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“ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുക, മാര്ഗയം പിന്തുടരയം ” 
മഹാത്ാഗാന്ി

എഡിറ്റോറിയൽ

പുതിയ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വാഗതം 

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിദ്േക്ക് നടന്ന പപഥാതുതിരപഞെടുപ്ിൽ വിജയം 
കൈവരിച്ക് പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈളുപട അധിൈഥാരദ്േപറെടുത്ത ജനപ്

തിനിധിൈൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 
പ്ഥാദ്േശിൈ വിൈസന പ്ക്ിയയിലം പ്ളയവം പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരിയം 

ദ്പഥാലള്ള പ്തിസന്ിഘട്ടങ്ങളിലം സർക്ഥാരിനം ജനങ്ങൾക്കുപേഥാപ്ം നിന്നക് 
പ്വർത്തിച്വരഥാണക് ദ്ൈരളത്തിപേ ജനപ്തിനിധിൈൾ. പൈഥാവിഡക് വ്ഥാപന
ത്തിപറെ നിയന്ത്രണം ഉൾപപ്പടയള്ള ദുരന്തനിവഥാരണ പ്വർത്തനങ്ങളിൽ 
ദ്ൈരളത്തിപറെ വിജയത്തിന പിന്നിപേ ശക്ിയം പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾ 
തീർത്ത ജനൈീയ അടിത്തറയഥാണക്. പ്ഥാദ്േശിൈ ആസൂത്രണത്തിൽ ജന 
പങ്ഥാളിത്തം ഉറപ്ഥാക്ി ൈഥാൽനൂറെഥാണ്ക് പൂർത്തീൈരിച് ജനൈീയഥാസൂത്രണ 
പ്സ്ഥാനം നൽൈിയ ഇച്ഥാശക്ിയിൽ നിന്നുേഥാണക് ഇത്തരത്തിപേഥാരു 
ജനൈീയ അടിത്തറ ദ്ൈരളത്തിപേ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
കൈവന്നതക്. പ്ഥാദ്േശിൈ വിൈസനപ്ക്ിയയിലം ദ്ൈരളത്തിപേ തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളപരയധിൈം മുദ്ന്നഥാട്ടുദ്പഥായി. അടിസ്ഥാന
സൗൈര്വിൈസനം, കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ആദ്രഥാഗ്ം, വിേ്ഥാഭ്ഥാസം എന്നീ 
ദ്േഖേൈളിൽ പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈളുപട ഇടപപടൽ മൂേം വേിയ േഥാറെങ്ങ
ളഥാണക് ഇക്ഥാേയളവിൽ ഉണ്ഥായതക്.  ൈഥാര്ദ്ശഷി വിൈസനത്തിൽ, പ്ദ്ത്
ൈിച്ം സ്തീൈളുപട ൈഥാര്ദ്ശഷി വിൈസനത്തിൽ വിപ്ലവൈരേഥായ േഥാറെം കൈവ
രിക്ഥാനം അധിൈഥാര വിദ്ൈന്ദീൈരണത്തിലൂപട നമ്മുപട സംസ്ഥാനത്തിനക് 
ൈഴിഞ്ഞുപവന്നതും അഭിേഥാനൈരേഥാണക്. ദ്ൈരളം തഥാപഴത്തട്ടിദ്േക്ക് 
അധിൈഥാരം കൈേഥാറിയതിപറെ  രജതജൂബിേി വർഷത്തിൽ അധിൈഥാരത്തി
ദ്േറിയ പുതിയ പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾ ദ്ൈരളം കൈവരിച് േഥാതൃൈഥാ 
പരേഥായ ദ്നട്ടങ്ങളുപട തുടർച്യ്കഥായി പ്വർത്തിക്ണം. 

ഒരു പുതിയ ദ്ൈരളത്തിപറെ സൃഷ്ിക്ഥായി ജനൈീയഥാസൂത്രണത്തിപറെ  
രണ്ഥാംഘട്ടം വിജയൈരേഥായി നടപ്ഥാക്ി വരുന്ന ഈ സേയത്തക്  നമ്മുപട 
വിൈസന ൈഥാഴ്ചപ്ഥാടുൈൾ േഥാദ്റണ്ിയിരിക്കുന്നു.  പ്ഥാദ്േശിൈ ചിന്തൈൾക്കും 
രഥാഷ്ടീയത്തിനം അതീതേഥായി നഥാടിപറെ സേഗ്രവിൈസനത്തിനക് ഊന്നൽ 
നൽൈിപക്ഥാണ്ഥാവണം  പദ്ധതിൈൾ വിഭഥാവനം പചയ്തു നടപ്ഥാദ്ക്ണ്തക്. 
വിവിധ തേത്തിലള്ള തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ ദ്ചർന്നക് സംദ്യഥാജിത 
പദ്ധതിൈൾ രൂപീൈരിക്കുന്നതിനക് പ്ഥാമുഖ്ം നൽൈണം. ഇതിലൂപട ബൃഹത്തഥാ
യതും ജദ്നഥാപൈഥാരപ്േേഥായതുേഥായ പദ്ധതിൈൾ നടപ്ിേഥാക്ഥാൻ ൈഴിയം.  
ഇദ്പ്ഥാൾ നടപ്ഥാക്ിയിട്ടുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ക് ഏൈീൈരണം 
സംദ്യഥാജിത പദ്ധതിൈൾ രൂപീൈരിക്കുന്നതിനക് ഏപറ സഹഥായൈരേഥാകും.  
പ്ഥാദ്േശിൈ വിൈസനം, ദുരന്തനിവഥാരണം, സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം തുടങ്ങിയ 
ദ്േഖേൈളിൽ ഇടപപട്ടുപൈഥാണ്ക് ഒരു നവദ്ൈരളം സൃഷ്ിക്ഥാൻ പുതുതഥായി 
അധിൈഥാരദ്േറെ പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾക്ക് ൈഴിയപട്ട എന്നക് ആശംസി 
ക്കുന്നു.   

ഡ�ാ. പി.ണ്ക. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്.
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ജനൈീയഥാസൂത്രണത്തിപറെ രണ്ഥാം ഘട്ട
ത്തിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന

ങ്ങൾ വഴി സംസ്ഥാനത്തക് നടപ്ിേഥാക്ിയ 
വിൈസന പ്വർത്തനങ്ങപള ജനങ്ങൾ 
പനദ്ഞ്റെിയതിപറെ  പ്ഖ്ഥാപനേഥായി ഈ 
ൈഴിഞെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന 

പതരപഞെടുപ്ക്. പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരിയടക്
മുള്ള പ്തിസന്ിൈൾ വൈവയ്കഥാപത, 
നഥാടിനം നഥാടിപറെ വിൈസനത്തിനം ദ്വണ്ി 
നിേപൈഥാള്ളുന്ന പപഥാതുപ്വർത്തൈർക്ക് 
ദ്വഥാട്ടക് പചയ്ഥാൻ ജനങ്ങൾ മുദ്ന്നഥാട്ടു വന്ന
ദ്പ്ഥാൾ സംസ്ഥാനത്തിപറെ ചരിത്രത്തിൽ 

ഏറെവം കൂടുതൽ ദ്പർ ദ്വഥാട്ടു പചയ് പപഥാതു 
തിരപഞെടുപ്ിനക് സംസ്ഥാനം സഥാക്ഷ്ം 
വഹിച്. ദ്ൈരളത്തിപറെ സംസ്കഥാരദ്ത്തഥാടും 
നദ്വഥാത്ഥഥാന പഥാരമ്പര്ദ്ത്തഥാടും നീതി 
പുേർത്തുന്ന ഒന്നഥായി തിരപഞെടുപ്ിപറെ 
അവസരം േഥാറി.

കവർ പ�ാറി
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തിരപഞെടുപ്ിൽ ജയിച്വരും ജയി 
ക്ഥാൻ ൈഴിയഥാപത ദ്പഥായവരും, തിരപഞെ
ടുപ്പു ൈഴിഞെഥാൽ ഒരുേിച് നിന്നക് പ്വർത്തി
ക്ണം; ഭിന്നതൈൾക്ക് അപ്പുറത്തക് ജനങ്ങൾ 
ഒന്നിക്കുദ്മ്പഥാഴഥാണക് നഥാടക് വിജയിക്കുന്നതക്. 
അതിേഥാണക് ജനഥാധിപത്ത്തിപറെ ൈരുത്തക്. 
ഏതു വിൈസന  സേീപനത്തിനക് ഒപ്ം നിൽ
ക്കുന്നു എന്ന ജനങ്ങളുപട പ്ഖ്ഥാപനം 
കൂടിയഥാ ണക് ഒരു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ  
സ്ഥാപന തിരപഞെടുപ്ക്.  ജനങ്ങൾ തിര
പഞെടുപ്ിലൂപട ഏൽപ്ിച് നൽൈിയ  
അധിൈഥാരം ഉപദ്യഥാഗിച്ക് ജനങ്ങളുപട ദ്ക്ഷ
േത്തിനം ഐശ്വര്ത്തിനം േീർഘൈഥാേഥാടി
സ്ഥാനത്തിൽ ഗുണൈരേഥാകുന്ന നടപടിൈൾ 
ജനപിന്തുണദ്യഥാപട നടപ്ിേഥാക്ഥാൻ 
പുതിയ ഭരണസേിതിൈൾക്ക് ൈഴിയപേന്നക് 
നമുക്ക് പ്തീക്ഷിക്ഥാം. 

പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരിയപട വ്ഥാപനം 
നിേനിൽപക്, സഥാധ്േഥായ എല്ഥാ സുരക്ഷഥാ 
േഥാനേണ്ഡങ്ങളും ഒരുക്ി, ജനങ്ങളുപട 
സഹൈരണദ്ത്തഥാപട േിൈച് രീതിയിൽ തിര
പഞെടുപ്ക് നടപടിൈൾ പൂർത്തീൈരിക്ഥാൻ 
ൈഴിഞെതിലം നമുക്ക് അഭിേഥാനിക്ഥാൻ 
വൈയണ്ക്. പൈഥാവിഡക് വ്ഥാപനത്തിപറെ   
സവിദ്ശഷ സഥാഹചര്ത്തിൽ എന്നദ്ത്തതി
ലം ഏപറ ൈരുതദ്േഥാപടയം മുപന്നഥാരുക്ങ്ങ 
ദ്ളഥാപടയം ആണക് ഈ തിരപഞെടുപ്ക് 
നടത്തിയതക്. പൈഥാവിഡക് ദ്രഥാഗ ബഥാധിതർ
ക്കും അവരുേഥായി സമ്പർക്ത്തിൽ വന്നക് 
ൈ്വഥാററെയിൻ നിർദ്ദേശിക്പപ്ട്ടവർക്കും 
ദ്പഥാസ്റൽ ദ്വഥാട്ടിനം, തിരപഞെടുപ്ിനക് 
പതഥാട്ടുമുമ്പക് ൈ്വഥാററെയിനിൽ ആയവർക്ക് 
�ത്തുൈളിൽ ദ്നരിപട്ടത്തി ദ്വഥാട്ടവൈഥാശം 
വിനിദ്യഥാഗിക്ഥാനം അവസ രം േഭിച്. 
എല്ഥാ �ത്തുൈളിലം ദ്പഴ്സണൽ പപ്ഥാട്ട
ക്ഷൻ ൈിറെക് േഭ്േഥാക്ിയിരുന്നു. ഇത്തരം 
ക്േീൈരണങ്ങൾ വിജയൈരേഥാക്കുന്നതിനക് 
പിന്നിൽ പ്വർത്തിച്  ജീവനക്ഥാർ 
പ്ദ്ത്ൈം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു.

പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരി അടക്മുള്ള പ്തി
സന്ിൈളുപട ൈഥാേത്തക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജനഥാധിപത് ദ്നതൃത്വം 
കൂടിദ്യ തീരൂ എന്ന ജനങ്ങളുപട ഇച്യഥാണക് 
തിരപഞെടുപ്ിപേ ഉയർന്ന ദ്പഥാളിങ്ങക് 
നിരക്ിൽ പ്തിഫേിച്തക്. ഉന്നതേക്ഷ്ങ്ങ
ളിദ്േക്ക് ചുവടുറദ്പ്ഥാപട നീങ്ങഥാൻ പുതിയ 
ഭരണസേിതിൈൾക്ക് ൈഴിയണം. വിൈസന 
പ്വർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു േീർഘൈഥാേ പരി
ദ്പ്ക്ഷ്ം ഉണ്ഥാവണം. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളിപേ ഭരണേഥാറെം വിൈസന പ്വർ
ത്തനങ്ങളുപട തുടർച്പയ ബഥാധിക്രുതക്. 

അഞ്ചു വർഷപേന്ന ഭരണ ൈഥാേയളവിനക് 
അപ്പുറത്തക് തേമുറൈപള മുന്നിൽൈണ്ക് 
സംസ്ഥാന സർക്ഥാർ തുടക്ം കുറിച് 
ന വ ദ് ൈ ര ള  േ ൗ ത ്ങ്ങ ൾ  വ ി ശ ഥാ േ വ ം 
സർവ്വതേ സ്പർശിയേഥായ ഒരു വിൈസന 
പരിദ്പ്ക്ഷ്ം തുറന്നു വച്. അതക് ഏപറെടുത്തക് 
പ്വർത്തിച് പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾ 
പ്തിസന്ി ൈഥാേത്തക് നഥാടിപറെ സംരക്ഷൈ
രും ദ്നതഥാക്ളുേഥായി ഉയർന്നു. 

ഭരണഥാധിൈഥാരിൈൾ വരിൈയം ദ്പഥാവൈ 
യം പചയ്യും;  അവപര തിരപഞെടുത്തക് അധി
ൈഥാരത്തിദ്േറ്റുൈയം നിയേങ്ങളിലൂപട നിയ
ന്ത്രിക്കുൈയം, പിന്നീടക് ഒരു അവസരം വരു 
ദ്മ്പഥാൾ, അവരുപട നിേപഥാടുൈളും പ്വർത്ത
നങ്ങളും വിേയിരുത്തി ദ്വഥാട്ടവൈഥാശം വിനി
ദ്യഥാഗിക്കുൈയം  പചയ്യുന്ന  ജനങ്ങളഥാണക് 
എല്ഥാ അധിൈഥാരത്തിപറെയം പ്ഭവം.  ഈ 
ൈഥാഴ്ചപ്ഥാടക് ഏപറെടുത്തക് മുദ്ന്നഥാട്ടു ദ്പഥാവഥാനം 
വിദ്ൈന്ദീകൃത ജനഥാധിപത്ത്തിപറെ  ഔന്ന
ത്ങ്ങൾ സ്വന്തേഥാക്ഥാനം പുതിയ ഭരണസ
േിതിൈൾക്കു  ൈഴിയണം.  

ൈഴിഞെ ൈഥാൽ നൂറെഥാണ്ിനിടയിൽ ദ്ൈര
ളത്തിപറെ ഭൂവിനിദ്യഥാഗപരവം ജനസംഖ്ഥാ
പരവം സഥാമ്പത്തിൈവേഥായ സഥാഹചര്ങ്ങ
ളിൽ ഉണ്ഥായ േഥാറെം  സൂക്ഷ്മേഥായി വിേയിരു
ത്തി അതിപറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവിഷ്ക്ക
രിച് വിൈസന സേീപനേഥാണക്  ഈ 
സർക്ഥാർ തുടക്ം മുതൽ സ്വീൈരിച്തക്.  
സംസ്ഥാനപത്ത 1,200 പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാ
രുൈളുദ്ടയം നിർദ്േഥാപേഥായ  പിന്തുണയം 

അൈേഴിഞെ പങ്ഥാളിത്തവേഥാണക് ഈ 
സേീപനം വിജയത്തിൽ എത്തിച്തക്. േണ്ണി
പറെയം പ്കൃതിയപടയം നന്മൈൾ സംരക്ഷി
ക്കുൈയം ശുചിത്വം ശീേേഥാക്കുൈയം ഭക്ഷ് 
സുരക്ഷ ഉറപ്ഥാക്കുൈയം പചയ്യുന്ന ഹരിത 
ദ്ൈരള േൗത്ത്തിലൂപട, ദ്േഥാൈപത്തങ്ങുമുള്ള 
വിൈസന വിേഗക്ധർ പഠനങ്ങളിലൂപടയം 
ചർച്ൈളിലൂപടയം രൂപപപ്ടുത്തുൈയം 
ദ്േഥാൈരഥാജ്ങ്ങൾ അവരുപട വിൈസന ൈഥാഴ്ച
പ്ഥാടിപറെ ഭഥാഗേഥാക്ി േഥാറ്റുൈയം പചയ് 
പുതിയ ൈഥാേത്തിപറെ സേീപനേഥാണക് 
നമ്ൾ പിൻപറ്റുന്നതക്. അതിദ്നഥാടക് പുറം 
തിരിഞ്ഞു നിൽക്ഥാൻ ആർക്കു ൈഴിയം! 
ആദ്രഥാഗ് രംഗപത്ത ദ്ൈരള േഥാതൃൈയ്കക് േഥാറ്റു 
കൂ ട്ട ി യ  ആ ർ ദ്ം  േ ൗ ത ്ം  പ ൈ ഥാ വ ി ഡക് 
ൈഥാേപത്ത ദ്േഥാൈ േഥാധ്േ റിദ്പ്ഥാർട്ടുൈളിൽ 
ഏപറ പ്ശംസിക്പപ്ട്ടു. പപഥാതുവിേ്ഥാഭ്ഥാസ 
സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിപറെ ഭഥാഗേഥായി 
ഏപറെടുത്ത നിരവധിയഥായ പദ്ധതിൈൾ 
ദ്ൈരളത്തിപേ പപഥാതു വിേ്ഥാേയങ്ങപള 
ൈണ്ഥാേറിയഥാത്ത വിധം േഥാറെിക്ഴിഞ്ഞു. 
രഥാജ്പത്ത ഏറെവം ബൃഹത്തഥായ സംസ്ഥാ
നഥാവി�ത ഭവന പദ്ധതിയഥായി കേഫക് 
ദ്വറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഈ മുദ്ന്നറെത്തിനക് തുടർ
ച്യണ്ഥാവണ പേന്നക് ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 

ദ്േഥാൈേഥാപൈ പുതിപയഥാരു വിൈസന 
ൈഥാഴ്ചപ്ഥാടിന ദ്വണ്ിയള്ള ആദ്േഥാചനൈൾ 
നടക്കുന്ന ദ്വളയിൽ അതിപറെ സ്പിരിറെക് 
ഉൾപക്ഥാണ്ഥാണക് സംസ്ഥാനം  നവദ്ൈരള 
വിൈസന ൈഥാഴ്ചപ്ഥാടക് വിൈസിപ്ിച്തക്. പരി 
സ്ിതി സംരക്ഷണം, പഥാർശ്വവൽക്രിക്
പപ്ട്ടവരുപടയം േറെക് ദുർബേ  വിഭഥാഗങ്ങളുപട
യം സംരക്ഷണവം ദ്ക്ഷേവം, ൈഥാർഷിൈ 
പുദ്രഥാഗതിയം ഭക്ഷ് സുരക്ഷയം, ജനൈീയ 
വിേ്ഥാഭ്ഥാസം, സേഗ്ര ആദ്രഥാഗ് പരിരക്ഷ, 
അടിസ്ഥാന സൗൈര് വിൈസനം, ഭരണ 
സംവിധഥാനത്തിപറെ നവീൈരണവം ആധുനി
ൈവൽക്രണവം, സഥാമ്പത്തിൈ വളർച്  
എന്നിവയൾപക്ഥാള്ളുന്ന ഒരു സേഗ്ര സേീ
പനത്തിദ്ന ദ്ൈരളത്തിപറെ വിൈസന പ്തീ
ക്ഷൈദ്ളഥാടക് നീതി പുേർത്തഥാനഥാവൂ. അതഥാണക് 
ദ്ൈരളം പിന്തുടരുന്നതക്. അദ്ന്വഷണങ്ങളി
ലൂപടയം ആശയ വിനിേയങ്ങളിലൂപടയം 
ഈ സേീപനം നിരന്തരം പുതുക്ിപക്ഥാണ്ി 
രിക്ണം. 

എല്ഥാ വിഭഥാഗം ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ 
േിൈച് ജീവിത സൗൈര്ങ്ങൾ ഒരുക്ി 
പൈഥാടുക്കുൈ എന്നുള്ളതഥാണക് വിൈസനത്തി
പറെ അടിയന്തര േക്ഷ്ം. എന്നഥാൽ, അതിനക്  
ഒരു േീർഘൈഥാേ പരിദ്പ്ക്ഷ്ം ഉണ്ക്. 
സഥാമൂഹിൈ വിൈസനത്തിപറെതഥായ ഉള്ളട
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ക്വം േീർഘൈഥാേ േക്ഷ്ങ്ങളുമുണ്ക്. േണ്ം 
ജേവം പ്കൃതിവിഭവങ്ങളും അേിതേഥായി 
ചൂഷണം പചയ്പപ്ടുന്നതും േേിനേഥാക്പപ്
ടുന്നതും തടയൈയം നമുക്ക് കൈേഥാറിക്ി
ട്ടിയ പ്കൃതിപയ അതിപറെ യഥഥാർത്ഥ നന്മ
ൈദ്ളഥാടുകൂടി ഭഥാവിതേമുറയ്കക് കൈേഥാറി 
നൽകുൈയം ദ്വണം. ഈ ൈഥാഴ്ചപ്ഥാദ്ടഥാപട
യഥാണക്  നവ ദ്ൈരള േൗത്ങ്ങളുപട ഭഥാഗേഥായി 
ഹരിതദ്ൈരളം േൗത്ത്തിനക് ഈ സർക്ഥാർ 
തുടക്ം കുറിച്തക്. ദ്ൈരളത്തിപറെ പഥാരിസ്ി
തിൈ വിൈസന ൈഥാഴ്ചപ്ഥാടിൽ ദ്ബഥാധവൽ
ക്രണത്തിലൂപടയള്ള  അവദ്ബഥാധസൃഷ്ി
യം നൂതന ദ്പ്ഥാജക്ടുൈൾക്കു ദ്വണ്ിയള്ള 
സഥാമ്പത്തിൈ മുതൽമുടക്കും സേഞ്ജസേഥായി 
സദ്മ്ളിച്ിരിക്കുന്നു. നമുക്കും നമ്മുപട 
േക്ൾക്കും വരും തേമുറൈൾക്കും ദ്വണ്ി 
നമ്മുപട േണ്ം പ്കൃതിയപട നന്മൈളും 
ൈ ഥാ ത്തു ര ക്ഷ ി ക്കു ന്ന  ഒ രു  േ ഹ ത്ത ഥാ യ 
വിൈസന േൗത്േഥാണക് നമ്ൾ ഏപറെടുത്തതക്. 
ഈ േണ്ണിൽ ജനിച്ക്, ഇവിപട ജീവിച്ക്, ഈ 
േണ്ണിപറെ ഭഥാഗേഥായിത്തീരുന്ന േനഷ്ർ 
അവർ ജീവിച് ൈഥാേത്തിപറെ മുദ്ൈളഥായി 
ഈ േണ്ണിൽ ബഥാക്ിയഥാക്കുന്നതഥാണക് പ്കൃ
തിയപട ദ്േലള്ള ഇടപപടലൈൾ. അപതഥാരി
ക്ലം പ്കൃതിപയ നശിപ്ിക്കുന്നതഥാവരുതക്. 
ഹരിത ദ്ൈരള  േൗത്പത്ത ജന ങ്ങൾ ഹൃേ
യത്തിൽ ഏപറെടുത്തു. ൈിള്ളിയഥാർ േൗത്വം 
പപരുംദ്തഥാടക് വേിയദ്തഥാടക്  നവീൈരണവം 
വരട്ടഥാർ പുനരുജ്ജീവനവം അടക്ം പതി
നഥായിരക്ണക്ിനക് ദ്പർ അണിനിരന്ന 
എത്രപയങ്ിലം ശ്േേഥാന പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ക്ഥാണക് ഈ ൈഥാേയളവിൽ ദ്ൈരളം 
സഥാക്ഷ്ം വഹിച്തക്. ഒരുപദ്ക്ഷ, ഇന്നക് ജനഥാ
ധിപത് ദ്േഥാൈത്തക് നടന്നുപൈഥാണ്ിരിക്കുന്ന
തിൽ  ഏറെവം സേഗ്രവം വിപുേവേഥായ 
പ്കൃതി സംരക്ഷണ േൗത്േഥാണക് ഹരിതദ്ൈ
രളം േിഷനിലൂപട ദ്ൈരളത്തിൽ നടന്നുപൈഥാ
ണ്ിരിക്കുന്നതക്. 

ഭക്ഷ്സുരക്ഷയം പതഥാഴ ിേവസര 
സൃഷ്ിയം േക്ഷ്േിടുന്ന ബൃഹത്തഥായ വിൈ 
സന പദ്ധതിൈളിദ്േക്ക് ഹരിത ദ്ൈരള 
േൗത്പത്ത വ്ഥാപിപ്ിക്ഥാനഥാണക് സംസ്ഥാന 
സർക്ഥാർ ശ്േിക്കുന്നതക്.കൃഷി, മൃഗസംര
ക്ഷണം, ക്ഷീരവിൈസനം, േത്്ബന്നം 
എന്നീ ദ്േഖേൈപള ഉൾപപ്ടുത്തി ഒരു 
വർഷം പൈഥാണ്ക് 3,860 ദ്ൈഥാടി രൂപയപട 
മുതൽമുടക്ക് ൈണക്ഥാക്കുന്ന സുഭിക്ഷ 
ദ്ൈരളം പദ്ധതി, ഏതഥാനം േഥാസങ്ങൾ 
പിന്നിടുദ്മ്പഥാൾ, ഉൽപ്ഥാേന രംഗത്തക് പുതിയ 
ഊർജം സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. കൃഷി, തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ ം, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവിൈസനം, 

േത്്ബന്നം എന്നീ വകുപ്പുൈൾ ഒപത്തഥാ
രുേിച്ക് നടപ്ിേഥാക്കുന്ന പദ്ധതിൈൾ സംദ്യഥാ
ജനത്തിപറെ പുതിയ സഥാധ്തൈൾ തുറന്നു 
വ ച് ി ര ി ക്കു ന്നു .  പ്ള യ വ ം  പ ൈ ഥാ വ ി ഡക് 
േഹഥാേഥാരിയം  സഥാമ്പത്തിൈ വളർച്യ്ക്കു ദ്േൽ 
സൃഷ്ിച് ആഘഥാതപത്ത സൃഷ്യുൻമുഖേഥായ 
ഇത്തരം പദ്ധതിൈളിലൂപട ദ്ൈരളം അതിജീ
വിക്കുൈയഥാണക്. സംസ്ഥാനത്തിനക് വേിയ 
ദ്തഥാതിൽ വിദ്േശ വരുേഥാനം സംഭഥാവന 
പചയ്  പ്വഥാസിൈളിൽ നപല്ഥാരു ഭഥാഗം 
പൈഥാവിഡ വ്ഥാപനപത്ത തുടർന്നക് േടങ്ങിപയ
ത്തി.  പൈഥാവിഡക്  ഭ ീഷണി ഇദ്പ്ഥാഴം 
ഒഴിയഥാപത  നിൽക്കുന്നു. ഒരു വശത്തക് േഹഥാ
േഥാര ിയപട വ്ഥാപനം തടയന്നതിനം 
അതിപറെ ആഘഥാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനം ശ്േി
ക്കുന്നദ്തഥാപടഥാപ്ം, േറവശത്തക്, അതുണ്ഥാ
ക്കുന്ന സഥാമ്പത്തിൈ പ്ത്ഥാഘഥാതങ്ങപള 
ദ്നരിടുൈയം ദ്വണം. വിദ്ൈന്ദീകൃത ആസൂ
ത്രണത്തിപറെ സഥാധ്തൈൾ പരേഥാവധി 
ഉപദ്യഥാഗപപ്ടുത്തുൈ എന്നതഥാണക് നമുക്കു 
മുന്നിലള്ള ഏറെവം പ്സക്േഥായ ദ്പഥാംവഴി. 
അതിൽ ദ്നതൃത്വപരേഥായ പങ്കുവഹിക്ഥാൻ 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
ൈഴിയം. നഥാടിപറെവിഭവദ്ശഷി ശരിയഥായ 
അളവിൽ പ്ദ്യഥാജനപപ്ടുത്തഥാൻ ൈഴി 
ഞെഥാൽ ഇതക് സഥാധ്േഥാണക്.  മുഴവൻ തരിശു
നിേങ്ങളിലം കൃഷിയിറക്കുൈ, ഉ�ഥാേന 
വർദ്ധനവം ൈർഷൈർക്ക് പേച്പപ്ട്ട 
വരുേഥാനവം  ഉറപ്ഥാക്കുൈ, ൈഥാർഷിൈ 
ദ്േഖേയിൽ കൂടുതൽ പതഥാഴിേവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുൈ,  മൃഗപരിപഥാേന േത്്ബന്ന 
ദ്േഖേൈൾ  അഭിവൃദ്ധിപപ്ടുത്തുൈ എന്നീ 
പ്ഖ്ഥാപിത േക്ഷ്ങ്ങൾ കൈവരിക്ണപേ
ങ്ിൽ യവഥാക്പളയം േടങ്ങി വരുന്ന പ്വഥാ
സിൈപളയം കൃഷിയിദ്േക്ക് ആൈർഷി
ക്ഥാൻ ൈഴിയണം. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപന ഭരണസേിതിൈളിദ്േക്ക് തിര
പഞെടുക്പപ്ട്ട പുതിയ ജനപ്തിനിധിൈൾ 
ഈ പവല്ലുവിളി ഏപറെടുക്ണം.  

പ്ൈടനപത്രിൈയിലൂപട പ്ഖ്ഥാപിച് 
പരിപഥാടിൈളുപട പുദ്രഥാഗതി ഓദ്രഥാ 
വർഷവം വിേയിരുത്തി ദ്പ്ഥാഗ്രസക് റിദ്പ്ഥാർ
ട്ടക് പ്സിദ്ധീൈരിച്ം അതിദ്നഥാടുള്ള ക്ിയഥാ
ത്ൈ പ്തിൈരണങ്ങൾ ൈണക്ിപേടുത്തക് 
പുതിയ പദ്ധതിൈൾ ആസൂത്രണം പചയ്ക് 
നടപ്ിേഥാക്ിയേഥാണക് ഈ സർക്ഥാർ 
മുദ്ന്നഥാട്ടു ദ്പഥാവന്നതക്. ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ 
വച് വിൈസന ൈർമ്പരിപഥാടിയിൽ 
പറഞെ 600 ഇനങ്ങളിൽ 570 എണ്ണവം 
പർത്തീൈരിച്തിന ദ്ശഷം പ്ഖ്ഥാപിച് 
നൂറിന ൈർമ്പരിപഥാടിയം വിജയം ൈണ്ി

രിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിൈൾ  വിജയത്തിൽ 
എത്തിക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ് ഥാ പ ന ങ്ങ ൾ  വ ഹ ി ച്  ദ് പ ഥാ രു ന്ന 
നിർണഥായൈ പങ്ക് എടുത്തു പറദ്ഞെ തീരൂ. 
േൗത്ം തുടരുൈയഥാണക്. ഡിസംബർ 9 മുതൽ 
നടപ്ിേഥായ രണ്ഥാംഘട്ട നൂറ േിന പരിപഥാടി 
10,000 ദ്ൈഥാടി രൂപയപട വിൈസനപദ്ധതി
ൈളഥാണക്  േക്ഷ്േിടുന്നതക്. 5,700 ദ്ൈഥാടിയപട 
526 പദ്ധതിൈൾ ഈ ൈഥാേയളവിനള്ളിൽ 
പൂർത്തീൈരിക്ഥാൻ ൈഴിയപേന്നഥാണക് 
പ്തീക്ഷ. 4,300 ദ്ൈഥാടിയപട 646 പദ്ധതിൈ
ൾക്ക്  ആരംഭം കുറിക്കുൈയം പചയ്യും. 80 
േക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക്  നൽൈി വരുന്ന  
സൗജന് ഭക്ഷ്ക്ിറെക് നഥാല േഥാസദ്ത്തക്കു 
കൂടി തുടരുന്നതടക്മുള്ള പദ്ധതിൈൾ 
ഇതിൽ ഉൾപപ്ടും. നഥാേര വർഷം പൈഥാണ്ക് 
600 രൂപയിൽ നിന്നക് 1400 രൂപയഥാക്ി ഉയർ
ത്തിയ ദ്ക്ഷേ പപൻഷനൈൾ, ജനവരി 1 
മുതൽ 1500 രൂപയഥാവം. കേഫക് പദ്ധതി
യിൽ 35,000 വീടുൈളുപട നിർമ്ഥാണം ഉടൻ 
ആരംഭിക്കും. ഭൂേിയില്ഥാത്ത വർക്കു ദ്വണ്ി
യള്ള 101 ഭവനസമുച്യങ്ങളുപട നിർമ്ഥാ 
ണം പുദ്രഥാഗേിക്കുൈയഥാണക്. സംസ്ഥാന
തേം മുതൽ എറെവം തഥാദ്ഴ തട്ടു വപര ഈ 
പദ്ധതിൈളുപട പുദ്രഥാഗതി കൃത്േഥായ ഇടദ്വ
ളൈളിൽ അവദ്േഥാൈനം പചയ്യും. സംസ്ഥാന 
സർക്ഥാരിപനഥാപ്ം നവദ്ൈരള വിൈസന 
േൗത്ങ്ങളുപട മുന്നണിദ്പ്ഥാരഥാളിൈളഥായ 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി 
േനസ്സു വച്ഥാൽ ൈഥാർഷിൈ, പചറൈിട 
വ്വസഥായ  വിൈസനം യഥാഥഥാർത്ഥ്േഥാക്കു
ന്നതിനം മുഴവൻ ജനങ്ങൾക്കും പഥാർപ്ിടം, 
ശുചിത്വ സൗൈര്ങ്ങൾ  മുതേഥാ യവ േഭ്േഥാ
ക്കുന്നതിനം, ഭക്ഷ് സുരക്ഷയം  പഥാരിസ്ി
തിൈ സുസ്ിതിയം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനം  
പപഥാതുജനഥാദ്രഥാഗ് സൗൈര്ങ്ങൾ പേച്പപ്
ടുത്തുന്നതിനം പപഥാതു വിേ്ഥാഭ്ഥാസം സംരക്ഷി
ക്കുന്നതിനമുള്ള പദ്ധതിൈൾ േക്ഷ്ം ദ്നടുപേ
ന്നതിൽ സംശയേില്. 

പ്തിസന്ിൈളുപട ൈഥാേത്തക് നഥാടിപന 
നയിക്ഥാൻ ജനങ്ങൾ തിരപഞെടുത്തവ
രഥാണക് പുതുതഥായി സ്ഥാനദ്േറെ ജനപ്തിനി
ധിൈൾ. ജനങ്ങളുപട പ്തീക്ഷൈൾപക്ഥാത്തക് 
ഉയരഥാൻ അവർക്കു ൈഴിയപട്ട. നന്നഥായി 
തുടങ്ങിയഥാൽ പകുതി പൂർത്തിയഥായി എന്ന 
പചഥാല്ക് ഓർമ്ിക്കുൈ. നിങ്ങളുപട ആേ് ചുവ
ടുവയ്ക് നവദ്ൈരള േക്ഷ്ത്തിദ്േക്കുള്ള നഥാഴി
ൈക്ല്ക് തഥാണ്ടുന്നതഥാവപട്ട. തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ  സ്ഥാപന പപഥാതുതിരപഞെടുപ്ിൽ 
അനകൂേേഥായ ജനവിധി ദ്നടിയ എല്ഥാവർ
ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ!                         1



 എ.സി. ണ്മാ�രീന്
    തഡദേശസ്വയയംഭരണ വകുപ്പു മ�ി

ജനകീയവാസൂത്ണത്തിലറെ കരുത്തില 
ഒ�വായക് മുക�റവാം 
 എ.സി. ണ്മാ�രീന്
    തഡദേശസ്വയയംഭരണ വകുപ്പു മ�ി

ജനകീയവാസൂത്ണത്തിലറെ കരുത്തില 
ഒ�വായക് മുക�റവാം 
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ജനഥാധിപത്പത്ത അർത്ഥപൂർണ്ണേഥാക്കു
ന്നതക് ജനങ്ങളുപട പങ്ഥാളിത്തേഥാണക്. 

അതക് ഏറെവം ഫേപ്േേഥായി നിർവ്വഹിക്
പപ്ടുന്നതക് പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈളുേഥായി 
ബന്പപ്ട്ടഥാണക്. അധിൈഥാരവം അവൈഥാശ
ങ്ങളും വിഭവങ്ങളും കൈേഥാറിയതിലൂപട ദ്ൈര

ളത്തിപേ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ ജനങ്ങളു
േഥായി ദ്നരിട്ടക് ബന്പപ്ടുന്ന ഏറെവം തഥാദ്ഴ
ത്തട്ടിലള്ള ജനഥാധിപത്പരേഥായ ഇടപപട
േിപറെ ഫേപ്േേഥായ ദ്വേിൈളഥായി േഥാറിയി
ട്ടുണ്ക്.  ഇന്ത്യിപേ േറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 
നിന്നും വ്ത്സ്തേഥായി അധിൈഥാര വിദ്ൈന്ദീ

ൈരണ പ്ക്ിയയം പഞ്ഥായത്തീരഥാജക്/നഗര
പഥാേിൈഥാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏപറ ശക്ിപപ്
ട്ട സംസ്ഥാനേഥാണക് നമ്മുദ്ടതക്.

സംസ്ഥാനപത്ത അധിൈഥാര വിദ്ൈന്ദീ
ൈരണ പ്ക്ിയപയ ശക്ിപപ്ടുത്തുന്നതിൽ 
ജനൈീയഥാസൂത്രണം വഹിച് പങ്ക് വളപര 
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വലതഥാണക്. ജനൈീയഥാസൂത്രണ പ്ക്ിയ 
ആരംഭിച്ിട്ടക് ഇരുപത്തിയഞ്ഥാം വർഷത്തിദ്േ
ക്ക് ൈടന്ന അവസരത്തിേഥാണക് ഇത്തവണ 
തദ്ദേശ തിരപഞെടുപ്ക് നടന്നതക്. തിരപഞെടു
പ്ക് ഫേം വന്നദ്തഥാടുകൂടി ഇനി ജയിച്വരും 
പരഥാജയപപ്ട്ടവരുേില്. ഒപത്തഥാരുേദ്യഥാപട 
നഥാടിപറെ വിൈസനത്തിനഥായി എല്ഥാവരും 
ഒന്നിച്ക് അണിനിരക്ണം. അതഥാണക് ജനഥാ
ധിപത്ത്തിപറെ സൗന്ദര്ം. പുതുതഥായി തിര
പഞെടുക്പപ്ട്ട ഭരണ സേിതിൈൾ അടിയ
ന്തിര പ്ഥാധഥാന്ദ്ത്തഥാപട ഏപറെടുദ്ക്ണ് 
ൈടേൈൾ ഏപറയഥാണക്.

ജനകവീയറോസൂത്രണത്ികന് 
കരുത്ിൽ 
അധികറോരവിറകന്ദവീകരണും 
ശക്തിറയറോകട മുറന്നറോട്ച്

േറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്ത്സ്ത
േഥായി നമ്മുപട സംസ്ഥാനത്തക് അധിൈഥാര 
വിദ്ൈന്ദീൈരണ പ്ക്ിയപയ സഥാർത്ഥൈേഥാ
ക്കുന്നതിൽ ഒരു രീതിശഥാസ്തപേന്ന നിേയിൽ 
ജനൈീയഥാസൂത്രണം വഹിച് പങ്ക് വളപര 
വലതഥാണക്. ജനൈീയഥാസൂത്രണത്തിപറെ 25 
വർഷപത്ത അനഭവങ്ങളുപട പവളിച്ത്തിൽ 
കൂടുതൽ ൈരുദ്ത്തഥാപട അധിൈഥാര വിദ്ൈന്ദീ
ൈരണപത്ത നമുക്കു മുദ്ന്നഥാട്ടു പൈഥാണ്ടു 

ദ്പഥാദ്ൈണ്തുണ്ക്. ജനങ്ങളുപട ഫേപ്േേഥായ 
പങ്ഥാളിത്തം വിൈസന, നിർവ്വഹണ പ്വർ
ത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പു വരുത്തുൈ എന്നതഥാണക് 
ഒരു ജനപ്തിനിധി എന്ന നിേയിൽ 
നിങ്ങളുപട പ്ഥേവം പ്ധഥാനവേഥായ ൈർത്ത
വ്പേന്നക് ഞഥാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അയൽക്കൂ
ട്ടങ്ങൾ, അയൽസഭൈൾ, ഗ്രഥാേസഭൈൾ 
ഇവപയ ശക്ിപപ്ടുത്തിപൈഥാണ്ടു േഥാത്രദ്േ 
ജനപങ്ഥാളിത്തം നമുക്ക് ഉറപ്ഥാക്ഥാൻ 
ൈഴിയൂ. അതിനള്ള ദ്ബഥാധപൂർവ്വേഥായ 
പരിശ്േം ഉണ്ഥാദ്ൈണ്തുണ്ക്. 

കകറോവിഡച് പ്രതിറരറോധവും 
തുടർ പ്രവർത്നങ്ങളും

ആദ്രഥാഗ് വകുപ്ിദ്നഥാപടഥാപ്ം പൈഥാവി 
ഡക് േഹേഥാരിപയ ദ്ചറക്കുന്നതിൽ തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർണ്ണഥായൈേഥായ പങ്ഥാണക് 
നിർവ്വഹിച് വരുന്നതക്. ഇക്ഥാര്ത്തിൽ 
അധിൈഥാരപേഥാഴിഞെ ഭരണസേിതി േിൈച് 
പ്വർത്തനേഥാണക് ൈഥാഴ്ചപവച്തക്. ഈ പ്വർ
ത്തനങ്ങൾ കുടുതൽ േിൈദ്വഥാപട നമുക്ക് 
മുദ്ന്നഥാട്ടു പൈഥാണ്ടു ദ്പദ്ൈണ്തുണ്ക്. ദ്േഥാൈ 
ത്തഥാപൈ പൈഥാവിഡക് പ്തിദ്രഥാധത്തിനഥായി 
നമ്ൾ സ്വീൈരിച് വിദ്ൈന്ദീകൃത േഥാതൃൈപയ 
അംഗീൈരിച്ിട്ടുണ്ക്. ഫസ്റക് കേൻ ട്രീറെക്പേറെക് 
പസറെറൈളുപട നടത്തിപ്ക്, ആശുപത്രിൈ

�പട വിൈസനം, വഥാക്ിൻ വിതരണത്തിനഥാ
വശ്േഥായ പിന്തുണ, റിദ്വഴ്സക് ൈ്വഥാറകറെൻ, 
ദ്ബഥാധവതക്ക്രണ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
തുടങ്ങി പ്തിദ്രഥാധ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ഇനിയം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ഥാപത തുടദ്രണ്തുണ്ക്.

പൈഥാവിഡക് പ്തിദ്രഥാധ പ്വർത്തനങ്ങ 
ദ്ളഥാപടഥാപ്ം പ്ധഥാനേഥാണക് പൈഥാവിഡക് സൃഷ്ിച് 
സഥാമൂഹിൈ, സഥാമ്പത്തിൈ പ്ശ്ങ്ങപള േറിൈ
ടക്കുൈ എന്നതക്. ഇതിനഥായി ക്ിയഥാത്ൈവം 
സർഗ്ഗഥാത്ൈവേഥായ ഇടപപടൽ അനിവഥാര്
േഥാണക്. പതിവക് രീതിയിലള്ള സേീപനങ്ങദ്ളഥാ 
പ്വർത്തനങ്ങദ്ളഥാ പൈഥാണ്ക് പൈഥാവിഡഥാന
ന്തര പ്ശ്ങ്ങപള നമുക്ക് േറിൈടക്ഥാൻ 
ൈഴിയില്.  വിേ്ഥാഭ്ഥാസം, ആദ്രഥാഗ്ം, 
പതഥാഴിൽ, ഭക്ഷ് സുരക്ഷ, പചറൈിട - പരമ്പ
രഥാഗത വ്വസഥായങ്ങൾ, ടൂറിസം, ഗതഥാഗതം 
തുടങ്ങി സമൂഹത്തിപറെ സേസ്ത ദ്േഖേൈപള
യം പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരി പ്തികൂേേഥായി 
ബഥാധിച്ിട്ടുണ്ക്. കൂടുതൽ പതഥാഴിേവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുൈ, ൈഥാർഷിൈ, പരമ്പരഥാഗത, 
പചറൈിട വ്വ സഥായ ദ്േഖേൈളിൽ കൂടുതൽ 
പദ്ധതിൈളും വിഭവങ്ങളും നീക്ിപവയ്ക്കുൈ,  പ്
വഥാസിൈളുപട പുനരധിവഥാസം മുന്നിൽ ൈണ്ടു
പൈഥാണ്ടുള്ള പ്ദ്ത്ൈ പതഥാഴിൽേഥാന പദ്ധ
തിൈൾ ഇവപയ്കല്ഥാം മുൻഗണന പൈഥാടുദ്ക്
ണ്തഥായിട്ടുണ്ക്. ഈ ഭഥാരിച് പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ഏപറെടുക്കുന്നതിനഥായി വിൈസന ഫണ്ക്, 
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തനതു ഫണ്ക് ഇവയ്ക്കു പുറദ്േ കൂടുതൽ വിഭവ
സേഥാഹരണത്തിനഥായി എല്ഥാ തദ്ദേശസ്ഥാ
പനങ്ങളും പരിശ്േിക്ണം.

2020 -21 വറോർഷിക 
പദ്ധതികളകട �ർത്വീകരണും

തദ്ദേശഭരണ സേിതിൈൾ അടിയന്തിര 
പ്ഥാധഥാന്ദ്ത്തഥാപട വഥാർഷിൈ പദ്ധതിൈ
ളുപട പൂർത്തീൈരണത്തിൽ ശ്ദ്ധ ദ്ൈന്ദീൈ
രിക്ണം. പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരിയം തിര
പഞെടുപ്പും പദ്ധതി പ്വർത്തനങ്ങപള പ്തി
കൂേേഥായി ബഥാധിക്ഥാൻ പഥാടില്. നിർ
വ്വഹണ ഉദ്േ്ഥാഗസ്രുപട ദ്യഥാഗങ്ങൾ 
ദ്ചർന്നക് ആവശ്േഥായ വിേയിരുത്തലൈളും 
തിരുത്തൽ നടപടിൈളും കൈപക്ഥാള്ളണം.

2021-22 വറോർഷിക പദ്ധതി 
�പവീകരണും

പുതിയ ഭരണസേിതിൈൾ മുൻഗണനഥാ 
പ്ഥാധഥാന്ദ്ത്തഥാപട ശ്ദ്ധ ദ്ൈന്ദീൈരിദ്ക്ണ് 
േപറെഥാരു വിഷയേഥാണക് അടുത്ത സഥാമ്പത്തിൈ 
വർഷദ്ത്തക്കുള്ള പദ്ധതിൈളുപട രൂപീ 
ൈരണം. വഥാർഷിൈ പദ്ധതി തയ്ഥാറഥാക്കുന്ന 
പ്വർത്തനങ്ങൾക്ക്  2021 ജനവരി ആേ് 
വഥാരം തപന്ന തുടക്ം കുറിദ്ക്ണ് തഥായിട്ടുണ്ക്. 
നിേവിലള്ള േഥാർഗ്ഗദ്രഖ ശരിയഥായി േനസ്സി
േഥാക്ി വിപുേേഥായ ജനപങ്ഥാളിത്തദ്ത്തഥാപട
യഥായിരിക്ണം ഈ പ്വർത്തനം പൂർത്തീൈ
രിദ്ക്ണ്തക്. പുതിയ ൈഥാേത്തിപറെ പ്ശ്
ങ്ങപള പ്ഥാദ്യഥാഗിൈേഥായി പരിഹരിക്ഥാൻ 
ൈഴിയന്ന ഭഥാവനപൂർണ്ണേഥായ പദ്ധതിൈൾക്ക് 
രൂപം പൈഥാടുക്ഥാൻ ൈഴിയണം. നിേവിൽ 
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്ഥാക്ിയിട്ടുള്ള 
േിൈച് േഥാതൃൈൈപള േനസ്സിേഥാക്ൽ, 
സംദ്യഥാജന സഥാധ്തൈൾ ഉറപ്ിക്ൽ, 
േഭ്േഥായ വിഭവങ്ങൾ, ൈപണ്ത്തഥാൻ ൈഴിയ 
ന്ന വിഭവങ്ങൾ, പ്ഥാദ്േശിൈ കവേഗക്ധ്ം, 
ജനങ്ങളുപട ആവശ്ങ്ങളും അത്ഥാവശ്ങ്ങളും 
ഇങ്ങപന ഒദ്ട്ടപറ ൈഥാര്ങ്ങൾ പദ്ധതി രൂപീ
ൈരണത്തിൽ പരിഗണിദ്ക്ണ്തഥായിട്ടുണ്ക്. 
ൈഴിഞെ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ഥായ പ്കൃതി ദുര
ന്തങ്ങളും പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരിയം സംസ്ഥാ
നത്തിനക് ഉണ്ഥാക്ിയ ആഘഥാതം പരിഹരിക്കു
ന്നതിനള്ള പ്വർത്തനങ്ങൾക്ക്  2021-22 
വഥാർഷിൈ പദ്ധതിയിൽ ഉയർന്ന പരിഗണന 
നല്ണം.

സഭിക്ഷ റകരളും പദ്ധതി
പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരിയപട പശ്ചഥാത്തേ

ത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്ഥാർ പ്ഖ്ഥാപിച് 
സുഭിക്ഷ ദ്ൈരളം പദ്ധതിയം തദ്ദേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ ആദ്വശദ്ത്തഥാപട ഏപറെടു
ത്തു. നടപ്പു സഥാമ്പത്തിൈ വർഷം േഥാത്രം 
2,238 ദ്ൈഥാടി രൂപയപട പദ്ധതിൈളഥാണക് 
ഉ�ഥാേന ദ്േഖേയ്കഥായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങൾ നടപ്ിേഥാക്കുന്നതക്.  ഇതിൽ 
വിൈസന ഫണ്ക് വിഹിതം 1114.36 ദ്ൈഥാടി 
രൂപയഥാണക്. ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്തിപന 
തുടർന്നക്  കൂടുതൽ ആൾക്ഥാർ കൃഷി 
അനബന് ദ്േഖേൈളിപേ പ്വർത്തനങ്ങ 
ളിദ്േയ്കക്  തിരിയൈയം അതിപറെ ഫേേഥായി 
ഈ ദ്േഖേൈളിൽ വേിയ ഉണർവ്വക് ഉണ്ഥാ
വൈയം പചയ്ിട്ടുണ്ക്. 2021-22 വഥാർഷിൈ പദ്ധ
തിയിലം  സുഭിക്ഷ ദ്ൈരളം പദ്ധതിക്ക് 
ഉയർന്ന പരിഗണന നദ്ല്ണ്തഥാണക്.

പ�ണ്ിന പരിപറോടി
നടപ്പു സഥാമ്പത്തിൈ വർഷം തദ്ദേശ

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ഥായി പന്ത്രണ്ിന വിൈസന 
പരിപഥാടി തയ്ഥാറഥാക്ിയിരുന്നു. പ്ദ്ത്ൈ 
ശ്ദ്ധ പതിദ്യണ് വിഷയങ്ങളഥാണക് ഇതിൽ 
ഉൾപപ്ടുത്തിയിരുന്നതക്. ജനൈീയ ദ്ഹഥാട്ട
ലൈൾ, വദ്യഥാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുപട 
ദ്നതൃത്വത്തിൽ വദ്യഥാക്�ൈൾ, ശുചിത്വ 
ദ്ൈരളം, പപഥാതു ദ്ടഥായക് േറ്റുൈളും ദ്ടക്ക് എ 
ദ്രേക്ക് വിശ്േ ദ്ൈന്ദങ്ങൾ, ദ്തഥാടുൈളുപട 
ശുചീൈരണം, ദ്േഥാക്ൽ എംദ്പ്ലഥായക് പേറെക് 
അഷ്വറൻസക് സ്കീം, ഫേവൃക്ഷ കത നട്ടു 
വളർത്തൽ, കജവ പച്ക്റി കൃഷി, പപഥാതു
വിേ്ഥാഭ്ഥാസ യജ്ഞം, പഥാേിദ്യറെീവക് 

പരിചരണം,  പട്ടിൈ വിഭഥാഗങ്ങളുപട 
വിൈസനം, ദുരന്ത േഥാദ്നജക്പേറെക് പ്ലഥാനൈൾ 
തുടങ്ങിയവയഥാണക് ഇതിൽ ഉൾപപ്ടുന്നതക്. 
പുതിയ സഥാമ്പത്തിൈ വർഷവം ഈ പ്വർ
ത്തനങ്ങൾ പ്ദ്ത്ൈ പരിഗണ നൽൈി 
നടപ്ിേഥാക്ണം.

മറോലിന്യ സും�രണും
േഥാേിന് സം�രണ രംഗത്തക് നമ്ൾ 

അനവർത്തിച് വിദ്ൈന്ദീകൃത േഥാതൃൈ പേച്
പപ്ട്ട ഫേങ്ങളഥാണക് പ്േഥാനം പചയ്ിട്ടുള്ളതക്. 
രഥാജ്ത്തിന തപന്ന ഈ ദ്േഖേയിപേ പ്
വർത്തനങ്ങൾ ഇന്നക് േഥാതൃൈയഥായിരിക്കുൈ
യഥാണക്. ഹരിത ദ്ൈരളം േിഷൻ, ശുചിത്വ 
േ ി ഷ ൻ ,  കു ടു ം ബ ശ്ീ ,  പ ത ഥാ ഴ ി ല റ പ്ക് 
േിഷനൈൾ, ക്ീൻ ദ്ൈരള ൈമ്പനി തുടങ്ങിയ 
ഏജൻസിൈളുപട സഹഥായദ്ത്തഥാപടയഥാണക് 
ഈ ദ്േഖേയിൽ േിൈച് പ്വർത്തനങ്ങൾ 
നടത്തിയതക്. ഹരിത ൈർമ് ദ്സനൈളുപട 
ശഥാക്ീൈരണവം സുസ്ിരേഥാക്ലം 
േഥാേിന് സം�രണത്തിനഥാവശ്േഥായ 
വിവിധ പിന്തുണഥാ സംവിധഥാനങ്ങളഥായ പേറെി
രിയൽ ൈളക്ഷൻ പസറെറൈൾ, റിദ്സഥാഴ്സക് 
റിക്വറി പഫസിേിറെിൈൾ ഇവയപട 
സ്ഥാപനവം അടിസ്ഥാന സൗൈര്പേഥാരു
ക്ലം അകജവ േഥാേിന്ങ്ങളുപട വഥാതിൽ
പ്ടി ദ്ശഖരണം തുടങ്ങിയവപയല്ഥാം 
കൂടുതൽ ശ്ദ്ധദ്യഥാപട പരിഗണിദ്ക്ണ് 
വിഷയങ്ങളഥാണക്. ഈ ദ്േഖേയിൽ നഥാം 
സൃഷ്ിച് ദ്നട്ടങ്ങപള നിേനിർത്തുവഥാനം 
കൂടുതൽ ൈരുദ്ത്തഥാപട മുദ്ന്നഥാട്ടു നയിക്കുവഥാ
നം ൈഴിയണം.

ഊർജ് സുംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ

പരമ്പരഥാഗത ഉർജ്ജ ദ്േഖേയപട സംര
ക്ഷണദ്ത്തഥാപടഥാപ്ം പുതിയ ഊർജ്ജ ദ്്ഥാ
തസ്സുൈളുപട പരിദ്പഥാഷണത്തിനക് പ്ഥാധഥാ 
ന്ം പൈഥാടുക്ണം. ഇതിൽ പ്ധഥാനപപ്ട്ട 
തഥാണക്  സൗദ്രഥാർജ്ജ പദ്ധതിൈൾ. എളുപ്
ത്തിൽ കൈൈഥാര്ം പചയ്ഥാൻ ൈഴിയന്ന 
വിധം സൗദ്രഥാർജ്ജ സഥാദ്ങ്തിൈ വിേ്യിൽ 
വേിയ േഥാറെങ്ങൾ വന്നുപൈഥാണ്ിരിക്കുൈ
യഥാണക്. ഓഫീസുൈളിൽ സൗദ്രഥാർജ്ജ 
പഥാനലൈൾ സ്ഥാപിക്കുൈ അദ്തഥാപടഥാപ്ം 
പൈ.എസക്.ഇ.ബി.യപട പുരപ്പുറ ദ്സഥാളഥാർ 
പദ്ധതിക്ഥാവശ്േഥായ പിന്തുണ പൈഥാടുക്കുൈ 
ഇവപയല്ഥാം നമുക്ക് ഏപറെടുക്ഥാവന്ന പദ്ധ
തിൈളഥാണക്. അദ്തഥാപടഥാപ്ം ബദ്യഥാഗ്ഥാസക് 
പ്ലഥാന്റുൈൾ കൂടുതേഥായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന 
ദ്പ്ഥാത്ഥാഹനം നൽൈണം. 
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ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിൽ വിപ്ലവൈ
രേഥായ േഥാറെേഥാണക് എൽ ഇ ഡി സഥാദ്ങ്തിൈ 
വിേ്യപട ആവിർഭഥാവദ്ത്തഥാപട ഉണ്ഥായിട്ടു
ള്ളതക്. സംസ്ഥാന സർക്ഥാർ ആവിഷ്ക്കരിച് 
‘നിേഥാവക് ’ പദ്ധതി ഈ ദ്േഖേയിപേ േിൈച് 
ൈഥാൽപവയ്ഥാണക്. ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തുൈളുദ്ടയം 
നഗരസഭൈളുദ്ടയം ഉടേസ്തയിലള്ള 
ദ്റഥാഡുൈളിപേ പരമ്പരഥാഗത പതരുവവിള
ക്കുൈൾ േഥാറെി  എൽ.ഇ.ഡി. കേറ്റുൈൾ സ്ഥാ
പിക്കുൈ എന്നതഥാണക് ഈ പദ്ധതിയപട 
പ്ധഥാന േക്ഷ്ം. ഊർജ്ജ ഉപദ്ഭഥാഗം കുറ
യ്ക്കുന്നതിനം പഥാരിസ്ിതിൈ ആഘഥാതം േഘൂ
ൈരിക്കുന്നതിനം സഹഥായിക്കുന്ന ഈ 
പദ്ധതി നടപ്ിേഥാവന്നദ്തഥാടു കൂടി കവേയുതി 
ഉപദ്ഭഥാഗത്തിൽ പ്തിവർഷം 185 േശേക്ഷം 
യൂണിറെിപറെ കുറവം കവേയുതി ചഥാർജ്ജിന
ത്തിൽ എണ്പതു ദ്ൈഥാടി േഥാഭവമുണ്ഥാകുപേ
ന്നഥാണക്  ൈണക്ഥാക്കുന്നതക് .  കൂടഥാപത 
ൈഥാർബണ് ബഹിർഗേനത്തിൽ 166.5 
ടണ്ണിപറെ കുറവം ഉണ്ഥാകുപേന്നഥാണക് ൈണ 
ക്ഥാക്ിയിരിക്കുന്നതക്. 

ഇ- സർവ്വീസും കറോര്യക്ഷമറോർന്ന 
റസവനവും

നമ്മുപട സംസ്ഥാനപത്ത തദ്ദേശസ്ഥാ
പനങ്ങൾ ൈഥാേത്തിനനസൃതേഥായി സ്ഥാർട്ടഥാ
വൈയഥാണക്. ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തുൈളും ദ്്ഥാക്ക് 
പഞ്ഥായത്തുൈളും ഐ എസക് ഒ സർട്ടിഫി
ദ്ക്ഷൻ ൈരസ്േഥാക്ി ൈഴിഞ്ഞു. നഗരസ
ഭൈളിൽ ഈ പ്വർത്തനം പുദ്രഥാഗേി 
ക്കുൈയഥാണക്. ജനങ്ങൾക്ക് ദ്വഗത്തിൽ ഗുണ
നിേവഥാരേഥാർന്ന ദ്സവനം നൽകുവഥാൻ 
ൈഴിയണം. തദ്ദേശഭരണ ഓഫീസുൈൾ 
കൂടുതൽ ജനസൗഹൃേേഥാൈണം. സഥാദ്ങ് 
തിൈ വിേ്ഥാരംഗപത്ത ദ്നട്ടങ്ങൾ ഫേപ്േ
േഥായി ഉപദ്യഥാഗിക്ഥാൻ ൈഴിയണം. ഇ- 
ഓഫീസഥാകുന്നദ്തഥാപടഥാപ്ം സ്ഥാർട്ടക് ഓഫീ
സുൈളുേഥായി തദ്ദേശ ഭരണ ഓഫീസുൈൾ 
േഥാറണം. ഇറെദ്ഗ്രറെഡക് ദ്േഥാക്ൽ ഗദ്വണ 
ൻസക് സംവിധഥാനം പൂർണ്ണേഥായി എല്ഥാ തദ്ദേ
ശസ്ഥാപനങ്ങളിലം നടപ്ഥാക്കുന്നദ്തഥാടു 
കൂടി ഇ-ഗദ്വണൻസിൽ നമ്മുപട തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾ രഥാജ്ത്തിന തപന്ന േഥാതൃ 
ൈയഥാകും. 

ദുരന്ത നിവറോരണ പ്റോനുകൾ
സംസ്ഥാനത്തക് അടിക്ടി ഉണ്ഥാകുന്ന 

പ്കൃതി ദ്ക്ഷഥാഭങ്ങൾ, ആദ്രഥാഗ് ദ്േഖേ 
യിൽ പവല്ലുവിളി ഉയർത്തിപൈഥാണ്ക് ൈടന്നു 
വരുന്ന േഹഥാേഥാരിൈൾ ഇവപയല്ഥാം നമ്മുപട 
ജീവനം സ്വത്തിനം വേിയ നഥാശേഥാണക് വരു

ത്ത ി പ വ യ്ക്കു ന്ന തക് .  ഈ  വ ി പ ത്തു ൈ പ ള 
പേദ്പ്ഥാഴം നമുക്ക് തടയഥാൻ ൈഴിഞെില്ഥാ
പയങ്ിലം മുൻൈരുതലൈൾ സ്വിൈരിക്കുൈ 
വഴി അവയപട ആഘഥാതം പരേഥാവധി േഘൂ
ൈരിക്ഥാൻ ൈഴിയം. ഇതിന സഹഥായൈേഥാകു
ന്ന വിധം ഭൂരിപക്ഷം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളിലം ദുരന്ത നിവഥാരണ പ്ലഥാനൈൾ തയ്ഥാ
റഥായിട്ടുണ്ക്. ഇവയപട പുതുക്ലൈളും കൂട്ടി 
ദ്ചർക്ലൈളും വരുത്തി ഏപറെടുദ്ക്ണ് 
പ്വർത്ത നങ്ങൾ, സ്വീൈരിദ്ക്ണ് മുൻൈരു
തലൈൾ എന്നിവയപട മുൻഗണനഥാ ക്േ
ത്തിൽ പട്ടിൈ തയ്ഥാറഥാക്ി ഇതിനനസൃത
േഥായി പദ്ധതിൈൾ തയ്ഥാറഥാക്ഥാൻ നമുക്ക് 
ൈഴിയണം. 

കുടുംബശ്വീയും 
തറദേശഭരണ സ്റോപനങ്ങളും

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുപട ദ്നതൃ
ത്വത്തിൽ കുടുംബശ്ീ പ്സ്ഥാനം കൈ 
വരിച് ദ്നട്ടങ്ങൾ ഇന്നക് ദ്േഥാൈത്തിനഥാപൈ 
േഥാതൃൈയഥാണക്. കുടുംബശ്ീ േഥാതൃൈ രഥാജ് 
പത്ത േറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും േറ്റു രഥാജ്ങ്ങളും 
തങ്ങളുപട നഥാട്ടിൽ പൈർത്തുന്നതിന ശ്േി
ക്കുൈയഥാണക് .  കുടുംബശ്ീ പ്വർത്തന 
ങ്ങൾക്ക് േിൈച് പിന്തുണ പൈഥാടുക്കുന്നതിനം 
ജനഥാധിപത്പരേഥായി പരസ്പരം സഹൈരി
ച്ക് ഓദ്രഥാ പ്ദ്േശപത്തയം േഥാരിദ്്ം നിർ
മ്ഥാർജ്ജനം പചയ്യുന്നതിനള്ള പ്വർത്തന
ങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ൈരുത്തു പൈരഥാനം ശ്ദ്ധി
ക്ണം. 

നവറകരളത്ിനറോയി ഒന്നിച്ച്
ഗഥാന്ിജി ജനഥാധിപത്പത്ത ഇപ്ൈഥാര

േഥാണക് നിർവ്വചിച്ിരിക്കുന്നതക്, “സമൂഹത്തിപേ 
വിഭിന്ന ജനവിഭഥാഗങ്ങളുപട ശഥാരീരിൈവം 
സഥാമ്പത്തിൈവം ആധ്ഥാത്ിൈവേഥായ വിഭവ
ങ്ങൾ സേഥാഹരിച്ക് അതക് പപഥാതു നന്മക്കുദ്വ
ണ്ി പ്ദ്യഥാജനപപ് ടുത്തുന്ന സുന്ദരേഥായ ഒരു 
ൈേയം ശഥാസ്തവേഥാണക് ജനഥാധിപത്ം.” ജനഥാ
ധിപത്പത്ത അർത്ഥവത്തഥാക്കുന്നതക് 
അതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്രേഥാത്രം ക്ിയഥാത്
ൈേഥായി ഇടപപ ടഥാൻ ൈഴിയന്നുപവന്നതിപന 
ആശ്യിച്ഥാണക്. ജനങ്ങളുപട പങ്ഥാളിത്ത
േഥാണക് ജനഥാധിപത്പത്ത അർത്ഥപൂർണ്ണേഥാ
ക്കുന്നതക്. ഓദ്രഥാ ജനപ്തിനിധിയദ്ടയം 
പരേവം പ്ധഥാനവേഥായ ൈർത്തവ്ം ജനപങ്ഥാ
ളിത്തം ഉറപ്ഥാക്കുൈ എന്നതു തപന്നയഥാണക്. 
അദ്പ്ഥാൾ േഥാത്രദ്േ സമൂഹത്തിപേ ഏറെവം 
തഥാദ്ഴത്തട്ടിലള്ള ആളുൈൾക്ക് ദ്പഥാലം 
വിൈസന പ്വർത്തനങ്ങളിൽ പങ്ഥാളിയഥാൈഥാ
നം തങ്ങളുപട ആവശ്ങ്ങൾ ഉന്നയിക്ഥാനം 
അതു ദ്നടിപയടുക്ഥാനം ൈഴിയൂ. സംസ്ഥാന 
സർക്ഥാർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
േിൈച് പിന്തുണയഥാണക് ൈഴിഞെ നഥാേര 
വർഷേഥായി നൽൈിയിട്ടുള്ളതക്. നവദ്ൈരള നിർ
മ്ഥാണത്തിനഥായള്ള സർക്ഥാരിപറെ പരിശ്േ
ങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ േിൈച് 
പിന്തുണയഥാണക് നൽൈി വരുന്നതക്. തുടർന്നും 
സർക്ഥാരിപറെ ജനപക്ഷ, േരിദ്പക്ഷ വിൈസ
ദ്നഥാന്മുഖ പ്വർത്തന ങ്ങൾക്ക് എല്ഥാ പിന്തു
ണയമുണ്ഥാൈണപേന്നക് അഭ്ർത്ഥിക്കുന്നു. 1



 ഡ�ാ. ടി.എന്. സരീമ

ജനപ്രതിനിധികൾ
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ൈഥാൽനൂറെഥാണ്ക് പിന്നിട്ട വിദ്ൈന്ദീകൃതഥാ
സൂത്രണത്തിപറെ ൈഥാതലം ൈരുത്തു

േഥായി ദ്ൈരളത്തിപേ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ ഭരണ സേിതിൈൾ 
നിേവിൽ വരിൈയഥാണക്. ജനൈീയഥാസൂത്രണ
ത്തിലൂപടയള്ള വിദ്ൈന്ദീകൃതഥാസൂത്രണ പ്
വർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച് ദ്ശഷം നിേവിൽ 
വന്നിട്ടുള്ള ഓദ്രഥാ ഭരണ സേിതിൈളും മുൻ 
ഭരണ സേിതിൈദ്ളക്ഥാൾ കൂടുതൽ പേച്പപ്
ട്ട പ്വർത്തനങ്ങൾ തപന്നയഥാണക് ൈഥാഴ്ചപവ

ച്ിട്ടുള്ളതക്.  മുൻ േഥാതൃൈൈൾ ഇല്ഥാപത 
രഥാഷ്ടീയ ഇച്ഥാശക്ിയപട പിൻബേത്തിൽ 
േഥാത്രേഥാണക്  ജനൈീയഥാസൂത്രണത്തിനക് 
തുടക്ം കുറിച്പതങ്ിൽ ഇന്നപത്ത ജനപ്
തിനിധിൈൾക്ക് പഠിക്ഥാനം വിശൈേനം 
പചയ്ഥാനം തിരുത്തൽ വരുത്തി മുദ്ന്നഥാട്ടു 
ദ്പഥാൈഥാന പേല്ഥാം സഹഥായൈേഥായി ഒദ്ട്ടപറ 
േഥാതൃൈൈൾ മുന്നിലണ്ക്. അവയിൽ നിന്നക് 
പഥാഠങ്ങൾ ഉൾപക്ഥാള്ളഥാൻ ജനപ്തിനിധി
ൈൾ ശ്േിക്കുന്നതിനഥാേഥാണക് ഓദ്രഥാ പുതിയ 

ഭരണ സേിതിയം കൂടുതൽ േിൈവിദ്േക്ക് 
ഉയരുന്നതക്. നവദ്ൈരള ൈർമ്പദ്ധതിയപട 
ഭഥാഗേഥായി ൈഴിഞെ നഥാലവർഷേഥായി പ്വ
ർത്തിച് വരുന്ന ഹരിതദ്ൈരളം േിഷൻ പ്
വർത്തനങ്ങളുപട ഭഥാഗേഥായം തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒദ്ട്ടപറ  നല് 
േഥാതൃൈൈൾ സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. അവയിൽ നിന്നക് 
പഥാഠങ്ങൾ ഉൾപക്ഥാണ്ക് കൂടുതൽ ഹരിതഥാഭ
േഥായ ഒരു ദ്ൈരളം സൃഷ്ിക്കുന്നതിൽ പുതിയ 
ഭരണ സേിതിൈൾക്കും അതിപേ ജനപ്തി
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നിധിൈൾക്കും വേിയ പങ്കുവഹിക്ഥാനഥാവം. 
നവദ്ൈരള നിർമ്ിതിക്ഥായി സംസ്ഥാ 

ന സർക്ഥാർ രൂപം നൽൈിയ നഥാലേിഷന
ൈളിൽ ഒന്നഥായ ഹരിതദ്ൈരളം േിഷൻ 
സ ം സ് ഥാ ന ത്ത ി പ റെ  പ ഥാ ര ി സ് ി ത ി ൈ 
സുസ്ിതി ഉറപ്ഥാക്കുന്നതുേഥായി ബന്പപ്ട്ട 
ദ്േഖേൈളിൽ ശ്ദ്ദ്ധയേഥായ േഥാറെങ്ങൾ 
സൃഷ്ിച്ക് അഞ്ഥാം വർഷത്തിദ്േക്ക് ൈടക്കു
ൈയഥാണക്. പവള്ളം, വൃത്തി, വിളവക് എന്ന 
സവിദ്ശഷ മുദ്ഥാവഥാൈ്ത്തിൽ തപന്ന 
േിഷപറെ േക്ഷ്ങ്ങൾ വ്ക്േഥാണക്. 

ജേസംരക്ഷണം, ശുചിത്വ-േഥാേിന് 
സംസ്കരണം, കൃഷി എന്നിവയേഥായി ബന്
പപ്ട്ട മൂന്നക് ഉപേിഷനൈൾ ദ്ചർന്നതഥാണക് 
ഹരിതദ്ൈരളം േിഷൻ. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുപട ദ്നതൃത്വത്തിേഥാണക് 
േിഷൻ പ്വർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതക്. 
സംസ്ഥാന, ജില്ഥാ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപന തേങ്ങളിൽ േിഷൻ സംവിധഥാനം 
ഉണ്ക്.  സംസ്ഥാനതേ ഹരിതദ്ൈരളം 
േിഷപറെ പചയർേഥാൻ മുഖ്േന്ത്രിയം തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതേ േിഷപറെ പചയ
ർദ്പഴ്സണ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന 
അധ്ക്ഷരുേഥാണക്.

വിവിധ വകുപ്പുൈദ്ളയം ഏജൻസിൈപള
യം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുേഥായി 
ബന്ിപ്ിക്കുന്ന സഹഥായൈ സംവിധഥാനേഥാ
യഥാണക് ഹരിതദ്ൈരളം േിഷൻ പ്വർത്തി 
ക്കുന്നതക്. ഇതിനഥായി സംസ്ഥാനതേ ഓഫീ
സിനപുറദ്േ ജില്ഥാതേത്തിൽ ഒരു ദ്ൈഥാർഡി
ദ്നറെറം ദ്്ഥാക്ക്  തേ ചുേതേയള്ള 
റിദ്സഥാഴ്സക് ദ്പഴ്സണ്േഥാരും നിേവിലണ്ക്.

ജലസുംരക്ഷണ ഉപമിഷന്
 േഭിക്കുന്ന േഴയപട അളവക് പരിഗണി

ച്ഥാൽ ജേസമൃദ്ധേഥായ നഥാടഥാണക് ദ്ൈരളം. 
എന്നഥാൽ വർഷത്തിൽ 3 േഥാസത്തിേധിൈം 
പൈഥാടും വരൾച്യം ജേക്ഷഥാേവം ദ്നരിടുന്ന 
സ്ിതിയഥാണക് സംസ്ഥാനത്തിപറെ േിക് 
ഭഥാഗങ്ങളിലം ഉള്ളതക്. േഭ്േഥായ ജേദ്്ഥാത
സ്സുൈൾ േേിനീൈരിക്പപ്ടുന്നതിപറെ പ്ശ്ം 
ഇദ്തഥാപടഥാപ്ം നിേനിൽക്കുന്നു. കൃഷിക്കും 
കുടിപവള്ളത്തിനമുൾപപ്പട പ്ദ്യഥാജന 
പപ്ടുത്തഥാവന്ന പേ ജേദ്്ഥാതസ്സുൈളും 
ഉ പ ദ് യ ഥാ ഗ  ശൂ ന ്േ ഥാ യ ി  ന ശ ി ക്കു ന്ന 
സ്ിതിയം നിേവിലണ്ക്. ഈ പ്ശ്ങ്ങൾപക് 
ല്ഥാം പരിഹഥാരം ൈപണ്ത്തി ദ്ൈരളത്തിപറെ 
ജേസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തഥാൻ േക്ഷ്േിട്ടഥാണക് 
ഹരിതദ്ൈരളം േിഷനിപേ ജേസംരക്ഷണ 
ഉപേിഷൻ പ്വർത്തിക്കുന്നതക്. 

 സംദ്യഥാജിത നീർത്തടഥാടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ജേസംരക്ഷണ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ആസൂത്രണം പചയ്ക് നടപ്ഥാക്ൽ, ജേേിത 
ഉപദ്യഥാഗത്തിലം േേിനജേ പുനരുപ
ദ്യഥാഗ സഥാധ്തൈൾ പ്ദ്യഥാജനപപ്ടുത്തുന്ന 
തിലം ഊന്നിയ ജേവിനിദ്യഥാഗ സംസ്കഥാരം 
വളർത്തിപയടുക്കുൈ, ഭഥാവിപയക്കൂടി മുന്നി
ൽൈണ്ടുപൈഥാണ്ടുള്ള ജേസുരക്ഷയം പഥാരി
സ്ിതിൈ സുസ്ിരതയം ഉറപ്ഥാക്കുൈ, നിേ
വിലള്ള ജേദ്്ഥാതസ്സുൈപള ശുദ്ധീൈരിച്ം 
നവീൈരിച്ം പരിപഥാേിക്കുൈ തുടങ്ങിയവ 
പയല്ഥാേഥാണക് ഈ ഉപേിഷപറെ പ്ധഥാന 
േക്ഷ്ങ്ങളഥായി നിർവ്വചിച്ിട്ടുള്ളതക്.

ജേദ്്ഥാതസ്സുൈപള പുനരുജ്ജീവി 
പ്ിക്ൽ, ൈിണർ റീചഥാർജിംഗക്, ൈ്വഥാറിൈ
ളിപേ ജേസംഭരണിൈപള പ്ദ്യഥാജനപപ്ടു 
ത്തൽ, ഭൂജേദ്പഥാഷണം വഴി പരേഥാവധി 
പവള്ളം േണ്ണിദ്േക്ക് ഇറക്ൽ, ജേ േേിനീ
ൈരണത്തിപനതിപരയള്ള നിയേനടപടി
ൈൾ ൈർശനേഥായി നടപ്ഥാക്ൽ, ജേ 
ഓഡിറെിംഗും ജേ ബജറെിംഗും വഴി ജേത്തി
പറെ അേിദ്തഥാപദ്യഥാഗവം ദുരുപദ്യഥാഗവം 
തടയൽ, ജേഗുണനിേവഥാരം പരിദ്ശഥാധി
ക്കുന്നതിനള്ള സംവിധഥാനങ്ങപളഥാരുക്ൽ 
തുടങ്ങി ഒപട്ടപറ പ്വർത്തനങ്ങൾ ദ്േൽ 
സൂചിപ്ിച് േക്ഷ്ങ്ങൾ ദ്നടുന്നതിനഥായി 
നടപ്ിേഥാക്ി വരുന്നു.

 ൈഴിഞെ 4 വർഷക്ഥാേം തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുപട ദ്നതൃത്വത്തിൽ 
േഹഥാത്ഥാഗഥാന്ി ദ്േശീയ ഗ്രഥാേീണ പതഥാഴി
ലറപ്ക് പദ്ധതികൂടി പ്ദ്യഥാജനപപ്ടുത്തി 
ഒദ്ട്ടപറ പ്വർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിപറെ 
ഭഥാഗേഥായി വേിയ േഥാറെം ദൃശ്േഥായി തുടങ്ങി
യിട്ടുണ്ക്. ഈ പ്വർത്തനങ്ങളുപട തുടർച് 
നഷ്പപ്ടഥാപത മുദ്ന്നഥാട്ടുദ്പഥായഥാൽ ദ്ൈരള
ത്തിപറെ ജേസുഭിക്ഷതയപട പഴയൈഥാേ
പത്ത തിരിച് പൈഥാണ്ടുവരഥാനഥാകുപേന്നഥാണക് 
ഈ േഥാറെങ്ങൾ വിളിദ്ച്ഥാതുന്നതക്. ഇതിനഥായി 
പുതിയതഥായി തിപരപഞെടുക്പപ്ട്ട ജനപ്
തിനിധിൈൾക്ക് വേിയ പങ്കുവഹിക്ഥാനഥാ
വം. തങ്ങളുപട ചുേതേയിലള്ള വഥാർഡക് പ്
ദ്േശത്തക് തഥാപഴപ്റയന്ന ജേസംരക്ഷണ 
പ്വർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്ഥാക്കുന്നതിൽ വഥാർഡക് 
പേമ്പർേഥാർക്ക് ദ്നതൃത്വപരേഥായി ഇടപപടഥാ
നഥാകും.
4 ചരിവകൂടിയ പ്ദ്േശങ്ങളിൽ ഒഴിപൈ 

േറെിടങ്ങളിൽ ൈഴിയന്നിടദ്ത്തഥാളം 
േഴപവള്ളം േണ്ണിേഥാഴ്ഥാം.

4ജേത്തിപറെ അേിദ്തഥാപദ്യഥാഗം ഇല്ഥാ
തഥാക്ഥാം.

4പരേഥാവധി ജേം പുനരുപദ്യഥാഗിക്ഥാം.

4എല്ഥാവരും ജേഥാശയങ്ങളിദ്േക്ക്, ഇനി 
ഞഥാപനഥാഴൈപട്ട പ്വർത്തനങ്ങളുപട 
തുടർച്യഥായി നീർച്ഥാലൈളും ദ്തഥാടുൈളും 
ശുചീൈരിക്കുൈയം പുനരുജ്ജീവിപ്ി 
ക്കുൈയം പചയ്ഥാം. ഈ പ്വർത്തനങ്ങ 
ളുപട അടുത്തഘട്ടം ഉടപന ആരംഭിക്ഥാം.

4പ്ദ്േശപത്ത നീർച്ഥാലൈളും കുളങ്ങളും 
ഉൾപപ്പടയള്ള എല്ഥാ ജേദ്്ഥാതസ്സു
ൈളും േേിനപപ്ടഥാതിര ിക്ഥാനള്ള 
ഇടപപടലൈൾ നടത്തഥാം.

4 കുടിപവള്ളത്തിപറെ ഗുണനിേവഥാര 
പരിദ്ശഥാധന നടത്തി ജേജന് ദ്രഥാഗ 
ങ്ങൾ തടയന്നതിനള്ള നടപടി സ്വീൈ
രിക്ഥാം. 

4പഥാറൈ്വഥാറി ദ്പഥാപേയള്ള ജേസംഭരണി
ൈളിൽ പൈട്ടിക്ിടക്കുന്ന ജേം ഫേപ്
േേഥായി  ഉപദ്യഥാഗിക്കുന്നതിനള്ള 
ഇടപപടലൈൾ നടത്തഥാം.

ശുചിത്വ മറോലിന്യ സുംസ്കരണ 
ഉപമിഷന്

 വ്ക്ി ശുചിത്വത്തിൽ പുേർത്തുന്ന 
ജഥാഗ്രത പപഥാതു ശുചിത്വത്തിൽ പുേർത്തഥാ 
ത്ത സ്ിതി ദ്ൈരളം ഏപറക്ഥാേേഥായി 
ദ്നരിടുന്ന ഒരു പ്ശ്േഥാണക്. അതിദ്വഗം 
നഗരവതക്ൈരണം നടന്നുപൈഥാണ്ിരിക്കുന്ന 
പ്ദ്േശേഥായതിനഥാലള്ള സ്േപരിേിതി, 
ഈർപ്ം കൂടുതലള്ള അന്തരീക്ഷസ്ിതി 
തുടങ്ങി േഥാേിന് പ്ശ്പത്ത രൂക്ഷേഥാക്ഥാ 
നിടയള്ള ഒദ്ട്ടപറ സഥാഹചര്ങ്ങൾ ദ്ൈരള
ത്തിൽ നിേവിലണ്ക്. േഥാേിന്ം രൂപപപ്ടുന്ന 
സ്േം മുതൽ സുരക്ഷിതേഥായി സംസ്കരിക്
പപ്ടുന്ന സ്േം വപരയള്ള പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ശഥാസ്തീയേഥായി ആസൂത്രണം പചയ്ക് നടപ്ി
േഥാക്ി േഥാത്രദ്േ ഈ പ്ശ്ം പരിഹരിക്ഥാ
നഥാവൂ. ഇതിനഥായഥാണക് ഹരിതദ്ൈരളം 
േിഷനിപേ ശുചിത്വ േഥാേിന്സംസ്കരണ 
ഉപേിഷൻ പ്വർത്തിക്കുന്നതക്. ഈ ഉപേി
ഷപറെ സഥാദ്ങ്തിൈ വിഭഥാഗേഥായഥാണക് ശുചി
ത്വേിഷൻ പ്വർത്തിക്കുന്നതക്. േഥാേിന്പ്ശ്
ങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനക് തദ്ദേശസ്വയം
ഭ ര ണ  സ് ഥാ പ ന ങ്ങ ൾ ക് ഥാ വ ശ ്േ ഥാ യ 
സഥാദ്ങ്തിൈ സഹഥായം ഹരിതദ്ൈരളം 
േിഷനം ശുചിത്വേിഷനം ദ്ചർന്നക് േഭ്േഥാക്കും.

 േഥാേിന്സംസ്കരണവേഥായി ബന്പപ്ട്ട 
പൗരദ്ബഥാധം വളർത്തൽ, േഥാേിന്ത്തിപറെ 
അളവക് കുറയ്കലം രൂപപപ്ടുന്ന േഥാേിന്ം 
ശഥാസ്തീയേഥായി തരംതിരിച്ക് സുരക്ഷിതേഥായി 
സംസ്കരിക്ലം ഉൾപപ്പടയള്ള േഥാേിന് 
പരിപഥാേന സംസ്കഥാരം സൃഷ്ിക്ൽ, സങ്ീർ 
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ണ്ണേഥായ േഥാേിന് പരിപഥാേന പ്ശ്ങ്ങൾക്ക് 
പരിഹഥാരം ൈപണ്ത്തഥാൻ തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങപള സഹഥായിക്ൽ തുട
ങ്ങിയവപയല്ഥാേഥാണക് ഈ ഉപേിഷപറെ 
പ്ധഥാന േക്ഷ്ങ്ങളഥായി നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ളതക്.

 കജവ േഥാേിന്ങ്ങപള ഉറവിടത്തിൽ 
തപന്ന സംസ്കരിക്കുന്നതിനള്ള വിദ്ൈന്ദീ
കൃത സംവിധഥാനങ്ങൾ നടപ്ിേഥാക്ൽ, 
അകജവ േഥാേിന്ങ്ങപള വൃത്തിയഥാക്ി 
തരംതിരിച്ക് ദ്ശഖരിച്ക് പുനഃചംക്േണത്തിനക് 
കൈേഥാറൽ, ദ്വേഥാേിന് സംസ്കരണത്തിന
ള്ള സംവിധഥാനങ്ങപളഥാരുക്ൽ, വേിപച്റി
യലം ൈത്തിക്ലം ഒഴക്ിവിടലം ഉൾപപ്
പടയള്ള േേിനീൈരണ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
പക്തിപര ൈർശന നിയേ നടപടി സ്വീൈരി
ക്ൽ, കജവേഥാേിന് പരിപഥാേനത്തിൽ 
ഹരിതപപരുേഥാറെച്ട്ടം (ഗ്രീൻ ദ്പ്ഥാദ്ട്ടഥാ
ദ്ക്ഥാൾ) വ്ഥാപൈേഥാക്ൽ തുടങ്ങിയ 
നിരവധി പ്വർത്തനങ്ങൾ ദ്േൽസൂചിപ്ിച് 
േക്ഷ്ങ്ങൾ ദ്നടഥാനഥായി നടപ്ിേഥാക്ി വരു
ന്നുണ്ക്.

 ദ്ൈരളപത്ത ഇന്ത്യിപേ ഏറെവം വൃത്തി
യള്ള സംസ്ഥാനേഥാക്ി േഥാറ്റുൈ എന്ന 
സർക്ഥാരിപറെ പ്ഖ്ഥാപിത േക്ഷ്ത്തിദ്േക്ക് 
വേിയ ചുവടുവയ്ക് നടത്തഥാൻ തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുപട ദ്നതൃത്വത്തിൽ 
നടന്ന ശുചിത്വ േഥാേിന് സംസ്കരണ 
ഉപേിഷൻ പ്വർത്തനങ്ങളിലൂപട സഥാധിച്ി
ട്ടുണ്ക്. 660 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
ഇതിനൈം തപന്ന ശുചിത്വ പേവി ദ്നടിക്ഴി
ഞെിട്ടുണ്ക്. ബഥാക്ിയള്ളവ ശുചിത്വ പേവിയി
ദ്േക്ക് നീങ്ങുന്നു. 141 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങൾ ദ്വേഥാേിന് സംസ്കരണ 
സംവിധഥാനങ്ങൾ ഉൾപപ്പട സമ്പൂർണ്ണ 
ശുചിത്വ പേവിയിൽ ഉടൻ എത്തും. ഒരു വർഷ
ത്തിനൈം ദ്ൈരളത്തിപേ മുഴവൻ തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങദ്ളയം സമ്പൂർണ്ണ 
ശുചിത്വ പേവിയിൽ എത്തിക്ഥാൻ ൈഴിയം 
എന്നതഥാണക് നിേവിപേ പുദ്രഥാഗതി വ്ക്േഥാ
ക്കുന്നതക്. പുതിയതഥായി അധിൈഥാരത്തിൽ 
വന്ന ഭരണ സേിതിൈൾക്ക് ഇക്ഥാര്ത്തിൽ 
ശക്േഥായ ദ്നതൃത്വം വഹിക്ഥാൻ ൈഴിയം. 
തങ്ങളുപട ചുേതേയിലള്ള വഥാർഡക് പ്ദ്േശ
ത്തക് തഥാപഴപ്റയന്ന ശുചിത്വ- േഥാേിന് 
സംസ്കരണ പ്വർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്ഥാക്കുന്ന
തിൽ വഥാർഡക് പേമ്പർേഥാർക്ക് ദ്നതൃത്വപര
േഥായി ഇടപപടഥാനഥാകും.
4 േഥാേിന്ങ്ങൾ രൂപപപ്ടുന്ന സ്േത്തു

തപന്ന അവപയ കജവ-അകജവ 
ഇനങ്ങളഥായി തരംതിരിക്ൽ നടത്തഥാം.

4 കജവ േഥാേിന്ങ്ങപള പരേഥാവധി 

കജവ വളേഥാക്ി േഥാറെഥാം.
4 പ്ലഥാസ്റിൈക് ഉൾപപ്പടയള്ള അകജവ 

േഥാേിന്ങ്ങപള വൃത്തിയഥാക്ി ഹരിത 
ൈർമ്ദ്സനയ്കക് കൈേഥാറഥാം.

4 ഒറെത്തവണ ഉപദ്യഥാഗിച്ക് വേിപച്റിയ
ന്ന പ്ലഥാസ്റിൈക് പൂർണ്ണേഥായി ഉദ്പക്ഷി
ക്ഥാം. ഇതിനഥായി ഡിദ്സ്പഥാസബിൾ ഫ്ീ 
ദ്ൈരള ൈഥാമ്പയിൻ ഫേവത്തഥാക്ഥാം.

4 ൈഴിയന്നിടദ്ത്തഥാളം പ്ലഥാസ്റിൈക് ഉൽപ്ന്ന
ങ്ങൾക്കുപൈരം പരിസ്ിതി സൗഹൃേ 
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ ഉപദ്യഥാഗിക്ഥാം.

4 പ്ലഥാസ്റിൈക് േഥാേിന്ങ്ങൾ വേിപച്റിയന്ന
തും ൈത്തിക്കുന്നതും പൂർണ്ണേഥായി 
ഒഴിവഥാക്ഥാം.

4 അതതക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപന 
പരിധിയിലള്ള സർക്ഥാർ ഓഫീസുൈളി
ലം സ്ഥാപനങ്ങളിലം ഗ്രീൻദ്പ്ഥാദ്ട്ടഥാ 
ദ്ക്ഥാൾ നടപ്ിേഥാക്ഥാം.

കൃഷി ഉപമിഷന്
കജവ കൃഷിയ്കക് പ്ഥാധഥാന്ം നൽൈി

പക്ഥാണ്ടുള്ള കൃഷി വിൈസനത്തിലൂപട 
സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം സ്വയംപര്ഥാപ്തേഥായ 
രീതിയിൽ ഉൽപ്ഥാേിപ്ിക്ഥാനഥാവശ്േഥായ 
പ്വർത്തനങ്ങൾക്ഥായഥാണക് ഹരിതദ്ൈരളം 
േിഷപറെ കൃഷി ഉപേിഷൻ രൂപീൈരിച്ി 
ട്ടുള്ളതക്.

പച്ക്റിയിലം പനല്ിലം പഴവർഗ്ഗങ്ങ
ളിലം സ്വയംപര്ഥാപ്തത ദ്നടുൈ, കജവേഥാേി
ന്ത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്ഥാേിപ്ിക്കുന്ന വളം 
ഉപദ്യഥാഗിച്ക് കജവ കൃഷി ദ്പ്ഥാത്ഥാഹിപ്ി
ക്കുൈ, തരിശു ൈിടക്കുന്ന മുഴവൻ പ്ദ്േശങ്ങ
ളിലം കൃഷി വ്ഥാപിപ്ിക്കുൈ, വിപണി 
സംവിധഥാനം പരിഷ്കരിക്കുൈ തുടങ്ങിയ 
േക്ഷ്ങ്ങളഥാണക് ഈ ഉപേിഷനക് നിശ്ചയിച്ി
ട്ടുള്ളതക്.

പനൽകൃഷി വ്ഥാപ്തി 2 േക്ഷം പഹക്ടറിൽ 
നിന്നക് 3 േക്ഷം പഹക്ടറിദ്േക്ക് വ്ഥാപിപ്ി
ക്ൽ, തരിശക് രഹിത ഗ്രഥാേങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ൽ, 
ഹരിത സമൃദ്ധി വഥാർഡുൈൾ സൃഷ്ിക്ൽ, 
സഹൈരണ ദ്േഖേയേഥായി സംദ്യഥാജിച്
ള്ള കൃഷി വ്ഥാപനം, വ്വസഥായ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ, ആരഥാധനഥാേയങ്ങൾ എന്നിവയ
േഥായി സഹൈരിച്ക് കൃഷി വ്ഥാപിപ്ിക്ൽ 
തുടങ്ങി ഒപട്ടപറ പ്വർത്തനങ്ങൾ ദ്േൽസൂ
ചിപ്ിച് േക്ഷ്ങ്ങൾ ദ്നടിപയടുക്കുന്നതി
നഥായി നടപ്ിേഥാക്ി വരുന്നു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുപട 
ദ്നതൃത്വത്തിൽ കൃഷി വകുപ്ിപറെ സഹഥായ
ദ്ത്തഥാപട ഈ ദ്േഖേയിൽ വേിയ േഥാറെങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്ഥാൻ ൈഴിഞെ നഥാല വർഷക്ഥാേം 
ൈഴിഞെിട്ടുണ്ക്. പുതിയ ഭരണസേിതിൈളുപട 
ദ്നതൃത്വത്തിൽ ഈ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
മുദ്ന്നഥാട്ടു പൈഥാണ്ടു ദ്പഥായഥാൽ വരുന്ന അഞ്ചു 
വർഷക്ഥാേം പൈഥാണ്ക് ൈഥാർഷിൈ ദ്േഖേ 
യിൽ വേിയ കുതിച്ചഥാട്ടം തപന്ന നടത്തഥാൻ 
ദ്ൈരളത്തിനക് സഥാധിക്കും. തങ്ങളുപട ചുേത
േയിലള്ള വഥാർഡക് പ്ദ്േശത്തക് തഥാപഴപ്റയ
ന്ന ൈഥാർഷിൈ പ്വർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്ഥാക്കു
ന്നതിൽ വഥാർഡക് പേമ്പർേഥാർക്ക് ദ്നതൃത്വപ
രേഥായി ഇടപപടഥാനഥാകും.
4 എല്ഥാ വീടുൈളിലം ഒരിനം പച്ക്റിപയ

ങ്ിലം കൃഷി പചയ്ഥാം.
4 കജവേഥാേ ിന്ങ്ങപള വളേഥാക്ി 

കൃഷിക്ക് ഉപദ്യഥാഗിക്ഥാം.
4 മുട്ട, േത്്ം, പഥാൽ എന്നിവ ഉൾപപ്പട

യള്ള സംദ്യഥാജിത കൃഷി സഥാധ്തൈൾ 
പരേഥാവധി വീടുൈളിൽ വ്ഥാപിപ്ിക്ഥാം.

4 അധിൈേഥായി ഉൽപ്ഥാേിപ്ിക്കുന്ന ഭക്ഷ്
വസ്തുക്ൾ വിപണനം നടത്തുന്നതിന
ള്ള സംവിധഥാനങ്ങൾ ഒരുക്ഥാം.

4 ഭക്ഷ്വസ്തുക്പള മൂേ്വർദ്ധിത ഉൽപ്
ന്നങ്ങളഥാക്ി േഥാറ്റുന്ന കുടുംബശ്ീ സംരം
ഭങ്ങൾ ആരംഭിക്ഥാം.

4 ഹരിതൈർമ്ദ്സനപയ പ്ദ്യഥാജനപപ്
ടുത്തി കൃഷിക്ക് ആവശ്േഥായ ഉൽപ്ഥാേന 
ഉപഥാധിൈൾ എല്ഥാ വീടുൈളിലം എത്തി 
ക്ഥാം.
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 ഉപേിഷനൈളുപട പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങഥാ
ത്ത ചിേ പ്വർത്തനങ്ങൾകൂടി ഈ ദ്േഖേ
യേഥായി ബന്പപ്ട്ടക് ജനപ്തിനിധിൈൾക്ക് 
ഏപറെടുക്ഥാവന്നവയഥായിട്ടുണ്ക്. ഊർജ്ജസം
രക്ഷണം, ഹരിതവൽക്രണം തുടങ്ങിയ 
ദ്േഖേൈളിപേ പ്വർത്തനങ്ങളഥാണക് പ്ധഥാ
നേഥായം ഇതിൽ വരുന്നതക്. തങ്ങളുപട ചുേ
തേയിലള്ള വഥാർഡക് പ്ദ്േശത്തക് തഥാപഴപ്റ
യന്ന ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്വർത്തന 
ങ്ങൾ ഉറപ്ഥാക്കുന്നതിൽ വഥാർഡക് പേമ്പർേഥാ
ർക്ക് ദ്നതൃത്വപരേഥായി ഇടപപടഥാനഥാകും.
4 ഫിേപേറെക് ബൾബുൈൾ ഉപദ്യഥാഗിക്കു

ന്ന വീടുൈൾ ൈപണ്ത്തി അവ മുഴവൻ 
എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബിദ്േയ്കക് േഥാറന്ന പ്
വർത്തനം ആസൂത്രണം പചയ്ക് നടപ്ഥാ
ക്ഥാം.

4 ൈഥാര്ക്ഷേതയള്ള കവേയുത ഉപൈരണ
ങ്ങളുപട ഉപദ്യഥാഗം ദ്പ്ഥാത്ഥാഹിപ്ിച്ക് 
ഊർദ്ജ്ജഥാപദ്യഥാഗം കുറയ്കഥാം.

4 ബദ്യഥാഗ്ഥാസക് പ്ലഥാന്റുൈൾ, ദ്ടഥായക് േറെക് 
േിങ്ക്ഡക് ബദ്യഥാഗ്ഥാസക് പ്ലഥാന്റുൈൾ 
എന്നിവപയ ദ്പ്ഥാത്ഥാഹിപ്ിക്ഥാം.

4 ദ്സഥാളഥാർ പഥാനലൈൾ സ്ഥാപിക്ഥാൻ 
ദ്ശഷിയള്ളവപര ൈപണ്ത്തി സൗദ്രഥാർ 
ജ്ജ കവേയുത ഉപദ്യഥാഗം പരേഥാവധി 
പ്ദ്യഥാജനപപ്ടുത്തഥാം.

4 വിറൈക് ഉപദ്യഥാഗിച്ക് ൈത്തിക്കുന്ന സ്
േങ്ങളിൽ ഊർജ്ജക്ഷേത കൂടിയ പുൈ
യില്ഥാത്ത അടുപ്പുൈൾ ദ്പ്ഥാത്ഥാഹിപ്ി
ക്ഥാം.

4 അടുക്ളയിപേ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ
ത്തിപറെ ഭഥാഗേഥായി ചൂടഥാറഥാപപട്ടി ദ്പ്ഥാ

ത്ഥാഹിപ്ിക്ഥാം.
പച്ത്തുരുത്തുകൾ

 ഹരിതദ്ൈരളം േിഷപറെ ദ്നതൃത്വത്തിൽ 
നടപ്ിേഥാക്ി വരുന്ന സവിദ്ശഷേഥായ ഒരു 
പരിസ്ിതി പുനസ്ഥാപന പ്വർത്തനേഥാ 
ണക് പച്ത്തുരുത്തക്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപന പരിധിയിപേ ഒഴിഞ്ഞു ൈിടക്കുന്ന 
പപഥാതുസ്േങ്ങളിൽ തദ്ദേശീയേഥായ സസ്
ങ്ങൾ വച്പിടിപ്ിച്ക് കജവകവവിധ്ത്തി
പറെ പചറേഥാതൃൈൈൾ സൃഷ്ിക്കുന്ന പ്വർത്ത
നേഥാണക് പച്ത്തുരുത്തുൈൾ. 1600 േധിൈം 
പച്ത്തുരുത്തുൈൾ സംസ്ഥാനത്തക് ഇതി 
നൈം തപന്ന നിേവിൽ വന്നുൈഴിഞ്ഞു. 
പുതിയതഥായി തിരപഞെടുക്പപ്ട്ട ജനപ്തി
നിധിൈൾ മുൻകൈപയടുത്തഥാൽ തഥാപഴപ്റ
യന്ന പ്വർത്തനങ്ങൾകൂടി നടത്തഥാൻ 
ൈഴിയം.

ൈഴിഞെ ഭരണ സേിതിയപട ൈഥാേത്തക് 
േിക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളിലം 
ഒരു പച്ത്തുരുപത്തങ്ിലം സ്ഥാപിച്ിരുന്നു. 
എല്ഥാ വഥാർഡുൈളിലം പച്ത്തുരുത്തുൈൾ 
സ്ഥാപിച്ിട്ടുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുമുണ്ക്. വഥാർഡിൽ ഒഴിഞ്ഞുൈിടക്കു
ന്ന സ്േം ൈപണ്ത്തി, അവിപട പച്ത്തുരു
ത്തക് സ്ഥാപിക്ഥാം. അതുവഴി പരിസ്ിതി 
പുനഃസ്ഥാപനത്തിനക് തുടക്േിടഥാം.

എല്ഥാ വഥാർഡുൈളിലം ഒഴിഞ്ഞുൈിടക്കു
ന്ന പപഥാതുസ്േങ്ങൾ ൈപണ്ത്തി ഭരണ 
സേിതിയപട ആേ്വിൈസന സംരംഭേഥായി 
ഒരു പച്ത്തുരുത്തിനക് തുടക്ം കുറിയ്കഥാം. 
േഹഥാത്ഥാഗഥാന്ി ദ്േശീയ ഗ്രഥാേീണ പതഥാഴി
ലറപ്ക് പദ്ധതി, അയ്ങ്ഥാളി നഗര പതഥാഴില

റപ്ക് പദ്ധതി എന്നിവ ഇതിനഥായി പ്ദ്യഥാജ
നപപ്ടു ത്തഥാം. 5 വർഷം ൈഴിഞെക് ഈ 
ഭരണസേിതി സ്ഥാനപേഥാഴിയദ്മ്പഥാൾ 
ഭരണ സേിതിയപട ഓർമ്ത്തുരുത്തുൈളഥായി 
അവ പച്പിടിച്ക് വളർന്നു നിൽക്കും.

നിേവിലള്ള പച്ത്തുരുത്തുൈളുപട പരി
പഥാേനത്തിനള്ള സംവിധഥാനം േഹഥാത്ഥാഗഥാ
ന്ി പതഥാഴിലറപ്ക് പദ്ധതി/അയ്ങ്ഥാളി 
പതഥാഴിലറപ്ക് പദ്ധതി വഴി ഉറപ്പുവരുത്തഥാം.

ൈഥാവൈളും, ൈണ്ൽക്ഥാടുൈളും സംരക്ഷി
ച് പരിപഥാേിക്കുന്നതിനഥായി പ്ദ്ത്ൈ 
ഇടപപടൽ നടത്തഥാം.

 വിവിധ വകുപ്പുൈൾ തമ്ിലം വകുപ്പുൈ
ളും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
ത മ് ി ല ം  കൂ ടു ത ൽ  ഫ േ പ്േ േ ഥാ യ 
ഏദ്ൈഥാപനവം സംദ്യഥാജനവം സഥാധ്േഥാ
ക്ി േക്ഷ്പ്ഥാപ്തിയിപേത്തുൈ എന്നതഥാണക് 
ഹരിതദ്ൈരളം േിഷൻ പ്വർത്തനരീതി. 
ഇതിനഥായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതിൈൾക്ക് 
ആ വ ശ ്േ ഥാ യ  േ ഥാ ർ ഗ്ഗ ന ി ർ ദ് ദേ ശ ങ്ങ ളു ം 
സഥാദ്ങ്തിൈ പിന്തുണയം നൽൈഥാൻ േിഷന 
ൈഴിയന്നു. നഥാടിപറെ പച്യം േണ്ണിപറെ 
നന്മയം ജേത്തിപറെ ശുദ്ധിയം പരിസരത്തി
പറെ വൃത്തിയം വീപണ്ടുക്ഥാനള്ള ജനൈീയ 
യജ്ഞേഥാണക് ഹരിതദ്ൈരളം േിഷൻ. വരും 
തേമുറൈൾക്ക് ഈ നഥാടിപന അതിപറെ 
എല്ഥാ സ്വഥാഭഥാവിൈ നന്മൈദ്ളഥാപടയം 
കൈേഥാറഥാനള്ള കൂട്ടഥായ പരിശ്േേഥാണിതക്. 

1
ലേഖിക ഹരിതലകരളം മിഷന് എക്ികയൂട്ടീവ് 

വവസ് ചെയരലപേഴ്സണ് ആണ്.



തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിദ്േക്ക് നടന്ന 
പപഥാതുതിരപഞെടുപ്ിപന അഭിമുഖീൈരി

ച്ക് വിജയം ദ്നടി  പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈ
ളുപട  ഭരണസഥാരഥിൈളഥായി അധിൈഥാരദ്േറെ 
എല്ഥാ ജനപ്തിനിധിൈൾക്കും അഭിനന്ദന
ങ്ങൾ. ഒരു പ്ദ്േശത്തിപറെ സഥാമൂഹിൈവം 
സഥാമ്പത്തിൈവം സഥാംസ്കഥാരിൈവേഥായ വിൈ

സനത്തിപറെ  ൈടിഞെഥാണ് ആ പ്ദ്േശ
പത്ത ജനപ്തിനിധിൈളുപട  കൈൈളി 
േഥാണക് .  അവരുപട ഉത്തരവഥാേ ിത്തം 
കൂടിയഥാണക് ആ പ്ദ്േശത്തിപറെ സേഗ്ര 
വിൈസനം സഥാധ്േഥാക്കുൈപയന്നതക്. അതി 
നഥായി  ജനങ്ങൾ ൈൽപ്ിച് നൽൈിയ 
അധിൈഥാരം അവർക്കുദ്വണ്ി തപന്ന വിനി

ദ്യഥാഗിക്കുവഥാൻ എല്ഥാവർക്കും ൈഴിയണം. 
എങ്ിൽ േഥാത്രദ്േ ജനഥാധിപത് സംവിധഥാ 
നവം അധിൈഥാരവിദ്ൈന്ദീൈരണവം പൂർണ്ണ
തയിദ്േക്ക് എത്തുൈയള്ളൂ. ആ പ്ദ്േശപത്ത 
മുഴവൻ ജനങ്ങളുപടയം ശബ്ദേഥാൈഥാനം  
ജനപ്തിനിധിൈൾക്ക്  ൈഴിയണം. 

1993 ഏപ്ിൽ 24 നക് പ്ഥാബേ്ത്തിൽ 

 ഡ�ാ. പി.ണ്ക. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ് 
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വന്ന ഭരണഘടനയപട എഴപത്തിമൂന്നഥാം 
ദ്ഭേഗതി േക്ഷ്ം വച്തക് ഗ്രഥാേഭരണം പുനഃ
സംഘടിപ്ിച്ക് ശക്ിപപ്ടുത്തുന്നതിനം 
കൂടുതൽ ജനഥാധിപത്വൽക്രണത്തിന
േഥായി പഞ്ഥായത്തക് ഭരണ നിർവ്വഹണ
ത്തിനക് നിേവിലണ്ഥായിരുന്ന നിരവധി നിയ
േങ്ങൾക്ക് പൈരം സേഗ്രേഥായ ഒരു നിയേം 
പൈഥാണ്ടു വരിൈ എന്നതഥായിരുന്നു.  ഇതിപറെ 
അടിസ്ഥാനത്തിേഥാണക് 1994 പേ ദ്ൈരള 
പഞ്ഥായത്തക് രഥാജക് ആക്ടക് നിേവിൽവന്നതക്. 
ഈ ഭരണഘടനഥാ ദ്ഭേഗതിദ്യഥാപട പഞ്ഥാ
യത്തക് രഥാജക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  ഭരണഘട
നഥാപേവി േഭിച്.             

ഭരണഘടനഥാ ദ്ഭേഗതിൈളിലൂപട തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് േഭിച് വർദ്ധിച് 
ദ്തഥാതിലള്ള അധിൈഥാരം അതിപറെ യഥഥാ
ർത്ഥേഥായ അന്തസ്സത്ത ഉൾപക്ഥാണ്ടു നടപ്ി
േഥാക്ിയതിനക് ഉത്തദ്േഥാേഥാഹരണേഥാണക് 
1994 ൽ പഥാസ്സഥാക്ിയ പഞ്ഥായത്തക്  രഥാജക് 
മുനിസിപ്ഥാേിറെി നിയേങ്ങളും 1996 ൽ ദ്ൈര
ളത്തിൽ തുടക്ം കുറിച്  ജനൈീയഥാസൂത്രണ 
പ്സ്ഥാനവം. പിന്നീടക് രഥാജ്ത്തിനം ദ്േഥാൈ 
ത്തിനം േഥാതൃൈയഥായ അധിൈഥാരവിദ്ൈന്ദീ
ൈരണ പ്ക്ിയയഥായി ജനൈീയഥാസൂത്രണപ്
സ്ഥാനം േഥാറി. പങ്ഥാളിത്ത ആസൂത്രണത്തി
ലൂപട പ്ഥാദ്േശിൈ വിൈസനത്തിനക് പുതിയ 
േഥാനം ൈപണ്ത്തിയ ഈ പ്സ്ഥാനം ഇന്നക് 
ൈഥാൽ നൂറെഥാണ്ക് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്രഥാേ
ത്ത ി പ റെ  അ പ ല് ങ് ി ൽ  ന ഗ ര ത്ത ി പ റെ 
ആസൂത്രണ  പ്ക്ിയയിൽ ആ പ്ദ്േശപത്ത 
ജനങ്ങപളക്കൂടി  പപങ്ടുപ്ിക്ഥാനള്ള  
തീരുേഥാനം ഇന്ത്ഥാ േഹഥാരഥാജ്ത്തക്  തപന്ന 
പുതുേയഥാർന്നതഥായിരുന്നു. അധിൈഥാര വിദ്ൈ
ന്ദീൈരണം അതിപറെ യഥഥാർത്ഥ അർത്ഥ
ത്തിൽ തപന്ന നമ്മുപട സംസ്ഥാനം 
ഉൾപക്ഥാള്ളുൈയം അതു നഥാടിപറെ സേഗ്ര 
വിൈസനത്തിനക്  വഴി പതളിക്കുൈയമുണ്ഥായി. 
ൈഥാേഥാൈഥാേങ്ങളിൽ േഥാറിവന്ന തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുപട ഭരണസേിതിൈൾക്കും 
ഈ വിൈസനപ്ക്ിയയപട േഹഥാവിജയ
ത്തിൽ വിേേതിക്ഥാനഥാവഥാത്ത പങ്കുണ്ക്.

നവദ്ൈരള േിഷൻ എന്ന ദ്പരിൽ 
ജനൈീയസൂത്രണപ്സ്ഥാനത്തിപറെ രണ്ഥാം 
ഘട്ടം നടപ്ഥാക്ഥാൻ സർക്ഥാർ തീരുേഥാനിച്
തിപറെ ഭഥാഗേഥായി നഥാല േിഷനൈൾക്ക് 
രൂപം നൽകുൈയമുണ്ഥായി. ഭവനരഹിത
രഥായ രണ്ര േക്ഷദ്ത്തഥാളം ദ്പർക്ക് അടച്
റപ്പുള്ള വീടും ജീവദ്നഥാപഥാധിൈളും നൽൈി
പക്ഥാണ്ക് കേഫക് േിഷനം നഥാടിപറെ പച്പ്പും 
വൃത്തിയം ജേസമൃദ്ധിയം വീപണ്ടുക്കുന്നതി
നം ശുചിത്വ-േഥാേിന് സംസ്കരണം േണ്ണക്, ജേ 

സംരക്ഷണം, കജവ കൃഷിക്ക് പ്ഥാമുഖ്ം 
പൈഥാടുത്തു പൈഥാണ്ടുള്ള ൈഥാർഷിൈ വിൈസനം 
എന്നിവയ്ക്കു ദ്നതൃത്വം നൽൈി ഹരിതദ്ൈരളം 
േിഷനം പ്വർത്തിച് വരുന്നു. പപഥാതുവിേ്ഥാ
ഭ്ഥാസസംരക്ഷണയജ്ജം പപഥാതുവിേ്ഥാേയ
ങ്ങപള േിൈവിപറെ ദ്ൈന്ദങ്ങളഥാക്ി േഥാറെി
പക്ഥാണ്ക് കുട്ടിൈൾക്ക് ഗുണദ്േന്മയള്ള വിേ്ഥാ
ഭ്ഥാസം നൽകുന്നതിനള്ള പ്വർത്തന 
ങ്ങൾക്ക് ദ്നതൃത്വം നൽകുന്നു.

ആദ്രഥാഗ്ദ്േഖേപയ അന്തഥാരഥാഷ്ട  നിേ
വഥാരത്തിൽ എത്തിച് പൈഥാണ്ക് ആർദ്ം 
േിഷനം നവദ്ൈരള േിഷപറെ ഭഥാഗേഥായി പ്
വർത്തിച് വരുന്നു. ആദ്രഥാഗ് ദ്േഖേയിൽ 
170  പ്ഥാഥേിൈഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങപള 
ജനസൗഹൃേ, കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങളഥാ
ക്ി േഥാറെി ഒന്നഥാം ഘട്ടവം, 504 ദ്ൈന്ദങ്ങളുപട 
നിർമ്ഥാണ പ്വർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയഥായി 
വരുന്ന രണ്ഥാം ഘട്ടവം. 2020 ൽ മൂന്നഥാം ഘട്ട
ത്തിൽ 212 പ്ഥാഥേിൈഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങപള
ക്കൂടി കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങളഥായി 
ഉയർത്തുന്നതിനള്ള പ്വർത്തനങ്ങളും 
ആർദ്ം േിഷപറെ ഭഥാഗേഥായി നടന്നു വരുന്നു. 
ഈ േഥാറെങ്ങൾപക്ല്ഥാം  പിന്നിൽ തദ്ദേശ
ഭ ര ണ  സ് ഥാ പ ന ങ്ങ ളു പ ട  ൈ പ യ് ഥാ പ്ക്  
ൈഥാണഥാൻ ൈഴിയം. പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരു
ൈൾ നൽൈിയ പൂർണ്ണ സഹൈരണേഥാണക് 
നവദ്ൈരള േൗത്ത്തിപറെ ഭഥാഗേഥായി ഈ 
ദ്േഖേൈളിൽ ശ്ദ്ദ്ധയേഥായ േഥാറെങ്ങളുണ്ഥാ

ക്ഥാൻ ൈഴിഞെതക്.  പുതുതഥായി ചുേതേദ്യറെ 
ഭരണസേിതിൈളും നവദ്ൈരള േിഷപറെ ഭഥാഗ
േഥായള്ള പ്വർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ 
സഹൈരണം നൽൈി മുദ്ന്നഥാട്ടു ദ്പഥാൈണം.

ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തിപറെ ചുേതേൈളിൽ 
പൈട്ടിടനിർമ്ഥാണ നിയന്ത്രണം,  പരമ്പ
രഥാഗത കുടിപവള്ള ദ്്ഥാതസ്സുൈളുപടയം 
കുളങ്ങളുപടയം ജേസംഭരണിൈളുപടയം 
സംരക്ഷണം, ഖര-ദ്വ േഥാേിന്ങ്ങളുപട 
നീക്വം സംസ്കരണവം,  സഥാംക്േിൈ ദ്രഥാഗ
ങ്ങളുപട നിയന്ത്രണം, ദ്രഥാഗപ്തിദ്രഥാധ 
നടപടിൈൾ തുടങ്ങി 27 അനിവഥാര് ചുേതേ
ൈളും, 14 പപഥാതു ചുേതേൈളും, കൃഷി, മൃഗ
സംരക്ഷണം, സഥാമൂഹ്വനവൽക്രണം, 
ഭവനനിർമ്ഥാണം തുടങ്ങി 19 ദ്േഖേൈളിേഥാ
യള്ള ചുേതേൈളുേഥാണുള്ളതക്. ഈ ചുേതേ
ൈൾ പ്ഥാധഥാന്ത്തിപറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
നടപ്ഥാക്ഥാൻ നടപടിൈൾ സ്വീൈരിക്കുന്ന
തിനക്  പഞ്ഥായത്തക് ഭരണസേിതിൈൾ 
മുൻകൈപയടുക്ണം. 

ഈ സർക്ഥാരിപറെ  ൈഥാേയളവിൽ 
തപന്ന  മുഴവൻ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
പളയം ശുചിത്വ പേവിയിലം ഭൂരിഭഥാഗം തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങപളയം സമ്പൂർണ്ണ 
ശുചിത്വ പേവിയിലം എത്തിക്കുന്നതിനമുള്ള  
പ്വർത്തനങ്ങൾ ഹരിതദ്ൈരളം േിഷപറെ 
ദ്നതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു. 501 ഗ്രഥാേ 
പഞ്ഥായത്തുൈളും  58 നഗരസഭൈളും 30 
ദ്്ഥാക്ക്  പഞ്ഥായത്തുൈളും ശുചിത്വ പേവി
യിദ്േക്ക് ഉയർന്നു ൈഴിഞ്ഞു. ഖരേഥാേിന് 
സംസ്കരണത്തിനക് േിൈച് അടിസ്ഥാന 
സൗൈര്ം ഒരുക്ിയ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങൾക്ഥാണക് ശുചിത്വ പേവി നൽകുൈ,  
ദ്വ േഥാേിന്ം ഉൾപപ്പട സമ്പൂർണ്ണേഥാേിന് 
സംസ്കരണ സംവിധഥാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന 
മുറയ്കക് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പേവി നൽകും. 
ശുചിത്വ പേവി ദ്നടിയ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പേവിയിദ്േ
ക്ക് ഉയരുന്നതിനം േറ്റുള്ളവ സമ്പൂർണ്ണ 
ശുചിത്വ പേവിയിദ്േദ്ക്ഥാ ശുചിത്വ പേവി
യിദ്േദ്ക്ഥാ ഉയരുന്നതിനള്ള പ്വർത്ത 
നങ്ങൾ ഏദ്ൈഥാപിപ്ിക്കുന്നതിനം സമ്പൂർണ്ണ 
ശുചിത്വദ്ൈരളം എന്ന സ്വപ്നസഥാക്ഷഥാതക്ക്ഥാ
രത്തിനം പുതുതഥായി തിരപഞെടുക്പപ്ട്ട 
ജനപ്തിനിധിൈളും ഭരണസേിതിൈളും 
മുൻകൈപയടുക്ണം. 

ന ി േ വ ി ല ണ് ഥാ യ ി രു ന്ന  പ ൈ ട്ട ി ട 
നിർമ്ഥാണ ചട്ടങ്ങപള ൈഥാേഥാനസൃതേഥായി 
പരിഷ്കരിച്പൈഥാണ്ടും, വ്ത്സ്ത രീതിയിൽ 
വ്ഥാഖ്ഥാനങ്ങൾക്ിടവരഥാത്ത തരത്തിൽ 
സേഗ്രേഥാക്ിപൈഥാണ്ടും,  പരിസ്ിതി സംര
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ക്ഷിച് പൈഥാണ്ടുളള നിർമ്ഥാണം, പചറിയ 
പൈട്ടിട നിർമ്ഥാണങ്ങൾക്ക് ഇളവൈൾ 
നൽൈിപക്ഥാണ്ടും 2019 ൽ ദ്ൈരള പഞ്ഥായ
ത്തക് പൈട്ടിട നിർമ്ഥാണ ചട്ടങ്ങളും ദ്ൈരള 
മുനിസിപ്ഥാേിറെി പൈട്ടിട നിർമ്ഥാണ ചട്ടങ്ങ
ളും പരിഷ്കരിച്. നിർമ്ഥാണ പ്വൃത്തിൈൾക്ക് 
2020 ൽ കൂടുതൽ    ഇളവൈൾ നല്ിപക്ഥാണ്ക് 
ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ ദ്ഭേഗതി വരുത്തുൈയ
ണ്ഥായി. ചട്ടങ്ങൾക്ക് േംഘനം ഉണ്ഥാൈഥാത്ത 
രീതിയിൽ നിർമ്ഥാണ  പ്വർത്തനങ്ങൾ 
നടക്കുന്നുപവന്നക് ഉറപ്പു വരുദ്ത്തണ്ടുന്ന 
ചുേതേയം പഞ്ഥായത്തുൈൾക്കുണ്ക്. ഇക്ഥാ
ര്ത്തിലം പുതുതഥായി അധിൈഥാരദ്േറെ  ഭരണ
സേിതിൈൾ ശ്ദ്ധ പചലത്തണം.

മുൻ ഭരണസേിതിയപട തുടർച്യഥാണക് 
തുടർന്നക് അധിൈഥാരത്തിൽ വരുന്ന ഭരണസ
േിതിൈളും. ഈ ൈഥാഴ്ചപ്ഥാടിേഥായിരിക്ണം 
പുതിയ ഭരണസേിതിൈൾ വിൈസന ൈഥാര്
ങ്ങളിൽ തീരുേഥാനം കൈപക്ഥാദ്ള്ളണ്തക്.  
സ്ഥാനപേഥാഴിഞെ ഭരണസേിതി പചയ്തുവച് 
േഥാതൃൈഥാപരേഥായ പ്വർത്തനങ്ങളും അവശ്ം 
തുടദ്രണ് പദ്ധതിൈളും ഏപറെടുത്തക് നട 
ത്തണം. അതുദ്പഥാപേ ജനഥാധിപത് വ്വ
സ്യപട ഏറെവം തഥാപഴത്തട്ടിപേ സംവിധഥാ
നേഥായ ഗ്രഥാേസഭൈളുപട  തീരുേഥാനങ്ങൾ 
പരിഗണിച്പൈഥാണ്ഥാവണം പദ്ധതിൈൾ 
ആസൂത്രണം പചദ്യ്ണ്തക്. ഇതക് ഭരണഘട
നഥാപരേഥായ ബഥാധ്തയഥാപണന്ന ൈഥാര്ം 
ഓർമ്ിക്ണം. ഗ്രഥാേസഭൈൾ  കുറഞെപ
ക്ഷം മൂന്നക് േഥാസത്തിൽ ഒരിക്പേങ്ിലം 
വിളിച്ദ്ചർക്കുന്നതിനള്ള നടപടിൈൾ സ്വീ
ൈരിക്ണം. ഗ്രഥാേസഭയപട ൈണ്വീനർ 
എന്ന നിേയിൽ ഇതക് തിരപഞെടുക്പപ്ട്ട 
ഒരംഗത്തിപറെ നിയേപരേഥായ ബഥാധ്ത
യഥാണക്.  തഥാൻ ൈണ്വീനർ ആയിരിക്കുന്ന 
ഗ്രഥാേസഭയപട ദ്യഥാഗം മൂന്നക് േഥാസത്തിപേഥാ
രിക്ൽ വിളിച് ദ്ചർക്കുന്നതിൽ തുടർച് 
യഥായി വീഴ്ച വരുത്തുന്നതക് അംഗപേന്നുള്ള 
നിേയിപേ അദ്യഥാഗ്തയ്കക് ൈഥാരണേഥാകുന്ന
തുേഥാണക്.  

നടപടിക്േങ്ങൾ േളിതേഥാക്ിയം 
സഥാദ്ങ്തിൈ നൂേഥാേഥാേൈൾ ഇല്ഥാതഥാക്ി
യം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുപട കേനം 
േിന പ്വർത്തനങ്ങളിലം പദ്ധതി പ്വർത്ത
നത്തിലം സുതഥാര്തയം ൈഥാര്ക്ഷേതയം 
ഉറപ്പുവരുത്തുൈപയന്ന ൈഥാഴ്ചപ്ഥാദ്ടഥാപട
യഥാണക് ഈ സർക്ഥാർ തുടക്ം മുതൽ പ്വ
ർത്തിച് വരുന്നതക്. സംസ്ഥാന പദ്ധതി 
വിഹിതത്തിപറെ 25 ശതേഥാനം തുൈയഥാണക് 
2020-21 സഥാമ്പത്തിൈ വർഷത്തിൽ ബജറെക് 
വിഹിതേഥായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന 

പ്ഥാധഥാന്ം നൽൈണം.
സംയക് പദ്ധതിൈൾ രൂപീൈരിക്കുന്ന 

തിൽ നമ്മുപട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
ഇദ്പ്ഥാഴം ഏപറ പിന്നിേഥാണക്. ത്രിതേ 
പഞ്ഥായത്തുൈൾ ഒരുേിച്ക് ദ്ചർന്നുപൈഥാണ്ടും 
ഒന്നിേധിൈം പ്ഥാദ്േശിൈസർക്ഥാരുൈൾക്ക് 
സംയക്േഥായം പദ്ധതിൈൾ  രൂപീൈരി
ക്ഥാം. ഖര-ദ്വേഥാേിന്സംസ്കരണ പദ്ധതി
ൈൾ, ശുചിത്വ പദ്ധതിൈൾ, പുഴൈളുപട 
സംരക്ഷണം, പപഥാതുശ്മശഥാനം തുടങ്ങിയവ 
ഇത്തരത്തിൽ സംയക് പദ്ധതിൈളഥായി  
രൂപപപ്ടുത്തഥാൻ ൈഴിയം. ൈഥാർഷിൈ ഉൽപ്
ന്നങ്ങളുപട മൂേ്വർദ്ധിത പദ്ധതിൈൾക്കും 
പ്ഥാധഥാന്ം നല്ണം. എന്നഥാൽ ഇത്തരം 
പദ്ധതിൈദ്ളഥാടക് മുഖം തിരിക്കുൈയഥാണക് തദ്ദേ
ശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ. സംയക് പദ്ധതി
ൈൾ രൂപീൈരിക്കുന്നതിനഥായി സർക്ഥാർ 
അനവേിച് പ്ദ്ത്ൈ ഇൻപസറെിവക് പഞ്ഥാ
യത്തുൈൾ ൈഴിഞെ രണ്ടു സഥാമ്പത്തിൈ 
വർഷങ്ങളിലം പ്ദ്യഥാജനപപ്ടുത്തിയില് 
എന്നതക് ദ്ഖേൈരേഥാണക്. പ്ഥാദ്േശിൈ ചിന്ത
ൈൾക്കും പ്ഥാദ്േശിൈ രഥാഷ്ടീയത്തിനം അതീ 
തേഥായി വിൈസനവം സഥാമൂഹിൈ ഭദ്തയം 
േക്ഷ്േഥാക്ി സേീപ ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തുൈളും 
അവ ഉൾപപ്ടുന്ന ദ്്ഥാക്ക്/ജില്ഥാ പഞ്ഥായ
ത്തുൈളും മുദ്ന്നഥാട്ടക് വദ്രണ്ിയിരിക്കുന്നു.      

ഈ സർക്ഥാരിപറെ ൈഥാേത്തക് നടപ്ഥാ
ക്ിയ തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്ക് ഏൈീ 
ൈരണം തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
സംയക്പദ്ധതിൈൾ ഏപറെടുത്തക് നടപ്ഥാ
ക്കുന്നതിനക് കൂടുതൽ സഹഥായൈരേഥാകും. 
ത്രിതേപഞ്ഥായത്തുൈൾക്കും നഗരസഭൈ
ൾക്കും സംയക്േഥായി വേിയ പദ്ധതിൈൾ 
രൂപീൈരിച് നടപ്ഥാക്കുന്നതിനക് ഇതിലൂപട 
ൈഴിയം. ഇത്തരത്തിൽ സേഗ്ര-സംദ്യഥാ
ജിത പദ്ധതിൈളുപട രൂപീൈരണത്തിനക് 
പുതുതഥായി തിരപഞെടുക്പപ്ട്ട ജനപ്തിനി
ധിൈൾ മുൻകൈപയടുക്ണം. ഇതിലൂപട 
വിഭവങ്ങൾ  കൂടുതൽ ജദ്നഥാപൈഥാരപ്േേഥാ
യം നഥാടിപറെ സേഗ്രവിൈസനത്തിനഥായം 
വിനിദ്യഥാഗിക്ഥാൻ ൈഴിയണം. പ്ഥാദ്േശിൈ 
സർക്ഥാരുൈളുപട തനതക് വരുേഥാനം വർദ്ധി
പ്ിക്ഥാനള്ള പ്വർത്തനങ്ങളിലം  ശ്ദ്ധപച
ലദ്ത്തണ്തുണ്ക്. ഇതിനഥായി നികുതിൈൾ, 
കേസൻസക് ഫീസക്  തുടങ്ങിയവ കുടിശിൈ
യില്ഥാപത പിരിപച്ടുക്കുന്നതിനള്ള പ്വ
ർത്തനങ്ങളും ഏപറെടുദ്ക്ണ്തുണ്ക്. പുതിയ 
വരുേഥാന ദ്്ഥാതസുൈൾ ൈപണ്ത്തുന്നതി
നള്ള  സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ഥാവണം. തനതക് 
വരുേഥാനം വർദ്ധിപ്ിച്ഥാൽ േഥാത്രദ്േ നഥാടിനഥാ
വശ്േഥായ വിൈസന പദ്ധതിൈൾ രൂപീൈരി

ങ്ങൾക്ക് നൽൈിയതക്. പദ്ധതി രൂപീൈരണ
വം അംഗീൈഥാരവം സേയബന്ിതേഥാക്കുന്ന
തിന സർക്ഥാർ മുന്തിയ പരിഗണന നൽൈി
വരുന്നു. ഒരു സഥാമ്പത്തിൈ വർഷദ്ത്തയ്ക്കുള്ള 
പദ്ധതിൈൾ മുൻവർഷം ഡിസംബറിൽ 
തപന്ന രൂപീൈരിച്ക്  അംഗീൈഥാരം ദ്നടഥാൻ 
ൈഴിയന്ന തരത്തിദ്േക്ക് പദ്ധതി പ്വർത്ത
നങ്ങൾ േഥാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതക് പദ്ധതിൈ
ളുപട നിർവഹണത്തിനക് ഒരു പൂർണ്ണ സഥാമ്പ
ത്തിൈവർഷം  േഭിക്കുന്നതിനക് സഹഥായൈ
േഥായി.

പൈഥാവിഡിപറെയം പപഥാതുതിരപഞെടു
പ്ിപറെയം പശ്ചഥാത്തേത്തിൽ ഈ സഥാമ്പ
ത്തിൈ വർഷപത്ത  പദ്ധതി പ്വർത്തനങ്ങൾ  
കുറച് പിന്നിേഥായിരുന്നു. ഈ സഥാമ്പത്തിൈ 
വർഷത്തിപേ ഇനിയള്ള മൂന്നു േഥാസങ്ങളിൽ 
പദ്ധതി പ്വർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപപ്ടുത്തു
ന്നതിന പുതിയ ഭരണസേിതിൈൾ  മുഖ്പ
രിഗണന നൽൈണം. ഒപ്ം അടുത്ത സഥാമ്പ
ത്തിൈ വർഷദ്ത്തക്കുള്ള പദ്ധതിൈൾ ഈ 
സഥാമ്പത്തിൈവർഷം അവസഥാനിക്കുന്നതിന 
മുമ്പുതപന്ന രൂപപപ്ടുത്തുന്നതിനം അംഗീ 
ൈഥാരം ദ്നടുന്നതിനം ദ്വണ് ൈർമ്പരിപഥാ
ടിൈളും ഏപറെടുക്ണം. ചുരുക്ത്തിൽ 
പുതിയ ഭരണസേിതിൈൾ എത്രയം ദ്വഗം 
ൈർമ്നിരതരഥാദ്ൈണ്ിയിരിക്കുന്നു. 

പദ്ധതി രൂപീൈരണം സംബന്ിച് 
ൈഥാഴ്ചപ്ഥാടുൈൾ േഥാദ്റണ്ിയിരിക്കുന്നുപവന്നക് 
കൂടി ഓർമ്പപ്ടുത്തുന്നു. വിഭവങ്ങൾ വഥാർഡ
ടിസ്ഥാനത്തിൽ വീതം വയ്ക്കുൈപയന്ന പഴയ  
രീതിയിൽ നിന്നും പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരു
ൈൾ േഥാറി ചിന്തിദ്ക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. ഒരു 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനപത്ത മുഴവൻ ഒരു 
യൂണിറെഥായി ൈണ്ടുപൈഥാണ്ഥാവണം പദ്ധതി 
വിഭഥാവനം പചദ്യ്ണ്തും രൂപീൈരിദ്ക് 
ണ്തും. നഥാടിപറെ സേഗ്ര വിൈസനേഥാവണം 
േക്ഷ്ം വദ്യ്കണ്തക്. വ്ക്ിഗത ആനകൂേ്
ങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതി പരേഥാവധി കുറച് 
പൈഥാണ്ടുവരണം. കൂടുതൽ പതഥാഴിേവസര
ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്ന തരത്തിലള്ള സഥാമൂഹിൈ 
പദ്ധതിൈൾ രൂപപപ്ടുത്തണം. അടിസ്ഥാന 
സൗൈര് വിൈസനം എന്നതക് നടപ്ഥാതൈളു
പടയം ദ്റഥാഡുൈളുപടയം നിർമ്ഥാണം േഥാത്ര
േല്.  ഭക്ഷ്സുരക്ഷയ്കഥായി  ൈഥാർഷിൈ 
ദ്േഖേയിപേ പദ്ധതിൈൾക്കും മൃഗസംര
ക്ഷണ ദ്േഖേയിപേയം ക്ഷീര-േത്് ദ്േഖ
േയിപേയം പദ്ധതിൈൾക്ക് ഊന്നൽ 
നൽൈണം. പരിസ്ിതി സംരക്ഷണം, 
ജ േ സ ം ര ക്ഷ ണ ം ,  ശു ച ി ത ്വ- േ ഥാ േ ി ന ് 
സംസ്കരണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കും 
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ക്ഥാനം പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈളുപട 
കേനംേിന പ്വർത്തനങ്ങളും മുദ്ന്നഥാട്ടു 
പൈഥാണ്ക് ദ്പഥാൈഥാനം ൈഴിയൂ. 

സംസ്ഥാനപത്ത മുഴവൻ ഗ്രഥാേ-ദ്്ഥാക്ക്  
പഞ്ഥായത്തുൈളും ദ്സവന പ്േഥാനത്തിൽ 
അന്തഥാരഥാഷ്ട നിേവഥാരം കൈവരിച് പൈഥാണ്ക് 
ഐ.എസക്.ഒ. അംഗീൈഥാരം ദ്നടിയിരിക്കുന്ന 
സന്ദർഭത്തിേഥാണക് പുതിയ ഭരണസേിതി
ൈൾ അധിൈഥാരത്തിദ്േറന്നതക്. ഐ.എ
സക്.ഒ. അംഗീൈഥാരത്തിപറെ അന്തസ്സത്ത 
നിേനിർത്തുന്നതിനക് പുതിയ  ഭരണസേിതി
ൈൾ പ്ദ്ത്ൈം ശ്ദ്ധ പചലത്തണം. ദ്സവ
നത്തിനഥായി തദ്ദേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങ
ളിൽ എത്തുന്ന പൗരനക് ഒന്നിേധിൈം 
തവണ ൈയറിയിറദ്ങ്ങണ് സഥാഹചര്ം 
ഒരിക്ലം ഉണ്ഥാവരുതക്. ഇദ്പ്ഥാൾ സംസ്ഥാ
നപത്ത 150  ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തുൈളിൽ വിന്
സിച്ിട്ടുള്ള ILGMS Software പൂർണ്ണേഥായം 
പ്വർത്തനക്ഷേേഥാക്ി എല്ഥായിടത്തും 
വിന്സിക്കുന്നദ്തഥാപട ദ്സവനപ്േഥാനത്തി
പറെ ൈഥാര്ത്തിൽ വിപ്ലൈരേഥായ ഒരു മുദ്ന്നറെം 
തപന്നയണ്ഥാകും.

ഇദ്പ്ഥാൾ തിരപഞെടുക്പപ്ട്ട ജനപ്തി
ന ിധ ിൈള ിൽ മുൻപര ിചയമുള്ളവരും 
ആേ്േഥായി  തിരപഞെടുക്പപ്ട്ടവരും 
ഉണ്ഥാവം. പുതുതഥായി തിരപഞെടുക്പപ്ട്ട
വർ മുൻപരിചയമുള്ളവരുപട അനഭവങ്ങപള 
േഥാതൃൈയഥാക്ി മുദ്ന്നഥാട്ടക് ദ്പഥാൈണം. ഒരു 
േഹഥാേഥാരിയപട ൈഥാേഘട്ടത്തിേഥാണക് പുതിയ 
ഭരണസേിതിൈൾ  പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരു
ൈളുപട ഭരണസഥാരഥ്ം ഏപറെടുക്കുന്നതക്. 
പൈഥാവിഡക്-19 േഹഥാേഥാരിയപട വ്ഥാപനം 
തടയന്നതിന േഥാതൃൈഥാപരേഥായ പ്വർത്തന 
ങ്ങളഥാണക് പ്ഥാദ്േശിൈ   സർക്ഥാരുൈൾ ൈഥാഴ്ച
വച്തക്. ഈ പ്വർത്തനങ്ങൾ ഇനിയം തുട
ദ്രണ്തുണ്ക്. പൂർണ്ണേഥായം ദ്രഥാഗപത്ത പിടി
ച്പൈട്ടുന്നതുവപര ജഥാഗ്രത തുടരണം. അതി
നഥായള്ള പ്വർത്തനങ്ങളും ഏദ്ൈഥാപിപ്ി
ക്ണം. പ്ളയൈഥാേത്തും തദ്ദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ േഥാതൃൈഥാപരേഥായ   പ്വ
ർത്തനങ്ങൾ ൈഥാഴ്ചവച്ിരുന്നു. 

ത ദ് ദേ ശ ഭ ര ണ  സ് ഥാ പ ന ങ്ങ ള ി ൽ 
ഭരണ-പ്തിപക്ഷങ്ങളില്. തിരപഞെടുക്പപ്
ട്ടവർ എല്ഥാം തപന്ന ഭരണസേിതി അംഗങ്ങ

ളഥാണക്. അതിനഥാൽ രഥാഷ്ടീയേഥാദ്യഥാ േറ്റു 
തരത്തിദ്േഥാ ഉള്ള യഥാപതഥാരു ദ്വർതിരിവിപറെ
യം ആവശ്വേില്. തിരപഞെടുക്പപ്ട്ട 
മുഴവൻ അംഗങ്ങളും ദ്തഥാദ്ളഥാടുദ്തഥാൾ ദ്ചർന്നക് 
നിന്നുപൈഥാണ്ക് നഥാടിപറെ വിൈസനം േക്ഷ്േഥാ
ക്ി േഥാത്രം പ്വർത്തിക്ണം. തഥാപഴത്തട്ടിൽ 
നിന്നുയരുന്ന ആവശ്ഥാധിഷ്ിതേഥായ വിൈസ
നപദ്ധതിൈളുപട രൂപീൈരണവം നടത്തിപ്പും 
േക്ഷ്േിട്ടഥാണക് പഞ്ഥായത്തക് രഥാജക് സംവിധഥാ
നത്തിലൂപട അധിൈഥാര വിദ്ൈന്ദീൈരണം പ്ഥാ
വർത്തിൈേഥാക്കുന്നതക്. ഈ ശ്േത്തിപറെ ഇരു
പത്തിയഞ്ഥാം വർഷത്തിൽ എത്തി നിൽക്കു
ദ്മ്പഥാൾ, ദ്ൈരളം േറെക് സംസ്ഥാനങ്ങപളക്ഥാൾ 
ഏപറ മൂന്നിേഥാപണങ്ിലം ഇനിയം പേ 
സഥാധ്തൈളും നമുക്ക് മുന്നിലണ്ക്. പുതുതഥായി 
ഗ്രഥാേ/ദ്്ഥാക്ക്/ജില്ഥാ പഞ്ഥായത്തുൈളുപട 
ഭരണ സഥാരഥ്ം ഏപറെടുത്ത എല്ഥാ ഭരണസ
േിതി അംഗങ്ങൾക്കും ഒരു സേക്ഭരണ നടത്തി
പ്ിനം വിജയൈരേഥായ ഒരു ഭരണൈഥാേത്തി
നം ആശംസൈൾ ദ്നരുന്നു. 

1
ലേഖിക പേഞ്ചായത്് ഡയറക്ടറചാണ്.
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ഇക്ഴിഞെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ  സ്ഥാപ
നങ്ങളിദ്േക്കുള്ള തിരപഞെടുപ്ിൽ വിജ

യശ്ീേഥാളിതരഥായി അധിൈഥാരം ഏപറെടുത്ത 
എല്ഥാ ജനപ്തിനിധിൈൾക്കും അഭിനന്ദന
ങ്ങൾ. ആേ്േഥായി തിരപഞെടുക്പപ്ട്ടവരും 
പേ തവണ ജനപ്തിനിധിൈൾ ആയവരും 
ഉണ്ക്. 941 ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തുൈൾ, 152 ദ്്ഥാക്ക്  
പഞ്ഥായത്തുൈൾ, 14 ജില്ഥാ പഞ്ഥായത്തുൈൾ. 
അങ്ങപന 1107 ത്രിതേ പഞ്ഥായത്തക് സേിതി
ൈളിദ്േക്ഥായി 18372 ജനപ്തിനിധിൈൾ. 87 
മുനിസിപ്ഥാേിറെിൈളിലം 6 ദ്ൈഥാർപ്ദ്റഷനൈ
ളിലേഥായി 3536 ദ്പർ. അങ്ങപന ദ്ൈരള
ത്തിപേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 21908 ജനപ്തിനി
ധിൈൾ!  73, 74 ഭരണഘടനഥാ ദ്ഭേഗതിയപട 

അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള തദ്ദേശ ഭരണ സംവി
ധഥാനത്തിപേ ആറഥാേപത്ത ഭരണസേിതിൈ
ൾക്ക് ദ്നതൃത്വം ന�ന്നവരഥാണിവർ. അധി 
ൈഥാര വിദ്ൈന്ദീൈരണത്തിപറെയം തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ  സംവിധഥാനത്തിപറെയം സദ്േഥാ
ജ്ജ്വേ േഥാതൃൈയഥായ ജനൈീയഥാസൂത്രണത്തി
പറെ രജത ജൂബിേി വർഷത്തിേഥാണക് ഇവർ 
അധിൈഥാരദ്േപറെടുക്കുന്നതക്. ൈഴിഞെ ഇരുപ
ത്തിയഞ്ക് വർഷങ്ങളിലൂപട ദ്നടിയ ദ്നട്ട
ങ്ങൾ നിേനിർത്തഥാനം പുതിയ പ്ശ്ങ്ങപള 
ദ്നരിടുവഥാനം പുതിയ ദ്േഥാൈത്തിനനസൃത
േഥായ ആവശ്ങ്ങൾ നിറദ്വറെി നവദ്ൈരള 
സൃഷ്ിക്ഥായി പ്വർത്തിക്ഥാനമുള്ള േൗത്വ
േഥായഥാണവർ സ്ഥാനപേപറെടുത്തിരിക്കുന്നതക്. 

ജനൈീയഥാസൂത്രണം ആരംഭിച്തിന 

ദ്ശഷം തദ്ദേശഭരണ സംവിധഥാനം ഏറെവേ
ധിൈം ശക്ിപപ്ടുത്തിയ നഥാേക് വർഷങ്ങ
ളഥാണക് ൈടന്നു ദ്പഥായതക്. പ്ഥാദ്േശിൈ വിൈസന 
രംഗത്തക് വേിയ മുദ്ന്നറെങ്ങൾ സൃഷ്ിച് നഥാല 
വർഷങ്ങളഥായിരുന്നു അവ. ഭരണഘടനഥാ 
ദ്ഭേഗതി പൈഥാണ്ക് േഥാത്രേഥായിരുന്നു തദ്ദേശ
ഭരണ സംവിധഥാനം ശക്ിപപ്ടുന്നപതങ്ിൽ 
ഇന്ത്യിപേങ്ങും േഥാറെങ്ങളുണ്ഥാദ്ൈണ്ിയിരു
ന്നു. എന്നഥാൽ അതുണ്ഥായില് എന്നതക് 
ചരിത്രവം നിേവിപേ യഥാഥഥാർത്ഥ്വം 
ആണദ്ല്ഥാ. 1996-ൽ ഇടതു ജനഥാധിപത് 
മുന്നണി സർക്ഥാർ ആരംഭിച് ജനൈീയഥാസൂ
ത്രണത്തിലൂപടയഥാണക് ഇന്നക് രഥാജ്ത്തിനക്  
േഥാതൃൈയഥാകുന്ന തേത്തിദ്േക്ക് നമ്മുപട 
സംസ്ഥാനപത്ത തദ്ദേശഭരണ സംവിധഥാനം 

 ഡ�ാ. ഡജായ് ഇളമൺ 

നവ കകരള സൃഷ്ിക്വായി
പുതിയ ജനപ്രതിനിധികൾ
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ഉയർന്നതക്. ഇനി കൂടുതൽ ഉയരത്തിദ്േക്കു
ള്ള യഥാത്രയപട ദ്നതൃത്വത്തിേഥാണക് പുതിയ 
ജനപ്തിനിധിൈൾ എത്തുന്നതക്. 

കകറോവിഡികന റനരിടക 
പൈഥാവിഡക് -19 നപമ് ഗ്രസിച്ിരിക്കുന്ന 

ൈഥാേത്തഥാണദ്ല്ഥാ തിരപഞെടുപ്ക് നടന്നതക്. 
ൈഴിഞെ േഥാസങ്ങളിൽ എല്ഥാം പൈഥാവിഡക് 
– 19 പ്തിദ്രഥാധ പ്വർത്തനങ്ങൾക്ഥാണക് 
ത ദ് ദേ ശ സ ്വയ ം ഭ ര ണ  സ് ഥാ പ ന ങ്ങ ൾ 
മുൻ തൂക്ം നല്ിയതക്. അവരുപട ദ്നതൃത്വ
ത്തിൽ നടന്നു വന്ന പ്വർത്തനങ്ങൾ ദ്ൈര
ളത്തിപറെ പൈഥാവിഡക് പ്തിദ്രഥാധത്തിൽ 
നിർണ്ണഥായൈേഥായിരുന്നു. അതുപൈഥാണ്ക് 
തപന്ന പുതിയ ഭരണ സേിതിപയ സംബ
ന്ിച്ിടദ്ത്തഥാളം ആേ് േൗത്ം പൈഥാവിഡക് 
– 19 പ്തിദ്രഥാധം തപന്ന. പഞ്ഥായത്തുതേ 
സേിതിൈളും വഥാർഡുതേ സേിതിൈളും ആർ.
ആർ.ടിൈളും പുന സംഘടിപ്ിച് പ്വർത്ത 
നങ്ങൾ ശക്ിപപ്ടുത്തുൈ തപന്നയഥാണക് 
ആേ് നടപടി. 

ദുരന്തങ്ങൾകറോയി ജറോഗ്രത
2018 പേ പ്ളയം നല്ിയ പഥാഠത്തിപറെ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ഥാ ഗ്രഥാേപഞ്ഥാ 
യത്തുൈളും ദുരന്തനിവഥാരണ പദ്ധതി ദ്രഖ 
തയ്ഥാറഥാക്ിയിട്ടുണ്ക്. എന്നഥാൽ അതിനിയം 
പേച്പപ്ടുത്തഥാനണ്ക്. സേഗ്രേഥാവഥാനണ്ക്. 
പൈഥാവിഡക് അനഭവങ്ങളുപട കൂടി അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ ഉള്ളടക്ം പുനഃസംഘടിപ്ിക്ഥാ 
നണ്ക്. ദുരന്ത നിവഥാരണ രംഗത്തക്  സ്ഥായി 
യഥായ സംവിധഥാനം എർപപ്ടുത്തുവഥാനള്ള 
േീർഘ വീക്ഷണദ്ത്തഥാപടയള്ള ശ്േം ആരം
ഭിക്ണം. ദ്രഖയിൽ ഉൾപപ്ടുത്തുന്ന വിഷയ
ങ്ങൾ നടപ്ിേഥാക്കുവഥാനം അടിയന്തിര പ്തി
ൈരണ സംഘം – Emergency Response 
Team – ERT രൂപീൈരിച് പരിശീേനം നല്ി 
അവപര സജ്ജേഥാക്കുവഥാനം അടിയന്തിര 
ശ്ദ്ധ പതിയണം. ൈഥാേഥാവസ്ഥാ വ്തിയഥാനം 
ഉയർത്തുന്ന പ്ശ്ങ്ങളും ദുരന്ത സഥാധ്തൈളും 
പഠിച് പ്ഥാദ്േശിൈ ൈർമ് പദ്ധതിക്ക് രൂപം 
നല്ഥാൻ ഓദ്രഥാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനവം മുദ്ന്നഥാ ട്ടു വരണം. 

വറോർഷിക പദ്ധതിയിറലകച്
2020-21 പേ വഥാർഷിൈ പദ്ധതിയപട 

അവസഥാന മൂന്നു േഥാസങ്ങളഥാണക് മുന്നില 
ള്ളതക്. തിരപഞെടുപ്പും പൈഥാവിഡും എല്ഥാം 
വഥാർഷി ൈ പദ്ധതി നിർവ്വഹണപത്ത ബഥാധി
ച്ിട്ടുണ്ക്. ഇനിയള്ള ൈഥാേയളവിൽ ആ പ്ശ്
ങ്ങൾ പരിഹരിച് നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയഥാ 
ക്ഥാൻ നടപടിപയടുക്ണം. ഇദ്തഥാപടഥാപ്ം 

2021-22 ദ്േക്കുള്ള വഥാർഷിൈ പദ്ധതി 
രൂപീൈരണം ഗൗരവേഥായി ൈഥാണണം. 
പതിമൂന്നഥാം പദ്ധതിയപട അവസഥാന വർഷം 
കൂടിയഥാണദ്ല്ഥാ ഇതക്. േക്ഷ്േിട്ട പരിപഥാടിൈൾ 
പൂർത്തീൈ രിക്ഥാനഥാവണം ശ്ദ്ധ. അതിൽ 
ഏപറ പ്ധഥാനം പന്ത്രണ്ിന പരിപഥാടിയപട 
അടിസ്ഥാനത്തിലള്ള പ്വർത്തനങ്ങളഥാണക്. 
േഥാേിന് നിർമ്ഥാർജ്ജനത്തിൽ നിന്നക് തപന്ന 
തുടങ്ങഥാം. അനിവഥാര് ചുേതേൈളിൽ ഒന്നഥാ
ണദ്ല്ഥാ േഥാേിന്സംസ്കരണം. ഗഥാർഹിൈ, 
വ്ക്ി ശുചിത്വത്തിദ്നഥാപ്ം പപഥാതുസ്േങ്ങ
ളിൽ ഉപദ്യഥാഗ ദ്യഥാഗ്േഥായ വൃത്തിയം പവടി
പ്പുമുള്ള ശൗചഥാേയങ്ങളും ദ്ടക്ക് എ ദ്രേക്ക്  
വിശ്േ ദ്ൈന്ദങ്ങളും ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഓദ്രഥാ 
പഞ്ഥായത്തും ശുചിത്വത്തിപറെയം േഥാേിന് 
നിർമ്ഥാർജ്ജനത്തിപറെയം േക്ഷ്ങ്ങൾ 
കൈവരിച്ഥാൽ േഥാേിന്മുക്ദ്ൈരളം ആയി 
േഥാറേദ്ല്ഥാ.

വിശപ്ിറനറോട വിട
േഥാരിദ്് നിർമ്ഥാർജ്ജനം തപന്നയഥാ

ൈണം നമ്മുപട േക്ഷ്ം. ആേ് വർഷം മുതൽ 
തപന്ന ഇതിനഥായി പരിപഥാടിൈൾ ആവിഷ്ക
രിച് നടപ്ഥാക്ിയഥാൽ ഈ ഭരണ സേിതി 
യപട ൈഥാേത്തക് തപന്ന ഈ േക്ഷ്ം കൈവ
രിക്ഥാനഥാവം. ജനൈീയ ദ്ഹഥാട്ടൽ ഇനിയം 
ആരംഭിച്ിട്ടില്ഥാത്തിടത്തു തുടങ്ങുവഥാനം, 
പേച്പപ്ടുത്തഥാനേഥാവണം. അതിപേല്ഥാം 
ഉപരി രൂക്ഷേഥായ േഥാരിേ്ം അനഭവിക്കുന്ന 
കുടുംബങ്ങപള ഓദ്രഥാ വഥാർഡിലം ൈപണ് 
ത്തി അവദ്രഥാരുത്തർക്കും ദ്വണ്ി വ്ക്
േഥായ കേദ്ക്ഥാപ്ലഥാനൈൾ രൂപീൈരിച് പ്വ
ർത്തിക്ണം. പേയിടങ്ങളിലം ഇവരുപട 
എണ്ണം കുറവഥാൈഥാം. എന്നഥാൽ നമ്മുപട പ്
ദ്േശത്തു ഒരഥാളും പട്ടിണിയിൽ ആൈരുതക് 
എന്ന ദൃഢനിശ്ചയം ആേ്ം തപന്ന സ്വീൈരി
ക്ണം.

എല്റോവർക്ും കതറോഴിൽ
ഈ പൈഥാവിഡക് ൈഥാേത്തും േഹഥാത്ഥാഗഥാ

ന്ി ഗ്രഥാേീണ പതഥാഴിലറപ്പുപദ്ധതിയം അയ്
ൻ ൈഥാളി നഗര പതഥാഴിലറപ്പുപദ്ധതിയം ചിട്ട
പപ്ടുത്തി നഥാം നടത്തിയ പ്വർത്തനം 
നിരവധി കുടുംബങ്ങപള പട്ടിണിയപട 
വക്ിൽ നിന്നും രക്ഷിച്. അതിനി കൂടുതൽ 
ശക്േഥായ രീതിയിൽ മുദ്ന്നഥാട്ടു പൈഥാണ്ടുദ്പഥാ
ൈഥാൻ ഓദ്രഥാ ജനപ്തിനിധിയം മുൻകൈ 
എടുക്ണം. രജിസ്റർ പചയ് എല്ഥാ കുടുംബ
ങ്ങൾക്കും 100 േിവസം പതഥാഴിൽ േഭ്േഥാൈഥാ
നള്ള ശ്ദ്ധപക്ഥാപ്ം അത്തരം പണിൈൾ 
നഥാടിന ഉപൈഥാരപ്േേഥാണക് എന്നുറപ്ക് വരു

ത്തുൈയം ദ്വണം. അഭ്സ്തവിേ്ർക്ഥായി 
പതഥാഴിൽ ൈപണ്ത്തുന്നതിന ഇതിനൈം 
പ്ഖ്ഥാപിച് പ്ഥാദ്േശിൈ പതഥാഴിലറപ്പു 
പദ്ധതി (Local Employment assurance 
programme) പ്ഥാവർത്തിൈേഥാ ൈഥാൻ 
പുതിയ ഭരണസേിതിൈൾ ശ്േം തുടങ്ങണം. 
പ്വഥാസിൈപളയം ഇതിൽ ഉൾപപ്ടുത്തണം.

സഭിക്ഷ റകരളും 
പൈഥാവിഡക് ൈഥാേപത്ത േപറെഥാരു പ്ധഥാന

പപ്ട്ട ഇടപപടൽ ആയിരുന്നു ൈഥാർഷിൈ – 
അനബന് ദ്േഖേൈപള ദ്ൈന്ദീൈരിച്ള്ള 
സുഭിക്ഷ ദ്ൈരളം പദ്ധതി. അതക് സംസ്ഥാന
ത്തിപറെ സ്ഥായിയഥായ വിൈസനത്തിനം 
സ്വയം പര്ഥാപ്തതയ്ക്കും ഏപറ വിേപപ്ട്ട
തഥാണക് . പ്ഥാദ്േശിൈ സഥാമ്പത്തിൈ വിൈസന
ത്തിൽ ഇതക് നിർണ്ണഥായൈേഥാണക്. അതിന 
അനസൃതേഥായ ആസൂത്രണം ഈ വഥാർഷിൈ 
പദ്ധതി മുതൽ തപന്ന ആരംഭിക്ണം. 

ദ്തഥാടുൈളും പുഴൈളും കുളങ്ങളും വീപണ്ടു
ക്കുവഥാൻ ആവശ്േഥായ സേഗ്ര പരിപഥാടി ഉടൻ 
ആരംഭിക്ണം. പച് തുരുത്തുൈൾ നഥാപടങ്ങും 
ഉണ്ഥാവണം. തുടങ്ങിയവ നിേനിർത്തഥാൻ 
നടപടി ദ്വണം. എല്ഥാവർക്കും വർഷത്തിലട
നീളം സ്ഥായിയഥായി കുടിപവള്ളം േഭ്േഥാക്കുന്ന
തിന േീർഘ വീക്ഷണദ്ത്തഥാപടയള്ള പദ്ധതി
ൈൾ ആരംഭിക്ണം. ഇതിപനല്ഥാം ഹരിതദ്ൈ
രളംേിഷനം ജേജീവൻേിഷനം കൃഷി-അനബ
ന് വകുപ്പുൈളുേഥായം ദ്ചർന്നക് പ്വർത്തിക്ണം. 
ഇത്തവണപത്ത വഥാർഷിൈ പദ്ധതി മുതൽ 
തപന്ന അവരുപട എല്ഥാം സഹഥായം ദ്തടണം.

സറോമൂഹിക സറോുംസ്കറോരിക 
മുറന്ന്ും

പട്ടിൈ ജഥാതി- പട്ടിൈ വർഗ വിൈസന
രംഗത്തക് ഇനിയം ഒരുപഥാടക് മുദ്ന്നറഥാനണ്ക്. 
ഒരു പപക്ഷ ഇതഥായിരിക്ണം ഈ ഭരണ 
സേിതിയപട പ്ധഥാന േൗത്ം. ഇതക് ആേ്ദ്േ 
തപന്ന തീരുേഥാനിച് പര ിപഥാട ിൈൾ 
ആസൂത്രണം പചയ്ണം. 

നമ്മുപട സ്കൂളുൈൾ ഇനിയം ശക്ിപപ്
ടണം. ആദ്രഥാഗ് സ്ഥാപനങ്ങളും അടുത്ത 
തേത്തിദ്േക്ക് ഉയരണം. അതിനഥായി 
ആർദ്ം, പപഥാതുവിേ്ഥാഭ്ഥാസ സംരക്ഷണ 
യജ്ഞം എന്നിവയേഥായി ആേ്ം തപന്ന 
ചർച് പചയ്തു വരും വർഷങ്ങളിദ്േക്കുള്ള 
പരിപഥാടി തയ്ഥാറഥാക്ണം. ഇനി ഒരു 
ഇടപപടൽ കൂടിയഥായഥാൽ വീടില്ഥാത്ത 
ഒരഥാളും ദ്ൈരളത്തിൽ ഉണ്ഥാവില്. നമ്മുപട 
പഞ്ഥായത്തിൽ വീടില്ഥാത്ത ആരുേില് 
എന്നക് ഉറപ്പു വരുത്തഥാനഥാവണം.
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ബഥാേസൗഹൃേ, ഭിന്നദ്ശഷി സൗഹൃേ, 
വഥാദ്യഥാ സൗഹൃേ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങളഥാൈണം ദ്ൈരളത്തിപേ ഓദ്രഥാ 
പ്ദ്േശവം. അതക് വഴി ദ്ൈരളവം. ദ്ൈരള
ത്തിപേ ജനസംഖ്യിൽ പ്ഥായദ്േറിയ 
വരുപട എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ ൈഥാേഘ
ട്ടത്തിൽ ഓദ്രഥാ പ്ദ്േശവം വദ്യഥാജന 
സൗഹൃേം ആൈണം. ഇതിപനല്ഥാം അതതു 
സ്റഥാറെിംഗക് ൈമ്ിറെിൈളും വർക്ിംഗക്  ഗ്രൂപ്പും 
ദ്ചർന്നക് വിശേേഥായ പ്വർത്തന പരിപഥാടി
ൈൾ തയ്ഥാറഥാക്ണം. ൈിേക്കു ഇതിനഥായി 
ഏപറ സഹഥായിക്ഥാനഥാവം. ഇതക് തപന്നയഥാ 
ണക് േിംഗ നീതി അടിസ്ഥാനേഥാക്ി സ്തീ 
സൗഹൃേപഞ്ഥായത്തുൈൾ ആൈഥാനള്ള ശ്
േത്തിലം ഉണ്ഥാദ്വണ്തക്. ഒരു പപക്ഷ ഈ 
വഥാർഷിൈ പദ്ധതിയിൽ തപന്ന വനിതഥാ 
ഘടൈ പദ്ധതിപയ ഗൗരവേഥായി ൈണ്ടു പേച്
പപ്ടുത്തണം. ഭിന്നേിംഗ വിഭഥാഗങ്ങപള 
ഉൾപക്ഥാള്ളഥാനം അവരുപട ഉന്നേനത്തിന 
പ്വർത്തിക്കുവഥാനം ൈഴിയന്ന രീതിയിദ്േ
ക്കു നഥാടിപന േഥാറെിപയടുക്കുവഥാൻ ഇനി 
വരുന്ന അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ഥാൈണം. 

ദ്ൈരളത്തിപറെ വിൈസനത്തിൽ ൈേഥാ 
സഥാംസക് ൈഥാരിൈ ദ്േഖേയ്ക്കുള്ള പങ്കു നിസ്തർക്
േഥാണക്. അവപയ പരിദ്പഥാഷിപ്ിക്കുവഥാൻ 
വഥാർഷിൈ പദ്ധതിയിലൂപട ൈഴിയം. ൈഥായിൈ 
രംഗവം പേച്പപ്ടുത്തണം. 

ഗുണറമന്മയിലൂന്നിയ 
റസവനങ്ങളും അടിസ്റോന 
സൗകര്യങ്ങളും

സഥാധഥാരണ ഗതിയിൽ ദ്റഥാഡുൈൾ 
പഞ്ഥായത്തുൈളുപട മുഖ് അജണ് ആൈഥാറ 
ണ്ക്. എന്നഥാൽ അതിലപരി അവയപട ഗുണ 
നിേവഥാരം ഉയർത്തഥാനള്ള സേഗ്ര ഇടപപ 
ടൽ ആവശ്േഥാണക് . 

ദ്സവനങ്ങളിപേ ഗുണദ്േന്മ ഉയർത്തഥാ
നള്ള ശ്േങ്ങളുപട ഭഥാഗേഥായള്ള ഇടപപടേി
ലൂപട നമ്മുപട പഞ്ഥായത്തുൈൾ എല്ഥാം ISO 
സർട്ടിഫിക്റെക് ദ്നടിക്ഴിഞ്ഞുവദ്ല്ഥാ. ഇനി 
അടുത്ത തേത്തിദ്േക്ക് നീങ്ങഥാൻ ആവണം. 
ദ്സവനങ്ങൾ വഥാതിൽ പടിയിദ്േഥാ മുറിയിൽ 
തപന്നദ്യഥാ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ൈഥാര്
ങ്ങൾ നീങ്ങണം. പുതിയ ൈഥാേത്തിന അന
സൃതേഥായ രീതിയിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങപള നയിക്കുവഥാൻ പുതിയ 
ഭരണസേിതിൈൾ തയ്ഥാറഥാവണം. 

വരുും തലമുറകൾകറോയി
പരിസ്ിതിയം കജവ കവവിധ്വം 

ൈഥാേഥാവസ് വ്തിയഥാനവം എല്ഥാം പരിഗ

ണിക്കുന്ന ഒരു വർക്ിംഗക്  ഗ്രൂപ്ക്  ഓദ്രഥാ 
പഞ്ഥായത്തിലം ഉണ്ക്. അതിലൂപട ഈ 
വഥാർഷിൈ പദ്ധതി മുതൽ തപന്ന േീർഘവീ
ക്ഷണമുള്ള പരിപഥാടിൈൾ ആസൂത്രണം 
പചയ്ണം. എല്ഥാ ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തുൈളും 
ൈഥാർബണ് നയൂട്രൽ ആക്ഥാനഥാവദ്േഥാ?ൈഥാേഥാ
വസ്ഥാ വ്തിയഥാനപത്ത ദ്നരിടഥാനള്ള 
ൈർമ് പദ്ധതി തയ്ഥാറഥാക്ഥാനഥാവദ്േഥാ? 
കവേയുതി പചേവ കുറയ്ക്കുന്നതിന ദ്വണ്ി 
ഊർജ്ജക്ഷേത കൂടിയ ബൾബുൈൾ, ഉപൈ
രണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിദ്േക്ക് നഥാടക് 
േഥാറഥാനള്ള പ്വർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്ഥാ
നഥാവദ്േഥാ? ദുരന്ത നിവഥാരണ പദ്ധതി പേച്
പപ്ടുത്തഥാനഥാവദ്േഥാ? ഇവപയ ല്ഥാം പഞ്വ
ത്ര പദ്ധതിയിലം വഥാർഷിൈ പദ്ധതിയിലം 
ഉൾദ്ചർക്ണം. 
ശക്തമറോയ കുടുംബശ്വീ, 
ശക്തമറോയ പഞ്റോയത്ച്

പ്ഥാദ്േശിൈ സഥാമ്പത്തിൈ വിൈസനത്തി
നം സ്തീ ശഥാക്ീൈരണത്തിനം േഥാരിദ്് 
നിർമ്ഥാർജ്ജനത്തിനം കുടുംബശ്ീക്കുള്ള 
പങ്കു വളപര പ്ധഥാനേഥാണക്. തദ്ദേശഭരണ 
സംവിധഥാനത്തിപറെ വേിയ കുടക്ീഴിൽ 
ആണക് അവ പ്വർത്തിക്കുൈ. എന്നഥാൽ സ്വ
തന്ത്രേഥാണതക്. പ്ഥാദ്േശിൈ ഭരണം ജനൈീ 
യവം ശക്വേഥാക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണഥായൈ 
പങ്ഥാണു കുടുംബശ്ീക്കുള്ളതക്. ഈ ഭരണ 
സേിതിയപട ൈഥാേത്തക് കുടുംബശ്ീ നഥാട്ടിൽ 
കൂടുതൽ ശക്േഥാക്ഥാനള്ള നടപടിൈൾ 
കൈപക്ഥാള്ളഥാനഥാൈണം. 

സസ്ിര വികസന 
ലക്ഷ്യങ്ങളമറോയി മുറന്നറോട്ച്

2030 ൽ ദ്നദ്ടണ് സുസ്ിര വിൈസന 

േക്ഷ്ങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും സഥാക്ഷഥാതക്ൈരി
ക്പപ്പടണ്തക് തഥാപഴ തട്ടിൽ ആണക്. 
പഞ്ഥായത്തുൈൾക്ക് അതിൽ നിർണ്ണഥായൈ
േഥായ പങ്ഥാണുള്ളതക്. വിവിധ വകുപ്പുൈളും 
ഏജൻസിൈളും േറ്റു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളും ഒത്തു ദ്ചർന്നുള്ള സേഗ്ര 
സംദ്യഥാജിത പരിപഥാടിൈൾക്ക് ആേ്ം 
തപന്ന തുടക്ം കുറിക്ണം. ഓദ്രഥാ േക്ഷ്
ങ്ങളിലം 2025 ആകുദ്മ്പഥാദ്ഴക്കും ദ്നദ്ടണ്വ 
എപന്തന്നക് തീരുേഥാനിച് അതിനഥായള്ള പ്
വർത്തന പരിപഥാടിൈൾ വഥാർഷിൈ പദ്ധതി
യിലം പഞ്വത്ര പദ്ധതിയിലം ഉൾപപ്ടു
ത്തണം. 

ഇവപയഥാപക് ജനപങ്ഥാളിത്തദ്ത്തഥാപട 
േഥാത്രദ്േ നടപ്ിേഥാക്ഥാനഥാവൂ. ജനൈീയതയം 
സുതഥാര്തയം ഉറപ്പുവരുത്തി ഗ്രഥാേസഭൈപള 
ശക്വം ഫേപ്േവേഥാക്ഥാൻ ജനപ്തിനി
ധിൈൾ ആത്ഥാർത്ഥേഥായ ശ്േം നടദ്ത്തണ്
തുണ്ക്. 

തുടക്പേന്ന നിേയിൽ ആദ്േഥാചിക്ഥാ
നള്ള ചിേ ൈഥാര്ങ്ങളഥാണക് ഇവിപട സൂചിപ്ി
ച്തക്. ഇവ ആസൂത്രണം പചയ്യുന്നതിനക് 
ദ്വണ് ൈഥാര്ദ്ശഷി വിൈസിപ്ിക്കുന്നതിൽ 
ൈിേക്ക് നിർണ്ണഥായൈ സഹഥായപേത്തിക്ഥാ
നഥാവം. പ്ളയവം പൈഥാവിഡും േറ്റുമുയർത്തിയ 
പവല്ലുവിളിൈപള േറിൈടന്നു പൈഥാണ്ക് പുതിയ 
ദ്ൈരളം സൃഷ്ിക്കുവഥാൻ നമുക്ഥാവണം. 
നവദ്ൈരള സൃഷ്ിക്ഥായി പുത്തൻ പഞ്ഥായ
ത്തിരഥാജം എന്നതഥാവപട്ട നമ്മുപട മുദ്ഥാവഥാ
ൈ്ം. ജനൈീയഥാസൂത്രണത്തിപറെ ഇരുപത്തി
യഞ്ഥാം വർഷം അങ്ങപന ഒരു പുതിയ 
യഥാത്രയ്കക് തുടക്ം കുറിക്പട്ട.

1

ലേഖകന് കിേ ഡയറക്ടര ജനറല് ആണ്.
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തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിപേ 
തിരപഞെടുക്പപ്ട്ട ഒരു അംഗത്തിനക് 

േനഃപൂർവേല്ഥാത്ത വീഴ്ച പൈഥാണ്പല്ങ്ിലം 
ചിേ സംഗതിൈളിൽ അംഗേഥായി തുടരുന്ന
തിനക് അദ്യഥാഗ്ത ഉണ്ഥാദ്യക്ഥാം. സത്പ്
തിജ്ഞദ്യഥാ ദൃഢപ്തിജ്ഞദ്യഥാ പചയ്ഥാതി
രിക്ൽ, തിരപഞെടുപ്ക് പചേവക് ൈണക്ക് 
നൽൈഥാതിരിക്ൽ, സ്വത്തുവിവരപത്ത 

സംബന്ിച്ള്ള ദ്സ്ററെക്പേറെക് നൽൈഥാതിരി
ക്ൽ എന്നിവ മൂേമുണ്ഥാകുന്ന അദ്യഥാഗ്ത
യഥാണക് ഇവിപട പ്തിപഥാേിച്ിരിക്കുന്നതക്. 

സത്യപ്രതിജ്ഞറയറോ 
ദൃഢപ്രതിജ്ഞറയറോ കചയ്റോതിരികൽ 

ദ് വ ഥാ പ ട്ട ണ്ണ േ ി ന ദ് ശ ഷ ം  ഒ ര ഥാ ൾ 
ഏപതങ്ിലം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിപേ 

അംഗേഥായി തിരപഞെടുക്പപ്ട്ടതഥായി 
വരണഥാധിൈഥാരി പ്ഖ്ഥാപിക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ ഏറെവം കൂടിയതക് 30 േിവസത്തിന
ള്ളിൽ േതിയഥായ ൈഥാരണങ്ങളില്ഥാപത സത്
പ്തിജ്ഞദ്യഥാ ദൃഢപ്തിജ്ഞദ്യഥാ പചയ്തു 
സ്ഥാനം ഏപറെടുക്ഥാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹം 
തപറെ സ്ഥാനം സ്വദ്േധയഥാ ഒഴിഞെതഥായി 
സംസ്ഥാന തിരപഞെടുപ്ക് ൈമ്ീഷൻ പ്ഖ്ഥാ

 ണ്ക.ടി. ഡജാര്ജ് 

ലചെവു കണക്ം സ്ത്തുവിവരവും
നലകകണ്ടലതകപ്വാൾ
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പിക്കുന്നതഥാപണന്നക് 1994-പേ ദ്ൈരള പഞ്ഥാ
യത്തക് രഥാജക് ആക്ടക് 152 -ഥാം വകുപ്ക് (5) -ഥാം 
ഉ പ വ കു പ് ി ൽ  വ ്ക് േ ഥാ ക് ി യ ി ട്ടു ണ്ക് . 
എന്നഥാൽ ഒരു ൈൗണ്സിേറപട ൈഥാര്
ത്തിൽ അങ്ങപന സ്വദ്േധയഥാ ഒഴിഞെ
തഥായി പ്ഖ്ഥാപിക്കുവഥാനള്ള അധിൈഥാരം 
ദ്ൈരള മുനിസിപ്ഥാേിറെി ആക്ടക് 143-ഥാം വകുപ്ക് 
4-ഥാം ഉപവകുപ്ക് പ്ൈഥാരം സർക്ഥാരിൽ 
നിക്ഷിപ്തേഥാണക്. ദ്േൽപ്റഞെ പ്ൈഥാരം 30 
േിവസം ൈണക്ഥാക്കുന്നതക്, േത്രേില്ഥാപത 
ഒരഥാൾ തിരപഞെടുക്പപ്ടുന്ന സഥാഹചര്
ങ്ങളിൽ അതഥായതക് ഒരു നിദ്യഥാജൈേണ്ഡ
േത്തിദ്േക്ക് ഒരു സ്ഥാനഥാർത്ഥി േഥാത്രദ്േ 
ഉള്ളൂപവങ്ിൽ അദ്ദേഹം തിരപഞെടുക്പപ്
ട്ടതഥായി വരണഥാധിൈഥാരി പ്ഖ്ഥാപിക്കുന്ന 
േിവസം മുതേഥായിരിക്കും. സത്പ്തി
ജ്ഞദ്യഥാ ദൃഢപ്തിജ്ഞദ്യഥാ പചയ്ഥാതിരി
ക്കുന്നതിനക് േതിയഥായ ൈഥാരണങ്ങളുദ്ണ്ഥാ
പയന്നതക് ഓദ്രഥാ ദ്ൈസിപറെയം പ്ദ്ത്ൈം 
സഥാഹചര്ം ദ്നഥാക്ിയഥാണക് തീരുേഥാനിക്കു
ന്നതക്. 

തിരകഞെടപ്ച് കചലവച് കണകച് 
റബറോധിപ്ികറോതിരികൽ 

 ത ി ര പ ഞെ ടു പ് ി ൽ  േ ത് ര ി ക്കു ന്ന 
ഏപതഥാരു സ്ഥാനഥാർത്ഥിയം തഥാൻ നഥാേനിർ
ദ്ദേശം പചയ്പപ്ട്ട തീയതിയ്ക്കും തിരപഞെടുപ്ക് 
ഫേം പ്ഖ്ഥാപിക്പപ്ടുന്ന തീയതിക്കും 
(രണ്ടു തീയതിൈളും ഉൾപപ്പട) ഇടയിൽ 
തിരപഞെടുപ്ക് സംബന്േഥായി തഥാദ്നഥാ 
തപറെ തിരപഞെടുപ്ക് ഏജദ്റെഥാ വഹിച്ദ്തഥാ 
അധിൈഥാരപപ്ടുത്തിയദ്തഥാ ആയ എല്ഥാ 
പചേവൈളുപടയം ൈണക്ക് സ്ഥാനഥാർത്ഥി 
ദ്യഥാ സ്ഥാനഥാർത്ഥിയപട തിരപഞെടുപ്ക് 
ഏജൻറക് മുദ്ഖനദ്യഥാ സൂക്ഷിദ്ക്ണ്തഥാണക്. 
ഇപ്ൈഥാരമുള്ള തിരപഞെടുപ്ക് പചേവൈളുപട 
ഒരു ൈണക്ക്  ബന്പപ്ട്ട ദ്രഖൈൾ 
സഹിതം തിരപഞെടുപ്ിൽ േത്രിക്കുന്ന 
ഏപതഥാരു സ്ഥാനഥാർത്ഥിയം ഈ ആവശ്
ത്തിദ്േക്ക് സംസ്ഥാന തിരപഞെടുപ്ക് 
ൈമ്ീഷൻ അധിൈഥാരപപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഉദ്േ്ഥാഗസ്നക് സേർപ്ിദ്ക്ണ്തഥാണക്. 
(ദ്ൈരള പഞ്ഥായത്തക് രഥാജക് ആക്ടക് 86-ഥാം 
വകുപ്പും ദ്ൈരള മുനിസിപ്ഥാേിറെി ആക്ടക് 142-ഥാം 
വകുപ്പും ൈഥാണുൈ.) ദ്േൽപ്റഞെ പ്ൈഥാരമു
ള്ള 30 േിവസം ൈണക്ഥാക്കുന്നതക് വരണഥാ
ധിൈഥാരി ഒരു സ്ഥാനഥാർത്ഥി തിരപഞെടുക്
പപ്ട്ടതഥായി  പ്ഖ്ഥാപിക്കുന്ന തീയതി 
മുതേഥാണക്. ഇപ്ൈഥാരം 30 േിവസത്തിന
ള്ളിൽ തിരപഞെടുപ്ക്  പചേവൈളുപട 

ൈണക്ക് സേർപ്ിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തു
ൈദ്യഥാ, വീഴ്ച വരുത്തിയതിനക് േതിയഥായ 
ൈഥാരണങ്ങൾ ഇപല്ങ്ിദ്േഥാ, ദ്ബഥാധിപ്ിച് 
ൈണക്കുൈൾ കുറവഥാപണദ്ന്നഥാ നിർണ്ണയി
ക്പപ്ട്ട പരിധിയിൽ കൂടുതൽ പചേവക് 
പചയ്ിട്ടുപണ്ദ്ന്നഥാ സംസ്ഥാന തിരപഞെടു
പ്ക് ൈമ്ീഷനക് ദ്ബഥാധ്പപ്ടുന്നുപവങ്ിൽ 
അങ്ങപനയള്ള ഒരഥാപള അദ്യഥാഗ്നഥാക്ഥാ
വന്നതും ൈമ്ീഷപറെ ഉത്തരവക് തീയതി 
മുതൽ അഞ്ചു വർഷക്ഥാേദ്ത്തക്ക് അങ്ങ
പനയള്ള ആൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ  
സ്ഥാപനത്തിപേ അംഗേഥായിരിക്കുവഥാദ്നഥാ 
അംഗേഥായി തിരപഞെടുക്പപ്ടുന്നതിദ്നഥാ 
അദ്യഥാഗ്ത ഉണ്ഥായിരിക്കുന്നതഥാണക്. 
വരണഥാധിൈഥാരി പ്സിദ്ധീൈരിക്കുന്ന, േത്
രിക്കുന്ന സ്ഥാനഥാർത്ഥിൈളുപട 6-ഥാം നമ്പർ 
ദ്ഫഥാറത്തിൽ ദ്പരുള്ള ഏപതഥാരഥാളും തിര
പഞെടുപ്ക് പചേവക് ൈണക്കുൈൾ സേർപ്ി
ദ്ക്ണ്തഥാണക്. 6-ഥാം നമ്പർ ദ്ഫഥാറത്തിൽ 
ദ്പരുള്ള ഒരഥാൾ തഥാൻ അതിനദ്ശഷം േത്
രത്തിൽ നിന്നും സ്വയം പിന്മഥാറിയഥാൽ 
ദ്പഥാലം തിരപഞെടുപ്ക് പചേവക് ൈണക്ക് 
നൽൈിയിട്ടിപല്ങ്ിൽ അദ്യഥാഗ്നഥാക്പപ്
ടഥാവന്നതഥാണക്. തിരപഞെടുപ്ക് പചേവൈളുപട 
ൈണക്ക് എൻ- 30-ഥാം നമ്പർ ദ്ഫഥാറത്തി
േഥാണക് നൽദ്ൈണ്തക്. ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തിപറെ 
ൈഥാര്ത്തിൽ ദ്്ഥാക്ക് പഞ്ഥായത്തക് പസക്
ട്ടറിയ്ക്കും ദ്്ഥാക്ക് പഞ്ഥായത്തിപറെ ൈഥാര്
ത്തിൽ ജില്ഥാ പഞ്ഥായത്തക് പസക്ട്ടറിയ്ക്കും 
ജില്ഥാപഞ്ഥായത്തക്, മുനിസിപ്ഥാേിറെി, മുനിസി
പ്ൽ ദ്ൈഥാർപ്ദ്റഷൻ എന്നിവയപട ൈഥാര്
ത്തിൽ ജില്ഥാ ൈളക്ടർക്കും ആണക് തിരപഞെ
ടുപ്ക് പചേവക് ൈണക്കുൈൾ സേർപ്ിദ്ക്
ണ്തക്. ഗ്രഥാേ/ദ്്ഥാക്ക്/ജില്ഥാ പഞ്ഥായത്തുൈ
ളിൽ യഥഥാക്േം 25,000, 75,000, 1,50,000 
രൂപയം മുനിസിപ്ഥാേിറെി, മുനിസിപ്ൽ 
ദ്ൈഥാർപ്ദ്റഷൻ എന്നിവയിൽ യഥഥാക്േം 
75,000, 1,50,000 രൂപയം ആണക് സ്ഥാനഥാർ
ത്ഥിൈൾക്ക് പചേവഥാക്ഥാൻ ൈഴിയന്ന 
പരേഥാവധി തുൈ. 

സ്വത്ച് വിവരും സുംബന്ിച്ചുള്ള 
റ്റേ്ച്കമന്ച് നൽകറോതിരികൽ

 ദ്ൈരള പഞ്ഥായത്തക് രഥാജക് ആക്റക് 159 -ഥാം 
വകുപ്പും ദ്ൈരള മുനിസിപ്ഥാേിറെി ആക്ടക് 143 
എ വകുപ്പും പ്ൈഥാരം ഒരു അംഗം അപല്
ങ്ിൽ ൈൗണ്സിേർ സ്ഥാനം ഏപറെടുത്ത 
തീയതി മുതൽ 30 േഥാസത്തിനൈം നിശ്ചിത 
ദ്ഫഥാറത്തിൽ തപറെയം തപറെ കുടുംബ
ത്തിപേ േറെംഗങ്ങളുപടയം സ്വത്തുക്ളുപടയം 

ബഥാധ്തൈളുപടയം ദ്സ്ററെക്പേറെക് സർക്ഥാർ 
അധിൈഥാരപപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്േ്ഥാഗസ്നക് 
സേർപ്ിദ്ക്ണ്തഥാണക്. ഇപ്ൈഥാരം സ്വത്തു
വിവരം സേർപ്ിക്ഥാതിരിക്കുന്ന ഏപതഥാരു 
അംഗപത്തയം അപല്ങ്ിൽ ൈൗണ്സിേപറ
യം അതതു സംഗതി ദ്പഥാപേ ദ്ൈരള പഞ്ഥാ
യത്തക് രഥാജക് 36(1)(q) വകുപ്ക് പ്ൈഥാരദ്േഥാ 
ദ്ൈരള മുനിസിപ്ഥാേിറെി ആക്ടക് 91(1)(p) 
വകുപ്ക് പ്ൈഥാരദ്േഥാ സംസ്ഥാന തിരപഞെടു
പ്ക് ൈമ്ീഷനക് അദ്യഥാഗ്നഥാക്ഥാവന്നതഥാണക്. 
അ ങ്ങ പ ന  അ ദ് യ ഥാ ഗ ്ന ഥാ ക് പ പ് ടു ന്ന 
അംഗദ്േഥാ അപല്ങ്ിൽ ൈൗണ്സിേദ്റഥാ 
പ്സ്തുത പഞ്ഥായത്തിപറെ അപല്ങ്ിൽ മുനി
സിപ്ഥാേിറെിയപട ൈഥാേഥാവധിയപട അത്രയം 
ൈഥാേം അദ്യഥാഗ്നഥായിരിക്കുന്നതഥാണക്. 
മുൈളിൽ പറഞെ വകുപ്പുൈൾ പ്ൈഥാരം ഒരു 
അംഗദ്േഥാ ൈൗണ്സിേദ്റഥാ ആസ്തി ബഥാധ്ത 
സംബന്ിച്ള്ള ദ്സ്ററെക്പേറെക് നിശ്ചിത സേയ
ത്തിനൈം നൽൈഥാതിരുന്നഥാൽ േഥാത്രദ്േ 
സംസ്ഥാന തിരപഞെടുപ്ക് ൈമ്ീഷൻ അങ്ങ
പനയള്ള ആളിപന അദ്യഥാഗ്നഥായി പ്ഖ്ഥാ
പിക്കുൈയള്ളൂ. (Karthikeyan P.T. v. 
Kerala State Election Commission, 
2008 ICO 7203 : 2008 (3) KLJ 341 : 2008(4) 
K L T  6 3 ) .  ഒ ര ം ഗ ദ് േ ഥാ  അ പ ല് ങ് ി ൽ 
ൈൗണ്സിേദ്റഥാ ൈളവഥായദ്തഥാ ൈളവഥാപണ
ന്നക് തഥാൻ അറിയൈദ്യഥാ വിശ്വസിക്കുൈദ്യഥാ 
പചയ്യുന്നദ്തഥാ അപല്ങ്ിൽ സത്േഥാപണന്നക് 
തഥാൻ വിശ്വസിക്ഥാത്തദ്തഥാ ആയ ഒരു ദ്സ്റ
റെക്പേറെക് നൽകുന്നുപവങ്ിൽ അപ്ൈഥാരം 
ൈളവഥായി വിവരം നൽൈിയ ആളിപറെ 
ദ്പരിൽ ദ്പ്ഥാസിൈയൂഷൻ ഉൾപപ്പടയള്ള 
േറെക് നിയേ നടപടിൈൾ സ്വീൈരിക്ഥാവന്ന
തഥാണക്. ആസ്തിബഥാധ്തൈളുപട ദ്സ്ററെക്പേറെക് 
അധിൈഥാരപപ്ടുത്തിയ ഉദ്േ്ഥാഗസ്നക് 
പവറപത സർട്ടിഫിക്റെക് ഓഫക് ദ്പഥാസ്റിം
ഗിൽ അയച് പൈഥാടുക്കുന്നതക് ദ്േൽപ്റഞെ 
വ്വസ്ൈളുപട ആവശ്ത്തിദ്േക്ക് േതിയഥാ
കുന്നതല്. ( Faisal C.P. v. Kerala State 
Election Commission ; 2009 ICO 1587 : 
2010(1) KHC 32) ആയതിനഥാൽ സ്വത്തുവി
വരം സംബന്ിച്ള്ള ദ്സ്ററെക്പേറെക് നൽൈിയി
ട്ടില് എന്ന ൈഥാരണത്തഥാൽ അദ്യഥാഗ്ത 
ഉണ്ഥായി എന്ന ൈഥാര്ത്തിൽ വല് ദ്ൈസും 
ഉത്ഭവിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ അതിപന പ്തി
ദ്രഥാധിക്കുവഥാൻ ദ്േൽപ്റഞെ ദ്സ്ററെക്പേറെക് 
അധിൈഥാരപപ്ടുത്തിയ ഉദ്േ്ഥാഗസ്നക് േഭി
ച്ിട്ടുപണ്ന്നക് ഉറപ്ഥാദ്ക്ണ്തക് അനിവഥാര്
േഥാണക്.                                                 1

ലേഖകന് ലേചാക്കല് ഗവണ്ചമന്് കമ്ടീഷനില് 
േടീഗല് കണ്സള്ട്ന്ചാണ്.
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ദ്േഥാൈപത്ത േിക്രഥാജ്ങ്ങളും രഥാജ് 
പത്ത േറെക് സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്വീൈ

രിച്തിൽ നിന്നും ഏപറക്കുപറ വ്ത്സ്തേഥായ 
ദ്ൈരളത്തിപറെ ജനൈീയ വിൈസനതന്ത്ര
ത്തിനക് ൈഥാൽ നൂറെഥാണ്ിപറെ ചരിത്രേഥാണു
ള്ളതക്. 941 ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തുൈൾക്കും 152 
ദ്്ഥാക്ക് പഞ്ഥായത്തുൈൾക്കും 87 മുൻസിപ്ഥാ
േിറെി ൈൾക്കും 6 ദ്ൈഥാർപ്ദ്റഷനൈൾക്കും 14 
ജില്ഥാ പഞ്ഥായത്തുൈൾക്കും അങ്ങപന 1200 
ഓളം വരുന്ന പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾ
ക്ക് ധനവം അധിൈഥാരവം ചുേതേൈളും 
സ്ഥാപനങ്ങളും ഉദ്േ്ഥാഗസ്പരയം വിട്ടു
നൽൈിപക്ഥാണ്ക് പൂർണ്ണേഥായ സ്വയം ഭരണഥാ
ധിൈഥാരം നൽൈി നടപ്ിേഥാക്ിയ ഈ 

ജനപങ്ഥാളിത്തവിൈസന േഥാതൃൈയിൽ 
ജനങ്ങളഥാൽ തിരപഞെടുക്പപ്ടുന്ന 21900 
ജനപ്തിനിധിൈൾപക്ഥാപ്ം പപഥാതുജനങ്ങ
ളും പങ്ഥാളിൈളഥായദ്പ്ഥാൾ ചരിത്രപരേഥായി
തപന്ന ദ്ൈരളം ഒരു വഴിൈഥാട്ടിയഥായി േഥാറൈ
യഥായിരുന്നു. നമ്മുപട സംസ്ഥാനം സഥാമ്പ
ത്തിൈ, സഥാമൂഹ്, ആദ്രഥാഗ്, വിേ്ഭ്ഥാസ, 
ഉൽപഥാ േന, വ്ഥാവസഥായിൈ, ദ്സവന, േഥാന
വവിൈസനേടക്മുള്ള ഏപതഥാരുദ്േഖേയി
ല ം  ന ട ത്ത ി യ ി ട്ടു ള്ള  മു ദ് ന്ന റെ ങ്ങ ള ി ൽ 
ഈപയഥാരു സേവഥാൈ്ം നമുക്ക് േർശിക്ഥാ
നഥാവം .  വഥാർഷിൈ  ബഡക്ജറ്റുൈള ിൽ 
സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതത്തിപറെ 
ഏൈദ്േശം 25% തുൈയം പ്ഥാദ്േശിൈ 

സർക്ഥാരുൈൾക്ക് വൈയിരുത്തുദ്മ്പഥാൾ 
അവരഥാൈപട്ട ഏൈ ദ്േശം 20,000 ദ്ൈഥാടി 
രൂപക്കുള്ള മൂന്നക് േക്ഷത്തിൽ അധിൈം പദ്ധ
തിൈളഥാണക് ഓദ്രഥാ വർഷവം രൂപം നൽകു
ന്നതും നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതും എന്നക്പ
റയദ്മ്പഥാൾ തപന്ന പ്ഥാദ്േശിൈവിൈസന 
ത്തിനപേഥാപക് അപ്പുറം സംസ്ഥാനത്തിപറെ 
വിൈസനത്തിൽദ്പഥാലം പ്ഥാദ്േശിൈ 
സർക്ഥാരുൈൾ വളപര വേിയ പങ്ഥാണക് 
വഹിക്കുന്നപതന്നു വ്ക്േഥാണക്. രഥാജ്വ്ഥാ
പൈേഥായി നമ്മുപട വിദ്ൈന്ദീകൃതഥാസൂത്രണ 
േഥാതൃൈ 2017 മുതൽ ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തക് വിൈ
സനപദ്ധതി (GPDP) എന്ന ദ്പരിൽ ദ്ൈന്ദ
സർക്ഥാർ നടപ്ിേഥാക്കുദ്മ്പഥാൾ പുതുതഥായി 

 ഹുസസന് എയം. മിന്നത്്

ചിെ പുത്തന് 
വികസന ചിന്തകൾ
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അധിൈഥാരത്തിദ്േറന്ന പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാ
രുൈളും ജനപ്തിനിധിൈളും ൈ്ത്േഥായ 
ൈഥാഴ്ചപ്ഥാദ്ടഥാപട ദ്വണം വിൈസനഅജണ്
ൈൾക്ക് രൂപം നൽദ്ൈണ്തക്.

ജനൈീയപദ്ധതിഎന്നനിേയിൽ 1996 
ൽ ഒമ്പതഥാം പഞ്വത്ര പദ്ധതിയിൽ 
തുടക്ം കുറിച് ‘ജനൈീയഥാസൂത്രണം’ ഇന്നക് 
പതിമൂന്നഥാം പഞ്വൽസര (2017-22) പദ്ധ
തിയപട അവസഥാന വർഷങ്ങളിൽ എത്തി
നിൽക്കുദ്മ്പഥാൾ നഥാളിതുവപര ആർജ്ജിപച്
ടുത്ത ൈരുത്തുേഥായി അതക് രണ്ഥാംഘട്ടത്തിൽ 
പ്ദ്വശിച്ിരിക്കുൈയഥാണക്. സൂഷ്മേഥായി നിരീ
ക്ഷിച്ഥാൽ ചിേ ദ്പഥാരഥായ്മൈൾ ൈപണ്ത്തഥാ
പ േ ങ് ി ല ം  ഇ ക് ഥാ േ യ ള വ ി ന ള്ള ി ൽ 
പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾ ഏപറെടുത്തു 
നടപ്ിേഥാക്ിയ വിവിധ പദ്ധതിൈളുപട 
ഫേപ്ഥാപ്തിയിലം ഭൗതിൈ ദ്നട്ടങ്ങളിലം 
ആർക്കും തപന്ന വേിയ തർക്ങ്ങൾ 
ൈഥാണില്. ജീവദ്നഥാപഥാധി പേച്പപ്ടുത്തൽ, 
പതഥാഴിേില്ഥായ്മക്ക് പരിഹഥാരം, വിേ്ഭ്ഥാസം, 
ആദ്രഥാഗ്ം, വനിതഥാ ശഥാക്ീൈരണം, പട്ടിൈ
ജഥാതിവർഗ്ഗ വിൈസനം, വദ്യഥാജന-യവജന-
ശിശുദ്ക്ഷേം, കുടിപവള്ളം, പഥാർപ്ിടം, 
ശുചിത്വം, അടിസ്ഥാനവിൈസനം, ഉതക്പഥാേന, 
വ്വസഥായ, ദ്സവന ദ്േഖേ വിൈസനം 
തുടങ്ങി എല്ഥാ ദ്േഖേൈളിലം നഥാം ദ്നടിപയ
ടുത്ത ദ്നട്ടങ്ങപളയം വിൈസനപത്തയം 
സുസ്ിരേഥായം സ്ഥായിയഥായം നിേനിർത്തി
പക്ഥാണ്ക് ദ്ൈരളത്തിപറെ ജനൈീയ വിൈസന 
േഥാതൃൈപയ പുതിയ ൈഥാേത്തിദ്റെതഥായ പവല്ലു
വിളിൈപള ദ്നരിടഥാൻ സുസജ്ജവം പര്ഥാപ്തവ
േഥാക്കുന്നദ്തഥാപടഥാപ്ം തപന്ന സേയബന്ിത
േഥായം കൂടുതൽ ഗുണൈരവം ഫേപ്േവം 
സർവ്വതേസ്പർശിയഥായം പദ്ധതിരൂപീൈര
ണവം നിർവ്വഹണവം സഥാധ്േഥാക്കുന്ന 
തരത്തിലള്ള ചിേ ചുവടുപവയ്പുൈളും ൈഴി
ഞെ ൈ ഥാ േ  ന യൂന ത ൈ ൾ  പ ര ി ഹ ര ി ച് 
പൈഥാണ്ടുള്ള ഒരു മുദ്ന്നറെവേഥാണക് ദ്േഥാൈം 
ശ്ദ്ധ ി ച്  ദ് ൈ ര ള ത്ത ി പ റെ  വ ി ൈ സ ന 
േഥാതൃൈയപട രണ്ഥാം ഘട്ടത്തിൽ “നവദ്ൈര
ളത്തിനക് ജനൈീയഥാസൂത്രണം” എന്നതിലൂപട 
നഥാം േക്ഷ്ം വയ്ക്കുന്നതക്. ഈ േക്ഷ്ത്തിദ്േ
ക്കുള്ള യഥാത്രയിൽ പുതിയ ദ്നതൃത്വവം 
ഭരണസേിതിൈളും കൂട്ടിവഥായിദ്ക് ണ്തും 
മുൻകൂട്ടി ൈഥാദ്ണണ്തുേഥായ ചിേതുണ്ക്.

കകറോവിഡറോനന്തര നവറകരള  
നിർമ്റോണും

2018 ലം 2019 ലം പ്ളയവം 2020 ൽ 
പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരിയം സംസ്ഥാനത്തക് 
ആഞെടിച്ദ്പ്ഥാൾ വിൈസിതരഥാജ്ങ്ങൾ 

ഉൾപപ്പട പേരും പൈച്നിന്നദ്പ്ഥാഴം 
അതിപനതിപര പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾ 
തീർത്ത ജനൈീയപ്തിദ്രഥാധം ദ്േഥാൈം 
ൈണ്തഥാണക്. ജനങ്ങളുപട ജീവദ്നഥാപഥാധിൈ
ളും പതഥാഴിലം പതഥാഴിൽ സംരംഭങ്ങപളയം 
എന്തിനക് ഉപദ്ഭഥാക്് സംസ്ഥാനേഥായ ദ്ൈര
ള ത്ത ി പ റെ  സ ഥാ മ്പ ത്ത ി ൈ  ദ് േ ഖ േ പ യ 
ആൈേഥാനം പൈഥാവിഡും തുടർന്നുണ്ഥായ 
ദ്േഥാക്ക്ഡൗണും ൈഥാര്േഥായി തപന്ന ബഥാധി
ക്കുൈയണ്ഥായി. പ്ഥാദ്േശിൈ വിൈസന പ്
വർത്തനത്തിനഥായി  വൈയിരുത്തിയ 
ദ്ൈഥാടിൈൾ പൈഥാവിഡക് പ്തിദ്രഥാധത്തിനം 
അതിജീവനത്തിനേഥായി പചേവഴിക്കുൈയ
ണ്ഥായി. സമ്പേക് വ്വസ്യപട നപട്ടല്ഥായി
രുന്ന േക്ഷക്ണക്ിനക് പ്വഥാസിൈളുപട 
തിരിച്വരവം പതഥാഴിേില്ഥായ്മയം പുതിയഭര
ണസേിതിൈൾക്ക് മുമ്പിലള്ള ഏറെവം വേിയ 
പവല്ലുവിളി തപന്നയഥാണക്. പൈഥാവിഡഥാനന്തര 
നവദ്ൈരള സൃഷ്ി തപന്നയഥായിരിക്കും 
പുതുതഥായി ചുേതേദ്യൽക്കുന്ന പ്ഥാദ്േശിൈ 
സർക്ഥാരുൈൾക്ക് മുമ്പിൽവരുന്ന ഏറെവം 
പ്ധഥാന പവല്ലുവിളി. നൂതനേഥായ ആശയങ്ങ
ളും പദ്ധതിൈളും ആസൂത്രണം പചദ്യ്ണ്തഥാ
യിരിക്കുന്നു. ആദ്ഗഥാളതേത്തിൽ തപന്ന 
പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരിപയ ദ്നരിടുന്നതിൽ 
പേതന്ത്രങ്ങളും പരീക്ഷിപച്ങ്ിലം ഒരുപരി
ധിപയങ്ിലം വിജയം ൈണ്തക് പ്ഥാദ്േശിൈ
േഥായി നടത്തിയ പ്തിദ്രഥാധ പ്വർത്തനങ്ങ 
ളഥാണക്. ദ്ൈരളം പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈപള 
മുൻനിർത്തി നടത്തിയ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ദ്േഥാൈം മുഴവൻ വേിയ രീതിയിൽ ചർച്പച
യ്പപ്ടുൈയം ആദ്ഗഥാള സമ്പേക്ക്േം തപന്ന 
പ്ഥാദ്േശിൈ സഥാമ്പത്തിൈ (localisation) 
ക്േപത്തകുറിച്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനം ഈ 
േഹഥാേഥാരി വഴിപവച്ിട്ടുണ്ക്. ഈപയഥാരു ചട്ട
ക്കൂടിൽ വിശഥാേേഥായ ൈഥാഴ്ചപ്ഥാദ്ടഥാടു 
കൂടിദ്വണം പ്ഥാദ്േശിൈസർക്ഥാരുൈൾ 
പദ്ധതിപയയം ആസൂത്രണപത്തയം സേീ
പിക്കുവഥാൻ .
പതിനറോലറോും പദ്ധതി (2022- 27) 
മുകന്നറോരുകപ്രവർത്നങ്ങൾ

പുതിയ സേിതിൈളുപട ആേ്വർഷം 
തപന്ന പതിനഥാേഥാം പദ്ധതിയേഥായി ബന്
പപ്ട്ട മുപന്നഥാരുക്ങ്ങൾ ആരംഭിദ്ക്ണ്തഥാ
യിട്ടുണ്ക്. ൈഥാൽനൂറെഥാണ്ിപറെ ൈരുത്തുേഥായി 
ജനൈീയഥാസൂത്രണം രണ്ഥാംഘട്ടത്തിദ്േക്ക് 
ൈടക്കുദ്മ്പഥാൾ ആദ്രഥാഗ് വിേ്ഭ്ഥാസ േഥാനവ 
സഥാമ്പത്തിൈ സഥാമൂഹിൈ അടിസ്ഥാന 
സൗൈര്ങ്ങൾ ഉൾപപ്പടയള്ള വിവിധദ്േഖ
േൈളിൽ ൈഴിഞെൈഥാേങ്ങളിൽ നഥാം ദ്നടി

പയടുത്തിട്ടുള്ള അടയഥാളപപ്ടുത്തലൈളും 
ദ്നട്ടങ്ങളും സുസ്ിരേഥായം സ്ഥായിയഥായം 
നിേനിർത്തിപക്ഥാണ്ക് ദ്ൈരളത്തിപറെ 
ജനൈീയ വിൈസന േഥാതൃൈപയ പുതിയൈഥാ
േത്തിപറെ പവല്ലുവിളിൈപള ദ്നരിടഥാൻ 
പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്ഥാപ്തേഥാദ്ക്ണ്തും 
വിൈസന പ്ശ്ങ്ങപള ദ്ൈവേം പ്ഥാദ്േശിൈത
േത്തിനം അപ്പുറം വിശഥാേേഥായ ൈഥാഴ്ചപ്ഥാടിൽ 
തപന്ന ദ്നഥാക്ിക്ഥാണഥാൻ സജ്ജേഥാദ്ക്ണ്
തഥായിട്ടുമുണ്ക്. സംസ്ഥാനപത്ത ആപൈ ബഥാധി
ക്കുന്ന പ്ശ്ങ്ങളഥായ ദുരന്തനിവഥാരണം, േഥാേി
ന്സംസ്കരണം, കുടിപവള്ളം, നഗരവൽക്
രണം, വദ്യഥാജനസംരക്ഷണം, അടിസ്ഥാന
സൗൈര്വിൈസനം തുടങ്ങിയവയേഥായി 
ബന്പപ്ട്ട പ്ശ്ങ്ങളും രണ്ഥാം തേമുറ ഉയർ
ത്തുന്ന പ്ശ്ങ്ങളും (Second generation 
issues) പരിഹരിക്ഥാൻ പറ്റുന്ന തേത്തിദ്േ
ക്ക് നമ്മുപട പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾ 
വളർന്നിട്ടുണ്ക്. അതിനഥാൽ തപന്ന േഥാറിേഥാറി
വരുന്ന സഥാഹചര്ത്തിനം ൈഥാേഘട്ടത്തി
നം അനസരിച്ക് പ്ഥാദ്േശിൈസർക്ഥാരു 
ൈളുപട ഇടപപടലൈളും ഉത്തരവഥാേിത്തങ്ങ
ളും ചുേതേൈളും ചേനഥാത്ൈവം അതിവി
ശഥാേവം ആകുന്ന രീതിയിൽ ബഹുതേ 
ആസൂത്രണതേത്തിദ്േക്ക് ൈഥാര്ങ്ങപള 
ദ്നഥാക്ിക്ഥാണുന്നതിനക് അവപര സജ്ജരഥാ
ദ്ക്ണ്തഥാണക്. മുൻൈഥാേത്തക് സംഭവിച് നയൂ
നതൈൾ പരിഹരിച് പൈഥാണ്ക് സേയബന്ി
തേഥായം കൂടുതൽ ഗുണൈരവം ഫേപ്േവം 
സർവ്വതേസ്പർശിയഥായം പദ്ധതി രൂപീൈരണ
വം നിർവ്വഹണവം സഥാധ്േഥാക്കുന്ന തരത്തി
ലള്ള ചിേ ചുവടുപവയ്പുൈൾ നടത്തഥാൻ 
പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈപള സജ്ജേഥാക്ി 
എടുദ്ക്ണ്തും പുതിയ ഭരണസേിതിൈൾക്ക് 
മുമ്പിലള്ള പവല്ലുവിളി തപന്നയഥാണക്.

ജില്റോപദ്ധതികളും സുംറയറോജിത 
വികസനസറോധ്യതകളും

 ജില്യിപേ മുഴവൻ വിൈസന പ്വർ
ത്തനങ്ങപളയം ഏദ്ൈഥാപിപ്ിക്കുൈയം 
പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈളുപട വഥാർഷിൈപ
ദ്ധതിൈൾക്ക് അംഗീൈഥാരം നൽകുന്നതും 
പദ്ധതി പ്വർത്തനങ്ങൾ ദ്േഥാണിറെർ പചയ്യു
ന്നതും ഭരണഘടനഥാ സേിതി കൂടിയഥായ 
ജില്ഥാ പ്ലഥാനിംഗക് ൈമ്റെിൈളഥാണക് (District 
Planning Committee). DPC ൈളുപട 
ദ്നതൃത്വത്തിൽ ജില്ൈളുപട സേഗ്ര വിൈസ
നത്തിനക് ഒരു സംദ്യഥാജിത സേീപനം 
കൈപൈഥാള്ളുന്നതിപറെ ഭഥാഗേഥായി എല്ഥാ 
ജില്ൈളിലം 2018 ൽ തപന്ന ജില്ഥാ പദ്ധതി
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ൈൾക്ക് (District Plan) രൂപം നൽൈിയി
ട്ടുണ്ക്. പ്ഥാദ്േശിൈവം ധനപരവം വകുപ്പു 
തേത്തിലമുള്ള വിൈസന സഥാധ്തൈളും 
ബഹുതേ ആസൂത്രണ സഥാധ്തൈളും 
സേന്വയിപ്ിച് പൈഥാണ്ടുള്ള സേഗ്രേഥായ ഒരു 
വിൈസന ൈഥാഴ്ചപ്ഥാടഥാണക് ജില്ഥാപദ്ധതിൈൾ 
മുദ്ന്നഥാട്ടുവയ്ക്കുന്നതക്. വിവിധതേത്തിലള്ള 
പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈളുപടയം വകുപ്പുൈ
ളുപടയം വിവിധപദ്ധതിൈളുപട സംദ്യഥാജനം 
ദ്പ്ഥാത്ഥാഹിപ്ിക്കുവഥാനം പുതിയ വിൈസന 
സഥാധ്തൈൾ നിർവ്വഹണ ദ്യഥാഗ്േഥാക്കുന്ന
തിനം ജില്ഥാ പദ്ധതിൈൾ േക്ഷ്ംവയ്ക്കുന്നു. 
േഥാറിേഥാറിവരുന്ന സഥാഹചര്ത്തിനനസരിച്ക് 
പണ്ടു മുതദ്േ പിൻതുടരുന്ന പദ്ധതി 
രൂപീൈരണ നിർവ്വഹണ രീതിയിൽ നിന്നും 
േഥാറി ചിന്തിദ്ക്ണ്തിപറെ സഥാധ്തൈളും 
ഇതക് മുദ്ന്നഥാട്ടക് വയ്ക്കുന്നുണ്ക്. പ്ഥാദ്േശിൈ 
സർക്ഥാരുൈൾ വേിയ ഭൗതിൈ ദ്നട്ടേില്ഥാ
ത്ത പചറിയ പചറിയ പദ്ധതിൈൾ ഏപറെടു
ത്തക് നടപ്ിേഥാക്കുന്നതിന പൈരം ജില്ക്ക് 
മുഴവൻ ഗുണം േഭിക്കുന്ന സംദ്യഥാജിത 
സഥാധ്തൈളുള്ള വേിയ പദ്ധതിൈൾ ൈപണ്
ത്തഥാൻ കൂടി പുതിയതഥായി വരുന്ന ഭരണസ
േതിൈൾക്ക് സഥാധിച്ഥാൽ അതക് വേിപയഥാരു 
േഥാറെത്തിപറെ തുടക്േഥായിരിക്കും. ഇത്തരം 
സംദ്യഥാജിത പദ്ധതിൈളുപട രൂപീൈരണ
ത്തിനം പഠനത്തിനം വിശേേഥായ ദ്പ്ഥാജക്ടക് 
റിദ്പ്ഥാർട്ടുൈൾ (DPR) തയ്ഥാറഥാക്കുന്നതിനഥാ
വശ്േഥായ പിന്തുണ സംവിധഥാനം ജില്ഥാ 
ആസൂത്രണസേിതിൈൾക്കും പ്ഥാദ്േശിൈ 
സർക്ഥാരുൈൾക്കും നൽകുന്നതിനഥായി 
എല്ഥാ ജില്ൈളിലം ജില്ഥാ റിദ്സഥാഴ്സക് പസറെ
റൈൾ (District Resources centre) 2019 
ൽ സ്ഥാപിതേഥായിട്ടുണ്ക്. ഈ സഥാധ്തൈൾ 
കൂടി വിൈസന അജണ്ൈൾ രൂപീൈരിക്കു 
ദ്മ്പഥാൾ പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈളുപട ശ്ദ്ധ
യിൽ ഉണ്ഥാദ്ൈണ്തഥാണക് .

ദുരന്ത നിവറോരണ പദ്ധതികളകട 
നിർവ്ഹണും

 ൈഥാേഥാവസ് വ്തിയഥാനം മൂേവം അടി
ക്ടിയണ്ഥാവന്ന പ്കൃതിദുരന്തരങ്ങളും 
പരിസ്ിതി ദ്േഥാേ പ്ദ്േശങ്ങളുപട സഥാന്നി
ധ്വപേല്ഥാം സംസ്ഥാനപത്ത ദുരന്തസഥാധ്
തയള്ള പ്ദ്േശേഥായി നിേർത്തുൈയഥാണക്. 
ദുരന്തങ്ങൾക്ക് പ്ഥാദ്േശിൈസ്വഭഥാവം ചിേ
ദ്പ്ഥാപഴങ്ിലം  ഉണ്ഥാൈഥാറപണ്ങ്ിലം 
അടുത്തിപട ഉണ്ഥായിട്ടുള്ള പ്ളയവം, 
പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരിയം സംസ്ഥാനപത്ത
യഥാൈേഥാനം ബഥാധിച്ിട്ടുള്ളതഥാണക്. ദുരന്ത

ങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന നഥാശനഷ്ങ്ങളുപട ൈഥാഠിന്ം 
പ്ഥാദ്േശിൈേഥായി നടത്തഥാേഥായിരുന്ന ചിേ 
ഇടപപടലൈളിലൂപട േഘൂൈരിക്ഥാൻ സഥാധി
ക്കുപേന്നും ഇതിനഥായി പ്ഥാദ്േശിൈസർക്ഥാരു 
ൈളുപട ദുരന്തതയ്ഥാപറടുപ്ക് ൈഥാര്ക്ഷേേഥാക്
ണപേന്നും ൈപണ്ത്തഥാൻ സഥാധിച്ിട്ടുണ്ക്. 
ഇത്തരം ചിേ ൈപണ്ത്തുലൈളഥാണക് എല്ഥാ 
ഗ്രഥാേ-നഗര പ്ഥാദ്േശിൈസർക്ഥാരുൈളും ദുര
ന്തനിവഥാരണ പദ്ധതിൈൾ (Disaster 
Management Plan) തയ്ഥാറഥാക്കുവഥാൻ 
സർക്ഥാർ നിർദ്ദേശം നൽൈിയതക്. എന്നഥാൽ 
മുപന്നഥാരുക് പ്വർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ക് 
അന്തിേഘട്ടത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുദ്മ്പഥാ
ഴഥാണക് പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരി രഥാജ്ത്തക് 
ആഞെടിച്തക്. ചിേ പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാ
രുൈൾ എങ്ിലം ദുരന്തനിവഥാരണ പദ്ധ
തിൈൾ ഇനിയം അന്തിേേഥാദ്ക്ണ്തഥായിട്ടു
ണ്ക്. പ്ഥാദ്േശിൈേഥായി പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാ
രുൈൾ ൈണ്റിഞെ ദുരന്തസഥാധ്തൈൾ 
േഘൂൈരിക്ണപേങ്ിൽ ദുരന്തനിവഥാരണ 
പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവരുപട വഥാർഷിൈ 
പദ്ധതിൈളുപട ഭഥാഗേഥാദ്ൈണ്തും നിർവ്വ
ഹണം നടദ്ത്തണ്തും അനിവഥാര്േഥാണക്. 
പൈഥാവിഡക് 19 ദ്പഥാലള്ള േഹഥാേഥാരിയപട 
സഥാധ്തൈൾ കൂടി ൈണക്ിപേടുത്തക് ദുരന്ത
നിവഥാരണവേഥായി ബന്പപ്ട്ടക് ചിേ ഉറച് 
ൈഥാൽപവയ്പുൈൾ പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈ

ളുപട ഭഥാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ഥാദ്ൈണ്തഥായിട്ടുണ്ക്. 
മിഷന് അറന്ത്യറോദയ 
സർറവ് 2020 റിറപ്റോർട്ടുകൾ

ദ്ൈരളത്തിപറെ ജനൈീയഥാസൂത്രണപത്ത 
ദ്ൈന്ദസർക്ഥാർ അദ്ത േഥാതൃൈയിൽ 
രഥാജ്പത്ത മുഴവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലം 
നടപ്ഥാക്ിപക്ഥാണ്ക്  Peop le  P lan 
Campain (PPC) നക് 2017 ൽ തുടക്ം കുറി
ക്കുൈയം ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തക് വിൈസന 
പദ്ധതി (GPDP) എന്ന ദ്പരിൽ അതക് 
രഥാജ്പത്ത മുഴവൻ ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തുൈളിലം 
ആരംഭിക്കുൈയം പചയ്യുൈയണ്ഥായി. GPDP 
യപട ഭഥാഗേഥായി രഥാജ്പത്ത ഓദ്രഥാ ഗ്രഥാേപ
ഞ്ഥായത്തും അവർക്ക് ദ്ൈന്ദ ധനൈഥാര്ൈ
മ്ീഷൻ അനവേിച് ഫണ്ടുപദ്യഥാഗിച്ക് 
വിവിധ വിൈസനപദ്ധതിൈൾക്ക് രൂപം 
നൽദ്ൈണ്തഥാണക്. ഈ പദ്ധതിൈൾ ഏപറെ
ടുദ്മ്പഥാൾ ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തുൈൾ വിൈസന
വിടവൈൾ (Deve lopment  Gap) 
ൈപണ്ത്തി അവ ദുരീൈരിക്കുന്നതിനള്ള 
പദ്ധതിൈളഥാവണം ഏപറെടുദ്ക്ണ്തക് . 
ഇതിപറെ ഭഥാഗേഥായി രഥാജ്വ്ഥാപൈേഥായി 
അടിസ്ഥാനവിൈസനം, േഥാനവവിൈസനം, 
സഥാമൂഹ്വിൈസനം എന്നീ സൂചിൈൈളുപട 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ േിഷൻ അദ്ന്ത്ഥാേയ 
സർദ്വ്വ-2020 ദ്ൈന്ദ ഗ്രഥാേേന്ത്രഥാേയം നടത്തു
ൈയണ്ഥായി. വിൈസനവിടവൈൾ ഇല്ഥാതഥാ
ക്ഥാനള്ള പദ്ധതിൈൾ ഏപറെടുദ്ക്ണ്തക് 
സർദ്വ്വ ൈപണ്ത്തലൈൾ പ്ൈഥാരേഥാവണം. 
ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തക് തിര ിച്ള്ള സർദ്വ്വ 
റിദ്പ്ഥാർട്ടുൈൾ ദ്ൈന്ദ ഗ്രഥാേേന്ത്രഥാേയ 
ത്തിപറെ കസറെിൽ േഭ്േഥാണക്. ആസൂത്രണ 
പ്ക്ിയയിൽ ഭരണസേിതിൈൾക്ക് ഈ 
റിദ്പ്ഥാർട്ടുൈൾ വേിയ മുതൽ കൂട്ടഥായിരിക്കും.

വിറകന്ദവീകൃതറോസൂത്രണ റൗണ്ച് 
സർറവ് സവീരിസ്സുകൾ

 പ്ഥാദ്േശിൈേഥായി ദ്ശഖരിക്പപ്ട്ടിട്ടുള്ള 
അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ ഉപദ്യഥാഗിച് 
പ ൈ ഥാ ണ്ടു ള്ള  വ ി വ ര ഥാ ധ ി ഷ് ി ത േ ഥാ യ 
ആസൂത്രണം പ്ഥാദ്േശിൈ വിൈസനപദ്ധതി 
രൂപീൈരണത്തിനക് ഒഴിച് കൂടഥാൻ പറെഥാത്ത 
ഒന്നഥാണക്. സംസ്ഥാനത്തക് ജനൈീയഥാസൂ
ത്രണം ആരംഭിച്ക് ൈഥാൽ നൂറെഥാണ്ക് പിന്നിപട്ട
ങ്ിലം നഥാളിതു വപര പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാ
രുൈൾ നടപ്ഥാക്ിയ പദ്ധതിൈളുപട ഫേപ്ഥാ
പ്തിപയയം ഭൗതിൈ ദ്നട്ടങ്ങപളയം കുറിച്ള്ള 
സ്ിതിവിവരക്ണക്കുൈൾ േഭിക്കുന്നതിനക് 
കൃത്േഥായ ഒരു സംവിധഥാനം നിേവിൽ ഇല്. 
ഈ വിവരങ്ങൾ പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരു
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ൈപള സംബന്ിച്ിടദ്ത്തഥാളം തുടർപദ്ധതി 
രൂപീൈരണത്തിനള്ള അടിസ്ഥാനവിവര
ങ്ങൾ തപന്നയഥാണക്. ഓദ്രഥാ അഞ്ചുവർഷം 
ൈഴിയദ്മ്പഥാഴം പുതിയ ഭരണസേിതിൈൾ 
അധിൈഥാരത്തിൽ എത്തുദ്മ്പഥാൾ ൈഴിഞെ
ൈഥാേ ഭരണസേിതിൈൾ ഏപറെടുത്തു 
നടത്തിയ പ്ദ്േശിൈ പദ്ധതിൈൾ സംബ
ന്ിച്ം അവയപട ഫേപ്ഥാപ്തിപയയം ഭൗതി
ൈദ്നട്ടങ്ങപളയം സംബന്ിച് സ്ിതി വിവ
രൈണക്കുൈൾ േഭ്േല്ഥാത്തതും പേദ്പ്ഥാഴം 
തുടർ വിൈസന പ്വർത്തനങ്ങപള ൈഥാര് 
േഥായി ബഥാധിക്ഥാറണ്ക്. പുതിയ ൈർമ്പദ്ധ
തിൈളും വിൈസനപരിപഥാടിൈളും ആസൂ 
ത്രണം പചയ്യുന്നതിലം ഇതക് പേദ്പ്ഥാഴം 
പ്ശ്ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ഥാറമുണ്ക്. ഓദ്രഥാ ഭരണ
സേിതിയപടയം ൈഥാേത്തക് ഏപറെടുത്ത പദ്ധ
തിൈളുപട ഫേപ്ഥാപ്തിപയയം ഭൗതിൈദ്നട്ട
പത്തയം സംബന്ിച്ള്ള വിവരങ്ങൾ േഭ്
േഥായഥാൽ അതഥാതു ഭരണസേിതിൈളുപട പ്
വർത്തനങ്ങൾ വിേയിരുത്തഥാനം ദ്പഥാരഥാ
യ്മൈൾ ൈണ്റിയഥാനം സഹഥായൈേഥാവം. 
ഈ സ്ിതിവിവരൈണക്കുൈളിലൂപട േഭിക്കു
ന്ന തിരിച്റിവൈളും, അനഭവപഥാഠങ്ങളും, 
േഥാത്ൈയഥാക്ഥാവന്ന പദ്ധതിൈളുപട വിവര
ങ്ങളും തുടർന്നക് അധിൈഥാരത്തിപേത്തുന്ന 
പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾക്ക് പുതിയ 
തേത്തിൽ നിന്നും പദ്ധതിൈപള ദ്നഥാക്ി
ക്ഥാണുവഥാനം, രൂപീൈരിക്ഥാനം നടപ്ിേഥാ
ക്ഥാനം വിൈസനത്തിനക് പുതിയ േിശ തപന്ന 
നൽകുവഥാനം സഹഥായിക്കും. പ്ഥാദ്േശിൈ
സർക്ഥാർ ഏപറെടുത്തക് നടപ്ിേഥാക്ിയ 
വിവിധ പദ്ധതിൈളുപട ഫേപ്ഥാപ്തിപയയം 
ഭൗതിൈദ്നട്ടങ്ങപളയം കുറിച്ള്ള വിവരദ്ശ
ഖരണ പരിപഥാടിയഥായ ‘വിദ്ൈന്ദീകൃതഥാസൂ
ത്രണ റൗണ്ക്സർദ്വ്വ’ (Decentralization 
Round Survey) സീരിസിപേ ആേ്റൗണ്ക് 
സർദ്വ്വ പുതിയ ഭരണസേിതിയപട ആേ്േഥാ
സങ്ങളിൽ ആരംഭിക്ഥാനഥാണക് സർക്ഥാർ 
ഇദ്പ്ഥാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതക്. സർദ്വ്വയപട 
ആേ് റൗണ്ിൽ ഇക്ഴിഞെ പ്ഥാദ്േശിൈ
സർക്ഥാറ ിപറെ അഞ്ചു വർഷക്ഥാേം 
അതഥായതക്  2015-16 മുതൽ 2019-20 
വപരയള്ള ൈഥാേഘട്ടത്തിൽ അവർ നടപ്ി
േഥാക്ിയ പദ്ധതിൈളുപട ഫേപ്ഥാപ്തിപയക്കു
റിച്ം ഭൗതിൈ ദ്നട്ടങ്ങപള കുറിച്മുള്ള വിവ
രങ്ങൾ ദ്ശഖരിച്ക് റിദ്പ്ഥാർട്ടുൈൾ പ്സിദ്ധീ
ൈരിക്കും. ഫേപ്േേഥായ ആസൂത്രണത്തിനക് 
ഈ റിദ്പ്ഥാർട്ടുൈൾ പുതിയ ഭരണസേിതി
ൈൾക്ക് വേിപയഥാരു മുതൽക്കൂട്ടക് തപന്നയഥാ
യിരിക്കും.

നഗരവൽകരണും ഉയർത്തുന്ന 
പ്രശ്ന പരിഹറോരങ്ങൾ

നഗരവൽക്രണം ദ്രുതഗതിയിൽ 
നടന്നു പൈഥാണ്ിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 
ഒന്നഥാണക് ദ്ൈരളം. പ്ഥാദ്േശിൈ വിൈസന
ത്തിൽ ജനപങ്ഥാളിത്തദ്ത്തഥാപടയള്ള 
ആസൂത്രണം സംസ്ഥാനത്തക് നഥാഗരിൈ 
വളർച് ദ്രുതഗതിയിൽ ആക്ിയിട്ടുണ്ക്. നഗര
ങ്ങളഥായി ൈണക്ഥാക്ിയിട്ടുള്ള പ്ദ്േശങ്ങദ്ള
ക്ഥാൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നഥാഗരിൈതയിദ്േക്ക് 
ചുവടുേഥാറെം നടത്തുന്ന ധഥാരഥാളം പ്ദ്േശങ്ങൾ 
സംസ്ഥാനത്തുണ്ക് എന്നപതഥാരു യഥാഥഥാർ
ത്ഥ്േഥാണക്. നഥാഗരിൈത ഉയർത്തുന്ന എല്ഥാ 
വിൈസന പ്ശ്ങ്ങളും പവല്ലുവിളിൈളും ഇന്നക് 
സംസ്ഥാനപത്ത ഒട്ടുേിക്പ്ദ്േശങ്ങളും 
അഭിമുഖീൈരിക്കുന്നുണ്ക് . ഗ്രഥാേീണവിൈസന 
ത്തിനം അപ്പുറദ്ത്തക്ക് പ്ഥാദ്േശിൈവിൈസ 
നം നഥാഗരിൈതയിദ്േക്ക് ചുവടുേഥാറെിയിട്ടുണ്ക് 
എന്നക് പറയന്നതഥാണക് കൂടുതൽ നല്തക്. 
നഗരവൽക്രണം ഉയർത്തുന്ന പ്ശ്ങ്ങൾ 
ഒട്ടും പചറതല് അതിനഥാൽ ഈ പവല്ലുവിളി
ൈപള തരണം പചയ്യുന്നതിനക് േഭ്േഥായ 
അവസരങ്ങപള ഫേപ്േേഥായി വിനിദ്യഥാഗി
ദ്ക്ണ്തും ഇതിനഥായി പ്ദ്ത്ൈപരിപഥാ 
ടിൈളും തന്ത്രങ്ങളും പ്ഥാദ്േശിൈസർക്ഥാരു 
ൈൾ ആവിഷ്കരിദ്ക്ണ്തഥായിട്ടുമുണ്ക്. വിദ്ൈ
ന്ദീകൃതേഥായി കജവേഥാേിന് നിർമ്ഥാർജ്ജ
നവം സംസ്കരണവം ഉറപ്ഥാക്കുന്ന പപഥാതു
സ്വൈഥാര് സംരംഭ സഥാധ്തൈൾ ഉൾപപ്പട
യള്ളവ പ്ഥാദ്േശിൈസർക്ഥാരുൈൾ പരീക്ഷി
ദ്ക്ണ്തിപറെ സേയം ഏപറ അതിക്േിച്ി
രിക്കുന്നു.

പതിനഞ്റോും റകന്ദ 
ധനകറോര്യകമ്വീഷന് ഗ്രറോന്ികന് 
വിനിറയറോഗും

പതിനഞ്ഥാം ധനൈഥാര്ൈമ്ീഷൻ 2020-
21 വർഷദ്ത്തക്കു േഥാത്രേഥായി 2412 ദ്ൈഥാടി 
രൂപയഥാണക് ദ്ൈരളത്തിനക് അനവേിച്ിരിക്കു
ന്നതക്. ഇതിൽ 1628 ദ്ൈഥാടി രൂപ ഗ്രഥാേ, 
ദ്്ഥാക്ക്, ജില്ഥാ പഞ്ഥായത്തുൈൾക്കും 445 
ദ്ൈഥാടി രൂപ മുൻസിപ്ഥാേിറെിൈൾക്കും 339 
ദ്ൈഥാടി രൂപ പത്തക് േക്ഷത്തിേധിൈം 
ജനസംഖ്യള്ള ഏഴക് നഗരസഞ്യ തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുേഥാണക്. ഗ്രഥാേ, ദ്്ഥാക്ക്, 
ജില്ഥാപഞ്ഥായത്തുൈൾക്കും മുൻസിപ്ഥാേി 
റെിക്കും അനവേിച് തുൈയപട 50% വം ഏഴ 
നഗരസഞ്യങ്ങൾക്ക് അനവേിച്ിട്ടുള്ള 
മുഴവൻ തുൈയം a) കുടിപവള്ള ജേസംര
ക്ഷണം b)ശുചിത്വഖരേഥാേിന്ം എന്നീ രണ്ക് 

ദ്േഖേൈളിൽ പ്ദ്ത്ൈ ഉദ്ദേശ ഗ്രഥാൻറഥായി 
(Tied Grant) േഥാത്രദ്േ വിനിദ്യഥാഗിക്ഥാവൂ 
എന്നക് ദ്ൈന്ദ ധനൈഥാര്ൈമ്ീഷൻ പ്ദ്ത്ൈം 
നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ക് . കൂടഥാപത ഓദ്രഥാ തദ്ദേ
ശസ്ഥാപനവം ധനൈഥാര്ൈമ്ീഷൻ വിഹി
തവിനിദ്യഥാഗം സംബന്ിച്ക് ദ്േൽപ്തിപഥാ
േിച് രണ്ക് ദ്േഖേൈൾ ഉൾപക്ഥാള്ളിച്ക് തദ്ദേ
ശസ്ഥാപനം ഒരു ഉപപദ്ധതി തയ്ഥാറഥാക്ഥാ
നം ഇതു വഥാർഷിൈപദ്ധതിൈളുപട ഭഥാഗേഥാ
ക്ഥാനം പ്ദ്ത്ൈം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ക്. 
ഇതിനം പുറദ്േ നഗര തദ്ദേശസ്ഥാപന
ങ്ങൾ എല്ഥാം തപന്ന ദ്ൈന്ദസർക്ഥാർ 
നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സ്റഥാർദ്ററെിംഗക് പേവി നിശ്ച
യിക്ഥാനള്ള സർവ്വീസക് പേവൽ ബഞ്ക്േഥാർ
ക്ക് കൈവരിക്കുന്നതിനക് ആവശ്േഥായ പ്
വർത്തനങ്ങൾ പ്ദ്ത്ൈേഥായി ആവിഷ്കരി
ദ്ക്ണ്തുേഥാണക്. 2020-21 പേ പദ്ധതി നിർ
വ്വഹണത്തിനക് ഇനിയം േഥാസങ്ങൾ അവദ്ശ
ഷിപക് ദ്േൽ നിബന്നൈൾ പഥാേിക്പപ്
ട്ടിട്ടിപല്ങ്ിൽ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ 
ദ്ൈന്ദ ധനൈഥാര്വിഹിതം തദ്ദേശസ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ക് ൈിട്ടഥാപത വപന്നന്നിരിക്കും. പുതിയ 
ഭരണസേിതിൈളുപട ശ്ദ്ധ ഇക്ഥാര്ത്തിൽ 
പ്ദ്ത്ൈം എദ്ത്തണ്തഥാണക്.

സഭിക്ഷറകരളും - കകറോവിഡച് 
കറോലകത് ഉൽപറോദനറമഖല 
തുടർ ഇടകപടലുകൾ

പൈഥാവിഡക് ൈഥാേ അതിജീവനവം ഭക്ഷ്
സുരക്ഷയം േക്ഷ്േഥാക്ി ‘സുഭിക്ഷദ്ൈരളം’ 
എന്ന ദ്പരിൽ ഒരു പദ്ധതി 2020-21 ൽ 
നടപ്ിേഥാക്ഥാൻ സംസ്ഥാന സർക്ഥാർ 
തീരുേഥാനിക്കുൈയണ്ഥായി. 3860 ദ്ൈഥാടി 
രൂപയപട പദ്ധതിൈളഥാണക് കൃഷി, മൃഗസംര
ക്ഷണം, ക്ഷീര വിൈസനം , േത്്ബന്നം 
എന്നീ ദ്േഖേൈളിൽ വിവിധ വകുപ്പുൈളുദ്ട
യം പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈളുപടയം ദ്നതൃ
ത്വത്തിൽ നടപ്ിേഥാക്ിയതക്. പൈഥാവിഡിപറെ 
പ ശ്ച ഥാ ത്ത േ ത്ത ി ൽ  സ ്വദ് േ ശ ത്തു ം 
വിദ്േശത്തും പതഥാഴിൽ നഷ്പപ്ട്ടക് നഥാട്ടിൽ 
തിരിച് വരുന്ന പ്വഥാസിൈപളയം പതഥാഴിൽ 
രഹിതരഥായ യവഥാക്പളയം ൈഥാർഷിൈ ദ്േഖ
േ യ ി ദ് േ ക്ക്  ആ ൈ ർ ഷ ി ക്കു ൈ  വ ഴ ി 
വരുേഥാനവം പതഥാഴിേവസരങ്ങളും സൃഷ്ി
ക്കുൈ, ൈഥാർഷിൈദ്േഖേയിൽ ഏർപപ്ട്ടിരി
ക്കു ന്നവർക്ക് കൂടുതൽ വരുേഥാനം ഉറപ്ഥാ
ക്കുൈ, ഭക്ഷ്സ്വയംപര്ഥാപ്തത, തരിശുനിേ
ങ്ങളിൽ പൂർണ്ണേഥായി കൃഷിയിറക്കുൈ 
എന്നിവ ‘സുഭിക്ഷദ്ൈരളം’ പദ്ധതിയപട 
പ്ധഥാനേക്ഷ്ങ്ങളഥാണക്. ഈ പദ്ധതി പ്ഥാ
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ദ്േശിൈസർക്ഥാരുൈൾ എല്ഥാം തപന്ന 
വേിയ ഉത്ഥാഹദ്ത്തഥാപടയഥാണക് ഏപറെടുത്തക് 
നടത്തിവരുന്നതക്. സംസ്ഥാനപത്ത ഗ്രഥാേ-
നഗര പ്ഥാദ്േശിൈസർക്ഥാരുൈൾ ‘സുഭിക്ഷ
ദ്ൈരളം’ പദ്ധതിയപട ഭഥാഗേഥായി 695.87 
ദ്ൈഥാടി രൂപക്കുള്ള 14386 പദ്ധതിൈളഥാണക് 
നടപ്പുവർഷം ഏപറെടുത്തതക്. കൃഷി അനബ
ന്ദ്േഖേയിൽ വേിപയഥാരു കുതിച്ചഥാട്ടം 
തപന്ന ഉണ്ഥാക്ിപയടുക്ഥാൻ ഈ പദ്ധതി
ക്ക് സഥാധിച്ിട്ടുപണ്ങ്ിലം മൂേ്വർദ്ധിത 
ഉൽപ്ന്ന നിർമ്ഥാണവം വിപണനവം വിവി
ധവകുപ്പുൈളുപട സംദ്യഥാജനവം അടക്മു
ള്ള തുടർ പ്വർത്തനങ്ങൾ കൂടി പൂർണ്ണേഥാ
യം നടപന്നങ്ിൽ േഥാത്രദ്േ പദ്ധതി ഉദ്ദേശേ
ക്ഷ്ം ദ്നടിപയടുക്ഥാൻ സഥാധിക്കുൈയള്ളൂ. 
ദ്ൈരളത്തിപേ ഉൽപഥാേനദ്േഖേഥാ വിൈസ
നത്തിപറെ വേിപയഥാരു സഥാധ്തതപന്ന
യഥാണക് ഇക്ഥാര്ത്തിൽ പുതിയഭരണസ 
േിതിൈൾ ഏപറെടുദ്ക്ണ്തക്.

കചറുകിട കതറോഴിൽ 
സുംരുംഭങ്ങളകട പുനരുജ്വീവനവും 
റപ്രറോത്റോഹനവും

 2018പേയം 2019പേയം പ്ളയവം 
തുടർന്നുണ്ഥായ പൈഥാവിഡക് േഹഥാേഥാരിയം 
സഥാധഥാരണക്ഥാരുപടയം യവജനങ്ങളു 
പടയം പ്വഥാസിൈളുപടയം കേനംേിന ജീവി
തദ്ത്തയം ജീവദ്നഥാപഥാധിൈൾ ഇല്ഥാതഥാക്ി
യതിപറെയപേഥാപക് ദ്നർചിത്രങ്ങൾ നഥാം 
ൈണ്ടുൈഴിഞ്ഞു. ദുരന്തത്തിപനതിപര പ്ഥാദ്േ
ശിൈേഥായി ജനൈീയപ്തിദ്രഥാധം സൃഷ്ിച്ം 
അതിജീവന ദുരന്തേഘൂൈരണ പ്വർത്തന
ങ്ങളും പ്ഥാദ്േശിൈസർക്ഥാരുൈൾ ഏപറെടു
ത്തക് നടത്തുദ്മ്പഥാഴം സ്ഥായിയഥായ ജീവദ്നഥാ
പഥാധിൈൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്ഥാക്കുന്ന പദ്ധ
തിൈളും പരിപഥാടിൈളും ഇനിയം പ്ഥാദ്േശിൈ 
സർക്ഥാരുൈൾ ആസൂത്രണം പചയ്ിട്ടില് 
എന്നതഥാണക് യഥാഥഥാർത്ഥ്ം. അനന്തേഥായ 
വിൈസന സഥാധ്തൈൾ ഉള്ള പചറ
ൈിട-കുടിൽ പതഥാഴിൽ സംരംഭങ്ങളുപട പുന
രുജ്ജീവനവം ദ്പ്ഥാത്ഥാഹനവം പ്ഥാദ്േശി
ൈേഥായി ഉറപ്ഥാക്ിയഥാൽ തപന്ന ഈ പ്ശ്
ങ്ങൾപക്ല്ഥാം ഒരു പരിധിവപര പരിഹഥാരം 
ൈപണ്ത്തഥാൻ സഥാധിക്കും. തദ്ദേശസ്ഥാപന
ങ്ങളുപടയം, സർക്ഥാർ വകുപ്പുൈളുപടയം, 
സ്വൈഥാര്വ്ക്ിൈളുപടയം അധീനതയിൽ 
ഉപദ്യഥാഗശൂന്േഥായം അടച്ിട്ടതുേഥായ 
വ്വസഥായ എദ്സ്ററ്റുൈളും, വ്വസഥായ പഥാർ
ക്കു ൈ ളു ം  പ േ രു ം  ശ്ദ്ധ ി ക് ഥാ പ ത 
ദ്പഥാവൈയഥാണക്. പചറിയ മുതൽ മുടക്ിൽ 

പചറൈിട സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നവർ
ക്ക് ആവശ്േഥായ പിന്തുണ സംവിധഥാനങ്ങൾ 
പ്ഥാദ്േശിൈേഥായി ഉറപ്ഥാക്ിപക്ഥാണ്ക് 
േഭ്േഥായ എല്ഥാ വിൈസന സഥാധ്തൈളുപട
യം ഉപയക്ത പ്ഥാദ്േശിൈേഥായി ഉറപ്ഥാ
ദ്ക്ണ്തഥാണക്. സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യപട 
60%ൽ അധ്വഥാനശക്ി (Labour Force) 
ആപണങ്ിലം ഇന്നക് സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീ
ൈരിക്കുന്ന ഏറെവം പ്ധഥാനപ്ശ്ം പതഥാഴിൽ 
ശക്ിപയ ഫേപ്േേഥായി വിനിദ്യഥാഗി
ക്ഥാൻ അവസരങ്ങളും പതഥാഴിൽസഥാധ്തൈ
ളും സൃഷ്ിക്കുൈ എന്നതു തപന്നയഥാണക്. ദ്ൈന്ദ 
പതഥാഴിൽ േന്ത്രഥാേയത്തിപറെ ൈണക്ക്പ്
ൈഥാരം സംസ്ഥാനപത്ത അധ്വഥാനശക്ി
യിൽ 12.5% ദ്പരും പതഥാഴിൽ രഹിതരഥാണക് 
ഇതക് ഏൈദ്േശം 50 േക്ഷത്തിനടുത്തക് വരും 
എന്നക് പറയദ്മ്പഥാൾ തപന്ന ഈ പതഥാഴിൽ 
ശക്ിപയ പൂർണേഥായം ഫേപ്േേഥായം 
വിനിദ്യഥാഗിക്കുന്നതിപറെ പ്ഥാദ്േശിൈ 
സഥാധ്തൈൾ ൈപണ്ദ്ത്തണ്തഥായിട്ടുണ്ക് .

പ്രറത്യക പദ്ധതികളകട 
നിർവ്ഹണത്ിൽ നടറത്ണ് 
ഇടകപടലുകൾ

സംസ്ഥാന പദ്ധതിവിഹിതത്തിപറെ 
10% പട്ടിൈജഥാതി-വർഗ്ഗ വിഭഥാഗത്തിപറെ 
ഉന്നേനത്തിനം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ 

അവരുപട പദ്ധതിവിഹിതത്തിപറെ 10% 
വനിതഥാ വിൈസനത്തിനം 5% ശിശുക്ൾ, 
ഭിന്നദ്ശഷിക്ഥാർ, ട്രഥാൻസക്ജൻഡർ വിഭഥാഗ
ങ്ങൾക്കും 5% വൃദ്ധർ, പഥാേിദ്യറെീവക് പൈയ
റിനമുള്ള പദ്ധതിൈൾക്കും നിർബന്േഥായം 
വൈയിരുത്തഥാറപണ്ങ്ിലം ഈദ്േഖേയിൽ 
ഏപറെടുക്കുന്ന പദ്ധതിൈളുപട ഗുണനിേവഥാ
രവം ഫേപ്ഥാപ്തിയം വിശൈേന വിദ്ധയേഥാ
ദ്ക്ണ്തുതപന്നയഥാണക്. സഥാമ്പ്രേഥായിൈേഥായ 
രീതിയിലള്ള പദ്ധതിൈളഥാണക് ഇന്നും ഈ 
ദ് േ ഖ േ ൈ ള ി ൽ  ഏ പ റെ ടു ക്കു ന്ന പ ത ന്നക് 
വിശൈേന വിദ്ധയേഥാക്ിയഥാൽ നമുക്കു 
ൈഥാണഥാവന്നതഥാണക്. േഥാറന്ന ൈഥാേഘട്ടത്തി
നനസരിച്ള്ള നൂതന പദ്ധതിൈൾ ഈ 
ദ്േഖേയിൽ ഏപറെടുക്ഥാനള്ള ഇച്ഥാശക്ി 
പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾക്ക് ഉണ്ഥാദ്ൈണ്
തഥാണക്. സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യിൽ വർദ്ധി
ച് വരുന്ന വദ്യഥാജനങ്ങളുപട എണ്ണം 
അവരുപട ദ്ക്ഷേം ഉറപ്ഥാക്കുന്ന പദ്ധതിൈൾ 
പ്ഥാദ്േശിൈേഥായിത്തപന്ന രൂപപപ്ടുദ്ത്തണ് 
തിദ്േക്ഥാണക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതക്. േഥാനവവി
ൈസനത്തിനം സഥാമൂഹ്ദ്ക്ഷേത്തിനം 
കൂടുതൽ തുൈ സംസ്ഥാനം വൈയിരുത്തു
ദ്മ്പഥാൾ േഥാനവമൂേധനത്തിപറെ പരേഥാവധി 
ഉപദ്യഥാഗം ൈപണ്ത്തഥാവന്ന പദ്ധതിൈൾ
ക്കും യവജനദ്ക്ഷേം ഉറപ്ഥാക്കുന്ന പദ്ധതി
ൈൾക്കും പ്ഥാധഥാന്ം നൽദ്ൈണ്തഥായിട്ടുണ്ക്. 
പ്ദ്ത്ൈ പദ്ധതിൈൾക്ഥായി വൈയിരുത്തു
ന്ന തുൈൈൾ പൂർണ്ണേഥായം വിനിദ്യഥാഗിക്
പപ്ടുന്നില് എപന്നഥാരഥാദ്ക്ഷപവം നിേനിൽ
ക്കുദ്മ്പഥാൾ ഭരണസേിതിൈളുപട ജഥാഗ്രത 
ഇക്ഥാര്ത്തിൽ ഉണ്ഥാദ്ൈണ്തു തപന്ന 
യഥാണക്.

 ൈഴിഞെ ൈഥാൽ നൂറെഥാണ്ക് വിൈസനച
രിത്രം പരിദ്ശഥാധിച്ഥാൽ പ്ഥാദ്േശിൈ വിൈസ
നത്തിലൂപട തപന്നയഥാണക് സംസ്ഥാനത്തക് 
സേഗ്രവിൈസനം സഥാധ്േഥായപതന്നും 
അതിപറെ ദ്ൈന്ദബിന്ദുവഥായി പ്വർത്തിക്കു 
ന്നതക് പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈൾ തപന്നയഥാ
പണന്നും അടിവരയിട്ടക് പറയഥാം. േഥാറിേഥാറി
പക്ഥാണ്ിരിക്കുന്ന ൈഥാേഘട്ടത്തിപറെയം 
ജനങ്ങളുപടയം ആവശ്ത്തിനനസരിച്ക് 
വിൈസനവം പരിവർത്തനവം സഥാധ്േഥാക്കു
വഥാൻ പ്ഥാദ്േശിൈ സർക്ഥാരുൈളുപടയം 
അധിൈഥാരവിദ്ൈന്ദീൈരണത്തിപറെയം 
വിഹഥായസ്സക് ഇനിയം വിപുേീൈരിദ്ക്ണ്
തഥാണക് ആ ഒരു േൗത്ം കൂടി പുതിയ ഭരണ
സേിതിൈൾ ഏപറെടുദ്ക്ണ്തഥായിട്ടുണ്ക്. 

1

ലേഖകന് സംസ്ചാന ആസൂത്രണ ല�ചാരഡില് 
ചഡപേയൂട്ി  ഡയറക്ടര ആണ്
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ആേ്ഘട്ട നൂറേിന പരിപഥാടിൈളുപട പൂർ
ത്തീൈരണപത്തത്തുടർന്നക് രണ്ഥാംഘട്ട 

നൂറേിന ൈർമ് പരിപഥാടിയേഥായി സർക്ഥാർ. 
ഇതിപറെ ഭഥാഗേഥായി 10,000 ദ്ൈഥാടി രൂപയപട 
വിൈസന പ്വർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീൈരിക്കു 
ൈദ്യഥാ തുടക്ം കുറിക്കുൈദ്യഥാ പചയ്യുപേന്നക് 
മുഖ്േന്ത്രി പിണറഥായി വിജയൻ വഥാർത്തഥാ
സദ്മ്ളനത്തിൽ അറിയിച്. 5700 ദ്ൈഥാടി 
രൂപയപട 5526 പദ്ധതിൈൾ പൂർത്തീൈരിച്ക് 
ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്യും. 4300 ദ്ൈഥാടി രൂപയപട 
646 പദ്ധതിൈൾക്ക് തുടക്ം കുറിക്കും. 
രണ്ഥാംഘട്ട 100 േിവസങ്ങൾക്കുള്ള ൈർമ് 
പരിപഥാടി ഡിസംബർ 9 നക് തുടങ്ങഥാനിരുന്ന 
തഥാണക്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളി
ദ്േക്കുള്ള തിരപഞെടുപ്ക് പപരുേഥാറെച്ട്ടം 

ൈഴിഞെ ദ്ശഷേഥാണക് ഇതക് പ്ഖ്ഥാപിക്കുന്ന 
പതന്നും മുഖ്േന്ത്രി അറിയിച്. ഒന്നഥാംഘട്ട 
100 േിനപരിപഥാടിയിൽ 122 ദ്പ്ഥാജക്ടുൈൾ 
പൂർത്തീൈരിച്. 100 േിന പരിപഥാടിയിൽ 
ആേ്ം പ്ഖ്ഥാപിക്ഥാത്ത പദ്ധതിൈളും 
പ ി ന്ന ീ ടക്  വ കു പ്പു ൈ ൾ  ഉ ൾ പ പ് ടു ത്ത ി . 
പസപ്തംബർ 2020 മുതൽ ഡിസംബർ 9 
വപരയഥാണക് ഒന്നഥാംഘട്ട നൂറേിന പരിപഥാടി 
നടപ്ഥാക്ിയതക്. രണ്ഥാംഘട്ട 100 േിനപരി
പഥാടി ഒന്നഥാംഘട്ടത്തിപറെ തുടർച്യഥാണക്. 
അതുപൈഥാണ്ക് ഒന്നഥാംഘട്ട 100 േിന പരിപഥാ
ടിയപട അനഭവങ്ങൾ കൂടി ഉൾപക്ഥാണ്ക് 
രണ്ഥാംഘട്ട പരിപഥാടി കൂടുതൽ ക്ിയഥാത്ൈ
േഥാക്ഥാനള്ള ഇടപപടൽ സർക്ഥാർ നടത്തും. 

രണ്ഥാം ഘട്ടത്തിൽ 50,000 ദ്പർക്ക് 

പതഥാഴിൽ നൽൈഥാനഥാണക് േക്ഷ്ംവയ്ക്കുന്നതക്. 
കുടുംബശ്ീ സ്റഥാർട്ടക് അപ്ക് വിദ്ല്ജക് എറെർപ്
ണർഷിപ്ക് ദ്പ്ഥാഗ്രഥാേിൽ 15000 സംരംഭങ്ങൾ
ക്കു തുടക്േഥാകും. കുടുംബശ്ീയപട ആഭിമുഖ്
ത്തിലള്ള ദ്ൈരള ചിക്ൻ ഔട്ടക് പേറ്റുൈൾ, 
പുതിയ ജനൈീയ ദ്ഹഥാട്ടലൈൾ, ൈയർ 
ആൻഡക്  ക്ഥാഫ്റക്  ദ്സ്റഥാറൈൾ,  ദ്ഹഥാം 
ദ്ഷഥാപ്ിൈൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 2500 
ദ്പർക്ഥാണക് പതഥാഴിൽ നൽകുൈ. ദ്ൈരളബഥാ
ങ്ക്, പ്ഥാഥേിൈ സഹൈരണബഥാങ്കുൈൾ എന്നി
വയിപേ വഥായ്ൈളിലൂപട 10,000 ദ്പർക്ക് 
പതഥാഴിൽ നൽകും. ആപൈ അരേക്ഷം 
ദ്പർക്ക് പതഥാഴിൽ നൽകുന്നതിപറെ വിശേഥാം
ശങ്ങൾ പ്ദ്ത്ൈം അറിയിക്കും. 2021 
ജനവരി ഒന്നുമുതൽ നഥാടിനക് നവവത്ര 

രണ്ടവാംഘട്ട നൂറുേിന കര്മ്മപരിപവാടി
10,000 കകവാടിയുലട വികസനം
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സമ്ഥാനേഥായി ദ്ക്ഷേ പപൻഷനൈൾ 100 
രൂപ വീതം വർദ്ധിപ്ിച്ക് 1500 രൂപയഥായി 
ഉയർത്തും. 847 കുടുംബശ്ീ ഭക്ഷണശഥാ
േൈൾ ആരംഭിച് ൈഴിഞ്ഞു. 153 എണ്ണവം 
കൂടി ആരംഭിക്കും. 

പൈഥാദ്റഥാണക്ഥാേേഥായിട്ടും ഉത്വ 
ൈഥാേഘട്ടങ്ങളിൽ വിേ ഉയർന്നുപവന്ന 
പരഥാതി ഉണ്ഥായിട്ടില്. ദ്ൈരളീയപറെ പ്ധഥാന 
ആഹഥാര സഥാധനേഥായ അരിയപട വിേ കുറ
യൈയഥാണുണ്ഥായതക്. എല്ഥാ സഥാമ്പത്തിൈ 
പരഥാധീനതൈൾക്ിടയിലം ദ്റഷൻ ൈഥാർഡക് 
ഉടേൈൾക്കുള്ള ൈിറെക് വിതരണം തുടരും. 
സൗജന് പേവ്ഞ്ജന ൈിറ്റുൈൾ അടുത്ത 
നഥാേക് േഥാസവം കൂടി എല്ഥാ ദ്റഷൻ ൈഥാർഡക് 
ഉടേൈൾക്കും ദ്റഷൻ ൈടൈൾ വഴി നൽകും. 
80 േക്ഷത്തിൽപ്രം കുടുംബങ്ങൾക്ഥാണക് 
ഇതിപറെ ഭഥാഗേഥായള്ള സേഥാശ്വഥാസം 
േഭിക്കുൈ.. 20 േഥാദ്വേി ദ്സ്റഥാറൈൾ സൂപ്ർ 
േഥാർക്റ്റുൈളഥായം അപഞ്ണ്ണം സൂപ്ർ ദ്സ്റഥാ
റ ൈ ള ഥാ യ ം  ഉ യ ർ ത്തു ം .  ജ ി പ ി എ സക് 
സംവിധഥാനവം ദ്ൈന്ദീകൃത ദ്േഥാണിറെറിങ്ങും 
നടപ്ഥാക്കും. പ്തിദ്രഥാധ പഥാർക്ക്, പഥാേക്ഥാടക് 
(131  ദ്ൈഥാടി  രൂപ) അടക്ം ഒമ്പതക് 
വ്വസഥായ പദ്ധതിൈളുപട ഉേക്ഘഥാടനം 
േഥാർച്ക്  31നക്  മുമ്പക് നടത്തും. േേബഥാർ 
ദ്ൈഥാഫിയപട നിർമ്ഥാണത്തിനള്ള എസക് പി 
വി ക്ക് രൂപം നൽകും. അതിപറെ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ േേബഥാർ ദ്ൈഥാഫി പൗഡർ വിപ
ണിയിേിറക്കും. 

അവയവേഥാന ശസ്തക്ിയ ൈഴിഞെവർ
ക്ക് സ്ിരേഥായി ൈഴിദ്ക്ണ് 250 രൂപ േഥാർ
ക്റ്റു വിേ വരുന്ന അഞ്ക് ഇനം േരുന്നുൈൾ 
ഗുണദ്േന്മ ഉറപ്ഥാക്ി അഞ്ിപേഥാന്നു വിേയ്കക് 
പ ൈ എ സക് ഡ ി പ ി യ ി ൽ  ഉ ൽ പ് ഥാ േ ന ം 
ആരംഭിക്കും. പവർച്്വൽ ൈയർ ദ്േള പഫബ്രു
വരിയിൽ നടത്തും. പൈഥാവിഡിന ദ്ശഷം 
രഥാജ്ത്തക് നടക്കുന്ന അപൂർവ്വം വഥാണിജ് 
ദ്േളൈളിപേഥാന്നഥായിരിക്കും ഇതക്. ദ്ൈന്ദ 
പപഥാതുദ്േഖേഥാ സ്ഥാപനേഥായ പവള്ളൂർ 
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നയൂസക് പ്ിറെക് ഫഥാക്ടറി പക്ഡി
ദ്റെഴ്സുേഥായള്ള ബഥാധ്ത തീർത്തക് 146 ദ്ൈഥാടി 
രൂപ മുടക്ി ദ്ൈരള സർക്ഥാർ ഏപറെടുക്കും. 
ടൂറിസം വകുപ്ക് പൈഥാവിഡഥാനന്തര ൈഥാേപത്ത 
ഉദ്ദേശിച്പൈഥാണ്ടുള്ള േഥാർക്റെിങ്ങിേഥാണക് 
ഊന്നൽ നൽകുന്നതക്. 310 ദ്ൈഥാടി രൂപ 
പചേവ വരുന്ന 27 ടൂറിസം വിൈസന പദ്ധ
തിൈൾ ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്യും. 

 വൻൈിട പദ്ധതിൈൾക്ക് ശ്ദ്ദ്ധയേഥായ 
പുദ്രഥാഗതി ഉണ്ഥാക്ഥാനഥായി. പഗയിൽ 
കപപ്ക് കേൻ പൈഥാച്ി-േംഗേഥാപുരം റീച്ക് 
ജനവരി േഥാസത്തിലം പൈഥാച്ി-പഥാേക്ഥാടക് 

റീച്ക് പഫബ്രുവരി േഥാസത്തിലം ഉേക്ഘഥാടനം 
നടക്കും.  ഇതുദ്പഥാപേ തപന്നയഥാണക് 
റഥായക്പൂർ-പുഗലൂർ-േഥാടക്ത്തറ കേൻ. ജന
വരിയിൽ ഈ പദ്ധതിയപടയം ഉേക്ഘഥാടനം 
നടക്കും. പൈ-ദ്ഫഥാണ് പദ്ധതിയപട പൂർത്തീ
ൈരണം ഡിജിറെൽ ദ്ൈരള എന്ന സ്വപ്നം 
സഥാക്ഷഥാതക്ൈരിക്കുന്നതിനക് ഒരു നിർണ്ണഥായൈ 
ൈഥാൽവയക്പ്ഥായിരിക്കും. ഇതിപറെ ഭഥാഗേഥായ
ള്ള സംസ്ഥാനതേ ൈണ്ദ്ട്രഥാൾറം, 14 
ജില്ഥാതേ ദ്ൈന്ദങ്ങൾ, തിപരപഞെടുക്പപ്ട്ട 
ഓഫീസുൈളുപട പനറെക് വർക്ിങക് എന്നിവയ
ടങ്ങുന്ന ഒന്നഥാംഘട്ടത്തിപറെ ഉേക്ഘഥാടനം 
പഫബ്രുവരിയിൽ നടക്കും. ബിപിഎൽ കുടും
ബങ്ങളിദ്േയ്ക്കും 30,000 സർക്ഥാർ ഓഫീസു
ൈളിദ്േയ്ക്കും പൈ-ദ്ഫഥാണ് ഏതഥാനം േഥാസ
ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്തിക്ഥാൻ ഇതിലൂപട 
ൈഴിയം. ദ്േശീയ ജേപഥാതയപട ദ്ൈഥാവളം 
മുതൽ ചഥാവക്ഥാടക് വപരയള്ള റീച്ിപറെ 
സ്േം ഏപറെടുക്ലം പുനരധിവഥാസവം 
ഉ ൾ പ പ് പ ട യ ള്ള  പ്വ ർ ത്ത ന ങ്ങ ളു പ ട 
ഉേക്ഘഥാടനം പഫബ്രുവരിയിൽ നടക്കും. 
പൈഥാച്ി വഥാട്ടർ പേദ്ട്രഥായപട ഉേക്ഘഥാടനവം 
പഫബ്രുവരിയിൽ നടക്കും. 

എറണഥാകുളം കബപ്ഥാസിനക്  182 
ദ്ൈഥാടി രൂപ പചേവഴിച്ള്ള കുണ്ന്നൂർ, 
പവറെിേ ദ്േൽപ്ഥാേങ്ങൾ തുറന്നുപൈഥാടുക്കും. 

നഥാലപതിറെഥാണ്ിപറെ ൈഥാത്തിരിപ്ിനദ്ശഷം 
387.18 ദ്ൈഥാടി രൂപ പചേവഴിച് നിർമ്ിച് 
ആേപ്പുഴ കബപ്ഥാസക് തുറക്കും. ൈഥാഞെ
ങ്ങഥാടക് പറയിൽദ്വ ദ്േൽപ്ഥാേത്തിപറെയം 
വദ്ട്ടഥാളി പഥാേത്തിപറെയം ഉേക്ഘഥാടനം നിർ
വ്വഹിക്കും. അൈദ്ത്തത്തറ, ചിറയിൻൈീഴക്, 
േഥാളിദ്യക്ൽ, ഗുരുവഥായൂർ, ചിറങ്ങര, 
ഇരവിപുരം, വഥാടഥാനഥാംകുറിശ്ി, തഥാനൂർ-
പതയ്ഥാേ, ദ്ചേഥാരി പചട്ടിപ്ടി, പൈഥാടുവള്ളി 
എന്നിങ്ങപന 252 ദ്ൈഥാടി രൂപ പചേവ 
വരുന്ന 10 പറയിൽദ്വ ദ്േൽപ്ഥാേങ്ങളുപട 
നിർമ്ഥാണം ആരംഭിക്കും. 569 ദ്ൈഥാടി രൂപ 
പചേവവരുന്ന 17 പ്ധഥാന ദ്റഥാഡുൈൾ 
ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്യും. റീ-ബിൽഡക് ദ്ൈരളയപട 
ഭഥാഗേഥായി 1613 ദ്ൈഥാടി രൂപ പചേവിൽ നിർ
മ്ിക്കുന്ന പതിനഥാേക് ദ്റഥാഡുൈളുപട പണി 
തു ട ങ്ങു ം .  ഉ യ ർ ന്ന  ന ി േ വ ഥാ ര ത്ത ി ൽ 
നവീൈരണം നടത്തിയ 18 ദ്റഥാഡുൈൾ 
ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്യും. ആേപ്പുഴ പൈഎ
സക്ആർടിസി ഗ്ഥാദ്രജിപറെ പണിൈൾ ആരം
ഭിക്കുന്നദ്തഥാപടഥാപ്ം 145 ദ്ൈഥാടി രൂപ അടങ്
ലള്ള ആേപ്പുഴ പേഥാബിേിറെി ഹബ്ിപറെ 
ശിേഥാസ്ഥാപനവം ഇക്ഥാേയളവിൽ 
നടത്തും.

75 പുതിയ ൈറെഥാേരൻ പഥാസഞ്ർ 
ദ്ബഥാട്ടുൈൾ ജനവരിയിൽ നീറെിേിറക്കും. 3 
വഥാട്ടർ ടഥാക്ിൈളും ദ്സഥാളഥാർ, കവേയുതി 
ദ്ബഥാട്ടുൈളും സർവ്വീസക് ആരംഭിക്കും.

പൈ.എസക്.ആർ.ടി.സിയപട അനബന് 
ദ്ൈഥാർപ്ദ്റഷനഥായി പൈ.എസക്.ആർ.ടി.സി 
സ്വിഫ്റക് നിേവിൽ വരും. ഈ സംവിധഥാന
ത്തിപറെ ൈീഴിേഥാണക് ൈിഫക്ബി മുദ്ഖന 
വഥാങ്ങുന്ന ആധുനിൈ ബസുൈൾ സർവ്വീസക് 
നടത്തുൈ. വിഴിഞെം അന്തഥാരഥാഷ്ട തുറമുഖ 
പദ്ധതിയപട ദ്ഗറെക് ദ്ൈഥാംപ്ലക്ക് ഉേക്ഘഥാടനം 
നടക്കും. പടദ്്ഥാസിറെിയിൽ ഒരുേക്ഷം ചതു
രശ്യടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പൈട്ടിടം പൂർത്തി
യഥാക്കും. ഇറെദ്ഗ്രറെഡക് സ്റഥാർട്ടക്അപ്ക് ദ്ൈഥാം 
പ്ലക്ക് ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്യും. കവേയുതി വഥാഹ
നങ്ങൾക്കുള്ള ചഥാർജ്ജിംങക് ദ്സ്റഷനൈൾ 6 
ദ്ൈഥാർപ്ദ്റഷൻ പരിധിയിൽ ആരംഭിക്കും.

496 ദ്ൈഥാടി രൂപയപട 46 വിവിധ കൃഷി 
പദ്ധതിൈൾ േഥാർച്ക് 31നൈം തുടങ്ങും.

ഒന്നര േക്ഷത്തിദ്േപറ പട്ടയങ്ങൾ 
വിതരണം പചയ്തു ൈഴിഞ്ഞു. 10000 പട്ടയ
ങ്ങൾ കൂടി  100  േ ിവസത്തിനള്ളിൽ 
വിതരണം പചയ്യും. 16 വിദ്ല്ജക് ഓഫീസുൈൾ
കൂടി സ്ഥാർട്ടഥാക്കും. പൈഥാവിഡക് പടസ്റക് ദ്പഥാസി
റെിവിറെി നിരക്ക് 18ൽ നിന്നക് 10ൽ തഥാപഴയഥാ
യിട്ടുണ്ക്. തിരപഞെടുപ്ിപറെയം േറ്റും പശ്ചഥാ
ത്തേത്തിൽ പൈഥാവിഡക് പ്തിദ്രഥാധ പ്വർ
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ത്തനങ്ങളും ചിൈിത്ഥാ സൗൈര്വം കൂടുതൽ 
ജഥാഗ്രതദ്യഥാപട ഏദ്ൈഥാപിപ്ിക്കും. പൈഥാവി 
ഡക് ചിൈിത് സൗജന്േഥായി നൽകുന്ന 
സംസ്ഥാനേഥാണക് ദ്ൈരളം ഇതിപറെ തുടർച് 
എന്ന നിേയിൽ പൈഥാവിഡക് വഥാക്ിൻ ദ്ൈര
ളത്തിൽ എല്ഥാവർക്കും സൗജന്േഥായി 
നൽകും. 

പുതിയതഥായി 49 പ്ഥാഥേിൈഥാദ്രഥാഗ് 
ദ്ൈന്ദങ്ങൾ കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങളഥായി 
ഉയർത്തും. 32 കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങ
ളുപട/ൈമ്യൂണിറെി/പ്ിൈക് പഹൽത്തക് പസറെ
റൈളുപട അടിസ്ഥാനസൗൈര്ം വർദ്ധിപ്ി
ക്കും 53 ജനറൽ/ജില്/തഥാലൂക്ക് പഹഡക്ൈ്വഥാർ
ദ്ട്ടഴ്സക് ആശുപത്രിൈളിൽ ഡയഥാേിസിസക്, 
പുതിയ ഒപി ദ്്ഥാക്ക് തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ 
ചിൈിത്/പരിദ്ശഥാധനഥാ സൗൈര്ങ്ങളും 
ദ്രഥാഗിസൗഹൃേ സംവിധഥാനങ്ങളും നിേവിൽ 
വരും. 25 ദ്ൈഥാടി രൂപ പചേവിൽ നിർമ്ിച് 
50 സക് കൂളുൈളുപടയം മൂന്നു ദ്ൈഥാടി രൂപ 
പചേവിൽ നിർമ്ിച് 30 സക് കൂളുൈളുപടയേട
ക്ം 80 പുതിയ ആധുനിൈ സക് കൂൾ പൈട്ടിട
ങ്ങളുപട ഉേക്ഘഥാടനം നടത്തും. മൂന്നു ദ്ൈഥാടി 
രൂപയം ഒരു ദ്ൈഥാടി രൂപയം മുതൽമുടക്ി 
നിർമ്ിക്കുന്ന 300 പുതിയ സക് കൂൾ പൈട്ടിട
ങ്ങൾക്ക് തറക്ല്ിടും. ഉന്നതവിേ്ഥാഭ്ഥാസ
പത്ത കൂടുതൽ ശക്ിപപ്ടുത്തഥാൻ നടപടി
ൈളുണ്ഥാവം. േഹഥാരഥാജഥാസക്, യൂണിദ്വഴ്സിറെി 
ദ്ൈഥാദ്ളജക്, ദ്ൈരള വർമ് ദ്ൈഥാദ്ളജക് തുടങ്ങി 
13 ദ്ൈഥാദ്ളജൈളിലം എംജി യൂണിദ്വഴ്സിറെി 
ൈഥാമ്പസിലേഥായി ൈിഫക്ബി വഴിയള്ള 205 
ദ്ൈഥാടി രൂപയപട നിർമ്ഥാണ പ്വൃത്തിൈൾ 
ക്കു തുടക്ം കുറിക്കും. എ.പി.പജ. അബ്ദുൾൈ
േഥാം സർവ്വൈേഥാശഥാേ ൈഥാമ്പസിനള്ള സ്
േപേടുപ്ക് പൂർത്തിയഥാക്ി ശിേഥാസ്ഥാപനം 
നടത്തും. 

പൈഥാല്ം ശ്ീനഥാരഥായണ ഗുരു സഥാംസക് ൈഥാ 
രിൈ സമുച്യം, വി ടി ഭട്ടതിരിപ്ഥാടക് സ്ഥാരൈ 
സമുച്യത്തിപറെ ആേ്ഘട്ടം, എന്നിവയപട 
നിർമ്ഥാണം ആരംഭിക്കും. ൈഥാസർദ്ഗഥാഡക് 
സുരേഹക് േണ്ം തിരുമുമ്പക് സഥാംസക് ൈഥാരിൈ 
സമുച്യത്തിപറെ ഒന്നഥാം ഘട്ട നിർമ്ഥാണം 
2021 പഫബ്രുവരിയിൽ പൂർത്തിയഥാക്കും. 
ദ്ഗഥാവിന്ദ കപ സ്ഥാരൈം, പൈഥാല്ം ബസദ്വ
ശ്വര സ്ഥാരൈം എന്നിവയടക്ം 9 സഥാംസക് ൈഥാ 
രിൈ ദ്ൈന്ദങ്ങൾ ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്യും.

പുരഥാവസ്തു വകുപ്ിപറെ ദ്നതൃത്വത്തിൽ 
പപരളദ്ശ്രി എ.പൈ.ജി. േയൂസിയം, ചന്തപ്പുര
യിപേ പതയ്ം േയൂസിയം, രഥാജഥാരവി വർമ് 
ആർട്ടക് ഗ്ഥാേറി പൈട്ടിടം എന്നിവയപട ശിേഥാ
സ്ഥാപനം നടക്കും.

185 ദ്ൈഥാടി രൂപ മുതൽ മുടക്ിൽ ഒമ്പതു 

പുതിയ ദ്സ്റഡിയങ്ങൾക്ക് ശിേഥാസ്ഥാപനം 
നടത്തും. 182 ദ്ൈഥാടി രൂപയപട അമൃതക് സക് ൈീ
േിൽപപ്ട്ട 24 പദ്ധതിൈൾ ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്
പപ്ടും. 189 ദ്ൈഥാടി രൂപയപട പചേവ 
വരുന്ന േറ്റു 37 നഗരവിൈസന പദ്ധതിൈൾ
ക്കും തുടക്േഥാകും.100 ദ്ൈന്ദങ്ങളിൽ ദ്ടക്ക് 
എ ദ്രേക്ക് വഴിദ്യഥാര വിശ്േ ദ്ൈന്ദങ്ങൾ 
നിർമ്ഥാണം ആരംഭിക്കുൈദ്യഥാ നിേവിൽ 
വരിൈദ്യഥാ പചയ്യും. 250 പഞ്ഥായത്തുൈൾ
കൂടി ശുചിത്വ പേവിയിദ്േയ്കക് ഉയരുന്ന
ദ്തഥാപട 80 ശതേഥാനം ഗ്രഥാേപ്ദ്േശവം ശുചി 
ത്വ േഥാനേണ്ഡങ്ങളിദ്േയ്കക് എത്തിദ്ച്രും.

സ്ഥാർട്ടക് സിറെി പദ്ധതിയിൽപപ്ടുത്തി 
തിരുവനന്തപുരം, പൈഥാച്ി നഗരസഭൈളി
േഥായി 190 ദ്ൈഥാടി രൂപയപട പദ്ധതിൈൾ 
പൂർത്തീൈരിക്കും. മുഖ്േന്ത്രിയപട ഗ്രഥാേീണ 
ദ്റഥാഡക് നവീൈരണ പരിപഥാടിയിൽപപ്ടുന്ന 
1620 പ്വൃത്തിൈൾ (3598 ൈി.േീ) ജനവരി 
31നൈം പൂർത്തിയഥാക്കും. രണ്ഥാംഘട്ടത്തിൽ
പപ്ട്ട 1627 പ്വൃത്തിൈൾ (3785 ൈി.േീ) 
പഫബ്രുവരി 28നൈം പൂർത്തിയഥാക്കും. മൂന്നഥാം
ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപപ്ട്ട 1625 പ്വൃത്തിൈൾ 
(4421 ൈിേീ) േഥാർച്ക് 31നൈം പൂർത്തിയഥാക്കും.

കേഫക് പദ്ധതി പ്ൈഥാരം പുതിയ 
15,000 വീടുൈൾകൂടി േഥാർച്ക് 31നൈം പൂർത്തീ
ൈരിക്കുൈയം 35,000 ഭവനങ്ങളുപട നിർമ്ഥാ 
ണം തുടങ്ങുൈയം പചയ്യും. ഭൂേിയം വീടും 

ഇല്ഥാത്തവർക്ക് വീടക് വയ്ക്കുന്നതിനഥായി 101 
ഭവന സമുച്യങ്ങളഥാണക് കേഫക് േിഷപറെ 
മൂന്നഥാംഘട്ടത്തിൽ ഏപറെടുക്കുന്നതക്. ഇതിൽ 
5 ഭവന സമുച്യങ്ങളുപട നിർമ്ഥാണം േഥാർച്ക് 
31നക് മുമ്പക് പൂർത്തീൈരിക്കും. ൈഴിഞെ നഥാല 
വർഷത്തിനിപട 41,578 ൈിദ്േഥാേീറെർ നീർച്ഥാ
ലൈളും 390 ൈിദ്േഥാേീറെർ പുഴയം വീപണ്ടു
ക്ഥാൻ ൈഴിഞെിട്ടുണ്ക്. േഥാർച്ക് 31നക് മുമ്പക് ഇതക് 
50,000 ൈിദ്േഥാേീറെറഥായി വർദ്ധിക്കും.

അയ്ൻൈഥാളി നഗര പതഥാഴിലറപ്ക് പരി
പഥാടിയിൽ േഥാർച്ക്  31നൈം 8 േക്ഷം 
പതഥാഴിൽ േിനങ്ങൾകൂടി സൃഷ്ിക്കും. പൈഎ
സക്എഫക്ഇയേഥായി സഹൈരിച്ക് കുടുംബശ്ീ 
നടപ്ിേഥാക്കുന്ന േഥാപക് ദ്ടഥാപ്ക് വിതരണ പദ്ധ
തിയപട ഉേക്ഘഥാടനം പഫബ്രുവരിയിൽ 
നടക്കും. ഇതുവപര രജിസ്റർ പചയ്ഥാത്തവർ
ക്ക് ഇനിയം രജിസ്റർ പചയ്യുന്നതിനള്ള 
അവസരമുണ്ഥാകും. കുടുംബശ്ീയപട ദ്നതൃ
ത്വത്തിൽ 500 ൈയർ ആൻറക് ക്ഥാഫ്റക് സ്റഥാ
ളുൈൾ ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്യും.

ആറക് പ്ധഥാന ൈിഫക്ബി ജേവിതരണ 
പദ്ധതിൈൾ രണ്ഥാം 100 േിന പരിപഥാടിയിൽ 
ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്യും. 

ദ് ത ഥാ ട്ട ം  പ ത ഥാ ഴ ി േ ഥാ ള ി ൈ ൾ ക്കു ള്ള 
പ്ദ്ത്ൈ ഭവന പദ്ധതിയിൽ വയനഥാട്ടിപേ 
ദ്തഥാട്ടം പതഥാഴിേഥാളിൈളുപട വീടുൈളുപട 
ശിേഥാസ്ഥാപനവം കുളത്തുപ്പുഴ പ്ലഥാദ്റെഷൻ 
പതഥാഴിേഥാളിൈളുപട വീടുൈളുപട തഥാദ്ക്ഥാൽ
േഥാനവം നടത്തും. മുതിർന്ന പൗരൻേഥാർക്കു
ള്ള നവജീവൻ പതഥാഴിൽ പദ്ധതിക്കും 
തുടക്ം കുറിക്കും. ദ്േനംകുളത്തക് സ്തീ പതഥാഴി
േഥാളിൈൾക്ഥായള്ള അപ്ഥാർട്ടക്പേറെിപറെ 
ശിേഥാസ്ഥാപനം നടത്തും. പചല്ഥാനം, 
തഥാനൂർ, പവള്ളിയിൽ എന്നീ േത്്ബന്ന 
തുറമുഖങ്ങളുപട ൈമ്ീഷനിംഗക് നടക്കും. 
പചത്തി േത്്ബന്ന തുറമുഖ നിർമ്ഥാണ
ത്തിന തറക്ല്ിടും. തേഥായി േത്്ബന്ന 
തുറമുഖദ്ത്തഥാടക് അനബന്ിച്ള്ള തീരസംര
ക്ഷണം, നീണ്ൈര തുറമുഖത്തിൽ ഡ്രഡക്ജി 
ങക് ,  തങ്ദ്ശ്രി േത്്ബന്ന തുറമുഖ 
നവീൈരണം എന്നിവയം ഈ സേയത്തക് 
നിർമ്ഥാദ്ണഥാേക്ഘഥാടനം നിർവഹിക്കും.

 60 ദ്ൈഥാടി രൂപ മുതൽമുടക്ിൽ 9 
തീരദ്േശ ജില്ൈളിൽ പൂർത്തിയഥാകുന്ന 87 
തീരദ്േശ ദ്റഥാഡുൈൾ ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്യും. 
േത്്പത്തഥാഴിേഥാളി കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള 
പുനർദ്ഗഹം പദ്ധതിയിൽ ൈഥാദ്രഥാടക്, ബീേഥാ
പ്ള്ളി, വേിയതുറ, പൈഥാല്ം ൈയുഎസക്എസക് 
ദ്ൈഥാളനി, പപഥാന്നഥാനി ഫക്ളഥാറെക്, ആേപ്പുഴ 
പുറക്ഥാടക്, ദ്ൈഥാഴിദ്ക്ഥാടക് പവസ്റക് എന്നിവിട
ങ്ങളിേഥായി 774 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഫക്ളഥാ
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റ്റുൈൾ/വീടുൈൾ ഉേക്ഘഥാടനം പചയ്യും. അദ്പ 
ക്ഷ നൽൈിയിട്ടുള്ള േറ്റുള്ളവർക്ക് വീടും 
സ്േവം വഥാങ്ങുന്നതിനക് 200 ദ്ൈഥാടി രൂപ 
വൈയിരുത്തിയിട്ടുണ്ക്. േത്് ബന്ന യഥാന
ങ്ങളുപടയം എഞ്ിനൈളുപടയം ഇൻഷു
റൻസക് പദ്ധതിയ്ക്കു തുടക്ം കുറിക്കും. രണ്ക് 
േകറൻ ആംബുേൻസുൈൾ പ്വർത്തനക്ഷ 
േേഥാക്കും.

പട്ടിൈജഥാതി/പട്ടിൈവർഗ വിഭഥാഗങ്ങൾ
ക്ഥായി 3000 പഠനമുറിൈൾ പൂർത്തിയഥാക്കും. 
1620 ദ്പർക്ക് ഭൂേി വഥാങ്ങഥാനഥായി ധന 
സഹഥായം നൽകും. പട്ടിൈജഥാതി-പട്ടിൈവർ
ഗ്ഗ വിൈസന ദ്ൈഥാർപ്ദ്റഷൻ വഴി 2000 
ദ്പർക്ക് സ്വയംപതഥാഴിൽ വഥായ് നൽകും. 
3500 ദ്പർക്ക് വനഥാവൈഥാശ ദ്രഖയം 2500 
ദ് പ ർ ക്ക്  ന ി ക്ഷ ി പ്ത  വ ന ഭൂ േ ി യ ി ല ള്ള 
അവൈഥാശവം 300 ദ്പർക്ക് േഥാറെക് ബഥാങ്ക് 
പദ്ധതി പ്ൈഥാരം കൃഷി ഭൂേിയം േഭ്േഥാക്കും. 
4800 പട്ടിൈവർഗ്ഗ വീടുൈൾകൂടി പൂർത്തീൈരി
ക്കും. തിരിപച്ത്തിയ പ്വഥാസിൈൾക്കുള്ള 
ദ്ക്ഷേ പദ്ധതിൈൾക്ഥായള്ള നിർദ്ദേശം 
സർക്ഥാർ ക്ഷണിച്ിരുന്നു. ഇതിൽ നടപ്ഥാ
ക്ഥാനഥാകുന്ന ദ്പ്ഥാജക്ടുൈൾ ജനവരി , 
2021ൽ പ്ഖ്ഥാപിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം കസബർ ദ്ഡഥാം 
പൈട്ടിടം, കക്ംരേഥാഞ്ക് ദ്ൈഥാംപ്ലക്ക്, മൂന്നഥാം 
ഡിസ്ടിക്റക് പട്രയിനിംഗക് പസറെറർ, വിവിധ 
ജ ില്ൈളിപേ ഡിസ്ടിക്റക്  ൈേഥാൻഡറെക് 
ൈണ്ദ്ട്രഥാൾ പസറെറൈൾ, ആലവ പപഥാേീ 
സക് ദ്സ്റഷൻ പൈട്ടിടം, പൈഥാച്ിയിപേ സ്ഥാർട്ടക് 
പപഥാേീസക് ദ്സ്റഷൻ എന്നിവയപട ഉേക്ഘഥാ 
ടനം നടക്കും. സ്തീൈളുപട സുരക്ഷയ്ക്കു ദ്വണ്ി
യള്ള ഇറെദ്ഗ്രറെഡക് വിേൻ പസൈയൂരിറെി ആപ്ക് 
പുറത്തിറക്കും. തനിച് തഥാേസിക്കുന്ന 
മുതിർന്ന പൗരൻേഥാർക്കുള്ള വി-പൈയർ 
പദ്ധതി ആരംഭിക്കും. നൂറേിന പരിപഥാടിൈ
ളുപട പൂർണ്ണ വിശേഥാംശങ്ങൾ പിന്നീടക് അറി
യിക്കുപേന്നും മുഖ്േന്ത്രി കൂട്ടിദ്ച്ർത്തു. 
സർക്ഥാർ ജനങ്ങൾക്കു നൽൈിയ വഥാഗ്ഥാന
ങ്ങൾ കൃത്േഥായി പഥാേിച്പൈഥാണ്ഥാണക് പ്
വർത്തിക്കുന്നതക്. പ്ൈടനപത്രിൈയിൽ പ്
ഖ്ഥാപിച് 600 ഇന പരിപഥാടിൈളിൽ 570 
എണ്ണവം പൂർത്തിയഥാക്ി. ബഥാക്ിയള്ളവ 
ദ്വഗത്തിൽ തപന്ന പൂർത്തിയഥാക്ഥാൻ 
നടപടി സ്വീൈരിക്കുൈയഥാണക്.

പ്ൈടനപത്രിൈയിൽ ഉൾപപ്ടഥാത്ത 
നൂറൈണക്ിനക് പദ്ധതിൈളും പരിപഥാടിൈളും 
സർക്ഥാർ നടപ്ഥാക്ിയിട്ടുപണ്ന്നക് മുഖ്േന്ത്രി 
വ്ക്േഥാക്ി. 

1

സംസ്ഥാനപത്ത 13 സർക്ഥാർ ആശുപ
ത്രിൈൾക്ക് കൂടി നഥാഷണൽ ൈ്വഥാളിറെി അഷ്വ
റൻസക് സ്റഥാദ്റെർഡക് (എൻ.ൈയൂ.എ.എസക് ) 
അംഗീൈഥാരം േഭിച്തഥായി ആദ്രഥാഗ് വകുപ്ക് 
േന്ത്രി പൈ.പൈ.കശേജ ടീച്ർ അറിയിച്. 
ദ്ൈഥാട്ടയം പപരുന്ന അർബൻ കപ്േറി 
പഹൽത്തക് പസറെർ (സക് ദ്ൈഥാർ 94.34), േേപ്പുറം 
പേഥാറയൂർ കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദം (92.73), 
ദ്ൈഥാഴിദ്ക്ഥാടക് ദ്േപ്യൂർ കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് 
ദ്ൈന്ദം (92.16), ൈണ്ണൂർ എരേംകുറ്റൂർ കുടുംബഥാ
ദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദം (92.6), ൈണ്ണൂർ ൈല്്ഥാദ്ശരി 
കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദം (91.8) എന്നീ ദ്ൈന്ദ
ങ്ങൾക്ഥാണക് ഇദ്പ്ഥാൾ ദ്േശീയ ഗുണനിേ
വഥാര അംഗീൈഥാരേഥായ എൻ.ൈയൂ.എ.എസക്. 
ബഹുേതി േഭിച്തക്. ഇതുകൂടഥാപത തൃശൂർ 
ദ്വലൂർ കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദം (95), ൈണ്ണൂർ 
പചറകുന്നുത്തറ (88), ൈണ്ണൂർ ആറളം ഫഥാം 
കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദം (84), ൈണ്ണൂർ ഉേയഗിരി 
പ്ഥാഥേിൈഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദം (94), പത്തനംതിട്ട 
പചന്നീർക്ര കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദം (87.5), 
തിരുവനന്തപുരം ൈരകുളം കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് 
ദ്ൈന്ദം (90), ൈണ്ണൂർ പുളിദ്ങ്ഥാം പ്ഥാഥേിൈഥാ 
ദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദം (90), എറണഥാകുളം േണീടക് പ്ഥാ
ഥേിൈഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദം (95) എന്നിവയ്ക്കും 
അടുത്തിപട എൻ.ൈയു.എ.എസക്. ബഹുേതി 
േഭിച്പവന്നക് േന്ത്രി വ്ക്േഥാക്ി.

പൈഥാവിഡിനിടയിലം സംസ്ഥാനപത്ത 
ആദ്രഥാഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ രഥാജ്ത്തക് തപന്ന 
േിൈച്തഥായി േഥാറിയിരിക്കുൈയഥാണക്. രഥാജ് 
പത്ത േിൈച് പ്ഥാഥേിൈഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങ
ളിൽ ആേ്പത്ത 12 സ്ഥാനവം ദ്ൈരളം 
ഇദ്പ്ഥാഴം നിേനിർത്തുൈയഥാണക്. ഇന്ത്യിൽ 
ആപൈയള്ള 5190 അർബൻ കപ്േറി 
പഹൽത്തക് പസറെറൈളുള്ളതിൽ 36 എണ്ണ
ത്തിനക് േഥാത്രേഥാണക് എൻ.ൈയു.എ.എസക്. 
അഗീൈഥാരം േഭിച്ിട്ടുള്ളതക്. അതിൽ 7 എണ്ണം 
ദ്ൈരളത്തിേഥാണക്. 21 അർബൻ കപ്േറി 
പസറെറൈൾക്ക് ദ്നഥാേിദ്നഷൻ േഭിച്ിരുന്നു. 
അതിൽ വിേയിരുത്തലൈൾ പൂർത്തിയഥായ 
7 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ഥാണക് അംഗീൈഥാരം 
േഭിച്തക്. ജനവരിയിൽ തപന്ന േറ്റുള്ളവയപട 
വിേയിരുത്തലൈൾ പൂർത്തിയഥാകും.

ഇദ്തഥാപട സംസ്ഥാനപത്ത 85 സ്ഥാപന
ങ്ങൾക്ഥാണക് എൻ.ൈയു.എ.എസക് അംഗീൈഥാരം 
േഭിച്ിരിക്കുന്നതക്. മൂന്നക് ജില്ഥാ ആശുപത്രിൈൾ, 
നഥാേക് തഥാലൂക്ക് ആശുപത്രിൈൾ, അഞ്ക് സഥാമൂ

ഹിൈഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങൾ, ഏഴക് അർബൻ 
കപ്േറി പഹൽത്തക് പസറെർ, 66 കുടുംബഥാദ്രഥാ
ഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങൾ എന്നിങ്ങപനയഥാണക് എൻ.ൈ്. 
എ.എസക് അംഗീൈഥാരം ദ്നടിയിട്ടുള്ളതക്. തിരു
വനന്തപുരം ഒറെദ്ശഖരേംഗേം പൂഴനഥാടക് കുടും
ബഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദവം ൈഥാസർദ്ഗഥാഡക് ൈയ്യൂർ 
രക്സഥാക്ഷി സ്ഥാരൈ കുടുംബഥാദ്രഥാഗ് 
ദ്ൈന്ദവം 99 ശതേഥാനം സക് ദ്ൈഥാർ ൈരസ്േഥാ
ക്ി ഇന്ത്യിൽ തപന്ന ഒന്നഥാം സ്ഥാന
ത്തഥാണക്.  ജില്ഥാതേ ആശുപത്രിൈളുപട പട്ടി
ൈയിൽ 96 ശതേഥാനം സക് ദ്ൈഥാർ ദ്നടി ഡ്യൂ 
& സി ആശുപത്രി ദ്ൈഥാഴിദ്ക്ഥാടും, സബക് ജില്ഥാ 
ആശുപത്രിൈളുപട പട്ടിൈയിൽ 98.7 ശതേഥാനം 
സക് ദ്ൈഥാർ ദ്നടി തഥാലൂക്ക് ആശുപത്രി ചഥാേക്കു
ടിയം ഇന്ത്യിൽ ഒന്നഥാേതഥാണക്. ൈണ്ണൂർ 
ജില്യിപേ 20 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ഥാണക് എൻ.
ൈയൂ.എ.എസക്  അംഗീൈഥാരം  േഭ ിച്തക് . 
ഇത്രദ്യപറ എൻ.ൈയു.എ.എസക് അംഗീൈഥാരം 
ദ്നടിപയടുക്കുന്ന ഇന്ത്യിപേ തപന്ന ഏൈ 
ജില്യഥാണക് ൈണ്ണൂർ.

സർവ്വീസക് പപ്ഥാവിഷൻ, ദ്പഷ്റെക് കററെക്, 
ഇൻപുടക്സക്, സദ്പ്ഥാർട്ടീവക് സർവ്വീസസക്, ക്ിനി
ക് ൽ  സ ർ വ്വ ീ സ സക് ,  ഇ ൻ പ ഫ ക്ഷ ൻ 
ൈണ്ദ്ട്രഥാൾ, ൈ്വഥാളിറെി േഥാദ്നജക്പേറെക്, ഔട്ടക് ൈം, 
എന്നീ 8 വിഭഥാഗങ്ങളഥായി 6500 ഓളം പചക്ക് 
ദ്പഥായിന്റുൈൾ വിേയിരുത്തിയഥാണക് എൻ.ൈയു
.എ.എസക് അംഗീൈഥാരം നൽകുന്നതക് . 
ജില്ഥാതേ പരിദ്ശഥാധന, സംസ്ഥാനതേ 
പരിദ്ശഥാധന എന്നിവയ്കക് ദ്ശഷം എൻ.എച്ക്.
എസക്.ആർ.സി നിയേിക്കുന്ന ദ്േശീയതേ പരി
ദ്ശഥാധൈർ നടത്തുന്ന പരിദ്ശഥാധനൈൾക്ക് 
ദ്ശഷേഥാണക് ആശുപത്രിൈളുപട ഗുണനിേവഥാര 
േഥാനേണ്ഡം ഉറപ്ഥാക്കുന്നതക്. ഇവയിൽ ഓദ്രഥാ 
വിഭഥാഗത്തിലം 70 ശതേഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ 
േഥാർക്ക് ദ്നടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ഥാണക് ഭഥാരത 
സർക്ഥാർ എൻ.ൈയു.എ.എസക് അംഗീൈഥാരം 
നൽകുന്നതക്. എൻ.ൈയു.എ.എസക് അംഗീൈഥാര
ത്തിനക് മൂന്നുവർഷ ൈഥാേഥാവധിയഥാണുളളതക്. മൂന്നക് 
വർഷത്തിനക് ദ്ശഷം ദ്േശീയതേ സംഘത്തി
പറെ പുനഃപരിദ്ശഥാധന ഉണ്ഥാകും. എൻ.ൈയു.എ. 
എസക് അംഗീൈഥാരം േഭിക്കുന്ന പി.എച്ക്.സി.ൈൾ
ക്ക് രണ്ക് േക്ഷം രൂപഥാ വീതവം േറെക് ആശുപത്രി
ൈൾക്ക് ഒരു ൈിടക്യ്കക് 10,000 രൂപ എന്ന 
നിേയിലം വഥാർഷിൈ ഇൻസറെീവക്സക് േഭിക്കും. 
ആശുപത്രിയപട കൂടുതൽ വിൈസനത്തിനക് 
ഇതക് സഹഥായിക്കും. 

13 സര്ക്വാര് ആശുപത്ികൾക് കൂടി 
കേശീയ ഗുണനിെവവാര അംഗീകവാരം
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റസവനറോവകറോശ നിയമും 
വിജ്ഞറോപനും പുറകപ്ടവിച്ചു 

2012-പേ ദ്സവനഥാവൈഥാശ നിയേത്തിപേ വ്വസ്ൈൾ 
പ്ൈഥാരം പഞ്ഥായത്തക് ഡയറക്ടദ്ററെക്, പഞ്ഥായത്തക് പഡപയൂട്ടിഡയറ
ക്ടർ  ഓഫീസുൈൾ, ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തക് ഓഫീസുൈൾ എന്നിവിടങ്ങ
ളിൽ നിന്നും പപഥാതുജനങ്ങൾക്ക് േഭ്േഥാകുന്ന ദ്സവനങ്ങൾ, ദ്സവ
നങ്ങൾ േഭിക്കുന്നതിനള്ള സേയപരിധി, നിയക് ഉദ്േ്ഥാഗസ്ർ, 
അപ്ീൽ അധിൈഥാരിൈൾ എന്നിവ നിശ്ചയിച്ക് വിജ്ഞഥാപനം പുറപപ്
ടുവിച്. 
വിജ്ഞഥാപനം. നം. PAN/14633/2020 - G2   തീയതി. 21.12.2020. 

നിലറോവച് പദ്ധതികച് അുംഗവീകറോരും 
ദ്ൈരളത്തിപേ പതരുവവിളക്കുൈൾ പ്ൈഥാശിപ്ിക്കുൈ എന്ന 

േക്ഷ്ദ്ത്തഥാപട ഊർജ്ജ ഉപദ്ഭഥാഗവം പഥാരിസ്ിതിൈ ആഘഥാതവം 
കുറച്പൈഥാണ്ടും ഊർജ്ജ േഥാഭം ദ്നടിപക്ഥാണ്ടും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരമ്പരഥാഗത പതരുവവിളക്കുൈൾക്ക് പൈരേഥായി 
എൽ.ഇ.ഡി. സ്ഥാപിക്കുന്നതിനള്ള നിേഥാവക് പദ്ധതിക്ക് അംഗീൈഥാരം 
നൽൈി ഉത്തരവഥായി. 
സ. ഉ.(കൈ) നം. 202/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ.  തീയതി. 25.12.2020.

 
ഗ്രവീന് ഓഫവീസച് - മറോർഗ്ഗനിർറദേശങ്ങൾ 

സർക്ഥാർ ഓഫീസുൈളിപേ ഗ്രീൻ ദ്പ്ഥാദ്ട്ടഥാദ്ക്ഥാൾ പ്വർത്ത
നങ്ങൾ വിേയിരുത്തി ഗ്രീൻ ഓഫീസക് സർട്ടിഫിദ്ക്ഷനം ദ്ഗ്രഡും 
നൽകുന്നതിപറെ ഭഥാഗേഥായി ഹരിത ഓഡിറെക് നടത്തുന്നതിനള്ള േഥാർ
ഗ്ഗദ്രഖ അംഗീൈരിച് ഉത്തരവഥായി. 
ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 2343/2020/എൽ.എസക്.ജി.ഡി  തീയതി. 18.12.2020. 

CMLRRP തുക അനുവദിക്ന്നതച് സുംബന്ിച് 
മറോർഗ്ഗറരഖ 

മുഖ്േന്ത്രിയപട തദ്ദേശ ദ്റഥാഡക് പുനരുദ്ധഥാരണ പദ്ധതിക്ക് 
ൈീഴിപേ പ്വൃത്തിൈളുപട നിർവ്വഹണത്തിനക് തുൈ അനവേിക്കുന്നതക് 
സംബന്ിച് േഥാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപപ്ടുവിച് ഉത്തരവഥായി. 
ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 2337/2020/എൽ.എസക്.ജി.ഡി  തീയതി. 18.12.2020. 

റവീ ബിൽഡച് റകരള - നിർവ്ഹണ ഉറദ്യറോഗസ്കര 
നിറയറോഗിച്ചു 

റീബിൽഡക് ദ്ൈരള ഇനിദ്ഷ്റെീവിപറെ ഭഥാഗേഥായി വൈയിരുത്തി

യിരിക്കുന്ന തുൈ ഉപദ്യഥാഗിച്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്ിനക് ൈീഴിൽ 
നടപ്ഥാക്കുന്ന പ്വൃത്തിൈളുപട നിർവ്വഹണ ചുേതേ ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തു 
ൈളിൽ ബന്പപ്ട്ട ദ്്ഥാക്ക് പഞ്ഥായത്തുൈളിപേ അസിസ്ററെക് 
എൻജിനീയർേഥാർക്കും ദ്ൈഥാർപ്ദ്റഷൻ/മുനിസിപ്ൽ പ്ദ്േശങ്ങളിൽ 
അതതക് എൻജിനീയറിംഗക് വിഭഥാഗത്തിനം നൽൈി ഉത്തരവഥായി. 
ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 2319/2020/എൽ.എസക്.ജി.ഡി  തീയതി. 16.12.2020. 

മറോലിന്യ സുംസ്കരണ പദ്ധതി - 
വി.ഇ.ഒ. നിർവ്ഹണ ഉറദ്യറോഗസ്ന് 

ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തക് തേത്തിൽ നടപ്ഥാക്കുന്ന ശുചിത്വ-േഥാേിന് 
സംസ്കരണ പദ്ധതിൈളുപട നിർവ്വഹണ ഉദ്േ്ഥാഗസ്നഥായി വി.ഇ.ഒ 
േഥാപര നിശ്ചയിച്പൈഥാണ്ടും ശുചിത്വ േഥാേിന് സംസ്കരണ പദ്ധതിൈ
ളുപട ഏദ്ൈഥാപനത്തിപറെയം റിദ്പ്ഥാർട്ടിപറെയം പൂർണ്ണ ചുേതേ 
നൽൈിപക്ഥാണ്ടും  ഉത്തരവഥായി.  
ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 2307/2020/എൽ.എസക്.ജി.ഡി  തീയതി. 14.12.2020. 

എും.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എസച്. കരറോർ നിയമനും 
സ്പഷ്വീകരണും 

േഹഥാത്ഥാഗഥാന്ി ദ്േശീയ ഗ്രഥാേീണ പതഥാഴിലറപ്ക് പദ്ധതിക്ക് 
ൈീഴിൽ ൈരഥാർ ജീവനക്ഥാപര നിയേിക്കുദ്മ്പഥാൾ പട്ടിൈജഥാതി പട്ടിൈ
വർഗ്ഗ വിഭഥാഗക്ഥാർക്ക് സംവരണം ഉറപ്ഥാക്കുന്നതിനക് ദ്വണ്ിയള്ള 
നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപപ്ടുവിച്. 
സർക്കുേർ നം. 210/ഡി.ഡി.2/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ.  തീയതി. 28/12/2020. 

ഭിന്നറശഷി വിഭറോഗും റസ്കറോളർഷിപ്ച് - നിർറദേശങ്ങൾ 
ഭിന്നദ്ശഷി വിഭഥാഗക്ഥാർക്ക് ദ്സ്കഥാളർഷിപ്ക്, േറെക് സഹഥായം 

എന്നിവ മുടക്ം കൂടഥാപത നൽകുന്നതിനക് ദ്വണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറ
പപ്ടുവിച്.
സർക്കുേർ നം. ഡി.എ 1/322/2020-ത.സ്വ.ഭ.വ.   തീയതി. 24.12.2020. 
  ശുചിത്വ മറോലിന്യ സുംസ്കരണ ഉപദൗത്യും 
നിർവ്ഹണ ഉറദ്യറോഗസ്കര നിറയറോഗിച്ചു  

ഗ്രഥാേപഞ്ഥായത്തുൈളിപേ നിർമ്ഥാണ പ്വൃത്തിൈൾ ഉൾപപ്ട്ടി
ട്ടില്ഥാത്തതും യന്ത്രസഥാേഗ്രിൈൾ സ്ഥാപിദ്ക്ണ്തില്ഥാത്തതുേഥായ 
ശുചിത്വ േഥാേിന് സംസ്കരണ പദ്ധതിൈളുപട നിർവ്വഹണ ഉദ്േ്ഥാഗസ്
രഥായി വി.ഇ.ഒ. േഥാപരചുേതേപപ്ടുത്തി പൈഥാണ്ക് നിർദ്ദേശം പുറപപ്ടുവിച്. 
സർക്കുേർ നം. എ2 -254/2020/പി.ഡി-ത.സ്വ.ഭ.വ.   തീയതി. 11.12.2020.   
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ഒരു രഥാജ്ം അതിപറെ പപഥാതു ഫണ്ിൽ 
അഞ്ക് ശതേഥാനപേങ്ിലം ആദ്രഥാഗ് ദ്േഖ

േയ്കഥായി പചേവഴിക്ണപേന്നക് ദ്േഥാൈഥാദ്രഥാ 
ഗ് സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ിട്ടുണ്ക്. ദ്േഥാൈത്തക് 
വിരേിൽ എണ്ണഥാവന്നത്ര രഥാജ്ങ്ങൾ േഥാത്രദ്േ 
ആദ്രഥാഗ് പരിരക്ഷയ്കക് ഈ വിധം ഊന്നൽ 
നൽകുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യിൽ (ദ്ൈന്ദത്തിപറെയം 
സംസ്ഥാനങ്ങളുപടയം പചേവക് ഒരുേിപച്ടു
ത്തഥാൽ) പേഥാത്ത വരുേഥാനത്തിപറെ ഒന്നര 
ശതേഥാനത്തിൽ തഥാപഴ േഥാത്രേഥാണക് ആദ്രഥാ 
ഗ് രക്ഷയ്കഥായി പചേവിടുന്നതക്. ആദ്രഥാഗ് 

ദ്സവനങ്ങൾക്ഥായി സ്വൈഥാര് ദ്േഖേപയ 
അേിതേഥായി ആശ്യിക്ഥാൻ ശരഥാശരി 
ഇ ന്ത ്ക് ഥാ ര ൻ  ന ി ർ ബ ന് ി ത ന ഥാ ണക് . 
എന്നഥാൽ, ജനങ്ങളിൽ സഥാമ്പത്തിൈ ഭദ്ത
യില്ഥാത്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷവം സ്വൈഥാര് 
ദ്േഖേയപട ആദ്രഥാഗ് ദ്സവനങ്ങളിൽ 
നിന്നക് പണത്തിപറെ അരിപ് പൈഥാണ്ക് അരിച് 
േഥാറെപപ്ടുന്നു. ഈ പ്വണതയ്കക് അപവഥാേ
ങ്ങൾ ഇപല്ന്നല്; നിർഭഥാഗ്വശഥാൽ, അവ 
എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞെക്, ദ്വറിട്ട തുരു
ത്തുൈളഥായി, കൂടുതൽ േക്ഷണപേഥാത്ത 

അപവഥാേങ്ങളഥായി, േഥാറിപക്ഥാണ്ിരിക്കുന്നു. 
സഥാമ്പത്തിൈ പൈഥാടുക്ൽ - വഥാങ്ങൽ യക്ി
യിദ്േക്ക് ആദ്രഥാഗ് ദ്സവനങ്ങൾ ചുരുക്
പപ്ട്ടിരിക്കുന്നു. ദ്രഥാഗത്തിപറെ പിടിയിേഥാവ
ന്ന പൗരപറെ ജീവൻ േഥാഭം േഥാത്രം േഥാക്ഥാക്ി 
പ്വർത്തിക്കുന്ന സ്വൈഥാര് സ്ഥാപനങ്ങപള 
ഏൽപ്ിച്ക് സർക്ഥാരുൈൾ കൈയം പൈട്ടി 
നിൽക്കുന്നതഥാണക് സമ്പന്ന രഥാജ്ങ്ങപള
ദ്ന്നഥാ േരിദ് രഥാജ്ങ്ങപളദ്ന്നഥാ, അദ്േരിക്
പയദ്ന്നഥാ ഏഷ്പയദ്ന്നഥാ, വ്ത്ഥാസേി
ല്ഥാപത ഇന്നക് പപഥാതുവിൽ ൈഥാണുന്നതക്. 
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പരേേരിദ്ദ്രഥാ സഥാധഥാരണക്ഥാദ്രഥാ തഥാഴ്ന്ന 
ഇടത്തരക്ഥാദ്രഥാ ആയ േനഷ്രുപട ജീവൻ 
ഈ കഷദ്േഥാക്കുേഥാരുപട കൈൈളിൽ 
എത്ര ൈണ്ക് സുരക്ഷിതേഥാപണന്ന ദ്ചഥാേ്ം 
ബഥാക്ിയഥാണക്. ജഥാതി, േത, വർഗ, വർണ്ണ 
ദ്ഭേചിന്തൈൾ ജനഥാധിപത് പൗരസമൂഹ
ത്തിപറെ വളർച് തടയന്നതു പൈഥാണ്ഥാവണം, 
േറെക്  ദ്േഖേൈളിൽ എന്നദ്പഥാപേ ഈ 
രംഗത്തും, മൂേധന ശക്ിൈളുപട പൈഥാള്ള
ൈൾക്ക് എതിരഥായ ജനൈീയ ഉണർവക് ദുർ
ബേേഥാവൈയഥാണക്. പൈഥാദ്റഥാണ കവറസക് 
േഹഥാേഥാരി ആദ്രഥാഗ് ദ്േഖേയിപേ വിള്ള
ലൈൾ ഒരിക്ൽക്കൂടി േറനീക്ിയ സഥാഹച
ര്ത്തിൽ പപഥാതുജനഥാദ്രഥാഗ്ത്തിപറെ രഥാഷ്ടീ
യവം സിവിൽ സമൂഹ യക്ിൈളും ഒരിക്ൽ
ക്കൂടി ചർച്യഥാവൈയഥാണക്. 

മൂേധന തഥാൽപര്ങ്ങൾ ദ്േശീയ 
സർക്ഥാരുൈളുപട നയരൂപീൈരണപത്ത 
നിർണ്ണഥായൈേഥായി സ്വഥാധീനിക്കുന്ന ഈ 
ൈഥാേത്തക് ദ്േഥാൈജനതയിൽ വേിപയഥാരു 
വിഭഥാഗത്തിനം ആദ്രഥാഗ്ൈരേഥായ ജീവിത 
ചുറ്റുപഥാടും സ്വഥാഭഥാവിൈ വിഭവങ്ങളും നിദ്ഷ
ധിക്പപ്ട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നക് ദ്േഥാൈപത്ത 80 
ദ്ൈഥാടിയിേധിൈം ദ്പർ ആവശ്ത്തിനക് 
ശുദ്ധജേം േഭ്േല്ഥാത്തവരഥാണക്. ജേസമൃദ്ധ
ങ്ങളഥായ അധിവഥാസ ദ്ൈന്ദങ്ങളിൽ നിന്നക് 
പറിപച്റിയപപ്ട്ടവദ്രഥാ ഊഷരേഥാക്പപ്ട്ട 
സ്വന്തം േണ്ണിൽ നിസ്സഹഥായരഥായി ജീവിദ്ക്
ണ്ി വരുന്നവദ്രഥാ  ആണക്  അവരിൽ 
നപല്ഥാരു ഭഥാഗവം. േരിദ്, പഥാർശ്വവൽകൃത 
വിഭഥാഗങ്ങൾ കുടിപവള്ളത്തിന ദ്വണ്ി 
ആശ്യിക്കുന്ന കുളങ്ങളും അരുവിൈളും നീർ
ദ്ത്തഥാടുൈളും േഥാഭപക്ഥാതിദ്യഥാപടയള്ള 
പ്കൃ ത ി  ചൂ ഷ ണ ത്ത ി പ റെ  ഫ േ േ ഥാ യ ി 

വറ്റുൈദ്യഥാ േേിനേഥാവൈദ്യഥാ പചയ്ിരിക്കു
ന്നു. ശുദ്ധജേ വിതരണം ഏറെവം േഥാഭൈര
േഥായ ഒരു ദ്ൈഥാർപ്ദ്ററെക് വ്വസഥായേഥായി 
േഥാറിക്ഴിഞെിരിക്കുന്നു. ഓദ്രഥാ വർഷവം 34 
േക്ഷദ്ത്തഥാളം കുട്ടിൈളഥാണക് ശുദ്ധജേം 
ൈിട്ടഥാപത ജേജന് ദ്രഥാഗങ്ങൾ പൈഥാണ്ക് 
േഥാത്രം േരിക്കുന്നതക്. സഥാധഥാരണക്ഥാരഥായ 
േനഷ്ർ ജീവിച് വന്ന സ്വഥാഭഥാവിൈ പ്കൃതി 
മൂേധന തഥാൽപര്ങ്ങൾക്നസൃതേഥായ 
അശഥാസ്തീയ വിൈസനത്തിപറെ ഫേേഥായി 
നശിപ്ിക്പപ്ട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം േണ്ണിൽ 
യദ്ധം പചയ്ഥാതിരിക്കുൈ എന്ന സമ്പന്ന 
യൂദ്റഥാ- അദ്േരിക്ൻ രഥാജ്ങ്ങളുപട തന്ത്രം 
അവർ പ്കൃതി ചൂഷണത്തിപറെ രംഗദ്ത്ത
ക്കു കൂടി വ്ഥാപിപ്ിച്ിരിക്കുന്നു. േരിദ്, 
പിദ്ന്നഥാക് രഥാജ്ങ്ങളിപേ േണ്ം പ്കൃതിയം 
ചൂഷണം പചയ്ക് േഥാഭം പൈഥായ്യുൈയം സ്വന്തം 
നഥാടുൈൾ തഥാരതദ്േ്ന സുരക്ഷിതേഥാക്ി 
വയ്ക്കുൈയപേന്ന നയം യൂദ്റഥാ-അദ്േരിക്ൻ 
ദ്ൈഥാർപ്ദ്ററ്റുൈൾ വിജയൈരേഥായി പ്ദ്യഥാ
ഗിക്കുന്നു. േരിദ്, വിൈസ്വര രഥാജ്ങ്ങളുപട, 
വിദ്ശഷിച്ക് ഈ രഥാജ്ങ്ങളിപേ േരിദ്, പഥാർ
ശ്വവൽകൃത വിഭഥാഗങ്ങളുപട ജീവപറെയം 
ആദ്രഥാഗ്ത്തിപറെയം പചേവിേഥാണക് ബഹു
രഥാഷ്ട ദ്ൈഥാർപ്ദ്ററ്റുൈളിൽ ഒരു വിഭഥാഗം 
പൈഥാഴത്തു പൈഥാണ്ിരിക്കുന്നതക്. കുത്തൈ 
മൂേധനശക്ിൈളുപട ഇടപപടലൈൾ േരിദ്, 
വിൈസ്വര രഥാജ്ങ്ങളുപട പരിസ്ിതി അനഥാ
ദ്രഥാഗ്ൈരേഥാക്ി േഥാറ്റുന്നതിലൂപട, ഈ രഥാജ്
ങ്ങളിപേ ഗ്രഥാേീണ ജനതയപട സ്വസ്തയം 
കസ്വരജീവിതവം ആദ്രഥാഗ്വം തൈർക്കുന്നു. 

ആദ്രഥാഗ്രക്ഷഥാസംവിധഥാനങ്ങളുപട 
വിതരണത്തിപേ അനീതിയം അസന്തുേന
വം ഭയഥാനൈേഥാണക്. പവളുത്തവനം പണക്ഥാ

രനേഥാണക് ആധുനിൈ കവേ്ശഥാസ്തത്തിപറെ 
മുൻഗണനഥാ ഗുണദ്ഭഥാക്ഥാക്ൾ എന്നക് 
സ്ഥാപിക്ഥാൻ േളിതേഥായ ൈണക്കുൈൾ 
േതിയഥാവം. ദ്േഥാൈത്തക് ദ്രഥാഗങ്ങളുപട 25 
ശതേഥാനവം ആഫ്ിക്ൻ രഥാജ്ങ്ങളിേഥാണക്. 
എന്നഥാൽ, ദ്രഥാഗ ചിൈിൽസയ്ക്കും ആദ്രഥാഗ് 
സംരക്ഷണത്തിനം ദ്വണ്ി ദ്േഥാൈ രഥാജ്
ങ്ങൾ പേഥാത്തത്തിൽ പചേവിടുന്ന തുൈയപട 
രണ്ക് ശതേഥാനം േഥാത്രേഥാണക് ഈ േരിദ്രഥാജ്
ങ്ങളിപേ ജനങ്ങൾക്ക് േഭിക്കുന്നതക്. ദ്േഥാൈ 
ജനസംഖ്യപട പതിപനഥാന്നക് ശതേഥാനം 
േഥാത്രമുള്ള ആഫ്ിക്യിേഥാണക് ദ്േഥാൈ 
ത്തിപേ നഥാേക് ദ്ൈഥാടിയിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന 
എയക്ഡക്സക് ബഥാധിതരിൽ 60 ശതേഥാനവം. 
ദ്േഥാൈത്തിപേ േദ്േറിയ ദ്രഥാഗിൈളിൽ 90 
ശതേഥാനത്തിേധിൈവം ആഫ്ിക്യിേഥാണക്. 
സഹഥാറൻ ദ്േഖേയിപേ 60 ശതേഥാനത്തിൽ 
തഥാപഴ ആളുൈൾക്ക് േഥാത്രദ്േ ശുദ്ധേഥായ 
കുടിപവള്ളം േഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏറെവം ഉയർന്ന 
േഥാതൃേരണനിരക്കും ശിശുേരണ നിരക്കും 
ഈ രഥാജ്ങ്ങളിേഥാണക്. 

ഏഷ്ഥാ പസഫിൈക് രഥാജ്ങ്ങളിപേ 
ൈണക്ക് പരിദ്ശഥാധിച്ഥാലം ഈ അസേത്വം 
ൈഥാണഥാം. ദ്േഥാൈത്തക് ഓദ്രഥാ വർഷവം 
അഞ്ക് വയസിന മുമ്പക് േരിക്കുന്ന ഒരു 
ദ്ൈഥാടിദ്യഥാളം കുട്ടിൈളിൽ 40 ശതേഥാന
ത്തിൽ കൂടുതലം ഏഷ്ഥാ-പസഫിൈക് രഥാജ്
ങ്ങളിേഥാണക്. നവജഥാത ശിശുേരണങ്ങളുപട 
ൈണപക്ടുത്തഥാൽ 55 ശതേഥാനത്തിേധിൈ
വം ഈ രഥാജ്ങ്ങളിൽ തപന്ന. ഏഷ്യിപേ 
60 ശതേഥാനദ്ത്തഥാളം കുട്ടിൈൾക്കും ദ്പഥാഷ
ൈഥാഹഥാരക്കുറവക് ഉള്ളതഥായി പഠനങ്ങൾ 
ൈഥാണിക്കുന്നു. ഈ ദ്േഖേയിപേ മൂന്നു കുട്ടി
ൈളിൽ രണ്ടും ദ്പഥാഷൈഥാംശങ്ങളുപട കുറവ
പൈഥാണ്ടുള്ള വളർച്ഥാ കവൈേ്ങ്ങദ്ളഥാപട 
ജനിക്കുന്നവരഥാണക്. തഥാരതദ്േ്ന ദ്ഭേപപ്ട്ട 
ൈണക്കുൈളുള്ള ഏതഥാനം രഥാജ്ങ്ങളുപട 
പചേവിേഥാണക് ഈ പപഥാതു നിേവഥാരം 
എന്നതു കൂടി പരിഗണിച്ഥാദ്േ അസന്തുേി
തത്വത്തിപറെ തീവ്രത വ്ക്േഥാവൂ. 

ദ്േഥാൈപത്ത കവേ്ശഥാസ്ത പുദ്രഥാഗതി
യപട ന്ഥായേഥായ വിഹിതം േരിദ് രഥാജ്ങ്ങൾ
ക്കും ദ്േഥാൈപത്തങ്ങുമുള്ള േരിദ്ർക്കും േഭിക്കു
ന്നിപല്ന്ന ആദ്ക്ഷപം പവറപതയല്. ദ്േഥാൈ 
ജനസംഖ്യപട 20 ശതേഥാനം േഥാത്രമുള്ള 
സമ്പന്ന രഥാജ്ങ്ങളിേഥാണക് ദ്േഥാൈത്തഥാപൈ 
ദ്രഥാഗ ചിൈിൽസയ്ക്കും ആദ്രഥാഗ് സംരക്ഷണ
ത്തിനം ദ്വണ്ി പചേവഴിക്കുന്ന തുൈയപട 
90 ശതേഥാനവം എത്തുന്നതക്. ബഥാക്ിയള്ള 
80 ശതേഥാനത്തിനക് േഭിക്കുന്നതക് പവറം 10 
ശതേഥാനം േഥാത്രേഥാണക്. ആദ്രഥാഗ് സംരക്ഷ
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ണത്തിന ദ്വണ്ിയള്ള ആദ്ളഥാഹരി 
പചേവിപറെ ൈഥാര്ത്തിലം ന്ഥായീൈരിക്ഥാ
നഥാവഥാത്ത അന്തരം പ്ൈടേഥാണക്. വിൈസ്വര 
രഥാജ്ങ്ങളിപേ അഞ്ക് വയസക് തിൈയഥാത്ത 
ഒദ്ന്ന ൈഥാൽ ദ്ൈഥാടിയിേധിൈം ശിശുക്
ളഥാണക് ഓദ്രഥാ വർഷവം േരിക്കുന്നതക്. പത്തു 
േക്ഷത്തിേധിൈം കുട്ടിൈൾ ഓദ്രഥാ വർഷവം 
േദ്േറിയ ബഥാധിച്ക് േരിക്കുന്നു. ഈ േരണ
ങ്ങളിൽ നഥാേിൽ മൂന്നും പചറിയ ചിൈിൽസ 
പൈഥാദ്ണ്ഥാ കവേ്സഹഥായം പൈഥാദ്ണ്ഥാ 
തടയഥാൻ ൈഴിയന്നവയഥാപണന്നക് പഠന
ങ്ങൾ വ്ക്േഥാക്കുന്നു. േറ്റു വഥാക്കുൈളിൽ 
പറഞെഥാൽ, ഒരു ദ്ൈഥാടിദ്യഥാളം ശിശുക്പള 
ഓദ്രഥാ വർഷവം നമ്ൾ പൈഥാേയ്ക്കു പൈഥാടു
ക്കുന്നു. ആദ്രഥാഗ്രംഗപത്ത ഈ ചിത്രം 
ദ് േ ഥാ ൈ പ ത്ത  പ പ ഥാ തു  ച ി ത്രത്ത ി പ റെ 
ഭഥാഗേഥാണക്. േരിദ് രഥാജ്ങ്ങളിൽ പിറന്നു 
വീഴന്ന ശിശുക്ൾ രണ്ഥാം തരക്ഥാരഥാവഥാൻ 
ശപിക്പപ്ട്ടവരഥാപണന്നക് പറഞെഥാൽ 
അധിൈേഥാവില്. 

ദ്േഥാൈത്തക് 4 ദ്ൈഥാടിദ്യഥാളം ദ്പരഥാണക് 
ആദ്രഥാഗ് പരിരക്ഷഥാ രംഗത്തക് ദ്ജഥാേി പചയ്യു
ന്നതക്. ഇതിൽ എട്ടിൽ ഒരു ഭഥാഗം േഥാത്രേഥാണക് 
ദ്േഥാൈ ജനസംഖ്യപട നഥാേിൽ ഒരു 
ഭഥാഗവം വസിക്കുന്ന പതക്ക്- ൈിഴക്ൻ 
ഏഷ്ൻ രഥാജ്ങ്ങളിൽ പ്വർത്തിക്കുന്നതക്. 
ആഫ്ിക്യപട ൈണക്കും േയനീയേഥാണക്. 
േരിദ് രഥാജ്ങ്ങളിൽ ജനിച് വീഴന്നുപവന്ന 
ഒപരഥാറെ ൈഥാരണം പൈഥാണ്ടു േഥാത്രം ദ്േഥാൈ 
ജനസംഖ്യിപേ വേിപയഥാരു വിഭഥാഗത്തിനക് 
േിൈച് നിേവഥാരമുള്ള ആദ്രഥാഗ് പരിരക്ഷ 
നിദ്ഷധിക്പപ്ടുന്നു എന്നർത്ഥം. േരിദ് 
രഥാജ്ങ്ങളിൽ േരിദ്രഥാദ്യഥാ പഥാർശ്വവൽക്
രിക്പപ്ട്ട സഥാമൂഹിൈ വിഭഥാഗങ്ങളിദ്േഥാ 

ജനിക്കുന്നവരുപട ൈഥാര്ം പറയൈദ്യ
ദ്വണ്. സമ്പന്ന മുതേഥാളിത്ത രഥാജ്ങ്ങ
ളിപേ ആദ്രഥാഗ് പ്വർത്തൈരിൽ പചറത
ല്ഥാത്ത ഒരു വിഭഥാഗം ഈ േരിദ്, പിദ്ന്നഥാക് 
രഥാജ്ങ്ങളിൽ നിന്നക് പതഥാഴിൽ ദ്തടി എത്തി
യവരഥാണക് എന്നതുകൂടി ഇതിദ്നഥാടക് ദ്ചർത്തു 
വഥായിക്ണം. 

വൻൈിട ഫഥാർേസയൂട്ടിക്ൽ ദ്ൈഥാർപ്ദ്റ
റെക് ൈമ്പനിൈളുപട സഥാമ്പത്തിൈ തഥാൽപര്
ങ്ങൾക്ക് അദ്േരിക്ൻ ഐൈ്നഥാടുൈൾ 
അടക്മുള്ള രഥാജ്ങ്ങളുപട ആദ്രഥാഗ് നയരൂ
പീൈരണത്തിൽ നിർണ്ണഥായൈ സ്വഥാധീനമു
ണ്ക്. സമ്പന്ന രഥാജ്ങ്ങപളദ്ന്നഥാ േരിദ് രഥാജ്
ങ്ങപളദ്ന്നഥാ ദ്ഭേേില്ഥാപത, സഥാമ്പത്തിൈ 
ജീവിതത്തിപറെ ൈണ്ണിൈൾ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന 
തിൽ ദ്രഥാഗവം ദ്രഥാഗചിൈിൽസയം പ്ധഥാന 
പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ ദ്രഥാഗം ൈപണ്
ത്തുന്നദ്തഥാപട വേിപയഥാരു സഥാധ്തയഥാണക് 
ഫഥാർേസയൂട്ടിക്ൽ ദ്ൈഥാർപ്ദ്ററ്റുൈൾക്കു 
മുന്നിൽ തുറക്കുന്നതക്. ദ്േഥാൈപത്ത ഏറെവം 
പ്സിദ്ധങ്ങളഥായ യൂണിദ്വഴ്സിറെിൈളുപട 
ദ്ഡഥാക്ടദ്ററെക് പ്ബന്ങ്ങദ്ളക്ഥാൾ ആധിൈഥാ
രിൈങ്ങളഥായ ഗദ്വഷണ റിദ്പ്ഥാർട്ടുൈൾ 
ദ്ൈഥാർപ്ദ്ററെക് ഭീേൻേഥാരുപട ദ്േശപ്പുറത്തുണ്ക്. 
ൈദ്മ്പഥാളത്തിപേ പ്വണതൈളും അതിപന 
സ്വഥാധീനിക്ഥാനള്ള തന്ത്രവേഥാണക് പഠനവി
ഷയം എന്നു േഥാത്രം. 

ദ്രഥാഗപത്ത ഒരു സഥാധ്തയഥായി 
ൈഥാണുന്ന ആധുനിൈ ദ്േഥാൈ ക്േത്തിപറെ 
പരിേിതിൈൾക്ക് ഉള്ളിേഥാണക് ഇന്ത്യപട 
ആദ്രഥാഗ്രംഗവം. ജനഥാധിപത് പൗരസമൂ
ഹത്തിപറെ സമ്ർദേം ഉയർന്നു വരഥാത്ത 
ൈഥാേദ്ത്തഥാളം ൈദ്മ്പഥാള ദ്ൈന്ദീകൃതേഥായ 
വിൈസന നയങ്ങൾ പപഥാളിപച്ഴതഥാൻ 

രഥാഷ്ടീയ സമൂഹം മുൻകൈപയടുക്കുപേന്നക് 
പ്തീക്ഷിക്ഥാൻ വയ്. ഈ ചട്ടക്കൂടിനള്ളിൽ, 
ഒരു പഫഡറൽ ഭരണ സംവിധഥാനത്തിപറെ 
സഥാധ്തൈൾ ഉപദ്യഥാഗപപ്ടുത്തിയഥാണക് 
ദ്ൈരളം പപഥാതുജനഥാദ്രഥാഗ് പരിരക്ഷയപട 
ഒരു തനതു ബേൽ വിൈസിപ്ിച്തക്. ദ്േഥാൈ
ശ്ദ്ധ ദ്നടിയ ദ്ൈരളവിൈസന ബേേിപറെ 
അവിഭഥാജ് ഘടൈേഥാണതക്. ദ്ൈരളത്തിപറെ 
പപഥാതുജനഥാദ്രഥാഗ് ബേൽ ഉയർത്തിക്ഥാട്ടി 
ആദ്ഗഥാളവൽക്രണ ൈഥാേപത്ത ൈദ്മ്പഥാളഥാ
ധിഷ്ിത ആദ്രഥാഗ്നയത്തിപറെ േൗർബേ്ം 
തുറന്നുൈഥാട്ടുന്ന എത്രപയങ്ിലം പഠനങ്ങളുണ്ക്. 

വളർച്യല് വികസനും
രഥാജ്ത്തിനക് സ്വഥാതന്ത്ര്ം േഭിക്കുദ്മ്പഥാൾ 

25 പേഡിക്ൽ ദ്ൈഥാദ്ളജൈളഥാണക് ഇന്ത്
യിൽ ഉണ്ഥായിരുന്നതക്. ഇന്നതക് ഏതഥാണ്ക് 
ഇരുപതക് േടങ്ങുൈണ്ക് (542- 2020 ദ്േയക് ) 
വർദ്ധിച്ിരിക്കുന്നു. അന്നില്ഥാതിരുന്ന ദ്ൈഥാഴ്സു
ൈളഥാണക് ഇന്നുള്ളതിൽ കൂടുതലം. ഈ ൈഥാേ
ത്തിനിടയിൽ േഥാഭൈരേഥായ ഒരു വ്വസഥായ
േഥായി ചിൈിൽസഥാരംഗം േഥാറി. പതഥാണ്ണൂറൈ
ളുപട തുടക്ത്തിൽ ആദ്ഗഥാളവൽക്രണ, 
ഉേഥാരവൽക്രണ, സ്വൈഥാര്വൽക്രണ 
നയങ്ങൾ നടപ്ിേഥായതിന ദ്ശഷം ആശുപ
ത്രിൈളുപടയം പേഡിക്ൽ ദ്ൈഥാദ്ളജൈളുപട
യം എണ്ണം കുത്തപന വർദ്ധിച്. കൂണുദ്പഥാ 
പേ മുളച്പപഥാന്തുന്ന പേഡിക്ൽ, നഴ്സിങ്ങക് 
ദ്ൈഥാദ്ളജൈളിൽ പഠിച്ിറങ്ങുന്നവരുപട 
ബേത്തിൽ, ഇന്ത്യിപേ ദ്ഡഥാക്ടർേഥാരുപട
യം നഴ്സുേഥാരുപടയം എണ്ണം അതിദ്വഗം 
വർദ്ധിക്കുന്നുപവന്നതിൽ സംശയേില്. 
എന്നഥാൽ, ഇതിപറെ പ്ദ്യഥാജനം രഥാജ്പത്ത 
നപല്ഥാരു വിഭഥാഗം ജനങ്ങളും വസിക്കുന്ന 
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ഗ്രഥാേീണ, പിദ്ന്നഥാക് ദ്േഖേൈൾക്ക് ദ്വണ്
യളവിൽ േഭിക്കുന്നില്. അദ്േഥാപ്തി, 
ആയർദ്വേം, ദ്ഹഥാേിദ്യഥാ, യൂനഥാനി തുട
ങ്ങിയവ ഒരുേിപച്ടുത്തഥാൽ 1000 ദ്പർക്ക് 
ഒരു ദ്ഡഥാക്ടപറന്ന അനപഥാതം ഇന്ത് 
കൈവരിച് (1:868- 2018). നഴ്സുേഥാരുപട എണ്ണ
ത്തിലം തഥാരതദ്േ്ന ദ്ഭേപപ്ട്ട അനപഥാതം 
നഥാം ആർജ്ജിച്ിട്ടുണ്ക്. രഥാജ്ത്തക് അദ്േഥാപ്
തിക്ഥാരഥായ പതിപനഥാന്നര േക്ഷത്തിേധി
ൈവം ആയർദ്വേ, ദ്ഹഥാേിദ്യഥാ, യനഥാനി 
രംഗത്തക് പ്വർത്തിക്കുന്ന 7.5 േക്ഷത്തിേധി
ൈവം പേഡിക്ൽ പ്ഥാക്ടീഷണർേഥാരുണ്ക്. 
നഴ്സുേഥാരുപട എണ്ണം 30  േക്ഷത്തിൽ 
കൂടുതേഥാണക്. 

രഥാജ്പത്ത എണ്ണഥായിരത്തി അഞ്ഞൂറിേ
ധിൈം നഴ്സിങ്ങക് ഇൻസ്റിറെയൂട്ടുൈളിൽ നിന്നക് 3 
േക്ഷത്തിേധിൈം  ദ്പരഥാണക്  ഓദ്രഥാ 
വർഷവം പഠിച്ിറങ്ങുന്നതക്. ഇവപര ദ്വണ് 
വിധം വിന്സിച്ഥാൽ, രഥാജ്ത്തിപറെ പപഥാതു
ജനഥാദ്രഥാഗ് രംഗം ശക്ിപപ്ടുത്തഥാൻ ൈഴി
യപേന്നതിൽ സംശയേില്. രഥാജ്പത്ത 
അദ്േഥാപ്തി, ആയർദ്വേ, ദ്ഹഥാേിദ്യഥാ 
ദ്ഡഥാക്ടർേഥാരിൽ പത്തു ശതേഥാനത്തിലം 
എത്രദ്യഥാ കുറവഥാണക് സർക്ഥാർ ദ്േഖേയിൽ 
പ്വർത്തിക്കുന്നവർ. അവരിൽ ഗ്രഥാേങ്ങളിൽ 
ദ്ജഥാേി പചയ്യുന്നവർ വളപര പചറിപയഥാരു 
ശതേഥാനദ്േയള്ളൂ. ഇന്ത്യിപേ നപല്ഥാരു 
ഭഥാഗം ൈേയൂണിറെി പഹൽത്തക് പസറെറൈളിലം 
കപ്േറി പഹൽത്തക് പസറെറൈളിലം സബക് 
പസറെറൈളിലം ആവശ്ത്തിനക് ആദ്രഥാഗ് 
പ്വർത്തൈരില്. ഗ്രഥാേങ്ങളിപേ സർക്ഥാർ 
ആശുപത്രിൈളിൽ ആവശ്ത്തിനക് ദ്ഡഥാക്ടർ
േഥാപര ൈിട്ടഥാത്ത സഥാഹചര്ം എത്രപയങ്ിലം 
സർക്ഥാർ ദ്രഖൈളിൽ വിശേീൈരിച്ിട്ടുണ്ക്. 

പേഥാത്തം ചിൈിൽസഥാ പചേവിപറെ 50 
ശതേഥാനം മുതൽ 80 ശതേഥാനം വപര 
സർക്ഥാർ വഹിക്കുന്ന വിൈസിത രഥാജ്ങ്ങ
ളുണ്ക്. ദ്ൈഥാർപ്ദ്ററ്റു വൽക്രണത്തിപറെ 
പഥാതയിലൂപട അതിദ്വഗം മുദ്ന്നഥാട്ടു 
ദ്പഥാവന്ന അദ്േര ിക്യിൽ ദ്പഥാലം 
ആദ്രഥാഗ് ദ്സവനങ്ങളിപേ സർക്ഥാർ 
വിഹിതം പവട്ടിക്കുറയ്കഥാൻ അനവേിക്ഥാത്ത 
വിധം പൗരസമൂഹത്തിപറെ സമ്ർദേം 
ശക്േഥാണക്. ഏറെവം പുതിയ ൈണക്നസ
രിച്ക്  ഇന്ത്യിൽ 7 േക്ഷത്തിേധിൈം 
ആശുപത്രി ൈിടക്ൈളഥാണുള്ളതക്. 1990 
ൈളിപേ സ്ിതിവച് ദ്നഥാക്ിയഥാൽ ഇതക് 
മുദ്ന്നറെേഥാണക്. 600 ദ്പർക്ക് ഒരു ആശുപത്രി 
ൈിടക് എന്ന ൈണക്ിൽ ആശുപത്രി 
സൗൈര്ങ്ങൾ ഉണ്ഥാവണപേന്നഥാണക് 
ദ്േഥാൈഥാദ്രഥാഗ് സംഘടന നിർദ്ദേശിക്കു

ന്നതക്. രഥാജ്പത്ത ആശുപത്രി ൈിടക്ൈളുപട 
എണ്ണം പരിേിതേഥാണക് എന്നു േഥാത്രേല്, 
ഇതിൽ പചറിയ ശതേഥാനം േഥാത്രേഥാണക് 
പ പ ഥാ തു ദ് േ ഖ േ യ ി ല ള്ള തക് .  സ ്വൈ ഥാ ര ് 
ദ്േഖേയിലം, ഇതക് പ്ധഥാനേഥായി നഗരങ്ങ
ളിൽ ദ്ൈന്ദീൈരിച്ിരിക്കുന്നു.

ശതേഥാനക്ണപക്ടുത്തഥാൽ, പപഥാതുജ
നഥാദ്രഥാഗ് രംഗത്തക് ഏറെവം കുറച്ക് മുതൽ 
മുടക്കുന്ന ദ്േഥാൈത്തിപേ അഞ്ക് രഥാജ്ങ്ങ
ളിൽ ഒന്നക്  ഇന്ത്യഥാണക് .  ആദ്രഥാഗ് 
പരിരക്ഷഥാ രംഗപത്ത പേഥാത്തം പചേവിൽ 
80 ശതേഥാനവം സ്വൈഥാര് വ്ക്ിൈൾ മുടക്കു
ന്ന ദ്േഥാൈത്തിപേ ആേ് പതിനഞ്ക് രഥാജ്
ങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇന്ത് തപന്നയഥാണക്. ദ്സവന 
ദ്േഖേൈൾ മൂേധന ശക്ിൈൾക്ക് അടിയറ 
വയ്ക്കുന്ന നയങ്ങളുപട സ്വഥാഭഥാവിൈ ഫേം 
േഥാത്രേഥാണിതക്. രഥാജ്ത്തക് ആദ്രഥാഗ് സംര
ക്ഷണത്തിന ദ്വണ്ി പചേവഴിക്കുന്ന 
തുൈയപട ഇരുപതക് ശതേഥാനത്തിൽ തഥാപഴ 
േഥാത്രേഥാണക് സർക്ഥാർ വിഹിതം. പണം 
മുടക്ഥാൻ ൈഴിവള്ളവരുപട കൈൈളിേഥാണക് 
കവേ്ദ്സവനങ്ങളിൽ 80 ശതേഥാനവം 
എത്തിദ്ച്രുന്നതക് എന്നർത്ഥം. േറെക് വഥാക്കു
ൈളിൽ പറഞെഥാൽ, ഇന്ത്യിപേ 140 ദ്ൈഥാടി 
ജനങ്ങൾ ആദ്രഥാഗ് രക്ഷയ്കഥായി പചേവഴി
ക്കുന്ന തുൈയിൽ 80 ശതേഥാനവം പചന്നു 
ദ്ചരുന്നതക് േഥാഭക്ദ്ണ്ണഥാപട പ്വർത്തിക്കുന്ന 
സ്വൈഥാര് ആതുരഥാേയങ്ങളിേഥാണക്. പണം 
വഥാങ്ങി ദ്രഥാഗിൈപള ചിൈിൽസിക്കുൈ എന്ന
തിനപ്പുറത്തക്, ദ്രഥാഗപ്തിദ്രഥാധം ഈ 
സ്വൈഥാര് ആതുരഥാേയങ്ങളുപട വിഷയദ്േയ
ല്. ആേിവഥാസി, പിദ്ന്നഥാക് ദ്േഖേൈളിൽ 
പട്ടിണി േരണങ്ങൾ പപരുകുന്നതിനക് േറെക് 
ൈഥാരണങ്ങൾ അദ്ന്വഷിദ്ക്ണ്തില്. 
ദ്േഥാൈപത്ത ദ്പഥാഷൈഥാഹഥാരക്കുറവള്ള മൂന്നക് 
കുട്ടിൈളിൽ ഒരഥാൾ ഇന്ത്യിേഥാണക്. 

ഇന്ത്യിൽ ഓദ്രഥാ 20 േിനിട്ടിലം പ്സവ 
ദ്വളയിൽ ഒരമ് േരിക്കുന്നു. സഥാധഥാരണക്ഥാ
രിദ്േക്ക് ആധുനിൈ കവേ്ശഥാസ്തത്തിപറെ 
ദ്നട്ടങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരളവിൽ 
ൈവിഞെക് നമുക്ിന്നും വിജയിക്ഥാൻ ൈഴി
ഞെിട്ടിപല്ന്നക് ഈ ൈണക്കുൈൾ സംശയ
ത്തിനിടയില്ഥാപത വ്ക്േഥാക്കുന്നു. ഈ 
പപഥാതു ചിത്രത്തിൽ നിന്നക് ദ്ൈരളം വ്ത്സ്ത
േഥായിരിക്കുന്നതക് സഥാമൂഹ് തുേ്തയിലം 
പപഥാതുഫണ്ിപറെ നീതിയക്േഥായ വിതര
ണത്തിലം ഊന്നുന്ന ദ്ൈരളത്തിപറെ തനതു 
വിൈസന േഥാതൃൈയപട ബേത്തിേഥാണക്. 

റകരളത്ിറലകച് റനറോക്ക 
ആദ്ഗഥാളവൽക്രണ നയങ്ങൾ പപഥാതു

ജനഥാദ്രഥാഗ് രംഗത്തുണ്ഥാക്ിയ പ്ത്ഥാഘഥാ
തങ്ങൾ നിശിതേഥായി ചർച് പചയ്പപ്ട്ടു 
തു ട ങ്ങ ി യ  പ ത ഥാ ണ്ണൂ റ ൈ ളു പ ട  ര ണ് ഥാ ം 
പകുതിയിൽ ദ്ൈരളത്തിപേ ആദ്രഥാഗ് 
നിേവഥാര സൂചിൈൈൾ ദ്േഥാൈപേങ്ങും ചർച് 
പചയ്പപ്ട്ടു. ഇന്ത്യിപേ ശിശുേരണ 
നിരക്ക് 50 നക് മുൈളിൽ നിന്നദ്പ്ഥാൾ ദ്ൈരള
ത്തിൽ അതക് ഒറെയക്ദ്ത്തഥാടക് ഏപറക്കുപറ 
അടുക്കുൈയഥായിരുന്നു. േരണനിരക്ക് 7ൽ 
തഥാപഴപയത്തിച്ക് ദ്ൈരളം വിൈസിത രഥാജ്
ങ്ങൾക്ക് ഒപ്ം നിന്നു. സംസ്ഥാനപത്ത 
ജനന നിരക്ക് േരിദ് രഥാജ്ങ്ങളുപട പപഥാതു 
നിേവഥാരപത്ത അദ്പക്ഷിച്ക് 60 ശതേഥാനം 
ൈണ്ക് തഥാപഴപയത്തി. അതക് അദ്േരിക്ൻ 
ഐൈ്നഥാടുൈപള പിന്നിേഥാക്ി. പ്തീക്ഷിത 
ആയർകേർഘ്ം ഇന്ത്യിൽ 64 ആയിരു
ന്നദ്പ്ഥാൾ ദ്ൈരളം 75 ൽ എത്തി. 1990 
ൈളിൽ ഇന്ത്യിൽ ഏറെവം തഥാഴ്ന്ന േഥാതൃേര
ണനിരക്ക് (1.3/1000) ദ്ൈരളത്തിേഥാണക് 
ദ്രഖപപ്ടുത്തിയതക്. 

1990 ൈൾ മുതൽക്ക് ദ്ൈരളത്തിപേ 
ആദ്രഥാഗ്രംഗം അന്നുവപരയില്ഥാത്ത 
പുതിയ പവല്ലുവിളിൈൾ ദ്നരിടഥാൻ തുടങ്ങി. 
പക്ഷിപ്നി, പന്നിപ്നി, നിപ് എന്നിങ്ങപന 
ൈടൽ ൈടപന്നത്തിയ എത്രപയങ്ിലം പൈർ
ച്വ്ഥാധിൈപള നമുക്ക് ദ്നരിദ്ടണ്ി വന്നു. 
സ്വഥാതന്ത്ര്ത്തിനക് ദ്ശഷമുള്ള ഏതഥാനം പതി
റെഥാണ്ടുൈൾ പൈഥാണ്ക് ദ്ൈരളം പൈട്ടിപ്ടുത്ത 
പപഥാതുജനഥാദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങളുപട വിപുേ 
േഥായ ശംഖേയഥാണക് ഇത്തരം വ്ഥാധിൈപള 
ദ്നരിടഥാൻ നമുക്ക് ൈരുത്തു പൈർന്നതക്. എറെ
വപേഥാ ടുവ ിൽ,  പൈഥാ വ ിഡക്  കവറസക് 
ദ്രഥാഗപത്ത ദ്ഭേപപ്ട്ട നിേയിൽ ദ്നരിടുന്ന
തിലം ഈ പശ്ചഥാത്തേസൗൈര് േിൈവം 
ജനൈീയഥാദ്രഥാഗ് പ്വർത്തനങ്ങളിലൂപട 
ആർജ്ജിച് അനഭവസമ്പത്തും ദ്ൈരളപത്ത 
സഹഥായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യിൽ പൈഥാവിഡക് 
ബഥാധ ആേ്ം റിദ്പ്ഥാർട്ടക് പചയ് ദ്ൈരളത്തി
േഥാണക് ദ്രഥാഗിൈദ്ളഥാ ദ്രഥാഗം സംശയിക്കുന്ന
വദ്രഥാ ആയ എറെവം കൂടുതൽ ദ്പർ 
വിദ്േശത്തു നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങ
ളിൽ നിന്നും എത്തിദ്ച്ർന്നതക്. "ദ്ൈരള
ത്തിപേ ബേിഷ്േഥായ പപഥാതുജനഥാദ്രഥാഗ് 
സ ം വ ി ധ ഥാ ന വ ം  ഗ്രഥാ േ ത േ ത്ത ി ദ് േ ക്ക് 
അധിൈഥാരം പൈർന്നു നൽൈിയതിലൂപട 
തഥാപഴ തട്ടിൽ സൃഷ്ിക്പപ്ട്ട ജനഥാധിപത് 
സ ം സ്ക ഥാ ര വ േ ഥാ ണക്  ആ േ ്ഘ ട്ട ത്ത ി ൽ 
പൈഥാദ്റഥാണ കവറസക് വ്ഥാപനം തടഞ്ഞു 
നിർത്തഥാൻ ദ്ൈരളപത്ത സഹഥായിച്പതന്നക് 
വിേഗക്ധർ അഭിപ്ഥായപപ്ടുന്നു ( BBC- 
എപ്ിൽ 20, 2020). പൈഥാദ്റഥാണ കവറസി 
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പറെ വ്ഥാപനവം കവറസക് ദ്രഥാഗത്തിപറെ 
പ്വണതൈളും സംബന്ിച് ധഥാരണൈൾ 
കശശവഥാവസ്യിേഥായിരുന്ന ആേ് ഘട്ട
ത്തിൽ ദ്േഥാൈ രഥാജ്ങ്ങപള അതിശയിപ്ിക്കു
ന്ന  േ ി ൈ ദ് വ ഥാ പ ട  വ ്ഥാ പ ന ം  ത ട ഞ്ഞു 
നിർത്തഥാൻ നമുക്ഥായി.  ജഥാഗ്രതയപട 
സദ്ന്ദശം മുഴവൻ ജനങ്ങളിദ്േക്കും എത്തി
ക്കുന്നതിലം, ദ്രഥാഗിൈപള ചിൈിൽസിക്കുന്ന
തിനം അവരുേഥായി സമ്പർക്ത്തിലള്ള
വപര ൈപണ്ത്തി ൈ്വഥാററെയിനിൽ പഥാർപ്ി
ക്കുന്നതിനക് ആവശ്േഥായ സൗൈര്ങ്ങൾ 
ഒരുക്കുന്നതിലം ദ്ൈരളത്തിപേ പപഥാതു 
ജനഥാദ്രഥാഗ് പ്വർത്തൈർ വിജയിച്. 

10 പേഡിക്ൽ ദ്ൈഥാദ്ളജൈൾ, 18 ജില്ഥാ 
ആശുപത്രിൈൾ, 22 പസ്പഷ്ഥാേിറെി ആശുപ
ത്രിൈൾ, 81 തഥാലൂക്ക് ആശുപത്രിൈൾ എന്നി
വയ്ക്കു പുറപേ, സംസ്ഥാനപേഥാട്ടുക്കും വ്ഥാപിച് 
ൈിടക്കുന്ന ആദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങളുപട ബേിഷ്
േഥായ ശംഖേ ദ്ൈരളത്തിലണ്ക്. 2018-ൽ 
സംസ്ഥാന ആദ്രഥാഗ് വകുപ്ക് പ്സിദ്ധപപ്ടു 
ത്തിയ ദ്രഖൈൾ പ്ൈഥാരം, ദ്േഥാദ്ഡണ് 
പേഡിസിൻ വിഭഥാഗത്തിൽ, ആദ്രഥാഗ് 
ദ്ൈന്ദങ്ങളുപട സബക് പസറെറൈൾ അടക്ം, 
6688 ആദ്രഥാഗ്രക്ഷഥാ ദ്ൈന്ദങ്ങളഥാണക് 
ആദ്രഥാഗ് ഡയറക്ടദ്ററെിന ൈീഴിൽ സംസ്ഥാ
നത്തക് പ്വർത്തിക്കുന്നതക്. ജനറൽ ആശുപ
ത്രിൈളിൽ 6920 ഉം ജില്ഥാ ആശുപത്രിൈളിൽ 
5167 ഉം തഥാലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിൈ
ളിൽ 5795 ഉം തഥാലൂക്ക് ആശുപത്രിൈളിൽ 
2643 ഉം സഥാമൂഹിൈ ആദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങ

ളിൽ 6571 ഉം 24x7 പ്ഥാഥേിൈ ആദ്രഥാഗ് 
ദ്ൈന്ദങ്ങളിൽ 3145 ഉം ആശുപത്രിക്ിടക്
ൈളുണ്ക്. േറെക് പ്ഥാഥേിൈ ആദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദ
ങ്ങൾ, ജില് ടി.ബി. പസറെറൈൾ, സ്തീൈളുപട 
യം കുട്ടിൈളുപടയം ആശുപത്രിൈൾ, ടി.ബി. 
ആശുപത്രിൈൾ എന്നിവിടങ്ങളിലം ദ്ഭേപപ്
ട്ട ൈിടത്തി ചിൈിൽസഥാ സൗൈര്ങ്ങളുണ്ക്. 
പൈഥാദ്റഥാണഥാ വ്ഥാപനത്തിപറെ ദ്വളയിൽ 
ഈ ൈണക്കുൈൾക്ക് ജീവപറെ വിേയണ്ക്.

7.65 എന്ന ദ്ഡഥാക്ടർ - ആശുപത്രി ൈിടക് 
അനപഥാതവം 879 എന്ന ജനസംഖ് – 
ൈിടക് അനപഥാതവം തഥാഴ്ന്നവരുേഥാന രഥാജ്
ങ്ങളിപേ പപഥാതുസ്ിതി വച് ദ്നഥാക്ിയഥാൽ 
അസൂയഥാവഹേഥാണക്. 2016-17 ൽ ദ്ൈരള
ത്തിൽ 4,57,922 പ്സവങ്ങൾ നടന്നതിൽ 
1,24,097 എണ്ണവം സർക്ഥാർ ആശുപത്രിൈ
ളിേഥാണക് നടന്നതക്. അദ്ത വർഷം സംസ്ഥാ
നപത്ത സർക്ഥാർ ആശുപത്രിൈളിൽ 50,581 
സിദ്സറിയൻ പ്സവങ്ങൾ നടന്നു. (ആർദ്ം 
േൗത്ത്തിപറെ ഭഥാഗേഥായി എർപപ്ടുത്തിയ 
അധിൈ സൗൈര്ങ്ങളും നടത്തിയ പേച്പപ്
ടുത്തലൈളും സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ സേഥാ
ഹരിച്ഥാൽ ഒരു പടി കൂടി പേച്പപ്ട്ട ചിത്രം 
േ ഭ ി ക്കു ം ) .  ദ് ൈ ര ള ത്ത ി പ േ  പ ച റ തു ം 
വലതുേഥായ ആദ്രഥാഗ്രക്ഷഥാ സ്ഥാപനങ്ങ
ളിൽ നഥാേിൽ ഒന്നും ആശുപത്രി ൈിടക്ൈ
ളിൽ ഏൈദ്േശം 40 ശതേഥാനവം പപഥാതുദ്േ
ഖേയിേഥാണക്. ആദ്രഥാഗ്ദ്ൈന്ദങ്ങളിൽ 
മുക്ഥാൽ പങ്കും ഗ്രഥാേങ്ങളിേഥാണക് എന്നതഥാണക് 
ഈ ശംഖേയപട ഏറെവം പ്ധഥാന പ്

ദ്ത്ൈത. ഇതക് ആദ്രഥാഗ് പരിരക്ഷഥാ സൗൈ
ര്ങ്ങൾ നഗരങ്ങളിൽ ദ്ൈന്ദീൈരിക്കുന്ന 
ദ്േഥാൈത്തിപേ പപഥാതു പ്വണതയ്കക് ദ്നപര 
വിരുദ്ധേഥാണക്. 

ആദ്രഥാഗ് ദ്ൈന്ദങ്ങൾ വഴിയള്ള 
സഥാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്തക് ഇന്നക് ദ്ൈരള
ത്തിനക് സേഥാനേഥായ േപറെഥാരു േഥാതൃൈ രഥാജ്
ത്തില്. ഇന്ത്യിൽ ആപൈ നൽൈപപ്ടുന്ന 
പപഥാതു സഥാന്ത്വന പരിചരണ ദ്സവനങ്ങളിൽ 
പകുതിയിേധിൈവം ദ്ൈരളത്തിേഥാപണന്നതക് 
വിസ്യൈരേഥായ ൈണക്ഥാണക്. ദ്ൈരളത്തിപറെ 
പേ േടങ്ങക് സമ്പത്തുള്ള വഥാഷിങ്ങക്ടണ് 
ഡി.സി.പയ അദ്പക്ഷിച്ക് േിൈച് ആദ്രഥാഗ് 
പരിരക്ഷയള്ളതക് ദ്ൈരളത്തിേഥാപണന്നക് വ്
ക്േഥാക്കുന്ന പoനം (Hans Risling) 
ദ്േഥാൈത്തക് ചർച്യഥാവൈയണ്ഥായി. 

കുത്തൈ മൂേധനത്തിപറെ കുതിപ്ിൽ േരി
ദ്പറെ കൈൈളിദ്േക്ക് പതറിച് വീഴന്നതും, 
അധഥാർേിൈേഥായ സഥാമ്പത്തിൈ വളർച്യപട 
ഫേേഥായി തഥാപഴ തട്ടിദ്േക്ക് ൈിനിഞെിറങ്ങു
ന്നതും േഥാത്രേല് വിൈസനപേന്നക് ദ്േഥാൈ 
ജനസംഖ്യിൽ അര ശതേഥാനത്തിൽ 
തഥാപഴ വരുന്ന ഈ ജനത നിരന്തരം 
പതളിയിച് പൈഥാണ്ിരിക്കുന്നു. പൈഥാദ്റഥാണ 
കവറസക് ദ്രഥാഗത്തിന മുന്നിൽ ദ്േഥാൈം 
പൈച് നിൽക്കുദ്മ്പഥാൾ ഈ ബേേിനക് 
ജീവപറെ വിേയണ്ക്.                             

1
ലേഖകന് ഗ്ചാമവികസന വകുപ്ില് 

വിലലേജ് എക്്റ്റന്ഷന് ഓഫടീസറചാണ്.
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സഹ്പറെ േടിത്തട്ടിൽ സ്ിതി പചയ്യുന്ന 
േേദ്യഥാരജില്. കപനഥാവക് ആണക് 

ആസ്ഥാ നം. കുടിദ്യറെക്ഥാരുപട ജില് എന്നു 
കൂടി അറിയപപ്ടുന്ന ഇടുക്ി കഹദ്റഞ്ി
പറെ ഭഥാഗേഥാണക്. 1972 ജനവരി 26നക് ജില് 
നിേവിൽ വന്നു. ജില്ഥാ നഥാേം ഇടുക്ി എന്നഥാ
പണങ്ിലം ആ ദ്പരിലള്ള ഒരു പ്ദ്ത്ൈ 
സ്േം ഇല്. ദ്ൈരളത്തിൽ ഏറെവേധിൈം 
വനപ്ദ്േശമുള്ള ജില്യഥാണിതക്. ദ്ൈരള
ത്തിപേ അഞ്ക് ദ്േശീദ്യഥാേ്ഥാനങ്ങളിൽ 
നഥാലം ഇടുക്ിയിേഥാണക്. ഇരവികുളം, േതി
പൈട്ടഥാൻ ദ്ചഥാേ, ആനമുടി ദ്ചഥാേ, പഥാമ്പഥാ
ടുംദ്ചഥാേ, എന്നിവയഥാണവ. പപരിയഥാർ, 
േീനച്ിേഥാർ മൂവഥാറ്റുപുഴയഥാർ, േണിേേയഥാർ 
എന്നിവയഥാണക് പ്ധഥാനനേിൈൾ. ദ്ൈരള
ത്തിൽ ഏറെവം കൂടുതൽ ജേ കവേയുത പദ്ധ
തിൈൾ ഉള്ളതക് ഈ ജില്യിേഥാണക്. ഇടുക്ി 

ജേ കവേയുത പദ്ധതിയഥാണക് ദ്ൈരളത്തിപേ 
ഏറെവം വേിയ ജേ കവേയുത പദ്ധതി. 
മൂന്നഥാർ, വഥാഗേണ്, കുട്ടിക്ഥാനം, ദ്തക്ടി 
തുടങ്ങി ധഥാരഥാളം ടൂറിസ്റ്റു സദ്ങ്തങ്ങൾ ഈ 
േേദ്യഥാര ജില്യിലണ്ക്. പശ്ചിേഘട്ടത്തിപേ 
ഏറെവം ഉയർന്ന പൈഥാടുമുടിയഥായ ‘ആനമുടി’ 
ഈ ജില്യിേഥാണക് (മൂന്നഥാർ പഞ്ഥായത്തക് ).

ഇടകി എന്ന റപരച്:
കുറവൻ-കുറത്തി പഥാറയിടുക്കുൈളിലൂപട 

പപരിയഥാർ ഒഴകുന്നിടത്തഥാണക് ഇടുക്ി 
അണപക്ട്ടക് നിർമ്ിച്ിരിക്കുന്നതക്. ആ ‘ഇടു
ക്ഥാ’വഥാം ഇടുക്ിക്കു ൈഥാരണം. എത്തിദ്ച്
രഥാൻ പ്യഥാസമുള്ള ഇടുക്കുവഴിൈൾ നിറഞെ 
പ്ദ്േശം ഇടുക്ിയഥായതുേഥാവഥാം. ൈരുപവ
ള്ളഥായൻ പൈഥാലമ്പൻ എന്ന ആേിവഥാസി 
മൂപ്നഥാണക് കുറവൻ - കുറത്തി പഥാറൈപളപ്

റെിയള്ള അറിവക് രേിട്ടീഷക് എഞ്ിനീയറഥായ 
ഡ്യു.പജ. ദ്ജഥാണിനക് നൽൈിയതക് (1935). 
തുടർന്നുള്ള സ്േപരിദ്ശഥാധനയ്ക്കും േറ്റും 
പൈഥാലമ്പൻ സഹഥായം നൽൈി. പചറദ്തഥാ 
ണി ഡഥാേിനരിൈിൽ പൈഥാലമ്പപറെ പ്തിേ 
സ്ഥാപിച്ിട്ടുണ്ക്. 

വനവഥാസക്ഥാേത്തക് സീതയം രഥാേനം 
േക്ഷ്മണനം ഇവിപട പഥാർത്തിരുന്നുപവന്നും 
സീതഥാസ്ഥാനം ഒളിച്ൈണ്ടുനിന്ന കുറവ 
പനയം കുറത്തിപയയം ശിേൈളഥായിദ്പ്ഥാൈ
പട്ട എന്നു ശ്ീരഥാേൻ ശപിപച്ന്നും അങ്ങപന
യഥാണക് കുറവൻ - കുറത്തി പഥാറൈൾ ജന്മം 
പൈഥാണ്പതന്നുേഥാണക് ഐതിഹ്ം. ശഥാപദ്േഥാ 
ക്ഷം ഒന്നുമുണ്ഥായില്. പപക്ഷ ആ സ്േത്തക് 
പൈഥാലമ്പൻ ഉണ്ഥാവൈയം ഇടുക്ി ജേ 
കവേയുത പദ്ധതിക്ക് നിേിത്തേഥാവൈയം 
പചയ്തക് ചരിത്രം.                                 1

 ഡ�ാ. വിളക്കുടി രാഡജന്ദ്രന്

ഇടുക്ി
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 �രളരീധരന് തഴകര 

മ�വാണക് ജീവന്
മ�ക് ജീവലറെ ഹരിതകം 

േനഷ്ഥാ നീ േണ്ണഥാകുന്നു, േണ്ണിദ്േക്കു 
തപന്ന േടങ്ങും എന്നതക് വചനഥാമൃതം! 
േനഷ്ൻ ആറടി േണ്ണിപറെ ജന്മിയഥാണക്! 
എപറെ േണ്ണക് ചതിക്ില്-പഴയ കൃഷിക്ഥാര 
പറെ ആത്വിശ്വഥാസത്തിപറെ പ്തിഫേനം! 
േണ്ം പപണ്ം ഒരുദ്പഥാപേയഥാണക്! ഇങ്ങപന 
േണ്േഥായി ദ്ചർന്ന തത്വചിന്തഥാപരേഥായ 
േർശനങ്ങളും ചിന്തൈളും എത്രപയത്ര! 
“േണ്ണിപന സുസ്ിരേഥായി ൈഥാത്തുസംരക്ഷി
ക്ഥാം. േണ്ണിപറെ കജവ സമ്പൂഷ്ിയം കവവി
ധ്തയം നിേനിർത്തഥാം’’ എന്നതഥായിരുന്നു 
ഈ വർഷപത്ത േണ്േിന സദ്ന്ദശം!!!

പദ്ക്ഷ ചവിട്ട ി  ന ിൽക്കുന്ന ഈ 
േണ്ണഥാണക് ജീവപറെയം ജീവിതത്തിപറെയം 
അടിസ്ഥാനശിേ എന്ന പരേേഥായ സത്ം 
നഥാം േറക്കുന്നു. നമ്മുപട മുഖ്ധഥാരഥാ േഥാധ്േ
ങ്ങപളഥാന്നുദ്േ േണ്േിനപത്തക്കുറിച്ക് ഓർക്കു
ൈദ്യഥാ ഓർമ്ിപ്ിക്കുൈദ്യഥാ പചയ്ഥാൻ 
േറന്നുദ്പഥായി! സമൂഹേഥാധ്േങ്ങളിലൂപട 
പേരും േണ്ണിപറെ നന്മ പങ്കുവച്ിരിക്കുന്നു 

എന്നതക് ആശ്വഥാസേഥായൈം!!! സ്വർണ്ണക്ട
ത്തിപറെയം ദ്ഡഥാളർക്ടത്തിപറെയം േഹരി
ക്ടത്തിപറെയം -വേിയ വഥാർത്തൈൾക്ിട
യിൽ േണ്ണിപനന്തു ൈഥാര്ം!!

പപഥാന്നുരുക്കുന്നിടത്തക് പൂച്യക് പക്ന്തു 
ൈഥാര്ം? പപക്ഷ ഈ േഞെ സ്വർണ്ണവം 
ദ്ഥാവൈ സ്വർണ്ണേഥായ പപദ്ട്രഥാളിയവം കുഴി
പച്ടുക്കുന്നതും ഈ േണ്ണടരുൈളിൽ നിന്നു 
തപന്നയഥാപണന്ന യഥാഥഥാർത്ഥ്ം േറക്ഥാതി
രിക്ഥാം. േണ്ണക് ഭൂേിശഥാസ്തപരേഥായ ഒരു 
വസ്തുത എന്ന നിേയിൽ േഥാത്രം ൈഥാണഥാവന്ന 
ഒന്നല്. ഭൂഗുരുത്വം എന്ന സക് ദ്നഹഥാൈർഷ
ണത്തിപറെ ഉറപ്ിക്ൽ േണ്ണിേഥാണക്. േണ്ണിൽ 
ൈഥാലറപ്ിച് നിൽക്കുൈ എന്നതഥാണക് ജീവി
ച്തുടങ്ങുന്നതിപറെ ആേ്പഥാഠം. േണ്ണിൽ 
നിന്നുപൈഥാണ്ക് നിവരുദ്മ്പഥാഴഥാണക് നഥാം 
ശരിക്കും േനഷ്രഥാകുന്നതക്. എപറെ േണ്ണക് 
എന്നതക് സങ്കുചിതേഥായ സ്വഥാർത്ഥതയഥായം 
അഭിനന്ദനീയേഥായ ദ്േശഥാഭിേഥാനേഥായം 
േഥാറന്നതക് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നക് 

വീപണ്ടുക്ഥാൻ ൈഴിയം. എല്ഥാ യദ്ധങ്ങളും 
േണ്ണിനം പപണ്ണിനം ദ്വണ്ിയഥാണദ്ല്ഥാ? 
പഥാറൈൾ പപഥാടിഞെക് ഒരുപിടി ദ്േൽേണ്
ണ് ഥാ കു വ ഥാ ൻ  പ്കൃ ത ി യ്കക്  ഒ ര ഥാ യ ി ര ം 
വർഷപത്ത പ്വർത്തന പ്തിപ്വർത്ത 
നങ്ങൾ ആവശ്േഥായി  വരുപേന്നതക് 
കപ്േറി ക്ഥാസ്സിൽ പഠിച് ബഥാേപഥാഠം.

യഥഥാർത്ഥത്തിൽ േണ്ണിപറെ ഏറെവം 
വേിയ പുണ്ം നമ്മുപട കൈയ്ിലള്ള ഒരു 
പിടി ധഥാന്പത്ത അന്നേഥായി തിരിച്തരഥാൻ 
ൈഴിയപേന്നതഥാണക് .  ഏറെവം വേിയ 
ബഥാങ്ഥാണക് േണ്ണക്! േനസ്സറിഞെക് നിദ്ക്ഷപി
ച്ഥാൽ മുതലം പേിശയേടക്ം പതിന്മടങ്ങക് 
പപഥാേിപ്ിച്ക് തരുന്ന ബഥാങ്ക്, അന്നം േഥാത്ര
േല് അക്ഷരം ഉറപ്ിച് തരുന്നതും ഈ 
േണ്തപന്നയഥാണക്. അറിവിപറെ ഹരിശ്ീ 
കുറിക്കുന്നതും േണ്ണിേഥായിരുന്നദ്ല്ഥാ! 
അന്നവം അറിവം അമ്യേഥായ േഹഥാവിസ്
യേഥായ േണ്ണിപന പതഥാട്ടു വന്ദിക്കുന്നതക് 
അന്വിശ്വഥാസേല്! േറിച്ക് സർവ്വംസഹ

41



ജനസൗ�ദ �ാമപ�ായത്തുകള്
പൗരനക് ദ്സവനം നൽകുന്ന ൈഥാര്

ത്തിൽ ദ്ൈരളത്തിപേ പഞ്ഥായത്തുൈൾ 
ഇന്നക്  എല്ഥാ സർക്ഥാർ ഓഫീസുൈൾക്കും 
േഥാതൃൈയഥാണക്. ഫ്ണ്ക് ഓഫീസക് സംവിധഥാ 
നവം ൈഥാത്തിരിപ്പുമുറിയപേഥാപക് പേ 
പഞ്ഥായത്തുൈളിലം ദ്ൈഥാർപ്ദ്ററെക് ൈമ്പനി
ൈപളദ്പഥാലം  പവല്ലുന്ന തരത്തിേഥാണക് ഒരു

ക്ിയിട്ടുള്ളതക്. ഐ.എസക്.ഒ. അംഗീ ൈഥാരം 
ദ്നട ിപക്ഥാണ്ക്  എല്ഥാ ഗ്രഥാേപഞ്ഥായ 
ത്തുൈളും ഈ നിേവഥാരം കൈവരിച്തി
നഥാൽ ദ്സവനങ്ങൾക്ഥായി പേതവണ 
ൈയറിയിറദ്ങ്ങണ് സഥാഹചര്ം ഇന്നില്. 
ദ്സവനദ്േഥാ ദ്സവനം േഭ്േഥാകുന്ന തീയതി 
ദ്യഥാ ഫ്ണ്ക്  ഓഫീസിൽനിന്നും േഭ്േഥാകും.   
ദ്സവനങ്ങൾ ഓണ്കേനഥായി വീട്ടിൽ  
േഭ്േഥാക്കുന്നതിനക് ദ്വണ് സംവിധഥാനങ്ങൾ 
മുഴവൻ പഞ്ഥായത്തുൈളിലം പൈഥാണ്ടുവരുന്ന
തിനള്ള നടപടിൈൾ സർക്ഥാർ സ്വീൈരിച്
വരുന്നതഥായി പഞ്ഥായത്തക് രഥാജക് േഥാസിൈ 
ഒദ്ക്ടഥാബർ േക്ം  പ്സിദ്ധീൈരിച് തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പുേന്ത്രിയപട ദ്േഖന
ത്തിൽ നിന്നും വ്ക്േഥാകുന്നു. 25 വർഷ

ങ്ങൾ പൂർത്തീൈരിച് ജനൈീയഥാസൂത്രണ
പത്തക്കുറിച്ള്ള ധനൈഥാര്േന്ത്രിയപട 
ദ്േഖനം ശ്ദ്ദ്ധയേഥായി. േഥാേിന്സം
സ്കരണ സംവിധഥാനങ്ങപളക്കുറിച്ള്ള 
അറിവക് തരുന്ന ദ്േഖനവം ഒദ്ക്ടഥാബർ േക്
ത്തിൽ പ്സിദ്ധീൈരിച്ിരുന്നു.  വിജ്ഞഥാന
പ്േേഥായ ദ്േഖനങ്ങൾ പ്സിദ്ധീൈരിക്കുന്ന 
പഞ്ഥായത്തക് രഥാജക് േഥാഗസിനം പിന്നണി  
പ്വർത്തൈർക്കും എല്ഥാവിധ ഭഥാവൈങ്ങളും.

നൗഷറോദച്, പറോലകറോടച് 
പഞ്ഥായത്തക് രഥാജക് േഥാസിൈയി 

ദ്േക്കുള്ള ദ്േഖനങ്ങളും ൈത്തുൈളും 
prmdp2020@gmail.com എന്ന 
ഇ-പേയിൽ വിേഥാസത്തിൽ അയദ്ക്
ണ്തഥാണക്.

യഥായ േണ്ണക് നമ്മുപട ജീവപറെയം ജീവിതത്തി
പറെയം ആധഥാരശിേയഥാപണന്ന തിരിച്റി
വം പ്ഥാർത്ഥനഥാപൂർവ്വേഥായ നന്ദി പ്ൈഥാശന
വേഥാണതക്.

േ ന ഷ ്ജ ീ വ ി ത  വ ്വ ഹ ഥാ ര ത്ത ി ൽ 
േണ്ദ്പഥാപേ ഇഴൈിദ്ച്ർന്ന േപറെന്തഥാണുള്ളതക്? 
പൈഥാച്കുട്ടിൈപള സംബന്ിച്ക് യദ്ഥഷ്ം 
ഓടിച്ഥാടി ൈളിക്ഥാനള്ള ഇടേഥാണക് േണ്ണക്. 
ൈണ്ണൻ ചിരട്ടയിൽ േണ്ണപ്ം ചുട്ടും, ചിരട്ടയിൽേ
ണ് നിറച്ക് ൈല്ടുപ്പുകൂട്ടി അരിയം ൈറിയം വച്ം 
ൈളിക്ഥാത്ത ബഥാേ്മുദ്ണ്ഥാ? നിേപത്തഴത്തഥാ
ശ്ഥാന്മഥാർ ചൂണ്ടുവിരൽ പിടിച്ക് എഴതിയ്ക്കുന്നതും 
േണ്ണിൽത്തപന്നയഥായിരുന്നു. പദ്ക്ഷ, ഇന്നക് നഥാം 
നമ്മുപട കുഞ്ഞുങ്ങപള േണ്ണിൽ ചവിട്ടഥാൻദ്പഥാ
ലം അനവേിക്ഥാറില്. ദ്സഥാൈക് സും �സും 
ഇടീച്ഥാണക് കുഞ്ഞുങ്ങപള വീടിനള്ളിൽദ്പ്ഥാലം 
നടത്തുന്നതക്. അപല്ങ്ിൽത്തപന്ന കുട്ടിൈൾക്കു 
ൈളിയ്കഥാൻ മുറെപേവിപട? മുറെപത്ത ഇത്തിരി 
േണ്ദ്പഥാലം ദ്ൈഥാണ്ക്ീറെക് പചദ്യ്ഥാ ഇറെർദ്േഥാ
ക്കു പചദ്യ്ഥാ േറയ്ക്കുന്നു. േണ്ണിപന ജീവദ്നഥാപട 
‘സംസക് ക്രിക്കുന്ന’വൈതിരിവില്ഥാത്ത പുത്തൻ 
സംസക് ക്ഥാരം.

ഓദ്രഥാരുത്തരും േണ്ണിപന ദ്നഥാക്ി 
ൈഥാണുന്നതക് ഓദ്രഥാ തരത്തിേഥാണക്. കുട്ടിൈൾ
ക്കു േണ്ണക് ൈളിക്ഥാനള്ള ഇടേഥാപണങ്ിൽ 
ൈർഷൈനതക് ഒരിക്ലം ചതിക്ിപല്ന്നക് 
വിശ്വസിക്കുന്ന, എല്ഥാം വിളയിപച്ടുക്കുന്ന 
കൃഷിയിടേഥാണക്. �ഹനിർമ്ഥാണ വിേ�നക് 
പൈട്ടിട നിർമ്ഥാണത്തിനള്ള പ്തേേഥാണക്. 
ൈേഥാൈഥാരനഥായ ശി�ിക്ക് അതീവസുന്ദര
ശിൽപ്ങ്ങൾ പേനയവഥാനള്ള ഉപഥാധി 
യഥാണക്. കുശവപന സംബന്ിച്ക് േണ്പഥാത്ര 
നിർമ്ഥാണത്തിനള്ള അസംസക് കൃതവസ്തു. 
ഒരു പര്ദ്വഷൈനഥാൈപട്ട ഏപതങ്ിലം 
ഇന്നങ്ങൾ േണ്ണടരുൈളിൽ ഒളിഞെിരിപ്പു

ദ്ണ്ഥാപയന്ന അദ്ന്വഷണബുദ്ധ്ഥാ ഖനനം 
പചയ്യുന്ന വസ്തു. എന്നഥാൽ ൈച്വടത്തിലൂപട 
േഥാഭം പൈഥായ്യുന്ന ഒരു റിയൽ എദ്സ്ററെക് മുതേഥാ
ളിക്ക് േണ്ണക് ദ്ൈവേം വിൽപ്നച്രക്ക് േഥാത്രം!

ദ്േഹേഥാസൈേം പച്േണ് പപഥാതിഞ്ഞു
ള്ള േണ് ചിൈിത് തപന്നയണ്ക്. ഒരു തരം 
പ്കൃതി ചിൈിത്. ദ്ൈരളത്തിൽ ഇന്നും ചിേ 
ദ്ക്ഷത്രങ്ങളിൽ േണ്ം പചളിയം പ്സഥാേ
േഥായി നൽൈിവരുന്നു. ഓച്ിറയിലം തൃദ്ച്റ്റു
പുറത്തും പചളിയഥാണക് പ്സഥാേം. ഇവിപട 
േണ്ണക് ഭക്നക് ആദ്ധ്ഥാത്ിൈ കചതന്േഥാണക് 
പ്േഥാനം പചയ്യുന്നതക്. നമ്മുപട എല്ഥാ കുതിപ്പു
ൈളുപടയം അടിസ്ഥാന ഊർജ്ജേഥായി നിൽ
ക്കുന്നതക് േണ്ണഥാണക്. എത്രൈണ്ക് നമുക്ക് മുൈ
ളിദ്േക്ക് ഉയരഥാം എന്നതക് എത്രദ്ത്തഥാളം 
നമുക്ക് ഭൂേിയിദ്േക്ക് തഥാഴഥാം എന്നുള്ളതിപന 
ആശ്യിച്ിരിക്കുന്നു. ആ തഥാഴ്ചയഥാണക് നമുക്ക് 
ഉയർച്യിദ്േക്കുള്ള, ഉന്നതിയിദ്േക്കുള്ള 
ൈരുത്തുനൽകുന്നതക്. ആൈഥാശദ്ത്തഥാളം 
ഉയരത്തിൽദ്പ്ഥായഥാലം തഥാപഴ വദ്ന്ന 
സമ്ഥാനമുള്ളൂ എന്നു പറയന്നതിപറെ 
പപഥാരുളും േപറെഥാന്നല്.

നമ്മുപട മുറെപത്ത ഇത്തിരി േണ്ദ്പഥാലം 
ദ്ൈഥാണ്ക്ീറെക് പചയക് ദ്തഥാ, ഇറെർദ്േഥാക്കു 
പചയക് ദ്തഥാ േണ്ണിപന ജീവദ്നഥാപട സംസക് ക്
രിക്കുന്ന വൈതിരിവില്ഥായ്മ പചയ്ഥാതിരിക്ഥാം! 
േണ്ണിപറെ ആദ്രഥാഗ്ം േനഷ്പറെ ആദ്രഥാഗ്
േഥാപണന്ന വിദ്വൈേഥാണുണ്ഥാദ്ൈണ്തക്. 
േണ്ണിപറെ ആദ്രഥാഗ് പരിപഥാേനത്തിനഥായി 
േണ് പരിദ്ശഥാധിച്ക് ആവശ്ഥാധിഷ്ിതേഥായി 
േഥാത്രം വളം പചയ്ണം. ഇങ്ങപന േണ്ണിപറെ 
രക്ഷയ്കഥായി നമുക്കു പചയ്ഥാൻ ൈഴിയന്നപത
ല്ഥാം പചയ്യുപേന്നക് പ്തിജ്ഞ പചയ്ഥാം. അതക് 
പ്വൃത്തിയഥാക്ി േഥാറെം. നമ്മുപട കുഞ്ഞുങ്ങ 
ളുപട ൈഥാേിപേ ദ്സഥാൈക് സൂരി േഥാറെിയിട്ടക് 

അവപര ഒരിത്തിരി ദ്നരം േണ്ണിൽ ചവിട്ടഥാൻ 
അനവേിക്ഥാം. ന�പഥാേരഥായി നമുക്കും 
ഇത്തിരി ദ്നരം േണ്ണിൽ നടക്ഥാം. ഒപ്ം 
ജീവപറെ നിേഥാനേഥായ േണ്ണിദ്നഥാടൽപ്ം 
ൈഥാരുണ്ം ൈഥാണിക്ഥാം. രഥാസൈീടനഥാശിനിൈ
ളും ൈളനഥാശിനിൈളും അേിതേഥായി േണ്ണിൽ 
തളിക്ഥാതിരിക്ഥാം. പ്ലഥാസ്റിക്ടക്ം അകജവ 
േഥാേിന്ങ്ങൾ ഒന്നുംതപന്ന േണ്ണിദ്േക്ക് വേി
പച്റിയഥാതിരിക്ഥാം. കുന്നഥായ കുന്നുൈപളല്ഥാം 
ഇടിച്നിരത്തി �േിയപട ആേഥാശയേഥായ 
അവദ്ശഷിക്കുന്ന വയലൈപളങ്ിലം നിൈ
ത്തഥാതിരിക്ഥാം.

േ ണ്ണ ി പ ന ക്കുറിച്ക്  ഓർക്കുദ്മ്പഥാൾ, 
സർവ്വതും സംഹരിക്കുവഥാൻ തയ്ഥാറഥായി ഒരു 
രഥാക്ഷസപനദ്പ്ഥാപേ വഥായക് പിളർന്നു പഥാഞ്ഞു
വരുന്ന ചിേ യന്ത്രങ്ങളഥാണക് ഇദ്പ്ഥാൾ േനസ്സി
ദ്േക്ക് ൈടന്നുവരുന്നതക്. എല്ഥാ കുന്നുൈളും 
സംഹരിക്കുന്ന, എല്ഥാ തണ്ണീർത്തടങ്ങളും 
നിൈത്തുന്ന വയൽപ്രപ്പുൈപളല്ഥാം കുഴിച് 
കുളം ദ്തഥാണ്ടുന്ന ‘പജ.സി.ബി’ ൈളും േണ്േഥായി 
ചീറിപ്ഥായന്ന ‘ടിപ്ർ’ ദ്േഥാറിൈളുേഥാണക് 
ഇദ്പ്ഥാൾ ഒരു ദുഃസ്വപ്നം ദ്പഥാപേ േണ്ണിപന 
ഓർമ്ിപ്ിക്കുന്നതക്. ‘ഉപ്പുപതഥാട്ടക് ’ ഉറിയിപേ 
പചറ േണ്ൈേങ്ങൾ വപര ൈവർന്നു പൈഥാണ്ടു
ദ്പഥാകുന്ന അധിനിദ്വശത്തിപറെ ആസുരൈഥാ
േേഥാണിതക്. ഇന്നിതഥാ േണ്ം പപണ്േഥാണക് 
എല്ഥാ അതിക്േങ്ങൾക്കും ഇരയഥാകുന്നതക്. 
പപണ്വഥാണിഭവം േണ്വഥാണിഭവം ഏറെവം 
േഥാഭൈരേഥായ വ്വസഥായേഥായി വളരുന്നു! നഥാം 
ചവിട്ടിനിൽക്കുന്ന ഈ േണ്ണക് ഏതഥാനം 
പസക്ന്റുൈൾ ഒന്നു തരിച്ഥാൽ റിച്ർ സക് പൈ
യിേിപറെ ഗ്രഥാഫക് നിേ പതല്ലുയർന്നഥാൽ ൈണ്ണ
ടച്തുറക്കുംമുമ്പക് സർവ്വവം വിഴങ്ങഥാൻ ഈ 
േണ്ണിനക് ൈഴിയം എന്ന പ്പഞ്സത്ം നഥാം 
േറന്നുകൂടഥാ.                                           1
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