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“ഓര�ോ വീടും ഓര�ോ വിദ്ോലയമോണ്. മോതോപിതോക്കള് അദ്്ോപകരും ” 
മഹോത്ോഗോന്ി

എഡിറ്റോറിയൽ

ക�ൊവിഡ്-19 ജൊഗ്രത ക�വിടരുത്

കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനത്ാടെ ചൈനയിൽ ട�ാട്ിപ്പുറടപെടുകയം  ഈ 
വർഷ്ിടറെ  ആദ്യ�ാദ്ിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുൾടപെടെ വ്യാ�നം ആരംഭി

ച്ചതുമായ ടകാവിഡ-്19 മഹാമാരി ത�ാക്ാകമാനം  �ക്ഷക്കണക്കിന ്ആളുകടെ 
ടകാട്ാടുക്കി ദുരന്ം വിതച്ചുടകാണ്ിരിക്കുകയാണ്. ഈ തരാഗട് നിയന്ത്രണ 
വിതേയമാക്കാനുള്ള  വാക്ിനുകൾ �രീക്ഷണ ഘട് ി്�ാണ.് അടു് വർഷം ആദ്യം 
വാക്ിനുകൾ �ഭ്യമാകുടമ് ്തട് നമുക്ക ്പ്രതീക്ഷിക്കാം. തരാഗം നിയന്ത്രണവിതേ
യമാക്കുവാൻ �ര്യാപ്തമായ വാക്ിനുകൾ  �ഭിക്കു്തുവടര തരാഗവ്യാ�നം കുറയ്ക്കു 
്തിന് തവണ് നെ�െികൾ തുെതരണ്ത് അനിവാര്യമാണ്. 

രാജ്യ്് ആദ്യമായി ടകാവിഡ്-19 തരാഗം റിതപൊർട്് ടൈയ്യടപെട്ത് നമ്മുടെ 
സംസ്ാന്ായിരുന്നുടവങ്ിലം സർക്കാരും ആതരാഗ്യവകുപ്പും നെ ി്യ സമതയാ
ൈിതമായ ഇെട�െൽ ടകാണ്് തരാഗവ്യാ�നം വിജയകരമായി നിയന്ത്രിക്കാനായി. 
അതിനുതേഷം സർക്കാരും ആതരാഗ്യവകുപ്പും തതദേേഭരണ സ്ാ�നങ്ങളും ട�ാതു
ജന�ങ്ാെി് ത്ാടെ നെപൊക്കിയ പ്രവർ്നങ്ങൾ രാജ്യ ി്നും ത�ാക ി്നും 
മാതൃകയാകു് തര്ിൽ ടകാവിഡ്-19 ടറെ സമൂഹവ്യാ�നം നിയന്ത്രിച്ചു നിർ്ി.  
എ്ാൽ ഓണത്ാെനുബന്ിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങെിൽ ഉണ്ായ ഇെവം ട�ാതുജന
ങ്ങെിൽ ഉണ്ായ ശ്രദ്ധക്കുറവം കാരണം തരാഗബാേിതരുടെ എണ്ം ക്രമാതീതമായി 
വർദ്ധിക്കുകയണ്ായി. ഓണ്ിന് തേഷമുണ്ായ ടകാവിഡ്-19 ത�ാസിറ്ീവ് 
തകസുകളുടെ വർദ്ധന ഇതപൊൾ കുറഞ്ഞു തുെങ്ങിയിട്ടുണ്് എ്ത് ആേ്ാസം �കരു
്താണ്. ത�ാക്ിട�യം ഇന്്യയിട� തട് മറ്് പ്രതദേങ്ങളുമായി താരതമ്യം 
ടൈയ്യുത്ാൾ 0.36% എ് വെടര കുറഞ്ഞ മരണ നിരക്കാണ് തകരെ്ിലള്ളത് 
എ്തും ആേ്ാസം നല്കുന്നു. എ്ാൽ തതദേേഭരണ സ്ാ�നങ്ങെിത�ക്കുള്ള 
ട�ാതുതിരടഞ്ഞടുപെിടറെ �ശ്ാ്�്ിൽ വീണ്ം തരാഗവ്യാ�ന തതാത് വർദ്ധി
ക്കുവാനുള്ള സാേ്യത തള്ളിക്കെയാനാവില്ല.

ഈ സാഹൈര്യം മു്ിൽ കണ്ള്ള പ്രവർ്നങ്ങൾ കൂെി തിരടഞ്ഞടുപ്പുമായി 
ബന്ടപെട്  പ്രവർ്നങ്ങൾടക്കാപെം   തതദേേസ്യംഭരണ  സ്ാ�നങ്ങൾ ചക 
ടക്കാതള്ളണ്തുണ്.് തരാഗവ്യാ�നം തെയ്തിനായി ആതരാഗ്യവകുപെിടറെ ടകാവിഡ് 
തപ്രാതട്ാതക്കാൾ നിർതദേേങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള മുൻകരുതലകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും 
ഏർടപെടുത്തു്തിന് ആവേ്യമായ നെ�െികൾ സ്ീകരിക്കണം. ജനങ്ങൾ കൂട്ം 
കൂടു്ത ്�രമാവേി ഒഴിവാതക്കണ്തുണ്.്  ടകാവിഡ-്19 ബാേിച്ച ് ടനഗറ്ിവ ്ആയവരിൽ 
ൈി� ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നി�നിൽക്കു്താതയാ പുതുതായി ൈി� തരാഗങ്ങൾ 
ഉണ്ാകു്താതയാ ഉള്ള കടണ്്ൽ ഗൗരവതരമാണ്. ഈ സാഹൈര്യ്ിൽ 
�രമാവേി ആളുകൾക്ക് ടകാവിഡ് ഉണ്ാകാതിരിക്കുക എ്ത് തട്യാകണം 
നമ്മുടെ പ്രോന �ക്ഷ്യം. ട�ാതുതിരടഞ്ഞടുപെിനു തേഷം പുതിയ ഭരണസമിതിടയ
ക്കൂെി ഉൾടപെടു ി് ട�ാതുജന�ങ്ാെി് ം ഉറപൊക്കി ടകാവിഡ-്19 സമൂഹവ്യാ�നം 
തെയ്തിനായി മഹാമാരിയടെ തുെക്ക ി്ൽ സംഘെിപെിച്ചതുത�ാലള്ള  പ്രവർ്
നങ്ങൾ പ്രാതദേിക സർക്കാരുകളുടെ തമോവികൾ ഏതകാ�ിപെിച്ച് നെപൊക്കണം. 
ഈ തരാഗം ബാേിച്ച ് ഇനിടയാരു ജീവനും നഷ്ടടപെൊതിരിക്കുക എ്ത ്തട്യാ
കടട് നമ്മുടെ �ക്ഷ്യം.   

ര�ോ. പി.കക. ജയശ്ീ ഐ.എ.എസ്.
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 ര�ോ. എൻ. �മോകോന്തൻ

�ൊർഷി� വി�സനത്ിന് 
സമഗ്ര സംദയൊജിത ഇടകപടലു�ൾ
 ര�ോ. എൻ. �മോകോന്തൻ

�ൊർഷി� വി�സനത്ിന് 
സമഗ്ര സംദയൊജിത ഇടകപടലു�ൾ

തകരെ്ിടറെ കാർഷിക വികസന്ി
നും പ്രാതദേിക ഭക്ഷ്യവ്യവസ് േക്തി

ടപെടുത്തു്തിനും അേികാരവിതകന്ദീകര
ണ്ിടറെ സാേ്യതകൾ പ്രതയാജനടപെടു 
്ാൻ  തതദേേഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾക്ക് 
കഴിഞ്ഞ അഞ് ്വർഷക്കാ�ം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്.് 
ഭതക്ഷ്യാൽപൊദനരംഗ്് വി�യകരമായ 

തനട്ങ്ങൊണ് തതദേേഭരണ സ്ാ�ന 
ങ്ങൾക്ക് ചകവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 
നവതകരെ നിർമെിതിയ്കായി ജനകീയാസൂ
ത്രണ്ിടറെ ജനകീയ �ങ്ാെി്ത�ം 
േ ക്ത ി ട പെ ടു ത്തു ് ത ി ന്  സ ം സ് ാ ന 
സർക്കാർ എടു് തീരുമാനം തതദേേഭരണ
സ്ാ�നങ്ങൾക്ക ്വ�ിയ തതാതിൽ കരു്് 

�കർന്നു. പ്രാതദേിക വികസന പ്രവർ്
നങ്ങെിൽ ജനകീയ ഇെട�െ�ിടറെ അന്
രീക്ഷം മെക്കിടക്കാണ്വരു്തിനും 
സംസ്ാന സർക്കാർ നവതകരെമിഷനി
ലൂടെ നെ്ിയ പ്രവർ്നങ്ങൾ  തതദേേഭ
രണസ്ാ�നങ്ങടെ കൂടുതൽ േക്തിടപെടു
ത്തു്തിന് അവസരടമാരുക്കി. തകരെം 
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തനരിടു് പുതിയ വികസന ടവല്ലുവിെികടെ 
അതിജീവിക്കു്തിന് തതദേേഭരണസ്ാ�
നങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകു്
തിനും നവതകരെമിഷനിലൂടെ സംസ്ാന 
സർക്കാർ ക്രിയാത്മകമായ നെ�െികൾ 
സ്ീകരിച്ചു. അേികാര വിതകന്ദീകരണ്ി
ലൂടെ പ്രാതദേിക ഭരണവം വികസന പ്രവ
ർ്നങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി ഏടറ്ടുക്കു്
തിനും സംസ്ാന സർക്കാരിടറെ സഹായ
ങ്ങൾ എത്രമാത്രം സുപ്രോനമാണ് എ്് 
ടതെിയിച്ച അഞ്് വർഷങ്ങൊണ് നാം 
ഇതിനകം �ി്ിട്ത്. ഇ്രം �ിന്തുണയം 
സഹായങ്ങളുമാണ് തതദേേഭരണസ്ാ�ന
ങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഉയർ് വിേ്ാസ്യത 
ചകവരിച്ചുടകാണ്് പ്രവർ്ിക്കു്തിന് 
ഈ കാ�യെവിൽ സഹായകമായതും. 

നവറകരള നിർമ്മിതിയിൽ 
േക്ഷയേ�രക്ഷയ്ക്ക് �പ്രധറോനപകേ്

തകരെ്ിടറെ കാർഷിക തമഖ�യിട� 
പ്രശ്നങ്ങൾങ്ങൾക്ക് �രിഹാരം കാണു്തി
നും കാർഷിതകാൽപൊദന വെർച്ച ചകവ
രിക്കു്തിനും സംസ്ാന സർക്കാർ മുഖ്യ 
�രിഗണന നൽകിടക്കാണ്ാണ് നവതകരെ 

സൃഷ്ടിക്കായള്ള കർമെ�രി�ാെി തയ്യാറാക്കി
യത്. ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന വർദ്ധനവിനും 
സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ഉറപൊക്കു്തിനും 
തവണ്ിയള്ള “ഹരിത തകരെം മിഷൻ”  പ്രവർ് 
നങ്ങൾ ഇ്രടമാരു �ക്ഷ്യം ചകവരിക്കു
്തിന് വ�ിയ തതാതിലള്ള സംഭാവനക
ൊണ് നൽകിയത്. പ്രാതദേിക ത�്ിൽ 
ജനകീയ ഇെട�െലകെിലൂടെ പ്രാതദേിക 
ഉത്�ാദന വ്യവസ്ടയ േക്തിടപെടു്ി 
സാേ്യമായ തമഖ�കെിൽ എല്ലാം സ്യം 
�ര്യാപ്തത ചകവരിക്കു്തിനാണ ്സംസ്ാന 
ഗവണടമന്ം തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങളും 
�രിശ്രമിച്ചത്. കർഷകടര മാത്രമല്ല ബ�
ജനങ്ങടെയാടക കൃഷിയിൽ ആഭിമുഖ്യമുള്ള
വരാക്കി മാറ്ി വിപു�മായ സാമൂഹ്യ �ങ്ാ
െി്ത്ാടെ ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന വർദ്ധന
വിത�ക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിത�ക്കും ത�ാകു
്തിനായി കൃഷി വകുപെിടറെയം തതദേേഭര
ണസ്ാ�നങ്ങളുടെയം തനതൃത്്ിൽ 
വിപു�മായ കാ്യിനാണ് “ഹരിത തകരെം 
മിഷനി”ലൂടെ ഏടറ്ടു്് നെപൊക്കിയത്. 
ആതഗാെവൽക്കരണ നയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു് 
പ്രതിസന്ിയടെ ആഘാതങ്ങെിൽ നിന്നും 
ജനങ്ങടെ രക്ഷിക്കു്തിനു് പ്രാതദേിക 

ഉൽപൊദന വ്യവസ്ടയ േക്തിടപെടു്ി 
ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന വെർച്ച ചകവരിക്കുക
യാണ് �രിഹാരം. ഇ്രടമാരു �ക്ഷ്യ
ത്ാടെയാണ് ഹരിത തകരെം മിഷൻ പ്ര
വർ്നങ്ങളുമായി ബന്ടപെട് കർമെ�രി
�ാെിയ്ക് സംസ്ാന കൃഷി വകുപ്പും തതദേേ 
സ്യംഭരണ വകുപ്പും രൂ�ം നൽകിയതും 
തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങളുടെ തനതൃത്
്ിൽ പ്രാതദേികമായി നെപൊക്കിയതും. 
ബന്ടപെട് എല്ലാ വികസന വകുപ്പുകടെയം 
ഈ �രി�ാെിയമായി സഹകരിപെിക്കു്തി
നും സംസ്ാന സർക്കാർ പ്രതത്യകം ശ്രദ്ധി
ക്കുകയണ്ായി.  

തറദേശേരണസ്റോപനങ്ങള് 
പ്രറോറദശിക സറോമ്ത്ിക 
വികസനത്ിടറെ റക� 
സ്റോപനങ്ങള്

തകരെ്ിടറെ കാർഷിക തമഖ�യിൽ 
രാജ്യട് മറ്്  ഏത് സംസ്ാനട്യം 
എ്തുത�ാട�  അതിസങ്ീർണ്മായ 
നിരവേി പ്രശ്നങ്ങൾ നി�നിൽക്കുന്നുണ്്. 
കാർഷികതമഖ�യം കർഷകരും തനരിടു് 
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ഇ്രം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് �രിഹാരം കാണു്
തിനു് വിവിേ ത�ങ്ങെിലള്ള സർക്കാരുക
ൾക്ക് ഉ്രവാദിത്മുണ്്. ഭരണഘെനാ�
രമായി തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങൾക്ക് 
പ്രാതദേിക സാ്്ിക വികസന്ിനാ
വേ്യമായ �ദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി നെപൊ
ക്കുക എ് ഉ്രവാദിത്ം നിറതവതറ്ണ്
തുണ്് എ്ത് ഏടറ പ്രസക്തവമാണ്. 
അെിസ്ാന സ്ത്തുല്പാദന തമഖ�കൊയ 
കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, 
മൽസ്യവികസനം, ടൈറുകിെ വ്യവസായം 
എ്ീ തമഖ�കെിട�ല്ലാം ഇെട�ട്ടുടകാണ്് 
ജനങ്ങളുടെ സാ്്ിക അഭിവൃദ്ധിയ്ക് 
സഹായകമായ �ദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി 
നെപൊക്കുക എ്ത് തതദേേഭരണസ്ാ�
നങ്ങളുടെ വികസനാസൂത്രണ ഉ്രവാദി
ത്ങ്ങെിൽ പ്രോനടപെട്താണ്. ഇ്ര
ടമാരു കാഴ്ചപൊതൊടെയാണ് ജനകീയാസൂ
ത്രണ പ്രസ്ാനം മുത്ാട്് ത�ായതും തതദേ
േഭരണസ്ാ�നങ്ങൾ, പ്രാതദേിക �ദ്ധ
തിയടെ ഭാഗമായി ഏറ്വം കുറഞ്ഞത് 30 
േതമാനം തുക പ്രാഥമിക സ്ത്തുല്പാദന 
തമഖ�കൾക്കായി നീക്കി വയ്കണം എ്് 
തീരുമാനടമടു്തും. ജനങ്ങൾക്കു് ടതാഴി

�വസരങ്ങളും വരുമാന സാദ്ധ്യതകളും 
വർദ്ധിപെിക്കു്തിന് അെിസ്ാന സ്ത്തു
ല്പാദന തമഖ�കളുടെ വികസനം സുപ്രോ
നമാണ്. അതുടകാണ്തട് ഭരണഘെന
യടെ അന്സ് ഉൾടക്കാണ്ടകാണ്്  

കാർഷികതമഖ�യിലം അനുബന് തമഖ�
കെിലം ഇെട�ടു്തിനും തതദേേസ്യം
ഭരണ സ്ാ�നങ്ങടെ േക്തിടപെടുത്തു്
തിനുമുള്ള �രിശ്രമങ്ങൾ ജനകീയാസൂത്രണ 
പ്രസ്ാനം ആദ്യം മുതൽ നെ്ിയിട്ടുണ്്.

കാർഷിക വികസന്ിനും ഭതക്ഷ്യാ
ല്പാദന വർദ്ധനവിനും ഒട്ടുവെടര സാദ്ധ്യത
കൾ തകരെ്ിൽ ഇന്നും നി�നിൽക്കുന്നു 
എ്ത് നാം കാണാതിരുന്നുകൂൊ. കൃഷി 
മുഖ്യ ഉ�ജീവന മാർഗമായി സ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
30 േതമാനത്ാെം കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും 
തകരെ്ിലണ്്. ഇത് കൂൊടത കൃഷിയിൽ 
ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരും കൃഷിയിൽ നിന്നും 
ടൈറിയ രീതിയിൽ ആടണങ്ിൽ ത�ാലം 
ഉ�ജീവനമാർഗം കടണ്ത്തു് 60 േതമാ
നത്ാെം ആളുകൾ തവടറയമുണ്്. നമ്മുടെ 
സംസ്ാന ി്ടറെ ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന വെർച്ച
യ്ക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപൊക്കു്തിലം ഇവരുടെ 
�ങ്് നിർണ്ായകമാണ്. എല്ലാ തമഖ�കെി
ലം പൂർണ്മായ ഭക്ഷ്യ സ്യം�ര്യാപ്തത 
ചകവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടല്ലങ്ിലം �ച്ചക്കറി, 
�ഴങ്ങൾ, �ാ�്, മുട്, മാംസം എ്ിവയടെ 
ഉല്പാദന ി്ൽ ഏടറക്കുടറ സ്യം�ര്യാപ്തത 
ഉറപൊക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയം. ഈ രംഗ്് 





ഇ്രം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് �രിഹാരം കാണു്
തിനു് വിവിേ ത�ങ്ങെിലള്ള സർക്കാരുക
ൾക്ക് ഉ്രവാദിത്മുണ്്. ഭരണഘെനാ�
രമായി തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങൾക്ക് 
പ്രാതദേിക സാ്്ിക വികസന്ിനാ
വേ്യമായ �ദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി നെപൊ
ക്കുക എ് ഉ്രവാദിത്ം നിറതവതറ്ണ്
തുണ്് എ്ത് ഏടറ പ്രസക്തവമാണ്. 
അെിസ്ാന സ്ത്തുല്പാദന തമഖ�കൊയ 
കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, 
മൽസ്യവികസനം, ടൈറുകിെ വ്യവസായം 
എ്ീ തമഖ�കെിട�ല്ലാം ഇെട�ട്ടുടകാണ്് 
ജനങ്ങളുടെ സാ്്ിക അഭിവൃദ്ധിയ്ക് 
സഹായകമായ �ദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി 
നെപൊക്കുക എ്ത് തതദേേഭരണസ്ാ�
നങ്ങളുടെ വികസനാസൂത്രണ ഉ്രവാദി
ത്ങ്ങെിൽ പ്രോനടപെട്താണ്. ഇ്ര
ടമാരു കാഴ്ചപൊതൊടെയാണ് ജനകീയാസൂ
ത്രണ പ്രസ്ാനം മുത്ാട്് ത�ായതും തതദേ
േഭരണസ്ാ�നങ്ങൾ, പ്രാതദേിക �ദ്ധ
തിയടെ ഭാഗമായി ഏറ്വം കുറഞ്ഞത് 30 
േതമാനം തുക പ്രാഥമിക സ്ത്തുല്പാദന 
തമഖ�കൾക്കായി നീക്കി വയ്കണം എ്് 
തീരുമാനടമടു്തും. ജനങ്ങൾക്കു് ടതാഴി

�വസരങ്ങളും വരുമാന സാദ്ധ്യതകളും 
വർദ്ധിപെിക്കു്തിന് അെിസ്ാന സ്ത്തു
ല്പാദന തമഖ�കളുടെ വികസനം സുപ്രോ
നമാണ്. അതുടകാണ്തട് ഭരണഘെന
യടെ അന്സ് ഉൾടക്കാണ്ടകാണ്്  

കാർഷികതമഖ�യിലം അനുബന് തമഖ�
കെിലം ഇെട�ടു്തിനും തതദേേസ്യം
ഭരണ സ്ാ�നങ്ങടെ േക്തിടപെടുത്തു്
തിനുമുള്ള �രിശ്രമങ്ങൾ ജനകീയാസൂത്രണ 
പ്രസ്ാനം ആദ്യം മുതൽ നെ്ിയിട്ടുണ്്.

കാർഷിക വികസന്ിനും ഭതക്ഷ്യാ
ല്പാദന വർദ്ധനവിനും ഒട്ടുവെടര സാദ്ധ്യത
കൾ തകരെ്ിൽ ഇന്നും നി�നിൽക്കുന്നു 
എ്ത് നാം കാണാതിരുന്നുകൂൊ. കൃഷി 
മുഖ്യ ഉ�ജീവന മാർഗമായി സ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
30 േതമാനത്ാെം കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും 
തകരെ്ിലണ്്. ഇത് കൂൊടത കൃഷിയിൽ 
ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരും കൃഷിയിൽ നിന്നും 
ടൈറിയ രീതിയിൽ ആടണങ്ിൽ ത�ാലം 
ഉ�ജീവനമാർഗം കടണ്ത്തു് 60 േതമാ
നത്ാെം ആളുകൾ തവടറയമുണ്്. നമ്മുടെ 
സംസ്ാന ി്ടറെ ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന വെർച്ച
യ്ക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപൊക്കു്തിലം ഇവരുടെ 
�ങ്് നിർണ്ായകമാണ്. എല്ലാ തമഖ�കെി
ലം പൂർണ്മായ ഭക്ഷ്യ സ്യം�ര്യാപ്തത 
ചകവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടല്ലങ്ിലം �ച്ചക്കറി, 
�ഴങ്ങൾ, �ാ�്, മുട്, മാംസം എ്ിവയടെ 
ഉല്പാദന ി്ൽ ഏടറക്കുടറ സ്യം�ര്യാപ്തത 
ഉറപൊക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയം. ഈ രംഗ്് 
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അഭിമാനകരമായ വിജയം ചകവരിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞ നിരവേി പ്രതദേങ്ങൾ നമ്മുടെ 
സംസ്ാനത്തുണ്് എ്തും ശ്രതദ്ധയമാണ്. 
ത ത ദേ േ ഭ ര ണ സ് ാ � ന ങ്ങ ളു ട െ യ ം 
സഹകരണ സ്ാ�നങ്ങളു ടെയം സഹാ
യത്ാടെ പ്രാതദേിക സമൂഹ്ിടറെ 
ഇെട�െലകെിലൂടെ ഭതക്ഷ്യാൽപൊദനം 
വർദ്ധിപെിക്കു്തിനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ചകവ
രിക്കു്തിനും നെ്ിയ ഇ്രം �രിശ്രമ
ങ്ങടെ വ്യാ�ിപെിക്കു്തിനാണ് കഴിഞ്ഞ 
അഞ്് വർഷക്കാ�ം സംസ്ാന സർക്കാരി

ടറെ സഹായത്ാടെ തതദേേഭരണസ്ാ
�നങ്ങൾ �രിശ്രമിച്ചത്. ഹരിത തകരെം 
മിഷടറെയം സുഭിക്ഷ തകരെം �ദ്ധതിയടെയം 
കൃഷി വകുപെിടറെയം സഹായങ്ങൾ ഇക്കാ
ര്യ്ിൽ തതദേേഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾക്ക് 
വ�ിയതതാതിൽ �ഭിക്കുകയം ടൈയ്തു. ഭക്ഷ്യ 
വിെകൾ കൃഷി ടൈയ്യു് ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ 
വ�ിയ തതാതിൽ കുറവണ്ായിട്ടും ഭതക്ഷ്യാ
ൽപൊദന്ിൽ വ�ിയ തതാതിലള്ള വെർച്ച
യാണ ്കഴിഞ്ഞ അഞ് ്വർഷക്കാ�ം ചകവ
രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 

സമഗ്വും സുംറയറോജിതവമറോയ 
ഇെടപെലകള്

തകരെ്ിടറെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപൊക്കു
്തിനും പ്രാതദേിക ഭക്ഷ്യ വ്യവസ് േക്തി
ടപെടുത്തു്തിനും സമരേമായ കാർഷിക 
വികസന സമീ�നവം സംതയാജിതമായ 
ഇെട�െലകളും അത്യന്ാത�ക്ഷിതമാണ്. 
ഇതിന് വിവിേ വികസനവകുപ്പുകളുടെ 
തയാജിച്ച പ്രവർ്നം ഉറപൊതക്കണ്തുണ്്. 
നവതകരെ മിഷടറെ ഭാഗമായി രൂ�ം 
ടകാടു് “ഹരിത തകരെം മിഷൻ”ഇ്ര
ടമാരു �ക്ഷ്യത്ാടെയള്ള സുപ്രോനമായ 
കാൽടവയ് പൊയിരുന്നു. കൃഷി, മൃഗസംര
ക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, മൽസ്യ വികസനം, 
ജ�വിഭവം, സഹകരണം, വ്യവസായം 
എ്ീ വകുപ്പുകളുടെ �രപെര സഹകരണം 
“ഹരിത തകരെം” മിഷനിലം തുെർ്് 
“സുഭിക്ഷ തകരെം” �രി�ാെിയിലം ഉറപൊ
ക്കാൻ സംസ്ാന ഗവണടമറെിനു കഴിഞ്ഞു. 
അേികാര വിതകന്ദീകരണ്ിടറെ കാൽ 
നൂറ്ാണ്ിനിെയിൽ. വിവിേ വകുപ്പുകളുടെ 
�രപെര സഹകരണം ഇത്രതയടറ ഉറപൊക്കി 
പ്രാതദേിക വികസന്ിൽ പ്രതയാജനടപെ
ടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞ മടറ്ാരു കാ�ഘട്ം 
ഉണ്ായിട്ില്ല എ്ത് ഏടറ ശ്രതദ്ധയമാണ്. 
കാർഷിക വെർച്ചയ്ക് തദാഷകരമായി 
സംഭവിച്ച �രിസ്ിതി തകർച്ചയം, പ്രകൃതി 
വിഭവങ്ങളുടെ തോഷണവം, ഭൂവിനിതയാഗ
്ിട� അോസ്ത്രീയമായ ഇെട�െലകളും 
തിരിച്ചറിഞ്ഞുടകാണ്് �ാരിസ്ിതിക വ്യവ
സ്ടയ കൂടുതൽ ജീവിത സുരക്ഷയ്ക് സഹാ
യകരമായ വിേ്ിൽ മാറ്ി്ീർക്കു്തി
നും “ഹരിത തകരെം”മിഷനിലൂടെ പ്രവർ്
നങ്ങൾ ഏടറ്ടു്് നെപൊക്കുകയണ്ായി. 
തകരെ്ിടറെ സുസ്ിര വികസന �ക്ഷ്യ
ങ്ങൾ ചകവരിക്കു്തിന് തതദേേഭരണ
സ്ാ�നങ്ങൾക്ക് ��പ്രദമായി ഇെട�ടു
്തിനും കരു്് �കർ്ത് സംസ്ാന 
സർക്കാരിടറെ ഇ്ര്ിലള്ള സമരേവം 
സംതയാജിതവമായ വികസന കാഴ്ചപൊതൊടു 
കൂെിയ ഇെട�െലകൊണ്. 

കാർഷിക വികസനവമായി ശുൈിത്- 
മാ�ിന്യ സംസ്രണ പ്രവർ്നങ്ങടെ 
സംതയാജിപെിക്കു്തിനും ജനകീയ �ങ്ാ
െി്ത്ാടെ  ഗാർഹിക മാ�ിന്യങ്ങൾ 
ഉറവിെ്ിൽ തട് സംസ്രിക്കു്തിനും 
അതുവഴി ചജവവെം കൃഷിയ്ക് പ്രതയാജന
ടപെടുത്തു്തിനും കഴിഞ്ഞു. ോസ്ത്രീയമായ 
മാ�ിന്യ സംസ്രണ �രി�ാ�ന പ്രവർ്
നങ്ങൾ തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങളുടെ തനതൃ
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ത് ി്ൽ നെപൊക്കുക വഴി ചജവവെ �ഭ്യത 
വർദ്ധിപെിക്കു്തിനും മണ്ിടറെ ചജവഘെന 
വീടണ്ടുക്കു്തിനും അവസരടമാരുക്കി. 
ട�ാതുസ്�ങ്ങെിട�യം ട�ാതു ജ�ാേയ
ങ്ങെിട�യം മാ�ിന്യ നിതക്ഷ�ം തെയ്
തിന് കഴിയക വഴി കൂടുതൽ ജീവിതതയാഗ്യ
മായ നാെിടന സൃഷ്ടിക്കു്തിൽ തതദേേ 
സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾക്ക് മികവള്ള 
പ്രവർ്നങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കു്തിനും കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്്. �ര്രാഗത ജ�ത�ാതസ്സുക
ളുടെ സംരക്ഷണ്ിനും നവീകരണ്ിനും 
അതതാടൊപെം ജ�സംരക്ഷണ്ിനും 
തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങളുടെ തനതൃത്
്ിൽ നെപൊക്കിയ ചവവിദ്ധ്യമാർ് പ്ര
വർ്നങ്ങൾ �ാരിസ്ിതിക വ്യവസ്ടയ 
േക്തിടപെടുത്തു്തിനും കാർഷിക വികസ
ന്ിനും വ�ിടയാരെവിൽ സഹായിച്ചിട്ടു
ണ്്. സംതയാജിത നീർ്െ വികസന്ി
നായി തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങൾ നെപൊ
ക്കിയ ആസൂത്രണ-നിർവ്വഹണ  പ്രവർ്
നങ്ങൾ തകരെ്ിടറെ കാർഷിക വെർച്ചയ്ക്കും 
സുസ്ിര വികസന്ിനും ഗുണ�രമായ 
സംഭാവനകൊണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓതരാ 
പ്രതദേട്യം ഭൂപ്രകൃതിയ്ക് അനുതയാജ്യ
മായ സാതങ്തിക വിദ്യ പ്രതയാജനടപെടു്ി 
ടക്കാണ്് മണ്ിടനയം ജ�ട്യം സംര
ക്ഷിക്കു്തിനായി തതദേേഭരണസ്ാ�ന
ങ്ങൾ നെപൊക്കിയ പ്രവർ് നങ്ങൾ 
�രിസ്ിതി സംരക്ഷണ്ിനും പുതിയ 
�ാഠങ്ങൾ സംഭാവന ടൈയ്യുകയണ്ായി. 

പ്രറോറദശിക േക്ഷയേ വയേവസ് 
ശക്തിടപ്ടുത്റോന് �േിക്ഷ 
റകരളും 

ടകാവിഡ് 19 മഹാമാരി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക് 
എതിടര കടു് ടവല്ലുവിെികൊണ് ആതഗാ
െത�്ിൽ തട് ഉയർ്ിയിട്ടുള്ളത്. 
കാർഷികതമഖ�യിലം ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന
്ിലം വ�ിയ തകർച്ചയാണ് ഇതുമൂ�ം 
ഉണ്ായിട്ടുള്ളത്. രാജ്യ്ാടക മാസങ്ങൾ 
നീണ്നി് അെച്ചുപൂട്�ിടറെ ��മായി 
ഭതക്ഷ്യാൽപെ്ങ്ങൾ യഥാസമയം വിെടവ
ടുക്കാതനാ ആവർ്ന  കൃഷിയിറക്കു്തിതനാ 
കർഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. രാജ്യ്് ഏറ്വ
മേികം കാർഷിതകാൽപെ്ങ്ങളുടെയം 
ഭതക്ഷ്യാൽപെ്ങ്ങളുടെയം വിെടവടുപെ് 
നെക്കു് മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, ടമയ് മാസങ്ങ
െിൽ ഉണ്ായ അെച്ചുപൂട്�ിടറെ ��മായി 
രാജ്യട് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിലം പ്രാതദേിക 
ഭക്ഷ്യവ്യവസ്യിലം ദൂരവ്യാ�കമായ പ്രത്യാ

ഘാതങ്ങൾക്കിെവരു്ിയിട്ടുണ്് എന്നുറ
പൊണ്. ആഭ്യന്ര ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന്ിൽ 
ഏടറ �ി്ിൽ നിൽക്കു്തും മറ്് സംസ്ാ
നങ്ങടെ വ�ിയ തതാതിൽ ആശ്രയിതക്കണ്ി
വരു്തുമായ സംസ്ാനമാണതല്ലാ തകരെം. 
അതുടകാണ്തട് ടകാവിഡ് മഹാമാരി
യടെ �ശ്ാ്�്ിൽ തകരെ്ിത�ക്കു
ള്ള ഭക്ഷ്യസാേനങ്ങളുടെ വരവിൽ അനിശ്ി
തത്ം ഉണ്ാകാനിെയണ്്. ഇ്രടമാരു 
സാഹൈര്യം കണക്കിട�ടുത്തുടകാണ്് 
ഭക്ഷ്യസാേനങ്ങളുടെ ആഭ്യന്ര ഉല്പാദനം 
�രമാവേി വർദ്ധിപെിക്കു്തിനും പ്രാതദേിക 
ഭക്ഷ്യ വ്യവസ്ടയ േക്തിടപെടുത്തു്തിനും 
സംസ്ാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ബൃഹ 
്ായ ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന �ദ്ധതിയാണ് 
“സുഭിക്ഷ തകരെം”.

“ഹരിത തകരെം”�ദ്ധതിയടെ വിപു�ീ
കൃതവം കൂടുതൽ സമരേതയള്ളതുമായ 

കാർഷിക വികസന �രി�ാെിയായി സുഭി
ക്ഷതകരെം മാറുകയാണ്. ഭക്ഷ്യസാേനങ്ങ
ളുടെ ഉല്പാദനം പ്രാതദേികമായി വർദ്ധിപെി
ക്കു്തിനും വിവിേ വകുപ്പുകളുടെ സഹായ
ത്ാടെയം തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ�ന
ങ്ങളുടെ തനതൃത്്ിലമാണ് സുഭിക്ഷ 
തകരെം �ദ്ധതി നെപൊക്കു്ത്. കൃഷി, 
മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, �ിഷ 
റീസ,് ജ�വിഭവം, വ്യവസായം, സഹകരണം 
എ്ീ വകുപ്പുകളുടെ �ദ്ധതിസഹായം സുഭി
ക്ഷതകരെം �ദ്ധതിയടെ നിർവ്വഹണ്ിൽ 
ഉറപൊക്കാൻ സംസ്ാന സർക്കാരിന് 
കഴിഞ്ഞു എ്താണ് ഏറ്വം ശ്രതദ്ധയമായ 
തനട്ം. തതദേേ സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളുടെ 
�ദ്ധതിവിഹിത്ിൽ നിന്നും ഉല്പാദനതമഖ
�യിൽ വകയിരുത്തു് 914 തകാെി രൂ�യ്ക്കു 
പുറടമ കൃഷിവകുപെിടറെ 1449 തകാെിയം മൃഗ
സംരക്ഷണ വകുപെിടറെ 118 തകാെിയം ക്ഷീ
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രവികസന വകുപെിടറെ 215 തകാെിയം മൽസ്യ 
വികസന വകുപെിടറെ 278 തകാെി രൂ�യം 
ഉൾടപെടെ 3600 തകാെിയി�േികം വരു് 
�ദ്ധതിസഹായം സുഭിക്ഷ തകരെം �ദ്ധതി
ക്കായി  വ ിന ിതയാഗിക്കു്തിനാണ് 
സംസ്ാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
ഇതതാടൊപെംതട് സഹകരണ സ്ാ�
നങ്ങളുടെ വായ്പാ സഹായവം നബാർഡ് 
ഉൾടപെടെയള്ള വികസന ഏജൻസികളുടെ 
സഹായവം സുഭിക്ഷ തകരെം �ദ്ധതിക്കായി 
പ്രതയാജനടപെടു  ്ണടമ്ാണ ് സംസ്ാന 
സർക്കാർ തീരുമാനം. അതതാടൊപെം തട് 
മഹാത്മാഗാന്ി തദേീയ രോമീണ ടതാഴി
ലറപെ് �ദ്ധതി, കുടുംബശ്രീ എ്ിവയടെ 
പ്രവർ്നങ്ങൾ സുഭിക്ഷ തകരെം �ദ്ധതി
യമായി സംതയാജിപെിച്ചുടകാണ്് മുത്ാട്് 
ടകാണ്ത�ാകണടമ്ാണ് സംസ്ാന 
സർക്കാർ തീരുമാനടമടു്ിട്ടുള്ളത്. തകരെ 
ൈരിത്ര ി്ൽ മുട്ാരിക്കലം ചകവരിക്കാൻ 
കഴിയാ് വിവിേ വകുപ്പുകളുടെ സംതയാ 
ജിതവം ഏതകാ�ിതവമായ ഇ്രം ഒരു 
ഇെട�െൽ തകരെ്ിടറെ പ്രാതദേിക 
സാ്്ിക വികസന്ിലം ആഭ്യന്ര 
ഉല്പാദന വെർച്ചയിലം പുതിടയാരു കുതിപെിന് 
വഴി ടതെിയിക്കുടമന്നുറപൊണ്. 

ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം വെർ ി്
ടയടു് ജനകീയ �ങ്ാെി്്ിടറെയം 
സമരേവം സംതയാജിതവമായ വികസന 
ഇെട�െലകളുടെയം സർഗാത്മകത പ്രതയാ
ജനടപെടു്ി കാർഷിക വികസന്ിനും 

ഭതക്ഷ്യാല്പാദന വർദ്ധനവിനും പ്രാതദേിക 
ഭക്ഷ്യ വ്യവസ് േക്തിടപെടുത്തു്തിനും 
സുഭിക്ഷ തകരെ്ിലൂടെ തകരെ്ിട� 
തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങൾ നെപൊക്കു് 
പ്രവർ്നങ്ങൾ രാജ്യ്ിനാടക പുതി 
ടയാരു അനുഭവ�ാഠം നൽകുകയാണ്. 
വ�ിയ തതാതിലള്ള ട�ാതുനിതക്ഷ�ം 
കാർഷികതമഖ�യിലം അനുബന്തമഖ� 
കെിലം ഇതിലൂടെഉറപൊക്കാൻ കഴിയം. 
സ്ാഭാവികമായം അതനുസരിച്ച് ഉയർ് 

സ്കാര്യ നിതക്ഷ�വം കാർഷിക-അനുബന് 
തമഖ�കെിൽ ഉറപ്പുവരുത്തു്തിനും കഴിയ
ടമന്നുറപൊണ.്  കൂടുതൽ ടതാഴി�വസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കു്തിനും ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന്ിൽ 
ഇ്് നി�നിൽക്കു് �രാശ്രിതത്ം വ�ി
ടയാരെവിൽ കുറച്ചുടകാണ്് ജനങ്ങളുടെ 
വരുമാന വെർച്ചയ്ക്കും പ്രാതദേിക സ്ദ് 
വ്യവസ്ടയ േക്തിടപെടുത്തു്തിനും ശ്ര
തദ്ധയമായ മുത്റ്ം നെ്ാൻ തകരെ
്ിട� തതദേേ ഭരണസ്ാ�നങ്ങൾക്ക് 
സുഭിക്ഷ തകരെം �ദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയം.

അേികാരവിതകന്ദീകരണം േക്തിടപെ
ടുത്തു്തിനും തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങെിൽ 
അർപെിതമായ ചുമത�കളും ഉ്രവാദിത്
ങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായം ��പ്രദമായം നിർവ്വ
ഹിക്കു്തിനും സംസ്ാന ഗവണടമറെിടറെ 
നിരന്രമായ �ിന്തുണയം സഹായങ്ങളും 
എത്രമാത്രം പ്രാോന്യതമറിയതാണ് എന്നും 
കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർഷക്കാ�ട് അനുഭവ
ങ്ങൾ ടതെിയിക്കടപെട്ടു. തതദേേസ്യംഭരണ 
സ്ാ�നങ്ങൾക്ക് അേികാരങ്ങളും വിഭവ 
തേഷിയം ചകമാറുക എ്തുടകാണ്മാത്രം 
അേികാരവിതകന്ദീകരണം അർതപൂർണ്
മാകണടമ്ില്ല. തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ
�നങ്ങൾക്ക് ചകമാറിയ അേികാരങ്ങളും 
വികസന�രമായ ഉ്രവാദിത്ങ്ങളും 
��പ്രദമായി വിനിതയാഗിക്കു്തിനും 
പ്രാതദേിക വികസന �ക്ഷ്യങ്ങൾ ചകവ
രിക്കു്തിനും സംസ്ാന ഗവണടമറെിടറെ
യം വിവിേ വകുപ്പുകളുടെയം സഹായങ്ങളും 
�രിരക്ഷയം എത്രമാത്രം പ്രാോന്യതമറിയതാ 
ടണ്് കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർഷക്കാ�ം 
ടകാണ്് സംസ്ാന സർക്കാർ ടതെിയിക്കു
കയണ്ായി. തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങൾക്ക് 
കാർഷിക വികസന ി്നും ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന 
വർദ്ധനവിനും പ്രാതദേിക ഭക്ഷ്യവ്യവസ് 
േക്തിടപെടുത്തു്തിനും ഈ രംഗ്് വി�
യകരമായ തനട്ങ്ങൾ ചകവരിക്കു്തിന് 
കഴിഞ്ഞതും സംസ്ാന സർക്കാരിടറെ 
�ിന്തുണയം സഹായവം �ഭിച്ചതുടകാണ് 
മാത്രമാണ.് ഹരിതതകരെം മിഷടറെയം ട�ാതു
വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞ്ിടറെയം 
ആർദ്രം മിഷടറെയം ച�� ്�ദ്ധതിയടെയം 
വിജയകരമായ നെ ി്പ്പും അഭിമാനകരമായ 
തനട്ങ്ങളും സംസ്ാന സർക്കാരിടറെയം 
തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങളുടെയം സംതയാ
ജിതമായ വികസന ഇെട�െലകളുടെ 
മഹ്ായ �ാഠങ്ങൊണ് രാജ്യ്ിന് 
സംഭാവന നൽകു്ത്.                              1

ലേഖകന് ലോക്കല് ഗവണ്്മന്്
 കമ്ീഷന് അംഗമാണ്





രവികസന വകുപെിടറെ 215 തകാെിയം മൽസ്യ
വികസന വകുപെിടറെ 278 തകാെി രൂ�യം
ഉൾടപെടെ 3600 തകാെിയി�േികം വരു് 
�ദ്ധതിസഹായം സുഭിക്ഷ തകരെം �ദ്ധതി
ക്കായി  വ ിന ിതയാഗിക്കു്തിനാണ് 
സംസ്ാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
ഇതതാടൊപെംതട് സഹകരണ സ്ാ�
നങ്ങളുടെ വായ്പാ സഹായവം നബാർഡ് 
ഉൾടപെടെയള്ള വികസന ഏജൻസികളുടെ 
സഹായവം സുഭിക്ഷ തകരെം �ദ്ധതിക്കായി 
പ്രതയാജനടപെടു  ്ണടമ്ാണ ് സംസ്ാന
സർക്കാർ തീരുമാനം. അതതാടൊപെം തട് 
മഹാത്മാഗാന്ി തദേീയ രോമീണ ടതാഴി
ലറപെ് �ദ്ധതി, കുടുംബശ്രീ എ്ിവയടെ 
പ്രവർ്നങ്ങൾ സുഭിക്ഷ തകരെം �ദ്ധതി
യമായി സംതയാജിപെിച്ചുടകാണ്് മുത്ാട്് 
ടകാണ്ത�ാകണടമ്ാണ് സംസ്ാന
സർക്കാർ തീരുമാനടമടു്ിട്ടുള്ളത്. തകരെ 
ൈരിത്ര ി്ൽ മുട്ാരിക്കലം ചകവരിക്കാൻ 
കഴിയാ് വിവിേ വകുപ്പുകളുടെ സംതയാ 
ജിതവം ഏതകാ�ിതവമായ ഇ്രം ഒരു
ഇെട�െൽ തകരെ്ിടറെ പ്രാതദേിക 
സാ്്ിക വികസന്ിലം ആഭ്യന്ര 
ഉല്പാദന വെർച്ചയിലം പുതിടയാരു കുതിപെിന്
വഴി ടതെിയിക്കുടമന്നുറപൊണ്. 

ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം വെർ ി്
ടയടു് ജനകീയ �ങ്ാെി്്ിടറെയം 
സമരേവം സംതയാജിതവമായ വികസന
ഇെട�െലകളുടെയം സർഗാത്മകത പ്രതയാ
ജനടപെടു്ി കാർഷിക വികസന്ിനും 

ഭതക്ഷ്യാല്പാദന വർദ്ധനവിനും പ്രാതദേിക 
ഭക്ഷ്യ വ്യവസ് േക്തിടപെടുത്തു്തിനും 
സുഭിക്ഷ തകരെ്ിലൂടെ തകരെ്ിട�
തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങൾ നെപൊക്കു്
പ്രവർ്നങ്ങൾ രാജ്യ്ിനാടക പുതി
ടയാരു അനുഭവ�ാഠം നൽകുകയാണ്.
വ�ിയ തതാതിലള്ള ട�ാതുനിതക്ഷ�ം 
കാർഷികതമഖ�യിലം അനുബന്തമഖ�
കെിലം ഇതിലൂടെഉറപൊക്കാൻ കഴിയം.
സ്ാഭാവികമായം അതനുസരിച്ച് ഉയർ് 

സ്കാര്യ നിതക്ഷ�വം കാർഷിക-അനുബന്
തമഖ�കെിൽ ഉറപ്പുവരുത്തു്തിനും കഴിയ
ടമന്നുറപൊണ.്  കൂടുതൽ ടതാഴി�വസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കു്തിനും ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന്ിൽ
ഇ്് നി�നിൽക്കു് �രാശ്രിതത്ം വ�ി
ടയാരെവിൽ കുറച്ചുടകാണ്് ജനങ്ങളുടെ 
വരുമാന വെർച്ചയ്ക്കും പ്രാതദേിക സ്ദ് 
വ്യവസ്ടയ േക്തിടപെടുത്തു്തിനും ശ്ര
തദ്ധയമായ മുത്റ്ം നെ്ാൻ തകരെ
്ിട� തതദേേ ഭരണസ്ാ�നങ്ങൾക്ക്
സുഭിക്ഷ തകരെം �ദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയം.

അേികാരവിതകന്ദീകരണം േക്തിടപെ
ടുത്തു്തിനും തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങെിൽ
അർപെിതമായ ചുമത�കളും ഉ്രവാദിത്
ങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായം ��പ്രദമായം നിർവ്വ
ഹിക്കു്തിനും സംസ്ാന ഗവണടമറെിടറെ 
നിരന്രമായ �ിന്തുണയം സഹായങ്ങളും 
എത്രമാത്രം പ്രാോന്യതമറിയതാണ് എന്നും 
കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർഷക്കാ�ട് അനുഭവ
ങ്ങൾ ടതെിയിക്കടപെട്ടു. തതദേേസ്യംഭരണ
സ്ാ�നങ്ങൾക്ക് അേികാരങ്ങളും വിഭവ
തേഷിയം ചകമാറുക എ്തുടകാണ്മാത്രം
അേികാരവിതകന്ദീകരണം അർതപൂർണ്
മാകണടമ്ില്ല. തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ
�നങ്ങൾക്ക് ചകമാറിയ അേികാരങ്ങളും 
വികസന�രമായ ഉ്രവാദിത്ങ്ങളും 
��പ്രദമായി വിനിതയാഗിക്കു്തിനും
പ്രാതദേിക വികസന �ക്ഷ്യങ്ങൾ ചകവ
രിക്കു്തിനും സംസ്ാന ഗവണടമറെിടറെ
യം വിവിേ വകുപ്പുകളുടെയം സഹായങ്ങളും
�രിരക്ഷയം എത്രമാത്രം പ്രാോന്യതമറിയതാ
ടണ്് കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർഷക്കാ�ം 
ടകാണ്് സംസ്ാന സർക്കാർ ടതെിയിക്കു
കയണ്ായി. തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങൾക്ക്
കാർഷിക വികസന ി്നും ഭതക്ഷ്യാൽപൊദന
വർദ്ധനവിനും പ്രാതദേിക ഭക്ഷ്യവ്യവസ് 
േക്തിടപെടുത്തു്തിനും ഈ രംഗ്് വി�
യകരമായ തനട്ങ്ങൾ ചകവരിക്കു്തിന്
കഴിഞ്ഞതും സംസ്ാന സർക്കാരിടറെ 
�ിന്തുണയം സഹായവം �ഭിച്ചതുടകാണ്
മാത്രമാണ.് ഹരിതതകരെം മിഷടറെയം ട�ാതു
വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞ്ിടറെയം 
ആർദ്രം മിഷടറെയം ച�� ്�ദ്ധതിയടെയം
വിജയകരമായ നെ ി്പ്പും അഭിമാനകരമായ
തനട്ങ്ങളും സംസ്ാന സർക്കാരിടറെയം 
തതദേേഭരണസ്ാ�നങ്ങളുടെയം സംതയാ
ജിതമായ വികസന ഇെട�െലകളുടെ 
മഹ്ായ �ാഠങ്ങൊണ് രാജ്യ്ിന് 
സംഭാവന നൽകു്ത്.                              1

ലേഖകന് ലോക്കല് ഗവണ്്മന്്
 കമ്ീഷന് അംഗമാണ്
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 ര�ോ. രജോയ് ഇളമണ്

പ്ൊദേശി� �ൊര്യദശഷി വി�സനം 
�ൊൽനൂറ്ൊണ്് പിന്ിടുദ്ൊൾ 

11

പ്രാതദേിക വികസന രംഗ്് വ്ിച്ച 
മാറ്്ിന് തുെക്കം കുറിച്ചു എ്താ

ണതല്ലാ ജനകീയാസൂത്രണ്ിടറെ ഏറ്വം 
പ്രോനടപെട് തനട്ം എ്് നാം �റയക. 
എ്ാൽ അതിനുമപ്പുറം ജനകീയാസൂത്ര
ണ്ിലൂടെ ആർജ്ിച്ച പ്രാതദേിക കാര്യ
തേഷിയാണ് ഏടറ പ്രോനം. പ്രാതദേിക 

ഭരണവം വികസന ആസൂത്രണവം തുെർന്നു
ള്ള നിർവ്വവഹണവടമല്ലാം ഏടറ്ടുക്കാൻ 
പ്രാതദേിക ത�്ിൽ കഴിവില്ല എ് നി�
�ാെി�ാണതല്ലാ അേികാര വിതകന്ദീകരണം 
അര നൂറ്ാണ് ചവകിയത്.  എ്ാൽ അത് 
ഇ്് തകരെ്ിട�ങ്ിലം ഒരു �ഴങ്ഥ 
മാത്രം.

ജനകീയാസൂത്രണം ആരംഭിക്കുത്ാൾ 
��രും തൈാദിച്ച ൈി� തൈാദ്യങ്ങളുണ്്. ഞാൻ 
തട് മുൻ ത�ഖനങ്ങെിൽ അത് സൂൈിപെി
ച്ചിട്ടുമുണ് ്. അേികാര വിതകന്ദീകരണം ട�ടട്ന്നു 
നെപെി�ാക്കാവ് ഒരു കാര്യമല്ല. ൈി� 
അെിസ്ാന മാറ്ങ്ങൾ ഏർടപെടു ി് മാത്രതമ 
അേികാര വിതകന്ദീകരണ ി്നു തുനിയാവൂ. 






12

നിയമങ്ങളും ൈട്ങ്ങളും രൂ�ടപെടു്ണം. 
ആവേ്യമായ മനുഷ്യവിഭവതേഷി ഏർടപെ
ടു്ണം. താടഴ്ട്ിൽ കാര്യമായ 
കാര്യതേഷി വികസിപെിടച്ചടുക്കണം. �ടക്ഷ 
ഇവടയാടക്ക ആയതിനു തേഷം വിതകന്ദീ
കരണം എ്ാടണങ്ിൽ അതിനു മുൻ�ട്
അര നൂറ്ാണ് കാ�ട് ൈരിത്ര്ിൽ 
നിന്നും നാം ഒന്നും �ഠിച്ചില്ല എ് ്�റതയണ്ി 
വരും. അേികാര വിതകന്ദീകരണം ത�ാട� 
ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്്ിന് ഭരണകൂെം 
തയ്യാറാകണം. തവറിട് �രി�ാെികെിൽ 
താത്�ര്യം ഉണ്ാകണം. ഒരു വിഭാഗ്ിൽ 
താത്�ര്യം ഉണ്ാകുത്ാൾ അതിതനക്കാൾ 
കരുത്ാടെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ാതയക്കാം. 
മാത്രവമല്ല  അേികാര വിതകന്ദീകരണം 
ത്ിെം വടര അടല്ലങ്ിൽ ആ ഒരു ത�ം 
വടര എ് ൈിന്യ്കാണ് പ്രാബ�്യം. ആത്യ
ന്ികമായി ജനങ്ങെിലം അവരുടെ കാര്യ
തേഷിയിലം വിേ്ാസമില്ലാ് ഭരണസം
വിോനം നി�നിൽക്കു്ിെത്ാെം ഈ 
പ്രശ്നവം തുെരും. അങ്ങടന വരുത്ാൾ തമൽ 
സൂൈിപെിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ സാേ്യ
മാകാടത വത്ക്കാം.

�തിറ്ാണ്കൊയി നി�നിൽക്കു് 
സംവിോനങ്ങെിൽ വരുത്ണ് ഏടതാരു  
മൗ�ികമായ മാറ്വം ശ്രമകരമാണ.് അ്രം 
മാറ്ങ്ങൾ വ്യക്തമായ ോരണതയാടെയം 
ആസൂത്രണ ി്ലൂടെയം അെിയന്ിരം എ് 
രീതിയിൽ നെപെി�ാതക്കണ്താണ്. അതു
ടകാണ്ാണ് തവറിട് മടറ്ാരു മാർഗം ജനകീ
യാസൂത്രണ്ിൽ സ്ീകരിതക്കണ്ി വ്ത് 
അത് 'ബിഗ് ബാങ ് ' എ് സമീ�ന രീതി
യായിരുന്നു. അതായത് ജനകീയാസൂത്രണം 
ഒറ്യെിക്ക് നെപെി�ാക്കുക എ് തന്ത്രം. 
അ്രടമാരു ൈിന്ക്കെിസ്ാനം ഇതായി
രുന്നു. ഇങ്ങടന നെപെി�ാക്കിയാൽ �ദ്ധതി
യമായി മുത്ാട്ടുത�ാകുത്ാൾ തമൽ സൂൈി
പെിച്ച സംഘെനാ സംവിോനങ്ങൾ എല്ലാം 
ഒരുക്കുവാൻ ബന്ടപെട്വർ തയ്യാറാതകണ്ി 
വരും. അടല്ലങ്ിൽ തയ്യാറാക്കാൻ നിർബ
ന്ിതരാതകണ്ി വരും. അത് അങ്ങടന 
തയ്യാറാക്കുവാൻ, ടമച്ചടപെട് അവസ്യിൽ 
അതിടന നി�നിർത്തുവാൻ സൂഷ്മത� സംവി
ോനങ്ങൾ വടര അവർക്ക് ടമച്ചടപെടുത്
ണ്തായി വരും. കാര്യതേഷി വികസനം 
എ്ാൽ തകവ�ം �രിേീ�നം അല്ല എ് 
തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ാതകണ്ിയിരിക്കുന്നു. 
പ്രവർ്ിക്കാൻ ആവേ്യമായ എല്ലാ സംവി
ോനങ്ങളും, �രിേീ�നമെക്കം ഒരുക്കുക 
എ്താണ ്കാര്യതേഷി വികസനം ടകാണ്് 
ഉതദേേിക്കു്ത്. അ്രടമാരു കാര്യതേഷി 

വികസന്ിലൂടെ മാത്രതമ അേികാരവി
തകന്ദീകരണം േക്തമാക്കാനാവൂ എ്താണ് 
യാഥാർത്യം. ഇക്കാര്യം മുൻകൂട്ി കണ്ിരുന്നു 
എ്താണ ്ജനകീയാസൂത്രണ്ിടറെ ഒരു 
വിജയ രഹസ്യം.  േക്തമായ രാഷ്ടീയ ഇശ്ാ
േക്തിയടെ വിജയം. 

1996 ൽ  ജനകീയാസൂത്രണം  പ്രഖ്യാ�ി
ക്കടപെട്തപൊൾ തട് തകരെടമ്ാടും
�ങ്ാെി്്ിൽ അേിഷ്ിതമായ വിതക
ന്ദീകൃത ആസൂത്രണ ക്യാ്യിൻ കൂെി 
ആരംഭിച്ചു. േക്തമായ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ാ
ന്ിടറെ തുെക്കമായിരുന്നു അത്. എല്ലാ 
തര്ിലമുള്ള കാര്യതേഷി വികസന്ി
നായിരുന്നു ഊ്ൽ.

‘എല്ലാ തര്ിലമുള്ള കാര്യതേഷി 
വികസനം’ എട്ഴുതിയതിനു കാരണമുണ്.് 
മുൻ�് സൂൈിപെിച്ചതുത�ാട� ��തപൊഴും 
കാര്യതേഷി വികസനം തകവ�ം �രിേീ�
നങ്ങൾ എ് നി�യി�ാണ് കണക്കാക്കാ
റുള്ളത് . സ്ാ�നങ്ങൾക്കാവേ്യമായ സംവി
ോനങ്ങൾ, വ്യക്തമായ പ്രക്രിയകൾ, മാന
വവിഭവതേഷി, �രിേീ�നം എ്ിവടയല്ലാം 
തൈർ്താണ് കാര്യതേഷി വികസനം. 
ഇടതല്ലാമായിരുന്നുവതല്ലാ ജനകീയാസൂ
ത്രണ  ക്യാ്യിനിടറെ പ്രോനടപെട് പ്രവ
ർ്ന ഘെകങ്ങളും. കാര്യതേഷി വികസി
പെിച്ചു എ്ത് മാത്രമല്ല, കാര്യതേഷി 
വികസനം സംബന്ിച്ച ്ഇതുവടര കാണാ് 
രീതിോസ്ത്രവം വികസിപെിക്കടപെട്ടു. ത�ാക
ട്ാരിെത്തും അടുട്ങ്ങുമുണ്ാകാ് 
അത്ര ബൃഹത്തും വിപു�വമായ കാര്യതേഷി 

വികസന �രി�ാെിക്കാണ്  ജനകീയാസൂ
ത്രണം തനതൃത്ം നൽകിയത്. 

ട�ടട്ട്ാരുദിനം കാര്യതേഷി വിക 
സനം ആരംഭിച്ചു എ്് കരുതരുത്. ജനകീ
യാസൂത്രണ്ിനു മുൻ�് നെ് ഒതട്ടറ 
പ്രവർ്നങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവ 
�ാഠങ്ങൾ ആണ് നടമെ ജനകീയാസൂത്രണ
്ിൽ എ്ിച്ചത്. ഭൂ�രിഷ്കരണം �ങ്ാെി
് ജനാേി�ത്യ്ിന് അനുതയാജ്യമായ 
കാ�ാവസ്യണ്ാക്കി. അതിൽ നി്ാണ് 
സാക്ഷരത, ഉയർ് വിദ്യാഭ്യാസനി�വാരം, 
രാഷ്ടീയ തബാേ്ിലൂ്ിയ സ്ദ്ധ പ്രവ
ർ്ന സാേ്യത ഇവടയല്ലാം രൂ�ീകരിക്ക
ടപെട്ത്. പ്രാതദേിക കാര്യതേഷി വികസന
്ിടറെ ഉദാ് മാതൃകകൊയിരുന്നുവതല്ലാ 
സാക്ഷരതാ പ്രസ്ാനവം �ങ്ാെി് വിഭവ 
ഭൂ�െ നിർമൊണവം. 

ജനകീയാസൂത്രണ്ിൽ �രിേീ�ന
ങ്ങൾക്കു നൽകിയ ഊ്ൽ ശ്രതദ്ധയമാണ.് 
അതിനു മുൻ�് നെന്നു വ്ിരു് �രിേീ�
നങ്ങെിൽ  നിന്നും ഏടറ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു 
ജനകീയാസൂത്രണ �രിേീ�നങ്ങൾ. ഇത്രയം 
വിപു�മായ, ഇത്രയേികം ആളുകെിൽ 
എത്തു്, എല്ലാ പ്രതദേങ്ങെിലം ഒതര 
സമയം ഒരു ത�ാട� നെപെി�ാക്കു് �രിേീ 
�ന �രി�ാെി കാര്യതേഷി വികസന ൈരി
ത്ര്ിട� നാഴികക്കല്ലുകെിൽ ഒ്ാണ്. 
വിതകന്ദീകൃത ജനാേി�ത്യട്ക്കുറിച്ചും 
ആസൂത്രണട് കുറിച്ചും വികസനട് 
കുറിച്ചും തുെങ്ങി  സമസ്ത വികസന തമഖ�കളും 
ചകകാര്യം ടൈയ്ത �രിേീ�ന �രി�ാെി 
മുട്ങ്ങും ഉണ്ായിക്കാണില്ല. സംസ്ാന
ത�്ിലം ജില്ലാത�്ിലം ത്ാക്കുത�
്ിലം �ഞ്ായത്തുത�്ിലം മുതൽ ൈി� 
ഘട്ങ്ങെിൽ വാർഡുകെിൽ അെക്കം �രിേീ
�നങ്ങൾ. ഇതിനാവേ്യമായ �രിേീ�ക
രുടെ വൻനിര തട് സൃഷ്ടിക്കടപെട്ടു. ചവദ
ഗ്ദ്യത്ാടൊപെം സാോരണ ജനങ്ങതൊെ് 
ഇഴുകി തൈരാനും അവരുടെ ആവേ്യങ്ങൾക്ക
നുസരിച്ച് �ഠന രീതികൾ ചകകാര്യം 
ടൈയ്യാനും കഴിവള്ള സ്ദ്ധ പ്രവർ്കരാ 
യിരുന്നു അവടരല്ലാം. സംേയങ്ങൾ അപെ
തപൊൾ ദൂരീകരിക്കടപെട്ടു. നിർതദേേങ്ങൾ, 
ആവേ്യങ്ങൾ എ്ിവ മുകൾതട്ടുകെിത�ക്ക് 
ചകമാറ്ം ടൈയ്തു. സംസ്ാന ത�്ിൽ 
ഏർടപെടു്ിയ തകാർഡിതനഷൻ കമെിറ്ി 
അതിനനുസരിച്ച് സംവിോനങ്ങെിൽ വരു
ത്ണ് മാറ്ങ്ങൾ ഉറപ്പു വരു്ി. അങ്ങടന 
�രിേീ�നങ്ങെിലൂടെ കാര്യതേഷി വികസ
ന്ിട� മറ്റു ഘെകങ്ങളും ചകകാര്യം 
ടൈയ്തു.
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ക്യാ്യിന് തേഷടമന്് എ്തിനുള്ള 
ഉ്രവം ഈ ഘട്്ിൽ കടണ്്ി. 
ടസൻ കമെിറ്ിയടെ ശു�ാർേയടെ അെി
സ്ാന്ിൽ കി�ടയ കാര്യതേഷി വിക
സന്ിനായള്ള തനാഡൽ ഏജൻസി 
ആയി പ്രഖ്യാ�ിച്ചു. ഈ മാറ്്ിന് സഹാ
യകരമായി  കപൊസിറ്ി ഡവ�പെ്ടമറെ് 
ത�ാർ ഡീടസൻട്രച�തസഷൻ ഇൻ തകരെ 
(CapDecK) ടപ്രാജക്റ്  ആരംഭിച്ചു. ക്യാ്യി
നിൽ നിന്നും സ്ാ�നവത്കരണ്ിത� 
ക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഈ ഘട്ം. 
കി�യടെ തനതൃത്്ിലള്ള �രിേീ�നങ്ങ
ൾടക്കാപെം തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ�ന
ങ്ങളുടെ തനതൃത്്ിൽ സംവിോനം ൈിട്
ടപെടുത്തുവാനുള്ള നെ�െികളും അതിടറെ 
ഭാഗമായിരുന്നു.  ഒരു �ടക്ഷ ഒരു സർക്കാ
രിടറെ കാ�യെവിൽ തട് സമൂ�മായ 
അെിസ്ാന മാറ്ങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നെപൊ
ക്കുകയം അതിനാവേ്യമായ കാര്യതേഷി 
വികസനം അെക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സ്ാ
�നവത്കരണം ഉറപൊക്കുകയം ടൈയ്യുക 
എ്ത് തകരെ ഭരണ ൈരിത്ര്ിട� അപൂ
ർവ്വമായ ഏൊണ്. തുെർന്നുള്ള കാര്യതേഷി 
വികസന പ്രവർ്നങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ 
�ിെിച്ചത് കി� ആയിരുന്നു. അതതാടൊപെം 
കി�യടെയം കാര്യതേഷി വെർന്നു. രാജ്യ

ട്്ാടും വിതദേത്തും അറിയടപെടു് 
സ്ാ�നമായി കി� മാറി. 

മുൻ ത�ഖനങ്ങെിൽ ��രും ചൂണ്ിക്കാ
ണിച്ചിട്ടുള്ളത് ത�ാട� പ്രാതദേിക വികസ
ന്ിടറെ ഒരു ഘട്ം നാം പൂർ്ീകരിച്ചു. 
എ്ാൽ ഇനിയം ഒതട്ടറ പ്രശ്നങ്ങൾ 
ചകകാര്യം ടൈയ്യാനുണ്്. നയൂനതകൾ 
ഏടറയണ്്. ഒപെം പുതിയ കാ�്ിനനുസൃ
തമായ വികസന പ്രശ്നങ്ങളും ആവേ്യങ്ങളും 
ഉണ്്. ഒരു പുതിയ തകരെ സൃഷ്ടിക്കായള്ള 
നവതകരെ കർമെ�ദ്ധതിക്കനുസൃതമായ 
രീതിയിൽ നവതകരെ്ിനായി ജനകീയാ
സൂത്രണം പ്രഖ്യാ�ിക്കടപെട്ടു. ജനകീയാസൂത്ര
ണ്ിടറെ രണ്ാം ഘട്്ിലം നൂതനമായ 
ഒതട്ടറ �രി�ാെികളുമായി മുത്ാട്ടു നീങ്ങുക
യാണ് കി�. അതിനാവേ്യമായ �രിേീ�ന 
രീതിോസ്ത്രം വികസിപെിതക്കണ്തുണ്ായിരുന്നു. 
പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ഏടറയണ്്. ദുരന്നി
വാരണം, കാ�ാവസ്ാ വ്യതിയാനം, ചജവ
ചവവിേ്യം, �ിംഗനീതി, ബാ�സൗഹൃദം, 
ഭി്തേഷി സൗഹൃദം, വതയാജന സൗഹൃദം 
തുെങ്ങി ഒട്നവേി വിഷയങ്ങെിൽ കി� 
കാര്യതേഷി വികസന �രി�ാെികൾ 
ആസൂത്രണം ടൈയ്തു നെപെി�ാക്കി വരുന്നു. 
തസവന ഗുണതമന്മ ഉറപൊക്കാനുള്ള ഐ. 
എസ്. ഓ. സർട്ി�ിതക്കഷൻ യജ്ഞ്ിൽ 

മു്ണിയി�ാണ് കി� ഇ്്. ടകാവിഡ് 
കാ�്ിടറെ സാഹൈര്യ്ിൽ നൂതറാെം 
ഓണച�ൻ തകാഴ്സുകളുമായി മറ്റു സംസ്ാ
നങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി കി� മു്ിലണ്്.

കാര്യതേഷി വികസന്ിൽ ഇതിനുമ
പ്പുറം നമ്മുടെ തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ�
നങ്ങൾ മുത്ാട്ടു ത�ായി എ്ാണ 2018 ട� 
പ്രെയം അതിജീവിക്കാൻ അവർ നെ്ിയ 
ശ്രമങ്ങളും ടകാവിഡ് പ്രതിതരാേ പ്രവർ്
നങ്ങളും നതമൊടു �റയ്ത്. �രിേീ�ന
ങ്ങെിലൂടെയം മറ്റുമുള്ള കാര്യതേഷി വികസ
ന്ിടനാപെം തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ�
നങ്ങൾ സ്ന്ം നി�യിൽ അവരുടെ 
കാര്യതേഷി വികസിപെിച്ചു എ്ാണ് അത് 
സൂൈിപെിക്കു്ത.് ജനകീയാസൂത്രണ ി്ടറെ 
ആരംഭകാ�്ിൽ നിന്നും പ്രാതദേിക 
ത�്ിൽ ഇ്് കാണു് വികസനവം 
ഭരണക്രമവം തസവനങ്ങളും എല്ലാം തതദേേ 
സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ ആർജ്ിച്ച 
കാര്യതേഷിയടെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങ
ൊണ്. തീർച്ചയായം 1996 ൽ ആരംഭിച്ച 
ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാന്ിടറെ 
ഏറ്വം വ�ിയ തനട്വം താടഴ്ട്ിൽ 
വികസിച്ചു വ് കാര്യതേഷി തട് എ്് 
നിസംേയം �റയാം.                               1

ലേഖകന്  കിേ ഡയറക്ടര് ജനറോണ്.



സ്ന്ം പുരയിെ ി്ൽ നിർമൊണം നെത്തു
ത്ാൾ, അത് ഉ�തയാഗിക്കു് 

ആൾക്കു സൗകര്യപ്രദം ആയിരിക്കുകയം 
എ്ാൽ ചുറ്റു�ാടുമുള്ളവർക്കു തദാഷകരവം 
ട�ാതു വികസന സൗകര്യങ്ങൾക്കു തെസ്ം 
സൃഷ്ടിക്കു്തും ആകരുത് എ് വിോ� 
കാഴ്ചപൊെിടറെ അെിസ്ാന ി്�ാണ ്ടകട്ിെ 
നിർമൊണ ൈട്ങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്കു്ത്. 
Kerala Building Rule (KBR) – 1968 
ആണ് സംസ്ാന്് ആദ്യമായി രൂ�ീക
രിച്ച ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ം. ഇത് സംസ്ാ
നട് നഗര പ്രതദേങ്ങൾക്കു തവണ്ി മാത്ര
മായിരുന്നു. അക്കാ�യെവിൽ �ഞ്ായ്് 
പ്രതദേങ്ങെിൽ ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ം 
ബാേകമല്ലായിരുന്നു. ഈ ൈട്ങ്ങൾ 1984 
ൽ �രിഷ്കരിച്ച്    KBR-84, നി�വിൽ വന്നു. 
KBR-84 നി�വിലണ്ായിരു് കാ�യെ
വിൽ �ീസ് ഈൊക്കി ൈട്ങ്ങെിൽ നി്് 
ഇെവ് നൽകു്തിനുള്ള അേികാരം 
സർക്കാരിനുണ്ായിരുന്നു. തകരെ മുനിസി
പൊ�ിറ്ി ആക്ിട� തഭദഗതിടയ തുെർ്്   

ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ങ്ങെിൽ നി്്  ഇെവ് 
നൽകു്  രീതി സർക്കാർ നിർ്�ാക്കി
യതിടന തുെർ്് �ി്ീെ് KBR-84  �രിഷ്ക്ക
രിച്ചത് 1999 �ാണ്. KBR-84  ന് �കരം 
Kerala Municipality Buildings Rules 
(KMBR)-1999  നി�വിൽ വന്നു. ടകട്ിെ 
നിർമൊണ ൈട്ങ്ങെിൽ നി്്  ഇെവ് ഇല്ല 
എ് �ശ്ാ്�്ിൽ KBR-84 ൈട്ങ്ങടെ 
കഴിവതും �ഘൂകരിച്ചുടകാണ്ാണ ്പുതുതായി 
KMBR-1999 നി�വിൽ വ്ത്. നഗര പ്രതദ
േങ്ങെിലം ൈി� ടപെഷ്യൽ തരേഡ് രോമ�
ഞ്ായത്തുകെിലം KMBR-1999 ബാേകമാ
യിരുന്നു. തകരെ്ിടറെ വിസ്തൃതിയടെ 
സിംഹഭാഗവം വരു് രോമ�ഞ്ായത്തു 
കെിൽ അതപൊഴും ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്
ങ്ങൾ നി�വി�ില്ലായിരുന്നു. തകരെ്ിട� 
രോമ�ഞ്ായത്തുകെിത�ക്കും ടകട്ിെ 
നിർമൊണ ൈട്ം ബാേകമാക്കിയത്   2007 
�ാണ്. അ്് നി�വിലണ്ായിരു് KMBR 
– 1999  രോമ�ഞ്ായത്തുകെിത�ക്കും ബാേ
കമാക്കുകയാണുണ്ായത്. 2011 �ാണ് രോ

മ�ഞ്ായത്തുകൾക്കായി പ്രതത്യകം ടകട്ിെ 
നിർമൊണ ൈട്ം രൂ�ീകരിച്ചതും ബാേകമാ
ക്കിയതും. അങ്ങടന  Kerala Panchayat 
Building rule – 2011  നി�വിൽ വന്നു. 

സുരക്ഷ, സ്കാര്യത,  സൗകര്യം , 
സുസ്ിരത, ആതരാഗ്യകരമായ ജീവിതം, 
എ്ിവ കണക്കിട�ടുത്തുള്ള  സന്തു�ിത
മായ കാഴ്ചപൊൊണ് സമരേമായ ൈട്ങ്ങളുടെ 
അെിസ്ാനം.  ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ങ്ങൾ 
ഒരിക്കലം rigid ആയിരിക്കാൻ �ാെില്ല. 
നിർമൊണ തമഖ�യിലം, നിർമൊണ 
രീതികെിലം, വികസന കാഴ്ചപൊെിലം സാതങ്
തികവിദ്യയിലം  നാൾക്കുനാൾ ഉണ്ായി
ടക്കാണ്ിരിക്കു് മാറ്ങ്ങൾ കണക്കിട�ടു
ത്തുടകാണ്് ൈട്ങ്ങൾ കാ�ാനുസൃതമായി 
�രിഷ്ക്കരിതക്കണ്തുണ്.് നി�വിലണ്ായിരു് 
ൈട്ങ്ങെിട� അ�ാകതകൾ എടന്ങ്ിലമു
ടണ്ങ്ിൽ അവ �രിഹരിക്കുക എ്തും 
ഇങ്ങടന പുതിയ ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ങ്ങൾ 
രൂ�ീകരിക്കുത്ാൾ �രിഗണിതക്കണ് 
വിഷയമാണ്. 

ക�ട്ിടനിർമ്ൊണ ചട്ങ്ങളിൽ ദേേഗതി
നിർമ്ൊണ അനുമതിക്് 
ഇനി കൂടുതൽ ഇളവു�ൾ
 ജിജി രജോര് ജ്്
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തദേീയ ത� ി്ട� ബിൽഡിങ ്തകാഡ,് 
തമാഡൽ ബിൽഡിങ് ചബത�ാ, സർക്കാ
രിടറെ നയങ്ങൾ, സമൂഹ്ിട� പ്രതത്യക 
വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽതകണ്് �രിഗണ
നകൾ  സംബന്ിച്ച മാർഗനിർതദേേങ്ങൾ, 
സുരക്ഷ സംബന്ിച്ച മാർഗനിർതദേേങ്ങൾ, 
വിവിേ തൽ�രകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായ
ങ്ങൾ,  മുത�ായവയ്ക്കു �രമാവേി  �രിഗണന 
നൽകിയാണ് ടകട്ിെനിർമൊണ ൈട്ങ്ങൾ 
�രിഷ്കരിച്ചിരിക്കു്ത്. ഇടതല്ലാം കണക്കി
ട�ടുത്തുടകാണ്് ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്
ങ്ങടെ �രിഷ്ക്കരിക്കുകയം  തകരെ മുനിസിപൊ
�ിറ്ി ടകട്ിെനനിർമൊണ ൈട്ങ്ങൾ 2019 
(KMBR-2019), തകരെ �ഞ്ായ്് ടകട്ിെ
നിർമൊണ ൈട്ങ്ങൾ, 2019  (KPBR-2019)
എ്ിവ നി�വിൽ വരുകയം ടൈയ്തു. ഈ 
ൈട്ങ്ങെിൽ 2020 ടസ�്റ്ംബർ 24ന് വീണ്ം 
തഭദഗതി വരു ി് (Amendment) സർക്കാർ 
ഉ്രവായിരുന്നു. തഭദഗതിടയക്കുറിച്ചു 
ചുവടെ    പ്രതത്യകം �രാമർേിക്കുന്നുണ്്. 

 
KMBR -2019, KPBR-2019

മുൻ�്  നി�വിലണ്ായിരു് ൈട്ങ്ങടെ 
കാ�ാനുസൃതമായി �രിഷ്കരിക്കാനും വ്യത്യസ്ത  
രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കിെവരാ് 
രീതിയിൽ ൈട്ങ്ങടെ സമരേമാക്കാനും,  
KMBR / KPBR – 2019 ലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്്. 
ൈട്ങ്ങളുടെ  ക്യൂട്ർവത്ക്കരണ്ിന് 
സഹായിക്കുക, �രിസ്ിതി സംരക്ഷിച്ചു 
ടകാണ്െെ നിർമൊണം,  ആതരാഗ്യകരവം 
സുരക്ഷിതവമായ ആവാസ സാഹൈര്യങ്ങൾ 
ഉറപൊക്കു് ൈട്ങ്ങൾ നി�നിർത്തുക എ്ി
ങ്ങടനയെെ �രിഗണനകളുടെ കൂെി അെി
സ്ാന്ി�ാണ് പുതിയ ൈട്ങ്ങൾ രൂ�ിക
രിച്ചിട്ടുെെത്. 

പുതിയ ടകട്ിെനിർമൊണ ൈട്്ിലൂടെ, 
ൈട്ങ്ങൾ സംബന്ിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത 
വ്ിര ിക്കു്തിനാൽ,  ഉതദ ്യാഗസ് 
ത�്ിട� വ്യത്യസ്ത  വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒഴി
വാകുകയം, കൂടുതൽ തവഗ്ിൽ  ടകട്ിെ 
നിർമൊണ �യലകെിൽ തീർപൊകുകയം  
ടൈയ്യും. ൈട്ങ്ങൾക്ക ്വിതേയമായി അത�ക്ഷ 
സമർപെിച്ച് 60 ദിവസ്ിനുെെിൽ, തീരുമാ
നമാകു്ിടല്ലങ്ിൽ, ആയത് Deemed 
Permit ആയി മാറും എ്് ൈട്്ിൽ വ്യ
ക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. Deemed Occupancy 
ക്ക് ഉെെ വ്യവസ്യം ൈട്്ിൽ പുതുതായി 
ഉൾടപെടു്ിയിട്ടുണ്് .

രോമപ്രതദേങ്ങെിട� ടൈറിയ നിർമൊ
ണങ്ങൾക്കു ോരാെം ഇെവകൾ  പുതിയ 

ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്്ിൽ ഉൾടപെടു്ി
യിരിക്കുന്നു. 6 മീറ്ർ വീതിയിൽ താടഴയെെ 
രോമീണ തറാഡുകെിൽ  (Unnotified road)  
നിന്നും, ഏക വാസഗൃഹങ്ങൾക്കു 2 മീറ്ർ 
മാത്രം അക�ം  നൽകിയാൽ മതി. മുൻ�് 
ഇത ്3 മീറ്റായിരുന്നു. ഇങ്ങടനയെെ നിർമൊ
ണങ്ങൾക്കു വേങ്ങെിൽ നൽതകണ് ടസറ്് 
ബാക്ക് 1.2 മീറ്റിൽ നിന്നും 1.0 മീറ്റായി 
കുറച്ചു.

പുതിയ ചട്ടങ്ങളുടെ പ്രധറോന 
പ്രറതയേകതകള്

മുമ്പുണ്ായിരു് 161 ൈട്ങ്ങൾക്കു �കരം, 
സമാന വിഷയങ്ങടെ സംബന്ിച്ച ൈട്ങ്ങൾ 
ഏകീകരിച്ചും �ഘുകരിച്ചും , പുതിയ ൈട്ങ്ങ
െിൽ 109 എണ്ം ആയി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്്.
• പുതിയ മുനിസിപൊ�ിറ് ി  ടകട്ിെ 

നിർമൊണ ൈട്ങ്ങെിലം �ഞ്ായ്് 
ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ങ്ങെിലം ഒതര 
കാര്യട് സംബന്ിച്ച ൈട്ങ്ങൾക്കു  
ഒതര ൈട്ന്ർ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

• നി�വിട� ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ങ്ങ
െിൽ,  ടസറ്് ബാക്ക് റൂളുകൾ ഓതരാ 
ഗണ്ിൽടപെടു് ടകട്ിെങ്ങൾക്കും 
പ്രതത്യകം റൂളുകൊയി നൽകിയിരുന്നു. 
പുതുക്കിയ റൂെിൽ ടസറ്് ബാക്കുകൾ 
എല്ലാം ഒരു ൈട്്ിടറെ  (ൈട്ം 26) ഭാഗ
മാക്കിയിരിക്കുന്നു.

• കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തു്തിനായി, 
നിയമ�രമായി ടകട്ിെ്ിനു തവണ്് 
എല്ലാ അനുമതികളും, എൻ.ഒ.സി.യം 
ഒറ് റൂെിടറെ  (റൂൾ 5) �രിേിയിൽ ടകാണ്
വ്ിരിക്കുന്നു.

• �ഴയ ൈട്ം അനുസരിച്ച്, തറാഡിതനാെ് 
തൈർന്നുെെ പുരയിെ്ിൽ ടകട്ിെ 
നിർമൊണം നെത്തുത്ാൾ, ടകട്ിെ്ി
ടറെ ഉയരം കണക്കാക്കു്ത ്തറാഡിടറെ 
േരാേരി നിരപെിൽ നിന്നും അല്ലാ് 
�ക്ഷം പുരയിെ്ിടറെ േരാേരി നിര 
പെിൽ നിന്നുമാണ്. പുതിയ റൂെിൽ ഇത് 
എല്ലായ്തപൊഴും  പുരയിെ്ിടറെ 
േരാേരി നിരപെിൽ നിന്നും എ്ാക്കി
യിരിക്കുന്നു. ൈട്ം 2(1).

• നി�വിട� ൈട്്ിൽ FSI, കവതറജ്, 
ഇവയ്ക ് weighted average  കണക്കാക്കു
്തിനുള്ള എളുപെ ി്നായി  formula  
നൽകിയിരിക്കുന്നു.  

• വിവിേ ഉ�തയാഗങ്ങടെ ഒറ്ടകട്ിെ
്ിൽ അനുവദിക്കു് തര്ിൽ ഒരു 
പുതിയ തരം ടകട്ിെ ഗണം (Multiplex 

Complex) ൈട്്ിൽ ഉൾടപെടു്ിയി
രിക്കുന്നു. 

• Urban Forestry, Green Building, 
ECBC എ്ിവ പുതുതായി ഉൾടപെടു്ി
യിരിക്കുന്നു (ൈട്ം 5, 76(3), 2(1)). 

• ടകട്ിെ നിർമൊണ തേഷം, അനുവദനീയ 
പ്ലാനിൽ നിന്നുെെ വ്യതിയാനം ഒഴിവാ
ക്കു്തിനായി  Post Occupancy 
Audit ൈട്്ിൽ ഉൾടപെടു്ിയിരിക്കു
ന്നു (ൈട്ം 21).  കൂൊടത Occupancy 
നല്കുത്ാൾ ഒരു Completion Plan 
അംഗീകരിച്ചു നൽകുകയം തവണം. 
ആയതിനാൽ occupancy കിട്ിയതി
നുതേഷം അനേികൃത നിർമൊണം 
നെ ി്യാൽ ട�ടട്ന്നു കണ് �ിെിക്കാൻ 
സാേിക്കും.

• ടകട്ിെങ്ങെിട� മാ�ിന്യനിർമൊർജ്ന 
സംവിോന്ിനായി പ്രതത്യകം ൈട്
ങ്ങൾ ഉൾടപെടു്ിയിരിക്കുന്നു (ൈട്ം 79).

• പുതിയ ടകട്ിെങ്ങൾക്കു ചുറ്റും മരങ്ങൾ 
വച്ചു�ിെിപെിക്കു്ത് തപ്രാത്ാഹിപെിക്കു
് തര്ിൽ പുതിയ ൈട്ം ഉൾടപെടു
്ിയിരിക്കുന്നു (ൈട്ം 76(3)).

• ത� ഔട്്, യൂതസജ് ഓ�് തപ്ലാട്് എ്ിവ 
�രിതോേിക്കുത്ാൾ ശ്രദ്ധിതക്കണ് 
കാര്യങ്ങൾ ൈട്മായി ഉൾടപെടു്ിയിരി
ക്കുന്നു (ൈട്ം 5(6)).

• നി�വിട� ൈട്്ിനു വിവിേ സ്�ങ്ങ
െിൽ �റഞ്ഞിരിക്കു്  Stair cases, 
Fire escape stair cases എ്ിവ ഒറ് 
ൈട്്ിൽ ടകാണ്വന്നു (ൈട്ം 35).

• Large Scale Development നുെെ 
സ്� വിസ്തീർണ് �രിേി 2 ടഹക്റിൽ 
നിന്നും 1 ടഹക്റായി കുറച്ചു. (അദ്ധ്യായം 
IX). വ�ിയ രീതിയിലെെ മൂ�േന 
നിതക്ഷ�ം ഉണ്ാകു്തിനു ഇതു ഗുണ
കരമാകും.

• ട�ർമിറ്് കാ�ാവേി 5 വർഷമായി 
ഉയർ്ി. ( ൈട്ം 15)  ആയതു ടകാണ്് 
permit renew ടൈയ്യാടത തട് 
ടകട്ിെ്ിടറെ നിർമൊണം പൂർ്ിക
രിക്കുവാൻ സാേിക്കും.

• വാഹന �ാർക്കിംഗിനുെെ മാനദണ്ഡ
ങ്ങെിൽ വ്യക്തത വരു്ി ( Slope of 
ramp, width of drive way height 
etc.) ൈട്ം (29).

• ടകട്ിെ നിർമൊണ അത�ക്ഷ സമർപെി
ക്കു്തിൽ ടകട്ിെ ഉെമ,  Developer, 
Registered Licensee എ്ിവർക്കുെെ 
ഉ്രവാദി് ി്ൽ വ്യക്തത വരു ി്. 
(ൈട്ം 17, 18) 
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• ഉയരം കൂെിയ ടകട്ിെങ്ങൾക്കു (16 m)
ഒഴിടകയള്ള ടകട്ിെങ്ങൾക്ക ്ൈട്പ്രകാരം 
അവേ്യം തവണ് വഴിയടെ വീതിയിൽ 
തസാ�ാേികമായി ടസക്രട്റിയ്ക് 20 cm
വടര tolerance  നൽകാടമ്് പുതിയ
ൈട് ി്ൽ വ്യവസ് ടൈയ്തിരിക്കുന്നു. (ൈട്ം
28)

• വിവിേ വകുപ്പുകെിൽ നിന്നും അനുമതി
തവണ്് അവസര്ിൽ, ആയതിന്
ബന്ടപെട് വകുപെിൽ അത�ക്ഷകന്
തനരിട്് അത�ക്ഷ സമർപെിക്കാടമ്
വ്യവസ് ടകാണ്വന്നു. മുൻ�്  അതാത്
തതദേേഭരണ ടസക്രട്റി മുതഖന മാത്രതമ
ഇതിന് അത�ക്ഷിക്കാൻ സാേിക്കുമാ
യിരുന്നുള്ളൂ.

• ടകട്ിെ നിർമൊണ സമയത്തുവരാവ്
ടൈറിയ മാറ്ങ്ങളുടെ ��മായി, ൈട്�ം
ഘനം വ ി്ട്ടുടണ്ങ്ിൽ, ആയത ്നിർമൊ
ണ്ിനു തേഷം ൈി� നിബന്നക
ൾക്കു വിതേയമായി �ീസ് അെച്ച്  ഇെവ് 
തനൊം എ് വ്യവസ് പുതുതായിടകാ
ണ്വന്നു.

• 6 മീറ്റിൽ താടഴ വീതിയള്ള unnotified
road ടറെ അതിരിൽ നിന്നും ടകട്ിെ്ി
ത�ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ അക�ം 2 മീറ്ർ മതി
എ്് നിജടപെടു്ിയിരിക്കുന്നു. മുൻ�്
ഉള്ള ൈട് പ്രകാരം, ഏതു സ്ടീറ്ിൽ നിന്നും,
3 മീറ്ർ കുറഞ്ഞ അക�ം നൽകിയിരി
ക്കണമായിരുന്നു. (ൈട്ം 23(2)).

• ൌണ പ്ലാനിംഗ് സ്ീമിൽ നിർതദേേിച്ചിരി
ക്കു് തറാഡ് വീതി കണക്കിട�ടു
ക്കാടത ടമാ്ം തപ്ലാട്ിന്  FSI ഉം 
കവതറജം കണക്കാക്കാടമ് ്വ്യക്തത 
വരു്ിയിരിക്കുന്നു. (ൈട്ം 27(1))
ടകട് ിെ  ന ിർമൊണ ൈട്ങ്ങെിൽ 

സാോരണ ഉണ്ാകു് സംേയങ്ങളും 
അവയ്ക്കുെെ മറു�െിയം ഉൾടപെടു്ി FAQ 
തയ്യാറാക്കാൻ സർക്കാർ ആവേ്യടപെട്ിരി
ക്കുകയാണ്. കൂൊടത ഒരു അത�ക്ഷകൻ 
തടറെ തപ്ലാട്ിൽ ഒരു ഗണ്ിൽടപെടു് 
നിർമൊണ്ിന് ഉതദേേിക്കു് അവസര
്ിൽ, ഏടതാടക്ക ൈട്ങ്ങൾ ബാേകമാകും 
എ്് എളുപെ്ിൽ മനസ്ി�ാക്കാൻ ഒരു 
Mobile app തയ്യാറാക്കാനും സർക്കാർ 
ആവേ്യടപെട്ിരിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ം തയ്യാറാ
ക്കടപെട്്,  ട�ാതു ഉ�തയാഗ്ിനായി �ഭ്യ
മാകുത്ാൾ ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ങ്ങൾ 
സംബന്ിച്ചുെെ ഒട്ടു മിക്ക സംേയങ്ങളും 
ദൂരീകരിക്കു്താണ്. 

KMBR- 2019ലും KPBR – 2019ലും
 24.09.2020 ന്   പ്രറോബലയേത്ിൽ 
വന്ന  റേദഗതികള് 

ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ങ്ങെിൽ (KMBR 
/ KPBR – 2019) 24.09.2020 ന്   പ്രാബ�്യ
്ിൽ വ്  തഭദഗതിയിട� പ്രോനടപെട്വ 
താടഴ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 
•  ത�ാഡിയം രീതിയിട� നിർമൊണ (ൈട്ം

26(4) ട� തഭദഗതി) ് ിനുള്ള അനുമതി.
 ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ങ്ങൾ 

പ്രകാരം ഒരു ടകട്ിെ ി്ടറെ ഉയര ി്ന്
ആനു�ാതികമായി ചുറ്റും നൽതകണ്
തുറസ്ായ സ്�ം (ടസറ് ്ബാക്ക് ) വർദ്ധി
പെിക്കണം.  ടകട്ിെ്ിൽ നിന്നും പുറ
ത്ക്കു തള്ളി നിൽക്കു്തും, േരാേരി
ഭൂനിരപെിൽ നിന്നും 16 മീറ്ർ ഉയര�രി
േിക്കുള്ളിൽ ഉള്ളതുമായ ടകട്ിെ ഭാഗ
ട്യാണ ്ത�ാഡിയം എ്തുടകാണ്്
അർതമാക്കു്ത്. ത�ാഡിയം ഉൾടപെ
ടു് ഒരു ടകട്ിെ്ിടറെ കാര്യ്ിൽ 
ഉയര്ിന് അനുസരിച്ച് ൈട്പ്രകാരം
നൽതകണ് ടസറ്് ബാക്ക് രണ് ട�വല
കൊയി വിഭജിച്ച് നൽകാവ്താണ്.
ത�ാഡിയ്ിടറെ ഉയര്ിനനുസരിച്ച് 
ൈട് പ്രകാരമുള്ള ടസറ്് ബാക്ക് ഭൂ
നിരപെിലം ടകട്ിെ്ിടറെ ബാക്കി ഉയര
്ിനുള്ളത് ത�ാഡിയ്ിടറെ ഏറ്വം
മുകെിട� ട�വ�ിലം നൽകാം. എ്ി
രു്ാലം ത�ാഡിയ്ിടറെ ഉയര്ി
നായി ഭൂനിരപെിൽ നൽതകണ് കുറഞ്ഞ
ടസറ്് ബാക്ക്, 16 മീറ്ർ വടരയള്ള ടകട്ി
െങ്ങൾക്ക് 2.5 മീറ്റും അതി ൽ കൂടുതൽ 
ഉയരമുള്ള ടകട്ിെങ്ങൾക്ക് 3.5 മീറ്റുമായി
നിജടപെടു്ിയിട്ടുണ്്.

• ആവേ്യമായ വഴിയടെ വീതി കുറച്ചു (ൈട്ം
28(1)

ഒരു ടകട്ിെ്ിടറെ വിസ്തൃതി /
തരം എ്ിവയ്കനുസരിച്ചാണ് ആവേ്യ
മായ വഴിയടെ വീതി നിശ്യിക്കു്ത്.
ഇങ്ങടന ആവേ്യമായ വഴിയടെ വീതി
തഭദഗതി പ്രകാരം കുറച്ചിട്ടുണ്്. ഉദാഹര
ണ്ിന ്18000 ൈ.മീ വടര വിസ്തൃതിയള്ള
ആശു�ത്രി നിർമൊണ്ിന് ഇതപൊൾ 
7 മീറ്ർ വഴി വീതി മതി  മുൻ�് ഇത് 10
മീറ്ർ തവണമായിരുന്നു.

• തകാഴി / �ശു വെർത്തു് ടഷഡുകൾക്കു
അനുമതി തവണ്. (ൈട്ം 8(XIV))

20 �ശു / 50 ആെ് / 1000 തകാഴി
എ്ിവ  വെർത്തു്തിനുള്ള ടഷഡുക
ൾക്ക്  �ഞ്ായ്ിടറെ അനുമതി

ആവേ്യമില്ല എ് തഭദഗതി ടകാണ് 
വ്ിരിക്കുന്നു. 

• FSI കണക്കുകൂട്ടു്ത ്ത്ാർ ഏരിയയടെ 
അെിസ്ാന്ി�ാക്കി. (ൈട്ം 2 (aqa)).

ഒരു ടകട്ിെ ി്നകത്തു നൽകു്
�ാർക്കിംഗ്, �ിഫ്്, ബാൽക്കണിയടെ
50% വിസ്തൃതി, Electric Room, Battery
Room, solar Plant, Room for air
conditioning Plant  എ്ിവയടെ
വിസ്തൃതി കുറച്ചുടകാണ്് ടകട്ിെ്ിടറെ
ത്ാർ ഏരിയ കണക്കാക്കി FSI
കണക്കാക്കാടമ്് തഭദഗതിടകാണ്
വ്ിരിക്കുന്നു.

• ട�ാതു ആവേ്യ്ിന് സ്�ം വിട്ടുടകാ
ടു്ാലം ബാക്കി സ്�്് Original
Plot ന് �ഭിക്കാവ് ആനുകൂ�്യങ്ങൾ 
നി�നിർ്ിയിരിക്കുന്നു. (ൈട്ം 3(e)).
 ഏടതങ്ിലം ട�ാതു ആവേ്യ
്ിന് (തറാഡ് വികസനം, മാർക്കറ്് 
നിർമൊണം, ട�ാതു കെി സ്�ം / 
�ാർക്ക്,  Waste disposal,  �ാവടപെ
ട്വർക്കുള്ള വീെ ്നിർമൊണം, �ാർക്കിംഗ് 
മുത�ായവ) സ്�ം വിട്ടു ടകാടു്ാലം, 
ബാക്കിയള്ള സ്�്്  Original plot 
ന് �ഭ്യമാകു് FSI �ഭ്യമാകും. നെ്ാ
വ് നിർമൊണ വിസ്തൃതിയിൽ, സ്�ം 
വിട്ടുടകാടുത്തു എ് കാരണ്ാൽ 
കുറവ സംഭവിക്കു്ില്ല എ്ർതം. 

• അനുമതി �ഭിച്ച നിർമൊണ സ്�ത്തു
നിന്നും തറാഡ് വീതിയ്കായി സ്�ം എടു
ക്കു്തുമൂ�ം, നിർമൊണം പൂർ്ീകരി
ക്കു് അവസര്ിൽ കുറവ വരു്
ടസറ്് ബാക്ക് ഒരു ൈട് �ംഘനമായി
കണക്കാതക്കണ്തില്ല എന്നു ൈട്ം 20(3)
ൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

• ടകട്ിെ നിർമൊണ തവസ്റ് സുരക്ഷിത
മായി സംസ്രിക്കു്തിനുള്ള ഉ്രവാ
ദി്ം, ടകട്ിെ ഉെമസ്നു ബാേകമാ
ക്കി (ൈട്ം 79). 
 ടകട്ിെ നിർമൊണ തമഖ�യിട� 

ടതാഴിൽ അവസരസാേ്യതകളും സംസ്ാ
ന ് ി ട റെ  സ ് ദ് ഘ െ ന യ ി ൽ  ഈ 
തമഖ�യടെ പ്രാോന്യവം കണക്കിട�ടുക്കു
ത്ാൾ ടകട്ിെ നിർമൊണ തമഖ�യിട� 
വർദ്ധിതമായ മുതൽ മുെക്കിനും  ട�ാതുജന
ങ്ങൾക്ക് കാര്യക്ഷമവം  കൂടുതൽ സൗകര്യ
പ്രദവമായ തസവനങ്ങൾ �ഭ്യമാക്കു്തിനും  
പുതിയ ടകട്ിെ നിർമൊണ ൈട്ങ്ങൾ ഇെയാ
ക്കുടമ്്  പ്രത്യാേിക്കുന്നു.                     1

ലേഖകന്  നഗര-ഗ്ാമാസൂത്രണ വകുപ്ില്
ചീഫ്  ടൗണ് പ്ാനറാണ്.

16
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2020 ഡിസംബർ 8,10,14 എ്ീ തീയതി
കെിൽ സംസ്ാനട് 941 രോമ

�ഞ്ായത്തുകൾ, 152 ത്ാക്ക് �ഞ്ായത്തു
കൾ, 14 ജില്ലാ �ഞ്ായത്തുകൾ, 86 മുനിസി
പൊ�ിറ്ികൾ, 6 മുനിസിപെൽ തകാർപെതറഷ
നുകൾ എ്ിവയിത�ക്കു നെത്തു് തിര
ടഞ്ഞടുപെിൽ വിജയിക്കു് ഓതരാ അംഗവം 

തങ്ങളുടെ സ്ാനം ഏടറ്ടുക്കു്തിനു 
മു്ായി 1994 ട� തകരെ �ഞ്ായ്് രാജ് 
ആക്,് 1994 ട� തകരെ മുനിസിപൊ�ിറ്ി ആക്് 
എ്ിവയിട� വ്യവസ്കൾ പ്രകാരം സത്യ
പ്രതിജ്ഞതയാ ദൃഢപ്രതിജ്ഞതയാ ടൈതയ്യ
ണ്തുണ്്. കൂൊടത ഇപ്രകാരം തിരടഞ്ഞടു
ക്കടപെടു് അംഗങ്ങളുടെ ത�രുകൾ 

സംസ്ാന തിരടഞ്ഞടുപ്പു കമെീഷൻ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കു് തീയതി മുതൽ മൂന്നു ആഴ്ചയ്ക്കു
ള്ളിൽ തമൽപെറഞ്ഞ തതദേേസ്യംഭരണ 
സ്ാ�നങ്ങളുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻമാടരയം 
ഉ�ാദ്ധ്യക്ഷൻമാടരയം തിര ടഞ്ഞടുതക്കണ്
തും അതിനുള്ള തയാഗം സംസ്ാന തിര
ടഞ്ഞടുപെ് കമെീഷൻ നിശ്യിക്കു് ദിവസം 

 കക.ടി. രജോര്ജ്

തദദേശേരണ സ്ൊപനങ്ങളുകട
അദ്്യക്ഷ - ഉപൊദ്്യക്ഷന്ൊകര
എങ്ങകന തിരകഞെടുക്ൊം?
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കൂതെണ്തുമാണ്. അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതി
ജ്ഞ, അദ്ധ്യക്ഷൻമാരുടെയം ഉ�ാദ്ധ്യക്ഷ
ൻമാരുടെയം തിരടഞ്ഞടുപെ് എ്ിവടയക്കു
റിച്ച് അവേ്യം അറിഞ്ഞിരിതക്കണ്തായ 
കാര്യങ്ങൊണ് ത�ഖകൻ ഇവിടെ പ്രതി�ാ
ദിക്കു്ത്. 
അുംഗങ്ങള്/ കൗൺസിലർ 
എന്നിവരുടെ സതയേപ്രതിജ്ഞ 

തകരെ �ഞ്ായ്് രാജ് ആക്് 152-ാം 
വകുപെ് തകരെ മുനിസിപൊ�ിറ്ി ആക്് 143-ാം 
വകുപെ് എ്ിവ അനുസരിച്ച് ഓതരാ തിര
ടഞ്ഞടുപെിനുതേഷം, �ഞ്ായ്ിടറെ 
അഥവാ മുനിസിപൊ�ിറ്ിയടെ ആദ്യതയാഗം 
വിെിച്ചു കൂട്ടു്തിത�ക്കായി �ഞ്ായ്ംഗ
മാതയാ മുൻസിപെൽ കൗണസി�റാതയാ 
തിരടഞ്ഞടുക്കടപെട്വരിൽ കഴിയ്തും
പ്രായം കൂെിയ ഒരാടെ സർക്കാർ നാമനിർ
തദേേം ടൈതയ്യണ്തും അതദേഹം ഈ ആവേ്യാ
ർതം നാമനിർതദേേം ടൈയ്യു് സർക്കാർ 
ഉതദ്യാഗസ്ടറെ മു്ാടക സത്യപ്രതിജ്ഞ/ 
ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ടൈതയ്യണ്തുമാണ.് തിരടഞ്ഞ
ടുക്കടപെട് മടറ്ല്ലാ അംഗങ്ങളും അങ്ങടന 
നാമനിർതദേേം ടൈയ്യടപെട് അംഗ്ിന് 
മു്ാടക സത്യപ്രതിജ്ഞ ടൈതയ്യണ്താണ്.  
ഇപ്രകാരം സത്യപ്രതിജ്ഞതയാ  ദൃഢപ്രതി
ജ്ഞതയാ ടൈയ്തിട്ില്ലാ് തിരടഞ്ഞടുക്കടപെ
ട് ഒരു  അംഗം  �ഞ്ായ്ിടറെതയാ  മുനി
സിപൊ�ിറ്ിയടെതയാ തയാഗ്ിൽ �ടങ്ടു
ക്കുവാതനാ തവാട്്  ടൈയ്യുവാതനാ �ാെില്ലാ
്തുമാണ്. മാത്രമല്ല, ഒരാൾ തിരടഞ്ഞടു
ക്കടപെട്തായി പ്രഖ്യാ�ിക്കടപെട് തീയതി 
മുതൽ മുപെത് ദിവസ്ിനുള്ളിൽ മതിയായ 
കാരണങ്ങെില്ലാടത  സത്യപ്രതിജ്ഞതയാ  
ദൃഢപ്രതിജ്ഞതയാ  ടൈയ്യാ്�ക്ഷം
അയാളുടെ സ്ാനം സ്തമേയാ ഒഴിയ്
തായി സംസ്ാന തിരടഞ്ഞടുപെ് കമെീഷൻ 
പ്രഖ്യാ�ിക്കു്താണ്.

തറദേശസ്വയുംേരണ 
സ്റോപനങ്ങളിറലക്കുള്ള 
അദ്യേക്ഷ/ ഉപറോദ്യേക്ഷ 
തിരടഞെടുപ്്

�ഞ്ായ്ിന് പ്രസിഡറെ്, ചവസ് 
പ്രസിഡറെ് സ്ാനങ്ങളും മുനിസിപൊ�ിറ്ിക്ക് 
ടൈയർത�ഴ്സണ, ടഡ�യൂട്ി ടൈയർത�ഴ്സണ 
സ്ാനങ്ങളും മുനിസിപെൽ തകാർപെതറഷന് 
തമയർ, ടഡ�യൂട്ി തമയർ എ്ീ സ്ാനങ്ങളും 
ഉണ്ായിരിക്കു്തും �ഞ്ായ്് പ്രസിഡ
റെ,് മുനിസിപെൽ ടൈയർത�ഴ്സണ, മുനിസിപെൽ 

തകാർപെതറഷൻ തമയർ എ്ിവർ അവരുടെ 
അതതു തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ�ന
്ിട� മുഴുവൻസമയ കാര്യനിർവ്വഹണ 
അേികാരസ്ർ ആയിരിക്കു്തുമാണ്. 

തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങെിട� 
അദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ നിശ്ിത േതമാനം സ്ാ
നങ്ങൾ �ട്ികജാതി �ട്ികവർഗ, �ട്ിക
ജാതി വനിത, �ട്ികവർഗ വനിത എ്ീ 
വിഭാഗങ്ങൾക്കായി സംവരണം ടൈയ്തിട്ടുണ്്. 
എ്ാൽ ആടകയള്ള അദ്ധ്യക്ഷസ്ാനങ്ങ
െിൽ �ട്ികജാതി-�ട്ികവർഗ വനിത 
ഉൾടപെടെ 50 േതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് 
മാത്രമായി സംവരണം ടൈയ്തിട്ടുണ്്. ഭരണ
ഘെനയിട� 15(4), 16(4) എ്ീ അനുതഛേദ
ങ്ങെിട� 50% സംവരണ്ി�േികമാകാൻ 
�ാെിടല്ല് തത്ങ്ങൾ തതദേേസ്യംഭരണ 
സ്ാ�നങ്ങെിട� സ്ാനങ്ങൾക്ക് ബാേ
കമല്ല. (Biju P.S v. State Election 
Commission, 2010 ICO1273 : 2009(2)KHC 
839)

തിരടഞെടുപ്ിനുള്ള റയറോഗും 
വിളിച്ചുറചർക്കൽ 

1995 ട� തകരെ �ഞ്ായ്് രാജ് (പ്ര
സിഡറെിടറെയം ചവസ് പ്രസിഡറെിടറെയം 
തിരടഞ്ഞടുപെ് ) ൈട്ങ്ങൾ, 1995-ട� തകരെ 
മുനിസിപൊ�ിറ്ി  (ടൈയർത�ഴ്സടറെയം 
ടഡ�യൂട്ി ടൈയർത�ഴ്സടറെയം തിരടഞ്ഞടുപെ് ) 

ൈട്ങ്ങൾ എ്ിവയി�ാണ് തതദേേസ്യം
ഭരണ സ്ാ�നങ്ങെിട� അദ്ധ്യക്ഷൻമാരു
ടെയം ഉ�ാദ്ധ്യക്ഷൻമാരുടെയം തിരടഞ്ഞ
ടുപെിടന സംബന്ിക്കു് ൈട്ങ്ങൾ തൈർ്ി
ട്ടുള്ളത്.   അദ്ധ്യക്ഷ-ഉ�ാദ്ധ്യക്ഷ സ്ാനങ്ങ
െിത�ക്ക്  തിരടഞ്ഞടുപെിനുള്ള തയാഗം 
സർക്കാർ അേികാരടപെടു്ിയിട്ടുള്ള 
വരണാേികാരി വിെിച്ചു തൈർതക്കണ്താണ്. 
തയാഗം നെത്തു് തീയതി, സമയം, സ്�ം 
എ്ിവ കാണിക്കു് തനാട്ീസ് അംഗങ്ങൾ
ക്ക് കുറഞ്ഞത് തയാഗ തീയതിക്ക് ഏഴു പൂർ
ണ്ദിവസങ്ങൾക്ക് മു്ാടയങ്ിലം നൽതക
ണ്തും അ്രം തനാട്ീസിടറെ  ഒരു �കർപെ് 
ബന്ടപെട് തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ�ന
്ിടറെ തനാട്ീസ് തബാർഡിൽ പ്രദർേിപെി
തക്കണ്തുമാണ്. എ്ാൽ ഒരു ട�ാതുതിര
ടഞ്ഞടുപെിന് തേഷം ആദ്യമായി നെത്തു് 
തിരടഞ്ഞടുപെ് തയാഗ്ിനുള്ള തനാട്ീസ് 
മൂന്നു പൂർണ് ദിവസങ്ങൾക്ക ്മു് ്നൽകിയാൽ 
മതിയാകും. പൂർണ്  ദിവസങ്ങൾ കണക്കാക്കു
ത്ാൾ ഞായറാഴ്ചയം മറ്് അവേി ദിവസങ്ങ
ളും ഉൾടപെടു്തും എ്ാൽ തയാഗ തീയതിയം 
തനാട്ീസ് നൽകിയ തീയതിയം ഒഴിവാതക്ക
ണ്തുമാണ്. 

ഹറോജർ മിനിട്ട്സ് എന്നിവ 
റരഖടപ്ടുത്ൽ 

തയാഗ്ിൽ �ടങ്ടുക്കു്വരുടെ 
ഹാജരും  തയാഗ്ിടറെ മിനിട്്സും   തരഖ
ടപെടുത്തു്തിന് വരണാേികാരി ഒരു രജി
സ്റർ സൂക്ഷിതക്കണ്തും  തയാഗ്ിന് ഹാജ
രാകു് ഓതരാ അംഗവം തയാഗ്ിടന
്ിയ സമയം തരഖടപെടു്ി അതിൽ 
ഒപ്പുവതയ്കണ്തുമാണ്.  
റയറോഗത്ിടറെ ക്വറോറും :- തിരടഞ്ഞടുപെ് 
തയാഗ്ിനുള്ള ക്ാറം തതദേേസ്യംഭരണ 
സ്ാ�ന്ിട� തവാട്വകാേമുള്ള അംഗ
ങ്ങളുടെ/കൗണസി�ർമാരുടെ �കുതി 
എണ്ം ആയിരിതക്കണ്തും ഇത്രയം എണ്ം 
അംഗങ്ങൾ ഹാജരായിടല്ലങ്ിൽ തയാഗം 
ടതാട്ടു് പ്രവൃ ി്ദിവസം ഇതതസമയ്് 
കൂടു്തിനായി മാറ്ി വതയ്കണ്തും അപ്രകാരം 
കൂടു് തയാഗ്ിൽ ക്ാറം തനാക്കാടത 
തട് തിരടഞ്ഞടുപെ് നെത്ണ്തുമാണ്. 
ഏടതങ്ിലം തകസുകെിൽ അംഗ്ിനു 
തയാഗ്ിൽ �ടങ്ടുക്കാം എ്ാൽ തവാട്
വകാേം ഉണ്ായിരിക്കുകയില്ല എ  ്തകാെതി 
നിർതദേേം ഉടണ്ങ്ിൽ ആ അംഗ്ിടറെ 
തയാഗ ി്ലള്ള സാ ി്േ്യം ക്ാറം കണക്കാ
ക്കുവാനായി എടുക്കുവാൻ �ാടുള്ളതല്ല.  
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സ്ാനാർതിടയ ഒരാൾ നാമനിർതദേേം 
ടൈതയ്യണ്തും മടറ്ാരാൾ �ിൻതാതങ്ങണ്തു
മാണ്.  എ്ാൽ നാമനിർതദേേം ടൈയ്യടപെ
ട് ആൾ തയാഗ്ിൽ ഹാജരില്ലാ്�ക്ഷം 
അങ്ങടന സ്ാനാർതിയാകു്തിനുള്ള 
സമെത�ത്രം അതദേഹം ഹാജരാതക്കണ്
താണ.്  എ്ാൽ ഒരാൾക്ക ്ഒ്ിൽ കൂടുതൽ 
ത�രുകൾ നിർതദേേിക്കുവാതനാ ഒ്ി�േികം 
ആളുകടെ �ിൻതാങ്ങുവാതനാ �ാെില്ല. സ്ത്രീ
കൾക്കും �ട്ികജാതി-�ട്ികവർഗ വിഭാഗ
ങ്ങൾക്കും സംവരണം ടൈയ്തിട്ടുള്ള സ്ാന
ങ്ങെിത�ക്ക് മത്രിക്കു് ഒരംഗ്ിടന 
മടറ്ാരു അംഗം സ്ാനാർതിയായി നാമ
നിർതദേേം ടൈയ്യുകതയാ  �ിൻതാങ്ങുകതയാ 
ടൈതയ്യണ്തില്ല.  ഇപ്രകാരം യഥാവിേി നാമ
നിർതദേേം ടൈയ്യടപെട് സ്ാനാർതികളുടെ 
ത�രുകളും അവടര യഥാക്രമം നിർതദേേിച്ച
വരുടെയം �ിൻതാങ്ങിയവരുടെ ത�രുകളും 
വരണാേികാരി തയാഗ്ിൽ പ്രഖ്യാ�ിതക്ക 
ണ്താണ് .  

റവറോട്ടുകള് റരഖടപ്ടുറത്ണ്ട 
രീതിയും, റവറോടട്ടണ്ണലും 
ഫലപ്രഖയേറോപനവും 

അദ്ധ്യക്ഷൻ / ഉ�ാദ്ധ്യക്ഷടറെ സ്ാന
ത്ക്ക് നാമനിർതദേേം ടൈയ്യടപെട് സ്ാ
നാർതി ഒരാൾ മാത്രതമയള്ളൂടവങ്ിൽ 
തവാടട്ടുപെ ്നെത്ണ്തില്ലാ്തും  പ്രസ്തുത 
സ്ാനാർതി അതത്  സംഗതി ത�ാട� 
തിരടഞ്ഞടുക്കടപെട്തായി വരണാേികാരി 
പ്രഖ്യാ�ിതക്കണ്തുമാണ്.  എ്ാൽ ഒരു 
സ്ാനത്ക്ക് ഒ്ി�േികം സ്ാനാർ
തികൾ ഉടണ്ങ്ിൽ അതത് സംഗതി 
ത�ാട� �ഞ്ായ്്, മുനിസി�ാ�ിറ്ി ൈട്
ങ്ങൾ യഥാക്രമം ൈട്ം 9,8 എ്ിവ പ്രകാരം  
തവാട്് ടൈയ്യുവാൻ ആരേഹിക്കു് ഓതരാ 
അംഗ്ിനും വരണാേികാരി �ാറം 1 ലള്ള 
ഒരു ബാ�റ്് ത�പെർ നൽതകണ്തും ബാ�റ്് 
ത�പെറിൽ മത്രിക്കു് എല്ലാ സ്ാനാർ
തികളുടെയം ത�രുകളും അതിടറെ മറുപുറ
് ്വരണാേികാരിയടെ മുദ്രയം പൂർണ്മായ 
ഒപ്പും ഉണ്ായിരിതക്കണ്തുമാണ്.   ഓതരാ 
അംഗവം ബാ�റ് ്ത�പെർ കിട്ിയാലെൻ താൻ 
തവാട്് ടൈയ്യുവാൻ ഉതദേേിക്കു് സ്ാനാർ
തിയടെ ത�രിനു തനടര 'X' എ് അെയാെം 
തരഖടപെടുത്ണ്തും ബാ�റ്് ത�പെറിടറെ  
പുറകുവേത്തു അയാളുടെ ത�ടരഴുതി ഒപെിട്് 
വരണാേികാരിടയ ഏൽപെിതക്കണ്തുമാണ.്  
'X' അെയാെം ഇല്ലാ്തതാ ത�ടരഴുതി 
ഒപെിൊ്തതാ ആയ ബാ�റ്് ത�പെറുകൾ 

അസാധുവാണ്.  ഒരു തകസിൽ ഒരു അംഗം 
തവാട്് തരഖടപെടു്ി വരണാേികാരിക്ക്  
നൽകുവാൻ മടറ്ാരു അംഗ്ിന് നൽകിയ 
ബാ�റ്് ത�പെർ വരണാേികാരിക്ക് �ഭിക്കാ
തിരിക്കുകയം ടൈയ്ത സംഗതിയിൽ �ഭ്യമായ 
തരഖടപെടു്ിയ തവാട്ടുകൾ എണ്ി ��ം 
പ്രഖ്യാ�ിക്കുവാൻ നിർതദേേിക്കുകയണ്ായി. 
(Abu Kunjumuhammed v. Returning 
Officer, 2009 ICO 2927:2009(2)KLJ 569) 
ആയതിനാൽ തവാട്് ടൈയ്യു് ഓതരാ അംഗ
്ിടറെയം കെമയാണ ്തവാട് ്ടൈയ്ത ്ബാ�റ്് 
ത�പെർ വരണാേികാരിടയ ഏൽപെിതക്ക
ണ്ത്. 

റവറോടട്ടണ്ണൽ
തവാടട്ടുപെ് പൂർ്ിയായതിനുതേഷം 

വരണാേികാരി അംഗങ്ങളുടെ സാ്ിേ്യ
്ിൽ ബാ�റ്് ത�പെറുകൾ എതണ്ണ്തും 
ഓതരാ അംഗവം ഏതു സ്ാനാർതിക്കാണ്  
ത വ ാ ട്്  ത ര ഖ ട പെ ടു ് ി യ ത്  എ ്് 
പ്രഖ്യാ�ിക്കുകയം തുെർ് ്ഓതരാ സ്ാനാർ
തിക്കും കിട്ിയ തവാട്ടുകൾ എതണ്ണ്തുമാണ.് 
മത്രിക്കു  ്സ്ാനാർതികൾ രണ് ്മാത്രതമ 
ഉള്ളുടവങ്ിൽ വരണാേികാരി കൂടുതൽ 
സാധുവായ തവാട്ടുകൾ തനെിയ ആൾ തിര
ടഞ്ഞടുക്കടപെട്തായി പ്രഖ്യാ�ിതക്കണ്തും 
രണ് സ്ാനാർതികൾക്കും  സാധുവായ 
തവാട്ടുകൾ തു�്യമായി വരു് സന്ദർഭ്ിൽ 

തയാഗ ി്ൽ വച്ച ്നറുടക്കടുപെ ്നെത്ണ്തും 
ആരുടെ ത�രാതണാ  ആദ്യം നറുടക്കടുക്കടപെ
ടു്ത് അയാൾ തിരടഞ്ഞടുക്കടപെട്തായി 
വരണാേികാരി പ്രഖ്യാ�ിതക്കണ്തുമാണ്.  
എ്ാൽ മത്രിക്കു് സ്ാനാർതികൾ 
രണ്ി�േികം ഉണ്ായിരിക്കു് സംഗതിയിൽ 
ഒരു സ്ാനാർതിക്ക ്മടറ്ല്ലാ സ്ാനാർതി
കൾക്കും കൂെി കിട്ിയിട്ടുള്ള ടമാ്ം തവാട്ിതന
ക്കാൾ കൂടുതൽ തവാട്ടുകൾ കിട്ിയിട്ടുള്ള �ക്ഷം 
അപ്രകാരം കൂടുതൽ തവാട്ടുകൾ �ഭിച്ച ആൾ 
തിരടഞ്ഞടുക്കടപെട്തായി പ്രഖ്യാ�ിതക്കണ് 
താണ്.  ഒരു തകസിൽ ഒരു സ്ാനാർതിക്ക് 
12 തവാട്ടുകളും മടറ്ാരു സ്ാനാർതിക്ക് 11 
തവാട്ടുകളും മൂ്ാമട് സ്ാനാർതിക്ക് 3 
തവാട്ടുകളും �ഭിച്ച തിരടഞ്ഞടുപെിൽ വരണാ
േികാരി 12 തവാട്് �ഭിച്ച സ്ാനാർതി വിജ
യിച്ചതായി പ്രഖ്യാ�ിച്ചു. മറ്റു രണ് സ്ാനാർ
തികൾക്ക് ടമാ്ം 14 തവാട്ടുകൾ �ഭിച്ച 
സാഹൈര്യ്ിൽ 12 തവാട്ടുകൾ �ഭിച്ച സ്ാ
നാർതി തിരടഞ്ഞടുക്കടപെട്തായി പ്രഖ്യാ
�ിച്ച വരണാേികാരിയടെ നെ�െി ടതറ്ാണ.് 
(T M Rasheed v. State of Kerala, 2019 
ICO 2676 : 2019(4) KLT 891). അങ്ങടനയള്ള 
സാഹൈര്യ്ിൽ മൂന്നു തവാട്ടുകൾ �ഭിച്ച 
സ്ാനാർതിടയ ഒഴിവാക്കി രണ്ാംഘട് 
തവാടട്ടുപെ് 12, 11 എ്ീ തവാട്ടുകൾ മാത്രം 
�ഭിച്ച സ്ാനാർതികളുടെ ത�രുകൾ മാത്രം 
ബാ�റ്് ത�പെറിൽ തരഖടപെടു്ി നൽകി
ടക്കാണ്് രണ്ാംഘട് തവാടട്ടുപെ് നെത്
ണ്തായിരുന്നു.  ഒഴിവാക്കിയ സ്ാനാർതി 
ഉൾടപെടെ എല്ലാവർക്കും പ്രസ്തുത രണ്ാംഘ
ട് തവാടട്ടുപെിൽ തവാട്് ടൈയ്യാവ്താണ്. 
അതായത് മത്രിക്കു് സ്ാനാർതികൾ 
രണ്ി�േികം ഉണ്ായിരിക്കുകയം ആദ്യട് 
തവാടട്ടുപെിൽ ഒരു സ്ാനാർതിക്ക ്മടറ്ല്ലാ 
സ്ാനാർതികൾക്കും കൂെി �ഭിച്ചിട്ടുള്ള 
ടമാ്ം തവാട്ിടനക്കാൾ കൂടുതൽ തവാട്ടുകൾ 
കിട്ാതിരിക്കുകയം ടൈയ്യു് �ക്ഷം ഏറ്വം 
കുറച്ച് എണ്ം തവാട്ടുകൾ �ഭിച്ച സ്ാനാർ
തിടയ തിരടഞ്ഞടുപെിൽ നിന്നും ഒഴിവാതക്ക
ണ്തും അങ്ങടന ഒരു സ്ാനാർതിക്കും 
തേഷിക്കു് സ്ാനാർതിടയക്കാതൊ 
അടല്ലങ്ിൽ തേഷിക്കു് സ്ാനാർതി 
കൾക്ക് �ഭിച്ച ടമാ്ം തവാട്ിടനക്കാതൊ  
കൂടുതൽ സാധുവായ തവാട്ടുകൾ �ഭിക്കു്
തുവടര ഓതരാ തവാടട്ടുപെിലം ഏറ്വം കുറച്ച് 
തവാട്ടുകൾ �ഭിക്കു് സ്ാനാർതിടയ 
തിരടഞ്ഞടുപെിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ടകാണ്് 
തവാടട്ടുപെ് തുെതരണ്തും  അങ്ങടന കൂടുതൽ 
തവാട്് �ഭിക്കു് സ്ാനാർതി തിരടഞ്ഞ
ടുക്കടപെട്തായി പ്രഖ്യാ�ിതക്കണ്തുമാണ്.  
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ഒരു തവാടട്ടുപെിൽ രതണ്ാ 
അതി�േികതമാ സ്ാനാർതി 
കൾക്ക് തു�്യ തവാട്ടുകൾ �ഭി
ക്കുകയം അതിൽ ഒരാടെ ഒഴി
വാക്കുകയം ടൈതയ്യണ്ിവരു
ത്ാൾ തു�്യമായ തവാട്ടുകൾ 
�ഭിച്ച സ്ാനാർതികെിൽ 
ആടര ഒഴിവാക്കണടമ്് 
വരണാേികാരി നറുടക്കടുപെ് 
ന െ ത ് ണ് തു ം  ആ രു ട െ 
ത�രാതണാ ആദ്യം നറുടക്കടു
ക്കടപെടു്ത് ആ സ്ാനാർ
തിടയ ഒഴിവാതക്കണ്തുമാണ.് 
ഉദാഹരണ്ിന് ഒരു മുനിസി
പൊ�ിറ്ിയടെ ടഡ�യൂട്ി ടൈയർ
ത�ഴ്സണ തിരടഞ്ഞടുപെിന ്സ്ാ
നാർതി കൾക്ക്  �ഭ ിച്ച 
തവാട്ടുകൾ,  A- 15 തവാട്ടുകൾ B 
- 8 തവാട്ടുകൾ C -3 തവാട്ടുകൾ D-6
തവാട്ടുകൾ എ് പ്രകാരമാണ.്
ഇതിൽ A  എ് സ്ാനാർതി
വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാ�ിക്കാൻ
കഴിയില്ല.  കാരണം മടറ്ല്ലാ സ്ാനാർതി
കൾക്കും കൂെി �ഭിച്ച തവാട്ടുകടെക്കാൾ
അേികം തവാട്ടുകൾ Aയ്ക ് �ഭിച്ചില്ല. അതിനാൽ 
C എ് സ്ാനാർതിടയ ഒഴിവാക്കി രണ്ാം
ഘട് തവാടട്ടുപെ ് നെത്ണ്താണ.്  അതിൽ 
ഒരു സ്ാനാർതിക്ക് മറ്് രണ്് സ്ാനാർഥി
കൾക്ക് �ഭിച്ച ടമാ്ം തവാട്ിതനക്കാൾ 
കൂടുതൽ തവാട്ടുകൾ �ഭിക്കു് സംഗതിയിൽ 
പ്രസ്തുത സ്ാനാർതി തിരടഞ്ഞടുക്കടപെട്
തായി പ്രഖ്യാ�ിതക്കണ്തും  അപ്രകാരം 
കൂടുതൽ തവാട്ടുകൾ �ഭിച്ചിട്ിടല്ലങ്ിൽ ഏറ്വം 
കുറവ് തവാട്ടുകൾ �ഭിച്ച സ്ാനാർതിടയ 
ഒഴിവാക്കി മൂ്ാം ഘട് തവാടട്ടുപെ് നെത്
ണ്തും ഓതരാ ഘട് തവാടട്ടുപെിലം വിവിേ 
നിറ്ിലള്ള ബാ�റ്് ത�പെറുകൾ നൽതക
ണ്തുമാണ്.  

ഉദാഹരണ്ിന് ഒരു രോമ�ഞ്ായ 
്ിട� പ്രസിഡറെ് സ്ാനത്ക്കുള്ള തിര
ടഞ്ഞടുപെിൽ സ്ാനാർതികൾക്ക് 8, 5, 5 
എ് ക്രമ്ിൽ തവാട്ടുകൾ �ഭിച്ചു.  ഈ 
സംഗതിയിൽ 8 തവാട്ടുകൾ �ഭിച്ച സ്ാനാർ
തിടയ വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാ�ിക്കാൻ 
കഴിയകയില്ല. അഞ്് തവാട്ടുകൾ �ഭിച്ച സ്ാ
നാർതികെിൽ ഒരാടെ ഒഴിവാതക്കണ്
താണ്. അതിന് ആടര ഒഴിവാക്കണടമ്
തിന്  നറുടക്കടുപെ് നെത്ണ്തും ആരുടെ 
ത�രാതണാ ആദ്യം നറുടക്കടുക്കടപെടു്ത് 
ആ സ്ാനാർതിടയ ഒഴിവാക്കി രണ്ാംഘ
ട് തവാടട്ടുപെ് നെത്ണ്തുമാണ്. രണ്ിൽ 

കൂടുതൽ സ്ാനാർതികൾ വരു് സംഗ
തിയിയി�ാണ് തമൽപെറഞ്ഞ പ്രകാരം 
ഒഴിവാക്കി നറുടക്കടുപ്പു നെത്ണ്ത് എ് 
കാര്യം പ്രതത്യകം ശ്രദ്ധിതക്കണ്താണ്.  
എ്ാൽ  രണ് ്സ്ാനാർതികൾ മാത്രമുള്ള 
സാഹൈര്യ്ിൽ അവർക്ക ്തു�്യ തവാട്ടുകൾ 
�ഭിക്കു  ്സംഗതിയിൽ ആരുടെ ത�രാതണാ 
ആദ്യം നറുടക്കടുക്കടപെടു്ത് അവർ വിജ





യ ി ച്ച ത ാ യ ി  പ്രഖ ്യാ � ി ത ക്ക ണ് ത ാ ണ് .  
അല്ലാടത നറുടക്കടുക്കടപെട് സ്ാനാർ
തിടയ ഒഴിവാക്കുക അല്ല ടൈതയ്യണ്ത്. 
(Shailamma Issac v. Returning 
Officer,2014 ICO 43 : 2014 (1) KLT 208 : 
2014(1) KLJ 513)       

അദ്ധ്യക്ഷ-ഉ�ാദ്ധ്യക്ഷ തിരടഞ്ഞടുപെിട� 
തർക്കങ്ങൾ രോമ�ഞ്ായ്ിടറെ കാര്യ
്ിൽ �ഞ്ായ്ിടറെ ആസ്ാനം സ്ി
തിടൈയ്യു  ്സ്�് ്അേികാര�രിേിയള്ള 
മുനിസി�്  തകാെതിയിലം, ത്ാക്ക് �ഞ്ാ
യ്്, ജില്ലാ �ഞ്ായ്്, മുനിസിപൊ�ിറ്ി 
എ്ിവയടെ കാര്യ്ിൽ അവയടെ 
ആസ്ാനം സ്ിതിടൈയ്യു് സ്�്് 
അേികാര�രിേിയള്ള ജില്ലാ തകാെതി 
മു്ാടകയം പ്രസ്തുത തതദേേസ്യംഭരണ 
സ്ാ�ന്ിട� ഏടതാരു അംഗ്ിനും/ 
കൗണസി�ർക്കും  തീർപെിനായി ഒരു ഹർജി 
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697).                                                          1
ലേഖകന് ലോക്കല് ഗവണ്്മന്്  കമ്ീഷനി്േ

േീഗല് കണ്സള്ട്ടന്ാണ്.



അേികാര വിതകന്ദീകരണ ി്ലം പ്രാതദ
േിക ഭരണ രംഗത്തും  രാജ്യ് ്തട്

മാതൃകയായിടക്കാണ്് തകരെ്ിട� 
പ്രാതദേിക സർക്കാരുകളുടെ മുത്റ്ം കാൽ
നൂറ്ാണ്് �ി്ിടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇരു�
്ിയഞ്ചു  വർഷ കാ�യെവിൽ നമ്മുടെ 
സംസ്ാനം ചകവരിച്ച തനട്ങ്ങെിൽ തതദേ
േസ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ വഹിച്ച �ങ്് 
പ്രഥമഗണനീയമാണ്. തതദേേഭരണ സ്ാ
�നങ്ങെിട� �ൗരതസവന സംവിോന
്ിന് ഏറ്വം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള നെ�
െിക്രമങ്ങെിലം തീരുമാനടമടുക്ക�ിലം ഉള്ള 
സുതാര്യതയം സമയക്ിപ്തതയം ഏടറ ടമച്ച
ടപെട്ിട്ടുടണ്ങ്ിലം ഇനിയം മുത്തറണ്തുണ്.് 
പ്രാതദേിക സാ്്ിക വികസനം കൂെി 

�ക്ഷ്യമിട്ടു ടകാണ്ള്ള ഈസ് ഓ�് ഡൂയിങ് 
എ് നയ്ിലൂടെ സംരംഭക തപ്രാത്ാ
ഹനം സംസ്ാനം �ക്ഷ്യമിടുകയം �ൗര 
ജീവിത ക്രമീകരണം രോമ�ഞ്ായത്തുകളുടെ 
ചുമത�യമാവത്ാൾ ഈസ് ഓ�് ഗുഡ് 
ഗതവർണൻസ്  അനിവാര്യമാകുന്നു. 

തതദേേ ആസൂത്രണ ി്ന ്ജനകീയമായ 
ഒരു രീതിോസ്ത്രം വികസിപെിക്കലം തതദേേീയ 
ആസൂത്രണ നിർവഹണ പ്രവർ്നങ്ങെിൽ 
വിപു�മായ ജന�ങ്ാെി്ം ഉറപൊക്കലം 
തതദേേീയ ജനാേി�ത്യ സംവിോനങ്ങടെ 
േക്തിടപെടു്ലം സ്്ിടറെ വിതകന്ദീ
കരണം ഉറപൊക്കലം ഭരണവം തസവനവം 
�ൗര തകന്ദീകൃതമാക്കലം ജനകീയാസൂത്ര
ണ്ിടറെ പ്രോന �ക്ഷ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു. 

ജനകീയാസൂത്രണ്ിടറെ രണ്ാം ഘട്
്ിൽ, �തിടനാ്ാം �ഞ്വത്ര �ദ്ധതി 
കാ�ത്തു തതദേേ സ്ാ�നങ്ങെിലൂടെ 
നൽകു് തസവനങ്ങളുടെ നി�വാരം ഉയർ
്ലം ഭരണ പ്രവർ്നങ്ങടെ ജനസൗ
ഹാർദേമാക്കലം പ്രോന അജണ്യായി 
തട് മാറി. �തിടനാ്ാം �ഞ്വത്ര 
�ദ്ധതി ആസുത്രണ മാർഗതരഖയിൽ സദ്ഭ
രണവം (Good Governance) മികച്ച തസവ
നപ്രദാനവം അനിവാര്യമാടണ് ്നിഷ്കർഷി
ച്ചു. ഇതതാടെ തസവനങ്ങൾ ടമച്ചടപെടു്ാ
നുള്ള സംവിോനങ്ങൾക്കായള്ള ഏടറ 
ശ്രമങ്ങൾ തതദേേഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ, 
പ്രതത്യകിച്ചും രോമ �ഞ്ായത്തുകൾ നെത്തു
കയണ്ായി. 

വിര�ോദ് കുമോര് കകോടക്കൽ

ഈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഗദവർണനസ് 
ILGMS എന് ഉപൊധിയിലൂകട
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ജ ന ങ്ങ ളു മ ാ യ ി  എ റ് വ ം  അ ടു ്് 
ഇെട�െൽ നെത്തു് പ്രാതദേിക സർക്കാർ 
സംവിോനമാണ്   രോമ �ഞ്ായത്തുകൾ.  
ജനസൗഹൃദ സ്ാ�നം എ് വിോ� 
ആേയ്ിൽ ഊ്ിടക്കാണ്് തസവനപ്ര
ദാന നി�വാരം ടമച്ചടപെടു്ാൻ  2009 ൽ 
ഭരണ �രിവർ്ന ഉദ്യമടമ് നി�യിൽ 
ഫ്രണ്് ഓ�ീസ് സംവിോനടമ് ആേയം 
രൂ�ീകരിച്ചു.  കി�യടെയം �ഞ്ായ്് 
വകുപെിടറെയം തനതൃത്്ിൽ വയനാെ് 
ജില്ലയിട� രോമ�ഞ്ായത്തുകെിൽ  മാതൃ
കാ�രമായി നെപെി�ാക്കിയ ഫ്രണ് ്ഓ�ീസ് 
സംവിോനം തുെർ്് സംസ്ാനട്  
എല്ലാ രോമ�ഞ്ായത്തുകെിലം ഏർടപെടു
്ി. ഓ�ീസ് മാതനജ് ടമറെ് സംവിോന
്ിൽ തട് �രിഷ്കരണം ടകാണ്് വ് 
ഫ്രണ് ്ഓ�ീസ ്സംവിോനം വിപ്ലവകരമായ 
മാറ്മാണ് രോമ�ഞ്ായത്തുകളുടെ തസവന 
പ്രദാനതയിൽ വരു്ിയത്.  ത�ാലകൾ 
ഫ്രണ് ്ഓ�ിസ ്മുഖാന്രം സ്ീകരിക്കുവാനും 
ആരും ആവേ്യടപെൊടത തട് ചകപെറ്റു 
രസീത ്നൽകുകയം ടൈയ്യു് രീതി അതതാടെ 
നി�വിൽ വന്നു. ഫ്രണ് ്ഓ�ീസ ്സംവിോനം 
നെപെി�ാക്കുക വഴി തസവനങ്ങൾക്ക ്കൂടുതൽ 
കൃത്യതയം സുതാര്യതയം ഉറപെ് വരു്ാൻ 
സാേിച്ചു. �ി്ീെ് �� സർക്കാർ സംവിോ
നങ്ങളും ഫ്രണ്് ഓ�ീസ് സംവിോനം 
ഏർടപെടുത്തുകയണ്ായി. 

ഫ്രണ്് ഓ�ീസ് സംവിോനം വഴി 
വിഭാവനം ടൈയ്ത ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഭൗതിക 
സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപൊക്കാനും വർഷങ്ങൊയി 
തരം തിരിക്കാ് ടറതക്കാർഡുകൾ തരം 
തിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ ടറതക്കാർഡ് സംവി
ോനടമാരുക്കാനും ജീവനക്കാർക്ക ്കൂടുതൽ 
ടമച്ചടപെട് പ്രവർ്ന അന്രീക്ഷം ഒരു 
ക്കാനും  ഓതരാ രോമ�ഞ്ായ്ിനും 
നിശ്ിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപൊക്കാനും ISO 
സർട്ി�ിതക്കഷൻ തപ്രാജക്ിലൂടെ സാേിച്ചു. 
2019 ൽ ൈരിത്ര്ിൽ ആദ്യമായി 939 രോമ 
�ഞ്ായത്തുകളും  ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം 
തനെിടയ് സുവർണ തനട്ം  തകരെ്ിന്  
സ്ന്മാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 

ഈ സാഹൈര്യ്ിലം ഈസ് ഓ�് 
ഗതവർണൻസ് എ് �ക്ഷ്യ്ിട�ത്തു്
തിൽ രോമ�ഞ്ായത്തുകൾ വിവിേ �രിമി
തികൾ തനരിടുന്നുണ്്. തതദേേസ്യംഭരണ 
സ്ാ�നങ്ങെിട� �ൗര തസവന സംവിോ
ന്ിന് ഏറ്വം അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള നെ�
െിക്രമങ്ങെിലം തീരുമാനടമടുക്ക�ിലം ഉള്ള 
സുതാര്യതയം സമയക്ിപ്തതയം ഉറപൊക്കു
്തിടനാപെം ഭരണസംവിോന്ിന് 

ൈടു�തയം  പ്രതികരണാത്മകതയം  ഉറപൊ
ക്കലം കൂെി �ക്ഷ്യമിട്ടു ടകാണ്ള്ള ഭരണ 
�രിവർ്ന ഉദ്യമ്ിടറെ പുതിയ 
ഘട്മാണ ്രോമ�ഞ്ായത്തുകൾ  ഉൾടപെടെ 
ഏത് �ൗരതകന്ദീകൃത സ്ാ�ന സംവിോ
ന്ിനും ഉ�യക്തമായ  ഇറെതരേറ്ഡ് 
ത�ാക്കൽ ഗതവർണൻസ് മാതനജ് ടമറെ് 
സിസ്റം (ILGMS) എ്തിലൂടെ തതദേേസ്
യംഭരണ വകുപെ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
നി�വിട� ഭരണ നെ�െികൾ അതത�െി 
ഇ�തട്ാണിക് സംവിോന്ിൽ �കർത്തു
് ആദ്യകാ� രീതിയ്ക ്�കരം ഇറെ�ിജറൊയി 
ൈിന്ിക്കുകയം സമ്പ്രദായ നവീകരണ്ി 
(Process reengineering)ടറെ ോസ്ത്രീയത
കൾ ഉൾടക്കാള്ളിച്ചുടകാണ്മുള്ള വികസന 
സമീ�നമാണ് ഇതിലള്ളത്.  തകരെ്ിട� 
രോമ�ഞ്ായത്തുകെിട� ഭരണ സംവിോ
ന്ിനും തസവനപ്രദാനതയ്ക്കും പുതിയ 
മാനങ്ങൾ നൽകു്, ഇ-ഗതവർണൻസിൽ  
അേിഷ്ിതമായ ഒരു ജന�ക്ഷ ബദൽ രൂ�
ടപെടുത്തുവാനുമുള്ള  ഉ�ാേി കൂെിയാണ് 
ILGMS.

പ്രറതയേകതകള്
  ILGMS (Integrated Local 

Governance Management) ടറെ 
പ്രോന പ്രതത്യകതകൾ താടഴപെറയം 
പ്രകാരം �ട്ികടപെടുത്തുന്നു.

• രോമ �ഞ്ായത്തുകെിൽ  നിന്നും �ഭ്യ
മാകു് 200 ൽ അേികം  തസവനങ്ങൾ
ക്കുള്ള അത�ക്ഷകളും �രാതികളും 

അപെീലകളും നിർതദേേങ്ങളും ഓണ 
ച�ൻ  ആയി അയയ്ക്കു്തിനുള്ള 
സൗകര്യം. തസാഫ്റ് ടവയറിൽ രജിസ്റർ 
ടൈയ്യുത്ാൾ �ഭ്യമാകു  ്യൂസർ ത�ാഗിൻ 
വഴിതയാ അക്ഷയ തകന്ദങ്ങൾ മുതഖനതയാ 
ട�ാതുജനങ്ങൾക്ക് അത�ക്ഷകൾ 
അയയ്കാം. 

•  ഓതരാ അത�ക്ഷയം അയയ്ക്കുത്ാൾ 
ഉൾടക്കാള്ളിതക്കണ്് തരഖകൾ 
ഏടതാടക്കടയ് വിവരം തസാഫ്റ് ടവ
യറിൽ തട് �ഭ്യമാകും. അത�ക്ഷതയാ
ടൊപെം ആവേ്യമായ തരഖകളും �ീസുകളും 
ഓണച�ൻ ആയി അയക്കാൻ കഴിയം.  
അ�ാകങ്ങൾ ഉള്ള �ക്ഷം അതു  സംബ
ന്ിച്ച അറിയിപ്പുകളും  ഓണച�ൻ 
ആയി തട് �ഭ്യമാകും. അ�ാകങ്ങ
ളുടെ �രിഹാര നെ�െികളും ഓണച� 
നായി തട് അയയ്ക്കു്തിനുള്ള  സൗക 
ര്യവം �ഭ്യമാണ്.  

•  അത�ക്ഷയടെ തത്സിതി വിവരം 
ഓണച�ൻ ആയി �്ിക് ത�ജ് 
വഴിയം അറിയാൻ കഴിയം. 

•  നെ�െി പൂർ്ിയാകുത്ാൾ അത് 
സംബന്ിച്ച അറിയിപെ ് എസ.്എം.എസ.് 
ആയി അത�ക്ഷകന് �ഭിക്കു്താണ്. 

•  അത�ക്ഷയ് ടക്കാപെം  നൽകിയിട്ടുള്ള 
ഇടമയിൽ അഡ്രസിലം അത�ക്ഷകടറെ  
യൂസർ ത�ാഗിനിലം തസവനങ്ങളും 
സാക്ഷ്യ�ത്രങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും 
�ഭ ്യമാകും .  അക്ഷയ തകന്ദങ്ങൾ 
മുതഖനയം  തസവനങ്ങളും, സാക്ഷ്യ�ത്ര
ങ്ങളും ചകപെറ്ാം. 

•  ഓണച�ൻ അത�ക്ഷ നൽകാൻ 
സാേിക്കാ്വർക്കായി ഫ്രണ് ്ഓ�ീസ് 
തസവനം  തുെർന്നും �ഭിക്കും. 

•  ഫ്രണ് ്ഓ�ീസിൽ �ഭിക്കു് അത�ക്ഷ
യിൽ ഏടതങ്ിലം അ�ാകം ഉള്ള �ക്ഷം 
അത�ക്ഷ �ഭിച്ചതിനുള്ള രസീതിടനാപെം 
�രിഹരിതക്കണ് അ�ാകങ്ങൾ സംബ
ന്ിച്ച കത്തും നൽകു് രീതിയി�ാണ് 
തസാഫ്റ്  ടവയർ തയ്യാറാക്കിയിരി
ക്കു്ത്. 

•  �ഭിക്കു് അത�ക്ഷകളുടെ മുൻഗണനാ 
ക്രമ്ി�ായിരിക്കും അവ ചകകാര്യം 
ടൈയ്യുക. 

•  രോമ�ഞ്ായ്ിട� ഓതരാ സീറ്ിനും 
ഓതരാ �യലം �ഭിച്ച് എത്ര സമയ്ി
നകം അത് ചകകാര്യം ടൈയ്യണടമ് 
വിവരം അതതുത�ാട� �ഭിക്കും. 
ഇതിനായി ഓതരാ സീറ്ിലം   ഓതരാ സ്
ഭാവ്ിലമുള്ള �യലകൾക്ക് എടുക്കാ
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വ് �രാമാവേി സമയം തസാഫ്റ് ടവ
യറിൽ  ത്ാബൽ മാസ്റർ നിശ്യിച്ചു 
നൽകിയിട്ടുണ്്. 

•  ചവകിയ  �യലകടെ  സംബന്ിച്ച 
വിവരങ്ങൾ അതത്  ജീവനക്കാർക്കും  
തമ�േികാരികൾക്കും യഥാസമയം  �ഭ്യ
മാകു്താണു.് ഇത ്വഴി �യൽ തമാണി
റ്റിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കു്തിനു സാേി
ക്കുന്നു. 

•  ഒതരാ �യലം സഞ്രിക്കു് ഓതരാ 
സീറ്ിലം ആ �യ�ിടറെ വിഷയവമായി 
ബന്ടപെട്് ആ സീറ്ിൽ  �രിതോേി
തക്കണ്വ എടന്്് ത്ാബൽ മാസ്റ ർ 
മുതഖന തൈാദ്യ രൂ�്ിൽ നൽകിയിരി
ക്കു്തിനാലം അതിനു മറു�െി ടകാടു
ക്കു് സമയ്് ആയത് ഓതട്ാ തനാട്് 
ആയി �യ�ിൽ വരുടമ്തിനാലം 
�യ�ിൽ ടതറ്ായ തീരുമാനങ്ങൾ 
ഉണ്ാവ്ത് �രമാവേി കുറയ്കാനും 
�യൽ തവഗത വർദ്ധിപെിക്കാനും സഹാ
യിക്കുന്നു.  

•  ILGMS ജീവനക്കാരുടെ തജാ�ി ഭാരം 
കുറയ്ക്കുകയം കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപെിക്കു
കയം തസവനങ്ങൾ സമയബന്ിത
മായി നൽകു്തിനു സാഹൈര്യടമാരു
ക്കുകയം ടൈയ്യുന്നു.

•  രോമ�ഞ്ായ്ിടറെതയാ അതിടറെ 
ഉതദ്യാഗസ്രുടെതയാ ശ്രദ്ധയിൽടപെടു 
ത്ണ് എന്തും ഏതും ഏതു സമയത്തും 
നൽകാൻ ട�ാതു സമൂഹ്ിന് കഴി 
യന്നു.

•  രോമസഭ �രിഗണിതക്കണ്തുൾടപെടെ
യള്ള വികസന – തക്ഷമ നിർതദേേങ്ങൾ 
തരഖടപെടു്ാൻ കഴിയകയം  തുെർന
െ�െിയം യക്തിഭദ്രമായ പ്രതികരണവം 
ഉറപൊക്കുകയം ടൈയ്യുന്നു. 

•  കൂട്ായ തീരുമാനടമടുക്കൽ പ്രക്രിയയി
ലൂടെ രൂ�ടപെടു് ഓതരാ തീരുമാന്ി
നും തുെർ നെ�െി ഉറപൊകുന്നു.

പരിമിതികള് മറികെക്കുന്നു
നി�വിട� ഭരണ നിർവ്വഹണ സംവി

ോന്ിട� നിരവേി �രിമിതികൾ ഈ 
ഇ-ഗതവർണൻസ്  ഉ�ാേി ന്ായി രൂ�
ടപെടുത്തു്തിലൂടെ മറികെക്കാനാവം. ൈി�ത് 
�രിതോേിക്കാം.
•  ഒറര വിഷയത്ിലള്ളവയ്ക്കു തടന്ന 

മുന്ഗണനറോ ക്രമും പറോലിക്കറോനറോവറോ
ത് സറോഹചരയേും : First In First Out 
എ് ത�ാക്ക ്വഴി ഒരു വിഷയ്ിലള്ള 

�യലകൾ മുൻഗണനാ ക്രമ്ിൽ 
തട് ചകകാര്യം ടൈയ്യടപെടുന്നു എന്നു
റപൊക്കുന്നു. നിയമവം നയവം അനുവ
ദിക്കു് മറികെക്ക�ിന് സൗകര്യം 
നൽകുന്നുടണ്ങ്ിലം അതിടറെ കാരണം 
കൃത്യമായി �യ�ിൽ തരഖടപെടുത്തുടമ
്തിനാൽ അത് തസാഷ്യൽ ഓഡിറ്ി
നെക്കം വിതേയമാകു്താണ്. 

•  പ്രധറോനടമന്ന് പരിഗണിക്കടപ്ടുന്ന 
വിഷയങ്ങള്ക്കിെയിൽ അതല്റോത്വ 
എന്നുും അവഗണിക്കടപ്ടുക, സർ 
ക്കറോരിറനറോ ഗ്റോമപഞ്റോയത്തു കളുടെ 
ടഫസിലിറ്്ർ ആയ വകുപ്് സുംവി
ധറോനത്ിനുും വിവിധ സറോറകേ  തിക 
ഏജന്സികള്ക്കുും ആവശയേമറോയ 
വിവരങ്ങളുും റിറപ്റോർട്ടുകളുും സമയ 
ബന്ിതമറോയി ലേയേമറോകറോതിരിക്കുക: 
ഓതരാ സീറ്റും ചകകാര്യം ടൈതയ്യണ് 
ഓതരാ �യലം ആ �യ�ിട� ഒതരാ 
തവണട്യ്ക്കും നിശ്യിക്കടപെട് സമയ
്ിൽ  (Threshold Time) ബാക്കിയ
ള്ളതിനനുസരിച്ചാണ്  �ട്ികടപെടുത്തുക 
എ്തിനാൽ ഏടതാരു �യലം അവഗ
ണിക്കാൻ സാേിക്കുകയില്ല. 

•  സുംവിധറോനും തടന്ന സ്വയും നിർവ്വഹി
റക്കണ്ട വിഷയങ്ങള് പലതും എന്നുും 
മറോ്ി വയ്ക്കടപ്ടുകറയറോ  പരിഗണിക്ക

ടപ്െറോതിരിക്കറയറോ ടചയ്യുക: ഓ�ീസി
നകത്തു നിത്ാ പുറത്തു നിത്ാ അടല്ല
ങ്ിൽ വിഷയാേിഷ്ിത സാറ്ച�റ്് 
തമാഡയൂെിൽ നിത്ാ ഇതനുസരിച്ചുള്ള 
ഒരു inward സൃഷ്ടിക്കടപെട്ാൽ തുെർ 
നെ�െി നിർബന്ിതമാകുന്നു.  

•  റസവനങ്ങള്ക്കറോയള്ള അറപക്ഷകള് 
പൂർണ്ണമറോടണന്നുും നിർബന്മറോയും 
ആവശയേമറോയ അനുബന് റരഖകള് 
ഉടണ്ടന്നുും ഉറപ്റോക്കറോത്തിനറോൽ 
സമയബന്ിത റസവനും ലേിക്കറോ
തിരിക്കുക. അപറോകങ്ങള് അറിയിക്കു
ന്നതിനു റവണ്ടി മറോത്ും മനുഷയേറോധ്വറോ
നവും പണവും ടചലവഴിറക്കണ്ടി 
വരിക: ത്ാബൽ മാസ്ററിടറെ ഭാഗമായി 
തൈർക്കു് �ങ്ഷണൽ ടൈക്ക് �ിസ്റ്, 
അത�ക്ഷാ �ീസ് വിവരങ്ങൾ, ജനറൽ 
ടൈക്ക് �ിസ്റ് എ്ിവ അത�ക്ഷയടെ 
പൂർണ്ത ഉറപൊക്കു്തിടനാപെം ഇതനു
സരിച്ച് അ�ാകങ്ങളുടണ്ങ്ിൽ അത് 
�ട്ികടപെടു്ിയ ക്് (deficiency 
letter) കൂെി ചകപെറ്് രസീതിടനാപെം 
ഫ്രണ്് ഓ�ീസിൽ നിന്നും �ഭിക്കുന്നു. 
അത�ക്ഷയിട� എല്ലാ വിവരങ്ങളും 
ഫ്രണ്് ഓ�ീസിൽ ടവച്ച് തട് തൈർ
ക്കടപെടുന്നു എ്തിനാൽ അ�ാകത
യ്ക്കുള്ള സാേ്യത �രമാവേി കുറയ്ക്കുകയം 
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തസവനപ്രദാന ി്ടറെ കാര്യക്ഷമതയം 
��പ്രാപ്തിയം വർേിപെിക്കാനും സാേി
ക്കുന്നു. ഓണച�ൻ അത�ക്ഷകളും 
ഇ തു റ പെ ാ ക്ക ി ട ക്ക ാ ണ്്  മ ാ ത്രത മ 
നൽകാനാവൂ. 

•  റസവന നിബന്നകള് ഓറരറോ സ്റോ
പനത്ിലും വയേതയേസ്തമറോയിരിക്കുക. 
വിഷയ ബറോഹുലയേും നിമിത്വും പരി
ശീലനക്കുറവിനറോലും മറ്റു കറോരണങ്ങ
ളറോലും ജീവനക്കറോർക്ക ്നെപെികളിൽ 
വയേക്തതയില്റോതിരിക്കുക. ഒറര വിഷ
യത്ിൽ തടന്ന നെപെിക്രമങ്ങളിൽ 
ചുമതലടപ്ട്ടവർക്ക ്വയേതയേസ്ത ധറോരണ
ക ളു ണ്ട റോ വ ക ,  ന ി യ മ റോ നു സൃ ത 
ഏകീകൃത തീരുമറോനങ്ങള്ക്ക് പകരും 
വയേതയേസ്ത തീരുമറോനങ്ങള് ഉണ്ടറോവ
കറയറോ തീരുമറോനങ്ങള് തടന്ന ഇല്റോ
തിരിക്കുകറയറോ ടചയ്യുക: ഒതരാ �യലം 
സഞ്രിക്കു് ഓതരാ സീറ്ിലം ആ 
�യ�ിടറെ വിഷയവമായി ബന്ടപെട്് 
�രിതോേിതക്കണ്വ എടന്ന്നു തൈാദ്യ 
രൂ� ി്ലം  �ങഷ്ണൽ ടൈക്ക ്�ിസ്റം 
�രമാവേി തസവന പ്രദാന സമയ�രി
േിയടമാടക്ക ത്ാബൽ മാസ്റ ർ മുതഖന 
നൽകിയിരിക്കു്തിനാൽ ഈ �രിമിതി 
മറികെക്കാനാവന്നു.

•  ഫയൽ കറോണറോതറോവൽ, തിരച്ിൽ, 
ഉള്ടപ്ടെയള്ള മറോന്വൽ സുംവിധറോന
ത്ിടല പരിമിതികള്, ഫയൽ 
ട്റോക്കിങും റമറോണി്റിങും പ്രയറോസക
രമറോവക: സംതയാജിത ഇ ഗതവണൻസ് 
ഉ�ാേിയിലൂടെ ഈ �രിമിതികൾ മറി
കെക്കാനാവന്നു. ട�ാതു സമൂഹ്ിന
െക്കം �ഭിക്കു് �യൽ തസർച്ച്, ഏതു 
ഔതദ്യാഗിക ത�ാഗിനിലം �ഭിക്കു് 
�യൽ എക്്ട്രാക്് എ്ിവ  കൂടുതൽ 
സൗകര്യം �ഭ്യമാക്കുന്നു.

•  ഫയൽ ഇല്റോടത തടന്ന, തീരുമറോന
ത്ിടലത്ിയടതങ്ങിടന എടന്നറോ 
ന്നുും റരഖടപ്ടുത്റോടത തടന്ന തീരു
മറോനങ്ങളുും നെപെികളുമുണ്ടറോവക: 
നി�വിലള്ള വിവിേ തസാഫ്റ് ടവയറുക
െി�് അതതാതരാന്നും ചകകാര്യം ടൈയ്യു
്വർ അവരവരുടെ പ്രവർ്നം 
നെ്ി ഡാറ്ാ തബസും അതിടറെ 
റിതപൊർട്ടുകളും �ഭ്യമാക്കുത്ാൾ ആ 
തീരുമാന്ിട�്ിയടതങ്ങടന 
എന്നുള്ള തരഖടപെടു്ലകൾ �ഭിക്കില്ല 
എ  ്�രിമിതി വിവിേ പ്രതത്യകതകളുള്ള 
�യൽ രീതി അെിസ്ാനമാക്കിയള്ള 
വർക്ക് ത്ാ മാതനജ് ടമറെ് (WMS) 

സിസ്റം വഴി മറികെക്കാനാവന്നു.
•  പ്രതികരണും യക്തി േദ്രമല്റോതിരി

ക്കുക അടല്കേിൽ പ്രതികരണും 
തടന്ന ഇല്റോതിരിക്കുക, പഞ്റോയത്് 
അുംഗങ്ങള് ഓറരറോ റസവന പ്രദറോന
ത്ിലും ഇെടപറെണ്ടി വരിക, റസവന 
– ഗുണറമന്മ നയും പറോലിക്കറോനറോവറോ
തിരിക്കുക : ഏത് ഇൻപുട്ടും �യ�ായി 
മാറും  എ്തിനാലം ഏടതാരു 
�യ�ിനും �രമാവേി തസവന പ്രദാന 
സമയ�രിേിയം അത് നിർബന്മായം 
ചകകാര്യം ടൈതയ്യണ്് തറാളുകൾ 
ഏടതന്നും മുൻകൂട്ി നിശ്യിക്കടപെട്ിട്ടു
ണ്് എ്തിനാലം ഓതരാ തറാളും 
ചകകാര്യം ടൈയ്യു് സീറ്് നിശ്ിത 
തൈാദ്യങ്ങതൊെ് പ്രതികരിക്കണം എ്
തിനാലം വ്യക്തമായ അജണ്ക്കുറിപ്പു
കൾ തയ്യാറാക്കടപെടുടമ്തിനാലം 
പ്രതികരണമില്ലാ് സാഹൈര്യടമാഴി
വാകുന്നു, നൽകു് പ്രതികരണം നിയ
മാനുസൃതവം യക്തിഭദ്രവമായിരിക്കുകയം 
ടൈയ്യുന്നു. 

•  നി�വിൽ ഓതരാ വിഷയ തമഖ�യ്ക്കും 
പ്രതത്യകം പ്രതത്യകം ആപ്ലിതക്കഷൻ 
തസാഫ്റ്  ടവ യറുകൊണ്  ഉള്ളത് . 
ഇതതാതരാന്നും �രപെരം സംതയാജിത
വമല്ല, ഓതരാ്ിലം പ്രതത്യകം ത�ാഗിൻ 
ടൈതയ്യണ്ി വരുന്നു. സംതയാജിതമല്ലാ
്തിനാൽ പ്രവർ്നങ്ങെിൽ മുൻഗ
ണനാക്രമം �ാ�ിക്കാനാവാടത വരു് 
സാഹൈര്യവമുണ്്.  തസാഫ്റ് ടവയർ 

തട് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഇല്ലാ് 
സാഹൈര്യവമുണ്് : വിവിേ വിഷയ 
തമഖ� തസാടഫ്റ്ടവയറുകൾക്ക് �കരം 
വർക്ക ്ത്ാ മാതനജട്മറെ ്സിസ്റ ി്ട� 
�യൽ വയൂ വിത�ക്ക് സംതയാജിത സാറ്
ച�റ്് തമാഡയൂെിൽ നി്് ഡാറ്യം 
ആ ക് ി വ ി റ് ി യ ം  ന ൽ കു ്  ര ീ ത ി 
ആയതിനാൽ �രിമിതി മറികെക്കാനാ
വന്നു. സംതയാജിത സാറ്ച�റ്് തമാഡയൂ
ളുകൾ തയ്യാറാവ്തു വടര നി�വിലള്ള 
തസാഫ്റ് ടവയർ ആപ്ലിതക്കഷനുകെിത�
ക്ക് single sign in facility �ഭിക്കു
്തുമാണ്.  

•  ടചയ്ത റജറോലിയടെ അളവ് കണക്കറോ
ക്കറോനറോവറോത് അവസ്, അശറോസ്തീയ 
റജറോലി വിേജനും. എന്നുും സമ്മർദേ
ത്ിൽ റജറോലി ടചറയേണ്ടി വരിക : 
ഓ�ീസിട� എല്ലാ �യൽ പ്രവർ്
നങ്ങളും ഔട്് തഡാർ മൂവ്ടമന്ം തയാഗ
ങ്ങെിട� �ങ്ാെി്വം തസാഫ്റ് ടവയ
റിൽ തരഖടപെടുത്തു്തിനാൽ ട�ർത�ാ
മൻസ ്തമാണിറ്റിങ ്നെ്ാനും തജാ�ി 
ഭാരം കൃത്യമായി നിശ്യിക്കാനും ോസ്ത്രീ
യമായ തജാ�ി വിഭജനം നെ്ാനും 
സഹായിക്കുന്നു.

ഘെന
ജനാേി�ത്യ സംവിോനവം അതിടറെ 

ടമഷീനറിയായ ഉതദ്യാഗസ് സംവിോനവം 
�രപെരം കൂട്ിയിണക്കിടക്കാണ്ള്ള ILGMS 
തസാഫ്റ് ടവയർ വികസിപെിച്ചത് തതദേേസ്
യംഭരണ വകുപെിടറെ തട് കീഴിലള്ള 
ഇൻ�ർതമഷൻ തകരെ മിഷനാണ്. ഇതി 
നുള്ള കണടസ�്റ്് തഡാക്കുടമറെ് തയ്യാറാ
ക്കിയത് കർതമൊത്സുകരായ ഒരു സംഘം 
�ഞ്ായ്് വകുപെ് ജീവനക്കാരാണ്. 
ഇആർ�ി രൂ�്ിൽ ഐടകഎം വികസി
പെിച്ചിട്ടുള്ള ILGMS ടറെ ആദ്യ തവർഷനാണ് 
നി�വിൽ 150 രോമ �ഞ്ായത്തുകെിൽ 
വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രോനമായം മൂ്് ഭാഗ
ങ്ങൊണ് ഘെനാ�രമായി ILGMS നുള്ളത്

1. Workflow Management System 
(WMS)  

2. Meeting Management System 
(MMS)

3. Satellite Application Modules/ 
Suites  (SAS)
കസ്റചമസ് ടൈയ്തുടകാണ്് ഏതു സ്ാ

�ന്ിലം ഉ�തയാഗിക്കാൻ സാേിക്കു് 
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ILGMS ടറെ തമൽപെറഞ്ഞ ഘെകങ്ങടെ 
അതു�തയാഗിക്കു് സ്ാ�ന്ിൽ 
ഉ�തയാഗ തയാഗ്യമാക്കു്ത് ഇനിപെറയ്
വയാണ്.
1. Global Master System (GMS) എ് 

മാസ്റർ ഡാറ് 
2. Local Settings (LS) എ് user 

settings with role and function 
mapping.

Workflow Management 
System (WMS)

ഇതിൽ WMS എ്ത ്ഉ�തയാഗിക്കു് 
സ്ാ�ന്ിട� ഓതരാ ചുമത�ാ വിഷയ
്ിലള്ള ഒരു input/inward ടന അതു 
ചകകാര്യം ടൈയ്യാൻ ചുമത�ടപെട്വരിലൂടെ 
ടകാണ്ത�ായി തീരുമാനടമടുക്കാൻ ചുമത�
ടപെട്യാൾ തീരുമാനടമടുക്കു്തു (Individual 
decision making) വടരയള്ള  process 
ഉം ഓതരാ തറാളും ചകകാര്യം ടൈയ്യു്വരു
ടെയം അഭിപ്രായങ്ങളും എടുക്കു് തീരുമാ
നങ്ങളും തരഖടപെടുത്തുകയം ഒപെം എടു് 
തീരുമാനവം അറിയിപ്പുകളും അറിയിക്കുകയം 
ടൈയ്യു് സംവിോനമാണ.് �യൽ ത്ായം 
മറ്് ഏടറ സൗകര്യങ്ങളും �ഭ്യമാക്കു്തി
ടനാപെം MMS, SAS എ്ിവയിത�ക്കുള്ള 
data import and export ടറെ platform 
ആയം WMS പ്രവർ്ിക്കുന്നു.  ഏറ്വം 
മുകെിൽ ട�ാതു വിവരങ്ങളും �യൽ വിവര
ങ്ങളും, അതിനു താടഴ ഇെതു ഭാഗ്് ഇതു 
വടരയള്ള തനാട്്, വ�തു ഭാഗ്് കറതപൊ
ണ്ൻസ് �യൽ, ടതാട്് താടഴ സാറ്ച�റ്് 
തമാഡയൂെിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ് ആക്ിവിറ്ി 
ടെംതപ്ലറ്റും നിർബന്മായം ടൈതയ്യണ് പ്ര
വർ്നങ്ങൾ ഉറപൊക്കു് തൈാദ്യാവ�ിയം 
അതിനു താടഴ ഓതട്ാ തനാട് ്കൂൊടത അേിക 
മായി തനാട്് തൈർക്കാനുള്ള സൗകര്യവം  
ഇെതു ഭാഗ്് ടമയിൻ ടമനുവം വ�തു 
ഭാഗ്് വിവിേ യൂട്ി�ിറ്ി ടമനുകളും ഏറ്വം 
താടഴ �യൽ അയക്കു്തിനുള്ള സൗക 
ര്യവം തൈരു്താണ് ഓതരാ �യൽ വയൂവം. 

Meeting Management 
System (MMS)

പ്രാതദേിക സർക്കാരായ രോമ�ഞ്ാ 
യത്തുകടെ സംബന്ിച്ചിെത്ാെം �ഞ്ാ
യ്് തയാഗം മുതൽ ബതയാ ചഡതവഴ്സിറ്ി 
മാതനജ് ടമറെ് തയാഗം വടര നീളു് വിവിേ 
കൂട്ായ തീരുമാനടമടുക്കൽ തവദികൾ �രമ 
പ്രോനമാണ.്  ഇതിനുള്ള തവദിയാണ ്MMS. 

ഒരു തീരുമാനടമടുക്കൽ പ്രക്രിയക്ക ്അജണ്, 
അജണ്ക്കുറിപ്പുകൾ എ്ിവയം എടുക്കു് 
തീരുമാനങ്ങെിൻതമലള്ള തുെർ നെ�െികളും 
ആവേ്യമാണ.്  അജണ്, അജണ്ക്കുറിപ്പുകൾ 
എ്ിവ MMS ന ്�ഭ്യമാക്കു്തും തീരുമാന
ടമടുക്കു് മുറക്ക ്ആയത് �യ�ിട�്ിച്ച് 
തുെർ നെ�െി ഉറപൊക്കു്തും WMS ആണ്. 

Satellite Application 
Modules/ Suites  ( SAS)

WMS സംവിോന്ിൽക്കൂെി ഓതരാ 
�യലം നീങ്ങുത്ാൾ ആ �യൽ നീക്ക
്ിൽ ഓപെതററ്ർ മുതൽ അപ്രൂവർ വടര 
ഓതരാ തറാളും വഹിക്കു്വർക്ക് ആ 
�യ�ിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാനും തീരു
മാനടമടുക്കാനും ആവേ്യമായ മുൻത� 
തേഖരിച്ചു ടവച്ചതും ഇതപൊൾ �ഭിച്ചതുമായ 
വിവരങ്ങൾ എ്ിവ അതാതു ത�ാട� ഡാറ് 
തബസിൽ നിന്നും �ഭ്യമാക്കു്തും എടുക്കു് 
തീരുമാനങ്ങളും പുതിയ വിവരങ്ങളും തിരിടക 
ഡാറ്ാതബസിത�ക്ക് നൽകി കാ�ികമാക്കു
്തും SAS സംവിോനമാണ്. സിറ്ിസണ 
യൂസർ ത�ാഗിനി(My Account)ലം ക്ിക്ക് 
ടമനുവിലം സാക്ഷ്യ�ത്രങ്ങൾ �ഭ്യമാക്കു്
തും SAS ആണ്. 

Global Master System (GMS)
ഓതരാ �യ�ിനും വ്യക്തിത്ം നൽകി

ടക്കാണ്് ILGMS ടന ഉ�തയാഗതയാഗ്യമാ
ക്കു്ത് അതിടറെ ത്ാബൽ മാസ്ററാണ്. 

സ്ാ�ന്ിടറെ വിവിേ ചകകാര്യ വിഷ
യങ്ങൾ വർഗീകരിച്ച് ഓതരാ്ിടറെയം 
തസവന പ്രദാന സമയം, ഓതരാന്നും ഓപെ
തററ്ർ (O), എൻക്യറി ഓ�ീസർ (E), 
ടവരി�യർ (V), അപ്രൂവർ (A) എ്ിങ്ങടന 
ഏടതാടക്ക തറാെിലൂടെ എത്ര തവണ കെന്നു 
ത�ാകണം, അങ്ങടന ഓതരാ പ്രാവേ്യവം 
കെന്നു ത�ാകുത്ാൾ എടന്ാടക്ക �രിതോ
േിക്കടപെട്ിരിക്കണം, ആടക തസവന 
പ്രദാന സമയ ി്ൽ ഓതരാ തറാെിനും ഓതരാ 
തവണയം എത്ര വടര സമയം അനുവദി
ക്കാം, ഓതരാ അത�ക്ഷതയാടൊപെവം നിർ
ബന്മായം ആവേ്യമായ തരഖകളുടെ 
�ട്ിക, അത�ക്ഷ �ീസും തകാർട് ്�ീ സ്റാമ്പും 
ആവേ്യടമങ്ിൽ എത്ര, വരവ് ഡിമാറെ് 
ടൈതയ്യണ്്തും ടൈ�വ് തരഖടപെടുത്ണ്
തുമായ അക്കൗണ് ്ടഹഡുകൾ എ ി്ങ്ങടന 
അറു�തതാെം ഘെകങ്ങൾ നിശ്യിക്കു് 
സംവിോനമാണ ്ത്ാബൽ മാസ്റർ എ്ത.് 
Major Function (MF), Sub Function 
(SF), Minor Function (mf) എ്ിങ്ങടന
യാണ് ചകകാര്യ വിഷയങ്ങടെ വർഗീകരി
ച്ചിരിക്കു്ത്. രോമ�ഞ്ായത്തുകൾക്ക് 
തവണ്ി തയ്യാറാക്കിയ ത്ാബൽ മാസ്ററിൽ 
47 തമജർ �ങ്ഷനുകെി�ായി 400 ഓെം 
സബ ്�ങഷ്നുകൾക്ക ്കീഴിൽ 2100 �േികം 
ചമനർ �ങ്ഷനുകൾ നി�വിൽ തയ്യാറാ
ക്കിയിട്ടുണ്്. മാർഗനിർതദേേങ്ങെിലം മറ്റും 
കാ�ികമായണ്ാകു് മാറ്ങ്ങൾ അതാത് 
സമയം പ്രതി��ിതക്കണ്തിനാൽ ത്ാബൽ 

ILGMS ടീം അംഗങ്ങള്
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മാസ്റർ എ്ത് നിരന്ര പ്രവർ്നം 
തവണ്്തും എന്നും മാറ്ങ്ങൾക്ക് വിതേയ
വമാണ്.  

തസാഫ്റ ്ടവയറിടറെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമായ 
ത്ാബൽ മാസ്റർ ഘെന രൂ�ടപെടു്ി 
വെടരതയടറ അേ്ാനം തവണ് അതിടറെ 
ഉള്ളെക്കം തയ്യാറാക്കി നൽകു്തിനുള്ള 
പ്രവർ്നങ്ങൾ നെത്തു്ത് �ഞ്ായ്് 
ഡയറക്ർ ചുമത�ടപെടു്ിയ �ഞ്ായ്് 
ജീവനക്കാരുടെ െീം ആണ്. ഇതിനായള്ള 
േില്പോ�കൾ നെത്തു്തിനുള്ള മികച്ച 
�ിന്തുണ കി� നൽകുകയണ്ായി. 

Local Settings (LS)
ILGMS ഉ�തയാഗിക്കു് സ്ാ�ന

്ിൽ എത്ര ടസക്ഷനുകൾ, എത്ര സീറ്റുകൾ 
ഉണ്ാവണം, ആടരാടക്കയാണ് യൂതസ ർസ്, 
ഓതരാ ചമനർ �ങ്ഷനിട�യം ഓതരാ 
തറാളും ഏത് സീറ്് ചകകാര്യം ടൈയ്യണം, 
ഓതരാ സീറ്റും ഏത് യൂസർ ചകകാര്യം 
ടൈയ്യണം  എ്തു മുതൽ പ്രാതദേിക 
അവേി ദിവസങ്ങൾ, സർക്കാർ നിശ്യിച്ച
തിതനക്കാളും കുറഞ്ഞ സമയ്ിനുള്ളിൽ 
തസവനപ്രദാനം നൽകാൻ �ൗരാവകാേ 
തരഖയിൽ തീരുമാനിച്ച ിട്ടുടണ്ങ്ിൽ 
അക്കാര്യം തുെങ്ങി വിവിേ ടസറ്ിങ്സ് 
സ്ാ�ന ത�്ിൽ തരഖടപെടു്ാനുള്ള 
സംവിോനമാണിത്.  ജീവനക്കാരുടെ 
ഉ�തയാഗ നാമമായി ഉ�തയാഗിക്കു്ത് 
അവരുടെ PEN (Permanent Employee 
Number) ആണ്. ILGMS വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള 

ഏത ്സ്ാ�ന ി്ലം ഒതര ഉ�തയാഗ നാമം 
തട് ഉ�തയാഗിക്കാവ്താണ്.

റസവനും വിരൽതമ്ിൽ
ILGMS ത�ക്ക് ഫ്രണ്് ഓ�ീസിൽ കൂെി

യല്ലാടത input/inward കൾ 24x7 
സമയവം ഇ �യ�ായി നല്ാൻ സാേിക്കു
്താണ്. ഇപ്രകാരം അത�ക്ഷ നൽകു
ത്ാൾ അതതാടൊപെം നിർബന്മായം 
നൽതകണ് തരഖകളും �ിസ്റ് ടൈയ്യു്തും 
അവ അറ്ാച്ച് ടൈയ്യാൻ ചസകര്യം �ഭിക്കു
്തുമാണ്. തടറെതയാ മടറ്ാരാളുടെതയാ 

അക്കൗണ്് വഴിതയാ അക്ഷയ വഴിതയാ 
അത�ക്ഷ നൽകു് വ്യക്തി ഈ കാര്യ്ി
നായി രോമ�ഞ്ായ്് ഓ�ീസിത�ക്ക് 
തനരിട്് ത�ാതകണ്തുമില്ല.   നൽകിയ അത�
ക്ഷകളുടെ തത്സിതി വിവരം �്ിക് ആയി 
തട് File Search വഴി അറിയാനും 
അതിടറെ പ്രിറെ് എടുക്കാനും സാേിക്കു്
താണ്. കത്തുകളും അറിയിപ്പുകളും സാക്ഷ്യ
�ത്രങ്ങളും അത�ക്ഷകടറെ ഇ ടമയി�ിത�
ക്കും മറ്റും �ഭിക്കാനും സംവിോനമുണ്്. 

ത ത ദേ േ ഭ ര ണ സ് ാ � ന ങ്ങ ളു ട െ 
വികസന-തക്ഷമ-ഭരണ നിർവ്വഹണ രംഗ്് 
ഉ�തയാഗിക്കു് 16 വിവിേ തരം തസാഫ്റ ്ടവ
യറുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഐ.ടക.എം 
തട്യാണ് ILGMS ഉം വികസിപെിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. ILGMS തസാഫ്റ് ടവയറിടറെ �രീക്ഷ
ണാെിസ്ാന്ിലള്ള പ്രവർ്നം 2020  
ടമയ് 20  നു തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിട� 
ടൈമെരുതി രോമ�ഞ്ായ്ി�ാണ് ആരം
ഭിച്ചത്. �രീക്ഷാെിസ്ാന്ിലള്ള പ്രവർ
്ന്ിനു തേഷമാണ് സർക്കാരിടറെ 100 
ദിന കർമെ �ദ്ധതിയിൽ ഉൾടപെടു്ി എല്ലാ 
ജില്ലകെിലമായി 150  രോമ �ഞ്ായത്തുക
െിൽ കൂെി 2020 ആഗസ്ത് 24 മുതൽ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കു്ത.് രോമ �ഞ്ായത്തുകളുടെ എല്ലാ 
പ്രവർ്നങ്ങളും ടവബ് അേിഷ്ിതമായ 
ഒടരാറ് പ്ലാറ്്ത�ാമിത�ക്ക്  മാറ്റുവാൻ 
തസാഫ്റ് ടവയറിടറെ വരതവാടെ സാേിക്കും. 
ടകാതറാണ മഹാമാരിയടെ കാ�ത്തു 
ഇ്രം ഒരു തസാഫ്റ് ടവയർ �ദ്ധതി മാതൃ
കാ�രമാണ്. തകരെ്ിട� അേികാര 
വിതകന്ദീകരണ  പ്രക്രിയ ഇ്്  കെന്നു 
ത�ാകു്ത് തനെിയ തനട്ങ്ങടെ നി�നിർ
ത്തു്തിനും പുതിയ �ക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണയി
ക്കു്തിനുമുള്ള രണ്ാം ത�മുറ �രിഷ്കാര 
ഘട്്ിലൂടെയാണ്. തതദേേഭരണ സംവി
ോന ി്ടറെ ഭരണ ത� ി്ലം ആസൂത്രണ 
ത�്ിലം ഉള്ള ഗുണതമന്മ ടമച്ചടപെടുത്തു
്തിടറെ ഭാഗമായി  ആധുനികമായ  
ജന�ക്ഷ ബദൽ മാതൃകകൾ �ൗര തസവ
നരംഗ്് സൃഷ്ടിച്ചുടകാണ്് ഇ-ഗതവർണൻ
സിൽ അേിഷ്ിതമായ സുതാര്യവം കാര്യക്ഷ
മവം അഴിമതിരഹിതവം �ൗര തകന്ദീകൃത
വമായ പ്രാതദേിക ഭരണ സംവിോനം 
രൂ�ടപെടുത്തുക എ് �ക്ഷ്യമാണ് ഇറെതരേ
റ്ഡ ്ത�ാക്കൽ ഗതവർണൻസ ്മാതനജ ്ടമറെ് 
സിസ്റ്ിലൂടെ സാർതകമാകു്ത്.    1

(ലേഖകന് പഞ്ായത്് അസിസ്റ്റന്് 
ഡയറക്ടറം(കണ്ണൂര്) ILGMS ല്ാബല് മാസ്റ്റര് 

ലനാഡല് ഓഫീസറമാണ് )

ILGMS  ശില്പശാേ : കിേ തൃശൂര്
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ടകാവിഡ് 19 മഹാമാരി നടമെ ബാേി
ച്ചിട്് 10 മാസത്ാെം കഴിയ

ത്ാൾ, തകരെ്ിൽ 5 �ക്ഷ്ി�േികം 
ജനങ്ങെിൽ ടെസ്റ് വഴി തരാഗം സ്ിരീകരി
ച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ 85% തരാഗികളും 
കണക്കുകൾ പ്രകാരം തരാഗമുക്തരായിരി
ക്കുന്നു. 1800 ൽ അേികം മരണങ്ങൾ റിതപൊ
ർട്് ടൈയ്യടപെട്ിരിക്കുന്നു. എ്ാൽ ത�ാക
്ിട�യം ഇന്്യയിട�യം തട് മറ്റു പ്ര
തദേങ്ങടെ അത�ക്ഷിച്ച് 0.36% എ് വെടര 

കുറഞ്ഞ മരണനിരക്കാണ് തകരെ്ില
ള്ളത്. ഓണ്ിന് തേഷം ഉണ്ായ തകസു 
കളുടെ വർദ്ധന കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകൊയി 
കുറഞ്ഞുവരുന്നു എ് ആേ്ാസവം ഈ 
ഘട്്ിൽ നമ്മുടെ പ്രതിതരാേ പ്രവർ്ന 
ങ്ങൾക്ക് ആത്മവിേ്ാസം �കരുന്നു.

തരാഗബാേ കടണ്്ിയവരിൽ 80% 
്ി�േികവം തരാഗികൾക്ക് കാര്യമായ 
തരാഗ�ക്ഷണങ്ങൾ കണ്വരു്ില്ല. 10-15% 
തരാഗികൾക്ക് ഗൗരവമായ �ക്ഷണങ്ങൾ 

കാണുകയം ആശു�ത്രി പ്രതവേനം ആവേ്യ
മായി വരികയം ടൈയ്യുന്നു. അതീവ ഗുരുതര 
ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൊൽ ക്രിട്ിക്കൽ ടകയർ 
ആവേ്യം തവണ്ിവരു്ത് 5% ് ിൽ താടഴ 
തരാഗികൾക്കാണ്. തരാഗ്ിടറെ തീവ്രത 
അനുസരിച്ച് രണ്് മുതൽ ആറ് ആഴ്ചയ്കകം 
തരാഗമുക്തി ഉണ്ാകുന്നു. എ്ാൽ ൈി� 
തരാഗികൾക്ക് തരാഗ�ക്ഷണങ്ങൾ നി�നി
ല്ക്കുകതയാ, തരാഗമുക്തിയ്ക് തേഷം, ആഴ്ചകതൊ 
മാസങ്ങതൊ കഴിഞ്ഞ ്പുതിയ �ക്ഷണങ്ങൾ 

ക�ൊവിഡ് 19 കറെ
ആദരൊഗ്യപ്ശ്നങ്ങൾ
ര�ോ. ചിന്ത എസ്.
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പ്രകെമാവകതയാ ടൈയ്യു്തായി കണ്വരു
ന്നു. തനരിയ തരാഗ�ക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം 
കാണിച്ചവരിലം തരാഗ�ക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാ
്വരിലം മറ്് ദീർഘസ്ായി തരാഗങ്ങൾ 
ഇല്ലാ്വരിലം ഇ്ര്ിൽ നീണ്നി
ൽക്കു് ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ  കണ്വരുന്നു
ണ്്. ഇതിടന 'Long Covid' അടല്ലങ്ിൽ 
'Post Covid-19 Syndrome' എ്ത�രിൽ 
അറിയടപെടുന്നു. ടകാവിഡ് - 19 ടറെ ആദ്യ
�ക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ായി, മൂ്് ആഴ്ചയ്ക് 
തേഷവം ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകെമാക്കു് 
തിടന Post-acute Covid-19 എന്നും മൂ്് 
മാസ (12 ആഴ്ച)്ിന് തേഷവം നി�നില്ക്കു് 
പ്രശ്നങ്ങടെ Chronic Covid-19 എന്നും വിെി
ക്കുന്നു. ഇ്രം തരാഗികൾ മറ്റുള്ളവരിത�ക്ക് 
ടകാവിഡ് -19 �കർത്തുകയില്ല.

UK Covid Symptom Study, US-ൽ 
നെ്ിയ ൈി� �ഠനങ്ങൾ, തകരെ്ിൽ 
ടമഡിക്കൽ തകാതെജകെിൽ അഡ്ിറ്് ടൈയ്ത 
തരാഗികടെ ദീർഘകാ�ം നിരീക്ഷണം 
ടൈയ്തതിൽ നി്് കിട്ിയ കടണ്്ലകൾ, 
ജർമെനി ത�ാലള്ള രാജ്യങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള 
�ഠനങ്ങൾ, ഇവയിൽ നിട്ല്ലാം മനസ്ി
�ാക്കാൻ കഴിയ്ത്, 10% തരാഗികെിൽ 
മൂ്ാഴ്ചയ്ക് തേഷവം 2%്ിൽ താടഴ തരാഗി
കൾക്ക് മാസങ്ങൾക്കു തേഷവം ആതരാഗ്യ
പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്വരുന്നു എ്ാണ്. യഎസ്ി 
ട� ഒരു �ഠനപ്രകാരം 35% തരാഗികളും, 
രണ്് മൂ്് ആഴ്ചകൾക്ക് തേഷവം പൂർവ്വ 
ആതരാഗ്യ സ്ിതി പ്രാ�ിച്ചിട്ില്ല. Hypoxia 
തുെങ്ങിയ തരാഗ�ക്ഷണങ്ങൊൽ, ആശു�
ത്രിയിൽ പ്രതവേിതക്കണ്ി വ്വർ, ഗുരുതര 
�ക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചവർ, ഇവർക്കിെയിൽ 
ദീർഘകാ�പ്രശ്നങ്ങളുടെ സാദ്ധ്യത ഇതിലം 
കൂടുത�ാണ്. വെടര കുറച്ച് �ഠനങ്ങൾ 
മാത്രതമ Long Covid-ടനക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കുടറയേികം �ഠനങ്ങൾ നെന്നു
ടകാണ്ിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഒരു തരാഗം എ് 
നി�യ്ക് സമയം എടു്് മാത്രടമ ഇതിടറെ 
പ്രത്യാഘാതങ്ങടെക്കുറിച്ച് പൂർണ്മായ 
അറിവ് നമുക്ക് തനടുവാൻ കഴിയകയള്ളൂ.

ടകാവിഡ്-19 നു തേഷം നി�നില്ക്കു് 
ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണങ്ങടെക്കുറിച്ച് 
വ് പ്രാഥമിക നിഗമനങ്ങൾ പ്രകാരം േരീ
ര്ിടറെ പ്രതിതരാേ സംവിോനം ചവറസ് 
ബാേടയത്തുെർ് ്താെം ടതറ്ി അമിതമായി 
പ്രവർ്ിക്കു്ത് മൂ�ം (Dysregulated 
Inflammatory Response) പ്രോനടപെട് 
അവയവങ്ങൾ ഒടക്കതട്യം ബാേിക്ക
ടപെടുന്നു. ചുരുക്കം ൈി�ർക്ക് ചവറസുകൾ 
ദീർഘകാ�ം േരീര്ിൽ നി�നില്ക്കു്തും 

ജീവന ്ഭീഷണി ഉണ്ാക്കു് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ാ
കുന്നു. രക്തക്കുഴലകെിൽ രക്തം കട് �ിെി
യ്ക്കു്ത് വഴി ഹൃദയാഘാതം, �ക്ഷാഘാതം, 
േ്ാസംമുട്് തുെങ്ങിയവയാണ് ഇതിൽ 
പ്രോനം. ഓതരാ അവയവങ്ങടെയം ബാേി
ക്കടപെടുത്ാൾ ഉണ്ാകു് പ്രതത്യക �ക്ഷ
ണങ്ങൾ മനസ്ി�ാക്കിയിരിതക്കണ്തുണ്്. 
േ്ാസംമുട്്, ടനഞ്ിെിപെ്, ടനഞ്ചുതവദന, ഒരു 
കാ�ിൽ മാത്രം കാണു് നീര,് തബാേക്ഷയം 
എ ി്വ അ�കെകരമായ �ക്ഷണങ്ങൊണ.് 

ശ്വറോസറകറോശസുംബന്മറോയ 
പ്രശ്നങ്ങള്

േ്ാസതകാേസംബന്മായ പ്രശ്നങ്ങ 
ൊണ് അേികം ത�രിലം കണ്വരു്ത്. 
CoPD- ത�ാലള്ള േ്ാസതകാേ തരാഗങ്ങൾ 
ഉള്ളവരിൽ ഇത് കൂടുത�ായി കാണുന്നു. 
ടകാവിഡ് -19 ചവറസ് മൂ�ം ഉണ്ാകു് 
Pneumonia-ടയ തുെർ്് േ്ാസതകാേം 
പൂർവ്വസ്ിതി പ്രാ�ിക്കാടത, Fibrosis 
ബാേിച്ച ്േ്ാസംമുട്ടുണ്ാകുന്നു. ഇത ്ൈികിത് 
അത്യാവേ്യം എടുതക്കണ് തരാഗമാണ്. ഇത് 
കൂൊടത േ്ാസതകാേ്ിട� രക്തക്കുഴല
കെിൽ രക്തം കട്�ിെിച്ച് മരണ്ിത�ക്ക് 
വടര നയിക്കാവ് അതിഗുരുതരമായ 
Pulmonary Embolism എ  ്തരാഗവം വിരെ 
മായി കണ്വരുന്നു. 40% തരാഗികൾക്കും തജാ�ി 
ടൈയ്യുത്ാൾ േ്ാസംമുട് ്അനുഭവടപെടുന്നു. 

തലറച്റോറിടറെയും 
നറോഡിവയൂഹത്ിടറെയും 
പ്രശ്നങ്ങള്

മണമില്ലായ്മ, �ക്ഷാഘാതം (stroke), 
മറവി, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, ൈിന്ാതേഷിയിട� വ്യ
തിയാനങ്ങൾ, Brain fogging, Neuralgia, 
ഉറക്കക്കുറവം അനുബന്പ്രശ്നങ്ങളും. 30% 
തരാഗികൾക്കും മറവി, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, ഉറക്ക
മില്ലായ്മ ഇവ ഉണ്ാകുന്നു.

മറോനസിക പ്രശ്നങ്ങള്
ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദതരാഗം, സമെർദേം 

(Stress) ഉറക്കപ്രശ്നങ്ങൾ.
മാംസത�േികളും അസ്ി സംബന്വ

മായ പ്രശ്നങ്ങൾ
സന്ിതവദന, സന്ികെിൽ നീര്, 

ത�േിതവദന.

അമിതമറോയക്ഷീണും
ടകാവിഡ് 19 തരാഗബാേടയത്തുെർ്് 

ഏറ്വം അേികം കണ്വരു് ആതരാഗ്യപ്ര

പ്രശ്നങ്ങൾക്ക ്കാരണമാകാം. തരാഗബാേടയ 
തുെർന്നുണ്ാകു് മാനസികാഘാത്ാൽ 
ൈി�ർക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ാവ്
തായിട്ടും കണ്വരുന്നു. മറ് ്ടകാതറാണ ചവറ
സുകൊയ  SARS, MERS എ്ിവ ബാേിച്ച 
തരാഗികൾക്കും ഇ്ര്ിലള്ള ദീർഘകാ� 
ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ റിതപൊർട്് ടൈയ്യടപെട്ിട്ടു
ണ്്. രക്താതിമർദേം, അമിതവണ്ം, മാനസി
കപ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയള്ളവരിൽ Long Covid 
കൂടുതൽ കണ്വരുന്നു.

റരറോഗലക്ഷണങ്ങള് : Long Covid  
എങ്ങടന പ്രകെമറോകുന്നു

ദീർഘകാ� �ക്ഷണങ്ങൾ പ്രോനമായം 
നാ�് തര്ി�ാണ് പ്രകെമാകു്ത്. 
1.  ഗുരുതര തരാഗബാേ ഉണ്ായവരിൽ 

ട�ാതുടവ കണ്വരു് ദീർഘകാ� 
ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ.

2.  ചവറൽ ബാേയ്ക് തേഷം കണ്വരു് 
ക്ഷീണവം തെർച്ചയം 

3.  തരാഗം അവയവങ്ങടെ ബാേിക്കു്ത് 
പൂർണ്മായി സുഖടപെൊടത ദീർഘകാ�ം 
പ്രശ്നങ്ങൾ നി�നില്ക്കു്ത്.

4.  ഇെവിട്് �ക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചുടകാണ്് 
തരാഗമുക്തി വെടര �തുടക്കമാത്രം 
നെക്കു്ത്.
ഇതിൽ തട് ഭൂരിഭാഗം ആളുകെിലം 

ക്ഷീണം, തജാ�ി ടൈയ്യുത്ാൾ േ്ാസംമുട്്, 
ത�േിതവദന, മറവി, ശ്രദ്ധക്കുറവ് തുെങ്ങിയ 
പ്രശ്നങ്ങൊണ് കണ്് വരു്ത്. എ്ാൽ 
ചുരുക്കം ൈി�ർക്ക് അതീവഗുരുതരമായ, 
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ശ്നം അമിതമായ ക്ഷീണം ആണ്. 55% 
്ി�േികം തരാഗികൾക്കും ഈ പ്രശ്നം 
ഉണ്ാകുന്നു. 

ഹൃദയസുംബന്മറോയ പ്രശ്നങ്ങള്
ഹൃദയാഘാതം, ഹൃദയ്ിടറെ മാംസ

ത�േികടെ ബാേിക്കു് Myocarditis, 
Cardiomyopathy ഇവയാണ ്ടകാവിഡിന് 
തേഷം കണ്വരു്ത്. ��തപൊഴും പ്രകെ
മായ തരാഗ�ക്ഷണങ്ങെില്ലാ്വർ അമിത
വ്യായാമം ടൈയ്യുത്ാഴാണ്,  കുഴഞ്ഞു 
വീഴുകയം �ി്ീടുള്ള �രിതോേനകെിൽ 
അവരുടെ ഹൃദയം ബാേിയ്കടപെട്ിട്ടുണ് ്എ്് 
മനസ്ി�ാകു്തും. ജർമനിയിൽ ടകാവിഡ് 
19 തരാഗമുക്തി തനെിയ 100 തരാഗികെിൽ 
Cardiac MRI �രിതോേന നെ്ിയ
തപൊൾ 20% ആളുകെിലം Myocarditis ടറെ 
ടതെിവകൾ കടണ്്ി.

Multisystem 
Inflammatory Syndrome 
(MIS)

േരീര്ിട� പ്രതിതരാേ സംവിോന
്ിടറെ താെം ടതറ്ിയള്ള അമിതപ്രവർ്
ന്ാൽ പ്രോനടപെട് അവയവങ്ങൾ 
ബാേിക്കടപെട്് തരാഗി രക്തസമെർദേം 
കുറഞ്ഞ് അവേനായി തഷാക്കിൽ പ്രതവേി
ക്കു  ്ഗുരുതരമായ സ്ിതിവിതേഷം ചുരുക്കം 
ൈി� തകസുകെിൽ കണ്വരുന്നു. അെിയന്ിര 
ൈികിത് നല്ി ജീവൻ നി�നിർത്തുകയാണ് 
ഇവിടെ തവണ്ത്. ട�ാതുടവ തരാഗബാേ 
ഉണ്ായി മൂ്ാഴ്ചയ്ക് തേഷമാണ് ഇ്ര്ി
ലള്ള സ്ിതി കണ്വരു്ത.് ഒരു പ്രതദേ്് 
തരാഗബാേ തീവ്രമായി, ഒരു മാസ്ിന് 
തേഷം ഇ്ര്ിൽ ഗുരുതരസ്ിതിയിൽ 
തരാഗികൾ ആശു�ത്രിയിൽ എ്ിയാൽ 
MIS ആകാനുള്ള സാദ്ധ്യത മു്ിൽ കണ്് 
തവണം ൈികിത് നല്കുവാൻ. ��തപൊഴും 
30%ത്ാെം തരാഗികളും തനരട് 
ടകാവിഡ് ബാേിതരാടണ്് കടണ്്ി
യവർ ത�ാലമായിരിക്കില്ല. കാരണം തരാഗ
�ക്ഷണങ്ങെില്ലാടത ടകാവിഡ ്വ് ്ത�ായ
വർക്കും ഈ തരാഗാവസ് ഉണ്ാകാം.

കുട്ടികളിടല 
റരറോഗലക്ഷണങ്ങള്

മുതിർ്വരിട� ത�ാട�തട് കുട്ിക
െിലം MIS-C ഉണ്ാകാം. വയറിെക്കം, മനം
പുരട്ൽ, ടനഞ്ചുതവദന, വയറുതവദന, 

കണ�യൂഷൻ തുെങ്ങിയ �ക്ഷണങ്ങൾ കുട്ി
കെിൽ കണ്വരുന്നു. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ 

ആഴ്ചകൾക്കു തേഷമായിരിക്കും പ്രകെമാകു
്ത.് ടതാ�ിപ്പുറട് തെിപ്പുകൾ, ടൈങ്ണ്,് 
തഷാക്ക്, കഴ�വീക്കം, ചകകകാലകെിൽ 
നീര് എ്ിവ ഗുരുതര �ക്ഷണങ്ങൊണ്.

ടകറോവിഡ് 19 റരറോഗബറോധിതർ 
ശ്രദ്ിറക്കണ്ട കറോരയേങ്ങള്

തരാഗമുക്തി തനെിയാലം, തനരിയ തരാഗ
�ക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമുള്ളവരായിരു്ാലം 
ഒന്നുരണ്ാഴ്ചതയാെം മിതമായ വ്യയാമം മാത്രം 
ടൈയ്യുക. �തുടക്ക നെന്നു തുെങ്ങുക, �ക്ഷ
ണങ്ങൾ കൂടുന്നുടവങ്ിൽ വിശ്രമിക്കുക. 
എ്ാൽ ക്ഷീണം, ചുമ, േ്ാസംമുട്്, �നി 
എ്ിവ നി�നില്ക്കുട്ങ്ിൽ ആയാസമുള്ള 
തജാ�ികൾ ടൈയ്യാതിരിക്കുക. ഇ്ര്ി
ലള്ളവർ ചവദ്യസഹായം തതടുകയം 
തവണം. വിട്ടുമാറാ് ചുമ നിയന്ത്രിക്കാനായി 
േ്സനനിയന്ത്രണ വ്യായാമങ്ങൾ ��പ്രദ
മാണ്. ആയാസടപെടുത്ാൾ േ്ാസംമുട്ടുള്ള
വർ ടനഞ്ചുതരാഗവിദഗ്േരുടെ ൈികിത്തത
ടുകതയാ, അടുത്തുള്ള കുടുംബാതരാഗ്യ തകന്ദ
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ങ്ങെിട� 'േ്ാസ് ' ക്ിനിക്കൽ നി്് തസവ
നടമടുക്കുകതയാ ടൈയ്യുക. ഇക്കൂട്ർക്ക് 
Pulmonary Rehabilitation ആവേ്യ
മാണ്. ഹൃദയ സംബന്മായ പ്രശ്നങ്ങൾ 
ഉള്ളവർ മൂ്് മാസത്യ്ക് കഠിനമായ 
വ്യായാമം ഒഴിവാക്കുക. മാനസികാതരാഗ്യ 
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് 'ദിേ'യമായി ബന്ടപെട് മാന
സികാതരാഗ്യ െീമിടറെ സഹായം തതൊം. 
േരിയായ ഭക്ഷണവം, ആവേ്യ ി്നുറക്കവം 
ആവേ്യമാണ്. ഒരു ദിവസം 7 മണിക്കൂടറ
ങ്ിലം ഉറക്കം �ഭിക്കണം.

തരാഗ�ക്ഷണമുള്ളവർക്ക് Post Covid 
Clinic കെിൽ നി്് ൈികിത്തതൊം. േ്ാ
സതെസ്ം, ടനഞ്ിെിപെ്, ടനഞ്് തവദന, ഒരു 
കാൽ�ാദ്ിൽ മാത്രം നീര്, തബാേക്ഷയം 
തുെങ്ങിയ അ�കെ�ക്ഷണങ്ങൾ 'Red Flag 
Signs' കണ്ാൽ അെിയന്ിരമായി ൈികിത് 
തതെണം. തരാഗ�ക്ഷണങ്ങൾ എത്രകാ�ം 
നീണ്നില്ാം എ് കാര്യ്ിൽ കൃത്യമായ 
അറിവ് കാ�ക്രതമണടയ നമുക്ക് �ഭിക്കുക
യള്ളൂ. നി�വിലള്ള �ഠനങ്ങൾ പ്രകാരം, 
ഭൂരിഭാഗം തരാഗികളും �തിടയ സുഖം പ്രാ
�ിക്കു്തായി കണ്വരുന്നു.

ശ്വസനനിയന്ത്രണ വയേറോയറോമും
5-10 മിനിട്് ചദർഘ്യമുള്ള �� ടസഷ

നുകൊയി ഈ വ്യായാമം വീടുകെിൽ തട് 
ടൈയ്യാം. ഇരുന്നുടകാണ് ്�തിടയ മൂക്കിലൂടെ 
േ്ാസം അകത്യ്ക്കും വായിലൂടെ പുറത്
യ്ക്കും എടുക്കുക. ഇത് ടൈയ്യുത്ാൾ ടനഞ്ചും 
തതാളും അയച്ചിട്് ടകാണ്് വയറ് ട�ാങ്ങി 
താഴു് വിേമായിരിക്കണം േ്സിതക്കണ്ത.് 

1ഃ2 തതാതിൽ തവണം േ്ാസം അകത്യ്ക്കും 
പുറത്യ്ക്കും എടുക്കു്തിടറെ സമയം ക്രമ
ടപെടുത്തു്ത്.

റരറോഗചികിത്സ
ടകാവിഡാനന്ര ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങ

ൾക്കായി എല്ലാ സർക്കാർ ആശു�ത്രികെി
ലം Post Covid Clinic -കൾ സജ്മാക്കു
കയാണ്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു നിശ്ിത ദിവസം, 
നിശ്ിതസമയ്ായിരിക്കും ക്ിനിക്കുകളുടെ 
പ്രവർ്നം. ഒരു പ്രതദേട് ടകാവിഡ് 
ബാേിച്ച മുഴുവൻ തരാഗികടെയം ആതരാഗ്യ

പ്രവർ്കർ തുെർ നിരീക്ഷണ്ിൽ വയ്ക്കു
് സംവിോനം രൂ�ടപെടു്ിയിട്ടുണ്്. 
തരാഗ�ക്ഷണമുള്ളവരും മാസ്ിട�ാരി
ക്കൽ മറ്് തരാഗമുക്തരും Post Covid Clinic 
-ടറെ തസവനങ്ങൾ ഉ�തയാഗടപെടു്ണം. 
ഗുരുതരമായ �ക്ഷണങ്ങളുള്ളവടര ജില്ലാ 
ആശു�ത്രികെിട�യം, ടമഡിക്കൽ തകാതെ
ജകെിട�യം Post Covid Clinic -കെിത�ക്ക് 
റ�ർ ടൈയ്യു്തായിരിക്കും. ഇ-സഞ്ീവന
നിയം മറ്റു ടെ�ികണസൾതട്ഷൻ തസവന
ങ്ങളും ടകാവിഡാനന്ര ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങ
ളുടെ �രിഹാര്ിനായി �ഭ്യമാണ്.

 േ്ാസതകാേ്ിട� Fibrosis-ന ്ൈികി
ത്യ്കായി മരുന്നുകൾ �ഭ്യമാണ്. കൂൊടത 
ഇക്കൂട്ർക്ക് േ്ാസതകാേ വ്യായാമങ്ങളും 
ആവേ്യമാണ്. വിട്ടുമാറാ് േ്ാസംമുട്്, 
ആയാസടപെടുത്ാൾ േ്ാസംമുട്് ഉള്ളവർ 
എ്ിവർ ടനഞ്ചുതരാഗ വിദഗ്േരുടെ 
ൈികിത് തതെണം. വീട്ി�ായിരിക്കുത്ാൾ 
Pulse Oximeter ഉ�തയാഗിച്ച് Oxygen 
Saturation �രിതോേിയ്ക്കു്ത് സഹായ
കമാകും. രക്തം കട് �ിെിയ്ക്കു്ത് മൂ�മുള്ള 
ഗുരുതര ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തെയാൻ 
Anticoagulation ൈികിത് അ�കെസാ
ദ്ധ്യത ഉള്ളവർക്ക് തഡാക്റുടെ തീരുമാന 
പ്രകാരം നല്ിവരുന്നു.

Neurologic തവദനയടെ ൈികിത്യ്ക്കും 
മാനസികാതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും തഡാക്റുടെ 
നിർതദേേപ്രകാരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കാം. 
അമിതമായി നി�നില്ക്കു് ക്ഷീണം, ഇതിടറെ 
(Chronic Fatigue Syndrome) ൈികിത്
യ്കായി Omega 3 fatty acids, Vitamin 
D, E എ്ിവ ഉ�തയാഗിക്കാറുടണ്ങ്ിലം 
മതിയായ ോസ്ത്രീയ ടതെിവകളുടെ കുറവ് 
ഈ ൈികിത്ാമാർഗങ്ങൾക്കുണ്്. 

പ്രതിറരറോധും 
തടന്ന പ്രധറോനും

തരാഗബാേിതരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുക
ൾക്കും കാര്യമായ തരാഗ�ക്ഷണങ്ങൾ പ്രക
െമാകു്ിടല്ലങ്ിലം, ദീർഘകാ�ം നി�നില്ക്കു
് ആതരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ ചവറസ് 
ബാേ കാരണമാകുന്നു. മുതിർ്വർക്കും മറ്് 
തരാഗങ്ങളുള്ളവർക്കും ഗുരുതരപ്രശ്നങ്ങൾ 
ഉണ്ാവാനുള്ള സാദ്ധ്യതയം കൂടുത�ാണ്. 
അതിനാൽ തരാഗം വരാടത പ്രതിതരാേിക്കുക 
എ്ത് തട് പ്രോനം.                       1

ലേഖിക തിരുവനന്തപുരം ്മഡിക്കല് 
ലകാലേജി്േ കമ്്യൂണിറ്ി ്മഡിസിന് വിഭാഗം 

അലസാസിലയറ്് ്്ാഫസര് ആണ്.
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 ഹുസസൻ എും. മിന്നത്്

ദനട്ങ്ങളുകട വിവരദശഖരണത്ിന് 
വിദ�ന്ദ്രീകൃതൊസൂത്രണ റൗണ്് സർദവേ

അേികാര വിതകന്ദീകരണ്ിടറെ സമാ
നതകെില്ലാ് തകരെ മാതൃക കാൽ

നൂറ്ാണ്് �ി്ിടുകയാണ്. ജനകീയ �ദ്ധതി 
എ് നി�യിൽ 1996 ൈിങ്ങം 1 ന് ഒ്താം 
�ഞ്വത്ര �ദ്ധതിയിൽ തുെക്കം കുറിച്ച 

'ജനകീയാസൂത്രണം' ഇ് ്�തിമൂ്ാം �ഞ്
വൽസര �ദ്ധതിയടെ അവസാന വർഷങ്ങ
െിൽ  എ്ിനിൽക്കുത്ാൾ ഒരു �ടക്ഷ 
തദേീയ  ആതഗാെത�്ിൽ തട്  ഇത്ര
യേികം ൈർച്ച ടൈയ്യടപെട് ഒരു വികസന 

മാതൃക തവടറ ഉണ്ാകില്ല. വികസന കാര്യ
ങ്ങെിൽ തല്പരരായ ജനങ്ങളുടെ �ങ്ാെി്
വം �ിന്തുണയം ഉറപൊക്കിടക്കാണ്്  
വികസനം  സർവ്വത� പെർേമാക്കുക  എ് 
�ക്ഷ്യത്ാടെ സംസ്ാന്് ആരംഭിച്ച 
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വിതകന്ദീകൃതാസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ ഭരണ
ഘെനാ �ദവിയള്ള പ്രാതദേിക സർക്കാ
റുകൾ തികച്ചും ജനതാൽ�ര്യങ്ങളും പ്രാതദ  
േിക ആവേ്യങ്ങളും �രിഗണിച്ച് ടകാണ്ള്ള 
ഒരു വികസന തന്ത്രമാണ ് നെപെി�ാക്കു്ത.് 
ഇതിനായി  അേികാരങ്ങളും േനവം ചുമത
�കളും സ്ാ�നങ്ങളും  ഉതദ്യാഗസ്രും 
പ്രാതദേിക സർക്കാറുകൾക്ക് വിട്് നൽകി
ടക്കാണ്് വികസനവം ജനതക്ഷമവം 
സംസ്ാന്് നെപെി�ാക്കിയതപൊൾ 
അത്വടര ത�ാകം കണ്ിട്ില്ലാ് 
പുതിടയാരു വികസന മാതൃക തട്യായി
രുന്നു തകരെം സൃഷ്ടിച്ചത്. സംസ്ാനട് 
941 രോമ �ഞ്ായത്തുകളും 152 ത്ാക്ക് 
�ഞ്ായത്തുകളും  87  മുൻസിപൊ�ിറ്ികളും 
6 തകാർപെതറഷനുകളും 14 ജില്ലാ �ഞ്ായ
ത്തുകളും ഉൾടപെടെ 1200 തതദേേസ്ാ�ന
ങ്ങെിട�യം 21900 വാർഡുകെിൽ  ട�ാതുജന 
�ങ്ാെി്ത്ാടെ  വികസനം സാദ്ധ്യമാ
ക്കുക എ്തിനപ്പുറം ഏടറ്ടു്് നെപൊക്കു
് �ദ്ധതികളുടെ ഗുണനി�വാരം ഉറപെ് 
വരുത്തുവാനും �ാർേ്വൽക്കരിക്കടപെട്വ
ടരയം  ദുർബ� വിഭാഗക്കാടരയം വനിതക
തെയം ഒടക്ക സമൂഹ്ിടറെ മുഖ്യോരയി 
ത�ക്ക ്ചക�ിെിച്ച ്ഉയർത്തു്തിലം ജനകീ
യാസൂത്രണം വഹിച്ചിട്ടുള്ള �ങ്്  ഒട്ടും 
ടൈറുതല്ല എ്് കഴിഞ്ഞകാ� പ്രവർ്ന
ങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക ്മനസ്ി�ാക്കാൻ 
സാേിക്കും.  സാ്്ിക, സാമൂഹ്യ, 
ആതരാഗ്യ, വിദ്യഭ്യാസ, മാനവ വികസനമെ
ക്കമുള്ള ഏടതാരു  തമഖ�യിലം സംസ്ാനം 
തനെിടയടു്ിട്ടുള്ള തനട്ങ്ങൾ തദേീയ 
ആതഗാെത�്ിൽ ശ്രദ്ധിക്കടപെട്ിട്ടു 
ടണ്ങ്ിൽ അതിടറെ �ി് ിട� ൈാ�കേക്തി 
തകരെ്ിൽ നെപെി�ാക്കിയ വിതകന്ദീകൃത 
ആസൂത്രണമാടണ്്  നമുക്ക് കാണാൻ 
കഴിയം. സംസ്ാന സർക്കാർ അവരുടെ 
�ദ്ധതിവിഹിത്ിടറെ ഏകതദേം 25% തുക 
പ്രാതദേിക സർക്കാറുകൾക്ക ്നൽകു്തിന് 
പുറതമ ടകട്ിെ, വിതനാദ, ടതാഴിൽ തുെങ്ങിയ 
നികുതിയിനം വഴി  �ഭിക്കു് തനത്�ണ്
കളും, തകന്ദ സംസ്ാനവിഷ്കൃത �ദ്ധതി 
വിഹിതവം പ്രാതദേിക സർക്കാറുകൾക്ക് 
വിട്് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ാ�നങ്ങളുടെ ടമയി
റെനൻസിനായി നൽകു്  �ണ്ം േനകാ
ര്യസ്ാ�നങ്ങെിൽ നിന്നും കടണ്ത്തു്  
വായ്പകൾ  വഴിയം മറ്റും �ഭിക്കു് തുകയ�
തയാഗിച്ച് മൂ്് �ക്ഷ്ിൽ അേികം �ദ്ധ
തികെിൽ  േരാേരി 20000 തകാെി രൂ� ഓതരാ 
വർഷവം തതദേേസ്ാ�നങ്ങൾ  വിവിേ  
വികസന �രി�ാെികൾക്ക് വകയിരുത്തുന്നു

ണ് ് എ് ്കണക്കുകൾ �റയത്ാൾ തട് 
പ്രാതദേിക വികസന ി്നപ്പുറം സംസ്ാന 
വികസന്ിലം  പ്രാതദേിക സർക്കാറുകൾ 
വഹിക്കു് �ങ്്  വെടര വലതാടണ്് 
തട് കാണാൻ കഴിയം.

പ്രാതദേിക സർക്കാറുകളുടെ കഴിഞ്ഞ 
കാ� പ്രവർ്നങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ  
വികസന ജനതക്ഷമ പ്രവർ്ന്ിൽ 
അവർ നെത്തു്തും ഇെട�ൊ്തും 
ടൈട്്ാ്തുമായ  തമഖ�കൾ ഒന്നും 
തട്യില്ല എന്നു തട് �റയാം. ജനങ്ങ
ളുടെ ജീവതനാ�ാേികൾ  ടമച്ചടപെടു്ൽ,  
ടതാഴി�ില്ലായ്മക്ക് �രിഹാരം, ട�ാതു വിദ്യ
ഭ്യാസം, ട�ാതുജനാതരാഗ്യം, വനിതാവിക
സനം, �ട്ികജാതി �ട്ികവർഗ വികസനം, 
വതയാജനതക്ഷമം, േിശുതക്ഷമം,  കുെിടവള്ളം, 
�ാർപെിെം, ശുൈിത്ം, അെിസ്ാന സൗകര്യ 
വികസനം, ഉത്�ാദനതമഖ� വികസനം, 
വ്യവസായ വികസനം, തസവന തമഖ�ക
െിട� ഇെട�െൽ തുെങ്ങി എല്ലാ തമഖ�ക
െിലം മാറിമാറി വരു് സാഹൈര്യ്ിനും  
കാ�ഘട്്ിനുമനുസരിച്ച്  പ്രാതദേിക 
സർക്കാറുകൾ  നെത്തു്  ഇെട�െലകൾ  
വീക്ഷിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ  ഉ്രവാദിത്ങ്ങളും 
ചുമത�കളും  ൈ�നാത്മകവം  അതിവിോ
�വം ആകു്തായി നമുക്ക ്മനസ്ി�ാക്കാൻ 
സാേിക്കും.  പ്രെയവം ടകാവിഡും ഉൾടപെടെ  
സംസ്ാനട് ആകമാനം ബാേിച്ച ഒട്
നവേി പ്രശ്നങ്ങെിലം ദുരന്ങ്ങെിലടമല്ലാം  

പ്രാതദേിക�ദ്ധതികളും ജനകീയപ്രതിതരാ
േവം സൃഷ്ടിച്ചുടകാണ്്   പ്രാതദേിക സർക്കാ
രുകൾ നെ്ിയ ഇെട�െലകൾ ആതഗാെ
ത�്ിൽ തട് ശ്രദ്ധിക്കടപെട്ിട്ടുള്ളവ 
യമാണ്.   

�ികസൻട്രസലരസഷൻ റൗണ്് 
സര്രവേ

പ്രാതദേികമായി തേഖരിക്കടപെട്ിട്ടുള്ള  
അെിസ്ാന വിവരങ്ങൾ ഉ�തയാഗിച്ച് 
ടകാണ്ള്ള വിവരാേിഷ്ിതമായ ആസൂത്രണം 
പ്രാതദേിക വികസന �ദ്ധതി രൂ�ീകരണ
്ിന് ഒഴിച്ച് കൂൊൻ �റ്ാ് ഒ്ാണ്. 
സംസ്ാന് ്ജനകീയാസൂത്രണം ആരംഭിച്ച് 
കാൽനൂറ്ാണ്് �ി്ിടട്ങ്ിലം നാെിത് വടര 
പ്രാതദേിക സർക്കാറുകൾ നെപൊക്കിയ 
�ദ്ധതികളുടെ ��പ്രാപ്തിടയയം ഭൗതിക
തനട്ങ്ങടെയം കുറിച്ചുള്ള സ്ിതി വിവരക
ണക്കുകൾ �ഭിക്കു്തിന് കൃത്യമായ ഒരു 
സംവിോനം നി�വി�ില്ല  എ്താണ് 
യാഥാർത്യം. ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രാതദേിക 
സർക്കാറുകടെ സംബന്ിച്ചിെത്ാെം തുെർ 
�ദ്ധതി രൂ�ീകരണ്ിനുള്ള അെിസ്ാന 
വിവരങ്ങൾ തട്യാണ്. ഓതരാ അഞ്ചു 
വർഷം കഴിയത്ാഴും പുതിയ ഭരണസമി
തികൾ അേികാര്ിൽ എത്തുത്ാൾ 
കഴിഞ്ഞകാ� ഭരണസമിതികൾ ഏടറ്ടു്് 
നെ്ിയ പ്രാതദേിക �ദ്ധതികൾ സംബ
ന്ിച്ചും അവയടെ ��പ്രാപ്തിയം ഭൗതിക 
തനട്ങ്ങളും സംബന്ിച്ചും സ്ിതിവിവര 
കണക്കുകൾ �ഭ്യമല്ലാ്ത്  ��തപൊഴും 
തുെർവികസന പ്രവർ്നങ്ങടെ കാര്യമായി  
ബാേിക്കാറുണ്്. ഇതിടനല്ലാം ഉ�രിയായി 
പുതിയ കർമെ�ദ്ധതികളും വികസന�രി
�ാെികളും  ആസൂത്രണം ടൈയ്യു്തിലം ഇത് 
��തപൊഴും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുമുണ്്. 
ഓതരാ ഭരണസമിതിയടെയം കാ�്് 
ഏടറ്ടു് �ദ്ധതികളുടെ ��പ്രാപ്തിടയ 
സംബന്ിച്ചും ഭൗതികതനട്ട്യം  സംബ
ന്ിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ �ഭ്യമായാൽ അതാത്  
ഭരണസമിതികളുടെ പ്രവർ്നങ്ങൾ വി�
യിരു്ാനും ത�ാരായ്മകൾ കണ്റിയാനും 
സഹായകമാവം. ഈ സ്ിതിവിവര കണക്കു
കെിലൂടെ �ഭിക്കു്  തിരിച്ചറിവകളും 
അനുഭവ �ാഠങ്ങളും മാത്യകയാക്കാവ്  
�ദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങളും തുെർ്്  അേി
കാര്ിട�ത്തു് പ്രാതദേിക സർക്കാറു
കൾക്ക് പുതിയത�്ിൽ നിന്നും �ദ്ധതി
കടെ തനാക്കിക്കാണുവാനും രൂ�ീകരിക്കാനും 
നെപെി�ാക്കാനും വികസന്ിന് പുതിയ 
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ദിേതട് നൽകുവാനും സഹായിക്കും. 
മാത്രവമല്ല തുെർ്് ഏടറ്ടുക്കു് �ദ്ധതി
കളുടെ ഗുണനി�വാരവം ��പ്രാപ്തിയം 
വർദ്ധിപെിക്കാൻ  ആവേ്യമായ �രിജ്ഞാന
വം �ഭിക്കും  എ്ത് യാഥാർത്യം 
തട്യാണ്.

പ്രാതദേികസർക്കാറുകൾ ഏടറ്ടു്് 
നെപെി�ാക്കിയ വിവിേ�ദ്ധതികളുടെ 
��പ്രാപ്തിടയയം ഭൗതിക തനട്ങ്ങടെയം 
കുറിച്ചുള്ള വിവരതേഖരണ �രി�ാെിയാണ് 
'വിതകന്ദീകൃതാസൂത്രണ റൗണ്് സർതവ്വ - 
(Decentralization Round Survey). ഈ 
സീരിസിട� ആദ്യ റൗണ്് സർതവ്വ 2020 
നവംബതറാടെ ആരംഭിക്കാനാണ ്സർക്കാർ 
ഇതപൊൾ ഉതദേേിക്കു്ത.് സർതവ്വയടെ ആദ്യ
റൗണ്ിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രാതദേിക സർക്കാ
റിടറെ  അഞ്് വർഷക്കാ�ം അതായത് 
2015-16 മുതൽ 2019-20 വടരയള്ള   കാ�
ഘട്്ിൽ അവർ  നെപെി�ാക്കിയ �ദ്ധതി
കളുടെ ��പ്രാപ്തിടയ കുറിച്ചും ഭൗതിക 
തനട്ങ്ങടെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ തേഖരിച്ച് 
അവ റിതപൊർട്ടുകൊക്കി  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാ 
നാണ്  �ക്ഷ്യമിടു്ത്. ഇതിടറെ തുെർച്ചടയ
ത്ാണം അടു് റൗണ്്  സീരിസ്സുകെിൽ  
ഓതരാ  വർഷവം  എപ്രിൽ ടമയ് മാസങ്ങ
െിൽ മുതൽക്ക് മുൻ വർഷട് �ദ്ധതി 
വിവരങ്ങൾ സമയ ബന്ിതമായി തേഖരി
ക്കുകയം  പ്രാതദേിക സർക്കാർ  ഭരണസ
മിതിയടെ അവസാന വർഷം അഞ്് വർഷ
ക്കാ�ട്യം  വിവരങ്ങൾ തക്രാഡീകരിച്ച് 
അടു്  റൗണ്് സീരിസ്്  റിതപൊർട്ായി  
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ്  ഡീടസൻട്രച�
തസഷൻ റൗണ്് സർതവ്വയിലൂടെ ഉതദേേിക്കു
്ത്. പ്രാതദേികസർക്കാർ നെപെി�ാക്കു് 
�ദ്ധതികളുടെ ��പ്രാപ്തിടയയം ഭൗതിക 
തനട്ങ്ങടെയം കുറിച്ചുള്ള വിപു�മായ  വിവ
രാേിഷ്ിത തേഖരം ഈ റൗണ്് സീരീസ്സുകൾ  
വഴി സ്യഷ്ടിടച്ചടുക്കാൻ സാേിച്ചാൽ  അത്  
വ�ിടയാരു തനട്ം തട്യായിരിക്കും.

സർറവ്വ പ്രവർത്നങ്ങള്
ഡ ീടസൻട്രച�ത സഷ ൻ റ ൗ ണ്് 

സീരിസ്്  സർതവ്വയടെ തൈാദ്യാവ�ിക്ക്  
സംസ്ാന ആസൂത്രണ തബാർഡാണ് 
അന്ിമ രൂ�ം നൽകു്ടതങ്ിലം സ്ിതി
വിവരകണക്കുകൾ തേഖരിക്കു്തും 
വിേക�നം ടൈതയ്യണ്തും റൗണ്് സീരിസ്് 
റിതപൊർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കു്തും സാ്
്ിക സ്ിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപെിടറെ  
ചുമത�യായിരിക്കും. ഇതിനായി ഓതരാ പ്രാ

തദേികസർക്കാറുകെിൽ നിന്നും ഡിജിറ്ൽ 
രൂ�്ിൽ �ഭിക്കു്  വിവരങ്ങളും IKM 
തസാഫ്റ ്ടവയറിൽ നിന്നും �ഭിക്കു് �ദ്ധതി 
ടൈ�വ സംബന്ിച്ച  വിവരങ്ങളും ഉൾടക്കാ
ള്ളിച്ച് വിവിേറിതപൊർട്ടുകളും മറ്റും തയ്യാറാ
ക്കു്തിനുള്ള ആപ്ലിതക്കഷൻ തസാഫ്റ് ടവ
യറുകൾ സാ് ി്ക സ്ിതിവിവര കണക്ക് 
വകുപെ് വികസിപെിക്കു്താണ്. പ്രാതദേിക
സർക്കാർ സ്ാ�നങ്ങെിട� നിർവ്വഹണ 
ഉതദ്യാഗസ്ന്മാരാണ് സർതവ്വയടെ വിവര
ങ്ങൾ നൽതകണ്ത്. സർതവ്വ പ്രവർ്ന 
ങ്ങളും അതിടറെ ഗുണതമന്മയം ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ സമിതികളുടെ തനതൃത്്ിൽ 
തമാണിറ്ർ ടൈയ്യാനും ഇതിനായി പ്രതത്യകം 
സബ് കമെിറ്ികൾ തട്  രൂ�ീകരിക്കാനും  
സർക്കാർ നിർതദേേം നൽകുന്നുണ്്. സർതവ്വ
യമായി ബന്ടപെട് �രിേീ�ന ചുമത� 
നൽകിയിരിക്കു്ത്  കി�യ്കാണ്.

കാൽ നൂറ്ാണ്ിടറെ കരുത്തുമായി ജനകീ
യാസൂത്രണം രണ്ാംഘട്്ിൽ പ്രതവേിച്ചി
രിക്കുകയാണ്. ൈി� ത�ാരായ്മകൾ കാണാ
ടമങ്ിലം കഴിഞ്ഞ കാ�യെവിൽ  പ്രാതദേി
കസർക്കാറുകൾ  സംസ്ാന്് നെപെി�ാ
ക്കിയ വിവിേ�ദ്ധതികളുടെ ��പ്രാപ്തിടയ 
കുറിച്ചും തനട്ങ്ങടെക്കുറിച്ചും ആർക്കും തട് 
സംേയമില്ല. സാ്്ിക, സാമൂഹിക, 

മാനവിക തമഖ�കെിൽ സംസ്ാനം  
ചകവരിച്ച തനട്്ിടറെ  �ി്ിട� ൈാ�
കേകതി ജനകീയാസൂത്രണം തട്യാണ.് 
കഴിഞ്ഞകാ�ങ്ങെിൽ  നാം തനെിടയടു് 
തനട്ങ്ങടെ സുസ്ിരമായം സ്ായിയായം 
നി�നിർ്ിടക്കാണ്് തകരെ്ിടറെ  
ജനകീയ വികസന മാതൃകടയ പുതിയകാ
�്ിടറെ ടവല്ലുവിെികടെ തനരിൊൻ �ര്യാ
പ്തമാക്കു്തതാടൊപെം സമയബന്ിതമായം  
കൂടുതൽ ഗുണകരവം ��പ്രദവം സർവ്വത� 
പെർേിയായം �ദ്ധതിനിർവ്വഹണം സാേ്യ
മാക്കു് തര്ിലള്ള ൈി� ചുവടുവയ്പുകളും 
കഴിഞ്ഞകാ� നയൂനതകൾ �രിഹരിച്ചുടകാ
ണ്ള്ള ഒരു മുത്റ്വമാണ്   ത�ാകം ശ്രദ്ധി
ച്ച തകരെ്ിടറെ വികസന മാതൃകയടെ  
രണ്ാം ഘട്്ിൽ  നാം �ക്ഷ്യം  ടവക്കു
ത്ാൾ  തീർച്ചയായം ഈ �ക്ഷ്യ്ിത�ക്ക്  
എ്ാനുള്ള ൈി�  വാതായനങ്ങൾ തിര
ടഞ്ഞടുപെിന ്തേഷം അേികാര ി്ട�ത്തു് 
പുതിയ ഭരണസമിതകൾക്ക്  മു്ിത�ക്ക് 
തുറന്നു ടകാടുക്കും ഈ ഡീടസൻട്രച�
തസഷൻ റൗണ്് സീരിസ്് റിതപൊർട്ടുകൾ 
എന്നുതട് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം.    1

ലേഖകന് സംസ്ാന ആസൂത്രണ ലബാര്ഡില് 
്ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ്. 

സർതവ്വയടെ ആദ്യ റൗണ്ിൽ ഇക്കഴി
ഞ്ഞ പ്രാതദേിക സർക്കാറുകൾ  കഴിഞ്ഞ 
അഞ്് വർഷക്കാ�ം ( 2015-2020) നെപെി
�ാക്കിയ �ദ്ധതികളുടെ ��പ്രാപ്തിടയ 
കുറിച്ചും ഭൗതിക തനട്ങ്ങടെ കുറിച്ചുമുള്ള 
വിവരങ്ങൾ തേഖരിച്ച്  സീരിസ്് റിതപൊർ
ട്ാക്കി  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനാണ്  �ക്ഷ്യ
മിടു്ത്. ഇതിടറെ ഭാഗമായി 941 രോമ 
�ഞ്ായത്തുകെിലം 87 മുനിസിപൊ�ിറ്ിക 
െിലം 6 തകാർപെതറഷനുകെിലമാണ ്ആദ്യ 
റൗണ്്  സർതവ്വ നെത്തു്ത്.  പ്രാതദേിക 
സർക്കാറുകൾക്ക് ചകമാറ്ം ടൈയ്ത് 
നൽകിയിട്ടുള്ള വികസന ഉ�വികസന 
തമഖ�ടയയം  വിഷയങ്ങടെയം ഉൾടപെ
ടു്ി തിരടഞ്ഞടുക്കടപെട് സൂൈികകളുടെ 
അെിസ്ാന്ിൽ തയ്യാറാക്കിയ   
തൈാദ്യാവ�ിയിലൂടെയാണ്  സർതവ്വനെ
ത്തു്ത്. തേഖരിക്കു് വിവരങ്ങൾ �രി

തോേിച്ച് സർതവ്വക്കായി തയ്യാറാക്കിയി
ട്ടുള്ള  ഡിജിറ്ൽ പ്ലാറ്്ത�ാമിത�ക്ക് 
ചകമാറ്ം ടൈതയ്യണ്തായിട്ടുമുണ് ്. കൃഷി, 
മൃഗസരക്ഷണം - ക്ഷീര വികസനം, 
മൽസ്യ വികസനം, ടൈറുകിെ വ്യവ 
സായം, വിദ്യഭ്യാസം, ആതരാഗ്യം, കുെി 
ടവള്ളം, ശുൈിത് മാ�ിന്യ സംസ്രണം, 
ഭവനം, വനിതാ േിശു വികസനം, സാമൂ
ഹ്യനീതി, ഊർജ്ം, �ശ്ാ്� വിക 
സനം എ്ീ 12 വിഷയ തമഖ�കെിൽ 
നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും തതദേേസ്യംഭരണ 
സ്ാ�നങ്ങടെ സംബന്ിക്കു് 
ട�ാതുവായ  ൈി�  വിവരങ്ങളുമാണ് 
വിതകന്ദീകൃതാസൂത്രണ റൗണ്് സർതവ്വ 
വഴി തേഖരിക്കു്ത്. സർതവ്വ പ്രവർ്
നങ്ങൾ 2021 ജനുവരി 5 ന് പൂർ്ീകരി
ക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർതദേേം നൽകി
യിരിക്കു്ത് .

സര്രവേ �ീതി ശോസ്തും
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പറോലിറയ്ീവ ്ടകയർ നഴ്സുമറോരുടെ 
ഓണറററിയും വർദ്ിപ്ിച്ചു

തതദേേ സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങെിൽ തസവനമനുഷ്ിക്കു് 
�ാ�ിതയറ്ീവ് ടകയർ നഴ്സുമാരുടെ ഓണതററിയം വർദ്ധിപെിച്ച് ഉ്
രവായി. 
സ.ഉ.(സാോ)നം. 2094/2020/തസ്ഭവ  തീയതി. 06.11.2020

റീ ബിൽഡ ്റകരള - 492 പ്രവൃത്ികള്ക്ക് 
േരണറോനുമതി 

റീ ബിൽഡ് തകരെ ഇനിതഷ്യറ്ീവിടറെ ഭാഗമായി വകയിരു്ി
യിരിക്കു് 208.04 തകാെി രൂ� വിനിതയാഗിച്ച് തതദേേസ്യംഭരണ 
വകുപെിനു കീഴിൽ നെപൊക്കു് 492 പ്രവൃ്ികൾക്ക് ഭരണാനുമതി 
നൽകി ഉ്രവായി. 
സ.ഉ.(ചക)നം. 170/2020/തസ്ഭവ  തീയതി. 04.11.2020

എും ജി എന് ആർ ഇ ജി എസ ്ടമ്ീരിയൽ 
ഘെകത്ിടല തക വിനിറയറോഗും 

മഹാത്മഗാന്ി തദേീയ ടതാഴിലറപ്പു �ദ്ധതി ദുർബ� വിഭാഗ
്ിൽടപെടു് ഗുണതഭാക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ നിർ
മെിച്ചു നൽകുത്ാൾ ടമറ്ീരിയൽ ഇന്ിട� തകന്ദവിഹിതം �ഭ്യ
മല്ലാടത വരു് സാഹൈര്യ്ിൽ ടമറ്ീരിയൽ ഘെക്ിട� തുക 
രോമ�ഞ്ായ്ിടറെ തനത് �ണ്ിൽ നിന്നും വിതരണം ടൈയ്യു്
തിനും തകന്ദ വിഹിതം �ഭ്യമാകു് മുറയ്ക് രോമ�ഞ്ായ്ിടറെ 
അക്കൗണ്ിത�ക്ക് റീക്കൂപെ് ടൈയ്യുവാനും അനുമതി നൽകി ഉ്ര
വായി. 
സ.ഉ.(സാോ)നം. 2056/2020/തസ്ഭവ  തീയതി. 02.11.2020

ഓഡി്് സുംവിധറോനങ്ങള് അവറലറോകനും 
ടചയ്യുന്നതിന ്ഏറകറോപന സമിതി രൂപീകരിച്ചു 

തതദേേസ്യംഭരണസ്ാ�നങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ിംഗ/്ഓഡിറ്ിംഗ് 
സംവിോനങ്ങൾ അവത�ാകനം ടൈയ്യു്തിന് ഏതകാ�ന സമിതി 
രൂ�ീകരിച്ച് ഉ്രവായി. 
ജി.ഓ.(ആർ െി)നം.2044/2020/എൽഎസ്ജിഡി   തീയതി. 30.10.2020

മരണടപ്ട്ടവടര ടപന്ഷന് ഗുണറേറോക്തൃ 
ലിസ്റിൽ നിന്നുും ഒഴിവറോക്കണും 

മരണടപെട്വടരയം അനർഹടരയം ട�ൻഷൻ ഡാറ്ാതബസിൽ 
നിന്നും ഒഴിവാക്കു്തിനുള്ള നെ�െികൾ സമയബന്ിതമായി 
സ്ീകരിക്കുവാൻ പ്രാതദേിക സർക്കാർ ടസക്രട്റിമാടര ചുമത�
ടപെടു്ി നിർതദേേം പുറടപെടുവിച്ചു. 
സർക്കു�ർ നം. 67/2020/േന. തീയതി. 05.11.2020  

എും ജി എന് ആർ ഇ ജി എസ ്റലബർ 
ബഡജ്്് രൂപീകരണും നിർറദേശങ്ങള് 
പുറടപ്ടുവിച്ചു 

മഹാത്മാഗാന്ി തദേീയ രോമീണ ടതാഴിലറപെ് നിയമ്ിട� 
വകുപെ ്14(6) പ്രകാരം 2021-22 സാ്്ിക വർഷത്ക്കുള്ള ത�ബർ 
ബഡ്ജറ്് രൂ�ീകരണവമായി ബന്ടപെട് പ്രവർ്നങ്ങൾ ത്രിത� 
�ഞ്ായത്തുകൾ അെിയന്രമായി ആരംഭിക്കുവാൻ സർക്കാർ 
നിർതദേിച്ചു. 
സർക്കു�ർ നം. 245/ഡി.ഡി.2/2020/ തസ്ഭവ.  തീയതി. 04.11.2020  

ധനകറോരയേ കമ്മിഷന് ടെഡ ്ഫണ്ട ്വിഹിതും 
റപ്രറോജക്ിൽ നിന്നുും ഒഴിവറോക്കണും 

ജ�ജീവൻ മിഷടറെ തതദേേഭരണ സ്ാ�ന വിഹിതം നൽകു
്തിന് േനകാര്യകമെീഷൻ ചെഡ് �ണ്് വിഹിതം തപ്രാജക്ിൽ 
ഉൾടപെടു്ിയിട്ടുള്ള തതദേേഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ ഈ വിഹിതം 
തപ്രാജക്ിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കു്തിന് നെ�െികൾ സ്ീകരിക്കുവാൻ 
സർക്കാർ നിർതദേേം പുറടപെടുവിച്ചു.  
സർക്കു�ർ നം. ഡി.എ.1 /278/2020/ തസ്ഭവ.  തീയതി. 20.10. 2020  

ജനന രജിറ്രേഷന് റപര് 
റചർക്കുന്നതിനുള്ള കറോലറോവധി ദീർഘിപ്ിച്ചു 

23.06.2015 നു മുമ്പുള്ള ജനന രജിതസ്ടഷനുകെിൽ കുട്ികളുടെ 
ത�ര് ജനന രജിസ്ററിൽ തൈർക്കു്തിന് 23.06.2020 മുതൽ ഒരു 
വർഷത്ക്ക് അതായത് 22.6.2021 വടര അനുമതി നൽകി ഉ്ര
വായി. 
ഉ്രവ് നം. PAN/8180/2020-B1(DP) തീയതി. 20.10.2020 
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അതഭദ്യമാണ ്മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയം തമെി
ലള്ള ബന്ം. അതുടകാണ്തട് 

നമെൾ ഏവതരയം കാക്കു്, നമുതക്കവർക്കും 
തണലം തണുപ്പും നൽകു്, മരങ്ങടെയം 
മ�കടെയം പുഴകടെയം ദുർബ�മാക്കുകയല്ല 
അവടയ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് തവണ്ത്. 

�രിസ്ിതി പുനഃസ്ാ�ന പ്രവർ്ന 
ങ്ങെിൽ ഹരിതതകരെം മിഷടറെ സാർതക
മായ ചുവടുവയ്പാണ ്സംസ്ാന് ്ആരംഭിച്ച 
�ച്ചത്തുരുത്തുകൾ. കാ�ാവസ്ാ വ്യതിയാ

നവം അനുബന് പ്രശ്നങ്ങളും വരാനിരിക്കു് 
അ�കെങ്ങെല്ല, വർ്മാനകാ� യാഥാർത്യ
മാടണ് തബാേ്യവം ജീവത�ാക്ിടറെ 
നി�നില്പിനാോരമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങടെ 
സംരക്ഷിതച്ച മതിയാവൂ എ് ദൃഢനിശ്യ
വമാണ് ഈ ഉദ്യമ്ിനു �ി്ിൽ.

തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളുടെ 
സഹായ ി്ൽ, ട�ാതുസ്�ങ്ങെിലൾടപെടെ 
തരിശുഭൂമി കടണ്്ി തനതായ വൃക്ഷങ്ങളും 
തതദേേീയമായ സസ്യങ്ങളും ഉൾടപെടു്ി 

സ്ാഭാവിക ചജവചവവിേ്യ തുരുത്തുകൾ 
സൃഷ്ടിടച്ചടുത്തു സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ 
�ച്ചത്തുരുത്തുകെിൽ.

അര ടസതറൊ അതിൽ കൂടുതത�ാ വിസ്തൃ
തിയള്ള ഭൂമിയിൽ �ച്ചത്തുരുത്തുകൾ സ്ാ
�ിച്ചിട്ടുണ്്. കാ�ാവസ്ാ വ്യതിയാന്ിടറെ 
തദാഷ��ങ്ങൾ കുറയ്ക്കു്തിനും ഹരിതഗൃഹ 
വാതകങ്ങളുടെ സാ ി്േ്യം ടകാണ്ണ്ാകു് 
ആതഗാെതാ�നട് ടൈറുക്കു്തിനും 
�ച്ചത്തുരുത്തുകൾക്ക് നിർണ്ായക �ങ്് 
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പച്ചത്തുരുത്തു�ൾ 
പറയുന്ത്



വഹിക്കാനാകും. അന്രീക്ഷ ി്ട� അേിക 
കാർബണിടന ആഗിരണം ടൈയ്ത് സംഭരിച്ച് 
സൂക്ഷിക്കു് കാർബണ ക�വറകൊയി 
വർ്ിക്കു് �ച്ചത്തുരുത്തുകൾ പ്രാതദേിക 
ചജവചവവിേ്യ സംരക്ഷണവം ഉറപൊക്കും.

നഗര - രോമ വ്യത്യാസം താരതതമ്യന 
കുറവായ തകരെ്ിൽ ചജവചവവിേ്യ  
സംരക്ഷണം സാേ്യമാക്കു് ഇെട�െ�ാണ് 
�ച്ചത്തുരുത്തുകൾ. ചതകൾ നട്തേഷം 
മറന്നുകെയാടത അവടയ �രിൈരിച്ച് നി�
നിർ്ി സാമൂഹ്യ ഉ്രവാദിത്ം നിറതവ
റ്റു് ജനകീയ സംരംഭമാണിത്. കാവകളു
ടെയം കണ്ൽക്കാടുകളുതെയം സംരക്ഷണ
വമുണ്്. പ്രകൃതിതയാടുള്ള കരുത�ാണ് 
�ച്ചത്തുരുത്തുകൾ. വികസനവം �രിസ്ി
തിയം തമെിലള്ള സംഘർഷമല്ല സൗഹാർദേ
മാണ ്�ച്ചത്തുരുത്തുകൾ നൽകു് സതന്ദേം.

ആയിരം �ച്ചത്തുരുത്തുകൾ �ക്ഷ്യമിട്ാ

രംഭിച്ച �ദ്ധതി �ക്ഷ്യവം ചകവരിച്ച് ഏടറ 
മു്ി�ാണ് ഇതപൊൾ. തകരെ്ിടറെ 
�രിസ്ിതി പുനഃസ്ാ�ന പ്രക്രിയയിൽ 
ഹരിതതകരെം മിഷടറെ പ്രവർ്നം തരഖ
ടപെടുത്തു് ചജവ അെയാെങ്ങൊണ് 1500 
ത�ടറയള്ള �ച്ചത്തുരുത്തുകൾ.

ജീവ�കളുും അതിജീവനവും
ചജവ ചവവിേ്യവം പ്രകൃതിയിട� 

അനുബന് ഘെകങ്ങളും തൈർ്താണതല്ലാ 
�രിസ്ിതി. മ�ം മരവം മനുഷ്യനുടമല്ലാം 
തമെിലള്ള �ാര്ര്യ്ിലൂടെ മാത്രം സാേ്യ
മാകു് സുസ്ിരവം സുരക്ഷിതവമായ ജീവി
തട്ക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് �ാരിസ്ി
തികാവതബാേം. ഒരു പ്രതദേ്് ജന്മടമടു
ക്കു് ജീവികൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ആ 
പ്രതദേ്ിടറെ �രിസ്ിതിക്കും കാ�ാവ
സ്യ്ക്കും ഇണങ്ങു് പ്രതത്യകതകളുണ്ാകും. 

അവിടെ ചുറ്റു�ാടുകൾക്കിണങ്ങാ് സസ്യ
ങ്ങളും ജീവികളും കെന്നുവരു്തതാടെ 
(അേിനിതവേം) �ാരിസ്ിതികപ്രശ്നങ്ങൾ 
ഉെട�ടുക്കുന്നു. �രിസര മ�ിനീകരണ 
സാേ്യത ഇതതാടെ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇതു പ്ര
തിതരാേിക്കാൻ �ച്ചത്തുരുത്തുകെിട� 
പ്രാതദേിക ചജവചവവിേ്യ്ിന ്കഴിയം. 
കാരണം അതത് പ്രതദേങ്ങെിൽ സ്ാഭാവി
കമായി വെരു് തനത് സസ്യങ്ങൊണ് 
�ച്ചത്തുരു്ിട� ജീവസ്സുകൾ.

ഔഷേസസ്യങ്ങളും ��തര്ിലള്ള 
അദ്�ത സസ്യങ്ങളുടമാടക്ക വനനേീകര
ണവം മനുഷ്യടറെ കെന്നുകയറ്വം കാരണം  
നേിച്ചു ത�ാകാറുണ്തല്ലാ. പ്രാതദേികമായി 
ഇവടയാടക്ക കണ്റിഞ്ഞ് പ്രതത്യകമായി 
�രിത�ാഷിപെിക്കാനുള്ള തബാേപൂർവ്വമായ 
ശ്രമവം �ച്ചത്തുരു്ിലണ്്. പ്രകൃതിയടെ 
ഭാഗമായ ഈ വിഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ
നുൾടപെടെയള്ള ജീവജാ�ങ്ങളുടെ അതിജീ
വന്ിന് സഹായകമാകുന്നു. അതുടകാ
ണ്ാണ് �ച്ചത്തുരു്് സംരംഭട് അതി
ജീവന്ിടറെ �ച്ചത്തുരുത്തുകൾ എന്നും 
വിവക്ഷിക്കു്ത്.പ്രകൃതിവിഭവ ത�ാതസ്സു
കൾ അമിതമായി ഉ�തയാഗിക്കു്തും,  
ദുരു�തയാഗം ടൈയ്യു്തും മ�ിനീകരിക്കു 
്തും ജീവത�ാക്ിടറെ നി�നിൽപെിടന
യം ചവവിേ്യ്ിടനയം അ�കെ്ി�ാ
ക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ 
സാ്ിദ്ധ്യം  വ ിവ ിേകാരണങ്ങൊൽ 
അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് .  ഇത് 
ആതഗാെതാ� വർദ്ധനയ്കിെയാക്കുകയം 
�രിസ്ിതിയടെ സ്ാഭാവികതാെം ടതറ്ി
ക്കുകയം ടൈയ്യുന്നു. ഏറിയകൂറും മനുഷ്യ നിർമെി
തമായ ഈ പ്രതിസന്ി �ഘൂകരിക്കാനും 
നമ്മുടെ പ്രാതദേിക ചജവസ്്് സംര
ക്ഷിക്കാനും �ച്ചത്തുരുത്തുകൾക്ക് കഴിയം. 
ചജവചവവിേ്യ ൈിന് പുതുത�മുറയിൽ   
സൃഷ്ടിക്കുകയം  തുെർപ്രവർ്നങ്ങൾക്ക് 
വഴിടയാരുക്കുകയം ടൈയ്യുക എ് �ക്ഷ്യം 
മുത്ാട്ടുവയ്ക്കു് �ച്ചത്തുരുത്തുകൾ ഈ 
�ശ്ാ്� ി്ൽ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവക 
യാണ്.

പച്ത്തുരുത്തുകള് 
നിർവഹിക്കുന്ന 
പ്രകൃതി സുംരക്ഷണും

സൂര്യനിൽ നി്് ഭൂമിയിട�ത്തു് വികി
രണങ്ങെിൽ ഒരു ഭാഗം ഭൂമി തിരിടക അന്
രീക്ഷ്ിത�യ്ക്കു തട് ഉത്ർജിക്കുന്നുണ്്. 
താത�ാർജ പ്രോനമായ ഇൻഫ്രാടറഡ് 

അന്ത�ീ�ത്ികല ഊര്ജ് ബജറ്് 
ഭൂമിയടെ ഒരു ൈതുരശ്ര മീറ്ർ 235 വാട്് 

സൗതരാർജ്മാണ് സ്ീകരിക്കു്ത്. 
ഇതിൽ 67 വാട്് അന്രീക്ഷവം 168 വാട്് 
ഭൗതമാ�രിത�വം ആഗിരണം  ടൈയ്യും. 
അങ്ങടന അന്രീക്ഷവം ഭൗതമാ�രിത�
വം ചൂടു�ിെിക്കും. കൂടുതൽ തവഗം ചൂടു�ിെി
ക്കു്ത് ഭൗതമാ�രിത�മായിരിക്കും. 
അതിനാൽ ഇവിടെ നി് ്അന്രീക്ഷ്ി
ത�യ്ക് ചൂെ് ചകമാറാൻ തുെങ്ങും. ഓതരാ 
ൈതുരശ്ര കിത�ാമീറ്ർ ഭൗതമാ�രിത�
്ിൽ നിന്നും 492 വാട്് ഊർജം ഉത്ർജി
ക്കുന്നു എ്ാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
ഇതിൽ 40 വാട് ്ശൂന്യാകാേത്യ്ക്കുതട് 
തിരിടക ത�ാകും. തേഷിക്കു് 452 വാട്് 

അന്രീക്ഷം ആഗിരണം ടൈയ്യും. അന്രീ
ക്ഷം തനരത് ആഗിരണം ടൈയ്ത, സൂര്യ 
നിൽ നിന്നു �ഭിച്ച 67 വാട്ടും ഭൂമിയിൽ നിന്നും 
�ഭിക്കു് ഈ 452 വാട്ടും തൈർന്നുള്ള 519 
വാട്ിൽ 195 വാട്് ശൂന്യാകാേത്യ്ക്കും 
തേഷിക്കു് 323  വാട്് തിരിടക ഭൂമിയിത�
യ്ക്കും ചകമാറും. ഭൂമിയ്ക്  സൂര്യനിൽ നി്് 
തനരിട്് �ഭിച്ച 168 വാട്ടും അന്രീക്ഷ്ിൽ 
നി്് �ഭിക്കു് ഈ 323 വാട്ടും തൈർ്് 
വീണ്ം 492 വാട്് എ് �ഴയ സ്ിതിയിൽ 
തട് എത്തും. ഈ പ്രക്രിയ നിരന്രം 
തുെരു്തിടറെ ��മായി ഭൂമിയം അന്
രീക്ഷവം ചൂൊയിടക്കാണ്ിരിക്കുടമങ്ിലം 
ഒരു സമതു�ിതാവസ് സൃഷ്ടിക്കടപെടും.
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വികിരണമാണ് ഇപ്രകാരം ഉത്ർജിക്കു
്ത്. ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം അന്രീക്ഷ്ിടറെ 
താതഴ�ാെികടെ ചൂൊക്കും. ബാക്കി ശൂന്യാ
കാേത്യ്ക് കെന്നുത�ാകും. ഇപ്രകാരം 
ചൂൊയ അന്രീക്ഷ �ാെിയിൽ നി്് വീണ്ം 
ഭൂമിയിത�യ്ക് ചൂെ് പ്രവഹിക്കും. ഭൗതമാ�രിത
�വം അന്രീക്ഷവം ഇപ്രകാരം �രപെരം 
ചൂെ ്ചകമാറിടക്കാണ്ിരിക്കും. ഇങ്ങടന ഭൗമ 
വികിരണം മൂ�ം അന്രീക്ഷം ചൂൊവ് പ്ര
ക്രിയയാണ് ഹരിതഗൃഹപ്രഭാവം (Green 
House Effect) എ്റിയടപെടു്ത്. 
കാർബണചഡഒാചക്ഡ്, ചനട്രജൻ 
ഓചക്ഡുകൾ, മീതഥൻ, ഓതസാണ, നീരാവി 
എ്ീ വാതകങ്ങൊണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള 
താ� വികിരണങ്ങടെ ആഗിരണം ടൈയ്യു 
്തും തിരിടക ഭൂമിയിത�ക്കയയ്ക്കു്തും. 
അതിനാൽ ഈ വാതകങ്ങടെ ട�ാതുതവ 
ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ എ്് വിെിക്കാ 
റുണ്്. ഭൂമിയടെയം അന്രീക്ഷ്ിടറെയം 
സമതു�ിത താ�നി�യ്ക ്ഈ വാതകങ്ങളുടെ 
സാ്ിദ്ധ്യം അനുത�ക്ഷണീയമാണ് . 
എ്ാൽ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ  അെവ് 
കൂെിയാൽ അതനുസരിച്ച് അന്രീക്ഷ 
താ�നി�യം കൂടും. ഇതാണ ്ആതഗാെതാ�നം.

വ്യാവസായികവത്കരണം, ഇന്നങ്ങ
ളുടെ അമിത ഉ�തയാഗം, അമിത രാസവെ 
ഉ�തയാഗം, വികസിത വികസ്ര രാഷ്ടങ്ങൾ 
�ിന്തുെരു് ആഢംബര ജീവിതചേ�ി 
ഇവടയല്ലാം അന്രീക്ഷ്ിട� ഹരിത 
ഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അെവ് വർദ്ധിക്കു്
തിന് കാരണമാവന്നു. ഇത് ആതഗാെതാ� 
വർദ്ധനയ്ക്കും ഇെയാക്കുന്നു.

താ�വർദ്ധനയ്ക്കു കാരണമായ ഹരിത 
ഗൃഹ വാതക്ിടറെ ഉത്ർജ്ന തതാത് 
കുറയ്ക്കുകയാണ് പ്രശ്ന്ിനു പ്രോന ത�ാം 
വഴി. ഇവിടെയാണ് �ച്ചത്തുരുത്തുകൾ 
സ്തമേയാ നിർവഹിക്കു് പ്രകൃതി സംരക്ഷ 
ണ പ്രവർ്നം പ്രസക്തമാകു്ത.് ഹരിത 
സസ്യങ്ങൾക്ക് കാർബണ ചഡഓചക്ഡ് 
കൂെിതയ തീരൂ. അവ ഇത ്ആഗിരണം ടൈയ്യു ന്നു.

ഇപ്രകാരം അന്രീക്ഷ്ിട� ഹരിത
ഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അെവ ്സമതു�ിതമാക്കി 
നി�നിർത്തു്തിൽ വനങ്ങൾക്ക് വ�ിയ 
�ങ്ാണുള്ളത്. സ്ാഭാവിക വനങ്ങളുടെ 
ടൈറുമാതൃകകൊയ �ച്ചത്തുരുത്തുകളും ഇതത 
േർമെം തട് നിർവ്വഹിക്കും.

കറോവകള്ക്ക് സുംരക്ഷണും
വനതമഖ�യിൽ നിന്നുമാറി അതനകം 

ജീവികൾക്കും  സസ്യ�താദികൾക്കും  

ജനതസവന്ിടറെ 5 വർഷങ്ങൾ 
പൂർ്ിയാക്കി ഒരു ഭരണ സമിതികൂെി 
തതദേേസ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങെിൽ 
നിന്നും �െിയിറങ്ങി. 2020 നവംബർ 11 
ന്  ഭരണസമിതിയടെ കാ�ാവേി 
അവസാനിച്ചു. മുൻകാ�ങ്ങെിൽ നി്് 
വ്യത്യസ്തമായി ഓർമെകളുടെ �ച്ചത്തുരു
ത്തുകൾ നാെിന് സമർപെിച്ചാണ് ഇക്കുറി 
ഭരണസമിതികൾ ��രും അേികാര
ടമാഴിഞ്ഞത്. ഹരിതതകരെം മിഷൻ 
മുത്ാട്ടുവച്ച ഈ ആേയം �രടക്ക സ്ീ
കരിക്കടപെട്ടു. മുന്നൂറി�േികം ഓർമെ 
തുരുത്തുകൾക്കാണ് ഇപ്രകാരം തുെക്ക
മായത്. ഓതരാ ജനപ്രതിനിേിയം വൃക്ഷ
ച്കൾ നട്ാണ് ഓർമെത്തുരു്് 
ഒരുക്കിയത.് ��യിെങ്ങെിലം ഓർമെത്തു

രു്ിന് ഭരണസമിതിയടെ ത�രിൽ 
തബാർഡും സ്ാ�ിച്ചു. ഓർമെ തുരുത്തു
കളുടെ തുെർ �രി�ാ�നം ടതാഴിലറപ്പു 
�ദ്ധതി നിർവ്വഹിക്കും. പ്രകൃതി പുനഃ
സ്ാ�ന പ്രവർ്നങ്ങൾക്ക്  ഇനി 
വരു് ഭരണ സമിതികകൾക്കുള്ള 
ഓർമെടപെടു്ൽ കൂെിയായിരിക്കും ഈ 
�ച്ചതുരുത്തുകൾ. കഴിഞ്ഞ ഭരണ സമിതി 
യടെ ഭരണകാ�ഘട്്ിടറെ ഓർമെക
ടെത്ാണം അവ പൂക്കും, കായ്ക്കും. ഓർമെ
കളുടെ തുരുത്തുകെിൽ തനേഹച്കൾ 
വെരും. ഇനി വരു് വസന്ങ്ങൾ 
അവടയകൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കും. �ക്ഷി
കൾക്കും  പൂ്ാറ്കൾക്കുടമാപെം അവ 
നമുക്കും തണലം തണുപ്പും നല്കും.

ഓര്മ്മകളുകട പച്ചത്തുരത്തുകള് 
�ോടി�് സമര്പെിച്ച് പടിയിറക്കും

ആവാസ വ്യവസ് ഒരുക്കി നമ്മുടെ നാട്ി
ൻപുറങ്ങെിൽ നിരവേി കാവകളുണ്ായിരു
ന്നു. കാവതീണ്ിയാൽ കുെംവറ്റുടമന്നും 
ജ�ക്ഷാമം തനരിടുടമന്നും വിേ്സിച്ചിരു് 
ഒരു ൈരിത്രവം നമുക്കുണ്്.  ഔഷേ സസ്യ
ങ്ങളും കാട്ടുകിഴങ്ങുകളും കാട്ടുവള്ളികളും 
നിറഞ്ഞ ചജവചവവിേ്യ്ിടറെ ക�വറ
യായ കാവകടെ സംരക്ഷിക്കുക വഴി പ്രകൃതി 

സംരക്ഷണവം സാേ്യമായിരുന്നു. എ്ാൽ 
നഗരവല്രണം കാവസംരക്ഷണ്ിന് 
തെസ്മായി. ഈ പ്രവണതയ്ക് തിരു്ൽ 
കൂെിയാണ് ഹരിതതകരെം മിഷൻ സൃഷ്ടിടച്ച
ടുക്കു് �ച്ചത്തുരുത്തുകൾ. അവതേഷിക്കു് 
കാവകടെ �ച്ചത്തുരു്ായി �രി�ാ�ിച്ച് 
തനിമതയാടെ നി�നിർ്ാൻ അവസരടമാ
രുക്കുകയാണ് ഈ സംരംഭ്ിലൂടെ.
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കണ്ടൽ കറോടുകളുടെ 
പച്ത്തുരുത്്

തകരെ്ിട� കായത�ാരങ്ങൾ, ൈതുപ്പു
കൾ, നദീമുഖത്തുള്ള തുരുത്തുകൾ തുെങ്ങിയ 
സ്�ങ്ങെിട�ല്ലാം കണ്ൽ കാടുകൾ സാോ
രണയായിരുന്നു. നദീതീരങ്ങടെയം കെല്തീ 
രങ്ങടെയം സംരക്ഷിക്കു്തിലം കരയില
ണ്ാകു് മ�ിനീകരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കു്തിലം 
കണ്ൽ കാടുകൾ സുപ്രോന �ങ്ാണ് വഹി 
ക്കു്ത.് �ക്ഷികളുടെ ചസ്രവിഹാര തകന്ദ
ങ്ങൊണ് കണ്ൽ കാടുകൾ. തദോെനക്കി
െികൾ ��തും കണ്ൽകാടുകടെ വംേവ
ർദ്ധനവിനുള്ള താവെമായിതിരടഞ്ഞടുക്കുന്നു. 
ഇവിതെയ്ക്കുള്ള മനുഷ്യടറെ കെന്നുകയറ്ം 
ഭൂമിയിട� സ്യതമവയള്ള ഒരുആവാസ 
വ്യവസ്യടെ തകർച്ചയ്ക് വഴിടയാരുക്കി. 

കണ്ൽക്കാടുകളുടെ കുറവ ്�രിഹരിക്കുകയം 
പുതിയ കണ്ൽ കാടുകൾ വച്ചു�ിെിപെിക്കു 
കയം ടൈതയ്യണ്ത് ഈ ഘട്്ിൽ അത്യാ
വേ്യമാണ്. ഇതിടറെ ഭാഗമായാണ് അനു
തയാജ്യമായ സ്�ങ്ങെിൽ    കണ്ൽടച്ചെി
കൾ ടകാണ് ്�ച്ചത്തുരുത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ 
നെ�െികൊരംഭിച്ചത്. തകാട്യം, കണ്ണൂർ, 
ആ�പ്പുഴ തുെങ്ങിയ ജില്ലകെിൽ കണ്ൽക്കാ
�ടുകളുടെ �ച്ചത്തുരുത്തുകൾ ഈ വിേം 
�രി�ാ�ിക്കുന്നുണ്്.

പച്ത്തുരുത്തുകളിടല 
ടവവിധയേും

ട�ാതുസ്�ങ്ങെിലം സർക്കാർ ഉെമ
സ്തയിലള്ള സ്ാ�നങ്ങളുടെ �രിസര
ത്തും സ്കൂളുകെിലമാണ് �ച്ചത്തുരുത്തുകൾ 
ഏടറയം വച്ചു�ിെിപെിച്ചിട്ടുള്ളത.് ഇതിനു പുറടമ 
അപൂർവ്വം ൈി�യിെങ്ങെിട� സ്ാഭാവിക വൃക്ഷ
കൂട്വം കാവകളും വീടണ്ടു്് �ച്ചത്തുരു
ത്തുകൊയി സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നു. �ച്ചത്തുരു
ത്തുകെിട� തട് ചവവിേ്യവം ശ്രതദ്ധയ
മാണ്.  ഔഷേ സസ്യങ്ങൾ മാത്രമുൾടപെ 
ടു്ിയള്ള �ച്ചത്തുരു്്, ഈറയംമുെയം 
മാത്രമുള്ളവ, കണ്ൽ നിറഞ്ഞവ, േ�തഭാ
ദ്യാന മാതൃകയിലള്ളവ, നക്ഷത്രവനം 
ഉൾടക്കാള്ളു്വ, സ്ാഭാവിക വനമാതൃക
യിലള്ളവ, ��വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രമുൾടക്കാ
ള്ളു്വ എ്ിങ്ങടനയാണ് ചവവിേ്യം 
ചകവ്ിട്ടുള്ളത്.                                    1

 (ലേഖകന് ഹരിതലകരേം മിഷനില് പബ്ിക് 
റിലേഷന്സ് ഓഫീസറാണ് )
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മീനച്ച�ാറിടറെ ദാനം എന്നു വിതേഷിപെി
ക്കടപെടു് തകാട്യം ഒരു ജില്ലയം 

അതിടറെ ആസ്ാനമായ മുനിസിപെൽ 
നഗരവമാണ്. ടൈറിടയാരു കു്ിൻമുക 
െി�ാണ് നഗരം വ്യാ�ിച്ചുകിെക്കു്ത്. 
തറാ ഡ-്ടറയിൽ ഗതാഗതതകന്ദമായ തകാട്യം 
ചഹതറഞ്ിത�ക്കുള്ള മുഖ്യപ്രതവേന 
കവാെമാണ്. തവ്നാെ് കായ�ിതനാെ് 
തൈർന്നു കിെക്കുന്നു. ൈരിത്രസാംസ്ാരിക 
�ഴമയള്ള തകാട്യം പ്രമുഖ വാണിജ്യ-വ്യാ
�ാര തകന്ദം കൂെിയാണ്. പുസ്തക-�ത്ര പ്ര
സിദ്ധീകരണ രംഗ് ്തകാട്യ ി്ന ്വ�ിയ 
പ്രാോന്യമുണ്്.

തകരെ്ിട� ആദ്യട് മുദ്രണാ�യ
മായ സി.എം.എസ.് പ്രസ ്(1821) ടബഞ്മിൻ 
ടബയ ്�ി എ് മിഷനറി ഇവിടെ സ്ാ�ിച്ചു. 
ആദ്യട് മ�യാെം - ഇം്ീഷ് നിഘണ്വി
ടറെ മുദ്രണം (1846) തകാട്യ്ായിരുന്നു. 
മ�യാെ്ിൽ ആദ്യമായി ചബബിൾ പ്ര

സിദ്ധീകരിച്ചതും ഇവിടെ നി് ാണ.് മഹാത്മാ
ഗാന്ി സർവക�ാോ�യടെ ആസ്ാനം 
ഏറ്റുമാനൂർ പ്രിയദർേിനി ഹിൽസി�ാണ്.

ഇന്്യയിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ പ്രൈാരമുള്ള 
ദിന�ത്രമായ മ�യാെമതനാരമ (1888) 
�ിറ്ത് ഇവിടെയാണ്. ദീ�ിക (1887), 
മംഗെം തുെങ്ങിയ �ത്രങ്ങളും അതനകം ആനു
കാ�ികങ്ങളും ഇവിടെനി്് പ്രസിദ്ധീകരി 
ക്കുന്നു. സാഹിത്യപ്രവർ്ക സഹകരണ
സംഘം, ഡി.സി. ബുക്്, വിദ്യാർതിമിത്രം 
തുെങ്ങിയ അതനകം പ്രസിദ്ധീകരണസ്ാ� 
നങ്ങൾ ഇവിടെയണ്്.

പ്രാൈീന തുറമുഖമായിരുന്നു തൊെമി സൂൈി
പെിക്കു് 'കരൗര' ഇതാടണ്് ൈി� ൈരിത്ര
കാരന്മാർ അഭയൂഹിക്കുന്നു. 'ബക്കടര' ഇ്ട് 
വയസ്ക്കരയാടണന്നും അഭിപ്രായമുണ്്.

തകാട്യം എ് ത�ര ്: ടതക്കുംകൂർ രാജാ
ക്കന്മാരുടെ ഭരണസീമയി�ായിരു് പ്രതദ
േമാണിത്. താഴ്ങ്ങാെിക്കടുത്തുള്ള തെി

തക്കാട് ആസ്ാനമാക്കിയാണ് അവർ 
ഭരണം നെ്ിയത.് നഗര്ിടറെ �െിഞ്ഞാ
റുഭാഗ്് താഴ്ങ്ങാെിയിൽ (തെിയിൽ) 
ഇതിടറെ അവേിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. രാജവം
േ്ിടറെ തകാട്യടെ അകം തകാട്യകം 
ആയി. ഇത ്�ി് ീെ ്തകാട്യ്കകവം തകാട്യവം 
ആയതാവാം.

ഭൂപ്രകൃതി അെിസ്ാനടപെടു്ി ഉണ്ായ 
ത�രുമാവാം. കുന്നും കുഴിയം ജ�ാേയങ്ങളും 
നിറഞ്ഞ നാൊണിത്. തകാെ്+അയം = 
തകാട്യം. തകാെ=്കു്,് അയം=കുെം, കിെങ്ങ,് 
ടവള്ളം, �ള്ളം (താഴ്ന്ന ഭൂമി, കുഴി)ത�ാട�യള്ള 
സ്�നാമങ്ങൾ നഗരമേ്യ്ിൽ ഇതപൊഴു
മുണ്തല്ലാ.

തകരെ്ിൽ മറ്് ൈി� തകാട്യങ്ങളും 
ഉണ്.് ത�തശേരി താലൂക്ക ്(വെക്കൻ തകാട്യം), 
ടൈങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക ്എ ി്വിെങ്ങെി�ാണവ. 
�്നംതിട്യിട� തകാ്ി താലൂക്കിൽ ഒരു 
വള്ളിതക്കാെ് തകാട്യവം ഉണ്്.

 ര�ോ. വിളക്കുടി �ോരജന്ദ്രൻ

ദ�ൊട്യം
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 ��ളീധ�ൻ തഴക്ക� 

അരെ�ാഴി� വീ�ന�കൾ-13

നൊടന ദ�ൊഴി�ളും ദ�ൊഴി�ടും 
നന് നിറഞെ ഓർമ്�ളും 

പൂതങ്ാഴിതൻ പുഷ്ക�കണ്ഠനാദം  തകട്് 
തകരെീയ രോമങ്ങൾ ഉണർ്ിരു് ഒരു 

കാ�മുണ്ായിരുന്നു. ഒരിെ്് തകാഴികൂവി
യാൽ അതിടറെ തുെർച്ച അയൽ�ക്ക 
വീടുകെിൽ നിട്ല്ലാം ഉയരുമായിരുന്നു.  
േരിക്കും അതിടനാരു താെമുണ്ായിരുന്നു. 

നന്മനിറഞ്ഞ നാട്ിൻപുറ്ിടറെ ഹൃദയതാ
െമായിരുന്നു അത്. �തക്ഷ ഇതപൊൾ നടമെ 
ഉണർത്തു്ത് ടമാചബൽ ത�ാണിൽ 
നിന്നുയരു് യാന്ത്രിക സംഗീതമാണ.് അടല്ല
ങ്ിൽ തട് കൂവിയണർ്ാൻ പൂതങ്ാഴിക
ടെവിടെ? വീെിടറെ �ര്യമ്പുറ്ാടക ൈിക്കി

ൈികഞ്ഞു നെക്കു് അഴകാർ് നാെൻ 
�ിെതക്കാഴികളും അവയടെ രക്ഷകർതൃ 
സ്ാനം സ്യം ഏടറ്ടു്് അങ്വാലം 
ആെയമായി ത�ടപൊക്കത്ാടെ നെക്കു് 
പൂവൻതകാഴികളും. അടതാരു കാഴ്ചയായിരു
ന്നു. 
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��നിറ്ിലം രൂ�്ിലമുള്ള നാെൻ
തകാഴികൾ. കഴു്ിനുചുറ്റും �വൽ ഇല്ലാ
്വ, �വലകൾ എഴുന്നുനിൽക്കു് കാപെി
രികൾ, താരതതമ്യന ഉയരം കുറഞ്ഞ 
�ാ്കൾ, ആെയം പൂവമെക്കം കറു് 
കരിതങ്ാഴികൾ തുെങ്ങി നാനാജാതി 
തകാഴികൾ. ഇവടയല്ലാം തട് വിവിേ 
വർണ്ങ്ങൊൽ അഴകാർ്വയായിരുന്നു. 
മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകെിലം തകാഴിക്ക് 
തകാഴിക്കൂടും ഉണ്ായിരുന്നു. അയല്പക്കട് 
ഏടതങ്ിലം വീട്ിൽ തകാഴി ഇല്ലാതിരിക്കു
കയം അവിടെ �റ്ിൽ അല്ലറ ൈില്ലറ കൃഷി 
ഉണ്ാവകയം ടൈയ്താൽ തകാഴി കയറി ൈിക്കി
ച്ചികഞ്ഞു കൃഷി നേിപെിച്ചതിടറെ ത�രിൽ 
വഴക്കും വക്കാണവം ഉറപൊണ്. വിഷം വച്ച് 
തകാഴിടയ വകവരുത്തുകയം അതിടറെ 
ത�രിൽ കാ�ങ്ങതൊെം നീണ്നിൽക്കു് 
േ�തയടമല്ലാം ത�ായകാ� തകാഴിവെർ
്�ിടറെ നാൾവഴികൊണ്. 

വർഷ്ിൽ മൂന്നും നാലം പ്രാവേ്യം 
തകാഴിടയ അെടവച്ച് വിരിയിച്ചിറക്കു് 
വംേവർേന പ്രക്രിയ നാെൻ തകാഴി വെർ
്�ിടറെ അെിസ്ാനമായിരുന്നു. അഴിച്ചു
വിട്ടു തകാഴിടയ വെർത്തു് �ര്രാഗത 
രീതി സാർവത്രികമായിരു് കാ�്് 
ഏടതാരു വീട്ിത�ക്ക് കെന്നു ടൈ്ാലം 
മുറ്ത്തും �രിസരത്തും തകാഴിക്കാഷ്ടം ഒരു 
സ്ിരം കാഴ്ചയായിരുന്നു. എ്ാൽ അടതാരു 
മാ�ിന്യപ്രശ്നം ആയി ആരും കണ്ിരു്ില്ല. 
മുട് അെടവച്ച് വിരിയിടച്ചടുക്കുകയം വംേ
വർദ്ധന നെത്തുകയം ടൈയ്യു് പ്രവൃ്ി
യിൽ നി്ാകാം ടതല്ലും ആോസ്യമല്ലാ് 
സാ്്ിക തട്ിപെിന് തനാട്് ‘അെവയ്പ് ’ 
എ് ത�രുവ്ത്. അെടവച്ച് വിരിയിച്ചിറ
ക്കു് തകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങടെ കാക്കയം 
�രുന്തും റാഞ്ാടത തനാക്കുക എ്ത ്ഏടറ 
പ്രോനമായിരുന്നു. ഇവടയ അെച്ചിട്്  വെർ
ത്തു്ത് ഒറ്ാ�ിനെിയിൽ ആയിരുന്നു. 
‘കാക്കതക്കെ് മാറ്റുക’ എ് പ്രതയാഗം 
ഉണ്ായതും ഇതിൽനിന്നു  തട്യാകാം. 

�റയാൻ ഉതദേേിച്ചത് തകാഴിക്കൂെിടന
ക്കുറിച്ചാണ്. തകാഴികൾക്ക് അന്ിക്ക് 
തൈതക്കറുവാനുള്ള വെടര �െിതമായ ടൈ�വ് 
കുറഞ്ഞ �ാർപെിെ സംവിോനം. തകരെ
്ിൽ എവിടെയം തകാഴിക്കൂെിടറെ രൂ�വം 
ഭാവവം ഘെനയം ഏടറക്കുടറ സമാനമാണ് 
ആദ്യകാ�്് ഓ�തമഞ്ഞതായിരുന്നു 
തകാഴിക്കൂടുകടെങ്ിൽ ക്രതമണ ഓടുതമഞ്ഞ 
കൂടുകൾ  സാർവത്രികമായി. യതഥഷ്ടം വായ
സഞ്ാരം സാേ്യമാകും വിേം, ചക അകത്തു
കെക്കാ് വിെതവാടെ, തെിടകാണ്ള്ള 

�ട്ിക വച്ചാണ് തകാഴിക്കൂെ് ഉണ്ാക്കിയിരു
്ത് .  തമൽക്കൂെ്  സാോരണ �ഴയ 
വീടുകളുടെ തമൽക്കൂര ത�ാട� തട്യാണ്. 
പുറത്തുനി്് നീക്കാവ് വിേ്ിൽ 
ടൈറിടയാരു വാതി�ാണ ്ഉണ്ാവക. കൂെിടറെ 
വ�ിപെം തകാഴികളുടെ എണ്്ിനനുസരി
ച്ചാണ് നിജടപെടുത്തു്ത്. തെി മില്ലുകെിൽ 
തെിയറുക്കുത്ാൾ ബാക്കിവരു് ഉ�തയാ
ഗമില്ലാ് കഷണങ്ങൾ �ട്ികയാക്കി അറു

ട്ടുക്കുന്നു. ഇതാണ് തകാഴിക്കൂെ് നിർമെി
തിക്കായി ഉ�തയാഗിക്കു്ത്. അതിനാൽ 
തെിയറുപെ്  മില്ലുകതൊെ് തൈർ് �ണിപ്പുര
കെിൽ തകാഴിക്കൂെ ്നിർമൊണം നെ്ിരുന്നു. 
മിക്ക വീടുകെിലം �ി്ാമ്പുറങ്ങെിൽ എവി
ടെടയങ്ിലം ആകും തകാഴിക്കൂെ് സ്ാ�ി
ക്കുക. നാലകാ�ിൽ തറനിരപെിൽ നിന്നും 
കല്ലിത�ാ കട്യിത�ാ ഉയർ്ിയാണ ്വയ്ക്കുക. 
കുറുക്കൻ, വള്ളിപ്പു�ി, ഇഴജന്തുക്കൾ എ്ിവ 
കൂട്ിൽ കെന്നു കയറാതിരിക്കാനാണ് 
ഇപ്രകാരം ടൈയ്യു്ത്.

നാെൻ തകാഴികളും അഴിച്ചുവിട്ടുള്ള തകാഴി 
വെർ്ലം തകാഴിക്കൂടും ത�ാട� �െിയിറ
ങ്ങിതപൊയ മടറ്ാരു നന്മയായിരുന്നു മുട്ക്ക
ച്ചവെക്കാർ. നല്ല വായ ്വട്മുള്ള കുട്യം ത�യി
ത�റ്ി വീടുകൾതതാറും കയറി മുട് വാങ്ങുവാ
നായി എത്തു് മുട്ക്കച്ചവെക്കാർ ഒരുകാ�
്് നമ്മുടെ രോമജീവിത്ിടറെ ഭാഗമായി
രുന്നു. ഓതരാ വീെിടറെയം സാ്്ിക
സ്ിതി വിവരങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി 
അറിയാവ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയടപെട് മുട്
ക്കാരൻ മുത�ാെി. മിക്കതപൊഴും ഇവരിൽനി
്് മുൻകൂറായി �ണം വാങ്ങി അത്യാവേ്യം 
സാ്്ിക ആവേ്യകത നിവർ്ിക്കുക
യം മുട് ടകാടുത്തു അതുവീട്ടുകയം ടൈയ്യു് 
അടുക്കെമുറ്ട് ബാങ്ിംഗ്. കുട്നാെൻ പ്ര
തദേങ്ങെിൽ മുട്ക്കച്ചവെം ടകാച്ചു വള്ള്ി
�ാണ് നെ്ിരു്ത്. തതാട്ിലൂടെ വള്ളമൂ

ി്ടയത്തു് മുട്ക്കച്ചവെക്കാർ വീട്ടു�െിക്കൽ 
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ഭവ��ഹിത�ി�ോത് രക�ളും
ച��് മിഷൻ �ദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ര 

�ക്ഷത്ാെം ഭവനരഹിതർക്ക് സുരക്ഷിത 
ഭവനം �ഭിച്ചുടവ്ത ്സർക്കാരിനും ച��് 
മിഷനും ഭവന �ദ്ധതിയടെ താതഴ്ട്ിട� 
നെ്ിപ്പുകാരായ തതദേേഭരണ സ്ാ�ന

ങ്ങൾക്കും അഭിമാനിക്കാവ് തനട്ം തട് 
യാണ്. ആദ്യഘട്്ിൽ ൈി� സാതങ്തിക 
കാരണങ്ങൊൽ ഗുണതഭാ� �ട്ികയിൽ 
നിന്നും ഒഴിവായിതപൊയവടര കൂെി  ഉൾടപെ
ടുത്തു്തിനും ഇതപൊൾ  അവസരം നൽകി
യിരിക്കുന്നു. അവടരക്കൂെി �രിഗണിച്ചു 
ടകാണ്് ഈ ഭവന �ദ്ധതി പൂർണ്മായം 
നെപൊക്കു്തതാടെ നമ്മുടെ നാട്ിൽ  വീെി
ല്ലാ്വരായി ആരും തട് ഉണ്ാകാ് 
സ്ിതിയിത�ക്ക് എത്തുടമ്് തട് ആരേ
ഹിക്കാം. ച��് മിഷൻ പ്രവർ്നങ്ങൾ  
സംബന്ിച്ചും ഗുണതഭാക്താക്കടെ തിരടഞ്ഞ
ടുക്കു്തിനുള്ള അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങടെ
ക്കുറിച്ചും ഗുണതഭാ� �ട്ിക തയ്യാറാക്കു് 
രീതിയം ഉൾടപെടെ വിേദമാക്കിടക്കാണ്് 
�ഞ്ായ്്  രാജ് മാസികയടെ ടസ�്റ്ം
ബർ �ക്ക്ിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  ച��് 
മിഷൻ ൈീ�് എക്ികയൂട്ീവ് ഓ�ീസറുടെ 

ത�ഖനം ശ്രതദ്ധയമായി. അതുത�ാട� 
തട് എല്ലാ തതദേേഭരണ സ്ാ�ന 
�രിേിയിലം  ജ� ഗുണനി�വാര നിർണ്യ 
�ാബ്  സ്ാ�ിക്കാനുള്ള സർക്കാരിടറെ 
തീരുമാനവം ട�ാതുജനങ്ങൾക്ക്  ഉ�കാ
രപ്രദമായ കാര്യം തട്യാണ്. ഇ്ര
്ിൽ ജതനാ�കാരപ്രദമായ സർക്കാർ 
തീരുമാനങ്ങൾ സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ  
ഉൾടപെടു്ി  പ്രസിദ്ധീകരിക്കു് �ഞ്ാ
യ്് രാജ് മാസികയടെ അണിയറ പ്രവ
ർ്കർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.  

രമോഹൻകുമോര്, ഒറ്പെോലും

�ഞ്ായ്് രാജ് മാസികയി 
ത�ക്കുള്ള ത�ഖനങ്ങളും കത്തുകളും 
prmdp2020@gmail.com എ് 
ഇ-ടമയിൽ വി�ാസ്ിൽ അയതക്ക
ണ്താണ്.

വള്ളം നിർ്ി ഒരു പ്രതത്യക േ�്ിൽ 
തഹാണ അെിക്കുത്ാൾ മുട്യമായി വീട്മെ
മാർ തതാട്ടുവക്കിട�ത്തും. ഇവിടെ മടറ്ാരു 
ക്രയവിക്രയം കൂെി നെക്കാറുണ്്. നിതത്യാ�
തയാഗ സാേനങ്ങളും ഒപെം സ്ത്രീകൾക്കാവ 
േ്യമായ തസാപെ്, ൈീപെ്, ൈാന്്, കണ്ാെി, 
ക�ഷി  എ്ിവയം വള്ള്ിലണ്ാകും. മുട് 
ടകാടു് ്�കരം ഈ സാേനങ്ങൾ വാങ്ങു് 
ഒരു ടകാടുക്കൽ വാങ്ങൽ സമ്പ്രദായം. 

 ത�ായകാ� രോമജീവിത്ിടറെ തനർ
ക്കാഴ്ചകൊയിരുന്നു ഈ �റഞ്ഞടതാടക്ക
യം. ഗതകാ� �തികൊയി മാറിയ �ഴങ്
ഥകൾ. ഇ്ിതാ ഈ പുതിയ കാ�്് 
തകാഴിക്കൂടുകൾ ഉള്ള വീടുകൾ തട് അത്യ
പൂർവം. �തക്ഷ തകാഴിക്കൂടുകൾ അപ്രത്യക്ഷ
മായതപൊൾ നാലവേവം ഇരു്് ടനറ്് 

അെിച്ച കൃത്രിമ ടവെിച്ചം നിറഞ്ഞ �ിറ്ർ 
വിരിച്ച ആധുനിക തകാഴി�ാമുകൾ രോമ-
നഗര വ്യത്യാസമില്ലാടത കാണാൻകഴിയം. 
നാെൻ തകാഴി വെർ്�ിൽ നിന്നും 
വാണിജ്യ തകാഴിവെർ്�ിത�ക്കുള്ള ചുവ
ടുമാറ്ം. വ�ിയ മുതൽമുെക്കും ബാങ്് വായ്പയം 
സബ്സിഡിയം ൈാക്കുകണക്കിന് കൃത്രിമ
്ീറ്യം മരുന്നും കു്ിടവപ്പും ഒടക്ക 
തവണ്തായ സ്യംടതാഴിൽ സംരംഭം. അടല്ല
ങ്ിൽ തട് അഴിച്ചുവിട്ടു തകാഴിടയ  വെർത്തു
വാനുള്ള വിോ�മായ �റമ്പുകടെവിടെ? 
അഥവാ മുറ്തമാ �റത്ാ ഉടണ്ങ്ിൽ  അതും 
തകാണക്രീറ് ്ടൈയ്യുകയം tile �ാകുകയം ടൈയ്തു 
ടവെിപൊക്കു് പുതിയ �രിഷ്കാരം തകാഴി 
വെർ്�ിന് �റ്ിയതുമല്ല.

നാട്ിൻപുറട് ട�ട്ിക്കെയിൽ ത�ാലം 

മുട് സു�ഭമായി വാങ്ങാൻ കിട്ടും. എല്ലാം വി� 
ടകാടുത്തു വാങ്ങു്താണതല്ലാ നമുക്ക ്�ഥ്യം. 
തമിഴകത്തു നിന്നും കർണാെക ി്ൽ നിന്നും 
വരു് ൈരക്കുത�ാറികൾ ഒ്് ത�ക്കിട്ാൽ 
മറ്റു��തും എ്തുത�ാട� മുട്ക്കറിയം 
ബുൾസായിയം തകാഴിയിറച്ചിയം നമുക്ക് 
അന്യമാകും. ഇതിതനാെ് തൈർത്തു വതയ്കണ് 
മടറ്ാരു ഭൂതകാ�നന്മ കൂെി ഇവിടെ ��വ
തയ്കണ്തുണ്.് ഏതാണ് ്അഞ്ചു �തിറ്ാണ്മു്് 
ടകാല്ലം, കരുനാഗപെള്ളി, കായംകുെം, മാതവ
�ിക്കര, ടൈങ്ങന്നൂർ ടറയിൽതവതസ്റഷനുക
െിൽ നിന്നും കൂെയിൽ ചവതക്കാൽ വച്ച് 
അതിൽ നാെൻ മുട് നിറച്ച് അയൽനാടുകെി
ത�ക്ക് തീവണ്ിയിൽ കയറ്ി അയച്ചിരുന്നു. 
ആയിരക്കണക്കിന് മുട്യാണ് ഇപ്രകാരം 
ദിവതസന കയറ്ി അയച്ചിരു്ത്. തനാക്കൂ 
തകാഴിവെർ്ൽ എത്ര സമൃദ്ധമായി നെ്ി
രുന്നു എ്തിന് ഇതിതനക്കാൾ വ�ിടയാരു 
സാക്ഷ്യടപെടു്ൽ തവണ്തുതണ്ാ? 

ൈാക്കിൽ നിറച്ചു വരു് തഹാർതമാണ 
തൈർ്താതണാ എ്് സംേയിക്കു് 
കൃത്രിമ തീറ് തവണ്ാ്, വീെിടറെ  �ര്യമ്പുറ
ട്ല്ലാം ചുറ്ിനെന്നു കണ്ിൽ കണ്ടതല്ലാം 
ടകാ്ിടപെറുക്കി തിന്നു് വിവിേ നിറങ്ങ
െിലള്ള നാെൻ തകാഴികൾ. ഉരേോസനനായ 
കാരണവടരതപൊലം കൂസാടത മുറ്്് ഉ�ാ
ത്തു് പൂവൻ തകാഴികൾ. ഇടതല്ലാം തട് 
നന്മനിറഞ്ഞ നാട്ിൻപുറട് കാഴ്ചയം 
കരുതലമായിരുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലം തിരിച്ചു 
വരാ് രോമജീവിതസുകൃതം. 

  1
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