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“നിങ്ങള് ല�ോകത്തു കോണോനോഗ്രഹിക്കുന്ന മോറ്റമോയി
നിങ്ങള്തന്ന്ന സ്വയം മോറുക.”

-മഹോത്ോഗോന്ി

എഡിലറ്റോറിയൽ 

നമ്മൾ നമുക്കായി
രണ്ടായിരത്ി പതിനെട്ിലും 2019 ലും കേരളും കെരിട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുനെ 

അനുഭവും െമ്മുനെ വിേസെ േടാഴ്ചപ്ടാെിലും മുൻഗണെേളിലും ആവശ്യനപ്ടുന്ന 
മടാറ്റത്ിനറെ സടാക്ടാൽക്ടാരമടാണ് "െമ്മൾ െമുക്ടായി". സുസ്ിര വിേസെത്ി
നറെ പുതിനയടാരു േടാഴ്ചപ്ടാെ് മുകന്നടാട്ടു വയ്ക്കുന്നതടാണ് കേരള പുെരെിരമ്മടാണ 
വിേസെ പരിപടാെി (RKDP) യുനെ െയകരഖ. റീബിൽ്് കേരള ഇെിക്്യറ്റീവ് 
രൂപനപ്ടുത്ിയ അതിനറെ പ്രവരത്െപദ്ധതി സുംസ്ടാെും െിലവിൽ കെരിടുന്ന 
നവല്ലുവിളിേൾ മടാത്രമല്ല, ഭടാവിയിൽ ഉയരന്നുവരടാെിെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂെി 
േണക്ിനലടുത്തു നേടാണ്ടുള്ളതടാണ്. 

രടാജ്യത്ിെ് മടാതൃേയടായ ജെേീയടാസൂത്രണത്ിനറെ അനുഭവസമ്പത്തുും 
അതിലൂനെ ശക്ിനപ്ട് അെിസ്ടാെതല ജെേീയ കൂട്ടായ്മേളുും ദുരന്ത പ്രതികരടാധ
ത്ിനുും ദുരന്തെിവടാരണത്ിനുും പ്രകയടാജെനപ്ടുത്തുേ എന്നതടാണ് ഇതിനറെ 
േടാഴ്ചപ്ടാെ്. കലടാേത്ിൽ ആദ്യമടായി, െമ്മുനെ സുംസ്ടാെത്് തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ടാപെതലത്ിലും വടാരഡുതലത്ിലും ദുരന്ത െിവടാരണ േരമ്മസമിതിേൾ 
െിലവിൽ വരിേയടാണ്. കേരള വിേസെ മടാതൃേയുനെ യശസ്് കലടാേകത്ടാളും 
എത്ിക്ടാൻ െമ്മുനെ തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾക്് ഒരവസരും കൂെി 
കേവന്നിരിക്കുന്നു. 

 തുെരച്ചയടായ രണ്ടു വര്ങ്ങളിൽ കേരളും കെരിട് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ മലയടാ
ളിയുനെ ചിന്തയിലും ധടാരണേളിലും വലിയ മടാറ്റും സൃഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. കേരളത്ിൽ 
വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്് സടാധ്യതയിനല്ലന്ന ശരടാശരി മലയടാളിയുനെ കതടാന്നൽ 
നതറ്റടായിരുന്നുനവന്ന് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ നതളിയിച്ചു. നവള്ളനപ്ടാക് ദുരന്തങ്ങൾ 
അെക്മുള്ള അെിയന്തര സടാഹചര്യങ്ങൾ കെരിെടാൻ കൂടുതൽ തയ്ടാനറടുപ്പുേൾ 
ആവശ്യമടാനണന്ന തിരിച്ചറിവിൽ കേരളും എത്ി. ദുരന്ത െിവടാരണ രുംഗനത് 
പുതിയ ആശയങ്ങളുും സകകേതങ്ങളുും സ്വടായത്മടാക്ടാനുും അത് തടാകേതട്ിൽ 
വനര പേരന്നു െൽേടാനുും െമുക്ടാവണും. ദുരന്ത പ്രതികരടാധവും ദുരന്ത െിവടാരണവും 
വിദഗ്ദ്ധന്ടാരുനെയുും സരക്ടാര സുംവിധടാെങ്ങളുനെയുും േടാര്യമടായി, ചുവപ്പുെടാെ 
നേടാണ്് ഒരു ഫയൽ കബടാര്ിൽ നേട്ിയിെടാൻ േേിയുന്ന ഒന്നടായി ചുരുക്ടാനത, 
ജെങ്ങളിൽ െിന്ന് പഠിച്ചുും ജെങ്ങനള പഠിപ്ിച്ചുും അറിവും അനുഭവങ്ങളുും പരസ്പരും 
പങ്കുവയ്കടാൻ വ്യക്ിേനള ശീലിപ്ിച്ചുും ഓകരടാ പ്രകദശത്ിനറെയുും സവികശ്ത
േൾക്് ഇണങ്ങുന്ന ജെേീയ ദൗത്യമടാക്ി മടാറ്റടാെടാണ് സുംസ്ടാെ സരക്ടാര 
ശ്രമിക്കുന്നത്. സുംസ്ടാെ സരക്ടാരിനറെ ഈ മുൻകേ പ്രവരത്െങ്ങൾക്് 
േരുത്തു പേരടാനുും െമ്മൾ െമുക്ടായി ദൗത്യത്ിനറെ മുന്നണികപ്ടാരടാളിയടായി 
മടാറടാനുും ഓകരടാ തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെവും മെസ്സു വയ്കണും. പ്രകൃതിയുനെ 
അമൂല്യങ്ങളടായ ഈടുവയ്പുേൾ േണ്ിനല കൃഷ്ണമണി കപടാനല പരിപടാലിക്കുന്ന ഒരു 
വിേസെ സുംസ്ടാരും വളരത്ിനയടുക്ടാനുും െമുക്ടാവണും. അതു മടാത്രമടാണ് ദുര
ന്തസടാധ്യത പരമടാവധി കുറയ്കടാനുും സുസ്ിര വിേസെത്ികലക്് ചുവടുമടാറടാനുമുള്ള 
സ്ടായിയടായ മടാരഗ്ും. െമ്മൾ െമുക്ടായി അതിനു കൂെിയുള്ള അവസരമടാവനട്.  
പരിസ്ിതി സൗഹടാരദേപരവും കൂടുതൽ അതിജീവെക്മതയുള്ളതുമടായ പുതിനയടാരു 
കേരളും നേട്ിപ്ടുക്ടാൻ െമുക്് ഒരുമിക്ടാും.

എം.പി. അജിത് കുമോര്
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കവർര�ാറി

2018 ആഗസ്റ് മടാസത്ിനല മഹടാപ്രള
യത്ിൽ ഉലഞ്ഞുകപടായ കേരള 

നത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്ടാൾ മിേ
വറ്റതടായി പുെരെിരമ്മിക്കുേ എന്ന  
സുപ്രധടാെ ദൗത്യനമന്ന െിലയിലടാണ് 
റീബിൽ്് കേരള ഇെിക്്യറ്റീവിെ് 
സരക്ടാര രൂപും െല്ിയിട്ടുള്ളത്. പ്രളയടാ
െന്തരും, അെിയന്തര രക്ടാപ്രവരത്െങ്ങ
ൾക്കുും  ദുരിതടാശ്വടാസ പ്രവരത്െ ങ്ങൾക്കുും 
കശ്ും കേരളും ശ്രദ്ധ പതിപ്ിച്ചത് പുെ
രെിരമ്മടാണ പ്രവരത്െങ്ങളിലടാ യിരുന്നു. 
എന്നടാൽ പശ്ചടാത്ല സൗേര്യങ്ങളുനെയുും 
ഭൂവ്യവസ്േളുനെയുും പുെഃസ്ടാപെും വൻ 
മുതൽമുെക്കുും സമയവും കവണ്ിവരുന്ന പ്ര
േിയയടാണ്.

പ്രളയടാെന്തര കേരള പുെരെിരമ്മടാ 
ണും ലക്്യമിട്ടുനേടാണ്് െെപ്ിലടാക്ടാൻ 
ഉകദേശിക്കുന്ന കേരള പുെരെിരമ്മടാണ 
വിേസെ പരിപടാെി (Rebuild Kerala 
Development Program - RKDP) യുനെ 
െയകരഖ സരക്ടാര അുംഗീേരിച്ച് െെപ്ടാ
ക്ി വരുന്നു. പുെരെിരമ്മടാണനത് സുംബ
ന്ിച്ച പരമ്പരടാഗത സമീപെും പടാകെ 

മടാറ്റിവച്ചുനേടാണ്ടുള്ള ഒരു െയസമീപെ
മടാണ് കേരള പുെരെിരമ്മടാണ വിേസെ 
പരിപടാെിയിൽ സ്വീേരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതി
െടായുള്ള പ്രവരത്െങ്ങൾക്്  മടാരഗ്െിരകദേ 
ശും െല്കു ന്ന ഒരു സമഗ് പ്രവരത്െപദ്ധതി 
റീബിൽ്് കേരള ഇെിക്്യറ്റീവിനറെ 
കെതൃത്വത്ിൽ രൂപനപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. 
പ്രളയ ദുരന്തത്ിൽ െിന്നുള്ള അതിജീവെും 
എന്നത് ഒരു നവല്ലുവിളിയടായുും അവസര
മടായുും േണ്്, ഭടാവിയിൽ ഉണ്ടാകയക്ടാവന്ന 
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങനളക്കൂെി അതിജീവിക്ടാ
െടാകുന്നവിധും േരുകത്ടാനെ കേരളനത് 
പുെരെിരമ്മിക്കുേ എന്നതടാണ് കേരള 
പുെരെിരമ്മടാണ വിേസെ പരിപടാെി 
ലക്്യമിടുന്നത്.

പരിസ്ിതി സൗഹൃദവും അതിജീവ
െക്മതയുള്ളതുമടായ കേരളും എന്ന ലക്്യ
ത്ികലക്് വേിേടാട്ടുന്ന മടാരഗ്കരഖയടാണ് 
RKDP. ഇത്രത്ിലള്ള പുെരെിരമ്മടാ  
ണത്ിെ് ഉതകുന്ന കമഖലടാെിസ്ടാെത്ി
ലള്ളതുും (Sector based) വിവിധ കമഖലേ
ളുമടായി ബന്നപ്ട്ടു േിെക്കുന്നതുമടായ 
(cross-cutting) െയസമീപെും, സ്ടാപെ

തലത്ിലും െിയന്തണതലത്ിലമുള്ള 
പ്രവരത്െങ്ങൾ, മുൻഗണെ െകല്ണ്ടുന്ന 
പദ്ധതിേൾ തുെങ്ങിയവ RKDPയിൽ 
ഉൾനപ്ടുന്നു. നവള്ളനപ്ടാക്ും കപടാലള്ള 
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുും േടാലടാവസ്ടാ വ്യതി
യടാെനത്ത്തുെരന്നുള്ള മറ്റു ഭീ്ണിേളുും 
പരിഗണിക്കുന്നതുും ഭടാവിയിനല ദുരന്തങ്ങ
നളക്കൂെി നചറുക്ടാൻ കശ്ിയുള്ളതുമടായ 
കേരള പുെരെിരമ്മടാണത്ിെ് േരുകത്
കുന്നതടാണ്  RKDP .  ഈ െയകരഖ 
വിേസെ പകേടാളിേൾക്കു  മുമ്പടാനേ അവത
രിപ്ിച്ച് പുെരെിരമ്മടാണത്ിെടാവശ്യമടായ 
വിഭവ സമടാഹരണും സടാധ്യമടാക്കുന്നതിനു
ള്ള പ്രവരത്െങ്ങൾക്ടാണ് കേരള പുെ
രെിരമ്മടാണ പരിപടാെി ആദ്യഘട്ത്ിൽ 
മുൻഗണെ െല്ിയിട്ടുള്ളത്. അതിലൂനെ 
കലടാേ ബടാകേെക്മുള്ള വിേസെ പകേടാളി
േളിൽ െിന്നുും സടാമ്പത്ിേ സഹടായും 
ലഭ്യമടാക്ടാൻ െമുക്ടായിട്ടുണ്്.

വിപുലമടായ േൺസൾകട്്ൻ െെത്ടാ
നതയടാണ് RKDP തയ്ടാറടാക്ിയിട്ടുള്ളത് 
എന്നത് െയൂെതയടായി സരക്ടാര േരുതുന്നു.  
അതുനേടാണ്ടുതനന്ന ആരനേഐ മുകന്നടാട്ടു 

പിണറോയി വിജയൻ, �ഖ്യമ�ി

കര ി  � ി ം ജ ി
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വയ്ക്കുന്ന െയപരമടായ െിരകദേശങ്ങൾ, കേര
ളത്ിനല നപടാതുസമൂഹവമടായി െെത്തുന്ന 
വിപുലമടായ ചരച്ചേളുനെയുും സുംവടാദങ്ങളു
നെയുും അെിസ്ടാെത്ിൽ സമ്പുഷ്മടാകക്
ണ്തുണ്്.

2019-ലും നവള്ളനപ്ടാക്ും ആവരത്ി
ച്ചകതടാനെ ദുരന്ത പ്രതികരടാധ/െിവടാരണ 
സുംവിധടാെങ്ങളിലും സമീപെങ്ങളിലും 
േടാതലടായ മടാറ്റും വകരണ്തുനണ്ന്ന തിരി
ച്ചറിവ് നപടാതുസമൂഹത്ിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്്. 
അതിനറെ അെിസ്ടാെത്ിൽ പ്രടാകദശിേ 
സമൂഹകേന്ദ്രീകൃത  ദുരന്തെിവടാരണ/
പ്രതികരടാധ പരിപടാെിേൾ  ആസൂത്രണും നചയ്തു 
െെപ്ിലടാക്ണനമന്ന ആവശ്യും നപടാതുസ
മൂഹത്ിൽ െിന്നുും ഉയരന്നു വന്നിട്ടുമുണ്്.

െിലെില്ക്കുന്ന രീതിശടാസ്തത്ിൽ 
െിന്നുള്ള മടാറ്റമടാണ് പ്രളയും ഉൾനപ്നെയുള്ള 
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങനള മറിേെക്ടാനുള്ള മടാരഗ്
മടായി െടാും വിലയിരുത്തുന്നത്. കേരളും 
പരമ്പരടാഗതമടായി പടാലിച്ചുകപടാരുന്ന േടാഴ്ച
പ്ടാടുേളിലും െയസമീപെങ്ങളിലും 
ആവശ്യമടായ തിരുത്ലേൾ വരുത്ി 
മുകന്നറിയടാൽ മടാത്രകമ അതിജീവെക്മ
തയുള്ള കേരള സമൂഹും എന്ന മഹത്ടായ 
ലക്്യും കെെടാെടാകൂ. ജെേീയ പകേടാളിത്
കത്ടാനെ ഇത്രും തിരുത്ലേൾ ആവശ്യ
മടായ കമഖലേൾ േനണ്ത്തുേ എന്ന ലക്്യ
വമടായി, വിദഗ്ധനര മടാത്രമല്ല, സുംസ്ടാെ
നത് എല്ലടാ ജെങ്ങനളയുും പനകേടുപ്ിച്ചു
നേടാണ്്, അവരുനെ അറിവും അനുഭവവും 

ആശയങ്ങളുും കൂെി ഉൾനക്ടാണ്ടുനേടാണ്് 
തിേച്ചുും ജെേീയവും പ്രടാകയടാഗിേവമടായ 
രീതിയിൽ ഒരു ജെപകേടാളിത് േ്യടാമ്പ
യിെ് തുെക്ും കുറിക്കുേയടാണ്. ആരനേ
ഐയുനെ കെതൃത്വത്ിൽ ഏനറ്റടുക്കുന്ന 
'െമ്മൾ െമുക്ടായി' എന്ന്  കപരിട്ിരിക്കുന്ന 
ജെേീയടാസൂത്രണ മടാതൃേയിലള്ള ഈ 
േ്യടാമ്പയിെ്  രണ്്  ഘെേങ്ങളടാണ് 
ഉണ്ടാകുേ.
1 ജെേീയ പകേടാളിത്കത്ടാനെ അതി

ജീവെക്മത ഉറപ്ടാക്കുന്നതികലക്ടാ
വശ്യമടായ െയവ്യതിയടാെങ്ങളുും തിരു
ത്ലേളുും േനണ്ത്തുന്നതിനുള്ള 
വിപുലമടായ േ്യടാമ്പയിൻ.

2 എല്ലടാ തകദേശ സ്വയുംഭരണ സരക്ടാ 
രുേളിലും ദുരന്ത മടാകെജ്  നമറെ് 
പ്ടാനുേൾ ആസൂത്രണും നചയ്ൽ.
ജെങ്ങളിൽ െിന്നുള്ള ആശയരൂപീേ

ര ണ ത് ി െ ടാ യ ി  ചു വ ന െ  പ റ യു ന്ന 
കമഖലേനള ആസ്പദമടാക്ിയടാണ് ചരച്ചേൾ 
െെത്തുവടാൻ ഉകദേശിക്കുന്നത്.
 ഭൂവിെികയടാഗും
 ജല പരിപടാലെും
 വെപരിപടാലെും
 പ്രടാകദശിേ സമൂഹവും അതിജീവെവും
ഗതടാഗതും, വടാരത്ടാവിെിമയും, 
 സടാകകേതിേവിദ്യ

പ്രകത്യേ ഗ്ടാമസഭേളിലൂനെ ഉരുത്ി
രിഞ്ഞ് പ്രകത്യേ െിയമസഭടാസകമ്മളെ
ത്ിൽ പര്യവസടാെിക്കുന്ന വിധത്ിൽ 

വിവിധതലങ്ങളിലടായടാണ്  േ്യടാമ്പയിെ് 
രൂപും െല്ിയിട്ടുള്ളത്. പ്രടാകദശിേ ജെവി
ഭടാഗങ്ങൾ, യുവടാക്ൾ, പണ്ഡിതര, ആകഗടാള 
മലയടാളി സമൂഹും, അന്തടാരടാഷ്ട്ര വിദഗ്ദ്ധര 
എന്നിങ്ങനെ പല വിഭടാഗങ്ങളുമടായി  
കെരിട്് സുംവദിക്കുന്ന തരത്ിലടാണ് േ്യടാ
മ്പയിൻ ആവി്് േരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തടാനേ 
പറയുന്ന വിവിധ തലങ്ങളിലടായടാണ് ചരച്ച
േളുും സുംവടാദങ്ങളുും െെക്കുേ.
i പ്രകത്യേ ഗ്ടാമസഭ:  കേരളത്ിനറെ 

പ്രടാകദശിേ ആസൂത്രണത്ിനറെ 
ഏറ്റവും തടാനേ തട്ിലള്ള ഗ്ടാമസഭേ
ളുനെ പ്രകത്യേ സകമ്മളെും വിളിച്ച് ഈ 
പ്രക്ിയയിൽ ജെേീയ പകേടാളിത്ും 
ഉറപ്ടാക്കുന്നതടാണ്. മുഖ്യമന്തി അെക്
മുള്ളവര പനകേടുക്കുന്ന ഗ്ടാമസഭേൾ 
പുെരെിരമ്മടാണും സുംബന്ിച്ച ചരച്ച
േൾ െെത്ണും. ഇത്രും ഗ്ടാമസഭേ
ളിൽ ഉരുത്ിരിയുന്ന െിരകദേശങ്ങൾ 
പഞ്ടായത്് തലത്ിൽ കക്ടാ്ീേരി
ക്കുേയുും അവ ജില്ലടാതലങ്ങളിനല 
സമഗ് ചരച്ചയ്ക് വികധയമടാക്കുേയുും 
നചയ്ണും.  

ii കേരളത്ിനല അക്ടാദമിേ സമൂഹ
നത്യുും യുവടാക്നളയുും ഉൾനപ്ടുത്ി
നേടാണ്് സരവ്വേലടാശടാലേളുനെ ആഭി
മുഖ്യത്ിൽ വിപുലമടായ ചരച്ചേൾ.

iii വിവിധ വകുപ്പുേളുനെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ 
സടാകകേതിേ വിദഗ്ദ്ധനര ഉൾനപ്ടുത്ി 
പ്രകത്യേ വി്യങ്ങളിൽ വിശടാലമടായ 

തിരുവെന്തപുരത്് െെന്ന തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെതല ദുരന്തെിവടാരണ പദ്ധതിയുനെ സുംസ്ടാെതല ഉദ്ഘടാെെസകമ്മളെത്ിൽ 
മുഖ്യമന്തി പിണറടായി വിജയൻ സുംസടാരിക്കുന്നു.
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നെേ് െിക്ൽ നസ്നുേൾ.
iv കേരളത്ിെേത്തുും പുറത്തുമുള്ള നപടാതു

സമൂഹത്ിെ് ഈ വി്യങ്ങളിൽ 
തങ്ങളുനെ അഭിപ്രടായങ്ങളുും െിരകദേശ
ങ്ങളുും കരഖനപ്ടുത്ടാെവസരും െല്കുന്ന 
തരത്ിൽ ഓൺ കലൻ സുംവിധടാെും.

v  കേരള ്യസ് കപടാറയുനെ കവദഗ്ദ്ധ്യും 
ഉപകയടാഗനപ്ടുത്ടാനുതകുന്ന വിധ 
ത്ിൽ കഫടാക്സ്്് ആയിട്ടുള്ള 
നവരച്ച്വൽ ചരച്ചേൾ.

vi  മുേളിൽ പ്രതിപടാദിച്ച അഞ്് തലങ്ങ
ളിനല ചരച്ചേളിൽ ഉരുത്ിരിയുന്ന 
െിരകദേശങ്ങൾ വി്യടാെിസ്ടാെ
ത്ിൽ ആര.നേ.ഐ.യുനെ കെതൃത്വ
ത്ിൽ സമടാഹരിച്ച് (വിദഗ്ദ്ധ സമിതി 
േൾ തയ്ടാറടാക്കുന്ന നെേ് െിക്ൽ 
കപപ്റുേൾ) ആകഗടാളതലത്ിലള്ള 
വിവിധ കമഖലേളിനല വിദഗ്ദ്ധരുമടായി 
ചരച്ച നചയ്ടാൻ അടുത് ഘട്ത്ിൽ 
ഒരു അന്തടാരടാഷ്ട്ര  നസമിെടാര സുംഘ
െിപ്ിക്കുും.

vii ഇത്രത്ിലള്ള നസമിെടാറിൽ െിന്നുും 
ഉരുത്ിരിയുന്ന െിരകദേശങ്ങൾ സുംബ
ന്ിച്ച് ആവശ്യനമകേിൽ െിയമ െിരമ്മടാ 
ണവമടായി ബന്നപ്ട്ടുും പ്രകത്യേ 
െിയമസഭടാസകമ്മളെും.

viii ദുരന്ത ല�േരണും, തയ്ടാനറടുപ്്, 
disaster management എന്നീ കമഖലേ
ളിൽ ജെേീയ പകേടാളിത്വും തകദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ കെതൃ
ത്വപരമടായ ഇെനപെലും ഉറപ്ടാക്ി, 

പ്രടാകദശിേമടായി ദുരന്ത ല�േരണ 
പ്രവരത്െങ്ങൾ ആസൂത്രണും നചയ്തു 
െെപ്ടാക്ിയടാൽ ദുരന്തപ്രതികരടാധ പ്ര
വരത്െങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്ിയടാത്േവും 
ലക്്യകേന്ദ്രീകൃതവമടാകുും. ഇതുമടായി 
ബന്നപ്ട് ചില പ്രവരത്െങ്ങൾക്്  
കേരള സുംസ്ടാെ ്ിസടാസ്റര മടാകെ
ജ് നമറെ് അകതടാറിറ്റി  മുകഖെ  തുെക്
മിെടാെടായിട്ടുണ്്. എന്നടാലിത് കേരളും 
മുഴുവെടായുും വ്യടാപിപ്ികക്ണ്ത് ഇക്
േിഞ്ഞ പ്രളയത്ിനറെ കൂെി പശ്ചടാത്
ലത്ിൽ െടാും ഏറ്റവും പ്രടാധടാെ്യ 
കത്ടാനെ ഏനറ്റടുകക്ണ് പ്രവരത് 
െമടാണ്.  ഇതിെടായി തടാനേ പറയുന്ന 
പരിപടാെിേളടാണ് ജെപകേടാളിത്
കത്ടാനെ ഏനറ്റടുത്് െെപ്ടാക്ടാൻ 
ലക്്യമിടുന്നത്.

ജനകീയ പ്രതിലരോധം: 
കേരളത്ിനല എല്ലടാ ജില്ലേളിലും, 

പരിശീ ലെും ലഭിച്ച സന്നദ്ധപ്രവരത്േ
രുനെ ജെ േീയ പ്രതികരടാധ കസെ രൂപീ
േരിക്ണും.
പ�ോയത്തുത� �രന് പരിപോ�ന 
പദ്ധതികള്: 

ദുരന്ത സടാധ്യതയുള്ളതടായ (moderate 
& high) എല്ലടാ തടാലൂക്കുേളിനലയുും പഞ്ടാ
യത്തുേളിൽ അെിയന്തരമടായി പഞ്ടായ
ത്തുതല ദുരന്ത പരിപടാലെ പദ്ധതിേൾ 
രൂപീേരിച്ച് െെപ്ടാക്ണും. മറ്റ് പഞ്ടായ
ത്തുേളിൽ ഇതു ഘട്ും ഘട്മടായുും െെപ്ടാ
ക്ണും.

തകദേശ സ്വയുംഭരണ സരക്ടാരുേളുനെ 
അടുത് വര്നത് പദ്ധതിേൾ ആസൂത്ര 
ണും നചയ്യുന്ന അവസരത്ിൽ തനന്ന ദുര
ന്തപ്രതികരടാധത്ിനുും അതിജീവെത്ിനുും 
ഉള്ള പ്രടാകദശിേമടായ പദ്ധതിേളുും 
ആസൂത്രണും നചയ്് അുംഗീേരിക്കുേ വേി  
പ്രടാകദശിേ സരക്ടാരുേളുനെ പദ്ധതി ആസൂ
ത്രണത്ിൽ നമച്ചനപ്ട് ദുരന്ത പ്രതികരടാധ
വും അതിജീവെക്മതയുും ഉറപ്ടാക്ടാെടാ
കുും. എല്ലടാ ജെപ്രതിെിധിേളുും അവര 
തടാമസിക്കുന്ന പ്രകദശനത് ഗ്ടാമസഭേളിൽ 
പനകേടുത്് കെതൃത്വപരമടായ പകേ് വഹി
ക്കുനമന്നടാണ്  സരക്ടാര പ്രതീക്ിക്കുന്നത.്

ഇകതടാനെടാപ്ും തനന്ന കേരളത്ിനറെ 
ദുരന്ത പ്രതികരടാധശക്ി വരദ്ധി പ്ിക്കുന്നതി 
കലക്ടായി തടാനേ പറയുന്ന പ്രവരത്െങ്ങൾ 
വിവിധ വകുപ്പുേളുനെയുും സമൂഹത്ിനറെയുും 
പിന്തുണകയടാടു കൂെി ഏനറ്റടുകക്ണ്തുണ്്.
i ദുരന്ത പരിപടാലെവമടായി ബന്നപ്ട് 

സരക്ടാര വകുപ്പുേളിൽ ദുരന്തപരി 
പടാലെ പദ്ധതിേൾ ആവി്് േരി
ക്കുേ. (Preparation of Departmental 
Disaster Management) ദുരന്ത െിവടാര
ണത്ിൽ ഭടാഗഭടാക്ടാകേണ്തടായി 
േനണ്ത്ിയിട്ടുള്ളത് 25 വകുപ്പുേ
ളടാണ്. ഇവയിനലല്ലടാും തനന്ന  ദുരന്ത
പരിപടാലെ പദ്ധതിേൾ ആവി്് േ
രിക്ടാെടാേണും.

ii  സ് കൂൾ, ആശുപത്രി മുതലടായ നേട്ിെ
ങ്ങളുനെ ദുരന്തടാതിജീവെക്മത തിട്
നപ്ടുത്തുേ:  സുംസ്ടാെനത് എല്ലടാ 
സ് കൂൾ, ആശുപത്രി നേട്ിെങ്ങളുനെയുും 
സുരക്ടാ പരികശടാധെ ഒരു പ്രകത്യേ 
ദൗത്യമടായി ഏനറ്റടുക്ണും.

iii ദുരന്ത പ്രതികരടാധ പ്രവരത്െങ്ങളു
മടായി ബന്നപ്ട്് കസ്റക്് കഹടാൾ്ര 
വകുപ്പുേളിൽ Virtual Cadre രൂപീേ
രിക്ൽ.

iv വിപുലമടായ പ്രചരണ പ്രവരത്െങ്ങൾ.
പഞ്ടായത്് ദുരന്ത മടാകെജ് നമറെ് പ്ടാ

നുേളുനെ ഭടാഗമടായി തയ്ടാറടാക്കുന്ന പ്രവ
രത്െങ്ങൾ, സുംസ്ടാെ ദുരന്ത െിവടാരണ 
അകതടാറിറ്റിയുും തകദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്പുും 
സുംസ്ടാെ ആസൂത്രണ കബടാരഡുും സുംയു
ക്മടായി ഏനറ്റടുക്കുന്നതടാണ്. ഇതു സുംബ
ന്ിച്ച പ്രവരത്െങ്ങൾ ഏകേടാപിപ്ിക്കു
ന്നത് േില മുകഖെയടായിരിക്കുും.        1

മുഖ്യമന്തി 2019 െവുംബര 21-െ് 
െിയമസഭയിൽ െെത്ിയ 

പ്രസ്തടാവെയിൽെിന്ന്
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അതിജീവനക്മതയു� 
കേരളളമന് ൈക്്യത്ികൈക്്

മുഖ്യമന്തി സുംസ്ടാെ െിയമസഭയിൽ 
“െമ്മൾ െമുക്ടായി” എന്ന് കപരിട്ിരി

ക്കുന്ന ജെേീയടാസൂത്രണ മടാതൃേയിലള്ള 
േ്യടാമ്പയിൻ പ്രഖ്യടാപിക്കുേയുണ്ടായകല്ലടാ. 
മ ഹ ടാ പ്രള യ ത് ി ൽ  ഉ ല ഞ്ഞു ക പ ടാ യ 
കേരളനത് മുമ്പു് ഉണ്ടായിരുന്നതികെക്ടാൾ 
മിേവറ്റതടായി പുെരെിരമ്മിക്ടാനുതകുന്ന 
രീതിയിൽ ആണ് റീബിൽ്് കേരള ഇെി
ക്്യറ്റീവിെ് സരക്ടാര രൂപും െൽേിയി
ട്ടുള്ളത.് ഇതിനറെ ഭടാഗമടായടാണ് പരിസ്ിതി 
സൗഹൃദവും അതിജീവെക്മതയുള്ളതു
മടായ കേരളനമന്ന ലക്്യത്ികലക്് വേി
േടാട്ടുന്ന മടാരഗ്കരഖയടായി കേരള പുെരെി
രമ്മടാണ വിേസെ പരിപടാെി (Rebuild 
Kerala Development Programme) തയ്ടാ
റടാക്ിയിട്ടുള്ളത്. സുംസ്ടാെനത് എല്ലടാ 
ജെവിഭടാഗങ്ങനളയുും പനകേടുപ്ിച്ചുനേടാണ്് 
അവരുനെ അറിവും ആശയവും കൂെി 
ഉൾനേടാണ്ടുനേടാണ്് തിേച്ചുും ജെേീയവും 
പ്രടാകയടാഗിേവമടായ ഒരു ജെപകേടാളിത് 
േ്യടാമ്പയിെടാണ് ‘െമ്മൾ െമുക്ടായി’ ലക്്യ 
മിടുന്നത്. ഈ േ്യടാമ്പയിെിെ് രണ്് ഘെേ
ങ്ങളടാണുള്ളത്.
1 ജെേീയ പകേടാളിത്കത്ടാനെ അതിജീ

വെക്മത ഉറപ്ടാക്കുന്നതികലക്ടാ 
വശ്യമടായ െയ വ്യതിയടാെങ്ങളുും തിരു
ത്ലേളുും  േനണ്ത്തുന്നതിനുള്ള 
വിപുലമടായ േ്യടാമ്പയിൻ.

2 എല്ലടാ തകദേശസ്വയുംഭരണ സരക്ടാരുേ
ളിലും ദുരന്ത മടാകെജ് നമറെ് പ്ടാനുേൾ 

ആസൂത്രണും നചയ്ൽ.
പ്രടാകദശിേ ജെവിഭടാഗങ്ങൾ, യുവടാ 

ക്ൾ, സ്തീേൾ, പണ്ഡിതര, ആകഗടാള മല 
യടാളി സമൂഹും, അന്തടാരടാഷ്ട്ര വിദഗ്ദ്ധര എന്നി
ങ്ങനെ പല വിഭടാഗങ്ങളുമടായി കെരിട്് 
സുംവദിക്കുന്ന തരത്ിലടാണ് േ്യടാമ്പയിൻ 
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രടാകദശിേ തലത്ിൽ വിവിധ രീതി 
യിൽ ഈ ഇെനപെൽ സടാധ്യമടാണ്. പ്രകത്യ 
േിച്ചുും ദുരന്ത െിവടാരണ പദ്ധതി തയ്ടാറടാ
ക്കുന്ന പ്രവരത്െത്ിൽ. അതിെടായി 
ചിട്നപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്ന സുംവിധടാെങ്ങ
ളിലൂനെ ഒരു പരിധി വനര ഇത് സടാധ്യമടാ
ക്ടാൻ േേിയണും. ഈ പ്രവരത്െങ്ങളി 
നലല്ലടാും എല്ലടാ ജെപ്രതിെിധിേളുനെയുും 
വിവിധ വകുപ്പുേളുനെയുും ഉകദ്യടാഗസ്രു
നെയുും സജീവമടായ പകേടാളിത്ും ഉറപ്പു 
വരുകത്ണ്ത് അത്യന്തടാകപക്ിതമടാണ്.

2018 ആഗസ്റ് മടാസത്ിലണ്ടായ മഹടാ
പ്രളയത്ിലും തുെരന്നുണ്ടായ വിവിധ ദുര
ന്തങ്ങളിലും രക്ടാപ്രവരത്െത്ിലും മറ്റു 
അനുബന് പ്രവരത്െങ്ങളിലമടായി കെതൃ
ത്വപരമടായ പകേ് വഹിച്ചവരടാണ് കേരള
ത്ിനല തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെ
ങ്ങൾ. അതടാണ്  െമ്മുനെ ശക്ി.

വിവിധ തരത്ിലള്ള ദുരന്ത സടാധ്യത
യുള്ള ഒരു സുംസ്ടാെമടാണ് കേരളും. പതി 
കെേ് തരും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ടാണ് കേര 
ളത്ിൽ സടാധ്യതയുള്ളതടായി േനണ്ത്ി
യിട്ടുള്ളത്. അകതടാനെടാപ്ും 22 ഇെും മനു

്്യേടാരണങ്ങളടായ ദുരന്തങ്ങൾക്കുും കേര
ളത്ിൽ സടാധ്യതയുണ്്. കേരളത്ിനല 
77 തടാലൂക്കുേളിൽ 21 തടാലൂക്കുേൾ അതീവ 
ദുരന്ത സടാധ്യതയുള്ളതുും 35 തടാലൂക്കുേൾ 
മിതമടായ ദുരന്ത സടാധ്യതയുള്ളതുമടായ പ്രകദ 
ശങ്ങളടായി േനണ്ത്ിയിട്ടുണ്് കേരളത്ി
നറെ ഭൂരിപക് പ്രകദശവും ദുരന്തങ്ങളുനെ 
പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നു എന്നടാണ് ഇത് 
സൂചിപ്ിക്കുന്നത്. തുെരച്ചയടായ പ്രളയങ്ങൾ 
കേരളത്ിനറെ ദുരന്ത പ്രതികരടാധ പ്രവരത്
െങ്ങൾ കൂടുതൽ സമഗ്വും േടാര്യക്മവും 
സടാമൂഹ്യ കേന്ദ്രീകൃതവമടാകേണ്തിനറെ 
പ്രടാധടാെ്യും അെിവരയിടുന്നു. ദുരന്ത ല� 
േരണും പ്രടാകദശിേമടായ ആസൂത്രണത്ി
നറെ ഭടാഗമടായി കേേടാര്യും നചയ്നപ്കെ
ണ്തുണ്്.

കേരളത്ിനറെ സവികശ്മടായ സടാമൂ
ഹ്യഘെെയുും പകേടാളിത് ആസൂത്രണ
ത്ിനല ദീരഘേടാല പരിചയവും ദുരന്ത 
അതിജീവെക്മതയുും ദുരന്ത പ്രതികരടാധ
വും തീരക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിേളുും പരി
പടാെിേളുും രൂപനപ്ടുത്ടാൻ സഹടായേ
മടാണ്. പ്രടാകദശിേ ഭൂവിെികയടാഗ - പശ്ചടാ
ത്ല വിേസെ പ്രവരത്െങ്ങനള ദുരന്ത 
അതിജീവെത്ിനുും പ്രതികരടാധത്ിനുും 
ഉതകുന്ന തരത്ികലക്് മടാകറ്റണ്തുണ്്. 
ഇതിെ് ജെങ്ങളുനെ അറിവും അനുഭവവും 
പകേടാളിത്വും പ്രകയടാജെനപ്ടുത്ടാൻ 
കേരളത്ിെ് െി�യടാസും സടാധിക്കുും.

എ.സി. ന്മോ�ീൻ
   തലദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് മ�ി

ം   ജ വി ം ി ക  വ  ി ം ം
ി ക ക  ിക ം ജ ക ം ിക   ജ ി
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�രന് നിവോരണ സംവിധോനങ്ങള്
ദുരന്ത െിവടാരണ പ്രവരത്െങ്ങളിൽ 

മടാരഗ്െിരകദശമടാകുന്നത് കദശീയ ദുരന്ത 
െിവടാരണ െിയമമടാണ്. ഇതിനറെ അെി
സ്ടാെത്ിൽ കദശീയ തലത്ിൽ കദശീയ 
ദുരന്ത െിവടാരണ അകതടാറിറ്റിയുും സുംസ്ടാെ 
തലത്ിൽ സുംസ്ടാെ ദുരന്ത െിവടാരണ 
അകതടാറിറ്റിയുും ജില്ലടാ തലത്ിൽ ജില്ലടാ 
ദുരന്ത െിവടാരണ അകതടാറിറ്റിയുും ആണു 
ള്ളത്.

സുംസ്ടാെ തലത്ിൽ മുഖ്യമന്തി 
അധ്യക്െടായുള്ള സുംസ്ടാെ ദുരന്ത 
െിവടാരണ അകതടാറിറ്റിയടാണ് പ്രവരത്െ 
ങ്ങൾക്് കെതൃത്വും െൽകുന്നത.് സുംസ്ടാെ 
ദുരന്ത െിവടാരണ പദ്ധതി രൂപീേരിക്കുന്നതുും 
ഇവര തനന്ന. ജില്ലടാ തലത്ിൽ േള്ര 
നചയരമടാനുും ജില്ലടാ പഞ്ടായത്് പ്രസി്
റെ്  കേടാ-നചയരമടാനുമടായുള്ള ജില്ലടാ ദുരന്ത 
െിവടാരണ അകതടാറിറ്റിയടാണ് ജില്ലയിനല 
പ്രവരത്െങ്ങൾക്് കെതൃത്വും െൽകുേ. 
അവരുനെ കെതൃത്വത്ിൽ ജില്ലടാ ദുരന്ത 
െിവടാരണ പ്ടാനുും തയ്ടാറടാക്കുും.

കേന്ദ്ര െിയമത്ിനറെയുും െിരകദശങ്ങ
ളുനെയുും അെിസ്ടാെത്ിലടാണ് ഈ പ്രവ
രത്െങ്ങനളല്ലടാും സുംഘെിപ്ിക്കുന്നത്. 
ദുരന്ത ഘട്ത്ിൽ പലകപ്ടാഴുും യുദ്ധസമടാ
െമടായ പ്രവരത്െങ്ങളടാണ് സുംഘെിപ്ി
കക്ണ്ത് എന്നതിെടാൽ ആ രീതിയിലള്ള 
സുംവിധടാെവും മടാരഗ്െിരകദശങ്ങളുും 
ആണ് അനുവരത്ിക്കുന്നത്. സ്വടാഭടാവിേ

മടായുും ഇവനയല്ലടാും ഉകദ്യടാഗസ് കേന്ദ്രീകൃ
തമടാണ്. എന്നടാൽ ഈ സുംവിധടാെും 
നേടാണ്് മടാത്രമടായി തടാനേ തട്ിൽ പ്രവ
രത്െങ്ങൾ സുംഘെിപ്ിക്കുവടാൻ േേിയില്ല 
എന്നത് േേിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ങ്ങളിനല 
അനുഭവങ്ങൾ നതളിയിക്കുന്നുണ്.് ജെേീയ 
പകേടാളിത്ത്ിലൂന്നിയ പ്രവരത്െങ്ങൾ 
ആവശ്യമടാണ് . അത് സടാധ്യമടാവും എന്നുും 
കേരളും നതളിയിച്ചിട്ടുണ്്. ദുരന്ത കവളയി
നലല്ലടാും തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾ 
ഏനറ്റടുത്തു െെത്ിയ പ്രവരത്െങ്ങൾ 
എടുത്തു പറകയണ്തടാണ്.

ജില്ലടാ ദുരന്ത െിവടാരണ അകതടാറിറ്റിയുും 
ജില്ലടാതല ദുരന്ത െിവടാരണ പ്ടാനുും വനരകയ 
കേന്ദ്ര െിയമും െിഷ്കര ി്ക്കുന്നു�. അതിനുും 
തടാനേ ഗ്ടാമ തലത്ിൽ പ്രവരത്െങ്ങൾ 
സുംഘെിപ്ികക്ണ്തുണ്് എന്ന് െിരകദേശി
ച്ചിട്ടുണ്്. റവെയൂ വികല്ലജ് എന്ന് ഇതിെ് 
അരത്മില്ല. ഇതര സുംസ്ടാെങ്ങളിനല 
ഗ്ടാമങ്ങൾ എന്ന െിലയിലടാണിത്. മടാത്ര
വമല്ല, തകദേശസ്ടാപെങ്ങളുനെ കെതൃത്വ
ത്ിൽ ഇത്രും പ്രവരത്െങ്ങൾ ആവി
ഷ്കരികക്ണ്തടാനണന്നുും വ്യക്മടാക്നപ്
ട്ിട്ടുണ്.് ശക്മടായ തകദേശഭരണ സുംവിധടാെും 
ഉള്ള കേരളത്ിൽ ഇത് ഏനറ പ്രടാകയടാഗി
േവമടാണ്. കേരളത്ിനറെ സടാഹചര്യത്ി
ലും 73-74 ഭരണഘെെടാ കഭദഗതിേളുനെ 
സടാഹചര്യത്ിലും ജെേീയടാസൂത്രണത്ി
നറെ പശ്ചടാത്ലത്ിലും വി്യങ്ങളുും 
സ്ടാപെങ്ങളുും ഉകദ്യടാഗസ്രുും കേമടാറ്റും 

നചയ്നപ്ട്ിട്ടുണ്് എന്നതിെടാലും അതിനു 
കെതൃത്വും നേടാടുക്കുവടാൻ േേിയുേ തകദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾക്ടാണ് . ജെ 
പകേടാളിത്കത്ടാനെ കവണും ഇത് സുംഘ
െിപ്ിക്കുവടാൻ എന്നതുും പ്രധടാെമടാണ്. 
െിലവിനല കേന്ദ്ര ദുരന്ത െിവടാരണ െിയ
മങ്ങളുും മടാരഗ്െിരകദേശങ്ങളുും ഇതിനു 
സടാ�േരണും െൽകുന്നുണ്്.

തലദേശ സ്ോപനങ്ങളം 
�രന് നിവോരണവം

ദുരന്ത േടാലഘട്ത്ിൽ തകദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾ െൽേിയ കെതൃത്വ
പരമടായ പ്രവരത്െും മടാതൃേടാപരമടാണ്. 
രക്ടാപ്രവരത്െും, ദുരിതടാശ്വടാസ പ്രവ
രത്െങ്ങൾ, തടാൽക്ടാലിേ പുെരധിവടാസ 
പ്രവരത്െങ്ങൾ, ശുചീേരണും തുെങ്ങിയ 
എല്ലടാ ഘട്ങ്ങളിലും ജെങ്ങനളയടാനേ 
സുംഘെിപ്ിച്ച് ജെജീവിതും സടാധടാരണ 
ഗതിയിൽ പുെഃസ്ടാപിക്ടാൻ തകദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾ മുഖ്യ പകേ് വഹിച്ചു. 
േില തയ്ടാറടാക്ിയ ഗ്ടാമപഞ്ടായത്് 
അധ്യക്ന്ടാരുനെ അനുഭവ കുറിപ്പുേളി 
ൽെിന്നുും തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെ
ങ്ങളുനെ ദുരന്ത േടാലഘട്ത്ിനല ഇെനപെ
ലേളുനെ ആേവും പരപ്പുും െന്നടായി മെസ്ി
ലടാക്ടാൻ േേിയുും. ഈ അനുഭവങ്ങനള 
ക്ിയടാത്േമടായ തുെര ഇെനപെലിെ് പ്ര
കയടാജെനപ്ടുത്ടാൻ െമുക്് സടാധിക്ണും.

തിരുവെന്തപുരത്് െെന്ന തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെതല ദുരന്തെിവടാരണ പദ്ധതിയുനെ സുംസ്ടാെതല ഉദ്ഘടാെെസകമ്മളെത്ിൽ മുഖ്യമന്തി 
പിണറടായി വിജയകെടാനെടാപ്ും മന്തിമടാരടായ ഇ.പി. ജയരടാജനുും എ.സി. നമടായ് തീനുും.
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കേരളത്ിൽ തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാ
പെങ്ങൾ പ്രടാകദശിേ വിേസെത്ിെടായി 
േേിഞ്ഞ 20 വര്ത്ികലനറ േടാലും 
നേടാണ്് സൃഷ്ിച്ച നപടാതുആസ്തിേൾ ദുരന്ത
ങ്ങൾവേി െഷ്നപ്ട്ടു. അത് തിരിച്ചുപിെിക്കു
ന്നതിനുും ദുരന്ത പ്രതികരടാധ കശ്ിയുള്ള 
വിേസെ രീതി പ്രടാകദശിേ വിേസെ 
പരിപടാെിേളിൽ ഉൾകച്ചരക്കുന്നതിനുും 
േേിയുന്ന തരത്ിൽ തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ടാപെങ്ങളുനെ വിേസെടാസൂത്രണനത് 
രൂപനപ്ടുകത്ണ്തുണ്്.

ഇന്ത്യയിൽ തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാ
പെങ്ങളുനെ കെതൃത്വത്ിൽ സടാമൂഹ്യകേ
ന്ദ്രീകൃതമടായ ദുരന്ത പ്രതികരടാധ അതിജീവെ 
സുംവിധടാെും രൂപനപ്ടുത്ടാൻ േേിയുന്ന 
സുംസ്ടാെവും കേരളമടാണ്. കേരളത്ിനല 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ 
പ്രടാകദശിേ ആസൂത്രണ-വിേസെത്ിനല 
അനുഭവ സമ്പത്് ഇതിെ് സഹടായേ
മടാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ടായി മനറ്റടാരു 
മടാതൃേ സൃഷ്ിക്ടാനുും കേരളത്ിെടാകുും. 
പ്രകത്യേിച്ചുും എല്ലടാും കേന്ദ്രീേരിക്നപ്ട്ടു
നേടാണ്ിരിക്കുന്ന ഇന്നനത് കദശീയ സടാഹ
ചര്യത്ിൽ അത്രനമടാരു മടാതൃേ �ണ്ി
ക്ടാകട്ണ്തുണ്്.

േടാലടാവസ്ടാ വ്യതിയടാെവും പ്രകൃതി 
വിഭവ വിെികയടാഗത്ിനല അശടാസ്തീയത
േളുും കൂെികച്ചരന്നടാണ് ഈ ദുരന്ത സടാഹ
ചര്യങ്ങളികലക്് െനമ്മനക്ടാനണ്ത്ിച്ച
നതന്ന സത്യും െമ്മൾ മെസ്ിലടാക്ണും. 
െിലവിനല വിേസെ രീതിേളിലും ശീല
ങ്ങളിലും െിയമടാവലിേളുും പുെരവിചിന്തെ 
ത്ിെ് വികധയമടാക്ി പുതിയ സടാഹചര്യ

ത്ിെനുസരിച്ച് ശടാസ്തവും അനുഭവവും 
ആസൂത്രണവും ജെപകേടാളിത്വും ഒത്തു
കചരുന്ന പ്രവരത്െരീതി സ്വീേരികക്
ണ്തുണ്്.

തലദേശസ്ോപനത� 
�രന് നിവോരണ പദ്ധതി

ഈ പശ്ചടാത്ലത്ിലടാണ ്വിപുലമടായ 
ജെപകേടാളിത്കത്ടാനെ കേരള പുെര 
െിരമ്മടാണത്ിനുള്ള ജെേീയ പദ്ധതിക്് 
രൂപും െൽേടാൻ സരക്ടാര തീരുമടാെിച്ചത്. 
ഗ്ടാമസഭയിൽ തുെങ്ങി പ്രകത്യേ െിയമ 
സഭടാ സകമ്മളെത്ിൽ അവസടാെിക്കുന്ന
തരത്ിലള്ള േ്യടാമ്പയിെടാണ് രൂപും 
െൽേിയിരിക്കുന്നത്. ‘െമ്മൾ െമുക്ടാ
യി’എന്ന കപരിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന 
േ്യടാമ്പയിനറെ പ്രടാകദശിേ കെതൃത്വും തകദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾക്ടാണ്.

പ്രകൃതി ദുരന്തനത് അതിജീവിക്ടാനുും 
പ്രതികരടാധിക്ടാനുും േേിയുന്ന തരത്ിൽ 
പ്രടാകദശിേ വിേസെ പ്രവരത്െങ്ങൾ 
രൂപനപ്ടുത്ടാനുും െിലവിലള്ള െിയമങ്ങ
ളിലും വിേസെ ശീലങ്ങളിലും വരുകത്ണ് 
മടാറ്റങ്ങൾ െിരകദേശിക്ടാനുും ഗ്ടാമസഭ/
വടാര്്സഭയിൽ ചരച്ചേൾ െെകക്ണ്തുണ്.് 

ഇതിനറെ അെിസ്ടാെത്ിലടായിരി
ക്ണും പ്രടാകദശിേ വിേസെ പദ്ധതിേ
ൾക്് രൂപും െൽകേണ്ത്. ഒപ്ും തകദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾക്് ഒരു ദുരന്ത 
െിവടാരണ പദ്ധതി തയ്ടാറടാക്കുേയുും കവണും. 
ഓകരടാ തകദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങ
ളിലും രൂപനപ്ടുന്ന പ്രകത്യേ പരിശീലെും 
ലഭിച്ച സടാകകേതിേ സഹടായേ സുംഘും 

(കലടാക്ൽ റികസടാഴ്് ഗ്രൂപ്് ) തകദേശ സ്വയും
ഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ അവസ്ടാവിശേ
ലെും െെത്തുേയുും അതിനറെ അെിസ്ടാെ
ത്ിൽ േരെ് ദുരന്ത െിവടാരണ പദ്ധതി 
തയ്ടാറടാക്കുേയുും കവണും. ഇതിെടായുള്ള 
വരക്ിുംഗ്  ഗ്രൂപ്്  തകദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്ടാപെ �ിയറിുംഗ് േമ്മിറ്റിയുനെ കെതൃ
ത്വത്ിൽ ഇത് അന്തിമമടാക്ണും. മറ്റു 
വരക്ിുംഗ്  ഗ്രൂപ്പുേൾ എല്ലടാും അവരവരുനെ 
കമഖലയിൽ ഇക്ടാര്യങ്ങൾ പരിഗണി
ക്ണും. ഗ്ടാമ/വടാര്്  സഭേളിൽ ഇവ 
ചരച്ച നചയ്ണും. വിേസെ നസമിെടാറിനറെ 
െിരകദേശങ്ങൾകൂെി ഉൾനപ്ടുത്ിയടാണ് 
ദുരന്ത െിവടാരണ പദ്ധതിക്് അന്തിമ രൂപും 
െൽകേണ്ത്. ഈ റികപ്ടാരട്ിൽ െിന്നുും 
ദുരന്ത പ്രതികരടാധത്ിനുും അതിജീവെ
ത്ിനുും ആവശ്യമടായ കപ്രടാജ�േൾ തകദേശ 
സ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ പദ്ധതി
യിൽ ഉൾനപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള െെപെിേൾ 
ബന്നപ്ട് വരക്ിുംഗ് ഗ്രൂപ്പുേൾ വേി 
തകദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾ സ്വീ
േരികക്ണ്തുണ്്. ഇകതടാനെടാപ്ും പ്രസ്തുത 
ദുരന്ത െിവടാരണ പദ്ധതി ജില്ലടാ ആസൂത്രണ 
സമിതി വേി ജില്ലടാ ദുരന്ത െിവടാരണ 
അകതടാറിറ്റിക്് കേമടാറണും

തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ 
കെതൃത്വത്ിൽ ദുരന്തെിവടാരണ പദ്ധതി 
തയ്ടാറടാക്കുന്നതിനുള്ള സരക്ടാര ഉത്രവ് 
ഇതിെേും പുറനപ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്്. 2020-21 
വടാര്ിേ പദ്ധതിയുനെ അധിേ മടാരഗ് 
െിരകദേശങ്ങളുും സമയക്മവും സുംബന്ിച്ച 
സരക്ടാര ഉത്രവും പുറത്ിറങ്ങിയിട്ടുണ്്. 
ദുരന്തെിവടാരണ പദ്ധതിക്ടാവശ്യമടായ 
േരടു രൂപകരഖയുും വിശദമടായ മടാരഗ് 
െിരകദേശങ്ങളുും തയ്ടാറടാക്ിയിട്ടുണ്്. 

ദുരന്ത െിവടാരണ പദ്ധതിയുും വടാര്ിേ 
പദ്ധതിയുും സുംകയടാജിപ്ികക്ണ്തുണ്്. 
ജനുവരി അവസടാെും കചരുന്ന ഗ്ടാമസഭേ
ളിൽ ഈ േടാര്യങ്ങൾ ചരച്ച നചയ്ണും. 
അതിനു കശ്ും ദുരന്ത െിവടാരണ പദ്ധതി
ക്് കവണ്ി മടാത്രും തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ടാപെതലത്ിൽ നസമിെടാര സുംഘെി
പ്ിക്ണും. 

തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെതല ദുര
ന്തെിവടാരണ പദ്ധതിയിൽ കമൽ തട്് 
െിരകദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാേണും. അവ അതടാതു 
തലത്ിൽ - ക്ടാക്്  പഞ്ടായത്്, ജില്ലടാ 
പഞ്ടായത്്, വിവിധ വകുപ്പുേൾ, ജില്ലടാ 
പദ്ധതി, സുംസ്ടാെ സരക്ടാര, ജില്ലടാ ദുരന്ത 
െിവടാരണ അകതടാറിറ്റി, സുംസ്ടാെ ദുരന്ത 

തിരുവെന്തപുരത്് െെന്ന തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെതല ദുരന്തെിവടാരണ പദ്ധതിയുനെ 
സുംസ്ടാെതല ഉദ്ഘടാെെസകമ്മളെത്ിൽ ക്ടാക്് പഞ്ടായത്തുേളുനെ സമ്പൂരണ് ഐഎസ്ഒ 
പ്രഖ്യടാപെും െെത്ിയ കശ്ും മുഖ്യമന്തി പിണറടായി വിജയൻ അതിനു കെതൃത്വും െല്ിയ ഗ്ടാമ
വിേസെ േമ്മീ്ണര എൻ. പത്കുമടാര ഐ.എ.എസിെ്  ഉപഹടാരും സമ്മടാെിക്കുന്നു.
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െിവടാരണ അകതടാറിറ്റി എന്നിവനയല്ലടാും 
പരിഗണിക്ണും. അങ്ങനെ കേരള പുെര 
െിരമ്മടാണത്ിെടാവശ്യമടായ െിരകദശ
ങ്ങൾ ഏറ്റവും തടാനേ തട്ിൽ െിന്ന് തനന്ന 
രൂപീേരിക്ണും. ഏറ്റവും അവസടാെും 
ജില്ലടാതലത്ിൽ ജില്ലടാ ആസൂത്രണ 
സമിതിയുനെ കെതൃത്വത്ിൽ പ്രകത്യേ
മടായി ‘െമ്മൾ െമുക്ടായി’ സകമ്മളെും 
സുംഘെിപ്ിക്ണും. 

ഇതിെടാവശ്യമടായ പരിശീലെ പരി
പടാെിേൾ േിലയുും സുംസ്ടാെ ദുരന്ത 
െിവടാരണ അകതടാറിറ്റിയുും കചരന്ന് സുംഘ
െിപ്ിക്കുേയടാണ്. ഏതടാണ്് രണ്ര ലക്ും 
കപനര ചുരുങ്ങിയ സമയും നേടാണ്് പരി
ശീലിപ്ിക്കുവടാെടാണ് ലക്്യമിടുന്നത്. 
വിവിധ ഘട് പരിശീലെങ്ങൾ േേിഞ്ഞു
നവകേിലും കവണ്ത്ര ഗൗരവും തകദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾ െൽേിയിട്ടുകണ്ടാ 
എന്ന് പരികശടാധിക്ണും. കെരനത് 
അറിയിപ്് ഇല്ലടാതിരുന്നതിെടാലും മറ്റു പരി
പടാെിേൾ മൂലവും കവണ്ത്ര ഗൗരവും തടാനേ 
െല്ടാതിരുന്നതിെടാലും പല ജില്ലേളിലും 
പകേടാളിത്ും കുറവടായിരുന്നു. ഇകപ്ടാൾ 
വ്യത്യടാസമുണ്്. പനകേടുക്കുവടാൻ േേിയടാ
തിരുന്നവരക്് കവണ്ി വീണ്ടുും പരിശീലെും 
ഏരനപ്ടുത്തുും.

ഓകരടാ തകദേശഭരണ സ്ടാപെത്ിലും 
ദുരന്ത െിവടാരണ പരിപടാെി തയ്ടാറടാക്ടാൻ 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെനത് സഹടാ
യിക്ടാെടായി 20 റികസടാഴ്് കപഴ്ൺമടാരുനെ 
(കലടാക്ൽ റികസടാഴ്് ഗ്രൂപ്് )പരിശീലെമടാണ് 
അടുത് ഘട്ും. യുവജെങ്ങൾ, ഫീൽ്് 
വരക്ിൽ പരിചയമുള്ളവര, വിവരകശഖ
രണും െെത്ി റികപ്ടാരട്് തയ്ടാറടാക്ി പരി
ചയമുള്ളവര,  ഈ വി്യത്ിലും 
സടാമൂഹിേ വി്യത്ിലും അക്ടാദമിേ 
പ്രവരത്െും െെത്തുന്നവര എന്നിവ
രക്ടാണ് മുൻഗണെ െൽകേണ്ത്. യുവജ
െങ്ങളുനെയുും സ്തീേളുനെയുും പകേടാളിത്ും 
ഉറപ്പുവരുകത്ണ്തുമടാണ്.

ഓകരടാ വടാര്ിൽ െിന്നുും ഇതു കപടാനല 
20 കപര വീതും എന്ന െിലയിൽ ആയി 
രിക്കുും പരിശീലെും. ഇനതല്ലടാും തടാനേ 
തട്ിൽ ദുരന്ത െിവടാരണ പദ്ധതി കരഖ 
തയ്ടാറടാക്ടാൻ ഉള്ള പ്രവരത്െത്ിെ് 
കവണ്ി ആനണന്ന ധടാരണകയടാടു കവണും 
ആളുേനള തിരനഞ്ഞടുക്ടാൻ. തുെരപ്രവ രത്
െങ്ങൾ സുംഘെിപ്ിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു 
വരുത്ടാെടാേണും. ഇതിെടായി ജില്ലടാ 
ആസൂത്രണ സമിതി കെതൃത്വപരമടായ പങ്കു 
വഹിക്ണും. സമയബന്ിതമടായി പ്രവ

വകുപ്പുേൾ മുകഖെ സരക്ടാര പദ്ധതിേൾ 
െെപ്ടാക്കുന്നുണ്്. ഇവയിനലല്ലടാും ഇെനപടു
ന്നതിെ് തകദേശഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾക്് 
പരിമിതിേളുനണ്ന്നറിയടാും. പ്രളയനക്ടു 
തിനയ അതിജീവിക്കുന്ന പദ്ധതിേൾക്് 
മുൻഗണെ െൽേി കവണും വടാര്ിേ പദ്ധ
തിയിൽ കഭദഗതി വരുകത്ണ്ത്. െശിച്ചു
കപടായ ആസ്തിേൾ പുെസൃഷ്ിക്കുന്നതിെ് 
മുൻഗണെ െൽകുന്നകതടാനെടാപ്ും ജീവകെടാ
പടാധിേളുും സൃഷ്ിക്ണും. പ്രളയത്ിൽ 
നേടാെിയ െടാശും സുംഭവിച്ച തകദേശഭരണ 
സ്ടാപെങ്ങൾക്് 250 കേടാെി പ്രകത്യേ
മടായി െൽകുന്നുണ്്. ഈ തുേയുും അടുത് 
മടാരച്ച് 31-െേും നചലവേിക്ത്ക് 
രീതിയിൽ ഉപകയടാഗിക്ടാൻ േേിയണും.

പ്രടാകദശിേ കറടാഡുേളുനെ പുെരുദ്ധടാര
ണത്ിെ് 961 കേടാെി രൂപ മുഖ്യമന്തിയുനെ 
ദുരിതടാശ്വടാസ െിധിയിൽ െിന്ന് അനുവദി
ച്ചിട്ടുണ്്. “മുഖ്യമന്തിയുനെ കറടാ്് പുെരു
ദ്ധടാരണ പദ്ധതി” പ്രേടാരും ഓകരടാ ജില്ലയ്ക്കുും 
തുേ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്.് കറടാ്് പ്രവൃത്ിയുനെ 
കമൽകെടാട്ത്ിെ് ഇതിെടായി പ്രടാകദശിേ 
തലത്ിൽ സമിതി രൂപീേരിക്ടാവന്ന 
തടാണ്. ഇതു കൂെടാനത ജില്ലടാതലത്ിൽ 
അതത് തകദേശഭരണ സ്ടാപെങ്ങളിനല 
എ ഞ് ി െ ീ യ ര മ ടാ ന ര  ഉ ൾ ന പ് ടു ത് ി 
ഇതിെടായി സടാകകേതിേ സമിതിയുും രൂപീ
േരിക്ടാൻ ഉകദേശിക്കുന്നുണ്്.

ഇതു കൂെടാനത ഉരുൾനപടാട്ലും മണ്ിെിച്ചി
ലും മൂലും സടാരമടായി കേടുപടാടുേൾ സുംഭവിച്ച 
പ്രകദശങ്ങനള സഹടായിക്ടാൻ 37.50 കേടാെി 
രൂപ സരക്ടാര മടാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്.് മണ്ിെിച്ചിൽ 
ഉണ്ടായ തകദേശഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾ 
ഇതിനറെ നപ്രടാകപ്ടാസൽ തരുന്ന മുറയ്ക് മുൻഗ
ണെടാക്മത്ിൽ തുേ അനുവദിക്കുന്നതടാണ.് 
ഇത് ഇടുക്ി ജില്ലയ്ക് പ്രകയടാജെനപ്ടുനമന്ന 
േടാര്യത്ിൽ സുംശയമില്ല.

ഇതിനുമപ്പുറമടാണ് റീബിൽ്് കേരള 
ഇെി്ികയറ്റീവിനറെ ഭടാഗമടായ പ്രടാകദശിേ 
പദ്ധതിേളുും. കേരള പുെര െിരമ്മടാണ 
വിേസെ പദ്ധതിയിൽ ഏനറ െിരണ്ടായ
േമടാണ് െമ്മൾ െമുക്ടായി േ്യടാമ്പയിൻ. 
കേരളത്ിനല തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാ
പെങ്ങനള സുംബന്ിച്ചിെകത്ടാളും വളനര 
പ്രധടാെനപ്ട് പ്രവരത്െമടാണ് ദുരന്ത 
െിവടാരണ പദ്ധതി തയ്ടാറടാക്ലും അവ 
വടാര്ിേ പദ്ധതിയിൽ ഉൾനപ്ടുത്ലും 
കമൽ തട്് െിരകദേശങ്ങൾ സമരപ്ിക്ലും. 
ആ ഗൗരവും േണക്ിനലടുത്് പ്രവരത്
െങ്ങൾ മുകമ്പടാട്ടു െയികക്ണ്തുണ്്.
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രത്െങ്ങൾ െെക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു 
വരുത്ണും. അതിെടാവശ്യമടായ സുംവി
ധടാെങ്ങളുും ചുമതലയുും ചിട്നപ്ടുത്ണും.

ക്ടാക്് , ജില്ലടാ പഞ്ടായത്തുേൾ 
തടാനേ തട്ിൽ െിന്നുമുള്ള െിരകദേശങ്ങൾ 
പരിഗണിച്ചു കവണും വടാര്ിേ പദ്ധതി 
തയ്ടാറടാക്ടാൻ. സുംകയടാജിത പദ്ധതിേൾ 
ആവശ്യമുനണ്ന്നു േനണ്ത്ിയടാൽ ജില്ലടാ 
ആസൂത്രണ സമിതി അതിനു കെതൃത്വപ
രമടായ പങ്കു വഹിക്ണും.

ജനുവരിയിൽ തനന്ന ഈ പ്രവരത്െ 
ങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കുും പൂരത്ിയടാക്ണും. 
ഇകപ്ടാേനത് ഭരണസമിതി അടുത് 
വര്ും ഒക്ടാബറിൽ േടാലടാവധി പൂരത്ി
യടാക്കുേയടാണ്. ഈ ഭരണസമിതിക്് 
പദ്ധതി ആസൂത്രണത്ിനുും െിരവ്വഹണ
ത്ിനുും ലഭിക്കുന്ന പൂരണ്വര്മടാണ് 
േെന്നു കപടാകുന്നത്. പദ്ധതിനച്ചലവ് നമച്ച
നപ്ടുത്തുന്നകതടാനെടാപ്ും ഏറ്റവും മിേച്ച 
പദ്ധതി െിരവ്വഹണ രീതി കശ്ിക്കുന്ന 
മടാസങ്ങളിൽ േടാഴ്ചവയ്കണും.

2019-20നല പദ്ധതി ആസൂത്രണ െെപ
െിക്മങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുന്നതിനറെ ഉത്രവ് 
ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്്. ആസൂത്രണ െെപെിക്മ
ങ്ങൾ ്ിസുംബര 7-െ് ആരുംഭിച്ച് മടാരച്ച് 
5-െ്  ജില്ലടാ ആസൂത്രണസമിതിക്് 
വടാര്ിേ പദ്ധതി സമരപ്ിക്കുന്ന രീതിയി
ലള്ള ഒരു േലണ്ര ആണ് തയ്ടാറടാക്ിയി
രിക്കുന്നത്. േലണ്ര പ്രേടാരും പദ്ധതി 
ആസൂത്രണത്ിനറെ ഓകരടാ ഘട്വും പൂരത്ി
യടാക്ണും. 

െടാെടാദ്യകമ സൂചിപ്ിച്ചിരുന്നു കേരളും 
േണ് മഹടാപ്രളയത്ിൽ െിന്നുും െടാും േരേ
യറടാനുള്ള ശ്രമത്ിലടാനണന്ന്. വിവിധ 
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കേരളത്ിനറെ പ്രകൃതി സമ്പത്് 
ശരിയടായി വിെികയടാഗിച്ചടാൽ 

സടാമ്പത്ിേ വിേസെത്ിൽ കേരള
ത്ിെ് വലിയ കുതിച്ചു ചടാട്ും െെത്ടാെടാ
വനമന്ന് മുഖ്യമന്തി പിണറടായി വിജയൻ 
പറഞ്ഞു. തിരുവെന്തപുരും െടാലടാഞ്ിറ 
ഗിരിദീപും േൺനവൻ്ൻ നസറെറിൽ 
െെന്ന തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെതല 
ദുരന്ത െിവടാരണ പദ്ധതിയുനെ സുംസ്ടാ
െതല ഉദ്ഘടാെെും െിരവ്വഹിക്കുേയടായി
രുന്നു അകദേഹും.

േടാര്ിേ, വ്യടാവസടായിേ വിേസെ
മടാണ് ഒരു െടാെിനറെ വിേസെത്ിനറെ 
പ്രധടാെ ഘെേങ്ങൾ. കേരളത്ിനല േടാലടാ
വസ്യുും മണ്ും ഏത് കൃ്ിക്കുും അനുകയടാ
ജ്യമടാണ്. െമുക്് ആവശ്യമടായ പച്ചക്റി
യുും ധടാെ്യങ്ങളുും മറ്റു ഭക്്യവസ്തുക്ളുും 
ഇവിനെത്നന്ന ഉത്പടാദിപ്ിക്ടാെടാവണും. 
ത ക ദേ ശ സ് ടാ പ െ ങ്ങ ൾ  ശ ര ി യ ടാ യ 

ആസൂത്രണും െെത്ിയടാൽ േടാര്ിേ 
കമഖലയിൽ സുംസ്ടാെത്്  1,18,000 
കേടാെി രൂപയുനെ വരുമടാെും സൃഷ്ിക്ടാും. 
തകദേശസ്ടാപെ അതിരത്ിയിൽ 1.48 
കേടാെി രൂപയുനെ അധിേ വരുമടാെവമുണ്ടാ
വനമന്നുും മുഖ്യമന്തി പറഞ്ഞു. കൃ്ി, തകദേ
ശ സ ്വയ ും ഭ ര ണ ും ,  സ ഹ േ ര ണ ും , 
വ്യവസടായും, ക്ീരും തുെങ്ങി വിവിധ വകു
പ്പുേൾ സഹേരിച്ചു പ്രവരത്ിച്ചടാൽ ഇത് 
യടാഥടാരത്്യമടാവും. ഇതിെടാവശ്യമടായ ഒരു 
സബ് സി്ി സരക്ടാര െിശ്ചയിച്ചു െൽകുും.

വിവിധയിെും കതേൾ തകദേശസ്ടാ
പെതലത്ിൽ വിതരണും നചയ്ടാവന്ന
തടാണ്. ഒരു വര്ും നേടാണ്് ഒരു കേടാെി 
കതേൾ വിതരണും നചയ്ടാൽ പത്തു 
വര്ും നേടാണ്് 50,000 കേടാെി രൂപയുനെ 
വരുമടാെും ഉണ്ടാവും. ഒരു തകദേശസ്ടാപെ 
പരിധിയിൽ അഞ്് കേടാെി രൂപയുനെ 
അധിേ വരുമടാെവമുണ്ടാവും.

പച്ചക്റി ഉത്പടാദെത്ിെ് തകദേശ
സ്ടാപെങ്ങൾ മേ ന്ൽട്റുേൾ കപ്രടാത്ടാ
ഹിപ്ിക്ണും. പത്തു വര്ും നേടാണ്് ഒരു 
പഞ്ടായത്ിൽ നൂറ് ന്ൽട്ര സ്ടാപി
ക്ടാെടാവണും. ഇത്രത്ിൽ പച്ചക്റി 
കൃ്ി െെത്ിയടാൽ 31,000 കേടാെി രൂപ 
അധിേ വരുമടാെും ലഭിക്കുും. ഓകരടാ തകദേ
ശസ്ടാപെ അതിരത്ിയിലും 100 പശു
ക്നളകേിലും ഉണ്ടാവണനമന്ന് െിശ്ചയി
ക്ണും. പടാലിനെടാപ്ും മൂല്യവരധിത 
ഉത്പന്നങ്ങളുും ലഭിക്കുും. പത്തു വര്ും 
നേടാണ്് ഇത് ആയിരും പശുക്ളടായടാൽ 
70000 കേടാെി  രൂപയുനെ അധിേ 
വരുമടാെും സടാധ്യമടാകുനമന്ന് മുഖ്യമന്തി 
പറഞ്ഞു. പശുവിനെകപ്ടാനല തനന്ന ആടു 
വളരത്ലും െെത്ടാും. ഒരു തകദേശസ്ടാപെ 
പരിധിയിൽ 10  വര്ും നേടാണ്് 
രണ്ടായിരും ആടുേളുനണ്കേിൽ 13,000 
കേടാെി രൂപയുനെ അധിേ വരുമടാെും 

പ്കൃതി സമ്പത്് ശരിയകായി വിനികയകാഗിച്കാൽ 
സകാമ്പത്ിേ വിേസനത്ിൽ കേരളത്ിന് വൻ മുകന്റ്ം 

സകാധ്യമകാകും: മുഖ്യമന്തി

കവർര�ാറി

തിരുവെന്തപുരത്് െെന്ന തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെതല ദുരന്തെിവടാരണ പദ്ധതിയുനെ സുംസ്ടാെതല ഉദ്ഘടാെെും 
മുഖ്യമന്തി പിണറടായി വിജയൻ െിരവ്വഹിക്കുന്നു.

ം ര  ല ര ിവ ര  ി  ം ല ം 
ി വ �രം ല ി  ിരി ം ക വ  ി  
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ഉണ്ടാവും. തകദേശസ്ടാപെ പരിധിയിൽ 
1.30 കേടാെി രൂപയുനെ വരുമടാെും പ്രതീ
ക്ിക്ടാും. 200 കേടാേിേളുള്ള 30 യൂണി
റ്റുേൾ ഒരു തകദേശസ്ടാപെ പരിധിയിൽ 
സ്ടാപിക്ടാും. പത്തു വര്ും നേടാണ്് 
35,000 കേടാെി രൂപ വരുമടാെും പ്രതീക്ി
ക്ടാും. 3.40 ലക്ും രൂപ തകദേശസ്ടാപെ 
പരിധിയിൽ അധിേമടായി ലഭിക്കുും. മത്്യ
ക്കൃ്ിയുും പുഷ്പകൃ്ിയുും ഇത്രത്ിൽ 
കപ്രടാത്ടാഹിപ്ിക്ടാെടാവും.

വ്യടാവസടായിേ കമഖലയിൽ വരുത്ടാ
നുകദേശിക്കുന്ന മടാറ്റങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച് 
നേടാച്ചിയിൽ െെന്ന അനസൻ്് 2020ൽ 
പ്രഖ്യടാപിച്ചിരുന്നു. െികക്പസൗഹൃദ 
സുംസ്ടാെങ്ങളുനെ പട്ിേയിൽ കേരളും 
ഇകപ്ടാൾ 21-ടാും സ്ടാെത്ടാണ്. അടുത് 
അഞ്് വര്ത്ിൽ ആദ്യ അഞ്് സുംസ്ടാ
െങ്ങളിനലടാന്നടായി കേരളും മടാറണും. 
ഇതിെ് തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങ
ളുനെ ശരിയടായ ഇെനപെൽ ഉണ്ടാവണും. 
കെടാക്കുകൂലി എവിനെനയകേിലും അവകശ
്ിക്കുന്നുനണ്കേിൽ സരക്ടാര സുംവിധടാെും 
ശക്മടായി ഇെനപടുും. െിലവിൽ സ്തീേൾ
ക്് രടാത്രി ് ിഫ്റിൽ കജടാലി നചയ്യുന്നതിെ് 
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്്. എന്നടാൽ ആ െിലപടാെ് 
ശരിയല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്രക്് മടാത്രും 
െികരടാധെും ഏരനപ്ടുകത്ണ്തില്ല. 
പകക്, രടാത്രിയിൽ കജടാലി നചയ്യുന്ന സ്തീ
േൾക്് ആവശ്യമടായ സുരക് സ്ടാപെ 
ഉെമ ഒരുക്ണും. പുതിയ സുംരുംഭേരക്് 
നതടാേിൽ സബ് സി്ി ഏരനപ്ടുത്തുന്നത് 

അതിജീവെക്മതയുളള കേരളനത് 
രൂപനപ്ടുത്തു ന്നതിെ് നപടാതുജെ 

അഭിപ്രടായും അഭ്യരത്ിച്ച് മുഖ്യമന്തി 
പിണറടായി വിജയൻ. നപടാതുജെങ്ങൾക്് 
തങ്ങളുനെ സ്വപ്നങ്ങളുും അഭിപ്രടായങ്ങളുും 
കരഖനപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള െമ്മൾ 
െമുക്ടായി കപടാരട്ൽ മുഖ്യമന്തി 
ഉദ്ഘടാെെും നചയ്തു. റീബിൽ്് കേരള 
പദ്ധതിയുനെ ഭടാഗമടായടാണ് െമ്മൾ 
െമുക്ടായി കപടാരട്ൽ ആരുംഭിച്ചിരിക്കു
ന്നത്. www.rebuild.kerala.gov.in എന്ന 
നവബ്കസറ്റിനല 'െമ്മൾ െമുക്ടായി' 
ഭടാഗത്് ക്ിക്് നചയ്ടാൽ കപടാരട്ലിൽ 
പ്രകവശിക്ടാും. ഇന്ത്യക്േത്തുും പുറത്തു
മുളള വ്യക്ിേൾ, സുംഘെെേൾ തുെങ്ങി
യവരക് ്അഭിപ്രടായും കരഖനപ്ടുത്ടാനുളള 
സുംവിധടാെും കപടാരട്ലിൽ ലഭ്യമടാണ്. 

റീബിൽഡ് കേരള: 
ജനകാഭിപ്കായം അഭ്യർത്ിച്് മുഖ്യമന്തി

 � ി  ം 

ഇുംഗ്ീ് ിലും മലയടാളത്ിലും അഭിപ്രടായും 
കരഖനപ്ടുത്ടാും. േെലടാസിൽ എഴുതി 
അപ് കലടാ്് നചയ്ടാനുും സടാധിക്കുും.

ഭൂവിെികയടാഗും, ജലപരിപടാലെും, 
പ്രടാകദശിേ സമൂഹവും അതിജീവെവും 
വെപരിപടാലെും, ഗതടാഗതും/വടാരത്ടാ
വിെിമയും/സടാകകേതിേവിദ്യ എന്നി
ങ്ങനെ അഞ്് പ്രധടാെ കമഖലേളടായി 
തരുംതിരിച്ചടാണ് അഭിപ്രടായങ്ങൾ കരഖ
നപ്ടുകത്ണ്ത്. കൂെടാനത കൃ്ി, ഖെെും, 
ഭൂപരിപടാലെും, ആവടാസും, ദുരന്തസടാ
ധ്യത കമഖലേൾ എന്നിവനയക്കുറിച്ചുും 
അഭിപ്രടായും അറിയിക്ടാും.

കലടാേനത്വിനെയിരുന്നുും വിവിധ 
കമഖലേളിനല വിദഗ്ദ്ധരക്് ഓൺകല 
െടായി പനകേടുക്കുന്നതിനുും കസറ്റിൽ 
സൗേര്യനമടാരുക്കുും. 

പരിഗണെയിലടാണ്. പുതിയ പദ്ധതി 
തുെങ്ങി അഞ്് വര്ും േേിയുകമ്പടാേടാണ് 
അത് െൽകുേ. പനക്, അത്രും സുംരും
ഭങ്ങളിൽ പുരു് നതടാേിലടാളിനയക്ടാൾ 
രണ്ടായിരും രൂപ കൂടുതൽ ശമ്പളും സ്തീ 
നതടാേിലടാളിക്് ഉണ്ടായിരിക്ണും. പത്തു 
വര്ും നേടാണ്് നതടാേിലില്ലടായ്മ പരിഹരി
ക്കുേയടാണ് ലക്്യനമന്ന് മുഖ്യമന്തി 
പറഞ്ഞു.

പരിസ്ിതി സുംരക്ണത്ിെ് 
െടാട്ിനല ജെങ്ങനള സന്നദ്ധമടാക്കുേ പ്രധടാ
െമടാണ്. പരിസ്ിതി സുംരക്ണത്ിനറെ 
പ്രടാധടാെ്യും േേിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രളയത്ിൽ 
മെസിലടായതടാണ്. ഇക്ടാര്യത്ിൽ തകദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾ പ്രധടാെ 
പകേ് വഹിക്ണും. കബടാധവത്ക്രണവും 
പ്രടാകദശിേ രീതിയിലള്ള സുംരക്ണ പ്ര
വരത്െങ്ങളുനെ ഏകേടാപെവും തകദേശ
സ്ടാപെങ്ങൾ െിരവഹിക്ണും. ജെങ്ങനള 
പ്രകൃതി സുംരക്േരടായി േണ്ടുള്ള പ്രവര
ത്െമടാണ് കവണ്ത്. െിലവിനല െിയമ
ങ്ങളിലും വിേസെ ശീലങ്ങളിലും ആവശ്യ
മടായ മടാറ്റങ്ങൾ െിരകദേശിക്കുന്നതിെ് ഗ്ടാ

മസഭേളിലും വടാര്് സഭേളിലും 
ചരച്ചേൾ െെത്ണനമന്ന് മുഖ്യമന്തി 
പറഞ്ഞു. ബ് കളടാക്് പഞ്ടായത്തുേളുനെ 
സമ്പൂരണ ഐ. എസ്. ഒ പ്രഖ്യടാപെും മുഖ്യ
മന്തി െിരവ്വഹിച്ചു. തകദേശസ്വയുംഭരണ 
വകുപ്് മന്തി എ. സി. നമടായ്ീൻ അധ്യക്ത 
വഹിച്ചു. വ്യവസടായ മന്തി ഇ. പി. 
ജയരടാജൻ, ധെമന്തി ക്ടാ. െി. എും. 
കതടാമസ് ഐസക്്, വെും മന്തി നേ. രടാജു, 
ജലവിഭവ മന്തി നേ. കൃഷ്ണൻകുട്ി, കൃ്ി 
മന്തി വി. എസ.് സുെിൽകുമടാര, ആസൂത്രണ 
കബടാര്് കവസ് നചയരമടാൻ ക്ടാ. വി. 
നേ. രടാമചന്ദ്രൻ, തിരുവെന്തപുരും കമയര 
നേ. ശ്രീകുമടാര, െവകേരളും േരമപദ്ധതി 
കേടാഓര്ികെറ്റര നചറിയടാൻ ഫിലിപ്്, 
ഹരിതകേരളും മി്ൻ എേ് സിേയൂട്ീവ് 
കവസ് നചയരകപേ് സൺ ക്ടാ. െി. എൻ. 
സീമ, തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെ 
സുംഘെെ പ്രതിെിധിേൾ, വിവിധ വകു
പ്പുതല ഉകദ്യടാഗസ്ര എന്നിവര സന്നിഹി
തരടായിരുന്നു.

1
േില തയ്ടാറടാക്ിയ ദുരന്തെിവടാരണ പദ്ധതി
യുനെ പരിശീലെ വീ്ികയടാ ധെമന്തി ക്ടാ.െി.
എും. കതടാമസ് ഐസേ് പ്രേടാശെും നചയ്യുന്നു.
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സാമൂഹ്യസുരക്ഷ

യു.വി. ലജോസ് ഐ.എ.എസ്

വിജയേരമടായി െെപ്ിലടാക്ിനക്ടാണ്ി
രിക്കുന്ന കലഫ് മി്ൻ പദ്ധതിയി

ലൂനെ വീടുേൾ ലഭിച്ചവരക്് അവരുനെ തുെര 
ജീവിതത്ിെ് സടാമൂഹ്യപരവും നതടാേിൽ
പരവമടായ പിന്തുണ െൽേി അവനര നമച്ച
നപ്ട് ജീവിതും െയിക്ടാനുും സമൂഹത്ിനറെ 
മുൻെിരയികലക്് നേടാണ്ടുവരടാനുും ലക്്യ
മിട്് സുംസ്ടാെനത്ടാട്ടാനേ കലഫ് മി്ൻ 
ഗുണകഭടാക്ടാക്ളുനെ കുടുുംബസുംഗമും 
െെന്നുവരുന്നു. 

കേരളത്ിനല എല്ലടാ അരഹരടായ ഭൂര
ഹിതരടായ ഭവെരഹിതരക്കുും സ്വന്തമടായി 
നതടാേിൽ നചയ്് ഉപജീവെും െിരവ്വഹിക്കു
ന്നതിനുും സടാമൂഹിേ പ്രക്ിയേളിൽ 
മടാെ്യമടായി ഭടാഗഭടാക്ടാേടാനുും സടാമ്പത്ിേ 
കസവെങ്ങൾ ഉൾനപ്നെ എല്ലടാ സടാമൂഹിേ 
കക്മ പദ്ധതിേളുനെയുും പ്രകയടാജെും ലഭ്യ
മടാക്ടാനുും ഉതകുന്ന സുരക്ിതവും മടാെ്യ
വമടായ വീടുേൾ െൽകുേ എന്ന ഉകദേശ
കത്ടാനെയടാണ് കലഫ് മി്ൻ എന്ന 
സമ്പൂരണ് പടാരപ്ിെ സുരക്ടാ പദ്ധതി 
െെപ്ിലടാക്ിവരുന്നത്. കലഫ് മി്ൻ 
പദ്ധതി ഒന്നടാുംഘട്ും വിജയേരമടായി പൂര
ത്ീേരിക്കുേയുും രണ്ടാുംഘട്ും വിജയേ
രമടായി പുകരടാഗമിച്ചുനേടാണ്ിരിക്കുേ 
യുമടാണ്.

2000-01 മുതൽ 2015-16 സടാമ്പത്ിേ 
വര്ും വനര വിവിധ സരക്ടാര ഭവെെിര
മ്മടാണ പദ്ധതിേൾ പ്രേടാരും ഭവെ െിര

മ്മടാണത്ിെ് ധെസഹടായും െൽേിയിട്ടുും 
വ്യത്യസ്ത േടാരണങ്ങളടാൽ സ്വന്തമടായി 
അെച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു േിെപ്ടാെും എന്ന സ്വപ്നും 
പൂരത്ീേരിക്ടാൻ േേിയടാതിരുന്ന കുടുും
ബങ്ങൾക്് അവരുനെ സ്വപ്ന ഭവെങ്ങൾ 
യടാഥടാരത്്യമടാക്കുേനയന്നതടായിരുന്നു 
ഒന്നടാുംഘട്ത്ിൽ കലഫ് മി്ൻ ഏനറ്റ
ടുത് ദൗത്യും. ഒന്നടാുംഘട്ത്ിൽ പൂരത്ീ
േരികക്ണ്ിയിരുന്ന 54,183 വീടുേളിൽ 
51,950 (96%) വീടുേൾ ഇതികെടാെേും 
െിരമ്മിച്ചുേേിഞ്ഞു. 664.87 കേടാെി രൂപ 
ഗുണകഭടാക്ടാക്ൾക്കു ഭവെ െിരമ്മടാണ
ത്ിെ് ധെസഹടായമടായി െൽേിയിട്ടുണ്്.

കലഫ് രണ്ടാുംഘട്ത്ിൽ ഭൂമിയുള്ള 

ഭവെരഹിതരുനെ ഭവെ െിരമ്മടാണവും 
മൂന്നടാുംഘട്ത്ിൽ ഭൂരഹിത ഭവെരഹിത
രുനെ പുെരധിവടാസവമടാണ് ലക്്യങ്ങൾ. 
രണ്ടാുംഘട്ത്ിൽ എല്ലടാ തകദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ടാപെങ്ങളിലും െെത്ിയ കരഖടാ
പരികശടാധെയിലൂനെ 99,910 ഗുണകഭടാക്ടാ
ക്ളടാണ് അരഹത കെെിയത്. ഇവരിൽ 
ബന്നപ്ട് തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെ
ങ്ങളുമടായി േരടാറിൽ ഏരനപ്ട്ത് 91,208 
കപരടാണ്. ഇവരിൽ 60,524 (66.36 %) 
ഗുണകഭടാക്ടാക്ൾ ഭവെെിരമ്മടാണും പൂര
ത്ീേരിച്ചു. രണ്ടാുംഘട്ത്ിൽ വീെ് 
െിരമ്മടാണും പൂരത്ീേരിക്കുന്നതിെടായി 
പ ല  പ്രമു ഖ  ബ്ടാ ൻ ഡു േ ളു മ ടാ യ ി 
കേകേടാരത്് കുറഞ്ഞ െിരക്ിൽ വീെ് 
െിരമ്മടാണ സടാമഗ്ിേൾ വിതരണും നചയ്യു
ന്നതിനുള്ള െെപെിേൾ മി്ൻ കേനക്ടാ
ണ്ിട്ടുണ്്. 20-60% വനര വിലകുറച്ചടാണ് 
ഇലക്ടിക്ൽ ഉപേരണങ്ങൾ, വയറിുംഗ് 
ഉപേരണങ്ങൾ, നപയിറെ്, സടാെിറ്ററി 
ഉപേരണങ്ങൾ, സിനമറെ്, വടാട്ര െടാകേ് 
തുെങ്ങിയവ കലഫ് ഗുണകഭടാക്ടാക്ൾക്കു  
ലഭ്യമടാക്കുന്നത്. ഇതിനറെ കൂടുതൽ വിവര
ങ്ങൾ കലഫ് മി്നറെ നവബ് കസറ്റടായ 
www . l i f em i s s i o n . ke r a l a . gov . i n  ൽ 
ലഭ്യമടാണ്.

പി.എും.എ.കവ-കലഫ് (അരബൻ) 
പദ്ധതി പ്രേടാരും 75964 ഗുണകഭടാക്ടാക്ൾ 
എഗ്ിനമറെ് വച്ച് പണി ആരുംഭിക്കുേയുും 

'ലൈഫ് ' രണ്് ൈക്ം വീടുേളികൈക്്
കുടുംബസംഗമങ്ങൾ പുകരകാഗമിക്കുന്നു
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കേരളത്ിനല ഭവെരഹിതരടായവരക്് 
ഭവെും െൽകുേ എന്നത് മടാത്രമല്ല 

അവരുനെ തുെരജീവിതത്ിെ് സടാമൂഹ്യപ
രവും നതടാേിൽപരവമടായ സഹടായും െൽേി 
മുഖ്യധടാരയിൽ എത്ിക്കുേ എന്ന ലക്്യ
കത്ടാനെയടാണ് സരക്ടാര കലഫ് ഗുണ
കഭടാക്ടാക്ൾക്് അദടാലത്തുും കുടുുംബസും
ഗമങ്ങളുും സുംഘെിപ്ിക്കുന്നനതന്ന് തകദേശ 
സ്വയുംഭരണ വകുപ്പുമന്തിഎ.സി.നമടായ്ീൻ 
പറഞ്ഞു. കലഫ് മി്ൻ  െെത്തുന്ന ക്ടാ
ക്കുതല കുടുുംബസുംഗമങ്ങളുനെയുും അദടാല
ത്തുേളുനെയുും സുംസ്ടാെതല ഉദ്ഘടാെെും  
വരക്ല ക്ടാക്ിനല കതടാപ്ിൽ ആ്ി
കറ്റടാറിയത്ിൽ െിരവഹിച്ചുസുംസടാരിക്കു
േയടായിരുന്നു അകദേഹും. 

ഇരുപകതടാളും ഓളും വകുപ്പുേൾ 
െൽകുന്ന വിവിധ കസവെങ്ങൾ ഒരു കുെ
ക്ീേിൽ  ലഭ്യമടാക്കുന്നതിെ് കവണ്ിയടാണ് 
ഇത്രനമടാരു സുംഗമും. 2020 ജനുവരി 
അവസടാെവടാരും സുംസ്ടാെത്് കലഫ് 
പദ്ധതിയിലൂനെ രണ്ടുലക്ും ഭവെങ്ങളുനെ 
െിരമ്മടാണും പൂരത്ീേരിക്കുന്നതിനറെ പ്ര
ഖ്യടാപെും മുഖ്യമന്തി െിരവ്വഹിക്കുനമന്ന് 
അകദേഹും പറഞ്ഞു. കലഫ് പദ്ധതിയിലൂനെ 
വീെ ്പൂരത്ിയടാക്ിയ ഗുണകഭടാക്ടാക്ൾക്് 
വീടുേളുനെ തടാകക്ടാൽദടാെവും മിേച്ച 

പ്രേെെും േടാഴ്ചവച്ച പഞ്ടായത്തുേനള 
ആദരിക്ലും മന്തി െിരവഹിച്ചു. അ്്വ. 
ബി. സത്യൻ എും.എൽ.എ അദ്ധ്യക്ത 
വഹിച്ച ചെങ്ങിൽ അ്്വ വി.കജടായി 
എും.എൽ.എ, മുഖ്യമന്തിയുനെ വിേസെ 
ഉപകദഷ്ടാവ് സി.എസ്. രഞ്ിത്, വരക്ല 
ക്ടാക്് പഞ്ടായത്് പ്രസി്റെ് എും.നേ 
യൂസഫ് എന്നിവര സുംസടാരിച്ചു. കലഫ് 
മി്ൻ ന്പയൂട്ി ചീഫ് എേ് സിേയുട്ീവ് 
ഓഫീസര നേ.പി. സടാബുക്കുട്ൻ െടായര 
മി്നറെ പുകരടാഗതി റികപ്ടാരട്് അവതരി

29722 (39%) ഗുണകഭടാക്ടാക്ൾ പണി 
പൂരത്ീേരിക്കുേയുും, പി.എും.എ.കവ- 
കലഫ് (റൂറൽ) പദ്ധതി പ്രേടാരും 17495 
ഗുണകഭടാക്ടാക്ൾ എഗ്ിനമറെ് വച്ച് പണി 
ആരുംഭിക്കുേയുും 16456 (94%) ഗുണകഭടാ
ക്ടാക്ൾ പണി പൂരത്ീേരിക്കുയുും നചയ്തു. 
കലഫ് ഒന്നുും രണ്ടുും ഘട്ങ്ങളിലും പി.
എും.എ.കവ (റൂറൽ) (അരബൻ) എന്നിവ
യിനലല്ലടാുംകൂെി െിലവിൽ 160000 കത്ടാളും 
വീടുേൾ പൂരത്ിയടായിട്ടുണ്്.  ഈ പദ്ധതി 
പ്രേടാരും  രണ്്  ലക്ും വീടുേളുനെ 
െിരമ്മടാണും ജനുവരി അവസടാെകത്ടാനെ 
പൂരത്ീേരിക്ടാെടാണ് മി്ൻ ലക്്യമി
ട്ിട്ടുള്ളത്. സരക്ടാര കേവരിച്ച ഈ കെട്
ത്ിനറെ ഭടാഗമടായി എല്ലടാ ജില്ലേളിലും 
ഭവെങ്ങൾ പൂരത്ിയടാക്ിയ ഗുണകഭടാക്ടാ
ക്നള ഉൾനപ്ടുത്ിയടാണ് കുടുുംബസുംഗമ

ങ്ങൾ സുംഘെിപ്ിക്കുന്നത്. ഇതിനെത്തു
െരന്ന് സുംസ്ടാെതലത്ിൽ രണ്് ലക്ും 
വീടുേൾ കലഫ് പദ്ധതി പ്രേടാരും പൂരത്ി
യടാക്ിയതിനറെ പ്രഖ്യടാപെും ജനുവരി 
അവസടാെവടാരും മുഖ്യമന്തി പിണറടായി 
വിജയൻ െിരവ്വഹിക്കുും. 

കലഫ് മി്ൻ മൂന്നടാുംഘട്ത്ിൽ 
സരകവ്വയിലൂനെ േനണ്ത്ിയ 3,37,416 
ഗുണകഭടാക്ടാക്ളിൽ െടാളിതുവനര 
അരഹതടാ പരികശടാധെയ്ക് ഹടാജരടായത് 
1,37,121 ഗുണകഭടാക്ടാക്ളടാണ്. ഇവരിൽ 
1,06,925 ഗുണകഭടാക്ടാക്നള  അരഹരടായി 
േനണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. മൂന്നടാുംഘട്ത്ിൽ 
അെിമടാലിയിൽ ഭവെ സമുച്ചയും പൂരത്ീ
േരിച്ച് അെിമടാലി ഗ്ടാമപഞ്ടായത്ിനല 
അരഹരടായ ഭൂരഹിത ഭവെരഹിതരടായ 
163 ഗുണകഭടാക്ടാക്ൾക്് കേമടാറിക്േി

ഞ്ഞു. മൂന്നടാുംഘട്ത്ിൽ ഈ വര്ും പണി 
ആരുംഭിക്കുന്ന 85 ഭവെ സമുച്ചയങ്ങളിൽ 
14 കപലറ്റ് ഭവെ സമുച്ചയങ്ങളുും നേയര 
കഹടാും വേി െിരമ്മിക്കുന്ന 14 ഭവെ സമുച്ച
യങ്ങളുമടാണുള്ളത്. കപലറ്റ് ഭവെ സമുച്ച
യങ്ങളുനെ നെണ്ര െെപെിേൾ സ്വീേരിച്ചു
വരുന്നു. 56 അധിേ ഭവെ സമുച്ചയങ്ങളുനെ 
്ി.പി.ആര തയ്ടാറടാക്കുന്നതിനുള്ള െെപ
െിേളുും സ്വീേരിച്ചുവരിേയടാണ്. കപലറ്റ് 
ഭവെ സമുച്ചയങ്ങൾ 2020 ഓഗസ്റിലും 
അ്ീ്ണൽ, നേയര കഹടാും വേിയുള്ള 
ഭവെ സമുച്ചയങ്ങൾ 2020 ഒക്ടാബറിലും 
പൂരത്ീേരിക്ടാെടാണ് െിശ്ചയിച്ചിരിക്കു
ന്നത്.

കുടുുംബസുംഗമങ്ങൾ 2019 ്ിസുംബര 
-2020 ജനുവരി േടാലയളവിൽ ക്ടാക്കു 
തലത്ിലും മുെിസിപ്ടാലിറ്റി തലത്ിലും 

പ്ിച്ചു. 
തുെരന്ന് െെന്ന അദടാലത്ിൽ തകദേശ

സ്വയുംഭരണും, കൃ്ി, സടാമൂഹ്യ െീതി, 
കുടുുംബശ്രീ, MGNREGS,  പട്ിേജടാതി/
പട്ിേവരഗ്ും, ആകരടാഗ്യും എന്നീ വകുപ്പുേ
ളുനെ വിവിധതരും  കസവെങ്ങളുും ഗുണകഭടാ
ക്ടാക്ൾക്ടായി ലഭ്യമടാക്ി. കൂെടാനത 
അക്യ നസറെര വേി ഗുണകഭടാക്ടാക്ളുനെ 
ആധടാരേടാര്്, കവടാട്ര ഐ്ി എന്നിവ
യുനെ പുതുക്ലും  നതറ്റുതിരുത്ലും െെന്നു.

ലൈഫ് ഗുണകഭകാക്കാക്ളള സമൂഹത്ിളറെ മുഖ്യധകാരയിൽ 
എത്ിക്കുേ ൈക്്യം: മന്തി എ.സി. ളമകായ്ീൻ
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കേടാരപ്കറ്ൻ തലത്ിലമടാണ് സുംഘ
െിപ്ിച്ച് വരുന്നത്.  കുടുുംബസുംഗമകത്ടാ 
നെടാപ്ും കലഫ് ഗുണകഭടാക്ടാക്നള 
സുംസ്ടാെ സരക്ടാരിനറെയുും കേന്ദ്ര 
സരക്ടാരിനറെയുും വിവിധ കക്മപദ്ധതിേ 
ളിലും കസവെങ്ങളിലും ഉൾനപ്ടുത്തുന്നതി
െടായി വിവിധ വകുപ്പുതല ഉകദ്യടാഗസ്നര 
ഉൾനപ്ടുത്ിനക്ടാണ്് അദടാലത്തുും സുംഘ
െിപ്ിക്കുന്നു. രടാവിനല ക്ടാക്കുതല സുംഗ
മത്ിനറെ ഉദ്ഘടാെെവും  തുെരന്ന് 
കവകുകന്നരും വനര അദടാലത്തുമടാണ് 
സുംഘെിപ്ിക്കുന്നത്. ആധടാര, കറ്ൻ 
േടാര്് തിരുത്ൽ എന്നിവ മുതൽ വിവിധ 
വകുപ്പുേളുനെ കക്മപദ്ധതിേനള ക്കുറിച്ച് 
ഗുണകഭടാക്ടാക്ൾക്് അവകബടാധും െൽകു
ന്നതിനുും ജീവികതടാപടാധിേൾ േനണ്ത്തു
ന്നതിെ് വിവിധ തരും സ്വയും നതടാേിൽ 
സുംരുംഭങ്ങൾ േനണ്ത്തുന്നതിനുും വിവിധ 
കേന്ദ്ര-സുംസ്ടാെ സരക്ടാര വകുപ്പുേളുനെ 
കസവെവും അദടാലത്ിനറെ ഭടാഗമടായി ഒരു
ക്ിയിട്ടുണ്്. 

തകദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ 
തെതു ഫണ്ിൽ െിന്ന് വളനര കുറഞ്ഞ 
നചലവിൽ സുതടാര്യമടായ രീതിയിലടാണ് 
കുടുുംബസുംഗമങ്ങൾ െെത്തുന്നത്. അതടാതു 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളിനല 
നതരനഞ്ഞടുക്നപ്ട് ജെപ്രതിെിധിേളുനെ 
കെതൃത്വത്ിലും സടാന്നിധ്യത്ിലമടാണ് 
കുടുുംബസുംഗമവും അദടാലത്തുും െെത്ി 
വരുന്നത്.

വകുപ്പുകളം ലസവനങ്ങളം
തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ോപനങ്ങള്
 വടാരദ്ധേ്യേടാല നപൻ്ൻ - അകപക് 

സ്വീേരിക്കുന്നതടാണ്.
 േര്േനത്ടാേിലടാളി നപൻ്ൻ - 

അകപക് സ്വീേരിക്കുന്നതടാണ്.
 വിധവടാ നപൻ്ൻ - അകപക് സ്വീ

േരിക്കുന്നതടാണ്.
 ഭിന്നകശ്ി നപൻ്ൻ - അകപക് 

സ്വീേരിക്കുന്നതടാണ്.
 നതടാേിൽരഹിത കവതെും - അകപക് 

സ്വീേരിക്കുന്നതടാണ്.
 ജെെ-മരണ വിവടാഹ രജിസ് കരേ്ൻ, 

സരട്ിഫിക്റ്റുേൾ - അകപക് സ്വീേ
രിക്കുന്നതടാണ്.

 ഉെമസ്ടാവേടാശ സടാക്്യപത്രും, സ്ി
രതടാമസ സടാക്്യപത്രും - അകപക് 
സ്വീേരിക്കുന്നതടാണ്.

സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്്
	കറ്ൻ േടാര്് തിരുത്ൽ - അകപക് 

സ്വീേരിച്ച് െെപെിനയടുക്ൽ
 മുൻഗണെടാ േടാര്് അകപക്േൾ
പുതിയ കറ്ൻ േടാര്് അകപക്േൾ

കറ്ൻ േടാര്ിൽ അുംഗങ്ങനള ഉൾനപ്
ടുത്ൽ

കൃഷി വകുപ്്
േര്േ നപൻ്ൻ അകപക്േൾ
നെറസിൽ കഗ്ടാബടാഗ് കൃ്ി കസവെും
വിത്തുേളുനെയുും കതേളുനെയുും 

വിതരണും
നൂതെ കൃ്ി സമ്പ്രദടായങ്ങൾ സുംബ

ന്ിച്ച അറിവ് െൽേൽ
സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്്
ഭിന്നകശ്ിക്ടാരുനെയുും വകയടാജെ

കക്മ പരിപടാെിേളുനെയുും അകപക് 
സ്വീേരിച്ച് കസവെും ലഭ്യമടാക്ൽ

കസടാ്്യൽ നസേയൂരിറ്റി മി്ൻ മുകഖെ
യുള്ള കസവെങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച 
അകപക് സ്വീേരിച്ച് െെപെി സ്വീേ
രിക്ലും കബടാധവൽക്രണവും

 വകയടാമധുരും, മന്ദഹടാസും തുെങ്ങിയ 
പദ്ധതി മുകഖെയുള്ള കസവെങ്ങൾ 
ലഭ്യമടാക്ൽ

കബടാധവൽക്രണ കബ്ടാ്ര വിതരണും
കുടംബശ്ീ
സ്വയുംനതടാേിൽ പദ്ധതി രജിസ് കരേ്

നുും കബടാധവൽക്രണവും
കെപുണ്യ വിേസെും
സ്തീേരക്് സ്വയുംനതടാേിൽ േനണ്ത്തു

ന്നതിെ് നഹൽപ് ന്സ് േ്
 നതടാേിലധിഷ്ിത പരിശീലെും
 കുടുുംബശ്രീയുനെ വിവിധ പദ്ധതിേൾ
കബ്ടാ്ര വിതരണും
ഐ.ടി. വകുപ്് (അക്ഷയ ലകന്ദം)
ആധടാര എൻകറടാൾനമറെ്
ആധടാര പുതുക്ൽ
ആധടാര വിവരങ്ങളിൽ മടാറ്റും വരുത്ൽ
നതരനഞ്ഞടുപ്് തിരിച്ചറിയൽ േടാര്് 

അകപക്
പ്രധടാെമന്തി സുരക് ബീമടാ കയടാജെ 

അുംഗമടാക്ൽ
പ്രധടാെമന്തി ജീവൻ കജ്യടാതി
ഫിഷറീസ്
	വെിതേൾക്് സ്വയുംനതടാേിൽ േനണ്

ത്ടാൻ തീരകമത്രി യൂണിറ്റുേളിൽ 
അുംഗത്വും

	കുളും/പുേ പടാട്ത്ിനെടുത്് മത്്യ
കൃ്ി

	അലകേടാര മത്്യകൃ്ി
	ജെേീയ മത്്യകൃ്ി പദ്ധതി
	വെിതേൾനക്ടാരു മീൻ കതടാട്ും
	40%-ഓളും സബ് സി്ിയുള്ള വിവിധ 

പദ്ധതിേൾ





  ക  ി
 ിവ  വിവി  

വ ക  ിക  
ി  � �  

വ ം ി�ം 
ജ വി ിക  ക

ി�ം വിവി  ക ം  
�  വ ക  

വ ം ല ി  
ി �ി ി

കലഫ് ഭവെ പദ്ധതിയിൽ തൃശ്ശൂര ജില്ലയിൽ ആദ്യമടായി ഒന്നടാും ഘട്ും സമ്പൂരണ്മടായി പൂരത്ീ
േരിച്ച ക്ടാക്് പഞ്ടായത്ിനുള്ള പുരസ് േടാരും മന്തി എ.സി. നമടായ്ീെിൽ െിന്നുും പുേയ്കൽ 
ക്ടാക്് പഞ്ടായത്് പ്രസി്റെ് സി.വി. കുരിയടാകക്ടാസ് ഏറ്റുവടാങ്ങുന്നു. 
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മഹോത്ോഗോന്ി 
ലേശീയ ഗ്രോമീണ ന്തോഴിലുറപ്് പദ്ധതി
	ഗുണകഭടാക്ടാക്ൾക്് 90 ദിവസനത് 

നതടാേിൽദിെ ലഭ്യത ഉറപ്ടാക്ൽ
	അയ്കേടാളി നതടാേിലറപ്് പദ്ധതി (െഗര 

പ്രകദശങ്ങളിൽ)
	നതടാേിൽ േടാര്് വിതരണും
	േിണര െിരമ്മടാണും
	മേനവള്ളനക്ടായ്ത,് ബകയടാനഫൻസിുംഗ് 

ഉപകയടാഗിച്ച് കവലി െിരമ്മടാണും
	പശുനതടാഴുത്്, കേടാേിക്കൂെ്, ആെ് 

വളരത്ൽ, ഗ്രൂപ്് ആ്ിവിറ്റീസിെടായി 
വരക്് ന്്് െിരമ്മടാണും, എും.നേ.
എസ്.പി മുകഖെ നതങ്ങ് േയറ്റ 
പരിശീലെും.

	 ജലസുംരക്ണും, മടാലിെ്യ കശഖരണും, 
ജീവകെടാപടാധിേൾ എന്നിവയുനെ 
പദ്ധതിേൾ.

	ഇൻഷുറൻസ് സ്  േീും ( 12  രൂപ 
പ്രീമിയും)

വ്യവസോയ വകുപ്്
	നതടാേിൽ കവദഗ്ധ്യമുള്ള കുടുുംബ

ങ്ങനള പഞ്ടായത്ിലള്ള സ് േിൽ 
ന്വലപ് നമറെ് നസടാകസറ്റിേളിൽ 
അുംഗങ്ങളടാക്ൽ

	 നതടാേിൽദടായേ പദ്ധതിേൾ പരിച
യനപ്ടുത്ൽ

	െടാകെടാ ഹൗസ് കഹടാൾ്് പദ്ധതിേ
നളക്കുറിച്ച് അവകബടാധും സൃഷ്ിക്ൽ

	 തകദേശസ്വയുംഭരണ തലത്ിൽ ഗ്രൂപ്് 
സുംരുംഭങ്ങൾ തുെങ്ങുന്നതിനുള്ള 
െികവദെും െൽേൽ.

പട്ികജോതി/പട്ികവര്ഗ്ഗ വകുപ്്
	ഗുണകഭടാക്തൃ കുടുുംബങ്ങൾക്് സ് േിൽ 

നരേയിെിുംഗ്
	വിദ്യടാരത്ിേൾക്് വികദശത്് കപടാകു

ന്നതിനുള്ള സൗേര്യനമടാരുക്ൽ
	വെിതേൾക്കുും സ്വയുംനതടാേിൽ 

സഹടായ സുംഘങ്ങൾക്കുും സബ് സി്ി
	ചിേിത്ടാ സഹടായും ആവശ്യമുള്ളവര

ക്് ഓൺകലൻ അകപക് സമരപ്ി
ക്കുന്നതിെ് സൗേര്യനമടാരുക്ൽ

	വകുപ്് വേി ലഭ്യമടാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധ
തിേളുനെയുും കസവെങ്ങളുനെയുും 
കബടാധവൽക്രണും.

	കുടുുംബങ്ങളുനെ തുെര ആവശ്യേത 
വിലയിരുത്ൽ

	േെും എഴുതിത്ള്ളുന്ന പദ്ധതി
ക്ഷീര വികസന വകുപ്്
	പശു വളരത്ലമടായി ബന്നപ്ട് 

ജില്ല ആനേ  കുടുുംബ 
സുംഗമങ്ങളുനെ എണ്ും

പൂരത്ീേരിച്ചവ പൂരത്ീേരിക്കു
വടാനുള്ളത്

തിരുവെന്തപുരും 15 15 0
നേടാല്ലും 15 15 0
പത്െുംതിട് 12 12 0
ആലപ്പുുേ 16 16 0
കേടാട്യും 17 17 0
ഇടുക്ി 11 11 0
എറണടാകുളും 29 20 9
തൃശൂര 24 24 0
പടാലക്ടാെ് 13 12 1
മലപ്പുറും 27 23 4
കേടാേികക്ടാെ് 20 20 0
വയെടാെ് 9 6 1
േണ്ണൂര 21 21 0
േടാസരകഗടാ്് 9 8 1
ആനേ 236 220 16

ല്ോക്കുത� കുടംബസംഗമങ്ങളന്ട പുലരോഗതി റിലപ്ോര്ട്് (20.01.2020)

വിവിധ പദ്ധതിേനളക്കുറിച്ച് കബടാധ
വൽക്രണും

	ക്ീര സുംഘങ്ങളുമടായി ബന്നപ്ട്് 
പ്രവരത്ിക്കുന്നവരക്് ലഭ്യമടാകുന്ന 
പ്രകയടാജെങ്ങനളക്കുറിച്ച് കബടാധവൽ
ക്രണും

ആലരോഗ്യ വകുപ്്
	സൗജെ്യ കവദ്യ പരികശടാധെ
	ജീവിതകശലീ കരടാഗ കബടാധവൽ

ക്രണ ക്ിെിക്കുേൾ
	ക ര ടാ ഗ പ്രത ി ക ര ടാ ധ  മ ടാ ര ഗ് ക ര ഖ 

േൗൺസിലിുംഗ്
	ആരദ്ും ജെേീയ േ്യടാമ്പയിൻ
റവനയൂ
	പട്യും െൽകുന്നതിനുള്ള അകപക് 

സ്വീേരിക്ൽ
	സടാക്്യപത്ര വിതരണും
	സി.എും.്ി.ആര.എഫ് അദടാലത്്
ശുചിത്വ മിഷൻ
	മടാലിെ്യ സുംസ് േരണ മടാരഗ്നത്ക്കു

റിച്ച് ഗുണകഭടാക്ടാക്നള കബടാധവൽ
ക്രിക്ൽ - കബ്ടാ്ര

	കസടാേ്പിറ്റ് െിരമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 
സഹടായും

	ഗുണകഭടാക്തൃ കുടുുംബങ്ങൾക്് ശുചിത്വ 
േലണ്ര തയ്ടാറടാക്ി െൽേൽ

വനിതോ ശിശു വികസനം
	അുംഗെവടാെിേളിൽ കപടാേടാത് 

കുട്ിേൾ, േിെപ്് കരടാഗിേൾ എന്നിവനര 
േനണ്ത്ി സഹടായും െൽകുന്നതിനു
ള്ള ക്മീേരണങ്ങൾ.

ഗ്രോമവികസന വകുപ്്
	എും.നേ.എസ്.പി പദ്ധതി - നതങ്ങുേ

യറ്റും, കൃ്ി തുെങ്ങിയവയ്ക് യന്തങ്ങൾ 
സൗജെ്യമടായി െൽേൽ.

പ്ിക് റില�ഷൻസ് വകുപ്്
	 വിവിധ വകുപ്പുേൾ െൽകുന്ന കസവ

െങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച ലഘുകലഖേൾ
�ീഡ് ബോങ്്  
അക്ൗണ്് ഓപ്ണിുംഗ്
 നപൻ്ൻ പദ്ധതിയിൽ കചരക്ൽ 

(അെൽ നപൻ്ൻ കയടാജെ)
 കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കചരടാവന്ന കലഫ് 

ഇൻഷുറൻസ്, അപേെ ഇൻഷുറൻസ് 
എന്നിവേളുനെ കപടാളിസിേളിൽ 
കചരക്ൽ (പ്രധടാൻമന്തി ജീവൻ 
കജ്യടാതി ബീമടാ കയടാജെ, പ്രധടാൻമന്തി 
സുരക്ടാ ബീമടാ കയടാജെ)                                

1
    കലഖേൻ കലഫ് മി്ൻ 

ചീഫ് എക്ിേയുട്ീവ് ഓഫീസറടാണ്
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െവകേരളും േരമ്മ പദ്ധതിയുനെ ഭടാഗമടായ 
നപടാതുവിദ്യടാഭ്യടാസ സുംരക്ണ 

യജ്ും കേരളീയ മെസ്സുേളിൽ ഉണ്ടാ
ക്ിയ ആകവശവും ഉത്ടാഹവും പ്രതീക്
േളുും വളനര വലതടാണ്. ഈ ആകവശ
കത്ടാടുും ഉത്ടാഹകത്ടാടുും പ്രതീക്േ 
കളടാടുും െീതി പുലരത്തുും വിധും അത് 
മുകന്നറുന്നുണ്്. ഇത് സുംബന്ിച്ച് ഗുണപ
രമടായ പല നവളിനപ്ടുത്ലേളുും വന്നുനേടാ
ണ്ിരിക്കുന്നു.

െീതി ആകയടാഗ് 2019 നസപ്റ്റുംബര 
30െ് പുറത്തുവിട് സ്കൂൾ എജുകക്്ൻ 

േ്വടാളിറ്റി ഇൻ്ക്് എന്ന റികപ്ടാരട്് 
പ്രേടാരും വിദ്യടാഭ്യടാസത്ിനറെ എല്ലടാ ഘെേ
ങ്ങളുും പരിഗണിക്കുകമ്പടാൾ െടാും കേരളും 
ഒന്നടാമതടാണ്. െമ്മുനെ കക്ടാര 82.5 ശതമടാ
െമടാണ്. അെിസ്ടാെ വര്മടായ 2015-16 
ൽ കേരളത്ിനറെ കസ്ടാര 77.6 ശതമടാെും 
ആയിരുന്നു . അതടാണ് 2016-17ൽ 82.5 
ശതമടാെമടായി മടാറിയത്.

രണ്ടാും സ്ടാെത്് നതടാട്ടുത്് േിെ
ക്കുന്ന തമിേ് െടാെിെ് 73.6 ശതമടാെവും 
മൂന്നടാും സ്ടാെത്തുള്ള ഹരിയടാെയ്ക് 69.5 
ശതമടാെും കസ്ടാറുും ആണ് ലഭിച്ചത്. 2015-

16 അകപക്ിച്ച് കേരളത്ിെ് 4.9 ശതമടാെും 
കസ്ടാര കൂടുതലടായി 2016-17ൽ ലഭിച്ചു 
എന്നടാണ് ഈ പഠെും വ്യക്മടാക്കുന്നത്.

തു�്യത
കേരളത്ിനല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്ടാര 

ലഭിച്ചത് തുല്യത എന്ന ഘെേത്ിെടാണ്. 
പികന്നടാക് വിഭടാഗങ്ങളുനെ േടാര്യത്ിൽ 
െടാും േടാട്ടുന്ന ജടാഗ്ത , ഗ്ടാമ െഗര അന്തരും 
ഇല്ലടാനത കെടാക്കുന്നത് ,  ആൺകുട്ി 
നപൺകുട്ി സമത്വും, പ്രകത്യേ പരിഗണെ 
കവണ്വരക്കുള്ള ശ്രദ്ധ എന്നിവനയല്ലടാും 

ള�കാതുവിദ്യകാഭ്യകാസ സംരക്ണ യജ്ം
പുതിയ മകാനങ്ങളികൈക്്

ി  � വി   �  ക ി ി   ി  ക രം വി ി  
 ക ം രി ി  ം കര ം    2 5 

 ലഡോ. സി. രോമകൃഷ്ണൻ

പ�ാതുവിദ്യാഭ്യാസം
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ഇതിൽ വരുന്നു. ഇക്ടാര്യത്ിൽ കേരള
ത്ിനല കസ്ടാര 95.4 ശതമടാെും ആണ്. 
ഉത്രപ്രകദശിനറെ കസ്ടാര ഇക്ടാര്യത്ിൽ 
66.4 ശതമടാെും ആണ്. സമത്വത്ിനറെയുും 
തുല്യതയുനെയുും േടാര്യത്ിൽ പുകരടാഗമെ 
ശക്ിേൾക്് കവകരടാട്മുള്ള കേരളത്ിനറെ 
പ്രേെമടായ മുകന്നറ്റും ഈ പഠെും അെയടാള
നപ്ടുത്തുന്നു. പഠെ തുെരച്ചയുനെ േടാര്യത്ി
ലും െടാും വളനര മുൻപിലടാണ്. കപ്രമറി
യിൽ െിന്നുും അപ്രകപ്രമറിയികലക്കുും 
അവിനെെിന്ന് കഹസ്കൂളികലക്കുും 100 
ശതമടാെും കുട്ിേളുും എത്തുന്നു. ഇതിെര
ത്ും കുട്ിേളുനെ പഠെ തുെരച്ച ഉറപ്ടാക്ടാൻ 
െടാും വിജയിക്കുന്നു എന്നതടാണ്.

അധ്യടാപേനര െിയമിക്കുന്ന മടാെദണ്ഡ
ങ്ങൾ പടാലിക്കുന്നതിൽ കേരളത്ിനറെ 
കക്ടാര 94.9 ശതമടാെും ആണ്. ഹിമടാചൽ
പ്രകദശിൽ 90 ശതമടാെവും ഗുജറടാത്ികറെത് 
66.5 ശതമടാെവമടാണ്.

2016-17 വര്നത് അകപക്ിച്ച് 
ഭൗതിേ സൗേര്യും വിേസിപ്ിക്കുന്നതിലും 
സ്കൂളുേനള സടാകകേതിേ സൗഹൃദും ആക്കു
ന്നതിലും മുകന്നറടാൻ െമുക്് േേിഞ്ഞിട്ടുണ്്. 
എന്നടാൽ േരിക്കുലും മുകന്നടാട്ടുവച്ച ലക്്യ
ങ്ങൾ കെെിനയടുക്കുന്ന േടാര്യത്ിൽ 
ഇെിയുും ബഹുദൂരും മുകന്നറടാൻ േേികയണ്ി
യിരിക്കുന്നു. ഗണിതും ഇകപ്ടാഴുും ഒരു പ്രശ്ന
കമഖലയടായി തുെരുന്നു.

ഗുണത
കദശീയതലത്ിൽ ഇെിയുും ആറുകേടാ

െികയടാളും 6 - 14 പ്രടായത്ിലള്ള കുട്ിേൾ 
സ്കൂളിൽ എത്ികച്ചരടാകെടാ പഠെും തുെരടാകെടാ 
ബടാക്ിയുള്ളകപ്ടാേടാണ് ഇവിനെ കേരള
ത്ിൽ ഏതടാണ്് എല്ലടാ കുട്ിേളുും പന്ത
ണ്ടാും ക്ടാസ് വനരയുള്ള വിദ്യടാഭ്യടാസും 
പൂരത്ിയടാക്കുന്നത്. അതുനേടാണ്ടുതനന്ന 
കദശീയതലത്ിൽ വിദ്യടാഭ്യടാസ പദ്ധ
തിേൾ ആസൂത്രണും നചയ്യുകമ്പടാൾ ഒന്നടാും 
തലമുറ പ്രശ്നമടായ സ്കൂൾ പ്രടാപ്യത അഥവടാ 

സ്കൂളിൽ കുട്ിേനള എത്ിക്കുന്നതിനുും 
എത്ികച്ചരന്ന കുട്ിേളുനെ പഠെ തുെരച്ച 
ഉറപ്ടാക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിേൾ ആവി
ഷ്കരിക്കുകമ്പടാൾ കേരളും രണ്ടാും തലമുറ 
വിദ്യടാഭ്യടാസ പ്രശ്നമടായ ഗുണതനയ ക്കുറി
ച്ചടാണ് ഉറനക് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുനേടാ
ണ്ടാണ് ജെടാധിപത്യും, ആധുെിേത, 
മടാെവിേത എന്നിവ ഉൾനക്ടാള്ളുന്ന ഗുണ
കമന്യുള്ള വിദ്യടാഭ്യടാസും എല്ലടാ കുട്ിേൾ
ക്കുും ഉറപ്ടാക്കുേ എന്ന ലക്്യും നപടാതുവി
ദ്യടാഭ്യടാസ സുംരക്ണ യജ്ത്ിനറെ 
ഭടാഗമടായി മുകന്നടാട്ടുനവച്ചത്.

ഗുണകമന്യുള്ള വിദ്യടാഭ്യടാസും ഉറപ്ടാ
ക്ണനമകേിൽ വിദ്യടാഭ്യടാസ രുംഗത്് െിര
ന്തരമടായ െവീേരണ പ്രവരത്െങ്ങളുും 
പരിവരത്െങ്ങളുും െെകക്ണ്തുണ്്. 
അത്രും െവീേരണ പ്രവരത്െങ്ങൾ 
ജെപകേടാളിത്കത്ടാനെ െെത്ടാൻ 
േേിയുന്നു എന്നതടാണ് നപടാതു വിദ്യടാഭ്യടാസ 
സുംരക്ണ യജ്ത്ിനറെ സവികശ്ത. 
ഇതിൽ ജെപകേടാളിത്ും ഉറപ്ടാക്കുേ 
എന്നതിൽ തകദേശഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾ 
വഹിക്കുന്ന പകേ് െിസ്ീമമടാണ്.

നപടാതുവിദ്യടാഭ്യടാസ സുംരക്ണ 
യജ്ും നപടാതുഇെങ്ങളുനെ സുംരക്ണും 
കൂെിയടാണ്. േേിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ും നേടാണ്് 
5.5 ലക്ും കുട്ിേളടാണ് വിദ്യടാലയങ്ങളി
കലക്് അധിേമടായി എത്ിയത്. അൺ 
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എയ്്്് വിദ്യടാലയങ്ങളിലും മറ്റു 
സ്വേടാര്യ വിദ്യടാലയങ്ങളിലും കുട്ിേനള 
വിട്ിരുന്ന രക്ിതടാക്ളടാണ് നപടാതുവിദ്യടാ
ലയങ്ങളികലക്് കുട്ിേനള മടാറ്റി കചരത്തു
നേടാണ്ിരിക്കുന്നത്. നപടാതുവിദ്യടാലയങ്ങ
ളികലക്് കുട്ിേനള അയയ്ക്കുന്നത് അത്ര 
അഭിമടാെേരമടായ ഒന്നല്ലടാനത േണ്ിരുന്ന 
സമൂഹമടാണ് ആത്ടാഭിമടാെകത്ടാനെ 
നപടാതു വിദ്യടാലയങ്ങളികലക്് കുട്ിേനള 
അയച്ചു തുെങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെ എത്ികച
രുന്ന എല്ലടാ കുട്ിേൾക്കുും പഠെ പരിസര
ത്് െീതി ഉറപ്ടാക്കുേ എന്നതടാണ് െമ്മൾ 
ഏനറ്റടുകക്ണ് നവല്ലുവിളി. ക്ടാസിെേത്തുും 
പഠെ പരിസരത്തുും െീതി ലഭിക്കുേ 
എന്നടാൽ ഓകരടാ കുട്ിക്കുും ക്ടാസ് മുറിയിലും 
പഠെ പരിസരത്തുും ഇെങ്ങൾ ലഭിക്കുേ 
എന്നതുകൂെിയടാണ്. ഇതിെ് േേിയണനമ
കേിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമടായ എല്ലടാ സടാധ്യതേ
നളയുും പ്രകയടാജെനപ്ടുത്ിനക്ടാണ്് ഓകരടാ 
കുട്ിക്കുും അവരുനെ േേിവ് േനണ്ത്ടാനുും 
അത് ഏറ്റവും ഉയരന്ന തലത്ിനലത്ി
ക്ടാനുള്ള അവസരതുല്യതയുും ലഭിക്ണും. 
കുട്ിേളുനെ എല്ലടാ േേിവും േേിവടാണ് എന്ന് 
അുംഗീേരിക്ടാനുള്ള വിശടാലത അദ്ധ്യടാപ
േരെക്മുള്ള സ്കൂൾ സമൂഹത്ിനുും നപടാതു
സമൂഹത്ിനുും ഉണ്ടാേണും. എകേിനല 
ഓകരടാ കുട്ിയുനെയുും പ്രതിഭനയ േനണ്
ത്ടാനുും വളരത്ടാനുും കവണ് സടാമൂഹിേവും 
ഭൗതിേവമടായ അന്തരീക്വും സൗേര്യവും 
ഒരുക്ടാൻ േേിയൂ.

ടോ�ന്് �ോബ്
നപടാതുവിദ്യടാഭ്യടാസ സുംരക്ണ യജ്

ത്ിനറെ ഭടാഗമടായി മുകന്നടാട്ടുവച്ച ആശയമടായ 
െടാലറെ് ലടാബ് പ്രകയടാഗവൽക്രിക്ടാൻ 
േേിയണനമകേിൽ അത് സുംബന്ിച്ച 
ശരിയടായ കബടാധ്യും മുതിരന്നവരില 
ണ്ടാേണും. കുട്ിേളുനെ സരഗ്കശ്ിയുനെ 
വ്യത്യസ്തതലങ്ങൾ അകെ്വ്ിക്കുന്നതിെടാ
യടാണ് െടാലറെ് ലടാബ്. കുട്ിക്് തടാൽപര്യ
മുള്ള കമഖല അത് വി്യ പഠെ സുംബ
ന്ിയടാേടാും, േലടാ- േടായിേ, സടാുംസ്ടാരിേ 
രുംഗത്തുള്ളതടാേടാും, േനണ്ത്ി അവനയ 
പരികപടാ്ിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ആശയപര
വും പ്രടാകയടാഗിേപരവമടായ സകകേതമടാണ് 
െടാലറെ് ലടാബ്. സമൂഹത്ിനല വ്യത്യസ്ത
മടായ േേിവേനള േനണ്ത്ി വിദ്യടാലയവ
മടായി േണ്ികചരക്ടാൻ െടാലറെ് ലടാബിലൂനെ 
േേിയുും. െടാലറെ് ലടാബ് ശരിയടായ അരത് 
തലങ്ങളിൽ വളരന്നുവന്നടാൽ സടാുംസ്ടാരിേ 

വിെിമയത്ിനുും അറിവിനറെ ഉയരന്ന 
തലങ്ങൾ ഭടാവിതലമുറയുമടായി വിെിമയും 
നചയ്യുന്ന കവജ്ടാെിേ സടാുംസ്ടാരിേ 
വിെിമയ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന ധരമ്മും കൂെി 
വിദ്യടാലയങ്ങൾക്് വഹിക്ടാെടാകുും. തകദേ
ശ ഭ ര ണ  സ് ടാ പ െ ങ്ങ ൾ ക്്  ഈ 
കമഖലയിൽ െിരണ്ടായേ പങ്കുവഹിക്ടാൻ 
േേിയുും. സ്കൂളിെ് ചുറ്റുമുള്ള െടാലന്റുേനള 
േടാണടാനുും അവനര കേൾക്ടാനുും സുംകവ
ദിക്ടാനുമുള്ള അവസരും വിദ്യടാലയും പ്രതി
ഭേളികലക്് എന്ന പ്രവരത്െത്ിലൂനെ 
േേിഞ്ഞു. ഈ പ്രവരത്െും െൽേിയ 
നതളിമ െടാലറെ് ലടാബ് എന്ന ആശയനത് 
മുകന്നടാട്ടു നേടാണ്ടുകപടാകുന്നതിെ് പ്രകചടാദ
െമടാകുും.

ഓകരടാ വിദ്യടാലയവും മിേവിനറെ കേന്ദ്ര
മടായി മടാറണും. മിേനവന്നടാൽ അക്ടാദമിേ 
മിേവടാണ്. അക്ടാദമിേ മിേവിെടായി 
ഭൗതിേ സൗേര്യ വിേസെവും പ്രധടാെ
മടാണ്. അത് േിഫ്ബിയുനെ സഹടായത്ടാ
ലും സരക്ടാര പ്ടാൻ ഫണ്് വിെികയടാഗിച്ചുും 
എും.എൽ.എ, എും.പി, മറ്റു ജെപ്രതിെിധി
േൾ, പൂരവ്വ വിദ്യടാരത്ിേൾ, വ്യത്യസ്ത 
തൽപരരടായ സമൂഹും എന്നിവരുനെനയല്ലടാും 
തെതടായുും കൂട്ടായതുമടായ സഹടായ സഹേ
രണങ്ങകളടാനെ െെക്കുന്നുണ്്. പല വിദ്യടാല
യങ്ങളുനെയുും ഉത്ഘടാെെും െെന്നുവരുന്നു, 
േില എസ്.പി.വി ആയ 446 വിദ്യടാലയങ്ങ
ളുനെ െിരമ്മടാണും തകദേശഭരണ സ്ടാപെ
ങ്ങളുനെ കെതൃത്വത്ിലടാണ് െെക്കുന്നത്.

അതുകപടാനല െമ്മുനെ വിദ്യടാലയങ്ങ

നളല്ലടാും സടാകകേതിേ വിദ്യടാസൗഹൃദങ്ങ
ളടായി മടാറി. 8 മുതൽ 12 വനര ക്ടാസുേൾ 
ഇതിെേും കഹനെക്ടായി മടാറി. കപ്രമറി 
സ്കൂളിനലല്ലടാും േമ്പയൂട്ര ലടാബ് സജ്ീേരി
ച്ചുവരുന്നു. പല പഞ്ടായത്്/മുൻസി 
പ്ടാലിറ്റി, െികയടാജേമണ്ഡല തലങ്ങളിലും 
സമ്പൂരണ് ്ിജിറ്റൽ സ്കൂളുേളുനെ പ്രകദശ
ങ്ങളടായുള്ള പ്രഖ്യടാപെങ്ങൾ െെന്നുവരുന്നു. 
ഇങ്ങനെ ലഭ്യമടാക്ിയ ഉപേരണങ്ങൾ 
ഗുണകമന്ടാ വിദ്യടാഭ്യടാസത്ിെടായി വികവ
േകത്ടാനെ വിെികയടാഗിക്ടാൻ സുംവിധടാ
െത്ിനറെ ഭടാഗമടായ അദ്ധ്യടാപേരെക്മുള്ള 
ഘെേങ്ങനള സജ്മടാക്കുേ എന്നതുും പ്ര
ധടാെമടാണ്.

പഠനമോധ്യമം
മനറ്റടാരു പ്രധടാെ അക്ടാദമിേ പ്രതിസ

ന്ി പഠെ മടാധ്യമും സുംബന്ിച്ച െിലവി
ലള്ള ധടാരണനയ അഭിമുഖീേരിക്കുേ 
എന്നതടാണ്. കുട്ി അറിവിനറെ െിരമ്മടാതടാ
വടായി മടാറുേയടാണ് കവണ്ത്. അങ്ങനെ 
അറിവിനറെ െിരമ്മടാതടാവടാേണനമകേിൽ 
കുട്ിേൾ അവരവരുനെ പ്രടായത്ിെ 
നുസരിച്ച് വിവരങ്ങൾ സമടാഹരിക്ടാനുള്ള 
അറിവും േേിവും കെെണും. സമടാഹരിച്ച 
വിവരങ്ങനള വിമരശെ ബുദ്ധ്യടാ വിശേലെും 
നചയ്യുകമ്പടാേടാണ് കുട്ിേൾ അറിവിനറെ 
െിരമ്മടാതടാവടായി മടാറുന്നത്. മടാതൃഭടാ്യി
ലൂനെ, ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങനള ജ്ടാെമടാ
ക്ിമടാറ്റുന്ന അത്ര എളുപ്ത്ിൽ മനറ്റടാരു 
ഭടാ്യിലൂനെയുും സടാധ്യമല്ല. മടാതൃഭടാ്യി
ലൂനെ മടാത്രകമ അകെ്വ്ണത്ിെടാവശ്യ
മടായ ആത്വിശ്വടാസവും കുട്ിേൾക്കുണ്ടാകൂ. 
െിരഭയമടായ അകെ്വ്ണത്ിനറെ തലും 
ഉയരുന്നതുും വിപുലനപ്ടുത്തുന്നതുും മടാതൃഭടാ
്യിലൂനെ േടാര്യങ്ങൾ അകെ്വ്ിക്കുകമ്പടാ
േടാണ്.

എന്നടാൽ വിവരങ്ങളുനെ വിെിമയും 
അന്തടാരടാഷ്ട്ര പ്രതലത്ിൽ െെക്കുന്നത് മറ്റ് 
ഭടാ്േളിലടാണ്. അതിൽ െമുക്് അറിയു
ന്നത് ഇുംഗ്ീ്ടാണ.് അതിെടാൽ ഭടാ് എന്ന 
െിലയിൽ ഇുംഗ്ീ്്  െല്ലകപടാനല 
പഠിക്ണും. അത് മടാതൃഭടാ്നയ ഉകപക്ി
ച്ചടാവരുത് എന്ന് മടാത്രും. ഇന്ത്യയുനെ 
സടാധ്യത പ്രകയടാജെനപ്ടുത്ണനമകേിൽ 
ഹിന്ദിയുും െന്നടായി അറിയണും. ഇങ്ങനെ 
ശടാസ്തീയമടായ ഒരു ഭടാ്ടാ പഠെനത് സുംബ
ന്ിച്ച അവകബടാധും സമൂഹത്ിനുണ്ടാകേ
ണ്ത് ഗുണകമന്യുള്ള വിദ്യടാഭ്യടാസത്ിെ് 
സ്ടായീഭടാവും ലഭിക്ടാൻ ആവശ്യമടാണ്.
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തകദേശസ്വയുംഭരണസ്ടാപെങ്ങൾക്് 
ഇങ്ങനെ ആശയതലത്ിലും പ്രകയടാഗത
ലത്ിലും ഇെനപെടാനുള്ള ഒകട്നറ സടാധ്യ
തേളുണ്.് ഈ സടാധ്യതേൾ ഫലപ്രദമടായി 
പ്രകയടാജെനപ്ടുത്തുന്ന െിരവധി തകദേശ 
ഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുണ്്.

കേരളും ഇന്ന് സജീവമടായി ചരച്ചനച
യ്തുനേടാണ്ിരിക്കുന്ന മടാലിെ്യ െിരമ്മടാ
രജ്െും, ശുചിത്വും തുെങ്ങിയവ സുംബ
ന്ിച്ച േടാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്ിനറെ 
ഭടാഗമടാക്ി മടാറ്റടാനുള്ള ഇെങ്ങളടാക്ി വിദ്യടാ
ലയങ്ങനള പ്രകയടാജെനപ്ടുത്ടാും. ഉറവിെ
ത്ിൽ വച്ചുതനന്ന കജവിേവും അകജ
വിേവമടായ വസ്തുക്നള വിവിധ തരത്ിൽ 
കവരതിരിക്ടാനുള്ള ശീലും സ്കൂൾ േ്യടാമ്പ
സിൽ െിന്നുണ്ടാക്ടാും. അതുകപടാനല 
കജവീേമടാലിെ്യങ്ങനള െിരമ്മടാരജ്െും 
നചയ്ടാനുള്ള േകമ്പടാസ്റിങ്, ബകയടാഗ്യടാസ് 
പ്ടാറെ് ഇവനയടാനക് സ്കൂൾ േ്യടാമ്പസിലനണ്
കേിൽ അത് കുട്ിേളുനെ മകെടാഭടാവനത് 
സ്വടാധീെിക്ടാും .  മ ടാല ിെ്യും  അത് 
ഖരമടായടാലും ദ്വമടായടാലും അത് എങ്ങനെ 
ഫലപ്രദമടായി പ്രകയടാജെനപ്ടുത്ി 
സ്കൂളിനെ പച്ചപ്പുള്ളതടാക്ി െിലെിരത്ടാും 
എന്നതുും ഒരു സടാധ്യതയടാണ്. ആകഗടാള
തടാപെവും േടാലടാവസ്ടാ വ്യതിയടാെവും 
ഉയരത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്് 'അണ്ടാറക്ണ്
നുും തന്നടാലടായത് ' എന്ന െിലയിൽ ഓകരടാ 
േ്യടാമ്പസിനറെ വലപ്ും, മണ്ിനറെ ഘെെ 
എന്നിവകൂെി പരിഗണിച്ചുള്ള കജവകവ
വിധ്യ ഉദ്യടാെും െമ്മുനെ സടാധ്യതയടാണ്.
ഇങ്ങനെ നചയ്യുന്ന േടാര്യങ്ങനളല്ലടാും 
കുട്ിയുനെ പഠെ പ്രവരത്െങ്ങളടാക്ി 
മടാറ്റിയടാൽ അത് പടാഠ്യ പദ്ധതിയുനെ ഭടാഗ 
മടായി മടാറുേയുും നചയ്യുും. സ്കൂളിെടാവശ്യമടായ 
ഫരണ്ിച്ചര, കുട്ിേൾക്കുള്ള പടാരക്കുേൾ, 
ഭക്ണപ്പുര, േളിസ്ലും, കുെിനവള്ളും 
എന്നിവനയല്ലടാും തകദേശഭരണ സ്ടാപെ
ങ്ങളുനെ കൂെി സഹടായും ആവശ്യമടായ 
കമഖലയടാണ്. അക്ടാദമിേ േടാര്യങ്ങളിൽ 
വിദ്യടാഭ്യടാസ വകുപ്ിനറെ വിവിധ ഏജൻസി
േൾ െെത്തുന്ന പദ്ധതിയുനെ പുെരടാവരത് 
െമടാേടാത് ഒകട്നറ പദ്ധതിേൾ സടാധ്യ 
മടാണ്.

സ്കൂള് പോര്�ന്മന്്
മനറ്റടാരു നവല്ലുവിളി സുരക്ിതമടായ 

സ്കൂൾ േ്യടാമ്പസടാണ് .  വയെടാട്ിനല 
സുൽത്ടാൻ ബകത്രിയിലള്ള സരവ്വജെ 
സ്കൂളിനല വിദ്യടാരത്ിെിയുനെ അേടാലത്ി

ലള്ള ദു:ഖേരമടായ മരണും െമ്മുനെനയല്ലടാും 
േണ്് തുറപ്ിച്ചിട്ടുണ്്. സ്കൂൾ േ്യടാമ്പസുും 
ക്ടാസ് മുറിയുും പരിപടാലിക്കുന്നതിൽ 
അതീവ ജടാഗ്ത കവണും എന്നത് എല്ലടാവ
രക്കുും കബടാധ്യനപ്ട്ടു. കുട്ിേൾക്് കൂെി 
പറയടാൻ അവസരും െൽകുന്ന ക്ടാസ് സഭേ
ളിലൂനെ അവരുനെ കൂെി അഭിപ്രടായങ്ങൾ 
കേട്് ഓകരടാ സ്കൂളുും പടാലികക്ണ് കൃത്യമടായ 
കപ്രടാകട്ടാകക്ടാൾ ഉണ്ടാക്ടാൻ േേിയുും. 
വളനര െിരജ്ീവമടായ ഏറ്റവും പ്രധടാെ
നപ്ട് ജെടാധിപത്യ സുംവിധടാെമടായ സ്കൂൾ 
പടാരലനമറെിനെ ഏറ്റവും സജീവമടാക്ിമടാ
റ്റടാനുും സ്കൂളിനറെ സുരക്ിതവും ശുചിത്വവും 
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ഉറപ്ടാക്ടാനുള്ള െയതീരുമടാെങ്ങളെക്ും 
എടുക്കുന്നതിനുും തകദേശ ഭരണ സ്ടാപെ 
പരിധിയിലള്ള മറ്റു സ്കൂളുേൾ കമടാണിറ്റര 
നചയ്യുന്നതിനുും സ്കൂൾ പടാരലനമറെ് സടാധ്യ
തേൾ പ്രകയടാജെനപ്ടുത്ിയടാൽ അത് 
കുട്ിേളുനെ കെതൃകശ്ി വിേസെത്ിെ് 
മുതൽക്കൂട്ടാവും.

ഇതുകപടാനല പ്രധടാെമടാണ് െമ്മുനെ 
സ്കൂൾ പരിസരനത് ലഹരിവിമുക്മടാക്കുേ 
എന്നത്. എല്ലടാവരുും ഒന്നുകചരന്ന് അണി
െിരന്ന് വിേസിപ്ികക്ണ്തടാണ് ലഹരി
വിമുക് േടാമ്പസ്. ഒടാകരടാ െടാട്ിനലയുും 
വസ്തുെിഷ് സടാഹചര്യും അറിഞ്ഞ് പ്രവ
രത്െങ്ങൾ രൂപനപ്ടുത്ടാൻ തകദേശഭരണ 
സ്ടാപെങ്ങൾക്് വലിയ പങ്കുവഹിക്ടാൻ 
േേിയുും.

ഇതുവനര െടാും കെെിയ കെട്ങ്ങനള 
മിേവള്ളതടാക്ടാനുും സ്ടായീവത്ക് 
രിക്ടാനുും േേിയുന്ന പ്രവരത്െങ്ങളടാണ് 
അടുത് അക്ടാദമിേ വര്ും െെകക്ണ്ത.് 
ഈ വര്നത് പഠകെടാത്വങ്ങൾ 
അതിനുള്ള അവസരമടാകുും. മതിയടായ 
എണ്ും കുട്ിേളില്ലടാത് വിദ്യടാലയങ്ങനളയുും 
ശക്ിനപ്ടുകത്ണ്തുണ്്. ഇതിനെല്ലടാും 
േേിയുന്ന ആസൂത്രണവും െിരവ്വഹണവും 
െെത്തുന്നതിനറെ കേന്ദ്രസ്ടാെത്് തകദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾ ഉണ്ടാകുനമന്ന് 
പ്രതീക്ിക്കുന്നു.                               1

കലഖേൻ വിദ്യടാഭ്യടാസ വിദഗ്ദ്ധെടാണ്.
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ആരരാഗ്യം

ആർദം േ്യകാമ്പയിനിൽ അണികേരകാം
ആകരകാഗ്യത്ിനകായി അണികേരകാം
 ലഡോ. സി.ന്ക. ജഗേീശൻ

െവകേരള േരമ്മപദ്ധതിയുനെ ഭടാഗമടായ 
ആരദ്ും മി്ൻ, മിേച്ച പ്രവരത്െങ്ങ 

ളുമടായി മുകന്നറുേയടാണ.് ത്രിതല ആകരടാഗ്യ 
സുംവിധടാെങ്ങനള ശക്ിനപ്ടുത്തുേയുും 
ആധുെിേവത്േരിക്കുേയുും നചയ്യുന്നതി
കെടാനെടാപ്ും  കരടാഗീ സൗഹൃദവും ജെസൗ
ഹൃദവമടായ െിരവധി പ്രവരത്െ പരിപടാ
െിേൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചതിലൂനെ ആകരടാഗ്യരും
ഗത്് സമൂലമടായ മടാറ്റമടാണ് േേിഞ്ഞ 2 
വര്മടായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന്  
െമ്മുനെ സരക്ടാര ആശുപത്രി സുംവിധടാ

െങ്ങളുും കുടുുംബടാകരടാഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുും കദശീ
യതലത്ിൽ ശ്രദ്ധയടാേര്ിക്കുേയുും 
െിരവധി പുരക്ടാരങ്ങൾ  േരസ്മടാക്കുേ
യുും നചയ്ിരിക്കുന്നു.

സരക്ടാരിനറെ പ്രവരത്െങ്ങൾ ജെപ
കേടാളിത്കത്ടാനെ കൂടുതൽ വിപുലനപ്ടുത്തു
ന്നതിനറെ ഭടാഗമടായി ആകരടാഗ്യ രുംഗത്് 
െടാും ഇന്ന് അഭിമുഖീേരിക്കുന്ന ജീവിതകശ 
ലീ കരടാഗങ്ങളെക്മുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്് 
സ്ടായിയടായ പരിഹടാരും േടാണടാൻ ആകരടാ
ഗ്യവരദ്ധേ പ്രവരത്െങ്ങൾക്കുും കരടാഗപ്ര

തികരടാധത്ിനുും ഊന്നൽ െല്ിനക്ടാണ്ടുളള 
ബൃഹത്ടായ ജെേീയ േ്യടാമ്പയിെ് ആരദ്ും  
മി്ൻ തുെക്ും കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യക്ിത
ലത്ിലും കുടുുംബതലത്ിലും നതടാേിലിെ
ങ്ങളിലും സ്കൂൾ, കേടാകളജുേളിലനമല്ലടാും 
വലിയ രീതിയിലളള മടാറ്റും വരുത്ടാൻ 
േേിയുന്ന തരത്ിൽ എല്ലടാ വിഭടാഗും ജെങ്ങ
നളയുും ഉൾനക്ടാള്ളിച്ചുനേടാണ്ടുളള പ്രവ
രത്െ പരിപടാെിേളടാണ്  േ്യടാമ്പയിനറെ 
ഭടാഗമടായി െെപ്ിലടാക്ി വരുന്നത്. 

ര  രം  ം  ി കരി  ജ വി ല  ര �  �  
ി  രി രം ക  ര വ ക വ ം ര ി ര ി�ം  
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ലമഖ�കള്
	ആകരടാഗ്യേരമടായ  ഭക്ണശീലങ്ങൾ 

വ്യടാപിപ്ിക്കുേ 
	ശടാരീരിേ വ്യടായടാമങ്ങളുും േടായിേ പ്ര

വൃത്ിേളുും  കപ്രടാൽസടാഹിപ്ിക്കുേ.
	മടാെസിേടാകരടാഗ്യും നമച്ചനപ്ടുത്ടാനുളള 

പ്രവരത്െങ്ങളുും ്ീഅ്ിക്നുും
	ശുചിത്യവും മടാലിെ്യസുംസ്രണവും
	ആകരടാഗ്യ വരദ്ധേ, കരടാഗപ്രതികരടാധ 

പ്രവരത്െങ്ങളുും ആകരടാഗ്യ കസവെ
ങ്ങളുനെ ഫലപ്രദമടായ ഉപകയടാഗും 
ഉറപ്പുവരുത്ലും
 

ആലരോഗ്യകരമോയ 
ഭക്ഷണശീ�ങ്ങള്

പരമ്പരടാഗതമടായ തെത് ഭക്ണശീ
ലങ്ങളിൽ െിന്ന് ജകേ് ഫു്് സുംസ്ടാരത്ി
കലക്കുളള മടാറ്റും നപടാണ്ത്െിക്കുും രക്സ
മ്മരദേും, പ്രകമഹും തുെങ്ങിയ കരടാഗങ്ങൾക്കുും  
വലിയകതടാതിൽ േടാരണമടായിരിക്കുേ
യടാണ് .  പക്ടാഘടാതവും (s t roke ) 
ഹൃകദ്ടാഗവും വൃക്കരടാഗവനമല്ലടാും ഈ 
കരടാഗങ്ങളുനെ സകേീരണ്തേളടായി വരദ്ധി
ച്ചുവരിേയടാണ്. പച്ചക്റിേൾ, ഇലക്റി
േൾ, പേവരഗ്ങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയുനെ 
ഉപകയടാഗും വരദ്ധിപ്ിക്കുേയുും മധുരും, ഉപ്്, 
എണ്, നേടാഴുപ്്, മടാുംസടാഹടാരും തുെങ്ങിയവ 
കുറച്ചുും വറുക്ലും നപടാരിക്ലും എണ്പല
ഹടാരങ്ങളുും കുറച്ചുനേടാണ്ടുമുളള ആഹടാര 
രീതിേളികലക്് െടാും മടാകറണ്ത് അെിവടാ
ര്യമടായിരിക്കുന്നു. ഓകരടാ വീെിനറെ അടുക്
ളയിലും േടാറെീനുേളിലും കഹടാട്ലേളിലും 
കബക്റിേളിലനമടാനക് ഇതിെനുസരിച്ചു
ള്ള ക്മീേരണങ്ങൾ വരുത്ിനേടാണ്ടു 
മടാത്രനമ െമുക്ീ മടാറ്റത്ിനറെ പടാതയികല
ക്് ചുവടുവയ്കടാെടാവൂ. 

വ്യോയോമവം കോയിക 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളം

ഭക്ണശീലങ്ങളിൽ വന്ന മടാറ്റങ്ങകളടാ
നെടാപ്ും േടായിേ കജടാലിേളിലളള പകേടാളി
ത്ക്കുറവും േടായിേ വ്യടായടാമങ്ങളുനെയുും 
േളിേളുനെയുും കുറവും ജീവിത കശലീ 
കരടാഗങ്ങൾക്്  അനുകൂലമടായ സടാഹചര്യ
നമടാരുക്കുേയടാണ്. കുട്ിേളുും മുതിരന്നവരുും 
വകയടാജെങ്ങളുമെക്ും എല്ലടാ വിഭടാഗും 
ജെങ്ങളുും ചിട്യടായ വ്യടായടാമങ്ങളിലും 
േളിേളിലും േടായിേകജടാലിേളിലും പകേടാ
ളിേളടാവന്ന ഒരു േടായിേ സുംസ്ടാരും 

വളരത്ിനയടുക്ണും. സ്കൂൾ, കേടാകളജ് 
തലങ്ങളിലും ഗ്ടാമ, െഗര പ്രകദശങ്ങളില 
നമല്ലടാും ഇതിനുളള സുംവിധടാെങ്ങൾ ഒരു
കക്ണ്തടാണ്. ഓപ്ൺ ജിുംകെ്്യും, 
െെത് കൂട്ടായ്മേൾ, േളിക്ളങ്ങൾ, 
െീന്തൽ, കസക്ിുംഗ് മുതലടായവയ്ക് 
മുൻതൂക്ും െൽേണും. 

മോനസിക ആലരോഗ്യവം 
ഡീ-അഡിക്ഷനം

മടാെസിേടാകരടാഗ്യ സൂചേങ്ങളിൽ തടാര
തകമ്യെ കമടാശമടായ അവസ്യിലളള 
സുംസ്ടാെമടാണ് കേരളും. എല്ലടാ വിഭടാഗും 
ജെങ്ങളുനെയുും മടാെസിേടാകരടാഗ്യും നമച്ച
നപ്ടുത്ടാനുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാ
കവണ്തുണ്്. എല്ലടാ പ്രടായക്ടാരക്കുും  പകേടാ
ളിേളടാേടാൻ േേിയുന്ന േലടാസടാുംസ്ടാരിേ 
പ്രവരത്െങ്ങളുും േടായിേ വികെടാദങ്ങളു
നമടാനക് ഇതിനുളള െല്ല അവസരങ്ങളടാണ.്  
കുടുുംബങ്ങളിലും വിദ്യടാലയങ്ങളിലും നതടാേി
ലിെങ്ങളിലനമടാനക് മടാെസിേ പിരിമുറുക്ും 
കുറയ്കടാനുള്ള കൂട്ടായ ഉദ്യമങ്ങളുും ആവശ്യ
മടാണ്. കയടാഗ നചയ്യുന്നത് ഒരു ശീലമടാക്കുേ 
വേി  മടാെസിേ പിരിമുറുക്ും കുറയ്കടാെടാകുും. 

ആരദ്ും മി്നറെ ഭടാഗമടായി കുടുുംബടാ
കരടാഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ െെത്തുന്ന ആശ്വടാസും 
ക്ിെിേ്, സമ്പൂരണ്  മടാെസിേടാകരടാഗ്യ 
പരിപടാെി എന്നിവയുനെയുും അമ്മ മെസ്്, 
്ി അ്ിക്ൻ പരിപടാെിേൾ എന്നിവ
യുനെയുും കസവെങ്ങൾ ഫലപ്രദമടായി വിപു
ലനപ്ടുകത്ണ്തുണ്്.  

 ശുചിത്വവം മോ�ിന്യസംസ്കരണവം
ശുചിത്വവും ചിട്യടായ ഖരദ്വ്യ 

മടാലിെ്യ െിരമ്മടാരജ്െ പ്രവരത്െങ്ങളുും 
പേരച്ചവ്യടാധി െിയന്തണ പ്രവരത്െങ്ങ 
ളുനെ അെിസ്ടാെപരമടായ വശമടാണ്. വ്യ
ക്ി-കുടുുംബ സ്ടാപെ-സടാമൂഹിേതലങ്ങ 
ളിൽ െികത്യെ െിരബന്മടായുും െെകക്ണ് 
പ്രവരത്െങ്ങളടായി ഇത് മടാകറണ്തുണ്്. 
ഒറ്റനപ്ട്  മേക്ടാലപൂരവ്വ  ശുചീേരണ പ്ര
വരത്െങ്ങൾ നേടാണ്ടു മടാത്രും ഉകദേശിക്കുന്ന  
ഫലും ലഭിക്കുേയില്ല. 

ആകരടാഗ്യ ജടാഗ്ത പരിപടാെി വേി 
വര്ും മുഴുവൻ െീണ്ടുെില്ക്കുന്ന പ്രവരത്െ 
പരിപടാെിേളടാണ് െടാും െെപ്ിലടാക്ി 
വരുന്നത്. ആരദ്ും ജെേീയ േ്യടാമ്പയിെി
നറെ ഭടാഗമടായി ആകരടാഗ്യ ജടാഗ്തടാ പ്രവ
രത്െങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിട്യടായുും ഫലപ്ര
ദമടായുും െെപ്ിലടാകക്ണ്തുണ്്. ഹരിതകേ
രളും മി്നറെ ഭടാഗമടായുള്ള മടാലിെ്യമുക്
കേരളത്ിനറെ പ്രവരത്െങ്ങളുും ജലസും
രക്ണവും കജവ കൃ്ി കപ്രടാത്ടാഹെവ
നമടാനക് കേടാരത്ിണക്ിനക്ടാണ്് തകദേ
ശഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ മുൻകേ യിൽ, 
ശുചിത്വവും ചിട്യടായ മടാലിെ്യ സുംസ്രണ 
സുംവിധടാെങ്ങളുും ഉറപ്പുവരുത്ടാനുള്ള പ്ര
വരത്െങ്ങൾ എല്ലടാതലത്ിലും വ്യടാപി
പ്ികക്ണ്തടാണ്.

ആലരോഗ്യ വര്ദ്ധക 
ലരോഗ പ്രതിലരോധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആകരടാഗ്യവരദ്ധേ, കരടാഗപ്രതികരടാധ 
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പ്രവരത്െങ്ങളുും പ്രടാഥമിേ കരടാഗ ചിേി 
ത്യുും പുെഃരധിവടാസ, പടാലികയറ്റീവ് 
പരിചരണങ്ങളുമെങ്ങുന്നതടാണ് സമഗ് 
പ്രടാഥമിേ ആകരടാഗ്യപരിചരണും.

ജീവിതകശലീകരടാഗങ്ങളിനല വരദ്ധ
െവെക്മുള്ള മടാറിയ കരടാഗസടാഹചര്യങ്ങ
ളിൽ െിരബന്മടായുും നചകയ്ണ് ആകരടാ
ഗ്യവരദ്ധേ, കരടാഗപ്രതികരടാധ പ്രവരത്െ 
ങ്ങനളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലടാ ജെങ്ങളി
കലക്കുും എത്ികക്ണ്തുും അതിനെ ജീവി
തരീതിയടായി മടാകറ്റണ്തുമുണ്്. സരക്ടാര 
കമഖലയിൽ ലഭ്യമടായ വിപുലമടായ ആകരടാ
ഗ്യരക്ടാ സുംവിധടാെങ്ങനളക്കുറിച്ചുള്ള 
അറിവ് പലരക്കുമില്ല. േ്യടാമ്പയിെിനറെ 
ഭടാഗമടായി ഇത്രും സുംവിധടാെങ്ങനളക്കു
റിച്ച് ജെങ്ങൾക്് വിപുലമടായ അറിവ് 
പേകരണ്തുണ്്. 

സംഘോടനവം നടത്തിപ്പും
സുംസ്ടാെതലത്ിൽ മുഖ്യമന്തി 

നചയരമടാനുും ആകരടാഗ്യവകുപ്് മന്തിയുും 
മറ്റ്  ബന്നപ്ട് വകുപ്് മന്തിമടാരുും അുംഗ
ങ്ങളുമടായുള്ള െവകേരള േരമ്മ പദ്ധതി 

േമ്മിറ്റി േ്യടാമ്പയിനറെ കമൽകെടാട്ും വഹി
ക്കുന്നു. ആകരടാഗ്യ വകുപ്് മന്തിയുനെ കെതൃ
ത്വത്ിൽ തകദേശസ്വയുംഭരണും, വിദ്യടാ
ഭ്യടാസും, ജലവിഭവ വകുപ്് മന്തിമടാരുും 
ആകരടാഗ്യ വകുപ്് പ്രിൻസിപ്ൽ നസക്ട്
റിയുും മറ്റു ബന്നപ്ട് വകുപ്് നസക്ട്റിമടാ
രുും വകുപ്് അദ്ധ്യക്ന്ടാരുും അെങ്ങുന്ന 
സുംസ്ടാെതല സ്റിയറിുംഗ് േമ്മറ്റി േ്യടാമ്പ
യിനറെ സുംസ്ടാെതല ആസൂത്രണവും 
െെത്ിപ്പുും െിരവ്വഹിച്ചു വരിേയടാണ്.

ഇതിനുപുറനമ, ആകരടാഗ്യവകുപ്ിനലയുും 
ബന്നപ്ട് വകുപ്പുേളിനലയുും വിദഗ്ധനര 
ഉൾനക്ടാള്ളിച്ചുനേടാണ്ടുള്ള വി്യടാധിഷ്ിത 
സബ് േമ്മിറ്റിേളുും രൂപീേരിച്ചിട്ടുണ്്. 
ജില്ലടാതലത്ിൽ ജില്ലേളിനല ചുമതലയുള്ള 
മന്തിമടാനരയുും ജില്ലയിനല എുംപി, 
എുംഎൽഎ മടാനരയുും ഉൾനപ്ടുത്ി ജില്ലടാ 
പഞ്ടായത്് പ്രസി്റെ്, ജില്ലടാ േള്ര 
എന്നിവരെങ്ങുന്ന ജില്ലടാ നഹൽത്് മി്ൻ 
േ്യടാമ്പയിനറെ കമൽകെടാട്ും വഹിക്കുും. ജില്ലടാ
തലത്ിൽ െിലവിലള്ള ആകരടാഗ്യ കുടുും
ബകക്മ നസടാകസറ്റിയുും ആരദ്ും മി്നറെ 
ജില്ലടാതല െടാസ്് കഫടാഴ്ും ജില്ലയിനല പ്രവ

രത്െങ്ങൾ ഏകേടാപിപ്ിച്ച് െെപ്ിലടാക്കുും.
കേടാരപ്കറ്ൻ, മുെിസിപ്ടാലിറ്റി, 

ക്ടാക്്, ഗ്ടാമപഞ്ടായത്് തലങ്ങളിൽ 
തകദശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെ കമധടാവിേ
ളുനെയുും ആകരടാഗ്യ വകുപ്ിനറെയുും കെതൃ
ത്വത്ിൽ ബന്നപ്ട് മറ്റു വകുപ്പുേളിനല 
പ്രതിെിധിേനളയുും വിേസെ പ്രവരത്േ 
നരയുും ഉൾനപ്ടുത്ിനക്ടാണ്് േമ്മിറ്റി  
രൂപീേരിച്ച് േ്യടാമ്പയിൻ പ്രവരത്െങ്ങൾ 
ഏകേടാപിപ്ിച്ച് െെപ്ിലടാക്ി വരിേയടാണ.് 
വടാര്് തലത്ിൽ വടാരഡുതല നഹൽത്്  
സടാെികറ്റ്ൻ േമ്മിറ്റിേൾ വടാരഡുതല 
പ്രവരത്െങ്ങൾക്്  കെതൃത്വും െല്കുന്നു.

േ്യടാമ്പയിൻ പ്രവരത്െങ്ങൾ വിജയ
പ്രദമടാക്കുന്നതിെ് ആവശ്യമടായ ശില്പശടാ
ലേളുും ഇതര വകുപ്പുേനളയുും മറ്റ് 
അനുബന് ഏജൻസിേനളയുും ഉൾനക്ടാ
ള്ളിച്ചുള്ള പരിശീലെ പരിപടാെിേളുും 
സുംസ്ടാെ ജില്ലടാതലങ്ങളിലും തടാനേത്
ട്ടുേളിലും െെത്ിവരുന്നു. 

ദൃശ്യ, ശ്രവ്യ, അച്ചെി, സടാമൂഹ്യ മടാധ്യ
മങ്ങൾ വേിയുള്ള വിപുലമടായ പ്രചടാരണ 
പരിപടാെിേൾ, സ്കൂൾ കേടാകളജുതല പ്രവ
രത്െങ്ങൾ, നതടാേിലിെങ്ങൾ, അതിഥി 
നതടാേിലടാളി കമഖലേൾ തുെങ്ങിയവ 
ക േ ന്ദ്രീ േ ര ി ച്ചു ള്ള  പ്രവ ര ത് െ ങ്ങ ൾ 
പ്രക ത ്യേ ും  െ െ ത് ി വ ര ി േ യ ടാ ണ് . 
ആദിവടാസി, തീരകദശ കമഖലേളിലും മറ്റ് 
പികന്നടാക് കമഖലേളിലും അതത് പ്രകദ
ശത്ിനറെ പ്രശ്നങ്ങളുും സടാുംസ്ടാരിേ പ്രകത്യ
േതേളുും േണക്ിനലടുത്തുള്ള പ്രവരത്
െങ്ങളടാണ് െെപ്ിലടാക്ി വരുന്നത്. 
സുംസ്ടാെനത് എല്ലടാ തലത്ിലമുള്ള 
രടാഷ്ട്രീയ േലടാ സടാുംസ്ടാരിേ സന്നദ്ധ 
സടാമൂഹ്യ സുംഘെെേൾ, വെിത, യുവജെ 
സുംഘെെേൾ, വ്യടാപടാരി വ്യവസടായി 
സുംഘെെേൾ തുെങ്ങിയ മുഴുവൻ വിഭടാഗും 
ജെങ്ങളുനെയുും പകേടാളിത്ും ഈ േ്യടാമ്പ
യിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുും. രണ്ടു വര്ും െീണ്ടു 
െില്ക്കുന്ന േ്യടാമ്പയിൻ പ്രവരത്െങ്ങൾ വേി 
ആകരടാഗ്യരുംഗത്് െടാും ഇന്ന് അഭിമുഖീേ
ര ിക്കുന്ന േടാതലടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്്  
പരിഹടാരും േടാണടാെടാകുനമന്ന് പ്രത്യടാശി
ക്കുന്നു.
ആരദ്ും േ്യടാമ്പയിെിൽ അണികചരടാും
ആകരടാഗ്യത്ിെടായി അണികചരടാും

െമ്മുനെ ആകരടാഗ്യും 
െമ്മുനെ ഉത്രവടാദിത്ും.

കലഖേൻ ആരദ്ും മി്ൻ കസ്ററ്റ് 
കെടാ്ൽ ഓഫീസറടാണ്
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സുംസ്ടാെത്് ഒറ്റത്വണ ഉപകഭടാ
ഗമുള്ള പ്ടാസ്റിേ് വസ്തുക്ളുനെ 

സമ്പൂരണ് െികരടാധെും െിലവിൽ വന്ന 
ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ പ്ടാസ്റിക്ിെ് ബദൽ 
സുംവിധടാെനമന്ന െിലയിൽ ഉപകയടാഗി
ക്കുന്നതിനു കവണ്ി   എഴുപതിെടായിര
കത്ടാളും തുണിസഞ്ിേൾ തയ്ടാറടാക്ി 
വിപണിയിനലത്ിച്ചു നേടാണ്് കുടുുംബശ്രീ 
ഈ രുംഗത്് സജീവ ഇെനപെൽ െെത്തു
ന്നു. പ്ടാസ്റിേ് െികരടാധെത്ിെ് പിന്തുണ 
െല്കുന്നതിനെടാപ്ും അയൽകൂട് വെിതേ
ൾക്് വരുമടാെ വരദ്ധെവിെ് അവസര
നമടാരുക്കുേ എന്നതുും കുടുുംബശ്രീ ലക്്യ
മിടുന്നു. തുണിസഞ്ി െിരമ്മടാണവും 
വിതരണവും േടാര്യക്മമടാക്കുന്നതിെ് 
അതത് ജില്ലടാഭരണകൂെും, ശുചിത്വ മി്ൻ, 
ഹരിത കേരളും മി്ൻ, തകദേശ സ്ടാപ
െങ്ങൾ എന്നിവയുമടായി കുടുുംബശ്രീ 
സഹേരിച്ചു പ്രവരത്ിക്കുും. 

സുംസ്ടാെത്് കുടുുംബശ്രീയുനെ 
േീേിൽ കക്ടാത്്, ജയൂട്്, കപപ്ര  എന്നിവ 
നേടാണ്് ബടാഗുേൾ, കേടാട്ൺ പൗച്ചുേൾ, 
കേടാട്ൺ ക്ടാപ്ര, പടാളപ്ടാത്രങ്ങൾ 
എന്നിവ െിരമ്മിക്കുന്ന മൂവടായിരകത്ടാളും 
യൂണിറ്റുേളുണ്്. ഈ യൂണിറ്റുേൾ മുകഖെ 
അതത് ജില്ലേളിനല വിവിധ സ്ടാപെങ്ങ
ൾക്കുും  പരിപടാെിേൾക്കുും  ആവശ്യമടായി 
വരുന്ന ഗുണെിലവടാരമുള്ള തുണിസഞ്ിേ
ളുും മറ്റ് ഉല്പന്നങ്ങളുും െിരമ്മിച്ചു െല്കുന്നതി
െടാണ് ലക്്യമിടുന്നത്. പ്ടാസ്റിേ് പെിയി
റങ്ങുന്നകതടാനെ വിപണിയിൽ തുണിസഞ്ി
േൾക്കുണ്ടാകുന്ന വരദ്ധിച്ച ആവശ്യേത 
േണ്റിഞ്ഞ് െിലവിനല യൂണിറ്റുേൾക്് 
പുറനമ പകത്ടാളും അപ്ടാരൽ പടാരക്കുേ
ളിനല ആയിരും  സ്തീേനളയുും കുടുുംബശ്രീ 
ഈ രുംഗത്് വിെ്യസിച്ചിട്ടുണ്്.  അതത് 
ജില്ലേളിനല യൂണിറ്റുേൾ വേി പ്രതിദിെും 
പത്തു ലക്ും സഞ്ിേനളകേിലും െിരമ്മിച്ച് 

വിതരണും നചയ്യുേയടാണ് കുടുുംബശ്രീയുനെ 
ലക്്യും. 10 മുതൽ 50 രൂപ വനര സടാധടാ
രണക്ടാരക്്  തടാങ്ങടാവന്ന വിലയ്കടായിരി
ക്കുും ഉല്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമടാവേ.

തുണിസഞ്ിേൾ കൂെടാനത പടാളനേടാണ്ടു 
തയ്ടാറടാക്ിയ കപ്റ്റുേളുും യൂണിറ്റുേൾ 
െിരമ്മിക്കുന്നുണ്്. ഇതു കൂെടാനത വിപണി 
യുനെ ആവശ്യേതയനുസരിച്ച്  കവവിധ്യ
മടാരന്ന മടാതൃേേളിൽ പ്രകൃതി സൗഹൃദ 
തുണി സഞ്ിേൾ െിരമ്മിക്ടാൻ ആവശ്യ
മടായ പരിശീലെവും യൂണിറ്റുേൾക്് ലഭ്യ
മടാക്കുും. വസ്തവ്യടാപടാര ശടാലേൾ, മടാളുേൾ 
എന്നിവയുൾനപ്നെയുള്ള സ്ടാപെങ്ങൾക്് 
ആവശ്യമടായി വരുന്ന തുണിസഞ്ിേളുും 
മറ്റ് പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഉല്പന്നങ്ങളുും വടാങ്ങു
ന്നതിെ് അതത് ജില്ലടാമി്നുേളുനെ കെതൃ
ത്വത്ിൽ സ്ിരും സുംവിധടാെവും ക്മീേ
രിച്ചു വരിേയടാണ്. കൂെടാനത ഓകരടാ ജില്ല
യുനെയുും പ്രടാകദശിേമടായ പ്രമുഖ പരിപടാ

പ്കാസ്റിേ് രഹിത പുതുവർഷളത് 
വരകവറ്് കുടുംബശ്ീ
എസ്. ഹരികിലഷോര് ഐ.എ.എസ്.

 ി ി ം  ല ം ി ിക  ി ി
ം  വ ി ക   ി�ി ി ര വ ര ം 

�രിസ്ിതി
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പ്ടാസ്റിേ് ഉപകയടാഗും കുറയ്കടാൻ 
ജെങ്ങൾ തനന്ന മുന്നിട്ിറങ്ങണനമന്ന് 
തകദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്് മന്തി 
എ.സി. നമടായ്ീൻ പറഞ്ഞു. ഹരിത
കേരളും മി്ൻ സുംഘെിപ്ിക്കുന്ന 
'ശുചിത്വസുംഗമും 2020' കെടാെനുബ
ന്ിച്ച് തിരുവെന്തപുരും േെേക്കുന്ന് 
സൂര്യേടാന്തി ഗ്ൗണ്ിൽ സുംഘെിപ്ി
ച്ചിട്ടുള്ള ബദൽ ഉത്പന്ന പ്രദരശെ 
വിപണെ കമളയുനെ ഉദ്ഘടാെെും 
െിരവഹിച്ചു സുംസടാരിക്കുേയടായിരു
ന്നു അകദേഹും. 

ആകരടാഗ്യപരമടായ ജീവിതത്ിനുും മണ്ും ജീവജടാലങ്ങളുും 
രക്ിക്ടാനുും ഇത് അെിവടാര്യമടാനണന്ന് ജെങ്ങൾക്് കബടാധ്യ
മുണ്ടാേണനമന്ന് മന്തി പറഞ്ഞു. മടാലിെ്യങ്ങൾ വലിനച്ചറിയു
ന്നവരനക്തിനര േരശെമടായ െെപെിയുണ്ടാകുും. ആദ്യഘട് 
കബടാധവത്േരണത്ിനു കശ്മടാകുും ഇത്.

എല്ലടാ മടാലിെ്യങ്ങളുും ഒരു ദുരഗന്വമില്ലടാനത സുംസ് േരി
ക്ടാൻ സടാകകേതിേവിദ്യയുനെ സഹടായകത്ടാനെ െിരവധി 
പദ്ധതിേളുണ്്. ഇത്രത്ിൽ വികേന്ദ്രീകൃത പ്ടാന്റുേളുും എട്ടു 

പ്കാസ്റിേ് ഉ�കയകാഗം കുറയ്കകാൻ ജനങ്ങൾ മുന്ിട്ിറങ്ങണം 
മന്തി എ.സി ളമകായ്ീൻ

കേന്ദ്രീകൃത പ്ടാന്റുേളുും വരുന്നുണ്്. കേടാേികക്ടാെ് നെളിയൻപറമ്പിനല 
മടാലിെ്യത്ിൽെിന്ന് ഊരജ്മുത്പടാദിപ്ിക്കുന്ന പ്ടാറെ് മുഖ്യമന്തി 
ഉത്ഘടാെെും നചയ്ിരുന്നു. മടാലിെ്യത്ിൽ െിന്ന് ഊരജ്ും മടാത്രമല്ല, 
മൂല്യവരധിത ഉത്പന്നങ്ങളുും ഉത്പടാദിപ്ിക്ടാവന്നവിധും സടാകകേതി
േവിദ്യ വളരന്നിട്ടുണ്്. പണ്ടുേടാലനത്കപ്ടാനല സ്വന്തും െടാട്ിൽ 
മടാലിെ്യപ്ടാറെ് വന്നടാൽ പ്രശ്നമടാകുനമന്ന ഭയും മടാറ്റടാൻ ജെങ്ങൾ തയ്ടാ
റടാേണും.

പ്ടാസ്റിേ് െികരടാധെും യടാഥടാരത്്യമടായകതടാനെ െിരവധി 
ബദലേൾ ഉയരന്നുവരുന്നുണ്്. ഇത്രും സുംരുംഭങ്ങൾ െിരവധി 
നതടാേിലവസരങ്ങളുും വളരത്തുന്നുനണ്ന്ന് മന്തി പറഞ്ഞു.

ഹരിതകേരളും മി്നറെയുും ശുചിത്വമി്നറെയുും ആഭിമുഖ്യത്ിൽ 
സുംസ്ടാെത്് മിേച്ച മടാലിെ്യ സുംസ് േരണ പ്രവരത്െങ്ങൾ 
േടാഴ്ചനവച്ച തകദേശസ്ടാപെങ്ങനളയുും ഈരുംഗത്് കദശീയതലത്ിനല 
വിദഗ്ധനരയുും പനകേടുപ്ിച്ച് ജനുവരി 21, 22 തീയതിേളിൽ ശുചിത്വ
സുംഗമും െെത്തുന്നതിെ് മുകന്നടാെിയടാണ് പ്രദരശെും ഒരുക്ിയിരുന്നത്. 
പ്ടാസ്റിേ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്് ബദലടായി പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങ
ളുും മടാലിെ്യ സുംസ് േരണങ്ങളുമടായി ബന്നപ്ട് വിവിധ സടാകകേതിേ 
വിദ്യേളുും പ്രവരത്െ മടാതൃേേളുും ഉത്പന്നങ്ങളുും പ്രദരശെത്ിൽ 
ഉൾനപ്ടുത്ിയിരുന്നു. 120 ഓളും സുംരുംഭേരടാണ് സ്റടാളുേൾ ഒരുക്ി
യത്.

െിേൾ, ഉത്വടാകഘടാ്ങ്ങൾ എന്നിവയു
മടായി ബന്നപ്ട്് തുണിസഞ്ിേൾ 
ആവശ്യമടായി വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ 
അത് െിരമ്മിച്ചു നേടാടുക്ടാനുും േേിയുന്ന 
തരത്ിൽ യൂണിറ്റുേനള സജ്മടാക്ിയിട്ടു
ണ്്. ഇകതടാനെടാപ്ും വിവിധ സ്ടാപെങ്ങ 
ൾക്്  ആവശ്യമടായ ഉല്പന്നങ്ങൾ വടാങ്ങടാൻ  
സഹടായേമടാകുന്ന വിധത്ിൽ ഓകരടാ 
ജില്ലയിലും പ്രവരത്ിക്കുന്ന യൂണിറ്റുേളുനെ 
എണ്വും ഉല്പന്നങ്ങളുനെ ഇെവും സുംബ
ന്ിച്ച വിശദമടായ കബ്ടാ്റുേൾ തയ്ടാറടാ
ക്ി ശുചിത്വ മി്െ് െല്ിയിട്ടുണ്്. 

തയ്യൽ യൂണിറ്റുകള് 
നേടാല്ലും ജില്ലയിൽ കുടുുംബശ്രീ 

അപ്ടാരൽ പടാരക്ി നറെ േീേിൽ 140 തയ്ൽ 
യൂണിറ്റുേൾ പ്രവരത്ിക്കുന്നു. ഈ യൂണി
റ്റുേൾ കചരന്ന്  പ്രതിദിെും 25000 തുണി
സഞ്ിേൾ വനര തയ്ടാറടാക്ടാൻ സടാധിക്കുും. 
വയെടാെ് ജില്ലയിൽ പ്ടാസ്റിേ് െികരടാധെ
ത്ിനറെ ഭടാഗമടായി തുണിസഞ്ിേൾ 
െിരമ്മിച്ച്  അവയുനെ പ്രദരശെവും 
വിപണെവും സുംഘെിപ്ിച്ചിരുന്നു. ഇകത 

ശുചിത്വും ലക്്യമിട്് പ്ടാസ്റിേ് െിരമ്മിത 
പടാഡുേൾ ഒേിവടാക്ി പേരും 1000 
നമൻ്ട്രൽ േപ്പുേൾ വിതരണും നചയ്യുന്ന
തിനുള്ള പ്രടാരുംഭ െെപെിേളുും പൂരത്ിയടാ
ക്ിയിട്ടുണ്്. മുകപ്െടാെ് പഞ്ടായത്തുും 
കുടുുംബശ്രീയുമടായി സഹേരിച്ചു നേടാണ്് 
നജൻ്ര റികസടാഴ്് നസറെറുേൾ മുകഖെ 
ഇവ വിതരണും നചയ്യുന്നതിെടാണ് തീരു
മടാെിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

എറണടാകുളും ജില്ലയിൽ 'പച്ച' എന്ന 
ബ്ടാൻ്ിൽ തുണി സഞ്ിേൾ വിപണി
യിനലത്ിക്ടാൻ ഇരുനൂകറടാളും യൂണിറ്റുേൾ 
സജ്മടായിട്ടുണ്്.  മലപ്പുറത്് തുണിസ
ഞ്ിയുും കപപ്ര ബടാഗുും െിരമ്മിക്കുന്ന 28 
യൂണിറ്റുേൾ, പടാള പടാത്രങ്ങൾ െിരമ്മിക്കു
ന്ന രണ്ടു യൂണിറ്റുേൾ, എട്് ചവിട്ി 
െിരമ്മടാണ യൂണിറ്റുേൾ, കപപ്ര കപെ, 
ഫയൽ, കെടാട്് ബുക്് എന്നിവ െിരമ്മിക്കു
ന്ന പത്് ബ്്സ് സ്ടാപെങ്ങൾ എന്നി
വയുനെ വിശദമടായ േടാറ്റകലടാഗ് തയ്ടാറടാ
ക്ിയ കശ്ും അത്  ശുചിത്വ മി്െ് 
കേമടാറിയിട്ടുണ്്. പ്ടാസ്റിക്ിെ് പേരും 
ഉപകയടാഗിക്ടാവന്ന തുണിസഞ്ിേൾക്കുും 
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തുെരന്ന്  രണ്് സ്ടാപെങ്ങളിൽ െിന്നടായി 
2000 തുണിസഞ്ിേളുനെ ഓര്ര ലഭിച്ചി
ട്ടുണ്്. കൂടുതൽ വരക്് ഓര്റുേൾ 
കെെടാനുള്ള ശ്രമത്ിലടാണ് വയെടാട്ിനല 
യൂണിറ്റുേൾ. ഇകതടാനെടാപ്ും ആരത്വ 
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പ്കാസ്റിേ്  വസ്തുക്ൾക്് �േരം 
ബദൽ ഉല്പന്ങ്ങൾ 

 

സമ്പൂരണ് പ്ടാസ്റിേ് െികരടാധെും ഏരനപ്ടുത്ിയതിനെ തുെരന്ന്  ഓകരടാ പ്ടാസ്റിേ് 
വസ്തുക്ൾക്കു പേരും ഉപകയടാഗിക്ടാവന്ന വസ്തുക്ൾ സുംബന്ിച്ച് പരിസ്ിതി 
േടാലടാവസ്ടാ വ്യതിയടാെ വകുപ്് െിരകദേശും െല്ി.

പ്ടാസ്റിേ് േ്യടാരിബടാഗുേൾക്് പേരും തുണി, കപപ്ര ബടാഗുേൾ ഉപകയടാഗിക്ണും.
ഭക്ണും വിളമ്പുകമ്പടാൾ കമശയിലും പടാത്രത്ിലമുള്ള ഒറ്റത്വണ ഉപകയടാഗ 

പ്ടാസ്റിേ് വിരിക്് പേരും കപപ്ര വിരി ഉപകയടാഗിക്ണും. േെും കുറഞ്ഞ  സ്റികറടാകഫടാും 
ഉപകയടാഗിച്ചുള്ള േപ്പുേൾ, നതരകമടാകേടാൾ കപ്റ്റുേൾ എന്നിവയ്ക് ബദലടായി ഗ്ടാസ്, 
നസറടാമിേ്, സ്റീൽ േപ്പുേൾ, പടാത്രങ്ങൾ, കപപ്ര, കജവ രീതിയിലള്ള (നചെിേൾ) 
അലകേടാരങ്ങൾ എന്നിവ ഉപകയടാഗിക്ണും.

പ്ടാസ്റിേ് െിരമ്മിത ഒറ്റത്വണ ഉപകയടാഗ േപ്പുേൾ, പടാത്രങ്ങൾ, സ്പൂൺ, കഫടാരക്്, 
്ട്രടാ, സ്റിറര എന്നിവയ്ക് പേരും ഗ്ടാസ്, നസറടാമിേ്, സ്റീൽ, തെിെിരമ്മിത േപ്പുേൾ, 
്ട്രടാ, സ്പൂൺ എന്നിവ ഉപകയടാഗിക്ണും. കെടാൺ വൂവൺ ബടാഗുേൾ, പ്ടാസ്റിേ് നേടാെി, 
കതടാരണങ്ങൾക്് പേരും തുണി, കപപ്ര നേടാെികതടാരണങ്ങൾ ഉപകയടാഗിക്ണും.

പേങ്ങളുും പച്ചക്റിേളുും നപടാതിയടാനുപകയടാഗിക്കുന്ന പ്ടാസ്റിേ് പടാക്റ്റുേൾക്്  
പേരും കപപ്ര, തുണി ബടാഗുേൾ ഉപകയടാഗിക്ണും.

പ്ടാസ്റിേ് കേടാകട്ടാടുകൂെിയ കപപ്ര േപ്പുേൾ, പടാത്രങ്ങൾ, ബൗളുേൾ, ബടാഗുേൾ 
എന്നിവയ്ക് പേരും കേന്ദ്ര മലിെീേരണ െിയന്തണ കബടാര്് സരട്ിഫിക്കറ്റടാടു 
കൂെിയ പി.എൽ.എ. കേടാട്ിുംഗുള്ള കപപ്ര േപ്പുേൾ ഉപകയടാഗിക്ടാും. ആശുപത്രിേളിൽ 
ഉൾനപ്നെ ഉപകയടാഗിക്കുന്ന പ്ടാസ്റിേ് ഗടാരകബജ് ബടാഗുേൾക്്  പേരും കേന്ദ്ര മലി
െീേരണ െിയന്തണ കബടാര്ിനറെ സരട്ിഫിക്റ്റുള്ള േുംകപടാസ്റബിൾ ഗടാരകബജ് 
ബടാഗുേൾ ഉപകയടാഗിക്ണും.

കംലപോസ്റ്റബിള് ലൈോസ്റ്റിക്കുകള്
േുംകപടാസ്റബിൾ പ്ടാസ്റിേ് ഉല്പന്നങ്ങൾക്്  കേന്ദ്ര മലിെീേരണ െിയന്തണ 

കബടാര്ിനറെ  അനുമതി കെെിയിരിക്ണും. െിരമ്മടാണും, വില്പെ, കസ്റടാക്ിുംഗ്, 
വിപണെും എന്നീ ഘട്ങ്ങളിനലല്ലടാും കബടാര്് െല്ന്ന സരട്ിഫിക്റ്റ് സടാധുവടായി
രിക്ണും. ഉല്പന്നത്ിൽ  െിരമ്മടാണ േമ്പെിയുനെ കപര്, വിപണെ ഏജൻസി, 
അസുംസ്കൃത വസ്തുക്ൾ, െിരമ്മടാണ തീയതി, ബടാച്ച് െമ്പര, കലസൻസ് െമ്പര, 
േടാലടാവധി എന്നീ വിവരങ്ങളെങ്ങിയ സിപിസിബിയുനെ അനുമതി േയൂആര കേടാ്ിൽ 
കരഖനപ്ടുത്ിയിരിക്ണും. സമ്പൂരണ് േുംകപടാസ്റബിൾ ഉല്പന്നമടാനണന്ന് ഇുംഗ്ീ്ിലും 
മലയടാളത്ിലും കരഖനപ്ടുത്ിയിരിക്ണും. ഉല്പന്നും ക്കക്ടാകറടാമീനഥയിെിൽ 
(നമഥിലീൻ ക്കക്ടാകറ്് ) ലയിക്കുന്നതടായിരിക്ണും. ഇത് േവറിനു മുേളിൽ 
കരഖനപ്ടുത്തുേയുും കവണും.

മറ്റ് പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഉല്പന്നങ്ങൾക്കുും  ഈ 
യൂണിറ്റുേനള സമീപിക്ടാനമന്ന സകന്ദശും 
നപടാതുജെങ്ങളികലനക്ത്ിക്കുന്നതിെടാ
ണിത്. കൂെടാനത ജില്ലയിൽ കലഫ് പദ്ധതി 
ഗുണകഭടാക്ടാക്ളുനെ സുംഗമും െെക്കുന്നതി
നറെ ഭടാഗമടായി ജില്ലടാ ഭരണകൂെവും ശുചിത്വ 
മി്നുും സുംയുക്മടായി ആവശ്യനപ്ട് 
ഒന്നര ലക്ും തുണിസഞ്ിേളുും ഈ യൂണി
റ്റുേൾ തയ്ടാറടാക്ി െല്കുും. ഇതിനറെ  മുകന്നടാ
െിയടായി 12000  തുണിസഞ്ിേൾ ക്ടാക്് 
തലത്ിൽ െല്കുും.  പടാലക്ടാെ് ജില്ലയിനല 
62 ഗ്രൂപ്പുേളുും തൃശൂര ജില്ലയിനല 69 യൂണി
റ്റുേളുും േടാസരകേടാെ് ജില്ലയിനല 24  യൂണി
റ്റുേളുും വിപണിയിനല ്ിമടാൻ്നുസരിച്ച് 
ഉല്പന്നങ്ങൾ െിരമ്മിക്ടാൻ സജ്മടായിട്ടു
ണ്്. 

ഇടുക്ി ജില്ലയിൽ തുണി സഞ്ിേൾ 
െിരമ്മിക്കുന്ന 27 യൂണിറ്റുേളുണ്്. കൂെടാനത 
കനേഹിത, ബ്്സ് സ്ടാപെങ്ങൾ വേിയുും 
ആവശ്യടാനുസരണും സീ്് കപെ, കപപ്ര 
കപെ എന്നിവ െിരമ്മിച്ചു െല്കുന്നുണ്്. 
സടാെിട്റി െടാപ്േിനു പേരും കേടാട്ൺ 
തുണി ഉപകയടാഗിച്ച് െടാപ്േിൻ െിരമ്മി
ക്കുന്ന യൂണിറ്റുേളുും ഇവിനെ പ്രവരത്ി 
ക്കുന്നു. മൂന്നടാറിൽ യു.എൻ.്ി.പി, ഹരിത 
കേരളും മി്ൻ, മൂന്നടാര ഗ്ടാമപഞ്ടായത്് 
എന്നിവയുനെ സഹടായകത്ടാനെ പ്രവരത്ി
ക്കുന്ന യൂണിറ്റുമുണ്്. കേടാട്യും ജില്ലയിൽ 
ഈ രുംഗത്തു പ്രവരത്ിക്കുന്ന 16 യൂണിറ്റു
േൾ മുകഖെ തുണിസഞ്ി െിരമ്മടാണും 
ഊരജ്ിതനപ്ടുത്തുന്നതിനുും കൂെടാനത 
േൺകസടാര്്യമടായി രൂപീേരിക്ടാനുും 
പദ്ധതിയിടുന്നു. ക്ടാക്് കേടാര്ികെറ്റ
രമടാനര ഉപകയടാഗിച്ചു നേടാണ്് ഓകരടാ 
ക്ടാക്ിലും ആവശ്യമടായി വരുന്ന തുണി 
സഞ്ിേളുനെ എണ്ും കശഖരിക്കുേയുും 
അതനുസരിച്ച് ഉല്പന്നങ്ങൾ െിരമ്മടാക്ടാനു
മടാണ് ലക്്യമിടുന്നത്.  

കേടാേികക്ടാെ് ജില്ലയിൽ കപപ്ര ബടാഗ,് 
തുണിസഞ്ി എന്നിവ െിരമ്മിക്കുന്ന 22 
യൂണിറ്റുേളുണ്്. പുതിയ സടാഹചര്യത്ിെ
നുസരിച്ച് െിലവിനല യൂണിറ്റുേനള ശക്ി
നപ്ടുത്തുന്ന പ്രവരത്െങ്ങൾക്ടാണ് ജില്ലടാ 
മി്ൻ മുൻതൂക്ും െല്കുന്നത്. ഇകതടാനെടാപ്ും 
ഓകരടാ തകദേശ സ്ടാപെത്ിലും അതത് 
സി.്ി.എസിനറെ  പിന്തുണകയടാനെ തയ്ൽ 
കജടാലി അറിയടാവന്ന സ്തീേൾ മുകഖെ 
വീടുേളിൽ െിന്നുും തുണിസഞ്ിേൾ തയ്ചു 
കശഖരിക്കുേയുും അതത് പഞ്ടായത്ിൽ 
ആവശ്യമനുസരിച്ച് വിതരണും നചയ്യുന്ന

തിനുമടാണ് ലക്്യമിടുന്നത്. അടുത് ഘട്
ത്ിൽ വ്യടാപടാരിേളുമടായുും തകദേശ 
സ്ടാപെ പ്രതിെിധിേളുമടായുും ചരച്ച  
നചയ്തിനു കശ്ും  തുണിസഞ്ിേളുനെ 
ആവശ്യേത കൂടുതലനണ്കേിൽ ഓകരടാ 
ക്ടാക്ിലും അഞ്് യൂണിറ്റുേൾ കൂെി 
തുെങ്ങുും.   

ഈ പ്രവരത്െങ്ങളിലൂനെ കേരളും 
പ്ടാസ്റിേ് വിമുക്മടാക്കുന്നതിെ് മിേച്ച 
പിന്തുണ െല്കുന്നതികെടാനെടാപ്ും സുംസ്ടാ

െനത് കുടുുംബശ്രീയുനെ േീേിൽ െിലവിൽ 
പ്രവരത്ിച്ചു വരുന്ന യൂണിറ്റുേളിനല വെി
തേൾക്്  അവരുനെ നതടാേിൽ കമഖല 
കൂ ടു ത ൽ  ഊ ര ജ് ി മ ടാ ക്കു ന്ന ത ി നു ും 
പ്ടാസ്റിക്ിനെതിനര സമൂഹനത് കബടാധ
വല്ക്കരിക്കുന്ന പരിപടാെിയിൽ പകേടാളിത്ും 
വഹിക്ടാനുും സടാധ്യമടാകുും.                1

കലഖേൻ കുടുുംബശ്രീ 
എക്ിേയൂട്ീവ് ്യറ്റടാണ്. 
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സുംസ്ടാെത്് 2020ൽ  െെക്ടാെിരി
ക്കുന്ന തകദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ടാ

പെങ്ങളികലക്കുള്ള നതരനഞ്ഞടുപ്ിനു 
മുകന്നടാെിയടായി കവടാട്ര  പട്ിേ പുതുക്കുന്നതി 
നുള്ള െെപെിേൾ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുേയടാ
ണകല്ലടാ. ഈയവസരത്ിൽ ഇതിനറെ വ്യ
വസ്േളുും െെപെിക്മങ്ങളുും ചരച്ച നചയ്യു
ന്നത് െന്നടായിരിക്കുനമന്ന് കതടാന്നുന്നു. 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങനള 
െികയടാജേമണ്ഡലങ്ങൾ അനല്ലകേിൽ 
വ ടാ ര ഡു േ ള ടാ യ ി  വ ി ഭ ജ ി ച്ച്  അ വ 
ഓകരടാന്നിലും െിന്ന് ഓകരടാ പ്രതിെിധിനയ 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെത്ിനറെ 
ഭരണസമിതിയികലക്് നതരനഞ്ഞടുക്കുന്ന 
രീതിയടാണ് െിലവിലള്ളത.് ത്രിതല പഞ്ടാ
യത്തുേളിൽ െികയടാജേമണ്ഡലും എന്നുും 
െഗരസഭേളിൽ വടാര്് എന്നുമടാണ് ഈ 
ഭൂപ്രകദശനത് വിളിക്കുന്നത്.

ഓകരടാ െികയടാജേമണ്ഡലത്ിനുും 
ഒടാകരടാ കവടാട്ര പട്ിേ തയ്ടാറടാക്കുന്നു. 
ക്ടാക്് പഞ്ടായത്ിനലയുും ജില്ലടാ പഞ്ടാ
യത്ിനലയുും െികയടാജേമണ്ഡലങ്ങൾക്കു
കവണ്ി പ്രകത്യേ കവടാട്ര പട്ിേ തയ്ടാറടാ
ക്കുന്നില്ല. അവയിൽ ഉൾനപ്ടുന്ന ഗ്ടാമ 
പഞ്ടായത്് െികയടാജേമണ്ഡലങ്ങളുനെ 
കവടാട്ര പട്ിേേൾ ഉൾനക്ടാള്ളുന്നതടായി
രിക്കുും ബന്നപ്ട് ക്ടാക്് പഞ്ടായത്ി
നലകയടാ ജില്ലടാ പഞ്ടായത്ിനലകയടാ 
െികയടാജേമണ്ഡലത്ിനറെ കവടാട്ര പട്ിേ.

ലവോട്ര് പട്ികയിൽ രജിസ്റ്റര് ന്ചയ്യു
ന്നതിനള്ള ലയോഗ്യതകളം അലയോ
ഗ്യതകളം
അലയോഗ്യതകള്
 ഭടാരത പൗരൻ അല്ലടാതിരിക്കുേ
 സ്ിരബുദ്ധിയില്ലടാത് ആളടാനണന്ന് 

ക്മതയുള്ള കേടാെതി പ്രഖ്യടാപിച്ചിരിക്കുേ
 നതരനഞ്ഞടുപ്് അേിമതികയടാ മറ്റു കുറ്റ

കൃത്യങ്ങകളടാ സുംബന്ിച്ച ഏനതകേിലും 
െിയമപ്രേടാരും കവടാട്ടു കരഖനപ്ടുത്തുന്ന
തിൽ െിന്ന് അകയടാഗ്യെടാക്നപ്
ട്ിരിക്കുേ
അകയടാഗ്യത െീക്ും നചയ്നപ്ട്ടാൽ 

ഉെൻ തനന്ന പട്ിേയിൽ തിരിനേ കചരകക്
ണ്തടാണ്. 
ലയോഗ്യതകള്
 ബന്നപ്ട് െികയടാജേ മണ്ഡലത്ിനല 

സ്ിരതടാമസക്ടാരൻ ആയിരിക്ണും
 കയടാഗ്യത േണക്ടാക്കുന്ന തീയതിയിൽ 

പതിനെട്ടു വയസ് പൂരത്ിയടായി 
രിക്ണും

സോധോരണ തോമസക്ോരൻ
കവടാട്ര പട്ിേയിൽ രജിസ്റര നചയ്നപ്

ടുന്നതിെടായി സടാധടാരണ തടാമസക്ടാര
െടാകണടാ എന്ന് െിരണ്യിക്കുന്നതിെ് 
പരിഗണികക്ണ് വ്യവസ്േൾചുവനെ 
കചരക്കുന്നു
 ഒരടാൾക്് ഒരു െികയടാജേ മണ്ഡല

ത്ിൽ ഒരു വടാസസ്ലത്ിനറെ ഉെമ
സ്ടാവേടാശനമടാ കേവശടാവേടാശനമടാ 
ഉനണ്ന്നതുനേടാണ്ടു മടാത്രും അയടാൾ 
അവിെനത് സ്ിരതടാമസക്ടാരെടാ 
കുന്നില്ല.

 സ്വന്തും തടാമസസ്ലത്തു െിന്ന് 
തടാൽക്ടാലിേമടായി മടാറി െിൽക്കുന്ന
തുനേടാണ്് ഒരടാൾ അവിെനത് സ്ിര
തടാമസക്ടാരൻ അല്ലടാതടാകുന്നില്ല. 

 പടാരലനമറെ,് െിയമസഭ എന്നിവയിനല 
അുംഗങ്ങൾ, പഞ്ടായത്് / െഗരസഭ
േളിനല ജെപ്രതിെിധിേൾ തുെങ്ങി
യവര അവരുനെ ചുമതലേളുമടായി 
ബന്നപ്ട് േടാരണങ്ങളടാൽ, അവര 
നതരനഞ്ഞടുക്നപ്ട് സമയത്് രജി
സ്റര നചയ്നപ്ട്ിരുന്ന െികയടാജേ 
മണ്ഡലത്ിൽ തടാമസമിനല്ലന്ന േടാര
ണത്ടാൽ മടാത്രും  അവിെനത് 
സടാധടാരണ തടാമസക്ടാരൻ അല്ലടാതടാ
കുന്നില്ല.

 ജയിലേൾ, ആശുപത്രിേൾ, അഭയ
കേന്ദ്രങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയിനല അകന്ത
വടാസിേനള പ്രസ്തുത സ്ടാപെങ്ങൾ 
ഉൾനപ്ടുന്ന സ്ലനത് സടാധടാരണ 
തടാമസക്ടാരെടായി  േണക്ടാക്ടാവ
ന്നതല്ല.

• വൃദ്ധ സദെങ്ങൾ, അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ, 
ആശ്രമങ്ങൾ, കേടാൺ നവന്റുേൾ, 
മഠങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയിനല തടാൽക്ടാ

കവകാട്ർ  �ട്ിേ എങ്ങളന പുതുക്കാം
 ന്ക. പ്രശോന്് കുമോര്
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ലിേ തടാമസക്ടാരല്ലടാത് അകന്തവടാ
സിേനളയുും (പ്രകത്യേിച്ചുും സ്വന്തും 
വീടുമടായുള്ള ബന്ും ഉകപക്ിച്ച് േേി
യുന്നവര) ഈ ഗണത്ിൽ ഉൾനപ്ടു
ത്ടാവന്നതടാണ്.

 ഒരടാൾ ഏനതകേിലും സമയത്് ഒരു 
സ്ലനത് സടാധടാരണ തടാമസക്ടാര
െടാകണടാ എന്ന ഒരു പ്രശ്നും ഉദിക്കുന്ന 
പക്ും സുംസ്ടാെ നതരനഞ്ഞടുപ്പു 
േമ്മി്ൻ അതികന്ൽ തീരപ്പു േൽപ്ി
കക്ണ്തടാണ്.

ന്തരന്ഞെടപ്് രജില്രേഷൻ 
ഉലേ്യോഗസ്ൻ

ഒരു ഗ്ടാമ പഞ്ടായത്ിനല എല്ലടാ 
െികയടാജേമണ്ഡലങ്ങളിനലയുും കവടാട്ര 
പട്ിേേൾ തയ്ടാറടാക്കുേയുും പുതുക്കുേയുും 
നചയ്യുന്ന ചുമതല െിരവ്വഹിക്കുന്നതിെടായി 
സുംസ്ടാെ നതരനഞ്ഞടുപ്പു േമ്മി്ൻ 
സരക്ടാരുമടായി കൂെിയടാകലടാചിച്ച് െടാമെി
രകദേശകമടാ സ്ടാെെിരകദേശകമടാ നചയ്യുന്ന 
സരക്ടാരിനലകയടാ തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ടാപെത്ിനലകയടാ ഉകദ്യടാഗസ്െടാണ് 
നതരനഞ്ഞടുപ്് രജിക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗ
സ്ൻ. െിലവിൽ ഗ്ടാമ പഞ്ടായത്് നസക്
ട്റിയടാണ് ഗ്ടാമ പഞ്ടായത്തുേളിനല നതര
നഞ്ഞടുപ്് രജിക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗസ്ൻ.

അസിസ്റ്റന്് ന്തരന്ഞെടപ്് 
രജില്രേഷൻ ഉലേ്യോഗസ്ൻ

നതരനഞ്ഞടുപ്് രജിക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗ
സ്നറെ ചുമതലേളിൽ സഹടായിക്കുന്നതി
െടായി  സുംസ്ടാെ നതരനഞ്ഞടുപ്് 
േമ്മി്ൻ സ്ടാെെിരകദേശും നചയ്യുന്ന 
സരക്ടാരിനലനയടാ പഞ്ടായത്ിനലനയടാ 
ഉകദ്യടാഗസ്െടാണ് അസിസ്ററെ് നതരനഞ്ഞ
ടുപ്് രജിക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗസ്ൻ. ഒന്നില
ധിേും ഉകദ്യടാഗസ്നര ഇപ്രേടാരും സ്ടാെ
െിരകദേശും നചയ്ടാവന്നതടാണ്. നതരനഞ്ഞ
ടുപ്് രജിക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗസ്നറെ െിയ
ന്തണങ്ങൾക്കുവികധയമടായി അകദേഹത്ി
നറെ ഏനതടാരു ചുമതലയുും െിരവ്വഹിക്കുന്ന
തിെ് അസിസ്ററെ് നതരനഞ്ഞടുപ്് രജിക്ട്ര
്ൻ ഉകദ്യടാഗസ്െ് ക്മതയുണ്്. ഗ്ടാമ 
പഞ്ടായത്തുേളിൽ അസിസ്ററെ് നസക്ട്
റികയടാ അസിസ്ററെ് നസക്ട്റി ഇല്ലടാത് 
പഞ്ടായത്തുേളിൽ ജൂെിയര സൂപ്രകണ്ടാ 
അതുും ഇല്ലടാത് സ്ലങ്ങളിൽ നഹ്് 
ക്ടാരകക്ടാ ആയിരിക്കുും അസിസ്ററെ് നതര

നഞ്ഞടുപ്് രജിക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗസ്ൻ.

ലവോട്ര് പട്ിക തയ്യോറോക്ലും 
പുതുക്ലും
 സടാധടാരണ ഗതിയിൽ ഓകരടാ നപടാതു 

നതരനഞ്ഞടുപ്ിനു മുമ്പുും ഏനതകേിലും 
വടാര്/്െികയടാജേ മണ്ഡലത്ികലക്കുള്ള 
ഉപനതരനഞ്ഞടുപ്ിനു മുമ്പുും കയടാഗ്യത 
േണക്ടാക്കുന്ന തീയതിക്നുസൃതമടായി 
കവടാട്ര പട്ിേ പുതുകക്ണ്തടാണ.്

 കവടാട്ര പട്ിേ ഇപ്രേടാരും പുതുക്ിയി
നല്ലകേിൽ അതിനറെ സടാധുതനയകയടാ 
തുെരന്നുള്ള പ്രവരത്െനത്കയടാ 
ബടാധിക്കുന്നതല്ല.

 സുംസ്ടാെ നതരനഞ്ഞടുപ്പു േമ്മി്െ് 
ഏതു സമയത്തുും കരഖനപ്ടുത്ിയ 
േടാരണങ്ങളടാൽ ഏനതകേിലും െികയടാ
ജേമണ്ഡലത്ിനറെനയടാ െികയടാജേ 
മണ്ഡല ഭടാഗത്ിനറെനയടാ കവടാട്ര പട്ി
േയുനെ പ്രകത്യേ പുതുക്ൽ െെത്തുന്ന
തിെ് െിരകദേശും പുറനപ്ടുവിക്ടാവ 
ന്നതടാണ്.

ലവോട്ര് പട്ികയുന്ട സമഗ്രമോയ 
പുതുക്ൽ
 എെയൂമകററ്റരമടാര ഓകരടാ വീടുും സന്ദ

രശിച്ച് കശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുനെ 
അെിസ്ടാെത്ിൽ േരെ് പട്ിേ പ്രസി
ദ്ധീേരിച്ച് കവടാട്ര പട്ിേ സമഗ്മടായി 
പുതുക്കുന്നതിെ് നതരനഞ്ഞടുപ്് രജി
ക്ട്ര്ൻ ചട്ങ്ങളിൽ വ്യവസ് നചയ്ി
രിക്കുന്നു.

 െിയമസഭടാ െികയടാജേമണ്ഡലങ്ങളിൽ 
പ്രടാബല്യത്ിലള്ള കവടാട്ര പട്ിേ 
അെിസ്ടാെമടായി സ്വീേരിച്ച് പുതുക്ൽ 
െെത്തുന്നതിനുും സുംസ്ടാെ നതര
നഞ്ഞടുപ്പു േമ്മി്െ് അധിേടാരമുണ്്.

ലവോട്ര് പട്ികയുന്ട 
രൂപവം ഭോഷയും
 സമ്മതിദടായേനറെ കഫടാകട്ടാ ഉൾനപ്ടു

ത്ിയ കവടാട്ര പട്ിേയടാണ് 2015 നല 
നപടാതുനതരനഞ്ഞടുപ്പു മുതൽ സുംസ്ടാ
െത്് ഉപകയടാഗിക്കുന്നത്.

 മലയടാളത്ിലടാണ് കവടാട്ര പട്ിേ 
പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നത്. എന്നടാൽ ഒരു 
െികയടാജേമണ്ഡലത്ിനല 20 ശതമടാ
െത്ിലധിേും ആളുേൾ തമികേടാ 
േന്ന്കയടാ സുംസടാരിക്കുന്നവരടാനണ

കേിൽ ആ ഭടാ്യിലും കവടാട്ര പട്ിേ 
പ്രസിദ്ധനപ്ടുത്തുും.

കരട് ലവോട്ര് പട്ിക 
പ്രസിദ്ധന്പ്ടത്തൽ
 േമ്മി്ൻ െിരകദേശിക്കുന്ന തീയതി

യിലടാണ ്േരെ ്പ്രസിദ്ധനപ്ടുകത്ണ്ത.് 
അകതടാനെടാപ്ും അവേടാശവടാദങ്ങളുും 
ആകക്പങ്ങളുും ക്ണിച്ചുനേടാണ്ടുും മറ്റു 
വിവരങ്ങൾേടാണിച്ചുനേടാണ്ടുമുള്ള ഒരു 
കെടാട്ീസുും പ്രസിദ്ധനപ്ടുത്ണും.  
പഞ്ടായത്്/െഗരസഭടാ ഓഫീസ്, 
വികല്ലജ് ഓഫീസ്, തടാലൂക്് ഓഫീസ് 
എന്നിവിെങ്ങളിലടാണ് കവടാട്ര പട്ിേ 
പ്രസിദ്ധനപ്ടുകത്ണ്ത്. പഞ്ടായത്ി
നറെ േടാര്യത്ിൽ ക്ടാക്് പഞ്ടായ
ത്ിലും ജില്ലടാ പഞ്ടായത്ിലും കൂെി 
പ്രസിദ്ധനപ്ടുത്ണും.

 അുംഗീകൃത കദശീയ സുംസ്ടാെ 
രടാഷ്ട്രീയ പടാരട്ിേൾക്കുും േമ്മി്ൻ 
നതരനഞ്ഞടുപ്പു ചിഹ്ും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 
പടാരട്ിേൾക്കുും കവടാട്ര പട്ിേയുനെ 
രണ്് പേരപ്പുേൾ സൗജെ്യമടായി 
െൽകേണ്തടാണ്. ഒന്നിലധിേും 
ഭടാ്േളിൽ പട്ിേ പ്രസിദ്ധനപ്ടുത്ിയി 
ട്ടുനണ്കേിലും ആനേ രണ്് പേരപ്പുേൾ 
െൽേിയടാൽ മതിയടാകുും.

• െടാമെിരകദേശ പത്രിേ സമരപ്ിക്കുന്ന
തിനുള്ള അവസടാെ തീയതി വനര 
െെത്തുന്ന കൂട്ികച്ചരക്ലേൾ, തിരുത്
ലേൾ, ഒേിവടാക്ലേൾ എന്നിവ ഉൾനപ്
ടുന്ന സപ്ിനമന്റുേളുനെയുും പേരപ്പുേൾ 
കമൽപ്റഞ്ഞ രടാഷ്ട്രീയ േക്ിേൾക്് 
സൗജെ്യമടായി െൽേണും.

അവകോശവോേങ്ങളം 
ആലക്ഷപങ്ങളം
 പട്ിേയിൽ കപര് ഉൾനപ്ടുത്തുന്നതി

നുള്ള അകപക്േൾ ഫടാറും െമ്പര 4ൽ 
ഓൺ കലെടായടാണ് െൽകേണ്ത്. 

 പട്ിേയിൽ കപരു കചരക്കുന്നതികെടാ 
കപര് ഉൾനപ്ടുത്ിയതികെടാ എതിരടായ 
ആകക്പങ്ങൾ ഫടാറും 5ൽ കെരികട്ടാ 
രജിക്ട്ര്് തപടാലികലടാ െൽകേണ്
തടാണ്. െിലവിൽ ആ പട്ിേയിൽ 
കപരുള്ള ഒരടാൾക്കു മടാത്രകമ ഇപ്രേടാരും 
ആകക്പും െൽേടാൻ േേിയൂ. പട്ിേ
യിൽ കപരുള്ള മനറ്റടാരടാൾ കമനലടാപ്പു 
വകയ്കണ്തുമടാണ്.
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 പട്ിേയിനല വിശദടാുംശനത് സുംബ
ന്ിച്ച ആകക്പും ഫടാറും 6 ൽ 
ഓൺ കലെടായി ആണ് െൽകേണ്ത.് 
ഒരടാൾക്് അയടാനള സുംബന്ിച്ച 
ഉൾക്കുറിപ്ികന്ൽ മടാത്രനമ ഇപ്രേടാരും 
ആകക്പും െൽേടാൻ േേിയൂ.

 കമൽപ്റഞ്ഞ അകപക്േനളയുും 
ആകക്പങ്ങനളയുും സുംബന്ിച്ച 
ലിസ്റ് യഥടാക്മും ഫടാറും 9, 10, 11 
ഇവയിൽ ്യൂപ്ികക്റ്റടായി സൂക്ികക്
ണ്തുും ഒരു പേരപ്് ഓഫീസ് കെടാട്ീസ് 
ക ബ ടാ ര ് ി ൽ  പ്രദ ര ശ ി പ് ി ക ക് 
ണ്തുമടാണ്. അവേടാശവടാദും സുംബ
ന്ിച്ച് തീരപ്പുേൽപ്ിക്കുന്നതു വനര 
ഇപ്രേടാരും  പ്രദരശിപ് ിക്കുന്നത് 
തുെരണും.

 ശരിയടായ ഫടാറത്ിലും രീതിയിലമ
ല്ലടാനതയുള്ള അകപക്േൾ െിരസിക്കു
ന്നതടാണ്.

 ഏനതകേിലും അവേടാശവടാദത്ിനറെ 
സടാധുത രജിക്ട്ര്ൻ ഓഫീസരക്കു 
ക ബ ടാ ദ്ധ ്യമു ന ണ് കേ ി ൽ  ല ി സ്റ് 
പ്രദരശിപ്ിച്ച് ഒരടാഴ്ചയ്ക്കു കശ്ും കൂടുതൽ 
അകെ്വ്ണമില്ലടാനത അത് അനുവദി
ക്ടാവന്നതടാണ്.

 കമൽപ്റഞ്ഞ പ്രേടാരും തീരപ്ടാക്ടാത് 
അകപക്േളിൽ വടാദും കേൾക്കുന്നതി
നുള്ള തീയതിയുും സമയവും  ഫടാറും 9, 
10, 11 എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധനപ്ടുത്തുന്ന 
ലിസ്റിൽ കരഖനപ്ടുകത്ണ്തുും ബന്
നപ്ട് േക്ിേൾക്്  െ ിരദേ ിഷ് 
ഫടാറത്ിൽ കെടാട്ീസ് െൽകേണ്തു
മടാണ്.

 രജിക്ട്ര്ൻ ഓഫീസര അധിേടാര
നപ്ടുത്ിയ ആൾവേികയടാ രജിസ്റര 
നചയ് തപടാലിനലടാ തടാമസസ്ലനത്ടാ 
െികയടാജേമണ്ഡലത്ിൽ അവസടാെും 
തടാമസിച്ചതടായി അറിയനപ്ടുന്ന 
വസതിയികലടാ പതികച്ചടാ െെത്ടാവ
ന്നതടാണ്.

 അകപക്േളികന്ലും ആകക്പങ്ങളി
കന്ലും രജിക്ട്ര്ൻ ഓഫീസര ഒരു 
സുംക്ിപ്ത അകെ്വ്ണും െെത്ി 
തീരുമടാെും കരഖനപ്ടുകത്ണ്തടാണ്.

 രജിക്ട്ര്ൻ ഓഫീസരക്് വികവച
െടാധിേടാരും ഉപകയടാഗിച്ച് അവേടാശ
വടാദികയടാനെടാ തെസ്ക്ടാരകെടാനെടാ 
തെസ്വികധയകെടാനെടാ അകദേഹത്ി
നറെ മുമ്പടാനേ ഹടാജരടാേടാൻ ആവശ്യ
നപ്െടാവന്നതുും ഏനതടാരടാളുും െൽകുന്ന 
നതളിവ്  സത്യപ്രതിജ് നചയ്് 

കബടാധിപ്ിക്ണനമന്ന് െിരകദേശിക്ടാ
വന്നതുമടാണ്.

പ്രവോസി ഭോരതീയന്ര ലവോട്ര് 
പട്ികയിൽ  ഉള്ന്പ്ടത്തുന്നതിനള്ള 
വ്യവസ്
 1950 നല ജെപ്രടാതിെിധ്യ െിയമ

ത്ിനല 20A വകുപ്ിൽ പറഞ്ഞ പ്രേടാ
രമുള്ള ഭടാരത പൗരന്ടാരക്് അവരുനെ 
പടാകസ്പടാരട്ിൽ സൂചിപ്ിച്ചിട്ടുള്ള തടാമ
സസ്ലനത് കവടാട്ര പട്ിേയിൽ 
കപര രജിസ്റര നചയ്യുന്നതിെ് അവേടാ
ശമുണ്്. ഇതിെടായി ഫടാറും 4A ൽ  
അകപക് െൽകേണ്തടാണ്.

 പ്രവടാസി ഭടാരതീയ സമ്മതിദടായേൻ 
എന്ന െിലയിൽ കപര ഉൾനപ്ടുത്തുന്ന
തിനെക്കുറിനച്ചടാ ഉൾക്കുറിപ്പുേനളക്കു
റിനച്ചടാ ഉള്ള അവേടാശവടാദങ്ങളുും 
ആകക്പങ്ങളുും കബടാധിപ്ിക്കുന്നതിെ് 
സടാധടാരണ സമ്മതിദടായേരക്് 
ബടാധേമടായ വ്യവസ്േൾആവശ്യ
മടായ മടാറ്റങ്ങകളടാനെ ബടാധേമടാണ്.

 അവേടാശവടാദങ്ങളുനെയുും  ആകക്പ
ങ്ങളുനെയുും ലിസ്റ്  രജിക്ട്ര്ൻ 
ഓഫീസറുനെ ഓഫീസ് കെടാട്ീസ് 
കബടാര്ിലും േമ്മി്ൻ െിരകദേശിക്കു
ന്ന മടാതൃേയിൽ ഔകദ്യടാഗിേ നവബ് 
കസറ്റിലും പ്രസിദ്ധനപ്ടുകത്ണ് 
തടാണ്.

 അവേടാശവടാദങ്ങളിൽ ഒരു സുംക്ിപ്ത 
അകെ്വ്ണും െെകത്ണ്തുും ആകക്
പങ്ങൾ ഉനണ്കേിൽ അവ കേട് കശ്ും 
ലിസ്റ് പ്രസിദ്ധീേരിച്ച തീയതി മുതൽ 
ഒരടാഴ്ചയ്ക്കു കശ്ും അതികന്ൽ തീരുമടാ
െനമടുകക്ണ്തുമടാണ്. 
 

അപ്ീൽ
 അവേടാശ വടാദങ്ങളിലും ആകക്പങ്ങ

ളിലും രജിക്ട്ര്ൻ ഓഫീസര 
കേനക്ടാള്ളുന്ന തീരുമടാെത്ിനെ
തിനര നതരനഞ്ഞടുപ്പു േമ്മി്ൻ 
െികയടാഗിച്ചിട്ടുള്ള അപ്കലറ്റ് ഓഫീസര 
മുമ്പടാനേ തീരുമടാെും പ്രഖ്യടാപിച്ച 
തീയതി മുതൽ പതിെഞ്ചു ദിവസത്ി
െേും അപ്ീൽ െൽേടാവന്നതടാണ്.

 അപ്കലറ്റ് ഓഫീസര എടുക്കുന്ന തീരു
മടാെങ്ങൾക്് പ്രടാബല്യും െൽകുന്നതി
െടാവശ്യമടായ കഭദഗതിേൾ രജിക്ട്ര
്ൻ ഓഫീസര പട്ിേയിൽ വരുകത്
ണ്തടാണ്.

മനഃപൂര്വ്വമല്ോന്ത വിട്ടുലപോയ 
ലപരുകള് ഉള്ന്പ്ടത്തൽ

പട്ിേ തയ്ടാറടാക്കുന്ന സമയത്് മെഃ
പൂരവ്വമല്ലടാനതനയടാ പിശകേടാ മൂലും 
ഏനതകേിലും സമ്മതിദടായേരുനെ കപര് 
വിട്ടു കപടായതടായി രജിക്ട്ര്ൻ ഓഫീസര 
േരുതുന്നപക്ും അത്രും സമ്മതിദടായേ
രുനെ കപരുേളുും മറ്റു വിവരങ്ങളുും ഉൾനപ്ട് 
ഒരു ലിസ്റ് തയ്ടാറടാകക്ണ്തുും ആ കപരുേൾ 
ഉൾനപ്ടുത്തുന്ന േടാര്യും പരിഗണിക്കുന്ന 
സമയവും സ്ലവും വ്യക്മടാക്കുന്ന ഒരു 
കെടാട്ീസ് സഹിതും ഓഫീസ് കെടാട്ീസ് 
കബടാര്ിലും യുക്നമന്നു കതടാന്നുന്ന മറ്റു 
രീതിയിലും പ്രസിദ്ധനപ്ടുകത്ണ്തുും 
ആകക്പങ്ങളുനണ്കേിൽ അവ പരിഗണി
ച്ച കശ്ും തീരുമടാെും കേനക്ടാകള്ളണ്
തുമടാണ്.

ലപരുകള് നീക്ം ന്ചയ്യൽ
മെഃപൂരവ്വമല്ലടാനതനയടാ പിശകേടാ മൂലും 

മരിച്ചു കപടായകതടാ െികയടാജേമണ്ഡല
ത്ിനല തടാമസക്ടാരല്ലടാതടായകതടാ മറ്റു 
വിധത്ിൽ അകയടാഗ്യത ഉണ്ടായകതടാ 
ആയ ഏനതകേിലും സമ്മതിദടായേരുനെ 
കപര പട്ിേയിൽ ഉൾനപ്ടുത്ിയതടായി 
രജിക്ട്ര്ൻ ഓഫീസര േരുതുന്നപക്ും 
അത്രും സമ്മതിദടായേരുനെ കപരുേളുും 
മറ്റു വിവരങ്ങളുും ഉൾനപ്ട് ഒരു ലിസ്റ് തയ്ടാ
റടാകക്ണ്തുും ആ കപരുേൾ ഉൾനപ്ടുത്തുന്ന 
േടാര്യും പരിഗണിക്കുന്ന സമയവും സ്ലവും 
വ്യക്മടാക്കുന്ന ഒരു കെടാട്ീസ് സഹിതും 
ഓഫീസ് കെടാട്ീസ് കബടാര്ിലും യുക്
നമന്നു കതടാന്നുന്ന മറ്റു രീതിയിലും പ്രസിദ്ധ
നപ്ടുകത്ണ്തുും ആകക്പങ്ങളുനണ്കേിൽ 
അവ പരിഗണിച്ച കശ്ും തീരുമടാെും 
കേനക്ടാകള്ളണ്തുമടാണ്.

പൂര്ത്തീകരിച്ച പട്ികയുന്ട 
പ്രസിദ്ധീകരണം
 േരെ് പട്ിേയികന്ലള്ള അവേടാശവടാ

ദങ്ങൾ, ആകക്പങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ
യിനല തീരുമടാെങ്ങൾ െെപ്ടാക്കുന്നതി
നുും തുെരന്നു േനണ്ത്ിയ നതറ്റുേൾ 
തിരുത്തുന്നതിനുും കഭദഗതിേളുനെ ഒരു 
പട്ിേ തയ്ടാറടാകക്ണ്തടാണ്.

 കഭദഗതിേളുനെ ലിസ്റ് സഹിതും 
അന്തിമ കവടാട്ര പട്ിേയുനെ ഒരു 
പേരപ്് പരികശടാധെയ്ക് ലഭ്യമടാക്ി
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നക്ടാണ്ടുും ഫടാറും 16 ൽ ഒരു കെടാട്ീസ് 
ഓഫീസിൽ പ്രദരശിപ്ിച്ചുനേടാണ്ടുും 
പട്ിേ പ്രസിദ്ധനപ്ടുകത്ണ്തുമടാണ്.

 പ്രവടാസി ഭടാരതീയ സമ്മതിദടായേനറെ 
കപര പട്ിേയിൽ ഉൾനപ്ട്ിട്ടുനണ്കേിൽ 
പട്ിേ രജിക്ട്ര്ൻ ഓഫീസറുനെ 
ഔകദ്യടാഗിേ നവബ് കസറ്റിൽക്കൂെി 
പ്രസിദ്ധീേരികക്ണ്തടാണ്.

 അന്തിമ കവടാട്രപട്ിേയുനെ രണ്ടു 
പേരപ്പുേൾ ഭടാരത നതരനഞ്ഞടുപ്പു 
േമ്മി്ൻ സുംസ്ടാെത്് നതരനഞ്ഞ
ടുപ്പു ചിഹ്ും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലടാ 
രടാഷ്ട്രീയ േക്ിേൾക്കുും സൗജെ്യ
മടായി െൽകേണ്തടാണ്.

അതിര്ത്തി പുനര്നിര്ണ്ണയന്ത്ത 
തുടര്ന്ന ്പട്ിക തയ്യോറോക്കുന്നതിനള്ള 
നടപടിക്രമം

െികയടാജേമണ്ഡലങ്ങളുനെ/വടാരഡുേ
ളുനെ അതിരത്ി പുെരെിരണ്യും നചയ്യു
കമ്പടാൾ പുതിയ െികയടാജേമണ്ഡലത്ിൽ 
ഉൾനപ്ട്ിട്ടുള്ള െിലവിലള്ള െികയടാജേ 
മണ്ഡലങ്ങളുനെനയടാ അവയുനെ ഭടാഗങ്ങളു
നെനയടാ പട്ിേേൾകൂട്ി കയടാജിപ്ിച്ചുും 
അവയുനെ ക്മീേരണത്ിലും ക്മെമ്പരി
ലും തലവടാചേങ്ങളിലും മടാറ്റും വരുത്ിയുും 
പുതിയ െികയടാജേമണ്ഡലത്ിനറെ പട്ിേ 
ഉണ്ടാക്കുന്നതിെ് നതരനഞ്ഞടുപ്പു േമ്മി്െ് 
െിരകദേശിക്ടാവന്നതടാണ്.

അന്ിമ പട്ിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 
ലശഷം ലവോട്ര് പട്ികയിൽ ലപര് 
ഉള്ന്പ്ടത്തൽ
 ഒരു െികയടാജേമണ്ഡലത്ിനല അന്തിമ 

കവടാട്ര പട്ിേയിൽ കപര ഉൾനപ്ട്ിട്ി
ല്ലടാത് ഏനതടാരടാൾക്കുും തനറെ കപര 
ഉൾനപ്ടുത്തുന്നതിെടായി നതരനഞ്ഞടു
പ്് രജിക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗസ്െ് 
അകപക് െൽേടാവന്നതടാണ്.

 കവടാട്ര പട്ിേയിൽ രജിസ്റര നചയ്നപ്
െടാൻ അകപക്േെ് അവേടാശമുനണ്
ന്ന് കബടാദ്ധ്യനപ്ട്ടാൽ അയടാളുനെ കപര് 
ഉൾനപ്ടുത്തുന്നതിെ് നതരനഞ്ഞടുപ്് 
രജിക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗസ്ൻ കരഖടാമൂലും 
െിരകദേശികക്ണ്തടാണ്.

 അ ക പ ക് േ ൻ  മ ക റ്റ ന ത കേ ി ല ും 
െികയടാജേ മണ്ഡലത്ിൽ രജിസ്റര 
നചയ്നപ്ട്ിട്ടുനണ്കേിൽ ആ െികയടാജേ 
മണ്ഡലത്ിനല നതരനഞ്ഞടുപ്് രജി

ക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗസ്നെ വിവരും 
അറിയികക്ണ്തുും അതിനറെ അെി
സ്ടാെത്ിൽ ആ പട്ിേയിൽ െിന്ന് 
ഒേിവടാകക്ണ്തുമടാണ്.

 ഒരു െികയടാജേ മണ്ഡലത്ിനല നതര
നഞ്ഞടുപ്ിെടായി െടാമെിരകദേശ പത്രിേ 
സമരപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള അവസടാെ 
തീയതിക്കു കശ്വും ആ നതരനഞ്ഞ
ടുപ്ിനറെ പൂരത്ീേരണത്ിനു മുമ്പുും 
കവടാട്ര പട്ിേയിൽ യടാനതടാരു മടാറ്റവും 
(കപരു കചരക്കലടാ, തിരുത്കലടാ സ്ടാ
െമടാറ്റകമടാ) വരുത്ടാൻ പടാെില്ല.

തിരുത്തലും ഒഴിവോക്ലും
 നതരനഞ്ഞടുപ്് രജിക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗ

സ് ൻ  യു ക് ന മ ന്നു  ക ത ടാ ന്നു ന്ന 
അകെ്വ്ണ വിചടാരണയ്ക്കു കശ്ും 
ഏനതകേിലും ഉൾക്കുറിപ്് കഭദഗതി 
നചയ്യുേകയടാ പട്ിേയിനല മനറ്റടാരു 
സ്ടാെകത്ക് ്മടാറ്റുേകയടാ െീക്കുേകയടാ 
നചയ്ടാവന്നതടാണ്.

 ഏനതകേിലും അകപക്യുനെ അെിസ്ടാ
െത്ികലടാ സ്വകമധയടാകയടാ കമൽപ്റ
ഞ്ഞ െെപെി സ്വീേരിക്ടാവന്നതടാണ്.

 ഒരടാൾ െികയടാജേമണ്ഡലത്ിനല 
സടാധടാരണ തടാമസക്ടാരൻ അല്ലടാതടാ
യിത്ീരന്നുനവകന്നടാ മനറ്റനന്തകേിലും 
േടാരണത്ടാൽ അകയടാഗ്യെടായി 
എകന്നടാ ഉള്ള േടാരണത്ടാൽ പട്ിേ
യിൽ െിന്ന് െീക്ും നചയ്യുന്നതിനു 
മുമ്പടായി അയടാൾക്് ആ െെപെി 
സുംബന്ിച്ച് പറയടാനുള്ളത് പറയുന്ന
തിെ് െ്യടായമടായ അവസരും െൽകേ
ണ്തടാണ്.

അപ്ീൽ
അന്തിമ പട്ിേ പ്രസിദ്ധീേരിച്ച കശ്ും 

കവടാട്ര പട്ിേയിൽ കപര ഉൾനപ്ടുത്തുേകയടാ 
അതിൽ കഭദഗതി വരുത്തുേകയടാ നചയ്യു
ന്നതു സുംബന്ിച്ച് നതരനഞ്ഞടുപ്് രജി
ക്ട്ര്ൻ ഉകദ്യടാഗസ്നറെ തീരപ്ികന്ൽ 
ജില്ലടാ നതരനഞ്ഞടുപ്് ഉകദ്യടാഗസ്െ് 
െിരദേിഷ് ഫീസ് ഒടുക്ി അപ്ീൽ െൽകു
ന്നതിെ് അവസരമുണ്്

2020 ന്� ലവോട്ര് പട്ിക പുതുക്ൽ
2020 ൽ നപടാതു നതരനഞ്ഞടുപ്പു െെക്കു

ന്ന തകദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളിനല 
കവടാട്ര പട്ിേ പുതുക്കുന്നതിെ് സുംസ്ടാെ 
നതരനഞ്ഞടുപ്പു േമ്മി്െ് െിരദേശും െൽേി

യിട്ടുണ്്.
 2015 നല നപടാതു നതരനഞ്ഞടുപ്ികെടാ 

അതിനു കശ്ും െെന്ന ഉപനതരനഞ്ഞ
ടുപ്ികെടാ ഉപകയടാഗിച്ച പട്ിേ 
അെിസ്ടാെ പട്ിേയടായി പ്രസിദ്ധീേ
രിച്ചടാണ് പുതുക്കുന്നത്.

 കവടാട്ര  പട് ിേ  പുതുക് ല ിനറെ 

അെിസ്ടാെ തീയതി 2020ജനുവരി 1 
ആണ്. ആ തീയതിയികലടാ അതിനു
മുകമ്പടാ 18 വയസ് തിേഞ്ഞവരക്കു 
മടാത്രമടാണ് കവടാട്ര പട്ിേയിൽ കപരു 
കചരക്ടാൻ അവേടാശമുള്ളത്.

 െിലവിനല അെിസ്ടാെ പട്ിേേളുും 
അവയുനെ സപ്ിനമന്റുേളുും സുംകയടാജി
പ്ിച്ചുള്ള ഏേീകൃത പട്ിേയടാണ് േരടു 
പട്ിേയടായി പ്രസിദ്ധനപ്ടുത്തുന്നത്

 േരെ് കവടാട്ര പട്ിേ പ്രസിദ്ധനപ്ടുത്തു
ന്നത് 2020 ജനുവരി 20െ് ആണ്.

 കപരു കചരക്കുന്നതിനുള്ള അവേടാശ
വടാദങ്ങളുും (ഫടാറും 4) ഉൾക്കുറിപ്പുേനള 
സുംബന്ിച്ച ആകക്പങ്ങളുും (ഫടാറും 
6) പട്ിേയിനല സ്ടാെ മടാറ്റത്ിനുള്ള 
അകപക്േളുും (ഫടാറും 7) ഓൺകലെടാ 
യി െൽേണും.

 കപര ഒേിവടാക്കുന്നതു സുംബന്ിച്ച 
ആകക്പങ്ങൾ (ഫടാറും 5)  കെരികട്ടാ 
രജിസ്റര നചയ് തപടാലികലടാ െൽകേ
ണ്തടാണ്.

 അകപക്േൾ െൽകേണ്തുും അവയി
കന്ൽ െെപെി സ്വീേരിക്കുന്നതുും 
സുംസ്ടാെ നതരഞ്ഞടുപ്പു േമ്മി്നറെ 
www.lsgelection.kerala.gov.in/erollഎ
ന്ന നവബ് കസറ്റിലടാണ്. 

ലവോട്ര് പട്ിക പുതുക്ൽ-
ന്ഷഡയൂള്
 േരെ് കവടാട്ര പട്ിേ പ്രസിദ്ധീേരിക്ൽ 

- 2020 ജനുവരി 20
 അകപക്േളുും ആകക്പങ്ങളുും സ്വീ

േരിക്കുന്ന അവസടാെ തീയതി 
- 2020 നഫബ്രുവരി 14

 ഹിയറിുംഗുും അപ്ക്്നുും പൂരത്ി
യടാക്ൽ - 2020 നഫബ്രുവരി  25

 അന്തിമ പട്ിേ പ്രസിദ്ധനപ്ടുത്ൽ 
 - 2020 നഫബ്രുവരി  28

1കലഖേൻ പഞ്ടായത്് വകുപ്ിൽ 
നഫരകഫടാമൻസ് ആ്ിറ്റ് 

സൂപ്രകവസറടാണ്.

31 ര ജ   ജ�വരി 2020



കില ന്യൂസ്
മത്്യലമഖ�ന്യ സംബന്ിച്ച് 
േ്വിേിന ലേശീയ ശില്പശോ� 

 ഭക്്യസുരക്യുനെയുും ദടാരിദ്്യെിരമ്മടാരജെത്ിനറെയുും പശ്ചടാ
ത്ലത്ിൽ നചറുേിെ മത്്യകമഖലയുനെ സുസ്ിരത ഉറപ്ടാക്കു
ന്നതുമടായി ബന്നപ്ട് മടാരഗ് െിരകദേശങ്ങനളക്കുറിച്ച് തകദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങനള കബടാധവല്ക്കരിക്കുന്നതിനു േിലയിൽ  
ദ്വിദിെ കദശീയ ശില്പശടാല സുംഘെിപ്ിച്ചു. ഇറെരെടാ്ണൽ 
േള്ീവ് ഇൻ സകപ്ടാരട്്  ഓഫ് ഫി്് വരകക്ഴ്ും (ഐ.സി.എസ്.
എഫ് ) േിലയുും കചരന്ന് ഐേ്യരടാഷ്ട്രസഭയുനെ ഭക്്യ േടാര്ിേ 
സുംഘെെ (എഫ്.ഒ.എ) യുനെ സഹേരണകത്ടാനെ സുംഘെിപ്ിച്ച 
ശില്പശടാല ഫി്റീസ് ്യറ്ര എസ്. നവകേികെശപതി 
ഉദ്ഘടാെെും നചയ്തു. ഐ.സി.എസ്.എഫ് രേസ്റി വി.വികവേടാെന്ദൻ 
അദ്ധ്യക്െടായിരുന്നു. േില ്യറ്ര ക്ടാ.കജടായ് ഇളമൺ 
ആമുഖടാവതരണും െെത്ി. ഐ.സി.എസ്.എഫ് മടാകെജിുംഗ് 
രേസ്ററി കജടാൺ കുര്യൻ മുഖ്യപ്രഭടാ്േെടായിരുന്നു. 

 നചറുേിെ മത്്യകമഖലയ്ക്കുകവണ്ി രടാജ്യടാന്തര തലത്ിൽ 
രണ്ടുവര്ും െീണ്ടുെിന്ന കൂെിയടാകലടാചെേളിലൂനെ തയ്ടാറടാക്ിയ 
എസ്.എസ്.എഫ് മടാരഗ്െിരകദേശങ്ങൾക്കു  എഫ്.എ.ഒയുനെ 
ഫി്റീസ് േമ്മിറ്റിയുനെ അുംഗീേടാരും കെെിയിട്ടുണ്്.  നചറുേിെ 
മീൻപിടുത് സമൂഹങ്ങളുനെ ദടാരിദ്്യെിരമ്മടാരജ്െും, സമുദ് കജവ
കവവിധ്യും െിലെിരത്ൽ, മീൻപിടുത് സമൂഹങ്ങളുനെ കശ്ി 
വരദ്ധിപ്ിക്ൽ,  മത്്യനതടാേിലടാളിേളുനെ സടാമൂഹ്യ-സടാമ്പത്ിേ 
അവസ് നമച്ചനപ്ടുത്ൽ, േെൽ-ഉൾെടാെൻ മത്്യബന്െ സമൂ
ഹങ്ങളുനെ ശടാക്ീേരണും തുെങ്ങിയവ മടാരഗ്െിരകദേശങ്ങളിൽനപ
ടുന്നു. മത്്യബന്െത്ിനറെ പരിപടാലെവമടായി ബന്നപ്ട് 
െയരൂപീേരണത്ിനുും പ്രടാകദശിേ -കദശീയ -  കമഖല-ആകഗടാള 
ബന്ങ്ങൾ വളരത്ിനയടുക്ടാനുും ലക്്യമിടുന്നു.

 ദുരബലജെവിഭടാഗങ്ങളുനെ സടാമ്പത്ിേ വിേസെത്ിനുും 
സടാമൂഹ്യെീതിക്കുും കവണ്ി പദ്ധതിേൾ തയ്ടാറടാക്ടാൻ ഈ 
മടാരഗ്െിരകദേശങ്ങൾ സഹടായേമടാകുകമടാനയന്ന് ശില്പശടാല പരി
കശടാധിച്ചു. െിലവിൽ പഞ്ടായത്തുേളുനെ മത്്യകമഖലയിനല 
ബജറ്റുും പരിപടാെിേളുും ശില്പശടാല വിലയിരുത്ി ആവശ്യമടായ 

പരിഷ്കടാരങ്ങൾ ശുപടാരശ നചയ്യുും. ഇതിനുമുമ്പു െെന്ന കദശീയ 
ശില്പശടാലേളുനെ തീരുമടാെങ്ങളുും ഉൾനപ്ടുത്ിനക്ടാണ്ടുള്ള േരമ്മ
പരിപടാെി ്ൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര-സുംസ്ടാെ സരക്ടാരുേൾക്കു 
സമരപ്ിക്കുും.

അയ്യങ്ോളി ന്തോഴിലുറപ്പുപദ്ധതി
നിര് വഹണ പരിശീ�നം ആരംഭിച്ചു

സുംസ്ടാെ സരക്ടാര െഗരപ്രകദശങ്ങളിനല ദരിദ്ജെവിഭടാ
ഗങ്ങളുനെ ജീവിതസുരക് ഉറപ്പുവരുത്ടാെടായി െെപ്ടാക്ി വരുന്ന 
അയ്കേടാളി നതടാേിലറപ്പുപദ്ധതിയുനെ േടാര്യക്മമടായ െെത്ിപ്പു 
സുംബന്ിച്ച പരിശീലെപരിപടാെിക്കു േിലയിൽ തുെക്മടായി. 
2019 െവുംബര 11 മുതൽ ആരുംഭിച്ച ആദ്യ ബടാച്ചിനറെ പരിശീലെും 
േില ്യറ്ര ക്ടാ. കജടായ് ഇളമൺ ഉദ്ഘടാെെും നചയ്തു. പത്തു 
ബടാച്ചുേളിലടായി സുംസ്ടാെനത് മുഴുവൻ െഗരസഭേളിനലയുും 

ജെപ്രതിെിധിേൾ, അയ്കേടാളി െഗര നതടാേി
ലറപ്പുപദ്ധതി കേേടാര്യും നചയ്യുന്ന എഞ്ിെി
യരമടാര, ഓവരസിയരമടാര, ്ടാറ്റടാ എൻരേി 
ഓപ്കററ്റരമടാര, ക്ടാരക്കുമടാര എന്നിവരക്ടാണ് 
പരിശീലെും െല്കുന്നത്.

 അയ്കേടാളി നതടാേിലറപ്പുപദ്ധതിയുനെ സവി
കശ്തേൾ, നതടാേിലടാളിേളുനെ അവേടാശ
ങ്ങൾ,  പദ്ധതി ആസൂത്രണവും കലബര ബജറ്റുും, 
ഏനറ്റടുക്ടാവന്ന പ്രവരത്ിേളുും അവയുനെ 
അെകേലേളുും, മടാതൃേടാപദ്ധതിേളുും അനുഭവ
ങ്ങളുും, കമറ്റുമടാരുനെ ചുമതലേൾ, കമടാണിറ്ററിുംഗ്, 
കസടാ്്യൽ ഓ്ിറ്റ് എന്നീ വി്യങ്ങൾ ഉൾനപ്
ടുത്ിയുള്ള ദ്വിദിെ പരിശീലെമടാണ് തുെങ്ങി     

                    യിട്ടുള്ളത്.  

മത്്യകമഖലനയക്കുറിച്ച് േിലയിൽ സുംഘെിപ്ിച്ച ദ്വിദിെ കദശീയ 
ശില്പശടാലയിൽ ഐ.സി.എസ്.എഫ് മടാകെജിുംഗ് രേസ്ററി കജടാൺ 
കുര്യൻ മുഖ്യപ്രഭടാ്ണും െെത്തുന്നു

അയ്കേടാളി നതടാേിലറപ്പുപദ്ധതി െിരവഹണ പരിശീലെും േില ്യറ്ര ക്ടാ. കജടായ് ഇളമൺ 
ഉദ്ഘടാെെും നചയ്യുന്നു.
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മിഷൻ അലന്്യോേയ 
വിവരലശഖരണത്തിന ഒരുക്ം തുടങ്ങി

 സുംസ്ടാെനത് ജെേീയടാസൂത്രണത്ിനറെ ചുവ
ടുപിെിച്ച് കദശീയതലത്ിൽ ഗ്ടാമപഞ്ടായത്് വിേസ
െപരിപടാെി (ജി.പി.്ി.പി) വ്യടാപിപ്ിക്കുന്നതിനറെ 
ഭടാഗമടായി വിേസെകമഖലേളിനല വിെവേൾ േനണ്
ത്തുന്നതിനുും അതിെനുസരിച്ച്  പദ്ധതിേൾ തയ്ടാറടാ
ക്കുന്നതിനുമുള്ള വിവരകശഖരണത്ിനു മി്ൻ 
അകന്ത്യടാദയ ഒരുക്ും തുെങ്ങി. ഇതിനറെ ഭടാഗമടായി 
േിലയിൽ സുംസ്ടാെതല പരിശീലേ പരിശീലെവും  
ജില്ലടാതലത്ിൽ തുെരപരിശീലെങ്ങളുും െെന്നു. ആയിരും 
ദിവസുംനേടാണ്് രടാജ്യനത് 50,000 ഗ്ടാമപഞ്ടായത്തു 
േളിനല അയ്ടായിരത്ികലനറ ഗ്ടാമീണ ക്സ്ററുേളുനെ 
പരിവരത്െമടാണ് മി്ൻ അകന്ത്യടാദയ ലക്്യമിടുന്നത.് 
മുൻവര്നത് സരകവ്വ പ്രേടാരും കദശീയതലത്ിൽ 
നതലകേടാെയ്ക്കുും ആന്ധടാപ്രകദശിനുും േരണ്ടാെേത്ിനുും
പിന്നിൽ െടാലടാുംസ്ടാെത്ടായിരുന്നു കേരളും. 144 
വിേസെ സൂചേങ്ങളുനെ ഭടാഗമടായി അഖികലന്ത്യ അെി
സ്ടാെത്ിൽ പഞ്ടായത്തുേനള കഗ്്് നചയ്യുും. ഗ്ടാമപഞ്ടായത്െി 
സ്ടാെത്ിൽ െെത്തുന്ന വിവരകശഖരണും െവുംബര 30 െേും 
പൂരത്ിയടാക്ി  കസടാഫ്റ് നവയറിൽ അപ് കലടാ്് നചയ്യുും.

  ജെേീയടാസൂത്രണും ജില്ലടാതല കേടാര്ികെറ്റരമടാര, സടാമ്പ
ത്ിേ സ്ിതിവിവരേണക്കു വകുപ്് ഉകദ്യടാഗസ്ര, ജില്ലടാതല 
പ്ടാെിുംഗ് ഉകദ്യടാഗസ്ര, പഞ്ടായത്തുവകുപ്് ഉകദ്യടാഗസ്ര എന്നി
വരടാണ് പരിശീലേ പരിശീലെത്ിൽ പനകേടുത്ത്.  സുംസ്ടാെ 
ആസൂത്രണകബടാരഡുും എസ്.ആര.ജിയുും േിലയുും സുംയുക്മടാ
യടാണ് പരിശീലെും സുംഘെിപ്ിച്ചത്.

കര്ണ്ണോടകയിന്� ഉന്നതത� 
ഉലേ്യോഗസ്സംഘം കി� സന്ദര്ശിച്ചു 

കേരളത്ിനല പഞ്ടായത്് രടാജ് സുംവിധടാെും, അധിേടാരവി
കേന്ദ്രീേരണ പ്രവരത്െങ്ങൾ, ജെേീയടാസൂത്രണും എന്നിവ 
കെരിൽ േണ്ടു മെസ്ിലടാക്ടാൻ േരണ്ടാെേയിനല ഉന്നതതല 
ഉകദ്യടാഗസ്സുംഘും േിലയിനലത്ി.  േരണ്ടാെേയിനല ഗ്ടാമ
വിേസെ- പഞ്ടായത്് രടാജ് പ്രിൻസിപ്ൽ നസക്ട്റി ഉമടാ 
മഹടാകദവൻ ഐ.എ.എസ്, പി. ശിവസകേര, പഞ്ടായത്് രടാജ് 

്യറ്ര കേുംബഗൗ്, ഗ്ടാമവിേസെ-പഞ്ടായത്് രടാജ് ഉപകദ
ശേൻ എന്നിവരടാണ് മൂന്നു ദിവസനത് സന്ദരശെത്ിനെത്ി
യത്. 

 മുൻ ചീഫ് നസക്ട്റിയുും സുംസ്ടാെ ഫിെടാൻസ് േമ്മീ്ൻ 
നചയരമടാനുമടായ എസ്.എും. വിജയടാെന്ദ്, തകദേശസ്വയുംഭരണ
വകുപ്് അ്ീ്ണൽ ചീഫ് നസക്ട്റി െി.നേ.കജടാസ്, കുടുുംബശ്രീ 
്യറ്ര ഹരിേിക്ടാര എന്നിവരുമടായി വിശദമടായ ചരച്ചേ
ൾക്കുകശ്മടാണ് അവര േിലയിനലത്ിയത്. േില ്യറ്ര 
ക്ടാ.കജടായ് ഇളമൺ, േില നപ്രടാഫ. ക്ടാ. സണ്ി കജടാരജ്, 
ക്ടാ. പീറ്റര എും. രടാജ് തുെങ്ങിയവരുമടായി  വിവിധ പരിശീല
െപരിപടാെിേനളക്കുറിച്ചുും മറ്റ് പ്രവരത്െങ്ങനളക്കുറിച്ചുും ചരച്ച 
നചയ്തു.  ഗ്ടാമപഞ്ടായ ത്ിനറെ പ്രവരത്െങ്ങൾ കെരിൽ േണ്് 
വിലയിരുത്ടാൻ നതക്കുുംേര ഗ്ടാമപഞ്ടായത്് സന്ദരശിച്ചു.  

ലകരള മോതൃക പഠിക്ോൻ ബംഗ്ോലേശ് സംഘന്മത്തി
അധിേടാരവികേന്ദ്രീേരണത്ിനറെ കേരള മടാതൃേ പഠിക്ടാൻ 

ബുംഗ്ടാകദശിനല പ്രടാകദശിേഭരണവമടായി ബന്നപ്ട് ഉന്നതതല 
ഉകദ്യടാഗസ്രുും ജെപ്രതിെിധിേളുമെങ്ങുന്ന പതിെഞ്ുംഗസുംഘും 
േിലയിനലത്ി. സന്ദരശേരക്ടായി േിലയിൽ െടാലദിവസനത് 
പരിശീലെപരിപടാെി സുംഘെിപ്ിച്ചു. േില ്യറ്ര ക്ടാ. 

കജടായ് ഇളമൺ സന്ദരശേസുംഘനത് സ്വടാഗതും 
നചയ്തു. 

 കേരളത്ിൽ അധിേടാരവികേന്ദ്രീേരണും െെപ്ി
ലടാക്കുന്നതിനു സഹടായിച്ച സ്വിറ്റ്സരലറെിനല സ്വിസ് 
ഏജൻസീസ് കഫടാര  ന്വലപ്നമറെ്  ആറെ് 
കേടാ-ഓപ്കറ്നറെ െിരകദേശപ്രേടാരമടാണ് സുംഘ
നമത്ിയത്.  കേരളത്ിനല ഏറ്റവും പുതിയ വിേസ
െമടാതൃേേൾ കെരിൽ േണ്് മെസ്ിലടാക്കുേയടാണ് 
സുംഘത്ിനറെ ലക്്യും. ബുംഗ്ടാകദശ് െടാ്ണൽ 
അക്ടാദമി കഫടാര പ്ടാെിുംഗ് ആറെ് ന്വലപ്നമറെ് 
അ്ീ്ണൽ ്യറ്ര െടാ്ിഹുൽ േമടാൽ, എസ്.
്ി.സിയുനെ െടാ്ണൽ കേടാര്ികെറ്റര തീരത് 
സടാരഥി സിേ്ദര എന്നിവരക്ടായിരുന്നു സുംഘത്ി
നറെ  കെതൃത്വും.

േില സന്ദരശെത്ിനെത്ിയ േരണടാെേയിനല ഉന്നതതല ഉകദ്യടാഗസ്സുംഘും 
േില ്യറ്ര ക്ടാ. കജടായ് ഇളമണുമടായി ചരച്ച െെത്തുന്നു.

മി്ൻ അകന്ത്യടാദയ െെത്തുന്ന വിവരകശഖരണത്ിനറെ ഭടാഗമടായി േിലയിൽ 
സുംഘെിപ്ിച്ച  സുംസ്ടാെതല പരിശീലേ പരിശീലെും
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കുടംബശ്ീ ഉൽപന്നങ്ങള് 
ഇനി സപ്ലൈലക്ോ വഴിയും

സുംസ്ടാെത്് കുടുുംബശ്രീ സുംരുംഭേര ഉൽപടാദിപ്ിക്കുന്ന 
വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾ സകപ്കക്ടായുനെ േീേിലള്ള 1546 
വിപണെ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂനെ വിപണെും നചയ്യുന്നതിനുള്ള അവസ
രനമടാരുങ്ങുന്നു.  സകപ്കക്ടാ സൂപ്രമടാരക്റ്റുേൾ വേിയുും സകപ്
കക്ടായുനെ േീേിലള്ള മറ്റ് വിപണെ കേന്ദ്രങ്ങൾ വേിയുും കുടുുംബശ്രീ 
ഉൽപന്നങ്ങൾ ലഭ്യമടാക്കുന്നതടാണ് പുതിയ പദ്ധതി. ധെേടാര്യ 
മന്തി ക്ടാ.െി.എും. കതടാമസ് ഐസേ്, ഭക്്യ സിവിൽ സകപ്സ് 
മന്തി പി. തികലടാത്മൻ എന്നിവരുനെ സടാന്നിധ്യത്ിൽ 
കുടുുംബശ്രീ എേ് സിേയൂട്ീവ് ്യറ്ര എസ്. ഹരിേിക്ടാര 
സകപ്കക്ടാ മടാകെജിങ്ങ് ്യറ്ര എസ്.സതീ്് എന്നിവര 
ഇതു സുംബന്ിച്ച ധടാരണടാപത്രും ഒപ്പു വച്ചു. 

ആദ്യഘട്ത്ിൽ കുടുുംബശ്രീയുനെ േീേിലള്ള ആയിരും സുംരും
ഭേരുനെനയകേിലും ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിനലത്ിക്കുന്നതിനുും 
അതുവേി വലിനയടാരു വിപണി സടാധ്യത തുറന്നു േിട്ടുന്നതിനുും 
ലക്്യമിട്ടുനേടാണ്ടാണ് പുതിയ പദ്ധതിയുനെ തുെക്ും. സകപ്
കക്ടായുമടായി േരടാറിൽ ഏരനപ്ട്കതടാനെ കുടുുംബശ്രീ ഉൽപന്ന
ങ്ങൾക്് നമച്ചനപ്ട് വിപണെത്ിനുള്ള അവസരവും സുംരുംഭേര
ക്് കൂടുതൽ വരുമടാെ ലഭ്യതയുും ഉറപ്പു വരുത്ടാെടാകുനമന്നടാണ് 
പ്രതീക്നയന്നുും കുടുുംബശ്രീ എേ് സിേയൂട്ീവ് ്യറ്ര എസ്. 
ഹരിേിക്ടാര അറിയിച്ചു. 
നഗരകോര്യ വകുപ്ിൽ സൗജന്യ തുണിസ�ി 
വിതരണം

െഗരേടാര്യ വകുപ്് ്യറ്കററ്റിനല ജീവെക്ടാരക്് പ്രകൃതി 
സൗഹൃദ തുണിസഞ്ിേൾ വിതരണും നചയ്യുന്നതിനറെ ഉദ്ഘടാെെും 
െഗരേടാര്യ ്യറ്ര ആര.ഗിരിജ െിരവഹിച്ചു. തുണിസഞ്ിേൾ 
സൗജെ്യമടായി ലഭ്യമടാക്കുന്നതിനറെ ആദ്യ വിതരണും െഗരേടാര്യ 
വകുപ്് കജടായിറെ് ്യറ്രമടാരടായ ബി.നേ.ബടാലരടാജ്, ക്ടാ. 
ഉമ്മുനസൽമ സി എന്നിവരക്് െൽേി പ്ടാസ്റിേ് വിരുദ്ധ േരമ്മ
പരിപടാെിേൾക്് തുെക്ും കുറിച്ചു. ഗുണെിലവടാരമുള്ള തുണിസ
ഞ്ിേൾ തിരുവെന്തപുരും െഗരസഭയിനല കുടുുംബശ്രീ യൂണിറ്റടാണ് 
സബ് സി്ി െിരക്ിൽ ലഭ്യമടാക്കുന്നത്.
ലറോ�കളന്ട  പുനരുദ്ധോരണത്തിനോയി 
961.264 ലകോടി രൂപ അനവേിച്ചു

2018,2019 നല പ്രളയത്ിൽ   തേരന്നതുും 14 ജില്ലേളിനലയുും 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ േീേിൽ വരുന്നതുും 
റീബിൽ്് കേരള ഇെിക്്യറ്റീവിൽ ഉൾനപ്ടുത്ടാത്തുും പുെ

തലദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമോയി ബന്ന്പ്ട് സര്ക്ോര് ഉത്തരവകള്, സര്ക്കു�റുകള്, ഗസറ്റ് വി�ോപനങ്ങള് എന്നിവയുന്ട 
പുര്ണ്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ ന്വബ്പ്സറ്റുകളിൽ �ഭ്യമോണ്.

രെിരമ്മികക്ണ്തുമടായ കറടാഡുേളുനെ പുെരുദ്ധടാരണത്ിെ്  “ 
മുഖ്യമന്തിയുനെ തകദേശ കറടാ്് പുെരുദ്ധടാരണ പദ്ധതി” (Chief 
Ministers Local Roads Rebuild Project (CMLRRP)) എന്ന കപരിൽ 
പദ്ധതി െെപ്ിലടാക്കുന്നതിെടായി 961.264 കേടാെി രൂപ മുഖ്യമന്തി
യുനെ ദുരിതടാശ്വടാസ െിധി (CMDRF) യിൽ െിന്നുും അനുവദിച്ച് 
ഉത്രവ് പുറനപ്ടുവിച്ചു.

(സ.ഉ.(കേ)െും 13/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി 09/01/2020)

�രന്നിവോരണം –ല�ോക്ൽ റിലസോ�് �പ്് 
രൂപീകരിക്ണം

തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളിൽ ദുരന്തെിവടാരണ 
പ്രതികരടാധ പ്രവരത്െങ്ങൾ െെത്തുന്നതിെ് കലടാക്ൽ റികസടാഴ്് 
ഗ്രൂപ്ിനറെ രൂപിേരണവും പ്രവരത്െവും സുംബന്ിച്ച് െിരകദേശ
ങ്ങൾ പുറനപ്ടുവിച്ച് ഉത്രവടായി.

(സ.ഉ.(കേ)െും 9/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി 06/01/2020)

എ�ിനിയറിംഗ് വിേ്യോര്�ികളന്ട ന്തോഴിൽ 
പ്നപുണ്യ വികസനം

എഞ്ിെിയറിുംഗ് ബിരുദ, ബിരുദടാെന്തര കേടാഴ്േൾ പൂരത്ി
യടായവരക്് തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾ മുകഖെ ഇകറെ
ൺ്ിപ്പുും അതുവേി പ്രടാകയടാഗിേമടായ കെപുണ്യ വിേസെവും 
െല്കുന്നതിനുും എഞ്ിെിയറിുംഗ് കേടാകളജുേളിനല വിവിധ വകു
പ്പുേളുനെയുും അവയുനെ അധ്യടാപേരുനെയുും േൺസൾട്ൺസി 
കസവെും തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ വിവിധ കപ്രടാജ
�േൾക്ടായി പ്രകയടാജെനപ്ടുത്തുന്നതിനുമടായി മടാരഗ് െിരകദേശ
ങ്ങൾ പുറനപ്ടുവിച്ച് ഉത്രവടായി.

(സ.ഉ.(സടാധടാ)െും 2933/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി 23/12/2019)

സിനിമോ തിലയറ്ററുകളിൽ ഇ-ടിക്റ്റിംഗ് : 
നിര്ലദേശം പുറന്പ്ടവിച്ചു

കേരളത്ിനല എല്ലടാ സിെിമടാ തികയറ്ററുേളിലും ഇ-െിക്റ്റിുംഗ് 
െെപ്ടാക്കുന്നതിെ് െിരകദേശും െല്ി ഉത്രവ് പുറനപ്ടുവിച്ചു.

(സ.ഉ.(ആര റ്റി)െും 101/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി 04/01/2020)

പ്രളയം പ്രലത്യക വിഹിതം വിനിലയോഗിക്കുന്നതിന് 
മോര്ഗ്ഗലരഖ

പ്രളയബടാധിത തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങൾക്് ലഭിച്ച 
പ്രകത്യേ വിഹിതും വിെികയടാഗിക്കുന്നതിനുള്ള മടാരഗ്കരഖ പുറ
നപ്ടുവിച്ച് ഉത്രവടായി.

(സ.ഉ.(കേ)െും 170/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി 23/12/2019)
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െദിേൾ  ജീവനുള്ള ആവടാസ വ്യവസ്
യുനെയുും പ്രകൃതി ഒരുക്ിയ  ജലചക്

ത്ിനറെയുും  സകചതെഭടാഗമടാണ്.  ഒഴുകുന്ന 
െദിേൾ ആകരടാഗ്യേരമടായ  പരിസ്ിതി 
വ്യവസ്യുനെ  അവിഭടാജ്യ ഘെേവമടാണ്. 
കേരളത്ിനല െദിേൾനക്ല്ലടാും അവയി
കലക്് ജലും  ഒഴുേിനയത്തുന്ന കതടാടുേളുും  
െീരച്ചടാലേളുും ഉൾനക്ടാള്ളുന്ന  വിപുലമടായ 
�ുംഖലേൾ ഉണ്.്  ഈ ജലക�ടാതസ്സുേൾ 
ഒരുേടാലത്്  കേരളത്ിനറെ േടാര്ിേ 

വ്യവസ്യിൽ വഹിച്ചിരുന്ന  പകേ് െിസ്തു
ലമടായിരുന്നു.  എന്നടാൽ �തഗതിയിലള്ള 
െഗരവത്ക്രണും,  ഭൂവിെികയടാഗ 
രീതിയിനല അശടാസ്തീയമടായ മടാറ്റങ്ങൾ,  
ഭൂമി കേകയ്റ്റും തുെങ്ങിയവ  െീരച്ചടാലേ
ളുനെ െടാശത്ികെടാ വേിമടാറ്റത്ികെടാ  
ഒനക് േടാരണമടായി.  ഒഴുക്് െഷ്നപ്ട്്  
അരുവിേളിനലയുും കതടാടുേളിനലയുും  െീര
ച്ചടാലേളിനലയുും നവള്ളും െിശ്ചലമടായി. 
േെത് മേയിൽ നവള്ളും  മുഴുവൻ വഹിച്ചു 

െിരത്ടാൻ കശ്ിയുണ്ടായിരുന്ന  ഈ 
ചടാലേളുനെ  െടാശും ജെവടാസപ്രകദശങ്ങ
ളിൽ  നവള്ളനപ്ടാക്ത്ിെിെയടാക്ി.  2018 
ലും 2019 ലും കേരളത്ിലണ്ടായ  നവള്ള
നപ്ടാക്ത്ിലും  പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലും  
സുംസ്ടാെത്ിനറെ ഉയരന്ന പ്രകദശങ്ങളിൽ  
െിരവധിയിെങ്ങളിൽ  മണ്ിെിച്ചിലണ്ടായി. 
കുന്നുേളിൽ െിന്ന് നവള്ളും തടാകേക്് ഒഴു
ക്ിനേടാണ്ടുകപടായിരുന്ന  നചറിയ 
അരുവിേൾ  ഇല്ലടാതടായത് മണ്ിെിച്ചിലിെ് 

ബി. മലനോജ്

2019 ി ം  1   2020 ജ�വരി 1  വ ര   � ല വി  ി ക  
ക ി ി  ം  20 9 കി ല  രം ക ം ക ം വ  

1 92 295 ര  ജ ക  വ ി  ിക  

ഹരിതരകരളം
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പ്രധടാെ േടാരണമടായി. 
കതടാടുേളുനെയുും  െീരച്ചടാലേളുനെയുും 

നചറിയ അരുവിേളുനെയുും പുെരു 
ജ്ീവെവും വീനണ്ടുപ്പുും  തുെരന്നുള്ള 
അവയുനെ സുംരക്ണവും  അത്യന്തടാകപ
ക്ിതമടായ  േടാലഘട്ത്ിലടാണ് 

െടാമികപ്ടാൾ.  ഗ്ടാമീണകേരളത്ിനല  
ജലക�ടാതസ്സുേൾ ഇപ്രേടാരും െടാകമവരു
നെയുും  അെിയന്തര ശ്രദ്ധ പതികയണ് 
വി്യമടായി മടാറുേയടാണ്. ഈ പശ്ചടാത്
ലത്ിലടാണ് ഹരിതകേരളും മി്ൻ  'ഇെി 
െടാൻ ഒഴുേനട്' എന്നകപരിൽ  െീരച്ചടാല
േളുനെ വീനണ്ടുപ്ിെ്  സുംസ്ടാെ വ്യടാപ
േമടായ ജെേീയ  യജ്ത്ിെ്  തുെക്മി
ട്ത്.  അെിവടാര്യമടാനയടാരു േടാര്യത്ിനറെ  
ആവശ്യേത കബടാധ്യനപ്ട് കേരളജെത 
ഈ േ്യടാമ്പയിൻ  ഏനറ്റടുത്തു.  തകദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ കെതൃത്വത്ിൽ  
സുംസ്ടാെനമടാട്ടാനേ 2019 ്ിസുംബര  
14 മുതൽ ആരുംഭിച്ച  െീരച്ചടാൽ വീനണ്ടുപ്് 
വൻ വിജയമടായി തീരന്നു. 

തണ്ീരത്െങ്ങളുും  കുളങ്ങളുും  നെൽ
വയലേളുും  തെടാേങ്ങളുും മേനവള്ളും കശഖ
രിച്ചുവയ്ക്കുന്ന േലവറേളടാണ്.  ഇവ ഇല്ലടാ
തടായടാൽ  നവള്ളനക്ട്ടുും നവള്ളനപ്ടാക്വും  
സൃഷ്ിക്കുന്ന ആഘടാതത്ിനറെ കതടാത്  
വളനര വലതടാകുും.  ജലക�ടാതസ്സുേളുനെ 
വീനണ്ടുപ്ിനുള്ള ഏനതടാരു ശ്രമവും പകേടാ
ളിത്മിനല്ലകേിൽ ഫലും േടാണില്ല. 
അതുനേടാണ്് ഇവിനെ വ്യക്മടായ  ആസൂ
ത്രണത്ിലൂനെ  വൻജെപകേടാളിത്ും  പരി
പടാെിക്് ആദ്യനമ തനന്ന ഉറപ്ടാക്ി.  
സരക്ടാര, സരക്ടാരിതര വകുപ്പുേൾ, 
ജെപ്രതിെിധിേൾ, വിദ്യടാരത്ിേൾ, 
രടാഷ്ട്രീയ -യുവജെ സടാമൂഹ്യ പ്രസ്ടാെങ്ങൾ, 
കുടുുംബശ്രീ, നതടാേിലറപ്് നതടാേിലടാളിേൾ, 
എൻ.എസ്.എസ്, എസ്.പി.സി, സന്നദ്ധ 
സുംഘെെേൾ, വ്യടാപടാരി വ്യവസടായിേൾ 
തുെങ്ങി സമൂഹത്ിനല  എല്ലടാ വിഭടാഗങ്ങ
നളയുും അണിെിരത്ിയടാണ്  െീരച്ചടാല
േളുനെ ജെേീയ  വീനണ്ടുപ്് സുംഘെിപ്ി

ച്ചത്.  ഹരിതകേരളും  മി്നറെ ആഭിമുഖ്യ
ത്ിൽ കേരളത്ിനല തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ടാപെങ്ങളുനെ  മിേച്ച കെതൃത്വമടാണ് 
പദ്ധതി വിജയത്ിനലത്ിച്ചത്. 

ഒരു തകദേശ ഭരണ സ്ടാപെത്ിലൂനെ  
േെന്നുകപടാകുന്ന ഏനതകേിലും - ഏറ്റവും 
കദരഘ്യകമറിയതടായടാൽ െല്ലത് - െീര
ച്ചടാലടാണ്  പുെരുജ്ീവെത്ിെടായി നതര
നഞ്ഞടുക്ടാൻ തീരുമടാെിച്ചത്. അയൽ 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുമടായി  
കൂെിയടാകലടാചിച്ച്  തുെരച്ച ഉറപ്ടാക്ി. 
സുംസ്ടാെനത് മന്തിമടാരുനെ കെതൃത്വ
ത്ിൽ  കേരള സരക്ടാരിനു േീേിലള്ള 
തകദേശസ്വയുംഭരണ, ജലവിഭവ വകുപ്പുേൾ 
ബന്നപ്ട് എല്ലടാവരുനെയുും കയടാഗങ്ങൾ 
വിളിച്ചു കചരത്് ഫലപ്രദമടായ െെത്ിപ്ി
െടായി മടാരഗ്െിരകദേശങ്ങൾ പുറനപ്ടുവിച്ചു. 
നതരനഞ്ഞടുത് അരുവിേളിൽ െിന്ന് 
തെസ്ങ്ങളുും മണ്ും  െീക്ും നചയ്യുന്നതി
െടായി  യന്തങ്ങൾ നേടാണ്ടുവരുന്നതിനുും 
മറ്റുും തകദേശസ്വയും ഭരണ വകുപ്്  നചലവ് 
അനുവദിച്ചു. െീരച്ചടാൽ വീനണ്ടുക്കുകമ്പടാൾ  
ഉണ്ടാകുന്ന മടാലിെ്യങ്ങൾ ശടാസ്തീയമടായി 
െീക്ും നചയ്ടാനുള്ള ക്മീേരണങ്ങൾ 
ഏരനപ്ടുത്ി.  െിരവധി പ്രമുഖര െീരച്ചടാൽ 
വീനണ്ടുപ്ിെടായുള്ള പ്രചടാരണത്ിലും 
പ്രവരത്െത്ിലും  കെരിട്ടു പകേടാളിേ
ളടായി. മന്തിമടാര, െിയമസഭടാുംഗങ്ങൾ, 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെ കമധടാവിേൾ, 
ജെപ്രതിെിധിേൾ,  ജില്ലടാ േള്രമടാര, 
മറ്റ് മുതിരന്ന  ഉകദ്യടാഗസ്ര എന്നിവര 
പലയിെങ്ങളി ലും  പര ി പടാെ ി യുനെ  
ഉദ്ഘടാെെും െിരവ്വഹിക്കുേയുും മുൻെിര
യിൽ െിന്നുതനന്ന പ്രവരത്ിക്കുേയുും 
നചയ്തു. 
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ലനട്ം ഒറ്റലനോട്ത്തിൽ 
2019 ്ിസുംബര 14 മുതൽ 2020 

ജനുവരി 14 വനരയുള്ള ഒരു മടാസക്ടാലയ
ളവിൽ ഇെി െടാനെടാഴുേനട് േ്യടാമ്പയി
െിൽ സുംസ്ടാെത്് 2034.49 േികലടാമീ
റ്റര ദൂരും കതടാടുേളുും െീരച്ചടാലേളുും വീനണ്
ടുത്തു. 1,92,295 കപരടാണ് ജെേീയ 
വീനണ്ടുപ്ിൽ പകേടാളിേളടായത്. 

രടാജ്യത്്  ആദ്യമടായടാണ് ജെപകേടാളി
ത്കത്ടാനെ  ഇത്രയുും കതടാടുേളുും െീരച്ചടാ
ലേളുും വീനണ്ടുക്കുന്നത്. 1034 തകദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്ടാപെങ്ങളിലടായി  1006 
കതടാടുേളുും െീരച്ചടാലേളുമടാണ് വീനണ്ടു
ത്ത്.  നചളിയുും പടായലേളുും മടാറ്റി ആേും 
കൂട്ിയുും അരിേ് സുംരക്ിച്ചുമടാണ്  ഇവനയ 
ജലസ�ദ്ധമടാക്ിയത്. 

െടാെിനറെ വിേസെ പ്രക്ിയേളിൽ 
ജെേീയ പകേടാളിത്ും ഉറപ്ടാക്ിയടാലള്ള 
വിജയത്ിനറെ ഉത്മ ഉദടാഹരണമടാണ് 
ഇെി െടാനെടാഴുേനട്. െീരച്ചടാലേളുനെ 
വലിനയടാരു �ുംഖലയ്കടാണ്  പുതുജീവൻ 
േിട്ിയത്. ജെങ്ങൾ പണും സമടാഹരിച്ചുും 
പഞ്ടായത്തുേളുനെ  പദ്ധതി വിഹിതത്ി
ലൂനെയുും സ് കപടാൺസര്ിപ്ിലൂനെയുും 
സന്നദ്ധ കസവെനത് നതടാേിലറപ്പു പദ്ധ
തിയുമടായുും  വകുപ്പുതല പദ്ധതിയുമടായുും 
സുംകയടാജിപ്ിച്ചടാണ് പഞ്ടായത്തുേൾ ഈ 
േ്യടാമ്പയിനെ വിജയിപ്ിച്ചത്.

തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
വീനണ്ടുത് െീരച്ചടാലേളുനെ തുെരപ്ര

വരത്െങ്ങളുും പരിപടാലെവും തകദേശ 
സ്വയും ഭരണ സ്ടാപെങ്ങളുനെ കെതൃത്വ
ത്ിൽ നതടാേിലറപ്് പദ്ധതിയുനെ സഹടാ
യകത്ടാനെ െെത്തുും.  വീനണ്ടുത് കതടാെ്, 
െീരച്ചടാൽ എന്നിവ േെന്നുകപടാകുന്ന വടാര
ഡുേളിൽ  പ്രകത്യേ പ്രടാകദശിേ  
സുംഘടാെേ സമിതി  രൂപീേരിച്ചടാണ്  
പ്രവരത്ിക്കുന്നത്.  െീരച്ചടാലേൾ വീണ്ടുും 
മലിെനപ്െടാതിരിക്ടാെടായി  കബടാധവൽ
ക്രണും, പടാരശ്വസുംരക്ണത്ിെടായി  

കജവരീതിേൾ, െീരത്െടാധിഷ്ിത  
ആസൂത്രണത്ിലൂനെ  കേവേിേളുനെയുും 
വൃഷ്ിപ്രകദശത്ിനറെയുും സുംരക്ണും, 
വളരച്ചടാ പ്രതികരടാധ പ്രവരത്െനമന്ന 
െിലയിൽ  തെയണ െിരമ്മടാണും തുെങ്ങി
യവയുും േ്യടാമ്പയിനറെ തുെരപ്രവരത്െമടായി 
െെത്തുും. 

കലഖേൻ ഹരിതകേരളും മി്െിൽ 
പ്ിേ് റികല്ൻസ് ഓഫീസറടാണ്.

ഹരിതകേരളും മി്ൻ  'ഇെി െടാൻ ഒഴുേനട്' എന്നകപരിൽ  െീരച്ചടാലേളുനെ വീനണ്ടുപ്ിെ് െെത്ിയ  ജെേീയ  യജ്ത്ിനറെ  സുംസ്ടാെതല 
ഉദ്ഘടാെെും മന്തി എ.സി. നമടായ് തീൻ തൃശ്ശൂരിൽ െിരവ്വഹിക്കുന്നു.
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ളസറിേൾച്റിലൂളെ 
പൂവണിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ
എസ്. സലന്ോഷ് കുമോര്, അനിൽകുമോര് എം.

വിജയഗാഥ

മൾബറി കൃ്ിയിലൂനെ ഓകരടാ സടാമ്പ
ത്ിേ വര്ടാവസടാെവും ഉയരന്ന 

േടാര്ിേ വരുമടാെെികക്പും ബടാകേ് 
അക്ൗണ്ിൽ െെത്തുന്ന ഒരു േര്േൻ 
19 വര്മടായി െമ്മുനെ നേടാച്ചുകേരളത്ിൽ 
േടാര്ിേകമഖലയിൽ നവന്നിനക്ടാെി 
പടാറിച്ചു െിശബ്ദെടായി മുകന്നടാട്ടുകപടാകുന്നു. 
അബ്ദുൾഖടാദര - പടാലക്ടാെ് ജില്ലയിനല 
ചിറ്റൂര ക്ടാക്ിൽനപട് നപരുമടാട്ി പഞ്ടാ
യത്ിനല ഒരു ഉൾെടാെൻ ഗ്ടാമത്ിനല 
ഒരു സടാധടാരണ േര്േൻ. 2000ൽ 
മൾബറി കൃ്ി ഒരു ഉപജീവെമടാരഗമടായി 
നതരനഞ്ഞടുത്തുേെന്നുവന്ന അബ്ദുൾഖടാദര 
േേിഞ്ഞ 19 വര്മടായി കൃ്ിയിലും ജീവി
തത്ിലും വിജയഗടാഥ രചിക്കുന്നു.

പിതടാവിനറെ േടാലും മുതൽ ഉണ്ടായിരു

ന്ന േെബടാധ്യതൾ തീരത്തു. 2 സകഹടാദരി
മടാരുനെ വിവടാഹും ഒരുേെബടാധ്യതയുും 
ഇല്ലടാനത ഭുംഗിയടായി െെത്ി. മൾബറികൃ
്ിയികലക്കു േെന്നുവരുകമ്പടാൾ ഉണ്ടായി
രുന്ന കുഞ്ഞുവീെ് പുതുക്ിപ്ണിതതു 
കൂെടാനത 10  നസറെ്  സ്ലുംവടാങ്ങി 
ഏകേദശും 1500 ചതുരശ്രഅെി വിസ്തീരണ്
മുള്ള പുതിയവീെ് പണിതുനേടാണ്ിരിക്കുന്നു. 
മൾബറികതടാട് പരിപടാലെും ആയടാസര
ഹിതമടാക്കുന്നതിനറെ ഭടാഗമടായി ഒരു െില്ലര, 
നേടാക്കൂൺ വിപണത്ിനുും യടാത്രടാവശ്യ
ത്ിനുും മറ്റുമടായി 2 കബക്കുേൾ എന്നിവ 
സ്വന്തമടാക്ി. "അച്ഛനുും അമ്മയുും ഭടാര്യയുും 
2 മക്ളുും അെങ്ങുന്ന എനറെ കുടുുംബനത് 
െല്ലരീതിയിൽ സുംരക്ിക്ടാൻ േേിയുന്നു. 
മക്ൾക്് െല്ല വിദ്യടാഭ്യടാസും നേടാടുക്കുവടാൻ 

സടാധിക്കുന്നു. എനറെ ഈ കെട്ങ്ങനളല്ലടാും 
നസറിേൾച്ചറിൽ െിന്നുമടാത്രമടാണ് " ഇതു
പറയുകമ്പടാൾ ഖടാദറിനറെ മുഖത്ിെ് മടാത്ര
മല്ല ശബ്ദത്ിനുും നപടാൻതിളക്ും.

അബ്ദുൾഖടാദര എല്ലടാവര്വും 9 വിള
നവടുപ്പുേൾ െെത്തുന്നു. 3 വിളനവടുപ്പുേൾ 
നൂലിനു കവണ്ിയുള്ള നേടാക്കൂണുും 6 വിള
നവടുപ്പുേൾ മുട്േൾ ഉല്പടാദിപ്ിക്കുവടാൻ 
ആവശ്യമടായ ശലഭങ്ങൾക്കുകവണ്ിയുള്ള 
നേടാക്കൂണുും. നൂലിെ്  കവണ്ിയുള്ള 
നേടാക്കൂണിെ് ശരടാശരി 300 രൂപവച്ചുും 
മുട്യ്ക്കുള്ളനേടാക്കൂണിെ് ശരടാശരി 800 
രൂപവച്ചുും എല്ലടാവര്വും 10 ലക്ത്ിനു
കമൽ തുേ തനറെ അധ്വടാെത്ിലൂനെ ബടാകേ് 
അക്ൗണ്ിൽ െികക്പിക്കുന്നതു നേടാണ്് 
എല്ലടാ സടാമ്പത്ിേ വര്ടാവസടാെത്ിലും 
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ബടാകേ് മടാകെജര വിളിച്ചു അഭിെന്ദെും അറി
യിക്ടാറുണ്് എന്നവിവരവും സകന്തടാ്
കത്ടാനെയുും അഭിമടാെകത്ടാനെയുും ഖടാദര 
പങ്കുവച്ചു.

ഒരിക്ൽ േെനക്ണിയിൽ അേനപ്ട്് 
ഭയവും െിരടാശയുും നേടാണ്് ജീവിതും തനന്ന
മടുത്തുകപടായ ഖടാദര ഇന്ന് അത്യധിേും 
സകന്തടാ്കത്ടാനെ വീെിനു ചുറ്റുമടായി 
തുെങ്ങിയ കൃ്ി വീട്ടുേടാനര ഏല്പിച്ചു, മൾബ
റികൃ്ിക്് നപരുമടാട്ിനയക്ടാൾ കുറച്ചുകൂെി 
അനുകയടാജ്യമടായ അട്പ്ടാെികുന്നുേളികല
ക്കു കചകക്റി വിജയഗടാഥ തുെരുന്നു.

േടാര്ിേ കമഖലയിലും വ്യടാവസടാ
യിേ കമഖലയിലും ഒരു കപടാനല പ്രടാധടാ
െ്യമുള്ള നസറിേൾച്ചര അഥവടാ മൾബറി
കൃ്ിയുും പട്ടുനൂൽ പുഴുവളരത്ലും ഗ്ടാമീ
ണകമഖലയിനല േര്േരക്് െനല്ലടാരു 
വരുമടാെമടാരഗ്മടാണ.് കുടുുംബത്ിനല എല്ലടാ 
കപരക്കുും ഒരു കപടാനല, പ്രകത്യേിച്ച് സ്തീ
േൾക്് നചയ്ടാവന്ന േടായിേടാധ്വടാെും 
കുറഞ്ഞ ഒരു നതടാേിൽ കമഖലയടാണ് നസറി
േൾച്ചര.

െന്നടായി സൂര്യപ്രേടാശും ലഭിക്കുന്നതുും 
െെയ്കടാൻ സൗേര്യമുള്ളതുമടായ 50 നസകറെടാ 
അതിൽ കൂടുതകലടാ സ്ലമുള്ള ഏനതടാരടാൾ
ക്കുും നസറിേൾച്ചര ഒരു വരുമടാെമടാരഗ്
മടായി സ്വീേരിക്ടാവന്നതടാനണന്ന് 
ഖടാദറിനറെ അനുഭവും സടാക്്യനപ്ടുത്തുന്നു. 
കുറഞ്ഞ മുതൽമുെക്കുും കുറഞ്ഞസമയവും 
നേടാണ്് കൂടുതൽ വരുമടാെും ഉണ്ടാക്ടാവന്ന 
ഒരു േടാര്ിേ കമഖലയടാണ് മൾബറികൃ
്ിയുും പട്ടുനൂൽപുഴു വളരത്ലും അഥവടാ 
നസറിേൾച്ചര.

കേരളത്ിൽ 1983-84 േടാലഘട്ത്ിൽ 
ഖടാദികബടാരഡുും തുെരന്ന് 1995 മുതൽ നസറി
േൾച്ചര വ്യടാപെത്ിെ് മടാത്രമടായി 

ആരുംഭിച്ച കേരള കസ്ററ്റ് നസറിേൾച്ചര 
ക േ ടാ - ഓ പ് ക റ റ്റ ീ വ്  ന ഫ ് ക റ ് ൻ 
(നസറിനഫ്് ) ലിമിറ്റ്ിനറെ േീേിലും 
നസറിേൾച്ചര പ്രവരത്െങ്ങൾ െെന്നിരു
ന്നു. എന്നടാൽ കവണ്ത്ര പുകരടാഗതി കേവ
രിക്ടാൻ േേിയടാത്തിെടാൽ 2010ൽ 
നസറിനഫ്് ലിേ്വിക്റ്റ് നചയ്തു ഗ്ടാമവി
േസെവകുപ്ിെ് േീേിൽ നേടാണ്ടുവന്നു. 
തുെക്ത്ിൽ നസറിനഫ്ിനറെ പ്രവരത്
െകശലി പിന്തുെരന്നു എകേിലും പുകരടാഗതി 
ഉണ്ടായില്ല. എന്നടാൽ േേിഞ്ഞ മൂന്നുവര്
മടായി നസറിേൾച്ചറിെ് അനുകയടാജ്യമടായ 
പടാലക്ടാെ്, ഇടുക്ി, വയെടാെ് ജില്ലേൾ 
കേന്ദ്രീേരിച്ചു പ്രവരത്െങ്ങൾ ഏകേടാപി
പ്ിച്ചകപ്ടാൾ വിജയേരമടായ മടാറ്റും അനുഭ
വനപ്ട്ടു. മടാത്രമല്ല, ഓകരടാ വര്വും ഉല്പടാദ
െുംവരദ്ധിപ്ിച്ചു കേരള ചരിത്രത്ിൽതനന്ന 

ഏറ്റവും കൂടുതൽ (111.54 െൺ)നേടാക്കൂൺ 
ഉത്പടാദെും െെത്തുവടാനുും േേിഞ്ഞു.

2018ൽ െിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 326 
ഏക്ര കൂെടാനത പുതുതടായി 50 ഏക്ര 
സ്ലത്തുകൂെി മൾബറികൃ്ി വ്യടാപിപ്ിച്ചു. 
2016-17ൽ കേരളത്ിനല എസ്ി. എസ്പി 
പദ്ധതിപ്രേടാരും അനുവദിച്ച 94.22 ലക്ും 
രൂപ വിെികയടാഗിച്ച് ഇടുക്ി, പടാലക്ടാെ്, 
വയെടാെ് ജില്ലേളിൽ പട്ിേജടാതി വിഭടാ
ഗത്ിൽനപട് േര്േനരനേടാണ്് 25 
ഏക്ര സ്ലത്് മൾബറിവച്ച് പിെിപ്ിച്ച് 
നേടാക്കൂൺ ഉത്പടാദെും ആരുംഭിച്ചു.

നസറിേൾച്ചര കമഖലയുനെ പുകരടാഗതി 
ലക്്യമടാക്ി രൂപും നേടാടുത്ിട്ടുള്ള പുതിയ 
“സിൽക്് സമഗ്” പദ്ധതിപ്രേടാരും 2019–
20ൽ പടാലക്ടാെ്, ഇടുക്ി, വയെടാെ് എന്നീ 
ജില്ലേളിലടായി 150 ഏക്ര സ്ലത്തു 
മൾബറികൃ്ി വ്യടാപിപ്ിച്ചു. േര്േരക്് 
കതടാട്ും വച്ച്പിെിപ്ിക്ൽ, ജലകസചെും, 
പുഴുവളരത്തുപുര െിരമ്മടാണും, പുഴുവളരത്തു 
ഉപേരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു മുതൽമുെക്ി 
െടാവശ്യമടായ സടാമ്പത്ിേസഹടായും െല്കു
ന്നതികലക്ടായി 595 ലക്ും രൂപയുനെ ഒരു 
സടാമ്പത്ിേ േരമ്മപദ്ധതി കേന്ദ്ര
-സുംസ്ടാെ സരക്ടാരുേളുനെ പരിഗണെ
യിലടാണ്.

കലഖേര ഗ്ടാമവിേസെ േമ്മീ്ണകറ
റ്റിൽ യഥടാക്മും അ്ി്ണൽ ്വലപ്നമറെ് 
േമ്മീ്ണര & ന്പയൂട്ി്യറ്റുും (നസറി
േൾച്ചര)അസിസ്ററെ് നസറിേൾച്ചര ഓഫീസ
രുമടാണ്. 

1
ഗ്ടാമവിേസെവകുപ്് അ്ി്ണൽ ്വലപ്നമറെ് േമ്മീ്ണര വി.എസ് സകന്തടാ്് കുമടാറുും 
കേന്ദ്രസിൽക്് കബടാര്് ഉകദ്യടാഗസ്രുും മറയൂരിൽ മൾബറികതടാട്ുംസന്ദരശ്ിച്ചകപ്ടാൾ 
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കേന്ദ്രടാവി്് കൃത പദ്ധതി ദീൻ ദയടാൽ 
അകന്ത്യടാദയ കയടാജെ-കദശീയ 

െഗര ഉപജീവെ ദൗത്യും (ക്-എൻ.
യു.എൽ.എും) മിേച്ച രീതിയിൽ െെപ്ടാ
ക്കുന്ന സുംസ്ടാെങ്ങൾക്്  കേന്ദ്ര ഭവെ 
െഗരേടാര്യ മന്തടാലയും ഏരനപ്ടുത്ിയ 
2018-19നല 'സ്പടാരക്് ' (സിസ്റമടാറ്റിേ് 
കപ്രടാഗ്സ്ീവ് അെലിറ്റിക്ൽ റിയൽ കെും 
റടാകേിങ്ങ് ) റടാകേിങ്ങിൽ കേരളത്ിനറെ 
കുടുുംബശ്രീക്്  രണ്ടാും സ്ടാെും ലഭിച്ചു.  
ആന്ധപ്രകദശിെടാണ് ഒന്നടാുംസ്ടാെും. 
രടാജ്യനത് എല്ലടാ സുംസ്ടാെങ്ങളിലും 
കേന്ദ്രഭരണ പ്രകദശങ്ങളിലും െഗരകമഖ
ലയിൽ െെപ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ കേരളും 
ശ്രകദ്ധയമടായ മുകന്നറ്റും കേവരിച്ചതി
െടാണ് പുരസ് േടാരും. ്ൽഹിയിനല 
വിഗ്യടാൻ ഭവെിൽ കേന്ദ്ര ഭവെ െഗരേടാ
ര്യ മന്തടാലയും നസക്ട്റി ദുരഗശകേര 
മിശ്രയിൽ െിന്നുും എൻ.യു.എൽ.എും 

കസ്ററ്റ് കപ്രടാഗ്ടാും മടാകെജരമടാരടായ നേ.
ബി.സുധീര, െി.നജ. നജയ് സൺ എന്നിവര 
പുരസ് േടാരും സ്വീേരിച്ചു. മിേവിനുള്ള 
അുംഗീേടാരമടായി ഒമ്പതു കേടാെിരൂപയുും 
കുടുുംബശ്രീക്്  കേന്ദ്രത്ിൽ െിന്നുും ലഭിച്ചു. 
ഈ തുേ പദ്ധതി പ്രവരത്െങ്ങൾ കൂടുതൽ 
ഊരജ്ിതമടാക്കുന്നതിെടായി വിെികയടാ
ഗിക്കുും. 

എൻ.യു.എൽ.എും പദ്ധതി പ്രേടാരും 
ഇതിനറെ ലക്്യങ്ങളുും പ്രവരത്െങ്ങളുും 
സമയബന്ിതമടായി  പൂരത്ീേരിക്കു 
ന്നതിെ് കേന്ദ്ര ഭവെ െഗരേടാര്യ മന്തടാ
ലയും നപടാതുവടായ മടാെദണ്ഡങ്ങൾ 
െി്് ക്ര്ിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതു പ്രേടാരും പദ്ധ
തിയിനല ഓകരടാ ഉപഘെേത്ിനറെ 
േീേിലും കേന്ദ്ര മന്തടാലയും െിരകദശിച്ചി
ട്ടുള്ള 2018-19 സടാമ്പത്ിേ വര്നത് 
പ്രവരത്െങ്ങളുും പുകരടാഗതിയുും കേന്ദ്ര 
മന്തടാലയത്ിനറെ ക്-എൻ.യു.എൽ.

എും.എും നവബ് കസറ്റിൽ കരഖനപ്ടു
ത്ണും. നതടാേിൽ കെപുണ്യ പരിശീലെും 
ലഭിച്ചവര, നതടാേിൽ ലഭിച്ചവര എന്നിവ
രുനെ എണ്ും,  കെപുണ്യ പരിശീലെും 
ലഭിച്ച പട്ിേജടാതി പട്ിേവരഗ്, െയൂെ 
പക് ഭിന്നകശ്ി വിഭടാഗത്ിൽനപട്വ
രുനെ എണ്ും, പുതുതടായി രൂപീേരികക് 
ണ്തുും രൂപീേരിച്ചതുമടായ അയൽക്കൂട്ങ്ങ
ളുനെ എണ്ും, വിതരണും നചയ് വിവിധ 
വടായ്പേൾ, നതരുകവടാര േച്ചവെക്ടാരുനെ 
പുെരധിവടാസവമടായി  ബന്നപ്ട്് 
െെത്ിയ സരകവ്വയിലൂനെ േനണ്ത്ിയ 
ആവശ്യമടായ സുംരുംഭങ്ങളുനെ എണ്ും,  
തിരിച്ചറിയൽ േടാര്്  ലഭ്യമടാക്ിയ നതരു
വേച്ചവെക്ടാരുനെ എണ്ും, ഓകരടാ ഘെേ
ത്ിനറെയുും േീേിലള്ള  ഫണ്് വിെികയടാഗും, 
പദ്ധതിയിനല െിരകദേശ പ്രേടാരും വിതരണും 
നചയ് റികവടാൾവിങ്ങ് ഫണ്് ഇങ്ങനെ വ്യ
ത്യസ്തമടായ െിരവധി പ്രവരത്െങ്ങളുും 
അവ സുംബന്ിച്ച പുകരടാഗതിയുും 
നവബ് കസറ്റിൽ കരഖനപ്ടുത്ിയിരുന്നു. 
ഇപ്രേടാരും പദ്ധതി െെപ്ടാക്കുന്ന രടാജ്യനത് 
എല്ലടാ സുംസ്ടാെങ്ങളുും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്ര
കദശങ്ങളുും െൽേിയ റികപ്ടാരട്്  വിശദമടായി 
പരികശടാധിച്ച കശ്മടാണ് മിേവിനറെ 
അെിസ്ടാെത്ിൽ കേരളത്ിനറെ 
കുടുുംബശ്രീ രണ്ടാമനതത്ിയത്. ഇതിൽ 
കെപുണ്യ പരിശീലെും എന്ന ഘെേ
ത്ിൽ മറ്റു സുംസ്ടാെങ്ങനള പിന്നിലടാക്ടാ
നുും കുടുുംബശ്രീക്് സടാധിച്ചു.

2017-18 ൽ കുടുുംബശ്രീക്് ഈ വിഭടാ
ഗത്ിൽ മൂന്നടാുംസ്ടാെും ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്ന് 
ആറുകേടാെി രൂപയടാണ ്പദ്ധതി പ്രവരത്െ
ങ്ങൾ വിപുലീേരിക്കുന്നതിെടായി കേന്ദ്രും 
െൽേിയത.് ഈ വര്ും രണ്ടാുംസ്ടാെകത്
ക്കുയരന്നതുവേി വടാര്ിേ പദ്ധതി 
വിഹിതമടായ 30.99 കേടാെിരൂപനയ്കടാപ്ും 
പ്രകത്യേ സമ്മടാെമടായി ഒമ്പതു കേടാെിരൂപ 
യുും പദ്ധതിക്ടായി ലഭിച്ചു. ഗുണകഭടാക്ടാ 
ക്ൾക് ് നതടാേിൽ കെപുണ്യ പരിശീലെും, 
സ്വയുംനതടാേിൽ ആരുംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
പിന്തുണ െൽേൽ, കുടുുംബശ്രീ സുംവിധടാെും 
ശക്ിനപ്ടുത്ടാൻ അയൽക്കൂട് രൂപീേരണും 
എന്നിവയ്കടായി ഈ ഫണ്് പ്രകയടാജെ 
നപ്ടുത്തുും. കൂെടാനത നതരുവേച്ചവെക്ടാരക്കു
കവണ്ി നവൻ്ിങ്ങ് മടാരക്റ്റുേൾ, 
നതരുവിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവരക്ടായി 
ന്ൽട്ര കഹടാമുേൾ എന്നിവയുനെ െിരമ്മടാ
ണത്ിനുും ഈ തുേ വിെികയടാഗിക്കുും. 

1
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കേന്ദ്ര �ദ്ധതി നെത്ിപ്ിളൈ മിേവിന്
കേരളത്ിന് കദശീയ പുരസ്കാരം

കേന്ദ്ര ഭവെ െഗരേടാര്യ മന്തടാലയും നസക്ട്റി ദുരഗശകേര മിശ്രയിൽ െിന്നുും എൻ.യു.എൽ.
എും കസ്ററ്റ് കപ്രടാഗ്ടാും മടാകെജരമടാരടായ നേ.ബി.സുധീര, െി. നജനജയ് സൺ എന്നിവര 
പുരസ് േടാരും സ്വീേരിക്കുന്നു. 
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വടാൽക്ിണ്ി കേവലും ഒരു വീട്ടുപേ
രണും മടാത്രമല്ല, വിവിധ ഉപകയടാഗ

ങ്ങളുും ഏനറ വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു മഹത്ടായ 
സകന്ദശമടായിരുന്നു. മിക്വടാറുും എല്ലടാ 
വീടുേളിലും പൂമുഖത്് കതച്ചുമിനുക്ി 

േണ്ടാെി  കപടാനല മുഖും േടാണടാൻ 
പടാേത്ിൽ നവള്ളും െിറച്ചുനവച്ചിരിക്കുന്ന 
വടാൽക്ിണ്ി അേകുും ഐശ്വര്യവമടായിരു
ന്നു. രടാജ്യമടാനേ പ്രചടാരമുള്ള പടാത്രമടാണ് 
േിണ്ിനയകേിലും കേരളീയ ജീവിതക്മ

ത്ിൽ മറ്റ് പടാത്രങ്ങൾനക്ടാന്നുും ലഭിക്ടാ
ത്  പ്രടാമടാണിേത അതിനുണ്ടായിരുന്നു. 
േടാലടാവസ്ടാവ്യതിയടാെത്ിനറെ ഫല 
മടായി ഭൂമി നവന്തുരുകുകമ്പടാൾ-ദടാഹജല
ത്ിെടായി ജെും നെകട്ടാട്കമടാടുകമ്പടാൾ 
'േിണ്ി' എന്ന ഈ �കഹടാപേരണും േരു
തലിനറെ സടാക്്യവും ഓരമ്മനപ്ടുത്ല
മടാണ്. കുെിനവള്ളും േിട്ടാക്െിയടായി 
മടാറുകമ്പടാഴുും നവള്ളത്ിനറെ ഉപകയടാഗ
ത്ിൽ െടാും േടാണിക്കുന്ന �രത്ിെ് 
യടാനതടാരു കുറവമില്ല. ഇതടാ ഇവിനെയടാണ് 
ഏനറ േരുതകലടാനെ ആവശ്യടാധിഷ്ിത
മടായി നവള്ളും ഉപകയടാഗിക്കൂ എന്ന ഓരമ്മ
നപ്ടുത്ലിനറെ പ്രതീേമടായി വടാൽക്ി
ണ്ിനയ േടാകണണ്ത്! അതിനറെ െിരമ്മി
തിയുും ഘെെടാപരമടായ സവികശ്തയുും 
അത് സടാക്്യനപ്ടുത്തുന്നു.

വകാൽക്ിണ്ി
 �രളീധരൻ തഴക്ര

വ ം ല   വ ര  ം  വ ി  ം 
ി ക  വ �ി ി  വ  ം

അരപ�ാഴി� വീ�ന�കള് -4
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ലൈോസ്റ്റിക് നിലരോധനം 
സ്വോഗതോര്ഹം

ഒറ്റത്വണ ഉപകഭടാഗ പ്ടാസ്റിേ് വസ്തു
ക്ൾ െികരടാധിച്ച സരക്ടാരിനറെ െെപെി 
സ്വടാഗതടാരഹമടാണ്. ഉത്രവിലൂനെ 
െികരടാധെും ഏരനപ്ടുത്ിയതു നേടാണ്ടുമടാത്രും 
ഉകദേശിച്ച ഫലും ലഭിക്ണനമന്നില്ല എന്ന് 

പഞ്ടായത്് രടാജ് 
മടാസിേയികലക്കുള്ള കലഖെങ്ങളുും 
േത്തുേളുും prmdp2018@gmail.com 
എന്ന ഇ നമയിൽ വിലടാസത്ിൽ 

അയകയ്കണ്തടാണ്.

നവള്ളും െിറച്ചുനവയ്കടാൻ പടാേത്ിൽ 
നമടാന്ത കപടാനലയുള്ള ഒരു സുംഭരണി, ചുവ
ടുഭടാഗവും കമൽഭടാഗവും വിസ്തടാരും കുറഞ്ഞ് 
ഒതുങ്ങി െടുഭടാഗും നേടാണ്് പുറകത്ക്് 
തള്ളി െിൽക്കുുംവിധും തടാരതകമ്യെ 
വിസ്തടാരും കൂെിയതുമടായ ഒരു സവികശ് 
െിരമ്മിതി. മനറ്റടാരു വലിയ പ്രകത്യേത 
ഒരു വശത്് നവള്ളും പുറകത്നക്ടാേിക്ടാൻ 
പടാേത്ിലള്ള ഒരു 'വടാൽ' ഉനണ്ന്നതടാണ്.  
േിണ്ിവടാലിനറെ ചുവടുഭടാഗത്ിെ് വിസ്തടാരും 
കൂടുതലും അഗ്ഭടാഗകത്ക്കു വരുുംകതടാറുും 
അത് നചറുതടായി നചറുതടായി വിസ്തടാരും 
കുറഞ്ഞുമടാണ്. വടാൽക്ിണ്ിയുനെ ഘെെടാ
പരമടായ ഈ പ്രകത്യേതേനളല്ലടാും െടാും 
കേരളീയ സമൂഹകത്ടാെ് ഒരു ഉദടാത് 
സകന്ദശമടാണ് പറയടാനത പറയുന്നത്. 
നവള്ളും പുറകത്നക്ടുക്കുന്ന േിണ്ി 
വടാലിനുും, വടായ് വട്ത്ിനുും വിസ്തടാരും 
വളനര കുറവടാകുകമ്പടാൾ െടാും പുറകത് 
നക്ടുത്് ഉപകയടാഗിക്കുന്ന നവള്ളത്ിനറെ 
അളവും തടാരതകമ്യെ കുറവടായിരിക്കു 
നമന്നത് സ്വടാഭടാവിേും! ചുരുക്ത്ിൽ 
നവള്ളും അമൂല്യമടാണ് അത് വളനര കുറച്ചു
മടാത്രും, ആവശ്യത്ിെ് മടാത്രും ഉപകയടാഗി
ക്കുേ എന്നതടാണ് വടാൽക്ിണ്ി മുകന്നടാട്ടു 
നവയ്ക്കുന്ന സകന്ദശും.

ഓടുനേടാണ്ടാണ് സടാധടാരണ േിണ്ി
െിരമ്മിച്ചിരുന്നത്. ഇകപ്ടാൾ നവള്ളി, 
അലമിെിയും, സ്റീൽ, ഇണ്ടാലിയും, പ്ടാ
സ്റിേ് എന്നിവ നേടാനണ്ടാനക് േിണ്ി 
െിരമ്മിക്കുന്നുണ്്. പണ്് ഊണുേേിഞ്ഞ് 
കേേഴുകുന്നതിനുും യടാത്ര കപടായി 
വന്നകശ്ും േടാലും മുഖവും േഴുകുന്നതിനുും 
പൂജ, കഹടാമും തുെങ്ങിയ കവദിേ ക്ിയ
േൾക്കുും മരണടാെന്തര ചെങ്ങുേൾ, ശ്രടാദ്ധും, 
വിവടാഹും തുെങ്ങിയ േരമ്മങ്ങൾക്കുനമല്ലടാും 
നവള്ളും എടുകക്ണ്ത് േിണ്ിയിൽ െിന്നടാ

യിരുന്നു. ഇന്നുും കക്ത്രങ്ങളിൽ പൂവും 
പ്രസടാദവും െൽകുന്നകതടാനെടാപ്ും നചറിയ 
േിണ്ിയിലടാണ് 'തീരത്ും' െൽകുന്നത്. 
ബ്ടാ�ണര സടാദ്ധ്യടായത്ിെ് ഉപകയടാഗി
ക്കുന്ന േിണ്ിനയ സടാദ്ധ്യടായക്ിണ്ി 
എന്നടാണ് പറയുേ. മഹടാബലിക്ഥയിലും 
േിണ്ി േെന്നുവരുന്നുണ്്. ശുക്ടാചടാര്യര 
മഹടാബലിയുനെ ഭൂമിദടാെും മുെക്ടാൻ േിണ്ി
വടാലിൽ മടാരഗ് തെസ്മടായി േയറിയിരുന്നു 
എന്നുും ദരഭപ്പുല്ലിട്് കുത്ി തെസ്ും െീക്കു
കമ്പടാൾ ശുക്ടാചടാര്യരുനെ ഒരു േണ്ിനറെ 
േടാഴ്ചെഷ്മടായി എന്നുും േഥ!

േിണ്ിയിൽ നവള്ളും െിറച്ച് ഉപകയടാ
ഗിക്കുന്നതിനറെ ഏറ്റവും പരി്് കൃത രൂപടാ
ന്തരമടാണ് ഇകപ്ടാേനത് വടാ്് കബസിൻ. 
പകക്, േിണ്ി വടാലിലൂനെ നവള്ളും കുകറ

നശ്യടായി പുറകത്ക്് കപടാകുകമ്പടാൾ 
വടാ്് കബസിെിനല െടാപ്് പൂരണ്മടായി 
തുറക്കുകമ്പടാൾ കവണ്തികലനറ നവള്ളും 
പുറകത്ക്് കപടാകുന്നു എന്നതടാണ് 
വ്യത്യടാസും. ഇകപ്ടാൾ െടാും പല്ലുകതയ്കടാൻ 
ബ്ഷുും കപ�മടായി വടാ്് കബസിെടുനത്
ത്ിയടാലെൻ െടാപ്് തുറക്കുേയടായി. പിനന്ന 
പല്ലുകതച്ച് േേിയുകവടാളും െടാപ്ിലൂനെ നവള്ളും 
നവറുനത ഒഴുേിനേടാകണ്യിരിക്കുും. ക്വ
നചയ്യുന്ന അവസരത്ിലും ഇതു തനന്ന 
യടാണ് സുംഭവിക്കുേ.

പൂമുഖത്് കതച്ചുമിനുക്ി നവച്ചിരുന്ന 
േിണ്ിയുും നമടാന്തയുും കലടാട്യുും േിണ്വ
നമടാനക് െമ്മുനെ വരത്മടാെേടാല ജീവി
തത്ിൽ െിന്ന് അരനങ്ങടാേിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
പുരടാതെ കുടുുംബങ്ങളുനെ തട്ിൻപുറത്തുും 
ആ�െിേ വീടുേളുനെ സ് കറ്റടാര റൂമിലും 
യടാനതടാരു ഉപകയടാഗവമില്ലടാനത ക്ടാവപി
െിച്ച് ഇവയിൽ പലതുും അവകശ്ിക്കുന്നു. 
എല്ലടാ ദിവസവും രടാവിനല ഈ ഓട്ടുപടാത്ര
ങ്ങനളല്ലടാും കതച്ചു േഴുേി വൃത്ിയടാക്ി 
നവയ്കടാൻ ആരക്ടാണികപ്ടാൾ സമയവും 
സടാവേടാശവും. അനല്ലകേിൽ തനന്ന ഇകപ്ടാ
േതിനറെ ആവശ്യവമില്ലകല്ലടാ. അനല്ലകേിൽ 
അതിനെ ആയുരടാകരടാഗ്യവമടായി സമരസ്
നപ്ടുത്ണും. ഓട്ടു േിണ്ിയിൽ നവള്ളും 
െിറച്ചുനവച്ച് കുെിച്ചടാൽ അത് ആകരടാഗ്യ
ത്ിെ് അതയുത്മമടാനണന്നുും, ആ നവള്ളും 
നേടാണ്് മുഖും േഴുേിയടാൽ അത് മുഖ 
സൗന്ദര്യും കൂട്ടുനമന്നുും പ്രചടാരണും വന്നടാൽ 
ക്ടാവ പിെിച്ച് ഉപകയടാഗകമതുമില്ലടാനത 
െിത്യവിശ്രമത്ിലടായ വടാൽക്ിണ്ിേ
നളടാനക്യുും വീണ്ടുും രുംഗപ്രകവശും നചയ്യുും. 
പല വീടുേളിലും വടാൽക്ിണ്ിയുും മറ്റുും 
പഫ് നചയ്് സ്വീേരണ മുറിയിൽ അലകേടാര 
വസ്തുക്കളടാനെടാപ്ും സ്ടാെും പിെിച്ചിട്ടുണ്്.

1

മുൻേടാല അനുഭവങ്ങൾ നതളിയിച്ചിട്ടുണ്്.
അതിെ് തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ടാപെ 
ഉകദ്യടാഗസ്രക്കുും ജില്ലടാ ഭരണകൂെങ്ങ
ൾക്കുും പ്രധടാെ പങ്കുവഹിക്ടാനുണ്്. 
െികരടാധെും െിലെില്ക്കുന്നുനണ്കേിലും 
നതരുകവടാര േച്ചവെക്ടാരുും മറ്റുും രഹസ്യ
മടായി െികരടാധിച്ച േവറുേൾ ഉപകയടാഗി
ക്കുന്നതടായി ശ്രദ്ധയിൽനപ്ട്ിട്ടുണ്്. െിയ
മലുംഘേരനക്തിനര േരശെമടായ െെപെി 
സ്വീേര ിച്ച്  അതിനു വിപുലമടായ 
പ്രചടാരണും െൽേണും. അച്ചെി, ദൃശ്യ, 
സടാമൂഹ്യ മടാദ്ധ്യമങ്ങൾ വേി െിയമലുംഘ

േരുനെ വിവരവും ശിക്ടാെെപെിയുും 
ദിവകസെ പ്രസിദ്ധനപ്ടുത്ണും. ഇതു 
സുംബന്ിച്ച കബടാധവത്ക്രണ പ്രവരത്
െങ്ങൾക്് പഞ്ടായത്് മടാസിേ കെതൃത്വും 
െല്കുനമന്ന് പ്രതീക്ിക്കുന്നു. ആശ 
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