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“അധര്മ്മപക്ഷത്തുനിന്നും ജയിക്കുന്നതിനനക്കാള്
നല്ലത് ധര്മ്മപക്ഷത്തുനിന്ന് പരകാജയനപെടുന്നതകാണ്. ” 

ശ്രീ നകാരകായണഗുരു

എഡിറ്കാറിയൽ
ജനകീയാസൂത്രണ 

പ്രസ്ാനത്തിന്  25 വയസ്്

1996 ഓഗസ്റ്റ്മാസംഒനാംതിയതികേരളത്ിന്റെപ്രഥമമുഖ്യമന്തിഇഎംഎസ്റ്
നമ്പൂതിരിപ്ാട്റ്തിരിന്തളിയിച്ചുഉദ്റ്ഘാടനംന്െയ്തജനേീയാസൂത്രണ

പ്രസ്ാനംതാന്െത്ട്ിലുള്ളആസൂത്രണത്ിന്റ്പുതിയമാനങ്ങള്നലേിഇരുപത്ി
അഞാംവര്ഷത്ികേയ്ക്റ്േടനിരിക്കുന്നു.ഭരണഘടനയുന്ട73,74കഭദഗതിേളിലൂന്ട
ഇന്്യയിലത്രിതേപഞായത്്റ്സംവിധാനംനിേവിലവരുേയുംഅധിോരം
തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങള്ക്റ്കേമാറിനലകുനതിനുകവണ്ടനിയമ
നിര്മാണംനടത്തുനതിന്റ്വ്യവസ്ന്െയ്യുേയുമുണ്ടായി.നമ്മുന്ടസംസ്ാനം
നിയമനിര്മാണംനടത്ി.1996ലഇന്േനായനാരുന്ടകനതൃത്വത്ിലുള്ളസര്കാര്
തുടകംകുറിച്ചജനേീയാസൂത്രണപ്രസ്ാനംരാജ്യത്ിന്റ്തന്നമാതൃേയായി.
സംസ്ാനപദ്ധതിവിഹിതത്ിന്റെമൂനിന്ോന്നുതുേതകദേശഭരണസ്ാപന
ങ്ങള്ക്റ്നലകുവാനുള്ളവിപ്ലവേരമായതീരുമാനവംസര്കാര്കേന്കാണ്ടു
നടപ്ിോകി.

ജനപ്രതിനിധിേളംഉകദ്യാഗസ്രുംന്പാതുജനങ്ങളംകേകോര്ത്തുന്ോണ്ട്റ്
തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളന്ടപ്രാകദശിോസൂത്രണംസുതാര്യമാക്കുേയുംഗ്ാമ
സഭേളിലൂന്ടജനപങ്ാളിത്ംഉറപ്ാക്കുേയുംന്െയ്തു.ഇതിന്റെഫേമായിജനങ്ങളന്ട
ആവശ്യങ്ങള്കനുസരിച്ചുള്ള വിേസന പ്രവൃത്ിേള് രൂപം ന്ോണ്ടു.
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളിലപുതിയകറാഡുേളംപാേങ്ങളംആവശ്യാധിഷ്ിതമായിനിര്മി
കന്പ്ട്ടു.എല്ാപ്രകദശങ്ങളിലുംകവദയുതിഎത്ികച്ചര്ന്നു.പ്രാകദശിേമായികുടിന്വള്ള
പദ്ധതിേള്രൂപംന്ോണ്ടു.വിേസനംതാന്െത്ട്ിലയാഥാര്ത്്യമായി.കോേരാ
ജ്യങ്ങള്കപാലുംപഠനവികധയമാകിയപ്രാകദശിോസൂത്രണമാതൃേയായിവളരാനും
ജനേീയാസൂത്രണപ്രസ്ാനത്ിന്റ്േെിഞ്ഞു.

2017ലമുഖ്യമന്തിപിണറായിവിജയന്ഉദ്റ്ഘാടനംനിര്വഹിച്ചജനേീയസൂത്രണ
പ്രസ്ാനത്ിന്റെരണ്ടാംഘട്ംഒരുനവകേരളസൃഷ്ികായിരുന്നുതുടകംകുറിച്ചത്റ്.
അതിനായിസര്കാര്നാലുമിഷനുേള്രൂപീേരിച്ചുന്ോണ്ട്റ്വിേസനത്ിന്റ്പുതിയ
രൂപവംഭാവവംനലേി.ഈദൗത്യത്ിന്റെഭാഗമായിവീടില്ാത്രകണ്ടോല
േക്ംകുടംബങ്ങള്ക്റ്കേഫ്റ്പദ്ധതിപ്രോരംവീട്റ്േഭ്യമായി.ന്പാതുജനാകരാഗ്യ
സംവിധാനംകോേനിേവാരത്ികേയ്ക്റ്ഉയര്ന്നു.ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസസംവിധാനം
കൂടതലജനഅംഗീോരംകനടി.വിദ്യാഭ്യാസകമഖേയിലപുത്ന്ആശയങ്ങളം
വിദ്യാേയങ്ങളിലന്മച്ചന്പ്ട്ഭൗതിേസൗേര്യങ്ങളംഉണ്ടായി.മാേിന്യനിര്മാര്ജ്ജ
നത്ിലപുതിയമാതൃേേളംോര്ഷിേകമഖേയിലപുത്നുണര്വ്ംസൃഷ്ികന്പ്ട്ടു.
തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളന്ടആസൂത്രണപ്രക്ിയയിലകോേത്ിന്റ്തന്ന
പുത്ന്ആശയംനലേിന്കാണ്ടാണ്റ്നമ്മുന്ടന്ോച്ചുകേരളംമാതൃേസൃഷ്ിച്ചത്റ്.
ഈസര്കാര്തുടങ്ങിവച്ചജനേീയാസൂത്രണപ്രസ്ാനത്ിന്റെരണ്ടാംഘട്വം
കോേശ്രദ്ധകനടനതരത്ിലുള്ളവിജയമാകുംഎന്റ്ഉറപ്ാണ്റ്.അവസാനഗുണ
കഭാക്ാവായസാധാരണപൗരന്റ്ഗുണകമന്മയുള്ളജീവസന്ാരണത്ിന്റ്ആവശ്യ
മായസൗേര്യങ്ങള്ഒരുക്കുനതിന്റ്യൗവ്വനദശയിലഎത്ിനിലക്കുനജനേീയാ
സൂത്രണപ്രസ്ാനത്ിന്റ്സാധികന്ട്എന്റ്ആശംസിക്കുന്നു.

റഡകാ. പി.നെ. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്.
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  എ.സി. ന�കായ്രീന്
     തറദേശസ്വയനുംഭരണ വകുപ്പു�ന്തി

ജനകീയാസൂത്രണം  25-ാം വര്ഷത്തിലേക്്
നവലകരളത്തിനായ് കരുലത്ാടെ മുല്ാട്്
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കേരളത്തിന്റെ വതിേസന മുകനേറ്റത്തി 
നും ഭരണ സുംവതിധാനത്തിനും 

നതിര്ണായേമായ ദതിശ കുറതിച്ച ജനേീയാ
സൂത്രണ പ്രസ്ാനത്തിന് ഐേ്യ കേര
ളത്തിന്റെ ആദ്യന്ത് മുഖ്യമന്തതി ഇ.
എും.എസ്. നമ്പൂതതിരതിപ്ാട് സുംസ്ാന

ന്ത് മുന് മുഖ്യമന്തതിമാരുന്ട സാനേതിധ്യ
ത്തില് തതിരതി ന്തളതിയതിച്ചതിട്്  ഇരുപത്തി 
അഞ്് വര്ഷങ്ങള് പതിനേതിടുന്നു. 1996 ല് 
ഇടതുപക്ഷ  ജനാധതിപത്യ മുനേണതി സര്കാ
രതിന്റെ കനതൃത്വത്തില് ആരുംഭതിച്ച ജനേീ
യാസൂത്രണും സുംസ്ാനന്ത് തകദേശസ്വ

യുംഭരണ സുംവതിധാനും രൂപന്പ്ടുത്തു 
നേതതിലും ശക്തിന്പ്ടുത്തുനേതതിലും നതിര്ണാ
യേമായ പങ്കു വഹതിച്ചു. 

73, 74 ഭരണഘടനാ കഭദഗതതിേളതി
ലൂന്ട രാജ്യത്് ത്രതിതല തകദേശഭരണ 
സുംവതിധാനത്തിന് രൂപും നല്കുേയു
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1996 ആഗസ്റ് 17 ന് ജനേീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനും ഇ എും എസ് നമ്പൂതതിരതി
പ്ാട് തതിരുവനന്തപുരത്് നതിർവഹതിക്കുന്നു (ഫയല് ചതിത്രും).

ണ്ായതി. സുംസ്ാനങ്ങള് ഈ കഭദഗതതിേ
ളുന്ട അടതിസ്ാനത്തില് നതിയമനതിര്മാണും 
നടത്തി അധതിോരും തകദേശഭരണ സ്ാപ
നങ്ങള്ക് നല്കുേ എനോണ് അതതില് 
വതിവക്ഷതിച്ചതിട്ടുള്ളത്. അത്രന്മാരു നതിയമ 
നതിര്മാണും നടത്തുവാന് കേരളും വവേതി
ന്യങ്തിലും പതില്കാലത്് ജനേീയാസൂത്ര
ണത്തിലൂന്ട രാജ്യത്തിന്  മാതൃേയാകുനേ 
തലത്തികലകാണ് സുംസ്ാനും ഉയര്നേ 
ത്. 

ആകഗാളവത്േരണത്തിന്റെയുും ഉദാ
രവത്േരണത്തിന്റെയുും ോലഘട്ത്തില് 
അധതിോര വതികേന്ദീേരണത്തിന പല 
മാനങ്ങള് നല്തിയവരുണ്്. ജനങ്ങള്ക്  
പ്രാപ്യമാകകണ് വതിവതിധ കസവന 
വതിേസന പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് നതിന്നുും 
സര്കാരുേള് പതിന്വാങ്ങുനേതതിനള്ള 
ോല് വയ്ായതി േണ്വരുണ്്. എനോല്, 
മന്റ്റാരു മാതൃേ സൃഷ്തികാനാവും എനേ 
ഉറച്ച തീരുമാനകത്ാന്ടയാണ്  ഇ.ന്േ.നാ
യനാരുന്ട കനതൃത്വത്തിലള്ള സര്കാര് 

ജനേീയാസൂത്രണത്തിന തുടകും കുറതിച്ചത.് 
അകദേഹത്തിന്റെ കനതൃത്വത്തില് തന്നേയു
ണ്ായതിരുനേ മുന് മന്തതിസഭ ആരുംഭതിച്ച 
ജതില്ാ േൗണസതില് അടകമുള്ള വതികേന്ദീ
കൃത ഭരണ സുംവതിധാനും പതില്കാലത്് 
തേര്കന്പ്ട്തതിന്റെ കൂടതി സാഹചര്യത്തില് 
കൃത്യവും വ്യക്വമായ ആസൂത്രണത്തിലൂ
ന്ടയാണ് ജനേീയാസൂത്രണും നടപ്തിലാ
കതിയത്. എല്ാവന്രയുും കൂട്തിയതിണകതി 
സുംസ്ാനത്തിന്റെ വതിേസനും എല്ാ പ്ര
കദശങ്ങളതിലും ഒരുകപാന്ല വ്യാപതിപ്തിക്കു
നേതതിലും കസവനങ്ങള് ഏവര്ക്കുും പ്രാപ്യ
മാക്കുനേതതിലും സര്കാര് പതിന്വാങ്ങുനേ
തതിന പേരും സര്കാരുേന്ള ജനങ്ങളുന്ട 
അടുകത്ക്  കൂടുതല് എത്തിക്കുനേതതിലും 
പ്രാകദശതിേ സര്കാരുേള് എനേ നതിലയതില് 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങന്ള ശക്തി
ന്പ്ടുത്തുനേതതിലും ലക്ഷ്യമതിട്ടുന്ോണ്ാണ് 
ജനേീയാസൂത്രണും ആരുംഭതിച്ചത.് സുംസ്ാ
നത്തിന്റെ പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിന്റെ മൂനേതി
ന്ലാന്നു തുേ തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങള്ക് നല്കുവാനള്ള പ്രഖ്യാപനും 
വതിപ്ലവേരന്മകനേ വതികശഷതിപ്തികാനാവൂ. 
എനോല് എല്ാ വതിഭാഗും ജനങ്ങന്ളയുും 
പന്ങ്ടുപ്തിച്ചു ന്ോണ്് സുതാര്യമായതുും 
പങ്ാളതിത്ത്തിലൂനേതിയതുമായ ആസൂത്ര
ണത്തിലൂന്ടയാണ് ഈ പണും വതിനതികയാ
ഗതികകണ്ന്തന്നുും തീരുമാനതിച്ചു. ജനപ്രതതി
നതിധതിേളുും ഉകദ്യാഗസ്രുും ന്പാതുജന 
ങ്ങളുും ഒനേതിച്ചു കചര്ന്നുള്ള ആസൂത്രണും 
മന്റ്റങ്ങുമുണ്ായതിരുനേതില്. ഇനേ് ഇരുപത്തി 
അഞ്ാും വര്ഷത്തികലക് േടക്കുക്ാള് 
ഒകട്ന്റ കനട്ങ്ങളുന്ട ചരതിത്രവമായാണ് 
ജനേീയാസൂത്രണവും സുംസ്ാനന്ത് 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സുംവതിധാനവും ശാക്ീ
േരതികന്പ്ട്ത് .

90 േളുന്ട ആദ്യ പാദും പല കമഖലേ
ളതിലും തേര്ച്ചയതികലക്കുള്ള ോലമായതിരുന്നു. 
ആകരാഗ്യ വതിദ്യാഭ്യാസാദതി കസവന 
കമഖലേള് തേര്ച്ചയുന്ടയുും വളര്ച്ച മുരടതി
പ്തിന്റെയുും ആഘാതത്തില് അേന്പ്ട്ടു 
േഴതിഞ്തിരുന്നു. വദനുംദതിന ശ്ളത്തിന
പ്പുറും വതിേസനത്തിന വതിഭവങ്ങള് ലഭ്യമാ
കാത് അവസ്. കൃഷതിയുും അനബന്ധ 
കമഖലേളുും മറ്റു ഉത്പാദന പ്രവര്ത്ന  
ങ്ങളുും തേര്ച്ചയതികലക്. പറയന്പ്ടുനേ 
വതിേസനങ്ങളാേന്ട് ചതില പ്രകദശങ്ങളതില് 
മാത്രും ഒതുങ്ങതി നതില്ക്കുനേവയുും. ആ സാഹ
ചര്യത്തിലാണ് ജനേീയാസൂത്രണും പ്ര
ഖ്യാപതികന്പ്ടുനേത്. 

സകദേഹങ്ങള് ഒകട്ന്റയുണ്ായതിരുന്നു. 
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2017 ജനവരതി 21 ന്  ജനേീയാസൂത്രണത്തിന്റെ രണ്ാും ഘട്ും ഉദ്ഘാടനും  മുഖ്യമന്തതി പതിണറായതി വതിജയൻ തൃ�രതിൽ നതിർവഹതിക്കുന്നു

അധതിോര വതികേന്ദീേരണത്തിനള്ള 
മുന്നോരുകങ്ങളതില് പ്രധാനമായ മൂനേ് 
ോര്യങ്ങള് �ണ്തികാണതികാറുണ്്. 
കൃത്യമായ നതിയമങ്ങളുും ചട്ങ്ങളുും നടപടതി
ക്മങ്ങളുും അതതിനനസൃതമായ മനഷ്യ 
വതിഭവകശഷതി, അവരുന്ട ോര്യകശഷതി ഇവ 
തയ്യാറാകതിയതിട്് കവണും അധതിോര വതികേ
ന്ദീേരണും. എനോല് ഇന്തല്ാും തയ്യാറാ
ക്കുേന്യന്നു പറഞ്ാല് അധതിോരവതികേ
ന്ദീേരണും സുംഭാവ്യമാേതില് എനേ് ഇന്ത്യ
യുന്ട അനഭവും നകമാടു പറയുന്നുണ്്. 
പേരും അധതിോരും താകഴക്കു പേര്ന്നു 
നല്കുേയുും അതതിനനസൃതമായ സുംവതി
ധാനങ്ങള് ഒരുക്കുേയുും ന്ചയ്താല് കമല്പ്
റഞ്വന്യല്ാും ഏര്ന്പ്ടുത്തുവാനള്ള 
ആവശ്യും ഉയര്ന്നു വരുന്മന്നുും ഒപ്ും അതതി
നാവശ്യമായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് സുംഘടതി
പ്തികാന്മന്നുമുള്ള ആത്വതിശ്വാസമാണ് 
സര്കാര് പ്രേടതിപ്തിച്ചത്. അതുന്ോണ്് 
തന്നേയാണ് കലാേന്മങ്ങുും പറയന്പ്ടുനേ 
അധതിോര വതികേന്ദീേരണത്തിന്റെ കേരള 
‘ബതിഗ്  ബാുംഗ്’ മാതൃേ. അകതാന്ടാപ്ും 
സ്ായതിയായ മാറ്റങ്ങള്ക് നതിര്കദേശങ്ങള് 
സമര്പ്തികാനായതി ന്സന് േമതിറ്റതി രൂപീ
േരതിച്ചു. േമതിറ്റതിയുന്ട നതിര്കദേശങ്ങള്കന
സരതിച്ച് ഒകട്ന്റ നതിയമങ്ങളുും സര്കാര് 
ഉത്രവേളുും മാറ്റതിന്യഴതതി. നതിരവധതി 
ചട്ങ്ങളതില് മാറ്റും വന്നു. എഞ്തിനീയര്മാര് 
അടകമുള്ള നതിരവധതി കപന്ര തകദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതികലക് പുനര്വതി
ന്യാസും ന്ചയ്തു. 

അവസരത്തിന്നാത്് ഉയരുേയായതി
രുന്നു തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുും. 
ആദ്യഘട്ത്തില് കുടതിന്വള്ളും, ശുചതിത്വും, 
പാര്പ്തിടും തുടങ്ങതിയ കമഖലേളതിലായതിരുന്നു 
ഊനേല് നല്േതിയത്. തുടര്നേ് സമസ്ത 
കമഖലേളതിന്ലയുും വതിേസനത്തിനള്ള 
ഇടന്പടലേള് അവര് സുംഘടതിപ്തിച്ചു.      
പ്രാഥമതിോകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളുും സ്കൂളുേളുന്മ
ല്ാും മാറ്റങ്ങള്ക് വതികധയമായതി. ന്മച്ചന്പ്ട് 
ആകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളുും വതിദ്യാഭ്യാസ സ്ാ
പനങ്ങളുും അനബന്ധ സൗേര്യങ്ങളുമു
ണ്ായതി. ദാരതിദ്യ നതിര്മാര്ജനത്തിലും 
വകയാജന സൗഹൃദ, ബാല സൗഹൃദ, 
ഭതിനേകശഷതി സൗഹൃദ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും 
മാതൃേ പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ് അവര് നടത്തി
യത്. സാന്ത്വന ചതിേതിത്സ നാടതിന്റെ സും്ാ
രത്തിന്റെ ഭാഗമായതിന്കാണ്തിരതിക്കുേ
യാണ്. എല്ാവര്ക്കുും പാര്പ്തിടും എനേ 
ലക്ഷ്യത്തികലക് അടുക്കുേയാണ് കേരളും. 
മണ്ണുും ജലവും വീന്ണ്ടുകാനള്ള നതിരവധതി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്. കതാടുേളുും കുളങ്ങളുും 
വൃത്തിയാകതി പുനരുജീവതിപ്തിച്ച എത്ര
ന്യത്ര േഥേള്. മാലതിന്യ നതിര്മാര്ജന
ത്തിന്റെ പ്രാകദശതിേ മാതൃേേള് ഏന്റ. 
അകതാന്ടാപ്ും സുംസ്ാനത്തുടനീളും എല്ാ 
പ്രകദശത്തുും തുല്യമായ രീതതിയതില് മറ്റു 
വതിേസന പ്രവര്ത്നങ്ങളുും നടന്നു വരുന്നു.

സാധാരണ ഗതതിയതില് സുംസ്ാനത്് 
അധതിോരും മാറുനേതതിനനസരതിച്ച് പല 
പരതിപാടതിേളുും മാറുേ പതതിവാണ്. 
എനോല് ജനേീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ോര്യ

ത്തില് അതല് സുംഭവതിച്ചത്. ഇടകാലങ്ങ
ളതില് ചതില കമഖലേളതില് പതികനോട്ടതിക്കുനേ 
നടപടതിേന്ളാന്ക ഉണ്ായതിട്ടുന്ണ്ങ്തിലും 
ന്മാത്ത്തില് അവ ശക്തിന്പ്ടുേയാണു
ണ്ായത്. ചതിലകപ്ാള് പ്രതതികൂലമായ നടപ
ടതിേള് വരാറുന്ണ്ങ്തിലും ന്പാതുന്വ തകദേ
ശസ്വയുംഭരണ സുംവതിധാനത്തിന്ന 
തേര്കാതതിരതികാനള്ള  ശക്തി ജനേീ
യാസൂത്രണത്തിലൂന്ട തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്  കനടതികഴതിഞ്തിരുന്നു.

2017 ല് ജനേീയാസൂത്രണത്തിന്റെ 
രണ്ാും ഘട്ും ഉദ്ഘാടനും ന്ചയ്യന്പ്ട്ടു. 
പതിണറായതി വതിജയന്റെ കനതൃത്വത്തിലള്ള 
ഈ സര്കാര് കേരളും ഇതുവന്ര കനടതിയ 
കനട്ങ്ങള് അുംഗീേരതിച്ചു ന്ോണ് തന്നേ 
ന്യൂനതേള് പരതിഹരതിച്ചുും പുത്ന് പ്രശ്ന
ങ്ങന്ള കനരതിട്ടുും പുതതിയ ോലത്തിനായതി  
നവകേരളും സൃഷ്തിക്കുനേതതിനായുള്ള ശ്മ
ങ്ങള്കനസരതിച്ച് ‘നവകേരളത്തിനായതി 
ജനേീയാസൂത്രണും’ പ്രഖ്യാപതിച്ചു. ഇക 
ഴതിഞ് നാല് വര്ഷും തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് വലതിന്യാരു മാറ്റത്തിനാണ് 
തുടകും കുറതിച്ചത്. 2017 ല് ഉദ്ഘാടനും 
ന്ചയ്യന്പ്ട് ജനേീയാസൂത്രണത്തിന്റെ 
രണ്ാും ഘട്വും നവകേരള േര്മപദ്ധതതി
യുന്ട ഭാഗമായ വതിവതിധ ദൗത്യങ്ങളുും താന്ഴ
ത്ട്തില് നടപ്തിലാക്കുേ വഴതി വതിേസനാ
സൂത്രണ രുംഗത്് പുത്ന് സമീപനങ്ങള് 
സ്വീേരതിക്കുവാന് അവര്കായതി. കൃത്യമാ
യതുും സമയബന്ധതിതവമായ ആസൂത്ര 
ണവും അതതിന സഹായേമാവും വതിധും 
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ആസൂത്രണ പ്രക്തിയ
യു ും  ഒ നേ ാ ും ഘ ട് 
ജനേീയാസൂത്രണ

ത്തിന കശഷമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനന്പ്ട് 
ഇടന്പടലേളായതി രുന്നു. ഒപ്ും കസവന 
മതിേവതിനായുള്ള പ്രവര് ത്നങ്ങള് ഒകട്ന്റ 
ഏര്ന്പ്ടുത്തിയ ോലമാണ് ഈ േഴതിഞ് 
വര്ഷങ്ങള്. നടപടതി ക്മങ്ങന്ള ലഘൂേരതി
ച്ചുും വതിവതിധ മതിഷനേളതിലൂന്ട ആവശ്യമായ 
സാകങ്തതിേ സഹായും എത്തിച്ചുും ദതിശ 
നതിര്ണയതികാന് സഹായതിച്ചുും തകദേശസ്വ
യുംഭരണ സുംവതിധാനും ശക്തിന്പ്ടുത്ാന
ള്ള വ്യക്മായ നടപടതിേള് ആണ് 
ഇതതിലൂന്ട നടപ്തിലാകതിയത്. േഴതിഞ് 
നാല് വര്ഷങ്ങള് തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട വളര്ച്ചയുന്ട ോലമായതി
രുന്നു എനേ് അഭതിമാനപൂര്വും പറയാനാകുും. 
പദ്ധതതി രൂപീേരണത്തില് വളന്ര പ്രേട
മായ മാറ്റമാണുണ്ായത്. മുന്ോലങ്ങളതില് 
പദ്ധതതി രൂപീേരതിച്ച് അുംഗീോരും കനടതി 
വരുക്ാകഴക്കുും രകണ്ാ മൂകനോ മാസങ്ങള് 
മാത്രന്മ നതിര്വഹണത്തിന ലഭതികാറു
ണ്ായതി രുന്നുള്ളൂ. ഇനേ് മാര്ച്ച്  മാസും 
ത ന് നേ  പ ദ്ധ ത തി  രൂ പ ീ േ ര ണ വ ും 
അുംഗീോരവും കനടുനേ രീതതിയതിന്ലത്തി
യതിരതിക്കുന്നു. പദ്ധതതി നതിര്വഹണത്തിലും 
ഇതതിന്റെ പ്രതതിഫലനും ഉണ്ായതി. വര്ഷാ
ന്ത്യമാകുക്ാകഴക്കുും പരമാവധതി കപ്രാജ
ക്റ്റുേള്  പൂര്ത്ീേരതികാനും സമയബന്ധതി
തമായ ധനവതിനതികയാഗും ഉറപ്പുവരുത്തുവാ
നും സാധതിച്ചു. ഭരണ രുംഗത്തുും കസവനപ്ര
ദാന രുംഗത്തുും വലതിയ മാറ്റമാണ് സാധതി
തമായത്. 

ഇനേ് സുംസ്ാനന്ത് 941 ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുേളതില് 939 ഉും എല്ാ ക്ാക്  
പഞ്ായത്തുേളുും കസവനഗുണകമന്മ 
ഉയര്ത്തിന്കാണ്് ഐ.എസ്.ഒ. നതിലവാ
രത്തികലക് മാറതികഴതിഞ്ഞു. 28 ഓളും 
കസവനങ്ങള് ഓണവലനതില്  ലഭ്യമാകുനേ 
സ്തിതതി സുംസ്ാനന്മങ്ങുും സുംജാതമായതി
രതിക്കുന്നു. തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങള്ക് വേമാറതിയ വതിവതിധ സ്ാപന
ങ്ങള്, സ്കൂളുേളുും  പ്രാഥമതിോകരാഗ്യ കേന്ദ
ങ്ങളുും ആശുപത്രതിേളുമടകും വതിേസന
ത്തിന്റെ പാതയതിലാണ്. നവകേരള 
േര്മപദ്ധതതിയുന്ട ഭാഗമായുള്ള ആര്ദും, 
ന്പാതുവതിദ്യാഭ്യാസ സുംരക്ഷണ യജ്ും, 
വലഫ്, ഹരതിത കേരളും ദൗത്യങ്ങളുന്ട 
സഹായകത്ാന്ടയുും സഹേരണകത്ാ
ന്ടയുും ഈ കമഖലേളതില് കേരളന്മ്ാടുും 

ഉണ്ായതിട്ടുള്ള മാറ്റും ഇനേ് ഏവര്ക്കുും 
ോണാവനേതാണ്. തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സുംവതിധാനത്തിന്റെ കുടകീഴതിലള്ള 
കുടുുംബശ്ീ പ്രസ്ാനും ഈ ോലഘട്
ത്തില് സ്തീ ശാക്ീേരണത്തിലും 
ഉപജീവന മാര്ഗ്ഗങ്ങള് വര്ദ്ധതിപ്തിക്കു 
നേതതിനും പ്രധാനന്പ്ട് സുംഭാവനയാണ് 
നല്കുനേത്. 

സുംസ്ാനത്തുണ്ായ ദുരന്തങ്ങന്ള 
കനരതിടുനേതതില് തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങള് നടത്തിയ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ശ്ാഘനീയമാണ്. 1996 ല് ആരുംഭതിച്ച 
ജനേീയാസൂത്രണത്തിലൂന്ട ലഭതിച്ച അന
ഭവസ്ത്ാണ്  ഇതതിന് പതിന്ബലും 
നല്േതിയത് . 2018 ന്ല പ്രളയും കനരതിടു
നേതതില് മുനേതില് നതിനേ് പ്രവര്ത്തിച്ച് 
കേരളന്ത് രക്ഷതിച്ചതതില് തകദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് നതിര്ണായേമായ 
പങ്ാണ് വഹതിച്ചത്. ആ തലത്തിലള്ള 
ോര്യകശഷതിയുും അുംഗീോരവും വര്ഷങ്ങള് 
ന്ോണ്് അവര്ക് കനടാനായതി. അങ്ങന്ന
യാണ് ന്ോവതിഡ് 19 പ്രതതികരാധ പ്രവര്ത് 
നങ്ങളതില് ആകരാഗ്യ സുംവതിധാനങ്ങള്ന്കാ
പ്ും നതിര്ണായേമായ പങ്കു വഹതിക്കുവാന് 
കേരളത്തിന്ല തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങള്കായത്. കേന്ദീകൃതമായ ദുരന്ത
നതിവാരണ സുംവതിധാനത്തിന്നാപ്ും വതികേ
ന്ദീകൃതമായ ഏകോപന സാധ്യതേള് 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിലൂന്ട 
ഉപകയാഗതിച്ചതുും ന്ോവതിഡ് 19 പ്രതതികരാധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക് ശക്തി പേരാനായതി.

പല രീതതിയതിലാണ് അവര് കമല് സൂചതി

പ്തിച്ച പ്രവര്ത്നങ്ങന്ളല്ാും സുംഘടതിപ്തി
ക്കുനേത്. ചതില ോര്യങ്ങള് ആസൂത്രണും 
ന്ചയ്യലാോും അവരുന്ട ചുമതല. മറ്റു 
ചതിലതതില് കനരതിട്ടുള്ള നതിര്വഹണമാോും. 
എകോപതിപ്തികല്, കനതൃത്വും നല്േല്, 
സഹായേമായ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, ചുമത
ലേള് വതിഭജതിച്ചു നല്േല്, നതിയമ നടപടതി
േള് തുടങ്ങതി പരാതതി പരതിഹാരമടകമുള്ള 
രീതതിേളതിലൂന്ടയാണ് തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്നങ്ങള് സുംഘ
ടതിപ്തിച്ചു വരുനേത് . ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങ 
ളതിലൂന്ട ജനേീയപങ്ാളതിത്ും ഉറപ്പുവരു
ത്ാന് േഴതിയുനേ തരത്തില് താന്ഴത്
ട്തിന്ല സര്കാരായതി മാറാന് േഴതിഞ്ഞുന്വ
നേതാണ് കേരളത്തിന്ല തകദേശസ്വയും
ഭരണ സുംവതിധാനങ്ങന്ള വ്യത്യസ്തമാക്കു
നേത്. ജനേീയാസൂത്രണും ആരുംഭതിച്ച
കശഷും േഴതിഞ് ഇരുപത്തിനാല് വര്ഷ
ങ്ങളതിലൂന്ട ആര്ജതിച്ച ോര്യകശഷതിയാണ് 
ഇതതിന നതിദാനും.

1996 ഓഗസ്റ് മാസും 17-ന് ഉദ്ഘാടനും 
ന്ചയ്യന്പ്ട് ജനേീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനും 
ഇരുപത്ഞ്ാും വര്ഷത്തികലക് പ്രകവ
ശതിക്കുേയാണ്. വതിേസനത്തിന്റെയുും 
ജനകക്ഷമത്തിന്റെയുും പുതതിയ മാതൃേ 
കലാേത്തിന് ോണതിച്ചു ന്ോടുത് 25 വര്ഷ
ങ്ങള്. സുംസ്ാന രൂപീേരണത്തിന് 
കശഷമുള്ള കേരളന്ത് 1996-ന് മു്്, 
അതതിന് കശഷും എനേ് വതികശഷതിപ്തികാ
വനേ തരത്തിലള്ള മാറ്റങ്ങള് അനഭവകവ
ദ്യമാകതിയ പ്രവര്ത് നും. ജനപങ്ാളതിത്ും 
ആസൂത്രണത്തിലും നതിര്വഹണത്തിലും 
ഉറപ്പുവരുത്തി ജനങ്ങള്ക് എകപ്ാഴും 
േയറതിന്ച്ചല്ാവനേ പ്രാകദശതിേ സര്കാരു
േന്ള സൃഷ്തിച്ച ജനേീയാസൂത്രണ 
പ്രസ്ാനും കദശീയ തലത്തിലും ഏന്റ്റടു
കന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നു.

കേരള മുഖ്യമന്തതി ഇന്കാകണാമതിേ് 
ആന്ഡ്  ന്പാളതിറ്റതികല് വീക് ലതിയതില് 
എഴതതിയ കപാന്ല കേന്ദ-സുംസ്ാന 
സര്കാരുേന്ള കപാന്ലയുള്ള ഭരണസും
വതിധാനമാണ് തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളുും. സഹേരണത്തിലൂനേതിയ 
ന്ഫഡറല് സുംവതിധാനത്തില് ശക്മായ 
സുംസ്ാനങ്ങളുും തകദേശ സര്കാരുേളുും 
കേന്ദ സര്കാരതികനാപ്ും തുല്യ പങ്ാളതിേ
ളാകേണ്തുണ്്. അതതികലക് ഇനതിയുും 
മുകനേറാനണ്്. നവകേരളത്തിനായതി 
ഇതതിനേും കനടതിയ േരുത്തുമായതി മുകനോട്്.
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അഭതിമാനലത്ാടെ 
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  നെ.നെ. പ്ശലജ ടരീച്ചര്
     ആറരകാഗ്യ സകാമൂഹ്യനരീതി
      വനിത ശിശു വിെസന വകുപെ് �ന്തി

നമ്മുന്ട ആകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങള് ഇനേ് 
കലാേത്തിന് തന്നേ മാതൃേയാണ്. 

ഈ സര്കാര് അധതിോരകമറ്റ് കുറഞ് 
നാളുേള്കേും പ്രാഥമതിോകരാഗ്യ കേന്ദ
ങ്ങള് മുതല് ന്മഡതികല് കോകളജുേള് 
വന്രയുള്ള എല്ാ തലും ആശുപത്രതിേളതിലും 

അടതിസ്ാന സൗേര്യങ്ങള് വതിേസതിപ്തിച്ച് 
മതിേവതിന്റെ  കേന്ദങ്ങളാകതി മാറ്റതി വരതിേ 
യാണ്. നവകേരളും േര്മപദ്ധതതിയുന്ട 
ഭാഗമായതി ആകരാഗ്യ കമഖലയുന്ട സമഗ് 
മുകനേറ്റും ലക്ഷ്യമാകതി സര്കാര് ആവതിഷ്ക്ക
രതിച്ച ആര്ദും മതിഷനതിലൂന്ട ആശുപത്രതിേന്ള 

ജനസൗഹൃദമാകാന് സാധതിച്ചു. സര്കാര് 
ആവതിഷ്ക്കരതിച്ച ന്പാതുകമഖലാ ചതിേതിത്സാ 
സുംവതിധാനങ്ങന്ള കരാഗതി സൗഹൃദവും 
ജനസൗഹാര്ദേപരവമായതി ആധുനതിേ 
വല്കരതികാനും ജനങ്ങളുന്ട ചതിേതിത്സാ
ന്ചലവേള് കുറയ്കാനമുള്ള ലക്ഷ്യും 

 ആ ഗ  ക  ് ം  ം ല �  ക ം ം ്   
് ം    ം 5   ക  ം 

ക ല ്   ക  ക ഗ  ക  ആ  2 ം ക ല ്  
് ം ഗ  ക ം ക ക ് ക  ം ഗ ക ം  ്
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മുന്നതിര്ത്തിയാണ ്ആര്ദും മതിഷന് പ്രവര്ത്തി
ച്ചുവരുനേത്.  ഓകരാ തലും ആശുപത്രതിേ
ളതിലും തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
പങ്ാളതിത്കത്ാന്ട അത്യാധുനതിേമായ 
സൗേര്യങ്ങളാണ് ഒരുകതിയതിരതിക്കുനേത്. 
പ്രാഥമതിോകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങള് കുടുുംബാ
കരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളായതി മാറുക്ാള് ലാബ് 
ന്ടക്ീഷ്യന്, ഫാര്മസതിസ്റ് തുടങ്ങതിയ 
മതതിയായ ജീവനകാന്ര നതിയമതിക്കുനേതതിനും 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് സഹാ
യേരമാണ്. ആകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളതിന്ല 
നതിര്മാണ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും ന്പാതുജ
നാകരാഗ്യ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും കരാഗ പ്ര
തതികരാധത്തിലും തകദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് വലതിയ ഇടന്പടലേളാണ് 
നടത്തുനേത്. അങ്ങന്ന വതിശ്മമതില്ാന്ത 
പ്രവര്ത്തിച്ച തതിനാലാണ് നതിപ, പ്രളയും, 
ഓഖതി, ന്ോവതിഡ്-19 തുടങ്ങതിയവ വനേതിട്ടുും 
നമുക് പതിടതിച്ച് നതില്കാനായത്. മാത്രമല് 
പല ോര്യങ്ങളതിലും കേരളും ഒനോമതായതി 
തീരുേയുും ന്ചയ്തു.  

കദശീയ ആകരാഗ്യ സൂചതിേയതില് മറ്റ് 
സുംസ്ാനങ്ങന്ള ബഹുദൂരും പതിനേതിലാകതി 
കേരളും വീണ്ും ഒനോമതാണ്.  രാജ്യത്് 

ഏറ്റവും കുറഞ് നവജാത ശതിശു മരണനതി
രക്കുും 5 വയസതില് താന്ഴയുള്ള കുട്തിേളുന്ട 
മരണനതിരക്കുും കേരളത്തിലാണ്. സുംസ്ാ
നന്ത് 64 ആകരാഗ്യ സ്ാപനങ്ങള്ക് 
നാഷണല് േ്വാളതിറ്റതി അഷ്വറന്സ് സ്റാന് 
കഡര്ഡ് (എന്.േയു.എ.എസ്) അുംഗീ 
ോരും ലഭതിച്ചു. രാജ്യന്ത് മതിേച്ച പ്രാഥമതി
ോകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളതില് ആദ്യന്ത് 12 
സ്ാനങ്ങളുും കേരളത്തിലാണ്. പൂഴനാട് 
കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദവും ോസര്കോട് 
േയ്യൂര് കുടുുംബാകരാഗ്യകേന്ദവും ഇന്ത്യയതില് 
ഒനോമതാണ്. തുടര്ച്ചയായ രണ്ാും 
തവണയാണ്  ഇന്ത്യയതിന്ല ഉയര്നേ ക്ാര് 
കനടുനേത്.

സുംസ്ാനന്ത് ആകരാഗ്യകമഖല
യതില് ചരതിത്രന്മഴതതി 2018 ന്ല കേരള 
ക്തിനതികല് സ്ാപനങ്ങള് (രജതിക്രേഷനും 
നതിയന്തണവും) ആക് ്പ്രാബല്യത്തിലാകതി. 
സാന്ത്വന ചതിേതിത്സയ്കായതി പാലതികയറ്റീവ് 
പരതിചരണ നയും 2019 പ്രഖ്യാപതിച്ചു. 
സര്കാരാശുപത്രതിേന്ള ജനസൗഹൃദ 
മാകതി മ തിേച്ച കസവനും ഒരുകതി 
വരതിേയാണ്. ഈ സര്കാര് അധതിോര
ത്തില് വനേ കശഷും 6000 ഓളും സ്തിരും 

തസ്തതിേേളാണ് ആകരാഗ്യ കമഖലയതില് 
മാത്രും സൃഷ്തിച്ചത്. ന്ോവതിഡ് ോലത്് 
മാത്രും സ്തിരവും താത്കാലതിേവമായ 
8500 ഓളും തസ്തതിേേളാണ് സൃഷ്തിച്ചത്.   

ആര്ദും മതിഷന്റെ ഒനോുംഘട്ത്തില് 
170 കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളായതിരുന്നു 
ലക്ഷ്യും വച്ചത്. രണ്ാുംഘട്ത്തില് 504 
കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങള് ന്തരന്ഞ്ടു
ക്കുേയുും അതതില് 407 സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
നതിര്മാണത്തിന് ഭരണാനമതതി ലഭ്യമാവ
േയുും ന്ചയ്തു. ന്ോവതിഡതിനതിടയതിലും രാജ്യ
ത്തിന് മാതൃേയായതി 102 കുടുുംബാകരാഗ്യ 
കേന്ദങ്ങളാണ് ഇകപ്ാള് പ്രവര്ത്ന 
സജമാകതിയത്. ഇകതാന്ട ആന്േ 386 
കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളാണ് പ്രവര്ത്തി
ച്ചുവരുനേത് .

പേര്ച്ചവ്യാധതി നതിയന്തണത്തിനും 
പ്രതതികരാധത്തിനമായതി സമഗ്മായ 
ആര്ദും ജനേീയ ോ്യതിന് രൂപും 
നല്േതി. മഴകാലപൂര്വ പരതിപാടതിക് 
പേരും ഒരു വര്ഷും നീണ്നതില്ക്കുനേ 
സമഗ്വും തീവ്രവമായ ോര്യപരതിപാടതിേ
ളാണ് ആസൂത്രണും ന്ചയ്തത്. തകദേശസ്വ
യുംഭരണ വകുപ്തിന്റെയുും മറ്റ് വകുപ്പുേളുന്ട
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ആര്ദും മതിഷന്റെ ഭാഗമായതി 
സുംസ്ാനത്്  കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദ
ങ്ങളായതി മാറ്റതിയ 102 കേന്ദങ്ങളുന്ട  
ഉദ്ഘാടനും  2020 ഓഗസ്റ്  3 ന് മുഖ്യ 
മന്തതി പതിണറായതി വതിജയന് ഓണവലന് 
സുംവതിധാനത്തിലൂന്ട നതിര്വഹതിച്ചു. 
ആകരാഗ്യ കുടുുംബകക്ഷമ വകുപ്് മന്തതി 
ന്േ ന്േ വശലജ ടീച്ചര് കയാഗത്തിന് 
അദ്ധ്യക്ഷത വഹതിച്ചു. ന്പാതുജനാ 
കരാഗ്യ രുംഗത്് സര്കാര് സ്വീേരതിച്ച 
ദീര്ഘ വീക്ഷണകത്ാന്ടയുള്ള പ്രവര്ത്
നങ്ങള് ഫലും ോണുേയാണ്. നവ 
കേരളും േര്മ പദ്ധതതിയുന്ട ഭാഗമായ 
ആര്ദും മതിഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളതി
ന്ലാനോയതിരുന്നു പ്രാഥമതിോകരാഗ്യ 
കേന്ദങ്ങന്ള കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങ
ളാകതി  മാറ്റുേ എനേത്. ഒനോുംഘട്
ത്തില് 170 കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങ
ളുന്ട നതിര്മാണമായതിരുന്നു  ലക്ഷ്യും 
വച്ചത്. അതതില് 162 എണും  പൂര്ത്തി
യാകതി. അടതിസ്ാന സൗേര്യും കുറവ
ളളവയുും പ്രധാന നതിര്മാണ പ്രവര്ത്
നങ്ങള് ആവശ്യമായവയുന്ടയുും പ്രളയ 
ബാധതിതമുള്ന്പ്ന്ടയുള്ള കേന്ദങ്ങളുന്ട
യുും  നതിര്മാണും വതിവതിധ ഘട്ങ്ങളതി
ലായതി പുകരാഗമതിക്കുന്നു.  രണ്ാുംഘട്
ത്തില് 504 കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങള് 
തതിരന്ഞ്ടുക്കുേയുും അതതില് 407 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട നതിര്മാണത്തിന് 
ഭരണാനമതതി ലഭതിക്കുേയുും  ന്ചയ്തു. 
ഇതതില് 164 കേന്ദങ്ങളുന്ട നതിര്മാണും 
പൂര്ത്തിയാവേയുും 153 കുടുുംബാകരാഗ്യ 
കേന്ദങ്ങളുന്ട  നതിര്മാണും പുകരാഗമതി
ക്കുേയുും ന്ചയ്യുന്നു. ബാകതിയുള്ളവയുന്ട 
നതിര്മാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പ്രാരുംഭ 
ഘട്ത്തിലാണ്. രണ്ാും ഘട്ത്തില് 
നതിര്മാണും പൂര്ത്തിയാകതി പ്രവര്ത്
നസജമായ 102 കുടുുംകബാകരാഗ്യ 
കേന്ദങ്ങളുന്ട ഉദ്ഘാടനമാണ് മുഖ്യമ
ന്തതി നതിര്വഹതിച്ചത്. 

ആര്ദും ദൗത്യത്തിന്റെ മൂനോുംഘ
ട്ത്തില് ബാകതിയുള്ള 220 പ്രാഥമതിോ

കരാഗ്യ കേന്ദങ്ങള് കൂടതി കുടുുംബാകരാഗ്യ 
കേന്ദങ്ങളാകാന് എന്എച്ച് കപ്രാഗ്ാും 
ഇുംപ്ലതിന്മന്കറഷന് പ്ലാന് 2019-2020 ല്  
അനമതതി ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. 76 േമ്യൂണതിറ്റതി 
ന്ഹല്ത്് ന്സറെറുേള് ക്ാക്തല കുടുും
ബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങള് ആയതി ഉയര്ത്തു
നേതതിനള്ള നടപടതിേള് നടന്നു വരുന്നു. 
എട്് സര്കാര് ന്മഡതികല് കോകളജുേ
ളതിന്ലയുും, 17 ജതില്ാതല ആശുപത്രതിേളതി
ന്ലയുും, താലൂക് തല ആശുപത്രതിേളതിന്ല
യുും ഒപതി വതിഭാഗും കരാഗീ സൗഹൃദമാക്കു
നേതതിനള്ള നടപടതിേളുും പൂര്ത്തിയായതി 
വരുന്നു. സുംസ്ാനന്ത് ന്പാതു കമഖലാ 
ചതിേതിത്സാ സുംവതിധാനങ്ങന്ള കരാഗീ 
സൗഹൃദവും ജനസൗഹാര്ദേപരവമായതി 
ആധുനതിേവല്കരതികാനും, ജനങ്ങളുന്ട 
ചതിേതിത്സാന്ചലവേള് കുറയ്കാനമുള്ള 
ലക്ഷ്യും മുന്നതിര്ത്തിയാണ്  ആര്ദും 
മതിഷന്നനേ േര്മ പദ്ധതതിയ്ക് സര്കാര് 
രൂപും നല്േതിയത് 

ആകരാഗ്യ വകുപ്തികനാന്ടാപ്ും ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുേളുന്ട കനതൃത്വത്തിലും പൂര്ണ 
പതിന്തുണകയാന്ടയുമാണ് കുടുുംബാകരാഗ്യ 
കേന്ദങ്ങള് കരാഗീ സൗഹൃദവും ജന 
സൗഹൃദവമാകതി  മാറ്റുനേത്. ഈ കേന്ദ
ങ്ങളുന്ട പ്രവര്ത്ന സമയും വവേതിട്് 

102 കുടുനുംബകാറരകാഗ്യ റെന്ദ്രങ്ങള് മുഖ്യ�ന്തി ഉദ്ഘകാടനനും നെയ്തു
ആറുവന്രയാക്കുേയുും കൂടുതല് കഡാക്ര്മാ
ന്രയുും പാരാന്മഡതികല് ജീവനകാ 
ന്രയുും  നതിയമതിക്കുേയുും ന്ചയ്തു. നതികത്യ
നയുള്ള ജീവതിതവശലീ കരാഗ ക്തിനതിക്കു
േള്, സ്വോര്യതയുള്ള പരതികശാധനാ 
മുറതിേള്, മാര്ഗ്ഗകരഖേള് അടതിസ്ാന
മാകതിയുള്ള ചതിേതിത്സേള്, കഡാക്ര്മാന്ര 
ോണുനേതതിന മുന്പ് നഴ്സുമാര് വഴതി പ്രീ 
ന്ചകപ്തിനള്ള സൗേര്യും, കരാഗീ 
സൗഹൃദവും ജന സൗഹാര്ദേവമായ 
അന്തരീഷും എനേതിവ ഇനേ്  കുടുുംബാ
കരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളതില് ലഭ്യമാണ്. 
കൂടാന്ത ആസ്ത്മ,  ശ്വാസതടസ്ും 
തുടങ്ങതിയ കരാഗങ്ങള്ക്കുള്ള ശ്വാസ് 
ക്തിനതിക്, മാനസതിോകരാഗ്യ പരതിചര
ണത്തിന്  ആശ്വാസും ക്തിനതിക് , 
ഫീല്ഡ് തലത്തില് സമ്പൂര്ണ മാനസതി
ോകരാഗ്യ പരതിപാടതി, എല്ാ ദതിവസവും 
ഉച്ചേഴതിഞ്് പ്രവര്ത്തിക്കുനേ ആകരാഗ്യ 
ഉപകേന്ദും ക്തിനതിക്കുേള് എനേതിവയാണ് 
പ്രാഥമതിേഘട്ത്തില് കുടുുംബാകരാഗ്യ 
കേന്ദങ്ങളതില് പ്രവര്ത്നക്ഷമമാകതി 
യത്.

പ്രാഥമതിോകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങന്ള കുടുും
ബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളാകതി മാറ്റതിയതതിന്റെ  
ഗുണഫലും ഈ ന്ോവതിഡ് ോലത്് 
ഏന്റ കേരളും അനഭവതിക്കുന്നുണ്്. കുടുും
ബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളതില് സജമാകതി
യതിരതിക്കുനേ ഭൗതതിേ സാഹചര്യങ്ങള് 
പരതികശാധനയ്കും പ്രഥമനതിര ചതിേതിത്സാ 
കേന്ദങ്ങളതികലക്കുള്ള സ്റാഫുേന്ള 
വതിതരണും ന്ചയ്യുനേതതിനും വളന്രകയന്റ 
സഹായതിച്ചതിട്ടുണ്്. പല സ്ാപന ങ്ങളതി 
കലയുും പരതിശീലനും ലഭതിച്ച ടീും പരതികശാ
ധനയ്കും പഞ്ായത്തുതല പ്രവര്ത്നങ്ങ 
ളതിലും മുനേതിട്ടു നതില്ക്കുന്നു. കുടുുംബാകരാഗ്യ 
കേന്ദങ്ങളതിന്ല ഫീല്ഡ്തല പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള് ന്ോവതിഡുമായതി ബന്ധന്പ്ട് 
മറ്റതിതര വകുപ്പുേളുമായുള്ള സുംകയാജതിത 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക് േരുകത്കുേയുും 
ന്ചയ്തു.

             
             

യുും സഹേരണകത്ാന്ടയാണ് വതിപുലമായ 
ജനേീയ ോ്യതിന് സുംഘടതിപ്തിച്ചതിരതിക്കു
നേത്. കേരളത്തില് ഫലപ്രദമായതി നടപ്തി

ലാകതിവരുനേ ഇ-ന്ഹല്ത്് ചതിേതിത്സാ 
സമ്പ്രദായന്ത് കേന്ദ സര്കാരതിന്റെ 
വതിദഗ്കധാപകദശേ സമതിതതിയായ നീതതി 

ആകയാഗ് അഭതിനദേതിച്ചതിരുന്നു.
അപ്രതീക്ഷതിതമായതി സുംസ്ാനത്് 

ോണന്പ്ട് നതിപ വവറസതിന്ന രണ്്       

11് ്    ആഗ�്  2020











പ്രാവശ്യവും ഫലപ്രദമായ രീതതിയതില് 
തടയുവാന് സാധതിച്ചത ്ആകരാഗ്യ വകുപ്തിന്റെ 
സുപ്രധാന കനട്മാണ്. ഓഖതി ദുരന്ത നതിവാ
രണത്തിലും പ്രളയാനന്തര പേര്ച്ചവ്യാധതി 
ദുരന്ത നതിവാരണത്തിലും ഫലപ്രദമായതി 
ഇടന്പടാന് ആകരാഗ്യ വകുപ്തിന് സാധതിച്ചു. 

ജതില്ാ ജനറല് ആശുപത്രതിേളതില് 
സൂപ്ര് ന്പെഷ്യാലതിറ്റതി സൗേര്യങ്ങള് ലഭ്യ
മാകതിയതിട്ടുണ്്. എല്ാ ജതില്ാ ആശുപത്രതി
േളതിലും ോത്്  ലാബും ഇറെന്സീവ് 
ന്ോകറാണറതി ന്േയര് യൂണതിറ്റുും ആരുംഭതിച്ചു. 
താലൂക് ആശുപത്രതിേളതില്  ഈ സര്കാ
രതിന്റെ  അധതിേ ഡയാലതിസതിസ് യൂണതിറ്റുേള് 
സ്ാപതിക്കുേയുും ന്ചയ്തു. 

 ജീവതിതവശലീ കരാഗങ്ങള് മുനേതില് 
േണ്് ഹൃകദാഹും, പക്ഷാഘാതും, വഹപ്ര് 
ന്ടന്ഷന്, പ്രകമഹും, േതിഡ്നതി കരാഗങ്ങള് 
എനേതിവയ്ക് കരാഗതിേള്കാവശ്യമായ 
ദ്വതിതീയ ചതിേതിത്സ ലഭ്യമാകതി. ജതില്ാ ആശു
പത്രതിേളതില് പക്ഷാഘാത ചതിേതിത്സയ്കായതി 
ക്രോക് ന്സറെറുേള് ആരുംഭതിച്ചു. 

ഡയബറ്റതിേ് ന്ററ്റതികനാപ്തതി ചതിേതി 
ത്സയ്ക് നയനാമൃതും പദ്ധതതി നടപ്തിലാകതി. 
അമൃതും ആകരാഗ്യും പദ്ധതതി 14 ജതില്േ 
ളതിലും നടപ്തിലാകതി. േ്യാന്സര് ചതിേതിത്സ
യ്കായതി വലതിയ സൗേര്യമാണ് ഒരുകതിയതി
രതിക്കുനേത്.  5 ന്മഡതികല് കോകളജുേളതില് 
േ്യാന്സര് ന്സറെര് ഒരുക്കുേയുും തസ്തതിേ
േള് സൃഷ്തിക്കുേയുും ന്ചയ്തു. േ്യാന്സര് 
്രോറ്റജതിേ് ആക്ഷന്പ്ലാന് കപ്രാകട്ാകോള് 
നടപ്തിലാകതി. ശാരീരതിോകരാഗ്യും കപാന്ല 
പ്രധാനമാണ് മാനസതിോകരാഗ്യവും. 

ഇതതിന്റെ  പ്രാധാന്യും ഉള്ന്കാണ്ന്ോണ്് 
സമ്പൂര്ണ മാനസതിോകരാഗ്യ പദ്ധതതി 
നടപ്തിലാകതി. ഇങ്ങന്ന ആകരാഗ്യ 
കമഖലയതില് സമ്പൂര്ണമായ മുകനേറ്റത്തി 
നാണ് ഈ സര്കാര് തുടകും കുറതിച്ചത്. 
ന്ോവതിഡ് പ്രതതികരാധ രുംഗത്തുള്ള കേര
ളത്തിന്റെ മുകനേറ്റും ഈ ശക്മായ 
ആകരാഗ്യ അടതിത്റയാണ്.

ആര്ദും മതിഷനതിലൂന്ട ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
േളുന്ട സഹായകത്ാന്ട കുടുുംബാകരാഗ്യ 
കേന്ദങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തിന്പ്ടുത്തി 

കസവന കമഖല വതിപുലമാകതി. ആകരാഗ്യ 
വകുപ്തികനാന്ടാപ്ും ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളുന്ട 
കനതൃത്വത്തിലും പൂര്ണ പതിന്തുണകയാന്ട
യുമാണ് കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങള് കരാഗീ 
സൗഹൃദവും ജനസൗഹൃദവമാകതി  മാറ്റു
നേത്. കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളുന്ട പ്രവര് 
ത്ന സമയും വവേതിട്് ആറുവന്രയാക്കു
േയുും കൂടുതല് കഡാക്ന്റയുും പാരാന്മഡതി
കല് ജീവനകാന്രയുും നതിയമതിക്കുേയുും 
ന്ചയ്തു. നതികത്യനയുള്ള ജീവതിതവശലീ
കരാഗ ക്തിനതിക്കുേള്, സ്വോര്യതയുള്ള 
പരതികശാധന മുറതിേള്, മാര്ഗ്ഗകരഖേള് 
അടതിസ്ാനമാകതിയുള്ള ചതിേതിത്സേള്, 
കഡാക്ര്മാന്ര ോണുനേതതിന മുന്പ് 
നഴ്സുമാര് വഴതി പ്രീ ന്ചകപ്തിനള്ള സൗേര്യും, 
കരാഗീ സൗഹൃദവും ജനസൗഹാര്ദേവമായ 
അന്തരീഷും എനേതിവയാണ് ആര്ദും മതിഷന് 
കുടുുംബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളതിലൂന്ട നടപ്തി
ലാകതിന്കാണ്തിരതിക്കുനേത്. കൂടാന്ത 
ആസ്ത്മ, ശ്വാസതടസ്ും തുടങ്ങതിയ കരാഗ
ങ്ങള്ക്കുള്ള ശ്വാസ് ക്തിനതിക്, മാനസതിോ
കരാഗ്യ പരതിചരണത്തിന് ആശ്വാസും 
ക്തിനതിക്, ഫീല്ഡുതലത്തില് സമ്പൂര്ണ 
മാനസതിോകരാഗ്യ പരതിപാടതി, എല്ാ 
ദതിവസവും ഉച്ചേഴതിഞ്് പ്രവര്ത്തിക്കുനേ 
ആകരാഗ്യ ഉപകേന്ദും ക്തിനതിക്കുേള് എനേതി
വയാണ് പ്രാഥമതിേഘട്ത്തില് കുടുുംബാ
കരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളതില് നടപ്തിലാകതിയത്. 
ഇവന്യല്ാും തന്നേ ന്ോവതിഡ് ോലത്തുും 
ജനങ്ങളുന്ട ന്പാതുജനാകരാഗ്യത്തില് സ്തു
ത്യര്ഹമായ പങ്ാണ് വഹതിക്കുനേത്. 
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‘ജീവന്റെ വതിലയുള്ള ജാഗ്ത’ എനേ 
മുദാവാേ്യും ഉയർത്തി കരേക് ദതി 
ന്ചയതിൻ േ്യാ്യതിൻ മൂനോും ഘട്ത്തി
കലക് േടക്കുേയാന്ണനേ് മുഖ്യമന്തതി 
പതിണറായതി വതിജയൻ അറതിയതിച്ചു. 
കോകറാണ വവറസ് കരാഗതിേളതിൽ 60 
ശതമാനകത്ാളും കപരുും കരാഗലക്ഷണ
മതില്ാത്വരാണ്. അതതിനാൽ ന്ോവതിഡ് 
വ്യാപനത്തിന്റെ ഈ ഘട്ത്തിൽ കരേക് 
ദതി ന്ചയതിൻ േ്യാ്യതിനതിന്റെ ഭാഗമായതി 
‘ആരതിൽ നതിന്നുും കരാഗും പേരാും’ എനേ 
ഒരു പ്രധാന ജാഗ്താ നതിർകദേശും കൂടതി 
ന്പാതുജനങ്ങൾക് നൽകുേയാണ്.

നമൾ ഓകരാരുത്രുും ദതിവസവും 
സ്ർകും പുലർത്തുനേ മാർകറ്റുേൾ, 
ന്താഴതിൽ ഇടങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, ആശു
പത്രതിേൾ, ന്പാതു സ്ലങ്ങൾ തുടങ്ങതിയ 
ഇടങ്ങളതിൽ ആരതിൽ നതിന്നുും ആർക്കുും 
കരാഗും പേരാനതിടയുണ്്. അതുന്ോണ്് 
ഒരാളതിൽ നതിന്നുും മതിനതിമും രണ് മീറ്റർ 
അേലും പാലതിച്ചുന്ോണ്് സ്വയും 
സുരക്ഷതിത വലയും തീർകാൻ എല്ാവരുും 
ശ്ദ്ധതികണും.

ഇടപഴകുനേ എല്ാ സ്ലങ്ങളതിലും 
ചുറ്റുും രണ്് മീറ്റർ അേലും ഉറപ്പുവരു
ത്ണും. ഈ സുരക്ഷതിത വലയത്തിന
ള്ളതിൽ നതിന്നു ന്ോണ്് മാസ് േ് ധരതിച്ചുും 
കസാപ്്, സാനതിവറ്റസർ എനേതിവ 
ഉപകയാഗതിച്ച് വേേൾ അണുവതിമുക്
മാകതിയുും വവറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ 
േണതി ന്പാട്തിക്കുനേത് ശക്മാകണും. 
ആൾക്കൂട്ും ഒരു ോരണവശാലും അന
വദതികരുത്.

കരാഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഈ ഘട്
ത്തിൽ കലാേത്തിന്ല പ്രധാന രാജ്യങ്ങ
ളതിലും ഇന്ത്യയതിന്ല പ്രധാന നഗരങ്ങ 
ളതിലും വലതിയ കതാതതിൽ മരണങ്ങൾ 
ഉണ്ാവേയാണ്. ഈ ഘട്ത്തിലും 
നമുക് മരണനതിരക് വളന്ര കുറച്ചു 
നതിർത്ാൻ േഴതിയുനേത് നമൾ പുലർ
ത്തുനേ ജാഗ്ത ന്ോണ്ാണ്. ഈ ജാഗ്
തയ്ക് നമ്മുന്ട ജീവന്റെ വതിലയുണ്്. 
അ തു ന് േ ാ ണ്്  ഈ  മു ദാ വ ാ േ ്യും 
എല്ാവരുും ഏന്റ്റടുത്തു ന്ോണ്് നമുക് 
കോവതിഡ് 19ന് എതതിരായ പ്രതതികരാധും 
ശക്മായതി തുടരാന്മനേ് അകദേഹും 
പറഞ്ഞു.

ജീവടറെ വതിേയുള്ള ജാഗ്രത
ഇകപ്ാള് ന്ോവതിഡ്-19 പ്രതതികരാധ

ത്തിലും കേരളും കലാേത്തിന് തന്നേ 
മാതൃേയായതിരതിക്കുേയാണ്. വളന്ര 
കൃത്യമായ പ്ലാകനാന്ട ആകരാഗ്യ വകുപ്തിന്റെ 
കനതൃത്വത്തില് ശക്മായ പ്രവര്ത്നങ്ങ 
ളാണ് കേരളും നടത്തിയത്. കരാഗതിേളുന്ട 
എണും കൂടുക്ാഴും മരണനതിരക് നമുക് 
പതിടതിച്ച് നതിര്ത്ാന് േഴതിഞ്ത് നമ്മുന്ട 
ശക്മായ ആകരാഗ്യ അടതിത്റയാണ്. 
മരണ നതിരക് മറ്റുപല രാജ്യങ്ങളതിലും 4 
ശതമാനും മുതല് 10 ശതമാനും വന്ര 
ഉയര്നേകപ്ാള് കേരളത്തില് 0.36 ശതമാ
നമായതി പതിടതിച്ചുനതിര്ത്ാന്  നമുക് 
േഴതിഞ്ഞു. സര്കാരതിന്റെ  കനതൃത്വത്തില് 
ആവതിഷ്ക്കരതിച്ച സര്വയലന്സ് സുംവതിധാ 
നവും വതികേന്ദീകൃത ന്പാതുജനാകരാഗ്യ 
വതിതരണ സുംവതിധാനവും ന്ോവതിഡ് പ്രതതി 
കരാധത്തില് ഏന്റ ഗുണും ന്ചയ്തു. പ്രാഥമതി
ോകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങള് മുതല് ന്മഡതി കല് 
കോകളജുേള് വന്ര നീണ്താണ് നമ്മുന്ട 
ആകരാഗ്യ സുംവതിധാനും. ഗ്ാസ് റൂട്് 
ന്ലവലതില് നമളുണ്ാകതിയ ശക്മായ 
അടതിത്റയാണ്  2018 ലും 2019 ലും 
ഉണ്ായ രണ്് വലതിയ പ്രളയത്തിലും 
നതിപയതിലും എന്തതിന് ഈ ന്ോവതിഡതിലും 
നമുക് അതതിജീവതികാന് േഴതിയുനേത്. 

പ്രാഥമതിോകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങന്ള കുടുും
ബാകരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളാകതി മാറ്റതിയതതിന്റെ  
ഗുണഫലും ഈ ന്ോവതിഡ് ോലത്് ഏന്റ 
കേരളും അനഭവതിക്കുന്നുണ്്. കുടുുംബാ 
കരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളതില് തകദേശസ്വയുംഭരണ 
വകുപ്തിന്റെകൂടതി സഹേരണകത്ാന്ട 
സജമാകതിയതിരതിക്കുനേ ഭൗതതിേ സാഹ

ചര്യങ്ങള് പരതികശാധനയ്കും പ്രഥമനതിര 
ചതിേതിത്സാ കേന്ദങ്ങളതികലക്കുള്ള സ്റാഫു
േന്ള വതിതരണും ന്ചയ്യുനേതതിനും വളന്ര 
കയന്റ സഹായതിച്ചതിട്ടുണ്്. പല സ്ാപന

ങ്ങളതികലയുും പരതിശീലനും ലഭതിച്ച ടീും പരതി
കശാധനയ്കും പഞ്ായത്തുതല പ്രവര് ത്
നങ്ങളതിലും മുനേതിട്ടു നതില്ക്കുന്നു. കുടുുംബാ
കരാഗ്യ കേന്ദങ്ങളതിന്ല ഫീല്ഡുതല പ്രവര്ത്
നങ്ങള് ന്ോവതിഡുമായതി ബന്ധന്പ്ട് മറ്റതിതര 
വകുപ്പുേളുമായുള്ള സുംകയാജതിത പ്രവര്ത്
നങ്ങള്ക് േരുകത്േതി. 20 മുതല് 25 
വീടുേള്ക ്ഒരാന്ളനേ നതിലയതില് പ്രവര്ത്തി
ച്ചുവനേ ആകരാഗ്യകസനയുും പഞ്ാത്് തല 
സമതിതതിേളുും ജനങ്ങള്കതിടയതിലള്ള പ്രശ്ന
ങ്ങള് മനസതിലാകാന് സഹായതിച്ചു.  
കലാേ്ഡൗണ സമയത്് ജനങ്ങളുന്ട പ്ര
ശ്നങ്ങള് മനസതിലാകാനും അതനസരതിച്ചു 
ആകരാഗ്യ കസവനങ്ങളുും മറ്റ് കസവനങ്ങളുും 
മതിേച്ച രീതതിയതില് നല്ോനമായതി. മതിേച്ച 
പരതിശീലനും ലഭതിച്ച കഡാക്ര്മാര് ഫീല്ഡതി
ലതിറങ്ങതി പ്രവര്ത്തിച്ചതതിനാല് ശക്മായ 
അബകവാധും നല്ോനമായതി. ആകരാഗ്യ 
കമഖലയതില് ഇനതിയുും നമുക് മുകനോട്് 
കപാോനണ്്. അതതിന് എല്ാവരുകടയുും 
പൂര്ണ സഹേരണും ആവശ്യമാണ്.
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  നപ്കാഫ. സി. രവരീന്ദ്രനകാഥ് 
     നപകാതുവിദ്യകാഭ്യകാസ വകുപെ് �ന്തി

ജനാധതിെതയ് വതിേയ്ാേയങ്ടള വളര്ത്തിടയടുത്

ടൊതുവതിേയ്ാഭയ്ാസ
സംരഷേണയ�ം

2016ലഇടതുപക്ജനാധിപത്യമുനണി
സര്കാര് ചുമതേ ഏന്റ്ടത്

കശഷംനടപ്ാകിയനവകേരളംേര്മ
പരിപാടിയുന്ടഭാഗമായന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ
സംരക്ണയജ്ംവേിയഉണര്വ്വാണ്റ്
സ്കൂള്വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്്റ്ഉണ്ടാകിയിരി

ക്കുനത്റ്.കേരളത്ിന്േമുഴുവന്ന്പാതുവി
ദ്യാേയങ്ങളിലുംഇതിന്റെഅേന്യാേി
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്റ്.ന്പാതുവിദ്യാേയങ്ങന്ളജനാ
ധിപത്യ മതനിരകപക് ഇടങ്ങളായി
വളര്ത്ിന്യടക്കുേയുംമുഴുവന്കുട്ിേള്ക്കും
ഗുണകമന്മയുള്ളവിദ്യാഭ്യാസംഉറപ്ാക്കുേ

യുമാണ്റ്േക്്യമിട്ത്റ്.ഗുണകമന്മയുള്ളവിദ്യാ
ഭ്യാസംകുട്ിേളന്ടഅവോശംഎനതാണ്റ്
ോഴ്ചപ്ാട്റ്.

വളന്രവേിയപ്രതീക്േളാണ്റ്ന്പാതു
സമൂഹത്ിന്റ്ന്പാതുവിദ്യാേയങ്ങന്ളക്കുറി
ച്ചുള്ളത്റ്.ഈപ്രതീക്േള്സാര്ത്േമാ
കാനുള്ളനിരവധിപ്രവര്ത്നങ്ങള്വിദ്യാ
ഭ്യാസ രംഗത്്റ്നടക്കുന്നുണ്ട്റ്.സ്കൂളിന്റെ
ഭൗതിേസൗേര്യങ്ങന്ളക്കുറിച്ചുംേ്യാമ്പസ്റ്
സൗന്ദര്യന്ത്ക്കുറിച്ചുംപുതിയധാരണേ
ളാണ്റ്നാട്ിലുള്ളത്റ്.ോേഘട്ംമാറനതി
നനുസരിച്ച്റ്വരുനമാറ്ങ്ങള്സ്കൂളേളില
പ്രതിഫേികകണ്ടതുണ്ട്റ്.ഭൗതിേസൗേര്യ
വിേസനത്ിലുംആധുനിേസാകങ്തിേ
വിദ്യാഭ്യാസസൗേര്യങ്ങള്മുഴുവന്വിദ്യാ
േയങ്ങളിലുംഒരുക്കുനതിലുംഈപ്രതിഫ
േനം പ്രേടമായിട്ടുണ്ട്റ്. ഇകതാന്ടാപ്ം
അതീവപ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്റ്അകാദമിേ്റ്
രംഗത്്റ്ഗുണകമന്മഉറപ്ാക്കുേഎനത്റ്.
സ്കൂളിന്േഎല്ാപ്രവര്ത്നങ്ങളംജനേീയ
മാക്കുനതിന്റെഭാഗമായിസമൂഹപങ്ാളി
ത്ംവര്ദ്ധിതമായകതാതിലഉണ്ടാക്കുന
തിനുംേെിഞ്ഞു.

ഇങ്ങന്നയുള്ളഇടന്പടലുേന്ളല്ാം
വിദ്യാഭ്യാസോര്യത്ിലഗുണപരമായ
മാറ്ങ്ങള്ഉണ്ടാകി.ഇതിന്റെപ്രത്യക്മായ
അംഗീോരമാണ്റ്നീതിആകയാഗിന്റെസ്കൂള്
എ�കകഷന്േ്വാളിറ്ിഇന്ഡക്ിലകേരള
ത്ിനുള്ളഒനാംസ്ാനം.അകാദമിേ്റ്
രംഗത്്റ്ബഹുമുഖമായഇടന്പടലനടത്തു
േയുണ്ടായി.ഇന്തല്ാംകുട്ിേളിലഉണ്ടാ
കിയമാറ്ംശ്രകദ്ധയമാണ്റ്.

ഭൗതിേസൗേര്യ വിേസനത്ില
വേിയകുതിച്ചുൊട്മുണ്ടായി.നികയാജേ
മണ്ഡേത്ിലഒന്റ്എനനിേയില141
സ്റ്കൂളേള്ക്റ്5കോടിരൂപേിഫ്റ്ബിസഹാ
യകത്ാന്ടന്േട്ിടനിര്മാണംേക്്യമിട്ടു.
20�ള്ന്േട്ിടങ്ങള്ഇതിനേംഉദ്റ്ഘാടനം
ന്െയ്തുെിഞ്ഞു. 35  എണ്ം ഉദ്റ്ഘാടന
സജ്ജമാണ്റ്.മറന്േട്ിടങ്ങളംഅധിേം
കവോന്തപൂര്ത്ീേരിക്കും.395സ്കൂളേള്ക്റ്
3കോടിവീതവം446വിദ്യാേയങ്ങള്ക്റ്ഒരു
കോടിരൂപവീതവംേിഫ്റ്ബിസഹായധന
കത്ാന്ടഭൗതിേസൗേര്യവിേസനം
നടക്കുന്നു.കൂടാന്തപ്ലാന്ഫണ്ട്റ്ന്െേവ
ന്െയ്ത്റ്350നടത്്റ്വിദ്യാേയങ്ങളിലഭൗതിേ
സൗേര്യവിേസനംനടക്കുന്നു.ഇതുകൂടാന്ത
എം.എല.എഫണ്ട്റ്,എം.പി.ഫണ്ട്റ്,തകദേ
ശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളന്ടഫണ്ട്റ്,
സി.എസ്റ്.ആര്ഫണ്ട്റ്,പി.ടി.എഫണ്ട്റ്,
പൂര്വ്വവിദ്യാര്ത്ിേള് സമാഹരിച്ചത്റ്
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ഇവന്യല്ാം  ഉപകയാഗ ിച്ച്റ്  ന്േട് ിട
നിര്മാണംനടക്കുന്നുണ്ട്റ്.ന്പാതുവിദ്യാ
ഭ്യാസസംരക്ണയജ്ംനാട്ിലഉണ്ടാ
കിയകൂട്ായ്മയുകടതായവിശാേഅന്രീ
ക്മാണ്റ്എല്ാവന്രയുംന്പാതുഇടമായ
ന്പാതുവിദ്യാേയങ്ങളിലസക്ിയമായി
ഇടന്പടാന് കപ്രരിപ്ിച്ചത്റ്. മാത്രവമല്
സാധാരണഗതിയിലഎയ്റ്ഡഡ്റ്വിദ്യാേ
യങ്ങളന്ടഭൗതിേസൗേര്യവിേസനത്ില
സര്കാര്ഫണ്ട്റ്വിനികയാഗിക്കുേപതിവില്.
എനാലനമ്മുന്ടകുട്ിേന്ളയുംരക്ാേര്തൃ
സമൂഹന്ത്യുംസംബന്ിച്ചിടകത്ാളം
എയ്റ്ഡഡ്റ്വിദ്യാേയങ്ങന്ളനാലന്പാതു
വിദ്യാേയങ്ങളാണ്റ്.അതുന്ോണ്ട്റ്തന്ന
പരിമിതിേള്അനുഭവിക്കുനഎയ്റ്ഡഡ്റ്
വിദ്യാേയങ്ങളിന്േഭൗതിേസൗേര്യംന്മച്ച
ന്പ്ടത്തുനതിനായിനമ്മുന്ടഅനുഭവെരി
ത്രത്ിോദ്യമായിഎയ്റ്ഡഡ്റ്വിദ്യാേയ
ങ്ങന്ളസഹായിക്കുനതിനായിഅവരുന്ട
കൂടിപങ്ാളിത്കത്ാന്ടൊേഞ്റ്ഫണ്ട്റ്
പദ്ധതിനടപ്ാകി.

സ്കൂളേന്ളആധുനിേസാകങ്തിേവിദ്യാ
സൗഹൃദങ്ങളാകിമാറ്ി.സമൂഹത്ിന്േ
എല്ാവിഭാഗംകുട്ിേള്ക്കുംസാകങ്തിേ
വിദ്യപ്രാപ്യമാകാന്േെിഞ്ഞുഎനത്റ്
വേിയകനട്മാണ്റ്.ഇതിന്റെഭാഗമായി8
മുതല12വന്രക്ാസ്സുേളള്ളഎല്ാസ്കൂളേ
ളിലുമായി45000ക്ാസ്്റ്മുറിേളിലകഹന്ടേ്റ്
സംവിധാനംവിഭാവനംന്െയ്തു.ഇതില44705
ക്ാസ്റ്മുറിേള്കഹന്ടക്റ്ആകി.കൂടാന്ത
ക്ാഡ്റ്ബാറെ്റ് ശൃഖേയും ഇറെറാക്ീവ്റ്
വ ീഡ ി കയ ാ  കേ ാണ്ഫറന്സ ി ം ഗ്റ്
സംവിധാനവം ന്സകറെറിസ്കൂളേളില
ഏര്ന്പ്ടത്ി.11272കപ്രമറിസ്കൂളേളില
കപ്രമറികഹന്ടേ്റ്ോബ്റ്പദ്ധതിനടപ്ാ
കി.1മുതല12വന്രയുള്ളക്ാസുേള്കായി
119054ോപ്റ്കടാപ്റ്,69943ന്പ്രാജക്ര്,4578
ഡിഎസ്റ്എലആര്േ്യാമറ,4545ടി.വി,4611
മള്ട്ിഫങ്റ്ഷന്പ്രിറെര്,23098സ്കീന്,4720
ന്വബ്റ്േ്യാം,100472യു.എസ്റ്.ബിസ്ീകര്,
43250മൗണ്ടിംഗ്റ്േിറ്്റ്തുടങ്ങിയഐടിഉപേ
രണങ്ങള്വിന്യസിച്ചു.

ഇന്തല്ാംസമൂഹത്ിനുംരക്േര്ത്ാ
കള്ക്കുംഉണ്ടാകിയആത്മവിശ്വാസം
ന്പാതുവിദ്യാേയങ്ങളിന്േഎന്കറാള്ന്മ
റെിന്നഏന്റസ്വാധീനിച്ചു.2017-18അകാദ
മിേവര്ഷംമുന്വര്ഷന്ത്കാള്1.57േക്ം
കുട്ിേളം2018-19ല1.85േക്ംകുട്ിേളം
2019-20ല1.63േക്ംകുട്ിേളംഅധിേമായി
പ്രകവശനംകനടി.മൂന്നുവര്ഷങ്ങളിോയി
5,04,851(5.05േക്ം)കുട്ിേളന്ടവര്ദ്ധന

വാണ്റ്ന്പാതുവിദ്യാേയങ്ങളിലഉണ്ടായത്റ്.
ന്ോവിഡ്റ്19പ്രതികരാധഘട്ംആയതിനാല
ഈവര്ഷന്ത്പ്രകവശനനടപടിേള്
പൂര്ത്ീേരിച്ചിന്ല്ങ്ിലുംേെിഞ്ഞമൂന്നുവര്ഷ
ങ്ങളായിതുടരുനപ്രവണതഈവര്ഷവം
തുടരുന്മനാണ്റ്പ്രതീക്ിക്കുനത്റ്.

മതിയായഎണ്ംകുട്ിേളില്ാത്വിദ്യാ
േയങ്ങളന്ടഅകാദമിേ മിേവിനായി
വിവിധപ്രവര്ത്നങ്ങള്ആസൂത്രണംന്െയ്ത്റ്
നടപ്ിോകി.ഇത്രംവിദ്യാേയങ്ങന്ള
പ്രകത്യേമായിേണ്ട്റ്നടപ്ിോകിയപ്രവര്
ത്നങ്ങള്ക്റ്നല്ഗുണഫേംഉണ്ടായി
എനാണ്റ്എന്കറാള്ന്മറെിന്േമാറ്ംസൂെി
പ്ിക്കുനത്റ്.10കുട്ിേളിലകുറവള്ള11,319
ക്ാസ്റ്ഡിവിഷനുേളാണ്റ്2018-19അകാ
ദമിേ്റ്വര്ഷംഉണ്ടായിരുനത്റ്.2019-20
അകാദമിേ്റ്വര്ഷംഇതില6263(55.33
ശതമാനം)ഡിവിഷനുേളിലകുട്ിേളന്ട
എണ്ംവര്ദ്ധിച്ചു.ഇതിലസര്കാര്സ്കൂളേ
ളില56.42ശതമാനവംഎയിഡഡ്റ്വിദ്യാേ
യങ്ങളില54.35ശതമാനവംക്ാസുേളില
വര്ദ്ധനവണ്ടായി.10കുട്ിേളിലകുറവണ്ടാ
യിരുന167വിദ്യാേയങ്ങള്2018-19ലഉണ്ടാ
യിരുനത്റ്2019-20ല121ആയികുറഞ്ഞു.

ഈമുകനറ്ംപരീക്ാഫേങ്ങളിലും
ോണാം.എസ്റ്എസ്റ്എലസിപരീക്യില
2017മാര്ച്ചില95.68ശതമാനംകുട്ിേള്
ഉപരിപഠനഅര്ഹതകനടി.ഇതില4.6
ശതമാനംകുട്ിേള്എല്ാവിഷയങ്ങളിലും
എപ്ലസ്റ്കനടേയുണ്ടായി.തുടര്വര്ഷങ്ങളിലും
ക്മാനുഗതമായവളര്ച്ചയുണ്ടായി. 2020
ന്ോവിഡ്റ്19ഭീതിയുന്ടപശ്ാത്േത്ില
രണ്ടുഘട്മായിപരീക്നടകത്ണ്ടിവനിട്ടും
98.8 ശതമാനം കുട്ിേള് ഉപരിപഠന

കയാഗ്യതകനടി.ഇവരില9.93ശതമാനം
കുട്ിേള്എല്ാവിഷയങ്ങളിലുംഎപ്ലസ്റ്
കനടേയുണ്ടായി.ഓകരാവര്ഷംേെിയു
കന്ാറംറിസള്റ്ിന്റെഗുണതയിലുംപടിപ
ടിയായമാറ്ംപ്രേടമായി.എപ്ലസ്റ്കനടിയ
കുട്ിേളന്ടഎണ്ംവര്ദ്ധിച്ചുവന്നുഡികഗ്ഡ്റ്
കനടനകുട്ിേളന്ടഎണ്ംകുറഞ്ഞുവരിേയും
ന്െയ്തു.

ഈപ്രവണതഎലഎസ്റ്എസ്റ്,യു
എസ്റ്എസ്റ്പരീക്േളിലുംപ്രതിഫേിച്ചു.
2017-18ല7170കുട്ിേള്കാണ്റ്എലഎസ്റ്.
ക്ാളര്ഷിപ്്റ്േഭിച്ചത്റ്.എനാല2019-20ല
അത്റ്20195ആയിവര്ദ്ധിച്ചു.2017-18ല
യുഎസ്റ്ക്ാളര്ഷിപ്്റ്4360കുട്ിേള്ക്റ്
േഭിച്ചകപ്ാള്2019-20ല8899ആയിവര്
ദ്ധിച്ചു.ഏന്റശ്രകദ്ധയമായോര്യംനാോം
ക്ാസിലുംഏൊംക്ാസിലുംഈക്ാളര്ഷിപ്്റ്
പരീക്എഴുതുനകുട്ിേളന്ടഎണ്ത്ില
വേിയവര്ദ്ധനവാണ്റ്ഉണ്ടാകുനത്റ്.ഇത്റ്
കേരളത്ിന്േസ്കൂളേളിന്േഅകാദമിേ
അന്രീക്ത്ിലഗുണപരമായിവനമാറ്
ത്ിന്റെപ്രതിഫേനമാണ്റ്.

ന്പാതുവിദ്യാേയങ്ങളിന്േത്തുനഓകരാ
വിദ്യാര്ത്ിയുന്ടയുംകനസര്ഗിേമായ
േെിവേള്േന്ണ്ടത്ിഅഭിരുെികനുസൃത
മായിപരമാവധിവിേസിപ്ികാനുള്ളന്പാതു
ഇടങ്ങളായിസ്കൂളേന്ളമാറ്റുേയാണ്റ്യഥാര്
ത്ത്ിലന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസസംരക്ണ
യജ്ംവെിന്െയ്യുനത്റ്.വിദ്യാര്ത്ിേളന്ട
അറിവ്റ്,േെിവ്റ്,കനപുണി,മകനാഭാവം
എനിവഏറ്വംഉയര്നതേത്ികേക്കു
യര്ത്തുനതിനായിപഠനകബാധനപ്രക്ിയ
യുന്ടഗുണനിേവാരംന്മച്ചന്പ്ടത്തുേയും
ന്േട്ിടമുള്ന്പ്ന്ടയുള്ളഅടിസ്ാനസൗേ
ര്യങ്ങള്,നൂതനവിവരസാകങ്തിേവിദ്യാ
സകങ്തങ്ങള്എനിവഓകരാവിദ്യാേയ
ത്ിലുംഉറപ്പുവരുത്തുനതിനായുള്ളപദ്ധ
തിേള്ആവിഷ്ക്കരിച്ച്റ്നടപ്ിോക്കുന്നു.സ്കൂള്
മാകനജ്റ്ന്മറെ്റ് േമറ്ിേള്,അദ്ധ്യാപേ
രക്ാേര്തൃസമിതി, പൂര്വ്വവിദ്യാര്ത്ി
സംഘടനേള്തുടങ്ങിവിവിധസംഘടനേ
ളന്ടയുംന്പാതുസമൂഹത്ിന്റെയുംബൗദ്ധി
േവംസാമ്പത്ിേവമായസഹായവം
ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്ിന്േ വിവിധ
ഏജന്സിേളന്ടഏകോപിതമായപ്രവര്ത്
നവംകൂട്ികയാജിപ്ിച്ചാണ്റ്ഇതുസാദ്ധ്യമാ
ക്കുനത്റ്.െിേോര്യങ്ങള്വിശദമായിപരി
കശാധികാം.

സ�ഗ്ര വിദ്യകാഭ്യകാസ റപകാര്ട്ടൽ 
സ്കൂളിലഒരുകിയസാങ്തിേവിദ്യാ
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ഉപേരണങ്ങന്ളഏറ്വംഫേപ്രദമായി
ക്ാസ്്റ്മുറിേളിലവിനിമയംന്െയ്യുനതിന്റ്
അനുകയാജ്യമായരീതിയിോണ്റ്സമഗ്
കപാര്ട്ലവിഭാവനംന്െയ്തിട്ടുള്ളത്റ്.കുട്ി
േള്ക്റ്കനരിട്്റ്േഭികകണ്ടപഠനാനുഭവ
ങ്ങള്കൊര്ന്റ്കപാോത്തരത്ിോണ്റ്
സമഗ്വിദ്യാഭ്യാസകപാര്ട്ലഉള്ളടകം
തയ്ാറാകിയിട്ടുള്ളത്റ്.നിേവില5.5േക്ം
സമഗ്ാസൂത്രണങ്ങളം8.89േക്ംസൂഷ്മത
ോസൂത്രണങ്ങളംസമഗ്യിലഉള്ന്കാ
ള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്റ്.കഹസ്കൂള്-ഹയര്ന്സകറെറി
ക്ാസ്സുേളി കേയ്ക്റ്ആവശ്യമായ 28,500
ഡിജിറ്ലവിഭവങ്ങള്സമഗ്യിലേഭ്യ
മാണ്റ്.1,42,000കത്ാളംഉപകയാക്ാകള്
സമഗ്യിലരജിസ്റര്ന്െയ്തിട്ടുണ്ട്റ്. 

അക്കാദ�ിെ �കാസ്റ്റര്പകാനനും 
നിര്വ്വഹണ പദ്ധതിയനും  

കേരളത്ിന്േമുഴുവന്വിദ്യാേയങ്ങളം
അകാദമിേമാസ്റര്പ്ലാന്തയ്ാറാകി.
അതിന്റെതുടര്ച്ചഎനനിേയിലഈപ്ലാ
നിനനുസൃതമായിസ്കൂള്തേത്ില5പ്രവര്
ത്നങ്ങള്ക്റ്മുന്ഗണനനലേിപ്രവര്
ത്നപദ്ധതിതയ്ാറാകി.ഈപ്രവര്ത്
നങ്ങളിലപഠനപിന്തുണആവശ്യമുള്ള
വര്ക്റ്‘ശ്രദ്ധ’എനന്പാതുപ്ലാറ്്റ്കഫാമില
ഭാഷാകശഷിവിോസത്ിനുള്ളപ്രവര്ത്
നങ്ങളംശാസ്തം,ഗണിതംതുടങ്ങിയവയില
മുഴുവന്കുട്ിേള്ക്കുംഉയര്നകശഷികേവ
രിക്കുനതിനുള്ളപ്രവര്ത്നങ്ങളംഉള്ന്പ്
ട്ിരുന്നു.ഐടിഅധിഷ്ിതവിദ്യാഭ്യാസം,
േ്വാളിറ്ിഎന്ഹാന്സ്റ്ന്മറെ്റ് കപ്രാഗ്ാം,
ഹാപ്ികേര്ണിംഗ്റ്,ഇന്ഡസ്ടി-ഇന്സ്റിറ്്യൂട്്റ്
ഇറെറാക്ന്,റീഡിംഗ്റ്കോര്ണര്തുടങ്ങിയ
പദ്ധതിേള്ന്വാകകഷണലഹയര്ന്സ
കറെറിസ്കൂള്കുട്ിേള്ക്കുംപ്രകയാജനന്പ്
ടനരീതിയിലനടപ്ാകി.

ശകാസ്ത്ര പഠനനും  
കുട്ിേളിലശാസ്തകത്ാടംഗണിത

കത്ാടമുള്ളതാലപര്യംവളര്ത്തുനതിനും
ജ ിജ്ാസ,  അകന ്വഷണാത്മേത,
നൂതനത്വം,സര്ഗാത്മേതഎനിവപ്രകൊ
ദിപ്ിക്കുനതിനുംഉതകുനപ്രവര്ത്നങ്ങള്
ആസൂത്രണംന്െയ്ത്റ്നടപ്ാകിവരുന്നു.ശാസ്ത
ഗണിതക്ബുേള്,പുസ്തേപ്രദര്ശനം,
അയനം(കുട്ിേളന്ടപഠനയാത്ര),ശാസ്ത
ഗണിത ഒളിമ്പ്യാര്ഡ്റ്, കുട്ിശാസ്തജ്
ന്മാരുന്ടമാതൃോോബ്റ്,ശാസ്തപാര്ക്റ്,
ശാസ്തേിറ്്റ്,ഭൂമിശാസ്തോബ്റ്,േിറ്ിലഅകസ്ടാ
ണകമഴ്്റ്,എവരികഡഎകകണാമിക്്റ്,ശാസ്ത
പഥംതുടങ്ങിയവന്യല്ാംനടപ്ിോകി

േെിഞ്ഞകവവിദ്ധ്യമാര്നപ്രവര്ത്ന
ങ്ങളാണ്റ്.

ഗണിതനും വിജയനും, ഉല്ലകാസ ഗണിതനും
ഗണിതത്ിലഅടിസ്ാനകശഷിഉറപ്പു

വരുത്ിഗണിതപഠനംേളിതമാകാന്
ഉതകുനരീതിയിലുള്ളപഠനപ്രവര്ത്ന
മാണ്റ്ഗണിതംവിജയംഎനപദ്ധതി
ന്ോണ്ട്റ്ഉകദേശിക്കുനത്റ്.3മുതല10വന്ര
യുള്ളക്ാസ്സുേളിന്േകുട്ിേള്ക്റ്പഠന
ത്ിന്േഅടിസ്ാനധാരണേളംകശഷി
േളം ഉറപ്ാക്കുേ, എല. പി, യു.പി,
കഹസ്കൂള്തേങ്ങളിലഗണിതപഠനവ
മായിബന്ന്പ്ട്്റ്ഗണിതോബ്റ്ഒരുകല,
ഗണിതത്ിന്േഅറിവ്റ്ഉറപ്ാക്കുംവിധം
ഗണിതപഠകനാപേരണങ്ങള്കേോര്യം
ന്െയ്ാന് പ്രാപ്തരാക്കുേ എനിവയ്ക്റ്
പ്രാധാന്യംനലേിന്കാണ്ട്റ്ഗണിതവിജയം,
ഗണികതാത്സവം,ഉല്ാസഗണിതം,എനിവ
നടത്തുന്നു.

ഗണിറതകാത്സവങ്ങള്
ജീവിതഗണിതന്ത്കുട്ിേന്ളപരിെയ

ന്പ്ടത്ാന്നടത്ിയഗണികതാത്സവങ്ങള്
നാടിന്റെഗണിതകമളേളായിമാറി.ജീവിത
ത്ിന്റെഭാഗമായിപ്രകയാജനന്പ്ടത്തുന
ഗണിതന്ത്കദനംദിനജീവിതപ്രവര്ത്
നങ്ങളന്ടഭാഗമായിഎങ്ങന്നന്യല്ാംപ്ര
കയാജനന്പ്ടത്ാന്മന്റ്കുട്ിേള്ക്റ്അനു
ഭവങ്ങളിലൂന്ടഉള്ന്കാള്ളാന്േെിഞ്ഞു.
ഒരുതകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനന്ത്
ഒരുയൂണിറ്ായിപരിഗണിച്ചാണ്റ്ഗണികതാ
ത്സവങ്ങള്നടനത്റ്.

കുഞ്ഞുവകായന - കുനഞെഴുത്്  
കുട്ിേളന്ടവായനാശീേംവര്ദ്ധിപ്ിക്കു

നതിനായികവവിധ്യമാര്നപ്രവര്ത്ന
പദ്ധതിേള്ആവിഷ്കരിക്കുേയുണ്ടായി.കുട്ി
േളന്ടഭാഷാകശഷിവിോസവംഇതുവെി
േക്്യമിട്ിരുന്നു.ഇതിന്റെഭാഗമായിഒന്റ്
രണ്ട്റ്ക്ാസ്സുേളിന്േകുട്ിേള്ക്റ്മാതൃഭാഷ
യിലപ്രാവീണ്യംകനടനതിന്റ്നടപ്ിോ
ക്കുനപദ്ധതിയാണ്റ്കുഞ്ഞുവായന,കുന്ഞ്ഞ
ഴുത്്റ്. 10 വാേ്യങ്ങള്ക്കുള്ളില ഒതുകി
ന്െറേഥേളായുള്ളവായനാോര്ഡ്റ്തയ്ാ
റാകി(കഗാത്രഭാഷയിലുള്പ്ന്ടന്മാെിമാറ്ം
നടത്ി)കുട്ിേള്ക്റ്നലകുേയുംക്ാസ്്റ്
മുറിേളിലവച്ച്റ്വായിക്കുേയും ന്െയ്യും.
ഇതിന്റെതുടര്ച്ചയായികുട്ിേന്ളസ്വതന്ത
വായനകാരാക്കുനതിന്റെഭാഗമായി 1
മുതല7വന്രക്ാസ്സുേളിന്േകുട്ിേള്കായി
ഇംഗ്ീഷിലുംമേയാളത്ിലുമുള്ളവായനാ
കാര്ഡുേള്തയ്ാറാകി.

പ്രീ പ്പ്�റി സ്കൂളുെളുനട 
ഏറെകാപനനും 

പ്രീസ്കൂള്പ്രായത്ിലുള്ളകുട്ിേള്ക്റ്
ആധുനിേമനശാസ്തധാരണേള്മുകനാട്്റ്
ന്വയ്ക്കുന ശാരീരിേവം മാനസിേവം
കവോരിേവംസാമൂഹിേവമായവിോസം
േക്്യം വച്ചുന്ോണ്ടുള്ളഅനുഭവങ്ങള്
പ്രദാനംന്െയ്യുേഎനത്റ്പ്രധാനമാണ്റ്.
അത്റ്കുകറക്കൂടിെിട്ന്പ്ടത്ിനടത്തുനതി
നായിഅങ്ണവാടിേള്ഉള്ന്പ്ന്ടക്സ്റര്
അധിഷ്ിതപ്രീസ്കൂള്എനആശയംനടപ്ി
ോക്കുനതിന്റ്സമഗ്മായേര്മപരിപാടി
േള്ക്റ്തുടകംകുറിച്ചു.

ശ്വണ പരി�ിതര്ക്കുള്ള 
പകാഠപുസ്തെനും 

പരിമിതിയുള്ള കുട്ിേന്ള കെര്ത്്റ്
പിടിക്കുേഎനത്റ്സര്കാരിന്റെനയമാണ്റ്.
ഇത്രംകുട്ിേള്ക്കുംഗുണകമന്മവിദ്യാ
ഭ്യാസംഅവരുന്ടഅവോശമായിമാറണം.
ഇതിനുള്ളക്ിയാത്മേമായഇടന്പടോണ്റ്
ഒനാംക്ാസ്ിന്േശ്രവണപരിമിതിേളള്ള
കുട്ിേള്ക്റ്കവണ്ടിപാഠപുസ്തേവം(ഭാഗം-
1)ഇതിന്റെഅദ്ധ്യാപേസഹായിയുംപ്ര
കത്യേമായിതയ്ാറാകിയത്റ്.

പ്ജവപ്വവിധ്യ ഉദ്യകാനനും 
പ്രകൃതിന്യത്ന്ന ഏറ്വം നല്

പഠകനാപാധിയാകിമാറ്ിന്കാണ്ട്റ്പാരി
സ്ിതിേഅവകബാധംപ്രവര്ത്നാനുഭവ
ങ്ങളിലൂന്ട  കുട് ിേള ില ഉളവാക്കുേ
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എനതാണ്റ്ഈപദ്ധതിയുന്ടേക്്യം.
കേരളത്ിന്േഏതാന്ണ്ടല്ാവിദ്യാേയങ്ങ
ളിലുംകജവകവവികധ്യാദ്യാനംനിര്മിച്ചി
ട്ടുണ്ട്റ്.ഇതിന്റെഭാഗമായിഏറ്വംനല്ഉദ്യാ
നങ്ങന്ളേന്ണ്ടത്ാനുള്ളപ്രവര്ത്നവം
നടക്കുന്നു.

അദ്ധ്യകാപെ പരിവര്ത്ന പദ്ധതി   
ഹയര്ന്സകറെറിഅദ്ധ്യാപേര്ക്റ്

ഉനതവിദ്യാഭ്യാസസ്ാപനങ്ങളമായി
ബന്ന്പ്ട്്റ് 10ദിവസന്ത്അദ്ധ്യാപേ
പരിവര്ത്നപരിപാടി നടപ്ിോകി.
അദ്ധ്യാപേപരിശീേനങ്ങള്ക്റ്പുതിയ
മാനംനലോന്ഇത്റ്സഹായിച്ചു.അദ്ധ്യാ
പേര്ഈപദ്ധതിന്യനല്കതാതിലഅംഗീ
േരിച്ചു.റസിഡന്ഷ്യലരീതിയിലനടത്ിയ
ഈപരിശീേനപദ്ധതിനാളിതുവന്രനടന
അദ്ധ്യാപേപരിശീേനപദ്ധതിേളില
നിന്നുംതിേച്ചുംഭിനമായിരുന്നു.

ദിശ 
വിദ്യാര്ത്ിേള്ക്റ്അഭിരുെികനുസരി

ച്ചുള്ളഉനതവിദ്യാഭ്യാസകമഖേന്തരന്ഞ്ഞ
ടക്കുനതിനായിഇന്്യയിന്േവിവിധസര്വ്വ
േോശാേേന്ളയുംമറ്്റ്ഉനതവിദ്യാഭ്യാസ
സ്ാപനങ്ങന്ളയുംപന്ങ്ടപ്ിച്ചുന്ോണ്ട്റ്
‘ദിശ-ഹയര്സ്റഡീസ്റ്എക്്റ്കപാ’മിേച്ച
നിേയിലനടത്ി.വേിയകതാതിലഈ
സംരംഭന്ത്കുട്ിേള്പ്രകയാജനന്പ്ടത്തു
ന്നുണ്ട്റ്.

സിത്കാര്
ഓകരാവര്ഷവംഓകരാകമഖേന്തര

ന്ഞ്ഞടത്്റ്,അതിലഅഭിരുെിയുള്ളകുട്ി
േള്ക്റ്സംസ്ാനതേത്ിലുംകദശീയത
േത്ിലുംമിേച്ചുനിലക്കുനന്പ്രാഫഷണല
സ്ാപനങ്ങളിലവച്ച്റ്മിേച്ചപഠനാനുഭവം
നലകുന‘SITAR’[StudentsInitiative
forTraininginArtisticRejuvenation]
സംഘടിപ്ിക്കുന്നു.

നവകാറക്ഷണൽ ഹയര്നസക്ന്ററി 
കുട്ടിെള്ക്കായള്ള പ്വര്ത്നങ്ങള്: 

ഐടിഅധിഷ്ിതവിദ്യാഭ്യാസം,േ്വാളിറ്ി
എന്ഹാന്സ്റ്ന്മന്റ്റ് കപ്രാഗ്ാം,ഹാപ്ി
കേര്ണിംഗ്റ്,ഇന്ഡസ്ടി-ഇന്സ്റിറ്്യൂട്്റ്ഇറെ
റാക്ന്,റീഡിംഗ്റ്കോര്ണര്,കഫസ്റ്ട
കഫസ്റ്,ഷീേ്യാമ്പ്റ്എനിവയുംന്താെില
സാധ്യതേളംഉപരിപഠനസാധ്യതേന്ള
ക്കുറിച്ചും വിദ്യാര്ത്ിേള്ക്കും രക്ിതാ
കള്ക്കുംകബാധവലകരണംനലകുന
‘നവനീനം’എനപദ്ധതിയുംന്വാകക

ഷണലഹയര്ന്സകറെറിസ്റ്കൂളേളില
എല്ാകുട്ിേള്ക്കുംപ്രകയാജനന്പ്ടന
രീതിയിലനടപ്ാകിവരുന്നു.

അധ്യകാപെര്ക്് �കാറനജ്ന�ന്റ് 
പരിശരീലനനും

എല.പി/യു.പി പ്രഥമാദ്ധ്യാപേര്,
കഹസ്കൂള്പ്രഥമാദ്ധ്യാപേര്,ഹയര്ന്സ
കറെറിപ്രിന്സിപ്ലമാര്,ഉപജില്ാവിദ്യാ
ഭ്യാസഓഫീസര്മാര്,ന്വാകകഷണല
ഹയര്ന്സകറെറിേരിയര്മാസ്റര്മാര്,ജില്ാ
വിദ്യാഭ്യാസഓഫീസര്മാര്എനിവര്ക്റ്
സീമാറ്ിന്റെകനതൃത്വത്ിലമാകനജ്റ്ന്മറെ്റ്
പരിശീേനംനലകുന്നുണ്ട്റ്.

സ്കൂള് /ക്കാസ്് പ്ലബ്രറി വിെസനനും 
സ്കൂള്ക്ാസ്്റ്കേ്റിേന്ളശക്ിന്പ്

ടത്തുനതിനുംഎല്ാവിഷയങ്ങളകടയും
പഠനപ്രവര്ത്നങ്ങള്ആസൂത്രണംന്െയ്യു
നതിനുംസഹായേമായപുസ്തേങ്ങളം
ന്റഫറന്സ്റ്സാമഗ്ിേളംക്ാസ്്റ്,സ്കൂള്
കേ്റിേളിലേഭ്യമാക്കുേയാണ്റ്ഇതു
ന്ോണ്ടുകദേശിക്കുനത്റ്.രക്ിതാകന്ളകൂടി
സജീവപങ്ാളിേളാകിന്കാണ്ടാണ്റ്ഈ
പദ്ധതിവിഭാവനംന്െയ്തിട്ടുള്ളത്റ്.ജനേീയ
സഹേരണകത്ാന്ടവേിയമുകനറ്ംഉണ്ടാ
കാന്േെിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്റ്.കേ്റിപ്രവര്ത്നം
ജനേീയമായിഏന്റ്ടത്്റ്വിജയിപ്ിക്കുന
തില  നന്ല്ാരു  അനുഭവ  മ ാതൃേ
കോെികകാട്റ്ജില്പ്രദാനംന്െയ്തിട്ടുണ്ട്റ്.
തിരുവനന്പുരംജില്യിലജില്ാപഞായ
ത്ിന്റെ കനതൃത്വത്ില മുഴുവന്ക്ാസ്്റ്
മുറിേളിലുംകേ്റിേള്സ്ാപിക്കുന
പ്രവര്ത്നംപൂര്ത്ിയാക്കുേയുംമുഖ്യമന്തി
അതിന്റെപ്രഖ്യാപനംനടത്തുേയുംന്െയ്തി
ട്ടുണ്ട്റ്.

പകാര്ശ്വവൽകൃത റ�ഖലെളിനല 
സ്കൂളുെളുനട വിെസനനും: 

പാര്ശ്വവലകൃത കമഖേേളിന്േ
(തീരകദശം,കതാട്ംകമഖേ,കഗാത്രകമഖേ)
സ്കൂളേളന്ടഭൗതിേസാഹെര്യങ്ങള്ന്മച്ച
ന്പ്ടത്തുേ,കുട്ിേള്ക്റ്പഠകനാപേരണ
ങ്ങള്വാങ്ങുനതിനുംേോ,ോയിേകമഖ
േേളില പരിശീേനം നലകുനതിനും
സഹായംനലകുേ,ോബ്റ്,കേ്റി
എനിവനവീേരിക്കുേ,ന്മച്ചന്പ്ട്പഠന
സൗേര്യങ്ങള്ഒരുക്കുേഎനീപ്രവര്ത്ന
ങ്ങളാണ്റ് േക്്യമിട് ിട്ടുള്ളത്റ്.  ഇതിന്റെ
ഭാഗമായിേോ,ോയിേകമഖേേളില
കുട്ിേള്ക്റ്പ്രകത്യേപരിശീേനംനലേി
ഭൗതിേസാഹെര്യംന്മച്ചന്പ്ടത്ിോബ്റ്,
കേ്റിഎനിവനവീേരിച്ചു.ഇത്രം
പ്രവര്ത്നങ്ങളന്ടഫേമായികൂടതല
കുട്ിേന്ളസ്കൂളികേക്റ്ന്ോണ്ടുവരാനും
ന്ോെിഞ്ഞുകപാക്റ് ഒരു പരിധി വന്ര
തടയാനുംേെിഞ്ഞു.

സ്ത്രരീ ശകാക്രീെരണത്ിനള്ള 
പ്വര്ത്നങ്ങള്

സ്തീേളന്ട ഭരണഘടനാപരമായ
അവോശങ്ങളമായിബന്ന്പ്ട്പാഠപു
സ്തേകമാഡ്യൂളിന്റെേരട്റ്തയ്ാറാകി.ഇത്റ്
സംബന്ിച്ചആശയരൂപീേരണശില്പശാ
േേള്സംഘടിപ്ിക്കുനതിനുള്ളനടപടിേള്
സ്വീേരിച്ചുവരുന്നു.

�തിയകായ എണ്നും കുട്ടിെളില്ലകാത് 
സ്കൂളുെനള ന�ച്ചനപെടുത്ൽ

മതിയായഎണ്ംകുട്ിേളില്ാത്സ്കൂള
േളിലഅവസ്ാപഠനംനടത്ിപരിഹാര
മാര്ഗങ്ങള്സ്വീേരിച്ച്റ്ന്മച്ചന്പ്ടത്തുനതി
നായിഒരുകൂട്ായപരിശ്രമംജില്ാമിഷന്
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കോ-ഓര്ഡികനറ്ര്മാരുന്ടകനതൃത്വത്ില
േെിഞ്ഞവര്ഷംനടത്തുേയുണ്ടായി.ഇതിന്റെ
ഭാഗമായിഗൃഹസന്ദര്ശനം,പഠകനാത്സവ
ങ്ങള്,എനിവതകദേശഭരണജനപ്രതിനി
ധിേള്/സനദ്ധസംഘടനേള്/ പൂര്വ്വ
വിദ്യാര്ത്ിേള്/പിറ്ിഎതുടങ്ങിഎല്ാവരു
കടയുംസഹേരണകത്ാന്ടസംഘടിപ്ിച്ചു.
ഈപ്രവര്ത്നങ്ങളന്ടപ്രകയാജനംഈ
വര്ഷന്ത്പ്രകവശനോര്യത്ിലപ്രേട
മായി.തുടര്പ്രവര്ത്നങ്ങള്എല്ാജില്േ
ളിലുംജില്ാകോ-ഓര്ഡികനറ്ര്മാരുന്ട
കനതൃത്വത്ിലനടന്നുവരുന്നു.ഈപ്രവര്
ത്നംമിേച്ചഫേംനലേിയിട്ടുണ്ട്റ്.

പ്കാറദശിെ പ്തിഭകാ റെന്ദ്രങ്ങള്
പാര്ശ്വവലകരികന്പ്ട്കുട്ിേളന്ട

പഠനപികനാകാവസ്പരിഹരികാനും
പഠനതാല്പര്യംവളര്ത്ാനും,ആത്മവി
ശ്വാസംവര്ദ്ധിപ്ിച്ച്റ്പഠനപ്രയാസങ്ങള്
പരിഹരികാനുള്ളപിന്തുണനലകുേയും
ന്െയ്യുന കേന്ദ്രങ്ങളാണിവ. വ്യക്ിത്വ
വിോസം,കനപുണിവിേസനപ്രവര്ത്
നങ്ങള്എനിവയ്ക്റ്ഈ കേന്ദ്രങ്ങളില
അവസരംഒരുക്കുന്നുണ്ട്റ്.

ടകാലന്റ് ലകാബ്
കുട്ിേളിലഅന്ര്േീനമായഎല്ാതരം

േെിവേന്ളയുംേന്ണ്ടത്ാനുംവിേസിപ്ി
കാനുമായപ്രവര്ത്നപദ്ധതിയാണ്റ്
ടാേറെ്റ്ോബ്റ്.വിദ്യാേയങ്ങളിലകുട്ിേളന്ട
സര്ഗകശഷി വര്ദ്ധിപ്ികാന് എസ്റ്.
എസ്റ്.എ.യുന്ടകനതൃത്വത്ിലസര്ഗവി
ദ്യാേയപദ്ധതിനടപ്ിോകി.

പഠറനകാത്സവനും
ന്പാതുവിദ്യാേയങ്ങളിന്േ വിദ്യാര്

ത്ിേള്ആര്ജ്ജിക്കുനഅറിവംേെിവം
ന്പാതുസമൂഹവമായിപങ്കുവയ്ക്കുനതിനും
പഠനന്ത്ളിവേളായിഅവതരിപ്ിക്കുന
തിനുംപഠകനാത്സവംപ്രകയാജനന്പ്ടന്നു.
സമൂഹംവേിയകതാതിലപഠകനാത്സവങ്ങ
ളിലപങ്ാളിേളാകുന്നുണ്ട്റ്.

വിദ്യകാലയനും പ്തിഭെളിറലക്്
സ്കൂളിന്റ്ചുറ്റുമുള്ളപ്രതിഭേന്ളഅംഗീേ

രികാനുംഅവരുന്ടഅറിവംഅനുഭവങ്ങളം
കേട്റിയുനതിനുംഉള്ന്കാള്ളുനതിനും
കവണ്ടിആവിഷ്കരിച്ചസര്ഗാത്മേപരിപാടി
യാണ്റ്വിദ്യാേയങ്ങള്പ്രതിഭേളികേക്റ്
എനപദ്ധതി.2019നവംബര്14മുതല28
വന്രനടനഈപദ്ധതികേരളംന്നഞി
കേറ് ി  സ്വീേര ിക്കുന അനുഭവമാണ്റ്
ഉണ്ടായത്റ്.

ഫസ്റ്റ്നബൽ
കോേംമുഴുവന്പേച്ചുനിലക്കുകമ്പാഴും

കേരളത്ിന്റെസാധ്യതേള്പ്രകയാജന
ന്പ്ടത്ിനമ്മുകടതായവെിേന്ണ്ടത്ാനും
കുട്ിേന്ളഈന്ോവിഡ്റ്ോേത്തുംേര്മ
നിരതരാക്കുവാനും ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ
വകുപ്ിന്റ്േെിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്റ്.അനന്യമായഅനു
ഭവമാതൃേയാണിത്റ്.ജൂണ്ഒനിന്റ്തന്ന
വികക്ഴ്്റ്ൊനലവെികുട്ിേന്ളേര്മനിര
തരാകാന്സഹായേമാകുംവിധംഡിജിറ്ല
ക്ാസ്സുേള്ആരംഭികാന്േെിഞ്ഞു.ക്ാ
സ്സുേള്വീക്ികാന്സൗേര്യമില്ാത്
കുട്ിേള്ക്റ്അതിന്റ്സൗേര്യംഏര്ന്പ്ട
ത്തുനതിനായികേരളീയസമൂഹംോട്ിയ
ഉത്സാഹംകോേത്ിന്റ്തന്നനവ്യാനുഭ
വമാണ്റ്.

ഇതിനുള്ളആത്മവിശ്വാസവംപ്രകൊദ
നവംനമുക്റ്നലേിയത്റ്ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ
സംരക്ണയജ്ത്ിന്റെ ഭാഗമായി
േെിഞ്ഞവര്ഷങ്ങളിലസ്കൂളേള്സാകങ്തി
േവിദ്യസൗഹൃദമാകിയതാണ്റ്.മഹാമാരി
ോേത്്റ്കോേംമുഴുവനുംവ്യാകുേന്പ്ട്ടു
നിലക്കുകമ്പാള്കേരളത്ിന്റെസാധ്യതേള്
പ്രകയാജനന്പ്ടത്ിനമ്മുന്ടതായവെി
േന്ണ്ടത്ാനും കുട്ിേന്ള ന്ോവിഡ ്റ്
ോേത്്റ്േര്മനിരതരാകാനുംനമുക്റ്
േെിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്റ്.ഇതിന്റെഭാഗമായിജൂണ്1
ന്റ്തന്നവികക്ഴ്്റ്ൊനലവെിഡിജിറ്ല
ക്ാസുേള്ആരംഭിച്ചു.ക്ാസുേള്വീക്ി
കാന്സൗേര്യമില്ാത്കുട്ിേള്ക്കും
അതിനുള്ളസൗേര്യകമര്ന്പ്ടത്ി.വായന
ശാേേള്,ഗ്ന്ഥശാേേള്,കുടംബശ്രീ,
തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങള്,വിവിധ
വകുപ്പുേള്, സഹേരണസംഘങ്ങള്,
നാട്ിന്േസാമൂഹിേസാം്ാരിേരാഷ്ടീയ
സംഘടനേള്,അദ്ധ്യാപേസംഘടനേള്
എനിവന്രല്ാംഈസദുദ്യമത്ിലഉള്ളറി
ഞ്ഞ്റ്പന്ങ്ടത്തു.

പ്വ്് റബകാര്ഡ്
പ്രകത്യേപരിഗണനഅര്ഹിക്കുന

കുട്ിേളന്ടപഠനപിന്തുണഉറപ്ാകാന്
ആവിഷ്കരിച്ചസവികശഷഓണ്കേന്പഠന
പരിപാടിയാണ്റ്കവറ്്റ്കബാര്ഡ്റ്.ഒന്നു
മുതലഏെ്റ്വന്രക്ാസ്സുേളിന്േഏതാണ്ട്റ്
ഒരുേക്ത്ിലപ്രംകുട്ിേള്കാണ്റ്ഈ
പരിപാടിയുന്ടപ്രകയാജനംേഭിച്ചത്റ്.സമഗ്
ശിക്യ്കാണ്റ്കവറ്്റ്കബാര്ഡിന്റെചുമതേ.
ന്സ്ഷ്യലഎഡ്യൂകകറ്ര്മാരാണ്റ്അനുരൂ
പീകൃതപാഠങ്ങള്തയ്ാറാകിഅവതരിപ്ി
ച്ചത്റ്.

ന്പാതുവിദ്യാേയങ്ങന്ളജനാധിപത്യ
മതനിരകപക് ന്പാതുഇടങ്ങളാകി
മാറ്റുേയുംനാട്ടുോരുന്ടസ്വന്ംവിദ്യാേയ
മായിവളര്ത്ിന്യടക്കുേയുംന്െയ്യുനതില
തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങള്വഹിച്ച
പങ്്റ്നിസ്ീമമാണ്റ്.കുട്ിേള്ക്റ്സാമൂഹ്യനീ
തിയുംഅവസരസമത്വവംഉറപ്ാക്കുന
വിദ്യാഭ്യാസംസര്കാരിന്റെേടമയാന്ണ
നാണ്റ് ഇകപ്ാെന്ത് സര്കാറിന്റെ
നിേപാട്റ്.ഇന്്യയിലഅടകംസ്കൂള്വിദ്യാ
ഭ്യാസഘട്ത്ിലനിന്നുകപാലുംസര്കാ
രുേള്പിന്മാറനതിനായിപേതരംതന്ത
ങ്ങള്ന്മനയുകമ്പാഴുംവിദ്യാഭ്യാസന്മനാല
കുട്ിയുന്ടഅവോശമാന്ണന്നുംഅതിനാവ
ശ്യമായിവരുനസമ്പത്്റ്എന്്റ്പരിമിതി
യുന്ണ്ടങ്ിലുംസര്കാര്വഹികണന്മന്നുമു
ള്ളനിേപാട്റ്കേന്കാള്ളാന്സര്കാരിന്റ്
ആത്മബേംനലകുനത്റ്അധിോരവികേ
ന്ദ്രീേരണകശ്രണിയിന്േസുപ്രധാനേണ്ി
േളായതകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങള്
നലകുനപിന്തുണയാണ്റ്.ഈസര്കാര്
അധിോരത്ിലവനകപ്ാള്അടച്ചുപൂട്ാന്
തീരുമാനിച്ചവിദ്യാേയങ്ങന്ളസംരക്ികാ
നുള്ളനിേപാടംഅതിന്റ്ഉകപാലബേേ
മായഉത്രവമാണ്റ്ആദ്യംപുറന്പ്ടവിച്ചത്റ്.
ന്പാതുവിദ്യാേയങ്ങള്അടച്ചുപൂട്ാനുള്ളതല്,
അവയുന്ടപരിമിതിേള്പരിഹരിച്ച്റ്മതനി
രകപക്ജനാധിപത്യകേരളന്ത്ഉള്ന്കാ
ണ്ടുന്ോണ്ടുംകേരളീയസമൂഹത്ിന്റെനന്മ
േന്ളന്യാന്കആവാഹിച്ച്റ് ന്ോണ്ടും
മുകനാട്്റ്കപാകുനഒരുതേമുറന്യവളര്ത്ി
ന്യടക്കുനതിനായിനിേനിര്ത്ന്പ്കടണ്ട
താണ്റ്എനാണ്റ്നാംതീരുമാനിച്ചത്റ്.
അന്താരുസകന്ദശമായിരുന്നു.അന്തത്ര
മാത്രംശരിയായിരുന്നുഎനതാണ്റ്േെിഞ്ഞ
നാേ്റ്വര്ഷന്ത്വിദ്യാഭ്യാസരംഗന്ത്
നമ്മുന്ടഅനുഭവങ്ങള്നമുക്റ്ോട്ിത്രു
നത്റ്.ഇനന്ത്ആകഗാളഇന്്യന്സാഹ
െര്യങ്ങളിലവിദ്യാഭ്യാസകമഖേന്യന്പാതു
സമൂഹത്ികറെതാകിവളര്ത്ിന്യടക്കുന
തിലനമുകകന്റന്െയ്ാനുണ്ട്റ്.പ്രകത്യേിച്ച്റ്
തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങള്ക്റ്.
ഇകാേഘട്ത്ിലതകദേശസ്വയംഭരണ
സ്ാപനങ്ങള് തുറനിട് ജനാധിപത്യ
ത്ിന്റെ,സര്ഗാത്മേതയുന്ട,അധിോര
ത്ിന്റെ,ജനപക്വിനികയാഗത്ിന്റെ
പാതേള്ഇനിയുകമന്റശക്ിന്പ്ടാനുണ്ട്റ്.
നമ്മുന്ടഅനുഭവങ്ങന്ളാന്കതന്നഅതി
കേക്കുള്ളവെിോട്ിേളായിമാറംഎനത്റ്
ഉറപ്ാണ്റ്.
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അധിോരവംപണവംചുമതേേളം
സ്ാപനങ്ങളം  ഉ ക ദ ്യാഗസ്

സംവിധാനവംഭരണത്ിന്റെ  ഏറ്വം
താന്െത്ട്ികേക്റ് കേമാറിന്കാണ്ട്റ്
അധിോരവികേന്ദ്രീേരണത്ിലകേരളം
ോലനൂറ്ാണ്ട്റ്മുമ്പ്റ്ധീരമായഒരുചുവടവയ്്റ്
നടത്ി.വളന്രകുറഞ്ഞോേംന്ോണ്ട്റ്
അത്റ്  യാഥാര്ത്്യമാകാനും നമുക്റ്
േെിഞ്ഞു.

അധിോരംനലേിയകശഷംസംവിധാ
നങ്ങള്സൃഷ്ിക്കുേ,വിഭവങ്ങള്അനുവദി
ച്ചകശഷംഅതിന്റെക്യവിക്യഉത്രവാ
ദിത്ങ്ങള്അനുവദിക്കുേ,ചുമതേേള്

ഏലപ്ിച്ചതിനുകശഷംഅത്റ്കേോര്യം
ന്െയ്യുനതിനുള്ളപരിശീേനംനലകുേ
എനിങ്ങന്നയുള്ളപരമ്പരാഗതരീതിേന്ള
മാറ്ിമറിച്ചുന്ോണ്ടാണ്റ്കേരളംഅത്റ്നടപ്ാ
കിയത്റ്.മാറിമാറിവനസര്കാരുേന്ളല്ാം
അതിന്നനിേനിര്ത്ാനുംപരികപാഷിപ്ി
കാനും മുന്കേന്യടത്തുഎനതാണ്റ്
ഇകാര്യത്ിലകേരളത്ിന്റെഎടത്തുപ
റയത്കഒരുകനട്ം.

ഇകപ്ാള്പഞായത്തുേളംനഗരസഭ
േളംപ്രാകദശിേസര്കാരുേളായിഅംഗീ
േരികന്പ്ട്ടു േെിഞ്ഞു. ജനങ്ങള്ക്റ്
അവയുന്ടപ്രവര്ത്നങ്ങന്ളയുംഉത്രവാ

ദിത്ങ്ങന്ളയുംപറ്ിവ്യക്മായധാരണയു
ണ്ട്റ്.പ്രതീക്േളംആവശ്യങ്ങളംവ്യക്
മാണ്റ്.

പ്രാകദശിേസര്കാരുേളന്ടഅധിോ
രപരിധിയിലവരുനപ്രവര്ത്നങ്ങള്
ജനജീവിതത്ിലഏറ്വംസുപ്രധാനമാണ്റ്.
പാര്ശ്വവലകൃതസമൂഹങ്ങളന്ടഉനമനം,
ജീവിതത്ിന്റെഅടിസ്ാനാവശ്യങ്ങളന്ട
നിര്വ്വഹണം,‘കേരളമാതൃേ’യുന്ടഅടി
ത്റയായമാനവകശഷിവിേസനം,സാമ്പ
ത്ിേവിേസനത്ിന്റെഒരുഗണ്യഭാഗം,
പ്രാകദശിേ വിേസനത്ിന്റെയുംഅടി
സ്ാനസൗേര്യങ്ങളന്ടയുംസിംഹഭാഗം

ലകരളത്തിടേ അധതികാരവതിലകന്ദീകരണം 

 എസ്.എനും. വിജയകാനന്് 
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തുടങ്ങി സാമൂഹിേ വിേസനത്ിന്റെ
അടിസ്ാനപ്രാഥമിേഘടേങ്ങന്ളല്ാം
ഇന്റ്പ്രാകദശിേസര്കാരുേളന്ടചുമത
േയിോണ്റ്.അവയ്കാവശ്യമായഅധിോര
ങ്ങളംസാമ്പത്ിേ-മാനവിേവിഭവങ്ങളം
പ്രാകദശിേസര്കാരുേള്ക്റ്നിര്കോപം
േഭ്യമാകിയിട്ടുണ്ട്റ്.പാര്പ്ിടം,ശുെിത്വം,
ജേവിതരണം,കവദയുതി, കറാഡുേള്,
ന്പാതുസ്ാപനങ്ങള്ക്കുള്ളഅടിസ്ാന
സൗേര്യങ്ങള്തുടങ്ങിയകമഖേേളില
മിേച്ചകനട്മാണ്റ്ഇതിലൂന്ടപ്രാകദശിേ
സര്കാരുേള്കേവരിച്ചത്റ്.േെിഞ്ഞ
ോലനൂറ്ാണ്ടിനിടയിലേടത്ദാരിദ്്യം
കുത്ന്നകുറഞ്ഞു.ന്പാതുകസവനകമഖേ
ഗണ്യമായകതാതിലന്മച്ചന്പ്ട്ടു.

സര്കാര്സ്കൂളേളിലകെരുനകുട്ിേ
ളന്ടഎണ്ംേെിഞ്ഞഏതാനുംവര്ഷങ്ങ
ളിലവന്കതാതില വര്ദ്ധിച്ചു. കദശീയ
സാമ്പിള്സര്ന്വകരഖേള്പ്രോരം(2015)
കേരളത്ിലെിേിത്സയ്കായിസര്കാര്
ആശുപത്രിേന്ളആശ്രയിച്ചവര്33.3ശതമാ
നമായിരുനത്റ്2019ല47.8ശതമാനമായി
ഉയര്ന്നു. കരാഗപരിെരണത്ിന്റെയും
ോരുണ്യപ്രവര്ത്നങ്ങളന്ടയുംോര്യ
ത്ിലമിേച്ചമുകനറ്മാണ്റ്ഈകമഖേയില
ഇന്റ്ോണാന്േെിയുനത്റ്.കേരളത്ിന്േ
പാേികയറ്ീവ്റ്ന്േയര്പ്രസ്ാനംആകഗാ
ളതേത്ിലതന്നഉത്മമാതൃേയായി.
ദരിദ്രിലദരിദ്രായവര്ക്കുകവണ്ടിയുള്ള
ആശ്രയപദ്ധതിയുംമാനസിേന്വല്ലുവിളി
കനരിടനകുട്ിേള്ക്കുള്ളബഡ്റ്സ്റ്സ്കൂളേളം
കദശീയതേത്ിലപ്രശംസപിടിച്ചുപറ്ി.

2018-19വര്ഷങ്ങളിന്േപ്രളയവം2020
ന്േമഹാമാരിേളംഅതിജീവിക്കുനതില
തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങള്സ്വീേരിച്ച
സമീപനവംകേന്കാണ്ടനടപടിേളം
അന്ാരാഷ്ടനിേവാരകത്ാട്റ്േിടപിടിക്കു
നതാണ്റ്.വിമര്ശേരുംസംശയാലുകളം
വന്രഇന്റ്പ്രാകദശിേസര്കാരുേന്ള
മുന്നിരസര്കാരായിഅംഗീേരിക്കുന
അവസ്സംജാതമായി. പ്രാകദശിേ
സര്കാരുേളം സ്തീേളന്ടഅയലക്കൂട്
സംവിധാനവംസംകയാജിച്ചുള്ളകേരളത്ിന്റെ
പങ്ാളിത്സംവിധാനംമറ്റുസംസ്ാന
ങ്ങള്അനുേരണീയമാതൃേയായിഅംഗീ
േരിച്ചുേെിഞ്ഞു.ഇകതാന്ടാപ്ംപ്രാകദശിേ
സര്കാരുേളിന്േസ്തീ പ്രാതിനിത്യവം
ഗണ്യമായി ഉയര്ന്നു.അത്റ്സ്തീശാക്ീ
േരണത്ിലനിര്ണ്ായേഘടേമായി
മാറേയുംന്െയ്തു.

വികേന്ദ്രീേരണാനുഭവത്ിന്റെപ്രധാ

നന്പ്ട്പ്രത്യക്ഫേങ്ങളിന്ോന്റ്,വിവിധ
വിഭാഗംജനങ്ങള്ക്റ്സാമൂഹിേജീവിത
ത്ിലഇടന്പടനതിന്റ്വാര്ഡ്റ്-ഗ്ാമസഭ
േള്,അയലക്കൂട്ങ്ങള്,അസംഖ്യംജനേീയ
േമിറ്ിേള്എനിങ്ങന്നവിപുേമായജനാ
ധിപത്യഇടങ്ങള്സൃഷ്ികന്പ്ട്ടുഎനതാണ്റ്;
പ്രകത്യേിച്ചുംജനേീയാസൂത്രണപ്രക്ിയയി
ലൂന്ട.

കേരളംവികേന്ദ്രീേരണത്ിലമിേച്ച
പ്രേടനംോഴ്ചന്വച്ചുഎനത്റ്ശരിയാണ്റ്.
എനാലജനേീയാസൂത്രണപദ്ധതിസമാ
രംഭിക്കുകമ്പാള്ജനങ്ങള്ക്റ്ഇതിലുംവേിയ
പ്രതീക്േളണ്ടായിരുന്നു.അവസാക്ാ
ത്റ്കരിക്കുനതിനുള്ളെിേഅഭിപ്രായനിര്കദേ
ശങ്ങള്ചുവന്ടകെര്ക്കുന്നു.

1. പങ്കാളിത്നും
വികേന്ദ്രീേരണത്ിന്റെഅടിസ്ാന

പ്രമാണമാണ്റ്പൗരപങ്ാളിത്ം.അതില്ാ
ന്തപ്രാകദശിേസര്കാരുേള്ക്റ്നിേ
നിലപ്ില്.നിര്ഭാഗ്യവശാലഇന്റ്പങ്ാളി
ത്ംകുറഞ്ഞ്റ്വരിേയാണ്റ്.അത്റ്അടിയ
ന്രമായിപരിഹരികകണ്ടതുണ്ട്റ്.ഇന്റ്
സമൂഹത്ിന്റെഅടിത്ട്ിലസജീവമായ
കുടംബശ്രീഅയലക്കൂട്ങ്ങള്വെിഅതിനുള്ള
വിപുേമായജനേീയവിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി
അതിനായിആവിഷ്ക്കരികണം.ഗ്ാമ-വാര്ഡ്റ്
സഭേളന്ടഉപസംവിധാനമായിഅയലക്കൂ
ട്ങ്ങന്ളഉപകയാഗന്പ്ടത്ാന്േെിയും.ഒരു
പന്ക്ജനേീയാസൂത്രണത്ിന്റെഏറ്വം
നൂതനമായസവികശഷതഇ.എം.എസ്റ്.
നമ്പൂതിരിപ്ാട്റ്  നിര്കദേശിച്ച സനദ്ധ
സാകങ്തിേസമിതിേള്(കവാളറെറിന്ടക്ി
കലകോര്പ്സ്റ്-വി.റ്ി.സി)എനആശയ
മായിരുന്നു.പ്രാകദശിേസര്കാരുേള്ക്റ്
തങ്ങളന്ടപദ്ധതിആസൂത്രണവംനിര്വ്വഹ
ണവംന്മച്ചന്പ്ടനതിന്റ്എല്ാകമഖേേളി
ലുമുള്ള ന്പ്രാഫഷണലുേളന്ടസനദ്ധ
വിദഗ്ദ്ധകസവനംസമാഹരിക്കുേഎന
താണ്റ്അതുന്ോണ്ട്റ്ഉകദേശിച്ചത്റ്.എനാല
ഉകദ്യാഗസ്വൃന്ദത്ിന്റെനിശ്ശബ്ദപ്രതികരാ
ധവംരാഷ്ടീയകനതൃത്വത്ിന്റെനിസ്ംഗത
യും മൂേം സനദ്ധ പ്രവര്ത്േരുന്ട
സംഭാവനഏതാണ്ട്റ്അപ്രത്യക്മായി.

ോലനൂറ്ാണ്ട്റ്പിനിട്ിരിക്കുന്നു.ഇന്റ്
ആധുനിേ-സാകങ്തിേ വിദ്യയിലൂന്ട
കോേത്്റ്എവിന്ടനിന്നുംഅത്രംവിദഗ്ദ്ധ
കസവനസഹായംസമാഹരിക്കുേഎളപ്
മാണ്റ്,പ്രകത്യേിച്ചുംനിേവിലസംസ്ാനം
കനരിടനപ്രധാനവിേസനന്വല്ലുവിളിേന്ള
അഭിമുഖീേരിക്കുനതില.അതുകപാന്േ

തന്നപ്രധാനമാണ്റ്പൗരസമൂഹസംഘ
ടനേളന്ടയുംവിദ്യാഭ്യാസസ്ാപനങ്ങള
ന്ടയുംപങ്ാളിത്ം.പ്രാകദശിേവിേസന
പ്രവര്ത്നങ്ങളന്ടനിേവാരംഗണ്യമായ
കതാതിലഉയര്ത്തുനതിന്റ്ജനേീയാസൂ
ത്രണപ്രക്ിയയിലൂന്ടഇത്രംസംവിധാന
ങ്ങളന്ടവിദഗ്ദ്ധകസവനംഫേപ്രദമായി
ഉപകയാഗന്പ്ടത്ാനാകും.

2. സര്വ്വനരയനും ഉള്നക്കാള്ളുന്ന 
വിെസനനും

സമൂഹത്ിലപാര്ശ്വവലകരികന്പ്ട്,
സമൂഹത്ിന്റെമുഖ്യധാരയിലനിന്റ്പുറന്
ള്ളന്പ്ട്പട്ിേജാതി-വര്ഗ-പരമ്പരാഗത
മത്സ്യന്ത്ാെിോളിവിഭാഗംജനങ്ങള്ക്റ്
ഇകപ്ാഴുംഅധിോരവികേന്ദ്രീേരണത്ി
ലൂന്ടേഭികകണ്ടഅര്ഹമായകനട്ങ്ങള്
ഉണ്ടായിട്ില്എനത്റ്േജ്ജാേരമാണ്റ്.അത്റ്
പരിഹരികാന്അടിയന്രനടപടിആവശ്യ
മാണ്റ്.അതിനായിപട്ിേവര്ഗഉപപദ്ധതി
േള്കായി(TribalSubPlan)തയ്ാറാകി
യിട്ടുള്ള നടപട ിക്മങ്ങള് പുനരാവി
ഷ്ക്കരിക്കുേയുംപരമ്പരാഗതമത്സ്യന്ത്ാെി
ോളിേള്കനുകയാജ്യമാംവിധംഅവക്മീ
േരിക്കുേയുംന്െകയ്ണ്ടതാണ്റ്.

ഇന്്യയിലഏറ്വംഅധിേംമുതിര്ന
പൗരന്മാരുള്ളസംസ്ാനമാണ്റ്കേരളം.
2026ആകുകമ്പാകെയ്ക്കുംസംസ്ാനത്്റ്60
വയസ്ിന്റ്മുേളിലുള്ളആളേളന്ടഎണ്ം
15വയസ്ിന്റ്താന്െയുള്ളകുട്ിേളകടതിന്റ്
തുേ്യമാകുംഎനാണ്റ്േണകാക്കുനത്റ്.
ഇത്റ്ഒരുബാദ്ധ്യതയല്;മറിച്ച്റ്വിേസന
കനട്ങ്ങളന്ടപ്രതിഫേനമാണ്റ്.എനാല
ഈകനട്ംപരമാവധിപ്രകയാജനന്പ്ടത്തു
നതിന്റ്പ്രകത്യേപരിശ്രമംആവശ്യമാണ്റ്.

കേരളത്ിന്േ  ജനസംഖ്യയുന്ട
ഏതാണ്ട്റ് മൂന്നുശതമാനംഏന്തങ്ിലും
തരത്ിലുള്ളകവേേ്യങ്ങള്അനുഭവിക്കു
നവരാണ്റ്.അത്രത്ിലുള്ളഎല്ാവരുന്ടയും
വിശദമായസര്ന്വ്വസംസ്ാനംനടത്ിയി
ട്ടുണ്ട്റ്.  അതിന്റെ  അടിസ്ാനത്ില
അവരുന്ടഉനമനത്ിനായിഒരുകുടംബാ
ധിഷ്ിതപദ്ധതിക്റ്രൂപംനലോവന
താണ്റ്.മുതിര്നപൗരന്മാര്ക്കുംഭിനകശഷി
വിഭാഗത്ിലന്പ്ട്വര്ക്കുംകവണ്ടികുടംബ
ശ്രീയുന്ട അയലക്കൂട്ം  മാതൃേയില
സ്വാശ്രയസംഘങ്ങള്രൂപീേരിച്ച്റ്അവരുന്ട
ന്പാതുതാലപര്യങ്ങള്സംരക്ിക്കുനതിന്റ്
സംവിധാനമുണ്ടാക്കുനത്റ് പ്രകയാജന
പ്രദമാകും.ആശ്രയപദ്ധതിഇന്റ് ഒരു

20 ് ്  ആഗ�് 2020



അനുഷ്ാനംമാതിരിയായിമാറിയിരിക്കുന്നു.
ദരിദ്രിലദരിദ്രായവര്അവഗണികന്പ്
ടാതിരിക്കുനതിന്റ്ആപദ്ധതിവീണ്ടുംസജീ
വമാകേണ്ടതുണ്ട്റ്.

ന്ോവിഡാനന്രോേത്്റ്പുതിന്യാരു
േക്്യഗ്രൂപ്്റ്കൂടിനമ്മുന്ടമുനിലുണ്ട്റ്.ഇതര
സംസ്ാനങ്ങളിലനിന്റ്ന്താെിേിനായി
കേരളത്ിലകുടികയറിയവരുംകജാേികതടി
മറനാട്ിലകപായിമടങ്ങിവനവരും.ആദ്യ
വിഭാഗത്ിന്റെ ോര്യത്ിലഅവരുന്ട
അടിസ്ാനാവശ്യങ്ങള്ഉറപ്പുവരുത്തുേ
യാണ്റ്പ്രധാനന്വല്ലുവിളി.രണ്ടാമന്ത്
വിഭാഗത്ിലപ്രാകദശിേന്താെിേവസര
ങ്ങള്സൃഷ്ിക്കുേഎനതും.

 3. പകാരിസ്ിതിെനും
രണ്ട്റ്പ്രളയങ്ങള്സംസ്ാനത്ിന്റെ

പരിസ്ിതിനശീേരണത്ിന്റ്ആകംകൂട്ി.
ഈസമയത്്റ്നാംഓര്കകണ്ടഒരുോര്യ
മുണ്ട്റ്.നിരവധിപ്രാകദശിേസര്കാരുേള്
നിക്ിപ്തതാലപര്യങ്ങകളാന്ടപ്രാകദശിേ
യാഥാര്ത്്യങ്ങള്റ്അവഗണിച്ച്റ്ഗാഡ്റ്ഗില
റികപ്ാര്ട്ിന്േശുപാര്ശേന്ളഎതിര്ക്കുേ
യുംനിരാേരിക്കുേയുംന്െയ്തു.സുസ്ിരവിേ
സനത്ിന്റ്ന്വല്ലുവിളിഉയര്ത്തുനഒനായി
രുന്നുഅത്റ്.നമ്മുന്ടആവിഡ്ിത്കത്ാടള്ള
പ്രകൃതിയുന്ടപ്രതിസ്ന്ദനമാണ്റ്ഇന്റ്നാം
അനുഭവിക്കുനഓകരാപ്രകൃതിദുരന്വം.
യാഥാര്ത്്യംതിരിച്ചറിയുനതിനുംപാരിസ്ി
തിേപുനഃസ്ാപനത്ിന്റ്പദ്ധതിേള്
ആസൂത്രണംന്െയ്യുനതിനുമുള്ളശരിയായ
സമയംഇതുതന്നയാണ്റ്.സംകയാജിത
നീര്ത്ടമാകനജ്റ്ന്മറൊണ്റ്അതിനുള്ള
ഉപാധിേളിന്ോന്റ്.പ്രാകദശിേസര്കാ
രിന്റെവിഭവങ്ങള്ന്താെിലുറപ്്റ്പദ്ധതിയു
മായിസംകയാജിപ്ിച്ച്റ്ഇത്റ്അനായാസം
പ്രാവര്ത്ിേമാകാന് േെിയും. ദുരന്
നിവാരണ മാര്ഗങ്ങള്തയ്ാറാകാന്
ഈയിന്ട പ്രാകദശിേ സര്കാരുേള്
നടത്ിയശ്രമംശ്രകദ്ധയമാണ്റ്.അത്റ്അടി
യന്രമായിശക്ിന്പ്ടത്ണം.‘ോര്ബണ്
ന്യൂട്രല’ആോന്വയനാട്റ് ജില്യിന്േ
മീനങ്ങാടിഗ്ാമപഞായത്്റ്വിേസിപ്ിച്ച
മാതൃേചുരുങ്ങിയത്റ്നൂറഗ്ാമപഞായത്തു
േളിന്േങ്ിലുംപരീക്ിക്കുനത്റ്നനായിരി
ക്കും.

4. പ്കാറദശിെ സകാമ്പത്ിെ 
വിെസനനും

ഉത്റ്പാദനം,ഉത്റ്പാദനക്മത,ന്താെി

േവസരങ്ങള്,വരുമാനംഎനിവഉയര്ത്തു
േയാണ്റ്പ്രാകദശിേസാമ്പത്ിേവിേസ
നത്ിനുള്ളപ്രധാനഉപാധിേള്.ന്ോവി
ഡാനന്രോേഘട്ത്ിലപ്രാകദശിേ,
സാമ്പത്ിേവിേസനത്ിന്റ്പ്രകത്യേ
പ്രാധാന്യമുണ്ട്റ്.അത്റ്പറയാന്എളപ്മാണ്റ്.
പ്രാവര്ത്ിേമാകാന്േഠിനവംനിരന്ര
വമായപ്രവര്ത്നംഅനിവാര്യമാണ്റ്.
അതിന്റ്മുന്ഗണനനലോന്പ്രാകദശിേ
സര്കാരുേള്തീരുമാനിച്ചാലഅത്റ്പ്രാ
വര്ത്ിേമാകാനുള്ളകശഷികേരളത്ിന്േ
പ്രാകദശിേസര്കാരുേള്ക്കുണ്ട്റ്.കൃഷി
യാണ്റ്ഇതിലപരമപ്രധാനം.എനാേത്റ്
പ്രകൃതിദത്ോര്ഷിേ-പാരിസ്ിതിേ
വിദ്യേള്ഉപകയാഗന്പ്ടത്ിയാവണം.
കനപുണിേള്വിേസിപ്ിച്ചും(പ്രകത്യേിച്ച്റ്
ദരിദ്രിലദരിദ്രായവരുന്ട)സൂക്ഷ്മന്െറേിട
സംരംഭങ്ങളിലപ്രാകദശിേനികക്പംകപ്രാ
ത്സാഹിപ്ിച്ചുംസാമ്പത്ിേവിേസനം
സുസ്ിരമാകാന്പ്രകത്യേ പരിശ്രമം
ആവശ്യമാണ്റ്.

5. �കാനവ വിെസനനും
കേരളത്ില മാനവ വ ിേസന

മാതൃേയുന്ടഒരുരണ്ടാംതേമുറന്വല്ലുവിളി
ഏന്റ്ടകകണ്ടസാഹെര്യത്ിോണ്റ്ഇന്റ്

പ്രാകദശിേസര്കാരുേള്.പ്രകത്യേിച്ച്റ്
സാംക്മികേതര കരാഗങ്ങള്, പുതിയ
സാംക്മിേകരാഗങ്ങള്,വിദ്യാഭ്യാസത്ിന്റെ
ഗുണനിേവാരംഎനിവയുന്ടോര്യത്ില.

മുറന്നകാട്ടുള്ള �കാര്ഗനും  
മുകനാട്ടുള്ള വെി  സുവ്യക്മാണ്റ്.

എനാലഅതിനുെിേനടപടിേള്അനി
വാര്യമാണ്റ്.
 (i) ആസൂത്രണനും
 ആസൂത്രണമാണ്റ്  കേരളത്ില

അധിോര വികേന്ദ്രീേരണത്ിന്റെ
മുഖമുദ്.ഇനിയത്റ്വിവരാധിഷ്ിതമാകക
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.അതായത്റ്പ്രാകദശിേ
മായഎല്ാവിവരങ്ങളംഅവയുന്ട
വ്യാഖ്യാനങ്ങളംസാധാരണകാരന്റ്
േഭ്യമാേണം.അവയുന്ടഅടിസ്ാന
ത്ിലഓകരാവ്യക്ിക്കുംഅതിന്റെ
അടിസ്ാനത്ിലശരിയായതീരുമാ
നത്ില എത്ികച്ചരാന് േെിയും.
നിേവിന്േവാര്ഡ്റ്അടിസ്ാനത്ിലുള്ള
ഫണ്ട്റ്വിഭജനംപൂര്ണ്മായുംഅവസാ
നിപ്ികണം.ഇത്റ്ആസൂത്രണസിദ്ധാ
ന്ത്ിന്റ്വിരുദ്ധവംപാെ്റ്ന്ച്ചേവമാണ്റ്.
ഒരംഗന്ത്വിേയിരുത്തുനത്റ്പ്രാകദ
ശിേമായന്െറപദ്ധതിേള്ന്ോണ്ടുവ
രുനതിന്നഅടിസ്ാനന്പ്ടത്ിയല്,
മറിച്ച്റ്അയാളന്ടസത്യസന്ത,പ്രതി
ബദ്ധത,ആത്മാര്ത്ത,പ്രതിേരണ
കശഷിഎനിവകനാകിയാന്ണന്റ്
അനുഭവപാഠങ്ങള്വ്യക്മാക്കുന്നു.
ജനങ്ങന്ളസംബന്ിച്ച്റ്വിദ്യാഭ്യാസം,
ന്താെില,ആകരാഗ്യം,സദ്റ്ഭരണം
എനിവയ്കാണ്റ്മുന്ഗണന.അത്റ്സാധ്യ
മാേണന്മങ്ിലഓകരാപ്രാകദശിേ
സര്കാരിനുംകൃത്യമായോഴ്ചപ്ാടം
വ്യക്മായപഞവത്സരപദ്ധതിയും
അനിവാര്യമാണ്റ്.അതിന്റ്പദ്ധതിേന്ള
മുേളിലുംതാന്െയുമുള്ളതട്ടുേളികേയ്ക്റ്
തിരശ്ീനമായുംേംബമായുംസംകയാ
ജിപ്ികകണ്ടതുണ്ട്റ്.അതുവെിജനങ്ങളന്ട
അഭിോഷങ്ങള്ഉള്ന്കാള്ളുനഒരു
ഏേീകൃതജില്ാപദ്ധതിതയ്ാറാക്കുേ
യുംഅവയുന്ടഫേപ്രാപ്തിനിരന്രം
വിേയിരുത്തുേയുംന്െയ്ണം.

(ii) സദ്ഭരണനും
 ഒരുനല്ഭരണത്ിന്റ്ഇനിപറയുന

മാനദണ്ഡങ്ങള്/സവികശഷതേള്
നിര്ണ്ായേമാണ്റ്.
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(a) റസവന വിതരണ പദ്ധതി തയ്കാറകാക്ൽ
 പ്രാകദശിേസര്കാരുേള്കനരിട്ടും

അവരുന്ടനിയന്തണത്ിലുള്ളസ്ാ
പനങ്ങളിലൂന്ടയും(പ്രകത്യേിച്ച്റ്വിദ്യാ
േയങ്ങളിലുംആശുപത്രിേളിലും)ഇത്റ്
പ്രാവര്ത്ിേമാകാന്േെിയും.

(b) ഫലപ്ദ�കായ പരകാതിപരിഹകാര 
സനുംവിധകാനനും
 ന്പാതുജനങ്ങളന്ടആവോതിേള്

പരിഹരിക്കുനതിന്റ്േളിതവംപ്രാപ്യവം
സുതാര്യവംന്യായവംസമയബന്ിത
വമായിസംവിധാനംസജ്ജീേരികക
ണ്ടതുണ്ട്റ്.

(c) സകാമൂഹിെ ഉത്രവകാദിത്ത്ിനള്ള 
നടപടിെള്
 വിവരങ്ങള്സ്വകമധയാന്വളിന്പ്ടത്തു

നതിനുള്ളസംവിധാനം,നടപ്ാകാന്
േെിയുനപൗരാവോശകരഖേള്,
സിറ്ിസണ്ക്ാര്ോര്ഡുേള്,സാമൂ
ഹിോടിസ്ാനത്ിലുള്ളനിരീക്ണം,
കസാഷ്യലഓഡിറ്്റ്തുടങ്ങിയവയിലൂന്ട
പദ്ധതിേളന്ടസുതാര്യതയുംഉത്രവാ
ദിത്വംഉറപ്ികകണ്ടതുണ്ട്റ്.

 പ്രബുദ്ധമായന്പാതുപ്രവര്ത്നത്ിനും
സാമൂഹ ിേ  ഇടന്പടലുേള്ക്കും
കപരുകേട്ഒരുസംസ്ാനത്്റ്ഒരു
ഭയാശങ്േളംഇല്ാന്തകസാഷ്യല
ഓഡിറ്്റ്അവഗണികന്പ്ടന്നുഎനത്റ്
തിേച്ചുംവികരാധാഭാസമാണ്റ്.ന്തര
ന്ഞ്ഞടകന്പ്ട്ജനപ്രതിനിധിേളം
ജനങ്ങളം തമിലുള്ള പാേമാണ്റ്
കസാഷ്യല ഓഡിറ്്റ് .  പ്രാകദശിേ
വിേസനപദ്ധതിേന്ളസ്വജനപക്
പാതത്ിനുംഅെിമതിക്കുംഉപകയാഗി
കാന്ആഗ്ഹിക്കുനവര്ന്കാെിന്േ
അത്റ്രാഷ്ടീയമായിഗുണംന്െയ്യുനതു
മാണ്റ്.അെിമതിരാഷ്ടീയത്ിന്റെമൂേ്യം
കൊര്ത്ികളയുേയുംനിര്വ്വഹണം
തടസ്ന്പ്ടത്തുേയുംന്െയ്യുന്നു.അെിമതി
ദരിദ്ര്ന്കതിരാണ്റ്.അത്റ്വിഭവവിന്യാ
സന്ത് ദുരുപകയാഗം ന്െയ്യുന്നു.
ഉയര്നതേത്ിലുള്ളഅെിമതിന്യ
കാള്കദാഷേരമാണ്റ്വികേന്ദ്രീകൃതത
േത്ിലുള്ള അെിമതി .  ോരണം
കവരുേള്ക്യിക്കുേയാന്ണങ്ില
പിന്നഭാവിന്യക്കുറിച്ച്റ്പ്രതീക്േള്
അവകശഷികില്.ജനങ്ങള്ക്റ്സര്കാ
രിലുള്ളവിശ്വാസംതന്നനഷ്ന്പ്ടം.
ഒരുദശേംമുമ്പ്റ്േേ്യാകശ്ശരിഗ്ാമപ
ഞായത്്റ്ശ്രമിച്ചതുകപാന്േന്തരന്ഞ്ഞ
ടകന്പ്ട്ഉടന്പ്രാകദശിേസര്കാര്

സ്വയംമുകനാട്ടുവന്റ്കധര്യമായിപ്രഖ്യാ
പികണം-അെിമതിരഹിതഭരണമാ
യിരിക്കുംതങ്ങളകടന്തന്റ്.

(d)   െകാര്യക്ഷ��കായ െകാര്യനിര്വ്വഹണ 
സനുംവിധകാനനും
 െട്ങ്ങളംഅവയുന്ടോര്യക്മമായ

നിര്വ്വഹണവംവിേസനപ്രവര്ത്
നങ്ങന്ളപ്രതികൂേമായിബാധിക്കുന്മന്നും
പൗരാവോശങ്ങന്ളതടസ്ന്പ്ടത്തുന്മ
ന്നുംന്തറ്ായധാരണയുണ്ട്റ്.എനാല
അത്റ്ഭാവിതേമുറയ്ക്റ്ഗുണംന്െയ്യും..
പ്രകത്യേിച്ചുംപാവന്പ്ട്വര്ക്കുംദുര്ബ
േവ ി ഭ ാഗങ്ങള ിലന്പ്ട്വര്ക്കും .
അത്യാര്ത്ിമൂത്വ്യക്ിേളന്ടയും
ഗ്രൂപ്പുേളന്ടയുംസ്വാര്ത്താലപര്യങ്ങ
ള്കായിവിഭവങ്ങള്ദുര്വിനികയാഗം
ന്െയ്യുനത്റ്  നിയന്തികാന് അത്റ്
സഹായിക്കും.വ്യക്ിേളന്ടയുംഗ്രൂപ്പുേ
ളന്ടയുംഉടമസ്തയിലുള്ളതാന്ണങ്ില
കൂടിജോശയങ്ങള്,വയലുേള്,േടകോ
രങ്ങള് എനിവന്യാന്ക ന്പാതു
സ്വത്ാണ്റ്.അവമനുഷ്യരാശികായി
സംരക്ികന്പ്ടണം.അതിനായി
താന്െപ്റയുനകമഖേേള്ഉള്ന്പ്ടന
നിയമങ്ങളംെട്ങ്ങളംേര്ശനമായി
പാേികകണ്ടത്റ്പരമപ്രധാനമാണ്റ്.

 •ഭൂമി,ജേവിനികയാഗം
 •ന്നലവയലസംരക്ണം
 •ന്േട്ിടനിര്മാണെട്ങ്ങള്റ്
 •േടകോരനിയന്തണ(CRZ)െട്ങ്ങള്
 •പ്രകൃതിക്കുംമനുഷ്യര്ക്കുംഹാനിേര

മാകുനവ്യവസായ-വ്യാപാരകേസ
ന്സുേള്

(e) പൗരറസവനങ്ങള്
ആധുനിേപ്രാകദശിേസര്കാരുേള്

കേവേംപൗരകസവനങ്ങള്എനചുമത
േേള്ക്കുപരിയായിവളര്ന്നുേെിഞ്ഞു.അവ
ഗ്ാമപഞായത്തുേളന്ടയുംനഗരസഭേള
ന്ടയുംപരമ്പരാഗതപ്രവര്ത്നങ്ങളന്ട
ഭാഗമായാണ്റ്േണകാകന്പ്ടനത്റ്.കേര
ളത്ിലഇന്റ്ഏറ്വംഅധിേംമുന്ഗണന
നലകേണ്ടത്റ്ഖര-ദ്വമാേിന്യസംസ്ക്കരണ
ത്ിനാണ്റ്.അവപരമാവധിഉറവിടത്ില
തന്നസംസ്ക്കരിക്കുനതിന്റ്സംവിധാനമു
ണ്ടാേണം.

6. പ്കാറദശിെ വിഭവ 
സ�കാഹരണനും

നിേവിന്േസ്ിതിവിവരേണകനുസ
രിച്ച്റ്നികുതിയുംമറ്്റ്വരുമാനങ്ങളംവെി
ഗ്ാമപഞായത്തുേള്പ്രതിവര്ഷം 800

കോടിയുംനഗരസഭേള്1000കോടിയിേ
ധിേവംരൂപപിരിന്ച്ചടക്കുന്നു.പ്രാകദശിേ
സര്കാരുേളന്ടനികുതിേള്കൂടതലും
പുകരാഗമനാത്മേമാണ്റ്.അതായത്റ്സമ്പ
നര്കൂടതലനികുതിനലകുന്നു.പ്രകത്യേിച്ചും
സ്വത്്റ്നികുതിയുന്ടോര്യത്ില.നികുതി
നിരക്റ്വര്ദ്ധിപ്ികാന്തതന്നനികുതി
വേയിലനിന്റ്ഒെിവാകുനത്റ്തടയുനതി
ലൂന്ടഈവരുമാനംഇരട്ിയിേധിേമാ
കാന്േെിയുന്മന്റ്വിദഗ്ദ്ധര്േരുതുന്നു.
കൂടാന്തന്മച്ചന്പ്ട്അനുകയാജ്യനിര്മാണ
സാകങ്തിേവിദ്യേള്പ്രകയാജനന്പ്ടത്തു
നതിലൂന്ടന്പാതുമരാമത്്റ്ന്െേവ്റ്10-15%
വന്രകുറയ്കാനുംേെിയും.പാെ്റ്ന്െേവേളം
പണകച്ചാര്ച്ചയും ഒെിവാക്കുനതിലൂന്ട
മന്റ്ാരു10-20%വന്രോഭികാനാകും.ദുഷ്ക്ക
രമായഈോേഘട്ത്ിലപ്രാകദശിേ
സര്കാരുേള്അവയുന്ടവിേസനബജറ്ി
ന്റെ10-15ശതമാനംസംഭാവനേളിലൂന്ടയും
പ്രാകദശിേവിഭവസമാഹാരണത്ിലൂന്ടയും
േന്ണ്ടത്തുനത്റ്അഭിേഷണീയമായിരിക്കും.
അതുകപാന്േതന്നപേകസവനസംവി
ധാനങ്ങളന്ടയുംപരിപാേനംഗുണകഭാക്ാ
കള്ക്റ്കേമാറനോര്യവംപരിഗണി
കാവനതാണ്റ്.

ധനവിനികയാഗമാണ്റ്വിേസനത്ിന്റെ
മാനദണ്ഡംഎന്നാരുന്തറ്ിദ്ധാരണനിേ
വിലുണ്ട്റ്.എനാലജനേീയപ്രസ്ാനങ്ങ
ളിലൂന്ടയും അനുകയാജ്യ സാകങ്തിേ
വിദ്യേള്പ്രകയാജനന്പ്ടത്തുനതിലൂന്ടയും
ധനവിനികയാഗനടപടിേള്ന്മച്ചന്പ്ടത്തു
നതിലൂന്ടയുംപഞായത്തുേള്ക്കുംനഗര
സഭേള്ക്കുംകുറഞ്ഞന്െേവിലെിേകപ്ാള്
ന്െേവില്ാന്തതന്നയുംകസവനപ്രവര്ത്
നങ്ങളള്വിപുേീേരികാന്േെിയും.

ന്പാതുസ്വോര്യപങ്ാളിത്മാതൃേ
യിലുംവായ്ാസഹായകത്ാന്ടയുംനടപ്ാ
കാവനവിേസനപദ്ധതിേള്ആവിഷ്ക്കരി
കാന്ബഹുഭൂരിപക്ംപ്രാകദശിേസര്കാ
രുേള്ക്കുംേെിയും.

1970േളന്ടതുടകത്ിലതന്നഗ്ാമ
വിേസന കബാര്ഡും നഗരവിേസന
ധനോര്യകോര്പ്കറഷനുംരൂപീേരിച്ച
രാജ്യന്ത്പ്രഥമസംസ്ാനമാണ്റ്കേരളം.
2010ലഒരുഓര്ഡിനന്സിലൂന്ടകേരള
തകദേശഭരണവിേസനഫണ്ടുംരൂപീേരിച്ചു.
നിര്ഭാഗ്യവശാല അത്റ് റദോകന്പ്ട്ടു.
വന്കതാതിലപ്രവാസിവിഭവംേഭ്യമായ
സംസ്ാനമായതിനാല പ്രാകദശിേ
സര്കാര്കബാണ്ടുേള്വെിഉലപാദനപ
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രമായപദ്ധതിേള്ക്റ്വിഭവംേന്ണ്ടത്ാന്
നമുക്റ്േെിയും.

7. സ്കാപനങ്ങളുനട പരിഷ്ക്കരണനും
വികേന്ദ്രീേരണത്ിന്റെ ഭാഗമായി

ധാരാളംപുതിയസംവിധാനങ്ങള്ക്കുംസ്ാ
പനങ്ങള്ക്കുംരൂപംനലകുേയുംെിേതിന്റ്
തത്വത്ിലഅംഗീോരംനലകുേയുംന്െയ്തു.
എനാലപരിഷ്ക്കരണംആവശ്യമായെിേ
ോര്യങ്ങള്ചുവന്ടകെര്ക്കുന്നു.
(i) പണത്ിന്റെമൂേ്യത്ിലശ്രദ്ധകേന്ദ്രീ

േരിച്ച്റ്ഓഡിറ്ിന്റെഗുണനിേവാരം
ഉയര്ത്തുനതിന്റ്ഒരുഓഡിറ്്റ്േമിഷന്
രൂപീേരിക്കുേ.

(ii)പ്രാകദശിേസര്കാരുേള്തീരുമാനിച്ച
നികുതിേള്വിേയിരുത്തുേയുംഅവ
കൃത്യമായികശഖരിക്കുന്നുന്വന്റ്ഉറപ്പു
വരുത്തുേയുംന്െയ്യുനതിന്റ്ഒരുസ്വതന്ത
നികുതികമാണിറ്റിംഗ്റ്കബാര്ഡ്റ്രൂപ
വത്റ്കരിക്കുേ.

(iii)നിേവിലുള്ളഓംബുഡ്റ്്ാന്സംവി
ധാനംപരിഷ്ക്കരിക്കുേ.ഒരുകഹകകാ
ടതിജഡ്റ്ജിയുന്ടകനതൃത്വത്ിലഒരു
സിവിലസര്വ്വീസ്റ്ഉകദ്യാഗസ്ന്/ഉകദ്യാ
ഗസ്,ഒരുപൗരസമൂഹപ്രതിനിധി
എനിവരുള്ന്പ്ട് മൂനംഗ ഓംബു
ഡ്റ്്ാന് സംവിധാനമായിരിക്കും
ഉെിതം.അംഗങ്ങന്ളന്തരന്ഞ്ഞടക്കു
നതിന്റ്കഹകകാടതിെീഫ്റ്ജസ്റിസും
പ്രതിപക് കനതാവം  ഉള്ന്പ്ട്
സമിതിന്യനികയാഗികാവനതാണ്റ്.

(iv)പ്രാകദശിേസര്കാരുേന്ളശക്ിന്പ്
ടത്തുനതിനുംസഹായിക്കുനതിനുമായി
രൂപംനലേിയദാരിദ്യനിര്മാര്ജ്ജന
മിഷന്,ഇന്ഫര്കമഷന്കേരളമിഷന്,
ശുെിത്വമിഷന്തുടങ്ങിയസ്ാപനങ്ങ
ളന്ടപ്രവര്ത്നന്ത്കുറിച്ച്റ്ശാസ്തീയ
മായപഠനംനടത്തുേ.

(v)ജ ില്ാ ആസൂത്രണസമിതിേളന്ട
പ്രവര്ത്നംപുനരുജ്ജീവിപ്ിക്കുേ.
അവയുന്ടന്സക്കട്റികയറ്്റ്പ്രവര്ത്
നക്മമാകിവാര്ഷിേപദ്ധതിേള്
പരികശാധിക്കുനതിനുംജില്ാപദ്ധതി
േള്തയ്ാറാക്കുനതിനുംചുമതേന്പ്
ടത്തുേ.

(vi)വ്യക്മായചുമതേേകളാന്ടസംസ്ാന
വിേസനേൗണ്സിലുേളന്ടപ്രവര്ത്
നംപ്രകയാഗക്മമാക്കുേ.

(vii)പ്രാകദശിേസര്കാരുേളന്ടഭരണം
നിയന്തിക്കുനനിയമങ്ങള്കഭദഗതി

ന്െയ്തിട്്റ്രണ്ടുപതിറ്ാണ്ട്റ്പിനിട്പശ്ാ
ത്േത്ിലഅവപുനഃപരികശാധിച്ച്റ്
ോേിേമായിപരിഷ്ക്കരിക്കുേ.

8. െകാര്യറശഷി വിെസനനും
ജനപ്രതിനിധിേളന്ട ോര്യകശഷി

ഉയര്ത്തുനതിലകേരളഇന്സ്റിറ്്യൂട്്റ്ഓഫ്റ്
കോകലഅഡ്ിനികസ്ടഷന്(േിേ)പ്രശം
സാര്ഹമായപ്രവര്ത്നംോഴ്ചവച്ചു.മുഖ്യ
നിര്വ്വഹണഉകദ്യാഗസ്രുന്ടപരിശീേന
ോര്യത്ിലഭിനാഭിപ്രായമുന്ണ്ടങ്ിലുംഈ
രംഗത്്റ്േിേയുന്ടകനട്ംഎടത്്റ്പറയത്
കതാണ്റ്.ഇനികവണ്ടത്റ്ആവശ്യാധിഷ്ിത
മായപരിശീേനപരിപാടിേളാണ്റ്.പ്രകത്യ
േിച്ച്റ് കപഴ്ണലമാകനജ്റ്ന്മറെ്റ്,ഫിനാ
ന്ഷ്യലമാകനജ്റ്ന്മറെ്റ്,കപ്രാജക്്റ്മാകനജ്റ്ന്മ
റെ്റ്,ഓഫീസ്റ്മാകനജ്റ്ന്മറെ്റ്,കോണ്ഫ്റ്ളിക്്റ്
മാകനജ്റ്ന്മറെ്റ്,കടംമാകനജ്റ്ന്മറെ്റ്തുടങ്ങിയ
ോര്യങ്ങളില.

കേമാറ്ംന്െയ്ന്പ്ട്സ്ാപനങ്ങള്,
വിദ്യാേയങ്ങള്,ആശുപത്രിേള്,കൃഷിഭവ
നുേള്തുടങ്ങിയവയ്കായിപുതിയമാന്വലുേള്
തയ്ാറാക്കുനതിനുംമരാമത്്റ്നിര്വ്വഹണം,
െരക്റ്കസവനസംഭരണംഎനിവോര്യ
ക്മമാക്കുനതിനുംപുതിയസംവിധാനങ്ങള്
ആവശ്യമാണ്റ്.കേരളത്ിന്റെമാത്രംസവി
കശഷതയാണ്റ് കോകലഗവണ്ന്മറെ്റ്
അകസാസികയഷനുേള്.ോര്യകശഷിവിേ
സനത്ിലഅവയുന്ടപങ്ാളിത്വംശക്ി
ന്പ്ടകത്ണ്ടതുണ്ട്റ്.

ഉപസനുംഹകാരനും
പ്രാകദശിേസര്കാരുേളന്ടമിേവം

ോര്യകശഷിയുംന്വളിന്പ്ടത്തുനതായിരുന്നു
പ്രളയ-പേര്ച്ചവ്യാധി ദുരന്നിവാരണ
രംഗന്ത്അവയുന്ടപ്രവര്ത്നങ്ങള്.
വിശദമായപഠനംഅകതപ്റ്ിആവശ്യമു
ന്ണ്ടങ്ിലുംഈരംഗന്ത്വിദഗദ്ധരിലനിന്റ്
കശഖരിച്ചഅഭിപ്രായങ്ങള്വച്ച്റ്,പ്രതീക്യ്ക
പ്പുറംകനട്ങ്ങള്കേവരികാന്പ്രാകദശിേ
സര്കാരുേന്ളപ്രാപ്തമാകിയഘടേങ്ങള്
എന്ന്ാന്കന്യന്റ്പരികശാധിക്കുനത്റ്
അര്ത്വത്ാന്ണന്റ്കതാന്നുന്നു.അവ
യിലെിേത്റ്ചുവന്ടകെര്ക്കുന്നു.
1. പ്രാകദശിേസര്കാരുേന്ളവിശ്വാസ

ത്ിന്േടത്തുന്ോണ്ട്റ്അവരിലഏല്പിക
ന്പ്ട്പ്രതീക്േളംചുമതേേളം.

2. തങ്ങള്നിര്വഹികകണ്ടപങ്ിന്നക്കു
റിച്ചുള്ളവ്യക്ത.

3. പ്രാകദശിേസര്കാരുേന്ളഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള
ചുമതേേന്ളക്കുറിച്ച്റ്സമൂഹത്ിലവ്യാ

പേമായന്പാതുകബാധം.
4. ജനങ്ങള്തങ്ങളിേര്പ്ിച്ചിരിക്കുനപ്ര

തീക്േന്ളയുംആവശ്യങ്ങന്ളയുംകുറി
ച്ചുള്ളഅവകബാധവംഅതിലനിന്നുള
വായസമര്ദേവം(Pullfactor).

5 സാഹെര്യങ്ങളന്ടസമര്ദേംമൂേംചുമ
തോനിര്വഹണത്ിലുണ്ടായതീവ്രസ്വ
ഭാവം(Pushfactor).

6. ന്െറിന്യാരുപിെവകപാലുംെീത്കപ്രു
ണ്ടാക്കുന്മനജാഗ്തകയാന്ടനടത്ിയ
മിേച്ചപ്രവര്ത്നവംഅതിലൂന്ടകനടിയ
ന്പാതുജനസമതിയും.

7. രാഷ്ടീയകഭദംമറന്റ്പൗരസമൂഹസം
ഘടനേളംസനദ്ധപ്രവര്ത്േരും
കേകോര്ത്്റ്നടത്ിയപ്രവര്ത്ന
ങ്ങള്.

8. ‘തന്റെവാര്ഡ്റ് ’എനസ്വാര്ത്െിന്
യ്കതീതമായിപ്രാകദശിേസര്കാര്
തേത്ിലനടനകൂട്ായപ്രവര്ത്നം.

9. പ്രാകദശിേതേത്ിന്േഎല്ാപ്രവര്
ത്േന്രയും കൂട് ികയാജിപ് ിച്ചുള്ള
സംഘടിതപ്രയത്ം.

10. പ്രത്യക്മായിോണുനഫേങ്ങളം
അംഗീോരവം.

11. പ്രതിഫകേച്ഛ(കവാട്ാകയാ,പണമാകയാ)
യില്ാന്തനടത്ിയപ്രവര്ത്നങ്ങളില
നിന്റ്േഭിച്ചകനട്ങ്ങളംസംതൃപ്തിയും.
അതിലൂന്ട രൂപംന്ോണ്ട പുതിയ
വിേസനരാഷ്ടീയസംസ്ക്കാരം.
വിദഗ്ദ്ധര്ആധിോരിേമായിപഠനവി

കധയമാകിവിേയിരുകത്ണ്ടോര്യങ്ങളാ
ണിവ.എല്ാപ്രാകദശിേസര്കാരുേളം
ചുരുങ്ങിയോേയളവിലഇത്രംമിേവ
കനടന്മനപ്രതീക്യാഥാര്ത്്യത്ിന്റ്
നിരക്കുനതല്.എനാലചുരുങ്ങിയത്റ്10-15
ശതമാനംഗ്ാമ-ക്ാക്റ്പഞായത്തുേ
ന്ളയുംമുനിസിപ്ാേിറ്ിേന്ളയുംകുറഞ്ഞത്റ്
മൂന്റ്കോര്പ്കറഷനുേന്ളയുംനാലുജില്ാ
പഞായത്തുേന്ളയുംഇകാര്യത്ിലദീപ
സ്തംഭങ്ങളായി മാറ്ാന് േെിയും.  മറ്റു
പ്രാകദശിേസര്കാരുേള്ക്റ്അനുേര
ണീയമാതൃേയുംപാഠപുസ്തേവമായിരിക്കും
അവ.അത്രംപ്രാകദശിേസര്കാരുേ
ളന്ടപ്രവര്ത്നവംഅനുഭവങ്ങളംഅടി
സ്ാനമാകിപഠന-പരിശീേനപ്രക്ിയക്റ്
രൂപംനല്ാവനതാണ്റ്.പുതിയ ഭരണ
സമിതിേള്നിേവിലവരുനമുറയ്ക്റ്അതാ
രംഭിക്കുേയുംകവണം.

1
കേഖേന്സംസ്ാനധനോര്യേമീഷന്
ന്െയര്മാനുംമുന്െീഫ്റ്ന്സക്ട്റിയുമാണ്റ്.
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അയ്ായിരംഗ്ാമീണകറാഡുേളന്ടപുന
രുദ്ധാരണ പ്രവൃത്ി വീഡികയാ

കോണ്ഫറന്സ്റ്വെിമുഖ്യമന്തിപിണറായി
വിജയന്ഉദ്റ്ഘാടനംന്െയ്തു.തകദേശസ്വയം
ഭരണ വകുപ്്റ് മന്തിഎസി ന്മായ്തീന്
കയാഗത്ിലഅദ്ധ്യക്തവഹിച്ചു.മുഖ്യമ
ന്തിയുന്ടദുരിതാശ്വാസനിധിഉപകയാഗിച്ച്റ്
സംസ്ാനത്്റ്ആദ്യമായിതകദേശകറാഡു
േള്കായിആവിഷ്കരിക്കുനപ്രകത്യേ
പദ്ധതിയാണിത്റ്.2018ന്േയും2019ന്േയും
പ്രളയത്ിലതേര്നതുംതകദേശഭരണ
സ്ാപനങ്ങളന്ടപരിധിയിലവരുനതു
മായകറാഡുേളന്ടനവീേരണമാണ്റ്േക്്യ
മിടനന്തന്റ്ഉത്റ്ഘാടനപ്രസംഗത്ില
മുഖ്യമന്തിഅറിയിച്ചു.ഈപദ്ധതിയിലൂന്ട
11,000േികോമീറ്ര്കദര്ഘ്യംവരുന
കറാഡുേളാണ്റ്പുനരുദ്ധരിക്കുേ. 1000
കോടിരൂപമുതലമുടക്കുള്ളകറാഡുനവീേ
രണപ്രവൃത്ിസുതാര്യമായിപൂര്ത്ിയാക്കും.
നിര്മാണപുകരാഗതിയുംഗുണനിേവാരവം
പരികശാധികാന് ജില്ാതേത്ില
നിരീക്ണസമിതിേള്ക്കുരൂപംനലകും.
തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളന്ടയുംജനപ്ര
തിനിധിേളന്ടയുംകമലകനാട്ത്ിോവം
നിര്മാണം.പദ്ധതിയിലൂന്ടപ്രാകദശിേത
േത്ിലഒകട്ന്റകപ്ര്ക്റ്ന്താെിലേഭിക്കും.
പദ്ധതിപ്രവര്ത്നങ്ങള്ന്കാപ്ംകക്മ
പ്രവര്ത്നങ്ങളംഏന്റ്ടത്്റ്തകദേശഭരണ
സ്ാപനങ്ങള്കനതൃപരമായപങ്ാണ്റ്
വഹിക്കുനത്റ്.പ്രതിസന്ിേള്കിടയിലും

വിേസനപദ്ധതിേളംസാമൂഹ്യസുരക്ാ
പദ്ധതിേളമായിസര്കാര്മുകനാട്ടുകപാകുേ
യാന്ണന്നുംഅകദേഹംപറഞ്ഞു.

തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങള്പദ്ധതി
തുേയുന്ടവിനികയാഗത്ിലന്റകകാര്ഡ്റ്
കനട്ങ്ങളാണ്റ്കേവരിച്ചത്റ്.അകനേം
സ്ാപനങ്ങള്100ശതമാനംതുേവിനി
കയാഗിച്ചു.ഇത്റ്സര്കാരിന്നസംബന്ിച്ചി
ടകത്ാളംഅഭിമാനേരമായകനട്മാണ്റ്.
അതിന്റെഫേമായാണ്റ്വിേസനത്ിന്റെ
പുതിയപേമാതൃേേളംഉയര്ന്നുവനിട്ടു
ള്ളത്റ്.വികേന്ദ്രീകൃതമാേിന്യസം്രണം
ഇതിനുദാഹരണമാണ്റ്.വീടില്ാത്രകണ്ട
ോലേക്ംകുടംബങ്ങള്ക്റ്കേഫ്റ്ഭവന
പദ്ധതിയിലൂന്ടവീട്റ്േഭ്യമാകാന്േെിഞ്ഞു.
സ്കൂളേളംആശുപത്രിേളംമിേവിന്റെകേന്ദ്ര
ങ്ങളാകാന്േെിഞ്ഞു.ഇത്രംോര്യങ്ങ
ന്ളല്ാംതന്നതകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങ
ളാണ്റ്കനതൃത്വംനലേിസ്തുത്യര്ഹമായ
രീതിയില നിര്വഹിക്കുനത്റ്.  40,000
കുടംബശ്രീസംരംഭങ്ങള്നമ്മുന്ടനാട്ില
ആരംഭിച്ചു.കുടംബശ്രീഅംഗങ്ങള്ക്റ്1500
കോടിരൂപയുന്ടസാമ്പത്ിേപിന്തുണ
ഉറപ്പുവരുത്ാന്േെിഞ്ഞു.ന്താെിലുറപ്്റ്
പദ്ധതിയിലേെിഞ്ഞനാേ്റ്വര്ഷംന്ോണ്ട്റ്
3300കോടിന്താെിലദിനങ്ങള്സൃഷ്ികാന്
േെിഞ്ഞു.2037അംഗനവാടിേള്ക്റ്പുതിയ
ന്േട്ിടങ്ങള്നിര്മികാനായി.ന്ോവിഡ്റ്
ോേത്്റ്തകദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളന്ട
കനതൃത്വത്ിലനടത്ിയേമ്യൂണിറ്ിേിച്ച

നുേളിലൂന്ടകേരളത്ിോേമാനം90േക്ം
കപര്ക്റ്ഭക്ണംനല്ാന്േെിഞ്ഞു

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണംവെികേരളം
കേവരിച്ചഈകനട്ങ്ങള്അടത്തേത്ി
കേക്റ്ഉയര്ത്തുേഎനതാണ്റ്നമുക്കുള്ള
ഏറ്വംപ്രധാനചുമതേ.നടപ്ാകാന്
േെിയില്എന്റ്േരുതിയിരുനഒകട്ന്റപദ്ധ
തിേള്സമയബന്ിതമായിപൂര്ത്ിയാ
കാന്നമുക്റ്േെിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.കേരള
ത്ിലനടപ്ാകാന്േെിയിന്ല്ന്റ്കേന്ദ്ര
സര്കാര്വിധിന്യഴുതിയന്ഗയിലവാതേ
കപപ്്റ്കേന്പൂര്ത്ിയാകാന്േെിഞ്ഞു.
ഇത്രത്ിലുള്ളവിേസനപദ്ധതിേന്ള
സൂക്ഷ്മമായിപരികശാധിച്ചാലഎല്ാവര്ക്കും
കബാധ്യമാകുന ഒരു ോര്യം നാടിന്റെ
വിേസനോര്യത്ിലസര്കാരിന്റ്വിട്ടു
വീഴ്ചമകനാഭാവംഇന്ല്ന്നുള്ളതാണ്റ്.പ്രതി
കരാധപ്രവര്ത്നങ്ങളിലഎല്ാതകദേശ
ഭരണസ്ാപനങ്ങളംഊര്ജ്ജസ്വേത
കയാന്ടസഹേരിച്ച്റ്മുകനാട്്റ്കപാകുന്നുന്വ
നതാണ്റ് കേരളത്ിന്റെ പ്രകത്യേത.
ഇകപ്ാള്ഇവര്സ്വീേരിക്കുനജാഗ്തകയാ
ന്ടയുള്ളസമീപനത്ിന്റ്ജീവന്റെവിേയാ
ണുള്ളത്റ്.വിേസനത്ിന്റെയുംകസവനത്ി
ന്റെയുംോര്യത്ിലതകദേശഭരണസ്ാപ
നങ്ങള്തീര്ക്കുനമാതൃേകോേത്ിന്റെ
മുനിലകേരളത്ിന്റെയശസ്്റ്ഒന്നുകൂടി
വര്ധിപ്ിക്കുേയാണ്റ്.ആയശസ്്റ്ഇകത
രീതിയിലതുടര്ന്റ്ന്ോണ്ടുകപാോന്േെി
യണന്മന്നുംഅകദേഹംപറഞ്ഞു.1

5000 ഗ്രകാ�രീണ ററകാഡുെളുനട നിര്മ്മകാറണകാദ്ഘകാടനനും മുഖ്യ�ന്തി  നിര്വഹിച്ചു
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ലകരളത്തിടേ  പ്രാലേശതിക സര്ക്ാരുകള് ISO സര്ട്തിഫൈഡ്

ലസവന പ്രോനത്തില് 
അന്ാരാഷ്ട്ര നതിേവാരം
  റഡകാ: റജകായ് ഇള�ണ്, �കാതയു ആന്ഡ്രൂസ്

വതിേസതിച്ചുന്ോണ്തിരതിക്കുനേതുും മത്സരാ
ധതിഷ്തിതവമായ ആകഗാള വതിപണതി 

യതില് സ്ാപനങ്ങള് നതിലനതില്ക്കുവാന
ള്ള ഏറ്റവും നതിര്ണായേമായ ഘടേമാണ് 
ഗുണനതിലവാരും. ഉപകഭാക്ാകള് ആവ 
ശ്യന്പ്ടുനേ ഗുണനതിലവാരമുള്ള ഉല്പ്നേ
ങ്ങളുും കസവനങ്ങളുും സമയബന്ധതിതമായതി 

നല്േതിയാല് മാത്രന്മ സ്ാപനങ്ങള്ക് 
നതിലനതില്പ്പുും വളര്ച്ചയുും ഉണ്ാകുേയുള്ളൂ. 
കസവന ഗുണനതിലവാരത്തില് സര്കാര് 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കു മറ്റു കമഖലേന്ളകാള് 
കുറവ് വരുത്തി പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് സാധതി
കതില്. യഥാര്ത്ഥത്തില് മറ്റു കമഖലേള്ക് 
മാതൃേയായതിരതികണും ഓകരാ സര്കാര് 

സ്ാപനവും. ജനങ്ങള്ക് ആവശ്യമായ 
കസവനങ്ങള് ഗുണകമന്മകയാന്ട ലഭ്യമാ
ക്കുേ എനേതാണ് ഓകരാ സര്കാര് സ്ാ
പനത്തിന്റെയുും പ്രവര്ത്ന ലക്ഷ്യും. 
ഇതതിനായതി സ്ാപനങ്ങളതില് ോര്യക്ഷമ
മായ ഗുണകമന്മ സുംവതിധാനും ഒരുകകണ്
തുണ്്.
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ഗുണകമന്മ സുംവതിധാനത്തിന് പ്രധാന
മായുും ഏഴ തത്വങ്ങളാണുള്ളത്. അവ 
താന്ഴ പറയുനേവയാണ്:
• ജനകേന്ദീകൃതും
• കനതൃത്വും 
• പരതിപൂര്ണ പങ്ാളതിത്ും
•  പ്രക്തിയ സമീപനും
• ന്മച്ചന്പ്ടുത്ല്  
• വസ്തുതാധതിഷ്തിത തീരുമാനന്മടുകല് 
• ബന്ധങ്ങളുന്ട പരതിപാലനും 

അന്താരാഷ്ട്ര നതിലവാരമായ ഐഎസ്ഒ 
9000 കശ്ണതി ഈ തത്വങ്ങന്ള അടതിസ്ാ
നന്പ്ടുത്തിയാണ് രൂപീേരതിച്ചതിട്ടുള്ളത്.

സര്കാര് വകുപ്പുേളുന്ടയുും സ്ാപന
ങ്ങളുന്ടയുും ഉപകഭാക്ാകള് ജനങ്ങളാണ്. 
സ്വോര്യ സ്ാപനങ്ങളുന്ട ഉപകഭാക്തൃ 
സുംതൃപ്തി ആശയന്ത്കാള് ആഴമുണ്് 
ജനസുംതൃപ്തിന്യനേ ആശയത്തിന്. രാഷ്ട്ര
ത്തിന്റെ പുകരാഗതതിയ്ക് ജനസുംതൃപ്തി ഒഴതിച്ചു 
കൂടാനാവാത്താണ്. എനോല് സ്വോര്യ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട ഉപകഭാക്തൃസുംതൃപ്തി 
സര്കാര്, ന്പാതു സ്ാപനങ്ങന്ളകാള് 
ന്മച്ചന്പ്ട്താന്ണനോണ് ചതില പഠനങ്ങള് 
സൂചതിപ്തിക്കുനേത്.

ജനങ്ങള്ക് സമയബന്ധതിതമായതി 
കസവനും നല്േതി അവരുന്ട സുംതൃപ്തി ഉറപ്് 
വരുത്തുേ എനേത് സര്കാര് സ്ാപനങ്ങ
ളുന്ട ഉത്രവാദതിത്മാണ്. കൃത്യമായ 

ഗുണകമന്മ സുംവതിധാനത്തിലൂന്ട ജനസൗ
ഹൃദമാേണും ഓകരാ സര്കാര് സ്ാപ 
നവും. ഇതതിനായതി വതിവതിധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നടപ്തിലാകാന്മങ്തിലും പ്രധാനമായുും 
ന്ചകയ്യണ്ത് നാല ോര്യങ്ങളാണ്.
•  പൗരാവോശകരഖ 
•  പൗര സര്കവ/പൗരസര്കവ റതികപ്ാര്ട്് 
•  കസവന വതിലയതിരുത്ല് കഫാറും/

കക്ാഡീേരണും 
•  പരാതതി പുസ്തേും/സദേര്ശേ പുസ്തേും
 
ഗുണറ�ന്മ സനുംവിധകാനനും: റനട്ടങ്ങള് 

ഗുണകമന്മ സുംവതിധാനത്തിലൂന്ട സ്ാ
പനത്തിന്റെ  എല്ാ കമഖലേളതിലും സമഗ്
മായ മാറ്റും ോണാന് സാധതിക്കുും. ഇതതില് 
പ്രധാനന്പ്ട്വ ചുവന്ട കചര്ക്കുന്നു.
•  ജീവനകാരുന്ട ോര്യകശഷതി വര്ദ്ധതി

ക്കുേയുും അവര് സ്ാപനകത്ാട് 
കൂടുതല് പ്രതതിബദ്ധതയുും ോണതിക്കുന്നു. 

•  മതിേച്ച പ്രവര്ത്ന രീതതിേളുും പ്രക്തി
യേളുും സ്ാപനത്തില് ഉപകയാഗ
ത്തില് വരുന്നു. 

•  ഗുണകമന്മയുള്ള കസവനങ്ങള് ഉപകഭാ
ക്ാകള്ക് സ്തിരമായതി നല്ോന് 
സാധതിക്കുന്നു 

•  വസ്തുതാധതിഷ്തിതമായ തീരുമാനങ്ങള് 
എടുകാന് സ്ാപനത്തിന ്സാധതിക്കുന്നു 

•  സ്ാപനത്തിന് മതിേച്ച പ്രേടനും ഉറപ്് 

വരുത്തുവാന് സാധതിക്കുന്നു 
•  ഉപകഭാക്തൃ സുംതൃപ്തി വര്ദ്ധതിക്കുന്നു 
•  സ്ാപനത്തിന്റെ  സല്കപ്ര് ഉയരുന്നു

ഗ്രകാ�പഞ്കായത്തുെളിൽ ഗുണറ�ന്മ 
സനുംവിധകാനത്ിലൂനട ഉണ്കായ 
�കാ്ങ്ങള് 

 േഴതിഞ് രണ് വര്ഷകാലമായതി 
േതിലയുന്ട േണസള്ട്ന്സതിയതില് 939 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേള് ഗുണകമന്മ സുംവതി
ധാനത്തിലൂന്ട ഐഎസ്ഒ അുംഗീോരും 
കനടതിന്യടുത്തിരതിക്കുേയാണ്. അതതിന്റെ 
ഭാഗമായതി സ്ാപനത്തില് പ്രധാനമായുും 
വീക്ഷതിച്ച മാറ്റങ്ങള് ഈ കമഖലേളതിലാണ്. 
 ഫ്രണ്് ഓഫീസ്
 ന്റകകാര്ഡ് മാകനജ് ന്മറെ് 
 പ്രവര്ത്ന അന്തരീക്ഷവും ജീവനകാ

രുന്ട പ്രേടനവും
 കസവനും നല്കുനേതതിന്ല ഗുണകമന്മ
 ന്പാതുജനസുംതൃപ്തി

ഗുണറ�ന്മ നിരന്തരനും ന�ച്ചനപെടു
ത്കാനള്ള സ്കാപന സനുംവിധകാന
ങ്ങളുനട ആവശ്യെത

ഓകരാ സ്ാപനവും ഗുണനതിലവാര 
ത്തികലക് ഉയരുക്ാഴും അതതില് കൂടുതല് 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുവാനള്ള അവസരങ്ങളാണ് 
മുകനോട്് ോകണണ്ത്. നടപ്തിലാകതിയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് കൃത്യമായതി നതിലനതിര്ത്തു
വാനും ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുവാനമുള്ള പ്രവര്ത്
നങ്ങള് ആസൂത്രണും ന്ചകയ്യണ്ത് അനതി
വാര്യമാണ്. ഇതതിനായതി വതിവതിധ തലങ്ങ
ളതിന്ല കമല്കനാട് സുംവതിധാനങ്ങള് സജീ
േരതികകണ്തുണ്്. ഏറ്റവും പ്രധാനും 
സ്ാപനതലത്തിലള്ള കമല്കനാട്ും 
തന്നേയാന്ണങ്തിലും, സര്കാര് വകുപ്്/
സ്ാപനങ്ങളതിന്ല നതിലവതിലള്ള ജതില്, 
സുംസ്ാന കമല്കനാട് സുംവതിധാനത്തില് 
കൂ ട തി  ഗു ണ ക മ ന്മ  പ്രവ ര് ത് ന ങ്ങ ള് 
വതിശേലനും ന്ചകയ്യണ്തുണ്്. 

കേരള സുംസ്ാനത്തിന്ല എല്ാ ഗ്ാ
മപഞ്ായത്തുേളുും ക്ാക് പഞ്ായത്തു
േളുും 2020 ജനവരതി  അവസാനകത്ാന്ട 
ഐഎസ്ഒ 9001:2015 അുംഗീോരും 
കനടതി. ഇത് സ്ായതിയായതി നതിലനതിര്ത്തു
വാന് സ്ാപന സുംവതിധാനങ്ങള് രൂപേ
ല്പന ന്ചയ്തതിട്ടുമുണ്്.

സര്കാര് വകുപ്പുേളതില്, ഗുണകമന്മാ 
സുംവതിധാനത്തിലൂന്ട ഐഎസ്ഒ 9001 
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സര്ട്തിഫതികകഷന് എനേ ആശയും 
ആദ്യമായതി പ്രാകയാഗതിേമാകതിയത് പഞ്ാ
യത്് വകുപ്ാണ്. നതിലവതില് സുംസ്ാന
ന്ത് എല്ാ  ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളുും ക്ാക് 
പഞ്ായത്തുേളുും അന്താരാഷ്ട്ര അുംഗീോ
രമായ ഐഎസ്ഒ 9001:2015 കനടതിേഴതി
ഞ്ഞു. തകദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്തിന്ല 
ഗുണകമന്മ സുംബന്ധതിയായ പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള് ആരുംഭതിച്ചതിട്് ഒരു ദശാബ്ദത്തില് 
ഏന്റയായതി. പഞ്ായത്് വകുപ്തിന്ല 
ഗുണകമന്മ പ്രവര്ത്നങ്ങന്ള മൂനേ് ഘട്ങ്ങ
ളായതി തരുംതതിരതികാും. 
•  ആദ്യോല ഗുണകമന്മ പ്രവര്ത്നങ്ങളുും 

ഫ്രണ്്  ഓഫീസ് സുംവതിധാനവും
•  ഗുണകമന്മ സുംവതിധാനത്തികലക്കുള്ള 

പ്രധാന ചുവടുവയ്പുേള്
•  അന്താരാഷ്ട്ര അുംഗീോരമായ ഐ. 

എസ്. ഒ 9000 കനടുേന്യനേ ദൗത്യും

ആദ്യെകാല ഗുണറ�ന്മ പ്വര്ത്ന 
ങ്ങളുനും ഫ്രണ്് ഓഫരീസ് സനുംവിധകാ 
നവനും 

തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
പതതിന്നാനോും പഞ്വല്സരപദ്ധതതി 
ആസൂത്രണ മാര്ഗ്ഗകരഖയതില് സദ്ഭരണവും 
മതിേച്ച കസവനപ്രദാനവും അനതിവാര്യമാ
ന്ണനേ് നതിഷ്കര്ഷതിച്ചു. ഇകതാന്ട കസവന
ങ്ങള് ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുവാനള്ള സുംവതിധാന
ങ്ങള്കായുള്ള ശ്മങ്ങള് വതിവതിധ ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുേള്  നടത്തുേയുണ്ായതി. പഞ്ാ
യത്് വകുപ്തില് ഉയര്ന്നുവനേ മാതൃേേ
ന്ളയുും ആശയങ്ങന്ളയുും േതില ശാസ്തീയ
മായതി വതിേസതിപ്തിച്ചു. കസവനപ്രദാനും 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുവാന് ഫ്രണ്് ഓഫീസ് 
സുംവതിധാനന്മനേ ആശയും രൂപീേരതിച്ചു. 
തുടര്നേ് വയനാട് ജതില്യതിന്ല ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്തുേളതില് ഫ്രണ്് ഓഫീസ് സുംവതിധാനും 
നടപ്തിലാകതി ഫലപ്രദമാന്ണന്നു ഉറപ്് 
വരുത്തി. വയനാട് ജതില്യതില് മാതൃോപ
രമായതി നടപ്തിലാകതിയ ഫ്രണ്് ഓഫീസ് 
സുംവതിധാനും എല്ാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
േളതിലും ഏര്ന്പ്ടുത്തുനേതതിനള്ള നടപടതി 
സ്വീേരതികണന്മന്നു േതിലയുും പഞ്ായത്് 
വകുപ്പുും സര്കാരതികനാട് ആവശ്യന്പ്ടുേ
യുണ്ായതി. തുടര്നേ് 2009 ല് തകദേശസ്വ
യുംഭരണ വകുപ്് ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേളതില് 
ഫ്രണ്് ഓഫീസ് സുംവതിധാനും ഏര്ന്പ്ടു
ത്തുനേതതിനള്ള മാര്ഗ്ഗകരഖ ഉത്രവ് പുറ
ന്പ്ടുവതിച്ചു. ഫ്രണ്് ഓഫീസ് സുംവതിധാനും 
പ്രകയാഗതിേമാക്കുവാനള്ള  പരതിശീലന 

ചുമതല േതിലന്യയുും ഏല്പ്തിച്ചു.
പ്രസ്തുത ഉത്രവ് വതിപ്ലവേരമായ 

മാറ്റമാണ് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളുന്ട കസവന 
പ്രദാന സുംവതിധാനത്തില് വരുത്തിയത്. 
ഫ്രണ്് ഓഫീസ് സുംവതിധാനും നടപ്തിലാ
ക്കുേയുും തപാലേള് ഫ്രണ്് ഓഫീസ് 
മുഖാന്തരും സ്വീേരതിക്കുേയുും വേപ്റ്റ് 
രസീത് നല്കുേയുും ന്ചയ്തതുവഴതി കസവന
ങ്ങള്ക് കൃത്യതയുും സുതാര്യതയുും ഉറപ്പു
വരുത്തുവാന് സാധതിച്ചു. ഇകത വര്ഷമാണ് 
തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതില് 
ആദ്യമായതി ഗുണകമന്മാ സുംവതിധാനത്തി
നള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അുംഗീോരമായ 
ഐഎസ്ഒ 9001:2008 ോസര്കഗാഡ് 
ജതില്യതിന്ല കു്ള ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
േരസ്മാകതിയത്. സ്വോര്യ കമഖലേള് 
മാത്രും കനടാറുള്ള ഗുണകമന്മ സുംവതിധാന
ത്തിനള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അുംഗീോരും ഗ്ാമ
പഞ്ായത്തുേള്ക്കുും കനടുവാന് സാധതിക്കു
ന്മനേ കബാധ്യും ഗുണകമന്മ പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള്ക് കൂടുതല് ഊര്ജും നല്േതി.

ഗുണറ�ന്മ സനുംവിധകാനത്ിറലക്കു
ള്ള പ്ധകാന ചുവടുവയ്പുെള് 

2013-14 വര്ഷന്ത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസും
ഗത്തില് ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുേന്ള ഘട്ും 
ഘട്മായതി അന്താരാഷ്ട്ര നതിലവാരത്തികലക് 
ഉയര്ത്തുേന്യനേ ദൗത്യും പ്രസ്താവതിക്കുേയു 
ണ്ായതി. ഇതതിന പ്രതതിേരണന്മകനോണും 
കു്ള ഗ്ാമപഞ്ായ ത്തിന്ന മാതൃേയാ
കതി മറ്റു പഞ്ായത്തുേളുും ഐഎസ്ഒ 

അുംഗീോരും കനടുവാനള്ള ശ്മങ്ങള് 
ആരുംഭതിച്ചു. തുടര്നേ് ഐഎസ്ഒ പ്രവര്ത്
നങ്ങള് നടത്ാന് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേന്ള 
സഹായതിക്കുവാന് കടാട്ല് േ്വാളതിറ്റതി മാകന
ജ് ന്മറെ്  നടപ്ാക്കുനേതതിലൂന്ട ഐഎസ്ഒ 
9001:2008 സര്ട്തിഫതികകഷന് കനടുനേ
തതിനള്ള മാര്ഗ്ഗകരഖ പുറന്പ്ടുവതിച്ചു. 
ഐഎസ്ഒ-9001:2008 സര്ട്തിഫതികക
ഷന് കനടതിയ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളതില് േതില 
നടത്തിയ പഠനത്തില്, ഭൗതതിേ സൗേ
ര്യങ്ങള് മാത്രന്മ ന്മച്ചന്പ്ടുന്നുള്ളൂന്വന്നുും 
കസവനഗുണനതിലവാരത്തില് ോര്യമായ 
ന്മച്ചന്പ്ടല് ഉണ്ാവനേതിന്ല്ന്നുും കബാധ്യ
ന്പ്ട്ടു. േന്ണ്ത്തിയ പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതി
കാന് ഉതകുനേ രീതതിയതില് മാര്ഗ്ഗകരഖ 
പുതുകാനള്ള നതിര്കദേശങ്ങള് അടങ്ങതിയ 
േത്് േതില സര്കാരതിന് സമര്പ്തിച്ചു. 
ഇതനസരതിച്ച് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളതില് 
കടാട്ല് േ്വാളതിറ്റതി മാകനജ് ന്മറെ് നടപ്തിലാ
ക്കുനേതതിലൂന്ട ഐഎസ്ഒ 9001:2008 
സര്ട്തിഫതികകഷന് കനടുനേതതിനള്ള പരതി
ഷ്കരതിച്ച മാര്ഗ്ഗകരഖ സര്കാര് പുറന്പ്ടുവതിച്ചു. 
കേരളത്തിലള്ള എല്ാ തകദേശ ഭരണ സ്ാ
പനങ്ങന്ളയുും ഐഎസ്ഒ നതിലവാരത്തി
കലക് ഉയര്ത്തുും എനേ വാഗ്ാനും 2016-ല് 
അധതിോരത്തില് വനേ സര്കാരതിന്റെ 
പ്രേടന പത്രതിേയതില് തന്നേ ഉറപ്പുനല്േതി
യതിരുന്നു. തുടര്നേ് 2016-ല് ഗ്ാമപഞ്ായ 
ത്തുേളുന്ട ഐഎസ്ഒ സര്ട്തിഫതികകഷ
നായതി ആര്.ജതി.എസ്.എ ഫണ്തില് നതിന്നുും 
ആവശ്യമായ തുേ ന്ചലവഴതികാന് 
അനമതതിയുും നല്േതി.
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അന്തകാരകാഷ്ട്ര അനുംഗരീെകാര�കായ 
ഐഎസ്ഒ റനടുെനയന്ന ദൗത്യനും 

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളുന്ട ഐഎസ്ഒ 
സര്ട്തിഫതികകഷന്റെ േണസള്ട്ന്സതി ഏന്റ്റ
ടുക്കുവാനള്ള ന്പ്രാകപ്ാസല് േതില സര്കാ
രതിന ്സമര്പ്തിക്കുേയുും സ്വോര്യ േണസള്ട്
ന്സതി ഏജന്സതിേളുമായതി േരാറതിലണ്ായതി
രുനേ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേന്ളാഴതിന്േയുള്ള  
700 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളുന്ട ഐഎസ്ഒ 
സര്ട്തിഫതികകഷന് േണസള്ട്ന്സതി 
ഏജന്സതിയായതി േതിലന്യ 2018-ല് 
നതികയാഗതിക്കുേയുും ന്ചയ്തു. േണസള്ട്
ന്സതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏകോപതിപ്തിക്കു
വാന് എല്ാ ജതില്േള്ക്കുും ജതില്ാ കോ 
ഓര്ഡതികനറ്റര്മാന്ര േതില നതികയാഗതിച്ചു. 
ഇവരുന്ട കനതൃത്വത്തില് ജതില്ാതലത്തിലും 
ഗ്ാമപഞ്ായത്് തലത്തിലും ഗുണകമന്മ 
സുംവതിധാനന്ത് കുറതിച്ചുള്ള അവകബാധും 
നല്ോന് പരതിശീലനങ്ങള് നടത്തുേയുും 
പഞ്ായത്തുേള് സദേര്ശതിച്ചു മാര്ഗ്ഗനതിര്കദേ
ശങ്ങള് നല്കുേയുും ന്ചയ്തു. 2019 ആരും
ഭകത്ാന്ട േതിലയുന്ട േണസള്ട്ന്സതി
യതില് ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേള് ഐഎസ്ഒ 
സര്ട്തിഫതികകഷന് കനടതി തുടങ്ങതി. ഇതതില് 
നതിന്നുും പ്രകചാദനും ഉള്ന്കാണ്് ക്ാക് 
പഞ്ായത്തുേളുന്ട ഐഎസ്ഒ സര്ട്തിഫതി
കകഷന്റെ  േണസള്ട്ന്സതിയുും േതിലന്യ 
ഏല്പതിച്ചു. 2019 അവസാനകത്ാന്ട 
േതിലയുന്ട കനതൃത്വത്തില് എല്ാ ക്ാക് 
പഞ്ായത്തുേളുും  ഐഎസ്ഒ സര്ട്തിഫതി
കകഷന് േരസ്മാകതി.

2020 ജനവരതിയതില് സുംസ്ാനന്ത് 
എല്ാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളുും ഐഎസ്ഒ 

സര്ട്തിഫതികകഷന് േരസ്മാക്കുേന്യനേ 
ചരതിത്രകനട്ും സ്വന്തമാകതി. ജീവനകാരു
ന്ടയുും ജനപ്രതതിനതിധതിേളുന്ടയുും ആത്ാര്ത്ഥ
മായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ന്ോണ്് മാത്രമാണ് 
ഇങ്ങന്ന ഒരു കനട്ും തകദേശസ്വയുംഭരണ 
വകുപ്തിന് കനടാന് സാധതിച്ചത്.  കജാലതി 
സമയും േഴതിഞ്ഞുും അവധതി ദതിവസങ്ങളതിലും 
ജീവനകാരുും ജനപ്രതതിനതിധതിേളുും ഒറ്റ
ന്കട്ായതി പ്രവര്ത്തിച്ചാണ് ഓകരാ ഗ്ാമ
പഞ്ായത്തുേള്ക്കുും ഈ കനട്ും വേവ
രതികാനായത്. 

ഇതതിന കശഷും ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
ഓഫീസുേളുന്ട ജതില്ാ ആസ്ാനമായ 
പഞ്ായത്് ന്ഡപ്യൂട്തി  ഡയറക്ര് 
ഓഫീസുേള് ഐഎസ്ഒ സര്ട്തിഫതികക
ഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരുംഭതിച്ചു. ആറു 
ജതില്േളതിന്ല ഡതി ഡതി പതി ഓഫീസുേള് 
ഇതതിനേും ഐഎസ്ഒ സര്ട്തിഫതികകഷന് 
േരസ്മാകതിയതിട്ടുണ്്. പഞ്ായത്് ഡയറ
ക്ര് ഓഫീസ് 2020 ജൂണ 17 ന് ഐ.എ
സ്.ഒ അുംഗീോരും കനടുേയുണ്ായതി. 
സുംസ്ാനത്് ആദ്യമായതിട്ാണ് ഒരു 
ഡയറക്റ്റകററ്റ് ഈ അുംഗീോരും കനടതിയത്. 
തകദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്തിന്ല ഐഎസ്ഒ 
സര്ട്തിഫതികകഷന് കക്ാഡീേരതിച്ച റതികപ്ാര്ട്് 
പട്തിേയതില് കചര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

സര്ട്തിഫതികകഷന് കനടതി ഒരു വര്ഷും 
പൂര്ത്തിയായ എല്ാ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുേളുും 
ഐഎസ്ഒ സര്ട്തിഫതികകഷന്റെ ആദ്യ 
സര്വവലന്സ് ഓഡതിറ്റ് പൂര്ത്തിയാക്കു 
േയുും മറ്റുള്ളവര് അതതിന്റെ പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങളതിലമാണ്. മുനതിസതിപ്ാലതിറ്റതിേളുും ജതില്ാ 
പഞ്ായത്തുേളുും ഐഎസ്ഒ സര്ട്തിഫതി

കകഷന്കനടതി. സ്ാപനങ്ങള് കൂടുതല് 
ജനസൗഹൃദമാകാനള്ള പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങളതില് ഏര്ന്പ്ട്ടുേഴതിഞ്ഞു. ഇതുകൂടാന്ത, 
പ്രാകദശതിേ സര്കാരുേളുന്ട ഘടേ സ്ാ
പനങ്ങളായ കൃഷതി ഭവനേളുും ആശുപത്രതി
േളുും സ്കൂളുേളുും മറ്റുും ഐഎസ്ഒ സര്ട്തിഫതി
കകഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങളുമായതി മുകനോട്ടു 
കപാകുന്നു.

ഐഎസ്ഒ സര്ട്തിഫതികകഷന് കനടുേ 
എനേ കേവല ലക്ഷ്യമല് നമ്മുന്ട തകദേശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് ഉനേും വകയ്കണ്ത്. 
സര്ട്തിഫതികകഷന് കനടതിയാല് എല്ാും 
ശരതിയായതി എനേ നതിലപാടുും പാടതില്. ഇത് 
കൂടുതല് ഉത്രവാദതിത്ും നമതില് എല്പ്തി
ക്കുന്നുമുണ്്. ഒരു ലേ് ഷ്യും കനടതികഴതി
ഞ്ാല് ആലസ്യും സ്വാഭാവതിേമാണ്. 
ആലസ്യന്മന്താന്ണനേറതിയാന്ത, നതിരന്ത
രമായതി ജനങ്ങളുമായതി ഇടന്പട്് അവരുന്ട 
ആവശ്യങ്ങള് സാധതിച്ചുന്ോടുക്കുേയുും 
പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുേയുും ന്ചയ്യുനേ 
പ്രാകദശതിേ സര്കാരുേള് ഇകപ്ാള് കനടതി
യതിരതിക്കുനേ ഈ കനട്ും ജനങ്ങള്ക് അന
ഭവകവദ്യമാകേണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. ഗുണകമന്മ
യുള്ള കസവനും സമയബന്ധതിതമായതി 
ജനങ്ങള്ക് നല്കുേ എനേ ഉത്രവാദതി
ത്ും കൂട്ടുനേതാണ് ഈ കനട്ും. അങ്ങന്ന 
നമ്മുന്ട തകദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
കൂടുതല് ജനസൗഹൃദപരമായതി സദ്ഭരണും 
ഉറപ്പുനല്കുനേ പ്രാകദശതിേ സര്കാരുേ
ളായതി മാറന്ട്.                                        1

കലഖേര്, കഡാ.കജായ് ഇളമണ 
േതില ഡയറക്ര് ജനറലും മാതയു ആന്ഡ്രൂസ് 

േതില അസതി. ഡയറക്റുമാണ്.

തകദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനത്തിന്റെ 
കപര്/ഓഫതിസതിന്റെ കപര് 

ആന്േ ഐ.എസ്.ഒ സർട്തിഫതികകഷൻ 
കനടതിയത്

ഇകപ്ാൾ ഐ.എസ്.ഒ പ്രവർത്ന 
ത്തിൽ ഏർന്പ്ട്തിട്ടുള്ളവർ

ഗ്ാമപഞ്ായത്് 941 939* 2
ക്ാക് പഞ്ായത്് 152 152 -
ജതില്ാ പഞ്ായത്് 14 6 6
മുനതിസതിപ്ാലതിറ്റതി 87 4** 10
കോർപ്കറഷൻ 6 2** 4
ഡതി.ഡതി.പതി.ഓഫീസ് 14 6 8
പഞ്ായത്് ഡയറക്ർ ഓഫീസ് 1 1 -
*ഓഫീസ് ന്േട്തിടും ഇല്ാത്  ഇടമലക്കുടതി, പ്രളയത്തിൽ ന്േട്തിടും ഉപകയാഗ കയാഗ്യമല്ാത് തലവടതി ഒഴതിന്േ
** പുതുകകണ്വ ഉൾപ്ന്ട (ജൂവല 2020)

തറദേശസ്വയനുംഭരണ വകുപെിനല ഐഎസ്ഒ സര്ട്ടിഫിറക്ഷന് റ്കാഡരീെരിച്ച റിറപെകാര്ട്ട്

28 ് ്  ആഗ�് 2020



സാമൂഹ്യസുരക്ാന്പന്ഷന്വിതരണ
ത്ിനായിേെിഞ്ഞനാലുവര്ഷം

സംസ്ാന സര്കാര്ന്െേവെിച്ചത്റ്
25,652.40കോടിരൂപ.മുന്സര്കാരിന്റെ
ോേത്്റ്കുടിശിേയായ1473.67കോടി
രൂപയുംഈസര്കാര്വിതരണംന്െയ്തു.
2011-16ോേയളവിലസാമൂഹ്യസുരക്ാ
ന്പന്ഷന്ഇനത്ിലസംസ്ാനംന്െേ
വെിച്ചആന്േതുേ9,311.3കോടിരൂപയാണ്റ്.
ഈതുേയുന്ടമൂനിരട്ികയാളം2016ലഅധി
ോരത്ികേറിയസര്കാര്4വര്ഷംന്ോണ്ട്റ്
ന്െേവെിച്ച്റ്െരിത്രംസൃഷ്ിച്ചു.ഈസര്കാര്
അധിോരത്ികേറനസമയംന്പന്ഷന്
ഗുണകഭാക്ാകളന്ടഎണ്ം 34,43,414
ആയിരുന്നു.നാലുവര്ഷംന്ോണ്ട്റ്ഈ
എണ്ം48,47,381 (20.08.2020ല)കേക്റ്
വര്ദ്ധിക്കുേയുണ്ടായി.ഗുണകഭാക്ാകളന്ട
എണ്ത്ിന്േവര്ദ്ധന14,03,967 (41%).
10,66,045 കപര്ക്റ് വിവിധ കക്മനിധി
കബാര്ഡുേള്നലകുനന്പന്ഷന്കൂടി
േണകാകിയാലആന്േന്പന്ഷന്ഗുണ
കഭാക്ാകളന്ടഎണ്ം59േക്ംേവിയും.
അനര്ഹന്രഒെിവാകിഅര്ഹരായമുഴുവന്
കപന്രയും ഉള്ന്പ്ടത്ിന്കാണ്ട്റ്ഈ

സര്കാരിന്റെോേത്്റ്ന്പന്ഷന്വിതരണ
സമ്പ്രദായം കുറ്മറ്താക്കുേയും ന്െയ്തു.
പട്ിേ1ോണുേ

മുന്സര്കാരിന്റെോേത്്റ്സാമൂഹ്യ
സുരക്ന്പന്ഷന്തുേ600രൂപയായിരുന്നു.
ഈസര്കാര്അധിോരത്ികേറിയകശഷം
2016ജൂണ്മാസംമുതലഈതുേ1000
രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്ിച്ചു. തുടര്ന്റ് 2017
ഏപ്രില മുതല 1100രൂപയായും 2019
ഏപ്രിലമുതല1200രൂപയികേക്കുംവര്ദ്ധി
പ്ിക്കുേയുണ്ടായി.2020ഏപ്രിലമുതല1300
രൂപയികേക്റ്ന്പന്ഷന്തുേവര്ദ്ധിപ്ിച്ചു.
വാര്ദ്ധേ്യോേന്പന്ഷന്ഗുണകഭാക്ാ
കള്ക്റ്സംസ്ാനംനലേിവരുനത്റ്1300
രൂപയും75വയസ്്റ്േെിഞ്ഞവര്ക്റ്1500
രൂപയുമാണ്റ്.കേന്ദ്രവിഹിതമായിേഭിക്കു
നതാേന്ട്80വയസ്സുേെിഞ്ഞഗുണകഭാ
ക്ാകള്ക്റ്500രൂപയും80വയസില
താന്െയുള്ളവര്ക്റ്200രൂപയുംമാത്രമാണ്റ്.
80വയസുേെിഞ്ഞ3,14,726കപരാണ്റ്വാര്
ദ്ധേ്യോേന്പന്ഷന്ഗുണകഭാക്ാകളായി
സംസ്ാനത്തുള്ളത്റ്. ഇത്രയും കപര്ക്റ്
മാത്രമാണ്റ് 500രൂപവീതമുള്ളഉയര്ന
നിരക്റ് കേന്ദ്രവിഹിതമായിേഭിക്കുേ.

എനാല 75വയസുേെിഞ്ഞ6,13,244
കപര്ക്റ് സംസ്ാനം വാര്ദ്ധേ്യോേ
ന്പന്ഷന്1500രൂപനിരകിലനലേി
വരുന്നു.ആന്േ25,42,919വാര്ദ്ധേ്യോേ
ന്പന്ഷന്ഗുണകഭാക്ാകളിലബാകി
വരുന19,29,675ഗുണകഭാക്ാകള്ക്റ്1300
രൂപനിരകിോണ്റ്ന്പന്ഷന്നലകുനത്റ്.
ഇവര്ക്റ്േഭിക്കുനകേന്ദ്രവിഹിതമാേന്ട്
200രൂപവീതവം.

കദശീയസാമൂഹ്യസഹായപദ്ധതിയില
ഉള്ന്പ്ട്ഇന്ദിരാഗാന്ികദശീയവാര്ദ്ധേ്യ
ോേന്പന്ഷന്(IGNOAP),ഇന്ദിരാഗാന്ി
കദശീയവിധവാന്പന്ഷന്(IGNWP),ഇന്ദി
രാഗാന്ികദശീയവിേോംഗന്പന്ഷന്
(IGNDP)എനിവസംസ്ാനവിഹിതംകൂടി
കെര്ത്്റ്ഏറ്വംആേര്ഷേമായിനടപ്ാ
ക്കുനസംസ്ാനമാണ്റ്കേരളം.വിേോംഗ
ന്പന്ഷന്,വിധവാന്പന്ഷന്ഇനത്ില
സംസ്ാനസര്കാര്നലേിവരുനതുേ
1300രൂപയാണ്റ്.ഈന്പന്ഷനുേള്ക്റ്
കേന്ദ്രവിഹിതമായി300രൂപയും80വയസു
േെിഞ്ഞവര്ക്റ് 500രൂപയും േഭിക്കും.
ആന്േയുള്ള13,59,499വിധവാന്പന്ഷന്
ഗുണകഭാക്ാകളില2,09,236കപര്ക്കും

ലഷേമ ടെന്ഷന് 25652.4 ലകാെതി
 �  ക ല ്    ക 600   �  ക ല  

ം 20 6  ം   ക 000   ് 20    00 ം 20  
  200 ല ം ക  2020   00 ല�്  ക 

29് ്    ആഗ�്  2020



4,09,032വിേോംഗന്പന്ഷന്ഗുണകഭാ
ക്ാകളില29,935കപര്ക്കുംമാത്രമാണ്റ്
കേന്ദ്രവിഹിതംേഭിക്കുനത്റ്.ബാകിവരുന
15,29,360കപര്ക്റ്സംസ്ാനവിഹിതം
മാത്രംഉള്ന്പ്ടത്ിയാണ്റ്ന്പന്ഷന്നല്ി
വരുനത്റ്.കമലപ്റഞ്ഞന്പന്ഷനുേള്
കൂടാന്തേര്ഷേന്ത്ാെിോളിന്പന്ഷന്
(ALP),50വയസ്റ്േെിഞ്ഞഅവിവാഹിത
േള്ക്കുള്ളന്പന്ഷന്(UMWP)ഗുണകഭാ
ക്ാകള്ക്കുംസംസ്ാനഫണ്ട്റ്മാത്രം
വിനികയാഗിച്ചു1300രൂപവീതംനലേിവരു

ന്നു.കേരളത്ിലആന്േയുള്ള48,47,381
സാമൂഹ്യസുരക്ാന്പന്ഷന്ഗുണകഭാക്ാ
കളില6,88,329കപര്ക്റ്മാത്രമാണു്റ്കേന്ദ്ര
വിഹിതംേഭിക്കുനത്റ്.പട്ിേ2ോണുേ

അമ്പതുേക്കത്ാളംഗുണകഭാക്ാ
കളള്ളഒരുശക്മായസാമൂഹ്യസുരക്
ന്പന്ഷന്സംവിധാനമാണ്റ്കേരളത്ിലു
ള്ളത്റ്.രാജ്യത്തുതന്നസാമൂഹ്യസുരക്ാ
ന്പന്ഷന്ഇനത്ിലഏറ്വംകൂടിയതുേ
നലകുനസംസ്ാനംകേരളമാണ്റ്.കേന്ദ്ര
പദ്ധതിേള്ജനകക്മേരമായിഎപ്രോരം

സംസ്ാനങ്ങള്ക്റ്നടപ്ാകാന്േെിയുന്മ
ന്നുള്ളതിനുഉത്കമാദാഹരണമാണ്റ്നമ്മുന്ട
ന്പന്ഷന്വിതരണസംവിധാനം.കദശീയ
സാമൂഹ്യസഹായപദ്ധതിയിലഉള്ന്പ്ട്
ന്പന്ഷന് വിതരണത്ിനായി കേന്ദ്ര
സര്കാര്അനുവദിക്കുനതുേയിലഭരണ
ന്െേവേള്ക്റ്വിനികയാഗികാവന3%
തുേേെിച്ച്റ്ബാകിതുേയുംസംസ്ാന
വിഹിതവംകെര്ത്ാണ്റ്സാമൂഹ്യസുരക്
ന്പന്ഷന്വിതരണംനടത്ിവരുനത്റ്.
2019-20സാമ്പത്ിേവര്ഷംഈഇനത്ില

ന്പന്ഷന്
തരം

2016ലഗുണ
ക ഭ ാക് ാക
ളന്ടഎണ്ം

2011-2016ോേയള
വിലന്പന്ഷന്വിത
ര ണ ത് ി ന ാ യ ി
ന്െേവായതുേ

നിേവിന്േഗുണകഭാ
ക്ാകളന്ടഎണ്ം
(20.08.2020ല)

നിേവിന്േസര്കാരിന്റെ
ോേത്്റ്ന്പന്ഷന്വിത
രണത്ിനായിന്െേവായ
തുേ(20.08.2020വന്ര)

മുന്സര്കാരിന്റെോേ
ന്ത്ന്പന്ഷന്കുടിശിേ
ഇനത്ിലഈസര്കാര്
വിതരണംന്െയ്തതുേ(2016)

IGNOAP 14,34,043 2370,74,91,110 25,42,919 12943,68,51,750 803,84,89,650
IGNWP 11,21,304 3711,25,97,876 13,59,499 7384,59,06,075 449,04,35,840
IGNDP 3,26,814 1275,51,01,931 4,09,032 2198,70,02,145 95,11,43,535
ALP 4,90,829 1700,44,72,550 4,50,908 2661,90,04,750 99,69,56,240
UMWP 70,424 253,25,22,681 85,023 463,52,53,500 25,97,13,150
ആന്േ 34,43,414 931,121,86,148 48,47,381 25652,40,18,220 1473,67,38,415

പട്ടിെ 1
2011-16 െകാലയളവിനലയനും  2016-2020 െകാലയളവിനലയനും നപന്ഷന് വിതരണനും സനുംബന്ിച്ച വിവരനും

പട്ടിെ 2
സകാമൂഹ്യ സുരക്ഷകാ നപന്ഷന് ഫണ്്  റെന്ദ്ര-സനുംസ്കാന വിഹിതനും സനുംബന്ിച്ച വിവരനും

ക്മനം. ന്പന്ഷന്തരം ആന്േ
ഗുണകഭാക്ാ
കളന്ടഎണ്ം

കേന്ദ്രവിഹി
തംേഭിക്കുന
ഗുണകഭാ
ക്ാകളന്ട
എണ്ം

ഉപവിഭാഗം സംസ്ാന
വിഹിതം

കേന്ദ്രവിഹിതം ആന്േ
തുേ

1 IGNOAP 2542919 449158 പ്രായം 75വയസിനു
താന്െ

1100 200 1300

75മുതല79വന്ര 1300 200 1500
80നുമുേളില 1000 500 1500

2 IGNWP 1359499 209236 80വയസിന്റ്താന്െ 1000 300 1300
80നുമുേളില 800 500 1300

3 IGNDP 409032 29935 80വയസിനുതാന്െ 1000 300 1300
വിേോംഗത്വം80%
പ്രായം80നുമുേളില

800 500 1300

4 ALP 450908 1300 ഇല് 1300
5 UMWP 85023 1300 ഇല് 1300

ആന്േ 4847381 688329
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പട്ടിെ 3
2019-20 സകാമ്പത്ിെ വര്ഷനും ലഭിച്ച റെന്ദ്രവിഹിതവനും സനുംസ്കാനത്ിന് 

നപന്ഷന് വിതരണത്ിന് നെലവകായ തുെയനും
ക്മനം. ന്പന്ഷന്തരം. കേന്ദ്രവിഹിതംേഭിച്ചത്റ്

(കോടി)(2019-20)
ന്പന്ഷന്വിതരണത്ിന്റ്
ന്െേവായതുേ (കോടി)
2019-20)

1 IGNOAP 68.4880 3196.81
2 IGNWP 38.7924 1799.91
3 IGNDP 5.5499 545.44
4 ALP 589.38
5 UMWP 113.01

ആന്േ 112.83 6244.55

പട്ടിെ 4
നെകാവിഡ് െകാലത്് സകാമൂഹ്യ സുരക്ഷകാ നപന്ഷന് വിതരണത്ിന് 

അനവദിച്ച തുെ സനുംബന്ിച്ച വിവരനും
ന്പന്ഷന്വിതരണം
(മാസം)

അനുവദ ി ച്ച  തുേ
(രൂപ)

സര്കാര്ഉത്രവ്റ്നം. തിയതി

ഒകക്ാബര്,നവംബര്
2019

1069,00,03,800 സ.ഉ.(സാധാ)നം.
2456/2020/ധന

24.03.2020

ഡിസംബര് 2019 ,
ജനുവരി,ന്ഫബ്രുവരി,
മാര്ച്ച്റ്,ഏപ്രില2020

2832,88,67,200 സ.ഉ.(സാധാ)നം.
2588/2020/ധന

30.03.2020

ന്മയ്റ്,ജൂണ്
2020 1110,78,35,200 G.O.(Rt.)No.4325/2020/

FIN
24/07/2020

ജൂകേ,ഓഗസ്റ്റ്2020 1170,71,56,800 സ.ഉ.(സാധാ)
നം.4730/2020/ധന

17/08/2020

ആന്േ 6183,38,63,000
  

കക്മംമുനിലോണുനഒരുജനേീയ
സര്കാറിന്റ്മാത്രകമഇത്രത്ിലതീരു
മാനംകേന്കാള്ളാന് േെിയുേയുള്ളൂ.
പട്ിേ4ോണുേ

ഈസര്കാര്അധിോരത്ിലവനതു
മുതലക്റ്തന്നന്പന്ഷന്തുേസഹേ
രണബാങ്കുേള്  മുകഖനഗുണകഭാക്ാ
കള്ക്റ്വീടേളിലഎത്ിച്ചുനലകുനതി
നുള്ളസംവിധാനംഏര്ന്പ്ടത്ി.േിടപ്പുകരാ
ഗിേളായഗുണകഭാക്ാകള്ക്കുംവകയാ
ധിേര്ക്കുംപരസഹായമില്ാന്തപുറത്തു
കപാോന് േെിയാത്വര്ക്കും  ഈ
തീരുമാനംസഹായേമായി.ഇതിനായി
ഗുണകഭാക്ാകള്ക്റ്ഓപ്റ്ഷന്നല്ാന്
അവസരംനലകുേയുംബാങ്്റ്അകൗണ്ടില

കുറഞെ റക്ഷ�നപന്ഷന് 
ഇനി  1400 രൂപ 

1300രൂപനിരകിലസാമൂഹ്യസുരക്ാ
ന്പന്ഷന്വാങ്ങിവനിരുനഗുണകഭാ
ക്ാകളന്ടന്പന്ഷന്100രൂപവര്ദ്ധി
പ്ിച്ച്റ്1400രൂപനലകുവാന്തീരുമാ
നിച്ചു.സര്കാരിന്റെ100ദിനേര്മ
പദ്ധതിയിലഉള്ന്പ്ടത്ിയാണ്റ്ഈ
തീരുമാനം.  ഇനി മുതല ഓകരാ
മാസന്ത്യുംന്പന്ഷന്തുേഅതാത്റ്
മാസംതന്നവിതരണംന്െയ്യും.

കേന്ദ്രവിഹിതമായിേഭിച്ചതുേ112.83കോടി
രൂപയാണ്റ്.ഇതില3%തുേഭരണന്െേ
വേള്കാണ്റ്.േെിഞ്ഞസാമ്പത്ിേവര്ഷ
ത്ിലസാമൂഹ്യസുരക്ന്പന്ഷന്ഇന
ത്ിലസംസ്ാനംആന്േന്െേവെിച്ചതുേ
6244.55കോടിരൂപയും.പട്ിേ3ോണുേ

ന്ോവിഡ്റ്മഹാമാരിയുന്ടപശ്ാത്േ
ത്ിലസര്കാര്പ്രഖ്യാപിച്ചസാമ്പത്ിേ
പാകകജിന്റെഭാഗമായിനാലുതവണേ
ളായിസംസ്ാനന്ത്ഗുണകഭാക്ാകള്ക്റ്
സാമൂഹ്യസുരക്ാന്പന്ഷന്വിതരണം
ന്െയ്തു.ഓഗസ്റ്റ്മാസന്ത്ന്പന്ഷന്തുേ
മുന്കൂറായും നലേി.  6183 .4  കോടി
രൂപയാണ്റ്ഈോേയളവില  കക്മ
ന്പന്ഷന്ഇനത്ിലവിതരണംന്െയ്തിട്ടു
ള്ളത്റ്.സംസ്ാനത്ിന്റെെരിത്രത്ില
തന്നആദ്യമായാണ്റ്ഒരുസര്കാര്കുടി
ശിേയില്ാന്തമുന്കൂര്ന്പന്ഷന്വിതരണം
നടത്ിയിട്ടുള്ളത്റ്.ന്ോവിഡ്റ്മഹാമാരിയുന്ട
വ്യാപനവം അടച്ചിടലും മൂേമുണ്ടായ
രൂക്മായസാമ്പത്ിേപ്രതിസന്ിയുന്ട
ോേത്്റ്സര്കാര്കേന്കാണ്ടഈ
തീരുമാനംരാജ്യത്ിന്റ്തന്നമാതൃേയാണ്റ്.
മാത്രവമല്അടച്ചിടലമൂേംസാമ്പത്ിേ
പ്രതിസന്ിയിോയകുടംബങ്ങള്ക്റ്ഇത്റ്
കേത്ാങ്ങാവേയുംന്െയ്തു.ആരുംപട്ിണി
േിടകരുന്തനസര്കാര്നയത്ിന്റെ
ഭാഗമായിേമ്യൂണിറ്ിേിച്ചന്,സൗജന്യ
ഭക്്യകിറ്്റ്വിതരണംതുടങ്ങിയസംവിധാ
നങ്ങളംന്ോവിഡ്റ്ോേത്്റ്സര്കാര്
ഏര്ന്പ്ടത്ിയ ിരുന്നു.  യ ാന്താരു
ന്പന്ഷനുംേഭികാത്ബിപിഎലകുടം
ബങ്ങള്ക്റ്1000/-രൂപവീതവംനലേിയി
രുന്നു.അവശേോോരന്മാര്ക്കുംസാമ്പ
ത്ിേസഹായംന്ോവിഡ്റ്ോേത്്റ്അനു
വദിച്ചിരുന്നു.അവശവിഭാഗംജനങ്ങളന്ട

തന്ന തുടരാന് തല്പര്യന്പ്ട്വര്ക്റ്
അപ്രോരംതുടരാനുംഅവസരംനലേി.
ന്പന്ഷന്വീടേളിലഎത്ിച്ചുനലോനുള്ള
തീരുമാനംന്ോവിഡ്റ്ോേത്്റ്ഗുണകഭാ
ക്ാകള്ക്റ്വേിയഅനുഗ്ഹമാവേയും
ന്െയ്തു.പ്രകത്യേിച്ചുംമുതിര്നപൗരന്മാര്ക്കും
േിടപ്്റ്കരാഗിേള്ക്കുംജീവിതകശേീകരാഗ
ങ്ങളള്ളവര്ക്കുംഏന്റസഹായേമായിരുന്നു
ഈ തീരുമാനം .  മുന്ോേങ്ങളിന്േ
ന്പന്ഷന്വിതരണവമായിതാരതമ്യം
ന്െയ്യുകമ്പാള്കുറ്മറ്രീതിയിലുംകുടിശ്ശിേ
രഹിതവമായ ഒരു സാമൂഹ്യ സുരക്
ന്പന്ഷന്വിതരണസംവിധാനമാണ്റ്ഈ
സര്കാര്നടപ്ാകിവരുനത്റ്.
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പ്രളയത്ിലതേര്ന്നുകപായപാേം
ജനേീയാസൂത്രണപദ്ധതിയിലഉള്ന്പ്

ടത്ിപുനര്നിര്മിച്ചുന്ോണ്ട്റ്പുതിയമാതൃേ
സൃഷ്ിച്ചിര ിക്കുേയാണ്റ് എറണാകുളം
ജില്യിന്േആേങ്ങാട്റ്ഗ്ാമപഞായത്്റ്.

കേരളത്ില2018ലുണ്ടായപ്രളയം
വേിയകതാതിലബാധിച്ചപഞായത്തുേളി
ന്ോനാണ്റ്ആേങ്ങാട്റ്.പഞായത്ിന്േ
കോട്പ്പുറം,തിരുവാലൂര്കുകനല,ന്ോട്പ്ി
ള്ളിക്കുന്റ്,നീറികകാട്റ്തുടങ്ങിയഉയര്ന
സ്േങ്ങള്ഒെിന്േ97ശതമാനംപ്രകദശ
ങ്ങളംന്വള്ളത്ിനടിയിോയി.പ്രളയദുരന്
ത്ിന്റെതീവ്രതഅല്പംകുറഞ്ഞുന്വങ്ിലും
2019ലുംപഞായത്ിന്നന്വള്ളന്പ്ാകം
ബാധിച്ചിരുന്നു.

ആലുവയിലനിന്റ്രണ്ടായികവര്തിരി

യുനന്പരിയാറിന്റെശാഖേളന്ടമധ്യത്ി
ോണ്റ്പഞായത്്റ്സ്ിതിന്െയ്യുനത്റ്.ഈ
രണ്ടുശാഖേന്ളയുംബന്ിപ്ിക്കുനന്പരി
യാര്ടന്പരിയാര്കതാടംപഞായത്ിലൂ
ന്ടയാണ്റ്േടന്നുകപാകുനത്റ്.ന്പരിയാറിന്േ
ജേനിരപ്്റ്ഉയരുകമ്പാള്ഇരുന്പരിയാറേ
ളില നിന്നുമുള്ള ജേവം ന്പരിയാര് ട
ന്പരിയാര്കതാടിന്േശക്മായനീന്രാ
ഴുക്കുംവേിയകതാതിലുള്ളന്വള്ളന്പ്ാക
ത്ിന്റ്ോരണമാകുന്നു.2018-ന്േപ്രളയ
ത്ിലന്പരിയാര്ടന്പരിയാര്കതാടിന്റ്
കുറന്േയുള്ളോഞ്ഞിരകാട്ടുപ്ള്ളംപാേം
തേര്നിരുന്നു.ഈപാേംപുനര്നിര്മിച്ചു
ന്ോണ്ട്റ്ആേങ്ങാട്റ്പഞായത്്റ്കേരള
ത്ിന്േജനേീയാസൂത്രണപദ്ധതിക്കുതന്ന
മാതൃേയാവേയാണ്റ്.

പഞായത്ിന്േഅഞാംവാര്ഡില
ന്പരിയാര്ടന്പരിയാര്കതാടിനുകുറന്േയു
ണ്ടായിരുനേരുമാല്ലൂരുമായിബന്ിപ്ിക്കു
നന്െറിയതുംപെയതുമായപാേം2018-ന്േ
ന്വള്ളന്പ്ാകകത്ാന്ടഅപേടത്ിോയി
രുന്നു. ഇതുമൂേം പാേത്ിലൂന്ടയുള്ള
ഗതാഗതംതടസ്ന്പ്ടേയുംന്െയ്തിരുന്നു.
ഇതിനുപേരമായിനീളവംവീതിയുംഉയരവം
കൂട്ികതാടിന്റെസ്വാഭാവിേഒഴുകിന്റ്തടസ്ം
വരാത്വിധത്ിലപുതിയപാേംനിര്മിച്ചു.
ജനേീയാസൂത്രണപദ്ധതിയിലഉള്ന്പ്ട
ത്ി,20േക്ംരൂപയുന്ടധനോര്യേമീ
ഷന്ഗ്ാന്ം 5േക്ംരൂപയുന്ടതനതു
ഫണ്ടുംകെര്ത്്റ്25േക്ംരൂപയാണ്റ്ഈ
പദ്ധതികായിമാറ്ിവച്ചത്റ്.കൂടതലഭാരം
താങ്ങുനതിനും ഉറപ്പു േഭിക്കുനതിനും

ൊേം പുനര്നതിര്മാണം 

 രകാധകാ�ണി നജയ് സിനുംസ്

മാതൃകയായതി ആേങ്ാെ് 
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പാേംപുനര്നിര്മാണത്ിന്റ്മുമ്പ്റ്

പുനര്നിര്മിച്ചപാേം

കതാടിന്റെഇരുവശങ്ങളിലുമായിഏേകദശം
45മീറ്ര്നീളത്ില19പാരേലകപലുേളം
േണക്ന്ബീമുേളംകസഡ്റ്ന്പ്രാട്ക്നും
ന്െയ്തു.കൂടാന്തഅകപ്രാച്ച്റ്കറാഡുംകൂടി
പാേത്ിന്നാപ്ംനിര്മിച്ചു.പാേത്ിന്റ്12
മീറ്ര്നീളവം3.80മീറ്ര്വീതിയുംഉണ്ട്റ്.കമല്പ
റഞ്ഞപ്രവൃത്ിേള്ക്റ്ന്മാത്മായി25
േക്ംരൂപയാണ്റ് ന്െേവായിട്ടുള്ളത്റ്.
സാധാരണയായിഗ്ാമപഞായത്തുേള്
ഇത്രംപാേങ്ങള്നിര്മിക്കുനപദ്ധതി
േള്ഏന്റ്ടക്കുനത്റ്വളന്രചുരുകമാണ്റ്.

2019കമയ്റ്മാസംഅവസാനകത്ാന്ട
കപേിംഗ്റ്പണിആരംഭിക്കുേയും6മാസം
ന്ോണ്ട്റ്പാേത്ിന്റെമുഴുവന്പണിയും
പൂര്ത്ീേരിക്കുേയുംന്െയ്തു.2019-ലുണ്ടായ
ന്വള്ളന്പ്ാകംനിര്മാണന്ത്പ്രതികൂേ
മായിബാധിച്ചിരുന്നുന്വങ്ിലുംആവര്ഷംത
ന്നപാേത്ിന്റെപണിപൂര്ത്ീേരിക്കുവാന്
സാധിച്ചുന്വനത്റ്  എടത്തുപറകയണ്ട
ോര്യമാണ്റ്.കൃത്യമായഅളവിലുള്ളന്മറ്ീരി
യലുംകൂടാന്തമെസമയത്്റ്പണിനടന
തിനാലConcretework–IFPSSCuring
നനായിേഭിച്ചിരുനതുംപണിപൂര്ത്ീേരി
ക്കുനതിന്റ്സഹായേരമായി.പഞായ
ത്ിന്േഅസിസ്ററെ്റ്എഞിനീയര്ഒ.ടി.റീന,
ക്ാക്റ്അസിസ്ററെ്റ്എക്ിേയുട്ീവ്റ്എഞിനി
യര്ടി.എ.സുകേമാന്എനിവരുന്ടയും
വാര്ഡ്റ്ന്മമ്പറംകക്മോര്യസമിതിന്െയര്മാ
നുമായപി.എസ്റ്.ജഗദീശന്ഉള്ന്പ്ന്ടയുള്ള
ജനപ്രതിനിധിേളന്ടയുംകമലകനാട്ത്ിലും
കമാണിറ്റിംഗിലുമാണ്റ്ആേങ്ങാട്റ്ഗ്ാമപ
ഞായത്ിന്നയുംേരുമാല്ലൂര്ഗ്ാമപഞായ
ത്ിന്നയുംബന്ിപ്ിക്കുനപാേംയാഥാര്ത്്യ
മാകിയത്റ്.ഈരണ്ടുപ്രകദശങ്ങളന്ടയും
വിേസനത്ിന്റ്നാെിേേല്ായിമാറിയ
പാേം.പഞായത്്റ്പ്രസിഡറെ്റ്രാധാമണി
ജയ്റ്സിംഗ്റ്തുറന്നുന്ോടത്തു.

േ ാേങ്ങളായ ി  അട ിഞ്ഞുകൂട ിയ
എകലമണ്ണുന്ോണ്ട്റ്ഫേഭൂയിഷ്മായ
സ്േമാണ്റ്ആേങ്ങാട്റ്. ഒരുോേത്്റ്
ഇവിടന്ത്പ്രധാനവിളേരിമ്പായിരുന്നു.
േരിമ്പ്റ്ആട്ിന്യടക്കുനആേേള്ധാരാള
മുണ്ടായിരുനതിനാോണ്റ്ആേങ്ങാട്റ്എന
കപരുണ്ടായത്റ്.ഇവിന്ടേരിമ്പ്റ്ആട്ിയുണ്ടാ
ക്കുനശര്കരആേങ്ങാടന്ശര്കരഎന്നും
അറിയന്പ്ട്ിരുന്നു.പിനീട്റ്േരിമ്പ്റ്കൃഷി
നശിക്കുേയുംവാെ,ന്നല്്റ്ഉള്ന്പ്ന്ടയുള്ള
മറ്്റ്വിളേള്കൂടതോയികൃഷിന്െയ്യുവാനും
തുടങ്ങി.ഇടകിഡാംനിര്മിച്ചതിനുകശഷം
ന്പരിയാറിന്േനീന്രാഴുക്റ്കുറയുേയുംഒരു
പരിധിവന്ര ന്വള്ളന്പ്ാക ഭീഷണി

മാറേയുംന്െയ്തിരുന്നു.ഇടകിഡാമില
കവദയുതിഉല്പാദിപ്ിച്ച്റ്പുറന്ള്ളുനജേം
മൂേമറ്ംവെിന്താടപുെആറിലൂന്ടതിരിച്ചു
വിടനതിനാല ന്പരിയാറില വരുന
ജേത്ിന്റെഅളവ്റ്കുറയുനതായിരുന്നു
ഇതിനുോരണം.വര്ഷങ്ങള്ക്റ്കശഷം
2018ന്േയും2019ന്േയുംഅതിവൃഷ്ിപഞാ
യത്ിലവേിയദുരന്മാണ്റ്സൃഷ്ിച്ചത്റ്.
നിരവധിപാേങ്ങളംകറാഡുേളംതേരുേയും
േിണറേളംന്പാതുകുളങ്ങളംഉപകയാഗശൂ
ന്യമാകുേയുംന്െയ്തിരുന്നു.കൃഷിയുംമറ്്റ്
ഉപജീവനമാര്ഗങ്ങളംഇല്ാതായി.നിരവധി
വീടേള്തേര്ന്നു.ഈപ്രകദശന്ത്പൂര്വ്വ
സ്ിതിയിോക്കുനതിന്റ്  സംസ്ാന
സര്കാരുംഗ്ാമപഞായത്തുംവേിയപരി
ശ്രമമാണ്റ്നടത്ിവരുനത്റ്.സംസ്ാന
സര്കാരിന്റെനിരവധിസഹായങ്ങള്
പുനര്നിര്മാണത്ിനായിേഭിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനുപുറന്മനിരവധിപദ്ധതിേളംപഞാ

യത്്റ്ആസൂത്രണംന്െയ്തിരുന്നു.പ്രളയദുര
ന്ത്ിലതേര്നകറാഡുേള്പുനര്നിര്മി
ക്കുനതിനുള്ളപദ്ധതിേളംകൂടാന്തകൃഷി,
മൃഗസംരക്ണംതുടങ്ങിയകമഖേേളിലും
പദ്ധതിേള്നടപ്ാകിവരുന്നു.മെകാേ
ത്ിനുമുമ്പുതന്നപഞായത്ിന്േപ്രധാന
ന്പ്ട്കതാടേള്ശുെീേരിക്കുനത്ിനുള്ള
പദ്ധതിേളംനടപ്ാകി.പ്രളയദുരന്ത്ില
ഇടിഞ്ഞുകപായഅഞാംവാര്ഡിന്േവേിയ
രണ്ട്റ് ന്പാതുേിണറേളം പതിനഞാം
വാര്ഡിന്േവേിയന്പാതുേിണറംപാേ
ത്ിന്റെനിര്മാണത്ിന്നാപ്ംതന്ന
ഗ്ാമപഞായത്്റ്പദ്ധതിപ്രോരംപുന
ര്നിര്മിച്ചു.ഇപ്രോരംപ്രളയദുരന്ന്ത്
കൂട്ായപ്രവര്ത്നത്ിലൂന്ടകനരിട്കേരള
മാതൃേയുന്ട ഭാഗമായി മാറേയാണ്റ്
ആേങ്ങാട്റ്ഗ്ാമപഞായത്്റ്.1

കേഖിേആേങ്ങാട്റ്ഗ്ാമപഞായത്്റ്
പ്രസിഡറൊണ്റ്
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തറദേശസ്വയനുംഭരണവകുപ്പു�കായി ബന്നപെട്ട സര്ക്കാര് ഉത്രവെള്, സര്ക്കുലറുെള്, ഗസ്് വിജ്കാപനങ്ങള് 
എന്നിവയനട പൂര്ണ്രൂപനും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നരീ നവബ്പ്സറ്റുെളിൽ ലഭ്യ�കാണ്.

റയകാഗങ്ങള് ഓണ്പ്ലനിൽ റെരുന്നതിന് അന�തി
4 ന്ോവിഡ്റ്19മഹാമാരിയുന്ടപശ്ാത്േത്ിലസംസ്ാനം

കനരിടനഅസാധാരണസാഹെര്യംപരിഗണിച്ച്റ്കയാഗം
കൂടനതിന്േക്റ്കവണ്ടിതകദേശഭരണസ്ാപനഓഫീസില
ഓണ്കേന്വീഡികയാകോണ്ഫറന്സ്റ്വ്യവസ്ന്െയ്ാന്
സാധിക്കുനന്വര്ച്ച്വലഓഫീസിന്നപഞായത്്റ്/നഗരസഭ
ആസ്ാനമായിപ്രഖ്യാപിച്ചുന്ോണ്ട്റ്തകദേശഭരണസ്ാപന
ങ്ങളിന്േഭരണസമിതികയാഗങ്ങള്ഉള്ന്പ്ന്ടയുള്ളവിവിധ
കയാഗങ്ങള്ഓണ്കേന്ആയികെരുനത്റ്സംബന്ിച്ച
മാര്ഗനിര്കദേശങ്ങള്പുറന്പ്ടവിച്ചു.

 (സ.ഉ.(സാധാ.)നം.1456/2020/തസ്വഭവതിയതി.05.08.2020)

എൽ ഇ ഡി പ്ലറ്റുെള് സ്കാപിക്കുന്നതിന് അന�തി
4 കേരളത്ിന്േഗ്ാമപഞായത്തുേളന്ടയുംമുനിസിപ്ാേിറ്ിേള

ന്ടയുംകോര്പ്കറഷനുേളന്ടയുംഎല്ാകറാഡുേളിലുംഉപകറാ
ഡുേളിലുംഉള്ളപരമ്പരാഗതന്തരുവവിളക്കുേള്മാറ്ിഎല
ഇഡികേറ്റുേള്സ്ാപിക്കുനതിനുംഅതുവെിഊര്ജ്ജ
ഉപകഭാഗംകുറയ്ക്കുവാനുംപാരിസ്ിതിേആഘാതംകുറയ്ക്കുവാ
നുമായിപ്രാകദശിേസര്കാര്തേത്ിലഓകരാവര്ഷവം
കുറഞ്ഞത്റ് 500 ന്തരുവവിളക്കുേള്മാറ്ിസ്ാപിക്കുേയും
അതുവെികവദയുതിഉപകഭാഗവംോര്ബണ്ബഹിര്ഗമനവം
കുറയ്ക്കുേഎനേേ്റ്ഷ്യംമുന്നിര്ത്ിപരമ്പരാഗതന്തരുവ്റ്
വിളക്കുേള്ക്റ്പേരംഎലഇഡികേറ്റുേള്സ്ാപിക്കുനതിന്റ്
അനുമതിനലേിഉത്രവായി.

 (സ.ഉ.(കേ)നം.117/2020/തസ്വഭവതിയതി.10.08.2020)

വരണകാധിെകാരിെനള സ്കാനനിര്റദേശനും നെയ്് 
ഉത്രവകായി
4 തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളികേക്കുള്ള2020ന്േന്പാതു

ന്തരന്ഞ്ഞടപ്ിന്റെഭാഗമായിത്രിതേപഞായത്തുേളിലും
നഗരസഭേളിലുംകോര്പ്കറഷനുേളിലുംവരണാധിോരിേന്ള
സ്ാനനിര്കദേശംന്െയ്തുന്ോണ്ട്റ്ഉത്രവായി.

 (സ.ഉ.(സാധാ)നം.1486/2020/തസ്വഭവതിയതി.10.08.2020)

ശുെിത്വപദവി നിര്ണ്യനും – �കാര്ഗനിര്റദേശങ്ങള് 
പുറനപെടുവിച്ചു
4 ഹരിതകേരളംമിഷന്ശുെിത്വമാേിന്യസം്രണഉപദൗത്യ

ത്ിന്റെഭാഗമായിസംസ്ാനന്ത്തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാ
പനങ്ങളിലശുെിത്വകഗ്ഡിംഗ്റ്ഹരിതതകദേശസ്വയംഭരണ
സ്ാപനമായിപ്രഖ്യാപനംനടത്തുനതികേയ്കായുള്ളമാര്ഗ
നിര്കദേശങ്ങള്പുറന്പ്ടവിച്ച്റ്ഉത്രവായി.

 (സ.ഉ.(സാധാ)നം.1497/2020/തസ്വഭവതിയതി.12.08.2020)

ഹരിതെര്മ്മറസന- പ്വര്ത്ന �കാര്ഗറരഖ 
പുറനപെടുവിച്ചു
4 തകദേശസ്വയംഭരണസ്ാപനതേത്ിലഹരിതേര്മ

കസനയുന്ടഘടന,സാമ്പത്ിേവിശേേനം,ഇതുമായിബന്
ന്പ്ട്വിവിധവിഭാഗങ്ങളന്ടസംഘാടനവംഏകോപനവം
തുടങ്ങിയോര്യങ്ങളിലവ്യക്തവരുത്തുനതിനുംപ്രസ്തുത
സംരംഭസംവിധാനന്ത്സുസ്ിരമാക്കുനതുംേക്്യമിട്ടുള്ള
പ്രവര്ത്നങ്ങള്സംബന്ിച്ചമാര്ഗകരഖപുറന്പ്ടവിച്ചുഉത്
രവായി.

 (സ.ഉ.(സാധാ)നം.1496/2020/തസ്വഭവതിയതി.12.08.2020)

അ്ഡി്ഡ്  ഓവര്സിയര് നിയ�നനും -
 റയകാഗ്യത റഭദഗതി നെയ്തു
4 മഹാത്മാഗാന്ികദശീയഗ്ാമീണന്താെിലുറപ്്റ്പദ്ധതിഅക്

ഡിറ്ഡ്റ്ഓവര്സിയര്നിയമനത്ിനുള്ളകയാഗ്യതകഭദഗതി
ന്െയ്ത്റ്ഉത്രവായി.

 (സ.ഉ.(കേ)നം.121/2020/തസ്വഭവതിയതി.18.08.2020)

പ്െപെ്്  രസരീത് എ-4 റപപെറിൽ നൽെകാനും
4ഐഎലജിഎംഎസ്റ്കസാഫ്റ്റ്ന്വയറിന്റെഭാഗമായിതകദേശ

സ്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങളിലനിന്നുംനലേിവരുനകേപ്റ്്റ്
രസീത്റ്എ-4കപപ്റിലനലകുനതിന്റ്അനുമതിനലേിഉത്
രവായി.

(സ.ഉ.(സാധാ)നം.1586/2020/തസ്വഭവതിയതി.27.08.2020)

34 ് ്  ആഗ�് 2020



ഓഗസ്റ്റ് മാസംഏൊംതിയതിയിന്േ
പ്രഭാതംമൂനാറിന്നയുംഒപ്ംകേരള

ന്ത്യുംേണ്ീരണിയിച്ചുന്ോണ്ടാണ്റ്പുേര്
നത്റ്.മൂനാറിന്േരാജമേയിലനിന്നും12
േികോമീറ്ര്അേന്േയുള്ളന്പട്ിമുടിയില
ഉരുള്ന്പാട്ിന്താെിോളിേള്താമസിച്ചി
രുനേയങ്ങള്ക്റ്മീന്തപതിച്ച്റ്17കപര്
മരിച്ചു നിരവധികപന്ര ോണാതായി.
കമഖേയിലരാത്രിയിലുണ്ടായശക്മായ

ടെട്തിമുെതി ദുരന്ം
ഒരു ലനര്ക്ാ�
 അജിത്  കു�കാര് വി ആര് 

ഉരുള്ന്പാട്േിലന്താെിോളിേള്ഉറങ്ങി
യിരുനേയങ്ങള്പൂര്ണ്മായുംതേര്ന്നു.
ഉറകത്ിോയിരുനതിനാലഭൂരിപക്ം
കപര്ക്കുംരക്ന്പ്ടാനുമായില്.നാമാവകശ
ഷമായേയങ്ങളിലനിന്നുംരക്ന്പ്ടാന്
േെിഞ്ഞത്റ് വിരേിന്േണ്ാവനവര്ക്റ്
മാത്രം. 

ഓഗസ്റ്റ്ഏെിന്റ്രാവിന്േേണ്ന്കദവന്
ഹിലപ്ലാകറെഷന്േമ്പനിന്ഹഡ്റ്േ്വാര്കട്

ഴ്ിലനിന്നുംഔകദ്യാഗിേകഫാണികേക്റ്
ന്മകസജ്റ്ആയിട്ായിരുന്നുദുരന്വാര്ത്
എത്ിയത്റ്.രാജമേയിലുള്ളഒരുേ്വാര്കട്
ഴ്ിന്റ്സമീപംമണ്ിടിഞ്ഞ്റ്വീണതായുംമണ്്റ്
നീകംന്െയ്യുനതിന്റ്അടിയന്ിരമായിഒരു
ന്ജ.സി.ബിേഭ്യമാകണന്മന്നുമായിരുന്നു
ന്മകസജിന്േആവശ്യം.ഒരുന്ജ.സി.ബി
സഹിതം രാജമേയികേക്റ് പുറന്പ്ട്ടു.
എനാലഞങ്ങളന്ടയാത്രതടസ്ന്പ്ടത്ി
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മൂനാര്-ഉടമലകപ്ട്സംസ്ാനപാതയിന്േ
ന്പരിയവരപാേംആസമയംപൂര്ണ്മായും
തേര്നിരുന്നു.പാേത്ിന്റ് മുേളിലൂന്ട
ന്വള്ളംഒഴുകുനോഴ്ചയാണ്റ്ോണാന്
േെിഞ്ഞത്റ്.കമഖേയിലശക്മായഉരുള്
ന്പാട്ലഉണ്ടായിഎന്റ്മനസ്ിോകാനും
േെിഞ്ഞു. ോട്ിനുള്ളിലൂന്ടയുള്ള  വെി
ന്തളിച്ചാണ്റ്പിനീടയാത്രതുടര്നത്റ്.

ആബുേന്സ്റ്, ന്ജ.സി.ബിഎനിവ
സഹിതംഎമര്ന്ജന്സിന്റകസ്ാണ്സ്റ്ടീം
അംഗങ്ങകളാന്ടാപ്ം രാജമേയികേക്റ്
യാത്രയാരംഭിച്ചു.യാത്രാമകദ്ധ്യയാണ്റ്രാജ
മേയിേല്അപേടംനടനന്തന്നുംഅവിന്ട
നിന്നും12േികോമീറ്ര്മാറിന്പട്ിമുടിഎന
പ്രകദശത്ാണ്റ്ഉരുള്ന്പാട്ലഉണ്ടായ
ന്തന്നുംഅറിയാന്േെിഞ്ഞത്റ്.മൂന്റ്നിര
കേന്വീട്ടുേള്പൂര്ണ്മായുംതേര്നതായും
70കപകരാളം�മികടിയിോന്ണന്നുംവിവരം
േഭിച്ചു.വിവരംഅകപ്ാള്തന്നജില്ാഭരണ
കൂടന്ത്യുംബന്ന്പ്ട്വന്രയുംഅറിയിച്ചു.

ന്പട്ിമുടിയികേക്കുള്ളയാത്രയിലഏേകദശം
3േികോമീറ്ര്േെിഞ്ഞകപ്ാള്വാഹന
ഗതാഗതംതടസ്ന്പ്ട്ടു.മണ്ിടിച്ചിേിലവേിയ
പാറകല്ലുേള്കറാഡിലപതിച്ച്റ്ഗതാഗത
തടസ്മുണ്ടായതായിരുന്നുോരണം.ഗതാ
ഗതതടസ്ംമാറ്ാന്നിര്കദേശംനലേിയ
കശഷംമൂന്റ്േികോമീറ്കറാളംോലനടയാ
യിട്ായിരുന്നുഞങ്ങള് ദുരന്ബാധിത
സ്േത്്റ്എത്ികച്ചര്നത്റ്.ജീവിതത്ില
ഇനിന്യാരികലുംോണാന്ഇടവരുത്ാ
തിരികണന്മന്റ്ആഗ്ഹിച്ചതരത്ിലുള്ള
ോഴ്ചേളായിരുന്നുദുരന്മുഖത്്റ്ഞങ്ങന്ള
വരകവറ്ത്റ്.ന്െളിയിലപുതഞ്ഞ്റ്േിടക്കുന
മനുഷ്യജീവനുേള്,മൃതപ്രായരായവര്,പരി
കകറ്വര്,ഉറ്വന്രനഷ്ന്പ്ട്വരുന്ടനിേ
വിളിേള്.ന്താെിോളിേള്അന്ിയുറങ്ങിയി
രുനേയങ്ങള്പൂര്ണ്മായുംതുടച്ചുമാറ്ന്പ്
ട്ിരിക്കുന്നു.സ്വന്ംജീവന്കപാലുംതൃണവ
ലകരിച്ച്റ്എമര്ജന്സിന്റകസ്ാണ്സ്റ്ടീം
അംഗങ്ങള് അകപ്ാകെയ്ക്കും രക്ാപ്രവ

ര്ത്നംആരംഭിച്ചിരുന്നു.ന്െളിയിലപുത
ഞ്ഞുകപായമൃതകദഹങ്ങള് േന്ണ്ടത്ി
പുറന്ത്ടക്കുേയുംപരികകറ്വന്രആശുപ
ത്രിയിലഎത്ിക്കുനതിനുള്ളനടപടിേളം
സ്വീേരിച്ചു.പ്രകദശത്്റ്അവകശഷിച്ചവന്ര
സുരക്ിതസ്ാനങ്ങളികേക്റ്മാറ്റുേയും
ഭക്ണവംമറ്റുസൗേര്യങ്ങളംേഭ്യമാക്കുേ
യുംന്െയ്തു.

പ്രകദശത്്റ്3ദിവസമായികവദയുതിയും
കഫാണ്ന്നറ്്റ്വര്ക്കുംതടസ്ന്പ്ട്ിരുന്നു.
ന്ടേികഫാണ്ന്നറ്്റ്വര്ക്റ്േഭിക്കുന15
േികോമീറ്ര്അേന്േയുള്ളരാജമേയില
രാവിന്േ11മണികയാന്ടഎത്ികച്ചര്നാണ്റ്
ദുരന്ംസംബന്ിച്ചകൂടതലവിവരങ്ങള്
ജില്ാഭരണകൂടന്ത്അറിയിച്ചത്റ്.തുടര്ന്റ്
രക്ാപ്രവര്ത്നങ്ങള്കായി  എന്.
ഡി.ആര്.എഫ്റ്,ഫയര്കഫാഴ്്റ്,കപാേീസ്റ്,
കസനേളംആവശ്യമായഹിറ്ാച്ചിേളംമറ്്റ്
ഉപേരണങ്ങളംഎത്ികച്ചരുേയുണ്ടായി.
ആദ്യന്ത്ദിവസം17മൃതകദഹങ്ങളായിരുന്നു
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േന്ണ്ടത്ാന്േെിഞ്ഞത്റ്.പുെയിലൂന്ടമൃത
കദഹങ്ങള്ഒഴുേികപാോന്സാധ്യതയു
ന്ണ്ടന്റ്വിേയിരുത്ിയതിന്റെഅടിസ്ാ
നത്ിലമൂനാര്ഗ്ാമപഞായത്ിന്േ
എമര്ജന്സിന്റകസ്ാണ്സ്റ്ടീംഅംഗങ്ങന്ള
തിരച്ചിേിനായിനികയാഗിച്ചു.ഹാംകറഡികയാ
ഉള്ന്പ്ന്ടയുള്ളസംവിധാനങ്ങള്സകന്ദശ
ങ്ങള്കേമാറാന്ഉപകയാഗിച്ചുന്ോണ്ടാ
യിരുന്നുരക്ാപ്രവര്ത്നം.

ഓഗസ്റ്റ്ഏൊംതീയതിതുടങ്ങിവച്ച
രക്ാദൗത്യത്ിന്റ്ഫയര്കഫാഴ്്റ്,കപാേീസ്റ്,
എന്.ഡി.ആര്.എഫ്റ്കസനേള്ക്റ്േരു
ത്ായത്റ്  മൂനാറ ിന്റെ മനസ്റിഞ്ഞ
യുവാകള്അംഗങ്ങളായപഞായത്്റ്
എമര്ജന്സി ന്റസ്റ് കപാണ്സ്റ്  ട ീ ം
ആയിരുന്നു.പ്രകദശവാസിേള്കപാലും
േടന്നുന്െല്ാന്മടിക്കുനന്െങ്കുത്ായ
പാറേളിലൂന്ടയും,ആനയുംേടവയുംോട്ടു
കപാത്തുംവിഹരിക്കുനവനാന്രങ്ങളിലൂ

ന്ടയുംതിരച്ചിലനടത്ി27മൃതകദഹങ്ങ
ളാണ്റ്ഇവര്േന്ണ്ടത്ിയത്റ്.ഈരക്ാ
ദൗത്യന്ത്മുഖ്യമന്തിയുംഅഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു.
രക്ാപ്രവര്ത്നങ്ങള്ഇകപ്ാഴുംതുടരുേ
യാണ്റ്.ോണാതായസകഹാദരങ്ങളന്ട
മൃതകദഹങ്ങള്മുഴുവന്േന്ണ്ടത്തുനതുവന്ര
ഈരക്ാദൗത്യംതുടരും.മെയുംഅതികശ
ത്യവംരക്ംകുടിക്കുനഅട്േന്ളയുംതൃണ
വലകരിച്ച്റ്നടത്ിയരക്ാപ്രവര്ത്ന
ത്ിലദുരന്ത്ിലോണാതായ70കപരില
65കപരുന്ടമൃതശരീരങ്ങളംേന്ണ്ടടകാനും
അന്്യേര്മങ്ങള്കായിപ്രിയന്പ്ട്വരുന്ട
മുമ്പിലഎത്ികാനുംേെിഞ്ഞു.

പ്രകദശന്ത്മാേിന്യനിര്മാര്ജ്ജനവം
രക്ാപ്രവര്ത്േര്ക്കും മറ്റും ഭക്ണം
നലകുനതിന്റെയുംചുമതേപഞായത്ി
നായിരുന്നു.വളന്രഭംഗിയായിഈചുമത
േേള്നിര്വഹികാന്േെിഞ്ഞത്റ്സഹജീ
വനകാരുന്ടപൂര്ണ്സഹേരണംന്ോണ്ട്റ്

മാത്രമാണ്റ്. രക്ാപ്രവര്ത്നങ്ങളിലും
അവരുന്ടപൂര്ണ്പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു.
പഞായത്്റ്ന്സക്ട്റിതസ്തിേയിലകജാേി
ന്െയ്യുനതുന്ോണ്ട്റ് മാത്രമാണ്റ് ദുരന്
മുഖന്ത്ഈയജ്ത്ിലഭാഗഭാകാോ
നുംരക്ാപ്രവര്ത്നത്ിലുംദുരിതാശ്വാസ
പ്രവര്ത്നങ്ങളിലുംപൂര്ണ്പങ്ാളിത്ം
ഉറപ്ാകാനുംേെിഞ്ഞത്റ്.അതിലഅഭിമാ
നിക്കുന്നു.ജില്ാേളക്ര്,സബ്റ്േളക്ര്
പഞായത്്റ്ന്ഡപ്യൂട്ിഡയറക്ര്തുടങ്ങിയ
ഉനതഉകദ്യാഗസ്രുന്ടയുംകപാേീസ്റ്,
ഫയര്&ന്റ്യു,എന്.ഡി.ആര്.എഫ്റ്കസന
േളന്ടയും,എംഎലഎ,പഞായത്്റ്പ്ര
സിഡറെ്റ്ഉള്ന്പ്ന്ടയുള്ളജനപ്രതിനിധിേ
ളന്ടയുംസമീപപഞായത്തുേളന്ടയുംകൂട്ായ
പ്രവര്ത്നമായിരുന്നുന്പട്ിമുടിയിന്േരക്ാ
ദൗത്യത്ിന്റ്തുണയായത്റ്.1

കേഖേന്മൂനാര്ഗ്ാമപഞായത്്റ്
ന്സക്ട്റിയാണ്റ്.
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വീണ്ും ഒരു ന്പാനേതിന് ചതിങ്ങവും 
ന്പാകനോണവും വരവായതി.

ഒത്തുകചരലേകളാ ആകഘാഷങ്ങകളാ 
സാധ്യമല്ാതായതിത്ീര്നേ ഈ ന്ോവതിഡ് 
ോലത്് ഈ  ഓണച്ചതിന്തേള് പങ്കുവയ്കാന് 
നാും ജീവതിച്ചതിരതിക്കുന്നുവകല്ാ എകനോര്ത്് 
സമാധാനതിക്കുേ. എനേല്ാന്ത നന്ല്ാരാ
ശുംസ കനരാന് കപാലും നമുകാവനേതില് 
എനേതാണ് പരമാര്ത്ഥും.

മലയാളതിയുന്ട, ഒട്ടുമതിക ആകഘാഷ
ങ്ങളുും ോര്ഷതിേവൃത്തിയുമായതി ബന്ധന്പ്
ട്താണകല്ാ പഞ്മാസമായ േര്കടേും 
പ്രാര്ത്ഥനകയാന്ട  മറതിേടനേകശഷും 
മാനവും മനസ്ും ന്തളതിഞ്് ഇല്വും വല്വും 
നതിറച്ച് ചതിങ്ങും എത്തുനേകതാന്ട പട്തിണതി 
മാറുന്നു.

പ്രതതികൂല സാഹചര്യങ്ങള് മറതിേടനേ്  
മണതില് ന്പാന്നു വതിളയതിച്ച് സുഭതിക്ഷമായതി 

ഉണാനാവേ എനേത് വലതിന്യാരു ോര്യും 
തനോയതിരുന്നുവകല്ാ പണ്്. ന്പാനേതിന് 
ചതിങ്ങും എനേ പ്രകയാഗും തന്നേ ന്പാനേ
ണതിഞ് പാടങ്ങളുന്ടയുും പ്രതീക്ഷ േത്തുനേ 
മനസ്േളുന്ടയുും അടയാളന്പ്ടുത്ലാണ്.

ഓണത്തിന പതിനേതിന്ല ഐതതിഹ്യവും 
അതതിന്ല യുക്തിയുും അയുക്തിയുന്മാന്ക 
നമള് ധാരാളും ചര്ച്ച ന്ചയ്തതാണ്. 
എനോല് േഥേന്ളകപ്ാഴും കചാദ്യും ന്ചയ്യാ

 തുളസി റെരളറശേരി

ആസുരകാേടത് 
ഓണച്തിന്കള്

  ക �  ക ല ്  ം ം ക ം ആ ്   
ക ് ക ല ് � ം  ക ം ആ ം   

  ്    ക ്  
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നായുള്ളതല്, ഗുണപാഠങ്ങകളാതുനേവയാ 
ന്ണനേതാണ് എന്റെ അഭതിപ്രായും. 

ഇവതിന്ട, മനഷ്യന്ര ഒനോയതി േണ്് 
േള്ളവും ചതതിയുമതില്ാത് ഒരു രാജ്യന്ത് 
നയതിച്ച അസുരരാജാവായ മഹാബലതിയുന്ട 
പ്രശസ്തതിയതില് അസൂയപൂണ് കദവന്മാര് 
വാമനാവതാരും പൂണ് മഹാവതിഷ്ണുവതിനാല് 
അകദേഹന്ത് പാതാളത്തികലക്കു ചവതിട്തി 
താഴ്തതി എന്നുും വര്ഷത്തിന്ലാരതികല് 
ന്പാനേതിന് ചതിങ്ങത്തിന്ല തതിരുകവാണനാ
ളതില് അകദേഹും തന്റെ പ്രജേന്ള ോണാന്ന
ത്തുന്മന്നുും  ഐതതിഹ്യും പറയുന്നു. അകദേ
ഹന്ത് വരകവല്കാനായതി കേരളും അണതി 
ന്ഞ്ാരുങ്ങുനേതാണ് ഓണും എന്നു േഥ.

േഥ എകന്താ ആേന്ട് പ്രധാനന്പ്ട് 
രണ് ഗുണപാഠങ്ങള് ഇതതിലണ്്.

ഒനേ്, സദ്ഭരണും ോഴ്ചവയ്കനേ സത്യ
സന്ധരായവന്ര പാതാളകത്ാളും താഴും 
വതിധും അപമാനതികാന് ആളുണ്ാവും. 
േരുതല് കവണും.

 രണ്്, എത്ര ഉനേതതിയതില് വതിരാജതിക്കു
നേവനും  തനതിക്കു േഴതിയാത്തായതി ഒന്നു
മതിന്ല്നേ അഹങ്ാരും വരുനേ നതിമതിഷും 
അധഃപതനും തുടങ്ങുും. ഈ പ്രപഞ് 
ശക്തിയുന്ട ദാസനായ തനതിക്, ഒരാള് 
കചാദതിക്കുനേന്തന്തുും നല്ോനള്ള േഴതി
ന്വാന്നുമതിന്ല്ന്നുള്ള തതിരതിച്ചറതിവ് മഹാബ
ലതിക്കുണ്ായതില്.

േഥയുും ഗുണപാഠവും 
ശരതിയുും ശരതികേടുും ഒന്ക 
അവതിന്ട നതില്കന്ട്. മലയാ
ളതിക് എന്നുും ഓണും ഒരുമയു
ന്ടയുും  സമൃദ്ധതിയുന്ടയുും 
ആകഘാഷും  തന്നേയാണ്. 
അതുന്ോണ്ാണവന് ോണും 
വതിറ്റുും ഓണും  ഉണ്ണുനേത്. 
എന്തായാലും  കുടുുംബബന്ധ 
ങ്ങളുന്ട ഊഷ്മളത ഊട്തിഉറ
പ്തിക്കുനേ, മതസൗഹാര്ദേും  
വളര്ത്തുനേ ഈ മഹത്ര
മായ ആകഘാഷും ന്വറുന്മാരു 
വതിളന്വടുപ്പുല്സവും  മാത്രമല് 
മലയാളതിക ്എന്നുറപ്.് േര്ക
ടേത്തിന്റെ േറുപ്തിന്നകാള് 
വ ല തി യ  േ റു പ് ാ ണ് 
ന്ോവതിഡ്ോലും നമുക്കു 
നല്േതിയതിരതിക്കുനേത്.

വ്യാധതിേളുും ആധതിേളുും 
നതിറഞ് ഇതുകപാന്ലാകരാണ
കാലും  നമ്മുന്ട ഓര്മയതില് 
കപാലും ോണതില്. ഉള്ളവന്ന
കനോ ഇല്ാത്വന്നകനോ 
കഭദമതില്ാത്വതിധും അക്ഷരാ
ര്ത്ഥത്തില് മാനഷന്രല്ാും 
'ഒന്നുകപാന്ല'  ആയതിത്ീ
ര്നേതിരതിക്കുന്നു ഈ അണുവതിന 
മുനേതില്. 

സ്നേത മനസ്തില് പ്ര
േടതിപ്തികകണ് ോലമാണതിത്. 
മ ന ഷ ്യത ്വവ ും  ന ന്മ യു ും 
ോരുണ്യവും ആണ് സമൃദ്ധതി
കയാന്ട ഈ ന്ോവതിഡ് 
ോലത്് നമുകാവശ്യും. ഒത്തു
കചരലേളുും ആകഘാഷവും 

നതിയന്തണവതികധയമായതിത്ീര്നേ ഈ 
കവളയതില് ജാഗ്തകയാന്ട നീകങ്ങണ്ത് 
ഉത്രവാദതിത് മുള്ള ജനതയുന്ട േര്ത്
വ്യമാണ്. തല്കാലും  നാകമാകരാരുത്രുും 
ജീവകനാന്ട  നതിലനതില്കാന് കവണ് 
അവശ്യേര്മങ്ങള് ന്ചയ്യുേ.

സമൃദ്ധതിയുന്ട ഒകരാണും അടുത്വര്ഷും 
നന്മ ോത്തിരതിപ്പുന്ണ്നേ പ്രതീക്ഷയുന്ട 
നതിറവതില് നതിറഞ്ഞുണ് േഴതിഞ്ോല ഓണ 
ഓര്മമഴേളുന്ട നനവതില് നമുക് നന്മ, 
നമ്മുന്ട കുടുുംബന്ത് അതുവഴതി ഈ 
സമൂഹന്ത്  േരുതകലാന്ട നയതികാും.

1

കേഖിേഅദ്ധ്യാപിേയുംേവയിത്രിയുമാണ്റ്
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 റഡകാ. വിളക്കുടി രകാറജന്ദ്രന്

ടകാ�ം

കേരളചരതിത്രത്തിനും സും�ാരത്തിനും 
വതിലന്പ്ട് സുംഭാവനേള് നല്േതിയ 

പട്ണും. കേരളത്തിന്ല പ്രാചീന തുറമുഖ 
നഗരും. ഒരു പുതതിയ വര്ഷാരുംഭത്തിനും 
ോലഗണനയ്കും ജന്മും നല്േതിയ തലസ്ാ
നനഗരും. സഹ�ാബ്ദത്തികലന്റകാലും 
നതിലനതിനേ കവണാടതിന്റെ ആദ്യതലസ്ാനും 
തുടങ്ങതിയ നതിലേളതിന്ലല്ാും ന്ോല്ത്തി 
നള്ള ചരതിത്രപ്രാധാന്യും നതിസ്തുലമാണ്. 
ന്ോല്ും തലസ്ാനമായതിരുനേ രാജ്യത്തിന് 
കൂപേും എന്നുും കപരുണ്ായതിരുന്നു. കവണാ
ട്രചന്മാന്ര കൂപോധീശ്വരന്മാര് എന്നു 
പറഞ്തിരുന്നു. ന്താല്കാപ്തിയത്തില് 
പറയുനേ ന്ചന്തമതിഴ് കദശങ്ങളതില് ഒനോണ് 
ന്ോല്ും. 

എ.ഡതി.825 ലണ്ായ തരതിസാപ്ള്ളതി 
ശാസനത്തിലാണ് ന്ോല്ന്ത്പ്റ്റതിയുള്ള 
ആദ്യ പരാമര്ശും. ‘കുരകകണതിന്കാല്ും’ 
എനോണ് പ്രകയാഗും. ‘കുരങ്്’ എനോല് 
വളഞ്ത്. കേണതി എനോല് ജലാശയും. 
വളഞ്ഞു ജലാശയമുള്ള സ്ലും എനേര്ത്ഥും. 
അഷ്മുടതി ോയലതികനാടു കചര്ന്നുേതിടക്കുനേ 
ന്ോല്ത്തിന് ഈ കപര് അന്വര്ത്ഥമാണ
കല്ാ. �റു വര്ഷും മു� വന്ര ഈ കപര് 
നതിലവതിലതിരുന്നു. 

പാ�്യന്ര പരാജയന്പ്ടുത്തി 1299 
വന്ര ന്ോല്ും ഭരതിച്ച പ്രതാപതിയായ 
ജയസതിുംഹന കശഷും ന്ോല്ും ജയസതിും

ഹനാട് എനേ് അറതിയന്പ്ട്ടു. ഉച്ചാരണകഭ
ദത്ാല് ഇത് ‘കദശതിുംഗനാട്’ ആയതി മാറതി. 
‘ന്ോല്ും േണ്വനതില്ും കവന്ണ്’നേ 
പഴന്മാഴതി പതതിരതില്ാത്താണ്. ഈകരഴ
ലേതിലും ന്ോല്ത്തിന തുല്യും മന്റ്റാരു 
പട്ണമതിന്ല്നോണ് എ.ഡതി.14-ാും �റ്റാ
ണ്തിലണ്ായ ഉണ്ണുനീലതി സകദേശത്തില് 
പറയുനേത്.

ന്ോല്ും ജതില്യുന്ട ആസ്ാനമായ 
മുനതിസതിപ്ല് കോര്പ്കറഷനാണ് ഇകപ്ാള് 
ഈ നഗരും.

ന്ോല്ും എനേ കപരതിന്റെ നതി�ത്തിന്യ
പ്റ്റതി പല അഭതിപ്രായങ്ങളുമുണ്്.
1.  കുരുമുളേ് എനേ് അര്ത്ഥമായ കോലും 

എനേ സും�തപദത്തില് നതിനോവാും 
‘ന്ോല്ും’ ഉണ്ായത്. (കേണല് യൂള്)

2. (a) രാജാവതിന്റെ സാനേതിദ്ധ്യന്മകനോ 
രാജാവ്  അധതിവാസും ന്ചയ്യുനേ 
ഇടന്മകനോ സഭാതലും എകനോ 
അര്ത്ഥമുള്ള ‘ന്ോല’വതില് നതിനേ്.

(b) ന്ോല് എനേ ധാതുവതില് നതിനേ്. 
ഏന്തങ്തിലും ന്ോല നടനേ സ്ലമാ
യതിരതികണും ന്ോല്ും. 

 (റവ.കറാബര്ട്് ോല്ഡ്വല്)
3.  തമതിഴതിന്ല ന്ോല അഥവാ ‘ന്ോല്’ 

യതില് നതിനേ ്(ന്ോല് = ഉയര്നേ സ്ലും)
4. കോവളും എനേ കപര് ഉച്ചാരണ ദാര്ഢ്യ

ത്ാല് കഭദന്പ്ട് ്ന്ോല്ും ആയതിരതികണും. 

കോ = രാജാവ,് അളും = പ്രകദശും. 
(ചട്്തി സ്വാമതിേള്)
5 (a) കോയതില് + ഇല്ും ന്ോയതില്വും 

ന്ോല്വും ആന്യന്നു വരാും.
(b) വപത്ാന് കദശന്ത് ന്ോല്ഹാ�

രതിന്റെ പഴയ കപര് ന്ോല്ും എനോയതി
രുന്നു. ആ സ്തിതതിക് വപത്ാന് 
രാഷ്ട്രത്തിന്ല ന്ോല്ന്ത് അനേരതിച്ച് 
ന്ോല്ും എനേ കപര് തുളുനാട്തിന്ലയുും 
കേരളത്തിന്ലയുും ചതില സ്ലങ്ങള്ക് 
നമ്പൂതതിരതിമാര് നല്േതിയതാവാും.

(ഇളുംകുളും കുഞ്ന്പതിള്ള)
6. ‘കുളും’ എനേ പദത്തില് നതിനോണ് 

ന്ോല്ും എനേ പദത്തിന്റെ ആഗമനും. 
(�രനാട്ടു കുഞ്ന്പതിള്ള)

7. ‘ന്ോല്ും’ വളന്ര പഴയ തമതിഴ് പദമാണ്. 
അതതിന് േടല് ന്ോണ് ന്നറെമതിള്നാട് 
(േടകലാട് ന്താട് സ്ലും) എനേര്ത്ഥും.

(ചതിറയ്കല് ടതി.ബാലകൃ�ന്നായര്)
8. ‘ന്ോല്’യ്ക് മലയാളത്തില് വര�ന്പാ

ട്തി ന്വള്ളപ്ാച്ചതിലണ്ാകുനേ വലതിയമട 
എനേര്ത്ഥും. ന്ോല്ത്തിന് ന്ോല് 
ന്പാട്തിയുണ്ായ തുറമുഖ പട്ണും എനേ
ര്ത്ഥും.

 (പതി.സുദേരുംപതിള്ള)
ന്പ്രാഫ.ഇളുംകുളത്തിന്റെയുും സുദേരും

പതിള്ളയുന്ടയുും അഭതിപ്രായും തള്ളതികളയാ
നാവതില്.                                      1
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ചതി�ൊ�ം
ചരമഗീതം
 മുരളരീധരന് തഴക്ര 

അരെ�ാഴി� വീ�ന�കൾ-10

ചതി�ൊ�ം

അരെ�ാഴി� വീ�ന�കൾ-10

ഒരു ോലത്് നമ്മുന്ട വീടുേളതിൽ അത്യ
ന്താകപക്ഷതിതമായതിരുനേ ഒനോണ് 

ചതിക്കുപായ. ോർഷതികോത്പനേങ്ങന്ളല്ാും 
ചതികതി ഉണകതിന്യടുക്കുനേതതിനായതി 
ഉപകയാഗതിച്ചതിരുനേ 'ചതിക്കുപായ'യുന്ടയുും 
ോലും േഴതിഞ്ഞു. ന്നൽകൃഷതിയുും എ�കൃ
ഷതിയുും മുതതിരകൃഷതിയുന്മല്ാും തതികരാഭവതി
ച്ചകതാന്ട ചതികതി ഉണകാൻ വലതുും 
ന്ചറുതുമായ ചതിക്കുപായുന്ട ആവശ്യമതില്ാ
തായതി. മാത്രമല് കുട്തിച്ചാകതിൽ നതിറച്ച് 
ഫാക്റതി ഉൽപ്നേും േണന്ക നമുക് 
ഉണാനള്ള അരതി നതിരവധതി രോൻഡതിൽ 
എത്തുനേതതിനമു്് ന്നല്് പുഴങ്ങതി മതില്തിൽ 
കുത്തിന്യടുക്കുേയായതിരുന്നു. അകപ്ാഴും 
ന്നല്് പുഴങ്ങതി ഉണകതിന്യടുകാൻ 
ചതിക്കുപായ കവണമായതിരുന്നു. ഈ പുതതി
യോലത്് ഏന്റ േൗതുേേരമായതി 
കതാനോവനേ മറ്റു ചതില ഉപകയാഗങ്ങൾ 

കൂടതി ചതിക്കുപായയ്കണ്ായതിരുന്നു. ഒരു 
ഇലക�ാണതിേ് മീഡതിയ എനേ നതിലയതിൽ 
കറാഡതികയായുും ആോശവാണതിയുും മാത്രും 
ഉണ്ായതിരുനേ ോലത്് ന്പാതു ന്തരന്ഞ്
ടുപ്പു നടക്കുക്ാഴും യുദ്ധും ഉണ്ാകുക്ാഴും 
കറഡതികയാ ഉണ്ായതിരുനേ വീടുേളുന്ട ഉമ
റത്തുും മുറ്റത്തുും ചതിക്കുപായ വതിരതിച്ച് സമീ
പവാസതിേളായ ആളുേൾ വാർത്േൾ
കായതി ോകതാർത്തിരുന്നോരു ോലും 
പഴമകാർക് മറകാൻ േഴതിയുകമാ? അകാ
ലത്് ഒരു പ്രകദശത്് ഒകനോ രകണ്ാ 
വീടുേളതിൽ മാത്രകമ കറഡതികയാ ഉണ്ായതി
രുന്നു�. ഇനേന്ത്കപ്ാന്ല ആേകവ 
ശീതീേരതിച്ച പഞ്നക്ഷത്ര ആഡതികറ്റാറതി
യങ്ങളതിൽ േല്യാണും വതിവാഹമാമാങ്ങ്ങ
ളായതി മാറുനേതതിന് മു്് വീടുേളതിൽ തന്നേ 
വളന്ര ലളതിതമായതി േല്യാണങ്ങൾ നടക്കു
ക്ാൾ അവതിന്ടയുും ചതിക്കുപായ കവണമാ

യതിരുന്നു. പന്തലതിനള്ളതിൽ ചതിക്കുപായ 
വതിരതിച്ച് അതതിലതിരുനോണ് േല്യാണച്ചട
ങ്ങുേൾ േണ്തിരുനേത്. പുതതിയ തലമുറന്യ 
സുംബന്ധതിച്ച് ഈ പറഞ് ചതിക്കുപായ 
വതികശഷങ്ങന്ളാന്ക കേവലും അ�മ 
േഥയാകയ കതാ�. തന്നേയുമല് ചതിക്കു 
പായ േണ്തിട്ടുള്ളവർ തന്നേ അപൂർവമായതി
രതിക്കുും.

ന്ോ� ന്മതതികാലന്മത്തിയാൽ ചതിക്കു
പായയ്ക് ആവശ്യകമന്റയാണ്. ന്ന� 
ന്ോയ്ത് തലച്ചുമടായതി ന്ോണ്വനേ് ന്മതതി
കളത്തിൽ വതിരതിച്ചതിരതിക്കുനേ ചതിക്കുപായതി
ലാണതിടുനേത്. േറ്റന്മതതിക്കുനേതുും ന്മതതി
ച്ചുേതിട്ടുനേ ന്പാലതി കൂട്തിയതിട്് അളക്കുനേതുും 
ചതിക്കുപായതിലാണ്. ന്ന�ണകാനും വതിത്തു
ണകാനന്മല്ാും ചതിക്കുപായ കൂടതികയ 
തീരൂ.

ടാർകപ്ാളതിനും സതിൽകപ്ാളതിനും         

41് ്    ആഗ�്  2020



നകാല് വര്ഷനത് 
വിെസന മുറന്ന്നും

നവകേരള ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായതി 
നമ്മുന്ട സുംസ്ാനും നാല് വർഷും ന്ോണ്് 
വതിവതിധ കമഖലേളതിൽ വേവരതിച്ച കനട്
ങ്ങൾ പഞ്ായത്് രാജ് മാസതിേയുന്ട 
ന്മയ് ലകത്തില് അകമതിട്് വതിവരതിക്കുന്നു. 
വീടതില്ാതതിരുനേ  2.19 ലക്ഷും കപർക് 
വലഫ് മതിഷനതിലൂന്ട വീട് നൽോൻ 
േഴതിഞ്തുും ന്ോവതിഡ്  ോലത്് േമ്യൂ

ണതിറ്റതി േതിച്ചൻ വഴതി 90 ലക്ഷകത്ാളും 
ഭക്ഷണന്പ്ാതതിേൾ നൽോൻ േഴതിഞ്ഞു
ന്വനേതുും വലതിയ കനട്ും തന്നേ. തകദേശ
ഭരണ വകുപ്തിൽ 2400 പുതതിയ തസ്തതിേേൾ 
സൃഷ്തിച്ചതിരതിക്കുന്നു. പതിഎസ്  സതി ലതിസ്റതിൽ 
നതിന്നുും 7169 പുതതിയ നതിയമനങ്ങൾ. ജീവ
നകാരുന്ട ന്പ്രാകമാഷൻ യഥാസമയും 
നടപ്ാകാൻ സർകാർ വേന്കാണ് 
തീരുമാനും പതിഎസ് സതി റാങ്് ലതിസ്റതിൽ 
ഉണ്ായതിരുനേവർക് നതിയമനും ലഭതിക്കുനേ
തതിന് സഹായേമായതി. പഞ്ായത്തുേളതിൽ 
നടപ്ാകതിവരുനേ e-governance 
സുംവതിധാനും ജനങ്ങൾക് കവഗത്തിൽ  
കസവനങ്ങൾ ലഭതിക്കുനേതതിന് സഹായും 
തന്നേയാണ്. ആകരാഗ്യ-വതിദ്യാഭ്യാസ 
കമഖലേളതിൽ വതിേസനത്തിന്റെ ോര്യ

ത്തിൽ  വൻ കുതതിച്ചുചാട്ും തന്നേ ഉണ്ായതി. 
ന്താഴതിലറപ്് പദ്ധതതി നടത്തിപ്തിന്ല 
മുകനേറ്റും തുടങ്ങതി സർവ കമഖലേളതിലും ഈ 
സർകാർ നടപ്ാകതി വരുനേ വതിേസനപ്ര
വര്ത്നങ്ങള് മനസ്തിലാകാൻ കപാനേ 
തരത്തിൽ ഒരു വഴതിോട്തിയായതിരുന്നു പഞ്ാ
യത്് രാജ് മാസതിേയുന്ട ന്മയ് ലകും.

അനരീഷ്,  അഴിറക്കാട്

പഞായത്്റ് രാജ്റ് മാസിേയി
കേക്കുള്ളകേഖനങ്ങളംേത്തുേളം
prmdp2020@gmail.com എന
ഇ-ന്മയിലവിോസത്ിലഅയകക
ണ്ടതാണ്റ്.

പ്ലാസ്റതിേ് ഷീറ്റുന്മാന്ക സാർവത്രതിേമായ
കതാന്ട ചതിക്കുപായുും പടതിക്കു പുറത്ായതി. 
പണ്് പണ്് ന്നൽകൃഷതിയുണ്ായതിരുനേ 
പഴയ തറവാടുേളതിൽ എരുത്തിലതിന്റെ 
തതിണയതിലും ചായ്തിന്റെ വശങ്ങളതിലും മറ്റുും 
േീറതിപ്റതിഞ് നതിലയതിൽ ചതിക്കുപായുന്ട 
നഷ് ശതിഷ്ങ്ങൾ ബാകതി നതിൽക്കുന്നു 
ണ്ാകുും.

ഓകരാ കൃഷതികാലും േഴതിയുക്ാഴും 
ഇഴന്പാട്തി പായ് േീറുേ പതതിവാണ്. 
അടുത് വതിളന്വടുപ്് സീസണുമു്ായതി 
ചതിക്കുപായുന്ട കേടുപാടുേൾ തീർക്കുും. 
പായ് ന്നയ്യുനേതുും കേടുപാടുകപാക്കുനേതതി
നായതി പായ് ന്പാ�നേതുും േർഷേന്ത്ാ
ഴതിലാളതി സ്തീേളാണ്. കൃഷതിപ്ണതിേൾ 
ന്കല്ാും അവധതി നൽകുനേ ദുർഘടും 
പതിടതിച്ച േർകതിടേ മാസത്തിലാണ് പായ് 
ന്ന�ും പായ് ന്പാല്ലും നടക്കുേ. ആൺ 
വേതയുന്ട ഓലയാണ് ചതിക്കുപായ 
ന്നയ്യാനായതി എടുക്കുനേത്. താരതകമ്യന 
വലതിപ്വും ഘനവും കൂടുതലള്ള ആൺ 
വേതയുന്ട ഓലേൾ ചുവകട മുറതിന്ച്ചടുത്് 
മുള്ള് ചീേതിമാറ്റതി അവ വട്ത്തിൽ ചുറ്റതി 
ന്ചറതിയ ന്േട്ാകതി ഏതാനും ദതിവസും 
ന്വയതിലതിലും തുടർനേ് പുേ ന്ോള്ളതികാ
നായതി അടുകളയതിൽ പരണത്തുും ന്വയ്കന്നു. 
ഇങ്ങന്ന പരുവന്പ്ടുത്തിന്യടുത് 
വേതകയാല അഥവാ തഴയാണ് 
ചതിക്കുപായ ന്നയ്യുനേതതിനായതി എടുക്കുേ.

ന്നല്്, എള്ള്, മുതതിര, പയർ എനേതിവ
യുന്ട കൃഷതികാലും േഴതിഞ്ാൽ പതിന്നേ 
ചതിക്കുപായയ്കും വതിശ്മോലമാണ് . 

ആവശ്യും േഴതിഞ്ാൽ ചതിക്കുപായ് ന്തറു
ത്തുന്േട്തി സൂക്ഷതിക്കുനേതതിനും ചതില തനത് 
രീതതിേളുണ്്. രണ് മൂന്നുകപർ നതിരന്നുനതിനേ് 
പായ് നനോയതി ന്തറുത്് ഇരുവശങ്ങളതി
കലക്കുും തള്ളതിവരാന്ത ചുരുട്തി ന്േട്തി മഴയുും 
ന്വയതിലും ഏൽകാന്ത ന്േട്തി�കതിയതിടുേ
യാണ് ന്ചയ്യുനേത്. ഇപ്രോരും ചുരുട്തി ന്േട്തി 
സൂക്ഷതിക്കുക്ാൾ ഏറ്റവും ഉള്ളതിലായതി 
വതിടവണ്ാകുും. ഇതതിലൂന്ട എലതിയുും മറ്റുും 
േയറതി പായ് കേടുവരുത്ാതതിരതികാൻ 
രണ്വശങ്ങളതിന്ലയുും ദ്വാരങ്ങൾ ചതിരട് 
ന്ോണ്ടച്ചകശഷും വവകകാൽ ചുരുട്തിന്വ
യ്കേയുും ന്ചയ്യുന്നു.

�ശ്യമാധ്യമങ്ങളതിൽ  നാമതികപ്ാൾ 
വതിവതിധ രോൻഡതിലള്ള ടാർകപ്ാളതിന്റെ 
പരസ്യമാണ് േണ്ന്ോകണ്യതിരതിക്കുനേത്. 
ഏതു ന്പരുമഴയത്തുും േല്യാണും മുംഗളമാ
ോൻ ടാർകപ്ാളതിൻ മതതിന്യനോണ് പരസ്യ
ത്തിന്റെ സാരസുംഗ്ഹും. പ്ലാസ്റതിക് 
മണതിനും മനഷ്യനും മാരേമാന്ണനേറതിയാ
ന്മങ്തിലും അനായാകസനയുള്ള ലഭ്യതയുും 
സൗേര്യവമാണ് നമുകതികപ്ാൾ പ്രധാനും.  
പകക്ഷ അതുണ്ാക്കുനേ പാരതിസ്തിതതിേ 
ദുരന്തങ്ങൾ ന്ചറുതല്. ഇവതിന്ടയാണ് പ്രകൃ 
തതികയാടു കചർന്നുനതിൽക്കുനേ 'ചതിക്കു
പായു'ന്ട പ്രാധാന്യും! വർഷങ്ങളായുള്ള 
ഉപകയാഗത്ാൽ ചതിക്കുപായ് േീറതി 
പറതിഞ്് ഉപകയാഗ �ന്യമായാൽ അവ 
മണതികനാടു ലയതിച്ചു കചരുന്നു - എന്നേകനേ
യ്കും മണതിന ഭാരമായതി മാറുനേതില്.

ന് ന ല്പ ാ ട ങ്ങ ളു ും  ത ല ക്കു ള ങ്ങ ളു ും 
വേകത്ാടുേളുും ന്പാന്തകാടുേളുന്മല്ാും 

നാമാവകശഷമായകതാന്ട ഇവകയാടു 
കചർനേ് സമൃദ്ധമായതി വളർനേതിരുനേ വേത 
യുന്ടയുും േഥ േഴതിഞ്ഞു. ആൺവേതയുും 
ന് പ ൺ വ േ ത യു ന് മ ല് ാ ും  അ പൂ ർ വ 
ോഴ്ചയായതി! കൃഷതിയുന്ട കശാഷണവും ഒപ്ും 
വേതയുന്ട വുംശനാശവും കൂടതിയായ
കപ്ാൾ ചതിക്കുപായുും നാടുനീങ്ങതി.

ന്നല്പാടങ്ങൾ നതിേനേ് പറ്ായുും 
പറ�േൾ ആോശകത്ക് വളർനേ് 
അുംബരചുുംബതിേളായ കോൺക്ീറ്റ് ന്േട്തി
ടങ്ങളായുും മാറതികഴതിഞ്ഞു. ോർഷതിേ 
സ്ൽ സമൃദ്ധമായതിരുനേ വദവത്തിന്റെ 
നാട് പാറ�ാല മുതൽ ോസർകഗാഡു വന്ര 
നീളുനേ ഒരു മഹാനഗരമാണതിനേ്. കൃഷതി 
ഉകപക്ഷതിച്ച് മണതിൽ നതിനേ് ോലവലതിച്ചവ
രാണ് നമളതികലന്റകപ്രുും. ഇവതിന്ട ന്നല്പാ
ടങ്ങളുും മല�രയതിടങ്ങളുും കൃഷതിയതിടങ്ങളുും 
കുറഞ്ഞുന്ോകണ്യതിരതിക്കുന്നു. ഈ പുതതിയ 
ോലത്് ഇവതിന്ട ജീവതിക്കുനേ നമൾ 
വേനതിറന്യ പണവമായതി പ്രാണവായു 
അ ട ക ും  എ ന്തു ും  ഓ ൺ വ ല ന തി ൽ 
വാങ്ങുവാൻ ോത്തിരതിക്കുേയാണ്. ന്ോവതി
ഡാനന്തര കലാേന്ത് �റുകോടതി 
ജനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യപ്രതതിസന്ധതിന്യ കനരതികട
ണ്തിവരുന്മനേ് കലാേഭക്ഷ്യ ോർഷതിേ 
സുംഘടന നമുക് മുനേറതിയതിപ്് നൽേതിയതി
രതിക്കുേയാണ്. എങ്തിലും മറ്റു പലവതിധ 
തതിരക്കുേൾകതിടയതിൽ വയലതിന്നക്കുറതിച്ചുും 
ന്നൽകൃഷതിന്യക്കുറതിച്ചുും ചതിക്കുപായന്യക്കു
റതിച്ചുന്മാന്ക ചതിന്തതിക്കുവാൻ ആർകാണ് 
കനരും.                                        1
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