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“വിജയം ആസ്വാദ്യകരമവാകണമമങ്ിൽ പ്രയവാസങ്ങൾ ആവശ്യമവാണ് ” 
എ.പി.മജ. അബ്ദുൾ കലവാം

എഡിറ്റോറിയൽ
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം 

നമ്മുടെ ലക്ഷ്വം
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്ഥാഥമിക ചുമതലയിൽടപെട്ടതഥാണ് നഥാെിടറെ 

ശുചിത്വം. സവംസ്ഥാനടതെ 501 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളുവം 58 നഗരസഭകളുവം 30 
ബ്ദ്ളഥാക്് പഞ്ഥായത്തുകളുവം ശുചിത്പദവി ദ്നെിയിരിക്കുന്നു. ഖരമഥാലിന്യ സവംസ് കര
ണതെിന് മികച്ച അെിസ്ഥാന സൗകര്യടമഥാരുക്ിയ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളഥാണ് 
ഇദ്പെഥാൾ ശുചിത്പദവി ദ്നെിയിട്ടുള്ളത.് ദ്രവ മഥാലിന്യവം ഉൾടപെടെ സമ്പൂർണ്ണ മഥാലിന്യ 
സവംസ് കരണ സവംവിധഥാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന മുറയ്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് സമ്പൂർണ്ണ
ശുചിത് പദവി ലഭിക്കുവം. അവദ്ശഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂെി എത്രയവം ദ്വഗവം ഈ 
പദവി കകവരിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികൾ സ്വീകരിക്ണവം. അദ്തഥാടെഥാപെവം തടന്ന 
മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളുവം സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത് പദവി ദ്നടുക എന്ന ലക്്യവം കകവരി
ക്കുന്നതിനുള്ള യജ്ഞതെിൽ പങ്ഥാളികളഥാവുകയവം ദ്വണവം.

നമ്മുടെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് ഏൽപെിച്ചു നല്ിയിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ 
നിരവധിയഥാണ്. ഈ ചുമതലകൾടക്ഥാപെവം തങ്ങളുടെ പ്ദ്ദശടതെ  മഥാലിന്യമുക്ത 
മഥാക്ി മഥാറ്റുകടയന്ന ഉതെരവഥാദിത്വം വളടര പ്ധഥാനടപെട്ടതഥായി തടന്ന കഥാണണവം. 
ഒരു പ്ദ്ദശതെിടറെ വികസനനിലവഥാരവുവം സവംസ്ഥാരവുവം അളക്കുന്നതിനുള്ള പ്ധഥാന 
ഉപഥാധിയഥാണ ്ശുചിത്വം. പഥാതദ്യഥാരങ്ങളുവം പരിസരവുവം  വൃതെിയഥായിരിക്കുക, ജലദ്്ഥാ
തസ്സുകളിടല ടവള്ളവം ശുദ്ധമഥായിരിക്കുക, കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ ശുചിയഥാ
യിരിക്കുക തുെങ്ങിയവ ഉറപെഥാക്ഥാനുള്ള പ്വർതെനങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
ജന പങ്ഥാളിതെദ്തെഥാടെ നെപെഥാക്ണവം.

പഥാതദ്യഥാരങ്ങളിലവം മറ്റുവം മഥാലിന്യവം കുന്നുകൂടുന്ന അവസ്യഥായിരുന്നു നമ്മുടെ 
സവംസ്ഥാനതെ് ഉണ്ഥായിരുന്നത്. ജലദ്്ഥാതസ്സുകളിൽദ്പെഥാലവം മഥാലിന്യവം തള്ളുന്ന 
അവസ്യവം നിലനിന്നിരുന്നു. അതെരടമഥാരു ഘട്ടതെിലഥാണ് നമ്മുടെ നഥാെിടറെ 
ശുചവീകരണവം ഉറപ്പുവരുത്തുക, ജലദ്്ഥാതസ്സുകടള മഥാലിന്യമുക്തമഥാക്കുക തുെങ്ങിയ 
പദ്ധതികൾ നെപെിലഥാക്കുവഥാൻ ഈ സർക്ഥാർ അധികഥാരദ്മറ്റ ദ്വളയിൽ തടന്ന 
തവീരുമഥാനിച്ചത.് അതിനഥായി ഹരിതദ്കരളവം മിഷൻ രൂപവീകരിക്കുകയവം ടചയ്തു. സർക്ഥാ
രിടറെയവം  ഹരിതദ്കരളവം മിഷടറെയവം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്ഥാദ്ദശിക സർക്ഥാരുകൾ 
ഏടറ്റടുതെതിടറെയവം ലക്്യങ്ങൾ ഫലപ്ദമഥാകുന്നതിടറെയവം ഉദഥാഹരണങ്ങളഥാണ് 
അറുന്നൂദ്റഥാളവം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇദ്പെഥാൾ ദ്നെിയിട്ടുള്ള ശുചിത് പദവി. 
പഥാതദ്യഥാരങ്ങളിടല മഥാലിന്യവം വലിയ ദ്തഥാതിൽ കുറഞ്ഞു, ജലഥാശയങ്ങളിൽ ടതളി
നവീരുണ്ഥായി.

മഥാലിന്യസവംസ് കരണതെിൽ സർക്ഥാർ മുദ്ന്നഥാട്ടുടവച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫലപ്ദ
മഥായി നെപെഥാക്ഥാൻ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് കഴിഞ്ഞുടവങ്ിലവം മഥാലിന്യ 
മുക്തദ്കരളവം എന്ന സ്പ്ന സഥാക്ഥാത്ക്ഥാരതെിനഥായി ഇനിയവം മുദ്ന്നഥാട്ട് ദ്പഥാദ്കണ്
തുണ്്. മുഴുവൻ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയവം പൂർണ്ണ സഹകരണദ്തെഥാടെ 
മഥാത്രദ്മ ഈ ലക്്യവം കകവരിക്ഥാനഥാവൂ. ടതളിനവീടരഥാഴുകുന്ന പുഴകളുവം, മഥാലിന്യക്കൂ
മ്ഥാരവുവം ദുർഗന്ധവുമില്ഥാതെ പഥാതദ്യഥാരങ്ങളുമുള്ള ഒരു പുതിയ ദ്കരളതെിനഥായി 
നമുക്് കകദ്കഥാർക്ഥാവം. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിദ്ലക്് പുതുതഥായി കെന്നുവരു
ന്ന ജനപ്തിനിധികൾ ഈ ദൗത്യവം ഏടറ്റടുക്കുടമന്ന് പ്ത്യഥാശിക്ഥാവം.

ഡ�വാ. പി.മക. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്.
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കവർ േ�ാറി

തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് 
അഭിമഥാനിക്ഥാവുന്ന തരതെിലള്ള വലിയ 

മഥാറ്റങ്ങളഥാണ് കഴിഞ്ഞ നഥാല് വർഷമഥായി 
ദ്കരളതെിൽ ഉണ്ഥായിടക്ഥാണ്ിരിക്കുന്നത്. 
ഇക്ഴിഞ്ഞ ടസപ്റ്റവംബർ മഥാസതെിലവം 
ഗഥാന്ധി ജയന്ി ദിനതെിലമഥായി നെന്ന പരി
പഥാെികൾ ഈ ദ്നട്ടങ്ങളുടെ തുെർച്ചയഥാണ്.  
പഞ്ഥായതെ്  ഡയറക്ടദ്ററ്റ് ഐ. എസ്. ഒ. 
സർട്ടിഫിദ്ക്ഷൻ ദ്നെിയതിടറെ പ്ഖ്യഥാപ
നവുവം, പഞ്ഥായത്തുകളിടല ദ്സഥാ�്  ടവയർ 
അധിഷ്ിത ഫയൽ മഥാദ്നജ് ടമറെ്  സിസ്റവം,  

ILGMS ടറെ വിന്യഥാസവം ആദ്യഘട്ടതെിൽ 
സവംസ്ഥാനടതെ 150 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ 
സഥാദ്ധ്യമഥാക്ിയതിടറെ ഉദ്ഘഥാെനവുവം നിർവ
ഹിക്ടപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗഥാന്ധിജയന്ി ദിന 
തെിൽ, ഏകവീകൃത തദ്ദേശസ്യവംഭരണ വകുപെ് 
പ്ിൻസിപെൽ ഡയറക്ടദ്ററ്റിടറെ ഉദഘ്ഥാെനവുവം 
നിർവഹിക്ടപെടുകയണ്ഥായി. ഈ സവംവിധഥാ
നങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള കൂടുതൽ 
ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനുവം ദ്സവനങ്ങളുടെ 
ഗുണനിലവഥാരവം ടമച്ചടപെടുന്നതിനുവം സഹഥായ
കമഥാകുന്ന തരതെിലള്ളതഥാണ.്

നിലവിൽ ദ്കരളതെിടല മുഴുവൻ ഗ്ഥാമ/
ദ്്ഥാക് ് പഞ്ഥായത്തുകളുവം ദ്സവനവം പ്ദഥാനവം 
ടചയ്ന്ന കഥാര്യതെിൽ ഐ.എസ് .ഒ . 
അവംഗവീകഥാരവം ദ്നെിടക്ഥാണ്് അന്ഥാരഥാഷ്ട 
നിലവഥാരവം കകവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പഞ്ഥായതെ് 
ഡയറക്ടദ്ററ്റുവം വകുപ്പുതല ഓഫവീസുകളുവം ഈ 
നിലവഥാരതെിദ്ലക് ്എതെിദ്ച്ചർന്നിരിക്കുന്നു. 
ഈ സർക്ഥാരിടറെ കഥാലതെ് തടന്ന ബഥാക്ി
യള്ള തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുവം തദ്ദേശ
സ്യവംഭരണ വകുപെിന് കവീഴിലള്ള മറ്റു 
ഓഫവീസുകളുവം കൂെി ഐ. എസ്. ഒ. സർട്ടിഫി
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ദ്ക്ഷൻ ദ്നടുന്നതിനുള്ള തവീ�ശ്രമതെി
ലഥാണ്. 

വിവരസഥാദ്ങ്തികവിദ്യയടെ ആധുനിക 
സദ്ങ്തങ്ങൾ ഉപദ്യഥാഗടപെടുതെിടക്ഥാണ്് 
പഞ്ഥായത്തുകളിൽ അദ്പക്കളുവം ബന്ധ
ടപെട്ട ഫയലകളുവം  കകകഥാര്യവം ടചയ്ന്നതി
നഥായി ഇൻഫർദ്മഷൻ ദ്കരള മിഷടറെ 
സഹഥായദ്തെഥാടെ പുതിയ  ദ്സഥാ�്  ടവയർ 
സവംവിധഥാനവം, ILGMS വികസിപെിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഫയൽ മഥാദ്നജ് ടമറെ്  സവംവിധഥാനവം പൂർണ്ണ
മഥായവം ദ്സഥാ�്  ടവയർ അധിഷ്ിതമഥാക്ി
ടക്ഥാണ്് ഗുണദ്ഭഥാക്തഥാവിന് ദ്സവനവം വിര
ൽതുമ്ിൽ ലഭ്യമഥാക്കുന്ന തരതെിലഥാണ്  
പുതിയ ദ്സഥാ� ് ടവയർ രൂപകൽപെന ടചയ്തി
ട്ടുള്ളത്. ഈ ദ്സഥാ�്  ടവയർ സവംസ്ഥാന
ടതെ 150 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ വിന്യസി
ച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സവംവിധഥാനവം പൂർണ്ണദ്തഥാ
തിൽ വിന്യസിക്ടപെടുന്നദ്തഥാടെ ദ്സവനവം 
നൽകുന്ന കഥാര്യതെിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളിൽ  വിപ്വകരമഥായ മുദ്ന്നറ്റവം തടന്ന
യണ്ഥാവുവം. 

 തദ്ദേശസ്യവംഭരണ വകുപെിന് കവീഴിൽ 
വ്യത്യസ് തുരുത്തുകളഥായി നിലനിന്നിരുന്ന 
അഞ്ചു സർവവീസുകടള ഏദ്കഥാപിപെിച്ച് ഒറ്റ 
സർവവീസിന് രൂപവം ടകഥാടുത്തുടകഥാണ്് 
ശക്തമഥായ ഒരു ഏകവീകൃത തദ്ദേശസ്യവംഭരണ 
സർവവീസ് രൂപവീകൃതമഥായിരിക്കുന്നു. പുതിയ  
ഏകവീകൃത ടപഥാതുസർവവീസിടറെ പ്ിൻസി 
പെൽ ഡയറക്ടദ്ററ്റുവം ഉദ്ഘഥാെനവം ടചയ്ടപെ
ട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി എല്ഥാ തലതെിലമുള്ള 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയവം തദ്ദേശ
ഭരണ എഞ്ിനവീയറിവംഗ് വിഭഥാഗതെിടറെയവം 

നഗര ഗ്ഥാമഥാസൂത്രണ വിഭഥാഗതെിടറെയവം 
നിയന്ത്രണവം പ്ിൻസിപെൽ ഡയറക്ടറുടെ 
ചുമതലയഥായിരിക്കുവം. ജില്ഥാ തലതെിലവം 
ഇപ്കഥാരവം ഒരു നിയന്ത്രണ സവംവിധഥാനവം 
ഏകവീകൃത സർവിസിൽ വ്യവസ് ടചയ്ന്നു
ണ്്. ഇപ്കഥാരമുള്ള ഒരു ഏകവീകൃത നിയ
ന്ത്രണവം സവംയക്തമഥായി  പദ്ധതികൾ 
ആസൂത്രണവം ടചയ്ന്നതിനുവം നെപെഥാക്കുന്ന
തിനുവം സഹഥായകമഥാവുവം. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങടള ജനൗഹൃദമഥാക്കുകടയന്ന ഈ 
സർക്ഥാരിടറെ ലക്്യവം പൂർണ്ണതയിദ്ലക്് 
എത്തുകയഥാണ്.    

പഞ്റോയത്പ്  ഡയറക്ററ്ിനുും 
തറ്ദേശഭരണ 
സ്റോപനങ്ങള്ക്കുും 
ഐ.എസപ്.ഒ അുംഗടീകറോരും

 മികച്ച ദ്സവന ഗുണനിലവഥാരതെിനുള്ള    
രഥാജ്യഥാന്ര അവംഗവീകഥാരവം ഐ.എസ.്ഒ  9001 : 2015  
കരസ്മഥാക്ി പഞ്ഥായതെ് ഡയറക്ടദ്ററ്റ്.  
ഇതിടറെ ഔദ്ദ്യഥാഗിക പ്ഖ്യഥാപനവം നിർവേ
ഹിക്ടപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒപെവം തടന്ന 939 ഗ്ഥാമ
പഞ്ഥായത്തുകളുവം 152 ദ്്ഥാക്്  പഞ്ഥായത്തു
കളുവം 7 ജില്ഥാ പഞ്ഥായത്തുകളുവം വകുപെ് തല 
ഓഫവീസുകളിൽ 6 പഞ്ഥായതെ്  ടഡപയുട്ടി 
ഡയറക്ടർ ഓഫവീസുകളുവം ഈ നിലവഥാരവം 
കകവരിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ന്മഥായി ടകട്ടിെവം 
ഇല്ഥാതെ ഇെമലക്കുെിയവം പ്ളയതെിൽ 
ഓഫവീസ് ടകട്ടിെവം നഥാമഥാവദ്ശഷമഥായ 
തലവെിയവം മഥാത്രമഥാണ്  ഇനി ഐ.എസ്.ഒ 
നിലവഥാരതെിൽ എതെഥാൻ ബഥാക്ിയള്ള 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകൾ.   ഐ.എസ്.ഒ  സർട്ടി
ഫിദ്ക്ഷൻ ദ്നെിയതിലൂടെ ജനസവംതൃപ്ി 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രവീതിയിൽ ജനസൗഹൃദ 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനവം എന്ന തലതെിദ്ല
ക്് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള എതെി
ക്കുക എന്ന സർക്ഥാർ ലക്്യമഥാണ് പൂർതെവീ
കരിക്ടപെടുന്നത്. പുതിയ കഥാലടതെ 
ജനസൗഹൃദ ടപഥാതു ദ്സവനതെിടറെ  ദ്വറിട്ട 
സ വം സ് ഥാ ര തെ ി ദ് ല ക്്  ദ് ക ര ള തെ ി ട ല 
പ്ഥാദ്ദശിക സർക്ഥാരുകൾ  മുദ്ന്നറുകയഥാണ.് 
ദ്കരളതെിടറെ  മടറ്റല്ഥാ മഥാതൃകഥാ ദ്നട്ടങ്ങൾ
ക്കുടമഥാപെവം ഇതുവം നമുക് ്ഉയർതെിപെിെിക്ഥാവം.

 പുതിയ കഥാലടതെ ജനസൗഹൃദ ടപഥാതു
ദ്സവനതെിടറെ  തത്വം വളടര ലളിതമഥാണ്. 
സർക്ഥാർ ഓഫവീസുകൾ എന്നല്, സർക്ഥാർ 
സവംവിധഥാനമഥാടക,   ജനങ്ങൾക്കു ദ്വണ്ി 
യഥാണ്. ജനങ്ങളുടെ ടപഥാതുതഥാൽപര്യങ്ങൾ
ക്് വഴങ്ങിയഥാവണവം തദ്ദേശസ്യവംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ അെക്മുള്ള എല്ഥാ സർക്ഥാർ 
ഓഫവീസുകളുവം പ്വർതെിദ്ക്ണ്ത്. നിയമ
ങ്ങളുവം നെപെിക്രമങ്ങളുവം ജനകവീയ ഇഛേയടെ 
സ്ഥാപിത രൂപങ്ങൾ മഥാത്രമഥാണ്. നിയമവുവം 
നെപെിക്രമവുവം ശരിയഥായി മനസ്ിലഥാക്ണ
ടമങ്ിൽ അതിനു പിന്നിടല ജനഹിതവം 
കഥാണണവം. നെപെിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമഥായി  
പഥാലിച്ച് നിയമപരമഥായി പ്വർതെിക്കുന്നു 
എന്നതിനർത്വം ജനഹിതവം വിട്ടുവവീഴ്ചയി
ല്ഥാടത നിറദ്വറ്റുന്നു എന്നു തടന്നയഥാണ്. 
അത ്ടപഥാതുസമൂഹടതെ ശരിയഥായി  ദ്ബഥാധ്യ
ടപെടുതെി ടചയ്തഥാൽ ജനസൗഹൃദ ദ്സവന 
മഥായി. ടപഥാതുദ്സവനതെിടല ഔദ്ദ്യഥാഗിക 
രഹസ്യങ്ങളുടെ ചക്രവഥാളവം ടചറുതഥാവുക
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യഥാണ്. ദ്ലഥാകത്തു മുഴുവൻ ശക്തിടപെടുന്ന 
ഈ പ്വണതദ്യഥാെ്  പുറവം തിരിഞ്ഞു 
നിൽക്ഥാൻ നമുക്ഥാവില്. എന്നു മഥാത്രമല്, 
ഇവിടെയവം മുദ്മ് നെക്ഥാനുള്ള ചരിത്രപര
മഥായ നിദ്യഥാഗവം നമ്മുദ്െതഥാണ്. അത് നഥാവം 
നിറദ്വറ്റുക തടന്ന ദ്വണവം. 

 ഐ. എസ്. ഒ. അവംഗവീകഥാരവം ദ്നെിയ 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ഥാവം തടന്ന 
കൃത്യ സമയതെ ്ഗുണനിലവഥാരമുള്ള ദ്സവനവം 
നൽകുന്നദ്തഥാടെഥാപെവം ഭിന്നദ്ശഷി സൗഹൃ 
ദവുവം  വദ്യഥാജന സൗഹൃദവുവം വനിതഥാ സൗഹൃ
ദവുമഥായ ഓഫവീസുകളുവം കൂെിയഥാണ്.  പ്ത്യക 
സ്വീകരണ മുറികൾ, വനിതഥാ ദ്െഥായിടലറ്റുകൾ, 
ഭിന്നദ്ശഷി സൗഹൃദ ദ്െഥായിടലറ്റുകൾ, 
ഫവീഡിവംഗ് �മുകൾ എന്നിവടയല്ഥാവം തടന്ന 
ഒരുക്ിടക്ഥാണ്ഥാണ് ഈ ഓഫവീസുകൾ 
അന്ഥാരഥാഷ്ട നിലവഥാരവം കകവരിച്ചിരിക്കു
ന്നത്.           

ഇന്റഗ്്ഡപ് റലറോക്കൽ 
ഗറവർണൻസപ്  
മറോറനജപ് ഞ്മന്പ്  സിസ്റും 
(ഐ.എൽ.ജി.എുംഎസപ്.)

ദ്പപെർ രഹിത ഓഫവീസ് എന്ന ലക്്യ
തെിദ്ലക്് നവീങ്ങുകയഥാണ് എല്ഥാ സർക്ഥാർ 
വകുപ്പുകളുവം. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുവം 
ഈ പഥാതയിൽ കൂെി തടന്നയഥാണ് നവീങ്ങു
ന്നത്. ഇദ്പെഥാൾ 150 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ 
വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ഇറെദ്ഗ്റ്റഡ് ദ്ലഥാക്ൽ 
ഗദ്വർണൻസ് മഥാദ്നജ് ടമറെ്  സിസ്റവം (ഐ 
എൽ ജി എവം എസ് )  ഈ ലക്്യതെിദ്ലക്കു
ള്ള മഥാറ്റതെിൽ  ഒരു നഥാഴികകല്ഥാവുവം.   ചുരു 
ങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കവം ഈ സവംവിധഥാന
തെിന ്തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
വലിയ സ്വീകഥാര്യതയഥാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദ്കരളതെിടല തദ്ദേശ സ്യവംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമഥാകുന്ന ദ്സവന
ങ്ങൾ സമയബന്ധിതമഥായവം കൂടുതൽ കഥാര്യ
ക്മതദ്യഥാടെയവം സുതഥാര്യമഥായവം ടപഥാതുജ
നങ്ങൾക്് ലഭ്യമഥാദ്ക്ണ്തുണ്്. ഇതിനഥായി 
വിവര സഥാദ്ങ്തികവിദ്യയിടല  ആധുനിക 
സവംവിധഥാനങ്ങൾ ഉൾടക്ഥാള്ളിച്ചു പഞ്ഥായ
തെ് വകുപെിടറെ സഹകരണദ്തെഥാടെ 
ഇൻഫർദ്മഷൻ ദ്കരള മിഷൻ തയ്ഥാറഥാക്ി
യിട്ടുള്ള ദ്സഥാ�് ടവയർ സവംവിധഥാനമഥാണ് 
ഇറെദ്ഗ്റ്റഡ് ദ്ലഥാക്ൽ ഗദ്വണൻസ് 
മഥാദ്നജ് ടമറെ് സിസ്റവം അഥവഥാ ഐ എൽ 
ജി എവം എസ്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലഥായി വിന്യ
സിക്കുന്ന ഈ ദ്സഥാ�് ടവയർ പൂർണമഥായവം 
നെപെിലഥാകുന്നദ്തഥാടെ സവംസ്ഥാനടതെ 

ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ എല്ഥാ പ്വർതെന
ങ്ങളുവം, ഗ്ഥാമസഭ ഉൾടപെടെയള്ള ജനഥാധിപ
ത്യ സവംവിധഥാനങ്ങളുടെ പ്വർതെനങ്ങളുവം 
ടവബ് അധിഷ്ിതമഥായി മഥാറുക എന്നതഥാണ് 
ലക്്യവം. 

 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുവം 
ലഭ്യമഥാകുന്ന 200 ൽ അധികവം ദ്സവനങ്ങൾ
ക്കുള്ള അദ്പക്കളുവം പരഥാതികളുവം അപെവീല
കളുവം നിർദ്ദേശങ്ങളുവം ഓൺകലനഥായി 
അ യ യ്ക്കു ന്ന ത ി നു ള്ള  സ ൗ ക ര ്യവം  ഈ 
ദ്സഥാ�് ടവയറിൽ ലഭ്യമഥാണ്.  യൂസർ 
ദ്ലഥാഗിൻ വഴിദ്യഥാ അക്യ ദ്കന്ദങ്ങൾ 

മുദ്ഖനദ്യഥാ ടപഥാതുജനങ്ങൾക്് അദ്പ
ക്കൾ അയയ്കഥാവം. തദ്ദേശ സ്ഥാപനതെിൽ 
ലഭിക്കുന്ന അദ്പക്കൾ ടവബ്  അധിഷ്ിത
മഥായഥാണ് കകകഥാര്യവം ടചയ്ന്നത് എന്നതി
നഥാൽ ജവീവനക്ഥാർക്് വവീട്ടിലിരുന്നുവം ഈ 
ദ്സഥാ�് ടവയർ ഉപദ്യഥാഗിച്ച് ഫയൽ പ്വർ
തെനങ്ങൾ ടചയ്ഥാൻ കഴിയവം. 

അദ്പക്ദ്യഥാടെഥാപെവം ഉൾടക്ഥാള്ളിദ്ക്
ണ്ടുന്ന ദ്രഖകൾ സവംബന്ധിച്ച വിവരവം 
ദ്സഥാ�് ടവയർ തടന്ന ലഭ്യമഥാക്കുവം. ഇത് 
അദ്പക്ദ്യഥാടെഥാപെവം ഓൺകലനഥായി 
തടന്ന സമർപെിക്ഥാനുവം കഴിയവം. ദ്രഖകൾ 
ദ്നരിട്ട് ഹഥാജരഥാദ്ക്ണ്തില്. അദ്പക്
യിടല അപഥാകതകൾ  സവംബന്ധിച്ച അറി
യിപ്പുകൾ ഓൺകലനഥായി തടന്ന  ലഭ്യമഥാ
കുകയവം ടചയ്വം. അപഥാകതകൾ പരിഹരിച്ച് 
അദ്പക് ഓൺകലൻ വഴി സമർപെിക്കുന്ന
തിനുള്ള സൗകര്യവുവം ഏർടപെടുതെിയിട്ടുണ്്. 
നികുതികളുവം ഫവീസുകളുവം ഓൺകലനഥായി 
അെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സവംവിധഥാനവുവം ലഭ്യമഥാണ്. 
അദ്പക്യവം പണവം കകപെറ്റിയത് സവംബ
ന്ധമഥായ രസവീതുകളുവം ദ്സവനവം നൽകുന്ന 
തവീയതിയവം ഓൺകലനഥായി ലഭ്യമഥാകുവം. 

  ദ്സവനങ്ങൾ തയ്ഥാറഥാകുദ്മ്ഥാൾ അത് 
സവംബന്ധിച്ച ്അറിയിപ്പുകൾ എസ ്എവം എസ് 
ആയി അദ്പക്കന് ലഭിക്കുവം. ഒപെവം നൽകി
യിട്ടുള്ള ഇ-ടമയിൽ അ്സിലവം അദ്പക്
കടറെ യസർ ദ്ലഥാഗിനിലവം  ദ്സവനങ്ങളുവം 
സഥാക്്യപത്രങ്ങളുവം അറിയിപ്പുകളുവം  ലഭ്യ 
മഥാകുവം. അക്യ ദ്കന്ദങ്ങൾ മുദ്ഖനയവം ദ്സവ
നങ്ങൾ കകപെറ്റഥാവം.  അദ്തഥാടെഥാപെവം നിലവി
ലള്ള രവീതിയിൽ തപഥാൽമഥാർഗ്ഗവുവം തദ്ദേശ
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ഭരണ സ്ഥാപനതെിടല �ണ്് ഓഫവീസ് 
വഴിയവം അദ്പക്കന്  ദ്സവനങ്ങൾ ലഭ്യ
മഥാകുന്നതഥാണ്.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനതെിൽ ഓദ്രഥാ സവീറ്റിലവം 
ഫയൽ കകകഥാര്യവം ടചയ്ന്നതിന ്എടുക്കുന്ന 
സമയവം ദ്സഥാ�് ടവയർ നിശ്ചയിച്ചു നൽകു
ന്നതഥാണ്. കവകിയ ഫയലകടള സവംബ
ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ജവീവനക്ഥാരടറെ  ഡഥാഷ് 
ദ്ബഥാർഡിലവം ദ്മലധികഥാരികളുടെ ഡഥാഷ് 
ദ്ബഥാർഡിലവം ലഭ്യമഥാകുന്നതഥാണ്. അദ്തഥാ 
ടെഥാപെവം കവകിയ ഫയലകൾ സവംബന്ധിച്ച 
അദ്ലർട്ട് സവംവിധഥാനവുവം ഒരുക്ിയിട്ടുണ്്. 
ഇതുവഴി ഫയൽ ദ്മഥാണിറ്ററിങ് കൂടുതൽ 
കഥാര്യക്മമഥാക്കുന്നതിനുവം ജവീവനക്ഥാരുടെ 
കഥാര്യക്മത വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനുവം ദ്സവ
നങ്ങൾ സമയബന്ധിതമഥായി നൽകുന്നതിനുവം  
കഴിയവം. 

പരവീക്ണഥാെിസ്ഥാനതെിൽ ദ്സഥാ� ്ടവ
യറിടറെ  ആദ്യഘട്ട പ്വർതെനവം തിരുവന
ന്പുരവം ജില്യിടല ടചമ്രുതി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാ
യതെിൽ നെത്തുകയണ്ഥായി. പരവീക്ണ 
ഘട്ടതെിൽ കടണ്തെിയിട്ടുള്ള ദ്പഥാരഥായ്മകൾ 
പരിഹരിച്ച് സവംസ്ഥാനടമഥാട്ടഥാടകയള്ള 150 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ ദ്സഥാ�് ടവയർ 
വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  തുെർന്നുള്ള മഥാസങ്ങ
ളിലഥായി സവംസ്ഥാനടതെ മുഴുവൻ പഞ്ഥായ
ത്തുകളിലവം  ദ്സഥാ�് ടവയർ വിന്യസിക്കുന്ന
തിന് നെപെികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഈ 
ദ്സഥാ�് ടവയർ പൂർണ്ണമഥായ ദ്തഥാതിൽ പ്
വർതെനവം ആരവംഭിക്കുന്ന മുറയ്ക് നിലവിൽ 
ഇൻഫർദ്മഷൻ ദ്കരള മിഷൻ വിന്യസിച്ചി
ട്ടുള്ള ദ്സഥാ�് ടവയറുകൾ പിൻവലിക്കുവം. 
ജനഥാധിപത്യസവംവിധഥാനതെിൽ ഭരണനിർ
വഹണവം ജനദ്കന്ദവീകൃതമഥാകുക എന്നത് 
പൗരടറെ അവകഥാശമഥാണ്. ദുർബലർക്കുവം 
സമൂഹതെിടറെ ഏറ്റവുവം തഥാടഴതെട്ടിൽ ഉള്ള
വർക്കുവം ഉൾടപെടെ എല്ഥാ ജനവിഭഥാഗങ്ങൾ
ക്കുവം ദ്സവനവം സമയബന്ധിതമഥായവം സുതഥാ
ര്യമഥായവം ലളിതമഥായവം ലഭ്യമഥാക്ഥാനുള്ള 
സവംവിധഥാനമഥായഥാണ് ഈ ദ്സഥാ�് ടവയർ 
തയ്ഥാറഥാക്ടപെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഏകടീകൃത ഞ്പറോതു സർവടീസിനപ് 
പ്രിൻസിപ്ൽ ഡയറ�ററ്പ് 

 തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്് 
കൂടുതൽ അധികഥാരവം  ലഭിച്ചത് ഭരണഘെന
യടെ 73, 74 ദ്ഭദഗതികളിലൂടെയഥാണ്. 
പ്ഥാദ്ദശിക വികസനതെിടറെ ചഥാലകശക്തി 
തദ്ദേശ സ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളഥാടണന്ന 
കഥാഴ്ചപെഥാെഥാണ ്ഇെതുപക് സർക്ഥാരുകൾക്്  

എക്ഥാലത്തുവം ഉണ്ഥായിരുന്നത.് തദ്ദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്് ലഭിച്ച രഥാഷ്ടവീയഥാധികഥാര
ദ്തെഥാടെഥാപെവം ഭരണഥാധികഥാരവുവം ആസൂത്ര
ണഥാധികഥാരവുവം നിർവഹണഥാധികഥാരവുവം 
സഥാമ്തെികഥാധികഥാരവുവം ജവീവനക്ഥാരുടെ 
ദ്സവനവുവം തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്് 
ലഭ്യമഥാക്ഥാൻ ഇെതുപക് ഗവൺടമന്റുക
ൾക്് കഴിഞ്ഞു. ഇതിടറെ ഫലമഥായി ഇന്്യ
യിൽ ഏറ്റവുവം കൂടുതൽ അധികഥാരങ്ങളുള്ള 
പ്ഥാദ്ദശിക വികസന ദ്ക്മ ഭരണ ദ്കന്ദ
ങ്ങളഥായി ദ്കരളതെിടല തദ്ദേശസ്യവംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ മഥാറുകയവം ടചയ്തു.

1996 ൽ അധികഥാരതെിദ്ലറിയ ഇെതുപ
ക് സർക്ഥാർ ആവിഷ്കരിച്ചു നെപെഥാക്ിയ  
ജനകവീയഥാസൂത്രണവം എന്ന മഹതെഥായ 
ആശയവം ജനകവീയ പിന്തുണദ്യഥാടെ വികസ
നരവംഗതെ് വലിയ മഥാറ്റങ്ങൾ ടകഥാണ്ടുവരഥാൻ 
തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്് പ്ഥാപ്ി 
നൽകി. നൂതനങ്ങളഥായ നിരവധി  പദ്ധതി
കൾ ആവി�രിച്ച് നെപെിലഥാക്ഥാൻ സഥാധിച്ചു. 
ടപഥാതുജനഥാദ്രഥാഗ്യവം, ടപഥാതുവിദ്യഥാഭ്യഥാസവം, 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവം, പഥാർപെിെവം, 
കഥാർഷിദ്കഥാത്പഥാദനവം, ദ്ക്മപദ്ധതികൾ 
എന്നിവയിലൂടെ സവംസ്ഥാനതെിന് വലിയ 
പുദ്രഥാഗതി ദ്നെഥാൻ കഴിഞ്ഞു. 2016 ൽ അധി
കഥാരതെിദ്ലറിയ ഈ  സർക്ഥാരിടറെ 
കഥാലതെ് ആരവംഭിച്ച രണ്ഥാവം ഘട്ട ജനകവീയഥാ
സൂത്രണവം ഈ ദ്മഖലകളിൽ നഥാലവർഷവം 
ടകഥാണ് ്തടന്ന വലിയദ്തഥാതിലള്ള മഥാറ്റങ്ങൾ 
വരുതെി. തദ്ദേശ സ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുടെ ശക്തിയവം പ്സക്തിയവം പ്ദ്യഥാജനവുവം 

നഥാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പ്ളയകഥാലതെഥാണ്. 
ഈ ശക്തി ഇരുപതെിയഞ്ഥാവം വർഷതെി
ദ്ലക്് കെന്ന ജനകവീയഥാസൂത്രണപ്സ്ഥാന
തെിടറെ ഉദ്പഥാല്പന്നവം കൂെിയഥാണ്. ടകഥാവിഡ് 
19 എന്ന മഹഥാമഥാരിടയ ദ്നരിടുന്നതിൽ 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന 
ദ്സവനവം നിസ്തുലമഥാണ്. ദ്കരളതെിടറെ ഈ 
അനുഭവവം മനസ്ിലഥാക്ിയഥാണ് ഇന്്യയിടല 
ഇതര സവംസ്ഥാനങ്ങളിലവം തദ്ദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്് കൂടുതൽ അധികഥാരവം 
നൽകണടമന്ന ആവശ്യവം ഉയർന്നു വരുന്നത.്

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള ശക്തി
ടപെടുത്തുക എന്ന ഈ സർക്ഥാരിടറെ പ്ഖ്യഥാ
പിത നയതെിടറെ ഭഥാഗമഥായഥാണ് വ്യത്യസ് 
വകുപ്പുകളഥായി നിന്നിരുന്ന എന്നഥാൽ ഒദ്ര 
സ്ഭഥാവമുള്ള അഞ്ചുവകുപ്പുകടള ഏദ്കഥാപി
പെിക്ഥാൻ ഗവൺടമറെ് നെപെി സ്വീകരിച്ചത്. 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായതെിനുവം, ദ്്ഥാക് ്പഞ്ഥായതെി
നുവം, നഗരകഥാര്യതെിനുവം, എഞ്ിനവീയറിവംഗിനുവം 
നഗരഗ്ഥാമഥാസൂത്രണതെിനുവം വ്യത്യസ് വകു
പ്പുകൾ എന്നതഥാണ് നിലവിടല അവസ്. 
കൂെഥാടത ജില്ഥാ പഞ്ഥായത്തുകളുടെ ഭരണ 
നിർവഹണവം ഗവൺടമറെ് ടസക്രദ്ട്ടറിദ്യ
റ്റുമഥാണ് നിർവഹിച്ചു വന്നിരുന്നത്. വ്യത്യസ് 
വകുപ്പുകൾ വ്യത്യസ് തുരുത്തുകളഥായി നില
നിൽക്കുന്നത് ആസൂത്രണതെിനുവം പദ്ധതി 
നെതെിപെിനുവം പല തെസ്ങ്ങൾക്കുവം ഇെവരു
ത്തുന്നു എന്ന കടണ്തെലവം ടപഥാതുസർവവീസ് 
ഇതിന് പരിഹഥാരമഥാകുടമന്ന തിരിച്ചറിവുവം 
ഈ വകുപ്പുകടള ഏദ്കഥാപിപെിക്കുന്നതിനുള്ള 
തവീരുമഥാനതെിന ്അെിസ്ഥാനമഥായി. ഇതിടറെ 
അെിസ്ഥാനതെിലഥാണ് ആദ്യഘട്ടതെിൽ 
ടസക്രദ്ട്ടറിദ്യറ്റിടല ഗ്ഥാമവികസന വകുപ്പുവം  
തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പുവം സവംദ്യഥാജിപെിച്ച് തദ്ദേ
ശസ്യവംഭരണവകുപെ് രൂപവീകരിച്ചത്. 

  ഏദ്കഥാപിത സർവവീസ് രൂപവീകരണവം 
സവംബന്ധിച്ച കരെ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപെി
ക്ഥാൻ ദ്ലഥാക്ൽ ഗവൺടമറെ് കമ്വീഷടന 
ചുമതലടപെടുതെി. വിവിധ സർവവീസ് സവംഘ
െനകളുമഥായവം ജനപ്തിനിധികളുടെ സവംഘ
െനകളുമഥായവം ചർച്ച നെതെി വിശദമഥായ 
പഠനതെിടറെ അെിസ്ഥാനതെിൽ തയ്ഥാറഥാ
ക്ിയ കരെ ്ചട്ടങ്ങൾ ദ്ലഥാക്ൽ ഗവൺടമറെ് 
കമ്വീഷൻ ഗവൺടമറെിന് സമർപെിച്ചു. ഏകവീ
കൃതവകുപെ്  രൂപവീകരണതെിടറെ ആദ്യപെി
യഥായി മുനിസിപെൽ ദ്കഥാമൺസർവവീസിടല 
ജവീവനക്ഥാടര സർക്ഥാർ ജവീവനക്ഥാരഥാക്ി
ടക്ഥാണ്് ദ്കരള മുനിസിപെഥാലിറ്റി നിയമവം 
ദ്ഭഗദതി ടചയ്തു. ദ്ലഥാക്ൽ ഗവൺടമറെ് 
കമ്വീഷൻ സമർപെിച്ച കരെ ്ചട്ടങ്ങളുവം തുെർന്ന് 
നിർദ്ദേശിക്ടപെട്ട ദ്ഭദഗതികളുവം പരിദ്ശഥാ
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ധിച്ച് അഞ്ചുവകുപ്പുകളുവം ഏദ്കഥാപിപെിച്ച് 
ദ്ലഥാക്ൽ ടസൽഫ് ഗവൺടമറെ് വകുപെ് 
രൂപവീകരിക്ഥാനുവം വകുപ്പുതലവടറെ ദ്പര് 
പ്ിൻസിപെൽ ഡയറക്ടർ എന്നഥാക്ഥാനുവം  
സർക്ഥാർ  തവീരുമഥാനവം കകടക്ഥാണ്ടു. ജനകവീ
യഥാസൂത്രണപ്സ്ഥാനവം കഥാൽനൂറ്റഥാണ്ിദ്ലക്് 
കെന്ന ഈയവസരതെിൽ തദ്ദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക് ്കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്ന 
ഈ തവീരുമഥാനവം കകടക്ഥാണ്ടുടവന്നത് ശ്ര
ദ്ദ്ധയമഥാണ്.

ഏകവീകൃത വകുപെിന് �റൽ, അർബൻ, 
പ്ഥാനിവംഗ്, എഞ്ിനവീയറിവംഗ് എന്നവീ നഥാല 
വിവംഗുകളഥാണുള്ളത്.  �റൽ, അർബൻ 
വിവംഗുകളുടെ തലവന്മഥാർ ഐ.എ.എസ്. 
ദ്കഡറിൽ ഉള്ളവരഥായിര ിക്കുന്നതുവം, 
പദവിയടെ ദ്പര്, ഡയറക്ടർ എന്നഥായിരിക്കു
ന്നതുമഥാണ്. പ്ഥാനിവംഗ് വിവംഗിടറെ തലവൻ 
ചവീഫ് ൌൺ പ്ഥാനറുവം എഞ്ിനിയറിവംഗ് 
വിവംഗിടറെ തലവൻ ചവീഫ് എഞ്ിനവീയറുമഥായി
രിക്കുവം. എഞ്ിനവീയറിവംഗ് വിവംഗിടറെ ദ്പര് 
ദ്ലഥാക്ൽ ഇൻ�ഥാ്രേക്ച്ചർ ടഡവടലപ്ടമ
റെ് എഞ്ിനവീയറിവംഗ് എന്നുവം നഗര ഗ്ഥാമഥാസൂ
ത്രണവിഭഥാഗതെിടറെ ദ്പര് തദ്ദേശസ്യവം
ഭരണ പ്ഥാനിവംഗ് വിഭഥാഗവം എന്നുമഥായിരിക്കുവം. 
തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടമച്ച
ടപെട്ട പ്വർതെനതെിന് സഹഥായകരമഥായി 
നിർദ്ദേശിക്ടപെട്ടിട്ടുള്ള പ്ിക് ടഹൽതെ് 
ആറെ് എൻവയൺടമറെ്  മഥാദ്നജ്ടമറെ്,  
കമ്യൂണിദ്ക്ഷൻ, എവംപവർടമറെ് ഹയൂമൻ 
റിദ്സഥാഴ്സ് ഡവടലപ്ടമറെ് എന്നവീ ഉപവിഭഥാ
ഗങ്ങളുവം രൂപവീകരിക്കുന്നതഥാണ്.

ജവീവനക്ഥാർക്് ദ്ദഥാഷവം വരഥാടതയവം, 
ടപ്ഥാദ്മഥാഷൻ സഥാധ്യത വർദ്ധിപെിച്ചുമഥാണ് 
ഏകവീകൃത വകുപെ് രൂപവീകരിക്കുന്നത്. ടപ്ഥാ
ദ്മഥാഷടറെയവം സ്ലവംമഥാറ്റതെിടറെയവം കഥാര്യ
തെിൽ ഏകവീകരണ ഉതെരവ ്തവീയതിയ്ക്കു മുമ്് 
സർവവീസിൽ പ്ദ്വശിച്ച ഓദ്രഥാ ജവീവനക്ഥാ
രനുവം സർവവീസിൽ നിന്ന് പിരിയന്നതുവടര 
പഴയ വകുപ്പുകളിലള്ള സവീനിദ്യഥാറിറ്റിയവം 
ലവീനുവം നിലനിർതെി പഴയ വകുപെിൽ അർഹ
തടപെട്ട എല്ഥാ ടപ്ഥാദ്മഥാഷനുവം ലഭിയ്ക്കുന്ന 
തരതെിലഥാണ് ഏദ്കഥാപനവം നെത്തുന്നത്. 
നിലവിലള്ള മുനിസിപെൽ ടസക്രട്ടറി ദ്ഗ്ഡ് 
I I I  ത സ് ി ക യ ി ട ല  ജ വീ വ ന ക് ഥാ ർ ക്് 
സവംരക്ണവം നൽകി മുനിസിപെൽ ടസക്രട്ടറി, 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായതെ്, ദ്്ഥാക്് പഞ്ഥായതെ് 
ടസക്രട്ടറിമഥാരുടെ തസ്ികകൾ ഏകവീകരി
ക്ഥാനുവം തവീരുമഥാനിച്ചിട്ടുണ്്. എല്ഥാ ജില്ഥാ 
പഞ്ഥായതെ് ടസക്രട്ടറി തസ്ികകളുവം 
ഏകവീകൃത വകുപെിനകടതെ തസ്ികയഥായി 
നിശ്ചയിക്കുന്നതഥാണ്. ഏകവീകൃത വകുപെിടറെ 

ജില്ഥാ ദ്മധഥാവിയഥായി ദ്ജഥായിറെ് ഡയറക്ടർ, 
ദ്ജഥായിറെ് ടഡവടലപ്ടമറെ് കമ്വീഷണർ 
എന്നവീ തസ്ികകൾക്് സമഥാനമഥായ തസ്ി
കയഥാക്ി നിശ്ചയിക്കുന്നതഥാണ്.

അഞ്ചുവകുപ്പുകളുടെ സവംസ്ഥാന ജില്ഥാ 
തല ഏദ്കഥാപനവം സവംസ്ഥാന സർക്ഥാർ 
നെപെഥാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണവം 
കഥാര്യക്മമഥാക്കുന്നതിനുവം ജില്ഥാ പദ്ധതികൾ 
ആസൂത്രണവം ടചയ്ന്നതിനുവം സഹഥായകര
മഥാകുടമന്നഥാണ് പ്തവീക്ിക്കുന്നത്. ദ്കന്ദഥാ
വിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ നെതെിപെിലവം 
ഗവൺടമന്റുവം വകുപ്പുവം തമ്ിലള്ള ആശയവി
നിമയതെിനുവം ഏദ്കഥാപനവം പ്ദ്യഥാജനവം 
ടചയ്വം. ഏകവീകൃത വകുപെിടറെ ജില്ഥാ ദ്മധഥാവി 
യഥായി ദ്ജഥായിറെ് ഡയറക്ടർ തസ്ികയിൽ 
ഒരു ഉദ്ദ്യഥാഗസ്ൻ വരുന്നത് അെിയന്ിര 
ഘട്ടങ്ങളിൽ ജില്ഥാ ഭരണകൂെതെിന് തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹഥായവം ലഭ്യമഥാ
ക്കുന്നതിന് സഹഥായകരമഥാകുന്നതഥാണ്.   
ജില്ഥാ ആസൂത്രണ സമിതിയവം തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുവം തമ്ിലള്ള ബന്ധവം കൂടുതൽ 
ശക്തിടപെടുത്തുന്നതിനുവം പുതിയ സവംവിധഥാനവം 
പ്ദ്യഥാജനടപെടു ടമന്നതിൽ സവംശയമില്.

21900 ജനപ്തിനിധികളുവം 1200 തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങളുവം ടഡപയൂദ്ട്ടഷൻ /  കരഥാർ 
വ്യവസ്യിലള്ള 7000 ദ്തെഥാളവം ജവീവനക്ഥാ
രുൾടപെടെ ഏകദ്ദശവം 31,000 ഉദ്ദ്യഥാഗസ്
രുവം 3500 ഓളവം ഓഫവീസുകളുവം 8000 
ദ്കഥാെിദ്യഥാളവം രൂപയടെ പദ്ധതി വിഹിതവുവം 
ഒടക്യള്ള ഒരു മികവുറ്റ സവംവിധഥാനമഥാണ് 
ഏകവീകൃത തദ്ദേശസ്യവംഭരണ വകുപെിനു
ള്ളത്.  ഒരു വ്യക്തിയടെ ജനനവം മുതൽ 
മരണവം വടരയള്ള എല്ഥാ വിഷയങ്ങളുവം 
കകകഥാര്യവം ടചയ്ന്ന ഒരു സവംവിധഥാനമഥാണ് 

തദ്ദേശസ്യവംഭരണ വകുപെ്.  ദ്കരളതെിടറെ 
വികസന പ്ക്രിയയിലവം സഥാമൂഹിക ജവീവിത
തെിടറെ ഉന്നമനതെിനുവം ദ്വണ്ി നിലടകഥാ
ള്ളുന്ന തദ്ദേശസ്യവംഭരണ വകുപെ് ഏകവീക
രിക്ടപെടുദ്മ്ഥാൾ ദ്കരളതെിടറെ തദ്ദേശ
ഭരണ ചരിത്രതെിടല ഏറ്റവുവം തിളങ്ങുന്ന 
ഒരദ്ധ്യഥായമഥായി മഥാറുടമന്നതിൽ സവംശയമില്.  
കൂെഥാടത ഈ ഒരു മഹതെഥായ ലക്്യവം കകവ
രിക്കുന്നതിനുദ്വണ്ി ഒരു രൂപ ദ്പഥാലവം 
സർക്ഥാർ ഖജനഥാവിൽ നിന്നുവം അധികമഥായി 
ടചലവഴിച്ചിട്ടില് എന്നതുവം അഭിമഥാനകരമഥായ 
വസ്തുതയഥാണ്.  

അധികഥാരവിദ്കന്ദവീകരണവം പൂർണ 
അർത്തെിൽ നെപെിലഥാക്ിയ ഒരു സവംസ്ഥാ
നമഥാണ ്ദ്കരളവം. ജനകവീയഥാസൂത്രണപ്സ്ഥാ
നതെിടറെ രജതജൂബിലി  വർഷതെിൽ 
ഇത്രയധികവം ജവീവനക്ഥാരുവം സവംവിധഥാനങ്ങ
ളുവം ഉൾടപെടുന്ന അഞ്ചുവകുപ്പുകടള ഏദ്കഥാ
പിപെിക്കുന്നത് ദ്കരള സിവിൽ സർവവീസ് 
ചരിത്രതെിൽ മുൻപ ്ഉണ്ഥായിട്ടില്ഥാതെ ഭരണ
പരി�ഥാരമഥാണ്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങടള കരുത്തുള്ള പ്ഥാദ്ദശിക സർക്ഥാരുക
ളഥാക്ി മഥാറ്റുന്ന ചരിത്രപരമഥായ ഈ തവീരുമഥാ
നടതെ ജനങ്ങളുവം ജവീവനക്ഥാരുവം ഒരുദ്പഥാടല 
സ്വീകരിക്കുടമന്ന ്പ്തവീക്ിക്കുന്നു. പുതുതഥായി 
രൂപവീകരിച്ച തദ്ദേശസ്യവംഭരണ പ്ിൻസി 
പെൽ ഡയറക്ടദ്ററ്റിടറെ ആസ്ഥാനവം ഇക്ഴി
ഞ്ഞ ഗഥാന്ധിജയന്ി ദിനതെിൽ ഉദ്ഘഥാെനവം 
ടചയ്ടപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഏകവീകൃത വകു 
പെിടന അതിടറെ പ്ദ്യഥാക്തഥാക്ൾ ലക്്യ 
മിട്ട തരതെിൽ ഏദ്കഥാപിപെിച്ചു പ്വർതെി 
പെിക്ഥാൻ ഈ സവംവിധഥാനതെിന് കഴിയടമ
ന്ന് പ്ത്യഥാശിക്ഥാവം.                 
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ജനകവീയഥാസൂത്രണതെിടറെ രജതജൂബിലി 
വർഷമഥാണിത.് ഇരുപതെഞ്ഥാണ് ്പിന്നി

ടുദ്മ്ഥാൾ അധികഥാരവിദ്കന്ദവീകരണതെിടറെ 
കഥാര്യതെിൽ ഇന്്യയിടല മറ്റു സവംസ്ഥാന
ങ്ങൾക്് മഥാതൃകയഥാണ് നഥാവം. തവീർച്ചയഥായവം 
അഭിമഥാനഥാർഹമഥായ ദ്നട്ടവം.   ദ്കവലടമഥാരു 

ഭരണപരിഷ്കഥാരമഥായി സമവീപിക്ഥാടത, സഥാമൂ
ഹ്യപ്സ്ഥാനമഥായി അധികഥാരവിദ്കന്ദവീ
കരണ പ്വർതെനങ്ങൾ സവംഘെിപെിച്ചതു
ടകഥാണ്ഥാണ് നമുക്് ഈ ദ്നട്ടവം കരസ്മഥാ
ക്ഥാൻ കഴിഞ്ഞത്. പദ്ക്, നമുക്ിത് 
ടപഥാങ്ങച്ച പ്കെനതെിനുള്ള അവസരമല്. 

ഇനിടയന്് എന്ന ദ്ചഥാദ്യവം നമ്മുടെ മുന്നില
ണ്്. വിഭഥാവനവം ടചയ്ത കഥാര്യങ്ങളുടെ പുദ്രഥാ 
ഗതി ദ്വണ്വിധതെിൽ ആദ്യഥാ എന്ന 
പരിദ്ശഥാധന നെദ്ക്ണ്തുണ്്.

ഏതു ടവല്ലുവിളിയവം ഏടറ്റടുക്ഥാൻ നമുക്കു 
കഴിയവം. കഥാരണവം, സർക്ഥാർ മഥാറിയത്, 
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വ ി ദ് ക ന്ദവീ ക ര ണ  പ്വ ർ തെ ന ങ്ങ ട ള 
കഥാര്യമഥായി ബഥാധിച്ചിട്ടില്. ജില്ഥാ കൗൺസി
ലകൾ പിരിച്ചുവിട്ടതുദ്പഥാടല ജനകവീയഥാസൂ
ത്രണ വം  അ ട്ട ി മ റ ി ക് ട പെ ട്ട ി ല് .  ധ ന വം , 
അധികഥാരവം, ഉദ്ദ്യഥാഗസ്ർ എന്നിവയടെ 
കവീദ്ഴഥാട്ടുള്ള വിന്യഥാസതെിൽ നഥാവം മുദ്ന്നഥാ
ട്ടഥാണു ദ്പഥായത്. അതഥാണ് കഥാൽ നൂറ്റഥാണ്ടു 
കഥാലടതെ ദ്കരളതെിടറെ അനുഭവവം. ദ്മഥാശവം 
നിൽക്കുന്ന പഞ്ഥായത്തുകളിൽദ്പെഥാലവം 
വളടര നന്നഥായി നെക്കുന്ന ചില ദ്പ്ഥാജ
ക്ടുകൾ കഥാണഥാവം. ഒരു നല് ജനപ്തിനിധിദ്യഥാ 
ഉദ്ദ്യഥാഗസ്ദ്നഥാ സന്നദ്ധപ്വർതെകദ്നഥാ 
ഉണ്ഥായഥാൽ മതി. ഇങ്ങടന പ്ഥാദ്ദശികമഥായി 
ഇെടപെഥാനുള്ള ഒരു ജനഥാധിപത്യ ഇെവം ദ്കര
ളതെിൽ ഉടണ്ന്നുള്ളതഥാണ് അധികഥാരവി
ദ്കന്ദവീകരണതെിടറെ ഏറ്റവുവം വലിയ ദ്നട്ടവം.

അടുതെ ലക്്യവം പച്ചക്റി, പഥാൽ, മുട്ട 
എന്നിവയിൽ സ്യവംപര്യഥാപ്ത, അഞ്ചുലക്വം 
ടഹക്ടറിൽ ടനൽകൃഷി, പ്തിവർഷവം 
ഒരുദ്കഥാെി വൃക്കതകൾ, 1000 ദ്പർക്് 
അഞ്ചുവവീതവം കഥാർഷികസവംസ്രണ ദ്മഖല 
യിലവം മറ്റുമഥായി ടതഥാഴിലകൾ തുെങ്ങിയ 
കൃത്യമഥായ ലക്്യങ്ങളഥാണ് നമുക്കുള്ളത്.  
സമഗ്സ്ലജല പരിപഥാെികൾ തയ്ഥാറഥാ
ക്ണവം. ജനകവീയഥാസൂത്രണതെിനു മുമ്ഥായി 
പരവീക്ണഥാെിസ്ഥാനതെിൽ നെതെിയ വിഭ
വഭൂപെ കഥാമ്യിനിടറെ മഥാതൃക നമ്മുടെ 
മുന്നിലണ്്.

ദ്കന്ദ-സവംസ്ഥാനഥാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ
കൂെി എടുതെഥാൽ പ്ഥാദ്ദശിക സർക്ഥാരുകൾ 
വഴിയഥാണ് ഇരുപതിനഥായിരതെിദ്ലടറ 

ദ്കഥാെി രൂപ ടചലവഴിക്കുന്നത്. അധികഥാര
തെിടറെ കഥാര്യതെിൽ ഗൗരവമഥായ കഥാര്യവം 
പഞ്ഥായത്തുകളുടെ ടചറുകിെ ജലദ്സചന 
പദ്ധതികളുടെ വ്യഥാപ്ി കുറച്ചതു മഥാത്രമഥാണ്. 
എന്നഥാൽ ദുരന്നിവഥാരണതെിൽ പണ്് 
ഇല്ഥാതിരുന്ന സ്ഥാനവം ലഭിക്കുകയവം ടചയ്തു. 
ഉദ്ദ്യഥാഗസ്രുടെ എണ്ണവം ഗണ്യമഥായി വർ 
ദ്ധിച്ചു.

ഇത്രയവം പണവുവം അധികഥാരവുവം ഉദ്ദ്യഥാ
ഗസ്രുവം അധികമഥായി നൽകിയതുടകഥാണ്് 
നഥാെിന് എന്തു ദ്നട്ടമുണ്ഥായി?
4  ടപഥാതുആദ്രഥാഗ്യ സവംവിധഥാനവം 

ഉപദ്യഥാഗിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണവം 38 

ശതമഥാനമഥായിരുന്നത് 2018-19 ൽ 48 ശതമഥാ
നമഥായി ഉയർന്നു. ശിശുമരണ നിരക്് 15 ൽ 
നിന്നുവം 7 ആയി തഥാഴ്ന്നു.
4ടപഥാതുവിദ്യഥാഭ്യഥാസ ദ്മഖലയിടല 

കുട്ടികളുടെ എണ്ണവം വവീണ്ടുവം ഉയർന്നു തുെങ്ങി. 
കഴിഞ്ഞ നഥാല വർഷക്ഥാലതെിനിെയിൽ 
അഞ്ചുലക്തെിദ്ലടറ കുട്ടികൾ അൺഎ
യ്ഡഡ് ദ്മഖലയിൽ നിന്നുവം ടപഥാതുവിദ്യഥാ
ഭ്യഥാസതെിദ്ലയ്ക് റ്റിസി വഥാങ്ങി തിരിച്ചു വന്നി
ട്ടുണ്്. നവീതി ആദ്യഥാഗിടറെ 2019 ടറെ ക്ഥാളിറ്റി 
ഇൻഡസൈിൽ ദ്കരളമഥാണ ്ഒന്നഥാവംസ്ഥാനതെ.്
4പ്ഥാദ്ദശിക ദ്റഥാഡകളുടെ കദർഘ്യവം 

1995-96 ൽ 1.15 ലക്വം കിദ്ലഥാമവീറ്റർ ആയി
രുന്നത് 2018-19 ൽ 2.32 ലക്വം കിദ്ലഥാമവീറ്റർ 
ആയി വർദ്ധിച്ചു. ഗുണനിലവഥാരവുവം ഉയർന്നി
ട്ടുണ്്.
4കഴിഞ്ഞ കഥാൽനൂറ്റഥാണ്ിനിെയിൽ 20 

ലക്വം വവീടുകളഥാണ് ദ്കരളതെിൽ പണിതു
യർതെിയത്. ഏതഥാണ്് അഞ്ചുലക്വം കുടുവം
ബങ്ങൾക്കുകൂെി വവീെ ്ലഭിച്ചഥാൽ ദ്കരളതെിടല 
പഥാർപെിെ പ്ശ്വം പരിഹരിക്ടപെടുവം. എല്ഥാ 
വവീടുകളിലവം കക്കൂസുണ്്. കവദയുതിയടമതെി.
443 ലക്വം കുടുവംബങ്ങൾ അവംഗങ്ങളഥാ

യിട്ടുള്ള കുടുവംബശ്രവീ വഴി ഈ വർഷവം വഥാ� 
ലഭ്യമഥാക്കുന്നത് 11000 ദ്കഥാെി രൂപയഥാണ്. 
കുടുവംബശ്രവീയടെ ടതഥാഴിൽ സവംരവംഭങ്ങടളയവം 
നഥാനഥാവിധ ദ്സവനങ്ങടളയവംകുറിച്ച ്കൂടുതൽ 
വിവരിക്കുന്നില്.

ഇന്്യയിൽ ഏറ്റവുവം ദ്വഗതയിൽ ദഥാരിദ്ര്യവം 
കുറഞ്ഞത് ദ്കരളതെിലഥാണ്. ദഥാരിദ്ര്യദ്രഖയ്ക് 
തഥാടഴയള്ളവരുടെ ശതമഥാനവം 1993-94 ൽ 
ഗ്ഥാമവീണ ദ്മഖലയിൽ 26 ശതമഥാനവുവം നഗര
ദ്മഖലയിൽ 25 ശതമഥാനവുമഥായിരുന്നു.              
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2011-12 ൽ ഇത് യഥഥാക്രമവം 7 ഉവം 5 ഉവം ശതമഥാ
നമഥായി തഥാഴ്ന്നു. ജവീവിത ഗുണദ്മന്മ സൂചികയിൽ 
ദ്കരളവം ഇതര സവംസ്ഥാനങ്ങടള അദ്പക്ി
ച്ച ്കൂടുതൽ മുദ്ന്നറി. ഇടതഥാടക് ദ്നട്ടങ്ങളുടെ 
പട്ടികയിലണ്്.

ഇപെറഞ്ഞതിനർത്വം എല്ഥാവം ഭദ്രമഥാടണ
ന്നല്. തവീർച്ചയഥായവം കണ്ണഞ്ിപെിക്കുന്ന ദ്നട്ട
ങ്ങൾ എണ്ണിപെറയഥാനുണ്്. എന്നഥാൽ എല്ഥാ 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുവം ഒരുദ്പഥാടല
യല് മുദ്ന്നറിയത്. ഗ്ഥാമസഭകളിടലയവം മറ്റുവം 
പങ്ഥാളിതെവം കുറഞ്ഞുവരികയഥാണ്. അഴിമതി 
തുെരുന്നുണ്്. സവംദ്യഥാജിത പരിപഥാെികൾ 
ശുഷ്കമഥാണ്. നവീർതെെഥാധിഷ്ിത ആസൂത്രണവം 
ഇദ്പെഥാഴുവം കശശവദശയിലഥാണ.് ജില്ഥാ പദ്ധ
തികൾ ദ്പരിനു മഥാത്രമഥായി തുെരുന്നു. പട്ടിക
വർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിയിൽ അഭിമഥാനിക്ഥാദ്ന
ടറയില്. എല്ഥാറ്റിലമുപരി കഥാർഷിക, 
ടചറുകിെ വ്യവസഥായഥാദി ഉൽപെഥാദന ദ്മഖല
കളിൽ വിദ്കന്ദവീകൃതഥാസൂത്രണവം ഫലവതെഥാ
യില്.  ഇങ്ങടന ദ്പഥാരഥായ്മകളുടെ ലിസ്റ് 

ഇനിയവം ദ്വണടമങ്ിൽ നവീട്ടഥാവം.
എല്ഥാതലങ്ങളിലവം വിദ്കന്ദവീകരണതെി

ടറെ സഥാധ്യതകളുടെ ഉത്തുവംഗശവംഖങ്ങളിൽ 
നിൽക്കുന്ന നൂടറങ്ിലവം പ്ഥാദ്ദശിക സർക്ഥാ
രുകടള നമുക്് കഥാണഥാനഥാവുവം. മറിച്ച് അദ്ങ്ങ
തലയ്കലവം നൂടറങ്ിലവം ഉണ്ഥാവുവം. ബഥാക്ി 
മഹഥാഭൂരിപക്വുവം ചില കഥാര്യങ്ങളിൽ 
മുന്നിൽ, മറ്റു ചിലവയിൽ പിന്നിൽ എന്ന 
നിലയിലഥാവുവം.

എങ്ങടനയഥാണ ്നടല്ഥാരു പഞ്ഥായതെ ്/ 
മുനിസിപെഥാലിറ്റി രൂപവംടകഥാള്ളുന്നത്? നല് 
ഏതഥാനുവം ജനപ്തിനിധികൾ, ആത്ഥാർത്
തയള്ള കുറച്ച ്ഉദ്ദ്യഥാഗസ്ർ, അർപെണദ്ബഥാ
ധദ്തെഥാടെയള്ള സന്നദ്ധപ്വർതെകർ 
ഈടയഥാരു കൂട്ടുടകട്ടഥാണ് ഏറ്റവുവം മികച്ച 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്തെ്.

എന്തുടകഥാണ്് ചില ദ്മഖലകളിടല തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്കെനവം ഏറ്റവുവം 
മികവ ്പ്കെിപെിക്കുന്നത?് ഉദഥാഹരണതെിന് 
ടകഥാവിഡ ്പ്തിദ്രഥാധതെിൽ നമ്മുടെ ടപഥാതു 

ആദ്രഥാഗ്യദ്മഖല പ്കെിപെിക്കുന്ന മികവ്.  
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുവം വിവിധ വകു
പ്പുകളുവം തമ്ിലള്ള പരസ്പര സഹകരണവുവം 
പ്ഥാദ്ദശിക ബന്ധങ്ങടള ഉപദ്യഥാഗടപെടുതെി 
സവംദ്യഥാജിത പരിപഥാെികൾ ഏടറ്റടുക്കുന്ന
തിനുള്ള  വകുപ്പുകളുടെ സന്നദ്ധതയമഥാണ് 
ഈ ദ്നട്ടതെിന ്കഥാരണവം. ടവള്ളവം കയറഥാതെ 
അറകളഥായി വകുപ്പുകൾ ടവദ്വേടറ നിന്നിരു
ടന്നങ്ിൽ ഇതു സവംഭവിക്കുമഥായിരുന്നില്.  

അധികഥാരവിദ്കന്ദവീകരണതെിടറെ ആദ്യ 
പതിറ്റഥാണ്ിൽ ഇതഥായിരുന്നില് സ്ിതി.  കവീഴ്ത്ത
ട്ടിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുവം  ആദ്രഥാഗ്യ വകു
പ്പുമഥായി ഉണ്ഥായിരുന്ന അകൽച്ച വലിയ 
പ്തിസന്ധി സൃഷ്ിച്ചിരുന്നു.  ആദ്രഥാഗ്യ ദ്പ്ഥാ
ജക്ടുകളുടെ ഇവംപ്ിടമദ്റെഷൻ ഓഫവീസർമഥാർ 
ആകുന്നതിനുദ്പഥാലവം പലയിെങ്ങളിലവം 
ദ്ഡഥാക്ടർമഥാർ വിസമ്തിച്ചു. ഇതിനു ദ്നർവി
പരവീതമഥായിരുന്നു ടവറ്ററിനറി ദ്ഡഥാക്ടർമഥാ
രുടെ സമവീപനവം. ജനകവീയഥാസൂത്രണതെിടറെ 
മൂന്നഥാവംഘട്ട പരിശവീലനവം മുതൽ വളടര 
സജവീവമഥായി അവർ ഇെടപടുകയവം ആദ്യ 
വഥാർഷിക പദ്ധതിയിൽ തടന്ന അതു പ്തി
ഫലിക്കുകയവം ടചയ്തു.

ആദ്രഥാഗ്യ ദ്മഖലയിലവം പതുടക് ഈ 
മദ്നഥാഭഥാവതെിൽ മഥാറ്റവംവന്നു. ബയൂദ്റഥാക്ര
സിടയ ഒരു കഥാര്യവം പറഞ്ഞു ദ്ബഥാധ്യടപെടു
ത്തുന്നതിദ്നക്ഥാൾ എത്രദ്യഥാ എളുപെമഥാണ് 
പഞ്ഥായതെ് പ്സിഡറെിടന ദ്ബഥാധ്യടപെടു
ത്തുന്നടതന്ന് ദ്ഡഥാക്ടർമഥാർക്് മനസ്ിലഥാ
കഥാൻ അധികനഥാൾ ദ്വണ്ിവന്നില്. ഇന്ന് 
പ്ഥാഥമിക ആദ്രഥാഗ്യ ദ്കന്ദങ്ങളുടെ നടല്ഥാരു 
പങ്കു ടചലവ് പ്ഥാദ്ദശിക സർക്ഥാരുകളുടെ 
ബജറ്റിൽ നിന്നഥാണ് .  മഴക്ഥാലപൂർവേ 
ശുചവീകരണവം, പകർച്ചവ്യഥാധി പ്തിദ്രഥാധവം, 
സഥാന്്ന പരിചരണവം, ഭിന്നദ്ശഷിക്ഥാർക്കുവം 
വ ദ് യ ഥാ ജ ന ങ്ങ ൾ ക്കു മു ള്ള  പ ി ന്തു ണ , 
ദ്പഥാഷകഥാഹഥാരവം, കുെിടവള്ളവം എന്നു തുെങ്ങി 
ആദ്രഥാഗ്യ ദ്മഖലയമഥായി ബന്ധടപെട്ട രവംഗ
ങ്ങളിൽ നിർണ്ണഥായക പങ്ഥാണ് പ്ഥാദ്ദശിക 
സർക്ഥാരുകൾക്കുള്ളത്.

നഥാെ് ദ്നരിടുന്ന ടവല്ലുവിളികടള തദ്ദേശ 
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ കരുദ്തെഥാടെ അഭിമു
ഖവീകരിക്കുന്നടതങ്ങടന എന്നതിന് ഉതെമ
ദൃഷ്ഥാന്മഥായി ഈ ടകഥാവിഡ് പകർച്ചവ്യഥാ
ധിക്ഥാലടതെ ദ്കരളതെിടല അനുഭവവം 
പ്കവീർതെിക്ടപെടുന്നു. ഇതുവടരയള്ള 
അനുഭവങ്ങൾ വിലയിരുതെിടക്ഥാണ്് അധി
കഥാരവിദ്കന്ദവീകരണവം കൂടുതൽ വിപുലവീകരി
ദ്ക്ണ് കഥാലമഥാണിത്.

 1
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ദ്കരളതെിടല  501 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളുവം 
58 നഗരസഭകളുവം ശുചിത്പദവി 

ദ്നെിയിരിക്കുകയഥാണ്. ശുചിത്മിഷനുവം ഹരി
തദ്കരളവം മിഷനുവം നെതെിയ സർദ്വയടെ 
അെിസ്ഥാനതെിലഥാണ് ഈ പദവി നൽകി 
യത്. പഞ്ഥായത്തുകളുവം നഗരസഭകളുവം 
മഥാലിന്യ സവംസ്രണ രവംഗതെ് നെപെഥാക്ിയ 
പ്വർതെനങ്ങളുടെ പ്തിഫലനമഥാണ് ഈ 
അവംഗവീകഥാരവം. പകുതിയിദ്ലടറ ഗ്ഥാമ പഞ്ഥാ
യത്തുകളുവം നഗരസഭകളുവം ഗുരുതരമഥായ 

മഥാലിന്യപ്ശ്വം വലിടയഥാരളവുവടര പരിഹ
രിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജനകവീയ പങ്ഥാളിതെ
ദ്തെഥാടെ അവദ്ശഷിക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുവം സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത് പദവി 
ദ്നടുവം എന്ന് പ്തവീക്ിക്ഥാവം. ശുചിത് പരി 
പഥാലന രവംഗതെ് ദ്കരളവം നെത്തുന്ന മുദ്ന്നറ്റ
ങ്ങളുടെ തുെർച്ചയഥാണിത.് വിരലിടലണ്ണഥാവുന്ന 
പഞ്ഥായത്തുകൾ ഒഴിടക ദ്കരളതെിടല 
മുഴുവൻ പഞ്ഥായത്തുകളുവം ദ്കന്ദ സർക്ഥാരി
ടറെ മഥാനദണ്ഡങ്ങൾക്നുസൃതമഥായി നിർമ്ൽ 

പുരസ്ഥാരവം ദ്നെിയിരുന്നു. മുഴുവൻ തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുവം ടവളിയിെ വിസർ
ജ്ജന വിമുക്ത (Open Defecation Free, 
ODF) മഥാവുകയവം ടചയ്തു. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ ജനപങ്ഥാളിതെദ്തെഥാടെയള്ള 
പ്വർതെനഫല മഥായഥാണ് ഈ ദ്നട്ടങ്ങൾ 
കകവരിക്ഥാനഥായത്. അധികഥാര വിദ്കന്ദവീ
കരണതെിടറെ ഭഥാഗമഥായി കകമഥാറിക്ിട്ടിയ 
അധികഥാരങ്ങൾ ഫലപ്ദമഥായി വിനിദ്യഥാഗി
ക്ഥാൻ പഞ്ഥായത്തുകൾക്കുവം നഗരസഭകൾ
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ക്കുവം കഴിഞ്ഞതുടകഥാണ്ഥാണ് ഇവ സഥാധ്യമഥാ
യത്. 25 വർഷങ്ങൾക്്  മുമ്് ആരവംഭിച്ച 
ജനകവീയഥാസൂത്രണമഥാണ് ഇതിനു കഥാരണ
മഥായത.് പഞ്ഥായത്തുകൾക്കുവം നഗരസഭകൾ
ക്കുവം അധികഥാരങ്ങൾ കകമഥാറുകയവം, ഈ 
അധികഥാരങ്ങൾ കക യഥാളഥാൻ ആവശ്യമഥായ 
ആളുവം അർത്വുവം നൽകിയതുവം  ജനകവീയഥാ
സൂത്രണമഥാണ.് പ്വർതെനവം സുഗമമഥാക്ഥാൻ 
ആവശ്യമഥായ നിയമങ്ങളുവം ചട്ടങ്ങളുവം ഉണ്ഥാ
ക്കുകയവം ജവീവനക്ഥാരുടെയവം ഭരണസമിതി 
അവംഗങ്ങളുടെയവം കഥാര്യദ്ശഷി വികസിപെി
ക്കുന്നതിന് പരിശവീലനങ്ങൾ നെത്തുകയവം 
ടചയ്തത് ജനകവീയഥാസൂത്രണതെിടറെ ഭഥാഗ 
മഥായഥാണ്.

മഥാലിന്യ പരിപഥാലനവം തദ്ദേശസ്യവം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനിവഥാര്യ ചുമത
ലകളിൽടപെടുന്നതഥാണ്. ഇന്്യയിടലവിടെ
യവം മഥാലിന്യപ്ശ്വം ഒരു നഥാഗരിക പ്ശ്മഥാണ്. 
എന്നഥാൽ ദ്കരളതെിൽ ബഹുഭൂരിപക്വം 
പഞ്ഥായത്തുകളുവം നഗരസ്ഭഥാവവം കകവരി

ച്ചതിനഥാൽ പഞ്ഥായതെ് പ്ദ്ദശങ്ങളിലവം 
മഥാലിന്യ പ്ശ്വം ഗുരുതരമഥാണ്. നഗരവൽക്
രണതെിടറെ വ്യഥാപ്ി വർദ്ധിക്കുന്നതുടകഥാണ്് 
ഇത് കൂടുതൽ സങ്വീർണ്ണമഥായിടക്ഥാണ്ിരി
ക്കുന്നു. ഈ നൂറ്റഥാണ്ിടറെ ആരവംഭദ്തെഥാടെ
യഥാണ ്മഥാലിന്യപ്ശ്തെിടറെ  ഗുരുതരഥാവസ് 
ടപഥാതുശ്രദ്ധയിൽ വന്നത്. നഗരമഥാലിന്യ 
സവംസ്രണതെിന ്ശക്തമഥായ ചട്ടങ്ങൾ ദ്കന്ദ
സർക്ഥാർ രൂപവീകരിച്ചു.  നഗരസഭകൾക്് 
ചിട്ടയഥായ നിർദ്ദേശങ്ങളുവം പ്ശ്പരിഹഥാര 
തെിനു സമയപരിധിയവം നിശ്ചയിച്ചു. സുപ്വീവം
ദ്കഥാെതിയവം ദ്ദശവീയ ഹരിത ട്ിബയൂണലവം 
മഥാലിന്യനിർമ്ഥാർജ്ജന പ്വർതെനങ്ങളുടെ 
ദ്മഥാണിറ്ററിവംഗ് ഏടറ്റടുക്കുകയവം ടചയ്തു. ഇദ്ത
സമയതെ് ഗ്ഥാമവീണദ്മഖലയിൽ ശുചിത്പ

രിപഥാലനവം മഥാത്രമഥാണ് ലക്്യമിട്ടത്. ഗ്ഥാമവി
കസന വകുപെിന് കവീഴിലള്ള സഥാനിദ്ട്ടഷൻ 
മിഷനഥായിരുന്നു ഇതിടറെ ചുമതല. എന്നഥാൽ 
ഭൂരിപക്വം ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളുവം നഗരവ
ല്കൃതമഥായ ദ്കരളതെിടല സഥാഹചര്യവം ഭിന്ന
മഥായിരുന്നു. നഗരപ്ദ്ദശങ്ങളിടലന്നദ്പഥാടല 
ഗ്ഥാമപ്ദ്ദശങ്ങളിടലയവം ഖരമഥാലിന്യങ്ങൾ 
സവംസ്രിച്ചഥാൽ മഥാത്രദ്മ ദ്കരളവം സമ്പൂർണ്ണ
ശുചിത്മഥാകൂ എന്ന തിരിച്ചറിവിടറെ  അെി
സ്ഥാനതെിലഥാണ് ദ്കരളതെിൽ ശുചിത്മി
ഷൻ സ്ഥാപിതമഥായത.് ഗ്ഥാമവീണദ്മഖലയിൽ 
മഥാത്രവം പ്വർതെിച്ചിരുന്ന സഥാനിദ്ട്ടഷൻ 
മിഷനുവം നഗരദ്മഖലയിൽ പ്വർതെനവം 
നെതെിയിരുന്ന ക്വീൻദ്കരള മിഷനുവം സവംദ്യഥാ
ജിപെിച്ച് ശുചിത്മിഷൻ രൂപവീകൃതമഥായത് 
ജനകവീയഥാസൂത്രണതെിടറെ  രണ്ഥാവം ഘട്ടതെി
ലഥാണ്. 2006-2011 കഥാലയളവിടല സർക്ഥാ
രിടറെ കഥാലതെ് ശുചിത്മിഷടറെ ആഭിമുഖ്യ
തെിൽ ദ്കരളടതെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്മഥാ 
ക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്പദ്ധതിയവം തയ്ഥാറഥാക്ി. 
ഏതഥാനുവം വർഷങ്ങൾടകഥാണ്് സമ്പൂർണ്ണ 
മഥാലിന്യപരിപഥാലനവം സഥാദ്ധ്യമഥാക്കുന്നതിനു
ള്ള കർമ്പദ്ധതി അന്നടതെ ഇന്്യൻ പ്
സിഡറെ ്പ്തിഭ പദ്ട്ടൽ ആണ ്പ്ഖ്യഥാപിച്ചത.് 
പഞ്ഥായത്തുകളുടെയവം നഗരസഭകളുടെയവം 
ദ്നതൃത്തെിൽ ഖര-ദ്രവമഥാലിന്യങ്ങൾ സവംസ്
രിച്ച് ദ്കരളടതെ മഥാലിന്യമുക്തമഥാക്ഥാനഥായി
രുന്നു കർമ്പദ്ധതി. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങൾക്് ആവശ്യമഥായ സഥാദ്ങ്തിക 
സഹഥായവം നൽകഥാനുള്ള ചുമതല ശുചിത്മി
ഷന് ആയിരുന്നു. എന്നഥാൽ 2011 ൽ അധി
കഥാരതെിൽ  വന്ന സർക്ഥാരിടറെ ഭഥാഗത്തു
നിന്ന് ആവശ്യമഥായ പിന്തുണ ലഭിക്ഥാതിരു
ന്നതിനഥാൽ പ്വർതെനവം ഫലപ്ദമഥായില്. 
മഥാലിന്യപ്ശ്വം കൂടുതൽ സങ്വീർണ്ണമഥാവുകയവം 
ടചയ്തു. 2016 ൽ അധികഥാരദ്മറ്റ സർക്ഥാർ 
മഥാലിന്യപരിപഥാലനതെിന് മുന്ിയ പരിഗ 
ണന നൽകുകയവം ഇത് ഹരിതദ്കരളവം 
മിഷൻ പ്ധഥാന പ്വർതെനമഥാക്കുകയവം 
ടചയ്തു. ഇതെരവം നെപെികളുടെ ഫലമഥായഥാണ് 
ദ്കരളതെിടല ഭൂരിപക്വം പഞ്ഥായത്തുകൾ
ക്കുവം നഗരസഭകൾക്കുവം മഥാലിന്യ പരിപഥാലന 
രവംഗതെ് ഗണ്യമഥായി മുദ്ന്നറഥാനുവം ശുചിത് 
പദവി ദ്നെഥാനുവം  കഴിഞ്ഞത്. 

ദ്കരളതെിടല ഖരമഥാലിന്യതെിന് ചില 
സവിദ്ശഷതകളുണ്്. ഇവ മനസ്ിലഥാക്ി
ടക്ഥാണ്ടു ദ്വണവം സവംസ്രണ സവംവിധഥാന
ങ്ങൾ ഏർടപെടുതെഥാൻ. സവംസ്രണ സവംവി 
ധഥാനവം മഥാലിന്യതെിടറെ ദ്്ഥാതസ്ിടനയവം 
സ്ഭഥാവടതെയവം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുടമന്ന് 
സഥാരവം .  ആടക ഖരമഥാലിന്യതെിടറെ 
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പകുതിദ്യഥാളവം (49%) ഗഥാർഹിക മഥാലിന്യങ്ങൾ 
ആടണന്ന് പഠനങ്ങൾ കഥാണിക്കുന്നു. 
മടറ്റഥാരു സവിദ്ശഷത ഖരമഥാലിന്യതെിടറെ 
75 ശതമഥാനതെിൽ കൂടുതലവം കജവമഥാലി
ന്യങ്ങൾ ആടണന്നതഥാണ്. മടറ്റഥാന്ന് ദ്കരള
തെിടല മഥാലിന്യതെിൽ കൂെിയ അളവിൽ 
ജലഥാവംശവം ഉടണ്ന്നതഥാണ്. ഇക്ഥാരണ
തെഥാൽ കജവമഥാലിന്യങ്ങൾ എളുപെവം അഴുകി 
ദുർഗന്ധമുണ്ഥാക്കുവം. ലവീദ്ച്ചറ്റ് ഒലിച്ച് പരിസര
മഥാടക മലിനമഥാവുകയവം ഈച്ച ടപരുകുന്ന
തിന് കഥാരണമഥാവുകയവം ടചയ്വം. അതഥായത് 
കജവമഥാലിന്യങ്ങൾ അന്നന്നുതടന്ന സവംസ്
രിദ്ക്ണ്തുണ്്. കജവമഥാലിന്യങ്ങൾ കതെി
ക്കുന്നത് 2016 ടല ഖര മഥാലിന്യ പരിപഥാലന 
ചട്ടങ്ങൾ പ്കഥാരവം അനുവദനവീയമല്. പ്ഥാ
സ്റിക് ദ്പഥാലള്ള അകജവ മഥാലിന്യങ്ങളുടെ 
കഥാര്യതെിൽദ്പഥാലവം പുനരുപദ്യഥാഗ സഥാദ്ധ്യ
മഥായതുവം പുനഃചവംക്രമണവം സഥാദ്ധ്യമഥായതുവം 
കതെിക്ഥാൻ പഥാെില്. ജലഥാവംശവം കൂടുതലള്ള
തിനഥാൽ മഥാലിന്യതെിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജ 
ലഭ്യതയവം കുറവഥാണ്. ഈ വക കഥാരണങ്ങൾ
ടകഥാണ് ്മഥാലിന്യ സവംസ്രണതെിനുള്ള തഥാപവീ
യരവീതികൾ (Thermal Methods) ദ്കരള
തെിൽ പ്ഥാദ്യഥാഗികമല്.

ഇക്ഥാരണങ്ങളഥാൽ കജവരവീതികളഥാണ് 
ഇവിടെ പ്ഥാദ്യഥാഗികവം എന്നുവരുന്നു. കജവ
രവീതികൾ രണ്ടുതരമുണ്്, വഥായവിടറെ അസഥാ
ന്നിദ്ധ്യതെിലള്ള ബദ്യഥാ ടമതദ്നഷനഥാണ് 
ഇതിടലഥാന്ന്. കജവമഥാലിന്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മജവീ
വികളുടെ പ്വർതെനഫലമഥായി കജവ 
വഥാതകവം (Biogas) ആക്കുന്ന പ്ക്രിയ 
യഥാണിത്. ബദ്യഥാഗ്യഥാസ് മവീദ്ഥനിടറെയവം 
കഥാർബൺഡദ്യഥാകസൈഡിടറെയവം  മിശ്രിത
മഥാണ്. 60-65% മവീദ്ഥനുവം 35-40% കഥാർബൺ

ഡദ്യഥാകസൈഡവം. ഇത ്ഇന്ധനമഥായി ഉപദ്യഥാ
ഗിക്ഥാവുന്നതഥാണ്. പല വലിപെതെിലള്ള 
ബദ്യഥാഗ്യഥാസ് പ്ഥാന്റുകൾ  ഉപദ്യഥാഗതെില
ണ്്. നഥാല് അവംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ടചറിയ കുടുവം
ബതെിന് 0.5 മവീറ്റർ കയൂബ് വലിപെമുള്ള 
ബദ്യഥാഗ്യഥാസ് പ്ഥാറെ്  മതിയഥാകുവം. പ്തിദിനവം 
2-3 കിദ്ലഥാഗ്ഥാവം കജവമഥാലിന്യവം സവംസ്രി
ക്ഥാൻ ഈ പ്ഥാറെിന് കഴിയവം. ഗഥാർഹിക 
തലതെിലള്ള ബദ്യഥാഗ്യഥാസ് പ്ഥാന്റുകൾക്് 
പുറദ്മ 2 െൺ കജവമഥാലിന്യവം പ്തിദിനവം 
സവംസ്രിക്ഥാവുന്ന  കമ്യൂണിറ്റി ബദ്യഥാഗ്യഥാസ് 
പ്ഥാറെ ്ദ്കരളതെിലണ്.് കജവവഥാതകതെിനു 
പുറദ്മ ബദ്യഥാഗ്യഥാസ് പ്ഥാന്റുകളിൽ നിന്ന് 
കിട്ടുന്ന സ്ലറി (Slurry) കജവവളമഥായി 

ഉപദ്യഥാഗിക്ഥാവുന്നതഥാണ്. ബദ്യഥാഗ്യഥാസ് 
പ്ഥാന്റുകളുടെ പ്വർതെനവം സൂക്ഷ്മത ആവശ്യ
മുള്ളതഥാണ്. പ്ഥാറെിടറെ ദ്ശഷിടയക്ഥാൾ 
കൂടുതൽ മഥാലിന്യവം നിദ്ക്പിക്രുത്. അമ്ല
സ്ഭഥാവവം കൂെിയ വസ്തുക്ളുവം എണ്ണ കൂടുതലള്ള 
ഭക്ണഥാവശിഷ്ങ്ങളുവം ഒഴിവഥാദ്ക്ണ്തുണ്്. 
പ്ഥാറെിൽ എടന്ല്ഥാവം മഥാലിന്യങ്ങൾ ആകഥാവം 
എടന്ല്ഥാവം അരുത ്എന്നിവ പ്ധഥാനമഥാടണ
ന്ന് അർത്വം. 

വഥായവിടറെ സഥാന്നിദ്ധ്യതെിലള്ള 
വിഘെനവം ആണ് പ്ധഥാനവം ഇതഥാണ് കദ്മ്ഥാ
സ്റിവംഗ്. പഴയകഥാലവം മുതൽ ടചയ്തു വരുന്ന
തഥാണ് കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗ്. വവീട്ടുവളപെിൽ അകടല 
മഥാറി ഒരു കദ്മ്ഥാസ്റ് കുഴി തയ്ഥാറഥാക്ി കഥാർ
ഷികഥാവശിഷ്ങ്ങളുവം ഭക്്യ അവശിഷ്ങ്ങളുവം 
അതിൽ നിദ്ക്പിക്കുന്ന രവീതിയഥാണ് നില
വിലണ്ഥായിരുന്നത്. ഏതഥാണ്് ആറു മഥാസവം 
ടകഥാണ്് ഇവ വിഘെിച്ച് വളമഥാകുവം. ഇതു 
കജവവളമഥായി ഉപദ്യഥാഗിക്ഥാവം. കദ്മ്ഥാ
സ്റിവംഗ് ഒരുതരതെിൽ പുനഃചവംക്രമണവം 
ആണ്. സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിടച്ച
ടുതെ ദ്പഥാഷകമൂലകങ്ങടള തിരിടക മണ്ണിൽ 
എതെിക്കുന്ന പ്വർതെനവം. ഇക്ഥാരണ
തെഥാൽ കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗ് ഒരു പ്കൃതിസൗഹൃദ 
മഥാലിന്യപരിപഥാലന രവീതിയഥായഥാണ ്കണക്ഥാ
ക്കുന്നത്. പടക് പഴയതരവം കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗ് 
കൂടുതൽ സമയടമടുക്കുന്നു. കദ്മ്ഥാസ്റ് കുഴി
കളിൽനിന്ന് മലിനജലവം ജലദ്്ഥാതസ്സുക
ളിൽ ഒലിടച്ചത്തുവഥാനുള്ള സഥാധ്യതയമുണ്്. 
മ ഥാ ല ി ന ്യദ് തെ ഥാ ട െ ഥാ പെ വം  ച ഥാ ണ ക വു വം 
ദ്ചർതെഥാൽ (10:1 അനുപഥാതതെിൽ) 30 
ദിവസവം ടകഥാണ്് കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗ് പൂർതെിയഥാ
കുവം. വഥായസമ്ർക്വം വർദ്ധിപെിച്ചഥാൽ സമയവം 
കുറയ്കഥാനുവം കദ്മ്ഥാസ്റിടറെ സ്ഭഥാവവം  ടമച്ച
ടപെടുതെഥാനുവം കഴിയവം. ഇതെരതെിലഥാണ് 
വിൻദ്്ഥാ  കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗ് രവീതി. നിരവധി 
നഗരസഭകളിൽ ഖരമഥാലിന്യവം സവംസ്രിക്കു
ന്നതിനുള്ള ദ്കന്ദവീകൃത വിൻദ്്ഥാ  കദ്മ്ഥാ
സ്റിവംഗ് പ്ഥാന്റുകൾ സ്ഥാപിതമഥായി. 100-300 
െൺ കജവ മഥാലിന്യങ്ങൾ കകകഥാര്യവം 
ടചയ്ഥാൻ ദ്ശഷിയള്ള മഥാലിന്യസവംസ്രണ 
ശഥാലകളഥാണ് വിൻദ്്ഥാ കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗ് പ്ഥാ
ന്റുകൾ. പടക് ദ്കന്ദവീകൃത സവംവിധഥാനവം 
പരഥാജയമഥായിരുന്നു. കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗ് എന്ന 
സഥാദ്ങ്തിക വിദ്യയടെ ദ്പഥാരഥായ്മ ടകഥാണ്ല്, 
വലിയ അളവിൽ മഥാലിന്യവം കകകഥാര്യവം 
ടചയ്ദ്മ്ഥാൾ ഉണ്ഥായ നെതെിപെ്  പ്ശ്ങ്ങൾ 
മൂലമഥായിരുന്നു. 
• കജവമഥാലിന്യങ്ങൾ മഥാത്രദ്മ കദ്മ്ഥാ

സ്റഥാവൂ. അതുടകഥാണ്ഥാണ് മഥാലിന്യങ്ങൾ 
ദ്വർതിരിച്ച് ദ്ശഖരിക്ണവം എന്ന് 





തുമ്പൂര്മൂഴി ്മരോഡല് ക്്രോസ്ിറിംഗ് യൂണിറ്്
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നിയമവം മൂലവം നിർബന്ധമഥാക്ിയത്. 
എന്നഥാൽ മിക്യിെങ്ങളിലവം എല്ഥാതരവം 
മഥാലിന്യങ്ങളുവം ഒന്നിച്ചു കദ്മ്ഥാസ്റ് 
പ്ഥാറെിൽ  എതെിക്കുകയഥായിരുന്നു. ഇത് 
കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗിടന അപകെതെിലഥാക്ി. 

• വവീടുകളിലവം സ്ഥാപനങ്ങളിലവം നിന്ന് 
ദ്ശഖരിച്ച കജവമഥാലിന്യവം മണിക്കൂറുക
ദ്ളഥാളവം അഴുകിയ ദ്ശഷമഥാണ് ടകഥാണ്ടു
ദ്പഥാകുന്നത്. ഇത് മഥാലിന്യക്െതെ്  
പരിസരവഥാസികളുടെ എതിർപെിനു 
കഥാരണമഥാക്ി. 

• കൂട്ടിയിട്ട മഥാലിന്യതെിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറ
ങ്ങുന്ന ലവീദ്ച്ചറ്റ് സമവീപത്തുള്ള ജലദ്്ഥാ
തസ്സുകടള മലിനമഥാക്ി. 

• ദുർഗന്ധവുവം ഈച്ച ശല്യവുവം മറ്റു പരിസര 
ദൂഷണവുവം പരിസരവഥാസികളുടെ എതിർ
പെിന് ഇെയഥാക്ി. ഈ കഥാരണങ്ങളഥാൽ 
ഉണ്ഥായ പ്ദ്ദശവഥാസികളുടെ പ്ദ്ക്ഥാ
ഭങ്ങൾ കഥാരണവം മിക് ദ്കന്ദവീകൃത 
മഥാലിന്യ സവംസ്രണ സവംവിധഥാനങ്ങളുവം 
അെച്ചുപൂദ്ട്ടണ്ി വന്നു. ഇത് മഥാലിന്യ 
സവംസ്രണ രവംഗതെ് ഗുരുതരമഥായ പ്തി
സന്ധി സൃഷ്ിച്ചു. 
ഈ സഥാഹചര്യതെിലഥാണ ്വിദ്കന്ദവീകൃത 

മഥാലിന്യ സവംസ്രണവം പരിഗണനഥാവിദ്ധയ
മഥാകുന്നത്. കജവമഥാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിെ
തെിൽ തടന്ന സവംസ്രിക്ഥാൻ കഴിഞ്ഞഥാൽ 
മഥാലിന്യപ്ശ്വം പരിഹരിക്ഥാൻ കഴിയിദ്ല്? 
ആലപ്പുഴയിലവം പിന്നവീെ് തിരുവനന്പുരത്തുവം 
ജനപങ്ഥാളിതെദ്തെഥാടെ നെപെഥാക്ിയ ഉറവിെ 
മഥാലിന്യ സവംസ്രണ പ്വർതെനങ്ങൾ വിജ
യകരമഥായിരുന്നു. ഉറവിെതെിൽ തടന്ന 
കദ്മ്ഥാസ്റിങ് നെതെഥാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി 
പുതിയ സവംവിധഥാനങ്ങൾ പ്ചഥാരതെിൽ 
വന്നു. കൂെഥാടത ടചറുതുവം വലതുമഥായ ബദ്യഥാ 
ഗ്യഥാസ് പ്ഥാന്റുകളുവം. ഇവയടെ പിൻബലതെി
ലഥാണ ്ഉറവിെ മഥാലിന്യ സവംസ്രണവം സർക്ഥാ
രിടറെ നയപരിപഥാെി ആയത്. ഹരിതദ്കരളവം 
മിഷടറെ ദ്നതൃത്തെിൽ ഏടറ്റടുതെ പ്ചഥാ 
രണ പ്വർതെനങ്ങളുവം ആയദ്പെഥാൾ പ്വർ
തെനവം ഉഷഥാറഥായി. സർക്ഥാരിടറെയവം തദ്ദേ
ശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയവം 
സബ്സിഡി പ്ദ്യഥാജന ടപെടുതെി സ്ന്വം 
വവീട്ട ിൽ കജവ മഥാലിന്യ സവംസ്രണ 
സവംവിധഥാനവം സജ്ജമഥാക്ഥാൻ ജനങ്ങൾ 
തയ്ഥാറഥായി. ഈ അടുതെ കഥാലതെ ്നെതെിയ 
കണടക്ടുപെ് പ്കഥാരവം 59.5% വവീടുകളിലവം 
മഥാലിന്യ സവംസ്രണ സവംവിധഥാനമുണ്.് ഇന്നടതെ 
ദ്വഗതെിൽ ദ്പഥായഥാൽ അധികവം കവകഥാടത 
ഇതു 90 ശതമഥാനമഥാക്ഥാൻ കഴിയവം. “എടറെ 
മഥാലിന്യവം എടറെ ഉതെരവഥാദിത്വം” എന്ന 

ദ്ബഥാദ്ധ്യതെിദ്ലക്് ദ്കരളവീയർ എതെിയിരി
ക്കുന്നു. വ്യഥാപഥാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കഥാര്യ
തെിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമഥാണ്. ചകി
രിദ്ച്ചഥാർ ദ്ചർതെ ഇദ്നഥാക്കുലവം (സൂക്ഷ്മജവീവി
ക്കൂെ് ) കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗിന് സഹഥായിയഥായി 
ഉപദ്യഥാഗിക്കുദ്മ്ഥാൾ കിട്ടുന്നത് ടമച്ചടപെട്ട 
കജവവളമഥാണ്. ഇത് വവീട്ടുമുറ്റ പച്ചക്റികൃ
ഷിടയയവം സർക്ഥാരിടറെ സുഭിക് ദ്കരളവം 
പദ്ധതിടയതടന്നയവം ഏടറ സഹഥായിക്കുന്നു
ണ്്.

ദ്തഥാന്നിയദ്പഥാടല വലിടച്ചറിയന്ന പ്ഥാ
സ്റിക് ദ്പപെർ, കുപെി തുെങ്ങിയ അകജവ 
മഥാലിന്യങ്ങൾ ചുറ്റുപഥാടുകടള വിരൂപമഥാക്ി
യിരിക്കുന്നു. ഈ ദ്മഖലയിൽ ഇെടപെഥാ
നഥാണ ്പ്ധഥാനമഥായവം പഞ്ഥായതെ/്നഗരസഭ 

ദ്തഥാറുവം ഹരിതകർമ് ദ്സന രൂപവീകൃതമഥാ
യത്. വവീടുകളിൽ നിന്നുവം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നുവം ചിട്ടയഥായ ഇെദ്വളകളിൽ ദ്ശഖരി
ക്കുന്ന അകജവമഥാലിന്യവം തരവംതിരിച്ച് 
വിപണന സവംവിധഥാനങ്ങൾക്് കകമഥാറി 
പഞ്ഥായതെിടന മഥാലിന്യമുക്തമഥാക്ഥാൻ 
ഹരിതകർമ് ദ്സനയ്ക ്കഴിയന്നു. ഹരിതകർ
മ് ദ്സന തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല 
സ്ിരവം സവംവിധഥാനമഥാദ്കണ്തുണ്്. കജവ
മഥാലിന്യ സവംസ്രണ ഉപകരണങ്ങൾ 
ഉപദ്യഥാഗിക്കുന്ന പലർക്കുവം സഥാദ്ങ്തിക 
സഹഥായവം ആവശ്യമുണ്്. പഞ്ഥായദ്തെഥാ 
നഗരസഭദ്യഥാ ടപഥാതു ഇെങ്ങളിൽ സ്ഥാപി
ക്കുന്ന ബദ്യഥാഗ്യഥാസ ്പ്ഥാറെ,് കദ്മ്ഥാസ്റ ്ബിൻ 
തുെങ്ങിയവയടെ പരിപഥാലനതെിനുവം  
സഥാദ്ങ്തിക പരിചയമുള്ളവർ ആവശ്യമുണ്്. 
ഇവ ഏടറ്റടുക്ഥാൻ കൂെി ഹരിതകർമ് 
ദ്സനയ്ക ്കഴിയണവം. സഥാദ്ങ്തിക വിദ്യകളിൽ 
വരുന്ന മഥാറ്റവം അദ്പെഥാഴദ്പെഥാൾ ഉൾടക്ഥാ
ള്ളഥാൻ കഴിയന്ന രവീതിയിൽ പരിശവീലനവം 
നൽകി സഥാദ്ങ്തിക ജ്ഞഥാനമുള്ള ഒരു 
ടതഥാഴിൽ ദ്സനയഥായി ഹരിതകർമദ്സനടയ 
വളർതെണവം. ഇവരുടെ ദ്നതൃത്തെിൽ 
ജനകവീയ പങ്ഥാളിതെദ്തെഥാടെ നമുക്് മഥാലി
ന്യങ്ങടള ഉറവിെതെിൽ തടന്ന സവംസ്രി
ക്ഥാവം. പരിസരവം വൃതെിയഥായി സൂക്ിക്ഥാവം. 
ജലദ്്ഥാതസ്സുകടള സവംരക്ിക്ഥാവം. പകർ
ച്ചപെനികൾക്്  കഥാരണമഥായ ജവീവികടള 
അകറ്റി നിർതെഥാവം. കദ്മ്ഥാസ്റ് എന്ന കജവ
വളമുപദ്യഥാഗിച്ച് കഥാർഷികരവംഗവം ടമച്ചടപെ
ടുതെഥാവം. സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്ദ്കരളവം എന്ന 
സ്പ്നവം യഥാഥഥാർത്്യമഥാക്ഥാവം. 

1
്േഖകന ഇന്റ്രേറ് ഡ് റൂറല് ടെ്്രോളജി 

ടെന്റര് (ഐ.ആര്.െി.െി) മുന ഡയറക്ടറരോണ്.





മിനി ബ്യരോഗ്രോെ് പ്രോന്റ്
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ദവീർഘകഥാലടതെ വിദ്ദശഭരണതെിനുവം 
അതിരൂക്മഥായ സഥാമ്തെിക �ഷണ

തെിനുവം വിദ്ധയമഥായ ഇന്്യ വിഭജനഫല
മഥായി വമ്ിച്ച രഥാഷ്ടവീയ അസ്ിരതയവം കകമു
തലഥാക്ിയഥാണ്  1947 ആഗസ്റിൽ സ്തന്ത്ര
യഥായത്. കടുതെ ദഥാരിദ്ര്യവം, ഭവീതിടപെടുത്തുന്ന 
ഭക്്യകമ്ി, മത�ഥാന്ിടറെ ഫലമഥായിട്ടുള്ള 
അതിരുകെന്ന സമ്ർദേവം ഇവടയല്ഥാവം 
തരണവം ടചയ്ത് മുദ്ന്നഥാട്ടു ദ്പഥാവുകടയന്നത് 
അത്യന്വം ദുഷ്കരമഥായ യത്നമഥായിരുന്നു. 

ജനങ്ങളുടെ ഐക്യവുവം സ്ഥാതന്ത്ര്യവുവം 
എന്തു വില ടകഥാടുത്തുവം സവംരക്ിക്ഥാനുള്ള 
ജനങ്ങളുടെയവം ദ്നതഥാക്ൻമഥാരുടെയവം 
വിശ്ഥാസമഥായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവുവം വലിയ 
കകമുതലവം കധര്യവുവം. സ്ഥാതന്ത്ര്യഥാനന്ര 
ഇന്്യ ആദ്യവം അഭിമുഖവീകരിച്ച ഏറ്റവുവം വലിയ 
ദുരന്വം അസഹനവീയമഥായ ഭക്്യകമ്ിയഥാണ.് 
ബഥാവം�രിൽ 1950 കളിൽ കഥാർഷിക ബിരുദ
തെിനുദ്വണ്ി പഠിക്കുന്ന കഥാലതെ് ഇന്്യയ്ക് 
ഭക്്യകഥാര്യതെിൽ സ്യവംപര്യഥാപ്ത ദ്നെഥാൻ 
എത്ര വർഷവം ദ്വണ്ിവരുടമന്ന കഥാര്യതെിൽ 

ഒരു സുവ്യക്തമഥായ ധഥാരണയവം നമുക് ്ഉണ്ഥാ
യിരുന്നില്. പ്ശ്തെിടറെ ഗൗരവവം ഇന്്യടയ 
മഥാത്രമല്, ഇന്്യയമഥായി ബന്ധമുണ്ഥായിരുന്ന 
എല്ഥാ സുഹൃദ ്രഥാജ്യങ്ങടളയവം വല്ഥാടത അലട്ടി
യിരുന്നു. ധഥാന്യങ്ങൾ വിലയ്ക്കുവം വഥാ�യഥായവം 
സഹഥായമഥായവം തന്ന,് പട്ടിണിദ്യഥാെ ്മല്ിെഥാൻ 
സഹഥായിച്ച വലതുവം ടചറുതു മഥായ ഒട്ടനവധി 
രഥാഷ്ടങ്ങദ്ളഥാെ് നമുക്് ഒരിക്ലവം തവീരഥാതെ 
കെപെഥാെഥാണുള്ളത.് കഥാർഷികദ്മഖല മഥാത്രമല്, 
വ്യവസഥായവം, വഥാണിജ്യവം, ഗതഥാഗതവം, ആദ്രഥാഗ്യവം, 
വിദ്യഥാഭ്യഥാസവം തുെങ്ങിയ  കവവിധ്യമഥാർന്ന 
ഒട്ടനവധി ദ്മഖലകളിൽ ഗണ്യമഥായ 
പുദ്രഥാഗതി, കഴിവതുവം ദ്വഗവം ദ്നെിടയടുദ്ക്
ണ്ത് ഇന്്യയടെ നിലനിൽപെിനുതടന്ന 
അത്യന്ഥാദ്പക്ിതമഥായ ഒരഥാവശ്യമഥായിരു
ന്നു. �ഹതെഥായ ഈ കർമ്തെിടറെ ചുമതല 
വഹിക്ഥാൻ പ്ധഥാനമന്ത്രി അദ്ധ്യക്നഥായി 
ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്ഥാനിങ് കമ്വീഷന് അഖിദ്ല
ന്്യഥാതലതെിലവം മുഖ്യമന്ത്രിമഥാർ അദ്ധ്യക്
ൻമഥാരഥായി സവംസ്ഥാനതലതെിലവം ആസൂ 
ത്രണ സവംവിധഥാനങ്ങൾ രൂപടപെടുതെിയ 

തിടറെ കഥാരണമിതഥാണ്. ഇന്്യയിൽ നഥാനഥാ 
രവംഗങ്ങളിലവം വമ്ിച്ച അെിസ്ഥാന പുദ്രഥാഗതി 
ദ്നടുവഥാൻ ആസൂത്രണ പ്ക്രിയയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു
ടവന്നത് ഭഥാരതതെിന് എന്നുവം അഭിമഥാനി
ക്ഥാവുന്ന ഒരു ദ്നട്ടമഥാണ്. ഭക്്യ സ്യവംപ
ര്യഥാപ്ത മുതൽ ബഹിരഥാകഥാശരവംഗടതെ 
അസൂയഥാർഹമഥായ ദ്നട്ടങ്ങളിൽ വടര 
ഇന്്യൻ ആസൂത്രണ കവദ�്യതെിടറെ 
നിറപെകിട്ടഥാർന്ന മുദ്ന്നറ്റവം നമുക് ്ദർശിക്ഥാൻ 
കഴിയവം. 1950 കളിൽ സമഥാരവംഭിച്ച പ്ഥാനിവംഗ് 
സവംവിധഥാനങ്ങൾക്് ദ്നട്ടങ്ങൾടക്ഥാപെവം 
ഒട്ടനവധി ദ്കഥാട്ടങ്ങളുവം വിവിധ പഠനങ്ങൾ 
പുറത്തുടകഥാണ്ടു വന്നിരുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവുവം 
പ്ധഥാനടപെട്ടത്, പദ്ധതികൾ ഉന്നതതല
തെിൽ തയ്ഥാറഥാക്ിയ ദ്ശഷവം അതിടറെ 
നെതെിപെ് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്് അനുസരണ
മഥായി നിർവഹിക്ഥാൻ മഥാത്രമഥാണ് തഥാടഴ
തെട്ടിദ്ലയ്ക് നൽകിയിരുന്നത് എന്നദ്ത്ര! 
തൻമൂലവം, പദ്ധതികളുടെ വിജയതെിന ്അത്യ
ന്ഥാദ്പക്ിതമഥായ ജനകവീയ പങ്ഥാളിതെവം 
അവയ്ക് ലഭിദ്ക്ണ് ദ്തഥാതിൽ കിട്ടിയിരുന്നി

 ആര്. ഡഹലി

ജനകീ�ാസൂ�ണത്ിലൂടെ 
കാർഷികരവംഗവം മുദ്നൊട്പ്
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ല്. ഒരളവു വടര ഈ ദ്കഥാട്ടടതെ സഥാധൂകരി
ച്ചുള്ള  നിരവധി പഠനറിദ്പെഥാർട്ടുകൾ സർക്ഥാ
രിനു ലഭിക്കുകയണ്ഥായി. ഇതിടറെ ഫലമഥായി, 
പദ്ധതികളിൽ ജനകവീയ പങ്ഥാളിതെവം വർദ്ധി
പെിക്ഥാനുവം പ്ഥാദ്ദശിക ആവശ്യങ്ങളുവം പങ്ഥാ
ളിതെവുവം കൂടുതൽ വർദ്ധിപെിക്കുവഥാനുമഥായി 
ആ സൂ ത്രണ പ്ക്രി യ യ ി ൽ  മ ഥാ റ്റ ങ്ങ ൾ 
വരുതെഥാനുവം തുെങ്ങി. ഇതിടറെ ചുവടു പിെിച്ച് 
ദ്കരള സർക്ഥാർ 1996 ൽ രൂപകല്പന ടചയ്തു 
നെപെിലഥാക്ിയ പദ്ധതിയഥാണ് ജനകവീയഥാസൂ
ത്രണവം. ദ്ദശവീയ ശ്രദ്ധ പിെിച്ചുപറ്റിയ ഒരു 
വലിയ തിരിച്ചറിവഥായി അത് രൂപവം ടകഥാണ്ടു
വന്നത ്വളടര ശ്രദ്ദ്ധയമഥായ ഒരു കഥാര്യമഥാണ.് 
പദ്ധതിയടെ ആസൂത്രണവം, നെപെിലഥാക്ൽ 
തുെങ്ങിയ ചുമതലകളിൽ ജില്ഥാതലതെിലവം 
ഗ്ഥാമതലതെിലവം പ്ഥാദ്ദശിക സവംവിധഥാനങ്ങ
ൾക്് മഥാന്യമഥായ പങ്ഥാളിതെവുവം സ്ഥാനവുവം 
ഒപെവം ഉതെരവഥാദിത്വുവം നൽകുന്നതിടറെ 
ഭഥാഗമഥായി, ടമഥാതെവം സവംസ്ഥാന പദ്ധതിവി
ഹിതതെിടറെ മൂന്നിടലഥാന്ന് വിഹിതവം തദ്ദേ
ശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമഥാക്ഥാനുള്ള 
ധവീരമഥായ തവീരുമഥാനവം എടുത്തു. ഇദ്തഥാടെ 
ജനപ്തിനിധികളുവം ഉദ്ദ്യഥാഗസ്രുവം ജനസ
മൂഹവുവം ഒടതെഥാരുമിച്ച ്പ്ഥാദ്ദശികതലതെിൽ 
നിന്നുതടന്ന ആസൂത്രണവം ടചയ്വഥാനുവം അവ 
നെപെിൽ വരുത്തുവഥാനുവം തുെങ്ങിയത് 
അൽഭുതവം സൃഷ്ിച്ച ഒരു വികസനതന്ത്രവു
മഥായി മഥാറി. ഇ.ടക.നഥായനഥാരഥായിരുന്നു 
അന്നടതെ മുഖ്യമന്ത്രി. ഇതിടറെ രജതജൂ
ബിലി വർഷമഥാണ് നഥാവം ഇദ്പെഥാൾ ആദ്ഘഥാ
ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ സവംവിധഥാനവം കഥാർഷി
കദ്മഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങൾക്കു
ള്ളിൽ വിപ്വകരമഥായ പല മഥാറ്റങ്ങളുവം 

സൃഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 

• ഏറ്റവുവം പ്ധഥാനടപെട്ടത് ഭക്്യകഥാര്യ
തെിൽ ഒരു സ്പ്നമഥായി മഥാത്രവം നിറഞ്ഞു
നിന്നിരുന്ന ഭക്്യ സ്യവംപര്യഥാപ്ത 1997 
ൽ യഥാഥഥാർത്്യമഥാക്ി എന്നുള്ളതഥാണ്. 
‘ഭഥാരതവം ധഥാന്യ ഇറക്കുമതി നിർതെലഥാ
ക്കുന്നു’ എന്ന ലണ്നിൽനിന്നുവം ദ്റഥായിട്ടർ 
നൽകിയ സദ്ദേശവം പിദ്റ്റന്ന് ദ്ലഥാക
ടതെയഥാടക അമ്രപെിച്ച ഒരു പ്മുഖ 
വഥാർതെയഥായി മഥാധ്യമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു 
പ്സിദ്ധവീകരിച്ചത് സ്ഥാതന്ത്ര്യഥാനന്ര 
ഇന്്യയടെ ഏറ്റവുവം വലിയ ദ്നട്ടമഥായി 
ഇന്നുവം നിലടകഥാള്ളുന്നു.

• ഇന്്യ പ്സ്തുത മഹനവീയ പഥാത തുെരുന്ന
തിന ്തവീരുമഥാനിച്ചതിടറെ ഫലമഥായിട്ടഥാണ് 
ഭരണഘെനയടെ 73,74 ദ്ഭദഗതികളി
ലൂടെ ഇന്്യയിൽ ത്രിതല പഞ്ഥായതെ് 
സവംവിധഥാനവം നിലവിൽ വരികയവം, 
അധികഥാരവം തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങൾക്് കകമഥാറി നൽകുന്നതിനു 
ദ്വണ് നിയമനിർമ്ഥാണവം നെത്തുന്നതിന് 
വ്യവസ് ടചയ്കയമഥാണുണ്ഥായത്.

• അന്നു ദ്നെിയ ഭക്്യ സ്യവംപര്യഥാപ്ത 
ഇന്നുവം നഥാവം നിലനിർത്തുക മഥാത്രമല്, 
ഈ രവംഗതെ് ഒരു വമ്ിച്ച വളർച്ചയടെ 
ഇതിഹഥാസവം തടന്ന സൃഷ്ിക്കുകയവം 
ടചയ്തു. ദ്ലഥാക കദ്മ്ഥാളതെിൽ വിൽപ
നക്ഥായി ഏറ്റവുവം കൂടുതൽ അരി എതെി
ക്കുന്ന രഥാഷ്ടവം എന്ന ബഹുമതി നമുക്കു 
സ്ന്മഥായി. ഇന്്യടയ ധഥാന്യ ദ്മഖല 
യിടല ഒരു ഹരിതശക്തിയഥായി ബഹു
മഥാനപൂർവേവം ദ്ലഥാകരഥാഷ്ടങ്ങൾ വവീക്ിക്കു

ന്ന ഒരു കഥാലഘട്ടമഥാണിത്. ഹരിത 
വിപ്വവം ടകഥാടുമ്ിരിടക്ഥാണ്ിരുന്ന 
കഥാലതെ് ദ്കരളതെിൽ തടന്ന ഒൻപതു 
ലക്തെിൽപെരവം ടഹക്ടറിൽ ടനൽകൃഷി 
വ്യഥാപിപെിക്ഥാൻ കഴിഞ്ഞുടവന്നത ്അതി
ശ്രദ്ദ്ധയമഥായ ദ്നട്ടമഥാണ്.                                 

• ഭക്്യദ്മഖലയിൽ മഥാത്രമല്,  മഥാവംസ 
ഉൽപെഥാദന ദ്മഖലയിലവം മറ്റു കൃഷിവിഭ
വങ്ങളുടെ ഉൽപെഥാദന ദ്മഖലയിലവം 
ഇന്്യയടെ സ്ഥാനവം ശ്രദ്ദ്ധയമഥാണ്. 
ഇന്്യ സ്തന്ത്രമഥായദ്പെഥാൾ, ദ്ലഥാക 
തെിൽ ഏറ്റവുവം കൂടുതൽ പഥാൽ ഉൽപെഥാ
ദിപെിക്കുന്ന രഥാഷ്ടമഥായി വളരുടമന്ന് 
ആരുവം സ്പ്നതെിൽ ദ്പഥാലവം വിചഥാരിച്ചി
രുന്നില്. ഇന്നിദ്പെഥാൾ വർദ്ധിച്ച ഉൽപെഥാ
ദനതെിലൂന്നി, ടചറുതുവം വലതുമഥായ 
കഥാർഷിക വിഭവ സവംസ്രണ വിതരണ 
രവംഗവം ശക്തിടപെടുതെി, ദ്ലഥാകവിപണി
യിദ്ലക്കു കെന്നുകയറി, ഒരു പ്മുഖ
സ്ഥാനവം ദ്നടുവഥാനുള്ള യത്നതെിലഥാണ് 
ഭഥാരതവം.

• ഇതുവഴി, കൃഷിക്ഥാരുടെ ആദഥായവം ഇരട്ടി
പെിച്ച് ജവീവിതവം ഐശ്ര്യസമൃദ്ധമഥാക്ഥാ
നുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണവം ടചയ്തു 
നെപെിലഥാക്കുകയഥാണ ്കഥാർഷിക ദ്മഖലഥാ 
വികസനതെിടറെ മുഖ്യലക്്യവം. ഇന്നി
ദ്പെഥാൾ കഥാർഷിക ദ്മഖലയടെ വികസ
നതെിനുവം, അതിനഥായി തദ്ദേശ ഭരണ 
സവംവിധഥാനങ്ങടള സമ്പുഷ്മഥാക്ഥാനുവം 
എത്ര വികസന പദ്ധതികളഥാണ് രൂപ
ടമടുക്കുന്നടതന്നു ദ്നഥാക്ിയഥാൽ മഥാത്രവം 
ഇത് വ്യക്തമഥാകുവം. 
കഥാർഷികദ്മഖല ഇന്്യയിടല ജനദ്കഥാ

െികളുടെ സുപ്ധഥാന ടതഥാഴിൽ എന്നതിനു 
പുറടമ, ഐശ്ര്യതെിദ്ലക്കുള്ള വഴികഥാട്ടിയ
മഥായി വളർന്നു തുെങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാല
ഘട്ടമഥാണ.് ദ്ലഥാകടതെയഥാടക ഭയവം ടകഥാണ്് 
വിറങ്ങലിപെിച്ച് നിർതെിയിരിക്കുന്ന ഈ 
ടകഥാദ്റഥാണ കഥാലഘട്ടതെിലവം പട്ടിണിടയ 
എതെിദ്നഥാക്ഥാൻ സമ്തിക്ഥാടത ജനദ്കഥാ
െികടള സവംരക്ിച്ചുനിർതെിയിരിക്കുന്നത്, 
വിദ്ശഷിച്ചുവം പഥാവടപെട്ടവടര സവംരക്ിച്ചിരി
ക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കഥാർഷികദ്മഖലയടെ 
കരുതെഥാടണന്ന് ഇന്നു ദ്ലഥാകതെിനു മുഴുവ
നറിയഥാവം. അതിനഥാൽ, കൃഷിയടെ സവംരക്
ണവുവം നഥാവം കണ്ണിടല കൃഷ്ണമണി ദ്പഥാടല 
പരിരക്ിദ്ക്ണ്തുണ്്. ദ്ലഥാകരവംഗത്തുള്ള 
നമ്മുടെ അഭിമഥാനപൂർവേമുള്ള വളർച്ചയ്ക് ഇത് 
കൂെിദ്യ തവീരൂടവന്ന് ഇതെരുണതെിൽ ദയഥാ
പൂർവേവം ഓർക്കുക.                                    1

്േഖകന കൃഷിവകുപ്് മുന ഡയറക്ടറരോണ്
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ഭഥാരത ഭരണഘെനയടെ 73, 74 എന്നവീ 
ദ്ഭദഗതികളിലൂടെയഥാണ് പഞ്ഥായത്തു

കളിടലയവം മുനിസിപെഥാലിറ്റികളിടലയവം തിര
ടഞ്ഞടുപെ് നെത്തുന്നതിനഥായി സവംസ്ഥാന 
തിരടഞ്ഞടുപെ ്കമ്വീഷൻ എന്ന സവംവിധഥാനവം 
ഏർടപെടുതെിയത്. ഭരണഘെനയടെ 243 
K, 243 ZA എന്നവീ അനുദ്ഛേദങ്ങൾ  പ്കഥാരവം 
ഓദ്രഥാ അഞ്ചു വർഷവം കഴിയദ്മ്ഥാഴുവം സമയ

ബന്ധിതമഥായി ദ്വഥാട്ടർപട്ടിക തയ്ഥാറഥാക്കുക
യവം തിരടഞ്ഞടുപെ് നെത്തുകയവം ടചദ്യ്ണ് 
ചുമതല സവംസ്ഥാന തിരടഞ്ഞടുപെ് കമ്വീഷ
നഥാണ്. സവംസ്ഥാനടതെ  941 ഗ്ഥാമപഞ്ഥാ 
യത്തു കളുടെയവം 152 ദ്്ഥാക്് പഞ്ഥായത്തു
കളുടെയവം 14 ജില്ഥാ പഞ്ഥായത്തുകളുടെയവം 
86 മുനിസിപെഥാലിറ്റികളുടെയവം 6 മുനിസിപെൽ 
ദ്കഥാർപെദ്റഷടറെയവം കഥാലഥാവധി 2020 

നവവംബർ 11 ന് അവസഥാനിക്കുകയഥാണ്. 
ഭരണഘെനയടെ 243 E, 243 U എന്നവീ അനു
ദ്ഛേദങ്ങൾ പ്കഥാരവം പഞ്ഥായതെിടറെദ്യഥാ 
മുനിസിപെഥാലിറ്റികളുടെദ്യഥാ കഥാലഥാവധിയഥായ 
5 വർഷവം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസവം ദ്പഥാലവം 
തുെരഥാൻ കഴിയില്. എന്നഥാൽ ടകഥാവിഡിടറെ 
പശ്ചഥാതെലതെിൽ തിരടഞ്ഞടുപെ് നവീണ്് 
ദ്പഥാകുന്ന അവസ്യടണ്ങ്ിൽ നവവംബർ 

 മക.ടി. ഡജവാര്ജ് 

ദ്�ാഗഷ്തകളവം അദ്�ാഗഷ്തകളവം
തദ്ദേശഭരണ തിരടഞെടുപ്പ്  
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12 മുതൽ പഞ്ഥായതെിടറെദ്യഥാ മുനിസിപെഥാ
ലിറ്റിയ ടെദ്യഥാ ഭരണ നിർവേഹണതെിനഥായി 
ഒരു ടസ്പഷ്യൽ ആഫവീസദ്റദ്യഥാ ഒരു ഭരണ 
നിർവേഹണ കമ്ിറ്റിദ്യദ്യഥാ, പരമഥാവധി 6 
മഥാസടതെ കഥാലയളവിദ്ലക്് നിയമിക്ഥാവു
ന്നതഥാണ്. എന്നഥാൽ അപ്കഥാരവം നിയമിക്
ടപെടുന്ന കമ്ിറ്റിക്് നയപരമഥായ തവീരുമഥാനവം 
എടുക്കുവഥാൻ കഴിയകയില്. (Sadasivan 
Pillai P.R V. State of kerala, 2010 ICO 
1277 : 2010 (3) KLJ 317 : 2010 (4) KHC 51) 

തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല 
സവംവരണ സ്ഥാനങ്ങൾ തിരുമഥാനിദ്ക്ണ്ടു
ന്നതുവം സവംസ്ഥാന തിരടഞ്ഞടുപെ് കമ്വീഷ
നഥാണ്. 1999 ടല ദ്ഭദഗതികളിലൂടെയഥാണ് 
ദ്കരളവം ഇന്്യയിൽ ആദ്യമഥായി സ്തവീകൾക്് 
പഞ്ഥായത്തുകളിലവം മുനിസിപെഥാലിറ്റികളിലവം 
50 ശതമഥാനവം സവംവരണവം ഏർടപെടുതെിയത.് 
കൂെഥാടത പഞ്ഥായത്തുകളുടെയവം മുനിസിപെഥാ
ലിറ്റികളുടെയവം അദ്ധ്യക് സ്ഥാനങ്ങളിൽ 50 
ശതമഥാനവം സ്തവീകൾക് ്സവംവരണവം ടചയ്കയവം 
ടചയ്തു.  മഥാത്രമല്, പട്ടികജഥാതി പട്ടികവർഗ്ഗ 
വിഭഥാഗങ്ങൾക്് അവരുടെ ജനസവംഖ്യഥാനു
പഥാതികമഥായി ദ്മല്പറഞ്ഞ എല്ഥാ സ്ഥാനങ്ങ
ളുവം  ഔദ്ദ്യഥാഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾടപെടെ 
സവംവരണവം ടചയ്കയവം  അതിൽ 50 
ശതമഥാനവം ആ വിഭഥാഗങ്ങളിടല സ്തവീകൾക്് 
സവംവരണവം ടചയ്കയവം ടചയ്തു. ഇപ്കഥാരവം 
ഭരണ കഥാര്യങ്ങളുടെ ദ്നതൃത്തെിദ്ലക്് 
സ്തവീകടള ഉൾടപെടുത്തുകയവം അവടര അതിൽ 
പ്ഥാപ്രഥാക്കുകയവം ടചയ്ക വഴി അവരുടെ 
ഉന്നമനമഥാണ് സർക്ഥാർ പ്ഥാവർതെിക 
മഥാക്ിയത്. ദ്കരളതെിടല തദ്ദേശസ്യവം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിദ്ലയ്ക്കുള്ള തിരടഞ്ഞടുപെ് 
സുതഥാര്യമഥായവം കഥാര്യക്മമഥായവം നെത്തുന്ന
തിനുള്ള നിയമനിർമ്ഥാണവം നെത്തുകയവം 
ടചയ്തു. തിരടഞ്ഞടുക്ടപെട്ട ജനപ്തിനിധി
കൾ അവർ ടചദ്യ്ണ് അനിവഥാര്യ ചുമതല
കൾ നിർവേഹിക്ഥാതിരിക്കുക, ഗ്ഥാമസഭദ്യഥാ 
വഥാർഡ് സഭദ്യഥാ വിളിച്ച് കൂട്ടഥാതിരിക്കുക, 
ദ്യഥാഗങ്ങളിൽ പടങ്ടുക്ഥാതിരിക്കുക, 
സർക്ഥാരുമഥാദ്യഥാ തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാ
പനവുമഥാദ്യഥാ ഏടതങ്ിലവം കരഥാറിദ്ലഥാ 
ദ്ജഥാലിയിദ്ലഥാ അവകഥാശവം ദ്നടുക, പഞ്ഥാ
യതെിന് നഷ്വം ഉണ്ഥാക്കുക മുതലഥായ പ്വൃ
തെികൾ ടചയ്ന്ന അവംഗങ്ങടള തിരിടക 
വിളിക്കുവഥാനുവം അദ്യഥാഗ്യനഥാക്കുവഥാനുവം 
നെപെി സ്വീകരിക്കുവഥാൻ നിയമവം വഴി ഏടതഥാരു 
ദ്വഥാട്ടർക്കുവം അവകഥാശവം നൽകുകയവം ടചയ്തു. 
ഇതു നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിടല എടുതെ് പറയ
തെക് ഒരു സവിദ്ശഷതയഥാണ്. കൂെഥാടത 
തിരടഞ്ഞടുക്ടപെട്ട  ദ്ശഷവം ചില മറ്റ ്തഥാൽപ

ര്യങ്ങൾ പ്കഥാരവം കൂറ് മഥാറുന്ന ഒരവംഗടതെ 
അദ്യഥാഗ്യനഥാക്കുവഥാനുള്ള കഥാര്യക്മമഥായ 
കൂറുമഥാറ്റ നിദ്രഥാധന നിയമവുവം ദ്കരളതെിൽ 
നിലവിലണ്്. സവംസ്ഥാനടതെ തദ്ദേശസ്
യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിദ്ലക്കുള്ള തിരടഞ്ഞ
ടുപെിടന എല്ഥാ രഥാഷ്ടവീയ പഥാർട്ടികളുവം 
സർക്ഥാരുവം വളടര ഗൗരവമഥായി കഥാണുന്നു. 
ആയതിനഥാലഥാണ ്തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളിദ്ലയ്ക്കുള്ള തിരടഞ്ഞടുപെിന ്ആവശ്യ
മഥായ ഭൗതിക സഥാഹചര്യങ്ങളുവം തിരടഞ്ഞടു
പെ് സുതഥാര്യവുവം കഥാര്യക്മവുമഥായി നെത്തുന്ന
തിന് ദ്വണ് നിയമങ്ങളുടെ പിൻബലവുവം 
സർക്ഥാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 

തിരടഞ്ഞടുപെിൽ അനുദ്യഥാജ്യരഥായ 
സ്ഥാനഥാർത്ിടയ തിരടഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുവം 
തങ്ങടള പ്തിനിധവീകരിക്കുന്നയഥാളിടനക്കു 
റിച്ച ്അറിയവഥാനുമുള്ള ദ്വഥാട്ടറുടെ അവകഥാശവം 
സവംരക്ിക്കുന്നതിദ്ലക്ഥായി തദ്ദേശസ്യവം
ഭരണ വകുപെിടറെ 23.01.2020, 04.02.2020 
എന്നവീ തവീയതികളിടല വിജ്ഞഥാപനങ്ങളി
ലൂടെ നഥാമനിർദ്ദേശ പത്രികദ്യഥാടെഥാപെവം 
സ്ഥാനഥാർത്ി സമർപെിദ്ക്ണ് വിശദവിവ
രങ്ങൾ അെങ്ങിയ പുതിയ ഫഥാറവം 2 എ 
ഏർടപെടുതെി. സ്ഥാനഥാർത്ി സമർപെിക്കുന്ന 
2 എ ഫഥാറതെിൽ തടറെയവം തടറെ കുടുവംബ
തെിടറെയവം ആസ്ി ബഥാദ്ധ്യതകളുവം വരുമഥാന 
ദ്്ഥാതസ്സുകളുവം സ്ഥാനഥാർത്ി ക്രിമിനൽ 
ദ്കസുകളിൽ ശിക്ിക്ടപെട്ടിട്ടുടണ്ങ്ിൽ 
അതിടറെ വിവരവുവം നിലവിലള്ള ദ്കസുകളുടെ 
വിവരങ്ങൾ എന്നിവയവം എല്ഥാ സമ്തിദഥാ
യകരുടെയവം  അറിവിദ്ലക്ഥായി പ്സിദ്ധവീ
കരിദ്ക്ണ്തഥാടണന്ന് ദ്ഭദഗതി വരുതെി 
തദ്ദേശസ്യവംഭരണ വകുപെ് 10.01.2020 ൽ  
വിജ്ഞഥാപനവം പുറടപെടുവിച്ചു. കൂെഥാടത സ്ഥാ
ന ഥാ ർ ത് ി ട ക് ത ി ട ര യ ള്ള  ക്രി മ ി ന ൽ 
ദ്കസുകളുടെ വിശദവിവരവം തഥാൻ ഏത് 
രഥാഷ്ടവീയ കക്ിയടെ സ്ഥാനഥാർത്ിയഥായി 
ട്ടഥാദ്ണഥാ മത്സരിക്കുന്നത് ആ രഥാഷ്ടവീയ കക്ി 
ടയ സ്ഥാനഥാർത്ി തടന്ന അറിയിക്ണടമ
ന്ന വ്യവസ്യവം ദ്മല്പറഞ്ഞ ദ്ഭദഗതികളി
ലൂടെ ഈ സർക്ഥാർ ചട്ടങ്ങളിൽ ദ്ചർക്കുക
യണ്ഥായി

ഇപ്കഥാരവം തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളിദ്ലക്കുള്ള തിരടഞ്ഞടുപെിൽ  മത്സരി
ക്കുവഥാനുള്ള ഒരഥാളുടെ നിയമപരമഥായ 
അവകഥാശവുവം അതിലൂടെ ജനഥാധിപത്യഥാെി
സ്ഥാനതെിലള്ള ഭരണപരമഥായ കഥാര്യങ്ങ
ളിൽ പങ്ഥാളിയഥാകുവഥാനുള്ള അയഥാളുടെ  
അവസരവുവം വളടര വിലടപെട്ടതഥാണ്. തിര
ടഞ്ഞടുപെിൽ നഥാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപെി
ക്കുന്ന സമയവം മുതൽ ഉണ്ഥാകുന്ന ടചറിയ 

പിഴവുകൾ ദ്പഥാലവം ഒരഥാളുടെ ദ്മല്പറഞ്ഞ തര 
തെിലള്ള വിലടപെട്ട അവസരവം നഷ്ടപെടു
ത്തുന്നതിന് ഇെയഥാക്ിദ്യക്ഥാവം. ആയതി 
നഥാൽ തിരടഞ്ഞടുപെിൽ നഥാമനിർദ്ദേശവം സമർ
പെിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിദ്ക്ണ്  നെപെിക്രമ
ങ്ങളുവം സ്ഥാനഥാർത്ികളുടെ ദ്യഥാഗ്യതകളുവം 
അദ്യഥാഗ്യതകളുവം തിരടഞ്ഞടുപെ് പ്ക്രിയ
യിൽ പടങ്ടുക്കുന്ന ഉദ്ദ്യഥാഗസ്ർ അറിഞ്ഞി
രിദ്ക്ണ് വ്യവസ്കളുവം അവ സവംബന്ധിച്ച് 
ഇതുവടരയള്ള ദ്കഥാെതി ദ്കസുകളിലൂടെ 
വ്യക്തമഥാക്ടപെട്ടിട്ടുള്ള കഥാര്യങ്ങളുവം ഉൾടപെ
ടെയഥാണ് ഇവിടെ പ്തിപഥാദിക്കുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്റോപനവും 
ഞ്പറോതുറനറോട്ടീസും

1994-ടല ദ്കരള പഞ്ഥായതെ് രഥാജ് 
ആക്ടിടറെ 49 ഥാവം വകുപ്പുവം, 1994-ടല ദ്കരള 
മുനിസിപെഥാലിറ്റി ആക്ടിടറെ 105 ഥാവം വകുപ്പുവം 
പ്കഥാരവം സവംസ്ഥാന തിരടഞ്ഞടുപെ ്കമ്വീഷൻ 
ഗസറ്റ് വിജ്ഞഥാപനവം വഴി സവംസ്ഥാനടതെ 
വ്യത്യസ് തലതെിലള്ള പഞ്ഥായത്തുകളിദ്ല
യവം മുനിസിപെഥാലിറ്റികളിദ്ലയവം തിരടഞ്ഞടു
പെിന് നഥാമനിർദ്ദേശവം  നൽകുന്നതിനുള്ള 
അവസഥാന തവീയതിയവം നഥാമനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ 
സൂക്ഷ്മ പരിദ്ശഥാധനയ്ക്കുളള തവീയതിയവം സ്ഥാ
നഥാർത്ിത്വം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള അവ 
സഥാന തവീയതിയവം ആവശ്യടമങ്ിൽ ദ്വഥാടട്ട
ടുപെിനുള്ള തവീയതിയവം  തിരടഞ്ഞടുപെ ്പൂർതെി
യഥാദ്ക്ണ് തവീയതിയവം നിശ്ചയിക്കുന്നതഥാണ.് 
ഇപ്കഥാരവം സവംസ്ഥാന തിരടഞ്ഞടുപെ് 
കമ്വീഷൻ വിജ്ഞഥാപനവം പുറടപെടുവി ക്കുന്ന 
ദിവസവം തടന്ന ബന്ധടപെട്ട വരണഥാധികഥാ
രികളുവം നഥാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ണിച്ചുടകഥാണ്ടുവം 
നഥാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപെിക്കുന്നതിനുള്ള 
സമയവുവം സ്ലവുവം  നിശ്ചയിച്ച് ടകഥാണ്ടുവം 
ദ്നഥാട്ടവീസ് പ്സിദ്ധവീകരിക്കുന്നതഥാണ്. തിര
ടഞ്ഞടുപെ് ടപഥാതു ദ്നഥാട്ടവീസ് 1995-ടല ദ്കരള 
പഞ്ഥായതെ ്രഥാജ ്(തിരടഞ്ഞടുപെ ്നെതെിപെ് ) 
ചട്ടങ്ങൾ, 1995-ടല ദ്കരള മുനിസിപെഥാലിറ്റി 
(തിരടഞ്ഞടുപെ് നെതെിപെ് ) ചട്ടങ്ങൾ എന്നി
വയിടല ദ്ഫഥാറവം-1 ൽ ആയിരിദ്ക്ണ്തഥാണ.്

സ്റോനറോർത്ികളുഞ്െ 
റയറോഗ്യതയും അറയറോഗ്യതയും

സ്ഥാനഥാർത്ികൾക്കുള്ള പ്ധഥാനടപെട്ട 
ദ്യഥാഗ്യതകളുവം, അദ്യഥാഗ്യതകളുവം തഥാടഴ 
പറയന്നവയഥാണ്. 

സ്ഥാനഥാർത്ി മത്സരിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്
യവംഭരണ സ്ഥാപനതെിടല ഏടതങ്ിലവം 
ഒരു വഥാർഡിടല ദ്വഥാട്ടർ പട്ടികയിൽ ദ്പര് 
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ഉണ്ഥായിരിദ്ക്ണ്തഥാണ്. കൂെഥാടത നഥാമ 
നിർദ്ദേശപത്രിക സമർപെിക്കുന്ന തവീയതിയിൽ 
സ്ഥാനഥാർത്ിയ്ക് 21 വയസ്് പൂർതെിയഥായിരി 
ക്ണവം. സ്ഥാനഥാർത്ിയടെ വയസ്് സവംബ
ന്ധിച്ചുള്ള ദ്യഥാഗ്യത ഒഴിടക  മടറ്റല്ഥാ ദ്യഥാഗ്യ
തകളുവം അദ്യഥാഗ്യതകളുവം നഥാമനിർദ്ദേശ 
പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരിദ്ശഥാധന നെത്തുന്ന 
ദിവസടതെ സ്ിതി ടവച്ചഥായിരിക്ണവം 
കണക്ഥാദ്ക്ണ്ത് (Prabhakaran V. 

തിരടഞ്ഞടുപെ ്വിജ്ഞഥാപനവം പ്കഥാരവം 
നിശ്ചയിക്കുന്ന ദിവസദ്മഥാ തുെർന്നുള്ള ഏഴു 
ദിവസതെിൽ ഏടതങ്ിലവം ദിവസദ്മഥാ  ഒരു 
സ്ഥാനഥാർത്ിക് ്ദ്ഫഥാറവം 2 ൽ നഥാമനിർദ്ദേശവം 
സമർപെിക്ഥാവുന്നതഥാണ്. നഥാമനിർദ്ദേശവം 
സമർപെിദ്ക്ണ്ടുന്ന അവസഥാന ദിവസവം 
ടപഥാതു ഒഴിവ് ദിനമഥാടണങ്ിൽ ടതഥാട്ടടുതെ 
പ്വൃതെി ദിവസവം നഥാമനിർദ്ദേശവം സമർപെി
ക്ഥാവുന്നതഥാണ്. നഥാമനിർദ്ദേശവം സമർപെി
ദ്ക്ണ്ടുന്നത് രഥാവിടല 11 മണിക്കുവം ഉച്ച 
തിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്കുവം ഇെയിലഥായിരിക്ണ
ടമന്ന് ആക്ടിൽ തടന്ന വ്യവസ് ടചയ്തിരി
ക്കുന്നതിനഥാൽ (പഞ്ഥായതെ ്രഥാജ ്ആക്ടിടല 
52-ഥാവം വകുപെ്, മുനിസിപെഥാലിറ്റി ആക്ടിടല 
108-ഥാവം വകുപെ് ) ഏടതഥാരു ദിവസവുവം 11 
മണിക് ്മുദ്മ്ഥാ 3 മണിക് ്ദ്ശഷദ്മഥാ നൽകു
ന്നദ്തഥാ സ്വീകരിക്കുന്നദ്തഥാ ആയ ഏത് 
നഥാമനിർദ്ദേശപത്രികയവം  നിരസിക്കുന്ന
തഥാണ.് കൂെഥാടത 1-ഥാവം നമ്ർ ദ്ഫഥാറതെിലള്ള 
തിരടഞ്ഞടുപെ ്ദ്നഥാട്ടവീസിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞി
ട്ടുള്ള സ്ലമല്ഥാടത മദ്റ്റടതങ്ിലവം സ്ലതെ് 
വച്ച് നഥാമനിർദ്ദേശപത്രിക നൽകിയഥാലവം 
അത ്നിരസിക്കുന്നതഥാണ.് എന്ന ്മഥാത്രമല്, 
നഥാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപെിക്ഥാൻ 
അർഹതയള്ളത് സ്ഥാനഥാർത്ിദ്ക്ഥാ ആ 
സ്ഥാ നഥാർത്ിടയ നഥാമനിർദ്ദേശവം ടചയ്ന്ന 
ആൾദ്ക്ഥാ മഥാത്രമഥാണ.് സ്ഥാനഥാർത്ിദ്യഥാ 
ആ സ്ഥാനഥാർത്ിടയ നഥാമനിർദ്ദേശവം ടച 
യ്ന്ന ആദ്ളഥാ അല്ഥാടത മറ്റഥാടരങ്ിലവം  നഥാമ
നിർദ്ദേശപത്രിക സമർപെിച്ചഥാലവം അത ്നിര
സിക്കുന്നതഥാണ്. നഥാമനിർദ്ദേശപത്രിക 
ലഭിക്കുദ്മ്ഥാൾ അത ്ലഭിച്ചതിന ്2 ഥാവം നമ്ർ 
ഫഥാറദ്തെഥാടെഥാപെമുള്ള ഒരു രസവീത് അത് 
നൽകിയ ആളിന് ലഭിക്കുകയവം ടചയ്ന്ന
തഥാണ്. നഥാമനിർദ്ദേശതെിനുള്ള 2 ഥാവം നമ്ർ 
ഫഥാറവം വരണഥാധികഥാരി സൗജന്യമഥായി 
നൽദ്കണ്തഥാണ്.

നഥാർത്ി വരണഥാധികഥാരിയടെദ്യഥാ, അസി
സ്ററെ് വരണഥാധികഥാരിയടെദ്യഥാ ഒരു 
ഗസറ്റഡ് ഉദ്ദ്യഥാഗസ്ൻ അടല്ങ്ിൽ 
സവംസ്ഥാന തിരടഞ്ഞടുപെ ്കമ്വീഷൻ അധി
കഥാരടപെടുതെിയിട്ടുള്ള ഉദ്ദ്യഥാഗസ്ൻ 
മുമ്ഥാടകദ്യഥാ പഞ്ഥായതെ് രഥാജ് ആക്ട് 
പട്ടിക 1/മുനിസിപെഥാലിറ്റി ആക്ട് പട്ടിക 2 
ഇവയിൽ ടകഥാടുതെിട്ടുള്ള ഫഥാറതെിൽ 
സൂക്ഷ്മപരിദ്ശഥാധന തവീയതിക്് മുമ്ഥായി 
സത്യപ്തിജ്ഞദ്യഥാ ദൃഢപ്തിജ്ഞദ്യഥാ 
ടചദ്യ്ണ്തഥായിട്ടുണ്്. കൂെഥാടത നഥാമനി
ർദ്ദേശപത്രിക സമർപെിക്കുന്ന സമയതെ് 
ഓദ്രഥാ സ്ഥാനഥാർത്ിയവം പത്രികദ്യഥാടെ
ഥാപെവം ദ്ഫഥാറവം 2 A യിൽ അയഥാളുടെ വിദ്യഥാ
ഭ്യഥാസ ദ്യഥാഗ്യത, ക്രിമിനൽ  ദ്കസുകൾ, 
സ്തെ് വിവരവം മുതലഥായവ സവംബന്ധിച്ച 
വിശദവിവരങ്ങളുവം നൽദ്കണ്തഥാണ്. 2 A 
ഫഥാറതെിൽ സമർപെിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ 
വ്യഥാജമഥാടണങ്ിൽ അത് തിരടഞ്ഞടുപെ് 
കഴിഞ്ഞദ്ശഷവം  ദ്കഥാെതി മുദ്ഖന തിര
ടഞ്ഞടുപെ്  അസഥാധുവഥാക്കുവഥാനുള്ള 
കഥാരണമഥാണ്. (S-102(1)(ca) of KPR 
Act/S-178(1) (ca) of KMAct), (Mohanan 
V, Joseph , 2013 ICO 234 : 2013 KHC 132). 
കൂെഥാടത ഒരു സ്ഥാനഥാർത്ി ഗ്ഥാമപഞ്ഥാ
യതെിൽ മൽസരിക്കുന്നതിന് 1000 രൂപ 
യവം ദ്്ഥാക് ്പഞ്ഥായതെിൽ 2000 രൂപയവം 
ജില്ഥാ പഞ്ഥായതെിൽ 3000 രൂപയവം മുനി
സിപെഥാലിറ്റിയിൽ 2000 രൂപയവം മുനിസി
പെൽ ദ്കഥാർപെദ്റഷനിൽ 3000 രൂപയവം 
ടകട്ടി വദ്യ്കണ്തഥാണ്. പട്ടികജഥാതി പട്ടിക 
വർഗ്ഗ വിഭഥാഗതെിലള്ളവർക്്  ദ്മല്പറഞ്ഞ 
തുകയടെ 50 ശതമഥാനവം മഥാത്രവം മതിയഥായി
രിക്കുന്നതഥാണ്. ഒരു സ്ഥാനഥാർത്ി ഒന്നി
ലധികവം നഥാമനിർദ്ദേശപത്രികകൾ സമർ
പെിക്കുന്നുടവങ്ിലവം നിദ്ക്പതുക ഒന്നിന് 
മഥാത്രടമ ആവശ്യമുള്ളു.

ഒരു പഞ്ഥായതെിടലദ്യഥാ  മുനിസിപെഥാ
ലിറ്റിയിടലദ്യഥാ ഏടതങ്ിലവം ഒരു നിദ്യഥാജക 
മണ്ഡലതെിദ്ലക്്/വഥാർഡിദ്ലക്് നഥാമ 
നിർദ്ദേശവം ടചയ്ടപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാ 
നഥാർത്ിടയ അദ്ത പഞ്ഥായതെിടലദ്യഥാ 
മുനിസിപെഥാലിറ്റ ിയിടലദ്യഥാ മടറ്റഥാരു 
നിദ്യഥാജക മണ്ഡലതെിദ്ലദ്ക്ഥാ/വഥാർഡി
ദ്ലദ്ക്ഥാ നഥാമനിർദ്ദേശവം ടചയ്വഥാൻ പഥാടു
ള്ളതല്. അതഥായത് ഒരഥാൾക്് ഒരു തദ്ദേശ
സ്യവംഭരണസ്ഥാപനതെിടല ഒരു നിദ്യഥാ
ജകമണ്ഡലവം അടല്ങ്ിൽ വഥാർഡിൽ മഥാത്രദ്മ 
മത്സരിക്കുവഥാൻ അർഹതയള്ളൂ. ഒരഥാടള 
ഒന്നിലധികവം നിദ്യഥാജകമണ്ഡലങ്ങളിദ്ല
ദ്യ്കഥാ വഥാർഡകളിദ്ലദ്യ്കഥാ നഥാമനിർദ്ദേശവം 
ടചയ്ടപെടുന്ന സവംഗതിയിൽ അയഥാളുടെ 
എല്ഥാ നഥാമനിർദ്ദേശങ്ങളുവം നിരസിക്ടപെടു
ന്നതഥാണ്. (S-51 KPR Act/S-107 KM Act) 
(AhammedKutty V. Ali, 2003 ICO 6000 
: 2003 (3) KLT 739) സ്ഥാനഥാർത്ി തദ്ദേശ
സ്യവംഭരണ സ്ഥാപനതെിടല ഏടതങ്ിലവം 
ഒരു വഥാർഡിടല ദ്വഥാട്ടറഥായിരിദ്ക്ണ്തഥാണ.് 
എന്നഥാൽ ഏത് വഥാർഡിദ്ലക്ഥാദ്ണഥാ സ്ഥാ
നഥാർത്ി മത്സരിക്കുന്നത് ആ വഥാർഡിടല 
ഒരു ദ്വഥാട്ടറഥായിരിക്ണവം അയഥാടള നഥാമനി
ർദ്ദേശവം ടചദ്യ്ണ്ത്. 28.01.2020 ടല എസ്.
ആർ.ഒ നമ്ർ 221/2020 പ്കഥാരവം വരുതെിയ 
ദ്കരള പഞ്ഥായതെ് രഥാജ് (തിരടഞ്ഞടുപ്പു 
നെതെിപെ് ) നഥാലഥാവം ദ്ഭദഗതി ചട്ടങ്ങൾക്് 
ദ്ശഷവം ഒരു നഥാമനിർദ്ദേശകന് ഒന്നിൽ 
കൂടുതൽ നഥാമനിർദ്ദേശവം ടചയ്ഥാവുന്നതഥാണ്. 
അതുദ്പഥാടല തടന്ന മുനിസിപെഥാലിറ്റിയിടല 
നഥാമനിർദ്ദേശകനുവം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നഥാമ
നിർദ്ദേശവം ടചയ്ഥാവുന്നതഥാണ്. ഒരു സ്ഥാ
നഥാർത്ിക്കു ദ്വണ്ി പരമഥാവധി മൂന്ന്  നഥാമ
നിർദ്ദേശ പത്രികകൾ വടര സമർപെിക്ഥാവു
ന്നതഥാണ്.

നഥാമനിർദ്ദേശവം ടചയ്ടപെടുന്ന ഒരു സ്ഥാ

നറോമനിർറ്ദേശപത്ിക നൽകുന്നതുും സ്ടീകരിക്കുന്നതുും എങ്ങഞ്ന ?

Jayarajan 2005 (1) SCC 754).

അറയറോഗ്യതകള്
സർക്ഥാരിടറെദ്യഥാ തദ്ദേശസ്യവംഭരണ 

സ്ഥാപനതെിടലദ്യഥാ അടല്ങ്ിൽ സർക്ഥാ
രിദ്നഥാ തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനതെിദ്നഥാ 
51 ശതമഥാനതെിൽ കുറയഥാടത ഓഹരിയള്ള 
ഏടതങ്ിലവം കമ്നിയിദ്ലഥാ, സവംസ്ഥാന 
നിയമപ്കഥാരവം രൂപവീകരിക്ടപെട്ടിട്ടുള്ള 

ദ്ബഥാർഡകളിടലദ്യഥാ ഏടതങ്ിലവം സർവേ
കലഥാശഥാലയിടലദ്യഥാ ഏടതഥാരു ഉദ്ദ്യഥാഗ
സ്നുവം ജവീവനക്ഥാരനുവം പഞ്ഥായതെിദ്ലഥാ 
മുനിസിപെഥാലിറ്റിയിദ്ലഥാ തിരടഞ്ഞടുക്ടപെടു
ന്നതിദ്നഥാ ഉദ്ദ്യഥാഗവം വഹിക്കുന്നതിദ്നഥാ ദ്യഥാ 
ഗ്യത ഉണ്ഥായിരിക്കുന്നതല്. ആയതിനഥാൽ 
സർക്ഥാർ ജവീവനക്ഥാർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളിടല ജവീവനക്ഥാർ എന്നിവർ അദ്യഥാ
ഗ്യരഥാണ ്. ടക.എസ.്ആർ.െി.സി. ജവീവനക്ഥാർ, 



22

(Selvaraj Francis V. Returning officer, 
2004 ICO 3663 : 2004 (3) KLT 889)  കവദയുതി 
ദ്ബഥാർഡ് , സർവേകലഥാശഥാല ഉദ്ദ്യഥാഗസ്ർ, 
സർക്ഥാരിന് 51 ശതമഥാനവം ഓഹരിയള്ള 
സഹകരണ സവംഘങ്ങൾ, സർക്ഥാർ കമ്
നികൾ  എന്നിവിെങ്ങളിൽ എവംദ്പ്ഥായ് ടമറെ് 
എസൈ്ദ്ചഞ്്  വഴി നിയമിക്ടപെട്ടവർ ഉൾടപെ
ടെയള്ള ജവീവനക്ഥാർ, SLR ജവീവനക്ഥാർ 
(Rajesh V. KSEC 2010 ICO 1263 : 2010 (4) 
KHC 140) എന്നിവർ തിരടഞ്ഞടുപെിന് മത്സ
രിക്കുന്നതിന് അദ്യഥാഗ്യരഥാണ്. അവംഗൻവഥാെി 
ജവീവന ക്ഥാർ, ബഥാലവഥാെി ജവീവനക്ഥാർ, ആശ 
വർക്ർമഥാർ, സഥാക്രത ദ്പ്രകുമഥാർ എന്നി
വർക്് പഞ്ഥായതെ്  തിരടഞ്ഞടുപെിൽ മത്സ
രിക്കുന്നതിന് അദ്യഥാഗ്യത ഇല്. എന്നഥാൽ,  
സഥാക്രത ദ്പ്രകുമഥാർക്് മുനിസിപെഥാലിറ്റി 
യിദ്ലക്് മത്സരിക്കുന്നതിന് ദ്യഥാഗ്യത 
ഉടണ്ന്നു പറഞ്ഞിട്ടില് (മുനിസിപെഥാലിറ്റി ആക്ട്  
86-ഥാവം വകുപെിടറെ 2-ഥാവം വിശദവീകരണവം).

• എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ / ദ്കഥാദ്ളജ് എന്നിവ
യിടല അദ്ധ്യഥാപകർദ്ക്ഥാ ജവീവന 
ക്ഥാർദ്ക്ഥാ തിരടഞ്ഞടുപെിൽ മത്സരിക്കു
ന്നതിന് അദ്യഥാഗ്യത ഇല്.

• അഴിമതിദ്യ്കഥാ കൂറില്ഥായ്മദ്യ്കഥാ ഉദ്ദ്യഥാഗ
തെിൽ നിന്നുവം പിരിച്ചുവിെടപെട്ടവർ പിരി
ച്ചുവിെടപെട്ട തവീയതി മുതൽ 5 വർഷദ്തെ
യ്ക് അദ്യഥാഗ്യരഥായിരിക്കുന്നതഥാണ്.

• 1860 ടല ഇന്്യൻ ശിക്ഥാനിയമതെിടല 
9 എ അദ്ധ്യഥായതെിൽ കവീഴിലള്ള ഏടത 
ങ്ിലവം കുറ്റങ്ങൾദ്ക്ഥാ 1951 ടല ജനപ്ഥാ
തിനിധ്യ നിയമതെിടല 8-ഥാവം  വകുപെിൽ 
പരഥാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മദ്റ്റടതങ്ിലവം കുറ്റ
തെിദ്നഥാ ശിക്ിക്ടപെട്ടയഥാൾ കുറ്റസ്ഥാ
പനതെിദ്ന്മൽ 6  വർഷക്ഥാലദ്തെക്് 
അദ്യഥാഗ്യരഥായിരിക്കുന്നതഥാണ്. ജനപ്ഥാ
തിനിധ്യ നിയമതെിടല 8-ഥാവം വകുപെിൽ 
1-ഥാവം ഉപവകുപെിൽ  പ്തിപഥാദിച്ചിട്ടുള്ള 
ഗുരുതര കുറ്റങ്ങൾക്് ജയിൽ ശിക് 
നൽകിയിട്ടിടല്ങ്ിൽ കൂെി കുറ്റസ്ഥാപനവം 
മുതൽ 6 ടകഥാല്വുവം ജയിൽശിക് നൽകി
യിട്ടുടണ്ങ്ിൽ ജയിൽദ്മഥാചിതനഥായ 
തവീയതി മുതൽ 6  ടകഥാല്വുവം അദ്യഥാഗ്യത 
ഉണ്ഥായിരിക്കുന്നതഥാണ്. എന്നഥാൽ 2-ഥാവം 
ഉപവകുപെിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ
ക്് ആറുമഥാസവുവം 3-ഥാവം  ഉപവകുപെിൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്കു രണ്ടുവർ
ഷവുവം ജയിൽ ശിക് നൽകിയിട്ടുടണ്
ങ്ിൽ മഥാത്രദ്മ അദ്യഥാഗ്യത ഉണ്ഥായിരി
ക്കുകയള്ളൂ എന്നഥാൽ സന്മഥാർഗ്ഗ ദൂഷ്യവം 
സവംബന്ധിച്ച ഏടതങ്ിലവം കുറ്റതെിന് 

മൂന്നുമഥാസതെിൽ  കുറയഥാതെ കഥാലദ്തെ
ക്് തെവുശിക്യ്ക് വിധിക്ടപെട്ടിട്ടുടണ്
ങ്ിൽ അദ്യഥാഗ്യത ഉണ്ഥായിരിക്കുന്നതഥാ
ടണന്നു വ്യക്തമഥാക്ിയിട്ടുണ്്. (ദ്കരള 
പഞ്ഥായതെ ്രഥാജ ്ആക്ട ്34 (1)(b), ദ്കരള 
മുനിസിപെഥാലിറ്റി ആക്ട് 90 (1)(b)(1)) 
ഏടതങ്ിലവം കുറ്റവം സന്മഥാർഗ്ഗദൂഷ്യവം 
ഉൾടപെട്ടതഥാദ്ണഥാ എന്ന ്ആ കുറ്റതെിടറെ 
സഥാഹചര്യവം അനുസരിച്ചഥാണ് തവീരുമഥാ
നിക്കുന്നത്. ഗ്ഥാമസഭയിൽ കണക്് 
ദ്ചഥാദിച്ചതിന് ഗ്ഥാമസഭയ്ക് ദ്ശഷവം 
ദ്ദദ്ഹഥാപദ്രവവം ടചയ്ന്നത് സന്മഥാർഗ്ഗദൂ
ഷ്യ പ്കഥാരമുള്ള കുറ്റമഥാടണന്ന് ദ്ജഥാബി 
ദ്ജഥാർജ് അഭി. ദ്തഥാമസ് വർഗ്ഗവീസ് എന്ന 
ദ്കസിൽ (2012 ICO 458 : 2012 (2) KCJ 
558) വിധി പ്സ്ഥാവിക്കുകയണ്ഥായി. 
എന്നഥാൽ ഏതുതരവം കുറ്റമഥായഥാലവം 
പ്സ്തുത കുറ്റതെിനുള്ള ശിക് കഴിഞ്ഞ് 
ജയിൽ ദ്മഥാചിതനഥാകുന്ന തവീയതി മുതൽ 
ആറു വർഷവം മഥാത്രദ്മ അദ്യഥാഗ്യത നില
നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതെരവം കുറ്റങ്ങൾ മൂല
മുണ്ഥാകുന്ന ദ്യഥാഗ്യത സ്ിരമഥായി നില
നിൽക്കുകയില് (John John @ 
Onachan V. State Election 
Commission, 2015 ICO 653 : AIR 2015 
KER 227 : 2015 (3) KLT 132). 
ഏടതങ്ിലവം ഇതെരവം കുറ്റതെിന ്അപെവീൽ 
ദ്കഥാെതി ജയിൽശിക് തെഞ്ഞു (stay) 

എന്ന കഥാരണതെഥാൽ അദ്യഥാഗ്യത 
ഇല്ഥാതഥാകുന്നില്. കുറ്റ സ്ഥാപനവം കൂെി 
ദ്സ്റ ടചയ്തഥാൽ മഥാത്രദ്മ അദ്യഥാഗ്യത 
ഒഴിവഥാകുന്നുള്ളൂ.

• തിരടഞ്ഞടുപ്പു ടചലവുകളുടെ കണക്കു 
ദ്ബഥാധിപെിക്കുന്നതിൽ വവീഴ്ച വരുതെിയ 
ഏടതഥാരഥാളുവം സവംസ്ഥാന തിരടഞ്ഞടുപെ് 
കമ്വീഷൻ ഗസറ്റിൽ പ്സിദ്ധടപെടുത്തുന്ന 
ഉതെരവിടറെ തവീയതി മുതൽ 5 വർഷ
ക്ഥാലദ്തെയ്ക് അദ്യഥാഗ്യനഥായിരിക്കുന്ന
തഥാണ.് സ്ഥാനഥാർത്ിത്വം പിൻവലിക്ഥാ
നുള്ള അവസഥാനദിവസവം 3 മണികഴി
ഞ്ഞഥാലെടന വരണഥാധികഥാരി പ്സിദ്ധ
ടപെടുത്തുന്ന മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനഥാർത്ി 
കളുടെ 6-ഥാവം നമ്ർ ഫഥാറതെിലള്ള 
ലിസ്റിൽ  ദ്പരുള്ള ഏടതഥാരഥാളുവം തിര
ടഞ്ഞടുപെ് ഫലപ്ഖ്യഥാപനവം കഴിഞ്ഞ് 30 
ദിവസതെിനകവം ഫഥാറവം N 30 ൽ തിര
ടഞ്ഞടുപെ് ടചലവുകണക്്  നൽദ്കണ്
തഥാണ്. ഗ്ഥാമപഞ്ഥായതെിടറെ കഥാര്യ
തെിൽ ദ്്ഥാക്്പഞ്ഥായതെ് ടസക്രട്ടറി
യവം  ദ്്ഥാക്്പഞ്ഥായതെിടറെ  കഥാര്യ
തെിൽ ജില്ഥാപഞ്ഥായതെ ്ടസക്രട്ടറിയവം   
ജില്ഥാപഞ്ഥായതെ്, മുനിസിപെഥാലിറ്റി, 
മുനിസിപെൽ ദ്കഥാർപെദ്റഷൻ എന്നിവ
യടെ കഥാര്യതെിൽ ജില്ഥാകളക്ടറുമഥാണ് 
തിരടഞ്ഞടുപെ് ടചലവുകളുടെ കണക്് 
സമർപെിദ്ക്ണ് അധികഥാരടപെടുതെിയ 
ഉദ്ദ്യഥാഗസ്ൻ. ഒരഥാൾ  സ്യവം മത്സര
തെിൽനിന്നുവം പിൻമഥാറിയഥാൽ ദ്പഥാലവം   
6-ഥാവം നമ്ർ ഫഥാറതെിലള്ള ലിസ്റിൽ 
ദ്പരുടണ്ങ്ിൽ തിരടഞ്ഞടുപ്പു ടചലവു
കണക്് നൽദ്കണ്തഥാണ്. ഗ്ഥാമ, 
ദ്്ഥാക്് , ജില്ഥാ പഞ്ഥായത്തുകളിൽ 
യഥഥാക്രമവം 25,000, 75,000, 1,50,000 
രൂപയവം മുനിസിപെഥാലിറ്റി, ദ്കഥാർപെദ്റ
ഷൻ എന്നിവയിൽ യഥഥാക്രമവം 75,000, 
1,50,000 രൂപയമഥാണ്  സ്ഥാനഥാർഥി 
കൾക്് ടചലവഥാക്ഥാൻ കഴിയന്ന 
പരമഥാവധി തുക. ടചലവ് കണക്് 
നൽകഥാതിരിക്കുകദ്യഥാ നൽകിയ 
കണക് ്കളവഥാടണദ്ന്നഥാ, ദ്മൽപെറഞ്ഞ 
പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ടചലവ് ടചയ്തിട്ടു
ടണ്ങ്ിദ്ലഥാ തിരടഞ്ഞടുപെ് കമ്വീഷൻ 
അയഥാടള അദ്യഥാഗ്യനഥാക്കുന്നതഥാണ്.

• ദ്പഥാളിവംഗ ്ദ്സ്റഷനുകളിൽ ബഥാലറ്റ ്ദ്പപെ
റുകൾ നശിപെിക്കുക. ബൂതെ് പിെിടച്ചടു
ക്ൽ മുതലഥായ കുറ്റങ്ങൾക്് ശിക്ിക്
ടപെടുകയവം അങ്ങടനയള്ള ശിക്യടെ 
തവീയതി മുതൽ 6 വർഷവം കഴിയഥാതിരി
ക്കുകയവം ടചയ്കയഥാടണങ്ിൽ ഒരഥാൾക്് 
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അദ്യഥാഗ്യത ഉണ്ഥായിരിക്കുന്നതഥാണ്.
• പഥാപെരഥാടണന്ന ്വിധി കിട്ടഥാൻ അദ്പക് 

ദ്ബഥാധിപെിച്ചിട്ടുള്ളദ്തഥാ അടല്ങ്ിൽ 
കെബഥാധ്യതയിൽ നിന്നുവം മുക്തനല്ഥാതെ 
പഥാപെരഥായിട്ടുള്ളദ്തഥാ ആയ ഒരു ആളഥാ
ടണങ്ിലവം അയഥാൾ  അദ്യഥാഗ്യനഥാണ്.

• സർക്ഥാരുമഥാദ്യഥാ ഏടതങ്ിലവം തദ്ദേശ
സ്യവംഭരണ സ്ഥാപനവുമഥാദ്യഥാ ഉണ്ഥാ
ക്ിയിട്ടുള്ള നിലവിലള്ള കരഥാറിദ്ലഥാ 
അവർക്കുദ്വണ്ി ടചയ്ന്ന ഏടതങ്ിലവം 
പണിയിദ്ലഥാ അവകഥാശമുടണ്ങ്ിൽ 
ഒരഥാൾ അദ്യഥാഗ്യനഥാണ്. (T. M. Mujeeb 
V. Kerala State Election Commisssion, 
2020 ICO 151 : 2020 (1) KHC 929) എന്നഥാൽ 
1995 ടല ദ്കരള മുനിസിപെഥാലിറ്റി (സ്ഥാ
നഥാർത്ികദ്ളയവം കൗൺസിലർമഥാദ്രയവം 
ചില സവംഗതികളിൽ അദ്യഥാഗ്യതയിൽ 
നിന്ന് ഒഴിവഥാക്ൽ) ചട്ടങ്ങൾ, അതുദ്പഥാ
ടലതടന്ന 1995 ടല ദ്കരള പഞ്ഥായ
തെ്  രഥാജ് (സ്ഥാനഥാർത്ികദ്ളയവം അവംഗ
ങ്ങടളയവം  ചില സവംഗതികളിൽ   അദ്യഥാ
ഗ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവഥാക്ൽ) ചട്ടങ്ങൾ 
പ്കഥാരവം കരഥാറുകഥാരൻ എന്ന നിലയില
ല്ഥാടത സമൂഹതെിടറെദ്യഥാ  ദ്സ്പഥാൺസ
റിടറെദ്യഥാ ഒരു പ്തിനിധി എന്ന 
നിലയിൽ ഏടതങ്ിലവം സഹഥായകരമഥായ 
പണി ഏടറ്റടുക്ൽ, തദ്ദേശസ്യവംഭരണ 
സ്ഥാപനതെിടറെ ഒരു ടകട്ടിെദ്മഥാ 
കെമുറിദ്യഥാ വ്യഥാപഥാരഥാവശ്യതെിന് വഥാെ
കവ്യവസ്യിദ്ലഥാ പഥാട്ട വ്യവസ്യിദ്ലഥാ 
ഏടറ്റടുക്ൽ മുതലഥായവ അദ്യഥാഗ്യത
യിൽ നിന്നുവം ഒഴിവഥാക്ടപെട്ടിട്ടുണ്്. ഒരു 
ടബനിഫിഷ്യറി കമ്ിറ്റിയടെ കൺവവീന
റഥായി കരഥാറിൽ ഏർടപെട്ടിരിക്കുന്നത് 
അദ്യഥാഗ്യതയഥായി പരിഗണിക്ഥാൻ 
കഴിയകയില്. (Somasekharan Nair 
V. Divakaran Pillai, 2010 ICO 301 
: 2010 (2) KLT 1022) ഒരു ARD (ദ്റഷൻ 
കെ) നെത്തുന്നയഥാൾ സർക്ഥാരുമഥായി 
ഒരു കരഥാറിൽ ആടണന്ന് കരുതഥാൻ 
ക ഴ ി യ ി ല് .  അ ക് ഥാ ര ണ തെ ഥാ ൽ 
അദ്യഥാഗ്യത ഉണ്ഥായിരിക്കുന്നതല്. 
(Mohankumar V. Rajagopal, 2000 
ICO 325 : 2000 (1) KLT 677 : AIR 2000 
KER 176)

• മുൻവർഷവം വടരയവം മുൻവർഷവം ഉൾടപെ
ടെയവം സർക്ഥാരിദ്ലദ്ക്ഥാ തദ്ദേശസ്
യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിദ്ലദ്ക്ഥാ തഥാൻ 
ടകഥാടുദ്ക്ണ് ഏടതങ്ിലവം ഇനവം അനു
സരിച്ച് കുെിശ്ിക വരുത്തുകയവം അതു 
സവംബന്ധിച്ച് ഒരു ബിദ്ല്ഥാ ദ്നഥാട്ടവീദ്സഥാ 

അയഥാളുടെ ദ്മൽ യഥഥാവിധി നെത്തുകയവം 
അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയവം 
കഴിയകയവം ടചയ്തിട്ടുടണ്ങ്ിൽ ഒരഥാൾ 
അദ്യഥാഗ്യനഥാണ് (Sunil K V. Jitesh 
Muthukad, 2015 (2) KHC 249 : 2015 
(2) KLT 231).

• സർവേിസ ്സഹകരണ സവംഘതെിദ്ലക്് 
അെയ്ക്കുവഥാനുള്ള കുെിശ്ിക അദ്യഥാഗ്യത
യഥായി പരിഗണിക്കുകയില് (Malathi 
J Rai V. Suhara Ali 2014 ICO 1855 
: 2007 (3) KLJ 289 : 2007 (4) KLT 153).

• ഒരഥാൾ മത്സരിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്യവംഭരണ 
സ്ഥാപനതെിൽ മഥാത്രമല് മടറ്റടതങ്ിലവം 
തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനതെിൽ 
കുെിശ്ികക്ഥാരനഥാടണങ്ിലവം അദ്യഥാഗ്യ
നഥാണ് (Kalathumpadickal Musthafa 
V. P.M Basheer, 2014 (3) KHC 658).

• ദ്നഥാർതെ് മലബഥാർ ഗ്ഥാമവീൺബഥാങ്ിന് 
നൽകുവഥാനുള്ള കുെിശ്ിക  അദ്യഥാഗ്യത
യ ഥാ യ ി  പ ര ി ഗ ണ ി ക്കു ക യ ി ല് . 
(Karunakaran M.P V. K.V. Chandra 
Panicker 2010 ICO 351 : 2010 (2) KLJ 
48). റവനയു റിക്വറി നെപെികൾ 
സർക്ഥാർ ദ്സ്റ ടചയ്കയവം ഇൻസ്റഥാ
ൾടമറെ് സൗകര്യവം നൽകുകയവം ടചയ്ത 
സവംഗതിയിൽ ദ്യഥാഗ്യത നിലനിൽക്കു
ന്നില്. (Somasekharan Nair V 
Divakaran Pillai, 2010 (2) KHC 254 

: 2010 (2) KLT 1022)
• അഴിമതിദ്യ്കഥാ  കൂറില്ഥായ്മദ്യ്കഥാ സർക്ഥാ

രിടറെദ്യഥാ അടല്ങ്ിൽ ഏടതങ്ിലവം 
തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനതെി 
ടറെദ്യഥാ സർവേവീസിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടു
കദ്യഥാ നവീക്വം ടചയ്കദ്യഥാ ടചയ്ത 
തവീയതി മുതൽ അഞ്ചുടകഥാല്വം കഴിയഥാ
തിരിക്കുകയവം ടചയ്തിട്ടുടണ്ങ്ിൽ ഒരഥാൾ 
അദ്യഥാഗ്യനഥാണ്.

• ദ്കരള തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ (കൂറു മഥാറ്റവം നിദ്രഥാധിക്ൽ) 
ആക്ടിടല വ്യവസ്കൾ പ്കഥാരവം 
സവംസ്ഥാന തിരടഞ്ഞടുപെ് കമ്വീഷൻ 
ഒരഥാടള അദ്യഥാഗ്യനഥാക്ിടക്ഥാണ്് 
ഉതെരവ് പുറടപെടുവിച്ച തവീയതി മുതൽ 
6 വർഷവം കഴിയഥാതിരിക്കുകയവം ടചയ്തിട്ടു
ടണ്ങ്ിൽ അയഥാൾ തിരടഞ്ഞടുപെിന് 
മത്സരിക്കുന്നതിന് അദ്യഥാഗ്യനഥാണ്.

• വക്വീലഥായി പ്ഥാക്ടവീസ് ടചയ്ന്നതിൽ 
നിന്നുവം വിലക്ടപെട്ടിട്ടുടണ്ങ്ിദ്ലഥാ 
അഥവഥാ സർക്ഥാരിന ്ദ്വണ്ിദ്യഥാ അടല്
ങ്ിൽ തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപന
തെിന് ദ്വണ്ിദ്യഥാ പ്തിഫലവം പറ്റുന്ന 
ഒരു അഭിഭഥാഷകനഥാടണങ്ിൽ അദ്യഥാ
ഗ്യനഥാണ്.

• ഒരു ബധിര/മൂകനഥാടണങ്ിദ്ലഥാ അഥവഥാ 
ദുർഭരണതെിന്  വ്യക്തിപരമഥായി കുറ്റ
ക്ഥാരനഥാടണന്ന് തദ്ദേശസ്യവംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഓവംബുഡ്് ഥാദ്നഥാ 
വിധിച്ചുടണ്ങ്ിദ്ലഥാ അഥവഥാ സ്ിരബു
ദ്ധിയില്ഥാതെ ആളഥാടണന്ന് വിധിക്ടപെ
ട്ടിട്ടുടണ്ങ്ിദ്ലഥാ ഒരഥാൾ തിരടഞ്ഞടുപെിൽ 
മത്സരിക്കുന്നതിന് അദ്യഥാഗ്യനഥാണ്. 
സ ർ ക് ഥാ രു മ ഥാ യ ള്ള  ഏ ട ത ങ് ി ല വം 
കരഥാറിദ്ലഥാ ദ്ലലതെിദ്ലഥാ വവീഴ്ച വരുതെി
യതിടറെ ഫലമഥായി ് ഥാക്് ലിസ്റിൽടപെ
ടുതെിയിട്ടുടണ്ങ്ിദ്ലഥാ, അഥവഥാ തദ്ദേശ
സ്യവംഭരണ സ്ഥാപനതെിടറെ ധനദ്മഥാ 
മറ്റ് വസ്തുക്ദ്ളഥാ നഷ്ടപെടുത്തുകദ്യഥാ 
പഥാഴഥാക്കുകദ്യഥാ ദുർവിനിദ്യഥാഗവം 
ടചയ്കദ്യഥാ ടചയ്തിട്ടുള്ളതഥായി ഓവംബു
ഡ്്ഥാൻ കടണ്തെിയിട്ടുടണ്ങ്ിലവം 
ആക്ടിടല മറ്റ് വ്യവസ്കൾ പ്കഥാരവം 
അദ്യഥാഗ്യനഥാക്ടപെടുകദ്യഥാ ടചയ്തിട്ടു
ടണ്ങ്ിലവം ഒരഥാൾക്് തദ്ദേശസ്യവം
ഭരണ സ്ഥാപനതെിദ്ലക്കുള്ള തിരടഞ്ഞ
ടുപെിന് മത്സരിക്കുവഥാൻ അദ്യഥാഗ്യത 
ഉണ്ഥായിരിക്കുന്നതഥാണ്.

 1

്േഖകന ്േരോക്കല് ഗവടമെന്റ് കമ്ിഷനില് 
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2022-ഓടെ രഥാജ്യടതെ ഗ്ഥാമങ്ങളുടെ 
പരിവർതെനവം സവംസ്ഥാനങ്ങളുടെ 

സഹഥായദ്തെഥാടെ സഥാധ്യമഥാക്കുക എന്ന 
ലക്്യദ്തെഥാടെ 2017-18 ടല ബഡ്ജറ്റിൽ 
ദ്കന്ദ സർക്ഥാർ പ്ഖ്യഥാപിച്ച പരിപഥാെി
യഥാണ് മിഷൻ അദ്ന്്യഥാദയ. സ്ഥാതന്ത്ര്യതെി
ടറെ 75-ഥാവം വർഷതെിൽ ഗ്ഥാമവീണ ദ്മഖലയടെ 
സഥാമൂഹിക, സഥാമ്തെിക, പഥാരിസ്ിതിക, 
മഥാനവിക വികസനവം സഥാധ്യമഥാക്ിടക്ഥാണ്് 
ദഥാരിദ്ര്യ രഹിത ഇന്്യ (Poverty Free India 
by 2022) സൃഷ്ിക്കുക എന്ന ലക്്യവം ദ്നെി
ടയടുക്ഥാനഥാണ് ആത്യന്ികമഥായി മിഷൻ 
അദ്ന്്യഥാദയ ലക്്യമിടുന്നത്. 2011 ടല 
സഥാമൂഹിക സഥാമ്തെിക ജഥാതി ടസൻസസ് 
(SECC -2011) പ്കഥാരവം രഥാജ്യതെ് 8.8 ദ്കഥാെി 
കുടുവംബങ്ങൾ ദഥാരിദ്യതെിടറെ വിഷമഥാവസ്
യിൽ കഴിയന്നു എന്നഥാണ് കഥാണിക്കുന്നത്. 

27 ഓളവം ദ്കന്ദ മന്ത്രഥാലയങ്ങൾ വഴി പ്തി
വർഷവം 4 ലക്വം ദ്കഥാെി രൂപദ്യഥാളവം ഗ്ഥാമവീണ 
ദ്മഖലയടെ ഉന്നമനതെിനുവം വികസനതെി
നുമഥായി വിവിധ പദ്ധതികൾ വഴി വിനിദ്യഥാ
ഗിക്കുന്നുടണ്ങ്ിലവം ഇവ പലദ്പെഥാഴുവം ഫലപ്ഥാ
പ്ി കഥാണഥാതെ സഥാഹചര്യതെിൽ വികസന 
പ്ക്രിയയിൽ ലക്്യഥാധിഷ്ിത ഇെടപെലകൾ 
ആവശ്യമഥാടണന്ന തിരിച്ചറിവഥാണ് ഗ്ഥാമപ
ഞ്ഥായത്തുകടള അെിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളഥായി 
കണ്ടുടകഥാണ്് ദ്കന്ദ സവംസ്ഥാന തദ്ദേശ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ഥാതലതെിലമുള്ള 
സവംദ്യഥാജനവുവം ഏദ്കഥാപനവുവം പങ്ഥാളിതെ
വുവം ഉറപെഥാക്ിടക്ഥാണ്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ 
ഗ്ഥാമവീണ പരിവർതെനമഥാണ് മ ിഷൻ 
അദ്ന്്യഥാദയയിൽ ദ്കന്ദ സർക്ഥാർ ലക്്യവം
വയ്ക്കുന്നത.് ദ്കന്ദ ഗ്ഥാമവികസന പഞ്ഥായതെ് 
രഥാജ് മന്ത്രഥാലയമഥാണ് ഈ പരിപഥാെിക്് 

ദ്ദശിയ തലതെിൽ ചുക്ഥാൻപിെിക്കുന്നത്.

ഗ്റോമ പഞ്റോയത്പ് വികസന 
പദ്ധതി (GPDP)

ദ്കരളവം സമഗ് ദ്മഖലകളിലവം ദ്നെിടയ
ടുതെിട്ടുള്ള വികസനവുവം ജനദ്ക്മ പ്വർ
തെനതെിൽ അധിഷ്ിതമഥായി നെത്തുന്ന 
ഇെടപെലകളിലവം “ജനകവീയഥാസൂത്രണവം” 
വഹിക്കുന്ന പങ്് വളടര വലതഥാടണന്ന 
തിരിച്ചറിവഥാണ് മിഷൻ അദ്ന്്യഥാദയ തുെങ്ങു
വഥാൻ ദ്കന്ദ ഗ്ഥാമ വികസന മന്ത്രഥാലയതെിന് 
പ്ദ്ചഥാദനവം നൽകിയത്. സവംസ്ഥാനതെ് 
ജനപങ്ഥാളിതെദ്തെഥാടെയള്ള പ്ഥാദ്ദശിക 
വികസനവം സഥാധ്യമഥാക്കുക എന്നതിനപ്പുറവം 
പ്ദ്ദശടതെ മുഴുവൻ ആളുകളിദ്ലക്കുവം 
വികസനവം എതെിച്ച്, പഥാർശ്വൽക്രിക്

 ഹുസസന് എം. മിന്നത്്
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ടപെട്ടവടരയവം ദുർബല വിഭഥാഗക്ഥാടരയവം 
സ മൂ ഹ തെ ി ട റെ  മു ഖ ്യധ ഥാ ര യ ി ദ് ല ക്് 
കകപിെിച്ച് ഉയർത്തുന്നതിൽ ജനകവീയഥാസൂ
ത്രണവം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്് ഒട്ടുവം ടചറുതല്. 
ജനകവീയഥാസൂത്രണവം വഴി സഥാമ്തെിക, 
സഥാമൂഹ്യ, ആദ്രഥാഗ്യ, വിദ്യഥാഭ്യഥാസ, മഥാനവിക 
വികസനവം, സ്തവീ ശഥാക്തവീകരണവം അെക്വം 
ഏടതഥാരു ദ്മഖലയിലവം കഴിഞ്ഞ കഥാൽ നൂറ്റഥാ
ണ്ിനുള്ളിൽ സവംസ്ഥാനവം ദ്നെിടയടുതെിട്ടുള്ള 
വികസന പഥാഠങ്ങൾ ദ്ദശവീയ, ആദ്ഗഥാള തല 
തെിൽ തടന്ന ഏടറ ശ്രദ്ധിക്ടപെട്ടി ട്ടുള്ളതുവം 
ഈ വികസനമഥാതൃകകൾ ഗൗരവമഥായി 
തടന്ന ചർച്ച ടചയ്ടപെട്ടിട്ടുള്ളതുമഥാണ്. ദ്കര
ളതെിടല വികസന ചഥാലകശക്തി ജനകവീ
യഥാസൂത്രണവം ആടണന്ന ്തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദ്കന്ദ 
സർക്ഥാർ അദ്ത മഥാതൃകയിൽ രഥാജ്യടതെ 
മുഴുവൻ സവംസ്ഥാനങ്ങളിലവം ‘People Plan 
Campaign (PPC)’ ന് 2017ൽ തുെക്വം കുറി
ക്കുകയവം ഗ്ഥാമപഞ്ഥായതെ ്വികസന പദ്ധതി 
(GPDP) എന്ന ദ്പരിൽ അത് രഥാജ്യടതെ 
മുഴുവൻ ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിലവം ആരവംഭി
ക്കുകയവം ടചയ്കയണ്ഥായി.

 GPDP യടെ ഭഥാഗമഥായി വിവിധ വികസന 
പദ്ധതികൾക് ്ഓദ്രഥാ ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളുവം 
രൂപവം നൽകുദ്മ്ഥാൾ അവരുടെ വികസന 
വിെവുകൾ (Development Gap) കടണ്തെി 
അവ ദുരവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ 
ദ്വണവം ഓദ്രഥാ ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളുവം ഏടറ്റ
ടുക്ഥാൻ. ഇതിനുള്ള ആദ്യചവിട്ടുപെിയഥാണ് 
മിഷൻ അദ്ന്്യഥാദയ സർദ്വേ. വികസന 
വിെവുകൾ ഇല്ഥാതഥാക്ഥാനുള്ള പദ്ധതികൾ 
ഗ്ഥാമസഭകൾ വഴി കടണ്തെി അഗവീകഥാരവം 
ദ്നെി ദ്വണവം നിർവേഹണവം നെത്തുവഥാൻ. 
മിഷൻ അദ്ന്്യഥാദയ സർദ്വേയടെ റിദ്പെഥാർ
ട്ടുകൾക്കുവം കടണ്തെലകൾക്കുവം ഗ്ഥാമസഭ
കളുടെ അവംഗവീകഥാരവം ആവശ്യമഥാണ് എന്നത് 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകടള ദ്കന്ദബിന്ദു (Focal 
Point) വഥാക്ിടക്ഥാണ്ടുള്ള സവംദ്യഥാജനവുവം 
ഉതെരവഥാദിത്വുവം ഉള്ള ഒരു വികസന ചട്ട
ക്കൂെ് തടന്ന സൃഷ്ിക്കുക എന്നതുവം ഇതിടറെ 
ഭഥാഗമഥാണ.് ഭരണഘെനയടെ പതിടനഥാന്നഥാവം 
പട്ടികയിൽ പ്ഥാദ്ദശിക സർക്ഥാറുകൾക്് 
അധികഥാര കകമഥാറ്റവം നൽകിയിട്ടുള്ള 29 
വിഷയങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മന്ത്രഥാ
ലയങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന ധനദ്്ഥാതസ്സുക
ളുടെയവം ദ്കന്ദ, സവംസ്ഥാന, പ്ഥാദ്ദശിക 
സർക്ഥാരുകളുടെ തഥാടഴ തട്ടിലള്ള ഏകത്ര 
ദ്കന്ദവീകരണവുവം (convergence) GPDP 
യിൽ ദ്കന്ദ സർക്ഥാർ ലക്്യവം ടവക്കുന്നുണ്.് 
GPDP വഴി ഏടറ്റടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ                   
ഗ്ഥാമസഭയടെ അവംഗവീകഥാരദ്തെഥാടെ 

eGramSwaraj ദ്പഥാർട്ടലിടറെ ഭഥാഗമഥാദ്ക്
ണ്തുവം പദ്ധതികൾ സവംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
ടപഥാതുസ്ലങ്ങളിൽ ദ്നഥാട്ടവീസ് ദ്ബഥാർഡക
ളിൽ പ്ദർശിപെിദ്ക്ണ്തുമഥാണ്.

മിഷൻ അറ്ത്യറോദയ സർഞ്വെ 
2020

അെിസ്ഥാന വികസനവം, മഥാനവ വിക 
സനവം, സഥാമൂഹ്യ വികസനവം എന്നിവയടെ 
അെിസ്ഥാനതെിൽ രഥാജ്യടതെ എല്ഥാ ഗ്ഥാമ
പഞ്ഥായത്തുകളിടലയവം അെിസ്ഥാന സൗക
ര്യങ്ങൾ സവംബന്ധിച്ച് വിവരദ്ശഖരണവം 
നെത്തുകയവം റഥാങ്ിവംഗ് നെത്തുകയമഥാണ് 
മിഷൻ അദ്ന്്യഥാദയ സർദ്വേയിലൂടെ ലക്്യ

മിടുന്നത്. സർദ്വേയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിവര 
ദ്ശഖരണവുവം അവ ഉപദ്യഥാഗിച്ച് ടകഥാണ്് 
മിഷൻ അദ്ന്്യഥാദയ പരിപഥാെി നെതെഥാനുള്ള 
Base Line Data ലഭ്യമഥാക്കുകയമഥാണ് 
ഇതുടകഥാണ്് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിവര ദ്ശഖ
രണതെിനഥായി തയ്ഥാറഥാക്ിട്ടുള്ള ടഷഡയൂളിൽ 
പഥാർട്ട് A, പഥാർട്ട് B എന്നിങ്ങടന രണ്് ഭഥാഗ
മഥാണുള്ളത.് പഥാർട്ട ്A യിൽ ഭരണഘെനയടെ 
പതിടനഥാന്നഥാവം പട്ടികയിൽ പ്തിപഥാദിക്കുന്ന 
29 വിഷയങ്ങളിൽ ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ 
ലഭ്യമഥായ അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ 
സവംബസിച്ച 112 ദ്ചഥാദ്യങ്ങളുവം പഥാർട്ട് B യിൽ 
ആദ്രഥാഗ്യദ്പഥാഷകഥാഹഥാരവം, സഥാമൂഹ്യ സുര
ക്ിതത്വം, ജലപരിപഥാലനവം, കൃഷിയവം ജവീവ
ദ്നഥാപഥാധികളുവം, ഗദ്വണൻസ് എന്നവീ അഞ്് 
ദ്മഖലയമഥായി ബന്ധടപെട്ട്  ഗ്ഥാമവീണ 
ജനതക്് ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകൾ വഴി ലഭ്യ
മഥാകുന്ന ദ്സവനങ്ങൾ സവംബന്ധിച്ച 31 ദ്ചഥാദ്യ
ങ്ങളുവം ഉൾടപെടെ ആടക 34 പരഥാമവീറ്ററുകളി
ലഥായി 143 ദ്ചഥാദ്യങ്ങളഥാണ് വിവരദ്ശഖരണ
തെിനഥായള്ള ടഷഡയൂളിൽ ഉള്ളത്. ഗ്ഥാമപ
ഞ്ഥായത്തുകളിൽ ലഭ്യമഥായ സൗകര്യങ്ങളുടെ 
ടലഥാദ്ക്ഷനുവം ദ്ഫഥാദ്ട്ടഥായവം സഹിതമുള്ള 
ജിദ്യഥാ റഫറൻസിവംഗ ്ആവശ്യമുള്ള 39 ദ്ചഥാദ്യ
ങ്ങളുവം ഇതിൽ ഉൾടപെടുതെിയിട്ടുണ്്. 2021-
22ൽ ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകൾ GPDP തയ്ഥാറഥാ
ക്കുദ്മ്ഥാൾ വികസന വിെവുകൾ നികത്തുന്ന
തിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്ഥാറഥാദ്ക്ണ്ത് ഈ 
സർദ്വേയടെ അെിസ്ഥാനതെിലഥാവണവം. 2020 
ഒദ്ക്ടഥാബർ 2 ന് തടന്ന രഥാജ്യടതെ 2,68,624 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ മിഷൻ അദ്ന്്യഥാദയ 
സർദ്വേയമഥായി ബന്ധടപെട്ട പ്വർതെനങ്ങൾ 
ആരവംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു.
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മിഷൻ അറ്ത്യറോദയ സർറവെയും 
റകരളവും

2017- 18 ൽ മിഷൻ അദ്ന്്യഥാദയ സർദ്വേ
യടെ ഒന്നഥാവം ഘട്ടതെിൽ രഥാജ്യടതെ 45000 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ മഥാത്രദ്മ സർദ്വേ 
നെക്കുകയണ്ഥായിട്ടുള്ളൂ. ദ്കരളതെിടല 195 
ഗ്ഥാമ പഞ്ഥായത്തുകളുവം 2017-18 ൽ സർദ്വേ 
നെത്തുകയണ്ഥായി. കുടുവംബശ്രവീ മിഷൻ 
ആയിരുന്നു മിഷൻ അദ്ന്്യഥാദയ വിവരദ്ശ
ഖരണ ദ്നഥാഡൽ ഏജൻസിയഥായി പ്വർ
തെിച്ചത്. എന്നഥാൽ 2019 ൽ ദ്ദശിയ 
തലതെിൽ 2,47,910 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ 
സർടവേ നെത്തുകയണ്ഥായി. സഥാമ്തെിക 
സ്ിതി വിവരക്ണക് ്വകുപ്പുവം, പഞ്ഥായതെ് 
വകുപ്പുവം, സവംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ദ്ബഥാർഡവം 
സർദ്വേ പ്വർതെനങ്ങൾ ഏദ്കഥാപിപെിക്കു
കയണ്ഥായി. സവംസ്ഥാനടതെ 941 ഗ്ഥാമപ
ഞ്ഥായത്തുകളിൽ 939 ലവം സർദ്വേ നെതെി 
റിദ്പെഥാർട്ട് പ്സിദ്ധവീകരിക്കുകയണ്ഥായി. 
ദ്ദശവീയ തലതെിൽ പ്സിദ്ധവീകരിച്ച 2019 ടല 
സർദ്വേ റിദ്പെഥാർട്ട് പ്കഥാരവം പരമഥാവധി 
ദ്സ്ഥാർ 100 ആയിരിടക് രഥാജ്യടതെ 62% 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളുടെയവം ശരഥാശരി ദ്സ്ഥാർ 
50 ൽ തഥാടഴ മഥാത്രമഥായിരുന്നു. ഒരു ശതമഥാനവം 
ഗ്ഥാമ പഞ്ഥായത്തുകൾ മഥാത്രദ്മ 80 ന ്മുകളിൽ 
ദ്സ്ഥാർ ടചയ്തിട്ടുള്ളൂ. ദ്കരളതെിൽ സർദ്വേ 
നെതെിയ 939 ഗ്ഥാമ പഞ്ഥായത്തുകളിൽ 
9 0 5 ല വം  ശ ര ഥാ ശ ര ി  ദ് സ് ഥാ ർ  6 0  ന് 
മുകളിലഥായിരുന്നു. റിദ്പെഥാർട്ട് പ്കഥാരവം 
രഥാജ്യടതെ മറ്റ് സവംസ്ഥാനങ്ങടളക്ഥാളുവം 
ദ്ദശിയ ശരഥാശരിദ്യക്ഥാളുവം ഏടറ മുകളിൽ 
ഏറ്റവുവം ഉയർന്ന ശരഥാശരി ദ്സ്ഥാർ 72 ദ്നെി
ടക്ഥാണ്് ദ്കരളവം ഒന്നഥാവം സ്ഥാനതെ് എത്തു
കയമുണ്ഥായി. ഗുജറഥാതെ് (64), ആന്ധഥാ 
പ്ദ്ദശ് (61), തമിഴ് നഥാെ് (60) എന്നിവർ 
യഥഥാക്രമവം 2,3,4 സ്ഥാനതെ് നിൽക്കുന്നു. 
മഹഥാരഥാഷ്ട (47), രഥാജസ്ഥാൻ (45), ബവീഹഥാർ 
(44), മധ്യപ്ദ്ദശ് (43), ഒറവീസ് (43), ഉതെർ 
പ്ദ്ദശ് (41), ജഥാർഖണ്ഡ് (34) ഉവം ദ്സ്ഥാർ 
ദ്നടുകയണ്ഥായി.  റിദ്പെഥാർട്ട്  പ്കഥാരവം 
രഥാജ്യടതെ ഗ്ഥാമ പഞ്ഥായത്തുകളിൽ ശിശു 
വികസനതെിൽ ഒന്നഥാവം സ്ഥാനവുവം, ശുചിത്വം, 
കുെിടവള്ളവം എന്നിവയിൽ രണ്ഥാവം സ്ഥാനവുവം, 
കൃഷിയിൽ അഞ്ഥാവം സ്ഥാനത്തുമഥാണ് 
ദ്കരളവം.

ഗ്റോമടീണ വികസനതലത്ിഞ്ല 
ചില കറോണറോപ്പുറങ്ങള്

സവംസ്ഥാനതെ് മിഷൻ അദ്ന്്യഥാദയ 

ദ്പഥാവുകയഥാണ്. ധനകഥാര്യ കമ്വീഷൻ ഗ്ഥാന്റു
പദ്യഥാഗിച്ച് ഏടറ്റടുതെ പദ്ധതികളുടെ 
പ്കെനവം വിലയിരുതെിയതിന് ദ്ശഷവം 
മഥാത്രദ്മ അടുതെ സഥാമ്തെിക വർഷവം മുതൽ 
ഫണ്നുവദിക്കൂ എന്നതുവം മുൻകൂട്ടി കഥാദ്ണ 
ണ്ത് തടന്നയഥാണ്. GPDP യിലൂടെ ജനകവീ
യഥാസൂത്രണതെിടറെ ദിശ ദ്കന്ദവം നിശ്ചയി
ക്കുന്ന രവീതിയിദ്ലക്് ടകഥാണ്ടുദ്പഥാകുന്നതി
നുള്ള ഇെടപെലകളഥായി പലരുവം ഇതിടന 
വിലയിരുത്തുന്നുണ്്. റഥാങ്ിങ്ങിൽ ഉയർന്ന 
ദ്സ്ഥാറിദ്ലക്് ദ്കരളവം കുതിക്കുദ്മ്ഥാഴുവം 
വികസന വിെവുകൾ സവംസ്ഥാനതെ് കുറവഥാ
ടണന്ന കടണ്തെലിദ്ലക് ്ദ്പഥായഥാൽ വരുവം 
വർഷങ്ങളിൽ പ്ഥാദ്ദശിക സർക്ഥാറുകൾക്് 
നൽകുന്ന ഗ്ഥാറെിടറെ മഥാനദണ്ഡങ്ങളുവം 
മഥാറുവഥാൻ സഥാധ്യതയടണ്ന്നഥാണ് 2020-21 
വർഷദ്തെക്് മഥാത്രമഥായി ഇറക്ിയിട്ടുള്ള 
പതിനഞ്ഥാവം ധനകഥാര്യ കമ്വീഷടറെ റിദ്പെഥാർ
ട്ടിൽ നിന്നുവം മനസ്ിലഥാദ്ക്ണ്ത്. ദ്ലഥാക 
പരിവർതെനതെിനഥായി സുസ്ിര വികസന 
അജണ് 2030 (2030-Agenda for 
Sustainable Development) മുദ്ന്നഥാട്ട് 
വയ്ക്കുന്ന ലക്്യങ്ങൾ ദ്നെിടയടുക്കുന്നതിനഥായി 
ദഥാരിദ്യതെിടറെ ബഹുമുഖ തലങ്ങദ്ളഥാെ് പ്തി
കരിക്ഥാനുവം ജവീവടറെയവം ജവീവദ്നഥാപഥാധിക
ളുടെയവം സുസ്ിരവികസനവം സഥാധ്യമഥാക്ഥാ
നുള്ള ദ്കന്ദബിന്ദുവഥായി നമ്മുടെ പഞ്ഥായ
ത്തുകൾ മഥാറുന്നിെതെഥാണ് മിഷൻ അദ്ന്്യഥാ 
ദയ ലക്്യവംവയ്ക്കുന്ന ഗ്ഥാമവീണ പരിവർതെനവം 
സഥാധ്യമഥാവുന്നത്.                                          1

്േഖകന ടഡ�യൂട്ടി ജില്രോ പ്രോനിറിംഗ് 
ഓഫീെറരോണ്.

സർദ്വേ പ്വർതെനങ്ങൾക് ്ആരവംഭവം കുറിച്ച് 
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2020 നവവംബർ 15നകവം 
ഇതുമഥായി ബന്ധടപെട്ട പ്വർതെനങ്ങൾ 
പൂർതെികരിക്ഥാനഥാണ് ലക്്യവം ടവക്കുന്നത്. 
ഇതിടറെ അെിസ്ഥാനതെിൽ 2021-22 
ദ്ലക്കുള്ള GPDP രൂപവീകരണ പ്വർതെന
ങ്ങൾ ഉെടന ആരവംഭിക്ഥാനുവം തയ്ഥാടറടുക്കു
കയഥാണ്. പതിനഞ്ഥാവം ധനകഥാര്യ കമ്വീഷൻ 
2020-21 സഥാമ്തെിക വർഷദ്തെക്് ദ്കര
ളതെിടല ഗ്ഥാമവീണ പ്ഥാദ്ദശിക സർക്ഥാറു
കൾക്് ഗ്ഥാറെഥായി അനുവദിച്ചത് 1628 ദ്കഥാെി 
രൂപയഥാണ്. ഈ തുക ഉപദ്യഥാഗിച്ച് ഏടറ്റ
ടുതെ പദ്ധതികൾ GPDP യടെ ദ്പഥാർട്ടലഥായ 
eGramSwaraj-ൽ അപ് ദ്ലഥാഡ് ടചയ്ഥാനുവം 
സവംസ്ഥാനങ്ങൾക്് ദ്കന്ദ ഗ്ഥാമവികസന 
മന്ത്രഥാലയവം നിർദ്ദേശവം നൽകിയിട്ടുണ്.് മിഷൻ 
അദ്ന്്യഥാദയ സർദ്വേയടെ അെിസ്ഥാന
തെിൽ വികസന വിെവുകൾ കടണ്തെി 
വികസന പദ്ധതികൾ ഏടറ്റടുക്ണടമന്ന് 
ദ്കന്ദ സർക്ഥാർ പറയദ്മ്ഥാഴുവം ധനകഥാര്യ 
കമ്വീഷൻ വിഹിതമഥായി ദ്കരളതെിടല 
ഗ്ഥാമവീണ പ്ഥാദ്ദശിക സർക്ഥാറുകൾക്് 
നൽകിയ 1628 ദ്കഥാെി രൂപയിൽ 814 
ദ്കഥാെിയവം പ്ദ്ത്യക ഉദ്ദേശ (Tied Aid) ഗ്ഥാ
റെഥായിട്ടഥാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ തുക 
കുെിടവള്ളവം, ശുചിത്വം, മഥാലിന്യ സവംസ്ക്കരണവം, 
ജലസവംരക്ണവം എന്നവീ ദ്മഖലകളിൽ 
മഥാത്രദ്മ വിനിദ്യഥാഗിക്ഥാവൂ എന്ന് പ്ദ്ത്യകവം 
നിർദ്ദേശിക്കുദ്മ്ഥാൾ തടന്ന പ്ഥാദ്ദശിക 
സർക്ഥാരുകൾക്് വികസന വിെവുകൾ 
നികത്തുവഥാൻ തുക ആവശ്യമഥായി വരുന്ന 
പല ദ്മഖലകളുവം പരിഗണിക്ടപെെഥാടത 
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ശുചിത്വം എന്നത് നഥാെിടറെ പ്ഥാഥമിക ചുമ
തലയഥാടണന്നത് എല്ഥാ തദ്ദേശസ്ഥാ

പനങ്ങളുവം മനസ്ിൽടവക്ണടമന്ന് മുഖ്യ 
മന്ത്രി പിണറഥായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഈ 
സർക്ഥാരിടറെ കഥാലയളവിൽതടന്ന മുഴുവൻ 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടളയവം ശുചിത്
പദവിയിലവം ഭൂരിഭഥാഗവം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങ
ടളയവം സമ്പൂർണ ശുചിത്പദവിയിലവം എതെി
ക്കുകയഥാണ ്ലക്്യടമന്നുവം അദ്ദേഹവം പറഞ്ഞു. 
501 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളുവം 58 നഗരസഭകളുവം 
30 ദ്്ഥാക്് പഞ്ഥായത്തുകളുവം ശുചിത്പദവി
യിദ്ലക്് ഉയർത്തുന്നതിടറെ പ്ഖ്യഥാപനവം 
ഓൺകലനഥായി നിർവഹിച്ച് സവംസഥാരിക്കു
കയഥായിരുന്നു അദ്ദേഹവം.

വിവിധ ദ്മഖലകളിൽ ഒദ്ട്ടടറ ചുമത
ലകൾ നിർവഹിക്കുന്നവരഥാണ ്തദ്ദേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ. എന്നഥാൽ, തങ്ങളുടെ അതിർ
തെിടയ മഥാലിന്യമുക്തമഥാക്ി നിർത്തുകടയ
ന്നതഥാണ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പ്ഥാഥമിക ചുമതല. ഒരു നഥാെിടറെ വികസന
നിലവഥാരവം അളക്ഥാനുള്ള പ്ധഥാനമഥാർഗ്ഗമഥാണ് 
ശുചിത്വം. നമ്ൾ എത്ര വികസിച്ചു എന്നുപ
റഞ്ഞഥാലവം മൂക്കുടപഥാതെി നെദ്ക്ണ് അവസ് 
വന്നഥാൽ അത്  വികസനതെിന് ഏൽക്കുന്ന 
തിരിച്ചെി തടന്നയഥാണ്. അതുദ്പഥാടല എത്ര 
സവംസ്ഥാരസമ്ന്നരഥാടണന്ന് പറഞ്ഞഥാലവം 
സഥാവംസ്ഥാരികനിലവഥാരവം അളക്ഥാവുന്ന 
പ്ധഥാന മഥാനദണ്ഡവുവം ശുചിത്വം തടന്നയഥാണ.്

മലയഥാളികൾ വ്യക്തി ശുചിത്തെിൽ 
തത്പരരഥാടണങ്ിലവം ചുറ്റുമുള്ള പ്ദ്ദശതെ് 
മഥാലിന്യവം കുന്നുകൂടുന്ന അവസ്യഥായിരുന്നു. 
അതെരടമഥാരു ഘട്ടതെിലഥാണ് നമ്മുടെ 
നഥാെിടറെ ശുചവീകരണവം ഉറപ്പുവരുത്തുക, 
എല്ഥായിെവുവം വൃതെിയഥായിരിക്കുക, വിവിധ 
ജലദ്്ഥാതസുകളിടല ടവള്ളവം ശുദ്ധമഥായി
രിക്കുക, കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ 
ശുചിയഥായിരിക്കുക തുെങ്ങിയവ ഉറപെഥാക്ഥാ
നുള്ള നെപെികൾ  തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന

ങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പങ്ഥാളിതെദ്തെഥാടെ നഥാെി
ടറെയഥാടക സഹകരണദ്തെഥാടെ നെപെിലഥാ
ക്ണടമന്ന് സർക്ഥാർ തവീരുമഥാനിച്ചത്. 
അതിന് മുൻകകടയടുക്ഥാനഥാണ് ഹരിത
ദ്കരളവം മിഷൻ രൂപവീകരിച്ചത.് ഹരിതദ്കരളവം 
മിഷൻ വഴി ലക്്യമിട്ടതിൽ പ്ധഥാനടപെട്ട 
കഥാര്യവം  പൂർണ്ണതയിടലത്തുന്നതിടറെ ചഥാരി
തഥാർത്്യതെിലഥാണ് നമ്ൾ.  

ഖരമഥാലിന്യസവംസ്രണതെിന് മികച്ച 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യടമഥാരുക്ിയ തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്് ശുചിത്പദവി നൽകുക, 
തുെർന്ന് ദ്രവ മഥാലിന്യവം ഉൾടപെടെ സമ്പൂർണ 
മഥാലിന്യ സവംസ്രണസവംവിധഥാനങ്ങൾ ഒരു
ക്കുന്ന മുറയ്ക് സമ്പൂർണ ശുചിത് പദവി 
നൽകുക എന്നതഥായിരുന്നു സർക്ഥാർ തവീരു
മഥാനിച്ചത്. നൂറുദിന കർമ്പരിപഥാെിയടെ 
ഭഥാഗമഥായി 250 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള 
ആദ്യഘട്ടതെിൽ ശുചിത്പദവിയിദ്ലക്് 
എതെിക്ഥാനഥായിരുന്നു ലക്്യമിട്ടിരുന്നത്. 

എന്നഥാൽ, അതിലമിരട്ടി തദ്ദേശസ്ഥാപന
ങ്ങടള ഈ പദവിയിൽ എതെിക്ഥാനഥായത് 
വലിയ കഥാര്യമഥാണ്. നമ്മുടെ കഥാമ്യിടറെ 
ഭഥാഗമഥായി വലിയ മഥാറ്റവം നഥാട്ടിലഥാടക വന്നത് 
യഥാഥഥാർത്്യമഥാണ്. അതിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപ
നങ്ങൾ ക്രിയഥാത്കമഥായ പങ്കുവഹിച്ചുടവ 
ന്നതുവം വസ്തുതയഥാണ.് ശുദ്ധമഥായ മണ്ണ,് ടവള്ളവം, 
വഥായ എന്നിവ ഉറപെഥാക്ഥാനുവം സുരക്ിത 
ഭക്ണവുവം കജവകൃഷിയവം ഉറപെഥാക്കുകയ
മഥായിരുന്നു ഹരിതദ്കരളവം മിഷടറെ പ്ധഥാന 
ലക്്യങ്ങൾ. ഇവയിൽ വലിടയഥാരു പങ്് 
ദ്നെിടയടുക്ഥാനുവം നല് അവദ്ബഥാധവം സൃഷ്ി
ക്ഥാനുമഥായിട്ടുണ്.് നഥാട്ടുകഥാർ തടന്ന സ്യദ്മവ 
മുദ്ന്നഥാട്ടുവന്ന് നദികളുവം ജലദ്്ഥാതസ്സുകളുവം 
വവീടണ്ടുതെതുവം ഇതിടറെ ഭഥാഗമഥാണ്.

എല്ഥാ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലവം ജലഗു
ണനിലവഥാര പരിദ്ശഥാധനഥാ ലഥാബുകൾ സ്ഥാ
പിക്കുന്നതിനു തുെക്മഥായതുവം ടനല്്, പച്ച
ക്റി കൃഷികൾ തുെങ്ങിയവ വലിയദ്തഥാതിൽ 
വർദ്ധിപെിക്ഥാനഥായതുടമഥാടക് ഹരിതദ്കരളവം 
മിഷടറെ പ്വർതെനങ്ങളുടെയവം അതുമൂലമു
ണ്ഥായ അവദ്ബഥാധതെിടറെയവം ഭഥാഗമഥായഥാണ.് 
ഈ പ്വർതെനങ്ങളുടെ തുെർച്ചയവം അവംഗവീ
കഥാരവുമഥായഥാണ് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്് 
ശുചിത്പദവി നൽകുന്നത്.

ഈ സർക്ഥാർ അധികഥാരതെിൽ 
വരുദ്മ്ഥാൾ കജവ-അകജവ മഥാലിന്യങ്ങളുവം 
ഇ-മഥാലിന്യങ്ങളുവം കകകഥാര്യവം ടചയ്ഥാൻ സമഗ് 
പദ്ധതി സവംസ്ഥാനത്തുണ്ഥായിരുന്നില്. ഈ 
പ്ശ്വം പരിഹരിക്ഥാനുള്ള പ്ധഥാന ദൗത്യവം 
തടന്നയഥാണ ്സർക്ഥാർ ഏടറ്റടുതെത.് വിവിധ 
മഥാലിന്യ സവംസ്രണരവീതികൾ അതിടറെ 
ഭഥാഗമഥായി ഹരിതദ്കരളവം മിഷൻ വഴി നെപെഥാ
ക്ഥാനഥായി. ഉറവിെ മഥാലിന്യ സവംസ്രണവം, 
തുമ്പൂർമുഴി ദ്മഥാഡൽ, ഏദ്റഥാബിക് കദ്മ്ഥാ
സ്റിവംഗ്, കജവമഥാലിന്യങ്ങൾ വളമഥാക്കുന്ന 
യൂണിറ്റുകൾ ഇവടയല്ഥാവം ഇതിൽ ചിലതഥാണ.്

പ്ഥാസ്റിക് ഉൾടപെടെയള്ള അകജവ 

ഈ സർക്ാരിടറെ കാല�ളവിൽ തടനെ 
മുഴുവൻ തദ്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങടളയവം 
ശുചിത്പദവി�ിടലത്ിക്വം: മുഖഷ്മന്തി
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മഥാലിന്യങ്ങളുടെ ദ്ശഖരണതെിനഥായി കുടുവം
ബശ്രവീയടെ ദ്നതൃത്തെിൽ ഹരിതകർമ്
ദ്സനകളുവം രൂപവീകരിച്ചിരുന്നു. 850 ഗ്ഥാമപ
ഞ്ഥായത്തുകൾ, 88 നഗരസഭകൾ എന്നിവി
െങ്ങളിൽ ഹരിതകർമ്ദ്സനയടെ 1551 
സവംരവംഭക ഗ്രൂപ്പുകളഥാണ് ഇദ്പെഥാൾ നിലവില
ള്ളത്. ഇവർ ദ്ശഖരിക്കുന്ന അകജവമഥാലി
ന്യങ്ങൾ തരവംതിരിച്ച് പുനഃചവംക്രമണതെി 
നഥായി ക്വീൻ ദ്കരള കമ്നിക്് കകമഥാറുന്ന 
ശവംഖല പൂർതെിയഥായദ്തഥാടെ അകജവമഥാ

കൂടുതൽ പച്ചത്തുരുത്തുകൾ സൃഷ്ിച്ച് 
ദ്കരളടതെ കഥാർബൺ നയൂട്ൽ പ്ദ്ദശ
മഥാക്ഥാനുള്ള പ്വർതെനങ്ങൾ നെതെണ
ടമന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറഥായി വിജയൻ. 
ഹരിതദ്കരളവം മിഷടറെ ദ്നതൃത്തെിൽ 
തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
സഹകരണദ്തെഥാടെ സവംസ്ഥാനതെ് 
ആയിരതെിലധികവം പച്ചത്തുരുത്തുകൾ 
പൂർതെിയഥാക്ിയതിടറെ പ്ഖ്യഥാപനവം 
വവീഡിദ്യഥാ ദ്കഥാൺഫറൻസിലൂടെ നിർവ
ഹിക്കുകയഥായിരുന്നു അദ്ദേഹവം. 1260 പച്ച
ത്തുരുത്തുകളഥാണ് ഇതുവടര പൂർതെിയഥാ 
ക്ിയത്. പക്ികളുദ്െയവം ടചറുജവീവികളു
ദ്െയവം ആവഥാസ ദ്കന്ദമഥായി പല പച്ചത്തു
രുത്തുകളുവം ഇതിനകവം മഥാറിയതഥായവം 
കജവകവവിധ്യതെിലവം ആവഥാസവ്യവ
സ്യിലവം കണ്റിയഥാവുന്ന മഥാറ്റങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്ഥാൻ ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞതഥായവം 
മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നഥാെിടന സവംരക്ിക്കു
ന്ന ചുമതലയഥാണ് വൃക്ങ്ങളുടെ പരിപഥാ
ലനതെിലൂടെ നിറദ്വറ്റടപെടുന്നത്. എല്ഥാ 
വർഷവുവം ആയിരവം പച്ചത്തുരുത്തുകൾ 
എങ്ിലവം സൃഷ്ിക്കുന്ന പ്വർതെനങ്ങൾ 
ഏടറ്റടുക്ണവം. തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ സഹകരണദ്തെഥാടെ ഹരി
തദ്കരളവം മിഷൻ കകവരിച്ച ഈ ദ്നട്ടവം 
ഭഥാവിയിദ്ലക്കുള്ള വലിയ നിദ്ക്പമഥാടണ
ന്നുവം മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്ഥായടപെട്ടു. സർക്ഥാർ 
ഭൂമിക്് പുറദ്മ സ്കഥാര്യ ഭൂമിയിലവം സ്ഥാ
പനങ്ങളിലവം പച്ചത്തുരുത്തുകൾ നിർമ്ി
ക്ഥാൻ സന്നദ്ധരഥാകണടമന്നുവം അദ്ദേഹവം 
പറഞ്ഞു. പച്ചത്തുരുതെ് പ്വർതെനവം 

പച്ചത്തുരുത്തുകള് സൃഷ്ിച്ചപ് റകരളഞ്ത് 
കറോർബണ് നയൂട്രൽ സുംസ്റോനമറോക്കണും

പിണററോയി വിജയൻ
സ വം ബ ന്ധ ി ച്ച  റ ി ദ് പെ ഥാ ർ ട്ട്  മു ഖ ്യമ ന്ത്രി 
പ്കഥാശനവം ടചയ്തു.

പരിസ്ിതിദ്യയവം ദ്കരളതെിടറെ 
കജവകവവിധ്യ കലവറദ്യയവം സവംരക്ി
ക്ഥാനുള്ള മഥാതൃകഥാപരമഥായ പ്വർതെ 
നമഥാണ് പച്ചത്തുരുതെിലൂടെ യഥാഥഥാർത്്യ
മഥാക്ിയടതന്ന് ചെങ്ങിൽ അധ്യക്ത 
വഹിച്ച തദ്ദേശസ്യവംഭരണ വകുപെ് മന്ത്രി 
എ.സി. ടമഥായ്തവീൻ പറഞ്ഞു. പച്ചത്തുരുതെ് 
ആരവംഭിക്ഥാതെ തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളിൽ അതിനുള്ള നെപെികൾ സ്വീ
കരിക്ണവം. സഥാമൂഹിക ഉതെരവഥാദിതെ
ദ്തെഥാടെയവം  ജനപങ്ഥാളിതെദ്തെഥാടെയ
മഥാണ് സവംസ്ഥാനതെ് ഇതെരവം പ്വർതെ
നങ്ങൾ സർക്ഥാർ സവംഘെിപെിച്ച് വരുന്ന
ടതന്നുവം മന്ത്രി അഭിപ്ഥായടപെട്ടു. തുെർന്ന് 
1261-ഥാമതഥായി തുെങ്ങിയ ടനടുമങ്ങഥാെ് 
ദ്്ഥാക്ിടല പച്ചത്തുരുതെിൽ വൃക്കതെ
കൾ നട്ടു. ഹരിതദ്കരളവം മിഷൻ എക് സി
കയൂട്ടവീവ് കവസ് ടചയർദ്പഴ് സൺ ദ്ഡഥാ. 
െി.എൻ.സവീമ, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനദ്മ
ധഥാവികൾ, മഹഥാത്ഥാഗഥാന്ധി ദ്ദശവീയ ടതഥാഴി
ലറപെ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ ദ്ഡഥാ. ദിവ്യ എസ്.
അയ്ർ ഐ.എ.എസ.്, ഐ.െി.മിഷൻ ഡയറ
ക്ടർ ദ്ഡഥാ. ചിത്ര എസ്. ഐ.എ.എസ്., 
അഡവീഷണൽ പ്ിൻസിപെൽ ചവീഫ് 
ദ്ഫഥാറസ് ററ് കൺസർദ്വറ്റർ ഇ. പ്ദവീപ്കു
മഥാർ എന്നിവർ സവംസഥാരിച്ചു. തുെർന്ന് പച്ച
ത്തുരുത്തുകൾ പൂർതെിയഥാക്ിയ സവംസ്ഥാ
നടതെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകൾക്കുവം നഗരസഭ 
കൾക്കുവം അനുദ്മഥാദന പത്രവം നൽകി.

ലിന്യ പ്ശ്തെിനുവം വലിയ അളവിൽ പരി
ഹഥാരമഥായി. ക്വീൻ ദ്കരള ഇ-മഥാലിന്യ 
ദ്ശഖരണവുവം ആരവംഭിച്ചിട്ടുണ്്. എന്നഥാൽ, 
ചിലയിനവം മഥാലിന്യങ്ങൾ സവംസ്രിക്ഥാൻ 
ദ്കന്ദവീകൃത സവംസ്രണ പ്ഥാൻറുകൾ ദ്വണവം.

മഥാലിന്യസവംസ്രണതെിൽ സർക്ഥാർ 
മുദ്ന്നഥാട്ടുടവച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫലപ്ദമഥായി 
നെപെഥാക്ഥാൻ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്്  
കഴിയന്നത് ശ്ഥാഘനവീയമഥായ കഥാര്യമഥാണ്. 
മഥാലിന്യസവംസ്രണവം സഥാമൂഹ്യ ഉതെരവഥാദി

തെമഥായി ഏടറ്റടുതെതിനഥാലഥാണ് കൂടുതൽ 
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക് ്ഈ ദ്നട്ടവം കകവ
രിക്ഥാനഥായടതന്നുവം മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിദ്ച്ചർത്തു. 
ചെങ്ങിൽ തദ്ദേശസ്യവംഭരണ വകുപെ് മന്ത്രി 
എ. സി. ടമഥായ്തവീൻ അധ്യക്ത വഹിച്ചു. ഹരി
തദ്കരളവം മിഷൻ എസൈികയൂട്ടവീവ് കവസ് 
ടചയർദ്പഴ്സൺ ദ്ഡഥാ. െി. എൻ. സവീമ ഉൾടപെ
ടെയള്ളവർ സവംബന്ധിച്ചു.

തദ്ദേശസ്യവംഭരണ വകുപെിടറെ ദ്നതൃ
ത്തെിൽ ഹരിതദ്കരളവം മിഷൻ, ശുചിത് 
മിഷൻ, ക്വീൻദ്കരള കമ്നി, കുടുവംബശ്രവീ, 
ടതഥാഴിലറപെ ്മിഷൻ എന്നിവ സവംയക്തമഥായി 
ആവിഷ് കരിച്ച നെപെിക്രമങ്ങളിലൂടെയഥാണ് 
ഖരമഥാലിന്യ സവംസ്രണതെിൽ മികവു 
ടതളിയിച്ച തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങടള ശുചിത് പദവിക്ഥായി തിരടഞ്ഞടു
തെത്. 501 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളുവം 58 നഗര
സഭകളുവം 30 ദ്്ഥാക്കുപഞ്ഥായത്തുകളുമഥാണ് 
ദ്നട്ടവം കകവരിച്ചത്.

സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത് പദവിയിദ്ലക്കുള്ള 
ആദ്യപെിയഥാണ് ഖരമഥാലിന്യ സവംസ്രണ
തെിൽ മികവുടതളിയിച്ച തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങൾക്് നൽകുന്ന ശുചിത് പദവി. 
ഖരമഥാലിന്യതെിന് പുറദ്മ ദ്രവ-വഥാതക 
മഥാലിന്യ സവംസ്രണ മഥാർഗ്ഗങ്ങളുൾടപെടെ 
ശുചിത് മഥാലിന്യ സവംസ്രണ രവംഗടതെ 
സകല ഘെകങ്ങളുവം പ്ഥാവർതെികമഥാക്കു 
ദ്മ്ഥാൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക് ്സമ്പൂർണ്ണ 
ശുചിത് പദവി നൽകുവം. തദ്ദേശസ്യവംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇദ്പെഥാൾ കകവരിച്ച ദ്നട്ട
തെിലൂടെ സവംസ്ഥാനതെിടറെ പകുതിയി
ദ്ലടറ ഭൂപ്ദ്ദശതെ് ശഥാസ്തവീയ ഖരമഥാലിന്യ
സവംസ്രണവം പരമഥാവധി പ്ഥാവർതെികമഥാക് 
ടപെടുകയഥാണ്.

കജവ മഥാലിന്യവം ഉറവിെതെിൽ സവംസ്
രിക്കുക, അകജവ മഥാലിന്യ സവംസ്രണതെി
നഥാവശ്യമഥായ സവംവിധഥാനവം സജ്ജമഥാക്കുക, 
അകജവ മഥാലിന്യ ദ്ശഖരണതെിന് ഹരിത 
കർമ്ദ്സനയടെ ദ്സവനവുവം സൂക്ിക്കുന്ന 
തിന് ടമറ്റവീരിയൽ കളക്ൻ ടഫസിലിറ്റിയവം 
ഒരുക്കുക, ടപഥാതു സ്ലങ്ങൾ മഥാലിന്യമുക്ത
മഥാക്കുക, സർക്ഥാർ ഓഫവീസുകളിലവം ടപഥാതു 
സ്കഥാര്യ ചെങ്ങുകളിലവം ഗ്വീൻ ദ്പ്ഥാദ്ട്ടഥാദ്ക്ഥാൾ 
നെപെിലഥാക്കുക തുെങ്ങി 20 നിബന്ധനകൾ 
സൂചകങ്ങളഥായി നിശ്ചയിച്ചുള്ള സർക്ഥാർ 
ഉതെരവ് പഥാലിച്ചഥാണ് ശുചിത് പദവി 
നിർണ്ണയവം നെതെിയത്. 100 ൽ 60 മഥാർക്ിനു 
മുകളിൽ ലഭിച്ച തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളഥാണ് ശുചിത് പദവിക്് അർഹത 
ദ്നെിയത്.

1
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വർഷവം ഒരു ലക്വം ടമട്ിക് െൺ വവീതവം 
പച്ചക്റികളുവം കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളുവം 

അധികമഥായി ഉത്പഥാദിപെിക്ഥാനഥാവുടമ
ന്നഥാണ് പ്തവീക്ടയന്നുവം അവയ്ക് മികച്ച 
വിപണി ഉറപെഥാക്ഥാൻ പദ്ധതി തയഥാറഥാക്കു
ടമന്നുവം  പുതുതഥായി കൃഷിയിദ്ലക്് വന്ന 
കർഷകർക്കുവം പരമ്രഥാഗത കർഷകർക്കുവം 
കകതെഥാങ്ങഥായി അെിസ്ഥാന വില പ്ഖ്യഥാ
പനവം മഥാറുടമന്നുവം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറഥായി 
വിജയൻ പറഞ്ഞു. രഥാജ്യതെഥാദ്യമഥായി 16 
ഭക്്യവിളകൾക് ്അെിസ്ഥാനവില (തറവില) 
പ്ഖ്യഥാപിച്ച് സവംസഥാരിക്കുകയഥായിരുന്നു 
അദ്ദേഹവം.

വർഷങ്ങളഥായി കൃഷിടയ ആശ്രയിച്ച് 
ജവീവിച്ചുവരുന്നവർക്് കരുത്തുപകരഥാനഥാണ് 
സർക്ഥാരിടറെ കരുതൽ നെപെി. രഥാജ്യ
തെഥാടക കർഷകർ പ്ദ്ക്ഥാഭങ്ങൾ ഉയർ
തെിടക്ഥാണ്ടുവരുന്നതുവം നഥാവം കഥാണുന്നുണ്്. 
ഇതെരവം കഥാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ബദൽ മുദ്ന്നഥാ
ട്ടുടവച്ച് കർഷകടര പ്ധഥാനമഥായവം ഉന്നവംടവ
ച്ച് കഥാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്കുതകുന്ന ഒദ്ട്ടടറ 
നെപെികളുമഥായഥാണ് സർക്ഥാർ നഥാലര 
വർഷമഥായി പ്വർതെിക്കുന്നത്. മരച്ചവീനി, 
ഏതെവഥാഴ, കകതച്ചക്, ടവള്ളരി, പഥാവൽ, 
പെവലവം, തക്ഥാളി, കഥാദ്ബജ്, ബവീൻസ് 
തുെങ്ങി നമ്മുടെ നഥാട്ടിൽ ഉത്പഥാദിപെിക്കുന്ന 
എല്ഥാ പ്ധഥാന പച്ചക്റികളുവം തറവിലനി
ർണ്ണയതെിൽ ഉൾടപെടുതെിയിട്ടുണ്്. ഓദ്രഥാ 
വിളയടെയവം ഉത്പഥാദന ടചലവിടനഥാപെവം 
20 ശതമഥാനവം തുകയഥാണ് അധികമഥായി ദ്ചർ
തെിരിക്കുന്നത്. പച്ചക്റികൾക്് നിശ്ചിത
വിലദ്യക്ഥാൾ കുറഞ്ഞവില വിപണിയിൽ 
ഉണ്ഥാവുകയഥാടണങ്ിൽ ഇവ സവംഭരിച്ച് 
തറവില അനുസരിച്ചുള്ള തുക കർഷകടറെ 
അക്ൗണ്ിൽ നൽകുവം. ഉത്പന്നതെിടറെ 
ഗുണനിലവഥാരവം ഉറപെഥാക്ിയഥായിരിക്കുവം 
കർഷകർക്് തറവില നൽകുന്നത്. ഗുണനി
ലവഥാരവം ഉറപെഥാക്ഥാൻ സവംഭരണപ്ക്രിയയിൽ 
തടന്ന ദ്ഗ്ഡ് നിശ്ചയിക്കുവം. കഥാലഥാകഥാലങ്ങ
ളിൽ തറവില പുതുക്ഥാനുള്ള വ്യവസ്യമുണ്.്

പ്ഥാദ്ദശിക ഭക്്യ ഉത്പഥാദനതെിലവം 

കഥാർഷിക പദ്ധതികളുവം തവീരുമഥാനിക്കുന്നതി
ലവം അതത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവം 
നിർണ്ണഥായക പങ്കുണ്്. അവരഥാണ് സവംഭരണ, 
വിതരണ സവംവിധഥാനങ്ങൾ ഏദ്കഥാപിപെിക്കു
ന്നത്. ഒരു കർഷന് ഒരു സവീസണിൽ 
പരമഥാവധി 15 ഏക്ർ കൃഷിക്് ആനുകൂല്യവം 
ലഭിക്കുന്ന വിധതെിലഥാണ ്പദ്ധതി വിഭഥാവനവം 
ടചയ്തിരിക്കുന്നത്. കൃഷി വകുപെിടറെ ദ്പഥാർട്ട
ലിൽ നവവംബർ ഒന്നുമുതൽ രജിദ്്രേഷൻ 
ആരവംഭിക്കുവം. എന്നഥാൽ കപ്മറി അഗ്ികൾ
ച്ചറൽ ടക്ിറ്റ ്ദ്കഥാ-ഓപെദ്ററ്റവീവ ്ടസഥാകസ
റ്റികൾ വഴി സവംഭരണവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർഷ
കർക്് ആദ്യഘട്ടതെിൽ തത്കഥാലവം രജി
ദ്്രേഷൻ നിർബന്ധമഥാക്ിയിട്ടില്. തറവില 
പ്ഖ്യഥാപിക്ടപെട്ടഥാൽ രജിസ്റർ ടചയ്ത 
കർഷകർ കൃഷിവകുപെിടറെ ദ്നഥാട്ടികഫഡ് 
വിപണിയിദ്ലക്കുവം, ടസഥാകസറ്റികളിൽ 
അവംഗങ്ങളഥായവർ ദ്നഥാട്ടികഫഡ ്ടസഥാകസ
റ്റികളിദ്ലക്കുവം ഉതപ്ന്നങ്ങൾ എതെിക്ണവം. 
കർഷകരിൽനിന്ന് സവംഭരിക്കുന്ന പച്ചക്
റികൾ കൃഷിവകുപെിടറെ വിപണികളിലൂടെയവം 
കപ്മറി  അഗ്ിക്ൾച്ചറൽ ടക്രഡിറ്റ് 
ദ്കഥാ-ഓപെദ്ററ്റവീവ് ടസഥാകസറ്റികളുടെ ടതര
ടഞ്ഞടുക്ടപെട്ട വിപണന ശവംഖലകളിലൂടെ

യവം വിറ്റഴിക്കുവം. കൂടുതലഥായി വരുന്ന ഉത്പ
ന്നങ്ങൾ മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങളഥാക്കുന്ന
തിനുവം ലക്്യമിടുന്നുണ്്. അതുടകഥാണ്ടുതടന്ന 
ഈ പദ്ധതി കഥാർഷികരവംഗതെിനഥാടക 
ഉണർവുപകരുവം. ഇതിനഥാവശ്യമഥായ പിന്തുണ 
കൃഷിവകുപ്പുവം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുവം സഹക
രണദ്മഖലയവം ഒന്നിച്ചുനിന്ന് കർഷകർക്് 
നൽകുദ്മ്ഥാൾ അത ്ദ്കരളതെിനുണ്ഥാക്കുന്ന 
മഥാറ്റവം വലതഥായിരിക്കുവം. ഇതുവഴി ഉത്പഥാദനവം 
വ ല ി യ ദ് ത ഥാ ത ി ൽ  വ ർ ദ്ധ ി ക്കു വം .  ഇ വ 
ദ്കടുകൂെഥാടത സവംഭരിക്ഥാനുവം സവംരക്ിക്ഥാ
നുവം വിപണനവം ടചയ്ഥാനുമുള്ള പദ്ധതികൾ 
ആദ്ലഥാചിക്കുന്നുണ്.് എത്ര ഉതപ്ഥാദിപെിച്ചഥാലവം 
ആശങ്യണ്ഥാദ്കണ്തില്, അതിനുള്ള 
കരുതൽ നെപെികൾ സ്വീകരിക്കുവം.

സവംസ്ഥാനതെ് കഥാർഷികരവംഗതെ് വലി
യദ്തഥാതിൽ മഥാറ്റവം ഉണ്ഥാക്ഥാനഥായിട്ടുണ്്. 
ടനൽകൃഷി, പച്ചക്റി ഉത്പഥാദനവം, പഥാല
ത്പഥാദനവം എന്നിവയിൽ വളർച്ചയണ്ഥായി. 
ഈ സർക്ഥാർ അധികഥാരതെിൽ വരുദ്മ്ഥാൾ 
1,96,000 ടഹക്ടറിലഥായിരുന്ന ടനൽകൃഷി 
ഇദ്പെഥാൾ രദ്ണ്കഥാൽ ലക്വം ടഹക്ടറഥായി. 
വർഷങ്ങളഥായി തരിശുകിെന്ന പ്ദ്ദശങ്ങൾ 
കൃഷിടചയ്ന്ന നിലയഥായി. നഥാലവർഷവം 
ടകഥാണ്് ആഭ്യന്ര പച്ചക്റി ഉത്പഥാദനവം 
ഇരട്ടിയിലധികമഥാക്ഥാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏഴുലക്വം 
ടമട്ിക് െൺ ഉണ്ഥായിരുന്നത് 14 ലക്വം 
ടമട്ിക് െണ്ണിൽ അധികമഥായി.

സുഭ ിക്ദ്കരളവം  പദ്ധതിയിലൂടെ 
എല്ഥാവരുവം കഥാർഷികരവംഗദ്തെക്് വരുന്ന 
നിലയണ്ഥായി. ജവീവനി പദ്ധതിക്കുവം മികച്ച 
പ്തികരണമഥാണ്. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
ദ്നതൃത്തെിൽ കഥാർഷികരവംഗതെ് വലിയ 
മുദ്ന്നറ്റമഥാണ് ഉണ്ഥാക്ഥാനഥായത്. പ്വഥാസജവീ
വിതവം വിട്ട് തിരിച്ചുവന്നവരിൽ പലരുവം കഥാർ
ഷികരവംഗദ്തെക്് തിരിയന്നുണ്്. ഇതിടനഥാ 
പെവം വനിതകൾ, യവജനങ്ങൾ എല്ഥാമുൾ
ടപെടെ വലിടയഥാരു ജനസമൂഹവം ഇത് ഏടറ്റ
ടുക്കുടമന്നുവം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൃഷി മന്ത്രി 
വി.എസ്.സുനിൽകുമഥാർ ദ്യഥാഗതെിൽ അധ്യ
ക്ത വഹിച്ചു.                                          1

ഒരു ലക്വം ടമട്ികപ് െൺ വീതവം പച്ചക്റി, 
കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ അധിക ഉതപ്പാദനവം ലക്ഷ്വം: മുഖഷ്മന്തി

16 ഭക്ഷ്വിളകൾക്പ് അെിസ്ാന വില (തറവില) പ്രഖഷ്ാപിച്ചു
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സ്ഛ് ഭഥാരത് മിഷൻ 2014 ഒദ്ക്ടഥാബർ 2 
നഥാണ് ദ്കന്ദസർക്ഥാർ പ്ഖ്യഥാപിച്ചത്.  

ഇന്്യ മുഴുവൻ ടവളിയിെ വിസർജ്ജ്യ വിമുക്ത 
പ്ദ്ദശവം (Open Defecation Free) ആയി 
നവീക്കുന്നതിനുളള 5 വർഷടതെ  കർമ്പദ്ധതി 
ആയിരുന്നു.  കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിലഥായി 
10.28 ദ്കഥാെി കക്കൂസുകൾ രഥാജ്യടമമ്ഥാടുവം 
നിർമ്ിച്ചു.  രഥാഷ്ടപിതഥാവിടറെ  150-ഥാവം ജന്മവഥാ

ർഷികതെിടറെ  ഭഥാഗമഥായി 2019 ഒദ്ക്ടഥാബർ 
2ന ്അഹമ്ദഥാബഥാദിൽ വച്ച ്രഥാജ്യവം ടവളിയിെ 
വിസർജ്ജ്യ വിമുക്ത (ODF) മഥായി പ്ഖ്യഥാ 
പിച്ചു.

വരുവം വർഷങ്ങളിലവം ODF  സ്റഥാറ്റസ് 
നിലനിർദ്തെണ്തുണ്്.  ഇതിനഥായി ദ്ബഥാധ
വതക്്രണ പ്വർതെനങ്ങൾ എല്ഥാ വിഭഥാഗവം 
ജനങ്ങളിലവം എതെിദ്ച്ചദ്രണ്തുണ്.് ഇതിടറെ 

ഭഥാഗമഥായി രഥാജ്യടതെ ഗ്ഥാമ പ്ദ്ദശങ്ങൾ 
ODF സ്റഥാറ്റസ് നിലനിർത്തുന്നതിനുവം ടമച്ച
ടപെട്ട ശുചിത് മഥാല ിന്യ സവംസ്രണ 
ഉപഥാധികൾ ഗ്ഥാമവീണ ദ്മഖലയിൽ നിർവേ
ഹണവം നെത്തുന്നതിനുമഥായി സ്ഛ് ഭഥാരത് 
മിഷൻ (രണ്ഥാവം ഘട്ടവം) ലക്്യവംവയ്ക്കുന്നു.  
ഇതിനഥായി ആടക 1,40,881 ദ്കഥാെി രൂപ 
ഭഥാരത സർക്ഥാർ വകയിരുതെിയിരിക്കുന്നു.  

ദ്കരളടത് മാതൃക�ാക്ി                                                                          
സ്ഛപ് ഭാരതപ് മിഷൻ - ഗ്ാമീൺ രണാവം ഘട്വം
 ഫിലിപ്് പി.�ി.
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പദ്ധതി നിർവേഹണ ടചലവുകൾ  60:40 
അനുപഥാതതെിൽ ദ്കന്ദ സവംസ്ഥാന സർക്ഥാ
രുകൾ വഹിദ്ക്ണ്തുണ്്. ഇതുകൂെഥാടത 
തദ്ദേശ സ്യവം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ഥായള്ള  
15-ഥാവം ധനകഥാര്യ കമ്വീഷൻ ഗ്ഥാറെിടറെ ഒരു 
ഭഥാഗവുവം ഈ പദ്ധതിയ്കഥായി നിർബന്ധമഥായവം 
ഉപദ്യഥാഗടപെടുദ്തെണ്തഥാണ്.  15-ഥാവം 
ധനകഥാര്യ കമ്വീഷൻ ഗ്ഥാറെ,് മഹഥാത്ഥാഗഥാന്ധി 
എൻ.ആർ.ജി.എസ് പദ്ധതി, മറ്റ് ദ്കന്ദ 
സവംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ, സി.എസ്.ആർ 
ഫണ്്, എവം.പി, എവം.എൽ.എ ഫണ്ടുകൾ 
എന്നിവ കൂെി ഉപദ്യഥാഗിച്ച ്കൺദ്വർജൻസ് 
രവീതിയിൽ പദ്ധതി നെപെിലഥാക്കുന്നതിനഥാണ് 
ലക്്യമിടുന്നത്. വ്യക്തിഗത പദ്ധതികൾ 
എസ്.ബി.എവം (ഗ്ഥാമവീൺ) രണ്ഥാവം ഘട്ടവം പദ്ധ
തിയിൽ ഉൾടപെടുതെിയിട്ടില്. ആയതിനുളള 
വിഹിതവം 15-ഥാവം ധനകഥാര്യകമ്വീഷൻ വിഹിതവം, 
പ്ഥാൻ ഫണ് ്തുെങ്ങിയ ധനദ്്ഥാതസ്സുകളിൽ 
നിന്നഥാണ് കടണ്ദ്തെണ്ത്. വ്യക്തിഗത 
കദ്മ്ഥാസ്റ് പിറ്റുകൾ, വ്യക്തിഗത ദ്സഥാദ്ക്ജ് 
പിറ്റുകൾ മുതലഥായവ മഹഥാത്ഥാഗഥാന്ധി ടതഥാഴി
ലറപെ് പദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റടുക്ഥാവുന്നതഥാണ്. 
എസ്.ബി.എവം II മഥാതൃകയഥാക്ിയിരിക്കുന്നത് 
ദ്കരളതെിടല വിദ്കന്ദവീകൃത മഥാലിന്യ 
സവംസ്രണ രവീതിടയയഥാണ്. അകജവ 
മഥാലിന്യവം വവീടുകളിൽ നിന്നുവം സ്ഥാപനങ്ങ
ളിൽ നിന്നുവം ദ്ശഖരിച്ച് പഞ്ഥായത്തുതലതെി
ലളള എവം.സി.എഫിദ്ലക്കുവം പിന്നവീെ ്ദ്്ഥാക്് 
തലതെിലളള ആർ.ആർ.എഫിദ്ലക്കുവം മഥാറ്റി 
മൂല്യവർദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങളഥാക്ി മഥാറ്റുന്ന 
രവീതിടയയഥാണ ്ദ്കരളതെിൽ പിന്തുെരുന്നത.് 
ഉപദ്യഥാഗ ശൂന്യമഥായ പ്ഥാസ്റിക് ടപഥാെിച്ച് 
ദ്റഥാഡ് െഥാറിവംങ്ങിനഥായി മഥാറ്റുന്നു.  ഈ രവീതി 
ദ്ദശവീയതലതെിൽ അവംഗവീകഥാരവം  ദ്നെി കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എസപ്.ബി.എും II 
പ്രധറോന ലക്്യങ്ങള്
• ഒ ഡി എഫ് സ്റഥാറ്റസ് നിലനിർത്തുക
• ഖര ദ്രവ മഥാലിന്യ സവംസ്ക്കരണ പദ്ധതികൾ 

ഗ്ഥാമ പ്ദ്ദശതെ് നെപെിലഥാക്കുക.
• എല്ഥാ ദ്മഖലകളിലവം വ്യഥാപകമഥായ 

ദ്ബഥാധവത്ക്രണ പദ്ധതികൾ
• വിവിധ ദ്കന്ദ/സവംസ്ഥാനഥാവിഷ്കൃത  പദ്ധ

തികളുമഥായിട്ടുളള സവംദ്യഥാജനവം.
• 15- ഥാവം ധനകഥാര്യ കമ്വീഷൻ ഗ്ഥാറെിടറെ 

25% കെഡവം (പ്ഥാറെിടറെ 50%) തുക 
ശു ച ി ത ് മ ഥാ ല ി ന ്യ-  സ വം സ്ക്ക ര ണ 
ദ്മഖലയിൽ ഉപദ്യഥാഗടപെടുതെണവം.

• ടപഥാതു സ്കഥാര്യ പങ്ഥാളിതെവം ദ്പ്ഥാത്സഥാ
ഹിപെിക്കുക.

• ജനകവീയ പങ്ഥാളിതെദ്തെഥാടുകൂെി 2025 
നകവം ഭഥാരതടതെ ഖര-ദ്രവ മഥാലിന്യ മുക്ത
മഥാക്കുക.

ഒ ഡി എഫപ് 
സ്ററോ്സപ് നിലനിർത്ൽ

ഒരു പഞ്ഥായതെിടല മുഴുവൻ വവീടുകൾ, 
വിദ്യഥാലയങ്ങൾ, ടപഥാതുസ്ഥാപനങ്ങൾ, 
അവംഗൻവഥാെികൾ എന്നിവിെങ്ങളിടലല്ഥാവം 
കക്കൂസ് സൗകര്യവം നിർബന്ധമഥായവം ലഭ്യമഥാ

ക്ണവം.  ഇവ ഉപദ്യഥാഗിക്കുവഥാൻ എല്ഥാ 
വർക്കുവം ദ്പ്രണ നൽകി  തുറസ്ഥായ 
സ്ലടതെ മലമൂത്ര വിസർജ്ജനവുവം മനുഷ്യ 
വിസർജ്ജ്യവം കുെിടവളളവുമഥായി കലരുന്നതുവം 
പൂർണ്ണമഥായവം ഒഴിവഥാക്കുന്നതിനുളള പ്വർതെ
നങ്ങൾ.

ഖര മറോലിന്യ സുംസ്കരണും
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായതെിടല എല്ഥാ പ്ദ്ദശങ്ങ

ളിലവം ഖരമഥാലിന്യവം ശഥാസ്തവീയമഥായ രവീതിയിൽ 
സവംസ്രിക്ണവം. വവീടുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്നുവം വൃതെിയളള 
അകജവ മഥാലിന്യങ്ങൾ ദ്ശഖരിച്ച് വഥാർഡ് 
തലതെിലളള മിനി എവം.സി.എഫ്. ദ്ലഥാ 
പഞ്ഥായതെ് തലതെിലളള ടമറ്റവീരിയൽ 
കളക്ൻ ടഫസിലിറ്റിയിദ്ലഥാ തരവംതിരിച്ച് 
സൂക്ിക്ണവം.  കജവ മഥാലിന്യങ്ങൾ അവ 
ഉതപ്ഥാദിപെിക്കുന്ന സ്ലത്തുതടന്ന ആളുകൾ 
സ്ന്വം ഉതെരവഥാദിതെതെിൽ കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗ് 
രവീതിയിലൂടെ സവംസ്രിക്ണവം.

ദ്രവ മറോലിന്യ സുംസ്കരണും
ദ്രവ മഥാലിന്യങ്ങൾ ശഥാസ്തവീയമഥായി സവംസ്

രിക്കുന്നതിനഥായി (DEWATS) ജല നിർഗമന 
ചഥാലകൾ (Drainage Network) ടസഡി
ടമദ്റെഷൻ കുളങ്ങൾ (Sedimentation 
Ponds) 15-ഥാവം ധനകഥാര്യ കമ്വീഷൻ ഗ്ഥാറെ് 
തുക ഉപദ്യഥാഗിച്ച് കമ്യൂണിറ്റി ദ്സഥാദ്ക്ജ് 
പിറ്റുകൾ  എന്നിവ നിർമ്ിക്ണവം.
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സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത് ഗ്റോമും - 
വിവര വിജ്റോന വ്യറോപന 
പ്രവർത്നങ്ങള്

കജവ - അകജവ മഥാലിന്യങ്ങൾ വലി
ടച്ചറിയഥാതെ, ദ്രവമഥാലിന്യങ്ങൾ ശഥാസ്തവീയ
മഥായി സവംസ്രിക്കുന്ന വൃതെിയളള ഗ്ഥാമങ്ങ
ളഥാണ ്പദ്ധതി ലക്്യവം വയ്ക്കുന്നത.്  ഇതിനഥായി 
തുെർച്ചയഥായ വിവര - വിജ്ഞഥാന- വിനിമയ 
രവീതികളിലൂടെ വ്യഥാപകമഥായ ദ്ബഥാധവത്ക്
രണവം നെദ്തെണ്തുണ്്.  ഇത് പുതിയ 
രവീതികൾ ഉൾടക്ഥാളളുന്നതിനുവം സ്ഥായിവ
ത്ക്രിക്കുന്നതിനുവം കഥാരണമഥാകുവം.

എസപ്.ബി.എും II  ഘെകങ്ങള്
വ്യക്ിഗത ശൗചറോലയ നിർമറോണും

പുതിയതഥായി നിർമ്ിക്കുന്ന വവീടുകൾക്് 

മഥാത്രവം. അർഹതയളളവർ, ബി.പി.എൽ. 
കുടുവംബങ്ങൾ, എസ്.സി/എസ്.െി കുടുവംബ
ങ്ങൾ, ടചറുകിെ നഥാമമഥാത്ര കർഷകർ, 
സ്തവീകൾ കുടുവംബനഥാഥയഥായിട്ടുളള കുടുവംബ
ങ്ങൾ, സബ്സിഡി തുക 12,000 രൂപ ഒരു 
യൂണിറ്റിന്. {ദ്കരളതെിൽ 15400 (12,000 രൂപ 
എസ.്ബി.എവം 3400 രൂപ തദ്ദേശസ്ഥാപനവം)}

കമയൂണി്ി സറോനി്റി 
റകറോുംപ്ലക്സുകള്

ഓദ്രഥാ വിദ്ല്ജിലവം കുറഞ്ഞത് ഒരു കമ്യൂ
ണിറ്റി സഥാനിറ്ററി ദ്കഥാവംപ്സൈ് എങ്ിലവം 
ഉണ്ഥാകണവം.  ഓപെദ്റഷൻ, ടമയിറെനൻസ് 
ടചലവ് എന്നിവ യൂസർ ഫവീ മുദ്ഖന കടണ്
തെണവം. സ്തവീകൾ, പുരുഷൻമഥാർ എന്നിവർക്് 
പ്ദ്ത്യകവം കമ്ഥാർട്ടട്മന്റുകൾ നിർമ്ിക്ണവം. 
ഒരു യൂണിറ്റിന് 3 ലക്വം രൂപയഥാണ് യൂണിറ്റ് 

ദ്കഥാസ്റ് (അധിക ദ്്ഥാതസ് എസ്.ബി.എവം 
ഇതര ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കടണ്തെഥാവുന്ന
തഥാണ്.)
70%  എസ്.ബി.എവം(ജി)  :   2.10 ലക്വം 
30% 15-ഥാവം ധനകഥാര്യ കമ്വീഷൻ  :  0.90 ലക്വം         

ടപഥാതു - സ്കഥാര്യ പങ്ഥാളിതെവം, സി 
എസ് ആർ ഫണ്് എന്നിവ ഇതിദ്ലക്്    സ്വീ
കരിക്ഥാവുന്നതുമഥാണ്.             

ഖര മറോലിന്യ സുംസ്ക്കരണ 
പദ്ധതികള്
സറോമൂഹിക തല കറ്റോസ്റിുംഗപ് സുംവിധറോനങ്ങള്

ഒരു പ്ദ്ദശടതെ കുദ്റയധികവം വവീടുകൾ/
ദ്കഥാളനികൾ/മഥാർക്റ്റുകൾ/ടപഥാതു ഇെങ്ങൾ 
എന്നിവിെങ്ങളിൽ കദ്മ്ഥാസ്റിവംഗ് (തുമ്പൂർമുഴി 
ദ്മഥാഡൽ കദ്മ്ഥാസ്റ് യൂണിറ്റുകൾ) മുതലഥായ 

ക്രമ
നം.

ഘടകങ്ങള് വകയിരിത്താവുന്ന തുക റിമതാര്ക്സ്
എസ്സ്.ബി.എം 15-താം ധനകതാര്യ 

കമ്മീഷന് ഗ്താന്്സ്/
പ്താന് ഫണ്്സ്

ആകക

1 വ്യക്ിഗത കക്കൂസ്സ്   12000 3400    15400 ഒരു യൂണിറ്ിന്സ്
2 കമ്്യൂണിറ്ി സതാനിറ്റി കകതാപ്ക്സ് 210000 90000 300000 ഒരു യൂണിറ്ിന്സ്
3 ഖരമതാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികള് 

(കക്താസ്റ്സ് സംവിധതാനം) ട്രൈട്സ
ക്ിള്/ബതാറ്റി വതാഹനം, പ്താസ്റിക്സ് 
കേഖരണയൂണിറ്്സ്

Population<5000 
- Rs.42
Population>5000 
-Rs.31.50

Rs.18

Rs.13.50

ഒരു വ്യക്ിക്്സ് 
എന്ന നിരക്ില്

4 കസതാകക്ജ്സ് സംവിധതാനം
5 ദ്രവമതാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പദ്ധതികള് Population<5000 

Rs.462
Population>5000 
Rs.196

Rs.198

Rs.84 

ഒരു വ്യക്ിക്്സ് 
എന്ന നിരക്ില്

6 പ്താസ്റിക്സ് കവസ്റ്സ് മതാകനജ്സ് കമന്്സ്  
യൂണിറ്്സ് (ക്താക്്സ് തലം)

      16,00,000 ഒരു യൂണിറ്ിന്സ്

7 ഫമീക്ല് സ്ലഡ്സ്ജ്സ് രൈമീറ്്സ്കമന്്സ്  പ്താന്്സ്  
(ജില്താതലം)

50,00,000 ഒരു ജില്യ്ക്സ്

8 കഗതാബര്ദ്ധന് (ജില്താതലം) Rs.230 ഒരു വ്യക്ിക്്സ്
9 ഐ.ഇ.സി & കേഷി വികസനം 3% ക്താഗ്താം ഫണ്ി

കന്  3% (സംസ്താ
നത്ിനം ജില്യ്കം)

10 ഭരണകെലവ്സ് 1% ക്താഗ്താം ഫണ്ി
കന്  1%  (സംസ്താ
നത്ിനം ജില്യ്കം)

എസ്.ബി.എം ഒറ്റഡ�വാട്ടത്ിൽ
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സവംവിധഥാനവം നിർമ്ിക്ഥാവം. ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തു 
കൾക്് പദ്ധതി നിർവഹണതെിനഥായി 
സഹഥായ സവംഘെനകടള തിരടഞ്ഞടുക്ഥാവം.

റഗറോബർദൻ (Gobar-dhan) 
(Galvanizing Organic Bio 
agro Resources) 

സമൂഹ തലതെിൽ ഓദ്രഥാ ജില്യിലവം 
കപലറ്റ് അെിസ്ഥാനതെിൽ ഒരു വലിയ 
ബദ്യഥാഗ്യഥാസ്  പ്ഥാറെ്  നിർമ്ിദ്ക്ണ്തഥാണ്. 
കജവ മഥാലിന്യങ്ങൾ, മൃഗഥാവശിഷ്ങ്ങൾ, 
ചഥാണകവം എന്നിവ ഉപദ്യഥാഗിച്ച് ബദ്യഥാ 
ഗ്യഥാസ് പ്ഥാറെ് പ്വർതെിപെിക്ഥാവം.  മഥാർക്റ്റു
കൾ, പഥാർപെിെ സമുച്ചയങ്ങൾ, ദ്കഥാളനികൾ 
എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിർമ്ിക്ഥാവുന്നതഥാണ്.  
15-ഥാവം ധനകഥാര്യ കമ്വീഷൻ ഗ്ഥാറെ്  വിഹിതവം 
ഉപദ്യഥാഗടപെടുതെി നഥാഷണൽ നയൂ 
ബദ്യഥാഗ്യഥാസ് ഓർഗഥാനിക് മഥാനയുവർ 
ദ്പ്ഥാഗ്ഥാവം (NNBOMP) മഥാനദണ്ഡ പ്കഥാരവം 
കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്ിക്ഥാവുന്നതഥാണ.്

പ്ലറോസ്റികപ് റവസ്റപ് മറോറനജപ്ഞ്മന്പ് 
യൂണി്പ്

ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നുവം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നുവം ദ്ശഖരിക്കുന്ന വൃതെിയളള അകജ
വമഥാലിന്യങ്ങൾ ദ്ശഖരിച്ച ്തരവംതിരിച്ച ്സൂക്ി
ക്കുന്നതിനുവം, പുനരുപദ്യഥാഗവം വർദ്ധിപെിക്കു
ന്നതിനുവം ഒരു പഞ്ഥായതെിൽ ഇതെരതെിൽ 
ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്ണവം.  മൂല്യവർദ്ധിത 
ഉല്പന്നങ്ങൾ നിർമ്ിച്ച് വിപണനവം നെ 
തെണവം. കൂെഥാടത ദ്്ഥാക്/്ഗ്ഥാമപഞ്ഥായതെ് 
തലതെിൽ പ്ഥാസ്റിക് ദ്വസ്റ് മഥാദ്നജ് ടമറെ്  
യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്ിക്കുന്നതിനുവം ധന 
സഹഥായവം ഉണ്്.

ഖരമറോലിന്യ 
റശഖരണത്ിനറോയി വറോഹനും

വവീടുകളിൽ നിന്നുവം ദ്ശഖരിക്കുന്ന അകജ
വമഥാലിന്യങ്ങൾ എവം.സി.എഫിദ്ലക്കുവം ആർ.
ആർ.എഫിദ്ലക്കുവം ദ്കഥാണ്ടുദ്പഥാകുന്നതി
നഥായി പഞ്ഥായത്തുകൾക്് കട്കസക്ി 
ളുകൾ ബഥാറ്ററിയിൽ പ്വർതെിക്കുന്ന വഥാഹ
നങ്ങൾ എന്നിവ വഥാങ്ങഥാവുന്നതഥാണ്.

മലിനജല സുംസ്കരണും
പഞ്ഥായത്തുതലതെിൽ ദ്കഥാളനികൾ, 

മഥാർക്റ്റുകൾ എന്നിവ ദ്കന്ദവീകരിച്ച് 
മലിനജല സവംസ്രണ പ്ഥാന്റുകൾ (DEWATS 
– Decentralised Waste Water 

Treatment System).  ടസഡിടമദ്റെഷൻ 
കുളങ്ങൾ, മറ്റു ദ്രവ മഥാലിന്യ പ്ഥാന്റുകൾ എന്നിവ 
നിർമ്ിക്ഥാവുന്നതഥാണ്. ഇവ 15-ഥാവം ധനകഥാ
ര്യകമ്വീഷൻ ഗ്ഥാറെ്  ഉപദ്യഥാഗിച്ച് നിർമ്ി
ക്ഥാവം.

കക്കൂസപ് മറോലിന്യ സുംസ്കരണും 
(Feacal Sludge 
Management)

ജില്ഥാെിസ്ഥാനതെിൽ ഒരു യൂണിറ്റ ്സ്ഥാ
പിക്കുവഥാൻ സ്ഛേ് ഭഥാരത് മിഷൻ ഫണ്്  
ഉപദ്യഥാഗിക്ഥാവുന്നതഥാണ്.

വിവര വിജ്റോന വിനിമയ 
പ്രവർത്നങ്ങള് (ഐ.ഇ.സി)

നഥാവം ആർജ്ജിച്ച ഒ.ഡി.എഫ് സ്റഥാറ്റസ് 
നിലനിർത്തുന്നതിനുവം പരിസരവം വൃതെിയഥായി 
സൂക്ിക്കുന്നതിനുവം ഓദ്രഥാ വ്യക്തിയിലവം 
വൃതെിയടെ ശവീലങ്ങൾ ജവീവിതതെിലെനവീളവം 
തുെദ്രണ്തുണ്്.  ഇതിനഥായി വിവിധ മഥാധ്യമ
ങ്ങളിലൂടെ എല്ഥാ വിഭഥാഗതെിനുവം അനുദ്യഥാ
ജ്യമഥായ ഐ.ഇ.സി നൽദ്കണ്തുണ്്.  
ഇതിനഥായി ദ്പ്ഥാഗ്ഥാവം ഫണ്ിടറെ  ജില്ഥാ 
സവംസ്ഥാന തലങ്ങൾക്് ആടക 3% വിനി
ദ്യഥാഗിക്ഥാവുന്നതഥാണ്.

ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകൾക്് നിർദേിഷ് മഥാന
ദണ്ഡങ്ങൾ പ്കഥാരവം ദ്മൽഘെകങ്ങളിലൂടെ

യഥായി പ്തിവർഷവം ലഭിക്കുന്ന എസ.്ബി.എവം 
വിഹിതവം തുകയവം 15-ഥാവം ധനകഥാര്യ കമ്വീഷൻ 
ഗ്ഥാന്റുവം  കൂെി ദ്ചർതെ് ദ്പ്ഥാജക്ടുകൾ ഏടറ്റ
ടുക്ഥാവം.  ഒരു ഘെകതെിന് അനുവദിക്കുന്ന 
തുക മടറ്റഥാരു  ഘെകതെിനഥായി വിനിദ്യഥാ
ഗിക്കുവഥാൻ പഥാെില്. ജനസവംഖ്യഥാെിസ്ഥാന
തെിലഥാണ് ഖരദ്രവമഥാലിന്യ പരിപഥാലനതെി
നുള്ള ഫണ്് അനുവദിക്കുന്നത്.

റകരളും വടീണ്ും മറോതൃകയറോകുന്നു
ദ്കരള ദ്മഥാഡൽ മഥാലിന്യ സവംസ്രണ 

രവീതിക്് ദ്ദശവീയതലതെിൽ ലഭിച്ച അവംഗവീ
കഥാരമഥാണ് എസ്.ബി.എവം II പ്വർതെന 
മഥാർഗ്ഗദ്രഖ.  ദ്കരളവം തുെരുന്ന വിദ്കന്ദികൃത 
മഥാലിന്യ സവംസ്രണ രവീതി, ഭവനങ്ങൾ ദ്തഥാറുവം 
ദ്ശഖരണതെിനുളള ഹരിത കർമ്ദ്സന
യടെ പ്വർതെനങ്ങൾ, ഗ്ഥാമപഞ്ഥായ ത്തു
തലതെിൽ സജ്ജവീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എവം.
സി.എഫ,് ദ്്ഥാക് ്തലതെിലളള ആർ.ആർ.
എഫ,് ക്വീൻ ദ്കരള കമ്നി മുദ്ഖന ടരെഡഡ് 
പ്ഥാസ്റിക് ദ്റഥാഡ് െഥാറിവംങ്ങിനുള്ള ഉപദ്യഥാഗവം 
എന്നിവടയഥാടക് ദ്കരളതെിടറെ  സവംഭഥാവ
നയഥാണ്.   നഥാവം പിന്തുെരുന്ന മഥാതൃകകൾക്് 
ലഭിച്ച അവംഗവീകഥാരവം കൂെിയഥാണിത്.

 1
്േഖകന ശുചിത്വ മിഷന ഡയറക്ടര്

(ഓപ്്റഷനെ് ) ആണ്.
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CMLRRP- ഭരണറോനുമതി റഭദഗതി ഞ്ചയ്തു
4 മുഖ്യമന്ത്രിയടെ തദ്ദേശ ദ്റഥാഡ് പുനരുദ്ധഥാരണ പദ്ധതി ഭരണഥാ

നുമതി തുകയിൽ മഥാറ്റവം വരുതെഥാടത അനുവദിച്ച പ്വർതെികളിൽ 
ദ്ഭദഗതി വരുതെി പുതുക്ിയ ഭരണഥാനുമതി പുറടപെടുവിച്ച് ഉതെ
രവഥായി.  

ജി.ഒ.(എവം.എസ്.) നവം. 156/2020/എൽ.എസ്.ജി.ഡി.  തിയതി. 
16.10.2020

പത്തു വർഷഞ്ത് റസവനും പൂർത്ിയറോക്കിയ 
ഡ്രൈവർമറോഞ്ര സ്ിരഞ്പ്ടുത്ി ഉത്രവറോയി 
4 സവംസ്ഥാനടതെ ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്തുകളിൽ 30.06.2015 ൽ പത്തു

വർഷടതെ ദ്സവനവം പൂർതെിയഥാക്ിയ 51 തഥാൽക്ഥാലിക ക്
വർമഥാടര അവർ നിലവിൽ ദ്സവനമനുഷ്ിക്കുന്ന ഗ്ഥാമപഞ്ഥായ 
ത്തുകളിൽ/നഗരസഭകളിൽ എൽ. ഡി. വി. ക്വർ ദ്ഗ്ഡ് 2 
തസ്ിക സൂപെർ നയൂമററിയഥായി സൃഷ്ിച്ച് സ്ിരടപെടുതെി ഉതെര
വഥായി.

സ.ഉ.(കക) നവം.155/2020/ത.സ്.ഭ.വ.  തിയതി.15.10.2020

ഖര-ദ്രവ മറോലിന്യ സുംസ്കരണ റപ്രറോജക്പ് – 
സറോറകേതികറോനുമതി
4 തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വികസന ഫണ്്, തനത് 

ഫണ്്, ഇതര  ഗ്ഥാന്റുകൾ, സവംസ്ഥാനഥാവിഷ്കൃത ഫണ്്, ദ്കന്ദഥാവി
ഷ്കൃതഫണ്്, സി.എസ്.ആർ ഫണ്് എന്നിവയിൽ നിന്നുവം തുക 
വകയിരുതെി തയ്ഥാറഥാക്കുന്ന ശുചിത്- മഥാലിന്യ സവംസ്രണ 
ഉപദ്മഖലയിൽടപെടുന്ന ഖര-ദ്രവ മഥാലിന്യ സവംസ്രണ ദ്പ്ഥാജ
ക്ടുകൾക്് സഥാദ്ങ്തിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള അധികഥാരവം 
പുതുക്ി നിശ്ചയിച്ച് ഉതെരവഥായി. 

ജി.ഒ.(ആർ.െി.) നവം. 1898/2020/എൽ.എസ്.ജി.ഡി.  തിയതി. 14.10.2020

കുടുുംബശ്ടീ യൂണിറ്റുകഞ്ള ഞ്െണ്ടർ  നെപെികളിൽ 
നിന്നുും ഒഴിവറോക്കി 
4 കുടുവംബശ്രവീ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്ിക്കുന്ന സഥാനിറ്ററി നഥാപ്കിനുകൾ 

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവം സർക്ഥാർ വകുപ്പുകൾക്കുവം 
വിതരണവം ടചയ്ന്നതിന് ഒരു വർഷദ്തെക്് ടെണ്ർ നെപെിക
ളിൽ നിന്നുവം ഒഴിവഥാക്ി ഉതെരവഥായി. 

ജി.ഒ.(ആർ.െി.) നവം. 1872/2020/എൽ.എസ്.ജി.ഡി.  തിയതി. 12.10.2020

അഞ്രെഡി്ഡപ് ഏജൻസികള്ക്കപ് ഞ്സറന്ജപ് 
ചറോർജ്പ്
4 അടക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ തദ്ദേശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപന

ങ്ങളുമഥായി പുതുതഥായി എഗ്ിടമറെ് വച്ച് നെപെിലഥാക്കുന്ന പ്വൃതെി
കൾക്് 5% മുതൽ 8% വടര ടസദ്റെജ് ചഥാർജ്ജ്  അനുവദിച്ച് 
ഉതെരവഥായി.

സ.ഉ.(സഥാധഥാ.) നവം. 1817/2020/ത.സ്.ഭ.വ.  തവീയതി. 04.10.2020

ഞ്കട്ിെങ്ങളിൽ ചില്പ് വറോതിലുകള് 
സ്റോപിക്കുന്നതിനുള്ള മറോർഗ്ഗനിർറ്ദേശങ്ങള് 
4 ടകട്ടിെങ്ങളിൽ വഥാതിലകളുവം പഥാർട്ടവീഷനുകളുവം മറ്റുവം നൽകുദ്മ്ഥാൾ 

ചില്്  ഉപദ്യഥാഗിക്കുന്ന സഥാഹചര്യങ്ങളിൽ അപകെ സഥാധ്യത 
പരമഥാവധി ഒഴിവഥാക്കുന്നതിനഥായി സ്വീകരിദ്ക്ണ് മഥാർഗ്ഗനിർദ്ദേ
ശങ്ങൾ പുറടപെടുവിച്ചു.

സർക്കുലർ. നവം. ആർ. എ. 1/276/2020-ത.സ്.ഭ.വ. തിയതി.25.09.2020 

വിഷരഹിത-ഡ്ജവ കൃഷി പദ്ധതി 
മറോർഗ്ഗനിർറ്ദേശങ്ങള് പുറഞ്പ്ടുവിച്ചു
4 സുഭിക്ദ്കരളവം പദ്ധതിയടെ ഭഥാഗമഥായി സവംസ്ഥാനടതെ തദ്ദേ

ശസ്യവംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വഥാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 
വിഷരഹിത പച്ചക്റി കൃഷിക്കുവം കജവകൃഷിക്കുമുള്ള പദ്ധതികൾ 
ഏടറ്റടുതെ് കഥാര്യക്മമഥായി നെപെിലഥാക്കുന്നതിനുള്ള മഥാർഗ്ഗനിർ
ദ്ദേ ശങ്ങൾ പുറടപെടുവിച്ചു. 

സർക്കുലർ. നവം. പി.എ.എൻ./6796/2020/ടജ4 (ഡി.പി.) തിയതി. 
12.10.2020

റയറോഗ പരിശടീലകരുഞ്െ നിയമന റയറോഗ്യത 
4 കണ്ണൂർ സർവകലഥാശഥാലയടെയവം മറ്റ് അവംഗവീകൃത സർവകലഥാ

ശഥാലകളുടെയവം ഒരു വർഷതെിൽ കുറയഥാടതയള്ള സർട്ടിഫി 
ക്റ്റ ്ഇൻ ദ്യഥാഗ ഫിറ്റന്സ ്ദ്കഥാഴ്സ/് പിജി ഡിദ്പ്ഥാമ പഥാസഥായവടര 
തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദ്യഥാഗ പരിശവീലകരഥായി ഉൾടപെ
ടുതെഥാൻ അനുമതി നൽകി ഉതെരവഥായി. 

സ.ഉ. (സഥാധഥാ) നവം. 1968/2020/ത.സ്.ഭ.വ  തിയതി  20.10.2020 
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കഥാടുകളുടെയവം കഥാവുകളുടെയവം നഥാെഥാണ് 
ദ്കഥാളയഥാെ്. വവീരപഴശ്ിയടെ കുറിച്യ

ദ്പഥാരഥാളികളുടെ നഥാെ്.  നമ്മുടെ നഥാെ് വറുതി 
യിൽ വലഞ്ഞദ്പെഥാൾ, വിശപെകറ്റിയ ദ്കഥാള 
യഥാെൻ കപെയടെ നഥാെ്. ഒരർത്തെിൽ 
കണ്ണൂർ ജില്യടെ ജവീവസ്ഥാനവം ആണ് ഈ 
പ്ദ്ദശവം എന്ന് പറയഥാവം. കഥാരണവം ജില്യടെ 

ചില പ്ധഥാന ജലധമനികളുടെ വൃഷ്ിപ്ദ്ദശ 
മഥായ കണ്ണവവം കഥാടുകളുടെ നഥാെഥാണ് ദ്കഥാള 
യഥാെ്. ഒരു ടഹ�ർവനവം, 5 ലക്വം ലിറ്റർ ജലവം 
സവംഭരിക്കുവം എന്നിരിടക്, 12000 ടഹക്ടർ 
വനദ്മഖലയ്ക്കുണ്ഥാകുന്ന ഏതുതരതെിലള്ള  
നഥാശവുവം,  ജില്യ്ക്  വലിയ പ്ത്യഥാഘഥാതങ്ങളു 
ണ്ഥാക്കുവം. അത് വ്യക്തമഥായി മനസ്ിലഥാക്ി

ടക്ഥാണ്്, പ്കൃതി സവംരക്ണതെിനുവം 
ജലസവംരക്ണതെിനുവം ഊന്നൽ നൽകി 
ദ്കഥാളയഥാെ ്ഗ്ഥാപഞ്ഥായതെ ് വിഭഥാവനവം ടചയ്തു 
നെപെിലഥാക്ിയ പലപദ്ധതികളുവം ദവീർഘവവീ
ക്ണതെിടറെ ഉതെമ ഉദഥാഹരങ്ങളഥാണ്. 
പരിസ്ിതിസവംരക്ണവുവം, മഥാലിന്യനിർമ്ഥാർ
ജ്ജനവുവം ലക്്യമഥാക്ി ദ്കഥാളയഥാെ് പഞ്ഥായ
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 �ന്ന പി. സദവാ��്

ദ്കാള�ാെപ് ഗ്ാമപ�ാ�ത്പ് 

ഒരു ഹരിത വിജ�ഗാഥ

മാ�ക







തെ് ആസൂത്രണവം ടചയ്ത "ടതളിമ" എന്ന 
�ഹത് പദ്ധതിയടെ ഭഥാഗമഥായി നെപെിലഥാ
ക്ിയ മഥാലിന്യമില്ഥാതെ മവംഗല്യവം, ദ്ബഥാട്ടിൽ
ബൂതെ് എന്നിവ ദ്കരളതെിന് തടന്ന 
മഥാതൃകയഥായ രണ്ടു പദ്ധതികളഥാണ് . 
ഇദ്തഥാടെഥാപെവം തടന്ന ഈ ദ്മഖലയിൽ 
നിരവധി പദ്ധതികൾ പഞ്ഥായതെ് ആവിഷ്ക
രിച്ച് നെപെഥാക്ിയിട്ടുണ്്.

മറോലിന്യമില്റോത്  മുംഗല്യും
വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മഥാലിന്യ പ്ശ്വം പരിഹ

രിക്കുന്നതിനഥായി തയ്ഥാറഥാക്ിയ ഒരു പദ്ധ
തിയഥാണിത.് പഞ്ഥായതെ ്പ്ദ്ദശതെ ്നെക്കു
ന്ന എല്ഥാ ചെങ്ങുകൾക്കുവം ഗ്വീൻദ്പ്ഥാദ്ട്ടഥാ 
ദ്ക്ഥാൾ ടപർമിഷൻ പഞ്ഥായതെിൽ നിന്നുവം 
വഥാങ്ങണവം. അനുമതിദ്യഥാടെഥാപെവം ചെങ്ങ് 
എങ്ങടന ഗ്വീൻദ്പ്ഥാദ്ട്ടഥാദ്ക്ഥാൾ ആയി 

നെതെണവം എന്നതിടന കുറിച്ച് നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ കൂെി ന�വം. അതിന് വിരുദ്ധമഥായഥാണ് 
ചെങ്ങ് നെത്തുന്നടതങ്ിൽ പിഴ അെപെിക്കു
ന്നതിനുള്ള നെപെികൾ സ്വീകരിക്കുവം. രഥാഷ്ടവീയ 
പഥാർട്ടി പ്തിനിധികൾ, മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പ്തിനിധികൾ, ക്ബ്,  വഥായനശഥാല, 
കുടുവംബശ്രവീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, മറ്റ് സന്നദ്ധ 
സവംഘെനകൾ  എന്നിവരുടെ പ്തിനിധിക
ളുമഥായി ഈ ആശയവം ആദ്യവം ചർച്ച 
ടചയ്കയവം വഥാർഡകളിൽ ദ്മൽപെറഞ്ഞവ
യടെ പ്തിനിധികടള ഉൾടപടുതെി കർമ്
സമിതി ഉണ്ഥാക്കുകയവം ടചയ്തു.

എല്ഥാ ടപഥാതുസ്ഥാപനങ്ങളിലവം ഗ്വീ
ൻദ്പ്ഥാദ്ട്ടഥാദ്ക്ഥാൾ കമ്ിറ്റികൾ രൂപവീകരിച്ചു.
വഥാർഡകളിൽ കല്യഥാണവം, �ഹപ്ദ്വശവം 
മുതലഥായ ചെങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചതഥായി 

അറിഞ്ഞഥാൽ അതെരവം വവീടുകളിൽ കർമ്
സമിതിയടെ പ്തിനിധികൾ ദ്പഥായി 
അവദ്രഥാെ് ചെങ്ങ് ഗ്വീൻദ്പ്ഥാദ്ട്ടഥാദ്ക്ഥാൾ 
പഥാലിച്ച് നെദ്തെണ്തിടറെ പ്ഥാധഥാന്യവം 
മനസ്ിലഥാക്കുവം. പഞ്ഥായതെിൽ അദ്പക് 
നൽകി ടപർമിറ്റ് വഥാങ്ങണവം എന്നതുവം 
അവടര ദ്ബഥാധ്യടപെടുത്തുവം. ഡിദ്സ്പഥാസബിൾ 
സഥാധനങ്ങൾക്് പകരവം സഥാധനങ്ങൾ 
(�ഥാസ്, ദ്പ്റ്റ് തുെങ്ങിയവ) ആവശ്യടമങ്ിൽ 
സൗജന്യമഥായി എതെിച്ചു നൽകുവം. ക്വീനിവംഗിന് 
ആളുകടള ആവശ്യടമങ്ിൽ സർവേവീസ് 
ചഥാർജ്ജ് നൽകി ഹരിത കർമ് ദ്സനടയ 
ഉപദ്യഥാഗടപെടുതെഥാവുന്നതഥാണ്. ഗ്വീൻദ്പ്ഥാ
ദ്ട്ടഥാദ്ക്ഥാൾ പഥാലിച്ചഥാണ് വിവഥാഹവം നെന്നത് 
എന്ന് വഥാർഡ് ടമമ്ർ സഥാക്്യപത്രവം 
നൽകണവം. ഈ സഥാക്്യപത്രവം ഉടണ്ങ്ിദ്ല 
കല്യഥാണവം രജിസ്റർ ടചയ്തു ന�കയള്ളു. അല്ഥാ
തെപക്വം കഫൻ ചുമത്തുവം. പ്ഥാസ്റിക് ് വസ്തു
ക്ടള പൂർണ്ണമഥായവം ഒഴിവഥാക്ിടക്ഥാണ്് 
നെത്തുന്ന മഥാലിന്യമില്ഥാതെ മവംഗല്യവം 
പദ്ധതിടയ മഥാറ്റമുൾടക്ഥാള്ളഥാൻ കഴിയഥാഞ്ഞ 
പലരുവം തുെക്തെിൽ ശക്തമഥായി എതിർ
ടതെങ്ിലവം, പിന്നവീെ് വിവഥാഹവം പഞ്ഥായ
തെിൽ രജിസ്റർ ടചയ്ണടമങ്ിൽ പ്ഥാസ്റിക്്  
വിമുക്തമഥായ മവംഗല്യവം ആദ്യ തവീരൂ എന്ന 
പഞ്ഥായതെിടറെ  നിലപഥാെിദ്നഥാെ് വിവിധ 
രഥാഷ്ടവീയ മതസവംഘെനകൾ ദ്യഥാജിപെ് പ്ക
െിപെിച്ചദ്തഥാടെ ദ്കഥാളയഥാെ ്ഒരു മഥാതൃകയഥായി. 
ഇദ്പെഥാൾ ഗ്ഥാമപഞ്ഥായതെ് പ്ദ്ദശതെ് 
നെക്കുന്ന  വിവഥാഹവം തുെങ്ങിയ ടപഥാതു ചെങ്ങു
കളിൽ നിന്നുവം രൂപടപെടുന്ന മഥാലിന്യങ്ങളുടെ 
അളവ് 90% വടര കുറയ്കഥാൻ സഥാധിച്ചിട്ടുണ്്.

റബറോട്ിൽ �ത്പ്
പ്ളഥാസ്റിക്  ദ്ബഥാട്ടിലകളുവം �ഥാസ് 

കുപെികളുവം നിദ്ക്പിക്ഥാൻ ദ്ബഥാട്ടിൽ ബൂതെ് 
എന്ന ആശയവം ദ്കഥാളയഥാെ് ദ്കരളതെിന് 
നൽകിയ സവംഭഥാവനയഥാണ്. ദ്കഥാളയഥാെ് 
ഗ്ഥാമപഞ്ഥായതെ് മുൻ പ്സിഡണ്് ടക.പി. 
സുദ്രഷ് കുമഥാറിടറെ മനസ്ിലഥാണ് ഈ 
ആശയവം ഉദയവം ടചയ്തത്. ദ്കഥാളയഥാെിടറെ 
പഥാതദ്യഥാരങ്ങൾ പ്ഥാസ്റിക് ദ്ബഥാട്ടിലകളുടെ 
കൂമ്ഥാരമഥായിരുന്നു. ഇത് വളടര വലിയദ്തഥാ
തിൽ പഥാരിസ്ിതിക പ്ശ്വം സൃഷ്ിക്കുകയവം 
ടചയ്തിരുന്നു. മഴക്ഥാലമഥായഥാൽ ഇവടയല്ഥാവം 
ഒഴുകി ദ്തഥാടുകൾ വഴി പുഴയിലവം പിടന്ന 
കെലിലമഥാണ് എതെിദ്ച്ചരുന്നത്. ഇത് ജലഥാ
ശയങ്ങളുടെ മലിനവീകരണതെിനുവം ജലജവീവി
കളുടെ നഥാശതെിനുവം ഇെയഥാക്ിയിരുന്നു. 
ഇതിന് ഒരളദ്വഥാളവം പരിഹഥാരടമന്ന നില
യ്കഥാണ് ഈ  പദ്ധതി രൂപവീകരിച്ചത്.  ടചറു
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വഥാഹനങ്ങളിടല യഥാത്ര ഇന്ന ്വളടരയധികവം 
വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓദ്രഥാ വഥാഹനങ്ങളിലവം 
കുെിടവള്ള കുപെികൾ ഉണ്ഥാകുവം. ഇവ  കഥാലി
യഥാകുദ്മ്ഥാൾ ദ്നടര പുറദ്തെക്് കളയക 
എന്നതഥായിരുന്നു രവീതി. ഇങ്ങടന കളയന്ന 
ദ്ബഥാട്ടിലകൾ ദ്ശഖരിച്ച് നിദ്ക്പിക്കുന്നതി
നഥാണ് ദ്ബഥാട്ടിൽബൂതെ്. വലിടച്ചറിയഥാടത 
ഇതെരവം ബൂത്തുകളിൽ നിദ്ക്പിക്കുകയവം 
ആവഥാവം. ഇതുവഴി പഥാതദ്യഥാരങ്ങൾ വൃതെി
യഥാവുകയവം ദ്ശഖരിക്ടപെടുന്ന ദ്ബഥാട്ടിലകൾ 
മഥാർക്റ്റ് ടചയ്ദ്മ്ഥാൾ (റവീകസക്ിവംഗ് ) 
പണവം ലഭിക്കുകയവം ടചയ്ന്നു. ഒരു മവീറ്റർ 
സ്്യറിൽ 5 അെി ഉയരതെിൽ ഒരു കുപെി 
ദ്പഥാകഥാനുള്ള വഥാതിദ്ലഥാടെ ദ്മൽക്കൂരദ്യഥാടു 
കൂെിയ മഥാദ്നഥാഹരമഥായ ഒരു ഇരുമ്് കൂെ് 
പഴയ എസ്.െി ഡി. ബൂതെ് മഥാതൃകയിലഥാണ് 
ദ്ബഥാട്ടിൽ ബൂതെ് നിർമ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഞ്ഥാ
യതെിടല ദ്റഥാഡരികിൽ പലയിെങ്ങളിലവം 
കൂെഥാടത കവലകളിലവം സ്ഥാപിക്ടപെട്ട 
ബൂത്തുകളിൽ ദ്ബഥാട്ടിലകൾ നിറഞ്ഞു തുെങ്ങി
യദ്പെഥാൾ, വഴിദ്യഥാരങ്ങളിലവം പുഴയിലവം 
അവയ്ക് സ്ഥാനമില്ഥാതഥായി. പഥാതകൾ സുദേ
രമഥായി, പുഴയ്ക് ടതളിമദ്യറി.

ഞ്പർമി്ിനപ് അഞ്പ് മരും
മനസ്ിനിണങ്ങിയ വവീടുകൾ നിർമ്ി

ദ്ച്ചഥാ�, പദ്ക്, അത് മരങ്ങടളയവം മഴടയയവം 
മറന്നിട്ടഥാവരുത്.  വവീെ് എന്ന സ്പ്നവുമഥായി 
വരുന്ന ഓദ്രഥാരുതെടരയവം പഞ്ഥായതെ് 
ഓർമ്ിപെിച്ചു. വവീെ ്നിർമ്ിക്ഥാനുള്ള അനുമതി 
ലഭിക്ണടമങ്ിൽ, വവീട്ടുപറമ്ിൽ അഞ്ചു 
വൃക്കതകൾ നെണവം. നട്ടഥാൽ മഥാത്രവം 
ദ്പഥാരഥാ, അവടയ പരിരക്ിക്കുകയവം ദ്വണവം. 
വവീട്ടിൽ മഴടവള്ള സവംഭരണി നിർമ്ിച്ചിരി
ക്ണവം. എങ്ിദ്ല നിർമ്ഥാണവം പൂർതെിയഥായ 
വവീടുകൾക്്  നമ്ർ ലഭിക്കൂ. അഞ്ചു ടസറെ് 
ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ സ്ലതെ ്ടകട്ടിെവം നിർമ്ി
ക്കുദ്മ്ഥാൾ  ടകട്ടിെതെിന് ദ്വണ്ി ഒരുക്കുന്ന 
സ്ലതെ് ഫലവൃക്കതെകദ്ളഥാ നിത്യഹ
രിത മരങ്ങദ്ളഥാ വച്ച് പിെിപെിച്ച് ടപർമിറ്റിടനഥാ
പെവം ദ്ഫഥാദ്ട്ടഥാഗ്ഥാഫ ്ഹഥാജരഥാക്ണവം. ഫവീൽഡ് 
സ്റഥാഫ് അത് പരിദ്ശഥാധിച്ച്  ഉറപ്പു വരു 
തെണവം. നമ്റിനഥായി വരുദ്മ്ഥാൾ ഈ 
മരങ്ങൾ എത്ര വളർന്നു എന്നതിടറെ ദ്ഫഥാദ്ട്ടഥാ
ഗ്ഥാഫ് കൂെി ഹഥാജരഥാക്ണവം. അദ്പെഥാഴുവം 
ഫവീൽഡ് സ്റഥാഫ് പഴയ ദ്ഫഥാദ്ട്ടഥാ വച്ച് തഥാര 
തമ്യവം ടചയ്ത് ഉറപെ് വരുതെണവം. ഇതു വഴി 
കഥാർബണിടറെ  അളവ് കുറയ്ക്കുവഥാൻ സഥാധി
ക്കുന്നു. ഓസൈിജൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. �െ ്കുറയന്നു. 
ഭൂമിക്് തണൽ നൽകഥാനഥാകുന്നു. നഥാെ് ഹരി
തഥാഭമഥാകുന്നു.

ഞ്പറോറന്നറോമന�പ് റ�ഹമരും
ദ്കഥാളയഥാെ ്ഗ്ഥാമതെിൽ ജനിക്കുന്ന ഓദ്രഥാ 

കുഞ്ഞിദ്നഥാടെഥാപെവം, ഒരു മരവുവം ജനിക്കുന്നു. 
അവടരഥാന്നിച്ച് വളരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞ് 
പിറന്നഥാൽ പഞ്ഥായതെ് സമ്ഥാനമഥായി 
നൽകുന്നത ്ഒരു വൃക്കതയഥാണ.് തങ്ങളുടെ 
കുഞ്ഞിടനദ്പെഥാടല തടന്ന മണ്ണിടനയവം 
മരടതെയവം ദ്�ഹിക്ണടമന്ന് പറയഥാടത 
പറയകയഥാണ്, "ദ്�ഹമരവം"പദ്ധതി. ജനി
ക്കുന്ന കുട്ടികൾക്് അവദ്രഥാടുള്ള ദ്�ഹതെി
ടറെ പ്തവീകമഥായി അവരുടെ വവീട്ടിൽ ഒരു 
പ്ഥാവിടറെ കത എതെിച്ച ്എല്ഥാവരുവം ദ്ചർന്ന് 
അത്  നട്ടുപിെ ിപെ ിക്കുന്നു. കുടുവംബശ്രവീ 
അയൽക്കൂട്ടവം അത് ദ്മഥാണിറ്റർ ടചയ്വം. അങ്
ണവഥാെി വർക്ർമഥാർ ജനനവം റിദ്പെഥാർട്ട് 
ടചയ്ണവം. കുട്ടി വളരുദ്മ്ഥാൾ കുട്ടിടയ കൂെി 
അതിടറെ  പരിചരണതെിൽ പങ്ഥാളിയഥാക്കു

ന്നു. കുട്ടിയ്ക്  പരിസ്ിതിദ്യഥാടുള്ള  ദ്�ഹവം 
വളർതെഥാൻ ഇതുവഴി സഥാധിക്കുന്നു.

മടീൻറവറണറോ, പറോത്ുംറവണും. 
ദ് ക ൾ ക്കു ദ് മ് ഥാ ൾ  ഒ രു  ന യൂട ജ ൻ 

സിനിമയടെ ദ്പര് ദ്പഥാടലദ്തഥാന്നുന്ന ഈ 
ആശയവുവം ദ്കഥാളയഥാെ് പഞ്ഥായതെിടറെ  
തടന്നയഥാണ്. മൽസ്യവം വഥാങ്ങഥാടനത്തുന്ന 
വവീട്ടമ്മഥാദ്രഥാെ് പഥാത്രവുമഥാടയതെഥാൻ ദ്പ്രി
പെിക്കുന്ന, പ്ഥാസ്റിക്ിടന തുരതെഥാൻ പഞ്ഥാ
യതെിടന സഹഥായിച്ച മടറ്റഥാരു പദ്ധതിയഥാണ് 
മവീൻ ദ്വദ്ണഥാ, പഥാത്രവം ദ്വണവം.

വിദ്യറോലയങ്ങളിഞ്ല 
നക്ത്വനങ്ങള്

ദ്കഥാളയഥാെ് പഞ്ഥായതെിൽ, മരമഥാണ് 
തഥാരവം. ഇവിെടതെ വിദ്യഥാലയങ്ങളിടല നക്
ത്രവനങ്ങൾ പറയന്നതുവം അത് തടന്ന. 
ഭഥാരതവീയ ദ്ജ്യഥാതിഷതെിൽ അശ്തി മുതൽ 
ദ്രവതി വടരയള്ള ഓദ്രഥാ നക്ത്രതെിനുവം 
ഓദ്രഥാ വൃക്വം കല്പെിക്ടപെട്ടിട്ടുണ്്. ഈ 
വൃക്ങ്ങടള �ൾമുറ്റതെ് നട്ടു വളർത്തുന്നു. 
നഥാളടതെ തഥാരങ്ങളഥായ കുഞ്ഞുങ്ങദ്ളഥാടെഥാപെവം, 
അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്  സഥാക്ിയഥായി നക്
ത്രവനങ്ങളുവം തഴച്ചു വളരുന്നു.       

ക്യറോരിബറോഗിനപ് പകരും 
സറോരിബറോഗപ്  

പ്ഥാസ കൗതുകതെിനപ്പുറവം, ഈ ടപ്ഥാ
ജ�് പഞ്ഥായതെിടന പ്ഥാസ്റിക്്  വിമുക്തമഥാ
ക്കുന്നതിലവം പഴയസഥാരികടള മടറ്റഥാരുരവീതി
യിൽ ഉപകഥാരപ്ദമഥാക്ിടയടുക്കുന്നതിലവം 
വലിടയഥാരു പങ്കുതടന്ന വഹിക്കുകയണ്ഥായി. 
പഴയ സഥാരികൾ ഉപദ്യഥാഗിച്ച് ക്യഥാരിബഥാഗ് 
നിർമ്ിച്ച് വിതരണവം ടചയ്ന്ന പദ്ധതിയഥാ
ണിത്.
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ജലസുംരക്ണത്ിനപ് 
മഴക്കുഴികള്   

ജലസവംരക്ണ പ്വർതെനങ്ങൾക്് 
ദ്കഥാളയഥാെ് ഗ്ഥാമപഞ്ഥായതെ് ഏടറ പ്ഥാധഥാ
ന്യവുവം പ്ഥാമുഖ്യവുമഥാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 
ആയിരക്ണക്ിന്  മഴക്കുഴികളുടെയവം ഒരു 
ലക്വം മവീറ്ററിലധികവം നവീളമുളള ദ്കഥാണ്ടുർ ട്
ഞ്ിടറെയവം നിർമ്ഥാണവം ജലദ്തെഥാടെഥാപെവം 
മണ്ണിടനയവം സവംരക്ിച്ചു. തെയണകളുവം 
മഴടവള്ളസവംഭരണികളുവം നിർമ്ിച്ചതുവം, 
കിണറുകടള റവീചഥാർജ്ജ്  ടചയ്തതുവം ജലസവം
രക്ണടതെ കൂടുതൽ ശക്തമഥാക്ി. ദ്തഥാടു
കളുടെയവം പുഴയടെയവം വലിയ രവീതിയിലള്ള 
ശുചവീകരണവം, പ്കൃതികനിഞ്ഞു നൽകിയ 
ജലസമ്ത്തുകടള സവംരക്ിക്ഥാൻ ഗ്ഥാമപ
ഞ്ഥായതെ് പ്തിജ്ഞഥാബദ്ധമഥാണ്. പഞ്ഥായ
തെിടറെ  അശ്രഥാന്മഥായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ 
വരണ്വഴികൾ, ഹരിതപഥാതകളഥായി,  മഴക്കു
ഴികളിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങിയ ജലവം മണ്ണിടന 
ത്രസിപെിച്ചു.

വിഷമില്റോകനികളുും 
ഞ്തറോഴിൽപൂക്കുും വഴികളുും

“ഇനിവരുടന്നഥാരു തലമുറക്് ഇവിടെ 
വഥാസവം സഥാധ്യദ്മഥാ...” ദ്കരളവം മുഴുവൻ ഏറ്റു
പഥാെിയവരികൾ. പടക് ദ്കഥാളയഥാെ് പഞ്ഥാ
യതെിടല ആർക്കുവം അങ്ങടനടയഥാരു സവംശ
യമില്. ഇനിവരുന്ന എത്രദ്യഥാ തലമുറകൾക്് 
ഇവിടെ വഥാസവം സഥാധ്യമഥാണ്. കഥാരണവം 
ഇവിടെ നമുക്് കഥാണഥാൻ സഥാധിക്കുന്നത് 
വിഷവം തവീണ്ഥാതെ പച്ചക്റികളുവം ധഥാന്യങ്ങളുവം 
വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൃഷിയിെങ്ങളുവം മണ്ണിൽ 
ടപഥാന്നുവിളയിക്ഥാൻ മത്സരിക്കുന്ന മനുഷ്യ
ടരയമഥാണ്. ഒരു വിഷരഹിത പഞ്ഥായതെ് 
എന്നത് ടവറുടമഥാരു നെക്ഥാതെ സ്പ്നമഥാ

ടണന്ന് പലർക്കുവം ദ്തഥാന്നിദ്യക്ഥാവം. പടക് 
നിശ്ചയദഥാർഢ്യദ്തെഥാടെ, ലക്്യദ്ബഥാധ
ദ്തെഥാടെ പഞ്ഥായതെ ്മുന്നിട്ടിറങ്ങിയദ്പെഥാൾ, 
കർഷകർക്് അവർക്ഥാവശ്യമുള്ള സഹഥായ
ങ്ങൾ ലഭ്യമഥാക്ിയദ്പെഥാൾ, ദ്കഥാളയഥാെ ്അക്
രഥാർത്തെിൽ വിഷരഹിതമഥായി മഥാറുകയഥാ
യിരുന്നു.

കഥാർഷിക ദ്മഖലടയ ടതഥാഴിലറപെ് പദ്ധ
തിയമഥായി ബന്ധിപെിക്കുന്നത് വഴി, ഉത്പഥാ
ദനതെിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ഥാക്ഥാൻ മഥാത്രമല്, 
അർഹരഥായവർക്് ആയിരക്ണക്ിന് 
ടതഥാഴിൽദിനങ്ങളുവം വരുമഥാനവുവം ദ്നെിടക്ഥാ
ടുക്ഥാനുവം പഞ്ഥായതെിന് സഥാധിച്ചു. ദ്ദശവീയ 
ഗ്ഥാമവീണടതഥാഴിലറപെ് പദ്ധതിയിടല ദ്നട്ട
ങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനതെിൽ നൽകുന്ന മഹഥാ

ത്ഥാപുരസ്ഥാരവം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷതെി
നിടെ മൂന്ന് തവണയഥാണ് ദ്കഥാളയഥാെിടന 
ദ്തെിടയതെിയത്. ടഹക്ടർ കണക്ിന് 
തരിശു ഭൂമിടയ കൃഷിദ്യഥാഗ്യമഥാക്ി, 
സവംദ്യഥാജിത കൃഷിരവീതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, 
കരടനൽകൃഷി വ്യഥാപകമഥാക്ി, ടചറുധഥാന്യ
ങ്ങളുടെ ഉത്പഥാദനവം ഗണ്യമഥായി വർദ്ധിച്ചു 
ദ്കഥാളയഥാെ്  പഞ്ഥായതെിടറെ കഥാർഷികദ്മ
ഖലയിടല മുദ്ന്നറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക നവീണ്ടുകിെ
ക്കുന്നു. തരിശഥായി കിെക്കുന്ന ഭൂമി കടണ്തെി, 
അതിൽ കൃഷിയിറക്കുന്നതിലൂടെ, "തരിശുര
ഹിതപഞ്ഥായതെ് " എന്ന മടറ്റഥാരു ലക്്യ
മഥാണ് ദ്കഥാളയഥാെ് കകപെിെിയിൽ ഒതുക്കു
ന്നത്.

ക്വീദ്രഥാത്പഥാദനതെിൽ സ്യവം പര്യഥാ
പ്ത ദ്നടുകയഥാണ് ദ്കഥാളയഥാെ് പഞ്ഥായതെി
ടറെ മടറ്റഥാരു മഹതെഥായ ലക്്യവം.
4ദ്ഗഥാക്ടള വഥാങ്ങഥാനുള്ള സബ്സിഡി
4കഥാലിതെവീറ്റയയ്ക്കുള്ള സബ്സിഡി
4കർഷകർക്് പഥാലിനുള്ള ഇൻടസറെവീവ്

ക്വീരവിപണനടതെ സഹഥായിക്ഥാ
നഥായി ക്വീരസവംഘങ്ങളുവം കളക്ൻ ടസറെ
റുകളുവം – ഇടതല്ഥാവം പഞ്ഥായതെിടന അങ്ങ
ടനടയഥാരു ലക്്യവം കകവരിക്ഥാൻ സഹഥാ
യിക്കുടമന്നതിൽ യഥാടതഥാരു സവംശയവുമില്. 
അദ്തഥാടെഥാപെവം ആെ് വളർതെൽ, മുട്ടദ്ക്ഥാഴി 
വളർതെൽ മുതലഥായവയ്ക്കുവം പഞ്ഥായതെ്  
സഹഥായവുവം ദ്പ്ഥാത്സഥാഹനവുവം നൽകിവരു
ന്നു. പഞ്ഥായതെിടറെ  ഹൃദയഭഥാഗതെ് നില
ടകഥാള്ളുന്ന സുസജ്ജമഥായ മൃഗഥാശുപത്രി, 
കർഷകർക്് നൽകുന്ന സഹഥായവുവം ആശ്ഥാ 
സവുവം ടചറുടതഥാന്നുമല്.

ഈ പദ്ധതികൾക്കുപരിയഥായി എെയഥാ 
റിടല ബഥാവംബു പഥാർക്കുവം പുഴയരികിടല പച്ച
ത്തുരുത്തുവം കൗതുകക്ഥാഴ്ചയ്കപ്പുറവം പ്കൃതിടയ 
സവംരക്ിക്കുന്നതിലവം ദ്�ഹിക്കുന്നതിലവം 
ദ്കഥാളയഥാെ് ഗ്ഥാമപഞ്ഥായതെ് ഏടറ മുന്നി 
ലഥാണ് എന്നതിടറെ ദൃഷ്ഥാന്ങ്ങളഥാണ്.

മഥാലിന്യക്കൂമ്ഥാരങ്ങൾ മഥാഞ്ഞ്, മനവം 
കുളിർപെിക്കുന്ന പൂങ്ഥാവനങ്ങളഥായി പരിസ്ി
തിസവംരക്ണതെിൽ സവംസ്ഥാനടതെ 
ഏറ്റവുവം മികച്ച ഗ്ഥാമവം എന്ന കജവകവവി
ധ്യദ്ബഥാർഡിടറെ പുരസ്ഥാരവം മുഖ്യമന്ത്രി 
ദ്കഥാളയഥാെിന ്നൽകിയദ്പെഥാൾ ആരുവം അ�
തടപെട്ടില്. കഥാരണവം, അത് തികച്ചുവം അർഹി
ക്കുന്ന അവംഗവീകഥാരവം തടന്നയഥായിരുന്നു.  

1

്േഖിക ്കരോളയരോെ് രേരോമ��രോയ�് 
ടെ�ട്ടറിയരോണ്
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ഊ�ം േപ�ം - 4

ആലപ്പുഴ ജില്യടെ ആസ്ഥാനമഥായ മുനി
സിപെൽ നഗരവം. ദ്കരളതെിടല ഏറ്റവുവം 

ടചറിയ ജില്യഥാണിത്. 1957 ആഗസ്റ് 17 ന് 
ജില് നിലവിൽ വന്നു. വനങ്ങളില്ഥാതെ ദ്കര
ളതെിടല ഏക ജില് കൂെിയഥാണിത്. ജലഗ
തഥാഗതതെിന് ഇത്രദ്തെഥാളവം സൗകര്യമുള്ള 
മടറ്റഥാരു ജില്യവം സവംസ്ഥാനതെില്. പമ്, 
അച്ചൻദ്കഥാവിൽ, മണിമല, ആറുകളുവം 
ഇവയടെ കകവഴികളഥാടയഥാഴുകുന്ന 
അനവധി ടചറുപുഴകളുവം ആലപ്പുഴടയ ജലസി
ക്തമഥാക്കുന്നു. ദ്വമ്നഥാട്ടു കഥായലവം കഥായവംകുളവം 
കഥായലവം ഈ ജില്യടെ കൂെി ഭഥാഗമഥാണ്. 
സമഥാന്ര ജലപഥാതകളുവം വഥാണിജ്യ പ്ഥാധഥാ
ന്യവുവം പ്കൃതിസൗദേര്യവുവം ടകഥാണ്ഥാവഥാവം 
‘പൗരസ്്യ ദ്ദശടതെ ടവനവീസ ്’എന്ന ദ്പരിൽ 
ആലപ്പുഴ പ്സിദ്ധി ദ്നെിയത്.

മലഞ്രക്കുകളുടെ പ്മുഖ വഥാണിജ്യ 
ദ്കന്ദമഥാണ് ആലപ്പുഴ. കയറിടറെയവം കയ 

റുൽപെന്നങ്ങളുടെയവം കഥാര്യതെിൽ ആലപ്പുഴ 
ദ്ലഥാകവിപണിയിൽ സ്ഥാനവം ദ്നെിയിട്ടുണ്്. 

കഥാർതെിക തിരുനഥാൾ രഥാമവർമ് മഹഥാ
രഥാജഥാവിടറെ ദിവഥാനഥായിരുന്ന രഥാജഥാ ദ്കശ
വദഥാസഥാണ് 1762 ൽ ആലപ്പുഴ നഗരവം സ്ഥാ
പിച്ചത്. അദ്നകവം പണ്കശഥാലകളുവം വ്യഥാപഥാ
രദ്കന്ദങ്ങളുവം നിർമ്ിച്ചതു കൂെഥാടത ദ്തഥാടു 
കളുവം ദ്റഥാഡകളുവം പഥാലങ്ങളുവം നിർമ്ിച്ച് 
ഗതഥാഗത സൗകര്യവം വർദ്ധിപെിക്കുകയവം ടചയ്തു. 
(ഇന്്യയടെ വിവിധ ഭഥാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യഥാ
പഥാരികടള ടകഥാണ്ടുവന്ന് പഥാർപെിച്ച് വഥാണി
ജ്യഥാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ഥാക്ിയത് ഇദ്ദേഹമഥാണ് ) 
ആലപ്പുഴ തുറമുഖമഥായി വികസിപെിച്ചതുവം 
രഥാജഥാദ്കശവദഥാസഥാണ്. തുെർന്ന് ദിവഥാനഥാ
ടയതെിയ ദ്വലതെമ്ിദളവയവം ആലപ്പുഴ 
പട്ടണതെിടറെ വികസനതെിൽ മുഖ്യ പങ്കു 
വഹിച്ചു.  305 മവീ.നവീളമുള്ള കെൽ പഥാലവുവം 
പശ്ചിമതവീരടതെ ആദ്യടതെ ദവീപസ്വംഭവുവം 

സ്ഥാപിതമഥായദ്തഥാടെ ആലപ്പുഴ ദ്ലഥാകവി
പണിയഥായി മഥാറി.

1759 ൽ തിരുവിതഥാവംകൂറിടല ആദ്യടതെ 
തപഥാലഥാഫവീസ് സ്ഥാപിക്ടപെട്ടത് ആലപ്പു
ഴയിലഥാണ്. ടചറുതുവം വലതുമഥായ അദ്നകവം 
ജദ്ലഥാത്സവങ്ങൾ ജില്യിലണ്്. പുന്നമെക്ഥാ
യലിൽ വർഷവം ദ്തഥാറുവം (ആഗസ്റ് മഥാസവം 
രണ്ഥാവം ശനിയഥാഴ്ച) നെക്കുന്ന ടനഹറ്ു ദ്ട്ഥാഫി 
ജദ്ലഥാത്സവവം ദ്ലഥാകടതെ തടന്ന ഏറ്റവുവം 
വലിയ ജലകഥായികദ്മളയഥാണ്.

ആലപ്പുഴ എന്ന ദ്പര് എങ്ങടനയ
ണ്ഥായി? ആലവം, പുഴ എന്നവീ വഥാക്കുകൾ 
ദ്ചർന്നഥാണ് ഈ ദ്പരുണ്ഥായത്. ആലവം = 
സമുദ്രവം.  കെലിനരിടക പല പുഴകളുവം ദ്ചർന്ന് 
ജലവലയിതമഥായ പ്ദ്ദശവം എന്ന അർത്
തെിലഥാവണവം ഈ ദ്പര് രൂപവം ടകഥാണ്ത്.

1



 �രളരീധരന് തഴകര 

അരെ�ാഴി� വീ�ന�കൾ-12

കാർഷിക 
ഗ്ാമീണ ൈപതൃകത്ിടറെ 
ദ്നർക്ാ�
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പതെഥായവം വിദ്തെറ്റി ചിക്കുപഥായ ചക്രവം 
അരകല്് തിരികല്് അമ്ിക്ല്് മവീൻകൂെ് 

ഭ്ച്ചട്ടി ഉറി തുടുപെ് ടകദ്ളലി ദ്കഥാളഥാമ്ി 
-തുെങ്ങി ദ്പഥായകഥാല കഥാർഷിക- ഗ്ഥാമവീണ 
ദ്കരളതെിടറെ ദ്നർക്ഥാഴ്ചടയഥാരുക്ിയിരി
ക്കുകയഥാണ് മഥാദ്വലിക്ര ദ്്ഥാക്് പഞ്ഥാ
യതെ്. ഒരു കഥാലതെ് കൃഷിയടെ അവിഭഥാ
ജ്യഘെകമഥായിരുന്ന കഥാർഷിദ്കഥാപകരണ
ങ്ങളുവം വവീട്ടുപകരണങ്ങളുവം ഈ ഭൂമുഖതെ് 
നിന്നു തടന്ന എടന്നദ്ന്നയ്ക്കുമഥായി അന്യമഥാ
കുന്ന പശ്ചഥാതെലതെിലഥാണ് ഒരു കഥാലതെ് 
മലയഥാളിയടെ നിത്യജവീവിതതെിടല സജവീവ 
സഥാന്നിദ്ധ്യമഥായിരുന്ന ഈ കഥാർഷിദ്കഥാപ

കരണങ്ങൾ പലയിെങ്ങളിൽ നിന്നഥായി 
സമഥാഹരിച്ച് ഇവിടെ പ്ദർശിപെിക്കുന്നത്. 
ദ്കരളതെിടല ഏടതങ്ിലവം ഒരു തദ്ദേശസ്
യവംഭരണ സ്ഥാപനതെിടറെ ദ്നതൃത്തെിൽ 
ഇങ്ങടനടയഥാരു ദ്വറിട്ട കപതൃക സവംരക്ണ 
പ്വർതെനവം ഒരു പടക് നെഥാടെയഥായിരി
ക്കുവം. ദ്കൾക്കുദ്മ്ഥാൾ അനഥായദ്സന ടചയ്ഥാ
വുന്ന ഒരു പ്വൃതെിയഥായി ദ്തഥാന്നഥാവം. എന്നഥാൽ 
ഇവയടെ കടണ്തെൽ, സവംഭരണവം, വളടര 
കൃത്യമഥായി ഓദ്രഥാ പരമ്രഥാഗത കപതൃക 
സഥാധനസഥാമഗ്ികളുവം പ്ദർശിപെിക്കുന്ന 
തിനഥായള്ള ക്രമവീകരണവം, ഇതിനഥാവശ്യമഥായ 
സ്ലസൗകര്യവം ഒരുക്ൽ, കഥാണികൾക്് 

നെന്നു കഥാണുവഥാനഥായള്ള സവംവിധഥാനവം തുെ
ങ്ങിയവയ്കഥായി ഭഗവീരഥയത്നവം തടന്ന ദ്വണ്ി 
വന്നു.  ഇങ്ങടന ഏടറ ദ്വറ ിട്ട  ഈ 
പുതുസവംരവംഭവം ഏടറ ദിശഥാദ്ബഥാധദ്തെഥാടെ 
യഥാഥഥാർത്്യമഥാക്ിയ മഥാദ്വലിക്ര ദ്്ഥാക്് 
പഞ്ഥായതെ് ഭരണസമിതിടയ വിശിഷ്യ പ്
സിഡറെ് ടക. ര�പ്സഥാദിടന എത്ര അഭി
നദേിച്ചഥാലവം അത് അധികമഥാകില്.

ഭൂതകഥാല നന്മയവം സുഗന്ധവുമഥായ ഈ 
കപതൃകസമ്തെ് പുതിയ തലമുറയ്കഥായി 
കഥാത്തു സവംരക്ിക്കുകടയന്ന ദൗത്യമഥാണ് 
ഇവിടെ യഥാഥഥാർത്്യമഥായത്. ദ്്ഥാക്് പഞ്ഥാ
യതെ് ഓഫവീസ് വളപെിൽ 1500 സ്്യർ മവീറ്റർ 
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വി�തിയിൽ സ്ലസൗകര്യടമഥാരുക്ിയഥാണ് 
ഈ മയൂസിയവം സജ്ജവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കലയവം കരവിരുതുവം യഥഥാവിധി സമന്യി
പെിച്ച് ഈ കപതൃക മയൂസിയടതെ കമനവീയ
മഥാക്ിയത് പ്ശസ് ചിത്രകഥാരനുവം ശില്പിയ
മഥായ അനിൽ കട്ടച്ചിറയഥാണ്. പെിപ്പുരയവം 
തുളസിതെറയവം ചുമടുതഥാങ്ങിയവം എരുതെി
ലിൽ കുെമണി കിലക്ി തലയഥാട്ടി പുല്ലു 
തിന്നുന്ന പശുവുവം തുെങ്ങി ഇന്നടലകളിടല 
ജവീവിതനന്മകദ്ളടറയവം ടതല്ലുവം കൃത്രിമത് 
മില്ഥാടത പഴമയടെ തനിമയിൽ ഒരുക്കു
ദ്മ്ഥാൾ പുതിയ തലമുറയ്ക് തവീർച്ചയഥായവം 
ഇടതഥാരു കൗതുകമഥായിരിക്കുവം. അതിലപരി 
വിദ്യഥാർത്ികടള സവംബന്ധിച്ച ്പഠനതെിടറെ 
ഭഥാഗമഥായി ദ്പ്ഥാജക്ടുകൾ തയ്ഥാറഥാക്കുന്നതിനുവം 
ടജ.സി.ബിയവം ട്ഥാക്ടറുവം െില്റുവം മിക് സിയവം 
കഗ്ൻഡറുവം തുെങ്ങി ആധുനിക കഥാർ
ഷിക-�ദ്ഹഥാപകരണങ്ങളുടെ കെന്നുവര
വിന് മുമ്് നിദ്ത്യഥാപദ്യഥാഗതെിലണ്ഥായിരു
ന്ന കൃഷി ഉപകരണങ്ങളുവം അടുക്ള ഉപക
രണങ്ങളുടമഥാടക് മുഖതഥാവിൽ കഥാണുവഥാനുവം 
ടതഥാട്ടറിയവഥാനുവം ഈ കപതൃക മയൂസിയവം 
വലിയ അനുഗ്ഹമഥായി മഥാറുവം.

ഇന്നടലകളിൽ ദ്കരളവീയ ജവീവിതതെി
ടറെ സന്ത സഹചഥാരിയഥായിരുന്ന ഈ 
നന്മകൾ പുതിയ കഥാലതെിടറെ നിലവറയിൽ 
ക്ഥാവുപിെിച്ച അവസ്യിലഥായിരുന്നു. ഈ 
ഓദ്രഥാ കഥാർഷിദ്കഥാപകരണങ്ങൾക്കുവം വവീട്ടു
പകരണങ്ങൾക്കുവം എടന്ല്ഥാവം കഥയവം 
കഥാര്യങ്ങളുമഥായിരിക്കുവം നമ്ദ്ളഥാടു പറയവഥാ
നുള്ളത്. മണ്ണിടറെ മണവുവം പ്കൃതിയടെ 
നന്മയവം പഴമയടെ വിശുദ്ധിയമുള്ള 150 -ൽ 

അധികവം ഉപകരണങ്ങളഥാണ് ഇദ്പെഥാൾ 
സവംഭരിച്ച ്പ്ദർശിപെിച്ചിട്ടുള്ളത.് ഇദ്തഥാടെഥാപെവം 
വിവിധ രവംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപെിച്ച 
ഓണഥാട്ടുകരക്ഥാരഥായ അമ്ത് പ്തിഭഥാധന
രഥായ വ്യക്തികളുടെയവം ചരിത്രപ്ഥാധഥാന്യമുള്ള 
അമ്ത് സവംഭവങ്ങളുടെയവം ചിത്രങ്ങളുവം ദ്രഖ
കളുമെങ്ങിയ കമനവീയമഥായ ദ്ബഥാർഡകളുവം 
തയ്ഥാറഥാക്ി ഇതിടറെ ഭഥാഗമഥായി പ്ദർശിപെി
ക്കുന്നുണ്്.

ദ്കന്ദ സർക്ഥാർ നെപെഥാക്കുന്ന ‘കൃഷി
സിജ്ഞഥായ് ദ്യഥാജന’ (PMKSY) പദ്ധതിയി
ലൂടെ ലഭ്യമഥായതുവം ടകഥാവിഡ് സഥാഹചര്യ
തെിൽ നിർദേിഷ് പദ്ധതിപ്കഥാരവം ടചലവഴി
ക്ഥാൻ കഴിയഥാടത വന്ന പണവുവം ഈ 

പൗരഥാണിക മയൂസിയതെിടറെ പ്ഥാധഥാന്യവം 
കണക്ിടലടുതെ് ഗ്ഥാമവികസനവകുപെിൽ 
നിന്ന് ലഭ്യമഥാക്ിയ തുകയമെക്വം ഏതഥാണ്് 
11.50 ലക്ദ്തെഥാളവം രൂപയഥാണ് ഇതിനഥായി 
ടചലവഴിച്ചത.് സർക്ഥാർ ഉെമസ്തയിലള്ള 
‘സിഡ് ദ്ക്ഥാ’യഥാണ് ഇതിടറെ നിർമ്ഥാണ 
ദ്ജഥാലികൾ നിർവേഹിച്ചത്. കഥാർഷിക 
സമ്ൽസമൃദ്ധിയടെ വിളനിലമഥായിരുന്ന 
ഓണഥാട്ടുകര എന്ന കഥാർഷിക ഭൂമികയടെ 
ഭൂതകഥാല കഥാർഷിക ഗ്ഥാമവീണ നന്മയടെ 
പരിദ്ഛേദമഥാണ് ഈ ദ്വറിട്ട കപതൃക 
മയൂസിയവം. ദ്കരളവം പ്ഥാവർതെികമഥാക്ിയ 
വിദ്കന്ദവീകൃതവികസനതെിടറെ ദ്നർസഥാ
ക്്യമഥായ ജനകവീയഥാസൂത്രണപദ്ധതിയടെ 
രജതജൂബിലി ്ഥാരകമഥായിട്ടഥാണ് ഈ 
മയൂസിയവം നഥാെിന് സമർപെിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇത് മഥാത്രമല് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്ഥാല
മഥായി നിരവധി ശ്രദ്ദ്ധയമഥായ പ്വർതെന 
ങ്ങളഥാണ ്മഥാദ്വലിക്ര ദ്്ഥാക് ്പഞ്ഥായതെ് 
പ്ഥാവർതെികമഥാക്ിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 
ഏറ്റവുവം പ്ധഥാനവം ‘ഓണഥാട്ടുകര പുസ്ക
മൂല’എന്ന റഫറൻസ് കല�റിയഥാണ്. 
കലഥാ-സഥാഹിത്യ- സഥാവംസ്ഥാരിക രവംഗങ്ങളിൽ 
പ്തിഭഥാധനരഥായ നിരവധി മഹത്തുക്ൾക്് 
ജന്മവം ടകഥാടുതെ നഥാെഥാണ് ഓണഥാട്ടുകര. ഈ 
സവിദ്ശഷ പ്ഥാധഥാന്യവം കണ്റിഞ്ഞ് ഓണഥാ
ട്ടുകരയിടല ജവീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുവം മൺമറ
ഞ്ഞവരുമഥായ എഴുത്തുകഥാരുടെ രചനകൾ 
സമഥാഹരിച്ച് മഥാദ്വലിക്ര ദ്്ഥാക്് പഞ്ഥാ
യതെ് - ഓണഥാട്ടുകര പുസ്കമൂല എന്ന 
റഫറൻസ് കല�റി ആരവംഭിച്ചു. ഏതഥാണ്് 
എഴുനൂറിദ്ലടറ പുസ്കങ്ങൾ ഇതിനകവം 



ജ�കരീയവാ��ണം ഡകരള 
വികസ�മത് ത്രിതമപ്�ത്ി
1996 ൽ ഇ ടക നഥായനഥാരുടെ ദ്നതൃത്തെി
ലള്ള സർക്ഥാർ ആരവംഭവം കുറിച്ച ജനകവീയഥാ
സൂത്രണ പ്സ്ഥാനതെിന് ഇരുപതെിയഞ്ചു  

വയസ്ഥാകുന്നു. ദ്കരളതെിടല വികസന  
പ്ക്രിയയിൽ പുതിടയഥാരു അധ്യഥായവം തടന്ന 
എഴുതിദ്ച്ചർത്തുടകഥാണ്ഥാണ ്ഈ പ്സ്ഥാനവം 
മുദ്ന്നറിയത്. അധികഥാരവം ജനങ്ങളിദ്ലക്് 
കകമഥാറുക എന്ന തത്വം പൂർണമഥായവം നമ്മു 
ടെ സവംസ്ഥാനതെ് നെപെഥാക്ഥാൻ കഴിഞ്ഞത് 
ജനകവീയഥാസൂത്രണ തെിലൂടെയഥാണ്. നമ്മുടെ 
നഥാട്ടിൽ 25 വർഷടതെ മഥാറ്റവം ശ്രദ്ദ്ധയമഥാണ്. 
പ്ദ്ത്യകിച്ചുവം വിദ്യഥാലയങ്ങളിലവം ആദ്രഥാഗ്യ
ദ്മഖലയിലവം.  പുതിയ ദ്റഥാഡകളുവം പഥാലങ്ങളുവം 
എല്ഥാ പ്ദ്ദശത്തുവം ഉണ്ഥായി. 2016-ൽ 
ആരവംഭിച്ച ജനകവീയഥാസൂത്രണവം രണ്ഥാവംഘട്ടവം 
ദ്കരളടതെ വികസന കുതിപെിദ്ലക്ഥാണ് 
നയിക്കുന്നത്. ജനകവീയഥാസൂത്രണതെിടറെ  

ഇരുപതെിയഞ്ഥാവം വഥാർഷിക പതിപെഥായി  
പ്സിദ്ധവീകരിച്ച ആഗസ്റ ്ലക്വം പഞ്ഥായതെ് 
രഥാജ് മഥാസികയിൽ ഉൾടപെടുതെിയിരുന്ന 
ഈ വിഷയതെിലള്ള ദ്ലഖനങ്ങൾ ശ്രദ്ദ്ധ
യമഥായി. അഭിനദേനങ്ങൾ!

ശ്രീജ, തി�വ���രം

പഞ്ഥായതെ് രഥാജ് മഥാസികയി 
ദ്ലക്കുള്ള ദ്ലഖനങ്ങളുവം കത്തുകളുവം 
prmdp2020@gmail.com എന്ന 
ഇ-ടമയിൽ വിലഥാസതെിൽ അയദ്ക്
ണ്തഥാണ്.
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തടന്ന സമഥാഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സവംസ്ഥാന 
വിദ്യഥാഭ്യഥാസവകുപെ് മന്ത്രി ടപ്ഥാഫ. സി. രവവീ
ന്ദനഥാഥഥാണ് പുസ്കമൂലയടെ ഉദ്ഘഥാെനവം 
നിർവേഹിച്ചത്.

ദ്്ഥാക്് പഞ്ഥായതെ് ഓഫവീസ് പരിസ
രതെ് രണ്് ടസറെിൽ ദ്ഫഥാക്് ലഥാറെ് അക്ഥാ
ദമിയടെ സഹഥായദ്തെഥാടെ ‘മിയഥാവഥാക്ി’ 
വനവുവം ഉണ്ഥാക്ിയിട്ടുണ്്. നഗരതെിടറെ 
നടുമുറ്റതെ് നഥാനഥാജഥാതി വനവൃക്ങ്ങൾ നട്ടു
വളർതെി ഒരു ടചറു വനവം. ദ്്ഥാക്് പഞ്ഥാ
യതെിടറെ പ്വർതെനപരിധിയിലള്ള എല്ഥാ 
സർക്ഥാർ ഓഫവീസുകളുവം ഒരു കുെക്വീഴിൽ 
എന്നതുവം ഇവിടെ പ്വൃതെിപഥതെിലഥായി. 
ഏടതഥാരഥാവശ്യതെിനുവം ഓഫവീസുകൾ 
തിരഞ്ഞ് ടപഥാതുജനങ്ങൾക്് പലയിെങ്ങളി
ലഥായി ദ്പഥാദ്കണ്ിവരുന്നില്- ദ്്ഥാക് ്പഞ്ഥാ
യതെ് ഓഫവീസ് സമുച്ചയതെിടലതെിയഥാൽ 
എല്ഥാ സർക്ഥാർ ഓഫവീസുകളുവം ഇവിടെ 

തടന്നയണ്്. ഓഫവീസ് വളപെിടല അവദ്ശ
ഷിക്കുന്ന ഇതെിരി സ്ലവുവം ഇവിടെ പഥാഴഥാ
ക്ിയിട്ടില്. ദ്ഗ്ഥാബഥാഗിൽ കഴിയഥാവുന്നത്ര 
കഥായ് കറികളുവം മുെങ്ങഥാടത കൃഷി ടചയ്ന്നു. 
അദ്തഥാടെഥാപെവം ജനങ്ങൾക്് വിഷവം വമിക്ഥാ
തെ നഥാെൻ പച്ചക്റി ലഭ്യമഥാക്ഥാനഥായി 
നഥാെൻ പച്ചക്റി സവംഭരണ-വിപണന 
ദ്കന്ദവുവം ഇവിടെ പ്വർതെിക്കുന്നുണ്്. ദ്്ഥാ
ക്്പഞ്ഥായതെ് ഓഫവീസിദ്നഥാടു ദ്ചർന്നുള്ള 
കൃഷി അസിസ്ററെ് ഡയറക്ടർ ഓഫവീസിടറെ 
നിയന്ത്രണതെിലഥാണ് ഈ നഥാെൻ പച്ചക്റി 
വിപണി കർഷകരുടെ ദ്നതൃത്തെിൽ തടന്ന 
പ്വർതെിക്കുന്നത്.

ഇദ്തഥാടു ദ്ചർന്നു തടന്ന സർക്ഥാർ 
സവംരവംഭമഥായ മത്സ്യടഫ�ിടറെ ഫിഷ്സ്റഥാളുവം 
പ്വർതെിക്കുന്നു. ദ്ഫഥാർമഥാലിനുവം അദ്മഥാണി
യയമെക്മുള്ള രഥാസവസ്തുക്ളിട്ട മവീൻ ആദ്രഥാ
ഗ്യതെിന് അത്യന്വം അപകെകരമഥാടണന്ന 

തിരിച്ചറിവഥാണ ്സർക്ഥാർ ഉെമസ്തയിലള്ള 
മത്സ്യവിപണ സവംരവംഭതെിന ്ദ്്ഥാക്പ്ഞ്ഥാ
യതെിന ്ദ്പ്രണയഥായത.് ഇങ്ങടന ടചറുതുവം 
വലതുമഥായ ഒട്ടുവളടര ഗ്ഥാമദ്ക്മ പ്വർതെ
നങ്ങൾ പ്ഥാവർതെികമഥാക്ിയതിലൂടെ പഞ്ഥാ
യതെവീരഥാജിടറെ ഉദ്ദേശലക്്യതെിലധിഷ്ിത
മഥായ ഗഥാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങളഥാണ് സഥാർത്
കമഥായിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്തെിൽ പഞ്ഥായ
തെ ്രഥാജ് മഥാസികയിൽ ‘അരടങ്ങഥാഴിയഥാതെ 
വവീട്ടുനന്മകൾ’ എന്ന ശവീർഷകതെിൽ ഖണ്ഡ
ശ്യഥായി പ്സിദ്ധവീകരിച്ചുവരുന്ന ദ്ലഖന 
പരമ്രയടെ സങ്വീർതെനവുവം സഥാക്്യടപെ
ടുതെലമഥാണ്. മഥാദ്വലിക്ര ദ്്ഥാക്്പഞ്ഥാ
യതെിടറെ കഥാർഷിക കപതൃക മയൂസിയവം, 
ഓണഥാട്ടുകര പുസ്കമൂല തുെങ്ങിയള്ള വ്യത്യ
സ്മഥായ പ്വർതെനങ്ങൾ.

മഥാദ്വലിക്രയടെ നടുമുറ്റത്തുള്ള ദ്്ഥാക്് 
ഓഫവീസ് ഈ നഗരതെിടറെ അെയഥാളക്കുറി
യഥാണ്. ഒരു കഥാലതെ് വഴിയവം പിഴയമഥായി 
ആർക്കുവം കയറിയിറങ്ങഥാവുന്ന, കഥാലപെഴക്
തെഥാൽ ജവീർണ്ണഥാവസ്യിലഥായ ടകട്ടിെങ്ങളു
മുള്ള ദ്്ഥാക്് ഓഫവീസ് സവംവിധഥാനതെിടറെ 
രൂപവുവം ഭഥാവവുവം മഥാറിയിരിക്കുന്നു. സമസ്ത
ലസ്പർശിയഥായ നന്മപ്വർതെനങ്ങളിലൂടെ 
മഥാദ്വലിക്ര ദ്്ഥാക്് പഞ്ഥായതെിന് 
ഐ.എസ്.ഒ. സർട്ടിഫിദ്ക്ഷനുവം ലഭിച്ചിരി
ക്കുന്നു. പിന്നിട്ട അഞ്ചുവർഷക്ഥാലടതെ 
എണ്ണമറ്റ വികസന-ദ്ക്മപ്വർതെനങ്ങ
ളുടെ പട്ടികയിൽ- ഓണഥാട്ടുകര കഥാർഷിക 
കപതൃക മയൂസിയവുവം ഓണഥാട്ടുകര പുസ്ക
മൂലയവം ഒരു പ്ഥാദ്ദശിക ഭരണകൂെടതെ 
സവംബന്ധിച്ച് ഒരു കവീർതെിമുദ്രയവം വിരലെ
യഥാളവുമഥാടണന്നതിൽ തർക്മില്. 
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