഘത്ണ്ത്ക് പ്ധാനമാണ്ക്.വഘയാജന
സൗഹൃദ ഇെടപെലുകടള 12 ഘമഖലകളായി
തരവം തിരികാവം.
1. ആഘരാഗല്യപരിെരണവം, ഘസവനവം
2. സാമൂഹല്യസുരക്ഷ
3. നിയമസഹായവം
4. വഘയാജന പങ്കാളിത്വം
5. വഘയാജനസൗഹൃദ ആസൂത്രണവം
6. ടപാതു ഇെങ്ങൾ, പശ്ാത്ല
സൗകരല്യങ്ങൾ
7. ടപാതുപങ്കാളിത്വം
8. കുടുവംബശാക്തീകരണവം
9. നനപുണീ നവീകരണവം

വഘയാജനസൗഹൃദ പ്ാഘദശികഭരണവം
ഉറപൊകാൻ തഘദേശസ്ാപനങ്ങൾ സ്ീ
കരിഘകണ് നെപെികൾ ഇവിടെ പ്തിപാ
ദിക്കുന്നു.
• വഘയാസൗഹൃദ തഘദേശഭരണവം പ്വർ
ത്ിപഥത്ിഘലക്ക് എത്ിക്കുന്നതിന്ക്
ഒരു നയമായി ഭരണസമിതി അവംഗീ
കരിക്കുക.
• വഘയാജനങ്ങടള സവംബന്ിച്ച സ്ി
തിവിവര കണക്കുകൾ ഘശഖരിക്കുക.
• തഘദേശസർകാർ തലത്ിൽ പ്ഘതല്യക
വഘയാജനഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ഘെർക്കുക.
• മുതിർന്ന പൗരർകായുള്ള അയൽകൂ
ട്ടങ്ങൾ/ക്ബ്ബുകൾ എന്നിവ രൂപീകരി
ക്കുവാൻ ഘനതൃത്വം നൽകുക.
• വഘയാസൗഹൃദഭരണവം സ്ാപിക്കുന്ന
തിന്ക് പ്ാഘദശികതല സഹായസമി
തിക്ക് രൂപവം നൽകുക.
• അവസ്ാ വിശകലനത്ിടറെയുവം
ഗ്രാമസഭാ നിർഘദേശങ്ങളുടെയുവം അെി
സ്ാനത്ിൽ വഘയാജന കർമ്മപ
ദ്തി തയ്ാറാക്കുക.
• വ ഘ യ ാ സ ൗ ഹൃ ദ ഭ ര ണ പ്ാ ര വം ഭ
വിളവംബരവം.
• ബ�്ക് ജ റ്്ക് വകയിരുത്ലുവം വിവിധ
ഘസവനഘമഖലകളുടെ സവംഘയാജിത
പ്വർത്നങ്ങളുവം െിട്ടടപെടുത്ൽ.
• ദൃശല്യതയിടലത്തുന്ന സവംഘയാജിത ഘപ്ാ
ജക്ടുകൾ (അയൽകൂട്ടങ്ങൾ, പകൽവീ
ടുകൾ, വഘയാസൗഹൃദ ടപാതു ഇെങ്ങൾ,
സവംഘയാജിത ഘസവന ഘപ്ാജക്ടുകൾ,
ജീവിതനശലീഘരാഗപ്തിഘരാധവം,
പങ്കാളിത്ഘവദികൾ, ഘയാഗ പരിശീ
ലനങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ)
• വഘയാജനങ്ങൾകായി പ്ഘതല്യക
വർകിവംഗ്ക് ഗ്രൂപെ്ക്.
• വർകിവംഗ്ക് ഗ്രൂപെിടറെ ഘനതൃത്ത്ിൽ
പ്വർത്നക്ഷമമായ ഘമാണിട്ടറിവംഗുവം
വിലയിരുത്ലുവം.
1
(ഘലഖകന് കിലയില്
അഘസാസിഘയറ്്ക് ടപ്ാഫസറാണ്ക്)

മാതൃക

വന്�ാെന ന്ഷേമം
പകല്വ്രീടുകളരിലൂടെ
യഹ്യാഖാൻ �െക്കൽ
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നപെനാെ്ക് ഗ്രാമപഞ്ായത്ിൽ പതിടനാ
ന്നാവം പഞ്വത്സര പദ്തി കാലത്ാണ്ക്
വഘയാജന ഘക്ഷമ പ്വർത്നങ്ങൾ ആരവം
ഭിച്ചത്ക്. ഘകരളത്ിടല 82 പഞ്ായത്തുക
ളിൽ 21 വിഷയങ്ങളിൽ ഘകരള ഗ്രാമപഞ്ാ
യത്്ക് അഘസാസിഘയഷനുവം കിലയുവം
സവംയുക്തമായി നെത്ിയ കല്യാപ്ക്�ക്ക്
ഘപ്ാഗ്രാമിടറെ പ്വർത്ഘനാന്മുഖ പഠന
പരിപാെിയുടെ ഭാഗമായാണ്ക് മൂനപെനാെ്ക്
ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക് 2010-11 വാർഷിക പദ്
തിയിലുൾടപെടുത്ി വഘയാജന ഘമഖല
യിടല പ്ശ്ക്നങ്ങളുവം വിഷയങ്ങളുവം കൃതല്യ
മായി പഠനവം നെത്ി പ്ശ്ക്ന പരിഹാരവവം
അതിടറെ സാധല്യതകളുവം കൃതല്യമായി പ്തി
പാദിച്ച്ക് ഒരു പ്വർത്ഘനാന്മുഖ കർമ്മപ

യചാജ
ചാ

ര്

ജ ത്
ചാ യ ത്

ദ്തി തയ്ാറാകിയത്ക്.
സദേീപനവം എന്ന ഘപരിൽ തയ്ാറാ
കിയ കർമ്മപദ്തി 12,13 പഞ്വത്സര
പദ്തികളിൽ ആവശല്യമായ പരിഷ്ക്കര
ണങ്ങൾ വരുത്ി തുെർച്ചയായി നെത്ിവ
രുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ായത്ിടല ആടക
ജനസവംഖല്യയുടെ 9.67% വരുന്ന വഘയാജന
ങ്ങൾക്ക് ഗുണവം ലഭിക്കുന്നതരത്ിൽ
വിവിധ പദ്തികളാണ്ക് ആസൂത്രണവം ടെയ്തു
നെപെിലാക്കുന്നത്ക്. കുടുവംബശ്രീ മാതൃകയിൽ
വഘയാജനങ്ങൾകിെയിൽ അയൽക്കൂട്ട
ങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയുവം അവംഗൻവാെികൾ
ഘകന്ദീകരിച്ച്ക് അതിടറെ പ്വർത്നങ്ങൾ
ഘക്രാ�ീകരിക്കുകയുവം ഓഘരാ അയൽക്കൂട്ട
ങ്ങൾക്കുവം അവംഗന്വാെി വർകർ, അയൽ

ക്കൂട്ടവം പ്സി�റെ്ക്/ടസക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ
ഘപരിൽ ഘജായിറെ്ക് അകൗണ്്ക് എടുക്കുകയുവം
ടെയ്തു. കൃതല്യമായി മാസാന്ല്യഘയാഗവം
ഘെരുന്ന 43 വഘയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക്
വിവിധങ്ങളായ സൂക്ഷ്മ സവംരവംഭങ്ങൾക്കു
ഘവണ്ി 10000 രൂപ മുതൽ 50000 രൂപ വടര
റിഘവാൾവിവംഗ്ക് ഫണ്്ക് നൽകി. ഇവയിൽ
അധിക അയൽകൂട്ടങ്ങളുവം മുട്ടഘകാഴി വളർ
ത്ൽ, ആടുവളർത്ൽ, പച്ചകറി കൃഷി,
ഭക്ഷല്യവിള കൃഷി എന്നിവയാണ്ക് ടെയ്തുവ
രുന്നത്ക്.
സദേീപനവം കർമ്മപദ്തിയിടല
പ്ധാന നിർഘദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു
വഘയാജനങ്ങൾക്കുള്ള പകൽവീടുകൾ
ഘവണടമന്നുള്ളത്ക് . എന്നാൽ എവിടെ,
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എങ്ങടന, ആര്ക് നെപെിലാക്കുവം എന്നത്ക്
വലിയ പ്യാസവം സൃഷ്ിച്ചു. പകൽവീടുകൾ
ആരവംഭിച്ചാൽ തടന്ന വഘയാജനങ്ങൾ
പകൽവീടുകളിൽ നിഘതല്യന വരുഘമാ എന്ന
ആശങ്കയുവം ഉണ്ായിരുന്നു.
വഘയാജന ഗ്രാമസഭയുവം വഘയാജന ക്
ബ്ബുകളുവം നിർബന്മായുവം പകൽവീടുകൾ
ഘവണടമന്ന്ക് ആവശല്യടപെട്ടതിടറെ അെിസ്ാ
നത്ിൽ 2016-17 വാർഷിക പദ്തിയിൽ
പഞ്ായത്ിടല മൂന്നിലധികവം വാർഡുകൾ
കൂെിഘച്ചരുന്ന ടനടുങ്കരണ, താടഴഅരപെറ്,
ആനെികാപെ്ക് എന്നിവിെങ്ങളിൽ പകൽവീെ്ക്
ആരവംഭിക്കുന്നതിന്ക് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിടറെ
ഭാഗമായി പദ്തി രൂപീകരിക്കുകയുവം പണവം
വകയിരുത്തുകയുവം ടെയ്തു.
അഞ്്ക് പദ്തികളാണ്ക് ആദല്യ�ട്ട
ത്ിൽ തയ്ാറാകിയത്ക്. സ്ാപനവം തുെ
ങ്ങാനുഘദേശിച്ച ഘമഖലകളിൽ സൗജനല്യ
മാഘയാ, ലീസ്ിഘനാ, വാെകയ്ക് ഘകാ
സൗകരല്യ പ്ദമായ ടകട്ടിെങ്ങൾ ലഭല്യമാക്കു
ന്നതിനാണ്ക് പ്ഥമ പരിഗണന നൽകിയത്ക്.
അതിടറെ അെിസ്ാനത്ിൽ പഞ്ായത്ി
ടറെ ഉെമസ്തയിലുളള ഉപഘയാഗരഹിത
മായിരുന്ന ആനെികാപെിടല സാവംസ്ക്കാ
രിക നിലയവവം ഹാരിസൺസ്ക് മലയാളവം
കമ്പനിയുടെ ഉെമസ്തയിലുള്ള പ്വർത്
നരഹിതമായ താടഴ അരപെറ്യിടലയുവം
ടനടുങ്കരണയിടലയുവം ബാലവാെി ടകട്ടിെ
ങ്ങളുവം സൗജനല്യമായി ഉറപൊക്കുകയുവം
അതല്യാവശല്യമായ അറ്കുറ് പ്വർത്ികൾ
നെത്ി ടവള്ളവം, ടവളിച്ചവം, ശൗൊലയവം
എന്നിവ സജ്ജമാക്കുകയുവം ടെയ്തു.
ഐ.സി.�ി.എസ്ക് സൂപെർനവസർക്ക്
നിർവഹണ ചുമതലയുള്ള മൂന്ന്ക് പദ്തിക
ളുവം അഘലാപെതി, ആയുർഘവദ ഘ�ാക്ടർമാർ
നിർവഹണ ഉഘദല്യാഗസ്രായി രണ്്ക്
പദ്തികളുമാണ്ക് ആദല്യ �ട്ടത്ിൽ പഞ്ാ
യത്്ക് ആരവംഭിച്ചത്ക്.
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പകൽേ്രീടുകളിക്െക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ
ഈ പദ്തിയിൽ ഉൾടപെടുത്ി ഒരു
സ്ാപനത്ിഘലകാവശല്യമായ മുഴുവൻ
പാത്രങ്ങള്, ഗല്യാസ്ക് സ്റൗ, ഗല്യാസ്ക് കണ
ക്ഷൻ എന്നിവ വാങ്ങി.
പകൽേ്രീടുകളിക്െക്ക് ഫർണിച്ർ
പകൽവീടുകളിഘലക്ക് ആവശല്യമായ
ബഞ്്ക്, കഘസര, ഘമശ, കട്ടിൽ, അലമാര
എന്നിവ വാങ്ങി.
ദേനുംേിന പ്രേർത്തനങ്ങൾ
അവംഗന്വാെി മാതൃകയിൽ പകൽവീ
ടുകളിഘലകാവശല്യമായ ഭക്ഷല്യസാധനങ്ങൾ
മാഘവലി ഘസ്റാറിൽ നിന്ന്ക് വാങ്ന്നതിനുവം
പകൽവീെ്ക് വൃത്ിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുവം
നിഘതല്യന പകൽവീടുകളിൽ ആവശല്യമായ
ഭക്ഷണവം പാകവം ടെയ്യുന്നതിനുവം ആസ്തിക
ളുടെ സവംരക്ഷണവവം ഉത്രവാദിത്വവം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്ക് മാസവം 7000 രൂപ
നിരകില് ഓണഘററിയവം നല്കി ഒരു
ടകയർ ഘെകടറ നിയമിച്ചു.
ടകയർഘെകർ രാവിടല വഘയാജന
ങ്ങൾക്ക് ൊയയുവം സ്ക്നാക്ക്സുവം (ബിസ്ക്കറ്്ക്/
റസ്ക്ക്ക്/ബ്�്ക്) ഉച്ചഭക്ഷണവവം നൽകുവം.
കഴിയുന്നത്ര അവംഗങ്ങൾ സഹകരിച്ചാണ്ക്
ഉച്ചഭക്ഷണവം തയ്ാറാക്കുന്നത്ക്. നവകിട്ട്ക്
കട്ടൻൊയ കൂെി കുെിച്ച്ക് ഓഘരാ അവംഗവവം
പകൽവീട്ടിൽ നിന്നുവം വീടുകളിഘലക്ക്
മെങ്വം. ഘക്ഷമകാരല്യ സ്റാറെിവംഗ്ക്കമ്മിറ്ി,
സാമൂഹല്യസുരക്ഷിതത് വർകിവംഗ്ക് ഗ്രൂപെ്ക്,
വഘയാജന സവം�െനാ പ്തിനിധികൾ
ഉൾപെടെയുള്ള 7 അവംഗ ഘമാണിറ്റിവംഗ്ക് സമി
തി ഈ പ്വർത്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു.
പ്േഡിക്കൽ ക്യാമ്്
രണ്്ക് മാസത്ിടലാരികൽ ടമ�ികൽ
ഓഫീസറുടെ ഘനതൃത്ത്ിൽ പകൽവീ
ടുകൾ സദേർശിക്കുകയുവം ആവശല്യമായ
പരിഘശാധനയുവം െികിത്സയുവം മരുന്നുവം

നൽകിവരുന്നു.
ആയൂർക്വേേ പ്േഡിക്കൽക്യാമ്്
മാസത്ിൽ ഒരുതവണ ആയൂർഘവദ
ടമ�ികൽ ഓഫീസറുടെ ഘനതൃത്ത്ിൽ
പകൽവീടുകൾ ഘകന്ദീകരിച്ച്ക് വഘയാജന
ങ്ങൾക്ക് ആവശല്യമായ പരിഘശാധനയുവം
െികിത്സയുവം മരുന്നുവം വിതരണവം ടെയ്യുന്നു.
കുട്ടികൾ ഉല്ാസയാത്രയ്ക്കു ഘപാകുന്ന
ആഘവശഘത്ാടെയാണ്ക് അഘന്വാസികള്
പകല്വീടുകളില് വന്ന്ക് ഘപാകുന്നത്ക്. ഒറ്യ്ക്ക്
വരുന്നവരുവം മകഘളാ, കുടുവംബാവംഗങ്ങഘളാ
ടകാണ്്ക് വരുന്നുവരുവം ടകാണ്്ക് ഘപാകുന്ന
വരുടമാടകയുണ്്ക് ഇവരുടെയിെയിൽ.
മൂനപെനാെ്ക് ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക് ഘതാട്ടവം
ഘമഖലയാണ്ക്. അതിനാൽ തടന്ന വഘയാ
ജനങ്ങളിലധികവം ഘപരുവം എഘസ്ററ്റുകളിൽ
55 വയസ്്ക് വടര ഒന്നിച്ച്ക് ടതാഴിടലടുത്
വരാണ്ക്. ഘതാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുവം പിരിഞ്
തിന്ക് ഘശഷവം പകൽവീടുകൾ ഇവർക്ക്
വലിയ മാനസിക ഉല്ാസമാണ്ക് നൽകു
ന്നത്ക്. അതിനാൽ തടന്ന ഇവർ ഗ്രാമസഭ
കളിലുവം മറ്്ക് വികസന കാരല്യങ്ങളിലുവം വളടര
സജീവമാണ്ക്. ഒരു പ്ായവം ടെന്നയാൾ
വീട്ടിലുടണ്ങ്കിൽ ഒരാൾ കൂെി വീട്ടിലിരി
ഘകണ്തായ സാഹെരല്യമായിരുന്നു.
എന്നാൽ കുട്ടികൾ വിദല്യാലയത്ിഘലകി
റങ്ന്നതിഘനാടൊപെവം വീട്ടിടല എല്ാവർ
ക്കുവം ടതാഴിലിന്ക് ഘപാകാനുള്ള അവസരവം
ലഭിക്കുന്ന സാഹെരല്യമുണ്ായത്ക് ഇവരുടെ
കുടുവംബത്ിടറെ സാമൂഹല്യ സാമ്പത്ിക
വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിടവച്ചു. കൂൊടത വഘയാജന
ങ്ങളുടെ സാമൂഹല്യ സുരക്ഷാ പദ്തികളുടെ
നെത്ിപെിനുവം പകൽവീെ്ക് വലിയ പങ്കാളി
ത്വം വഹിക്കുന്നു. കഴിഞ് മൂന്ന്ക് വർഷ
ഘത്ാളമായി മൂനപെനാെ്ക് ഗ്രാമപഞ്ായ
ത്ിടല 3 പകൽവീടുകളിലായി നൂറ്ിയി
രുപഘതാളവം ഘപര് നിഘതല്യന വന്ന്ക് ഘപാവന്നു.
പകൽവീടുകൾ വഘയാജനങ്ങളുടെ
നദനവംദിന ജീവിതത്ിൽ പുതിയ
ഉഘന്മഷവവം ഉൽസാഹവവം ഉണർവ്വം ഉണ്ാ
കിയിട്ടുണ്്ക്. വഘയാജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തുകൂ
ൊനുവം അറിവവം അനുഭവങ്ങളുവം പങ്കുടവയ്കാ
നുവം ഊർജ്ജ്സ്ലമായ ജീവിതവം നയികാ
നുവം പകൽവീടുകൾ വര്ദ്ിച്ച സൗകരല്യങ്ങ
ഘളാടെ കൂടുതൽ സ്ലഘത്ക്ക് വല്യാപിപെി
കാന് ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക് ഉഘദേശിക്കുന്നു.
1
(ഘലഖകന് മൂനപെനാെ്ക് ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക്
ഘക്ഷമകാരല്യ സ്റാറെിവംഗ്ക് കമ്മിറ്ി
ടെയര്മാനാണ്ക്.)

പരിസ്ിതി

ഇനരിയം മരരിക്ാത് ഭൂമരി
ക്ഡാ. ഡി. പത്മൊൽ
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രിസ്ിതിക വിഷയങ്ങൾ സാമൂ
ഹിക-രാഷ്ടീയ മണ്ലങ്ങളിൽ
ടകാണ്ടു വന്ന്ക് ഘവണ്വിധവം െർച്ചയ്ക്കുവിഘധ
യമാക്കുകയുവം വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഘബാധ
വൽകരണവം നെത്തുകയുവം ശാശ്തപരി
ഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ കടണ്ത്തുകയുവം ടെയ്യുക
എന്ന ലക്ഷല്യഘത്ാടെ 1970-ൽ ഏപ്ിൽ
മാസവം 22-ാവം തീയതി അഘമരികൻ ടസന
റ്റായ ഘഗഘലാർ�്ക് ടനൽസൻ (Gaylord
Nelson) തുെകവം കുറിച്ച ഭൗമദിനാെരണവം
പിന്നീെ്ക് ഘലാക ജനത ഏടറ്ടുക്കുകയായി
രുന്നു. ഇടകാല്ഘത്ത്ക് ഭൗമാെരണത്ി
ടറെ 49-ാവം വാർഷികമാണ്ക്. ഇകഴിഞ്
48 വർഷടത് ഭൗമാെരണപ്വർത്ന
ങ്ങൾ ടകാണ്ടുതടന്ന പലവിധ ഘനട്ടങ്ങളുവം
നകവരികാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ിട്ടുണ്്ക് .
ഓഘരാ വർഷവവം പാരിസ്ിതിക പ്ാധാ
നല്യഘമടറയുള്ളതുവം വളടര വല്യതല്യസ്തങ്ങളുമായ
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ചാ ര

ചാ ത്

വിഷയങ്ങളിലൂന്നിയാകുവം ഭൗമാെരണ
പ്വർത്നങ്ങൾ ഘലാകടമമ്പാടുവം നെക്കുക.
കഴിഞ് വർഷടത് വിഷയവം ''പ്ാസ്റിക്ക്
മലിനീകരണവം അവസാനിപെിക്കുക'' എന്ന
തായിരുന്നു. ഈ വിഷയവം ഘലാകടമമ്പാടുവം
ഒഘട്ടടറ െർച്ചകൾക്കുവം സവംവാദങ്ങൾക്കുവം
തുെകമിട്ടു എന്നു മാത്രമല് പ്ാസ്റിക്ക് മലി
നീകരണത്ിടനതിടര ടപാരുതാൻ മാന
വരാശിടയ സജ്ജമാക്കുകയുവം ടെയ്തു. ഈ
വർഷടത് ഭൗമദിനാെരണത്ിനായി
ടതരടഞ്ടുത്ിരിക്കുന്ന വിഷയവം ''ടപ്ാ
ട്ടക്ട്ക് ഔർ സ്പീഷീസ്ക്'' (രക്ഷികാവം നമ്മുടെ
സ്പീഷീസുകടള) എന്നതാണ്ക്. ആഘഗാള
വികസനത്ിടറെ പാതയിൽ മുഘന്നറിടകാ
ണ്ിരിക്കുന്ന ഇകാലത്്ക്, ആവാസ വല്യവ
സ്കടളയുവം ജീവജാലങ്ങടളയുവം സവംരക്ഷി
ച്ച്ക് നിലനിർത്ി ശാശ്ത വികസനവം
സാധല്യമാകാൻ ഈ ഭൗമദിന സഘദേശവവം
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െർച്ചകളുവം തുെർപ്വർത്നങ്ങളുടമാടക
നടമ്മ ഏടറ സഹായിക്കുടമന്നതിൽ രണ്ടു
പക്ഷമില്.
പ്കൃതിയുടെ വരദാനമാണ്ക് ദശലക്ഷ
കണകിന്ക് വരുന്ന ജീവജാതികൾ അഥവാ
സ്പീഷീസുകൾ. ദുഃഖകരടമന്ന്ക് പറയടട്ട
ദുരമൂത് മനുഷല്യടറെ പ്വർത്നങ്ങൾമൂലവം
ഒഘട്ടടറ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വവംശനാശവം
സവംഭവിക്കുകഘയാ അവ സർവനാശത്ിടറെ
പിെിയിലമരുകഘയാ ടെയ്തിട്ടുണ്്ക്. വനന
ശീകരണവം, പാരിസ്ിതികാപക്ഷയവം,
ഘവട്ടയാെൽ, അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീ
തികൾ, അപകെകരമായ രീതിയിലുള്ള
കീെനാശിനികളുടെ പ്ഘയാഗവം, മലിനീക
രണവം, കാലാവസ്ാവല്യതിയാനവം എന്നി
വടയാടകയാണ്ക് ജീവജാലങ്ങൾ ഇന്ന്ക്
ഘനരിടുന്ന പ്തിസന്ികൾക്ക് കാരണവം.

നട്രഘലാനബറ്റുകൾ

എല്ാ ജീവജാലങ്ങൾക്കുവം ഒരു നിഘയാഗ
മുണ്്ക് എന്ന കാരല്യവം പലഘപൊഴുവം സൗകരല്യ
പൂർവവം മറച്ച്ക് പിെിച്ചു ടകാണ്ാണ്ക് നമ്മുടെ
പ്വർത്നങ്ങടളല്ാവം. ഒരു ജീവിക്കു
പകരവം വയ്കാൻ മടറ്ാരു ജീവിക്കു കഴിയില്
എന്നതാണ്ക് പരമമായ സതല്യവം. അതു
ടകാണ്ടു തടന്ന തന്നിലർപെിതമായ കർമ്മവം
നിഘവറ്ാനാകാടത ഒരു ജീവവിഭാഗവം വവംശ
നാശത്ിന്ക് വിഘധയമായാൽ ആഹാര
ശവംഖലക്രമമനുസരിച്ച്ക് പ്വർത്ിച്ച്ക് വരുന്ന
ജീവടറെ കണ്ികളുടെ ഘശ്രണിയിൽ
ഉലച്ചിൽ തട്ടുകയുവം അത്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവടറെ
നിലനിൽപെിനുതടന്ന ഭീഷണിയാകുകയുവം
ടെയ്യുടമന്നത്ക് തർകമറ് കാരല്യമാണ്ക്. ഒരു
പടക്ഷ പുനഃക്രമീകരണവം സാധല്യമാകാൻ
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നൂറ്ാണ്ടുകൾ തടന്ന ഘവണ്ി വഘന്നകാവം.
ശരിയായ രീതിയിൽ ഘബാധവൽകരണ
വവം ഇെടപെലുകളുവം നെത്ിയാൽ മനുഷല്യ
പ്വർത്നങ്ങൾ മൂലമുള്ള നജവ ഘശാഷ
ണത്ിന്ക് ഒരു പരിധിവടരടയങ്കിലുവം
തെയിൊനാകുവം.

ജ്രീേപ്റെ ഉൽപെത്തി പരിണാേങ്ങൾ

സൗരയൂഥത്ിടല മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ
നിന്നുവം ഭൂമിടയ വല്യതല്യസ്തമാക്കുന്ന �െക
ങ്ങളിൽ പ്ധാനിയാണ്ക് ജീവടറെ സാന്നി
ദ്ല്യവവം നവവിധല്യവവം. ഏകഘദശവം 4500
ദശലക്ഷവം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്ക് പിറന്ന്ക്
വീണ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവടറെ ആദല്യകണ
ങ്ങൾ ഉരുത്ിരിഞ്ത്ക് 3000 ദശലക്ഷവം

വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാടണന്നാണ്ക് െില
പഠനങ്ങൾ ടവളിവാക്കുന്നത്ക് . പിന്നീെ്ക്
നസഘനാബാക്ടീരിയ വിഭാഗത്ിൽടപടു
ന്ന സൂക്ഷ്മ സസല്യങ്ങളുടെ പ്കാശ സവംഘലേ
ഷണത്ാൽ പ്ാണവായുവായ ഓക്ക്സിജൻ
വൻഘതാതിൽ അന്രീക്ഷത്ിഘലടകത്ി
ഘച്ചരുകയുവം ഭൂമിയിൽ നവവിധല്യങ്ങളായ
ജീവജാലങ്ങൾ ഉെടലടുകാൻ അത്ക് കാര
ണമാകുകയുവം ടെയ്തുടവന്ന്ക് ഈ രവംഗടത്
ഗഘവഷകർ കരുതുന്നു. എന്നാൽ ശരിയായ
ലക്ഷണങ്ങഘളാടുകൂെിയ ജീവികളുടെ
സാന്നിദ്ല്യവം കടണ്ത്ിയിട്ടുള്ളത്ക്, ഏക
ഘദശവം 600 ദശലക്ഷവം വർഷഘത്ാളവം പ്ാ
യമുള്ള പാലിഘയാഘസായിക്ക് ശിലാപാളി
കളിലാണ്ക്. ഇന്നടത് പാറ്യുവം തുമ്പികളു
മുൾടപെടുന്നതുവം പാലിഘയാഘസായിക്ക്
കാല�ട്ടത്ിൽ മാത്രവം ഈ ഭൂമുഖത്്ക്
വല്യാപരിച്ചിരുന്നതുമായ കെല്ജീവികളായ
നട്രഘലാനബറ്റുകൾ (Trilobites) ലക്ഷണ
ടമാത് ആദല്യകാല ജീവികളാണ്ക്. മൽസല്യ
ങ്ങൾ ഈ ഭൂമുഖത്്ക് പ്തല്യക്ഷമായത്ക്
ഏകഘദശവം 400 ദശലക്ഷവം വർഷങ്ങൾക്കു
മുമ്പാണ്ക് . ഉരഗങ്ങളിടല ഭീമൻമാരായ
�ിഘനാസറുകൾ ഭൂമി അെകിവാണിരു
ന്നത്ക് 130-200 ദശലക്ഷവം വർഷങ്ങൾകി
െയിലാണ്ക്. സസ്തനികൾ ആവിർഭവിച്ചത്ക്
60 ദശലക്ഷവം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാടണന്ന
താണ്ക് മടറ്ാരു കടണ്ത്ൽ. പരിണാമ
ഘശ്രണിയിടല അവസാന കണ്ികളിടലാ
ന്നുവം ബുദ്ിശക്തിയുടെ കാരല്യത്ിൽ മറ്റു
ജീവികടളകാൾ ഏടറ മുന്നിൽ നിൽക്കു
ന്നവനുമായ മനുഷല്യൻ പിറന്നതിന്ക് ഘശഷ
മുള്ള കാലവം ഭൂമിയുടെയുവം മറ്റു ജീവജാലങ്ങ
ളുടെയുവം കഷ്കാലവം തടന്നയാണ്ക്. ജീവ
ജാലങ്ങളുടെ ഇനിടയാരു കൂട്ടവവംശനാശവം
ഉണ്ാകുന്നുടവങ്കിൽ അതിന്ക് കാരണവം
ദുരമൂത് മനുഷല്യടറെ പ്വർത്നങ്ങൾ മാത്ര
മായിരിക്കുവം. ദീർ�ദർശിയുവം സാമൂഹിക
പരിഷ്ക്കർത്ാവവം മഹജ്ാനിയുമായ
ശ്രീനാരായണ ഗുരുഘദവൻ കഴിഞ് നൂറ്ാ
ണ്ിടറെ ആരവംഭകാലത്്ക് പറഞ്വാ
ക്കുകൾ ഇന്ന്ക് എത്രമാത്രവം പ്സക്തമാടണ
ഘന്നാർക്കുക. പ്ഘതല്യകിച്ചുവം ടപ്ാട്ടക്ട്ക് ഔർ
സ്പീഷീസ്ക്'' എന്ന സഘദേശവം ഉയർത്ിപെി
െിച്ചു ടകാണ്്ക് ഇത്വണടത് ഘലാകഭൗമ
ദിനവം നാവം ആെരിക്കുഘമ്പാൾ.
''ഒടുങ്ങാത് ആവശല്യങ്ങൾ മനുഷല്യർ
കല്ാടത മടറ്ാരു മൃഗത്ിനുമില്. അവൻ
ഭൂമുഖടത്ല്ാവം സവംഹാരതാണ്വവം ടെയ്തു
നെക്കുന്നു. മരങ്ങടളല്ാവം ടവട്ടി നശിപെിക്കു
ന്നു. പച്ചനിറഞ് പ്കൃതിടയ വികൃതമാകി

ശൂനല്യതയിലാഴ്ത്തുന്നു. അതിനു പകരവം പുക
നിറഞ് പട്ടണങ്ങൾ ടമനഞ്ഞുകൂട്ടുന്നു.
അവടനാരു വല്യവസ്ിതിയുമില്".
ഇന്ന്ക് ജീവജാതികളുടെ സവംരക്ഷണ
ത്ിനായി ഘലാകടമമ്പാടുവം ഭൗമദിന സഘദേ
ശമുൾടകാണ്ടുടകാണ്്ക് പ്വർത്നങ്ങളുവം
തുെർപ്വർത്നങ്ങളുവം നെഘത്ണ് അവ
സ്യിലാണ്ക് നാഘമവരുവം. അത്രഘത്ാള
മായിരിക്കുന്നു ദുരമൂത് മനുഷല്യടറെ സവംഹാ
രതാണ്വങ്ങൾ.
ഘലാകത്ാകമാനവം പത്്ക് ദശലക്ഷ
ഘത്ാളവം ജീവജാതികൾ (സ്പീഷിസുകൾ)
ഉടണ്ന്നാണ്ക് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്ക്.
എന്നാൽ നാളിതുവടര കടണ്ത്ാനായതുവം
പഠനങ്ങൾക്ക് വിഘധയമാകിയതുവം ടവറുവം
1.3 ദശലക്ഷവം സ്പീഷിസുകൾ മാത്രവം.
ഘഫാസിൽ റികാർഡുകളിൽ കാണുന്നതാ
കടട്ട 2.5 ലക്ഷഘത്ാളവം സ്പീഷിസുകൾ
മാത്രവം. ഘലാകത്ാകമാനമുള്ള മഴകാടുക
ളിലാണ്ക് ജീവസാന്നിദ്ല്യവവം നവവിധല്യവവം
ഏടറയുള്ളത്ക്. ഭൂമിയുടെ കരഭാഗത്ിടറെ
ഏഴു ശതമാനവം മാത്രഘമ മഴകാടുകളുള്ളുടവ
ങ്കിലുവം ഇന്ന്ക് കടണ്ത്ിയിട്ടുള്ള സ്പീഷിസു
കളുടെ പകുതിഘയാളവവം കണ്ടുവരുന്നത്ക്
മഴകാടുകളിലാണ്ക്. വനനശീകരണവവം
ഘവട്ടയാെലുവം, മനുഷല്യടറെ മറ്റു ഇെടപെലുക
ളുവംമൂലവം ഒട്ടനവധി സ്പീഷിസുകൾ ഈ ഭൂമു
ഖത്തുനിന്നുവം അപ്തല്യക്ഷമായിടകാണ്ി
രിക്കുന്നുടവന്ന്ക് കണക്കുകൾ ടവളിവാക്കു
ന്നു. ഇന്ല്യയിലാകമാനവം ഒഘന്നകാൽ
ലക്ഷത്ിലധികവം സ്പീഷിസുകൾ ഉടണ്ന്ന്ക്
കണകാകടപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 70

ശതമാനത്ിലധികവവം കീെങ്ങളുടെയുവം
ഫവംഗസുകളുടെയുവം സപുഷ്ികളായ സസല്യ
ങ്ങളുടെയുവം വിഭാഗത്ിൽടപെടുന്നതാണ്ക്.
നജവനവവിധല്യഘശാഷണമാണ്ക് നാവം
ഇന്ന്ക് ഘനരിടുന്ന ഭീഷണികളിടലാന്ന്ക്.

ക്കരളത്തിപ്റെ
ദജേദേേിധ്യവും ഭ്രീഷണികളുും

വികസനത്ിഘലക്ക് കുതിച്ചു ടകാണ്ി
രിക്കുന്ന ഘകരളത്ിൽ പരിസ്ിതി
സവംരക്ഷണവം സാധല്യമാക്കുകടയന്നത്ക് ഒരു
ടവല്ലുവിളി തടന്നയാണ്ക്. എന്നാൽ പരി
സ്ിതിയുവം ജീവജാലങ്ങളുടെ സവംരക്ഷണ
വവം കൂെി കണകിടലടുത്തു ടകാണ്ടുള്ള
വികസനവം മാത്രഘമ ശാശ്തമാകുകയുള്ളു.
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പ്ഘതല്യകിച്ചുവം ഘലാകത്ിടല
തടന്ന നജവനവവിധല്യ
കലവറയായ സഹല്യാദ്രിയുടെ
കുെകീഴിൽ നിലനിൽക്കുന്ന
നദവത്ിടറെ ഈ സ്ന്വം
നാട്ടിൽ. ഘകരളത്ിടല
സ സ ല്യജ ാ ല ങ്ങ ളു ട െ ഒ രു
കണടകടുപെ്ക് നെത്ിയാൽ
നമുക്ക് കടണ്ത്ാനാകുന്നത്ക്
866 തരവം ആൽഗകളുവം 4800
തരവം ഫവംഗസ്സുകളുവം 520 തരവം
നലകനുകളുവം 350 തരവം ബ്
ഘയാനഫറ്റു കളുവം 4968 തരവം
സപുഷ്ികളായ സസല്യങ്ങളുമു
ടണ്ന്നാണ്ക് . മനുഷല്യടറെ
ഇെടപെലുകളുവം ആവാസ
വല്യവസ്യുടെ അപക്ഷയവ
മാണ്ക് ജീവജാലങ്ങടള വവംശ
നാശത്ിഘലക്ക് തള്ളിവിടു
ന്ന �െകങ്ങളിൽ െിലത്ക്. അപകെകര
മാവംവിധവം മാറിടകാണ്ിരിക്കുന്നതുവം
ഭൂമിയുടെ അവയവങ്ങളായി പ്വർത്ി
ഘകണ്തുമായ ഘകരളത്ിടല നനസർ
ഗ്ഗിക ആവാസവല്യവസ്കളിൽ പലതിനുവം
ഇന്ന്ക് ജീവടന അതിടറെ ആഹാരശവംഖ
ലാക്രമമനുസരിച്ച്ക് നിലനിർത്ാനാകുന്നി
ല് എന്നതാണ്ക് ടഞട്ടിപെിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത.
പ്കൃതി കനിഞ്ഞുനൽകിയ കുന്നുകളുവം
താഴ്ക്വരകളുവം പുഴകളുവം തണ്ീർത്െങ്ങളു
ടമാടക നിലനിൽപെിനായുള്ള ബദ്പൊെി
ലാണ്ക്. അതതുപ്ഘദശടത് കാലാവസ്
യിൽ അവശല്യമായ അനുപാതത്ിൽ
മാറ്ങ്ങൾ വരുത്ി സസല്യ-ജന്തുജാലങ്ങടള
പരിഘപാഷിപെിച്ച്ക് നിലനിര്ത്തുന്നതിൽ
ആവാസ വല്യവസ്കൾടകല്ാവം അതീവ
പ്ാധാനല്യമാണുള്ളത്ക്. അതുടകാണ്ടുതടന്ന
ആവാസ വല്യവസ്കടള ഘവണ് രീതിയിൽ
പരിഘപാഷിപെിച്ച്ക് അതിടല ജീവജാതിക
ടളടയല്ാവം സവംരക്ഷിച്ച്ക്, നജവനവവി
ദ്ല്യവം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുടകാണ്ടുള്ള വികസ
നമാതൃകകളാണ്ക് ഘകരളത്ിന്ക് ഘവണ്ത്ക്.
ഈ ഘലാകഭൗമദിനവവം ''ടപ്ാട്ടക്ട്ക് ഔർ
സ്പീഷിസ്ക്'' എന്ന സഘദേശവവം െർച്ചകളുവം
തുെർപ്വർത് നങ്ങളുടമല്ാവം ഘകരളടത്
ശാശ്തവികസനത്ിഘലക്ക് നയികാൻ
ഏടറ സഹായകമാകുവം എന്ന്ക് നമുക്ക് കരുതാവം.
1
(ഘലഖകന്
തിരുവനന്പുരവം ഘദശീയ
ഭൗമശാസ്ത്രപഠന ഘകന്ദത്ില്
ശാസ്ത്രജ്നാണ്ക്.)
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ക്�ാക്്യാത്തരം

ന്ഷേമടപൻഷൻ

സംശ�വം മറുപെരിയം
മ പ

ചാ ചാ
ര ര

യ

േ്് സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷൻ / ക്ഷേേനിധി ക്ബാർഡ് പ്പൻഷൻ
ദകപെറ്റുന്ന േ്യക്ിക്ക് അർഹ�ാ ോനേണ്ഡങ്ങൾക്ക് േിക്ധയോയി
േികൊുംഗ പ്പൻഷൻ അനുേേിക്കുക്ോ?
വികലാവംഗ ടപന്ഷന് 600 രൂപ നിരകില് ലഭിക്കുന്നതാണ്ക്.
സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷൻ അനുേേിക്കുന്ന�ിനുള്ള പ്പാതു ോന
േണ്ഡങ്ങൾ എപ്തെലോോണ്?
4കുടുവംബ വാര്ഷിക വരുമാനവം 1 ലക്ഷവം രൂപയില് കവിയരുത്ക്.
4 സര്വീസ്ക് ടപന്ഷണര്/ കുടുവംബ ടപന്ഷണര് (സര്വീസില്
ഇരുന്ന ആളുടെ) ആയിരികരുത്ക്.
4 ആദായനികുതിദായകര് ആയിരികരുത്ക്.
4 അഘപക്ഷകടറെഘയാ കുടുവംബത്ിടറെഘയാ ഘപരില് 2 ഏകറില്
കൂടുതല് ഭൂമി ഉണ്ായിരികരുത്ക്. (പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്ി

യ ര
ചാ

ചാപ
മ പ

ചാ

ല്ടപെട്ടവര്ക്ക് ബാധകമല്)
4 1000 സിസി യില് കൂടുതല് എന്ജിന് ഘശഷിയുള്ള ൊക്ി
അല്ാത് വാഹനവം സ്ന്മായുള്ളവര്, ബസ്്ക്, ഘലാറി, ട്രക്ക്,
വാന് എന്നിവ സ്ന്മായുള്ളവര് അര്ഹരല്. അവംബാസി�ര്
കാര് സ്ന്മായുള്ളവര് അര്ഹരാണ്ക്.
1200 ചതുരശ്ര അടിയിൽ കൂടു�ൽ േ്രീടുള്ളേർക്ക് പ്പൻഷന് അർഹ�
ഉക്ണ്ാ ?
ഉണ്്ക്.
നിെേിൽ ക്സാഫ്റ്പ്േയ�ിൽ രണ്് പ്പൻഷൻ നൽകുന്ന�ിനുള്ള
സുംേിധാനും ഉക്ണ്ാ?
അര്ഹതാ മാനദണ്ങ്ങള്ക്ക് വിഘധയമായി 2 ടപന്ഷന്
അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള സവംവിധാനവം ഉണ്്ക്.
�നതു ഫണ്് ഉപക്യാഗിച്് പ്പൻഷൻ നൽകുന്ന
ക്ഷേേനിധി ക്ബാർഡിൽനിന്നുും പ്പൻഷൻ ോങ്ങുന്ന
ഒരു ഗുണക്ഭാക്ാേിന് സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷൻ
െഭിക്കുന്ന�ിന് അർഹ� ഉക്ണ്ാ?
ഉണ്്ക്. 600 രൂപ നിരകില്.
ഇ.പി.എഫ്. പ്പൻഷൻ െഭിക്കുന്നേർക്ക് േപ്്ാരു
പ്പൻഷന് കൂടി അർഹ� ഉക്ണ്ാ?
2000 രൂപ വടര ഇ.പി.എഫ്ക്. ടപന്ഷന്
ലഭിക്കുന്നവര്ക്ക് സാമൂഹല്യ സുരക്ഷാ/ഘക്ഷമനിധി
ഘബാര്�്ക് ടപന്ഷന് പുതുകിയ നിരകില്
ലഭികാന് അര്ഹത ഉണ്്ക്. 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളില്
ആണ്ക് ഇ.പി.എഫ്ക്. ടപന്ഷന് ലഭിക്കുന്നടതങ്കില്
സാമൂഹല്യ സുരക്ഷാ ടപന്ഷന്/ഘക്ഷമനിധി
ഘബാര്�്ക് ടപന്ഷന് 600 രൂപ നിരകില് ലഭി
ക്കുന്നതിനു മാത്രഘമ അര്ഹത ഉള്ളു.
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�നതു ഫണ്ിൽ നിന്നുും ക്ഷേേനിധി പ്പൻഷൻ ദകപെറ്റുന്ന ഇ.
പി.എഫ്. പ്പൻഷൻ ഗുണക്ഭാക്ാക്കൾക്ക് േപ്്ാരു പ്പൻഷന്
(േികൊുംഗ പ്പൻഷൻ ഉൾപ്പെപ്ട) കൂടി അർഹ� ഉക്ണ്ാ ?
മൂന്നാമടതാരു ടപന്ഷന്ക് അര്ഹത ഇല്.
രണ്് സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷൻ ദകപെറ്റുന്ന ഗുണക്ഭാക്ാേിപ്ന
പ്രക്�്യകോയി (രണ്ായി) സപ്പെൻഡ് പ്ചക്യ്ണ്�് ഉക്ണ്ാ ?
ഇല്. രണ്്ക് ടപന്ഷനില് ഏടതങ്കിലുവം ഒടരണ്വം സസ്ക്ടപന്�്ക്
ടെയ്താല് മതി, രണ്ാമടത് ടപന്ഷന് സടസ്പന്�്ക് ആകുന്നതാ
യിരിക്കുവം. ( രണ്്ക് ടപന്ഷനുവം അര്ഹതയുണ്്ക് എന്ന രീതിയില്
ഘരഖടപെടുത്ടപെട്ട പുതിയ അഘപക്ഷകള്ക്ക് മാത്രവം)
അതായത്ക് ആധാര് സാധൂകരണവം പൂര്ത്ീകരിച്ച്ക് രണ്്ക്
ടപന്ഷനുകള് തമ്മില് സവംഘയാജിപെിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണഘഭാക്താകള്ക്ക്
മാത്രവം ബാധകവം.
രണ്് പ്പൻഷൻ ദകപെറ്റുന്ന (സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷൻ) ഗുണ
ക്ഭാക്ാേിപ്ന പ്രക്�്യകും (രണ്ായി) �ിക്ോക്ക് പ്ചക്യ്ണ്തുക്ണ്ാ?
രണ്്ക് ടപന്ഷന് ഗുണഘഭാക്താവിടനയുവം പ്ഘതല്യകവം പ്ഘതല്യ
കമായി റിഘവാക്ക് ടെഘയ്ണ്താണ്ക്.
രണ്് പ്പൻഷൻ (സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷൻ) ഗുണക്ഭാക്ാ
േിപ്ന ട്ാൻസ്ഫർ ഔട്ട് പ്ചയ്യുന്ന�ിന് പ്രക്�്യകും അക്പഷേ പരിഗ
ണിക്ക്കണ്�് ഉക്ണ്ാ?
ഘവണ്, ഒരു ഗുണഘഭാക്താവിടന ട്രാന്സ്ഫര് ഔട്ട്ക് ടെയ്താല്
രണ്്ക് ടപന്ഷനുവം ട്രാന്സ്ഫര് ഔട്ടില് പ്തിഫലിക്കുവം. (നിലവില്
രണ്്ക് ടപന്ഷനുവം ആക്റീവ്ക് & �ിജിറ്ലി നസന്�്ക് ആയിരി
കണവം)
ആധാര് സാധൂകരണവം പൂര്ത്ീകരിച്ച്ക് രണ്്ക് ടപന്ഷനുകള്
തമ്മില് സവംഘയാജിപെിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണഘഭാക്താകള്ക്ക് മാത്രവം
ബാധകവം.
രണ്് പ്പൻഷൻ (സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷൻ) ഗുണക്ഭാ
ക്ാേിപ്ന ട്ാൻസ്ഫർ ഇൻ എൻട്ിയിൽ അക്പഷേ പ്രക്�്യകും
പരിഗണിക്ക്കണ്�് ഉക്ണ്ാ ?
ഉണ്്ക്, രണ്്ക് അഘപക്ഷകളായിത്ടന്ന പരിഗണിച്ചു
തുെര് പ്വര്ത്നങ്ങള് നെഘത്ണ്താണ്ക്.
ഒന്നാേപ്ത്ത ആധാർ സാധൂകരണും നടത്തിയിട്ടിലേ എങ്കിൽ
പു�ിയ പ്പൻഷൻ എൻട്ി അനുേേിക്കുക്ോ ?
രണ്ാമടത് ടപന്ഷന് എന്ട്രിക്കുള്ള ആധാര്
സാധൂകരണവം നെത്തുഘമ്പാള് അത്ക് ഒന്നാമടത്
ടപന്ഷന് ഐ�ിയിഘലക്കുവം കൂെി ഉള്ടപെടുത്ാനുള്ള
സമ്മതപത്രവം ഉള്ടകാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ക്.
പ്ഫബ്രുേരി 6ന് മുക്ന്ന രണ്് പ്പൻഷൻ െഭ്യോ
യിരിക്കുകയും എന്നാൽ നിെേിൽ ഒരു ഗുണ
ക്ഭാക്ാേ് suspend ആയിരിക്കുന്നതുോയ
pension ID പ്യ revoke പ്ചയ്യുോൻ
സാധിക്കുക്ോ ?
സര്കാര് ഉത്രവകള്ക്കുവം നിബന്ന
കള്ക്കുവം വിഘധയമായി Revoke അനുവദിച്ചു
നല്കിയിട്ടുണ്്ക്. ഘക്ഷമനിധി ഗുണഘഭാക്താ
കളുടെ ഇപ്കാരമുള്ള രണ്ാമടത് സാമൂഹല്യ
സുരക്ഷാ ടപന്ഷന് റിഘവാക്ക് ടെയ്യുന്ന
തിന്ക് ഗുണഘഭാക്താവ്ക് ഘക്ഷമനിധി

ഘബാര്�്ക് ടപന്ഷന് എന്ന്ക് മുതലാണ്ക് അര്ഹതയുള്ളത്ക് എന്ന്ക്
ഘരഖടപെടുത്ിയിരിഘകണ്താണ്ക്. അല്ാത്പക്ഷവം സാമൂഹല്യ
സുരക്ഷാ ടപന്ഷന് റിഘവാക്ക് ടെയ്ാന് കഴിയുന്നതല്.
േിധോ പ്പൻഷൻ ഗുണക്ഭാക്ാക്കൾ, 50 േയസ്് കഴിഞ്ഞ അേി
ോഹി�കൾ എന്നിേർ പുനർേിോഹി�രലേ എന്ന സാഷേ്യപത്രും
എക്പൊഴാണ് ബന്പ്പെട്ട പ്രാക്േശിക സർക്കാർ ഓഫ്രീസിൽ സേർപെി
ക്ക്കണ്�് ?
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�ിസവംബര് മാസവം.
േരണപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷൻ
ഗുണക്ഭാക്ാേിപ്റെ ജ്രീേിച്ിരുന്ന കാെയള
ക്ഷേേപ്പൻഷൻ - സർക്കാർ ഉത്തരവകൾ
േിപ്െ കുടിശ്ിക പ്പൻഷൻ തുക അനതെരാേ
സ.ഉ.(എവംഎസ്ക്)നവം 241/2018/ധന തീയതി:- 06/07/2018
കാശികൾക്ക് െഭിക്കുക്ോ?
ഇല്.
സ.ഉ.(എവംഎസ്ക്)നവം 278/2018/ധന തീയതി:- 03/08/2018
പുനർ േിോഹി�രലേ എന്ന സാഷേ്യപത്രും
സ.ഉ.(എവംഎസ്ക്)നവം 500/2018/ധന തീയതി:- 22/12/2018
നൽകാൻ കഴിയന്ന ഉക്േ്യാഗസ്ർ ആപ്രാ
സ.ഉ.(എവംഎസ്ക്)നവം 93/2019/ധന തീയതി:- 21/02/2019
പ്ക്കയാണ്?
ഗസറ്�്ക് ഉഘദല്യാഗസ്ര്, വിഘല്ജ്ക്
ഓഫീസര് ഇവരില് ആടരങ്കിലുവം.
ഗുണക്ഭാക്ാേ് ജ്രീേിച്ിരിപ്പുണ്് എന്ന സാഷേ്യ
ബാങ്കിടറെ ഘപര്ക് - ഘകരള ഘസ്ററ്്ക് ഘകാ ഓപെഘററ്ീവ്ക് ബാങ്ക്ക്,
പത്രും (ദെഫ് സർട്ടിഫിക്ക്് / േസ്റ്റ�ിുംഗ് ) എലോ േർഷവും പ്രാക്േശിക
ടഹ�്ക് ഓഫീസ്ക് ശാഖ, തിരുവനന്പുരവം.
സർക്കാരിൽ സേർപെിക്ക്കണ്�് എക്പൊഴാണ് ?
2018 മാര്ച്ച്ക് വടരയുള്ള ടപന്ഷന് തുക പഞ്ായത്്ക് �യറ
�ിസവംബര് മാസവം.
ക്ടര് ആണ്ക് വിതരണവം ടെയ്തിട്ടുള്ളത്ക് എന്നതിനാല് ആ കാലയ
ഓണദെൻ ആയി േസ്റ്റ�ിുംഗ്/ദെഫ് സർട്ടിഫിക്ക്് ക്രഖപ്പെടുത്താൻ ളവിടല തുക പഞ്ായത്്ക് �യറക്ടറുടെ ബാങ്ക്ക് അകൗണ്ിഘല
കാണ്ക് തിരിടക ഒടുഘകണ്ത്ക്.
കഴിയാത്ത ഗുണക്ഭാക്ാക്കൾ എതൊണ് പ്ചക്യ്ണ്�് ?
അകൗണ്്ക് ഘഹാള്�ര് - പഞ്ായത്്ക് �യറക്ടര്
ഓണ്നലന് മസ്ററിവംഗ്ക് നെത്ാന് കഴിയാത് ഗുണഘഭാക്താ
അകൗണ്്ക് നമ്പര് - 67234515304
കളുടെ നലഫ്ക് സര്ട്ടിഫികറ്്ക് ഒരു ഗസറ്�്ക് ഓഫീസറില് നിന്നുവം
ഐ.എഫ്ക്
.എസ്ക് ഘകാ�്ക് - SBIN0070028
വാങ്ങി ബന്ടപെട്ട പ്ാഘദശിക സര്കാരില് സമര്പെികാവന്ന
ബാങ്കിടറെ
ഘപര്ക്- ഘസ്ററ്്ക് ബാങ്ക്ക് ഓഫ്ക് ഇന്ല്യ,
താണ്ക്. പ്ാഘദശിക സര്കാര് ടസക്രട്ടറി പ്സ്തുത സര്ട്ടിഫികറ്ി
തിരുവനന്പുരവം
സിറ്ി ബ്ാഞ്്ക്.
ടറെ അെിസ്ാനത്ില് മസ്ററിവംഗ്ക് നെത്തുന്നതാണ്ക്.
ഒരു ഗുണഘഭാക്താവിടറെ വല്യതല്യസ്തമായ രണ്്ക് കാലയളവക
സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷൻ അക്പഷേകരുപ്ട േയസ്് പ്�ളിയി ളിടല ടപന്ഷന് തുക തിരിടക ഒടുഘകണ്തായി വരുന്ന പക്ഷവം
ക്കുന്ന�ിനുള്ള ക്രഖയായി സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്ക്് െഭ്യേപ്ലേങ്കിൽ പ്സ്തുത തുകകള് അപ്കാരവം വല്യതല്യസ്തമായ അകൗണ്ടുകളില്
എതൊണ് പ്ചക്യ്ണ്�് ?
തടന്ന പ്ഘതല്യകമായി തിരിടക ഒടുഘകണ്താണ്ക്. തുക തിരിടക
വയസ്്ക് ടതളിയിക്കുന്നതിന്ക് സ്കൂള് സര്ട്ടിഫികറ്്ക് ലഭല്യമല്ാത് ഒടുക്കുന്നതിന്ക് ടസക്രട്ടറിമാര് തിരിടക ഒടുഘകണ് തുകയുടെ
പക്ഷവം ആധാര് ഘരഖ ഉപഘയാഗിച്ച്ക് വയസ്്ക് ഘരഖടപെടുഘത്ണ് വിശദാവംശങ്ങള്, അകൗണ്്ക് നമ്പര് എന്നിവ ഉള്ടപെടുത്ിയ
താണ്ക്. ആധാര് ലഭല്യമല്ാത് സാഹെരല്യത്ില് കിെപെ്ക് ഘരാഗികള്, പ്ഘതല്യക നിര്ഘദേശവം കത്ായി ബന്ടപെട്ട ബാങ്ക്ക് അധികൃതര്ക്ക്
80 വയസ്സു കഴിഞ്വര് തുെങ്ങിയവര്ക്ക് പ്ാഘദശിക സര്കാര് നല്ഘകണ്താണ്ക്.
ടസക്രട്ടറിക്ക് വയസ്്ക് ടതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്്ക് ഘരഖകള്
തുക തിരിടക ഒടുകിയതിടറെ വിശദാവംശങ്ങള് (തുക, ഒടുകിയ
ഇടല്ന്ന്ക് ഘബാദ്ല്യടപെടുന്ന പക്ഷവം മാത്രവം ഘ�ാക്ടറുടെ സര്ട്ടിഫി തീയതി, ബാങ്കിടറെ ഘപര്ക്, ട്രാന്സാക്ഷന് നമ്പര്, ഗുണഘഭാക്താ
കറ്ിടറെ അെിസ്ാനത്ില് വയസ്്ക് നിര്ണ്യിച്ച്ക് ടപന്ഷന് വിടറെ ഘപര്ക്, അകൗണ്്ക് നമ്പര്, ടപന്ഷന് ഐ�ി എന്നിവ)
അനുവദികാവന്നതാണ്ക്.
പഞ്ായത്്ക് �യറക്ടഘററ്ില് പ്വര്ത്ിക്കുന്ന �ിബിറ്ി ടസല്ി
സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷന് അക്പഷേ നൽകുന്ന �്രീയ�ി മു�ൽ ഘലക്ക് ഇ-ടമയില് (dbtcell2017@gmail.com) മുഖാന്രവം അയച്ചു
നല്ഘകണ്താണ്ക്.
പ്പൻഷൻ അനുേേിക്കുക്ോ ?
സഹകരണ ബാങ്കുകള് മുഖാന്രവം ഘനരിട്ട്ക് വിതരണവം ടെയ്യുന്ന
ഇല്. സാമൂഹല്യ സുരക്ഷാ ടപന്ഷന് അനുവദിച്ച്ക് വിവരവം
ടപന്ഷന് ടവബ്ക് നസറ്ില് ഘരഖടപെടുത്ി �ിജിറ്ല് നസന് ടപന്ഷന് തുകയില് വിതരണവം ടെയ്ടപെൊടത വരുന്ന തുക
ടെയ്യുന്ന തീയതി മുതല് മാത്രമാണ്ക് ടപന്ഷന് ലഭികാന് അര്ഹത അതാത്ക് ബാങ്കുകള് ഘനരിട്ട്ക് (ഘകരള ഘസാഷല്യല് ടസകയൂരിറ്ി
ടപന്ഷന് ലിമിറ്�്ക് അകൗണ്്ക് നമ്പര് - 001101023000269
ഉണ്ായിരിക്കുക.
ഐ.എഫ്ക്
.എസ്ക് ഘകാ�്ക് - IBKL046KS01 - ഘകരള ഘസ്ററ്്ക് ഘകാഓ
സാമൂഹ്യ സുരഷോ പ്പൻഷൻ തുക �ിരിപ്ക സർക്കാരിക്െക്ക് ഒടു
പെഘററ്ീവ്ക്
ബാങ്ക്ക്, ടഹ�്ക് ഓഫീസ്ക് ശാഖ, തിരുവനന്പുരവം)
ക്കുന്ന�ിനുള്ള സുംേിധാനും േ്യക്ോക്കാക്ോ ?
അകൗണ്ിലാണ്ക്
ഒടുക്കുന്നത്ക് എന്നതിനാല് പ്ാഘദശിക സര്കാ
2018 ഏപ്ില് മുതലുള്ള ടപന്ഷന് തുക വിതരണവം ടെയ്തിട്ടു
രുകള്
പ്ഘതല്യകിച്ച്ക്
നെപെികള് സ്ീകരിഘകണ്തില്.
ള്ളത്ക് ഘകരള ഘസാഷല്യല് ടസകയൂരിറ്ി ടപന്ഷന് ലിമിറ്�്ക് എന്ന
1
കമ്പനി മുഖാന്രമാണ്ക്. പ്സ്തുത കാലയളവ്ക് മുതലുള്ള തുക തിരിടക
ഒടുഘകണ്ത്ക് താടഴ പറയുന്ന അകൗണ്ിഘലകാണ്ക്.
ഘകരള ഘസാഷല്യല് ടസകയൂരിറ്ി ടപന്ഷന് ലിമിറ്�്ക്
അകൗണ്്ക് നമ്പര് - 001101023000269
ഐ.എഫ്ക്.എസ്ക് ഘകാ�്ക് - IBKL046KS01
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(തയ്ാറാകിയത്ക്:
സതീഷ്ക് കുമാര് ജി.
സീനിയര് ക്ര്ക്ക്, �ി.ബി.റ്ി. ടസല്
പഞ്ായത്്ക് �യറക്ടഘററ്്ക്, ഘഫാണ്: 0471-2786302)

ജീവിതം

ഭരണഘെനാശരില്രിക്്

പ്ണാമം
രാക്ജഷ് പ്ക. എരുക്േെി
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ദ്നുഘശഷവം ഇന്ല്യ കണ് മഹാനായ
െ ി ന് ക ന ാ യ ി രു ന്നു ഘ � ാ . ബ ി .
ആർ.അവംഘബദ്ക്കർ. ഇന്ല്യൻ സമൂഹടത്
ക്കുറിച്ച്ക് ആഴത്ിൽ പഠിക്കുകയുവം അതിന്ക്
അനുസൃതമായ രീതിയിൽ ഒരു ഭരണ�െ
നടയ നിർമ്മിടച്ചടുകാൻ പ്ധാന പങ്ക്ക്
വഹിച്ച വല്യക്തിയുമാണ്ക് അവംഘബദ്ക് ക ർ.
ദുരിതപൂർണ്മായ ജീവിത സാഹെരല്യങ്ങടള
തരണവം ടെയ്താണ്ക് അവംഘബദ്ക്കർ ഘലാകവം
അറിയടപെടുന്ന വല്യക്തിയായി മാറിയത്ക്.
ഇന്ല്യയിൽ നിലിനിന്നിരുന്ന ജാതിവല്യവ
സ് മനുഷല്യടന ഘവർതിരിക്കുന്ന മുഖല്യമായ
�െകമാടണന്ന്ക് തടറെ ജീവിതാനുഭവങ്ങ
ളിൽനിന്നു തടന്ന അവംഘബദ്ക്കർ തിരിച്ചറി
ഞ്ിരുന്നു. അതുടകാണ്ടു ജാതിവല്യവസ്
യ്ക് ടകതിരായ നിലപാെ്ക് എകാലവവം
അവംഘബദ്ക്കർ സ്ീകരിച്ചിരുന്നു. ആധുനിക
ഇന്ല്യടയ നിർമ്മിടച്ചടുക്കുന്നതിൽ ജാതിപ
രമായ ഘവർതിരുവകൾ തെസമാകുവം എന്ന
തിരിച്ചറിവാണ്ക് ഇത്രടമാരു നിലപാെ്ക്
സ്ീകരികാൻ അഘദേഹത്ിന്ക് ഘപ്രകമാ
യത്ക്. പഠിക്കുക, സവം�െിക്കുക, ഘപാരാടുക
എന്നീ മുദ്രാവാകല്യങ്ങളാണ്ക് അവംഘബദ്ക്കർ
മുഘന്നാട്ടുടവച്ചത്ക്. ബുദ്ടറെയുവം പാശ്ാതല്യ
െിന്കരുടെയുവം ആശയങ്ങളിൽനിന്നാണ്ക്
അവംഘബദ്ക്കർ പുതിയ കാഴ്ചപൊെ്ക് രൂപടപെടു
ത്ിടയടുത്ത്ക്. ഇന്ല്യൻ ഭരണ വല്യവസ്ടയ
നിർമ്മിടച്ചടുത് രാഷ്ട മീമാവംസകനായിരുന്നു
അവംഘബദ്ക്കർ എന്നു പറയാവം.
ഇന്നടത് മധല്യപ്ഘദശിടല ഇഘന്ാറിനു
ടതക്കുള്ള മഹു എന്ന സ്ലത്്ക് റാവംജി
സക്ക്പാലിടറെയുവം ഭീമാഭായിയുടെയുവം പതി
നാലാമടത് മകനായി 1891 ഏപ്ിൽ
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14നാണ്ക് അവംഘബദ്ക്കർ ജനിച്ചത്ക്. രണ്ടു
വയസു തികഞ്ഘപൊൾ അവംഘബദ്ക്കറിടറെ
കുടുവംബവം ദഘപാളിയിഘലക്ക് താമസവം മാറ്ി.
തുെർന്ന്ക് 1904 വടര സത്ാറയിൽ
താമസിച്ചു. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന �ട്ട
ത്ിലാണ്ക് ജാതിവല്യവസ്യുടെ ക്രൂരതകൾ
അവംഘബദ്ക് ക ർ അനുഭവിച്ചു തുെങ്ന്നത്ക് .
മിലിട്ടറി സ്ക്കൂളിലാണ്ക് പഠിച്ചടതങ്കിലുവം
അവിടെയുവം ജാതീയമായ വിഘവെനങ്ങൾ
നിലനിന്നിരുന്നു. എല്ാ കുട്ടികൾക്കുടമാപെവം
ബഞ്ിലിരുന്ന്ക് പഠികാൻ കഴിയാതിരുന്ന
അവംഘബദ്ക്കർ വീട്ടിൽനിന്നുടകാണ്ടു വരുന്ന
ൊകിലിരുന്നായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്ക്.
സ്ക്കൂളിടല ൊപെിൽനിന്ന്ക് ടവള്ളവം കുെി
കാൻഘപാലുവം അനുവാദവം നൽകിയിരുന്നി
ല്. ഇത്രത്ിലുള്ള നിരവധി അനുഭവ
ങ്ങൾ അവംഘബദ്ക് ക റിടറെ സ്ക് കൂൾ പഠന
കാലത്്ക് ഉണ്ാകുന്നുണ്്ക് . ഇവിടുടത്
പഠനത്ിന്ക് ഘശഷവം അവംഘബദ്ക് ക ർക്ക്
മികച്ച വിദല്യാഭല്യാസവം നൽകണടമന്ന ഉഘദേ
ശടത്ാടെ 1904ൽ കുടുവംബവം ഇന്നടത്
മുവംനബയിഘലക്ക് സ്ലവം മാറി.
ബ്ിട്ടീഷ്ക് മാഘനജ്ക്ടമറെിടറെ കീഴിലുള്ള
എൽഫിസ്റൺ നഹസ്ക് കൂളിൽ പഠിക്കു
ഘമ്പാഴുവം ജാതീപരമായ ഘവർതിരിവിടറെ
അനുഭവങ്ങൾ അവംഘബദ്ക്കർക്ക് ഘനരിഘെണ്ി
വന്നു. 1913 ജൂനല 10ന്ക് അവംഘബദ്ക്കർ
ടകാളവംബിയ സർവകലാശാലയിൽ ഉപരി
പഠനത്ിന്ക് ഘെർന്നു. അവിടുടത്
പഠിത്വം അവംഘബദ്ക്കർക്ക് പുതിടയാരു
ഘലാകവം തുറന്നു നൽകി. സ്ാതന്ത്രല്യത്ിടറെ
വിശാലഭൂമികടയടന്ന്ന്ക് അഘദേഹവം
അതിലൂടെ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു.
ടകാളവംബിയയിൽനിന്ന്ക് എവം എ ബിരുദവം
ഘനെിയ അവംഘബദ്ക്കർ അവിടെ പഠിക്കു
ഘമ്പാഴാണ്ക് ലാലാ ലജപത്ക് റായിടയ പരി
െയടപെടുന്നത്ക്. 1916ൽ അഘദേഹത്ിന്ക്
ടകാളവംബിയ യൂണിഘവഴ്ക്സിറ്ി ഘ�ാക്ടഘറ
റ്്ക് നൽകി. 'ഇന്ല്യയുടെ ഘദശീയ ഓഹരി:
െരിത്രവവം വിശകലനാത്കവമാടയാരു
പഠനവം' എന്ന പ്ബന്മാണ്ക് അവംഘബദ്ക്കർ
അവിടെ അവതരിപെിച്ചത്ക്. ഇത്ക് പിന്നീെ്ക്
പുസ്തകരൂപത്ിൽ പ്സിദ്ീകരിക്കുകയുവം
ടെയ്തു. ടകാളവംബിയയിടല പഠനത്ിനു
ഘശഷവം ഘബാവംടബയിൽ മെങ്ങിടയത്ിയ
അവംഘബദ്ക് ക ർ ബഘറാ�യില് മിലിട്ടറി
ടസക്രട്ടറിയായി ഘജാലിയിൽ പ്ഘവശിച്ചു.
ലണ്ൻ സ്ക്കൂൾ ഓഫ്ക് ഇകഘണാമിക്ക്സിൽ
പഠികണടമന്ന്ക് ആഗ്രഹമുണ്ായിരുടന്ന
ങ്കിലുവം പഠികാനുള്ള അനുമതി വാങ്ങി
ഘജാലിയിൽ പ്ഘവശിക്കുകയായിരുന്നു.
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മിലിട്ടറി ടസക്രട്ടറിയുടെ ഘജാലി രാജിടവ
ച്ചഘതാടെ സാമ്പത്ിക പ്തിസന്ിയിലായ
അവംഘബദ്ക്കർ എഴുത്ിഘലക്ക് കെന്നു. ബർട്രാ
റെ്ക് റസലിടറെ റീ കൺസ്ടക്ഷൻ ഓഫ്ക്
ടസാനസറ്ി എന്ന പുസ്തകത്ിന്ക് റിവയൂ
എഴുതിടകാണ്ാണ്ക് ബൗദ്ിക രവംഗഘത്ക്ക്
വരുന്നത്ക്. ഇതിനിെയിൽ അധ:സ്ിത സമൂ
ഹത്ിനുഘവണ്ി നിരവധി പ്വർത്നങ്ങൾ
നെത്ാൻ അവംഘബദ്ക്കർ സമയവം കടണ്ത്ി.
1 9 2 0 ഓ ട െ ല ണ് ന ി ട ല ത് ി യ
അവംഘബദ്ക്കർ അവിടെ പഠനവം ആരവംഭിച്ചു.
ലണ്ൻ സ്ക്കൂൾ ഓഫ്ക് ഇകഘണാമിക്ക്സിൽ
നിന്നുവം ഘ�ാക്ടർ ഓഫ്ക് സയൻസ്ക് ബിരുദവവം
ഘഗ്രസ്ക് ഇന്നിൽനിന്നുവം നിയമബിരുദവവം
കരസ്മാകി. 1923ൽ ഘബാവംടബയിൽ
തിരിടച്ചത്ിയഘതാടെയാണ്ക് അവംഘബദ്ക്ക
റുടെ സാമൂഹിക പ്വർത്നത്ിടറെ
തീഷ്ണമായ �ട്ടവം ആരവംഭിക്കുന്നത്ക്. 1923ൽ
അഭിഭാഷകനായി പ്ാക്ടീസ്ക് ആരവംഭിച്ചു.
അധഃസ്ിത സമൂഹത്ിനുഘവണ്ിയുള്ള
കൂടുതൽ പ്വർത്നങ്ങൾ ആരവംഭിക്കുന്നത്ക്
ഈ കാല�ട്ടത്ിലാണ്ക്.
1927 ജനുവരി ഒന്നിന്ക് ഘകാറഗണിടല
െരിത്രപ്സിദ്മായ യുദ്സ്മാരകത്ിൽ
സവം�െിപെിച്ച അധ:സ്ിതരുടെ മഹാസ
ഘമ്മളനവം ഉദ്ക്�ാെനവം ടെയ്തത്ക് അവംഘബദ്ക്ക
റാണ്ക്. 1926ൽ സൗത്്ക്ഘബാറ കമ്മീഷന്ക്
മു മ്പ ാ ട ക അ യ ി ത് ജ ാ ത ി ക ാ രു ട െ
സാമൂഹിക രാഷ്ടീയ അവകാശങ്ങൾ കാണി
ച്ചുടകാണ്ടുള്ള നിഘവദനത്ിടറെ അെിസ്ാ
നത്ിലുവം 1919ടല ഗവൺടമറെ്ക് ഓഫ്ക്
ഇന്ല്യാ ആക്ട്ക് അനുസരിച്ചുവം അവംഘബദ്ക്കറുടെ
സാമൂഹിക പ്വർത്നങ്ങളുവം പരിഗണിച്ച്ക്

1926 �ിസവംബറിൽ അഘദേഹടത് ഘബാവംടബ
നിയമനിർമ്മാണ സഭയിഘലക്ക് നാമനിർ
ഘദശവം ടെയ്തു. അവംഘബദ്ക്കർ അവിടെ നെത്ിയ
പ്സവംഗങ്ങൾ െരിത്രപ്സിദ്മായിരുന്നു.
ൌദാർ കുളത്ിൽനിന്നുവം ടവള്ളവം ഘകാരുന്ന
തിടനതിടര മഹദ്ക് മുനിസിപൊലിറ്ി പ്ഘമയവം
പാസാകിയഘപൊൾ അതിടനതിരായ സഘമ്മ
ളനടത് അഭിസവംഘബാധന ടെയ്തത്ക് അവംഘബ
ദ്ക്കറായിരുന്നു. തുെർന്നുള്ള അവംഘബദ്ക്കറുടെ
ജീവിതവം നിരവധിയായ പ്വർത്നങ്ങ
ളിലൂടെയാണ്ക് കെന്നു ഘപാകുന്നത്ക്.
ഗാന്ിജിടയ കണ്ടു മുട്ടുന്നതുവം രാഷ്ടീയ പ്വർ
ത്നത്ിൽ വല്യാപൃതനാകുന്നതുവം അവംഘബ
ദ്ക്കറുടെ ജീവിതടത് മാറ്ിമറിച്ചു.
1946 �ിസവംബർ ആറിന്ക് പാർലടമ
റെിടറെ ടസൻട്രൽ ഹാളിൽ ഭരണ�െനാ
നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദല്യഘയാഗവം നെന്നു.
ഈ ഘയാഗത്ിൽ അവംഘബദ്ക്കർ നെത്ിയ
പ്സവംഗവം െരിത്രപ്സിദ്മായിരുന്നു.
സാഘഹാദരല്യത്ിടറെയുവം ഐകല്യത്ിടറെ
യുവം സഘദേശമാണ്ക് ഈ പ്സവംഗത്ിലൂടെ
അഘദേഹവം അവതരിപെിച്ചത്ക്. ഇഘതതുെർന്ന്ക്
ഭരണ�െനാ ഉപസമിതിയിഘലക്കുവം നയൂ
നപക്ഷാവകാശ ഉപസമിതിയിഘലക്കുവം
അവംഘബദ്ക് ക ടറ തിരടഞ്ടുത്തു. ഇന്ല്യ
സ്ാതന്ത്രല്യവം ഘനെിയഘപൊൾ ടനഹ്ക്റു ആദല്യ
നിയമമന്ത്രിയായി അവംഘബദ്ക്കടറ മന്ത്രി
സഭയിൽ ഉൾടപെടുത്ി. തുെർന്ന്ക് അവംഘബ
ദ്ക് ക ടറ ഭരണ�െനാ നിർമ്മാണ ഡ്ാ
ഫ്ിവംഗ്ക് കമ്മിറ്ി ടെയർമാനായി ടതരടഞ്
ടുത്ഘതാടെ െരിത്രവം മടറ്ാരു �ട്ടത്ിഘല
ക്ക് കെക്കുകയായിരുന്നു.
1948 നവവംബർ നാലിന്ക് കരടു ഭരണ
�െനാ െർച്ച ടെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്ഘമയവം
അവംഘബദ്ക്കർ ഭരണ�െനാ നിർമ്മാണ
സഭയിൽ അവതരിപെിച്ചു. തുെർന്ന്ക് ഇന്ല്യയുടെ
ഐകല്യടത്യുവം സൗഹാർദേടത്യുവം ഊട്ടി
യുറപെിക്കുന്ന ഇന്ല്യൻ ഭരണ�െന രൂപവം
ടകാണ്ടു. ഘലാകവം കണ് ഏറ്വവം മികച്ച ഭരണ
�െന രൂപടപെടുത്തുന്നതിൽ അവംഘബദ്ക്കർ
വലിയ പങ്കാണ്ക് വഹിച്ചത്ക്. സാമൂഹിക
രാഷ്ടീയ പ്വർത്നത്ിനിെ യിലുവം നിരവധി
പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനുവം അഘദേഹവം സമയവം
കടണ്ത്ിയിരുന്നു. ജാതി ഉന്മൂലനവം, ബുദ്നുവം
ബുദ്ധര്മ്മവവം അവംഘബദ്ക്കറുടെ പ്ധാന
കൃതികളാണ്ക്. 1956 �ിസവംബർ ആറിന്ക്
അവംഘബദ്ക്കർ ഘലാകഘത്ാെ്ക് വിെപറഞ്ഞു.
ഘലാകവം കണ് െിന്കരിൽ ഒരാടളന്നുവം
ആധുനിക ഇന്ല്യയുടെ രാഷ്ടശിൽപിടയന്നു
മാണ്ക് അവംഘബദ്ക്കടറ ഇന്ന്ക് ഘലാകവം വില
യിരുത്തുന്നത്ക്.
1
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ത്വണടത് ഘവനല്, പതിവിടന
കാള് കടുത്ിരിക്കുന്നു. ടകാടുവം ചൂെിടന
ഘനരിൊന് സവംസ്ാന സര്കാര് നെപെി
കള് സ്ീകരിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്നു. പ്തി
ഘരാധ, ദുരന്നിവാരണ പ്വര്ത്ന ങ്ങളുടെ
ഏഘകാപനത്ിനായി ജില്കളില് കണ്
ഘട്രാള് റൂമുകള് പ്വര്ത്ിച്ചു തുെങ്ങി. ചൂടു
കൂടുവാനുള്ള സാധല്യത കണകിടലടുത്്ക്
ജാഗ്രതാമുന്നറിയിപെ്ക് നല്ിയിരിക്കുന്നു.
സവംസ്ാനത്്ക് ദിനവം പ്തി നൂഘറാളവം ആളു
കള് സൂരല്യതാപഘമറ്റുവം ടപാള്ളഘലറ്റുവം െികി
ത്സഘതടുന്നു. ഇതിനകവം പഘത്ാളവം ആളുക
ള്ക്ക് സൂരല്യാ�ാതവം ഉണ്ാവകയുവം നാലു
ഘപര് മരിക്കുകയുവം ടെയ്തു. ഇതിനു പുറഘമ
ഘവനലില് പതിവായി കണ്ടുവരുന്ന ആഘരാ
ഗല്യപ്ശ്നങ്ങളുവം തലടപാകി തുെങ്ങി. മുമ്പു
ണ്ാകാത് വിധവം ടകാടുവംചൂെ്ക് കുറച്ചുദിവസവം
കൂെി തുെരാനുള്ള സാധല്യത പ്വെിച്ചിരിക്കുന്ന
സാഹെരല്യത്ില് ആഘരാഗല്യകാരല്യങ്ങളില്
പ്ഘതല്യക മുന്കരുതലുകള് എടുഘകണ്ിയി
രിക്കുന്നു.

രചാ

ചാ

ചൂടു കൂടുന്നതിനാല് ഉണ്ാകുന്ന ടപാ
ള്ളല്, സൂരല്യതാപവം, സൂരല്യാ�ാതവം വടര
യുള്ള ശാരീരികാസ്ാസ്ല്യങ്ങള്, ഭക്ഷല്യവി
ഷബാധ, ജലദൗര്ലഭല്യവം കാരണവം കൂൊന്
സാധല്യതയുള്ള വയറിളകവം, മഞ്പിത്വം,
ഘകാളറ, നെഘഫായ്ക്�്ക് (Typhoid) ഘപാലു
ള്ള ജലജനല്യഘരാഗങ്ങള്, ഘവനല്കാലത്്ക്
കണ്ടുവരുന്ന െികന്ഘപാക്്ക്, മീടസല്സ്ക്
(measles), മവംപ്്ക് (mumps) , ടെങ്കണ്്ക്
തുെങ്ങിയ പകര്ച്ചവല്യാധികള്, ചൂടുവം വിയ
ര്പെിനാലുവം ഉണ്ാകുന്ന ത്ക്ക് ഘരാഗങ്ങള്,
ഘവനല് മഴടയത്തുെര്ന്ന്ക് ടകാതുകുശലല്യവം
കൂടുന്നതിനാല് ഉണ്ാകുന്ന ട�ങ്കി പനി,
െിക്കുന്ഗുനിയ മുതലായ ടകാതുകുജനല്യ
ഘരാഗങ്ങള്, ഇവടയാടക പ്തിഘരാ
ധികാന് എടന്ാടക നെപെികള് സ്ീ
കരികണവം എന്ന്ക് ഘനാകാവം.

ച ര
യര

ചാ

ര ത്

ചൂടുകൂടുന്ന�ിനാലള്ള
ശാര്രീരികാസ്വാസ്്യങ്ങൾ
(Heatstress)

അന്രീക്ഷ ഊഷ്ാവ്ക് കൂടുന്നതിനാല്
പലതരവം ശാരീരികാസ്ാസ്ല്യങ്ങള് അനു
ഭവടപെൊവം. അമിതമായി ശരീരത്ിഘലല്ക്കു
ന്ന ചൂെിടന സ്ാഭാവികമായി പ്തിഘരാധി
കാന് ശരീരത്ിന്ക് കഴിയാടത വരുന്നു.
സുരല്യനില് നിന്ന്ക് ഘനരിട്ട്ക് പതിക്കുന്ന ചൂെ്ക്,
അടല്ങ്കില് ചൂെ്ക് കൂെിയ മുറികളില്/വാഹ
നങ്ങളില് അധികഘനരവം െിലവഴിക്കുക,
കഠിനാധ്ാനവം ടെയ്യുക, അന്രീക്ഷത്ി
ടല ഈര്പെത്ിടറെ അവംശവം (humidity)
കൂടുക, ഇവടയാടക ഇതിനു കാരണമാകാവം.
ടവയിലില് പണിടയടുഘകണ്ി വരുന്നവര്,
ഗര്ഭിണികള്, പ്ായമായവര്, മറ്റു ദീര്�
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സൂര്ാഘാതത്രിന്
ന്�ാമരിന്�ാ�രില് ചരികരിത്സ
സൂരല്യാ�ാതവം മൂലമുണ്ാകുന്ന ഗുരുതരമല്ാത് ഘരാഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഘഹാമിഘയാ
സ്ാപനങ്ങളിൽ പ്തിവിധി ലഭല്യമാടണന്ന്ക് �യറക്ടർ ടക. ജമുന അറിയിച്ചു.
ചൂടുകുരു, സൂരല്യതാപവം മൂലമുള്ള ലഘുവായ ടപാള്ളൽ, കരുവാളിപെ്ക് എന്നിവയ്ക്ക്
മരുന്നുകൾ ഘഹാമിഘയാ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുവം ലഭിക്കുവം.
സൂരല്യനിൽ നിന്നുള്ള വികിരണങ്ങൾ ഏൽക്കുഘമ്പാൾ ശരീരഘകാശങ്ങൾ ക്ര
മാതീതമായി നശിക്കുവം. നിർജ്ജലീകരണവം, ചൂടുകുരു/ടവപെ്ക് (മിലിഘയരിയ)
എന്നിവയ്ക്ക് ഇത്ക് കാരണമാകുവം. നിർജ്ജലീകരണവം തെയാൻ ഒരു ദിവസവം കുറഞ്ത്ക്
മൂന്നുലിറ്ർ ടവള്ളടമങ്കിലുവം കുെികണവം. മദല്യവം, ൊയ, കാപെി, ഘകാളകൾ തുെങ്ങിയവ
ഉഘപക്ഷികണവം. പഴങ്ങളുവം പച്ചകറികളുവം ഉപഘയാഗിക്കുക. ഉപെിട്ട നാരങ്ങാടവ
ള്ളവം, ഉപെിട്ട കഞ്ിടവള്ളവം, കരികിൻ ടവള്ളവം, പനവംടനാങ്ക്ക് തുെങ്ങിയവ ഉപഘയാ
ഗികാവന്നതാണ്ക്. ഇളവം നിറത്ിലുള്ള അയഞ് പരുത്ി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപഘയാ
ഗിക്കുന്നത്ക് ചൂെിടന പ്തിഘരാധിക്കുവം.
സൂരല്യാ�ാതവം മൂലവം ടപാള്ളഘലറ് ഭാഗത്്ക് നീറ്ലുവം ഘവദനയുവം പുകച്ചിലുവം
ഉണ്ാകുവം. ടതാലി ചുവക്കുന്നഘതാടൊപെവം ഘവദന അനുഭവടപെടുന്നതുവം സൂരല്യാ�ാ
തത്ിടറെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്ക്. െിലരിൽ പനി, ഛർദേി, കുളിര്ക് എന്നിവയുവം കാണാറുണ്്ക്.
ശരീരവം തണുപെിക്കുകയാണ്ക് പ്ാഥമിക െികിത്സയിൽ പ്ധാനവം. തണുത് ടവള്ളവം
ടകാണ്്ക് ഘദഹമാസകലവം തുെയ്കണവം തുെർന്ന ഘരാഗിടയ എത്രയുവം ഘവഗവം ആശുപ
ത്രിയിൽ എത്ിച്ച്ക് വിദഗ്ക്ധ െികിത്സയ്ക്ക് വിഘധയമാകണവം.

സ്ായി ഘരാഗങ്ങള് ഉള്ളവര്, മദല്യപാനി
കള് എന്നിവര്ക്ക് അപകെ സാധല്യത
കൂടുതല് ആണ്ക്.
ടപാള്ളല് (Sunburn/ heatrash) ആണ്ക്
ഏറ്വവം കൂടുതല് കണ്ടുവരുന്ന പ്ശ്നവം.
തലഘവദനയുവം ഘപശികളുടെ വലിവവം
ഘവദനയുവം മറ്റു പ്ധാനടപട്ട ലക്ഷണങ്ങ
ളാണ്ക്. വിയര്പെിലൂടെ ജലാവംശവവം ലവണ
ങ്ങളുവം നഷ്ടപെടുന്നതാണ്ക് ഇതിനു കാരണവം.
ശരീരവം ഉയര്ന്ന ചൂെിടന പ്തിഘരാധികാന്
ആശക്തമാകുന്നഘതാടെ സുരല്യതാപത്ി
ടറെ (Heat exhaustion) ലക്ഷണങ്ങള്
കാണിക്കുന്നു. ക്ഷീണവം, െര്ദേി, തലകറകവം,
ദാഹവം, അമിതമായി വിയര്ക്കുക, നാ�ി
യിെിപ്പു കൂടുക, രക്തസമ്മര്ദേവം കുറയുക
ഇവയാണ്ക് ലക്ഷണങ്ങള്. ഇതിലുവം
അപകെവം പിെിച്ച സ്ിതിയാണ്ക് സുരല്യാ
�ാതവം ( Heat stroke). മരണസാധല്യത ഈ
�ട്ടത്ില് നിലനില്ക്കുന്നു. ഘബാധ ക്ഷയവം,
ജന്നി, ടതാലിപ്പുറവം ചൂൊയി വരണ്ടു ചുമയ്ക്കുക

28 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |

2019

മീടസല്സ്ക്

ഇവയാണ്ക് സൂരല്യാ�ാതത്ി ടറെ പ്ധാന
ലക്ഷണങ്ങള്.
ഘമല്റഞ് ഏടതങ്കിലുവം ലക്ഷണങ്ങള്
കണ്ാല് ഉെന് തടന്ന വല്യക്തിടയ തണലി
ഘലക്ക് മാറ്റുകയുവം വസ്ത്രങ്ങള് അയച്ചു വായു
സഞ്ാരത്ിന്ക് അവസരവം നല്കുകയുവം തണു
ത് ടവള്ളവം ഒഴിച്ചു ടകാടുക്കുകയുവം നനഞ്
തുണി പുതച്ചുടകാടുക്കുകയുവം ടെഘയ്ണ്
താണ്ക് . ഘബാധമുടണ്ങ്കില് കുെികാന്
ധാരാളവം ടവള്ളവം ടകാടുക്കുക. സൂരല്യാ�ാ
തത്ിടറെ ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ാല് ഉെന്
തടന്ന ആശുപത്രിയില് എത്ികണവം.

പ്ര�ിക്രാധോർഗ്ഗങ്ങൾ

വീടുകളില് ലഭല്യമായ എല്ാ പാനീയ
ങ്ങളുവം (ഘമാര്ക്,നാരങ്ങാടവള്ളവം, കരികി
ന്ടവള്ളവം, കഞ്ിടവള്ളവം, തിളപെിച്ചാറ്ിയ
ടവള്ളവം) ധാരാളമായി ഉപഘയാഗിക്കുക.
ദിവഘസന 12-15 ഗ്ാഘസ്ാളവം ടവള്ളവം
കുെിക്കുക. നകയില് കുപെിടവള്ളവം കരുതാന്
ശ്രദ്ിക്കുക. ടവറുവം ടവള്ളടത്കാള് ലവണ
ങ്ങള് (ഉപ്പു, പഞ്സാര) അെങ്ങിയ ടവള്ളവം
ആണ്ക് അഭികാമല്യവം. പഞ്സാര കൂടുതല്
അെങ്ങിയ പാനീയങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക.
മദല്യപാനവം ഒഴിവാക്കുക. തീടര ക്ഷീണിക്കു
ന്നവര്ക്ക് ORS ഉത്മവം ആണ്ക്.
ഘനരിട്ട്ക് സൂരല്യരശ്മി എല്ക്കുന്നത്ക് കഴിവതുവം
ഒഴിവാക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 11 മണി മുതല് 3 മണി
വടരയുള്ള സമയവം ടവയിലത്്ക് പണിടയ
ടുകാതിരിക്കുക. ഇതിനായി ഘജാലി
സമയവം ക്രമീകരിക്കുക.
ഇളവം നിറമുള്ള അയഞ് പരു
ത്ിവസ്ത്രങ്ങള് ധരികാന് ശ്രദ്ി
ക്കുക.
ഘരാഗികള്, പ്ായമായവര്,
ഗര്ഭിണികള്, കുട്ടികള് ഇവരുടെ
കാരല്യവം പ്ഘതല്യകവം ശ്രദ്ികണവം.
അെഞ് വാഹനങ്ങളില് കുട്ടികടള
ഇരുത്ിയിട്ട്ക് ഘപാകുന്നത്ക് അപ
കെവം ഉണ്ാക്കുവം.

േയ�ിളക്കക്രാഗങ്ങൾ

മവംപ്്ക്

ജലക്ഷാമവംമൂലവം ഭക്ഷണശുെി
ത്വവം വല്യക്തിശുെിത്വവം പാലി
കാന് ബുദ്ിമുട്ടുണ്ാകുന്നു. കുെിടവ
ള്ളത്ിടറെ ശുദ്ി ഉറപൊകാനുവം
കഴിയാടത വരുന്നു. ജല ലഭല്യത
കുറയുഘമ്പാള് പല കച്ചവെകാരുവം
അനാഘരാഗല്യകരമായ പ്വണത
കള് നെപൊക്കുന്നു. മാത്രവമല് ചൂടു

െികന്ഘപാക്്ക്

കൂടുന്നതിനാല് പതിവില് കൂടുതല് ആളു
കള് കെകളില് നിന്നുള്ള ശീതള പാനീ
യങ്ങള് ഉപഘയാഗിക്കുന്നു. പലഘപൊഴുവം കച്ച
വെകാര് പാനീയങ്ങളില് വാണിജല്യാവ
ശല്യത്ിനുത്ക് പ ാദിപെിക്കുന്ന മലിനമായ
ഐസ്ക് കട്ടകള് ഉപഘയാഗിക്കുന്നതായി
കണ്ടുവരുന്നു. വീട്ടില്തടന്നയാടണങ്കിലുവം
അന്രീക്ഷത്ിടല ഉഷ്ാവ്ക് കൂടുതലായതി
നാല് ഭക്ഷണപദാര്ത്ഥങ്ങള് ടപടട്ടന്ന്ക്
ഘകൊകുന്നതു മൂലവം ഭക്ഷല്യവിഷബാധയ്ക്കുള്ള
സാധല്യത കൂടുന്നു. ഇവടയാടക
കാരണവം വയറിളക ഘരാഗങ്ങള്
ഘവനല്കാലത്്ക് കൂടുതലായി
കണ്ടുവരുന്നു. കൂൊടത ഇക്കൂട്ടത്ി
ല്ടപെട്ട മഞ്പിത്വം (Hepatitis
A), നെഘഫായ്ക് �്ക് (Typhoid),
ഘകാളറ തുെങ്ങിയ ജലജനല്യഘരാഗ
ങ്ങളുടെ ഭീഷണിയുവം നിലനില്ക്കുന്നു.

പ്ര�ിക്രാധോർഗ്ഗങ്ങൾ

ഭക്ഷണവം നല്വണ്വം പാെകവം
ടെയ്തു തടന്ന കഴികണവം. ഫ്ി
�്ക് ജ ില് വയ്കാന് ഉഘദേശിക്കുന്ന
ഭക്ഷണവം പാെകവം ടെയ്തു അധികവം
കാലതാമസവം കൂൊടത തടന്ന
വൃത്ിഘയാടുകൂെി ഫ്ി�്ക്ജിഘലക്ക്
വയ്ക്കുക. പിന്നീെ്ക് കഴിക്കുവാന് എടു
ക്കുഘമ്പാള് നല്വണ്വം ചൂൊകിയി
ട്ടു മാത്രവം കഴിക്കുക.
നകകഴുകുന്നതിലുവം പാത്രങ്ങ
ളുവം പച്ചകറി, പഴങ്ങള്, മാവംസവം
മുതലായവ കഴുകുന്നതിലുവം പ്ഘതല്യ
കവം ശ്രദ് പാലികണവം.
കഴിവതുവം വീട്ടില് നിന്ന്ക്
തടന്നയുള്ള തിളപെിച്ചാറ്ിയ
ടവള്ളവം കുെിക്കുക. പുറത്തുനിന്നുള്ള

ടെങ്കണ്്ക്

പാനീയങ്ങള് കുെിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ക് ശുദ്ത
ഉറപൊക്കുക .

ക്േനൽക്കാെപ്ത്ത
േറ്റു പകർച്േ്യാധികൾ

െികന്ഘപാ ക്്ക്, മീസില്സ്ക് (measles),
മവംപ്്ക് (mumps), ടെങ്കണ്്ക് തുെങ്ങിയ
ഘരാഗങ്ങള് ഈ കാലാവസ്യില് ടപടട്ട
0ന്ന്ക് പെര്ന്നുപിെിക്കുന്നു. നവറസുകള്ക്കുവം

മറ്റു ഘരാഗാണുകള്ക്കുവം അനുഘയാജല്യമായ
സാഹെരല്യമാണ്ക് ചൂെ്ക് കാലാവസ് ഒരുക്കു
ന്നത്ക്. ഘരാഗവം വന്നാല് െികിത്സിക്കുക,
പെരാന് സാധല്യതയുള്ളതിനാല് മുന്കരു
തടലടുക്കുക, വല്യക്തിശുെിത്വം പാലിക്കുക.
ഘവണ് സമയങ്ങളില് ഘ�ാക്ടര് നിര്ഘദേശി
ക്കുന്ന പ്കാരവം ഉള്ള പ്തിഘരാധ കുത്ി
ടവയ്പുകള് എടുക്കുന്നതുവം ഉെിതമായ
പ്തിഘരാധ മാര്ഗ്ഗമാണ്ക്. ഇത്രവം നവറല്
ഘരാഗങ്ങടളാടകയുവം സങ്കീര്ണ്തകള്
ഇല്ാടത തനിടയ ഘഭദമാകുന്നവയാടണ
ങ്കിലുവം പ്ായമായവര്, ഗര്ഭിണികള്, മറ്റു
ഘരാഗങ്ങളുള്ളവര് എന്നിവരില് സങ്കീര്ണ്
തകള് ഉണ്ാകാവം എന്നുള്ളതുടകാണ്ടുത
ടന്ന ഇക്കൂട്ടര്ക്ക് പ്ഘതല്യകവം ശ്രദ് നല്കുണവം.
വിയര്പ്പുവം ചൂടുവം കാരണവം ടതാലിപ്പുറത്്ക്
പൂപെല്ബാധ ഘപാലുള്ള പ്ശ്നങ്ങള് വരാതി
രികാന് വല്യക്തിശുെിത്വം പാലിക്കുക.

േഴക്കാെപൂർവേ ശുച്രീകരണും

ഘവനല്മഴഘയാെ്ക് കൂെി ടകാതുകുശലല്യവം
കൂൊതിരികാന് പരിസരശുെിത്വം
പാലിക്കുക എന്ന സ്ിരവം മന്ത്രവം തടന്ന
യാണ്ക് രക്ഷ. മാത്രവമല് മഴകാലത്്ക്
പകര്ച്ചവല്യാധികള് തെയാനായി ഇഘപൊഘഴ
പരിസരവം വൃത്ിയാകി ടകാതുകു വളരാ
നുള്ള സാഹെരല്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക.
ട�ങ്കി, െിക്കുന്ഗുനിയ മുതലായ ടകാതുകു
ജനല്യഘരാഗങ്ങളാല് വലയാത് ഒരു നല്
മഴകാലടത് നമുക്ക് വരഘവല്ക്കാവം.
1
(ഘലഖിക
തിരുവനന്പുരവം ടമ�ികല് ഘകാഘളജില്
കമ്മയൂണിറ്ി ടമ�ിസിന് വിഭാഗവം
അഘസാസിഘയറ്്ക് ടപ്ാഫസറാണ്ക്.)
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ഭക്ഷല്യ ധാനല്യങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ കുറയുന്നതു സവംബന്ിച്ച്ക് നകനകരി ഗ്രാമപഞ്ായത്ിൽ കർഷകരുമായി
ഘഫാകസ്ക് ഗ്രൂപെ്ക് സവം�െിപെിച്ച െർച്ച

ദജേദേേിധ്യും നിെനിർത്താൻ
കിെയപ്ട ഇടപ്പടൽ

ഇന്ല്യയിടല കാർഷിക നജവനവവിധല്യവം കുറയുന്ന സാഹ
െരല്യത്ിൽ ഐകല്യരാഷ്ടസഭയുടെ ഭക്ഷല്യ-കാർഷിക സവം�െന
ഘകരളവം, പഞ്ാബ്ക്, മിഘസാറാവം എന്നീ സവംസ്ാനങ്ങളിൽ കാരല്യ
ഘശഷിവികസന പരിപാെിക്കു രൂപവം നൽകി.ഘകരളത്ിൽ കിലയുവം
ഘകരള സവംസ്ാന നജവനവവിധല്യഘബാർഡുവം ടസറെർ ഘഫാർ
ട�വലപ്ക്ടമറെ്ക് സ്റ�ീസുവം സവംയുക്തമായാണ്ക് ഇതു പ്ാവർത്ി
കമാക്കുന്നത്ക്.
ഇതുമായി ബന്ടപെട്ട്ക് തിരുവനന്പുരവം മസ്ക്കറ്്ക് ഘഹാട്ടലിൽ
സവംസ്ാനതലത്ിലുവം ആലപ്പുഴയിൽ ജില്ാതല കൂെിയാഘലാെനാ
ശില്ശാലയുവം സവം�െിപെിച്ചു. കില �യറക്ടർ ഘ�ാ. ഘജായ്ക്
ഇളമൺ സവംസ്ാനതല ശില്ശാലയിൽ ആമുഖ പ്ഭാഷണവം
നെത്ി. ജില്ാതല ശില്ശാലയിൽ ഭക്ഷല്യ-കാർഷിക സവം�െ
നയുടെ പ്തിനിധികളായ ശാലിനി ഭൂട്ടാനി, സീമാഭട്ട്ക് എന്നിവർ
സവംബന്ിച്ചു.
തുെർന്ന്ക് നകനകരി ഗ്രാമപഞ്ായത്ിൽ കർഷകരുമായി
ഘഫാകസ്ക് ഗ്രൂപെ്ക് െർച്ച സവം�െിപെിച്ചു. ഭക്ഷല്യധാനല്യങ്ങളുടെ
ഇനങ്ങൾ കുറയുന്നതു സവംബന്ിച്ച വിഷയങ്ങളായിരുന്നു മുഖല്യ
െർച്ച. മനുഷല്യൻ ആഹാരമാക്കുന്ന ധാനല്യങ്ങളുടെ എണ്വം കുറയു
ന്നതുമൂലവം ഘലാകവം ഭക്ഷല്യ പ്തിസന്ിയിഘലക്കു നീങ്ന്ന സാഹ
െരല്യത്ിലാണ്ക് ഭക്ഷല്യ-കാർഷിക സവം�െനയുടെ പഠനസവം�
ടമത്ിയത്ക്. ആലപ്പുഴ ജില്യിലാണ്ക് ആദല്യവം പഠനവം നെത്തുന്നത്ക്.
കുട്ടനാട്ടിടല കർഷകർ, കൃഷി വർകിവംഗ്ക് ഗ്രൂപെ്ക് ടെയർമാൻമാർ,
കൺവീനർമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ, ടപാതുപ്വർത്കർ എന്നിവ
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രിൽനിന്നു വിവരങ്ങൾ ഘശഖരിച്ചു. കിലയാണ്ക് പഠനസവം�ത്ിനു
ഘനതൃത്വം നൽകിയത്ക്. കില, ഘകരള സവംസ്ാന നജവനവവി
ധല്യ ഘബാർ�്ക്, ടസറെർ ഘഫാർ ട�വലപ്ക്ടമറെ്ക് സ്റ�ീസ്ക് എന്നി
വയുടെ സവംയുക്ത കാരല്യഘശഷി വികസനപരിപാെിക്കു ഭക്ഷല്യ-കാർ
ഷിക സവം�െന പിന്തുണ നൽകുന്നു.

ഗ്ാേപഞ്ചായത്തുകളിപ്െ ക്സേനങ്ങൾ:
രണ്ാുംഘട്ട പരിശ്രീെനും തുടങ്ങി

ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളിൽനിന്നു നൽകുന്ന ഘസവനങ്ങളുവം
അവയുടെ നിബന്നകളുവം സവംബന്ിച്ച്ക് എല്ാ ജനപ്തിനിധി
കൾക്കുവം ഉഘദല്യാഗസ്ർക്കുമുള്ള രണ്ാവം�ട്ട ദ്ിദിന പരിശീലന
പരിപാെി തുെങ്ങി. ടഫബ്രുവരി 5നു തുെങ്ങിയ പരിശീലനപരിപാെി
സവംസ്ാനത്ിടറെ വിവിധ ഘകന്ദങ്ങളിലാണ്ക് സവം�െിപെിക്കുന്നത്ക്.
നൽകുന്ന ഘസവനങ്ങൾ ഒഘര രീതിയിൽ എല്ാ സ്ലത്തുവം സമയ
ബന്ിതമായി ലഭല്യമാക്കുവാൻ പരിശീലനപരിപാെി ലക്ഷല്യമിടുന്നു.
തുെർന്ന്ക് പഞ്ായത്തുകളിടല ടപാതുജനങ്ങൾക്കുവം പരിശീലനവം
നൽകുന്നതിനു ഉഘദേശിക്കുന്നുണ്്ക്. ഘസവനങ്ങൾ അവകാശങ്ങളായി
മാറുന്ന ഈ കാല�ട്ടത്ിൽ ആസൂത്രണവം ടെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ
പരിശീലനവം വലിടയാരു ബഹുജന വിദല്യാഭല്യാസ പരിപാെിയാണ്ക്.
2018 ആഗസ്റ്ക് മാസത്ിൽ ആരവംഭിച്ച പരിശീലനത്ിടറെ
ആദല്യ�ട്ടവം മൂന്നു ഘകന്ദങ്ങളിലായി പൂർത്ിയാകി. കിലയ്ക്കു പുറടമ
പത്നവംതിട്ടയുവം ഘകാഴിഘകാടുമായിരുന്നു മറ്റു പരിശീലനഘകന്ദ
ങ്ങൾ. സവംസ്ാനടത് 941 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളിടല പ്സി�റെ്ക്/
നവസ്ക് പ്സി�റെ്ക്, ടസക്രട്ടറി, ജൂനിയർ സൂപ്ണ്്ക്, ടഹ�്ക്ക്ാർ
ക്ക്, രജിസ്ക്ഘട്രഷൻ, നലസൻസ്ക് തുെങ്ങിയവ നകകാരല്യവം ടെയ്യുന്ന

രണ്ടു ക്ർക്കുമാർ എന്നിവരെങ്ങിയ
അഞ്ചുഘപരുടെ ഒരു െീമാണ്ക് പരി
ശീലനത്ിൽ പടങ്കടുത്ത്ക്.

േഹാരാഷ്ട്രയിപ്െ
ജനപ്ര�ിനിധികൾ
കിെയിൽ

മഹാരാഷ്ടയിടല ഔറവംഗ
ബാദ്ക് �ിവിഷനിൽടപട്ട ഏഴു
ജില്കളിൽനിന്നുള്ള ജനപ്തിനി
ധികളുവം ഉഘദല്യാഗസ്രുവം കിലയി
ടലത്ി. ജില്ാപഞ്ായത്്ക് പ്
സി�ന്മാർ, ജില്ാപഞ്ായത്്ക്
െീഫ്ക് എക്ക്സികയൂട്ടീവ്ക് ഓഫീസർ
മാർ, ഘബ്ാക്ക് പഞ്ായത്്ക് പ്സി
�ന്മാർ, ഘബ്ാക്ക് പഞ്ായത്്ക് മഹാരാഷ്ടയിൽനിന്നുള്ള ജനപ്തിനിധികൾക്കു കിലയിൽ സവം�െിപെിച്ച
ഓഫീസർമാർ, സ്റാൻ�ിവംഗ്ക് പരിശീലനപരിപാെി കില �യറക്ടർ ഘ�ാ. ഘജായ്ക് ഇളമൺ ഉദ്ക്�ാെനവം ടെയ്യുന്നു
പഷേിനിര്രീഷേണത്തിൽ ജ്രീേനക്കാർക്കു പരിശ്രീെനും
കമ്മിറ്ി ടെയർമാൻമാർ, ഗ്രാമപ
കില കാമ്പസിൽ ആരവംഭിച്ച പക്ഷിനിരീക്ഷണ പരിപാെി
ഞ്ായത്്ക് പ്സി�ന്മാർ എന്നിവരാണ്ക് സവം�ത്ിലുണ്ായിരു
കായി
കില ജീവനകാർക്കു പരിശീലനവം നൽകി. ടപരിയാർ
ന്നത്ക്. ഘകരളത്ിടല അധികാരവിഘകന്ദീകരണവവം പങ്കാളിത്
നെഗർ
കൺസർഘവഷൻ ഫൗഘണ്ഷനിടല ഇഘകാളജിസ്റ്ക്
ആസൂത്രണവവം മറ്റുവം പഠിക്കുകയാണ്ക് ഇവരുടെ ലക്ഷല്യവം. മഹാരാ
പാട്രിക്ക്
ഘ�വി�്ക്
പക്ഷിനിരീക്ഷണവം എന്ിന്ക് എങ്ങടന എന്ന
ഷ്ട സർകാരിടറെ പൂനയിടല പരിശീലനഘകന്ദമായ യശ്ന്റാവ
വിഷയടത്ക്കുറിച്ച്ക്
ക്ാടസ്ടുത്തു. ടസക്ഷൻ ഓഫീസർ ടക.ടക.
െവാൻ അകാദമി ഓഫ്ക് ട�വലപ്ക്ടമറെ്ക് അഡ്ിനിസ്ക്ഘട്രഷനിടല
ബാബു
അദ്ല്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഇന്ല്യയിൽ 1268 ഇനവം പക്ഷികടള
ഉഘദല്യാഗസ്രുവം 40 അവംഗ സവം�ത്ിലുണ്ായിരുന്നു.
കടണ്ത്ിയിട്ടുടണ്ന്നുവം അതിൽ 500 ൽ പരവം ഇനങ്ങൾ ഘകര
ളത്ിലാടണന്നുവം പാട്രിക്ക് ഘ�വി�്ക് പറഞ്ഞു.
നഗരസഭാ പ്സക്രട്ട�ിോർക്കു
കില കാമ്പസിൽ ഇതുവടര 64ഇനവം പക്ഷികടളയാണ്ക്
പ്ര്രീ സർേ്രീസ് പരിശ്രീെനും
കടണ്ത്ിയിട്ടുള്ളത്ക്. പരിശീലനക്ാസ്ിനുഘശഷവം ഘ�വി�ിടറെ
പുതിയതായി നിയമനവം ലഭിച്ച നഗരസഭാ ടസക്രട്ടറിമാർക്ക് ഘനതൃത്ത്ിൽ പക്ഷിനിരീക്ഷണത്ിനുള്ള പ്ാഘയാഗിക പരി
ഒരു മാസടത് പ്ീ സർവീസ്ക് പരിശീലനവം കിലയിൽ സവം�െി ശീലനവവം നൽകി.
പെിച്ചു. നഗരഭരണവൽകരണവം, നഗരവികസനവം, നഗരഭരണെ
രിത്രവം, ഘകരള മുനിസിപെൽ നിയമങ്ങളുവം ഭരണ�െനാ വല്യവസ്
കളുവം, വാർ�്ക്സഭകളുവം വാർ�്ക് കമ്മിറ്ികളുവം, വിഭവഘരോതസ്സുകൾ, കിെയിൽ ഫി്്പ്നസ് പ്സറെർ
കിലയിൽ പരിശീലനത്ിടനത്തുന്നവരുടെയുവം കില ജീവന
നഗരസഭാ ടസക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലകൾ, നികുതിനിർണ്യാധി
കാരുടെയുവം
ആഘരാഗല്യപരിപാലനത്ിനു ഫിറ്്ക്ടനസ്ക് ടസറെർ
കാരവം, വിഘകന്ദീകൃതാസൂത്രണവം, മുനിസിപെൽ എസ്റാബ്ിഷ്ക്ടമറെ്ക്,
ആരവംഭിച്ചു.
രാവിടലയുവം
നവകുഘന്നരവവം 5 മുതൽ 8 വടരയാണ്ക്
ബജറ്്ക്, അകൗണ്ിവംഗ്ക്, മാലിനല്യപരിപാലനവം, ടകട്ടിെനിർമ്മാണ
പ്വർത്നസമയവം.
െട്ടങ്ങൾ, സിവിൽ രജിസ്ക്ഘട്രഷൻ, അയ്ങ്കാളി നഗരടതാഴിലുറപ്പു
പദ്തി തുെങ്ങി ഒഘട്ടടറ വിഷയങ്ങടള ആസ്പദമാകിയായിരുന്നു
ജനപ്ര�ിനിധികൾക്കു ഡിക്പ്ാേ ക്കാഴ്സ്
പരിശീലനവം.
ബാലസൗഹൃദ തഘദേശഭരണത്ിൽ ജനപ്തിനിധികൾക്കുള്ള
ആറുമാസടത് �ിഘപ്ാമ ഘകാഴ്ക്സിനു കിലയിൽ
തുെകമായി.
കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുവം അതിടറെ പ്ാ
ഘയാഗികതകളുവം എല്ാ ഘമഖലയിലുവം ഉറപ്പുവരു
ത്ാൻ ജനപ്തിനിധികടള പ്ാപ്തരാക്കുകയാണ്ക്
ഘകാഴ്ക്സിടറെ ലക്ഷല്യവം.
ഗ്രാമ-ഘബ്ാക്ക്-ജില്ാ പഞ്ായത്തുകളിടല
യുവം നഗരസഭകളിടലയുവം ഘകാർപെഘറഷനുകളി
ടലയുവം 45 ജനപ്തിനിധികളാണ്ക് ഘകാഴ്ക്സിൽ
പുതിയതായി നിയമനവം ലഭിച്ച നഗരസഭ ടസക്രട്ടറിമാർക്കു
ഘെർന്നിട്ടുള്ളത്ക്.
കിലയിൽ സവം�െിപെിച്ച ഒരു മാസടത് പ്ീ സർവീസ്ക് പരിശീലനവം
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അനധികൃ� ക്ബാർഡ് ന്രീക്കൽ: പുക്രാഗ�ി േിെയിരു
ത്താൻ ക്നാഡൽ ഓഫ്രീസപ്� നിയേിച്ചു

* ടപാതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതികൾ അറിയികാവം
നഹഘകാെതി പുറടപെടുവിച്ച വിധിനല്യായത്ിടറെ അെിസ്ാ
നത്ിൽ മുനിസിപൊലിറ്ി/മുനിസിപെൽ ഘകാർപെഘറഷൻ പരിധി
യിലുള്ള അനധികൃത ഘബാർഡുകൾ/ബാനറുകൾ/ഘഹാർ�ിവംഗുകൾ/
ടകാെികൾ എന്നിവ നീക്കുന്നത്ക് വിലയിരുത്ാനുള്ള ഘനാ�ൽ
ഓഫീസറായി ടകാല്വം നഗരകാരല്യ വകുപെിടല റീജിയണൽ
ഘജായിറെ്ക് �യറക്ടടറ ചുമതലടപെടുത്ി സർകാർ ഉത്രവായി.
തിരുവനന്പുരവം, ടകാല്വം, പത്നവംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഘകാട്ടയവം
ജില്കളിടല ചുമതലയാണ്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്ക്.
ടകാല്വം നഗരകാരല്യ ഘമഖലാ ഘജായൻറ്ക് �യറക്ടർ ഇൻ ൊർജ്ക്
വി.ആർ. രാജവാണ്ക് ഘനാ�ൽ ഓഫീസർ. (ഘഫാൺ: 0474
2748812, ടമാനബൽ/വാട്ട്ക്സ്ക്ആപെ്ക്: 9447413433, ഇ-ടമയിൽ:
duarklm@gmail.com.sI.kn. അഘശാക്കുമാർ (സീനിയർ സൂപ്ണ്്ക്)
ഘഫാൺ: 8289892896, വി.ജി. അജയ്ക് (ജൂനിയർ സൂപ്ണ്്ക്)
ഘഫാൺ: 9400516953 എന്നിവരാണ്ക് അസിസ്റൻറ്ക് ഘനാ�ൽ
ഓഫീസർമാർ.
ടപാതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതുസവംബന്ിച്ച ആഘക്ഷപങ്ങളുവം
പരാതികളുവം ഘനാ�ൽ ഓഫീസർക്ക് നൽകാവം.

ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിുംഗ് ബിസിനസ് - ക്ഭേഗ�ികൾ
കർശനോയി നടപെിൊക്കണും

ഈസ്ക് ഓഫ്ക് ഡൂയിവംഗ്ക് ബിസിനസിന്ടറ ഭാഗമായി ഘകരള
പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് ആക്ടിലുവം ഘകരള മുനിസിപൊലിറ്ി ആക്ടിലുവം
ഘകരള പഞ്ായത്്ക്/മുൻസിപൊലിറ്ി ടകട്ടിെ നിർമ്മാണ െട്ടങ്ങ
ളിലുവം വരുത്ിയ ഘഭദഗതികൾ കർശനമായി നെപെിലാകാൻ
എല്ാ തഘദേശസ്യവംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കുവം നിർഘദേശവം നൽകി
സർക്കുലർ പുറടപെടുവിച്ചു.
(സർക്കുലർ നമ്പർ 75/ ആർ�ി/3 /2019 തസ്ഭവ, തീയതി
29/ 3 /2019)

ദെസൻസ് – പു�ിയ ക്പര് ഉപക്യാഗിക്കണും

1996 ടല ഘകരള പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് ആപത്ക്കരവവം അസഹല്യ
വമായ വല്യാപാരങ്ങൾക്കുവം ഫാക്ടറികൾക്കുവം നലസൻസ്ക് നൽകൽ

െട്ടങ്ങളുടെ ഘപര്ക് ഘകരള പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് ഫാക്ടറികൾക്കുവം
വല്യാപാരങ്ങൾക്കുവം സവംരവംഭ പ്വർത്നങ്ങൾക്കുവം മറ്റു ഘസവന
ങ്ങൾക്കുവം നലസൻസ്ക് നൽകൽ െട്ടങ്ങൾ എന്ന്ക് മാറ്ി 31 /10
/2017 തീയതിയിടല സ ഉ (പി) നമ്പർ 80 /2017/ തസ്ഭവ
പ്കാരവം ഉത്രവായ സാഹെരല്യത്ിൽ ഘഭദഗതി വരുത്ിയ
െട്ടങ്ങളുടെ ഘപര്ക് തടന്ന ഉപഘയാഗികണടമന്ന്ക് കർശനമായ
നിർഘദേശവം നൽകി സർക്കുലർ പുറടപെടുവിച്ചു.
(സർക്കുലർ നമ്പർ 75/ ആർ�ി/3 /2019 തസ്ഭവ, തീയതി
29/ 3 /2019)

ഐടി ഉപകരണങ്ങൾ സർക്കാർ ക്പാർട്ടെിലൂപ്ട
ോത്രും ോങ്ങണും

സർകാർ വകുപ്പുകൾക്കുവം തഘദേശസ്യവംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ
ക്കുവം വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ/ യൂണിഘവഴ്ിറ്ികൾ/ കമ്പനി ഘബാർ�്ക്
ഘകാർപെഘറഷനുകൾ ഉൾടപെടെയുള്ള ടപാതുഘമഖലാ/സ്യവംഭരണ
സ്ാപനങ്ങൾക്കുവം ഘവണ്ി സർകാർ ആവിഷ്കരിച്ച ടസൻട്രനല
സ്ക്�്ക് ടപ്ാകയൂർടമൻറ്ക് സവംവിധാനത്ിന്ടറ ഘപാർട്ടലിലൂടെ
(www.cprc.kerala.gov.in) മാത്രഘമ കമ്പയൂട്ടറുകൾ, ലാപ്ക്ഘൊപ്പുകൾ,
പ്ിറെറുകള് മുതലായ ഐെി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്വാൻ പാടുള്ളൂ
എന്ന നിഷ്കർഷിച്ച്ക് ആവശല്യമായ മാർഗ്ഗനിർഘദേശങ്ങൾ അെങ്ന്ന
സർക്കുലർ പുറടപെടുവിച്ചു.
(സർക്കുലർ നമ്പർ ഐ.റ്ി.ടസല്-1/26/2019/വിസവ, തീയതി
18/3/2019)

എസ്സി/ എസ്ടി ക്കാളനികളിൽ ോട്ടർ
കിക്യാസ്കുകൾ സ്ാപിക്കുന്ന�ിന് അനുേ�ി

ജലദൗർലഭല്യവം അനുഭവടപെടുന്ന എസ്ി/ എസ്ി/മത്സല്യടതാ
ഴിലാളികൾ തിങ്ങിപൊർക്കുന്ന പ്ഘദശങ്ങളിൽ അവിടുടത് കുടുവം
ബങ്ങളുടെ എണ്ത്ിന്ക് ആനുപാതികമായി 500/ 1000 ലിറ്ർ
സവംഭരണഘശഷിയുള്ള വാട്ടർ കിഘയാസ്കുകൾ സ്ാപിക്കുന്നതിനുവം
അതിഘലക്ക് ആവശല്യമായ തുക ബന്ടപെട്ട തഘദേശസ്ാപനങ്ങ
ളുടെ പ്ാൻ/തനത്ക് ഫണ്ിൽ നിന്നുവം വിനിഘയാഗിക്കുന്നതിനുവം
അനുമതി നൽകി ഉത്രവ്ക് പുറടപെടുവിച്ചു.
(സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 800 /2019 തസ്ഭവ,തീയതി
04/04/2019)

�ക്ദേശസ്വയുംഭരണേകുപ്പുോയി ബന്പ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവകൾ, സർക്കുെറുകൾ,
ഗസ്് േിജ്ാപനങ്ങൾ എന്നിേയപ്ട പുര്ണരൂപും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്ന്രീ
പ്േബ്ദസറ്റുകളിൽ െഭ്യോണ്
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കവര്ക്്റാറി

കണരിടക്ാന്ന
പൂക്കുന്ന കാലം
 പ്രശാതെ് സി.
ചാര്

ചു

ചാ

ട്ടുടപാള്ളുന്ന മീനച്ചൂെിലുവം കണ്ിന്ക് കുളിർ
മഴയായി നാടെങ്വം വിെർന്നു നിൽക്കു
ന്ന സ്ർണവർണകർണികാരങ്ങൾ നടമ്മ
ഓർമ്മടപെടുത്തുന്നത്ക് വിഷു എന്ന മഘഹാ
ത്സവടത്യാണ്ക്.
'ടപാലിക ടപാലിക നദവഘമ തൻ
ടനൽ ടപാലിക' എന്ന പുള്ളുവപൊട്ടിടറെ

യ

ചാര

മ
ര്

ത്
മചായ
ത് ചാ ത്

ഈരെികൾടകാപെവം വിഷുകണിയുവം വിഷു
നകനീട്ടവവം വിഷുഫലവവം വിഷുപെക്ഷിയുവം
ഗൃഹാതുരതയുടെ ഉണർത്തുപാട്ടായി മല
യാളി മനസ്ിൽ ഉയരുന്ന നാൾ കൂെിയാണ്ക്
വിഷു.
ഘകരളത്ിടറെ കാർഷിഘകാത്സവമായ
വിഷു ആഘ�ാഷിക്കുന്നത്ക് മലയാളമാസവം

ചാ

ര

ഘമെവം ഒന്നിനാണ്ക്. ഘകരളത്ിൽ മാത്രമല്,
ഭാരതത്ിടല മറ്റു സ്ലങ്ങളിലുവം പല
ഘപരുകളിൽ വിഷു ആഘ�ാഷികാറുണ്്ക്.
ആസാമിൽ ബിഹു, ബീഹാറിൽ നബഹാഗ്ക്,
പഞ്ാബിൽ നവശാഖി, തമിഴ്ക്നാട്ടിൽ
പുത്ാണ്്ക്, കർണ്ാെകയിലുവം ആന്ധാപ്
ഘദശിലുവം ഉഗാദി എന്നിങ്ങടന വല്യതല്യസ്ത
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ഘപരുകളിലാണ്ക് നമ്മുടെ വിഷു ആഘ�ാ
ഷികടപെടുന്നത്ക്. കാലഗണനാ നിർണയ
ത്ിനായി ഭാരതത്ിൽ മുൻപ്ക് നിലവിലി
രുന്ന പഞ്ാവംഗ പ്കാരമുള്ള വർഷാരവംഭ
മാണ്ക് ഈ ദിനവം. സവം� കൃതിയായ പതിറ്റു
പെത്ിൽ വിഷുവിടനക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർ
ശമുള്ളതിനാൽ സവം�കാലത്ിനുവം മുഘമ്പ
തടന്ന ഈ ആഘ�ാഷവം നിലനിന്നിരുന്നു
ടവന്ന്ക് അനുമാനികാവം.
വിഷു എന്ന വാകിടറെയർത്ഥവം തുലല്യാ
വസ്ഘയാടു കൂെിയത്ക് എന്നാണ്ക്. അതാ
യത്ക് രാത്രിയുവം പകലുവം തുലല്യമായ ദിവസവം.
ഇങ്ങടന ദിനരാത്രങ്ങൾ തുലല്യമായ രണ്ടു
ദിവസങ്ങളാണുള്ളത്ക്. ഘമെവം ഒന്നുവം തുലാവം
ഒന്നുവം. ആദല്യഘത്ത്ക് ഘമെവിഷുവവം രണ്ാമ
ഘത്ത്ക് തുലാവം വിഷുവവം. ഘജല്യാതിശാസ്ത്ര
പ്കാരവം, തുലല്യതയാർന്ന ഈ രാപെകലു
കൾക്ക് ഏടറ പ്ാധാനല്യമുണ്്ക്. ഒരു
രാശിയിൽ നിന്ന്ക് അടുത് രാശിയിഘലക്കു
ള്ള സൂരല്യടറെ സഞ്ാരമാണ്ക് സവംക്രാന്ി.
സൂരല്യൻ മീനവം രാശിയിൽ നിന്ന്ക് ഘമെ രാശി
യിഘലക്കു പ്ഘവശിക്കുന്ന ദിവസമാണ്ക്
ഘമെവിഷു.
സൂരല്യസഞ്ാരവമായി ബന്ടപെട്ട
ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കു
ഘമ്പാൾത്ടന്ന വിഷുവിടറെ ഉത്ഭവടത്
ക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹല്യങ്ങൾക്കുവം കുറവില്.
ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരടന നിഗ്രഹിച്ച
ദിവസമാണ്ക് വിഷുവായി ആഘ�ാഷിക്കു
ന്നടതന്നതാണ്ക് അവയിൽ പ്ധാനവം.
ടകാട്ടാരത്ിനുള്ളിൽ ടവയിൽ തട്ടിയത്ക്
ഇഷ്ടപെൊത് രാവണൻ സൂരല്യടന ഘനടര
ഉദികാൻ അനുവദിച്ചിടല്ന്നുവം രാമൻ
രാവണടന വധിച്ച ഘശഷവം സൂരല്യൻ ഘനടര
ഉദിച്ച ദിവസമാണ്ക് വിഷുവായി ആഘ�ാ
ഷിക്കുന്നടതന്നുവം മടറ്ാനരതിഹല്യവവം പ്
ൊരത്ിലുണ്്ക് . സൂരല്യസഞ്ാരവമായി
ബന്ടപെട്ടതിനാൽ രണ്ാമടത് കഥയ്ക്ക്
കൂടുതൽ സാവംഗതല്യമുണ്്ക്.
ബുദ്മത ദർശനങ്ങളുമായി ഇഴുകിഘച്ചർ
ന്ന നമ്മുടെ ഓണത്ിടറെ ആൊരരീതിക
ളുമായി ടപാരുത്ടപെടുന്നതല് വിഷുവിടറെ
ആൊരാനുഷ്ാനങ്ങൾ. നായാട്ടു നെത്ി
ഉപജീവനവം കഴിച്ചിരുന്ന ആദി ദ്രാവി�
രുടെ രീതികളുമായി ഇതിന്ക് സാമല്യമുണ്്ക്.
അതിനാൽ ഓണഘത്കാൾ പഴകമുള്ള
ആഘ�ാഷമാണ്ക് വിഷുടവന്ന്ക് നമുക്ക് അനു
മാനികാവം.
ഘകരളത്ിടറെ പ്ധാനടപെട്ട കാർഷി
ഘകാത്സവങ്ങളാണ്ക് വിഷുവവം ഓണവവം.
ഓണവം വിരിപ്പൂ കൃഷിയുമായി ബന്ടപെട്ട
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താണ്ക്. എന്നാൽ, ഘവനൽകാല പച്ചക
റികളുമായി ബന്ടപെട്ടതാണ്ക് വിഷു.
വിഷുവിടറെ ആൊരങ്ങളുവം വല്യതല്യസ്തമാണ്ക്.
അവയിൽ പ്ധാനടപെട്ടത്ക് വിഷുനകനീ
ട്ടവം, വിഷു സദല്യ, വിഷുകണി തുെങ്ങിയവ
യാണ്ക്.
കുടുവംബത്ിടല ഗൃഹനായികയ്കാണ്ക്
വിഷുകണി ഒരുക്കുവാനുവം അത്ക് കാണി
കാനുമുള്ള ചുമതല. ഘതടച്ചാരുകിയ ഓട്ടു
രുളിയിലാണ്ക് കണിവിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കു
ന്നത്ക്. ഉരുളിയിൽ അരിയുവം ടനല്ലുവം പാതി
നിറച്ച്ക്, കണിടവള്ളരിയുവം കണിടകാന്ന
യുവം പഴുത് അെയ്കയുവം ടവറ്ിലയുവം
നാളിഘകര പാതിയുവം അലകിയ മുണ്ടുവം
ടപാന്നുവം വാൽകണ്ാെിയുവം കിഴഘകാട്ടുതി
രിയിട്ട്ക് കത്ിച്ച നിലവിളക്കുവം ശ്രീകൃഷ്ണ
വിഗ്രഹവവം വച്ചാണ്ക് വിഷുകണി ഒരുക്കു
ന്നത്ക്.
ഗ്രന്ഥവം, ടവള്ളിപെണവം, െക,മാങ്ങ
മുതലായവയുവം കണിയായി വയ്കാറുണ്്ക്.
കണി ഒരുകി ഉറങ്ങാൻ കിെക്കുന്ന സ്ത്രീ,
അതിരാവിടല എണീറ്്ക് കണി കണ്്ക്, കുടുവം
ബാവംഗങ്ങടള ഉറകത്ിൽ നിന്ന്ക് വിളിച്ചു
ണർത്ി പുറകിൽ നിന്ന്ക് കണ്ണുടപാത്ി
പെിെിച്ചു ടകാണ്ടുവന്ന്ക് കണി കാണിക്കുവം.
പുതിടയാരാണ്ിഘലക്കുള്ള മിഴി തുറക
ലാണ്ക് ഈ െെങ്ങ്ക്.
കണി കണ്തിനു ഘശഷവം കുടുവംബാവംഗ
ങ്ങൾക്ക് ഗൃഹനാഥൻ നൽകുന്ന സമ്മാന
മാണ്ക് വിഷുനകനീട്ടവം. സമ്പൽ സമൃദ്ിയുവം
ഐശ്രല്യവവം വർഷവം മുഴുവനുവം എന്ന അനു
ഗ്രഹഘത്ാടെയാണ്ക് നകനീട്ടവം നൽകു

ന്നത്ക്. പണികർ (കണിയാൻ) വീടുകളിൽ
വന്ന്ക് വിഷുഫലവം പറയുന്ന രീതി പണ്ടുകാ
ലത്്ക് സാർവത്രികമായിരുന്നു. കാലാവ
സ്യുമായി ബന്ടപെടുത്ി കാർഷിക
വൃത്ിയിൽ സ്ീകരിഘകണ് മുടന്നാരുക
ങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള പ്വെനങ്ങളാവവം ഇതിൽ
പ്ധാനവം.
വിഷു ആഘ�ാഷിക്കുന്നത്ക് െകകാ
ലത്ായതു ടകാണ്ാകാവം വിഷു സദല്യയിൽ
െകയ്ക്ക് സുപ്ധാന സ്ാനമാണുള്ളത്ക് .
ഗൃഹനാഥൻ വരികച്ചക ടവട്ടിടകാ
ണ്ാണ്ക് മുൻ കാലങ്ങളിൽ വിഷു ആഘ�ാ
ഷത്ിന്ക് തുെകവം കുറിച്ചിരുന്നത്ക്. ഇതിടന
പനസവം ടവട്ടൽ എന്നാണ്ക് വിളിച്ചിരുന്നത്ക്.
െക എരിഘശേരി, െക വറുത്ത്ക് തുെ
ങ്ങിയവ വിഷു വിഭവങ്ങളിൽ പ്ധാനമാണ്ക്.
ഉച്ചയ്ക്കുള്ള വിഭവസമൃദ്മായ സദല്യയിൽ
മാമ്പഴപ്പുളിഘശേരിയുവം െക പ്ഥമനുവം നിർ
ബന്മായുവം ഉണ്ായിരികണവം എന്നാണ്ക്
പറയാറുള്ളത്ക്. ഇത്ക് ഓണസദല്യയിൽ നിന്ന്ക്
വിഷു സദല്യടയ വല്യതല്യസ്തമാക്കുന്നു.
കൃഷിയുമായി ബന്ടപെട്ട െെങ്കളുവം
സജീവമാണ്ക്.വിഷു സദല്യയ്ക്കു മുമ്പായി, കന്നു
കാലികടള കുളിപെിച്ച്ക് കുറി ടതാട്ട്ക് ടകാന്ന
പ്പൂങ്കുലകൾ ടകാണ്ലങ്കരിച്ച്ക് കൃഷിസ്ല
ടത്ത്ിച്ച്ക് ആദല്യമായി നിലവം ഉഴുതുമറിച്ച്ക്
വിത്ിടുന്നു.ഇതിടന ൊലിെീൽ എന്നാണ്ക്
പറയുന്നത്ക്. സദല്യ കഴിഞ്ഞുള്ള െെങ്ങാണ്ക്
നകഘകാട്ടുൊൽ. കഴുകി, കുറി ടതാട്ട്ക്,
ടകാന്നപ്പൂകൾ ടകാണ്ലങ്കരിച്ച നക
ഘകാട്ടു ടകാണ്്ക് വീെിടറെ കിഴക്കുപെി
ഞ്ാറ്ക് ഭാഗവം ടകാത്ികളിക്കുന്ന െെങ്ങി
ടന നകഘകാട്ടുൊൽ എന്നാണു പറയു
ന്നത്ക്. ടകാത്ികിളച്ച സ്ലത്്ക് പച്ചക
റിവിത്തുകളുവം നവധാനല്യങ്ങളുവം ഒന്നിച്ചു
നടുന്നു. പറമ്പുകൃഷിയുടെ തുെകത്ിടറെ
സൂെനയാണിത്ക്.
ഐതിഹല്യങ്ങൾക്കുവം വിശ്ാസങ്ങൾ
ക്കുവം ആൊരങ്ങൾക്കുമപ്പുറവം, നമുക്ക് അനല്യ
മായിടകാണ്ിരിക്കുന്ന കാർഷിക സവംസ്കൃ
തിടയക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മടപെടുത്ലാണ്ക്
വിഷു. ആ മഹാ ആഘ�ാഷത്ിടറെ വരവ
റിയിച്ചു ടകാണ്്ക്, കാലവം ടതറ്ി പൂത്തുലഞ്ഞു
നിൽക്കുന്ന കണിടകാന്നകൾ നമ്മഘളാടു
പറയാടത പറയുന്നതുവം അതുതടന്നയാണ്ക്
- വിഷുകാലവം വരവായി.
1
(ഘലഖകന്
റൂറല് ഇന്ഫര്ഘമഷന് ബയൂഘറായില്
കാമ്പയിന് ആഫീസറാണ്ക്.
9526982621, 8848162038)

കവര് ക്്റാറി

വ്രീണ്ം വരിഷു വരവാ�രി
ക്ഡാ. േിളക്കുടി രാക്ജന്ദൻ
ര്

ഘക

രളീയരുടെ കാര്ഷിഘകാത്സവമാണ്ക്
വിഷു. 'വിസൂയഘത ഇതി വിഷു'
എന്ന്ക് ധാത്ര്ത്ഥവം. 'സൂ' എന്നാല് പ്സവി
ക്കുക, ഉത്ക് പ ാദിപെിക്കുക. അതായത്ക്
ഉത്ക്പാദിപെിക്കുകയാല് വിഷു. കാര്ഷി
ഘകാത്ക്പന്നങ്ങളുമായുള്ള ബന്മാണഘല്ാ
ഇത്ക് സൂെിപെിക്കുന്നത്ക്. ഈ ഉര്വരതാസ
ങ്കല്ത്ിടറെ പ്തീകമായാണ്ക് വിഷുകണി
യായി കാര്ഷികവിഭവങ്ങള് ഒരുകി
വയ്ക്കുന്നത്ക്. ഓണവം കഴിഞ്ാല് ഇത്രഘയടറ
ജനകീയമായ കാര്ഷികാെിത്റയുള്ള
മടറ്ാരു ആഘ�ാഷഘവള മലയാളിക
ള്കില്.
'േന്നുക്ോണും കഴിഞ്ഞു േിഷുപ്േന്നുും
േന്നിലേക്ലോ �ിരുോ�ിരപ്യന്നുും'
(പൂതൊനും - ജ്ാനപൊന)

ത്

ചാ

ര്
മ ചാ ത്

െിന്ിച്ച്ക് സ്പ്നങ്ങളില് മുഴുകുന്നവരാണ്ക്
പ്ായഘഭദടമഘനല്യ, ജാതിമതഘഭദടമഘനല്യ
എല്ാ മലയാളികളുവം.
വിഷുവിടനപെറ്ി പാൊത് മലയാളക
വിതകളില്. മീനമാസകാറ്ിടറെ ഒടുവില്
വടന്നത്തുന്ന വിഷു സ്ര്ണനിറമാര്ന്ന
ടകാന്നപ്പൂകളുടെ ഉത്സവകാലമാണ്ക്.
'ആറ്റുേക്കിൽ പൂനിൊേിൽ
പ്പാന്നണിയും പ്കാക്ന്ന
ന്രീട്ടുക്ോ ദകന്രീട്ടപ്ോന്നു
ോേെേകക്ള'
(പി. കുഞ്ഞിരാേൻനായർ)
പച്ചിലച്ചാര്ത്ിടലാളിച്ച വിഷുപെക്ഷി
യുടെ പാട്ടുഘകട്ട്ക് കവി ആനദോനുഭൂതിയില്
ലയിക്കുന്നു. വിഷുവാഘ�ാഷഘത്ാടൊപെവം
നമ്മുടെ മനസ്ിഘലഘകാെിടയത്തുന്ന

ചാ

ര്

ചാ

ത്

കവിതയാണ്ക് നവഘലാപെിള്ളിയുടെ
'വിഷുകണി' (കയ്വല്രി). ഒരു കണികാ
ണലിടറെ മധുരസ്മരണഘയാടൊപെവം ഇന്ന
ടലകളുടെ സൗവര്ണദീപ്തിയില് ആറാെി
നില്ക്കുന്ന കവിെിത്വം ഗ്രാമനന്മകളുടെ
മെിത്ട്ടില് 'കണിടവള്ളരിക'ഘപാല്
വിശ്രാന്ി ഘതടുന്ന െിത്രവം നമ്മുടെ മനസ്ില്
പതിഞ്ഞുകിെപൊണഘല്ാ.
"ഏ�് ധൂസര സങ്കൽപത്തിൽ േളർന്നാലും
ഏ�് യന്തേ�്കൃ� ക്ൊകത്തിൽ പുെർന്നാലും
േനസ്ിലണ്ാേപ്ട്ട ഗ്ാേത്തിൻ പ്േളിച്വും
േണവും േേ�യും ഇത്തിരി പ്കാന്നപ്പൂവും ...."
എന്നത്ക് മലയാളികളുടെ മുഴുവന് പ്ാര്ത്ഥ
നയാണ്ക്.
'തുമ് പൂത്താൽ ഓണും
പ്കാന്ന പൂത്താൽ േിഷു'
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എന്നാണ്ക് ടൊല്്ക്. വിഷുവിടറെ വരവറിയി
ച്ചുടകാണ്്ക് നിറടയ പൂത്തുനില്ക്കുന്ന കണി
ടകാന്നകള് ഘകരളീയ പ്കൃതിയുടെ വരദാ
നമാണ്ക് . വിഷുപക്ഷിയുടെ പാട്ടിലൂടെ
വിഷുവിടനപെറ്ി ഗൃഹാതുരത്വം പകരുന്ന
ഓര്മകള് അയവിറക്കുന്നവരാണ്ക് മലയാ
ളികള്. ബാലല്യസ്മൃതികളുടെ നഷ്ലഹരിക
ടളപെറ്ിപെറയുഘമ്പാള് വിഷുവവം വിഷുകണി
യുവം വിഷുനകനീട്ടവമാണ്ക് ആദല്യവം ഓര്മ്മ
യിടലത്തുക. മഘനാഹരമായ വര്ണസങ്ക

ല്ങ്ങള് ഘെര്ന്നതാണ്ക് ഓണടമങ്കിലുവം
'വിഷുനകനീട്ട'ത്ിടറെ മധുരസ്മൃതികള്
അതിനില്ഘല്ാ.
വസഘന്ാല്സവമായ വിഷു ഘകരളീയ
ര്ക്ക് നവവത്സരപെിറവികൂെിയാണ്ക്. ഘമെവം
ഒന്നിനാണ്ക് വിഷു ആഘ�ാഷിക്കുന്നത്ക്.
സൂരല്യന് ഒരു രാശിയില് നിന്ന്ക് മടറ്ാരു
രാശിയിഘലക്കു നീങ്ങാനുള്ള സമയവം 18
നാഴികയില് കുറവാടണങ്കില് ഘമെവം 1-നു
വിഷു. 18 നാഴികയില് കൂടുതലാടണങ്കില്
ഘമെവം 2-നു വിഷു. ഈ വര്ഷവം ഘമെവം ഒന്നി
നാണ്ക് വിഷു. 'വിഷവവം' എന്നാണ്ക് ഘജല്യാ
തിശാസ്ത്രത്ിടല ഘപര്ക്. ഘകരളത്ില് സൂരല്യ
പ്കാശവം ലവംബമായി പതിക്കുന്നതിനാല്
ശക്തമായ ചൂെിടറെ നാളുകള് കൂെിയാണിത്ക്.
ഏപ്ില് മധല്യവം മുതലുള്ള ദിവസങ്ങളില്
നമുക്ക് ഘവനല്മഴ ലഭിക്കുന്നതിനു കാര
ണവവം മടറ്ാന്നല്. 'വിത്തുവം നകഘകാട്ടുവം'
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പാെി വിഷുപെക്ഷി കര്ഷകമനസ്സുകടള
ടതാട്ടുണര്ത്തുന്നതുവം കൃഷിയിെങ്ങള് സജീ
വമാകുന്നതുവം ഇഘതാടെയാണ്ക്.
പ്ാെീനകാലവം മുതല് തടന്ന ഘകരളീ
യര് വിഷു ആഘ�ാഷിച്ചിരുന്നു. വിഷു
സവംബന്ിച്ച ആദല്യപരാമര്ശവം ഭാസ്രരവി
വര്മ്മയുടെ (പത്ാവം നൂറ്ാണ്്ക്) തൃടകാെി
ത്ാനവം ശാസനത്ില് കാണാവം. 'നന്ാ
വിളക്കു ടെലുത്തുമവര് െിത്ിഘര വിഴുവിനു
പാതിയട്ടകെവിയര്. നിന് പാതിയുമ


രചാ

ര്ത്
പചാത് ജചാ യ
യ
ചാ ചാ
ചാ പചാ
പ യ
ത്ചാ ചാ
ചാ യ മ ത്
ചാ ര മചാ
ര ചാ ചാ



പെിനയ വിഴുവിതി നകയട്ടകെവിയാര്'.
(നന്ാവിളകിന്ക് ടെലവ നെഘത്ണ്വര്
െിത്ിരവിഷു (ഘമെവിഷു) വിന്ക് പകുതി
അെച്ചിരികണവം. ഘശഷവം പകുതി അല്പെശി
വിഷുവിന്ക് (തുലാവിഷു) മുമ്പ്ക് അെച്ചിരി
കണവം.) എന്നാണ്ക് പരാമര്ശവം.
വിഷുദര്ശനവവം നകനീട്ടവവം വിഷു
ഫലവവം തുെര്ന്നുള്ള ഒരു വര്ഷകാലടത്
അനുഭവത്ിടറെ നാദേിക്കുറിക്കുടമന്നാണ്ക്
വിശ്ാസവം. .
ഘക്ഷത്രങ്ങളിലുവം കണികാണല് ഒരു
മുഖല്യെെങ്ങാണ്ക്. കണികണ്്ക് ടകാെികയറി
ഉത്സവവം ആരവംഭിക്കുന്ന ഘക്ഷത്രങ്ങള് അനവ
ധിയാണ്ക്. ശബരിമല ശ്രീധര്മ്മശാസ്താ ഘക്ഷ
ത്രത്ില് വിഷുവിന്ക് നെതുറന്ന്ക് പ്ഘതല്യക
പൂജയുണ്്ക് . കുള�പ്പുഴ ശാസ്താഘക്ഷത്ര
ത്ില് ഘമെവിഷുദര്ശനവം പ്ധാനമാണ്ക്.
ടെറുകുന്ന്ക് അന്നപൂര്ഘണശ്രി ഘക്ഷത്രവം,
തിരുവങ്ങാെ്ക് ശ്രീരാമഘക്ഷത്രവം എന്നിവെ
ങ്ങളിടല വിഷുവിളക്കുത്സവവം പ്സിദ്
മാണ്ക്.
വിഷുദിവസവം തമ്പുരാന് (ഭൂഉെമ) ടെറു
മകള്ക്ക് (കൃഷിപെണികാര്) ടനല്്ക്, അരി,
ഘതങ്ങ, എണ് മുതലായവ നല്കിയിരുന്നു.
അവ വാങ്ന്നവര് തമ്പുരാടറെ (ജന്മി)
കീഴില് ഒരു വര്ഷവം മുഴുവന് കൃഷിപെണി
ടെയ്ാന് ബാധല്യസ്രായിരുന്നു. 'വിഷുടവ
ടുക്കുക' എന്നാണ്ക് ഈ വല്യവസ് അറിയ
ടപെട്ടിരുന്നത്ക്.
'വിഷുവില് പിടന്ന ഘവനലില്'
എടന്നാരു ടൊല്ലുണ്്ക്. അതായത്ക് വിഷുക
ഴിഞ്ാല് മഴകാലവം തുെങ്ടമന്നര്ത്ഥവം.
അഘതാടെ കൃഷിപെണികള് ആരവംഭിക്കുവം.
ഘമെപെത്ിന്ക് ടതങ്ള്ടപെടെയുള്ള വൃക്ഷ
ങ്ങളുടെ നതകള് നടുന്നത്ക് നാട്ടുവഴകമാ
ണഘല്ാ. െിഘലെത്്ക് വിഷുവാഘ�ാഷഘത്ാ
െനുബന്ിച്ച്ക് പെകവം ടപാട്ടിക്കുന്ന പതി
വണ്്ക്. കാര്ഷികവിഭവങ്ങടളല്ാവം ഘെര്ത്തു
ള്ള വിഭവസമൃദ്മായ സദല്യഒരുകലുവം
പതിവാണ്ക്. വിഷുകഞ്ിയുവം മധുരപല
ഹാരമായ വിഷുകട്ടയുവം വിഷുദിനത്ില്
സ്ാദ്ക് പകരുന്നു. കണികണ്ഘശഷവം
െദേനവം ടതാടുവിച്ച്ക് നാളിഘകരവം ഉരുട്ടി
അതിടറെ കണ്്ക് ഏതു ദിശയിഘലകാണ്ക്
എന്നു ഘനാകി കണിഫലവം പറയാറുണ്്ക്.
നാളിഘകരത്ിടറെ കണ്്ക് കിഴഘകാട്ടാടണ
ങ്കില് ഫലവം ഉത്മടമന്നുവം ടതഘകാട്ടാടണ
ങ്കില് അധമമാടണന്നുമഘത്ര സങ്കല്വം.
വിഷുസവംക്രാന്ി ദിവസവം ഗൃഹപരിസ
രടത് െപ്പുെവറുകടളല്ാവം തൂത്തു തീയിൊ
റുണ്്ക്. ലങ്കാനഗരവം തീയിട്ടു നശിപെിച്ചതിടറെ

പ്തീകമായാണ്ക് ഈ പ്വൃത്ിടയന്ന്ക്
ഐതിഹല്യവം പറയുന്നു.
ഘലാഗടറെ 'മലബാര് മാന്'ലില് (1887)
വിഷുവിടറെ പ്ാധാനല്യടത്പെറ്ി സൂെനയു
ണ്്ക്. കീഴാളന്മാര് ഘമലാളന്മാടര കാണുന്ന
രണ്ടു ഘവളകളില് ഒന്നായിരുന്നു വിഷുദിനവം.
മടറ്ാരു ഘവള ഓണമായിരുന്നു. 'ടവച്ചുകാ
ണല്' എന്നായിരുന്നു ഇതിടറെ ഘപര്ക്. 'വിഷു
പുലര്ച്ചയ്ക്ക് കണികാണുന്നടതഘന്ാ അതനു
സരിച്ചായിരിക്കുവം അന്നു തുെങ്ന്ന മുഴുവന്
വര്ഷടത്യുവം അയാളുടെ ഭാഗഘധയടമന്ന
അന്വിശ്ാസത്ില് മുറുടകപിെിച്ചു കഴി
യുന്നവരാണ്ക് മലയാളികള്. ദുര്നിമിത്ങ്ങ
ടളാന്നുവം കണ്ില്ടപെൊതിരികാനുവം സമൃ
ദ്ിയുടെയുവം സൗഭാഗല്യത്ിഘറെതുമായ ദിവ
സങ്ങളാണ്ക് വരാനിരിക്കുന്നടതന്ന്ക് ഉറപ്പു

വരുത്ാനുവം മുന്കൂട്ടി വിഷുകണി ഒരുക്കു
ന്നത്ക് അതുടകാണ്ാണ്ക് . വിഷുകണി
ഒരുക്കുന്നതിന്ക് താല്കാലികമായ പുരകള്
ടകട്ടിയുണ്ാക്കുന്ന പതിവവം ദുര്ലഭമല്.'
(ഘലാഗന്. പു. 166) ഇടതാടക ഇന്നടല
കളുടെ കഥ. ഇഘന്നാ?
ടതാട്ടടുത് ഫ്ാറ്ിനരുകില് ഈ ടകാടുവം
ഘവനലിലുവം നിറടയപൂചൂെി നില്ക്കുന്ന
കണിടകാന്ന പ്കൃതിയുടെ കാലഘഭദവം
സൂെിപെിക്കുന്നു. ഈ ടകാന്നയുടെ പൂവിതി
ര്ത് ശാഖകള് അരിഘയാരണി പന്ലായി
കനകകാന്ിയാര്ന്നു നില്ക്കുന്ന കാഴ്ച
ഘെഘതാഹരമാണ്ക് . ഇക്കുറി, ഘനരടത്
പുഷ്ാഭരണവം ൊര്ത്ിയ ഈ ടകാന്നയില്
വിഷുപെക്ഷികള് ഘെഘകറിയിരിക്കുന്നതുവം
കാണാവം.

ഗൃഹാതുരത്വം ഉണര്ത്തു
ന്ന അനുഭവവം വിഷുകാല
ഘത്തുഘപാടല മടറ്ാന്ന്ക്
ഉടണ്ന്നു ഘതാന്നുന്നില്.
അതിരാവിടല അമ്മ വിളി
ച്ചുണര്ത്ി കണ്ണുടപാത്ി
പൂജാ മുറിയില് ഒരുകിയിട്ടു
ള്ള കണികാണാന് ടകാണ്ടു
ഘപാകുന്നതുവം നിറദീപപ്ഭ
യില് കൃഷ്ണവിഗ്രഹഘത്ാ
ടൊപെവം ആ കാഴ്ചയില് മനസ്്ക്
ആഹ്ാദഭരിതമാവന്നതുവം
വിസ്മരികാനാവില്.
സ്ന്വം പുരയിെത്ിടല
ടകാന്നമരത്ില്കയറി പൂങ്കു
ലകള് ഒെിച്ച്ക്, കായ്കനികള്
ഘശഖരിച്ച്ക് കണിടയാരു
കാന് അമ്മടയ സഹായി
ച്ചിരുന്ന നാളുകളുവം ഓര്മ്മയി
ഘലടകത്തുന്നു. നകനീട്ടവം
കിട്ടിയ ടകാച്ചുടകാച്ചു നാണ
യങ്ങള് ആരുവം അപഹരി
ടച്ചടുകാടത വഞ്ി യില്
സൂക്ഷിക്കുകയുവം ഇെടയ്കല്ാവം
അടതടുത്്ക് കുലുകി സുര
ക്ഷിതത്വം ഉറപൊക്കുകയുവം
ടതാട്ടടുത് കാവിടല പൂര
ത്ിന്ക് ആ പുത്ന് നാണ
യങ്ങള് ഒടന്നാഴിയാടത
ടെലവഴിക്കുകയുവം ടെയ്ത
നാളുകള് മനസ്ില് മധുരവം
നിറയ്ക്കുന്നു.
ഇഘപൊള് നഗരത്ില്
മികയിെത്തുവം വിഷുത്ഘല
ന്ന്ക് കണിടയാരുകാനുള്ള
പായ്കറ്റുകള് കിട്ടുവം. പാകമാകാത് കശുവ
ണ്ികഘളാടു ഘെര്ന്ന കശുമാവിന്കുലകളുവം
ആഞ്ിലിച്ചകയുവം അഞ്ാറ്ക് ടകാന്നപ്പൂ
കളുവം നിറഞ് ആ പായ്കറ്റുകളിലൂടെയായാ
ലുവം വിഷു ഇന്നുുവം ഒരു യാഥാര്ത്ഥല്യമാകുന്നു.
നാളടത് പ്തീക്ഷയാകുന്നു. മഹാകവി
നവഘലാപെിള്ളി പാെിയതുഘപാടല 'ഗ്രാമ
ത്ിടറെ ടവളിച്ചവവം മണവവം മമതയുവം
ഇത്ിരിടകാന്നപ്പൂവവം' എന്നുവം മനസ്ിലു
ണ്ാവടട്ട എന്നാവവം ഈ ദിനത്ില്
ഓഘരാ മലയാളിയുടെയുവം പ്ാര്ത്ഥന.
1
(ഘലഖകന്
ഘകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്യൂട്ട്ക്
മുന് അസിസ്ററെ്ക് �യറക്ടറാണ്ക്.)
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |
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തമരിഴ് സരിനരിമ ത്രീർക്കുന്ന

അ�തങ്ങൾ അവസാനരിക്കുന്നരി�
എൻ.പി മുരള്രീകൃ�ൻ
ത്

പര ര ത്
മ ചാ
ചാ
ചാ ചാ

നാ

െകീയ, രാജാപൊട്ട്ക് ആവിഷ്ക്കാരങ്ങ
ളിലുവം വീഘരതിഹാസങ്ങളിലുവം താര
ശരീരത്ിലുവം മാത്രവം ശ്രദ് ഘകന്ദീകരിച്ചു
ഘപാന്ന തമിഴ്ക് സിനിമയുടെ ഘവറിട്ട നശലി
ടക.ബാലെദേറിലുവം ഭാരതീരാജയിലുവം
ബാലു മഘഹന്ദയിലുവം മാത്രവം ഒതുങ്ങിനിൽ
ക്കുന്നതായിരുന്നു. സാധാരണ ജീവിത
ത്ിൽ അസാധല്യമായ കാരല്യങ്ങൾ ടവള്ളി
ത്ിരയിൽ ടെയ്തുഘപാരുന്ന വീര നായക
ന്മാരായിരുന്നു എകാലത്തുവം തമിഴ്ക് ആസ്ാ
ദവൃദേടത് തൃപ്തിടപെടുത്ിയിരുന്നത്ക് .
സ്ാഭാവികമായുവം അവരിൽ അത്രടമാരു
കാഴ്ചശീലവവം ഘബാധവവം ഉെടലടുക്കുകയുവം
ടെയ്തു.
മലയാള സിനിമ പല കാലങ്ങളിലായി
പരീക്ഷണ, സമാന്ര സിനിമകൾക്കു
പിറഘക ഘപായഘപൊഴുവം ഇതിൽ നിന്ന്ക് വിട്ടു
നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു തമിഴ്ക് സിനിമയുടെ
ശീലവം. ടതാള്ളായിരത്ി എഴുപതുകളിലുവം
എൺപതുകളുടെ തുെകത്ിലുവം മലയാള
സിനിമയിൽ ഉെടലടുത് നവ തരവംഗടത്
സൂക്ഷ്മതഘയാടെ നിരീക്ഷിക്കുകയുവം അതി
ടന മാതൃകയാക്കുകയുവം ടെയ്ത ഒരു തലമുറ
രണ്ായിരത്ിനു ഘശഷമാണ്ക് തമിഴ്ക് സിനി
മയിൽ രൂപടപെട്ടത്ക്. ടശൽവരാ�വൻ,
ഘെരൻ, ബാല, സമുദ്രകനി, ശശികുമാർ,
വസന്ബാലൻ, അമീർ സുൽത്ാൻ,
മിഷ്ക്കിൻ, ടവട്രിമാരൻ തുെങ്ങി വലിടയാരു
നിര സവംവിധായകരാണ്ക് ഈ നിരയിലു
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ണ്ായിരുന്നത്ക്. നിലനിൽക്കുന്ന കാഴ്ചശീ
ലത്ിന്ക് മാറ്വം ഘവണടമന്ന െിന് ഉെടല
ടുത്ഘതാടെ ഘവറിട്ട സൃഷ്ികളുമുണ്ായി.
അങ്ങടനയാണ്ക് പുതിയ നൂറ്ാണ്ിടറെ
ആദല്യ ദശകത്ിൽ സുബ്�ണല്യപുരവം,
നാഘൊെികൾ, പരുത്ിവീരൻ, ടവണ്ിലാ
കബ�ിക്കുഴു തുെങ്ങിയ പുതിയ െലച്ചിത്ര
ഭാഷ സവംസാരിക്കുന്ന സിനിമകൾ തമിഴിൽ
സൃഷ്ികടപെട്ടത്ക്. 2000 മുതൽ 2010 വടര
ഒറ്യ്ക്കുവം ടതറ്യ്ക്കുവം നിർമ്മികടപെട്ട ഇത്രവം
സിനിമകൾക്ക് സജീവമായ തുെർച്ച
ഉണ്ായത്ക് 2015 ഓടെയാണ്ക്.

പു�ിയ ചിതൊധാരകൾ േരുന്നു

ഒരു വശത്്ക് സൂപെർ താരങ്ങളുടെ മാസ്ക്
മസാല െിത്രങ്ങൾ സ്ിരവം ഘെരുവകൾ
ഘെർത്്ക് ശരാശരി ആസ്ാദകടര തൃപ്തി
ടപെടുത്ി സൃഷ്ികടപെട്ടു ടകാഘണ്യിരിക്കു
ഘമ്പാഴാണ്ക് മറുവശത്്ക് തമിഴ്ക് സിനിമടയ
നിലവാരത്ിൽ ഇന്ല്യൻ സിനിമയിൽ
ഏറ്വവം ഉന്നതിയിൽ പ്തിഷ്ിക്കുന്ന സിനി
മകളുമുണ്ായത്ക്. എല്ാത്രവം സിനിമക
ടളയുവം ഉൾടകാള്ളാനുള്ള ഇെവവം കാണി
കളുവം തമിഴ്ക് സിനിമാ ഇൻ�സ്ടിയിൽ
ഉണ്ായി എന്നതാണ്ക് ശ്രഘദ്യമായ വസ്തുത.
തമിഴ്ക് ഗ്രാമങ്ങളിടല നിറമില്ാത് ജീവി
തങ്ങളുവം ജാതിയുടെ ഘപരിൽ നിലനിൽക്കു
ന്ന ഘവർതിരിവകളുവം സവം�ർഷങ്ങളുവം
അധികാരത്ിടറെ ഇെടപെലുകളുവം സാമൂ

ര്
മ ചായ

ര

ഹിക സവംഭവങ്ങഘളാടുള്ള പ്തികരണവവം
തികഞ് സാമൂഹിക ഘബാധവവം പ്കെി
പെിക്കുന്നവയായിരുന്നു തമിഴ്ക് നവ സവംവി
ധായകരിൽ നിന്ന്ക് ഉണ്ായ ഇത്രവം
സിനിമകൾ.
കാർത്ിക്ക് സു�രാജ്ക് (ജിഗർതണ്,
ഇനരവി), നളൻ കുമരസ്ാമി (സൂതുകവവം)
തല്യാഗരാജൻ കുമാരരാജ (ആരണല്യകാണ്വം),
പാ ര�ിത്ക് (അട്ടകത്ി, മദ്രാസ്ക്), ടവട്രി
മാരൻ (വിസാരനണ, ആടുകളവം), ടലനിൻ
ഭാരതി (ടമർക്കു ടതാെർച്ചി മനല),
രാവംകുമാർ (രാക്ഷസൻ), അറിവഴകൻ (കുറ്വം
23), വിജയ്ക് മിൽട്ടൺ (ഘഗാലിഘസാ�,
കടുഗ്ക്), ഗഘണഷ്ക് (എട്ട്ക് ഘതാട്ടകൾ), സുഘരഷ്ക്
സങ്കയ് (ഒരു കിൊയിൻ കരുനണ മനു),
രാജമുരുഗൻ (ഘജാകർ), എവം. മണിക�ൻ
(കാകമുനട്ട, കുട്രഘമ തണ്നന), അശ്നി
അയ്ർ തിവാരി (അമ്മ കണക്ക്), വിജയ്ക്
കുമാർ (ഉറയെി), എസ്ക്.യു. അരുൺകുമാർ
(പന്നയാരുവം പദ്ക്മിനിയുവം) തുെങ്ങിയ സിനി
മകളിലൂടെ പുതുതലമുറ െലച്ചിത്രകാരൻമാർ
മുഖല്യധാരാ െലച്ചിത്ര ഭാഷയുടെ ടപാതുരീതി
കടള പാഘെ മാറ്ിപെണിതു. ഉള്ളെകത്ിലുവം
പരിെരണത്ിലുവം സമകാലീനതഘയാെ്ക്
സതല്യസന്ത പുലർത്തുകയുവം ഇതര ഇന്ല്യൻ
പ്ാഘദശിക ഭാഷാ െിത്രങ്ങടള മറികെകാനുവം
ഇഘതാടെ തമിഴ്ക് സിനിമയ്കായി.

പരിക്യറുും പ്പരുോളിപ്റെ
അുംക്ബേ്കർ മുഖും

പുതിയ െിന്ാധാരയിൽ സജീവമായി
െർച്ച ടെയ്ടപെട്ട െില സിനിമകളിഘലക്ക്
സഞ്രിക്കുഘമ്പാൾ അവ തമിഴ്ക് ജീവിതവ
മായുവം തമിഴൻ എന്ന വികാരവമായുവം ഏറ്
വമടുത്്ക് നിൽക്കുന്നവയാടണന്ന്ക് കാണാവം.
പാ ര�ിത്ക് നിർമ്മിച്ച്ക് മാരി ടസൽവരാജ്ക്
സവംവിധാനവം ടെയ്ത്ക് കഴിഞ് വർഷവം
തമിഴിൽ ഏറ്വമധികവം നിരൂപക പ്ശവംസ
ഘനെിയ 'പരിഘയറുവം ടപരുമാൾ' സമൂഹ
ത്ിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതീതയിഘലക്ക്
മറയില്ാടത കല്യാമറ വയ്ക്കുകയാണ്ക്. തമി
�ാട്ടിൽ െിലയിെങ്ങളിൽ ഇടപൊഴുവം ഘഹാട്ട
ലുകളിൽ ദളിതർക്ക് �ിസ്ക്ഘപാസിബിൾ
ഗ്ാസിൽ ൊയ നൽകുന്നുണ്്ക്. കുപെിഗ്ാസു
കളാടണങ്കിൽ ഇതിനെിയിൽ നിറങ്ങൾ
ടകാണ്്ക് പ്ഘതല്യക അെയാളവംടവച്ചാണ്ക്
ദളിതർക്കുവം ഉയർന്ന ജാതിയിൽടപെട്ടവർ
ക്കുവം ൊയ നൽകുന്നത്ക്. പരിഘയറുവം ടപരു
മാളിടറെ അവസാന ഘഷാട്ട്ക് ഇങ്ങടനയുള്ള
രണ്ടു ഗ്ാസുകളിലാണ്ക് ടെന്നു നിൽക്കു
ന്നത്ക്.
ഒഘര ടതരുവിൽ രണ്ടു ബാലവാെികൾ
നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ. അതിടലാന്ന്ക്
ദളിത്ക് കുട്ടികൾക്കു മാത്രമുള്ളത്ക്. സ്ക്കൂളുക
ളിൽ ദളിതർ പാെകവം ടെയ്ത ഭക്ഷണവം കഴി
കാൻ കൂട്ടാകാത് ഉയർന്ന ജാതിയിടല

ചാര്ത് ത്
രചാജത്
മചാര
കുട്ടികൾ, ദളിതർക്കുവം ഉയർന്ന ജാതിയിൽ
ടപെട്ടവർക്കുവം ടവഘവടറ ശ്മശാനങ്ങൾ,
മൃതഘദഹവം ടകാണ്ടുഘപാകാൻ പ്ഘതല്യകവം
വഴികൾ, ദളിതരുടെ മുെി ടവട്ടാൻ പല
ബാർബർമാരുവം മെികാട്ടുന്നു, ദളിതർക്ക്
പ്ഘവശനവം നിഘഷധിക്കുന്ന ഘക്ഷത്രങ്ങൾ,
നാട്ടുകൂട്ടത്ിടറെ കല്നകൾ, ഊരുവില
ക്ക്... തമിഴ്ക് ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്രി
ച്ചാൽ മനസ്ിലാകുന്ന യാഥാർഥല്യങ്ങളാ
ണിത്ക്.
ഞാൻ ആരാണ്ക്? നിങ്ങളുവം ഞാനുവം
തമ്മിലുള്ള വല്യതല്യാസടമന്ാണ്ക്? എന്തു
ടകാണ്ാണ്ക് എടപൊഴുവം എല്ായിെത്തുവം
നിങ്ങൾ മുന്നിലുവം ഞങ്ങൾ പിന്നിലുമാകു
ന്നത്ക്? എന്ിനാണ്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങടളയി
ങ്ങടന ഘവട്ടയാടുന്നത്ക്?.. കാലങ്ങളായി

ഓഘരാ കീഴ്ക് ജ ാതികാരനുവം
ഘൊദിച്ചുടകാഘണ്യിരിക്കുന്ന
ഘൊദല്യങ്ങളാണ്ക് പരിഘയരുവം
ടപരുമാളുവം ആവർത്ിക്കു
ന്നത്ക്. അത്ക് വല്യക്തമാക്കുന്നത്ക്
ഈ ഘൊദല്യങ്ങൾക്ക് ഉത്രവം
ടകാടുകാൻ ഇതുവടര ഇന്ല്യൻ
സമൂഹത്ിനായിട്ടില് എന്ന
താണ്ക്.
2013 ൽ പുറത്ിറങ്ങിയ
നാഗ്രാജ്ക് മ�ടളയുടെ മറാ
ത്ി സിനിമ 'ഫാൻട്രി'ക്കു
ഘശഷവം ഇന്ല്യൻ സമൂഹത്ിൽ
രചാജത്
നിലനിൽക്കുന്ന ജാതിവല്യവ
സ്ടയ ഉഘള്ളാടെ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ്ക്
പരിഘയറുവം ടപരുമാൾ.
തമി�ാട്ടിടല തിരുടനൽഘവലിക്കുവം
തിരുടച്ച�രിനുവം ഇെയിലുള്ള പുളിയങ്കുളവം
ഗ്രാമമാണ്ക് സിനിമയുടെ പശ്ാത്ലവം.
കീഴ്ക്ജാതികാർ കൂട്ടഘത്ാടെ കാർഷിക
ജീവിതവവം നായാട്ടുവം കബ�ി കളിയുടമ
ല്ാമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഗ്രാമവം. ഘമൽജാ
തികാർ പുളിയങ്കുളവം ഗ്രാമവാസികടള
അടുപെികാറില്. പുളിയങ്കുളത്തു നിന്നാടണ
ന്നറിഞ്ാൽ ബസ്ിൽ അടുത് സീറ്ിൽ
ഘപാലുവം ഇരികില്. സ്ന്വം ഗ്രാമത്ിടറെ
അതിർത്ിവടര പുളിയങ്കുളത്തുകാർ
സഘന്ാഷവാന്മാരാടണങ്കിലുവം പുറത്്ക്
ടപാലിസിൽ നിന്നുവം ഉയർന്ന ജാതികാ
രിൽ നിന്നുവം അവർക്ക് നിരന്രവം മാന
സിക, ശാരീരിക പീഢനവം അനുഭവിഘക
ണ്ി വരുന്നുണ്്ക് . ഈ സാഹെരല്യങ്ങൾ
കണ്ടുമടുത്ാണ്ക് പരിയൻ അവംഘബദ്ക് ക

പര യ

പ മചാ
പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |

ത്
2019

39

ത്
ത്
റിടന ഘപാടല ഒരാളായിത്ീരാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നത്ക്. കീഴ്ക്ജാതികാരുടെ പ്ശ്നങ്ങ
ളിൽ അവർക്കു തുണയാകാനാണ്ക് പരിയൻ
വകീൽ പഠനത്ിനു പഠിക്കുന്നത്ക്.
അവിടെയുവം അവന്ക് ഘനരിഘെണ്ി വരുന്നത്ക്
ജാതി പീഢനമാണ്ക്. എന്നാൽ 'എന്തുടകാ
ണ്്ക് ഞാൻ, നീ' എന്ന വിഘവെനവം എന്നു
ഘൊദിച്ച്ക് അവൻ അതിഘനാെ്ക് കലഹിക്കു
കയുവം മറികെക്കുകയുവം ടെയ്യുന്നുണ്്ക്. ജാതി
ഇവിടെത്ടന്നയുണ്്ക്, എല്ാവരിലുവം എങ്വം
ഘപാകാടത. അത്ക് ഏറ്വവം നന്നായി തിരി
ച്ചറിയുന്നത്ക് കീഴ്ക്ജാതികാർകാണ്ക്' എന്നു
പറഞ്ാണ്ക് പരിഘയറുവം ടപരുമാൾ
അവസാനിക്കുന്നത്ക്.

കാണ്ക് വെടെനന്നയിടല മനുഷല്യരുടെ
കഥ തുെങ്ന്നത്ക്. പിരീ�്ക് ഗാങ്ക്സ്റർ എന്ന
തിടനാപെവം തികഞ് സാമൂഹികതയുവം
രാഷ്ടീയഘബാധവവം പുലർത്തുന്ന സിനിമ
എന്ന തരത്ിലാണ്ക് വെടെനന്ന ഘവറിട്ടു
നിൽക്കുന്നത്ക് . തീരഘദശ ജനതയുടെ
ഘെരിജീവിതവം, ജനിച്ച മണ്ിടല നിലനിൽ
പെ്ക്, വീെ്ക്, അതിജീവനവം, രാഷ്ടീയ, ഘകാർ
പെഘററ്്ക്, ഗുണ് ഇെടപെൽ, ചൂഷണവം അതി
ടനതിടരയുള്ള ടെറുത്തുനിൽപെ്ക് ഇവടയ
ല്ാവം കെന്നുവരുഘമ്പാൾ ഗാങ്ക്സ്റർ ഘജാണർ

എന്നതിൽ നിന്ന്ക് ഒരു തികഞ് തമിഴ്ക്
മനിതർ സിനിമയായി വെടെനന്ന
വളരുന്നു.
മൂന്ന്ക് ഭാഗങ്ങളുള്ള സിനിമ എന്ന നില
യിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിശദാവംശങ്ങളി
ഘലക്കുവം സവംഭവ പരമ്പരകളിഘലക്കുവം കെന്നു
ടെന്നുള്ള ആഖല്യാനമാണ്ക് വെടെനന്നയു
ഘെത്ക്.
ടവട്രിമാരടറെ മുൻസിനിമകളായ 'ആടു
കള'ത്ിടല ഘകാഴിഘപൊരുവം നാട്ടിൻപുറവവം,
'വിസാരനണ'യിടല ഘലാകപ്പുവം സാധാ
രണകാരറെ നിസ്ഹായാവസ്യുവം വെടെ
നന്നയിഘലടകത്തുഘമ്പാൾ കുെിപെകയുവം
ജയിൽജീവിതത്ിടറെ ഘവറിട്ട കാഴ്ചകളുവം
ഇൻഘ�ാർ ടഗയിമായ കാരവംസിറെ സാധല്യത
കഥയിൽ ഉപഘയാഗടപെടുത്ിയുമാണ്ക്
ടവട്രിമാരൻ അത്ഭുതവം തീർക്കുന്നത്ക്. ഒരു
പിരീ�്ക് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിടല
നവഷമല്യങ്ങടള അതിലളിതമായാണ്ക്
ടവട്രിമാരനിടല പ്തിഭാധനനായ സവംവി
ധായകൻ മറികെക്കുന്നത്ക്. സവംവിധായകൻ
തടന്ന തയ്ാറാകിയ തിരകഥയിടല
ടകട്ടുറപൊണ്ക് രഘണ്മുകാൽ മണിക്കൂർ
നദർ�ല്യമുള്ള സിനിമടയ വിരസതയില്ാ
ത് കാഴ്ചയാകി മാറ്റുന്നത്ക്. ഒഘരസമയവം
സിനിമാസ്ാദകടര തൃപ്തിടപെടുത്ാനുവം
സിനിമാ പഠിതാകൾക്ക് പാഠപുസ്തകമായി
മാറാനുവം കഴിയുന്നിെത്ാണ്ക് ടവട്രിമാര
ടറെയുവം വെടെനന്നയുടെയുവം തമിഴ്ക് സിനി
മയുടെയുവം വിതാനവം വലുതാകുന്നത്ക്.

േടപ്ചദന്ന എന്ന പിര്രീഡ് സിനിേ

തമിഴ്ക് ഗ്രാമങ്ങളിടലയുവം ടെറുപട്ടണ
ങ്ങളിടലയുവം ഗുണ്ാജീവിതവവം തലമുറക
ളിഘലക്ക് നീണ്ടുഘപാകുന്ന കുെിപെകയുമാണ്ക്
ടവട്രിമാരടറെ വെടെനന്നയിൽ വിഷയ
മാകുന്നത്ക്. 2012 ജൂണിലുവം ഓഗസ്റിലുമായി
റിലീസ്ക് ടെയ്ത അനുരാഗ്ക് കശല്യപിടറെ
ഗാങ്ക്സ്ക് ഓഫ്ക് വഘസപൂർ സീക്ന്സിനു
ഘശഷവം തലമുറകളിഘലക്ക് നീണ്ടുഘപാകുന്ന
കുെിപെകയുവം സവം�ർഷവവം അതിജീവനവവം
പ്ഘ മ യ മ ാ ക്കു ന്ന ഇ ന് ല്യൻ പ ി ര ീ �്ക്
മൂവിയാണ്ക് വെടെനന്ന. തമിഴിടല
ഗാങ്ക്സ്ക് ഓഫ്ക് വഘസപൂർ എന്നു പറയാവം.
ഗാങ്ക്സ്ക് ഓഫ്ക് വഘസപൂറിന്ക് 1940 മുതൽക്ക്
ടതാണ്ണൂറുകൾ വടരയുള്ള ദീർ�കാല കുെി
പെകയുടെ കഥയാണ്ക് പറയാനുള്ളടതങ്കിൽ
ടതാള്ളായിരത്ി എൺപതുകൾ മുതൽ

40 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |

2019
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മ ചാ പചാ രചാ

ത്

ത്രിലേർ ആഖ്യാനത്തിപ്െ പുതുേ

ത്രില്ർ സിനിമകളുടെ ആഖല്യാനത്ി
ടലയുവം അവതരണത്ിടലയുവം പുതുമയുവം
തമിഴ്ക് ഇൻ�സ്ടിടയ ഘവറിട്ടുനിർത്തുന്നു.
ഘലാ ബ ജറ്ിലുവം ബ ിഗ്ക് ബ ജറ്ിലുവം
ഒരുഘപാടല ത്രില്ർ സിനിമകൾ തമിഴിൽ
സൃഷ്ികടപെടുന്നുണ്്ക്. മുൻനിര താരങ്ങളി
ല്ാടത നിർമ്മിച്ച ത്രില്ർ സിനിമകൾ
പലതുവം തമിഴ്ക്നാട്ടിൽ വലിയ വിജയമായ
താണ്ക് ഈ ഘജാണർ തുെർച്ചയായി പരീ
ക്ഷികാൻ തമിഴിടല നവ സവംവിധായകടര
ഘപ്രിപെിച്ചത്ക്. ഘമകിവംഗിൽ നിലനിർത്തു
ന്ന പുതുമ തടന്നയാണ്ക് ഇത്രവം സിനിമ
കളുടെ കാഴ്ചടയ സവിഘശഷമാക്കുന്നത്ക്.
ഇക്കൂട്ടത്ിൽ അടുത് കാലത്ിറങ്ങിയ
ഘപ്വംകുമാറിടറെ രാക്ഷസൻ എടുത്തു പറഘയ
ണ് സിനിമയാണ്ക് . ഓഘരാ നിമിഷവവം
കാഴ്ചടയ വലിഞ്ഞുമുറുകാൻ ഘശഷിയുള്ള
തിഘയറ്ർ അനുഭവമാണ്ക് ഈ സിനിമ.
തിഘയറ്റിൽ നിന്ന്ക് തടന്ന അറിഘയണ്
അനുഭവവം എന്ന തരത്ിലാണ്ക് രാക്ഷസൻ
അെകമുള്ള ത്രില്ർ സിനിമകൾ നിർമ്മി
കടപെട്ടിട്ടുള്ളത്ക്. ഒരു നിമിഷവവം സ്ക്ക്രീനിൽ
നിന്ന്ക് കടണ്ടുകാഘനാ പാഴാകാഘനാ
ഇടല്ന്ന്ക് ഘബാധല്യടപെടുത്തുന്ന ആഖല്യാന
ഘവഗവവം പുതുമയുവം ശബ്ദ, ദൃശല്യ സമ്പന്നത
യുമാണ്ക് ഇവയ്ക്ക് ത്രില്ർ ഗണത്ിൽ പുതുമ
നകവരുത്തുന്നത്ക്.

സൂപെർ ഡ്രീെക്് എന്ന അൾട്ടിക്േ്്

അടുത്ടുത് ദിവസങ്ങളിൽ റിലീസ്ക്
ടെയ്ത രണ്്ക് സിനിമകൾ. പ്ിഥ്ിരാജിടറെ
ലൂസിഫറുവം തല്യാഗരാജൻ കുമാരരാജയുടെ
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സൂപെർ �ീലക്വം. ഒന്ന്ക് മലയാളത്ിലുവം
മഘറ്ത്ക് തമിഴിലുവം. ഷാജി നകലാസ്ക് കട്ട്ക്

പറഞ്്ക് നിർത്ിയിെത്തു
തടന്നയാണ്ക് പ്ിഥ്ിരാജി
ടറെ ലൂസിഫറിടറെ സ്ാന
ടമങ്കിൽ, സിനിമടയന്ന
മീ�ിയത്ിൽ സ്യവം സമർ
പെിച്ച്ക് തടറെ സിനിമടയ
ഘലാക നിലവാരത്ിഘലക്ക്
ഉയർത്തുകയാണ്ക് തല്യാഗ
രാജൻ. മറാത്ി, ബവംഗാളി,
മലയാളവം അെകവം ഇന്ല്യ
യിടല ടമച്ചടപെട്ട സിനിമാ
സവംസ്ക്കാരമുളള മഘറ്ടതാരു
പ്ാഘദശിക ഭാഷയുവം െിന്ി
കാത്ത്രയുവം ഉയരത്ി
ലാണ്ക് നിലവിടല തമിഴ്ക് സിനിമടയന്ന്ക്
സൂപെർ �ീലക്്ക് ഒന്നു കൂെി ഉറപെിക്കുന്നു.
അത്രമാത്രവം ടപാളിറ്ികലായുവം നവീനമാ
യുമാണ്ക് തമിഴ്ക് സിനിമ കാണികഘളാെ്ക്
സവംവദിക്കുന്നത്ക്. രാക്ഷസനുവം പരിഘയറുവം
ടപരുമാളുവം ടമർക്കു ടതാെർച്ചി മനലയുവം
വെ ടെനന്നയുടമാടക ദല്യശല്യപരിെരണ
ത്ിൽ തീർത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ തുെർച്ച
യാണ്ക് സൂപെർ �ീലക്്ക് . ഘമകിവംഗിടറെ
സൂക്ഷ്മതയിലുവം പൂർണതയ്കായുള്ള അതല്യ
ധ്ാനത്ിലുവം തിരകഥയിടല ഇഴയടുപെ
ത്ിലുവം ഇവയ്ക് ടകല്ാവം മുകളിലുവം.
റിയലിസവവം ടസമി ഫാറെസിയുവം ഘെർ
ടന്നാഴുകുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ടഫ്യിമുവം
പാഴല്. ടഫ്യിമിൽ വരുന്ന ഒരു വസ്തു
ഘപാലുവം ടവറുടതയാകുന്നില്.
കഥാപാത്രങ്ങടളാന്നുവം താരങ്ങളല്,
ഒന്നാന്രവം മനുഷല്യരാണ്ക്. (വിജയ്ക്
ഘസതുപതിയുവം രമല്യാ കൃഷ്ണനുവം സാമന്യുവം
ഫഹദുവം ഘപാലുവം) ജീവിതത്ിടറെ
വഴിയുവം വിതാനവവം സാധല്യതയുവം
ഇങ്ങടന കൂെിയാണ്ക് എന്നു ജീവിച്ച്ക്
കാണിച്ചു തരുന്ന മനുഷല്യർ. എന്ി
നാണ്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒന്നിഘലടറ
ഘപർ ഘെർന്ന്ക് തിരകഥടയഴുതുന്നത്ക്
എന്ന്ക് എഘപൊടഴങ്കിലുവം ആഘലാെി
ച്ചിട്ടുഘണ്ാ? സൂപെർ �ീലക്്ക് അതിനുവം
ഉത്രവം തരുവം. മിഷ്ക്കിൻ, നളൻ
കുമാരസ്ാമി, നീലൻ ടക.ഘശഖർ
പ ി ട ന്ന സ വം വ ി ധ ാ യ ക നു വം
ഘെർന്നാണ്ക് സൂപെർ �ീലക്ിന്ക്
സ്ക്ക്രിപ്ക്റ്്ക് തയ്ാറാകിയിട്ടുള്ളത്ക്.
ഒന്നിഘലടറ ഘപരുടെ െിന് പ്വർ
ത്ിച്ച തിരകഥയുടെ പൂർണത
യാണ്ക് ഈ സിനിമയുടെ അവതരണ
മികവിന്ക് കാരണവം.
1
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ഈ വര്ഷടത് സവംസ്ാന ബജറ്്ക്
പ്സവംഗത്ില് ഘകരളത്ിടല രണ്്ക് ഗ്രാ
മ പ ഞ് ാ യ ത്തു ക ളു ട െ പ്വ ര് ത് ന
മാതൃകകള് സവംസ്ാന വല്യാപകമായി
നെപൊക്കുടമന്ന്ക് ധനമന്ത്രി പ്ഖല്യാപിച്ചി
രുന്നു. കാസര്ഘകാെ്ക് ജില്യിടല
പിലിഘകാെ്ക് ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക് നെപൊ
കിയ സമ്പൂര്ണ് ഫിലടമറെ്ക് ബള്ബ്ക്
രഹിത പഞ്ായത്്ക് എന്ന പദ്തിയാണ്ക്
ഒന്ന്ക്. ഊര്ജ്ജ ദുര്വല്യയത്ിടനതിടര
മികച്ച മാതൃക സൃഷ്ിച്ചിരിക്കുകയാണ്ക്
പിലിഘകാടെന്ന്ക് ധനമന്ത്രി അഭിപ്ായ
ടപെട്ടിരുന്നു. അതുഘപാടല തടന്ന

വയനാെ്ക് ജില്യില് കാര്ബണ് ബഹിര്ഗ
മനവം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനുവം അവഘശ
ഷിക്കുന്ന കാര്ബണ് വാതകങ്ങള് വലി
ടച്ചടുക്കുന്നതിന്ക് ആവശല്യമായത്ര മരങ്ങള്
നടുന്നതിനുവം മീനങ്ങാെി ഗ്രാമപഞ്ായത്്ക്
ആവിഷ്കരിച്ച രീതിസമ്പ്രദായവം ജില്യില്
വല്യാപിപെിക്കുടമന്നുവം പറഞ്ിരിക്കുന്നു.
ഈ രണ്്ക് പഞ്ായത്തുകളുവം നെപെിലാകിയ
പദ്തികള് സവംബന്ിച്ച്ക് ടഫബ്രുവരി
ലകത്ില് തടന്ന പ്ഘതല്യക ഫീച്ചര് പ്
സിദ്ീകരിച്ച പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക് മാസികയ്ക്ക്
അഭിനദേനങ്ങള്. അവസഘരാെിതമായി
ഇത്രവം പ്വര്ത്നങ്ങള് തഘദേശഭരണ
ജനപ്തിനിധികള്കിെയില് എത്ിക്കു
വാന് മാസികയ്ക്ക് കഴിയുന്നുടവന്നതില്
സഘന്ാഷമുണ്്ക്. ഈ പ്വര്ത്ന മാതൃക
കള് മറ്റുള്ളവരുവം അനുകരിക്കുടമന്ന്ക് വിശ്
സിക്കുന്നു.
അബ്ദുൾ സെ്രീും, കുന്നതൊനും

ന്നർക്ാഴ്ച

ത

ഇനരി യൂെയൂബ് ചാനലരില്

ഘദേശസ്യവംഭരണസ്ാപനങ്ങളിടല
മാതൃകാപരമായ വികസനപദ്തികൾ
ജനങ്ങളിടലത്ികാൻ കില തയ്ാറാ
കിയ ഘനർകാഴ്ച പരിപാെി ഇനി യൂെയൂബ്ക്
ൊനലിലുവം. ഘദശീയ-അന്ർദേശീയ
തലത്ിൽ ശ്രദ്ികടപെഘെണ് വികസന
പദ്തികൾ മാധല്യമപ്വർത്നങ്ങളുടെ
അഭാവവം മൂലവം ഘവണ്രീതിയിൽ ശ്രദ്ിക
ടപെടുന്നിടല്ന്ന തിരിച്ചറിവാണ്ക് സ്മാർട്ട്ക്
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ഘഫാൺ അധിഷ്ിത വീ�ിഘയാ ഘ�ാകയു
ടമഘറെഷൻ പദ്തിക്കു കിലടയ
ഘപ്രിപെിച്ചത്ക്. സവംസ്ാനടത്
തഘദേശസ്യവംഭരണസ്ാപനങ്ങ
ളിടല വികസനപദ്തികളുടെ
വീ�ിഘയാ പ്മാണഘശഖര
ത്ിനുവം പ്ൊരണത്ിനുവം ഉഘദേ
ശിച്ചുടകാണ്്ക് കില ആവിഷ്ക്ക
രിച്ച വീ�ിഘയാ ഘ�ാകയുടമ

അ�ിവപകരുന്ന�ായി

വഘയാജന പരിപാലന ഘമഖലയിഘല
ക്ക് ടകയര് ഗിവര് എക്ികയുട്ടീവകടള
നല്കുന്ന കുടുവംബശ്രീ ഹര്ഷവം ടജറിയാട്രി
ക്ക് ടകയര് പദ്തി സവംബന്ിച്ച്ക്
ടഫബ്രുവരി ലകവം പഞ്ായത്്ക് രാജ്ക്
മാസികയില് വന്ന ഘലഖനവം അറിവപക
രുന്നതായി. ഇത്രവം പരിശീലനവം സിദ്ിച്ച
ടകയര് ഗിവര് എക്ികയുട്ടീവകടള സമൂഹ
ത്ിന്ക് അതല്യാവശല്യമാണ്ക്. ഘഹാവം നഴ്ിവംഗ്ക്
എന്ന ഘപരില് ധാരാളവം തട്ടിപ്പുകള് നെക്കു
ന്ന സാഹെരല്യത്ില് കുടുവംബശ്രീ ഇത്
രടമാരു സവംരവംഭത്ിന്ക് തുെകവംകുറിച്ചത്ക്
വളടരയധികവം ആശ്ാസമാണ്ക്. വഘയാജ
നഘക്ഷമ ഘമഖലയില് തഘദേശഭരണ സ്ാ
പനങ്ങള്ക്ക് നെപൊകാന് കഴിയുന്ന പദ്
തികളുവം അനുകരണീയ മാതൃകകളുവം കൂെി
പ്സിദ്ീകരിച്ചാല് നന്നായിരുന്നു.
പ്�ജി ബാനർജി, ഇരിഞ്ഞാെക്കുട
ഘറെഷൻ പരിപാെിയാണ്ക്
ഘനർകാഴ്ച.
ആദല്യ�ട്ടത്ിൽ 14 ജില്
കളിൽനിന്ന്ക് ടതരടഞ്ടുക
ടപെട്ട 42 ഘപർക്കു വീ�ിഘയാ
ഘ�ാകയുടമഘറെഷൻ നിർമ്മാ
ണത്ിൽ ഒരാഴ്ചടത് പരിശീ
ലനവം നൽകി. ഇവരുടെ
സഹായഘത്ാടെ വിവിധ
ജ ി ല് ക ള ി ൽ ര ണ് ാ വം � ട്ട
പരിശീലനവം നെന്നുവരിക
യാണ്ക്. ഓഘരാ തഘദേശസ്യവം
ഭരണസ്ാപനത്ിലുവം കുറ
ഞ്ത്ക് രണ്ടുഘപർടകങ്കിലുവം
പരിശീലനവം നൽകുകയാണ്ക്
ല ക്ഷ ല്യവം . പ ര ി ശ ീ ല ന വം
ഘനെിയവർ നിർമ്മിച്ച വികസ
നപ്വർത്നങ്ങളുടെ ഘനർകാ
ഴ്ചയായ വീ�ിഘയാ ഘ�ാകയുടമറെറികൾ
ഇനി യൂെയൂബ്ക് ൊനലിൽ ലഭല്യമാകുവം. കൃഷി,
ആഘരാഗല്യവം, വിദല്യാഭല്യാസവം, പാർപെിെനിർ
മ്മ ാ ണ വം , മ ാ ല ി ന ല്യസ വം സ്ക് ക ര ണ വം ,
കുെിടവള്ള വിതരണവം,
മലിനജല സവംസ്ക്കരണവം,
ജലമാഘനജ്ക്ടമറെ്ക് തുെങ്ങിയ
വിവിധ ഘമഖലകളിടല
വിജയകരമായ വികസന
പ്വർത്നങ്ങളിഘലക്കുള്ള
ജാലകമായിരിക്കുവം ഈ
യൂെയൂബ്ക് ൊനൽ.
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