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“ഏതു നല്ലകാര്യവും സത്യമായിരിക്ും. 
അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല” 

ടാഗ�ാര്

എഡിിറ്റോ�ോറിിയൽ

പദ്ധതി ആസൂത്രണവും നിർവഹണവും പ്രധാനും
2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്ത്ക്കുള്ള പദ്ധതതികൾ ഏതാണ്ടെല്ാ ഗ്ാമപ

ഞ്ായത്തുകളും രൂപീകരതിക്കുകയും അുംഗീകാരത്തിനായതി ജതില്ാ ആസൂത്രണ സമതിതതി 
മുമ്പാണ്ക സമർപ്പിതിക്കുകയും ണ്�യ്തിതിട്ടുടെ്. 168 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്ക്് പദ്ധതതി 
അുംഗീകാരും ലഭിതിക്കുകയും ണ്�യ്തു. തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിതിത്ലക്കുള്ള 
ണ്പാതുതതിരണ്�ടുപ്പിതിനു ത്ശഷും തതിടുക്ക്ത്തിൽ ണ്�ത്�ടെതിവന്നതതിനാൽ �തിലയതിട
ങ്ങളിതിണ്ലങ്കിതിലുംും പദ്ധതതി രൂപീകരണത്തിൽ പാളിതിച്ചകൾ ഉടൊണ്യന്നതിരതിക്ക്ാും. അത്
രത്തിലുംള്ള പാളിതിച്ചകൾ കണ്ടെത്തി പരതിഹരതിച്ച് പദ്ധതതി ത്ഭിദഗതതി ണ്�യ്തി് അുംഗീകാരും 
ത്നടണും. പദ്ധതതി നതിർവഹണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏപ്രതിൽ മാസത്തിൽ തണ്ന്ന 
ആരുംഭിതിക്ക്ാൻ കഴിതിയന്നതരത്തിൽ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്് ത്വഗത കൈകവരതിക്ക്ണും. 

വതിഭിവങ്ങൾ വാർഡുതലത്തിൽ വീതുംവയ്ക്കുക എന്ന പഴിയരീതതി മാത്േടെതുടെ്. 
തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങണ്ളി ഒറ്റ യൂണതിറ്റായതി കണ്ടുണ്കാടൊവണും പദ്ധതതി 
രൂപീകരതിത്ക്ക്ടെത്. പശ്ാത്ലസൗകര്യ വതികസനത്തിണ്റെ കാര്യത്തിൽ താരത
ത്മ്യന വതികസനും കുേ� പ്രത്ദശത്് കൂടുതൽ പദ്ധതതികൾ ണ്കാണ്ടുവരതികയും ആ 
പ്രത്ദശണ്ത് വതികസതിതമായ പ്രത്ദശങ്ങൾണ്ക്ക്ാപ്പിും എത്തിക്ക്ാനുും ശ്രമതിക്ക്ണും. 
വതികസനണ്മന്നാൽ ത്ോഡ് നതിർമ്ാണും മാത്രമാണ് എന്ന �തിന്ാഗതതി മാേണും. 
പ്രത്ദശണ്ത് ജനതയണ്ട സാമ്പത്തിക വതികസനവും കാര്യത്ശഷതി വതികസനവും 
ലക്്യും വച്ചു ണ്കാണ്ടുള്ള പദ്ധതതികൾ കൂടതി ആസൂത്രണും ണ്��ണും. ണ്താഴിതിൽസും
രുംഭിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉടൊകണും. ഇതതിലൂണ്ട കുണ്േത്പ്പിർണ്ക്ക്ങ്കിതിലുംും ണ്താഴിതിൽ നല്ാനുും 
അവരുണ്ട സാമ്പത്തിക സുരക്തിതതവും ഉേപ്പുവരുത്ാനുും കഴിതിയണും. 

കാർഷതികത്മഖല, മൃഗസുംരക്ണും, ക്ീത്രാൽപാദനും, മത്്യകൃഷതി എന്നീ 
ത്മഖലകണ്ളി ത്പ്രാത്ാഹതിപ്പിതിക്കുന്ന തരത്തിലുംള്ള പദ്ധതതികൾ ഉടൊവണും. തത്�
ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ ഇത്രും പദ്ധതതികൾ ഏണ്റ്റടുത്് നടപ്പിാക്ക്തിണ്യങ്കിതിൽ 
മാത്രത്മ ത്കരളിണ്ത് ഭിക്്യ സവയുംപര്യാപ്തതയതിത്ലക്ക്് എത്തിക്ക്ാൻ കഴിതിയൂ. ത്ോഡ് 
നതിർമ്ാണവും ണ്മയതിറെനൻസുമായതി ബന്ധണ്പ്പിട്ട പദ്ധതതികൾ ആസൂത്രണും ണ്�യ്യു
ത്മ്പാൾ കഴിതിയന്നതുും വലതിയ പദ്ധതതികൾ ഏണ്റ്റടുക്ക്ണും. ഇതതിലൂണ്ട പദ്ധതതികളണ്ട 
എണ്ും കുേയ്കാനുും ഗുണനതിലവാരും വർദ്ധതിപ്പിതിക്ക്ാനുും കഴിതിയും. പഞ്ായത്തിണ്ന 
ഒറ്റയൂണതിറ്റായതി കണ്ടുണ്കാടെ് 5 വർഷത്ത്ക്കുള്ള പദ്ധതതികൾ രൂപീകരതിക്ക്ണും. 
മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ഓത്രാ വർഷവും പദ്ധതതികൾ നടപ്പിതിലാക്ക്ണും. ഇത്ര
ത്തിൽ മുത്ന്നാട്ട് ത്പായാൽ ഒരു സമതിതതിയണ്ട കാലയളിവതിൽ തണ്ന്ന ആ പഞ്ായ
ത്തിണ്ല മുഴുവൻ ത്ോഡുകളും മതികച്ച ഗുണനതിലവാരത്തിൽ എത്തിക്ക്ാൻ കഴിതിയും. 
പുതുതായതി നതിലവതിൽ വന്ന ഭിരണസമതിതതികൾ നൂതനവും ജത്നാപകാരപ്രദമായ 
പദ്ധതതികൾ ആവതിഷ്കരതിച്ച് നടപ്പിാക്ക്ാൻ മുൻകൈക എടുക്ക്ണും. പദ്ധതതിപ്പിണും ഒരു
തരത്തിലുംും പാഴിാകുന്നതില് എന്ന് ഉേപ്പുവരുത്ണും. ഏപ്രതിൽ മാസത്തിൽ തണ്ന്ന 
നതിർവഹണും ആരുംഭിതിച്ച് ഡതിസുംബർ മാസത്തിൽ മുഴുവൻ പദ്ധതതികളും പൂർത്ീക
രതിക്ക്ാൻ കഴിതിയന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ �തിട്ടണ്പ്പിടുത്തുകയും ത്വണും. 
ഡതിസുംബർ മാസത്തിൽ തണ്ന്ന വരുും വർഷത്ത്ക്കുള്ള പദ്ധതതി രൂപീകരതിക്ക്ാനുും 
കഴിതിയണും. ഇത്രത്തിലുംള്ള പ്രവർത്നങ്ങളിതിലൂണ്ട പുതതിണ്യാരു വതികസന 
സുംസ്ാരും സൃഷ്തിക്ക്ാൻ തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് കഴിതിയണ്ട്ട.

  ത്ഡാ. പതി.ണ്ക. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്.
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അധിതികാരവതിത്കന്ദ്രീകരണത്തിണ്റെ 
അടതിസ്ഥാാന �ടകമായ ത്രതിതല 

പഞ്ായത്്  ഭിരണ സുംവതിധിാനത്തിണ്റെ 
ഉപജ്ഞാതാവ് ത്ഡാ. ബൽവന്്ോയ് 
ത്മത്യണ്ട  ജന്ദതിനമായ ണ്ഫിബ്രുവരതി 19 
ത്കരളിത്തിൽ പഞ്ായത്്ദതിനമായതി ആ�രതി
ക്കുന്നു. ഈ വർഷണ്ത് പഞ്ായത്് 
ദതിനാത്�ാഷും ണ്ഫിബ്രുവരതി 19 ന ് തതിരുവനന്
പുരത്് വച്ച് നടന്നു. ആത്�ാഷ പരതിപാടതിക
ളണ്ട ഉദ്�ാടനും 19-ാുംതീയതതി രാവതിണ്ല 10 
 മണതിക്ക്് ത്കാവളിും ത്കരളി ആർട്സ് & ക്രാ
ഫ്റ്റ്്സ്  വതിത്ല്ജതിൽ തത്�ശസവയുംഭിരണ 
വകുപ്പി് മന്ത്രിതി എ.സതി. ണ്മായ്തിീണ്റെ അധി്യക്

തയതിൽ ത്�ർന്ന സത്മ്ളിനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിതി 
പതിണോയതി വതിജയൻ നതിർവഹതിച്ചു. ധിനകാര്യ 
വകുപ്പി് മന്ത്രിതി ത്ഡാ. ത്താമസ് ഐസക്, 
'തത്�ശസവയുംഭിരണവും നൂതന ആശയങ്ങ
ളും' എന്ന വതിഷയത്തിൽ പ്രഭിാഷണും 
നടത്തി. ധിനകാര്യ കമ്ീഷൻ ണ്�യർമാൻ 
എസ്. എും. വതിജയാനന്ദി് ആോും ധിനകാര്യ 
ക മ് ീ ഷ ൻ  േ തി ത് പ്പി ാ ർ ട്ട തി ണ് ല  പ്ര സ ക്തി 
ഭിാഗങ്ങൾ സുംബന്ധതിച്ച അവതരണവും 
നടത്തി. സുംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ ത്ബാർഡ് 
അുംഗും ത്ഡാ. ണ്ക.എൻ. ഹരതിലാൽ, തതിരുവ
നന്പുരും ജതില്ാപഞ്ായത്് പ്രസതിഡറെ് 
അഡവ. ഡതി. സുത്രഷ് കുമാർ, തത്�ശസവയും

ഭിരണ വകുപ്പി് അഡീഷണൽ �ീഫി് ണ്സക്ര
ട്ടേതി ശാരദ മുരളിീധിരൻ ഐ.എ.എസ്., കതില 
ഡയേക്ടർ ജനേൽ ത്ഡാ. ത്ജായ് ഇളിമണ്, 
പഞ്ായത്് ഡയേക്ടർ ത്ഡാ. പതി.ണ്ക. 
ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്., മഹാത്മാാഗാന്ധതി 
ത്ദശീയ ഗ്ാമീണ ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് പദ്ധതതി 
സുംസ്ഥാാന മതിഷൻ ഡയേക്ടർ ത്ഡാ. ദതിവ്യ 
എസ്. അ�ർ ഐ.എ.എസ്. ജതില്ാ പഞ്ാ
യത്് പ്രസതിഡറെ്സ് ത്�ുംബർ ണ്�യർമാൻ 
വതി.ണ്ക. മധു, ത്കരളി ത്�ാക്ക്് പഞ്ായത്് 
അത്സാസതിത്യഷൻ പ്രസതിഡറെ് ആർ. 
സുഭിാഷ്, ത്കരളി ഗ്ാമപഞ്ായത്് അത്സാ
സതിത്യഷൻ പ്രസതിഡറെ് തുളിസതിടീച്ചർ, 

പ�ായത്തി ് �ിനാദ്ദേഘാഷിും 2021
ലളാിതും, ഹൃ��ും
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ജനേൽ ണ്സക്രട്ടേതി പതി. വതിശവുംഭിരപണതിക്ക്ർ, 
ജതില്ാ പഞ്ായത്് അുംഗും ഭിഗത് റൂഫിസ്, 
ഗ്ാമപഞ്ായത്് അത്സാസതിത്യഷൻ ഭിാര
വാഹതികൾ, മറ്റ ്ജനപ്രതതിനതിധിതികൾ എന്നതിവർ 
സുംസാരതിച്ചു.  മതികച്ച പ്രവർത്നും കാഴ്ചവച്ച 
തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കുള്ള 2019-20 
ണ്ല സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും മഹാത്മാ പുരസ്ാര
ങ്ങളും തത്�ശസവയുംഭിരണ വകുപ്പി് മന്ത്രിതി എ. 

സതി. ണ്മായ്തിീൻ  സത്മ്ളിനത്തിൽ വച്ച്  
സമ്ാനതിച്ചു. 

ണ്കാവതിഡ് ത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാൾ മാനദണ്ഡ
ങ്ങൾ പാലതിത്ക്ക്ടെതുള്ളതതിനാൽ  ഈ 
വർഷണ്ത് പഞ്ായത്് ദതിനാത്�ാഷപരതി
പാടതികൾ പുരസ്ാരങ്ങൾ ത്നടതിയ തത്�ശസവ
യുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിതിൽ  നതിന്നുള്ള  രടെ് 
പ്രതതിനതിധിതികണ്ളി  വീതും പണ്ങ്കിടുപ്പിതിച്ചു ണ്കാടൊ 

യതിരുന്നു സും�ടതിപ്പിതിച്ചത്. ദതിനാത്�ാഷത്തി
ണ്റെ ഭിാഗമായതി ണ്ഫിബ്രുവരതി 19-ാും തീയതതി 
രാവതിണ്ല 10 മണതിമുതൽ എല്ാ ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്തുകളും മുൻജനപ്രതതിനതിധിതികളണ്ട സുംഗമും 
സും�ടതിപ്പിതിക്കുകയും  ആത്�ാഷ പരതിപാ
ടതികൾ പൂർണ്സമയും ഓണ്കൈലനായതി 
കാണുന്നതതിനുള്ള സൗകര്യും  ഒരുക്കുകയും 
ണ്�യ്തിതിരുന്നു.                                      1
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2019-20വർഷും മതികച്ച പ്രവർത്നും 
കാഴ്ചണ്വച്ച് സവരാജ് ത്�ാഫിതി 

ക്കുും പ്രത്ത്യക ധിനസഹായത്തിനുും അർഹത 

ത്നടതിയ ഗ്ാമ, ത്�ാക്ക്്, ജതില്ാ പഞ്ായത്തു
കണ്ളിയും മഹാത്മാാഗാന്ധതി ത്ദശീയ ഗ്ാമീണ 
ണ്താഴിതിലുംേപ്പു പദ്ധതതി നതിർവ്വഹണത്തിൽ 

മതികവ് പുലർത്തി മഹാത്മാാ പുരസ്ാരത്തിന് 
അർഹത ത്നടതിയ ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകണ്ളിയും 
തതിരണ്�ടുത്തു.

മികച്ച് ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്ത്് (�ംസ്ഥാാനത�ം) ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : പാപ്പിനിലേ�രി 

സവ്രാജ് ദ്ദേ�ാഫാി
വീ�ും പാപ്പ്ിനിദ്ദേ�രി
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സുംസ്ഥാാനതലത്തിൽ ഒന്നാുംസ്ഥാാനും ത്നടതിയ പാപ്പിതിനതി
ത്ശരതി  ഗ്ാമപഞ്ായത്തിന്  25 ലക്ും രൂപ പ്രത്ത്യക പദ്ധതതി 
ധിനസഹായവും സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും സാക്്യപത്രവും, രടൊും 
സ്ഥാാനും ത്നടതിയ  ണ്വള്ളതിത്നഴിതി ഗ്ാമപഞ്ായത്തിന് 20 ലക്ും 
രൂപ ധിനസഹായവും സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും സാക്്യപത്രവും, 
മൂന്നാും സ്ഥാാനും ത്നടതിയ ത്�മത്ഞ്രതി ഗ്ാമപഞ്ായത്തിന് 15 
ലക്ും രൂപ ധിനസഹായവും സവരാജ ്ത്�ാഫിതിയും സാക്്യപത്രവും 
ലഭിതിച്ചു.

ണ്ഫിബ്രുവരതി 19 ന് തതിരുവനന്പുരും ണ്വള്ളാ ർ ക്രാഫ്റ്റ്് വതിത്ല് 
ജതിൽ നടന്ന സുംസ്ഥാാനതല പഞ്ായത്് ദതിനാത്�ാഷ പരതിപാ
ടതിയതിൽ വച്ച് തത്�ശസവയുംഭിരണ വകുപ്പി് മന്ത്രിതി എ.സതി. ണ്മായ്തിീൻ 
അവാർഡുക ൾ വതിതരണും ണ്�യ്തു. സുംസ്ഥാാന സർക്ക്ാർ വതിതരണും 
ണ്�യ്യുന്ന അവാർഡ് തുകകളിതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണ് 
സവരാജ ്ത്�ാഫിതിത്യാണ്ടാപ്പിും തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് 
നൽകുന്നത്. ജതില്ാ തലത്തിൽ ഒന്നുും രണ്ടുും സ്ഥാാനങ്ങൾ ത്നടതിയ 

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്ക്് യഥാക്രമും പത്തുലക്ും, അഞ്ചുലക്ും 
രൂപാവീതും പ്രത്ത്യക പദ്ധതതി ധിനസഹായവും സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും 
സാക്്യപത്രവും നല്തി. 

മികച്ച് റ്റോ�ോക്ക് പാഞ്ചാോയത്തി് (സാംസ്ഥിോ�തിലാം)
ഒന്നോം സ്ഥിോ�ം  - മുഖത്തിലാ (നെകോല്ലാംം ജിില്ലാം)
��ോം സ്ഥിോ�ം - നെ�ടുംമങ്ങോട് (തിിരുവി��പു�ം ജിില്ലാം)
�ന്നോം സ്ഥിോ�ം  -  നെപാരുമ്പട�്  (മലാപ്പുംറിം ജിില്ലാം)

സുംസ്ഥാാനതലത്തിൽ ഒന്നുും രണ്ടുും മൂന്നുും സമ്ാനങ്ങൾ      ത്നടതിയ 
ത്�ാക്ക്് പഞ്ായത്തുകൾക്ക്് യഥാക്രമും 25 ലക്ും, 20 ലക്ും, 15 ലക്ും 
രൂപ വീതും പ്രത്ത്യക പദ്ധതതി ധിനസഹായവും സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും 
സാക്്യപത്രവും ലഭിതിച്ചു.

മികച്ച് ജിില്ലാംോപാഞ്ചാോയത്തി്
ഒന്നോം സ്ഥിോ�ം  - തിിരുവി��പു�ം
��ോം സ്ഥിോ�ം - നെകോല്ലാംം
�ന്നോം സ്ഥിോ�ം - ക� ർ

ഒന്നുും രണ്ടുും മൂന്നുും സ്ഥാാനങ്ങൾ ത്നടതിയ ജതില്ാ പഞ്ായത്തുകൾക്ക്്  
25 ലക്ും, 20 ലക്ും, 15 ലക്ും രൂപ വീതും എന്നീ ക്രമത്തിൽ പ്രത്ത്യക 

തിരുവന�പുരം :  മികച്ച് ജി�ാപഞ്ചാായത്ത്്

മികച്ച് ഗ്രാംോമപാഞ്ചാോയത്തി് (സാംസ്ഥിോ�തിലാം)
ഒന്നോം സ്ഥിോ�ം - പാോ�ി�ിറ്റോ��ി ( ക� ർ ജിില്ലാം)
��ോം സ്ഥിോ�ം - നെവിള്ളിറ്റോ�ഴിി  (പാോലാക്കോട് ജിില്ലാം)
�ന്നോം സ്ഥിോ�ം - റ്റോ�മറ്റോഞ്ചാ�ി  (റ്റോകോഴിിറ്റോക്കോട് ജിില്ലാം)

മികച്ച് ലേ�ാക്കാ് പഞ്ചാായത്ത്്  ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : മുഖത്ത്�

സുംസ്ഥാാനതലത്തിൽ ഒന്നാുംസ്ഥാാനും ത്നടതിയ പാപ്പിതിനതി
ത്ശരതി  ഗ്ാമപഞ്ായത്തിന്  25 ലക്ും രൂപ പ്രത്ത്യക പദ്ധതതി 
ധിനസഹായവും സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും സാക്്യപത്രവും, രടൊും 
സ്ഥാാനും ത്നടതിയ  ണ്വള്ളതിത്നഴിതി ഗ്ാമപഞ്ായത്തിന് 20 ലക്ും 
രൂപ ധിനസഹായവും സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും സാക്്യപത്രവും, 
മൂന്നാും സ്ഥാാനും ത്നടതിയ ത്�മത്ഞ്രതി ഗ്ാമപഞ്ായത്തിന് 15 
ലക്ും രൂപ ധിനസഹായവും സവരാജ ്ത്�ാഫിതിയും സാക്്യപത്രവും 
ലഭിതിച്ചു.

ണ്ഫിബ്രുവരതി 19 ന് തതിരുവനന്പുരും ണ്വള്ളാ ർ ക്രാഫ്റ്റ്് വതിത്ല് 
ജതിൽ നടന്ന സുംസ്ഥാാനതല പഞ്ായത്് ദതിനാത്�ാഷ പരതിപാ
ടതിയതിൽ വച്ച് തത്�ശസവയുംഭിരണ വകുപ്പി് മന്ത്രിതി എ.സതി. ണ്മായ്തിീൻ 
അവാർഡുക ൾ വതിതരണും ണ്�യ്തു. സുംസ്ഥാാന സർക്ക്ാർ വതിതരണും 
ണ്�യ്യുന്ന അവാർഡ് തുകകളിതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണ് 
സവരാജ ്ത്�ാഫിതിത്യാണ്ടാപ്പിും തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് 
നൽകുന്നത്. ജതില്ാ തലത്തിൽ ഒന്നുും രണ്ടുും സ്ഥാാനങ്ങൾ ത്നടതിയ 

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്ക്് യഥാക്രമും പത്തുലക്ും, അഞ്ചുലക്ും 
രൂപാവീതും പ്രത്ത്യക പദ്ധതതി ധിനസഹായവും സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും 
സാക്്യപത്രവും നല്തി. 

മികച്ച് റ്റോ�ോക്ക് പാഞ്ചാോയത്തി് (സാംസ്ഥിോ�തിലാം)
ഒന്നോം സ്ഥിോ�ം  - മുഖത്തിലാ (നെകോല്ലാംം ജിില്ലാം)
��ോം സ്ഥിോ�ം - നെ�ടുംമങ്ങോട് (തിിരുവി��പു�ം ജിില്ലാം)
�ന്നോം സ്ഥിോ�ം  -  നെപാരുമ്പട�്  (മലാപ്പുംറിം ജിില്ലാം)

സുംസ്ഥാാനതലത്തിൽ ഒന്നുും രണ്ടുും മൂന്നുും സമ്ാനങ്ങൾ      ത്നടതിയ 
ത്�ാക്ക്് പഞ്ായത്തുകൾക്ക്് യഥാക്രമും 25 ലക്ും, 20 ലക്ും, 15 ലക്ും 
രൂപ വീതും പ്രത്ത്യക പദ്ധതതി ധിനസഹായവും സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും 
സാക്്യപത്രവും ലഭിതിച്ചു.

മികച്ച് ജിില്ലാംോപാഞ്ചാോയത്തി്
ഒന്നോം സ്ഥിോ�ം  - തിിരുവി��പു�ം
��ോം സ്ഥിോ�ം - നെകോല്ലാംം
�ന്നോം സ്ഥിോ�ം - ക� ർ

ഒന്നുും രണ്ടുും മൂന്നുും സ്ഥാാനങ്ങൾ ത്നടതിയ ജതില്ാ പഞ്ായത്തുകൾക്ക്്  
25 ലക്ും, 20 ലക്ും, 15 ലക്ും രൂപ വീതും എന്നീ ക്രമത്തിൽ പ്രത്ത്യക 

തിരുവന�പുരം :  മികച്ച് ജി�ാപഞ്ചാായത്ത്്

മികച്ച് ഗ്രാംോമപാഞ്ചാോയത്തി് (സാംസ്ഥിോ�തിലാം)
ഒന്നോം സ്ഥിോ�ം - പാോ�ി�ിറ്റോ��ി ( ക� ർ ജിില്ലാം)
��ോം സ്ഥിോ�ം - നെവിള്ളിറ്റോ�ഴിി  (പാോലാക്കോട് ജിില്ലാം)
�ന്നോം സ്ഥിോ�ം - റ്റോ�മറ്റോഞ്ചാ�ി  (റ്റോകോഴിിറ്റോക്കോട് ജിില്ലാം)

മികച്ച് ലേ�ാക്കാ് പഞ്ചാായത്ത്്  ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : മുഖത്ത്�
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ഗ്രാംോമപാഞ്ചാോയ�കൾ (ജിില്ലാംോതിലാം)
ജതില് സ്ഥാാനക്രമും ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ
തതിരുവനന്പുരും 1 മുംഗലപുരും

2 ണ്�മ്രുതതി
ണ്കാല്ും 1 �രനാട് സൗത്്

2 ശാസ്താുംത്കാട്ട
പത്നുംതതിട്ട 1 തുമ്പമണ്

2 മലയാലപ്പുഴി
ആലപ്പുഴി 1 കുമാരപുരും

2 ഭിരണതിക്ക്ാവ്
ത്കാട്ടയും 1 കുേവതിലങ്ങാട്

2 ണ്വളിതിയന്നൂർ
ഇടുക്ക്തി 1 അടതിമാലതി

2 ണ്വള്ളതിയാമറ്റും
എേണാകുളിും 1 മുളിന്തുരുത്തി

2 പാമ്പാക്കുട
തൃ�ർ 1 പൂമുംഗലും

2 അളിഗപ്പി നഗർ
പാലക്ക്ാട് 1 ശ്രീകൃഷ്ണപുരും

2 തതിരുമതിറ്റത്ക്ക്ാട്
മലപ്പുേും 1 മാേത്ഞ്രതി

2 തൃക്ക്ലത്ങ്ങാട്
ത്കാഴിതിത്ക്ക്ാട് 1 വളിയും

2 ണ്പരുമണ്
വയനാട് അവാർഡതിനർഹമായ 

ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളിതില്.
ക�ർ 1 ണ്പരതിത്ങ്ങാുംവയക്ക്ര

2 ണ്�മ്പതിത്ലാട്
കാസർത്കാട് 1 ണ്�റുവ�ർ

2 ഈസ്റ്റ്് എത്ളിരതി

പുരസ്ാരങ്ങൾ തത്�ശസവയുംഭിരണ വകുപ്പി് മന്ത്രിതി എ.സതി. ണ്മായ്തിീൻ 
വതിതരണും ണ്�യ്തു. തതിരുവനന്പുരും ജതില്ാപഞ്ായത്തുും പാപ്പിതിനതിത്ശരതി 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുും തുടർച്ചയായതി മൂന്നാും തവണയാണ് സുംസ്ഥാാനത
ലത്തിൽ ഒന്നാും സ്ഥാാനും ത്നടുന്നത്.

മഹോ�ോ പു��ോ�ം
2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷും മഹാത്മാാഗാന്ധതി ത്ദശീയ ഗ്ാമീണ 

ണ്താഴിതിലുംേപ്പുപദ്ധതതി നതിർവ്വഹണത്തിൽ മതികവ് പുലർത്തിയ ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകൾക്കുള്ള മഹാത്മാാ പുരസ്ാരവും സത്മ്ളിനത്തിൽ വച്ച് 
വതിതരണും ണ്�യ്തു.

മഹോ�ോ പു��ോ�ം (സാംസ്ഥിോ�തിലാം)
ഒന്നാും സ്ഥാാനും -  കള്ളതിക്ക്ാട ്ഗ്ാമപഞ്ായത് ്(തതിരുവനന്പുരും ജതില്)
ഒന്നാും സ്ഥാാനും - ണ്കാക്ക്യാർ ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (ഇടുക്ക്തി ജതില്)

മികച്ച് ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്ത്് (�ംസ്ഥാാനത�ം) ര�ാം സ്ഥാാനം : സെവ�ിലേനഴിി മികച്ച് ലേ�ാക്കാ് പഞ്ചാായത്ത്്  ര�ാം സ്ഥാാനം : സെനടുമ�ാട്്

മികച്ച് ജി�ാപഞ്ചാായത്ത്്  ര�ാം സ്ഥാാനം : സെകാ�ം

മികച്ച് ജി�ാപഞ്ചാായത്ത്്  �ന്നാംാം സ്ഥാാനം : കണ്ണൂർ

പദ്ധതതി ധിനസഹായവും സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും സാക്്യപത്രവും ലഭിതിച്ചു.
മതികച്ച ജതില്ാപഞ്ായത്തുകൾക്കുും ത്�ാക്ക് ്പഞ്ായത്തുകൾക്കുമുള്ള

ഗ്രാംോമപാഞ്ചാോയ�കൾ (ജിില്ലാംോതിലാം)
ജതില് സ്ഥാാനക്രമും ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾ
തതിരുവനന്പുരും 1 മുംഗലപുരും

2 ണ്�മ്രുതതി
ണ്കാല്ും 1 �രനാട് സൗത്്

2 ശാസ്താുംത്കാട്ട
പത്നുംതതിട്ട 1 തുമ്പമണ്

2 മലയാലപ്പുഴിമലയാലപ്പുഴി
ആലപ്പുഴി 1 കുമാരപുരും

2 ഭിരണതിക്ക്ാവ്
ത്കാട്ടയും 1 കുേവതിലങ്ങാട്

2 ണ്വളിതിയന്നൂർ
ഇടുക്ക്തി 1 അടതിമാലതി

2 ണ്വള്ളതിയാമറ്റും
എേണാകുളിും 1 മുളിന്തുരുത്തി

2 പാമ്പാക്കുട
തൃ�ർ 1 പൂമുംഗലും

2 അളിഗപ്പി നഗർ
പാലക്ക്ാട് 1 ശ്രീകൃഷ്ണപുരും

2 തതിരുമതിറ്റത്ക്ക്ാട്
മലപ്പുേും 1 മാേത്ഞ്രതി

2 തൃക്ക്ലത്ങ്ങാട്
ത്കാഴിതിത്ക്ക്ാട് 1 വളിയും

2 ണ്പരുമണ്
വയനാട് അവാർഡതിനർഹമായ 

ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളിതില്.
ക�ർ 1 ണ്പരതിത്ങ്ങാുംവയക്ക്ര

2 ണ്�മ്പതിത്ലാട്
കാസർത്കാട് 1 ണ്�റുവ�ർ

2 ഈസ്റ്റ്് എത്ളിരതി

പുരസ്ാരങ്ങൾ തത്�ശസവയുംഭിരണ വകുപ്പി് മന്ത്രിതി എ.സതി. ണ്മായ്തിീൻ 
വതിതരണും ണ്�യ്തു. തതിരുവനന്പുരും ജതില്ാപഞ്ായത്തുും പാപ്പിതിനതിത്ശരതി 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുും തുടർച്ചയായതി മൂന്നാും തവണയാണ് സുംസ്ഥാാനത
ലത്തിൽ ഒന്നാും സ്ഥാാനും ത്നടുന്നത്.

മഹോ�ോ പു��ോ�ം
2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷും മഹാത്മാാഗാന്ധതി ത്ദശീയ ഗ്ാമീണ 

ണ്താഴിതിലുംേപ്പുപദ്ധതതി നതിർവ്വഹണത്തിൽ മതികവ് പുലർത്തിയ ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകൾക്കുള്ള മഹാത്മാാ പുരസ്ാരവും സത്മ്ളിനത്തിൽ വച്ച് 
വതിതരണും ണ്�യ്തു.

മഹോ�ോ പു��ോ�ം (സാംസ്ഥിോ�തിലാം)
ഒന്നാും സ്ഥാാനും -  കള്ളതിക്ക്ാട ്ഗ്ാമപഞ്ായത് ്(തതിരുവനന്പുരും ജതില്)
ഒന്നാും സ്ഥാാനും - ണ്കാക്ക്യാർ ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (ഇടുക്ക്തി ജതില്)

മികച്ച് ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്ത്് (�ംസ്ഥാാനത�ം) ര�ാം സ്ഥാാനം : സെവ�ിലേനഴിി മികച്ച് ലേ�ാക്കാ് പഞ്ചാായത്ത്്  ര�ാം സ്ഥാാനം : സെനടുമ�ാട്്

മികച്ച് ജി�ാപഞ്ചാായത്ത്്  ര�ാം സ്ഥാാനം : സെകാ�ം

മികച്ച് ജി�ാപഞ്ചാായത്ത്്  �ന്നാംാം സ്ഥാാനം : കണ്ണൂർ

പദ്ധതതി ധിനസഹായവും സവരാജ് ത്�ാഫിതിയും സാക്്യപത്രവും ലഭിതിച്ചു.
മതികച്ച ജതില്ാപഞ്ായത്തുകൾക്കുും ത്�ാക്ക് ്പഞ്ായത്തുകൾക്കുമുള്ള
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രടൊും സ്ഥാാനും - നായരമ്പലും ഗ്ാമപഞ്ായത് ്(എേണാകുളിും. ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - വാത്തിക്കുടതി ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (ഇടുക്ക്തി ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - വട്ടവട ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (ഇടുക്ക്തി ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും  - ണ്�റുവ� ർ ഗ്ാമപഞ്ായത് ്(ത്കാഴിതിത്ക്ക്ാട ്ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - കാരത്ശ്ശിരതി ഗ്ാമപഞ്ായത് ് (ത്കാഴിതിത്ക്ക്ാട ്ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും  -  മരുത്താങ്കിര ഗ്ാമപഞ്ായത് ്(ത്കാഴിതിത്ക്ക്ാട ്ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - പുതുപ്പിള്ളതി ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (ത്കാട്ടയും  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ആതവനാട് ഗ്ാമപഞ്ായത്് (മലപ്പുേും  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - മാേത്ഞ്രതി ഗ്ാമപഞ്ായത്് (മലപ്പുേും  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ണ്പരുമണ്ക്ലീാരതി ഗ്ാമപഞ്ായത് ് (മലപ്പുേും  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ണ്കാടുമണ് ഗ്ാമപഞ്ായത് ്(പത്നുംതതിട്ട  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ണ്വ�ച്ചതിേ ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (പത്നുംതതിട്ട ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ണ്�ാവ്വന്നൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (തൃ�ർ  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - മീനങ്ങാടതി ഗ്ാമപഞ്ായത്് (വയനാട്  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ണ്പാഴുതന ഗ്ാമപഞ്ായത്് (വയനാട്  ജതില്)

മഹാത്മാാ പുരസ്ാരും ത്നടതിയ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് സാക്്യപത്ര
വും ണ്മണ്മത്റൊയും നൽകതി. 

തത്�ശസവയുംഭിരണ വകുപ്പി് അഡീഷണൽ �ീഫി് ണ്സക്രട്ടേതി 
അദ്ധ്യക്നായും സുംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ ത്ബാർഡ ്അുംഗും (വതിത്കന്ദ്രീ
കൃത ആസൂത്രണും), നഗരകാര്യ ഡയേക്ടർ, ഗ്ാമവതികസന കമ്ീഷണർ, 
ഇൻഫിർത്മഷൻ ത്കരളി മതിഷ ൻ എക്സ്തികൂട്ടീവ ്ഡയേക്ടർ, കതില ഡയേക്ടർ 
ജനേ ൽ, സുംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ ത്ബാർഡ ്ഡതി.പതി ഡതിവതിഷൻ �ീഫി,് 
ത്സ്റ്റ്റ്റ ്േതിത്സാഴ്സി ്ഗ്രൂപ്പി ്കണ്വീന ർ എന്നതിവ ർ അുംഗങ്ങളും പഞ്ായത്് 
ഡ യേക്ട ർ കണ്വീനറുമായ സമതിതതിയാണ് അവാർഡതിനർഹരായ 
തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങണ്ളി തതിരണ്�ടുത്ത്.                    1

മികച്ച് ലേ�ാക്കാ് പഞ്ചാായത്ത്്  �ന്നാംാം സ്ഥാാനം : സെപരു�ട്പ്പ്

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : മം��പുരം ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (തിരുവന�പുരം)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : ശൂരനാട്് �ൗത്ത്്  ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (സെകാ�ം)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : ��മൺ ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (പത്ത്നംതിട്ട)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : കുമാരപുരം ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (ആ�പ്പുഴി)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : കുറവി��ാട്് ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (ലേകാട്ടയം)
(ലേപജ് 39 കാ�ക)

രടൊും സ്ഥാാനും - നായരമ്പലും ഗ്ാമപഞ്ായത് ്(എേണാകുളിും. ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - വാത്തിക്കുടതി ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (ഇടുക്ക്തി ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - വട്ടവട ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (ഇടുക്ക്തി ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും  - ണ്�റുവ� ർ ഗ്ാമപഞ്ായത് ്(ത്കാഴിതിത്ക്ക്ാട ്ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - കാരത്ശ്ശിരതി ഗ്ാമപഞ്ായത് ് (ത്കാഴിതിത്ക്ക്ാട ്ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും  -  മരുത്താങ്കിര ഗ്ാമപഞ്ായത് ്(ത്കാഴിതിത്ക്ക്ാട ്ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - പുതുപ്പിള്ളതി ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (ത്കാട്ടയും  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ആതവനാട് ഗ്ാമപഞ്ായത്് (മലപ്പുേും  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - മാേത്ഞ്രതി ഗ്ാമപഞ്ായത്് (മലപ്പുേും  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ണ്പരുമണ്ക്ലീാരതി ഗ്ാമപഞ്ായത് ് (മലപ്പുേും  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ണ്കാടുമണ് ഗ്ാമപഞ്ായത് ്(പത്നുംതതിട്ട  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ണ്വ�ച്ചതിേ ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (പത്നുംതതിട്ട ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ണ്�ാവ്വന്നൂർ ഗ്ാമപഞ്ായത്്  (തൃ�ർ  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - മീനങ്ങാടതി ഗ്ാമപഞ്ായത്് (വയനാട്  ജതില്)
രടൊും സ്ഥാാനും - ണ്പാഴുതന ഗ്ാമപഞ്ായത്് (വയനാട്  ജതില്)

മഹാത്മാാ പുരസ്ാരും ത്നടതിയ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് സാക്്യപത്ര
വും ണ്മണ്മത്റൊയും നൽകതി. 

തത്�ശസവയുംഭിരണ വകുപ്പി് അഡീഷണൽ �ീഫി് ണ്സക്രട്ടേതി 
അദ്ധ്യക്നായും സുംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ ത്ബാർഡ ്അുംഗും (വതിത്കന്ദ്രീ
കൃത ആസൂത്രണും), നഗരകാര്യ ഡയേക്ടർ, ഗ്ാമവതികസന കമ്ീഷണർ, 
ഇൻഫിർത്മഷൻ ത്കരളി മതിഷ ൻ എക്സ്തികൂട്ടീവ ്ഡയേക്ടർ, കതില ഡയേക്ടർ 
ജനേ ൽ, സുംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ ത്ബാർഡ ്ഡതി.പതി ഡതിവതിഷൻ �ീഫി,് 
ഇൻഫിർത്മഷൻ ത്കരളി മതിഷ ൻ എക്സ്തികൂട്ടീവ ്ഡയേക്ടർ, കതില ഡയേക്ടർ 
ജനേ ൽ, സുംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ ത്ബാർഡ ്ഡതി.പതി ഡതിവതിഷൻ �ീഫി,് 
ഇൻഫിർത്മഷൻ ത്കരളി മതിഷ ൻ എക്സ്തികൂട്ടീവ ്ഡയേക്ടർ, കതില ഡയേക്ടർ 

ത്സ്റ്റ്റ്റ ്േതിത്സാഴ്സി ്ഗ്രൂപ്പി ്കണ്വീന ർ എന്നതിവ ർ അുംഗങ്ങളും പഞ്ായത്് 
ഡ യേക്ട ർ കണ്വീനറുമായ സമതിതതിയാണ് അവാർഡതിനർഹരായ 
തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങണ്ളി തതിരണ്�ടുത്ത്.                    1

മികച്ച് ലേ�ാക്കാ് പഞ്ചാായത്ത്്  �ന്നാംാം സ്ഥാാനം : സെപരു�ട്പ്പ്

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : മം��പുരം ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (തിരുവന�പുരം)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : ശൂരനാട്് �ൗത്ത്്  ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (സെകാ�ം)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : ��മൺ ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (പത്ത്നംതിട്ട)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : കുമാരപുരം ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (ആ�പ്പുഴി)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : കുറവി��ാട്് ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (ലേകാട്ടയം)
(ലേപജ് 39 കാ�ക)
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സമഗ്ര വികസനത്തിിന് 
തദ്ദേ�ശഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുടെെ 
ഇെടെപെൽ അനിവാര�ും : മുഖ്യ�മന്ത്രിി  
ഏറ്റവും മതികച്ച പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തി 

സവരാജ് ത്�ാഫിതിയ്ക്കുും മഹാത്മാാ പുരസ്ാ
രത്തിനുും അർഹരായ പഞ്ായത്തുകളിതിണ്ല 
ജനപ്രതതിനതിധിതികണ്ളി മുഖ്യമന്ത്രിതി അഭിതിനന്ദിതിച്ചു. 
ഈ വർഷണ്ത് പഞ്ായത്് ദതിനാത്�ാഷ
ത്തിണ്റെ ഉദ്�ാടനത്വളിയതിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിതി 
ജനപ്രതതിനതിധിതികണ്ളി അഭിതിനന്ദിതിച്ചത്. അവർ 
നടത്തിയ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ മറ്റു തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കുും 
ജനപ്രതതിനതിധിതികൾക്കുും മാതൃകയാകണ്ട്ട 
എന്നാഗ്ഹതിക്കുന്നുണ്വന്നുും അത്�ഹും 
പേഞ്ഞു. പുതതിയ ഭിരണസമതിതതികൾ  അധിതി
കാരത്തിൽ വന്നത്ശഷും  അടുത് സാമ്പ
ത്തിക വർഷണ്ത് പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്് 
രൂപും ണ്കാടുക്കുന്ന സമയമാണതിത്.  ഭിവന
നതിർമ്ാണും, മാലതിന്യനതിർമ്ാർജ്ജനും,  
പ്രതതിത്രാധി പ്രവർത്നങ്ങൾ, സുഭിതിക്ത്ക
രളിും തുടങ്ങതി സുംസ്ഥാാനസർക്ക്ാർ ആവതിഷ്ക
രതിച്ച എല്ാ പ്രവർത്നങ്ങളും ഫിലപ്രദമായതി 
ഏണ്റ്റടുത്് വതിജയതിപ്പിതിക്കുന്നതതിന് തത്�ശഭിര
ണസ്ഥാാപനങ്ങൾ ണ്പാതുത്വ ശ്രദ്ധതിച്ചതിട്ടുടെ്.  
പാർപ്പിതിടനതിർമ്ാണും,  കാർഷതിത്കാൽ
പാദന വർദ്ധനവ്,  മാലതിന്യനതിർമ്ാർജ്ജനും 
തുടങ്ങതിയ ത്മഖലകളിതിൽ മതികവാർന്ന പ്രവർ
ത്നങ്ങളിാണ് തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങൾക്ക്് കാഴ്ചവയ്കാൻ  കഴിതി�തിട്ടുള്ളത്.  

ദുരതിതാശവാസ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്് 
ആവശ്യമായ ഫിണ്ടുും  നടപ്പിാക്ക്ാനുള്ള ചുമ
തലകളും സർക്ക്ാർ തത്�ശസവയുംഭിരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങണ്ളി ഏൽപ്പിതിച്ചു.  ണ്കാവതിഡ്  
പ്രതതിത്രാധി പ്രവർത്നങ്ങളിതിലുംും പ്രളിയദുരതി
താശവാസ പ്രവർത്നങ്ങളിതിലുംും  മതികച്ച 
രീതതിയതിൽ ഇടണ്പടാൻ സുംസ്ഥാാന സർക്ക്ാ
രതിന് കഴിതി�ത് തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങ
ളണ്ട പൂർണ് സഹകരണും ഉടൊയതിരുന്നതു  
ണ്കാടൊണ്. തത്�ശഭിരണസ്ഥാാപനങ്ങൾ
ക്ക്്  കഴിതി� അഞ്ചു വർഷങ്ങളിതിലുംും ബജറ്റ് 

വതിഹതിതും വർദ്ധതിപ്പിതിക്ക്ാനുും പ്രളിയബാധിതിത 
പഞ്ായത്തുകൾക്ക് ്പ്രത്ത്യക ധിനസഹായും 
നൽകുവാനുും  കഴിതിഞ്ഞു.  തകർന്ന ഗ്ാമീണ 
ത്ോഡുകൾ മുഴുവൻ  പുനർനതിർമ്തിക്കുന്നതതിന് 
ആവശ്യമായ നതിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏണ്റ്റടുത്തു നടപ്പിാക്ക്തിയതിരുന്നു.  കതിഫി്ബതി 
ഫിടെ് ഉപത്യാഗതിച്ച് തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങളണ്ടയും േവനൂ ഓഫിീസുകളണ്ടയും 
അടതിസ്ഥാാന സൗകര്യങ്ങൾ ണ്മച്ചണ്പ്പിടുത്ാ
നായതി.  പഞ്ായത്തുകളിതിണ്ല പ്രാഥമതികാത്രാ
ഗ്യത്കന്ദ്രങ്ങൾ  കുടുുംബാത്രാഗ്യ ത്കന്ദ്രങ്ങ
ളിായതി ഉയർത്ാൻ കഴിതിഞ്ഞു.  �തികതിത്ാ 
സൗകര്യങ്ങൾ ണ്മച്ചണ്പ്പിടുത്തി.  

കഴിതി� അഞ്ചു വർഷക്ക്ാലമായതി 
കാർഷതിക ത്മഖലയതിൽ ഉടൊയ പുത്രാഗതതി 
എടുത്തുപേത്യടെതാണ്. സുഭിതിക്ത്കരളിും 
പദ്ധതതി നടപ്പിതിലാക്ക്തിയതുവഴിതി പാൽ, മുട്ട, 
മത്്യും, പച്ചക്ക്േതി എന്നതിവയണ്ട ഉത്പാദനും 

ഗണ്യമായതി വർദ്ധതിച്ചു.  ഇനതിയമത് തുടത്രടെ
തുടെ്.  പഞ്ായത്് തലത്തിൽ ഉൽപ്പിന്ന
ങ്ങൾക്ക്് സുംഭിരണ വതിതരണ സൗകര്യങ്ങ
ണ്ളിാരുക്ക്ാൻ തത്�ശഭിരണസ്ഥാാപനങ്ങൾ
ക്ക്്  കഴിതിഞ്ഞു.  ണ്താഴിതിലുംേപ്പു ത്മഖലത്യയും 
കാർഷതിക കർമ്ത്സനണ്യയും സുംത്യാജതി
പ്പിതിച്ചുണ്കാടെ് ഈ ത്മഖലയതിൽ കൂടുതൽ 
അഭിതിവൃദ്ധതി കൈകവരതിക്ക്ാൻ കഴിതിഞ്ഞു.  ഭിവന
നതിർമ്ാണ ത്മഖലയതിൽ കൈലഫി് ഭിവന നതിർ
മ്ാണപദ്ധതതി വഴിതി രടെര ലക്ത്തില
ധിതികും വീടുകൾ നതിർമ്തിച്ചു നൽകതി.  ഭിവന 
നതിർമ്ാണപദ്ധതതിയണ്ട അടുത് �ട്ടും 
നടപ്പിതിലാക്കുന്നതതിലൂണ്ട വാസത്യാഗ്യമല്ാ
ത് ഒരു വീടുും സുംസ്ഥാാനത്് ഉടൊകാതതി
രതിക്ക്ാനാണ് ശ്രമതിക്കുന്നത്.  വീടുകൾക്ക്് 
ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പിണതികൾ നടത്തുന്ന
തതിന് പഞ്ായത്തുകൾ പ്രത്ത്യകും ശ്രദ്ധതി
ക്ക്ണും.  

 സുംസ്ഥാാന സർക്ക്ാരതിണ്റെ  പന്ത്രിടെതിന 
പരതിപാടതിയതിൽ ഉൾണ്പ്പിട്ട വതിശപ്പുരഹതിത 
ത്കരളിും,  ജനകീയ ത്ഹാട്ടൽ, ത്ടക്ക്്-എ-ത്�
ക്ക്് തുടങ്ങതിയ പദ്ധതതികൾ ത്ക്മപ്രവർത്
നങ്ങളിതിൽ വലതിയത്താതതിൽ മാറ്റങ്ങളടൊ
ക്ക്തി. ജനകീയ ത്ഹാട്ടൽ വഴിതി 20 രൂപയ്ക് 
ഭിക്ണും നൽകുന്നതുും വീടുകളിതിൽ ഭിക്ണും 
എത്തിച്ചു ണ്കാടുക്കുന്നതുും  പട്ടതിണതി മാറ്റുന്ന
തതിന് ഏണ്േ സഹായകമായതി. ണ്പാതു 
ശൗ�ാലയങ്ങളും  വതിശ്രമത്കന്ദ്രങ്ങളും  
യാത്രക്ക്ാർക്ക്് ഒരു പുതതിയ അനുഭിവമായതി. 
ആയതിരും ത്പർക്ക്് അഞ്് ണ്താഴിതിൽ സുംരുംഭിും 
എന്ന നതിലയ്ക് കൂടുതൽ ണ്താഴിതിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്തിക്ക്ാൻ തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങൾക്ക്് കഴിതിഞ്ഞു.  ത്കരളിത്തിണ്റെ  സമഗ്
വതികസനത്തിന് ഇതുത്പാലുംള്ള പ്രവർത്
നങ്ങൾ തുടത്രടെതുണ്ടെന്നുും  പഞ്ായത്് 
ദതിനാത്�ാഷത്തിണ്റെ ഉദ്�ാടനകർമ്ും 
നതിർവഹതിച്ചു ണ്കാണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിതി പേഞ്ഞു. 1
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വർത്മാനകാല ഇന്്യയണ്ട രാഷ്ട്രീീയ, 
സാമൂഹ്യ, സാുംസ്ക്കാാരതിക അവസ്ഥാക

ളിതിൽ ബദൽ വതികസന, ത്ക്മ നയങ്ങളിതി
ലൂണ്ട രാജ്യത്തിനാണ്ക വഴിതികാട്ടതിയാകുന്ന 
പ്രത്യാശയണ്ട തുരുത്ായതി ത്കരളിും മാേതിയ
തതിണ്റെ അഭിതിമാനകരമായ അനുഭിവങ്ങളിാണ് 
നമ്മുണ്ട മുന്നതിലുംള്ളണ്തന്നുും സർക്ക്ാരതിണ്റെ 
കഴിതി� നാലരവർഷണ്ത് ഭിരണും ബദൽ 
സാധി്യമാണ്ണന്ന് ത്ബാദ്ധ്യണ്പ്പിടുത്തുന്നതായതി
രുന്നുണ്വന്നുും പഞ്ായത്് ദതിനാത്�ാഷത്തി
ണ്റെ ഉദ്�ാടന �ടങ്ങതിൽ സുംസാരതിച്ചു 
ണ്കാടെ് തത്�ശസവയുംഭിരണ വകുപ്പുമന്ത്രിതി 
എ.സതി. ണ്മായ്തിീൻ പേഞ്ഞു.  2017 ണ്ല ഓഖതി 
ചുഴിലതിക്ക്ാറ്റ്, 2018 ണ്ലയും 19 ണ്ലയും പ്രളിയ
ങ്ങളും പ്രകൃതതിത്ക്ാഭിങ്ങളും 2018 ണ്ല നതിപ്പി
കൈവേസ് ബാധി, ഇത്പ്പിാൾ നാും ത്നരതിടുന്ന 

ണ്കാവതിഡ് -19 മഹാമാരതി ഇണ്തല്ാും ത്നരതി 
ട്ടാണ് നാും മുത്ന്നാട്ടു ത്പാകുന്നത്. ഈ പ്ര
യാസങ്ങളിതിൽ ത്കരളി ജനതണ്യ ഒറ്റണ്ക്ക്
ട്ടായതി നതിലനതിർത്തിണ്ക്ക്ാടെ് അവരുണ്ട 
പങ്കിാളിതിത്ത്ത്ാടുകൂടതി തണ്ന്ന നവത്കരളിും 
സാധി്യമാണ്ണന്ന് നാും ത്ലാകത്തിനു കാട്ടതി 
ണ്കാടുത്തുണ്വന്നുും അത്�ഹും കൂട്ടതിത്ച്ചർത്തു.  

പ്രളിയത്തിണ്റെ ആ�ാതങ്ങളും ണ്കാ 
വതിഡ് മഹാമാരതി സൃഷ്തിച്ച പ്രതതിസന്ധതിയും 
നമ്മുണ്ട സാമ്പത്തിക വളിർച്ചാ നതിരക്ക്തിണ്ന 
മന്ദിഗതതിയതിലാക്ക്തിണ്യങ്കിതിലുംും ഉല്പാാദന 
ശക്തിതികണ്ളി ത്പ്രാത്ാഹതിപ്പിതിക്കുന്നതതിലുംും 
വതിവര സാത്ങ്കിതതിക വതിദ്യണ്യ ശക്തിതിണ്പ്പിടുത്തു
ന്നതതിലുംും അടതിസ്ഥാാന സൗകര്യ വതികസനും 
ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതതിലുംും ലതിുംഗസമതവത്തിനു 
ത്വടെതിയള്ള പ്രതതിബദ്ധത തുടരുന്നതതിനുും 

ദരതിദ്രപക് നതിലപാടുകളിതിലൂന്നതിയള്ള ത്ക്മ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ സും�ടതിപ്പിതിക്കുന്നതതിലുംും 
നമ്ൾ ശ്രത്ദ്ധയമായ മുത്ന്നറ്റങ്ങൾ നടത്തി. 

കന്നുകാലതി സമ്പത്്, ജലത്സ�ന 
വതിസ്തൃതതി, വന വതിസ്തൃതതി ഇവയതിലുംടൊയ 
വർദ്ധനവ്, പരതിസ്ഥാതിതതി പരതിപാലനത്തിലും
ടൊയ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ, മത്ത്്യാല്പാാ
ദനത്തിലുംടൊയ വർദ്ധനവ്, കൃഷതി ണ്�യ്യുന്ന 
ഭൂമതിയണ്ട അളിവതിൽ മുൻകാലങ്ങളിതിൽ നതിന്നുും 
വ്യത്യസ്തമായടൊയ വളിർച്ച, ണ്നല്ലുല്പാാദന
ത്തിലുംടൊയ വർദ്ധനവ് ഇങ്ങണ്ന ഉല്പാാദന 
ത്മഖലയതിൽ വലതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉടൊക്ക്ാൻ 
നമുക്ക്് കഴിതിഞ്ഞു എന്നത് അഭിതിമാനകര
മാണ്. 

ആത്രാഗ്യ ത്മഖലയതിൽ കഴിതി� നാലര 
വർഷും ണ്കാടെ് അഭൂതപൂർവ്വമായ വളിർച്ച

തദ്ദേ�ശഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ 
ശക്തമായ പ്രാദ്ദേ�ശിക സർക്കാാരുകളാായി 
മന്ത്രിി എ.സി. ടെമായ്തീീൻ
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യാണ് നമ്ൾ കൈകവരതിച്ചത്. പ്രാഥമതികാ
ത്രാഗ്യ ത്മഖലയതിൽ തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങളണ്ട പങ്കി് എടുത്തു പേത്യടെതാണ്. 
ആത്രാഗ്യ രുംഗണ്ത് ഏത് വതിലയതിരുത്ൽ 
സൂ�തികകൾ എടുത്ാലുംും ത്കരളിും പല 
വതികസതിത രാജ്യങ്ങൾണ്ക്ക്ാപ്പിമാണ്ണന്ന് 
നമുക്ക് ്കാണാൻ കഴിതിയും. എന്നാൽ ആർദ്രും 
മതിഷണ്റെ ഭിാഗമായതി നമ്മുണ്ട ആത്രാഗ്യ ത്മഖ
ലയതിലുംടൊയ മാറ്റങ്ങൾ ലഘുവാണ്യങ്കിതിലുംും 
പരാമർശതിത്ക്ക്ടെതുടെ്. ആർദ്രും മതിഷണ്റെ 
ഭിാഗമായതി സുംസ്ഥാാനണ്ത് എല്ാ പ്രാഥമതി
കാത്രാഗ്യ ത്കന്ദ്രങ്ങണ്ളിയും കുടുുംബാത്രാഗ്യ 
ത്കന്ദ്രങ്ങളിായതി ഉയർത്തി. ഒന്നാും �ട്ടത്തിൽ 
170 പ്രാഥമതികാത്രാഗ്യ ത്കന്ദ്രങ്ങളും രടൊും 
�ട്ടത്തിൽ 504 പ്രാഥമതികാത്രാഗ്യ ത്കന്ദ്രങ്ങ
ളും മൂന്നാും �ട്ടത്തിലായതി 212 പ്രാഥമതികാ
ത്രാഗ്യ ത്കന്ദ്രങ്ങളമാണ് ഇപ്രകാരും ഉയർ
ത്തിയത്. താലൂക്ക്് ആശുപത്രതികൾ, ജതില്ാ 
ആശുപത്രതികൾ, ണ്മഡതിക്ക്ൽ ത്കാത്ളിജുകൾ 
ഇവയണ്ട അടതിസ്ഥാാന സൗകര്യത്തിലും
ടൊയ മാറ്റങ്ങൾ ഏണ്താരു സവകാര്യ സ്ഥാാ
പനണ്ത്യും മേതികടക്കുന്നതാണ.് ആത്രാഗ്യ 
വകുപ്പിതിൽ മാത്രും പതതിനായതിരത്തിലധിതികും 
തസ്തതികകളിാണ് പുതുതായതി സൃഷ്തിച്ചത്. 

ണ്കാവതിഡ് മഹാമാരതിണ്ക്ക്തതിണ്ര നമ്ൾ 
നടത്തിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ എല്ാവർക്കുും 
ത്നരതിട്ടേതിവള്ളതാണ്. ആരുും പട്ടതിണതി കതിട
ക്ക്രുത് എന്ന നതിശ്യദാർഢ്യ്യത്ത്ാടു നാും 
നടപ്പിാക്ക്തിയ കമ്ൂണതിറ്റതി കതിച്ചണുകൾ 
അന്ർത്ദശീയ തലത്തിൽ തണ്ന്ന ശ്രദ്ധ 
ത്നടതി. കമ്ൂണതിറ്റതി കതിച്ചണുകൾ സജ്ജീകരതി
ക്കുന്നതു മുതൽ, ഏറ്റവും ഒടുവതിൽ, ഫിസ്റ്റ്് 
കൈലൻ �ീറ്റ്ണ്മറെ് ണ്സറെറുകൾ ഒരുക്കുന്നതു 
വണ്ര ണ്കാവതിഡ്  പ്രതതിത്രാധിത്തിണ്റെയും  
ത്രാഗനതിവാരണ പ്രവർത്നത്തിണ്റെയും 
ഒരു രുംഗത്തുും തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ 
പതിേത്കാട്ട ്നതിന്നതില്. 1,374 കമ്ൂണതിറ്റതി കതിച്ചണ് 
വണ്ര സുംസ്ഥാാനത്് പ്രവർത്തിച്ചതിരുന്നു. 
ജൂണ് 19 വണ്രയള്ള കണക്ക്് പ്രകാരും 95 
ലക്ത്തിനു മുകളിതിൽ ഭിക്ണ ണ്പാതതികൾ 
ഇവതിണ്ട നതിന്നുും വതിതരണും ണ്�യ്തിതിട്ടുടെ്. 
ഇതതിൽ 82 ലക്ും ണ്പാതതികൾ സൗജന്യമാ
യതിട്ടാണ് വതിതരണും ണ്�യ്തിത്. 

സുംസ്ഥാാനത്് ണ്കാവതിഡ് ബാധിതിത 
രുണ്ട എണ്ും വർദ്ധതിച്ച സാഹ�ര്യത്തിൽ 
എല്ാ തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപന പ്രത്ദശത്തുും 
ണ്കാവതിഡ് ഫിസ്റ്റ്് കൈലൻ �ീറ്റ്ണ്മറെ് ണ്സറെ
റുകൾ ആരുംഭിതിക്ക്ാൻ സർക്ക്ാർ തീരുമാനതി
ച്ചു. ഇതതിണ്റെ ഭിാഗമായതി ഒന്നാും �ട്ടത്തിൽ 
163 CFLTC കളിാണ് തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങളണ്ട ത്നതൃതവത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. 

24,103 ണ്ബഡ്ഡുകൾ ഇവതിണ്ട ഒരുക്ക്തിയതിരുന്നു. 
ഇതതിൽ 15,382 ണ്ബഡ്ഡുകൾ ഉപത്യാഗതിച്ചു. 
രടൊും �ട്ടത്തിൽ 442 CFLTC കളും മൂന്നാും 
�ട്ടത്തിൽ 660 CFLTC കളും  കണ്ടെത്തി
യതിരുന്നു. 

സാമൂഹ്യ സുരക്ാ ണ്പൻഷൻ ഈ 
സർക്ക്ാർ അധിതികാരത്തിൽ വരുത്മ്പാൾ 18 
മാസും കുടതിശ്ശിതികയടൊയതിരുന്നു. ഇതു 
ണ്കാടുത്തു തീർത്തുണ്വന്നു മാത്രമല് ണ്പൻ 
ഷൻ തുക 600 ൽ നതിന്ന് 1600 രൂപയായതി 
ഉയർത്തുകയും ണ്�യ്തു. 59.5 ലക്ും ആളകളിാ 
ണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ാ ണ്പൻഷനുകളും 
വതിവതിധി ത്ക്മത്ബാർഡുകളണ്ട ണ്പൻഷനു
കളും വാങ്ങുന്നവരായതിട്ടുള്ളത്. ഏകത്ദശും 
35,000 ത്കാടതിത്യാളിും രൂപയാണ് ഈയതിന
ത്തിൽ ണ്�ലവഴിതിച്ചത്. 

ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാാനത്തിണ്റെ 
ഇരുപത്തിയഞ്ാും വർഷത്തിത്ലക്ക്് നമ്ൾ 
കടന്നതിരതിക്കുകയാണ്. നവത്കരളിും സൃഷ്തിക്കു
ന്നതതിൽ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് നതിർണ്ാ
യകമായ പങ്കിാണ് വഹതിക്ക്ാനുള്ളണ്തന്ന 
കാഴ്ചപ്പിാത്ടാടുകൂടതിയാണ് ഈ സർക്ക്ാർ 
ജനകീയാസൂത്രണത്തിണ്റെ രടൊും �ട്ടും 
ആരുംഭിതിച്ചത്. തത്�ശസ്ഥാാപനങ്ങൾ പ്രാത്ദ 
ശതിക സർക്ക്ാരുകൾ എന്ന നതിലയതിത്ലക്ക്് 
ഉയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് രടൊും �ട്ടത്തിൽ 
നമ്ൾ കാണുന്നത്. പദ്ധതതി നതിർവ്വഹണവും 
ആസൂത്രണവും സമയബന്ധതിതമാക്കുന്നതതി
നുും പ്രളിയും, മഹാമാരതി ത്പാലുംള്ള അടതിയ
ന്തിര സാഹ�ര്യങ്ങളിതിൽ വതിത്കന്ദ്രീകൃത 
മാർഗ്ഗങ്ങളിതിൽ പ്രതതിത്രാധിമുയർത്തുന്നതതിനുും 
ശു�തിതവ മാലതിന്യ സുംസ്ക്കാരണ രുംഗത്് വതിത്ക
ന്ദ്രീകൃത മാർഗ്ഗങ്ങളിതിലൂണ്ട ബദലുംകൾ സൃഷ്തി
ക്കുന്നതതിനുും രടൊും ജനകീയാസൂത്രണ
ത്തിൽ സാധിതിച്ചു. കൂടാണ്ത ആധുനതിക വതിവര 
വതിനതിമയ സാധി്യതതകൾ പ്രത്യാജനണ്പ്പിടു 
ത്തിണ്കാടെ് ഭിരണ നതിർവ്വഹണും കൂടുതൽ 
സുതാര്യവും ത്വഗത്തിലുംമാക്കുന്നതതിനുും 
ഇക്ക്ാലയളിവതിൽ കഴിതിഞ്ഞു. തത്�ശസ്ഥാാപ
നങ്ങൾക്ക്് അധിതികാരും മാത്രും ത്പാരാ അതു 
പ്രത്യാഗതിക്കുന്നതതിനുും പദ്ധതതികൾ നടപ്പിതിലാ
ക്കുന്നതതിനുും ഫിണ്ടുകളും അനതിവാര്യമാണ്. 

പ്രതതിസന്ധതികൾക്ക്തിടയതിലുംും തത്�ശഭിര
ണസ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് മതികച്ച സാമ്പത്തിക 
പതിന്തുണയാണ് സർക്ക്ാർ നൽകതിയത്. മുൻ 
സർക്ക്ാരതിണ്റെ കാലത് ്23 ശതമാനമായതിരു
ന്ന വതികസന ഫിടെ ്വതിഹതിതും ഈ സർക്ക്ാർ 
26 ശതമാനമായതി ഉയർത്തി. മറ്റ് ഫിണ്ടുകളും 
യഥാസമയും അനുവദതിക്കുകയടൊയതി. 
വതികസന ഫിടെതിനത്തിൽ മാത്രും കഴിതി� 
നാലും വർഷും ണ്കാടെ് 25850.69 ത്കാടതി രൂപ 

അനുവദതിച്ചു. മുൻ സർക്ക്ാർ അഞ്ചു വർഷും 
ണ്കാടെ് അനുവദതിച്ചത് 23,729.02 ത്കാടതി 
രൂപയായതിരുന്നു. നടപ്പു സാമ്പത്തിക 
വർഷും വതികസന ഫിടെതിനത്തിൽ 7,531 
ത്കാടതി രൂപ അനുവദതിച്ചതിട്ടുടെ്. ഇതുകൂടതി 
കണക്ക്ാക്കുത്മ്പാൾ ഈ സർക്ക്ാരതിണ്റെ 
കാലത്്  വതികസന ഫിടെ് വതിഹതിതും 
33,381.69 ത്കാടതിയായതി ഉയരുും. ജനേൽ 
പർപ്പിസ് ഗ്ാറെ് ഇനത്തിൽ 7323.91 ത്കാടതി 
രൂപയും ണ്മയതിറെനൻസ്  ഗ്ാറെ് ഇനത്തിൽ 
11,951.51 ത്കാടതി രൂപയും തത്�ശഭിരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് അനുവദതിച്ചതിട്ടുടെ്.    മുഖ്യ
മന്ത്രിതിയണ്ട തത്�ശ ത്ോഡ് പുനരുദ്ധാരണ 
പദ്ധതതിയതിലുംൾണ്പ്പിടുത്തി 961.26 ത്കാടതി രൂപയും 
`േീബതിൽഡ് ത്കരളി പദ്ധതതി പ്രകാരും ത്ോഡ് 
വതികസനത്തിനായതി 481 ത്കാടതി രൂപയും പ്രത്ത്യ
കമായതി അനുവദതിച്ചു. ഇണ്തല്ാും കൂടതി കണക്ക്ാ
ക്കുത്മ്പാൾ ഈ സർക്ക്ാർ തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാ
പനങ്ങൾക്ക്് 53,000 ത്കാടതിയതിത്ലണ്േ 
രൂപയാണ ്ലഭി്യമാക്ക്തിയത.് 

 ആസൂത്രണവും നതിർവഹണവും സമയ
ബന്ധതിതമാക്കുക എന്നതതിനായതിരുന്നു 
പതതിമൂന്നാും പദ്ധതതിയതിൽ ആദ്യ രണ്ടു വർഷ
ങ്ങളിതിൽ ഊന്നൽ നൽകതിയത്. കൂടുതൽ 
സമയും ലഭിതിച്ചത്താണ്ട പദ്ധതതികളണ്ട ഗുണ
നതിലവാരത്തിലുംും  നതിർവ്വഹണ മതികവതിലുംും 
മാറ്റും പ്രകടമായതി. വാർഷതിക പദ്ധതതിണ്ച്ച
ലവ് കുതതിച്ചുയർന്ന് 90 ശതമാനത്തിനു മുക
ളിതിണ്ലത്തി. 

ത്കരളിത്തിണ്ല തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാ
പനങ്ങളണ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യ
ക്മവും ഫിലപ്രദവമാക്കുന്നതതിന് ജതില്ാ, 
ത്�ാക്ക്്, ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകൾ തമ്തിലുംും 
മുനതിസതിപ്പിാലതിറ്റതികളും പഞ്ായത്തുകളും 
തമ്തിലുംും ത്യാജതിച്ച പ്രവർത്നും ആവശ്യ
മാണ്. പരസ്പരമുള്ള ഏത്കാപനത്തിനുും 
മനുഷ്യ വതിഭിവമടക്ക്മുള്ള വതിഭിവങ്ങൾ 
പരസ്പരും കൈകമാറുന്നതതിനുണ്മല്ാും ണ്പാതു 
സർവീസ് രൂപീകരണും സഹായകരമാകുും. 
ഈ ലക്്യും നമുക്ക്് പൂർത്ീകരതി ക്ക്ാൻ 
കഴിതിഞ്ഞു. 

ഒന്നാും ജനകീയാസൂത്രണ കാലയളി
വതിൽ നമ്ൾ സദ്ഭിരണും സാധി്യമാക്കുന്നതതി
നാണ് ഊന്നൽ നൽകതിയത്. എന്നാൽ 
രടൊും ജനകീയാസൂത്രണ �ട്ടത്തിൽ  ഇ 
- ഗത്വണൻസതിലൂണ്ട സദ്ഭിരണും സാധി്യമാ
ക്കുന്നതതിനാണ് നമ്ൾ പരതിശ്രമതിച്ചത്. 
ഇതതിണ്റെ മാറ്റും ഭിരണ നതിർവ്വഹണ രുംഗത്് 
പ്രകടമാണ്. ഇതതിൽ ഏറ്റവും പ്രധിാനണ്പ്പിട്ട 
തായതിരുന്നു ഇറെത്ഗ്റ്റഡ് ത്ലാക്ക്ൽ ഗത്വർ
ണൻസ് മാത്നജ്ണ്മറെ് സതിസ്റ്റ്ും (ILGMS) 
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നടപ്പിതിലാക്ക്തിയത്. തത്�ശ സ്ഥാാപനങ്ങളിതിൽ 
നതിന്നുും ലഭി്യമാകുന്ന 200 ൽ അധിതികും ത്സവ
നങ്ങൾക്കുള്ള അത്പക്കളും,  പരാതതികളും,  
അപ്പിീലുംകളും,  നതിർത്�ശങ്ങളും ഓണ് 
കൈലനായതി അയയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള സൗകര്യും 
നതിലവതിൽ ത്സാഫ്റ്റ്് ണ്വയേതിൽ ലഭി്യമാക്ക്തിയതി
ട്ടുടെ്. സുംസ്ഥാാനണ്ത് 939 ഗ്ാമപഞ്ായ  
ത്തുകൾക്ക്് ഐ.എസ്.ഒ. അുംഗീകാരും 
ലഭിതിച്ചു.  152 ത്�ാക്ക്് പഞ്ായത്തുകളും  14 
ൽ 7 ജതില്ാ പഞ്ായത്തുകളും ഐ. എസ്. 
ഒ. അുംഗീകാരും ത്നടതിക്ക്ഴിതിഞ്ഞു. പഞ്ായ
ത്് ഡയേക്ടത്േറ്റുും ഐ എസ് ഒ നതിലവാര
ത്തിത്ലക്ക്് മാേതിക്ക്ഴിതിഞ്ഞു. ത്കരളിത്തിണ്ല   
തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട ഓഫിീസു 
കൾ ഇന്ന് സുംസ്ഥാാനണ്ത് ഏറ്റവും മതികച്ച 
അടതിസ്ഥാാന സൗകര്യങ്ങളള്ള ഓഫിീസുക
ളിായതി മാേതിണ്ക്ക്ാടെതിരതിക്കുകയാണ്. ണ്കട്ടതിലുംും 
മട്ടതിലുംും സർവീസ് ണ്ഡലതിവേതിയതിലുംും വന്ന 
മാറ്റും രാജ്യത്തിനാണ്ക മാതൃകാപരമാണ്.  

തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങണ്ളി 
ശക്തിതിണ്പ്പിടുത്തുന്നതതിണ്റെ ഭിാഗമായതി പഞ്ാ
യത്തുവകുപ്പിതിൽ 448, നഗരകാര്യ വകുപ്പിതിൽ 
1494, എഞ്തിനീയേതിുംഗ് വതിഭിാഗത്തിൽ 372, 
കൈലഫി് മതിഷനതിൽ 58, ശു�തിതവമതിഷനതിൽ 28 
എന്നതിങ്ങണ്ന 2,400 പുതതിയ തസ്തതികകൾ 
സൃഷ്തിച്ചു. പതി.എസ.്സതി മുത്ഖന ഏതാടെ ്9,000 
ത്ത്ാളിും നതിയമനങ്ങൾ നടത്തി. ഒഴിതിവകൾ 
യഥാസമയും േതിത്പ്പിാർട്ട് ണ്�യ്യുന്നതതിനുും നതിയ
മനങ്ങൾ സമയബന്ധതിതമായതി നടപ്പിതിലാക്കു
ന്നതതിനുും പ്രത്ത്യകും ശ്രദ്ധതി ച്ചതിട്ടുടെ്. 

നവത്കരളി ദൗത്യത്തിണ്റെ പശ്ാത്ല
ത്തിൽ പുതതിണ്യാരു വതികസന സുംസ്ക്കാാരും 
കരുപ്പിതിടതിപ്പിതിക്കുന്നതതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് 
ത്കരളിത്തിണ്ല തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങൾ. നവത്കരളി ദൗത്യത്തിണ്റെ പൂർത്ീക
രണത്തിനായതി തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങ ൾ  ന തി ർ ണ് ാ യ ക  പ തി ന്തു ണ യ ാ ണ് 
നൽകതിയത്. ആർദ്രും മതിഷണ്റെ യഥാർത്ഥ 
സ്പതിരതിറ്റ് ഉൾണ്ക്ക്ാണ്ടു ണ്കാടെ് ആത്രാഗ്യത്മ
ഖലയ്ക് മതികച്ച പതിന്തുണ നൽകാൻ തത്�ശ
ഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്ായതിട്ടുടെ്. കഴിതി� 
നാലും വർഷും ണ്കാടെ് ആത്രാഗ്യ ത്മഖല 
യതിൽ 41,184 പദ്ധതതികളിാണ് തത്�ശഭിരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾ ഏണ്റ്റടുത്ത്. 1,460.21 
ത്കാടതി രൂപയണ്ട വതികസന പ്രവർത്ന 
ങ്ങളിാണ് ഇതതിലൂണ്ട നതിർവ്വഹതിക്ക്ണ്പ്പിട്ടത്. 
ഇതതിൽ 632.78 ത്കാടതി രൂപ വതികസന 
ഫിടെതിനത്തിലാണ് ണ്�ലവഴിതിച്ചത്. 2020-21 
സാമ്പത്തിക വർഷും ണ്കാവതിഡ് മഹാമാരതി
യണ്ട പ്രത്ത്യക സാഹ�ര്യത്തിൽ ആത്രാഗ്യ 
ത്മഖലയണ്ട വതികസനത്തിനായതി 917.87 

ത്കാടതി രൂപയണ്ട വതികസന പ്രവർത്ന 
ങ്ങളിാണ് തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ 
നടപ്പിതിലാക്ക്തി വരുന്നത്. ഇതതിൽ വതികസന 
ഫിടെ് വതിഹതിതും 379.3 ത്കാടതി രൂപയാണ്. 

ഹരതിത ത്കരളിും മതിഷണ്റെയും ശു�തിതവ 
മതിഷണ്റെയും ത്നതൃതവത്തിൽ തത്�ശഭിരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾ ശു�തിതവ  ത്മഖലയതിൽ 
കൈകവരതിച്ച ത്നട്ടങ്ങൾ രാജ്യത്തിനാണ്ക 
മാതൃകയാണ്. ജനത്ക്മും എന്നത് മണ്ണുംും 
ണ്വള്ളവും വീണ്ടെടുക്ക്ലുംും പരതിസ്ഥാതിതതി സുംര
ക്തിക്ക്ലുംും കൂടതിയാണ്ണന്ന് ണ്തളിതിയതിച്ച നാലും 
വർഷമാണ ്കടന്നുത്പായത.് ഹരതിതത്കരളിും 
മതിഷണ്റെ ത്നതൃതവത്തിൽ തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാ
പനങ്ങൾ നടത്തിയ വലതിയ ജനകീയമുത്ന്ന
റ്റമാണ് ഈ ത്നട്ടങ്ങളണ്ട പതിന്നതിൽ. 
കുടുുംബശ്രീ, ണ്താഴിതിലുംേപ്പി ്മതിഷനുകൾ, ശു�തിതവ 
മതിഷൻ തുടങ്ങതിയ ഏജൻസതികളും ഈ പ്രവർ
ത്നങ്ങളിതിൽ പങ്കിാളിതികളിായതി. 390 പുഴികളും 
41,529 നീർച്ചാലുംകളും പുനരുജ്ജീവതിപ്പിതിച്ചു. 
54,362 കതിണറുകൾ േീച്ചാർജ്ജ് ണ്�യ്യുകയും 
22,252 എണ്ും നതിർമ്തിക്കുകയും 13,942 എണ്ും 
നവീകരതിക്കുകയും ണ്�യ്തു. 13,738 കുളിങ്ങൾ 
നതിർമ്തിക്കുകയും 15,381 എണ്ും നവീകരതിക്കു
കയും ണ്�യ്തു. 

 മാലതിന്യ സുംസ്ക്കാരണ രുംഗത്് നമ്ൾ 
സൃഷ്തിച്ച വതിത്കന്ദ്രീകൃത മാതൃകണ്യ വളിണ്ര 
താല്പാര്യത്ത്ാണ്ടയാണ് രാജ്യണ്ത് ഇതര 
സുംസ്ഥാാനങ്ങൾ കാണുന്നത്. ശു�തിതവ 
-മാലതിന്യ സുംസ്ക്കാരണ രുംഗത്് കഴിതി� 
നാലും വർഷും ണ്കാടെ് മതികച്ച ത്നട്ടങ്ങൾ 
കൈകവരതിക്ക്ാൻ തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങ
ളണ്ട ത്നതൃതവത്തിൽ കഴിതി�തിട്ടുടെ്. ശു�തിതവ 
മതിഷൻ, ഹരതിത ത്കരളിും മതിഷൻ, ക്ലീീൻ ത്കരളി 
കമ്പനതി, കുടുുംബശ്രീ, ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് മതിഷൻ 
തുടങ്ങതിയ ഏജൻസതികളിാണ് ഈ പ്രവർത്
നങ്ങൾക്ക്ാണ്ക ത്നതൃപരമായ പങ്കി് വഹതി 
ച്ചത്. ത്കരളിത്തിണ്ല 941 ഗ്ാമപഞ്ായ 
ത്തുകളിതിൽ 588 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിതിലുംും 61 
നഗരസഭികളിതിലുംും മാലതിന്യ സുംസ്ക്കാരണ സുംവതി
ധിാനങ്ങൾക്കുള്ള അടതിസ്ഥാാന സൗകര്യങ്ങൾ 
ഉടൊയതിക്ക്ഴിതിഞ്ഞു. ആണ്ക 601 തത്�ശസ്ഥാാ
പനങ്ങൾ ശു�തിതവ പദവതി കൈകവരതിച്ചു കഴിതിഞ്ഞു

രടൊും ജനകീയാസൂത്രണ കാലണ്ത് 
മണ്റ്റാരു സുപ്രധിാന ത്നട്ടും കൈലഫി് പദ്ധതതി
യണ്ട നതിർവ്വഹണമാണ്. ഈ പദ്ധതതിയണ്ട 
ഭിാഗമായതി സുംസ്ഥാാനത്് നാളിതിതുവണ്ര  
2,52,025 വീടുകളിാണ് പൂർത്ീകരതിച്ചത്. 
വതിവതിധി ത്�ാതസ്സുകളിതിലൂണ്ട ഭിവന നതിർമ്ാ
ണത്തിനായതി നാളിതിതുവണ്ര 8823.20 ത്കാടതി 
രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതതിക്ക്ായതി ണ്�ലവഴിതി
ച്ചത.് ഇതതിൽ തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട 

വതിഹതിതും 2,776.6 ത്കാടതി രൂപയാണ്. 
കൂടാണ്ത ഹഡ്ത്കാ ത്ലാണ് മുത്ഖന 2800 
ത്കാടതി രൂപയും തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിട്ടുടെ്. ഈ ത്ലാണ് 
തുകയണ്ട പലതിശ സുംസ്ഥാാന സർക്ക്ാ
രാണ് വഹതിക്കുന്നത്. നവത്കരളി നതിർമ്ാണ
ത്തിണ്ല മണ്റ്റാരു ദൗത്യമായ ണ്പാതുവതിദ്യാ
ഭി്യാസയജ്ഞത്തിനു തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങൾ മതികച്ച പതിന്തുണയാണ് നൽകതിയത്. 
ണ്പാതു വതിദ്യാഭി്യാസയഞ്ജത്തിണ്റെ ഭിാഗമായതി 
സ ും സ്ഥാ ാ ന ത്്  ണ് പ ാ തു വ തി ദ ്യ ാ ഭി ്യ ാ സ 
ത്മഖലയണ്ട അടതിസ്ഥാാന സൗകര്യ വതികസ
നത്തിൽ �രതിത്രപരമായ മുത്ന്നറ്റമാണ് 
ഉടൊയത്. ഇതതിനു പൂരകമായതി തത്�ശ
ഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ 1285 ക്ലീാസ് മുേതികളും, 
1845 സ്മാാർട്ട് ക്ലീാസ് റൂമുകളും 132 ലാബുകളും 
കഴിതി� നാലും വർഷും ണ്കാടെ് നതിർമ്തിച്ചു. 
കഴിതി� നാലും വർഷും ണ്കാടെ് 39,167 പദ്ധ
തതികളിതിയായതി 2,001.06 ത്കാടതി രൂപയാണ് 
വതിദ്യാഭി്യാസ ത്മഖലയണ്ട പുത്രാഗതതിക്ക്ായതി 
തത്�ശസ്ഥാാപനങ്ങൾ ണ്�ലവഴിതിച്ചത്. 

സർക്ക്ാരതിൽ നതിന്നുള്ള നതിർത്�ശങ്ങൾ 
നടപ്പിതിലാക്കുന്ന ഏജൻസതിയല് ഇന്ന് തത്�
ശസ്ഥാാപനങ്ങൾ. വതിഭിവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന
തതിനുും പ്രാത്ദശതികാവശ്യങ്ങൾ സവയും നതിേ
ത്വറ്റുന്നതതിനുും ഏത് അടതിയന്തിര സാഹ�
ര്യങ്ങണ്ളിയും ത്നരതിടാനുും ജനകീയ പങ്കിാളിതി
ത്ത്ത്ാണ്ട അവണ്യ പരതിഹരതിക്ക്ാനുും 
കഴിതിയന്ന പ്രാത്ദശതിക സർക്ക്ാരുകളിാണവ. 
കഴിതി� രടെര പതതിറ്റാടെതിണ്ല അനുഭിവ
ങ്ങൾ ആ നതിലയതിത്ലക്ക്് തത്�ശസ്ഥാാപന
ങ്ങണ്ളി മാറ്റതിത്ീർത്തിരതിക്കുന്നു. 

പ്രളിയ കാലണ്ത്ന്നത്പാണ്ല ഈ 
ണ്കാവതിഡ് കാലത്തുും തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങൾ നടത്തിയതിട്ടുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഇതതിനു മതികച്ച ദൃഷ്ാന്മാണ്. ഇന്്യയതിൽ 
ഏറ്റവമാദ്യും ണ്കാത്ോണ കൈവേസ് ത്രാഗും 
സ്ഥാതിരീകരതിച്ചതുും ത്രാഗതികത്ളിാ ത്രാഗാണുവാ
ഹകത്രാ ആയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്പർ 
വതിത്ദശത്തു നതിന്നുും ഇതര സുംസ്ഥാാനങ്ങളിതിൽ 
നതിന്നുും എത്തിത്ച്ചർന്നതുും  ത്കരളിത്തിലാണ.് 
ഈ പ്രതതികൂല �ടകങ്ങൾ നതിലനതിൽണ്ക്ക്, 
മറ്റ ്സുംസ്ഥാാനങ്ങണ്ളി അത്പക്തിച്ച ്ത്ഭിദണ്പ്പിട്ട 
നതിലയതിൽ ത്രാഗവ്യാപനും നതിയന്ത്രിതിച്ചു 
നതിർത്ാൻ ത്കരളിത്തിനായതി. ത്ദശീയ 
തലത്തിലുംും രാജ്യാന്ര രുംഗത്തുും പ്രശുംസതി
ക്ക്ണ്പ്പിട്ട ഈ മതികവതിനു പതിന്നതിൽ കാൽ 
നൂറ്റാടെ് കാലണ്ത് ജനകീയാസൂത്രണത്തി
ണ്റെ അനുഭിവക്ക്രുത്തുണ്ടെന്നുും മന്ത്രിതി                 
പേഞ്ഞു.                                              
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പഞ്ായത്തുകളിതിണ്ല അടുത്തിണ്ട അധിതികാ
രത്മറ്റ ജനപ്രതതിനതിധിതികളണ്ട ആദ്യണ്ത് 

പഞ്ായത്്  ദ തിനാത്�ാഷമാണതിത് . 
എല്ാവരുും വലതിയ തതിരക്ക്തിലാണ്ണന്നേതി
യാും. ബഡ്ജറ്റ്, പദ്ധതതി എന്നതിവ ത�ാോ
ക്ക്തിണ്ക്ക്ാടെതിരതിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ 
നതിങ്ങത്ളിാട് പേയാനുള്ളത് അഞ്ചുവർഷും 
കഴിതി�് നതിങ്ങളണ്ട പഞ്ായത്തിണ്റെ 
കാലാവധിതി പൂർത്ീകരതിക്കുത്മ്പാൾ നതിങ്ങൾ
ക്ക്് ഓർത്തുവയ്കാൻ കഴിതിയന്ന തരത്തിലുംള്ള

തുും ജനങ്ങൾക്ക്് നതിങ്ങണ്ളി എന്നുും ഓർക്കു
ന്നതതിന ്ഉതകുന്ന തരത്തിലുംള്ള സ്ഥാായതിയായ 
ഒരു നൂതന പദ്ധതതിണ്യങ്കിതിലുംും നതിങ്ങളണ്ട 
പഞ്ായത്തിൽ നടപ്പിാക്ക്ണണ്മന്ന് ധിനകാ
ര്യവകുപ്പി് മന്ത്രിതി ത്ഡാ. ത്താമസ് ഐസക്ക്് 
ജനപ്രതതിനതിധിതികത്ളിാട്  പേഞ്ഞു. ഈ 
വർഷണ്ത് പഞ്ായത്് ദതിനാത്�ാഷ 
ത്വളിയതിൽ 'തത്�ശഭിരണവും നൂതന ആശയ
ങ്ങളും' എന്ന വതിഷയത്തിൽ പ്രഭിാഷണും 
ന ട ത് തി  സ ും സ ാ ര തി ക്കു ക യ ാ യ തി രു ന്നു 

അത്�ഹും. ത്കരളിത്തിണ്ല തത്�ശ സവയും
ഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ ഒത്ട്ടണ്േ വതിപുലമായ
തുും നൂതനവമായ പദ്ധതതികൾക്ക്് രൂപും 
നൽകതിയതിട്ടുടെ്. അതതിൽ �തില ഉദാഹരണ
ങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഇന്നതിത്പ്പിാൾ ത്ലാകബാ
ങ്കിതിണ്റെ സഹായത്ത്ാണ്ട ഇന്്യമുഴുവൻ 
നടപ്പിാക്ക്തിവരുന്നപദ്ധതതിയായ ജലനതിധിതി 
കുടതിണ്വള്ള പദ്ധതതി ഒളിവണ് ഗ്ാമ പഞ്ായ
ത്ാണ് ആദ്യമായതി രൂപുംനൽകതിയത്. 
ബഡ്സ് സ്കൂൾ ണ്വങ്ങാനൂർ ഗ്ാമപഞ്ായ 

നൂതന പദ്ധതികൾ 
താടെെത്തിട്ടിിൽ നിന്നുയർന്നുവരണും: 
ദ്ദേ�ാ. ദ്ദേതാമസ് ഐസക്കാ്
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ത്തിണ്റെ സുംഭിാവനയാണ്. ആശ്രയ പദ്ധതതി 
ആദ്യമായതി നടപ്പിാക്ക്തിയത് ണ്നടുമ്പാത്ശ്ശിരതി 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ാണ്. എത്രത്യാ അഭിതിമാ
നകരമായതിട്ടുള്ളതുും ഇന്ന് എല്ാവരുും അുംഗീ
കരതിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതതികൾ താണ്ഴിത്
ട്ടതിൽ നതിന്നുും രൂപും ണ്കാടെവയാണ്ണന്നുും 
അത്�ഹും പേഞ്ഞു. 

ഇത്വണണ്ത് ബഡ്ജറ്റതിൽ ഒരു 
പ്രത്ത്യക പ്രഖ്യാപനമുടെ്. നമ്മുണ്ട ത്കരളിും 
മുഴുവൻ നൂതനപദ്ധതതികൾ ത്പ്രാത്ാഹതിപ്പിതി
ക്ക്ാൻ തീരുമാനതിച്ചതിട്ടുടെ് .  അതതിണ്റെ 
ഭിാഗമായതി പഞ്ായത്തുകളും മുനതിസതിപ്പിാലതിറ്റതി 
കളും രൂപീകരതിക്കുന്ന പദ്ധതതികണ്ളി ഒരു 
പത്ത്ാ പതതിനത്ഞ്ാ ത്മഖലകളിാക്ക്തി 
തതിരതിച്ചു ഓത്രാ ത്മഖലയതിണ്ലയും ഏറ്റവും നല് 
നൂതനമായ പദ്ധതതിക്ക്് പ്രത്ത്യക സമ്ാനും 
നൽകാൻ തീരുമാനതിച്ചതിട്ടുടെ്. 35 ത്കാടതി 
രൂപയാണ് അതതിനുത്വടെതി നീക്ക്തിവച്ചതിട്ടു
ള്ളത്. ഈ നൂതനമായതിട്ടുള്ള പദ്ധതതികണ്ളി
ക്കുേതിച്ച് ഗൗരവമായ ആത്ലാ�ന ത്വണും. 
നമ്മുണ്ട നതിലവതിലുംള്ള പരതിപാടതികളിതിൽ 
തണ്ന്ന എങ്ങണ്ന നൂതനവതിദ്യ സന്നതിത്വശതി
പ്പിതിക്ക്ാൻ കഴിതിയും എന്നതതിണ്ന കുേതിച്ച് �തിന്തി
ക്ക്ണും. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വർഷും 
പഞ്ായത്തുകളണ്ട ഏറ്റവും പ്രധിാനണ്പ്പിട്ട 
പദ്ധതതിയായതി വത്രടെത് ണ്താഴിതിൽ നൽകുക 
എ ന്നു ള്ള ത ാ ണ് .  ആ യ തി ര ും  ത് പ ർ ക്ക്് 
അഞ്ചുവീതും ണ്താഴിതിലുംകൾ ഓത്രാ പഞ്ായ
ത്തുകളും നൽത്കടെതുടെ്. അത്ര വലതിയ 
പണണ്ച്ചലവ് ഒന്നുുംവരുന്നതില്. സ്ഥാാപന
ങ്ങൾ ആരുംഭി തിക്ക്ാനായതി  എടുക്കുന്ന 
വായ്പയണ്ട പലതിശ പ്ാൻ ഫിടെതിൽ നതിന്നുും 
നൽത്കടെതുടെ്. അതതിനായള്ള പദ്ധ
തതികൾ രൂപീകരതിക്കുക. നമ്മുണ്ടണ്യാണ്ക്ക് 
പഞ്ായത്തിൽ സവയുംണ്താഴിതിൽ ണ്��ാൻ 
ആഗ്ഹതിക്കുന്നവരുണ്ട ലതിസ്റ്റ്് ത�ാോ
ക്ക് ണും .  അ ത് പ ക്  സവീ ക ര തി ക്ക് ണ ും . 
അവർക്ക്്  പര തിശ ീലനും  നൽകണും. 
അവർക്ക്് ണ്താഴിതിൽ ണ്�യ്യുന്നതതിന് ത്വടെതി
യള്ള സ്ഥാലും ഉേപ്പുവരുത്ണും. ഉൽപ്പിന്നും 
വതിപണനും ണ്�യ്യുന്നതതിനുള്ള സാഹ�ര്യും 
ഉേപ്പുവരുത്ണും. സാഹ�ര്യും ത്നാക്ക്തി 
ണ്താഴിതിലുംകൾ കണ്ടെത്തി അവണ്ര ത്പ്രാ
ത്ാഹതിപ്പിതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരുസമഗ് 
പരതിപാടതി ത�ാോക്ക്ണും. ഇവർണ്ക്ക്ാണ്ക്ക് 
വായ്പയണ്ട ലഭി്യത സർക്ക്ാർ ഉേപ്പു വരുത്തുും. 
കൈമത്ക്രാ എറെർകൈപ്രസസ ്കുടുുംബശ്രീ വഴിതി 
ആണ്ണങ്കിതിൽ പ്രത്ത്യക ധിനസഹായും 
ലഭിതിക്കുും. സർക്ക്ാരതിത്റെതായതിട്ടുള്ള സുംരക് 
ണും ഇതുമായതി ബന്ധണ്പ്പിട്ട ് ഉടൊകുും. 

 മതിനതിമും നാത്ലാ അത്ഞ്ാ ലക്ും രൂപ 
പലതിശയ്ക് സബ്സതിഡതി നൽകാനായതി നീക്ക്തി 
വയ്കാും. അതതിണ്റെ അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ 
ആർണ്ക്ക്ാണ്ക്ക് സവയുംണ്താഴിതിൽ ത്വണണ്മന്ന് 
അത്പക് സവീകരതിക്ക്ാും. നമുക്ക്് പഞ്ായ
ത്് അടതിസ്ഥാാനത്തിലുംള്ള അത്പക്കണ്ളി
ല്ാും ജതില്ാ പഞ്ായത്തിണ്റെ സഹായ
ത്ത്ാണ്ട ജതില്ാതലത്തിൽ ത്ക്രാഡീകരതിച്ച് 
അവ നടപ്പിാക്കുന്നതതിന് ഒരു കർമ്പദ്ധതതി
യടൊക്ക്ാും. ഈ പേയന്ന കാര്യങ്ങൾ 
കൈ�ന ഉൾണ്പ്പിണ്ടയള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരീക്തി
ച്ച് വതിജയതിച്ചതാണ്. പഞ്ായത്തുകളണ്ടയും 
മുനതിസതിപ്പിാലതിറ്റതികളണ്ടതുമായ സ്ഥാാപന
ങ്ങൾ ഉടൊവക എന്നർത്ഥും. അനവധിതി 
നൂതനമായ ഇടണ്പടലുംകൾക്ക്് സാധി്യത 
നൽകുന്ന ഒരു ത്മഖലയാണതിത്. 

ശു�ീകരണും വളിണ്ര എളപ്പിമായ ഒരു 
പദ്ധതതിയാണ് നമ്മുണ്ട ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് പദ്ധ
തതിയതിൽ ഉൾണ്പ്പിടുത്തി എല്ാ വീടുകളിതിലുംും 
വളിക്കുഴിതി നതിർമ്തിക്ക്ാും. വീട്ടുകാർ അവരുണ്ട
കൈജവമാലതിന്യണ്മല്ാും അവതിണ്ട നതിത്ക്പതി
ക്കുും എന്നുേപ്പു വരുത്ാും. പതിണ്ന്ന നമ്മുണ്ട
കർമ്സമതിതതിണ്യ ഉപത്യാഗതിച്ച് വീടുകളിതിൽ
നതിന്ന് പ്ാസ്റ്റ്തിക്കുും അകൈജവ മാലതിന്യങ്ങളും 
ത്ശഖരതിക്കുക. അവരുണ്ട ഒരു സഹകരണ
സും�ും ഉടൊക്ക്തിയാൽ ലാഭികരമായതി 
അവർക്ക്് ഈ ണ്താഴിതിൽ ണ്��ാൻ കഴിതിയും. 
ഗ്ീൻ ത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാളമായതി ബന്ധണ്പ്പിട്ട പ്ര
വർത്നങ്ങണ്ളിയും ത്�ർത്് ലാഭികരമായതി 
നടത്ാൻ കഴിതിയും. പല തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാ
പനങ്ങളും വതിജയകരമായതി ഈ പദ്ധതതി 
നടപ്പിാക്ക്തിയതിട്ടുള്ളതാണ്. തത്�ശഭിരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് നടപ്പിാക്ക്ാൻ എളപ്പി
മായ പദ്ധതതിയാണതിത്. അതുത്പാണ്ലതണ്ന്ന
നമ്മുണ്ട ഭൂമതിയണ്ട കാര്യും. ഭൂമതിയണ്ട സുംരക്
ണത്തിനായതി ഭൂവസ്ത്രംും വതിരതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
പദ്ധതതി നടപ്പിാക്ക്ാും. 

മുതതിർന്ന പൗരന്ാരാണ് പഞ്ായത്തു 
പ്രത്ദശത്് കൂടുതലുംള്ളത്. അവർക്ക്ായതി 
എല്ാ വാർഡതിലുംും ഒരു വത്യാ ക്ലീബ്് തുടങ്ങു
ന്നതതിണ്നക്കുേതിച്ച് ആത്ലാ�തിക്ക്ാും. സൗകര്യ
മതില്ാത്തിടത്് വാടകയ്ക് സ്ഥാലും കണ്ടെ 
ത്ാും. പ്രായും ണ്�ന്നവർക്ക്് അവതിണ്ട 
വരാനുും വർത്മാനും പേയാനുും ഒണ്ക്ക്യ
ള്ള ഇടമായതി മാറ്റാും. ത്സവാഗ്ാമുും അവതിണ്ട
ത്ണ്ന്ന പ്രവർത്തിക്ക്ണ്ട്ട. ഇനതി പ്രത്ത്യകതിച്ച് 
സ്ഥാലും കതിട്ടതിയതിണ്ല്ങ്കിതിൽ അങ്കിണവാടതിക
ളിതിൽ അവയണ്ട പ്രവർത്നും കഴിതി�ാൽ 
ഉച്ചയ്ക്കുത്ശഷും വത്യാ ക്ലീബ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
തരത്തിൽ സും�ടതിപ്പിതിക്ക്ാും. ഇണ്താണ്ക്ക് 

എല്ാവർക്കുും ണ്��ാൻ കഴിതിയന്ന പദ്ധതതി
കളിാണ്. 

നമ്മുണ്ട പഞ്ായത്തിൽ പട്ടതിണതികതിടക്കു
ന്ന ഒരാളും ഉടൊവതില് എന്ന് ഉേപ്പു വരു 
ത്ാൻ കഴിതിയും. ആലപ്പുഴിയതിലുംും ത്�ർത്ല
യ്ക്കുും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രത്ദശത്് കഴിതി� മൂന്നു 
വർഷമായതി അറുന്നൂേതിനുും എഴുന്നൂേതിനുും 
ഇടയ്ക്കുള്ള എണ്ും വീട്ടുകാർക്ക്് എല്ാ ദതിവ 
സവും ഉച്ചയ്ക് ഭിക്ണും എത്തിക്കുകയാണ്. 
ഇതതിന് പ്രാത്ദശതിക സർക്ക്ാരുകളണ്ട 
പണും ഉപത്യാഗതിക്കുന്നതില്. സുംഭിാവനകളിതി
ലൂണ്ടയാണ് നടത്തിത്പ്പിാരുന്നത്. ഏത് ത്മഖ
ലണ്യടുത്ത്ാളൂ നമുക്ക്് നൂതനമായതിട്ടുള്ള 
പുതതിയ രീതതികൾ അവലുംബതിക്ക്ാൻ കഴിതിയും. 
അതതിനായള്ള ഒരു വലതിയ മനസ്സ്് ഉടൊക 
ണും അത്രമാത്രും. നാട്ടതിൽ ഇണ്താണ്ക്ക് 
ണ്��ാൻ താല്പാര്യമുള്ള ഒരുപാട് ത്പരുടെ് 
അവണ്ര കണ്ടെത്തി അവരുണ്ട സുംഭിാവന
കളും ത്സവനങ്ങളും വതിനതിത്യാഗതിക്ക്ണും. 
നമ്മുണ്ട കുട്ടതികൾ ഓത്രാ ക്ലീാസ്സ്തിലുംും പഠിതിത്ക്ക്
ടെ കാര്യങ്ങൾ ആർജ്ജതിക്കുന്നു ണ്വന്ന് ഉേപ്പു
വരുത്ണും. അക്ക്ാദമതിക് മാസ്റ്റ്ർ പ്ാൻ 
പഞ്ായത്് തലത്തിൽ ത�ാോക്ക്ണും. 
ഇതതിനായതി ഈ ത്മഖല യതിണ്ല വതിദഗ്ദ്ധരുണ്ട 
ത്സവനും ഉേപ്പുവരുത്ണും.

നമ്മുണ്ട പഞ്ായത്തിണ്ല കുട്ടതികളണ്ട 
സർഗ്ഗത്ശഷതി മുഴുവൻ തതിരതിച്ചേതിയണും. അവ 
രുണ്ട സർഗ്ഗത്ശഷതി വളിർത്തുന്നതതിനു ള്ള 
പദ്ധതതികൾ ത�ാോക്ക്ണും. ഓത്രാ 
ത്മഖലയതിലുംും താല്പാര്യമുള്ളവരുത്ടയും കലാ
കാരന്ാത്രയും വതിദഗ്ധിണ്രയും മുഖ്യധിാര 
യതിത്ലക്ക്് ണ്കാണ്ടുവത്രടെതുടെ്. അവണ്ര 
നമ്മുണ്ട കർമ്സമതിതതികളിതിൽ ഉൾണ്പ്പിടു
ത്ണും. ഇവരുണ്ട ത്മൽത്നാട്ടത്തിൽ 
അകൈഡവസേതി കമ്തിറ്റതികൾ ഉടൊക്ക്ണും. 
ണ്��ാനായതി നമുക്ക്് ഏണ്േയടെ്. ഏണ്ത 
ങ്കിതിലുംും ത്മഖലകളിതിൽ നമ്മുണ്ട പഞ്ായത്് 
മതികവാർന്നതാകണും എന്ന തീരുമാനും 
കൈകണ്ക്ക്ാള്ളണും. ജനകീയാസൂത്രണും 
അതതിനുള്ള ജനാധിതിപത്യ ഇടമാണ് നന്നാവ
ണണ്മന്ന ്ആഗ്ഹതിക്കുന്നവർക്ക് ്ഒണ്ക്ക് നന്നാ
വാന്നുള്ള സാഹ�ര്യങ്ങൾ നമ്മുണ്ട നാട്ടതിലും
ടെ്. നൂതനമായ കാര്യങ്ങൾ ആത്ലാ�തി
ക്കുക. അവ നടപ്പിതിൽ വരുത്തുക. അതതിനായതി 
എല്ാവരുും യത്നിതിക്കുക. അതതിനുള്ള പ്രത്�ാ
ദനമാകണ്ട്ട ഈ പഞ്ായത്് ദതിനാത്�ാഷും 
എന്നാഗ്ഹതിക്കുന്നു. സവരാജ് ത്�ാഫിതി ലഭിതിച്ച 
എല്ാ തത്�ശ സവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങണ്ളി
യും ധിനകാര്യമന്ത്രിതി അഭിതിനന്ദിതിച്ചു.                            
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ആോും ധിനകാര്യ കമ്ീഷൻ നല്തിയതിട്ടുള്ള 
ഏറ്റവും പ്രധിാനണ്പ്പിട്ട ശതിപാർശകളിതി

ണ്ലാന്ന് പ്ാൻ ഫിടെ് ഓത്രാ വർഷവും ½ 
ശതമാനും വീതും വർദ്ധതിപ്പിതിച്ച് 25 ശതമാന
ത്തിൽ നതിന്നുും 30 ശതമാനമാക്കുക  എന്നു

ള്ളതാണ്. ഈ  ശതിപാർശ സർക്ക്ാർ അുംഗീ
കരതിച്ചതിട്ടുടെ്. 2021-22 ത്ലക്കുള്ള പദ്ധതതിവതി
ഹതിതും 26ശതമാനമാക്കുകയും ണ്�യ്തു. 
ബാക്ക്തിയള്ള ശതിപാർശകളും കൂടതി  നടപ്പിാ
ക്ക്തിണ്യടുക്കുന്നതതിന്  എല്ാവരുണ്ടയും 

ഒണ്ത്ാരുമതിച്ചുള്ള പ്രവർത്നും അനതിവാര്യ
മാണ്ണന്നുും ഈ വർഷണ്ത് പഞ്ായത്് 
ദതിനാത്�ാഷ പരതിപാടതികളമായതി ബന്ധ 
ണ്പ്പിട്ട് ആോും ധിനകാര്യ കമ്ീഷണ്റെ പ്രധിാന 
നതിർത്�ശങ്ങൾ സുംബന്ധതിച്ച വതിഷയാവത

തദ്ദേ�ശഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കുള്ള 
പദ്ധതി വിഹിതും 30 
ശതമാാനമാാക്കുംം: എസ്്.എം. വിിജയാനന്ദ്്
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രണും നടത്തിണ്ക്ക്ാടെ് ആോും ധിനകാര്യ 
കമ്ീഷൻ ണ്�യർമാൻ എസ്.എും. വതിജയാ
നന്ദി് പേഞ്ഞു. 

ഒരതിക്ക്ൽ പദ്ധതതി അുംഗീകരതിച്ച ത്ശഷും 
ഉടൊകുന്ന പ്ാൻ കട്ട് തത്�ശസവയുംഭിരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് ബാധികമല് എന്ന് 
ധിനകാര്യ കമ്ീഷൻ ശതിപാർശ ണ്�യ്തിതിട്ടുടെ്. 
പ്ാൻ ഫിടെ ്20% ക്യാരതിഓവർ മുമ്പ ്അനുവദതി
ച്ചതിരുന്നു. 2015 ൽ ഈ സുംവതിധിാനത്തിൽ ഒരു 
മാറ്റും വന്നു. ക്യാരതിഓവർ സുംവതിധിാനും പുനഃ
സ്ഥാാപതിക്ക്ണണ്മന്ന കമ്ീഷണ്റെ ശതിപാർശ 
ഗവണ്ണ്മറെ ്തതവത്തിൽ അുംഗീകരതിച്ചു. 

തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് കതിട്ടുന്ന 
ഫിടെതിണ്റെ 25% ൽ കൂടുതൽ ത്കന്ദ്ര ധിനകാര്യ 
കമ്ീഷൻ ഗ്ാറെ് ആണ്.  അത് ലാപ്സാാകുന്നതി
ല്. ഈ ഗ്ാറെ ്കതിട്ടതിയ ഉടൻ തണ്ന്ന ഗവണ്ണ്മ
റെ ്തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട അക്ക്ൗ 
ടെതിത്ലക്ക്് കൈകമാേതി നല്കുംും.ഗഡുക്ക്ൾ 
ആയല് ലഭിതിക്കുന്നത്. അത് തത്�ശഭിരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്്  വലതിണ്യാരു ത്നട്ടമാണ്. 
ണ്മാത്ും വതികസന ഫിടെതിൽ ത്കന്ദ്ര ധിന 
കാര്യ  കമ്ീഷൻ ഗ്ാറെ്  കഴിതിച്ചതിട്ടുള്ള 
വതികസന ഫിടെതിണ്റെ 15% Incentive for 
Revenue Mobilisation ആയതി നല്കുംന്നതതി
നുള്ള ശതിപാർശ നല്തിയതിട്ടുടെ്. ഇത് ത്ഡാക്ടർ 
പ്രഭിാത് പട്നായതിക് ണ്�യർമാനായതിരുന്ന 
രടൊും ധിനകാര്യകമ്ീഷനുും ശതിപാർശ ണ്�യ്തിതി 
രുന്നതാണ്. ഒരു complex formulae പ്ര
കാരമായതിരതിക്കുും ഈ തുക നല്കുംന്നത്. 

മണ്റ്റാരു പ്രധിാന കാര്യും എസ്.സതി.
എസ്.പതി. പദ്ധതതിയതിൽ എണ്ന്ങ്കിതിലുംും കുേവ
ണ്ടെങ്കിതിൽ അത് ജനേൽ പർപ്പിസ് ഫിടെതിൽ
നതിന്നുും നതിർബന്ധതിതമായതി നതികത്ണണ്മ
ന്നതാണ്. ഇത് പഴിയ നതിയമും ആണ്ണങ്കിതിലുംും 
പാലതിക്ക്ണ്പ്പിടുന്നതില് എന്നുള്ളതാണ്. തത്�
ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് ലഭിതിച്ചതിരുന്ന 
വതിത്നാദ നതികുതതി ജതി.എസ്.ടതി. വന്നത്പ്പിാൾ 
കുത്ണ്ന ഇടതിയകയടൊയതി. 2016-17 ണ്ല 
നതികുതതി അടതിസ്ഥാാനണ്പ്പിടുത്തി വതിത്നാദ 
നതികുതതിയതിനത്തിൽ ഉടൊയതിട്ടുള്ള കുേവ് 
ഗവണ്ണ്മറെ്  അടുത് വർഷും മുതൽ നതിക
ത് ണ ണ് മ ന്ന  ക മ് ീ ഷ ൻ  ശ തി പ ാ ർ ശ 
സർക്ക്ാർ അുംഗീകരതിച്ചതിട്ടുടെ്. ജതി.എസ്.ടതി. 
നതിയമത്തിണ്നതതിരാകാത്  തരത്തിൽ  
മണ്റ്റാരു സുംവതിധിാനും ഉടൊക്കുന്നതതിന് 
ധിനകാര്യ കമ്ീഷൻ ശ്രമതിച്ചു വരതികയാണ്.  
ജനേൽ പർപ്പിസ് ഫിടെ് 3½  യതിൽ നതിന്ന് 4 
ശതമാനമായതി. ണ്മയതിറെനൻസ് ഫിടെ് 6½  
ശതമാനമായതി. 4 ശതമാനും ത്ോഡതിനുും 2½   
ശതമാനും മറ്റുള്ള ആസ്തതികൾക്കുും.  തത്�ശ

ഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട പ്ാൻ ഫിടെതിണ്റെ 
10% പാരതിസ്ഥാതിതതിക ആ�ാതും കുേയ്ക്കുന്ന 
തതിനുള്ള പദ്ധതതികൾക്ക്ായതി മാറ്റതിവയ്ക്കുന്ന
തതിന് കമ്ീഷൻ ശതിപാർശ നല്തിയതിട്ടുടെ്. 
ലാൻഡ് യൂസ് ത്ബാർഡതിണ്റെ  ഡാറ്റ അനു
സരതിച്ചാണ് പരതിഗണന  ണ്കാടുത്തിട്ടുള്ളത്. 

എസ്.സതി.എസ്.പതി. പദ്ധതതിയതിൽ 60% 
ജനസുംഖ്യാടതിസ്ഥാാനത്തിലുംും 40% പതിത്ന്നാ 
ക്ക്ും നതില്ക്കുന്ന പ്രത്ദശങ്ങൾക്കുും  നല്കുംന്നതതി
നാണ് തീരുമാനും കൈകണ്ക്ക്ാടെതിട്ടുള്ളത്. 
ടതി.എസ്.പതി.യതിലാകണ്ട്ട പതിത്ന്നാക്ക്ും നതില്ക്കു 
ന്ന  കൈ�ബൽ ഏരതിയയ്ക് ഫിടെ് ഗണ്യമായതി 
കൂടുും.  അതുണ്കാടെ് ഫിടെ്  വതിതരണത്തിൽ 
ഏറ്റക്കുേച്ചതിൽ ഉടൊകുും. മണ്റ്റാരു തീരുമാനും 
ണ്മയതിറെനൻസ് ഫിടെ് ത്ോഡതിണ്റെ നീളിും 
അനുസരതിച്ചായതിരതിക്കുും അനുവദതിക്കുന്നത്. 
ത്നാണ്-ത്ോഡ് ണ്മയതിറെനൻസ് ഫിടെ് ണ്കട്ടതി
ടങ്ങളണ്ട വതിവരും കൂടതികണക്ക്തിണ്ലടുത്് 
അവയണ്ട  ആവശ്യകത കൂടതി പരതിഗണതിച്ചാ
വും അനുവദതിക്കുന്നത്. തതവത്തിൽ ഇത് 
അുംഗീകരതിച്ചതിട്ടുടെ്. വതിവരങ്ങൾ ത്ശഖരതിച്ചു 
വരുന്നു. ഒരു പഞ്ായത്് ഒന്നതിലധിതികും 
േവനൂ വതിത്ല്ജ് പരതിധിതിയതിൽ വരാതതിരതിക്കുന്ന 
രീതതിയതിൽ സും�ാടനും ണ്�യ്യുന്നതതിനായതി  
ഒരു ഡീലതിമതിത്റ്റഷൻ കമ്ീഷണ്ന  ചുമതല
ണ്പ്പിടുത്ണണ്മന്ന നതിർത്�ശും അുംഗീകരതിച്ചതി
ട്ടുടെ്.  

അതുത്പാണ്ല തണ്ന്ന ടാക്സ്്-ത്നാണ് 
ടാക്സ്് േവനൂ ഓത്രാ വർഷവും കൂട്ടുന്നതതിന് 
സർക്ക്ാർ തീരുമാനണ്മടുത്തു വരതികയാണ്. 
ഈ തീരുമാനും നടപ്പിാക്കുന്നതതിന് കാലതാ
മസമുടൊത്യക്ക്ാും. നതികുതതികൾ എല്ാവർ
ഷവും വർദ്ധതിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു നതിയമും 
വഴിതി മാറ്റുന്നതതിനുള്ള നതിർത്�ശും സർക്ക്ാർ 
അുംഗീകരതിച്ചതിട്ടുടെ്.  കതിലയതിൽ കണക്ക്് വതിവ
രങ്ങൾ ത്ശഖരതിക്കുന്നതതിന് ത്വടെതി രണ്ടു 
ത്പരടങ്ങുന്ന ഒരു േതിസർച്ച് ണ്സറെർ രൂപീക
രതിക്ക്ാനുള്ള നതിർത്�ശവും അുംഗീകരതിച്ചതിട്ടുടെ്. 

തത്�ശ സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട വാട്ടർ 
�ാർജ്ും ഇലക്ടതിസതിറ്റതി �ാർജ്ും തനത് 
ഫിത്ടൊ  ജനേൽ പർപ്പിസ് ഫിത്ടൊ വതിനതി
ത്യാഗതിച്ച് ഒടുത്ക്ക്ടെതിവരുും. അത് യഥാ 
സമയും അടയത്ക്ക്ടെ ബാദ്ധ്യത ബന്ധണ്പ്പിട്ട 
തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപന  ണ്സക്രട്ടേതിയണ്ട
താണ്.  മണ്റ്റാരു പ്രധിാന തീരുമാനും സവരാ
ജ്ത്�ാഫിതിയണ്ട തുക അടുത് വർഷും മുതൽ 
ഇരട്ടതിപ്പിതിക്ക്ാൻ തീരുമാനതിച്ചതിട്ടുടെ്. മാത്രമല് 
അത് പുതതിണ്യാരു സ്ീും ആയതി നടപ്പിാക്കുന്ന
തതിനാണ് തീരുമാനതിച്ചതിട്ടുള്ളത്. ത്മൽപ്പിേ�
വയാണ് ആോും ധിനകാര്യ കമ്ീഷണ്റെ

തായതി വന്നതിട്ടുള്ള പ്രധിാന തീരുമാനങ്ങൾ.
ഇത്രയും നാളിണ്ത് അനുഭിവത്തിണ്റെ 

അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ �തില കാര്യങ്ങൾ കൂടതി 
പേയവാൻ ആഗ്ഹതിക്കുന്നു. അതതിൽ പ്രധിാ
നമായത് ഫിടെ് വാർഡടതിസ്ഥാാനത്തിൽ 
വീതും വയ്ക്കുന്ന രീതതി മാേണും. നതിയമപ്രകാരും 
ഇതതിൽ ണ്തണ്റ്റാന്നുമതിണ്ല്ങ്കിതിലുംും വതികസന
ത്തിന് അത് ഗുണകരമല്.  നതിങ്ങൾ വതി�ാ
രതിച്ചാൽ അത്രത്തിലുംള്ള വീതുംവയ്പ്പി് 
ഒഴിതിവാക്ക്ാൻ  കഴിതിയും.  രടൊമത്ത്ത് 
നമ്മുണ്ട കണക്ക്് വതിവരും അത് േവനൂ ആയതി
രുന്നാലുംും ആസ്തതിയണ്ടയും പ്ാനതിണ്റെയും 
കാര്യത്തിൽ  ആയതിരുന്നാലുംും തീണ്ര 
ത്മാശമായ രീതതിയതിലാണ് കൈകകാര്യും 
ണ്�യ്തുവരുന്നത്. ഈ രീതതി മാത്േടെതുടെ്. 
ത്കന്ദ്രാവതിഷ്കൃത ഫിടെ് ഉൾണ്പ്പിണ്ടയള്ള പ്ാൻ 
നതിയമപരമായതി ബഡ്ജറ്റതിണ്റെ ഭിാഗമാണ്. 
അത് നമുക്ക്് പൂർണ്മായതി ബഡ്ജറ്റതിണ്റെ 
ഭിാഗമാക്ക്തി ണ്കാണ്ടുവരാൻ കഴിതിയണും. 

ഇ.എും.എസ്. നമ്പൂതതിരതിപ്പിാട് തണ്ന്ന 
ത്നരതിട്ട് ണ്കാണ്ടുവന്ന നൂതനമായതിട്ടുള്ള 
ആശയമാണത്ല്ാ ത്കരളിത്തിണ്റെ ജനകീ
യാസൂത്രണും.  അതതിൽ വതിദഗ്ദ്ധരുണ്ട 
(experts) ത്സവനും ഉപത്യാഗതിക്ക്ണണ്മ
ന്ന് ഇ.എും.എസ്. തണ്ന്ന പേ�തിട്ടുടെ്. 
എന്നാൽ വതിദഗ്ദ്ധരുണ്ട ത്സവനും ആരുും 
ഉപത്യാഗതിക്കുന്നതില്. നമ്മുണ്ട തത്�ശ സ്ഥാാ 
പന പരതിധിതിയതിലുംള്ള വതിദഗ്ദ്ധരുണ്ട ത്സവനും 
ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതതിയതിൽ ഉപത്യാ
ഗതിത്ക്ക്ടെതുടെ്.  

പാരതിസ്ഥാതിതതിക വതിഷയവമായതി ബന്ധ
ണ്പ്പിട്ട്  താണ്ഴിത്ട്ടതിൽ നതിന്നുും മാത്രത്മ 
എണ്ന്ങ്കിതിലുംും ണ്��ാൻ കഴിതിയൂ. അത് 
കമ്ീഷൻ ശതിപാർശയായതി വരുന്നതായതിരതിക്കു
ണ്മന്നുും വതിഷയാവതരണത്തിണ്റെ ഭിാഗമായതി  
അത്�ഹും പേഞ്ഞു. കഴിതി� വർഷും 
കാലാവധിതി കഴിതി� പഞ്ായത്തുകൾക്ക്് 
അവരുണ്ട അഭിതിപ്രായും ത്രഖണ്പ്പിടുത്തുന്നതതി
നായതി ധിനകാര്യ കമ്ീഷൻ ത്�ാദ്യാവലതി 
അയച്ചു ണ്കാടുത്തിരുന്നുണ്വന്നുും  അതതിത്ന്ൽ 
അവർ അഭിതിപ്രായും ത്രഖണ്പ്പിടുത്തി ലഭി്യമാ
ക്ക്തിയതായും ഇത്പ്പിാൾ അധിതികാരത്മറ്റ 
പുതതിയ ഭിരണസമതിതതികൾക്കുും അണ്ത 
ത്�ാദ്യാവലതി അയച്ചുതരുന്നതാണ്ണന്നുും ആ 
ത്�ാദ്യാവലതിക്ക്് പുതതിയ പഞ്ായത്തിണ്റെ 
അഭിതിപ്രായങ്ങൾ ത്രഖണ്പ്പിടുത്തിഎത്രയും 
ത്വഗും ലഭി്യമാക്ക്ണണ്മന്നുും തത്�ശഭിരണ 
സ്ഥാാപന പ്രതതിനതിധിതികത്ളിാട് അത്�ഹും 
അഭി്യർത്ഥതിച്ചു. 
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 ഗ�ാ. ഗ�ായ് ഇളമൺ

ജനപ്രതിനിധികൾക്കാായി
ഗൃഹപാഠങ്ങൾ

ആദ്യ�ട്ട പരതിശീലനങ്ങൾ പൂർത്തി
യായതി. പദ്ധതതി ആസൂത്രണ പരതിശീല

നവും കഴിതിഞ്ഞു. ഇനതി സ്റ്റ്ാറെതിുംഗ് കമ്തിറ്റതിയും
ഗങ്ങൾക്കുള്ള പരതിശീലനങ്ങളിാണ്. തുടർന്ന് 
വതിഷയാധിതിഷ്ഠിതിത പരതിശീലനങ്ങളും കൈനപു
ണ്യവതികസന പരതിശീലനങ്ങളമുടൊകുും. 
ഇവയതിലൂണ്ടണ്യല്ാും തത്�ശഭിരണ സുംവതി
ധിാനണ്ത്ക്കുേതിച്ചുും നടപടതിക്രമങ്ങണ്ളിക്കുേതി
ച്ചുും ആസൂത്രണ-നതിർവ്വഹണ പ്രവർത്നങ്ങ 
ണ്ളിക്കുേതിച്ചുണ്മല്ാും മനസ്സ്തിലാക്ക്ാനാവും. 
എന്നാൽ ഇതതിനതിടയതിലുംും ജനപ്രതതിനതി
ധിതികൾ സവയും പഠിതിത്ക്ക്ടെ ഒത്ട്ടണ്േ കാര്യ
ങ്ങളടെ്- ഗൃഹപാഠിും എന്നു തണ്ന്ന കരുതാും.

ഗൃഹപാോഠംം-1  
പാഞ്ചാോയത്തിിനെ� 
മ�സ്സിിലാോക്കുക

നമ്മുണ്ട പഞ്ായത്തിണ്റെ വതികസന 
�രതിത്രും, ജനസുംഖ്യ, അതതിണ്റെ �ടന, 
സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥാതിതതി, പ്രധിാനണ്പ്പിട്ട 
വതികസന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നതിവണ്യക്കുേതിച്ച് 
ഒരു ഭിരണാധിതികാരതിയണ്ട കത്ണ്ാണ്ട മനസ്സ്തി

ലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാരുംഭിതിക്ക്ാും. 1996-97ൽ 
ത�ാോക്ക്തിയ വതികസനത്രഖയതിൽ നതിന്നുും 
തുടങ്ങാും. മുൻ ജനപ്രതതിനതിധിതികളമായും 
എല്ാ വതിഭിാഗും ജനങ്ങളമായും ഒറ്റയ്ക്കുും 
കൂട്ടായും �ർച്ച ണ്��ാും. ഇവണ്യല്ാും 
ഔപ�ാരതിക �ർച്ച തണ്ന്നയാകണണ്മന്നതി
ല്. പല അവസരങ്ങളിതിൽ പല ത്വദതികളിതിൽ 
എല്ാും ഈ �ർച്ച തുടരാും. അത്താണ്ടാപ്പിും 
പഞ്ായത്തിണ്റെ തലങ്ങുും വതിലങ്ങുും ഒന്ന് 
നടന്നു ത്നാക്ക്ാും. ഇതതിണ്ന �ാൻസ് ണ്സക്റ്റ്് 
ത്വാക്ക്് എന്നാണു പേയക.

ഗൃഹപാോഠംം-2  
സാോമ്പത്തിിക സ്ഥിിതിി

നതിലവതിൽ പഞ്ായത്തിണ്റെ സാമ്പ
ത്തിക സ്ഥാതിതതിണ്യന്്? മുൻ വർഷങ്ങളിതി
ലായതി ലഭി്യമാക്ക്തിയതുും ലഭിതിച്ചതുമായ 
തുകണ്യത്ര? അവ ണ്�ലവഴിതിച്ചതതിണ്റെ 
തൽസ്ഥാതിതതിണ്യന്് തുടങ്ങതിയവണ്യല്ാും പരതി
ത്ശാധിതിക്ക്ണും. ഒപ്പിും തനത് വരുമാനത്തി
ണ്റെ സ്ഥാതിതതിയും സാധി്യതകളും കണ്ടെ
ത്ണും. തനത് വരുമാനും വർദ്ധതിപ്പിതിക്കുവാ

നുള്ള സാധി്യതകൾ �ർച്ച ണ്��ണും. പല 
കാരണങ്ങളിാൽ പഞ്ായത്തിന് തതിരതിച്ചു 
കതിത്ട്ടടെ/ലഭി്യമാത്കടെ തുകയും ത്പ്രാജക്ടുക
ളണ്മന്് എന്ന് കണ്ടെത്ണും. ഇതതിണ്റെണ്യ
ല്ാും അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ ഒരു ധിവളിപത്രത്തി
ണ്റെ സാധി്യത ആരായണും.

ഗൃഹപാോഠംം-3
വിിഭവിറ്റോ�ോതിസ്സുകൾ 
എനെ�ല്ലാംോം

സുംസ്ഥാാന സർക്ക്ാരതിൽ നതിന്നുും ലഭിതി
ക്കുന്ന പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിനപ്പുേും ത്കന്ദ്ര-
സുംസ്ഥാാന സർക്ക്ാരുകളണ്ടയും മറ്റ് 
ഏജൻസതികളണ്ടയും നതിരവധിതി സ്ീമുകളണ്ട 
ഭിാഗമായതി പഞ്ായത്തിന് ലഭിതിക്കുന്നതുും 
ലഭി്യമാക്ക്ാവന്നതുമായ ധിനത്�ാതസ്സുകൾ 
നതിരവധിതിയടെ്. ഇവണ്യല്ാും കണ്ടെത്തുക
യും അവയണ്ടണ്യല്ാും മാനദണ്ഡങ്ങളും 
മാർഗ്ഗനതിർത്�ശങ്ങളും എണ്ന്ന്ന് മനസ്സ്തിലാ
ക്കുകയും ത്വണും. ഇവണ്യല്ാും നമ്മുണ്ട 
പഞ്ായത്തിണ്റെ പ്രവർത്നങ്ങളിതിൽ 
ഉപത്യാഗതിക്കുവാൻ കഴിതിയന്നണ്തങ്ങതിണ്ന 
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എന്ന് ആത്ലാ�തിക്കുക. പഞ്ായത്് ഉത്ദ്യാ
ഗസ്ഥാരതിൽ നതിന്നുും �ടക സ്ഥാാപന ഉത്ദ്യാ
ഗസ്ഥാരതിൽ നതിന്നുും ഇക്ക്ാര്യത്തിൽ വതിവരും 
ലഭിതിക്കുും.

ഗൃഹപാോഠംം-4
ഘടക സ്ഥിോപാ�ങ്ങൾ

അധിതികാരവതിത്കന്ദ്രീകരണത്തിണ്റെ 
ഭിാഗമായതി തത്�ശ സവയുംഭിരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങൾക്ക്് കൈകമാേതി കതിട്ടതിയ സ്ഥാാപനങ്ങള 
ണ്ടയും ഉത്ദ്യാഗസ്ഥാരുണ്ടയും ജീവനക്ക്ാരു
ണ്ടയും ലതിസ്റ്റ്് ത�ാോക്ക്ണും. ഇവയതിത്ലാത്രാ 
സ്ഥാ ാ പ ന ങ്ങ ളി തി ലും ും  പ ഞ് ാ യ ത് തി ണ് റെ 
അധിതികാരവും വകുപ്പിതിണ്റെ അധിതികാരവണ്മന്് 
എന്ന് മനസ്സ്തിലാക്ക്ണും. ഓത്രാ സ്ഥാാപന
ത്തിലുംും പഞ്ായത്് ഇടണ്പട്ട് ണ്മച്ചണ്പ്പിടു
ത്ത്ടെ കാര്യങ്ങണ്ളിന്,് വകുപ്പി ്ണ്�ത്�ടെണ്ത
ന്,് സുംയക്തിമായതി ണ്��ാവന്നണ്തന് ്എന്ന് 
കണ്ടെത്ണും.  ഇവതിണ്ടയും പഞ്ായത്് 
ഉത്ദ്യാഗസ്ഥാരതിൽ നതിന്നുും �ടക സ്ഥാാപന 
ഉത്ദ്യാഗസ്ഥാരതിൽ നതിന്നുും വതിവരും ലഭിതിക്കുും.

ഗൃഹപാോഠംം-5
വിിവിിധ പാദ്ധതിികൾ

നതിരവധിതി വകുപ്പുകളും ഏജൻസതികളും 
പഞ്ായത്് പ്രത്ദശത്്  വതിവതിധി പദ്ധ
തതികൾ നടപ്പിതിലാക്കുന്നുടെ്. അവയതിൽ 
പലതുും പഞ്ായത്തിണ്റെ അധിതികാരപരതിധിതി
യതിൽ വരുന്നതാകണണ്മന്നതില്. എന്നാൽ 
ആ പ്രവർത്നങ്ങൾ പഞ്ായത്തിണ്റെ 
സമഗ് വതികസനത്തിണ്റെ ഭിാഗവമാണത്ല്ാ. 
അതതിനാൽ തണ്ന്ന അവണ്യണ്ന്ന്നുും 
സ്ഥാതിതതി എണ്ന്ന്നുണ്മാണ്ക്ക് മനസ്സ്തിലാക്കു
വാൻ ശ്രമതിക്ക്ണും. അത്രും പദ്ധതതികളണ്ട 
ത്നട്ടങ്ങൾ പഞ്ായത്തിണ്ല ണ്മാത്ത്തിലും
ള്ള വതികസനത്തിന് പ്രത്യാജനപ്രദമാകുന്ന 
രീതതിയതിലാക്ക്ാൻ ആവശ്യമായ അനുപൂരക 
ത്പ്രാജക്ടുകൾക്ക്് ത�ാണ്േടുക്ക്ാും.

ഗൃഹപാോഠംം-6 
മിഷൻ അറ്റോ�ോോദയ

എല്ാ വർഷവും മതിഷൻ അത്ന്്യാദയ 
സർണ്വ്വ നടത്ാറുടെ്. 2020 ഡതിസുംബേതി
ലാണ് ഏറ്റവമവസാനും ഈ സർണ്വ്വ 
നടന്നതിരതിക്കുന്നത്. വതികസന കാര്യങ്ങളിതിൽ 
വതിവതിധി സൂ�കങ്ങളിതിലൂണ്ട പഞ്ായത്തിണ്റെ 
സ്ഥാതിതതി മനസ്സ്തിലാക്കുകയാണ് ഇത് ലക്്യ
മതിടുന്നത്. നമ്മുണ്ട പഞ്ായത്തിണ്റെ സ്ഥാതിതതി 
കണ്ടെത്തുക. അതതിണ്റെ അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ 
ശക്തിമായ ഇടണ്പടലുംകൾ ആവശ്യമായ 
ത്മഖലകണ്ളിണ്ന്ന്ന് തതിരതിച്ചേതിയക. പഞ്ായ

ത്്  ണ്സക്രട്ടേതിയതിൽ നതിന്നുും ഈ വതിവരങ്ങൾ 
ലഭി്യമാകുും.

ഗൃഹപാോഠംം-7
റ്റോദശീീയ കുടുംംബാോറ്റോ�ോഗ്യോ സാർനെ�

ഈയടുത് കാലത്് ത്ദശീയ കുടുുംബാ
ത്രാഗ്യ സർണ്വ്വ േതിത്പ്പിാർട്ട്   പ്രസതിദ്ധീകരതി 
ക്കുകയടൊയതി.  പഞ്ായത്ടതിസ്ഥാാന
ത്തിൽ വതിവരങ്ങൾ കൃത്യമായതി ലഭിതിക്കുകയതി
ണ്ല്ങ്കിതിലുംും വതിവതിധി സൂ�കങ്ങൾ എണ്ന്ന്ന് 
മനസ്സ്തിലാക്ക്തി, ആ സൂ�കങ്ങളിതിൽ പഞ്ായ
ത്് എവതിണ്ട നതിൽക്കുന്നു എന്നത് അങ്കിണ
വാടതി പ്രവർത്കരതിൽ നതിന്നുും ആത്രാഗ്യ 
പ്രവർത്കരതിൽ നതിന്നുും കണ്ടെത്ാനാകുും.

ഗൃഹപാോഠംം-8
സുസ്ഥിി� വിികസാ� ലാക്ഷ്യോങ്ങൾ

സുസ്ഥാതിര വതികസന ലക്്യങ്ങളിതിൽ 
ത്കരളിും ഇന്്യയതിൽ ഒന്നാമതാണ.് എന്നാൽ 
17 ലക്്യങ്ങളിതിലായതി നതിരവധിതി സൂ�കങ്ങൾ 
ഇതതിൽ ഉൾണ്പ്പിടുന്നുടെ്. അവയതിൽ പലതുും 
പഞ്ായത്് അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ കണക്ക്് 
കൂട്ടാവന്നതാണ്. �ടകസ്ഥാാപനങ്ങളിതിണ്ല 
ഉത്ദ്യാഗസ്ഥാർ, പഞ്ായത്തിണ്ല ഉത്ദ്യാഗ
സ്ഥാർ, മറ്റ് വതിദഗ്ദ്ധർ എന്നതിവരുമായതി ത്�ർന്ന് 
ഓത്രാ ഇത്രും സൂ�കങ്ങളിതിലുംും പഞ്ായ
ത്തിണ്റെ സ്ഥാതിതതിണ്യന്്, ത്കരളിത്തിണ്റെ സ്ഥാതി
തതിണ്യന്്, ഇന്്യയണ്ട സ്ഥാതിതതിണ്യന്് എന്ന് 
കണ്ടെത്തുക. തുടർന്ന് ഇവയതിത്ലാത്രാന്നതി
ലുംും പഞ്ായത്തിണ്റെ ലക്്യണ്മന്് എന്ന് 
തീരുമാനതിക്കുക.

ഗൃഹപാോഠംം-9 
പാോർശീവവിതി്ക്ക�ിക്കനെ�ട്ടവിർ

ത്നട്ടങ്ങളണ്ട പട്ടതികയും കണക്കുകളും 
നതിരത്തുത്മ്പാഴുും നമ്മുണ്ട പഞ്ായത്തിണ്റെ 
ഓത്രാ പ്രത്ദശത്തുും ഒറ്റണ്പ്പിട്ടവരുും ആലുംബ
ഹീനരുും കഷ്പ്പിാടനുഭിവതിക്കുന്നവരുും ഇനതിയ
മുടെ്. ഇവണ്ര കണ്ടെത്തുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ 
മനസ്സ്തിലാക്കുകയും അവരുണ്ട ഉന്നമനത്തി
നായതി എണ്ന്ല്ാും സാധി്യതകളിാന്നുള്ളണ്ത
ന്നുും മനസ്സ്തിലാക്കുക. ഇത്പ്പിാൾ നടന്നു വരുന്ന 
ആശ്രയപദ്ധതതിയണ്ട സ്ഥാതിതതിയും അത്നവഷതി
ച്ചേതിയക. അവയതിൽ നതിലവതിലുംള്ള നൂനതകൾ 
എണ്ന്ന്നുും കണ്ടെത്തുക. കുടുുംബശ്രീ പ്രവ
ർത്കത്രാട ്വതിവരമാരായാും. ഇത്താണ്ടാപ്പിും 
പട്ടതികജാതതി-പട്ടതികവർഗ്ഗ വതികസനത്തിനായ
ള്ള ത്പ്രാജക്ടുകളണ്ട ഇക്ക്ാലമത്രയമുള്ള 
സ്ഥാതിതതിയും മനസ്സ്തിലാക്ക്തി ഈ വതിഭിാഗങ്ങളണ്ട
ണ്യല്ാും ഉന്നമനത്തിന് ഇനതിണ്യന്് ണ്��ാും 
എന്ന് ധിാരണയടൊക്കുക.

ഗൃഹപാോഠംം-10 
�വിറ്റോക�ളത്തിി�ോയി 
പാഞ്ചാോയത്തി്

നവത്കരളി കർമ്പരതിപാടതിയണ്ട 
ഭിാഗമായതി വതിവതിധി മതിഷനുകളണ്ട സഹകരണ
ത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഓത്രാ പരതിപാടതിയണ്ട
യും സ്ഥാതിതതി അവത്ലാകനും ണ്�യ്യുക. ഇനതി 
മുത്ന്നാട്ട് എണ്ന്ാണ്ക്ക്യാണ് ണ്�ത്�ടെണ്ത
ന്ന് കണക്ക്ാക്കുക. ഒപ്പിും ആദ്യും പ്രഖ്യാപതിച്ച 
പന്ത്രിടെതിന പരതിപാടതിയണ്ടയും പതിന്നീട ്പ്രഖ്യാ
പതിച്ച പത്തിനപരതിപാടതികളത്ടയും അടതിസ്ഥാാ
നത്തിൽ നമ്മുണ്ട പഞ്ായത്തിൽ ഇതതിനകും 
ആരുംഭിതിച്ച പ്രവർത്നങ്ങണ്ളിണ്ന്ന്ന ്വതിലയതി
രുത്തുകയും ഇനതി ണ്��ാനുള്ളത ്എണ്ന്ന്നുും 
ധിാരണയടൊക്കുക.  അത്താണ്ടാപ്പിും ഇക്ക്ഴിതി
� സുംസ്ഥാാന ബജറ്റതിൽ സൂ�തിപ്പിതിച്ചത് 
ത്പാണ്ല ത്കരളിും ഒരു വതിജ്ഞാന സമൂഹമായതി 
മാറുന്നതതിൽ നമ്മുണ്ട പഞ്ായത്തിണ്നന്തു 
ണ്��ാും എന്നാത്ലാ�തിക്ക്ണും. അങ്ങണ്നണ്യ
ങ്കിതിൽ ബജറ്റതിണ്റെ പ്രസക്തി ഭിാഗങ്ങൾ പരതി
ത്ശാധിതിച്ച് അവയതിൽ നമ്മുണ്ട പ്രത്ദശത്തിന് 
അനുത്യാജ്യമായ ആശയങ്ങൾ എണ്ന്ന്ന് 
വതിലയതിരുത്ാും.

വരുും ആഴി്ച്ചകളിതിലായതി ഒറ്റയ്ക്കുും കൂട്ടായും 
ണ്�ത്�ടെ ഗൃഹപാഠിങ്ങളിാണ് മുകളിതിൽ 
സൂ�തിപ്പിതിച്ചത്. ഒരു കാര്യും ശ്രദ്ധതിച്ചുവത്ല്ാ. 
വാർഡതിൽ അല് പഞ്ായത്തിണ്റെ സമഗ് 
വതികസനും ആണ് ലക്്യമതിടുന്നത്. കാരണും 
പഞ്ായത്്  ഭിരണ സമതിതതി അുംഗങ്ങളിാണ് 
തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിതിണ്ല 
ജനപ്രതതിനതിധിതികൾ. തങ്ങൾ ജയതിച്ചു വന്ന 
വാർഡതിണ്റെ പ്രതതിനതിധിതി മാത്രമല്. ഇതതിണ്റെ
ണ്യല്ാും അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ പതതിനാലാും 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതി രൂപീകരതിക്കുവാനുള്ള 
ശ്രമങ്ങൾക്ക്് നമുക്ക്് തുടക്ക്ും കുേതിക്ക്ാനാവും. 
ഇതതിന് സഹായകമായ പരതിശീലന പരതിപാ
ടതികൾ കതില സും�ടതിപ്പിതിക്കുന്നുടൊവും. 
കതിലയും ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പിണ് സർവ്വ
കലാശാലയും ത്കരളി ഡതിജതിറ്റൽ സർവ്വക
ലാശാലയും ഒത്് ത്�ർന്നുള്ള സർട്ടതിഫിതിക്ക്
റ്റ് ത്കാഴ്സുംും ഉടൊകുും. ആ ത്കാഴ്സിതിൽ പണ്ങ്കിടു
ക്കുന്ന എല്ാ ജനപ്രതതിനതിധിതികണ്ളിയും 
സഹായതിക്കുവാൻ കതിലയണ്ട േതിത്സാഴ്സി് 
ത്പഴ്സിണ്മാരുും പരതിശീലനങ്ങളും ഉടൊകുും. 
വതിജ്ഞാനസമൂഹത്തിത്ലക്ക്് കുതതിക്കുന്ന 
സുംസ്ഥാാനത്തിന് വതിജ്ഞാനകുതുകതികളിായ 
ജനപ്രതതിനതിധിതികളണ്ട കൂട്ടായ്മ ഏണ്േ സഹാ
യകമാകുും.

1
ലേ�ഖകന് കി� ഡയറക്ടർ ജനറ�ാണ്്
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 അ�വ: പിി. വിിശവുംഭരപിണിിക്കര്

ധനമല്ല 
കാര�ദ്ദേശഷിിയാണ് പ്രധാനും

ത്കരളിത്തിണ്ല തത്�ശ സവയുംഭിരണ
സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട ചുമതലകളും 

ഉത്രവാദതിതവങ്ങളും നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിന് 
ആവശ്യമായ ഫിണ്ടുും ഭിരണസുംവതിധിാനവും 
ലഭി്യമാണ്. സമയബന്ധതിതമായും സുതാര്യ
മായും മുൻഗണനാടതിസ്ഥാാനത്തിലുംും ഫിടെ് 
വതിനതിത്യാഗതിക്കുന്നതതിനുളിളി, കാര്യക്മമായ 
ഭിരണ ത്നതൃതവമാണ് ഉടൊത്വടെത്. 
സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീീയ ത്മഖലയതിൽ പ്രവർത്തിച്ച് 

മതികവ് ണ്തളിതിയതിച്ച് ജനകീയ അുംഗീകാര
ത്ത്ാട് കൂടതി കടന്ന് വന്നതിരതിക്കുന്ന ജനപ്രതതി
നതിധിതികൾക്ക്് അതതിന് കഴിതിയണ്മന്ന കാര്യ
ത്തിൽ ആശങ്കി ത്വടെ. 

പാദ്ധതിി പ്രവിർത്തി�ങ്ങൾ
ജനകീയാസൂത്രണത്തിണ്റെ  ആവതിർഭിാ

വത്ത്ാടുകൂടതി തത്�ശ സവയുംഭിരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങൾക്ക്് ബജറ്റതിണ്റെ ഏകത്ദശും 25% 

ഫിടെ് ലഭി്യമാകുന്നു. 2020-21 സാമ്പത്തിക 
വർഷും വതിവതിധി ണ്ഹഡ്ഡുകളിതിലായതി തത്�ശസവ
യുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്്  21174 ത്കാടതി 
രൂപയാണ ്നീക്ക്തി വച്ചതിട്ടുളിളിത.് ഇത്താണ്ടാപ്പിും 
ത്കന്ദ്ര ധിനകാര്യകമ്ീഷൻ വതിഹതിതും, 
കൈകമാേതി കതിട്ടതിയ കൃഷതി, മൃഗസുംരക്ണും, 
ആത്രാഗ്യും തുടങ്ങതിയ വകുപ്പുകളണ്ട വതിഭിവങ്ങ
ളും തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട ഉത്
രവാദതിതവത്തിലാണ ്വതിനതിത്യാഗതിക്കുന്നത്.
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�വിറ്റോക�ള കർമ്മപാ�ിപാോടി  
ലൈലാഫ്് ഭവി� �ിർമ്മോണ 
പാദ്ധതിി

സുംസ്ഥാാന ഗവണ്ണ്മറെ്  ആവതിഷ്ക്കരതിച്ച് 
നടപ്പിതിലാക്ക്തിണ്കാടെതിരതിക്കുന്ന നവത്കരളി 
മതിഷണ്റെ  പ്രവർത്നങ്ങൾ തത്�ശ സവയും
ഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട ചുമതലകതളും 
ഉത്രവാദതിതവങ്ങളും നതിർവ്വഹതിക്കുന്നതതിന് 
ഏണ്േ സഹായകരമാണ്. എല്ാവർക്കുും 
വാസത്യാഗ്യമായ വീട് ഉടൊവക എന്ന 
ലക്്യും കൈകവരതിക്കുന്നതതിന് കൈലഫി് ഭിവന 
നതിർമ്ാണപദ്ധതതിത്യാണ്ടാപ്പിും  CSR ഫിടെ്, 
മറ്റ് ത്സ്പാണ്ത്സഴ്സി് വഴിതി സും�ടതിപ്പിതിക്ക്ാവന്ന 
തുകകൾ എല്ാും കൂട്ടതിത്�ർത്ാൽ നതിശ്തിത 
കാലയളിവതിനുളിളിതിൽ  മുഴുവൻ കുടുുംബ 
ങ്ങൾക്കുും  വീട് നതിർമ്തിച്ച് ണ്കാടുക്ക്ാൻ 
കഴിതിയും.  

ആർദ്രംം
പഞ്ായത്തിണ്ല പതി.എച്ച്. ണ്സറെറുക

ണ്ളില്ാും ഫിാമതിലതി ണ്ഹൽത്്  ണ്സറെറുക
ളിായതി അപ്ത്ഗ്ഡ് ണ്�യ്തു. ഇവയ്ക് ആവശ്യ
മായ പശ്ാത്ല സൗകര്യും ഒരുക്കുവാനുും 
ഡതിപ്പിാർട്ട്ണ്മറെതിൽ നതിന്നുും ലഭിതിക്ക്ാത് മരു

ന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ക്രമീകരതിക്കുവാനുും 
കഴിതിയണും. ണ്ഹൽത്്  സ്റ്റ്ാഫിതിണ്റെയും 
ആശാവർത്ക്ക്ഴ്സിതിണ്റെയും ത്യാഗങ്ങൾ ത്�ർന്ന്  
ഉടൊകാൻ സാധി്യതയളിളി പകർച്ച വ്യാധിതി
കത്ളിയും മറ്റുും ത്നരതിടുന്നതതിനുളിളി മുൻകരുത
ലുംകൾ സവീകരതിക്കുവാനുും കഴിതിത്യടെതുടെ്. 

നെപാോതുവിിദോോഭോോസാ 
സാം�ക്ഷ്യണ യജ്ഞംം

   പഞ്ായത്് എഡൂത്ക്ക്ഷൻ കമ്റ്റതി
(PEC)കളണ്ട ത്യാഗും  ത്�ർന്ന്  വതിദ്യാഭി്യാസ 
നതിലവാരും ണ്മച്ചണ്പ്പിടുത്തുന്നതതിനുളിളി പ്രവ
ർത്നങ്ങൾ സവീകരതിക്ക്ാവന്നതാണ്.  
തത്�ശ സവയുംഭിരണ  സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട 
ഫിടെതിത്നാണ്ടാപ്പിും പതി.റ്റതി.എ പൂർവ്വ വതിദ്യാ
ർത്ഥതി  സും�ടന തുടങ്ങതിയവയണ്ട കൂടതി 
സഹകരണത്ത്ാണ്ട സ്കൂളകളണ്ട ഭിൗതതിക 
സൗകര്യും ണ്മച്ചണ്പ്പിടുത്ാൻ കഴിതിയും.

ഹ�ിതിറ്റോക�ളം മിഷൻ
ശു�തിതവ മാലതിന്യ സുംസ്ക്കാരണും, ജല 

സുംരക്ണും കൃഷതി എന്നീ മൂന്ന് ചുമതലക
ളിാണ് ഹരതിതത്കരളിും മതിഷനുളിളിത്. ശു�തിതവ 
മതിഷണ്റെ സഹായത്ത്ാണ്ട പ്രധിാന ണ്വല്ലു
വതിളിതിയായ മാലതിന്യ സുംസ്ക്കാരണും പരതിഹരതി

ക്ക്ാൻ കഴിതിയും. ഹരതിത കർമ്ത്സന, ഗ്ീൻ 
ത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാൾ, ഉേവതിട മാലതിന്യ സുംസ്ക്കാ
രണും അനുബന്ധ വതിവര ത്ശഖരണങ്ങൾ 
തുടങ്ങതിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ വഴിതി ജനങ്ങ
ളിതിൽ ഇതു സുംബന്ധതിച്ച അവത്ബാധിും 
സൃഷ്തിച്ച് ണ്പാതുജന പങ്കിാളിതിത്ും ഉേപ്പിാ
ക്ക്ാൻ കഴിതിയണും. ജലും കരുതത്ലാണ്ട 
ഉപത്യാഗതിക്ക്ണണ്മന്ന സത്ന്ദിശവും, യക്തിതി 
പൂർവ്വമായ ജലവതിനതിത്യാഗവും ജനങ്ങണ്ളി 
ത്ബാധി്യണ്പ്പിടുത്ാനുളിളി പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നാും ഏണ്റ്റടുക്ക്ണും.

    കൃഷതി വകുപ്പിതിണ്റെയും ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് 
പദ്ധതതിയത്ടയും സഹായത്ത്ാണ്ട സുര 
ക്തിത ഭിക്്യ ഉല്പാാദനും കൈകവരതിയ്ക്കുന്നതതിന് 
കഴിതിയന്ന തരത്തിൽ തരതിശു രഹതിത ഗ്ാമ
ങ്ങൾ, പുരയതിട കൃഷതി വ്യാപനും, കൈജവ 
കൃഷതിണ്യ ത്പ്രാത്തിഹതിപ്പിതിക്ക്ൽ, ഫിലവൃ
ക്കൈത ഉല്പാാദനും, പച്ച തുരുത്തുകളണ്ട 
നതിർമ്ാണും തുടങ്ങതിയ നമ്മുണ്ട പ്രത്ദശണ്ത് 
ഹരതിതാഭിമാക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏണ്റ്റ
ടുത്ക്ക്ടെതാണ്.

സുഭിക്ഷ്യ റ്റോക�ളം
ണ്കാവതിഡ് പ്രതതിത്രാധി പ്രവർത്ന 

ങ്ങണ്ളി ശക്തിമാക്കുന്നത്താണ്ടാപ്പിും ജനങ്ങ
ളണ്ട ജീവത്നാപാധിതി സുംരക്തിക്കുന്നതതിനുും 
ഭിക്്യും, പച്ചക്ക്േതി, പാൽ, മത്്യ കൃഷതി, മുട്ട 
തുടങ്ങതിയ അവശ്യ ഭിക്്യവസ്തുക്ക്ളണ്ട 
ഉല്പാാദനും വർദ്ധതിപ്പിതിക്കുക എന്ന ലക്്യ
ത്ത്ാണ്ട കൃഷതി മൃഗസുംരക്ണും, ക്ീര 
വതികസനും എന്നീ ത്മഖലകൾ സുംത്യാജതിത 
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പ്രവർത്നങ്ങളിാണ് നടപ്പിാക്കുന്നത്. ഈ 
ത്മഖലകൾക്ക്ാവശ്യമായ സബ്സതിഡതികൾ 
വകയതിരുത്തി ഉത്പാദന ത്മഖലകളിതിൽ ഈ 
മഹാവ്യാധിതി സൃഷ്തിച്ച തളിർച്ചണ്യ നമുക്ക്് 
അതതിജീവതിക്ക്ാൻ കഴിതിയണും.

നെതിോഴിിലുറി�് പാദ്ധതിി
   ത്ദശീയ ഗ്ാമീണ ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് 

പദ്ധതതിയും, സുംസ്ഥാാന ഗവണ്ണ്മറെ് ആവതി
ഷ്ക്കരതിച്ച് നടപ്പിാക്കുന്ന അ�ങ്കിാളിതി ണ്താഴിതിൽ 
ദാന പദ്ധതതിയും പാവണ്പ്പിട്ട കുടുുംബങ്ങൾക്ക്്  
അധിതിക വരുമാനും സൃഷ്തിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധ
തതികൾ വഴിതി ജലസുംരക്ണ പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ, നീർത്ട പരതിപാലനും, കൃഷതി വ്യാപതി
പ്പിതിക്ക്ൽ പരതിസ്ഥാതിതതി സുംരക്ണും, കതിണർ 
നതിർമ്ാണും, കതിണർ േീ�ാർജ്ജതിങ്് , 
മഴിണ്വളിളി സുംഭിരണതി, ണ്താഴുത്്, ആട്ടതിൻ 
കൂട്, മണ്തിര കത്മ്പാസ്റ്റ്്, വ്യക്തിതിഗത ശു�തിമു
േതികൾ, ഗ്ാമീണ ത്സ്റ്റ്ഡതിയങ്ങൾ, പാർപ്പിതിട 
സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങതിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏണ്റ്റടുക്ക്ാൻ കഴിതിയും. കൂടുതലുംും സ്ത്രംീ ണ്താഴിതി
ലാളിതികൾ പ്രത്യാജനണ്പ്പിടുത്തുന്ന ഈ 
ത്മഖല ശരതിയായ രൂപത്തിൽ പ്ാൻ ണ്�യ്തി് 
പാവണ്പ്പിട്ടവരുണ്ട സുസ്ഥാതിര വരുമാനത്തി
നുും സാമ്പത്തിക സുരക്തിതതവത്തിനുും, 
സാമൂഹ്യമുത്ന്നറ്റത്തിനുും ഉപത്യാഗപ്രദമാ
ത്ക്ക്ടെതാണ്. 

ദു�� �ിവിോ�ണവുംം പ്രതിിറ്റോ�ോധ 
പ്രവിർത്തി�വുംം

   മുൻപഞ്ായത്് ഭിരണസുംവതിധിാനും, 

വതികസന ത്ക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏണ്റ്റടു
ത്ത്താണ്ടാപ്പിും, നതിപ്പി, പ്രളിയും, ണ്കാവതിഡ് 
തുടങ്ങതിയ ദുരന്ങ്ങത്ളിയും ത്നരതിത്ടടെതി വന്നു. 
പ്രകൃതതിത്ക്ാഭിവും ദുരന് നതിവാരണവും തത്�
ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട ചുമതല
യതിൽണ്പ്പിട്ടതിരുന്നതണ്ല്ങ്കിതിലുംും ആ ചുമതലക
ളും സവയും ഏണ്റ്റടുത്് ദുരന്നതിവാരണ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ  മറ്റാത്രക്ക്ാളും നന്നായതി 

ണ്��ാൻ കഴിതിയന്നത് തത്�ശസവയുംഭിരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്ാണ്ണന്ന് അുംഗീകരതിത്ക്ക്
ടെ സ്ഥാതിതതിയടൊയതി. ഭിാവതിയതിൽ ഉടൊവാൻ 
സ ാ ധി ്യ ത യ ളി ളി  പ്ര കൃ ത തി ത് ക് ാ ഭി ണ് ത് 
ഏങ്ങതിണ്ന ത്നരതിടാൻ കഴിതിയും എന്നത് അനു
ഭിവങ്ങളത്ടയും പ്രാത്ദശതിക സ്ഥാതിതതികളത്ടയും 
അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ വതിലയതിരുത്തി വതിവതിധി 
വകുപ്പുകളത്ടയും, വതിദഗ്ദ്ധരുത്ടയും സന്നദ്ധ 
പ്രവർത്കരുത്ടയും സഹായത്ത്ാണ്ട ദുര
ന്നതിവാരണ മാസ്റ്റ്ർ പ്ാൻ ത�ാോക്ക്തിയതി
ട്ടുടെ്. പഞ്ായത്് അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ 
എമർജസതി ണ്േത്സ്പാണ്സ് ടീമുകളും (ERT) 
വാർഡ്  അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ ോപ്പിതിഡ് 
ണ്േത്സ്പാണ്സ് ടീമുകളും(RRT) സജ്ജരായതി. 
വതിവതിധി വകുപ്പുകളിതിൽ നതിന്നുും ദുരന് നതിവാര
ണത്തിനായതി ണ്�ലവഴിതിക്കുന്ന ഫിടെ് 
തുടർന്ന്  ഈ സുംവതിധിാനത്തിലൂണ്ട ഫിലപ്ര
ദമായതി വതിനതിത്യാഗതിക്ക്ാൻ കഴിതിയും.

ഈ വതിഭിവങ്ങളണ്ടണ്യല്ാും സുംത്യാജ
നത്തിലൂണ്ട ജനകീയാസൂത്രണത്തിണ്റെയും 
വതിത്കന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിണ്റെയും 
ലക്്യമായതി സവയും പര്യാപ്ത ഗ്ാമങ്ങളിായതി 
മാറുവാൻ കൂട്ടായതി യത്നിതിക്ക്ാും.

1
ലേ�ഖകന് ലേകരള ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്ത്് 

അലേ�ാ�ിലേയഷന് ജനറൽ സെ�ക്രട്ടറിയാണ്്
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വതിവതിധി മാർഗ്ഗങ്ങളിതിലൂണ്ട നമ്മുണ്ട വീട്ടതിത്ല
ക്കുും പേമ്പതിത്ലക്കുും എത്തുന്ന പ്ാസ്റ്റ്തിക്ക്് 

ഉൾപ്പിണ്ടയള്ള അകൈജവ മാലതിന്യങ്ങളും 
കൈജവമാലതിന്യങ്ങളും ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങ
ളും, അവയണ്ട സുംസ്ക്കാരണത്തിനാവശ്യമായ 
മത്നാഭിാവത്മാ പദ്ധതതികത്ളിാ ഇല്ാത്തുും 
ത്കരളിും അഭിതിമുഖീകരതിക്കുന്ന സർവ്വതലസ്പർ
ശ തി യ ാ യ  പ്ര ശ്ന മ ാ ണ് . ഇ ത്  ന മ്മു ണ് ട 
കൃഷതിണ്യയും, ആത്രാഗ്യണ്ത്യും, പരതിസ്ഥാതി

തതിണ്യയും, കൈജവകൈവവതിധി്യണ്ത്യും, ഉർവ്വ
രതണ്യയും നമ്മുണ്ട സമ്പത്തിണ്നയും നശതി
പ്പിതിക്കുകയാണ്. ഈപ്രശ്നത്തിനു മുന്നതിൽ 
പകച്ചു നതിൽക്കുകയല് ത്വടെത്, ബദൽ 
പരതിപാടതികൾ ആവതിഷ്കരതിക്കുകയും നടപ്പിാ
ക്കുകയമാണാവശ്യും എന്ന് തണ്റെ “ഗ്ീൻ 
ത്സ്റ്റ്ാർ”ലൂണ്ട നത്മ്ാടു പേയകയാണ്   ബതിറ്റു 
ത്ജാണ്.

M. Tech (Industrial Engineering) 

നല് നതിലയതിൽ വതിജയതിച്ചവരുും മറ്റുള്ള 
പലരുും വരാനതിഷ്മതില്ാത് ത്മഖലയതിൽ 
ഇടണ്പടാനുും, അതതിണ്ന സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തി
നായള്ള ഉപകരണമായും മാധി്യമമായും 
മാറ്റതിയതതിണ്റെ കഥ കൂടതിയാണ് ബതിറ്റുവതിണ്റെ 
കഴിതി� 2 വർഷണ്ത് ജീവതിതും.

40 വർഷത്ത്ാളിമായതി ത്കാലത്ഞ്രതി 
നഗരഹൃദയഭിാഗത്് പല�രക്ക്് കട ബതിറ്റു
വതിണ്റെ കുടുുംബത്തിണ്റെതായതിരുന്നു. ഈ 

 ഗ�ാ.എംും.എംച്ച്്. രഗമശ് കുമാര്

ഗ്രീൻ ദ്ദേകാലദ്ദേ�രിയിൽ നിന്ന്് 
ഗ്രീൻ ദ്ദേകരളാത്തിിദ്ദേലക്കാ്

24



കടണ്യ കാല�ട്ടും അഭിതിമുഖീകരതിക്കുന്ന 
ണ്വല്ലുവതിളിതികളമായും പ്രശ്നങ്ങളമായും 
ത്�ർത്തു പതിടതിക്കുകയാണ് ബതിറ്റു ണ്�യ്തിത്.

ഇവതിണ്ട പ്ാസ്റ്റ്തിക്ക്് കവേതിൽ സാധിന
ങ്ങൾ നതിേച്ചു ണ്കാടുക്കുന്നതില്. കടയതിണ്ല 
സാധിനങ്ങൾ ത്പാലുംും നതിേച്ചതിരതിക്കുന്നത് 
വലതിയ ക്യാനുകളിതിലാണ്. പഞ്സാരയും, 
പുട്ടുണ്പാടതിയും, ത്ഗാതമ്പ് ണ്പാടതിയും, േവയും, 
അരതിയണ്മാണ്ക്ക് “ലൂസ് ” ആയതി ക്യാനുക
ളിതിൽ ഇരതിക്കുകയാണ്. ആവശ്യക്ക്ാർക്ക്് 
പാത്രങ്ങളിതിൽ നതിേച്ചു ണ്കാണ്ടുത്പാകാും.

കടയതിത്ലക്ക്ാവശ്യമായ സാധിനങ്ങൾ 
സവയും ത�ാോക്കുകയാണ്. അരതിണ്പ്പിാടതി
യും, ത്ഗാതമ്പ് ണ്പാടതിയും, മ�ൾണ്പ്പിാടതി
യും, മുളികുണ്പാടതിയും ഒണ്ക്ക് സവന്ും മതില്തിൽ 
ണ്പാടതിക്കുകയാണ് .  ണ്കാപ്ര ആട്ടതിയ 
ശുദ്ധമായ ണ്വളിതിണ്ച്ചണ്യാണ് ഇവതിണ്ട 
നതിന്ന് ലഭിതിക്കുന്നത്. ഇണ്താണ്ക്ക് സവാത്ദാണ്ട 
കഴിതിക്കുത്മ്പാഴിാണ് വ്യത്യാസും മനസ്സ്തിലാകു
ന്നത്.

ഇതതിലൂണ്ട പ്ാസ്റ്റ്തിക്ക്് നതിയന്ത്രിതിക്ക്ണ്പ്പിടു
ന്നു എന്നതു മാത്രമല് നല്തുും മായമതില്ാത്
തുും, പ്രതിസർത്വറ്റീവതില്ാത്തുമായ ഭിക്ണ
ത്തിലൂണ്ട ആത്രാഗ്യത്ത്ാണ്ട ജീവതിക്ക്ാനുും 
നമുക്കു കഴിതിയന്നു. നമ്മുണ്ട ത്കരളിത്തിണ്റെ 
പ്രധിാന പ്രശ്നമായ ജീവതിത കൈശലതി 
ത്രാഗങ്ങണ്ളി നതിയന്ത്രിതിക്ക്ാനുും അതുവഴിതി 
കുടുുംബ ബഡ്ജറ്റതിണ്ന മതിച്ചമാക്ക്തി മാറ്റാനുും 
കഴിതിയണ്മന്നുും ബതിറ്റു പേയന്നു.

ഇതതിലൂണ്ട ത്കാലത്ഞ്രതിയതിൽ പുതതിയ 
ജീവതിതരീതതി സൃഷ്തിക്ക്ാനുും കഴിതിഞ്ഞു. 
ത്ഡാക്ടർമാരുും അധി്യാപകരുും പാത്രങ്ങള
മായതി കടയതിൽ വരുന്നതുും, സാധിനങ്ങൾനതി
േച്ച് തതിരതിച്ച് വീട്ടതിത്ലക്കു ത്പാകുന്നതുും 
സാധിാരണ ജനങ്ങളിതിൽ മാറ്റങ്ങളടൊക്ക്തി. 
അവരുും ഇതു പതിന്തുടരുകയാണ്. ഇതു വഴിതി 
കഴിതി� രണ്ടു വർഷക്ക്ാലും ണ്കാടെ് പത്് 
ലക്ും പ്ാസ്റ്റ്തിക്ക്് കവർ എങ്കിതിലുംും നാട്ടതിത്ല
ക്കുും വീട്ടതിത്ലക്കുും എത്ാനുള്ള സാധി്യത 
ഇല്ാതായത് ഒരു വലതിയ കാര്യും തണ്ന്നണ്യ
ന്നതതിൽ സുംശയത്ലശമതില്.

മറ്റുള്ളവർണ്ക്ക്ല്ാും മാത്യകയായ ഈ 
കട ഇങ്ങണ്ന മാത്രും അല് സമൂഹത്തിണ്റെ 
ശ്രദ്ധ ആകർഷതിച്ചു ണ്കാടെതിരതിക്കുന്നത്. 
പാത്രത്തിൽ സാധിനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക്് 
2% ഡതിസ്ൗടെ് ണ്കാടുക്കുക, തുണതി സഞ്തി 
പ്ര�രതിപ്പിതിക്കുക, പ്രകൃതതി സൗഹൃദ ഉൽപന്ന
ങ്ങളിായ മുളി ണ്കാണ്ടുള്ള സാധിനങ്ങൾ നതിർ
മ്തിക്കുകയും വതിപണനും ണ്�യ്യുകയും 
ണ്�യ്യുക, കടലാസ് ണ്പൻസതിൽ തുടങ്ങതിയ 
സാധിനങ്ങൾ പ്ര�രതിപ്പിതിക്കുക തുടങ്ങതിയവയും 

ഇവതിണ്ട നടപ്പിാക്ക്ണ്പ്പിടുന്നുടെ്.
ഇത്രും ആശയങ്ങൾ നടപ്പിതിലാക്കു

ത്മ്പാൾ ലഭിതിക്കുന്ന ആത്മാസുംതൃപ്തതി വളിണ്ര 
വലുംതാണ്ണന്നുും, അത് മണ്റ്റാന്നതിൽ നതിന്നുും 
ലഭിതിക്ക്തില് എന്നുും ബതിറ്റുവതിന് അഭിതിപ്രായമുടെ്. 
തണ്റെ ഈ ആശയണ്ത് ത്കരളിത്തിലുംട
നീളിും പ്ര�രതിപ്പിതിക്കുന്നതതിനുും ഇത്രും സുംരും
ഭിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതതിനാവശ്യമായ സഹായും 

ണ്�യ്യുന്നതതിനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണത്�ഹും. 
ഇതതിണ്റെ പ്രാരുംഭിണ്ച്ചലവകൾ സാധിാരണ
ക്ക്ാർക്കുും താങ്ങാനാകുുംവതിധിും ആക്കുന്നതതി
നുും അത്�ഹും ശ്രമതിക്കുന്നു.

8 രാജ്യങ്ങളിതിലൂണ്ട കൈസക്ക്തിളിതിൽ ഒരു 
വർഷും ണ്കാടെ് സഞ്രതിച്ച് പ്രകൃതതിസുംര 
ക്ണപ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്് പുതതിയ മാനും 
നൽകതിയ അരുണ് തഥാഗത് ഈ പ്രകൃതതി 
സൗഹൃദ കടയതിണ്ല നതിത്യ സന്ദിർശകൻ 
കൂടതിയാണ്. ബതിറ്റുവതിണ്റെ മാതൃക ത്കരളിത്തി
ലുംടനീളിും പകർത്ണണ്മന്ന �തിന്യും അത്�
ഹത്തിനുടെ്.

ത്കരളിത്തിലുംടനീളിും ഇത്രും പദ്ധ
തതികൾ വ്യാപതിത്ക്ക്ടെത് കാല�ട്ടത്തിണ്റെ 
ആവശ്യവമാണ് .  ത്കരളിും ത്നരതിടുന്ന 
പരതിസ്ഥാതിതതി സുംബന്ധമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾ
ക്കുും ഇത് പരതിഹാരമാകുും. പണ്ക് ഇത് പ്ര
ത്യാഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതതിനാവശ്യമായ 
പ്രാരുംഭി ണ്�ലവകൾ പലണ്രയും ഇതതിൽ 
നതിന്നു പതിത്ന്നാട്ട് വലതിക്കുന്നുടെ്. ത്കരളിത്തി
ലുംടനീളിും ത്വരുകളള്ള സഹകരണ സും�
ങ്ങൾക്ക്് ഇതു തുടങ്ങുന്നതതിനാവശ്യമായ 
സഹായും നൽകാനായതി പദ്ധതതികൾ ആവതി
ഷ്കരതിക്ക്ാൻ കഴിതിയും. ഇത്രും പദ്ധതതികൾ 
നടപ്പിതിലാക്ക്ാൻ താല്പാര്യവും ത്ശഷതിയമുള്ള 
പുതുതലമുേക്ക്് ണ്താഴിതിൽ ഉേപ്പിാക്ക്ാനുും, 
ത്കരളിത്തിണ്റെ പരതിസ്ഥാതിതതിപ്രശ്നങ്ങൾക്ക്് 
പരതിഹാരമാകാനുും ഇതതിലൂണ്ട കഴിതിയും.

1

ലേ�ഖകന് എറണ്ാകുളം മഹാാരാജാ�് ലേകാലേളജ് 
അ�ിസ്റ്റന്റ്് സെ�ാഫ�റാണ്്.  
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 അനിതകുമാരി പിി.
 �ിതിൻ ഷാാജു

ടെതാെിലുറപ്പ്് പദ്ധതിയിലൂടെെ 
ഫാാർമർ ഫാസ്റ്റ്് ദ്ദേപ്രാഗ്രാും

ണ്താഴിതിൽ ഉേപ്പിാകുത്മ്പാൾ വരുമാനും 
ഉേപ്പിാകുന്നു, കൃഷതിയേപ്പിാകു 

ത്മ്പാൾ ത്പാഷണവും ആത്രാഗ്യവും പാരതി
സ്ഥാതിതതിക മൂല്യവും ഉടൊകുന്നുടെ്. ണ്താഴിതിലുംും 
കൃഷതിയും പരസ്പരാധിതിഷ്ഠിതിതമാണ്. ത്ലാക
ത്തിനാണ്ക മാതൃകയായ സാമൂഹ്യ സുരക് 
പദ്ധതതിയാണത്ല്ാ മഹാത്മാാഗാന്ധതി ത്ദശീ
യ ഗ് ാ മ ീ ണ  ണ് ത ാ ഴി തി ലും േ പ്പി്  പ ദ്ധ ത തി 
(MGNREGS). ആഗസ്റ്റ്് 25, 2005 നാണ് 
നതിയമാനുസൃതമായതി ണ്താഴിതിൽ അവകാ 

ശവും ഉേപ്പുും നൽകുന്ന പദ്ധതതി പ്രഖ്യാപതിക്ക് 
ണ്പ്പിട്ടത്. ണ്താഴിതിണ്ലടുക്ക്ാൻ പ്രാപ്തതിയള്ള 
വർക്ക്് ഒരു വർഷും 100 ണ്താഴിതിൽ ദതിനങ്ങൾ
ക്ക്് അർഹതയടൊയതിരതിക്കുണ്മന്ന് പദ്ധതതി
യണ്ട ഗുണത്ഭിാക്തിാക്ക്ൾക്ക്് അേതിവള്ളതാ
ണത്ല്ാ. വ്യക്തിമായ വീക്ണത്ത്ാണ്ട 
ണ്പാതുസമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന 
ണ്താഴിതിലുംകൾ ഗ്ാമസഭിയണ്ട ആഭിതിമുഖ്യ
ത്തിൽ നതിശ്യതിച്ച ്ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിാണ് 
നടപ്പിതിലാക്കുന്നത്. ത്കരളിത്തിണ്ല സാമൂഹ്യ

സാമ്പത്തിക സാഹ�ര്യത്തിൽ മഹാത്മാാ
ഗാന്ധതി ത്ദശതിയ ഗ്ാമീണ ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് 
പദ്ധതതി വനതിതാശാക്തിീകരണത്തിന് �ാല
കശക്തിതിയാകുന്നുണ്വന്ന് പഠിനങ്ങളും അനു
ഭിവങ്ങളും കാണതിക്കുന്നു. അതതിനാൽ 
കാർഷതിക സവയുംപര്യാപ്തതയതിത്ലക്കുും ഭിക്്യ
സുരക്യതിത്ലക്കുും നയതിക്കുന്നതതിന് ണ്താഴിതി
ലുംേപ്പി് പദ്ധതതി പ്രവർത്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രംാധിതി
ഷ്ഠിതിതമായ കൃഷതിയമായതി സുംത്യാജതിപ്പിതിക്കു
ന്നത് അനതിവാര്യമാണ്. എന്തുണ്കാണ്ടെ
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ന്നാൽ കൃഷതിയതിണ്ല ലാഭിവും ഉത്പാദനക്
മതയും നതിശ്യതിക്കുന്ന പ്രധിാന �ടകമാണ് 
ണ്താഴിതിലാളിതികളണ്ട ലഭി്യതയും അവരുണ്ട 
കൈനപുണ്യവും. 

എന്നാൽ ഉയർന്ന കൂലതിനതിരക്കുും ണ്താഴിതി
ലാളിതികളണ്ട ദൗർലഭി്യവും ത്കരളിത്തിണ്ല 
സാമൂഹ്യവതികസനത്തിണ്റെ  പ്രതതിഫിലനങ്ങ 
ളിാണ്ണന്ന് 2013 ൽ നടന്ന ത്ഡാ. ഗുലാത്തി
യണ്ടയും സഹപ്രവർത്കരുണ്ടയും ഒരു 
പഠിനത്തിൽ വതിലയതിരുത്തിയതിട്ടുടെ്. കൃഷതിഭൂ
മതിയണ്ട തുണ്ടുവത്കരണും നാമമാത്രകൃഷതി
യതിടങ്ങളണ്ട ബാഹുല്യതയതിത്ലക്ക്് നയതിച്ചതിട്ടു
ള്ളത് വ്യാപകമായ യന്ത്രിവത്കരണത്തിന് 
അനുത്യാജ്യമായ സ്ഥാതിതതിയല് കരക്കൃഷതി
യതിൽ പ്രദാനും ണ്�യ്തിത്. ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് പദ്ധ
തതിയതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രംീ പങ്കിാളിതിത്വും 
പ്രാതതിനതിധി്യവും വർദ്ധതിച്ചതിട്ടുള്ളത് ത്കരളിത്തി
ലുംും ണ്തലങ്കിനായതിലുംമാണ്ണന്ന് േതിത്പ്പിാർ
ട്ടുകൾ സൂ�തിപ്പിതിക്കുന്നു. MGNREGS-ണ്റെ 
ഭിാവതിപരതിപാടതികളിതിൽ പ്രാത്യാഗതിക നവീക

രണത്തിണ്റെ ആവശ്യകതയും പഠിനങ്ങൾ 
ചൂടെതികാണതിച്ചതിട്ടുടെ്. ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് പദ്ധതതി
യതിണ്ല ണ്താഴിതിലാളിതികൾക്ക്് കൃഷതിണ്ച്ചലവ് 
കുേച്ച് ഉത്പാദനും വർദ്ധതിപ്പിതിക്ക്ാനുള്ള 
മതികച്ച കാർഷതിക പരതിശീലനങ്ങളും അേതിവ
ധിതിഷ്ഠിതിത കൈനപുണ്യ വതികസന ഇടണ്പടലും
കളും പതിന്തുണയും കാർഷതിക ഗത്വഷണ 
സ്ഥാാപനങ്ങളിതിൽ നതിന്നുും കാർഷതികാനുബ
ന്ധ ഏജൻസതികളിതിൽ നതിന്നുും തുടർനടപടതി
കളിായതി രൂപണ്പ്പിടുത്ത്ടെതുും നതിർവ്വഹതി
ത്ക്ക്ടെതുമാണ്.

നെതിോഴിിലുറിപ്പുംം ഫ്ോർമർ ഫ്സ്റ്റ്് 
പാദ്ധതിിയുംം 

കാർഷതിക വതികസനത്തിലുംും ഗത്വഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങളണ്ട പങ്കിാളിതിത്ത്തിലുംും 
നയരൂപീകരണത്തിലുംും കർഷകണ്റെ 
സ്ഥാാനും ഒന്നാമതായതിരതിക്ക്ണും എന്നത് 
നതിസ്തർക്ക്മാണ്. പ്രാത്യാഗതിക തലത്തിൽ 
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അത് കൈകവരതിക്ക്ാൻ കാതങ്ങളണ്ട വതിടവ് 
നതികത്ത്ടെതുടെ്. ഭിാരതീയ കാർഷതിക 
ഗത്വഷണ കൗണ്സതിലതിണ്റെ (ICAR) 
നവീനവും കർഷക സമൂഹത്തിണ്ന മുൻനതിര
യതിൽ നതിർത്തിയള്ള പങ്കിാളിതിത് ഗത്വഷണ 
വ തി ജ്ഞ ാ ന  വ ്യ ാ പ ന  പ ദ്ധ ത തി യ ാ ണ് 

“ഫിാർമർ ഫിസ്റ്റ്് ത്പ്രാഗ്ാും (Farmer FIRST 
Programme - FFP)”. നമ്മുണ്ട സുംസ്ഥാാന
ത്് ആലപ്പുഴി ജതില്യതിണ്ല പത്തിയൂർ പഞ്ാ
യത്തിലാണ് കായുംകുളിും കൃഷ്ണപുരത്തുള്ള 
ഭി ാ ര ത ീ യ  ക ാ ർ ഷ തി ക  ഗ ത് വ ഷ ണ 
കൗണ്സതിൽ - ത്കന്ദ്ര ത്താട്ടവതിളി ഗത്വഷണ 

സ്ഥാാപനും (ICAR - CPCRI) 2016 മുതൽ ഈ 
പദ്ധതതി നടപ്പിതിലാക്ക്തി വരുന്നത്. ഗത്വഷണ
ത്തിലൂണ്ട ഉരുത്തിരതിയന്ന കാർഷതിക 
സാത്ങ്കിതതിക ശുപാർശകൾ ണ്പാതുവായതി 
നതിർത്�ശതിക്ക്ണ്പ്പിടുന്നവയാണത്ല്ാ! അവ 
കർഷകരുണ്ട വതിഭിവനതില, നവീകരതിക്ക്ാനുള്ള 
അനുഭിവ സമ്പത്്, കൃഷതിയതിടത്തിണ്റെ 
അവസ്ഥാകൾ, സാുംസ്ാരതികമായ അഭിതിരു�തി
കളും, പ്രാത്ദശതികമായ പ്രശ്നങ്ങളണ്ട പരതിഹാ
രമാർഗ്ഗങ്ങളും: ആധുനതിക ശാസ്ത്രം സാത്ങ്കിതതിക
തയമായതി സുംത്യാജതിപ്പിതിക്കുകയും നവീകരതി
ക്കുകയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ണ്�യ്തിാൽ 
മാത്രത്മ പ്രാത്യാഗതികതലത്തിൽ അനുവർ
ത്തിക്ക്ണ്പ്പിടാൻ സാധിതിക്കുകയള്ളൂ. സാമൂഹ്യ
സുരക് പദ്ധതതികൾ ശാസ്ത്രംാധിതിഷ്ഠിതിത പതിൻബ
ലത്ത്ാണ്ട നടപ്പിാക്കുത്മ്പാൾ അവയണ്ട 
ലക്്യവും കൈശലതിയും ഫിലങ്ങളും കൂടുതൽ 
സാർത്ഥകമാകുന്നതായതി സതി. പതി. സതി. ആർ. 
ഐ. യണ്ട ഫിാർമർ ഫിസ്റ്റ്് ത്പ്രാഗ്ാ മുും, 
പത്തിയൂർ പഞ്ായത്തിണ്ല MGNREGS-
മായതി നടപ്പിതിലാക്ക്തിയ സുംത്യാജതിത പ്രവർത്
നങ്ങളും സാക്്യണ്പ്പിടുത്തുന്നത്.

അനുഭവിപാോഠംങ്ങൾ �ൽകുന്ന 
സാറ്റോ�ശീങ്ങൾ
• ഉത്പാദനത്മഖലയമായതി ത്നരതിട്ട് 

ഇടണ്പടുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ ണ്താഴിതി

പാട്ടിക 1: സാി. പാി. സാി. ആർ. ഐ. -ഫ്ോർമർ ഫ്സ്റ്റ്് പാദ്ധതിി നെതിോഴിിലുറിപ്പുംമോയി സാംറ്റോയോജിി�ിച്ച് ്കൃഷി നെ�യ്ത വിിളകൾ
ക്രമ 
നമ്പർ

വതിളി ഇനങ്ങൾ അനുത്യാജ്യ സമയും കാലയളിവ് സാധി്യതാവതിളിവ് 
(ഒത്രക്ക്േതിന് )

1. ോഗതി പയ്യൂർ1, പയ്യൂർ 2 ജൂണ് - ഒത്ക്ടാബർ (വർഷ 
കാലും), ഡതിസുംബർ - മാർച്ച് 
(ത്വനൽക്ക്ാലും)

3 മുതൽ 5 മാസും 400 മുതൽ 600 കതി 
(മഴിണ്യ 
ആശ്രയതിച്ചുള്ള കൃഷതി)

2. എള്ള് കായുംകുളിും 1, 
കായുംകുളിും 2, തതിലക് 
തതിലതാര, 
തതിലോണതി, SVPR-1

ഓഗസ്റ്റ്് - ഡതിസുംബർ
(കരകൃഷതി), ജനുവരതി – ഏപ്രതിൽ 
(വയൽകൃഷതി)

കായുംകുളിും 1 (80 ദതിവസും), 
തതിലക് (84 ദതിവസും), തതിലതാര 
(78 ദതിവസും), തതിലോണതി (77 
ദതിവസും),  SVPR-1(75 -  80 
ദതിവസും)

120 കതി. (കായുംകുളിും 1) 
256 കതി. (തതിലക് ), 240 
കതി. (SVPR-1), 232 കതി. 
(തതിലോണതി), 228 കതി. 
(തതിലതാര)

3. മ�ൾ പ്രഗതതി, പ്രതതിഭി ഏപ്രതിൽ - ണ്മയ് 7 മുതൽ 9 മാസും 6000 കതിത്ലാ
4. ഇഞ്തി മഹതിമ ഏപ്രതിൽ - ണ്മയ് 8 മുതൽ 10 മാസും 5000 കതിത്ലാ
5. തീറ്റപ്പുല്് CO3, CO5 ണ്മയ്  - ജൂണ് 2 മുതൽ 3 മാസും 20 മുതൽ 25 ടണ്
6. തീറ്റത്�ാളിും ആഫ്രിതിക്ക്ൻ ടാൾ ണ്മയ്  - ജൂണ് 60 മുതൽ 75 ദതിവസും 14 ടണ്
7. മുതതിര പയ്യൂർ ഓഗസ്റ്റ്് - നവുംബർ 3 മുതൽ 4 മാസും 280 മുതൽ 360 കതിത്ലാ
8. കാച്ചതിൽ ശ്രീകീർത്തി ഏപ്രതിൽ - ണ്മയ് 8 മുതൽ 9 മാസും 4 മുതൽ 5 ടണ്
9. ത്�മ്പ് KLS3 ണ്മയ്  - ജൂണ് 5 മുതൽ 6 മാസും 2 മുതൽ 2.5 ടണ്
10. ത്�ന ഗത്ജന്ദ്ര ണ്ഫിബ്രുവരതി – മാർച്ച് 8 മുതൽ 9 മാസും 11 മുതൽ 14 ടണ്
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ലുംേപ്പി് പദ്ധതതിയതിൽ കുേവാണ്ണന്നാണ് 
വതിശകലനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 
എന്നാൽ, ജലസുംരക്ണ പ്രവർത്
നങ്ങൾ, ത്ോഡ് /പാതയടൊക്ക്ൽ, 
പാടത്ശഖരും/ത്താടുകൾ വൃത്തിയാ 
ക്ക്ൽ തുടങ്ങതിയവ കാർഷതികത്മഖലയ്ക് 
പത്രാക്മായതി പ്രത്യാജനകരവും 
ണ്താഴിതിൽദായകവമാണ്.

• കാർഷതിക പ്രവർത്നങ്ങൾ വ്യക്തിതിക
ളണ്ട പുരയതിടങ്ങളിതിൽ ണ്�യ് താൽ 
ഗുണഫിലും ഉടമയ്ക് മാത്രും കതിട്ടുന്ന രീതതി
യ തി ല ാ കു ണ് മ ന്ന  പ ര തി മ തി ത തി യ ടെ് . 
അതതിനാൽ കാർഷതിക ത്മഖലയതിൽ 
ണ്�യ്യുന്ന സുംത്യാജതിത പ്രവർത്നങ്ങ 
ളിതിൽ അനുത്യാജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരു
ത്തുകയടൊയതി. വതിവതിധി കർഷകരുണ്ട 
കൃഷതിയതിടങ്ങളണ്ട പരസ്പരധിാരണത്യാ
ണ്ടയള്ള ഏകീകരണമായതിരുന്നു 
(Land Consolidation) അതതിൽ 
പ്രധിാനും. തരതിശായതി കതിടന്നതിരുന്ന 
പാടങ്ങൾ, ണ്തങ്ങതിൻ പുരയതിടങ്ങളിതിണ്ല 
ഇടസ്ഥാലങ്ങൾ എന്നതിവ അവരുണ്ട 
പൂർണ്സമ്തത്ത്ാണ്ടയും അതാത് 
വാർഡുകളിതിണ്ല ജനപ്രതതിനതിധിതികൾ, 
കർഷകസമൂഹും എന്നതിവരുണ്ട ത്നതൃ
തവത്തിലുംമാണ് ഏകീകരണും ണ്�യ്തിത്. 

• കൃഷതിയതിട സന്ദിർശനത്തിണ്റെയും മണ്് 
പരതിത്ശാധിനയണ്ടയും അടതിസ്ഥാാന
ത്തിൽ കുേ�ത് തുടർച്ചയായ ഒത്ര 
ക്ക്ർ സ്ഥാലത്് അനുത്യാജ്യമായ 
വതിവതിധി വതിളിയതിനങ്ങളണ്ട കാർഷതികവും 
അനുബന്ധവമായ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടപ്പിതിലാക്ക്തി. കൃഷതിയതിടങ്ങളണ്ട തുണ്ടു
വത്കരണത്തിണ്റെയും അനാദായകര
വും അശാസ്ത്രംീയവമായ കൃഷതിയണ്ടയും 
പരതിമതിതതികൾ ഇത്രും സാമൂഹ്യ 
ഇടണ്പടലുംകളിതിലൂണ്ടയും ണ്താഴിതിലുംേപ്പു 
പദ്ധതതിയമായള്ള സുംത്യാജനും വഴിതിയും 
മേതികടക്ക്ാനായത് ത്നട്ടമായതി. ഒത്ര 
ക്ക്ർ മുതൽ അത്ഞ്ക്ക്ർ വണ്ര തുടർച്ച
യായള്ള വതിസ്തൃതതിയതിൽ കൃഷതിയതിടങ്ങൾ 
ഏകീകരതിച്ച് വതിളികൾ ണ്തങ്ങതിൻപുരയതി
ടങ്ങളിതിണ്ല തരതിശ് സ്ഥാലങ്ങളിതിൽ കൃഷതി
യതിേക്ക്ാനായതിട്ടുടെ്. MGNREGS - 
മായള്ള സുംത്യാജതിത പ്രവർത്ന 
ങ്ങളണ്ട ഫിലങ്ങൾ മാതൃകയും അനുഭി
വസാക്്യങ്ങളമായതി മാേതിയതിട്ടുമുടെ്.

• 600 ലധിതികും ഏക്ക്ർ തരതിശ് സ്ഥാലങ്ങ
ളിതിൽ മൂന്ന് വർഷണ്ത് ഫിാർമർ ഫിസ്റ്റ്് 
- മഹാത്മാാഗാന്ധതി ത്ദശീയ ണ്താഴിതിലുംേ
പ്പി ്പദ്ധതതി സുംത്യാജന പ്രവർത്നങ്ങ 

ളിതിലൂണ്ട കൃഷതിയതിേക്ക്ാനായതിട്ടുടെ്.
• ത്കരളിത്തിൽ മതികച്ച സാധി്യതകളള്ള 

പുതതിയ ഇടവതിളികൾ ആദ്യമായതി 
കർഷക പങ്കിാളിതിത് പരീക്ണങ്ങളിതി
ലൂണ്ട വതിലയതിരുത്തുകയും പ്ര�രതിപ്പിതി 
ക്കുകയും ണ്�യ്തു. കൂവരക് (പ�പ്പുല്് ), 
തീറ്റപ്പുല്്, ത്�ാളിും, കാലതിത്ീറ്റ ത്�ാളിും, 
എള്ള്, സൂര്യകാന്തി, കതിഴിങ്ങുവർഗ്ഗവതി
ളികൾ, മ�ൾ, ഇഞ്തി എന്നതിവയണ്ട 
വതിജയ സാധി്യതയും പ്രാത്ദശതിക അനു
ത്യാജ്യതയും 19 വാർഡുകളിതിലുംും ണ്തളിതി
യതിക്ക്ണ്പ്പിട്ടു. ഇത്രും സാമൂഹ്യപരീക്
ണങ്ങളിതിലൂണ്ട അത് ണ്പാതു അഭിതിപ്രാ
യവും വതിലയതിരുത്ലുംും രൂപണ്പ്പിടുകയ 
മുടൊയത് ഇവയണ്ട സവീകാര്യത 
വർദ്ധതിപ്പിതിച്ചു.

• ഭിാരതത്തിണ്ല വതിവതിധി ഗത്വഷണ 
സ്ഥാാപനങ്ങളിതിൽ നതിന്നുും പുേത്തിേ
ക്ക്തിയ വതിളിയതിനങ്ങളിാണ് സതി. പതി. സതി. 
ആർ. ഐ. ഫിാർമർ ഫിസ്റ്റ്് പദ്ധതതി വഴിതി 
ശാസ്ത്രംജ്ഞരുണ്ട ത്മൽത്നാട്ടത്തിലുംും 

ത്നതൃതവത്തിലുംും കൃഷതി ണ്��തിക്കുകയും 
പ്രാത്ദശതികമായതി അവയണ്ട അനുത്യാ
ജ്യത പങ്കിാളിതിത് വതിശകലനത്തിലൂണ്ട 
ഉേപ്പിാക്കുകയും ണ്�യ്തിത്. ണ്പാതുസമൂ
ഹത്തിണ്റെ ക്രതിയാത്മാകമായ വതിലയതിരു
ത്ലതിനുും അഭിതിപ്രായ രൂപീകരണത്തി
നുും കൂടതി ഇത്രും ഇടണ്പടലുംകൾ 
ത്പ്രരകമായതിട്ടുടെ്.

• പട്ടതികയതിലുംള്ള വതിവതിധി വതിളികളണ്ട 
ഉൽപ്പിാദനത്ശഷതി കൂടതിയ ഇനങ്ങൾ 
(ഇന്്യയതിണ്ല വതിവതിധി ഗത്വഷണ ത്കന്ദ്ര
ങ്ങൾ വതികസതിപ്പിതിണ്ച്ചടുത്വ) പഞ്ായ
ത്തിണ്ല 19 - വാർഡുകളിതിലുംും വ്യാപതിപ്പിതി
ക്ക്ാൻ ത്കവലും 2 വർഷങ്ങൾ ണ്കാടെ് 
സാധി്യമായത് നവീകരതിച്ച വതിജ്ഞാന 
വ്യാപന മാതൃക നടപ്പിാക്ക്തിയതതിലൂണ്ട
യാണ്. ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് പദ്ധതതിയതിണ്ല 
പങ്കിാളിതികൾക്ക്് ശാസ്ത്രംീയമായ സാത്ങ്കി
തതികവതിദ്യകൾ സമൂഹത്തിണ്ലത്തിക്ക്ാ
നുള്ള വതിജ്ഞാനവ്യാപനയത്നിങ്ങളിതിൽ 
സാർത്ഥകമായ പങ്കി് വഹതിക്ക്ാൻ 

പട്ടതിക 2: സതി. പതി. സതി. ആർ. ഐ. -ഫിാർമ്ർ ഫിസ്റ്റ്് പദ്ധതതിയണ്ട ഭിാഗമായതി ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് 
ണ്താഴിതിലാളിതികൾക്ക്് നൽകതിയ പരതിശീലന പരതിപാടതികൾ
ക്രമ നമ്പർ വതിഷയും എണ്ും ആ ണ് ക 

പണ്ങ്കിടു
ത്വർ

1. എള്ള് കൃഷതി പരതിശീലനും 6 62
2. പ�പ്പുല്്/ ോഗതി പരതിശീലനും 3 40
4 മ�ൾ കൃഷതി പരതിശീലനും 4 32
3. ശാസ്ത്രംീയ ത്�ാളി കൃഷതി പരതിശീലനും 3 37
5. ശാസ്ത്രംീയ ത്�ന, ത്�മ്പ്, കാച്ചതിൽ കൃഷതി പരതിശീലനും 4 32
6. ഇഞ്തി കൃഷതി പരതിശീലനും 1 38
7. ശാസ്ത്രംീയ പച്ചക്ക്േതി കൃഷതി പരതിശീലനും 3 58
8. ശാസ്ത്രംീയ മുതതിരകൃഷതി പരതിശീലനും 1 43
9. സൂര്യകാന്തി കൃഷതി പരതിശീലനും 1 28
10. കൈജവ കൃഷതി പരതിശീലനും 6 44
11. മുല്പ്പൂ കൃഷതിയതിണ്ല ശാസ്ത്രംീയ രീതതികൾ 1 24
12. കൂണ് കൃഷതി പരതിശീലനും 1 33
13. തീറ്റപ്പുല്് / തീറ്റത്�ാളിും ശാസ്ത്രംീയ കൃഷതി പരതിശീലനും 5 74
14. ശാസ്ത്രംീയ നതിമാവതിര നതിയന്ത്രിണ പരതിശീലന പരതിപാടതി 1 28
15. കാർഷതിക അവശതിഷ് സുംസ്രണും 4 20
16. ശു�തിതവ കൃഷതി ത്ബാധിവത്കരണവും കാർഷതിക 

പ്രവർത്ന അവത്ലാകനവും
19 708

TOTAL 63 1297
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കഴിതിയണ്മന്നതതിണ്റെ ഉദാഹരണും 
കൂടതിയാണ് CPCRI - ഫിാർമർ ഫിസ്റ്റ്് 
ത്പ്രാഗ്ാും - MGNREGS സുംത്യാജതിത 
മാതൃക.

• ഓത്രാ വതിളിയും കൃഷതിയതിേക്കുന്നതതിന് 
മുൻപ് ശാസ്ത്രംജ്ഞരുണ്ട ത്നതൃതവത്തിൽ 
അ ത ാ ത്  കൃ ഷ തി യ തി ട ങ്ങ ളി തി ത് ല ാ , 
സമീപത്ത്ാ വച്ച് തണ്ന്ന പരതിശീലന 
പരതിപാടതികൾ നടത്തുകയും, പതിന്നീട് 
ആഴ്ചയതിണ്ലാരതിക്ക്ണ്ലങ്കിതിലുംും കൃഷതിയതിട 
സന്ദിർശനും നടത്തി കാർഷതിക പ്രശ്ന
ങ്ങൾ മനസ്സ്തിലാക്ക്തി പരതിഹാരമാർഗ്ഗ
ങ്ങൾ നതിർത്�ശതിക്കുകയും, CPCRI - 
ഫിാർമർ ഫിസ്റ്റ്് ത്പ്രാഗ്ാമതിലൂണ്ട അതതി 
നുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ 
നൽകുകയും ണ്�യ്തിതിട്ടുടെ്. കൃഷതിയതിടങ്ങ
ളിതിണ്ല ഏതു പ്രശ്നങ്ങളും ത്നരതിത്ട്ടാ, 
ത്ഫിാണ് മുത്ഖനത്യാ, വാട്സ്ആപ്പി് 
ഗ്രൂപ്പി് വഴിതിത്യാ താമസുംവതിനാ പരതിഹ
രതിക്ക്ാൻ സാധിതിച്ചതിട്ടുടെ്.  ഇത്രും 
സാമൂഹതിക പരീക്ണങ്ങൾ ണ്താഴിതിലും
േപ്പി് പദ്ധതതിയതിണ്ല വനതിത ണ്താഴിതിലാ
ളിതികളണ്ട പ്രാത്യാഗതിക ജ്ഞാനവും, 
കൈനപുണ്യവും ഗണ്യമായതി വർദ്ധതിപ്പിതിച്ച
തായതി പഠിനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിട്ടുടെ്. 

നെതിോഴിിലുറി�ിനെലാ കൃഷിശീോസ്ത്രംം - 
തി�ിശു�ഹിതി വിികസാ�ത്തിി�് 

സാമൂഹ്യ പങ്കിാളിതിത് ഗത്വഷണ പദ്ധ
തതിയാണ് CPCRI-യണ്ട “Farmer FIRST 
Programme” (FFP). പദ്ധതതിയണ്ട പൂർണ്
മായ സാമ്പത്തിക സഹായും ഭിാരതീയ 
കാർഷതിക ഗത്വഷണ കൗണ്സതിലതിൽ 
(ICAR) നതിന്നാണ്. സർവ്വതല സ്പർശതിയായ 
ഫിാർമർ ഫിസ്റ്റ്് പദ്ധതതിയണ്ട ഇടണ്പടലുംകൾ 
പത്തിയൂർ പഞ്ായത്തിണ്ല 19 - വാർഡുക
ളിതിലുംും നടപ്പിതിലാക്ക്തി വരുന്നുടെ്. വതിളി, ഉദ്യാ
നവതിളികൾ (ത്ഹാർട്ടതികൾച്ചർ), മൃഗസുംര
ക്ണും, പ്രകൃതതിവതിഭിവ പരതിപാലനും, മൂല്യ
വർദ്ധനവും സുംരുംഭികതവവും, സുംത്യാജതിത 
കൃഷതി സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നതിങ്ങണ്ന ആറു 
�ടകങ്ങളിതിലായാണ് പ്രവർത്ന പങ്കിാളിതി
ത് ഗത്വഷണങ്ങൾ രൂപണ്പ്പിടുത്തിയതി 
ട്ടുള്ളത്. ഇതതിൽ പ്രധിാനമായും വതിളി, ഉദ്യാന
വതിളി �ടകങ്ങളിതിലാണ് സുംത്യാജന പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നടപ്പിാക്ക്തിയത്. പഞ്ായത്് 
തരതിശുരഹതിതമാകുന്നതതിൽ ശാസ്ത്രംീയതയതിലൂ
ന്നതിയ സുംത്യാജന പ്രക്രതിയയതിലൂണ്ട 
സാധിതിച്ചത് അഭിതിമാനകരും തണ്ന്നയാണ്.
• ണ്തങ്ങതിൻ പുരയതിടങ്ങളിതിൽ ഇടവതിളികൃ

ഷതിയതില്ാണ്ത തരതിശായതി കതിടക്കുന്നത് 
ണ്തങ്ങുകളണ്ട ആത്രാഗ്യും, വതിളിവ്, കീട
ത്രാഗബാധി, മണ്തിണ്റെ ഗുണത്മന്, 
പാരതിസ്ഥാതിതതിക സ്ഥാതിതതി, പ്രാത്ദശതിക 
ഇത്ക്ക്ാളിജതി എന്നതിവത്യയും പ്രതതികൂല
മായതി ബാധിതിക്കുന്നതാണ്. ശരതിയായ 
കൃഷതി രീതതികളിതിൽ വതിജയും വരതിക്ക്ാൻ 
ണ്�റുകതിട നാമമാത്ര കൃഷതിയതിടങ്ങളിതിൽ 
ഇത്രും �ടകങ്ങളണ്ട പ്രാധിാന്യും 
ഏണ്േയാണ്. ഫിാർമർ ഫിസ്റ്റ്് പദ്ധതതി
യതിലൂണ്ട സാമൂഹ്യ ഇടണ്പടലുംകൾ 
നടത്തി കൃഷതിയതിടങ്ങൾ സുംത്യാജതിപ്പിതി
ച്ച് ണ്�റുകൃഷതിയതിൽ നതിന്നുും കൂട്ടുകൃഷതിയതി 
ത്ലക്ക്് ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് ഗുണപരമായതി 
മാറ്റാൻ സാധിതിച്ചു.

• ണ്മച്ചണ്പ്പിട്ട വതിളിയതിനങ്ങൾ വ്യാപകമാ
ക്ക്ാനുും മതികച്ച വതിളിവ് സവന്മാക്ക്ാനുും 
ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് സുംത്യാജനത്തിലൂണ്ട 
കഴിതിഞ്ഞു. കർഷക സമൂഹത്തിനുും 
ഇത്രും ഇടണ്പടലതിലൂണ്ട മതികച്ച വതിളിയതി
നങ്ങൾ വ്യാപകമായതി കൃഷതി ണ്��ാൻ 
അവസരും ലഭിതിച്ചത് മാതൃകാപരമാണ്. 

• ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് പദ്ധതതിയതിണ്ല ണ്താഴിതിൽ
ദതിനങ്ങൾ മുൻവർഷങ്ങണ്ളി അത്പക്തി
ച്ച്  വ ർ ദ്ധ തി പ്പി തി ക്ക് ാ നു ും  ണ് ത ാ ഴി തി ൽ 
വരുമാനും ഗണ്യമായതി കൂടാനുും CPCRI 
-  ഫി ാ ർ മ ർ  ഫി സ്റ്റ്്  ത് പ്ര ാ ഗ് ാ ും  - 
MGNREGS സുംത്യാജനത്തിലൂണ്ട 

കഴിതിഞ്ഞു. ണ്താഴിതിലാളിതികളണ്ട ഭിവനങ്ങ
ളിതിണ്ല ഭിക്്യസുരക്യ്ക്കുും ഭിക്ണകൈവ
വതിധി്യത്തിനുും നതിദാനമായതു കൂടാണ്ത 
ഗുണത്മന്യള്ള കാർഷതിക ഉത്പന്ന
ങ്ങൾ പഞ്ായത്തിണ്ലയും സമീപത്ത്
യും ഉപത്ഭിാക്തിാക്ക്ൾക്ക്് വതിശവാസ്യത
ത്യാണ്ട എത്തിക്ക്ാനുമായത് ഇത്രും 
ശാസ്ത്രംാധിതിഷ്ഠിതിത സുംത്യാജന ഇടണ്പട
ലുംകളണ്ട മാറ്റുും മാറ്റവും ണ്തളിതിയതിക്കുന്നു. 

•  ണ്താഴിതിലുംേപ്പിതിണ്ല ണ്താഴിതിൽ സാമൂഹ്യ
നന്യ്ക്കുതകുന്നതതിന് കൂ ടതി മാതൃകയാ
ണതിത്. ണ്�റുപുരയതിടങ്ങളിതിണ്ല കൃഷതി 
ആദായകരമാകുന്നതതിനുും കർഷകസ
മൂഹത്തിന് ആധൂനതിക സാത്ങ്കിതതികസും
ഭിാവനകൾ എത്തിയ്ക്കുന്നതതിനുും സവന്
മായതി കൃഷതിയതിടമതില്ാത് 500-ത്ലണ്േ 
വരുന്ന വനതിതകൾക്ക്് കാർഷതിക 
സുംഭിാവന ണ്��ാൻ ആത്മാാഭിതിമാന
ത്ത്ാണ്ട കഴിതി�തുും ത്നട്ടങ്ങൾ 
തണ്ന്നയാണ്.

റ്റോകന്ദ്ര റ്റോതിോട്ടവിിള 
ഗ്യറ്റോവിഷണസ്ഥിോപാ�ം - ഫ്ോർമർ 
ഫ്സ്റ്റ്് റ്റോപ്രോഗ്രാംോം പാഠം� വിിവി�ങ്ങൾ 

പത്തിയൂർ പഞ്ായത്തിൽ (ഫിാർമർ 
ഫിസ്റ്റ്് ത്പ്രാഗ്ാും) സതി പതി സതി ആർ ഐ 
നടത്തിയ സാമ്പതിൾ സർണ്വ്വയതിൽ വനതിത 
ണ്താഴിതിലാളിതികളിതിൽ 65 ശതമാനത്ത്ാളിും 35 
- നുും 55 നുും വയസ്സ്തിനതിടയതിൽ പ്രായമുള്ളവരാ 
ണ്. ണ്വറുും 7 ശതമാനും മാത്രമാണ് യവജ
നങ്ങളടൊയതിരുന്നത്  (35 വയസ്സ്തിൽ താണ്ഴി 
പ്രായും). ശ്രത്ദ്ധയമായ വതിവരും കൃഷതിയതിടങ്ങ
ണ്ളിക്കുേതിച്ചുള്ളതാണ്, 89 ശതമാനത്ത്ാളിും 
വനതിതാ ണ്താഴിതിലാളിതികളും 20 ണ്സറെതിൽ 
താണ്ഴിമാത്രും വസ്തു ഉള്ളവരാണ്ണന്ന 
കണക്ക്ാണ്. അതതിൽ തണ്ന്ന 69.42 ശതമാ
നത്തിനുും 10 ണ്സറെതിൽ താണ്ഴി മാത്രും ഭൂമതി
യള്ളവരാണ്ണന്ന് സർത്വ്വയതിൽ കണ്ടെത്തി. 
എന്നാൽ 98.2 ശതമാനും ത്പർക്കുും വതിദ്യാ
ഭി്യാസും സതിദ്ധതിച്ചവരാണ്ണന്നത് പരതിശീലന 
പരതിപാടതികളിതിണ്ല സാത്ങ്കിതതികവതിദ്യകളണ്ട 
അനുവർത്നും എളപ്പിമാക്ക്തി. 

തരതിശു കൃഷതിയതിടങ്ങളണ്ട ഏകീകരണ
ത്തിണ്റെ പ്രാത്യാഗതിക മാതൃകയണ്ട ഫിലങ്ങൾ 
തതികച്ചുും ത്പ്രാത്ാഹനജനകമാണ.് ഫിാർമർ 
ഫിസ്റ്റ്് പദ്ധതതിയണ്ട നടത്തിപ്പിതിന് മുൻപ് 86 
ശതമാനും ണ്താഴിതിലാളിതികളും പരതിശീലന പരതി
പാടതികളിതിണ്ലാന്നുും തണ്ന്ന പണ്ങ്കിടുത്തിരുന്നതി
ല്. എന്നാൽ ഫിാർമർ ഫിസ്റ്റ്് പദ്ധതതിയതിലൂണ്ട 
എല്ാവർക്കുും ഒത്ന്നാ അതതിലധിതികത്മാ പരതി
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ശീലനങ്ങളിതിൽ പണ്ങ്കിടുക്ക്ാൻ കഴിതി�തായതി 
പഠിനും വ്യക്തിമാക്കുന്നു. ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് 
ദതിനങ്ങൾ വർദ്ധതിപ്പിതിച്ചതതിലൂണ്ടയും കൃഷതിയതിണ്ല 
വതിളിവ് വതിപണനും ണ്�യ്തിതതിലൂണ്ടയും അധിതിക 
വരുമാനും കണ്ടെത്തിയതുകൂടാണ്ത സമ്പാ
ദതിക്ക്ാനുും കടങ്ങൾ വീട്ടാനുും സാധിതിച്ചതായതി 
ണ്താഴിതിലാളിതികൾ ത്രഖണ്പ്പിടുത്തിയത് സാർ
ത്ഥകമാണ്. 66.16 ശതമാനും ത്പർക്ക്് 500 
മുതൽ 1000 രൂപയണ്ട വണ്ര മാസവരുമാന 
വർദ്ധനവ് ത്നടാനായത്പ്പിാൾ 4.16 ശത 
മാനും ത്പർക്ക്് 2000 - 2500 രൂപ മാസവരു
മാന വർദ്ധനവ് ത്നടാനായതി,  29 .16 
ശതമാനും ത്പർക്ക്് 1000 - 2000 രൂപ വണ്ര 
മാസവരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഉടൊയതി. 
മാസ സമ്പാദ്യത്തിലുംടൊയ വർദ്ധനവ് 
ത്നണ്ര തതിരതിച്ചാണ്, 86.11 ശതമാനും ണ്താഴിതി
ലാളിതികൾക്ക്്  500 -1000 രൂപ വണ്രയാണത്. 
കൃഷതിയതിൽ സാത്ങ്കിതതിക വതിദ്യകളണ്ട അനു
വർത്നവും ണ്താഴിതിൽ വർദ്ധതിച്ചതുും ചൂടെതി
ക്ക്ാണതിത്ക്ക്ടെത് തണ്ന്നയാണ്. രത്ടൊ 

ത്തിനുും കർഷക/ണ്താഴിതിലാളിതി കുടുുംബങ്ങ
ളിതിണ്ല ഭിക്്യ/ഭിക്ണ സുരക്യതിത്ലക്കുും 
നീളന്നതാണ്ണന്ന് CPCRI യണ്ട ഫിാർമർ 
ഫിസ്റ്റ്് ത്പ്രാഗ്ാും - MGNREGS പരീക്ണും 
ണ് ത ളി തി യ തി ക്കു ന്നു .  ക ാ ർ ഷ തി ക  ശ ാ സ്ത്രം 
ഗത്വഷണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ പങ്കിാളിതിത്വും 
ത്നതൃതവവും നൽകുത്മ്പാൾ ണ്താഴിതിലാളിതിക
ളണ്ട കാര്യക്മതയും ശാസ്ത്രം അവത്ബാധിവും 
കൂട്ടുന്നത് നതിലനതിൽക്കുന്ന വതികസന മുത്ന്ന
റ്റങ്ങൾക്ക്് വഴിതിണ്യാരുക്കുും. ത്കരളിത്തിണ്റെ 
കാർഷതിക രുംഗത്തു മാറ്റങ്ങൾ ഉടൊക്ക്ാനു
ള്ള ഒരു എളിതിയ മാതൃകയണ്ട അനുഭിവങ്ങൾ 
ജനപ്രതതിനതിധിതികളും ഉത്ദ്യാഗസ്ഥാരുും ണ്പാതു
സമൂഹവും കൈകത്കാർത്തുത്പാത്കടെതാ
ണ്ണന്ന വലതിയ സത്ന്ദിശമാണ് നൽകുന്നത്.

1
ലേ�ഖകർ, അനിതകുമാരി പി.   

�ി. പി. �ി. ആർ. ഐയിൽ  �ിന്�ിപ്പൽ 
�യന്റ്റിിസ്റ്റുംം ജിതിന് ഷാജു �ീനിയർ റി�ർച്ച്് 

സെഫലേ�ായുമാണ്്

അതതിലധിതികത്മാ കാർഷതിക സാത്ങ്കിതതിക 
വതിദ്യകൾ ഫിാർമർ ഫിസ്റ്റ്് പദ്ധതതിക്ക്് ത്ശഷും 
അനുവർത്തിച്ചത് കൈനപുണ്യ വതികസന
ത്ത്ാണ്ടാപ്പിും തണ്ന്നയാണ്. വതിളികളണ്ട 
ഉൽപ്പിാദനക്മത മുമ്പത്ത്ക്ക്ാളും വർദ്ധതി
ച്ചതായതി 94 .44 ശതമാനും ണ്താഴിതിലാളിതികളും 
തീർത്പ്പിാണ്ട അേതിയതിച്ചു.

പത്തിയൂർ പഞ്ായത്തിണ്ല 19 വാർഡു
കളിതിണ്ലയും ജനപ്രതതിനതിധിതികൾ, കർഷകർ, 
ണ്പാതുസമൂഹും, പഞ്ായത്തിണ്ല ണ്താഴിതിലും
േപ്പി്  വതിഭിാഗത്തിണ്ല ജീവനക്ക്ാരായ 
കലാോണതി, സതിന്ധു, സജതിത, സബതിത 
എന്നതിവരുണ്ട ആത്മാാർത്ഥവും പ്രസക്തിവും 
ഊർജ്ജസവലവും ആയ പ്രവർത്നങ്ങളും 
ഇടണ്പടലുംകളും വതിജയ �ടകങ്ങളിായതി എടു
ത്തുപേത്യടെതാണ് .

ണ്താഴിതിലുംേപ്പി് പദ്ധതതിയണ്ട സാദ്ധ്യ
തകൾ ണ്താഴിതിലധിതിഷ്ഠിതിത വരുമാനും മാത്രമ
ല്, കുടുുംബങ്ങളണ്ട സാമ്പത്തിക ഭിദ്രതയതിത്ല
ക്കുും പഞ്ായത്തിണ്റെ കാർഷതിക വതികസന
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ത്കരളിത്തിണ്ല ണ്തരുവകൾ പ്രകാശതി 
പ്പിതിക്കുക എന്ന ലക്്യത്ത്ാണ്ട 

ഊർജ്ജ ഉപത്ഭിാഗവും പാരതിസ്ഥാതിതതിക 
ആ�ാതവും കുേച്ചു ണ്കാണ്ടുും ഊർജ്ജ  ലാഭിും 
ത്നടതി ണ്കാണ്ടുും ത്കരളിത്തിലുംടനീളിമുള്ള തത്�
ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിതിൽ പരമ്പ
രാഗത ണ്തരുവതിളിക്കുകൾക്ക്് പകരമായതി 
എൽ.ഇ.ഡതി. കൾ സ്ഥാാപതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
പദ്ധതതിയാണ്  ‘നതിലാവ് ’. ആദ്യ�ട്ടത്തിൽ 
665 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിതിലുംും 46 മൂനതിസതിപ്പിാ
ലതിറ്റതികളിതിലുംും നടപ്പിതിലാക്കുന്ന പദ്ധതതിയണ്ട 
സുംസ്ഥാാനതല ഉദ്�ാടനും 2021 ണ്ഫിബ്രു 
വരതി 22 ന് മുഖ്യമന്ത്രിതി പതിണോയതി വതിജയൻ 
ഓണ് കൈലനായതി നതിർവഹതിച്ചു.

നഗര-ഗ്ാമപ്രത്ദശങ്ങളിതിൽ നതിലവതിൽ 
ഉപത്യാഗത്തിലുംള്ള ണ്തരുവവതിളിക്കുകൾ 
ഏണ്തല്ാും തരത്തിലുംള്ളവയാണ് എന്നുും 
കൈവദുതതി ഉപത്ഭിാഗും എത്രയാണ്ണന്നുും 
കണ്ടെത്തുന്നതതിനായതി തതിരണ്�ടുത് 20 
തത്�ശസ്ഥാാപനങ്ങളിതിൽ ണ്ക.എസ്.ഇ.ബതി.
എൽ.ഉും  തത്�ശസ്ഥാാപനങ്ങളമായതി 
ത്യാജതിച്ച് ഒരു പഠിനും നടത്തുകയടൊയതി. 
ഈ പഠിനത്തിൽ സുംസ്ഥാാനത്് ഏകത്ദ 

ശും 16.24 ലക്ും ഇലക്ടതിക് ബൾബുകളിാണ് 
ണ്തരുവ് വതിളിക്കുകളിായതി ഉള്ളണ്തന്നുും 
അവയതിൽ 65% അതായത് 10.5 ലക്ും 
പരമ്പരാഗത കൈലറ്റുകൾ ആണ്ണന്നുും 
കണ്ടെത്തി. ഈ പഠിനത്തിണ്റെ അടതിസ്ഥാാ
നത്തിൽ നതിലാവ് പദ്ധതതി പുന:ക്രമീകരതിച്ചു 
ണ്കാടെ് നടപ്പിതിലാക്ക്ാൻ തീരുമാനതിച്ചു. 

തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട ഫിടെ് 
മുൻകൂട്ടതി നതിത്ക്പും കൂടാണ്ത കതിഫി്ബതിയണ്ട 
സാമ്പത്തിക സഹായത്ത്ാടു കൂടതിയാണ് 
പദ്ധതതി നടപ്പിാക്കുക.  ഈ പദ്ധതതിയണ്ട 
Special Purpose Vehicle (SPV) ത്കരളി 
ത്സ്റ്റ്റ്റ് ഇലക്ടതിസതിറ്റതി ത്ബാർഡ് ലതിമതിറ്റഡ് (ണ്ക.
എസ്.ഇ.ബതി.എൽ.) ആയതിരതിക്കുും എൽ. 
ഇ.ഡതി.കളണ്ട വാങ്ങലുംും ഇൻസ്റ്റ്ത്ലഷനുും 
ണ്ക.എ.സ.്ഇ.ബതി.എൽ-ണ്റെ ആഭിതിമുഖ്യത്തിൽ 
ആയതിരതിക്കുും നടപ്പിാക്കുക.  പദ്ധതതി പ്രകാരും 
സ്ഥാാപതിക്കുന്ന എൽ.ഇ.ഡതി.കളണ്ട വാേറെതി 
കാലാവധിതി ഏഴു വർഷമായതിരതിക്കുും.  എനർജതി 
എഫിതിഷ്യൻസതി സർവീസസ് ലതിമതിറ്റഡ് 
(EESL)ആയതിരതിക്കുും നതിലാവ് പദ്ധതതിയണ്ട 
ത്പ്രാജക്ട് മാത്നജ്ണ്മറെ് യൂണതിറ്റ് (PMU).

പദ്ധതതിയണ്ട ക്യാപതിറ്റൽ ത്കാസ്റ്റ്് 

കതിഫി്ബതി ആയതിരതിക്കുും വഹതിക്കുക.ആണ്ക 
ത്പ്രാജക്ട് ണ്�ലവ് കണക്ക്ാക്ക്തിയതിട്ടുള്ളത് 
28,982.91 ലക്ും രൂപയാണ്. എൽ.ഇ.ഡതി. 
വതിളിക്കുകളണ്ട വതിതരണും പൂർത്ീകരതിക്കുന്ന 
ത്താടുകൂടതി ണ്മാത്ും ണ്�ലവതിണ്റെ 80% 
ണ്പണ്യ്മൻേ് ആയതി EESL ന് നൽകുും.  
എൽ.ഇ.ഡതി. വതിളിക്കുകളണ്ടയും Fixtures 
(IDC) ഉൾണ്പ്പിണ്ടയള്ള അനുബന്ധ സാമഗ്തി
കളണ്ട ണ്മാത്ും വതിലയണ്ട 2% പതി.എും.സതി. 
�ാർജ്ജായതി EESLന്  നൽത്കടെതാണ്.  
ബൾബുകളണ്ടയും അനുബന്ധ സാമഗ്തികള
ണ്ടയും സവീകാര്യത പരതിത്ശാധിതിച്ച് (Physical 
Verification) വതിതരണും പൂർത്ീകരതി 
ച്ചതായതി ണ്ക.എസ്.ഇ.ബതി.എൽ. ഉേപ്പിാ
ക്ക്തിയ ത്ശഷമായതിരതിക്കുും ബൾബുകളണ്ട 
വതിലയണ്ട 80% തുകയും അനുബന്ധ സാമ
ഗ്തികളണ്ട(IDC) വതിലയണ്ട 100% തുകയും 
EESLന്  നൽകുക.   ബൾബുകളണ്ട 
വതിലയതിൽ ബാക്ക്തി നൽകുവാനുള്ള 20% തുക 
7 വർഷും ണ്കാടെ് പലതിശയതില്ാണ്ത 
വാർഷതിക തതിരതിച്ചടവായതി കതിഫി്ബതി നൽകുും. 
ഈ തുക പദ്ധതതിയതിൽ പണ്ങ്കിടുക്കുന്ന തത്�
ശഭിരണ  സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട വതികസന 

ടെതരുവിെങ്ങളാിൽ  ടെവളാിച്ചമായി 
നിലാവ് പദ്ധതി
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ഫിടെതിണ്റെ  ഉേവതിടത്തിൽ നതിന്ന് കുേവ്ണ്�യ്തു 
കതിഫി്ബതിക്ക്് നൽകുന്നതാണ്. 

എൽ.ഇ.ഡതി.കളണ്ട വതിവതിധി വാത്ട്ടജുക
ളും എണ്വും അടങ്ങുന്ന പാത്ക്ക്ജുകൾ തത്�
ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്്  തതിരണ്�ടു
ക്ക്ാവന്നതാണ്.  ഓത്രാ പാത്ക്ക്ജതിലുംും 500 
എൽ.ഇ.ഡതി. ഉടൊയതിരതിക്കുന്നതാണ്. തത്�
ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട വലതിപ്പിവും 
അവയണ്ട ആവശ്യവമനുസരതിച്ച് ലഭി്യമായ 5 
പാത്ക്ക്ജുകളിതിൽ ഒത്ന്നാ അതതിലധിതികത്മാ 
പാത്ക്ക്ജുകൾ തതിരണ്�ടുക്ക്ാും.  നഗരവ
ത്കൃത സവഭിാവും കൂടുതലുംള്ള പ്രത്ദശങ്ങൾക്ക്് 
ഉയർന്ന പാത്ക്ക്ജുകളും പഞ്ായത്തുകൾ
ക്ക്് താഴ്ന്ന പാത്ക്ക്ജുകളും ആവശ്യാനുസ
രണും തതിരണ്�ടുക്ക്ാവന്നതാണ്.  പദ്ധതതി
യതിൽ പണ്ങ്കിടുക്കുന്ന തത്�ശസ്ഥാാപനങ്ങൾ 
മുൻകൂോയതി ഉേപ്പിതിച്ച വാർഷതിക വരതിസുംഖ്യ 
കതിഫി്ബതിക്ക്് നൽത്കടെതാണ്.  ഇതുമൂലും 
തുക മുടക്ക്ും വരുന്നതുും പലതിശ കുടതിശ്ശിതികയാ
കുന്നതുും ഒഴിതിവാക്ക്ണ്പ്പിടുും. 

പ്രാതതിനതിധി്യ സവഭിാവമുള്ള തത്�ശസവയും
ഭിരണസ്ഥാാപനങ്ങളണ്ട ണ്തരുവ് വതിളിക്ക്് 
ഉപത്ഭിാഗവതിലയതിരുത്ലതിണ്റെ അടതിസ്ഥാാന
ത്തിൽ പരമ്പരാഗത  ണ്തരുവവതിളിക്കുകളിതിൽ  
നതിന്ന് എൽ.ഇ.ഡതി.കളിതിത്ലക്ക്് മാറുത്മ്പാൾ 
കൈവദുതതി ബതില്ലുകളിതിൽ ഓത്രാ പാത്ക്ക്ജ് 
പ്രകാരും ലഭിതിക്ക്ാൻ സാധി്യത ഉണ്ടെന്ന് 
കണക്ക്ാക്ക്തിയ വാർഷതിക ത്സവതിങ്്സതിണ്റെ 
75% ആയതിട്ടാണ് വരതിസുംഖ്യ നതിജണ്പ്പിടുത്തി
യതിട്ടുള്ളത്. തതിരണ്�ടുക്കുന്ന പാത്ക്ക്ജുക
ളണ്ട അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ തത്�ശസവയും
ഭിരണ സ്ഥാാപനത്തിന് വതികസന ഫിടെതിൽ 
നതിന്നുും വാർഷതിക വരതിസുംഖ്യ കുേവ് ണ്�യ്യുും. 

 ധിനകാര്യ വകുപ്പി് തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാ
പനങ്ങളണ്ട വതികസന ഫിടെതിണ്റെ ഉേവതിട
ത്തിൽ നതിന്ന് കുേയ്ക്കുന്ന തുക ഓത്രാ സാമ്പ
ത്തിക വർഷത്തിലുംും ത്നരതിട്ട് കതിഫി്ബതിക്ക്് 
നൽകുും.  വാർഷതിക വരതിസുംഖ്യ 7വർഷും 
നൽകണും.  ഏഴുവർഷും എന്ന വാേറെതി 
കാലാവധിതിക്കുള്ളതിൽ പദ്ധതതിയണ്ട ഭിാഗ 
മായതി സ്ഥാാപതിച്ച എൽ.ഇ.ഡതി.കളിതിൽ പ്രകൃ
തതിദുരന്ും കാരണത്മാ കൈകകാര്യും ണ്�യ്യു
ന്നതതിലുംള്ള അപാ കത കാരണത്മാ 
അല്ാണ്ത ത്കടാകുന്ന ബൾബുകൾ സൗജ
ന്യമായതി EESL പുന:സ്ഥാാപതിക്കുും. ഇലക്ടതി
സതിറ്റതി �ാർജ്ജതിണ്റെ  കുേവതിൽ വരുന്ന 
ആനുകൂല്യും തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് 
തതിട്ടണ്പ്പിടുത്ണണ്മങ്കിതിൽ മീറ്റർ സ്ഥാാപതിത്ക്ക്
ടെതുടെ്. മീറ്ററുകൾ വാടക  അടതിസ്ഥാാന
ത്തിൽ ലഭി്യമാക്കുന്നതാണ്ണന്ന് ണ്ക.
എസ്.ഇ.ബതി.എൽ. അേതിയതിച്ചതിട്ടുടെ്. 

പദ്ധതതിക്ക്് ആവശ്യമായ എൽ.ഇ.ഡതി. 
രടെ് �ട്ടങ്ങളിതിലായതി EESL-ൽ നതിന്ന് 
ണ്ക.എസ്.ഇ.ബതി.എൽ. വാങ്ങുന്നതാണ് 
ആദ്യ�ട്ടത്തിൽ 18w,  35 w എന്നീ തരത്തി
ലുംള്ള 2,00 ,000 എൽ.ഇ.ഡതി .കളിാണ് 
വാങ്ങുക.എൽ.ഇ.ഡതി.കൾ (Fixtures 
ഉൾണ്പ്പിണ്ട) കാലവതിളിുംബും കൂടാണ്ത തണ്ന്ന 
ലഭി്യമാക്കുന്നതാണ്.  തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങളണ്ട ആവശ്യാനുസരണും രടൊും �ട്ട
ത്തിൽ 18w,35w,70w,110 w എന്നീ ഇനങ്ങ
ളിതിലുംള്ള ഉത്�ശും 8.5 ലക്ും എൽ.ഇ.ഡതി.
കളിാണ് വാങ്ങാൻ ഉത്�ശതിക്കുന്നത്.  രടൊും
�ട്ടും 2021 മാർച്ച് 31ന് പൂർത്ീകരതിക്കു 
ന്നതാണ്.  എൽ.ഇ.ഡതി.കളണ്ട ണ്മയതിറെ
നൻസ് നടത്തുകണ്യന്നത് തത്�ശഭിരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങളിതിൽ നതിക്തിപ്തമായതിരതിക്കുും.  
ണ്മയതിറെനൻസ് ണ്�ലവ് തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാ
പനങ്ങൾ വഹതിത്ക്ക്ടെതാണ്.  തത്�ശസവ
യുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ നതിലവതിൽ ണ്�യ്തു 
വരുന്നതുത്പാണ്ല ണ്ക.എസ്.ഇ.ബതി.എൽ.
ണ്നത്യാ  മറ്റ് സർവീസ് കരാറുകാണ്രത്യാ 
ഉപത്യാഗതിച്ച് ണ്മയതിറെനൻസ് നടപ്പിതിലാക്ക്ാ
വന്നതാണ്.

പതിഎുംസതി �ാർജ്ജ് 2% ആയതതിനാലുംും 
20% മൂലധിന ണ്�ലവ് 7 വർഷും ണ്കാടെ് 
തതിരതിച്ചടയ്ക്കുന്നതതിനാലുംും ണ്ക.എസ്.ഇ.ബതി.
എൽ.-ന് ബാങ്കി് ഗ്യാരടെതി നൽകുന്നതതിൽ 
നതിന്ന് EESL ണ്ന ഒഴിതിവാക്ക്തിയതിട്ടുടെ്.  ഏറ്റവ

ണ്മാടുവതിൽ EESLനടപ്പിാക്ക്തിയ നൂതനവും 
സുതാര്യവമായ മത്രാധിതിഷ്ഠിതിത ബതിഡ് ഡതിും 
ഗതിൽ ത്രഖണ്പ്പിടുത്തിയ അടതിസ്ഥാാനത്തി
ലാണ് ണ്ക.എസ്.ഇ.ബതി.എൽ.EESL-ന് 
നൽകുന്ന LoA യതിണ്ല നതിരക്ക്് നതിശ്യതിക്കു
ന്നത്. ണ്ക.എസ്.ഇ.ബതി.എൽ. നതിശ്യതിച്ച 
ണ്സ്പസതിഫിതിത്ക്ക്ഷൻ പ്രകാരമുള്ള ആദ്യ�
ട്ടത്തിണ്ല രണ്ടുലക്ും ബൾബുകൾക്ക്ാവശ്യ
മായ അനുബന്ധ സാമഗ്തികൾ EESL ലഭി്യ
മാക്കുും. രടൊും�ട്ടത്തിൽ 8.5 ലക്ും 
ബൾബുകൾക്ക്ാവശ്യമായ അനുബന്ധ 
സാമഗ്തികൾ ണ്ക.എസ്.ഇ.ബതി.എൽ. EESL
ണ്റെ സഹായത്ത്ാടുകൂടതിത്യാ ത്നരതിത്ട്ടാ 
വാങ്ങുും.  ത്കടാകുന്ന സ്ട്രീീറ്റ് കൈലറ്റുകൾ പുന:
സ്ഥാാപതിക്കുന്നതതിനായതി  അധിതികവതില 
നൽകാണ്ത 5% ബഫിർ സ്ട്രീീറ്റ് കൈലറ്റുകൾ  
EESL ലഭി്യമാക്കുന്നതുും വാേറെതി കാലയളി
വതിൽ പരതിപാലതിക്കുകയും ണ്�യ്യുും. 

വതിളിക്കുകൾ ഇളിക്കുന്നതതിനുും പുന:സ്ഥാാ
പതിക്കുന്നതതിനുും 500 രൂപ നതിരക്ക്തിലുംള്ള തുക 
കതിഫി്ബതി ത്നരതിട്ട് ണ്ക.എസ്.ഇ.ബതി.എൽ.-ന് 
നൽകുന്നതാണ്.  കയറ്റതിേക്കു കൂലതി ത്കരളി
ത്തിൽ നതിലവതിലുംള്ള നതിരക്ക്് പ്രകാരും EESL
വഹതിക്കുന്നതാണ്.  അപ്രതീക്തിതമായ 
ണ്�ലവകൾ ഉടൊകുന്ന പക്ും ണ്ക.എസ.്ഇ
.ബതി.എൽ. വഹതിക്കുന്നതുും തുക കതിഫിബ്തിയതിൽ 
നതിന്നുും  തതിരതിണ്ക നൽകുന്നതുമാണ്. 

മന്ത്രിതിമാരായ എ.സതി. ണ്മായ്തിീൻ, എും.
എ ും .  മ ണ തി ,  ത ത് � ശ ഭി ര ണ വ കു പ്പി് 
അഡീഷണൽ �ീഫി് ണ്സക്രട്ടേതി ശാരദ മുര
ളിീധിരൻ, കതിഫി്ബതി CEO &ണ്മമ്പർ ണ്സക്രട്ടേതി 
ണ്ക.എും. എ�ഹാും, തത്�ശഭിരണവകുപ്പി് 
പ്രതിൻസതിപ്പിൽ ണ്സക്രട്ടേതി ബതിശവനാഥ് സതിൻ
ഹ,ണ്ക.എ.സ്.ഇ.ബതി.എൽ. ണ്�യർമാൻ & 
മാത്നജതിുംഗ് ഡയേക്ടർ എൻ. എസ്. പതിള്ള, 
ഊർജ്ജവകുപ്പി് ണ്സക്രട്ടേതി സൗരഭി് ജയതിൻ, 
പഞ്ായത്് ഡയേക്ടർ ത്ഡാ. പതി. ണ്ക. 
ജയശ്രീ, നഗരകാര്യഡയേക്ടർ ത്ഡാ. 
ത്രണുരാജ്, ണ്ക.എ.സ്.ഇ.ബതി.എൽ.ഡയേ
ക്ടർ(പ്ാനതിുംഗ് ) മതിനതി ത്ജാർജ്ജ്,  എനർജതി 
എഫിതിഷ്യൻസതി സർവീസസ് ലതിമതിറ്റഡ് ത്പ്രാ
ജക്റ്റ്് ഡയേക്ടർ ണ്വങ്കിത്ടഷ് ദവതിത്വദതി, ണ്ക. 
എ.സ.്ഇ.ബതി.എൽ.വതിതരണ വതിഭിാഗും ഡയേ
ക്ടർ പതി. കുമാരൻ  എന്നതിവർ പദ്ധതതിയണ്ട 
ഉദ്�ാടന �ടങ്ങതിൽ പണ്ങ്കിടുത്തു.  കരുനാഗ
പ്പിള്ളതി, ത്�ർത്ല മുനതിസതിപ്പിാലതിറ്റതികളിതിലുംും 
പള്ളതിക്ക്ൽ, ഉടുമ്പൻത്�ാല, ത്വലൂർ, ഒതുക്കു
ങ്ങൽ, ണ്വള്ളമുടെ എന്നീ ഗ്ാമപഞ്ായത്തു 
കളിതിലുംും ഉദ്�ാടന സമയും പദ്ധതതിയണ്ട 
സവതിച്ച ്ഓണ് കർമ്ും നതിർവഹതിക്ക്ണ്പ്പിട്ടു. 
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തഗ�ശസവയുംഭരണിവികുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സര്ക്കാര് ഉത്തരവകള്, സര്ക്ലറുകള്, �സറ്റ്് വിിജ്ഞാാപിനങ്ങള് 
എംന്നിിവിയുപ്പെട പൂര്ണ്ണരൂപിും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എംന്നിീ പ്പെവിബ്സൈസറ്റുകളില് ലഭ്യമാണി്.

നെടക്നിിക്കൽ അസാിസ്റ്റ്ന്റുമോരുനെട 
ക�ോർ കോലാോവിധി ദീർഘി�ിച്ചു 

തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിതിണ്ല ഇ- ഗത്വണൻസ് പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്ക്് സാത്ങ്കിതതിക സഹായും നല്കുംന്നതതിനായതി കരാേ
ടതിസ്ഥാാനത്തിൽ നതിയമതിതരായ ണ്ടക്നിതിക്ക്ൽ അസതിസ്റ്റ്ന്റുമാരുണ്ട 
കരാർ കാലാവധിതി അവരുണ്ട ണ്പർത്ഫിാമൻസ് അകൈപ്രസലതിന് 
വതിത്ധിയമായതി 1.4.2021 മുതൽ 31.3.2022വണ്ര ഒരു വർഷും ദീർ�തിപ്പിതി
ച്ച് ഉത്രവായതി. 
സ. ഉ. (സാധിാ.) നും. 265/2021/ത.സവ.ഭി.വ.   തീയതതി. 01.02.2021 

എം.ജിി.എൻ.ആർ.ഇ.ജിി.എസാ.്- തിസ്തിികകൾ 
പു�ർ�ോമക�ണം നെ�യ്തു 

എും.ജതി.എൻ.ആർ.ഇ.ജതി.എസ്. ഗ്ാമ/ത്�ാക്ക്്/ജതില്ാതലങ്ങ
ളിതിണ്ല അക്ക്ൗടെറെ്-കും-ഡാറ്റാ എൻ�തി ഓപ്പിത്േറ്റർ തസ്തതിക അക്ക്ൗ
ടെറെ്-കും-ഐ.ടതി.അസതിസ്റ്റ്റെ് എന്നുും അണ്ക്രഡതിറ്റഡ് ഓവർസതിയർ 
എന്ന തസ്തതിക എും.ജതി.എൻ.ആർ.ഇ.ജതി.എസ്. ഓവർസതിയർ എന്നുും 
പുനർനാമകരണും ണ്�യ്തു ണ്കാണ്ടുും പദ്ധതതിക്ക്് കീഴിതിൽ കരാർ അടതി
സ്ഥാാനത്തിൽ ത്ജാലതി ണ്�യ്യുന്ന ജീവനക്ക്ാരുണ്ട ത്വതന നതിരക്ക്് 
പരതിഷ്കരതിച്ചുും ഉത്രവായതി. 
സ. ഉ. (കൈക.) നും. 32/2021/ത.സവ.ഭി.വ.   തീയതതി. 09.02.2021 

‘വിിദോോ സാഹോയി’ പാദ്ധതിി ടി.വിി. വിോങ്ങുന്നതിി�് 
�ടപാടിക്രമങ്ങളിൽ ഇളവി് 

ഓണ്കൈലൻ വതിദ്യാഭി്യാസ സൗകര്യും ഒരുക്കുന്നതതിണ്ല  
കാലതാമസും ഒഴിതിവാക്കുന്നതതിനായതി ‘വതിദ്യാസഹായതി’ പദ്ധതതിയണ്ട 
ഭിാഗമായതി ണ്ക.എസ്.എഫി്.ഇ. ലതിസ്റ്റ്് ണ്�യ്തി സ്ഥാാപനങ്ങളിതിൽ നതിന്ന് 
നതിശ്യതിക്ക്ണ്പ്പിട്ട വതിലയതിൽ പരതിമതിതണ്പ്പിടുത്തി ണ്ടലതിവതിഷൻ 
വാങ്ങാൻ അനുമതതി നൽകതി ഉത്രവായതി. 
സ. ഉ. (സാധിാ.) നും. 375/2021/ത.സവ.ഭി.വ.   തീയതതി. 11.02.2021 

ജി�കീയ റ്റോഹോട്ടൽ - മോർഗ്ഗറ്റോ�ഖ പാ�ിഷ്ക�ിച്ച്് 
ഉത്തി�വിോയി 

സർക്ക്ാരതിണ്റെ പന്ത്രിടെതിന പരതിപാടതിയണ്ട ഭിാഗമായതി കുടുുംബശ്രീ 
മുത്ഖന നടപ്പിാക്കുന്ന ജനകീയ ത്ഹാട്ടൽ ആരുംഭിതിക്കുന്നതതിനുും  
നടത്തുന്നതതിനുും ത്വടെ മാർഗ്ഗനതിർത്�ശങ്ങൾ പരതിഷ്കരതിച്ച് ഉത്ര
വായതി. 
സ. ഉ. (സാധിാ.) നും. 400/2021/ത.സവ.ഭി.വ.   തീയതതി. 12.02.2021 

ഇ-മോലാി�ോ �ിർമ്മോർജ്ജ�ം - 
�ി�ക്ക ്പുതുക്കി �ിശ്ചയിച്ചു 

ആപത്കരമായ വസ്തുക്ക്ൾ അടങ്ങതിയതിട്ടുള്ള ഇ- മാലതിന്യങ്ങൾ 
നതിർമ്ാർജ്ജനും ണ്�യ്യുന്നതതിനായതി ത്ശഖരതിക്കുന്ന സാഹ�ര്യങ്ങ
ളിതിൽ ഈടാക്കുന്നതതിനായതി ക്ലീീൻ ത്കരളി കമ്പനതിക്ക്് അനുമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുള്ള നതിരക്ക്് പുതുക്ക്തി നതിശ്യതിച്ച് ഉത്രവായതി. 
ജതി. ഒ.(ആർ.ടതി.) നും. 479/2021/എൽ.എസ്.ജതി.ഡതി.   തീയതതി. 
17.02.2021 

മഹോപ്രളയം-തുക പു��നുവിദിച്ച് ്ഉത്തി�വിോയി
2018ണ്ല മഹാപ്രളിയും ബാധിതിച്ച പ്രാത്ദശതിക സർക്ക്ാരുകൾക്ക്് 

പ്രത്ത്യക വതിഹതിതും അനുവദതിച്ചതതിൽ  ണ്�ലവഴിതിക്ക്ാത് തുക പുനര
നുവദതിച്ച് ഉത്രവായതി. 
സ. ഉ. (സാധിാ.) നും. 1604/2021/ധിന.    തീയതതി. 19.02.2021 

എം.ജിി.എൻ.ആർ.ഇ.ജിി.എസാ.് പാദ്ധതിി - നെതിോഴിിലാോ
ളികളുനെട �ികിത്സാോനെ�ലാവി്

എും.ജതി.എൻ.ആർ.ഇ.ജതിഎസ്. പദ്ധതതിയതിൻ കീഴിതിൽ  പ്രവൃത്തി
ണ്യടുക്കുന്ന ണ്താഴിതിലാളിതികൾക്ക്് സുംഭിവതിക്കുന്ന അപകടും, തുടർന്നു
ള്ള �തികതിത്ാരീതതി, �തികതിത്ാസഹായും,അപകടണ്ത് തുടർന്നുള്ള  
മരണും,  ണ്താഴിതിലതിനതിടയതിൽ ഉടൊകുന്ന സ്ഥാതിരമായ അുംഗകൈവക
ല്യും എന്നതിവയ്ക് നൽത്കടെ സഹായും എന്നതിവ അനുവദതിക്കുന്നത് 
സുംബന്ധതിച്ച നതിർത്�ശങ്ങൾ പുേണ്പ്പിടുവതിച്ചു. 
സർക്കുലർ നും. ഡതി.ഡതി. 2/252/2020/ത.സവ.ഭി.വ. തീയതതി 05.02.2021

നെകോവിിഡി ്19-ഗ്രാംോമസാഭ റ്റോ�രുന്നതിിനുള്ള 
�ിർറ്റോ�ശീങ്ങൾ പുറിനെ�ടുംവിിച്ചു

2021-22 വാർഷതിക പദ്ധതതി രൂപീകരണവമായതി ബന്ധണ്പ്പിട്ട് 
ണ്കാവതിഡ് ത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാൾ പാലതിച്ചുണ്കാടെ് ഗ്ാമസഭിാ/
വാർഡ്സഭി/ഊരുകൂട്ടും ത്യാഗങ്ങൾ ത്�രുന്നതതിനായള്ള ആത്രാഗ്യ 
ജാഗ്താ നതിർത്�ശങ്ങൾപുേണ്പ്പിടുവതിച്ചു.
സർക്കുലർ നും. ഡതി.എ1. 1/2021/ത.സവ.ഭി.വ. തീയതതി 08.02.2021

ആറ്റോ�ോഗ്യോ സു�ക്ഷ്യയ്ക്ക്് മോലാി�ോ മുക്ത 
പാ�ിസാ�ം-മോർഗ്ഗ�ിർറ്റോ�ശീങ്ങൾ പുറിനെ�ടുംവിിച്ചു 

മഴിക്ക്ാലത്ത്ാടനുബന്ധതിച്ചുള്ള പകർച്ചവ്യാധിതി പ്രതതിത്രാധിത്തി
ണ്റെ ഭിാഗമായതി നടത്ത്ടെ ആത്രാഗ്യജാഗ്ത ക്യാമ്പയതിൻ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ സുംബന്ധതിച്ച മാർഗ്ഗനതിർത്�ശങ്ങൾ പുേണ്പ്പിടുവതിച്ചു.
സർക്കുലർ നും. 26/ഡതി.സതി.1/2021/ത.സവ.ഭി.വ. തീയതതി 08.02.2021
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 ആര്. അ�ിത് കുമാര്

പരിസ്ഥാിതിവെിയിൽ 
വമ്പൻ ജയും

ത്പാസ്റ്റ്ത്ോ ബാനത്ോ ചുവണ്രഴുത്ത്ാ 
പ്ര�ാരണവാഹനങ്ങത്ളിാ ഇല്ാണ്ത 

തതിരണ്�ടുപ്പിതിൽ വതിജയതിക്ക്ാൻ കഴിതിയത്മാ?
സാധിാരണനതിലയതിൽ ത്കട്ടുത്കൾവതിയതി

ല്ാത് കാര്യും. എന്നാൽ അങ്ങണ്നയും ഒരു 
വതിജയും. ണ്�േതിയ ജയമല്, വമ്പൻ ജയും.

ഒരുവതിധി പ്ര�ാരണ സാമഗ്തികളണ്ടയും 
സഹായമതില്ാണ്ത ത്പാൾ ണ്�യ്തി ത്വാട്ടതിണ്റെ 
73 ശതമാനത്തിത്ലണ്േ ത്നടതി പത്നുംതതിട്ട 
ജതില്യതിണ്ല ഏഴിുംകുളിും ഗ്ാമപഞ്ായത്തിൽ 

ബാബുത്ജാണ് ജനപ്രതതിനതിധിതിയായതി. ആണ്ക 
ത്പാൾ ണ്�യ്തി 966 ത്വാട്ടതിൽ 705-ഉും ബാബു 
ത്ജാണതിന.് പതതിവ പ്ര�ാരണണ്മല്ാും ണ്പാലതി
പ്പിതിച്ച എതതിർസ്ഥാാനാർത്ഥതിക്കു കതിട്ടതിയത് 
ണ്വറുും 139 ത്വാട്ട്. ബാക്ക്തി 122 ത്വാട്ട് മറ്റു രണ്ടു 
സ്ഥാാനാർത്ഥതികളും അസാധുവ ും കൂടതി പങ്കിതിട്ടു.

ത്കാത്ളിജതിൽ പഠിതിക്കുന്ന കാലത്് ക്ലീാസ്സ്് 
േപ്രസത്റെറ്റീവായതി മത്രതിച്ച പരതി�യും 
മാത്രും ബാബുത്ജാണതിനു കൈകമുതൽ. തത്�ശ 
തതിരണ്�ടുപ്പുരുംഗത്് ആദ്യും. “ഒരതിക്ക്ലുംും 

മത്രതിക്ക്ാൻ ആഗ്ഹതിച്ചതിരുന്നതില്. എന്നാൽ 
എണ്റെ പാർട്ടതി ആവശ്യണ്പ്പിട്ടു. മത്രത്തിനു 
ത�ാോയതി.” മത്രതിക്ക്ാൻ ഇടയായ സാഹ
�ര്യണ്ത്പ്പിറ്റതി ബാബുത്ജാണ് പേയന്നു.

പ്രത്ദശണ്ത് എല്ാ സാമൂഹതികപ്രവർ
ത്നങ്ങളിതിലുംും ‘ബാബുസാർ’ സാന്നതിദ്ധ്യ
മാണ.് അത ്പാലതിത്യറ്റീവ ്ണ്കയർ ആയാലുംും 
ഭിക്ണ വതിതരണമായാലുംും ത്രാഗതികളമായതി 
ആശുപത്രതിയതിത്ലക്കുള്ള ഓട്ടമായാലുംും. 
ഒന്നതിനുും ബാബുത്ജാണതിനു മടതിയതില്. 
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സ്ഥാാനാർത്ഥതിയായതി അത്�ഹത്തിണ്റെ 
പാർട്ടതി നതിശ്യതിച്ചത്പ്പിാത്ഴി പ്ര�രണും 
പരതിസ്ഥാതിതതി സൗഹൃദും ആയതിരതിക്കുണ്മന്നു 
ബാബുത്ജാണ് പ്രഖ്യാപതിച്ചു. വർഷങ്ങളിായതി 
എതതിർമുന്നണതി കൈകവശും വച്ചതിരുന്ന 
വാർഡ് പതിടതിക്ക്ാനാണ് അത്�ഹണ്ത് 
പാർട്ടതി നതിത്യാഗതിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതതിനായതി 
ഒരു ചുവരുും വൃത്തിത്കടാക്ക്തില് എന്നതുും 
പടും അടതിച്ച് ഒരതിടത്തുും �ാരതി വയ്കതില് 
എന്നതുും ബാബുത്ജാണതിണ്ല പരതിസ്ഥാതിതതിവാ
ദതിയണ്ട തീരുമാനമായതിരുന്നു.

“വീടുവീടാന്രും കയേതിയതിേങ്ങതി കാര്യും 
പേ�ാൽ മനസ്സ്തിലാക്ക്ാനുള്ള പ്രബുദ്ധത 
ജനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന വതിശവാസും എനതിക്കുടൊ
യതിരുന്നു. അതായതിരുന്നു എണ്റെ കൈകമുതൽ.” 
ബാബുത്ജാണ് പേയന്നു. “എനതിക്കു ത്നരതിട്ടേതി
യാവന്ന ജനസമൂഹമാണ്. വാർഡതിണ്ല 425 
വീടുകളും ഒന്നതിത്ലണ്േ തവണ സന്ദിർശതിച്ചു. 
മതിക്ക്വണ്രയും ത്പണ്രടുത്തു വതിളിതിക്ക്ാൻ കഴിതിയ
ന്നത്ര അടുപ്പിമുടെ്. അതുണ്കാണ്ടുതണ്ന്ന 
അവത്രാടു സുംവദതിക്ക്ാൻ ത്പാസ്റ്റ്ത്ോ 
ബാനത്ോ ആവശ്യമുടൊയതിരുന്നതില്.”

സവന്ും കൈകപ്പിടയതിൽ എഴുതതി അച്ചടതിച്ച 
ഒരു പ്രസ്താവന മാത്രമായതിരുന്നു ആണ്കയള്ള 
പ്ര�ാരണസാമഗ്തി. അതുും, ആണ്രണ്യങ്കിതിലുംും 
ത്നരതിൽ കാണാൻ പറ്റതിയതിണ്ല്ങ്കിതിത്ലാ എന്നു 
കരുതതി മാത്രും. 

ഓത്രാ ത്വാട്ടണ്േയും ത്നരതിട്ടു കാണുന്ന 
രീതതിയാണു സവീകരതിച്ചതിരുന്നത്. പ്രത്ദശത്തു
കാർണ്ക്ക്ല്ാും ഒരുത്പാണ്ല സുപരതി�തിത
നാണ് ‘ബാബുസാർ’. പശ്തിമ�ട്ട സുംരക്
ണസമതിതതി, അടൂർ പരതിസ്ഥാതിതതി കൂട്ടായ്മ തുട
ങ്ങതിയവയതിണ്ല സജീവ അുംഗും. തതിക� 
പരതിസ്ഥാതിതതിവാദതി. ജീവതിക്കുന്നതുും പരതിസ്ഥാതി
തതിക്ക്തിണങ്ങതി തണ്ന്ന.

 ഏഴിുംകുളിും പഞ്ായത്തിണ്ല ഒന്നാും വാർ
ഡതിൽണ്പ്പിട്ട പാലമുക്ക്തിണ്ല കുഴിതിണ്യണ്ാൽ 
വീടതിനു ചുറ്റുും മുളിയും മരങ്ങളും നട്ടുപതിടതിപ്പിതിച്ചതിരതി
ക്കുകയാണ.് അവണ്യാന്നുും ണ്വട്ടതിമാറ്റുകത്യാ 
കരതിയതിലത്പാലുംും തൂത്തുമാറ്റുകത്യാ ഇല്. 
തതികച്ചുും പരതിസ്ഥാതിതതിയ്കതിണങ്ങുുംവതിധിും നതിർമ്തി
ച്ച വീടുും പരതിസരവും ബാബുത്ജാണതിണ്ല പരതി
സ്ഥാതിതതിത്�ഹതിണ്യ വതിളി ുംബരും ണ്�യ്യുന്ന പ്രതീ
കമാണ്.

പഴിങ്ങളും പച്ചക്ക്േതികളും തണ്ന്ന ഇഷ്ഭി
ക്ണും. �ായ, കാപ്പിതി ഒന്നുും ഉപത്യാഗതിക്ക്തില്. 
പത്ാും ക്ലീാസ്സ്് പഠിനകാലത്് ണ്വജതിത്റ്റ
േതിയൻ ആയതാണ്. കൈജവകൃഷതിയതിൽ 
തത്പരൻ, ഔഷസസ്യങ്ങളണ്ട ത്ശഖരും 
തണ്ന്നയടെ ്വീട്ടുവളിപ്പിതിൽ. ത്യാഗ, പ്രകൃതതിജീ
വനും എന്നതിവയണ്ട പ്ര�ാരകൻ കൂടതിയാണ്.

എും.എസ്.സതി. ഫിതിസതിക്സ്് ബതിരുദധിാരതി
യായ ബാബുത്ജാണ് എും. ജതി. യൂണതിത്വഴ്സിതിറ്റതി 
യതിണ്ല ജീവനക്ക്ാരനായതിരുന്നു. എും. എ. 
ത്ബബതി വതിദ്യാഭി്യാസമന്ത്രിതി ആയതിരുന്നത്പ്പിാൾ 
അത്�ഹത്തിണ്റെ കൈപ്രവറ്റ് ണ്സക്രട്ടേതി ആയതി 
രുന്നു. അന്ാരാഷ്ട്രീത്വദതികളിതിൽ ബഹുമതതി 
ത്നടതിയ നതിരവധിതി ഹ്രസവ �തിത്രങ്ങളിതിൽ അഭിതി
നയതിച്ചതിട്ടുടെ്. ഇ.എും.എസ്സ്തിണ്നക്കുേതിച്ചു ത�ാ
ോക്ക്തിയതിട്ടുള്ള ഏക ത്ഡാകുണ്മറെേതിയണ്ട 
തതിരക്ക്ഥാകൃത്തുും സുംവതിധിായകനുമാണ്. 
അടൂർ പുസ്തകത്മളി, അടൂർ �ലച്ചതിത്ത്രാത്വും 
എന്നതിവയണ്ട പ്രധിാന സും�ാടകൻ. എഴുത്തു
കാരൻ, ഗത്വഷകൻ, സാുംസ്ാരതിക പ്രവർ
ത്കൻ തുടങ്ങതി നതിരവധിതി തലത്തിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നു.

നീണ്ടുനരച്ച താടതിയും മുടതിയും ഖാദതിവസ്ത്രം
ങ്ങളും േബ്ർ ണ്�രതിപ്പുമതിട്ട ‘ബാബുസാർ’ 
എവതിണ്ടയും നതിേസാന്നതിദ്ധ്യമാണ.് പേത്ക്ക്ാട് 
ണ്ഫിഡേൽ ബാങ്കിതിണ്ല ഉത്ദ്യാഗസ്ഥായായ 
ഭിാര്യ സുമയും മണക്ക്ാല ഐ.എച്ച.്ആർ.ഡതി. 
എഞ്തിനീയേതിങ്് ത്കാത്ളിജതിണ്ല വതിദ്യാർത്ഥതി
യായ മകൻ ശരത് ബാബുവും അടങ്ങുന്ന
താണു കുടുുംബും.   

ഒറ്റയ്കായതിരുന്നു കൂടുതൽ സന്ദിർശനവും. 
� തിലത്പ്പിാണ്ഴിാണ്ക്ക് സുഹൃത്തുക്ക്ളിതിലാ 
ണ്രങ്കിതിലുംും കൂണ്ട കാണുും. പണ്ക്, താൻ അേതി
�തിരുന്ന വാർഡല് കയറുത്മ്പാൾ കണ്ടെ
ണ്തന്ന് അത്�ഹും തതിരതിച്ചേതിഞ്ഞു. “പ്രത്ദശ
ത്തിണ്റെ പതിന്നാക്ക്ാവസ്ഥാ, സാദ്ധ്യതകൾ, 
ണ്വല്ലുവതിളിതികൾ ഒണ്ക്ക് ഈ യാത്രകളിതിൽ 
മനസ്സ്തിൽ പതതിഞ്ഞു. ജീവതിതനതിലവാരും 
ഉയർത്ൽ ലക്്യമാണ്. അതതിനായതി 

വതിശദമായ ഒരു പഠിനുംതണ്ന്ന നടത്ത്ടെതി
വരുണ്മന്നേതിയാും.” സുവ്യക്തിമായ കാഴ്ചപ്പിാട് 
അത്�ഹും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. “പരതിസ്ഥാതിതതിക്ക്തിണ
ങ്ങതിയള്ള വതികസനത്തിനായതിര തിക്കുും 
ഊന്നൽ നൽകുക. വതിദ്യാർത്ഥതികൾ, യവജ
നങ്ങൾ, വത്യാജനങ്ങൾ തുടങ്ങതിയവർ 
ക്ക്ായതി ത്വേതിട്ട പരതിപാടതികൾ മനസ്സ്തിലുംടെ്. 
വായനയും കലയും ത്പാഷതിപ്പിതിക്കുന്നതതിനു
ള്ള പ്രത്ത്യക പരതിപാടതികളും ത�ാോ
ക്ക്ണും.”

പരതിസ്ഥാതിതതിസൗഹൃദ വാർഡായതി പുതുമല 
വാർഡതിണ്ന മാറ്റുക മാത്രമല് ബാബുത്ജാണ് 
ലക്്യമതിടുന്നത്, മേതിച്ച് ഏഴിുംകുളിും പഞ്ായ
ത്തിണ്നത്ണ്ന്ന പരതിസ്ഥാതിതതി സൗഹൃദപഞ്ാ
യത്ാക്ക്തി മാറ്റാൻ സഹപ്രവർത്കരുണ്ട 
സഹകരണും ത്തടാനുുംകൂടതിയാണ്.

തണ്റെ വാക്കുും പ്രവൃത്തിയും ഇടണ്പടലുംും 
ജീവതിതരീതതിയും ണ്കാടെ് ജനങ്ങളണ്ട 
മനസ്സ്തിൽ കടന്നുകൂടാൻ കഴിതി�താണത്ല്ാ 
ബാബുത്ജാണതിണ്റെ ഈ വലതിയ വതിജയ
ത്തിനു പതിന്നതിൽ. ഒരു കാര്യും വ്യക്തിമാണ്, 
തതിരണ്�ടുപ്പി്  ജയതിക്ക്ാൻ പണും ഒഴുക്കു
കത്യാ വലതിയ ത്കാലാഹലത്ത്ാടുകൂടതിയ 
പ്ര�ാരണും നടത്തുകത്യാ അല്, ജനങ്ങ
ളണ്ട വതിശവാസും ത്നടുന്നതതിലാണു കാര്യും.

കൃഷതിക്ക്് ഏണ്േ സാദ്ധ്യതയള്ള പ്രത്ദശ
മാണ് ഇത്�ഹും ജയതിച്ച പുതുമല വാർഡ്. 
ക ാ ട്ടു പ ന്ന തി ക ള ണ് ട  ആ ക്ര മ ണ ത് തി ൽ 
കൃഷതിനാശും സുംഭിവതിക്ക്ാറുടെ്. പുതതിയ 
ജനപ്രതതിനതിധിതിയണ്ട പ്രധിാന ണ്വല്ലുവതിളിതിക
ളിതിണ്ലാന്ന് ഇതുതണ്ന്നയാണ്.

തണ്റെ വാർഡതിണ്ല ജനങ്ങളണ്ട പ്രശ്ന
ങ്ങൾ ആഴിത്തിൽ പഠിതിച്ച് ഒരു മാസ്റ്റ്ർ പ്ാൻ 
ത�ാോക്ക്തി അതതിണ്റെ അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ 
പ്രവർത്നും ആവതിഷ്ക്കരതിക്ക്ാനാണ് ഉത്�ശതി
ക്കുന്നത് .  വതിദ്യാഭി്യാസും,  പരതിസ്ഥാതിതതി
ത്ബാധിും, സാമൂഹതിക, സാുംസ്ാരതിക തലങ്ങ
ളിതിണ്ല വളിർച്ച എന്നതിവയതിലൂന്നതി പ്രത്ദശണ്ത് 
ജനങ്ങളണ്ട ജീവതിതനതിലവാരും ഉയർത്ൽ 
പുതതിയ ജനപ്രതതിനതിധിതിയണ്ട പ്രഖ്യാപതിത 
ലക്്യമാണ്. “ഞാാൻ ഒരു മാറ്റും ആഗ്ഹതിക്കു
ന്നു. അത് എത്ര ണ്�റുതായാലുംും പ്രശ്നമല്. 
മാറ്റത്തിനായതിത്ണ്ന്ന പരതിശ്രമതിക്കുും.” 
ബാബുത്ജാണ് നതിലപാടു വ്യക്തിമാക്കുന്നു.

വളിർന്നുവരുന്ന പരതിസ്ഥാതിതതിത്ബാധിും 
ഒരുപണ്ക്, കൈവകാണ്തതണ്ന്ന നമ്മുണ്ട 
പ്രാത്ദശതിക തതിരണ്�ടുപ്പുകൾ ഈ രീതതിയതി
ണ്ലാണ്ക്ക് ആക്ക്തിത്യക്ക്ാും. പഴിയ �ാഴിതി
ക്ക്ാടൻ കൈശലതിത്പാണ്ല ഒരു ബാബുത്ജാണ് 
കൈശലതി. 
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സുംസ്ഥാാനണ്ത് പതതിനായതിരും ഓഫിീ 
സുകൾ ഹരതിത ഓഫിീസുകളിാക്ക്ാ

നാണ് ലക്്യമതിട്ടതിരുന്നത് .   എന്നാൽ 
ഇതതിനകും 11163 ഓഫിീസുകൾ ഹരതിത 
ഓഫിീസുകളിായതി മാേതി. നാടതിണ്റെ നല് നാത്ളി
യ്ക്കുത്വടെതി തങ്ങളണ്ട അദ്ധവാനത്ശഷതി വതിനതി
ത്യാഗതിച്ചാണ് ഇതതിനുപതിന്നതിൽ പ്രവർത്തി 
ച്ചവർ ഈ ത്നട്ടും കൈകവരതിച്ചത്. ശു�തി
തവ-മാലതിന്യ സുംസ്രണ പ്രവർത്നങ്ങളണ്ട 
ഭിാഗമായതി കൈകവരതിച്ച ഈ ത്നട്ടും നമ്മുണ്ട 
ഭിാവതി ജീവതിതത്തിത്ലക്കുള്ള നതിത്ക്പമാ
ണ്ണന്ന കാര്യും നതിസ്തർക്ക്മാണ്. 

സർക്ക്ാർ ആവതിഷ്കരതിക്കുന്ന പദ്ധതതികൾ 
ജനങ്ങൾക്കുത്വടെതിയള്ളതാണ്. ആ പദ്ധ
തതികളണ്ട നതിർവഹണ ചുമതലയാണ് 

സർക്ക്ാർ ഓഫിീസുകളിതിൽ വഹതിക്കുന്നത്. 
അതുണ്കാടെ് സർക്ക്ാർ ഓഫിീസുകൾ 
കാണതിക്കുന്ന മാതൃകയ്ക് ജനങ്ങൾക്ക്തിടയതിൽ 
നല് പ്രതതികരണമുടൊക്ക്ാൻ കഴിതിയും.

തിറ്റോ�ശീ സ്ഥിോപാ�ങ്ങളുനെട 
മുൻലൈക

ഹരതിത ത്കരളിും മതിഷണ്റെ ത്നതൃതവത്തിൽ 
തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളും വതിവതിധി 
വകുപ്പുകളമാണ് സർക്ക്ാർ ഓഫിീസുകൾ 
ഹരതിത ഓഫിീസുകളിാക്ക്തി മാറ്റുന്നതതിൽ 
സുപ്രധിാന പങ്കുവഹതിച്ചത്. വതിത്കന്ദ്രീകൃത  
മാലതിന്യ സുംസ്രണ രുംഗണ്ത് പ്രവർത്ന 
ങ്ങളിതിൽ നമ്മുണ്ട തത്�ശസവയുംഭിരണ സ്ഥാാ
പനങ്ങൾ സജീവമായതി മുന്നതിട്ടു നതിൽക്കുന്നു

ടെ്. ഖരമാലതിന്യ സുംസ്രണവമായതി ബന്ധ
ണ്പ്പിട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്ക്തിയ 710 ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്തുകൾക്കുും  73 നഗരസഭികൾക്കുും 
44 ത്�ാക്ക്് പഞ്ായത്തുകൾക്കുും ശു�തിതവ
പദവതി ലഭിതിച്ചതിട്ടുടെ്.  പുതുതായതി ചുമതലത്യറ്റ 
തത്�ശ സവയുംഭിരണ സ്ഥാാപന സമതിതതികൾ 
മാലതിന്യ സുംസ്രണത്തിന് പ്രഥമ പരതിഗ 
ണന നൽകതി മുത്ന്നാട്ടു ത്പാകുന്നത് ഏണ്േ 
പ്രതീക് നൽകുന്നുടെ്. 

ഗ്രാംീൻ റ്റോപ്രോറ്റോട്ടോറ്റോക്കോൾ അഥവിോ 
ഹ�ിതി�ട്ടം

ശു�തിതവ-മാലതിന്യ സുംസ്രണ പ്രവർത്
നങ്ങളിതിൽ സുപ്രധിാനമാണ് മാലതിന്യത്തിണ്റെ 
അളിവ് കുേയ്കൽ, മാലതിന്യ ഉല്പാാദനും ഇല്ാ
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സർക്കാാർ ഓഫാീസുകളാിൽ ഹരിതചട്ടിും
10000 ഓഫാീസുകളാിൽ ല��മിട്ടി പദ്ധതി 
11163 ഓഫാീസുകളാിൽ നെപ്പ്ാക്കാാനായി
 ബി. മഗനാ�്



2020 ണ്സപ്തുംബർ 17 ന് സർക്ക്ാർ മാർഗ്ഗ
ത്രഖ പുേണ്പ്പിടുവതിച്ചതുും ശ്രത്ദ്ധയമാണ്.

സാംസ്ഥിോ�ത്തി് 
11163 ഗ്രാംീൻ ഓഫ്ീസുകൾ

ത്കരളിത്തിൽ ഗ്ീൻ ത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാൾ 
പാലതിക്കുന്ന സർക്ക്ാർ ഓഫിീസുകണ്ളി പരതി
ത്ശാധിതിച്ച് അവണ്യ സർട്ടതികൈഫി ണ്��ാൻ 
തീരുമാനതിച്ചതതിണ്റെ ഭിാഗമായതി ഗ്ാമപഞ്ാ 
യത്്, ത്�ാക്ക്്, നഗരസഭി, ജതില്ാ-സുംസ്ഥാാ
നതലും വണ്രയള്ള ഓഫിീസുകൾ പരതിത്ശാ
ധിതിക്കുന്നതതിനായതി 4750 ടീമുകണ്ളി നതിത്യാഗതി
ക്കുകയും പരതിത്ശാധിന ത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാളിതിണ്റെ
യും പരതിശീലനത്തിണ്റെയും അടതിസ്ഥാാന
ത്തിൽ 2021 ജനുവരതി 1 മുതൽ 25 വണ്ര 
14473 സ്ഥാാപനങ്ങളിതിൽ പരതിത്ശാധിന 
നടത്തുകയും ണ്�യ്തു. ഇതതിൽ 11163 സ്ഥാാപ
നങ്ങൾക്ക്് ഹരതിതത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാൾ പാലതി
ക്കുന്നതതിനുള്ള സാക്്യപത്രവും ഫിലകവും 
നൽകുന്നതതിന് തതിരണ്�ടുക്കുകയായതിരു
ന്നു. ഇതതിൽ 91% നു മുകളിതിൽ ത്പായതിറെ് 
കതിട്ടതിയ 3410 സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് എ ത്ഗ്ഡുും 
81 മുതൽ 90 വണ്ര ത്പായതിറെ് ലഭിതിച്ച് 3925 
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് ബതി ത്ഗ്ഡുും 71 മുതൽ 80 
വണ്ര ത്പായതിറെ് ലഭിതിച്ച് 3828 സ്ഥാാപന 
ങ്ങൾക്ക്് സതി ത്ഗ്ഡുും ലഭിതിച്ചു. ഓഫിീസുകളണ്ട 
വൃത്തിയും ഭിുംഗതിയും ണ്താഴിതിൽ കാര്യക്മത
യും ഉയർത്തുന്നത്താണ്ടാപ്പിും ഓഫിീസുകളിതിൽ 
നതിലവതിൽ ഉടൊയതിണ്ക്ക്ാടെതിരതിക്കുന്ന മാലതി

ന്യത്തിണ്റെ അളിവതിൽ അറുപത് ശതമാന
ത്തിലധിതികും കുേവ് വരുത്ാനുും ഇതതിലൂണ്ട 
കഴിതിയും. ഗ്ീൻ ത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാൾ രീതതിശാസ്ത്രംും 
വതികസതിപ്പിതിച്ച ശു�തിതവ മതിഷണ്നയും ഇതതിണ്ന 
ജനകീയ ക്യാമ്പയതിനാക്ക്തി മാറ്റതിയ ഹരതിത 
ത്കരളിും മതിഷണ്റെയും പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഇവതിണ്ട പ്രത്ത്യക പരാമർശും അർഹതിക്കുന്നു. 

ഗ്ീൻ ത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാൾ കമ്തിറ്റതി രൂപീ 
കരണും, ത്ബാധിവൽക്ക്രണ പ്ര�ാരണപ
രതിപാടതികൾ, ഡതിത്സ്പാസബതിൾ വസ്തുക്ക്ളണ്ട 
ഉപത്യാഗത്തിന് നതിത്രാധിനും, പ്രകൃതതി 
സൗഹൃദ പാത്രങ്ങൾ സജ്ജീകരതിക്ക്ൽ, 
ഹൗസ് കീപ്പിതിുംഗ് ജീവനക്ക്ാർക്ക്് പരതിശീ 
ലനും, നതിത്രാധിതിത പ്ാസ്റ്റ്തിക് ഉല്പാന്നങ്ങൾ 
ഒഴിതിവാക്ക്ൽ, ഉപത്യാഗ�ന്യമായ ഫിർണതി
ച്ചറുകളും ഇ-മാലതിന്യങ്ങളും നീക്ക്ും ണ്��ൽ, 
കൈജവ മാലതിന്യ സുംസ്രണത്തിന് ഉപാധിതി 
കൾ സ്ഥാാപതിച്ച് സുംവതിധിാനും ഒരുക്ക്ൽ, 
കൈജവ മാലതിന്യത്തിലൂണ്ട കൈജവ പച്ചക്ക്േതി 
കൃഷതി, അകൈജവ മാലതിന്യ പരതിപാലനും - 
തരും തതിരതിക്ക്ൽ, ത്ശഖരണും, പുനഃ�ുംക്രമ 
ണത്തിന്  കൈകമാേൽ,  ണ്മറ്റ ീര തിയൽ 
കളിക്ൻ ണ്ഫിസതിലതിറ്റതി സ്ഥാാപതിക്ക്ൽ, 
ഓഫിീസ് ക്യാറെീനുകണ്ളി ഹരതിതാഭിമാക്ക്ൽ, 
ശു�തിമുേതി നവീകരണും തുടങ്ങതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
പ്രധിാനമായും അവലുംബതിച്ചാണ് സർക്ക്ാർ 
ഓഫിീസുകൾ ഹരതിത�ട്ടും പാലതിക്കുന്നത്. 

1
ലേ�ഖകന് ഹാരിതലേകരളം മിഷന് 

പ�ിക് റിലേ�ഷന്�് ഓഫീ�റാണ്്.

താക്കുക, രൂപണ്പ്പിടുന്ന മാലതിന്യങ്ങണ്ളി തരും 
തതിരതിച്ച് ശാസ്ത്രംീയമായതി സുംസ്രതിക്കുക തുട
ങ്ങതിയവ.  ഇതതിനായതി  അനുവർത്തിക്ക്ാവന്ന 
കാര്യക്മവും പ്രവർത്നാധിതിഷ്ഠിതിതവമായ 
രീതതിയാണ് ഗ്ീൻ ത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാൾ അഥവാ 
ഹരതിത ണ്പരുമാറ്റച്ചട്ടും. 

ശാസ്ത്രംീയ മാലതിന്യ പരതിപാലനത്തിന് 
ഏറ്റവും അനുകരണീയ മാതൃക സൃഷ്തിക്കു 
വാൻ കഴിതിയന്ന ഇടമാണ് സർക്ക്ാർ 
ഓഫിീസുകൾ. എന്നാൽ അതതിനുള്ള ശീലും 
ഉടൊക്ക്തി എടുക്ക്ലാണ് ഇവതിണ്ട പ്രധിാനും. 
ഇത് മുന്നതിൽ കണ്ടുണ്കാടെ് നടത്തിയ പ്രവ
ർത്നങ്ങളണ്ട വതിജയമാണ് ഇത്പ്പിാൾ 
11163 ഓഫിീസുകളിതിൽ നടപ്പിാക്ക്തിയ ഹരതിത
�ട്ടപാലനും.

2019-ൽ നടന്ന ത്ലാക് സഭിാ ണ്തരണ്�
ടുപ്പി്,  2020-ൽ നടന്ന തത്�ശസവയുംഭിരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങളിതിത്ലയ്ക്കുള്ള തതിരണ്�ടുപ്പി്, 
സുംസ്ഥാാനതല ഔത്ദ്യാഗതിക ഓണാ ത്�ാഷ 
പരതിപാടതികൾ, ആറ്റുകാൽ ണ്പാങ്കിാല 
ഉത്വും, ബീമാപള്ളതി ഉറൂസ്, മാരാമണ് 
കണ്ണ്വൻഷൻ, ണ്�റുത്കാൽപ്പുഴി കണ്ണ്വ
ൻഷൻ, സ്കൂൾ കത്ലാത്വങ്ങൾ, മറ്റ് ഉത്
വങ്ങൾ, ആത്�ാഷങ്ങൾ, സത്മ്ളിനങ്ങൾ, 
തീർത്ഥാടനങ്ങൾ, വതിവാഹങ്ങൾ തുടങ്ങതി 
ണ്�റുതുും വലുംതുമായ ണ്പാതു പരതിപാടതികൾ 
എന്നതിവയതിൽ ഇത്പ്പിാൾ ഗ്ീൻ ത്പ്രാത്ട്ടാ
ത്ക്ക്ാൾ പാലതിച്ചുവരതികയാണ്. ഇതതിണ്റെ 
അടതിസ്ഥാാനത്തിൽ ണ്പാതു പരതിപാടതികളിതിൽ 
ഗ്ീൻ ത്പ്രാത്ട്ടാത്ക്ക്ാൾ പാലതിക്ക്ണണ്മന്ന് 
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ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : ശ്രീീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (പാ�ക്കാാട്് ) ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : സെ�റുവത്തൂർ ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (കാ�ർലേ�ാഡ് )

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : മാറ ലേഞ്ചാരി ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (മ�പ്പുറം)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : വളയം ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (ലേകാഴിിലേക്കാാട്് )

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : സെപരിലേ�ാം വയക്കാര ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (കണ്ണൂർ)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : അട്ിമാ�ി ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (ഇടുക്കാി)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : മുളന്തുരുത്ത്ി ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (എറണ്ാകുളം)

ജി�ാത�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : പൂമം��ം ഗ്രാാമപഞ്ചായാത്ത്് (തൃശൂർ)
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 ഗ�ാ. വിിളക്ടി രാഗ��ൻ

തൃശൂർ

ഊ�ം േപ�ം - 8

തൃ�ർ ജതില്യണ്ടയും ഇത്ത ത്പരുള്ള താലൂ
ക്ക്തിണ്റെയും ആസ്ഥാാനമായ മുനതിസതിപ്പിൽ 

ത്കാർപ്പിത്േഷൻ. പ്രസതിദ്ധമായ വടക്കുുംനാഥ 
ത്ക്ത്രത്തിനു ചുറ്റുമായതി നഗരും വ്യാപതിച്ചു കതിട
ക്കുന്നു. ണ്പരുമ്പടപ്പി് സവരൂപും എന്നേതിയണ്പ്പി
ട്ടതിരുന്ന ണ്കാച്ചതി നാട്ടുരാജ്യത്തിണ്റെ തലസ്ഥാാ
നമായതിരുന്നു. പ്രാ�ീന കാലണ്ത് മുപ്പിത്തിര
ണ്ടു ഗ്ാമങ്ങളിതിൽ തൃ�രതിന് പ്രമുഖ സ്ഥാാനും 
ലഭിതിച്ചതിരുന്നു. 

ത്കരളിത്തിണ്റെ സാുംസ്ാരതിക തല 
സ്ഥാാനും എന്ന നതിലയതിത്ലക്ക്് തൃ�രതിണ്ന 
ഉയർത്തിയത ്തൃ�ർ നഗരത്തിണ്റെ ശതിൽപതി 
എന്ന് അേതിയണ്പ്പിടുന്ന ശക്തിൻ ത�രാ
നാണ്(1751-1805). വടക്കുുംനാഥ ത്ക്ത്രത്തിനു 
ചുറ്റുമുടൊയതിരുന്ന ത്തക്ക്തിൻകാട ്ണ്വട്ടതിണ്ത്ളിതി
ച്ച ്കൈമതാനമായതി വതികസതിപ്പിതിച്ചതുും ജാതതി മത 
ത്ഭിദണ്മത്ന്യ എല്ാവർക്കുും പണ്ങ്കിടുക്ക്ാവന്ന 
തൃ�ർ പൂരും ആരുംഭിതിച്ചതുും തൃ�രതിണ്ന ഒരു 
വാണതിജ്യത്കന്ദ്രമാക്ക്തി വതികസതിപ്പിതിച്ചതുും 
ശക്തിൻ ത�രാൻ എന്ന് അേതിയണ്പ്പിട്ടതിരുന്ന 
രാമവർമ് മഹാരാജാവാണ്. രാജഭിരണ 
കാലത്് വധിശതിക് നടപ്പിതിലാക്ക്തിയതിരുന്ന 
സ്ഥാലമാണ് ത്തക്ക്തിൻകാട്. ശക്തിൻ ത� 

രാണ്റെ അതതിഥതി മന്ദിതിരമായതിരുന്നു രാമനതിലയും.
തലപ്പിതിള്ളതി, �ാവക്ക്ാട്, തൃ�ർ, ണ്കാടു

ങ്ങ�ർ, മുകുന്ദിപുരും, �ാലക്കുടതി എന്നീ ആേ് 
താലൂക്കുകളടെ് ജതില്യതിൽ. വതിദ്യാഭി്യാസപര
മായതി വളിണ്ര മുന്നതിൽ നതിൽക്കുന്ന നഗരത്തി
ലുംും പരതിസരത്തുമായതി ണ്മഡതിക്ക്ൽ, എഞ്തിനീ
യേതിുംഗ,് കാർഷതിക ത്കാത്ളിജുകൾ ഉൾണ്പ്പിണ്ട 
നതിരവധിതി വതിദ്യാഭി്യാസ സ്ഥാാപനങ്ങൾ പ്രവ
ർത്തിക്കുന്നു. ത്കരളി സാഹതിത്യ അക്ക്ാദമതി, 
ത്കരളി സുംഗീത നാടക അക്ക്ാദമതി, ത്കരളി 
ലളിതിതകലാ അക്ക്ാദമതി എന്നതിവയണ്ട 
 ആസ്ഥാാനും ഇവതിണ്ടയാണ.് കാലതിക്ക്റ്റ ്സർവ
കലാശാലയണ്ട കീഴിതിലുംള്ള സ്കൂൾ ഓഫി ്�ാമ 
അരണാട്ടുകരയതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

(1)തതിരുശതിവത്പരൂർ എന്നായതിരുന്നു 
പഴിയ ത്പര്. ത്ക്ത്ര സൂ�കമായ വതിത്ശഷ
ണമാണ് ‘തതിരു’. വായ് ണ്മാഴിതിയതിൽ ഇത് 
‘തൃ’ആയതി. അങ്ങണ്ന തൃശതിവത്പരൂർ നതില
വതിൽവന്നു. ണ്പരതിയ ഊർ=ത്പരൂർ. ശതിവ
ത്ക്ത്രമുള്ള വലതിയ പ്രത്ദശും എന്നർത്ഥും. 
ഉച്ചാരണത്ഭിദത്ാൽ ഇത് ‘തൃ�ർ’ ആയതി 
ചുരുങ്ങതി. ഇും�ീ�കാർ അവരുണ്ട നാവതിനു 
വഴിങ്ങുന്ന മട്ടതിൽ ഇതതിണ്ന ‘�തി�ർ’ ആക്ക്തി. 

ഈ ആുംഗത്ലയ ലതിപതി ഉത്പക്തിച്ച് ‘തൃ�ർ’ 
എന്നുതണ്ന്ന ഔത്ദ്യാഗതികനാമമാക്ക്തി 1990 
ൽ സർക്ക്ാർ ഉത്രവ് പുേണ്പ്പിടുവതിച്ചതിട്ടുടെ്. 

(2)ശതിവത്പരൂർ എന്നത് വാണ്മാഴിതിയതിൽ 
‘�തിരൂർ’ ആകുും. �തിരൂരതിത്നാട് ‘തൃ’ത്�ർന്ന 
തൃ�തിരൂർ, ഔദാസീന്യും ണ്കാടെ് തൃ�ീരുും 
പതിണ്ന്ന തൃചൂരുും ആക്കുും. ഇതതിണ്റെ രൂപാന്
രമാണ് തൃ�ർ. (ത്ഡാ.എൻ.ആർ.ത്ഗാപതിനാ
ഥപതിള്ള, പ്ാൻസ് ബുള്ളറ്റതിൻ, നമ്പർ 54)

(3) ഐതതിഹ്യും: പരശുരാമൻ ക്ണതിച്ചത
നുസരതിച്ച് പാർവതതി-ഗണപതതി-സു��ണ്യ 
പരതിവാര സത്മതനായതി ശതിവൻ തണ്റെ 
വാഹനമായ കാളിപ്പുേത്തു കയേതി കൈകലാസ
ത്തിൽ നതിന്ന് ത്കരളിത്തിത്ലക്ക്് പുേണ്പ്പിട്ടു. 
ത്തക്ക്തിൻകാട് കുന്നതിണ്ലത്തിയത്പ്പിാൾ കാളി 
ണ്പണ്ട്ടന്ന ്നതിന്നു. ഈ സ്ഥാലത് ്അധിതിവാസും 
ണ്��ാൻ മഹാത്ദവൻ തീരുമാനതിച്ചു. വൃഷും 
(കാളി) കടെ സ്ഥാലമാകയാൽ വൃഷാദതിപുരും 
എന്ന് ത്പരുടൊയതി. ണ്തകൈങ്കിലാസണ്മന്നുും 
ദശകൈകലാസണ്മന്നുും അേതിയണ്പ്പിട്ടതിരുന്നു. 

വടക്കുുംനാഥണ്റെ പ്രതതിഷ്ഠിയ്ക്കു മുമ്പ ്ത്പരൂർ 
എന്നായതിരുന്നു ത്പര്. ‘എടവക്കുന്ന് ’ എന്നുും 
അേതിയണ്പ്പിട്ടതിരുന്നത്ത്ര.

1

40
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 �രളീധരൻ തഴക്കര 

ഒരു കാലത്് കുട്ടയും മുേവമതില്ാത് 
വീടുകൾ ത്കരളിത്തിൽ അത്യപൂർവ്വമായതി

രുന്നു. പലവതിധി ഉപത്യാഗങ്ങളിായതിരുന്നു 
ഈ വീട്ടുസാധിനങ്ങൾക്ക്്. പടെ് �ന് 
യതിത്ലാ കടയതിത്ലാ സാധിനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 
ത്പാകുത്മ്പാൾ ആവശ്യമായ വലതിപ്പിത്തിലും
ള്ള ഒരു കുട്ട കൂടതി കൈകയതിൽ കരുതുമായതിരു
ന്നു- കന്നുകാലതികൾക്കുള്ള പതിണ്ാക്കുും പുളിതി
യരതിണ്പ്പിാടതിയണ്മല്ാും വാങ്ങതിയതിട്ട് ഏറ്റവും 
മുകളിതിലായതി വട്ടയതിലയതിൽ ണ്പാതതി�് 
മീനുും ണ്വയ്ക്കുും- ഇങ്ങണ്ന വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള 
എല്ാവതിധി സാധിനങ്ങളും കുട്ടയതിലാക്ക്തി, 
അത് തലയതിൽ ചുമന്ന് വരുന്ന കാഴ്ച സർവ്വ 
സാധിാരണമായതിരുന്നു. ഇന്നതിത്പ്പിാൾ 
കൈകയും വീശതിയാണ് നമ്ൾ �ന്യതിത്ല
ക്കുും കടയതിത്ലക്കുും  ത്പാകുക- ഓത്രാ 
സാധിനവും കഴിതിയണ്മങ്കിതിൽ ഓത്രാ പ്ാസ്റ്റ്തിക് 
കാരതിബാഗതിലാക്ക്തി വാങ്ങതി - ഈ കവറുക
ണ്ളില്ാമായാണ് വീട്ടതിത്ലക്കുവരതിക. �മതിക്ക്് 
ഭിാരമായതി മാറുന്ന ഈ പ്ാസ്റ്റ്തിക് കവറുകൾ 
എന്നുും മണ്തിനുും മനുഷ്യനുും ദുരന്വും ഭിാരവ
മ ാ ണ് ണ ന്ന േ തി ഞ്ഞു  ണ് ക ാ ണ്ടു  ണ് � യ്യു ന്ന 
പാതകും.

സാധിനങ്ങൾ വാങ്ങതിണ്ക്ക്ാണ്ടുവരാൻ 
മാത്രമല്- കുട്ടയ്ക് ഉപത്യാഗങ്ങത്ളിണ്േയായതി
രുന്നു. കൃഷതിയമായതി ബന്ധണ്പ്പിട്ട് വലതിയ 
പ്രാധിാന്യമാണുടൊയതിരുന്നത്. ണ്നൽകൃഷതി 
ഏണ്േ സജീവമായതിരുന്ന കാലത്് ണ്നല്ളി
ക്ക്ാനുും, ണ്നല്് വാരതിണ്യടുക്ക്ാനുും, ണ്നല്് 
പാറ്റതിണ്യടുക്ക്ാനുും പല വലതിപ്പിത്തിലുംള്ള 
കുട്ടകൾ ആവശ്യമായതിരുന്നു. മുപ്പിരക്കുട്ട, ഒരു 
പേക്കുട്ട, വതിത്തുകുട്ട, വള്ളതിക്കുട്ട, ക�ാലക്കുട്ട, 
അരക്കുട്ട, ത്�ാറ്റുകുട്ട, �ാണകകുട്ട എന്നതി
ങ്ങണ്ന ഉപത്യാഗത്തിനനുസരതിച്ച് പടെ് 
ഓത്രാതരും കുട്ടയ്ക്കുും ഓത്രാ ത്പരായതിരുന്നു.

'പഴിമുേത്തിന് മണ്ണുംും �ാണകവും'
'ണ്പരുമഴിണ്യ പഴിമുേും ണ്കാടെ ്തടയാൻ 

പറ്റുത്മാ' - ഈ രണ്ടു പഴിണ്മാഴിതികളിതിലുംും പരാ
മർശതിക്കുന്ന 'മുേും' അടുക്ക്ളിയതിൽ അനതിവാര്യ 

വീടുവി�ദ്ദേപായ
കുട്ടിയുും മുറവും

മാണ്യാരു വീട്ടുസാധിനമായതിരുന്നു. സമ�തു
രാകൃതതിയതിൽ കൈകയതിൽ ഒതുങ്ങുന്നതര
ത്തിൽ ധിാന്യങ്ങൾ പാറ്റതി ണ്പറുക്ക്ാൻ പാക
ത്തിലുംള്ള നാലുംവശവും ണ്തല്ലുയർന്ന് ത്ലശും 
കുഴിതിത്യാടുകൂടതി വശങ്ങളിതിൽ നതിന്ന് താത്ഴിക്ക്് 
ണ്�രതിഞ്ഞുള്ള �ടനയാണ് ഇതതിണ്റെ 
സവതിത്ശഷത.

ണ്നല്ലുും, അരതിയും, ത്ഗാത�ും, എ�ും, 
മുതതിരയും തുടങ്ങതിയള്ള ധിാന്യങ്ങത്ളിതുമാക
ണ്ട്ട, അതതിണ്ല ണ്പാടതിയും അന്യവസ്തുക്ക്ളും 
കളിയന്നത് മുേത്തിലതിട്ട്  പാറ്റതി �തിക്ക്തി 
ണ്കാഴിതിച്ചാണ്. ഇങ്ങണ്ന മുേത്തിലതിട്ട് അരതി 
പാറ്റുകയും ണ്കാഴിതിക്കുകയും ണ്��ണണ്മ
ങ്കിതിൽ അതതിണ്നാരു പരതി�യവും കൈകവഴിക്ക്
വും ത്വണും- അണ്ല്ങ്കിതിൽ മങ്കുും കല്ലുും കട്ടയും 
മുേത്തിലുംും നല് ധിാന്യങ്ങൾ പുേത്തുമാകുും. 
ണ്നല്ലുകുത്് മതില്ലുകൾ ഉടൊകുന്നതതിനുമുമ്പ് 
ഉലക്ക്ണ്ക്ക്ാടെ് ഉരലതിൽ ണ്നല്ലുകുത്തി മുേും 
ണ്കാടെ് പാറ്റതിണ്യടുക്കുകണ്യന്നത് ആയാസ
ത്മണ്േയള്ള ത്ജാലതിയായതിരുന്നു. സ്ത്രംീകളിാണ് 
കൂടുതലായും ഈ ത്ജാലതി ണ്�യ്തിതിരുന്നത്. 
പുതതിയ തലമുേയതിണ്ല ഏണ്തങ്കിതിലുംും ഒരു 
ണ്പണ്കുട്ടതിയണ്ട കൈക�തിൽ ഒരു മുേവും 

കുേച്ച് അരതിയും ണ്കാടുത്ാൽ ഇന്ന് എത്ര
ത്പർക്ക്് അത് മുേത്തിലതിട്ട് പാറ്റതിണ്യടുക്കു
വാൻ അേതിയും?  ഗ്ാമീണ കാർഷതികത്മളിക
ളിതിണ്ല ഒരു മത്രയതിനമാണതിത്പ്പിാൾ മുേും 
ണ്കാടെ് പാറ്റുകണ്യന്നത്. ത്കരളിത്തിൽ 
�തില പ്രത്ദശങ്ങളിതിൽ അരതിയും ണ്നല്ലുും മറ്റുും 
പാറ്റുന്നതതിന് ത്�റുക, ത്പറ്റുക എന്നുും പേയാ
റുടെ്. ഇന്നതിത്പ്പിാൾ അരതിയും മറ്റുസാധിനങ്ങ
ളും പാറ്റുകത്യാ ണ്കാഴിതിക്കുകത്യാ ണ്�ത്�ടെ 
ആവശ്യവമതില്ത്ല്ാ. ഇവണ്യല്ാും വതിവതിധി 
യന്ത്രിങ്ങളണ്ട സഹായത്ാൽ പാറ്റതിയും 
ണ്കാഴിതിച്ചുും കല്ലുും ണ്നല്ലുും മങ്കുും മാറ്റതി ത്മനതി 
പായ്കറ്റതിൽ നതിേച്ച് ഒരു ഫിാക്ടേതി ഉൽപ്പിന്ന
മായതി കതിട്ടുത്മ്പാൾ പതിണ്ന്നന്തിന് മുേും, പാത്റ്റ
ടെതതിണ്റെയും ണ്കാഴിതിത്ക്ക്ടെതതിണ്റെയും 
ആവശ്യും  ത്വടെതിവരുന്നതില്.  പാ�ക 
പാകത്തിൽ ണ്േഡതിണ്മയതിഡായതി എല്ാും 
കതിട്ടുന്ന പുതതിയ കാലത്്  ഈ പഴിയ വീട്ടു
സാധിനങ്ങണ്ളിക്കുേതിച്ച് �തിന്തിക്കുന്നതു തണ്ന്ന 
പഴിഞ്ൻ ഏർപ്പിാടാണ്. അത്യാവശ്യും 
എണ്ന്ങ്കിതിലുംും കാര്യങ്ങൾക്ക്് കുട്ടത്യാ മുേത്മാ 
ത്വണണ്മങ്കിതിൽ അത് പഞ്നക്ത്രമാളക
ളിതിൽ നതിന്ന് വാങ്ങാൻ കതിട്ടുും-അണ്ല്ങ്കിതിൽ 
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സ�ന്നിും, വിിജ്ഞാാന�ദും  
മുഖ്യമന്ത്രിതി, തത്�ശസവയുംഭിരണ വകുപ്പി് 

മന്ത്രിതി, ഹരതിതത്കരളിും മതിഷൻ എക്സ്തികൂട്ടീവ് 
കൈവസ് ണ്�യർത്പഴ്സിണ്, പഞ്ായത്് 
ഡയേക്ടർ, കതില ഡയേക്ടർ ജനേൽ എന്നതി
വരുത്ടതുൾണ്പ്പിണ്ട പഞ്ായത്് രാജ് മാസതി 
കയണ്ട ഡതിസുംബർ ലക്ക്ത്തിൽ  പ്രസതിദ്ധീ
കരതിച്ച ത്ലഖനങ്ങൾ  തത്�ശഭിരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങളിതിണ്ല പുതുതായതി തതിരണ്�ടുക്ക്ണ്പ്പിട്ട 
ജനപ്രതതിനതിധിതികൾക്കുും മറ്റുള്ളവർക്കുും 
ഉപകാരപ്രദമായവയായതിരുന്നു. തതിരണ്�
ടുപ്പിതിൽ ജയതിച്ചവരുും ജയതിക്ക്ാണ്ത ത്പായ 
വരുും ഭിതിന്നതകൾ മേന്നുണ്കാടെ് ഒരുമതിച്ചു 
നതിന്ന് പ്രവർത്തിക്ക്ണണ്മന്നുും അത്പ്പിാഴിാണ്  
നാട് വതിജയതിക്കുന്നണ്തന്നുമുള്ള മുഖ്യ മന്ത്രിതി

യണ്ട ആഹവാനും പ്രത്�ാദനും നല്കുംന്നതായതി
യതിരുന്നു. ഈ ആഹവാനും ഒന്നുകൂടതി ഊട്ടതിയ
േപ്പിതിക്കുന്ന തരത്തിലുംള്ളതായതിരുന്നു തത്�ശ
സവയുംഭിരണ വകുപ്പി് മന്ത്രിതിയണ്ട ത്ലഖനും. 
പുതതിയ ഭിരണസമതിതതികൾ അടതിയന്തിര 
പ്രാധിാന്യത്ത്ാണ്ട ഏണ്റ്റടുത്ക്ക്ടെ കടമ 
കൾ അത്�ഹത്തിണ്റെ ത്ലഖനത്തിൽ 
വതിശദമായതി പ്രതതിപാദതിച്ചതി രുന്നു. ഹരതിതാഭി
മായ ഒരു നവത്കരളി സൃഷ്തിയ്കായള്ള യജ്ഞ
ണ്ത്ക്കുേതിച്ചുും അതതിണ്റെ ആവശ്യകതണ്യകു
േതിച്ചുും ജനപ്രതതിനതിധിതികളണ്ട പങ്കിതിണ്നക്കുേതി
ച്ചുും ഹരതിതത്കരളിും മതിഷൻ എക്സ്തികൂട്ടീവ് 
കൈവസ് ണ്�യർത്പഴ്സിണ് ത്ലഖനത്തിൽ 
വ്യക്തിമാക്ക്തിയതിട്ടുടെ്. നവീന വതികസന കാഴ്ച
പ്പിാടുകണ്ളിക്കുേതിച്ചുള്ള പഞ്ായത്് ഡയേക്ട
റുണ്ട ത്ലഖനവും നവത്കരളി സൃഷ്തിക്ക്ായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന തതിന് മനസ്സ്തിലാത്ക്ക്ടെ 
വതിവരങ്ങൾ ഉൾണ്പ്പിടുത്തിയള്ള കതില ഡയേ
ക്ടർ ജനേലതിണ്റെ ത്ലഖനവും പുത്ൻ 
വതികസന �തിന്കളും ശ്രത്ദ്ധയമായതി. തത്�
ശഭിരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിതിണ്ല തതിരണ്�ടുക്ക്

ണ്പ്പിട്ട അുംഗങ്ങൾ ണ്�ലവ് കണക്കുും സവത്തു
വതിവരവും സമയപരതിധിതിയ്ക്കുള്ളതിൽ നല്ാതതിരു
ന്നാൽ സുംഭിവതിത്ച്ചക്ക്ാവന്ന അത്യാഗ്യത 
പ്രതതിപാദതിക്കുന്ന ത്ലഖനും അേതിവ് നല്കുംന്ന
തായതിരുന്നു. ആത്രാഗ്യത്മഖലയതിൽ ത്കരളി
ത്തിണ്റെ വളിർച്ചണ്യ സുംബന്ധതിച്ചുും  ത്ലാക 
ണ്ത്യും രാജ്യണ്ത്യും ആത്രാഗ്യത്മഖല
ണ്യക്കുേതിച്ചുും മനസ്സ്തിലാക്കുന്നതതിന് ഷതിജു 
ഏലതിയാസതിണ്റെ ത്ലഖനും പര്യാപ്തമാണ്. 
പുതതിയ ഭിരണസമതിതതി അുംഗങ്ങൾക്ക്് 
മനസ്സ്തിലാക്ക്ാൻ പാകത്തിൽ വതിജ്ഞാനപ്ര
ദമായ ത്ലഖനങ്ങൾ ഉൾണ്പ്പിടുത്തി പ്രസതിദ്ധീ
കരതിച്ച മാസതിക ശ്രത്ദ്ധയമായതി.  

 ജിി. �വിീന്ദ്രൻ �ോയർ, 
തിിരുവി��പു�ം  

പഞ്ായത്് രാജ് മാസതികയതി 
ത്ലക്കുള്ള ത്ലഖനങ്ങളും കത്തുകളും 
prmdp2020@gmail.com എന്ന 
ഇ-ണ്മയതിൽ വതിലാസത്തിൽ അയത്ക്ക്
ടെതാണ്.

ഓണ്കൈലനതിൽ ഓർഡർ ണ്��ാും. പത്ക് 
അത്  പ്രകൃതതിയ്ക് സുകൃതമാകാത് പ്ാസ്റ്റ്തിക് 
ആയതിരതിക്കുണ്മന്നുമാത്രും.

കുട്ടയും, മുേവും ഉടൊക്ക്തി ഉപജീവതിച്ചതിരു
ന്ന ഒരു വലതിയ ജനസമൂഹും ഇവതിണ്ടയടൊ
യതിരുന്നു. ത്കരളിത്തിൽ ഇത് പരമ്പരാഗത
മായതി �തില ജനവതിഭിാഗത്തിണ്റെ ജീവത്നാപാ
ധിതിയും കുലണ്ത്ാഴിതിലുംമായതിരുന്നു. മുളി, ഈേ, 
ഒട്ടൽ, ചൂരൽണ്പ്പിാളിതി തുടങ്ങതിയവണ്യാണ്ക്ക് 
യാണ് പടെ് കുട്ടയും വട്ടതിയമുടൊക്കുവാൻ 
ഉപത്യാഗതിച്ചതിരുന്നത്. കലയും കരവതിരുതുും 
തന്യതവവും ഒണ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൈക 
ണ്ത്ാഴിതിലാണ് കുട്ടയും മുേവും ഉടൊക്കുക 
എന്നത്. കുട്ടയ്ക് ബലവും ഉേപ്പുും  കൂട്ടാൻത്വ
ടെതി ഇഴിക്ക്യർ ണ്കാടെ് ഇവ വരതിയന്ന പതതി
വടൊയതിരുന്നു. ഓണക്ക്ാലമാകുത്മ്പാൾ 
കുട്ടയും മുേവമായതി ഈ ണ്താഴിതിലതിൽ ഏർണ്പ്പി
ടുന്നവർ വീടുകളിതിണ്ലത്തുമായതിരുന്നു. സദ്യ 
വതിളി�ത്മ്പാൾ ഇലയതിത്ലക്ക്് കൃത്യമായതി 
ത്�ാറുവതിളി�ന്നതതിനായതി, അതതിനനുസൃത
മായതി രൂപകൽപ്പിന ണ്�യ്തി വതിളി�കുട്ടയും 
പടെ ്സാർവ്വത്രതികമായതി ഉപത്യാഗതിച്ചതിരുന്നു. 
�ാണകും വാരതിണ്യടുക്ക്ാൻ പാകത്തിലുംള്ള 
�ാണകക്കുട്ട, കൂടുതൽ സാധിനങ്ങൾ തലച്ചു
മടായതി ണ്കാണ്ടുത്പാകാൻ പാകത്തിലുംള്ള 
അരക്കുട്ട, ണ്നല് ്തൂറ്റതിണ്യടുക്ക്ാൻ ത്വടെതിയള്ള 
തൂറ്റുണ്ക്ക്ാട്ട, ണ്നല്ലുും വതിത്തുും �ാണകണ്പ്പിാടതി

യും ത്�ർത്് വതിത്് നതിേച്ച് ണ്പാഴിതിയതിലതിടാൻ 
പാകത്തിൽ കൈകയതിൽ ഒതുങ്ങുുംവതിധിമുള്ള 
നത്ന്ന ണ്�േതിയ വതിത്തുകുട്ട. ഇതാണ് കുട്ടക
ളണ്ട കൂട്ടത്തിണ്ല കു�ൻ കുട്ട.

കുട്ടയണ്ടയും മുേത്തിണ്റെയും ബലവും 
ഈടുും കൂട്ടുന്നതതിനായതി കയറുവരതിയന്നത്താ
ണ്ടാപ്പിും �ാണകും ണ്മഴുകുകയും ണ്�യ്യുമായതി
രുന്നു. �ാണകും ണ്വള്ളത്തിൽ കുഴിച്ച് 
കുട്ടയതിലുംും മുേത്തിലുംും നന്നായതി ത്തച്ചുപതിടതിപ്പിതി
ച്ച് ണ്വയതിലതിൽ ണ്വച്ച് ഉണക്കുും- ഇടയ്കതിണ്ട 
ഇങ്ങണ്ന കുട്ടയും മുേവും 'സർവ്വീസ് ' ണ്�യ്യു
മായതിരുന്നു. കുട്ടതികളണ്ട കാതു കുത്തി കമ്
ലതിടാേതിത്ല്, അത്തത്പാണ്ല വലതിയ അരക്കു
ട്ടയണ്ട രണ്ടുവശങ്ങളിതിലായതി കയറുണ്കാടെ് 
കാത് വരതിഞ്ഞുടൊക്കുും. രണ്ടുവശത്തുനതിന്നുും 
ഈ കാതതിൽ പതിടതിച്ചാണ് കുട്ട നതിേച്ചുള്ള 
സാധിനങ്ങൾ അകത്ലക്ക്് ണ്കാണ്ടുത്പാകു
ന്നതുും തലയതിത്ലറ്റതി ണ്കാടുക്കുന്നതുും.

ചുരുക്ക്ത്തിൽ നാടുും നതിരത്തുും വീട്ടുപരതിസ
രങ്ങളും നാനാവതിധിമായ മാലതിന്യങ്ങളിാൽ വീർ
പ്പുമുട്ടുത്മ്പാൾ കുട്ടയും മുേവണ്മാന്നുും മണ്തിണ്ന 
മലീമസമാക്കുന്ന മാലതിന്യമായതിരുന്നതില്. പ്രകൃ
തതിജന്യവസ്തുക്ക്ളിാൽ തണ്ന്ന ത�ാോക്കുന്ന 
കുട്ടയും മുേവണ്മല്ാും പഴികതി ഉപത്യാഗ�ന്യമാ
യാൽ പ്രകൃതതിത്യാടു ലയതിച്ചു ത്�രുകയാണ്. 
പ്രകൃതതിയതിൽ നതിന്ന ്ഉരുവും ണ്കാടെ ്പ്രകൃതതിയതി
ത്ലക്ക് ്തണ്ന്ന മടങ്ങുന്നു. 

നതിർഭിാഗ്യവശാൽ 'ഉപത്യാഗതിക്കുക 
ഉത്പക്തിക്കുക' അതായത് 'ണ്േഡതി ടൂ യൂസ് 
ആറെ് ത്ത്രാ എത്വ' എന്നത് പുതതിയകാല
ത്തിണ്റെ ശീലമായത്പ്പിാൾ കുട്ടയും മുേവണ്മ
ല്ാും നമുക്ക്് ത്വടൊണ്തയായതി- വലതിയ 
അസൗകര്യമായതി അറുപഴിഞ്നായതി എന്നു
പേയന്നതാണ് കുത്േകൂടതി ശരതി.  അനായ 
ത്സന ഉപത്യാഗതിക്ക്ാവന്ന പുതതിയ പുതതിയ 
സാധിനസാമഗ്തികൾ ഇവയ്ക് പകരക്ക്ാരാ
യതിവന്നു. പഴിയ കുട്ടയും മുേവണ്മാണ്ക്ക് വീടു
വതിട്ടതിേങ്ങതിത്പ്പിായതി. ഇനതി ഇവർ തതിരതിച്ചുവരണ
ണ്മന്ന് ആഗ്ഹതിക്കുന്നത് മൗഢ്യ്യും, അഥവാ 
ഒരു കൗതുകത്തിനായതി ആഗ്ഹതിച്ചാൽ 
തണ്ന്ന ഇവണ്യാണ്ക്ക് ഉടൊക്ക്തിണ്യടുക്ക്ാൻ 
കരവതിരുതുും കൈനപുണ്യവമുടൊയതിരുന്നവ
രുണ്ട പുതതിയ തലമുേയ്ക് അത് വശമതില്ാണ്ത
യായതി- അത് പരതിശീലതിച്ചാൽ ജീവതിതും വഴിതി
മുട്ടുണ്മന്ന തതിരതിച്ചേതിവാണതതിന് അതതിന് 
കാരണും. ചുരുക്ക്ത്തിൽ പ്രകൃതതിക്ക്് സുകൃത
ത്മകതിയ കുട്ടയും മുേവും മറ്റുും പടെ് പടെ് 
നമ്മുണ്ട വീടുകളിതിലുംടൊയതിരുന്നു എന്ന് 
ഇത്പ്പിാൾ സമാധിാനതിക്ക്ാും, ഇനതി എവതിണ്ട
ണ്യങ്കിതിലുംണ്മാണ്ക്ക് അവത്ശഷതിക്കുന്നത് 
കളിയാതതിരതിക്ക്ാും- നമ്മുണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങണ്ളി 
ഒന്നു കാണതിക്ക്ാനായതി - പരതി�യണ്പ്പിടുത്
നായതി എങ്കിതിലുംും അതുപകരതിക്കുും.
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