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“എന്തുത്യാഗം സഹിച്ം ചെയ്യേണ്ടതു ചെയേയാന്
ധൈര്ചപെടുകയയാണ് യഥയാര്ത്ഥ ൈര്മം.”

 മഹയാത്യാഗയാന്ി

എഡിയ്്യാറിയൽ 

ശുചിത്വത്ിലേക്ക് കുറുക്കുവഴികളില്ല

ശുചിത്വ സന്ദേശത്ിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു 
ഗാന്ിജി. തലമുറകൾ കകമാറിയ മണ്ിന്റെയും മനസ്ിന്റെയും വിശുദ്ി

യിന്ലക്ക് തിരിന്ക നടക്ാൻ മഹാത്ാവിന്ന കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഏവര്ക്ും 
പ്രന്ചാദനമാണക്. ഈ ഗാന്ിജയന്ി ദിനും മുതൽ സുംസ്ാനന്ത് തന്ദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ഹരിത നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കയാണക്. 
അന്നേ ദിവസും തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ സുംഘടിപ്ിച്ച 
ന്യാഗത്ിൽ ഇനിന്മലിൽ തങ്ങളുന്ട സ്ാപന പരിധിയിൽ മാലിന്ും 
കത്ിക്കന്യാ ഒഴുക്ിവിടുകന്യാ വലിന്ച്ചറിയകന്യാ ന്ചയ്ാൽ കർശന 
നടപടി സ്വവീകരിക്ന്മന്നു പ്രഖ്ാപിച്ചിരിക്ന്നു. നിയമലുംഘകര്ന്ക്തിന്ര 
കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വവീകരിക്ാൻ എൻന്�ാഴക് സക് ന്മറെക് ഏജൻ
സികന്ള സജ്ജമാക്ാന് ലക്്മിട്ടുള്ള തുടർപരിപാടികളുും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ക്.

ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളുന്ടയും നഗരസഭകളുന്ടയും അനിവാര് ചുമതലകളിൽ 
ഉൾന്പ്ട്ടതാണക് ശുചിത്വവും മാലിന് പരിപാലനവും. മാലിന് പരിപാലന
ത്ിന്റെ വ്ത്സ്തങ്ങളായ രവീതികളുും പുതിയ സാന്കേതികവിദ്കളുന്ട സാധ്
തകളുും ന്കരളത്ിൽ കൂടുതലായി ചർച്ച ന്ചയ്യന്പ്ട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്ന്നു. ഇതക് 
നല്ല സൂചനയാണക്. ഇനേക് നടക്നേ അന്ത ഗൗരവന്ത്ാന്ട പന്ത്ാ പതിനന്ഞ്ാ 
വർഷും മുമ്ക് ഇന്ത വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ന്ചയ്യന്പ്ട്ടിരുന്നുന്വകേിൽ ന്കരളത്ി
ന്റെ ചിത്ും മന്റ്റാനോകുമായിരുന്നു. മണ്ും പ്രകൃതിയും സുംരക്ിക്ാനുള്ള ഒരു 
വിശാല കർമ്മപദ്തിയിൽ നമ്മുന്ട ആന്രാഗ് ശുചിത്വ ശവീലങ്ങന്ള നമുക്ക് 
കണ്ി ന്ചർക്ാും. ഹരിത ന്കരളും പദ്തിക് കവീഴിൽ ന്കരളത്ിന്ല തന്ദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ അത്രന്മാരു മഹാദൗത്ത്ിനക് ചുക്ാൻ 
പിടിക്കയാണക്. 

കാർഷിക സമൃദ്ിയും ജലസമൃദ്ിയും തിരിച്ചു വനോൽ, ആന്രാഗ്മുള്ള 
പ്രകൃതിയും പരിസരവും വവീണ്ും നമുക്ക് സ്വന്മാവും. ഇതക് ശുചിത്വത്ിന്ലക്ള്ള 
സ്വാതന്ത് സമരമാണക്. ഇവിന്ട നമുന്ക്ാരുമിച്ചക് വിജയിക്ാും. സർക്ാരിന്റെ 
ഉത്രവകൾക്ും ആനുകൂല്ങ്ങൾക്ും ന്നാക്ിയിരിക്നേ വടക്ന്നാക്ി 
യന്തങ്ങളാവാന്ത, നമുക്ക് ഒരു വട്ടും നമ്മിന്ലക് തന്നേ ന്നാക്ാും. നാടക് വലിയ 
മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്ന്പ്ടുന്നു. ന്വല്ലുവിളികൾ സമൂഹത്ിന്ല നന്മകൾ ഊട്ടിയ
ണർത്തുനേതക് എങ്ങന്നന്യനേക് ഒനേിനു പിറന്ക ഒനോയി വനേ രണ് പ്രളയ
കാലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തനേിരിക്ന്നു. മാലിന് നിർമ്മാർജനത്ിന്നാ
പ്ും ശുചിത്വ ജാഗ്തയും അന്ത പ്രാധാന്ന്ത്ാന്ട ഏന്റ്റടുക്ണും എനേതാണക് 
പ്രളയത്ിന്റെ പാഠങ്ങളിൽ ഒനേക്.

നമ്മുന്ട ആന്രാഗ്- ശുചിത്വ സകേൽപ്ങ്ങളിലും പാരിസ്ിതിക ധാരണ
കളിലും ഒരു ന്പാളിന്ച്ചഴുത്ക് അനിവാര്മാണക്. ജനാധിപത്ത്ിൽ ആരുും 
ഒറ്റയ്കക് വിജയിക്നേില്ല. ഒറ്റയ്കക് പരാജയന്പ്ടുന്നുമില്ല. സുംസ്കാരത്ിന്റെ നന്മയിൽ 
നിന്നേ ശുചിത്വ ശവീലങ്ങൾ തളിർക്കൂ. പുതിന്യാരു ആന്രാഗ് ശുചിത്വ 
സുംസ്ാരും ന്കട്ടിപ്ടുക്ാൻ നമുന്ക്ാരുമിക്ാും.

യ്ഡയാ. ബി.എസ്. തിരുയ്മനി ഐ.എ.എസ്. 
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 എ.സി. ചമയായ്തീന്
തന്ദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്ക് മന്തി

രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ിജിയന്ട സകേൽ
പ്ത്ിൽ ഓന്രാ ഗ്ാമവും ഒരു റിപ്ബ്ി

ക്ക് ആണക്. സ്വന്ും കാര്ങ്ങൾ സ്വയും 
തവീരുമാനിക്ാനുള്ള അധികാരവും വിഭവ 
ന്്ാതസുകളിൽ നിയന്തണവമുള്ള സമ്പൂർ
ണ് ഗവൺന്മന്റുകൾ. ഈ മഹത്ായ സകേൽ
പ്ും ഒരു പരിധി വന്രന്യകേിലും യാഥാർത്്
മായതക് ന്കരളത്ിലാണക്. ജനകവീയാസൂ
ത്ണും നടപ്ിൽ വരുത്ിയന്താന്ട, നമ്മുന്ട 
തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ പ്രാന്ദ  
ശിക സർക്ാരുകൾ എനേ വിന്ശഷണും 

അർഹിക്നേ വിധത്ിൽ ശക്തവും വ്വ
സ്ാപിതവമായി. കദനുംദിന ഭരണ നടപ
ടികളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്ാന്ത, വികസന 
ന്പ്രാജക്ടുകൾക്ക് രൂപും ന്കാടുക്നേതിനുും 
ജനപകോളിത്ന്ത്ാന്ട നടപ്ിലാക്നേതി
നുമുള്ള അധികാരവും ആളുും അർത്വും 
തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
സ്വന്മായി. ന്കരളത്ിന്റെ വികസന ചരി
ത്ത്ിൽ വഴിത്ിരിവ കുറിച്ച ഈ മാറ്റത്ി
ന്റെ ഗുണ�ലങ്ങൾ നാമിനേക് അനുഭവിക്
കയാണക്.

രാജ്ത്ിനകത്തു നിന്നുും പുറത്തു 
നിന്നുും നന്മ്മ ന്തടി വരുനേ അുംഗവീകാര 
ങ്ങളുും പ്രശുംസാവാക്കളുും ന്കരളത്ിന്ല 
തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട പ്രവർ  
ത്ന മികവിനക് അടിവരയിടുന്നു. ഈ മികവക് 
നിലനിർത്തുനേതിനുും കൂടുതൽ ന്മച്ചന്പ്ടു
ത്തുനേതിനുും വികസന പ്രവർത്കരുന്ട 
ആത്വിശ്വാസും വർധിപ്ിക്നേതിനുമുള്ള 
പരിശ്രമങ്ങൾ ഇടന്വളകളില്ലാന്ത തുടരണും. 
ന്പായ വർഷന്ത് പ്രവർത്നങ്ങൾ അന്ത 
പടി ആവർത്ിച്ചാൽ എല്ലാമാന്യനേ 
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ധാരണ ആർക്ും ഉണ്ാവരുതക്. പുതിയ 
ന്വല്ലുവിളികന്ള യഥാസമയും തിരിച്ചറിയാ
നുും അതിജവീവനത്ിനുള്ള തന്തങ്ങൾ 
ആവിഷ്ക്കരിക്ാനുും നമുക്ാവണും.

നൂറ്റാണ്ിന്റെ പ്രളയന്ത് ഇച്ാശക്തി
ന്യാന്ട ന്നരിട്ടക് ന്കരളും ന്ലാക ശ്രദ് ന്നടി. 
സർക്ാർ സുംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ രുംഗ
ത്ിറങ്ങിയാലും എങ്ങുന്മത്ാന്ത ന്പാകു
മായിരുനേ ദുരന്നിവാരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
കാര്ക്മതന്യാന്ടയും സൂക്ഷ്മബുദ്ിന്യാ 
ന്ടയും കകകാര്ും ന്ചയ്യാൻ നമുക് 
കഴിഞ്ഞതക് ജനങ്ങളുന്ട സജവീവ പകോളിത്ും 
ന്കാണ്ാണക്. ഇതക് തന്ദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിന്ല ജനകവീയ പിന്തുണാ 
സുംവിധാനങ്ങളുന്ട കാര്ക്മമായ പ്രവര് 
ത്നത്ിന്റെ കൂടി വിജയമാണക്. ദുരിതാ
ശ്വാസവും ദുരന്നിവാരണവും കകകാര്ും 
ന്ചന്യ്യണ്തക് റവനയൂ അധികാരികൾ മാത്
മാന്ണനേ പഴയ ന്താനേൽ അന്താന്ട മാറി.

കഴിഞ്ഞ സാമ്ത്ികവർഷും പദ്തി 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ന്റന്ക്ാർഡക് ന്വഗത്ിൽ 
പുന്രാഗമിക്നേതിനിടയിലാണക് പ്രളയും 
എത്ിയതക്. വലിയ വില നൽകിയിട്ടാന്ണ
കേിലും അതിന്ന നമ്മൾ അതിജവീവിച്ചു. ദുര
ന്ാനന്ര ഭൗത്ങ്ങൾക്ക് ഇടയിലും 
വികസന പദ്തികളുും ന്ക്മ പ്രവർത്ന
ങ്ങളുും മുടക്മില്ലാന്ത മുന്നോട്ടു ന്കാണ് 
ന്പായി. ദുരന്ത്ിന്റെ ന്പരു പറഞ്ഞക് 

ആർക്ും യാന്താരാനുകൂല്വും നിന്ഷധി
ച്ചില്ല. സുംസ്ാന സർക്ാരിന്റെ കൃത്മായ 
ആസൂത്ണന്ത്ാന്ടാപ്ും പ്രാന്ദശിക 
സർക്ാരുകളുന്ട മുൻകക പ്രവർത്നവും 
അതിനക് സഹായിച്ചു. പ്രളയാനന്ര പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്മായ ധനും കന്ണ്
ത്ാൻ സാധ്മായ എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളുും 
സർക്ാർ സ്വവീകരിച്ചു. ന്കാർപ്ന്ററ്റുകൾ 
മുതൽ സാധാരണക്ാർ വന്ര മുഖ്മന്തിയന്ട 

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിന്ലക്ക് തങ്ങളാലാ
വനേ സുംഭാവനകൾ നൽകി.

ന്കരളത്ിൽ പ്രകൃതി ദുരന് സാധ്ത 
തുന്ലാും കുറവാന്ണനേ നമ്മുന്ട വിശ്വാസ
ത്ിൽ മഹാപ്രളയും വിള്ളലണ്ാക്ി. നൂറ്റാ
ണ്ിന്റെ ഇടന്വളകളിൽ മാത്ും സുംഭവിക്
നേതുും മനുഷ്ന്റെ നിയന്തണങ്ങൾക്ക് 
അതവീതവമായ അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസമായി 
ഇതിന്ന കാണാൻ നമ്മൾ ആഗ്ഹിച്ചു. 
സമവീപ ഭാവിയിൽ മന്റ്റാരു ദുരന്ത്ിനക് 
സാധ്തയന്ണ്നേക് നന്ല്ലാരു വിഭാഗും 
അന്പ്ാഴുും കരുതിയില്ല. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്ക് 
ഏതാനുും ജില്ലകളിൽ ഉണ്ായ മണ്ിടിച്ചിലും 
ദുരന്ങ്ങളുും ഈ ധാരണ തിരുത്ി. കാര്
ങ്ങന്ള കൂടുതൽ യാഥാർഥ്ന്�ാധന്ത്ാന്ട 
സമവീപിന്ക്ണ്താന്ണനേക് മലയാളി മനസ്ി
ലാക്ി.

മഹാപ്രളയത്ിലും പദ്തി പ്രവർത്
നത്ിൽ പിനോക്ും ന്പാവാന്ത ന്നട്ടങ്ങൾ 
കകവരിച്ച നമ്മുന്ട പ്രാന്ദശിക സർക്ാരു
കന്ള എത് വട്ടും അഭിനദേിച്ചാലും അധിക
മാവില്ല. ഈ ആത്വിശ്വാസവും സ്ിന്രാ
ത്ാഹവും നിലനിർത്ാൻ തന്ദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയണും. മാറിയ 
സാഹചര്ങ്ങൾ വിലയിരുത്ി പഴുതടച്ച 
നിർവ്വഹണ തന്തും രൂപന്പ്ടുത്ണും. 
ന്പായ വർഷും ന്നടിയ ന്റന്ക്ാർഡുകൾ 
ഇന്ക്ാല്ലന്ത് മികച്ച പ്രവർത്നും ന്കാണ്ക് 





ചാ യ  ത്   ചാര  
ചാ ത്  ചാര  

ക ചാ  കപചാ  കപചായ ര് ത് 
പ യ  ര് ചാര് 

ത് ത് യ  ചാ  
ക യ ര  ചാപ

  ത് ത്ചാ  
ക ചാ ത് കപചാ ചാ ചാ ത് 
ര് ചാര് ക ത്  
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ങ്ങൾ സുംസ്ാന സർക്ാർ ലഭ്മാക്ിയി
ട്ടുണ്ക്.

മഹാപ്രളയും വരുത്ി വച്ച ഭാരിച്ച 
സാമ്ത്ിക ഭാരും നിലനിനേന്പ്ാൾ ന്പാലും 
ന്പായവർഷന്ത് പദ്തിതുകയിൽ 
സർക്ാർ കുറവക് വരുത്ിയില്ല. ഇന്ക്ാല്ലവും 
തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ള്ള 
തുക കുറവക് വരുത്ാന്ത മുന്നോട്ടക് ന്പാകാ 
നാണക് സർക്ാര് ഉന്ദേശിക്നേതക്. തന്ദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിന്ക്ണ് 
ഒരു രൂപ ന്പാലും നഷ്മാകരുതക്. നിർവ്വഹ

ന്കാട്ടാരക്ര കില സി.എച്ചക്.ആർ.
ഡിയും ഇ.ടി.സിയും സദേർശിച്ച തന്ദേശസ്വ
യുംഭരണവകുപ്പുമന്തി എ.സി. ന്മായ്വീൻ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ വിലയിരുത്ി. കില 
ന്സറെറുകളുന്ട സമഗ്വികസനും ലക്്മി
ട്ടായിരുന്നു മന്തിയന്ട സദേർശനും. മാസ്റർ 
പ്ലാൻ തയ്യാറാക്ി വികസനമുൻഗണനകൾ 
ക്മവീകരിക്ാൻ മന്തി നിർന്ദേശും നൽകി. 
കില ന്സറെറുകൾ നിൽക്നേ ഭൂമി അളന്നു 
തിട്ടന്പ്ടുത്ാൻ നടപടി സ്വവീകരിക്ും. 
ഇതിനായി പ്രന്ത്ക റിന്പ്ാർട്ടു തയ്യാറാക്
നേതിനു ന്കാട്ടാരക്ര തഹസിൽദാന്ര 
ചുമതലന്പ്ടുത്ി. ഇ.ടി.സി. ന്കാമ്ൗണ്ിൽ

മന്തി എ.സി.ന്മൊ�ീന് ന്കൊ�ൊരക്രയിന്േ
കിേ സി.എ�ക്.ആര്.ഡി.സ�ര്ശി�

നിനേക് പലന്പ്ാഴായി ഭൂമി കകമാറിയ വകു
പ്പുന്മധാവികളുന്ട ന്യാഗും വിളിക്ന്മന്നു 
മന്തി പറഞ്ഞു. ഓന്രാ സ്ാപനങ്ങളുന്ടയും 
കകവശമുള്ള ഭൂമി അളനേക് അതിന്റെ അതിർ
ത്ിയും റവനയു ന്റന്ക്ാർഡുകളുും ഇതുസും
�ന്ിച്ച സർക്ാർ ഉത്രവകളുും പരിന്ശാ
ധിച്ചക് റിന്പ്ാർട്ടക് നൽകാനുും മന്തി നിർന്ദേ
ശിച്ചു. ഭാവിയിൽ ഇ.ടി.സി ന്കാമ്ൗണ്ിൽ 
സ്ിതിന്ചയ്യുനേ ഒരു ന്പാതുസ്ാപനത്ി
നുും കകവശമുള്ള ഭൂമി സും�ന്ിച്ചക് ആശയ
ക്ഴപ്ും ഉണ്ാകാൻ പാടിന്ല്ലന്നുും അന്ദേഹും 
പറഞ്ഞു.

തിരുത്ണും. നിലവിന്ല നിർവ്വഹണ 
സ്ിതിവിന്ശഷും മുൻ വർഷന്ത്തുമായി 
തട്ടിച്ചക് പരിന്ശാധിച്ചക് കുറവകൾ തവീർക്ണും. 
ദൗർ�ല്ങ്ങൾ കന്ണ്ത്തുകയും അവ 
പരിഹരിക്ാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരാ 
യകയും ന്വണും.

6879.62 ന്കാടി രൂപയാണക് സുംസ്ാ
നന്ത് തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളുന്ട ഈ വർഷന്ത് ന്മാത്ും വികസന 
�ണ്ക്. അതിൽ 1814.32 ന്കാടിയാണക് 
ഇതിനകും ന്ചലവഴിക്ാനായതക്. പട്ടിക
ജാതി �ണ്ിന്റെയും (എസക് സിപി) പട്ടിക
വർഗ �ണ്ിന്റെയും വിനിന്യാഗും തൃപ്ിക
രന്മനേക് പറയാനാവില്ല. ഇതക് നല്ല സൂചന
യല്ല. നടപടിക്മങ്ങളുന്ട ന്പരിൽ പദ്തി 
നിർവ്വഹണത്ിൽ കാലതാമസും വരുത്ി
യാൽ അതക് ഭരണസമിതിയന്ടയും ഉന്ദ്ാ
ഗസ്രുന്ടയും കഴിവന്കടാന്യ ജനും കരുതൂ. 
കക്ി രാഷട്രവീയന്മാ മറ്റക് പരിഗണനകന്ളാ 
ന്നാക്ാന്ത, സുംസ്ാന സർക്ാർ മുന്നോ
ട്ടുവയ്ക്കുനേ വികസന ലക്്ങ്ങളുന്ട സമർ
ത്രായ വക്താക്ളുും കാര്ക്മതയള്ള 
പ്രന്യാക്താക്ളുമായി തന്ദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ മാറണും. തന്ദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട പദ്തി നിർവ്വഹ
ണത്ിന്ല സാന്കേതിക തടസ്ങ്ങൾക്ക് 
ജില്ലാ കളകർമാരുന്ട ന്നതൃത്വത്ിൽ പരി
ഹാരമുണ്ാക്ാൻ ആവശ്മായ നിർന്ദേശ

ണത്ിൽ കാലതാമസും ഉണ്ാകാന്ത 
തന്ദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ി
ക്ണും. പുതിയ ന്വല്ലുവിളികൾ ഏന്റ്റടുത്ക് 
മികവിന്റെ പുതിയ ഔനേത്ങ്ങൾ സ്വന്
മാക്ാൻ ഈ വർഷും നമുക്ാവണും. ചിര
സ്ായിയായ ന്നട്ടങ്ങൾക് ന്വണ്ി, ജനപ്ര
തിനിധികളുും ഉന്ദ്ാഗസ്രുും ഒറ്റന്ക്ട്ടായി 
നിൽക്ണും. ആന്രാഗ്കരമായ കൂട്ടുത്ര 
വാദിത്ും ന്കാന്ണ് വിജയും വരൂ. ഇതക് 
മികവിന്റെ വർഷമാവന്ട്ട.

1
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നൂറ്റി ഇരുപത്ിയഞ്ക് വയസു വന്ര താൻ 
ജവീവിച്ചിരിക്ന്മനേക് മഹാത്ാഗാന്ി 

ഒരിക്ൽ പറയകയണ്ായി. അന്ദേഹത്ി
ന്റെ നർമ്മന്�ാധും അറിയനേ ഒരാന്ളയും 
ഈ വാക്കൾ ആശ്ചര്ന്പ്ടുത്ിയിരി
ക്ാൻ ഇടയില്ല. ഗാന്ിജിയില്ലാത് ഇന്് 
അന്ദേഹും ന്വടിന്യറ്റു വവീഴുനേ നിമിഷും വന്ര 
ഇന്്ക്ാരുന്ട സകേൽപ്ങ്ങളിൽ ഉണ്ായി
രുനേില്ല. അവർക്ന്ദേഹും ഒന്രന്യാരു 
രാഷ്ട്രവീയ ന്നതാവും യഗപ്രഭാവനായ ഋഷി 
യമായി രുന്നു. 

ഇന്്യിന്ല ജനന്കാടികൾ ഗാന്ിന്യ 
അവരുന്ട ന്നതാവായി കണ്. ഗാന്ിജി
യന്ട വാക്ക് അവർക്ക് അവസാന 
വാക്ായി. ഗാന്ിജിന്യ ന്നേഹിച്ചവന്ര 
ജനങ്ങൾ ന്നേഹിച്ചു. ഗാന്ിജിന്യ തള്ളി
പ്റഞ്ഞവന്ര ജനങ്ങളുും തളളിപ്റഞ്ഞു. 
മുക്ാൽ നൂറ്റാണ്ിനപ്പുറും, ഇന്്യിന്ല 
മന്തതരത്വവും ജനാധിപത്വും ന്പാറന്ലൽ
ക്ാന്ത നിലനിന്നു കാണാൻ ആഗ്ഹിക്
നേ എല്ലാവരുും ഗാന്ിജിയന്ട മഹത്വും 
അുംഗവീകരിക്ന്നു. ഗാന്ിന്യ മനസ്ിലാ
ക്ാൻ കവകിയതിനക് പലരുും സ്വയും 
കുറ്റന്പ്ടുത്തുന്നു. എന്തുന്കാണ്ക് ഗാന്ി 
എനേ ന്ചാദ്ത്ിനക് പുതിയ ഉത്രങ്ങൾ 
ഉണ്ാവന്നു. 

 ഗാന്ിജിക്ക് അഹിുംസ ന്വറുന്മാരു 
തത്വമായിരുനേില്ല. ന്ചടികളുും പുൽകളുും 
പുഴുക്ളുും സ്വന്ും കുടുും�ക്ാരാന്ണനേക് 

എന്തുന്കൊണ്ക് 
ഗൊന്ിജി ! 
 ഷിജു ഏലിയയാസ് 

ത
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കരുതുനേ സർവ്വാന്ലേഷിയായ പ്രപഞ് ദർശ
നത്ിന്റെ സാരസർവ്വസ്വമായിരുന്നു. പർവ്വ
തങ്ങന്ളാളും പഴക്മുള്ള സത്മല്ലാന്ത, 
തനിക്ക് യാന്താന്നുും പുതുതായി പറയാനി
ന്ല്ലനേക് അന്ദേഹും ആവർത്ിച്ചു. വ്ക്തി 
ജവീവിതത്ിലും സാമൂഹ് ജവീവിതത്ിലും 
സ്വാശ്രയത്വത്ിന്റെ വക്താവും പ്രന്യാക്താ
വമായിരുന്നു ഗാന്ി. അന്ദേഹത്ിന്റെ രാഷ്ട്ര 
സകേൽപ്ത്ിലും സ്വാശ്രയത്വും തന്നേയാ
യിരുന്നു മൂലാധാരും. സ്വാശ്രയത്വമുള്ള ഗ്ാ
മങ്ങളുന്ട കൂട്ടായ്മയായാണക് അന്ദേഹും രാഷ്ട്ര
ന്ത് കണ്തക്. ഒരു രാഷ്ട്രും മന്റ്റാരു രാഷ്ട്ര
ത്ിന്റെന്യാ, ഒരു വ്ക്തി മന്റ്റാരു വ്ക്തി
യന്ടന്യാ സമ്ന്ത്ാ സ്ാനമാനങ്ങന്ളാ 
പദവിന്യാ ആഗ്ഹിക്നേതക് പാപമാന്ണ
നേക് അന്ദേഹും വിശ്വസിച്ചു. കജന വിശ്വാ
സികളുന്ട പഞ്മഹാവ്രതങ്ങളിൽ ഒനോയ 
അന്സ്തയും ഒരു ജവീവിത വ്രതമായി അന്ദേഹും 
ഉദക്ന്ഘാഷിച്ചു. യൗവ്വനും അവസാനിക്നേ
തിനു മുമ്പുതന്നേ ബ്രഹ്മചര്ത്ിന്റെ വഴി 
സ്വവീകരിച്ച ഗാന്ിജി ജവീവിതാവസാനും 
വന്ര അന്താരു കഠിന വ്രതമായി ന്കാണ് 
നടന്നു. ഈ തത്വങ്ങൾക്ക് തന്റെ ജവീവിതും 
ന്കാണ്ക് പുതിയ അർത് തലങ്ങൾ സമ്മാ
നിച്ചു. തനിക്ള്ള വസ്തും അന്ദേഹും സ്വയും 
നൂറ്റുണ്ാക്ി. സ്വന്ും ശുചി മുറി സ്വയും 
വൃത്ിയാക്ി. സ്വാശ്രയ ന്�ാധത്ിന്ലക്
ള്ള ഇന്്യന്ട ഉണർവിൽ അന്ദേഹും രൂപും 
ന്കാടുത് ഖാദി പ്രസ്ാനും പ്രധാന പങ്കു 
വഹിച്ചു. സർവ്വസുംഗ പരിത്ാഗിയായ ഒരു 
രാഷ്ട്രവീയ ന്നതാവിന്ന ന്ലാകും അനോദ്
മായി കാണുകയായിരുന്നു. 

ആത്വീയതയാണക് രാഷ്ട്രവീയത്ിന്റെ 
അടിത്റ എനേക് വിശ്വസിച്ചവർക്ക് 
ഗാന്ിജി ന്നതാവും ആത്വീയ ഗുരുവമായി
രുന്നു. പാവന്പ്ട്ടവരുന്ടയും നിരാശ്രയരുന്ട
യും കണ്വീന്രാപ്ലാണക് രാഷ്ട്രവീയും എനേക് 
കരുതിയവർക്ക് ഗാന്ിജിക്പ്പുറും മന്റ്റാരു 
മാതൃക ഉണ്ായിരുനേില്ല. കർഷക വിന്മാച
നത്ിനു ന്വണ്ി നിലന്കാണ്വർക്ക് പാവ
ന്പ്ട്ട കർഷകരുന്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഏന്റ്റടുത്ക് 
ഉശിരൻ സമരും നയിച്ച പ്രന്ക്ാഭ നായക
നായിരുന്നു ഗാന്ി. ഇന്്യന്ട കർഷക 
സമര ചരിത്ത്ിൽ ഗാന്ിജി ന്നതൃത്വും 
നൽകിയ ചമ്ാരൻ സമരത്ിനക് പ്രമുഖ 
സ്ാനമുണ്ക്. ബ്രിട്ടവീഷുകാന്ര എങ്ങന്നയും 
ഓടിച്ചു വിടുക എനേ ഒന്രാറ്റ അജണ്യിൽ 
ഒതുങ്ങാൻ അന്ദേഹും കൂട്ടാക്ിയില്ല. അന്ദേ
ഹത്ിന്റെ കാഴ്ചപ്ാടിൽ വിന്മാചനന്മനേതക് 
ന്കവലും ന്ദശവീയ സ്വാതന്ത്ും മാത്മായി

രുനേില്ല. വ്ക്തിയന്ട വിന്മാചനവും ആത്വീ
യമായ ശാക്തവീകരണവും മന്റ്റന്ിലും പ്രധാ
നമാന്ണനേക് അന്ദേഹും പഠിപ്ിച്ചു. സ്വതന്ത
രായ വ്ക്തികളുന്ട രാഷ്ട്രമായി ഇന്്ന്യ 
കാണാനാണക് ഗാന്ിജി ആഗ്ഹിച്ചതക്. 
സുതാര്തയായിരുന്നു ഗാന്ിജിയന്ട വ്
ക്തിത്വത്ിന്റെ മുഖമുദ്ര. തന്റെ അഭിപ്രായ
ങ്ങൾ അന്ദേഹും ന്വട്ടിത്തുറനേക് പറഞ്ഞു. 
വിന്യാജിപ്പുകന്ള കൂസലില്ലാന്ത ന്നരിട്ടു. 
ഒരു പ്രന്ദശത്ിന്റെന്യാ, ഭാഷയന്ടന്യാ, 
ഏന്തകേിലും പ്രന്ത്ക സാുംസ്കാരിക വിഭാ
ഗത്ിന്റെന്യാ വക്താവായി അന്ദേഹും 
മാറിയില്ല. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ ന്പട്ട 
സാധാരണക്ാർക്ും അന്ദേഹും ഒരു ന്പാന്ല 

സ്വവീകാര്നായി. ഹിന്ദുവാന്ണാ എനേ 
ന്ചാദ്ത്ിനക് താൻ ഹിന്ദുവും ക്ിസ്ത്ാനിയും 
മുസൽമാനുും ജൂതനുമാണക് എനോയിരുന്നു 
ഗാന്ിജിയന്ട മറുപടി. മതങ്ങളുന്ട ആചാ
ര�ാഹുല്ന്ത് തള്ളിക്ളഞ്ഞക് സമത്വും, 
സാന്ഹാദര്ും, അനുകമ് മുതലായ ന്കന്ദ്ര 
ആശയങ്ങൾ സ്വവീകരിക്കയാണക് ഗാന്ിജി 
ന്ചയ്തക്. 

ആഫ്ിക്യിന്ല വക്വീൽ ജവീവിത 
കാലത്ക് പരവീക്ിന്ച്ചടുത് സത്ാഗ്ഹും 
എനേ സമര മാർഗ്ഗും അന്ദേഹും ഇന്്യിൽ 
പ്രന്യാഗിച്ചു. ആയധ ശക്തിക്ും ആൾ�
ലത്ിനുും മുനേിൽ സത്ത്ിൽ അടിയറച്ച 
ആത്ശക്തി ന്കാണ്ും സഹനും ന്കാണ്ും 
വിജയും ന്നടുക എനേതായിരുന്നു സത്ഗ്
ഹത്ിന്റെ കാതൽ. ഗാന്ിജിയന്ട 
സാനേിധ്ും ഇന്്ൻ സ്വാതന്ത് സമരന്ത് 
ജനകവീയമാക്ി. ചമ്ാരനിന്ല ന്താട്ടും 
ന്താഴിലാളികന്ള സുംഘടിപ്ിച്ചക് നടത്ിയ 
സത്ഗ്ഹമാണക് ആഫ്ിക്യിൽ നിനേക് 
തിരിന്ച്ചത്ിയതിനു ന്ശഷും അന്ദേഹും 
ന്നതൃത്വും നൽകിയ ആദ്ന്ത് പ്രന്ക്ാഭും. 
ഈ സമരത്ിൽ അന്ദേഹും അറസ്റ്റു ന്ചയ്യ
ന്പ്ട്ടു. തുടർനേക് ന്ഘാഡയിന്ല കർഷക 
സമരത്ിലും അന്ദേഹും ഇടന്പട്ടു. അഹമ്മ
ദാ�ാദിന്ല ന്താഴിൽ പ്രശ്നും ഗാന്ിജി 
ഇടന്പട്ടക് ഒത്തുതവീർപ്ാക്ി. 

ഗാന്ിജിയന്ട വ്ക്തി പ്രഭാവവും ഋഷി 
തുല്മായ ജവീവിതവും ജനമനസുകൾ 
കവീഴടക്ി. സത്മായിരുന്നു അന്ദേഹത്ിന്റെ 

 ഷിജു ഏലിയയാസ് 
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വഴികാട്ടി. ടാന്ഗാർ അന്ദേഹത്ിനക് നൽകിയ 
മഹാത്ാ എനേ വിന്ശഷണും ജനങ്ങൾ 
ഏന്റ്റടുത്തു. ന്മാഹൻ ദാസക് ഗാന്ി അവർക്ക് 
മഹാത്ാഗാന്ിയായി. മതത്ിന്റെന്യാ 
ജാതിയന്ടന്യാ ലിുംഗപദവിയന്ടന്യാ സാമ്
ത്ിക നിലയന്ടന്യാ ന്പരിൽ ആർക്ും 
അവസരങ്ങൾ നിന്ഷധിക്ന്പ്ടാത് ഒരു 
സമൂഹും രൂപന്പ്ട്ടു കാണാൻ മഹാത്ാവക് 
ആഗ്ഹിച്ചു. മനസ്ാക്ിയന്ട ആജ്ഞകൾ 
അനുസരിക്നേ പ്രബുദ്രായ വ്ക്തികളുന്ട 
കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അന്ദേഹത്ിന്റെ കാഴ്ച
പ്ാടിന്ല മാതൃകാ സമൂഹും. വ്ക്തിന്യ 
ഭരണകൂടും നിയന്തിക്നേതക് അധാർമ്മിക
മാന്ണനേക് ഗാന്ിജി വിശ്വസിച്ചു. യൂന്റാപ്ി
ന്റെ മാതൃകയിൽ ഇന്് വികസിക്ണന്മനേക് 
സ്വപ്ും കണ്വർക്ക് ഗാന്ിജിയന്ട ആശയ
ങ്ങൾ തുടക്ത്ിൽ സ്വവീകാര്മായില്ല. 

1919-ൽ ആരുംഭിച്ച നിസ്ഹകരണ 
സമരും ഗാന്ിയൻ സത്ഗ്ഹ സമരമാർഗ്ഗും 
രാജ്ും മുഴുവൻ വ്ാപിപ്ിച്ചു. സമരത്ിനിട
യിൽ ഗാന്ിജി അറസ്റിലായി. അറസ്റിൽ 
പ്രതിന്ഷധിച്ചു നടത്ിയ ഹർത്ാലിൽ 
ലക്ക്ണക്ിനു ന്പർ ബ്രിട്ടവീഷക് വിരുദ് 
മുദ്രാവാക്ങ്ങളുുമായി ന്തരുവിലിറങ്ങി. 
സർക്ാർ ഓ�വീസുകളുും വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാ
പനങ്ങളുമടക്ും സർവ്വ ന്മഖലകന്ളയും 
ഹർത്ാൽ �ാധിച്ചു. രാജ്ത്ിന്റെ മുക്ിലും 
മൂലയിലും സമരങ്ങൾ അലയടിച്ചു. അന്താന്ട, 
ഇന്്ൻ രാഷ്ട്രവീയത്ിന്റെ മുഖച്ായ മാറി. 
ജാലിയൻ വാലാ�ാഗിൽ ബ്രിട്ടവീഷക് പട്ടാളും 
സമരക്ാന്ര കൂട്ടന്ക്ാല ന്ചയ്തു. ഇതുണ്ാ
ക്ിയ കവകാരികന്ക്ാഭും ന്ചറുതായിരു
നേില്ല. ന്ചാരയ്കക് ന്ചാര ന്കാണ്ക് കണക്ക് 
തവീർക്ാൻ ആഗ്ഹിച്ച സാഹസികരായ 
പ്രന്ക്ാഭകാരികൾ പലയിടത്തുും അക്മാ
സക്തരായി. ചൗരി ചൗരായിൽ പ്രന്ക്ാഭ
കാരികൾ ന്പാലവീസക് ന്സ്റഷൻ ചുന്ട്ടരിച്ചക് 
ന്പാലവീസുകാന്ര ന്കാല ന്ചയ്തു. പ്രവർത്കർ 
അഹിുംസാ മാർഗ്ഗത്ിൽ നിനേക് വ്തിചലി
ക്നേതക് മനസ്ിലാക്ിയ ഗാന്ിജി സമരും 
പിൻവലിച്ചു. ഒരു വിഭാഗും അക്മത്ിന്റെ 
മാർഗ്ഗത്ിന്ലക്ക് തിരിയനേതിലള്ള 
പ്രതിന്ഷധും അന്ദേഹും മറച്ചു വച്ചില്ല. ബ്രി
ട്ടവീഷുകാർ ഗാന്ിജിന്യ വവീണ്ും അറസ്റ്റു 
ന്ചയ്തു ജയിലിൽ അടച്ചു. രണ് വർഷത്ിനു 
ന്ശഷും ജയിൽ ന്മാചിതനായ ഗാന്ിജി 
വവീണ്ും ന്പാതുരുംഗത്ക് സജവീവമായി. ബ്രി
ട്ടവീഷുകാരുന്ട ഭിനേിപ്ിച്ചു ഭരിക്ൽ തന്തും 
അതിനകും �ലുംകണ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. 
രാജ്ത്ിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വർഗവീയ 
സുംഘർഷങ്ങൾ തലന്പാക്ി. സ്വാതന്ത്

വും സ്വാശ്രയത്വവും ന്പാന്ല മതകമത്ിയും 
പ്രധാനമാന്ണനേക് കണ് ഗന്ിജി തന്റെ 
പ്രഭാഷണങ്ങളിലും എഴുത്തുകളിലും ഹിന്ദു 
മുസിും ഐക്ത്ിന്റെ പ്രാധാന്ും ഊനേി
പ്റഞ്ഞു. ഗാന്ിജി ന്കാൺഗ്സിന്റെ 
അധ്ക് സ്ാനും തിരിന്ക സ്വവീകരിച്ച
ന്താന്ട, ജനലക്ങ്ങൾ അണിനിരനേ സമര 
പരമ്രയ്കക് വവീണ്ും തുടക്മായി. പ്രവർ
ത്കർ സ്വയും ചർക്യിൽ നൂന്റ്റടുത് ഖദർ 
ധരിക്ണന്മനേക് ഗാന്ി നിർ�ന്ിച്ചു. ഖദർ 
ഒന്ര സമയും സമന്രാൽസുകമായ ന്ദശവീയ
തയന്ടയും അഹിുംസയന്ടയും പ്രതവീകമായി 
മാറി. 

1930ൽ ആരുംഭിച്ച സിവിൽ നിയമ
ലുംഘന സമരും രാജ്ും മുഴുവൻ വ്ാപിച്ചു. 
സ�ർമതി ആശ്രമത്ിൽ നിനേക്  ആരുംഭിച്ച 
ദണ്ിയാത് രാജ്ന്ത് ഇളക്ി മറിച്ചു. 
ദണ്ി കടപ്പുറത്ക് പതിനായിരങ്ങന്ള 
സാക്ി നിർത്ി ഗാന്ിജി ഉപ്പു നിയമും
ലുംഘിച്ചു. രാജ്ത്ിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 
ന്ചറുതുും വലതുമായ സിവിൽ നിയമലുംഘന 
സമരങ്ങൾ നടന്നു. പ്രന്ക്ാഭകാരികൾ 
അതിക്രൂരമായ മർദേനങ്ങൾക്ക് വിന്ധയരായി. 
ഗാന്ിജി അറസ്റിലായതക് പ്രതിന്ഷധ 
ങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂട്ടി. ഇന്്ൻ പ്രശ്നത്ിനക് 
പരിഹാരും കന്ണ്ത്ാൻ എനേ ന്പരിൽ 
വിളിച്ചുുകൂട്ടിയ വട്ടന്മശ സന്മ്മളനങ്ങൾ 
�ലും കണ്ില്ല. സിവിൽ നിയമലുംഘന 
സമരും തുടരുനേതിനിടയിൽ ഗാന്ിജി 
വവീണ്ും അറസ്റക് ന്ചയ്ക് ജയിലിൽ അടയ്കന്പ്
ട്ടു. സ�ർമതി ജയിലിലും പിനേവീടക് യർവാദാ 
ജയിലിലും കഴിയന്വ, ജാതി മർദേനത്ിന്റെ 
പ്രശ്നന്ത്പ്റ്റി അന്ദേഹും കൂടുതൽ ചിന്ിക്
കയും എഴുതുകയും ന്ചയ്തു. ജയിൽ ന്മാചന

ത്ിനു ന്ശഷും ഹരിജന്നാദ്ാരണത്ിനു 
ന്വണ്ിയള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് അന്ദേഹും 
കൂടുതൽ സമയും കന്ണ്ത്ി. ന്ലാകന്മങ്ങുും 
ഗാന്ിജിയന്ട വ്ക്തിത്വവും അന്ദേഹത്ി
ന്റെ ആശയങ്ങളുും ചർച്ച ന്ചയ്യന്പ്ട്ടു. 
നിർണായക രാഷ്ട്രവീയ സദേർഭങ്ങളിൽ 
ഗാന്ിജിയന്ട വാക്കൾക് ന്വണ്ി 
ന്ലാകും കാന്താർത്തു. തലന്യടുപ്പുള്ള ചരിത് 
പുരുഷൻമാന്രന്ക്ാണ്ക് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു 
അനേന്ത് ന്ലാകരാഷ്ട്രവീയും. അവർക്ിട
യിൽ ഗാന്ിജി ന്വറിട്ടു നിന്നു. അർദ്നഗ്ന
നായ �ക്വീർ എനേ വിന്സ്റൺ ചർച്ചിലി
ന്റെ പരിഹാസും അന്ദേഹത്ിന്റെ പ്രഭാവ
ത്ിനക് മാറ്റക് കൂട്ടിയന്തയള്ളൂ. 

ഇന്്ൻ നാഷണൽ ന്കാൺഗ്സിന്റെ 
ഔന്ദ്ാഗിക സ്ാനങ്ങളിൽ നിനേക് വിട്ടു 
നിനേ കാലത്തുും ന്ദശവീയ പ്രസ്ാനത്ിന്ല 
അന്ദേഹത്ിന്റെ സ്വാധവീനത്ിനക് ഇളക്ും 
തട്ടിയില്ല. ദാരിദ്ര്ും അനുഭവിക്നേ ഗ്ാമവീ
ണരുന്ട ജവീവിതത്ിൽ എങ്ങന്ന മാറ്റമുണ്ാ
ക്ാും എനേ ചിന് ഗാന്ിജിന്യ അലട്ടി
ന്ക്ാണ്ിരുന്നു. 1936-ൽ ന്സവാഗ്ാും ആശ്ര
മത്ിന്ലക്ക് താമസും മാറിയതിനു ന്ശഷും 
ഗ്ാമവികസനത്ിലായി അന്ദേഹത്ിന്റെ 
ശ്രദ്. സ്വാതന്ത്ാനന്രും രാജ്ും ഏന്റ്റടു
ത് ഗ്ാമവികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് 
ന്സവാഗ്ാമിന്ല പരവീക്ണങ്ങൾ വഴികാ
ട്ടിയായി. സ്വന്ും ഭാഷയിലും സുംസ്ാരത്ി
ലും അഭിമാനിക്നേ ഒരു തലമുറന്യ വാർ
ന്ത്ടുക്ാൻ സഹായിക്ാത് വിദ്ാഭ്ാസും 
അപൂർണ്മാന്ണനേക് ഗാന്ിജി കരുതി. 
വാർധയിൽ നടനേ വിദ്ാഭ്ാസ സന്മ്മളന
ത്ിൽ, പാശ്ചാത് മാതൃകയിൽ നിനേക് 
തികച്ചുും വ്ത്സ്തമായ പുതിന്യാരു വിദ്ാ
ഭ്ാസ പദ്തിയന്ട രൂപന്രഖ ഗാന്ിജി 
അവതരിപ്ിച്ചു. വിദ്ാഭ്ാസ ക്മത്ിൽ 
ന്താഴിൽ പഠനത്ിനക് പ്രാധാന്ും നൽക
ണന്മനേക് അന്ദേഹും നിർന്ദേശിച്ചു. 

1942 ന്ല ക്വിറ്റക് ഇന്്ാ സമരും 
ഗാന്ിജിന്യ വവീണ്ും ഇന്്ൻ രാഷ്ട്രവീയ
ത്ിന്ല ശ്രദ്ാന്കന്ദ്രമാക്ി. പ്രവർത്ിക്ക 
അന്ല്ലകേിൽ മരിക്ക എനേ ഗാന്ിജിയന്ട 
ആഹ്വാനും സ്വാതന്ത്സമര ന്സനാനിക
ളുന്ട ആന്വശും തട്ടിയണർത്ി. നാന്ടങ്ങുും 
സമരങ്ങൾ അലയടിച്ചു. ഗാന്ിജി ഒരിക്ൽ
ക്കൂടി ജയിലിലായി. ആഗാഖാൻ ന്കാട്ടാര
ത്ിന്ല തടവജവീവിത കാലത്ക് പ്രകൃതിജവീ
വനമടക്ും വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങന്ള 
കുറിച്ചക് അന്ദേഹും ചിന്ിക്കയും ന്ലഖന
ങ്ങൾ എഴുതുകയും ന്ചയ്തു.

രണ്ാും ന്ലാകമഹായദ്ും നവീണ് ന്പായ 
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മുറയ്കക്, ന്കാളനികളിൽ ന്ദശവീയ വിന്മാചന
ത്ിനു ന്വണ്ിയള്ള പ്രന്ക്ാഭങ്ങൾ കൂടുതൽ 
സമന്രാത്സുകവും ശക്തവമായി. ബ്രിട്ടൻ 
അടക്മുള്ള ന്കാന്ളാണിയൽ ശക്തികൾ 
സാമ്ത്ികമായും കസനികമായും ക്യി
ക്ാൻ തുടങ്ങി. ന്കാളനികളുന്ട സ്വാതന്ത്
ത്ിനക് അനുകൂലമായ ഒരു രാഷ്ട്രവീയ 
സാഹചര്ും രൂപന്പ്ട്ടു. ന്ദശവീയ വിന്മാചനും 
അടുന്ത്ത്ിന്യനേ പ്രതവീക് ഇന്്ൻ 
രാഷ്ട്രവീയത്ിൽ പുതിയ വഴിത്ിരിവകൾ 
സൃഷ്ിച്ചു. ഹിന്ദു രാഷ്ട്രന്മനേ ഒരു വിഭാഗത്ി
ന്റെ ആവശ്ത്ിനക് �ദലായി മുഹമ്മദാലി 
ജിനേയന്ട ന്നതൃത്വത്ിലള്ള മന്റ്റാരു കൂട്ടർ 
മുസിും രാഷ്ട്രത്ിനു ന്വണ്ിയള്ള വാദും ശക്ത
മാക്ി. അവർ പ്രത്ക് സമരപരിപാടിക
ളുമായി രുംഗത്തു വനേതക് സ്ിതിഗതികൾ 
കൂടുതൽ വഷളാക്ി. ന്കാൽക്ത്യിൽ 
അതിരൂക്മായ വർഗവീയ കലാപും ന്പാട്ടി
പ്പുറന്പ്ട്ടു. ആയിരക്ണക്ിനു മനുഷ്ന്ര 
ന്കാലയ്ക്കു ന്കാടുത് കലാപും, ന്ചറുതുും 
വലതുമായ വർഗവീയ അസ്വാരസ്ങ്ങളായി 
രാജ്ത്ിന്റെ മറ്റക് ഭാഗങ്ങളിന്ലക്ും പടർന്നു. 
കലാപകലഷിതമായ നവഖാലിയന്ട ന്തരു
വകളിലന്ട ശാന്ിയന്ട സന്ദേശവമായി 
ഗാന്ിജി നടന്നു. അതിനകും രാജ്ത്ിന്റെ 
വിഭജനും മാറ്റാനാവാത് യാഥാർഥ്മായി 
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1947 ആഗസ്തക് പതിനഞ്ിനക്, 

വിഭജനത്ിന്റെ മുറിവമായി രണ്ക് രാജ്ങ്ങൾ 
സ്വതന്തമായി. 

വിഭജനും കലാപങ്ങൾ രൂക്മാക്ി. 
പലയിടത്തുും അഭയാർത്ികൾ ഉൾന്പ്ന്ട
യള്ള നിരപരാധികൾ കൂട്ടന്ക്ാല ന്ചയ്യന്പ്
ട്ടു. സ്വാതന്ത്ലബ്ിയന്ട ആന്ഘാഷങ്ങളിൽ 
ഗാന്ിജി പങ്കു ന്കാണ്ില്ല. വർഗവീയ ലഹള
കളിൽ ന്നടുന്ക പിളർന്നു തുടങ്ങിയ 
രാജ്ന്ത് തകരാന്ത നിർത്തുനേതിലായി
രുന്നു അന്ദേഹത്ിന്റെ ശ്രദ്യത്യും. സമാ

ധാനത്ിന്റെ മറുവിലയായി സ്വന്ും ജവീവൻ 
നൽകാൻ താൻ തയ്യാറാന്ണനേക് ഗാന്ിജി 
പ്രഖ്ാപിച്ചു. അന്ദേഹത്ിന്റെ വാക് ന്കട്ടക് 
കലാപകാരികൾ ആയധങ്ങൾ താന്ഴ വയ്ക്കു
നേതുും കലാപകലഷിതങ്ങളായ ന്തരുവകൾ 
സാധാരണ ജവീവിതത്ിന്ലക്ക് തിരിച്ചു 
വരുനേതുും ന്ലാകും അത്ഭുതന്ത്ാന്ട കണ്. 

വർഗവീയ വാദവിവാദങ്ങളിൽ പക്ും 
പിടിക്ാൻ കൂട്ടാക്ാതിരുനേ മഹാത്ാവക് 
വർഗവീയ വാദികളുന്ട കടുത് ന്രാഷത്ിനക് 
പാത്മായി. 1948 ജനവരി 30നക് ന്ഡൽഹി 
യിന്ല �ിർളാ മദേിരത്ിൽ വച്ചക് അന്ദേഹ
ന്ത് ന്വടിവച്ചു ന്കാന്നു. രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ 
ഘാതകർന്ക്തിന്ര ഉയർന്നു വനേ 
ജനവികാരും വർഗവീയ രാഷ്ട്രവീയത്ിന്നതിന്ര 
രാജ്ന്ത് ജാഗ്ത്ാക്ി. മതരാഷ്ട്രവീയത്ി
ന്റെ സ്വാധവീനും ന്ശാഷിച്ചു. മന്തതരത്വത്ി
ന്റെ ആദർശങ്ങൾ ഇന്്ൻ പൗരസമൂഹ
ത്ിൽ കൂടുതൽ ആഴത്ിൽ ന്വന്രാടി. ഏഴു 
പതിറ്റാണ്കൾക്ക് ഇപ്പുറും, മതാതവീതമായ 
മാനവകമത്ിയന്ടയും ന്ലാക സാന്ഹാദ
ര്ത്ിന്റെയും ആന്രയും മാറ്റി നിർത്ാത് 
പ്രകൃതി സൗഹൃദ വികസനത്ിന്റെയും 
പര്ായമായി ഗാന്ിജി എനേ മൂനേക്രും 
മാറിയിരിക്ന്നു. നമുക്ക് ഗാന്ിജിയിന്ലക്ക് 
ന്നാക്ാും! 
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മഹൊത്ൊഗൊന്ി ലേശീയ ഗ്ൊമീണ ന്തൊഴിലുറപ്ക് പദ്ധതി

സവിലശഷതകളും സമീപനവും
 യ്ഡയാ. ദിവ് എസ്. അയേര് ഐ.എ.എസ്.

ക േ ി

പ്രാചവീനകാലന്ത് ഗ്വീക്ക് ചികിത്ക
നുും തത്്വജ്ഞാനിയമായ ഗാലൻ 

പറഞ്ഞു- “ന്താഴിൽ എനേതക് പ്രകൃതിയന്ട 
ചികിത്കനാണക്, അതക് മനുഷ്ൻ സന്തു
ഷ്നായിരിക്ാൻ അത്ന്ാന്പക്ിത
മാണക്”. ആ വാക്കന്ള പ്രാന്യാഗികതല 
ത്ിൽ അന്വർത്മാക്നേ ഒരു പദ്തി
യാണക് മഹാത്ാഗാന്ി ന്ദശവീയ ഗ്ാമവീണ 

ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തി. സ്വതന്ത ഭാരതും 
കണ് ഏറ്റവും ബൃഹത്ായ ദാരിദ്ര് നിർ
മ്മാർജ്ജന പദ്തിയായ മഹാത്ാഗാന്ി 
ന്ദശവീയ ഗ്ാമവീണ ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തി 
ന്കരളത്ിലും ലക്കണക്ിനു കുടുും�
ങ്ങളുന്ട സന്തുഷ്ിക് ന്ഹതുവാണക് ഇനേക്. 
വിവര സാന്കേതികവിദ്യന്ട പുന്രാഗതി 
പരമമായി പ്രന്യാജനന്പ്ടുത്ി ന്വതനും 

ന്നരിട്ടക് ഗുണന്ഭാക്താവിന്റെ �ാകേക് അക്ൗ
ണ്ിൽ എത്ിക്നേതിലൂന്ട അഴിമതി 
രഹിതമായി ഈ പദ്തി നടത്തുവാനുും 
സുതാര്ത നിലനിർത്തുവാനുും എല്ലാ 
തലങ്ങളിലും സാധിക്ന്നുന്വനേതക് ഒരു 
വമ്ിച്ച ന്നട്ടമാണക്.

 നമ്മുന്ട ന്കാച്ചുന്കരളത്ിൽ സ്തവീ 
സുരക്യും സ്തവീശാക്തവീകരണവും ഏന്റ 

 ചാ ക ര ത്   ര  ചാ ര   ര്   ചാ ത്  
ഒ  ചാ  യചാ ത് ചാ ത് പ    ര് കപചാ  
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ചർച്ചന്ചയ്യന്പ്ടുനേ ഈ കാലഘട്ടത്ിൽ 
ഒരു വനിതാ വിപ്ലവും സൃഷ്ിക്കയാണക് 
ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു 
വർഷങ്ങളിന്ലനേന്പാന്ല ഈ വർഷവും 
ന്താണ്ണൂറു ശതമാനും ന്താഴിൽ ദിനങ്ങളുും 
സ്തവീകളാണക് സൃഷ്ിക്നേതക്. അതായതക് 
ഒരു ദശലക്ത്ിന്ലന്റ സ്തവീകൾക്ക് 
ന്താഴിലും ന്വതനവും– അന്താന്ടാപ്ും 
കുടുും�ങ്ങൾക്ക് സന്ന്ാഷവും സമൃദ്ിയും 
പദ്തി നൽകി വരുന്നു.

2005 ന്സപ്ും�റിൽ ഇന്്ൻ പാർല
ന്മറെക് പാസ്ാക്ി വിജ്ഞാപനും ന്ചയ് 
മഹാത്ാഗാന്ി ന്ദശവീയ ഗ്ാമവീണ ന്താ
ഴിലറപ്ക് നിയമും അവിദഗ്ദ്ധ കായിക 
ന്താഴിൽ ന്ചയ്യാൻ സനേദ്തയള്ള ഓന്രാ 
ഗ്ാമവീണ കുടുും�ത്ിനുും ആവശ്ാധിഷ്ി
തമായി 100 ദിവസന്ത് അവിദഗ്ദ്ധ കായി
കന്താഴിൽ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. കൂടാന്ത 
ഈടുറ്റതുും ഉതക്പാദനപരവമായ ആസ്തികൾ 
സൃഷ്ിക്കവഴി ഗ്ാമവീണ ന്മഖലയിൽ 
ഉപജവീവനും ന്മച്ചന്പ്ടുത്ാനുതകുനേ വ്
ക്തിഗത ആസ്തികളുും ഒപ്ും അടിസ്ാന 
സൗകര്വികസനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. 
സമൂഹത്ിന്ല എല്ലാ വിഭാഗും ജനങ്ങന്ള
യും ഉൾന്ക്ാള്ളിച്ചുന്കാണ്ക് ഗ്ാമവീണ 
ജനതയന്ട ഉപജവീവന സുരക്ിതത്വത്ിനു 
തകുനേ വിഭവാടിത്റ ശക്തിന്പ്ടുത്ലും 
പഞ്ായത്വീരാജക്  സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
ശാക്തവീകരണവും ഈ നിയമത്ിലൂന്ട 
ലക്്ുംവയ്ക്കുന്നു.

ഈ നിയമത്ിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ 
സവിന്ശഷത ഇന്താരു അവകാശാധി
ഷ്ിത നിയമും ആന്ണന്നുള്ളതാണക്. ഗ്ാമ
പ്രന്ദശത്ക് അധിവസിക്നേ കുടുും�ങ്ങ
ളുന്ട ചുവന്ട പറയനേ അവകാശങ്ങളാണക് 
ഈ നിയമത്ിലൂന്ട പ്രധാനമായും ഉറപ്പു
വരുത്ിയിട്ടുള്ളതക്.
4 ന്താഴിൽകാർഡക് ലഭിക്വാനുള്ള 

അവകാശും. ഗ്ാമപ്രന്ദശത്ക് അധിവ
സിക്നേ ഏന്താരു കുടുും�ത്ിനുും 
അന്പക് നൽകിയാൽ 15 ദിവസത്ി
നകും ന്താഴിൽകാർഡക് ലഭിക്വാനുും 
18 വയസ്ക് പൂർത്ിയായ ഏന്താരു 
കുടുും�ാുംഗത്ിന്റെയും ന്പരക് രജിസ്റർ 
ന്ചയ്യുവാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ക്.

4	ന്താഴിൽകാർഡക് ലഭിച്ച ഏന്താരു 
വ്ക്തിക്ും ന്താഴിൽ ആവശ്ന്പ്ടു
വാനുള്ള അവകാശും.

4	ന്താഴിൽ ആവശ്ന്പ്ട്ടാൽ 15 ദിവസ
ത്ിനകും ന്താഴിൽ ലഭിക്വാനുള്ള 

അവകാശും. (ഒരു സാമ്ത്ിക വർഷും 
പരമാവധി 100 ദിവസന്ത് ന്താഴിൽ)

4	ഏന്തകേിലും സാഹചര്ത്ിൽ 
ന്താഴിൽ ലഭിക്ാന്ത വനോൽ ന്താഴിൽ 
രഹിത ന്വതനത്ിനുള്ള അവകാശും.

4	പദ്തിയിൽ പ്രവൃത്ികൾ ആസൂ 
ത്ണും ന്ചയ്യാനുള്ള അവകാശും.

4	താമസസ്ലത്ിനക് 5 കി.മവീ ചുറ്റളവിൽ 
ന്താഴിൽ ലഭിക്ാനുള്ള അവകാശും. 
5 കി.മവീ ചുറ്റളവിനു പുറത്ക് ന്ജാലി 
ലഭിക്നേ സാഹചര്ത്ിൽ 10 
ശതമാനും അധികന്വതനും ലഭിക്ാ
നുള്ള അവകാശും.

4	പ്രവൃത്ിസ്ലത്ക് കുടിന്വള്ളും, പ്രഥമ 
ശുശ്രൂഷാസൗകര്ും, തണൽ, കുട്ടികന്ള 
പര ി ച ര ിക്നേതിനുള്ള ന്ക്ഷക് 
തുടങ്ങിയ സൗകര്ങ്ങൾക്ള്ള അവ 
കാശും. പണിസ്ലത്തു വച്ചക് അപകടും 
സുംഭവിച്ചാൽ സൗജന് ചികിത്യ്കക് 
അവകാശും, അപകടമരണും സുംഭവി
ച്ചാൽ എക്ക്ന്ഗ്ഷ്ാ സഹായധനും 
ലഭിക്ാനുള്ള അവകാശും.

4	ന്കന്ദ്രസർക്ാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ 
വിജ്ഞാപനും ന്ചയ്യുനേ നിരക്ിൽ 
ന്വതനും ലഭിക്നേതിനുള്ള അവ 
കാശും. സ്തവീകൾക്ും പുരുഷൻമാർക്ും 
തുല്ന്വതനും നിയമും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

4	ന്ജാലി ന്ചയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിന്ലാ
രിക്ൽ, പരമാവധി 15 ദിവസത്ിനകും 
ന്വതനും ലഭിക്വാനുള്ള അവകാശും. 

ന്വതനും കവകിയാൽ നഷ്പരിഹാരും 
ലഭിക്വാനുള്ള അവകാശും.

4 പരാതികൾ സമയ�ന്ിതമായി 
പരിഹരിക്ന്പ്ടുനേതിനുള്ള അവ 
കാശും.

4 പദ്തി നിർവ്വഹണവമായി �ന് 
ന്പ്ട്ടക് ന്സാഷ്ൽ ഓഡിറ്റക് നടത്തുനേ
തിനുള്ള അവകാശും.
ഗ്ാമപഞ്ായത്ക് പ്രന്ദശത്ക് രജിസ്റർ 

ന്ചയ്ിട്ടുള്ള ന്താഴിലാളികൾ ആവശ്ന്പ്
ടുനേ മുറയ്കക് 15 ദിവസത്ിനുള്ളിൽ ന്താഴിൽ 
ലഭ്മാക്വാൻ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്ക് 
�ാധ്തയണ്ക്. ഇതിനായി ആവശ്മായ 
പ്രവൃത്ികൾ മുൻകൂട്ടി കന്ണ്ത്ി ന്ഷൽ�ക് 
ഓ�ക് ന്പ്രാജകക്സക് തയ്യാറാക്ണും. എല്ലാ 
വർഷവും ഒന്കാ�ർ 2-നു നടത്തുനേ ഗ്മ
സഭയിലൂന്ടയാണക് ന്താട്ടടുത് വർഷന്ത്
ക്ള്ള ആസൂത്ണപ്രക്ിയ ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്തുകളിൽ ആരുംഭിക്നേതക്. അയൽകൂ
ട്ടതല ചർച്ചകളിലൂന്ട ഓന്രാ കുടുും�ത്ിനുും 
ന്താട്ടടുത് വർഷും ആവശ്മായ ന്താഴിൽ 
എത്ന്യനേക് കന്ണ്ത്തുന്നു. അതിനക് അനു
സൃതമായി പ്രാന്ദശികമായി ഏന്റ്റടുന്ക്ണ് 
പ്രവൃത്ികളുും അയൽകൂട്ടതലത്ിൽ 
കന്ണ്ത്തുന്നു. ഇപ്രകാരും അയൽകൂട്ടതല
ത്ിൽ ലഭ്മായ വിവരങ്ങൾ വാർഡുതല
ത്ിൽ ന്ക്ാഡവീകരിച്ചക് ന്താഴിലാളികളുന്ട 
ഗ്ാമസഭയിലും ന്പാതു ഗ്ാമസഭയിലും 
അവതരിപ്ിച്ചക് അുംഗവീകാരും ന്തടുന്നു. അതക് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ക് സമിതി അുംഗവീകരിച്ചക് 
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ന്ബ്ാക്ക്- ജില്ലാ-പഞ്ായത്തുതല അുംഗവീ
കാരന്ത്ാന്ട സുംസ്ാനമിഷനക് സമർപ്ി
ക്കയാണക് ന്ചയ്യുനേതക്.

ന്കന്ദ്രസർക്ാർ പുറന്പ്ടുവിച്ചിട്ടുള്ള 
2019-20 ന്ല വാർഷിക മാസ്റർ സർക്ലർ 
പ്രകാരും ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയിൽ 43 
ഇനും പ്രവൃത്ികളിലായി 200 തരും പ്രവൃ
ത്ികൾ അനുവദനവീയമായിട്ടുണ്ക്. അവന്യ 
പ്രധാനമായും ചുവന്ടപ്റയും വിധും തരും
തിരിക്ാവനേതാണക്.
കയാ്ഗറി എ - പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലന
വമായി �ന്ന്പ്ട്ട ന്പാതു പ്രവൃത്ികൾ.
കയാ്ഗറി ബി - സമൂഹത്ിൽ അവശത 
അനുഭവിക്നേ കുടുും�ങ്ങൾക്ള്ള വ്
ക്തിഗത ആസ്തികൾ.
കയാ്ഗറി സി - ന്ദശവീയ ഗ്ാമവീണ ഉപജവീവ
നമിഷന്റെ നി�ന്നകൾക്നുസൃതമായി 
പ്രവർത്ിക്നേ സ്വയും സഹായസുംഘ
ങ്ങൾക്ള്ള ന്പാതു അടിസ്ാനസൗകര്
ങ്ങൾ
കയാ്ഗറി ഡി - ഗ്ാമവീണ അടിസ്ാന 
സൗകര് വികസനും

കാറ്റഗറി എ-യിൽ മണ്ക്- ജലസുംര
ക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ാണക് ഊനേൽ 
നൽന്കണ്തക്. അതിരൂക്മായ പ്രളയവും 
കഠിനമായ വരൾച്ചയും മാറി മാറി വരുനേ 
സുംസ്ാനന്മനേ നിലയിൽ നമ്മുന്ട ഭൂപ്ര
കൃതിക്ും കാലാവസ്യ്കും ഇണങ്ങുനേ 
പ്രവൃത്ികൾ ശാസ്തവീയമായും നവീർത്ടാ
ധിഷ്ിതമായും കന്ണ്ന്ത്ണ്താണക്. 
ജലസുംരക്ണത്ിനക് സഹായകമാകുനേ 
നിർമ്മിതികളായ ഗള്ളിപ്ലഗ്ഗിങക്, ഗാ�ി
ന്യാണുകൾ, ബ്രഷക് വഡക്, ന്ചക്ക്ഡാമുകൾ, 
ന്കാൺക്വീറ്റക് തടയണകൾ തുടങ്ങിയ പ്ര
വൃത്ികൾ ഓന്രാ പ്രന്ദശത്ിന്റെയും 
നവീർച്ചാലിന്റെയും സവിന്ശഷതകൾക്നു
സൃതമായി ഏന്റ്റടുക്ണും. കൂടാന്ത ന്പാ
തുകുളങ്ങളുന്ടയും നവീർച്ചാലകളുന്ടയും 
ഉറവകളുന്ടയും പരിപാലന പ്രവൃത്ികളുും 
ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയിൽ ഏന്റ്റടുക്വാൻ 
സാധിക്ും. കാറ്റഗറി �ിയിൽ ഉൾന്പ്ടു
ത്ി വ്ക്തിഗത ഭൂമിയിലും കിണർ റവീചാർ
ജ്ജിുംഗക് അടക്മുള്ള വിവിധ ജലസുംര
ക്ണ പ്രവൃത്ികൾ വ്ാപകമായി ഏന്റ്റ
ടുക്ണും. ഹരിതന്കരളും പദ്തിയന്ട 
ഭാഗമായി ന്കരളത്ിൽ നടത്ി വരുനേ 
ജലസുംരക്ണ പ്രവൃത്ികൾക്ും പച്ചതു
രുത്ക് ന്പാലള്ള വൃക്വതക്കരണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ും ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിന്യ 
�ലപ്രദമായി ഉപന്യാഗന്പ്ടുത്തുവാൻ 
സാധിക്ും. ആന്ഗാളതാപനും മൂലമുള്ള 

കാലാവസ്ാ വ്തിയാനും ഭൂമിയിന്ല 
ജവീവന്റെ നിലനിൽപ്ിനുതന്നേ ഭവീഷണി
യായിട്ടുള്ള ഇനേന്ത് സാഹചര്ത്ിൽ 
നമ്മുന്ട പരിസ്ിതിയന്ട പുനഃസ്ാപന
ത്ിനായി ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയന്ട 
സാധ്തകൾ പരമാവധി പ്രന്യാജനന്പ് 
ടുന്ത്ണ്താണക്.
ജി.ഐ.എസ്. സയായ്കേതികവിദ്

സുംസ്ാനന്ത് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട 
304 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ ന്താഴിലറപ്ക് 
പദ്തിയിൽ ജി.ഐ.എസക് സാന്കേതിക
വിദ്യന്ട സഹായന്ത്ാന്ട വിശദമായ 
പദ്തിന്രഖ തയ്യാറാക്വാനുള്ള പ്രവർ
ത്നും ആരുംഭിക്കയാണക്. സുംസ്ാന 
ഭൂവിനിന്യാഗ ന്�ാർഡിന്റെ സാന്കേതിക 
സഹായന്ത്ാന്ട ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുന്ട 
ന്നതൃത്വത്ിലായിരിക്ും പ്രവർത്നും 
നടക്ക. ഇപ്രകാരും തയ്യാറാക്ന്പ്ടുനേ 
വിശദമായ പദ്തിന്രഖയിൽ ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്ക് പ്രന്ദശത്ിന്ല ഓന്രാ സർന്വ്വ 
നമ്രിലും ഉൾന്പ്ട്ട ന്പാതു-സ്വകാര്ഭൂമി
യിലും കുളങ്ങൾ, നവീർച്ചാലകൾ, മറ്റക് 
ജലന്്ാതസ്സുകൾ എനേിവിടങ്ങളിലും 
ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയിൻ കവീഴിൽ ഏന്റ്റ
ടുക്ാവനേ മുഴുവൻ പ്രവൃത്ികളുും കന്ണ് 
ത്ി ഉൾന്പ്ടുത്തുവാനാണക് ഉന്ദേശിക്
നേതക്. അടുത് 5 വർഷക്ാലന്ത്ക്ക് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ ഏന്റ്റടുന്ക്ണ് 
മുഴുവൻ പ്രവൃത്ികളുും ശാസ്തവീയമായി 
കന്ണ്ത്തുവാനുും ഇതിലൂന്ട സാധിക്ും.

ഗ്ാമവീണ കുടുും�ങ്ങളുന്ട ഉപജവീവനും 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്ാൻ സഹായകരമാകുനേ വ്

ക്തിഗത ആസ്തികൾ കാറ്റഗറി �ിയിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്ി ഏന്റ്റടുക്ാൻ സാധിക്ും. 
തരിശ്ായിട്ടുള്ള കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്ക് ഉപയ
ക്തമാക്ാൻ സഹായിക്നേ തരത്ിലള്ള 
പ്രവൃത്ികളുും കൂടാന്ത, കാലിന്താഴുത്ക്, 
ആട്ടിൻകൂടക്, ന്കാഴിക്കൂടക്, കുംന്പാസ്റക്പി
റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്ികളുും വ്ക്തിഗത 
ഭൂമിയിൽ ഏന്റ്റടുന്ക്ണ്തുണ്ക്. വ്ക്തിഗത 
ഗുണന്ഭാക്താക്ന്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്മ്ാൾ 
ന്താഴിലറപ്ക് നിയമും ഒനോുംപട്ടികയന്ട 
അഞ്ാും ഖണ്ികയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള 
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗും, നാന്ടാടിക
ളായ ആദിവാസിന്ഗാത്വിഭാഗും, ഡവീന്നാ
ട്ടിക�ഡക് ആദിവാസിന്ഗാത്ങ്ങൾ, മറ്റക് 
ദാരിദ്ര്ന്രഖയ്ക്കുതാന്ഴയള്ള കുടുും�ങ്ങൾ, 
സ്തവീകൾ ഗൃഹനാഥകളായ കുടുും�ങ്ങൾ, 
ഭിനേന്ശഷിയള്ളവർ ഗൃഹനാഥരായിട്ടുള്ള 
കുടുും�ങ്ങൾ, ഇദേിരാ ആവാസക് പദ്തി
യന്ട ഗുണന്ഭാക്താക്ൾ, വനാവകാശ 
നിയമത്ിന്റെ ഗുണന്ഭാക്താക്ൾ തുടങ്ങിയ 
വിഭാഗത്ിൽന്പ്ട്ട കുടുും�ങ്ങൾക്ക് 
മുൻഗണന നൽന്കണ്താണക്.

മുകളിൽ സൂചിപ്ിച്ച വിഭാഗത്ിന്ല 
അർഹരായ എല്ലാ ഗുണന്ഭാക്താക്ളുന്ടയും 
ഭൂമിയിൽ പ്രവൃത്ികൾ എന്റ്റടുത്തു 
കഴിഞ്ഞാൽ 2008 ന്ല കാർഷിക 
കടാശ്വാസ പദ്തി പ്രകാരും നിർവ്വചിക്
ന്പ്ട്ടിട്ടുള്ള ന്ചറുകിട നാമമാത് കർഷക
രുന്ട ഭൂമിയിലും പ്രവൃത്ികൾ ഏന്റ്റടുക്ാും. 
ന്മൽപ്റഞ്ഞ വിഭാഗും കുടുും�ങ്ങൾ ന്താ
ഴിൽകാർഡക് എടുന്ക്ണ്തുും പ്രസ്തുത പ്രവൃ
ത്ിയിൽ അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ന്താഴിലിൽ 
ഏർന്പ്ടാൻ സനേദ്രാന്കണ്തുമാണക്. 
കാറ്റഗറി �ി-യിൽ അർഹരായ വ്ക്തിഗത 
ഗുണന്ഭാക്താക്ന്ള കന്ണ്ത്തുനേതിനക് 
സാമൂഹ് സാമ്ത്ിക ജാതി (SECC) 
ന്സൻസസിന്ല ന്ലേശഘടകങ്ങളുന്ട അടി
സ്ാനത്ിൽ മുൻഗണനാപ്ട്ടിക തയ്യാറാ
ക്ി അതിന്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ ന്വണും 
പ്രവൃത്ികൾ ഏന്റ്റടുന്ക്ണ്തക്. SECC 
ലിസ്റിൽ ന്പരില്ലാന്യകേിൽ ഗ്ാമസഭ തവീരു
മാനത്ിന്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ മുൻഗണ
നാപ്ട്ടികയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ാവനേതാണക്.

കാറ്റഗറി സി-യിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 
സ്വയും സഹായ സുംഘങ്ങൾക്ാവശ്മായ 
വർക്ക്ന്ഷഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകാും. 
കൂടാന്ത അകജവമാലിന്ങ്ങൾ വാർഡു
തലത്ിൽ ന്ശഖരിച്ചു സൂക്ിക്ാനുതകുനേ 
ന്മറ്റവീരിയൽ റിക്വറി ന്�സിലിറ്റികളുും 
ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയിൽ നിർമ്മിക്ാവ
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സുംസ്ാന സർക്ാരിന്റെയും ത്ിതല 
പഞ്ായത്തുകളുന്ടയും സവിന്ശ

ഷമായ ഇടന്പടൽ മൂലും 2019-20 സാമ്
ത്ിക വർഷും ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയിൽ 
ന്കരളത്ിനക് മുൻവർഷന്ത് അന്പക്ിച്ചക് 
കാര്മായ മുന്നേറ്റും ഉണ്ാക്വാൻ സാധി
ച്ചിട്ടുണ്ക്. അതിന്റെ വിശദാുംശങ്ങൾ ചുവന്ട 
ന്ചർക്ന്നു. (പട്ടിക-1)

കഴിഞ്ഞ വർഷും സുംസ്ാനന്ത്ാട്ടാ
ന്കയണ്ായ അതിരൂക്മായ പ്രളയന്ക്
ടുതിയിൽ നിനേക് കരകയറുനേതിനക് ന്താ
ഴിലറപ്ക് പദ്തിന്യ പ്രന്യാജനന്പ്ടുത്തു 
വാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. പ്രളയത്ിൽ വവീടുും 
വരുമാനദായക ആസ്തിയും നഷ്ന്പ്ട്ട ലക്
കണക്ിനക് കുടുും�ങ്ങൾക്ക് ന്താഴിലും 
വരുമാനവും ആസ്തികളുും ലഭ്മാക്നേതിൽ 
ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തി സവിന്ശഷമായ പങ്കു 
വഹിക്കയണ്ായി. ന്കരള ജനതന്യ 
ആട്ടിയലച്ച പ്രളയത്ിനുന്ശഷും 2018-19 
സാമ്ത്ിക വർഷത്ിൽ 10.31 ലക്ും 
കുടുും�ങ്ങൾക് ന്താഴിൽ നൽകി. 7.63 
ന്കാടി ന്താഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചതിലൂന്ട 
2068.74 ന്കാടി രൂപ ന്വതനമായി 
നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞുന്വനേതക് ദുരന്മുഖത്ക് 
ന്വമ്ൽ ന്കാണ്നിനേ ന്കരള ജനതയ്കക് 
ഒരു വലിയ ആശ്വാസമായി ഭവിച്ചു.

യ്കരള ധട്ബൽ പ്സ്
 സമൂഹത്ിന്ല ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ 

ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രന്യാജനന്പ്ന്ട 
ണ്താണക് ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തി. ന്കരള
ത്ിന്ല സാമൂഹ്മായും സാമ്ത്ികമായും 
ഏറ്റവും പിനോക്ും നിൽക്നേ പട്ടികവർ
ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുന്ട സമഗ്മായ പുന്രാഗതി
ക്ന്വണ്ി ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിന്യ പ്ര
ന്യാജനന്പ്ടുന്ത്ണ്താണക്. സുംസ്ാന
ത്ിന്ല ഓന്രാ പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുും�ത്ിനുും 
ന്കന്ദ്ര നിയമപ്രകാരും ഉറപ്പു വരുത്ിയിട്ടു
ള്ള 100 ദിവസന്ത് ന്താഴിലിനുപുറന്മ 
അധികമായി 100 ദിവസന്ത് ന്താഴിൽ 
കൂടി നൽകുനേതിനക് സുംസ്ാന സർക്ാർ 
ന്കരള കട്ര�ൽ പ്ലസക് പദ്തി നടപ്ിലാ
ക്ന്നു. ഇതിനായി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 
വകുപ്ക് 2018 -19 സാമ്ത്ിക വർഷും 12.40 
ന്കാടി രൂപ നവീക്ി വയ്ക്കുകയണ്ായി. 
പ്രസ്തുത തുക പൂർണ്മായും ന്ചലവഴിച്ചു 
ന്കാണ്ക് പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുും�ങ്ങൾക്ക് 
അധികന്താഴിൽ നൽകുവാൻ സാധിച്ചു. 
കഴിഞ്ഞ സാമ്ത്ിക വർഷും സുംസ്ാ
നത്ക് 2061 പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുും�ങ്ങൾക്ക് 
200 ന്താഴിൽദിനങ്ങൾ ലഭിക്കയ
ണ്ായി. 2019-20 ല് ന്കരള കട്ര�ൽ 

പ്ലസക് പദ്തിയ്കായി 37.53 ന്കാടി രൂപ 
സുംസ്ാന സർക്ാർ നവീക്ിവച്ചിട്ടുണ്ക്. 
പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുും�ങ്ങൾക്ക് കൂലി ലഭിക്
നേതിനക് കാലതാമസും ഒഴിവാക്നേതി
നായി അട്ടപ്ാടി ന്ബ്ാക്ിലും വയനാടക് 
ജില്ലയിലും മുൻകൂർ കൂലി വിതരണും 
കുടുും�ശ്രവീ വഴി നടപ്ിലാക്ി വരുന്നു. 
2018 -19ല് 120 ലക്ും രൂപ മുൻകൂർ കൂലി
യിനത്ിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുും�ങ്ങൾക്ക് 
നൽകുകയണ്ായി. ഇതിന്റെ �ലമായി 
പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുും�ങ്ങളുന്ട പകോളിത്ും 
പദ്തിയിൽ വൻന്താതിൽ വർദ്ിക്ക
യണ്ായി. വിശദാുംശങ്ങൾ പട്ടിക 2 ല് 
നൽകിയിട്ടുണ്ക്. 

അവിദഗ്ദ്ധ കായിക ന്താഴിൽ നൽകുനേ
തിനുപുറന്മ പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുും�ങ്ങളുന്ട 
വരുമാന വർദ്നവിനായി ഭൂവികസന പ്ര
വർത്നങ്ങൾ, ജലന്സചന കുളങ്ങൾ, 
കിണറുകൾ എനേിവയന്ട നിർമ്മാണും, 
ഉപജവീവനത്ിനക് സഹായകരമായ ആസ്തി
കളായ ന്താഴുത്ക്, ആട്ടിൻകൂടക്, ന്കാഴിക്കൂടക് 
തുടങ്ങിയവയന്ട നിർമ്മാണും എനേിവ 
ഏന്റ്റടുക്ണും. പട്ടികവർഗ്ഗ സന്കേതങ്ങളി
ന്ലക്ക് ഗതാഗത സൗകര്ും ഉറപ്പുവരുത്തു
നേതിനായി ഗ്ാമവീണ ന്റാഡുകൾ മുൻഗണന 
നൽകി ഏന്റ്റടുക്വാൻ സാധിക്ും.

 

ചതയാഴിലറപെിൽ യ്കരളം മയാതൃക

പടിക-1
ഘടകം  2017-18 2018-19
ന്താഴിൽ ലഭിച്ച കുടുും�ങ്ങൾ 13.06 ലക്ും 14.78 ലക്ും 
സൃഷ്ിച്ച ന്താഴിൽ ദിനങ്ങൾ 6.10 ന്കാടി 9.75 ന്കാടി
ഒരു കുടുും�ത്ിനക് ലഭിച്ച 
ശരാശരി ന്താഴിൽ ദിനങ്ങൾ  46.75  65.97
100 ദിവസും പൂർത്ിയാക്ിയ 
കുടുും�ങ്ങൾ  1,08,513  4,41,480

പടിക-2
ഘടകം  2017-18  2018-19
ന്താഴിൽ ലഭിച്ച 
എസക്.റ്റി കുടുും�ങ്ങൾ  50591  67723
സൃഷ്ിച്ച ന്താഴിൽ ദിനങ്ങൾ  26,80,474  53,54,915
ഒരു കുടുും�ത്ിനക് ലഭിച്ച 
ശരാശരി ന്താഴിൽ ദിനങ്ങൾ  52.98  79.07
100 ദിവസും പൂർത്ിയാക്ിയ 
എസക്.റ്റി കുടുും�ങ്ങൾ  5747  22720

നേതാണക്. ഇതക് മാലിന്സുംസ്രണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ക് സഹായകമാവും. കാറ്റഗറി 
ഡി-യിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി പ്രധാനമായും 
അുംഗൻവാടിന്കട്ടിടും, സർക്ാർ സ്കൂളുകൾ

ക്ക് ചുറ്റുമതിൽ, പാചകപ്പുര, കഡനി 
ങക്ഹാൾ, സ്കൂൾ/അുംഗൻവാടി ശുചിമു
റികൾ, ന്പാതുശുചിത്വ സമുച്ചയങ്ങൾ, 
കളിസ്ലങ്ങൾ, ഗ്ാമവീണചന്കൾ, 

അധികജലും/മലിനജലും ഒഴുകിന്പാകാനു
ള്ള ഓടകൾ, ഗ്ാമവീണന്റാഡുകൾ, പ്രകൃതി
ന്ക്ാഭ ദൂരിത�ാധിതർക്ായള്ള അഭയ
ന്കന്ദ്രങ്ങൾ, ഭക്്ധാന് സുംഭരണ ന്കന്ദ്ര

ചാ ത്  കരചാ പ ര്  ബത്  ക  യ ചാര   ത് യ  
100 ത് ചാ ക  ചായ  100 ത് ചാ   ത്

ചാ  ര് ചാര് ക ര  ബ  ത് പ  ചാ  
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ങ്ങൾ, ഗ്ാമപഞ്ായത്ക് ന്കട്ടിടങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ ഗ്ാമവീണ ആസ്തികൾ നിർമ്മി
ക്വാൻ സാധിക്ും.

ത്ിതല പഞ്ായത്തുകളുന്ട പദ്തിവി
ഹിതവമായും കൃഷി, ജലന്സചനും, മൃഗ
സുംരക്ണും, ക്വീരവികസനും, വനും, 
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനും 
തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളുന്ടയും ഏജൻ
സികളുന്ടയും പദ്തി പ്രവർത് നങ്ങളുമാ
യള്ള സുംന്യാജന സാധ്തകൾ ന്താഴി
ലറപ്ക് പദ്തിയിൽ പ്രന്യാജനന്പ്ടുത്ാൻ 
സാധിക്ും.

ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയിൽ ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്തുതലത്ിൽ ഏന്റ്റടുക്നേ ആന്ക 
പ്രവൃത്ികളുന്ട പരമാവധി 40 ശതമാനും 
തുകവന്ര സാധനസാമഗ്ികൾക്ും വിദഗ്ദ്ധ 
അർദ്വിദഗ്ദ്ധ ന്താഴിലാളികളുന്ട ന്വതന
ത്ിനുുംന്വണ്ി വിനിന്യാഗിക്ാവനേ
താണക്. എനോൽ ന്കരളത്ിൽ കഴിഞ്ഞ 
സാമ്ത്ിക വർഷത്ിൽ ഇപ്രകാരും 
ന്ചലവഴിച്ചതക് 8.75 ശതമാനും തുക 
മാത്മാണക്. പദ്തിയിൽ ആസ്തി വികസന 
പ്രവർത്ന ങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്ും നൽകു
നേില്ലാന്യനേതിന്റെ സൂചനയാണിതക്. 
ആവർത്ന സ്വഭാവമുള്ള ഭൂവികസന 
പ്രവർത്നങ്ങളുും കനാലകളുന്ടയും ന്താ
ടുകളുന്ടയും ന്ചളിവാരിമാറ്റുനേ പ്രവർത്
നങ്ങളുും മാത്മാണക് സുംസ്ാനത്ക് ഏന്റ്റ
ടുക്നേന്തന്നു ന്പാതുവായ ഒരു വിമർശ
നവും നിലവിലണ്ക്. ഈ പ്രവണത 
അവസാനിപ്ിച്ചക് പരമാവധി ആസ്തി 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏന്റ്റടുക്

ണന്മനേക് ന്കന്ദ്രസർക്ാർ നിർന്ദേശിച്ചിട്ടു
ണ്ക്. ഈ സാഹചര്ത്ിൽ ഓന്രാ ഗ്ാമ
പഞ്ായത്ിലും ഏന്റ്റടുക്നേ പ്രവൃത്ിക
ളുന്ട 30-35 ശതമാനും എകേിലും സാധന
സാമഗ്ി ഘടകത്ിനായി ന്ചലവഴിക്ാൻ 
സാധിക്നേ തരത്ിൽ ന്വണും പദ്
തികൾ ആസൂത്ണും ന്ചയ്ക് നടപ്ിലാന്ക്
ണ്തക്. 2020-21 ന്ല ന്ല�ർ �ഡക്ജറ്റുും 
വാർഷിക കർമ്മപദ്തിയും തയ്യാറാക്ി 
വരുനേ ഈ ന്വളയിൽ എല്ലാ ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്തുകളുും ഇക്ാര്ത്ിൽ പ്രന്ത്കമായി 
ശ്രദ്ിന്ക്ണ്തുണ്ക്.

പദ്തിയന്ട നിർവ്വഹണത്ിൽ 
സുതാര്ത ഉറപ്പുവരുത്തുനേതിനായി 

നിരവധി നടപടികൾ സ്വവീകരിന്ക്ണ്തു
ണ്ക്. എല്ലാ പ്രവൃത്ികളുും ആരുംഭിക്
ന്മ്ാൾ തന്നേ ന്കന്ദ്രസർക്ാർ നിർന്ദേശി
ച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരും പ്രവൃത്ിയന്ട വിശദാും
ശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സിറ്റിസൺ ഇൻ�ർ
ന്മഷൻ ന്�ാർഡുകൾ സ്ാപിന്ക്ണ് 
താണക്. ന്താഴിൽകാർഡുകൾ പ്രവൃത്ി 
സ്ലത്തുണ്ാന്കണ്തുും പ്രസക്തമായ 
വിവരങ്ങൾ യഥാസമയും ന്താഴിൽ കാർ
ഡുകളിൽ എഴുതി സൂക്ിന്ക്ണ്തുമാണക്. 
ഓന്രാ പ്രവൃത്ിയമായി �ന്ന്പ്ട്ട ഭരണാ
നുമതി, സാന്കേതികാനുമതി, എസ്റിന്മറ്റക് 
തുടങ്ങിയ പ്രസക്ത ന്രഖകൾ അടങ്ങിയ 
ന്കസക് റിന്ക്ാർഡക് / പ്രവൃത്ി �യൽ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ സൂക്ിന്ക്ണ്തു 
മാണക്. കൂടാന്ത ഗ്ാമസഭാ രജിസ്റർ, 
ഡിമാറെക് രജിസ്റർ, പ്രവൃത്ി രജിസ്റർ 
തുടങ്ങി സർക്ാർ നിർന്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 7 
രജിസ്ററുകൾ എല്ലാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിലും 
കൃത്മായി എഴുതി സൂക്ിന്ക്ണ്താണക്.

 ആസൂത്ണും മുതൽ നിർവ്വഹണും 
വന്രയള്ള പദ്തിയന്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളുും 
ന്സാഷ്ൽ ഓഡിറ്റിനക് വിന്ധയമായിരി
ക്ും. ഇതിനായി സ്വതന്തമായി ന്സാഷ്ൽ 
ഓഡിറ്റക്  ന്സാകസറ്റി സുംസ്ാന 
സർക്ാർ രൂപവീകരിച്ചിട്ടുണ്ക്. അവരുന്ട 
ന്നതൃത്വത്ിൽ ന്സാഷ്ൽ ഓഡിറ്റക് പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ക് ഇതിനകും തന്നേ തുടക്ും 
കുറിച്ചിട്ടുണ്ക്. കൂടാന്ത എല്ലാ ജില്ലകളിലും 
ഓുംബൂഡക്സക് ന്പഴ്സൺമാന്ര നിയമിക്നേ
തിനുള്ള നടപടികളുും സ്വവീകരിച്ചു വരുന്നു.

ഗ്ാമപ്രന്ദശങ്ങളുന്ട സമഗ്വികസന
ത്ിനക് സഹായകരമാുംവിധും പ്രന്യാജന
ന്പ്ടുത്ാൻ കഴിയനേ ഏറ്റവും പ്രധാനന്പ്
ട്ട പദ്തിയാണക് മഹാത്ാഗാന്ി ന്ദശവീയ 
ഗ്ാമവീണ ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തി. �ലപ്രദ
മായി വിനിന്യാഗിച്ചാൽ നമ്മുന്ട ഗ്ാമപ്ര
ന്ദശങ്ങളിന്ല പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലന
ത്ിനുും ആസ്തിവികസനത്ിനുും ദരിദ്രകു
ടുും�ങ്ങളുന്ട വരുമാന വർദ്നവിനുും 
ഗ്ാമവീണ അടിസ്ാന സൗകര് വികസ
നത്ിനുും ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിന്യ 
കാര്മായി പ്രന്യാജനന്പ്ടുത്തുവാൻ 
ഇനിയും സാധിക്ും. ഇതിനായി ഗ്ാമ
-ന്ബ്ാക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ായത്തുകളുന്ട 
ശ്രദ്യും സഹകരണവും തവീർച്ചയായും 
ഉണ്ാവന്മനേക് പ്രതവീക്ിക്ന്നു.

1
ന്ലഖിക മഹാത്ാഗാന്ി ന്ദശവീയ 
ഗ്ാമവീണ ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തി

മിഷൻ ഡയറകറാണക്





 പഞ്ചായ  
പ ചാ   

ജ ക  ര  
ര   പ ജചാ

പ ര്   
യ   

ജ  പ  
ര്ത് ചാ  

കയചാജ  ചാ  
ചാ ത് പ യ  

കയചാജ ത്ചാ  ചാ
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ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളുന്ട കാര്ന്ശഷി 
വര്ദ്ിപ്ിച്ചക് അവന്യ ശാക്തവീകരി

ക്നേതിനുും ജനാധിപത്വിന്കന്ദ്രവീക
രണും ശക്തിന്പ്ടുത്ി പ്രാന്ദശിക 
വികസന പ്രക്ിയയില് കൂടുതല് ജനപ
കോളിത്ും ലക്്മാക്ിന്കാണ്ും 2013ല് 
ആവിഷ്കരിച്ച ന്കന്ദ്രാവിഷ്ക്കൃത പദ്തിയാണക് 
രാജവീവക്ഗാന്ി പഞ്ായത്ക് ശശാക്തവീക
രണ് അഭിയാൻ (ആർ.ജി.പി.എസക്.എ). 
ഈ പദ്തി 2017ല് പുനരാവിഷ്കരിച്ചക് 
രാഷ്ട്രവീയ ഗ്ാമ സ്വരാജക് അഭിയാൻ (ആർ. 
ജി. എസക്. എ) എനേ ന്പരിൽ നടപ്ാക്ി 
വരുന്നു. പദ്തിയില് പരിശവീലനപരിപാ
ടികള്ക്ാണക് മുന് തൂക്ും. ന്കരളത്ില് 

കിലയാണക് പരിശവീലന ഘടകത്ിന്റെ 
നിര്വ്വഹണ ഏജന്സി. മറ്റു പ്രവൃത്ികളുന്ട 
നിര്വ്വഹണും നടത്തുനേതക് ആര്.ജി.
എസക്.എ. ന്കരള ന്നാഡല് ഓ�വീസര് 
കൂടിയായ പഞ്ായത്ക് ഡയറകറാണക്. 
60:40 എനേ അനുപാതത്ിലാണക് പദ്
തിയന്ട ന്കന്ദ്ര സുംസ്ാന വിഹിതും. വര്ഷാ 
വര്ഷും തയ്യാറാക്ി നല്കുനേ ആക്ന് 
പ്ലാന് ന്സ്ററ്റക് എക്ികയൂട്ടവീവക് കമ്മിറ്റിയന്ട 
അുംഗവീകാരന്ത്ാന്ട ന്സന്ട്രല് എുംപ 
ന്വര്ഡക് കമ്മിറ്റി പരിഗണിക്കയും 
അുംഗവീകാരും ലഭിക്നേ പദ്തികള് സും 
സ്ാന സര്ക്ാരിന്റെ ഭരണാനുമതിന്യാന്ട 
നിര്വ്വഹണും നടത്തുകയമാണക് ന്ചയ്യുനേതക്. 

ന്കരളത്ിൽ 2013-14 മുതലാണക് പദ്തി 
നടപ്ാക്ിവരുനേതക്.

കയാര്യ്േഷി വികസനം
ത്ിതല പഞ്ായത്തുകളിന്ല ജനപ്ര

തിനിധികള്ക്ും ഉന്ദ്ാഗസ്ര്ക്ും 
പരിശവീലനും നല്കുനേതിനായി കാര് 
ന്ശഷി വികസനും എനേ ഖടകത്ില് 
ഉള്ന്പ്ടുത്ി നിരവധി പരിശവീലനപരി
പാടികള് തൃശ്ശൂര് കില മുഖാന്രും നടപ്ാക്ി 
വരുന്നു.
 അടിസ്യാന സൗകര് വികസനം

 അടിസ്ാന സൗകര് വികസനും എനേ 
ഘടകത്ില് ഉള്ന്പ്ടുത്ി 33 ഗ്ാമ പഞ്ാ

പഞ്ൊയത്തുകളന്ട ശൊക്ീകരണത്ിനക്

രൊഷ്ടീയ ഗ്ൊും സ്വരൊജക് അഭിയൊന്
 യ്ജയാസ്ന യ്മയാള് എസ്.

ക േ ി

ചാ പഞ്ചായ  ചാര ക  ര് ത് യ ചാ ര  ജ ചാ പ ക ര  
ത്  ചാക   യയ   ജ പ ചാ ത്  ചാ ചാ  201   

ര  ക ചാ  പ യചായ രചാജ ത് ചാ  പഞ്ചായത്ത് ചാ ര  യചാ  201   
രചാ ര ത് രചാ യ ചാ  രചാജത് യചാ   കപര  ചാ  
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യത്തുകൾക്ക് പുതിയ ഓ�വീസക് ന്കട്ടിടും 
നിർമ്മിക്നേതിനായി 15 ലക്ും രൂപ 
വവീതവും 100 ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകൾക്ക് 
ഓ�വീസക് ന്കട്ടിട നവവീകരണത്ിനുും 
കുടിന്വള്ളും, കവദയുതവീകരണും, ശൗചാലയ 
നിർമ്മാണും, റാമ്ക് നിര്മ്മാണും ഏനേിവയ്ക്കു
മായി 3 ലക്ും രൂപ വവീതവും നല്കുകയണ്ായി.

സംസ്യാന ചതരചഞെടുപെ്
കമതീഷനുളള പദ്ധതികള്

ഒരു ന്കാടി രൂപ വിനിന്യാഗിച്ചു 
സുംസ്ാന ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ക് കമ്മവീഷനക് 716 
ഇലന്ട്ാണികക് ന്വാട്ടിുംഗക് ന്മഷവീനുകള് 
വാങ്ങുകയണ്ായി. കൂടാന്ത തന്ദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിന്ല ന്പാളിറ്റിക്ല് 
മാപ്ക് നിര്മ്മിക്ക, ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്ക് പൂര്വ്വ 
ന്�ാധവല്ക്രണ പരിപാടികള് നടത്തുക, 
ഇലകറല് ന്റാള് മാന്നന്മെറെക് ഇന്�
ര്ന്മഷന് സിസ്റും തയ്യാറാക്ക എനേവീ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായി സുംസ്ാന ന്തര
ന്ഞ്ഞടുപ്ക് കമ്മവീഷനക് 45 ലക്ും രൂപയും 
നല്കുകയണ്ായി.

സ്യാപനയ്േഷി വര്ദ്ധിപെിക്കൽ
സ്ാപനന്ശഷി വർദ്ിപ്ിക്ലിന്റെ 

ഭാഗമായി 280 ലക്ും രൂപ വകയിരുത്ി 
സുംസ്ാനത്ക് ഒരു ജില്ലയിന്ല രണ്ക് 
ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകൾ എനേ കണക്ിൽ 
ആന്ക 28 ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകളില് 
ന്ബ്ാക്ക് റിന്സാഴ്സക് ന്സറെര് സ്ാപിക് 
കയണ്ായി. കൂടാന്ത ഇടുക്ി, പാലക്ാടക്, 
കാസര്ന്ഗാഡക്, മലപ്പുറും, ആലപ്പുഴ എനേവീ 
അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ പഞ്ായത്ക് 
പ്ലാനിുംഗക് & റിന്സാഴ്സക് ന്സറെറുകള് സ്ാ
പിക്നേതിനായി ഒരു ന്സറെറിനക് 2 ന്കാടി 
രൂപ വവീതും ആന്ക 10 ന്കാടി രൂപ വകയി
രുത്തുകയും അവയന്ട നിര്മ്മാണും 5 ജില്ല
കളില് �ന്ന്പ്ട്ട തന്ദേശസ്വയുംഭരണ 
വകുപ്ക് എക്ികയൂട്ടവീവക് എഞ്ിനവീയര്മാരുന്ട 
ന്നതൃത്വത്ില് പുന്രാഗമിക്യും ന്ചയ്യു
ന്നുണ്ക്.

ഉപഗ്രഹയാൈിഷ്ിത 
വിദൂര പഠന സംവിൈയാനം

ഉപഗ്ഹാധിഷ്ിത വിദൂര പഠന 
സുംവിധാനും എനേ ഘടകപദ്തിയില് 
നമ്മുന്ട സുംസ്ാനും മാതൃകാപരമായി 
നടപ്ാക്ിയ പദ്തിയാണക് വിര്ച്ച്വല് 
ലോസ്ക് റൂമുകള്. ഈ പദ്തിയിലൂന്ട 
സുംസ്ാനത്ക് ന്ബ്ാക്ക് അടിസ്ാന
ത്ില് 28 ട്രയിനവീ ന്നാഡുകളുും സുംസ്ാ
നത്ിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 5 

ട്രയിനര് ന്നാഡുകളുും സ്ാപിക് 
കയണ്ായി. കൂടാന്ത സുംസ്ാനന്ത് 14 
ജില്ലാ പഞ്ായത്ക് ആസ്ാനങ്ങളിലും 
ന്വര്ച്ച്വല് ലോസ്ക് റൂും സ്ാപിക്നേതിനുളള 
നടപടികള് പുന്രാഗമിക്ന്നു.

IMG വഴിയുളള പ്രയ്ത്ക 
പരിേതീലനം

ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളില് നിന്നുും 
നല്കുനേ ന്സവനങ്ങളുന്ട നിലവാരും 
കൂടുതല് ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുനേതിന്റെ ഭാഗമായി 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്ക് ന്സക്ട്ടറിമാര്ക്ും 
തത്തുല് ഉന്ദ്ാഗസ്ര്ക്ും പ്രന്ത്ക 
പരിശവീലനും നല്കുനേതിനായി 140.20 
ലക്ും രൂപ വിനിന്യാഗിച്ചക് തിരുവനന്
പുരും IMG വഴി പരിശവീലനും നല്ി വരുന്നു.

ഗ്രയാമ പഞ്യായത്തുകളുചട 
ഐ.എസ്.ഒ. സര്ടിഫിയ്ക്കഷന്

സുംസ്ാനന്ത് മുഴുവന് ഗ്ാമ പഞ്ാ
യത്തുകന്ളയും ഐ.എസക്.ഒ. നിലവാര
ത്ിന്ലക്ക് ഉയര്ത്തുനേതിനായി ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്തുകളുന്ട ഐ.എസക്.ഒ. സര്ട്ടി
�ിന്ക്ഷന് എനേ പദ്തി 2018 മാര്ച്ചില് 
ആരുംഭിച്ചു. 2019 ന്സപക്റ്റും�ര് വന്ര 669 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകള് ഐ.എസക്.ഒ. പദവി 

കകവരിച്ചിട്ടുണ്ക്.

2019-20 പദ്ധതികളുചട 
നിര്വ്വഹണം

ചില ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളില് അസി.
എഞ്ിനവീയര്മാരുന്ട തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞക് 
കിടനേതിനാലും കൂടുതല് പദ്തികള് 
വാര്ഷിക പദ്തിയില് ഉള്ന്പ്ടുത്ിയി
ട്ടുളള ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളിന്ല പദ്തി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് സമയ�ന്ിതമായി 
പൂര്ത്ിയാക്നേതിനായും 2019-20 പദ്
തിയില് ഉള്ന്പ്ടുത്ി 99 ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്തുകളില് കരാര് വ്വസ്യില് അസി. 
എഞ്ിനവീയര്മാന്ര നിയമിക്കയണ്ായി. 
കൂടാന്ത 6 ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകള്ക്ക് പുതിയ 
ഓ�വീസക് ന്കട്ടിടും നിര്മ്മിക്നേതിനുും 30 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകള്ക്ക് ഓ�വീസക് റിപ്
യറിുംഗിനുും 30 ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളില് 
ന്കാമണ് സര്വ്വവീസക് ന്സറെറുകള് സ്ാപി
ക്നേതിനുും പ്രളയത്ില് കമ്യൂട്ടറുകള് 
ന്കടായ ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകള്ക്ക് പുതിയ 
കമ്യൂട്ടറുും അനു�ന് ഉപകരണങ്ങളുും 
വാങ്ങി നല്കുനേതിനുും നടപടി സ്വവീകരി
ച്ചു വരുന്നു.

1
ന്ലഖിക പഞ്ായത്ക് വകുപ്ില് 
ന്ജായിറെക് ഡയറകറാണക്. 

നൂതന യ്പ്രയാജക്ടുകള്
ആര്.ജി.എസക്.എ.പദ്തിയില് ഗ്ാമപഞ്ായത്ക് തലത്ിന്ലാ ജില്ലാതലത്ിന്ലാ 

സുംസ്ാനതലത്ിന്ലാ നൂതന ന്പ്രാജക്ടുകള്/മാതൃകാ ന്പ്രാജക്ടുകള് (Innovative, 
Income development & Income enhancement projects) ഏന്റ്റടുത്ക് നടപ്ാക്ാവനേതാണക്. 
നൂതന ന്പ്രാജക്ടുകള്ക്ക് സുംസ്ാനത്ിനക് പരമാവധി ഒരു വര്ഷത്ില് 10 ന്കാടി 
രൂപ ലഭിക്നേതാണക്. Income development വിഭാഗത്ില് ഒരു ന്പ്രാജകിനക് ശരാശരി 
2 ന്കാടി നിരക്ില് പരമാവധി 5 ന്കാടി രൂപ ലഭ്മാകുനേതാണക്. ഇതിനായി 
ഇത്രും മാതൃകാ ന്പ്രാജക്ടുകള് തയ്യാറാക്ി ന്സന്ട്രല് എുംപന്വര്ഡക് കമ്മിറ്റിക്ക് 
സമര്പ്ിക്ാവനേതാണക്. കമ്മിറ്റിയന്ട പരിഗണനയ്കക് വരുനേ മികച്ച ന്പ്രാജക്ടുകള്ക്ക് 
കമ്മിറ്റി അുംഗവീകാരും നല്കിവരുന്നുണ്ക്.

ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളുും ജില്ലാ പഞ്ായത്തുകളുും മാതൃകാപരമായ നൂതന ന്പ്രാ
ജക്ടുകള് തയ്യാറാക്ി പഞ്ായത്ക് ഡയറകര്ക്ക് സമര്പ്ിച്ചാല് അതക് ന്സ്ററ്റക് എക്ി
കയൂട്ടവീവക് കമ്മിറ്റിയന്ട അനുമതിന്യാടുകൂടി ന്സന്ട്രല് എുംപവര് കമ്മിറ്റിക്ക് അുംഗവീ
കാരത്ിനായി സമര്പ്ിക്നേതാണക്. ഗ്ാമതലത്ിലും ജില്ലാതലത്ിലമുളള നൂതന 
ന്പ്രാജക്ടുകള്ക്ക് �ന്ന്പ്ട്ട ജില്ലാ ആസൂത്ണ സമിതിയന്ട അുംഗവീകാരും മുന്കൂട്ടി 
വാന്ങ്ങണ്താണക്.
നൂതന യ്പ്രയാജക്ടുകളിൽ ഉള്ചപെടുത്യാവുന്നവ

 Innovation in strengthening GP governance and service delivery 
 Innovation in use of technology to deliver local solutions 
 Innovative methodologies of capacity building
 Increasing Panchayats’ own source revenue 
 Strengthening transparency & accountability
 Enhancing impact of panchayat led governance in respect of SDGs etc.
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ന്കന്ദ്ര ഗ്ാമവികസന വകുപ്ക് 2016 
ന്�ബ്രുവരിയില് പ്രഖ്ാപിച്ച പദ്തി
യാണക് ശ്ാമപ്രസാദക് മുഖര്ജി റര്�ന് 
മിഷന് (എസക്.പി.എും.ആര്.എും). ഈ 
പദ്തി നാഷണല് റര്�ന് മിഷന് എനേ 
ന്പരില് അറിയന്പ്ടുന്നു. 25000 മുതല് 
50000 വന്ര ജനസുംഖ്യള്ള ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്ക്/ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകന്ള ഒരു വികസന 
ലേസ്ററായി വിജ്ഞാപനും ന്ചയ്ക് അവയന്ട 
സാമ്ത്ിക ഉനേമനത്ിനുും കനപുണ് 
വികസനത്ിനുും സുംരുംഭകത്വ വികസന
ത്ിനുും പശ്ചാത്ല വികസനത്ിനുും 
ഊനേല് നല്കുനേ ന്പ്രാജക്ടുകള്ക്ക് മുന്തൂക്ും 
നല്ി ന്കാണ്ക് സ്മാര്ട്ടക് വിന്ല്ലജക് ആക്ക
യാണക് പദ്തി ന്കാണ്ക് വിഭാവനും ന്ചയ്യു
നേതക്. 

താന്ഴ പറയനേ മാനദണ്ങ്ങളനുസരി
ച്ചാണക് റര്�ന് ലേസ്ററുകള് സുംസ്ാന 
സര്ക്ാര് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്നേതക്.

4	ജനസുംഖ്യന്ട ദശവര്ഷ വര്ദ്ന.
4	കാര്ഷിന്കതര ന്മഖലയിന്ല ന്താഴി

ലാളികളുന്ട ദശവര്ഷ വര്ദ്ന.
4	ഭൂമിയന്ട വിലവര്ദ്ന.
4	ഹയര് ന്സക്റെറി തലത്ില് ന്പണ്കു

ട്ടികളുന്ട അുംഗസുംഖ്.
4	പ്രധാനമന്തി ജന്കന് ന്യാജനയില് 

അക്ൗണ്ക് ആരുംഭിച്ച കുടുും�ങ്ങളുന്ട 
എണ്ും.

4	സ്വച്ചക് ഭാരതക് മിഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
4	ഭരണനിര്വഹണത്ിന്ല പുതിയ 

മാതൃകകള്.
പദ്തി നടപ്ാക്നേതിനു മുന്നോടി

യായി നിര്�ന്മായും ഇറെന്ഗ്റ്റഡക് ലേസ്റര് 
ആക്ന് പ്ലാന് തയ്യാറാന്ക്ണ്തുണ്ക്. 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്നേ ലേസ്ററുകളിന്ല സാമൂ 
ഹിക സാമ്ത്ിക അടിസ്ാന സൗകര് 
വികസനത്ിനായളള രൂപന്രഖയാണക് 
ഇറെന്ഗ്റ്റഡക് ലേസ്റര് ആക്ന് പ്ലാന് (ICAP). 

ഇപ്രകാരും തയ്യാറാക്നേ പദ്തികളുന്ട 
നടത്ിപ്ിനായി വിഭവ സമാഹരണും 
നടത്തുന്മ്ാള് ഉണ്ാകുനേ ക്ിട്ടിക്ല് ഗ്ാ
പ്പുകള് (Critical Gaps) പരിഹരിക്വാന് 
ഒരു ലേസ്ററിനക് പരമാവധി 30 ന്കാടി രൂപ 
ക്മത്ില് ഒരു ഘട്ടത്ില് നാല ലേസ്ററു 
കള്ക്ായി പരമാവധി 120 ന്കാടി രൂപ 
ക്ിട്ടിക്ല് ഗ്ാപ്ക് �ണ്ക് ആയി നല്കുനേ
താണക്. ഈ തുകയന്ട 60% ന്കന്ദ്രസര്ക്ാ
രുും 40% സുംസ്ാന സര്ക്ാരുും വകയി
രുത്തുന്നു. ലേസ്റര് കര്മ്മ പദ്തിയില് 
നിര്ദേിഷ് ലക്്ും കകവരിക്നേതിനക് 
തയ്യാറാക്നേ ആന്ക പദ്തികളില് 
സുംസ്ാന സര്ക്ാര് തന്ദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപന �ണ്കളിലൂന്ട കണ്വര്ജന്സക് 
രവീതിയില് അധികമായി 70 ന്കാടി 
രൂപയന്ട എകേിലും �ണ്ക് വകയിരുത്തു
ന്നുന്വനേ നി�ന്നയ്കക് വിന്ധയമായാണക് 
ക്ിട്ടിക്ല് ഗ്ാപ്ക് �ണ്ക് അനുവദിക്നേതക്. 
പ്രവൃത്ികള് ആരുംഭിക്നേതിനക് മുമ്ക് 
വിശദമായ പദ്തി ന്രഖ (ഡി.പി.ആര്) 
തയ്യാറാക്ി സമര്പ്ിന്ക്ണ്തുണ്ക്.

ഒരു ന്പ്രാജകിന്റെ കാലാവധി 3 
വര്ഷമാണക്. ക്ിട്ടിക്ല് ഗ്ാപ്ക് �ണ്ക് 
ഉപന്യാഗിച്ചക് നടപ്ിലാക്നേ പ്രവൃത്ികള് 
നിലവിന്ല ജനകവീയാസൂത്ണ മാനദണ്
ങ്ങള് അനുസരിച്ചക് പഞ്ായത്വീരാജക് 
സുംവിധാനത്ിലൂന്ട നടത്ാന് സുംസ്ാന 
സര്ക്ാര് ഉത്രവായിട്ടുണ്ക്.

ന്കരളത്ില് 3 ഘട്ടങ്ങളായി 12 ലേസ്റ
റുകള്ക്ക് അുംഗവീകാരും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ക്. ഘട്ടും 
- I ലേസ്ററുകളിന്ല പ്രവൃത്ികള് അന്ിമ
ഘട്ടത്ിലാണക്. ഘട്ടും - II ഘട്ടും III പ്രവൃ
ത്ികള് പുന്രാഗതിയിലാണക്.            1

ന്ലഖകന് ഗ്ാമവികസന 
കമ്മിഷണന്ററ്റില് അഡവീഷണല് 
ഡവലപക്ന്മറെക് കമ്മവീഷണറാണക്.

 

ഘടം - I
ജില്ല  ക്ലസ്റ്റര്, പഞ്യായത്തുകള്
കണ്ണൂര്  മങ്ങാട്ടിടും ലേസ്റര്, മങ്ങാട്ടിടും, ന്കാട്ടയും
എറണാകുളും പുത്ന്ന്വലിക്ര ലേസ്റര്, പുത്ന്ന്വലിക്ര, കുന്നുകര
ന്കാട്ടയും  പുതുപ്ള്ളി ലേസ്റര്, പുതുപ്ള്ളി, മണര്ക്ാടക്
തിരുവനന്പുരും ന്വള്ളനാടക് ലേസ്റര്, ന്വള്ളനാടക്, ആര്നാടക്
ഘടം - II
തൃശ്ശൂര്  പുനേയൂര്ക്ളും, വടന്ക്ക്ാടക് ലേസ്റര്
മലപ്പുറും  എടപ്ാള്, വട്ടുംക്ളും ലേസ്റര്
ആലപ്പുഴ  കഞ്ഞിക്ഴി, മാരാരിക്ളും വടക്ക് ലേസ്റര്
കണ്ണൂര്  ന്ചമ്ിന്ലാടക്, ന്പരളന്ശ്രി ലേസ്റര്
ഘടം - III
ന്കാല്ലും  ന്നടുമ്ന, തൃന്ക്ാവില്വട്ടും ലേസ്റര്
പാലക്ാടക്  പുതുന്ക്ാടക്, കാവന്ശ്രി ലേസ്റര്
മലപ്പുറും  താനാളൂര്, നിറമരുതുര് ലേസ്റര്
കണ്ണൂര്  പിണറായി, ന്വങ്ങാടക് ലേസ്റര്

പഞ്ൊയത്തുകളന്ട സൊമ്പത്ികവിടവക് നികത്ൊന്

നൊഷണല് റര്ബന് മിഷന്
 ബിയ്ജയായ് ചക. വര്ഗതീസ്

ക േ ി
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സുംസ്ാനത്ക് ന്കന്ദ്രസര്ക്ാര് ധനസ
ഹായന്ത്ാന്ട 2009-10 സാമ്

ത്ിക വര്ഷുംമുതല് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട 
ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകളില് ഗ്ാമവി
കസന വകുപ്ിന്റെ ന്നതൃത്വത്ില് 
സുംന്യാജിത നവീര്ത്ട പരിപാലന 
പരിപാടി (ഐ.ഡബ്യു.എും.പി) ആയ 
പ്രധാനമന്തി കൃഷി സിഞ്ായി ന്യാജന 
– നവീര്ത്ട ഘടകും (പി.എും.ന്ക.എസക്.) 
നടപ്ിലാക്ി വരികയാണക്.

5 മുതല് 10 വന്ര സൂക്ഷ്മനവീര്ത്ടങ്ങള് 
ഉള്ന്പ്ട്ടതാണക് ഓന്രാ പദ്തി പ്രന്ദശവും. 
ഇതിന്റെ വിസ്തൃതി 4000 മുതല് 6000 
ന്ഹകര് പ്രന്ദശമാണക്. ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്ാണക് പദ്തി നിര് വ്വഹണ ഏജന്സി
യായി പ്രവര്ത്ിക്നേതക്. കുനേിന് പ്രന്ദ
ശത്ിനക് ഒരു ന്ഹകറിനക് 15,000 രൂപയും 
നിരനേ ഭൂമിയ്കക് 12,000 രൂപയമാണക് 

യണിറ്റക് ന്കാസ്റക്.
2009-10 ല് പദ്തികള് അനുവദിക്

ന്പ്ട്ടു എകേിലും ന്കരളത്ില് പദ്തി പ്ര
വര്ത്നങ്ങള് ആരുംഭിക്നേതക് 2010-11 
മുതലാണക്. 2014-15 വന്ര സുംസ്ാനത്ക് 
83 പദ്തികളിലായി 422987 ന്ഹകര് 
പ്രന്ദശും നവീര്ത്ട വികസനത്ിനായി 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ടിട്ടുണ്ക്. ആന്ക 58161.97 
ലക്ും രൂപയന്ട പ്രവൃത്ികളാണക് 
സുംസ്ാനത്ിനക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതക്.

2015-16 മുതലാണക് ഈ പദ്തി പ്രധാ
നമന്തി കൃഷി സിഞ്ായി ന്യാജനയന്ട 
നവീര്ത്തട ഘടകമായി ഉള്ന്പ്ടുത്ിയതക്. 
പദ്തിയന്ട ആരുംഭഘട്ടത്ില് 90:10 
എനേ അനുപാതത്ിലാണക് ന്കന്ദ്ര 
സുംസ്ാന വിഹിതും നല്ിയിരുനേതക്. 
2015-16 ല് പി.എും.ന്ക.എസക്.കവ.-യന്ട 
ഭാഗമായന്പ്ാള് 60:40 എനേ അനുപാത

ത്ിലാണക് ന്കന്ദ്ര സുംസ്ാന വിഹിതും 
നല്ിവരുനേതക്. പദ്തി പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പ്രധാനമായും 3 വിഭാഗത്ില്ന്പ്ടുന്നു.
4പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനും
4 ഉല്ാദന സമ്പ്രദായവും ന്ചറുകിട സുംരുംഭവും
4 ജവീവന്നാപാധി പ്രവര്ത്നങ്ങള്

പ്രകൃതി വിഭവ പരിപയാലനം
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളായ മണ്ക്, ജലും, 

കജവസമ്ത്ക് എനേിവന്യയാണുക് ലക്്
മിട്ടിരിക്നേതക്. മണ്സുംരക്ണ പ്രവര്ത്
നങ്ങളായ ന്കാണ്ടൂര് �ണ്ിുംഗക്, ന്കാണ്ടൂര് 
ന്ട്രഞ്ിുംഗക്, staggered trenching, മഴക്ഴി 
നിര്മ്മാണും, തട്ടുതിരിക്ല്, graded 
contour bunding, കജവന്വലി തുടങ്ങി 
മണ് സുംരക്ണവമായി �ന്ന്പ്ട്ടക് പ്രാ
ന്ദശികമായി ഏന്റ്റടുക്ാവനേ എല്ലാ പ്രവ
ര്ത്ികളുും നടപ്ിലാക്ി വരുന്നു.

സുംലയൊജിത നീര്ത്ട പരിപൊേനത്ിനക്

പ്രധൊനമന്തി കൃഷി സിഞ്ൊയി ലയൊജന
 വി.എസ്. സയ്്യാഷ് കുമയാര്

  10 ര ര്ത്  ചാ ത് കരചാ പ  ക    000  
000 ്ര് ക ചാ ത്  ക ചാ ത് പഞ്ചായത്ചാ ത് പ  ര്  ജ യചായ  ര്ത് ത്  
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ജലസുംരക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങളായ 
കുളും, ന്ചക്ക്ഡാും മുതലായവയന്ട നിര്മ്മാ
ണവും പുനരുദ്ാരണവും, കിണര് റവീചാ
ര്ജ്ജവീുംഗക്, മഴന്വള്ള സുംഭരണികളുന്ട 
നിര്മ്മാണും, ന്പാതു കിണറുകളുന്ട നവവീ 
കരണും, ഉറവ സുംരക്ണും, പാരമ്ര് ജല 
ന്്ാതസ്സുകളുന്ട പുനരുദ്ാരണും തുടങ്ങി 
ജല സുംരക്ണവമായി �ന്ന്പ്ട്ടക് എല്ലാ 
പ്രവൃത്ികളുും നടപ്ിലാക്ി വരുന്നു.

ഇതിന്നാന്ടാപ്ും തന്നേ ന്താടുകളുും 
ആഴും കൂട്ടി സുംരക്ിക്ല് അധിക 
ജലന്ത് നിര്മ്മാര്ജ്ജനും ന്ചയ്യാന് ന്വ 
ണ്നേ സുംവിധാനങ്ങള്, gully plugging, 
ന്ചറിയ തടയണകളുന്ട നിര്മ്മാണും 
തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്ികളുും ന്ചയ്തു വരുന്നു.

തരിശുഭൂമി കൃഷിക്ക് ഉപയക്തമാക്ാന് 
ന്വണ്നേ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, വനവല്ക്കരണും, 
�ലവൃക് കതകളുന്ട വിതര ണവും 
നടവീലും ന്താടുകളുന്ടയും വയന്ലലകളുന്ട 
�ണ്ിലും �ലവൃക്കത നടവീല്, 
കാവകളുന്ട സുംരക്ണും മുതലായ വിവിധ 
യിനും പ്രവൃത്ികള് പദ്തിയന്ട ഭാഗമായി 
നടപ്ിലാക്ിവരുന്നു.

ഉല്യാദന സമ്പ്രദയായവും 
ചെറുകിടസംരംഭവും

ഉല്ാദന വര്ദ്നവിനായള്ള വിവിധ 
യിനും പ്രവൃത്ികളായ ഇടവിളകൃഷി, 
കജവകൃഷി, കൂട്ടുകൃഷി, homestead 
farming, സൂക്ഷ്മ ജലന്സചനും, poly house, 
യന്തവല്ക്കരണും, തവീറ്റപ്പുല് കൃഷി, പുതിയ 
യിനും വിത്തുകളുും സാന്കേതിക വിദ്കളുും 
പ്രാവര്ത്ികമാക്ക, സുംന്യാജിത കവീട 
ന്രാഗ നിയന്തണും തുടങ്ങി വിവിധയിനും 
പ്രവര്ത്ികള് നടപ്ിലാക്ി വരുന്നു.

ന്ചറുകിട സുംരുംഭങ്ങളായ മത്്കൃഷി, 
പട്ടുനൂല്കൃഷി, ന്തനവീച്ച വളര്ത്ല്, കന്നു 
കാലി വളര്ത്ല്, ന്കാഴി വളര്ത്ല്, 
കാര്ഷിക യന്തങ്ങളുന്ട അറ്റകുറ്റപ്ണിക് 
ന്വണ്നേ വര്ക്ക്ന്ഷാപ്ക്. കാര്ഷിക ഉല്
നേങ്ങളുന്ട സുംഭരണവും വിപണനവും 
ഭക്്സുംസ്രണും തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്ികളുും 
ഏന്റ്റടുക്ന്നുണ്ക്.

 
ജതീവയ്നയാപയാൈി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്

ന്ജായിറെക് ലയ�ിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപവീ
കരിച്ചക് ഓന്രാ ഗ്രൂപ്ിനുും 25,000 രൂപ 
റിന്വാള്വിുംഗക് �ണ്ക് എനേ നിലയില് 
നല്ി അവര്ക്ക് താല്ര്മുള്ളതുും പ്രാന്ദശി

കമായി ന്യാജിച്ചതുമായ പ്രവൃത്ികള് 
ഏന്റ്റടുത്തു നടപ്ിലാക്ാവനേതാണുക്. 
പാട്ടകൃഷി, കജവപച്ചക്റി കൃഷി, ആടുവ
ളര്ത്ല്, ന്കാഴി വളര്ത്ല് തുടങ്ങിയ 
പല പ്രവൃത്ികളുും ഏന്റ്റടുക്ാവനേതാണക്.

സംയ്യയാജന സയാദ്ധ്തകള്
പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലന പ്രവൃത്ി

കള് ഭൂരിഭാഗവും ന്ദശവീയ ന്താഴിലറപ്പു 
പദ്തിയന്ട പട്ടികയില് ഉള്ന്പ്ട്ട പ്രവൃ
ത്ികളാണുക്. അതിനാല് ന്ദശവീയ ന്താഴി
ലറപ്പുമായി സുംന്യാജിച്ചുക് ന്താഴിലാളിയന്ട 
ന്സവനും കൂടുതല് ആവശ്മായ പ്രവൃത്ി
കന്ളല്ലാും തന്നേ നടപ്ിലാക്ി വരുന്നു. 
കൂടാന്ത കൃഷി വകുപ്ക്, മൃഗസുംരക്ണ 
വകുപ്പുക്, ത്ിതല പഞ്ായത്തുകളുന്ട പ്ലാന് 
�ണ്ക്, ഡയറി വകുപ്പുക് തുടങ്ങിയവയ             
മായി സുംന്യാജിച്ചക് പദ്തി നടപ്ിലാക്ി 
വരുന്നു.

പി.എും.ന്ക.എസക്.കവ പദ്തിയില് 
ഇതുവന്രയായി താന്ഴപറയനേ ഭൗതിക 
ന്നട്ടങ്ങള് ആര്ജ്ജിതമാക്ാന് സാധിച്ചു.
4 മഴന്വള്ളും സുംഭരിക്ാനുള്ള 17297 

പുതിയ പ്രവൃത്ികള് മുഖാന്രവും 
2344 പുനര്നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്ികള് 
മുഖാന്രവും കൂടി 24242 ന്ഹകര് പ്ര
ന്ദശത്ക് ജലന്സ ചനും നടത്ാനുള്ള 
ജലും സുംഭരിക്ാന് സാധിച്ചു.

4	കിണര് റവീചാര്ജ്ജു പ്രവൃത്ി മൂലും 

പദ്തി പ്രന്ദശന്ത് ഭൂഗര്ഭ ജലനി 
രപ്ക് 2 മുതല് 3 അടി വന്ര ഉയര്ത്ാന് 
സാധിച്ചു.

4	15381 ന്ഹകര് പ്രന്ദശത്ക് മണ്ജലസും
രക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് നടത്തുക
വഴി മന്ണ്ാലിപ്ക് തടയനേതിനുും 
ഭൂഗര്ഭ ജലനിരപ്ക് ഉയര്ത്തുനേതിനുും 
സാധിച്ചു.

4 ഉല്ാദന വര്ദ്നവിനായി വിവിധ പ്ര
വൃത്ികള് 3013 ന്ഹകര് പ്രന്ദശത്ക് 
നടപ്ാക്ി. തരിശ്ായിക്ിടനേിരുനേ 
കൃഷി ഭൂമിയില് പാട്ടകൃഷി നടത്തുക, 
ആടക് ,  പശു, ന്കാഴി  മുതലായ 
വളര്ത്തുക വഴി കര്ഷകര്ക്ക് അധികും 
വരുമാനമാര്ഗ്ഗും ലഭ്മാക്ി.

4	769.75 ലക്ും രൂപ റിന്വാള്വിുംഗക് 
�ണ്ായി JLG-കള്ക്ക് വിതരണും 
ന്ചയ്യുക വഴി ന്ചറുകിട സുംരുംഭങ്ങളി
ലൂന്ട �ന്ന്പ്ട്ട പ്രവര്ത്കര്ക്ക് 
വരുമാന മാര്ഗ്ഗും കന്ണ്ത്ാന് സാധിച്ചു.

4 139596 കര്ഷകര്ക്ക് പദ്തിയന്ട 
പ്രന്യാജനും ലഭ്മായി.

4	പദ്തി പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായി 
621924 ന്താഴില് ദിനങ്ങള് സൃഷ്ിക്
ന്പ്ട്ടു.

1
ന്ലഖകന് ഗ്ാമ വികസന 

കമ്മവീഷണന്ററ്റില് അഡിഷണല് 
ഡവലപക്ന്മറെക് കമ്മവീഷണറാണക്. 

സന്സദ് ആദര്േ് ഗ്രയാമ യ്യയാജന
ഇന്്ന് പാര് ലന്മറെക് അുംഗങ്ങള് (എും.പി.മാര്) ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകള് 

ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കയും ന്കന്ദ്ര-സുംസ്ാന സര്ക്ാരിന്റെ വിവിധ പദ്തികളുന്ട 
സുംന്യാജന സാദ്്തകള് പ്രന്യാജനന്പ്ടുത്ി, ദന്ത്ടുത് ഗ്ാമന്ത് എല്ലാ 
ന്മഖലകളിലും ഒരു മാതൃകാ ഗ്ാമും ആക്ിമാറ്റുനേതിനക് വിഭാവനും ന്ചയ്യുനേ 
പദ്തിയാണക് 2014-ല് ആരുംഭിച്ച സന്സദക് ആദര്ശക് ഗ്ാമ ന്യാജന (സാഗി). 
ന്ലാകസഭാുംഗത്ിനക് തന്റെ നിന്യാജകമണ്ലത്ിന്ലയും ജില്ലയിന്ലയും 
ഗ്ാമവീണന്മഖലയില് നിന്നുും ഗ്ാമപഞ്ായത്ക് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ാവനേതാണക്. 
2019 മാര്ച്ചക് മാസന്ത്ാന്ട മൂനേക് ആദര്ശക് ഗ്ാമങ്ങള് വികസിപ്ിന്ച്ചടുക്കയാണക് 
പ്രാഥമികമായി ലക്്മിട്ടിരുനേതക്. ഓന്രാ വര്ഷവും ഒനേക് എനേ കണക്ില് 
2024-ഓന്ട അഞ്ക് ആദര്ശക് ഗ്ാമങ്ങള് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കയും വികസിപ്ിക്ക
യും ന്ചന്യ്യണ്തുണ്ക്.

 കൃഷി, ആന്രാഗ്ും, വിദ്ാഭ്ാസും, ശുചിത്വും, പരിസ്ിതി, ഉപജവീവനമാര്ഗ്ഗും 
മുതലായ വിവിധ ന്മഖലകളിലൂന്ട ഗ്ാമത്ിന്റെ സുംന്യാജിത വികസനമാണക് 
ഈ പദ്തി ലക്്മിടുനേതക്. സാഗി മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായി 82 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകന്ള 
സാഗി ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളായി ന്തരന്ഞ്ഞടുത്തു. ഈ പഞ്ായത്തുകളില് 
4436 പദ്തികള് ഉള്ന്പ്ടുത്തുകയും അതില് 2622 പദ്തികള് പൂര്ത്വീ കരി
ക്കയും ന്ചയ്ിട്ടുണ്ക്.
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തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
ശുചിത്വ മാലിന് സുംസക് കരണ 

പദ്തികൾക്ള്ള �ണ്ും സാന്കേതിക 
പിന്തുണയും നൽകുനേതിന്നാപ്ും ശാസ്തവീ
യവും സുസ്ിരവമായ ഖര-ദ്രവ മാലിന്
സുംസക് കരണ സുംവിധാനങ്ങൾ സാർവ്വത്ി
കമാക്ി രാജ്ന്ത് വൃത്ിയും ന്വടിപ്പുമു
ള്ളതുും ന്വളിയിട വിസർജ്മുക്തവമാക്ക 
എനേ ഉന്ദേശ്ലക്്ന്ത്ാന്ട 2014 ഒകക് ന്ടാ
�റിൽ തുടക്ും കുറിച്ച ന്കന്ദ്രാവിഷക് കൃത 
പദ്തിയാണക് സ്വച്ക് ഭാരതക് മിഷൻ.

 അന്ാരാഷ്ട്രതലത്ിൽ ഭാരതത്ിനക് 
നാണന്ക്ടുണ്ാക്നേ കാര്ങ്ങളായിരുന്നു 
ന്വളിയിടവിസർജ്ജനവും മാലിന്കൂനകൾ 
നിറഞ്ഞ നഗരങ്ങളുും. ഇതിനക് ഒരു മാറ്റും 
ഉണ്ാക്ക എനേ ലക്്ന്ത്ാന്ടയാണക് 

പദ്തി ആവിഷക് ക്രിച്ചതക്. ആദ്ഘട്ട
ത്ിൽ രാജ്ന്ത് ന്വളിയിട വിസർജ്ജ
നമുക്തമാക്നേതിനുള്ള പ്രവർത്ന ങ്ങൾ
ക്ാണക് മുന്ഗണന നൽകിയതക്. 2014 ൽ 
പദ്തി ആരുംഭിക്ന്മ്ാൾ രാജ്ത്ക് 
ആന്ക 38.7% കുടുും�ങ്ങൾക്ക് മാത്മായി
രുന്നു ന്ടായക് ലറ്റക് ലഭ്ത ഉണ്ായിരുനേതക്. 
അനേക് 96% കുടുും�ങ്ങൾക്ക് ന്ടായക് ലറ്റക് 
ലഭ്ത ഉണ്ായിരുനേ രാജ്ന്ത് ഏക 
സുംസ്ാനും ന്കരളമായിരുന്നു. 2014ൽ 
ന്കരളത്ിന്ല ഗ്ാമപ്രന്ദശങ്ങളിൽ 1,74,720 
കുടുും�ങ്ങൾക്ും നഗരപ്രന്ദശങ്ങളിൽ 
29,578 കുടുും�ങ്ങൾക്മാണക് ന്ടായക് ലറ്റക് 
സൗകര്ും ഇല്ലാതിരുനേതക്. മുഴുവന് 
ഗ്ാമവീണ കുടുും�ങ്ങൾക്ും ന്ടായക് ലറ്റക് 
സൗകര്ും ലഭ്മാക്ിന്കാണ്ക് 2016 

നവും�ർ 1 നക് സുംസ്ാനത്ിന്റെ ഗ്ാമപ്ര
ന്ദശങ്ങൾ ന്വളിയിട വിസർജ്ജ്മുക്തമാ
ക്നേതിനക് സാധിച്ചു. നഗരപ്രന്ദങ്ങളിന്ല 
29578 കുടുും�ങ്ങളിൽ അമ്തിൽ താന്ഴ 
കുടുും�ങ്ങൾക്ക് മാത്ും ചില സാന്കേതിക 
കാരണങ്ങളാൽ ന്ടായക് ലറ്റക് ലഭ്മാക്നേ
തിനക് സാധിച്ചില്ല. �ാക്ിയള്ളവയ്കക് 2017 
ൽ തന്നേ ന്ടായക് ലറ്റക് സൗകര്ും ലഭ്മാക്
നേതിനക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ക്.

വ്ക്തിഗത ഗാർഹിക ശൗചാലയത്ി
ന്റെ കാര്ത്ിൽ സുംസ്ാനും ലക്്ും 
കകവരിച്ചു എന്നു തന്നേ പറയാും. 
എനോൽ സ്വച്ക് ഭാരതക് മിഷൻ മാനദണ്
പ്രകാരും ന്വളിയിട വിസർജ്മുക്തമായി 
പ്രഖ്ാപിക്ണന്മ കേിൽ ആവശ്മായ 
അളവിൽ ന്പാതുശുചിമുറികൾ കൂടി നിർ

നൊടിന്ന മൊേിന്യരഹിതവും ശുചിത്വപൂര്ണ്ണവമൊക്കുന്നതിനക് 

സ്വച്ക് ഭൊരതക് മിഷന്
 എബ്രഹയാം യ്തയാമസ്  രഞ്ിത്

201   പ  ര ക ചാ  രചാജ ത്ത്   ബ ത് ചാ ചായ  
ക ചായത് ത്  ചായ ത്  ത് 9  ബ ത് ക ചായത് ത്  ചായ  

രചാജ ത്  ചാ  ക ര ചായ  

ക േ ി
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മ്മിച്ചിരിക്ണും. ഇതിനുള്ള പ്രവർത്ന 
ങ്ങളാണക് ഇന്പ്ാൾ നടന്നു വരുനേതക്. 
സുംസ്ാനന്ത് വിവിധ തന്ദേശസ്ാപന
ങ്ങളിലായി 246 ന്പാതുശൗചാലയ സൗക
ര്ങ്ങളുന്ട നിർമ്മാണും പൂർത്വീകരിച്ചു. 
1352 എണ്ും നിർമ്മാണത്ിന്റെ വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങളിലാണക്.
ഖര-ദ്രവ മയാലിന് സംസ് കരണം

ഖര-ദ്രവ മാലിന് സുംസക് കരണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ും സ്വച്ക് ഭാരതക് മിഷന്റെ 
ഭാഗമായി തന്ദേശസ്ാപനങ്ങൾക്ക് ന്കന്ദ്ര
-സുംസ്ാന വിഹിതമായി �ണ്ക് ലഭ്മാ
ക്ന്നുണ്ക്. ഇതക് പ്രകാരും ആന്ളാനേിനക് 
686 രൂപയിൽ അധികരിക്ാത് വിധ 
ത്ിൽ നഗരസഭയന്ട ഖരമാലിന് 
സുംസക് കരണ പദ്തിക്ള്ള ഡി.പി.ആർ 
തയ്യാറാക്ി സുംസ്ാനതല ഉനേതാധികാര 
സമിതിയന്ട അുംഗവീകാരും വാങ്ങി നടപ്ി
ലാക്നേതിനക് സാധിക്ും. വവീടുകളിലും 
സ്ാപനങ്ങളിലും കജവമാലിന് 
സുംസക് കരണ സുംവിധാനങ്ങൾ സ്ാപി
ക്നേതിനുും വവീടുകളിൽ നിന്നുും ന്ശഖരി
ക്നേ അകജവമാലിന്ങ്ങൾ തരുംതിരിച്ചക് 
സൂക്ിക്നേതിനുള്ള ന്മറ്റവീരിയൽ കളക്ൻ 
ന്കന്ദ്രങ്ങൾ, ന്�യിലിുംഗക്, ന്രെഡിുംഗക് 
സുംവിധാനങ്ങന്ളാടു കൂടിയ റിന്സാഴക് സക് 
റിക്വറി ന്സറെറുകൾ എനേിവന്യല്ലാും 
നഗരസഭകൾക്ക് ഖരമാലിന് സുംസക് കരണ 

പദ്തികളുന്ട ഭാഗമായി നടപ്ിലാക്നേ
തിനക് സാധിക്ും. ഇന്ത ഘടകങ്ങൾ 
എല്ലാുംതന്നേ സ്വച്ക് ഭാരതക് മിഷനക് (ഗ്ാമും) 
പദ്തിയന്ട ഭാഗമായി ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കൾക്ും നടപ്ിൽ വരുത്തുനേതിനക് 
സാധിക്ും. ഓന്രാ ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിനുും 
20 ലക്ും രൂപ വവീതും ലഭിക്ും.

സുംസ്ാനത്ക് ഇതിന്നാടകും 82 നഗര
സഭകൾ ഖര-ദ്രവ മാലിന് സുംസക് കരണ 
പദ്തികൾക് തുടക്ും കുറിച്ചിട്ടുണ്ക്. 
സുംസ്ാനത്ക് 295.08 ന്കാടി രൂപയന്ട 
പ്രവർത്നങ്ങളാണക് വിവിധ നഗരസഭക
ളിലായി ഈ ന്മഖലയിൽ നടന്നു വരുനേതക്.

ഖരമാലിന് സുംസക് കരണത്ിനായി 
സാമൂഹികതല/സ്ാപനതല കജവമാലി
ന് സുംസക് കരണ സുംവിധാനങ്ങൾ, ഉറവിട 
മാലിന് സുംസക് കരണ സുംവിധാനങ്ങൾ, 
ദ്രവമാലിന് സുംസക് കരണ സുംവിധാന
ങ്ങൾ, അകജവമാലിന് ന്ശഖരണ പരി
പാലനത്ിനായി ന്മറ്റവീരിയൽ കളക്ൻ 
ന്കന്ദ്രങ്ങൾ, റിന്സാഴക് സക് റിക്വറി ന്കന്ദ്ര
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവന്യാന്ക് പദ്തിയന്ട 
ഭാഗമായി തന്ദേശസ്ാപനങ്ങൾക്ക് നടപ്ി
ലാക്നേതിനക് സാധിക്ും. തന്ദേശസ്ാപ
നങ്ങൾ തങ്ങളുന്ട പ്രന്ദശന്ത് മാലിന് 
സുംസക് കരണവമായി �ന്ന്പ്ട്ടക് നില
നിൽക്നേ പ്രശക് നങ്ങൾ ശരിയായ 
വിധത്ിൽ മനസിലാക്കയും തങ്ങളുന്ട 

കൃത്മായ ആവശ്കത നിശ്ചയിച്ചക് പദ്തി 
ആസൂത്ണും നടത്തുകയും ന്ചയ്ാൽ 
ആവശ്മായ മുഴുവൻ അളവിൽ വവീടുകൾ
ക്ും സ്ാപനങ്ങൾക്ും സാമൂഹികതല
ത്ിലും കജവമാലിന് സുംസക് കരണ 
ഉപാധികൾ ലഭ്മാക്നേതിനക് സാധിക്ും. 

നഗരപ്രന്ദശങ്ങളിൽ ഖര-ദ്രവ മാലിന് 
പദ്തികൾ നടപ്ിലാക്നേതിനക് 58% 
�ണ്ക് ന്കന്ദ്ര-സുംസ്ാന സർക്ാരുകൾ 
ന്ചർനേക് ലഭ്മാക്ന്മ്ാൾ 42% തുക 
അതതക് തന്ദേശ സ്ാപനങ്ങൾ കന്ണ്ന്ത്
ണ്തായി വരുും. എനോൽ ഗ്ാമപ്രന്ദശ 
ങ്ങളില് ന്പാതു ഇടങ്ങളിന്ലക്ും ന്പാതു
സ്ാപനങ്ങളിന്ലക്മുള്ള ഖര-ദ്രവ 
മാലിന് സുംസക് കരണ പദ്തികൾ ആവി
ഷക് കരിക്നേതിനക് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്ക് 
തന്ദേശസ്ാപനവിഹിതും ന്ചർക്ാന്ത 
പദ്തി നടപ്ിലാക്വാൻ കഴിയും. ന്പാതു
ന്മഖലയിന്ല ഓ�വീസക് സമുച്യങ്ങൾ, മറ്റക് 
ന്പാതുന്മഖലാ സ്ാപനങ്ങൾ സർക്ാർ/
എയക്ഡഡക് വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങൾ, 
മാർക്റ്റുകൾ എനേിവിടങ്ങളിന്ലക് 
ന്സപക് ന്റ്റജക് ട്രവീറ്റക് ന്മറെക് പ്ലാന്റുകൾ, �ന്യാ 
ഗ്ാസക് പ്ലാന്റുകൾ, എയക് ന്റാ�ികക് �ിൻ 
(തുമ്പൂർമുഴി) കന്മ്ാസ്റിുംഗക് സുംവിധാന
ങ്ങൾ, തന്ദേശസ്ാപനങ്ങളുന്ട ന്മറ്റവീരിയൽ 
കളക്ൻ ന്കന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സ്ാ
പിക്നേതിനക് മുഴുവൻ തുകയും ന്കന്ദ്രവി
ഹിതത്ിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി പദ്തികൾ 
ആവിഷക് കരിക്നേതിനക് ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കൾക്ക് സാധിക്ും. 

സ്വച്ക് ഭാരതക് മിഷൻ പദ്തിയന്ട 
ഭാഗമായി വിവര-വിജ്ഞാന-വ്ാപന പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്ും പരിശവീലന-ന്ശഷവീ 
വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്മായി തന്ദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് �ണ്ക് 
ലഭ്മാണക്. 2016 ന്ല ഖരമാലിന് സുംസക് ക 
രണ ചട്ടപ്രകാരവും സുംസ്ാനത്ിന്റെ 
നയത്ിനനുസൃതമായും പദ്തികൾ രൂപവീ
കരിക്നേതിനക് ശുചിത്വമിഷൻ ന്നരിട്ടുും 
കില മുന്ഖനയും ജനപ്രതിനിധികൾ, 
ഉന്ദ്ാഗസ്ർ എനേിവർക്ായി പരിശവീല
നങ്ങൾ സുംഘടിപ്ിക്ന്നു. ഓന്രാ തന്ദേശ
സ്ാപനങ്ങൾക്ും പ്രാന്ദശികമായ 
ആവശ്കതയ്കക് അനുസൃതമായി ഐ.ഇ.സി 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുനേതിനുും ശുചി
ത്വമിഷൻ മുന്ഖന പിന്തുണാ സഹായും 
ലഭ്മാണക്. 

1
ന്ലഖകന് ശുചിത്വ മിഷനില് 

ന്പ്രാഗ്ാും ഓ�വീസറാണക്
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ഗ്ാമവീണ പാര്പ്ിട രുംഗന്ത് കുറവക് 
നികത്തുനേതിനുും 2022 വര്ഷ

ന്ത്ാന്ട എല്ലാവര്ക്ും പാര്പ്ിടും എനേ 
ലക്്ന്ത്ാന്ടയും 2016 ഏപ്രില് 1 മുതല് 
പ്രധാന്മന്തി ആവാസക്  ന്യാജന 
(ഗ്ാമവീണ്) എനേ പദ്തി നടപ്ിലാക്ന്നു. 
2022 വര്ഷന്ത്ാന്ട എല്ലാവര്ക്ും 
സ്ിരമായ പാര്പ്ിടും നല്കുനേതിനാണക് 
ഈ പദ്തി വിഭാവനും ന്ചയ്ിട്ടുള്ളതക്.
സവിയ്േഷതകള്
1.  2016-17 മുതല് 2018-19 വന്ര ഗ്ാമപ്ര

ന്ദശങ്ങളില് 1 ന്കാടി വവീടുകള് നിര്മ്മി
ക്നേതിനുള്ള സഹായും ലഭ്മാക്ക.

2.  25 ചതുരശ്ര മവീറ്റര് (269 ചതുരശ്ര 
അടി) തറ വിസ്തവീര്ണ്മുള്ള വവീടക്.

3. സമതല പ്രന്ദശങ്ങളിലള്ളവര്ക്ക് 
1,20,000 രൂപയും ദുര്ഘട പ്രന്ദശങ്ങ
ളിലള്ളവര്ക്ക് 1,30,000 രൂപയും 
ധനസഹായും.

4. 1,20,000 രൂപ 60:40 അനുപാതത്ില് 
ന്കന്ദ്ര-സുംസ്ാന സര്ക്ാരുകള് 
ധനസഹായും നല്കുന്നു. 

5.  സുംസ്ാന സര്ക്ാര് പി.എും.എകവ. 
(ജി) ഭവന പദ്തിയിന്ല ന്പാതു 
വിഭാഗും, പട്ടികജാതി വിഭാഗും 
ഇവര്ക്ക് 4,00,000 രൂപയും സന്കേത
ങ്ങളില് കഴിയനേ പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുും
�ങ്ങള്ക്ക് 6,00,000 രൂപയും നല്കുന്നു) 
1,20,000 രൂപ കഴിഞ്ഞുള്ള തുക 
ത്ിതല പഞ്ായത്തുകളുും സുംസ്ാന 
പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന 
വകുപ്പുകളുും നല്കുന്നു.

6.  വവീടുകള്ക്ക് ആവശ്മായ കക്കൂസുകള് 
സ്വച്ചക് ഭാരതക് മിഷൻ പദ്തി സുംന്യാ 
ജനും വഴി നിര്മ്മിക്ന്നു.

7.  മഹാത്ാഗാന്ി ന്ദശവീയ ഗ്ാമവീണ 
ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയിലൂന്ട പരമാവധി 
90 ദിവസന്ത് അവിദഗ്ദ്ധ ന്താഴില്.

8.  സാമൂഹിക സാമ്ത്ിക ജാതി 
ന്സൻസസക് 2011 വിവരങ്ങളില് 
നിന്നുും ഗുണന്ഭാക്താക്ന്ള ഗ്ാമസഭ 
പരിന്ശാധിച്ചക് കന്ണ്ത്തുന്നു.

9.  ഗുണന്ഭാക്താവിനക് ആവശ്മുന്ണ്കേില് 
70,000 രൂപ വന്ര ധനകാര് സ്ാപ
നങ്ങളില് നിന്നുും വായ്പന്യടുക്നേതി
നുും സഹായും നല്കുന്നു. 

10. കക്കൂസക്, കുടിന്വള്ളും, കവദയുതി, 
ഇന്നും, ഖരദ്രവ മാലിന് സുംസ്കരണ 
സുംവിധാനങ്ങള് എനേിവ മറ്റക് പദ്
തികളിന്ല സുംന്യാജന സാധ്തക
ളില് നല്കുന്നു

11.  സാന്കേതികപിന്തുണ നല്കുനേതിനായി 
നാഷണല് ന്ടക്ിക്ല് സന്പ്ാര്ട്ടക് 
ഏജറെക്സക് രൂപവീകരിക്ന്നു.

12. ധനസഹായും �ാകേക്/ന്പാസ്റാ�വീസക് 
മുന്ഖന ഗുണന്ഭാക്താവിന്റെ അക്ൗ
ണ്ിന്ലക്ക് ന്നരിട്ടക് നല്കുന്നു..

ലകന്ദൊവിഷ്കൃത ഭവന നിര്മൊണ പദ്ധതികള്
പ്രധൊന്മന്തി ആവൊസക് ലയൊജന (ഗ്ൊമീണ്)

പ്രധൊന്മന്തി ആവൊസക് ലയൊജന (നഗരും)

എല്ലാവർക്ും ഭവനും എനേ ലക്്
ന്ത്ാന്ട ന്കന്ദ്ര-സുംസ്ാന സർക്ാ

രുകളുന്ടയും നഗരസഭകളുന്ടയും സുംയക്താ
ഭിമുഖ്ത്ിൽ നടപ്ിലാക്ി വരുനേ പദ്
തിയാണക് പ്രധാനമന്തി ആവാസക് ന്യാജന 
(നഗരും). സ്വന്മായി ഭൂമിയള്ള ഭവനരഹി
തർക്ക് വവീടക് നിർമ്മിക്ാന് തുക അനുവദി
ക്നേ ഗുണന്ഭാക്തൃ ന്കന്ദ്രവീകൃത നിർമ്മാണും, 
വവീടക് വാങ്ങുനേതിനക്/ നിർമ്മിക്നേതിനക് 
പലിശ സ�ക് സിഡി അനുവദിക്നേ ന്ക്
ഡിറ്റക്-ലികേക്ഡക് സ�ക് സിഡി സ്വീും, ഭൂരഹിത 
- ഭവന രഹിതർക്ക് പാർപ്ിട സമുച്ചയും 
നിർമ്മിച്ചക് നൽകുനേ Affordable Housing in 
Partnership, ന്ചരി വികസനും എനേവീ ഘടക
ങ്ങൾ സമന്വയിപ്ിച്ചാണക് പദ്തി നടപ്ി
ലാക്നേതക്.

സുംസ്ാനത്ക് നാളിതു വന്ര 1,11,740 
വവീടുകൾ നിർമ്മിക്നേതിനക് 3,732.26 
ന്കാടി രൂപയന്ട പദ്തിക്ക് അനുമതി 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ 71,614 വവീടുകളുന്ട 

നിർമ്മാണും ആരുംഭിക്കയും 25,140 
വവീടുകളുന്ട നിർമ്മാണും പൂർത്വീകരിക് 
കയും ന്ചയ്ിട്ടുണ്ക്. വവീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു 
നൽകുനേന്താന്ടാപ്ും ന്കന്ദ്ര -സുംസ്ാന 
സർക്ാരുകളുന്ടയും നഗരസഭകളുന്ടയും 
വിവിധ പദ്തികളുമായള്ള സുംന്യാജന
ത്ിലൂന്ട ഗുണന്ഭാക്താക്ൾക്ക് ന്മച്ചന്പ്ട്ട 
ജവീവിത സാഹചര്ങ്ങൾ ലഭ്മാക്ന്നു. 
അയ്യകോളി പദ്തിയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ി 
13,47,002 ന്താഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകി. 
കുടുും�ശ്രവീ ന്കട്ടിട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുക
ളിലൂന്ട 20 വവീടുകളുന്ട നിർമ്മാണും പൂർ
ത്ിയാക്ിയിട്ടുണ്ക്.

മുന്കാലങ്ങളിൽ നടപ്ിലാക്ി വനേ 
ഭവന പദ്തികളുമായി താരതമ്ന്പ്ടുത്തു
ന്മ്ാൾ 2016 -19 കാലയളവിൽ പദ്തി 
നിർവ്വഹണത്ിൽ മികച്ച പുന്രാഗതി 
കകവരിക്ാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ക്. 2007-2015 
കാലയളവിൽ കുടുും�ശ്രവീ മുന്ഖന നടപ്ി
ലാക്ി വനേ വിവിധ ന്കന്ദ്ര-സുംസ്ാന 

ഭവന പദ്തികളായ VAMBAY, IHSDP, 
BSUP, RAY എനേിവ മുന്ഖന 84,606 
ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിക്നേതിനക് 899.53 
ന്കാടി  രൂപയന്ട പദ്തിക്ാണക് 
അുംഗവീകാരും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതക്. ഇതിൽ 
65,553 ഭവനങ്ങൾ പൂർത്വീകരിച്ചു. 
എനോൽ 2016-19 കാലയളവിൽ മാത്ും 
1,11,252 വവീടുകൾ നിർമ്മിക്നേതിനക് 
3,675.94 ന്കാടി രൂപയന്ട പദ്തിക്ക് 
അുംഗവീകാരും ലഭിച്ചു. സർന്വ്വയിലൂന്ട 
ഭൂമിയള്ള ഭവനരഹിതരായി കന്ണ്ത്ിയ 
1,11,252 കുടുും�ങ്ങളിൽ 1,11,252 ന്പർക്ും 
ഭവന നിർമ്മാണത്ിനുള്ള അനുമതി 
ന്നടാന് സാധിച്ചു. സുംസ്ാനത്ക് 4 ലക്ും 
രൂപയാണക് ധനസഹായും നല്കുനേതക്. 
ന്കന്ദ്രവിഹിതമായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 
ഒനേര ലക്ും രൂപയ്കക് പുറന്മ സുംസ്ാന
-നഗരസഭാ വിഹിതമായി 2.5 ലക്ും രൂപ 
കൂടി അനുവദിച്ചാണക് യൂണിറ്റക് നിരക്ക് 4 
ലക്ും രൂപയായി ഉയർത്ിയിട്ടുള്ളതക്. 
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പ്രധാനമന്തി ആവാസക് ന്യാജനയന്ട 
അതിപ്രധാനമായ ഘടകമാണക് 

ന്മസ്തിരി പരിശവീലനും. വാസന്യാഗ്മല്ലാ
ത്തുും ഇടിഞ്ഞുന്പാളിഞ്ഞതുും ജവീര്ണ്ി
ച്ചതുമായ വവീടുകളില് താമസിക്നേതുും 
സ്വന്മായി ഭവനും ഇല്ലാത്തുമായ എല്ലാ
വര്ക്ും ഭവനും നല്കുക എനേ ലക്്ും 
പൂര്ത്വീകരിക്വാന് കനപുണ്മുള്ള 
ന്മസ്തിരിമാരുന്ട ന്സവനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാ
വാത്താണക്. ഈ ആവശ്കത മുനേില് 
കണ്ക് നിര്മ്മാണ ന്മഖലയില് ന്താഴിന്ല
ടുക്നേവരുന്ട അറിവും ന്ശഷിയും വര്ദ്ി
പ് ി ക് നേ ത ി ന ാ യ ാ ണക്  ന് മ സ്ത ി ര ി 

പരിശവീലനും ഉള്ന്ക്ാള്ളിച്ചിരിക്നേതക്. 
വവീടുനിര്മ്മാണത്ിന്റെ ഗുണന്മന്മ വര്ദ്ി
പ്ിക്ക, ഭാഗിക കനപുണ്മുള്ള ഗ്ാമവീണ 
ന്മസ്തിരി പണിക്ാന്ര ന്താഴില് കവദ
ഗ്ദ്ധ്മുള്ളവരാക്ക അങ്ങന്ന അവരുന്ട 
വരുമാനും വര്ദ്ിപ്ിക്ക. ഭാവിയില് 
വിപുലവീകരണ സാധ്തയള്ള വവീടുകള് 
നിര്മ്മിക്ാന് ഗുണന്ഭാക്താക്ന്ള സജ്ജ
രാക്ക തുടങ്ങിയ വിവിന്ധാന്ദേശ്ങ്ങള് 
കകവരിക്വാന് ന്മസ്തിരി പരിശവീലനും 
ലക്്മിടുന്നു. പരിശവീലനും ലഭിച്ച ന്മസ്തി
രിമാരുന്ട കുറവക് പരിഹരിക്നേതിനുും 
ഇതിലൂന്ട കഴിയന്നു.

പരിേതീലനയാര്ത്ഥികളുചട 
ചതചരചഞെടുപെ്

പി.എും.എ.കവ (ജി) ഗുണന്ഭാക്തൃ 
ലിസ്റില് ഉള്ന്പ്ട്ടിട്ടുള്ളതുും അല്ലാത്തു
മായ, ഭാഗിക പരിചയും മാത്മുള്ള, 
എനോല് താല്പര്മുള്ളതുമായ പരിശവീല
നാര്ത്ികന്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുക്നേതാണക് 
ആദ്പടി. ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായത്ക്  മുന്ഖന 
പരിശവീലനത്ിനക് താല്പര്മുള്ള ഒരു കൂട്ടും 
ഗുണന്ഭാകതാക്ന്ള കന്ണ്ത്ി ലിസ്റക് 
തയ്യാറാക്ി ആവശ്ാനുസരണും �ണ്ക് 
ലഭ്തയ്കനുസരിച്ചക് പരിശവീലനത്ിനായി 
നിന്യാഗിക്ാും. പരിശവീലനത്ിനായും 

ന്തൊഴിന്േടുക്കുന്നവരുന്ട അറിവും ലശഷിയുും വര്ദ്ധിപ്ിക്ൊന്

ലമ�ിരി പരിശീേനും
 ആര്. ധഷനി

ര് രചായ ചാ ര്      ര്ത് ര ചാ   ക ര ചാ  
ക  ഒ ചാ ചാ ചാത് ചാ ത്     ത് ര് ചാ  ക യ  ചാ

  ക  ര് ചായചാ ത് ക ര  പര  ചാ ര ത്  

ക േ ി
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നിര്മ്മാണത്ിനായമുള്ള വവീടക് കന്ണ്
ത്തുക എനേതുും ഇന്താന്ടാപ്ും നടത്ണും. 
പരിശവീലനാര്ത്ികന്ള മുഖാമുഖ കൂടിക്ാ
ഴ്ചയിലൂന്ടയാണക് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്നേതക്. 45 
ദിവസമാണക് പരിശവീലനത്ിന്റെ കാലാ 
വധി. ഒരു മുഖ്പരിശവീലകന് അഞ്ചുപരി
ശവീലകര് എനേിവന്ര ഒരു വവീടിന്റെ നിര്മ്മാ
ണത്ിനായി വിനിന്യാഗിക്ാും. ഒരു 
ഗുണന്ഭാക്താവിന്റെ വവീടക് നിര്മ്മിച്ചക് 
പൂര്ത്ിയാകുനേന്താന്ട പരിശവീലനവും 
പൂര്ത്ിയാകുും. ഇതിനുള്ള ന്ചലവക് സ്വീും 
അ�ിന് �ണ്ില് ഉള്ന്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ക്.

പരിേതീലനത്ിനയായി വതീടുകളുചട
ചതരചഞെടുപെ്

പ്രായാധിക്ും, ശാരവീരിക മാനസിക 
ന്വല്ലുവിളികള് ന്നരിടുനേവര്, ന്രാഗങ്ങ
ളാല് വലയനേവര്, പ്രായപൂര്ത്ിയാ 
കാത്വര്, അനന്രാവകാശ ഗുണന്ഭാ
ക്താക്ളായി വനേ കുടുും�ങ്ങള് തുടങ്ങി 
സ്വന്മായി വവീടക് നിര്മ്മിക്ാന് പ്രാപ്ിയി 
ല്ലാത് എല്ലാവരുന്ടയും വവീടുകള് ന്മസ്തിരി 
പരിശവീലനത്ിലൂന്ട നിര്മ്മിച്ചക് നല്ാും. 
പി.എും.എ.കവ (ജി) പദ്തിയന്ട പ്രവ
ര്ത്ന �ണ്ിന്റെ 20% ന്മസ്തിരി പരിശവീ
ലനത്ിനായി വിനിന്യാഗിക്ാും.

പരിേതീലന സ്യാപനങ്ങള്
നാഷണല് സ്ില് ക്വാളി�ിന്ക്ഷന് 

പാക്ിനക് അനുസൃതമായിട്ടാണക് പരി 
ശവീലനും നല്കുനേതക്. ഇതിനായി നാഷണല് 
സ്ില് ന്ഡവലപ്ക്ന്മറെക് ന്കാര്പ്ന്റഷന് 
ഇന്്യന്ട രജിന്സ്ടഷനുള്ള സ്ാപന
ങ്ങന്ള മാത്ന്മ ന്മസ്തിരി പരിശവീലനത്ി
നായി ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കൂ. ലോസക്റൂും നിര്ന്ദേ
ശങ്ങള് കുറച്ചക് നിര്മ്മാണ സ്ലത്ക് വവീടക് 
നിര്മ്മിച്ചക് തന്നേയാണക് പരിശവീലനും 
നടത്തുനേതക്. പരിശവീലകരുന്ട സ്ാപന

ങ്ങളില് നടത്തുനേ പരിശവീലകരുന്ട പരി
ശവീലനത്ില് പന്കേടുത്വര് നിര്�ന്
മാണക്. ന്ദശവീയ ന്താഴില് മാനദ�ങ്ങള് 
പാലിക്ന്പ്ടുനേതിനക് ഇതക് ഉപകരിക്ും. 
ന്കരളത്ില് എസക്.�ി.ഐ യന്ട 
ഭാഗമായ റൂറല് ന്സല്�ക് എുംന്പ്ലായക് ന്മറെക് 
ന്ട്രയിനിുംഗക് ഇന്സ്റിറ്റയൂട്ടക് ആണക് മുഖ് 
പരിശവീലന സ്ാപനും. കുടുും�ശ്രവീയും 
ഡി.ഡി.യ.ജി.ന്ക.കവ-യന്ട ഭാഗമായി 
ന്മസ്തിരി പരിശവീലനും നടത്തുന്നുണ്ക്. സ്തവീ
കളാണക് ഈ പരിശവീലനും പ്രന്യാജന 
ന്പ്ടുത്തുനേതില് ഭൂരിഭാഗവും. പുരുഷന്മാർ 
ഉള്ന്പ്ന്ട പരിശവീലനത്ില് പന്കേടുക്ാും.

ചതയാഴിൽ സയാൈ്തകള്
പരിശവീലനും ലഭിച്ചവന്ര ന്താഴിലില് 

പ്രാപ്ിയള്ളവരായിട്ടാണക് കണക്ാക്ന്പ്
ടുനേതക്. ഇവന്ര CSDCI മാനദ�ങ്ങള്ക്
നുസൃതമായി പരിന്ശാധന നടത്ി ന്കന്ദ്ര

സര്ക്ാര് അുംഗവീകാരമുള്ള സര്ട്ടി�ിക്റ്റക് 
ലഭിക്നേതിനാല് അവന്ര സമര്ത്ക 
ന്താഴിലാളികളായി (Skilled labour) 
അുംഗവീകരിക്കയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള 
ന്വതനും ലഭിക്കയും ന്ചയ്യുും. പി.
എും.എ.കവ (ജി) യില് നിര്മ്മിക്നേ മറ്റു 
വവീടുകളുന്ട നിര്മ്മാണും, ഇതര സര്ക്ാര് 
പദ്തികളിലൂന്ട നിര്മ്മിക്നേ വവീടുകളുന്ട 
നിര്മ്മാണും, ശുചിമുറികളുന്ട നിര്മ്മാണും, 
താങ്ങക്ചുമരുകളുന്ട നിര്മ്മാണും എും.ജി.
എന്.ആര്.ഇ.ജി.എയമായി �ന്ന്പ്ട്ട 
നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് തുടങ്ങി 
സര്ക്ാര് പദ്തികളുന്ട ഭാഗമായള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ഇവന്ര കനപുണ് 
ന്താഴിലാളികളായി പരിഗണിക്ാും. 
പരിശവീലനും ലഭിച്ചവന്ര Skill India 
Portalല് രജിസ്റര് ന്ചയ്യുനേതിനക് പരി 
ശവീലന പകോളിക്ക് കഴിയനേതാണക്. 
ഇങ്ങന്ന രജിസ്റര് ന്ചയ്യുനേന്താന്ട ഇവര് 
ന്ദശവീയ തലത്ില് രൂപവീകൃതമാകുനേ 
നിപുണ ന്താഴില് ന്സനയന്ട ഭാഗമാകുക
യും ന്ചയ്യുും. പരിശവീലനത്ിനക് ന്ശഷും 
തുടര്ന്താഴില് ലഭ്മാക്ക എനേതുും ദ്വി
തവീയമായ ലക്്ും തന്നേയാണക്. ഭാഗിക 
കനപുണ്മുള്ളവന്ര പൂര്ണ് കവദഗ്ദ്ധ്മു
ള്ളവരാക്ി മാറ്റുനേന്താന്ടാപ്ും വവീടു പണി 
യാന് ന്ശഷി ഇല്ലാത് ആള്ക്ക് ന്കട്ടുറപ്പു
ള്ള വവീടക് പണിതു നല്ി ആസ്തി വികസിപ്ി
ക്നേതാണക് ന്മസ്തിരി പരിശവീലനും.

1
ന്ലഖിക ഗ്ാമവികസന 

കമ്മവീഷണന്ററ്റിന്ല സുംസ്ാന 
ന്കാര്ഡിന്നറ്ററാണക്.
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ഇന്് ഒരു കാര്ഷിക രാജ്മാണക്. രാജ്
ന്ത്യാന്ക ജനസുംഖ്യന്ട 60 ശതമാ

നത്ിലധികും ജനങ്ങളുും കാര്ഷിക 
ന്മഖലന്യ ആശ്രയിച്ചാണക് ജവീവിക്നേന്ത
കേിലും ന്ദശവീയ വരുമാനത്ില് ഈ 
ന്മഖലയന്ട സുംഭാവന ന്വറുും 16 ശതമാനും 
മാത്മാണക്. കാര്ഷിക ന്മഖലയില് ന്ജാലി 
ന്ചയ്യുനേ ന്താഴിലാളികളില് 80 ശതമാനും 
സ്തവീകളാന്ണകേിലും അവരുന്ട ജവീവിത 
നിലവാരും വളന്ര പരിതാപകരമാണക്. 
സ്ിരമായി ന്ജാലിയില്ല എനേതാണക് 
അവര് അഭിമുഖവീകരിക്നേ ഏറ്റവും വലിയ 
പ്രതിസന്ി. പ്രതിവര്ഷും 100 ന്താഴില്ദി 
നും ന്പാലും ഈ ന്മഖലയില് നിന്നുും ലഭി
ക്നേില്ല.

ന്കട്ടിട നിര്മ്മാണും ന്പാന്ലയള്ള മറ്റക് 
പല ന്സവന ന്മഖലയിലും ന്ജാലി ന്ചയ്യു
നേവര്ക്ക് താരതന്മ്ന ന്മച്ചന്പ്ട്ട കൂലി 
ലഭിക്ന്മ്ാഴുും കാര്ഷിക ന്മഖലയില് 
ന്ജാലി ന്ചയ്യുനേ സ്തവീകള്ക്ക് ഇന്നുും ലഭിക്
നേ പ്രതി�ലും വളന്ര പരിമിതമാണക്. മിക് 
സ്ലത്തുും ഒന്ര ന്ജാലി ന്ചയ്യുനേ സ്തവീക്ും 
പരുഷനുും വ്ത്സ്ത നിരക്ിലാണക് 
പ്രതി�ലും ലഭിക്നേതക്. സ്ിരമായ 
ന്ജാലിയും മാന്മായി ജവീവിക്ാന് ആവശ്
മായ ന്വതനവും ലഭിക്ാത്തു മൂലും ഇന്്
യില് കാര്ഷിക ന്മഖലയില് ന്ജാലി 
ന്ചയ്യുനേ സ്തവീ ന്താഴിലാളികളുന്ട ജവീവിതും 
വളന്ര പരിതാപകരമാണക്. ഈ ഒരു സാഹ
ചര്ത്ിലാണക് കാര്ഷിക ന്മഖലയില് 
ന്ജാലി ന്ചയ്യുനേ സ്തവീ ന്താഴിലാളികള്ക്ക് 
കൂടുതല് ന്താഴിലവസരങ്ങളുും ന്മച്ചന്പ്ട്ട 
പ്രതി�ലവും ഉറപ്പു വരുത്തുനേതിനു ന്വണ്ി 
ന്കന്ദ്ര സര്ക്ാര് ന്ദശവീയ ഗ്ാമവീണ ഉപജവീവന 
ദൗത്ത്ിന്റെ ഭാഗമായി മഹിളാ കിസാന് 
ശാക്തവീകരണ പരിന്യാജന എനേ ന്പരില് 
ഒരു പുതിയ പദ്തി 2011 ല് തുടങ്ങിയതക്.

ഗ്ാമപഞ്ായത്ക് അടിസ്ാനത്ില് 
രൂപവീകരിക്നേ ന്ല�ര് ഗ്രൂപ്പുകളുും ന്ല�ര് 
�ാങ്കുമാണക് ഈ പദ്തിയന്ട അടിസ്ാന 
ഘടകങ്ങള്. മഹത്ാഗാന്ി ന്ദശവീയ 
ഗ്ാമവീണ ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയില് 

മഹിളൊ കിസൊന് ശൊക്ീകരണ് പരിലയൊജന

കഴിഞ്ഞ 2 വര്ഷങ്ങളിലായി 40 ദിവസ
ന്മകേിലും ന്ജാലി ന്ചയ്ിട്ടുള്ള 18 നുും 50 
നുും വയസ്ിനിടയില് പ്രായമുള്ള സ്തവീ 
ന്താഴിലാളികന്ളയാണക് ന്തന്രന്ഞ്ഞടുക്
നേതക്. ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയില് പ്രവൃത്ി 
ന്ചയ്യുനേ അവിഗ്ദ്ധരായ ന്താഴിലാളികന്ള 
പഞ്ായത്ടിസ്ാനത്ില് ന്ല�ര് �ാങ്കു
കളായി രൂപവീകരിച്ചക് അവര്ക്ക് കൃഷിയിലും 
മറ്റക് അനു�ന് ന്മഖലയിലും ആധുനിക 
കാര്ഷിക ഉപകരണങ്ങളുന്ട ഉപന്യാഗ
ത്ിലും പരിപാലനത്ിലും വിദഗ്ദ്ധ 
പരിശവീലനും നല്ി കാര്ഷിക ന്മഖലയില് 
കൂടുതല് ന്താഴിലവസരങ്ങളുും ന്മച്ചന്പ്ട്ട 
വരുമാനവും ഉണ്ാക്ിന്യടുക്ക എനേ 
താണക് ഈ പദ്തിയന്ട പ്രവര്ത്ന രവീതി. 

ന്നല്കൃഷി, പച്ചക്റി കൃഷി, ന്തങ്ങക് 
കയറ്റും എനേവീ ന്മഖലയിലാണക് ഈ പദ്
തിയില് പരിശവീലനവും മറ്റക് സഹായങ്ങളുും 
നല്കുനേതക്. പരിശവീലനന്ത്ാന്ടാപ്ും തന്നേ 
അവര്ക്ാവശ്മായ ആധുനികകാര്ഷിക 
യന്തസാമഗ്ികളുും ന്തങ്ങക്കയറ്റ യന്തങ്ങ

ളുും ഈ ന്പ്രാജകിന്റെ ഭാഗമായി സൗജ
ന്മായി പഞ്ായത്തുതല ന്ല�ര് ഗ്രൂപ്പുക
ള്ക്ക് നല്കുന്നു. ഓന്രാ ജില്ലയിലും അന്ഗ്ാ 
കലേമറ്റികക് ന്സാണ് അടിസ്ാനത്ില് 
രൂപവീകരിക്നേ ന്�ഡന്റഷനുകള്ക്ാണക് 
ഈ പദ്തിയന്ട നടത്ിപ്ിന്റെ പ്രധാന 
ചുമതല. ഗ്ാമപഞ്ായത്ക് ന്ല�ര്�ാകേക് 
പ്രസിഡന്റുമാര് ന്ചരുനേതാണക് ന്�ഡന്റ
ഷന്റെ ജനറല്ന്�ാഡി. ഈ ജനറല് 
ന്�ാഡിയില് നിന്നുും ന്�ഡന്റഷന് ഭാര
വാഹികന്ള ന്തന്രന്ഞ്ഞടുക്ന്നു. കര്ഷ
കരില് നിനേക് പ്രവൃത്ികള് കന്ണ്ത്തുനേ
തിനുും ന്ജാലിക്ാവശ്മായ ന്ല�ര് �ാകേക് 
അുംഗങ്ങന്ള നിയമിക്നേതുും അവരുന്ട 
പ്രതി�ലും നല്കുനേതുും അവര്ക്ാവശ്മാ
യിട്ടുള്ള മറ്റക് സാമൂഹ് സുരക് ഉറപ്ാന്ക്
ണ്തുും ന്�ഡന്റഷന്റെ ഉത്രവാദിത്
മാണക്.

1
ന്ലഖകന് എും.ന്ക.എസക്.പി. 

പദ്തിയന്ട ചവീ�ക് എക്ികയുട്ടവീവക് 
ആ�വീസറാണക്.

 

സ്തീകള്ക്ക് കൂടുതല് ന്തൊഴിേവസരങ്ങളമൊയി

 യ്ഡയാ.പി.ചക. സനിൽകുമയാര്
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ന്കന്ദ്ര സര്ക്ാര് പാരമ്ന്ര്തര 
ഊര്ജ്ജ മന്താലയും വിവിധ 

സുംസ്ാനങ്ങളില് നടപ്ാക്നേ ന്കന്ദ്രാ
വിഷ്കൃത പദ്തിയാണക് നയൂ നാഷണല് 
�ന്യാഗ്ാസക് പ്ലാറെക് & ഓര്ഗാനികക് മന്വര് 
ന്പ്രാഗ്ാും. ഈ പദ്തിയിലൂന്ട രാജ്ന്ത് 
സാധാരണ കുടുും�ാുംഗങ്ങള്ക്ക് പ്രന്ത്
കിച്ചക് ക്വീരകര്ഷകര്ക്ും ഇതര കര്ഷക
ര്ക്ും വിവിധ ന്ശഷിയള്ള �ന്യാഗ്ാസക് 
യൂണിറ്റുകള് നിര്മ്മിക്നേതിനക് സഹായും 

നല്കുന്നു. ഇതുവഴി പാചക ആവശ്ങ്ങള്ക്
ള്ള ഇന്നും തുടങ്ങിയള്ള ഊര്ജ്ജ 
ആവശ്ങ്ങള് പരിഹരിക്നേതിനുും 
�ന്യാഗ്ാസക് പ്ലാറെില് ഉല്ാദിപ്ിക്ന്പ്
ടുനേ ‘സറി’ ഉപന്യാഗന്പ്ടുത്ി കൃഷി 
അഭിവൃദ്ിന്പ്ടുത്തുനേതിനുും ലക്്മിടുന്നു. 
ഗ്ാമപ്രന്ദശങ്ങളിലും ന്ചറിയ നഗര പ്രന്ദ
ശങ്ങളിലമാണക് പദ്തി നടപ്ാക്നേതക്. 
രാജ്ന്ത് ശുചിത്വ നിലവാരും ന്മച്ചന്പ്
ടുത്തുക, ഊര്ജ്ജ ആവശ്ങ്ങള്ക്ായി 

വനന്ത് ആശ്രയിക്നേതക് കുറയ്ക്കുക, രാസ
വളങ്ങളുന്ട ഉപന്യാഗും നിരുത്ാഹന്പ്ടു
ത്തുക, സ്തവീകളുന്ട ജവീവിത നിലവാരും 
ഉയര്ത്തുക, ഹരിതഗ്ഹ വാതകങ്ങളുന്ട 
നിര്ഗമനും ഒഴിവാക്ക എനേവീ ഉയര്നേ 
ലക്്ങ്ങളുും കകവരിക്വാന് പദ്തി 
ഉപന്യാഗന്പ്ടുന്നു.

വിവിധ സുംസ്ാനങ്ങളിന്ല ന്തര
ന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട ന്നാഡല് വകുപ്ക് വഴിയും 
ന്യാഗ്രായ ഇതര ഏജന്സികള് 
വഴിയമാണക് പദ്തി നടപ്ാക്നേതക്. ന്കര
ളത്ില് ഗ്ാമവികസന വകുപ്ക്, കാര്ഷിക 
കര്ഷക ന്ക്മ വകുപ്ക്, ഖാദി & വിന്ല്ലജക് 
ഇന്ഡസ്ടവീസക് എനേിവ വഴിയാണക് പദ്തി 
നടപ്ാക്നേതക്. ഈ ഏജന്സികള് 
�ന്യാഗ്ാസക് പ്ലാറെക് നിര്മ്മാണ രുംഗത്ക് 
പരിചയ സമ്നേരായ ന്ടണ് കവീ ഏജന്റു
മാര് വഴി യൂണിറ്റുകള് നിര്മ്മിക്ന്നു. പ്ര
ധാനമായും 1m3 മുതല് 25m3 വന്ര 
ന്ശഷിയള്ള പ്ലാന്റുകള് നിര്മ്മിക്നേതി
നാണക് ഊനേല് നല്കുനേതക്. വിവിധ 
ന്ശഷിയള്ള പ്ലാന്റുകള് നിര്മ്മിക്നേതിനക് 
വിവിധ നിരക്ിലള്ള സ�ക്സിഡി നല്കുന്നു. 

പദ്തിയില് ഗുണന്ഭാക്താക്ന്ള 
ഗ്ാമസഭ വഴിയാണക് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്നേതക്. 
നിര്മ്മിക്ന്പ്ടുനേ പ്ലാന്റുകളുന്ട തുടര്സും
രക്ണത്ിനുും പരിപാലനത്ിനുമായി 
നിര്മ്മാണും നടത്ിയ ന്ടണ് കവീ ഏജന്റു
മാന്ര 5 വര്ഷന്ത്ക്ക് ന്ടണ് കവീ �വീ നല്ി 
ചുമതലന്പ്ടുത്തുനേതിനുും പദ്തിയില് 
നിര്ന്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ക്.

അതിനുള്ള ന്ടണ് കവീ �വീ താന്ഴ 
കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരമാണക്. (തുക രൂപയില്)

പ്ലാറെിന്റെ നിര്മ്മാണും ന്ടണ് കവീ 
ഏജന്റുമാര് വഴി ഗുണന്ഭാക്താക്ളുന്ട ചുമ
തലയിലാണക് പൂര്ത്വീകരിന്ക്ണ്തക്. 
ന്കന്ദ്ര സര്ക്ാര് അുംഗവീകരിച്ച വിവിധ 
ന്മാടലകളില് ഉള്ള �ന്യാഗ്ാസക്  പ്ലാന്റു
കള് പദ്തിയില് നിര്മ്മിക്ാവനേതാണക്. 
പൂര്ത്വീകരണ സാക്്പത്ും ലഭ്മാക്നേ 
മുറയ്കക് ഗുണന്ഭാക്താക്ളുന്ട അക്ൗണ്ിന്ല
ക്ക് ഡയറകക് �ന�ിറ്റക് ട്രാന്സ്ഫര് മുന്ഖന 
സ�ക്സിഡി തുക കകമാറുന്നു.

വിവിധ ജില്ലകളില് ദാരിദ്ര് ലഘൂകര

നയൂ നൊഷണല് ബലയൊഗ്യൊസക് & 
ഓര്ഗൊനികക് മന്വര് ലപ്രൊഗ്ൊും
 ടി.എം. മുഹമദ് ജയാ

�ന്യാഗ്ാസക് 
പ്ല ാ റെ ി ന് റെ 
ന്ശഷി

Im3
-10 m3

15m3-
25m3

പ്രവീ �ാബ്രിന്ക്
റ്റഡക് ന്മാഡല്

ന്ടണ് കി �വീ 2500 4500 1000
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വിവിൈ യ്േഷിയുള്ള ബയ്യയാഗ്യാസ് പ്യാന്റുകള്ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന സബ്സിഡി 
(തുക രൂപയില്)

�ന്യാഗ്ാസക് 
പ്ലാറെിന്റെ ന്ശഷി

Im3 2m3-6m3 8m3-10m3 15m3 20m3- 
25m3

ജനറല് വിഭാഗും സ�ക്സിഡി 7500 12000 16000 20000 25000
സ�ക്സിഡി 
പട്ടികജാതി വിഭാഗും

10000 13000 18000 21000 28000

സ�ക്സിഡി 
പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗും

10000 13000 18000 21000 28000

ന്ടായക് ലറ്റുമായി
�ന്ിപ്ിക്ന്പ്ട്ട പ്ലാറെിനക് 
അധിക സഹായും

1600 1600 1600 Nil Nil

ദരിദ്ര് കുടുും�ങ്ങളിന്ല യവതവീ യവാ
ക്ൾക്ക് ന്വണ്ി ന്ദശവീയ ഗ്ാമവീണ 
ഉപജവീവന മിഷന് (എന്.ആർ.എൽ.എും) 
ആജവീവികയന്ട കവീഴിൽ കുടുും�ശ്രവീ 
മുന്ഖന നടപ്ിലാക്നേ പദ്തിയാണക് ദവീന് 

േീന േയൊല് അല്ത്യൊേയ ലയൊജന 

േീന േയൊല് ഉപൊധ്യൊയ ഗ്ൊമീണ കൗശേ്യ ലയൊജന

ജവീവന്നാപാധി വികസനത്ിലൂന്ട 
നഗര ദരിദ്രരുന്ട ജവീവിത നിലവാരും ന്മച്ച
ന്പ്ടുത്തുക എനേ ലക്്ും വച്ചു ന്കന്ദ്ര 
സുംസ്ാന സുംയക്ത പകോളിത്ന്ത്ാന്ട 
2015 -16 മുതൽ സുംസ്ാനത്ക് നടപ്ാക്
നേ പദ്തിയാണക് ന്ദശവീയ നഗര 
ഉപജവീവന മിഷന്.

 ഈ പദ്തി പ്രകാരും 93 നഗരങ്ങളി
ലായി 10877 പുതിയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 
രൂപവീകരിക്കയും അതിലൂന്ട 174032 
കുടുും�ങ്ങന്ള അയൽക്കൂട്ട അുംഗങ്ങളാക്ി 
മാറ്റുകയും ന്ചയ്ിട്ടുണ്ക്. 30578 അയൽക്കൂ
ട്ടങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ വവീതവും 3002 
എഎൽഎ�ക് കൾക്ക് 50,000 രൂപ 

നൊഷണല് അര്ബന് ലേവക് േി ഹുഡക് സക് മിഷന് 
ലകരളത്ിന്േ 93 നഗരസഭകളില്

വവീതവമായി ആന്ക 45.58 ന്കാടി രൂപ 
റിന്വാൾവിുംഗക് �ണ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ക്.

പദ്തിയമായി �ന്ന്പ്ട്ടക് നഗരപ്ര
ന്ദശങ്ങളിന്ല 16191 ന്താഴിൽരഹിതർ 75 
ന്കാഴക് സുകളിൽ കനപുണ് പരിശവീലന
ത്ിനക് എന്ന്റാൾ ന്ചയ്തു. ഇതിൽ 
പരിശവീലനും പൂർത്ിയായ 9669 ന്പരിൽ 
6326 ന്പർക്ക് ന്താഴിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ക്. 
93 നഗരസഭകളിലായി 19,205 അയൽക്കൂ
ട്ടങ്ങൾക്ക് ലിന്കേജക് വായ്പ ലഭ്മാക്ി. 
32,413 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പലിശ 
സ�ക് സിഡി ഇനത്ിൽ 21.61 ന്കാടി രൂപ 
നൽകി. 2371 പുതിയ സ്വയും ന്താഴിൽ
സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിച്ചു. നഗരപ്രന്ദശങ്ങ

ളിന്ല 22,272 ന്തരുന്വാര കച്ചവടക്ാന്ര 
സർന്വ്വയിലൂന്ട കന്ണ്ത്ി. ഇവരിൽ 
20617 ന്പർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ ന്രഖ നൽകി
യിട്ടുണ്ക്.

രാത്ികാല സർന്വ നടത്ി ന്തരുവിൽ 
കഴിയനേ 3,195 ഭവനരഹിതന്ര കന്ണ്
ത്ിയിട്ടുണ്ക്. ഇവന്ര പുനരധിവസിപ്ിക് 
നേതിന്ലക്ായി 37 അഭയന്കന്ദ്രങ്ങൾക്ക് 
അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ 20 
പുതിയ പദ്തികളുും 17 അഭയന്കന്ദ്രങ്ങളുന്ട 
നവവീകരണ പ്രവൃത്ികളുമാണുള്ളതക്. 
ഇതുവന്ര 3 പുതിയ പദ്തികളുും 13 നവവീക 
രണ പദ്തികളുും പൂർത്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ക്.

ദയാൽ ഉപാധ്ായ ഗ്ാമവീണ കൗശല് 
ന്യാജന.

ഗുണന്ഭാക്താക്ൾക്ക് അവരുന്ട വിദ്ാ
ഭ്ാസ ന്യാഗ്തയ്ക്കുും അഭിരുചിക്ും 
ഉതകുനേ പരിശവീലനും നൽകി അവർക്ക് 

അർഹമായ ന്താഴിൽ ഈ പദ്തിയിലൂന്ട 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നിലവിൽ സുംസ്ാനത്ക് 
78 പിഐഎകൾ ഉണ്ക്. അവർ 119 
ന്കാഴക് സുകൾ നടത്തുന്നു.

ണവിഭാഗും ന്പ്ലാജകക് ഡയറകര്മാര്ക്ാണക് 
പദ്തി നടപ്ിലാക്നേതിന്റെ ചുമതല. 
ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായത്ക് അടിസ്ാനത്ില് 
മത്ര സ്വഭാവമുള്ള ന്ടണ്ര് നടപടികളി

ലൂന്ട അുംഗവീകൃത ന്ടണ് കവീ ഏജന്റുമാന്ര 
കന്ണ്ത്ി ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായത്ക് ന്സക്
ട്ടറിമാര് പദ്തി നടപ്ാക്ന്നു. �വീല്ഡക് 
തലത്ില് പദ്തിയന്ട ന്മന്ന്നാട്ടും 

വിന്ല്ലജക് എക്ക്റ്റന്ഷന് ഓ�വീസര്മാര് 
ക്ാണക്.

2019-20 വര്ഷും ന്കരളത്ില് 1400 
�ന്യാഗ്ാസക് പ്ലാന്റുകള് നിര്മ്മിക്നേ
തിനക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ക്. ജനറല് 
വിഭാഗും 800, പട്ടികജാതി വിഭാഗും 400, 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗും 200 എനേിങ്ങന്ന
യാണക് ഭൗതിക ലക്്ും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതക്. 

പദ്തിയന്ട നടത്ിപ്ില് മഹാത്ാ
ഗാന്ി ന്ദശവീയ ഗ്ാമവീണ ന്താഴിലറപ്ക് 
പദ്തി, മൃഗസുംരക്ണും,ക്വീര വികസനും, 
കാര്ഷിക കര്ഷക ന്ക്മും, ശുചിത്വ 
മിഷന് എനേവീ വകുപ്പുകളുന്ട പദ്തികളിന്ല 
സൗകര്ും ഉപന്യാഗന്പ്ടുത്ി സുംന്യാ 
ജന പദ്തിയായും നടപ്ാക്ാവനേതാണക്. 

1
ന്ലഖകന് ഗ്ാമ വികസന 

കമ്മവീഷണന്ററ്റില് ന്ജായിറെക്  ഡവലപക്ന്മറെക് 
കമ്മവീഷണറാണക്.
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ഹരിത നിയമങ്ങള് കര്ശനമൊക്ി
തലദേശസ്ൊപനങ്ങള്

ചാ ത്ത് ര യ  ചാ  ത് ബ  കബചാ  ചാപ ചാ  
ത്  ര് ചായ യ പ  ര ചാ  ക ചാ ത് ത് ത് ജ  

ചാ ചാ   ര്പര പചാ  ര ത്

 മയ്നയാജ് ബി.

പ ി ിതി

സുംസ്ാനന്ത് തന്ദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ ഈ വർഷും ഗാന്ി 

ജയന്ി ദിനും മുതൽ ഹരിത നിയമങ്ങൾ 
കർശനമാക്ന്നു. ഹരിതന്കരളും മിഷന്റെ 
ന്നതൃത്വത്ിൽ സുംഘടിപ്ിച്ചു വരുനേ ഹരിത 
നിയമും ന്�ാധവൽക്രണ പരിശവീലന പരി
പാടിയന്ട തുടർച്ചയായാണക് നടപടി. 
ന്പാലവീസക്, ഭക്്സുരക്ാ വകുപ്ക്, ആന്രാഗ്
വകുപ്ക്, മലിനവീകരണ നിയന്തണ ന്�ാർഡക് 
തുടങ്ങിയവയന്ട സഹായന്ത്ാന്ടയാണക് 
ഹരിത നിയമ ലുംഘനങ്ങൾന്ക്തിന്ര തന്ദേ
ശവകുപ്ക് നടപടികൾ സ്വവീകരിക്നേതക്.

മാലിന്ങ്ങൾ ശാസ്തവീയമായ രവീതിയിൽ 
സുംസക് കരിക്ണും എനേ ലക്്ന്ത്ാന്ട 
‘അരുതക്, വലിന്ച്ചറിയരുതക്, കത്ിക്രുതക്’ 

എനേ ആശയും ഉയർത്ി ഹരിതന്കരളും 
മിഷനുും കിലയും സുംയക്തമായി വിപുല 
മായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സുംഘടി
പ്ിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്ിയ 
ഹരിത നിയമാവലി പരിശവീലനും 20 
ലക്ും ന്പരിന്ലക്ക് എത്തുകയാണക്. 
ഇതിനു തുടർച്ചയായി 2019 ഒകക് ന്ടാ�ർ 
രണ്ിനക് തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളിൽ സുംഘടിപ്ിച്ച ന്യാഗത്ിൽ 
ഇനിന്മലിൽ തങ്ങളുന്ട സ്ാപന 
പരിധിയിൽ മാലിന്ും കത്ിക്കന്യാ 
ഒഴുക്ിവിടുകന്യാ വലിന്ച്ചറിയകന്യാ 
ന്ചയ്ാൽ കർശന നടപടി എടുക്ന്മനേക് 
പ്രഖ്ാപനും നടത്തുകയും ന്ചയ്തു.

സുംസ്ാനത്ക് ഹരിതനിയമങ്ങൾ നട 
പ്ാക്കയും ഇതക് സും�ന്ിച്ച അവ 
ന്�ാധും വ്ാപകമാക്കയും ന്ചയ്യുനേതിനക് 
പുറന്മ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ 
സ്വവീകരിക്ാൻ എൻന്�ാഴക് സക് ന്മറെക് ഏജൻ
സികന്ള സജ്ജമാക്ാനുും ലക്്മിട്ടുള്ള 
തുടർപരിപാടികളുും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ക്.

എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഹരിതന്കരളും 
മിഷന്റെ ന്നതൃത്വത്ിൽ എൻ.സി.സി., 
എസക്.പി.സി., സ്ൗട്ടക് ആറെക്  കഗഡക് സക്, 
എൻ.എസക്.എസക്. എനേിവയിലൂന്ട ഹരി
തനിയമ ന്�ാധവൽക്രണ പരിശവീലന 
പരിപാടിക്ും ഇതിനകും തുടക്ും കുറിച്ചി
ട്ടുണ്ക്.

ഹരിതന്കരളും മിഷന്റെ ശുചിത്വ-മാലി

ഹരിത നിയമ ലബൊധവല്ക്രണ പരിശീേനും 20 േക്ും ലപരിലേക്ക്
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വിന്നാദസഞ്ാര ന്കന്ദ്രങ്ങൾ പ്ലാസ്റികക് 
വിമുക്തന്മഖലകളാക്ി മാറ്റാൻ 

ടൂറിസും, വനും, തന്ദേശസ്വയുംഭരണും എനേവീ 
വകുപ്പുകളുും മലിനവീകരണ നിയന്തണ 
ന്�ാർഡക്, കുടുും�ശ്രവീ മിഷൻ, ലേവീൻ 
ന്കരള കമ്നി എനേവീ ഏജൻസികളുും 
ന്ചർന്നുള്ള കർമ്മ പരിപാടിക്ക് ഹരിത
ന്കരളും മിഷന്റെ ന്നതൃത്വത്ിൽ സുംസ്ാ
നത്ക് തുടക്മായി. വാഗമൺ ടൂറിസും 
ന്മഖലയിലാണക്  സുംസ്ാനത്ക് ഹരിത
ടൂറിസത്ിനക് തുടക്മായതക്. ഇതിനായി 
ഹരിതന്കരളും മിഷന്റെ ന്നതൃത്വത്ില് 
‘വഴികാട്ടാൻ വാഗമൺ’ പദ്തിയന്ട 
ഭാഗമായി ഏകദിന ന്മഗാശുചവീകരണ 
പ്രവ ർ ത് ന ങ്ങ ൾ  ഗ ാ ന് ി ജ യ ന് ി 
ദിനത്ിൽ നടന്നു. ന്കാലാഹലന്മടക്, പുള്ളി
ക്ാനും, വാഗമൺ വാർഡുകളിലായി 
പരന്നു കിടക്നേ ന്മാട്ടക്നേക് അടക്മുള്ള 
പ്രന്ദശങ്ങളിൽ നടനേ ജനകവീയശുചവീ
കരണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രവീയ, 
സാമൂഹ്, സാുംസ്ാരിക സനേദ് പ്രവർ
ത്കർ ഉൾന്പ്ന്ട 1500 ഓളും ന്പർ അണി
നിരന്നു. പതിനാലക്  ന്കന്ദ്രങ്ങളിലാണക് 
ജനകവീയ ശുചവീകരണും നടനേതക്.

‘വഴികാട്ടാൻ വാഗമൺ’ പദ്തിയന്ട 
ഭാഗമായി വാഗമണ്ിന്ലക്ള്ള എല്ലാ 
റൂട്ടുകളുും ഹരിത ഇടനാഴികളായി മാറ്റുും. 
ഉപ്പുതറ, ഏലപ്ാറ, തവീന്ക്ായി, പുള്ളി
ക്ാനും എനേിവിടങ്ങളിൽ ഹരിത ന്ചക്ക് 
ന്പാസ്റ്റുകളുും തുറക്ും. ഇതിനു പുറന്മ വഴി
ക്ടവിന്ല വനുംവകുപ്ക്  ന്ചക്ക് ന്പാസ്റ്റുും 
ഹരിതന്ചക്ക് ന്പാസ്റാക്ും. ഹരിതന്ക
രളും മിഷന്റെ ന്നതൃത്വത്ിൽ ഏലപ്ാറ, 
അറക്ളും, കൂട്ടിക്ൽ, തവീന്ക്ായി ഗ്ാമ
പ്ഞ്ായത്തുകളാണക് പദ്തി യാഥാർഥ്
മാക്നേതക്.

ഹരിത ടൂറിസും പദ്ധതിക്ക് തുടക്ും

ഹരിത കർമ്മന്സനന്യ സുസജ്ജമാ
ക്ി കർമ്മപഥത്ിന്ലത്ിക്ക, അകജവ 
പാഴക് വസ്തുക്ൾ ന്ശഖരിച്ചു വയ്ക്കുനേതിനക് 
എും.സി.എ�ക് ക്മവീകരിക്ക, ന്പാതു 
കജവമാലിന് സുംസ്രണയൂണിറ്റുകൾ 
സ്ാപിക്ൽ, പ്രന്ദശന്ത് ഓന്രാ സ്ാ
പനത്ിലും വവീടുകളിലും ഉറവിട മാലിന് 
സുംസ്രണും ഉറപ്ാക്ക, അകജവ 
മാലിന്ും ഹരിത കർമ്മന്സനയ്കക്  കകമാ
റുനേതിനുള്ള ക്മവീകരണും ഏർന്പ്ടുത്തുക, 
ന്പാതുന്ടായക് ലറ്റുകൾ, വിശ്രമസ്ലങ്ങൾ 
എനേിവ നിർമ്മിക്ക, മാലിന്ത്ിന്റെ 
അളവക് കുറയ്കാൻ ഗ്വീൻ ന്പ്രാന്ട്ടാന്ക്ാൾ 
കർശനമായി നടപ്ിലാക്ക എനേിവ 
പദ്തിയന്ട ഭാഗമാണക്. 2020 ൽ സമ്പൂർ
ണ് ഹരിത ടൂറിസും ന്മഖലയായി വാഗമൺ 
പ്രന്ദശന്ത് പ്രഖ്ാപിക്നേതിനുള്ള പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്ാണക് ഗാന്ിജയന്ിദിന
ത്ിൽ തുടക്മായതക്.

ക ചാ ഞ്ചാര 
ക  ചാ ത് 

ക ചാ  ചാ ചാ   
 ക യ ര   

 ര  
യ  കബചാര് ത്  ബ  

  ക ര   
 ജ  ക ര്  

ര്  പര പചാ ത് ര ക ര  
 ക ത്  

ചാ ത്ത് ചായ  

ന് സുംസ്രണ ഉപദൗത്ത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി സുംഘടിപ്ിച്ച ‘മാലിന്ത്ിൽ 
നിന്നുും സ്വാതന്ത്ും’ കാമ്യിനുും അനു 
�ന് പ്രവർത്നങ്ങളുും സുംസ്ാനത്ക് 
ഈ ന്മഖലയിന്ല പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് 
ശക്തമായ അടിത്റ ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ക്. 1033 
തന്ദേശസ്ാപനങ്ങളിൽ അകജവ മാലിന് 
ന്ശഖരണത്ിനായി ഹരിത കർമ്മന്സന 

രൂപവീകരിച്ചു പ്രവർത്നമാ രുംഭിച്ചതക് ഇതി
നുദാഹരണമാണക്. ന്മറ്റവീരിയൽ കളക്ൻ 
ന്�സിലിറ്റി (എും.സി.എ�ക്), റിന്സാഴക് സക്  
റിക്വറി ന്�സിലിറ്റി (ആർ.ആർ.എ�ക്) 
എനേിവ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ സ്ാപിക്ാ
നായതുും ഗൃഹതലസർന്വ, അനു�ന് 
വിവരന്ശഖരണും തുടങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
മാലിന് സുംസ്രണും സും�ന്ിച്ച അവ 

ന്�ാധും ജനങ്ങളിന്ലത്ിക്നേതിനുും 
അതിനുന്വണ്ിയളള്ള പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ന്പാതുജന പകോളിത്ും ഉറപ്ാക്ാനുും 
ഉപകരിച്ചു.

1
ന്ലഖകന് ഹരിതന്കരളും 

മിഷനില് പബ്ികക് റിന്ലഷന്സക് 
ആ�വീസറാണക്.
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കില ന്യൂസ്

ബ്ലൂ ആര്മി പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കു
യ്്യാക്ക് തലത്ിൽ കര്മപരിപയാടി

ജലരക്-ജവീവരക് പദ്തിയന്ട ഭാഗമായ ബ്ലൂ ആർമി പ്രവർ
ത്നങ്ങളുന്ട കർമ്മപരിപാടി ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായത്ക് തലത്ിൽ 
ആസൂത്ണും ന്ചയ്ക് നടപ്ിലാക്ാൻ ജില്ലാപഞ്ായത്ക് അുംഗങ്ങൾ, 
ന്ബ്ാക്ക് പ്രസിഡന്റുമാർ, ന്ബ്ാക്ക് ന്സക്ട്ടറിമാർ, വി.ഇ.ഒ മാർ, 
എഞ്ിനിയർമാർ എനേിവർ പന്കേടുത് ഏകദിന ശില്ശാല തവീരു
മാനിച്ചു. ശില്ശാല തൃശ്ശൂർ ജില്ലാപഞ്ായത്ക് പ്രസിഡറെക് ന്മരി 
ന്താമസക് ഉദക്ഘാടനും ന്ചയ്തു. ജില്ലാ പഞ്ായത്ക് സ്റാൻഡിഗക് കമ്മിറ്റി 
ന്ചയർന്പഴക് സൺ ന്ജനേി ന്ജാസ�ക് അദ്്ക്ത വഹിച്ചു. ന്ബ്ാ
ക്ക്പഞ്ായത്ക് തല ഉദക്ഘാടനും അന്ിക്ാടക് ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്ിലായിരുന്നു. തുടർനേക് മറ്റക് ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകളിലും പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക് തുടക്മായി. വിവിധ വകുപ്പുകളുന്ട ഏന്കാപന
ന്ത്ാന്ട ജലസുംരക്ണും സാധ്മാക്നേ സുംയക്ത ന്പ്രാജകാണക് 
ജലരക്-ജവീവരക്. പദ്തിയന്ട സമഗ് നടത്ിപ്ിനു വിദ്ാർത്ി
കളുന്ട പകോളിത്ും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണക് ബ്ലൂ ആർമി ജല ലേബ്ിലൂന്ട 
ലക്്മിടുനേതക്. കിലയും ജില്ലാ പഞ്ായത്തുും സുംയ
ക്തമായാണക് പരിശവീലനപരിപാടിക് ന്നതൃത്വും നൽകു
നേതക്.
ദുര്യ്മഖലയിചല വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങള്:
കിലയിൽ പ്രയ്ത്ക പരിേതീലന പരിപയാടി

പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ക് വികസനപ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ആവിഷക് ക്രിക്നേതിനുള്ള പരിശവീലനപ
രിപാടി കിലയിൽ തുടങ്ങി. കിലയും പൂന്ന ആസ്ാന
മായി പ്രവർത്ിക്നേ രജിന്സ്റർഡക് എൻജിനിന്യഴക് സക് 
അന്സാസിന്യഷനുും (റഡാർ) സുംയക്തമായാണക് 
പരിശവീലനും സുംഘടിപ്ിച്ചതക്. ദുരന് സാദ്്ത കണക്ി
ന്ലടുത്ക് കൃഷി, മൃഗസുംരക്ണും, ആന്രാഗ്ും, വിദ്ാ
ഭ്ാസും, കുടിന്വള്ളും, സാമൂഹ്ന്ക്മും, തുടങ്ങിയ വിവിധ 

ന്മഖലകളിൽ ആവിഷക് ക്രിന്ക്ണ് വികസന-ന്ക്മപ്ര
വർത്നങ്ങൾ ചർച്ചന്ചയ്തു തവീരുമാനിക്കയായിരുന്നു 
പരിശവീലന ലക്്ും. ജനപ്രതിനിധികൾ, നിർവഹണ 
ഉന്ദ്ാഗസ്ർ, വർക്ിുംഗക് ഗ്രൂപ്ക് അുംഗങ്ങൾ എനേിവരാണക് 
ദ്വിദിന പരിശവീലനത്ിൽ പന്കേടുത്തക്.

 
നഗരസഭകളിചല യ്സവനങ്ങളും
നിബന്നകളും: പരിേതീലനം തുടങ്ങി

നഗരസഭകളിൽനിന്നു നൽകുനേ വിവിധ ന്സവനങ്ങ
ളുും അവയന്ട നി�ന്നകളുും സും�ന്ിച്ച പരിശവീലന
പരിപാടി കിലയിൽ തുടങ്ങി. ജനന-മരണ-വിവാഹ 
രജിസക് ന്ട്രഷൻ, വസ്തുനികുതി, സാമൂഹ്സുരക്ാ ന്പൻഷ
നുകൾ, കലസൻസുകൾ, ന്കട്ടിടനിർമ്മാണാനുമതി 
തുടങ്ങിയ ന്സവനങ്ങൾ നഗരസഭയന്ട പ്രധാന പ്രവർത്
നങ്ങളാണക്. ചില കാര്ങ്ങളിൽ ഭരണസമിതി അപ്വീൽ 
അധികാരി കൂടിയാണക്. അതുന്കാണ്ക് ജനപ്രതിനിധികളുും 

�ന്ന്പ്ട്ട ഉന്ദ്ാഗസ്രുും ന്സവനങ്ങളുന്ട നി�ന്നകളിൽ 
വനേ ആനുകാലിക മാറ്റങ്ങൾ മനസ്ിലാക്ക എനേതാണക് ഈ 
പരിശവീലനത്ിന്റെ പ്രധാന ലക്്ും.

 
യ്കരളത്ിചറെ വികസനമയാതൃകകള് പഠിക്കയാന്
ഇയ്്യായ്നഷ്ന് സംഘം കിലയിൽ

ന്കരളത്ിന്ല പ്രധാനന്പ്ട്ട വികസന മാതൃകകൾ ന്നരിൽ 
കണ് മനസ്ിലാക്ാനുും പഠിക്ാനുമായി ഇന്ന്ാന്നഷ്യിൽനിന്നു
ള്ള ജനപ്രതിനിധികളുും ഉന്ദ്ാഗസ്രുും കിലയിന്ലത്ി. ന്കരള
ത്ിന്ല ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക് തുല്മായ ‘ഗ്ാമങ്ങളുന്ട’’തലവ
ന്മാരായ നാലന്പരുും പന്തണ്ക് സർക്ാർ ഉന്ദ്ാഗസ്രുും മൂന്നു 
റിന്സാഴക് സക് ന്പഴക് സൺമാരുമാണക് സുംഘത്ിലണ്ായിരുനേതക്. 
കഹദരാ�ാദിന്ല നാഷ്ണൽ ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ടക് ഓ�ക് റൂറൽ ന്ഡവലപ്ക് ന്മ
ന്റുും പഞ്ായത്ിരാജും (എൻ.ഐ.ആർ.ഡി-പി.ആർ) കിലയും 
ന്ചർനോണക് ഇവർക് നാലദിവസന്ത് പരിശവീലനവും പഠനസദേർ
ശനവും ഒരുക്ിയതക്.

ബ്ലൂ ആർമി പ്രവർത്നങ്ങളുമായി �ന്ന്പ്ട്ടക് കിലയിൽ സുംഘടിപ്ിച്ച ഏകദിന 
ശില്ശാല തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ പഞ്ായത്ക് പ്രസിഡറെക് ന്മരി ന്താമസക് ഉദക്ഘാടനും ന്ചയ്യുന്നു.

കിലയിന്ലത്ിയ ഇന്ന്ാന്നഷ്ൻ സുംഘും
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പ്രയായ്ദേികഭരണചത്ക്കുറിച്്
സ് കൂള് അൈ്യാപികമയാര്ക്കു പരിേതീലനം

പ്രാന്ദശികഭരണസുംവിധാനന്ത്ക്റിച്ചക് സക് കൂൾ അധ്ാപി
കമാർക് കിലയിൽ ഏകദിന പരിശവീലനും സുംഘടിപ്ിച്ചു. കില 
ഡയറകർ ന്ഡാ. ന്ജായക് ഇളമൺ ഉദക്ഘാടനും ന്ചയ്തു. ന്കാലഴി 
സിന്സ്റഴക് സക് ഓ�ക് ചാരിറ്റി സഭയിന്ല സുപ്വീരിയർ ജനറൽ സിസ്റർ 
ലസിന ആമുഖപ്രഭാഷണും നടത്ി. ശിശു സൗഹൃദ പ്രാന്ദശികഭ
രണന്ത്ക്റിച്ചക് കില അന്സാസിന്യറ്റക് ന്പ്രാ�. ന്ഡാ. പവീറ്റർ എും. 
രാജും പ്രാന്ദശികഭരണസുംവിധാനന്ത്ക്റിച്ചക് പി.വി. രാമകൃഷ്ണനുും 
ശിശുസൗഹൃദ വിദ്ാഭ്ാസന്ത്ക്റിച്ചക് ഹയർ ന്സക്ണ്റി സക് കൂൾ 
മുൻ പ്രിൻസിപ്ാല് ന്ക.രാജൻ, മുൻ പ്രധാന അധ്ാപകൻ പ്രസാദക് 
എനേിവരുും ലോന്സ്ടുത്തു. ന്കാലഴി സിന്സ്റഴക് സക് ഓ�ക് ചാരിറ്റി 
സഭയന്ട കവീഴിലള്ള വിവിധ സക് കൂളുകളിൽനിന്നുള്ള 120 അധ്ാപി
കമാരാണക് പരിശവീലനപരിപാടിയിൽ പന്കേടുത്തക്.
തയ്ദേേസ്യാപനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്നങ്ങള്:
സ്ിതിവിവരകണചക്കടുക്കയാന് നടപടി തുടങ്ങി

വിന്കന്ദ്രവീകൃതാസൂത്ണത്ിന്റെ ഭാഗമായി സുംസ്ാനത്ക് 
തന്ദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ നടപ്ിലാക്ിയ പ്രവർത് 
നങ്ങളുന്ട സ്ിതിവിവരകണന്ക്ടുക്ാൻ നടപടി തുടങ്ങി. 2016-17 
സാമ്ത്ികവർഷും മുതൽ 2019-20 വന്രയള്ള പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട 
വിവരങ്ങളാണക് ന്ശഖരിക്നേതക്. സാമ്ത്ികസ്ി
തിവിവരകണക് വകുപ്ിനാണക് ഇതിന്റെ ചുമതല. 
ഇതുമായി �ന്ന്പ്ട്ട ന്ചാദ്ാവലിക് അന്ിമരൂപും 
നൽകാൻ കിലയിൽ സുംസ്ാനതല ദ്വിദിന ശില്ശാല 
സുംഘടിപ്ിച്ചു. പ്ലാനിുംഗക് ന്�ാർഡക് അുംഗും ന്ഡാ.
ന്ക.എൻ. ഹരിലാൽ ഉദക്ഘാടനും ന്ചയ്തു. ന്ബ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്ക് അന്സാസിന്യഷൻ സുംസ്ാന പ്രസി
ഡറെക് ആർ. സുഭാഷക് അദ്്ക്നായിരുന്നു.

കൃഷി, ജലന്സചനും, മണ്സുംരക്ണും, 
പരിസ്ിതി, കജവകവവിധ്ും, മൃഗസുംരക്ണും, 
ക്വീരവികസനും, മത്്�ന്നും, ന്ചറുകിട സുംരും
ഭങ്ങൾ, കുടുും�ശ്രവീ, ഭവനനിർമ്മാണും, സാമൂഹ്
നവീതി, വനിതാശിശുവികസനും, സദക്ഭരണും, വിദ്ാ
ഭ്ാസും, സുംസക് കാരും, കായികും, അടിസ്ാനസൗക
ര്വികസനും, ആന്രാഗ്ും, കുടിന്വള്ളും, ശുചിത്വും, 

സഹകരണും എനേവീ ന്മഖലകന്ള അടിസ്ാനന്പ്
ടുത്ി ഗ്രൂപ്പുചർച്ചകളുും അതിന്റെ ന്ക്ാഡവീകരണ 
ത്ിനുും ന്ശഷമാണക് ന്ചാദ്ാവലിക് അന്ിമ രൂപും 
നൽകിയതക്. .
കിലയിൽ പരിേതീലനത്ിനു
ടി.പി.എം.എസ്

പരിശവീലനപദ്തികൾ ന്വ�ക് അടിസ്ാന
ത്ിലാക്നേ ന്ട്രയിനിുംഗക് മാന്നജക് ന്മറെക് സിസ്റും 
(ടി.പി.എും.എസക്) കിലയിൽ പ്രാവർത്ികമാക്ി. 
ന്ട്രയിനിുംഗക് പ്ലാൻ ന്വ�ക് അടിസ്ാനത്ിൽ നടപ്ാ
ക്നേന്താന്ട വിവിധ ന്കന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ചു നടത്തുനേ 
പരിശവീലനത്ിന്റെ സുംഘാടകർക്ും ഗുണന്ഭാക്ത
താക്ൾക്ും പരിശവീലനന്ത്ക്റിച്ചക് പ്ലാൻ ന്ചയ്യു
നേതിനുും ന്മാണിറ്റർ ന്ചയ്യുനേതിനുും കാര്ക്മമായി 

നടപ്ാക്നേതിനുും സാധിക്ന്നു. ഈ സിസ്റും സുഗമമായി ഉപന്യാ
ഗിക്ാവനേ രവീതിയിലാണക് രൂപകല്ന ന്ചയ്ിട്ടുള്ളതക്. തന്ദേശസ്വ
യുംഭരണസ്ാപനങ്ങളുമായി �ന്ന്പ്ട്ടു പ്രവർത്ിക്നേവർക് 
ഇതക് ഏന്റ പ്രന്യാജനന്പ്ടുും. കിലയാണക് ടി.പി.എും.എസക്. പദ്തി 
വിഭാവനും ന്ചയ്തു നടപ്ിലാക്നേതക്. സ്വതന്ത ന്സാഫ്റക് ന്വയർ 
സാന്കേതികവിദ് ഉപന്യാഗിച്ചാണക് ന്ട്രയിനിുംഗക് മാന്നജക് ന്മറെക് 
സിസ്റും വികസിപ്ിന്ച്ചടുത്ിട്ടുളളതക്. സുംസ്ാന സർക്ാരിന്റെ 
ഐ.ടി നയത്ിന്റെ ഭാഗും കൂടിയാണിതക്.
കിലയിൽ രണ്ടു പുതിയ പഠന- ഗയ്വഷണ വിഭയാഗങ്ങള്

കിലന്യ മികവിന്റെ ന്കന്ദ്രമാക്ി മാററുനേതിന്റെ ഭാഗമായി 
രണ് പുതിയ പഠന-ഗന്വഷണ വിഭാഗങ്ങൾകൂടി കിലയിൽ പ്രവർ
ത്നും തുടങ്ങി. പ്രാന്ദശികഭരണത്ിനായള്ള നിയമവിഭവന്കന്ദ്ര
വും കവീഴാളപഠനന്കന്ദ്രവും (സ�ക് ആൾന്ട്ടൺ സ്റഡവീസക്) 2019 
ആഗസ്റക് 1 മുതൽ പ്രവർത്നും ആരുംഭിച്ചു. നിയമ വിഭവന്കന്ദ്രത്ി
ന്റെ ന്ഹാണററി ഡയറകടക് റായി തിരുവനന്പുരും ഗവ.ന്ലാ 
ന്കാന്ളജിന്ല ന്പ്രാ�. ന്ഡാ.എ. സുഹൃദക്കുമാറിന്നയും കവീഴാളപഠ
നന്കന്ദ്രത്ിന്റെ ന്ഹാണററി ഡയറകറായി ന്സറെർ ന്�ാർ ന്ഡവ
ല്ക് ന്മറെക് സ്റഡവീസിന്ല ന്ഹാണററി ന്�ന്ലാ ന്പ്രാ�. പി. ശിവാന
ദേന്നയും നിയമിച്ചു. മൂന്നുവർഷമാണക് നിയമന കാലാവധി.

ന്�ാന്ട്ടാ അടിക്റിപ്ക്: ന്കാട്ടാരക്രയിന്ല കില സി.എച്ചക്.
ആർ.ഡി, ഇ.ടി.സി പരിശവീലനന്കന്ദ്രങ്ങൾ തന്ദേശസ്വയുംഭരണവ

തന്ദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ നടപ്ിലാക്ിയ പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട സ്ിതിവിവരകണ 
ന്ക്ടുക്നേതുമായി �ന്ന്പ്ട്ടക് കിലയിൽ സുംഘടിപ്ിച്ച ദ്വിദിനശില്ശാല.

പ്രാന്ദശികഭരണസുംവിധാനന്ത്ക്റിച്ചക് സക് കൂൾ അധ്ാപികമാർക് 
സുംഘടിപ്ിച്ച ഏകദിന പരിശവീലനും.
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ധലഫ് ഗുണയ്ഭയാക്യാക്കളുചട അര്ഹത: 
നിബന്നകളിൽ യ്ഭദഗതി

കല�ക് സമ്പൂർണ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്തിയിൽ ഭൂരഹിത 
ഭവനരഹിതരായ ഗുണന്ഭാക്താക്ളുന്ട അർഹത പരിന്ശാധനാ 
നി�ന്നകൾ ന്ഭദഗതി ന്ചയ്ക് ഉത്രവായി. ന്ഭദഗതി പ്രകാരും 
ഗുണന്ഭാക്താവിനക് സ്വന്മാന്യാ/കുടുും�ാുംഗങ്ങളുന്ട ന്പരിന്ലാ 
നിലവിൽ വസ്തു ഇല്ല എന്നുള്ള വിന്ല്ലജക് ഓ�വീസറുന്ട സാക്്പത്വും 
പരമ്രാഗതമായി ഭൂമി കകമാറി കിട്ടാനുള്ള സാധ്ത ഇല്ല എന്നുള്ള 
ഗുണന്ഭാക്താവിന്റെ സത്പ്രസ്താവനയും നൽകിയാൽ മതി. 
(ജി.ഒ. (എും.എസക്) നും.121/ 2019/എൽ.എസക്.ജി.ഡി, തവീയതി 
30/9/2019)

ധലഫ്: സ്വ്മയായി ഭൂമി വയാങ്ങുന്നതിന് 
നിരക്ക് നിശ്ചയിച്

കല�ക് മിഷൻ പദ്തിയിൽ സ്വന്മായി ഭൂമി വാങ്ങുനേതിനക് 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളിലും മുനിസിപ്ാലിറ്റികളിലും ന്കാർപ്ന്റഷ
നുകളിലും ന്പാതുവിഭാഗത്ിനുും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർ
ക്ും നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചു സർക്ലർ പുറന്പ്ടുവിച്ചു. മൂന്നു ന്സറെിൽ 
കുറയാത് ഭൂമിക്ള്ള പരമാവധി തുകയാണക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതക്. 

(തുക ലക്ും രൂപയില്)
വിഭാഗും  ഗ്ാമ  മുനിസിപ്ൽ ന്കാർപ്ന്റഷൻ
 പഞ്ായത്ക്  പ്രന്ദശും  പ്രന്ദശും
ജനറല്  2   2.7  5.25
പട്ടികജാതി  2.25   3  6
പട്ടികവർഗ്ഗും  2.25   3   6
(സര്ക്ലര്  നും.LSGD – DB1/304/2019/LSGD,തവീയതി 
26/09/2019)

ചകൽയ്ട്യാണിൽ നിന്ം എൽഇഡി 
ഉൽപെന്നങ്ങള് വയാങ്ങയാം

ന്കല്ന്ട്രാണ് നിർമ്മിക്നേ എൽഇഡി ഉൽപ്നേങ്ങളുും ശ്രവ
ണസഹായികളുും തന്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക് ന്ടൻഡർ നടപടി 
കൂടാന്ത വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകി ഉത്രവായി. 
(സ.ഉ.(സാധാ) നും. 2080/2019/തസ്വഭവ, തവീയതി 26/09/2019)

ചഡയ്പെയാസി്് വര്ക്കുകള്: മിച്ം തുക ഉപയ്യയാഗിക്കയാം
തന്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് KSEB, KWA, GWD 

എനേവീ ഏജന്സികളില് പദ്തികള്ക്ായി ന്ഡന്പ്ാസിറ്റക് ന്ചയ് 
തുകയില് മിച്ചും വരുനേ തുക ഉപന്യാഗിച്ചക് അതതു ന്മഖലയില് 

മറ്റു ന്പ്രാജക്ടുകള് നടപ്ാക്ാന് അനുമതിനൽകി ഉത്രവായി.
(സ.ഉ. (സാധാ) നും. 2077/2019/തസ്വഭവ, തവീയതി 25/09/2019)

ചതയാഴിൽ നികുതി അടയ്ക്കുവയാന് യ്കയാര് പെയ്റഷനുകളിൽ
ഓണ് ധലന് സംവിൈയാനം

ന്താഴില് നികുതി (Profession Tax) അടയ്ക്കുവാന് മുനിസിപ്ല് 
ന്കാര്പ്ന്റഷനുകളില് ഓണ്കലന് സുംവിധാനും നിലവില് 
വന്നു. സ്ാപനങ്ങള്ക്ും ജനങ്ങള്ക്ക് ന്നരിട്ടുും ഈ സുംവിധാനും 
ഉപന്യാഗന്പ്ടുത്ി ന്താഴില് നികുതി അടയ്കാവനേതാണക്.

സ്കൂളുകളിലം ഓഫതീസുകളിലം ഐടി ഉപകരണങ്ങള് 
വയാങ്ങുന്നതിന് മയാര്ഗനിര്യ്ദേേങ്ങള് പുതുക്കി

സുംസ്ാനന്ത് സർക്ാർ, എും.പി, എും.എൽ.എ, തന്ദേശ
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ എനേിവയന്ട �ണ്ക് ഉപന്യാഗിച്ചക് ന്പാതു
വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്ിനക് കവീഴിലള്ള സ്കൂളുകൾക്ും ഓ�വീസുകൾക്ും 
ഐടി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുനേതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർന്ദേശങ്ങൾ 
പരിഷക് കരിച്ചക് സർക്ാർ ഉത്രവിറക്ി. ഐടി ഉപകരണങ്ങൾ
ക്ക് ഈടാക്ാവനേ പരമാവധി തുക, മിനിമും ന്പെസി�ിന്ക്ഷൻ, 
വില്നാനന്ര ന്സവനവ്വസ്കൾ എനേിവ നിഷ്കർഷിക്നേ
താണക് ഉത്രവക്. ലാപക് ന്ടാപ്ക്, ന്പ്രാജകർ, സക് ക്വീൻ, യ.എസക്.�ി 
പെവീക്ർ, ന്പ്രാജകർ മൗണ്ിുംഗക് കിറ്റക്, എൽ.ഇ.ഡി ന്ടലിവിഷൻ 
എനേവീ ഇനങ്ങൾ ഉത്രവിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ക്.

ന്പാർട്ട�ിലിറ്റി, പവർ�ാക്ക്അപക്, കവദയുതി ഉപന്യാഗും 
എനേിവ പരിഗണിച്ചക് ലാപക് ന്ടാപ്പുകളാണക് സ്കൂളുകളിൽ വാന്ങ്ങ
ണ്തക്. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾക്ും അഞ്ചു വർഷ വാറണ്ി ഉറപ്ാ
ക്ണും. ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണും ന്ചയ്യുനേവർ പരാതികൾ 
രജിസ്റർ ന്ചയ്യുനേതിനുള്ള കാൾ ന്സറെർ നമ്ർ, ന്വ�ക് ന്പാർട്ടൽ 
അഡ്രസക് എനേിവ സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭ്മാക്ണും.

ഈ സർക്ാർ ഉത്രവനുസരിച്ചല്ലാത് ന്പ്രാന്പ്ാസലകൾ 
ടി.എസക്.പി.കൾ ആയിട്ടുള്ള ന്പാതുന്മഖലാ സ്ാപനങ്ങന്ളാ 
വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്ിനക് കവീഴിലള്ള സ്ാപനങ്ങന്ളാ സർക്ാർ 
�ണ്ക് ഉപന്യാഗിച്ചുള്ള പദ്തികൾക്ായി പരിഗണിക്ാൻ 
പാടില്ല. സർക്ാർ ന്ററ്റക് ന്കാൺട്രാകക് ഏജൻസിയായി നിശ്ചയി
ച്ചിട്ടുള്ള ന്കൽന്ട്രാൺ വഴി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാും. ഇന്ത വ്
വസ്കൾ പാലിച്ചുന്കാണ്ക് അനുവദനവീയമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
ഐടി വകുപ്ക് വഴി നടപ്ാക്നേ സി.പി.ആർ.സി.എസക് വഴിയും 
വാങ്ങാവനേതാണക്. ഉത്രവക് www.kite.kerala.gov.in, www.
education.kerala.gov.in കസറ്റുകളിൽ ലഭ്മാണക്.
(സ.ഉ.(സാധാ) നും. 3847/2019/ന്പാ.വി.വ., തവീയതി 27/09/2019)

തയ്ദേേസ്വയംഭരണവകുപ്പുമയായി ബന്ചപെട സര്ക്കയാര് ഉത്രവുകള്, സര്ക്കുലറുകള്, ഗസ്് വിജ്യാപനങ്ങള് 
എന്നിവയുചട പുര്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in 

എന്നതീ ചവബ്ധസറ്റുകളിൽ ലഭ്മയാണ്
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പൊയും: സമൊനതകളില്ലൊത്
വികസന മുലന്നറ്റത്ിലേക്ക്

ചാ ത്  ജ    ത്  ത്ത് പ ത് ര്ക  ര് ത് 
പചായത് ത്  ജ  യ   ത് ക ചാ ത്    

ചാ ചാ  ചായ ചാ  ചാ ബ  ത്

കണ്ണൂർ ജില്ലയില് വടക്ക്-കിഴക്ക് 
ഭാഗത്ായി സ്ിതി ന്ചയ്യുനേ തികച്ചുും 

ഒരു കാർഷിക ഗ്ാമമാണക് പായും. കാർ
ഷികരുംഗന്ത് വികസന കുതിപ്ിന്നാപ്ും 
അടിസ്ാന, പശ്ചാത്ല, സാമൂഹ് മുന്നേ
റ്റത്ിനുും വിന്നാദ-വിജ്ഞാന രുംഗത്തുും 
സമഗ് പദ്തി ആവിഷക് കരിച്ചക് പായും 
വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നു.

സുംസ്ാനന്ത് ആദ് ഡിജിറ്റല് 
കലബ്രറി & റവീഡിുംഗക് റുും വിത്ക് പബ്ികക് 
ഇൻ�ർന്മഷൻ ന്സറെർ ഇനേക് പായത്ിനക് 

സ്വന്ും. മൂനേക് നില ന്കട്ടിടത്ിലായി 6000 
ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയില് റവീഡിുംഗക് റൂും, 
ഗ്ന്ാലയും, ഡിജിറ്റല് കലബ്രറി, മിനി 
ഡിജിറ്റല് ഹാൾ. പാർക്ിുംഗക് എനേവീ സൗക
ര്ങ്ങന്ളാന്ട സ്ാപിച്ച ഈ കലബ്രറി 
ന്കട്ടിട സമുച്യും മുഖ്മന്തി പിണറായി 
വിജയൻ നാടിനക് സമർപ്ിച്ചു. ഡിജിറ്റല്കല
ബ്രറിയിലൂന്ട അതിന്ല അുംഗങ്ങൾക്ക് 
ന്ലാകന്ത്വിന്ട നിന്നുും പുസ്തകങ്ങൾ 
കാണാനുും വായിക്ാനുും ഉള്ള സൗകര്ും 
ന്മാക�ല് ആപ്ിലൂന്ട ഒരുക്ും.

വിന്നാദ വിജ്ഞാനരുംഗത്ക് പുതിയ 
ഒരു ചരിത്ും കൂടി പായും സൃഷ്ിക്കയാണക്. 
കി�ക്�ി പദ്തിയില് ന്കരള �ിലിും 
ഡവലപ്ക് ന്മറെക് ന്കാർപ്ന്റഷനുമായി 
സഹകരിച്ചക് ന്കരളത്ിന്ല ആദ്ന്ത് 
പഞ്ായത്ക് ഉടമസ്തയിലള്ള ന്ഷാപ്ിുംഗക് 
ന്കാുംപ്ലകക് സക് കും മൾട്ടിപ്ലക്ക് തിന്യറ്റർ 
മാടത്ിയില് ഒരുങ്ങുന്നു. 7 ന്കാടി രൂപ 
ന്ചലവില് നിർമ്മിക്നേ �ഹുനില ന്കട്ടി
ടത്ില് രണ്ക് ഡിജിറ്റല് മൾട്ടിപ്ലക്ക് തിന്യ
റ്ററുകളാണക് ഇവിന്ട യാഥാർത്്മാകുനേതക്.

പായും ഗ്ാമപഞ്ായത്ക് ഡിജിറ്റല് കലബ്രറി മുഖ്മന്തി പിണറായി വിജയൻ സദേര്ശിക്ന്നു.

 എന്. അയ്േയാക് 
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കയാര്ഷിക യ്മഖല
 കുടുും�ശ്രവീ മുന്ഖന സ്തവീശക്തിന്യയും 

ന്താഴിലറപ്ക് പദ്തിയും കൂട്ടിന്യാജിപ്ിച്ചുും 
കർഷക കൂട്ടായ്മ വളർത്ിന്യടുത്തുും ഒരു 
പുതിയ കാർഷിക വിപ്ലവും പായത്ക് 
സുംജാതമായിരിക്ന്നു. സമതലങ്ങളിലും 
കുനേിൻന്ചരുവകളിലമായി 250 ഏക്ര് 
തരിശിടങ്ങളില് കരന്നല്കൃഷി വിളയിച്ചക് 
മാതൃകയായി. തരിശക് രഹിത ഗ്ാമും എനേ 
സ്വപ്ും യാഥാർത്്മാക്ാൻ കഴിഞ്ഞ 
മൂന്നു വർഷങ്ങളിലായി 45000 ഞാലി
പ്പൂവൻ വാഴക്ന്നുകൾ, 15000 കശുമാവിൻ 

കതകൾ, കുരുമുളകക് കതകൾ, കവങ്ങിൻ 
കതകൾ, ഇടവിള കൃഷിക്ായി ന്ചന, 
ന്ചമ്ക്, കാച്ചില്, മഞ്ഞൾ വിത്തുകൾ 
എല്ലാും കർഷകർക്ക് വിതരണും ന്ചയ്തു.

കജവ പച്ചക്റി കൃഷിയിലും പായും 
പുതിയ മാതൃക തവീർത്തു. 60 ഏക്ർ 
സ്ലത്ക് കുടുും�ശ്രവീ വനിത ന്ജ.എല്.
ജി മുന്ഖന കജവ പച്ചക്റി കൃഷി വിജയ
കരമായി ന്ചയ്തു. ‘ന്കരഗ്ാമും പദ്തി’ നടപ്ി
ലാക്ി. 70 ലക്ും രൂപയന്ട വിവിധ പദ്
തികൾ രണ്ായിരത്ില്പരും ന്കര കർഷ
കർക്ക് സമ്മാനിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. 55 ന്ഹകർ 

പാടത്ക് കർഷക കൂട്ടായ്മയില് 4 പാടന്ശ
ഖരങ്ങളിലായി ന്നല്കൃഷി ന്ചയ്യുന്നു. ഓന്രാ 
വർഷവും ന്ഹകറിനക് 15000 രൂപ വന്ര 
ധനസഹായും നല്കുനേ പദ്തി പഞ്ായ
ത്ില് നടപ്ിലാക്ി വരുന്നു.

കരന്നല്കൃഷിയില് മികച്ച പ്രവർ
ത്നും കാഴ്ചവച്ചതിനക് കൃഷി വകുപ്ിന്റെ 
കജവ അവാർഡക് പഞ്ായത്ിനക് ലഭിച്ചു. 
സ്വന്മായി ഒരു കജവ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റക് 
ആരുംഭിച്ചു. ‘പായും കജവ’ എനേ ന്പരില് 
വളും വില്പനയും നടത്തുന്നു.

 
വിദ്യാഭ്യാസരംഗം

വിദ്ാഭ്ാസ ന്മഖലയില് അഭിമാന
കരമായ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ാണക് കഴിഞ്ഞ 
4 വർഷവും ന്നതൃത്വും നല്കിയതക്. പഞ്ാ
യത്ിന്ല ഏക ഗവ. യ.പി സ്കൂളിന്റെ പശ്ചാ 
ത്ല സൗകര്ും വളന്ര പരിതാപകരമാ
യിരുന്നു. 70 വർഷും പഴക്മുള്ള ഇടിഞ്ഞു
വവീഴാറായ ഓടിട്ട ന്കട്ടിടമായിരുന്നു ഇവി
ന്ടയണ്ായിരുനേതക്. പഞ്ായത്ിന്ല 
�ണ്ും എസക്.എസക്.എ �ണ്ും സുംഘടി
പ്ിച്ചക് 70 ലക്ും രൂപയന്ട ഇരുനില സ്കൂൾ 
ന്കട്ടിടും വലിയ പ്രതാപന്ത്ാന്ട ഇന്പ്ാൾ 
ഉയർനേിരിക്നേതക് പായത്ിനക് അഭിമാ
നമാണക്.

വിദ്ാഭ്ാസന്മഖലയില് നടത്ിയ 
ഏറ്റവും ഹൃദയപെർശിയായ പ്രവർത്നമാ
യിരുന്നു പട്ടികവർഗ്ഗത്ില്ന്പ്ട്ട സ്കൂൾ 
വിദ്ാർത്ികൾക്ള്ള പ്രഭാത ഭക്ണും. 
പട്ടികവർഗ്ഗ ന്കാളനികളിന്ല കുട്ടികൾക്ക് 
കുടുും�ശ്രവീ മുന്ഖന എല്ലാ പ്രവൃത്ി 
ദിവസവും പ്രഭാത ഭക്ണും നല്കുനേ 
പരിപാടി വിജയകരമായി നടന്നുവരിക
യാണക്. കുട്ടികളുന്ട ലോസ്ിന്ല പഠനവും 
മികവും ഉയർത്ാൻ ഈ പദ്തിയിലൂന്ട 
കഴിഞ്ഞു.
സ്റ്റുഡറെ് യ്ഡയാക്ടര്

ന്കരളത്ിന്ല ആദ്ന്ത് കുട്ടി ന്ഡാ 
കർമാർ പായത്ിനക് സ്വന്ും. നാഷണല് 
ന്ഹല്ത്ക് മിഷൻ മാർഗ്ഗന്രഖ പ്രകാരും 
ഡി.പി.എും ന്ഡാ. ലതവീഷക് ന്ക.വി.യന്ടയും 
വള്ളിന്ത്ാടക് എ�ക്.എച്ചക്.സി ന്മഡിക്ല് 
ഓ�വീസർ ന്ഡാ. ജയകൃഷ്ണന്റെയും കസ 
ന്ക്ാളജിസ്റക് അഹർനാഥിന്റെയും ന്നതൃ
ത്വത്ില് പഞ്ായത്ിന്ല ഗവൺന്മറെക്, 
എയക്ഡഡക് വിദ്ാലയങ്ങളില് നിന്നുും ന്തര 
ന്ഞ്ഞടുത് 101 വിദ്ാർത്ികന്ളയാണക് 11 
ദിവസന്ത് വിവിധ പരിശവീലനങ്ങളിലൂന്ട 
സ്റ്റുഡറെക് ന്ഡാകർമാരാക്ിയതക്.

പാടന്ശഖരങ്ങളിന്ല ന്നല്കൃഷിക്ള്ള വിത്ക് വിതയ്കല് മന്തി വി.എസക്. സുനില്കുമാര് 
നിര്വ്വഹിക്ന്നു.

പരിശവീലനും പൂര്ത്ിയാക്ിയ സ്റ്റുഡറെക് ന്ഡാകര്മാര്ക്ക് മന്തി ന്ക.ന്ക. കശലജ ടവീച്ചര് സര്ട്ടി
�ിക്റ്റക് വിതരണും ന്ചയ്യുന്നു.
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ജലസംരക്ഷണം
ജലസുംരക്ണ പ്രവർത്നത്ില് 

മികച്ച മാതൃകയാണക് പായും തവീർത്തക്. 
ആയിരക്ണക്ിനക് �ഹുജനങ്ങന്ള 
അണി നിരത്ി ഹരിത ന്കരള ദിനത്ില് 
32 ന്താടുകളിലായി 1500ല് പരും താല്ക്ാ
ലിക തടയണകൾ നിർമ്മിച്ചു. ‘പുഴയഴകക്’, 
‘ന്താടഴകക്’ എനേവീ പദ്തികളിലൂന്ട പുഴയി 
ന്ലയും ന്താടുകളിന്ലയും മാലിന്ങ്ങൾ 
നവീക്ും ന്ചയ്യാൻ വൻജനകവീയ ഇടന്പടല് 
തന്നേ നടത്ി. പായത്ിന്റെ അതിർത്ി
യില് വരുനേ �ാരാപ്പുഴയും �ാവലിപ്പുഴയും 
മാലിന്മുക്തമാക്ി. മികച്ച ജലസുംരക്ണ 
പ്രവർത്നത്ിനക് മലയാള മന്നാരമ 
-ന�ാർഡക് ജില്ലാ പുരസ്ാരും ‘ഒരു തുള്ളി 
പലതുള്ളി’ പഞ്ായത്ിനക് ലഭിച്ചു. ജലസും
രക്ണ പ്രവർത്നത്ിന്ല മികച്ച വിജ
യത്ിനക് 2018ന്ല ജില്ലാ ഹരിത ന്കരള 
പുരസ്ാരവും ലഭിച്ചു.

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് കയായിക 
പരിേതീലനങ്ങള്

വാർഷിക പദ്തിയില് ന്പ്രാജകക് 
വച്ചുന്കാണ്ക് സർക്ാർ, എയക്ഡഡക് ന്മഖല 
യിന്ല 13 വിദ്ാലയങ്ങളിലും ന്യാഗ ലോസ്ക് 
നടത്തുകയണ്ായി. 600 ലധികും കുട്ടികന്ള 
രണ്ക് വർഷവും ന്യാഗും അഭ്സിപ്ിക്ാനുും 
2019 ഒകക് ന്ടാ�ർ മുതല് ന്യാഗ ലോസ്ക് 
ആരുംഭിക്ാനുും കഴിഞ്ഞു. ഫുടക് ന്�ാളില് 
പുതിയ താരങ്ങന്ള വാർന്ത്ടുക്ക എനേ 

പയായചത് വളയിട കര്ഷക ധകകളിൽ 
ഇനി തറിയും വിളയും

ന്കരള ഹാൻവവീവക് ഡവലപക് ന്മറെക് ന്കാർപ്ന്റഷന്റെയും ന്കരള സർക്ാരിന്റെയും 
സഹകണന്ത്ാന്ട പായന്ത് 194 വനിതകൾ ആദ്മായി ന്നയ്ക് പരിശവീലിച്ചക് തുണി 
ന്നയ്യാൻ തയ്യാറായി കർമ്മപഥത്ിന്ലക്ക്. കുടുും�ശ്രവീ മുന്ഖന ന്തരന്ഞ്ഞടുത് 194 
വനിതകൾക്ക് മൂനേക് മാസന്ത് പരിശവീലനവും പരിശവീലന കാലയളവില് 4000 രൂപ 
ന്സ്റന്പ്ന്റുും നല്കിയാണക് ഹാറെക് വവീവക് വനിതകന്ള പ്രാപ്രാക്ിയതക്. 50000 രൂപയന്ട 
തറി ഈ 194 വവീടുകളിലും സ്ാപിച്ചു. ഇന്പ്ാൾ വളയിട്ട കർഷക മക്ൾ മലന്യാരത്ക് 
ആദ്മായി തുണി ന്നയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്ന്നു. ശരാശരി 10000 മുതല് 15000 രൂപ 
വന്ര മാസും വരുമാനും ലഭിക്നേ ഒരു പദ്തിക്ാണക് പായത്ക് തുടക്ും കുറിച്ചിരി
ക്നേതക്. സ്തവീ ശാക്തവീകരണത്ിന്റെ പുതിയ മാതൃക ഹാറെക് വവീവിലൂന്ട പായത്ക് 
ഒരുങ്ങിയിരിക്ന്നു

ലക്്ും വച്ചക് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷ മായി 
75 കുട്ടികൾക്ക് വിദഗക്ധ പരിശവീ ലനും 
നല്കി. കഹസ്കൂൾ വന്രയള്ള വിദ്ാർ
ത്ികൾക്ക് നവീന്ല് പരിശവീലനും 
നല്കിയതക് അവരില് വലിയ ആത്വി
ശ്വാസും വളർത്ിന്യടുക്വാൻ സാധിച്ചു. 
വിദ്ാർത്ികൾക്ക് ആത്വിശ്വാസവും 
പ്രതിന്രാധന്ശഷിയും വളർത്തുക എനേ 
ലക്്ന്ത്ാന്ട യ.പി സ്കൂൾ വന്രയള്ള 
കുട്ടികൾക്ക് കത ന്ക്ാണ്, കരാന്ട്ട 
പരിശവീലനവും വിജയകരമായി നടത്ി
വരുന്നു. പഞ്ായത്ിൽ ആധുനിക 
ന്സ്റഡിയും നിർമ്മിക്നേതിനക്  സർക്ാർ 
5 ഏക്ർ സ്ലും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ക്.
കുഞ്ഞുധകകളിൽ 
വിത്തും ധകയ്ക്കയാട്ം

പുതിയ തലമുറയില് കാർഷികാഭി
മുഖ്ും വളർത്ിന്യടുക്നേതിനക് നടപ്ി
ലാക്ിയ പദ്തിയാണക് ‘കുഞ്ഞുകകക
ളില് വിത്തുും കകന്ക്ാട്ടുും’ കുഞ്ഞു 
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ന്പാതുജനന്സവനരുംഗന്ത് നൂതന 
ആശയാവിഷ്ക്കാരത്ിനുള്ള മുഖ്മന്തിയന്ട 
2017-ന്ല അവാർഡിനക് അർഹരായവന്ര 
പ്രഖ്ാപിച്ചു. ന്പഴക് സണൽ മാന്നജക് ന്മറെക്, 
പബ്ികക് സർവ്വവീസക് ന്ഡലിവറി, ന്പ്രാസവീ
ജ്വൽ ഇറെർന്വൻഷൻ, ന്ഡവലപക് ന്മറെൽ 
ഇറെർന്വൻഷൻ എനേവീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 
അഞ്ചുലക്ും രൂപയന്ട ഓന്രാ അവാർ 
ഡാണക് നൽകുനേതക്.

പബ്ികക് സർവ്വവീസക് ന്ഡലിവറി വിഭാഗ
ത്ിൽ ന്ദശവീയ ആന്രാഗ്മിഷനു കവീഴിന്ല 
ഹൃദ്ും പദ്തിക്ക് ഒനോുംസ്ാനവും വനിതാ 
ശിശുവികസന വകുപ്ിനു കവീഴിന്ല അവർ 
ന്റസക് ന്പാൺസ�ിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ 
പദ്തി രണ്ാും സ്ാനവും ന്നടി.

ന്പ്രാസവീജ്വൽ ഇറെർന്വൻഷൻ വിഭാ
ഗത്ിൽ കുറ്റ്ാടി ഇറിന്ഗഷൻ കനാലിന്ല 
ഭൂവസ്തത്ിനക് ഒനോും സ്ാനും ലഭിച്ചു. 

ചപയാതുജനയ്സവനരംഗചത് നൂതന ആേയയാവി�യാരത്ിന് അവയാര്�കള്
ര് ചാ പഞ്ചായത്  കപ ര്   പ  
 ചാ പഞ്ചായത്  ര്   പ  ര ചാര

ന്ഡവലപക് ന്മറെൽ ഇറെർന്വൻഷനിൽ 
ന്ചങ്ങ�രിന്ല ബൂധനൂർ ഗ്ാമപഞ്ായ 
ത്ിന്ല കുട്ടൻന്പരൂർ നദി പുനരുജ്ജവീവന 
പദ്തിക്ും ന്കരള ഭൂവിനിന്യാഗ ന്�ാർഡക് 
നടത്തുനേ ജലന്്ാതസുകളുന്ട സുംരക്
ണത്ിനുും ഒനോുംസ്ാനും ലഭിച്ചു. 
കണ്ണൂരിന്ല മയ്യിൽ ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന്ല 
സമ്പൂർണ ന്നൽകൃഷി പദ്തിക്ക് രണ്ാും 
സ്ാനും ലഭിച്ചു.

വിദ്ാർത്ികൾക്ക് എങ്ങന്നയാണക് ന്നല്ലു
ണ്ാകുനേന്തന്നുും അരിയണ്ാക്നേന്തന്നുും 
ന്നരിട്ടക് പഠിപ്ിക്ാൻ ഉപകരിക്നേ 
രൂപത്ിലാണക് വിദ്ാലയങ്ങളില് ഈ 
പദ്തി നടപ്ിലാക്ിയതക്.

മയാലിന് നിര്മയാര്�നം
‘മാലിന് വിമുക്ത ഗ്ാമും’ യാഥാർത്്

മാക്ാൻ ശ്രന്ദ്യമായ പ്രവർത്നങ്ങ 
ളാണക് നടത്ിയതക്. പ്ലാസ്റിക്ിന്റെ 
ഉപന്യാഗും കുറയ്ക്കുനേതിനായി പ്ലാസ്റികക് 
ജവീവജാലങ്ങൾക്ും പ്രകൃതിക്ും വരുത്ി
വയ്ക്കുനേ ദുരന്ങ്ങന്ള കുറിച്ചു ജനങ്ങന്ള 
ന്�ാധവല്കരിക്നേതിനു പ്രന്ത്ക ഗ്ാ
മസഭകൾ, ഗൃഹ സദേർശനും, വിളും�ര 
ജാഥകൾ, വിദ്ാലയങ്ങളില് പ്രന്ത്ക 
ലോസ്സുകൾ നടത്ി. ഹരിത കർമ്മന്സന 
മുന്ഖന വവീടുകളില് നിന്നുും 30 രൂപ വവീതും 
ഈടാക്ി പ്ലാസ്റിക്കൾ ന്ശഖരിച്ചക് 

റവീകസലേിങ്ങക് യൂണിറ്റുകൾക്ക് നല്കുകയും 
ന്ചയ്തു. കുപ്ി, ന്ചരുപ്ക്, �ാഗക്, ഇ-മാലിന്
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രന്ത്ക മാസങ്ങളില് 
ന്ശഖരിച്ചക് 42 ന്ലാഡക് കയറ്റി അയച്ചു. പ്ലാ
സ്റികക് സുംഭരണ ന്കന്ദ്രും ന്പരികേരിയില് 
നിർമ്മിച്ചു.കജവ മാലിന്ങ്ങൾ ഉറവിട
ത്ില് തന്നേ സുംസ്രിക്നേതിനക് 187 
�ന്യാ ഗ്ാസക് പ്ലാന്റുകൾ, 460 റിങ്ങക് 
കന്മ്ാസ്റ്റുകൾ, 997 കലും കന്മ്ാസ്റ്റുകൾ 
എനേിവ വവീടുകളില് സ്ാപിച്ചു. കൂടാന്ത 
2000 ത്ില്പരും വവീടുകളില് കന്മ്ാസ്റക് 
പിറ്റുും നിർമ്മിച്ചു. 70 ലക്ും രൂപ വരുനേ 
ആധുനിക വാതക �ശാനും ന്കാളിക്ടവില് 
നിർമ്മാണും പൂർത്ിയായി വരുന്നു.

ആനിമൽ റസ് ക� & 
റിഹയാബിലിയ്്ഷന് ചസറെര്

പായും ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന്ല ന്പരുമ്
റമ്ില് പഴശ്ി പദ്തി വിട്ടുനല്കിയ പുഴ

ന്യാരന്ത് സ്ലത്ക് 1986-88ല് വനും 
വകുപ്ിന്റെ ന്നതൃത്വത്ില് പ്രവർത്നമാ
രുംഭിച്ചിരുനേ ‘മഹാത്ാഗാന്ി പാർക്ിന്റെ 
പ്രവര്ത്നും നിലച്ചു ന്പായിട്ടക് പതിറ്റാണ്
കളായി. ഈ പാർക്ിന്ന ന്കരളത്ിന്ല 
ആദ്ന്ത് ആനിമല് റസക് കയൂ & റിഹാ
�ിലിന്റ്റഷൻ ന്സറെർ വിത്ക് പബ്ികക് 
പാർക്ാക്ി മാറ്റുവാൻ വിശദമായ ഡി.
പി.ആർ പഞ്ായത്ക് മുൻകയ്യില് തയ്യാറാ
ക്ി സർക്ാരിന്ലക്ക് അുംഗവീകാരത്ി
നായി സമർപ്ിച്ചിരിക്കയാണക്.

ന്കരളത്ിന്ല ആദ് കൂടക് മത്്കൃഷി 
പ ഞ് ാ യ ത് ി ന് ല  ന് പ രു മ് റ മ് ി ല് 
�ിഷറവീസക് വകുപ്ക് മന്തി ന്മഴക് സിക്ട്ടിയമ്മ 
ഉദക്ഘാടനും ന്ചയ്തു. 8 ന്കാടി രൂപ ന്ചലവില് 
�ിഷറവീസക് വകുപ്പുമായി ന്ചർനേക് സുംയക്ത
മായാണക് പദ്തി നടപ്ിലാക്നേതക്.  1

ന്ലഖകന് പായും ഗ്ാമപഞ്ായത്ക് 
പ്രസിഡറൊണക്.

കൂടക് മത്്കൃഷി
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ന്കാഴിന്ക്ാടക് ജില്ലയിന്ല കാവിലും 
പാറ ഗ്ാമ പഞ്ായത്ിന്ല 

‘കിരണും’ ന്പെഷ്ല് സ്കൂള് അതിന്റെ പ്രവ
ര്ത്ന മികവന്കാണ്ക് മറ്റക് പഞ്ായത്തുക
ള്ക്ക് മാതൃകയാവകയാണക്. 1998-ല് ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്ിന്റെ കമ്മയൂണിറ്റി ഹാളില് 8 
കുട്ടികളുമായി ആരുംഭിച്ച ഈ സ്ാപന
ത്ിനക് ഇനേക് 50 ന്സറെക് സ്ലത്ക് ആറക് 
ലോസക് മുറികളുും കഡനിുംഗക് ഹാള്, സദേ
ര്ശക മുറി, സ്റാ�ക് റൂും ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള 
ആധുനിക സൗകര്ങ്ങളുള്ള ന്കട്ടിടവമുണ്ക്.

ബുദ്ിമാദേ്ും, ഓട്ടിസും, ന്സറിബ്രല് 
പാള്സി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങള് ന്നരിടുനേ 

ഭിനേന്ശഷിക്ാരായ കുട്ടികന്ള പ്രന്ത്ക 
പാഠ്-പാന്ഠ്തര പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂന്ട 
അവരുന്ട ജവീവിത പന്ാവക് ന്മച്ചന്പ്ടു
ത്ാനുും അവരുന്ട അമ്മമാര്ക്ും കുടുും�
ത്ിനുും ആശ്വാസമാവാനുും ഈ സ്ാപനും 
വഹിക്നേ പകേക് ന്ചറുതല്ല. കാവിലുംപാറ 
പഞ്ായത്ക് പരിധിയിന്ല 35 കുട്ടികളുും 
സമവീപ പഞ്ായത്തുകളിന്ല 16 കുട്ടികളുും 
ഉള്ന്പ്ന്ട 51 കുട്ടികള് ഇവിന്ട പഠിക്ന്നു.

1998-ല് ആരുംഭിച്ച സ്കൂളിനക് 2005-06ല് 
കുന്നുമ്മല് ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായത്ിന്റെ 
സഹായന്ത്ാന്ട ന്കട്ടിടും നിര്മ്മിച്ചു. 
2009ല് വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്ിന്റെ ന്പെഷ്ല് 

സ്കൂളിനുള്ള അുംഗവീകാരവും ന്നടി. കുട്ടികള് 
വര്ദ്ിച്ചന്താന്ട 2016ല് ന്കട്ടിടും വിപുലവീ
കരിച്ചക് ഇനേന്ത് നിലയിന്ലക്ക് മാറ്റി.

മൂനേക് ടവീച്ചര്മാര്, ആയ, പാചകന്ത്ാ
ഴിലാളി, രണ്ക് ന്തറാപ്ിസ്റ്റുകളുള്ള ഈ 
സ്കൂളില് കുട്ടികന്ള പ്രന്ത്ക പാഠ്പദ്തി
ക്നുസരിച്ചക് വിവിധ ലോസ്സുകളാക്ി 
തിരിച്ചാണക് പരിശവീലനും നല്കുനേതക്. 
�ിസിന്യാന്തറാപ്ി, പെവീച്ചക് ന്തറാപ്ി 
എനേിവയ്ക്കു ന്വണ് അത്ാവശ് ഉപകരണ
ങ്ങള് സജ്ജമാക്ി ആഴ്ചയില് 5 ദിവസും 
ന്തറാപ്ിസ്റ്റുകളുന്ട ന്സവനവും ഏര്ന്പ്ടു
ത്ി കുട്ടികളുന്ട ന്ശഷികള് വര്ദ്ിപ്ി

മൊതൃകയൊയി 
കിരണും ന്�ഷ്യല് സക് കൂള്
 അ�ള് ലത്തീഫ് എ.വി.

ക

ചാ    പചാ  യ  ക ര  ക ചാരചായ  
ക  പചാ പചാക ര ര്ത്   ജ  പ ചാ ത് ത്ചാ   

ചാര്  ബത്  ചാ ചാ ചാ   ചാപ   പ ത്  
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ക്ന്നുണ്ക്.
കുട്ടികളുന്ട മാനസിന്കാല്ലാസത്ിനുും 

സമൂഹന്ത്ാന്ടാപ്ും സഞ്രിക്നേതിനുമു
ള്ള കാര്ന്ശഷി ന്പാഷണത്ിനുും ഉതുകുും 
വിധത്ിലാണക് പരിശവീലനും. പല സ്ാ
പനങ്ങളിലും വവീടുകളിലും ഇത്രും 
കുട്ടികന്ള കൂട്ടിലടച്ചന്പാന്ല കകകാര്ും 
ന്ചയ്യുന്മ്ാള് വളന്ര ആനദേകരമായ അന്
രവീക്ത്ിലാണക് ഇവിന്ട കുട്ടികള്. 21 
വയസ്ിനു മുകളിലള്ള 20 പഠിതാക്ള് ഈ 

സ്ാപനത്ിന്ലത്തുന്നുണ്ക്. ക്ാഫ്റക് 
ഇനങ്ങള്, �യല് ന്�ാര്ഡക്, ന്പപ്ര് 
�ാഗക്, ന്പപ്ര് ന്പന, മാറ്റുകള്, മുത്തുമാ
ലകള്, �ാത്ക് ന്സാപ്ക് എനേിവ നിര്മ്മി
ക്നേതില് പരിശവീലനും നല്കി കനപു
ണ്മുള്ളവരാക്കയും അവര് നിര്മ്മിക്
നേ വസ്തുക്ള് വിവിധ ന്മളകളിലൂന്ടയും 
മറ്റുും വിപണനും നടത്തുകയും ന്ചയ്യുന്നു. 
ഈ സ്കൂളിന്റെ മന്റ്റാരു പ്രന്ത്കത കുട്ടിക
ളുന്ട ന്നതൃത്വത്ില്ത്ന്നേ അലകോര 
മത്്കൃഷിയും ശലന്ഭാദ്ാനവും നടത്തു
ന്നുന്വനേതാണക്.

കൂടാന്ത കൃഷിഭവന്റെ സഹായ
ന്ത്ാന്ട ന്നന്തവാഴ, കപ്, ഇഞ്ി, 
മഞ്ഞള്, ന്ചന, ന്ചമ്ക് തുടങ്ങിയ ഇടവിള 
കൃഷി ന്ചയ്തുും ന്വണ്, ന്വള്ളരി, ചവീര, 
പാവയ്ക, തക്ാളി, മുളകക്, ന്കാവല്, 
ന്പാട്ടിക്, ചുരണ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്റി 
കൃഷി ന്ചയ്തുും അവരുന്ട മികവും ന്ശഷിയും 
ന്തളിയിച്ചിട്ടുണ്ക്. കുട്ടികളുന്ട കായികവും 
കലാപരവമായ കഴിവകള് വികസിപ്ി
ക്നേതിനു ന്വണ് ഇടന്പടലകള് നടത്ി 
വിവിധ മത്രങ്ങളില് പന്കേടുപ്ിക്ന്നു. 
എല്ലാ വര്ഷവും ഭിനേന്ശഷി കന്ലാത്വ
ങ്ങള് സുംഘടപ്ിക്ന്നു. ഭിനേന്ശഷി 
കന്ലാത്വത്ില് ജില്ലാതലത്ിലും 
സുംസ്ാനതലത്ിലും ഒന്ട്ടന്റ ന്നട്ടങ്ങള് 
ഈ സ്ാപനത്ിന്ല കുട്ടികള് കരസ്
മാക്ിയിട്ടുണ്ക്.

ജവീവനക്ാരുന്ട ശമ്ളും, കുട്ടികള്ക് 
ള്ള ഭക്ണും, വാഹനന്ചലവക് ഉള്ന്പ്ന്ട

യള്ള നടത്ിപ്പുന്ചലവകള് ഗ്ാമ-ന്ബ്ാ
ക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ായത്തുകളുന്ട വാര്ഷിക 
പദ്തി വിഹിതവും വിദ്ാഭ്ാസ വകുപ്ി
ന്റെ വാര്ഷിക ഗ്ാന്റുും ഉപന്യാഗിച്ചാണക് 
നടത്തുനേതക്.

സാമൂഹിക ന്ക്മ വകുപ്ക് ഇുംഹാന്സു
മായി ന്ചര്നേക് ജില്ലയിന്ല ഭിനേന്ശഷി
ക്ാരായ കുട്ടികള്ക്ന്വണ്ി നടപ്ാക്നേ 
പദ്തിയില് ന്പെഷ്ല് സ്കൂള് ടവീച്ചര്മാ
ര്ക്ക് പരിശവീലനും നല്കുനേ ന്സറെറായി 
ഈ സ്കൂളിന്ന ന്തരന്ഞ്ഞടുത്ിട്ടുണ്ക്.

സ്ാപനത്ിന്റെ നടത്ിപ്പുമായി 
�ന്ന്പ്ട്ട ന്പ്രാജക്ടുകള് നിര്വ്വഹണും 
നടത്തുനേതക് ഐ.സി.ഡി.എസക്. സൂപ്
ര്കവസറാണക്. �ലപ്രദമായി പ്രവര്ത്ി
ക്നേ സ്കൂള് വികസന മാന്നജക് ന്മറെക് 
സമിതിയും പി.ടി.ഐ., മദര് പി.ടി.ഐ. 
കമ്മിറ്റികളുും ഉച്ചഭക്ണകമ്മിറ്റിയമാണക് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് ന്നതൃത്വും നല്കു
നേതക്.

1
ന്ലഖകന് ന്കാഴിന്ക്ാടക് പഞ്ായത്ക് 

അസിസ്ററെക് ഡയറകറാണക്.

സുംസ്ാനത്ക് വന്യാജന അയല്ക്കൂ
ട്ട ങ്ങ ള്  രൂ പ വീ ക ര ി ക് ക യ ും 

അതിലൂന്ട സാമൂഹ് സുരക്ാ ന്മഖലയില് 
ശ്രന്ദ്യമായ മുന്നേറ്റും കകവരിച്ചതിനുും 
കുടുും�ശ്രവീക്ക് ഈ വര് ഷന്ത് ന്സ്ാച്ചക് 
(SKOCH) ഓര് ഡര്  ഓ�ക് ന്മറിറ്റക് അവാര് ഡക് 
ലഭിച്ചു. അയല്ക്കൂട്ട രൂപവീകരണും വഴി 
വന്യാജനങ്ങള്ക്ായി കൂട്ടായ്മകള് സൃഷ്ി
ക്ാനുും അവരുന്ട ആവശ്ങ്ങളുും ആശയ
ങ്ങളുും പങ്കുവയ്കാനുള്ള ഏറ്റവും അനുന്യാ
ജ്മായ ഒരിടമായി വന്യാജന അയല്ക്കൂ
ട്ട ന്വദികന്ള മാറ്റുനേതിനുും സാധിച്ചതി
നാണക് കുടുും�ശ്രവീക്ക് അവാര് ഡക്. 

നയൂദില്ലിയിന്ല ന്കാണ്സ്റിറ്റയൂഷന് ലേ�ക് 
ഓ�ക് ഇന്് ഹാളില് സുംഘടിപ്ിച്ച 

കുടുംബ�തീക്ക് യ്�യാച്് ഓര് ഡ ര്  ഓഫ് ചമരി്് അവയാര് ഡ്
ചടങ്ങില് കുടുും�ശ്രവീക് ന്വണ്ി ന്സ്ററ്റക് 
സവീനിയര്  കണ്സള്ട്ടറെക് അനവീഷക് കുമാര്  
എും.എസക്. ന്സ്ാച്ചക് ന്ഡവലപക്ന്മറെക് 
�ൗന്ണ്ഷന് സവീനിയര്  ഡിസ്റിങ്ങയുഷക്ഡക് 
ന്�ന്ല്ലാ നിര് മല് ന്�ന്സാഷലില് നിന്നു 
അവാര് ഡക് സ്വവീകരിച്ചു. ന്മമന്റൊയും സര് ട്ടി 
�ിക്റ്റുും അടങ്ങുനേതാണക് അവാര് ഡക്.

രാജ്ന്മമ്ാടു നിന്നുും ലഭിച്ച ആയിര
ത്ിന്ലന്റ എന്ട്രികളില് നിനോണക് കുടുും
�ശ്രവീന്യ അവാര് ഡിനായി ന്തരന്ഞ്ഞടു
ത്തക്. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്ില് വന്യാജന 
സുംരക്ണത്ിനുും അവരുന്ട സാമൂഹ് 
ജവീവിതും ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുനേതുമായി �ന്
ന്പ്ട്ടുും കുടുും�ശ്രവീ മുന്ഖന നടപ്ാക്ി 
വരുനേ പദ്തി പ്രവര് ത്നങ്ങന്ള സും�

ന്ിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള് ന്വ�ക്കസ
റ്റില് ന്രഖന്പ്ടുത്ി. ഇതില് നിന്നുും 
മികവറ്റ രവീതിയില് പദ്തി നടപ്ാക്ന്നു
ന്വനേക് വിലയിരുത്ിയ അധികൃതര്  രണ്ാും 
ഘട്ടത്ില് ജൂറി പാനലിനു മുമ്ാന്ക 
പദ്തി അവതരിപ്ിക്ാന് കുടുും�ശ്രവീന്യ 
ക്ണിക്കയായിരുന്നു. 

ഈ രണ് ഘട്ടങ്ങളിലും വിജയിച്ച പദ്
തികള്ക്ായി ന്വാട്ടു ന്രഖന്പ്ടുത്തുനേതി
നുള്ള അവസരും ന്പാതു ജനങ്ങള്ക്ക് 
നല്ിയിരുന്നു. ഇപ്രകാരും വിവിധ ഘട്ടങ്ങ
ളിന്ല മികവിന്റെയും ന്വാട്ടിന്റെയും അടി
സ് ാ ന ത് ി ല ാ ണക്  കു ടു ും � ശ്രവീ ക്ക് 
അവാര്ഡക് നല്ിയതക്.
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പണ്ക് പുതിയ വവീടുന്വച്ചക് താമസും തുട
ങ്ങുന്മ്ാള് ആദ്ും വാങ്ങുനേ വവീട്ടുപക

രണങ്ങളുന്ട പട്ടികയില്ന്പട്ടവയാണക് 
അരകല്ലുും ആട്ടുകല്ലുും. ഇനേക് നാും ഗൃഹപ്ര
ന്വശസമയത്ക് മിക്ിയും കഗ്ന്ഡറുും മറ്റുും 
ന്നേന്ഹാപഹാരമായി നല്കുന്മ്ാള് പണ്ക് 
പ്രിയന്പ്ട്ടവര് അരകല്ലുും ആട്ടുകല്ലുും 
തിരികല്ലുും കാല്ന്പ്ട്ടിയും അരിന്പ്ട്ടിയും 
മറ്റുമാണക് നല്കിയിരുനേതക്.

ആട്ടുകല്ലില് അരിയും ഉഴുന്നുും അരയ്ക്കു
നേതുും അരകല്ലില് കറിക്കൂട്ടുകള് അരന്ച്ച

ടുക്നേതുും തിരികല്ലില് ഉഴുനേക് പിളര്ന്നേ
ടുക്നേതുും ആന്രാഗ്കരമായ ഒരു കായി
കാദ്്വാനമായിരുന്നു. ആട്ടുകല്ലില് അരന്ച്ച
ടുത് മാവന്കാണ്ക് ന്ദാശയും ഇഡലിയും 
ഉണ്ാക്ിയാല് അതിനക് പ്രന്ത്ക മൃദുത്വവും 
രുചിയമുണ്ായിരുന്നുന്വനേക് ഇനേക് നാും 
തിരിച്ചറിയന്നു. അമ്മിക്ല്ലില് അരന്ച്ചടു
ത് കറിക്കൂട്ടുകള് ന്ചര്ത്തു തയ്യാറാക്നേ 
വിഭവങ്ങള്ക്ള്ള തനിമയാര്നേ സ്വാദക് 
പ്രന്ത്കിച്ചക് പറന്യണ്തില്ലന്ല്ലാ. എന്ി 
ന്നന്റ അമ്മിക്ല്ലില് അരന്ച്ചടുത് ചമ്മ

ന്ിക്തന്നേ എന്ാ രുചി. യന്തങ്ങളുന്ട 
മുരള്ച്ചയ്ക്കുും ക്മാതവീതമായ �ടിനുും പകരും 
അമ്മയന്ട വാത്ല്വും കകപുണ്വും 
കൂടിയാണക് അമ്മിക്ല്ലില് അരഞ്ഞുന്ചരു
നേതക്.

നാട്ടിന്പുറന്ത് ചായക്ടകളിലും 
നഗരങ്ങളിന്ല വലിയ ന്ഹാട്ടലകളിലും 
സാധാരണയില്കവിഞ്ഞ ആട്ടുകല്ലാണക് 
ഉപന്യാഗിച്ചിരുനേതക്. ഇങ്ങന്ന അളവില് 
വളന്രക്കൂടുതലള്ള അരിയും ഉഴുന്നുും അരയ്ക്കു
നേതിനക് നല്ല ആന്രാഗ്വും പ്രന്ത്ക പ്രാ

ി കൾ

അമിക്�ും
ആ�ക�ുംആ�ക�ും
അടുക്ളയില് തിരി�വരുലമൊ?

 മുരളതീൈരന് തഴക്കര

 ര   ര  ര   ര  ര  ത് 
പ ര്  കരചാ ര ചായ ഒ  ചായ ചാ ചാ ചായ  
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വണ്വമുള്ള ന്ജാലിക്ാന്രയും നിന്യാഗി
ച്ചിരുന്നു. നാട്ടിന്പുറന്ത് പഴയ ചായക്
ടയില് കയറി ന്ദാശയും ചായയും മറ്റുും 
കഴിച്ചക് കകയില് പണമില്ലാത്തിനാല് 
കടും പറയനേവന്രാടക് ചായക്ട മുതലാളി
യന്ട ഒരു ഭാഷ്മുണ്ക്. “ഒരു കാര്ും ന്ച�, 
കകയില് കാശിന്ല്ലകേില് അടുക്ന്ളന്ലാ
ട്ടു ന്കറിന്ക്ാ. നാളന്ത് ന്ദാശയ്ക്കുള്ള 
അരിയും ഉഴുന്നുും അരച്ചക് തനേിട്ടക് ന്പായാല് 
മതി.” ഒരുകാലത്ക് നാട്ടിന്പുറന്ത് ചായ
ക്ടകളില് നിലനിനേ ഒരു സുംഭാഷണമാ
യിരുന്നു ഇതക്.

നല്ല ഉറപ്പുള്ള പ്രന്ത്കതരും കരികേ
ല്ശിലയാണക് ആട്ടുകല്ലുും അരകല്ലുും ഉണ്ാ
ക്വാന് എടുക്നേതക്. ഇവ ഉണ്ാക്നേ
തിനക് പരിചയസമ്നേരായ പരമ്രാഗത 
കല്ലാശാരിമാര് ഉണ്ായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ 
ജില്ലയിന്ല ന്ചങ്ങ�ര്, കല്ലിന്ശ്രി 
തുടങ്ങിയ പ്രന്ദശങ്ങളില് കരികേല് 
ശിലയില് വിഗ്ഹങ്ങളുും �പങ്ങളുും വവീട്ടു
പകരണങ്ങളുും നിര്മ്മിക്നേ നിരവധി 
ശില്ി കുടുും�ങ്ങളുണ്ക്. വവീടുകളില് അരക
ല്ലിലും ആട്ടുകല്ലിലും അരച്ചിരുനേതക് വവീട്ടമ്മ
മാര് തന്നേയാണക്. അല്ും ആയാസകരമായ 
ന്ജാലി എനേ നിലിയില് സ്തവീകള്ക്ക് 
ആന്രാഗ്ദായകമായ ഒരു കായികാദ്്വാ
നമായിരുന്നു ഇതക്. ഈ വിധ ആന്രാഗ്
നന്മകന്ളല്ലാും ഒഴിവാക്ിയിട്ടാണക് നമ്മള് 
വലിയ പണും നല്കി ഇന്പ്ാള് നഗരങ്ങ

ളിന്ല ന്ഹല്ത്ക് ലേ�കളില് ന്പാകുനേതക്. 
ഏന്റ തിരക്പിടിച്ച ജവീവിതത്ിനിട
യിന്ല സമയക്റവും ആയാസകരമായി 
പ്രവര്ത്ിപ്ിക്ാവനേ നൂതനയന്ത ഉപക
രണങ്ങളുന്ട ലഭ്തയും മാറിയ ഭക്ണശവീ
ലവന്മല്ലാും ആട്ടുകല്ലുും അരകല്ലുും തിരികല്ലു
ന്മല്ലാും അടുക്ളയ്കക് പുറത്ാകാന് കാര 
ണമായി.

കല്ലുന്കാത്ാനുന്ണ്ാ, കല്ലുന്കാത്ാ
നുന്ണ്ാ എനേക് ഉച്ചത്ില് വിളിച്ചക് ന്ചാദിച്ചക് 
ചുറ്റികയും കല്ലുളിയമായി കടന്നുവനേക് ആട്ടു
കല്ലുും അരകല്ലുും തിരികല്ലുും ന്കാത്ിന്ക്ാ
ടുത്ക് ഉപജവീവിച്ചിരുനേവരുന്ട കാലവും 
കഴിഞ്ഞു. ആട്ടുകല്ലുും അരകല്ലുും സ്ിരമായ 
ഉപന്യാഗത്ാല് ന്ത ഞ്ഞുമാറുന്മ്ാള് കല്ലു
ളിന്കാണ്ക് ന്കാത്ിയാണക് വവീണ്ും ഒരും 
വരുത്തുനേതക്. നല്ല ഒരമുന്ണ്കേിന്ല അരിയും 
ഉഴുന്നുും നല്ലതുന്പാന്ലയും ന്വഗത്ിലും 
അരഞ്ഞുകി�.

ന്ദാശമാവും ഇഡലിമാവും ന്റഡിന്മ
യക് ഡായി പ്ലാസ്റികക് കവറില് ന്കരളത്ി
ന്ലവിന്ടയും ഇന്പ്ാള് സുലഭമാണക്. മാത്
മല്ല, നമ്മുന്ട വവീടുകളില് പത്തുന്പര് ഒത്തു
ന്ചരുനേ ചടങ്ങുനടനോല്ന്പാലും പലഹാ
രമായാലും ഊണായാലും കാറ്ററിുംഗക് 
മുന്കൂട്ടി കരാറുന്കാടുക്നേ നിലയിന്ലക്ക് 
ന്കരളും മാറിയിരിക്ന്നു. ജവീവിതന്വഗും 
കൂടിയ ഈ പുതിയ കാലത്ക് ആട്ടുകല്ലിലും 
അരകല്ലിലും അരന്ച്ചടുത്ക് ആവിയില്പ്പുഴു

ങ്ങി പലഹാരമാക്ാനുും മറ്റുും ആര്ക്ാണക് 
ന്നരും? അതുന്കാണ്തന്നേ അമ്മിക്ലും 
ആട്ടുകല്ലുും അടുക്ളയില് നിനേക് പുറത്ായി. 
പല വവീടുകളിലും വവീടിന്നാടക് ന്ചര്നേ പുറും 
പറമ്പുകളില് അരഞ്ഞുന്തഞ്ഞ അമ്മിക്
ല്ലുും ആട്ടുകല്ലുും അനാഥമായി കിടക്നേതക് 
കാണാും.

പഴയ ഒരു വസ്തുത പറയാന്ത വയ്യ. 
പഴമയന്ട നന്മ തിരിച്ചറിയനേ കാല 
മാണിതക്. പ്രന്ത്കിച്ചക് ഭക്ണത്ിന്റെ 
കാര്ത്ില്. നാടന് പച്ചക്റികളുും നാടന് 
പഴവും നാടന് പശുവിന്റെ പാലും മറ്റുും 
ഇതാ അടുക്ളയിന്ലക് തിരിച്ചു വനേിരി
ക്ന്നു. നാടന് ഊണുും നാടന് ഭക്ണവും 
കിട്ടുനേ നാട്ടിന്പുറന്ത് ന്ചറിയ ചായപ്വീ
ടിക അന്ന്വഷിച്ചക് ഇന്പ്ാഴിതാ വവീണ്ും 
മലയാളി തിരിച്ചു നടക്കയാണക്. 

അതുന്കാണ്തന്നേ ആട്ടുകല്ലുും അമ്മി
ക്ല്ലുും തിരികല്ലുും തിരിച്ചുവരുും. ഒപ്ും 
മണ്പാത്ങ്ങളുും. ആയരാന്രാഗ്ത്ിനക് 
ഇതാണക് അതയുത്മന്മനേക് ആധുനിക 
ആന്രാഗ്ശാസ്തവും ശരിവയ്ക്കുകയാണക്. 
കാരണും ഇവന്യാന്നുും കൃത്ിമ ന്ലാഹ 
നിര്മ്മിതമല്ല. അരകല്ലുും ആട്ടുകല്ലുും 
മണ്കലവും പ്രകൃതിജന്മാണക്, പ്രകൃതി
യന്ട ഭാഗമാണക്. അതിനാല് പ്രകൃതി 
നല്കുനേ നന്മ ആന്രാഗ്ത്ിനക് ന്മന്മ 
യായി മാറുന്നു.

1

വിഭവസ�ദ്ധം
ഒരു പ്രളയകാലന്ത്കൂടി സകധര്ും 

ന്നരിട്ടക് മുന്നോട്ടക് ന്പായ നമ്മുന്ട സും 
സ്ാനും ഒരു ദുരന്ന്ത് എപ്രകാരമാണക് 
ന്നരിന്ടണ്ന്തനേ മാതൃക ന്ലാകത്ിനു 
കാട്ടി  ന്കാടുത്തുന്കാണ്ക്  മുന്നോട്ടക് 
ന്പാകുന്മ്ാൾ ന്താന്ളാടക് ന്ചർനേക് നിനേക് 
നമ്മുന്ട തന്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുും ലോ
ഘനവീയമായ പ്രവർത്നങ്ങളുമായി 
സർക്ാരിനക് ഉറച്ച പിന്തുണയമായി ഒപ്മു
ണ്ായിരുന്നു. ആ ദുരന്കാലത്ിനുന്ശഷും 
പ്രസിദ്വീകരിച്ച പഞ്ായത്ക് രാജക് മാസി 
കയന്ട ന്സപക്റ്റും�ർ ലക്ും വിഭവസമൃദ്
മായിരുന്നു. കാലാവസ്ാ വ്തിയാനത്ി

ന്റെ വ്ത്സ്തമായ തലങ്ങന്ള സും�ന്ി
ച്ചുള്ള കില ഡയറകറുന്ട ന്ലഖനും വളന്ര 
വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു. 

ജനങ്ങൾക്ും തന്ദേശഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾക്ും എന്നുും കവീറാമുട്ടിയായി അവന്ശ
ഷിച്ച തവീരന്ദശ പരിപാലന നിയമവും 
അതിന്റെ പ്രന്യാഗവും വളന്ര ലളിതമായും 
കാര്മാത്പ്രസക്തമായും കകകാര്ും 
ന്ചയ്യുനേ തരത്ിലള്ള ന്ലഖനും പ്രസിദ്വീ
കരിച്ചതിനക് ന്ലഖികയും പത്ാധിപസമി
തിയും അഭിനദേനമർഹിക്ന്നു. ഈസക് 
ഓ�ക് �യിുംഗക് �ിസിനസുമായി �ന്
ന്പ്ട്ടക് വിവിധ നിയമങ്ങളിൽ വനേ പ്രധാന 
ന്ഭദഗതികൾ സൂചിപ്ിച്ചുന്കാണ്ളള 
വിവരണും ശ്രന്ദ്യമായി. മാലിന് സുംസ്
രണത്ിറെ അടിമാലി, തു�ർ മാതൃകകൾ, 
വാരന്പ്ട്ടിയിന്ല പച്ചതുരുത്ക്, ന്ചന്ലമ്പ്ര
യിന്ല മിഷൻ �സ്റക് എയിഡക് എനേ നൂതന 
പദ്തി, �ർണിക്ര ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന്റെ 

കാർഷിക വിളകൾക്ക് ആന്രാഗ്ന്കന്ദ്രും 
എനേവീ പദ്തികൾ സും�ന്ിച്ചക് 
മാസികയിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ിയിട്ടുളള ന്ലഖ
നങ്ങൾ വിജ്ഞാനപ്രദമായതുും മറ്റക് സ്ാ
പനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്ാവനേ തരത്ി
ലള്ളവയമാണക്. ഒരു പുന്രാഗമന സർക്ാ
രിന്റെ പ്രവർത്നങ്ങൾ ജനങ്ങളിന്ലന്ക്
ത്ിക്നേതിനുും പ്രാന്ദശിക സർക്ാരു
കളുന്ട പ്രവർത്നും മികവറ്റതാക്നേതി
നുും ശാക്തവീകരിക്നേതിനുും സഹായകര
മായ തരത്ിലള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉൾന്പടു
ത്ിയ പഞ്ായത്ക്  രാജക് മാസികയ്കക് 
എല്ലാവിധ ഭാവകങ്ങളുും ന്നരുന്നു. 

അരവി�യാക്ഷന്, ചനടുമങ്ങയാട്

പഞ്ായത്ക് രാജക് മാസികയിന്ലക്ള്ള 
ന്ലഖനങ്ങളുും കത്തുകളുും prmdp2018@
gmail.com എനേ ഇ ന്മയിൽ വിലാസ
ത്ിൽ അയന്യ്കണ്താണക്.
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ര് ചാ   ര്     12000
ര്   ര്   10000
ര്   ചാ ത്  ത്  000

 കപ  ര്    000
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രകപജത് ര്    000
ര കപജത് ചാ ത്  ത്    000  
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