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“ലക്ഷ്യയത്തിിലേലക്കുള്ള ഏറ്റവുംം ഋജ്ജുവാായ പാാതയാണ്് സതയം 
നിിര്ലേ�ശിിക്കുന്ന മാാര്ഗ്ഗംം.” 

മാഹാാത്മാാഗാാന്ധിി

എഡിിറ്റോ�ോറിിയൽ
ഹരിിത ഓഫീീസുകളിിലൂടെെ കേകരിളിം ഹരിിതാഭമാാകടെെ

പഞ്ചാായത്ത്്  ഡയറക്ടറേററ്റ്് ഉള്പ്പെ�പ്പെെ 11,163 ഓഫീീസുകള് ഹരിിത ഓഫീീസുക
ളാായി മാാറിയിരിിക്കുന്നു. സംംസ്ഥാാനപ്പെത്ത് പതിനായിരിം ഓഫീീസുകള് ഹരിിത 

ഓഫീീസുകളാാക്കിി മാാറ്റ്ാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യയമാിട്ടപ്പെതങ്കിിലുംം ഇതിനകം 11,163 
ഓഫീീസുകള് ഹരിിത ഓഫീീസുകളാായി മാാറിയിരിിക്കുകയാണ്്. 14473 ഓഫീീസുക
പ്പെളായാണ്് റേ�ഡിങ്ങിിനു വിിറേ�യമാാക്കിിയത്. അതില് 11,163 സ്ഥാാപനങ്ങിള് ഹരിിത 
ഓഫീീസം് സംര്ട്ടിഫീിക്കിറ്റ്് റേനെിപ്പെയന്നത് പ്രശംംസംനീയമാാണ്്. 3410 ഓഫീീസുകള്ക്കി് 
എ റേ�ഡുംം 3925 ഓഫീീസുകള്ക്കി ് ബിി റേ�ഡുംം 3828 ഓഫീീസുകള്ക്കി ്സംി റേ�ഡുംം ലഭിിച്ചു.

ഇക്കിാരിയത്ത്ില് സംര്ക്കിാര് ഓഫീീസുകള് കാണ്ിക്കുന്ന മാാതൃകയ്ക്ക്് ജനങ്ങിള്ക്കിി
െയില് നല്ല പ്രതികരിണ്മുണ്ടാാക്കിാന് കഴിിയുപ്പെമാന്നും  സംംസ്ഥാാനപ്പെത്ത് ബിാക്കിിയുള്ള 
ഓഫീീസുകളുംം വൈവികാപ്പെത തപ്പെന്ന �ീന് റേപ്രാറേട്ടാറേക്കിാളാിറേലക്കി് മാാറുപ്പെമാന്നാണ്് 
സംര്ക്കിാര് പ്രതീക്ഷ്യിക്കുന്നപ്പെതന്നുമാാണ്് പതിനായിരിം സംര്ക്കിാര് ഓഫീീസുകള് 
ഹരിിത ഓഫീീസുകളാാകുന്നതിപ്പെ� പ്രഖ്യായാപനവുംം പാഴി് വിസ്തുക്കിള് ക്ലീീന് റേകരിളാ കമ്പ
നിക്കി് വൈകമാാറിയതിനുള്ള തുകയ്ക്കുള്ള പ്പെ�ക്കി് ഹരിിതകര്മ്മറേസംനയ്ക്ക്് നല്കുന്നതിപ്പെ� 
ഉദ്്ഘാാെനവുംം ഓണ് വൈലനായി നിര്വ്വഹിച്ചു പ്പെകാണ്ടാ് മുഖ്യായമാന്ത്രിി പറഞ്ഞത്. ഈ 
പ്രതീക്ഷ്യ നിററേവിറ്റുന്നതിന് നമുക്കി് കൂട്ടായി പരിിശ്രമാിക്കിാം. അതിനായി എല്ലാ 
സംര്ക്കിാര് ഓഫീീസുകളുംം ഹരിിത ഓഫീീസുകളാായി മാാറുന്നതിനുള്ള യജ്ഞത്ത്ില്  
നമുക്കി് പങ്കിാളാികളാാകാം. മുഴുവിന് തറേ�ശംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിളുംം എത്രയും റേവിഗംം 
ഹരിിത ഓഫീീസുകളാായി മാാറുന്നതിനു റേവിണ്ടാ തയ്യാാപ്പെറടുപ്പുകള് നെത്ത്ണ്ം. ഒ�ം 
തപ്പെന്ന ഘാെക സ്ഥാാപനങ്ങിപ്പെളായും തറേ�ശംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ പരിി�ിയില് 
പ്രവിര്ത്ത്ിക്കുന്ന മുഴുവിന് സ്ഥാാപനങ്ങിപ്പെളായും ഹരിിത റേപ്രാറേട്ടാറേക്കിാള് പാലിച്ചു
പ്പെകാണ്ടാ്  പ്രവിര്ത്ത്ിക്കുന്ന തരിത്ത്ിറേലക്കി് മാാറ്റ്ിപ്പെയടുക്കിണ്ം. 

എല്ലാത്ത്രിത്ത്ിലുംള്ള ഡിറേ�ാസംിബിിള് വിസ്തുക്കിളുംം നിറേരിാ�ിത പ്ലാാസ്റ്റിിക് 
ഉല്�ന്നങ്ങിളുംം ഓഫീീസംില് ഉപറേയാഗംിക്കിില്ല എന്ന തീരുമാാനം നാം വൈകപ്പെക്കിാ
ള്ളണ്ം. എല്ലാവിരും കഴുകി ഉപറേയാഗംിക്കിാന് കഴിിയുന്ന പാത്രങ്ങിളാില് മാാത്രറേമാ 
ഭിക്ഷ്യണ്വുംം പ്പെവിള്ളവുംം ഓഫീീസംില്  പ്പെകാണ്ടുവിരിികയുള്ളൂ എന്ന തീരുമാാനം 
വൈകപ്പെക്കിാള്ളണ്ം. ഓഫീീസംില് സ്ഥാിരിമാായി ഉപറേയാഗംിക്കുന്നതിനായി കഴുകി 
ഉപറേയാഗംിക്കിാന് കഴിിയുന്ന പാത്രങ്ങിള് ഉണ്ടാാവിണ്ം.  വൈജവി-അവൈജവി പാഴ്വസ്തു
ക്കിള് തരിം തിരിിച്ചു നിറേക്ഷ്യപിക്കുന്നതിന് പ്രറേതയകം ബിിന്നുകള് സ്ഥാാപിക്കിണ്ം. 
വൈജവിമാാലിനയം സംംസ്കരിിക്കുന്നതിന് കറേമ്പാസ്റ്റി്/ബിറേയാഗംയാസം് സംംവിി�ാനങ്ങിള്
സ്ഥാാപിക്കിണ്ം. വൃത്ത്ിയായി പരിിപാലിക്കുന്ന ശു�ിമുറി സംംവിി�ാനങ്ങിളുംം ഏര്പ്പെ�
ടുത്ത്ണ്ം. ഓഫീീസുകറേളാാെനുബിന്ധിിച്ച്് വൈജവി പച്ച്ക്കിറിറേത്ത്ാട്ടം, പൂറേ�ാട്ടം 
എന്നിവി നിര്മ്മിക്കുന്നതും  പരിിപാലിക്കുന്നതും പരിിസംരിം ശു�ിയായി സൂക്ഷ്യിക്കു
ന്നതിനും മാാനസംിറേകാല്ലാസംത്ത്ിനും പരിയാപ്തമാാകും. ഹരിിത ഓഫീീസം് ആയി പ്ര
ഖ്യായാപിക്കിപ്പെ�ട്ട ഓഫീീസുകള്ക്കി് തല്സ്ഥാിതി നിലനിര്റേത്ത്ണ്ടാ ഉത്ത്രിവിാദ്ിത്ത്മു
ണ്ടാ് എന്നതുകൂെി ഓര്മ്മപ്പെ�ടുത്തുന്നു. കൃതയമാായ ഇെറേവിളാകളാില് അവിറേലാകനം 
നെത്ത്ിയും പുതുതായി സ്ഥാലം മാാറിവിരുന്ന ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാര്ക്കി് ഹരിിത ഓഫീീസം് 
സംംവിി�ാനത്ത്ിപ്പെ� പ്രാ�ാനയം റേബിാ�യപ്പെ�ടുത്ത്ിയും മുറേന്നാട്ടുറേപാറേകണ്ടാതുണ്ടാ്. 
സംര്ക്കിാര് ഓഫീീസുകളുംപ്പെെ ഹരിീത മാാതൃക എല്ലാ സംര്ക്കിാര് ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാരുപ്പെെയും 
വിീടുകളാിലുംം പ്രാവിര്ത്ത്ികമാാക്കുന്നതിലൂപ്പെെ ഹരിിതാഭിമാായ ഒരു നവിറേകരിളാം സൃഷ്ടിി
ക്കിാന് സംാ�ിക്കും എന്നുറ�ാണ്്. - ലേ�ാ. പാി.കെ�. ജയശ്രീീ ഐ.എ.എസ്.
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ജനകീയാസൂത്രണ്ത്ത്ിപ്പെ� കാല്നൂറ്റ്ാണ്ടാ് 
നാം പിന്നിട്ടു കഴിിഞ്ഞു. സംമാാനതകളാി

ല്ലാത്ത് ജനകീയ മുറേന്നറ്റ്ത്ത്ിന് വിിറേകന്ദ്രീീകൃ
താസൂത്രണ്ത്ത്ിപ്പെ� നൂതനവുംം റേവിറിട്ടുള്ളതു
മാായ വിഴിികളാിലൂപ്പെെ റേലാകത്ത്ിനാപ്പെക 
മാാതൃകയായി മാാറിയ റേകരിളാം, നവിറേകരിളാ 
ന ി ര് മ്മ ാ ണ് ത്ത് ി പ്പെ �  പ ാ ത യ ി ല ാ ണ്് .  
വൈലഫീ് മാിഷനും ഹരിിതറേകരിളാം മാിഷനും, 
കിഫീ്ബിിയുപ്പെമാാപ്പെക്കി പടുത്തുയര്ത്തുന്ന 
നവിറേകരിളാത്ത്ിന് അെിത്ത്റയാകാന് ശംക്ത

മാാപ്പെയാരു ആസൂത്രണ്സംംവിി�ാനം കാല് 
നൂറ്റ്ാണ്ടാിനിെയില് നാം ഒരുക്കിിയിട്ടുമുണ്ടാ്. 
അത്ത്രിത്ത്ിപ്പെലാരു ആണ്ിക്കില്ലാകാന് ഏറ്റ്
വുംപ്പെമാാടുവിില് സംര്ക്കിാര്, തറേ�ശംഭിരിണ് സ്ഥാാ
പനങ്ങിള്ക്കിായി നീക്കിിവിച്ച്ിരിിക്കുന്നത് 
27413 റേകാെിയുപ്പെെ ഊര്ജ്ജമാാണ്്!

വിിശാോലമാോകുന്ന വിികസന സമാീപനങ്ങൾ
റേലാകബിാങ്കിിപ്പെ� കണ്ക്കിനുസംരിിച്ച്് 

2019 ല് റേലാക രിാജയങ്ങിളാിപ്പെല �ാമാീണ്

ജനത 44 ശംതമാാനം ആണ്്. ഇ�യയിലാക
പ്പെട്ട �ാമാീണ് ജനതയുപ്പെെ വിലി�ം 66 ശംതമാാ
നറേത്ത്ാളാമുണ്ടാ്. റേകരിളാത്ത്ിറേലക്കി് വിന്നാല് 
2011 പ്പെല പ്പെസംന്സംസം് പ്രകാരിം 52 ശംതമാാ 
നം റേപരിാണ്് �ാമാീണ്ര്. കഴിിഞ്ഞ 10 
വിര്ഷം പ്പെകാണ്ടാ് ഈ അനുപാതത്ത്ില് 
കാതലായ വിയതയാസംമുണ്ടാായിട്ടുണ്ടാാകാം. 
എന്നിരിിക്കിിലുംം ജനസംംഖ്യായയുപ്പെെ പകുതി 
റേയാളാം റേപര് അതിവിസംിക്കുന്ന �ാമാങ്ങിള് 
വിികസംന സംമാീപനങ്ങിളാില് സംവിിറേശംഷ 
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ശ്രദ്ധ ലഭിിറേക്കിണ്ടാവിര് തപ്പെന്നപ്പെയന്നതില് 
തര്ക്കിമാില്ല. വിികസംന സംമാീപനങ്ങിളാിപ്പെല 
വൈസംദ്ധാ�ിക കാഴ്ച�ാടുകള് വിയതയസ്ത 
മാാപ്പെണ്ങ്കിിലുംം മുകളാില് നിന്ന് താറേഴിത്ത്ട്ടിറേല
ക്കി് വിികസംനറേനട്ടങ്ങിള് അരിിച്ച്ിറങ്ങുന്ന 
‘trickle down’ സംമാീപനത്ത്ിപ്പെനാ�ം, അെി 
സ്ഥാാന ആവിശംയങ്ങിള് നിററേവിറ്റ്ി താറേഴിത്ത്ട്ടില് 
നിന്നും വിികസംനം ആരിംഭിിക്കുന്ന (bottom up) 
സംമാീപനവുംം കരുത്ത്ാര്ജ്ജിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ് . 
ഇവിപ്പെയ്ക്ക്ാ�ം റേക്ഷ്യമാപ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിള്ക്കിിെ
യില് വിി�രിിക്കിപ്പെ�ട്ടുറേപാകുന്ന പാര്ശംാ 
വില്കൃതപ്പെരി റേകന്ദ്രീീകരിിക്കുന്ന Peripheral 
regions മാാതൃകകളുംം �ാഘാനീയ മാാകുന്നു.

യഥാര്ത്ഥത്ത്ില് റേമാല്സൂ�ി�ിച്ച്വിയും 
റേലാകസംമ്പദ്് വിയവിസ്ഥാകള് പരിീക്ഷ്യിച്ചുപ്പെകാ
ണ്ടാിരിിക്കുന്നവിയും ആയ സംമാീപനങ്ങിളാില് 
ഏതാണ്് നവിറേകരിളാ നിര്മ്മാണ്ത്ത്ിപ്പെനാ
രുങ്ങുന്ന തറേ�ശംസ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കിായി 
സംര്ക്കിാര് കരുതിവിയ്ക്കുന്നത ്എന്നത ്പ്ര�ാന
മാാണ്്. പുതിയ ബിജറ്റ്ിലൂപ്പെെ കറേണ്ണാെിച്ച്ാല് 
പരിീക്ഷ്യിച്ച്് വിിജയിക്കിപ്പെ�ട്ട എല്ലാ വിികസംന 
സംമാീപനങ്ങിളുംം വിയതയസ്ത റേകാണുകളാില് പ്രക
െമാാകും. കാരിണ്ം തറേ�ശംസ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ 
അ�ികാരിപരിി�ി ഇറേന്നപ്പെറ വിിപുലവുംം ലക്ഷ്യയ
മാിടുന്ന ഗുണ്റേഭിാക്താക്കിളുംപ്പെെ എണ്ണം ഏപ്പെറ 
വിലുംതുമാാണ്്. വിിദ്യാഭിയാസംം, ശു�ിതാം, 
പാര്�ിെം, കുടുംബിശ്രീ, റേറാഡ് വിികസംനം, 
പട്ടികജാതി- പട്ടികവിര്ഗ്ഗ വിികസംനം തുെങ്ങിി 
റേക്ഷ്യമാരിാഷ്ട്ര നിര്മ്മിതിയുപ്പെെ എല്ലാ �ണുകളും
പ്പെെയും ചുവിടുറ�ിക്കുന്നത് തറേ�ശംസ്ഥാാപന
ങ്ങിള് തപ്പെന്ന.

പട്ട്ിക 1 : പ്രാോറ്റോ�ശാിക സർക്ക്ോരുകൾക്കുള്ള 
പദ്ധ�ി വിിഹിി�ം (വിികസന ഫിണ്ട്് ) 

വിര്ഷം സംംസ്ഥാാന പദ്ധതി വിിഹിതത്ത്ിപ്പെ� 
ശംതമാാനം.

2016-17 22.92
2017-18 23.50
2018-19 24.01
2019-20 24.50
2020-21 25.92
അവിലംബിം: വിിവിി� വിര്ഷങ്ങിളാിപ്പെല ബിജറ്റ്് റേരിഖ്യാകള്.

പദ്ധ�ിവിിഹിി�
ത്തിിതൊല വിർദ്ധനവി്

തറേ�ശംസ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ 
വിികസംന ഫീണ്ടാില് സുപ്ര�ാ
നമാാപ്പെയാരു ഭിാഗംം സംംസ്ഥാാ
നത്ത്ിപ്പെ� പദ്ധതി വിിഹിത 
മാാണ്്. ഈ വിിഹിതം സംംബി
ന്ധി ി ച്ച്  ന ി ര് റേ � ശം ങ്ങി ളും ം 
ശുപാര്ശംകളുംം നല്കുവിാനു
ള്ള ചുമാതല �നകാരിയകമ്മീ
ഷനുകള് സംമാറേയാ�ിതമാായി 

നിര്വ്വഹിക്കുന്നുമുണ്ടാ്. ഏറ്റ്വുംപ്പെമാാടുവിില് 
എസം്.എം. വിിജയാനന്ദ് അദ്ധയക്ഷ്യനായ 
ആറാം �നകാരിയ കമ്മിഷപ്പെ� ശുപാര്
ശംകള് സംംസ്ഥാാനസംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിക്കു
കയും അതനുസംരിിച്ചുള്ള പദ്ധതിവിിഹിത 
വിര്ദ്ധനവി് 2021-22 പ്പെല ബിഡ്ജറ്റ്ില് പ്രഖ്യായാ
പിക്കുകയും പ്പെ�യ്തുകഴിിഞ്ഞു. കഴിിഞ്ഞ 5 
വിര്ഷപ്പെത്ത് പദ്ധതിവിിഹിതം (5-ാം �ന 
കാരിയ കമ്മിഷന് പ്രകാരിം) ചുവിപ്പെെ റേ�ര്             
ക്കു ന്നു. (പട്ടിക 1)

പട്ടിക 1 ല് പരിാമാര്ശംിച്ച്തില് നിന്നും 
വിയതയസ്തമാായി ആറാം �നകാരിയ കമ്മിഷ
പ്പെ� ശുപാര്ശംയനുസംരിിച്ച്് പദ്ധതി വിിഹിതം 
26% ആയി ഉയരും. അതനുസംരിിച്ച്് നിലവിി
ലുംള്ളതിപ്പെനക്കിാള് 277 റേകാെി രൂപ കൂെി 
തറേ�ശംസ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ വിികസംന ഫീണ്ടാി
റേലപ്പെക്കിത്തും. അതായത് 7180 റേകാെി രൂപ. 

ഇതില്ത്ത്പ്പെന്ന ഓറേരിാ വിര്ഷവുംം അരി 
ശംതമാാനം വിീതം വിര്ദ്ധനവി് വിരുത്തുവിാനും 
കമ്മിഷന് ശുപാര്ശംയുണ്ടാ്.

റേമാല് സൂ�ി�ിച്ച് വിികസംന ഫീണ്ടാിനു 
പുററേമാ ജനറല് പര്�സം് �ാ�ായി തനത് 
നികുതിയുപ്പെെ 4% അതായത് 1950 റേകാെി 
രൂപയും പ്പെമായി�നന്സം് ഫീണ്ടാായിതനത് 
നികുതി യുപ്പെെ 6.5% അഥവിാ 2944 റേകാെിയും 
ബിഡ്ജറ്റ്ില് വികയിരുത്തുന്നു. ചുരുക്കിത്ത്ില് 
ഉപാ�ിരിഹിത ഫീണ്ടാായി ആപ്പെക 12074 
റേകാെി രൂപയാണ്് തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്
ക്കിായി നീക്കിിവിച്ച്ിരിിക്കുന്നത്. തറേ�ശം സ്ഥാാ
പനങ്ങിളുംപ്പെെ വിികസംന ഫീണ്ടാ് എത്രമാാത്രം 
‘ഇന്�സംീവി് ’ സംാഭിാവിം വൈകപ്പെക്കിാള്ളുന്നു
പ്പെവിന്നത് സുപ്ര�ാനമാാ പ്പെയാരു റേ�ാദ്യമാാണ്്. 
പ്രറേതയകിച്ചും 10 ശംതമാാനറേത്ത്ാളാം പട്ടിക
ജാതി ജനസംംഖ്യായയും 1.5 ശംതമാാനറേത്ത്ാളാം 
പട്ടികവിര്ഗ്ഗ ജനസംംഖ്യായയും (2011 പ്പെല 



ധന�ാരി�വകു� മന്ത്രിി മേഡാ. മേതിാമസ്് ഐസ്�് �ജ�് അംവതിരിണംമേവളിയിില്
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കണ്ക്കിനുസംരിിച്ച്് ) ഉള്ള റേകരിളാത്ത്ില്  
എല്ലാ വിിഭിാഗംങ്ങിറേളായും മുഖ്യായ�ാരിയിറേലപ്പെക്കി 
ത്ത്ി ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യയം ബിഡ്ജറ്റ്് നീക്കിി
യിരിി�ിലുംം നിഴിലിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്. അതുപ്പെകാണ്ടാാണ്് 
വിികസംന ഫീണ്ടാിപ്പെല 7180 റേകാെിയില് 
നിന്ന് പട്ടികജാതി വിിഭിാഗംത്ത്ിപ്പെ� റേക്ഷ്യമാ
ത്ത്ിനായി 1221.15 റേകാെിയും പട്ടിക വിര്ഗ്ഗ
വിിഭിാഗംത്ത്ിപ്പെ� ഉന്നമാനം ലക്ഷ്യയമാിട്ട് 183.10 
റേകാെിയും നീക്കിിവിച്ച്ിട്ടുള്ളത്.

തൊ�ോഴിിലുംം തൊ�ോഴിിലുംറിപ്പുംം
റേകരിളാത്ത്ിപ്പെല പ്പെതാഴിിലില്ലായ്മാാ നിരിക്കി് 

അഖ്യാിറേല�യാ ശംരിാശംരിിറേയക്കിാള് ഉയര്ന്ന

താണ്്. പ്പെകാവിിഡ് കാലത്ത്് പ്രറേതയകിച്ചും 
പ്പെതാഴിിലില്ലായ്മാ നിരിക്കിില് ഏറ്റ്ക്കുറച്ച്ി
ലുംകള് ഉണ്ടാാപ്പെയങ്കിിലുംം CMIE റേഡറ്റ്ാ 
പ്രകാരിം ഏറ്റ്വുംപ്പെമാാടുവിിലപ്പെത്ത് (ഡിസംംബിര് 
2020) കണ്ക്കി് റേകരിളാപ്പെത്ത് റേദ്ശംീയ ശംരിാശം
രിിപ്പെക്കിാ�ം നിര്ത്തുന്നുപ്പെവിന്നത് ആശംാാസം
കരിമാാണ്് - 6.5%. ഉയര്ന്ന സംാക്ഷ്യരിതയും 
ഉന്നതവിിദ്യാഭിയാസംവുംം നമ്മുപ്പെെ അഭിയസ്തവിി
ദ്യര്ക്കിിെയിപ്പെല പ്പെതാഴിിലില്ലായ്മാാ നിരിക്കിില് 
വിര്ദ്ധനവുംണ്ടാാക്കിിയിട്ടുണ്ടാ്. എന്നിരിിക്കിിലുംം 
റേകരിളാത്ത്ിപ്പെല �ാമാീണ് പ്രറേദ്ശംങ്ങിളാിപ്പെല 
സ്ത്രീീ പ്പെതാഴിില് പങ്കിാളാിത്ത് നിരിക്കി് (35.2%) 
റേദ്ശംീയ ശംരിാശംരിിയായ 23.5% ത്ത്ിനും 

ഏപ്പെറ മുകളാിലാണ്് എന്നതില് നമുക്കിാശംാ
സംിക്കിാം. ഈ വിര്ദ്ധനവി് സംാ�യമാാക്കിിയ
തില് പ്പെതാഴിിലുംറ�്, കുടുംബിശ്രീ റേപാലുംള്ള 
പദ്ധതികളുംപ്പെെ പങ്കി് എടുത്തു പററേയണ്ടാ
താണ്്. ഇവിിപ്പെെയാണ്് ബിഡ്ജറ്റ്് ചൂണ്ടാിക്കിാ
ട്ടുന്ന സുപ്ര�ാനമാായ �ില നീക്കിിയിരിിപ്പുകള് 
ശ്രറേദ്ധയമാാകുന്നതും. പ്പെതാഴിിലുംറ�് ഉള്പ്പെ�
പ്പെെയുള്ള റേകന്ദ്രീാവിിഷ് കൃത പദ്ധതികള്
ക്കിായി 5714 റേകാെി രൂപയും റേകന്ദ്രീാവിിഷ ്കൃത 
പദ്ധതികളുംപ്പെെ സംംസ്ഥാാന വിിഹിതമാായി 1238 
റേകാെി രൂപയും റേ�ര്ത്ത്് 6952 റേകാെി രൂപ 
കൂെി തറേ�ശംസ്ഥാാപനങ്ങിളാിലൂപ്പെെ �ാമാീണ് 
പ്പെതാഴിില് റേമാഖ്യാലയിറേലക്കി് എത്ത്ിറേച്ച്രും. 
ഇതിറേനാപ്പെൊ�ം സംംസ്ഥാാനവിിഷ് കൃത പദ്ധ
തികള്ക്കിായി 534 റേകാെി രൂപ കൂെി 
സംംസ്ഥാാന ബിഡ്ജറ്റ്് നീക്കിിവിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്.

‘ലൈലഫിി’തൊ� വിിപുലമാോകുന്ന 
റ്റോവിരുകൾ

സംാതന്ത്രിഭിാരിതത്ത്ിലിറേന്നാളാം നിരിവി�ി 
ഭിവിനപദ്ധതികള് നെ�ില് വിന്നിട്ടുണ്ടാ്. കാല
ഘാ ട്ട ങ്ങി ളാ ി ല്  ഏ റ്റ് ക്കു റ ച്ച് ി ല നു സം രി ി ച്ച്് 
സംംസ്ഥാാനത്തും അവിയുപ്പെെ റേനട്ടങ്ങിള് പ്രക
െവുംമാായിട്ടുണ്ടാ്. 2011 പ്പെല പ്പെസംന്സംസം് 
പ്രകാരിം റേകരിളാത്ത്ില് 1000 റേപര്ക്കി് 336 
വിീടുകള് ഉള്ളറേ�ാള് റേദ്ശംീയതലത്ത്ില് 
അത് 273 വിീടുകളാാണ്്. തറേ�ശംസംായംഭിരിണ് 
വികു�്, കുടുംബിശ്രീ, നിര്മ്മിതി റേകന്ദ്രീം 
തുെങ്ങിി 20 ഓളാം ഏജന്സംികള് റേകരിളാ
ത്ത്ില് ഭിവിന നിര്മ്മാണ് പദ്ധതികള് 
നെ�ാക്കുന്നുണ്ടാ്. എങ്കിിലുംം തറേ�ശംസംായം
ഭിരിണ് വികു�ിപ്പെ� റേമാല്റേനാട്ടത്ത്ിലാണ്് 
ആപ്പെക നിര്മ്മിക്കിപ്പെ�ടുന്ന ഭിവിനങ്ങിളാില് 
95% വുംം എന്നത് ശ്രറേദ്ധയമാാണ്്. എന്നിരിി
ക്കിിലുംം ഭിവിന പദ്ധതികളുംപ്പെെ സുവിര്ണ്ണ 
റേനട്ടം സംംസ്ഥാാനം തിരിിച്ച്റിഞ്ഞത് 2016 
മുതലാണ്്. ഉദ്ാഹരിണ്ത്ത്ിന് 2019 മുതല് 
2020 ഓഗംസ്റ്റി ്31 വിപ്പെരി നിര്മ്മിക്കിപ്പെ�ട്ട 123807 
വിീടുകളാില് 118936 എണ്ണവുംം തറേ�ശംഭിരിണ് 
സ്ഥാാപനങ്ങിള് മുഖ്യാാ�ിരിം നിര്മ്മിച്ച്താണ്്. 

രിണ്ടാരിലക്ഷ്യത്ത്ിറേലപ്പെറ വിീടുകള് വൈലഫീ് 
പദ്ധതിയിലൂപ്പെെ ചുരുങ്ങിിയ കാലം പ്പെകാണ്ടാ് 
പൂര്ത്ത്ിയാകുറേമ്പാള് അത് പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ റേനട്ടവുംം പ്രാറേദ്ശംിക 
ജീവിിത നിലവിാരിത്ത്ിപ്പെ� ഉയര്ച്ച്യുമാായി 
കണ്ക്കിാക്കിണ്ം. അതിപ്പെനാരു തുെര്ച്ച്
യാണ്് ബിഡ്ജറ്റ്ിപ്പെല പുതിയ പ്രഖ്യായാപനം. 
വൈലഫീ് മാിഷന് റേവിണ്ടാി 2021-22 പ്പെല 
ബിഡ്ജറ്റ്് നീക്കിിയിരിി�് 4000 റേകാെി 
രൂപയാണ്്. റേകരിളാത്ത്ിലാപ്പെക 5,04,967 
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ഭിവിനരിഹിതരിായ കുടുംബിങ്ങിള് ഉപ്പെണ്ടാ
ന്നാണ്് കണ്ക്കി്. ഇതില് പകുതിറേയാളാം 
വൈലഫീിലൂപ്പെെ പൂര്ത്ത്ീകരിിക്കിപ്പെ�ട്ടു. ഭിവിനരി
ഹിതരിില്ലാത്ത് റേകരിളാത്ത്ിറേലപ്പെക്കിാരു 
ചുവിടുകൂെി വിയ്ക്ക്ാന് ബിഡ്ജറ്റ്ിപ്പെല നീക്കിിയിരിി
�് തീര്ച്ച്യായും ഗുണ്കരിമാാകും.

കുടുംംബശ്രീീ
കുടുംബിശ്രീയുപ്പെെ പ്രസംക്തി റേകരിളാവുംം 

അതിര്ത്ത്ികള് പിന്നിട്ട് റേലാകപ്പെമാമ്പാടും 
തിരിിച്ച്റിഞ്ഞതാണ്്. സ്ത്രീീശംാക്തീകരിണ്ം, 
കുെില് പ്പെ�റുകിെ വിയവിസംായം, മാാലിനയ 
സംംസം് കരിണ്ം ഏറ്റ്വുംപ്പെമാാടുവിില് പ്പെകാവിിഡ് 
കാലപ്പെത്ത് സംമൂഹ അടുക്കിളാകള് തുെങ്ങിി 
�ാമാീണ് സ്ത്രീീ ജനതയുപ്പെെ സംമാ�മുറേന്നറ്റ്ത്ത്ി
പ്പെ� റേപായ പതിറ്റ്ാണ്ടുകളാിപ്പെല മുഖ്യായ�ാരി
യില് കുടുംബിശ്രീയുണ്ടാായിരുന്നു. നാള്ക്കു
നാള് വിിപുലമാായ ഉത്ത്രിവിാദ്ിത്ത്ങ്ങിള് 
കുടുംബിശ്രീപ്പെയ ഏല്�ിക്കുന്നതില് സംര്ക്കിാ 
രും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഉദ്ാഹരിണ്മാായി പ്ര�ാന 
റേകന്ദ്രീാവിിഷ് കൃത നഗംരി ദ്ാരിിദ്ര്യയ ലഘൂകരിണ് 
പരിിപാെ ികള് നെ�ാക്കുന്നതിനുള്ള 
സംംസ്ഥാാനതല റേനാഡല് ഏജന്സംിയാണ്് 
കുടുംബിശ്രീ. അതിനാല്ത്ത്പ്പെന്ന തറേ�ശം
സ്ഥാാപനങ്ങിളാില് ഭിവിന- ഭിവിറേനതരി 
ആവിശംയങ്ങിളാില് കുടുംബിശ്രീക്കുള്ള പങ്കി് 
വിലുംതാണ്്. ഈ തിരിിച്ച്റിവി് സംംസ്ഥാാന 
ബിഡ്ജറ്റ്ിലുംം പ്രകെമാാണ്്.  അതുപ്പെകാ
ണ്ടാാണ്് കുടുംബിശ്രീക്കിായി മാാത്രം 260 റേകാെി 
രൂപ ബിഡ്ജറ്റ്ില് നീക്കിിവിച്ച്ിട്ടുള്ളതും.

ഗ്രാോമാീണ റ്റോറിോഡുകൾ  
വിികസനത്തിിതൊ� പുതുവിഴിികൾ

�ാമാീണ് റേറാഡുംകളുംപ്പെെ നവിീകരിണ്ത്ത്ി
ലൂപ്പെെ നാട്ടിന്പുറങ്ങിളാിറേലക്കി ്വിികസംനപാത 
തുറക്കുവിാന് സംര്ക്കിാര് ലക്ഷ്യയമാിടുന്നുണ്ടാ്. 
അെിസ്ഥാാന സംൗകരിയം, പ്പെതാഴിില്, പ്പെമാച്ച്പ്പെ�ട്ട 
ജീവിിത നിലവിാരിം എന്നിവി കൂെിയാണ്് 
റേറാഡ് വിികസംനത്ത്ിലൂപ്പെെ സംാ�യമാാകുന്നത് 
എറേന്നാര്ക്കുക. റീബിില്ഡ ്റേകരിളായുപ്പെെ ഭിാഗം
മാായുള്ള 488  റേകാെ ി  രൂപയുപ്പെെയും 
മുഖ്യായമാന്ത്രിിയുപ്പെെ റേറാഡ് പുനരുദ്ധാരിണ് പദ്ധ
തിയുപ്പെെ ഭിാഗംമാായുള്ള 1000 റേകാെി രൂപ 
യുപ്പെെയും റേറാഡ് നിര്മ്മാണ്ം 2021-22 ആരിം
ഭിത്ത്ില് പൂര്ത്ത്ീകരിിക്കും. പി.എം.ജി.എസം്.
വൈവി. പദ്ധതിയ്ക്ക്് 120 റേകാെി രൂപ വികയിരു
ത്തുന്നു. റേകന്ദ്രീവിിഹിതമാായി 130 റേകാെി 
രൂപയും ലഭിിക്കും. ഇത്ത്രിത്ത്ില് റേറാഡ് 
നവിീകരിണ്പ്രവിര്ത്ത്നത്ത്ിലൂപ്പെെ മാാത്രം 
1738 റേകാെിയാണ്് തറേ�ശംസംര്ക്കിാരുകള്
ക്കി് ലഭിയമാാകുന്നത്.

ശുചിി�വ റ്റോകരളത്തിിറ്റോലക്ക്്
നവിറേകരിളാ നിര്മ്മിതിയില് ശു�ിതാറേക

രിളാത്ത്ിന് നിര്ണ്ണായകപങ്കി് വിഹിക്കിാനുണ്ടാ്. 
കാരിണ്ം റേകരിളാത്ത്ിപ്പെല ആറേളാാഹരിി ഖ്യാരിമാാ
ലിനയ ഉല്പാദ്നം പ്രതിദ്ിനം 450 �ാം 
ആപ്പെണ്ന്നാണ്് ഔറേദ്യാഗംിക കണ്ക്കുകള് 
സൂ�ി�ിക്കുന്നത്. �ാമാങ്ങിളാില് ഇത് താരിത
റേമായന കുറവിാപ്പെണ്ങ്കിിലുംം  പ്പെകാവിിഡ് 
മാാലിനയം, കക്കൂസം് മാാലിനയം, മാലിനമാാകുന്ന 

നീരുറവികള് തുെങ്ങിിയ വിിഷയങ്ങിള് തറേ�
ശംസംര്ക്കിാരുകള്ക്കി് തലറേവിദ്നയുണ്ടാാക്കു
ന്നുണ്ടാ്. ഹരിിതറേകരിളാം മാിഷന്, ശു�ിതാ
മാിഷന്, സംാച്ഛ്് ഭിാരിത് മാിഷന് എന്നിവിയുപ്പെെ 
ശ്രദ്ധ ഇതിറേലക്കി് നീങ്ങുന്നുപ്പെവിന്നത് ആശംാാ
സംകരിമാാകും. ആ ലക്ഷ്യയം മുന്നിര്ത്ത്ി 2021-
22 ല് ഹരിിതറേകരിളാം മാിഷന് 15 റേകാെിയും, 
ശു�ിതാമാിഷന് 54 റേകാെിയും സംാച്ഛ്്ഭിാരിത് 
മാിഷന് 87 റേകാെിയും പ്രാറേദ്ശംിക ശു�ിതാറേമാ
ഖ്യാലയില് പ്പെ�ലവിഴിിക്കും. ആപ്പെക 157 
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റേകാെിറേയാളാം വിരുന്ന ഈ ശു�ിതാഫീണ്ടാ് 
പ്രാറേദ്ശംിക ശു�ിതാാറേരിാഗംയപ്പെമാച്ച്പ്പെ�െ 
ലുംകള്ക്കി് കരുത്ത്ാകും. ജനസംാന്ദ്രീതയില് 
ഏപ്പെറ മുന്നിലുംള്ള റേകരിളാത്ത്ില് ഫീലപ്രദ്
മാായി നെ�ാക്കിാനാകുന്നത് വിിറേകന്ദ്രീീകൃത 
ഉറവിിെ മാാലിനയസംംസം് കരിണ് വിികസംനമാാ
പ്പെണ്ന്ന കാഴ്ച�ാെിലാണ്് സംര്ക്കിാര്. 
ഇതിറേനാെകം 501 �ാമാപഞ്ചാായ ത്തുകളുംം 

മാാണ്്. പരിിശംീലനം, പ്രസംിദ്ധീകരിണ്ം തുെ
ങ്ങിിയവിയ്ക്ക്ായി 2021-22 ബിഡ്ജറ്റ്ില് 30 
റേകാെി രൂപ നീക്കിിവിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്. ഇതില് 19 
റേകാെി രൂപ ജനപ്രതിനി�ികളുംപ്പെെയും 
ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാരുപ്പെെയും പരിിശംീനങ്ങിള്ക്കും 
അനുബിന്ധികാരിയങ്ങിള്ക്കും റേവിണ്ടാിയാണ്്. 
ജനകീയാസൂത്രണ്ത്ത്ിപ്പെ� 25-ാം വിാര്ഷി
കാറേഘാാഷത്ത്ിന് തുെക്കിം കുറിച്ചുപ്പെകാണ്ടാ് 
ഡിസംംബിറില് നെത്ത്ാന് ഉറേ�ശംിച്ച്ിരുന്ന 
അ�ര്റേ�ശംീയ പ്പെസംമാിനാര് 2021 ല് നെത്തു
ന്നതാണ്്. രിജതജൂബിിലി വിര്ഷത്ത്ില് ഇതു
വിപ്പെരിയുള്ള അ�ികാരിവിിറേകന്ദ്രീീകരിണ് അനു
ഭിവിങ്ങിപ്പെളാക്കുറിച്ച്് 25 പുസ്തകങ്ങിള് ഇം�ീ 
ഷിലുംം മാലയാളാത്ത്ിലുംം കില പ്രസംിദ്ധീകരിി 
ക്കുന്നതാണ്്. ഇതിന് 3 റേകാെി രൂപ പ്രറേതയ
കമാായി അനുവിദ്ിച്ചു. 

ചുരുക്കിത്ത്ില് വിിപ്ലാവികരിമാായ വിികസം
നമുറേന്നറ്റ്മാാണ്് തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള് വിഴിി 
സംംസ്ഥാാനത്ത്് നെന്നുവിരുന്നത്. പദ്ധതിവിി
ഹിതത്ത്ിന് പുററേമാ ഒട്ടനവി�ി വിികസംനറേവി
രുകള് �ാമാങ്ങിളാിറേലക്കി് ഇന്ന് കെന്നുപ്പെ�ല്ലും
ന്നുണ്ടാ്. വൈലഫീ് മാിഷനും, കുടുംബിശ്രീയും, 
ശു�ിതാപദ്ധതിയും എല്ലാം അത്ത്രിത്ത്ിലും
ള്ളവിയാണ്്. ബിഡ്ജറ്റ്ില് നീക്കിിവിച്ച്ിട്ടുള്ള 
കാല് ലക്ഷ്യത്ത്ില�ികം റേകാെിയുപ്പെെ 
ഉറേത്ത്ജനം തറേ�ശം ഭിരിണ്കൂെങ്ങിള് നെ�ി
ലാക്കുന്നറേതാപ്പെൊ�ം, കാര്ഷികരിംഗംപ്പെത്ത്
യും മാറ്റും സംമാാ�രി റേനട്ടങ്ങിളുംം മുന്ഗംണ്നക
ളുംം �ാമാങ്ങിളാിറേലപ്പെക്കിത്തുന്നുണ്ടാ്. ഉദ്ാഹരിണ്
ത്ത്ിന് പ്പെകാവിിഡ് കാലപ്പെത്ത് ഭിക്ഷ്യയകിറ്റുകള്, 
സുഭിിക്ഷ്യ റേകരിളാം പദ്ധതി എന്നിവിപ്പെയല്ലാം 
�ാമാീണ് ജനതയുപ്പെെ ജീവിിതനിലവിാരിം 
ഉയര്ത്ത്ാന് ഉതകുന്നവിയാണ്്. ഇത്ത്രി
ത്ത്ില് വിന്കിെ പദ്ധതികളാിലൂപ്പെെ ‘ട്രിക്കിിള് 
ഡൗണ്’ സംമാീപനവുംം അെിസ്ഥാാന ആവിശംയ 
നിര്വ്വഹണ്ത്ത്ിലൂപ്പെെ താറേഴിത്ത്ട്ടില് 
നിന്നുള്ള വിികസംന മുറേന്നറ്റ്വുംം, പാര്ശംാവില്
ക്കിരിിക്കിപ്പെ�ട്ടവിറേരിയും പ്രറേദ്ശംങ്ങിറേളായും 
ലക്ഷ്യയമാിട്ടുള്ള പ്പെപരിിഫീറല് വിികസംന 
സംമാീപനവുംം ഒത്തു റേ�ര്ന്ന വിികസംന കാഴ്ച
�ാെിന് റേകരിളാം സംാക്ഷ്യയം വിഹിക്കുകയാണ്്. 
ഈ മുറേന്നറ്റ്ത്ത്ില് പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാ
രുകള് റേകവിലം റേനാക്കുകുത്ത്ികളാായി മാാറു
കയല്ല; മാറിച്ച്് പ്പെകട്ടുറപ്പുള്ള നവിറേകരിളാനിര്
മ്മാണ്ത്ത്ിപ്പെല ആണ്ിക്കില്ലുംകള് തപ്പെന്നയാ 
യി മാാറുകയാണ്്.
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മേ�ഖ�ന് തിിരുവനന്തപുരിം �ണംിമേവഴ് സ്ി�ി 
മേ�ാമേളിജ് സ്ാ�ത്ത്ി�ശാ� വിഭാഗം 

അംസ്ി��് ലെ�ാഫസ്റിാണം്.  

പട്ടിക 2
�റ്റോ�ശാ സ്ഥിോപനങ്ങൾക്കുള്ള ബഡി്ജി�് നീക്ക്ിയിരിപ്പി്

വിിഭോഗംം തുക റ്റോകോെിയിൽ
വിികസംന ഫീണ്ടാ് (പദ്ധതി അെങ്കില്) 7180
ജനറല് പര്�സം് �ാ�് 1950
പ്പെമായി�നന്സം് ഫീണ്ടാ് 2944
പ്പെതാഴിിലുംറ�് ഉള്പ്പെ�പ്പെെയുള്ള റേകന്ദ്രീാവിിഷ് കൃത 
പദ്ധതികളുംം സംംസ്ഥാാനാവിിഷ് കൃത പദ്ധതികളുംം

6952

വൈലഫീ് മാിഷന് 4000
മുഖ്യായമാന്ത്രിിയുപ്പെെ റേറാഡ് പുനരുദ്ധാരിണ് പദ്ധതി, 
�ാമാീണ് റേറാഡ്, PMGSY 
(റേകന്ദ്രീവുംം സംംസ്ഥാാനവുംം) ഉള്�പ്പെെ

1838

ഹരിിതമാിഷന്, ശു�ിതാമാിഷന്,  സംാച്ഛ്് ഭിാരിത് മാിഷന്,  റേലാകബിാങ്കിി
പ്പെ� നഗംരിശു�ിതാ പദ്ധതി ഉള്�പ്പെെ 

259

കുടുംബിശ്രീ 260
കില 30
തനത് വിരുമാാനം 2000
ആതൊക 27413

 അവിലംബിം: ബിഡ്ജറ്റ്് (2021-22) റേരിഖ്യാകള്

55 നഗംരിസംഭികളുംം ഖ്യാരിമാാലിനയ സംംസം് കരി
ണ്ത്ത്ില് ശു�ിതാമാാനദ്ണ്ഡം പാലിച്ച്ിട്ടു
പ്പെണ്ടാങ്കിിലുംം മുഴുവിന് തറേ�ശംഭിരിണ് സ്ഥാാപന
ങ്ങിളുംം ആ തലത്ത്ിറേലക്കി് ഉയറേരിണ്ടാതുണ്ടാ്. 

കില
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകപ്പെളാ ശംക്തിപ്പെ�

ടുത്തുന്നതില് ‘കില’ യുപ്പെെ പങ്കി് സുപ്ര�ാന



 മാലേനിാജ് കെ�. പുതിയവാിള   

അധിികാരിം താകേ�ക്കുവന്ന വ�ി
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റേകരിളാസംംസ്ഥാാനം രൂപ ംപ്പെകാള്ളുന്ന 
തിനു മുമ്പുതപ്പെന്ന ഇവിിപ്പെെ പഞ്ചാായ

ത്തുകള് ഉണ്ടാായിരുന്നു. രിാജയത്ത്ിപ്പെ� 
പലഭിാഗംത്തും രിാജഭിരിണ്കാലത്തു നാട്ടുക്കൂ
ട്ടങ്ങിള് കൂെിയിരുന്നതായി നമുക്കിറിയാം. 
നാട്ടിപ്പെല തര്ക്കിവിയവിഹാരിങ്ങിള്ക്കും മാറ്റും 
തീര്പ്പുണ്ടാാക്കുന്നതും ഉത്സവിാറേഘാാഷങ്ങിളുംം 

കൃഷിക്കിാരിയങ്ങിളുംം മാറ്റും ആറേലാ�ിക്കുക 
തുെങ്ങിിയ കാരിയങ്ങിളാാണ്് മുഖ്യായമാായും അവി 
നിര്വ്വഹിച്ചുവിന്നത്. 

റേകരിളാം ഉള്പ്പെ�ട്ടിരുന്ന തമാിഴികത്ത്ില് 
സംംഘാകാലത്തു നിലനിന്ന സംംവിി�ാനങ്ങി
ളാാണ്് �രിിത്രത്ത്ില്നിന്നു കപ്പെണ്ടാടുക്കിാവുംന്ന 
ഏറ്റ്വുംം പഴിയത്. പ്പെപാതുവിര്ഷത്ത്ിന് 500 

പ്പെകാല്ലം മുമ്പ് (BCE 500) തുെങ്ങിിയ സംംഘാ
കാലത്ത്് ഇവിിപ്പെെ തിണ്കളുംം മാന്റങ്ങിളും
മാായി നാെിപ്പെന വിിഭിജിച്ച്ിരുന്നു. ഭൂഘാെനയും 
ജനജീവിിതവുംം ആ�ാരിമാാക്കിിയുള്ളതായിരു
ന്നു മുവൈല്ല, കുറിഞ്ഞി, മാരുതം, പ്പെനയ്തല്, 
പാവൈല എന്നിങ്ങിപ്പെനയുള്ള തിണ്കളാായു
ള്ള വിിഭിജനം. ഈ അഞ്ചു തിണ്കള് 
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റേ�ര്ന്ന സംംവിി�ാനം ഐ�ിവൈണ് എന്ന് 
അറിയപ്പെ�ട്ടു. �ാമാീണ്ര് ഒത്തുകൂെി നാട്ടുകാ
രിയങ്ങിള് �ര്ച്ച്പ്പെ�യ്യുകയും പ്രശ്നങ്ങിള്ക്കു 
പരിിഹാരിം കാണുകയും പ്പെ�യ്തിരുന്ന സംംവിി
�ാനമാാണ്് മാന്റം. ഇന്നപ്പെത്ത് �ാമാസംഭി
യുപ്പെെ ആദ്ിമാ രൂപം. പ്പെപാതുവിര്ഷം (CE) 300 
വിപ്പെരി ആയിരുന്നു സംംഘാകാലം. 

എന്നാല്, പില്ക്കാാലറേകരിളാത്ത്ില് ഇത്ത്രിം 
സംംവിി�ാനങ്ങിളുംപ്പെെ സ്ഥാിതി എ�ായിരുപ്പെന്ന
ന്നതിനു കാരിയമാായ റേരിഖ്യാപ്പെ�ടുത്ത്ലുംകള് 
ഉള്ളതായി അറിയില്ല. പിന്നീെ് ഇവിിപ്പെെ രൂപ
പ്പെ�ട്ടുവിന്നതായി �രിിത്രത്ത്ില് കാണുന്ന 
സംമ്പ്രദ്ായം തറ, കഴികം, �ാമാം, റേദ്ശംം, 
നാെ്എന്നിങ്ങിപ്പെനയാണ്്. കുപ്പെറ വിീടുകള് 
റേ�ര്ന്ന തറയും തറകള് റേ�ര്ന്ന നാടുമാായി 
�ാമാങ്ങിപ്പെളാ തിരിിച്ച്ിരുന്നു. അവിയുപ്പെെ 
റേയാഗംങ്ങിള് തറക്കൂട്ടവുംം നാട്ടുക്കൂട്ടവുംം എന്ന് 
അറിയപ്പെ�ട്ടതായും പറയുന്നു.എന്നാല്, 
പ്പെതാൊറേനാ തീണ്ടാാറേനാറേപാലുംം പാെില്ലാ
തായ പില്ക്കാാലത്ത്് ഇവിപ്പെയാന്നും ശംരിിയായ 
അര്ത്ഥത്ത്ില് സംാദ്ധയമാല്ലാതാകുകയും 
ആറേലാ�നകളുംം തീരുമാാനങ്ങിളുംപ്പെമാല്ലാം 
സംവിര്ണ്ണറേമാ�ാവിിതാത്ത്ിപ്പെ� മാാത്രം കാരിയം 
ആകുകയും പ്പെ�യ്തു. പില്ക്കാാല�രിിത്രത്ത്ില് 
നാഞ്ചാിനാട്ടും മാറ്റും നാട്ടുക്കൂട്ടങ്ങിള് �ില പ്രറേതയ
കഘാട്ടങ്ങിളാില് ഉണ്ടാായിരുന്നതായി �രിിത്ര
കാരിര് പറയുന്നു. എങ്കിിലുംം ഇവിിപ്പെെ റേഗംാത്രവിി
ഭിാഗംങ്ങിളാിലാണ്് ഊരുക്കൂട്ടങ്ങിളുംം മാറ്റും സ്ഥാിരി
സംാഭിാവിറേത്ത്ാപ്പെെ കാണ്ാനാവുംന്നത്.

പ്രാോറ്റോ�ശാികഭരണം 
ഇന്ത്യയയിൽ

റേഗംാത്രസംമൂഹങ്ങിപ്പെളാല്ലാ ംതപ്പെന്ന ഒരുത
രിത്ത്ില് പ്രാറേദ്ശംികസംായ ംഭിരിണ്സംാഭിാവിം 
ഉള്ളവി ആയിരുന്നു. റേഗംാറേത്രതരിസംമൂഹ
ങ്ങിള് രൂപപ്പെ�ട്ടറേശംഷവുംം റേലാകത്തു പല 
ഭിാഗംങ്ങിളാിലുംം ഏപ്പെതങ്കിിലുംം തരിം പ്രാറേദ്ശംിക
കൂട്ടങ്ങിള് ഉണ്ടാായിരുന്നു. ഇവിയില് ഭിരിണ്
ത്ത്ിപ്പെ� ഭിാഗംമാായിരുന്നവിയും പ്പെപാതുക്കിാരിയ
ങ്ങിള് ആറേലാ�ിച്ച്ിരുന്നവിയും �ാമാറേക്കിാെ 
തികളുംം കൃഷിയും വിാണ്ിജയവുംം ഒപ്പെക്കിയായി 
ബിന്ധിപ്പെ�ട്ട കാരിയങ്ങിള്ക്കുള്ളവിയും മാറ്റു 
�ര്മ്മങ്ങിള് നിര്വ്വഹിച്ച്ിരുന്നവിയും ഉണ്ടാാ
യിരുന്നു.

ഇ�യയിലുംം കാരിയങ്ങിള് ഇങ്ങിപ്പെനപ്പെയാ
പ്പെക്കിത്ത്പ്പെന്ന ആയിരുന്നു. �രിിത്രത്ത്ില് 
റേരിഖ്യാപ്പെ�ടുത്ത്ിയിട്ടുള്ളവിയില് ഒരുപറേക്ഷ്യ, 
ഏറ്റ്വുംം പഴിയത് റേനരിറേത്ത് പറഞ്ഞ സംംഘാ
കാലതമാിഴികപ്പെത്ത് (BCE 500 – CE 300) 
സംമ്പ്രദ്ായമാാണ്്.സംംഘാകാലം തുെങ്ങിി 

ഒറേന്നമുക്കിാല് നൂറ്റ്ാണ്ടു കഴിിയുറേമ്പാള്, 
ബിി.സംി.ഇ. 322-ല്, നിലവിില്വിന്ന മാൗരിയകാ
ലത്ത്് ഭിരിണ്കാരിയത്ത്ിനായി സംാമ്രാാജയപ്പെത്ത് 
ജനപദ്ങ്ങിളാായും അവിപ്പെയ നാല് ഉപവിിഭിാ
ഗംങ്ങിളാായും വിിഭിജിച്ച്ിരുന്നതായി കാണുന്നു. 
പിന്നീെ്, സംി.ഇ. 350 മുതല് 910 വിപ്പെരി 
നിലനിന്ന പല്ലവിരിാജയത്തും ഇത്ത്രിം 
വിിഭിജനം ഉണ്ടാായിരുന്നതായി �രിിത്രം 
പറയുന്നു. മാണ്ഡലം, വിളാനാട്ട്, നാട്ട് എന്നി
ങ്ങിപ്പെനയായിരുന്നു അവിിെപ്പെത്ത് ഘാെകങ്ങി
ളുംപ്പെെ റേപരി്. �ാമാങ്ങിളാില് �ാമാസംഭി ഉണ്ടാായി
രുന്നു. നഗംരിങ്ങിളാിലുംം  അതിപ്പെനാത്ത് 
സംംവിി�ാനം പ്രവിര്ത്ത്ിച്ചു.നഗംരിാത്ത്ാര് 

എന്നാണ്് ഇവിയുപ്പെെ അദ്ധയക്ഷ്യര് അറിയപ്പെ�
ട്ടത്. പിന്നീടും രിാജയത്തു പലഭിാഗംങ്ങിളാിലുംം 
പലതരിം നാട്ടുക്കൂട്ടങ്ങിള് പ്രവിര്ത്ത്ിച്ചുവിന്നു.

ഇ�യയില് പ്പെപാതുവിായി നിയമാവിിറേ�
യമാായ പ്രാറേദ്ശംികസംായ ംഭിരിണ്ം നെ�ാക്കു
ന്നത് ബ്രിിട്ടീഷുകാരിാണ്്. ബ്രിിട്ടണ്ില് 1880-
ഓപ്പെെ നിലവിില് വിന്ന തറേ�ശംസംായ ംഭിരിണ്
സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ മാാതൃകയില് ആയിരുന്നു 
അത്. പപ്പെക്ഷ്യ, അത് കീറേഴിത്ത്ട്ടില് സംായ ംഭി
രിണ്ം പ്പെകാണ്ടുവിന്നുമാില്ല,അന്നു രിാജയത്തു 
പലയിെത്തും നിലവിിലുംണ്ടാായിരുന്ന പരിമ്പ
രിാഗംത�ാമാക്കൂട്ടങ്ങിപ്പെളായും അവിയുപ്പെെ തനതു 
പ്രവിര്ത്ത്നരിീതിപ്പെയയും ബിാ�ിക്കുകറേയാ 
അവിപ്പെയ അനൗപ�ാരിികസംംവിി�ാനങ്ങിള് 
മാാത്രം ആക്കുകറേയാ പ്പെ�യ്യുകയുംപ്പെ�യ്തു.

പിന്നീെ് പ്പെപ്രാവിിന്ഷയല് കൗണ്സംി
ലുംകള് രൂപവിത്ക്കിരിിച്ച്തിപ്പെ� ഭിാഗംമാായി 
1919-പ്പെല ഗംവിപ്പെ��് ഓഫീ് ഇ�യ ആക്റ്റിില്, 
പ്പെപ്രാവിിന്ഷയല് മാന്ത്രിിസംഭികള് ‘പ്രാറേദ്ശംിക
ഭിരിണ്ത്ത്ിപ്പെ� നിരിീക്ഷ്യണ്ം’ നിര്വ്വഹിക്കിണ്
പ്പെമാന്നു വിയവിസ്ഥാപ്പെ�യ്തു. അ�ികാരിവിിറേകന്ദ്രീീ
കരിണ്ക്കിമ്മിഷപ്പെ� 1908-പ്പെല റിറേ�ാര്ട്ടിപ്പെ�
കൂെി അെിസ്ഥാാനത്ത്ില് ആയിരുന്നു ഇത്. 

തുെര്ന്ന് 1920-ല് ബ്രിിട്ടീഷ് ഭിരിണ്കാല
ത്ത്് പല സംംസ്ഥാാനവുംം പഞ്ചാായത്ത്് രിാജ് 
നിയമാങ്ങിള് പാസംാക്കിി നെ�ാക്കിി. ഇവി 
ഏകീകൃതസംാഭിാവിം ഉള്ളവി ആയിരുന്നില്ല.
ഇതു വിന്നറേതാപ്പെെ നിലവിിലുംണ്ടാായിരുന്ന 
പ്രാറേദ്ശംികസംായംഭിരിണ് സംംവിി�ാനങ്ങി
ളും പ്പെ െ  അ � ി ക ാ രി ാ വി ക ാ ശം ങ്ങി ളും ം 
സംാാതന്ത്രിയങ്ങിളുംം പരിിമാിതപ്പെ�ടുയാണ്് 
ഉണ്ടാായത്. ഗംവിപ്പെ��് ഓഫീ് ഇ�യ ആക്റ്റിി
ലൂപ്പെെ 1935-ല് വിിശംാലമാായ പ്പെപ്രാവിിന്ഷയല് 
കൗണ്സംിലുംകള് വിപ്പെന്നങ്കിിലുംം ഇക്കിാരിയം 
അവിരും ശ്രദ്ധിച്ച്ില്ല. ഇ�യ റി�ബ്ലിിക് ആകു
ന്നതുവിപ്പെരി ഈ സംാഹ�രിയം നിലനിന്നു.

വിികസംനവുംം ആസൂത്രണ്വുംം ഗംാന്ധിിജി
യുപ്പെെ �ാമാസംാരിാജുംം ഒപ്പെക്കി കാരിയമാായി 
രിാജയം �ര്ച്ച്പ്പെ�യ്തങ്കിിലുംം പ്രാറേദ്ശംികസംായം 
ഭിരിണ്ം ഭിരിണ്ഘാെനാവിയവിസ്ഥാ ആയില്ല! 
വിലിയ തര്ക്കിങ്ങിള്പ്പെക്കിാടുവിില് നിര്റേ�ശം
കതത്ത്ാങ്ങിളാിപ്പെലങ്കിിലുംം ഉള്പ്പെ�ടുത്ത്ാന് 
കഴിിഞ്ഞു എന്നതാണ്് ആശംാാസംമാായത്. 
ജാതിറേമാ�ാവിിതാം ഭിരിണ്ം കയ്യാാളുംപ്പെമാന്നും 
അത് അവിര്ണ്ണവിിഭിാഗംങ്ങിള്ക്കു കൂടുതല് 
റേദ്ാഷമാാകുപ്പെമാന്നുമുള്ള അംറേബിദ്് ക്കിറുപ്പെെ 
ആശംങ്കിയായിരുന്നു കാരിണ്ം. ഭിരിണ്ഘാെന
യുപ്പെെ കരിെില് പ്രാറേദ്ശംികസംായംഭിരിണ്ം 
ഇെം റേനെിറേപാലുംമാില്ല. ഭിരിണ്ഘാെനയുപ്പെെ 
കരിെില് ഇല്ലാതിരുന്ന തറേ�ശംഭിരിണ്ം നിര്

ഇ.എംം.എംസ്്. നമ്പൂതിിരിിപ്പാാട്്
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റേ�ശംകതത്ത്ാങ്ങിളാില് 40–ാം വികു�ായി 
വിരുന്നത് ഗംാന്ധിിജി �ാമാസംാരിാജിനായി 
ശംക്തമാായി നിലപ്പെകാണ്ടാതിപ്പെ� സംാാ�ീന
ത്ത്ിലാണ്്. അറേ�ാഴും എഴുതപ്പെ�ട്ടത് ഇങ്ങി
പ്പെനയാണ്്: “�ാമാ�ഞ്ചാായത്തുകള് രൂപവി
ത്ക്കിരിിക്കിാനും തറേ�ശംഭിരിണ്സ്ഥാാപനങ്ങി
ളാായി പ്രവിര്ത്ത്ിക്കിാന് അവിപ്പെയ പ്രാപ്തമാാ 
ക്കിാന് റേവിണ്ടാ അ�ികാരിങ്ങിളുംം ഉത്ത്രിവിാദ്ി
താവുംം അവിര്ക്കു നല്കാാനും ഉ�ിതമാായ നെപ
െികള് സംംസ്ഥാാനഗംവിപ്പെ�ന്റുകള് വൈക 
പ്പെക്കിാള്ളണ്ം.” റേകന്ദ്രീത്ത്ിപ്പെല അ�ികാരി
ങ്ങിള് കാരിയമാായി താറേഴിക്കു വിറേരിണ്ടാതുപ്പെണ്ടാ
ന്ന �ി� അറേന്ന ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു 
കാണ്ണ്ം.

പഞ്ചാവിത്സരിപദ്ധതികളുംപ്പെെ നിര്വ്വഹണ്
വുംം റേകന്ദ്രീാവിിഷ്ക്കൃതപദ്ധതികളുംപ്പെെ പ്രളായവുംം 
അവി തമ്മിലുംള്ള ഏറേകാപനമാില്ലായ്മായും 
അവി നെ�ാറേക്കിണ്ടാ വികുപ്പുകളുംപ്പെെ കമ്പാര്
ട്ടുപ്പെമാ�ലിസംവുംം നെത്ത്ി�ിലുംണ്ടാായ അനാ
റേരിാഗംയകരിമാായ പ്രവിണ്തകളുംം അെക്കിം 
�ാരിാളാം ഘാെകങ്ങിള് പില്ക്കാാലത്ത്് തറേ�ശംഭി
രിണ്സ്ഥാാപനങ്ങിപ്പെളാ ശംക്തിപ്പെ�ടുത്തുകയും 
അവിയ്ക്ക്് അ�ികാരിങ്ങിളുംം നിര്വ്വഹണ്സംംവിി
�ാനങ്ങിളുംം വൈകമാാറുകയും പ്പെ�റേയ്യാണ്ടാ 
സംാഹ�രിയം സൃഷ്ടിിക്കുകയാണ്് ഉണ്ടാായത്. 

കീഴ്ത്തട്ട്് അധിികോരം 
റ്റോകരളപ്പിിറിവിിക്കുമുമ്പ്്

സംംഘാകാലപ്പെത്ത് വിിഭിജനങ്ങിള്ക്കു
റേശംഷം ഇ�യന് സംംസ്ഥാാനം എന്ന 
നിലയില് ഐകയറേകരിളാം നിലവിില് വിരുന്ന
തിനുമുമ്പുതപ്പെന്ന തിരുവിിതാ ംകൂറിലുംം 
പ്പെകാച്ച്ിയിലുംം ബ്രിിട്ടിഷ് മാലബിാറിലുംപ്പെമാല്ലാം 
വിയതയസ്ത നിയമാങ്ങിള് പ്രകാരിമുള്ള പഞ്ചാായ
ത്തുസംംവിി�ാനങ്ങിള് ഉണ്ടാായിരുന്നു. 
എന്നാല് അവി അ�ികാരിങ്ങിറേളാാ വിികസംന
കാരിയങ്ങിളാില് പങ്കിാളാിത്ത്റേമാാ ഒന്നും ഉള്ളവി 

ആയിരുന്നില്ല.
മാലബിാറില് പഞ്ചാായത്ത്് യൂണ്ിയനു

കള് നിലവിില് വിരുന്നത് 1884-ല് മാദ്ര്യാസം് 
റേലാക്കില് റേബിാഡീസം് ആക്ട് നെ�ിലാകുന്ന
റേതാപ്പെെയാണ്്. മാദ്ര്യാസം് വിിറേല്ലജ് ആക്ട് 
പ്രകാരിം 1920-ല് ഡിസ്ട്രിിക്ട് റേബിാര്ഡുംകളുംം 
അവിിപ്പെെ നിലവിില്വിന്നു. നാട്ടുരിാജയങ്ങിളാില് 
പ്പെകാച്ച്ിയിലാണ്് ഇത്ത്രിപ്പെമാാരു നിയമാം 
ആദ്യം നെ�ിലാക്കുന്നത് - 1914-പ്പെല പ്പെകാച്ച്ി 
പഞ്ചാായത്ത്് ആക്ട്. ഒരു ദ്ശംാബ്ദംം കഴിിഞ്ഞ് 
1925-ല് തിരുവിിതാ ംകൂറില് തിരുവിിതാകൂര് 
വിിറേല്ലജ് പഞ്ചാായത്ത്് ആക്ടുംം നിലവിില് 
വിന്നു.

തിരു-പ്പെകാച്ച്ി ഉണ്ടാായറേ�ാള് ആ രിണ്ടു 
നാട്ടുരിാജയപ്പെത്ത്യും നിയമാങ്ങിള് ഏകീകരിി
ക്കിപ്പെ�ട്ടു. 1950 -ല് തിരുവിിതാ ംകൂര് - പ്പെകാച്ച്ി 
പഞ്ചാായത്ത്് ആക്ട് വിന്നു. ഇറേതാപ്പെൊ�ം 
ആദ്യപ്പെത്ത് അതിര്ത്ത്ി  നിര്ണ്ണയക്കിമ്മിറ്റ്ി
ക്കും രൂപം നല്കാി. അതുപ്രകാരിം അന്ന് തിരു-
പ്പെകാച്ച്ി സംംസ്ഥാാനത്ത്് നിലവിില്വിന്നത് 
458 �ാമാപഞ്ചാായത്തുകളാാണ്്.

എന്നാല്, കാരിയമാായ മാാറ്റ്ങ്ങിപ്പെളാാന്നും 
അതു പ്പെകാണ്ടുവിന്നില്ല. എന്നാല്, അറേ�ാപ്പെഴി
ല്ലാം അ�ികാരിം കീറേഴിത്ത്ട്ടിറേലക്കു വൈകമാാ
റേറണ്ടാതിപ്പെ� പ്രാ�ാനയം നാെിപ്പെ� ഭിാവിിപ്പെയ
�റ്റ്ി �ി�ിച്ച്ിരുന്ന റേദ്ശംീയപ്രസ്ഥാാന
ത്ത്ിപ്പെല ഒരുവിിഭിാഗംം ശംക്തമാായി മാനസ്സിിലാ
ക്കുകയും അതിനായി നിലപാപ്പെെടുക്കുകയും 
പ്പെ�യ്തിരുന്നു.

തിരുവിിതാംകൂറിപ്പെന ഇ�യന് യൂണ്ിയ 
നില് റേ�ര്ക്കിാപ്പെത സംാതന്ത്രിരിാജയമാാക്കിാന് 
നെത്ത്ിയ ശ്രമാത്ത്ിപ്പെനതിപ്പെരി അറേമാരിിക്കിന് 
റേമാാഡല് അറബിിക്കിെലില് എന്ന മുദ്ര്യാവിാ
കയം ഉയര്ത്ത്ിയുള്ള റേപാരിാട്ടവുംം ഭിാഷാെി
സ്ഥാാനത്ത്ിലുംള്ള ഐകയറേകരിളാം രൂപവി
ത്ക്കിരിിക്കിാനായി ‘പദ്ം പദ്ം ഉറച്ചു നാം 
പാെി�ാെിറേ�ാകുക, പാരിിവൈലകയറേകരിളാ

ത്ത്ിന് കാഹളാം മുഴിക്കുവിാന്’ എന്ന 
പാട്ടു ംപാെി റേകരിളാമാാപ്പെക ജാഥകള് നയിച്ച്
തുപ്പെമാാപ്പെക്കി �രിിത്രത്ത്ിപ്പെ� ഭിാഗംമാാണ്റേല്ലാ. 
അതിപ്പെനല്ലാം റേനതൃതാം പ്പെകാടുത്ത്് ഐകയ
റേകരിളാം എന്ന ആശംയത്ത്ിനായി ശംക്തമാായ 
നിലപാപ്പെെടുത്ത്വിരിാണ്് ആ റേകരിളാം 
എങ്ങിപ്പെന ആകണ്പ്പെമാന്നകാരിയത്ത്ിലുംം വിയ
ക്തമാായ കാഴ്ച�ാെ് രൂപപ്പെ�ടുത്ത്ിയത്.

മൂന്നു നാടുകളാില് നിലനിന്ന ഭിരിണ്പ്ര
വിര്ത്ത്നങ്ങിപ്പെളാ റേകവിലമാായി ഏറേകാപി�ി
ക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല അത്. നിലനിന്ന 
ഭിരിണ്കൂെങ്ങിളുംപ്പെെ എല്ലാ സംാഭിാവിവിിറേശം 
ഷങ്ങിളുംം തകര്ത്ത്് ജനകീയവുംം വിികസം
റേനാന്മുഖ്യാവുംമാായ ഭിരിണ്സംംവിി�ാനം നെ�ാ
ക്കുക എന്ന കാഴ്ച��ാൊണ്് റേകാണ്�
സംിപ്പെല റേസംാഷയലിസ്റ്റി് റേ�രിിയിലൂപ്പെെ കമ്മൂ
ണ്ിസ്റ്റിായി മാാറിയ വിിഭിാഗംം മുറേന്നാട്ടുവിച്ച്ത്. 
ഒറേന്നകാല്റേക്കിാെി മാലയാളാികള് എന്ന 
പുസ്തകം 1946 ജനുവിരിിയില് ഇ.എം.എസം്. 
നമ്പൂതിരിി�ാെ് രി�ിച്ച്ത് ഈ കാഴ്ച�ാെ് 
അവിതരിി�ിക്കിാനാണ്്.

അതിപ്പെല ‘ഒരു നവിീനറേകരിളാം സൃഷ്ടിി
ക്കിാന്’ എന്ന അദ്ധയായത്ത്ില്നിന്ന് 
ഒരുഭിാഗംം ഉദ്ധരിിക്കിാം: “... പ്ര�ാനമാായി 
പ്പെ�റേയ്യാണ്ടാത് ജനങ്ങിളുംപ്പെെ മാീപ്പെത നില്ക്കുന്നവി
രിാണു ഗംവിപ്പെ��് ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാപ്പെരിന്ന 
ഇന്നപ്പെത്ത് നില അവിസംാനി�ിക്കുകയാണ്്; 
വിിറേല്ലജ് ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാര് മുതല് റേമാറേ�ാട്ടുള്ള 
എല്ലാ ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാപ്പെരിയും ജനാ�ിപതയപരി
മാായി നിയന്ത്രിിക്കിാനുള്ള ഏര്�ാടുണ്ടാാക്കു
കയാണ്്. ഓറേരിാ വിിറേല്ലജിലുംം പഞ്ചാായത്ത്്; 
വിിറേല്ലജ് ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാപ്പെരി നിയന്ത്രിിക്കിാനുള്ള 
അ�ികാരിം പഞ്ചാായത്ത്ിന്; താലൂക്കിിനും 
ഡിസ്ട്രിിക്റ്റിിനും റേബിാര്ഡുംകള്; അതിപ്പെ� 
അതിര്ത്ത്ിക്കുള്ളിലുംള്ള ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാര് ഈ 
റേബിാര്ഡുംകളുംപ്പെെ കീഴിില്; പട്ടണ്ങ്ങിള്ക്കു 
മുനിസംി�ാലിറ്റ്ിയും അതിനു കീപ്പെെട്ടുമാാത്രം 

1957-ലെ�  ഇ.എംം.എംസ്്. മന്ത്രിിസ്ഭയിിലെ� അംംഗങ്ങള്
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ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാരും; ഈ പ്രാറേദ്ശംിക സംായം
ഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിള്പ്പെക്കില്ലാം പ്രായപൂര്
ത്ത്ിറേവിാട്ടവികാശംത്ത്ിപ്പെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ി
ലുംള്ള തിരിപ്പെഞ്ഞടുപ്പും – ഇപ്പെതല്ലാം പ്പെകാണ്ടു
മാാത്രറേമാ ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാപ്പെരി നിയന്ത്രിിക്കിാന് 
കഴിിയുകയുള്ളൂ.”

അപ്പെത, അറേന്ന എത്ര വിയക്തമാായ 
വിീക്ഷ്യണ്മാാണ്്  ഉണ്ടാായിരുന്നപ്പെതന്ന് ! 
‘റേകരിളാം മാലയാളാികളുംപ്പെെ മാാതൃഭൂമാി’ എന്ന 
പുസ്തകവുംം ഇറേത ഉറേ�ശംയത്ത്ില് ഇ. എം. 
എസം്. രി�ിച്ച്താണ്്.

അ�ികാരിവിിറേകന്ദ്രീീകരിണ്ം സംംബിന്ധിി
ച്ച്് രിാജയത്തുതപ്പെന്ന സുവിയക്തമാായ കാഴ്ച�ാ
ടുണ്ടാായിരുന്ന ആളാാണ്് അറേ�ഹം. വിായന
ക്കിാര്ക്കും കാഴ്ച�ാടു വിികസംി�ിക്കിാന് 
പരിയാപ്തമാാകും എന്നതിനാല് അറേ�ഹത്ത്ി
പ്പെ� ദ്ര്ശംനവിയക്തത പ്പെവിളാിവിാക്കുന്ന ഒരു 
നിരിീക്ഷ്യണ് ംകൂെി ചൂണ്ടാിക്കിാട്ടാം. ഇ�യയില് 
പഞ്ചാായത്ത്ീരിാജ് സംംവിി�ാനം റേവിരുറ�ി
ക്കിാത്ത്തിപ്പെ� കാരിണ്ങ്ങിള് പഠിിക്കിാന് 
1978-ല് നിറേയാഗംിച്ച് അറേശംാക് റേമാത്ത് 
കമ്മിഷന് റിറേ�ാര്ട്ടില് ഇ.എം.എസം്. 
എഴുതിയ വിിറേയാജനക്കുറി�ിപ്പെല ഒരു 
ഭിാഗംമാാണ്ത്:

“ജനാ�ിപതയവിിറേകന്ദ്രീീകരിണ്ത്ത്ിലുംള്ള 
എപ്പെ� വിിശംാാസംത്ത്ിപ്പെ� അെിസ്ഥാാനം 
ഇതാണ്്. മാര്�കര്ക്കും ചൂഷകര്ക്കും എതി
പ്പെരിയുള്ള അദ്ധാാനിക്കുന്നവിരുപ്പെെ വൈദ്ന ംദ്ി
നസംമാരിത്ത്ില് ഇത്ത്രിപ്പെമാാരു വിയവിസ്ഥാ 
കൂ ടു ത ല്  സം ഹ ാ യ ക രി മാ ാ യ ി രി ി ക്കു ം . 
അതിനാല് പഞ്ചാായത്ത്ീരിാജ്  സ്ഥാാപന
ങ്ങിപ്പെളാ രിാജയത്ത്ിപ്പെ� ഭിരിണ്ത്ത്ിപ്പെ� അവിി
ഭിാജയഭിാഗംപ്പെമാന്നതില് നിന്നു വിയതയസ്തമാായി 
കാണ്ാന് എനിക്കു കഴിിയില്ല. അതുപ്പെകാണ്ടു
തപ്പെന്ന ഭിരിണ്പരിമാായ �ര്മ്മങ്ങിളുംം നിയന്ത്രി
ണ്ാ�ികാരിങ്ങിളുംം തമ്മില് വിയതയാസംവുംം 
കാണ്ാന് കഴിിയില്ല. വിിറേദ്ശംകാരിയം, രിാജയരി
ക്ഷ്യ , നാണ്യം, വിാര്ത്ത്ാവിിനിമായം തുെങ്ങിി 
യ �ില റേമാഖ്യാലകള് റേകന്ദ്രീത്ത്ിപ്പെ� നിയന്ത്രി
ണ്ത്ത്ില് വിച്ച്് ബിാക്കിിപ്പെയല്ലാം സംംസ്ഥാാന
ങ്ങിളാിറേലക്കും അവിിെന്നു ജില്ലകളാിറേലക്കും 
തിരിപ്പെഞ്ഞടുക്കിപ്പെ�ട്ട മാറ്റു സംമാിതികളാിറേലക്കും 
നല്കുക എന്നതാണ്് നമുക്കി് ആവിശംയം.”

ഭരണസ്ഥിിര�യുതൊെ നഷ്ടങ്ങൾ
ഇ.എം.എസംിപ്പെ� റേനതൃതാത്ത്ില് 

1957-ല് അ�ികാരിത്ത്ില്വിന്ന ആദ്യമാന്ത്രിി
സംഭിതപ്പെന്ന പഞ്ചാായത്തുകളുംപ്പെെ ഭിരിണ്പരിി
ഷ്ക്കാാരിം സംംബിന്ധിിച്ച്് ഒരു കമ്മിറ്റ്ിപ്പെയ വിച്ചു. 
മുഖ്യായമാന്ത്രിിതപ്പെന്ന ആയിരുന്നു അദ്ധയക്ഷ്യന്. 

അതിപ്പെ� റിറേ�ാര്ട്ടില് ഇങ്ങിപ്പെന പറഞ്ഞു: 
“കാരിയക്ഷ്യമാമാായ ഭിരിണ്സംംവിി�ാനത്ത്ിന് 
അതയ�ാറേപക്ഷ്യിതമാായ ഒരു കാരിയം താറേഴി
ത്ത്ലങ്ങിളാിറേലക്കി് അ�ികാരിം വിിനയസംിക്കു
കയാണ്്. വിിറേകന്ദ്രീീകരിണ്ത്ത്ിപ്പെ� അവിശംയ
പൂരികമാാണ്് ജനാ�ിപതയവിത്ക്കിരിണ്ം.”

മൂന്നു തട്ടുകള് റേവിണ്പ്പെമാന്നും അെിസ്ഥാാ
നഘാെകം �ാമാപഞ്ചാായത്ത്് ആയിരിിക്കിണ്
പ്പെമാന്നും രിണ്ടാാം തട്ട് താലൂക്കുതലത്ത്ില് 
ആകണ്പ്പെമാന്നും ആയിരുന്നു ശുപാര്ശം. 
നടുവിിപ്പെല തട്ട് ഉപറേദ്ശംകസംമാിതി ആയാല് 
മാതി. ജില്ലാഭിരിണ്ത്ത്ിപ്പെ� കാരിയത്ത്ില് കമ്മി
റ്റ്ിയില് അഭിിപ്രാവൈയകയം ഉണ്ടാായില്ല. 

ജില്ലയില് കളാക്ടര് അദ്ധയക്ഷ്യനായ ഉപറേദ്ശം
കസംമാിതി മാതിപ്പെയന്നും റേപാരിാ, എല്ലാ നിര്
വ്വഹണ്ാ�ികാരിവുംമുള്ള ജില്ലാ കൗണ്സംില് 
റേവിണ്പ്പെമാന്നും തിരിപ്പെഞ്ഞടുക്കിപ്പെ�ടുന്ന 
ജനപ്രതിന ി� ികള് ആയിരി ിക്കിണ്ം 
ഇതിപ്പെ� അദ്ധയക്ഷ്യപ്പെരിന്നും രിണ്ടാ് അഭിിപ്രായ
ങ്ങിള് റിറേ�ാര്ട്ടില് കാണ്ാം. ഇതിപ്പെ� അെി
സ്ഥാാനത്ത്ില് 1958 ഡിസംംബിര് 9-നു 
‘റേകരിളാ പഞ്ചാായത്ത്് ബിില്ലുംം’ 1959 ഏപ്രില് 
16-നു ‘ജില്ലാ കൗണ്സംില് ബിില്ലുംം’ നിയമാസം
ഭിയില് അവിതരിി�ിച്ചുപ്പെച്ച്ങ്കിിലുംം’ 59 ജൂവൈല 
31-നു റേകന്ദ്രീസംര്ക്കിാര് നിയമാസംഭി പിരിിച്ചുവിി
ട്ടതിനാല് രിണ്ടുബിില്ലുംം പാസ്സിാക്കിാന് കഴിി
ഞ്ഞില്ല. പിന്നീെ് 1960-ലുംം 61-ലുംമാായി ‘റേകരിളാ 
പഞ്ചാായത്ത്് നിയമാ’വുംം ‘റേകരിളാ മുനിസംി�ല് 
നിയമാ’വുംം ‘റേകരിളാ മുനിസംി�ല് റേകാര്�
റേറഷന് നിയമാ’വുംം പാസംാക്കിി. നിയമാം 
വിിപുലമാായ റേമാഖ്യാലകളുംം അ�ികാരിങ്ങിളുംം 
പഞ്ചാായത്തുകള്ക്കു നിര്റേ�ശംിച്ച്ിരുപ്പെന്നങ്കിി
ലുംം മാിക്കിതും നല്കാപ്പെ�ട്ടില്ല. 

ഇ.എം.എസം്. മാന്ത്രിിസംഭിപ്പെയ പിരിിച്ചുവിിട്ട
തിനാല് പാസംാകാപ്പെതറേപായ ‘പഞ്ചാായ
ത്ത്് യൂണ്ിയന് കൗണ്സംില് - ജില്ലാപരിി
ഷത് ബിില്’ ആര്. ശംങ്കിര് മാന്ത്രിിസംഭി 1964 
പ്പെഫീബ്രുവിരിിയില് അവിതരിി�ിച്ചു.

1967-ല് രിണ്ടാാം ഇ. എം. എസം.് മാന്ത്രിിസംഭി 
വിന്ന് ആറുമാാസംത്ത്ിനകം 1959-പ്പെല ബിില് 
പരിിഷ്ക്കാരിിച്ച്് ‘റേകരിളാ പഞ്ചാായത്ത്് രിാജ് ബിില് 
1967’ അവിതരിി�ിക്കുകയും നിയമാസംഭിാ 
പ്പെസംലക്ട് കമ്മിറ്റ്ിയുപ്പെെ നിര്റേ�ശംങ്ങിളുംപ്പെെകൂെി 
അെിസ്ഥാാനത്ത്ില് സംമാ�മാായ ബിില് 1969 
മാാര്ച്ച്് 26-നു വിീണ്ടും അവിതരിി�ിക്കുകയും 
പ്പെ�യ്തു. പപ്പെക്ഷ്യ ആ നിയമാസംഭിപ്പെയയും അതു 
പാസ്സിാക്കും മുമ്പ് പിരിിച്ചുവിിട്ടു.

1970-പ്പെല അ�ുതറേമാറേനാന് മാന്ത്രിിസംഭി 
ആ ബിില്ല്  ‘റേകരിളാ ജില്ലാഭിരിണ്ബിില് 1971’ 
എന്ന റേപരിില് അവിതരിി�ിപ്പെച്ച്ങ്കിിലുംം അെി
യ�രിാവിസ്ഥായ്ക്കുറേശംഷം 1978 ആഗംസ്റ്റി് 1-നു 
മാാത്രമാാണ്് �ില മാാറ്റ്ങ്ങിറേളാാപ്പെെ പാസംാക്കി
പ്പെ�ട്ടത്.  1980 റേമായ് 18-നു നിയമാവുംം 
പിന്നാപ്പെല �ട്ടങ്ങിളുംമാായി. എന്നാല് അതി
നപ്പുറം പുറേരിാഗംതി ഉണ്ടാായില്ല.

1982-പ്പെല മാന്ത്രിിസംഭിയും ഇതു നെ�ാക്കിി
യില്ല. റേഭിദ്ഗംതികള് റേവിണ്ം എന്ന അഭിിപ്രാ
യത്ത്ിപ്പെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ില് നീണ്ടുറേപാകു
കയായിരുന്നു. നിയമാറേഭിദ്ഗംതി നിര്റേ�ശംിക്കിാന് 
വിച്ച് കമ്മിറ്റ്ി റിറേ�ാര്ട്ട ്റേപാലുംം നല്കാിയില്ല.

ഇക്കിാലമാത്രയും പഞ്ചാായത്തുകളാില് 
തിരിപ്പെഞ്ഞടുപ്പുകറേളാ നെക്കുകയുണ്ടാായില്ല. 
1964-പ്പെല പഞ്ചാായത്തു തിരിപ്പെഞ്ഞടു�ിലൂപ്പെെ 
അ�ികാരിത്ത്ിപ്പെലത്ത്ിയ ഭിരിണ്സംമാിതിക

ആര്. ശങ്കര്

സ്ി. അംച്യുുതിമേമമേനാന്
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ളുംപ്പെെ കാലാവി�ി 1969-ല് കഴിിപ്പെഞ്ഞങ്കിിലുംം 
അവി 1978-വിപ്പെരി തുെരുകയായിരുന്നു. 
പിന്നീെ് 1979-ലാണ്് തിരിപ്പെഞ്ഞടു�്. അന്നു 
ത ി രി പ്പെ ഞ്ഞ ടു ക്കി പ്പെ � ട്ട  സം മാ ി ത ി ക ളും പ്പെ െ 
കാലാവി�ി 1984-ല് അവിസംാനിപ്പെച്ച്ങ്കിിലുംം 
അന്നും തിരിപ്പെഞ്ഞടു�് നെത്ത്ിയില്ല. പകരിം, 
ഭിരിണ്ം ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാപ്പെരി ഏല്�ിച്ചു. പിന്നീെ് 
1988-ല് നായനാര് സംര്ക്കിാരിിപ്പെ� കാല 
ത്ത്ാണ്് തിരിപ്പെഞ്ഞടു�് നെന്നത്. അന്നുമുത
ലാണ്് തറേ�ശംഭിരിണ് തിരിപ്പെഞ്ഞടു�് കൃതയ 
മാായി നെന്നു തുെങ്ങിിയത്.

ജിില്ലാോ കൗൺസിലുംം 
അധിികോരവിിനിമായവുംം

വിീണ്ടും അ�ികാരിവിിറേകന്ദ്രീീകരിണ് 
ശ്രമാം ഉണ്ടാാകുന്നതും ആ മാന്ത്രിിസംഭിയുപ്പെെ 
ക ാ ല ത്ത് ാ ണ്് .  ജ ി ല്ല ാ  ക ൗ ണ് സം ി ല് 
സംംവിി�ാനം വിരുന്നത് അന്നാണ്്. രിാജയത്ത്് 
ആദ്യപ്പെത്ത് ജില്ലാ കൗണ്സംില് ആയിരുന്നു 
അത്. രിാജയത്ത്് ആദ്യമാായി സ്ത്രീീകള്ക്കു 30 
ശംതമാാനം സംംവിരിണ്വുംം ഏര്പ്പെ�ടുത്ത്ി. 
അങ്ങിപ്പെന 1991 പ്പെഫീബ്രുവിരിി 5-നു ജില്ലാ 
ക ൗ ണ് സം ി ലും ക ള്  ന ി ല വി ി ല്  വി ന്നു . 
പപ്പെത്ത്ാന്പതു പ്ര�ാന വികുപ്പുകളുംം 240 
വിിഷയവുംം ജില്ലാ കൗണ്സംിലുംകള്ക്കി് 
വൈകമാാറി. സംംസ്ഥാാന ബിജറ്റ്ിപ്പെ� 24 
ശംതമാാനവുംം വൈകമാാറി. കൂൊപ്പെത അഞ്ചുശം
തമാാനം ബിജറ്റ്് വിിഹിതം റേവിപ്പെറയും നല്കാി. 
തറേ�ശംഭിരിണ്സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ പ്രാതിനി�യ
റേത്ത്ാപ്പെെ പദ്ധതികള് നെ�ാക്കിാനാ യിരു
ന്നു ഇത്. ജില്ലാ കൗണ്സംില് പ്രസംിഡന്റു 
മാാരുപ്പെെ പദ്വിി റേപ്രാറേട്ടാറേക്കിാള് പ്രകാരിം 
എം. എല്. എ. മാാര്ക്കും എം. പി. മാാര്ക്കും 
മുകളാില് ആയിരുന്നു. പലനിലയ്ക്കും രിാജയത്ത്ി
നാപ്പെക മാാതൃകയായിരുന്നു ജില്ലാ കൗണ്സംി 
ല് നിയമാം.

അറേത സംര്ക്കിാര് അ�ികാരിവിിറേകന്ദ്രീീ
കരിണ്ം പഠിിക്കിാന് രിണ്ടു കമ്മിഷനുകപ്പെളാ 
നിറേയാഗംിച്ച്ിരുന്നു. മാികച്ച് പഞ്ചാായത്ത്് രിാജ് 
സംംവിി�ാനം ഉണ്ടാായിരുന്ന പശ്ചിിമാബിംഗംാ
ളാിപ്പെ� ആസൂത്രണ്റേബിാര്ഡ് ഉപാദ്ധയക്ഷ്യനും 
�നതതാശംാസ്ത്രീജ്ഞനുമാായിരുന്ന എസം്. 
ബിി. പ്പെസംന് അന്നാണ്് റേകരിളാത്ത്ിനുറേവിണ്ടാി 
ആദ്യമാായി റിറേ�ാര്ട്ട് നല്ക്കുന്നത്. മാപ്പെറ്റ്ാരു 
കമ്മിഷന് �ീഫീ് പ്പെസംക്രട്ടറിയായിരുന്ന വിി. 
രിാമാ�ന്ദ്രീനായിരുന്നു.

തറേ�ശംസ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ ഒരു പ്ര�ാന 
�നറേ�ാതസംായി മാാറിയ ഉപാ�ിരിഹിത
ഫീണ്ടാ് എന്ന നിര്റേ�ശംം പ്പെസംന്നിറേ�തായിരു
ന്നു. സംങ്കിീര്ണ്ണസംാറേങ്കിതികവിിദ്യ റേവിണ്ടാാത്ത് 

�ാമാതല പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിപ്പെളാല്ലാം പഞ്ചാായ
ത്തുകള്ക്കു വൈകമാാറുക, പദ്ധതികള് തിരി
പ്പെഞ്ഞടുക്കിാന് കൂടുതല് അ�ികാരിം നല്കുക 
തുെങ്ങിി പങ്കിാളാിത്ത്ത്ത്ിപ്പെ�യും ആസൂത്രണ്
ത്ത്ിപ്പെ�യും �ാരിാളാം ആശംയങ്ങിള് പ്പെസംന് 
മുറേന്നാട്ടുവിച്ചു.

റേകരിളാ പഞ്ചാായത്ത്് നിയമാം, റേകരിളാ 
മുനിസംി�ല് നിയമാം എന്നിവിയിപ്പെല അപാ
കങ്ങിള് പരിിഹരിിക്കിാനുള്ള നിര്റേ�ശംങ്ങി
ളാാണ്് രിാമാ�ന്ദ്രീന് കമ്മിറ്റ്ി നല്കാിയത്. പഞ്ചാാ
യത്തുകളുംപ്പെെ നിര്വ്വഹണ്ാ�ികാരിം എക്സിി
കൂട്ടീവി് ഓഫീീസംര്മാാരിില് നിന്നു മാാറ്റ്ി പ്രസംി
ഡ�ിനു നല്കാണ്പ്പെമാന്നും എക്സിികൂട്ടീവി് ഓഫീീ
സംര്മാാപ്പെരി പഞ്ചാായത്ത്് ഓഫീീസം് പ്പെസംക്രട്ട
റിമാാര് ആക്കിണ്പ്പെമാന്നും നിര്റേ�ശംിച്ച്ത് 
അറേ�ഹമാാണ്്. കളാക്ടര് ജില്ലാ കൗണ്സംിലി
പ്പെ� എക്സി്-ഒഫീീറേഷയാ പ്പെസംക്രട്ടറിയും �ീഫീ് 
എക്സിികൂട്ടീവി് ഓഫീീസംറും ആയിരിിക്കിണ്പ്പെമാ
ന്നും അറേ�ഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാല്, അതിനുറേശംഷം ജില്ലാ 
കൗണ്സംിലിപ്പെ� അ�ികാരിങ്ങിള് മാിക്കിതും 
തിരിിപ്പെച്ച്ടുക്കുന്ന നിലയാണുണ്ടാായത്; �നം 
നല്കാിയുമാില്ല. കാലാവി�ി തീരിാന് രിണ്ടുവിര്ഷം 
ബിാക്കിിനിപ്പെല്ക്കാ 1994 ഏപ്രിലില് അവിപ്പെയ 
പിരിിച്ചുവിിടുകയും പ്പെ�യ്തു. രിാജയപ്പെത്ത് ആദ്യ 
പ്പെത്ത് തിരിപ്പെഞ്ഞടുക്കിപ്പെ�ട്ട ജില്ലാ കൗണ്സംി
ലുംകളാാണ്് അറേതാപ്പെെ ഇല്ലാതായത്.

1992-ല് പാസ്സിാക്കിിയ ഭിരിണ്ഘാെനാ 
റേഭിദ്ഗംതികളാില് 73–ാം റേഭിദ്ഗംതി 1993 
എപ്രില് 24-നും 74–ാം റേഭിദ്ഗംതി 1993 ജൂണ് 
1-നും രിാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവിച്ച്റേതാപ്പെെ പ്രാബിലയ

ത്ത്ില് വിന്നു. ഇവിയുപ്പെെഅെിസ്ഥാാനത്ത്ില് 
സംംസ്ഥാാനം നിര്മ്മിച്ച് പുതിയ പഞ്ചാായത്ത്് 
രിാജ് ,  മുനിസംി�ല് നിയമാങ്ങിള് 1994 
ഏപ്രില് 23-നു നിലവിില്  വിന്നറേതാപ്പെെ ജില്ലാ 
കൗണ്സംില് നിയമാവുംം റ�ായി. 

ഈ ജില്ലാ കൗണ്സംിലുംകള് ഭിരിണ്ഘാ
െനാറേഭിദ്ഗംതികളുംപ്പെെ അെിസ്ഥാാനത്ത്ില് 
നിലവിില്വിന്ന ജില്ലാപഞ്ചാായത്തു മാാതിരിി 
ആയിരുന്നില്ല. ജില്ലാപഞ്ചാായത്ത്് ആ 
ജില്ലയിപ്പെല �ാമാങ്ങിള്ക്കു മാാത്രമുള്ളതാണ്
റേല്ലാ. നഗംരിങ്ങിളുംം പട്ടണ്ങ്ങിളുംം അതിനു 
പുറത്ത്ാണ്്. അതുപ്പെകാണ്ടുതപ്പെന്ന ജില്ലാതല
ത്ത്ില് ഒരു ജനകീയഭിരിണ് സംംവിി�ാനം 
എന്നത്  അസംാദ്ധയമാായി .  ഫീലറേമാാ , 
ജില്ലാതലം ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാ സംംവിി�ാനമാായി 
തുെര്ന്നു; ജനകീയ സംംവിി�ാനങ്ങിളാായി 
മാാറിയ ത്രിതലപഞ്ചാായത്തുകളുംപ്പെെയും നഗംരി
സംഭികളുംപ്പെെയും റേകാര്�റേറഷനുകളുംപ്പെെയും 
എല്ലാം മാീപ്പെത കളാക്ടര്മാാര് സംര്വ്വാ�ികാരിി
കളാായും. ജില്ലയ്ക്കു സംമാ�മാായ ജനകീയപദ്ധ
തികള് ആവിിഷ്ക്കാരിിച്ചു നെ�ാക്കിാനുള്ള 
സംാദ്ധയത ഇറേതാപ്പെെ ഇല്ലാതായി.

എന്നാല് റേകരിളാം നെ�ാക്കിിയ ജില്ലാ 
കൗണ്സംില് നഗംരിസംഭികളുംം റേകാര്�റേറഷ
നുകളുംം അെക്കിം മുഴുവിന് ജില്ലയ്ക്കും റേവിണ്ടാിയു
ള്ളത് ആയിരുന്നു. സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കിാരിി
പ്പെ� വിിപുലമാായ അ�ികാരിങ്ങിള് ജില്ലാ 
കൗണ്സംിലുംകള്ക്കു വൈകമാാറുകയും പ്പെ�യ്തു. 
കളാക്ടര്മാാര് അതിപ്പെ� പ്പെസംക്രട്ടറിയുപ്പെെ ചുമാ
തലകൂെി വിഹിച്ചു. കളാക്ടര് എന്ന പദ്വിി 
ജില്ലാ കൗണ്സംില് പ്പെസംക്രട്ടറി എന്നാക്കിി 
മാാറേറ്റ്ണ്ടാതായിരുന്നു എന്നതു മാാത്രമാാണ്് 
അന്നു പലരും കണ്ടാ ഏക പരിിമാിതി.

ഭിരിണ്ഘാെനാറേഭിദ്ഗംതികളുംപ്പെെ അെി
സ്ഥാാനത്ത്ിലുംള്ള പുതിയ നിയമാങ്ങിള് പ്രകാ
രിമുള്ള തറേ�ശംഭിരിണ്സ്ഥാാപനങ്ങിള് തിരി
പ്പെഞ്ഞടു�ിലൂപ്പെെ അ�ികാരിറേമാല്ക്കുന്നത് 1995 
ഒറേക്ടാബിര് 2-നാണ്്. എന്നാല്, ഇവിയ്ക്ക്് 
കാരിയമാായ അ�ികാരിപ്പെമാാന്നും നല്കാപ്പെ�ട്ടില്ല. 
അവി യഥാര്ത്ഥത്ത്ില് ശംാക്തീകരിിക്കിപ്പെ�
ടുന്നത് അടുത്ത്വിര്ഷം ആരിംഭിിച്ച് ജനകീയാ
സൂത്രണ് പ്രസ്ഥാാനറേത്ത്ാപ്പെെയാണ്്.

വിികസനപ്രാ�ിസന്ധിി 
മാറിികെക്ക്ോൻ

1996-ല് വിന്ന നായനാര് മാന്ത്രിിസംഭി
യാണ്് ജനകീയാസൂത്രണ്പ്രസ്ഥാാനം 
സംംഘാെി�ിക്കുന്നത്. അതിനു മാപ്പെറ്റ്ാരു 
പശ്ചിാത്ത്ല ം കൂെിയുണ്ടാ്.

റേകരിളാത്ത്ില് 1970-കളാില് രൂപപ്പെ�ട്ടു 

ഇ.ലെ�. നായിനാര്
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തുെങ്ങിിയ ഉത്പാദ്നയിെിവിിപ്പെ�യും പ്പെതാഴിി
ലില്ലായ്മായുപ്പെെയും മാറ്റും ഫീലം സംംസ്ഥാാനത്ത്ി
പ്പെ� ഭിാവിിപ്പെയ അപകെപ്പെ�ടുത്തുമാാറ് വിലി 
പ്പെയാരു വിികസംനപ്രതിസംന്ധിിയായി 
അറേ�ാറേഴിക്കും വിളാര്ന്നിരുന്നു. ആ പ്രതിസം
ന്ധിി മുറ ിച്ചുകെക്കിാനുള്ള മാാര്ഗ്ഗങ്ങിള് 
ആരിായാന് 1994-പ്പെല ‘രിാജയാ�രി റേകരിളാപ
ഠിനറേകാണ്�സം് ’ സംംഘാെി�ിക്കിപ്പെ�ടുകയു
ണ്ടാായി. അതിവിിപുലമാായ പ്രവിര്ത്ത്നം 
സംംഘാെി�ിച്ച്ത് എ. പ്പെക. ജി. പഠിനഗംറേവിഷ
ണ്റേകന്ദ്രീമാാണ്്.

അതിറേലക്കു വിഴിിതുറന്ന സംാഹ�രിയം ഇ. 
എം. എസം്. അപ്പെന്നഴുതിയ ഒരു റേലഖ്യാന
ത്ത്ില് വിിശംദ്ീകരിിക്കുകയുണ്ടാായി. നിരി�രി
മാായ രിാഷ്ട്രീയാസ്ഥാിരിതകള് കാരിണ്ം ഭൂപ
രിിഷ്ക്കാരിണ്ം അെക്കിമുള്ള ആദ്യപ്രവിര്ത്ത്ന
ങ്ങിളുംപ്പെെ തുെര്ച്ച്യില് ശ്രദ്ധിക്കിാനായിരുന്നി 
പ്പെല്ലന്നും ആ സംാഹ�രിയം മാാറിയതുപ്പെകാ
ണ്ടാാണ്് ജില്ലാ കൗണ്സംില് യാഥാര്ത്ഥയമാാ
ക്കിാനും സംമ്പൂര്ണ്ണ സംാക്ഷ്യരിതായജ്ഞം 
നെത്ത്ാനുപ്പെമാാപ്പെക്കി കഴിിഞ്ഞപ്പെതന്നുമാാണ്് 
അറേ�ഹം ചൂണ്ടാിക്കിാട്ടിയത്.

ആ പഠിന റേകാണ്�സംില് രിാജയാ�രി
തലത്ത്ില്നിന്നെക്കിം ആയിരിത്ത്ിറേലപ്പെറ 
പ്രതിനി�ികളുംം അറുനൂറിറേലപ്പെറ പ്രബിന്ധി
ങ്ങിളുംം ഉണ്ടാായിരുന്നു. മൂന്നു ദ്ിവിസംം 73 
റേവിദ്ികളാില് റേകരിളാത്ത്ിപ്പെ� സംമാസ്തറേമാഖ്യാല
കളുംം തലനാരിിഴികീറി  പരിിറേശംാ�ിച്ച് 
പഠിറേനാത്സവിമാായി അതു മാാറി.

റേകരിളാത്ത്ിപ്പെ� പ്രശ്നങ്ങിള്ക്കുള്ള പ്ര�ാ
നപരിിഹാരിമാായി അന്ന് ഇ.എം.എസം്. മു 
റേന്നാട്ടു വിച്ച്ത് ജനാ�ിപതയ വിിറേകന്ദ്രീീകരിണ്
മാാണ്്. അറേ�ഹം ഉദ്്ഘാാെനപ്രസംംഗംം 
ഉപസംംഹരിിച്ച്ത് ഇങ്ങിപ്പെനയാണ്്: “ഇക്കിാ
രിയത്ത്ിപ്പെല നമ്മുപ്പെെ പുറേരിാഗംതി വിളാപ്പെരി പതു
പ്പെക്കിയാണ്്. ഭിരിണ്ഘാെനയുപ്പെെ 73, 74 റേഭിദ്ഗം
തികള് ഉപറേയാഗംിക്കിപ്പെ�ട്ടത് ജനാ�ിപതയ 
വിിറേകന്ദ്രീീകരിണ്ത്ത്ിനു പകരിം ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാ 
സംംവിി�ാനത്ത്ിപ്പെ� റേകന്ദ്രീീകരിണ്ത്ത്ി
നാണ്്. മാണ്ണുംം പ്പെവിള്ളവുംം പരിിപാലിക്കിാനും 
സംാമൂഹിക അെിസ്ഥാാന സംൗകരിയങ്ങിളുംപ്പെെ 
ഗുണ്റേമാന്മ ഉയര്ത്ത്ാനും സംാംസ്കാരിിക വിിക
സംനത്ത്ിനും പുതിയ സംാമൂഹിക, സംാമ്പ
ത്ത്ിക സ്ഥാാപനങ്ങിള് നാം ആരിംഭിിറേക്കിണ്ടാ
തുണ്ടാ്. വിികസംന പ്രക്രിയയില് ആധുനിക
ശംാസ്ത്രീവുംം സംാറേങ്കിതികവിിദ്യയും സുസ്ഥാിരിമാാ
യരിീതിയില് ഏറേകാപി�ിക്കുകയും റേവിണ്ം.”

ആ പഠിന റേകാണ്�സംിലാണ്് പ്രാറേദ് 
ശംിക വിിഭിവിസംമാാഹരിണ്ത്ത്ിപ്പെ�യും പ്രാറേദ്
ശംികാസൂത്രണ്ത്ത്ിപ്പെ�യും പങ്കിാളാിത്ത്നിര്
വ്വഹണ്ത്ത്ിപ്പെ�യും ആശംയങ്ങിള് മൂര്ത്ത്ത 

വൈകവിരിിക്കുന്നത് .  അതില്നി
ന്നാണ്് ജനകീയാസൂത്രണ്ം എന്ന 
ആശംയത്ത്ിപ്പെ� പിറവിി.

ജിനകീയോസൂത്രണം എന്ന 
വിിപ്ലവിം

പ്രാറേദ്ശംികവിികസംനത്ത്ിപ്പെ� 
ആസൂത്ര ണ്ം മുതല് നെ�ാക്കില് 
വിപ്പെരി ജനപങ്കിാളാിത്ത്റേത്ത്ാപ്പെെ നിര്
വ്വഹിക്കുക എന്ന മാഹത്ത്ായ 
ആശംയത്ത്ിപ്പെ� സംാക്ഷ്യാത്ക്കിാരിമാാ
യിരുന്നു ജനകീയാസൂത്രണ്ം. 
റേലാകമാാ പ്പെക സംശ്രദ്ധം വിീക്ഷ്യിച്ച് 
വിികസംനപരിീക്ഷ്യണ്ം. സംമാീപകാ
ലാനുഭിവിം ആയതിനാല് വിിശംദ്ാം
ശംങ്ങിളാിറേലക്കു റേപാകുന്നില്ല. പ്രാറേദ്
ശംികമാായ റേശംഷികളാില് അതുണ്ടാാ
ക്കിിയ മാാറ്റ്ത്ത്ിപ്പെ� ഗുണ്ഫീലമാാണ്് 
പ്പെകാവിിഡുംം പ്രളായവുംപ്പെമാാപ്പെക്കി വിന്ന
റേ�ാള് റേകരിളാപ്പെത്ത് പിെിച്ചുനിര്ത്ത്ി
യത്.

ജനകീയാസൂത്രണ്ം നെ�ിലാ
ക്കിിയ നായനാര് മാന്ത്രിിസംഭി അ�ി
കാരിവിിറേകന്ദ്രീീകരിണ്ം കൂടുതല് ഫീലപ്രദ്മാാ
ക്കിാനുള്ള നിര്റേ�ശംങ്ങിള് നല്കാാനായി എസം്. 
ബിി. പ്പെസംന്നിപ്പെന വിീണ്ടും നിറേയാഗംിച്ചു. പ്പെസംന് 
കമ്മിറ്റ്ി എന്ന് അറിയപ്പെ�ടുന്ന ഈ കമ്മിറ്റ്ി
യുപ്പെെ ചുമാതല പ്പെസംന്നിപ്പെ� നിരിയാണ്പ്പെത്ത്
ത്തുെര്ന്ന് മുന് തറേ�ശംഭിരിണ്മാന്ത്രിി വിി. പ്പെജ. 
തങ്കി�നാണു വിഹിച്ച്ത്.  കമ്മിറ്റ്ിയുപ്പെെ 
ശുപാര്ശംപ്രകാരിം അന്നപ്പെത്ത് അ�ികാരി 

വിിറേകന്ദ്രീീകരിണ് നിയമാങ്ങിളാില് ഒട്ടനവി�ി 
അെിസ്ഥാാനമാാറ്റ്ങ്ങിള് ആ സംര്ക്കിാര് വിരു
ത്തുകയുണ്ടാായി. പാറേലാളാി മുഹമ്മദുകുട്ടി 
ആയിരുന്നു ആ �രി ിത്രമാാറ്റ്ങ്ങിള്ക്കു 
ചുക്കിാന് പിെിച്ച് തറേ�ശംഭിരിണ്മാന്ത്രിി.

വിലിയറേതാതില് അ�ികാരിങ്ങിള് 
താറേഴിത്ത്ലത്ത്ിറേലക്കു വൈകമാാറ്റ്പ്പെ�ടുന്നത് 
അന്നാണ്്. സംംസ്ഥാാനസംര്ക്കിാരിിപ്പെ� പഞ്ചാ
വിത്സരിപദ്ധതിയുപ്പെെ മൂന്നിപ്പെലാന്ന് തറേ�ശംഭി
രിണ്സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കു നല്കാാനുള്ള വിിപ്ലാവിാ
ത്മകമാായ തീരുമാാനം എടുത്ത്തും നെ�ാ
ക്കിിയതും ആ നായനാര് സംര്ക്കിാരിാണ്്. 
മാാത്രവുംമാല്ല, �നവിിതരിണ്ത്ത്ിനു കൃതയമാായ 
മാാനദ്ണ്ഡങ്ങിളുംം നിശ്ചിയിച്ചു. ആ പദ്ധതിരൂ
പവിത്ക്കിരിണ്-നിര്വ്വഹണ്യജ്ഞമാായിരു
ന്നറേല്ലാ ജനകീയാസൂത്രണ്ം.

നമ്മുപ്പെെ �ാമാനഗംരിങ്ങിളാിപ്പെല ആയിരിക്കി
ണ്ക്കിിനു മാനുഷയര് വിികസംനത്ത്ിപ്പെ� സംമാ�
പാഠിങ്ങിള് പഠിിച്ച് അതിതീവ്രപരിിശംീലനങ്ങി
ളുംപ്പെെയും നാപ്പെൊട്ടുക്കും നെന്ന വിിഭിവിസംര്റേവ്വ 
അെക്കിമുള്ള പഠിനപ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിളുംപ്പെെയും 
�ാമാസംഭികള് അെക്കിമുള്ള കൂട്ടായ ആറേലാ
�നകളുംപ്പെെയും വിികസംനാവിശംയങ്ങിള് പട്ടിക
പ്പെ�ടുത്ത്ി മുന്ഗംണ്ന നിശ്ചിയിച്ചു റേപ്രാജ
ക്റ്റുകള് ആക്കിി പദ്ധതിറേരിഖ്യാ തയ്യാാറാക്കുന്ന
തിപ്പെ�യുപ്പെമാാപ്പെക്കി ജനകീയവിിജ്ഞാറേനാ
ത്സവികാലം ആയിരുന്നു അത്. വിിദ്ഗ്ദ്ധസംമാി
തികളുംപ്പെെ സംഹായറേത്ത്ാപ്പെെ പരിിറേശംാ�ിച്ചു പാാമേ�ാളിി മുഹമ്മദ്് കുട്ടിി

ജന�ീയിാസൂത്രണംം ഒന്നാംാംഘട്ടിം ഉദ്്ഘാട്നം
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ജില്ലാവിികസംനസംമാിതികള് അംഗംീകരിിച്ച് 
പദ്ധതികള് ജനപങ്കിാളാിത്ത്റേത്ത്ാപ്പെെതപ്പെന്ന 
നെ�ാക്കിപ്പെ�ട്ടു. ആ അനുഭിവിത്ത്ിപ്പെ� 
ഊര്ജ്ജമാാണ്് പ്രാറേദ്ശംികഭിരിണ്ത്ത്ില് 
നാം ഇന്നും കാണുന്നത്. അറേത�റ്റ്ി വിിവിരിി
ക്കിാന് തുെങ്ങിിയാല് പുസ്തകങ്ങിള്തപ്പെന്ന 
റേവിണ്ടാിവിരും.

ജിനകീയോസൂത്രണത്തിിനുറ്റോശാഷംം
എന്നാല്, ആ മാഹാപ്രസ്ഥാാനത്ത്ിപ്പെ� 

അനിവിാരിയമാായ തുെര്ച്ച്യ്ക്കു വിിഘാാതം റേനരിിട്ടു. 
ആസൂത്രണ്സംംവിി�ാനപ്പെത്ത് വിയവിസ്ഥാ പ്പെ�ടു
ത്തുന്നതെക്കിമുള്ള കാരിയങ്ങിളാാണ് ്ഉണ്ടാാറേകണ്ടാി
യിരുന്നത.് എന്നാല്, അതു കുപ്പെറപ്പെയല്ലാം ദുര്
ബ്ബലപ്പെ�ടുന്നതാണു നാം കണ്ടാത.്

ജനകീയാസൂത്രണ്ത്ത്ിപ്പെ� ചുക്കിാന് 
പിെിച്ച് പാറേലാളാി മുഹമ്മദുകുട്ടിതപ്പെന്ന 2006-
പ്പെല വിി.എസം്. അച്ചുതാനന്ദന് റേനതൃതാം 
നല്കാിയ മാന്ത്രിിസംഭിയിലുംം തറേ�ശംഭിരിണ് മാന്ത്രിി
യായി. പഞ്ചാായത്ത്്,  മുനിസംി�ല് വികുപ്പുക
ളുംപ്പെെ ഏകീകരിണ്വുംം പ്പെപാതുസംര്വ്വീസം ്നെ�ി
ലാക്കിാനുള്ള പ്രവിര്ത്ത്നവുംം ജനകീയാസൂത്ര
ണ്സംമ്പ്രദ്ായം വിയവിസ്ഥാപ്പെ�ടുത്ത്ാ നുള്ള 
നെപെികളുംപ്പെമാല്ലാം അറേ�ഹം വൈകപ്പെക്കിാണ്ടു. 
1996-പ്പെല മാാതിരിി ഒരു ജനകീയപ്രസ്ഥാാന
മാായി വിീണ്ടും പ്പെകട്ടി�ടുക്കിാനാവിാത്ത്വിി�ം 
കാരിയങ്ങിള് മാാറിമാറിഞ്ഞിരുന്നതിനാല് 
അതിനു കഴിിയുമാായിരുന്നില്ല. എന്നാല്, 
ജനകീയാസൂത്രണ്സംമ്പ്രദ്ായം ഗംണ്യമാായി 
ശംക്തിപ്പെ�ടുത്ത്ാന് അന്നു കഴിിഞ്ഞു.

എന്നാല്, തറേ�ശംഭിരിണ്വികു�് വിീണ്ടും 

പഞ്ചാായത്തുവികുപ്പും നഗംരികാരിയവികുപ്പും �ാ
മാവിികസംനവികുപ്പുമാായി 2011-ല് വിിഭിജിക്കി
പ്പെ�ട്ടത് വിലിയ തിരിിച്ച്െിയായി. റേകന്ദ്രീാവിി
ഷ്കൃത പദ്ധതികള്ക്കുറേമാല് നിയന്ത്രിണ്ം 
ശംക്തമാായതും അ�ികാരിവിിറേകന്ദ്രീീകരിണ്
പ്പെത്ത് ബിാ�ിച്ചു. കുടുംബിശ്രീപ്പെയ സംംരിക്ഷ്യിക്കി
ണ്പ്പെമാന്ന് ആവിശംയപ്പെ�ട്ട് അതിപ്പെ� പ്രവിര്
ത്ത്കര് പ്പെസംക്രറേട്ടറിയറ്റ്ിനു മുന്നില് സംതയാ
�ഹം കിെന്നപ്പെതാപ്പെക്കി ആ ഘാട്ടത്ത്ിലാണ്്. 
അപ്പെതല്ലാം റേകരിളാം പടുത്തുയര്ത്ത്ിപ്പെക്കിാണ്ടു
വിന്ന അ�ികാരിവിിറേകന്ദ്രീീകരിണ് ശ്രമാങ്ങിപ്പെളാ
യും കീഴ്ത്തട്ടില്നിന്നുള്ള പദ്ധതി രൂപവിത്ക്കി
രിണ്പ്പെത്ത്യും ജനപങ്കിാളാിത്ത്റേത്ത്ാപ്പെെയുള്ള 
നിര്വ്വഹണ്പ്പെത്ത്യുപ്പെമാല്ലാം ബിാ�ിച്ചു.

തറേ�ശംഭിരിണ്വികു�ിപ്പെന വിീണ്ടും ഏകീകരിി
ക്കുകയും അ�ികാരിവിിറേകന്ദ്രീീകരിണ്ത്ത്ിപ്പെ� 
തുെര്പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിള് ഏപ്പെറ്റ്ടുക്കുകയും തറേ�
ശംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിപ്പെളാ ശംക്തിപ്പെ�ടുത്തുകയു
പ്പെമാാപ്പെക്കി പ്പെ�യ്തുപ്പെകാണ്ടാിരിിക്കുകയാണ് ്ഇറേ�ാ
ഴിപ്പെത്ത് സംര്ക്കിാര്. ആ ദ്ിശംയില് വൈകപ്പെക്കിാണ്ടാ 
നെപെികള് സംര്ക്കിാരിിപ്പെ� റേപ്രാ�സം ്റിറേ�ാര്
ട്ടിലുംം മാറ്റും സംമാ�മാായി പ്രതിപാദ്ിച്ച്ിട്ടുള്ളതിനാല് 
വിിവിരിിക്കുന്നില്ല.

പു�ിയ ഭരണസമാി�ികളുതൊെ 
�ൗ�യം

ഇത്ത്രിപ്പെമാാരു പശ്ചിാത്ത്ലത്ത്ിലാണ്് 
പുതിയ ഭിരിണ്സംമാിതികള് തറേ�ശംഭിരിണ്
സ്ഥാാപനങ്ങിളാില് നിലവിില് വിരുന്നത്.
ഇതുവിപ്പെരി വിിവിരിിച്ച്തരിത്ത്ില് ഒറേട്ടപ്പെററേ�

രുപ്പെെ ജാ�തറേയാടുകൂെിയ കഠിിനപ്രയത്നങ്ങി
ളുംപ്പെെയും നിരി�രിപഠിനങ്ങിളുംപ്പെെയും സുവിയക്ത
മാായ കാഴ്ച�ാടുകളുംപ്പെെയും കടുത്ത് രിാഷ്ട്രീയ
യിച്ഛ്ാശംക്തിയുപ്പെെയുപ്പെമാാപ്പെക്കി ഉത്പന്ന
മാാണ്് ഈ ഭിരിണ്സംമാിതിയംഗംങ്ങിളുംപ്പെെ 
വൈകകളാില് ഏ�ിക്കിപ്പെ�ടുന്നത്.

കൂടുതല് അ�ികാരിങ്ങിളുംം വിിഭിവിങ്ങിളുംം 
റേനെിപ്പെയടുത്തും പുതിയ വിിഭിവിറേ�ാത
സുകള് കപ്പെണ്ടാത്ത്ിയും അ�ികാരിവുംം വിിഭിവി
ങ്ങിളുംം കൂടുതല് ഫീലപ്രദ്മാായും ഭിാവിനാപൂര്
ണ്ണമാായും വിിനിറേയാഗംിച്ചു സംമാസ്തജനവിിഭിാഗം
ങ്ങിളുംപ്പെെയും സംമാ�വിികസംനവുംം റേക്ഷ്യമാവുംം 
സംാദ്ധയമാാക്കുക എന്നതാകണ്ം ഈ ഭിരിണ്
സംമാിതികളുംപ്പെെ അെിസ്ഥാാനദ്ൗതയം. കൂടുതല് 
ശംാക്തീകരിിക്കിപ്പെ�ട്ട ഒരു സംംവിി�ാനമാായി 
അടുത്ത് അഞ്ചുപ്പെകാല്ലം കഴിിയുറേമ്പാള് അന്നു 
വിരുന്ന ഭിരിണ്സംമാിതിക്കു വൈകമാാറാന് 
കഴിിയുമാാറ ്ഓറേരിാ പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരിിപ്പെന
യും മാാറ്റ്ിത്ത്ീര്ക്കുക എന്നതാകണ്ം ലക്ഷ്യയം.

അതിപ്പെനല്ലാം ഊര്ജ്ജം പകരിാന് 
റേപാന്നതാണ്് അ�ികാരിം താറേഴിക്കി് എത്ത്ി
ക്കിാനും അതിപ്പെ� പ്രറേയാഗംരൂപങ്ങിള് വിിക
സംി�ിക്കിാനും മുന്തലമുറകള് നെത്ത്ിയ 
പരിിശ്രമാങ്ങിള്. ആ അസ്ഥാിവിാരിത്ത്ിലാ
കണ്ം പുതിയവിയുപ്പെെ പടുത്തുയര്ത്ത്ല്. 
അതിന് അ�ികാരിം താറേഴിക്കു വിന്നതിപ്പെ� 
�രിിത്രം ഊര്ജ്ജമാാകപ്പെട്ട!

1
മേ�ഖ�ന് പാബ്ലിി�് റിിമേ�ഷന്സ്് വകുപ്പാില് 
ഇന്ഫര്മേമഷന് ഓഫീസ്ര് ആയിിരുന്നു.

ജന�ീയിാസൂത്രണംം രിണ്ടാംാംഘട്ടിം ഉദ്്ഘാട്നം



 ലേ�ാ. സി. പ്രതീപാ്

ആറാംാം സംംസ്ഥാാന ധിനകാരിയ കമ്മീീഷൻ

നിർകേ�ശങ്ങളുംം സംർക്കാാർ നെപെികളുംം
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73 ,74 ഭിരിണ്ഘാെനാ റേഭിദ്ഗംതിയുപ്പെെ സംവിി
റേശംഷതകളാില് ഒന്നാണ്് അഞ്ചു വിര്ഷ

ത്ത് ി പ്പെ ല ാ രി ി ക്കി ല്  ന ി യ മാ ി ക്കി പ്പെ � ടു ന്ന 
സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീഷനുകള്.
പ്രാറേദ്ശംിക സംായംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ 
സംാമ്പത്ത്ിക സ്ഥാിതി അവിറേലാകനം പ്പെ�യ്യു
ന്നതിനും അവിയ്ക്കുള്ള വിിഹിതം നിര്ണ്ണയിക്കു
ന്നതിനും വിരുമാാന റേ�ാതസ്സി് ശംക്തിപ്പെ�ടു
ത്തുന്നതിനും ശുപാര്ശംകള് സംമാര്�ിക്കുന്ന
തിനുമാാണ്് കമ്മീഷന് രൂപീകരിിക്കുന്നത്.
റേകരിളാത്ത്ില് ഇതിനകം ആറു സംംസ്ഥാാന 
�നകാരിയ കമ്മീഷനുകള് നിയമാിക്കുകയും 
റിറേ�ാര്ട്ട് സംമാര്�ിക്കുകയും പ്പെ�യ്തിട്ടുണ്ടാ്.

ആറാം സംംസ്ഥാാന �നകാരിയകമ്മീഷപ്പെന 
റേകരിളാ ഗംവിര്ണ്ണര് 2019 ഡിസംംബിറില് നിയ
മാിക്കുകയും കമ്മീഷന് 2020 ഡിസംംബിറില് 
റിറേ�ാര്ട്ട് നല്കുകയും പ്പെ�യ്തു. മുന് �ീഫീ ്പ്പെസംക്ര
ട്ടറി എസം്.എം. വിിജയാനന്ദ് പ്പെ�യര്മാാനും 
െി.പ്പെക. റേജാസം ്ഐ.എ.എസം.്, മാറേനാജ ്റേജാഷി 
ഐ.എ.എസം്. എന്നിവിര് അംഗംങ്ങിളുംമാായ 
ആറാം �നകാരിയ കമ്മീഷപ്പെ� റിറേ�ാര്ട്ടും 
റിറേ�ാര്ട്ടിറേന്മല് സംംസ്ഥാാ ന സംര്ക്കിാര് 
എടുത്ത് നെപെികപ്പെളാ കുറിച്ചും അത് എത്ര
റേത്ത്ാളാം തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങി ളുംപ്പെെ സംാമ്പ
ത്ത്ിക സ്ഥാിതി പ്പെമാച്ച്പ്പെ�ടുത്തുപ്പെമാന്നും പരിിറേശംാ
�ിക്കുകയാണ് ്ഈ റേലഖ്യാനത്ത്ില്.

തലേ�ശി സ്ഥാാപാനി ധനിവാിഹാിതം 
വാിഹാിതം നിിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള 
അടിിസ്ഥാാനി വാര്ഷംം: 

അഞ്ചാാം സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീ 
ഷന് തറേ�ശം സ്ഥാാപന �ന വിിഹിതം നിശ്ചി
യിക്കുന്നത്  തന്നാണ്ടാ്  ( t )വിര്ഷപ്പെത്ത് 
സംംസ്ഥാാന തനതു നികുതി വിരുമാാനത്ത്ി
പ്പെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ിലാകണ്പ്പെമാന്നാണ്് 
ശുപാര്ശം നല്കാിയത്. റേകന്ദ്രീ സംര്ക്കിാര് 
സംംസ്ഥാാനങ്ങിള്ക്കി് വിിഹിതം നിശ്ചിയിക്കു
ന്നത് തന്നാണ്ടാ്  വിര്ഷപ്പെത്ത് നികുതി വിരുമാാ
നപ്പെത്ത് അെിസ്ഥാാമാാക്കിിയാപ്പെണ്ന്നുള്ളതും 
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കൂടുതല് വിിഹിതം തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് 
ലഭിിക്കുപ്പെമാന്നുള്ളതും പ്പെകാണ്ടാായിരുന്നു 
അത്ത്രിത്ത്ിപ്പെലാരു ശുപാര്ശം നല്കാിയത്. 
എന്നാല് ആറാം സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ 
കമ്മീഷന് തറേ�ശം സ്ഥാാപന �ന വിിഹിതം 
നിശ്ചിയിക്കുന്നത് െി -2 രിീതിയിലായിരിിക്കി
ണ്പ്പെമാന്നാണ്് ശുപാര്ശംനല്കാിയത്. െി -2 രിീതി
പ്പെയന്നാല് തന്നാണ്ടു വിര്ഷപ്പെത്ത് തറേ�ശം 
സ്ഥാാപന �ന വിിഹിതം നിശ്ചിയിക്കുന്നത് 
രിണ്ടു വിര്ഷങ്ങിള്ക്കി് മുമ്പുള്ള സംംസ്ഥാാന 
പ്പെമാാത്ത് തനതു വിരുമാാനപ്പെത്ത് അെിസ്ഥാാന
മാാക്കുന്ന രിീതിയാണ്്. ഉദ്ാഹരിണ്മാായി 
2021-22 വിര്ഷപ്പെത്ത് തറേ�ശം സ്ഥാാപന �ന 
വിിഹിതം നിശ്ചിയിക്കുറേമ്പാള് സംംസ്ഥാാന
പ്പെത്ത് 2019 -20 വിര്ഷപ്പെത്ത് പ്പെമാാത്ത് തനതു 
വിരുമാാനമാാനപ്പെത്ത്യാണ്് അെിസ്ഥാാന
മാായി എടുക്കുന്നത്. തന്നാണ്ടു വിര്ഷം 
അെിസ്ഥാാന വിര്ഷമാായി എടുത്ത്ാല് 
തറേ�ശം സ്ഥാാപന �ന വിിഹിതം വിര്ദ്ധിക്കും. 
എന്നാല് ബിജറ്റ്് എസ്റ്റിിറേമാറ്റും റിവൈവിസം്ഡ് 
എസ്റ്റിിറേമാറ്റും യഥാര്ത്ഥ വിരുമാാനവുംം തമ്മില് 
വിളാപ്പെരി ഏപ്പെറ അ�രിം ഉണ്ടാാകാറുള്ളതുപ്പെകാ
ണ്ടു തന്നാണ്ടു വിര്ഷം അെിസ്ഥാാനമാാക്കിി 
എടുത്ത്ാല് വിിഹിതം നിശ്ചിയിക്കുന്നത് പ്ര
ശ്നങ്ങിള് സൃഷ്ടിിക്കും. ജനറല് പര്�സം് 
ഫീണ്ടാിനും പ്പെമായ�്നന്സം ്ഫീണ്ടാിനുമാായി (െി -2) 
രിീതി നിലനിര്ത്ത്ണ്പ്പെമാന്നാണ്് ആറാം 
�നകാരിയ കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തത.് െി -2 
രിീതി നിലനിര്ത്ത്ണ്പ്പെമാന്ന ശുപാര്ശം 
സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിച്ചു. എന്നാല് െി -2 
രിീതി പ്രകാരിം വിിഹിതം നിശ്ചിയിക്കുറേമ്പാള് 
പ്പെപാതു വിിഭിാഗംം ഫീണ്ടാിനും സംംരിക്ഷ്യണ് 
ഫീണ്ടാിനുമാായി നല്കുന്ന വിിഹിതം മുന് വിര്ഷപ്പെത്ത് 
തുകറേയക്കിാള് കുറയരുപ്പെതന്ന ശുപാര്ശം 
സംംസ്ഥാാന �നകാരിയപ്പെത്ത് ബിാ�ിക്കുപ്പെമാന്ന 
കാരിണ്ത്ത്ാല് സംര്ക്കിാര് നിരിസംിച്ചു.
തൊമാോത്തി വിരുമാോനവുംം അ� വിരുമാോനവുംം:

സംംസ്ഥാാന പ്പെമാാത്ത് തനതു നികുതി 
വിരുമാാനം അറ്റ് തനതു നികുതി വിരുമാാന
റേത്ത്ക്കിാള് മൂന്നു ശംതമാാനറേത്ത്ാളാം കൂടുത
ലായിരിിക്കുപ്പെമാന്നും അതുപ്പെകാണ്ടാ് പ്പെമാാത്ത് 
തനതു നികുതി വിരുമാാനപ്പെത്ത് അെിസ്ഥാാന
മാാക്കിി റേവിണ്ം തറേ�ശംസ്ഥാാപന വിിഹിതം 
തീരുമാാനിറേക്കിണ്ടാപ്പെതന്നതായിരുന്നു ആറാം 
സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീഷന് നിലപാെ്. 
അതുപ്പെകാണ്ടാ് പ്പെപാതു വിിഭിാഗംം ഫീണ്ടാിനും 
സംംരിക്ഷ്യണ് ഫീണ്ടാിനുമാായി പരിിഗംണ്ിറേക്കി
ണ്ടാത് പഴിയ രിീതിയായ സംംസ്ഥാാനത്ത്ിപ്പെ� 
പ്പെമാാത്ത് തനതു വിരുമാാനത്ത്ിപ്പെ� അെിസ്ഥാാ
നത്ത്ില് ആയിരിിക്കിണ്പ്പെമാന്നു ആറാം 

സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം 
പ്പെ�യ്തു.എന്നാല് (ആര്ട്ടിക്കിിള് 243-I (1) (എ) 
(i), 243-Y (1) (എ) (i) പ്രകാരിം നികുതി, 
തീരുവി, റേൊള് എന്നിവിയുപ്പെെ അറ്റ് തനതു 
വിരുമാാനമാാണ്് തറേ�ശം സംര്ക്കിാരുകളുംമാായി 
പങ്കിിറേെണ്ടാത് എന്ന കാരിണ്ത്ത്ാല് പ്പെമാാത്ത് 
തനതു വിരുമാാനത്ത്ിപ്പെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ില് 
ആയിരിിക്കിണ് ശുപാര്ശം സംര്ക്കിാര് നിരിസംി
ക്കുകയും അറ്റ് തനതു വിരുമാാനത്ത്ിപ്പെ� അെി
സ്ഥാാനത്ത്ില് പ്പെപാതു വിിഭിാഗംം ഫീണ്ടും 
സംംരിക്ഷ്യണ് ഫീണ്ടും വിിതരിണ്ം പ്പെ�യ്യുവിാനും 
തീരുമാാനിച്ചു.
തൊചിലവിഴിിക്ക്ോത്തി തുക : 

റേകരിളാത്ത്ില് ജനീകീയാസൂത്രണ്ം 
തുെങ്ങിിയ 1996 മുതല് 2015 വിപ്പെരി തറേ�ശം 
സ്ഥാാപനങ്ങിളാില് അതാതു വിര്ഷം പ്പെ�ലവി
ഴിിക്കുവിാന് കഴിിയാത്ത് വിികസംന ഫീണ്ടാ് 
അ ടു ത്ത്  വി ര് ഷ ം  പ്പെ � ല വി ഴി ി ക്കു വി ാ ന് 
കഴിിയുന്ന കയാരിി ഓവിര് സംംവിി�ാനം നില
വിിലുംണ്ടാായിരുന്നു. പല കാരിണ്ങ്ങിളാാല് 
പ്പെ � ല വി ഴി ി ക്കി ാ പ്പെ ത  വി ി ക സം ന  ഫീ ണ്ടാ് 
ലാപ് സംായി റേപാകാതിരിിക്കുവിാന് കയാരിി 
ഓവിര് സംംവിി�ാനം ആവിശംയമാാണ്് . 
അതുപ്പെകാണ്ടാ് വിികസംന ഫീണ്ടാിപ്പെലയും 
സംംരിക്ഷ്യണ് ഫീണ്ടാിപ്പെലയും പൂര്ണ്ണമാായും 
പ്പെ�ലവിഴിിക്കിാത്ത് തുക പരിമാാവി�ി 20 
ശംതമാാനം വിപ്പെരി അടുത്ത് സംാമ്പത്ത്ിക 
വിര്ഷറേത്ത്ക്കി് കയാരിി ഓവിര് പ്പെ�യ്യാാന് അനു
വിദ്ിക്കിണ്പ്പെമാന്ന് കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം 
പ്പെ�യ്തു. ഇത് 2021-22 മുതല് (2020-21- ല് 
നല്കാിയ ഫീണ്ടുകള്ക്കി ്ബിാ�കം) പ്രാവിര്ത്ത്ി
കമാാക്കിണ്പ്പെമാന്നാണ്് കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം
നല്കിയിരിിക്കുന്നത് .  ഈ ശുപാര്ശം 
സംര്ക്കിാര് തതാത്ത്ില് അംഗംീകരിിച്ചു. 
വിികസംന ഫീണ്ടാിപ്പെല പ്പെപാതു വിിഭിാഗംം, പട്ടിക 
ജാതി ഉപ പദ്ധതി,  പട്ടിക വിര്ഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതി 
എന്നീ വിിഭിാഗംങ്ങിളാില് ഓറേരിാ വിിഭിാഗംത്ത്ിനും 
പരിമാാവി�ി 20% കയാരിി ഓവിര് അനുവിദ്ിക്കും. 
എന്നാല് ഓറേരിാ സംാമ്പത്ത്ിക വിര്ഷവുംം ലഭിയ
മാാകുന്ന ഫീണ്ടാിപ്പെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ിലായിരിി
ക്കും തുക അനുവിദ്ിക്കുന്നത്.

പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ തനത് 
വിരുമാാനം സൂക്ഷ്യിക്കുന്ന അക്കിൗണ്ടാിറേലക്കി് 
പ്പെപാതു ആവിശംയ ഫീണ്ടാ് സൂക്ഷ്യിക്കുന്നതിന് 
കമ്മീഷന് നെത്ത്ിയ ശുപാര്ശം സംര്ക്കിാര് 
അംഗംീകരിിച്ച്ില്ല. പ്പെപാതുആവിശംയ ഫീണ്ടാ് 
അതാത്  പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരിിപ്പെ� 
പ്രറേതയക െി എസം് ബിി അക്കിൗണ്ടാിറേലക്കി് 
മാാറ്റുന്ന രിീതിയാണ്് ഇറേ�ാള് അവിലംബിിക്കു
ന്നത്. 

റ്റോകന്ദ്ര ധിനകോരയ കമ്മീീഷംൻ വിിഹിി�ം : 
2020- 21 വിര്ഷപ്പെത്ത് കണ്ക്കുകള് 

പ്രകാരിം റേകന്ദ്രീ �നകാരിയ കമ്മീഷന് 
വിിഹിതം തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ പ്പെമാാത്ത് 
വിരുമാാനത്ത്ിപ്പെ� 28.45 ശംതമാാനം വിരും. 
ഈ �നസംഹായം സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കിാര് 
വിിഹിതത്ത്ിനു പുറപ്പെമാ നല്റേകണ്ടാതുറേണ്ടാാ 
എന്നുള്ളതിപ്പെന സംംബിന്ധിിച്ചു വിയക്തമാായ 
നിര്റേ�ശംങ്ങിള് ഒന്നും റേകന്ദ്രീ �നകാരിയ കമ്മീ
ഷനുകള് നല്കാിയിട്ടില്ല. റേകന്ദ്രീ �നകാരിയ 
കമ്മീഷന് �ാന്റുകള് വിികസംന ഫീണ്ടാിപ്പെ� 
ഭിാഗംമാായി കണ്ക്കിാക്കിാപ്പെമാന്ന് ആറാം 
സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം 
പ്പെ�യ്തു. എന്നാല് ഈ �ന സംഹായം പി.
എഫീ്.എം.എസം് അപ്പെല്ലങ്കിില് തത്തുലയമാായ 
മാാര്ഗ്ഗത്ത്ിലൂപ്പെെ ലഭിിച്ച്ാലുംെന് �നകാരിയ 
കമ്മീഷപ്പെ� ശുപാര്ശംകള് പ്രകാരിം 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ നിയുക്ത 
ബിാങ്കി് അക്കിൗണ്ടാിറേലക്കി് മാാറേറ്റ്ണ്ടാത് നിര്
ബിന്ധിമാാണ്്. ഈ �ന സംഹായം കാലഹ
രിണ്പ്പെ�ൊത്ത്തും പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാ
രുകള് അവിരുപ്പെെ പദ്ധതിയില് നിന്നും 
ബിജറ്റ്ില് നിന്നും പ്രവിര്ത്ത്ന പദ്ധതികള് 
തയ്യാാറാറേക്കിണ്ടാതും പ്രറേതയക അക്കിൗ
ണ്ടുകള് സൂക്ഷ്യിക്കുകയും പ്പെ�റേയ്യാണ്ടാതുണ്ടാ് . 
ഈ ശുപാര്ശംയും സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിച്ച്ി
ട്ടുണ്ടാ്.

വിികസന ഫിണ്ട്്
സംസ്ഥിോന പദ്ധ�ി വിിഹിി�ം: 

ജനകീയാസൂത്രണ്ം തുെങ്ങിിയ വിര്ഷം 
സംംസ്ഥാാന പദ്ധതിയുപ്പെെ മൂന്നില് ഒന്നു 
വിിഹിതം തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കു ലഭിയമാാ
ക്കുവിാന് സംര്ക്കിാര് നയപരിമാായ തീരുമാാനം 
എടുത്ത്ിരുന്നു. രിണ്ടാാം സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ 
കമ്മീഷന് തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് 
സംംസ്ഥാാന പദ്ധതിയുപ്പെെ മൂന്നില് ഒന്നു 
വിിഹിതം നിയമാപരിമാാക്കുവിാന് ശുപാര്ശം 
നല്  കിയിരുന്നു. നാലാം സംംസ്ഥാാന 
�നകാരിയ കമ്മീഷന് ആദ്യ വിര്ഷം 25 
ശംതമാാനവുംം അഞ്ചു വിര്ഷം പ്പെകാണ്ടാ് 
വിിഹിതം 30 ശംതമാാനവുംം ആക്കിണ്ം 
എന്നാണ്് ശുപാര്ശം നല്കിയത്  . 2020- 21- 
ല് സംംസ്ഥാാന പദ്ധതി വിിഹിതത്ത്ിപ്പെ� 25 
ശംതമാാനമാാണ്് തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കു 
ലഭിയമാാക്കിിയിരുന്നത്. സംംസ്ഥാാന പദ്ധതി 
തുകയുപ്പെെ ഒരു നിശ്ചിിത ശംതമാാനം തുക 
വിികസംന ഫീണ്ടാ് ആയി തറേ�ശം സംര്ക്കിാരു
കള്ക്കി് നല്കുന്ന രിീതി തുെരിാന് കമ്മീഷന് 
ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. വിികസംന ഫീണ്ടാിനു 
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കീഴിിലുംള്ള പദ്ധതി വിിഹിതം 2021-22 പ്പെല 
സംംസ്ഥാാന പദ്ധതി വിിഹിതത്ത്ിപ്പെ� 25 
ശംതമാാനത്ത്ില് നിന്നും ഉയര്ത്ത്ി 26 
ശംതമാാനം ആക്കുവിാനും പിന്നീെ്  30 
ശംതമാാനം എത്തുന്നതുവിപ്പെരി എല്ലാ വിര്ഷവുംം 
അരി ശംതമാാനം വിര്ദ്ധി�ിക്കുവിാനും 
കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം നല് കി. സംര്ക്കിാര് ഈ 
നിര്റേ�ശംം സംാീകരിിപ്പെച്ച്ന്നുമാാത്രമാല്ല 2021 -22 
വിര്ഷപ്പെത്ത് സംംസ്ഥാാന ബിഡ്ജറ്റ്ില് 
സംംസ്ഥാാന പദ്ധതി തുകയുപ്പെെ 26 ശംതമാാനം 
തുക തറേ�ശം സംര്ക്കിാരുകള്ക്കി് ലഭിയമാാക്കു
കയും പ്പെ�യ്തിട്ടുണ്ടാ്. ഭിാവിിയില് തറേ�ശംസംായം
ഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ പദ്ധതി വിിഹിതം 
ബിജറ്റ്ില് അവിതരിി�ിച്ചുകഴിിഞ്ഞാല് 
സംംസ്ഥാാന പദ്ധതി വിലും�ം കുറച്ച്ാല് 
റേപാലുംം ഔറേദ്യാഗംികമാാറേയാ അല്ലാപ്പെതറേയാ 
തറേ�ശംസംായംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ 
പദ്ധതി വിിഹിതത്ത്ില് കുറയ്ക്കുവിാന് പാെി
പ്പെല്ലന്ന് കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തത് 
സംര്ക്കിാര് സംാീകരിിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്.
 �നതു വിരുമാോന റ്റോപ്രാോത്സാോഹിനം:

  തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് തനതു പദ്ധ
തികള് ആവിിഷ്കരിിച്ചു നെ�ിലാക്കുന്നതിന് 
തനത് നികുതി , നികുതി ഇതരി വിരുമാാനം 
വിര്ദ്ധി�ിറേക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. തറേ�ശം സ്ഥാാപന
ങ്ങിളാിപ്പെല തനതു വിരുമാാനം വിര്ദ്ധി�ിക്കുന്ന
തിനായി റേപ്രാത്സാഹനം നല്കണ്പ്പെമാന്ന് 
മുന് �നകാരിയ കമ്മീഷനുകള് ശുപാര്ശം 
നല്കിയിരുന്നു. രിണ്ടാാം സംംസ്ഥാാന 
�നകാരിയ കമ്മീഷന് പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക 
വിര്ഗം ഉപപദ്ധതി വിിഹിതം ഒഴിിപ്പെകയുള്ള 
വിികസംന ഫീണ്ടാിപ്പെ� 10 ശംതമാാനം തനതു 
വിരുമാാനം വിര്ദ്ധി�ിക്കുന്നതിനുള്ള റേപ്രാ
ത്സാഹനമാായി തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് 
നല്കണ്പ്പെമാന്നു ശുപാര്ശം നല്കാിയിരുന്നു. 
നാലാം സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീഷനും 
തനതു വിരുമാാനം വിര്ദ്ധി�ിക്കുന്നതിനു 
തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് റേപ്രാത്സാഹനം 
നല്കണ്പ്പെമാന്നു ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തിരുന്നതും 
സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിച്ച്തുമാാണ്്. ഇറേ�ാള് 
97 ശംതമാാനത്ത്ില�ികം നികുതി പിരിിക്കുന്ന 
�ാമാ പഞ്ചാായത്ത്ികള്ക്കി് അഞ്ചു ലക്ഷ്യം, 95 
ശംതമാാനത്ത്ില�ികം നികുതി പിരിിക്കുന്ന 
മുനിസംി�ാലിറ്റ്ികള്ക്കു പത്തു ലക്ഷ്യം, മുനി
സംി�ല് റേകാര്�റേറഷനുകള്ക്കി് 12.5 ലക്ഷ്യം 
എന്നിങ്ങിപ്പെനയാണ്് വിികസംന ഫീണ്ടാില്നി
ന്നും നല്കുന്ന റേപ്രാത്സാഹന തുക. ഇത്ത്രിം 
റേപ്രാത്സാഹനം നല്കാിയിട്ടും പിരിിക്കുവിാന് 
കഴിിയുന്ന നികുതിയുപ്പെെ നപ്പെല്ലാരു ശംതമാാനം 
ഇറേ�ാഴും പിരിിക്കുവിാന് കഴിിയുന്നില്ല. ആറാം 

സം് പിയുപ്പെെയും 25 ശംതമാാനമാായും നിശ്ചിയി
ക്കിണ്പ്പെമാന്ന് കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. 
2024 - 25 ഓപ്പെെ െി എസം് പി 33.33 ശംതമാാന
മാായി വിര്ദ്ധി�ിക്കിണ്ം. അതായത് 2022 - 
23 ല് 28%, 2023 - 24 ല് 30.50%, 2024-25 ല് 
33.33% എന്നിങ്ങിപ്പെനയായി വിര്ദ്ധി�ിക്കിണ്
പ്പെമാന്നു കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. എന്നാല് 
സംര്ക്കിാര് ഈ നിര്റേ�ശംപ്പെത്ത് നിരിാകരിിക്കു
കയും നിലവിിപ്പെല സ്ഥാിതി തുെരിാന് തീരുമാാ
നിക്കുകയും പ്പെ�യ്തു. 

2021-22 മുതല് ഒരു സംാമ്പത്ത്ിക 
വിര്ഷം വിികസംന ഫീണ്ടാിപ്പെല എസം് സംി എ
സം് പി / െി എസം് പി വിിഹിതത്ത്ില് ഉണ്ടാാകു
ന്ന കുറവി് അടുത്ത് വിര്ഷപ്പെത്ത് പ്പെപാതു 
വിിഭിാഗംം ഫീണ്ടാില് നിന്നും പുനരിനുവിദ്ിക്കുന്ന 
രിീതി പുനഃസ്ഥാാപിക്കിണ്പ്പെമാന്ന് കമ്മീഷന് 
ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. സംാമ്പത്ത്ിക വിര്ഷത്ത്ി
പ്പെ� ഒന്നാമാപ്പെത്ത് വൈത്ര മാാസംത്ത്ില് അത് 
പുനഃസ്ഥാാപിക്കിണ്പ്പെമാന്നും വിികസംന 
ഫീണ്ടാിപ്പെ� ഭിാഗംമാായ 3 പ്പെസംക്ടറുകളാിപ്പെല 
ഫീണ്ടുകളുംം അതിനനുസംരിിച്ച്് ക്രമാീകരിിറേക്കി 
ണ്ടാതാപ്പെണ്ന്നും കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. 
എസം് സംി എസം് പി / െി എസം് പി വിിഭിാഗംങ്ങി
ളാില് അനുവിദ്ിക്കുന്ന 20 ശംതമാാനം കയാരിി 
ഓവിര് ഒഴിിച്ചുള്ള റേഷാര്ട്ട് ഫീാള് തുക 
പ്പെപാതുവിിഭിാഗംം ഫീണ്ടാില്നിന്നും പരിിഹരിി
ക്കുന്നതാണ്ന്നു സംര്ക്കിാര് അറിയിച്ചു. 
എന്നാല് സംാമ്പത്ത്ിക വിര്ഷത്ത്ിപ്പെ� 
ഒന്നാമാപ്പെത്ത് വൈത്ര മാാസംത്ത്ില് തപ്പെന്ന 
അത് പുനസ്ഥാാപിക്കിണ്പ്പെമാന്ന ശുപാര്ശം 
സംര്ക്കിാര് നിരിസംിച്ചു. 
സംരക്ഷണ ഫിണ്ട്:് 

തറേ�ശം സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ അ�ീനത
യില് അടുത്ത് കാലത്ത്ായി നിരിവി�ി 
റേ റ ാ ഡ് ,  റേ റ ാ ഡ്  ഇ ത രി  ആ സ്ത ി ക ള് 
കൂട്ടിറേച്ച്ര്ത്ത്ിട്ടുണ്ടാ്. ജനകീയാസൂത്രണ്ം,എം.
പി മാാരുപ്പെെ വിികസംന നി�ി, എം.എല്.എ 
പദ്ധതി, റേകന്ദ്രീ സംംസ്ഥാാന പദ്ധതികള് 
തു െ ങ്ങി ി യ  സ്ക ീ മു ക ളാ ി ലൂ പ്പെ െ  ന ി രി വി � ി 
ആസ്തികള് പുതിയതായി ഉണ്ടാായിട്ടുണ്ടാ്. 
സംാ�ാരിണ്ക്കിാരിായ ജനങ്ങിള്ക്കിാണ്് 
ഇതിപ്പെ� പ്രറേയാജനം കൂടുതലായി ലഭിിക്കു
ന്നത്. സൃഷ്ടിിക്കിപ്പെ�ട്ട ആസ്തികപ്പെളാ പരിിപാ
ലിക്കുന്നതിന് കൂടുതല് �നം തറേ�ശം സ്ഥാാ
പനങ്ങിള്ക്കി് ആവിശംയമാായി വിരുന്നുന്നുണ്ടാ്. 
ഇറേ�ാള് സംംരിക്ഷ്യണ് ഫീണ്ടാായി ലഭിിക്കു
ന്നത് സംംസ്ഥാാന തനതു നികുതി വിരുമാാന
ത്ത്ിപ്പെ� 6 ശംതമാാനമാാണ്്. ആറാം സംംസ്ഥാാ 
ന �നകാരിയ കമ്മീഷന് സംംരിക്ഷ്യണ് ഫീണ്ടാ് 
സംംസ്ഥാാന തനതു നികുതി വിരുമാാനത്ത്ി





�നകാരിയ കമ്മീഷനും തറേ�ശം സംര്ക്കിാരുക
ളുംപ്പെെ തനതുവിരുമാാനം വിര്ദ്ധി�ിറേക്കിണ്ടാതി
പ്പെ� ആവിശംയകത വിയക്തമാാക്കിിയിട്ടുണ്ടാ് . 
റേപ്രാത്സാഹനം പ്രാവിര്ത്ത്ികമാാക്കുന്നതിന് 
എസം് സംി എസം് പി, െി എസം് പി വിികസംന 
ഫീണ്ടും റേകന്ദ്രീ �നകാരിയ കമ്മീഷന് ഫീണ്ടും 
ഒഴിിപ്പെകയുള്ള വിികസംന ഫീണ്ടാിപ്പെ� 15 
ശംതമാാനം വിരുന്ന തുക റേപ്രാത്സാഹന 
തുകയായി വിിനിറേയാഗംിക്കുവിാനുള്ള ആറാം 
�നകാരിയ കമ്മീഷപ്പെ� ശുപാര്ശം സംര്ക്കിാര് 
സംാീകരിിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്.
 പട്ട്ിക ജിോ�ി/ പട്ട്ിക വിർഗ്ഗ ഉപപദ്ധ�ി : 

വിിറേകന്ദ്രീീകൃത ആസൂത്രണ്ം ആരിംഭിിച്ച് 
1996 -ല് സംംസ്ഥാാനപ്പെത്ത് പ്പെമാാത്ത്ം പട്ടിക 
ജാതി/പട്ടിക വിര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിയുപ്പെെ 
മൂന്നില് രിണ്ടു ഭിാഗംം തുക തറേ�ശം സ്ഥാാപന
ങ്ങിള്ക്കു നല്കുവിാന് തീരുമാാനിച്ച്ിരുന്നു. 
പത്ത്ാം പഞ്ചാവിത്സരി പദ്ധതി കാലത്തു 
പട്ടിക ജാതി/ പട്ടിക വിര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിയുപ്പെെ 
പ്പെമാാത്ത്ം വിിഹിതത്ത്ിപ്പെ� 50 ശംതമാാനം 
മാാത്രമാാണ്് തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് ലഭിയ
മാാക്കിിയത് . പില്ക്കിാലത്ത്് പട്ടിക ജാതി/ 
പട്ടിക വിര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിയുപ്പെെ തറേ�ശം സ്ഥാാ
പനവിിഹിതം വിീണ്ടും കുറഞ്ഞു. 2021-22 ല് 
എസം് സംി എസം് പിയുപ്പെെ തറേ�ശംഭിരിണ് 
വിിഹിതം 50 ശംതമാാനമാായും െിഎസം് പി 
പ്പെമാാത്ത്ം എസം് സംി എസം് പിയുപ്പെെയും െി എ
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പ്പെ� 6.5 ശംതമാാനമാായി വിര്ദ്ധി�ിക്കുവിാന് 
ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. ഇതില് റേറാഡ് സംംരിക്ഷ്യ
ണ്ത്ത്ിനായി 4 ശംതമാാനവുംം റേറാഡ് ഇതരി 
ആസ്തി സംംരിക്ഷ്യണ്ത്ത്ിനായി 2.5 ശംതമാാന
വുംമാാണ്് കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം നല്കാിയിരിിക്കു
ന്നത്. സംംരിക്ഷ്യണ് ഫീണ്ടാ് സംംസ്ഥാാന തനതു 
നികുതി വിരുമാാനത്ത്ിപ്പെ� 6.5 ശംതമാാനമാായി 
വിര്ദ്ധി�ിക്കുവിാനുള്ള ശുപാര്ശം സംംസ്ഥാാന 
സംര്ക്കിാര് സംാീകരിിക്കുകയും 2021 -22 
സംംസ്ഥാാന ബിഡ്ജറ്റ്ില് ഫീണ്ടാ് ലഭിയമാാക്കു
കയും പ്പെ�യ്തിട്ടുണ്ടാ്.
തൊപോതു അവിശായ ഫിണ്ട്:് 

തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളാില് വിര്ദ്ധിച്ചു 
വിരുന്ന ഉത്ത്രിവിാദ്ിത്ത്ങ്ങിള് നിര്വിഹിക്കുന്ന
തിനായി 2000 ത്ത്ിനുറേശംഷം അക്കിൗണ്ടാ�്, 
വൈ�വിര്, അസംിസ്റ്റി�് പ്പെസംക്രട്ടറി, ക്ലീാര്ക്കി്, 
അസംിസ്റ്റി� ്എഞ്ചാിനീയര് തുെങ്ങിിയ നിരിവി�ി 
തസം് തികകള് പുതിയതായി അനുവിദ്ിച്ച്ിട്ടു
ണ്ടാ്. ജീവിനക്കിാരുപ്പെെ എണ്ണത്ത്ിലുംണ്ടാായ 
വിര്ദ്ധനവി്, ശംമ്പളാ പരിിഷ്കരിണ്ം, പ്പെപന്ഷന് 
ബിാ�യത, വൈവിദുതി �ാര്ജിലുംം പ്പെവിള്ള 
�ാര്ജിലുംം ഉണ്ടാായ വിര്ദ്ധനവി ്തുെങ്ങിിയ കാരി
ണ്ങ്ങിളാാല് തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളാില് 
പ്പെ�ലവി ്വിര്ദ്ധിച്ചുവിരുകയാണ്.് അതുപ്പെകാണ്ടാ് 
ജനറല് പര്�സം് ഫീണ്ടാ് സംംസ്ഥാാന തനതു 
നികുതി വിരുമാാനത്ത്ിപ്പെ� 3.5 ശംതമാാനത്ത്ില് 
നിന്ന് 4 ശംതമാാനമാായി ഉയര്ത്ത്ാന് 
കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. ശുപാര്ശം 
സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കിാര് സംാീകരിിക്കുകയും 2021 
-22 സംംസ്ഥാാന ബിഡജ്റ്റ്ില് ഫീണ്ടാ ്ലഭിയമാാക്കു
കയും പ്പെ�യ്തു.
തൊകട്ട്ിെനികു�ി: 

ഒന്നാം സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീഷന് 
പ്പെകട്ടിെ നികുതി വിരുമാാനം തറേ�ശം സ്ഥാാപ
നങ്ങിള്ക്കി് ലഭിയമാാക്കിണ്പ്പെമാന്ന് ശുപാര്ശം 
നല്കാിയിരുന്നു. 1997-ല് സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കിാര് 
പ്പെകട്ടിെ നികുതി വിരുമാാനം തറേ�ശം സ്ഥാാപ
നങ്ങിള്ക്കി് ലഭിയമാാക്കിാപ്പെമാന്ന പ്പെകട്ടിെ നികുതി 
സംംസ്ഥാാന റവിനൂ വികു�ാണ്് പിരിിക്കുന്നത്.
സംംസ്ഥാാന റവിനൂ വികു�് പിരിിച്ചുപ്പെകാണ്ടാി
രിിക്കുന്ന പ്പെകട്ടിെനികുതി 01-04-2021 മുതല് 
പ്രാബിലയത്ത്ില് വിരുന്ന റേഭിദ്ഗംതികളാിലൂപ്പെെ 
പ്പെകട്ടിെനികുതി തറേ�ശം സ്ഥാാപന നികുതി
യാക്കിണ്പ്പെമാന്ന് കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. 
എന്നാല് പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള്ക്കി് 
നല്ല നികുതി അെിത്ത്റയുള്ളതിനാലുംം 
നിലവിിപ്പെല നികുതി സംാ�യതകപ്പെളാ അവിര്ക്കി് 
പൂര്ണ്ണമാായും പ്രറേയാജനപ്പെ�ടുത്തുവിാന് കഴിി
യാത്ത്തിനാലുംം പ്പെകട്ടിെ നികുതിപ്പെയ സംംബി
ന്ധിിച്ച് ശുപാര്ശം നിരിസംിക്കിപ്പെ�ട്ടു.

ജിി എസ ്െിയും �റ്റോ�ശാ സ്ഥിോപനങ്ങളും: 
വിിറേനാദ്നികുതിയും പരിസംയനികുതിയും 

പിരിിക്കുന്നത് നിര്ത്ത്ലാക്കിിയതിലൂപ്പെെ 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള്ക്കി് പ്രതിവിര്ഷം 
100 റേകാെി രൂപയുപ്പെെ നഷ്ടിം ഉണ്ടാാകുന്നുണ്ടാ്. 
സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കിാരിിന് ജിഎസം് െി വിരുമാാ
നംലഭിിക്കുന്നതിനാല്, 2017-18 മുതലുംള്ള 
ഈ പ്പെമാാത്ത്ം നഷ്ടിം 01-04-2021 മുതല് 
ആരിംഭിിക്കുന്ന നാല് അര്ദ്ധ വിാര്ഷിക ഗംഡും
ക്കിളാായി ലഭിയമാാക്കിാന് കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം 
പ്പെ�യ്തിരുന്നു. ഈ ശുപാര്ശംയുപ്പെെ അെിസ്ഥാാ
നത്ത്ില് പഞ്ചാായത്ത്് ഡയറക്ടറും നഗംരികാ
രിയ ഡയറക്ടറും നല്കിയ വിിവിരിങ്ങിളുംപ്പെെ 
അെിസ്ഥാാനത്ത്ില് 2020-21 വിര്ഷപ്പെത്ത് 
വിരുമാാനനഷ്ടിം 2021-22 ല് നികത്തുപ്പെമാന്ന് 
സംര്ക്കിാര് അറിയിച്ചു. വിിറേനാദ്നികുതി, 
പരിസംയനികുതി എന്നിവിയിറേലക്കുള്ള വിരുമാാ
നനഷ്ടിം നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അെിസ്ഥാാ 
ന വിര്ഷം 2016-17 ആയിരിിക്കും.

 
ധിന വിിനയോസത്തിിനുള്ള 
സൂത്രവിോകയങ്ങൾ

റേകന്ദ്രീ സംര്ക്കിാരിില്നിന്നും സംംസ്ഥാാന 
സംര്ക്കിാരിില് നിന്നും ലഭിിക്കുന്ന വിികസംന 
ഫീണ്ടാ്, സംംരിക്ഷ്യിത ഫീണ്ടാ്, പ്പെപാതു അവിശംയ 
ഫീണ്ടാ് എന്നിവി �ാമാ പഞ്ചാായത്ത്്, റേബ്ലിാക്കി് 
പഞ്ചാായത്ത്്, ജില്ലാ പഞ്ചാായത്ത്്, മുനിസംി
�ാലിറ്റ്ി, മുനിസംി�ല് റേകാര്�റേറഷന് 
എന്നീ തറേ�ശം ഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കിായി 
�ന വിിനയാസം സൂത്രവിാകയം ഉപറേയാഗംിച്ചു 
ഫീണ്ടാ് ലഭിയമാാറേക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്.

വിികസന ഫിണ്ട് ്- തൊപോതു വിിഭോഗംം : 
�ാമാീണ് റേമാഖ്യാലകളാിലുംം മുനിസംി�ാലിറ്റ്ി 

കളാിലുംം മുനിസംി�ല് റേകാര്�റേറഷനുകളാി
ലുംം താമാസംിക്കുന്ന എസം് സംി / എസം് െി ഇതരി 
ജനസംംഖ്യായയുപ്പെെ (2011 പ്പെല പ്പെസംന്സംസം് 
അനുസംരിിച്ച്് ) അെിസ്ഥാാനത്ത്ില് ജനറല് 
ഫീണ്ടുകള് 77.24 അനുപാതം �ാമാീണ് 
സംര്ക്കിാരുകള്ക്കും, 13.42 അനുപാതം മുനി
സംി�ാലിറ്റ്ികള്ക്കും 9.34 അനുപാതം മുനി
സംി�ല് റേകാര്�റേറഷനുകള്ക്കും ലഭിയമാാക്കു
വിാന് കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം നല്കാി. എന്നാല് 
(2011 പ്പെല പ്പെസംന്സംസം് പ്രകാരിം എസം് സംി / 
എസം് െി ഇതരി ജനസംംഖ്യായയുപ്പെെ അനുപാതം 
76.35: 13.89: 9.76 ആയതിനാല് ജനസംംഖ്യായാ 
അനുപാതമാനുസംരിിച്ച്് വിിതരിണ്ം പ്പെ�യ്യു 
വിാന് സംര്ക്കിാര് തീരുമാാനിച്ചു. സംര്ക്കിാര് 
തീരുമാാനപ്രകാരിം 76.35 അനുപാതം 
�ാമാീണ് സംര്ക്കിാരുകള്ക്കും, 13.89 അനു 
പാതം മുനിസംി�ാലിറ്റ്ികള്ക്കും 9.76 
അനുപാതം മുനിസംി�ല് റേകാര്�റേറഷനു
കള്ക്കും വിികസംന ഫീണ്ടാ് (ജനറല്) 
ലഭിിക്കും. �ാമാപഞ്ചാായത്തുകള്, റേബ്ലിാക്കി് 
പഞ്ചാായത്തുകള്, ജില്ലാ പഞ്ചാായത്തുകള് 
എന്നിവിയ്ക്ക്ിെയില് ജനറല് വിികസംന ഫീണ്ടാ് 
അനുവിദ്ിക്കുന്നതിപ്പെ� അനുപാതം 70: 15: 
15 ആയി പുനഃസ്ഥാാപിക്കിാപ്പെമാന്ന കമ്മീഷന് 
ശുപാര്ശം സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിച്ചു. 

�ാമാപഞ്ചാായത്തുകള്ക്കും മുനിസംി�ാ 
ലിറ്റ്ികള്ക്കുമാായുള്ള റേകന്ദ്രീ �നകാരിയ 
വിിഹിതം ഒഴിിപ്പെകയുള്ള പ്പെപാതുവിിഭിാഗംം 
ഫീണ്ടാ് അനുവിദ്ിക്കുറേമ്പാള് 2020-21 പ്പെന 
അറേപക്ഷ്യിച്ച്് പരിമാാവി�ി കുറയുന്നത് 15% 
മാായും പരിമാാവി�ി വിര്ദ്ധന 75 % മാായും നിജ
പ്പെ�ടുത്തുവിാന് സംര്ക്കിാര് തീരുമാാനിച്ചു.
വിികസന ഫിണ്ട് ്- 

പട്ടികജാതി ഉപ പദ്ധതി: പട്ടികജാതി 
ഉപ പദ്ധതി ഫീണ്ടുകള് �ാമാീണ് പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകള്, മുനിസംി�ാലിറ്റ്ികള്, മുനി
സംി�ല് റേകാര്�റേറഷനുകള് എന്നിവിിെങ്ങി
ളാിപ്പെല പട്ടികജാതി ജനസംംഖ്യായ (അതായത്, 
2011 പ്പെല പ്പെസംന്സംസം് ) പ്രകാരിം വിിതരിണ്ം 
പ്പെ�യ്യാണ്പ്പെമാന്ന് കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം നല് കി. 
ഇതിപ്പെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ില് �ാമാീണ് റേമാഖ്യാ
ലകളാിപ്പെല പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള്ക്കി്  
83.25,  മുനിസംി�ാലിറ്റ്ികള്ക്കി് 10.25, മുനി
സംി�ല് റേകാര്�റേറഷനുകള്ക്കി് 6.50 എന്ന 
അനുപാതത്ത്ിലാണ്് ഫീണ്ടുകള് ലഭിയമാാ
റേക്കിണ്ടാത്. �ാമാീണ് തറേ�ശംഭിരിണ് സ്ഥാാപ
നങ്ങിള്ക്കുള്ള വിിഹിതം �ാമാം, റേബ്ലിാക്കി്, 
ജില്ലാ പഞ്ചാായത്തുകള്ക്കിിെയില് 60:20:20 
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എന്ന അനുപാതത്ത്ില് വിീണ്ടും വിിഭിജിക്കിാ
പ്പെമാന്നും കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം നല് കി. ഈ 
നിര്റേ�ശംങ്ങിള് സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിച്ചു. 
പട്ട്ികജിോ�ി ഉപ പദ്ധ�ി 
�റ്റോ�ശാ സ്ഥിോപന�ല വിിഭജിനം: 

ജ ന സം ം ഖ്യാ യ ക്കു ം  ഇ ല്ല ാ യ്  മാ യു പ്പെ െ 
റേതാതിനും 60:40 എന്ന അനുപാതത്ത്ില് 
പ്പെവിയിറേറ്റ്ജ് പ്പെകാടുത്തുപ്പെകാണ്ടാ് എസം് സംി എ
സം് പി ഫീണ്ടുകള് വിിതരിണ്ം പ്പെ�യ്യാാപ്പെമാന്ന് 
കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. ഇല്ലായ് മായുപ്പെെ 
റേതാത് കണ്ക്കിാക്കുന്നതിന് ഭൂമാിയും വിീടും 
ഇല്ലാത്ത്വിരുപ്പെെ എണ്ണം, വിീടുകളുംപ്പെെ അവി 
സ്ഥാ, വൈവിദുതിയുപ്പെെ ലഭിയത, പതിനഞ്ചാിനും 
അമ്പത്ത്ി ഒന്പതിനും ഇെയിലുംള്ളവിരുപ്പെെ 
പ്പെതാഴിിലില്ലായ് മാ,  പത്ത്ാം ക്ലീാസം് വിിദ്യാ
ഭിയാസം റേയാഗംയതക്കു താപ്പെഴിയുള്ളവിരുപ്പെെ 
ജനസംംഖ്യായ,  ആവിാസംവിയവിസ്ഥായിപ്പെല 
ജനസംംഖ്യായ എന്നീ ആറു ഘാെകങ്ങിപ്പെളായാണ്് 
പരിിഗംണ്ിക്കുന്നത്. തളാിക്കുളാം റേബ്ലിാക്കി് 
പഞ്ചാായത്തു പരിി�ിയില് വിരുന്നവി ഒഴിിപ്പെക
യുള്ള �ാമാപഞ്ചാായത്തുകള്ക്കും മുനിസംി�ാ
ലിറ്റ്ികള്ക്കുമുള്ള പട്ടിക ജാതി ഉപപദ്ധതി 
ഫീണ്ടാ് അനുവിദ്ിക്കുറേമ്പാള് 2020-21 പ്പെന 
അറേപക്ഷ്യിച്ചു പരിമാാവി�ി കുറയുന്നത് 15% 
മാായും പരിമാാവി�ി വിര്ദ്ധനവി് 40 % മാായും 
നിജപ്പെ�ടുത്ത്ിപ്പെകാണ്ടാ് എസം് സംി എസം് പി 
ഫീണ്ടുവിിതരിണ്പ്പെത്ത് സംംബിന്ധിിച്ച് കമ്മീ 
ഷന് ശുപാര്ശം സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിച്ചു.
പട്ട്ിക വിർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധ�ി : 

പട്ടികവിര്ഗ്ഗ ജനസംംഖ്യായയുപ്പെെ അനുപാ
തമാനുസംരിിച്ച്് പട്ടിക വിര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിഫീണ്ടാ് 
�ാമാീണ് പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള്ക്കി് 
91.96, മുനിസംി�ാലിറ്റ്ികള്ക്കി് 6.08, മുനിസംി
�ല് റേകാര്�റേറഷനുകള്ക്കി് 1.96 എന്നീ 
അനുപാതത്ത്ില് നല്കുവിാന് കമ്മീഷന് 
ശുപാര്ശം നല്കി. �ാമാീണ് പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകള്ക്കുള്ള ഓഹരിികള് �ാമാം, 
റേബ്ലിാക്കി്, ജില്ലാ പഞ്ചാായത്തുകള്ക്കിിെയില് 
60: 20: 20 എന്ന അനുപാതത്ത്ില് വിീണ്ടും 
വിിഭിജിക്കിാപ്പെമാന്നുമുള്ള കമ്മീഷന് ശുപാര്
ശംകള് സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിച്ചു. 
പട്ട്ികവിർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധ�ി 
�റ്റോ�ശാ സ്ഥിോപന�ല വിിഭജിനം:

തറേ�ശംസംായംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിളാിപ്പെല 
എല്ലാ തലങ്ങിളാിലുംമുള്ള െി എസം് പി ഫീണ്ടുക
ളുംപ്പെെ അ�ര് വിിതരിണ് വിിതരിണ്ം ജനസംംഖ്യായ 
- 60%, ഇല്ലായ് മായുപ്പെെ റേതാത് - 40% എന്നീ 
പ്പെവിയിറേറ്റ്ജുംകള് അനുസംരിിച്ച്് നല്കാാപ്പെമാന്ന് 
കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം നല്കാി. ഇല്ലായ് മായുപ്പെെ 
റേതാത് കണ്ക്കിാക്കുന്നതിന് ഭൂമാിയും വിീടും 

ഇല്ലാത്ത്വിരുപ്പെെ എണ്ണം, വിീടുകളുംപ്പെെ 
അവിസ്ഥാ, വൈവിദുതിയുപ്പെെ ലഭിയത, പത്ത്ാം 
ക്ലീാസം് വിിദ്യാഭിയാസം റേയാഗംയതയ്ക്കു താപ്പെഴിയുള്ള
വിരുപ്പെെ ജനസംംഖ്യായ എന്നീ നാലും ഘാെകങ്ങി
പ്പെളായാണ്് പരിിഗംണ്ിക്കുന്നത്. സംര്ക്കിാര് 
ഈ നിര്റേ�ശംങ്ങിള് സംാീകരിിച്ചു.

സംംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ് റേബിാര്ഡ് 
കണ്ടുപിെിച്ച് പ്രറേതയക ദുര്ബ്ബല റേഗംാത്ര വിിഭിാ
ഗംക്കിാര്ക്കും പാര്ശംാവില്ക്കിരിിക്കിപ്പെ�ട്ട 
റേഗംാത്രവിര്ഗ്ഗ ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കും ഉള്ള വിിഹിതം 
മാറ്റു പട്ടിക വിര്ഗ്ഗ വിിഭിാഗംങ്ങിളുംപ്പെെ ആറേളാാഹരിി 
വിിഹിതത്ത്ിപ്പെ� ഇരിട്ടി എന്ന രിീതിയിലായി
രിിക്കിണ്ം ജനസംംഖ്യായാ മാാനദ്ണ്ഡം പ്രറേയാ
ഗംിറേക്കിണ്ടാപ്പെതന്നു കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം 
നല്കുകയും അത് സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിക്കു
കയും പ്പെ�യ്തിട്ടുണ്ടാ്.
സംരക്ഷണ ഫിണ്ട് ്: 

രിണ്ടാാം സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീഷന് 
തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ അ�ീനതയിലുംള്ള 
ആസ്തികളുംപ്പെെ അെിസ്ഥാാനത്ത്ിലാണ്് 
പ്പെമായ്�നന്സം് ഫീണ്ടാ് അനുവിദ്ിറേക്കിണ്ടാപ്പെത
ന്ന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തിരുന്നു. എന്നാല് ഇതു 
വിപ്പെരി തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ അ�ീനത
യിലുംള്ള ആസ്തികളുംപ്പെെ കണ്ക്കി് പ്പെതറ്റുകൂ
ൊപ്പെത എടുക്കുവിാന് കഴിിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പെതാരു 
വിലിയ റേപാരിായ് മായാണ്്. കമ്മീഷന് റേനരിിട്ട് 
റേശംഖ്യാരിിച്ച് ആസ്തികളുംപ്പെെ കണ്ക്കുകളുംപ്പെെ 
അെിസ്ഥാാനത്ത്ിലാണ്് വിിഹിതം നിശ്ചിയി
ച്ച്ിരിിക്കുന്നത്. സംംരിക്ഷ്യണ് ഫീണ്ടാ് അനുവിദ്ി
ക്കുന്നതിനു വിയക്തമാായ മാാനദ്ണ്ഡങ്ങിള് 
കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തിട്ടുണ്ടാ്. വിിവിി� 

വിിഭിാഗംത്ത്ിലുംള്ള റേറാഡിനു നല്റേകണ്ടാ 
പ്പെവിയിറേറ്റ്ജ് ഇപ്രകാരിമാാണ്് . ൊര് പ്പെ�യ്ത 
റേറാഡ് (ബിി എം, ബിിസംി അല്ലാത്ത്ത് ) - 1, 
�രില് / പ്പെമാറ്റ്ല് റേറാഡ് - 1, മാണ് റേറാഡ് - 
0.25, മാറ്റ്് റേറാഡുംകള് - ബിി എം & ബിി സംി,
റേകാണ്ക്രീറ്റ്്, ഇ�ര്റേലാക്കി് പ്പെ�യ്ത നെ�ാത 
- 0.05. റേറാഡുംകള് വിീതിയുപ്പെെ അെിസ്ഥാാന
ത്ത്ില് മൂന്ന് മാീറ്റ്റില് താപ്പെഴിയും മൂന്ന് മാീറ്റ്റില് 
കൂടുതല് വിീതിയും 0.5, 1 എന്നിങ്ങിപ്പെന രിണ്ടാ് 
വിിഭിാഗംങ്ങിളാായി തിരിിക്കിണ്പ്പെമാന്ന് കമ്മീഷന് 
ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. വിിസ്തീര്ണ്ണം ഇറേ�ാള് പരിി
ഗംണ്ിക്കിാപ്പെതയാണ്് കമ്മീഷന് വിിവിി� 
തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് വിിഹിതം നിശ്ചി
യിച്ച്ിരിിക്കുന്നത്. കമ്മീഷന് നിശ്ചിയിച്ച്ിരിിക്കു
ന്നത് സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്. ആദ്യ 
നാലുംമാാസംപ്പെത്ത് റേറാഡ് ഇതരി പരിിപാലന 
ഫീണ്ടാ് മുന്വിര്ഷപ്പെത്ത്റേ�ാപ്പെല ആയിരിിക്കിാം 
എന്ന ശുപാര്ശം സംര്ക്കിാര് സംാീകരിിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്. 

റേറാഡഇ്തരി സംംരിക്ഷ്യണ് ഫീണ്ടാ ്ഉപറേയാ 
ഗംത്ത്ിപ്പെ� കാരിയത്ത്ില് ഒരു നിബിന്ധിന 
കമ്മീഷന് നല്കിയിട്ടുണ്ടാ്. കമ്മീഷന് ഓഫീീ
സുകളുംപ്പെെ എയര് കണ്ടാീഷനിംഗം,് �ാമാപഞ്ചാാ
യത്തുകള്, മുനിസംി�ാലിറ്റ്ികള്, മുനിസംി�ല് 
റേകാര്�റേറഷനുകള് എന്നിവിയുപ്പെെ സംാ�ം 
ഓഫീീസുകളാിപ്പെല പ്പെ�ലവുംകള്, ഖ്യാരി ദ്ര്യാവിക 
മാാലിനയ സംംസ്കരിണ്വുംമാായി ബിന്ധിപ്പെ�ട്ട 
ആസ്തികളുംപ്പെെ പരിിപാലനം, റേഷാ�ിംഗം ്റേകാം
പ്ലാക്സുകള്, ബിസം് സ്റ്റിാന്ഡുംകള്, ബിസം്റേബി 
തുെങ്ങിിയവിയുപ്പെെ പരിിപാലനം, പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകള് നെത്തുന്ന ജലവിിതരിണ് 
പദ്ധതികളുംപ്പെെ പരിിപാലനം, പ്പെതരുവി് വിിളാ

തറേ�ശം സംര്ക്കിാരുകള്ക്കുള്ള �നകാരിയ മാാനദ്ണ്ഡം
ക്രമാ 
നമ്പര്

മാാനദ്ണ്ഡം �ാമാ
പഞ്ചാായ
ത്ത്്

റേബ്ലിാക്കി്
പഞ്ചാായ
ത്ത്്

ജില്ലാ
പഞ്ചാായ
ത്ത്്

മു ന ി സം ി 
�ാലിറ്റ്ി

റേകാര്� 
റേറഷന്

 പ്പെവിയിറേറ്റ്ജ് (ശംതമാാനം)
1 പട്ടിക ജാതി- പട്ടിക 

വിര്ഗ്ഗ ഇതരി ജനസംംഖ്യായ 
(2011 പ്പെസംന്സംസം് )

40 50 50 40 40

2 വിിസ്തീര്ണ്ണം (�തു.കി.മാി) 10 10 10 10 10
3 പാരിിസ്ഥാിതിക

ദ്ൗര്ബിലയം
10 10 10 10 10

4 ഇല്ലായ്മായുപ്പെെ റേതാത് 25 30 30 25 25
5 വിരുമാാന സംമാാഹരിണ്

ത്ത് ി നു ള്ള  റേ പ്ര ാ ത്സ ാ
ഹനം

15 15 15

ആപ്പെക 100 100 100 100 100



22

ക്കുകളുംപ്പെെ പരിിപാലനം എന്നിവിപ്പെയ 
പ്പെനഗംറ്റ്ീവി് ലിസ്റ്റിില് കമ്മീഷന് ഉള്പ്പെ�ടുത്ത്ി
യത് സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരിിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്.
തൊപോതു അവിശായ ഫിണ്ട് ്: 

റേബ്ലിാക്കി് പഞ്ചാായത്തുകള്ക്കും ജില്ലാ 
പ ഞ്ചാ ാ യ ത്തു ക ള് ക്കു ം  ന ി ല വി ി ലും ള്ള 
സംംവിി�ാനം 2021-22 കാലഘാട്ടത്ത്ില് 
തുെരിാനും �ാമാപഞ്ചാായത്തുകള്, മുനിസംി�ാ
ലിറ്റ്ികള്, മുനിസംി�ല് റേകാര്�റേറഷനുകള് 
എന്നിവിയ്ക്ക്്, പ്പെഷയറുകള് 77.24: 13.43: 9.34 
എന്ന അനുപാതത്ത്ില് ആയിരിിക്കിാപ്പെമാ
ന്നും കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തു. തറേ�ശം 
സ്ഥാാപനങ്ങിള് തമ്മിലുംള്ള വിിതരിണ്പ്പെത്ത് 
നിയന്ത്രിിക്കുന്നത് ജനസംംഖ്യായയ്ക്ക്് തുലയമാായ 
പ്പെവിയിറേറ്റ്ജുംം ഉയര്ന്ന ആറേളാാഹരിി വിരുമാാ
നത്ത്ില് നിന്നുള്ള ദൂരിവുംം നല്കുന്ന ഒരു 
റേഫീാര്മുലയുമാായിരി ിക്കിണ്പ്പെമാന്നാണ്് 
കമ്മീഷന് ശുപാര്ശം പ്പെ�യ്തത്. എന്നാല് 
റേബ്ലിാക്കി്, ജില്ലാ പഞ്ചാായത്തുകള് എന്നിവി
യ്ക്കുള്ള ശുപാര്ശം അംഗംീകരിിച്ചുറേ�ാള് 
ജനസംംഖ്യായയ്ക്ക്്  50% വിീതവുംം ഉയര്ന്ന 
ആറേളാാഹരിി വിരുമാാനത്ത്ില് നിന്നുള്ള 
ദൂരിവുംം നല്കുന്ന കമ്മീഷപ്പെ� ശുപാര്ശം 
സംര്ക്കിാര് അംഗംീകരി ിച്ച് ില്ല .  പകരിം 
നിലവിിപ്പെല ജനസംംഖ്യായയ്ക്ക്് ആനുപാതിക
മാായി വിിതരിണ്ം പ്പെ�യ്യുന്ന രിീതി തുെരുന്ന
താണ്്.
മുൻ ധിനകോരയ കമ്മീീഷംനുകളുതൊെ 
ശുപോർശാകൾ 
പ്രാോവിർത്തിികമാോക്കുന്ന�് 
സംബന്ധിിച്ച്്
 (i) ഒന്നില് കൂടുതല് പഞ്ചാായത്തുകളാില് 

ഒരു �ാമാവുംം വിരിാതിരിിക്കിാന് സംര്ക്കിാര് 
റവിനൂ �ാമാങ്ങിളുംപ്പെെ അതിര്ത്ത്ി പുനര്
നിര്ണ്ണയം നെത്ത്ാവുംന്നതാണ്്.

(ii) 25,000 രൂപറേയാ അതില് കൂടുതറേലാ 
വിിലയുള്ള സ്ഥാാവിരി വിസം് തുക്കിളുംപ്പെെ 
വൈകമാാറ്റ്ം നെത്തുറേമ്പാള് വിില്�ന 
വിിലയുപ്പെെ ഒരു ശംതമാാനം നിരിക്കിില് 
നികുതി ചുമാത്ത്ാന് ജില്ലാ പഞ്ചാായത്തു
കള്ക്കി് അ�ികാരിം നല്കാവുംന്ന
താണ്്.

(iii) പദ്ധതി �ാന്റ്, സംംരിക്ഷ്യണ് �ാ�്, 
പ്പെപാതുആവിശംയ �ാ�്, എന്നിവിയില് 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള്ക്കി് മാിനിമാം 
വിിഹിതം നിശ്ചിയിക്കുന്നതിനായി 
റേകരിളാ പഞ്ചാായത്ത്് രിാജ് നിയമാത്ത്ിലുംം 
റേകരിളാ മുനിസംി�ാലിറ്റ്ി നിയമാത്ത്ിലുംം 
ആവിശംയമാായ റേഭിദ്ഗംതികള് വിരുറേത്ത്

ണ്ടാതാണ്്.
(iv) നികുതിറേയതരി റവിനൂ ഇനങ്ങിളുംം, വിസ്തു 

നികുതി, പരിസംയനികുതി, റേസംവിനനി
കുതി തുെങ്ങിിയ നികുതികളുംം ഇന്ഡക്സി് 
(സൂ�ികയില്) പ്പെ�യ്യുന്നതിനുള്ള നിയമാ
നിര്മ്മാണ്ം നെറേത്ത്ണ്ടാതാണ്്.നഗംരി 
പ്രറേദ്ശംങ്ങിളുംപ്പെെ കാരിയത്ത്ില് കൂലിറേവില
ക്കിാരില്ലാത്ത്വിര്ക്കി് തിരുവിന�പുരിം 
ജില്ലയില് നിശ്ചിയിട്ടുള്ള ഉപറേഭിാക്തൃ 
വിില സൂ�ികയുപ്പെെ അെിസ്ഥാാനത്ത്ിലുംം 
�ാമാപഞ്ചാായത്തുകളുംപ്പെെ കാരിയത്ത്ില് 
സംംസ്ഥാാനപ്പെത്ത് കാര്ഷിക പ്പെതാഴിിലാ
ളാ ി ക ള് ക്കു ള്ള  ഉ പ റേ ഭി ാ ക്തൃ  വി ി ല 
സൂ�ികയുപ്പെെ അെിസ്ഥാാനത്ത്ിലുംം 
നികുതി ഇതരി വൈലസംന്സം് ഇനങ്ങിള്
ക്കും പരിസംയനികുതിക്കും രിണ്ടുവിര്ഷത്ത്ി
പ്പെലാരിിക്കില് പരിിഷ് ക്കിരിണ്ം നെത്ത് 
ണ്ം.പ്പെതാഴിില് നികുതിയും റേസംവിന 
നികുതിയും നാലും വിര്ഷം കൂടുറേമ്പാള് 
പരിിഷ് ക്കിരിിക്കിണ്ം.

(v) സംാമ്പത്ത്ിക മാാറേനജ് പ്പെമാ�് പ്പെമാച്ച്പ്പെ�ടു
ത്ത്ലിനായി പ്ര�ാനപ്പെ�ട്ട മൂന്ന് നികുതി
യിനങ്ങിളുംപ്പെെപ്പെയങ്കിിലുംം ഡിമാാന്ഡ് രിജി
സ്റ്റിര് നെപ്പു സംാമ്പത്ത്ിക വിര്ഷം 
അവിസംാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തയ്യാാ
റാക്കുക, കുെിശ്ശിിക സൂ�ി�ിക്കുന്ന ഒരു 
രിജിസ്റ്റിര് തയ്യാാറാക്കുക, എല്ലാ പ്രാറേദ്ശംി 
കസംര്ക്കിാരുകളുംം നികുതി വിരുമാാന
ത്ത്ിപ്പെ�യും ഡിമാാന്ഡ് കളാക്ഷ്യന് 
ബിാലന്സം് (ഡിസംിബിി) പ്രസ്താവിന 
തയാറാക്കിി കുറഞ്ഞത് മൂന്നു മാാസംത്ത്ി
പ്പെലാരി ിക്കിപ്പെലങ്കിിലുംം  പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ റേയാഗംത്ത്ില് സംമാര്
�ിറേക്കിണ്ടാതും ഭിരിണ്സംമാിതി പ്രസ്തുത 
റിറേ�ാര്ട്ട് �ര്ച്ച് പ്പെ�യ്ത് ആവിശംയമാായ 
നിര്റേ�ശംം നല്കുകയും പ്പെ�യ്യുക, 
നികുതി പിരിിവിിപ്പെ�യും നികുതി ഇതരി 
വിരിവിിപ്പെ�യും അവിറേലാകനം മൂന്നു മാാസം
ത്ത്ിപ്പെലാരിിക്കില് �ാമാ സംഭികളാിലുംം 
വിാര്ഡ് റേയാഗംങ്ങിളാിലുംം നെത്തുക, 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ റവിനൂ 
വിരിവിിപ്പെ�യും കുെിശംിഖ്യായുപ്പെെയും വിിശം
ദ്ാംശംങ്ങിള് സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കിാര് 
തയ്യാാറാക്കിി നിയമാസംഭിയില് വിയ്ക്കുക, 
പ്പെകട്ടിെ നികുതിയില് വിന് കുെിശ്ശിിക 
ക്കിാരുപ്പെെ വിിവിരിങ്ങിള് പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ റേനാട്ടീസം് റേബിാര് 
ഡില് പ്രസംിദ്ധീകരിിക്കുക തുെങ്ങിിയ 
നെപെികള് എടുറേക്കിണ്ടാതാണ്്.

vi) കിലയില് ഒരു “റേലാക്കില് ഗംവിണ്പ്പെമാ�് 

ഫീിസ്കല് റിസംര്ച്ച്് പ്പെസംല്” രൂപീകരിി
ക്കിാവുംന്നതാണ്്.

(vii ) പ്പെക ഡബ്ലിുഎ, പ്പെക എസം് ഇബിി എന്നി
വിയ്ക്ക്് നല്കാനുള്ള തുക �ാമാപഞ്ചാാ 
യത്തുകള്, മുനിസംി�ാലിറ്റ്ികള്, റേകാര്
�റേറഷനുകള് എന്നിവിയുപ്പെെ തനതു 
വിരുമാാനം/ പ്പെപാതു ആവിശംയത്ത്ിനുള്ള 
ഫീണ്ടാില് നിന്നും നറേല്കാണ്ടാ ആദ്യ ഇനം 
ആറേക്കിണ്ടാതാണ്്. കുെിശ്ശിിക അെയ്ക്കുന്ന
തിനുള്ള ഉത്ത്രിവിാദ്ിത്ത്ം ബിന്ധിപ്പെ�ട്ട 
തറേ�ശംഭിരിണ് പ്പെസംക്രട്ടറിക്കി് ആയിരിി
ക്കിണ്ം.

viii ) റേറാഡ് ഇതരി പരിിപാലന ഫീണ്ടാ് മാറേറ്റ്
പ്പെതങ്കിിലുംം ആവിശംയങ്ങിള്ക്കിായി വിഴിിതി
രിിച്ചുവിിൊന് പാെില്ല.

( i x )  ട്ര ഷ റ ി  സം ം വി ി � ാ ന ത്ത് ി ലൂ പ്പെ െ 
വൈകകാരിയം പ്പെ�യ്യാപ്പെ�ടുന്ന വിികസംന 
ഫീണ്ടുകള്, പ്പെമായി�നന്സം് ഫീണ്ടുകള്, 
ഇെപാെ് നെത്തുന്ന മാറ്റ്് വിിഭിാഗംങ്ങിള് 
എന്നിവിയില് നിന്നുള്ള തറേ�ശംസംായം
ഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ ഇനം തിരിിച്ചു
ള്ള പ്പെ�ലവി് തത്സമായം തപ്പെന്ന ലഭിയമാാ
കത്ത്ക്കി തരിത്ത്ിലുംള്ള ഒരു ഉ�ിതമാായ 
റേസംാഫ്റ്റ്് പ്പെവിയര് നാഷണ്ല് ഇന്ഫീര് 
മാാറ്റ്ിക്സി് പ്പെസം�ര് (എന് ഐസംി) വിികസംി
�ിപ്പെച്ച്ടുക്കിണ്ം.
ആറാം സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീ 

ഷന് തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ പ്രവിര്ത്ത്ന 
ക്ഷ്യമാത വിര്ദ്ധിക്കുന്നതിനും അസംമാതാങ്ങിള് 
ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സുസ്ഥാിരി വിികസംനം 
വൈകവിരിിക്കുന്നതിനും ദൂരിവിയാപകമാായ 
ഗുണ്ങ്ങിള് ലഭിിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന 
നിരിവി�ി ശുപാര്ശംകള് നല്കിയിട്ടുണ്ടാ് . 
സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീഷനുകളുംപ്പെെ 
നിയമാന കാരിയത്ത്ിലുംം ശംാസ്ത്രീിയ ശുപാര്ശം 
നല്കുന്ന കാരിയത്ത്ിലുംം ശുപാര്ശംകള് 
നെ�ിലാക്കുന്നകാരിയത്ത്ിലുംം റേകരിളാം മാറ്റു 
സം ം സ്ഥാ ാ ന ങ്ങി ള് ക്കി്  മാ ാ തൃ ക യ ാ ണ്് . 
എന്നാല് റേകരിളാത്ത്ില് റേപാലുംം ശംരിിയായി 
പഠിിച്ചു നല്കുന്ന ശുപാര്ശംകള് പൂര്ണ്ണമാായും 
അംഗംീകരിിക്കുവിാറേനാ അംഗംീകരിിച്ച്വി 
പലതും നെ�ിലാക്കുവിാറേനാ നമുക്കി് കഴിി
ഞ്ഞിട്ടില്ല. ആറാം സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ 
കമ്മീഷന് നല്കാിയ ശുപാര്ശംകപ്പെളാങ്കിിലുംം പൂര്
ണ്ണമാായും നെ�ിലാക്കുന്ന കാരിയത്ത്ില് 
സംര്ക്കിാരും തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളുംം റേവിണ്ടാത്ര 
താ�രിയം കണ്ിക്കുപ്പെമാന്നു പ്രതീക്ഷ്യിക്കുന്നു. 

1

മേ�ഖ�ന് തിിരുവനന്തപുരിം മേ�ാര്ലെമട്രിിക്സ്് 
ലെട്മേ�ാളിജീസ്് ഡയിറിക്ടറിാണം്



 ഹുസൈസൻ എം. മാിന്നത്തി്

മുഖംം മാാറുന്ന പ്രാാകേ�ശിക സംർക്കാാരുകൾ
സംാമ്പത്തിിക അവകേ�ാകന റാംികേ�ാർെ് - 2020
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2020 പ്പെല സംാമ്പത്ത്ിക അവിറേലാകന 
റിറേ�ാര്ട്ട് 2021 പ്പെഫീബ്രുവിരിി 14ന് 

�നകാരിയ വികു�് മാന്ത്രിി റേഡാ. റേതാമാസം് 
ഐസംക് നിയമാസംഭിയില് അവിതരിി�ിക്കു
കയുണ്ടാായി. 2018പ്പെലയും 2019പ്പെലയും 

പ്രളായവുംം പ്പെകാവിിഡ്  മാഹാമാാരി ിയും 
സംംസ്ഥാാനത്ത്ിപ്പെ� ആഭിയ�രി വിളാര്ച്ച്ാനിരി
ക്കി് 3.04% ആയി  കുറപ്പെച്ച്ങ്കിിലുംം ഈ പ്രതി
സംന്ധിി കള്ക്കി് ഇെയിലുംം റേപായ വിര്ഷം 
സംംസ്ഥാാനത്ത്ിപ്പെ� പ്പെമാാത്ത്ം ആഭിയ�രി 

ഉല്പാദ്നത്ത്ില് 8.15% വിര്ദ്ധനവി് റേനെി
പ്പെയടുക്കിാന് സംാ�ിച്ച്തായതായി റിറേ�ാര്ട്ട് 
ചൂണ്ടാിക്കിാ ണ്ിക്കുന്നു. റേകരിളാത്ത്ില് മാാത്രം 
പഞ്ചാവിത്സരി പദ്ധതി തുെര്ന്നതും 13-ാം പദ്ധ
തിയുപ്പെെ ആരിംഭിത്ത്ില് നെ�ിലാക്കിിയ 
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നയപരിമാായ മാാറ്റ്ങ്ങിള് വിഴിി പ്രാറേദ്ശംിക 
ആസൂത്രണ്ത്ത്ില് ജനകീയ പങ്കിാളാിത്ത്ം 
വിര്ദ്ധി�ിക്കിാനും പദ്ധതി ഗുണ്നിലവിാരിം 
ഉറ�് വിരുത്ത്ി സംര്വ്വതല �ര്ശംിയായ 
വിികസംനം സംാദ്ധയമാാക്കുവിാന് പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകപ്പെളാ സംജ്ജമാാക്കുന്നതിന് 
സംാ�ിച്ച്തായും റിറേ�ാര്ട്ട് വിിലയിരുത്തുന്നു. 
വിികസംന തന്ത്രിപ്പെമാന്ന നിലയില് കഴിിഞ്ഞ 
രിണ്ടാരി പതിറ്റ്ാണ്ടാ് കാലം സംംസ്ഥാാനത്ത്് 
നെ�ിലാക്കിിയ വിിറേകന്ദ്രീീകൃതാസൂത്രണ്ം 
വിഴിി പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള് ആര്ജ്ജിച്ച് 
കരുത്ത്ിപ്പെ� പ്പെവിളാിച്ച്ത്ത്ില് കാലഘാട്ടത്ത്ി
നനുസംരിിച്ച്്  പുതിയ പ്പെവില്ലുംവിിളാ ികള് 
റേനരിിൊനും രിണ്ടാാം തലമുറ വിികസംന പ്രശ്ന
ങ്ങിള്ക്കി് പരി ിഹാരിം  കപ്പെണ്ടാത്ത്ാനും 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകപ്പെളാ സംജ്ജമാാറേക്കി
ണ്ടാതായിട്ടുണ്ടാ്. കൂൊപ്പെത സംമായബിന്ധിിത
മാായി ഗുണ്കരിവുംം ഫീലപ്രദ്വുംമാായി പദ്ധതി 
രൂപീകരിണ്വുംം നിര്വ്വഹണ്വുംം സംാദ്ധയമാാ
ക്കുന്നതിനും കഴിിഞ്ഞകാല നൂനതകള് 
പരിിഹരിിച്ചുപ്പെകാണ്ടുള്ള മുറേന്നറ്റ്ം ലക്ഷ്യയംവിച്ചു
പ്പെകാണ്ടാ് ആരിംഭിിച്ച് 

“നവിറേകരിളാത്ത്ിന്  ജനകീയാസൂ
ത്രണ്ം” മുറേന്നാട്ട് വിയ്ക്കുന്ന രിണ്ടാാം ഘാട്ട പ്രവിര്
ത്ത് ന ങ്ങി ള്  ശം രി ി യ ാ യ  ദ് ി ശം യ ി ല് 
തപ്പെന്നയാണ്് മുറേന്നാട്ട് റേപാകുന്നപ്പെതന്നും 
ഐകയരിാഷ്ടി സംഭി മുറേന്നാട്ട് വിച്ച് സുസ്ഥാിരി 
വിികസംന അജണ്ടാ - 2030 (Sustainable 
Development Agenda - 2030) റേനെി എടു
ക്കുന്നതിനുള്ള �ാലകങ്ങിളാായി പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകപ്പെളാ മാാറ്റ്ണ്പ്പെമാന്നും 2020പ്പെല 
സംാമ്പത്ത്ിക അവിറേലാകന റിറേ�ാര്ട്ടില് 
പറയുന്നു.

13-ാം പദ്ധതി (2017-22) അവിസംാനി
ക്കിാന് ഒരു വിര്ഷം മാാത്രം അവിറേശംഷിപ്പെക്കി 
പദ്ധതിക്കിാലയളാവിില് വിരുത്ത്ിയ നയപരി
മാായ മാാറ്റ്ങ്ങിളുംം ഉദ്യമാങ്ങിളുംം വിിറേകന്ദ്രീീകൃത 
ജനാ�ിപതയ ഭിരിണ് വിയവിസ്ഥാപ്പെയ പുനരു
ജ്ജീവിി�ിക്കുന്നതിന് വിഴിിവിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്. പദ്ധതി 
രൂപീകരിണ്ത്ത്ിപ്പെലയും നിര്വ്വഹണ്ത്ത്ിപ്പെല
യും കാലതാമാസംം ഒഴിിവിാക്കിാന് പദ്ധതി 
മാാര്ഗ്ഗറേരിഖ്യായില് വിരുത്ത്ിയ പരിിഷ്കരിണ്ങ്ങി
ളുംം, കൂടുതല് നിര്വ്വഹണ് ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാപ്പെരി
യും പരിിറേശംാ�നാ ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാപ്പെരിയും 
നല്കിപ്പെക്കിാണ്ടാ് പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുക
ളുംപ്പെെ പദ്ധതി അംഗംീകാരി നെപെി ക്രമാത്ത്ില് 
വിരുത്ത്ിയ മാാറ്റ്ങ്ങിളുംം, ആസൂത്രണ്ത്ത്ില് 
ജനപങ്കിാളാിത്ത്ം വിര്ദ്ധി�ിക്കിാനും പദ്ധതി
കളുംപ്പെെ ഗുണ്വുംം സംാറേങ്കിതിക റേമാന്മയും 
വിര്ദ്ധി�ിക്കുവിാനും നെത്ത്ിയ ഇെപ്പെപെലുംക

ളുംം, പദ്ധതി വിിഹിത അെങ്കിലിപ്പെല വിര്ദ്ധന
വുംം, ഉല്പാദ്ന റേമാഖ്യാലയില് പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകള് വികയിരുറേത്ത്ണ്ടാ വിിഹിത
ത്ത്ില് വിരുത്ത്ിയ നിര്ബിന്ധിിത വിര്ദ്ധന
വുംം, സംബി്സംിഡിയുപ്പെെ വിയാപ്തി വിിശംാലമാാക്കിി
യതും, പരിിറേശംാ�ന ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാര് നിരിസംി
ക്കുന്ന പദ്ധതികള് പരിിഗംണ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
അ�ീല് കമ്മറ്റ്ിക്കി്  ജനകീയ മുഖ്യാം 
നല്കിയതും, പാര്ശംാവില്ക്കിരിിക്കിപ്പെ�ട്ടവിര്, 
വിനിതകള്, കുട്ടികള്, വൃദ്ധര്, മാാനസംിക 
പ്പെവില്ലുംവിിളാികള് റേനരിിടുന്നവിര് എന്നിവിര്ക്കി് 
പ്രാറേദ്ശംിക പദ്ധതികളാില് കൂടുതല് 
ശ്രദ്ധയും വിിഹിതവുംം വികയിരുത്ത്ിയതും, 
നാഗംരിിക പ്രശ്നങ്ങിള് പരിിഹരിിക്കിാനായി 
മുറേന്നാട്ട് വിച്ച് ഉറച്ച് കാല്വിയ്പ്പുകള്, ജില്ല
കളുംപ്പെെ  വി ികസംനത്ത്ിന്  സം ാ ീകരി ിച്ച് 
സംംറേയാജിത സംമാീപനം, നൂതന പദ്ധതി
കള്ക്കിായുള്ള പ്രറേതയക ജാലകം, പ്പെെണ്ടാര് 
റേസംവിിംഗം് വിഴിി കൂടുതല് പദ്ധതികള് ഏപ്പെറ്റ്
ടുക്കിാനായത ്തുെങ്ങിി സംര്ക്കിാര് വൈകപ്പെക്കിാണ്ടാ 
നയപരിമാായ മാാറ്റ്ങ്ങിള് 13-ാം പദ്ധതിക്കിാല
ത്ത്് ജനകീയാസൂത്രണ്ത്ത്ിന് പുതിയ 
ദ്ിശംാറേബിാ�ം നല്കിയതായി റിറേ�ാര്ട്ട് 
അെിവിരിയിട്ട് പറയുന്നു. റിറേ�ാര്ട്ടില് പരിാ
മാര്ശംിക്കുന്ന 2020ല് പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാര് 
നെത്ത്ിയ ശ്രറേദ്ധയമാായ കാല്വിയ്പുകള് 
ചുവിപ്പെെ റേ�ര്ക്കുന്നു.

വിിറ്റോകന്ദ്രീകൃ�ോസൂത്രണ റിൗണ്ട്് 
സർറ്റോ�

സംംസ്ഥാാനത്ത്് ജനകീയാസൂത്രണ്ം 
ആരിംഭിിച്ച്് കാല് നൂറ്റ്ാണ്ടാ് പിന്നിപ്പെട്ടങ്കിിലുംം 
നാളാിതുവിപ്പെരി പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള് 
നെ�ാക്കിിയ പദ്ധതികളുംപ്പെെ ഫീലപ്രാപ്തിപ്പെയ
യും ഭിൗതിക റേനട്ടങ്ങിപ്പെളായും കുറിച്ചുള്ള സ്ഥാിതി
വി ിവിരി കണ്ക്കുകള് ലഭി ിക്കുന്നതിന് 
കൃതയമാായ ഒരു സംംവിി�ാനം നിലവിില് ഇല്ല 
എന്നതാണ്് യാഥാര്ത്ഥയം. ഈ വിിവിരിങ്ങിള് 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകപ്പെളാ സംംബിന്ധിിച്ച്ിെ
റേത്ത്ാളാം തുെര് പദ്ധതി രൂപീകരിണ്ത്ത്ിനുള്ള 
അെിസ്ഥാാന വിിവിരിങ്ങിള് തപ്പെന്നയാണ്്. 
ഓറേരിാ അഞ്ചുവിര്ഷം കഴിിയുറേമ്പാഴും പുതിയ 
ഭിരിണ്സംമാിതികള് അ�ികാരിത്ത്ിപ്പെലത്തു
റേമ്പാള് കഴിിഞ്ഞ കാല ഭിരിണ്സംമാിതികള് 
ഏപ്പെറ്റ്ടുത്ത്് നെത്ത്ിയ പ്രറേദ്ശംിക പദ്ധ
തികള് സംംബിന്ധിിച്ചും അവിയുപ്പെെ ഫീലപ്രാ
പ്തിയും ഭിൗതിക റേനട്ടങ്ങിളുംം സംംബിന്ധിിച്ചുള്ള 
സ്ഥാിതിവിിവിരി കണ്ക്കുകള് ലഭിയമാല്ലാത്ത്ത് 
പലറേ�ാഴും തുെര് വിികസംന പ്രവിര്ത്ത്ന 
ങ്ങിളുംം കര്മ്മപദ്ധതികളുംം ആസൂത്രണ്ം 

പ്പെ�യ്യുന്നതില്  പ്രശ്നങ്ങിള് സൃഷ്ടിിക്കിാറുമുണ്ടാ്. 
ഇതിപ്പെനാരു പരിിഹാരിമാായി ‘വിിറേകന്ദ്രീീകൃതാ
സൂത്രണ് റൗണ്ടാ ്സംര്റേവ്വ (Decentralization 
Round Survey), 2020 നവിംബിറില് 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാര് തലത്ത്ില് ആരിംഭിി
ക്കുകയുണ്ടാായി. ആദ്യ റൗണ്ടാില് 2015-20ല് 
നെ�ിലാക്കിിയ പദ്ധതികളുംപ്പെെ ഫീലപ്രാ
പ്തിപ്പെയ കുറിച്ചും ഭിൗതിക റേനട്ടങ്ങിപ്പെളാക്കുറിച്ചു
മുള്ള വിിവിരിങ്ങിള് റേശംഖ്യാരിിച്ച്് റിറേ�ാര്ട്ടുകളാാ
ക്കിി പ്രസംിദ്ധീകരിിക്കുവിാനുറേ�ശംിക്കുന്ന 
സംര്റേവ്വ അ�ിമാ ഘാട്ടത്ത്ിലാണ്്.

ജിില്ലാോ ദുരന്ത്യനിവിോരണ 
പദ്ധ�ികൾ 

മാാറിപ്പെക്കിാണ്ടാിരിിക്കുന്ന കാലാവിസ്ഥായും 
സംംസ്ഥാാനത്ത്് അെിക്കിെിയുണ്ടാാകുന്ന 
പ്രകൃതി ദുരി�ങ്ങിളുംം, സംമ്പദ് ്വിയവിസ്ഥായ്ക്ക് ്ഗുരു
തരിമാായ പ്പെവില്ലുംവിിളാികള് ഉയര്ത്തുന്നുണ്ടാ്. 
ഇത്ത്രിം ദുരി�ങ്ങിളുംപ്പെെ ആഘാാതം ലഘൂകരിി
ക്കിാനും, ദുരി� നിവിാരിണ് തയ്യാാപ്പെറടു�് 
നെത്ത്ാനും പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള്ക്കി് 
കാരിയക്ഷ്യമാമാായി �ില ഇെപ്പെപെലുംകള് 
നെത്ത്ാന് സംാ�ിക്കും എന്ന കപ്പെണ്ടാത്ത്ലുംം 
എല്ലാ തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളാിലുംം ദുരി� 
നിവിാരിണ് പദ്ധതി രൂപീകരിിറേക്കിണ്ടാതിപ്പെ� 
ആവിശംയകതയിറേലക്കി് വിിരില് ചൂണ്ടുകയു 
ണ്ടാായി. തറേ�ശംസ്ഥാാപന പ്രറേദ്ശംങ്ങിളുംപ്പെെ 
നിലവിിപ്പെല സ്ഥാിതി, അപകെ സംാ�യതകള്, 
ദുരി�ം റേവിഗംത്ത്ില് ബിാ�ിക്കിാന് സംാ�യത
യുള്ളവിരുപ്പെെ വിിവിരിങ്ങിള്, തറേ�ശംസ്ഥാാപന
ങ്ങിളുംപ്പെെ വിിഭിവിറേശംഷി, ദുരി� പ്രതികരിണ്
റേരിഖ്യാ, ദുരി�ലഘൂകരിണ്ം, അതിജീവിന തയ്യാാ
പ്പെറടുപ്പുകള് എന്നിവി ഉള്പ്പെ�ടുത്ത്ി ദുരി� 
നിവിാരിണ് പദ്ധതി (DM Plan) രൂപീകരിണ് 
പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിള് ആരിംഭിിക്കുകയുണ്ടാായി. 
പല തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളുംം ദുരി� നിവിാരിണ് 
പദ്ധതികപ്പെളാ അവിരുപ്പെെ 2020-21 വിാര്ഷിക 
പദ്ധതിയുപ്പെെ ഭിാഗംമാാക്കുകയും പ്പെ�യ്തിട്ടുണ്ടാ്.

�റ്റോ�ശാസവയംഭരണ വികുപ്പിിന് 
തൊപോതു സർ�ീസ് 

തറേ�ശം വികു�ിന് കീഴിിലുംള്ള പഞ്ചാായ
ത്ത്്, നഗംരികാരിയം, �ാമാവിികസംനം, ൌണ് 
പ്ലാാനിംഗം്, എഞ്ചാീനിയറിംഗം് എന്നീ അഞ്ചാ് 
വി കു പ്പു ക പ്പെ ളാ  ഏ ക ീ ക രി ി ച്ച്്  2 0 2 0  ല് 
സംംറേയാജിത തറേ�ശംസംായംഭിരിണ് വികു�് 
രൂപീകരിിച്ച്റേതാടുകൂെി സംംസ്ഥാാനപ്പെത്ത് 
ഏറ്റ്വുംം വിലിയ വികുപ്പുകളാില് ഒന്നായി തറേ�
ശംസംായംഭിരിണ് വികു�് മാാറി. 
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സംറ്റോയോജിി� പ്രാോറ്റോ�ശാിക ഭരണ 
മാോറ്റോനജി്തൊമാ�് സംവിിധിോനം 
(ILGMS) 

പൗരിന്മാാര്ക്കി് പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാര് 
വിഴിി നല്കുന്ന റേസംവിനങ്ങിള് സംമായബിന്ധിി
തമാായി ഓണ്വൈലനില് ലഭിയമാാക്കുന്നതി
നായി ഇന്ഫീര്റേമാഷന് റേകരിളാ മാിഷന് വിിക
സംി�ിച്ച് ILGMS റേസംാഫ്റ്റ്് വിയര് ആദ്യപെി
യായി സംംസ്ഥാാനപ്പെത്ത് 150 �ാമാപഞ്ചാായത്തു 
കളാില് 2020 ല് വിിനയസംിക്കുകയുണ്ടാായി. 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ മാാറുന്ന 
മുഖ്യാമാാണ്് ഇവിിപ്പെെ നമുക്കി് ദ്യശംയമാാവുംന്നത്. 

�റ്റോ�ശാ സ്ഥിോപനങ്ങൾക്ക്് 
ISO സ്റ്റാോൻറ്റോഡിർഡി് 

ഗുണ്നിലവിാരിമുള്ള റേസംവിനങ്ങിള് 
ജനങ്ങിള്ക്കി് നല്കുന്ന ജനസംൗഹയദ് സ്ഥാാ
പനങ്ങിള് എന്ന നിലയില് ഗുണ്നിലവിാരി 
മാാറേനജ് പ്പെമാ�ിപ്പെ� അ�ാരിാഷ്ട്ര സംര്ട്ടിഫീി
റേക്കിഷനായ ISO 9001:2015 സംംസ്ഥാാന
പ്പെത്ത് 939 �ാമാപഞ്ചാായത്തുകള്ക്കും 152 
റേബ്ലിാക്കി് പഞ്ചാായത്തുകള്ക്കും പ്പെകാല്ലം, 
പ്പെകാച്ച്ി റേകാര്�റേറഷനുകള്ക്കും അഞ്ചാ ്നഗംരി

സംഭികള്ക്കും 2020ല് ലഭിിക്കുകയുണ്ടാായി. 

ഓഡിി�് അക്ക്ൗണ്ടുകളുതൊെ 
കൃ�യ� 

�നകാരിയ കമ്മീഷന് വിിഹിതം ലഭിിക്കു
ന്നതിനുള്ള നിര്ബിന്ധിിത വിയവിസ്ഥാപ്പെയന്ന 
നിലയില് തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ 
കഴിിഞ്ഞ കാല ഓഡിറ്റ്് അക്കിൗണ്ടുകള് 
2020ല് കയതയവുംം കാലികവുംമാാക്കുകയു
ണ്ടാായി. പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിളാിപ്പെല സുതാരിയതയും 
അക്കിൗണ്ടാബിിലിറ്റ്ിയും ഇതുവിഴിി ഉറ�ാ
ക്കിാന് സംാ�ിക്കുകയുണ്ടാായി.

പ്രാളയബോധിി� �റ്റോ�ശാ 
സ്ഥിോപനങ്ങൾക്ക്് പ്രാറ്റോ�യക 
ധിനസഹിോയം

പ്രളായ നാശംനഷ്ടിങ്ങിള് സംംഭിവിിച്ച് തറേ�ശം 
സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് 250.00 റേകാെി രൂപ 2019-
20ല് പ്രറേതയക �നസംഹായമാായി നല്കുക
യുണ്ടാായി. സംര്ക്കിാര് നിയമാിച്ച് കമ്മറ്റ്ി 
ശുപാര്ശം അനുസംരിിച്ച് ്37.5 റേകാെി രൂപ മാണ്ണി
െിച്ച്ില് മൂലം നാശംനഷ്ടിം സംംഭിവിിച്ച് തറേ�ശം 
സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കും 212.50 റേകാെി രൂപ പ്രളാ

യബിാ�ിത തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കും 
നല്കുകയുണ്ടാായി. സംംസ്ഥാാനപ്പെത്ത് 240 
�ാമാപഞ്ചാായ ത്തുകള്ക്കും 33 മുനിസംി�ാലിറ്റ്ി 
കള്ക്കും 3 റേകാര്�റേറഷനും യഥാക്രമാം 
169.04 റേകാെി, 35.85 റേകാെി, 7.61 റേകാെി രൂപ 
വിീതം നല്കുകയും പ്രസ്തുത തുക വിിനിറേയാഗംി
ക്കുറേമ്പാള് ജീവിറേനാപാ�ി നഷ്ടിപ്പെ�ട്ടവിര്ക്കി് 
അവി പുനഃസൃഷ്ടിിക്കുന്നതിനും പ്പെപാതു ആസ്തി
കളുംപ്പെെ പുനഃസ്ഥാാപനത്ത്ിനും മുന്ഗംണ്ന 
നല്കാന് അനുമാതി നല്കുകയുണ്ടാായി. 
ഇതുമാായി ബിന്ധിപ്പെ�ട്ട ഒട്ടനവി�ി പ്രവിര്ത്ത്
നങ്ങിള് കഴിിഞ്ഞ വിര്ഷം തറേ�ശംസ്ഥാാപന
ങ്ങിള് ഏപ്പെറ്റ്ടുക്കുകയുണ്ടാായി. 

മാിഷംൻ അലേ�യാദയ സര്ലേ� – 
2020 തുടിര്ച്ചയായി ലേ�രളം 
ഒന്നോമാ�് 

�ാമാീണ് റേമാഖ്യാലയിപ്പെല വിികസംന 
വിിെവുംകള് കപ്പെണ്ടാത്തുന്നതിനായി റേകന്ദ്രീ
സംര്ക്കിാര് മാിഷന് അറേ�യാദ്യ സംര്റേവ്വ 
രിാജയവിയാപകമാായി നെത്തുകയുണ്ടാായി. 
അെിസ്ഥാാന സംൗകരിയം, മാാനവി വിികസംനം, 
സംാമ്പത്ത്ിക പ്രവിര്ത്ത്നം എന്നീ സൂ�ിക
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കളുംപ്പെെ അെിസ്ഥാാനത്ത്ില് �ാമാപഞ്ചാായത്തു 
കപ്പെളാ റാങ്കി് പ്പെ�യ്യുകയായിരുന്നു സംര്റേവ്വ
യുപ്പെെ പ്രാഥമാിക ഉറേ�ശംയം. 2020ല് റേദ്ശംീയ 
തലത്ത്ില് 2,66,417 �ാമാപഞ്ചാായത്തുകളാില് 
സംര്റേവ്വ നെത്തുകയുണ്ടാായി .  സംര്റേവ്വ 
റിറേ�ാര്ട്ട് പ്രകാരിം രിാജയപ്പെത്ത് 85 ശംതമാാനം 
�ാമാപഞ്ചാായത്തുകളുംപ്പെെയും ശംരിാശംരിി 
റേസ്കാര് 41ഉം ഒരു ശംതമാാനം �ാമാ പഞ്ചാായ
ത്തുകള്ക്കി് മാാത്രമാാണ്് റേസ്കാര് 80ന് മുകളാില് 
റേനൊന് സംാ�ിച്ച്ത്. എന്നാല് റേകരിളാ
ത്ത്ിപ്പെല 941 �ാമാ പഞ്ചാായത്തുകളാില് 27 
പഞ്ചാായത്തുകള് റേസ്കാര് 80ന് മുകളാിലുംം 844 
പഞ്ചാായത്തുകള് റേസ്കാര് 60ന് മുകളാിലുംം 
റേനെിയിട്ടുണ്ടാ്. സംര്റേവ്വ പ്രകാരിം 2020ലുംം 
റേകരിളാം ഒന്നാമാതാപ്പെണ്ന്ന് റിറേ�ാര്ട്ട് ചൂണ്ടാി
ക്കിാണ്ിക്കുന്നു.

 
സുഭിിക്ഷ്യ ലേ�രളം

പ്പെകാവിിഡ് കാല അതിജീവിനവുംം ഭിക്ഷ്യയ
സുരിക്ഷ്യയും ലക്ഷ്യയമാാക്കിി ‘സുഭിിക്ഷ്യ റേകരിളാം’ 
എന്ന റേപരിില് ഒരു പദ്ധതി 2020-21ല് 
നെ�ിലാക്കുകയുണ്ടാായി. 3,860.00 റേകാെി 
രൂപയുപ്പെെ പദ്ധതികളാാണ്് കൃഷി, മൃഗംസംംരി
ക്ഷ്യണ്ം, ക്ഷ്യീരിവിികസംനം, മാത്സയബിന്ധിനം 
എന്നീ റേമാഖ്യാലകളാില് വിിവിി� വികുപ്പുകളുംറേെ
യും പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെയും റേനതൃ
താത്ത്ില് നെ�ിലാക്കിിയത്. പ്പെകാവിിഡിപ്പെ� 
പശ്ചിാത്ത്ലത്ത്ില് സംാറേദ്ശംത്തും വിിറേദ്ശം 
ത്തും പ്പെതാഴിില് നഷ്ടിപ്പെ�ട്ട് നാട്ടില് തിരിിച്ചുവി
രുന്ന പ്രവിാസംികപ്പെളായും പ്പെതാഴിില്രിഹിത

രിായ യുവിാക്കിപ്പെളായും കാര്ഷിക റേമാഖ്യാലയി
റേലക്കി് ആകര്ഷിക്കുകവിഴിി വിരുമാാനവുംം 
പ്പെതാഴിിലവിസംരിങ്ങിളുംം സൃഷ്ടിിക്കുക, കാര്ഷിക 
റേമാഖ്യാലയില് ഏര്പ്പെ�ട്ടിരിിക്കുന്നവിര്ക്കി് 
കൂടുതല് വിരുമാാനം ഉറ�ാക്കുക, ഭിക്ഷ്യയ സംായം 
പരിയാപ്തത, തരിിശു നിലങ്ങിളാില് പൂര്ണ്ണമാായി 
കൃഷിയിറക്കുക എന്നിവി ‘സുഭിിക്ഷ്യ റേകരിളാം’ 
പദ്ധതിയുപ്പെെ പ്ര�ാന ലക്ഷ്യയങ്ങിളാാണ്്. ഈ 
പദ്ധതി പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള് എല്ലാം 
തപ്പെന്ന വിലിയ ഉത്സാഹറേത്ത്ാപ്പെെയാണ്് 
ഏപ്പെറ്റ്ടുത്ത്് നെത്ത്ിയത്. സംംസ്ഥാാനപ്പെത്ത് 

�ാമാ-നഗംരി പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള് 
‘സുഭിിക്ഷ്യ റേകരിളാം’ പദ്ധതിയുപ്പെെ ഭിാഗംമാായി 
695.87 റേകാെി രൂപയ്ക്കുള്ള 14386 പദ്ധതിക
ളാാണ്് മുന്വിര്ഷം ഏപ്പെറ്റ്ടുത്ത്ത്. വിിപണ്ി 
യിപ്പെല പ്രതികൂല വിില വിയതിയാനങ്ങിളാില് 
നിന്നും കര്ഷകപ്പെരി സംംരിക്ഷ്യിക്കുന്നതിനായി 
12 ഓളാം ഭിക്ഷ്യയ കാര്ഷിക ഉല്പന്നങ്ങിള്ക്കി് 
അെിസ്ഥാാന വിില നിശ്ചിയിച്ച്തും കാര്ഷിക 
റേമാഖ്യാലയ്ക്ക് ്പുത്ത്നുണ്ര്വ്വ ്നല്കുകയുണ്ടാായി.

പന്ത്രണ്ട്ിന പരിപോെികൾ 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ 2020-21 

വിാര്ഷിക പദ്ധതിയുപ്പെെ  ഭിാഗംമാായി 
സംര്ക്കിാര് 12 ഇന പരിിപാെികള് പ്രഖ്യായാപി
ച്ചു. ഇതിപ്പെല പ്ര�ാന പരിിപാെികളാില് 
ഒന്നായ ‘വിിശം�് രിഹിത റേകരിളാം’ പരിിപാെി
യിലൂപ്പെെ 2020 വിര്ഷാവിസംാനം 843 ജനകീയ 
റേഹാട്ടലുംകള് സംംസ്ഥാാനത്ത്് സ്ഥാാപിക്കു 
കയുണ്ടാായി. 20 രൂപക്കി് ഉച്ച്ഭിക്ഷ്യണ്ം 
ഇവിിപ്പെെ നിന്നും ലഭിിക്കും. പ്പെപാതുജനങ്ങിള്
ക്കും യാത്രക്കിാര്ക്കും വിിശ്രമാറേകന്ദ്രീങ്ങിള് 
ഉറ�ാക്കുന്ന റേെക്കി് എ റേബ്രിക്കി് പദ്ധതിയും 
ഒട്ടുമാിക്കി തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളുംം ഏപ്പെറ്റ്ടുത്ത്ി
ട്ടുണ്ടാ.് കൂൊപ്പെത വിറേയാ ക്ലീബ്ബ,് ശു�ിതാ റേകരിളാം, 
റേതാടുകളുംപ്പെെ ശു�ീകരിണ്ം, ഒരുറേകാെി ഫീലവൃ
ക്ഷ്യവൈത നെല്, വൈജവി പച്ച്ക്കിറി, റേലാക്കില് 
എംറേപ്ലാായ് പ്പെമാ�് അഷാറന്സം് റേപ്രാ�ാം, 
പ്പെപാതുവിിദ്യഭിയാസം സംംരിക്ഷ്യണ് യജ്ഞം, 
സംാ�ാന �ികില്സംയും പരിിപാലനവുംം, 
പട്ടിക വിിഭിാഗം ഉന്നമാനം, ദുരി�നിവിാരിണ് 
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പദ്ധതി എന്നിവിയും 12 ഇന പരിിപാെിയുപ്പെെ 
ഭിാഗംമാായി തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള് കഴിിഞ്ഞ 
വിര്ഷം ഏപ്പെറ്റ്ടുക്കുകയുണ്ടാായി. 

തൊകോവിിഡി്-19 ഉം പ്രാോറ്റോ�ശാിക 
സർക്ക്ോർ �ീർത്തി ജിനകീയ 
പ്രാ�ിറ്റോരോധിവുംം

പ്പെകാവിിഡിപ്പെന പ്രതിറേരിാ�ിക്കുന്നതില് 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാര് വിഹിച്ച് പങ്കി ്റിറേ�ാര്ട്ട് 
എണ്ണമാിട്ട് നിരിത്തുന്നുണ്ടാ്. അവി 1) കമ്മൂണ്ി
റ്റ്ി കിച്ച്ണ്ിപ്പെ� സ്ഥാാപനം 2) ശു�ീകരിണ് 
അണുനശംീകരിണ് പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിള് 3) 
റേബ്രിക്കി് ദ് പ്പെ�യിന് കാമ്പയിന് 4) അതിഥി 
പ്പെതാഴിിലാളാികളുംപ്പെെ പരിിരിക്ഷ്യ 5) ഗംാര്ഹിക 
കാാറ�യിന് ഉറ�ാക്കില് 6) പ്രവിാസംികളുംപ്പെെ 
കാാറ�യിന് ഉറ�ാക്കില് 7) CFLTC രൂപീ
കരിണ്വുംം റേമാല്റേനാട്ടവുംം 8) ആശുപത്രിക
ളാ ില്  ആ റേരി ാ ഗംയ  പ്രവിര്ത്ത് കരു പ്പെെ 
സംാന്നി�യം ഉറ�ാക്കില് 9) ആശുപത്രിക
ളാില് മാരുന്നുകളുംം ഉപകരിണ്ങ്ങിളുംം ഉറ�ാ
ക്കില് 10) സംൗജനയ മാരുന്ന് വിിതരിണ്ം 11) 
സുഭിിക്ഷ്യ റേകരിളാം 12) വിിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കി് 
ഓണ് വൈലന് പoനം ഉറ�ാക്കുക എന്നിവി 
അവിയില് �ിലതാണ്്. 

15-ോം ധിനകോരയ കമ്മീീഷംൻ 
ഫിണ്ട്് വിി�രണം 

14-ാം �നകാരിയ കമ്മീഷനില് നിന്നും 
വിയതയസ്തമാായി 15-ാം �നകാരിയ കമ്മീഷന് 
2020-21ല് എല്ലാ തലത്ത്ിലുംള്ള �ാമാ-നഗംരി 
തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കുമാായി 2412 റേകാെി 
രൂപ അനുവിദ്ിച്ച്്  നല്കുകയുണ്ടാായി . 
ഇതില് 1628 റേകാെി രൂപ �ാമാ, റേബ്ലിാക്കി്, 
ജില്ലാ പഞ്ചാായത്തുകള്ക്കും 445 റേകാെി രൂപ 
മുന്സംി�ാലിറ്റ്ികള്ക്കും 339 റേകാെി രൂപ 
പത്തുലക്ഷ്യത്ത്ില�ികം ജനസംംഖ്യായയുള്ള 
ഏഴി് നഗംരി സംഞ്ചായ തറേ�ശംസ്ഥാാപനങ്ങിള്
ക്കുമാാണ്് �ാമാ, റേബ്ലിാക്കി്, ജില്ലാ പഞ്ചാായ
ത്തുകള്ക്കും മുന്സംി�ാലിറ്റ്ിക്കും അനുവിദ്ിച്ച് 
തുകയുപ്പെെ 50% വുംം ഏഴി് നഗംരിസംഞ്ചായങ്ങിള്
ക്കി് അനുവിദ്ിച്ച്ിട്ടുള്ള മുഴുവിന് തുകയും a) 
കുെിപ്പെവിള്ള ജലസംംരിക്ഷ്യണ്ം b) ശു�ിതാ 
ഖ്യാരിമാാലിനയം എന്നീ രിണ്ടാ് റേമാഖ്യാലകളാില് 
പ്രറേതയക ഉറേ�ശം �ാ�ായി (Tied Grant) 
മാാത്രറേമാ വിിനിറേയാഗംിക്കിാവൂ എന്ന് റേകന്ദ്രീ 
�നകാരിയ കമ്മീഷന് പ്രറേതയകം നിര്റേ�ശംി
ക്കുന്നുണ്ടാ് .  കൂൊപ്പെത ഓറേരിാ  തറേ�ശം 
സ്ഥാാപനവുംം �നകാരിയ കമ്മീഷന് വിിഹിത 
വിിനിറേയാഗംം സംംബിന്ധിിച്ച്് റേമാല് പ്രതിപാ
ദ്ിച്ച് രിണ്ടാ് റേമാഖ്യാലകള് ഉള്പ്പെക്കിാള്ളിച്ച്് 

തറേ�ശം സ്ഥാാപനം ഒരു ഉപ പദ്ധതി തയ്യാാ
റാക്കിാനും ഇത് വിാര്ഷിക പദ്ധതികളുംപ്പെെ 
ഭിാഗംമാാക്കിാനും പ്രറേതയകം നിര്റേ�ശംിക്കുന്നു
ണ്ടാ്. ഇതിനും പുററേമാ നഗംരി തറേ�ശം സ്ഥാാപ
നങ്ങിള് എല്ലാം തപ്പെന്ന റേകന്ദ്രീ സംര്ക്കിാര് 
നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റിാര് റേററ്റ്ിംഗം് പദ്വിി നിശ്ചി
യിക്കിാനുള്ള സംര്വ്വീസം് പ്പെലവില് ബിഞ്ചാ് 
മാാര്ക്കി് വൈകവിരിിക്കുന്നതിന് ആവിശംയമാായ 
പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിള് പ്രറേതയകമാായി ആവിിഷ്കരിി
റേക്കിണ്ടാതുമാാണ്്. തറേ�ശം സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ 
പ്രവിര്ത്ത്ന സംാാതന്ത്രിയപ്പെത്ത് ഇത് വില്ലാപ്പെത 
ബിാ�ിക്കുപ്പെമാന്നും റിറേ�ാര്ട്ട് ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ി 
ക്കുന്നു. 

2019-20 വിോർഷംിക 
പദ്ധ�ിയിതൊല ധിനവിിനിറ്റോയോഗംം

2019-20 ല് സംംസ്ഥാാന പദ്ധതി വിിഹി
തത്ത്ിപ്പെ� 24.50 ശംതമാാനം തുകയായ 7500 
റേകാെി രൂപയാണ്് വിികസംന ഫീണ്ടാായി 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള്ക്കി് നല്കിയത്. 
ഇതില് 3604.62 റേകാെി രൂപ സംാ�ാരിണ് 
വിിഹിതവുംം 2339.15 റേകാെി രൂപ �നകാരിയ 
കമ്മീഷന് വിിഹിതവുംം 1353.84 റേകാെി രൂപ 
പട്ടികജാതി വിിഹിതവുംം 202.99 റേകാെി രൂപ 
പട്ടികവിര്ഗ്ഗ വിിഹിതവുംം ആയിരുന്നു. 
വിികസംന ഫീണ്ടാ് കൂൊപ്പെത തനത് ഫീണ്ടാ്, 
പ്പെമായി�നന്സം് ഫീണ്ടാ്, വിായ്പ, ഗുണ്റേഭിാക്തൃ 
വിിഹിതം എന്നിവി ഉപറേയാഗംിച്ചും വിിവിി� 
പദ്ധതികള് പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള് 
ഏപ്പെറ്റ്ടുക്കുകയുണ്ടാായി. ആപ്പെക 19,889.68 
റേകാെി രൂപയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികളാാണ് ്2019-20ല് 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള് ഏപ്പെറ്റ്ടുത്ത്ിട്ടു
ള്ളത.് ഇതില് 7473.25 റേകാെി രൂപ പ്പെ�ലവിഴിി
ക്കുകയുണ്ടാായി .  റ ിറേ�ാര്ട്ട്  പ്രകാരിം 

പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ പ്പെ�ലവിില് 54% 
വിികസംന ഫീണ്ടും 16.65% പ്പെമായി�നന്സം് 
ഫീണ്ടും 8.35% തനത് ഫീണ്ടും 21% പ്പെ�ലവും 
കള് വിായ്പ, ഗുണ്റേഭിാക്തൃവിിഹിതം എന്നിവി
യില് നിന്നുമാാപ്പെണ്ന്ന് കാണ്ാം. പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകളുംപ്പെെ പ്ര�ാന �നമാാര്ഗ്ഗം 
സംര്ക്കിാര് നല്കുന്ന വിികസംന ഫീണ്ടാ് 
തപ്പെന്നയാണ്് (54%) എന്നാണ്് റിറേ�ാര്ട്ട് 
ചൂണ്ിക്കിാണ്ിക്കുന്നത.് പദ്ധതി വിിഹിതമാായി 
പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള്ക്കി് നല്കിയ 
7500.00 റേകാെി രൂപയില് 7209.10 റേകാെി 
രൂപ വിിതരിണ്ം പ്പെ�പ്പെയ്തങ്കിിലുംം അതില് 
4035.57 റേകാെി രൂപ (55.98%) മാാത്രമാാണ്് 
പ്പെ�ലവിഴിിച്ച്ത്. പ്പെകാവിിഡ് മാഹാമാാരിി മൂലമു
ണ്ടാായ സംാമ്പത്ത്ിക പ്രതിസംന്ധിിയാണ്് 
ഇതിന് കാരിണ്മാായി ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിക്കുന്ന 
പ്പെതങ്കിിലുംം സംാമ്പത്ത്ിക വിര്ഷാവിസംാനം 
1636.97 റേകാെി രൂപയുപ്പെെ ബിില്ലുംകള് ട്രഷറി
യില് തീര്�ാകാപ്പെത കിെന്നതായും ഇതുകൂെി 
കണ്ക്കിാക്കിിയാല് പ്പെ�ലവി് 78.69% ആകുമാാ
യിരുപ്പെന്നന്നും റിറേ�ാര്ട്ടില് സൂ�ി�ിക്കുന്നു. 

റ്റോമാഖലോ വിിശാകലനം 
തറേ�ശംസംായംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് 

സംര്ക്കിാര് നല്കുന്ന വിികസംന ഫീണ്ടാ് മൂന്ന് 
വിിഭിാഗംങ്ങിളാിലായിട്ടാണ്് വികയിരുത്ത്ിയത്. 
വിിതരിണ്ം പ്പെ�യ്ത 7209.10 റേകാെി രൂപയില് 
5652.21 റേകാെി രൂപ (78.4%) പ്പെപാതുവിിഭിാഗം
ത്ത്ിലുംം 1353.9 റേകാെി രൂപ (18.78%) പട്ടിക 
ജാതി വിിഭിാഗംത്ത്ിലുംം 202.99 റേകാെി രൂപ 
(2.82%) പട്ടിക വിര്ഗ്ഗ വിിഭിാഗംത്ത്ിലുംമാാണ്്. 
ഉല്പാദ്നം, റേസംവിനം, പശ്ചിാത്ത്ലം എന്നീ 
മൂന്ന് റേമാഖ്യാലകളാിലാണ്് പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാ
രുകള് പദ്ധതികള് ഏപ്പെറ്റ്ടുക്കുന്നത്. 2019-
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20ല് പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകള് ഏറ്റ്വുംം 
കൂടുതല് തുക പ്പെ�ലവിഴിിച്ച്ിരിിക്കുന്നത ്റേസംവിന 
റേമാഖ്യാലയിലാപ്പെണ്ന്ന് (66.78%) കാണ്ാം. 
20.58% തുക പശ്ചിാത്ത്ല റേമാഖ്യാലയിലുംം 
ഉല്പാദ്ന റേമാഖ്യാലയുപ്പെെ പങ്കി് 12.64% വുംം 
മാാത്രമാാണ്്. പ്പെപാതു വിിഭിാഗംം ഫീണ്ടാിപ്പെ� 30% 
തുക �ാമാീണ് തറേ�ശംസ്ഥാാപനങ്ങിളുംം 10% 
തുക നഗംരി തറേ�ശംസ്ഥാാപനങ്ങിളുംം ഉല്പാദ്ന 
റേമാഖ്യാല പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിള്ക്കി ്നിര്ബിന്ധിമാായും 
നീക്കിിവിയ്ക്ക്ാന് സംര്ക്കിാര് നിഷ്കര്ഷിപ്പെച്ച്ങ്കിി
ലുംം പ്പെകാവിിഡിപ്പെ� പശ്ചിാത്ത്ലത്ത്ിപ്പെല 
ട്രഷറി നിയന്ത്രിണ്ങ്ങിള് കാരിണ്ം ഈ 
ലക്ഷ്യയത്ത്ില് എത്തുവിാന് പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകള്ക്കി് കഴിിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്് 
റ ി റേ � ാ ര് ട്ട്  ചൂ ണ്ടാ ി ക്കി ാ ണ് ി ക്കു ന്ന ത് . 
പ്പെപാതുവിിഭിാഗംം ഫീണ്ടാില് ആപ്പെക പ്പെ�ലവിായ 
2,444.83 റേകാെി രൂപയില് 454.92 റേകാെി 
രൂപ (18.61%) മാാത്രമാാണ്് ഉത്പാദ്ന 
റേമാഖ്യാലയില് പ്പെ�ലവിിപ്പെട്ടപ്പെതന്നും കാണ്ാം. 
ഉത്പാദ്ന റേമാഖ്യാലയില് നെറേത്ത്ണ്ടാ അെി
യ�രി ഇെപ്പെപെലുംകപ്പെളാക്കുറിച്ചും റിറേ�ാര്
ട്ടില് സൂ�ി�ിക്കുന്നുണ്ടാ്. 

ഉത്പാദ്ന റേമാഖ്യാലയില് വിിനിറേയാഗംിച്ച് 
തുകയില് കൃഷിക്കി് 36.78%വുംം ജലറേസം�ന
ത്ത്ിന് 9.15% വുംം മാണ്ണ്, ജല സംംരിക്ഷ്യണ് 
പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിള്ക്കി് 4.73% വുംം മൃഗംസംംരിക്ഷ്യ
ണ്ത്ത്ിന് 23.02%വുംം ക്ഷ്യീരിവിികസംനത്ത്ിന് 
16.36% വുംം മാല്സംയബിന്ധിനത്ത്ിന് 1.37% വുംം 
വിിനിറേയാഗംിച്ച്തായി കാണ്ാം. 

റേസംവിന റേമാഖ്യാലയില് 41.02% തുകയും 
പ്പെ�ലവിഴിിച്ച്ത് ഭിവിന റേമാഖ്യാലയിലാണ്്. 
കൂൊപ്പെത 14.38% വിിദ്യാഭിയാസംത്ത്ിനും 5.6% 
ആറേരിാഗംയത്ത്ിനും 6.03% കുെിപ്പെവിള്ളത്ത്ിനും 
4.49% ശു�ിതാ മാാലിനയ സംംസ്കരിണ്ത്ത്ിനും 
10.8% സംാമൂഹയ റേക്ഷ്യമാത്ത്ിനും 7.41% റേപാഷ
കാഹാരിത്ത്ിനും  5.39% അങ്കിണ്വിാെികള്ക്കു
മാാണ് ്വിിനിറേയാഗംിച്ച്ിരിിക്കുന്നത.് പശ്ചിാത്ത്ല 
റേമാഖ്യാലയില് 76.96% തുകയും റേറാഡുംകള്ക്കും 
പാലങ്ങിള്ക്കുമാാണ്് വിിനിറേയാഗംിച്ച്ിരിിക്കു
ന്നത്. അതായത് പശ്ചിാത്ത്ല റേമാഖ്യാലയില് 
കഴിിഞ്ഞ വിര്ഷം സംംസ്ഥാാനപ്പെത്ത് പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകള് 830.58 റേകാെി രൂപയാണ്് 
പ്പെ�ലവിഴിിച്ച്പ്പെതന്ന് കാണ്ാവുംന്നതാണ്്. 

പ്രലേതയ� വാിഭിാഗാങ്ങൾക്കുള്ള 
പാദ്ധതി�ൾ 

പദ്ധതികളാില് പ്രറേതയക വിിഭിാഗംങ്ങിള്
ക്കി് നല്കുന്ന പരിിഗംണ്നയാണ്് റേകരിളാ
ത്ത്ിപ്പെല വിിറേകന്ദ്രീീകൃതാസൂത്രണ്ത്ത്ിപ്പെ� 
എടുത്തുപററേയണ്ടാ ഒരു പ്രറേതയകത. തറേ�ശം

സ്ഥാാപനങ്ങിള് വിികസംന ഫീണ്ടാിപ്പെ� 10% 
തുക വിനിതാ വിികസംന പദ്ധതിക്കും 5% 
തുക ഭിിന്നറേശംഷിക്കിാര്, കുട്ടികള്, ട്രാന്
സം്പ്പെജണ്ടാര് എന്നിവിര്ക്കും 5% തുക വൃദ്ധര്
ക്കും സംാ�ാന പരിി�രിണ്ം എന്നിവിയ്ക്ക്് നിര്
ബിന്ധിമാായും വികയിരുത്ത്ാന് സംര്ക്കിാര് 
നിഷ്കര്ഷിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്. പ്രറേതയക വിിഭിാഗംക്കിാര്ക്കു
റേവിണ്ടാിയുള്ള പദ്ധതി പ്പെ�ലവുംകളുംപ്പെെ വിിശം
ദ്ാംശംങ്ങിള് പരിിറേശംാ�ിച്ച്ാല് വിനിതാ വിിക
സംനത്ത്ിന് 6.36%വുംം കുട്ടികള്ക്കി് 3.95%വുംം 
വിറേയാജന വിികസംനത്ത്ിന്ന് 2.72%വുംം ഭിിന്ന
റേശംഷിക്കിാര്ക്കി് 1.9%വുംം സംാ�ാന പരിിരിക്ഷ്യ
ക്കി് 2.17% ഉം ട്രാന്സം്പ്പെജന്റേഡഴ്സിിന് 0.005% 
തുകയുമാാണ്് പ്പെ�ലവിഴിിച്ച്പ്പെതന്ന് റിറേ�ാര്
ട്ടില് പറയുന്നു. ദുര്ബ്ബല വിിഭിാഗംക്കിാരുപ്പെെ 
വിികസംനത്ത്ിനും സംാമൂഹയ സുരിക്ഷ്യിതതാ 
ത്ത്ിനും ആവിശംയമാായ മാികച്ച് പദ്ധതികള് 
കപ്പെണ്ടാത്തുന്നതിലുംം നെ�ിലാക്കുന്നതിലുംം 
തറേ�ശംസ്ഥാാപനങ്ങിള് റേവിണ്ടാത്ര ശ്രദ്ധ 
പ്പെകാടുറേക്കിണ്ടാതിപ്പെ� ആവിശംയകതയിറേലക്കി് 
തപ്പെന്നയാണ്് സംാമ്പത്ത്ിക അവിറേലാകന 
റിറേ�ാര്ട്ട് വിിരില് ചൂണ്ടുന്നത്.

പോർപ്പിിെ റ്റോമാഖല 
സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കിാര് പങ്കിാളാിത്ത്

റേത്ത്ാപ്പെെ ഭിാരിത സംര്ക്കിാര് നെ�ിലാക്കുന്ന 
ഭിവിന നിര്മ്മാണ് പദ്ധതിയായ PMAY 
�ാമാ, നഗംരി പ്രറേദ്ശംങ്ങിളാില് നെ�ിലാക്കിിവി
രുന്നു. പദ്ധതി നെത്ത്ി�ിനായി ഭിവിനപ്പെമാാ
ന്നിന് �ാമാങ്ങിളാില് 72,000 രൂപയും നഗംരി
ങ്ങിളാില് 1.5 ലക്ഷ്യം രൂപയും റേകന്ദ്രീ സംര്ക്കിാര് 

നല്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിലൂപ്പെെ 2019-20 ല് 
1364 ഉം 2020-21ല് (പ്പെസംപ്റ്റ്ംബിര് വിപ്പെരി) 
3 0 6 ഉ ം  പു ത ി യ  വി ീ ടു ക ള്  � ാ മാ ീ ണ് 
റേമാഖ്യാലയില് നിര്മ്മിക്കുകയുണ്ടാായി. നഗംരി 
റേമാഖ്യാലയില് PMAY പദ്ധതിയില് ആപ്പെക 
1,02,229 വിീടുകളുംപ്പെെ നിര്മ്മാണ്ത്ത്ിന് 
അനുമാതി ലഭിിക്കുകയും ഇതില് 77,541 
വിീടുകളുംപ്പെെ നിര്മ്മാണ്ം ആരിംഭിിക്കുകയും 
2020 പ്പെസംപ്റ്റ്ംബിര് വിപ്പെരിയുള്ള കണ്ക്കി് 
പ്രകാരിം 48,445 വിീടുകളുംപ്പെെ നിര്മ്മാണ്ം 
പൂര്ത്ത്ീകരിിച്ച്തായും റിറേ�ാര്ട്ടില് പറയുന്നു. 
എന്നാല് സംംസ്ഥാാനത്ത്ിപ്പെ� ഭിവിന 
ആ വി ശം യ ങ്ങി ള്  ന ി റ റേ വി റ്റ് ാ ന്  റേ ക ന്ദ്രീ 
�നസംഹായം അപരിയാപ്തമാായതിനാല് 
സംംസ്ഥാാനം ഇക്കിാരിയത്ത്ില് ഒരു സംമാ� 
സംമാീപനം സംാീകരിിക്കുകയും ‘വൈലഫീ് 
മാിഷന് ’ രൂപം നല്കുകയുമുണ്ടാായി. ഭൂമാിയു
ള്ളവിര്ക്കി് ഭിവിന നിര്മ്മാണ്ത്ത്ിനായി പട്ടി
കവിര്ഗ്ഗക്കിാര്ക്കി് 6.00 ലക്ഷ്യം രൂപയും മാറ്റ്് 
എല്ലാ വിിഭിാഗംക്കിാര്ക്കും 4.00 ലക്ഷ്യം 
രൂപയുമാാണ്് സംംസ്ഥാാന വൈലഫീ് മാിഷന് 
വിഴിി സംര്ക്കിാര് നല്കുന്നത്. ഇതിനായി 
ഓറേരിാ  പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാരുകളുംം 
അവിര്ക്കി് ലഭിിക്കുന്ന പദ്ധതി വിിഹിതത്ത്ി
പ്പെ� 20% തുക നിര്ബ്ബന്ധിമാായും ഭിവിന നിര്
മ്മാണ്ത്ത്ിന് വികയിരുത്ത്ണ്പ്പെമാന്ന് നിഷ്കര്
ഷിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്. 2020 ഡിസംംബിര് വിപ്പെരി 2,43,522 
വിീടുകള് വൈലഫീ് മാിഷനിലൂപ്പെെ പൂര്ത്ത്ീകരിി
ച്ച്തായും റിറേ�ാര്ട്ടില് പറയുന്നു. 

റേകരിളാത്ത്ിപ്പെ� വിികസംന അനുഭിവിങ്ങിള് 
പഠിി�ിക്കുന്നത് ഇ�യയുപ്പെെ വൈവിവിി�യമാാര്
ന്നതും വിിവിി� വിിഭിാഗംങ്ങിള് ഉള്പ്പെക്കിാള്ളുന്ന
തുമാായ സംാമൂഹിക ഘാെനയില് ദുര്ബ്ബല 
ജനതയുപ്പെെ അവികാശംങ്ങിള് ഉറ�ാക്കിാനുള്ള 
ഏറ്റ്വുംം മാികച്ച് ഉപാ�ിതപ്പെന്നയാണ്് ജനകീ
യാസൂത്രണ്ം. റേലാക രിാജയങ്ങിളുംം ഇ�യ
യിപ്പെല മാറ്റ്് സംംസ്ഥാാനങ്ങിളുംം സംാീകരിിച്ച്തില് 
നിന്നും ഏപ്പെറക്കുപ്പെറ വിയതയസ്തമാായ റേകരിളാ
ത്ത്ിപ്പെ� ജനകീയ വിികസംന തന്ത്രിം 25 
വിര്ഷം പിന്നിടുറേമ്പാള് മാാറുന്ന കാലഘാട്ട
ത്ത്ിനും സംാഹ�രിയങ്ങിള്ക്കും അനുസംരിിച്ച്് 
പുതിയ തന്ത്രിങ്ങിള് ആവിിഷ്കരിിറേക്കിണ്ടാ 
തലത്ത്ിറേലക്കി്  നമ്മുപ്പെെ പ്രാറേദ്ശംിക 
സംര്ക്കിാരുകള് ഇനിയും ഏപ്പെറ വിളാറേരിണ്ടാതാ
യിട്ടുപ്പെണ്ടാന്നും അതിനായി  അവിര്ക്കി് 
ഇനിയും ഏപ്പെറ പ്പെ�യ്യാാനുപ്പെണ്ടാന്നുമുള്ള ഒരു 
പരിിറേപ്രക്ഷ്യയ കാഴ്ച�ാെ്  തപ്പെന്നയാണ്് 
റിറേ�ാര്ട്ട് മുറേന്നാട്ട് വിയ്ക്കുന്നത്.

1
മേ�ഖ�ന് സ്ംസ്ഥാാന ആസൂത്രണം മേ�ാര്ഡില് 

ലെഡപാൂട്ടിി ഡയിറിക്ടറിാണം്





 സി. കെ�മാാസ്റ്റൻ
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പഞ്ചാായത്ത്് രിാജ് സംംവിി�ാനം ഫീലപ്ര
ദ്മാായി വിിനിറേയാഗംിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 

ജനപ്രതിനി�ിയുപ്പെെ പ്ര�ാനറേവിദ്ിയാണ്് 
പഞ്ചാായത്തുകമ്മിറ്റ്ികള്. ഒരു ജനപ്രതിനി
�ിയുപ്പെെ മാനസ്സിിലുംള്ള വിികസംനസംങ്കില്�ങ്ങി
ളുംം സംാപ്നങ്ങിളുംം സംാക്ഷ്യാത്ക്കിരിിക്കുന്നതിനു
ള്ള നിയമാപരിമാായ ക്രിയാത്മകമാായ റേവിദ്ി 
യാണ്് പഞ്ചാായത്തുറേയാഗംങ്ങിള്. പഞ്ചാായ
ത്ത്ീ രിാജ് നിയമാത്ത്ിപ്പെ�യും �ട്ടങ്ങിളുംപ്പെെയും 
ഉള്ളില്നിന്നുപ്പെകാണ്ടാാണ്് റേയാഗംങ്ങിള് 
നെത്തുന്നതും അതില് നിയമാാനുസൃതമാായ 
തീരുമാാനങ്ങിള് എടുക്കുന്നതും. പഞ്ചാായത്തു 
റേയാഗംങ്ങിളാില് മുന്കൂട്ടി നിശ്ചിയിക്കിപ്പെ�ട്ട 
അജണ്ടാകള് �ര്ച്ച്പ്പെ�യ്യുറേമ്പാള് ആ �ര്ച്ച്
കളാില് ക്രിയാത്മകമാായി പപ്പെങ്കിടുത്തുപ്പെകാ
ണ്ടാ് �ര്ച്ച്കപ്പെളാ ഫീലപ്രദ്മാായി ഉപറേയാഗംിച്ചു
പ്പെകാണ്ടാ് വിാര്ഡിപ്പെ� വിികസംന പ്രശ്നങ്ങിള് 

അവിതരിി�ിക്കുന്നതിനും പഞ്ചാായത്ത്ിപ്പെ� 
പ്പെപാതുപ്രശ്നങ്ങിള്ക്കി് പരിിഹാരിം കാണുന്ന
ത ി നു ം  പ ഞ്ചാ ാ യ ത്ത്്   അ ം ഗം ങ്ങി ള് ക്കി് 
കഴിിയണ്ം. ജനങ്ങിളുംപ്പെെ ഇച്ഛ്ാശംക്തിയുപ്പെെ 
പ്രതിഫീലനം പഞ്ചാായത്തു കമ്മിറ്റ്ിയില് 
പ്രതിഫീലിക്കിണ്ം.പഞ്ചാായത്ത്് കമ്മിറ്റ്ി
യില് ജനങ്ങിള്ക്കി് റേനരിിട്ട് പപ്പെങ്കിടുക്കിാന് 
നിയമാപരിമാായി കഴിിയാത്ത്തിനാല് പ്രാതി
നിതയ ജനാ�ിപതയ സംത്ത്യനുസംരിിച്ചു തിരി
പ്പെഞ്ഞടുക്കിപ്പെ�ട്ട ജനപ്രതിനി�ികളുംപ്പെെ 
ശംബ്ദംം സംാക്രികമാായി ഉയരുന്ന റേവിദ്ിയാണ്് 
പഞ്ചാായത്തു കമ്മിറ്റ്ികള് എന്നുള്ളതുപ്പെകാ
ണ്ടാ് പഞ്ചാായത്ത്ീ രിാജ് സംംവിി�ാനത്ത്ില് 
കമ്മിറ്റ്ികളുംപ്പെെ പ്രാ�ാനയം നിസ്തുലമാാണ്്.

പഞ്ചാായത്തുറേയാഗംങ്ങിളുംപ്പെെ നെത്ത്ി�് 
നിയമാപരിമാായ കാരിയമാായതിനാല് നിയമാ 
വുംം �ട്ടങ്ങിളുംം അനുശംാസംിക്കുന്നരിീതിയില് 

റേവിണ്ം റേയാഗംങ്ങിള് നെത്തുവിാനും തീരുമാാ
നങ്ങിള് എടുക്കുവിാനും. നിയമാപരിമാായ
ല്ലാപ്പെത എടുക്കുന്ന തീരുമാാനങ്ങിള്ക്കി് നില
നില്�ില്ല എന്ന കാരിയം കൂെി ഓര്ക്കുക. 
1994-പ്പെല റേകരിളാ പഞ്ചാായത്ത്് രിാജ് നിയമാ
ത്ത്ില് വികു�്-161, അതു പ്രകാരിമുണ്ടാാക്കിിയ 
1995-പ്പെല റേകരിളാ പഞ്ചാായത്ത്് രിാജ് (പഞ്ചാാ
യത്ത്ിപ്പെ� റേയാഗം നെപെിക്രമാം) �ട്ടങ്ങിള് 
പ്രകാരിവുംമാാണ്് റേയാഗംങ്ങിള് നെറേത്ത്ണ്ടാതും 
തീരുമാാനങ്ങിള് എടുറേക്കിണ്ടാതും. 

പഞ്ചാോയത്തു കമ്മീി�ിയുതൊെ 
അധിികോരങ്ങൾ 

പഞ്ചാായത്ത്ിപ്പെ� അ�ികാരിങ്ങിളുംം 
കര്ത്ത്വിയങ്ങിളുംം ചുമാതലകളുംം നെത്തുന്നതി
നും അവിപ്പെയ സംംബിന്ധിിച്ചു സംാമ്പത്ത്ിക 
വിികസംനത്ത്ിനും സംാമൂഹയനീതിയ്ക്കുമുള്ള 
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പദ്ധതികള് തയ്യാാറാക്കുന്നതിനും അവി 
നെ�ിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള അ�ികാരിം വിിനി
റേയാഗംിക്കുന്നത് പഞ്ചാായത്തുകമ്മിറ്റ്ിയിലൂപ്പെെ
യാണ്്. പഞ്ചാായത്ത്് രിാജ് നിയമാത്ത്ിറേലാ 
�ട്ടത്ത്ിറേലാ ‘പഞ്ചാായത്ത്് ’ എന്നു വിിവിക്ഷ്യി
ച്ച്ിരിിക്കുന്നിെപ്പെത്ത്ല്ലാം പഞ്ചാായത്തുകമ്മിറ്റ്ി 
എന്നാണ്് അര്ത്ഥമാാക്കിിയിരിിക്കുന്നത്.

പഞ്ചാോയത്തി് റ്റോയോഗംം 
വിിളിച്ചു കൂട്ട്ൽ

മാാസംത്ത്ില് കുറഞ്ഞത് ഒരു തവിണ്പ്പെയ
ങ്കിിലുംം പഞ്ചാായത്തു റേയാഗംം പഞ്ചാായത്ത്് 
ഓഫീീസംില് പ്പെവിച്ച്് കൂെിയിരിിക്കിണ്ം. പഞ്ചാാ
യത്തു പ്രസംിഡ�ാണ്് റേയാഗംങ്ങിള് വിിളാിച്ചു 
റേ�ര്റേക്കിണ്ടാത.് പ്പെപാതു ഒഴിിവുംദ്ിവിസംങ്ങിളാിറേലാ 
രിാവിിപ്പെല 9 മാണ്ിക്കി് മുമ്പും വൈവികുറേന്നരിം 6 
മാണ്ിക്കി ്റേശംഷവുംം റേയാഗംങ്ങിള് കൂടുവിാന് പാടു
ള്ളതല്ല.

പഞ്ചാായത്തുറേയാഗംങ്ങിപ്പെളാ അതിപ്പെ� സംാ
ഭിാവിമാനുസംരിിച്ചു സംാ�ാരിണ്റേയാഗംങ്ങിപ്പെളാന്നും 
അെിയ�ിരിറേയാഗംങ്ങിപ്പെളാന്നും പ്രറേതയക 
റേയാഗംങ്ങിപ്പെളാന്നും തരിം തിരിിയ്ക്ക്ാം. സംാ�ാരിണ് 
റേയാഗംങ്ങിള് കൂടുന്നതിന ്മുമ്പായി റേയാഗംസ്ഥാല
വുംം തീയതിയും സംമായവുംം റേയാഗംത്ത്ില് �ര്ച്ച് 
പ്പെ�റേയ്യാണ്ടാ വിിഷയങ്ങിളുംം സംംബിന്ധിിച്ച് കമ്മിറ്റ്ി 
റേനാട്ടീസം ്റേയാഗംം തുെങ്ങുന്നതിനു നിശ്ചിയിക്കി
പ്പെ�ട്ട തീയതിയ്ക്കു 3 ദ്ിവിസംം മുമ്പ ്അംഗംങ്ങിള്ക്കി് 
നല്കിയിരിിക്കിണ്ം. എന്നാല് അെിയ�ിരി 
തീരുമാാനം അനിവിാരിയമാാകുന്ന സംന്ദര്ഭിങ്ങിളാില് 
ഇരുപത്ത്ിനാലുംമാണ്ിക്കൂറില് കുറയാത്ത് 
സംമായപ്പെത്ത് റേനാട്ടീസം ്നല്കി അെിയ�രിക
മ്മിറ്റ്ി പ്രസംിഡ�ിന് വിിളാിച്ചു റേ�ര്ക്കിാവുംന്ന
താണ്്. അംഗംസംംഖ്യായയുപ്പെെ മൂന്നിപ്പെലാന്നില് 
കുറയാത്ത് എണ്ണംവിരുന്ന അംഗംങ്ങിള് ഒരു 
പ്രറേതയക ആവിശംയത്ത്ിന് റേയാഗംം വിിളാിച്ചു കൂട്ട
ണ്പ്പെമാന്ന് ആവിശംയപ്പെ�ട്ടുപ്പെകാണ്ടു റേരിഖ്യാാമൂലം 
ഒരു റേനാട്ടീസം് പ്രസംിഡ�ിന് നല്കുകയാ
പ്പെണ്ങ്കിില് ഒരു പ്രറേതയകറേയാഗംം വിിളാിച്ചു കൂറേട്ട
ണ്ടാതാണ്്.

അജിണ്ട് �യ്യാോറിോക്ക്ൽ 
പഞ്ചാായത്തു റേയാഗംത്ത്ിപ്പെ� അജണ്ടാ 

പ്രസംിഡന്റുമാായി ആറേലാ�ിച്ചു പ്പെസംക്രട്ടറി 
തയ്യാാറാറേക്കിണ്ടാതാണ്്. തീരുമാാനം എടുറേക്കി
ണ്ടാ വിിഷയങ്ങിളുംം പ്രസംിഡ�് നിര്റേ�ശംിക്കു
ന്ന വിിഷയങ്ങിളുംം പ്രസംിഡറേ�ാ സ്റ്റിാ�ിംഗം് 
കമ്മിറ്റ്ി പ്പെ�യര്മാാന്മാറേരിാ മാറുപെി പററേയണ്ടാ 
വിിഷയങ്ങിളുംം അജണ്ടായില് ഉള്പ്പെ�ടുറേത്ത്
ണ്ടാതാണ്്. സംര്ക്കിാര് ഉത്ത്രിവുംകളുംം സംര്ക്കു
ലറുകളുംം അജണ്ടായില് ഉള്പ്പെ�ടുത്ത്ാവുംന്ന
താണ്്. അജണ്ടായില് ഉള്പ്പെ�ടുത്ത്ിയ വിിഷ

യങ്ങിപ്പെളാ സംംബിന്ധിിച്ച്് തീരുമാാനപ്പെമാടുറേക്കി
ണ്ടാതിനാവിശംയമാായ ഉപറേദ്ശംം നല്കുന്ന
തിന് പ്പെസംക്രട്ടറിക്കു ബിാ�യതയുള്ളതിനാല് 
പ്പെസംക്രട്ടറിയുപ്പെെ അഭിിപ്രായമാെങ്ങിിയ 
അജണ്ടാക്കുറി�് റേയാഗംത്ത്ിനുമുമ്പ് അംഗം
ങ്ങിള്ക്കി് നല്കുകറേയാ റേയാഗംത്ത്ില് സംമാര്
�ിക്കുകറേയാ പ്പെ�യ്യാണ്ം. പഞ്ചാായത്തു കമ്മി
റ്റ്ിയുപ്പെെ പരിിഗംണ്നയ്ക്കു വിരുന്ന വിിഷയങ്ങിള് 
ബിന്ധിപ്പെ�ട്ട സ്റ്റിാ�ിംഗം് കമ്മിറ്റ്ികള് വിിശംദ്മാാ 
യി �ര്ച്ച് പ്പെ�യ്തതിനു റേശംഷം പഞ്ചാായത്തു 
കമ്മിറ്റ്ിയില് വിയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിിക്കും.

റ്റോകോറിം 
ആപ്പെക അംഗംസംംഖ്യായയുപ്പെെ മൂന്നിപ്പെലാരു 

ഭിാഗംം റേകാറമാായതിനാല് അത്രയും അംഗംങ്ങിള് 
ഹാജരിിപ്പെല്ലങ്കിില് റേയാഗംം കൂടുവിാന് സംാ�ിക്കു
കയില്ല. റേയാഗംം നെത്തുവിാന് നിശ്ചിയിച്ച്ിട്ടുള്ള 
സംമായം കഴിിഞ്ഞു അരിമാണ്ിക്കൂര് റേശംഷവുംം 
റേകാറം തികയാതിരിിക്കുകയും ഹാജരുള്ള 
അംഗംങ്ങിള് കാത്ത്ിരിിക്കിാന് വിിസംമ്മതിക്കുക
യും പ്പെ�യ്യുന്ന പക്ഷ്യം റേയാഗംം മാാറ്റ്ിവിയ്ക്ക്ാവുംന്ന
താണ്്. റേയാഗംം നെന്നുപ്പെകാണ്ടാിരിിക്കുറേമ്പാള് 
റേകാറം ഇല്ലാതാവുംകയാപ്പെണ്ങ്കിില് റേയാഗംന
െപെികള് നെത്തുവിാന് പാെില്ലാത്ത്താണ്്. 
ഹാജരുള്ള അംഗംങ്ങിള് ഹാജരിാകുന്ന 
സംമായവുംം റേപാകുന്ന സംമായവുംം റേരിഖ്യാപ്പെ�ടുത്ത്ി 
ഹാജരിായ എല്ലാ അംഗംങ്ങിളുംം ഒ�്  റേരിഖ്യാപ്പെ�
ടുറേത്ത്ണ്ടാതാണ്്.

പഞ്ചാോയത്തു റ്റോയോഗംങ്ങൾ 
പരസയമാോയിരിക്ക്ണം 

പഞ്ചാായത്തുറേയാഗംങ്ങിളാില് അനുമാതി

റേയാടുകൂെി പ്പെപാതുജനങ്ങിള്ക്കും പത്രറേലഖ്യാ
കര്ക്കും സംന്ദര്ശംകരിായി പ്രറേവിശംനം അനു
വിദ്ിക്കിാവുംന്നതാണ്്. എന്നാല് മാിനിെ്സംില് 
റേരിഖ്യാപ്പെ�ടുത്ത്ാവുംന്ന കാരിണ്ങ്ങിളാാല് അദ്ധയ
ക്ഷ്യന് അനുമാതി നിറേഷ�ിക്കുകയും പ്പെ�യ്യാാ
വുംന്നതാണ്്.

അദ്ധയക്ഷൻ 
പഞ്ചാായത്തു റേയാഗംത്ത്ിപ്പെ� അദ്ധയ

ക്ഷ്യന് പ്രസംിഡറേ�ാ അറേ�ഹത്ത്ിപ്പെ� അഭിാ
വിത്ത്ില് വൈവിസം് പ്രസംിഡറേ�ാ രിണ്ടുറേപരു
പ്പെെയും അഭിാവിത്ത്ില് റേയാഗംത്ത്ില് സംന്നി
ഹിതരിായിരുന്ന അംഗംങ്ങിള് ഭൂരിിപക്ഷ്യ അഭിി
പ്രായപ്രകാരിം തീരുമാാനിക്കുന്ന ഒരിാള് 
അദ്ധയക്ഷ്യം വിഹിക്കുകറേയാ പ്പെ�റേയ്യാണ്ടാതാണ്.് 
അദ്ധയക്ഷ്യന് റേയാഗംം നിയന്ത്രിിക്കുകയും 
എല്ലാ ക്രമാപ്രശംനങ്ങിളുംം തീരുമാാനിക്കുകയും 
പ്പെ�റേയ്യാണ്ടാതാണ്്. ഏപ്പെതങ്കിിലുംം അംഗംം ക്രമാ
രിഹിതമാായി പ്പെപരുമാാറുകയാപ്പെണ്ങ്കിിറേലാ 
റേയാഗംം തെസ്സിപ്പെ�ടുത്തുകറേയാ പ്പെ�യ്യുകയാ
പ്പെണ്ങ്കിില് ഹാള് വിിട്ടു റേപാകുവിാന് ആവിശംയ
പ്പെ�ൊവുംന്നതാണ്്. ആള് അത് അനുസംരിി
ച്ച്ിപ്പെല്ലങ്കിില് ആ റേയാഗംത്ത്ില് നിന്നും 
സംസം് പ്പെപ�് പ്പെ�യ്യാാവുംന്നതും നയായമാായ 
ബിലം ഉപറേയാഗംിച്ച്് അയാപ്പെളാ ഹാളാില് 
നിന്നും നീക്കിം പ്പെ�യ്യാാവുംന്നതുമാാണ്്. റേയാഗം
ത്ത്ിപ്പെ� പരിിഗംണ്നയ്ക്ക്് വിരുന്ന എല്ലാ വിിഷ
യങ്ങിളാിലുംം ഭൂരിിപക്ഷ്യ റേവിാട്ടുപ്രകാരിം 
തീരുമാാനം എടുറേക്കിണ്ടാതും റേവിാട്ടുകള് 
തുലയമാായി വിരുകയാപ്പെണ്ങ്കിില് അദ്ധയക്ഷ്യന് 
ഒരു കാസ്റ്റിിംഗം് റേവിാട്ടുകൂെി പ്പെ�യ്യാാവുംന്നതു
മാാണ്്.

റ്റോചിോ�യങ്ങൾ റ്റോചിോ�ിക്ക്ൽ 
പഞ്ചാായത്തു റേയാഗംത്ത്ിപ്പെല ആദ്യപ്പെത്ത് 

ഇനം റേ�ാറേദ്യാത്ത്രി റേവിളായാണ്്. പ്രസംിഡ
�ിറേനാറേൊ സ്റ്റിാ�ിംഗം് കമ്മിറ്റ്ി പ്പെ�യര്മാാന്
മാാറേരിാറേൊ റേ�ാദ്ിയ്ക്ക്ാന് ആ�ഹിക്കുന്ന 
റേ�ാദ്യങ്ങിള് ഏഴു പൂര്ണ്ണദ്ിവിസംങ്ങിള്ക്കു 
മുമ്പ് ബിന്ധിപ്പെ�ട്ടവിര്ക്കി് നല്കിയിരിിക്കിണ്ം. 
ഏഴുദ്ിവിസംം എന്നുള്ളത് കുറയ്ക്കുവിാന് പ്രസംി
ഡ�ിന് വിിറേവി�നാ�ികാരിമുണ്ടാ്. ഒരിംഗം
ത്ത്ിനു റേയാഗംത്ത്ില് പരിമാാവി�ി രിണ്ടാ് 
റേ�ാദ്യങ്ങിള് മാാത്രറേമാ റേ�ാദ്ിക്കുവിാന് കഴിിയൂ. 
പ്രസംിഡ�് അനുവിദ്ിക്കുന്ന റേ�ാദ്യങ്ങിള് 
അജണ്ടായില് റേ�ര്ക്കുന്നതാണ്്. റേ�ാദ്യ
ത്ത്ിന് മാറുപെി നല്കുന്ന റേവിളായില് വിിശംദ്ീ
കരിിക്കുന്നതിനായി ഒരു അനുബിന്ധിറേ�ാദ്യ
വുംം കൂെി അംഗംത്ത്ിന് റേ�ാദ്ിക്കിാവുംന്നതാണ്്. 
എന്നാല് ഏപ്പെതങ്കിിലുംം  റേ�ാദ് യപ്പെത്ത് 
പറ്റ്ിറേയാ റേ�ാദ്യത്ത്ിന് നല്കിയ മാറുപെിപ്പെയ 
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പറ്റ്ിറേയാ �ര്ച്ച്കള് അനുവിദ്ിക്കുവിാന് 
കഴിിയില്ല. റേ�ാദ്ിച്ച് റേ�ാദ്യവുംം അതിപ്പെ� 
മാറുപെിയും പ്പെസംക്രട്ടറി മാിനിെ്സംില് റേരിഖ്യാപ്പെ�
ടുറേത്ത്ണ്ടാതാണ്്.

പ്രാറ്റോമായം അവി�രിപ്പിിക്ക്ൽ 
റേയാഗംത്ത്ില് പ്രറേമായം അവിതരിി�ിക്കു

വിാന് ആ�ഹിക്കുന്ന അംഗംങ്ങിള് മുന്കൂട്ടി 
റേരിഖ്യാാമൂലം പ്രറേമായങ്ങിള് അജണ്ടായില് 
ഉള്പ്പെ�ടുത്തുന്നതിന് പ്രസംിഡ�ിന് ഏഴു 
ദ്ിവിസംം മുപ്പെമ്പങ്കിിലുംം റേരിഖ്യാാമൂലം നല്റേകണ്ടാ
താണ്്. കാലയളാവി് കുറവുംപ്പെ�യ്തു നല്കുന്ന
തിന് പ്രസംിഡ�ിന് അ�ികാരിമുണ്ടാായിരിി
ക്കുന്നതാണ്്. അനുവിദ്ിക്കുന്ന പ്രറേമായങ്ങിള് 
അജണ്ടായില് റേ�ര്റേക്കിണ്ടാതാണ്്. നിയമാപ
രിമാായ കാരിണ്ത്ത്ാല് പ്രറേമായം അനുവിദ്ി
ക്കിാതിരിിക്കുകയാപ്പെണ്കില് ആ വിിവിരിം 
അംഗംപ്പെത്ത് പ്രസംിഡ�് അറിയിറേക്കിണ്ടാ
താണ്്. പ്രറേമായം മാിനിെ്സംില് റേരിഖ്യാപ്പെ�ടു
റേത്ത്ണ്ടാതാണ്്.

ക്രമാപ്രാശ്നങ്ങൾ 
കാരിയപരിിപാെി തുെങ്ങുന്ന അവിസംരി

ത്ത്ില് ഏപ്പെതാരിംഗംത്ത്ിനും റേയാഗംനെപെി
കപ്പെളാക്കുറിച്ചു ക്രമാപ്രശം് നം ഉന്നയിക്കിാവുംന്ന
തും അദ്ധയക്ഷ്യന് ആയതിനു മാറുപെി പററേയ
ണ്ടാതും ആകുന്നു. ക്രമാപ്രശം് നത്ത്ിറേന്മല് 
�ര്ച്ച്യില്ലാത്ത്തും അദ്ധയക്ഷ്യപ്പെ� തീരുമാാനം 
അ�ിമാമാായിരിിക്കുന്നതുമാാണ്്.

പ്രാസംഗംങ്ങളുതൊെ സമായപരിധിി 
പ്രറേമായം അവിതരിി�ിച്ച് അംഗംങ്ങിള് 

സംംസംാരിിച്ച്റേശംഷം അദ്ധയക്ഷ്യന് റേപരി് വിിളാി
ക്കുന്നതനുസംരിിച്ചു അംഗംങ്ങിള്ക്കി് �ര്ച്ച്
യില് പപ്പെങ്കിടുക്കിാവുംന്നതും ഒരിംഗംത്ത്ിനു 
സംാ�ാരിണ്ഗംതിയില് നാലും മാിനിറ്റ്ില് 
കൂടുതല് സംംസംാരിിക്കിാന് അനുമാതിയില്ലാ
ത്ത്തും ആകുന്നു. എന്നാല് ഒരു പ്രറേമായറേമാാ 
റേഭിദ്ഗംതിറേയാ അവിതരിി�ിക്കുന്ന ആള്ക്കി് 
അത് അവിതരിി�ിച്ചു സംംസംാരിിക്കിാന് 8 മാിനി
ട്ടുവിപ്പെരി സംമായം അനുവിദ്ിക്കിാവുംന്നതാണ്്. 
അദ്ധയക്ഷ്യനു യുക്താനുസംരിണ്ം ഒരിംഗംത്ത്ിനു 
പ്രസംംഗംിക്കിാനുള്ള സംമായം നിശ്ചിയിക്കിാവും
ന്നതാണ്്. ഒരു വിിഷയപ്പെത്ത് സംംബിന്ധിിച്ചു 
ഒരിംഗംത്ത്ിനു ഒന്നില് കൂടുതല് തവിണ് പ്ര
സംംഗംിക്കുവിാന് അനുവിാദ്ം ഇല്ല. അദ്ധയ
ക്ഷ്യന് സംംസംാരിിക്കിാന് റേവിണ്ടാി എഴുറേന്നല്
ക്കുറേമ്പാള് പ്രസംംഗംിച്ചു പ്പെകാണ്ടാിരിിക്കുന്ന 
അംഗംം അത് നിര്റേത്ത്ണ്ടാതാണ്്. അംഗംങ്ങി
റേളാാെ് പ്രസംംഗംങ്ങിള് അവിസംാനി�ിക്കിാന് 
അ ദ്ധ യ ക്ഷ്യ ന്  ആ വി ശം യ പ്പെ � െ ാ വും ന്ന തു ം 

അംഗംങ്ങിള് അത് അനുസംരിിറേക്കിണ്ടാതു
മാാണ്്. അദ്ധയക്ഷ്യറേനാ അംഗംങ്ങിറേളാാ വിയക്തി
പരിമാായും �നപരിമാായും താ�രിയമുള്ള വിിഷ
യങ്ങിള് �ര്ച്ച് പ്പെ�യ്യുറേമ്പാള് അതില് നിന്നും 
വിിട്ടുനില്റേക്കിണ്ടാതാണ്്.

�ീരുമാോനങ്ങൾ റിദ്ദുതൊചിയ്യാലുംം 
റ്റോഭ�ഗം�ി തൊചിയ്യാലുംം

തീരുമാാനറേമാാ പ്രറേമായറേമാാ അതു പാസ്സിാ
ക്കിിയ തീയതി മുതല് മൂന്നു മാാസംത്ത്ിനകം 
ഈ ആവിശംയത്ത്ിനായി വിിളാിച്ചു കൂട്ടിയ 
പ്രറേതയക റേയാഗംത്ത്ില് പ്പെവിച്ച്് അംഗംസംംഖ്യായ
യുപ്പെെ മൂന്നില് രിണ്ടു അംഗംങ്ങിള് അംഗംീകരിിച്ച് 
പ്രറേമായത്ത്ിലൂപ്പെെയല്ലാപ്പെത റേഭിദ്ഗംതിപ്പെ�യ്യു
വിാന് പാെില്ല. എന്നാല് നിയമാാനുസൃതം 
പ ാ സ്സി ാ ക്കി ി യ ത ല്ല ാ ത്ത്  പ്ര റേ മാ യ ങ്ങി ള് 
റേഭിദ്ഗംതി പ്പെ�യ്യുകറേയാ റ�ാക്കുകറേയാ 
പ്പെ�യ്യാാവുംന്നതാണ്്.

വാിലേയാജനിക്കുറിിപ്പ്് നിൽ�ൽ 
റേയാഗംം പാസ്സിാക്കിിയ ഏപ്പെതങ്കിിലുംം 

വിിഷയപ്പെത്ത്ക്കുറിച്ചു അംഗംങ്ങിള്ക്കു ഭിിന്നാ
ഭിിപ്രായം ഉപ്പെണ്ടാങ്കിില് തപ്പെ� ഭിിന്നാഭിിപ്രായ
ക്കുറിപ്പു റേയാഗംം അവിസംാനിച്ചു മാിനിറ്റ്്സംിപ്പെ� 
പകര്�് കിട്ടി നാ�പ്പെത്ത്ട്ടു മാണ്ിക്കൂറിനകം 
പ്പെസംക്രട്ടറിയ്ക്കു നല്റേകണ്ടാതാണ്്. എതിരിായി 
റേവിാട്ടു പ്പെ�യ്തവിര്ക്കി് മാാത്രറേമാ വിിറേയാജനക്കു
റി�് നല്കുവിാന് സംാ�ിക്കുകയുള്ളു.

മാിനി�് സുംം �ീരുമാോനരജിിസ്റ്റാറുംം 
എല്ലാ പഞ്ചാായത്തുറേയാഗംങ്ങിളാിലുംം 

പ്പെസംക്രട്ടറി നിര്ബിന്ധിമാായും പപ്പെങ്കിടുറേക്കിണ്ടാ
തും ഒഴിിച്ചുകൂൊന് കഴിിയാത്ത് കാരിണ്ങ്ങി
ളാാല് പപ്പെങ്കിടുക്കിാന് സംാ�ിക്കിാപ്പെത വിന്നാല് 
പ്പെസംക്രട്ടറി അ�ികാരിപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഉറേദ്യാഗം
സ്ഥാന് പപ്പെങ്കിടുറേക്കിണ്ടാതുമാാണ്്. പ്രസംിഡ�് 
ആവിശംയപ്പെ�ട്ടാല് റേയാഗംങ്ങിളാില് നിര്വി 
ഹണ് ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാപ്പെരിക്കൂെി പപ്പെങ്കിടു�ിറേക്കി
ണ്ടാതാണ്്. പഞ്ചാായത്തു കമ്മിറ്റ്ികളാില് തീരു
മാാനപ്പെമാടുക്കുന്നതിന് നിയമാപരിമാായ കാരിയ
ങ്ങിള് അംഗംങ്ങിളുംപ്പെെ ശ്രദ്ധയില് പ്പെകാണ്ടുവി
രുന്നതിനു പ്പെസംക്രട്ടറിക്കു പ്ര�ാനപങ്കുണ്ടാ്. 
ഭിിന്നാഭിിപ്രായക്കുറി�ിറേന്മറേലാ സംര്ക്കിാരിി
പ്പെ�റേയാ അ�ികാരിപ്പെ�ടുത്ത്ിയ ഉറേദ്യാഗം
സ്ഥാപ്പെ�റേയാ തീരുമാാനം ഉണ്ടാാറേകണ്ടാപ
ക്ഷ്യം ആയതു പ്പെസംക്രട്ടറി സംര്ക്കിാരിിറേനാ 
പ്രസ്തുത ഉറേദ്യാഗംസ്ഥാറേനാ വിിശംദ്മാായ 
റിറേ�ാര്ട്ടു സംഹിതം അയച്ചു നല്റേകണ്ടാ
താണ്്.  

റേയാഗംതീരുമാാനങ്ങിള് തീരുമാാനരിജിസ്റ്റി
റിലുംം നെപെികള് മാിനിറ്റ്് സം്ബുക്കിിലുംം 
ക്രമാമാായി പ്പെസംക്രട്ടറി റേരിഖ്യാപ്പെ�ടുറേത്ത്ണ്ടാ
താണ്്. തീരുമാാനങ്ങിളുംപ്പെെയും പ്രറേമായങ്ങിളും 
പ്പെെയും പകര്�് റേയാഗംം അവിസംാനിച്ചു 
കഴിിഞ്ഞു 48 മാണ്ിക്കൂറിനുള്ളില് അംഗംങ്ങിള്
ക്കി് നല്കണ്ം. റേയാഗം തീരുമാാനങ്ങിള് 
റേനാട്ടീസം ്റേബിാര്ഡിലുംം പ്രസംിദ്ധീകരിിക്കിണ്ം. 

സകർമ്മീ 
പഞ്ചാായത്തു റേയാഗംനെപെിക്രമാങ്ങിള് 

റേരിഖ്യാപ്പെ�ടുത്തുന്നത് ‘സംകര്മ്മ’ എന്ന 
റേസംാഫ്റ്റ്് പ്പെവിയര് ഉപറേയാഗംിച്ച്ാണ്്. അംഗം
ങ്ങിള്ക്കി് ലഭിിച്ച്ിട്ടുള്ള യൂസംര് ഐഡിയും 
പാസം് റേവിര്ഡുംം ഉപറേയാഗംിച്ച്് അതില് പ്ര
റേവിശംിക്കുവിാനും അത് പരിിറേശംാ�ിക്കുവിാനും 
കഴിിയും.

പഞ്ചാായത്തുറേയാഗംങ്ങിപ്പെളാ അംഗംങ്ങിള് 
ഫീലപ്രദ്മാായി വിികസംനത്ത്ിനു റേവിണ്ടാി 
ഉപറേയാഗംിക്കുകയാപ്പെണ്ങ്കിില് വിിറേകന്ദ്രീീകൃത 
ജനാ�ിപതയത്ത്ിനു അപ്പെതാരു മുതല്ക്കൂട്ടാ 
യിരിിക്കും. വിാര്ഡിപ്പെല വിികസംനപ്രശ്നങ്ങിള് 
അവിതരിി�ിക്കിാനും അതിപ്പെ� പരിിഹാരിം 
കപ്പെണ്ടാത്ത്ാനുമുള്ള റേവിദ്ികളാാക്കിി പഞ്ചാായ
ത്തുകമ്മിറ്റ്ികപ്പെളാ നിയമാപരിമാായി ഉപറേയാ
ഗംിക്കുവിാന് കഴിിപ്പെഞ്ഞങ്കിില് മാാത്രറേമാ 
ജനങ്ങിള് ജനപ്രതിനി�ികളാില് ഏല്�ിച്ച്ി
ട്ടുള്ള ഉത്ത്രിവിാദ്ിതാം ഫീലപ്രദ്മാായി നിററേവി
റ്റുവിാന് കഴിിയുകയുള്ളു. 

1
മേ�ഖ�ന് മൈമനാഗപ്പാള്ളിി ഗ്രാാമപാഞ്ചാായിത്ത്് 

ലെസ്ക്രട്ടിറിിയിാണം്. 





തറേ�ശംസംായംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിളാിറേലക്കി് 
പുതുതായി തിരിപ്പെഞ്ഞടുക്കിപ്പെ�ട്ട ജനപ്ര

തിനി�ികപ്പെളാ മുഖ്യായമാന്ത്രിി പിണ്റായി 
വിിജയന് വിീഡിറേയാ റേകാണ്ഫീറന്സംിലൂപ്പെെ 
അഭിിസംംറേബിാ�ന പ്പെ�യ്തു. മുഖ്യായമാന്ത്രിി തറേ�ശം
സ്ഥാാപന അ�യക്ഷ്യമാാര്ക്കി് നല്കിയ നിര്
റേ�ശംങ്ങിളുംം പ്രസംംഗംത്ത്ില് നെത്ത്ിയ പ്രഖ്യായാ
പനങ്ങിളുംം:
 പ്പെതാഴിിലവിസംരിങ്ങിള് സൃഷ്ടിിക്കിാനുള്ള 

ദ്ൗതയം ഏപ്പെറ്റ്ടുക്കിണ്ം. ആയിരിം റേപര്ക്കി് 
അഞ്ചു പ്പെതാഴിിലവിസംരിങ്ങിള് സൃഷ്ടിിക്കിാ 
നുള്ള പദ്ധതി സംര്ക്കിാര് പ്രഖ്യായാപിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ.് 
ഇത് വിിജയി�ിക്കുന്നതിന് ഓറേരിാ 
സ്ഥാാപനവുംം പ്രറേതയകം പദ്ധതി ആവിി
ഷ ്കരിിക്കിണ്ം. കാര്ഷികരിംഗംത്ത് ്വിലിയ 
റേതാതില് പ്പെതാഴിില് സൃഷ്ടിിക്കിാന് കഴിിയും. 
പ്പെ�റുതും വിലുംതുമാായ സംംരിംഭിങ്ങിള് 
തുെങ്ങിാന് വിരുന്നവിര്ക്കി് നിയമാവിിറേ�യ

മാായ എല്ലാ സംഹായവുംം നല്കണ്ം. 
സംംരിംഭികര് പ്രാറേദ്ശംിക സംര്ക്കിാര് 
ഓഫീീസം് കയറിയിറങ്ങിി മാനംമാടുക്കുന്ന 
സ്ഥാിതി ഉണ്ടാാവിരുത.് അവിപ്പെരി ഒരിിക്കിലുംം 
ശംത്രുക്കിളാായി കാണ്രുത് .  അവിര് 
പ്പെതാഴിില് നല്കുന്നവിരിാണ്് എന്ന 
�ി�റേയാപ്പെെ കാരിയങ്ങിള് നിര്വിഹി
ക്കിണ്ം. സംംരിംഭികരുപ്പെെ പ്രശ്നങ്ങിള് 
അറേങ്ങിാട്ട ്പ്പെ�ന്ന ്റേ�ാദ്ിച്ച്റിഞ്ഞ ്പരിിഹ
രിിക്കിണ്ം. വിയവിസംായ സംൗഹൃദ് അ�രിീ
ക്ഷ്യം സൃഷ്ടിിക്കിാനുള്ള ഇെപ്പെപെല് 
ഉണ്ടാാകണ്ം.

 പ്പെ�റുകിെ ഉ�ാദ്കരുപ്പെെ ഉല്പന്നങ്ങിള്
ക്കി് വിിപണ്ന സംൗകരിയം ഒരുക്കിണ്ം. 
സംഹകരിണ് സംംഘാങ്ങിളുംപ്പെെ പിന്തുണ്യും 
സംഹകരിണ്വുംം ഇക്കിാരിയത്ത്ില് ഉറ�ാ
ക്കിണ്ം.

 �ാമാീണ് പ്പെതാഴിിലുംറപ്പു പദ്ധതി സംംസ്ഥാാ

നത്ത് ്വിിജയകരിമാായി മുറേന്നാട്ടുറേപാവുംക 
യാണ്്. കാലവിര്ഷം തുെങ്ങുന്നതിന് 
മുമ്പുള്ള മാാസംങ്ങിളാില് പരിമാാവി�ി 
പ്പെതാഴിില് ദ്ിനങ്ങിള് സൃഷ്ടിിക്കിണ്ം.

 നാട്ടില് ആരും പട്ടിണ്ികിെക്കിാന് 
പാെില്ല എന്നതാണ്് സംര്ക്കിാരിിപ്പെ� 
നയം. അതിന് റേവിണ്ടാിയാണ്് കിറ്റ്് 
വി ിതരിണ്വുംം കുറഞ്ഞ നിരിക്കിില് 
ഉച്ച്യൂണ്് നല്കുന്ന റേഹാട്ടലുംകളുംം. കുടും
ബിശ്രീയുപ്പെെ റേനതൃതാത്ത്ില് ഇറേ�ാള് 
850 ജനകീയ റേഹാട്ടലുംകള് 20 രൂപയ്ക്ക്് 
ഉച്ച്യൂണ്് നല്കുന്നുണ്ടാ്. ഈ സംംവിി 
�ാനം കൂടുതല് ശംക്തിപ്പെ�ടുത്ത്ണ്ം.

 ഭിക്ഷ്യയസംായംപരിയാപ്തത വൈകവിരിിക്കുന്ന
തിനുള്ള സുഭിിക്ഷ്യ റേകരിളാം പദ്ധതി 
കൂടുതല് ശംക്തമാായി നെ�ാക്കിണ്ം. 
പഴിം, പച്ച്ക്കിറി, കിഴിങ്ങുവിര്ഗ്ഗങ്ങിള്, 
മാത്സയം, പാല്, മുട്ട, ഇറച്ച്ി തുെങ്ങിിയ 
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പ്രാഥമാിക ഉല്�ന്നങ്ങിളുംപ്പെെ വിര്ദ്ധന
വിിന് ഒരു വിിപ്ലാവിം സൃഷ്ടിിക്കിണ്ം - 
പ്രാഥമാിക ഉല്പന്ന വിിപ്ലാവിം. ഭിക്ഷ്യണ്
ത്ത്ിപ്പെല മാായവുംം വിിഷാംശംവുംം പ്രതിറേരിാ
�ിക്കിാനും ഇതാവിശംയമാാണ്്.

 അഴിിമാതിപ്പെക്കിതിരിായ ജാ�ത തുെരിണ്ം. 
നിര്മ്മാണ് പ്രവൃത്ത്ികളുംപ്പെെ ഗുണ്നില
വിാരിം ഉറ�ാക്കുന്നതിന് സംര്ക്കിാരിിന് 
പുറത്തുള്ള ഏജന്സംികപ്പെളാ കൂെി ഉള്പ്പെ�
ടുത്ത്ിയുള്ള ഒരു സംംവിി�ാനം പരിിഗംണ്
നയിലുംണ്ടാ്. പദ്ധതി ആസൂത്രണ്-നിര്
വിഹണ് സംമ്പ്രദ്ായങ്ങിളാില് സംര്ക്കിാര് 
പ്പെകാണ്ടുവിന്ന മാാറ്റ്ം അഴിിമാതി തെയാന് 
സംഹായിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ.് അമ്പതിനായിരിം രൂപയ്ക്ക്് 
മുകളാിലുംള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്ത്ികള്ക്കും 
പ്പെെണ്ടാറിങ്ങും ഇ-പ്പെെണ്ടാറിങ്ങും നിര്ബിന്ധി
മാ ാ ക്കി ി യ റേ ത ാ പ്പെ െ  ഗു ണ് റേ ഭി ാ ക്തൃ 
സംമാിതിപ്പെയ മുന്നില് നിര്ത്ത്ിയുള്ള 
അഴിിമാതി ഇല്ലാതായി.

 പദ്ധതി രൂപീകരിണ്ം നവിംബിര്, 
ഡിസംംബിര് മാാസംങ്ങിളാില് തുെങ്ങിി 
മാ ാ ര് ച്ച് ി ല്  പൂ ര് ത്ത് ി യ ാ ക്കു ക യു ം 
നിര്വിഹണ്ം ഏപ്രില് ഒന്നിന് തുെങ്ങു
കയും പ്പെ�യ്യുന്ന രിീതി സംര്ക്കിാര് പ്രാവിര്
ത്ത്ികമാാക്കിി. പ്രളായവുംം പ്പെകാവിിഡുംപ്പെമാാ
ന്നും ഇതിന് തെസ്സിമാായില്ല. 12 മാാസംം 
നീളുംന്ന പദ്ധതിനിര്വിഹണ്ത്ത്ിപ്പെ� 
റേനട്ടം വിളാപ്പെരി വിലുംതാണ്്. ഈ റേനട്ടം 
നിലനിര്ത്ത്ണ്ം. 2021-22 വിര്ഷപ്പെത്ത് 
വിാര്ഷിക പദ്ധതിയുപ്പെെ നിര്വിഹണ്വുംം 
ഏപ്രില് ഒന്നിന് ആരിംഭിിക്കിണ്ം.

 സംംസ്ഥാാന �നകാരിയ കമ്മീഷപ്പെ� 
ശുപാര്ശംകള് പരിിഗംണ്ിച്ച്് കൂടുതല് 
വിിഭിവിങ്ങിള് പ്രാറേദ്ശംിക സ്ഥാാപനങ്ങിള്
ക്കി്  സം ര് ക്കി ാ ര്  വൈ ക മാ ാ റു ം .  ഈ 
സംര്ക്കിാര് വിന്നറേ�ാള് ബിജറ്റ്് വിിഹിത
ത്ത്ിപ്പെ� 23  ശംതമാാനമാായിരുന്നു 
പ്രാറേദ്ശംിക സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് നല്കി
യിരുന്നത്. പെിപെിയായി അത് 25 
ശംതമാാനത്ത്ില�ികമാായി. ഇതിന് 
പുറപ്പെമാ മുഖ്യായമാന്ത്രിിയുപ്പെെ ദുരിിതാശംാാസം 
നി�ിയില് നിന്നും കൂടുതല് തുക 
വൈകമാാറുന്നുണ്ടാ്.

 ജില്ലാ ആസൂത്രണ് സംമാിതിയുപ്പെെ റേനതൃ
താത്ത്ില് തയ്യാാറാക്കുന്ന സംംയുക്ത 
പദ്ധതികള് ഏപ്പെറ്റ്ടുക്കുന്നതിന് പുതിയ 
ഭിരിണ് സംമാിതികള് പ്രറേതയക ശ്രദ്ധ 
പ്പെ�ലുംത്ത്ണ്ം. ഈ സംര്ക്കിാര് വിന്ന 
റേശംഷമാാണ്് ജില്ലാ പദ്ധതികള് തയ്യാാ
റാക്കിാന് തുെങ്ങിിയത്.

 വിികസംന കാരിയത്ത്ില് കക്ഷ്യി രിാഷ്ട്രീയ

ത്ത്ിന് അതീതമാായ കൂട്ടായ്മാ വിികസംി�ി
പ്പെച്ച്ടുക്കിണ്ം. അതിന് അനുറേയാജയമാായ 
സംമാീപനം സംര്ക്കിാര് സംാീകരിിക്കും. ഒരു
തരിത്ത്ിലുംള്ള രിാഷ്ട്രീയ വിിറേവി�നവുംം 
ഉണ്ടാാകില്ല. രിാഷ്ട്രീയത്ത്ിനതീതമാായി 
പ്രാറേദ്ശംിക സംായംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങി
റേളാാപ്പെൊ�ം സംര്ക്കിാര് ഉണ്ടാാകും. 
അടുത്ത് അഞ്ചുവിര്ഷംപ്പെകാണ്ടാ് ജനകീ
യാസൂത്രണ്ത്ത്ില് അഭിിമാാനകരിമാായ 
�രിിത്രം എഴുതിറേച്ച്ര്ക്കിണ്ം.

 എല്ലാതലങ്ങിളാിലുംം റേക്ഷ്യമാ-വിികസംന 
പരിിപാെികള് നെ�ാക്കിണ്ം. ജനങ്ങിള്
ക്കി് കൂടുതല് ആശംാാസംം പകരിണ്ം. 
അതിലൂപ്പെെ കൂടുതല് ജനവിിശംാാസംമാാര്
ജ്ജിക്കിണ്ം. വിിശ്രമാമാില്ലാപ്പെത പ്രവിര്ത്ത്ി
ച്ച്ാപ്പെല നാെിപ്പെ� പ്രതീക്ഷ്യപ്പെക്കിാത്ത്് 
ഉയരിാന് കഴിിയൂ.

 പ്രളായദുരി�ങ്ങിപ്പെളായും പ്പെകാവിിഡ് മാഹാ
മാാരിിപ്പെയയും ഫീലപ്രദ്മാായി റേനരിിട്ടതിന് 
റേകരിളാം സംാര്വിറേദ്ശംീയ പ്രശംംസം റേനെി
യിട്ടുണ്ടാ്. അഭിിമാാനകരിമാായ ഈ റേനട്ട
ത്ത്ില് പ്രാറേദ്ശംിക സ്ഥാാപനങ്ങിള് 
വിഹിച്ച് പങ്കി് വിലുംതാണ്്. ദുരി� നിവിാരി
ണ്രിംഗംത്തും പ്പെകാവിിഡ് പ്രതിറേരിാ�ത്ത്ി
ലുംം ജാ�തയും ഇെപ്പെപൊനുള്ള സംന്ന
ദ്ധതയും തുെരിണ്ം.

 നവിറേകരിളാം കര്മ്മ പദ്ധതി കാരിയക്ഷ്യമാ
മാായി നെ�ാക്കുന്നതില് പ്രാറേദ്ശംിക 
സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ പങ്കി് വിലുംതാണ്്. 
വൈലഫീ് മാിഷനിലൂപ്പെെ 2.5 ലക്ഷ്യം കുടുംബി
ങ്ങി ള് ക്കി്  വി ീ െ്  ന ല് ക ി ക്കി ഴി ി ഞ്ഞു . 
അതുവിഴിി പത്തു ലക്ഷ്യം റേപര്ക്കി് അെച്ചു
റപ്പുള്ള വിീൊയി. ബിാക്കിി വിീടുകള് പുറേരിാ
ഗംമാിക്കുകയാണ്്. ഓറേരിാ പ്രറേദ്ശംത്തും 
ബിാക്കിിയുള്ള വിീടുകള് റേവിഗംം പൂര്ത്ത്ി
യാക്കിണ്ം. ഇറേ�ാഴിപ്പെത്ത് പട്ടികയില് 
പ്പെപൊപ്പെത റേപായ അര്ഹതയുള്ളവിര്ക്കി് 
വിീെ് നല്കാനുള്ള നെപെിയും സംര്ക്കിാര് 
ആരിംഭിിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്.

 പ്പെതരുവും വിിളാക്കുകള് പൂര്ണ്ണമാായി 
എല്.ഇ.ഡി.യായി മാാറ്റുന്ന പദ്ധതി
യാണ്് നിലാവി്. പ്പെക.എസം്.ഇ.ബിിയും 
ത റേ � ശം സം ാ യ ം ഭി രി ണ്  വി കു പ്പു ം 
റേ�ര്ന്നാണ്് ഇത് നെ�ാക്കുന്നത്. 2021 
മാാര്ച്ച്് 31-നു മുമ്പ് ഇതു പൂര്ത്ത്ിയാക്കു 
കയാണ്് ലക്ഷ്യയം. ജനുവിരിി 31-നകം 
രിണ്ടു ലക്ഷ്യം എല്.ഇ.ഡി വൈലറ്റുകള് 
സ്ഥാാപിക്കിണ്ം. ഈ പദ്ധതി വിിജയി�ി
ക്കുന്നതിന് നല്ല ഇെപ്പെപെല് റേവിണ്ം.

 പ്പെപാതു ശംൗ�ാലയങ്ങിളുംപ്പെെ നിര്മ്മാണ്
ത്ത്ിലുംം പരിിപാലനത്ത്ിലുംം കൂടുതല് 

ശ്രദ്ധിക്കിണ്ം. ആപ്പെക 2365 ശംൗ�ാലയ
ങ്ങിളാാണ്് പണ്ിയുന്നത്. ഇതില് 1224 
എണ്ണം ഈ വിര്ഷം പൂര്ത്ത്ിയാക്കിണ്ം. 
ഇതില് 1053 ശംൗ�ാലയങ്ങിള്ക്കി് 
പ്പെെണ്ടാര് ക്ഷ്യണ്ിച്ചു കഴിിഞ്ഞു.

 തിരിിച്ചുവിന്ന പ്രവിാസംികളുംപ്പെെ പുനരി�ി
വിാസംത്ത്ിലുംം ശ്രദ്ധിക്കിണ്ം. തിരിിച്ചുവി
ന്നവിരുപ്പെെ പ്രശ്നങ്ങിള് മാനസ്സിിലാക്കിാന് 
റേയാഗംം വിിളാിക്കിണ്ം. വിിറേദ്ശംത്തുള്ളവി
രുമാായി ഓണ്വൈലനില് ആശംയവിിനി
മായം നെത്ത്ാം.

 ഓണ്വൈലനിലൂപ്പെെ പ്രവിാസംി �ാമാസം
ഭികള് സംംഘാെി�ിക്കിണ്ം. വിികസംന
ത്ത്ിന് സംഹായകമാായ ഒറേട്ടപ്പെറ നിര്റേ�
ശംങ്ങിള് ഇതുവിഴിി ലഭിിക്കും.

 പട്ടികജാതി-പട്ടികവിര്ഗ്ഗ വിിഭിാഗംങ്ങി
ളുംപ്പെെ റേക്ഷ്യമാത്ത്ിനുള്ള പദ്ധതികള് 
നെ�ാക്കുന്നതില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ 
റേവിണ്ം. വിീെ് ,  പ്പെവിള്ളം, കക്കൂസം്, 
വൈവിദ്ുതി തുെങ്ങിിയ പ്രാഥമാിക സംൗക
രിയങ്ങിള് ഇല്ലാത്ത് ഒരു വിീടുറേപാലുംം 
ഉണ്ടാാകരുത്.

 വിികസംനത്ത്ിപ്പെ� മാാനുഷിക മുഖ്യാത്ത്ിന് 
മാിഴിിറേവികുന്ന പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിളുംപ്പെെ കാരിയ
ത്ത്ില് ആറേരിാഗംയകരിമാായ മാത്സരിം 
റേവിണ്ം. സ്ത്രീീകള്, കുട്ടികള്, ഭിിന്നറേശംഷി
ക്കിാര്, വിറേയാജനങ്ങിള്, കിെപ്പുറേരിാ
ഗംികള് തുെങ്ങിി പ്രറേതയക പരിിഗംണ്ന 
അര്ഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിിഭിാഗംങ്ങിള്ക്കും 
താങ്ങും തണ്ലുംമാായി പ്രാറേദ്ശംിക സ്ഥാാ
പനങ്ങിള് നിലപ്പെകാള്ളണ്ം. ഭിിന്നറേശംഷി
ക്കിാര്ക്കും വിറേയാജനങ്ങിള്ക്കും റേരിാഗംി
കള്ക്കും സംര്ക്കിാര് റേസംവിനങ്ങിളുംം 
മാരുന്നും വിീടുകളാിപ്പെലത്ത്ിക്കിാനുള്ള 
പരിിപാെി സംര്ക്കിാര് പ്രഖ്യായാപിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്. 
ഇതു വിിജയി�ിക്കുന്നതിന് പ്രാറേദ്ശംിക 
സ്ഥാാപനങ്ങിളുംം സംാമൂഹയസംന്നദ്ധറേസം
നാംഗംങ്ങിളുംം ഒപ്പെത്ത്ാരുമാിച്ച്് പ്രവിര്ത്ത്ി
ക്കിണ്ം.

 എല്ലാ വിിറേല്ലജുംകളാിലുംം വൃത്ത്ിയുള്ള 
പ്പെപാതുഇെങ്ങിള് ഉണ്ടാാകണ്ം. പ്ര
ഭിാത-സംായാഹ്ന സംവിാരിിക്കും വിറേയാജ
നങ്ങിള്ക്കി് ഒത്തുറേ�രിാനും ഈ പ്പെപാതു
ഇെങ്ങിളാില് സംൗകരിയമുണ്ടാാകണ്ം.

 കുട്ടികളാിപ്പെല വിിളാര്ച്ച് കപ്പെണ്ടാത്ത്ാനും 
പരിിഹാരി നെപെി സംാീകരിിക്കിാനും 
സംര്ക്കിാര് തീരുമാാനിച്ച്ിട്ടുണ്ടാ്. ഈ പരിി
പാെിയുപ്പെെ വിിജയത്ത്ിനും പ്രാറേദ്ശംിക 
സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ റേനതൃതാപരിായ 
ഇെപ്പെപെല് ഉണ്ടാാകണ്ം.
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തലേ�ശിസവയംഭിരണ്വാകുപ്പുമാായി ബന്ധികെപ്പ്ട്ട സര്ക്കാാര് ഉത്തിരവും�ൾ, സര്ക്കുലറു�ൾ, ഗാസറ്റ് വാിജ്ഞാാപാനിങ്ങൾ 
എന്നിവായുകെടി പൂര്ണ്ണരൂപാം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ കെവാബ്സൈസറ്റു�ളിൽ ലഭിയമാാണ്്.

കലോകോരന്മാോർക്കുള്ള തൊഫിറ്റോലോഷംിപ്പി് 
സംാംസ്കാരിിക വികു�് തറേ�ശംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ പങ്കിാളാി

ത്ത്റേത്ത്ാപ്പെെ നെ�ാക്കുന്ന ആയിരിം യുവികലാകാരിന്മാര്ക്കുള്ള വിജ്ര
ജൂബിിലി പ്പെഫീറേലാഷി�്  പദ്ധതിപ്രകാരിമുള്ള വിിഹിതം  കലാകാരി
ന്മാര്ക്കി് മുെക്കിം കൂൊപ്പെത  നല്കുന്നത് സംംബിന്ധിിച്ച്് നിര്റേ�ശംം 
പുറപ്പെ�ടുവിിച്ചു. 
സംര്ക്കുലര് നം. ഡി.എ.1/263/2019-തസംാഭിവി. തീയതി 01.01.2021

ഡിയോലിസിസ ്സഹിോയം മാോർഗ്ഗനിർറ്റോ�ശാങ്ങൾ 
വൃക്കി റേരിാഗംികള്ക്കി് തറേ�ശംസംായംഭിരിണ്  സ്ഥാാപനങ്ങിളാില് 

നിന്നും ഡയാലിസംിസംിന് �നസംഹായം നല്കുന്നത് സംംബിന്ധിിച്ച് 
നിര്റേ�ശംങ്ങിള് പുറപ്പെ�ടുവിിച്ചു. 
സംര്ക്കുലര് നം. ഡി.എ.1/321/2020-തസംാഭിവി. തീയതി 01.01.2021

എം.ജിി.എൻ.ആർ.ജിി.എസ.്- ഫിീൽഡി ്�ല 
പരിറ്റോശാോധിനയ്ക്കുള്ള നിർറ്റോ�ശാങ്ങൾ 

എം.ജി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.എസം്. പദ്ധതി  മാാതൃകാപരിമാായി 
നെ�ാക്കുന്നതിനും പ്പെതാഴിിലുംറ�് പദ്ധതി നിര്വിഹണ്വുംമാായി ബിന്ധി
പ്പെ�ട്ട പരിിറേശംാ�ന സംംവിി�ാനങ്ങിള് കാരിയക്ഷ്യമാമാാക്കുന്നതിനും 
ഫീീല്ഡ്തല പരിിറേശംാ�ന സംംബിന്ധിിച്ച് അ�ിക നിര്റേ�ശംങ്ങിള് 
പുറപ്പെ�ടുവിിച്ചു. 
സംര്ക്കുലര് നം. ഡി.ഡി.2/336/2020/തസംാഭിവി. തീയതി 11.01.2021 

സോമൂഹിയ സുംരക്ഷോ തൊപൻഷംൻ - 
പുതുക്ക്ിയ നിർറ്റോ�ശാങ്ങൾ 

ഇപിഎഫീ് പ്പെപന്ഷന് ലഭിിച്ചു വിരുന്നവിര്ക്കി് അനുവിദ്ിച്ചു വിരുന്ന 
സംാമൂഹയ സുരിക്ഷ്യാ പ്പെപന്ഷന് തുക വിര്ദ്ധി�ിച്ചു പ്പെകാണ്ടും എക്സി്റേ�
ഷയ/എന്.പി.എസം്. പ്പെപന്ഷന് ലഭിിക്കുന്നവിര്ക്കി് പുതുതായി 
സംാമൂഹയ സുരിക്ഷ്യാ പ്പെപന്ഷന് അനുവിദ്ിച്ചുപ്പെകാണ്ടും ഉത്ത്രിവിായി. 
സം.ഉ.(എം.എസം്.) നം. 1/2021/�ന. തീയതി 04.01.2021

�റ്റോ�ശാ പ്ലോസ്റ്റാിക ്മാോലിനയ പരിപോലന ഉപനിയമാോവിലി 
തറേ�ശം പ്ലാാസ്റ്റിിക് മാാലിനയ പരിിപാലന ഉപ നിയമാാവിലി അംഗംീ

കരിിച്ചു ഉത്ത്രിവിായി.
ജി.ഒ.(ആര്.െി.) നം.18/2021/എല്.എസം്.ജി.ഡി. തീയതി 04.01.2021

ഭിന്നറ്റോശാഷംി വിിഭോഗംങ്ങളുതൊെ 
ധിനസഹിോയം-അനുമാ�ി 

ഭിിന്നറേശംഷി വിിഭിാഗംത്ത്ിപ്പെല ഗുണ്റേഭിാക്താക്കിള്ക്കി് പ്പെകാവിിഡ്-
19 പ്പെ�  പശ്ചിാത്ത്ലത്ത്ില് പ്രറേതയക �നസംഹായപ്പെമാന്ന നിലയില് 

ലഭിിച്ച്ിരുന്ന മുഴുവിന് സംാമ്പത്ത്ിക  ആനുകൂലയങ്ങിളുംം അനുവിദ്ിക്കുന്ന
തിന് അനുമാതി നല്കി ഉത്ത്രിവിായി.
സം.ഉ.(സംാ�ാ.) നം. 25/2021/തസംാഭിവി. തീയതി 05.01.2021

ലക്ഷം വിീടുംകൾ 
ഒ� വിീെോക്കുന്ന�ിന ്അനുമാ�ി

ലക്ഷ്യംവിീെ് പദ്ധതിയില് നിര്മ്മിച്ച് വിാസംറേയാഗംയമാല്ലാത്ത് ഇരിട്ട 
വിീടുകള് ഒറ്റ് വിീൊക്കുന്നതിനുള്ള റേപ്രാജക്ടുംകള് നെ�ാക്കുന്നതിന് 
തറേ�ശംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിള്ക്കി് അനുമാതി നല്കി ഉത്ത്രിവിായി.
സം.ഉ. (സംാ�ാ.) നം. 36/2021/തസംാഭിവി തീയതി 06.01.2021

2020-21 വിോർഷംിക പദ്ധ�ി - 
�വരി�തൊപ്പിടുംത്തിൽ നിർറ്റോ�ശാങ്ങൾ 

പുതിയ ഭിരിണ്സംമാിതികള് പദ്ധതിനിര്വിഹണ്ം റേവിഗംത്ത്ിലാ
ക്കുന്നതിനും ചുരുങ്ങിിയ സംമായത്ത്ിനുള്ളില് പരിമാാവി�ി റേപ്രാജ
ക്ടുംകള് പൂര്ത്ത്ിയാക്കുന്നതിനുമാായി 2020 21 വിാര്ഷിക പദ്ധതി താ
രിിതപ്പെ�ടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്റേ�ശംങ്ങിള് പുറപ്പെ�ടുവിിച്ചു.
സം.ഉ. (സംാ�ാ.) നം. 63/2021/തസംാഭിവി തീയതി 10.01.2021

2021- 22 വിോർഷംികപദ്ധ�ി - മാോർഗ്ഗനിർറ്റോ�ശാങ്ങൾ 
തറേ�ശംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിള് 2021- 22 വിാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്യാാ

റാക്കിി അംഗംീകാരിം റേനടുന്നതിനുള്ള അ�ിക മാാര്ഗ്ഗനിര്റേ�ശംങ്ങിളുംം 
സംമായക്രമാവുംം നിശ്ചിയിച്ച്് ഉത്ത്രിവിായി.
സം.ഉ. (വൈക)നം.4/2021/തസംാഭിവി തീയതി 11.01.2021

ഡിി പി സി - അഡി്റ്റോഹിോക്ക്് കമ്മീി�ികൾ രൂപീകരിച്ചു 
പുതിയ ജില്ലാ ആസൂത്രണ് സംമാിതികള് രൂപീകരിിക്കുന്നത് വിപ്പെരി 

ഡി.പി.സംി.യുപ്പെെ ചുമാതലകള് നിര്വിഹിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചാാ
യത്ത്് പ്രസംിഡ�് പ്പെ�യര്റേപഴ്സിണ്ായും ജില്ലാ കളാക്ടര് പ്പെമാമ്പര് 
പ്പെസംക്രട്ടറിയായും  ജില്ലാ പ്ലാാനിംഗം് ഓഫീീസംര് അംഗംമാായും 
അഡ്റേഹാക്കി് കമ്മിറ്റ്ി രൂപീകരിിച്ചു.
സം.ഉ. (സംാ�ാ.) നം. 71/2021/തസംാഭിവി തീയതി 11.01.2021

പോഴി് വിസ്തു സംഭരണ റ്റോകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
സുംരക്ഷോ മുൻകരു�ലുംകൾ 

പാഴി് വിസ്തു സംംഭിരിണ് റേകന്ദ്രീങ്ങിളാില് (എം.സംി. എഫീ്, ആര്.ആര്.
എഫീ് . )  ത ീപ ിടുത്ത് സംാഹ�രിയങ്ങിള് ഒഴി ിവിാക്കുന്നതിന് 
സംാീകരിിറേക്കിണ്ടാ സുരിക്ഷ്യാ മുന്കരുതലുംകളുംം പ്രസ്തുത റേകന്ദ്രീങ്ങിളാില്  
ഏര്പ്പെ�ടുറേത്ത്ണ്ടാ സുരിക്ഷ്യാ സംജ്ജീകരിണ്ങ്ങിളുംം സംംബിന്ധിിച്ച് മാാര്ഗ്ഗ 
നിര്റേ�ശംങ്ങിള് പുറപ്പെ�ടുവിിച്ചു.
ജി.ഒ. (ആര്.െി.) നം. 113/2021/എല്.എസം്.ജി.ഡി. തീയതി 16.01.2021 
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പഞ്ചാായത്തി്  ഡയറാം�കേറാംറ്റ്്

പതിനായിരിം സംര്ക്കിാര്  ആഫീീസുക
ള്പ്പെക്കിാ�ം എ-റേ�ഡ് റേനെി പഞ്ചാായ

ത്ത്്  ഡയറക്ടറേററ്റും ഹരിിത ഓഫീീസം് പദ്വിി
യിറേലക്കി്. ഹരിിതറേകരിളാം മാിഷന് എക്സിികൂ
ട്ടീവി് വൈവിസം് പ്പെ�യര് റേപഴ്സിണ്  റേഡാ. െി. 
എന്. സംീമാ ഓഫീീസംില് റേനരിിപ്പെട്ടത്ത്ി പഞ്ചാാ
യത്ത്്  ഡയറക്ടര് റേഡാ. പി.പ്പെക. ജയശ്രീ 
ഐ.എ.എസംിന് സംര്ട്ടിഫീിക്കിറ്റ്് വൈകമാാറി
പ്പെക്കിാണ്ടാ് പഞ്ചാായത്ത്്  ഡയറക്ടറേററ്റ്ിപ്പെന 
ഹരിിത ഓഫീീസം് ആയി പ്രഖ്യായാപിച്ചു. ഒ�ം 

തപ്പെന്ന ഓഫീീസും മാാലിനയ സംംസ്കരിണ് 
സംംവിി�ാനങ്ങിളുംം അവിര് സംന്ദര്ശംിക്കുകയു
ണ്ടാായി. ഹരിിത ആഡിറ്റ്ിന് സംംസ്ഥാാനത്ത്് 
തുെക്കിം കുറിച്ചുപ്പെകാണ്ടാ്  തിരുവിന�പുരിം 
റേമായര് ആരിയ രിാറേജന്ദ്രീനും സംംഘാവുംം പഞ്ചാാ
യത്ത്് ഡയറക്ടറേററ്റ്ില് എത്തുകയും �ീന് 
റേപ്രാറേട്ടാറേക്കിാള്  പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങിള് വിിലയി
രുത്ത്ി �ീന് ആഫീീസം് സംര്ട്ടിഫീിറേക്കിഷനും 
റേ�ഡുംം നല്കുന്നതിപ്പെ� ഭിാഗംമാായി ആഡിറ്റ്് 
ആഡിറ്റ്് നെത്തുകയും പ്പെ�യ്തിരുന്നു.  ഈ 

പരിിറേശംാ�നാ റിറേ�ാര്ട്ടിപ്പെ� അെിസ്ഥാാന
ത്ത്ിലാണ്് പഞ്ചാായത്ത്് ഡയറക്ടറേററ്റ്ിപ്പെന 
ഹരിിത ഓഫീീസംായി പ്രഖ്യായാപിച്ച്ത്. 

റേപ�റിലുംം പ്ലാാസ്റ്റിിക്കിിലുംം പ്പെതര്റേമാാറേക്കിാ
ളാിലുംം നിര്മ്മിതമാായതുള്പ്പെ�പ്പെെയുള്ള  
ഡിറേ�ാസംിബിിള്  വിസ്തുക്കിളുംപ്പെെയും നിറേരിാ 
�ിത പ്ലാാസ്റ്റിിക് ഉല്�ന്നങ്ങിളുംപ്പെെയും ഉപറേയാ
ഗംനിറേരിാ�നം നെ�ാക്കിിയിട്ടുറേണ്ടാാ, 
ഓഫീീസംില് സ്ഥാിരിമാായി ഉപറേയാഗംിക്കുന്ന
തിനായി കഴുകി ഉപറേയാഗംിക്കിാന് കഴിിയുന്ന 
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പാത്രങ്ങിള്, വൈജവി-അവൈജവി പാഴ്വസ്തുക്കിള് 
തരിം തിരിിച്ചു നിറേക്ഷ്യപിക്കുന്നതിന ്പ്രറേതയകം 
ബിിന്നുകള് എന്നിവി സ്ഥാാപിച്ച്ിട്ടുറേണ്ടാാ, ജീവി
നക്കിാര്  ബിിന്നുകളാില് മാാലിനയം തരിം തിരിിച്ചു 
നിറേക്ഷ്യപിക്കുന്നുറേണ്ടാാ, വൈജവിമാാലിനയം 
സംംസ്കരിിക്കുന്നതിന് കറേമ്പാസ്റ്റി്/ബിറേയാ 
ഗംയാസം്    ഉപാ�ികള് സ്ഥാാപിച്ച്ിട്ടുറേണ്ടാാ, 
കഴുകി ഉപറേയാഗംിക്കിാന് കഴിിയുന്ന പാത്രങ്ങി
ളാില് ഭിക്ഷ്യണ്വുംം പ്പെവിള്ളവുംം പ്പെകാണ്ടുവിരുന്ന 
ജീവിനക്കിാരുപ്പെെ എണ്ണം, അവൈജവി പാഴ്വസ്തു
ക്കിള് തരിംതിരിിച്ച്് നിറേക്ഷ്യപിക്കുന്നതിനും 
സൂക്ഷ്യിക്കുന്നതിനും വൈകമാാറുന്നതിനും 
സംംവിി�ാനം ഒരുക്കിിയിട്ടുറേണ്ടാാ, ഇ-മാാലിനയം, 

പഞ്ചാായത്ത്് ഡയറക്ടറേറപ്പെറ്റ്ന്നും മാറ്റ്് ഓഫീീ
സുകള്ക്കി്  മാാതൃകയാപ്പെണ്ന്നും  പരിിറേശംാ�
നാറേവിളായില് റേമായര് പറയുകയുണ്ടാായി. 
ഓഫീീസംിപ്പെല പ്പെസംക്ഷ്യനുകളുംം ഓഫീീസംില് 
ഏര്പ്പെ�ടുത്ത്ിയിട്ടുള്ള മാാലിനയ സംംസ്കരിണ് 
സംംവിി�ാനങ്ങിളുംം വൈജവിപച്ച്ക്കിറി കൃഷിയും 
സംന്ദര്ശംന റേവിളായില് റേമായര്  പരിിറേശംാ�ിച്ചു. 

കഴിിഞ്ഞ വിര്ഷം  ഐ.എസം്.ഒ. സംര്ട്ടി
ഫീിറേക്കിഷന് റേനെിയിയിരുന്ന പഞ്ചാായത്ത്്  
ഡയറക്ടറേററ്റ്ില് ഹരിിത ഓഫീീസം് റേപ്രാറേട്ടാ
റേക്കിാള് കൃതയമാായി പാലിച്ചു വിരുന്നുണ്ടാ്. 
കൃതയമാായ ഇെറേവിളാകളാില് ശു�ീകരിണ് പ്ര
വിര്ത്ത്നങ്ങിള് നെത്ത്ി പ്പെപാതു ശു�ിതാവുംം 
ഉറ�ാക്കുന്നു. വൈജവി മാാലിനയങ്ങിള് സംംസ്ക
രിിച്ചുള്ള വിളാം ഉപറേയാഗംിച്ച്് വൈജവി പച്ച്ക്കി
റിറേത്ത്ാട്ടം, പൂറേ�ാട്ടം എന്നിവി പരിിപാലിച്ചു 
റേപാരുന്നു. എല്ലാ ജീവിനക്കിാരും പത്രങ്ങി
ളാില് ഭിക്ഷ്യണ്വുംം പ്പെവിള്ളവുംം പ്പെകാണ്ടുവിരുന്ന
തില് പ്രറേതയക ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുന്നു. ജീവിന
ക്കിാരുപ്പെെ കൂട്ടായ്മായായ ‘ഉണ്ര് വിി’പ്പെ� റേനതൃ
താത്ത്ില് പച്ച്ക്കിറിറേത്ത്ാട്ടവുംം പൂറേ�ാട്ടവുംം 
പരിിപാലിച്ചു റേപാരുന്നു. ഐ.എസം്.ഒ. സംര്ട്ടി
ഫീിറേക്കിഷന് റേനടുന്ന ആദ്യ സംംസ്ഥാാനതല 
ഓഫീീസം് എന്ന അംഗംീകാരിത്ത്ിപ്പെനാ�ം 
ഇറേ�ാള് എ-റേ�റേഡാടു കൂെി ഹരിിത 
ഓഫീീസം് പദ്വിിയും വൈകവിരിിച്ച്ിരിിക്കുക
യാണ്് പഞ്ചാായത്ത്്  ഡയറക്ടറേററ്റ്്.    

1

ഉപറേയാഗംശൂനയമാായ ഫീര്ണ്ിച്ച്റുകള് 
എന്നിവി കൃതയമാായ ഇെറേവിളാകളാില് നീക്കിം
പ്പെ�യ്യുന്നതിനും ദ്ര്യവിമാാലിനയ സംംസ്കരിണ്ത്ത്ി
നും  സംംവിി�ാനങ്ങിള് ഏര്പ്പെ�ടുത്ത്ിയിട്ടു
റേണ്ടാാ, വൃത്ത്ിയായി പരിിപാലിക്കുന്ന ശു�ിമുറി 
സംംവിി�ാനങ്ങിള് ഉറേണ്ടാാ,  ഓഫീീസം് 
നിര്റേ�ശംക റേബിാര്ഡുംകള് സ്ഥാാപിച്ച്ിട്ടുറേണ്ടാാ, 
എന്നതും വൈജവി പച്ച്ക്കിറിറേത്ത്ാട്ടം, 
പൂറേ�ാട്ടം ഇവിയുപ്പെെ പരിിപാലനം എന്നീ 
കാരിയങ്ങിളാാണ് ്റേമായറും സംംഘാവുംം പരിിറേശംാ�
നയ്ക്ക്് വിിറേ�യമാാക്കിിയത്.  പൂര്ണ്ണമാായും 
ഹരിിത �ട്ടങ്ങിള് പാലിച്ചുപ്പെകാണ്ടു തപ്പെന്ന പ്ര
വിര്ത്ത്ിക്കുന്ന ഒരു സംര്ക്കിാര് ഓഫീീസംാണ്് 



റേലാകത്ത്ാകമാാനം നവിവിത്സരിാറേഘാാ
ഷങ്ങിള് �ിട്ടപ്പെ�ടുത്ത്ിയിട്ടുള്ളത് 

�ിറേഗംറിയന്, ജൂലിയന് കലണ്ടാറുകള് ആ�
ദ്മാാക്കിി. ഏകമാാനകവില്ക്കാരിണ്ത്ത്ിപ്പെ� (one 
dimensiona lism) ഭിാഗംമാായി ഭൂരിിഭിാഗംം 
രിാജയങ്ങിളാിലുംം ഔറേദ്യാഗംിക വിര്ഷാരിംഭിം 
ജനുവിരിി ഒന്നിന് ആക്കിിപ്പെയങ്കിിലുംം �ാന്ദ്രീക
ലണ്ടാര് (Lunar Calendar) പ്രകാരിം മാറ്റുമാാ
സംങ്ങിളാില് പുതുയുഗംപിറവിി ആറേഘാാഷിക്കു
ന്നവിരും �ാരിാളാം. വൈ�നയില് �ാന്ദ്രീകല
ണ്ടാര് അനുസംരിിച്ച്് ജനുവിരിി 21 പ്പെഫീബ്രുവിരിി 
20 തിയതികള്ക്കുള്ളില് വിസംറേ�ാത്സവിമാാ
യും ഭൂട്ടാനില് പ്പെഫീബ്രുവിരിി - മാാര്ച്ച്് മാാസംങ്ങി
ളാിലുംം ആ�രിിച്ചുവിരുന്നു. അയര്ല�ില് 
മുന്പ് മാാര്ച്ച്് 25 നും �ാമാീണ്ര് പ്പെഫീബ്രുവിരിി 
ഒന്നിനും ആറേഘാാഷിച്ച്ിരുന്നത് ഇറേ�ാള് 
ജനുവിരിി ഒന്നിറേലക്കി് മാാറ്റ്ിയിരിിക്കുന്നു. 
ജനുവിരിി 1, 13 തിയതികളാില് രിണ്ടുദ്ിനങ്ങിളാി
ലായിട്ടാണ്് സംാിറ്റ്്സംര്ലാ�ിപ്പെല ആറേഘാാ 
ഷം. വൈ�നീസം് കലണ്ടാര് അനുസംരിിച്ച്് ജ�ാ
ന്കാരുറേെത് ജനുവിരിി 21 നും പ്പെഫീബ്രുവിരിി 21 
നും ഇെയിപ്പെല ആദ്യ പൂര്ണ്ണ �ന്ദ്രീദ്ിനത്ത്ി
ലായിരുന്നു. ഉള്ളില് പണ്ം ഒളാി�ിച്ചുവിച്ച്് 

പ്പെകാച്ചുസംമ്മാനങ്ങിള് നൂ ഇയര് ഗംിഫ്റ്റ്ായി 
ജ�ാനില് കുട്ടികള്ക്കും നല്കുന്ന പതിവുംണ്ടാ്. 
ഇത് ഒറേൊഷിഡാമാ (otoshidama). ഇന്നി
റേ�ാള് വൈവിവിി�യങ്ങിള്ക്കി് വിിെപ്പെ�ാല്ലി, 
ആറേഗംാളാവില്ക്കാരിണ്ത്ത്ിപ്പെ� ആഘാാതത്ത്ാല് 
ഒറേരി തീയതി (ജനുവിരിി 1) യിലാക്കിിയിരിിക്കുന്നു. 
സൂരിയസംഞ്ചാാരിം ഗംണ്ിച്ച്,് കൃഷിക്കിനുകൂലമാായ 
സംമായമാാണ്് അനുറേയാജയം. സംാമ്പത്ത്ിക 
വിര്ഷാരിംഭിം (ഏപ്രില് 1) ഇതിറേനാെ ്ഏറ്റ്വുംം 
അടു�മുള്ളത.്

പല രിാജയങ്ങിളാിലുംം ഏപ്രില് 13, 14 ദ്ിവി
സംങ്ങിളാിലാണ്് പുതുവിര്ഷാ�രിണ്ം. പ്പെകാ�്, 
വിസം�കാലങ്ങിളുംപ്പെെ പരിയവിസംാനം കുറിച്ചു
പ്പെകാണ്ടാ് ശ്രീലങ്കിയില് അലുംത് അവിരു� 
(Aluth Avarudda)എന്ന റേപരിില്. 
സൂരിയന് മാീനരിാശംിയില് നിന്നും റേമാെരിാശംിയി
റേലക്കി് കെക്കുന്ന സംമായം വിിളാപ്പെവിടുപ്പുത്സവി
മാായി കംറേബിാഡിയയില് റേ�ാവുംല് �്നം 
റേത്മയ് (choul chnam thmey) എന്ന 
റേപരിിലുംം. മൂന്നു ദ്ിവിസംങ്ങിളാില് ഒന്നാം ദ്ിനം 
മാഹാ സംംക്രാന് ആയിട്ടാണ്് ആ�രിണ്ം. 
റേസംാ�ങ്കിാന്, പീ മാായി (pii mai) എന്നീ 
ശംീര്ഷങ്ങിളാിലാണ്് ലാറേവിാസംില് മൂന്നുനാള് 

ആറേഘാാഷം. ഭൂട്ടാനിലുംം ലാറേവിാസംിലുംം 
ജ�ാനിലുംം റേപായ വിര്ഷപ്പെത്ത് പ്രശ്നങ്ങിളാില്, 
പാപങ്ങിളാില്, കഴിിവുംറേകടുകളാില് നിന്നും 
വി ി മു ക്ത ി  എ ന്ന ത ാ ണ്്  സം ങ്കി � ന ം . 
പ്പെകാറിയന് കലണ്ടാറിപ്പെല ആദ്യ ദ്ിനമാാണ്് 
പുതുവിര്ഷം. സംിറേയാലല് (Seollal) , 
ഹംഗംല് (Hangal) എന്നീ റേപരുകളാില് 
ജനുവിരിി 21 നും പ്പെഫീബ്രുവിരിി 20 നും ഇെക്കി്.

വൈമാഥിലി വിിഭിാഗംക്കിാരുപ്പെെ ആറേഘാാഷം 
ഇ�യ, റേന�ാള്, ബിീഹാര് പ്രവിിശംയകളാില് 
ജൂഡിഷീതല് അഥവിാ പഹില് വൈബിശംാഖ്യാി 
എന്ന നാമാറേ�യത്ത്ില്. കന്നഡിഗംരും 
പ്പെതലുംങ്കിരും യുഗംം, ആദ്ി എന്നീ വിാക്കുകള് 
ഉരുത്ത്ിരിിഞ്ഞുള്ള ഉഗംാദ്ിയാണ്് പുതുവിര്ഷ
മാായി മാാര്ച്ച്്, ഏപ്രില് മാാസംങ്ങിളാില് ആ�രിി
ക്കുന്നത്. ഏപ്രില് 14/15 നുള്ള പനസംംക്രാ
�ിയാണ്് (മാഹാവിിഷു സംംക്രാ�ി) ഒഡിഷ
ക്കിാരുപ്പെെ പുതുവിര്ഷാറേഘാാഷം. ഗുജറാത്ത്ി
റേലത് ആദ്യമാാസംമാായ കാര്ത്ത്ികയിപ്പെല 
ഒന്നാം തിയതി. ദ്ീപാവിലി കഴിിഞ്ഞുവിരുന്ന 
പ്പെതാട്ടടുത്ത് ദ്ിവിസംം പ്പെബിസ്തു വിര്ഷം എന്ന 
റേപരിില്. ഏപ്രില് 14 നു തപ്പെന്നയാണ്് തമാിഴി് 
പുത്ത്ാണ്ടാ്. മാലയാളാികളുംറേെതുറേപാപ്പെല 
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റേലാകത്ത്ാകമാാനം നവിവിത്സരിാറേഘാാ പ്പെകാച്ചുസംമ്മാനങ്ങിള് നൂ ഇയര് ഗംിഫ്റ്റ്ായി ആറേഘാാഷം. ഭൂട്ടാനിലുംം ലാറേവിാസംിലുംം 

പുതുവ�രിത്തിിടെ� പുതുനാ�കൾ
 വാി.കെ�. ശ്രീീധരൻ



അവിരും കണ്ിപ്പെവിക്കുന്നു. പഞ്ചാാബിിപ്പെല വിിളാപ്പെവിടുപ്പുത്സവിം കൂെിയാണ്് 
ഏപ്രില് 14 പ്പെല വൈബിശംാഖ്യാി. രിാജസ്ഥാാന്, ഹരിിയാന എന്നീ 
സംംസ്ഥാാനങ്ങിളാില് തപ്ന (Thapna) എന്നറിയപ്പെ�ടുന്ന പുതുവിര്ഷം 
സംാ�ാരിണ്യായി മാാര്ച്ചുമാാസംത്ത്ില്. സംജിബു പ്പെനാന്ഗ്മ പന്ബിപ, 
meetei cheinaoba എന്നീ റേപരുകളാിലാണ്് മാണ്ിപ്പൂരിിപ്പെല പുതുവി
ത്സരി ആറേഘാാഷം. സംജിബു വിര്ഷത്ത്ിപ്പെല ആദ്യമാാസംം - അതായത് 
ഏപ്രിലില്. കാശ്മീീരിി പണ്ഡിറ്റുകളുംപ്പെെ നവിവിത്സരിം നറേവ്ര (Navreh). 
വൈ�ത്രമാാസംത്ത്ിപ്പെല ആദ്യദ്ിനം കണ്ികാണ്ല് �െങ്ങും നിലവിിലും
ണ്ടാ്.

റേജയാതിഷമാനുസംരിിച്ച്് 12 രിാശംികളാില് ആദ്യറേത്ത്തായ റേമാെമാാസം
ത്ത്ിലായിരുന്നു റേകരിളാത്ത്ില് പുരിാതനകാലത്ത്് വിര്ഷകാലാരിംഭിം. 
എ.ഡി. 825 ല് പ്പെകാല്ലവിര്ഷം പിറന്നറേതാപ്പെെയാണ്് �ിങ്ങിം ഒന്ന് 
ആണ്ടുപിറവിിയാക്കിിയത്. റേകരിളാത്ത്ിപ്പെല വിസം�മാാസംം കൂെിയാണ്ിത്. 
കൃഷിയുപ്പെെ പ്രാരിംഭിം കുറിച്ചുപ്പെകാണ്ടാ് റേമാെം ഒന്നിന് വിിഷു ആറേഘാാഷി
ക്കുന്നു. സംാ�ാരിണ്യായി ഏപ്രില് 14 ന്. റേക്ഷ്യത്രങ്ങിളാിലുംം വിീടുകളാിലുംം 
ഐശംാരിയസംമൃദ്ധിക്കിായി കണ്ികാണ്ല് �െങ്ങി്. കുടുംബിത്ത്ിപ്പെല മുതിര് 
ന്നവിര് പണ്ം നല്കുന്ന വിിഷുവൈകനീട്ടം എന്ന ആ�ാരിവുംം. കനക പ്ര
ഭിപ്പെ�ാരിിഞ്ഞ് സംംസ്ഥാാന പുഷ്പമാായ കണ്ിപ്പെക്കിാന്ന പൂക്കിള്. കാര്ഷി
കവൃത്ത്ിയുപ്പെെ തുെക്കിപ്പെമാന്ന നിലയില് വിിഷുച്ച്ാല് പൂട്ട്. ദ്ിനരിാത്രങ്ങിള് 
തുലയമാായ (Equinox) ‘വിിഷുവില്’ സംംജ്ഞയില് നിന്നറേത്ര 
വിിഷുവിിപ്പെ� തത്ഭവിം. ഒരിാണ്ടാിപ്പെല മാഴിയുപ്പെെ അളാവും സൂ�ി�ിച്ചു പ്പെകാണ്ടാ് 
വിിഷുഫീലം. വിെക്കിന് റേകരിളാത്ത്ില് കന്നിമാാസംം ഒന്നാം തിയതിയും. 
മാത്സയപ്പെത്ത്ാഴിിലാളാികള് ഇെവിമാാസംം 16 നും പുതുവിത്സരിം ആറേഘാാ
ഷിക്കുന്നു.

ബിറേ�യറിയയില് മുട്ടയും പാല്ക്കാട്ടിയും റേ�ര്ത്തുള്ള ബിനിസം 
(Banitsa) എന്ന �ീസം് റേപസ്റ്റി്ട്രീകളാില് പുതുവിര്ഷത്ത്ില് ഭിാഗംയം 
റേതെി എന്ന കുറിപ്പും ഒരു പ്പെവിള്ളിനാണ്യവുംം ഒളാി�ിച്ചുപ്പെവിക്കും. ക്രിസ്തു
മാസ്സിി റേനക്കിാള് വിളാപ്പെരി പ്രാ�ാനയറേത്ത്ാപ്പെെയാണ്് ബിറേ�റിയക്കിാര് 
പ്പെസം�് റേബിസംില്സം് റേഡ (St. Basils Day) എന്ന റേപരിില് നൂ ഇയര് 
ആറേഘാാഷിക്കുന്നത്. ഡിസംംബിര് 31 ന് ആരിംഭിിച്ച്് ജനുവിരിി രിണ്ടുവിപ്പെരി 
നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഈ ദ്ിവിസംങ്ങിള് പ്പെപാതു അവി�ികൂെിയാണ്്. അയര്ല
�ില് പുതുവിര്ഷ തറേലന്ന് വിീട്ടുകാറേരിാ അതിഥികറേളാാ വിരുറേമ്പാള് 
പ്പെവിള്ളിനാണ്യറേമാാ മാപ്പെറ്റ്പ്പെ�ങ്കിിലുംം സംമ്മാനറേമാാ നല്കുക പതിവിാണ്്. 
തറേല ദ്ിവിസംപ്പെത്ത് കാലാവിസ്ഥാ പുതുവിര്ഷ ദ്ിനത്ത്ിപ്പെ� ഫീലം 
നിര്ണ്ണയിക്കും എന്നാണ്് വിിശംാാസംം. സംാമായപ്പെ�ട്ടിരിിക്കുന്നത് വിിഷു
വൈകനീട്ടം, എത്രപറ വിര്ഷം  ലഭിിക്കും എന്നീ റേകരിളാീയ ആ�ാരിങ്ങി
ളുംമാായി. ഫ്രാാന്സംിലുംം ഇം�ണ്ടാിലുംം അറേമാരിിക്കിയില് 45 ശംതമാാനവുംം 
റേപര് നവിവിത്സരി പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും. മായാന്മലറിറേലത് (പഴിയ ബിര്മ്മ) 
തിന്ഗംയാന് (Thingyan) എന്ന റേപരിില് ഏപ്രില് പകുതിറേയാപ്പെെ. 
റേന�ാളാിപ്പെല ആറേഘാാഷം ഏപ്രിലില്. നൂ ഇയറിപ്പെ� തറേലന്ന് റേന�ാ
ളാികള് വിലിയ പ്പെകാെിമാരിം പുതുവിര്ഷ ദ്ിനത്ത്ില് തള്ളിയിടുകയും 
പ്പെ�യ്യും. ഇത് ഐശംാരിയദ്ായകമാാണ്പ്പെത്ര. ക്രിസ്തുവിര്ഷം (ഇം�ീഷ് 
വിര്ഷം) കൂൊപ്പെത പ്പെകാല്ലവിര്ഷം, ശംകവിര്ഷം, സംപ്തര്ഷി വിര്ഷം, ബ്രി
ഹ്മവിര്ഷം, തമാിഴി ്വിര്ഷം, പുതുപ്പെവിയപ്്പു വിര്ഷം തുെങ്ങിിയ കാലഗംണ്നാ 
സംമ്പ്രദ്ായങ്ങിള് നിലവിിലുംണ്ടാ.് 1341 പ്പെല പ്പെപരിിയാര് പ്പെവിള്ളപ്പെ�ാക്കിപ്പെത്ത് 
തുെര്ന്നുണ്ടാായതാണ്് പുതുപ്പെവിയ്പ്പു വിര്ഷം. ആ�ാരി - ആറേഘാാഷങ്ങി
ളാില് പ്രതിഫീലിക്കുന്നത് മാാനവിരിാശംിയുപ്പെെ പ്പെപാതു വിിശംാാസംങ്ങിളുംം 
കാഴ്ച�ാടുകളുംം. വൈവിവിി�യതകളാിലാണ്് ജീവിപ്പെ� തുെിപ്പും ആകര്ഷക
ത ാ വും ം .  അ തു പ്പെ ക ാ ണ്ടാ്  എ ല്ല ാ ം  ഒ രു റേ പ ാ പ്പെ ല യ ാ ക്കു ന്ന 
പ്രവിണ്തകള്പ്പെക്കിതിപ്പെരിയും നാം ജാ�ത പുലര്റേത്ത്ണ്ടാതുണ്ടാ്.

1

�സി�ീകരി�

അയിേ�ാ�ാടന
സമര�ൾ

  ര
ജ ിവ വ ി ി  ം ക  ിക ി  

 ി ം  ി ം ി  ിക  
ം ി ം ി  കര ി ല 

വ  ം ം  
ലി  ം ി  ി ി ര ം  

ി ി ം ി   ര  
 വ ം ക ം വി കല ം  

 രി  ം
വില₹ 200

ആശാെ�
സീതായനം

ം   
ര  ി വി   

 � ി  ം  വി  
ം

വില ₹ 200
 ��ക ലക ി  ല ി ം

MaluBen Books
W&C Hospital Road

Thycaud, Thycaud P.O.
Thiruvananthapuram 695 014

Whatsapp - 8547017640
38



എറണ്ാകുളാം ജില്ലയുപ്പെെയും കണ്യന്നൂര് 
താലൂക്കിിപ്പെ�യും ആസ്ഥാാനമാായ പ്രമുഖ്യാ 

നഗംരിം. പ്പെകാച്ച്ി റേകാര്�റേറഷപ്പെ� ഭിാഗംം. 
ജല-റേവിയാമാ-റേറാഡും ഗംതാഗംത റേകന്ദ്രീം.

റേകരിളാത്ത്ിപ്പെല പ്രമുഖ്യാ വിയവിസംായ 
വിാണ്ിജയ റേകന്ദ്രീം. മുന് തിരുവിിതാംകൂര് - 
പ്പെകാച്ച്ി രിാജയങ്ങിളുംപ്പെെയും തമാിഴി് നാെിപ്പെ� 
ഭിാഗംമാായിരുന്ന മാലബിാര് ജില്ലയുപ്പെെയും 
ഭിാഗംങ്ങിള് ഉള്പ്പെക്കിാള്ളുന്ന എറണ്ാകുളാം 
ജില്ല 1958 ഏപ്രില് 1ന് നിലവിില് വിന്നു. 
റേവിമ്പനാെ്, വിരിാപ്പുഴി കായലുംകളുംം പ്പെകാച്ച്ി 
ഹാര്ബിറും നഗംരിറേത്ത്ാടു പ്പെതാട്ടുരുമ്മിക്കിിെ
ക്കുന്നു. മുന് പ്പെകാച്ച്ി നാട്ടുരിാജയത്ത്ിപ്പെ� 
തലസ്ഥാാനമാായിരുന്നു. 

എറണ്ാകുളാം ജംഗം്ഷന് (സംൗത്ത്് ), 
എറണ്ാകുളാം ൌണ് (റേനാര്ത്ത്് ) എന്നി
ങ്ങിപ്പെന രിണ്ടാ് പ്പെറയില്റേവിറേസ്റ്റിഷനുകളുംണ്ടാ്. 
ഗം ൗ ഡ സം ാ രി സം ാ ത റേ ക്ഷ്യ ത്ര ം ,  ല ത്ത് ീ ന് 
കറേത്ത്ാലിക്കിരുപ്പെെയും സംിറിയന് കറേത്ത്ാ
ലിക്കിരുപ്പെെയും പ്രസംിദ്ധ റേദ്വിാലയങ്ങിള്, 
മുസ്ലിംിം പള്ളികള്, ജൂതന്മാാരുപ്പെെ സംിനറേഗംാ
ഗുകള്, സംിക്കുകാരുപ്പെെ ഗുരുദ്ാാരി എന്നിവിയു
ണ്ടാ്. നഗംരി ഹൃദ്യ ഭിാഗംത്തുള്ള മാഹാറേദ്വിര് 
റേക്ഷ്യത്രം പ്രസംിദ്ധമാാണ്്. 

എറണ്ാകുളാം എന്ന റേപരി്: (1)മാഹാറേദ്
വിരുപ്പെെ പ്രതിഷ്ഠയുമാായി ബിന്ധിപ്പെ�ട്ടുണ്ടാാ
യത്. ഇറയനാര്=ശംിവിന്. ജലാശംയത്ത്ിന
രിികില് ശംിവിറേക്ഷ്യത്രമുള്ള സ്ഥാലം ഇറയനാര് 
കുളാവുംം പിന്നീെ് ഉച്ച്ാരിണ്റേഭിദ്ത്ത്ാല് 
എറണ്ാകുളാവുംമാായി. 

(2) ഹിമാാലയത്ത്ില് തപസ്സു പ്പെ�യ്ത കുലും
മാഹര്ഷിയുപ്പെെ ശംിഷയനായിരുന്നു റേദ്വിലന്. 
ഗുരുശംാപറേമാറ്റ് ്റേദ്വിലന് നാഗംമാായിത്ത്ീര്ന്നു. 
അര്ജുംനന് ആരിാ�ിച്ച്ിരുന്ന ശംിവിലിംഗംവുംം 
പ്പെകാണ്ടാ ്ഋഷിനാഗംന് ഇവിിപ്പെെ ജലാശംയത്ത്ി
നപ്പെടുത്ത്ത്ത്ി തപസ്സിില് മുഴുകി. ശംിവിലിംഗംം 
ഇവിിപ്പെെ ഉറച്ചുറേപായി. അങ്ങിപ്പെന സ്ഥാലം 
ഋഷിനാഗംക്കുളാം എന്ന് അറിയപ്പെ�ട്ടു. ഇത് 
പിന്നീെ് ‘എറണ്ാകുളാ’മാായി (ഐതിഹയം)

(3) ഇവൈറ + നായര് + ക്കുളാം = ഇവൈറ
നായര്ക്കുളാം;  ഇറണ്ാകുളാം = എറണ്ാകുളാം 
എന്നിങ്ങിപ്പെനയാണ്് സ്ഥാലനാമാ�ിറവിി 
പ്പെയന്ന് �ട്ടമ്പി സംാാമാികള് (റേകരിളാത്ത്ിപ്പെല 
റേദ്ശംനാമാങ്ങിള്)

(4) എറയിലി എന്ന ഭിരിണ് സംമ്പ്രദ്ായം 
നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥാലം. നഗംരിാതിര്ത്ത്ിയി
ലുംള്ള നായരിമ്പലവുംം മാറ്റും ഇതിന് ദൃഷ്ടിാ�
മാായി ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിക്കിപ്പെ�ടുന്നു. 

(5) ഇരിിണ്ം എന്ന സംംസ്കൃത വിാക്കിിപ്പെ� 
വികറേഭിദ്മാാണ്് എറണ്ാ. ഇരിിണ്ം എന്നാല് 
ഉ�് കലര്ന്ന മാണ്ണ്, അപ്പെല്ലങ്കിില് �ളാിമാണ്ണ് 
കലര്ന്നു കിെക്കുന്ന ഭൂമാി. ഇരിിണ്ാകുളാം 
ഉച്ച്ാരിണ്റേഭിദ്ത്ത്ാല് എറണ്ാകുളാമാായി. 
(റേകാമാാട്ടില് അ�ുതറേമാറേനാന് - പ്പെകാച്ച്ി 
യിപ്പെല സ്ഥാലനാമാങ്ങിള്).

(6) ‘അരിണ്’ആയി വിര്ത്ത്ിച്ച് കുളാത്ത്ില് 
(ഇവിിപ്പെെ കായല്) നിന്നാണ്് എറണ്ാകുളാ
ത്ത്ിപ്പെ� പിറവിി. അരിണ് = അതിര്ത്ത്ി രിക്ഷ്യ; 
റേകാട്ട. റേകാട്ടയും കിെങ്ങും റേപാപ്പെല തപ്പെന്ന 
നാെിപ്പെ� അതിര്ത്ത്ിയിപ്പെല ജലാശംയങ്ങി
പ്പെളായും അതിപ്പെന കാത്തുരിക്ഷ്യിക്കുന്ന ഉപാ
�ികളാായി പ്രാ�ീനര് കല്�ിച്ച്ിരുന്നു. 
തൃശൂരിിപ്പെല അറണ്ാകുളാവുംം അരിണ്ാട്ടുകരി
യും ഇങ്ങിപ്പെന ഉത്ഭവിിച്ച്താണ്്. (വിി.വിി.പ്പെക.
വിാലത്ത്.് റേകരിളാത്ത്ിപ്പെല സ്ഥാല �രിിത്രങ്ങിള്, 
തൃശൂര് ജില്ല).

(7) അഞ്ചാ് വൈകമാള്മാാര് അ�ികാരിത്ത്ി
ലിരുന്ന സ്ഥാലം എന്ന അര്ത്ഥത്ത്ില് 
‘അഞ്ചാിവൈക്കിമാള്’എന്നും എറണ്ാകുളാ
ത്ത്ിനു റേപരുണ്ടാായിരുന്നു. അടുത്ത് കാലം 
വിപ്പെരി റേരിഖ്യാകളാില് ഈ റേപരി ്നിലനിന്നിരുന്നു.

1

 ലേ�ാ. വാിളക്കുടിി രാലേജന്ദ്രൻ

എറാംണാകുളിം
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 �രളീധരൻ തഴക്കാര 

എരുത്തിിലുകൾ 
തിരിി�വരുകേമാാ? 

എരുതിപ്പെ� ഇല്ലം, കാളാക്കൂെ് എന്നീ 
അര്ത്ഥങ്ങിളാാണ്് ശംബ്ദംതാരിാവിലിയില് 

എരുത്ത്ിലിന് നല്കിയിരിിക്കുന്നത്. കൃഷി 
മുഖ്യായജീവിറേനാപാ�ിയായിരുന്ന കാലത്ത്് 
ഒരു കുടുംബിത്ത്ിപ്പെ� പ്രതാപവുംം �നസ്ഥാി
തിയും വിിളാിച്ച്റിയിക്കുന്ന പ്രാമാാണ്ികതയുപ്പെെ 
�ിഹ്നങ്ങിളാായിരുന്നു വിലിയ എരുത്ത്ിലുംം, 
അതില് നിറപ്പെയ പശുക്കിളുംം, വൈവിറേക്കിാല് 
തുറുവുംപ്പെമാല്ലാം! താമാസംിക്കിാന് വിീടുപ്പെവിയ്ക്കുന്ന
തിനുമുറേമ്പ എരുത്ത്ിലുംപണ്ിയുകയും കിണ്

റുകുത്തുകയും പ്പെ�യ്യുക എന്നത് �ിരിപുരിാതന 
റേകരിളാീയ സംംസം് ക്കിാരിമാായിരുന്നു. അതാ 
യത് ഒരു വിീടുപ്പെവിയ്ക്കുന്നതിപ്പെനക്കുറിച്ച്് �ി�ി
ക്കുറേമ്പാള് എരുത്ത്ില് അഥവിാ പ്പെതാഴുത്ത്് 
എവിിപ്പെെയായിരിിക്കിണ്പ്പെമാന്ന് നിശ്ചിയിച്ചുറ
�ിച്ച്റേശംഷറേമാ വിീെിന് സ്ഥാാനനിര്ണ്ണയം 
നെ�. എരുത്ത്ിലിപ്പെ� തച്ചുശംാസ്ത്രീം 
പ്പെതറ്റ്ിയാല് വിീെിപ്പെ� അഭിിവൃദ്ധിപ്പെയ അത് 
തകരിാറിലാക്കുപ്പെമാന്ന് കാരിണ്വിന്മാര് ഉറച്ചു 
വിിശംാസംിക്കുന്നു. വിീെിപ്പെ� പൂമുഖ്യാത്തുനിറേന്നാ, 

നടുത്ത്ളാത്ത്ിപ്പെ� വിാതിലില് നിറേന്നാ, അടു
ക്കിളാറേക്കിാലായില് നിറേന്നാ റേനാക്കിിയാല് 
കണ്ികാണുന്ന നന്മയായിരുന്നു എരു 
ത്ത്ില്. എരുത്ത്ിലില് കുെമാണ്ി കിലുംക്കിി 
തലയാട്ടി നില്ക്കുന്ന പശുക്കിപ്പെളാ കണ്ി 
കണ്ടുണ്ര്ന്നാല് ആ ദ്ിവിസംം �നയമാായി 
എന്നായിരുന്നു പഴിമാക്കിാരുപ്പെെ വിിശംാാസംം. 
മാ ല യ ാ ളാ ി  ക ണ് ി ക ണ്ടു ണ് ര് ന്ന ി രു ന്ന 
നന്മയുപ്പെെ റേനരിെയാളാം! നമ്മുപ്പെെ സം് റേനഹ
�ര്ശംത്ത്ിനായി നപ്പെമ്മ പ്പെതാട്ടുരുമ്മി നില്
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ക്കുന്ന, വിാക്കും ആംഗംയവുംം മാണ്വുംം തിരിിച്ച്റി
യുന്ന നമ്മറേളാാെ് മൂകമാായഭിാഷയില് വിര്ത്ത്
മാാനം പറയുന്ന ഈ മാിണ്ടാാപ്രാണ്ികള് 
നമുക്കി് ചുരിത്ത്ിത്ത്ന്നത് നറുംപാലുംമാാത്രമാാ
യിരുന്നില്ല സംഹജീവിനത്ത്ിപ്പെ� സംമാതാളാം 
കൂെിയായിരുന്നു.

എരുത്ത്ിലിപ്പെ� നിര്മ്മിതിയിലുംം ഏപ്പെറ 
പ്രറേതയകതകളുംണ്ടാ്-കന്നുകാലികളുംപ്പെെ 
സുരിക്ഷ്യയും പരിിരിക്ഷ്യയും തപ്പെന്നയാണ്് പരിമാ
പ്ര�ാനം. ആെതാങ്ങിിയും പ്പെകാമ്പുതാങ്ങിിയും 
കു�ക്കിാലുംം കാളാക്കിാലുംം പുല്ക്കൂടും 
യറേഥഷ്ടിം വിായൂസംഞ്ചാാരിം ലഭിിക്കുംവിി�ം 
ഭിിത്ത്ിപ്പെക്കിട്ടി മാറയ്ക്ക്ാത്ത് കാളാത്ത്ിണ്ണയും 
പിന്നിറേലക്കു പ്പെ�റിയ �രിിറേവിാപ്പെെയുള്ള കിെ
�ിെവുംം ഒപ്പെക്കിറേച്ച്ര്ന്നുള്ള ശംാസ്ത്രീീയ സംംവിി
�ാനത്ത്ിലായിരുന്നു എരുത്ത്ിലിപ്പെ� 
നിര്മ്മാണ്ം- പ്രാറേയാഗംികതയുപ്പെെ തച്ചുശംാ
സ്ത്രീം. ആഞ്ഞിലി, പ്ലാാവി് തുെങ്ങിിയ തെി 
കളാാണ്് എരുത്ത്ില് നിര്മ്മാണ്ത്ത്ിനായി 
ഉപറേയാഗംിച്ച്ിരുന്നത്. വിളാപ്പെരി മാറേനാഹരി
മാായി ശംില്��ാരുതറേയാപ്പെെ എരുത്ത്ില് 
പണ്ിയുന്ന തച്ചുശംാസ്ത്രീ വിിദ്ഗം്�രും പഴിയകാ
ലത്തുണ്ടാായിരുന്നു.

എരുത്ത്ിലിപ്പെ� തിണ്ണ അഥവിാ വിിശംാല 
മാായ 'ഈ എരുത്ത്ില് തളാത്ത്ിനും'  റേപായ 
കാല നന്മയുപ്പെെ ഒരുപാെ് കഥകള് അയവിി
റക്കിാനുണ്ടാ്. പ്പെതാെിയില് നിന്ന് വിിളാപ്പെവിടുക്കു
ന്ന വിാഴിക്കുലയും �ക്കിയും മാാങ്ങിയുപ്പെമാല്ലാം 
ആദ്യപ്പെമാത്തുന്നത് കാളാത്ത്ിണ്ണയിലാണ്്. 
കാച്ച്ിലുംം റേ�നയും റേ�മ്പും തുെ
ങ്ങിിയുള്ള കുറുമ്പൂപ്പു വിിളാകള് 
കിളാപ്പെച്ച്ടുത്ത്് കുട്ടയിലാക്കിി 
ആദ്യപ്പെമാത്തുന്നതും ഇവിിപ്പെെത്ത്
പ്പെന്നയാണ്്. പ്പെനല്ലുംം അരിിയും 
പാറ്റുന്നതും �ക്കിപ്പെവിട്ടി അരിിയു
ന്നതും എള്ളിപ്പെ� ഇല കുെപ്പെഞ്ഞ
ടുക്കുന്നതും പാെത്തും പറമ്പിലുംം 
പ ണ് ി പ്പെ യ ടു ക്കു ന്ന  ക ര് ഷ ക
പ്പെത്ത്ാഴിിലാളാികള് പ്പെതല്ലുംറേനരിം 
ഇളാറേവില്ക്കുന്നതും എരുത്ത്ിലി
പ്പെ� തിണ്ണയിലാണ്്. അതയാവിശംയ
സംന്ദര്ഭിങ്ങിളാില് പണ്ിയാളാര്ക്കി് 
ഭിക്ഷ്യണ്ം വിിളാമ്പി നല്കുന്നതും 
ഇവിിപ്പെെ യാകും.

എരുത്ത്ിലിപ്പെ� റേമാല്ക്കൂരി 
ആദ്യകാലങ്ങിളാില് ഓലയും 
പിന്നീെ് ഓടുമാായിരുന്നു. സംിമാന്റും 
കമ്പിയും റേകാണ്ക്രീറ്റും എരു
ത്ത്ിലിപ്പെ� നിര്മ്മാണ്ത്ത്ിന് 
ഉപറേയാഗംിച്ച്ിരുന്നില്ല. കന്നുകാ
ലികളുംപ്പെെ ആയുരിാറേരിാഗംയത്ത്ിന് 

അത് ഒട്ടും നപ്പെന്നപ്പെല്ലന്നാണ്് അനുഭിവിപാഠി
ങ്ങിറേളാപ്പെറയുള്ള പഴിയ കൃഷിക്കിാരുപ്പെെ 
വിിശംാാസംം. സംിമാന്റും കമ്പിയുപ്പെമാാപ്പെക്കി റേ�ര്
ന്നുള്ള റേകാണ്ക്രീറ്റ്്  ഉപറേയാഗംിച്ച്ാല് 
കൂടുതല് ചൂെ് ആഗംീരിണ്ം പ്പെ�യ്യുകയും കന്നു
കാലികള്ക്കി് അത് ആറേരിാഗംയത്ത്ിന് റേദ്ാഷ
കരിമാാകുപ്പെമാന്നുമുള്ള പ്രാറേയാഗംിക പാഠിം 
പഴിമാക്കിാര്ക്കിറിയാമാായിരുന്നു. തറ റേകാണ്
ക്രീറ്റ്് പ്പെ�യ്യാാപ്പെത ശംരിിയായ �ായ്മാാനത്ത്ില് 
സംാമാാനയത്ത്ിറേലപ്പെറ വിലി�മുള്ള പ്പെവിട്ടുകല്ല് 
നിരിത്ത്ി പാകുകയാണ്് പ്പെ�യ്തിരുന്നത്. കുളാ
മ്പുദ്ീനത്ത്ിനും കുളാമ്പ് റേതയുന്നതിനും മാറുമാ
രുന്നായിരുന്നു ഈ തറനിര്മ്മാണ് രിീതി.

മാിക്കിവിീടുകളാിലുംം എരുത്ത്ിലിറേനാടു 
റേ�ര്ന്നുതപ്പെന്ന ഒരു മുറിയുമുണ്ടാാകും. കാര് 
ഷിക പണ്ിയായു�ങ്ങിപ്പെളാല്ലാം സൂക്ഷ്യിച്ച്ിരു 
ന്നത് ഈ എരുത്ത്ില് മുറിയിലാണ്്. 
കല�യും, നുകവുംം, �മ്പയും, മാണ്പ്പെവിട്ടിയും, 
പ്പെകാച്ചു�മ്പയും, തെിപ്പെച്ച്രുപ്പും, �ക്രവുംം, 
അറയും തുെങ്ങിി- എല്ലാ കാര്ഷിറേകാപകരി
ണ്ങ്ങിളുംറേെയും സൂക്ഷ്യിപ്പുമുറി. പണ്ിയായു�
ങ്ങിള് മാാത്രമാല്ല റേ�ന, റേ�മ്പ്, കാച്ച്ില് തുെ
ങ്ങിിയവിപ്പെയാപ്പെക്കി വിിത്ത്ിനായി സൂക്ഷ്യിക്കു 
ന്നതും ഇവിിപ്പെെത്ത്പ്പെന്നയാണ്്. ഈ മുറിയില് 
ഒരു പ്പെകാച്ചുപത്ത്ായവുംം ഉണ്ടാാകും. അത് 
വിിത്തുവികകള് സംംഭിരിിച്ച്് സൂക്ഷ്യിക്കിാന് 
മാാത്രമാായിരുന്നില്ല. അതിനുറേമാപ്പെല പായ 
വിിരിിച്ച്് ഒന്നു തല�ായ്ക്ക്ാന് കൂെിയുള്ളതാ 
യിരുന്നു! എന്നാല് �ില വിീടുകളാിപ്പെലങ്കിിലുംം 

എരുത്ത്ിലിറേനാടുറേ�ര്ന്നുള്ള ഈ മുറി അടു
ക്കിളായായും ഉപറേയാഗംിച്ച്ിരുന്നു. അതുപ്പെകാ
ണ്ടുതപ്പെന്ന ശു�ിതാത്ത്ിപ്പെ� കാരിയത്ത്ില് 
വിീെിറേനക്കിാള് പ്രാ�ാനയമാാണ്് മാലയാളാി 
എ രു ത്ത് ി ല ി ന്  ന ല് ക ി യ ി രു ന്ന ത് . 
അതിനാല് എരുത്ത്ില് നമുക്കി് കന്നുകാലി
കപ്പെളാ പ്പെകട്ടുവിാനുള്ള ഇെം മാാത്രമാായിരുന്നി
ല്ല. മാണ്ണുംം മാനുഷയനും വിളാര്ത്തുമൃഗംങ്ങിളുംം 
സംമാജ്ഞസംമാായി സംറേമ്മളാിക്കുന്ന ആറേരിാഗംയ
പൂര്ണ്ണമാായ ആവിാസംവിയവിസ്ഥായുപ്പെെയും 
കാര്ഷിക സംമ്പല് സംമൃദ്ധിയുപ്പെെയും ട്രഷറി
യായിരുന്നു.

പശു റേകവിലം പാല് നല്കുന്ന ഒരു 
യന്ത്രിറേമാാ-പരിിശുദ്ധിയുപ്പെെ പരിയായമാായിരു
ന്ന പാല് പ്ലാാസ്റ്റിിക് കവിറില് നിറച്ചുകിട്ടുന്ന 
ഒരു ഫീാക്ടറി ഉല്�ന്നറേമാാ ആയി പരിിണ്മാി
ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള റേപായ കാലപ്പെത്ത് 
എരുത്ത്ിലുംം പശുവിളാര്ത്ത്ല് രിീതികളുംം 
ഒറേന്നാര്പ്പെത്ത്ടുക്കിാം. എല്ലാവിീടുകളാിലുംം 
പശുക്കിളുംം പ്പെ�റുതും വിലുംതുമാായ എരുത്ത്ിലും
കളുംമുണ്ടാായിരുന്നു. പശുക്കിള്ക്കി് കാെിയും 
വൈവിയ് റേക്കിാലുംം പച്ച്പ്പുല്ലുംം പ്പെകാടുത്ത്ിറേട്ട 
നാം ആഹാരിം കഴിിച്ച്ിരുന്നുള്ളു. എരുത്ത്ി
ലില് നില്ക്കുന്ന ഈ മാിണ്ടാാപ്രാണ്ി നമുക്കി് 
ഏപ്പെറ അരുമായായ കുടുംബിാംഗംങ്ങിളാില് ഒരിാ
ളാായിട്ടാണ്്  നാം  കരുതിറേ�ാന്നത് . 
അവിപ്പെക്കില്ലാം റേപരുകളുംണ്ടാായിരുന്നു. 
അമ്മിണ്ിയും പ്പെകാച്ച്മ്മിണ്ിയും നന്ദിനിയും 
റേഗംാമാതിയും ശ്രീല�ിയും തുെങ്ങിിയുള്ള 
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ഇളവും�ൾ അനിിവാാരയം 
പ്പെകട്ടിെ നിര്മ്മാണ് �ട്ടങ്ങിളാില് വിന്ന 

ഇളാവുംകപ്പെളാ സംംബിന്ധിിച്ച്് പഞ്ചാായത്ത്് രിാജ് 
മാാസംികയുപ്പെെ നവിംബിര് ലക്കിത്ത്ില് വിന്ന 
റേലഖ്യാനം അവിസംറേരിാ�ിതമാായി. ഏപ്പെറ വിര്ഷ
ങ്ങിള്ക്കി് റേശംഷമാാണ്് പ്പെകട്ടിെ നിര്മ്മാണ് 
�ട്ടങ്ങിള് 2019 ല് പരിിഷ്കരിിക്കിപ്പെ�ട്ടത്. മുന്

പുണ്ടാായിരുന്ന പ്പെകട്ടിെ നിര്മ്മാണ് �ട്ടങ്ങിപ്പെളാ 
പ്പെകട്ടിെം നിര്മ്മിക്കിാനുറേ�ശംിക്കുന്നവിര്ക്കി് 
സംൗകരിയപ്രദ്മാായ രിീതിയില് സംമാ�മാായി 
പരിിഷ്ക്കാരിിച്ച്ിരിിക്കുന്നു പ്പെവിന്നാണ്് മാനസ്സിിലാ
ക്കിാന് കഴിിഞ്ഞത്. 2020 ല് വിീണ്ടും �ട്ടങ്ങി
ളാില് ഇളാവുംകള്  അനുവിദ്ിച്ചു പ്പെകാണ്ടാ് 
റേഭിദ്ഗംതി വിരുത്ത്ിയിട്ടുണ്ടാ്. സംാ�മാായി ഒരു 
വിീപ്പെെന്ന സംാപ്നം നിയമാക്കുരുക്കുകളാില്ലാപ്പെത 
എത്രയും റേവിഗംം സംാക്ഷ്യാത്കരിിക്കിാന് 
സംഹായകമാായ രി ീത ിയ ില് പ്പെകട്ട ിെ 
നിര്മ്മാണ് �ട്ടങ്ങിള് പരിിഷ്കരിിക്കിാനുള്ള 
സംര്ക്കിാര് തീരുമാാനം അഭിിനന്ദനീയം 
തപ്പെന്ന. തറേ�ശംഭിരിണ് സ്ഥാാപനങ്ങിളുംപ്പെെ 
അ�യക്ഷ്യന്മാരുപ്പെെയും ഉപാ�യക്ഷ്യന്മാരുപ്പെെ
യും തിരിപ്പെഞ്ഞടു�് സംംബിന്ധിിച്ച് റേലഖ്യാനവുംം 

പ്പെകാവിിഡ്-19 റേരിാഗംികള്ക്കി് റേരിാഗംമുക്തിക്കി് 
റേശംഷം ഉണ്ടാാകാവുംന്ന ആറേരിാഗംയ പ്രശ്ന
ങ്ങിപ്പെളാ സംംബിന്ധിിച്ച് റേഡാ. �ി�യുപ്പെെ 
റേലഖ്യാനവുംം കാലികപ്രസംക്തിയുള്ളതായിരു
ന്നു പച്ച്ത്തുരുത്തുകളുംം ഓര്മ്മതുരുത്തുകളുംം 
ഇനിയുമുണ്ടാാകാന് പ്രറേ�ാദ്നമാാകപ്പെട്ട 
റേലഖ്യാനം. റേലഖ്യാകര്ക്കും മാാസംിക യുപ്പെെ 
പിന്നണ്ി പ്രവിര്ത്ത്കര്ക്കും അഭിിനന്ദന
ങ്ങിള്. 

അഭിജിി�്, �ിരുവിനന്ത്യപുരം
പഞ്ചാായത്ത്് രിാജ് മാാസംികയി 

റേലക്കുള്ള റേലഖ്യാനങ്ങിളുംം കത്തുകളുംം 
prmdp2020@gmail.com എന്ന 
ഇ-പ്പെമായില് വിിലാസംത്ത്ില് അയറേക്കി
ണ്ടാതാണ്്.

ഓമാനതാമുള്ള റേപരുകള്. റേപരി് പറഞ്ഞ് 
വിിളാിച്ച്ാല് അവി മുരിെനക്കിി പ്രതികരിിക്കു 
മാായിരുന്നു. അക്ഷ്യരിാര്ത്ഥത്ത്ില് കാരുണ്യ
ത്ത്ിപ്പെ�യും സം് റേനഹത്ത്ിപ്പെ�യും പാരിസംപ
രിയത്ത്ിപ്പെ�യും പാഠിപുസ്തകമാായിരുന്നു ''എരു
ത്ത്ിലുംകള്''.

കഷ്ടിിച്ച്് ഇെങ്ങിഴിിറേയാ ഒന്നരി ഇെങ്ങി
ഴിിറേയാ പാല് നല്കിയിരുന്ന നാെന് 
പശുക്കിള്. അവിയ്ക്ക്്  �ാക്കുകണ്ക്കിിന് 
ഫീാക്ടറി തീറ്റ് റേവിണ്ടാ. എരുത്ത്ിലില് എന്നും 
മൃഗംറേഡാക്ടറുപ്പെെ �ികിത്സാ റേസംവിനവുംം  
റേവിണ്ടാായിരുന്നു. ഉള്ളതുപ്പെകാണ്ടാ് ഓണ്ം 
റേപാപ്പെല കഴിിഞ്ഞിരുന്ന നാെന് പശുക്കിള് 
ചുരിത്ത്ിയിരുന്ന പാലുംം അതിപ്പെ� വൈതരും 
പ്പെവിണ്ണയും പ്പെനയ്യുപ്പെമാല്ലാം നമുക്കി് ആഹാരിവുംം 
ഔഷ�വുംമാായിരുന്നു. മാകന് അച്ഛ്റേനാളാം 
വിലുംതാകാനും ആയുരിാറേരിാഗംയസംൗഖ്യായത്ത്ി
നും അത് അതുത്ത്മാമാായിരുന്നു! ഇവിയുപ്പെെ 
�ാണ്കവുംം റേഗംാമൂത്രവുംം കാര്ഷിക സംമ്പല്
സംമൃദ്ധിക്കി് വിളാക്കൂറേറകി. അന്ന് �ാണ്ക
റേത്ത്ാെ് ആര്ക്കും അറപ്പും പ്പെവിറുപ്പുമാില്ലായി
രുന്നു-പ്പെവിറുപ്പുളാവിാക്കുന്ന ദുര്ഗംന്ധിവുംമാില്ലായി 
രുന്നു. അത് മാണ്ണിപ്പെനയും മാണ്ണിപ്പെല സൂ�ജീ
വിികപ്പെളായും ഉര്വ്വരിമാാക്കുന്ന ജീവിാമൃതമാാ
പ്പെണ്ന്ന് മാണ്ണ് �തിക്കിിപ്പെല്ലന്ന ഉത്ത്മാവിിശംാാ
സംറേത്ത്ാപ്പെെ മാണ്ണില് പ്പെപാന്നുവിിളായിച്ച് കാരി
ണ്വിന്മാര്ക്കിറിയാമാായിരുന്നു.

പറേക്ഷ്യ കാലക്രറേമാണ് പശുവിളാര്ത്ത്ലുംം 
ആദ്ായവിഴിിറേതെി പാലിപ്പെ� ആവിശംയകത 
കൂെി കൂെി വിന്നറേ�ാള് ഉല്�ാദ്നക്ഷ്യമാത 
കൂെിയ പശുക്കിള് കൂെിറേയതീരൂ എന്നായി- 
തുെം പ്പെകാണ്ടാളാന്നിരുന്ന പാല് കുെം പ്പെകാണ്ടാ
ളാക്കുന്ന നിലയിലായി! ഇെങ്ങിഴിി പാല് ചുരി

ത്ത്ിയിരുന്ന പ്പെ�റിയ പശുക്കിളുംപ്പെെ സ്ഥാാനത്ത്് 
കുെം നിറപ്പെയ ചുരിത്തുന്ന  വിിറേദ്ശം സംങ്കിരി 
കാമാറേ�നുകപ്പെളാപ്പെക്കിാണ്ടാ് റേകരിളാം നിറഞ്ഞു! 
പാലിന് ആവിശംയകതറേയറി- ഉപറേഭിാഗംം 
വിര്ദ്ധിച്ച്റേ�ാള് പാലിപ്പെ� കാരിയത്ത്ിലുംം 
അയല്നാടുകപ്പെളാ ആശ്രയിറേക്കിണ്ടാതായി 
വിന്നു. ഈ സംാഹ�രിയത്ത്ില് പശുവിളാര്ത്ത്
ലില് ഇങ്ങിപ്പെനപ്പെയാരു മാാറ്റ്ം അനിര്വ്വാരിയ
മാായി മാാറി. പാലുംത്�ാദ്നത്ത്ില് റേലാക
ത്ത്ിപ്പെ� പ്പെനറുകയില് എത്ത്ാന് ഇ�യപ്പെയ 
പ്രാപ്തമാാക്കിിയ �വിളാവിിപ്ലാവിപ്പെത്ത്യും 
അതിന് റേനതൃതാം നല്കിയ �ീക്ഷ്യണ്ശംാ
ലിയായ ഇന്ഡയയുപ്പെെ പാല്ക്കിാരിന്-അമു
ലിപ്പെ� ശംി�ി - റേകരിളാത്ത്ിപ്പെ� അഭിിമാാനപു
ത്രന് റേഡാ. വിി.കുരിയപ്പെന കൃതജ്ഞതാപൂര്വ്വം  
നാം �രിിറേക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്.

നമ്മുപ്പെെ �ാമാീണ് സംമ്പദ്്ഘാെനയുപ്പെെ 
പ്പെനടും�ണ്ായിരുന്ന, ഒരു ഉപപ്പെതാഴിില് 
എന്ന നിലയില് സംാ�ാരിണ്ക്കിാരിപ്പെ� 
നിതയജിവിിതത്ത്ിപ്പെ� സംന്ധിിബിന്ധിങ്ങിപ്പെളാ 
നിലനിര്ത്ത്ിറേ�ാന്ന പശുവിളാര്ത്ത്ല് 
ഇപ്പെന്നാരു വിയാവിസംായിക സംംരിംഭിമാായി 
മാാറി. 'പാല്' എന്ന പ്പെവിളുംത്ത് ഉല്�ന്നം 
തരുന്ന ഒരു ജീവിിയായി പശുക്കിള് പരിിവിര്
ത്ത്ിച്ച്റേ�ാള് ആദ്ായവുംം വിരുമാാനവുംം 
മാാത്രമാായി മാാനദ്ണ്ഡങ്ങിള് ചുരുങ്ങിി. 
'നാറേൊടുറേമ്പാള് നടുറേവി ഓൊതിരിിക്കിാന്' 
കഴിിയില്ലറേല്ലാ? ഒരു കാലത്ത്് കാര്ഷിക 
പ്രതാപത്ത്ിപ്പെ�യും ഐശംാരിയത്ത്ിപ്പെ�യും 
സംാക്ഷ്യയമാായിരുന്ന കന്നുകാലികപ്പെളാാഴിിഞ്ഞ 
എരുത്ത്ിലുംകളാിറേലപ്പെറയും പ്പെപാളാിച്ച്ടുക്കിി 
കഴിിഞ്ഞു! എരുത്ത്ിലുംകള് നിന്നിരുന്ന 
സ്ഥാലത്ത്് നമ്മുപ്പെെ വിീെിപ്പെ� കാവില്ക്കിാ

രിായ നായ്ക്ക്ള്ക്കി് കൂടുപണ്ിയുകയും കാര്
റേപാര്ച്ച്് നിര്മ്മിക്കുകയുമാാണ്് പുതിയകാ
ലത്ത്ിപ്പെ� രിീതി. അപ്പെല്ലങ്കിില് തപ്പെന്ന ജീര്
ണ്ണിച്ച്് നിലംപ്പെപാത്ത്ാറായ എരുത്ത്ില് 
സ്ഥാലം പ്പെമാനപ്പെക്കിടുത്ത്ി റേനാക്കുകുത്ത്ി
യായി നിപ്പെന്നിട്ടന്തുകാരിയം? അത് കാലത്ത്ി
പ്പെ� അനിര്വ്വാരിയതയായി കരുതി സംമാാ�ാ
നിക്കിാം. 'വിരുമാാനമുള്ളറേ�ാള് ബി�മാാനം, 
ആവിശംയം കഴിിഞ്ഞാല് ഉെന് ഉറേപക്ഷ്യി
ക്കുക' - ഇതാണ്റേല്ലാ വിര്ത്ത്മാാനകാല 
ജീവിിതത്ത്ിപ്പെ� സൂത്രവിാകയം!  റബ്ബര് ചുരി
ത്തുന്ന പാലുംം പ്ലാാസ്റ്റിിക്കി് കവിറില് നിറച്ച്് 
ഫ്രാീസംറില് സൂക്ഷ്യിക്കുന്ന പാലുംം- ഇറേ�ാള് 
ഇത് രിണ്ടും വിയവിസംായിക ഉല്�ന്നങ്ങിള് 
തപ്പെന്ന!

എങ്കിിലുംം നമുക്കി് നറുംപാലുംം �ാണ്കവുംം 
തന്നിരുന്നതിലുംപരിി നാം അറിയാപ്പെത അനു
ഭിവിിച്ച്ിരുന്ന, ഒരിിെത്തും റേരിഖ്യാപ്പെ�ടുത്ത്ിപ്പെവി
യ്ക്ക്ാപ്പെത റേപായ ജീവിിതനന്മയുപ്പെെ മൃതസം�ീ
വിനിയായിരുന്നു എരുത്ത്ിലുംകള്, അതില് 
നിറഞ്ഞു നിന്ന ജീവിസംാന്നി�യവുംം. പറേക്ഷ്യ 
ഒരുകാരിയം പറയാപ്പെത വിയ്യാ, ഇവിിപ്പെെ 
കൃഷിയുപ്പെെ വിീപ്പെണ്ടാടു�ിന് മാണ്ണും മാരിിക്കിാതി
രിിക്കിാന്, മാണ്ണിപ്പെ�യും മാനുഷയപ്പെ�യും ആയു
രിാറേരിാഗംയ രിക്ഷ്യയ്ക്ക്്, നമ്മുപ്പെെ മാനസ്സുകളാില് 
സം് റേനഹത്ത്ിപ്പെ�യും ആര്ദ്ര്യതയുപ്പെെയും 
ഉറവി വിറ്റ്ാതിരിിക്കിാന് എരുത്ത്ിലുംകള് 
തിരിിച്ചുവിരിണ്ം.

പറേക്ഷ്യ ഒന്നിനും  റേനരിമാ ില്ലാത്ത് 
ജീവിിതറേവിഗംം കൂെിയ ഈ പുതിയ കാലത്ത്് 
നമുക്കിതിന് കഴിിയുറേമാാ?
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Best Wishes From

ഫർണി�ർ വിതരണ�ിനും ഓഫീ�  ഫർണിഷി� േജാലികൾ�ും 
േകരളസർ�ാരി�െറ അംഗീകൃത  ഏജൻസി  

MEENACHIL RUBBERWOOD LIMITED
(An undertaking of Rubber Board, Govt. of India)

Regd:Office & Factory: Metrowood Factory. Adivaram P.O. Poonjar-686 582 
Phone:04822-271569. Mobile:9447057854 E-mail: metrowood2@yahoo.co.in.

Government approved  agency for supply of 
furniture/interiors
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