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Email: directorofpanchayat@gmail.com

“കെകന്ന�ന്നത് എവികടയുമോെകട് സത്യകതെ തകന്ന പിന്തുടരുെ 
ഭരീരുത്വവും െോപട്യവും �കര െളയുെ ” 

സ്വോമി വിഡവെോന�ന്

എ�ിഡറ്ോറിയല്
ഏകീകൃത ്പഥാതു സര്വീസി്ന 

സ്വഥാഗതം ്ച�ഥാം
വയതയസ്ത തുരുത്തുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന പഞ്ചായതെ്, ഗ്ാമവികസനനും, നഗരകാ

രയനും, നഗരഗ്ാമാസൂത്രണനും, തമദേശസ്വയനുംഭരണ എഞ്ചിനിയറിനുംഗ ്വിഭാഗനും, മുനിസി 
പ്ല് മകാമണ് സര്വീസ് എന്നീ വകുപ്കള് ഏകീകരിച്ച് തമദേശസ്വയനുംഭരണ ത്പാതു 
സര്വീസ് രൂപീകൃതമായിരിക്കുകയാണ്. തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങത്ള ശക്തി
ത്പ്ടുത്തുന്നതിനുനും ആസൂത്രണ വികസന പ്വര്തെനങ്ങളുത്ട ഏമകാപനതെിനുമായി 
വിവിധ തലതെിലുള്ള തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് മാത്രമായി ഒരു ത്പാതു
സര്വീസ് രൂപികരിക്കുത്മന്ന സര്കാര് നയമാണ് ഇമപ്ാള് യാഥാര്ത്ഥയമായത്. 
ഈ ഏമകാപനതെിലൂത്ട തമദേശസ്വയനുംഭരണ വകുപ് ്എന്ന മപരില് 30,987 ജീവനകാര് 
ഉള്ത്പ്ട് ശക്തമായ ഒരു വകുപ്് രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്. കണ്ിജറെ്, പാര്ട്് സടനും 
ജീവനകാര് കൂടി മചരുമ്ാള് ഈ എണ്ണനും 39,840 മലക് വര്ദ്ധിക്കുനും.

ഏകികൃത വകുപ് ്സനുംബന്ിച്ച കരട ്നിര്മദേശങ്ങള്  തയ്ാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല 
മലാകല് ഗവത്മെറെ് കമീ്ന് നല്ിയിരുന്. വിവിധ സര്വീസ് സനുംഘടനകളുമായനും 
ജനപ്തിനിധികളുത്ട  അമസാസിമയ്നുകളുമായനും നടതെിയ ചര്ച്ചകളുത്ടയനും 
വിശ്മായ പഠനതെിത്റെയനും അടിസ്ഥാനതെില് കമീ്ന് കരട്ചട്ങ്ങള് തയ്ാറാകി 
സമര്പ്ിച്ചിരുന്. ഈ കരട് ചട്ങ്ങള് വിവിധ സര്വീസ് സനുംഘടനകളുമായി ഗവത്മെ
റെ് ചര്ച്ച ത്ചയ്തു. തുടര്ന്ന് ജീവനകാര്ക് മ്ാ്നും വരാത്തയനും ത്പ്ാമമാ്മറെയനും 
സ്ഥലനും മാറ്റതെിത്റെയനും കാരയതെില് ജീവനകാര്ക് പഴയ വകുപ്കളില് അര്ഹത
ത്പ്ട് സീനിമയാറിറ്റി നിലനിര്തെി ത്കാണ്ടുമാണ ് ത്പാതുസര്വീസ ്രൂപീകരിച്ച ്സര്കാര് 
തീരുമാനനും സകത്കാണ്ിട്ടുള്ളത്.

ഏകീകരിച്ച തമദേശസ്വയനുംഭരണ വകുപ്ിത്റെ തലവന് പ്ിന്സിപ്ല് ഡയറ്ര് 
ആണ്. പ്ിന്സിപ്ല് ഡയറ്ര്ക് കീഴില് ഡയറ്ര് എല്എസ്ജിഡി  (റൂറല്), 
ഡയറ്ര് എല്എസ് ജിഡി (അര്ബന്) എന്നീ തസ്തികകളുനും ചീഫ്എഞ്ചിനീയറുത്ട 
ചുമതലയില് മലാകല് ഇന്ഫ്രാ�ക്ചര് ത്ഡവലപ്ത്മറെ് വിനുംഗ്, ചീഫ് ടൗണ്പ്ാന
റുത്ട ചുമതലയില് എല്എസ്ജിഡി പ്ാനിനുംഗ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുനും ഉണ്ാകുനും. പ്ാനിനുംഗ് 
വി് ഗ്ദ്ധരുനും എഞ്ചിനീയറിനുംഗ് വിഭാഗവനും ഈ സനുംവിധാനതെിത്റെ കീഴിമലക് പൂര്ണ്ണമാ
യനും വരുന്നമതാത്ട ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുതലനും വത്രയള്ള ആസൂത്രണതെിലുനും  പദ്ധതി 
നടതെിപ്ിലുനും വി്ഗ്ദ്ധമസവനവനും സാമങ്തികസവ്ഗ്ദ്ധയവനും ലഭയമാകുനും. ഇത് തമദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് പദ്ധതി ആസൂത്രണതെിലുനും നടതെിപ്ിലുനും മികവ് സകവരി
കാന് സഹായകമാകുനും. ഒരു ജില്ാ മജായിറെ് ഡയറ്റുത്ട മനതൃത്വതെില് ഏകീകൃത 
വകുപ്ിത്റെ ജില്ാ ഓഫീസ് സജ്മാക്കുന്നമതാത്ട ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുത്ടയനും 
നഗരപാലികാസ്ഥാപനങ്ങളുത്ടയനും പദ്ധതി ആസൂത്രണവനും നിര്വഹണവനും  ഏമകാ
പിപ്ിക്കുന്നതിനുനും  കൂടുതല് കാരയക്മമാക്കുന്നതിനുനും അവസരനും സൃഷ്ടിക്കുനും. സനുംമയാ
ജിതാടിസ്ഥാനതെില് ബൃഹത് പദ്ധതികള് നടപ്ാക്കുന്നതിനുനും സഹായകമാകുനും. 
ജനകീയാസൂത്രണതെിത്റെ രജതജൂബിലി വര്്തെില്തത്ന്ന തമദേശഭരണസ്ഥാപ
നങ്ങള്കായി ശക്തമായ ഒരു ഏകീകൃത വകുപ്് രൂപീകരിച്ചുത്കാണ്ടുള്ള  സര്കാര് 
തീരുമാനനും തമദേശഭരണ സനുംവിധാനതെില്   മകരളനും മലാകതെിന് നല്കുന്ന മത്റ്റാരു 
മാതൃകയായിരിക്കുനും. 

ഡ�ോ. പി.കെ. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്.

4



  പിണറോയി വിജയന്
  മുഖ്യമന്ത്രി

ജനകീയഥാസൂത്രണം
പ്തിസ�ികളിൽ തിള�ന്ന 
ദ്കരള മെഥാതൃക

മലാകവനും രാജയവനും നൂറ്റാണ്ിത്റെ മഹാ
മാരിക്കു മുന്നില് പകച്ചു നില്ക്കുന്ന 

മവളയിലാണ് മകരളതെിത്ല ജനകീയാസൂ
ത്രണനും അതിത്റെ ഇരുപതെിയഞ്ചാമാണ്ി
മലക് കടക്കുന്നത്. ത്കാമറാണാ സവറസ് 
മരാഗവയാപനനും ഉയര്ത്തുന്ന ത്വല്ലുവിളികള് 
മനരിടുന്നതില് മകരളനും പുലര്ത്തുന്ന മികവ് 
മ്ശീയ തലതെിലുനും രാജയാന്ര രനുംഗത്തുനും 
പ്ശനുംസികത്പ്ടുകയണ്ായി. ഐകയരാഷ്ട 
സനുംഘടന ആമഗാള മഹാമാരിയായി പ്ഖയാ

പിച്ച ത്കാവിഡ് 19 മരാഗനും മലാകതൊക
മാനനും വയാപിക്കുകയാണ്. ലക്കണകിന് 
ആളുകള് മരാഗനും ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഇന്യ
യിത്ല സ്ഥിതിയനും വയതയസ്തമല്. മരാഗബാ
ധിതരുത്ട എണ്ണനും പതിന്മടങ്ങ്  വര്ദ്ധിക്കുന്. 
പതിനായിരങ്ങള്ക്  ജീവന് നഷ്ടത്പ്ട്ടു. 
ഇന്യയില് ആ്യനും ത്കാമറാണ സവറസ് 
മരാഗനും റിമപ്ാര്ട്ടു ത്ചയ്തുനും മരാഗസാധയത
യള്ള ഏറ്റവനും കൂടുതല് മപത്ര വിമ്ശ രാജയ
ങ്ങളില് നിന്നും  ഇതര സനുംസ്ഥാനങ്ങളില് 

നിന്നും സ്വീകരിച്ചതുനും മകരളമാണ്. എന്നിരു
ന്നാലുനും സര്കാര് സനുംവിധാനങ്ങളുത്ട 
ചിട്യായ പ്വര്തെനവനും പതിനായിരക
ണകിനു മപരുത്ട വിശ്രമമില്ാതെ സന്നദ്ധ
മസവനവനും മരാഗപ്തിമരാധ യ�തെിത്ല 
ജനപങ്ാളിതെവനും ത്കാണ്് മരാഗവയാപനനും 
ഒരു പരിധി വത്ര നിയന്ത്രിച്ചു നിര്തൊന് 
നമുകായി.  സാമൂഹയവയാപനതെിത്റെ 
സൂചനകള് കണ്ടുതുടങ്ങിയ സാഹചരയതെില് 
ഇനിയള്ള ്ിവസങ്ങളില് കൂടുതല് ജാഗ്ത 

5







ആവശയമാണ്. സനുംസ്ഥാനത്തുനും മരാഗ 
വയാപനനും കൂടിവരികയാണ്. ജനകീയാസൂത്ര
ണതെിത്റെ അനുഭവങ്ങളുനും കാല്നൂറ്റാണ്ടു
ത്കാണ്് നാനും ത്കട്ിപ്ടുതെ അടിസ്ഥാനതല 
ജനകീയ പിന്തുണാ സനുംവിധാനങ്ങളുനും ഈ 
മഹാമാരിയത്ട അവസരതെില് നമുക് കരു
തൊവന്നത് ഓമരാ മകരളീയത്റെയനും മനര
നുഭവമാണ്. കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകള് സജ്ീ
കരിക്കുന്നതു മുതല് ഏറ്റവനും ഒടുവില് ഫസ്റ് 
സലന് ട്രീറ്റ്ത്മറെ് ത്സറെറുകള് ഒരുക്കുന്നതു 
വത്ര ത്കാവിഡ് പ്തിമരാധതെി ത്റെയനും 
മരാഗനിവാരണ പ്വര്തെന തെിത്റെയനും 
ഓമരാ രനുംഗത്തുനും തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള് പിറമകാട്് നിന്നില്. വികസന വി്ഗ്ദ്ധ
രുനും മലാക മാധയമങ്ങളുനും ഇത് സാക്യത്പ്
ടുത്തുന്. 

െോല്�റ്ോണ്ികന് െരുതെ് 
ത്തരത്ഞ്ഞടുകത്പ്ട് പ്ാമ്ശിക 

സര്കാരുകള്ക് വികസനപദ്ധതികളുത്ട 
ആസൂത്രണതെിലുനും നിര് വഹണതെിലുനും 
അധികാരനും നല്കുന്ന 73-ഉനും 74-ഉനും ഭരണ
ഘടനാ മഭ്ഗതികളുത്ട യഥാര്ത്ഥ ്ിരിറ്റ് 
മകരളതെിത്ല ജനകീയാസൂത്രണതെിത്ലന്ന 
മപാത്ല രാജയതെ് മത്റ്റാരിടത്തുനും കാണാനാ
വില്. ഒ്താനും പദ്ധതി ജനകീയ പദ്ധതി 
എന്ന ആഹ്വാനമതൊത്ട, 1996 ല് നടപ്ി
ലായ ജനകീയാസൂത്രണനും അതിത്റെ തുടക
തെില്തെത്ന്ന മ്ശീയതലതെിലുനും മലാക
മവ്ികളിലുനും പ്ാധാനയമതൊത്ട ചര്ച്ച 
ത്ചയ്ത്പ്ട്ടു. മകരളതെിത്റെ ആ്യ മുഖയമന്ത്രി
യനും ആധുനിക മകരളതെിത്റെ ശില്പ്ിയമായ 
ഇഎനുംഎസ്  നമ്പൂതിരിപ്ാട്  ജനകീയാസൂത്ര
ണതെിത്റെ സമീപനവനും കാഴ്ചപ്ാടുനും രൂപ
ത്പ്ടുത്തുന്നതില് മനതൃത്വപരമായ പങ്കുവ
ഹിച്ചു. സനുംസ്ഥാന പദ്ധതിയത്ട മൂന്നില് ഒരു 
ഭാഗത്മങ്ിലുനും തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങള്ക് സകമാറണത്മന്ന നിര്മദേശനും 
അന് കക്ിരാഷ്ടീയ മഭ്മമനയ എല്ാവര്
ക്കുനും സ്വീകാരയമായി. മറ്റ് സനുംസ്ഥാനങ്ങളില് 
നിന്ള്ള വികസന വി്ഗ്ദ്ധര് ത്തത്ല്ാര�
തമതൊത്ടയാണ് ഈ നീകത്തെ കണ്ത്. 

 സാമൂഹയമക്മ രനുംഗങ്ങളിത്ല മനട്ങ്ങള് 
നിലനിര്തെിത്കാണ്് ഉല്പ്ാ്ന മമഖല 
യിത്ല പിറമകാട്ടി മറികടന്ന് സാ്തെിക 
വളര്ച്ച സകവരിക്കുക എന്നതായിരുന് 
ജനകീയാസൂത്രണതെിത്റെ മപ്ാ്്ഘാടകര് 
മുമന്നാട്ടുവച്ച ലക്യങ്ങളില് ഒന്ന.് ജനങ്ങളുത്ട 
ജീവമനാപാധികള് ത്മച്ചത്പ്ടുതെി ത്താഴി
ലില്ായ്മയ്ക് പരിഹാരനും മതടുക, ത്പാതുവി്യാ

ഭയാസനും, ത്പാതുജനാമരാഗയനും ഇവയത്ട പ്
സക്തിയനും ഗുണനിലവാരവനും സനുംരക്ിക്കുക, 
വികസന പ്ക്രിയയിത്ല സ്തീപങ്ാളിതെനും 
ശക്തിത്പ്ടുത്തുക, പട്ിക ജാതി - പട്ികവര്
ഗ്ഗകാര്, മത്യത്തൊഴിലാളികള് തുടങ്ങിയ 
വിഭാഗങ്ങള് മനരിടുന്ന അവഗണന ഇല്ാ
താകി അവത്ര സാമൂഹയ വികസനതെിത്റെ 
മുഖയധാരയില് എതെിക്കുക, മുന്ഗണനാ 
വിഭാഗങ്ങള്ക് കുടിത്വള്ളനും, പാര്പ്ിടനും, 
ശുചിത്വനും തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകരയ
ങ്ങള് ഉറപ് വരുത്തുക എന്നിവയനും പ്ധാന 
പരിഗണനാ മമഖലകളില് ഉള്ത്പ്ട്ടു. വിക
സനകാരയങ്ങളില് താല്രയമുള്ള മുഴവന് 
ജനങ്ങളുത്ടയനും പിന്തുണയനും പങ്ാളിതെവനും 
ഉറപ്ാകിയ സര്വ്വതല്ര്ശിയായ ഒരു 
ജനകീയ കാത്്യിനിലൂത്ടയാണ് ജനകീ
യാസൂത്രണനും യാഥാര്ത്ഥയമായത്. 1997-98 
ത്ല വാര്്ിക പദ്ധതിക് രൂപനും നല്കാന് 
ഒരു വര്്തെിമലത്റ നീണ് തയ്ാത്റടുപ്കള് 
മവണ്ി വന്. ആസൂത്രണ ഗ്ാമസഭ, 
വികസന ത്സമിനാര്, കര്മ സമിതികള്, 
പദ്ധതിമരഖ, മ്ാക്  - ജില്ാ പദ്ധതികള്, 
ജില്ാ ആസൂത്രണസമിതി എന്നിവയടങ്ന്ന 
ആ സൂ ത്രണ  ച ട് ക്കൂ ട്  മ ക ര ള തെ ി ത് ല 
അധികാര വിമകന്ദീകരണതെിത്റെ രൂപവനും 
ഘടനയനും അഴിച്ചു പണിതു. രാജയതൊ്യമായി 
പദ്ധതി വിഹിതതെിത്റെ 10 ശതമാനനും സ്തീ
കള്ക്കു മവണ്ി മാറ്റിവച്ച വനിതാ ഘടകപ
ദ്ധതി, പ്ാമ്ശിക വികസന പ്ക്രിയയില് 
സ്തീകളുത്ട സമഗ് പങ്ാളിതെനും ഉറപ്ാകിയ 
കുടുനുംബശ്രീ, ഇഎനുംഎസ്  ഭവനപദ്ധതിയട

കമുള്ള ബൃഹതൊയ സാമൂഹയ വികസനപ
ദ്ധതികള് എന്നിങ്ങത്ന നിരവധി നാഴികക
ല്ലുകള് പിന്നിട് ജനകീയാസൂത്രണനും, കാല് 
നൂറ്റാണ്ിത്റെ അനുഭവങ്ങളുത്ട നിറവില്, 
മകരളതെിത്ല ജനങ്ങളുത്ട ജ ീവ ിത 
സശലിയില് നിന്ന് മവര്തിരിത്ച്ചടുകാന് 
കഴിയാതെ വിധനും ഇഴ ത്കാരുകത്പ്ട്ി
രിക്കുന്. 

ജനെരീയോ�രൈണതെികന് 
�വർണ്ണ ഘട്ും 

ജനകീയാസൂത്രണതെിത്റെ രണ്ാനും 
ഘട്ത്തെ അതിത്റെ സുവര്ണ്ണ ഘട്മാകി 
മാറ്റാന് ഈ സര്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. 
മലാകനും ശ്രദ്ധിച്ച മകരള വികസന മാതൃകയ്ക് 
തിളകമമറ്റാന് ഈ ഭരണ കാലയളവില് 
നമുക് സാധിച്ചു. നിരവധി നാഴികകല്ലുകള് 
പിന്നിട് ഈ മഹതൊയ പ്സ്ഥാനനും അവഗ
ണികത്പ്ട്വരുത്ടയനും ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങളു
ത്ടയനും മക്മവനും സാധാരണകാരായ 
ജനങ്ങളുത്ട അടിസ്ഥാന മസവനങ്ങളുനും ഉറപ് 
വരുത്തുന്നതില് പ്ധാന പങ്കുവഹിക്കുന്. 
അത് മകരളതെിത്റെ ജനകീയ വികസന 
മാതൃകത്യ പുതിയ കാലതെിത്റെ ത്വല്ലുവി
ളികള് മനരിടാന് പരയാപ്തമാകി. അധികാര 
മകന്ദങ്ങള്ക്കു ചുറ്റുനും കറങ്ന്ന ഉപഗ്ഹങ്ങ
ളായി ജനങ്ങത്ള കണ്ിരുന്ന കാലതെിന് 
അത് വിരാമനും കുറിച്ചു. സ്വന്നും സൂരയനായി 
സ്വയനും മാറാന് അത് ജനങ്ങത്ള ശീലിപ്ിച്ചു. 
വികസന പദ്ധതികള് നിര്മദേശിക്കുന്നതില് 
ഒതുങ്ങാത്ത ജനാധിപതയപരമായ കൂട്ായ 
പ്വര്തെനതെിത്റെ പരിശീലനകളരികള് 
കൂടിയായി ഗ്ാമസഭകളുനും വാര്ഡുസഭകളുനും 
മാറി. ത്പാതുജീവിതതെില് ഇടനും നഷ്ടത്പ്ട്
വര്ക് അത് ഇടനും നല്കി. ശബ്ദനും നഷ്ടത്പ്
ട്വര്ക് ശബ്ദനും നല്കി. സാമൂഹയനീതിക്കുനും 
പ്ാമ്ശിക സാ്തെിക വികസനതെിനുനും 
മവണ്ിയള്ള തീരുമാനങ്ങള് താമഴതെട്ില് 
നിന്ന്  ഉരുവായി .  അതിന്  സാമൂഹയ 
അനുംഗീകാരവനും നിയമപരമായ സാധുതയനും 
സകവന്. മിന്നലിനു പിറമക ഇടിമുഴകത്മ
ന്ന മപാത്ല, ജനകീയാസൂത്രണതെിത്റെ 
പ്ാരനുംഭ വിജയതെിനു പിന്നാത്ല, ത്പാതുസ
മൂഹതെിത്റെ ഉണര്�നും ഐകയവനും ശക്തമായി. 
രാജയതെിത്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ജനങ്ങ
ളുത്ട സസ്വരയ ജീവിതനും ത്കടുതെിയ വര്ഗ്ഗീയ 
അസ്വാരസയങ്ങളുനും സനുംഘര്്ങ്ങളുനും രാഷ്ടീ
യതെിത്റെ ക്രിമിനല്വല്ക്കരണവനും മകരളത്തെ 
കാരയമായി ്ര്ശികാത്ത മപായത് ഈ 
ജനകീയ ഉണര്വ്വിത്റെ കരുതെിലാണ്. പ്
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ളയകാലത്തെന്നമപാത്ല നൂറ്റാണ്ിത്റെ 
മഹാമാരിയത്ട മവളയിലുനും ഈ അനുഭവനും 
നമുക് മുതല്ക്കൂട്ാവകയാണ്. 

ഉമ്യാഗസ്ഥരുത്ടയനും ഭരണമനതൃത്വ
തെിത്റെയനും ് യാ്ാക്ിണയങ്ങള്കനുസരി
ച്ച് മുകളില് നിന്ന് പഴത്തു വീഴന്ന കനികളല് 
അവശവിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള ആനുകൂലയങ്ങത്ള
ന്ന് എല്ാ വിഭാഗനും ജനങ്ങളുനും മനസ്സിലാകി
യത് ജനകീയാസൂത്രണനും വന്നമതാത്ട
യാണ്. ഭരണഘടനാപ്വിയള്ള ഗ്ാമ/
വാര്ഡ് സഭയത്ട തീരുമാനങ്ങള്ക് ഭരണ
ഘടനാ പരിരക്യണ്്. ജനങ്ങളുത്ട ഇഛേയ്ക്കുനും 
അവരുത്ട താല്രയങ്ങള്ക്കുനും വിരുദ്ധമായ 
തീരുമാനങ്ങള് അനുംഗീകരികാന് പ്ബുദ്ധ
മായ ഗ്ാമ/വാര്ഡ് സഭകത്ള ആര്ക്കുനും നിര്
�ന്ികാനാവില്. ജനങ്ങളുത്ട അവ 
മബാധനും കൂടുതല് ശക്തമാവന്ന മുറയ്ക് ഗ്ാമ
സഭകളുനും വാര്ഡുസഭകളുനും ഇനിയനും കാരയ
ക്മത സകവരിക്കുത്മന്നതില് സനുംശയനും 
മവണ്. സര്കാര് സനുംവിധാനങ്ങളുത്ട കുപ്
സിദ്ധമായ ജഡത്വനും ഗ്ാമ/വാര്ഡു സഭാ 
പ്വര്തെനങ്ങളിമലക് കടന് വരാത്ത 
കരുതണനും എന് മാത്രനും. പൗരന് തത്റെ 
ജന്മാവകാശനും പ്മയാഗിക്കുന്ന ആ�വിശ്വാ
സമതൊത്ട വികസന പദ്ധതികളില് ഭാഗ
ഭാകാവാന് കഴിയണനും. സനുംസ്ഥാനതെ് 
മകരള പഞ്ചായതെ് രാജ്, മുനിസിപ്ാലിറ്റി 
ആക്ടുകളുത്ട പശ്ചാതെലതെില്, അതിന് 
അവസരത്മാരുകിയത് ജനകീയാസൂത്രണ
മാണ്. 

െോര്യക്ഷമതയുും �തോര്യതയുും 
സാമങ്തിക നൂലാമാലകള് ഇല്ാതാ

കിയനും നടപടിക്രമങ്ങള് ലളിതമാകിയനും 
ആധുനിക സമങ്തങ്ങള് ഉപമയാഗത്പ്ടു
തെിയനും തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട 
സ്നനും്ിന പ്വര്തെനതെിലുനും പദ്ധതി 
പ്വര്തെനതെിലുനും സുതാരയതയനും കാരയക്
മതയനും ഉറപ്വരുത്തുകത്യന്ന കാഴ്ചപ്ാമടാ
ത്ടയാണ് ഈ സര്കാര് തുടകനും മുതല് 

പ്വര്തെിച്ചത്. അത് പദ്ധതി പ്വര്തെന
ങ്ങളുത്ട രൂപവനും ഭാവവനും മാറ്റി. പദ്ധതി രൂപീ
കരണവനും അനുംഗീകരണവനും സമയബന്ിത
മാക്കുന്നതിന് സര്കാര് മുന്ിയ പരിഗണന 
നല്കി. പദ്ധതി രൂപീകരണനും ത്സപ്തനുംബര് 
- ഒമ്ാബര് മാസങ്ങള് വത്ര നീണ്ടുമപായി
രുന്ന സ്ഥാനതെ് 2017-18 ത്ല പദ്ധതി 
രൂപീകര ണവനും അനുംഗീകാരവനും ജൂണ് പകുതി 
മയാത്ട പൂര്തെിയാകിയത്  വലിയ 
മനട്മായി  അന് കണകാകത്പ്ട്ടു. 
എന്നാല് അവിത്ട നിന്ന് ഏത്റ മുമന്നാട്ടു 
മപായി, 2018 -19 ത്ല വാര്്ിക പദ്ധതി 2018 
മാര്ച്ച് അവസാനമതൊത്ട നിര്വ്വഹണ 
സജ്മായി. ഭരണപരമായ പ്ശ്ങ്ങളുള്ള 
വിരലില് എണ്ണാവന്ന തമദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങള് മാത്രമാണ് പദ്ധതി രൂപീകരണ
തെില് താമസനും വരുതെിയത്. സാ്തെിക 
വര്്തെിത്ല ആ്യ പ്വൃതെി ് ിവസനും തത്ന്ന 
നിര്വ്വഹണവനും ആരനുംഭികാന് കഴിഞ്ഞു. 
തുടര്ന്ള്ള വര്്ങ്ങളിലുനും സനുംസ്ഥാനത്തെ 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഈ മനട്നും 
ആവര്തെിച്ചു. പാര്ലത്മറെ് ത്തരത്ഞ്ഞടുപ്് 
നടകാനിരുന്ന പശ്ചാതെലതെില് 2019-20 
ത്ല പദ്ധതി രൂപീകരണനും 2018 ഡിസനുംബറില് 
പൂര്തെിയാകി. ഏതാനുനും എണ്ണത്മാഴിത്ക 
മുഴവന് തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുനും 
ഡിസനുംബര് 31 ന് മു്് പദ്ധതികള്ക് 
അനുംഗീകാരനും മനടി. ഇത് സാധയമാത്ണന്ന് 
2017 ന് മു്് സങ്ല്ിച്ചിരുന്നില് എന്നതാണ് 
വാസ്തവനും.

പതിമൂന്നാനും പഞ്ചവത്ര പദ്ധതി  "നവമകരളതെിനായി ജനകീയാസൂത്രണനും" സനുംസ്ഥാനതല ഉ്്ഘാടനനും തൃ�രില് 2017 ജനുവരിയില്  മുഖയമന്ത്രി 
പിണറായി വിജയന് നിര്വ്വഹിക്കുന്. (ഫയല് ചിത്രനും) 
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 കൂടുതല് സമയനും ലഭിച്ചമതാത്ട പദ്ധതി
കളുത്ട ഗുണനിലവാരതെിലുനും നിര്വ്വഹണ 
മികവിലുനും മാറ്റനും പ്കടമായി. 2014 -15 ല് 
68.21 ശതമാനവനും 2015-16 ല് 73.61 
ശതമാനവനും ആയിരുന്ന വാര്്ിക പദ്ധതി
ത്ച്ചലവ് കുതിച്ചുയര്ന്ന് 2017-18 ല് 85.44 
ശതമാനമായി. ട്ര്റിയിത്ല ത്പറെിങ്ങ് 
ബില്ലുകള് കൂടി മചര്തൊല് ത്ചലവ് 90 
ശതമാനതെിനു മുകളിത്ലതെി. സബ്സിഡി 
മാന്ണ്ഡങ്ങളില് വരുതെിയ മാറ്റങ്ങളുനും 
ഭരണപരമായ മികച്ച മമല്മനാട്വനും ഇതിന് 
സഹായിച്ചു. മഹാപ്ളയനും മനരിട് 2018- ലുനും 
കഴിഞ്ഞ സാ്തെിക വര്്തെിത്റെ 
അവസാന മാസങ്ങള് മുതല് ത്കാമറാണ 
സവറസ് വയാപന ഭീ്ണിയത്ട സാഹച
രയതെിലുനും പദ്ധതി പ്വര്തെനങ്ങള് താളനും 
ത്തറ്റാത്ത മപാകുന്നത് ഈ മികവിത്റെ 
ബലതെിലാണ്. 

മപ്ാജക്ടുകളുത്ട ത്വറ്റിനുംഗിനുനും അനുംഗീക
രണതെിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളില് മാറ്റനും 
വരുതെിയതടകനും സര്കാര് നടപ്ിലാകിയ 
പരിഷ്കാരങ്ങള് ഇതിനു സഹായിച്ചു. ജനപ്
തിനിധികള്ക്കുനും ഉമ്യാഗസ്ഥര്ക്കുത്മാപ്നും 
സവ്ഗ്ദ്ധയമുള്ള സന്നദ്ധ പ്വര്തെകത്രക്കൂടി 
ഉള്ത്പ്ടുതെി എല്ാ തമദേശഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളിലുനും ആസുത്രണ സമിതികള് രൂപീ
കരിച്ചു. ജില്ാ പദ്ധതി എന്ന ആശയനും രാജയ
തൊ്യനും നടപ്ില് വരുതെിയതുനും മകരളമാണ.് 
നവമകരള വികസന ് ൗതയങ്ങള് ജനപങ്ാ
ളിതെമതൊത്ട വിജയിപ്ിക്കുന്നതില് തമദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നായകത്വപരമായ 
പങ്കുവഹിച്ചു. മരാഗികള്, ഭിന്നമശ്ികാര്, 
വൃദ്ധര്, അവഗണനയനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹയ 
വിഭാഗങ്ങള് എന്നിവരുത്ട മക്മതെിന് 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതുവത്രയി
ല്ാതെ പ്ാധാനയവനും ഊന്നലുനും നല്കി. 
ട്രാന്സ്ജന്ഡര് വിഭാഗതെിന് സനുംസ്ഥാനനും 
നല്കുന്ന പരിഗണന പ്മതയകനും ശ്രദ്ധിക
ത്പ്ട്ടു. 

 തമദേശസ്വയനുംഭരണ വകുപ്കളുത്ട 
ഏകീകരണനും സനുംസ്ഥാനതലനും മുതല് തമദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനനും വത്രയള്ള പദ്ധതി 
മമല്മനാട്തെിനുനും പദ്ധതി പ്വര്തെന 
ങ്ങള്ക്കുനും കൂടുതല് ഏമകാപിത സ്വഭാവനും 
നല്കുനും. പ്ാമ്ശിക സര്കാരുകളുത്ട 
വിഭവമശ്ി ത്മച്ചത്പ്ടുത്തുന്നതിലുനും ഈ 
സര്കാര് പ്തിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 2016-17ല് 
ത മ ദേ ശ ഭ ര ണ  സ്ഥ ാ പ ന ങ്ങ ള് ക്കു ള്ള 
സനുംസ്ഥാന ബജറ്റ് വിഹിതനും 23 ശതമാന
തെില് താത്ഴയായിരുന്നത് പടിപടിയായി 

ഉയര്തെി 2020-21 ല് 25 ശതമാനമായി 
വര്ദ്ധിപ്ിച്ചിട്ടുണ്്. ത്മയിറെനന്സ്, ജനറല് 
പര്പ്സ് ഗ്ാന്റുകള് കൂടി കണകിത്ലടു
തൊല് തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
നല്കുന്ന സാ്തെിക പിന്തുണയത്ട കാരയ
തെില് മകരളതെിത്ല സര്കാര് മറ്റു 
സനുംസ്ഥാന സര്കാരുകത്ള അമപക്ിച്ച് 
ബഹുകാതനും മുന്നിലാത്ണന്ന് നിസ്സനുംശയനും 
പറയാനാവനും. 

ആളും അർ�വും അധിെോരവും 
രാജയതെ ്സമാനതകളില്ാതെ അധികാര 

വിമകന്ദീകരണതെിത്റെ മകരള മാതൃക കാല്
നൂറ്റാണ്ിത്റെ നിറവിമലക് ചുവടുവയ്ക്കുമ്ാള്, 
സനുംസ്ഥാനത്തെ തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള് ആളുനും അര്ത്ഥവനും അധികാരവനും 
ത്കാണ്് ശക്തമായിരിക്കുന്. ദുരന്നിവാ 
രണതെിത്റെ ചുമതല കൂടി തമദേശഭരണ 
സമിതികള്ക്കു നല്കിയമതാത്ട പ്ാമ്ശി
കതലതെില് ദുരന്നിവാരണ പദ്ധതികള് 
തയ്ാറാകി നടപ്ില് വരുത്തുന്ന മലാകതെി 
ത്ല പ്ഥമ വിമകന്ദീകൃതഭരണ സനുംവിധാന
മായി മകരളതെിത്ല പഞ്ചായതെ് രാജ്, 
നഗരഭരണ സനുംവിധാനങ്ങള് മാറുകയാണ്. 
ആമഗാളതാപനനും അടകമുള്ള വിവിധ കാര
ണങ്ങള് ത്കാണ്് കഴിഞ്ഞ കാല് നൂറ്റാണ്ി
നുള്ളില് പ്കൃതിയ്ക്കുനും പരിസ്ഥിതിക്കുമുണ്ായ 





മാറ്റങ്ങള് വിവരണാതീതമാണ്. മകരളനും 
മപാത്ല ജനസാന്ദത കൂടിയതുനും കൃ്ിയനും 
ജനജീവിതവനും ഞാറ്റുമവലയത്ട അടിസ്ഥാ
നതെിലുള്ള ജലപരിവൃതെിത്യ ഇത്രയധികനും 
ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭൂപ്മ്ശനും വറു
തിയിമലക്കുനും ജലക്ാമതെിമലക്കുനും പതി
കാതിരുന്നതില് തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുത്ട പങ്് പ്ധാനമാണ്. ഈ ജനകീയ 
കടമയത്ട സ്വാഭാവിക വിപുലീകരണമാണ് 
ഇമപ്ാള് നടപ്ിലാവന്ന പ്ാമ്ശിക ദുരന്
നിവാരണ പദ്ധതികള്. 

�ഭിക്ഷ ഡെരളതെിഡലക് 
ഭക്യസുരക് ലക്യമിട്് നടപ്ിലാക്കുന്ന 

സുഭിക് മകരളനും പദ്ധതി ജനകീയാസൂത്ര
ണതെിത്റെ ചരിത്രതെിത്ല പുതിത്യാരു 
നാഴികകല്ായിരിക്കുനും. ഇതിത്റെ ഭാഗമായി, 
കൃ്ി, മൃഗസനുംരക്ണനും, ക്ീരവികസനനും, 
മത്യബന്നനും എന്നീ മമഖലകളില് 3,860 
മകാടി രൂപയത്ട പദ്ധതികള് നടപ്ിലാവനും. 
ത്കാവിഡ-്19 സനുംസ്ഥാനതെിത്റെ സാമൂഹിക, 
സാ്തെിക മമഖലകളില് സൃഷ്ടിച്ച 
ആഘാതനും മറികടകാന് തമദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുത്ട മുന്സകമയാത്ടയള്ള ഈ 
ഇടത്പടലുകള് സഹായിക്കുനും. ത്കാമറാണാ 
മരാഗബാധയത്ട ആഘാതനും സൃഷ്ടിമച്ചകാ 
വന്ന കാര്്ിക മാന്യവനും ഭക്യ ് ൗര്ലഭയവനും 
അതിജീവികാന് ഈ കരുതല് നത്മ 
സഹായിക്കുനും. തരിശുനിലങ്ങളില് പൂര്ണമാ 
യി കൃ്ിയിറക്കുക, കര്്കര്ക് ത്മച്ചത്പ്ട് 
വരുമാനനും ഉറപ്ാക്കുക, കൂടുതല് ത്താഴില
വസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക, യവാകത്ളയനും 
തിരിച്ചുവരുന്ന പ്വാസികത്ളയനും കൃ്ിയിമല
ക് ആകര്്ിക്കുക, മൃഗപരിപാലന 
മമഖലയനും മത്യബന്ന മമഖലയനും അഭി
വൃദ്ധിത്പ്ടുത്തുക എന്നിങ്ങത്ന ഈ പദ്ധതി
യത്ട പ്ഖയാപിത ലക്യങ്ങള് സാധയമാ
കാന് തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുന്നി
ട്ിറങ്ങണനും. അതിന്  സഹായകമായ 
രീതിയില് സബ്സിഡി മാന്ണ്ഡങ്ങളില് 
മാറ്റനും വരുതെി സര്കാര് ഉതെരവ നല്കി
യിട്ടുണ്്. ജനകീയാസൂത്രണതെിത്റെ കാല്
നൂറ്റാണ്ടു കാലത്തെ മനട്ങ്ങള് നമുക് പ്ി
യത്പ്ട്താണ്. പ്ളയനും മുതല് ത്കാമറാണാ 
സവറസ് വത്ര ഒന്നിനു പിറത്ക മത്റ്റാന്നായി 
ത്വല്ലുവിളികള് മനരിട്ാണ് നാനും ഈ മനട്
ങ്ങള് സനുംരക്ിച്ചു നിര്ത്തുന്നത്. പുതിയ 
നാഴികകല്ലുകള് ലക്യമാകി നമുക് ഈ 
പ്യാണനും തുടരാനും.
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തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
കൂടുതല് അധികാരനും ലഭിച്ചത് ഭരണഘ

ടനയത്ട 73, 74 മഭ്ഗതികളിലൂത്ടയാണ്. 
പ്ാമ്ശിക വികസനതെിത്റെ ചാലകശക്തി 

തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാത്ണന്ന 
കാഴ്ചപ്ാടാണ ്പുമരാഗമനസര്കാരുകള്ക് 
എകാലത്തുനും ഉണ്ായിരുന്നത്. ഭരണഘ
ടനാ മഭ്ഗതി പരമാവധി പ്മയാജനത്പ്ടു 

തൊന് ഈ സര്കാര് തീരുമാനിച്ചു. തമദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് ലഭിച്ച രാഷ്ടീയാ
ധികാരമതൊത്ടാപ്നും ഭരണാധികാരവനും 
ആസൂത്രണാധികാരവനും നിര് വ്വഹണാധികാ

ഏകീകൃത ്പഥാതുസര്�ീസ് 
യഥാഥഥാര്�്മെഥായി
ഇനി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകു്്
 എ.സി. കമോ�രീന്
  തഡദേശസ്വയുംഭരണ വകുപെ് മന്ത്രി
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രവനും സാ്തെികാധികാരവനും ജീവനകാ
രുത്ട മസവനവനും ലഭയമാകാന് ഗവണ്ത്മ
റെിന് കഴിഞ്ഞു. ഇതിത്റെ ഫലമായി ഇന്യ
യില് ഏറ്റവനും കൂടുതല് അധികാരങ്ങളുള്ള 
പ്ാമ്ശിക വികസനമക്മഭരണ മകന്ദങ്ങ
ളായി മകരളതെിത്ല തമദേശസ്വയനുംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് മാറി.

ജനകീയാസൂത്രണനും എന്ന മഹതൊയ 
ആശയനും ജനകീയ പിന്തുണമയാത്ട വികസ
നരനുംഗതെ് വലിയ മാറ്റങ്ങള് ത്കാണ്ടുവരാന് 
തമദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക് പ്ാപ്തി 
നല്കി. നൂതനങ്ങളായ നൂറുനൂറ ്പദ്ധതികള് 
ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്ിലാകാന് സാധിച്ചു. 
ത്പാതുജനാമരാഗയനും, ത്പാതുവി്യാഭയാസനും, 
അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനനും, പാര്പ്ിടനും, 
കാര്്ിമകാല്ാ്നനും, മക്മപദ്ധതികള് 
എന്നിവയിലൂത്ട സനുംസ്ഥാനതെിന് വലിയ 
പുമരാഗതി മനടാന് കഴിഞ്ഞു. തമദേശസ്വ
യനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട ശക്തിയനും പ്
സക്തിയനും പ്മയാജനവനും നാനും തിരിച്ചറി
ഞ്ഞത് പ്ളയകാലതൊണ്. ത്കാവിഡ് 19 
എന്ന മഹാമാരിത്യ മനരിടുന്നതില് പഞ്ചാ
യത്തുകളുനും നഗരസഭകളുനും നല്കുന്ന 
മസവനനും നിസ്തുലമാണ്. മകരളതെിത്റെ ഈ 
അനുഭവനും മനസ്സിലാകിയാണ് ഇന്യയിത്ല 
ഇതര സനുംസ്ഥാനങ്ങളിലുനും തമദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക് കൂടുതല് അധികാരനും 
ന ല് ക ണ ത് മ ന്ന  ആ വ ശ യനും  ഉ യ ര് ന് 
വരുന്നത്.

തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങത്ള ശക്തി
ത്പ്ടുത്തുക എന്ന ഈ സര്കാരിത്റെ പ്ഖയാ
പിത നയതെിത്റെ ഭാഗമായാണ് വയതയസ്ത 
വകുപ്കളായി നില്ക്കുന്ന, എന്നാല് ഒമര 
സ്വഭാവമുള്ള അഞ്ചുവകുപ്കത്ള ഏമകാപി
പ്ികാന് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഗ്ാമപഞ്ചാ
യതെിനുനും മ്ാക് പഞ്ചായതെിനുനും നഗര
കാരയതെിനുനും എഞ്ചിനീയറിനുംഗിനുനും നഗരഗ്ാ
മാസൂത്രണതെിനുനും വയതയസ്ത വകുപ്കള് 
എന്നതാണ് നിലവിത്ല അവസ്ഥ. കൂടാത്ത 
ജില്ാ പഞ്ചായത്തുകള്ക് ഗവണ്ത്മറെ് 
ത്സക്രട്റിമയറ്റുനും. വയതയസ്ത വകുപ്കള് വയ
തയസ്ത തുരുത്തുകളായി നിലനില്ക്കുന്നത് 
ആസൂത്രണതെിനുനും പദ്ധതി നടതെിപ്ിനുനും 
പല തടസ്സങ്ങള്ക്കുനും ഇടവരുത്തുന്. താത്ഴ 
തലനും മുതല് ത്സക്രട്റിമയറ്റ് വത്ര ശക്തമായ 
ഒരു പിന്തുണാസനുംവിധാനനും തമദേശസ്വയനും
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് ആവശയമായിരു
ന്. വകുപ്കളുത്ട ഏമകാപനനും ഈ ലക്യനും 
മനടാന് സഹായകമാകുന്നതാണ്.

ത്സക്രട്റിമയറ്റിത്ല ഗ്ാമവികസന 
വകുപ്നും തമദേശഭരണവകുപ്നും സനുംമയാജിപ്ി

ച്ച് തമദേശസ്വയനുംഭരണവകുപ്് രൂപീകരിച്ചത് 
ഇതിത്റെ അടിസ്ഥാനതെിലാണ്. കൂടാത്ത 
സമാന പ്വൃതെികള് നടത്തുന്ന ത്സക്നു
കള് പുനഃസനുംഘടിപ്ി ക്കുകയനും ത്ചയ്തു. ത്സക്ര
ട്റിമയറ്റില് നടപ്ിലാകിയതു മപാത്ലയള്ള 
ഏമകാപനനും അഞ്ചുവകുപ്കളിലുനും നടപ്ിലാ
കാനുള്ള ഉമദേശമതൊത്ട 2011 ല് ഉതെരവ് 
പുറത്പ്ടുവിത്ച്ചങ്ിലുനും അത് നടപ്ിലാകാനാ
യില്. 2016 ല് ഗവര്ണര് നടതെിയ നയപ്
ഖയാപന പ്സനുംഗതെില് ഇകാരയനും പ്ഖയാ
പിച്ചു. ഇതിത്റെയടിസ്ഥാനതെില് കരട് 
നിര്മദേശങ്ങള് സമര്പ്ികാന് മലാകല് 
ഗവണ്ത്മറെ് കമീ്ത്ന ചുമതലത്പ്ടുതെി. 
വിവിധ സര്വീസ ്സനുംഘടനകളുമായനും ജനപ്
തിനിധികളുത്ട സനുംഘടനകളുമായനും ചര്ച്ച 
നടതെി വിശ്മായ പഠനതെിത്റെ അടിസ്ഥാ
നതെില് തയ്ാറാകിയ കരട് ചട്ങ്ങള് 
മലാകല് ഗവണ്ത്മറെ് കമീ്ന് സര്കാ
രിന് സമര്പ്ിച്ചു. ഏകീകൃത വകുപ്് രൂപീക
രിക്കുന്നതിത്റെ മുമന്നാടിയായി പ്ിന്സിപ്ല് 
ഡയറ്മറയനും നിയമിക്കുകയണ്ായി. കരട് 
ചട്ങ്ങള് വിവിധ സര്വീസ് സനുംഘടനകളു
മായി ഗവണ്ത്മറെ് ചര്ച്ച ത്ചയ്തു. ചര്ച്ചയില് 
നിര്മദേശികത്പ്ട് മഭ്ഗതികള് പരിമശാ
ധിക്കുന്നതിനുനും അന്ിമമാക്കുന്നതിനുനും പ്ി
ന്സിപ്ല് ത്സക്രട്റിയത്ട അദ്ധയക്തയില് 
മ ല ാ ക ല്  ഗ വ ണ് ത് മ റെ്  ക മ ീ ് ന് 
ത്ചയര്മാനുനും പ്ിന്സിപ്ല് ഡയറ്റുനും 
അനുംഗങ്ങളുമായ ഒരു കമിറ്റിത്യ നിമയാഗിച്ചു. 
പ്സ്തുത കമിറ്റി ഗവണ്ത്മറെിന് നിര്മദേശ

ങ്ങള് സകമാറുകയണ്ായി.
ഏകീകൃത വകുപ്് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് 

മുനിസിപ്ല് മകാമണ് സര്വീസിത്ല ജീവന
കാത്ര സര്കാര് ജീവനകാരാകിത്കാണ്് 
മകരള മുനിസിപ്ാലിറ്റി (മഭഗ്തി) നിയമനും 
പാസ്സാക്കുകയണ്ായി. മലാകല് ഗവണ്ത്മ
റെ് കമീ്ന് സമര്പ്ിച്ച കരട് ചട്ങ്ങളുനും 
തുടര്ന്ന് നിര്മദേശികത്പ്ട് മഭ്ഗതികളുനും 
പരിമശാധിച്ച് അഞ്ചുവകുപ്കളുനും ഏമകാപി
പ്ിച്ച് മലാകല് ത്സല്ഫ് ഗവണ്ത്മറെ് 
വകുപ്് രൂപീകരികാനുനും വകുപ്തലവത്റെ 
മപര ്പ്ിന്സിപ്ല് ഡയറ്ര് എന്നാകാനുനും 
മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുകയണ്ായി. ജീവന
കാര്ക് മ്ാ്നും വരാത്തയനും ത്പ്ാമമാ്ന് 
സാധയത വര്ദ്ധിപ്ിച്ചുമാണ് ഏകീകൃത വകുപ്് 
രൂപീകരിക്കുന്നത്. 

ഏകീകൃത വകുപ്ിന് റൂറല്, അര്ബന്, 
പ്ാനിനുംഗ്, എഞ്ചിനീയറിനുംഗ് എന്നീ നാലു 
വിനുംഗുകള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. റൂറല്, 
അര്ബന് വിനുംഗുകളുത്ട തലവന്മാര് ഐ.എ. 
എസ്. തസ്തികയിലുള്ളവരായിരിക്കുന്നതുനും 
പ്വിയത്ട മപര് ഡയറ്ര് എന്നായിരിക്കു
കയനും ത്ചയ്യുനും. പ്ാനിനുംഗ് വിനുംഗിത്റെ തലവന് 
ചീഫ് ടൗണ് പ്ാനറുനും എഞ്ചിനിയറിനുംഗ് 
വിനുംഗിത്റെ തലവന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുമായി
രിക്കുനും. എഞ്ചിനീയറിനുംഗ് വിനുംഗിത്റെ മപര് 
മലാകല് ഇന്ഫ്രാ�ക്ച്ചര് ത്ഡവലപ്ത്മ
റെ് എഞ്ചിനീയറിനുംഗ് എന്നാകി മാറ്റുന്നതു
മാണ്.

തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട 
ത്മച്ചത്പ്ട് പ്വര്തെനതെിന് സഹായകര
മായി നിര്മദേശികത്പ്ട്ിട്ടുള്ള പ്ിക് 
ത്ഹല്തെ് ആറെ് എന്വയണ്ത്മറെ് മാമന
ജ് ത്മറെ്, കമ്യൂണിമക്ന്, എനുംപവര്ത്മറെ് 
ഹ്യൂമന് റിമസാഴ്് ത്ഡവലപ്ത്മറെ് എന്നീ 
ഉപവിഭാഗങ്ങളുനും രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്.

ജീവനകാരുത്ട ത്പ്ാമമാ്ത്റെയനും 
സ്ഥ ല നും മ ാ റ്റ തെ ി ത് റെ യ നും  ക ാ ര യതെ ി ല് 
ഏകീകരണ ഉതെരവ് തീയതിയ്ക്കു മു്് 
സര്വീസില് പ്മവശിച്ച ഓമരാ ജീവനകാ
രനുനും സര്വീസില് നിന്ന് പിരിയന്നതുവത്ര 
പഴയ വകുപ്കളിലുള്ള സീനിമയാറിറ്റിയനും 
ലീനുനും നിലനിര്തെി പഴയ വകുപ്ില് അര്ഹ
തത്പ്ട് എല്ാ ത്പ്ാമമാ്നുനും ലഭിയ്ക്കുന്ന 
തരതെിലാണ് ഏമകാപനനും നടത്തുന്നത്. 
നിലവിലുള്ള മുനിസിപ്ല് ത്സക്രട്റി മഗ്ഡ് 
I I I  ത സ്ത ി ക യ ി ത് ല  ജ ീ വ ന ക ാ ര് ക് 
സനുംരക്ണനും നല്കി  മുനിസിപ്ല് ത്സക്രട്റി, 
ഗ്ാമപഞ്ചായതെ്, മ്ാക് പഞ്ചായതെ് 
ത്സക്രട്റിമാരുത്ട തസ്തികകള് ഏകീകരി
കാനുനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്്.
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വരീട്ിലിരുന്ന് ഡ�ോ�കറ െോണോും
ഡെരളും ഇന്്യയില് ഒന്നോമത്

വീട്ിലിരുന്ന് മഡാ്ത്റ കാണാന് 
കഴിയന്ന സനുംസ്ഥാനതെിത്റെ ത്ടലി 
ത്മഡിസിന് സനുംവിധാനനും രാജയതെ് ഒന്നാ
മതായതായി ആമരാഗയ വകുപ്് മന്ത്രി 
ത്ക.ത്ക. സശലജ ടീച്ചര് അറിയിച്ചു. 
ആന്ധാപ്മ്ശിത്ന പിന്ള്ളിയാണ് 
പ്വര്തെനമാരനുംഭിച്ച് രണ്ാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് 
ഇ-സഞ്ജീവനിയില് മകരളനും ഒന്നാനും സ്ഥാ
നത്തെതെിയത്. ത്കാവിഡ് കാലതെ് 
വലിയ മസവനമാണ് നല്കാന് ശ്രമിക്കു
ന്നത്. കൂടുതല് ആമരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങ
മളയനും വി് ഗ്ധ മഡാ്ര്മാമരയനും ഉള്ത്പ്
ടുതെി വരികയാണ്. മാനസികാമരാഗയ 
രനുംഗത്തെ മകരളതെിത്ല തത്ന്ന പ്ശസ്ത 
സ്ഥാപനങ്ങളിത്ലാന്നായ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് 
ഓഫ് ത്മറെല് ത്ഹല്തെ് ആറെ് ന്യൂമറാ 
സയന്സ് അഥവാ ഇനുംഹാന്സുമായി 
സഹകരിച്ച് പരിമശാധനയനും ചികിത്യനും 
ആരനുംഭിച്ചിട്ടുണ്്. ഇനുംഹാന്സ് ഇ-സഞ്ജീ
വനിയമായി മചര്ന്ന് മഡാ്ര്മാര്കായി 
പരിശീലനങ്ങള് സനുംഘടിപ്ിക്കുകയനും ഒപി 
മസവനങ്ങള് ആരനുംഭിക്കുകയനും ത്ചയ്ിട്ടു
ണ്്. ്ിവസവനും രണ്് ഒപികളാണ് ഇ 
സഞ്ജീവനിയമായി മചര്ന്ന് സനുംഘടിപ്ി
ക്കു ന്ന ത് .  ഇ നും ഹ ാ ന് സ്  ത് റ ഗു ല ര് , 
സസകയാട്രി ഒപി മസവനങ്ങള്ക ്പുറമമ 
കുട്ികളുത്ട മാനസികാമരാഗയ ക്ലിനി 
ക്കു ക ളു നും  ഉ ണ് ാ യ ി ര ി ക്കു ന്ന ത ാ ണ് . 
ത്കാവിഡ് കാലതെ് തുടര് ചികിത്കായി 
ഇനുംഹാന്സ് ഒപിയിമലക് വരുന്നത് 
ഒഴിവാകാന് ഇതിലൂത്ട സാധിക്കുന്ന
താണ്. പുതുതായി മരാഗലക്ണങ്ങള് 
പ്കടിപ്ിക്കുന്നവര്ക് ചികിത്ാ നിര്മദേ

ഇനി ഇുംഹോന്സികന് ഡസവനവും ലഭ്യമോണ്

ശ ങ്ങ ള് ക ാ യ ി  ആ ശ്രയ ി ക ാ വ ന്ന 
മികത്ച്ചാരു ഓണ്സലന് ഒപി പ്ാറ്റ്മഫാ
മാണിത്. ഈ മസവനങ്ങള് ഏവരുനും 
പ്മയാജനത്പ്ടുതെണത്മന്നും മന്ത്രി 
വയക്തമാകി.

ത്ചാവ്വാഴ്ച രാവിത്ല 10 മണി മുതല് 12 
മണി വത്ര കുട്ികള്ക്കുള്ള മാനസികാ
മരാഗയ ക്ലിനിക്കുനും ബുധനാഴ്ച മുതിര്ന്നവര്
ക്കുള്ള മാനസികാമരാഗയ ക്ലിനിക്കുനും പ്വര് 
തെിക്കുനും. പുതുതായി രജിസ്റര് ത്ചയ്യുന്നതി
നുനും ഇനുംഹാന്സില് ചികിത്യിലുള്ളവര്
ക് തുടര് ചികിത്യ്ക്കുനും ഉപമയാഗികാന് 
സാധിക്കുനും. തികച്ചുനും സര്കാര് സനുംരഭമായ 
ഇ-സഞ്ജീവനിയില് നല്കുന്ന ഓമരാ വിവ
രങ്ങളുനും സുരക്ിതമായിരിക്കുനും. മഹാമാരി 
കാലത്തെ പതിവ് ചികിത്കായള്ള 
ആശുപത്രി സന്ര്ശനങ്ങള് ഇതിലൂത്ട 
ഒഴിവാകാന് സാധിക്കുന്നതാണ.് കൂടുതല് 
ത്്്യലിസ്റ് മഡാ്മാരുത്ട മസവനവനും 
ലഭയമാകിയിട്ടുണ്്. മാത്രമല് ആര്സിസി, 
എനുംസിസി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള് 
ഇ-സഞ്ജീവനിയമായി സകമകാര്തെ് 
പരിശീലനനും ആരനുംഭിച്ചിട്ടുണ്്. ജീവിത 
സശലീ മരാഗങ്ങളാല് മക്ലശത അനുഭ
വ ി ക്കു ന്ന  വ യക്ത ി ക ള്  അ ന ാ വ ശ യ 
ആശുപത്രി സന്ര്ശനങ്ങള് ഒഴിവാകി 
പകരനും ഇ-സഞ്ജീവനിത്യ പതിവ് ചികി
ത്കള്കായി ആശ്രയികണനും.

വീട്ിലിരുന്ന് മഡാ്ത്റ കാണാന് 
https://esanjeevaniopd.in/kerala 
എന്ന ലിങ്ില് ക്ലിക് ത്ചയ്യുക. എത്ന്ങ്ി
ലുനും സനുംശയമമാ ബുദ്ധിമുട്ടുകമളാ ഉത്ണ്
ങ്ില് ് ിശ 1056 ന്രില് ബന്ത്പ്ടണനും. 

എല്ാ ജില്ാ പഞ്ചായതെ് ത്സക്രട്റി 
തസ്തികകളുനും ഏകീകൃത വകുപ്ിനകത്തെ 
തസ്തികയായി  നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് . 
ഏകീകൃത വകുപ്ിത്റെ ജില്ാ മമധാവിയായി 
മജായിറെ് ഡയറ്ര്, മജായിറെ് ത്ഡവല
പ്ത്മറെ് കമീ്ണര് എന്നീ തസ്തികകള്ക് 
സമാനമായ ഒരാത്ള നിയമിക്കുന്നതാണ്.

നിലവില് കിലയത്ട ഭാഗമായ എല്ാ 
ജീവനകാത്രയനും പൂര്ണ്ണമായനും കിലയത്ട 
ഭാഗമാക്കുകയനും കിലയമടതല്ാതെ മുഴവന് 
തസ്തികകളുനും ജീവനകാര് വിരമിക്കുന്നതനു
സരിച്ച് കിലയ്ക് വിട്ടുത്കാടുക്കുകയനും ത്ചയ്യുന്ന
താണ്.

ഏ ക ീ ക ര ണ നും  സ നും ബ ന് ി ക്കു ന്ന 
വിമശ്ാല് ചട്ങ്ങള് അന്ിമമാക്കുന്നതിന് 
തമദേശസ്വയനുംഭരണ വകുപ്് ത്്്യല്  
ത്സക്രട്റിത്യ ചുമതലത്പ്ടുതെിയിട്ടുണ്്. 
അഞ്ചു വകുപ്കള് ഏകീകരിക്കുമ്ാള് ജീവ
നകാര്ക ്എത്ന്ങ്ിലുനും പരാതിയത്ണ്ങ്ില് 
അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്ിന്സിപ്ല് 
ഡയറ്മററ്റില് ഒരു പരാതി പരിഹാര
ത്സല് രൂപീകരികാനുനും അനുവാ്നും നല്കി
യിട്ടുണ്്.

അഞ്ചു വകുപ്കള് ഏകീകരിക്കുമ്ാള് 
സാമങ്തിക വകുപ്കള് എന്ന നിലയില് 
നഗരഗ്ാമാസൂത്രണ വകുപ്ിലുനും എഞ്ചിനീയി
റിനുംഗ് വകുപ്ിലുനും മാറ്റങ്ങള് ഒന്നും വരുതെിയി
ട്ില്. എന്നാല് ഇവയത്ട മസവനനും തമദേശ
സ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് കാരയക്മ
മായി ലഭയമാക്കുന്നതിന് പ്ിന്സിപ്ല് 
ഡയറ്ര്ക് മമല്മനാട് ചുമതലയനും നല്കി
യിട്ടുണ്്. 

അ ഞ്ചു വ കു പ് ക ളു ത് ട  സ നും സ്ഥ ാ ന 
ജില്ാതല ഏമകാപനനും സനുംസ്ഥാന 
സര്കാര് നടപ്ാക്കുന്ന പദ്ധതികളുത്ട 
നിര്വഹണനും കാരയക്മമാക്കുന്നതിനുനും ജില്ാ 
പദ്ധതികള് ആസൂത്രണനും ത്ചയ്യുന്നതിനുനും 
സഹായകരമാകുത്മന്നാണ് പ്തീക്ിക്കു 
ന്നത്. മകന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുത്ട നടതെി
പ്ിലുനും ഗവണ്ത്മന്റുനും വകുപ്നും തമിലുള്ള 
ആശയവിനിമയതെിനുനും ഏമകാപനനും 
പ്മയാജനനും ത്ചയ്യുനും. ഏകീകൃത വകുപ്ിത്റെ 
ജില്ാ മമധാവിയായി മജായിറെ് ഡയറ്ര് 
തസ്തികയില് ഒരു ഉമ്യാഗസ്ഥന് വരുന്നത് 
അടിയന്ിര ഘട്ങ്ങളില് ജില്ാ ഭരണകൂട
തെിന് തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട 
സഹായനും ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാ
കുന്നതാണ്. ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയനും 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുനും തമിലുള്ള 
ബന്നും കൂടുതല് ശക്തിത്പ്ടുത്തുന്നതിനുനും 
പുതിയ സനുംവിധാനനും പ്മയാജനത്പ്ടുത്മ 

ന്നതില് സനുംശയമില്.
അധികാരവിമകന്ദീകരണനും പൂര്ണ്ണ 

അര്ത്ഥതെില് നടപ്ിലാകിയ ഒരു സനുംസ്ഥാ
നമാണ് മകരളനും. ജനകീയാസൂത്രണനും നടപ്ി
ലാകിയ രജതജൂബിലി വര്്തെില് 30,000 
ലധികനും ജീവനകാര് ഉള്ത്പ്ടുന്ന അഞ്ചുവ
കുപ്കത്ള ഏമകാപിപ്ിക്കുന്നത് മകരള 

സിവില് സര്വീസ് ചരിത്രതെില് മുന്പ് 
ഉണ്ായിട്ില്ാതെ ഭരണപരിഷ്കാരമാണ്.

തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങത്ള കരുത്തു
ള്ള പ്ാമ്ശിക സര്കാരുകളാകി മാറ്റുന്ന 
ചരിത്രപരമായ ഈ തീരുമാനത്തെ 
ജനങ്ങളുനും ജീവനകാരുനും ഒരുമപാത്ല സ്വീ
കരിക്കുത്മന്ന് പ്തീക്ിക്കുന്.                 
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ജനകീയാസൂത്രണത്തെ നടപടിക്രമങ്ങ
ളുത്ട നൂലാമാലകളില് നിന്നും മമാചിപ്ി

ച്ചു എന്നതാണ് പിണറായി സര്കാരിത്റെ 
തമദേശഭരണ രനുംഗത്തെ ഏറ്റവനും വലിയ 
മനട്നും. ഉമ്യാഗസ്ഥ മമധാവിത്വതെിത്റെയനും 
സങ്ീര്ണ്ണമായ നടപടിക്രമങ്ങളുത്ടയനും ഭാരനും 
വളത്ര വലുതായിരുന്. പ്ാമ്ശിക സര്കാ
രുകത്ള സ്വതന്ത്രമായി പ്വര്തെികാന് 
അനുവ്ിച്ചമതാടു കൂടി പ്ാമ്ശിക വികസ
നതെില് അഭൂതപൂര്വ്വമായ ഉണര്വനും 
ഉത്ാഹവനും പുമരാഗതിയനും ഉണ്ായി. തമദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്ാമ്ശിക സര്കാ
രുകളായി വളരുന്ന പ്വണത ശക്തമായി.

സനുംസ്ഥാനതെിത്റെ പതിമൂന്നാനും പഞ്ച

വത്രപദ്ധതിയിത്ല ജനകീയാസൂത്രണ 
പ്വര്തെനങ്ങള് ഉ്്ഘാടനനും ത്ചയ്തുത്കാണ്ടു 
2017 ജനുവരി 21-ാനും തീയതി ബഹുമാനത്പ്ട് 
മുഖയമന്ത്രി നടതെിയ പ്സനുംഗമാണ് യഥാ
ര്ത്ഥതെില് ഈ മാറ്റതെിത്റെ തുടകനും 
കുറിച്ചത്. ജനകീയാസൂത്രണ രനുംഗതെ് വരു
മ തെ ണ്  മ ാ റ്റ ങ്ങ ത് ള ക്കു റ ി ച്ച ാ ണ് 
മുഖയമന്ത്രിയത്ട ഉ്്ഘാടന പ്സനുംഗതെില് 
എടുത്തു പറഞ്ഞത്. മകരളതെിനു ജനകീയാ
സൂത്രണ രനുംഗതെ് ഏതാണ്് രണ്ര പതിറ്റാ
ണ്ടുകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളുണ്്. ഇത് സനുംബ
ന്ിച്ചു സനുംസ്ഥാനതെ് ധാരാളനും പഠനങ്ങളുനും 
ചര്ച്ചകളുനും നടതെിയിട്ടുണ്്. പ്സ്തുത പഠന
ങ്ങളുത്ടയനും ചര്ച്ചകളുത്ടയനും ത്വളിച്ചതെി

ലാണ് ജനകീയാസൂത്രണരനുംഗതെ് വരുമതെ
ണ് പ്ധാനത്പ്ട് മാറ്റങ്ങള് സനുംബന്ിച്ച 
കാഴ്ചപ്ാട് മുഖയമന്ത്രി അവതരിപ്ിച്ചത്. ഏറ്റവനും 
പ്ധാനത്പ്ട് നിര്മദേശനും ജനകീയ അധികാ
രതെിത്റെ ഇടങ്ങത്ള ഉമ്യാഗസ്ഥ മമധാവി
ത്വതെില് നിന്നും അതിത്റെ ഭാഗമായി നടപ്ി
ലാകത്പ്ട് അനാവശയവനും സങ്ീര്ണ്ണവമായ 
നടപടിക്രമങ്ങളില് നിന്നും മമാചിപ്ിക്കുക 
എന്നതായിരുന്.

പതിമൂന്നാനും പദ്ധതിയത്ട ആരനുംഭനും വത്ര 
നാനും മനരിട്ിരുന്ന ഏറ്റവനും പ്ധാനത്പ്ട് പ്ശ്നും 
നടപടിക്രമങ്ങളുത്ട സങ്ീര്ണ്ണതയനും പദ്ധതി 
രൂപീകരണതെില് വരുന്ന വലിയ കാലതാ
മസവനും തന്മൂലനും നിര്വഹണതെില് ഉണ്ാ

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
പ്ഥാദ്േശിക ഗവണ്മെന്റുകളഥായി 

 ഡ�ോ. കെ.എന്. ഹരിലോല്

വളര്ന്നദ്്ഥാള്
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കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായിരുന്. ധനകാരയവ
ര്്നും ആരനുംഭിച്ചാല് 7-8 മാസനുംവത്രമയാ 
അതില് കൂടുതമലാ പദ്ധതിരൂപീകരണ 
പ്ക്രി യ  ന ീ ളു ന്ന ത ാ യ ി രു ന്  ന മ്മു ത് ട 
അനുഭവനും. മൂന് നാലുമാസനുംത്കാണ്് 
പലമപ്ാഴനും മാര്ച്ചിത്ല അവസാന ആഴ്ചക
ളില് ഓടിച്ചിട്ടു നിര്വ്വഹണനും നടത്തുകയായി
രുന് പതിവ്. ഈ രീതിയിത്ല മപാരായ്മ 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുനും വകുപ്നും 
ഉള്ത്കാണ്് വിപുലമായ മാററതെിന് 
തുടകനും കുറിച്ചു. ഇതിത്റെ ഫലമായി രണ്ടു 
പതിറ്റാണ്ടുത്കാണ്് മനടാന് കഴിയാതെ പല 
ലക്യങ്ങളുനും നമുക് കഴിഞ്ഞ നാലു വര്്നും 
ത്കാണ്് മനടാന് കഴിഞ്ഞു. 

മുന്കാലങ്ങളില് പദ്ധതി ആസൂത്രണ 
പ്ക്രിയ എല്ാ വര്്വനും ത്സപ്റ്റനുംബര് 
ഒമ്ാബര് വത്ര നീണ്ടു മപായിരുന്. ഈ 
രീതി മാറ്റി വര്്ാരനുംഭതെില് തത്ന്ന പദ്ധതി 
നിര്വഹണതെിനുള്ള സാഹചരയനും ഒരുകാ
നുള്ള ശ്രമനും 2017 ആ്യനും തത്ന്ന ആരനുംഭിച്ചു. 
ഇതിത്റെ ഫലമായി  2017 ജൂണ് 15നകനും 
എല്ാ തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുനും 
2017-18-ത്ല വാര്്ിക പദ്ധതി ജില്ാ ആസൂ
ത്രണസമിതിക് സമര്പ്ികാന് കഴിഞ്ഞു. 
അതുവഴി തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
പദ്ധതി നിര്വഹണതെിന് 10 മാസമതൊളനും 
സമയനും ലഭിച്ചു. 2018-19 ല് ഒരു പടി കൂടി 
കടന്ന് ഭരണപരമായ പ്ശ്ങ്ങള് മനരിടുന്ന 
ചില തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഒഴിത്ക 
എല്ാ തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുനും മാര്ച്ച് 
31-നകനും വാര്്ിക പദ്ധതി ജില്ാ ആസൂത്ര 
ണ സമിതിക് സമര്പ്ിച്ച് ചരിത്രനും കുറിച്ചു. 
ഈ തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്  2018 
-19-ത്ല പദ്ധതികള് ഏപ്ില് ഒന് മുതല് 
നടപ്ാകാന് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങത്ന വരുനും 

വര്്ത്തെ പദ്ധതി ആസൂത്രണനും മുന്വര്്നും 
നവനുംബര് മാസമതൊത്ട ആരനുംഭിക്കുകയനും 
പദ്ധതി അനുംഗീകാര നടപടി  മാര്ച്ച് 
പകുതിമയാത്ട പൂര്തെിയാക്കുകയനും ത്ചയ്് 
ഏപ്ില് 1-ാനും തീയതിമയാത്ട പദ്ധതി 
നിര്വഹണനും ആരനുംഭിക്കുക എന്ന പ്ാനിനുംഗ് 
സസകിളിമലക് എല്ാ തമദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുനും കടന്. ഇത് ഒരു ചരിത്ര മനട്മാ
യിരുന്.

2019-20 ലാകത്ട് പാര് ലത്മറെ് ത്തര
ത്ഞ്ഞടുപ്് മുന്കൂട്ി കണ്് ആ വര്്ത്തെ 
പദ്ധതി 2018 ഡിസനുംബര് 31-നകനും സമര്പ്ി
കാന് എല്ാ തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
മളാടുനും നിര്മദേശിച്ചിരുന്. ഇതിനാവശയമായ 
ഉതെരവകളുനും പരിശീലനങ്ങളുനും ഒമ്ാബര്, 

നവനുംബര് മാസതെില് തത്ന്ന നല്കി. 
ആത്കയള്ള 1200 തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളില് 1181 സ്ഥാപനങ്ങളുനും ഡിസനുംബര് 
31-നകനും 2019-20 വര്്ത്തെ പദ്ധതി ജില്ാ 
ആസൂത്രണസിമിതിക് സമര്പ്ിച്ചു. ഇതുവഴി 
ത്തരത്ഞ്ഞടുപ് ത്പരുമാറ്റച്ചട്നും നിലനില്ക്കു
മ്ാള് തത്ന്ന തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ള്ക് അതയാവശയനും മവണ് മപ്ാജക്ടുകത്ള
ങ്ിലുനും ഏപ്ില് ഒന് മുതല് നടപ്ാകാന് 
കഴിഞ്ഞു. 

ആസൂത്രണനും സമയബന്ിതമായതി 
ത്റെ ഫലമായണ്ായ വലിയ മനട്തെിന് 
ത്തളിവ് പദ്ധതിത്ച്ചലവിത്റെ മാസാടിസ്ഥാ
നതെിലുള്ള കണക്കുകളാണ്. വര്്ാവ
സാനനും മാത്രനും പദ്ധതി അനുംഗീകരിച്ച് വര്്ാ
ന്യ മാസങ്ങളില് പണനും വിതരണനും ത്ചയ്യു
കയായിരുന് മുന്കാലത്തെ രീതി. ഇമപ്ാള് 
അത് മാറി. ആ്യ മാസങ്ങള് മുതല് പദ്ധതി 
ത്ചലവ് മരഖത്പ്ടുത്തുന്ന സ്ഥിതി വന്. 
അതായത് പദ്ധതി പ്വര്തെനനും വര്്നും 
മുഴവന് നടക്കുന്ന ‘സജവ’ പ്ക്രിയയായി 
മാറി. പട്ിക-1 ഇതു വയക്തമാക്കുനും.

മാര്ഗ്ഗമരഖ കൂടുതല് ലളിതമാകി 
ആസൂത്രണ ഘട്ങ്ങള് കുറയ്ക്കുകയനും അതുവഴി 
ആസൂത്രണ പ്ക്രിയ ലളിതമാക്കുകയനും 
ത്ചയ്തു. തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
കൂടുതല് ഇടത്പടല് സാധയത നല്കിത്കാ
ണ്് നടപടിക്രമങ്ങള് പലതുനും അഭികാമയനും, 
അനിവാരയനും എന് തരനും തിരിച്ചു. മുന് സര്കാ
രിത്റെ കാലതെ് കാര്്ിക മമഖലയടകമുള്ള 
ഉല്ാ്ന മമഖലയില് നിര്ബന് വകയിരു
തെല് ഒഴിവാകിയിരുന്. ഇത് തിരിത്ക 
ത്കാണ്ടുവന്. കൂടാത്ത സബ്സിഡി നിരക് 
വര്ദ്ധിപ്ിച്ചു. വകുപ്കളുത്ട നിരക്കുമായി 
സബ്സിഡി ഏകീകരിച്ചു. പ്ാമയാഗികത 
യില് ഊന്നി ഗുണമഭാക്താകളുത്ട വരുമാ
നപരിധി വര്ദ്ധിപ്ിച്ചു. കൃ്ി മമഖലയില് 
ധനസഹായനും നാമമാത്ര ത്ചറുകിട കര്്
കര്ക് ലഭയമാകുന്ന തരതെില് ഉയര്തെി. 
പട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗതെിന് വരുമാന പരിധി 
ഒഴ ിവാകി .  മൃഗസനുംരക്ണനും,  ക്ീര 
വികസനനും, മത്യ വികസനനും എന്നീ മമഖല 
യില് വരുമാന പരിധി 5  ലക്മായി 
ഉയര്തെി. മറ്റു പദ്ധതികള്ക് ത്പാതു വിഭാ
ഗതെിന് 2 ലക്നും രൂപയനും പട്ികജാതി 
വിഭാഗതെിന് 3  ലക്മായനും ഉയര്തെി. 
പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്ക്രിയയില് ശ്രമദ്ധ
യമായ മറ്റു പല മാറ്റങ്ങളുനും ഇമതാത്ടാപ്നും 
നടപ്ിലാകി. മുന്കാലങ്ങളില് നിന്നും വയ
തയസ്തമായി നഗര പ്മ്ശങ്ങളിത്ല വികസ
നതെിന് പ്മതയക ഊന്നല് നല്കന്നതിനുനും 

വര്്നും ജൂണ് വത്ര ത്സപ്റ്റനുംബര് 
വത്ര

ഡിസനുംബര് 
വത്ര

മാര്ച്ച് വത്ര

2014-15 1.39 11.23 25.47 68.21
2015-16 0.82 10.81 23.99 73.61
2016-17 NIL 2.27 14.7 67.08
2017-18 4.99 20.57 30.09 85.44
2018-19 11.53 30.49 53.38 84.66
2019-20 8.87 24.76 35.84 54.13
2020-21 21.69 -- -- --

പട്ിക-1
2014-15 മുതല് 2020-21 വകരയുള്ള 

ഓഡരോ ത്രൈമോസകതെയുും പദ്ധതി കെലവ് (ശതമോനതെില്)
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നഗരവല്കരണതെിത്റെ പ്ശ്ങ്ങള് പ്മതയ
കമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുനും നഗരസഭക
ള്കായി പ്മതയകനും മാര്ഗ്ഗമരഖ തയ്ാറാകി. 
ഗ്ാമപ്മ്ശങ്ങള്ക്കുനും നഗരപ്മ്ശങ്ങ 
ള്ക്കുനും പ്മതയക മാര്ഗ്ഗമരഖ ഉണ്ാക്കുന്ന
മതാത്ടാപ്നും കൃതയത വരുതെി പ്മതയക 
സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗമരഖയനും തയ്ാറാകി.

മുന്കാലങ്ങളില് മപ്ാജക്ടുകള് ബന്
ത്പ്ട് ത്വറ്റിനുംഗ് ഓഫീസര് പരിമശാധിച്ച് 
അനുംഗീകരിച്ചതിനുമശ്മായിരുന് വാര്്ിക 
പദ്ധതി ജില്ാ ആസൂത്രണസമിതിക് അനുംഗീ
കാരതെിന് നല്കിയിരുന്നത്. പദ്ധതി 
സമര്പ്ണതെിത്റെ തിരകില് ഇപ്കാ രമുള്ള 
അനുംഗീകാര പ്ക്രിയ ഫലപ്്മായിരുന്നില്. 
ഇത് മാറ്റി ആ്യനും വാര്്ിക പദ്ധതി ജില്ാ 
ആസൂത്രണസമിതിക്കു സമര്പ്ിക്കുക എന്ന 
രീതി നിശ്ചയിച്ചു. തുടര്ന്ന് നിര്വഹണതെിനു 
മു്് മപ്ാജക്ടുകള്ക് ബന്ത്പ്ട് മമലുമ്യാ
ഗസ്ഥന് പരിമശാധിച്ച്  അനുംഗീകാരനും 
നല്കുന്ന രീതിയിമലക്കു മാറി. ഇതുവഴി 
വാര്്ിക പദ്ധതി അനുംഗീകാരതെിനുള്ള 
കാലതാമസനും ഒഴിവാകാനുനും ധൃതിപിടിച്ച് 
മപ്ാജക്ടുകള് ത്വറ്റു ത്ചയ്യുന്ന രീതി ഒഴിവാ
കാനുനും കഴിഞ്ഞു. നിര്മാണ മപ്ാജക്ടുക
ളുത്ട സുഗമമായ നിര്വഹണതെിന് തടസ്സ
മായി നിന്നിരുന്ന ഒരു ഘടകനും അതത് 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് മപ്ാജക്ടു
കള് ത്വറ്റു ത്ചയ്യുന്നതിനുനും സാമങ്തികാനു
മതി നല്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകരയമില്ായി
രുന് എന്നതാണ്. ഉ്ാഹരണതെിന് ജില്ാ 
പഞ്ചായത്തുകളുത്ടയനും മകാര്പ്മറ്ത്റെയനും 
ആയിരകണകിന് മപ്ാജക്ടുകള് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയറുത്ട ഓഫീസില് പരിമശാധിച്ച് 
അനുംഗീകാരനും നല്മകണ്ി വന്. എന്നാല് 
മപ്ാജ്് ത്വറ്റിനുംഗിനുനും സാമങ്തികാനുമതി 
നല്കന്നതിനുമുള്ള അധികാരനും വിമകന്ദീക
രിച്ചുത്കാണ്് ഈ തടസ്സനും നീകി. ഇതിനായി 
മുനിസിപ്ാലിറ്റി, മകാര്പ്മറ്ന്, ജില്ാ 
പഞ്ചായതെ് എന്നിവിടങ്ങളില് പുതിയ 
നിര്വഹണ ഉമ്യാഗസ്ഥത്ര നിശ്ചയിച്ച് 
ട്ര്റി മകാഡു സഹിതനും നല്കി.

നിര്മാണ പ്വൃതെികള്  ഗുണമഭാക്തൃ 
സമിതി മുമഖന നടപ്ാക്കുന്നതില് വയാപക
മായ ആമക്പങ്ങള് നില നിന്നിരുന്. ഇതു 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗുണമഭാക്തൃ സമിതി 
മുമഖന നടപ്ാകാവന്ന മപ്ാജക്ടുകളുത്ട 
പരിധി 5 ലക്നും രൂപയില് നിന്ന് 50,000 
രൂപയായി കുറച്ചു. എന്നാല് പി.റ്റി.എ 
(മപരറെ് ടീമച്ചഴ്് അമസാസിമയ്ന്) 
മപാലുള്ള സമിതികള്ക് ഇതു ബാധകമാ
കിയമില്. 50,000  രൂപയിലധികമുള്ള മപ്ാ

ജക്ടുകള്ക് ത്ടണ്ര് നടപടി ബാധകമാകി
യതു വഴി തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
മനട്മുണ്ായി. ഉ്ാഹരണതെിന് സനുംസ്ഥാ
നതൊകമാനനും ത്ടണ്ര് മസവിനുംഗ്സായി 
239.60 മകാടി രൂപ  2017-18-ലുനും 212.22 മകാടി 
രൂപ 2018-19 ലുനും  205.62 മകാടി രൂപ  2019-
20 ലുനും ലഭിച്ചു. ഇത് നിര്മാണ പ്വര്തെനങ്ങ 
ളുമായി ബന്ത്പ്ട് അഴിമതി വലിയ 
മതാതില് കുറയ്കാന് സഹായിച്ചു. തമദേശ
സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട വിശ്വാസയത ഉയര്തെി. 
എടുത്തു പറയാവന്ന ഇതെരനും ചില മാറ്റങ്ങ
ളിലൂത്ട ആസൂത്രണ- നിര്വഹണതെില് 
പ്ാമ്ശിക സര്കാരുകള്ക് ചരിത്രമനട്നും 
കുറികാന് കഴിഞ്ഞു. 1996-97 ല് ജനകീയാ
സൂത്രണ പദ്ധതി ഒരു വിപ്വകരമായ 
മാറ്റമാണ് കുറിച്ചത്തങ്ില് കഴിഞ്ഞ 4 വര്്
കാലനും നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു വിപ്വമാണ് തമദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട പദ്ധതി ആസൂ
ത്രണ-നിര്വഹണതെില് നടന്നത്. 

പ്ാമ്ശിക സര്കാരുകത്ള ഏല്ിച്ചിട്ടു
ള്ള വികസന പ്വര്തെനങ്ങള് കാരയക്മ
മായി നടപ്ാക്കുന്നമതാത്ടാപ്നും ഒട്നവധി 
മറ്റ് മക്മ പ്വര്തെനങ്ങള്ക്കുനും മനതൃത്വനും 
നല്കുന്ന തലതെിമലക് തമദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വളര്ന് എന്നത് ശ്രമദ്ധയ
മാണ്. സര്കാരിത്റെ നവമകരള മി്ന് 
പ്വര്തെനതെില് തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുത്ട പങ്ിത്നക്കുറിച്ച് ഇവിത്ട എടുത്തു 
പറയന്നില്. കൃ്ി, മൃഗസനുംരക്ണനും, മറ്റ് 
ജീവമനാപാധി മമഖലകള്, പാലിമയറ്റീവ് 

പ്വര്തെനനും, ഭിന്നമശ്ി വിഭാഗങ്ങളുത്ട 
മക്മനും, വൃദ്ധജന സനുംരക്ണനും, വനിതാ
ഘടക പദ്ധതി, ട്രാന്സ് ത്ജന്മഡഴ്് വിഭാഗ
കാരുത്ട മക്മനും, മ്ാര്ട്സ്/ ത്ഗയിനുംസ് 
എന്നീ മമഖലയിത്ലല്ാനും പ്ാമ്ശിക സര്കാ
രുകള് നടതെിയ ഇടത്പടലുകള് ത്പാതുജ
നങ്ങളുത്ട അനുംഗീകാരനും മനടി. ഈ രനുംഗങ്ങ
ളില് സനുംസ്ഥാനതെ് ശ്രമദ്ധയമായ ഒമട്ത്റ 
മാതൃകകള് രൂപത്പ്ട്ടു. പര്രാഗത 
വികസന മക്മ പ്വര്തെനങ്ങള് മാത്രമല് 
സമൂഹതെിത്ല ഏത്താരു ത്വല്ലുവിളിയനും 
ഏത്റ്റടുകാന് തങ്ങള്കാകുത്മന്ന് 2018 
ആഗസ്റിലുണ്ായ പ്ളയകാലതെ് തമദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നമുക് കാണിച്ചു 
നല്കി. ഒരു പടികൂടി കടന്ന പ്വര്തെന 
മാണ് ത്കാവിഡ് 19-ത്ന മനരിടുന്നതിന് 
പ്ാമ്ശിക സര്കാര് നടതെിയത്. കമ്യൂ
ണിറ്റി കിച്ചണ്, ക്വാറസറെന് സൗകരയനും, 
ആശുപത്രിയില് പ്മതയക സൗകരയത്മാരു
കല് എന്മവണ് തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള് കടന് ത്ചല്ാതെ മമഖല ഇല് എന് 
നമുക് കാണാനും. പ്ളയകാലമതെയനും മഹാ
മാരിയത്ട ഘട്തെിമലയനും പ്വര്തെനങ്ങള് 
ദുരന് നിവാരണതെില് തമദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുത്ട അനിവാരയമായ പങ്് ഉറപ്ിച്ചു.

2014-15 മുതലുള്ള മൂന്വര്്കാലനും 
പദ്ധതിത്ച്ചലവ്  68 ശതമാനനും, 73 ശതമാനനും, 
67 ശതമാനനും എന്നീ രീതിയിലായിരുന്. 
എന്നാല് 2017-18 പദ്ധതിത്ച്ചലവ് 85.43 
ശതമാനമായി.  ട്ര്റികളില് വളത്ര 
താമസിച്ചു സമര്പ്ിച്ച ക്യൂ ബില്ലുകള് കൂടി 
പരിഗണിച്ചാല് ഇത് 90.10 ശതമാനമാണ്. 
ഇത് ജനകീയാസൂത്രണ ചരിത്രതെില് 
ആ്യമാണ്. 220 തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള് 100 ശതമാനനും തുക ത്ചലവഴിച്ചു. 2016-
17ല് സനുംസ്ഥാനതെ് ശരാശരി പദ്ധതിത്ച്ച
ലവ്  67 ശതമാനമായിരുന്. എന്നാല് 
2017-18-ല് ത്വറുനും 87 തമദേശഭരണ സ്ഥാപ





14



നങ്ങള് മാത്രമാണ് മുന്വര്്ത്തെ ശരാശരി 
പദ്ധതി ത്ച്ചലവിമനകാള് താത്ഴമപ്ായത്. 
2018-19ലുനും പദ്ധതി ത്ചലവ് മികച്ച നിലയി
ലായിരുന്. 84.66 ശതമാനനും. മകരളതെില് 
ത്കാടിയ നാശനും വിതച്ച പ്ളയ സമയത്തുനും 
ഈ ഉയര്ന്ന പദ്ധതി ത്ചലവ് എടുത്തു 
പറമയണ്താണ്. ത്പറെിനുംഗ് ബില് കൂടി 
മചര്തൊല് ത്ചലവ് 93 ശതമാനമാണ്. 
ത്കാവിഡ് മഹാമാരിയമടയനും കടുതെ സാ്
തെിക പ്തിസന്ിയമടയനും പശ്ചാതെല
തെില് തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
കഴിഞ്ഞ വര്്നും (2019-20 ല്) ബില് ട്ര്റി
യില് കൃതയമായി ത്കാടുകാന് കഴിഞ്ഞിരു
ന്നില്. ത്കാടുതെവ മാറാനുനും കഴിഞ്ഞില് 
എന്ന വസ്തുത മറക്കുന്നില്. എന്നാല് ട്ര്റി
യില് നല്കിയ എല്ാ ബില്ലുകളുനും 2020 
ഏപ്ില്, ത്മയ്  മാസങ്ങളില് മാറ ി . 
അ ത ി ന ാ ല ാ ണ്  ജൂ ണ്  അ വ സ ാ ന നും 
ആയമപ്ാള് തത്ന്ന നടപ്വര്്നും (2020-21)
പദ്ധതി ത്ചലവ് 23 ശതമാനമായത്.

പദ്ധതി ആസൂത്രണ നിര്വഹണതെിന് 
മു മ്പു  പ റ ഞ്ഞ  മ ാ റ്റ ങ്ങ ള്  വ രുതെ ി യ 
മതാത്ടാപ്നും നഷ്ടത്പ്ട്ടുമപായ ജനപങ്ാളി
തെനും വീത്ണ്ടുകാനുനും ചില പരിഷ്കാരങ്ങള് 
വരുതെി. ആസൂത്രണ പ്ക്രിയയില് സഹാ
യികാന് എല്ാ തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിലുനും ആസൂത്രണസമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഈ 
സമിതിയില് സന്നദ്ധ പ്വര്തെകരായ വി്
ഗദ്ധരുത്ട മസവനനും ഉറപ്ാകിയിട്ടുണ്്. 
കൂടാത്ത തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങത്ള 
സഹായികാന് സന്നദ്ധ പ്വര്തെകനായ 
വി് ഗ്ദ്ധത്ന നിശ്ചയികാനുനും നിര്മദേശിച്ചിട്ടുണ്്. 
ഇ വ ര് ക്  5 0 0 0  രൂ പ  പ്ത ി മ ാ സ നും 
ഓണമററിയനും നല്കാനുനും അനുമതി നല്കി.
ഇവത്ര ആത്രയനും മുകള്തെട്ില് നിന്ന് നിശ്ച
യിച്ചു നല്കാത്ത അതത് തമദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് തീരുമാനികാനാണ് നിര്മദേ
ശിച്ചിരുന്നത്. ഇതിത്നാത്ക പുറത്മ പദ്ധതി 

നിര്വഹണതെിത്ല പ്ശ്ങ്ങള് അപ്മപ്ാള് 
വിലയിരുതെി പരിഹരിക്കുന്നതിനുനും വകു
പ്തല സനുംമയാജനതെിനുനും സര്കാര് 
തലതെില് മകാഓര്ഡിമന്ന് കമിറ്റിയത്ട 
പ്വര്തെനവനും ചിട്ത്പ്ടുതെിയിട്ടുണ്്.

ഈ സര്കാര് അധികാരതെില് വന്ന
തിനുമശ്നും തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
നല്കുന്ന പദ്ധതി വിഹിതതെില് ക്രമാനുഗ
തമായ വര്ദ്ധനവ വരുതെി. ഓമരാ വര്്വനും 
സനുംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റില് പദ്ധതി വിഹിത
തെിത്റെ 0.50 ശതമാനനും വീതനും അധികമായി 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് നല്കണ
ത്മന്ന സനുംസ്ഥാന ധനകാരയ കമീ്ത്റെ 
ശുപാര്ശ സര്കാര് നടപ്ാകി. ഇതിത്റെ 
വിശ്ാനുംശനും പട്ിക-2ല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്.

വര്്നും പദ്ധതി വിഹിതനും 
(മകാടി രൂപ)

സനുംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് 
വിഹിതനും (മകാടി രൂപ)

ശതമാനനും

2020-21 6903.00 27,610.00 25.00
2019-20 7500.00 30,610.00 24.50
2018-19 7000.00 29,150.00 24.00
2017-18 6227.00 26,500.00 23.50
2016-17 5500.00 24,000.00 22.92

പട്ിക-2
2016-17 മുതല് 2020-21 വകര 

തഡദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക് നല്ിയ പദ്ധതി വിഹിതും





ഇതിനു പുറമമ ത്മയിറെനന്സ് ഗ്ാറെ്, 
ത്പാതു ആവശയ ഗ്ാറെ് എന്നീ ഇനതെിലുനും 
വിഹിതനും തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
നല്കുന്ണ്്. അധികാര വിമകന്ദീകരണ
തെില് സര്കാര് നല്കുന്ന മുന്ിയ പരിഗ
ണനയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.

മകരളതെില് ജനകീയാസൂത്രണനും ആരനും
ഭിച്ചത് ജനാധിപതയത്തെ കൂടുതല് അര്ത്ഥ
പൂര്ണ്ണമാക്കുക എന്ന ലക്യനും മുന്നിര്തെി 
യാണ്. അഞ്ചു വര്്നും കൂടുമന്ാറുനും മവാട്ടു 
ത്ചയ്ാനുനും പുതിയ സര്കാരിത്ന ത്തരത്ഞ്ഞ
ടുകാനുനും കഴിയന് എന്നതുത്കാണ്് മാത്രനും 
ജനാധിപതയനും അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമാകില്. അധി
കാരതെിത്റെ പ്മയാഗതെില് അതായത് 
ഭരണതെില് തുടര്ച്ചയായനും സാര്ത്ഥകമായനും 
ജനങ്ങള്ക ്ഇടത്പടാന് കഴിയണനും. ജനങ്ങ
ളുത്ട പങ്ാളിതെവനും മുന്സകയനും ഉറപ്ാ
കണനും. ജനകീയാസൂത്രണതെിത്റെ ലക്യനും 
അതായിരുന്. ഉജ്്വലമായ ഒരു തുടകനും 
ജനകീയാസൂത്രണതെിന് ലഭിക്കുകയനും 
ത്ചയ്തു. എന്നാല് ഒട്ടുനും സവകാത്ത അതിസ
ങ്ീര്ണ്ണമായ നടപടിക്രമങ്ങളുത്ട നൂലാമാല
യില്ത്പ്ടുതെി ഉമ്യാഗസ്ഥ മമധാവിത്വനും 
ജനകീയ അധികാരതെിത്റെ മവ്ികത്ള 
പരിമിതത്പ്ടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് 
കണ്ത്. അതിസങ്ീര്ണ്ണവനും അപഹാസയവ
മായി മാറിത്കാണ്ിരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുത്ട 
ബാഹുലയതെില് നിന്നും പ്ാമ്ശിക സര്കാ
രുകത്ള മമാചിപ്ികാന് പിണറായി സര്കാ
രിനു കഴിഞ്ഞു എന്നത് ത്ചറിയ മനട്മല്. 
പ്ാമ്ശിക ജനസമൂഹങ്ങള്ക് തിരിച്ചു 
കിട് ിയ പ്വര്തെന സ്വാതന്ത്രയമാണ് 
ഇമപ്ാള് നിരീക്കര് ത്പാതുത്വ ശ്ാഘിക്കു
ന്ന വലിയ മനട്ങ്ങളുത്ട അടിസ്ഥാനനും.   
മലഖകന് സനുംസ്ഥാന പ്ാനിങ് മബാര്ഡില് 

അനുംഗവനും  വിമകന്ദീകൃതാസൂത്രണനും 
മസ്ററ്റ് റിമസാഴ്്  ഗ്രൂപ്് ത്ചയര്മാനുമാണ്
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മകരളനും ത്കാവിഡ് 19ത്റെ മൂന്നാനുംഘട് 
വയാപനത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുത്കാ

ണ്ിരിക്കുകയാണ്. 2020 ജനുവരി മാസതെില് 
രാജയതെ ്ആ്യമായി മൂന് മപര്ക ്ത്കാവിഡ് 
മരാഗനും  റിമപ്ാര്ട്് ത്ചയ്ത് നമ്മുത്ട സനുംസ്ഥാ
നതൊയിരുന്ത്വങ്ിലുനും സര്കാരിത്റെയനും 
ആമരാഗയവകുപ്ിത്റെയനും തമദേശസ്വയനുംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുത്ടയനും ശക്തവനും സൂക്് മവ 

മായ ഇടത്പടല് മരാഗവയാപനത്തെ പൂര്
ണ്ണമായി നിയന്ത്രണവിമധയമാകിയിരുന്. 
മരാഗനും അതയധികനും ബാധിച്ചിരുന്ന വിമ്ശ
രാജയങ്ങളില്നിന്നും അയല്സനുംസ്ഥാനങ്ങ
ളില് നിന്നും പ്വാസികള് എതെിമച്ചര്ന്നതുനും 
നിയന്ത്രണങ്ങള് കൃതയമായി പാലിക്കുന്ന
തില് ത്പാതുജനങ്ങള്   വരുത്തുന്ന വീഴ്ചയനും 
കാരണനും മരാഗികളുത്ട എണ്ണനും വര്ദ്ധിച്ചു. 

ഈ വര്ധനയത്ട മതാത് താരതമമയന ത്ചറു
താത്ണങ്ിലുനും നമള് ആശങ്ത്പ്മടണ്തു
ണ്്. മരാഗവയാപനനും വര്ദ്ധിക്കുന്ന തരതെില് 
ക്ലസ്ററുകള് രൂപത്പ്ട്ടു ത്കാണ്ിരിക്കുന്.

മരാഗബാധിതരായവരുത്ട എണ്ണതെി
ലുള്ള വര്ദ്ധന നിലവിലുള്ള ആമരാഗയസനും
വിധാനങ്ങള് ചികിത്കായി തികയാത്ത 
വരുന്ന സാഹചരയനും സനുംജാതമാകിമയ

്കഥാവിഡ് 19 പ്തിദ്രഥാധം 

 ഡ�ോ. പി.കെ. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്.

മൂന്നഥാം ഘട്ടത്ിദ്േക്്
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കാനും. ഈ ഘട്തെിലാണ് ത്കാവിഡ് 
പ്ാഥമിക ചികിത്ാ മകന്ദങ്ങള്  (ത്കാവിഡ് 
ഫസ്റ് സലന് ട്രീറ്റ്  ത്മറെ്  ത്സറെറുകള്, 
CFLTC) ആരനുംഭിക്കുന്നത് സനുംബന്ിച്ച 
തീരുമാനനും സര്കാര് സകത്കാണ്ത്. 
സര്കാരിത്റെ ഈ തീരുമാനനും ഏത്റ്റടുത്തു
ത്കാണ്് ത്കാവിഡ് ചികിത്യില്തത്ന്ന 
പുതിയ മാനനും സകവരികാന് പരയാപ്തമായ 
തരതെിലുള്ള നടപടികളുമായി തമദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് മുമന്നറുന്ന കാഴ്ചയാണ് 
സനുംസ്ഥാനത്മാട്ാത്ക കാണുന്നത്.

കെോവി�് പ്ോഥമിെ 
െിെിത്ോ ഡെന്ദ്രങ്ങള്

നിലവിലുള്ള ത്പാതുജനാമരാഗയ സനുംവി
ധാനങ്ങളുത്ട പ്വര്തെനത്തെ ബാധികാ
തെ തരതെില് അവശയ സൗകരയങ്ങളുള്ള 
പ്ാമ്ശിക ചികിത്ാമകന്ദങ്ങള് തയ്ാറാ
ക്കുക എന്ള്ളതാണ് CFLTCകള് സ്ഥാപി
ക്കുന്നതു ത്കാണ്ടുമദേശിക്കുന്നത്. ത്കാവിഡ് 
ത്ടസ്റ്  റ ിസള്ട്്  മപാസിറ്റ ീവ്  ആയ 
മകസുകളില് ലക്ണങ്ങള് പ്കടമായി 
ഇല്ാതെവര്ക്കുനും മനരിയ ലക്ണങ്ങള് 
ഉള്ളവര്ക്കുനും ചികിത് നല്കുന്നതിനായി 
വിഭാവനനും ത്ചയ്ിട്ടുള്ളവയാണ് ഈ മകന്ദ
ങ്ങള്. വിട്ടുകിട്ിയമതാ അടഞ്ഞു കിടക്കു
ന്നമതാ ആയ ആശുപത്രികള്, പരിശീലന
മകന്ദങ്ങള്, സ്കൂളുകള്, മകാമളജുകള്, 
മകാമളജ് മഹാസ്റലുകള്, ഓഡിമറ്റാറിയ
ങ്ങള്, മതസ്ഥാപനങ്ങളുത്ട ത്കട്ിടങ്ങള് 
എന്നിവ ഇതിനായി സജ്മായി വരുന്.

ചുമതലകോർ
CFLTC കളുത്ട പ്വര്തെന ചുമതല 

അതാത് തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട 

പരിധിയില് വരുന്ന ആമരാഗയമകന്ദതെിത്ല 
ത്മഡികല് ഓഫീസര്കായിരിക്കുനും. ഭൗതിക 
സാഹചരയങ്ങള് ഒരുകല്, സ്നനും്ിന 
നടതെിപ്്, ഭക്ണനും, ശുചിത്വനും, മാലിനയനി
ര്മാര്ജ്നനും എന്നിവയത്ട ചുമതല ബന്
ത്പ്ട് തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളു 
മടതുനും. ഈ ചുമതലകള് ഫലപ്്മായി 
നിര്വഹിക്കുന്നതിന് തമദേശസ്വയനുംഭരണ 
സ്ഥാപന അദ്ധയക്ന്  ത്ചയര്മപഴ് സണാ
യനും ആമരാഗയ വി്യാഭയാസ സ്റാന്ഡിങ് 
കമിറ്റി ത്ചയര്മപഴ്ണ് സവസ് ത്ചയര്മപ
ഴ് സണായനും ആമരാഗയ മകന്ദതെിത്റെ 
ചുമതല വഹിക്കുന്ന ത്മഡികല് ഓഫീസര് 
കണ്വീനര് ആയനും മനാഡല് ഓഫീസര് 
മജായിറെ് കണ്വീനര് ആയനും മാമനജിനുംഗ് 
കമിറ്റികള് പ്വര്തെിച്ചുവരുന്. സ്ഥാപനനും 

പ്വര്തെിക്കുന്ന വാര്ഡിത്ല/ഡിവി്നിത്ല 
അനുംഗനും, തമദേശഭരണ സ്ഥാപന ത്സക്രട്റി, 
ത്ഹല്തെ് ഇന്സ് ത്പ്ര് എന്നിവര് ഈ 
കമിറ്റിയിത്ല അനുംഗങ്ങളാണ്. സ്നനും്ിന 
പ്വര്തെനങ്ങള്ക് മമല്മനാട്നും വഹിമക
ണ് ചുമതല മാമനജിനുംഗ് കമിറ്റികള്ക് 
ആയിരിക്കുനും. പ്ാമ്ശികമായി തത്ന്ന 
മഡാ്ര്മാര്, നഴ്സുമാര്, മറ്റു ആമരാഗയ പ്വര്
തെകര് തുടങ്ങിയവത്ര CFLTC കളുത്ട പ്
വര്തെനങ്ങള്കായി ഉപമയാഗത്പ്ടു
തെണനും. ആമരാഗയപ്വര്തെകത്ര ആമരാ
ഗയവകുപ്് നിശ്ചയിക്കുന്. സര്വീസില് 
നിന്നും വ ിരമ ിച്ചവരുത്ട മസവനവനും 
ഇതിനായി വിനിമയാഗികാവന്നതാണ്. 
CFLTC കളുത്ട സുരക്ാക്രമീകരണനും 
മപാലീസാണ് നിര്വ്വഹിക്കുന്നത്.

ഡനോ�ല് ഓഫരീസർ
CFLTC കളുത്ട പ്വര്തെനനും ഏമകാപി

പ്ിക്കുന്നതിനായി സന്നദ്ധമസവന മമനാ
ഭാവമുള്ള ഒരു ഉമ്യാഗസ്ഥത്ന മനാഡല് 
ഓഫീസര് ആയി തമദേശസ്വയനുംഭരണ 
സ്ഥ ാ പ ന നും  ന ി മ യ ാ ഗ ി മ ക ണ് തു ണ്് . 
മാമനജിനുംഗ് കമിറ്റി സകത്കാള്ളുന്ന തീരു
മാനങ്ങളുനും നിര്മദേശങ്ങളുനും നടപ്ിലാമകണ് 
ചുമതല മനാഡല് ഓഫീസര്കായിരിക്കുനും. 
ആവശയമായ രജിസ്ററുകളുനും മരഖകളുനും 
അകൗണ്്സുനും എഴതി സൂക്ിമകണ് 
ചുമതലയനും ഈ ഓഫീസര്കായിരിക്കുനും. 
CFLTCകള്ക് ആവശയമായ അടിസ്ഥാന 
സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കുക, ചികിത്യിലുള്ള
വര്ക് യഥാസമയനും ഭക്ണവനും മറ്റുനും ഉറപ്
വരുത്തുക, ശുചീകരണതെിന് ജീവനകാത്ര 
നിമയാഗിക്കുക, മാലിനയനീകനും ഉറപ്വരു
ത്തുക എന്നിവയനും ചുമതലകളില്ത്പ്ടുന്.
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കെട്ിടവും ഭൗതിെ 
സോഹെര്യങ്ങളും

സവ്യുതി, ത്വള്ളനും, ഗതാഗതസൗകരയനും 
എന്നിവ ഉറപ്ാകിത്കാണ്് തമദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട പരിധിയിലുള്ള ത്കട്ിട
ങ്ങള് ആണ് ഉപമയാഗത്പ്ടുമതെണ്ത്. 
മതിയായ മടായിലറ്റ്  സൗകരയങ്ങള് 
ഉണ്ാവണനും. പരിമിതിയള്ള സ്ഥലങ്ങളില് 
മടായിലറ്റുകള് നിര്മിക്കുന്നതിമനാ താല്
കാലികമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിമനാ മവണ് 
നടപടികള് സ്വീകരികാവന്നതാണ്. വാര്
ഡുകളില് ആവശയമായ കട് ിലുകള്, 
ത്മതെകള്, തലയിണ, കിടകവിരി, പുതപ്് , 
ഫാനുകള്, ഭക്ണനും കഴിക്കുന്നതിനുനും മറ്റുനും 
ആവശയമായ പാത്രങ്ങള്, ജഗ്ഗുകള്, മവസ്റ് 
ബിന്കള്, ത്മാസബല്ചാര്ജിങ ്സൗകരയനും 
എന്നിവ ഏര്ത്പ്ടുതെി നല്കണനും. 

ശുെരീെരണവും 
മോലിന്യസുംസ്കരണ സുംവിധോനവും

കൃതയമായ ഇടമവളകളില് വാര്ഡുകളുനും 
മടായിലറ്റുകളുനും വൃതെിയാക്കുന്നതിനുനും അണു
വിമുക്തമാക്കുന്നതിനുനും ശ്രദ്ധിമകണ് താണ്. 
ശുചീകരണതെിനുനും മാലിനയനും നീകനും ത്ചയ്യു
ന്നതിനുനും ആവശയമായ ജീവനകാത്ര നിയ
മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് തമദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് സകത്കാള്ളണനും. ശുചീക 
രണ പ്വര്തെനങ്ങളില് ഏര്ത്പ്ടുന്നവര്ക് 
മതിയായ സുരക് ഉറപ്വരുത്തുന്നതിന് 
ശ്രദ്ധികണനും. ആമരാഗയ വകുപ്നും തമദേശസ്വ
യനുംഭരണ വകുപ്നും പുറത്പ്ടുവി ച്ചിട്ടുള്ള മാര്
ഗ്ഗനിര്മദേശങ്ങള് പാലിച്ചുത്കാണ്ായിരി
കണനും CFLTC കളുത്ട ശുചീകരണവനും 
മാലിനയസനുംസ്കരണവനും അണുനശീകരണവനും 
നടമതെണ്ത്. സജവ, അസജവ മാലിനയ
ങ്ങള്, ത്മഡികല് മാലിനയങ്ങള് എന്നിവ 
പ്തയകനും മശഖരിക്കുന്നതിനുനും ശാസ്തീയമായ 
രീതിയില് സനുംസ്കരിക്കുന്നതിനുനും ആവശയമായ 
സൗകരയങ്ങള് CFLTC കളില് ഒരുകാന് 
ശ്രദ്ധികണനും. ഇതിനായി തുമ്പൂര്മൂഴി 
മമാഡല് മാലിനയ സനുംസ്കരണ സനുംവിധാനനും, 
ബമയാ കമ്ാസ്റ്, കുഴി കമ്ാസ്റ്, എന്നിവ 
സ്ഥാപികാവന്നതാണ്. ത്മഡികല് മാലി
നയങ്ങള് സലസന്സുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി 
കരാറില് ഏര്ത്പ്ട് ്നീകനും  ത്ചമയ്ണ്താണ.്

വോങ്ങലും സമോഹരണവും
CFLTC കള്ക് ആവശയമായ ഭൗതിക 

സാഹചരയങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിന് മവണ്ി 
സനുംഭാവനകള് പണമാമയാ സാധനങ്ങ

ളാമയാ കത്ണ്തൊന് തമദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങള് ശ്രമിമകണ്താണ്. സ് മപാണ്
സര്്ിപ്് മുമഖന കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചന് നടതെി
യതിത്റെ അനുഭവസ്തെ് ഇതിനായി 
ഉപമയാഗത്പ്ടുതൊനും. സനുംഭാവനയായി 
ലഭികാതെ സാധനസാമഗ്ികള് മാത്രനും 
നിലവിത്ല വയവസ്ഥകള്ക് വിമധയമായി 
വാങ്ങാവന്നതാണ്. പണമായനും അവശയസാ
ധനങ്ങളായനും ലഭിക്കുന്ന സനുംഭാവനകള് 
സനുംബന്ിച്ച് കൃതയമായ കണക്കുകള് എഴതി 
സൂക്ികാന് ബന്ത്പ്ട് ഉമ്യാഗസ്ഥര് 
ശ്രദ്ധികണനും. പണമായി ലഭിക്കുന്ന സനുംഭാ
വനകള് മാമനജിനുംഗ് കമിറ്റി അധയക്ന്, 
മനാഡല് ഓഫീസര് എന്നിവരുത്ട മപരില് 
ആരനുംഭിക്കുന്ന മജായിറെ് അകൗണ്ില് 

നിമക്പിമകണ്തുനും മാമനജിനുംഗ് കമിറ്റി 
തീരുമാനതെിന് വിമധയമായി ത്ചലവഴി
മകണ്തുമാണ്. CFLTC കള് സ്ഥാപിക്കു 
ന്നതിനുനും അതിത്റെ നടതെിപ്ിനുനും ആവശയ
മായി വരുന്ന തുക  DDMA ലഭയമാക്കുന്ന 
ഫണ്ില് നിന്നും ത്ചലവഴികാവന്നതാണ്. 
നിര്മാണപ്വര്തെനങ്ങമളാ മരാമതെ് 
പണികമളാ ആവശയമായി വരുന്ന പക്നും 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് പ്ാന് 
ഫമണ്ാ തനത് ഫമണ്ാ വിനിമയാഗിച്ചു 
പദ്ധതികള് രൂപീകരിച്ചു ത്കാണ്ടുനും ത്ചലവ
ഴികാവന്നതാണ്.

ത്കാവിഡ് മഹാമാരിത്കതിത്ര നാനും 
ത്പാരുതിത്കാണ്ിരിക്കുകയാണ്. മരാഗ 
ത്തെ പിടിച്ചുത്കട്ടുകയാണ് നമ്മുത്ട ലക്യനും. 
സര്കാരിനുനും ആമരാഗയ വകുപ്ിനുനുംഒപ്നും 
മതാമളാട് മതാള് മചര്ന് പ്വര്തെികാന് 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് കഴിയണനും. 
വയാപന നിരക് കുറച്ചുത്കാണ്ടു വരാനുള്ള 
സര്കാര് നടപടികള്ക് കരുമതെകാന് 
പ്ളയകാലത്തുനും ത്കാവിഡ് ആ്യ രണ്ടുഘ
ട്ങ്ങളിലുനും നല്ിയതു മപാത്ല പ്ാമ്ശിക 
സര്കാരുകള്ക ്കഴിയണനും. ഈ മഹാമാരി 
ത്യ മൂന്നാനും ഘട്തെിലുനും മനരിടാന് നാനും തയ്ാ
ത്റടുക്കുകയാണ്. തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളിത്ല ജനപ്തിനിധികളുനും ഉമ്യാഗസ്ഥ
രുനും സകമകാര്ത്തുത്കാണ്് ക്വാററെയിന് 
സൗകരയനും ഏര്ത്പ്ടുതെിയതു മപാത്ല തത്ന്ന  
ത്കാവിഡ്ചികിത്യത്ട കാരയതെിലുനും വിമക
ന്ദീകൃത സനുംവിധാനനും സാധയമാകി മലാക 
തെിനു മാതൃകയാവകയാണ് നമ്മുത്ട ത്കാച്ചു 
മകരളനും. 


മലഖിക പഞ്ചായതെ് ഡയറ്റാണ്
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ഇരുപതെിയഞ്ച് വര്്നും മുന്പാണ് ചരിത്ര 
പ്ധാനമായ പരീക്ണതെിനു മകരളനും 

സാക്യനും വഹിച്ചത്. ഒ്താനും പദ്ധതി 
ജനകീയ പദ്ധതിയാകി മാറ്റിത്കാണ്് 
പ്ാമ്ശിക ആസൂത്രണതെില് ഇന്യയ്ക്കുനും 
മലാകതെിനുനും ഒരു പുതു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുക 
യനും ത്ചയ്തു. സനുംസ്ഥാന ബജറ്റിത്റെ ഏതാണ്്  
35% തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
സകമാറി. സാ്തെിക രനുംഗത്തെ വിമക
ന്ദീകരണതെില് അതുവത്ര സ്വപ്നും കാണാ 
തെതുനും അസാധയത്മന്നും കരുതിയതുമായ 
മാറ്റതെിന് നാന്ി കുറിച്ച് വികസന പരിപാ

ടികളുത്ട ആസൂത്രണ-നിര്വ്വഹണ അധി 
കാരനും താത്ഴ തട്ിമലക് എന്ന നിര്ണ്ണായ
കമായ കാല് വയ്ിനാണ് മകരളനും സാക്യനും 
വഹിച്ചത.് പ്ാമ്ശിക ഭരണതെിലുനും നാടിത്റെ 
വികസനതെിലുനും ജനപങ്ാളിതെനും ഉറപ് 
വരുതൊനുള്ള സുപ്ധാനമായ നടപടി 
ആയിരുന് ജനകീയാസൂത്രണനും. ലക്യനും 
സമ്പൂര്ണ്ണ ജനാധിപതയനും തത്ന്ന. 

കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ിനിടയില് മകര
ളതെിത്ല തമദേശസ്വയനുംഭരണ സനുംവിധാനനും 
ഒമട്ത്റ മനട്ങ്ങള് സകവരിച്ചു ശക്തമായി. 
വികസന പ്വര്തെനങ്ങളിലുനും ആസൂത്രണ 

- നിര്വഹണതെിലുനും ഭരണ രനുംഗത്തുനും മസവ
നങ്ങളിലുനും ദുരന് നിവാരണ പ്വര്തെന 
ങ്ങളിലുനും ഇന്യകാത്ക മാതൃകയായി. 
നവമകരള കര്മപദ്ധതിയത്ട ഭാഗമായള്ള 
വിവിധ മി്നുകള് ലക്യമിടുന്ന മാറ്റങ്ങ
ള്ക്കുനും തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
മുഖയപങ്കു വഹിച്ചു. ഈ കുതിപ്ിന് ഊര്ജ്നും 
പകര്ന് ത്കാണ്ാണ് ഈ വര്്ത്തെ 
സനുംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്ികത്പ്ട്ത്. 
വരുനും മാസങ്ങളില് ചുരുങ്ങിയ സമയനും 
ത്കാണ്് പരമാവധി മനട്ങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു 
വാനുള്ള പ്വര്തെനങ്ങള്ക് ഒരു രൂപമര

ജനകീയഥാസൂത്രണത്ി്റെ 
ഇരുപത്ിയഞഥാം വര്ഷത്ിന്  

 ഡ�ോ. ഡജോയ് ഇളമണ്

പന്ത്രണ്ിന പരിപഥാടി
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ഖയായിരുന് അത്. അതിന് പ്കാരനും പന്ത്ര
ണ്ിന പരിപാടിക് മനതൃത്വനും വഹിക്കുക
യാണ് ഇന്ന് തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുനും മറ്റു സനുംവിധാനങ്ങളുനും. 

വിശപ്പുരഹിത ഡെരളും
ഏത്താരു ഘട്തെിലുനും സനുംസ്ഥാനതെ് 

ഒരാള് മപാലുനും പട്ിണി കിടകരുത് എന്നാ
യിരുന് മുഖയമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് 
മുന്പ് സൂചിപ്ിച്ചത്. അതിന് പ്കാരനും 
ഓണതെിനു മു്് മകരളതെില് 1000 ഭക്
ണശാലകള് തുറകാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് പാതി 
വഴി കടന് കഴിഞ്ഞു. 25 രൂപയ്ക് ഊണ്, 
ഇതില് 10% സൗജനയ ഊണ് എന്ന 
രീതിയില് ആണ് അതെരനും ജനകീയ മഹാട്
ലുകള് പ്വര്തെിക്കുക. ഗ്ാമ പഞ്ചായതെില് 
1 വീതവനും നഗരതെില് 10 വാര്ഡിന് 1 വീതവനും 
കണകിലുള്ള ആസൂത്രണമാണ് നടന് 
വരുന്നത്. കുടുനുംബശ്രീ പ്വര്തെകരുത്ട 
മനതൃത്വതെില് ആണ് ഇവ സനുംഘടിപ്ിക്കു
ന്നത്. പാചകനും, ഭക്ണ വിതരണനും, ആവശയ
മായ ഉപകരണങ്ങളുനും സാമഗ്ികളുനും തുടങ്ങി
യവത്യല്ാനും അവര് കത്ണ്ത്തുനും. സനുംസ്ഥാന 
സര്കാര് സബ്സിഡി നിരകില് അരിയനും 
പലവയഞ്ജനങ്ങളുനും നല്കുനും. തമദേശസ്വയനും
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വാടക, കററെ്, വാട്ര് 
ചാര്ജ്്, റിമവാള്വിനുംഗ് ഫണ്് തുടങ്ങിയവ 
ആ വ ശ യാ നു സ ര ണ നും  ഏ ര് ത് പ് ടു ത്തു നും . 
അങ്ങത്ന സനുംമയാജനതെിത്റെ മത്റ്റാരു 
സാധയത തുറക്കുകയാണ് ജനകീയ മഹാട്
ലുകളിലൂത്ട. 

അയ്ോയിരും വഡയോക്ലബ്ബുെള്
മാറുന്ന മകരളതെില് ഏത്റ ശ്രദ്ധിമക 

ണ്താണ് മകരള ജനസനുംഖയയില് വമയാജ
നങ്ങളുത്ട എണ്ണതെിലുള്ള വര്ദ്ധന. അതി
നനുസൃതമായ ആസൂത്രണനും അതയന്ാമപ
ക്ിതമാണ്.  ഇതിത്റെ ഭാഗമായാണ് 
സനുംസ്ഥാനത്തുടനീളനും 5000 വമയാക്ലബ്ബുകള് 
ആരനുംഭിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനനും. വിശ്രമ-
വിമനാ് മകന്ദമായി അവ മാറണനും. ഗ്ാമപ
ഞ്ചായത്തുകളില് 3 മകന്ദങ്ങള് വീതവനും 
നഗരങ്ങളില് 10 വാര്ഡിന് 1 വീതവനും എന്ന 
നിലയില് ഏര്ത്പ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമതെി
ലാണ് തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്. 
പുതിയ ത്കട്ിടങ്ങള്ക് പകരനും നിലവിലുള്ള 
വായനശാലകള്/വാടക വീടുകള് എന്നിവ 
ഉപമയാഗിക്കുകയാണ്. കുടുനുംബശ്രീയത്ടയനും 
ആമരാഗയ വിഭാഗതെിത്റെയത്മല്ാനും മസവ
നങ്ങള് സനുംമയാജിപ്ിച്ചു ത്കാണ്ാണ് ഈ 
മകന്ദങ്ങള് പ്വര്തെിമകണ്ത.് നൂതനമായ 

നിരവധി ആശയങ്ങള്കാണ് പല തമദേശ
സ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുനും ആവിഷ്കാരനും 
നല്കുന്നത്. വമയാജന അയല്ക്കൂട്ങ്ങളുത്ട 
ആസ്ഥാനനും എന്നതിത്നാപ്നും കുട്ികളുത്ട 
ത്റമഡിയല് മകാച്ചിനുംഗ് ത്സറെര്, വമയാജന 
മസവന മകന്ദനും എന്നീ നിലകളിലുനും അവ 
പ്വര്തെിക്കുനും. മക്മത്പന്്ന് ഉള്ത്പ്
ത്ടയള്ള സര്കാര് മസവനങ്ങള് ഇത് വഴി 
ലഭയമാകാനും. വമയാജന സൗഹൃ് തമദേശ
ഭരണനും എന്ന ആശയതെില് ഊന്നി തമദേ
ശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനതെിന്  ഒരു 
വമയാജന സൗഹൃ്നയനും രൂപീകരിക്കുക 
മുതല് സ്ഥിതിവിവരകണക് മശഖരിച്ച് 
അനുമയാജയ വമയാസൗഹൃ് കര്മപരിപാ
ടിക് രൂപനും നല്കാനും. കിടപ്മരാഗികള്ക് 
സാന്്വന പരിചരണനും, സൗഹൃ് മമനാഭാ
വതെിന് കൗണ്സിലിനുംഗുനും മബാധവല്ക
രണവനും തുടങ്ങി സാധയതകള് ഏത്റ.

ശുെിത്വ ഡെരളും
കഴിഞ്ഞ നാല് വര്്ങ്ങളില് ഏത്റ 

മാറ്റങ്ങള്ക ്സാക്യനും വഹിച്ചതാണ ്ശുചിത്വ 
മമഖല. ഇകാരയതെില് തമദേശസ്വയനുംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വഹിച്ച പങ്കു നിര്ണ്ണായക
മായിരുന്. ഇനിയനും മുമന്നറാനുണ്്. 
ഓണതെിനു മു്്  500 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുകളുനും 
50 നഗരങ്ങളുനും സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചിത്വ പ്വി 
സകവരിക്കുവാനുള്ള പരിപാടികാണ്  
ലക്യമിടുന്നത്. സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതി 

മാന്ണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചു ത്കാണ്ാണ് ഈ 
ലക്യനും സകവരിക്കുക. മാലിനയനും മ്ാത
സ്സില് മവര്തിരികണനും. സജവമാലിനയനും 
വീട്ിമലാ സമീപമതൊ സനുംസ്ക്കരികണനും. 
അസജവമാലിനയനും മശഖരികാന് എനും.സി.
എഫനും റിമസാഴ്് റികവറി ത്സറെറുനും സജ്
മാകണനും. കടകളിത്ല മാലിനയനും സനുംസ്ക്കരി
ക ാ നു നും  മ ശ ഖ ര ി ക ാ നു നും  പ്മ ത യക 
സനുംവിധാനനും ഒരുകണനും. ഹരിതകര്മ
മസന ശക്തിത്പ്ടുതെിയനും ഗ്ീന് മപ്ാമട്ാ
മകാള് പാലിക്കുന്ത്വന് ഉറപ് വരുതെിയനും 
ആണ് മുമന്നാട്ടു മപാവക. വൃതെിയള്ള നിര
ത്തുകളുനും ത്പാതു ഓഫീസുകളിലുനും സ്ഥാപന
ങ്ങളിലുനും ശുചിത്വനും നിഷ്കര്്ിച്ചുനും പുതിത്യാരു 
ശുചിത്വ സനുംസ്കാരതെിനാണ് തമദേശസ്വയനും
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മനതൃത്വനും നല്കുക. 
ആവശയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് മകന്ദീകൃത 
ത്സപ്മറ്റജ് പ്ാറെ് സര്കാര് നിര്മിക്കുനും. 
കുറഞ്ഞത് ഒമരകര് സ്ഥലവനും ജനസമിതി
യനും ഉറപ്വരുതെിയാല് 5 മകാടി രൂപ 
പ്മതയക വികസന ഗ്ാറെ് ആയി നല്കുനും. 

12,000 കപോതു ഡടോയിലറ്റുെള്
ത്പാതുസ്ഥലങ്ങളിത്ല മടായിലറ്റുകളുത്ട 

അഭാവനും മകരളതെില് വിമര്ശനനും ക്ണിച്ചു 
വരുതൊറുണ്്. ഇതിത്നാരു മാറ്റനും വരുതെി
ത്കാണ്് 12,000 ത്പാതു മടായിലറ്റുകളാണ് 
ഈ വര്്നും സനുംസ്ഥാനത്തുണ്ാവക. പ്ധാന 
പാതമയാരത്തുള്ള ത്പാതുസ്ഥാപനങ്ങള് 
മകന്ദീകരിച്ചുനും സഹകരണ സനുംഘങ്ങളുത്ട 
ആഭിമുഖയതെിലുനും ത്പാതുസ്ഥലങ്ങളിത്ല 
മടായിലറ്റ് മ്ാക്കുകള് ഏത്റ്റടുതെ് ഭനുംഗിയാ 
യി നടതെിയനും ഈ ് ൗര്ബലയനും പരിഹരിക്കുനും. 
ത്വറുനും മടായിലറ്റ് എന്നതിനുപരി മടക്-എ-
മരേക് വിശ്രമമകന്ദങ്ങള് എന്ന രീതിയിലുനും 
ഇവത്യ സജ്മാക്കുനും. വിശ്രമസ്ഥലനും, 
കുടിത്വള്ളനും, നാപ്കിന് ത്വന്ഡിനുംഗ് എന്നീ 
സനുംവിധാനങ്ങള് മവണനും. 

എല്ാ ഗ്ാമ പഞ്ചായത്തുകളിലുനും ഒന്ന് 
വീതവനും നഗരസഭകള് രണ്ടുനും മകാര്പ്മറ്
നുകളില് അഞ്ചു വീതവനും എന്നതാണ് ലക്യ
മിടുന്നത്. ഇതിനായി സിഎസ്.ആര് - എനുംപി 
/എനുംഎല്എ ഫണ്ടുകള് ഉള്ത്പ്ടുതൊവന്ന
താണ്. ക്ലീനിനുംഗിനുനും പരിചരണതെിനുനും 
കുടുനുംബശ്രീ നിമയാഗിക്കുന്ന അനുംഗങ്ങളാവനും. 
ത്പമട്രാള് പമ്പുകള്, ത്പാതുമമഖലാ സ്ഥാ
പനങ്ങള്, സഹകരണ സനുംഘങ്ങള്, തമദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉള്ത്പ്ത്ടയള്ള 
ത്പാതുസ്ഥാപനങ്ങള് മകന്ദീകരിച്ച് 10,000 
ത്പാതു മടായിലറ്റുകള് കൂടി മചര്ന്നതാണ് 
പദ്ധതി.
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ഡതോടുെളകട ശുെരീെരണും
ശുചിത്വതെിത്ലന്നതു മപാത്ല നിരവധി 

പുതെന് മാതൃകകള് സൃഷ്ടിച്ച മമഖലയാണ് 
ഇത്. മീനച്ചിലാര് - മകാടൂരാര് - മീന്റയാര്, 
കിള്ളിയാര്, കാനാമ്പുഴയാര്, വരട്ാര്-കുട്നും
മപരൂര്, മകാലറയാര് എന്നിങ്ങത്ന ജനകീയ 
കൂട്ായ്മയത്ട വിജയഗാഥകള്. ഈ വര്്നും 
50,000 കി.മീ. മതാടുകള് ശുചീകരിക്കുവാനാണ് 
ലക്യമിടുന്നത്. കയര്ഭൂവസ്തനും ഉപമയാഗി
ച്ചുള്ള ഓരങ്ങളുത്ട സനുംരക്ണവനും മത്യകൃ
്ിയത്മല്ാനും ഇതില് ഉള്ത്പ്ടുതൊനും. ത്താഴി
ലുറപ്് പദ്ധതി, സമനര് ഇറിമഗ്ന്, 
മണ്ണു-ജലസനുംരക്ണ പരിപാടികള് എന്നി
വത്യല്ാനും സനുംമയാജിപ്ികാനാവണനും. 
തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട മനതൃ
ത്വതെില് ഹരിതമകരളനും മി്ത്റെ ഏമകാ
പനതെിലാണ് പ്വര്തെനങ്ങള് സനുംഘടി
പ്ിക്കുക.

ഒരുഡെോടി ഫലവൃക്ഷ ത്തെള്
കാലാവസ്ഥ വയതിയാനതെിത്റെയനും 

ആമഗാള താപനതെിത്റെയനും കാലഘട്
തെില് മത്റ്റാരു മാതൃകാപരമായ പരിപാടി
ക് മകരളനും തുടകനും കുറിക്കുകയാണ്. പ്തി
വര്്നും ഒരുമകാടി ഫലവൃക് സതകള് നട്ടു 
പരിപാലിച്ചു ത്കാണ്ാണ് തുടകനും. ത്പാതു
സ്ഥലങ്ങളില് പരമാവധി പച്ചത്തുരുത്തുകള് 
രൂപത്പ്ടുനും. വാര്ഡ് ഒന്നിന് 75 ത്തങ്ങിന് 
സതകള് നടുന്നതിലൂത്ട നാളിമകര രനുംഗതെ് 
നഷ്ടത്പ്ട് പ്താപനും തിരിച്ചു പിടിക്കുകയനും 
ആവാനും. 

ത്ജവ പച്ചകറി
കൃ്ിവകുപ്ിത്റെ ‘ജീവനി’ പദ്ധതിയിലൂ

ത്ടയാണ് ഇത് നടപ്ിലാക്കുക. ഒപ്നും കുടുനും
ബശ്രീയത്ട മനതൃത്വതെില് 20,000 ത്ഹ്ര് 
എങ്ിലുനും സജവ പച്ചകറികൃ്ി നടപ്ാകാ
നാണ ്പ്ാന്. തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട 
തനത് മപ്ാജക്ടുകള് ഇതിനായി ചിട്ത്പ്ടു
തൊനും. കുടുനുംബശ്രീ/സ്വയനുംസഹായ സനുംഘ 
ങ്ങള്/ കര്്ക ഗ്രൂപ്കള് എന്നിവയ്ക് 
മുന്ഗണന നല്കി കൃ്ിഭവന് വഴി ഏമകാ
പിപ്ിച്ചാണ് പരിപാടി. ഇതിനകനും പ്ഖയാപി
ച്ച സുഭിക്മകരളനും പദ്ധതിയമായി ഇതിത്ന 
സനുംമയാജിപ്ികാനും. 

ഡലോകല് എുംഡ്ോയ് കമന്് 
അഷ്വറന്സ് ഡപ്ോഗോും

പ്ാമ്ശിക സാ്തെിക വികസന
തെില് ത്താഴില് സനുംരനുംഭങ്ങള് പ്ധാന 
പങ്ാണ്  വഹിക്കുന്നത്. ത്കാവിടാനന്രമു

ള്ള മലാകതെ് ഇതിനു കൂടുതല് പ്ാധാനയ 
മാണുള്ളത്. സനുംസ്ഥാനതെ് പ്ാമ്ശിക 
തലതെില് 5,000 പുതിയ ത്താഴില് സനുംരനുംഭ
ങ്ങളാണ് ലക്യമിടുന്നത്. പ്ാസ്റിക് ബ്ല് 
ഉല്പ്ന്നങ്ങള്, സാമങ്തിക-മസവന ഗ്രൂ
പ്കള്, കാര്്ിക മൂലയവര്ദ്ധിത ഉല്പ്ന്ന
ങ്ങള്, ത്ചറുകിട വയവസായങ്ങള്, സഹ 
കരണ സനുംരനുംഭങ്ങള്, കരകൗശല ഉല്പ്
ന്നങ്ങള്, ഇറച്ചിമകാഴി യൂണിറ്റുകള് തുടങ്ങി 
നിരവധി  ഇടത്പടലുകളാണ്  ആമലാചിക്കു
ന്നത്. ഇതിനാവശയമായ സാമങ്തിക 
സഹായനും സനുംസ്ഥാന സര്കാരിത്റെ സ്കില് 
പദ്ധതികള്, പ്മ്ശത്തെ സാമങ്തിക 

ജനുവരി ഒന്നിന് പ്ഖയാപിച്ച 
പന്ത്രണ്ിന പരിപാടികളുത്ട 
പുമരാഗതി വിലയിരുതെിയ
തായി മുഖയമന്ത്രി പിണറായി 
വിജയന് അറിയിച്ചു. ഒരു മകാടി 
വൃക് സതെ നടുന്ന കാരയതെില് 
ആ്യഘട്നും വിജയിച്ചു. അതിത്റെ 
പരിപാലനതെില് തമദേശസ്ഥാ
പനങ്ങള് ജാഗ്ത പുലര്തൊന് 
നിര്മ്ശനും നല്കി. പ്മ്ശത്തെ 
കൃ്ിവകുപ്്  ഉമ്യാഗസ്ഥര് ഇമപ്ാള് 
തത്ന്ന ഇതില് സജീവമായി ഭാഗഭാ
കാണ്. മ്ാക് തലതെില് നഴ്റികള് 
ഉണ്ാകാന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുനും. 
കൃ്ിവകുപ്ിമലതു മപാത്ല തമദേശസ്വയനും
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുനും ആവശയമായ 
ത്ചടികള് ഉല്പാ്ിപ്ികാന് കഴിയണനും. 
അങ്ങത്ന വന്നാല് നാനും വിതരണനും ത്ചയ്യുന്ന 
ത്ചടികളുത്ട എണ്ണനും വര്ദ്ധിപ്ികാനാകുനും.

ത്റയിന് ത്്ല്ട്റുകളുത്ട നിര്മാണനും 
ആഗസ്റ് മാസമതൊത്ട പൂര്തെീകരി 
കാനാകുനും. ആയിരനും ത്്ല്ട്റുകള് നിര്
മികാനാണ് ലക്യമിട്ത്. പരീക്ണാടി
സ്ഥാനതെില് തുടങ്ങാന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 
ഇത് നല് രീതിയില് വിജയമാവകയാണ്. 
അതില് 285 എണ്ണനും പൂര്തെിയായി. 354 
എണ്ണനും ആഗസ്റ് 15നുള്ളിലുനും 361 എണ്ണനും 
ആഗസ്റ് 31നകവനും പൂര്തെികരിക്കുനും. 
നമ്മുത്ട നാടിത്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക് അനു
മയാജയമായതാണ് ത്റയിന് ത്്ല്ട്റുകള്. 
വിമ്ശ രാജയങ്ങളില് ഗ്ീന് ഹൗസാണ് 

ഉള്ളത്. നമുക് ഇത് മതി 
യാകുനും. നല് മാറ്റനും കാര്്ിക 
രനുംഗതെ് ഉണ്ാകാന് ഇതു 
വഴി സാധിക്കുനും.

ആഗസ്റ് മാസമതൊത്ട 
മറാഡ് അറ്റകുറ്റമജാലികള് 
തുടങ്നും. രണ്ടുഘട്ങ്ങളിലാ
യാണ് ഇത് നടപ്ാക്കുക. 
ഒന്നാനും ഘട്തെില് 2011 
മറാഡുകളുത്ടയനും രണ്ാനും ഘട്

തെില് 2118 മറാഡുകളുത്ടയമാണ് അറ്റകു
റ്റ പണികള് പൂര്തെീകരിക്കുക. തമദേശസ്വ
യനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതിന് 
മനതൃത്വനും ത്കാടുക്കുന്നത്.

മത്യകൃ്ി ത്ചയ്ാന് ത്പാതുകുളങ്ങള് 
പാട്തെിന് നല്കാന് നടപടികളായി. 
ആഗസ്റ് മാസമതൊത്ട നടപടി പൂര്തെി
കരിക്കുനും. ഇതിനാവശയമായ മത്യകുഞ്ഞു
ങ്ങത്ള എല്ായിടത്തുനും എതെികാന് 
നടപടി സ്വീകരിക്കുനും. തമദേശസ്വയനുംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് ഇകാരയനും മമാണിറ്റര് 
ത്ചയ്ണനും.  ഗതാഗത വകുപ്നും തമദേശസ്വ
യനുംഭരണ വകുപ്നും മയാജിച്ച ് ത്കഎസആ്ര്
ടിസി മടായ് ലറ്റുകള് നവീകരിക്കുനും.

സാമൂഹിക സന്നദ്ധമസനയില് 3.55 
ലക്നും മവാളറെിയര്മാരാണ് രജിസ്റര് 
ത്ചയ്ത്. ഇതില് ഗണയമായ വിഭാഗനും 
സജീവമായി നിലവില് രനുംഗത്തുണ്്. യൂതെ് 
ലീഡര്്ിപ്് അകാ്മി ആഗസ്റില് പ്വര്
തെനനും ആരനുംഭികാനാകുത്മന്നാണ് പ്തീ
ക്ിക്കുന്നത്തന്ന് മുഖയമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പന്ത്രണ്ിന പരിപോടിെളകട പുഡരോഗതി 
മുഖ്യമന്ത്രി വിലയിരുതെി

സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയില് നിന്നും ലഭയ
മാകണനും. യവ എഞ്ചിനീയറിനുംഗ് ബിരു്ധാ
രികള്ക് ഇമറെണ്്ിപ്് എന്നതുനും ഇതിത്റെ 
ഭാഗമായി വിഭാവനനും ത്ചയ്യുന്ണ്്. 

കപോതുവിദ്യോഭ്യോസ 
സുംരക്ഷണ യജ്ും

ഈ രനുംഗതെ് ഇതിനകനും മനടിയ മനട്
ങ്ങത്ള അരകിട്ടുറപ്ിച്ചു പുതിയ തലതെിമല
ക്  ന ീ ങ്ങ ാ നു ള്ള  പ ര ി പ ാ ട ി ക ള ാ ണ് 
പ്ാമ്ശിക തലതെില് ആമലാചിമകണ്ത്. 
സ്കൂളുകളില് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വിഭാവനനും 
ത്ചയ്യുന്നത്. ഓണതെിനു മു്് ക്ലാസ്സുകളില് 
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അകവനും അക്രവനും ഉറയ്കാതെവത്ര നിര്
ണ്ണയിച്ചു ത്റമഡിയല് വി്യഭയാസ പദ്ധതി 
തയ്ാറാകണനും. പിടിഎ മയാഗങ്ങള് വിളിച്ചു 
മചര്തെ് ഇത് തയ്ാറാകണനും. അക്ര 
മമഹാത്വവനും കളിക്കൂട്വനും എല്ാനും ഇതിത്റെ 
ഭാഗമാകാനും. പുതിയ സാഹചരയതെില് 
നൂതനമായ രീതിയില് ഇവ ആവിഷ്കരികാനും. 

സോന്്വന െിെിത്യുും 
പരിെരണവും

നമ്മുത്ട സനുംസ്ഥാനനും മനരിടുന്ന പുതെന് 
ത്വല്ലുവിളികളില് ഒന്നാണ് ്ീര്ഘസ്ഥായി 
മരാഗങ്ങള്. സ്വാഭാവികമായനും സാന്്വന 
ചികിത്യനും പരിചരണവനും ആവശയമായ 
പ്ശ്മാണിത്. എല്ാ പഞ്ചായത്തുകളിലുനും 
മുനിസിപ്ാലിറ്റികളിലുനും ഒരു പാലിമയറ്റീവ് 
സനുംവിധാനനും ഉറപ്വരുതെണനും എന്നാണു 
ലക്യമിടുന്നത്. തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാ
പനതെിത്റെ മനതൃത്വതെിലുനും ചുമതലയിലുനും 
ഏമകാപനതെിലുമാണ് ഇത് നടപ്ിലാമക
ണ്ത്. ഗൃഹപരിചരണതെില് ഊന്നല് 
നല്കണനും. പാലിമയറ്റീവ് സനുംഘടനകത്ള
കൂടി ഉള്ത്പ്ടുതെി മവണനും പരിപാടി നടപ്ി
ലാകാന്. 

പട്ിെവിഭോഗങ്ങളകട ഉന്നമനും
ഇനിയനും ഏത്റ മുമന്നമറണ് മമഖലയാ

ണിത്. തമദേശ തലതെില് അവമലാകനനും 
നടതെി പ്മതയക പരിപാടികള് ആവിഷ്കരി
കണനും. മകാളനി/ഊര് സന്ര്ശനവനും 
വികസന വിടവ് കത്ണ്തെലുനും നടതെി
കണനും. ആരനുംഭിച്ചിട്ടുള്ള മകാളനി/സമങ്ത 
നവീകരണ പദ്ധതികളുത്ട പൂര്തെീകരണനും 
ഈ വര്്നും തത്ന്നത്യന്ന ് ഉറപ് വരുതെണനും. 
നിര്മാണനും ആരനുംഭിച്ച വീടുകളുനും പഠനമുറി
കളുനും പൂര്തെീകരികണനും. എസ്.സി./എസ്.
ടി. പ്തിഭകള്ക് പിന്തുണ നല്കുക എന്നത് 
നിര്ബന് മപ്ാജ്് എന്ന നിലയില് തമദേ
ശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കണകാ
കണനും. 

നമ്മള് നമുകോയി
ദുരന് നിവാരണ രനുംഗതെ് മറ്റുള്ള 

സനുംസ്ഥാനങ്ങള്ക് മാതൃകയായതാണ് 
മകരളതെിത്ല തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളുത്ട മനതൃത്വതെില് തയ്ാറാകിയ 
ദുരന് നിവാരണ പദ്ധതി. ത്കാവിഡ് 
കാലതെ് അമതത്റ പ്മയാജനനും ത്ചയ്തു. 
പുതിയ സാഹചരയതെിലുനും അനുഭവങ്ങളുത്ട
യനും അടിസ്ഥാനതെില് പദ്ധതി ത്മച്ചത്പ്ടു
തെണനും. വാര്ഡ് തിരിച്ച് പ്തിമരാധ പ്വര് 

 തെനങ്ങള്ക്കുനും മുന്കരുതലുകള്ക്കുനും  
സ്ഥിരനും സനുംവിധാനനും ഏര്ത്പ്ടുതെണനും. 
എമര്ജന്സി ത്റമ്ാന്സ്  ടീനും, സാമൂഹയ
സന്നദ്ധ മസന എന്നിവ  രൂപീകരിച്ചു 
പരിശീലനനും നല്കി ശക്തിത്പ്ടുതെണനും.

ഈ പരിപാടികളുത്ടത്യല്ാനും മുഖയ നിര്
വ്വഹണ ചുമതല തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള്കാണ് . വകുപ്കളുത്ടയനും മി്നുകളു
ത്ടയനും ഏജന്സികളുത്ടയനും ഉമ്യാഗസ്ഥരു
ത്ടയനും ഏമകാപനനും ഉറപ്വരുതെണനും. 

ഓമരാ പരിപാടിക്കുനും മമാണിട്റിനുംഗ് 
കമിറ്റികള് രൂപീകരിച്ചു മവണനും മുമന്നാട്ടു 
നീങ്ങാന്. ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതികള് 
ഇതിനായി ജില്ാ തലതെില് മനതൃത്വനും 
നല്കണനും. 

ജനകീയാസൂത്രണതെിത്റെ ഇരുപതെി
യഞ്ചാനും വര്്തെില് നവമകരള നിര്മാ
ണതെിനു നിര്ണ്ണായകമായ പങ്ാണ് പന്ത്ര
ണ്ിന പരിപാടിയിലൂത്ട തമദേശസ്വയനുംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വഹിക്കുന്നത്.                  

ജരീവകന് വിലയുള്ള ജോഗത മുദ്ോവോെ്യവമോയി 
ഡരേക് ദി കെയിന് മൂന്നോുംഘട്തെിഡലക്

‘ജീവത്റെ വിലയള്ള ജാഗ്ത’ എന്ന 
മു്ാവാകയനും ഉയര്തെി മരേക് ് ി ത്ചയിന് 
കയാ്യിന് മൂന്നാനും ഘട്തെിമലക ്കടക്കു
കയാത്ണന്ന് മുഖയമന്ത്രി പിണറായി 
വിജയന് അറിയിച്ചു. 

മകാമറാണ സവറസ് മരാഗികളില് 
60 ശതമാനമതൊളനും മപരുനും മരാഗലക്
ണ മ ി ല് ാ തെ വ ര ാ ണ് .  അ ത ി ന ാ ല് 
ത്കാവിഡ് വയാപനതെിത്റെ ഈ ഘട്
തെില് മരേക് ്ി ത്ചയിന് കയാ്യിനി
ത്റെ ഭാഗമായി ‘ആരില് നിന്നും മരാഗനും 
പകരാനും’ എന്ന ഒരു പ്ധാന ജാഗ്ത 
നിര്മദേശനും കൂടി ത്പാതുജനങ്ങള്ക് 
നല്കുകയാണ്. 

നമള് ഓമരാരുതെരുനും ്ിവസവനും 
സ്ര്കനും പുലര്ത്തുന്ന മാര്കറ്റുകള്, 
ത്താഴില് ഇടങ്ങള്, വാഹനങ്ങള്, ആശു
പത്രികള്, ത്പാതു സ്ഥലങ്ങള് തുടങ്ങിയ 
ഇടങ്ങളില്നിന്ന്  ആരില് നിന്നും 
ആര്ക്കുനും മരാഗനും പകരാനിടയണ്്. 
അതുത്കാണ്് ഒരാളില് നിന്നും മിനിമനും 
രണ്ടു മീറ്റര് അകലനും പാലിച്ചുത്കാണ്് 
സ്വയനും സുരക്ിത വലയനും തീര്കാന് 

എല്ാവരുനും ശ്രദ്ധികണനും.
ഇടപഴകുന്ന എല്ാ സ്ഥലങ്ങളിലുനും 

ചുറ്റുനും രണ് ്മീറ്റര് അകലനും ഉറപ്വരുതെണനും. 
ഈ സുരക്ിത വലയതെിനുള്ളില് നിന് 
ത്കാണ്് മാസ് ക് ധരിച്ചുനും മസാപ്്, സാനി
സറ്റസര് എന്നിവ ഉപമയാഗിച്ച് സകകള് 
അണുവിമുക്തമാകിയനും സവറസ് വയാപ
നതെിത്റെ കണ്ണി ത്പാട്ിക്കുന്നത് ശക്തമാ
കണനും. ആള്ക്കൂട്നും ഒരു കാരണവശാലുനും 
അനുവ്ികരുത്. 

മരാഗവയാപനതെിത്റെ ഈ ഘട്
തെില് മലാകതെിത്ല പ്ധാന രാജയങ്ങ
ളിലുനും ഇന്യയിത്ല പ്ധാന നഗരങ്ങളിലുനും 
വലിയ മതാതില് മരണങ്ങള് ഉണ്ാവക
യാണ്. ഈ ഘട്തെിലുനും നമുക് മരണനി
രക് വളത്ര കുറച്ചു നിര്തൊന് കഴിയന്നത് 
നമള് പുലര്ത്തുന്ന ജാഗ്ത ത്കാണ്ാണ്. 
ഈ ജാഗ്തയ്ക ്നമ്മുത്ട ജീവത്റെ വിലയണ്.് 
അതുത്കാണ് ്ഈ മുദ്ാവാകയനും എല്ാവരുനും 
ഏത്റ്റടുത്തു ത്കാണ്് നമുക് ത്കാവിഡ് 
19ന് എതിരായ പ്തിമരാധനും ശക്തമായി 
തുടരാത്മന്ന് അമദേഹനും പറഞ്ഞു.
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ചരിത്രപരമായ 73, 74 ഭരണഘടനാ മഭ്
ഗതികത്ള സാക്ാത്കരിക്കുന്നതിന് 

മകരളതെില് ആവിഷ്കരിച്ച ജനകീയാസൂത്ര
ണപദ്ധതി  25 വര്്ങ്ങള് പൂര്തെിയായ 
സാഹചരയതെിലാണ് രാജയതെിത്റെ  അധി
കാരവിമകന്ദീകരണ ചരിത്രതെില്തത്ന്ന 
ഒരു പ്ധാന നടപടിയായി ഏകീകൃത തമദേ
ശസ്വയനുംഭരണ വകുപ്നും ത്പാതു സര്വ്വീസുനും 
മകരളതെില് യാഥാര്ത്ഥയമാകുന്നത.് ജനകീ
യ ാ സൂ ത്രണ  പ്സ്ഥ ാ ന തെ ി ത് റെ യ നും 
അധികാര വിമകന്ദീകരണ കമിറ്റിയത്ടയനും 
പ്വര്തെനങ്ങളുത്ട തുടര്ഫലമായി 2008 
ല് എടുതെ ഒരു തീരുമാനനും കൂടിയാണ് 
ഇത്രയനും വര്്ങ്ങള്കിപ്റനും സാക്ാത്ക

രികത്പ്ടുന്നത്.
സാ്തെിക വികസനവനും സാമൂഹിക 

നീതിയനും സാധയമാക്കുന്ന പദ്ധതികളുനും പരി
പാടികളുനും ആസൂത്രണനും ത്ചയ്തു  നടപ്ാക്കു
ന്നതിന് ഉതകുനും വിധനും സനുംസ്ഥാന സര്കാ
രുകള് അധികാരനും സകമാറിത്കാണ്് സ്വ
യനുംഭരണതെിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാകി 
പഞ്ചായത്തുകത്ളയനും നഗരസഭകത്ളയനും 
മാറ്റുക എന്നതാണ് ഭരണഘടനാപരമായ 
ലക്യനും. 11, 12 പട്ികകളില് പ്തിപാ്ിച്ചിരി 
ക്കുന്ന വി്യങ്ങത്ള അടിസ്ഥാനത്പ്ടുതെി
യള്ള ചുമതലകളുനും ഈ ചുമതലകള് നിറ
മവറ്റാനാവശയമായ ജീവനകാരുനും ഫണ്ടുനും 
സകമാറുക എന്നതാണ്  അധികാര 

സകമാറ്റനും എന്നതിത്റെ വിവക്. അധികാരനും 
എത്രമതൊളനും എങ്ങത്നത്യാത്ക വിട്ടുത്കാ
ടുകണനും എന്ന കാരയനും സനുംസ്ഥാനപരിധി
യിലുമാണ്.

അനുമഛേ്നും 243 ജി യത്ട അന്സതെയ്ക് 
അനുസരിച്ചു തത്ന്നയാണ്  പട്ികത്പ്ടുതെിയ 
വി്യങ്ങള് പ്ാമ്ശികമായി നിര്വ്വഹിക്കു
ന്നതിനുള്ള എല്ാവിധ വയവസ്ഥകളുനും മകരള 
പഞ്ചായതെ് രാജ്- മുനിസിപ്ാലിറ്റി നിയമങ്ങ
ളിലുനും ഉള്ത്പ്ടുതെിയിരിക്കുന്നത്. സനുംസ്ഥാ
നതെിന് ഒട്ാത്കമയാ ജില്യ്ക്കു മാത്രമാമയാ 
തമദേശസ്വയനുംഭരണ ജീവനകാര്കായള്ള 
സര്വ്വീസ് ഉണ്ാകാനും  എന്ന് പഞ്ചായതെ് 
നിയമതെിത്ല ത്സക്ന് 179(3)ല് മചര്തെി

 ഡ�ോ. സി.പി. വിഡനോദ്

ഏകീകൃത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ം
വിദ്കന്ദീകൃത ജില്ഥാഘടനയം
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രിക്കുന്നതിത്റെ അടിസ്ഥാനവനും ഇതുതത്ന്ന
യാണ്. മ്ശീയതലതെില് ഇന്യയത്ട 
വിമകന്ദീകരണ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുനും 
വമരണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങത്ളക്കുറിച്ചുനും  മണിശങ്ര് 
അയ്ര് കമീ്ന് 2013ല് പുറതെിറകിയ 
ബൃഹതൊയ  റിമപ്ാര്ട്ടുനും  കൂടാത്ത ഇമത 
കാലയളവില് മകന്ദ പഞ്ചായതെ് മന്ത്രാ
ലയനും മകരളമടകനും അഞ്ചു സനുംസ്ഥാനങ്ങത്ള 
താരതമയനും ത്ചയ്തു നടതെിയ പഠനവനും 
വികസന പ്വര്തെനങ്ങള് സനുംഘടിപ്ി
കാന് അനുമയാജയമായ ഒരു മകഡര് 
വിഭാവനനും ത്ചയ്യുന്. 

ഡെരളതെികല മോറ്ും 
നിശ്ചിത സമയതെിനുള്ളില് അന്ിമ

ത്പ്ടുതെി പ്സിദ്ധീകരിമകണ്ടുന്ന  കരടു 
ചട്ങ്ങള്ക്  വിമധയമായി  ചുമതലാപരമായ 
ഏമകാപനനും സാധയമാക്കുന്ന വിധനും പ്ിന്സി
പ്ല് ഡയറ്മററ്റിനകതെ് വയതയസ്ത 
വിനുംഗുകള് രൂപീകരിച്ച് ഒരു ജില്ാ മജായിറെ് 
ഡയറ്റുത്ട ഉതെരവാ്ിത്വതെില് ജില്ാ 
ഏകീകൃത വകുപ്ിനുള്ള ജില്ാ കാരയാലയനും 
സജ്മാക്കുന്നതെിനുള്ള ഉതെരവാണ് 
ഗവത്മെറെ് പുറത്പ്ടുവിച്ചിര ിക്കുന്നത്. 
സര്കാര് തീരുമാനതെിത്ല പ്ധാനത്പ്ട് 
ഒരു ഭാഗമാണ് മജായിറെ് ഡയറ്റുത്ട മനതൃ
ത്വതെില് ജില്യ്കകതെ് ഒരു ഏമകാപിത 
സനുംവിധാനവനും അതിത്റെ കാരയാലയവനും 
വരുന് എന്നത്. നിലവില് വയതയസ്ത വകുപ്
കളിലായി മവര്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ാനിനുംഗ് 
വി്ഗ്ദ്ധരുനും എന്ജിനീയര്മാരുമടകനും വയതയ
സ്ത മശ്ിയള്ളവത്ര ഏമകാപിപ്ിക്കുകയനും 
ജില്യിത്ല മുഴവന് തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള്ക്കുനും  ആവശയമായ സഹായങ്ങള് 
എതെികാനുനും  കഴിയനും വിധനും പ്വര്തെന 
ങ്ങള് കൂട്ായ ആമലാചനയിലൂത്ട ആവിഷ്ക
രികാന് കഴിയന്ന ഒരു ഉമ്യാഗസ്ഥ സനുംവി
ധാനമാണ് ഇതിലൂത്ട രൂപത്പ്ടുക. ഓമരാ 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനതെിനുനും  മറ്റു വകുപ്
കളുമായി ബന്ത്പ്ട്ടുനും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളു 
മായി ബന്ത്പ്ട്ടുനും ഉണ്ാകുന്ന ആവശയങ്ങ
ളുനും പ്ശ്ങ്ങളുനും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉമ്യാഗ
സ്ഥതല മുന്സക പ്വര്തെനങ്ങള് ഒരു ടീനും 
എന്ന നിലയില് നടത്തുന്നതിന്  ജില്ാ 
കാരയാലയതെിന്  കഴിയന്നതാണ്. തമദേശ
സ്വയനുംഭരണ വകുപ്ിത്റെ   സനുംസ്ഥാനതല 
മനതൃത്വതെിത്റെ സഹായമതൊത്ട ഭരണ
പരമായ പ്ശ്ങ്ങള് പരമാവധി ജില്യില് 
തത്ന്ന പരിഹരികാന് കഴിയനും വിധനും  ജില്ാ 
ഓഫീസുകള്ക്  പ്ാധാനയനും സകവരുന്ന 

രീതിയില്  ഉമ്യാഗസ്ഥ സനുംവിധാനനും വിമക
ന്ദീകരികത്പ്ടുന്ന പ്ക്രിയയാണ് വകുപ്ക
ളുത്ട ഏകീകരണതെിലൂത്ട സനുംഭവിക്കുന്നത് . 
ഭരണഘടനാ സനുംവിധാനങ്ങളായ പഞ്ചാ
യതെിരാജ് –നഗരപാലികാ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിത്ല ത്സക്രട്റിമാരടങ്ന്ന എല്ാ ഉമ്യാ
ഗസ്ഥരുനും അതതു സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട ജീവന
കാത്രന്ന നിലയില്  ത്തരത്ഞ്ഞടുകത്പ്ട് 
സനുംവിധാനങ്ങള്ക്  വിമധയരാണ്. ഇമത 
കാരണനുംത്കാണ്് തത്ന്ന ഏമകാപനതെിനുനും 
(coordination)  സജ്മാകലിനുനും 
(facilitation) ഉപരിയായി അമിതാധികാര 
പ്മയാഗങ്ങള്ക്കുള്ള യാത്താരു സാധയത
കളുനും നിലനില്ക്കുകയമില്. ജില്ാ പഞ്ചായതെ് 
പ്സിഡറെ്  അധയക്നുനും കള്ര് ത്സക്രട്റി
യമായ  ആസൂത്രണ സമിതിമയാട് പദ്ധതി 
അനുബന് കാരയങ്ങളില് ജില്ാകാരയാലയനും 
സ്വാഭാവികമായനും വിമധയത്പ്ട്ിരിക്കുകയനും 
ത്ചയ്യുനും.   

എന്തു കെോണ്് ജില്ല?
 തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങത്ള 

സ നും ബ ന് ി ച്ച ി ട മ തെ ാ ള നും  ജ ി ല് യ ാ ണ് 
ഏമകാപനനും പ്ാമയാഗവല്ക്കരികത്പ്ടുന്ന 
ഉയര്ന്ന തലനും. വികസന ആസൂത്രണ പ്വ
ര്തെനങ്ങള് സാധയമാക്കുന്നതിനുള്ള അധി
കാരങ്ങളുനും ചുമതലകളുനും സകമാറുന്നത് 
സനുംബന്ിച്ച് ഭരണഘടനയത്ട അനുമഛേ്നും  
243 ജിയനും 243 ഡ്യുവിമനാത്ടാപ്നും  മചര്ത്തു  
വായിമകണ് 243 ഇത്സഡ് (ഡി) ജില്ത്യ 
ഏമകാപിപ്ിച്ച്  ആസൂത്രണനും സാധയമാക്കു
ന്നതിനുള്ള കമിറ്റിത്യ വയവസ്ഥ ത്ചയ്യുന്. 
ഇതു വയവസ്ഥ ത്ചയ്ിരിക്കുന്നതാകത്ട് മുനി

സിപ്ാലിറ്റികത്ള കുറിച്ചുള്ള അധയായതെിലു
മാണ്. നഗര-ഗ്ാമ വയതയാസമില്ാത്ത 
ആസൂത്രണ പ്ക്രിയത്യ വിവക്ിക്കുകയനും 
ജില്ാടിസ്ഥാനതെില് ഇതിത്ന ഏമകാപി
പ്ിക്കുന്നതിന് ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിത്യ 
ചുമതലത്പ്ടുത്തുകയമാണ് ഭരണഘടന 
മഭ്ഗതിമൂലനും ത്ചയ്ിരിക്കുന്നത്.   
ജില്ലയികല തഡദേശസ്വയുംഭരണ 
സുംവിധോനതെില് വരോവന്ന  ഗുണ
പരമോയ മോറ്ങ്ങള് എകന്ോകക? 

ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിത്ലയനും നഗര
പാലികാ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ടയനും  സ്നനും്ിന 
ഭരണനിര്വ്വഹണവമായി ബന്ത്പ്ട് പ്ശ്
ങ്ങളില് ഉടന് പരിഹാരങ്ങള് കത്ണ്ത്തുന്ന
തിന് ആസൂത്രണ സമിതിയത്ട രാഷ്ടീയ 
മനതൃത്വത്തെയടകനും സമീപിച്ചു ത്കാണ്് 
ആവശയമായ നടപടികള് സ്വീകരികാന് 
കഴിയന്നതിനുള്ള സുശക്തമായ സനുംവിധാ
നമാകുനും നിലവില് വയതയസ്ത വകുപ്കളായി 
മവര്തിരിഞ്ഞു കഴിയന്ന ഉമ്യാഗസ്ഥര് കൂടി
മച്ചരുന്നതിലൂത്ട നടക്കുന്നത്. ഇതു സാദ്ധയ
മാക്കുന്നതിനുള്ള വകുപ് പരിപാലന 
(Management) പ്ാപ്തിയിമലകാണ് ജില്ാ 
മമധാവി ഉയരുക. പ്ശ്പരിഹാരങ്ങളില് 
ഉമ്യാഗസ്ഥത്ര ഇടത്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 
രാഷ്ടീയ മുന്സക ആസൂത്രണ സമിതി അധയ
ക്നിലൂത്ട എടുകാന് ജനപ്തിനിധിക
ള്ക്കുനും കഴിയനും. അധികാര ഘടനയില് 
ഉണ്ാകുന്ന ഇതെരത്മാരു സന്തുലിതാവസ്ഥ 
പ്ാമ്ശികഭരണ നിര്വ്വഹണ പ്വര്തെന 
ങ്ങള്ക്  പുതിയ ഊര്ജ്നും തീര്ച്ചയായനും 
നല്നും.    

ജില്ാതലതെിലുള്ള ആസൂത്രണ പ്ക്രിയ 
നിലവിലുള്ളതുമപാത്ല  നടക്കുമ്ാള്  
തത്ന്ന ഇതു നിര്വ്വഹണ തലങ്ങളില് 
ആസൂത്രണനും ത്ചയ്തുമപാത്ല തത്ന്ന നടക്കു
ന് എന്ന പരിമശാധന നടതൊന് ജില്ാ 
കാരയാലയതെിത്റെ സഹായമതൊത്ട 
ആസൂത്രണ സമിതിയ്ക്കു കഴിയന്. ഇതുവഴി 
താത്ഴപറയന്ന കാരയങ്ങള് നടപ്ാക്കുന്നതി
നുള്ള സാഹചരയമുണ്ാകുന്. 
തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട 

പദ്ധതി ആസൂത്രണവനും ഏമകാപനവനും 
കൂടുതല് കാരയക്മമാകുന്. സനുംസ്ഥാന–
മകന്ദ ഫണ്ടുകള് ഉപമയാഗികത്പ്മടണ്ത് 
ഒമര പഞ്ചായതെിലുനും പഞ്ചായത്തുകള്  
ഉള്ത്പ്ടുന്ന  മ്ാക്കുകളിലുമാത്ണങ്ിലുനും 
ഉപമയാഗികത്പ്ടുന്ന പണനും കാരയക്മ
മായി വിനിമയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള കൂട്ായ 
ആമലാചനകളുനും പ്ാനിങ്നും മ്ാക്  അടി
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സ്ഥാനതെിമലാ ജില്ാ അടിസ്ഥാനതെിമലാ 
നിലവില് നടക്കുന്നില്. പലമപ്ാഴനും സനുംമയാ
ജിതമായനും മുന്കൂട്ിയള്ള ആമലാചനയത്ട
യനും അടിസ്ഥാനതെില് പ്വൃതെികള് തീരു
മാനികത്പ്ടുകയാത്ണങ്ില്  കൂടുതല് 
ത്മച്ചത്പ്ട് ഫലനും കിട്ടുത്മന്നത് ഒരു സാധാ 
രണ യക്തി മാത്രമാണ്.  
തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 

കീഴില് സനുംമയാജിതാടിസ്ഥാനതെിലുള്ള 
വലിയ പദ്ധതികള് നടപ്ാക്കുന്നതിനുള്ള 
സാഹചരയമുണ്ാകുന്. പുഴ വീത്ണ്ടു
കല്, ഗ്രൂപ്്  ഫാമിനുംഗ്, മാലിനയ സനുംസ്ക 
രണനും തുടങ്ങിയ പ്വര്തെനങ്ങള് ഉ്ാ
ഹരണമാണ്. 

 ആ സൂ ത്രണ  പ്വ ര് തെ ന ങ്ങ ള ി ല് 
പ്ാനിനുംഗ്, എഞ്ചിനീയറിനുംഗ് വിഭാഗങ്ങ
ളുത്ട സനുംയക്തമായ പിന്തുണ ഉറപ്വ
രുതൊന് കഴിയന്. ജില്ാ ആസൂത്രണ 
സമിതിയിമലക്കു മപാകുന്നതിനു മുമന്നാ
ടിയായി   കൂട്ായ ചര്ച്ചകളിലൂത്ട പദ്ധ
തികളുത്ട സാമങ്തിക മമന്മയനും സമയ
ക്രമവമടകമുള്ള കാരയങ്ങളില് കൂടുതല്  
വയക്തതയനും വരുത്തുന്നതിന് തമദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങത്ള സഹായിക്കുന്.  

പദ്ധതി നടതെിപ്നും അവമലാകനവനും 
കൂടുതല് കാരയക്മമായി നടതെിക്കുന്ന
തിനുള്ള സാഹചരയനും ലഭയമാകുന്. മമഖ
ലാടിസ്ഥാനതെില് തുറന്ന ചര്ച്ചകള്  
നടത്തുന്നതിനുമവണ് ക്രമീകരണങ്ങള് 
ആസൂത്രണ സമിതിയ്ക് മവണ്ി ത്ചയ്ാന് 
കഴിയന്. ഇതു സുതാരയത ഉറപ് വരു 
തൊന് സഹായകമാവകയനും ത്ചയ്യുനും. 

ദുരന്, ദുരിതാശ്വാസ പ്വര്തെനങ്ങ ളില്  
അതയാവശയഘട്ങ്ങളില് സാമങ്തികവനും 
അല്ാതെതുമായ ഉമ്യാഗസ്ഥത്ര ഒരു 
ജില്യ്കകതെ് ആവശയാനുസരണനും വിനയ
സിക്കുന്നതിന് ഏകീകൃത ജില്ാ എല്.
എസ്.ജി.ഡി സനുംവിധാനതെിന് സാധയ 
മാവനും. ഇതെരനും സാഹചരയങ്ങളില് മറ്റു 
സന്നദ്ധ പ്വര്തെകരുനും വി്ഗ്ദ്ധരുമട
ങ് ന്ന  മ റ്റു ത ര തെ ി ലു ള്ള  മ നു ് യ 
വിഭവമശ്ി സനുംഘടിപ്ിച്ചു ത്കാടുക്കുന്ന
തിനുനും ജില്ാ കാരയാലയതെിനു കഴിയന്.  

മ്ാക് പഞ്ചായത്തുകളുത്ടയനും  ഗ്ാമപ
ഞ്ചായത്തുകളുത്ടയനും ഇടയില് സഹക
രിച്ചു പ്വര്തെിക്കുന്നതിനുള്ള അന്രീ
ക്നും ഉമ്യാഗസ്ഥര് ഒറ്റ വകുപ്ിലാകുന്ന
മതാത്ട ഉണ്ാകുന്. മകന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധ 
തികളുത്ട നടതെിപ്ില് കൂട്ായ ശ്രദ്ധ 
പതിപ്ികാന് ഇതു സഹായിക്കുന്. 

നഗരഗ്ാമങ്ങള്കിടയിലുള്ള മാലിനയനിര്

മാര്ജ്ന പ്ശ്ങ്ങള് മയാജിച്ചു പരിഹ
രിക്കുന്നതിനുനും സാ്തെിക സഹകര
ണതെിലൂന്നിയള്ള വികസന പ്വര്തെ
നങ്ങള് ആസൂത്രണനും ത്ചയ്യുന്നതിനുമുള്ള 
സാധയതകള് വളരുന്.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃ്പരമായ വികസന 
പ്വര്തെനങ്ങള് ഉറപ്വരുത്തുന്നതിനുനും 
ശാസ്തീയമായി ഇതെരനും പ്വര്തെനങ്ങള് 
ആസൂത്രണനും ത്ചയ്യുന്നതിനുനും ടൗണ്  
ആറെ് കണ്ട്രി പ്ാനിനുംഗ് വി്ഗ്ദരുത്ട 
മസവനനും പഞ്ചായത്തുകള് വത്ര ലഭയ
മാകാന് കഴിയന്ന സാഹചരയവനും ഉണ്ാ
കുന്. കൂടാത്ത ഓമരാ പഞ്ചായതെില
ടകനും ്ീര്ഘകാല പ്ാനുകള് ശാസ്തീയ
മായി വികസിപ്ിക്കുന്നതിനു കഴിയന്. 
ഇതുകൂടാത്ത പ്ാനിനുംഗ്  വിഭാഗതെിത്റെ  
സവ്ഗ്ദ്ധയനും  ഉപമയാഗിച്ചു തത്ന്ന  വയ
തയസ്ത  മമഖലകളില് പ്ശ്ാധിഷ്ിതമായി 
പ്മതയക പ്ാനുകളുനും തയ്ാറാകാന് 
കഴിയന്. ഉ്ാഹരണതെിനു  കൃ്ിയിലുനും 
ത്പാതുജനാമരാഗയരനുംഗത്തുനും മാലിനയ 
നിര്മാര്ജ്നതെിലുത്മല്ാനും ഇതെരനും 
പ്ാനുകള് അതാതിടങ്ങളുത്ട പ്മതയക
തകള് ഉള്ത്കാള്ളിച്ചുത്കാണ്് സാധയ
മാകുന്.  

ജില്ലോടിസ്ോനതെിലള്ള 
മനുഷ്യവിഭവഡശഷി വിന്യോസും  

ജില്യിത്ല എല്ാ തമദേശസ്വയനുംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിത്ലയനും ജീവനകാര് ഒറ്റ 
ഒാഫീസിന് കീഴില് വരുന്നമതാത്ട ഇവരുത്ട 
പ്വര്തെന മികവ് ഉയര്ത്തുന്നതെിനുള്ള 

പരിപാടികള്  ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന്  ജില് 
എന്ന തലനും സഹായകമാകുന്. ജില്ാ പഞ്ചാ
യതെ് ത്സക്രട്റി പ്വിക്കുനും അതിനു മുകളി
മലക്കുനും ഉയരുന്നതിനുള്ള സാധയതയാണ് 
ക്ലറികല് തസ്തികയില് പ്മവശിക്കുന്ന 
ഒരാത്ള സനുംബന്ിച്ചിടമതൊളനും ഏകീകര
ണമതൊത്ട സകവരുന്നത്. 

ഭരണഘടനയത്ട 11,12 പട്ികകമളാട് 
നീതി പുലര്തൊന് കഴിയനും വണ്ണനും ക്ലാര്ക്കുമാ 
രായാലുനും ത്സക്രട്റിമാരായാലുനും തമദേശസ്വ
യനുംഭരണ സ്ഥാപന ജീവനകാത്രന്ന 
നിലയില് വികസന-മസവന-സന്നദ്ധ പ്വ
ര്തെനങ്ങള് നടതൊനുനും സഹായികാനുനും 
മശ്ിയള്ളവരായി മാറണനും എന്നതാണ് 
പുതിയ സനുംവിധാനതെിത്റെ മകന്ദ ആശയനും. 
ഇതിനാവശയമായ വിധനും ജില്യിത്ല ഓമരാ 
സ്ഥാപനതെിത്ലയനും ജീവനകാത്ര സന്ന
ദ്ധമാക്കുന്നതിനുള്ള വളത്ര പ്ധാനത്പ്ട് 
മനതൃചുമതലയനും ജില്ാ കാരയാലയതെിനു 
വഹികാനാവനും. ഉ്ാഹരണതെിന് ഒരു 
പഞ്ചായതെിന് ആവശയമായ ഗ്ാമസഭാ 
സനുംഘാടനവനും  വിഭവസമാഹരണവനും  
വികസന നടതെിപ്നും അടകനും വയതയസ്ത സ്വ
ഭാവമുള്ള മജാലികള് നിര്വ്വഹികാന് പരയാ
പ്തമാകി മാറ്റുന്നതിത്റെ  മമല്മനാട്വനും ജില്ാ 
കാരയാലയതെിനു നിര്വ്വഹികാനാവനും. 
ഏകീകൃത സര്വീസില്  പ്മവശിക്കുന്നവത്ര 
സാമ്പ്ര്ായിക അര്ത്ഥതെിലുള്ള ക്ലറിക
ല്മജാലി ത്ചയ്യുന്നവരായി കാണാത്ത എല് 
എസ് ജി ഡി അസിസ്റന്റുമാത്രന്ന നിലയില്  
എല്ാ മജാലികളുനും  ത്ചയ്ാന് പ്ാപ്തിയള്ളവരാ 
ക്കുകയനും ഇവര് മികച്ച ത്സക്രട്റിമാരായി 
മുകളിമലക്  ഉയര്ന്  മപാകുന്നതെിനുള്ള 
പിന്തുണ സനുംസ്ഥാന ഓഫീസിത്ല മനു്യ 
വിഭവമശ്ി വികസന വിനുംഗിലൂത്ട  ഏമകാ
പിപ്ിച്ചു ത്കാണ്്  കിലയമായി മചര്ന്ന് സമഗ് 
പരിശീലനനും നല്ന്നതിനുള്ള സജ്ീകരണ
ങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനുനും ജില്ാ കാരയാലയ
തെിനു കഴിയന്നതാണ്. കൂടാത്ത മനരത്തെ 
സൂചിപ്ിച്ചതുമപാത്ല വയതയസ്ത വി്യങ്ങളില് 
ആവശയമായി വരുന്ന സാമങ്തിക സവ്
ഗ്ദ്ധയനും പഞ്ചായത്തുകളിലടകനും വയതയസ്തവഴി
കളില് സനുംഘടിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയനും  
എടുകാവന്നതാണ്. ഇതെരതെില് ജനമക
ന്ദീകൃതമായവിധനും ഭരണ നിര്വ്വഹണ 
സനുംസ്കാരനും രൂപത്പ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള  അവസ
രമാണ ്എകീകൃത വകുപ് രൂപീകരണവമായി 
ബന്ത്പ്ട് മാറ്റങ്ങളിലൂത്ട സകവരുന്നത്.


മലഖകന് മലാകല് ഗവണ്ത്മറെ് 
കമീ്ന് ത്ചയര്മാനാണ്.
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്കഥാവിഡി്നഥാ്ം പ്ളയ്ത്യം 
മുന്നിൽ കഥാണണം : മെന്ത്രി എ.സി. ്മെഥായ്ീൻ

സനുംസ്ഥാനത്തെ തമദേശസ്വയനുംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് ഏത്റ്റടുത്തു നടതെി

വരുന്ന ത്കാവിഡ് പ്തിമരാധപ്വര്തെന 
ങ്ങള്ത്കാപ്നും വരുനുംനാളുകളില് പ്ളയത്തെ
മുന്നില് കണ്ടുത്കാണ്ടുള്ള മുത്ന്നാരുകങ്ങളുനും 
നടതെണത്മന്ന് തമദേശസ്വയനുംഭരണ വകുപ്് 
മന്ത്രി എ.സി. ത്മായ്ീന് പറഞ്ഞു. കില സനുംഘ
ടിപ്ിച്ച വീഡിമയാ മകാണ്ഫറന്സില് തമദേ
ശഭരണസ്ഥാപന പ്തിനിധികളുമായി 
സനുംസാരിക്കുകയായിരുന് അമദേഹനും. 
ആമരാഗയവകുപ്് മന്ത്രി ത്ക.ത്ക. സശലജ 
ടീച്ചറുനും മയാഗതെില് സന്നിഹിതയായിരുന്.

മകരളതെില് ത്കാവിഡ് സ്ര്കമരാ

ഗികളുത്ട എണ്ണനും അപകടകരമാനും വിധനും 
കൂടിവരികയാണ്.  കൂടുതല് ശ്രദ്ധയനും 
ജാഗ്തയനും മനരത്തെ നടതെിയമപാലുള്ള
കര്ശനമായ നടപടികളുനും നിലപാടുകളുനും
സ്വീകരിച്ചു ത്കാണ്് മരാഗവയാപനനും തടയാന് 
നമുക് കഴിയണനും. അതിനാവശയമായ തയ്ാ
ത്റടുപ്കളാവണനും നാനും നടമതെണ്ത്. തമദേ
ശസ്ഥാപനതലതെില് 100 മപത്രത്യങ്ിലുനും 
ചികിത്ികാനാകുന്ന തരതെില് ഫസ്റ് 
സലന് ട്രീറ്റ്ത്മറെ് ത്സറെറുകള് പ്വര്തെനനും 
തുടങ്ങാന്  മവണ് നടപടികള് ആരനുംഭിച്ചിട്ടു
ണ്്. താത്ഴ തട്ിലുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്
വര്തെനങ്ങളിലൂത്ട മാത്രമമ നമുക് ത്കാവി 

ഡിത്ന നിയന്ത്രികാനാകൂ. ഗ്ാമ-നഗര വയ
തയാസമില്ാത്ത എല്ാ സ്ഥലങ്ങളിലുനും ദുരന് 
നിവാരണ പ്വര്തെനങ്ങള്ക്കുമവണ്ി 
ഇ.ആര്.ടി.കള്, ആര്.ആര്.ടി.കള്/വാര്ഡു 
തല സമിതികള് എന്നിവ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
മമല്പ്റഞ്ഞ പ്വര്തെന ങ്ങള്ക്  ഇവത്ര 
ഉപമയാഗത്പ്ടുതൊവന്നതാണ്. അവര്ക്കു
ള്ള പരിശീലനപരിപാടി കിലയനും ആമരാഗയ
വകുപ്നും മചര്ന്ന് നടത്തുന്നതാണ്.കക്ി 
രാഷ്ടീയതെിന് അതീതമായി അഭിപ്ായവയ
തയാസങ്ങള് ഇല്ാത്ത ഒന്നിച്ചുമപാകുന്ന
താണ് മകരളതെിത്റെ വിജയത്മന്നും മന്ത്രി 
പറഞ്ഞു.                                             
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ത്കാവിഡ് പ്തിമരാധവമായി ബന്
ത്പ്ട്് ഓമരാ ജില്യത്ടയനും ചുമതല ഓമരാ 
മന്ത്രിമാര്ക് നല്ിയിട്ടുണ്്. അടിയന്ര പ്ാ
ധാനയമര്ഹിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള് അവര്ക് 
സകത്കാള്ളാനും. കൂടാത്ത ദുരന് നിവാരണ
നിയമമനുസരിച്ച ്ജില്ാ കള്ര്ക്കുനും അധികാ
രമുണ്.് ഇവര്ക ്പുറത്മ ഓമരാ ജില്യിമലക്കുനും 
ഒമന്നാ രമണ്ാ ഐ.എ.എസ്. ഉമ്യാഗസ്ഥ
ത്രയനുംനിയമിച്ചിട്ടുണ്്. സനുംസ്ഥാന തലതെില് 
മാലിനയസനുംസ്കരണതെിന ്ഒരു ഏജന്സിത്യ 
നിയമിക്കുക പ്ാമയാഗികമല്. അതാതു പ്
മ്ശത്തുതത്ന്ന പ്മതയക സ്ഥലങ്ങള് 
കത്ണ്തെി ഇന്സിനമററ്റര് സ്ഥാപിച്ചു 
കതെിച്ച് കളയക തത്ന്ന മവണനും. ത്കാവി
ഡ്കാലതെ് കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്, ക്വാറ

പ്ഥാധഥാന്ം ്കഥാടുദ്ക്ണ്ത് 
്കഥാവിഡ് ഫസ്റ് ലേൻ ട്ീറ്്മെറെ് ്സറെറുകള്ക്്
- മന്ത്രി കെ. കെ. ത്ശലജ ടരീച്ചർ

ത്കാവിഡ് -19 മരാഗവയാപനനും മൂന്നാനും
ഘട്തെിമലക് പ്മവശിച്ച സാഹചരയ
തെില് തമദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് CFLTC 
കള് സജ്ീകരിച്ചു പ്വര്തെനക്മമാക്കുന്ന 
തിന് പ്ാധാനയനും നല്കണത്മന്ന് ആമരാ
ഗയമന്ത്രി ത്ക.ത്ക. സശലജ ടീച്ചര് പറഞ്ഞു. 
CFLTC കള്കായി ത്കട്ിടനും കത്ണ്ത്തുക
യനും അവിത്ട ആവശയമായ സൗകരയങ്ങള് 
ഒരുമകണ്തുനും തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുത്ട ഉതെരവാ്ിതെമാണ്. കിടകകള്, 
അനുബന് സൗകരയങ്ങള്, ഫാന്, 
ഭക്ണനും, ഇവര്ക് ആവശയതെിനുള്ള 
ശൗചാലയങ്ങള് എന്നിവയനും പരിമശാധ
നയ്കായള്ള  പ്മതയക മുറി എന്നിവയനും 
സജ്മാകണനും. ഈ ത്സറെറുകളിമലക് 
ആവശയതെിന് ആമരാഗയപ്വര്തെകരുനും
സന്നദ്ധപ്വര്തെകരുനും മവണനും ഇവര്ക് 
താമസിക്കുന്നതിനുനും ക്വാറസറെനില് കഴി
യന്നതിനുമായി പ്മതയക സൗകരയവത്മാ
രുകണനും. മത്റ്റാരു പ്ധാന ഘടകമായ 
ത്കാവിഡ് ത്കയര് ത്സറെറുകള് സനുംസ്ഥാ
നത്മാട്ാത്ക പ്വര്തെിച്ചുവരുന്. മൂന്നാമ
മതെത് ത്കാവിഡ് ത്്്യസലസ്ഡ് 
ആശുപത്രികള് സജ്ീകരിക്കുക എന്ന 
താണ്.  അതിന് സര്കാര് തലതെില് 
നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്ത്ണ്ന്നും  
മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

നമള് കാണിച്ച ജാഗ്ത ത്കാണ്് 

നിര്തൊന് നമുക് കഴിഞ്ഞത് എല്ാവരു
ത്ടയനും ഒന്നിച്ചുള്ള ഇടത്പടല്ത്കാണ്ാണ്. 
ഈ പ്വര്തെനങ്ങള് ഇനിയനും തുടരണ
ത്മന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

CFLTC കളിത്ല സ്റാഫ് പാമറ്റണിത്ന 
കുറിച്ച്  ഒരു ചാര്ട്്  തയ്ാറാകാന് 
നിര്മദേശനും നല്ിയിട്ടുണ്്. അതില് എത്ര 
ആളുകള് ഉണ്ാകണനും, സ്റാഫകളുത്ട 
ത്റാമട്്ന്, വിശ്രമനും എന്നിവ സനുംബന്ി
ച്ച ചാര്ട്് തയ്ാറാകുന്ണ്്. ആമരാഗയപ്
വര്തെകരുത്ട എണ്ണതെിലുള്ള കുറവ് 
കണകിത്ലടുതെ് താല്കാലിക നിയമ
നങ്ങള് തമദേശസ്വയനും ഭരണസ്ഥാപനങ്ങ
ളുത്ട മനതൃത്വതെില് നടത്തുവാന് മുഖയമ
ന്ത്രിയനും ധനകാരയ വകുപ്നും അനുമതി 
നല്ിയിട്ടുണ്്.    ത്കാവിഡ് പരിമശാധനാ
ഫലനും കൂടുതല് മവഗതെിലാകാന് നടപടി 
സ്വീകരിക്കുനും. മാലിനയനിര്മാര്ജ്നനും 
പ്ധാന പ്ശ്മാണ്. അതിനാല് CFLTC
ക് സമീപനും ഇന്സിനമററ്റര് സ്ഥാപിച്ചു 
മാലിനയങ്ങള് അപ്മപ്ാള് തത്ന്ന കതെിച്ച് 
കളയന്നതിനുനും കുഴികമ്ാസ്റ് മപാലുള്ള 
സനുംവിധാനങ്ങള് ഏര്ത്പ്ടുതൊനുമാണ് 
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ത്കാവിഡിത്നതി
ത്രയള്ള യദ്ധതെിത്നന്നമപാത്ല തത്ന്ന 
പകര്ച്ചവയാധികള്ക് എതിത്രയനും നല് 
ശ്രദ്ധ ആവശയമാത്ണന്നും ആമരാഗയമന്ത്രി 
മയാഗതെില്  വിശ്മാകി.

സ്ര്കമരാഗികളുത്ട എണ്ണനും ഒന്നാനുംഘട്
തെില് നമുക് പിടിച്ച് നിര്തൊനായി. 
ഒരാള്ക് മരാഗനും വന്നാല് അത് മറ്റുള്ളവരി
മലക് പകരാതിരികാനാണ് നമള് ശ്രമി
മകണ്ത്. മകന്ദസര്കാര് മലാക്ഡൗണ് 
നീകിയമശ്നും രാജയതെിത്റെ പല ഭാഗതെ് 
നിന്ള്ളവരുനും വിമ്ശരാജയങ്ങളില് നിന്
ള്ളവരുനും മകരളതെിമലക് വരാന് തുടങ്ങി. 
എല്ാ അതിര്തെി പ്മ്ശങ്ങളിലുനും നമള് 
കര്ശനമായ നിരീക്ണപ്ര്തെനങ്ങള് 
നടതെി. എങ്ിലുനും തീരമ്ശ മമഖലയില് 
ഉള്ത്പ്ത്ട സനുംസ്ഥാനതെ് പല സ്ഥലങ്ങളി
ലായി ത്കാവിഡ് മരാഗികളുത്ട ക്ലസ്ററുകള് 
രൂപത്പ്ട്ടു. അമപ്ാള്തത്ന്ന ആമരാഗയ 
വകുപ്നും തമദേശസ്വയനുംഭരണ വകുപ്നും 
മപാലീസുനും മചര്ന്ന് ക്ലസ്റര് മാമനജ്ത്മറെ് 
ആക്ന്പ്ാന് രൂപീകരിച്ചു. ക്ലസ്ററുകള്  
പൂര്ണമായി അടച്ച് എല്ാവത്രയനും ത്ടസ്റ് 
ത്ചയ്യുകയനും മപാസിറ്റീവ് ആകുന്നവത്ര ആശു
പത്രിയിമലക്കുനും അല്ാതെവത്ര മഹാനും ക്വാ
റസറെനിലുനും മപാകാന് നിര്മ്ശിച്ചു. ചില 
സ്ഥലങ്ങളില് മരാഗനും നിയന്ത്രണ വിമധയ
മായമപ്ാള് പൂന്തുറ മപാലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് 
അത് സമൂഹവയാപനതെില് എത്തുകയ
ണ്ായി. ക്ലസ്റര് നിയന്ത്രണമാണ് ഇനി 
നമ്മുത്ട ലക്യനും. മകരളതെിത്ല ജനസനുംഖയ
യനും വമയാജനങ്ങളുത്ട എണ്ണവനും പരിഗണി
ച്ചാല് ത്കാവിഡ് മരണനിരക്  0.3%ല് 

സറെന് ത്സറെറുകള് ഇവയത്ട നടതെിപ്്, 
ശുചീകരണ പ്വര്തെനങ്ങള് എന്നിങ്ങത്ന 
മാതൃകാപരമായ പ്വര്തെനങ്ങളാണ് തമദേ
ശസ്വയനുംഭരണ വകുപ് ്ഉമ്യാഗസ്ഥര് നടതെി
യിട്ടുള്ളത്തന്നും വീഡിമയാ മകാണ്ഫറണ്
സില് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആവശയത്മങ്ില് മറ്റു 
വകുപ്കത്ളയനും ഉമ്യാഗസ്ഥത്രയനും സഹക
രിപ്ിക്കുന്നതിനുനും വിട്ടുകിട്ിയ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിത്ല ഉമ്യാഗസ്ഥരുത്ട സഹകരണനും കൂടി 
ഇതെരനും പ്വര്തെന ങ്ങളില് ഉറപ്ാകാനുനും 
ശ്രമികണനും. അനാവശയമായ അവധികള് 
ഒഴിവാകി എല്ാ സര്കാര് ജീവനകാരുനും 
ഈ പ്വര്തെനങ്ങ ളില് പത്ങ്ടുക്കുകതത്ന്ന 
മവണത്മന്നും അമദേഹനും അറിയിച്ചു. 

തമദേശഭരണ സ്ഥാപന അധയക്ന്മാര്,  

ആമരാഗയ സ്റാറെിനുംഗ് കമിറ്റി ത്ചയര്മപഴ്
ന്മാര്, ജില്ാ ആശുപത്രി സൂപ്ണ്ടുമാര്, തമദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിത്ല ത്സക്രട്റിമാര്, 
ത്മഡികല് ഓഫീസര്മാര്, ആമരാഗയ 
വിഭാഗനും ജീവനകാര് /പ്വര്തെകര്, മറ്റു ഉമ യ്ാ
ഗസ്ഥര്, കുടുനുംബശ്രീ, ആശാ പ്വര്തെകര്, 
സന്നദ്ധമസനാനുംഗങ്ങള് എന്നിവര് അതത് 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനനും ഏര്ത്പ്ടുതെിയിരു
ന്ന സനുംവിധാനതെിലൂത്ട  വീഡിമയാ മകാണ്
ഫറണ്സില് പത്ങ്ടുത്തു. ക്വാറസറെനില് 
കഴിഞ്ഞവരുത്ട പ്തിനിധിയായി പ്ീത മണ്ണഴി 
അനുഭവങ്ങള് പങ്കുത്വച്ചു. കിലയത്ട മഫസ് 
ബുക് മപജിലുനും യൂട്യൂബിലുനും മയാഗനും സലവ് 
ആയി കാണുന്നതിനു ക്രമീകരണനും ത്ചയ്ിരുന്                                                              
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തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 
ഐഎസ്ഒ നിേവഥാരത്ിദ്േക്്   

സനുംസ്ഥാനത്തെ തമദേശഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങള്  ഗുണനിലവാരമുള്ള 

മസവനനും ജനങ്ങള്ക്   മവഗതെില് ലഭയമാ
ക്കുന്ന കാരയതെില് അന്ാരാഷ്ട നിലവാര
തെിമലക് എതെിമച്ചര്ന്നിരിക്കുന്. 939 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുകളുനും 152 മ്ാക്  പഞ്ചാ
യത്തുകളുനും 6 ജില്ാ പഞ്ചായത്തുകളുനും 4 നഗര
സഭകളുനും 2 മകാര്പ്മറ്നുകളുനും  ISO 
സര്ട്ിഫിമക്ന് മനടിത്കാണ്ാണ്  ഈ 
മനട്നും സകവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വകുപ്തല  
ഓഫീസുകളില്  പഞ്ചായതെ് ഡയറ്മററ്റുനും  

6 ത്ഡപ്യൂട്ി ഡയറ്ര് ഓഫീസുകളുനും ഗ്ാമ
വികസന വകുപ്ിത്റെ 2 ജില്ാ ഓഫീസുകളുനും  
ISO അനുംഗീകാരനും മനടി. സനുംസ്ഥാനതെ് 
ആ്യമായാണ് ഒരു വകുപ്ിത്റെ ഡയറ്മറ
റ്റ് ISO മനടുന്നത്. മകരളതെിത്ല മുഴവന് 
തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങത്ളയനും  
ISO നിലവാരതെിമലക് ഉയര്തെണത്മന്ന 
2016 ല് അധികാരതെിമലറിയ  സര്കാരി
ത്റെ പ്ഖയാപിത നയനും ഇമതാത്ട ലക്യ
മതൊടടുക്കുകയാണ്.  

കിലത്യയാണ്  ISO സര്ട്ിഫിമക്നു 

മവണ്ിയള്ള കണ്സള്ട്ന്സി  ഏജന്സി
യായി സര്കാര് നിമയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
കിലയത്ട മനതൃത്വതെില് വിവിധ ഘട്ങ്ങ
ളിലായി മുഴവന്  തമദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളിത്ലയനും ജനപ്തിനിധികള്ക്കുനും  ഉമ്യാ
ഗസ്ഥര്ക്കുനും  പരിശീലനനും നല്കയനും ISO 
സര്ട്ിഫിമക്ന് മനടുന്നതിനായള്ള 
സാമങ്തിക സഹായനും ഉറപ്ാക്കുകയനും  
ത്ചയ്തു.  ജനപ്തിനിധികളുത്ടയനും   ജീവന
കാരുത്ടയനും എമകാപിതമായള്ള പ്വ
ര്തെനനും  ത്കാണ്ാണ് ഗ്ാമ, മ്ാക്  പഞ്ചാ
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യത്തുകള്ക്  മലാകതെിനു തത്ന്ന 
മാതൃകയായ ഈ മനട്നും സകവരികാനാ
യത്.

സനുംസ്ഥാനത്തെ 939 ഗ്ാമപഞ്ചായ 
ത്തുകളുനും മസവനനും നല്ന്ന കാരയതെിലുനും 
ഓഫീസ് മാമനജ്ത്മറെിലുനും അന്ാരാഷ്ട 
നിലവാരതെിമലക്  ഉയര്ന്നിരിക്കുന്.  
ഇതിനായി ചിട്യായ പ്വര്തെനങ്ങളാണ് 
സര്കാര് ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്ാകിയത്. 
അവമശ്ിക്കുന്ന രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളില് 
ത്കട്ിട നിര്മാണനും പൂര്തെിയാകുന്ന  മുറയ്് 
സര്ട്ിഫിമക്ന് മനടുന്നതിനുള്ള  നടപ
ടികള് സ്വീകരിക്കുനും.  മസവന പ്്ാനതെിത്റെ 
കാരയതെിലുനും മരഖകള് സൂക്ിക്കുന്ന കാരയ
തെിലുനും സനുംസ്ഥാനത്തെ ഗ്ാമപഞ്ചായ 
ത്തുകള് ഇന്ന് മാതൃകയാണ്.  ഫ്രണ്് 
ഓഫീസില് സ്വീകരിക്കുന്ന അമപക്കള്ക്  
നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധികകനും മസവനനും 
നല്ല് ഉറപ്വരുത്തുന് എന്നതാണ് പ്
മതയകത. അമപക്കന് ഓഫീസിനുള്ളിമല
ക്  പ്മവശിമകണ് സാഹചരയനും ഉണ്ാകു
ന്നില്. ഇത് ഉമ്യാഗസ്ഥരുത്ട കാരയമശ്ി 
വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനുനും അനാവശയമായ ഇടത്പ
ടലുകള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുനും സഹായകമാ
വന്. ISO യത്ട ഭാഗമായി ത്റമകാര് ഡ്  
റൂമുകള് തയ്ാറായമതാത്ട മവഗതെില് 
ഫയലുകള് കത്ണ്തൊന്   കഴിയന്ന 
തരതെിമലക് ഓഫീസുകള് മാറിയിട്ടുണ്്. 

ഇ-ഗമവണന്സ് നടപ്ാകിയനും  ആവശയ
മായ മസാഫ്റ് ത്വയറുകള് സ്ഥാ പിച്ചുനും 
പരമാവധി മവഗതെില് മസവനനും ലഭയമാ
കാന് കഴിയന്ന തരതെിമലക് എല്ാ ഗ്ാ
മപഞ്ചായതെ് ഓഫീസുകത്ളയനും ജനസൗ
ഹൃ്മാകി മാറ്റിയിരിക്കുന്. ഓണ്സലനി
ലൂത്ട അമപക് സമര്പ്ിക്കുന്നതിനുനും മസവ
നങ്ങള് വിരല്ത്തു്ിലൂത്ട ലഭയമാക്കുന്നതി
നുനും ആവശയമായ സൗകരയങ്ങള് ഇന്ന്  
ഗ്ാമപഞ്ചായതെ് ഓഫീസുകളിലുണ്്. 
നികുതി, ഫീസുകള് തുടങ്ങിയവ ഓണ്സലന് 
മപയ് ത്മറെ് നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകരയവനും 
ലഭയമാണ്. ഇമപ്ാള് ഉപമയാഗിച്ചുവരുന്ന 
വയതയസ്ത ആപ്ിമക്നുകള് ഏകീകരിച്ചു 
ഒറ്റ മലാഗിനിലൂത്ട  പഞ്ചായത്തുകളില് 
ആവശയമായി വരുന്ന മുഴവന് പ്വര്തെന 
ങ്ങളുനും ത്ചയ്ാന് കഴിയന്ന വിധതെിലുള്ള 
ERP (Enterprise Resource Plan) 
മസാഫ്റ് ത്വയര് വികസിപ്ിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
ഇതിത്ന വിവിധ വകുപ്കള്ക്കുനും സ്ഥാപന
ങ്ങള്ക്കുനും വിവരങ്ങള് സകമാറുന്ന ILGMS 
(Integrated Local Governance 
Management System) സനുംവിധാനവമായി 

ബന്ിപ്ിച്ചു. ത്ചമരുതി ഗ്ാമപഞ്ചായതെില് 
പരീക്ണാടിസ്ഥാനതെില് നടപ്ാകിയ 
ഈ സനുംവിധാനനും എല്ാ തമദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളിലുനും വയാപിപ്ിക്കുന്നമതാത്ട 
ഓഫീസില് മനരിട്് ഹാജരാകാത്ത അമപ
ക്കള് സമര്പ്ിക്കുന്നതിനുനും മസവനങ്ങള് 
ഓണ്സലനില് ലഭ ിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
സൗകരയനും ജനങ്ങള്ക് ലഭയമാകുന്. 

തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിത്ല മയാഗ
നടപടിക്രമങ്ങള് സകകാരയനും ത്ചയ്യുന്നതിന് 
സകര്മ ത്വബ് അധിഷ്ിത മസാഫ്റ് ത്വയര് 
സിസ്റനും ഇന്ന് നിലവിലുണ്്. പഞ്ചായതെ് 
സമിതികള് സകത്കാണ്ിട്ടുള്ള തീരുമാന
ങ്ങള് ഈ സനുംവിധാനതെിലൂത്ട ത്പാതുജ
നങ്ങള്ക് അറിയാനുനും കഴിയന്. ത്കട്ിട 
നിര്മാണ അമപക്കള് സകകാരയനും 
ത്ചയ്യുന്നതിനുനും സമയബന്ിതമായി തീര്
പ്ാക്കുന്നതിനുനും നികുതി നിര്ണയതെിനുനും  
മസാഫ്റ് ത്വയര് വികസിപ്ിച്ചിട്ടുണ്്. സാമൂഹയ 
സുരക്ാ ത്പന്്ന് അമപക്കള്  
സകകാരയനും ത്ചയ്യുന്നതിനുനും ത്പന്്ന് വിത
രണതെിനുനും  ത്വബ് അധിഷ്ിത സനുംവിധാനനും, 
പ്ാന് മമാണിറ്ററിനുംഗിന് സുമലഖ തുടങ്ങി 
സര്വമമഖലയിലുനും കഴിഞ്ഞ നാലു വര്്നും 
ത്കാണ്്  തമദേശഭരണ രനുംഗനും വിവര സാമങ് 
തിക വി്യയത്ട സഹായമതൊത്ട  ജനസൗ
ഹൃ്മായി മാറി.

 എല്ാ തമദേശ സ്ഥാപന ഓഫീസുകളുനും 
ISO മനടുന്നതിത്റെ ഭാഗമായി നവീകരിച്ചു. 
ആധുനിക സൗകരയങ്ങമളാടു കൂടിയ ഫ്രണ്് 
ഓഫീസ് സജ്ീകരിച്ചു. മടാകണ് സിസ്റനും, 

ഫയലുകളുത്ട നിലവിത്ല അവസ്ഥ മനസി
ലാക്കുന്നതിന് ടച്ച് സ്കീന് സനുംവിധാനനും 
എന്നിവ ഏര്ത്പ്ടുതെി. ആവശയമായ 
മഫാറങ്ങളുനും മറ്റുനും ഫ്രണ്് ഓഫീസില് ലഭയ
മാകി.  മസവനങ്ങള്കായി എതെിമച്ചരുന്ന 
ജനങ്ങത്ള സഹായിക്കുന്നതിന് ത്ഹല്പ്് 
ത്ഡസ്കുകള് സ്ഥാപിച്ചു. ഭിന്നമശ്ി സൗഹൃ
്മാക്കുന്നതിന്  റാമ്പുകള് നിര്മിച്ചു.  
പൗരാവകാശ മരഖ പ്സിദ്ധീകരിച്ചു. ഓഫീ
സുകളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മസവനവനും 
സമയക്രമവനും സനുംബന്ിച്ച വിവരനും,  ജീവന
കാരുത്ട ഹാജര് വിവരനും എന്നിവ  പ്്ര്ശി
പ്ിക്കുന്ന മബാര്ഡുകള് സ്ഥാപിച്ചു. കുടി 
ത്വള്ളനും, മടായിലറ്റ് സൗകരയനും ഇവ ഉറപ്ാ
കി. മുലയൂട്ടുന്നതിനായി ഫീഡിനുംഗ് റൂമുകള്  
ഒരുകി. ആധുനിക സൗകരയങ്ങളുള്ള സ്വീക 
രണ മുറികള് ഫ്രണ്് ഓഫീസിന് അനുബ
ന്മായി സ്ഥാപിച്ചു. ത്ടലിവി്ന് മ്യൂസിക് 
സിസ്റനും തുടങ്ങിയ വിമനാമ്ാപാധികള് 
ഉള്ത്പ്ത്ട ഈ സ്വീകരണമുറികളില് 
ലഭയമാണ്.

ഓ ഫ ീ സ ി നു ള്ള ി ല്  ഇ ര ി പ് ി ട ങ്ങ ള് 
ഭനുംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചു. ജീവനകാരുത്ട 
മപരുവിവരനും, ത്സക്ന് എന്നിവ എഴതിയ 
മബാര്ഡുകള് സ്ഥാപിച്ചു. എല്ാ ത്സക്നു
കളിലുനും ക്്യൂട്റുകളുനും അനുബന് സാമഗ്ി
കളുനും സ്ഥാപിച്ചുത്കാണ്് മസവനങ്ങള് 
മവഗതെില് നല്കുവാനുള്ള സാഹചരയനും 
സൃഷ്ടിച്ചു. ഭനുംഗിയായി ക്രമതെില് ഫയലുകള് 
അടുകി വച്ച ്ത്റമകാര്ഡ ്റൂമുകള് സ്ഥാപിച്ചു. 
ISO യത്ട ഭാഗമായി മടാട്ല് ക്വാളിറ്റി മാമന
ജ്ത്മന്റ് (Total Quality Management) 
തത്വങ്ങള് നടപ്ാകി. ഈ സനുംവിധാനങ്ങള് 
ഏര്ത്പ്ടുത്തുന്നതിനുനും വിലയിരുത്തുന്നതിനു
മായി  ജീവനകാരുത്ട പ്തിനിധികത്ള 
ഉള്ത്പ്ടുതെി ക്വാളിറ്റി സര്കിള് എല്ാ സ്ഥാ
പനങ്ങളിലുനും രൂപീകരിച്ചു. ISO സര്ട്ിഫി
മക്ന് മനടുന്നതിലൂത്ട ജനസനുംതൃപ്തി ഉറപ്
വരുത്തുന്ന രീതിയില് ജനസൗഹൃ് തമദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനനും എന്ന തലതെിമലക് 
തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങത്ള എതെിക്കുക എന്ന 
സര്കാര് ലക്യമാണ്  പൂര്ണതയിമലക് 
എത്തുന്നത.് അവമശ്ിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള് 
ISO സര്ട്ിഫിമക്ന് മനടുന്നതിനുള്ള  തീവ്ര
ശ്രമതെിലാണ.് ഇതിനുള്ള  പ്വര്തെനങ്ങള് 
ദ്രുതഗതിയില്  നടന് വരുന്. ഈ സ്ഥാപ
നങ്ങള് കൂടി ISO മനടുന്നമതാത്ട  മുഴവന് 
തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുനും അന്ാരാഷ്ട 
നിലവാരതെിമലക് എത്തുന്ന ആ്യ 
സനുംസ്ഥാനമായി മകരളനും മാറുനും. 



���� ��� ��������� 
���������
�	 

������� �������� 
���
 ���� � ��� 

����� ���� ���� ��� 
��������. ������ 

�
����	 ��������� 
���
���	 � ���� ��
����� �������	�� 

������� �����.

29



പഞ്ചായതെ് ഡയറ്മററ്റ് 2020 ജൂണ് 17 
ന് ISO സര്ട്ിഫിമക്ന് മനടി. 

സനുംസ്ഥാനതെ്  ഈ  അനുംഗീകാരനും മനടുന്ന 
ആ്യ ഡയറ്മററ്റ് എന്ന ഖയാതി ഇനി 
പഞ്ചായതെ് ഡയറ്മററ്റിന്. വകുപ്ിന് 
കീഴില് വരുന്ന 939 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുകളുനും 
6 ത്ഡപ്യൂട്ി ഡയറ്ര് ഓഫീസുകളുനും ISO 
മനടിയിരുന്. 

പഞ്ചായതെ് ഡയറ്മററ്റിത്ന ISO 
നിലവാരതെിമലക് ഉയര്ത്തുന്നതിന് 
നിരവധി മുത്ന്നാരുക പ്വര്തെനങ്ങളാണ് 
നടതെിയിരുന്നത്. മസവന സമ്പ്ര്ായനും 
ത്മച്ചത്പ്ടുത്തുന്നതിനുനും ജനമകന്ദീകൃതമാ
ക്കുന്നതിനുമായി  മചാ്യാവലി തയ്ാറാകി 
നല്കി സമൂഹ സര്മവ നടതെി. സര്മവയത്ട 
അടിസ്ഥാനതെില് പൗരാവകാശ മരഖ 
പുതുകി. പുതിയ ക്വാളിറ്റി മാനുവല് തയ്ാറാ
കി ഗുണമമന്മനയനും രൂപീകരിച്ചു. എല്ാ 
ത്സക്നുകളിലുനും ക്വാളിറ്റി സര്കിള് മചര്ന്ന് 
അവമലാകനനും  നടതെി. മുഴവന് ജീവന
കാര്ക്കുനും ISO സര്ട്ിഫിമക്നുമായി 
ബന്ത്പ്ട്് വിവിധ തരതെിലുള്ള പരിശീല
നങ്ങള് നല്കി. 

ഓഫീസ് ത്കട്ിടനും മമാടി പിടിപ്ിച്ചു. 
ഇലക്ടിഫിമക്ന് പുതുകി  ഇലക്ടിക് 
ഉപകരണങ്ങളുനും മറ്റുനും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. ഫ്രണ്് 
ഓഫീസ് സനുംവിധാനനും ഏര്ത്പ്ടുതെി. 
കയാബിന് സനുംവിധാനനും ഏര്ത്പ്ടുത്തുകയനും 

ജീവനകാര്ക് സൗകരയപ്്മായി മജാലി 
ത്ചയ്യുന്നതിനായി വര്ക് മസ്റ്നുകള് സ്ഥാ
പിക്കുകയനും ത്ചയ്തു. എല്ാ ത്സക്നുകളിലുനും 
ക്്യൂട്റുകളുനും അനുബന് ഉപകരണങ്ങളുനും 
സ്ഥാപിച്ച ് ഇ-ഓഫീസ ്സനുംവിധാനനും ഏര്ത്പ്
ടുതെി. ഓഫീസിലുണ്ായിരുന്ന മുഴവന് 
ഫയലുകളുനും ഡിജിറ്റസലസ്  ത്ചയ്തു. 
ഫയലുകളുനും തപാലുകളുനും സ്കാന് ത്ചയ്യുന്ന
തിനായി സഹ ീ്ഡ ്സ്കാനറുകള് സ്ഥാപിച്ചു. 
ഇമപ്ാള് ഡിജിറ്റല് പ്ാറ്റ്മഫാമിലാണ് 
ഓഫീസിത്ല  മുഴവന് ഫയലുകളുനും 
സകകാരയനും ത്ചയ്തുവരുന്നത്. മപപ്ര് രഹിത  
ഓഫീസ് എന്ന ആശയനും ഡയറ്മററ്റില് 
നടപ്ാകി. 

ത്റമകാര്ഡ് റൂമുകള് ആധുനികവല്ക
രിച്ചു. തീര്പ്ാകിയ ഫയലുകള് തരനുംതിരിച്ച് 
മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളില് കത്ണ്തൊന് കഴിയന്ന 
തരതെില് മലാമകാതെര നിലവാരതെില് 
സൂക്ിച്ചുവരുന്. പരിശീലനങ്ങള് സനുംഘടി
പ്ിക്കുന്നതിനുനും വീഡിമയാ മകാണ്ഫറന്
സിനുനും മറ്റുമായി ആധുനിക സൗകരയങ്ങമളാടു 
കൂടിയ ഒരു മിനി മകാണ്ഫറന്സ് ഹാള് 
സജ്ീകരിച്ചു. 

വനിതാ ജീവനകാര്ക്കുനും വനിതാ സന്ര്
ശകര്ക്കുമായി മലഡീസ് മടായിലറ്റ് , 
വിസിറ്റിനുംഗ് റൂനും എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു. മാത്രമല് 
വനിതകള്ത്കതിത്രയള്ള അതിക്രമനും തടയ
ന്നതിനായി വമണ് എനുംപവര്ത്മന്റ് കമിറ്റി 

രൂപീകരിച്ച് ഓഫീസ് വനിതാ സൗഹൃ്മാ
കി. കുടിത്വള്ള സൗകരയനും ഏര്ത്പ്ടുതെി. 
ഭിന്നമശ്ികാര്കായി റാ്് നിര്മിക്കുക
യനും വീല്ത്ചയര് സൗകരയനും ഏര്ത്പ്ടുത്തുക
യനും ത്ചയ്തു. ഓഫീസിലുനും ത്സക്നുകളിലുനും 
ഹാജര് മബാര്ഡുകള്, ത്നയിനും മബാര്ഡു 
കള്, മനാട്ീസ് മബാര്ഡുകള് തുടങ്ങിയവ 
സ്ഥാപിച്ചു. ഓഫീസിലുനും പരിസരത്തുനും 
അലങ്ാര ത്ചടികള്, പച്ചകറികള് എന്നിവ 
നട്ടു പരിപാലിച്ചു വരുന്.    

ത്പന്ഡിനുംഗ്  ഫയല് അ്ാലത്തുകള് 
സനുംഘടിപ്ിച്ച് 10,867 ഫയലുകള് തീര്പ്ാകി. 
ഈ പ്വര്തെനങ്ങളുത്ട ഭാഗമായി വകുപ്ി
ത്റെ ചരിത്രതെില് ആ്യമായി കാലാവധി 
കഴിഞ്ഞ് ത്റമകാര്ഡ് റൂമില് സൂക്ിച്ചിരുന്ന 
ഒരു ലക്തെിലധികനും ഫയലുകള് നടപടി 
ക്രമങ്ങള് പൂര്തെിയാകി നശിപ്ിച്ചു. 
ഓഫീസിത്ല മുഴവന് ജീവനകാരുത്ടയനും 
കൂട്ായ പ്വര്തെനമാണ് വളത്ര കുറഞ്ഞ 
സമയനും ത്കാണ്്  പഞ്ചായതെ് ഡയറ്മറ
റ്റിന്  ISO സര്ട്ിഫിമക്ന് മനടുന്നതിന് 
സഹായകമായത്. പഞ്ചായതെ് ഡയറ്ര് 
മഡാ. പി.ത്ക. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്., കില 
ഡയറ്ര് ജനറല് മഡാ. മജായ് ഇളമണ്, 
പഞ്ചായതെ് അഡീ്ണല് ഡയറ്ര് 
എനും.പി. അജിത് കുമാര് എന്നിവരാണ് പ്വ
ര്തെനങ്ങള്ക് മനതൃത്വനും നല്കിയത്.



പഞഥായത്് ഡയറക്ടദ്ററിന് ISO അംഗീകഥാരം

പഞ്ചായതെ് ഡയറ്മററ്റില് ISO സര്ട്ിഫിമക്നുമായി ബന്ത്പ്ട്് ഡയറ്ര് മഡാ. പി.ത്ക. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്സിത്റെ അദ്ധയക്തയില് 
നടന്ന അവമലാകനമയാഗനും.
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2018-19 ത് ല  സ ാ ് തെ ി ക  അ വ 
മലാകന റിമപ്ാര്ട്് 2020 

ത്ഫബ്രുവരി 6 ന് ധനകാരയ വകുപ് ്മന്ത്രി മഡാ. 
ടി.എനും. മതാമസ് ഐസക് നിയമസഭയില് 
വയ്ക്കുകയണ്ായി. ഒട്നവധി പ്തിസന്ി 
കള്കിടയിലുനും മപായവര്്നും സനുംസ്ഥാന
തെിന് 7.5 ശതമാനനും വളര്ച്ച മനടാന് 
സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഏത്റ ശ്രമദ്ധയമായ 
വസ്തുത. ജനപങ്ാളിതെമതൊത്ടയള്ള 
പ്ാമ്ശിക ആസൂത്രണനും വഴി സനുംസ്ഥാന
തെിത്റെ സമഗ് വികസനതെില് പ്ാമ്ശിക 
സര്കാരുകള് വഹിക്കുന്ന പങ്ിത്ന അടി
വരയിട്് പറയന്ന തരതെിലുള്ള ഒട്നവധി 
പ്വര്തെനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ സാ്തെിക 
വര്്നും പ്ാമ്ശിക സര്കാരുകള് ഏത്റ്റടു
തെിട്ടുള്ളത്തന്ന് റിമപ്ാര്ട്് ചൂണ്ികാട്ടുന്. 
2018ന് പിന്നാത്ല 2019ലുനും പ്ളയനും സ്്് വയ
വസ്ഥയത്ട നത്ട്ത്ല്ാടിച്ചമപ്ാള് പ്ളയവനും 
മണ്ണിടിച്ചിലുനും മൂലമുണ്ായ രക്ാ-ദുരിതാശ്വാസ 
പ്വര്തെനങ്ങളുനും പ്ളയാനന്ര പുനരധി
വാസ പ്വര്തെനങ്ങളുനും ഏമകാപിപ്ിക്കുന്ന
തില് പ്ാമ്ശിക സര്കാരുകള് വഹിച്ച 
മനതൃത്വപരമായ ഇടത്പടലുകള് പ്ളയദുര
ന്ത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതില് സമാനതക
ള ി ല് ാ തെ  മ ാ തൃ ക ത ത് ന്ന യ ാ യ ി രു ന് 

മലാകതെിന് കാണിച്ചുത്കാടുതെത്. തുടര്ന്ന് 
തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് പുനര്നിര്മാണ 
പ്വര്തെനങ്ങള്ക് വാര്്ിക പദ്ധതിക
ളില് മതിയായ പ്ാധാനയനും നല്കയനും പദ്ധതി 
രൂപീകരണതെിനായി പ്മതയകമായി ഒരു 
വര്കിനുംഗ് ഗ്രൂപ്ിന് തത്ന്ന സര്കാര് രൂപനും 
നല്കുകയനും ത്ചയ്യുകയണ്ായി. 

സനുംസ്ഥാനതെിത്റെ സമഗ്വികസന
തെിന് ഒരു സനുംമയാജിത സമീപനനും സക 
ത് ക ാ മ ള്ള ണ് ത ി ത് റെ  ആ വ ശ യക ത 
മുന്നില്കണ്ടുത്കാണ്് ഭരണഘടനാ സ്ഥാ
പനമായ ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതികളുത്ട 
മനതൃത്വതെില് ജില്ാ പദ്ധതികള് (District 
Plan) എല്ാ ജില്കളിലുനും രൂപീകരിച്ചു 
എന്നത് 2018-19 ത്ല ചരിത്രമനട്മായി 
തത്ന്നയാണ് കണകാക്കുന്നത്. ബഹുതല 
ആസൂത്രണത്തെ മപ്ാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതി
നുനും വിവിധ തലതെിലുള്ള തമദേശസ്ഥാപന
ങ്ങളുത്ടയനും വിവിധ വകുപ്കളുത്ടയനും 
ഏജന്സികളുത്ടയനും വിഭവങ്ങളുത്ടയനും 
സനുംമയാജനനും ഉറപ്ാക്കുന്ന ജില്ാ പദ്ധതി
കള് എല്ാ ജില്കളിലുനും രൂപീകൃതമായി ട്ടുണ്്. 
ജില്ാ പദ്ധതികളിത്ല പദ്ധതി നിര്മദേശങ്ങ
ള്ക് മൂര്തെിമത് ഭാവനും നല്ാനുള്ള തയ്ാത്റ
ടുപ്ിലാണ് ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതികള്. 

ആമരാഗയനും, വമയാജന പരിപാലനനും, 
വി്യാസ്ന്നര്കിടയിത്ല ത്താഴിലില്ായ്മ 
തുടങ്ങിയവയമായി ബന്ത്പ്ട്് വികസന
തെിത്റെ രണ്ാനും തലമുറ പ്ശ്ങ്ങള്ക് 
(Second generation issues) പരിഹാരനും 
കാണാനുള്ള തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട 
ഇടത്പടലുകളുനും നൂതന പദ്ധതികള് ഏത്റ്റ
ടുക്കുന്നതിനായി പ്മതയകമായി ഒരു ജാലകനും 
തുറന്ത്കാടുതെതുനും ഉപമഭാക്തൃസനുംസ്ഥാ
നമായ മകരളത്തെ ഉല്ാ്ന സനുംസ്ഥാനമാ
കി മാറ്റുന്നതിനായി പ്ാമ്ശിക സര്കാരു
കള് നടതെിയ ചില നിര്ണ്ണായക കാല് വ
യ്പുകളുനും എടുത്തുപറമയണ്തുതത്ന്നയാണ്. 
മുന്കാലങ്ങളില് നിന്നും വയതയസ്തമായി 
2018-19ല് സമയബന്ിതമായി പദ്ധതി 
രൂപീകരണനും നടത്തുകവഴി നിര്വഹണ
തെിന് കൂടുതല് സമയനും കത്ണ്തൊനുനും 
വികസനതെിത്റെ പുതിയ തലങ്ങളിമലക് 
പ്ാമ്ശിക പദ്ധതികത്ള എതെിക്കുന്നതിനുനും 
സാധിക്കുകയണ്ായി. 2018 -19 വാര്്ിക 
പദ്ധതികള് സനുംസ്ഥാനത്തെ എല്ാ തമദേ
ശസ്ഥാപനങ്ങളുനും 2018 മാര്ച്ചില്തെത്ന്ന 
രൂപീകരിച്ച ്ആസൂത്രണ സമിതി അനുംഗീകാരനും 
മനടിത്യടുക്കുകയനും 2018 ഏപ്ില് 1 മുതല് 
നിര്വഹണനും ആരനുംഭിക്കുകയനും ത്ചയ്യുകയ

പ്ഥാദ്േശിക സര്ക്ഥാരും 
വിദ്കന്ദീകൃതഥാസൂത്രണവം 
സഥാമ്പത്ിക അവദ്േഥാകന റിദ്്ഥാര്ട്ട് 2019
 ഹുത്സന് എും. മിന്നതെ്

അവല�ോകനം
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ണ്ായി. പദ്ധതി നിര്വഹണ ചരിത്രതെില്ത
ത്ന്ന തമദേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക് നിര്വഹണ
തെിന് പൂര്ണ്ണമായ ഒരു വര്്നും തത്ന്ന 
ലഭിക്കുകയനും ഇതുമൂലനും പദ്ധതി വിഹിതതെി
ത്റെ 84.74 ശതമാനനും തുകയനും വിനിമയാഗി
ക്കുവാന് സാധിക്കുകയമുണ്ായി. 

പ്ാമ്ശിക സര്കാരുകള് ഏത്റ്റടുക്കു
ന്ന പദ്ധതികളുത്ട അറിവള്ളടകവനും സാമങ്
തികമികവനും ത്മച്ചത്പ്ടുത്തുന്നതിനായി 
വികസന, ഗമവ്ണ സ്ഥാപനങ്ങളിത്ലയനും 
വിവിധ മമഖലയിത്ലയനും വി് ഗ്ദ്ധത്രയനും ഉമ്യാ
ഗസ്ഥത്രയനും ഉള്ത്പ്ടുതെിത്കാണ്് എല്ാ 
ജില്കളിലുനും ജില്ാ റിമസാഴ്് ത്സറെറുകള് 
സ്ഥാപികാനാവശയമായ നടപടികള്ക് 
തുടകമിടുകയനും 2019 ത്സപ്റ്റനുംബറില് ഇത് 
സാധയമാകുകയനും ത്ചയ്ിട്ടുണ്്. നിലവിത്ല 
ഭരണസമിതിയത്ട കാലഘട്തെില് ഏത്റ്റ
ടുതെിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുത്ടയനും പരിപാ
ടികളുത്ടയനും ധനകാരയ മനട്ങ്ങള്കപ്റനും 
ഭൗതിക മനട്ങ്ങള് സനുംബന്ിച്ച വിപുലമായ 
ഒരു സ്ഥിതിവിവരകണക് മശഖരിക്കുന്ന
തിനായി ഡീത്സന്ട്രസലമസ്ന് റൗണ്് 
എന്ന മപരില് ഒരു വിവര മശഖരണ പ്വ
ര്തെനതെിന് ഈ കാലഘട്തെില് തുടക
മിടുകയണ്ായതായി റിമപ്ാര്ട്ില് പ്തിപാ
്ിക്കുന്.

ജില്ലോ ദുരന്നിവോരണ പദ്ധതി 
മാറിത്കാണ്ിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയനും 

സനുംസ്ഥാനതെ ്അടികടിയണ്ാകുന്ന പ്കൃതി 
ദുരന്ങ്ങളുനും എല്ാ തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലുനും 
ദുരന് നിവാരണ പദ്ധതി രൂപീകരിമകണ് 
തിത്റെ ആവശയകതയിമലക് വിരല്ചൂണ്ടു
കയണ്ായി. തമദേശ സ്ഥാപന പ്മ്ശങ്ങ 
ളുത്ട നിലവിത്ല സ്ഥിതി, അപകട സാധയത
കള്, ദുരന്നും മവഗതെില് ബാധികാന് 
സാധയതയള്ളവരുത്ട വിവരങ്ങള്, തമദേശ 
സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട വിഭവമശ്ി, ദുരന് പ്തി
കരണമരഖ, ദുരന്ലഘൂകരണനും, അതിജീവന 

തയ്ാത്റടുപ്കള് എന്നിവ ഉള്ത്പ്ടുതെി 
ദുരന് നിവാരണ പദ്ധതി (DM Plan) 
രൂപീകരണ പ്വര്തെനങ്ങള് ആരനുംഭിക്കു
കയണ്ായി. ദുരന് നിവാരണ പദ്ധതികളില് 
ഉള്ത്പ്ടുന്ന പ്വര്തെനങ്ങള് തമദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട വാര്്ിക പദ്ധതിയത്ട 
ഭാഗമാവകയാണ്. ദുരന്നിവാരണ തെില് 
സനുംസ്ഥാനനും മുമന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന മത്റ്റാരു മാതൃക 
തത്ന്നയായിരിക്കുനും ഇത്.

പ്ളയബോധിത 
തഡദേശ സ്ോപനങ്ങള്ക് 
പ്ഡത്യെ ധനസഹോയും

2018ല് പ്ളയതെില് നാശനഷ്ടങ്ങള് 
സനുംഭവിച്ച തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്കായി 250 
മകാടി രൂപ 2019-20 ല് പ്മതയക ധനസ
ഹായമായി നല്കയണ്ായി. ഇതെരനും തമദേ
ശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥപനങ്ങത്ള കത്ണ്ത്തു
ന്നതിനായി സര്കാര് ഒരു കമിറ്റിത്യ 
നിയമിക്കുകയനും കമിറ്റി ശുപാര്ശ അനുസ
രിച്ച് 37.5 മകാടി രൂപ മണ്ണിടിച്ചില് മൂലനും 
നാശനഷ്ടനും സനുംഭവിച്ച തമദേശസ്ഥാപനങ്ങ
ള്ക്കുനും 212.50 മകാടി രൂപ പ്ളയബാധിത 
തമദേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുനും നല്കയണ്ായി. 
ഇതനുസരിച്ച് സനുംസ്ഥാനത്തെ 240 ഗ്ാമപ
ഞ്ചായത്തുകള്ക്കുനും  33 മുനിസിപ്ാലിറ്റിക 

ള്ക്കുനും 3 മകാര്പ്മറ്നുനും യഥാക്രമനും 169.04 
മകാടി, 35.85 മകാടി, 7.61 മകാടി രൂപ വീതനും 
നല്കയനും പ്സ്തുത തുക വിനിമയാഗിക്കു
മ്ാള് ജീവമനാപാധി നഷ്ടത്പ്ട്വര്ക് 
അവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുനും ത്പാതു ആസ്തിക
ളുത്ട പുനഃസ്ഥാപനതെിനുനും മുന്ഗണന 
നല്ാന് നിര്മദേശനും നല്കയനും ത്ചയ്ിട്ടുണ്്.

മിഷന് അഡന്്യോദയ സർഡ്വേ 
സനുംസ്ഥാന വികസന മാതൃക പിന്തുട

ര്ന്ന്  ജനകീയ പങ്ാളിതെമതൊത്ട 
വികസനനും സാധയമാക്കുന്നതിനായി മകന്ദ 
ഗ്ാമവികസന മന്ത്രാലയനും ഗ്ാമപഞ്ചാ 
യതെ് വികസന പദ്ധതി (GPDP)ക് രൂപനും 
നല്കയണ്ായി. ഇതിത്റെ മുമന്നാടിയായി 
വികസന വിടവകള് കത്ണ്ത്തുന്നതിനായി 
മി്ന് അമന്യാ്യ സര്മവ്വ രാജയവയാപക
മായി നടതൊന് തീരുമാനിച്ചിരുന്. 
അടിസ്ഥാന സൗകരയനും, മാനവ വികസനനും, 
സാ്തെിക പ്വര്തെനനും എന്നീ സൂചിക
കളുത്ട അടിസ്ഥാനതെില് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തു 
കത്ള റാങ്് ത്ചയ്യുകയായിരുന് സര്ത്വ്വയത്ട 
പ്ാഥമിക ഉമദേശയനും. 2018-19 ല് മകരള
തെിത്ല 941 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുകളില് 930 ലുനും 
മി്ന് അമന്യാ്യ സര്മവ്വ നടത്തുകയ
ണ്ായി. മ്ശീയതലതെില് 2,47,910 ഗ്ാമപ
ഞ്ചായ ത്തുകളിലുനും സര്മവ്വ നടത്തുകയ
ണ്ായി. സര്മവ്വയത്ട റിമപ്ാര്ട്ടുകള് പ്കാരനും 
സനുംസ്ഥാനതെിത്റെ ശരാശരി മസ്കാര് 72 ഉനും 
മ്ശീയതലതെില് ഒന്നാനും സ്ഥാനത്തുമാണ്. 
മകരളതെിന് പിന്നിലായി ഗുജറാതെ്, 
ആന്ധാപ്മ്ശ,് തമിഴ ്നാട ്എന്നീ സനുംസ്ഥാ
നങ്ങള് യഥാക്രമനും 64,61,60 എന്നീ മസ്കാര് 
മനടി രണ്ടുനും മൂന്നും നാലുനും സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്.

തഡദേശസ്ോപനങ്ങളകട
ഐ.എസ്.ഒ നിലവോരും

ഗുണമമന്മയള്ള മസവനനും ജനങ്ങള്ക് 
സമയബന്ിതമായി  നല്ന്നത് വഴി 
ജനസൗഹൃ് സ്ഥാപനങ്ങളായി സനുംസ്ഥാ
നത്തെ തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് മാറുന്നതി
നുള്ള ത്തളിവായി അന്ാരാഷ്ട സര്ട്ിഫി
മക്ന് ഐ.എസ്.ഒ. 9001:2015 മനടിത്യ
ടുകാന് സനുംസ്ഥാനത്തെ 941 ഗ്ാമപഞ്ചായ 
ത്തുകളില് 861 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കുനും 
മുഴവന് മ്ാക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്കുനും (152) 
2019 ല് സാധിക്കുകയണ്ായി.നിലവില് 939 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക് ഐ.എസ്.ഒ. 
സര്ട്ിഫിമക്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.
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2018-19 വോർഷിെ പദ്ധതി 
ധനവിനിഡയോഗും

സനുംസ്ഥാനത്തെ 941 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തു 
കള്, 152 മ്ാക് പഞ്ചായത്തുകള്, 14 
ജ ി ല് ാ പ ഞ്ച ാ യ ത്തു ക ള് ,  8 7 
മുനിസിപ്ാലിറ്റികള്, 6 മകാര്പ്മറ്നുകള് 
ഉള്ത്പ്ത്ട 1200 തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട 
കഴിഞ്ഞ വാര്്ിക പദ്ധതി ധനവിനിമയാഗ 
നില റിമപ്ാര്ട്ില് പരാമര്ശിച്ചിട്ടുണ്്. 5-ാനും 
ധനകാരയ കമീ്ത്റെ ആക്ന് മടകണ് 
റിമപ്ാര്ട്്  അനുസരിച്ച്  2018 -19  ല് 
സനുംസ്ഥാന പദ്ധതി  വ ിഹിതതെില് 
24ശതമാനനും അഥവാ 7000  മകാട ി 
രൂപയാണ് തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
പദ്ധതി വിഹിതമായി വകയിരുതെിയിരു
ന്നത്. ഇതില് 3777.58 മകാടി രൂപ ത്പാതു 
വിഭാഗതെിലുനും (സാധാരണ വിഹിതനും) 1738.1 
മകാട ി  രൂ പ ധനകാരയ കമീ്ന് 
അവാര്ഡായനും 1289.26 മകാടി രൂപ പട്ിക
ജാതി ഉപപദ്ധതിയനും 193.60 മകാടിരൂപ 
പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിയിലുമായിരുന് 
വകയിരുതെിയത്. 

മമല് പ്തിപാ്ിച്ചിട്ടുള്ള വികസനഫ
ണ്ിന് പുറത്മ തമദേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക് 
തനത് ഫണ്്, ത്മയിറെിനന്സ് ഗ്ാറെ്, 
ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ള്ള വായ് 
തുടങ്ങിയ വിവിധ മ്ാതസുകളില് നിന്നും 
ഫണ്് ലഭിക്കുകയണ്ായി. എല്ാ ധനമ്ാ
തസ്സുകളുനും കണകിത്ലടുതൊല് 2018-19 ല് 
തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുത്ട ആത്ക പദ്ധതി 
വിഹിതനും 19613.05 മകാടി രൂപയായിരുന്. 

2018-19 കല വിെസന ഫണ്്
കെലവഴികല്

2018-19 ല് വികസന ഫണ്ായി 
(ത്പാതുവിഭാഗനും, എസ്.സി.പി, ടി.എസ്.
പി) ബഡ്ജറ്റില് വകയിരുതെിയ 7000 മകാടി 
രൂപയില്  6721.90 മകാടി രൂപയാണ് 

തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് വിതരണനും 
ത്ചയ്ത്. ഇതില് 5696.34 മകാടി രൂപ 
(84.74%) ത്ചലവാക്കുകയണ്ായി. ത്ചലവിത്റെ 
വിശ്ാനുംശങ്ങള് താത്ഴ (ശതമാനതെില്) 
ത്കാടുക്കുന്.

മകാര്പ്മറ്ന് ഒഴിത്ക എല്ാ തലങ്ങ
ളിത്ല തമദേശസ്ഥാപനതെിത്ലയനും ത്ചലവ് 
80 ശതമാനതെിന ്മുകളിലാത്ണന്ന ്കാണാനും. 
എസ്.സി.പി, ടി.എസ്.പി ഫണ്ിത്റെ വിനി
മയാഗതെിലുനും ഗ്ാമ തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങത്ള 
വച്ചുമനാക്കുമ്ാള് നഗര തമദേശ സ്ഥാപ
നങ്ങള് പിന്നിലാത്ണന്നാണ് കണക്കുകള് 
കാണിക്കുന്നത്. തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് 
ഉല്ാ്നനും, മസവനനും, പശ്ചാതെലനും എന്നി
ങ്ങത്ന മൂന്ന് മമഖലകളിലാണ് ഫണ്് വകയി
രുത്തുന്നത്. 2018-19 ല് ആത്ക ത്ചലവിത്റെ 
13ശതമാനവനും ഉല്ാ്ന മമഖലയിലുനും 63 

ശതമാനനും മസവന മമഖലയിലുനും 24 
ശതമാനനും പശ്ചാതെല മമഖലയിലുനും ഏത്റ്റ
ടുതെ പദ്ധതികള്കാണ് ത്ചലവിട്ിരിക്കുന്ന
ത്തന്നും കാണാനും. ട്ര്റിയിത്ല ത്പറെിനുംഗ് 
ബില്ലുകള് കൂടി കണകാക്കുമ്ാള് ത്ചലവ് 
90 ശതമാനതെിനുമുകളില് എത്തുനും. ഇത് 
സര്വ്വകാല ത്റമകാര്ഡ് ആണ്.

പ്ഡത്യെ വിഭോഗങ്ങള്ക്കുള്ള 
പദ്ധതി

തമദേശസ്ഥാപനങ്ങളുത്ട പദ്ധതിയില് 
പ്മതയക വിഭാഗങ്ങള്ക് നല്ന്ന പരിഗണ
നയാണ് വിമകന്ദീകൃതാസൂത്രണതെിത്റെ 
എടുത്തുപറമയണ് പ്മതയകത. തമദേശ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വികസന ഫണ്ിത്റെ 10% 
തുക വനിതാ ഘടക പദ്ധതിക്കുനും 5% തുക 
ഭിന്നമശ്ികാര്ക്കുനും കുട്ികള്കായനും 5% 
തുക വൃദ്ധര്ക്കുനും പാലിമയറ്റീവ് പരിചരണ
തെിനുനും നിര് ബന്മായനും വകയിരുതൊന് 
സര്കാര് നിഷ്കര്്ിച്ചിട്ടുണ്്. എന്നാല് ദുര്ബ
ലവിഭാഗകാരുത്ട വികസനതെിനുനും സാമൂ
ഹയസുരക്ിതത്വതെിനുനും ആവശയമായ പദ്ധ
തികള് കത്ണ്ത്തുന്നതിലുനും നടപ്ിലാക്കുന്ന
തിലുനും തമദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് മവണ്ത്ര ശ്രദ്ധ 
ത്കാടുമകണ്തിത്റെ ആവശയകതയിമല
കാണ് സാ്തെിക അവമലാകന റിമപ്ാ
ര്ട്് വിരല്ചൂണ്ടുന്നത്.

ആമഗാളവല്കരണതെിത്റെയനും ഉ്ാ
രവല്കരണതെിത്റെയനും സ്വകാരയവല്ക
രണതെിത്റെയനും ഇകാലഘട്തെില് പാര്ശ്വ
വല്കരികത്പ്ട് ജനവിഭാഗങ്ങത്ള മുഖയധാ
രയിമലക് ത്കാണ്ടുവരുന്നതിലുനും പ്കൃതി 
സനുംരക്ണതെിനുനും ത്താഴില് സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
തിലുനും ് ാരിദ്യ നിര്മാര്ജ്നതെിലുനും എല്ാനും 
തത്ന്ന വിമകന്ദീകൃതാസൂത്രണവനും പ്ാമ്ശിക 
സ ര് ക ാ രു ക ളു നും  ന ി ര് ണ്ണ ാ യ ക  പ ങ്് 
തത്ന്നയാണ് വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. വികസന
തെിത്റെ അടുതെ ഘട്തെിലുനും പ്ാമ്ശിക 
സര്കാരുകള്ക് ഇനിയനും ഏത്റ ത്ചയ്ാനു

ത്ണ്ന്ന കാഴ്ചപ്ാട് തത്ന്ന 
യാണ് റിമപ്ാര്ട്് മുമന്നാട്് 
വയ്ക്കുന്നത്.



മലഖകന് മസ്ററ്റ് പ്ാനിനുംഗ് 
മബാര്ഡില് അസിസ്ററെ് 
ഡയറ്റാണ്. 
Mob: 9447036253 
e-mail : 
hussainknpy@gmail.com





തമദേശ സ്ഥാപനനും ത്പാതുവിഭാഗനും 
(%)

എസ്.സി.പി
(പട്ികജാതി)(%)

ടി.എസ്.പി
(പട്ികവര്ഗ്ഗനും)(%)

ആത്ക(%)

ഗ്ാമപഞ്ചായതെ് 89.52 85.56 83.72 88.56
മ്ാക് പഞ്ചായതെ് 89.93 88.54 85.58 89.53
ജില്ാ പഞ്ചായതെ് 82.83 70.38 103.12 80.64
മുനിസിപ്ാലിറ്റി 82.26 79.99 65.10 81.69
മകാര്പ്മറ്ന് 68.52 86.20 21.02 70.32
ആത്ക 85.16 83.00 85.09 84.74
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തഡദേശസ്വയുംഭരണവകുപ്പുമോയി ബന്ധകപെട് സർകോർ ഉതെരവെള്, സർക്കുലറുെള്, ഗസറ്് വിജ്ോപനങ്ങള് 
എന്നിവയുകട പൂർണ്ണരൂപും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നരീ കവബ്ത്സറ്റുെളില് ലഭ്യമോണ്.

തഡദേശസ്വയുംഭരണ കപോതുസർവരീസ്  രൂപരീെരിച്ചു
	തമദേശസ്വയനുംഭരണ വകുപ്ിന് കീഴിലുള്ള പഞ്ചായതെ്, ഗ്ാമവി

കസനനും, നഗരകാരയനും, നഗരഗ്ാമസൂത്രണനും, തമദേശസ്വയനുംഭരണ 
എഞ്ചിനീയറിനുംഗ് വിനുംഗ്, മുനിസിപ്ല് മകാമണ് സര്വീസ്, 
എന്നിവത്യ ഏമകാപിപ്ിച്ചു ത്പാതു സര്വീസ് രൂപീകരിച്ചു 
ത്കാണ്് ഉതെരവായി. (സ.ഉ.(സക) നനും. 106/2020/ ത സ്വ ഭ വ, 
തിയതി 17.07.2020)

CFLTC - മോർഗ്ഗനിർഡദേശങ്ങള് പുറകപെടുവിച്ചു
	ത്കാവിഡ് 19 വയാപനത്തെ മനരിടുന്നതിനായി തമദേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുനും ആമരാഗയവകുപ്നും മചര്ന്ന് തയ്ാറാക്കുന്ന 
ജനകീയ ആമരാഗയ പരിപാലന മകന്ദങ്ങളായ CFLTC കളുത്ട 
രൂപീകരണവനും നടതെിപ്നും സനുംബന്ിച്ച വിശ്മായ മാര്ഗ്ഗനിര്
മദേശങ്ങള് പുറത്പ്ടുവിച്ചു.   (സ.ഉ. (സാധാ) നനും. 1364/2020/ ത 
സ്വ ഭ വ, തിയതി 16.07.2020)

ത്ലഫ് - പുതുകിയ പട്ിെ - 
മോർഗ്ഗനിർഡദേശങ്ങള് പുറകപെടുവിച്ചു
	സലഫ് ഭവന നിര്മാണ പദ്ധതിയത്ട ആ്യഘട് ഗുണമഭാക്തൃ 

പട്ികയില് ഉള്ത്പ്ടാത്ത മപായ അര്ഹരായ ഭവന രഹിതര്ക്കുനും  
ഭൂരഹിതര്ക്കുനും അമപക് സമര്പ്ികാന്  അവസരനും നല്ി. 
പുതിയ പട്ിക തയ്ാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗനിര്മദേശങ്ങള് 
പുറത്പ്ടുവിച്ചു. (സ. ഉ.(എനും എസ് ) നനും. 112/2020/ ത സ്വ ഭ വ, 
തിയതി 27.07.2020)

തഡദേശ ഡറോ�്  പുനരുദ്ധോരണ പദ്ധതി- 
ഭരണോനുമതിയോയി
	മുഖയമന്ത്രിയത്ട തമദേശ മറാഡ്  പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി ഒന്നും 

രണ്ടുനും ഘട്ങ്ങളില് ഭരണാനുമതി നല്ിയ 43 പ്വൃതെികളില് 
മഭ്ഗതി വരുതെിത്കാണ്ടുനും മൂന്നാനും ഘട്തെില് 881 പ്വൃതെിക
ള്ക് ഭരണാനുമതി നല്ിയനും ഉതെരവായി. (സ.ഉ.(സക) നനും. 
114/2020/ ത സ്വ ഭ വ,  തിയതി 29.07.2020)

ഷരീഡലോ�്ജുെള് - മോർഗ്ഗനിർഡദേശങ്ങള് പുറകപെടുവിച്ചു
	സ്തീസുരക് മുന്നിര്തെി  സജ്ീകരിക്കുന്ന ്ീമലാഡ്ജുകളുത്ട 

രൂപകല്നയനും ഭൗതിക സാഹചരയങ്ങളുനും സ്നനും്ിന പ്വര്തെ
നങ്ങളുനും നടതെിപ്നും പരിപാലനവനും സനുംബന്ിച്ച മാര്ഗ്ഗനിര്മദേ
ശങ്ങള് പുറത്പ്ടുവിച്ചു. (സ.ഉ.(സക) നനും. 111/2020/ ത സ്വ ഭ വ,  
തിയതി 24.07.2020)

കെോവി�് പ്തിഡരോധും – അടിയന്ിര
ഡപ്ോജക്ടുെള്ക് അനുമതി
	ത്കാവിഡ് പ്തിമരാധതെിത്റെ മൂന്നാനും ഘട് പ്വര്തെനങ്ങളുത്ട 

ഭാഗമായി തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് അടിയന്ിര മപ്ാ
ജക്ടുകള് ഏത്റ്റടുക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്ി ഉതെരവായി. (സ.ഉ
.(സക) നനും. 1382/2020/ ത സ്വ ഭ വ,  തിയതി 21.07.2020)

CFLTC - െിടകെള് വോങ്ങുന്നതിന് അനുമതി 
	CFLTC - കള്ക ്ആവശയമായ എണ്ണനും കിടകകള് ത്പാതുമമഖലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും വാങ്ന്നതിന് തമദേശഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങള്ക് യമഥഷ്ാനുമതി നല്കി ഉതെരവായി. (സ.ഉ.(സാ).
നനും. 2373/2020/ത്പാ.ഭ.വ തീയതി 27.7.2020)

കെോവി�്-19 - കസക്രട്റിമോരുകട ഡപരില് 
STSB അകൗണ്് 
	ത്കാവിഡ്-19 പ്തിമരാധ പ്വര്തെനങ്ങളുത്ട ഭാഗമായള്ള 

സനുംഭാവനകളുനും സനുംസ്ഥാന/ജില്ാ ദുരന്നിവാരണ ഫണ്ടുനും 
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി തമദേശഭരണ സ്ഥാപന ത്സക്ര
ട്റിയത്ട മപരില് പലിശരഹിത STSB അകൗണ്്  ആരനുംഭിക്കു
ന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്ി ഉതെരവായി. (സ.ഉ.(സക).നനും. 
80/2020/ധന തീയതി 28.7.2020)

ഡലോക് ക�ൗണ് െോലയളവ് – 
െരോർ ജിവനകോരുകട ഡവതനും
	ത്കാവിഡ്-19 ത്റെ പശ്ചാതെലതെില് സര്കാര് പ്ഖയാപിച്ചിരു

ന്ന വിവിധ മലാക് ത്ഡൗണ് കാലയളവകളില് മജാലിക് 
ഹാജരാകാന് സാധികാതിരുന്ന ്ിവസ മവതന/കരാര് ജീവ
നകാര്ക ്പ്സ്തുത ് ിവസങ്ങള് ഡ്യൂട്ിയായി പരിഗണിച്ച ്മവതനനും 
അനുവ്ികാവന്നതാണ്. (സ.ഉ.(അച്ചടി).നനും. 99/2020/ധന 
തീയതി 30.07.2020)

പോഴ് വസ്തുകളകട വിപണനും
	തമദേശസ്വയനുംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിത്ല ഹരിതകര്മ  മസനാനും

ഗ ങ്ങ ള്  മ ശ ഖ ര ി ക്കു ന്ന  പ ാ ഴ്  വ സ്തു ക ള്  ത ര നും ത ി ര ി ച്ചു 
സൂക്ിക്കുന്നതിനുനും വിപണനനും ത്ചയ്യുന്നതിനുനും ക്ലീന് മകരള 
ക്നിയത്ട മസവനനും ഫലപ്്മായി ഉപമയാഗത്പ്ടുത്തുന്നതി
നുള്ള മാര്ഗ്ഗനിര്മദേശങ്ങള് പുറത്പ്ടുവിച്ചു. (സര്ക്കുലര് നനും. ഡി 
സി 1/282/2020/ത സ്വ ഭ വ, തിയതി .29.07.2020)
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ഒരു ഡെോടിയുകട പദ്ധതിയുമോയി 
ഡെോതമുംഗലും ഡ്ോക്

ത് ക ാ വ ി ഡ്  പ ശ്ച ാ തെ ല തെ ി ല് 
അതിര്തെി  സനുംസ്ഥാനങ്ങളില് ഉണ്ാമയ
കാവന്ന ഭക്യക്ാമനും മുന്നില്കണ്ടുത്കാണ്് 
സനുംസ്ഥാന സര്കാര് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്ി
ലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്മകരളനും. 
തമദേശസ്വയനുംഭരണവകുപ്ിത്റെയനും കൃ്ിവ
കുപ്ിത്റെയനും മനതൃത്വതെില് മറ്റു വകുപ്കളുത്ട 
സഹകരണമതൊത്ടയാണ് ഈ സനുംമയാ 
ജിത ഭക്യസുരക്ാ പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കു
ന്നത്. ഈ അവസരതെില് എറണാകുളനും 
ജില്യിത്ല മകാതമനുംഗലനും മ്ാക് മവറിട് 
മാതൃകയിലൂത്ട സുഭിക്മകരളതെിനായി 
അണിമചരുകയാണ്. 

മകാതമനുംഗലനും മ്ാക് പഞ്ചായതെ് 
ഈ പദ്ധതികായി ഒരു മകാടിരൂപയാണ് 
വകയിരുതെിയിരിക്കുന്നത്. തരിശുകൃ്ിയി

സുഭിക്ഷദ്കരളത്ിദ്േക്് 
 സിന്ധു വി.പി., വിഷ്ണു എസ്.പി.

ലൂത്ട 200 ടണ് ത്നല്്, 1100 ടണ് പച്ചകറികള്, 
800 ടണ് കിഴങ്വര്ഗ്ഗങ്ങള്, 150 ടണ് പയറു
വര്ഗ്ഗങ്ങള്, 250 ടണ് പഴങ്ങള്, 50 ടണ് ത്ചറു
ധാനയങ്ങള് എന്നിവയത്ട അധിക ഉത്പാ്
നമാണ ്മ്ാകില് പ്തീക്ിക്കുന്നത്തന്നാണ് 
പ്സിഡറെ് റ്ീ് സലീനും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
ഇതിനായി 300 ത്ഹ്ര് തരിശുനിലമാണ് 
മ്ാക് പഞ്ചായതെ് കത്ണ്തെിയിട്ടുണ്്. 
പ്മ്ശത്തെ യവാകളുത്ടയനും കര്്കരുത്ട
യനും  പ്വാസികളുത്ടയനും കര്്ക കൂട്ായ്മ 
ഇതിനായി രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കുട്മ്പുഴ 
ആ്ിവാസി മമഖല ഈ മ്ാകിത്റെ  പരി
ധിയില്ത്പ്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ്ിവാസി 
വിഭാഗകാരുത്ട ഭക്ണമായ ചാമ, മചാളനും, 
പഞ്ഞപ്ല്് എന്നിവയനും ഇവിത്ട കൃ്ി ആരനും
ഭിച്ചിട്ടുണ്്. ആ്ിവാസി മമഖലയില് പച്ചകറി, 
ത്നല്്, കുരുമുളക് എന്നിവയനും പ്മതയകമായി 
തരിശുനിലങ്ങളില് കൃ്ി ആരനുംഭിച്ചു. 15 ലക്നും 
രൂപയാണ് ആ്ിവാസി മമഖലയിത്ല കൃ്ി

യ്കായി മാറ്റിവച്ചത്. 
മ്ാകിത്റെ പരിധിയിത്ല എല്ാ പഞ്ചാ

യത്തുകളിലുനും തത്ന്ന ഇമതാടനുബന്ിച്ച് 
കൃ്ിവയാപനതെിനായി പ്മതയക ഫണ്് 
നീകിവച്ചിട്ടുണ്്. പലയിടങ്ങളിലുനും കൃ്ി ഇതി
നകനുംതത്ന്ന ആരനുംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്വയനും 
സഹായസനുംഘങ്ങള്, ഗ്രൂപ്കള് എന്നിവര്
കാണ ്ധനസഹായനും നല്ന്നത.് ഗ്രൂപ്കള്ക്  
പ ച്ച ക റ ി  സ ത ക ള് ,  കൂ ല ി  ത് ച ല വ് 
സബ്സിഡി, 75% സബ്സിഡിയില് സജവ 
കീടനാശിനികള് എന്നിവ ലഭയമാക്കുന്നതിന് 
32.20 ലക്നും രൂപയാണ് പദ്ധതിയില് നിന്നും  
ത്ചലവഴിക്കുന്നത്. പച്ചകറി ഗ്ാഫ്റ് സതക 
ളുത്ട വിതരണതെിനു മാത്രമായി 3.90 ലക്നും 
രൂപയത്ട പദ്ധതിയമുണ്്.  കൂടാത്ത 10 ലക്നും 
രൂപ  ഇടവിളകൃ്ികായി  മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്്. 
മ്ാക്കുതലതെില് ഒരു സനുംഭരണ-വിതരണ 
മകന്ദനും ആരനുംഭിക്കുന്നതിന്  7.80 ലക്നും രൂപ 
വകയിരുതെിയിട്ടുണ്്. 
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താലൂകിത്ല 11 പഞ്ചായത്തുകളില് 
നിന്നായി 60 ലക്നും രൂപയാണ് സമഗ് പദ്ധ
തികായി സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ളത്.  കൃ്ി അസി
സ്ററെ് ഡയറ്ര് വി.പി.സിന് ു , മ്ാക് 
പഞ്ചായതെ്  ഭരണസമിതി അനുംഗങ്ങള്, 
പഞ്ചായത്തു തലതെില് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
കമിറ്റികള് എന്നിവര്കാണ് പദ്ധതിയത്ട 
മമല്മനാട്നും. സഹകരണമമഖല  പൂര്ണ്ണ 
സഹായമതൊത്ട സുഭിക് മകരളനും പദ്ധതി
യ്ക് തുണയായി മ്ാകിത്നാപ്മുണ്്. വരാ
ത്പ്ട്ി സഹകരണ ബാങ്ിത്റെ  മനതൃത്വ
തെില് ഇതിനകനും തത്ന്ന 10 വര്്മായി 
തരിശുകിടന്നിരുന്ന ഒന്നര ഏകര് പാടമശ
ഖരതെ് കൃ്ി ആരനുംഭിച്ചു. ഭൂവടമകളുമായി 
ഉണ്ാകിയ കരാറിത്റെ  അടിസ്ഥാനതെില് 
കൃ്ിത്ച്ചലവ് പൂര്ണ്ണമായി ബാങ്് ഏത്റ്റടുക്കു
കയായിരുന്. വിളത്വടുക്കുമ്ാള് കൃ്ികാ
ര്ക് ത്സറെടിസ്ഥാനതെില് ത്നമല്ാ, ത്നല്് 
മവണ്ാതെവര്ക്  പണമമാ നല്വാനാണ് 
ബാങ്് തീരുമാനനും.  ശ്രീ ആറെണി മജാണ് 

എനും.എല്.എ. ആയിരുന് കൃ്ിയത്ട 
ഉ്്ഘാടനനും നടതെിയത്. ഇതുമപാത്ല 

തത്ന്ന  കുത്തുകുഴി സഹകരണബാ
ങ്് തരിശായി കിടന്ന 25 ഏകര്  
പാടത്തുനും 2.5 ഏകര് കരയിലുനും 
ത്നല്കൃ്ി ആരനുംഭിച്ചു. 

വീട്ടുവളപ്ിത്ല  പച്ചകറി കൃ്ി 
വയാപനതെിന് മ്ാകിത്റെ മനതൃ
ത്വതെില് ആരനുംഭിച്ച മത്റ്റാരു പദ്ധ
തിയാണ്   ഹരിതഭവനനും പദ്ധതി.  
ഗ്ാമപഞ്ചായതെില് തുടകമിട് 
പദ്ധതി മറ്റുഭാഗങ്ങളിമലക്കുനും വയാപി
പ്ിക്കുവാനാണ് ലക്യമിട്ിരിക്കു
ന്നത്. കര്്ക കൂട്ായ്മകളുനും ഇതിന് 
മനതൃത്വനും നല്ന്ണ്്. ഹരിതഭവനനും 
പദ്ധതിയത്ട ഭാഗമായി മികച്ച അടു

കളമതൊട്വനും മികച്ച മട്ടുപ്ാവ് കൃ്ിയനും 
നടത്തുന്നവര്ക്  മപ്ാത്ാഹന സമാന
ങ്ങളുനും ഏര്ത്പ്ടുതെിയിരിക്കുകയാണ്. സുഭി
ക്മകരളനും പദ്ധതി ആരനുംഭിച്ച്   2 മാസകാ
ലത്മത്തുമ്ാള് വയതയസ്തങ്ങളായ മാതൃകയ
മ ാ യ ി   ബ ഹു ദൂ ര നും  മു മ ന്ന റു ക യ ാ ണ് 
മകാതമനുംഗലനും മ്ാക്. 

വിഷപച്ചകറിെള്ക് 
തിരുവനന്പുരും 
നഗരസഭയുകട ഡലോക്

ത്കാവിഡ് കാലതെ് മാനസിക ഉല്ാസ
മതൊത്ടാപ്നും സജവകൃ്ിയനും എന്ന ആശയ
വമായി മുമന്നാട്ടുമപാവകയാണ് തിരുവന
ന്പുരനും നഗരസഭ.  സുഭിക്മകരളനും പദ്ധ
തിയത്ട ആഹ്വാനനും ഏത്റ്റടുതെ് ഭമക്യാല്ാ
്നതെില് നഗരസഭത്യ സ്വയനുംപരയാപ്തത
യിത്ലതെിക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രയജ്ഞമാണ് 
മമയര് ബി. ശ്രീകുമാറിത്റെ  മനതൃത്വതെിലുള്ള 
ടീനും നടത്തുന്നത്.   വീട്ിത്ല കൃ്ി ഭക്യസുര
ക്യ്ക് എന്ന മുദ്ാവാകയവമായാണ് എല്ാ 
വീടുകളിലുനും പച്ചകറി കൃ്ി ഒരുക്കുന്നതിന് 
നഗരസഭ വിത്തുനും വളവനും നല്ിയത്. കുടപ്
നക്കുന്ന് കൃ്ിഭവത്റെ സഹകരണമതൊത്ട 
100 വാര്ഡുകളിലായി 20000 കിറ്റുകളാണ് 
നഗരസഭ വിതരണനും ത്ചയ്ത്.  വിത്തുകളുനും 
സതകളുനും സജവവളക്കൂട്ടുമടങ്ങിയ കിറ്റിമനാ
ത്ടാപ്നും കൃ്ിപാഠനും പഠിപ്ിക്കുന്നതിനായി 
ഞാറ്റുമവല കലണ്റുനും കാര്്ിക നിര്മദേശ
ങ്ങള് അടങ്ങിയ ലഘുമലഖകളുനും കുടുനുംബങ്ങ
ള്ക് വിതരണനും ത്ചയ്യുകയണ്ായി.  അട്ക്കു
ളങ്ങര ത്സന്ട്രല് സ്കൂളിത്ല അമന്വാസിക
ളുത്ട മസവനനും പ്മയാജനത്പ്ടുതെിയാണ് 
വിത്തുനും വളവനും വിതരണതെിനായി തയ്ാറാ
കിയത്. നഗരസഭയത്ട ഈ ഉ്യമതെില് 
രാഷ്ടീയ-സാമൂഹിക-മാധയമ രനുംഗത്തെ 
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പ്മുഖരുനും പിന്തുണയമായി ഒപ്മുണ്്.  പദ്ധ
തിയത്ട ഉ്്ഘാടനനും ധനകാരയമന്ത്രി മഡാ. 
മതാമസ് ഐസകാണ് നിര്വഹിച്ചത്.  
നഗരപ്മ്ശത്തെ സജവകൃ്ിക് ഈ 
ഉ്യമനും പുതിയ ഊര്ജ്നും പകരുത്മന്നും 
കുറഞ്ഞ ത്ചലവില് കൂടുതല് ഉത്പാ്നനും 
എന്ന ആശയനും ലക്യതെില് എതെികാന് 
കഴിയത്മന്നും മന്ത്രി അഭിപ്ായത്പ്ട്ടു. 
സജവവള നിര്മാണതെിനായി നഗരസഭ 
പ്മതയക പദ്ധതി തത്ന്ന ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്.  
നഗരപ്മ്ശത്തെ വീടുകളില് നിന്നും 
മശഖരിച്ച അടുകള മാലിനയവനും നാടന് 
പശുവിന് ചാണകവനും കൂട്ിമച്ചര്തൊണ ്സജവ
വളക്കൂട്്  ഉണ്ാകി വിതരണനും നടതെിയത്. 

കൃ്ിയ്ക്കുമവണ് മപ്ാത്ാഹനനും മാത്രമല്, 
സ്വന്മായി  കൃ്ി  നടതെിത്കാണ്ടുനും 
നഗരസഭ മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ്.  നഗര
സഭത്യ്കാപ്നും സ്വസ്തി ഫൗമണ് ്ന്, മച്ര് 
ഓഫ് മകാമമഴ്് തിരുവനന്പുരനും, അമസാ

സിമയ്ന് ഓഫ് അഗ്ികള്ച്ചര് 
ഓഫീമസഴ്് മകരള, മപാലീസ് 
ഓഫീമസഴ്് അമസാസിമയ്ന് 
നര്മ്ാ മ്ാപ്ിനുംഗ് മകാനുംപ്ക്്, ബീ 
ഹബ് തുടങ്ങിയവയനും മചര്ന്നാണ് 
നഗരതെിത്ല തരിശുനിലങ്ങള് 
കത്ണ്തെി കൃ്ി ആരനുംഭിച്ചിരിക്കു
ന്നത്. കുറവന്മകാ ണനും, വട്ിയൂ
ര്കാവ്, അട്ക്കുളങ്ങര എന്നീ ഭാഗ
ങ്ങളില് നഗരസഭ തരിശുഭൂമികള് 
കത്ണ്ത്തുകയനും കിഴങ്വര്ഗ്ഗവിള
കള്, പച്ചകറി എന്നിവയത്ട കൃ്ി 
ആരനുംഭിച്ചിരിക്കുകയമാണ്.

ഉത്പാ്നനും മാത്രമല്, വിപണി 

ഇടത്പടലുനും ശക്തമാകിയിരി
ക്കു ക യ ാ ണ്  ന ഗ ര സ ഭ . 
അധികമായി ഉത്പന്നങ്ങള് 
ഉണ്ാകുമ്ാള് കര്്കര് 
മനരിടുന്ന മത്റ്റാരു പ്തിസന്ി
യാണ് ഉല്ന്നങ്ങള്ക്കുമവണ് 
വിപണികളുത്ട അഭാവനും .  
ഇതിനു പരിഹാരനും കത്ണ്ത്തു
വാന് ഇടത്പടലുകള് സഗരസഭ 
നടത്തുകയണ്ായി.  നഗരസഭ
യ ത് ട  മ ന തൃ ത ്വതെ ി ല്  മ റ്റു 
ഏജന്സികളുത്ട സഹകരണ
മതൊത്ട നഗരതെിത്ല വിവിധ 
ഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപതില
ധികനും കര്്കവിപണികള് 
കഴിഞ്ഞ 2 മാസകാലയളവില് 
സനുംഘടിപ്ിക്കുകയണ്ായി.  
പ്ാമ്ശിക കര്്കരില് നിന്നും 
സനുംഭരിക്കുന്ന ഉതപ്ന്നങ്ങളാണ് 

ഈ വിപണിയില് വിറ്റഴികത്പ്ട്ത്.  നാടന് 
വിഭവങ്ങളായ ചക, മാങ്ങ, വാഴപ്ഴനും, നാടന് 
പച്ചകറികള്, കിഴങ് വര്ഗ്ഗങ്ങള് തുട
ങ്ങിയവ കര്്കര് തത്ന്ന ചന്യില് 
എതെിച്ച് വിറ്റഴിച്ചു വരികയാണ്.  ഇതിനുമവ
ണ് സൗകരയനും സജ്മാകിത്കാടുക്കുക 
എന്നതായിരുന് നഗരസഭയത്ട പങ്്.

ഇതെരതെില് കഴിഞ്ഞ 2 മാസകാല
യളവില് ഉത്പാ്നനും മുതല് വിപണനനും 
വത്രയള്ള മമഖലകളില് ശക്തമായ ഇടത്പ
ടലുകള് നടതെി സുഭിക്മകരളനും എന്ന 
സനുംമയാജിത ഭക്യസുരക്ാപദ്ധതിയ്ക ്മികച്ച  
തുടകനും കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്
പുരനും നഗരസഭ.                                          

മലഖകര്: സിന് ു വി പി, കൃ്ി അസിസ്ററെ് 
ഡയറ്ര്  മകാതമനുംഗലനും മ്ാക് 

വിഷ്ണു എസ് പി, കൃ്ി ഓഫീസര് ഫാനും  
ഇന്ഫര്മമ്ന് ബയുമറാ  തിരുവനന്പുരനും.
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മഴ പ്കൃതിയത്ട വര്ാനവനും നിറസചത
നയവനും. ഉര്വ്വരതയത്ട പ്തീകനും. പുതു 

സസയങ്ങള് നാ്ിടുന്നത് ഇകാലതെ്. 
കര്കിടകതെില് ഉര്വ്വരതയത്ട മ്വത 
യായ കനിയന് വയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങ് വടമക 
ഇന്യയിലുണ്്. മഴ ത്കാണ്ടുവരുന്നത് ത്നാട്
നാത്ണന്ന് തൃ�ര് ജില്യിത്ല മതാ�ര് മ്ശ
ത്തുകാര് വിശ്വസിക്കുന്. മഴ ത്പയ്ിക്കുവാന് 
ആന്ധയില് തവള കല്യാണവനും പാലകാട് 
ജില്യിത്ല ചി�രിലുനും തമിഴ് നാട്ിലുനും സ്തീകളുത്ട 
അനുഷ്ാന �തെമായ ത്കാപ്ിയാളവനും 
(ആളുകള് ത്ചയ്തുകൂട്ിയ പാപനും കഴകികള
യാനായി ത്കാടുനുംപാപികളുത്ട മകാലമുണ്ാ
കി ത്കട്ി വലിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ) നിലവിലുണ്്. 
വിതെിടുന്ന ്ിവസനും മഴയ്കായി മാരിയമയ്ക് 
ബലി നല്കുന്ന ഏര്പ്ാട് അട്പ്ാടിയില് 
നിലനില്ക്കുന്. മഴത്യ ബന്ിച്ചു നിര്തൊന് 
മഗാത്രസമൂഹങ്ങള്കാകുനും. ഇരിങ്ങാലക്കുട 
കൂടല്മാണികയ മക്ത്രതെിത്ല ഭരതസ്വാമി
ക് താമരമാല മനരുന്നത് മഴ മാറ്റിവയ്കാന്.

മണ്ണിത്ന രജസ്വലയാകി, ത്ചടികളില് 
വസന്നും തീര്തെ്, ജീവജാലങ്ങള്ക് 
ഹര്മ്ാന്മാ്മായി മഴകാലനും. മഴയത്ട 
രാഗമാലിക തീര്ക്കുന്ന ഇടവപ്ാതിയനും തുലാ

വര്്വനും മകരളതെിത്റെ സ്വന്നും. മണ്സൂ
ണിത്റെ  സഹായമില്ാത്ത പ്ാമ്ശിക പ്
ഭാവങ്ങളായി ത്പയ്യുന്ന ഇടമഴ. കാലവര്്നും 
കന്നി പതിനഞ്ചുവത്രയനും തുലാവര്്നും തുലാനും 
പത്തു -പതിനഞ്ചുവത്രയനും ഉണ്ാകാറുണ്്. 
ജീവന് തുടിക്കുന്ന, ത്പാലിയന്ന ത്പരുമഴ
കാലനും. ചാറ്റല് മഴ, ത്പരുമഴ, കള്ളമഴ, 
ഇടമഴ, നൂലു മഴ, തിരുവാതിരയിത്ല തിരുമു
റിയാമഴ എന്നിങ്ങത്ന വര്് ഋതുവിത്ല 
സവവിധയങ്ങള്. മഴയനും ത്വയിലുനും ഒന്നിച്ചുവ
ന്നാല് കുഞ്ഞിക്കുറു കത്റെ കലയാണനും. ഓര്മ
യത്ട ഋതുചരയകളില് ത്തളിയന്നത് മാരിവി
ല്ലുകള്. മഴകളികള്, പാട്ടുകള്, വള്ളനുംകളി, 
കരകാണാത്ത നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ജലമശഖ
രങ്ങള്, പ്കൃതിയിത്ല പ്ണയഗീതങ്ങള്. 
മമഘച്ചില്കളില് മഴയത്ട ഊഞ്ഞാലിട്മപ്ാ
ഴനും മഴത്വള്ളതെില് കടലാസുവഞ്ചിത്യാഴ
ക്കുകയനും മീന്പിടികാനുനും ചൂണ്യിടാനുനും 
നടന്നമപ്ാഴനും മഴമപ്ടിയനും പനിബാധയമു
ണ്ായിരുന്നില്. കുളതെിലുനും മതാടുകളിലുനും 
മുങ്ങാനുംകുഴിയിട്് കളിക്കുമ്ാള്, നീന്ല് 
മത്രതെിമലര്ത്പ്ടുമ്ാള്, മതിവരുമവാളനും 
നീരാടുമ്ാള്, വിലക്കുകളുനും ഉണ്ായിരുന്നി
ല്. മണ്ണുനും മഞ്ഞുനും മഴയനും ത്വയിലുത്മാത്ക

യായി കൂട്ടുകൂടിയമപ്ാള് സകവന്നത് ്ീര്ഘ
നാളത്തെ മരാഗപ്തിമരാധനും.

മഴയുകട ദിശോ�െിെെള്
മഴയത്ട ്ിശാസൂചികകള് വര്്മാപി

നിയിമലതു മപാത്ല അടയാളത്പ്ടുതെിയ 
കാരണവര്കുലനും.ആകാശതെിത്റെ വടക്കു
കിഴക് മൂലയില് കാര്മമഘനും കണ്ാല് മഴ 
സുനിശ്ചിതനും. കുയില് രാത്രികാലങ്ങളില് 
തുടര്ച്ചയായി കരയന്നത്, തവളയത്ടയനും 
മവഴാ്ലിത്റെയനും കരച്ചില്, കുളമകാഴിയത്ട 
ശബ്ദനും എന്നിവ മഴ ത്പയ്ിക്കുന്നതിന്. കള്ളി
ത്ച്ചടിയനും പുഷ്കരമൂലവനും മുതലമൂകന് ത്ചടിയനും 
പൂക്കുന്നത് മഴയത്ട സൂചന. മഴനൂല് പ്തയ
ക്ത്പ്ട്ാല് പുതുമഴ ആരനുംഭിക്കുകയായി. 
ത്കാന്ന പൂക്കുന്നത് കടുതെമവനലിത്റെ 
സൂചന. അതുകഴിഞ്ഞ് മഴയണ്ാകുത്മന്ന 
പ്തീക്. വി� കഴിഞ്ഞാല് മവനലില്. 
തുലാമാസതെിത്ല അമാവാസിയാണ് 
സൂചന. തുലാപതെ് കഴിഞ്ഞാല് പിലാത്പാ
തെിലുനും കഴിയാത്മന്നാണ്. ആലിത്റെ താങ്
മവരുകള് മുറിക്കുമ്ാള് ത്വള്ളനും കണ്ാല് 
മഴകാലനും ആസന്നമായി. ചന്ദത്റെ പ്ഭാവ
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ലയനും അടുക്കുന്നതുനും അകലുന്നതുനും മഴയത്ട 
വരവനും മപാക്കുനും കുറിക്കുന്. പാ്് വൃക് 
ശിഖരതെിമലക് കയറിയാല് മഴ ഉണ്ാകു
ത്മന്നാണ് .  ഉറുമ്പുകള് മുട്കളുമായി 
മപാകുന്നത് മഴ അടുക്കുമ്ാള്. മതാരാന 
ത്പരുന്നാളിന് ആന ഒലിച്ചുമപാകുന്ന 
രീതിയില് അതിവര്്മുണ്ാകുത്മന്നാണ് 
ത്വപ്്. മണ്ണില്നിന്ന് ഉയര്ന്ന് ത്പാങ്ന്നത് 
കറുതെ ഈയ്ാനുംപാറ്റകളാത്ണങ്ില് മഴ 
തുടരുത്മന്നും ത്വളുതെ പാറ്റകളാത്ണങ്ില് 
മഴ നിലയ്ക്കുത്മന്മാണ് വിശ്വാസനും. തു്ികള് 
താ� പറക്കുന്നത് വര്്ാഗമനവനും ഉയര
തെില് പറക്കുന്നത് മഴ അകലുന്നതുനും സൂചി
പ്ിക്കുന്. മഴത്യ നിര്ണ്ണയിക്കുന്നത ്കാറ്റിത്റെ 
ഗതി. ഇതിത്ന കാറ്റ് മപര്ച്ച എന്ന് പറയന്. 
തുലാനും മാസനും ആ്യനും കാറ്റ് വീശിയാല് മമടനും 
ആ്യനും മഴത്പയ്യുനും. കാറ്റുണ്ാകുന്നത് ചിതെിര 
ഞാറ്റുമവലയിലാത്ണങ്ില് അശ്വതി ഞാറ്റു
മവലയില് മഴ തുടങ്ത്മന്നാണ് നിഗമനനും. 
മകരനും ഇരുപതെിത്യട്ിന് (ഇരുപതെിത്യട്ടു
ച്ചാല്) ഉമറവാതിലില് �കിയിടുന്ന തുണി 
കാറ്റനുസരിച്ച് മനത്ര നിന്നാല് ഇടവപ്ാതി 
ഇടവനും പതിനഞ്ചിന്. ത്ചരിയന്നതനുസരിച്ച് 
മനരമതെമയാ സവകിമയാ ആകുനും. 
സവമകാല് തുറുവിത്റെ മുകളിലുനും തുണി 
ത്കട്ാറുണ്്.  ഇതാണ് കുടനും പകര്ച്ച. 
വി�ഫലനും അനുസരിച്ച് വി� (മമടനും ഒന്ന് )
ശനിയാഴ്ചയാത്ണങ്ില് ഏറ്റവനും നല്തായ 
ഒരു പറവര്്നും. ഞായര്, ത്ചാവ്വ ് ിവസങ്ങ
ളിലായാല് കൃ്ിക് ഗുണമുള്ള രണ്ടുപറ
വര്്നും. സമൃദ്ധിയില്ാതെ മൂന്പറ വര്്നും 
ഉണ്ാകുന്നത് വി� തിങ്ള്, ബുധന് ആഴ്ചക
ളില് വന്നാലാണ്. ഏറ്റവനും മമാശവനും ്ാരി
ദ്യമുണ്ാക്കുന്നതുമായ നാലുപറ വര്്നും പ്
വചികത്പ്ടുന്നത് വി� വയാഴനും, ത്വള്ളി 

ി്വസങ്ങളിലാകുമ്ാള്. അറുപത് മയാജന 
വീതിയനും നൂറു മയാജന നീളവമുള്ള ഒരു 
സ്ഥലതെ് ത്പയ്യുന്ന മഴയത്ട അളവാണ് 
പറ. ഒരു മയാജന എന്നാല് പതെ്സമല്. 
വയനാട്ിത്ല ആ ി്വാസികളുത്ട വിശ്വാസമനു
സരിച്ച് പുലച്ചികായയില് ഒന്ന്, രണ്്, മൂന്ന് 
വിത്തുകളുത്ണ്ങ്ില് യഥാക്രമനും ഒരു പറ, 
രണ്ടുപറ, മൂന്പറ എന്നിങ്ങത്നയായിരിക്കുനും. 
വര്്പാതനും.സൂ�നിര ീക്ണതെില്  
ആര്ജ്ിച്ച കാലാവസ്ഥാ പ്വചനതെിത്റെ നാട് 
റിവകള്ക ്ഋതുമഭ്ങ്ങളില് മങ്ങമലറ്റിട്ടുണ്്.

മഴയുും ഞോറ്റുഡവലയുും
കൃ്ിക് ഏറ്റവനും മയാജിച്ച സമയനും 

കത്ണ്ത്തുന്നതിന് കാലാവസ്ഥാ പഠനനും 

നടതെിയതിത്റെ ഉതെമ നി്ര്ശനമാണ് 
ഞാറ്റുമവല സങ്ല്നും. ഒരു വര്്തെില് ലഭി
ക്കുന്ന ത്മാതെനും മഴത്യ സൂരയത്റെ  നക്ത്ര 
സ്ഥിതിയ്കനുസരിച്ച് 27 ഞാറ്റുമവലകളായി 
തിരിച്ചിരിക്കുന്. കാര്തെിക, മകയിരനും, 
പുണര്തനും മുതലായ ഞാറ്റുമവലകള് രണ്ടു 
രാശികളിലായിരിക്കുനും. ഞാറ്റുമവല പകല് 
പിറക്കുന്നത് ശുഭകരമത്ല്ന്ന് വിശ്വാസനും.

മഴയത്ട തീവ്രതയനും വിതരണവനും വിവ
രിക്കുന്ന ത്ചാല്ലുകള് അസനുംഖയനും. മചാതി 
വര്്ിച്ചാല് മചാറ്റിന് പഞ്ഞമില്, അതെനും 
ഇരുണ്ാല് ഓണനും ത്വളുക്കുനും, അന്ിക് 
വരുന്ന മഴ നീളുനും അതിരാവിത്ല ത്പയ്യുന്ന 
മഴ മവഗനും മാറുനും, ത്ചമാനനും കണ്ാല് 
അമാനനും മഴയില്, പടിഞ്ഞാറന് ചക്രവാള
തെിലാണ് മാരിവിത്ല്ങ്ില് മഴ തുടരുനും.

പുണര്തതെില് പുകഞ്ഞ മഴയാണ്. 
പൂയനും ഞാറ്റുമവലയില് പുല്ലുനും പൂവണിയനും. 
കുനുംഭതെില് മഴ ത്പയ്ാല് കുപ്യിലുനും ത്നല്്. 
മകരമഴ മലയാളനും മുടിക്കുന്നത്. മകരത്കാ�് 
കഴിഞ്ഞാല് ത്നല്ിന് ഉതെമമായ മഞ്ഞുള്ള 
കാലമാണ് മകരനും. മകരളതെില് മവന
ല്കാല ഭക്യസുരക് ഉറപ്ാക്കുന്ന 
മാവകളിലുനും പ്ാവകളിലുനും കായ് വിരിയന്ന 
സമയതെ് മഴത്പയ്ാല് വിളനാശമുണ്ാകു
ത്മന്ന് ദൂരകാഴ്ച. 101 ത്വയിലുനും 101 മഴയമുള്ള 
തിരുവാതിര ഞാറ്റുമവലയില് അമൃത് വര്്ി
ക്കുത്മന്ന്  വ ിശ ്വാസനും .  അതെവര്്നും 
അതിശക്തനും. മകീരതെില് മഴ മതി മറയനും. 
അശ്വതി, ഭരണി ഞാറ്റുമവലകളില് ഇടയ്കി
ത്ടയാണ് മഴ ത്പയ്യുക.

ഞാറ്റുമവല കൃ്ിമു�ര്തെവനും കുറിക്കുന്. 
ഭരണിയില് ഇട് വിത്തുനും ഭരണിയിലിട് ത്നല്ി
കയനും മകമനും. മൂപ്് കൂടിയ മുണ്കന് വിത്തു
കള്ക് ആ്യ ഞാറ്റുമവലകള് ഉതെമനും. 
മചാതി കഴിഞ്ഞാല് മചാ്യമിത്ല്ന്നാണ്. 
മ ഴ യ ി ല് ാ തെ ത ി ന ാ ല്  പ ി ത് ന്ന 
കൃ്ിയിറകരുത്തന്നര്ത്ഥനും. മരവതി, 
അശ്വതി, ഭരണി, കാര്തെിക എന്നിവ ഒന്നാനും 
വിളയ്ക്കുനും ആയിലയനും, മകനും എന്നീ ഞാറ്റുമവ
ലകള് രണ്ാനും വിളയ്ക്കുനും നല്താത്ണന്ന് സാമാ
നയമതനും. മമടനും ത്തറ്റിയാല് മമാടന് ത്തറ്റി. 
പു ണ ര് ത തെ ി ല്  പ റ ി ച്ചു ന ടു ന്ന വ ര് 
ഗുണഹീനന് എന്ന് കൃ്ിഗീത. ഞാറ്റുമവല 
പകര്ച്ചയ്ക് വിതെ് വിതയ്കരുത്. വിരിപ്് നട്ടു
ണങ്ങണനും. മുണ്കന് നട്ടു മുങ്ങണനും എന്നാണ് 
ത്ചാല്്. മുച്ചിങ്ങ (അതായത് ചിങ്ങതെില് 
ആ്യത്തെ മൂന്ന് ് ിവസനും) മഴത്പയ്ാല് മച്ചി
ങ്ങല് ത്നല്് ഉണ്ാകില്. ചാമയ്ക് അശ്വതി, 
പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള്ക് മരാഹിണി, എള്ളിന് മകനും, 
ത്തങ്ങിനുനും അമരയ്ക്കുനും തിരുവാതിര എന്നീ 
ഞാറ്റുമവലകള് അനുമയാജയനും. പയര്വര്ഗ്ഗ
ങ്ങള്ക് മറ്റു സമയങ്ങളില് കിളി, അണ്ണാന് 
ശലയനും കൂടുതലായിരിക്കുനും. കമ്പുകളുനും ഫലവൃ
ക്ങ്ങളുത്ട വിത്തുകളുനും നടാന് അതയുതെമനും 
തിരുവാതിര. ഇടവിളകളായ എള്ളിനുനും മുതി
രയ്ക്കുനും മനരിയ മഴമയ മവ�. മുതിരയ്ക് മൂന്ന് 
മഴത്യന്ന് ത്ചാല്്. എന്നാല് അമരതടതെില് 
തവള കരയണത്മന്നും ഓതിത്കാടുത്തു. 
മതെയനും കു്ളവനും നടുന്നതുനും ഇടമഴ കിട്ടുന്ന 
കുനുംഭനും,  മ ീനനും മാസങ്ങളിത്ല ഭരണി 
നാളുകളില്. അതെനും ഞാറ്റുമവലയില് 
അകത്ല ത്കാണ്ടു വടിച്ചു നട്ാല് മതി. 
കാര്്ിക സമൃദ്ധിയത്ട സാധന പാഠങ്ങള് 
ത്നത്യ്ടുതെ പഴയ തലമുറ വിള വര്ദ്ധനവി
നായി ഞാറ്റുമവല കൂടാത്ത അനുകൂലമായ 
നാളുകളുനും മു�ര്തെങ്ങളുനും കത്ണ്തെി. 
എന്നാല് വിത്തുകള് സകമമാശനും വന്ന 
കര്്കന് കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനതെില് 
ഞാറ്റുമവലകള് കൂടി ക്രമനും ത്തറ്റിയത ്കനതെ 
പ്ഹരമായി. മഴ കലണ്റുനും ത്വള്ളതെിത്റെ 
ബഡ്ജറ്റുനും തയ്ാറാകി കാലമ്ശങ്ങള്ക
നുസൃതമായി കൃ്ിത്ചയ്ിരുന്നവര്ക് 
കണക്കു പിഴച്ചു. അതുത്കാണ്് പുതിയ വിതെ്, 
വളനും, കീടനാശിനി, യന്ത്രസനുംവിധാനങ്ങള്, 
ജലമസചനനും എന്നിവയിമലക് തിരിമയണ്ി
വരികയനും കൃ്ി ത്ചലവ് വര്ദ്ധിക്കുകയനും 
ത്ചയ്തു. പ്ാമ്ശിക ജ്ഞാന മശഖരങ്ങളില് 
നിന്നും പ്ാമയാഗികവനും ഗുണപ്്വമായ 
വശങ്ങള് നമുക് സ്വാനുംശീകരിമകണ്തുണ്്.
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ഊ�ം ലപ�ം -1

അതിപുരാതനമായ മക്ത്രനഗരമാണ് 
തിരുവനന്പുരനും. തമിഴ് സവ�വ 

ഭക്തനായ നമാഴ് വാരുത്ട തിരുവായ് ത്മാ
ഴികളിലാണ് (9-ാനും നൂറ്റാണ്് ) ഈ സ്ഥല
ത്തെപ്റ്റിയള്ള ആ്യപരാമര്ശനും. അനന്
പുരനും എന്നാണ് പ്മയാഗനും. പില്കാലതെ് 
ഇത് തിരുവനന്പുരമായി. സനും�തതെിത്ല 
ശ്രീ എന്ന ശബ്ദതെിത്റെ ത്്ഭവമാണ് തിരു. 
മക്ത്രങ്ങളുമായി മചര്ന്ന മിക സ്ഥലനാ
മങ്ങളിലുനും ശ്രീമയാ തിരുമവാ വിമശ്ണപ
്മായി കാണുനും. (ഉ്ാ:- തിരുവല്നും, തിരുനാ 
വായ) അങ്ങത്ന ശ്രീ അനന്പുരനും എന്ന 
സനും�തനാമനും മലയാളതെില് തിരുവനന്
പുരമായി. ശ്രീപ�നാഭസ്വാമിമക്ത്ര തെിത്ല 
പ്തിഷ്ാമൂര്തെിയായ മഹാവിഷ്ണുവിത്റെ 
മപരിലാണ് നഗരനും അറിയത്പ്ടുന്നത്.

കുറച്ചുകാലനും മുമ്പുവത്ര തിരുവാനന്പുരനും 
എന്നും മപരുണ്ായിരുന്. ആനന്ന് മഹാ
വിഷ്ണുവാണമല്ാ. സജനഭി�വായിരുന്ന 
ആനന്തീര്ഥങ്രത്റെ മപരാണ് ആനന്പു
രവനും പിന്നീട് അനന്പുരവമായത്തന്ന 
അഭിപ്ായവമുണ്്. തിരുവനന്ാപുരവനും പ്
മയാഗതെിലിരുന് എന്നതിന് 'തിരുവനന്ാ
പരുനും തങ്കുമാനന്നത്ന' (ലീലാതിലകനും - 

പാട്ിത്റെ ഉ്ാഹരണ മശ്ാകനും) എന്ന സ്തുതി 
ത്തളിവാണ്. സയാന�രനും (അടുത്തുത്ചല്ലു
മ്ാള് ആനന്നും ഉളവാക്കുന്നത് ) എന്നും 
പ്മയാഗമുണ്ായിരുന്. തിരുവനന്പുരതെി
ത്റെ സനും�തീകൃതരൂപമാണിത്.

ഇനും�ീ്് ഉച്ചാരണതെിനു വഴങ്ന്ന 
മട്ില് Trivandrum എന്ന് എഴതിയിരുന്നത് 
ഇമപ്ാള് Thiruvananthapuram എന്ന് 
മാറ്റിയിട്ടുണ്്. തിരുവനന്പുരനും ഉള്ത്പ്ത്ടയ
ള്ള ആറു ജില്കളുത്ടയനും പതിമനഴ് താലൂക്കു
കളുത്ടയനും മപര് മാനകീകരിച്ചുള്ള സര്കാര്  
ഉതെരവണ്ായിട്് ഇമപ്ാള് 30 വര്്നും 
കഴിയന്. (1990 ത്ഫബ്രുവരി 7ത്ല ജി.ഒ (പി) 
ന്ര് 133/90/ആര്.ഡി). 12-ാനും നൂറ്റാണ്ില് 
രചികത്പ്ട്ത്തന് കരുതുന്ന സയാന�ര 
പുരാണസമുച്ചയതെില് ശ്രീപ�നാഭസ്വാമി 
മക്ത്ര ചരിത്രനും വിവരിക്കുന്. അതില് 
വര്ണ്ണികത്പ്ട്ിട്ടുള്ള 12 തീര്ത്ഥങ്ങളുനും ഈ 
നഗരപരിസരതെില് ഇമപ്ാഴനും കാണാനും.

17-ാനും നൂറ്റാണ്ിത്റെ തുടകതെില് പ്സി
ദ്ധമായ ഇവിടത്തെ മക്ത്രതെിത്റെ മപരു
ത്കാണ്ടുമാത്രനും അറിയത്പ്ട്ിരുന്. കുഗ്ാമ
മായിരുന് തിരുവനന്പുരനും എന്ന് സര്്ാര് 
ത്ക.എനും. പണികര് മരഖത്പ്ടുതെിയിട്ടുണ്് 

(മകരള സ്വാതന്ത്രയസമരനും). ആ്യകാലതെ് 
മക്ത്രത്തെയനും പരിസരപ്മ്ശത്തെയനും 
മാത്രനും കുറിച്ചിരുന്ന മപര് പില്കാലതെ് 
വി�തമായ ഒരു പ്മ്ശതെിത്റെ മുഴവന് 
മപരായി. ഒരു കാലതെ് തിരുവനന്പുരനും 
നഗരനും എന് പറഞ്ഞാല് മകാട്യ്കകവനും 
ചുറ്റുവട്വനും മാത്രമായിരുന്. ് ിവാന് 
കമച്ചരിയനും രായസനുംപിള്ളമാരുനും കാരയവിചാ
രങ്ങളുത്മല്ാനും അവിത്ടയായിരുന്.

ത്കാല്മായിരുന് തിരുവിതാനുംകൂറിത്റെ 
പഴയ തലസ്ഥാനനും. 18-ാനും നൂറ്റാണ്ിത്റെ 
അന്യതെില്, ധര്മരാജാവിത്റെ കാലതെ് 
ആസ്ഥാനനും തിരുവനന്പുരമതെക്കു  മാറ്റാന് 
ശ്രമങ്ങള് തുടങ്ങിയിരുന്. സ്വാതിതിരുനാ
ളിത്റെ കാലതെ് 1834-ല് തലസ്ഥാനമാറ്റനും 
പൂര്ണ്ണമായി. ത്കാല്തെിനു പുറത്മ ഇന്ന് 
തമിഴ് നാട്ിലുള്ള തിരുവിതാനുംകൂര് രാജാക
ന്മാരുത്ട ആസ്ഥാനനഗരിയായിരുന്. 
കല്ക്കുളതെിത്റെ മപര ്പ�നാഭപുരനും എന് 
മാറ്റിയത് മാര്തൊണ്ഡവര്മയാണ്.

ഏഴ കുന്കളുത്ട നഗരമാണ് തിരുവന
ന്പുരനും. കനകകുന്ന്, ഒബ്സര്മവറ്ററി ഹില്, 
ബാര്ട്ണ് ഹില്, രാജ്ഭവന് കുന്ന്, കവടി
യാര്കുന്ന്, മകാട്ണ്ഹില്, തിരുമല എന്നി
വയാണ് ഈ കുന്കള്.                          

 ഡ�ോ. വിളക്കുടി രോഡജന്ദ്രന്

തിരുവന�പുരം
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ഓണക്ിനഥാവഥായി
പു്ന്ന� തിള�ന്ന

്ച�കുട്ടകം
 മുരളരീധരന് തഴകര 

അരെ�ോഴി� വീ�ന�കൾ-8

ഓണതെിത്റെ പൂവിളികളുമായി ചിങ്ങമാ
സത്മത്തുമ്ാള് പുത്ന്നല്ലു പുഴങ്ങി

ത്യടുക്കുന്ന 'ത്ചമ്പുകുട്കനും' ഓര്മയില് 
ഓടിത്യത്തുനും. ഓണനും ഓര്മകളുത്ട ഉത്
വമാണമല്ാ. ഓണതെിത്റെ വരവ് ത്കാ�നും 
ത്മതിയനും അതിത്റെ ആ�ാ്വനും മചര്ന്ന
തായിരുന്. മുറ്റതെ് മൂന് കല്ലുകള് കൂട്ി 
വലിയ അടുപ്ണ്ാകി അതില് ഈയനും പൂശി 
മതച്ചുമിനുകിത്വച്ചിരിക്കുന്ന ത്ചമ്പുകുട്കനും 
നിറത്യ ത്നല്ലുപുഴങ്ന്നമതാത്ടയാണ് 
ഓണതെിത്റെ ഒരുകനും തുടങ്ന്നത്.

ചൂട്ടുനും തണുങ്നും കരിയിലയനും വിറകുമുട്ി
കളുനും അടുപ്ില്ത്വച്ച് തീ കതെിച്ചുനും ത്നല്ിത്റെ 
മവവ ്മനാകിയനും കാതെിരിക്കുന്ന വീട്മമാര്. 
നന്നായി ത്വന്് ത്നല്ിത്റെ മമാടനും ത്പാട്ടുന്ന 
സമയമാകുമ്ാള് ഇരുവശത്തുനുംനിന്ന് കുട്
കതെിത്റെ കാതുകളില് പിടിച്ച് ചരിച്ച് ത്വള്ളനും 
മുഴവന് വാര്ത്തുകളഞ്ഞു പുഴകത്നല്ലു കുട്
യിലാകി ചിക്കുപായയില് നിരത്തുന്. ഇത് 
ഇന്നും മനസ്സില് ബാകി നില്ക്കുന്ന അമ 
മനസ്സിത്റെ നന്മയാണ്. ഇന്നിമപ്ാള് ത്ചമ്പു
കുട്കവനും പുത്ന്നല്ലുനും മുറ്റത്തെ അടുപ്ത്മല്ാനും 

കാലതെിത്റെ നിലവറയിത്ല നിറനും മങ്ങിയ 
ഓര്മച്ചിത്രങ്ങളായി. 

പത്ക് കുട്കനും തീര്ത്തുനും അപ്തയക്
മായ കാഴ്ചയല് - വളത്ര പരിമിതമായി 
അങ്ങിങ്ങ ്ഇമപ്ാഴനും ഉപമയാഗതെിലുത്ണ്ന്ന് 
മവണത്മങ്ില് പറയാനും. വലിയ വായ് വട്വനും 
ആഴവമുള്ള ഈ ത്ചമ്പുപാത്രതെിത്റെ ഇരു
വശങ്ങളിലായി വലിയ കാതുകളുണ്്. 
കൂടുതലായി അരി ത്വയ് മകണ്ിവരുമ്ാഴനും, 
ത് ന ല്ലു പു ഴ ങ്ങ ാ നു നും  പ്സ വ ര ക് യ്ക ാ യ ി 
മവതുത്വള്ളനും തിളപ്ിച്ചിടാനുനും കലയാണതെി
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ഡെരളും 
സ്വയും പര്യോ�മോെകട്

ജ ന ക ീ യ ാ സൂ ത്രണ  പ്സ്ഥ ാ ന നും 
ആരനുംഭിച്ച് 25 വര്്നും പൂര്തെിയാക്കുന്ന ഈ 
മവളയില് മുഖയമന്ത്രി പ്ഖയാപിച്ച സുഭിക് 
മകരളനും പദ്ധതി തമദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുനും മറ്റ് സനുംഘടനകളുനും വയക്തികളുനും ഏത്റ്റടു
ക്കുകയാണ്. പഞ്ചായതെ് രാജ്  മാസിക 
യത്ട ജൂണ് ലകതെില് പ്സിദ്ധീകരിച്ച  
മന്ത്രിമാരായ എ.സി. ത്മായ്ീന്, ത്ജ. ത്മഴ് സി
ക്കുട്ി അമ, വി.എസ്. സുനില്കുമാര്, 

ത്ക.രാജു എന്നിവരുത്ട മലഖനങ്ങളിലൂത്ട 
മനസ്സിലാകാന് കഴിയന്നത് കാര്്ിമകാല്
പന്നങ്ങളുത്ടയനും മത്യനും, മുട്, പാല് എന്നി
വയത്ടയനും ഉല്പ്ാ്നതെില് നമ്മുത്ട 
സനുംസ്ഥാനതെിന് ഒരു പരിധിവത്രത്യങ്ിലുനും 
സ്വയനുംപരയാപ്തമാകാന് കഴിയനും എന് 
തത്ന്നയാണ്. ഒരു വര്്നുംത്കാണ്് 3860 
മകാടി രൂപ ത്ചലവഴിച്ച് 25,000 ത്ഹ്ര് 
തരിശുനിലതെില് കൃ്ിയിറക്കുത്മന്ന 
സര്കാര് പ്ഖയാപനനും ഈ മമഖലത്യ 
ശക്തിത്പ്ടുത്തുനും. ത്കാവിഡ് അടച്ചിടല് മൂലനും 
തകര്ന്ന  കാര്്ിക മമഖലത്യയനും 
വിപണിത്യയനും ഉമതെജിപ്ികാന് ഈ തീരു
മാനതെിന് കഴിയത്മന്ന് തത്ന്ന നമുക് 
കരുതാനും. ത്കാവിഡ് മരാഗത്തെ ത്ചറുക്കു
ന്നതിന് നാനും കൂട്ായി  പ്യ�ിച്ചതു മപാത്ല 

സുഭിക് മകരളനും പദ്ധതി വിജയിപ്ിക്കുന്ന
തിനുനും കൂട്ായ ഒരു യജ്ഞനും നടതൊനും. പാനും 
പ്ാനിയില് ലിമ ബിജുവിത്റെയനും ആനകര
യിത്ല ശശീന്ദത്റെയനും കൃ്ിയിടങ്ങത്ള പരി
ചയത്പ്ടുതെിയത് ഈ അവസരതെില് 
ഉചിതമായി. കര്്കര്ക ്പ്മചാ്നമാകുന്ന 
രീതിയില് മാസിക പ്സിദ്ധീകരിച്ചതിന് 
അണിയറ പ്വര്തെകര് അഭിനന്നമര്ഹി 
ക്കുന്.

കെ. കെ. ശ�രന്കുട്ി, ��ർ

പഞ്ചായതെ് രാജ് മാസികയിമല
ക്കുള്ള മലഖനങ്ങളുനും കത്തുകളുനും 
prmdp2020@gmail.com എന്ന 
ഇ-ത്മയില് വിലാസതെില് അയമക
ണ്താണ്.

നുനും മറ്റ് വിമശ്ങ്ങള്ക്കുനും വീടുകളില്തെത്ന്ന 
സ്യത്യാരുകിയിരുന്നമപ്ാള് അല്നും ദൂര
ത്തുനിന്നും ത്വള്ളനും ചുമന്ത്കാണ്ടുവരാനുനും, 
സ്യ കഴിഞ്ഞ് സക കഴകുവാനായി ത്വള്ളനും 
നിറച്ചുത്വയ്കാനുനും തുടങ്ങി വളത്രമയത്റ 
ഉപമയാഗങ്ങളുള്ള വിവിമധാമദേശ വീട്ടുപാ
ത്രമായിരുന് കുട്കനും. ത്വള്ളനും നിറച്ച കുട്ക
തെിത്റെ കാതുകളിലൂത്ട ഉലക കടതെി 
മ്ഹണ്ണകാരില് രണ്ടുമപര് മചര്ന്ന് 
മതാളില് താങ്ങിയാണ് വീടുകളില് സ്യ 
ഒരുകാന് ത്വള്ളനും ചുമന്നിരുന്നത്. പഴയ 
തറവാടുകളില് ത്കാച്ചുകുട്കനും, വലിയകുട്കനും, 
ഇടതെരനും കുട്കനും എന്നിങ്ങത്ന വിവിധ വലി
പ്തെിലുള്ള ഒന്നിലധികനും കുട്കങ്ങള് ഉണ്ാ
യിരുന്. ത്ചമ്പുകുട്കങ്ങളുത്ട ഈ മശഖരനും 
പഴയ തറവാടുകളുത്ട മഹിമയത്ടയനും പ്ൗ
ഢിയത്ടയനും മനരടയാളനും കൂടിയായിരുന്.

ത്നല്ലുനും ത്നല്ലുപുഴക്കുനും കുട്കവനും തമില് 
വലിയ ആ�ബന്മുണ്്. ത്നല്ാടങ്ങള് 
ഹരിതസമൃദ്ധിയനും ഒപ്നും സ്ല്സമൃദ്ധിയനും 
ചുരതെിയ ഒരു ഭൂതകാലനും നമുക്കുണ്ായിരു
ന്. അകാലതെ് ഒരു ഗൃമഹാപകരണനും 
എന്ന നിലയില് കുട്കതെിന് പ്ാധാനയനും 
ഏത്റയണ്ായിരുന്. മാസതെില് ഒന്നും 
രണ്ടുനും പ്ാവശയനും ത്നല്് പുഴങ്ങി കുത്തുക 
എന്നത് അതയന്ാമപക്ിതമായിരുന്. 
അതിന് 'കുട്കനും''കൂടിമയ തീരൂ. പുരാമണതി
ഹാസങ്ങളിത്ലല്ാനും 'കടാഹനും' എന്നാണ് 
കുട്കത്തെ പറയക. ഈ പ്പഞ്ചത്തെയാത്ക 
നാനും 'അണ്ഡകടാഹനും' എന്നാണ് വിമശ്ി
പ്ിക്കുക. നമുക് മവണ്ത്രയറിയാതെ 
അനന്�നയതത്യ 'കുട്കതെിത്റെ വായ് 
മപാത്ല' എന്നാണ് പഴമകാര് സങ്ല്ിച്ചത്.

കുഞ്ചന്ന്യാരുത്ട തുള്ളലുകളില് 
'കുട്കനും' പലമപ്ാഴനും പരാമര്ശികത്പ്ടുന്
ണ്്. മകത്നക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അമയത്ട 
വയഥയനും മവവലാതിയനും പറയമ്ാള് പ്ിയ
ത്പ്ട് കവി ബാലചന്ദന് ചുള്ളികാട് 'അമ
യ്ക്കുള്ളില് ത്ചമ്പുകുട്കതെിത്ല പുത്ന്നല്് തിള
യ്ക്കുമ്ാള്' എന്നാത്ണഴതിയത്. നിറഞ്ഞി
രിക്കുമ്ാഴനും മനസ്സുരുകുന്ന മവ്ന - അത് 
സൂചിപ്ികാന് ഇതിലുനും ശക്തമാത്യാരു 
ബിനുംബനും മത്റ്റന്ാണുള്ളത്? ചില പ്മ്ശങ്ങ
ളില് കുട്കത്തെ 'കുട്ടുുവനും' എന്നും പറയാറു

ണ്്. പല വലുപ്തെിലുള്ള പ്ാസ്റിക് ബകറ്റു
കളുനും അലൂമിനിയനും ചരുവങ്ങളുനും സാര്വ്വത്രി
കമായമതാത്ട ത്വള്ളനും സനുംഭരിച്ചുവയ്ക്കുവാന് 
കുട്കതെിത്റെ ആവശയനും ഇല്ാതായി. മാത്ര
മല്, ത്ചമ്പുകുട്കങ്ങള്ക് പകരനും പില്കാ
ലതെ് സങ്രമലാഹ നിര്മിതമായ കുട്ക
ങ്ങളുനും സര്വ്വസാധാരണമായി. ഇന്നിതാ 
ഉപമയാഗിച്ചിത്ല്ങ്ിലുനും കാഴ്ചവസ്തുവായി പഴയ 
കുടുനുംബങ്ങളില് ഇമപ്ാഴനും കുട്കമുണ്്. പുതിയ 
വീടിത്റെ മസ്റാര് മുറിയത്ട മൂലയില് സ്ഥലനും 
ത്മനത്കടുത്തുന് എന്ന പഴി മകട്് ക്ലാവ് 
പിടിച്ച് കരിപ്തലമതൊത്ട നഷ്ടപ്താപ
ങ്ങള് അയവിറകി മമാക്നും കാത്തു കഴിയന്!

ത്നല്ലുപുഴങ്ങിക്കുത്തുന്നതിത്നക്കുറിച്ചുനും 
കുട്കതെില് ത്നല്ലു പുഴങ്ന്നതിത്നക്കുറിച്ചുനും 
ചിക്കുപായയില് നിരതെി ഉണക്കുന്നതിത്ന
ക്കുറിച്ചുനും അത് മില്ില് ത്കാണ്ടുമപായി കുതെി 
അരിയാക്കുന്നതിത്നക്കുറിച്ചുത്മാത്കപ്റ
ഞ്ഞാല് പുതിയ തലമുറയില് എത്രമപര്ക് 
മനസ്സിലാകുനും? ആകമവ ശീതീകരിച്ച സൂപ്ര് 
മാര്കറ്റുകളില് നിന്ന് ഒരു വയാവസായിക 
ഉല്ന്നനും കണത്ക കുട്ിച്ചാകില് നിറച്ചുവരുന്ന 
വിവിധ രോന്ഡുകളിലുള്ള അരിത്യക്കുറിച്ചു 
മാത്രമമ ഇമപ്ാള് നമുകറിയൂ.

ചിങ്ങമാസതെില് ഓണകാലതെ് 
ഓര്കാന് ഏറ്റവനും അനുമയാജയമായ ഗൃമഹാ
പകരണനും എന്ന നിലയിലാണ് 'ത്ചമ്പുകുട്കനും' 
മനസ്സിത്ലതെിയത്. പടിയിറങ്ങിമപ്ായ ചില 
ഭൂതകാല നന്മകള് എത്ന്നങ്ിലുനും മടങ്ങിവരു
ത്മന്ന സ്വപ്മാണമല്ാ മലയാളിക് ഓണനും. 
ഓണവമായി ഏത്റ പാര്രയമുള്ള ഒരു ഗ്ാ
മനന്മ എന്ന നിലയില് 'കുട്കനും' ഒരു കൗതു
കകാഴ്ചയാത്യങ്ിലുനും അവമശ്ികത്ട്! 
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