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“സത്യത്തിന്റെ  പ്രതതിഫലം സമാധാനവം സന്ാഷവമാണ് ” 
രവീന്ദ്രനാഥ ടാന�ാർ

എഡിറ്റോറിയൽ
സേവനം ഇനി അന്താരതാഷ്ട്ര നിലവതാരത്ില്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴപില് പഞ്ചായത്്  ഡയറക്ടദ്ററ്ം 939 ഗ്ചാമ

പഞ്ചായത്തുകളം 152 ദ്്ചാക്്  പഞ്ചായത്തുകളം 7 ജപില്ചാ പഞ്ചായത്തുകളം 6 
ഡഡപയൂട്പി ഡയറക്ടർ ഓഫീസുകളം ഐ എസ് ഒ സർട്പിഫപിദ്ക്ഷന്  ദ്നടപിയപിരപി
ക്കുന്നു. ഗുണനപിലവചാരമുള്ള ദ്സവനം പൗരന് കൃത്യസമയത്് നല്ചാന് കഴപിയുന്ന 
തരത്പില് അന്ചാരചാഷ്ട്ര നപിലവചാരത്പിദ്ലക് ്ഈ സ്ചാപനങ്ങള് എത്പിയപിരപിക്കുന്നു 
എന്നതചാണ് ഈ അംഗീകചാരം ഡകചാണ്് അർത്ഥമചാക്കുന്നത്. ജനങ്ങള്ക്് സമയ
ബന്പിതമചായപി മപികച്ച ദ്സവനം നല്കുക എന്നത് സർക്ചാർ സ്ചാപനങ്ങളഡട 
ഉത്രവചാദപിത്മചാണ്. ഈ കചാഴ്ചപ്ചാടപിഡറെ അടപിസ്ചാനത്പില് ദ്കരളത്പിലുള്ള 
എല്ചാ തദ്ദേശഭരണ സ്ചാപനങ്ങഡളയും ഐ എസ ്ഒ നപിലവചാരത്പിദ്ലക് ്ഉയർത്തു
ന്നതപിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഈ സർക്ചാർ അധപികചാരത്പിദ്ലറപിയ  ഉടന്  തഡന്ന ആരം
ഭപിച്ചപിരുന്നു. ഈ ശ്രമങ്ങള് ഫലപ്ചാപ്പിയപില് എത്പിയതപിനുള്ള ഡതളപിവചാണ് ഈ 
സ്ചാപനങ്ങള്  ദ്നടപിയ ഐ എസ് ഒ അംഗീകചാരം.

ഗുണദ്ഭചാക്ചാവപിന് ദ്സവനം നല്കുന്ന കചാര്യത്പിലും ദ്രഖകള് സൂക്പിക്കുന്ന 
കചാര്യത്പിലും സംസ്ചാനഡത് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകള് മറ്് വകുപ്പുകള്ക്് മചാതൃക
യചായപിരപിക്കുന്നു. അദ്പക്കള് ഫ്രണ്് ഓഫീസപില് സ്വീകരപിക്കുകയും നപിശ്ചയപിച്ച 
സമയപരപിധപിക്കം ഗുണദ്ഭചാക്ചാവപിന് ദ്സവനം നല്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 
ഡെയ്യുന്നു. ദ്സവനത്പിനചായപി അദ്പക്കന് ഓഫീസപില് കയറപിയപിറദ്ങ്ങണ്  
സചാഹെര്യം ഉണ്ചാകുന്നപില്.

ദ്കരളത്പിഡല  തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങളപിലൂഡട  ലഭ്യമചാകുന്ന ദ്സവ
നങ്ങള് സമയബന്പിതമചായും കൂടുതല് കചാര്യക്മതദ്യചാഡടയും സുതചാര്യമചായും 
ഡപചാതുജനങ്ങള്ക്കു ലഭ്യമചാക്കുന്നതപിന്  പഞ്ചായത്് വകുപ്പിഡറെ  സഹകരണ
ദ്ത്ചാഡട ഇന്ഫർദ്മഷന് ദ്കരള മപിഷന് തയ്ചാറചാക്പിയപിട്ടുള്ള ദ്സചാഫ്റ് ഡവയർ 
സംവപിധചാനമചാണ് ഇറെദ്ഗ്റ്ഡ് ദ്ലചാക്ല് ഗദ്വണന്സ് മചാദ്നജ് ഡമറെ് സപിസ്റം.            
പരീക്ണചാടപിസ്ചാനത്പില് തപിരുവനന്പുരം ജപില്യപിഡല ഡെമ്മരുതപി ഗ്ചാമപഞ്ചാ
യത്പില് പ്വർത്നം ആരംഭപിച്ച ദ്സചാഫ്റ് ഡവയർ സംസ്ചാനഡത്  150 ഗ്ചാമ 
പഞ്ചായത്തുകളപില് വപിന്യസപിക്ഡപ്ട്പിരപിക്കുന്നു. ഈ ദ്സചാഫ്റ് ഡവയർ സംവപിധചാനം 
പൂർണ്ണമചായും നപിലവപില് വരുന്നദ്തചാഡട ദ്സവന മപികവപിഡറെ കചാര്യത്പില് വലപിഡയചാരു  
മചാറ്ം തഡന്ന പ്തീക്പിക്ചാം.

കൂട്ചായ പ്വർത്നത്പിലൂഡടയചാണ ്  പഞ്ചായത് ് ഡയറക്ടദ്ററ്പിനും ഐ എസ ്ഒ 
അംഗീകചാരഡമന്ന ദ്നട്ം കകവരപിക്ചാന് കഴപിഞ്ഞത്. പതപിനചായപിരത്പിലധപികം 
ഫയലുകള് തീർപ്ചാക്പി. ഒരു ലക്ത്പിലധപികം പഴയ ഫയലുകള് നടപടപിക്രമങ്ങള് 
പൂർത്പിയചാക്പി നശപിപ്പിച്ചു. ഇ ഗദ്വണന്സ് സംവപിധചാനം ഏർഡപ്ടുത്പി ഫയലുകള് 
ഡപിജപിറ്കലസ് ഡെയ്തു. ഓഫീസ് ആധുനപികവത്കരപിച്ചു സൗകര്യങ്ങള് ഏർഡപ്ടുത്പി. 
പഞ്ചായത്്  ഡയറക്ടദ്ററ്ം ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകളം കകവരപിച്ച ഈ മഹത്ചായ 
ദ്നട്ം നഡമ്മ കൂടുതല് വലപിയ ഉത്രവചാദപിത്ങ്ങള് ഏല്പ്പിക്കുന്നു.  നടപടപിക്രമങ്ങള് 
പരമചാവധപി കുറച്ചുഡകചാണ്്  ഒരു സചാധചാരണ പൗരന് യഥചാസമയം ദ്സവനം നല്ചാന് 
കഴപിയണം. ഓഫീസപിഡലത്തുന്ന സചാധചാരണക്ചാദ്രചാട് മചാന്യമചായപി ഡപരുമചാറചാനും 
കഴപിയണം. എങ്പില് മചാത്രദ്മ ദ്സവനത്പിഡറെ ഗുണനപിലവചാരം ഡമച്ചഡപ്ട്ടുഡവന്ന് 
പറയചാന് കഴപിയൂ. ഈ ലക്്യത്പിനചായപി  നമുക്് കൂട്ചായപി പ്യത്പിക്ചാം.

ന�ാ. പതി.ന്െ. ജയശ്ീ ഐ.എ.എസ്.
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  യു.വതി. നജാസ്  ഐ.എ.എസ്. 

ലലഫ് മിഷൻ ഭവനങ്ങൾ 
രണ്ടര ലക്ഷത്ിസലക്്

ദ്കരളത്പിഡറെ  സമഗ് വപികസനവം 
ദുരപിതബചാധപിതർക്കുള്ള സത്വരദ്ക്മ 

നടപടപികളം ഉള്ഡപ്ടുന്ന ബഹുമുഖപദ്ധതപി
യചായ നവദ്കരള മപിഷനപിഡല പ്ധചാന പദ്ധ
തപിയചാണ് കലഫ് മപിഷന്.  ഈ സർക്ചാർ 
അധപികചാരത്പില്   വന്നതപിനു ദ്ശഷം കലഫ് 

മപിഷഡറെ ഭചാഗമചായപി 2,29,917 ഭവന രഹപി 
തരചായ കുടുംബങ്ങളചാണ് പുഞ്പിരപിദ്യചാഡട 
സുരക്പിതരചായപി  സ്വന്ം വീടപിനുള്ളപിദ്ലക്് 
അഭപിമചാനദ്ത്ചാഡട ഇതുവഡര പ്ദ്വശപിച്ചത്. 

ഇതപില് ബഹുഭൂരപിപക്ം കുടുംബങ്ങളം 
സ്വന്മചായപി വീടുവയ്കചാന് ദ്ശഷപിയപില്ചാതപിരുന്ന 

ഭൂമപിയുള്ള ഭവന രഹപിതരചായപിരുന്നു എങ്പില് 
ഈ വർഷം ഭൂമപിയും വീടുമപില്ചാത് ഒരു ലക്ം 
കുടുംബങ്ങളഡട പുനരധപിവചാസം ഉറപ്ചാക്ചാ
നുള്ള തീവ്രശ്രമവമചായചാണ് മപിഷന് മുദ്ന്നചാട്ടു 
ദ്പചാകുന്നത്. 

ദ്കവലം തചാമസപിക്ചാനുള്ള ഡകട്പിടം 
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കവര് സ്റ്റോറി



എന്നതപിലുപരപിയചായപി ‘ജീവപിത’മചാണ് 
‘കലഫ് ’ എന്ന തപിരപിച്ചറപിവപില് കുടുംബങ്ങളഡട 
ജീവദ്നചാപചാധപി ഉറപ്ചാക്പി എല്ചാ ആധുനപിക 
സൗകര്യങ്ങദ്ളചാടും കൂടപിയചാണ ്കലഫ ്ഭവന
സമുച്ചയങ്ങള് ഉയരുന്നത്. ഭവന സമുച്ചയ
ങ്ങള് കൂടചാഡത ഭവന രഹപിതർക്്  ഭൂമപി നല്പി 
വീടു നല്കുന്ന പദ്ധതപിയും ഈ വർഷം തഡന്ന    
നടപ്ചാക്കുന്നുണ്്. ദ്കന്ദ്ര/ സംസ്ചാന ഭവന 
പദ്ധതപികളം  കലഫ് ഭവന പദ്ധതപിയും 
കലഫ് മപിഷന് മുദ്ഖന ഏദ്കചാപപിപ്പിച്ചചാണ് 
സംസ്ചാനത്് സമ്പൂർണ്ണ  ഭവന പദ്ധതപി 
നടപ്പിലചാക്കുന്നത്.

ഒന്നചാംഘട്ത്പില് 2000-01 മുതല് 2015-
16 സചാമ്പത്പിക വർഷം വഡര വപിവപിധ      
സർക്ചാർ ഭവന നപിർമ്മചാണ പദ്ധതപികള് 
പ്കചാരം ധനസഹചായം കപിട്പിയപിട്ടും പല കചാര
ണങ്ങളചാല് നപിർമ്മചാണം പൂർത്ീകരപിക്ചാന് 
കഴപിയചാതപിരുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക്കുള്ള   വീടുകള്   
യചാഥചാർത്ഥ്യമചാക്കുക എന്നതചായപിരുന്നു 
കലഫ് മപിഷന് ഏഡറ്ടുത് ദൗത്യം. ഒന്നചാം
ഘട്ത്പില് പൂർത്പിയചാദ്ക്ണ്പിയപിരുന്ന  
54,151 വീടുകളപില് 52, 307  (96.59%) വീടുകളഡട 
നപിർമ്മചാണമചാണ ്പൂർത്പിയചാക്പിയത.് ഒന്നചാം 
ഘട്ത്പിനചായപി ഇതുവഡര സംസ്ചാന 
സർക്ചാർ ഡെലവഴപിച്ചത് 676 ദ്കചാടപി രൂപ 
യചാണ്.

 കലഫ് രണ്ചാംഘട്ത്പില് ഭൂമപിയുള്ള 
ഭവനരഹപിതരുഡട ഭവന നപിർമ്മചാണവം 
മൂന്നചാംഘട്ത്പില് ഭൂരഹപിത ഭവനരഹപിതരുഡട 
പുനരധപിവചാസവമചാണ് ലക്്യം. രണ്ചാംഘട്
ത്പില് ദ്രഖചാപരപിദ്ശചാധനയപിലൂഡട 1,04,803 
ഗുണദ്ഭചാക്ചാക്ളചാണ് അർഹത ദ്നടപിയത്. 
ഇവരപില്   ബന്ഡപ്ട് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ചാപനങ്ങളമചായപി കരചാറപിദ്ലർഡപ്ട്ത് 
98,316 ദ്പരചാണ്.     ഇവരപില് 81,840 (83.24%) 

ഗുണദ്ഭചാക്ചാക്ള് ഭവനനപിർമ്മചാണം 
പൂർത്ീകരപിച്ചു. കലഫ് മപിഷനപിലൂഡട നടപ്പി
ലചാക്കുന്ന ഭവനനപിർമ്മചാണങ്ങള്ക്് പുറഡമ 
പപി.എം.എ.കവ-കലഫ ്(അർബന്) പദ്ധതപി 
പ്കചാരം 48,445 വീടുകള് പൂർത്ീകരപിക്കുകയും 
പപി.എം.എ.കവ-കലഫ് (റൂറല്)  പദ്ധതപി 
പ്കചാരം 16,996 വീടുകള് പൂർത്ീകരപിക്കുകയും 
ഡെയ്തു.  ഇതുകൂടചാഡത, മറ് വകുപ്പുകള് തുടങ്ങപി
വച്ച ഭവനനപിർമ്മചാണ പദ്ധതപികളം പൂർത്ീ
കരപിച്ചുവരുന്നു. പട്പികജചാതപി വകുപ്പിനു കീഴപില് 
19,247 വീടുകളം പട്പികവർഗ്ഗ വകുപ്പിനു  
കീഴപില് 1,745 വീടുകളം പൂർത്ീകരപിച്ചു. 
ഫപിഷറീസ് വകുപ്പിനു കീഴപില് പൂർത്ീകരപിച്ച 
വീടുകളഡട എണ്ണം 4,177 ആണ.് ഇതുകൂടചാഡത  
കലഫ്  മൂന്നചാംഘട്മചായ  ഭൂരഹപിത ഭവനര
ഹപിതരുഡട പുനരധപിവചാസത്പിനചായപി നചാളപിതു 

വഡര 1761 വീടുകള് പൂർത്ീകരപിച്ചപിട്ടുണ്്. 
ഇഡതല്ചാം കൂടപി കൂട്പി ഈ സർക്ചാർ അധപി
കചാരത്പില് വന്നതപിനു ദ്ശഷം ഇതുവഡര 
പൂർത്പിയചാക്പിയത് 2,29,917 വീടുകളം ഡെല
വഴപിച്ചത് 8068.70 ദ്കചാടപി രൂപയുമചാണ്.

 കലഫ് മപിഷഡറെ മൂന്നചാംഘട്ത്പില് 
(ഭൂരഹപിത ഭവനരഹപിതർക്്  ഭവനം) ഒരു 
ലക്ത്പില്പ്രം ഗുണദ്ഭചാക്ചാക്ഡള 
അർഹരചായപി കഡണ്ത്പിയപിട്ടുണ്.്  ഇവർക്ചായപി  
ഭവന സമുച്ചയങ്ങദ്ളചാ ഭവനങ്ങദ്ളചാ  നപിർമ്മപി
ച്ചു നല്കുന്നതചാണ്. കഡണ്ത്പിയ 300-ഓളം 
സ്ലങ്ങളപില് 101 ഇടങ്ങളപില് ഭവന സമുച്ച
യങ്ങള് നപിർമ്മപിക്കുന്നതപിന് തീരുമചാനപിച്ചപിട്ടുമു
ണ്്. ഇടുക്പി ജപില്യപിഡല അടപിമചാലപിയപില് 217 
അപ്ചാർട്ടുഡമന്റുകളള്ള ഒരു ഭവന സമുച്ചയം 
കപലറ്് ഓഫ് കപലറ്് അടപിസ്ചാനത്പില് 
നപിർമ്മപിച്ച് അടപിമചാലപി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്പിന് 
കകമചാറുകയും അവപിഡടയുള്ള 163 ഭൂരഹപിത 
ഭവനരഹപിത ഗുണദ്ഭചാക്ചാക്ള് തചാമസപി
ക്കുന്നുമുണ്.് അവർക് ് വപിവപിധ ജീവദ്നചാപചാധപി 
മചാർഗ്ഗങ്ങളം കപ്മറപി ഡഹല്ത്് ഡസറെറും 
അംഗന്വചാടപിയും മറ്് ദ്സവനങ്ങളം  അവപി
ഡടത്ഡന്ന ലഭ്യമചാക്പിയപിട്ടുണ്്. കലഫപിഡറെ  
ഭചാഗമചായപി നപിർമ്മപിക്കുന്ന 12 കപലറ്് ഭവന
സമുച്ചയങ്ങളഡട നപിർമ്മചാണം ആരംഭപിക്കുക
യും വപിവപിധ ഘട്ങ്ങളപില് എത്പി നപില്ക്കുകയും 
ഡെയ്യുകയചാണ്.

ഇതപിഡറെ തുടർച്ചയചായപി 29 സ്ലങ്ങളപിഡല 
കൂടപി  നപിർമ്മചാണ പ്വർത്നങ്ങളഡട 
ഉദ്ഘചാടനം മുഖ്യമന്തപി പപിണറചായപി വപിജയന് 
2020 ഡസപ്റ്ംബർ 24-ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭര
ണവകുപ്് മന്തപി എ.സപി. ഡമചായ്ീഡറെ അദ്ധ്യ
ക്തയപില് നടന്ന െടങ്ങപില് നപിർവ്വഹപിച്ചു. 
കചാസർദ്ഗചാഡ് ജപില്യപിഡല ഡെമ്മനചാട് ഗ്ചാ
മപഞ്ചായത്്, കണ്ണൂർ ജപില്യപിഡല െപിറയ്കല് 





ലൈഫ് മിഷന് രണ്ടു ൈക്ഷം വീടുകളുടെ പൂര്തീകരണ പ്രഖ്യാപനഷം മുഖ്മന്തി പിണറയായി വിജയന് തിരുവനന്തപുരത് നിര്വ്വഹിക്കുന്നു. (ഫയല് ചിത്ഷം)
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ഗ്ചാമപഞ്ചായത്,് പയ്ന്നൂർ മുനപിസപിപ്ചാലപിറ്പി, 
കണ്ണപുരം ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, ആ�ർ മുനപി
സപിപ്ചാലപിറ്പി, വയനചാട് ജപില്യപിഡല പൂതചാടപി 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, ദ്കചാഴപിദ്ക്ചാട് ജപില്യപിഡല 
മചാവൂർ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, നടുവണ്ണൂർ ഗ്ചാമപ
ഞ്ചായത്്, പുതുപ്ചാടപി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, 
മലപ്പുറം ജപില്യപിഡല ആലംദ്കചാട് ഗ്ചാമപ
ഞ്ചായത്്, പചാലക്ചാട് ജപില്യപിഡല ഡകചാടുമ്പ് 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്,് തൃ�ർ ജപില്യപിഡല കചാറളം 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, എറണചാകുളം ജപില്യപിഡല 
കൂത്ചാട്ടുകുളം മുനപിസപിപ്ചാലപിറ്പി, അയ്ംമ്പുഴ 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, കരുമചാലൂർ ഗ്ചാമപഞ്ചാ 
യത്്, ഇടുക്പി ജപില്യപിഡല കട്പ്ന മുനപിസപി
പ്ചാലപിറ്പി, കചാഞ്പിയചാർ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, 
വചാത്പിക്കുടപി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, ദ്കചാട്യം 
ജപില്യപിഡല തലദ്യചാലപ്റമ്പ് ഗ്ചാമപഞ്ചാ 
യത്്, വപിജയപുരം ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, 
ആലപ്പുഴ ജപില്യപിഡല മണ്ണദ്ഞ്രപി ഗ്ചാമപഞ്ചാ
യത്,് നടുവട്ം പള്ളപിപ്ചാട ്ഗ്ചാമപഞ്ചായത്,് 
പത്നംതപിട് ജപില്യപിഡല ഏഴംകുളം ഗ്ചാമപ
ഞ്ചായത്് പന്ളം മുനപിസപിപ്ചാലപിറ്പി, ഡകചാല്ം 
ജപില്യപിഡല  ഡവസ്റ് കല്ട ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, 
അഞ്ല് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്,് ഡകചാല്ം ദ്കചാർപ്
ദ്റഷനപിഡല മുണ്യ്കല്, തപിരുവനന്പുരം 
ജപില്യപിഡല മടവൂർ ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, അ�ർ 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് എന്നപിവപിടങ്ങളപിലചാണ് 
തറക്ല്പിടല് നടന്നത്. അടുത് ഒരു വർഷ
ത്പിനുള്ളപില് ഈ 29 ഭവനസമുച്ചയങ്ങളഡട
യും പണപി പൂർത്ീകരപിക്കുന്നതപിനചാണ് 
സംസ്ചാന സർക്ചാർ ലക്്യമപിട്പിരപിക്കുന്നത്. 

അർഹത ഉണ്ചായപിട്ടും  വപിവപിധ കചാരണ
ങ്ങളചാല് ആദ്യ ഗുണദ്ഭചാക്തൃ പട്പിക തയ്ചാറചാ
ക്പിയദ്പ്ചാള് െപില കുടുംബങ്ങള് വപിട്ടുദ്പചായ
തചായും പപിന്നീട് അർഹത ദ്നടപിയ ഗുണദ്ഭചാ
ക്ചാക്ഡളയും കൂട്പിദ്ച്ചർക്ണഡമന്നും 
അനവധപി ആവശ്യങ്ങള് വപിവപിധതലങ്ങളപില് 
നപിന്നും സർക്ചാരപിനു മുന്നപില് ഉയർന്നു വന്നപി
രുന്നു. ഈ സചാഹെര്യത്പില് അർഹരചായ 
ഭൂമപിയുള്ള ഭവനരഹപിതരുഡടയും ഭൂരഹപിത 
ഭവനരഹപിതരുഡടയും ഒരു പുതപിയ പട്പിക 
തയ്ചാറചാക്കുന്നതപിനചായപി സംസ്ചാന സർക്ചാർ 
തീരുമചാനപിക്കുകയും അതപിനുള്ള അദ്പക്
കള് ഓണകലനചായപി സ്വീകരപിക്കുവചാന്  
നടപടപികള് കകഡക്ചാള്ളുകയും ഡെയ്തു. 2020 
ഓഗസ്റ് ഒന്ന് മുതലചാണ് പുതപിയ അദ്പക്
കള് ഓണകലനപില് സ്വീകരപിച്ചു തുടങ്ങപിയത.് 

പൂർണ്ണമചായും ദ്സചാഫ്റ് ഡവയർ അധപി�പി
തമചായ ഒരു സംവപിധചാനത്പിലൂഡടയചാണ് 
പട്പിക തയ്ചാറചാക്കുന്നത.്  തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ് ചാ പ ന ങ്ങ ള ഡ ട  ദ് ന തൃ ത ്വത് പി ലു ള്ള 
ഡഹല്പ്ഡ�കള് വഴപിദ്യചാ, ഇറെർഡനറ്് 

ഉപദ്യചാഗപിച്ച ്സ്വന്മചാദ്യചാ, മറ് ്ഓണകലന് 
ദ്സവനദചാതചാക്ള് വഴപിദ്യചാ അർഹരചായ 
വർക്് അദ്പക്കള് ഓണകലന് ആയപി 
അതചാത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങ
ളപിദ്ലയ്ക ്സമർപ്പിക്ചാവന്നതചാണ.് ഇതപിനചായപി 
ഇതുവഡര അദ്പക്കള് സമർപ്പിച്ചത് 

8,32,850 ദ്പരചാണ്. ഇതപില് 5,80,650 ദ്പർ 
ഭൂമപിയുള്ള ഭവനരഹപിതരും 2,52,200 ദ്പർ  
ഭൂരഹപിത ഭവനരഹപിതരുമചാണ്. 

അദ്പക് സമർപ്പിക്കുന്നനചായപി നപിശ്ച
യപിച്ചപിരുന്ന അർഹതചാമചാനദണ്ഡങ്ങള് ഇനപി
പറയുന്ന പ്കചാരമചാണ്.
ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരറോണെങ്ിൽ:
1. ഒദ്ര ദ്റഷന് കചാർഡപില് ഉള്ഡപ്ട്വഡര 

ഒറ്കുടുംബമചായപി പരപിഗണപിച്ച് ഒരു ഭവന
ത്പിന് മചാത്രമചായപി പരപിഗണപിക്കുന്ന
തചാണ്. 2020 ജൂകല 1 ന് മുമ്പ് ദ്റഷന് 
കചാർഡള്ള കുടുംബമചായപിരപിക്ണം. ആ 
ദ്റഷന് കചാർഡപില് ഉള്ഡപ്ട് ഒരചാള്ക്കു 
ദ്പചാലും ഭവനം ഇല്ചാത്വരും ആകണം.  
(പട്പികജചാതപി/പട്പികവർഗ്ഗ /മത്്യഡതചാ
ഴപിലചാളപി വപിഭചാഗത്പിന്  ബചാധകമല്) 

2. സ ർ ക് ചാ ർ / അ ർ ദ്ധ  സ ർ ക് ചാ ർ /
ഡപചാതുദ്മഖല സ്ചാപനങ്ങളപില് സ്പിര
ദ്ജചാലപിക്ചാദ്രചാ ഇത്രം സ്ചാപനങ്ങ
ളപില് നപിന്നും ഡപന്ഷന് കകപ്റ്ന്നവദ്രചാ 
ആയ അംഗങ്ങളള്ള കുടുംബങ്ങഡള 
ഒഴപിവചാക്കും.

3. വചാർഷപിക വരുമചാനം മൂന്ന് ലക്ത്പില് 
കൂടുതലുള്ള കുടുംബങ്ങഡള ഒഴപിവചാക്കുന്ന
തചാണ്.

4. ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകളപില് 25 ഡസറെപിദ്ലചാ/ 

കർ ല  
സ  ല െല  

   
ർ   

   
സ ർ ക   

ക  �  
   

 സ ം 
ബ െ   

ർ ല  
െ  സ ർ  
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മുനപിസപിപ്ചാലപിറ്പി/ ദ്കചാർപ്ദ്റഷന് പ്ദ്ദ
ശത്് അഞ്് ഡസറെപിദ്ലഡറദ്യചാ ഭൂമപി 
സ്വന്മചായുള്ള കുടുംബങ്ങഡള ഒഴപിവചാക്കു
ന്നതചാണ്. (പട്പികജചാതപി/പട്പികവർഗ്ഗ/
മത്്യഡതചാഴപിലചാളപി വപിഭചാഗത്പിന്  ബചാധ
കമല്)

5. ഉപജീവനഡത്ചാഴപില് ഉപചാധപിഡയന്ന 
നപിലയ്കല്ചാഡത നചാലുെക്രവചാഹനം സ്വ
ന്മചായുള്ള കുടുംബങ്ങഡള ഒഴപിവചാക്കുന്ന
തചാണ്.

6. അവകചാശപികള്ക്്  വസ്തു ഭചാഗം ഡെയ് 
സചാഹെര്യത്പില് സ്വന്ംദ്പരപില് 
സചാദ്ങ്തപികമചായപി ഭൂമപിയപില് എന്ന കചാര
ണത്ചാല് ഭൂരഹപിതരചായവർ ഒഴപിവചാക്
ഡപ്ടുന്നതചാണ്.

7. ജീർണ്ണപിച്ചതും അറ്കുറ്പ്ണപി നടത്പി 
വചാസദ്യചാഗ്യമചാക്ചാന് പറ്ചാത്തുമചായ 
ഭവനങ്ങള് (മണഭപിത്പി/ കല്ഭപിത്പി, 
ടചാർദ്പ്ചാളപിന്, ഷീറ്്, തടപി എന്നപിവ 
ഡകചാണ്് നപിർമ്മപിച്ച ഭപിത്പിയുള്ളതും, ഷീറ്്, 
ഓല എന്നപിവദ്യചാടു കൂടപിയ ദ്മല്ക്കൂര 
ഉള്ളതുമചായ ഭവനങ്ങഡള ജീർണ്ണപിച്ചതും 
വചാസദ്യചാഗ്യമല്ചാത്തുമചായ ഭവനങ്ങള് 
എന്ന വപിഭചാഗത്പില് പരപിഗണപിക്കും).

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരറോണെങ്ിൽ:
മുകളപിഡല മചാനദണ്ഡങ്ങദ്ളചാഡടചാപ്ം 

തചാഡഴ പറയുന്ന മചാനദണ്ഡം കൂടപി പരപിഗണപി
ക്കുന്നതചാണ്.

സ്വന്മചായപി ഭൂമപിയപില്ചാത്വർ/ ദ്റഷന് 
കചാർഡപില് ദ്പരുള്ള കുടുംബചാംഗങ്ങളഡട 
ദ്പരപില് ഭൂമപിയപില്ചാത്വർ/ ദ്റഷന് 
കചാർഡപില് ദ്പരുള്ള  കുടുംബചാംഗങ്ങളഡട 
ഡമചാത്ം ദ്പരപിലുംകൂടപി  3 ഡസറെപില് കുറവ്  
ഭൂമപി ഉള്ളവർ. 

ഭവനരഹപിതരും എന്നചാല് സ്വന്മചായപി 
ഭവനങ്ങള് നപിർമ്മപിക്ചാന് ദ്ശഷപിയപില്ചാത്
തുമചായ കുടുംബങ്ങള്ക്ചാണ് സർക്ചാർ 
ധനസഹചായം ലഭ്യമചാക്കുന്നത.് അതുഡകചാണ്് 
ദ്മല്പറഞ്ഞ അർഹതചാ മചാനദണ്ഡങ്ങള് ഉള്ള 
കുടുംബങ്ങള് മചാത്രമചാണ് അദ്പക്കള് 
സമർപ്പി ദ്ക്ണ്ത്.  അദ്പക്ദ്യചാഡടചാപ്ം 
തചാഡഴ പറയുന്ന ദ്രഖകള് കൂടപി ഓണകല 
നചായപി സമർപ്പിദ്ക്ണ്തചാണ്.
1.  ദ്റഷന് കചാർഡപിഡറെ പകർപ്് 
2.  അദ്പക്കഡറെ   ആധചാർകചാർഡപിഡറെ  

പകർപ്് 
3.  വപിദ്ല്ജ് ഓഫീസർ നല്കുന്ന വരുമചാന 

സർട്പിഫപിക്റ്്

4.  ദ്റഷന് കചാർഡപില് ഉള്ഡപ്ട് കുടുംബചാം
ഗങ്ങളഡട ദ്പരപില് ബന്ഡപ്ട് തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ചാപന ഏരപിയയപില് ഭൂമപി 
ഇഡല്ന്ന വപിദ്ല്ജ് ഓഫീസർ നല്കുന്ന 
സചാക്്യപത്രവം ബന്ഡപ്ട് തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ചാപന ഏരപിയയപിദ്ലചാ മറ്് 
സ്ലങ്ങളപിദ്ലചാ കുടുംബചാംഗങ്ങളഡട 
ദ്പരപില് ഭൂമപിയപില്ചാഡയന്ന ഗുണദ്ഭചാക്ചാ
വപിഡറെ  സചാക്്യപത്രവം (ഭൂരഹപിതരുഡട 
കചാര്യത്പില് മചാത്രം)

5. മുന്ഗണനചാ മചാനദണ്ഡങ്ങള് ലഭപിക്ചാന് 
അർഹരചായ കുടുംബങ്ങള് അതു സംബ
ന്പിച്ച സചാക്്യപത്രങ്ങള്.
മുന്ഗണനചാ മചാനദണ്ഡങ്ങള് ലഭ്യമചാക്കു

ന്നത് തചാഡഴ പറയുന്ന ദ്ലേശ ഘടകങ്ങള് 
ഉള്ളവർക്ചാണ്:
1. മചാനസപിക ഡവല്ലുവപിളപികള് ദ്നരപിടുന്ന

വദ്രചാ/ അന്ദ്രചാ ശചാരീരപികതളർച്ച 
ബചാധപിച്ചവദ്രചാ ആയ കുടുംബചാംഗങ്ങള് 
ഉള്ള കുടുംബങ്ങള് 

2. അഗതപി /ആശ്രയ പദ്ധതപിയപിഡല ഗുണ
ദ്ഭചാക്ചാക്ള് 

3. 40%-ദ്ലഡറ അംഗകവകല്യമുള്ള അംഗ 
ങ്ങള് ഉള്ള കുടുംബങ്ങള് 

4. ഭപിന്നലപിംഗക്ചാർ 
5. ഗുരുതര/മചാരക ദ്രചാഗമുള്ള (കചാന്സർ/ 

ഹൃദ്്ചാഗം/ കപിഡന്പി തകരചാറ ്മുലം ഡയചാ
ലപിസപിസപിന് വപിദ്ധയരചാകുന്നവർ/പക്ചാ 
ഘചാതം തുടങ്ങപിയവ) അംഗങ്ങളള്ള കുടും
ബങ്ങള് 

6. അവപിവചാഹപിതരചായ അമ്മമചാർ കുടുംബ
നചാഥയചായുള്ള കുടുംബങ്ങള് 

7. ദ്രചാഗദ്മചാ അപകടദ്മചാ കചാരണം ഡതചാഴപി
ഡലടുത്തു ജീവപിക്ചാനചാകചാത് കുടുംബനചാ
ഥരചായ കുടുംബങ്ങള് 

8. വപിധവയചായ കുടുംബനചാഥയും സ്പിരവ
രുമചാനമപില്ചാത് അംഗങ്ങളമുള്ള കുടും
ബങ്ങള്  

9. എച്ച്.ഐ.വപി ബചാധപിതരചായ അംഗങ്ങള
ള്ള കുടുംബങ്ങള്.
അദ്പക് സമർപ്പിച്ചവരുഡട  ലപിസ്റ ്തദ്ദേ

ശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനതലത്പില് പ്സപി
ദ്ധീകരപിക്കുന്നതചാണ്. അദ്പക്കളപിദ്മേല് 
വപിശദമചായ പരപിദ്ശചാധന നടത്പിയചായപിരപിക്കും 
അർഹതഡപ്ട്വഡര ഡതഡരഡഞ്ഞടുക്കുക.

അദ്പക്കർ നപിലവപില് തചാമസപിക്കുന്ന 
സ്ലങ്ങളപിഡലത്പിയചാണ് പരപിദ്ശചാധന 
നടത്തുന്നത്. അർഹതചാ മുന്ഗണനചാ മചാന
ദണ്ഡങ്ങള് വസ്തുതചാപരമചാദ്ണചാ എന്ന് 
സമർപ്പിക്കുന്നദ്രഖകള് അസ്സല് ദ്രഖകള
മചായപി ഒത്തുദ്നചാക്പി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമചാണ.്  
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ലൈഫ്  മിഷന് - 100 ദിന കര്മ്മപരിപറോടി – വീടുകളുണട പൂര്തീകരെം : 
പുറരറോഗതി റിറ്റോര്ട് 

നമ്പർ ജപില് 01.09.2020 ല് 
പൂർത്ീകരപിച്ച 
വീടുകളഡട എണ്ണം

25.09.2020 ല് 
പൂർത്ീകരപിച്ച 
വീടുകളഡട എണ്ണം

വ്യത്യചാസം

1 തപിരുവനന്പുരം 34,633 34,968 335
2 ഡകചാല്ം 18,949 19,327 378
3 പത്നംതപിട് 6,419 6,439 20
4 ആലപ്പുഴ 16,282 16,479 197
5 ദ്കചാട്യം 8,094 8,175 81
6 ഇടുക്പി 15,419 15,606 187

7 എറണചാകുളം 15,389 15,810 421
8 തൃശൂർ 16,870 17,154 284
9 പചാലക്ചാട് 26,183 26,323 140
10 മലപ്പുറം 18,727 19,254 527
11 ദ്കചാഴപിദ്ക്ചാട് 16,775 17,119 344
12 വയനചാട് 15,124 15,153 29
13 കണ്ണൂർ 9,627 9,885 258
14 കചാസർദ്ഗചാഡ് 8,018 8,225 207

ആണക 2,26,509 2,29,917 3,408



പരപിദ്ശചാധനചാ സചാക്്യപത്രം ബന്ഡപ്
ട് പരപിദ്ശചാധനചാ ഉദ്ദ്യചാഗസ്ർ ഓണകല 
നചായപി  തഡന്ന സമർപ്പിക്കുന്നതചാണ് . 
ഏഡതങ്പിലും സചാഹെര്യത്പില് അനർഹന് 
പട്പികയപില് ഉള്ഡപ്ട്ചാല് അതപിഡറെ പൂർണ്ണ 
ഉത്രവചാദപിത്ം പരപിദ്ശചാധന ഉദ്ദ്യചാഗസ്
നചായപിരപിക്കും. 

പരപിദ്ശചാധന പൂർത്പിയചാക്പിക്ഴപി 
ഞ്ഞചാല് അർഹരുഡടയും അനർഹരുഡടയും 
കരട് മുന്ഗണനചാ പട്പിക ദ്സചാഫ്റ് ഡവയറപില് 
നപിന്നും ഡൗണദ്ലചാഡ് ഡെയ്് തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് പ്സപിദ്ധീകരപിക്കു 
ന്നതചാണ.്  കരട ്പട്പിക സംബന്പിച്ച ആദ്ക്
പങ്ങള് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകളപില് ദ്്ചാക്് 
പഞ്ചായത്് ഡസക്രട്റപിമചാർക്കും, മുനപിസപിപ്ചാ
ലപിറ്പി/ദ്കചാർപ്ദ്റഷനുകളപില് മുനപിസപിപ്ല്/ 
ദ്കചാർപ്ദ്റഷന് ഡസക്രട്റപിക്കും സമർപ്പിക്ചാ
വന്നതചാണ.് അപ്ീലുകള് പരപിദ്ശചാധപിക്കുന്നത് 
ദ്്ചാക്്/ മുനപിസപിപ്ല് തലങ്ങളപില് ഒന്നചാം 
അപ്ീല് കമ്മപിറ്പിയും ജപില്ചാതലത്പില് രണ്ചാം 
അപ്ീല് പരപിദ്ശചാധപിക്കുന്നത് ജപില്ചാ കളക്ടറു
മചായപിരപിക്കും. 

അപ്ീല് കമ്മപിറ്പികള് അപ്ീലുകള് പരപി
ദ്ശചാധപിച്ച് വസ്തുതകള് ദ്ബചാധ്യഡപ്ട്് നപിയമചാ
നുസരണം തീരുമചാനം കകഡകചാള്ളണം.  
രണ്ചാം അപ്ീല് അധപികചാരപിയചായ ജപില്ചാ 
കളക്ടർ ബന്ഡപ്ട് ജപില്ചാതല ഉദ്ദ്യചാഗസ്
രുഡട ദ്നതൃത്വത്പില് അപ്ീലുകള് പരപിദ്ശചാ
ധപിച്ച് തീർപ്ചാദ്ക്ണ്തചാണ്. ഇക്ചാര്യത്പില് 
ദ്രഖകളഡട പരപിദ്ശചാധന, ഹപിയറപിംഗ,് ഫീല്ഡ് 
പരപിദ്ശചാധന തുടങ്ങപിയ രീതപികള് അവലം
ബപിദ്ക്ണ്തചാണ്.  അപ്ീലുകളഡട ഭചാഗമചായപി 
അനർഹർ ഗുണദ്ഭചാക്തൃലപിസ്റപില് ഉള്ഡപ്
ട്ചാല് ആയതപിഡറെ  പൂർണ്ണ ഉത്രവചാദപിത്വം 
അപ്ീല് അധപികചാരപികള്ക്ചായപിരപിക്കും.

അപ്ീലുകളപിദ്മേല് തീരുമചാനങ്ങള് ലഭ്യ
മചായതപിനുദ്ശഷം തദ്ദേശ സ്ചാപനങ്ങള്, 
കരട് ഗുണദ്ഭചാക്തൃ പട്പിക വപിവരദ്ശഖര
ത്പില് നപിന്നും ഡൗണദ്ലചാഡ് ഡെയ്് തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ചാപന ദ്യചാഗത്പില് 
സമർപ്പിക്കുന്നതും, നപിശ്ചപിത സമയ പരപിധപി
ക്കുള്ളപില് ഗ്ചാമസഭ/വചാർഡ് സഭ വപിളപിച്ച് 
ദ് െ ർ ക്കു ന്ന ത പി നു ള്ള  ത ീ രു മ ചാ ന ങ്ങ ള് 
കകഡക്ചാള്ളുന്നതുമചാണ്.

ഗ്ചാമസഭകളപില് കരട്  ഗുണദ്ഭചാക്തൃപ
ട്പിക െർച്ച ഡെയ്് അനർഹഡര ഒഴപിവചാക്കുന്ന
തചാണ്. ഗ്ചാമസഭകള്ക്കു ദ്ശഷം അന്പിമ 
പട്പിക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപന 
ദ്യചാഗത്പില് വച്ച് അംഗീകരപിക്കുന്നതചാണ്. 
ഗ്ചാമസഭചാ തീരുമചാന പ്കചാരം ഒഴപിവചാദ്ക്
ണ്തചായ അനർഹഡര പട്പികയപില് നപിന്നും 

ഒഴപിവചാക്പി അന്പിമ മുന്ഗണനചാ പട്പിക തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനതലത്പില് പ്സപി
ദ്ധഡപ്ടുത്തുന്നതചാണ്.

ഗുണദ്ഭചാക്തൃ പട്പിക തയ്ചാറചാക്കുന്ന പ്
വർത്നങ്ങള് കചാര്യക്മമചായും സമയബ
ന്പിതമചായും നടപ്പിലചാക്കുന്നതപിനചായപി ജപില്ചാ
പഞ്ചായത്് പ്സപിഡറെ് ഡെയർമചാനും 
ദ്കചാർപ്ദ്റഷന് ദ്മയർമചാർ കവസ് ഡെ 
യർമചാനചായും  ജപില്ചാ കളക്ടർ കണവീനറചായും 
ദചാരപി്്യ ലഘൂകരണ വപിഭചാഗം ദ്പ്ചാജക്ട് 
ഡയറക്ടർ, ദ്ജചായപിറെ് കണവീനർമചാരചായും 
പഞ്ചായത്് ഡഡപയൂട്പി ഡയറക്ടർ, നഗരകചാ
ര്യവകുപ്് റീജണല് ദ്ജചായപിറെ്  ഡയറക്ടർ, 
കലഫ ്മപിഷന് ജപില്ചാ ദ്കചാർഡപിദ്നറ്ർ, ജപില്ചാ 
പട്പികജചാതപി വപികസന ഓഫീസർ, കരൈബല് 
ഡഡവലപ്ഡമറെ്  ഓഫീസർ/ ദ്പ്ചാജക്ട് 
ഓഫീസർ (ഐ.റ്പി.ഡപി.പപി), ഫപിഷറീസ് 
ഡഡപയൂട്പി ഡയറക്ടർ എന്നപിവർ അംഗങ്ങളചാ

യും ജപില്ചാതല ദ്മചാണപിറ്റപിംഗ് സമപിതപി രൂപീ
കരപിക്കുന്നതചാണ്. ജപില്ചാതല ദ്മചാണപിറ്റപിംഗ് 
സമപിതപി ഗുണദ്ഭചാക്തൃ പട്പിക തയ്ചാറചാക്കുന്ന 
പ്വർത്നങ്ങള് ജപില്യപില് ഏദ്കചാപപിപ്പി
ക്കും. 

രദ്ണ്കചാല് ലക്ത്പില്പ്രം ഭവനങ്ങള് 
കലഫ് മപിഷനപിലൂഡട സചാധ്യമചായപിക്ഴപിഞ്ഞു. 
ഇനപിയുമുണ്് സ്വന്ം വീഡടന്ന സ്വപ്ം എന്ന് 
സചാധ്യമചാകുഡമന്നറപിയചാഡത മഴയത്തും 
ഡവയപിലത്തും അഭയമപില്ചാഡത കഷ്ടഡപ്ടുന്ന
വർ. ഇവർക്കും  കൂടപി വീടുകള് ലഭ്യമചാക്കുന്ന
തപിന് സംസ്ചാന സർക്ചാർ പ്തപിജ്ചാബ
ദ്ധമചാണ്. അർഹരചായ എല്ചാ ഗുണദ്ഭചാക്ചാ
ക്ള്ക്കും  കലഫ് മപിഷന് പദ്ധതപിയപിലൂഡട 
വീടുകള് ലഭ്യമചാക്ചാന് കഴപിയുഡമന്ന് തഡന്ന 
യചാണ് സർക്ചാരപിഡറെ  കണക്കുകൂട്ല്.    1

ലൈഖകന് ലൈഫ് മിഷന് 
ചീഫ് എക്ികയുട്ീവ് ഓഫീസര് ആണ് 

ടപരിന്തല്മണ്ണ മുനിസിപ്യാൈിറ്ി ലൈഫ് മിഷന് ഫ്യാറ്റുകളുടെ നിര്മയാണഷം പുലരയാഗമിക്കുന്നു.
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സ െ െക െ  6  സർ� ർ  ക  ം ക െല  
സ ം െ  ർ ക ം  ക  കസ  െല  ർ  

െ െ  െ    െ  ക കസ  ർ െ   
ല� െക     ക ം ർ

അധപികചാര വപിദ്കന്ദ്രീകരണത്പിഡറെ 
ദ്കരള മചാതൃക അതപിലടങ്ങപിയപിട്ടുള്ള 

നപിരവധപി വ്യത്യസ്തവം നൂതനവമചായ ഇടഡപ
ടലുകള് ഡകചാണ്ചാണ് സവപിദ്ശഷമചായപിരപിക്കു
ന്നത്. വപിദ്കന്ദ്രീകൃതചാസൂത്രണത്പിനചായപി 
ജനകീയ പ്സ്ചാനത്പിന് തഡന്ന രൂപം 
നല്കപിയതചാണ് അതപില് ഏറ്വം പ്ധചാനം. 
ജനകീയചാസൂത്രണത്പിഡറെ ഊന്നല് തചാഡഴ 

തലം മുതല് ജനപ്തപിനപിധപികഡളയും 
ഔദ്ദ്യചാഗപിക സംവപിധചാനഡത്യും പൗരസ
മൂഹഡത്യചാഡകയും ആസൂത്രണം മുതല് 
നപിർവഹണം വഡരയുള്ള പ്ക്രപിയയ്ക് സജ്ജ
രചാക്കുക എന്നതചായപിരുന്നു. ഒന്പതചാം പഞ്
വല്സര പദ്ധതപി ജനകീയ പദ്ധതപിയചായപി 
രൂപം നല്കുന്നതപിന ്അധപികചാരവം വപിഭവവം 
കകമചാറപി, സമൂഹഡത്യചാഡക പഡങ്ടുപ്പിച്ചു 

1996 ല് സർക്ചാർ നടത്പിയ ജനകീയചാസൂ
ത്രണ പ്സ്ചാനം ദ്കരളത്പിഡല സ്തീ സമൂ
ഹത്പിലും മചാറ്ത്പിഡറെ നപിർണ്ണചായക ഘട്ം 
കുറപിച്ചു. ദ്കരള വപികസന പ്ക്രപിയയപിഡല 
കവരുദ്ധ്യമചായപി െർച്ച ഡെയ്ഡപ്ട്പിരുന്ന 
സ്തീയുഡട അദൃശ്യത എന്ന പ്ശ്നഡത് 
പ്ചാദ്ദശപിക വപികസനചാസൂത്രണ െർച്ചയുഡട 
മുഖ്യ പരപിഗണനയപിദ്ലക്് ഡകചാണ്ടുവന്നു 

 ന�ാ. ടതി.എന്. സീമ

വനിതതാ ഘടക പദ്ധതി
േര്ഗതാത്മക ഇടപപടലുകൾ സവണം
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എന്ന െരപിത്ര ദൗത്യമചാണ് ജനകീയചാസൂ
ത്രണം നപിർവഹപിച്ചത്.

പഞ്വല്സര പദ്ധതപികളഡട െരപിത്രം 
പരപിദ്ശചാധപിച്ചചാല് പരമ്പരചാഗത വപികസന 
പദ്ധതപികളപില് സ്തീകളഡട പങ്് ഗുണദ്ഭചാ
ക്ചാവ് എന്ന നപിലയപില് പരപിമപിതമചായപിരുന്നു 
എന്ന് കചാണചാം. ഒന്പതചാം പഞ്വല്സര 
പദ്ധതപിയചാണ് സ്തീശചാക്ീകരണത്പിലൂ  
ന്നപിയുള്ള  പദ്ധതപികള് സ്തീകള്ക്ചായപി ആവപി
ഷ്കരപിക്ണം എന്ന പരപിദ്പ്ക്്യം രചാജ്യത്് 
തഡന്ന മുദ്ന്നചാട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. വനപിതചാഘടക 
പദ്ധതപിയും ഡജന്ഡർ ബജറ്ം ഒഡക് ഒരു 
പരപിദ്പ്ക്്യം എന്ന നപിലയപില് ഒന്പതചാം 
പദ്ധതപിയുഡട ഭചാഗമചായപി അവതരപിപ്പിക്ഡപ്
ഡട്ങ്പിലും അതപിനു ദ്ശഷവം െപില ഡതചാഴപില് 
പരപിശീലനങ്ങളം വചായ്ചാ പദ്ധതപികളം നപിർദ്ദേ
ശപിക്ഡപ്ടുന്നതപില് സ്തീശചാക്ീകരണം പരപി
മപിതഡപ്ടുന്ന അനുഭവമചാണ്  ദ്ദശീയതല
ത്പില് ഉണ്ചായപിട്ടുള്ളത്. എന്നചാല്  അതപില് 
നപിന്ന് വ്യത്യസ്തമചായപി സ്തീകഡള വപികസനചാസൂ
ത്രണത്പിഡറെ കർതൃസ്ചാനദ്ത്ക്് മചാറ്പി 
സ്ചാപപിക്കുക എന്ന ധീരമചായ നപിലപചാടചാണ് 
ജനകീയചാസൂത്രണം മുദ്ന്നചാട്ടു വച്ചത് . 
രചാജ്യത്് ആദ്യമചായപി സ്തീകള്ക്് പ്ദ്ത്യക
മചായ വപിഹപിതവം അതപിനചായപി നൂറു ശതമചാനം 
സ്തീകള് മചാത്രം ഗുണദ്ഭചാക്ചാക്ളചായുള്ള 
പദ്ധതപികളം ഒപ്ം ഡപചാതു ദ്പ്ചാജക്ടുകളപില് 
അർഹമചായ സ്തീ പരപിഗണനയും എന്ന സുപ്
ധചാനമചായ തീരുമചാനമചാണ ്അന്ന ്ഉണ്ചായത.് 
വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപിഡയന്ന നപിലയപില് 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങളഡട 
പദ്ധതപി വപിഹപിതത്പിഡറെ കുറഞ്ഞത്  പത്് 
ശതമചാനം മചാറ്പി വയ്കണം എന്നതചായപിരുന്നു 
നപിർദ്ദേശം. പപിന്നീട് സംസ്ചാന ബജറ്പിഡല 

വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപിയ്ക്കും ഡജന്ഡർ 
ബജറ്പിംഗപിനും വഴപികചാട്പിയചായത്  ഈ തീരു
മചാനഡമന്നത് ഏറ്വം ശ്രദ്ദ്ധയം.

അ ധ പി കചാ ര വ പി ദ് ക ന്ദ്രീ ക ര ണ ത് പി ന് 
കചാല്നൂറ്ചാണ്് തപികയുന്ന ഈ ഘട്ത്പിലും 
വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപി സംബന്പിച്ച ആദ്യ 
നപിലപചാട് മചാറ്മപില്ചാഡത തുടരുന്നു എന്നത് 
തഡന്നയചാണ് അതപിഡറെ പ്സക്പിയും പ്ചാ
ധചാന്യവം. ദ്കരളവം പശ്ചപിമ ബംഗചാളം 
ഒഴപിഡക, പ്ചാദ്ദശപിക ഭരണ രംഗത്് വർദ്ധപി
ച്ചദ്തചാതപില് സ്തീ പ്ചാതപിനപിധ്യം സചാധ്യമചാക്പിയ 
കർണചാടക ഉള്പ്ഡട മഡറ്ചാരു സംസ്ചാന
ത്തും വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപി നടപ്ചാക്ചാന് 
കഴപിഞ്ഞപിട്പില് എന്നചാണ് 2010 ല് പഞ്ചായ
ത്ീരചാജം സ്തീകളം സംബന്പിച്ച് പഠപിച്ച 

പചാർ ലഡമറെ് സ്റചാന്ഡപിംഗ് കമ്മപിറ്പി വപിലയപിരു
ത്തുന്നത്. ദ്കരളത്പില് വളഡര കൃത്യമചായ 
നപിലയപില് പദ്ധതപി വപിഹപിതത്പിഡറെ കുറഞ്ഞത്  
പത്് ശതമചാനം എന്ന തീരുമചാനം വന്ന
ദ്പ്ചാള്, പശ്ചപിമ ബംഗചാളപില് സ്തീകള്ക്കും 
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുമചായുള്ള സ്റചാന്ഡപിംഗ് കമ്മപി
റ്പിക്് സ്തീകള്ക്ചാവശ്യമചായ പദ്ധതപികള്ക്് 
രൂപം നല്കചാം എന്നതചായപിരുന്നു വ്യവസ്.

ദ്കരളത്പില് വപിദ്കന്ദ്രീകൃതചാസൂത്രണ
ത്പിലൂഡട തുടക്ം കുറപിച്ച വനപിതചാ ഘടകപ
ദ്ധതപിയുഡട ഏറ്വം വലപിയ സവപിദ്ശഷത 
ദ്കവലം ഫണ്് മചാറ്പിവച്ച് അതപിനു ദ്വണ് 
ഗുണദ്ഭചാക്ചാക്ഡളന്ന നപിലയപില് സ്തീകള്ക്് 
ലഭ്യമചാക്കുകയല് ഇതപിലൂഡട ലക്്യം വയ്ക്കുന്നത് 
എന്നതചാണ്. ആസൂത്രണത്പിഡറെ വപിവപിധ 
ഘട്ങ്ങളപില് സ്തീകളഡട വർദ്ധപിച്ച പങ്ചാളപിത്ം 
ഉറപ്പു വരുത്പിഡക്ചാണ്് സ്തീ പക് കചാഴ്ചപ്ചാ
ദ്ടചാഡട പ്ചാദ്ദശപിക വപികസന പദ്ധതപികള്ക്് 
രൂപം നല്കുക എന്നതചായപിരുന്നു തുടക്ം 
മുതലുള്ള സമീപനം. ഓദ്രചാ പ്ദ്ദശത്തും 
നടക്കുന്ന വപികസന പ്ക്രപിയയപില് ഇടഡപ
ടചാനുള്ള സ്തീകളഡട പ്ചാപ്പി വർദ്ധപിപ്പിക്കുന്ന
തപിലൂഡട  ആസൂത്രണത്പിഡറെയും നപിർവഹ
ണത്പിഡറെയും എല്ചാ ഘട്ങ്ങളപിലും സ്തീകളഡട 
സചാർത്ഥകമചായ ഇടഡപടല് ഉറപ്പു വരുത്തു
കയചായപിരുന്നു ലക്്യം. വനപിതചാ ഘടക പദ്ധ
തപിയുഡട രൂപീകരണ പ്ക്രപിയ അത്രദ്മല് 
സ്തീ പങ്ചാളപിത്ദ്ത്ചാഡടയുള്ളതും സ്തീ പ്ശ്ന
ങ്ങഡള സ്തീ പക്ത്് നപിന്നും വപിശകലനം 
ഡെയ്തു ഡകചാണ്് പ്ചാദ്യചാഗപിക  പരപിഹചാരം 
നപിർദ്ദേശപിക്കുന്നവയും ആകണഡമന്നചാണ് 
ജനകീയചാസൂത്രണം വപിഭചാവനം ഡെയ്ത്. 
അതുഡകചാണ്് തഡന്ന ദ്കരളത്പില് പ്ചാദ്ദ 
ശപിക സർക്ചാരുകളഡട വനപിതചാ ഘടകപദ്ധ
തപിക്് മൂന്നു ഘടകം ഉഡണ്ന്നു പറയചാം; 
ആസൂത്രണത്പിഡലയും നപിർവഹണത്പിഡല
യും സ്തീ പങ്ചാളപിത്ം, സ്തീപക് കചാഴ്ചപ്ദ്ടചാഡട 
രൂപം നല്കുന്ന ദ്പ്ചാജക്ടുകള്, ഈ ദ്പ്ചാജ
ക്ടുകള്ക്ചാവശ്യമചായ പദ്ധതപി വപിഹപിതം. 

വപിദ്കന്ദ്രീകൃതചാസൂത്രണ പ്ക്രപിയയുഡട 
ജനചാധപിപത്യവം ജനകീയതയും  തുടങ്ങുന്നത് 
ഗ്ചാമസഭയപിലചാണ്. ഗ്ചാമസഭയപില് പുരുഷ
മേചാർഡക്ചാപ്ം സ്തീകളം പഡങ്ടുത്തു ഡകചാണ്് 
ഓദ്രചാ പ്ദ്ദശഡത്യും സ്തീ വപികസനത്പി
നചായുള്ള െർച്ചകള്ക് ്തുടക്ം കുറപിക്കുഡമന്ന് 
പ്തീക്പിഡച്ചങ്പിലും ആദ്യ ഗ്ചാമസഭകളപില് 
സ്തീ പങ്ചാളപിത്ം ഏറ്വം ശുഷ്കമചായപിരുന്നു. 
എന്നചാല് ഈ കുറവ് സ്വചാഭചാവപികമചായപിരുന്നു 
കചാരണം, അദ്ന്നവഡര പ്ചാദ്ദശപിക വപികസ
നവമചായപി ബന്ഡപ്ട്് ഒരു അഭപിപ്ചായ 
പ്കടനം നടത്തുന്നതപിന് അവസരം ലഭപിച്ചപി
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ട്പില്ചാത് സ്തീകള് ഡപഡട്ഡന്നചാരു ദപിവസം 
ഗ്ചാമസഭയപില് പഡങ്ടുത്് വപികസന െർച്ച 
നടത്തുഡമന്ന് ധരപിക്കുന്നത് തഡന്ന ഡതറ്്.  
അതുഡകചാണ്് തഡന്ന ഈ ദ്പചാരചായ്മ  പരപിഹ
രപിക്കുന്നതപിനുള്ള ഇടഡപടലുകള്ക്് രൂപം 
നല്കപി. ഗ്ചാമസഭയപില് സ്തീകഡള പഡങ്ടുപ്പി
ക്ചാന് സ്തീകളഡട പ്ദ്ത്യക സ്്വചാഡ്, അങ്
ണവചാടപി പ്വർത്കരുഡട ദ്നതൃത്വത്പില് 
സ്തീകള്ക്്  ഗ്ചാമസഭ സംബന്പിച്ച അറപിയപി
പ്പുകള് നല്കുക, വനപിതചാ സംഘടനകളഡട 
ദ്യചാഗങ്ങള് ദ്െർന്ന് ഗ്ചാമസഭകളപില് പഡങ്
ടുക്കുന്നതപിനുള്ള പ്െരണം നടത്തുക തുടങ്ങപി 
നപിരവധപി പ്െചാരണ പരപിപചാടപികള് സംഘ
ടപിപ്പിക്ഡപ്ട്ടു. ആസൂത്രണത്പിഡല സ്തീ പങ്ചാ
ളപിത്ം എങ്ങഡന ഫലപ്ദമചാക്ചാം എന്നതപി
ഡറെ ആത്ചാർത്ഥമചായ പരപിശ്രമമചാണ് അന്ന് 
നടന്നത്. ഇതപിഡറെഡയചാഡക് ഫലമചായപി 
ഒന്പതചാം പഞ്വത്രപദ്ധതപിയുഡട ആസൂ
ത്രണത്പിനചായപി ദ്െർന്ന ഗ്ചാമസഭകളപില് 
സ്തീകളഡട പങ്ചാളപിത്വം െർച്ചകളഡട ഗുണ
നപിലവചാരവം ഡമച്ചഡപ്ടുത്ചാന് കഴപിഞ്ഞു. 
ഒന്നചാം  വചാർഷപിക പദ്ധതപിയുഡട ആസൂത്രണ  
ഗ്ചാമസഭയപില് 26 ശതമചാനമചായപി വർദ്ധപിച്ച 
ഗ്ചാമസഭയപിഡല സ്തീപങ്ചാളപിത്ം രണ്ചാം 
വർഷ ആസൂത്രണ ഗ്ചാമസഭയപില് 32.65 
ശതമചാനമചായും മൂന്നചാം വർഷ ആസൂത്രണ 
ഗ്ചാമസഭയപില് 41 ശതമചാനമചായും വർദ്ധപിച്ചു. 
കഴപിഞ്ഞ കുദ്റവർഷങ്ങളചായപി ഗ്ചാമസഭക
ളപില് പലയപിടത്തും ഡതചാണ്ണൂറു ശതമചാനം എന്ന 

നപിലയപില്  ദ്കരളത്പിഡല ഗ്ചാമസഭചാ സ്തീ 
പങ്ചാളപിത്ം എത്പി നപില്ക്കുന്നു. 

ഗ്ചാമസഭയപില് മചാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു 
പ്ക്രപിയയചായപിട്ല് ജനകീയചാസൂത്രണത്പില് 
വപികസനത്പിഡല സ്തീ പങ്ചാളപിത്ം വപിഭചാവനം 
ഡെയ്ത്.  പഞ്ചായത്്/നഗരസഭയുഡട 
വപികസന റപിദ്പ്ചാർട്പില് സ്തീ െരപിത്രം സംബ
ന്പിച്ച അദ്ധ്യചായം, വപികസന ഡസമപിനചാറപില് 

സ്തീ വപികസന ദ്പ്ചാജക്ടുകള് െർച്ച ഡെയ്ചാന് 
പ്ദ്ത്യക വപിഷയ ഗ്രൂപ്്, സ്തീകള്ക്ചായുള്ള 
വപികസന ദ്പ്ചാജക്ടുകള് തയചാറചാക്ചാന് 
പ്ദ്ത്യക കർമ്മ സമപിതപി, എല്ചാ ദ്പ്ചാജക്ടുക
ളപിലും സ്തീകഡള ആ ദ്പ്ചാജക്റ് എങ്ങഡന 
ബ ചാ ധ പി ക്കു ഡ മ ന്ന  പ്സ്ത ചാ വ ന  തു ട ങ്ങ പി 
അദ്ന്നവഡര സംസ്ചാനത്പിഡറെ വപികസന 
പ്ക്രപിയയപില് പ്ദ്യചാഗപിച്ചപിട്പില്ചാത് രീതപികളം 
അദ്ന്നവഡര വപികസന ആസൂത്രണ പ്ക്രപിയ
യപില് സ്തീ പ്ശ്നങ്ങള്ക്് ലഭപിക്ചാത് പ്ചാധചാ
ന്യവം വപിദ്കന്ദ്രീകൃതചാസൂത്രണത്പിഡറെ  തുട
ക്ത്പില് തഡന്ന സൃഷ്ടപിക്ഡപ്ട്ടു എന്നത് 
പ്ധചാനമചാണ്. കഴപിഞ്ഞ ഇരുപത്പിയഞ്് 
വർഷമചായപി പ്ചാദ്ദശപിക വപികസനവമചായപി 
ബ ന് ഡ പ് ട്്  ന ട ക്കു ന്ന  ആ സൂ ത്രണ 
നപിർവഹണ പ്ക്രപിയയപില് സ്തീകള്ക്് 
ആർക്കും നപിദ്ഷധപിക്ചാനചാകചാത് സ്ചാനവം 
പ്ചാധചാന്യവം തുടരുന്നുഡണ്ങ്പില് അതപിനുകചാ
രണം തുടക്ത്പില് തഡന്ന സ്വീകരപിക്ഡപ്ട് 
ദ്ബചാധപൂർവ്വമചായ നടപടപികളചാണ.് എന്നചാല് 
കചാല്നൂറ്ചാണ്പിനപിടയപില് ഈ അവസരങ്ങള് 
ഓദ്രചാ പ്ദ്ദശഡത്യും സ്തീ സമൂഹഡത് 
വപികസന പ്ക്രപിയയപിഡല തുല്യ  പങ്ചാളപികളചാ
ക്ചാന് എങ്ങഡന പ്ദ്യചാജനഡപ്ടുത്ചാന് 
കഴപിഞ്ഞുഡവന്നത് പരപിദ്ശചാധപിക്കുകയും 
ദൗർബല്യങ്ങള് പരപിഹരപിക്കുകയും ദ്വണം. 
കർമ്മ സമപിതപി പ്വർത്നത്പില് ജനകീ
യചാസൂത്രണ കചാലത്് തഡന്ന ചൂണ്പിക്ചാണപി 
ക്ഡപ്ട്  ഒരു ദൗർബല്യം സ്തീകളഡട സജീ
വതയുഡട കുറവചാണ്. നമ്മുഡട ഓദ്രചാ പ്ദ്ദ
ശത്തും ഉള്ള  വപിദ്യചാസമ്പന്നരചായ സ്തീകഡള 
കർമ്മസമപിതപികളഡടയും വനപിതചാ ദ്പ്ചാജക്ടു
കളഡട നപിർവ്വഹണത്പിഡറെയും ഭചാഗമചാക്പി 
മചാറ്ന്നതപിന് ഇനപിയും എത്രമചാത്രം കഴപിയുന്നു
ഡണ്ന്നതും ഗൗരവദ്ത്ചാഡട വപിലയപിരു
ത്ണം. ഗുണദ്ഭചാക്ചാവ് എന്ന അവസ്
യപില്  നപിന്നും തങ്ങള് ദ്നരപിടുന്ന പ്ശ്നങ്ങള്ക്് 
തങ്ങള്തഡന്ന കഡണ്ത്പിയ പരപിഹചാരമചാ
ർഗ്ഗങ്ങള് പ്ചാദ്യചാഗപികമചായപി നടപ്പിലചാക്ചാന് 
ദ്നതൃത്വം നല്കുന്നവരചായപി സ്തീകഡള മചാറ്ന്ന
തപിന് വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപി മുഖ്യ പങ്കുവഹപി
ക്കുന്നുണ്്.  ഗ്ചാമസഭയപില് നടക്കുന്ന െർച്ച
കളഡട ഗുണനപിലവചാരം, കർമ്മസമപിതപികളപില് 
സ്തീകളഡട ഗുണപരമചായ ഇടഡപടല് എന്നപിവ 
സംബന്പിച്ച ്വപിമർശനപരമചായ പരപിദ്ശചാധന 
നടത്പിഡക്ചാണ്് തഡന്ന ഈ പ്ക്രപിയയുഡട 
കചാര്യക്മത വീഡണ്ടുദ്ക്ണ്തുണ്.് കചാരണം 
രചാജ്യത്് മഡറ്ചാരപിടത്തും സ്തീകള്ക്് ലഭപിക്ചാ
ത് അവസരങ്ങളചാണ് ദ്കരളത്പില് 
അധപികചാര വപിദ്കന്ദ്രീകരണത്പിഡറെ ഭചാഗമചായപി 
പ്ചാദ്ദശപിക വപികസന പ്ക്രപിയയപില് സൃഷ്ടപി
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ക്ഡപ്ട്പിട്ടുള്ളത ്. ഇതപിഡന സ്തീ മുദ്ന്നറ്ത്പിനും 
സ്തീകള് ദ്നരപിടുന്ന പ്ശ്നങ്ങള്  അഭപിസം
ദ്ബചാധന ഡെയ്യുന്നതപിനും ദ്വണ്പി ഫലപ്ദ
മചായപി പ്ദ്യചാജനഡപ്ടുത്തുക എന്നത് മുഖ്യ 
മചാണ്.

പ്ചാദ്ദശപിക ആസൂത്രണത്പില് സ്തീ പ്
ശ്നത്പിന് ഊന്നല് നല്കുന്നതപിനചായപി  രണ്ടു 
ഘടകങ്ങള് മചാർഗ്ഗനപിർദ്ദേശമചായപി നല്കഡപ്
ട്പിരുന്നദ്ല്ചാ; ഒന്ന്, എല്ചാ ദ്പ്ചാജക്ടുകളപിലും 
അനപിവചാര്യമചായപി ഉണ്ചാദ്കണ് സ്തീ പരപിഗ 
ണന, രണ്്, വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപി. ഒരു 
തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ചാപനം നടപ്ചാക്കുന്ന 
പല ദ്പ്ചാജക്ടുകളം ദ്നരപിട്് സ്തീകഡള ബചാധപി
ക്കുന്നതചായപിരപിക്പില്. എന്നചാല് അതപില് 
ദ്പചാലും സ്തീ പദവപി ആഘചാത പ്സ്തചാവന 
ദ്രഖഡപ്ടുത്തുക എന്ന നടപടപി ആഡക 
ആസൂത്രണ പ്ക്രപിയ ലപിംഗചാവദ്ബചാധ
ദ്ത്ചാഡട ആക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യദ്ത്ചാഡട
യചാണ് സ്വീകരപിക്ഡപ്ട്ത്. സ്തീ പരപിഗണന 
എന്നത് ഗുണദ്ഭചാക്ചാവ് എന്ന നപിലയപില് 
മചാത്രം സ്തീകള്ക്് ലഭപിദ്ക്ണ് ഒന്നഡല്ന്നും 
വപികസനത്പിഡല തുല്യത എന്ന അംഗീകചാര
മചാഡണന്നും സമൂഹഡത് ദ്ബചാദ്ധ്യഡപ്ടുത്ചാന് 
ഇത്രം നടപടപികള്ക്് കഴപിഞ്ഞപിട്ടുണ്്. 

വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപിക്് പത്് ശത 
മചാനം വകയപിരുത്ണഡമന്ന നപിർദ്ദേശം തുട
ക്ത്പില് ഒദ്ട്ഡറ സംശയങ്ങളം എതപിർപ്പു
കളം ഉയർത്പിയപിരുന്നു. എല്ചാ ദ്പ്ചാജക്ടുകളം 
സ്തീകള്ക്് കൂടപി ദ്വണ്പിയുള്ളതദ്ല്, പപിഡന്ന
ഡയന്പിനചാണ് ദ്വഡറ ഫണ്് ഡവച്ച് അത് 
പചാഴചാക്കുന്നത് എന്നചായപിരുന്നു പ്ധചാന 
എതപിർപ്്. മഡറ്ചാരു സംശയം, സ്തീകള്ക്് 
പ്ദ്ത്യകം ഫണ്്,  പ്ദ്ത്യകം പദ്ധതപി 
എഡന്നചാഡക് പറയുന്നത് അവഡര പ്ദ്ത്യക 
കമ്പചാർട്്ഡമറെചായപി ഒറ്ഡപ്ടുത്ലദ്ല് എന്ന
തചായപിരുന്നു. കഴപിഞ്ഞ കചാല് നൂറ്ചാണ്പില് 
തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് ഈ 
സംശയങ്ങള്ഡക്ല്ചാം മറുപടപി നല്കപിയപിട്ടു
ണ്്. ഡപചാതു ആവശ്യങ്ങളചായപിട്ടുള്ള ഡവള്ളവം 
വീടും കക്കൂസും ദ്റചാഡം അല്ചാഡത സ്തീകള്ക്് 
സചാമൂഹ്യവം സചാമ്പത്പികവമചായപി മുദ്ന്നറചാനും 
സ്വചാശ്രയത്വം ദ്നടചാനും പ്ചാപ്രചാക്കുന്ന 
പ്ചാദ്യചാഗപിക ഇടഡപടലുകള് എന്ന 
നപിലയപിലചാണ് വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപിഡയ 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് പ്ദ്യചാ
ജനഡപ്ടുത്തുന്നത.് തുടക്ത്പില് പല ദൗർബ
ല്യങ്ങളം ഉണ്ചായപിരുഡന്നങ്പിലും തുടർച്ചയചായ 
വപിലയപിരുത്ലുകള്ക്് വനപിതചാ ഘടക 
പദ്ധതപിഡയ വപിദ്ധയമചാക്കുന്ന പരപിശീലനങ്ങ
ളപിലൂഡടയും തപിരുത്ലുകളപിലൂഡടയും വനപിതചാ
ഘടക പദ്ധതപിയുഡട ഉള്ളടക്ം ഡമച്ചഡപ്ടു

ത്ചാന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപന 
ങ്ങള്ക്് കഴപിഞ്ഞപിട്ടുണ്്. വനപിതചാ ഘടകപ
ദ്ധതപിയുഡട ആസൂത്രണവം നപിർവ്വഹണവം 
ഉള്ളടക്വം വളഡരയധപികം ഡമച്ചഡപ്ട്പിട്ടുണ്് 
എങ്പിലും വനപിതചാഘടക പദ്ധതപിക്് രൂപം 
നല്കുദ്മ്പചാള് ഓദ്രചാ പ്ദ്ദശത്തും ഉള്ള 
സ്തീകളഡട പ്ചാദ്യചാഗപിക ആവശ്യങ്ങളം ( 
practical gender needs)  ഡപചാതുദ്വ സമൂ
ഹത്പില് നപിലനപില്ക്കുന്ന സ്തീകദ്ളചാടുള്ള 
വപിദ്വെനഡത് മറപികടക്ചാന് സഹചായകര
മചായ തരത്പിലുള്ള തന്തപരമചായ ആവശ്യ

ങ്ങളം (strategic gender needs) ആ 
നപിലയപില് ആഴത്പിലുള്ള െർച്ചകള്ക്് 
വപിദ്ധയമചാക്കുന്നുദ്ണ്ചാ എന്ന പരപിദ്ശചാധന 
തുടർച്ചയചായപി നടദ്ക്ണ്തുണ്്. ഇത്രം 
പരപിദ്ശചാധനകള് നടത്തുന്നതപിനും അതപിഡറെ 
അടപിസ്ചാനത്പില് വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപി
ക്് രൂപം നല്കുന്നതപിനും ജനപ്തപിനപിധപിക
ഡളയും സന്നദ്ധ പ്വർത്കഡരയും പ്ചാപ്രചാ
ക്കുന്നതപിനുള്ള പരപിശീലനം ജനകീയചാസൂ
ത്രണ കചാലം മുതല് നടക്കുന്നുണ്്. എന്നചാല് 
ഇത്രം പരപിശീലനങ്ങഡള അവഗണപിക്കുക
യും തങ്ങള്ഡക്ല്ചാം അറപിയചാം എന്ന് ധരപി
ക്കുകയും ഡെയ്യുന്നവർ  പരമ്പരചാഗതമചായ 
സ്തീ ധർമ്മ ധചാരണകളപില് വീണ്ടും വനപിതചാ 
ഘടക പദ്ധതപിഡയ കുടുക്പിയപിടുന്നതചായപി 
കചാണചാം. വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപിയപില് വീടും 
ദ്റചാഡം കക്കൂസും ഒഡക് ഉള്ഡപ്ടുത്തുന്നതപില് 
തുടക്ം മുതല് കടുത് വപിമർശനം ഒരു 
ഭചാഗത്തു ഉയരുദ്മ്പചാഴം ഇഡതചാഡക് മതപി 
വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപിയപിഡലന്ന പപിന്പിരപി
പ്ന് ധചാരണയും തുടരുന്നുണ്്. വപിധവകള് 
ഗുണദ്ഭചാക്ചാക്ളചായുള്ള വീടുകള്ക്കും 
അവർക്ചാവശ്യമുള്ള ഭൂമപിക്കുമചായപി നൂറു 
ശതമചാനം വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപി വപിഹപിതവം 
മചാറ്പിവയ്ക്കുന്ന പ്വണത കുറച്ചു കചാലം മുന്പ് 
വഡര ഉണ്ചായപിരുന്നു. സ്തീ പ്ശ്നം സംബന്പിച്ച 
ധചാരണക്കുറവം ഈ ദ്മഖലയപില് ആവശ്യ
മചായ കചാഴ്ചപ്ചാദ്ടചാഡട ഇടഡപടുന്നതപില് പ്ചാ
ദ്ദശപികമചായപി ഉണ്ചാകുന്ന ദ്പചാരചായ്മകളമചാണ് 
വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപിഡയ ദുർബലമചാക്കു  
ന്നത്.                                                          
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വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപിയുഡട പത്് 
ശതമചാനം ഡെലവഴപിക്ചാന് ദ്പ്ചാജക്ടുകള
ണ്ചാക്കുന്നത് ഒരു ശല്യവം  ബചാദ്ധ്യതയുമചായപി 
കചാണുന്ന പ്വണത തുടക്ം മുതല് െപിലയപി
ടങ്ങളപില് കചാണചാം. വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപി
യപില് ഉള്ഡപ്ടുത്പി സ്തീകള്ക് ്എന്ന ്പറഞ്ഞു 
ഡകട്പിടങ്ങള് ഉണ്ചാക്കുകയും അതപിഡറെ തുടർച്ച 
യചായപി ഉണ്ചാദ്കണ് പ്വർത്നങ്ങള്ക്് 
രൂപം നല്കചാഡത ആ ഡകട്പിടങ്ങളം ഭൗതപിക 
സൗകര്യങ്ങളം മറ് ആവശ്യങ്ങള്ക്് ദ്വണ്പി 
ഉപദ്യചാഗപിക്കുകയും ഡെയ്യുന്നത ്തപിരുദ്ത്ണ് 
ഒന്നചാണ്. വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപിക്് പത്് 
ശതമചാനത്പിലധപികവം മചാറ്പിവയ്ക്കുകയും 
എന്നചാല് അത് സമയ ബന്പിതമചായപി ഡെല
വഴപിക്ചാന് തചാല്പര്യം കചാണപിക്ചാതപിരപിക്കുകയും 
ഡെയ്യുന്ന പ്വണതകളം തപിരുത്ഡപ്ദ്ടണ്
തചാണ്. സ്തീകളഡട ഉന്നമനത്പിനചായപി സൃഷ്ടപി
ക്ഡപ്ട്പിട്ടുള്ള പ്ദ്ത്യകം ഫണ്ടും ഇടഡപടചാ
നുള്ള അവസരവം ഫലപ്ദമചായപി ഉപദ്യചാ
ഗപിക്കുന്നുണ്് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ചാനുള്ള 
ചുമതല ഓദ്രചാ പ്ദ്ദശത്തും വനപിതചാ ജനപ്
തപിനപിധപികളഡട ദ്നതൃത്വത്പില് സ്തീകള് 
തഡന്ന ഏഡറ്ടുക്ണം.  

വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപിയുഡട ഉള്ളടക്
ത്പില് ജനകീയചാസൂത്രണ കചാലം മുതല് 
മുദ്ന്നചാട്ടുവച്ച ഒന്നചാണ് സ്തീ പദവപി പഠന 
ദ്പ്ചാജക്ട്. 2000 ല് സ്തീ പദവപി ദ്പ്ചാജക്റ് 
സംബന്പിച്ച ്നടത്പിയ വപിപുലമചായ ക്യചാഡമ്പ
യപിന് ഏറ്വം വലപിയ സ്തീപക് െർച്ച 
കള്ക്ചാണ് ദ്വദപിഡയചാരുക്പിയത്. സ്തീകള് 
മചാത്രമല്, സമൂഹമചാഡക പഡങ്ടുക്കുന്ന ഒരു 
സ്വയം പഠന പ്ക്രപിയയചായപിട്ചാണ്  സ്തീ പദവപി 
പഠന ദ്പ്ചാജക്റ് അവതരപിപ്പിക്ഡപ്ട്ത്. 
നപിരവധപി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ചാപന
ങ്ങള്  അന്ന് തഡന്ന സ്തീ പദവപി പഠനം ഏഡറ്
ടുത്തു. ഡെമ്പപിദ്ലചാട് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, 
ധർമ്മടം ഗ്ചാമപഞ്ചായത്,് കബസന്വചാലപി 
ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, ഡപരുമ്പചാവൂർ നഗരസഭ 
തുടങ്ങപി ഒന്നചാം ഘട്ത്പില് നപിരവധപി തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് ഇതപിനു 
തയ്ചാറചായപി. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളപിലും 
നപിരവധപി  തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് 
വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപിയുഡട ഭചാഗമചായപി  സ്തീ 
പദവപി പഠനവം ഡജന്ഡർ റപിദ്സചാഴ് ്ഡസറെർ 
ദ്പ്ചാജക്ടുകളം ഉള്ഡപ്ടുത്പി. കപിലയുഡട ദ്നതൃ
ത്വത്പില് നപിരവധപി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ചാപനങ്ങള് സ്തീ സൗഹൃദ സ്ചാപനങ്ങ
ളചായപി മചാറുന്നതപിനുള്ള ഇടഡപടലുകള് ഏഡറ്
ടുത്തു. പല തരത്പിലുള്ള സ്തീ വപിരുദ്ധ 
ധചാരണകള് നപിലനപില്ക്കുന്ന ഒരു സമൂഹ
ത്പില് ഏറ്വം തചാഡഴത്ട്പില് ഗ്ചാമസഭ 

മുതല് ഡജന്ഡർ അഡല്ങ്പില് ലപിംഗപദവപി, 
ലപിംഗതുല്യത, ലപിംഗ വപിദ്വെനം ദ്പചാഡലയുള്ള 
ആശയങ്ങളം അവയുഡട പ്ചാദ്യചാഗപിക പ്
ദ്യചാഗങ്ങളം അനുഭവങ്ങളം െർച്ചകള്ക്് 
വപിദ്ധയമചാക്പി എന്നത് ഒരു ദ്നട്ം തഡന്ന 
യചാണ.്  ഡജന്ഡർ റപിദ്സചാഴ് ്ഡസറെർ, ജചാഗ്തചാ 
സമപിതപി, സ്തീകളഡട ഡതചാഴപില് പരപിശീലന 
ദ്കന്ദ്രം തുടങ്ങപിയ ദ്പ്ചാജക്ടുകളപില് ഏറ്വം 
മുഖ്യം അവയുഡട തുടർച്ചയചായ പ്വർത്നം 
ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്നതചാണ്. എന്നചാല് 
നപിർഭചാഗ്യവശചാല് ഒരു ഭരണസമപിതപി നടപ്ചാ
ക്കുന്ന ഇത്രം ദ്പ്ചാജക്ടുകള് ഭരണസമപിതപി 
മചാറുദ്മ്പചാഴം ഈ ദ്പ്ചാജക്റ് നടപ്ചാക്ചാന് 
മുന്കക എടുത് വ്യക്പിദ്യചാ വ്യക്പികദ്ളചാ 
ഒഴപിവചാകുദ്മ്പചാഴം പ്വർത്നം നപിലയ്ക്കുന്ന
തചാണ് പലയപിടത്തും കചാണചാന് കഴപിയുന്നത് 
. വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപിയപില് മചാറപി മചാറപി 
വരുന്ന  ഭരണസമപിതപിയുഡടയും തചാല്പര്യങ്ങ
ള്ക്് അനുസൃതമചായപി മചാറ്ങ്ങള് വരുന്നത് 
സ്വചാഭചാവപികമചാണ്. എന്നചാല് ഒരു പ്ദ്ദശ
ഡത് സ്തീ സമൂഹത്പിനു ഏറ്വം അനുഗുണ
മചായ രീതപിയപില് പ്വർത്പിക്കുന്ന വനപിതചാ 
ഘടകപദ്ധതപി ദ്പ്ചാജക്ടുകള് എങ്ങഡന 
കൂടുതല് ഫലപ്ദമചായപി മുദ്ന്നചാട്ടു ഡകചാണ്് 
ദ്പചാകചാം എന്ന കരുതല് ഓദ്രചാ ഭരണസ
മപിതപിയുഡടയും ഭചാഗത്തു നപിന്നുണ്ചാകണം. 

ഒന്പതചാം പദ്ധതപിയുഡട ആദ്യ രണ്ടു 
വർഷങ്ങളപിഡല വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപിയുഡട 
ഉള്ളടക്ം പരപിദ്ശചാധപിച്ച്  സംസ്ചാന 
ആസൂത്രണ ദ്ബചാർഡ് കഡണ്ത്പിയ നപിഗമ

നങ്ങള് വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപിയുഡട ഉള്ള
ടക്വം സമീപനവം കൂടുതല് ഫലപ്ദമചാ
ക്കുന്നതപിനു സഹചായകരമചായപിരുന്നു. അതപില് 
ഏറ്വം പ്ധചാനം ആദ്യകചാലങ്ങളപില് വ്യചാപ
കമചായപി കണ്, വ്യക്പിഗത ഗുണദ്ഭചാക്ചാ 
ക്ഡളന്ന നപിലയപില് ആനുകൂല്യങ്ങള് 
വപിതരണം ഡെയ്യുന്ന പ്വണത പരമചാവധപി 
നപിരുല്സചാഹഡപ്ടുത്ണഡമന്നതചായപിരുന്നു. 
െപില ആനുകൂല്യങ്ങള് വ്യക്പികള്ക്് 
നല്ദ്കണ്പി വരും, എന്നചാല് ഉത്പചാദന 
ദ്മഖലയപില് ആട്, ദ്കചാഴപി, തയ്ല് ഡമഷീന് 
തുടങ്ങപിയവയുഡട വപിതരണം അവഡയ 
വരുമചാന വർദ്ധനവപിനുള്ള ഉപചാധപിയചാക്പി 
അത് കപിട്പിയവർക്് പ്ദ്യചാജനഡപ്ടുത്ചാന് 
കഴപിയുദ്മചാ  എഡന്നചാന്നും ആദ്ലചാെപിച്ചചായപിരു
ന്നപില്. ഇങ്ങഡനഡയചാരു സചാഹെര്യത്പിലചാണ് 
സ്തീകളഡട കൂട്ചായ്മകള് വനപിതചാ ഘടക പദ്ധ
തപിയുഡട ഭചാഗമചായുള്ള സചാമ്പത്പിക 
ഉത്പചാദന ദ്പ്ചാജക്ടുകളപില് ദ്പ്ചാത്ചാഹപി
പ്പിക്ണം എന്ന ധചാരണ ശക്മചായത്. 
അന്ന് നപിലവപിലുണ്ചായപിരുന്ന DWCRA, 
മഹപിളചാ സമചാജം എന്നപിവയുഡടഡയചാഡക് 
ദൗർബല്യങ്ങള് മനസപിലചാക്പിഡക്ചാണ്്  
പുതപിയ തരത്പിലുള്ള സ്തീ കൂട്ചായ്മകള് സ്വയം 
സഹചായസംഘങ്ങള് എന്ന രൂപത്പില് 
ഉണ്ചാകുന്നത് ഈ ഘട്ത്പിലചാണ്. ഇങ്ങഡന 
ഡപചാതു അയല്ക്കൂട്ങ്ങളഡട ഭചാഗമചായും നഗര
ങ്ങളപിഡല ദചാരപി്്യ നപിർമ്മചാർജ്ജന പദ്ധതപി
യുഡട ഭചാഗമചായും ഒഡക് പ്വർത്പിച്ചു വന്ന 
സ്തീ കൂട്ചായ്മകള്ക് ് ഐക്യ രൂപവം ഘടനയും 
നല്കപി മപിഷന് മചാതൃകയപില് കുടുംബശ്രീ എന്ന 
ദ്പരപില് സംസ്ചാന സർക്ചാരപിഡറെ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ വകുപ്പിഡറെ ഭചാഗമചായപി സംഘ
ടപിപ്പിക്ഡപ്ട്ത് 1998ലചാണ്. 

ഈ നപിലയപില് വനപിതചാഘടക പദ്ധതപി
യുഡട ഉദ്പചാല്പന്നമചായപി തഡന്ന കചാദ്ണണ് 
ഒന്നചാണ് കുടുംബശ്രീയുഡട തുടക്വം. 
ദ്ലചാകമചാഡക തഡന്ന ദരപി്രുഡട തുരുത്തുക
ളചായപി രൂപം ഡകചാണ് സ്വയം സഹചായസം
ഘങ്ങളപില് നപിന്നും രചാഷ്ട്രീയവം പ്ത്യയ ശചാസ്ത
പരവമചായ വ്യത്യസ്ത നപിലപചാട് ദ്കരളത്പില് 
കുടുംബശ്രീയുഡട ഭചാഗമചായുള്ള സ്തീ കൂട്ചായ്മക
ളഡട രൂപീകരണത്പിനു പപിന്നപിലുഡണ്ന്ന് 
തുടക്ത്പില് തഡന്ന സംസ്ചാന  സർക്ചാർ 
വ്യക്മചാക്പിയപിരുന്നു. അതുഡകചാണ്ചാണ് 
ആദ്ഗചാളമചായപി തഡന്ന ഉപദ്യചാഗപിച്ചു വന്ന 
സ്വയം സഹചായസംഘം എന്ന വപിളപിദ്പ്രപിനു 
പകരം കുടുംബശ്രീ അയല്ക്കൂട്ങ്ങള് എന്ന 
സംജ് സ്വീകരപിക്ഡപ്ട്ത്. ദചാരപി്്യത്പില് 
നപിന്നും കരകയറചാനും സചാമ്പത്പിക സ്വചാശ്ര
യത്വം ദ്നടചാനും  സ്വയം സഹചായസംഘങ്ങള് 
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ഉണ്ചാക്പി  സൂക്ഷ്മ വചായ്ഡയ ആശ്രയപിക്കുക 
മചാത്രമചാണ് ദ്പചാംവഴപിഡയന്ന ദ്ലചാക ബചാങ്് 
കുറപിപ്ടപിയപില് നപിന്നും തപികച്ചും വ്യത്യസ്തമചായപി, 
ദരപി്ഡര തുരുത്തുകളചായപി ഒറ്ഡപ്ടുത്തുകയല്, 
ഡപചാതുസമൂഹത്പിഡറെ ഭചാഗമചായപി സ്വചാശ്രയ
ത്വവം ആത്വപിശ്വചാസവം ദ്നടചാന് അവസ
രഡമചാരുക്കുകയചാണ് ദ്വണ്ഡതന്നും കുടുംബ
ശ്രീയപിലൂഡട ദ്കരളം ഡതളപിയപിച്ചു . ബപിപപിഎല് 
വപിഭചാഗത്പില്ഡപ്ട് സ്തീകള്ക്് അവർക്് 
അർഹമചായ ആനുകൂല്യങ്ങള് ഉറപ്പു വരു 
ത്ണം, എന്നചാല് അയല്ക്കൂട്ങ്ങളഡട 
കൂട്ചായ പ്വർത്നങ്ങളപിലും ഡപചാതുസമൂഹ
ത്പില് ഇടഡപടുന്നതപിലും അയല്ക്കൂട് പ്ദ്ദ
ശഡത് മുഴവന് സ്തീകഡളയും ഉള്ഡക്ചാള്ളുന്ന 
തരത്പില് സചാമൂഹ്യ സചാമ്പത്പിക ദ്ഭദമപി
ല്ചാഡത സ്തീകളഡട കൂട്ചായ്മകള് എന്നതചാണ് 
കുടുംബശ്രീയുഡട  സമീപനം.  അതുഡകചാണ്് 
തഡന്നയചാണ ്വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപിയപിലൂഡട 
നടപ്ചാക്കുന്ന ദ്പ്ചാജക്ടുകളഡട മുഖ്യ നപിർവ 
ഹണ ഏജന്സപിയചായപി ഭൂരപിപക്ം തദ്ദേശ 
സ്വയം ഭരണ സ്ചാപനങ്ങളപിലും കുടുംബശ്രീ
ക് ്പ്വർത്പിക്ചാന് കഴപിയുന്നത ്. അധപികചാര 
വപിദ്കന്ദ്രീകരണത്പിഡറെ സചാദ്ധ്യതകളം 
അവസരങ്ങളം ഉപദ്യചാഗഡപ്ടുത്പി 
തഡന്നയചാണ് കുടുംബശ്രീപ്സ്ചാനവം ദ്കര
ളത്പില് വപിപുലമചായത്. തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ 
സ്ചാപനങ്ങളഡട പപിന്തുണയും സംരക്ണ
വം കുടുംബശ്രീ അയല്ക്കൂട്ങ്ങള്ക്് ഓദ്രചാ 
പ്ദ്ദശത്തും കഴപിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകമചായപി ലഭപിച്ചു 
വരുന്നുണ്്. 

എന്നചാല്  സ്തീ ശചാക്ീകരണത്പിഡറെ 
കുറുക്കു വഴപിയചാണ് കുടുംബശ്രീ എന്നും കുടും
ബശ്രീക്് ദ്പ്ചാജക്ടും ഫണ്ടും വയ്ക്കുന്നതപിലൂഡട 
പ്ചാദ്ദശപികമചായപി സ്തീകളഡട മുദ്ന്നറ്ം ഉറപ്ചാ
കുഡമന്നും ഉള്ള ധചാരണകള് ശരപിയല്. 
കുടുംബശ്രീ അയല്ക്കൂട്ങ്ങള് സ്തീകളഡട 
സചാമൂഹ്യവം സചാമ്പത്പികവമചായ ഉന്നമന
ത്പിനും വഴപിഡയചാരുക്കുന്നുണ്് എന്നതപില് 
സംശയമപില്. പഡക് ആഴ്ച ദ്തചാറുമുള്ള 
നപിദ്ക്പ-വചായ്ചാ പ്വർത്നങ്ങള്ക്് അപ്പു
റദ്ത്ക് ് െപിന്പിക്ചാദ്നചാ ഇടഡപടചാദ്നചാ തയ്ചാ
റചാകചാത് അയല്ക്കൂട്ങ്ങള് ഇദ്പ്ചാഴം 
ഏഡറയുണ്്. സൂക്ഷ്മ ഡതചാഴപില് സംരംഭങ്ങളം 
കൃഷപിയുഡമചാഡക്യചായപി തങ്ങളഡട പ്വർത്നം 
വപിപുലഡപ്ടുത്പിയ അയല്ക്കൂട്ങ്ങളം ധചാരചാ
ളമുണ്്. പഡക് ഇത്രം പ്വർത്നങ്ങളപില് 
പരപിമപിതഡപ്ടുന്നതല് ശചാക്ീകരണ പ്ക്രപിയ. 
തങ്ങളഡടയും തങ്ങള് ഉള്ഡപ്ടുന്ന സ്തീ സമൂ
ഹത്പിഡറെയും പ്ശ്നങ്ങള് തപിരപിച്ചറപിയുകയും 
വപിദ്വെനങ്ങദ്ളചാട് പ്തപികരപിക്കുകയും  ചുറ്
പചാടുമുള്ള സ്തീ വപിരുദ്ധത തപിരുത്ചാന് ആവശ്യ





ഡപ്ടുകയും ഡെയ്യുന്ന സ്തീകഡള സൃഷ്ടപിക്ചാന് 
കഴപിയുന്ന തരത്പില് കുടുംബശ്രീ പ്വർത്
നഡത് മചാറ്പിത്ീർദ്ക്ണ്തുണ്്.അതപിനചായപി 
വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപിഡയ എങ്ങഡന പ്ദ്യചാ
ജനഡപ്ടുത്ചാനചാകും എന്ന അദ്ന്വഷണവം 
പരപിശ്രമവം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപന
ങ്ങളഡട ഭചാഗത്് നപിന്നുണ്ചാകണം. സ്തീ 
സൗഹൃദ പഞ്ചായത്തുകള്/നഗരസഭകള് 
സൃഷ്ടപിക്കുന്നതപിനചായപി കപിലയുമചായപി ദ്െർന്ന് 
നപിരവധപി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് 
നടത്തുന്ന മചാതൃകചാപരമചായ പ്വർത്നങ്ങള് 
പചാഠങ്ങളചായപി നമുക്് മുന്നപിലുണ്്. ഇത്രം 

അനുഭവങ്ങള് പരസ്പരം പങ്കുവച്ച് ഡകചാണ്ടും 
ഇരുപത്പിയഞ്് വർഷം മുന്പ് സംസ്ചാന
ഡത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് 
ആർജ്ജവദ്ത്ചാഡട മുന്കകഡയടുത്്  
യചാഥചാർത്ഥ്യമചാക്പിയ വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപി 
രൂപീകരണത്പിനചാ യുള്ള  സർഗ്ഗചാത്കമചായ 
ഇടഡപടലുകളഡട പചാഠങ്ങള് ഉള്ഡക്ചാണ്ടും 
മുദ്ന്നചാട്് ദ്പചാദ്കണ്തുണ്്.  ഇതപില് ദ്നതൃത്വ
പരമചായ പങ്കുവഹപിക്ചാന് കഴപിയുന്നത് തുല്യ 
പങ്ചാളപിത്ദ്ത്ചാഡട അധപികചാരത്പിഡലത്പി
യപിട്ടുള്ള വനപിതചാ ജനപ്തപിനപിധപികള്ക്ചാണ്. 
വപിദ്യചാഭ്യചാസത്പിലും ഡപചാതുസമൂഹത്പിഡല 
ഇടഡപടലുകളഡട കചാര്യത്പിലും മറ് സംസ്ചാ
നങ്ങഡളക്ചാള് ബഹുദൂരം മുന്നപില് നപില്ക്കുന്ന, 
ദ്കരളത്പിഡല പ്ചാദ്ദശപിക ഭരണരംഗഡത് 
സ്തീദ്നതൃത്വത്പിന്  സ്തീ സമൂഹത്പിഡറെ കൂടപി 
ഉന്നമനത്പിന് പ്ചാദ്ദശപിക വപികസനഡത് 
ആയുധമചാക്ചാന് കഴപിയണം. പ്ചാദ്ദശപിക
മചായപി സ്തീ കൂട്ചായ്മകള് അതപിന് ആവശ്യമചായ 
പപിന്തുണ  വനപിതചാ ജനപ്തപിനപിധപികള്ക്്  
നല്കണം.   വനപിതചാ ഘടക പദ്ധതപി ദ്കവലം 
ഫണ് ്സ്തീകള്ക്ചായപി  കകമചാറുന്ന യചാന്തപിക 
പ്വർത്നമചായപിട്ല്, ഓദ്രചാ പ്ദ്ദശഡത്യും 
സ്തീ ജീവപിതത്പില് ക്രപിയചാത്കമചായപി ഇടഡപ
ട്ടുഡകചാണ്് സചാമൂഹ്യവം സചാമ്പത്പികവമചായ 
ഉന്നതപിയപിദ്ലക് ്അവഡര നയപിക്കുന്ന സർഗ്ഗചാ
ത്ക പ്ക്രപിയയചായപി സ്വചാംശീകരപിക്ചാന് 
കഴപിയണം. അദ്പ്ചാള് വനപിതചാ ഘടകപദ്ധതപി 
സ്തീ പുരുഷ തുല്യതയ്കചായുള്ള സചാമൂഹ്യ പ്ക്രപി
യയപില് ഫലപ്ദമചായ ആയുധമചായും മചാറും.

1
ലൈഖിക ഹരിതലകരളഷം മിഷന് 

എക്ികയൂട്ീവ് ലവസ് ടചയര്ലപഴ്സണയാണ്.
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 ന�ാ. നജായ് ഇളമണ് 

ജനകീയതാസൂത്രണം @ 25 വര്ഷങ്ങൾ

ഇരുപത്പിനചാല ്വർഷങ്ങള്ക്കു മുന്ഡപചാരു 
പുതുവത്ര  പപിറവപി. െപിങ്ങം 1. 17 ഓഗസ്റ്  

1996. ദ്കരള സർവകലചാശചാലയപിഡല ഡസനറ്് 
ഹചാളപില് അസചാധചാരണമചായ ഒരു കൂട്ചായ്മ. 
ദ്കരളത്പിഡറെ മുന് മുഖ്യമന്തപിമചാർ, അന്നഡത് 
മുഖ്യമന്തപി ഇ. ഡക. നചായനചാർ, എല്ചാ തട്പിലു
മുള്ള ജനപ്തപിനപിധപികള്, ഭരണ പ്തപിപക് 
ദ്നതചാക്മേചാർ, വപിദഗ്ധർ, സചാമൂഹ്യ പ് 
വർത്കർ, ഉദ്ദ്യചാഗസ്ർ തുടങ്ങപി സർവ 

ദ്മഖലകളപിഡലയും പ്തപിനപിധപികള് അടങ്ങുന്ന 
വപിപുലമചായ നപിര. ഇവരുഡടഡയല്ചാം സചാന്നപി
ധ്യത്പില് ദ്കരള സംസ്ചാനത്പിഡറെ പ്ഥമ 
മുഖ്യമന്തപി ഇ.എം.എസ്. ജനകീയചാസൂത്രണ
ത്പിനു ദീപം ഡകചാളത്പി. ദ്കരളത്പിഡറെ 
ഭരണ പ്ക്രപിയയപിലും സംവപിധചാനത്പിലും 
വപികസന യചാത്രയപിലും പുതപിയ ഒരു ഏട് 
രെപിച്ചു ഡകചാണ്ചാണ് ജനകീയചാസൂത്രണം 
ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്ഡപ്ട്ത്. അധപികചാരം 

ജനങ്ങളപിദ്ലക്്! ജനകീയചാസൂത്രണപ്
സ്ചാനം ഇദ്പ്ചാള് ഇരുപത്പി അഞ്ചാം 
വർഷത്പിദ്ലക്് കടന്നപിരപിക്കുന്നു. 

ദ്കരള പപിറവപി മുതല് െർച്ചചാവപിഷയമചാ
യപിരുന്നുഡവങ്പിലും അധപികചാര വപിദ്കന്ദ്രീകര
ണത്പിദ്ലക്കുള്ള ദ്കരളത്പിഡറെ യചാത്ര 
‘മുദ്ന്നചാട്് ഒരടപി, പപിദ്ന്നചാട്് രണ്ടപി’ എന്ന 
രീതപിയപിലചായപിരുന്നു. പ്ഥമ മുഖ്യമന്തപി ഇ.എം.
എസ്. നമ്പൂതപിരപിപ്ചാട് തഡന്നയചായപിരുന്നു 

െക   ക   സ ം  � ർ ക    
�   ക ം ം  ക െ  ം ം  

െ  ം �  ക  സ െ   �  ക ല െ  
െ ക  െ  സ ക  
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അധപികചാരവപിദ്കന്ദ്രീകരണ ആശയത്പിന് 
തുടക്ം കുറപിച്ചത ്എന്ന ്നപിസംശയം പറയചാം. 
ആദ്യ ഭരണ പരപിഷ്കചാര കമ്മീഷനപിലും പപിന്നീ
ടുള്ള ദ്ദശീയ തലത്പിഡല അദ്ശചാക്  ദ്മത് 
കമ്മപിറ്പിയപിലും ഇ.എം.എസ്. വപിദ്കന്ദ്രീകൃത 
ഭരണ സംവപിധചാനം ഏർഡപ്ടുദ്ത്ണ്തപിഡറെ
യും അധപികചാരം ജനങ്ങളപിദ്ലക്് എദ്ത്ണ്
തപിഡറെയും ആശയങ്ങള് വളഡര വ്യക്മചായപി 
പങ്കു ഡവച്ചപിരുന്നു. എന്നചാല് പല മന്തപിസഭ
കളം നപിയമങ്ങളമചായപി   നപിയമസഭയപിഡല
ത്പിഡയങ്പിലും ഒന്നും ഫലം കണ്പില് എന്ന 
തചാണ് െരപിത്രം. അവയപില് പലതും ആ 
രീതപിയപില് ശക്മചായപിരുന്നപില് എന്നത് 
മഡറ്ചാരു കചാര്യം. എന്നചാല് 1987 ല് അധപികചാ
രത്പിദ്ലറപിയ ഇ.ഡക. നചായനചാരുഡട ദ്നതൃ
ത്വത്പിലുണ്ചായപിരുന്ന സർക്ചാറചാണ് 
അധപികചാര വപിദ്കന്ദ്രീകരണ ആശയങ്ങള് 
പൂർണ്ണമചായപി ഉള്ഡക്ചാണ്ടുള്ള മൂർത്മചായ 
സംവപിധചാനം ഒരുക്പിയത്. അതപിന് പ്കചാര
മചാണ് ജപില്ചാ കൗണസപില് അടക്മുള്ള 
സംവപിധചാനം നപിലവപില് വന്നത്. എന്നചാല് 
പപില്ക്ചാലത്് പല കചാരണങ്ങളചാല് അത് 
തകർക്ഡപ്ട്ടു.

ഇതപിനപിടയപില് പശ്ചപിമ ബംഗചാള്, 
കർണചാടക തുടങ്ങപിയ സംസ്ചാനങ്ങളപിലും 
പഞ്ചായത്പിരചാജ് സംവപിധചാനം ഏർഡപ്ടു
ത്തുകയുണ്ചായപി. ഈ അനുഭവങ്ങളഡട എല്ചാം 
അടപിസ്ചാനത്പിലചാണ് 1993-94 കചാലഘട്

ത്പില് 73, 74 ഭരണഘടനചാ ദ്ഭദഗതപികളപി
ലൂഡട രചാജ്യത്് ത്രപിതല തദ്ദേശഭരണ സംവപി
ധചാനത്പിന് രൂപം നല്കപിയത്. ഈ ഭരണ
ഘടനചാ ദ്ഭദഗതപികളഡട തുടർച്ചയചായപി 
സംസ്ചാനങ്ങള് നപിയമ നപിർമ്മചാണം നടത്തു
കയും ഓദ്രചാ സംസ്ചാനവം ഡഷഡയൂള് 11, 
12  എന്നപിവയുഡട അടപിസ്ചാനത്പില് 
അധപികചാരം തദ്ദേശഭരണ സ്ചാപനങ്ങള്ക്് 
നല്കുകയും ദ്വണം. നപിയമ നപിർമ്മചാണം 
നടത്പിഡയങ്പിലും കചാര്യമചായ അധപികചാരങ്ങ
ളം വപിഭവങ്ങളം നല്കചാഡതയും സംവപിധചാന

ങ്ങള് ഒരുക്ചാഡതയും മപിക് സംസ്ചാനങ്ങളം 
അധപികചാര വപിദ്കന്ദ്രീകരണത്പിനു തുരങ്ം 
ഡവച്ചു എന്ന് തഡന്ന പറയചാം. ഒരു പഡക്, 
കചാലചാവധപിയ്ക്കുള്ളപില് ഏറ്വം അവസചാനം 
നപിയമ നപിർമ്മചാണം നടത്പിയ സംസ്ചാന
ങ്ങളപില് ഒന്നചായപിരുന്നു ദ്കരളം. എന്നചാല്, 
പപില്ക്ചാലത്് മുകളപില് സൂെപിപ്പിച്ചതു 
ദ്പചാഡല 1996ല് ആരംഭപിച്ച  ജനകീയചാസൂ
ത്രണ പ്സ്ചാനത്പിലൂഡട രചാജ്യത്പിന്  മചാതൃ
കയചാകുന്ന തലത്പിദ്ലക്് ഉയരചാന് ദ്കരള
ത്പിനചായപി. 

1996 ല് അധപികചാരത്പിദ്ലറപിയ ഇ. ഡക. 
നചായനചാരുഡട ദ്നതൃത്വത്പിലുള്ള സർക്ചാരപി
ഡറെ ആദ്യ തീരുമചാനങ്ങളപില് ഒന്നചായപിരുന്നു 
ജനകീയചാസൂത്രണം. അദ്തചാഡടചാപ്ം വപിപ്ലവ
കരഡമന്നു വപിദ്ശഷപിപ്പിക്ചാവന്ന മഡറ്ചാരു 
പ്ഖ്യചാപനവം ഉണ്ചായപി. സംസ്ചാനത്പിഡറെ 
പദ്ധതപി വപിഹപിതത്പിഡറെ മൂന്നപിഡലചാന്നു തുക 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങള്ക്് 
നല്കുവചാന് തീരുമചാനപിച്ചു. അദ്തചാഡടചാപ്ം  
എല്ചാ വപിഭചാഗം ജനങ്ങഡളയും പഡങ്ടുപ്പിച്ചു 
ഡകചാണ് ്ജനപ്തപിനപിധപികളം ഉദ്ദ്യചാഗസ്രും 
ഡപചാതുജനങ്ങളം ഒന്നപിച്ചു ദ്െർന്നുള്ള സുതചാ
ര്യമചായതും പങ്ചാളപിത്ത്പിലൂന്നപിയതുമചായ 
ആസൂത്രണത്പിലൂഡടയചാണ് ഈ പണം 
വപിനപിദ്യചാഗപിദ്ക്ണ്ഡതന്നും തീരുമചാനപിച്ചു. 
ഇവഡയ്കല്ചാം ദ്നരപിട്് ദ്നതൃത്വം നല്കപിഡക്ചാ
ണ്് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് മന്തപി ഇ.എഷം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്യാെ്
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പചാഡലചാളപി മുഹമ്മദ്  കുട്പിയും സംസ്ചാന 
ആസൂത്രണ ദ്ബചാർഡം. ഭരണ പ്തപിപക് 
വ്യത്യചാസമപില്ചാഡത ശചാസ്തീയമചായ ദ്ഫചാർമു
ലയുഡട അടപിസ്ചാനത്പിലുള്ള വപിഭവ 
വപിതരണം ദ്കരള വപികസന ആസൂത്രണ 
െരപിത്രത്പിഡല നചാഴപികക്ല്ലുകളപില് ഒന്നചാണ.് 
ദ്കരളത്പിഡറെ എല്ചാ പ്ദ്ദശങ്ങളപിലും 
തുല്യമചായ വപികസനം എത്ണം എന്ന 
രചാഷ്ട്രീയ ഇച്ചാശക്പിയുഡട പ്തപിഫലന 
മചായപിരുന്നു അത.് ഇ.എം.എസ.്ഡറെ കഡയ്ചാപ്് 
ജനകീയചാസൂത്രണത്പിഡറെ പ്വർത്ന 
രൂപദ്രഖയപില് എല്ചാം ഡതളപിഞ്ഞു കചാണചാനു 
മചാവം. പപിഡന്നല്ചാം െരപിത്രം എദ്ന്ന പറദ്യ
ണ്തുള്ളൂ. ഇരുപത്പി അഞ്ചാം വർഷത്പിദ്ല
ക്് കടക്കുദ്മ്പചാള് ഒദ്ട്ഡറ ദ്നട്ങ്ങളഡട 
െരപിത്രവമചായചാണ് ജനകീയചാസൂത്രണവം 
സംസ്ചാനഡത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സംവപിധചാനവം ശചാക്ീകരപിക്ഡപ്ട്ത് .

ധീരവം ശക്വം ശചാസ്തീയവമചായ 
ഒദ്ട്ഡറ തീരുമചാനങ്ങളം നടപടപികളമചാണ് 
ജനകീയചാസൂത്രണ പ്സ്ചാനഡത് ഇന്ന 
ഡത് ശക്മചായ നപിലയപില് എത്പിച്ചത്. 
സർക്ചാരുകള് മചാറപി വന്നചാലും ജനകീയചാ
സൂത്രണത്പിഡറെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സംവപിധചാനത്പിഡറെയും അടപിസ്ചാന ശപില
കള്ക്്  ഇളക്ം തട്ചാത് രീതപിയപില് സുശ
ക്മചായ െട്ക്കൂടും പ്ക്രപിയയുമചാണ്  ഏർഡപ്
ടുത്പിയത്.  നപിയമങ്ങളം െട്ങ്ങളം നടപടപി
ക്രമങ്ങളം, അതപിനനുസൃതമചായ മനുഷ്യ വപിഭവ 
ദ്ശഷപി, അവരുഡട കചാര്യദ്ശഷപി ഇവഡയല്ചാം 
സജ്ജമചാക്പിയപിട്ചാകണം അധപികചാര വപിദ്ക
ന്ദ്രീകരണം എന്ന വചാദഡത് മറപികടന്നചാണ് 
ജനകീയചാസൂത്രണം ആരംഭപിച്ചത്. പകരം 

അധപികചാരവപിദ്കന്ദ്രീകരണം അതപിഡറെ എല്ചാ 
അർത്ഥത്പിലും നടപ്ചാക്കുകയും അതപിനചാവ
ശ്യമചായ സംവപിധചാനങ്ങള് സമചാന്രമചായപി 
ഒരുക്കുകയും എന്നചായപിരുന്നു നപിലപചാട്. 
അത്രം കചാര്യങ്ങള്ക്കുള്ള നപിർദ്ദേശങ്ങള് 
സമർപ്പിക്ചാനചായപി ഡസന് കമ്മപിറ്പി രൂപീക
രപിച്ചു. കമ്മപിറ്പിയുഡട നപിർദ്ദേശങ്ങള്ക്നുസരപി
ച്ചു ഒദ്ട്ഡറ നപിയമങ്ങളം സർക്ചാർ ഉത്രവ
കളം െട്ങ്ങളം തപിരുത്തുകദ്യചാ പുതുതചായപി 
പുറഡപ്ടുവപിക്കുകദ്യചാ ഡെയ്തു. ഉദ്ദ്യചാഗസ് 
പുനർവപിന്യചാസവം ഇതപിഡറെ ഭചാഗമചായപി. 
അദ്തചാഡടചാപ്ം ജനപങ്ചാളപിത്ത്പിഡറെ 
ദ്വദപികളം ഒരുക്പി. തചാഡഴ തട്പില് അത്രം 
ശക്വം ജനകീയവമചായ സംവപിധചാനം 
ഒരുങ്ങുക വഴപി അതപിഡനതപിഡരയുള്ള ശക്പി 

കള്ക്കു ഇടഡപടചാനുള്ള അവസരം ഇല്ചാതചാ
വകയും ഡെയ്തു. 

സംഭവബഹുലമചായ ഒരു കചാലമചായപിരുന്നു 
അത ്എദ്ന്നചാർക്ണം. ദ്ലചാക സചാമ്പത്പിക 
വപികസന െരപിത്രത്പിഡല നപിർണ്ണചായകമചായ 
കചാലഘട്മചായപിരുന്നു അത്. ആദ്ഗചാളവത്ക
രണത്പിഡറെയും ഉദചാരവതക്രണത്പിഡറെയും 
എണപതുകളം ഡതചാണ്ണൂറുകളം. അതപിനചാല് 
തഡന്ന ജനകീയചാസൂത്രണഡത്ക്കുറപിച്ചും 
വപിമർശനങ്ങളം വചാദഗതപികളം ഉയർന്നു 
വന്നപിരുന്നു. ദ്സവന വപികസന ദ്മഖലകളപില് 
നപിന്നും സർക്ചാരുകള് പപിന്വചാങ്ങണഡമന്ന 
അഭപിപ്ചായം ശക്മചായപിരുന്ന കചാലം. അതപി
നനുസരപിച്ചുള്ള നടപടപികള് ദ്കന്ദ്ര സർക്ചാർ 
എടുത്തു വന്നപിരുന്ന കചാലം. അധപികചാര വപിദ്ക
ന്ദ്രീകരണം അതപിഡനചാരു കുറുക്കു വഴപിയചാഡണ
ന്ന  വചാദം ശക്മചായപിരുന്നു. ആദ്ഗചാളവത്ക
രണത്പിനും ഉദചാരവതക്രണത്പിനും  ബദലു
കളപില് (TINA–There Is No Alternative) 
എന്ന വചാദം പ്ബലമചായപിരുന്നു. എന്നചാല്, 
മഡറ്ചാരു മചാതൃക സൃഷ്ടപിക്ചാന് ആവം (TIA– 
There Is Alternative) എന്ന വ്യക്മചായ 
ധചാരണദ്യചാഡടയചാണ് ജനകീയചാസൂത്രണ
ത്പിന് അന്നഡത് ഇടതു ജനചാധപിപത്യ 
മുന്നണപി സർക്ചാർ തുടക്ം കുറപിച്ചത്. 
നചായനചാരുഡട ദ്നതൃത്വത്പില് മുന് മന്തപിസഭ 
ആരംഭപിച്ച ജപില് കൗണസപില് അടക്മുള്ള 
വപിദ്കന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവപിധചാനം പപില്ക്ചാ
ലത്് തകർക്ഡപ്ട്തപിഡറെ കൂടപി സചാഹെര്യ
ത്പില് കൃത്യവം വ്യക്വമചായ ആസൂത്രണ
ത്പിലൂഡടയചാണ് ജനകീയചാസൂത്രണം നടപ്പി
ലചാക്പിയത്. സർക്ചാർ പപിന്വചാങ്ങുകയല്,  
പകരം സർക്ചാരുകഡള ജനങ്ങളഡട അടു
ദ്ത്ക്്  കൂടുതല് എത്പിക്കുക എന്നതചാണ് 
ലക്്യം. അത് വഴപി പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരു
കള് എന്ന നപിലയപില് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ചാപനങ്ങഡള ശക്പിഡപ്ടുത്തുകയുമചാവം. 
വപികസനം എല്ചാ പ്ദ്ദശങ്ങളപിലും ഒരു 
ദ്പചാഡല വ്യചാപപിപ്പിക്കുന്നതപിലും ദ്സവനങ്ങള് 
ഏവർക്കും പ്ചാപ്യമചാക്കുന്നതപിലും ആണ് 
ലക്്യമപിട്ത്. 

ജനകീയചാസൂത്രണം നചാട്പിലുണ്ചാക്പിയ 
മചാറ്ങ്ങഡളക്കുറപിച്ച് െർച്ച ഡെയ്ണഡമങ്പില് 
അത ്തുടങ്ങപിയ കചാലഡത് സ്പിതപി വപിദ്ശഷം 
അറപിദ്ഞ്ഞ മതപിയചാകൂ. ആദ്ഗചാളവത്കരണ
വം ഉദചാരവത്കരണവം എണപതുകളപില് 
നടപ്പിലചാക്പിയതപിഡറെ ആഘചാതം പല ദ്മഖ
ലകഡളയും ബചാധപിച്ചു തുടങ്ങപിയ കചാലമചായപിരു
ന്നു 90 കളഡട ആദ്യ പചാദം. പല വപികസന 
ദ്മഖലകളപിലും തകർച്ചയും മുരടപിപ്പും വ്യക്
മചായപി  പ്തപിഫലപിച്ചു തുടങ്ങപിയപിരുന്നു. 

ഇ. ടക. നയായനയാര്
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ആദ്രചാഗ്യം, വപിദ്യചാഭ്യചാസം തുടങ്ങപിയ ദ്സവന 
ദ്മഖലകള് തകർന്നു തുടങ്ങപിയപിരുന്നു. 
കൃഷപിയും അനുബന് ഉതപ്ചാദന ദ്മഖലകളം 
ഇതപില് നപിന്നും വ്യത്യസ്തമചായപിരുന്നപില്. ഇവപി
ഡടയചായപിരുന്നു ജനകീയചാസൂത്രണത്പിഡറെ 
പ്സക്പി.ഇന്ന് തപിരപിഞ്ഞു ദ്നചാക്കുദ്മ്പചാള് 
അഡതത്ര ശരപിയും നപിർണ്ണചായകവം ആയപിരു
ന്നുഡവന്ന് ദ്ബചാദ്ധ്യഡപ്ടും. 

ഇന്നപിദ്പ്ചാള് നടക്കുന്ന പ്വർത്നങ്ങഡള 
ജനകീയചാസൂത്രണത്പിഡറെ രണ്ചാം ഘട്ം 
എന്നചാണു ദ്രഖഡപ്ടുത്തുന്നത്. ഇക്ചാലയള
വപില് നമ്മുഡട നചാട്പില് ഉണ്ചായ ദ്നട്ങ്ങഡള 
സ്ചായപിയചായപി നപില നപിർത്പി, മചാറ്ങ്ങഡള 
ഉള്ഡക്ചാണ്ടു ഡകചാണ്്, പുതപിയ ഡവല്ലുവപിളപി
കഡള ദ്നരപിട്് ഡകചാണ്്, നയുനതകള് പരപിഹ
രപിച്ചു, പ്വർത്നങ്ങള് െപിട്ഡപ്ടുത്പി, സമയ
ബന്പിതമചായപി കചാര്യങ്ങള് നപിർവഹപിക്ചാനചാ
വണം.  അത്രഡമചാരു പുതപിയ ദ്കരളം 
സൃഷ്ടപിക്കുന്നതപിനുള്ള ചുവടുഡവയ്പ്പുകളചാണ് 
‘നവദ്കരളത്പിനചായപി ജനകീയചാസൂത്രണം’ 
എന്ന രണ്ചാം ഘട്ം ലക്്യമപിടുന്നത്.

കഴപിഞ്ഞ നചാല് വർഷങ്ങള് വപിജയങ്ങ
ളഡട വർഷങ്ങളചായപിരുന്നു. മപികവപിഡറെ, 
ദ്മമേയുഡട വർഷങ്ങളചായപിരുന്നു എന്ന് 
നപിസ്സംശയം പറയചാം. സമയബന്പിതമചായ 
ആസൂത്രണ നപിർവഹണ പ്വർത്നങ്ങള്, 
ദ്സവന മപികവപിഡറെ ഉരകല്ചായ ഐ.
എസ.്ഓ. സർട്പിഫപിക്റ്,് ഓണകലന് ദ്സവ
നങ്ങള് തുടങ്ങപി എഡന്ല്ചാം. നമ്മുഡട ഓദ്രചാ 
പഞ്ചായത്് ഓഫീസും ഇന്ന് മചാറ്ത്പിഡറെ 
പ്തീകങ്ങളചാണ്. രചാജ്യത്് തഡന്നയുള്ള 
ഏഡതചാരു സർക്ചാർ ഓഫപിസപിഡനക്ചാള് 
മപികച്ച സംവപിധചാനമചാണ ്ഇന്ന ്ദ്കരളത്പിഡല 
പഞ്ചായത്തുകളപില് ഏഡറയും ഉള്ളത്. 
സംസ്ചാനഡത് 941 ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകളപില് 
939 ഉം എല്ചാ ദ്്ചാക്്  പഞ്ചായത്തുകളം 
ദ്സവനഗുണദ്മമേ ഉയർത്പിഡക്ചാണ്് 
ഐ.എസ്.ഓ. നപിലവചാരത്പിദ്ലക്് മചാറപിക്
ഴപിഞ്ഞു. 28 ഓളം ദ്സവനങ്ങള് ഓണകല 
നപില് ലഭ്യമചാണ്. പഞ്ചായത്് സമപിതപിക
ള്ഡക്ന്ന ദ്പചാഡല ഓദ്രചാ ജീവനക്ചാർക്കും 
അഭപിമചാനപിക്ചാവന്ന ഘട്മചാണപിത്. ഒരു 
പഡക് ഇത്രയധപികം തങ്ങളഡട സ്ചാപന
ത്പിനചായപി കകഡമയ് മറന്നു പ്വർത്പിക്കു 
വചാന് സജ്ജമചായ ഉദ്ദ്യചാഗസ്വൃന്ദമുള്ള 
അധപികം വകുപ്പുകള് കചാണപില്. ഈ മചാറ്ങ്ങ
ള്ഡക്ല്ചാം ദ്നതൃത്വപരമചായ പങ്ചാണ് ജീവ
നക്ചാർ വഹപിച്ചത് എന്നതചാണ് ഈ നപിരീ
ക്ണത്പിനു നപിദചാനം. അത്രഡമചാരു 
ആത്വപിശ്വചാസവം ആദ്വശവം ഓദ്രചാ ജീവ
നക്ചാരപിലും കചാണചാനുമചാവം. തങ്ങളഡട 

കചാര്യദ്ശഷപിയുഡടയും ആത്ചാർത്ഥതയുഡടയും 
ഉയർന്ന തലം വ്യക്മചാക്പിയ പ്വർത്ന 
ങ്ങളചാണ ്അവർ സംഘടപിപ്പിച്ചത.് അതപിനുള്ള 
സചാധ്യതകളചാണ് ഒരുക്ഡപ്ട്ത് . 

മുന്പ് സൂെപിപ്പിച്ച ദ്മഖലകളപില് എല്ചാം 
മചാറ്ങ്ങള് ദൃശ്യമചാണപിന്ന്. ആദ്രചാഗ്യ വപിദ്യചാ
ഭ്യചാസ ദ്മഖലകള് ഇതപിഡറെ പ്കടമചായ 
ഉദചാഹരണങ്ങള് ആണ.് 90 കളഡട കചാലത്് 
നപിന്ന ്ദ്വണം ഈ മചാറ്ങ്ങഡള അവദ്ലചാകനം 
ഡെയ്ചാന്. അടച്ചു പൂട്ചാന് സജ്ജമചാക്പിഡക്ചാ
ണ്പിരുന്ന സ്കൂളം പ്ചാഥമപികചാദ്രചാഗ്യ ദ്കന്ദ്രങ്ങ
ളം ആശുപത്രപികളം ഇന്ന് വപികസനത്പിഡറെ 
പചാതയപിലചാണ്. ശമ്പളത്പിനപ്പുറം ഒരു വപിക
സനത്പിനും ഇനപി സചാധ്യത ഇഡല്ന്നു കരു
തഡപ്ട്, വളർച്ച മുരടപിച്ച പ്ചാഥമപിക ആദ്രചാ
ഗ്യദ്കന്ദ്രങ്ങളഡടയും ഡപചാതു ആദ്രചാഗ്യ 
സംവപിധചാനങ്ങളഡടയും കചാലത്് നപിന്നചാണീ 
മചാറ്ം.  

കചാർഷപിക രംഗത്തും മചാലപിന്യ നപിർമ്മചാ
ർജ്ജനത്പിലും ജലസംരക്ണത്പിലും 
എല്ചാം അഭൂതപൂർവമചായ കുതപിച്ചു െചാട്മചാണ് 
ഈ  ക ഴ പി ഞ്ഞ  ന ചാ ല്  വ ർ ഷ ങ്ങ ള പി ല് 
കചാണചാനചാവക. നവ ദ്കരള കർമ്മപദ്ധതപി
യുഡട കീഴപിലുള്ള വപിവപിധ മപിഷനുകളം മറ് ദ്കന്ദ്ര 
സംസ്ചാന പരപിപചാടപികളം എല്ചാം സംദ്യചാ
ജപിപ്പിച്ചുഡകചാണ്് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാ
പനങ്ങള്ക്് ആസൂത്രണ നപിർവഹണ പ്വ
ർത്നങ്ങള് സംഘടപിപ്പിക്ചാനചാകും എന്ന് 
ഡതളപിയപിച്ചു കഴപിഞ്ഞു. 

ഇന്ന ്ഡകചാവപിഡ ്19 പ്തപിദ്രചാധപ്വർത് 
നങ്ങളപില് നപിർണ്ണചായകമചായ പങ്ചാണ് ദ്കര
ളത്പിഡല തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് 
വഹപിക്കുന്നത്. 2018 ഡല പ്ളയത്പിലും 
അവരുഡട ദ്നതൃത്വപചാടവം വ്യക്മചാക്ഡപ്
ട്തചാണ്. ജനകീയചാസൂത്രണം ആരംഭപിച്ചു, 
കഴപിഞ്ഞ ഇരുപത്പി നചാല് വർഷങ്ങളപിലൂഡട 
ആർജ്ജപിച്ച കചാര്യദ്ശഷപിയചാണ് ഇതപിനു 
കചാരണം എന്ന് നപിസംശയം പറയചാം.

ഡകചാവപിഡചാനന്രമുള്ള നവ ദ്കരള 
സൃഷ്ടപിയപില് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ചാപന
ങ്ങള്ക്് നപിർണചായകമചായ പങ്ചാണ്  വഹപി
ക്ചാനുള്ളത്. അതപിനചായുള്ള കചാര്യദ്ശഷപിയും 
ശക്പിയും ദ്നടചാന് ജനകീയചാസൂത്രണത്പി
ലൂഡട ഇനപിയും മുദ്ന്നറചാം. തപിരഡഞ്ഞടുപ്പിന് 
ദ്ശഷം പുതപിയ ജനപ്തപിനപിധപികള് സചാരഥ്യ
ദ്മഡറ്ടുക്കുദ്മ്പചാള്  പുതപിയ കചാലത്പിഡറെ 
ഡവല്ലുവപിളപികള് ഏഡറ്ടുക്കുവചാന് സജ്ജരചാ
ദ്കണ്തുണ്്. എന്നചാല് ശക്മചായ അടപിത്
റയും െട്ക്കൂടും അനുഭവങ്ങളം തദ്ദേശ സ്വ
യംഭരണ സംവപിധചാനത്പിഡറെ മുദ്ന്നചാട്ടുള്ള 
യചാത്രയപില് സഹചായകമചാവം.                  1

ലൈഖകന് കിൈ ഡയറക്ടര് ജനറല് ആണ് 
പയാടൈയാളി മുഹമദ്കുട്ി

നന്ിലയയാെ് ഗ്യാമപഞ്യായതിടൈ ജനകീയയാസൂത്ണ ഗ്യാമസഭ ലയയാഗതില് ഉന്നതതൈ  മയാര്ഗനിര്ലദേശക 
സമിതി ടചയര്മയാനയായിരുന്ന ഇഎഷംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്യാെ് പടകെടുക്കുന്നു. (ഫയല് ചിത്ഷം)
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വപികസന, ജനദ്ക്മത്പിഡറെ സമചാനത
കളപില്ചാത് മചാതൃകയും ഡപചാതു ഭരണ

രംഗത്് നടത്പിയപിട്ടുള്ള ഏറ്വം വലപിയ 
സ്ചാപനപരമചായ ഇടഡപടലചായപി ആദ്ഗചാ
ളതലത്പില് തഡന്ന അംഗീകരപിക്ഡപ്ട്പിട്ടുള്ള 
ദ്കരളത്പിഡറെ ‘ജനകീയചാസൂത്രണം’ 
സംസ്ചാനത്് തുടക്ം കുറപിച്ചപിട്് കചാല് 
നൂറ്ചാണ്് പപിന്നപിടുകയചാണ്. ജനപങ്ചാളപിത്
ദ്ത്ചാഡട പ്ചാദ്ദശപിക വപികസനം സചാധ്യമചാ
ക്കുക എന്നതപിനപ്പുറം പ്ദ്ദശഡത് മുഴവന് 

ആളകളപിദ്ലക്കും വപികസനം എത്പിച്ച്, പചാർ
ശ്വവല്ക്രപിക്ഡപ്ട്വഡരയും ദുർബല വപിഭചാ
ഗക്ചാഡരയും സമൂഹത്പിഡറെ മുഖ്യധചാര 
യപിദ്ലക് ്കകപപിടപിച്ച ്ഉയർത്തുന്നതപില് അത് 
വഹപിച്ചപിട്ടുള്ള പങ്് ഒട്ടും ഡെറുതല്. ജനകീയചാ
സൂത്രണം വഴപി സചാമ്പത്പിക, സചാമൂഹ്യ, 
ആദ്രചാഗ്യ, വപിദ്യഭ്യചാസ, മചാനവപിക വപികസന
മടക്മുള്ള ദ്മഖലകളപില് സംസ്ചാനം ദ്നടപി
ഡയടുത്പിട്ടുള്ള ശക്പിയചാണ് ഡകചാവപിഡ് 19 
ഡന ഒരു പരപിധപിവഡര ഡെറുക്ചാനും 

അതപിഡനതപിഡര ജനകീയ പ്തപിദ്രചാധം തീർ
ക്കുവചാന് പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകള്ക്് 
സചാധ്യമചായഡതന്ന് പറയചാം. നമ്മുഡട പ്തപി
ദ്രചാധത്പിഡറെ െപില പചാഠങ്ങള് ദ്ദശീയ, 
ആദ്ഗചാളതലത്പില് തഡന്ന ശ്രദ്ധപിക്ഡപ് 
ട്പിരപിക്കുന്നു. 

2018 ലും 2019 ലും സംസ്ചാനം ഇദ്ന്ന 
വഡര കണ്പിട്പില്ചാത് മഹചാപ്ളയത്പില് 
രക്ചാപ്വർത്നങ്ങളം ദുരപിതചാശ്വചാസ പ്
വർത്നങ്ങളം പുനരധപിവചാസ പ്വർത്ന

ക ം  സ ക  സ   സ  ക കസ �  
ലക  സം ം െ   െക   െ   െ  െ � ം 
െ െ  ക  ം ർ  ക സർ� ക � സ െ  ം  

 ഹുസസന് എം. മതിന്നത്് 

പകതാവിഡ് 19 : 
പ്താസേശിക േര്ക്താരുകൾ 
തീര്ത് പ്തിസരതാധം 
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ങ്ങളം ബഹുജന പപിന്തുണദ്യചാഡട ഏദ്കചാപപി
പ്പിച്ച ്അതപിജീവനത്പിഡറെ ഒരു പുതപിയ പചാഠം 
സംസ്ചാനഡത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാ
പനങ്ങള് ദ്ലചാകത്പിന് കചാണപിച്ച് ഡകചാടുക്കു
കയുണ്ചായപി. പ്ളയ ദുരന് നപിവചാരണവമചായപി 
ബന്ഡപ്ട്് ലഭപിച്ച ഈ മുന്പരപിെയം മചാത്ര
മചായപിരുന്നു 2019 ഡപിസംബറപില് വഹചാഡറെ 
പ്ചാദ്ദശപിക അതപിർത്പിയും കെനയുഡട 
രചാജ്യചാതപിർത്പിയും ദ്ഭദപിച്ച്  ആദ്ഗചാള 
ജനതഡയ ആഡക ബചാധപിച്ച ഡകചാവപിഡ് 19 
എന്ന മഹചാമചാരപിഡയ ദ്നരപിടചാന് നമ്മുഡട 
പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകള്ക്് ആഡക 
കകമുതലചായപി ഉണ്ചായപിരുന്നത്. 2020 മചാർച്ച് 
14 ന് ദ്കന്ദ്രസർക്ചാർ ഡകചാവപിഡ് 19 ഡന 
ദ്ദശപിയ ദുരന്മചായപി പ്ഖ്യചാപപിക്കുന്നതപിനും 
മുദ്മ്പ ജനുവരപിയപില് തഡന്ന സംസ്ചാനത്് 
ആദ്രചാഗ്യ വകുപ്് ഡകചാവപിഡ് വ്യചാപനം പ്തപി
ദ്രചാധപിക്കുന്നതപിനചായപി വലപിയ തയ്ചാഡറടു
പ്പുകള് ആരംഭപിച്ചപിരുന്നു. എന്നചാല് ഇഡതചാരു 
മഹചാമചാരപിയചായപി മചാറപിയദ്തചാഡട ആദ്രചാഗ്യ 
വകുപ്പിഡനചാപ്ം പ്ചാദ്ദശപിക സചാധ്യതകള് 
കൂടപി ഏദ്കചാപപിപ്പിച്ച് ഡകചാണ്് ഡകചാവപിഡ് 
പ്തപിദ്രചാധ പ്വർത്നങ്ങള്ക്് ദ്നതൃത്വം 
നല്കചാന് തദ്ദേശ സ്ചാപനങ്ങള്ക്് 
സംസ്ചാന സർക്ചാർ നപിർദ്ദേശം നല്കുകയും 
അതപിഡറെ ഭചാഗമചായപി അവർ ഏഡറ്ടുദ്ക്ണ് 
പ്വർത്നങ്ങള് സംബന്പിച്ച കൃത്യമചായ 
മചാർഗ്ഗനപിർദ്ദേശങ്ങള് സർക്ചാർ പുറഡപ്ടുവപി
ക്കുകയും ഡെയ്യുകയുണ്ചായപി. പ്ചാദ്ദശപിക 
സർക്ചാരുകളഡട  ദ്നതൃത്വത്പില്  ഏഡറ്ടു
ത് പ്വർത്നങ്ങളപിലൂഡട നമുഡക്ചാന്ന് 
കദ്ണ്ണചാടപിക്ചാം.

റ�റോധവൽക്കരെ 
പ്രവര്തനങ്ങൾ 

ദ്രചാഗഡത്ക്കുറപിച്ചും ദ്രചാഗ വ്യചാപനം 
തടയചാന് സ്വീകരപിദ്ക്ണ് പ്തപിവപിധപി സംബ
ന്പിച്ചും ഡപചാതുജനങ്ങളപില് അവദ്ബചാധം 
സൃഷ്ടപിക്കുന്നതപിനും മുന്കരുതല് പ്വർത്
നങ്ങള് നടത്ചാനുമചായപിരുന്നു ആദ്യഘട്
ത്പില് പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാർ പ്ഥമ 
പരപിഗണന നല്കപിയത് തഡന്ന. ‘ശചാരീരപിക 
അകലം സചാമൂഹപിക ഒരുമ’ എന്ന മു്ചാവചാ
ക്യവമചായപി ‘ദ്രേക്് ദ ഡെയപിന്’ ക്യചാമ്പയപിനും 
വീടു വീടചാന്രം കയറപി ഡപചാതുജനങ്ങഡള 
ദ്ബചാധവല്ക്രണം നടത്തുകയുമുണ്ചായപി. 
ആദ്രചാഗ്യ വകുപ്പിഡറെ നപിർദ്ദേശങ്ങള് ഡപചാതു
ജനങ്ങളപില് എത്പിക്കുന്നതപിഡറെ ഭചാഗമചായപി 
അനൗണസുഡമന്റുകള്, ലഘുദ്ലഖ വപിതരണം 
തുടങ്ങപി ഒട്നവധപി പരപിപചാടപികള് നടത്തുക
യുണ്ചായപി. തദ്ദേശസ്ചാപന പരപിധപിയപില് 
പ്വർത്പിക്കുന്ന വദ്യചാലേബ്, വദ്യചാജന 
അയല്ക്കൂട്ം, വദ്യചാമപിത്രം എന്നപിവയുഡട 
പപിന്തുണദ്യചാഡട വദ്യചാജന ദ്ബചാധവത്ക
രണത്പിനും, അതപിഥപിഡതചാഴപിലചാളപികള്, 
തീരദ്ദശ നപിവചാസപികള് തുടങ്ങപി പ്ചാദ്ദശപിക 
സർക്ചാരുകളഡടയും പരപിധപി പ്ദ്ദശത്് 
വരുന്ന മുഴവന് കുടുംബങ്ങഡളയും ദ്ബചാധവ
ത്കരപിക്കുന്നതപിന് വപിപുലമചായ പരപിപചാടപികള് 
ആസൂത്രണം ഡെയ് ്നടപ്പിലചാക്കുകയുണ്ചായപി. 
2020 ജൂണ വഡരയുള്ള കണക്് പ്കചാരം 
വദ്യചാജനങ്ങള്, ഭപിന്നദ്ശഷപിക്ചാർ ഉള്ഡപ്ട് 
24 ലക്ം കുടുംബങ്ങളപിലും പട്പികജചാതപി പട്പി
കവർഗ്ഗ വപിഭചാഗക്ചാരുഡട 9.49 ലക്ം കുടും
ബങ്ങളപിലും 2.63 ലക്ം തീരദ്ദശ കുടുംബങ്ങ

ളപിലും 23,819 ദ്െരപിനപിവചാസപികളചായ കുടുംബ
ങ്ങളപിലും ദ്ബചാധവല്ക്രണ പരപിപചാടപികള് 
നടത്തുകയുണ്ചായപി. കൂടചാഡത 43,254 ഓളം 
കമക്് അനൗണസ് ഡമന്റും ഏകദ്ദശം 72 
ലക്ദ്ത്ചാളം ലഘുദ്ലഖകളം പ്ചാദ്ദശപിക 
സർക്ചാരുകള് അച്ചടപിച്ച് വപിതരണം ഡെയ്യു
കയുണ്ചായപി. ആദ്രചാഗ്യ സ്ചാപനങ്ങളമചായപി 
ബന്ഡപ്ടുന്നവർ പചാലപിദ്ക്ണ് ഇന്ഫക്ന് 
കണദ്രൈചാള് ദ്പ്ചാദ്ട്ചാദ്കചാള് സംബന്പിച്ചുള്ള 
പരപിശീലനങ്ങളം നല്കുകയുണ്ചായപി. ദ്കന്ദ്ര 
സംസ്ചാന സർക്ചാരുകള് സമയചാസമയ
ങ്ങളപില് പുറഡപ്ടുവപിക്കുന്ന ഡകചാവപിഡ്- 19 
ദ്പ്ചാദ്ട്ചാദ്ക്ചാള് നടപ്പിലചാക്ചാനുള്ള ശ്രമ
ങ്ങള് പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകളചാണ് ഏഡറ്
ടുത്് നടപ്പിലചാക്പിയത് .

അടിയന്തര ണകറോവിഡ് 
പ്രതിറരറോധ പ്രവര്തനങ്ങൾ 

ഡകചാവപിഡ്- 19 പ്തപിദ്രചാധത്പിഡറെ 
ഭചാഗമചായപി പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകളം കുടും
ബശ്രീയും കൂടപി ഏകദ്ദശം 90 ലക്ത്പില
ധപികം മചാസ്കുകളം 85 ലക്ം ലപിറ്ർ സചാനപികറ്
സറും നപിർമ്മപിക്കുകയും പ്ചാദ്ദശപിക തലത്പില് 
അവയുഡട വപിതരണം ഉറപ്ചാക്കുകയും ഡെയ്തു. 
22,921 ഹചാറെ് വചാഷ് ദ്കന്ദ്രങ്ങളചാണ് ആദ്യ
ഘട്ത്പില് പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകള് 
ആരംഭപിച്ചത്. ‘ആദ്രചാഗ്യ സുരക്ക്് മചാലപിന്യ 
മുക് പരപിസരം ‘ എന്ന ക്യചാമ്പയപിന് നടപ്പി
ലചാക്പി ഡകചാണ് ്പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകളഡട 
ദ്നതൃത്വത്പില് ഓഫീസുകളം ഡപചാതു സ്
ലങ്ങളം ഉള്ഡപ്ഡടയുള്ള സ്ലങ്ങള് ശുെീ
കരപിക്കുകയുണ്ചായപി. 76,067 ഓളം ഡപചാതുസ്
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ലങ്ങളം ഓഫീസുകളം ഇങ്ങഡന ശുെീകരപിച്ചു. 
ഡകചാദ്റചാണ കവറസ ്വ്യചാപപിത രചാജ്യങ്ങളപില് 
നപിന്നും മറ് സംസ്ചാനങ്ങളപില് നപിന്നും പ്ദ്ദ
ശങ്ങളപില് ന പിന്നും തദ്ദേശസ്ചാപന 
പരപിധപിയപില് എത്തുന്നവരുദ്ടയും അവരുമചായപി 
അടുത്് ഇടപഴകുന്നവരുഡടയും വപിപുലമചായ 
വപിവരദ്ശഖരണം നടത്തുകയും അവർക്് 
ദ്ഹചാം ക്വചാറകറെന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 
അതപിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള് ഒരുക്കുകയും 
ഡെയ്ത്  പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകള് 
ആയപിരുന്നു. ഇത് നപിരീക്പിക്ചാനചായപി തദ്ദേ
ശസ്ചാപനതലത്പില് വചാർഡ് ഡഹല്ത്് 
കമ്മറ്പികള്, ആദ്രചാഗ്യ ജചാഗ്തചാ സമതപികള്, 
ആദ്രചാഗ്യദ്മഖലചാ ജീവനക്ചാരുഡട ദ്നതൃത്വ
ത്പില് റചാപ്പിഡ് ഡറദ്സ്പചാണ ടീം (RRT) 
എന്നപിവ രൂപീകരപിക്കുകയുണ്ചായപി. തദ്ദേശ
സ്ചാപനങ്ങളഡട നപിയന്തണത്പിലുള്ള ആശു
പത്രപികള് ഡകചാവപിഡ ്ഡകയർ ഡസറെറുകളചായപി 
മചാറുകയും ദ്രചാഗബചാധപിതർക്് മരുന്നുകള് 
ഉള്ഡപ്ഡടയുള്ളവ അത ്വഴപി ലഭ്യമചാക്കുകയും 
ഡെയ്യുകയുണ്ചായപി. ഏകദ്ദശം 3227 ഡകചാവപിഡ് 
ഡകയർ ഡസറെറുകളം 2500 ല് അധപികം 
ഇന്സ്റപിറ്യൂഷണല് ക്വചാറകറെയപിന് ഡസറെറു
കളമചാണ് പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകളഡട 
പപിന്തുണദ്യചാഡട സംസ്ചാനത്് പ്വർത്പി
ച്ചത്. 

2020 ആഗസ്റ് മചാസം വഡരയുള്ള 
കണക്കുകള് ദ്നചാക്പിയചാല് ദ്ലചാക്് ഡൗ
ണപില് ഇളവ് വരുത്പിയ ദ്ശഷം വപിദ്ദശ 
രചാജ്യങ്ങളപില് നപിന്നും വപിമചാനമചാർഗ്ഗം എത്പിയ 
3.20 ലക്ം ആളകളടക്ം സംസ്ചാനത്് 
മറ്് രചാജ്യങ്ങളപില് നപിന്നും സംസ്ചാനങ്ങളപില് 
നപിന്നും ആഡക എത്പിയത് 6.58 ലക്ം ആള
കളചായപിരുന്നു. ഇതപില് 5.60 ലക്ം ദ്പർ ദ്ഹചാം 
ക്വചാറകറെനപിലും ഏകദ്ദശം 41,618 ഓളം 
ദ്പർ ഇന്സ്റപിറ്യൂഷണന് ക്വചാറകറെനപിലും 
ദ്പചാവകയുണ്ചായപി. ഇവരുഡട നപിരീക്ണം 
അടക്മുള്ള കചാര്യങ്ങളപില് പ്ചാദ്ദശപിക 
സർക്ചാരുകള് നടത്പിയ ജനകീയ ഇടഡപ
ടലുകള് ശ്രദ്ദ്ധയമചാണ.് പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാ
രുകളഡട നപിയന്തണത്പിലുള്ള ആദ്രചാഗ്യ 
സ്ചാപനങ്ങളപില് നപിന്ന് 5.83 ലക്ം ദ്പർക്് 
മരുന്നുകളം ഒരു ലക്ദ്ത്ചാളം ദ്പർക്് 
ഡടലപിഡമഡപിസപിന് ദ്സവനവം നല്കുകയു
ണ്ചായപി. സമയബന്പിതമചായപി ആവശ്യമചായ 
ദ്ഡചാക്ടർമചാർ ഉള്ഡപ്ഡടയുള്ള 3868 ഓളം 
ആദ്രചാഗ്യദ്മഖല ജീവനക്ചാഡര നപിയമപിച്ച് 
ഡകചാണ്ടും ആവശ്യമചായ ആശുപത്രപി ഉപകര
ണങ്ങള് നല്കപിഡക്ചാണ്ടും സംസ്ചാന 
സർക്ചാർ പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകള്ക്് 
എല്ചാ പപിന്തുണയും നല്കുകയുമുണ്ചായപി.

പ്രറോറദശിക സര്ക്കറോരുകളുണട 
സറോമൂഹ്യ സുരക്റോപ്രവര്തനങ്ങൾ 

ഡകചാവപിഡ് 19 സചാമൂഹ്യ വ്യചാപനം തടയു
ന്നതപിഡറെ ഭചാഗമചായപി 2020 മചാർച്ച് 23 ന് 
രചാജ്യത്് സമ്പൂർണ്ണ ദ്ലചാക് ഡൗണ പ്ഖ്യചാ
പപിക്കുകയുണ്ചായപി. ഏകദ്ദശം രണ്് മചാസ
ത്പിലധപികം നീണ്ടുനപിന്ന ദ്ലചാക്ഡൗണ 
ഡതചാഴപില് നഷ്ടമചായവരുഡടയും രചാജ്യത്പിഡറെ 
വപിവപിധ ഭചാഗങ്ങളപില് നപിന്നും ദ്ജചാലപി ഉദ്പ
ക്പിച്ച ്വന്നവരുഡടയും ദ്ലചാകത്പിഡറെ വപിവപിധ 
ഭചാഗങ്ങളപില് നപിന്നും ഒഴകപിഡയത്പിയ പ്വചാ
സപികളഡടയും അതപിജീവനവം പുനരധപിവചാ
സവം വലപിയ ഡവല്ലുവപിളപി ഉയർത്തുകയു
ണ്ചായപി. ഒട്നവധപി സചാമൂഹ്യ സുരക്ചാ പദ്ധ
തപികള് സംസ്ചാന സർക്ചാർ പ്ചാദ്ദശപിക 
സർക്ചാർ തലത്പില് ആരംഭപിക്കുകയുണ്ചായപി. 
ഇതപില് എടുത്് പറദ്യണ്ത് പ്ചാദ്ദശപിക 
തലത്പില് സ്ചാപപിതമചായ കമ്മയൂണപിറ്പി കപിച്ച
ണുകളചാണ്. ഗ്ചാമപഞ്ചായത്്, മുനപിസപി 
പ്ചാലപിറ്പി ,  ദ്കചാർപ്ദ്റഷന് തലത്പില് 
ഏകദ്ദശം 1374 ഓളം കമ്മയൂണപിറ്പി കപിച്ച
ണുകള് പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകള് ആരം
ഭപിക്കുകയുണ്ചായപി. ഇവപിഡട നപിന്നും 95 ലക്
ത്പിലധപികം കുടുംബങ്ങള്ക്് ഭക്ണം 
നല്കുകയുണ്ചായപി. ഇതപില് 82 ലക്ം 
ദ്പർക്കും തപികച്ചും സൗജന്യമചായപിട്ചാണ് 
ഭക്ണം വപിതരണം ഡെയ്ത്. മചാത്രവമല് 
75.52 ലക്ം ദ്പർക്കും ഭക്ണം അവരുഡട 
വീടുകളപില് എത്പിച്ച് നല്കുകയും ഡെയ്തു. 
കമ്മയൂണപിറ്പി കപിച്ചണുകളഡട നടത്പിപ്പിന് 

ആവശ്യമചായ പച്ചക്റപി ഉള്ഡപ്ഡടയുള്ള ഭക്്യ 
സചാധനങ്ങള് കഡണ്ത്തുന്നതപിലും ഭക്ണം 
ആവശ്യക്ചാരഡറെ വീടുകളപില് എത്പിച്ച് 
ഡകചാടുക്കുന്നതപിലും പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാ
രുകള് സൃഷ്ടപിച്ച ജനകീയ മചാതൃകകള് ദ്ലചാക
ഡത്വപിഡടയും കചാണചാന് സചാധപിക്ചാത്
തചാണ്. കൂടചാഡത പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാർ 
തലത്പില് തഡന്ന പ്വർത്നം ആരംഭപിച്ച 
ജനകീയ ദ്ഹചാട്ലുകളം ഇദ്ത ലക്്യത്പിന് 
തഡന്നയുള്ളതചായപിരുന്നു. സംസ്ചാനഡത് 
ഏകദ്ദശം 33,115 അംഗനവചാടപികള് വഴപി 
കുട്പികള്ക്കും കൗമചാരക്ചാർക്കും പചാലൂട്ടുന്ന 
അമ്മമചാർക്കുമുള്ള പൂരക ദ്പചാഷകചാഹചാരവം 
ഭക്്യ വസ്തുക്ളം അടങ്ങപിയ കപിറ്കള് 
അവരുഡട വീടുകളപില് എത്പിക്കുന്നതപിലും 
പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാർ പ്ദ്ത്യക ശ്രദ്ധ നല്കു
കയുണ്ചായപി. അതപിഥപി ഡതചാഴപിലചാളപികള്ക്ചായപി 
ആരംഭപിച്ച 3032 ഓളം ക്യചാമ്പുകളപിഡല 46,657 
ഓളം അദ്ന്വചാസപികളഡട ദ്ക്മവം 
പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകളഡട ചുമതലയചാ
യപിരുന്നു. യചാെകർക്കും അലഞ്ഞ് തപിരപിഞ്ഞ് 
നടക്കുന്നവർക്ചായും 173 ക്യചാമ്പുകള് ക്രമീ
കരപിക്കുകയും 3766 ഓളം ദ്പരുഡട പുനരധപി
വചാസം ഉറപ്ചാക്കുകയുമുണ്ചായപി.

ഡകചാവപിഡ് വ്യചാപനം ആരംഭപിച്ചദ്പ്ചാള് 
പ്തപിദ്രചാധത്പിഡറെ ഭചാഗമചായപി നടപ്് 
അദ്ധ്യയന വർഷം സ്കൂളകള് തുറന്നപിരുന്നപില്. 
എന്നചാല് കുഞ്ഞുങ്ങളഡട പഠനത്പിന് ഒരു 
തടസ്സവം വരരുഡതന്ന ഉദ്ദേശദ്ത്ചാഡട 
സർക്ചാർ ദ്കന്ദ്രീകൃതമചായപി ഓണകലന് 
ലേചാസ്സുകള് ആരംഭപിക്കുകയുണ്ചായപി. പഠന 
സൗകര്യങ്ങള് ഇല്ചാത് കുട്പികള്ക്് 
അതപിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്പി ഡകചാടുക്കുന്ന
തപിലും സമൂഹ പഠന ദ്കന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭപിക്കു
കയും ഡെയ്യുക വഴപി പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാ
രുകള് നടത്പിയ ഇടഡപടലുകള് ശ്രദ്ദ്ധയ
മചായപിരുന്നു. പഠന സൗകര്യം ഇല്ചാത്വർ
ക്ചായപി 2480 സമൂഹ പഠനദ്കന്ദ്രങ്ങള് 
ആരംഭപിക്കുകയും 8139 ദ്പർക്് TV യും 145 
ദ്പർക്് കമ്പയൂട്റും 712 ദ്പർക്് സ്ചാർട്് 
ദ്ഫചാണുകളം 3356 ദ്പർക്് ദ്കബപിള് 
കണക്നും പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാർ ലഭ്യമചാ
ക്കുകയുണ്ചായപി.

ണകറോവിഡ ്കറോൈ  ഭക്്യ സുരക് 
സംസ്ചാനത്പിഡറെ അതപിജീവനവം 

ഭക്്യസുരക്യും ലക്്യമചാക്പി ‘സുഭപിക് 
ദ്കരളം’ എന്ന പദ്ധതപിക്് ഡകചാവപിഡ് 
കചാലത്് തുടക്ം കുറപിക്കുകയുണ്ചായപി. ഈ 
പദ്ധതപിയപില് ഒരു വർഷം ഡകചാണ്് 3860 
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ദ്കചാടപി രൂപയുഡട പദ്ധതപികള് കൃഷപി (1449 
ദ്കചാടപി രൂപ), മൃഗസംരക്ണം (118 ദ്കചാടപി 
രൂപ), ക്ീരവപികസനം (215 ദ്കചാടപി രൂപ), 
മത്്യബന്നം (2078 ദ്കചാടപി രൂപ) എന്നീ 
ദ്മഖലകളപില് വപിവപിധ വകുപ്പുകളദ്ടയും 
പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകളഡടയും ദ്നതൃത്വ
ത്പില് നടപ്പിലചാക്ചാന് ലക്്യം വച്ചപിരപിക്കുന്നു. 
ഡകചാവപിഡപിഡറെ പശ്ചചാത്ലത്പില് സ്വദ്ദശ
ത്തും വപിദ്ദശത്തും ഡതചാഴപില് നഷ്ടഡപ്ട്് 
നചാട്പില് തപിരപിച്ചു വരുന്ന പ്വചാസപികഡളയും 
ഡതചാഴപില്രഹപിതരചായ യുവചാക്ഡളയും 
കചാർഷപിക ദ്മഖലയപിദ്ലക്് ആകർഷപിക്കുക 
വഴപി കൂടുതല് ഡതചാഴപിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടപി
ക്കുക എന്നത ്‘സുഭപിക് ദ്കരളം’ പദ്ധതപിയുഡട 
പ്ധചാന ലക്്യങ്ങളപില് ഒന്നചായപിരുന്നു. 
ഇതപിനചായപി തദ്ദേശസ്ചാപന തലത്പിലും 
ഓദ്രചാ വചാർഡതലത്പിലും സമപിതപികള് രൂപീ
കരപിച്ച് പദ്ധതപികള് രൂപീകരപിക്കുകയും അവ 
വപിവപിധ വകുപ്പുകളഡടയും പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാ
രുകളഡടയും ദ്നതൃത്വത്പില് നപിർവ്വഹണം 
നടത്തുകയുമുണ്ചായപി. 2020-21 ല് സംസ്ചാ
നഡത് ഗ്ചാമ-നഗര പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാ
രുകള് തഡന്ന ‘സുഭപിക് ദ്കരളം’ പദ്ധതപിയപില് 
1906.50 ദ്കചാടപി രൂപയ്ക്കുള്ള 25154 പദ്ധതപിക
ളചാണ് ഏഡറ്ടുത്് നടപ്പിലചാക്കുന്നത്. 

പ്രറോറദശിക സര്ക്കറോരുകളുണട
 ചികിൽസറോ പ്രവര്തനങ്ങൾ

 ഡകചാവപിഡ് മഹചാമചാരപി ഒരു ആദ്രചാഗ്യ 
പ്ശ്നത്പിനപ്പുറം സചാമ്പത്പിക സചാമൂഹപിക 
പ്ശ്നമചായപി മചാറുകയും ഡപചാതുജനചാദ്രചാഗ്യ 
സംവപിധചാനം തകർന്ന് െപികപില്ത്യ്കചായപി 
രചാജ്യഡത് ജനങ്ങള് പരക്ം പചായുദ്മ്പചാള്, 
ഡകചാവപിഡ് ഫസ്റ് കലന് രൈീറ്്ഡമറെ് ഡസറെ
റുകള് (CFLTC) സംസ്ചാനത്് പ്ചാദ്ദശപിക 
സർക്ചാരുകളഡട ദ്നതൃത്വത്പില് ആരംഭപിച്ച് 
ഡകചാണ്് ഡകചാവപിഡ് െപികപിത്ചാരംഗത്തും 
പുതപിഡയചാരു െരപിത്രം തഡന്ന സൃഷ്ടപിക്കുക 
യുണ്ചായപി. ഡകചാവപിഡ് 19 സചാമൂഹ്യ വ്യചാപനം 
ഉണ്ചായചാല് നപിലവപിലുള്ള ഡപചാതുജന 
ആദ്രചാഗ്യ സംവപിധചാനത്പിഡറെ പ്വർത്ന
ഡത് ഒട്ടും ബചാധപിക്ചാഡത പ്ചാദ്ദശപിക 
സർക്ചാർ തലത്പില് പ്ദ്ത്യകമചായപി തയ്ചാ
റചാക്ഡപ്ട് ജനകീയ ആദ്രചാഗ്യ പരപിപചാലന 
ദ്കന്ദ്രങ്ങളചാണ് CFLTC കള്. ഡകചാവപിഡ് 
ദ്രചാഗപികളപില് 60% ദ്പരും ദ്രചാഗലക്ണമപി
ല്ചാത്വർ ആയപിരപിഡക് ഡകചാവപിഡ് ദ്പചാസപി
റ്ീവചായ എന്നചാല് ദ്രചാഗ ലക്ണം പ്കട
മചായപി ഇല്ചാത്വരും ഡെറപിയ ലക്ണങ്ങള് 
ഉള്ളവരുഡടയും ആദ്രചാഗ്യ പരപിപചാലനവം 

െപികപിത്യും ഈ ദ്കന്ദ്രങ്ങള് ഉറപ്് വരുത്തു
ന്നു. ഒരു ഗ്ചാമപഞ്ചായത്പില് കുറഞ്ഞത് 100 
കപിടക്കള് എങ്പിലും ഉള്ള CFLTC യപില് 
ദ്ഡചാക്ടർമചാർക്കും ദ്നഴ്സുമചാർക്കുമുള്ള പ്ദ്ത്യക 
സൗകര്യങ്ങള്, ഫചാർമസപി, ദ്സ്റചാർ, ഫ്രണ്് 
ഓഫീസ്, ദ്ടചായപിഡലറ്കള്, ദ്രചാഗപികള്ക്കുള്ള 
ഭക്ണം, കട്പില്, കപിടക്, പചാത്രങ്ങള്, 
പുതപ്്, ഫചാന്, ഡമചാകബല് െചാർജ്ജപിംഗ് 
സൗകര്യം, മരുന്ന്, മചാസ്ക്, സചാനപികറ്സർ, 
ഗ്ൗസ്, ഡമഡപിക്ല് ഉപകരണങ്ങള്, ഏപ്
ണുകള്, ഗൗണുകള്, പപിപപിഇ കപിറ്കള്, 
ആംബുലന്സുകള് തുടങ്ങപിയ സൗകര്യങ്ങ
ളചാണ് പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകള് ഈ 
ഡസറെറുകളപില് ഒരുക്പിയപിരപിക്കുന്നത്. ദ്രചാഗ
വ്യചാപനഘട്ത്പില് അദ്മരപിക്യടക്മുള്ള 
വപികസപിത രചാജ്യങ്ങളപിലും ഇന്്യയപിഡല പല 
പ്ധചാന നഗരങ്ങളപിലും ആദ്യഘട്ത്പില് 
മരണനപിരക്് ക്രമചാതീതമചായപി ഉയർന്ന 
ദ്പ്ചാഴം ദ്കരളത്പില് ഡകചാവപിഡ് മരണനപിര
ക്് കുറച്ചുനപിർത്ചാന് കഴപിഞ്ഞത് പ്ചാദ്ദശപിക 
സർക്ചാരുകളഡട തചാഡഴതട്പിലുള്ള ഈ 
ഇടഡപടലുകള് ഡകചാണ്് തഡന്നയചാണ്.

പ്രറോറദശിക സര്ക്കറോരുകളുണട 
ണകറോവിഡ് പ്രവര്തന 
ഏറകറോപനം

ഡകചാവപിഡമചായപി ബന്ഡപ്ട് പ്വർത്
നങ്ങള് തദ്ദേശസ്ചാപനങ്ങള് വചാർഡതല
ത്പില് നപിരീക്പിക്കുന്നതപിനും അവദ്ലചാകനം 
ഡെയ്് അടപിയന്ര ഇടഡപടലുകള് നടത്തു
ന്നതപിനുമചായപി ജനപങ്ചാളപിത്ദ്ത്ചാഡട ഗ്ചാമ 
പഞ്ചായത്് തലത്പില് 15,962 ഉം മുനപിസപി

പ്ചാലപിറ്പി തലത്പില് 3,113 ഉം ആറ് ദ്കചാർപ്
ദ്റഷനുകളപിലചായപി 414 ഉം വചാർഡതല ദ്മചാണപി
റ്റപിംഗ് കമ്മറ്പികള് രൂപീകരപിക്കുകയുണ്ചായപി. 
കൂടചാഡത വചാർഡതല കമ്മറ്പികള്ക്് 
മുകളപിലചായപി പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാർ അദ്ധ്യ
ക്ന്മചാർ ഡെയർമചാന്മചാരചായുള്ള 1034 തദ്ദേ
ശസ്ചാപനതല ദ്മചാണപിറ്റപിംഗ് കമ്മറ്പികളം 
രൂപീകരപിച്ചു. ഈ കമ്മറ്പികള് ഡകചാവപിഡ് 
പ്തപിദ്രചാധ പ്വർത്നങ്ങള് പ്ചാദ്ദശപിക 
സർക്ചാർ തലത്പില് ഡമചാത്മചായപി നപിരീ
ക്പിക്കുകയും പ്തപിദ്രചാധ പ്വർത്നങ്ങളപില് 
അവശ്യമചായ ഇടഡപടലുകള് നടത്തുകയുമു
ണ്ചായപി. ഇതപിഡനല്ചാം പുറദ്മ ഓദ്രചാ പ്ദ്ദശ
ഡത് ജനങ്ങള്, ആദ്രചാഗ്യ പ്വർത്കർ, 
സന്നദ്ധപ്വർത്കർ, രചാഷ്ട്രീയപ്വർത്കർ, 
ആദ്രചാഗ്യദ്മഖലയപിഡല വപിദഗ്ദ്ധന്മചാർ 
എന്നപിവഡര ഉള്ഡക്ചാള്ളപിച്ചുഡകചാണ്് ഒട്ന
വധപി സചാമൂഹ്യ നവമചാധ്യമ കൂട്ചായ്മകളം പ്ചാ
ദ്ദശപികമചായപി ഉണ്ചായപി. ഇത് ഡകചാവപിഡ് ഭീതപി 
ജനങ്ങള്ക്പിടയപില് നപിന്നും ദുരീകരപിക്ചാനും 
ജചാഗ്തദ്യചാഡട നപിലഡകചാള്ളചാന് ഡപചാതുജ
നങ്ങഡള പ്ചാപ്രചാക്കുകയും ഡെയ്യുകയുണ്ചായപി. 
ചുരുക്ത്പില് പല രചാജ്യങ്ങളം സംസ്ചാന
ങ്ങളം ദ്കന്ദ്രീകൃതമചായപി ഡകചാവപിഡ ്പ്തപിദ്രചാധ 
പ്വർത്നങ്ങള് ഏദ്കചാപപിപ്പിച്ചദ്പ്ചാള് 
ദ്കരളമചാകഡട് വപിദ്കന്ദ്രീകൃതമചായ എല്ചാ 
സചാധ്യതകളം മുന്നപില് കണ്ടുഡകചാണ്് 
പ്ചാദ്ദശപിക സർക്ചാരുകളപിലൂഡട എല്ചാ പ്
വർത്നങ്ങളം ദ്കന്ദ്രീകൃതമചായപി ഏദ്കചാപപി
പ്പിക്കുകയചാണ് ഡെയ്ത്.                         1

ലൈഖകന് ലകരള സഷംസ്യാന ആസൂത്ണ 
ല�യാര്ഡില് ടഡപയൂട്ി ഡയറക്ടറയാണ്.
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നമ്മുഡട സംസ്ചാനത്് ഭൂരപിപക്ം 
ജനങ്ങളം കുടപിഡവള്ളത്പിനചായപി ഭൂജല

ഡത്യചാണ് ആശ്രയപിക്കുന്നത്. തുറന്ന കപിണ
റുകളചാണ് ഇതപിഡറെ ഏറ്വം പ്ധചാന 
ദ്്ചാതസ്സ്. ദ്കരളത്പില് 65 ശതമചാനം 
കുടുംബങ്ങളം ഇത്രത്പില് കുടപിഡവള്ളത്പി 
നചായപി കപിണറുകഡളയചാണ ്ആശ്രയപിക്കുന്നത.് 
എന്നചാല് ശുദ്ധജലം ലഭ്യമചായപിരുന്ന ഭൂജല 
ദ്്ചാതസ്സ് അനുദപിനം മലപിനമചായപിഡക്ചാണ്പി
രപിക്കുകയചാണ.് കൂടചാഡത ഭൂവപിനപിദ്യചാഗത്പില് 
വന്നമചാറ്ം, അശചാസ്തീയമചായ ഇടഡപടലുകള് 
മൂലം ഭൂപ്കൃതപിയപില് വന്ന മചാറ്ം മുതലചായവ 
ജലത്പിഡറെ  ലഭ്യതയപിലും ഗുണനപിലവചാ 

രത്പിലും വലപിയ ദ്തചാതപില് കുറവണ്ചാക്പി.
മലപിനജലത്പിഡറെ ഉപദ്യചാഗമചാണ് 

ജലജന്യദ്രചാഗങ്ങളഡട വ്യചാപനത്പിന് മുഖ്യ
കചാരണം. വപിവപിധ കചാരണങ്ങള്ഡകചാണ്് 
നമ്മുഡട കപിണറുകള് മലപിനഡപ്ടുന്നുണ്്. 
ഇവയപിഡല ജലലഭ്യതയുറപ്ചാക്കുന്ന സമീപ 
ജലദ്്ചാതസ്സുകളചായ കുളങ്ങളം നീർച്ചചാലു
കളം പുഴകളഡമചാഡക് മലപിനഡപ്ടുന്നത് 
കപിണർ ഡവള്ളം മലപിനമചാകചാന് കചാരണമചാ
കുന്നു. കൂടചാഡത ഉയർന്ന ഭൂജല നപിരപ്പുള്ള 
നമ്മുഡട സംസ്ചാനത്് കുഴപികക്കൂസുകളഡട 
സചാമീപ്യം കപിണർ ജലം മലപിനമചാകുന്നതപിന് 
കചാരണമചാകുന്നുണ്്.

ഹരപിതദ്കരളം മപിഷന് പ്വർത്ന 
ങ്ങളഡട ഭചാഗമചായപി നപിരവധപി പുഴകളം, നീർച്ചചാ
ലുകളം, കുളങ്ങളം മചാലപിന്യമുക്മചാക്പി പുന
രുജ്ജീവപിപ്പിച്ചപിട്ടുണ്്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ചാപനങ്ങളഡട ദ്നതൃത്വത്പില് വപിവപിധ 
വകുപ്പുകളഡടയും ഏജന്സപികളദ്ടയും                     
പ്വർത്നം ഏദ്കചാപപിപ്പിച്ചു ഡകചാണ്ചാണ് 
ഈ പ്വർത്നങ്ങള് സംഘടപിപ്പിക്ഡപ്ട്ത.് 
ഭൂജല ഗുണനപിലവചാരം വർദ്ധപിപ്പിക്കുന്നതപിന് 
ഈ പ്വർത്നങ്ങള് വലപിയ ദ്തചാതപില് 
കചാരണമചായപിട്ടുണ്് എന്നചാണ് വപിലയപിരുത്
ഡപ്ടുന്നത്. അദ്തചാഡടചാപ്ം തഡന്ന ശചാസ്തീയ 
മചാലപിന്യ സംസ്രണ സംവപിധചാനങ്ങള് 

 സതീഷ് ആർ.വതി.

എല്താ തസദേശേ്വയംഭരണ സ്താപനപരിധിയിലും
ജല ഗുണനിലവതാര നിര്ണ്ണയ ലതാബ്

 സ ം  ം  ർെസ�  ക  ക 
ല ല  ർ  ല ബ ക ം  ക  െ  ക ം െ  

ർ ക ം െ ം െക  സ ക  �  െ  സ ക െ ം
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സംസ്ചാന വ്യചാപകമചായപി പ്െരപിപ്പിദ്ക് 
ണ്തുണ്്. മലപിനജലം സംസ്രപിക്ചാഡത 
നീർച്ചചാലുകളപില് എത്തുന്നപില് എന്നത ്ഉറപ്ചാ
ക്ചാന് കഴപിയണം. അദ്തചാഡടചാപ്ം തഡന്ന 
കക്കൂസുകള്ക്് അനുബന്മചായപി സുരക്പി
തമചായ ഡസപ്റ്പിക് ടചാങ്കുകള് സ്ചാപപിക് 
ഡപ്ടണം. നീർച്ചചാലുകള്ക്കും  പുഴകള്ക്കും 
സമീപം ആവശ്യമുള്ള സ്ലങ്ങളപില് കമ്മയൂ
ണപിറ്പി ഡസപ്റ്പിക് ടചാങ്കുകള് സ്ചാപപിക്ണം. 
പ്ചാദ്ദശപികമചായപി മലപിനജലം സംസ്രപിക്കു
ന്നതപിനുള്ള സംവപിധചാനങ്ങള് ഒരുക്ണം. 
ലഭ്യമചായ ഡെലവകുറഞ്ഞ കജവ രീതപികള് 
ഇതപിനചായപി കൂടുതലചായപി ഉപദ്യചാഗപിക്ണം. 
ഇത്രത്പില് വപിവപിധ പ്വർത്നങ്ങളപിലൂഡട 
ഭൂജല ഗുണനപിലവചാരം വർദ്ധപിപ്പിക്ചാന് 
നമുക്് കഴപിയും.

ജലജന്യ ദ്രചാഗങ്ങഡളക്കുറപിച്ചും അതപിനു
കചാരണമചാദ്യക്ചാവന്ന മലപിനജലഡത്ക്കു
റപിച്ചും ഏഡറ ആശങ്യുള്ളവരചാണ് നമ്മള്. 
ഈ ആശങ്യകറ്പി ജനങ്ങള്ക്് ശുദ്ധമചായ 
കുടപിഡവള്ളത്പിഡറെ  ലഭ്യത ഉറപ്ചാക്കുക 
എന്നതും വളഡര പ്ധചാനഡപ്ട്തചാണ്. നചാം 
ഉപദ്യചാഗപിക്കുന്ന കുടപിഡവള്ളം സുരക്പിത
മചാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയചാണ് ഇതപില് 
മുഖ്യമചായും ദ്വണ്ത.് എന്നചാല് ഇത്രത്പില് 
ഉപദ്യചാഗപിക്കുന്ന കുടപിഡവള്ളം പരപിദ്ശചാധപി
ക്കുന്നതപിനുള്ള സംവപിധചാനങ്ങള് വളഡരക്കു
റവം ഉള്ളവതഡന്ന സംസ്ചാന ജപില്ചാ ദ്കന്ദ്ര
ങ്ങളപിലുമചാണ് ഉള്ളത്. ഭൂരപിപക്ം ജനങ്ങ
ള്ക്കും  അതുഡകചാണ്ടുതഡന്ന ഈ ലചാബുകള് 
അപ്ചാപ്യവമചാണ.് ഇവപിഡടയചാണ ്പ്ചാദ്ദശപിക 
ജലഗുണനപിലവചാര നപിർണ്ണയ ലചാബുകളഡട 
പ്സക്പി. ഈ സചാഹെര്യത്പിലചാണ് ഹരപി
തദ്കരളം മപിഷന് സംസ്ചാന ദ്യചാഗത്പില് 
എല്ചാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങളപിലും 
ഓദ്രചാ ഹയർഡസക്റെറപി സ്കൂളകളപില് ഓദ്രചാ 
പ്ചാഥമപിക ജലഗുണനപിലവചാര നപിർണ്ണയ 
ലചാബുകള് സ്ചാപപിക്കുന്നതപിന് തീരുമചാനഡമ
ടുത്ത്. അടപിസ്ചാന പരപിദ്ശചാധനകള് 
മചാത്രമചാണ് ഇവപിഡട നടത്തുക. ആദ്യഘട്
ത്പില് വപിദ്യചാർത്ഥപികളം തുടർന്ന് ഡപചാതുജ
നങ്ങളം ഡകചാണ്ടുവരുന്ന സചാമ്പപിളകളചായപിരപി
ക്കും ഇവപിഡട പരപിദ്ശചാധപിക്ചാന് സൗകര്യ
ഡമചാരുക്കുക. അതചാത് സ്കൂളകളപിഡല ശചാസ്തചാ
ദ്ധ്യചാപകരുഡടയും വപിദ്യചാർത്ഥപികളഡടയും 
ദ്നതൃത്വത്പിലചായപിരപിക്കും ഇവ പരപിദ്ശചാധന
കള് നടത്തുക. ഇവഡര പരപിദ്ശചാധനചാ ഉപക
രണങ്ങള് പരപിെയഡപ്ടുത്തുന്നതപിനും 
പരപിദ്ശചാധനചാ രീതപികള് പരപിശീലപിപ്പിക്കുന്ന
തപിനുമചായപി ഒരു വീഡപിദ്യചാ ടയൂദ്ട്ചാറപിയല് 
തയ്ചാറചാക്പിയപിട്ടുണ്്. അദ്തചാഡടചാപ്ം തഡന്ന 

ലചാബുകളഡട പ്വർത്നങ്ങള്ക്്  സഹചാ
യകരമചായ രീതപിയപില് ഒരു പ്വർത്ന 
മചാന്വലും ജലഗുണനപിലവചാര നപിർണ്ണയ 
ലചാബുകഡള സംബന്പിച്ച ഒരു കകപ്പുസ്തകവം 
ഇദ്തചാഡടചാ പ്ം  തയ്ചാറചാക്പിയപിട്ടുണ്് . 
പരപിദ്ശചാധനചാ ഫലദ്ത്ചാഡടചാപ്ം പ്സ്തുത 
ഡവള്ളത്പിനുള്ള പ്ശ്നങ്ങള് പരപിഹരപിച്ച ്അത് 
എങ്ങഡന സുരക്പിത കുടപിഡവള്ളമചായപി 
ഉപദ്യചാഗപിക്ചാം. അതപിനചായപി എഡന്ചാഡക്
യചാണ് ഡെദ്യ്ണ്ത് തുടങ്ങപിയ വപിവരങ്ങളം 
കൂടപി ലഭ്യമചാക്കും. അധപിക വപിശദ പരപിദ്ശചാധന 
ആവശ്യമുള്ള സചാമ്പപിളകള് കൂടുതല് സംവപി
ധചാനങ്ങള് ഉള്ള ജപില്ചാ-സംസ്ചാന ലചാബുക
ളപിദ്ലയ്ക് റഫർ ഡെയ്യും. 

ഈ ലചാബുകള് സ്ചാപപിക്കുന്നതപിനുള്ള 
ധനദ്്ചാതസ്സചായപി പ്ധചാനമചായും ജനപ്തപി
നപിധപികളഡട പ്ചാദ്ദശപിക വപികസന ഫണ്ചാണ് 
ഉപദ്യചാഗപിക്കുന്നത.് ഇതപിനചായപി എം.എല്.എ.
മചാരുഡട പ്ചാദ്ദശപിക വപികസന ഫണ്പില് 
നപിന്നും ധനം വപിനപിദ്യചാഗപിക്കുന്നതപിന് അനു 
മതപി നല്പിഡക്ചാണ്് സർക്ചാർ ഉത്രവ് പുറ
ഡപ്ടുവപിച്ചപിട്ടുണ് ്(സ.ഉ.(സചാധചാ.) നം.831/2020/
ധന. തീയതപി 29.01.2020).  ഇതുകൂടചാഡത 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങളഡട 
പദ്ധതപി വപിഹപിതം, ഈ രംഗത്് നടപ്പിലചാ

ക്കുന്ന മറ് പദ്ധതപികളപില് നപിന്നുള്ള വപിഹപിതം 
എന്നപിവയും ഉപദ്യചാഗപിക്കുന്നുണ്്. എം.എ
ല്.എ.മചാരുഡട പ്ചാദ്ദശപിക വപികസന 
ഫണ്പില് നപിന്നും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ചാപന വപികസന ഫണ്പില് നപിന്നുഡമചാഡക് 
ഫണ്് ലഭ്യമചാക്പിഡക്ചാണ്് സംസ്ചാന
ത്ചാഡക ഇത്രത്പില് 480 ലചാബുകള് തുട
ങ്ങുന്നതപിന് ഇതപിനകം തഡന്ന തീരുമചാനഡമ
ടുത്പിട്ടുണ്.് ദ്ശഷപിക്കുന്നവ കൂടപി ആരംഭപിക്ചാന് 
കഴപിഞ്ഞചാഡല നമുക് ്നമ്മുഡട ലക്്യം പൂർത്ീ
കരപിക്ചാനചാവൂ. 

ഇത്രത്പില് നമ്മുഡട സംസ്ചാനത്് 
ഗുണനപിലവചാരമുള്ള സുരക്പിത കുടപിഡവള്ളം 
ഉറപ്ചാക്കുന്നതപിന് ഈ ലചാബുകള് ഏഡറ 
സഹചായപിക്കും. തങ്ങള് ഉപദ്യചാഗപിക്കുന്ന 
കുടപിഡവള്ളം സുരക്പിതമചാദ്ണചാ എന്ന 
ആശങ് ഒഴപിവചാക്കുകഡയന്നത് ഏഡറ പ്ധചാ
നമചാണ്. കുടപിഡവള്ള നപിലവചാരത്പിഡറെ കചാര്യ
ത്പില് ഗുരുതര പ്ശ്നങ്ങള് ദ്നരപിടുന്ന പ്ദ്ദ
ശങ്ങള് തപിരപിച്ചറപിയുന്നതപിനും അവയ്ക് പ്ചാദ്ദ
ശപികമചായപി പരപിഹചാരങ്ങള് കഡണ്ത്തുന്നതപി
നും ഈ ലചാബുകള് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ചാപനങ്ങള്ക്കും ആദ്രചാഗ്യ പ്വർത് 
കർക്കും സഹചായകരമചാവം.   
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പരിറശറോധനറോഘടകങ്ങളും 
പരിഹറോര മറോര്ഗ്ഗങ്ങളും

ചുവഡട പറയുന്ന ഘടകങ്ങളചാണ് ജലശു
ദ്ധപിയുമചായപി ബന്ഡപ്ട്് പ്ധചാനമചായും പരപി
ദ്ശചാധപിക്കുന്നത്

നിറം
ഡതളപിഞ്ഞ നപിറമുള്ള ജലം മചാത്രദ്മ 

കദനംദപിനചാവശ്യങ്ങള്ക് ്ഉപദ്യചാഗപിക്ചാന് 
പചാടുള്ളൂ. കലക്ല് ഉള്ള ഡവള്ളമചാഡണങ്പില് 
മറ്് പരപിദ്ശചാധനകഡളല്ചാം നടത്ണം. 
മറ്തരം പ്ശ്നങ്ങള് ഒന്നും ഇഡല്ങ്പില് മചാത്രം 
അരപിച്ച് വൃത്പിയചാക്പി ഉപദ്യചാഗപിക്ചാന് 
നപിർദ്ദേശപിക്കും.

ഗന്ം
സ്വീകചാര്യമചായ ഗന്ം ഉള്ള/ഗന്മപില്ചാ

ത് ജലം മചാത്രദ്മ ഉപദ്യചാഗപിക്ചാന് പചാടുള്ളൂ. 
അദ്രചാെക ഗന്മുള്ള ജലമചാഡണങ്പില് 
കപിണർ വൃത്പിയചാക്പി പുതുതചായപി വരുന്ന 
ഡവള്ളം വീണ്ടും പരപിദ്ശചാധപിച്ച് ഗന്മപിഡല്ന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്പിയതപിനു ദ്ശഷം 4000 ലപിറ്ർ 
ഡവള്ളത്പിന് 10 ഗ്ചാം എന്ന ദ്തചാതപില് 
്ീച്ചപിംഗ് പൗഡർ കലർത്തുക. തുടർന്ന്  
കുറഞ്ഞത് 6 മണപിക്കൂർ കഴപിഞ്ഞതപിനുദ്ശഷം 
ഉപദ്യചാഗപിക്ചാന് നപിർദ്ദേശപിക്ചാം. ് ീച്ചപിംഗ് 
പൗഡറപിഡറെ  ഗന്ം വരചാന് പചാടപില്.

pH മൂൈ്യം
6.5 മുതല് 8.5 വഡര pH മൂല്യമുള്ള 

ജലമചാണ് കുടപിയ്കചാന് അനുവദനീയമചായപിട്ടു
ള്ളത്. pH മൂല്യം 5 നും 6.5 നും ഇടയപിലചാഡണ
ങ്പില് 4000 ലപിറ്ർ ഡവള്ളത്പിന് 250 ഗ്ചാം 
കുമ്മചായം എന്ന ദ്തചാതപില് രണ്ചാഴ്ചയപിഡലചാ

വിവരറശഖരെ സംവിധറോനം
 IIITMK യുഡട സഹകരണദ്ത്ചാഡട 

ജലഗുണനപിലവചാര പരപിദ്ശചാധന റപിസ
ള്ട്ടുകള് ദ്ക്രചാഡീകരപിച്ച് ദ്ശഖരപിക്കുന്ന
തപിനചായപി ഒരു ദ്സചാഫ്റ് ഡവയർ തയ്ചാറചാ
ക്പിയപിട്ടുണ്്. റപിസള്ട്ടുകള് സംബന്പിച്ച 
വപിവരങ്ങള്  തദ്ദേശ സ്ചാപനങ്ങള്ക്കും 
ആദ്രചാഗ്യ പ്വർത്കർക്കും സമയചാസ
മയം ലഭ്യമചാക്കുന്നതപിന്  ഇത് സഹചാ 
യപിക്കും. മചാത്രമല് ഒരു പ്ദ്ദശഡത് 
പരപിദ്ശചാധനചാ ഫലങ്ങളഡട വപിശകലന
ത്പിനും അപഗ്ഥനത്പിനും ഇത ്ഉപകചാ
രപ്ദമചാകും. തുടർ നടപടപികള് ഇതനു
സരപിച്ച ്ആസൂത്രണം ഡെയ്യുന്നതപിനും ഈ 
വപിവരദ്ശഖരണ സംവപിധചാനം പ്ദ്യചാ
ജനഡപ്ടുത്ചാവന്നതചാണ്.

രപിക്ല് ഡവള്ളത്പില് ഒഴപിച്ച് ഉപദ്യചാഗപി
ക്ചാന് നപിർദ്ദേശപിക്ചാം. pH മൂല്യം 5 ല് തചാഡഴ
യചാഡണങ്പില് പകുതപിഡവന് കക് 2 ഇഞ്് 
കനത്പില് കപിണറപിഡറെ അടപിത്ട്പില് നപിദ്ക്
പപിക്ചാന് നപിർദ്ദേശപിക്കും.

ലവദയുത ചറോൈകത/
ൈവെ സറോന്ിദ്്യം

5 ms/m (മപില്പി സീമന്സ്/മീറ്ർ) മുതല് 
50 ms/m വഡരയുള്ള കവദയുത െചാലകതചാ 
പരപിധപിയപിലുള്ള ജലമചാണ് കുടപിഡവള്ളമചായപി 
ഉപദ്യചാഗപിക്ചാന് അനുദ്യചാജ്യമചായത.് ഇതപില് 

നപിന്നും ഉയർന്ന വ്യത്യചാസം കചാണപിക്കുകയചാ
ഡണങ്പില് കപിണർ വൃത്പിയചാക്പി യദ്ശഷം 
വീണ്ടും പരപിദ്ശചാധന നടത്ചാന് നപിർദ്ദേശപിക്കും.

ൈയിച്ചു റചര്ന്ിട്ടുള്ള ഖര 
പദറോര്ത്ഥതിണറെ അളവ്

BIS നപിലവചാരം അനുസരപിച്ച് ലയപിച്ചു 
ദ്െർന്നപിട്ടുള്ള ഖരപദചാർത്ഥത്പിഡറെ (TDS) 
അഭപിലഷണീയമചായ അളവ്  500 mg/l ഉം 
പരമചാവധപി അംഗീകരപിക്ചാവന്ന അളവ് 2000 
mg/l ഉം ആണ്. ഉയർന്ന TDS അളവചാണ് 

പ്രധറോന ജൈജന്യറരറോഗങ്ങളും അവയുണട കറോരെങ്ങളും
ദ്രചാഗം കചാരണങ്ങള്
വയറപിളക്ം
(Diarrhoea)

• ശുദ്ധമല്ചാത് ജലത്പില് കകകഴകപിയ ദ്ശഷം ഭക്ണം 
കഴപിക്ല്.

• കകകള് നന്നചായപി വൃത്പിയചാക്ചാഡത ഭക്ണം കഴപിക്ല്. 
• ശുദ്ധമല്ചാത് ജലം കുടപിയ്കചാന് ഉപദ്യചാഗപിക്ല്.
• ശുദ്ധമല്ചാത് ജലത്പില് പചാകം ഡെയ് ഭക്ണം കഴപിക്ല്.
• ശുദ്ധമല്ചാത് പച്ചഡവള്ളം ഉപദ്യചാഗപിച്ച ്തയ്ചാറചാക്പിയ െടന്പി. 

ദ്കചാളറ •  മലപിനീകരപിക്ഡപ്ട് ഡവള്ളവം ആഹചാരവം വഴപി പകരുന്നു.
വയറുകടപി
(Dysentry)

• ബചാസപിലചാ ഡപിഡസന്രൈപി, ഗ്യചാർഡപിനയ എന്നീ സൂക്ഷ്മജീവപി 
   കളപിലൂഡട പകരുന്നു.
• ദ്കചാളപിദ്ഫചാം ദ്രചാഗചാണുക്ളഡട ജലത്പിഡല അളവ്  10/100  
    മപില്പിലപിറ്റപില് കൂടുതലുള്ള ജലം ശരീരത്പിഡലത്തുന്നതപിലൂഡട
    ദ്രചാഗമുണ്ചാകുന്നു.

കടദ്ഫചായ്ഡ്
(Typhoid)

• സചാഡ്ചാdഡനല് കടഫപി വപിഭചാഗത്പില്ഡപട് ബചാക്ടീരപിയ 
വഴപി ഉണ്ചാകുന്നു.

• ദ്രചാഗപികളഡടദ്യചാ ദ്രചാഗവചാഹകരുഡടദ്യചാ മലമൂത്ര വപിസർജ്യ 
   ങ്ങളപില് നപിന്ന് ദ്രചാഗചാണുക്ള് ആഹചാരസചാധനങ്ങളപിലൂ 
   ഡടയും കുടപിഡവള്ളത്പിലൂഡടയും ശരീരത്പിഡലത്തുന്നത്.

മഞ്ഞപ്പിത്ം 
(Hepatitis A&B)

• മലപിനജലം കുടപിക്കുന്നതപിലൂഡട പകരുന്നു.
• ദ്കചാളപിദ്ഫചാം ദ്രചാഗചാണുക്ളഡട ജലത്പിഡല അളവ് 10/100 
   മപില്പിലപിറ്റപില് കൂടുതലുള്ള ജലം ശരീരത്പിഡലത്തുന്നതപിലൂഡട 
   ദ്രചാഗമുണ്ചാകുന്നു.

ഭക്്യവപിഷബചാധ 
(Food poison)

• വപിവപിധതരം ബചാക്ടീരപിയകദ്ളചാ അവയുണ്ചാക്കുന്ന വപിഷവസ്തു 
   ക്ദ്ളചാ മഡറ്ഡന്ങ്പിലും വപിഷ വസ്തുക്ദ്ളചാ ആഴ്നപിക്
   തുടങ്ങപിയ രചാസ വസ്തുക്ദ്ളചാ ആഹചാരം വഴപിദ്യചാ 
   കുടപിഡവള്ളം വഴപിദ്യചാ ശരീരത്പിഡലത്തുന്നതപിലൂഡട.

ദ്പചാളപിദ്യചാ മപിലപിറ്പിസ് 
(Poliyomelitis),

• ഇ-ദ്കചാളപി ദ്രചാഗചാണുക്ളഡട സചാന്നപിദ്ധ്യമുള്ള ജലം 
   ശരീരത്പിഡലത്തുന്നതപിലൂഡട.

ഡഡറെ് ഫ്ളൂദ്റചാസപിസ് 
(Dental fluorosis)/
ഡസ്ലപിറ്ല് 
ഫ്ളൂദ്റചാസപിസ്
(Skeletal fluorosis)/
ഫ്ളൂദ്റചാസപിന്

• ഫ്ളൂകറഡ് കൂടുതലുള്ള ജലം ഭക്ണം പചാകം ഡെയ്ചാനും
  കുടപിക്ചാനും മറ്ചാവശ്യങ്ങള്ക്കും തുടർച്ചയചായപി ഉപദ്യചാ
   ഗപിക്കുന്നതപിലൂഡട.
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വീടുകളപിഡല കപിണർജലം ശുദ്ധമചാഡണ
ന്ന ധചാരണയചാണ് ഡപചാതുവചായപി ആളക
ള്ക്കുള്ളഡതന്നും അത് ശുദ്ധമചാദ്ണചാ 
ഡയന്നത് പരപിദ്ശചാധപിച്ച് ഉറപ്് വരുദ്ത്
ണ്ത് ആവശ്യമചാഡണന്നും മുഖ്യമന്തപി 
പപിണറചായപി വപിജയന്. ഹരപിതദ്കരളം 
മപിഷഡറെ  ദ്നതൃത്വത്പില് ഹയർഡസക്
ണ്റപി സ്കൂളകളപില് ആരംഭപിക്കുന്ന ജലഗു 
ണതചാ പരപിദ്ശചാധനചാ ലചാബുകളഡട 
സംസ്ചാനതല ഉദഘ്ചാടനം അഞ്രക്ണ്പി 
ഹയർഡസക്റെറപി സ്കൂളപില്  ഓണ കല 
നചായപി നപിർവ്വഹപിച്ചു പ്സംഗപിക്കുകയചായപി 
രുന്നു അദ്ദേഹം. വപിദ്യചാസമ്പന്നരും ഡമച്ച
ഡപ്ട് ജീവപിത- സചാംസ്ചാരപിക നപിലവചാരവം 
പുലർത്തുന്നവരചായപിട്ടും നമ്മള് മലപിനജലം 
കുടപിദ്ക്ണ്പി വരുന്നുഡവന്നത് നപിർഭചാഗ്യക
രമചാഡണന്നും മുഖ്യമന്തപി അഭപിപ്ചായഡപ്ട്ടു.

സംസ്ചാനത്് ജനസചാന്ദ്രത കൂടുതലു
ള്ളതപിനചാല് അടുത്ടുത്ചായചാണ് വീടുകള് 
സ്പിതപിഡെയ്യുന്നത്. ശചാസ്തീയമചായ രീതപി 
യപിലും അല്ചാഡതയും നപിർമ്മപിച്ചപിട്ടുള്ള 
ഡസപ്റ്പിക് ടചാങ്കുകളചാണ് പലയപിടത്തും. 
ഡസപ്റ്പിക് ടചാങ്പില് നപിന്നും മചാലപിന്യം 
കൃത്യമചായ രീതപിയപില് സംസ്രപിക്ഡപ്ടചാത് 
സ്പിതപിയുണ്.് ഇത ്വീടുകളപിഡല കപിണറുകള് 
മലപിനീകരപിക്ഡപ്ടചാന് കചാരണമചാകുന്നു.
ഒദ്ര പറമ്പപില്ത്ഡന്ന നപിരവധപി വീടുകള് 
സ്പിതപിഡെയ്യുദ്മ്പചാള് ഡസപ്റ്പിക് ടചാങ്കും 
കപിണറും തമ്മപിലുള്ള അകലം കുറയുന്നതചാ
യും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശുദ്ധജലം ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതപിനുള്ള പരപിപചാടപികള് ഹരപിത
ദ്കരളം മപിഷഡറെ ദ്നതൃത്വത്പില് മുമ്പും 
സംഘടപിപ്പിച്ചപിട്ടുണ്.് കപിണർ റീച്ചചാർജ്ജപിംഗ്, 
പുഴകളഡടയും ദ്തചാടുകളദ്ടയും ശുെീക 
രണം, ദ്തചാടപിഡറെ  കദർഘ്യം  വർദ്ധപിപ്പി
ക്ല് തുടങ്ങപിയവ നചാഡടചാന്നചാഡക ഇറങ്ങപി
ത്പിരപിച്ച പ്വർത്നങ്ങളചായപിരുന്നു. ഓദ്രചാ
ന്നപിഡറെയും പൂർണ്ണതയ്ക്കു നചാടപിഡറെ ഇടഡപടല് 
ആവശ്യമചാണ്. ഒരു പ്ദ്ദശഡത് ഹയർ 
ഡസക്റെറപി സ്കൂളകളപില് പരപിസരത്തുള്ള 
കുട്പികളചായപിരപിക്കും                  പഠപിക്കുന്നത്. 
അതപിനചാല് അവപിടുഡത് വപിദ്യചാർത്ഥപിക
ള്ക്് സ്വന്ം വീട്പിഡലയും അയല്പക്

ഡത് വീടുകളപിഡലയും ഡവള്ളം പരപിദ്ശചാ
ധപിക്ചാന് സചാധപിക്കും. അതപിനചാ ലചാണ് 
സ്കൂളകള് ദ്കന്ദ്രീകരപിച്ചു ലചാബുകള് സ്ചാ
പപിക്കുന്നഡതന്ന് മുഖ്യമന്തപി പറഞ്ഞു. ആദ്യ
ഘട്ത്പില് സംസ്ചാനഡത് 480 സ്കൂളക
ളപില് ലചാബുകള് പ്വർത്ന മചാരംഭപിക്കും. 
എം.എല്.എ മചാരുഡട ആസ്തപി വപികസന
നപിധപിയപില് നപിന്നും തദ്ദേശസ്ചാപനങ്ങ
ളഡട വപികസനഫണ്പില് നപിന്നും തുക 
കഡണ്ത്പിയചാണ ്ലചാബ ്സ്ചാപപിക്കുന്നത.് 
59 എം.എല്.എമചാർ 380 സ്കൂളകളപില് 
ലചാബ് ആരംഭപിക്ചാന് ഇതപിനകം തുക 
അനുവദപിച്ചപിട്ടുണ്്. ജലജന്യദ്രചാഗങ്ങള് 
വർദ്ധപിച്ചുവരുന്ന സചാഹെര്യത്പില് ജലപ
രപിദ്ശചാധനയ്ക് എല്ചാവരും തയ്ചാറചാകണ
ഡമന്നും മുഖ്യമന്തപി കൂട്പിദ്ച്ചർത്തു.

െടങ്ങപില് ജലവപിഭവ മന്തപി ഡക.കൃഷ്ണ
ന്കുട്പി ജലപരപിദ്ശചാധന കകപുസ്തകം 
പ്കചാശനം ഡെയ്തു. വപിദ്യചാഭ്യചാസ മന്തപി 
ഡപ്ചാഫ. സപി.രവീന്ദ്രനചാഥ് അധ്യക്ത 
വഹപിച്ചു. ഹരപിതദ്കരളം മപിഷന് എക്പികയു
ട്ീവ് കവസ് ഡെയർദ്പഴ്ണ ദ്ഡചാ.ടപി.
എന്.സീമ, ഡപചാതു വപിദ്യചാഭ്യചാസ ഡയറക്ടർ 
ഡക.ജീവന്ബചാബു, ഡക.ഐ.ഐ.ഡപി.സപി 
മചാദ്നജപിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്. പ്ശചാന്് 
എന്നപിവർ ഓണകലനചായപി പഡങ്ടുത്തു.

കിെര്ജൈം ശുദ്മറോണെന്് 
ഉറ്് വരുതെം : മുഖ്യമന്തി

കചാണപിക്കുന്നഡതങ്പില് കപിണർ വൃത്പിയചാക്പി
യദ്ശഷം പുതുതചായപി വരുന്ന ഡവള്ളം പരപി
ദ്ശചാധപിച്ച് TDS ഡറെ അളവ് ഉറപ്ചാക്പിയ 
ദ്ശഷം മചാത്രം ഉപദ്യചാഗപിക്ചാന് നപിർദ്ദേശപിക്കും.

ലനറരേ്ിണറെ അളവ്
45  mg/ l  ആണ്  കനദ്രൈറ് പിഡറെ 

പരമചാവധപി അനുവദനീയ  അളവചായപി നപിശ്ച
യപിച്ചപിട്ടുള്ളത്. ഇതപിദ്നക്ചാള് ഉയർന്ന 
നപിരക്ചാണ് കചാണപിക്കുന്നഡതങ്പില് കപിണർ 
വൃത്പിയചാക്പിയ ദ്ശഷം വീണ്ടും ഡവള്ളം പരപി
ദ്ശചാധപിക്ചാന് നപിർദ്ദേശപിക്കും.

അറമറോെിയയുണട അളവ് 
0.5 mg/l ആണ് കുടപിഡവള്ളത്പിന് അനു

വദനീയമചായ ഏറ്വം ഉയർന്ന അദ്മചാണപിയ
യുഡട അളവ്. അനുവദനീയമചായ അളവപില് 
കൂടുതലചാഡണങ്പില് കപിണർ വൃത്പിയചാക്പിയ 
തപിനുദ്ശഷം പരപിദ്ശചാധപിക്കുക. തുടർന്നും  
അദ്മചാണപിയയുഡട അളവ ്കൂടുതലചാഡണങ്പില് 
കപിണറപിഡറെ  അരപികപില് കക്കൂസ്, ഡതചാഴത്് 
എന്നപിവദ്യചാ മലപിനജലം ഡകട്പിക്പിടക്കുന്ന 
അവസ്ദ്യചാ ഉദ്ണ്ചാ എന്ന് നപിരീക്പിക്കുക. 
ഇത്രത്പില്  മചാലപിന്യത്പിഡറെ ഉറവപിടം 
കഡണ്ത്പി പരപിഹരപിച്ചതപിനുദ്ശഷം വീണ്ടും 
പരപിദ്ശചാധന നടത്ചാന് നപിർദ്ദേശപിക്കും.

റകറോളിറഫറോം �റോക്ീരിയയുണട 
സറോന്ിദ്്യം

ദ്കചാളപിദ്ഫചാം ബചാക്ടീരപിയയുഡട  സചാന്നപി
ദ്ധ്യം ഇല്ചാത് ജലമചാണ് കുടപിഡവള്ളമചായപി 
ഉപദ്യചാഗപിക്ചാന് അനുദ്യചാജ്യം. സചാന്നപിദ്ധ്യം 
കഡണ്ത്പിയചാല് 4000 ലപിറ്ർ ഡവള്ളത്പിന് 
10 ഗ്ചാം ് ീച്ചപിംഗ് പൗഡർ എന്ന ദ്തചാതപില് 
ഡവള്ളത്പില് കലർത്തുകദ്യചാ ഡവള്ളം 
നന്നചായപി തപിളപ്പിച്ചദ്ശഷം മചാത്രം ഉപദ്യചാ
ഗപിക്കുകദ്യചാ ഡെയ്ചാന് നപിർദ്ദേശപിക്കും.     1

ലൈഖകന് ഹരിതലകരളഷം മിഷനില് ടെക്ിക്കല് 
ഓഫീസര് ആണ്
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ദ്കരളീയർക്് ഓണസമ്മചാനമചായപി 
സർക്ചാരപിഡറെ നൂറുദപിന-നൂറപിന കർമ്മ 
പദ്ധതപി മുഖ്യമന്തപി പപിണറചായപി വപിജയന് 
പ്ഖ്യചാപപിച്ചു. നൂറു ദപിവസം ഡകചാണ്് നൂറു പദ്ധ
തപികള് പൂർത്പിയചാക്പി നചാടപിനു സമർപ്പിക്കു
ഡമന്ന ്അദ്ദേഹം വചാർത്ചാസദ്മ്മളനത്പില് 
അറപിയപിച്ചു. ദ്ക്മഡപന്ഷനുകള്  100 രൂപ 

വർദ്ധപിപ്പിച്ചു 1400 രൂപയചാക്പി എല്ചാ മചാസവം 
വപിതരണം ഡെയ്യും. പതപിനചാലപിനം പച്ചക്റപി
കള്ക്് തചാങ്ങുവപില പ്ഖ്യചാപപിക്കുന്നതപിന് 
തീരുമചാനപിച്ചു. സൗജന്യ ഭക്്യധചാന്യ കപിറ്് 
നചാല് മചാസം കൂടപി വപിതരണം ഡെയ്യും. 100 
ദപിനത്പില് കലഫ് പദ്ധതപിയപില് ഉള്ഡപ്ടു
ത്പി കചാല് ലക്ം കുടുംബങ്ങള്ക്് വീട് 

നല്കചാനും തീരുമചാനപിച്ചു. പദ്ധതപികള് സമയ
ബന്പിതമചായപി പൂർത്ീകരപിക്കുകയും എല്ചാ 
തലത്പിലും അവദ്ലചാകനം നടത്തുകയും 
ഡെയ്യും. സർക്ചാർ പ്ഖ്യചാപപിച്ച നൂറുദപിന കർമ്മ 
പദ്ധതപി സർവ്വ ദ്മഖലകളപിലും വപിവപിധങ്ങളചായ 
പദ്ധതപികള് വപിഭചാവനം ഡെയ്യുന്നു. തചാഡഴ 
പറയുന്ന ദ്ക്മ-വപികസന പ്വർത്ന 

േിനം   
പദ്ധതികൾ 100
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ങ്ങളചാണ്  ഈ കർമ്മ പദ്ധതപിയപില് ഉള്ഡപ്
ടുത്പി നടപ്ചാക്ചാന് ഉദ്ദേശപിക്കുന്നത്.

 റക്മം 
• 88 ലക്ം കചാർഡടമകള്ക്് സൗജന്യ 

ഭക്്യകപിറ്് വപിതരണം 4 മചാസം കൂടപി 
തുടരും.

• ദ്ക്മ ഡപന്ഷന് 100 രൂപ വർദ്ധപിപ്പിച്ച് 
കുറഞ്ഞ ഡപന്ഷന് 1400 രൂപ വീതം 
നല്കും. 58 ലക്ം ദ്പർക്് ഇതപിഡറെ 
പ്ദ്യചാജനം ലഭപിക്കും. ഇനപി  മചാസം 
ദ്തചാറും ഡപന്ഷന് തുക വപിതരണം 
ഡെയ്യും.

ആറരറോഗ്യറമഖൈ 
• പുതപിയ 153 കുടുംബചാദ്രചാഗ്യ ദ്കന്ദ്രങ്ങള് 

ആരംഭപിക്കും.
• ഡമഡപിക്ല് ദ്കചാദ്ളജ്/ജപില്ചാ/ജനറല്/

തചാലൂക്് ആശുപത്രപികളഡട ഭചാഗമചായ  
24 പുതപിയ ഡകട്പിടങ്ങള് പൂർത്ീകരപിക്കും.

• 10 പുതപിയ ഡയചാലപിസപിസ് ദ്കന്ദ്രങ്ങള് 
സ്ചാപപിക്കും.

• 9 സ് കചാനപിംഗ് ദ്കന്ദ്രങ്ങള് സ്ചാപപിക്കും.
• 3 പുതപിയ കചാത് ്ലചാബുകള് സ്ചാപപിക്കും.
• 2 ആധുനപിക ക്യചാന്സർ െപികപിത്ചാ ദ്കന്ദ്ര

ങ്ങള് സ്ചാപപിക്കും

വിദ്യറോഭ്യറോസ റമഖൈ 
• 5 ദ്കചാടപി രൂപ വീതം ഡെലവപില് നപിർമ്മപി

ക്കുന്ന 35 സ്കൂള് ഡകട്പിടങ്ങള് 100 ദപിവസ
ത്പിനുള്ളപില് പൂർത്ീകരപിക്കും. 

• 3 ദ്കചാടപി രൂപ വീതം ഡെലവപില് നപിർമ്മപി
ക്കുന്ന 14 സ്കൂള് ഡകട്പിടങ്ങള് 100 ദപിവസ
ത്പിനുള്ളപില് പൂർത്ീകരപിക്കും. 

• മറ്ള്ള 27 സ് കൂള് ഡകട്പിടങ്ങളഡടയും 
പണപി പൂർത്പിയചാക്കും. 

• 250 പുതപിയ സ ്കൂള് ഡകട്പിടങ്ങളഡട പണപി 
ആരംഭപിക്കും.

• 11,400 സ ്കൂളകളപില് കഹഡടക ്കമ്പയൂട്ർ 
ലചാബുകള് സജ്ജീകരപിക്കും.

• അഞ്ചുലക്ം കുട്പികള്ക്് ലചാപ് ദ്ടചാപ്പു
കള് എത്പിക്കുന്നതപിനുള്ള വപിദ്യചാശ്രീ 
പദ്ധതപി ആരംഭപിക്കും.

• 18 ദ്കചാടപി രൂപ മുതല് മുടക്പി നപിർമ്മപിച്ച 
ഡെങ്ങന്നൂർ ഐടപിഐ അടക്ം നവീക
രപിച്ച 10 ഐടപിഐകളഡട ഉദ്ഘചാടനം 
നപിർവ്വഹപിക്കും.

• സംസ്ചാനഡത് സർക്ചാർ, എയ്ഡഡ് 
ദ്കചാദ്ളജകളപില് 150 പുതപിയ ദ്കചാഴ് സു 
കള് അനുവദപിക്കും. 

• ആദ്യഡത് 100 ദ്കചാഴ ്സുകള് ഡസപ്ംബർ 
15നകം പ്ഖ്യചാപപിക്കും. 

• എപപി ഡജ അബ്ദുള്കലചാം സർവ്വകലചാ
ശചാല, മലയചാളം സർവ്വകലചാശചാല എന്നപി
വയ്ക് സ്പിരം  കചാമ്പസപിനുള്ള സ്ലഡമ
ടുപ്് പൂർത്പിയചാക്പി ശപിലചാസ്ചാപനം 
നടത്തും. 

• 126 ദ്കചാടപി രൂപ മുതല് മുടക്പില് 32 
ഉന്നതവപിദ്യചാഭ്യചാസ സ്ചാപനങ്ങള്ക്് 
ദ്വണ്പി നപിർമപിക്കുന്ന ഡകട്പിടങ്ങള് 
പൂർത്ീകരപിക്കും.

ണതറോഴിൈവസരം 
• നചാലുവർഷം ഡകചാണ്് 1,41,615 ദ്പർക്് 

ഡതചാഴപില് നല്കപി. (ഡപചാതുദ്മഖലചാ സ്ചാ
പനങ്ങള് ഒഴപിഡക)

• പപി എസ ് സപി ക് ്നപിയമനം വപിട്ടുഡകചാടുത് 
11 സ്ചാപനങ്ങളപില് സ ്ഡപഷ്യല് റൂള്സ് 
ഉണ്ചാക്കുന്നതപിനുള്ള പ്ദ്ത്യക ടചാസ് ക്  
ദ്ഫചാഴ് സപിഡന നപിയമ-ധന-ഡപചാതുഭരണ
വകുപ്പുകളഡട ദ്നതൃത്വത്പില് സൃഷ്ടപിക്കും.

• സ് ഡപഷ്യല് റൂള്സപിന് അവസചാനരൂപം 
നല്കും. 

• 100 ദപിവസത്പിനുള്ളപില് ദ്കചാദ്ളജ,് ഹയർ 
ഡസക്ണ്റപി ദ്മഖലകളപിലചായപി 1000 
തസ്തപികകള് സൃഷ്ടപിക്കും.

• 100 ദപിവസത്പിനുള്ളപില് 15,000 നവസം
രംഭങ്ങളപിലൂഡട 50,000 ദ്പർക്് കചാർഷപി

ദ്കതര ദ്മഖലയപില് ഡതചാഴപില് നല്കും.  
• പ്ചാദ്ദശപികസഹകരണ ബചാങ്കുകള്,  

കുടുംബശ്രീ,  ഡകഎഫ് സപി ,  ജ പില്ചാ 
വ്യവസചായ ദ്കന്ദ്രങ്ങള്, തദ്ദേശഭരണ 
സ്ചാപനങ്ങള് എന്നപിവയചായപിരപിക്കും 
മുഖ്യ ഏജന്സപികള്. 

• ഒരു പ്ദ്ത്യക ദ്പചാർട്ലപിലൂഡട ഓദ്രചാ 
ഏജന്സപികളം അധപികമചായപി സൃഷ്ടപിച്ച 
ഡതചാഴപിലവസരങ്ങള് പ്സപിദ്ധീകരപിക്കും.

അടിസ്റോന സൗകര്യ 
വികസനം 
• മുഖ്യമന്തപിയുഡട ദുരപിതചാശ്വചാസ നപിധപിയപില് 

നപിന്നും 961 ദ്കചാടപി രൂപ മുടക്പി 5,000 
ഗ്ചാമീണ ദ്റചാഡകളഡട പുനരുദ്ധചാരണം 
നടത്തും.

• റീബപില്ഡ ്ദ്കരളയുഡട  ഭചാഗമചായപി 392.09 
ദ്കചാടപി രൂപയുഡട ഭരണചാനുമതപി നല്കപി
യപിട്ടുള്ള ഗ്ചാമീണ ദ്റചാഡകള്ക്്  തുടക്ം 
കുറപിക്കും.

• 1,451 ദ്കചാടപി രൂപയുഡട 189 ഡപചാതുമരചാ
മത്്-കപിഫ്ബപി ദ്റചാഡകള് ഗതചാഗത
ത്പിന് തുറന്നുഡകചാടുക്കും. 

• 901 ദ്കചാടപി രൂപയുഡട 158 കപിദ്ലചാമീറ്ർ 
ഡക എസ് ടപി പപി ദ്റചാഡകള്, കുണ്ന്നൂർ, 
ഡവറ്പില ഫ് കള ഓവറുകളടക്ം 21 
പചാലങ്ങള് എന്നപിവ ഉദ്ഘചാടനം              
ഡെയ്യും.

ദ്ക്മ ഡപന്ഷന് തുക 100 രൂപ 
വർദ്ധപിപ്പിച്ച്  1400 രൂപയചാക്പി. 58 ലക്
ദ്ത്ചാളം   ഡപന്ഷന് ഗുണദ്ഭചാക്ചാ 
ക്ള്ക്് ഇതപിഡറെ  പ്ദ്യചാജനം ലഭപിക്കും. 
ഇനപിമുതല് കുടപിശപികയപില്ചാഡത അതചാത്  
മചാസങ്ങളപില് തഡന്ന ഡപന്ഷന് വപിതരണം 

നൂറുദ പിന  കർമ്മ പദ്ധതപിയുഡട 
ഭചാഗമചായപി ദ്കരളപ്പിറവപി ദപിനത്പില് 14 
ഇനം പച്ചക്റപികള്ക്് തറവപില പ്ഖ്യചാ
പപിക്ചാന് സർക്ചാർ തീരുമചാനം. ഇദ്തചാഡട 
പച്ചക്റപിയ്ക് തറവപില പ്ഖ്യചാപപിക്കുന്ന 
ഇന്്യയപിഡല ആദ്യ സംസ്ചാനമചാകും 
ദ്കരളം. സഹകരണ ബചാങ്കുകളഡട ആഭപി

നടത്ചാനചാണ് സർക്ചാർ തീരുമചാനപിച്ചപിട്ടു
ള്ളത്. ഈ സർക്ചാർ അധപികചാരദ്മല്ക്കു
ദ്മ്പചാള്  600 രൂപയചായപിരുന്ന ഡപന്ഷ 
നചാണ് നചാലു വർഷം ഡകചാണ്് ഘട്ം ഘട്  
മചായപി 1400 രൂപയപിദ്ലക്് വർദ്ധപിപ്പിച്ചത്.

മുഖ്യത്പില് കടകളഡട ശംഖല ആരംഭപിച്ച് 
വപിപണനം സചാധ്യമചാക്കും. കൃഷപിക്ചാർക്് 
അക്ൗണ്പിദ്ലയ്ക്  ഉടന് പണവം നല്കും. 
തറവപിലയപില് വ്യചാപചാര നഷ്ടം ഉണ്ചായചാല് 
നപികത്തുന്നതപിന് വയബപിലപിറ്പി ഗ്യചാപ്് പ്ലചാന് 
ഫണ്പില് നപിന്നും തുക നല്കുന്നതപിന ്തദ്ദേശ
ഭരണ സ്ചാപനങ്ങള്ക് ്അനുമതപി നല്കും. 

ഇനി കുടിശികയില്റോണത റക്മ ണപന്ഷന്

14 ഇനം  പച്ചക്കറികൾക്ക്  തറവിൈ
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• 671.26 ദ്കചാടപി രൂപയ്ക് ഡടണ്ർ നല്കപിയ 
41 കപിഫബ്പി പദ്ധതപികള് നവംബറപിനകം 
ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും. 

• പുനലൂർ നഗരദ്റചാഡ ്നവീകരണം, െങ്ങ
നചാദ്ശേരപി- കവപിയൂർ, ശപിവഗപിരപി റപിംഗ് 
ദ്റചാഡ,് ഡെറുന്നപിയൂർ-കപിളപിമചാനൂർ ദ്റചാഡ,് 
ഇലഞ്ഞപിദ്മല്-ഹരപിപ്ചാട്, നന്ദചാരപ്
ടവ്-ദ്െവചാർ ഹപില് കഹദ്വ റീച്ച്  എന്നപി
വഡയല്ചാം ഇതപില് ഉള്ഡപ്ടും. 

• ദ്സ്റഡപിയങ്ങള്, ദ്മചാഡല് ഡറസപി 
ഡന്ഷ്യല് സ് കൂളകള്, പ്ീ-ഡമരൈപിക് 
ദ്ഹചാസ്റലുകള് തുടങ്ങപിയവയും ഇതപി
ല്ഡപ്ടുന്നുണ്്.

• ദ്കചാവളം ദ്ബക്ല് ജലപചാതയുഡട 590 
കപിദ്ലചാമീറ്റപില് 453 കപിദ്ലചാമീറ്ർ ഗതചാ
ഗതദ്യചാഗ്യമചാക്കും.

• െമ്പക്കുളം, പറശേപിനപിക്ടവ,് പഴയങ്ങചാടപി 
എന്നപിവപിടങ്ങളപിഡല ദ്ബചാട്് ഡജട്പികളം 
കല്ചായപി പറമചാംമ്പപില് പചാലങ്ങളം 
പൂർത്ീകരപിക്കും.

• ഡകചാച്ചപി ഡമദ്രൈചാ ഡപചാളപിറ്ന് രൈചാന്സ്  
ദ്പചാർട്് അദ്തചാറപിറ്പി,  ഡസയ്ഫ് ദ്കരള 
കണദ്രൈചാള് റൂം എന്നപിവ ഉദ്ഘചാടനം 
ഡെയ്യും. 

• ആദ്യഡത് ഇലക്ടപിക്  കഹരേപിഡ് 
ക്രൂയപിസ് ഡവസല്, രണ്് കചാറ്മറന് 
ദ്ബചാട്ടുകള്, രണ്് വചാട്ർ ടചാക് സപികള് 
എന്നപിവ നീരണപിയും.

• വപിഴപിഞ്ഞം അന്ചാരചാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതപി
യുഡട ദ്പചാർട്്  ഓഫീസ് ഡകട്പിടം 
ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും.

• വയനചാട് തുരങ്ം  യചാഥചാർത്ഥ്യമചാക്കുന്ന
തപിനുള്ള നപിർണ്ണചായക മുദ്ന്നറ്ം നൂറു 
ദപിവസത്പിനകം നടത്തും.

കറോര്ഷിക റമഖൈ 
• അടുത് ദ്കരളപ്പിറവപി ദപിനത്പില്  14 

ഇനം പച്ചക്റപികള്ക്്  തറവപില പ്ഖ്യചാ
പപിക്കും. രചാജ്യത്് ആദ്യമചായചാണ് ഒരു 
സംസ്ചാനം പച്ചക്റപിക്് തറവപില 
ഏർഡപ്ടുത്തുന്നത്.

• പച്ചക്റപി ന്യചായവപിലയ്ക ്ഉപദ്ഭചാക്ചാവപിന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനും കൃഷപിക്ചാരപില് 
നപിന്നും സംഭരപിക്കുന്നതപിനും പ്ചാദ്ദശപിക 
സഹകരണ ബചാങ്കുകളഡട ആഭപിമുഖ്യ
ത്പില് കടകളഡട ശംഖല ആരംഭപിക്കും.

• കൃഷപിക്ചാർക് ്തത്മയം തഡന്ന അക്ൗ
ണ്പിദ്ലയ്ക് പണം നല്കും.

• ഡവജപിറ്ബപിള് ആറെ് ഫ്രൂട്് ഡപ്ചാദ്മചാഷന് 
കൗണസപില് മപിച്ച പഞ്ചായത്തുകളപില് 

നപിന്നും കമ്മപിയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളപിദ്ല
ക്് പച്ചക്റപി നീക്കുന്നതപിനുള്ളചുമതല
ദ്യഡറ്ടുക്കും.

• തറവപില നടപ്ചാക്കുദ്മ്പചാള് വ്യചാപചാര 
നഷ്ടം ഉണ്ചായചാല് നപികത്തുന്നതപിന് 
വയബപിലപിറ്പിഗ്യചാപ്് പ്ലചാന് ഫണ്പില് 
നപിന്നും തുക നല്കുന്നതപിന് തദ്ദേശഭര
ണസ്ചാപനങ്ങള്ക് ്അനുമതപി നല്കും. 

• െർച്ചയ്ക്കുദ്വണ്പി കരട് രൂപദ്രഖ പ്സപി
ദ്ധീകരപിക്കും.

• രണ്ചാം കുട്നചാട ്വപികസന പചാദ്ക്ജപിഡറെ 
പ്വർത്നങ്ങള് ആരംഭപിക്കും. 

• ഇതപിഡറെ ഭചാഗമചായപി പുതുക്പിയ കചാർഷപിക 
കലണ്ർ പ്കചാശപിപ്പിക്കും. 

• 13 വചാട്ർഡഷഡ്് പദ്ധതപികള് പൂർത്ീക
രപിക്കും.

• 500 ഡടക് നീഷ്യന്മചാരുഡട പരപിശീലനം 
പൂർത്പിയചാക്പി 500 ദ്കന്ദ്രങ്ങളപില്ക്കൂടപി 
ആടുകളഡട ബീജദചാന പദ്ധതപി നടപ്പി
ലചാക്കും.

• ദ്കരള െപിക്ന് 50 ഔട്് ലറ്കള്കൂടപി 
തുടങ്ങും.

• മണദ്റചാതുരുത്പിലും കുട്നചാട്പിലും 
കചാലചാവസ് അനുരൂപ കൃഷപിരീതപി 
ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും.

പരമ്പരറോഗത വ്യവസറോയം
• കയർ ഉല്പ്ചാദനത്പില് കഴപിഞ്ഞ 

വർഷഡത് അദ്പക്പിച്ച് 50 ശതമചാനം 
വർദ്ധന ദ്നടും.

• ഓദ്രചാ ദപിവസവം ഒരു യന്തവല്കൃത 
ഫചാക്ടറപി ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും.

• ഡതചാഴപിലചാളപികളഡട കൂലപി പരമ്പരചാഗത 
ദ്മഖലയപില് 350 രൂപയചായപിരപിക്കുന്നത് 
ഈ യന്തവല്കൃത ദ്മഖലയപില് 
ശരചാശരപി 500 രൂപയചായപി ഉയരും. 

• കശുവണ്പി ദ്മഖലയപില് 3000 ഡതചാഴപിലചാ
ളപികള്ക്് കൂടപി കശുവണ്പി ദ്കചാർപ്ദ്റ
ഷന്, കചാപ്ക് സ് എന്നപിവപിടങ്ങളപില് 
ഡതചാഴപില് നല്കും.

• പനമ്പ്, കയർ ദ്കചാദ്മ്പചാസപിറ്് ദ്ബചാർഡ
കളഡട വചാണപിജ്യചാടപിസ്ചാനത്പിലുള്ള 
ഉല്പ്ചാദനം ആരംഭപിക്കും.

തീരറദശ വികസനം  
• ഓഫ് ദ്ഷചാർ ദ്രേക്് വചാട്ർ സംരക്ണ 

ഭപിത്പികളഡട നപിർമ്മചാണം ആരംഭപിക്കും. 
• ഡെല്ചാനം തീരസംരക്ണ പദ്ധതപി 

പൂർത്ീകരപിക്കും. 
• 192 ദ്കചാടപി രൂപയുഡട 140 ദ്ഗ്ചായപിനുക

ളഡട നപിർമചാണം നടത്തും.
• പുനർദ്ഗഹം പദ്ധതപിയപില് 5000 ദ്പർക്് 

ധനസഹചായം നല്കും. 
• മത്്യഡഫഡ്പില് ഒറ്ത്വണ തീർപ്ചാ

ക്ല് പദ്ധതപി നടപ്ചാക്കും. 
• ഡെത്പി ഹചാർബറപിനും തീരദ്ദശ 

പചാർക്പിനും തറക്ല്പിടും. 
• തീരദ്ദശഡത് മുഴവന് സർക്ചാർ സ് കൂ

ളകളഡടയും 60 മത്്യ മചാർക്റ്കളഡടയും 
പുനർനപിർമ്മചാണം ആരംഭപിക്കും.

• 69 തീരദ്ദശ ദ്റചാഡകള് ഉദ്ഘചാടനം 
ഡെയ്യും.

കുടിണവള്ളം, ലവദയുതി 
• ജലജീവന് മപിഷന് പദ്ധതപികളഡട            

പ്വർത്നം ആരംഭപിക്കും. ഇതപിഡറെ 
ഭചാഗമചായപി 490 ദ്കചാടപി രൂപയുഡട 39 പദ്ധ
തപികള് ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും. 

• ക ട മ ക്കു ട പി  കു ട പി ഡ വ ള്ള  പ ദ്ധ ത പി , 
കചാസർദ്കചാട് നഗരസഭചാ കുടപിഡവള്ള 
പദ്ധതപിയുഡട ആദ്യഘട്ം,  കുണ്റ 
കുടപിഡവള്ള പദ്ധതപി നവീകരണം, രചാമ
നചാട്ടുകര കുടപിഡവള്ള പദ്ധതപി നവീകരണം, 
തചാനൂർ കുടപിഡവള്ള പദ്ധതപിയുഡട ആദ്യ
ഘട്ം, തപിരുവചാലപി  വണ്ടൂർ കുടപിഡവള്ളപ
ദ്ധതപിയുഡട ആദ്യ രണ്ടു ഘട്ങ്ങള്,  ഡപചാ 
ന്നചാനപി കുടപിഡവള്ള പദ്ധതപി, തച്ചനചാട്ടുകചാര  
അലനല്ലൂർ കുടപിഡവള്ള പദ്ധതപി, മലമ്പുഴ 
കുടപിഡവള്ള പദ്ധതപിഎന്നീ കപിഫ്ബപി പദ്ധ
തപികള് 100 ദപിവസത്പിനകം ഉദഘ്ചാടനം 
ഡെയ്യും.

• ഒന്നര  ലക്ം ദ്പർക്്  കുടപിഡവള്ള 
കണക്ന് നല്കും.

• ദ്കചാതമംഗലം, െചാലക്കുടപി, കലൂർ എന്നീ 
സബ് ദ്സ്റഷനുകള് നവംബറപിനുള്ളപില് 
ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും. 

• പുഗലൂർ-മചാടക്ത്റ കഹദ്വചാള്ദ്ട്ജ് 
ഡപി സപി കലന് ആദ്യഘട്ത്പിഡറെ 
ഉദ്ഘചാടനവം ഈ കചാലയളവപില് 
നടക്കും.

വ്യവസറോയവം ടൂറിസവം
• ഒറ്പ്ചാലം പ്തപിദ്രചാധ പചാർക്്, പചാല

ക് ചാ ഡ ട് യു ം  ദ് െ ർ ത് ല യ പി ഡ ല യു ം 
ഡമഗചാഫുഡ് പചാർക്കുകള് എന്നപിവ 
തുറക്കും. 

• ദ്കരള ഡസറചാമപിക് സപിഡറെ നവീകരപിച്ച 
പ്ലചാന്റുകള്, ആലപ്പുഴ സ്പപിന്നപിംഗ് മപില്പിഡറെ 
കവവപിദ്ധ്യവല്ക്രണം എന്നപിവയും 
ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും.
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• തപിരുവനന്പുരം ഡമഡപിക്ല് ഡപികവസ് 
പചാർക്്, പചാലക്ചാട് സംദ്യചാജപിത 
കറസ് ഡടക് ദ്നചാളജപിപചാർക്്, കുണ്റ 
സപിറചാമപിക ്സപില് മള്ട്പി പർപ്സ ്പചാർക്,് 
നചാടുകചാണപി ഡടക്്റ്യപില് ദ്പ്ചാസസപിംഗ് 
ഡസറെർ എന്നപിവയുഡട നപിർമചാണം 
ആരംഭപിക്കും.

• വപിവപിധ ജപില്കളപിലചായപി 66 ടൂറപിസം പദ്ധ
തപികള് 100 ദപിവസത്പിനുള്ളപില് പ്വ
ർത്നം തുടങ്ങും. 

• ഇതപില് ദ്വളപി മപിനപിദ്യച്ചർ ഡറയപില്ദ്വ, 
ഡവള്ളചാവൂർ ക്രചാഫ്റ് വപിദ്ല്ജ്, ആലപ്പുഴ 
ഡമഗചാ ടൂറപിസം ഹൗസ ്ദ്ബചാട് ്ഡടർമപിനല്, 
െമ്രവട്ം പുഴദ്യചാര സ് ദ്നഹപചാത, 
ദ്കചാഴപിദ്ക്ചാട് ബീച്ച് കള്ച്ചറല് ഹബ്്, 
തലദ്ശേരപി ടൂറപിസം പദ്ധതപി ഒന്നചാംഘട്ം 
എന്നപിവ ഉള്ഡപ്ടുന്നു.

• കൂത്തുപറമ്പ്, െചാലക്കുടപി മുനപിസപിപ്ല് 
ദ്സ്റഡപിയങ്ങളടക്ം 10 സ് ദ്പചാർട് സ് 
ദ്സ്റഡപിയങ്ങള് ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും.

• നവീകരപിച്ച ആലപ്പുഴയപിഡല രചാജചാദ്കശ
വദചാസ ്സ്വപിമ്മപിംഗപ്ൂള് തുറന്നുഡകചാടുക്കും.

• കനകക്കുന്നപിഡല ശ്രീനചാരചായണഗുരു 
പ്തപിമയും, ഡെറചായപിയപിഡല പണ്ഡപിറ്് 
കറുപ്ന് സ്ചാരകവം, ആറ് വപിവപിധ ഗ്യചാ
ലറപികളം ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും. 

• ആലപ്പുഴയപിഡല മയൂസപിയം പരമ്പരയപില് 
ആദ്യദ്ത്തചായപി കയർ  മയൂസപിയം 
പൂർത്പിയചാക്കും.

• എറണചാകുളം ടപി ഡക പത്പിനപി ആർട്് 
ഗചാലറപിയുഡട നപിർമചാണം ആരംഭപിക്കും.

• ശബരപിമലയപില് 28 ദ്കചാടപി രൂപയുഡട 
മൂന്നു പദ്ധതപികള് പൂർത്ീകരപിക്കും. നപില
യ്കഡല വചാട്ർ ടചാങ്്  നപിർമ്മചാണം 
ആരംഭപിക്കും.

പടികജറോതി റമഖൈയിൽ
• 6000 പഠനമുറപികള് നപിർമ്മപിച്ച്  നല്കും.
• 1000 സ്പപില് ഓവർ വീടുകള് പൂർത്പി

യചാക്കും.
• 3000 ദ്പർക്് ഭൂമപി വചാങ്ങചാന് ധനസഹചാ

യവം  700 ദ്പർക്് പുനരധപിവചാസ 
സഹചായവം നല്കും.

• 7000 ദ്പർക്് വപിവചാഹധനസഹചായം 
നല്കും.

• 5 ദ്ഹചാസ്റലുകള്, 4 ഐടപിഐ കള്, 2 
ദ്മചാഡല് ഡറസപിഡന്ഷ്യല് സ് കൂളകള് 
എന്നപിവയുഡട നവീകരണം പൂർത്പി 
യചാക്കും. 

• എല്ചാവപിധ സ് ദ്കചാളർഷപിപ്പുകളം കുടപിശപി

കയപില്ചാഡത നല്കും.
• പട്പികവർഗ്ഗ വപികസന വകുപ്പിഡറെ നചാല് 

ഡമരൈപിക് ദ്ഹചാസ്റലുകള് പൂർത്പിയചാക്പി 
തുറക്കും.

• 23 പട്പികവർഗ്ഗ ദ്കചാളനപികളപില് അംദ്ബ
ദക്്ർ ഡസറ്പില്ഡമറെ ്വപികസന പരപിപചാടപി 
നടപ്പിലചാക്കും.

മറ്റുള്ളവ 
• 7027 ഭപിന്നദ്ശഷപിക്ചാർക്് കകവല്യ 

പദ്ധതപിക്കു കീഴപില് സഹചായം നല്കും.
• സ് ഡപഷ്യല് സ് കൂളകള്ക്കുള്ള ഈ 

വർഷഡത് ഗ്ചാറെ് നവംബർ മചാസം 
നല്കും.

• കലഫ് മപിഷന് പദ്ധതപിയുഡട കീഴപില് 
ഇതപിനകം 2,25,750 വീടുകള് പൂർത്പിയചാ
ക്പി. അടുത് 100 ദപിവസത്പിനുള്ളപില് 
25,000 വീടുകള് പൂർത്പിയചാക്കും. 30 
ഭവനസമുച്ചയങ്ങളഡട നപിർമ്മചാണം 
ആരംഭപിക്കും.

• അതപിഥപി ഡതചാഴപിലചാളപികള്ക്് വചാടകയ്ക് 
തചാമസസൗകര്യം ഏർഡപ്ടുത്തുന്ന ഗസ്റ് 
വർക്ർ ഫ്രണ്് ലപി റസപിഡറെ് സ് ഇന് 
ദ്കരള ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും.

• 1000 ജനകീയ ദ്ഹചാട്ലുകള് പദ്ധതപി 
പൂർത്ീകരപിക്കും.

• 250 തദ്ദേശഭരണ സ്ചാപനങ്ങള്        
സമ്പൂർണ്ണ ഖരമചാലപിന്യ സംസ് കരണ 
പദവപി കകവരപിക്കും.

• 300 ദ്കചാടപി രൂപ പലപിശ സബ് സപിഡപി 
വപിതരണം ഡെയ്യും. 

• ഹരപിത കർമ്മദ്സനകദ്ളചാട് ദ്യചാജപിച്ച് 
1000 ഹരപിത സംരംഭങ്ങള് പൂർത്ീ 
കരപിക്കും.

• അദ്പക്കളഡട തീർപ്ചാക്ലപിനും 
പരചാതപി പരപിഹചാര ഡസല്പിനുമചായപി 
ഏകീകൃത ദ്സചാഫ്റ് ഡവയർ 150 തദ്ദേശ

മു ഖ ്യമ ന്തപി യു ഡ ട  ദു ര പി ത ചാ ശ ്വചാ സ 
നപിധപിയപില് നപിന്നും 961 ദ്കചാടപി രൂപ 
ഡെലവപില് 5000 ഗ്ചാമീണ ദ്റചാഡകളഡട 
പുനരുദ്ധചാരണവം റീബപില്ഡ ് ദ്കരളയുഡട 
ഭചാഗമചായപി 392.09 ദ്കചാടപി രൂപയുഡട ഭരണചാ
നുമതപി ലഭപിച്ചപിട്ടുള്ള ഗ്ചാമീണ ദ്റചാഡകളഡട 
നപിർമ്മചാണത്പിനും തുടക്ം കുറപിക്കും. 1451 
ദ്കചാടപി രൂപയുഡട 189 ഡപചാതുമരചാമത്് 

കപിഫ്ബപി ദ്റചാഡകളം 901 ദ്കചാടപി രൂപയുഡട 
158 കപിദ്ലചാമീറ്ർ ഡക എസ് ടപി പപി 
ദ്റചാഡകളം ഗതചാഗതത്പിനചായപി തുറന്നു
ഡകചാടുക്കും  കുണ്ന്നൂർ, കവറ്പില കലൈ 
ഓവറുകള് അടക്ം 21 പചാലങ്ങളം നൂറുദപിന 
ക ർ മ്മ പ ര പി പ ചാ ട പി യു ഡ ട  ഭ ചാ ഗ മ ചാ യ പി  
ഉദ്ഘചാടനം ഡെയ്യും. 

5000 ഗ്റോമീെ റററോഡുകൾ

സ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങളപില് ആദ്യഘ
ട്മചായപി നടപ്ചാക്കും.

• 15 ഡപചാലീസ ്ദ്സ്റഷനുകളം 15 കസബർ 
ഡപചാലീസ ്ദ്സ്റഷനുകളം 6 എക ്കസസ് 
ഡറയ്ഞ്് ഓഫീസുകളം ഉദ്ഘചാടനം 
ഡെയ്യും.

• 10,000 ക്രയ സർട്പിഫപിക്റ്കളം 20,000 
പട്യങ്ങളം വപിതരണം ഡെയ്യും.

• 19 സ്ചാർട്് വപിദ്ല്ജകള് ഉദ്ഘചാടനം 
ഡെയ്ഡപ്ടും.

• റവനയു ദ്രഖകളഡട ഡപിജപിറ്കലദ്സഷന് 
പൂർത്ീകരപിക്കും. 

• രൈഷറപിയുഡട ഫംഗ്ഷന് ഓഡപിറ്് പൂർത്ീ
കരപിച്ച് ദ്സചാഫ്് ഡവയർ കുറ്മറ്തചാക്കും.

• വന്കപിട പശ്ചചാത്ല സൗകര്യ പദ്ധതപി
കളഡട ഭചാഗമചായ ഡഗയപില് കപപ് ്കലന് 
പദ്ധതപി പൂർത്ീകരപിച്ച് ഉദ്ഘചാടനം 
ഡെയ്യും.

• പ്ളയചാഘചാതദ്ശഷപി തചാങ്ങുന്ന ആലപ്പുഴ- 
െങ്ങനചാദ്ശേരപി ഡസമപി എലപിദ്വറ്ഡ് 
കഹദ്വയുഡട നപിർമചാദ്ണചാദ്ഘചാടനം 
നപിർവഹപിക്കും.

• ശംഖുമുഖം തീരദ്ദശ ദ്റചാഡപിഡറെ പുനരു
ദ്ധചാരണ പ്വർത്നത്പിഡറെ ഉദഘ്ചാടനം 
ഈ കചാലയളവപില് നടത്തും. 2021 
ഡഫബ്രുവരപിക്കു മുമ്പചായപി പൂർത്ീകരപി 
ക്കുകയചാണ് ലക്്യം.

• യുവചാക്ള്ക്് വപിവപിധ ദ്മഖലങ്ങളപില് 
ദ്നതൃപചാടവം കകവരപിക്ചാന്  ദ്കരള 
യൂത്് ലീഡർഷപിപ്് അക്ചാദമപി ആരം 
ഭപിക്കും.

• ശചാസ്തം, സചാമൂഹ്യശചാസ്തം, ഭരണഘടന, 
നപിയമം, പചാർലഡമറെറപി പരപിെയം, ദുര
ന്നപിവചാരണംഎന്നപിങ്ങഡനയുള്ള ദ്മഖ
ലകളപില് പ്ചാവീണ്യമുള്ളവഡര പരപിശീല
കരചായപി ക്ണപിക്കും. 
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മതാലിന്യേംസ്കരണത്ില് 
സകരളം മതാതൃകയതാകം: മുഖ്യമന്തി                                  

മണ്ഡലത്പിഡല മുഴവന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ചാപനങ്ങഡളയും ശുെപിത്വ പദവപിയപിഡല

ത്പിച്ചുഡകചാണ്്  ധർമ്മടം ആ പദവപി ദ്നടുന്ന 
സംസ്ചാനഡത് ആദ്യമണ്ഡലമചായപി . 
ദ്ലചാകബചാങ്് സഹചായദ്ത്ചാഡട സർക്ചാർ  
രൂപം നല്കപിയപിട്ടുള്ള ഖരമചാലപിന്യ സംസ്ര
ണത്പിനചായുള്ള   2100 ദ്കചാടപി രൂപയുഡട  
പദ്ധതപി പൂർത്പിയചാകുന്നദ്തചാഡട മചാലപിന്യ 
സംസ്കരണത്പിന് ദ്കരളം പുതപിഡയചാരു 
മചാതൃക സൃഷ്ടപിക്കുഡമന്നും മുഖ്യമന്തപി പപിണറചായപി 
വപിജയന്. ധർമ്മടം മണ്ഡലത്പിഡറെ  തരപിശു
രഹപിത പ്ഖ്യചാപനവം ശുെപിത്വ പ്ഖ്യചാപനവം 
ഓണകലനചായപി നപിർവഹപിച്ചു സംസചാരപിക്കു
കയചായപിരുന്നു അദ്ദേഹം. വൃത്പിയും ഡവടപിപ്പു
മുള്ള ഹരപിതചാഭമചായ ദ്കരളം സൃഷ്ടപിക് 

ണഡമങ്പില് സുസ്പിരമചായ മചാലപിന്യസംസ്
രണം സചാധ്യമചാദ്യതീരൂ. ഇതപിനചായപി മചാലപി
ന്യത്പിഡറെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, വസ്തുക്ളഡട 
പുനരുപദ്യചാഗവം പുനഃെംക്രമണവം ഉറപ്ചാ
ക്കുക,  തുടങ്ങപിയ കചാര്യങ്ങള്ക്്   സർക്ചാർ 
പ്ദ്ത്യക ദ്പ്ചാത്ചാഹനം നല്കുന്നു. മചാലപിന്യ 
സംസ്രണഡമന്നത ്ഇന്ന ്വപിഭവ പരപിപചാലനം 
എന്ന രീതപിയപിലചാണ് സംസ്ചാനത്തു നടന്നു
വരുന്നത്.  മചാലപിന്യ സംസ്കരണരംഗത്് 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങള് നടപ്ചാ
ക്കുന്ന മപികച്ച മചാതൃകകള് കഡണ്ത്പി വപിപുല 
മചായപി നടപ്ചാക്ചാന് സർക്ചാർ ആദ്ലചാെപിച്ചു  
വരപികയചാഡണന്നും അദ്ദേഹം കൂട്പിദ്ച്ചർത്തു.

എല്ചാവരുഡടയും കൂട്ചായ പ്വർത് 
നത്പിലൂഡടയചാണ് ധർമ്മടം മണ്ഡലം തരപി

ശുരഹപിത - ശുെപിത്വ ദ്നട്ങ്ങള് കകവരപിച്ചത്. 
ഭചാവപിതലമുറഡയ പരപിഗണപിച്ചുഡകചാണ്ടുള്ള 
പ്വർത്നമചാണ് ഇവപിഡട നടപ്ചാക്കുന്നത്. 
ആദ്യം ഡെമ്പപിദ്ലചാട് മുതല് അഞ്രക്ണ്പി
വഡരയുള്ള എല്ചാ പഞ്ചായത്തുകളപിഡലയും 
172 തരപിശ ്നപിലങ്ങള് സർദ്വയപിലൂഡട കഡണ്
ത്ചാനചായപി. ഏഡതചാഡക് വപിളവ് ഏഡതചാഡക് 
പ്ദ്ദശത്പിന് ദ്െരും എന്ന വപിലയപിരുത്
ലപിന് ദ്ശഷമചാണ് കൃഷപിയപിറക്പിയത്. ഉപ്പുഡവ
ള്ളം കയറുന്ന പ്ദ്ദശങ്ങഡളയും ഡഗയപില് 
കപപ്് കലന് കടന്നു ദ്പചാകുന്ന പ്ദ്ദശ
ങ്ങഡളയും ഒഴപിവചാക്പി ബചാക്പിയുള്ള പ്ദ്ദശ
ത്ചാണ് മണ്ഡലത്പില് കൃഷപിയപിറക്പിയത്. 
പരപിസ്പിതപിസംരക്ണ പ്വർത്നത്പിഡറെ  
ഭചാഗം തഡന്നയചാണ് ശചാസ്തീയമചായ മചാലപിന്യ 
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സംസ്രണഡമന്നും മുഖ്യമന്തപി പറഞ്ഞു.  40 
കുളങ്ങള് നവീകരപിക്കുന്ന പ്വർത്നങ്ങള് 
മണ്ഡലത്പില് പുദ്രചാഗമപിക്കുകയചാണ്. 21 
കുളങ്ങള് നപിർമ്മപിച്ചു. ഇനപി ഞചാന് ഒഴകഡട് 
പദ്ധതപിയപിലൂഡട 68 ദ്തചാടുകള് വൃത്പിയചാക്പി. 
മണ്ഡലത്പില് ദ്ദവഹരപിതം പദ്ധതപി നടപ്പി
ലചാക്ചാന് സചാധപിച്ചതചായും മുഖ്യമന്തപി വ്യക്
മചാക്പി. 

ദ്വങ്ങചാട്  പഞ്ചായത്്  ഹചാള പില് 
ഓണകലനചായപി നടന്ന െടങ്ങപില് കചാർഷപിക 
വപികസന കർഷകദ്ക്മവകുപ്് മന്തപി 
വപി.എസ്. സുനപില്കുമചാർ അധ്യക്തവഹപിച്ചു. 
അതപിവപിപുലമചായ കചാർഷപിക സംസ്ചാരമചാണ് 
മണ്ഡലത്പില് തപിരപിച്ചു ഡകചാണ്ടുവന്നപിരപിക്കു
ന്നഡതന്നും ദ്കരളത്പിന് മചാതൃകയചാവന്ന 
തരത്പിലുള്ള പ്വർത്നങ്ങളചാണ് നടപ്ചാ
ക്പിയപിരപിക്കുന്നഡതന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്് മന്തപി എ. സപി. 
ഡമചായ്ീന് മുഖ്യചാതപിഥപിയചായപി. തരപിശു  രഹപിത 
ശുെപിത്വ മണ്ഡലമചായപി പ്ഖ്യചാപപിക്കുന്ന 
സംസ്ചാനഡത് ആദ്യഡത് മണ്ഡലമചാണ് 
ധർമ്മടഡമന്നും ഈ മപികവ് തുടരചാനചാകണ
ഡമന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

െടങ്ങപില് ഹരപിതദ്കരളം മപിഷന് എക്പി
കയൂട്ീവ് കവസ് ഡെയർദ്പഴ്ണ ദ്ഡചാ ടപി.. 
എന്. സീമ, വപിവപിധ തദ്ദേശഭരണ സ്ചാപന
ങ്ങളപിഡല ജനപ്തപിനപിധപികള്, ഉദ്ദ്യചാഗസ്ർ, 
ഡപചാതുപ്വർത്കർ തുടങ്ങപിയവർ പഡങ്ടുത്തു. 

1
വിവരങ്ങള്ക്ക് കെപ്യാെ് : ശുചിത്വ മിഷന്

ത്തുകഡള ജപില്ചാതല ശുെപിത്വ പദവപി 
അവദ്ലചാകന സമപിതപി പരപിദ്ശചാധനയ്ക് 
വപിദ്ധയമചാക്കുന്നു. ജപില്ചാകലക്ടറചാണ് 
അവദ്ലചാകന സമപിതപി ഡെയർമചാന്.  ഹരപിത
ദ്കരളം മപിഷന് ജപില്ചാ ദ്കചാ-ഓർഡപിദ്നറ്ർ, 
ശുെപിത്വ മപിഷന് ജപില്ചാ ദ്കചാ-ഓർഡപിദ്നറ്ർ, 
ജപില്ചാ മപിഷന് ദ്കചാർഡപിദ്നറ്ർ കുടുംബശ്രീ, 
പഞ്ചായത്് ഡഡപയൂട്പിഡയറക്ടർ, റീജപിയ 
ണല് ദ്ജചായപിറെ് ഡയറക്ടർ നഗരകചാര്യം, 
മചാദ്നജർ ലേീന് ദ്കരള കമ്പനപി ലപിമപിറ്ഡ്, 
ജപില്ചാ ഡമഡപിക്ല് ഓഫീസർ, ജപില്ചാ 
ദ്പ്ചാഗ്ചാം മചാദ്നജർ ദ്ദശീയ ആദ്രചാഗ്യദൗത്യം, 
ഹരപിതദ്കരളം മപിഷന് ആർ പപി മചാർ എന്നപിവ
രചാണ് അംഗങ്ങള്.

12 ദ്െചാദ്യങ്ങഡള മുന്നപിർത്പിയചാണ് 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങളപില് പരപി 
ദ്ശചാധന നടത്പിയത.് പ്ധചാനഡപ്ട് പരപിദ്ശചാ 
ധന തചാഡഴ പറയുന്ന ദ്മഖലയപിലചാണ ്നടത്പി
യത.്
4 കജവ അകജവ മചാലപിന്യ പരപിപചാലനം
4അകജവ വസ്തുക്ള്ദ്ശഖരണം, സംഭ 

രണം, കകഡയ്ചാഴപിയല്
4 ഡപചാതു ശുെപിമുറപികള്
4 ഡപചാതുനപിരത്തുകള്, ജലചാശയങ്ങള്, 

മചാലപിന്യക്കൂമ്പചാരം, ഇവയുഡടവൃത്പി, 
ശുെപിത്വം

4 ്വ്യ മചാലപിന്യ സംസ്രണം
4 നപിയമ നടപടപികള് സ്വീകരപിച്ചത്
4  ഡപചാടപിച്ച പ്ലചാസ്റപിക ്ഉപദ്യചാഗഡപ്ടുത്ല്
4 ഗ്ീന് ദ്പ്ചാദ്ട്ചാദ്ക്ചാള്
4 പ്ലചാസ്റപിക്പിന് ബദല് സംവപിധചാനം
4 പ്ലചാസ്റപിക് പുനരുപദ്യചാഗം
4 ജനകീയ പങ്ചാളപിത്ം
4 ഹരപിതസഹചായ സ്ചാപനം 

മുകളപില് വപിവരപിച്ച 12 വപിഷയങ്ങളമചായപി 
ബന്ഡപ്ട്  കചാര്യങ്ങളചാണ് പരപിദ്ശചാധന 
നടത്തുന്നത്. ഒരുദ്െചാദ്യത്പിന് പരമചാവധപി 
5 മചാർക്് ആണ് നല്കുന്നത്. 20 ദ്െചാദ്യങ്ങ
ള്ക്് ആഡക 100 മചാർക്് ആണ്. ഇതപില് 
60 മചാർക്പില് കൂടുതലചായപി ലഭപിക്കുന്ന തദ്ദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങഡള ശുെപിത്വ 
പദവപി ലഭപിച്ചതചായപി കണക്ചാക്കുന്നു. 
അവദ്ലചാകന സമപിതപി അംഗങ്ങളഡട 
ഓഫീസപില് നപിന്നും പ്ദ്ത്യകം നപിദ്യചാഗപി
ക്കുന്ന അംഗങ്ങളചാണ് വപിലയപിരുത്ല് 
സമപിതപിയപില് ഉണ്ചാവക. ഒരു ജപില്യപില് 
പരമചാവധപി അഞ്ചുടീമപിഡനയചാണ് പരപിദ്ശചാ
ധനയ്കചായപി നപിദ്യചാഗപിക്കുന്നത്.

പചാനൂർ ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്പിഡന 
സംസ്ചാനഡത് ആദ്യ ശുെപിത്വ ദ്്ചാക്്   
പഞ്ചായത്ചായപി പ്ഖ്യചാപപിച്ചു. ദ്്ചാക്് 
പഞ്ചായത്് പരപിധപിയപിഡല നചാലു ഗ്ചാമ 
പഞ്ചായത്തുകള് കതപിരൂർ,  ഡമചാദ്കരപി,  
പന്ന്യന്നൂർ, ഡെചാലേപി എന്നപിവ പഞ്ചായത്തു
കള് ശുെപിത്വപഞ്ചായത്തുകളചായപി മചാറപിയ 
തപിഡന തുടർന്നചാണ ്പചാനൂർ ദ്്ചാക് ്പഞ്ചാ
യത്് ശുെപിത്വ ദ്്ചാക്ചായപി പ്ഖ്യചാപപിക് 
ഡപ്ട്ത്.

മചാലപിന്യ സംസ്കരണരംഗത്് മചാതൃകചാ
പരമചായ നപിരവധപി പ്വർത്നങ്ങളചാണ് 
പചാനൂർ ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്് ഇതപിനകം 
നടത്പിയത്. വീടുകളപില് നപിന്ന് ഹരപിതക
ർമ്മദ്സന അംഗങ്ങള് അകജവ മചാലപിന്യം 
ദ്ശഖരപിച്ച് ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകളപിഡല ഡമറ്ീ
രപിയല് കലക്ന് ഡസറെറപില് (MCF)  
എത്പിക്കുകയും അവപിഡട നപിന്ന് വൃത്പിയചാ
ക്പി ദ്വർതപിരപിച്ച് ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്പിഡല 
വപിഭവ വീഡണ്ടുപ്് ദ്കന്ദ്രങ്ങളപില് (RRF) 
എത്പിച്ച ്പുന:െക്രമണ ആവശ്യങ്ങള്ക്ചാ
യും പുനഃെംക്രമണ ദ്യചാഗ്യമല്ചാത്വ 
നുറുക്കുകളചാക്പി ദ്റചാഡ് ടചാറപിങ് ആവശ്യങ്ങ
ള്ക്ചായും ലേീന്ദ്കരളചാ കമ്പനപി വഴപി 
കകമചാറപി നചാട്പിന് പുറഡത് മചാലപിന്യം 
ഇല്ചാതചാക്കുന്നു.

 ലേീന് ദ്കരളചാ കമ്പനപിയുമചായപി ധചാരണചാ 
പത്രം ഒപ്് വച്ച് പ്വർത്നം മുദ്ന്നചാട്് 
ഡകചാണ് ്ദ്പചായതും പചാനൂർ ദ്്ചാക് ്പഞ്ചാ
യത്ചാണ്. മചാലപിന്യ സംസ്രണം വഴപി 
ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്പിന് തനത് വരുമചാനം 
വർദ്ധപിപ്പിക്ചാനചായതും മചാതൃകയചായപിരുന്നു.

സംസ്ചാനഡത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ചാപനങ്ങളപില് ശുെപിത്വ ദ്ഗ്ഡപിങ് 
നടത്പി ഹരപിത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാ
പനമചാക്പി പ്ഖ്യചാപനം നടത്തുന്നതപിദ്ലക്്  
ശുെപിത്വമപിഷനും ഹരപിതദ്കരളം മപിഷനും 
കരട് മചാനദണ്ഡങ്ങള് തയ്ചാറചാക്കുകയും 
2020 ആഗസ്ത് 12ന്   ഉത്രവ്  പുറഡപ്ടുവപി
ക്കുകയും ഡെയ്തു. ഇതപിഡറെ അടപിസ്ചാന
ത്പില് ഹരപിതദ്കരളം മപിഷനും ശുെപിത്വമപി
ഷനും സംയുക്മചായപി തയ്ചാറചാക്പിയ 
മചാലപിന്യ സംസ്രണ സംവപിധചാനഡത് 
കുറപിച്ചുള്ള 20 ദ്െചാദ്യചാവലപിയുഡട അടപിസ്ചാ
നത്പില് ദ്ഗ്ഡപിങ്ങ്  നടത്പിയചാണ് ഓദ്രചാ 
പഞ്ചായത്പിഡനയും ശുെപിത്വ പഞ്ചായ
ത്ചായപി  പ്ഖ്യചാപപിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങഡന പ്ഖ്യചാപപിക്ഡപ്ട് പഞ്ചായ
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പറോനൂര് - ആദ്യ ശുചിത്വ റ്റോക്ക്   പഞ്റോയത്



തനദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായതി ബന്ധന്പെട്ട സർകാർ ഉത്രവെള്, സർക്കുലറുെള്, �സറ്് വതിജ്ാപനങ്ങള് 
എന്നതിവയുന്ട പൂർണ്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ ന്വബ്സസറ്റുെളതില് ലഭ്യമാണ്.

ഗ്ീന് റപ്രറോറടറോറക്കറോൾ മറോര്ഗ്ഗനിര്റ്ദേശങ്ങൾ 
പുറണ്ടുവിച്ചു 
4 ഡപചാതുപരപിപചാടപികളപില് ഗ്ീന് ദ്പ്ചാദ്ട്ചാദ്ക്ചാള് നടപ്പിലചാക്കുന്ന

തുമചായപി ബന്ഡപ്ട്് മചാർഗ്ഗനപിർദ്ദേശങ്ങള് പുറഡപ്ടുവപിച്ചു. 
ജപി ഒ (ആർ ടപി) നം. 1680/2020/എല് എസ് ജപി ഡപി.  തപിയതപി : 17.09.2020

ണകറോവിഡ് 19- ശുചീകരെ ണതറോഴിൈറോളികൾക്ക് 
750 രൂപ ദിവസറവതനം 
4 ഡകചാവപിഡ് 19 പ്തപിദ്രചാധ പ്വർത്നങ്ങളമചായപി ബന്ഡപ്ട്് 

പ്വർത്പിക്കുന്ന ശുെീകരണ ഡതചാഴപിലചാളപികള്ക് ്അവർ ഏർഡപ്
ടുന്ന ഡതചാഴപിലപിഡല റപിസ്് ഫചാക്ടർ പരപിഗണപിച്ച് 750 രൂപ ദപിവസ
ദ്വതനം നല്കുന്നതപിന് അനുമതപി നല്കപി ഉത്രവചായപി.

ജപി ഒ (ആർ ടപി) നം. 1649/2020/എല് എസ് ജപി ഡപി.  തപിയതപി : 14.09.2020

സറോമൂഹ്യ സുരക്റോ ണപന്ഷന് 1400 രൂപയറോയി 
വര്ദ്ി്ിച്ചു 
4 നപിലവപില് 1300 രൂപ നപിരക്പില് സചാമൂഹ്യ ദ്ക്മ/ദ്ക്മനപിധപി 

ദ്ബചാർഡ ്ഡപന്ഷനുകള് വചാങ്ങപി വന്നപിരുന്ന ഗുണദ്ഭചാക്ചാക്ളഡട 
ഡപന്ഷന് 100 രൂപ വർദ്ധന വരുത്പി പ്തപിമചാസ നപിരക്് 1400 
രൂപയചായപി വർദ്ധപിപ്പിച്ച് ഉത്രവചായപി.

സ ഉ (അച്ചടപി) നം. 118/2020/ധന.  തപിയതപി : 06.09.2020

സറോമൂഹ്യ സുരക്റോ ണപന്ഷന് മറോനദണ്ഡങ്ങൾ 
റ്റോഡീകരിച്ചു 
4 അർഹതഡപ്ട്വർക്് മചാത്രം സചാമൂഹ്യ സുരക്ചാ ഡപന്ഷന് 

ലഭപിക്കുന്നതപിനും  അർഹതഡപ്ട്വർഡക്ല്ചാം സചാമൂഹ്യ സുരക്ചാ 
ഡപന്ഷന് ലഭപിക്കുന്നുഡവന്ന ്ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപിനുമചായപി സചാമൂഹ്യ 
സുരക്ചാ ഡപന്ഷനുമചായപി ബന്ഡപ്ട്് നചാളപിതുവഡര പുറഡപ്ടു
വപിച്ചപിരുന്ന ഉത്രവകളം അനുബന് നപിർദ്ദേശങ്ങളം ദ്ക്രചാഡീ
കരപിച്ച് ഉത്രവ് പുറഡപ്ടുവപിച്ചു.

സ ഉ (എം എസ് ) നം. 97/2020/ധന.  തപിയതപി : 23.09.2020

ലൈബ്രറികളിൽ ണപറോതു ണശൗചറോൈയങ്ങൾ 
-സമയപരിധി ദീര്ഘി്ിച്ചു
4 സംസ്ചാനത്് കലരേറപി കൗണസപിലപില് അഫപിലപിദ്യറ്് ഡെയ്പി

ട്ടുള്ള കലരേറപികളപില് ഡപചാതു ശൗെചാലയങ്ങള് നപിർമ്മപിക്കുന്ന
തപിനുള്ള പദ്ധതപി നപിർവഹണ കചാലചാവധപി 2021 മചാർച്ച് 31 വഡര 
ദീർഘപിപ്പിച്ച് ഉത്രവചായപി.

ജപി ഒ (ആർ ടപി) നം. 1731/2020/എല് എസ് ജപി ഡപി.  തപിയതപി : 23.09.2020

അണുനശീകരെ പ്രവര്തനങ്ങൾ കുടും�ശ്ീയ്ക് 
4 സർക്ചാർ ഓഫീസുകള് ഡകട്പിടങ്ങള് വചാഹനങ്ങള് എന്നപിവയുഡട 

അണുനശീകരണ, ശുെീകരണ പ്വർത്നങ്ങള് കുടുംബശ്രീ 
മുദ്ഖന നടപ്പിലചാക്കുന്നതപിന് അനുമതപി നല്കപിഡക്ചാണ്ടും മചാർ
ഗ്ഗനപിർദ്ദേശങ്ങള് പുറഡപ്ടുവപിച്ചു ഡകചാണ്ടും ഉത്രവചായപി. 

ജപി ഒ (ആർ ടപി) നം. 1695/2020/എല് എസ് ജപി ഡപി.  തപിയതപി : 20.09.2020

സി എം എൽ ആര് ആര് പി - ഭരെറോനുമതി 
4 മുഖ്യമന്തപിയുഡട തദ്ദേശ ദ്റചാഡ് പുനരുദ്ധചാരണ പദ്ധതപിയപില്  60 

പ്വർത്പികളഡട ഭരണചാനുമതപി ദ്ഭദഗതപി ഡെയ്തുഡകചാണ്ടും 38 
പ്വൃത്പികള്ക്് ഭരണചാനുമതപി നല്കപി ഡകചാണ്ടും ഉത്രവചായപി.

ജപി ഒ (എം എസ് ) നം. 141/2020/എല് എസ് ജപി ഡപി.  തപിയതപി : 
18.09.2020

എല്റോ ഡി ഡി ഒ  മറോരും ജി. എസ്. ടി. രജിറ്രേഷന് 
എടുക്കെം 
4 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ചാപനങ്ങളപിഡലയും ഘടക സ്ചാപനങ്ങ

ളപിഡലയും എല്ചാ ഡപി.ഡപി.ഒ. മചാരും അവരുഡട ഓഫീസ് PAN/
TAN ഡറെ അടപിസ്ചാനത്പില് ജപി.എസ്.ടപി-ടപി.ഡപി.എസ് രജപി
ദ്്രേഷന് എടുക്കുവചാനും ഓഫീസ് PAN/TAN ഇല്ചാത് ഡപി.
ഡപി.ഒ.മചാർ  ആദ്യം അത് എടുത്ദ്ശഷം ടപി  നമ്പർ ഉപദ്യചാഗപിച്ച് 
ജപി എസ് ടപി/ടപി ഡപി എസ് രജപിദ്്രേഷന് എടുക്കുവചാനും നപിർദ്ദേശം 
നല്കപി  ഉത്രവചായപി. 

സർക്കുലർ നം. ഡപി എ 1/87/2019/ത സ്വ ഭ വ  തപിയതപി : 08.09.2020

ൈറോപ് റടറോപ് വറോങ്ങുന്ത് സം�ന്ിച്ച് 
നിര്റ്ദേശങ്ങൾ 
4 സപി പപി ആർ എസ് ദ്പചാർട്ലപില് നപിന്നും ലചാപ് ദ്ടചാപ്പുകള് വചാങ്ങു

ന്നതപിന് കചാലതചാമസം ദ്നരപിടുകയചാഡണങ്പില് തദ്ദേശഭരണ 
സ്ചാപനങ്ങള്ക് ്ഡടന്ഡർ/ഇ-ഡടന്ഡർ മുദ്ഖന ലചാപ ്ദ്ടചാപ്പുകള് 
വചാങ്ങുന്നതപിന് അനുമതപി നല്കപി ഉത്രവചായപി. 

സർക്കുലർ നം. ഡപി എ 1/153/2020/ത സ്വ ഭ വ  തപിയതപി : 07.09.2020
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മതാതൃകതാ പദ്ധതികളുമതായി 
സ�താക്് പ�തായ�കൾ

സംസ്ചാനഡത് വപിവപിധ ദ്്ചാക് ് പഞ്ചാ
യത്തുകള് നൂതനവം മചാതൃകചാപരവ

മചായ നപിരവധപി പദ്ധതപികള് ആവപിഷ്കരപിച്ചു 
നടപ്ചാക്പി വരുന്നു. ആദ്രചാഗ്യദ്മഖലയപിലും 
വപിദ്യചാഭ്യചാസം, പട്പികജചാതപി പട്പികവർഗ്ഗ 
വപികസനം, പരപിസ്പിതപി തുടങ്ങപിയ ദ്മഖലക
ളപിലും  നപിരവധപി മചാതൃകചാ പദ്ധതപികള് നടപ്ചാ
ക്പിയപിട്ടുണ്്. പനമരം ദ്്ചാക്്  പഞ്ചായത്്  

നടപ്ചാക്പിയ സഞ്രപിക്കുന്ന ആതുരചാലയം 
പദ്ധതപി മലദ്യചാരദ്മഖലയപില് അധപിവസപി
ക്കുന്ന കുടുംബള്ക്് െപികപിത്ചാസൗകര്യം 
തങ്ങളഡട പ്ദ്ദശത്് തഡന്ന ലഭപിക്കുന്നതപിന് 
ഉപകചാരപ്ദമചായ ഒരു പദ്ധതപിയചാണ്. 
ദ്്ചാക്പിന് കീഴപില്  വരുന്ന ഓദ്രചാ പഞ്ചാ
യത്പിലും നചാദ്ലചാ അദ്ഞ്ചാ ദ്കന്ദ്രങ്ങളപില് 
ഒരു ദ്ഡചാക്ടർ, നഴ്്, ഫചാർമസപിസ്റ് ഉള്ഡപ്ഡട

യുള്ള സംഘം ക്യചാമ്പ്  ഡെയ്് െപികപിത് 
നല്കുന്നു. വചാഹനത്പില് മരുന്നുകള് വയ്ക്കു
ന്നതപിനും ദ്രചാഗപിഡയ കപിടത്പി പരപിദ്ശചാധപിക്കു
ന്നതപിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ഏർഡപ്ടുത്പി
യപിരപിക്കും. ആശചാ വർക്ർമചാരുഡടയും 
കുടുംബശ്രീ പ്വർത്കരുഡടയും സഹചായ
ദ്ത്ചാഡട ക്യചാമ്പ ് ഡെയ്യുന്ന സ്ലവം ദപിവസവം 
ഡപചാതുജനങ്ങഡള അറപിയപിക്കുകയും അവഡര 

35    െസ�ംബർ 2020

ം െ    സർ� ർ � െ  ർ ർ   
ക    �  ക  ക  

 ർ   � ക  �  ല  കെ  െ ം

മറോ�ക



ക്യചാമ്പപിദ്ലയ്ക് എത്പിക്കുകയും ഡെയ്യുന്നു. 
തൃശൂർ ജപില്യപിഡല ഡവള്ളചാങ്ങല്ലൂർ ദ്്ചാക്്  
പഞ്ചായത്്  ആവപി�രപിച്ച രണ്ടു പദ്ധതപിക
ളചാണ് ‘ആറചാം ലേചാസ്സ്  എ’ പദ്ധതപി, ‘ഒന്നചാം 
തരം നചാലചാം ലേചാസ്സ് ’പദ്ധതപി എന്നപിവ. ഈ 
പദ്ധതപികള് ആറചാം ലേചാസ്സ് , നചാലചാം ലേചാസ്സ്  
കുട്പികഡള സ്വയം പര്യചാപ്മചാക്കുക എന്ന 
ലക്്യം മുന്നപിർത്പി രൂപീകരപിച്ചവയചാണ്. 
ഇപ്കചാരം വപിവപിധ ദ്്ചാക് ് പഞ്ചായത്തുകള് 
രൂപീകരപിച്ചു നടപ്ചാക്പി വരുന്ന നൂതനമചായ 
െപില പദ്ധതപികഡള പരപിെയഡപ്ടചാം.

നിര്മൈം നിര്ഭയം പദ്തി
പത്നംതപിട് ജപില്യപിഡല പുളപിക്ീഴ് 

ദ്്ചാക്പില് നടപ്ചാക്പിയ പദ്ധതപിയചാണപിത്. 
പ്ധചാനഡപ്ട് ഡപചാതുസ്ലങ്ങള്, പചാതദ്യചാ
രങ്ങള്, ജലചാശയങ്ങള് എന്നപിവ ക്യചാമറ 
നപിരീക്ണത്പിലചായദ്തചാഡട മചാലപിന്യ 
നപിദ്ക്പം വന്ദ്തചാതപില് കുറയ്ക്കുന്നതപിനും 
ക്യചാമറ സപി�ലുകള് ദ്നരപിട്് പുളപിക്ീഴ് 
ദ്പചാലീസ് ദ്സ്റഷനപില് എത്തുന്നതപിനചാല് 
കൃത്യമചായ ദ്പചാലീസ് ദ്മചാണപിറ്റപിങ്ങ് നടത്തു
വചാന് കഴപിയുന്നതപിലൂഡട ദ്പചാലീസപിനും മറ്ധപി
കചാരപികള്ക്കും ദ്റചാഡപകടങ്ങള്, അതപിക്ര
മങ്ങള് തുടങ്ങപിയവയപില് സമദ്യചാെപിതമചായപി 
ഇടഡപടുന്നതപിനും സചാധപിക്കുന്നു.

റസറോളറോര് ലവദയുതി സംരംഭം
ദ്സചാളചാർ പചാനല് വഴപി ഉല്പചാദപിപ്പിക്കുന്ന 

കവദയുതപി ഡക.എസ്.ഇ.ബപി.ക്് നല്കുന്നു.  
ഇതപില് നപിന്നും ഓദ്രചാ മചാസവം ഡക.എസ്. 
ഇ.ബപി.യപില് നപിന്നുള്ള കവദയുതപി െചാർജ്ജപില് 
കുറവ ്ലഭപിക്കുന്നു. ദ്സചാളചാർ വഴപി അധപികമചായപി 

ഉല്പചാദപിപ്പിക്ഡപ്ടുന്ന കവദയുതപി െചാർജ്ജ് 
തുക ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്പിന് നല്കുന്നു. 
ഇടുക്പി ജപില്യപിഡല ഡതചാടുപുഴ ദ്്ചാക്പില് 
നടപ്ചാക്പിവരുന്ന പദ്ധതപിയചാണപിത്.

അഭയറോരെ്യം ശുചിത്വ    
പദ്തി- “റഗറോ�ര്ധന്”

സംസ്ചാനത്് ആദ്യമചായപി ആനപപിണ്ഡ
ത്പില് നപിന്ന് കജവവളവം മൃഗങ്ങളഡട 
വപിസർജ്ജ്യത്പില് നപിന്ന് പചാെകവചാതകവം 
ഉത്പചാദപിപ്പിക്കുന്ന എറണചാകുളം ജപില്യപിഡല 
കൂവപ്ടപി ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്പിഡറെ പദ്ധതപി 
പ്മുഖ ഇദ്ക്ചാടൂറപിസം ദ്കന്ദ്രമചായ ദ്കചാടനചാട് 
അഭയചാരണ്യത്പില് നടപ്പിലചാക്പി. 

ഹരിതം ലവ്ിന് പദ്തി
കവപ്പിന് ദ്മഖലയുഡട പരപിസ്പിതപി സംര

ക്ണത്പിനചായപി വൃക്കത് ഡവച്ചു പപിടപി 
പ്പിച്ചും ജനങ്ങളപില് പരപിസ്പിതപി അവദ്ബചാധം 
ഉണ്ചാക്കുന്നതപിനും ലക്്യം ഡവച്ച ്L.N.G യുഡട 
സ ചാ മ്പ ത് പി ക  സ ഹ ക ര ണ ദ് ത് ചാ ഡ ട 
കവപ്പിന് ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്് ദ്നതൃത്വ
ത്പില് ഡതചാഴപിലുറപ്പു പദ്ധതപിയുമചായപി സംദ്യചാ
ജപിപ്പിച്ച് ഹരപിതം കവപ്പിന്  പദ്ധതപി 2018 
ജൂകല മചാസത്പില് ആരംഭപിച്ച് വപിജയകര
മചായപി പ്വർത്പിച്ചുവരുന്നു. 

രേറോന്സ്ണജറെര് കുടും�ശ്ീ 
കിരെം പദ്തി

2018-19 വർഷത്പില് തൃ�ർ ജപില്യപിഡല 
മതപിലകം ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്പിഡല രൈചാ
ന്സ്ഡജറെർ വപിഭചാഗക്ചാഡര കഡണ്ത്പി 

മതപിലകം ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് കുടുംബശ്രീ യു 
മചായപി “രൈചാന്സ്ഡജറെർ കുടുംബശ്രീ കപിരണം” 
എന്ന ദ്പരപില് രജപിസ്റർ ഡെയ്് പ്വർത്നം 
ആരംഭപിച്ചതു മുദ്ഖന ഈ വപിഭചാഗക്ചാർക്് 
സ്വയം ഡതചാഴപില് ഡെയ്യുന്നതപിനുള്ള സഹചായം 
നല്കപിവരുന്നു.

“ആററോം�റോ�് എ” പദ്തി, 
“ഒന്റോംതരം നറോൈറോം �റോ�് ” 
പദ്തി

തൃ�ർ ജപില്യപിഡല ഡവള്ളചാങ്ങല്ലൂർ 
ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്് 2018-19 വർഷത്പില്, 
“ആറചാം ലേചാസ്സ് എ” എന്ന ദ്പരപില് എല്ചാ 
ഗവഡ�റെ്, എയ്ഡഡ് �ളകളപിഡലയും 
ആറചാം ലേചാസ്സ് ‘എ’ ഡപിവപിഷന് സ്വയം പര്യചാ
പ്മചാക്കുന്നതപിനുള്ള പദ്ധതപി രൂപീകരപിച്ചു. 
2019-20 വർഷത്പില്, “ഒന്നചാംതരം നചാലചാം 
ലേചാസ്സ് ” എന്ന ദ്പരപില് 30 �ളകളപിഡല 
നചാലചാം ലേചാസ്സ് സ്വയം പര്യചാപ്മചാക്കുന്നതപി
നുള്ള പദ്ധതപി രൂപീകരപിച്ചു.  

യുവജനങ്ങൾക്ക് 
ഐ.എ.എസ്/ണക.എ.എസ് 
പരിശീൈനം

യു.പപി.എസ്.സപി മചാനദണ്ഡപ്കചാരം 
അർഹതയുള്ളതും, ഇതര ആനുകൂല്യം മുമ്പ് 
ലഭപിക്ചാത്തുമചായ ഓദ്ട്ചാറപിക്, ബസ്, 
ദ്ലചാട്റപി, മത്്യബന്നം, വീട്ടുദ്ജചാലപി, 
കൂലപിപ്ണപി എന്നീ വപിഭചാഗം ഡതചാഴപിലചാളപിക
ളഡട ആശ്രപിതർ, സ്തീകള് കുടുംബനചാഥകളചാ 
യപിട്ടുള്ള കുടുംബത്പിഡറെ ആശ്രപിതർ എന്നീ 
വപിഭചാഗങ്ങളപിലുള്ള കുടുംബങ്ങളപിഡല,  തപിരുവ
നന്പുരം ദ്കരള സപിവപില് സർവീസ് 
അക്ചാഡമപി വഴപി നടത്തുന്ന �ീനപിംഗ് ഡടസ്റ് 
പചാസചായപി വരുന്ന യുവജനങ്ങള്ക്്  അക്ചാ
ഡമപിയപിഡല പരപിശീലന ഫീസ ്നല്കുന്ന പദ്ധതപി 
ഡകചാല്ം ജപില്യപിഡല  ഡവട്പിക്വല ദ്്ചാക്് 
പഞ്ചായത്് നടപ്ചാക്പിവരുന്നു. 

സ്ിരം സ്വറോ്് റഷറോ്്
ഉപദ്യചാഗ ശൂന്യമചായ വീട്ടുപകരണങ്ങളം 

വസ്തങ്ങളം മറ്ം പരസ്പരം മചാറ്പിഡയടുക്കുവചാന് 
അവസരം ഒരുക്കുന്ന സ്വചാപ്് ദ്ഷചാപ്പുകള് 
എന്ന സങ്ല്പത്പിനുള്ള പ്ചാധചാന്യം മനസപി
ലചാക്പി ദ്കരള സർക്ചാർ ഹരപിതമപിഷനപില് 
മുദ്ന്നചാട് ്വച്ച നപിർദ്ദേശം ഉള്ഡക്ചാണ് ്െപിറ്മല 
ദ്്ചാക്്  പഞ്ചായത്് ഭരണസമപിതപി 
08.02.2016-ന് ഡമഗചാ സ്വചാപ്് ദ്മള സംഘടപി
പ്പിച്ചു. 
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ഇദ്ത തുടർന്ന്  ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്പില് 
സ്പിരം സ്വചാപ്് ദ്ഷചാപ്് സംവപിധചാനം നടപ്ചാ
ക്കുകയും 100 കണക്പിന് കുടുംബങ്ങള്ക്്  
ടപി.വപി, തയ്ല് ഡമഷീന്, പചാത്രങ്ങള്, വസ്ത
ങ്ങള് തുടങ്ങപിയവ വപിതരണം ഡെയ്യുകയുമു
ണ്ചായപി.

പടികജറോതി വിദ്യറോര്ത്ഥികൾക്ക്  
ട�ഷന്, പി.എസ്.സി റകറോച്ചിംഗ്

പത്നചാപുരം ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്് 
പരപിധപിയപില്ഡപ്ട് ഗവണഡമറെ് സ്കൂളകളപിഡല 
8 മുതല് 10 വഡരയുള്ള ലേചാസുകളപില് പഠപിക്കു
ന്ന പട്പികജചാതപി വപിഭചാഗം വപിദ്യചാർത്ഥപികള്ക്് 
ടയൂഷന് നല്പി എസ്.എസ്.എല്.സപി പരീക്
യ്ക് മപികച്ച വപിജയം ദ്നടുന്നതപിന് അവഡര 
പ്ചാപ്രചാക്കുന്ന പദ്ധതപി 2018-19 കചാലയള
വപില് നടത്പിയപിട്ടുണ്്. 2019-20 കചാലയളവപില് 
നപിർദ്ധന വപിദ്യചാർത്ഥപികള്ക്് പപി.എസ്.സപി 
ദ്കചാച്ചപിംഗ ്നല്കുന്നതപിനചായപി അർഹരചായവഡര 
ഡതരഡഞ്ഞടുത്് പരപിശീലനം നല്കുന്ന 
പദ്ധതപിയും നടപ്ചാക്കുകയുണ്ചായപി.

“�റോൈമി�” �റോര്ട് 
അംഗനവറോടി പദ്തി

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്പില് 
2018-19 സചാമ്പത്പിക വർഷത്പില് ഉള്ഡപ്
ടുത്പി നടപ്പിലചാക്പിയ സ്ചാർട്്  അംഗനവചാടപി 
'ബചാലമപിത്ര' എന്ന പദ്ധതപി 6 പഞ്ചായത്തുക
ളപിഡല 13 അംഗനവചാടപികളപില് നടപ്പിലചാക്പി. 
5 വയസ്സു മുതല് 6 വയസ്സു വഡര പ്ചായപരപി
ധപിയപിലുള്ള കുട്പികളഡട 5 വപികചാസദ്മഖലകള് 
ഉള്ഡപ്ടുത്പിയുള്ള പ്വർത്നങ്ങളചാണ് 
ഇതപിലൂഡട നടപ്പിലചാക്കുന്നത്.  'അങ്ണകത
മചാവ് ' എന്ന വപിഷ്വല് രൂപത്പിലുള്ള പചാഠ്യ
പദ്ധതപിയുഡട പ്വർത്നം ആവപി�രപിച്ചചാണ് 
ബചാലമപിത്ര പദ്ധതപി നടപ്പിലചാക്പിയത്.  

പടികജറോതി റകറോളനികളിൽ 
അ�ങ്റോളി പഠന റക�ം

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്പില് 
ഉള്ഡപ്ട് ആറു പഞ്ചായത്തുകളപിഡല ഡതര
ഡഞ്ഞടുക്ഡപ്ട് വപിദ്യചാഭ്യചാസപരമചായപി 
പപിദ്ന്നചാക്ം നപില്ക്കുന്ന പട്പികജചാതപി വപിഭചാഗ
ത്പില്ഡപ്ട്വർ കൂടുതലുള്ള 50 ദ്കചാളനപിക
ളപില് കവകുദ്ന്നരങ്ങളപില് 5 മണപി മുതല് 6 
മണപിവഡര 5 മുതല് 10 വഡര ലേചാസുകളപില് 
പഠപിക്കുന്ന 400 കുട്പികള്ക്്  ആവശ്യമചായ 
പരപിഹചാരദ്ബചാധന പ്വർത്നങ്ങള് നടത്പി
വരുന്നു. വപിദ്യചാഭ്യചാസപരമചായപി പപിദ്ന്നചാക്ം 

നപില്ക്കുന്ന കുട്പികള്ക് ് ആവശ്യമചായ ദ്പ്ചാത്ചാ
ഹനങ്ങള് നല്പി അവഡര വപിദ്യചാഭ്യചാസ രംഗത്് 
മപികച്ച നപിലവചാരം ഉള്ളവരചാക്പി മചാറ്ന്നതപി
നചാണ്   ഈ പദ്ധതപി ലക്്യമപിടുന്നത് . ദ്കചാള
നപികളപിഡല ഭൂരപിഭചാഗം രക്പിതചാക്ള കുട്പിക
ളഡട പഠനത്പില് സഹചായപിക്കുന്നതപിനു 
ദ്വണ് വപിധത്പില് വപിദ്യചാഭ്യചാസം ദ്നടചാത്
വരചാണ്. ഈ സചാഹെര്യത്പില് കുട്പി പഠന
ത്പില് പപിദ്ന്നചാക്ം നപില്ക്കുന്ന അവസ് നപില
വപിലുണ്്.  ആയതപിന്  ഒരു പരപിഹചാരം 
കൂടപിയചാണ് ഈ പദ്ധതപി. കൂടചാഡത സമൂഹ

ത്പില് ദ്സവന തല്പരരചായ ഒരു വപിഭചാഗഡത് 
വളർത്പിഡകചാണ്ടുവരപിക എന്നതും 28 അഭ്യ
സ്തവപിദ്യരചായവർക്് ഒരു ഡെറപിയ ഡതചാഴപില് 
ലഭപിക്കുക എന്നതും ഈ പദ്ധതപി ലക്്യമപിടുന്നു.  
ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്തുകള്ക്് വപിദ്യചാഭ്യചാസ
ദ്മഖലയപില് ഇടഡപടുന്നതപിനും ഓണദ്ററപിയം 
നല്കുന്ന പദ്ധതപിയചായതപിനചാലും സംസ്ചാന 
ദ്കചാ-ഓർഡപിദ്നഷന് കമ്മപിറ്പിയുഡട പ്ദ്ത്യക 
അനുവചാദം വചാങ്ങപിയചാണ് പ്സ്തുത പദ്ധതപി 
നടപ്പിലചാക്പിയത്.   2018-19 വർഷത്പില് 
പട്പികജചാതപിക്ചാർക്ചായപി വകയപിരുത്പിയ 
തുകയപില് നപിന്നചാണ് പദ്ധതപിക്ചാവശ്യമചായ 
തുക കഡണ്ത്പിയത്. 

തീരം കറോക്കറോന് ഇല്ിമുള
മലപ്പുറം ജപില്യപിഡല ഡപരുമ്പടപ്് ദ്്ചാ

ക്പിഡറെ പരപിധപിയപിലുള്ള മചാറദ്ഞ്രപി ഗ്ചാമപ
ഞ്ചായത്പിഡറെ വടദ്ക് അതപിർത്പിയപില് 
ധചാരചാളമചായപി ഉപ്പുഡവള്ളം കയറുകയും 
പുഴയപിദ്ലയും ചുറ്പചാടുമുള്ള കജവ ആവചാ
സവ്യവസ്ഡയ തകരചാറപിലചാക്കുന്നതും തീരം 
ഇ ട പി യു ന്ന തു മ ചാ യ  സ ചാ ഹ െ ര ്യത് പി ല് 
ഇതപിഡനചാരു പരപിഹചാരം എന്ന നപിലയപില് 
ദ്സചാഷ്യല് ദ്ഫചാറ്രേപിയും മഹചാത്ചാഗചാന്പി 
ദ്ദശീയ ഗ്ചാമീണ ഡതചാഴപിലുറപ്് പദ്ധതപിയും 
സംയുക്മചായപി കുണ്ടുകടവ ്പുഴയുഡട തീരത്് 
ഇല്പിമുള കതകള് ഡവച്ച് പപിടപിപ്പിക്കുന്നതപിനു
ള്ള പദ്ധതപി, മചാറദ്ഞ്രപി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് 
2016-17 വർഷഡത് ഡതചാഴപിലുറപ്് പദ്ധതപി 
ആക്ന് പ്ലചാനപില് ഉള്ഡപ്ടുത്പി നടപ്ചാക്പി.
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ലജവ അരി ഉ�റോദനവം 
സംഭരെവം വിതരെവം

കീടനചാശപിനപിയുഡട ഉപദ്യചാഗം കുറച്ച് 
കജവ കൃഷപി രീതപികളപിലൂഡട ഡനല്കൃഷപി 
ഡെയ്യുന്ന കർഷകരുഡട കൂട്ചായ്മ രൂപീകരപിച്ച് 
ഡനല്കൃഷപി ഡെയ്യുകയും ഉണ്ചാക്പിഡയടുക്കുന്ന 
ഡനല്് സംഭരപിച്ച്, സംസ്രപിച്ച് “നന്ന� നമേ 
അരപി” എന്ന ദ്പരപില് വപിപണപിയപിലപിറക്കുക 
എന്നുദ്ദേശപിച്ചുഡകചാണ്് മലപ്പുറം ജപില്യപിഡല 
തപിരൂരങ്ങചാടപി ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്പില് നന്ന
� ഗ്ചാമപഞ്ചായത്് നടപ്പിലചാക്പിയ 
ദ്പ്ചാജക്ട ്ആണ ്“നന്ന� നമേ കജവ അരപി 
ഉല്പചാദനവം സംഭരണവം വപിതരണവം”.

അതുൈ്യം പദ്തി
ഭ പിന്നദ്ശഷപിക്ചാരചായ കുട്പികളഡട 

മചാനസപിക വളർച്ച ലക്്യമചാക്പിയചാണ് 
മലപ്പുറം ജപില്യപിഡല നപിലമ്പൂർ ദ്്ചാക് ്പഞ്ചാ
യത്് ഈ പദ്ധതപി നടപ്പിലചാക്കുന്നത്. 
സർക്ചാരപിഡറെ പ്ദ്ത്യക അനുമതപിദ്യചാഡട 
കമസൂരപില് പ്വർത്പിക്കുന്ന ആള് ഇന്്യ 
ഇന്സ്റപിറ്യൂട്് ഓഫ് സ്പീച്ച് &ഹപിയറപിംഗ് ഡതറചാ
പ്പിയുഡട ഒരു യൂണപിറ്് ചുങ്ത്റ സപി.എച്ച്.സപി. 
യപില് പ്വർത്നമചാരംഭപിച്ചപിട്ടുണ്്. ഈ പദ്ധ
തപിയപിലൂഡട ഭപിന്നദ്ശഷപിക്ചാരചായ കുട്പികള്ക്്, 
സ്പീച്ച് ഡതറചാപ്പിയും ഹപിയറപിംഗ് ഡതറചാപ്പിയും 
നല്ചാനും സചാധപിക്കുന്നു.

സറോമൂഹ്യ ക�കറോൈി സംരംഭവം 
മിനി ഡയറി ഫറോമും

മലപ്പുറം ജപില്യപിഡല ഡപചാന്നചാനപി ദ്്ചാക്് 
പഞ്ചായത്പില് ഡയറപി എക് സ്റന്ഷന് 
ഓഫീസർ നപിർ വ്വഹണ ഉദ്ദ്യചാഗസ്നചായപി 
2018-19 ല് നടപ്ചാക്പിയ ഈ പദ്ധതപി മുദ്ഖന 
ക്ീര കർഷകർക് ് സ്വയം പര്യചാപ്ത കകവ
രപിക്കുന്നതപിനും പചാലുല്പചാ ദന വപിപണന 

ദ്മഖലയപില് വമ്പപിച്ച പുദ്രചാഗതപി കകവരപി
ക്കുന്നതപിനും സഹചായകമചായപി. നപിശ്ചപിത 
ദ്യചാഗ്യതകളള്ള ക്ീര കർഷക സംഘഡത് 
ഡതരഡഞ്ഞടുത്് അവർക്് 5 ലക്ം രൂപ 
സബ്സപിഡപി നല്കുന്ന ദ്പ്ചാജക്ടചാണ് നടപ്പി
ലചാക്പിയത്. റജചാത്് ഡയറപി ഫചാം എന്ന 
ദ്പരപില് 5 ദ്പരടങ്ങുന്ന പ്വചാസപി സംഘമചാണ് 
ഈ പദ്ധതപിയപിഡല ഗുണദ്ഭചാക്ചാക്ള്. 
കുറഞ്ഞത ്10 പശുക്ഡള വചാങ്ങചാനുള്ള ദ്ശഷപി
യുണ്ചായപിരപിക്കുക, അത്യചാധുനപിക ഡതചാഴത്്, 
മചാലപിന്യ സംസ്രണ സംവപിധചാനം, പചാല് 
ഉല്പചാദന ദ്ശഷപി എന്നപിവ പരപിഗണപിച്ചചാണ് 
ഈ സംഘഡത് ഡതരഡഞ്ഞടുത്ത്. മപികച്ച 
നപിലയപില് പ്വർത്പിക്കുന്ന ഈ സംരംഭ
ത്പിന് നപിലവപില് 13 പശുക്ള്, 2 എരുമ, 5 
പശുക്കുട്പി, ഒരു ഏക്ർ സ്ലത്് തീറ്പ്പുല് 
കൃഷപി എന്നപിവ സ്വന്മചായുണ്്. കൂടചാഡത 
ദപിനംപ്തപി 200 ലപിറ്ർ പചാല് ഉല്പ്ചാദപിപ്പിച്ചു 
വരുന്നു. റപിട്ദ്യഡ് ഡവറ്പിനറപി സർജന് ഫചാം 
മചാദ്നജറചായപി ദ്മല്ദ്നചാട്ം വഹപിക്കുന്നു. 

ഭിന്റശഷി സൗ�ദ ഭവനം
ഭപിന്നദ്ശഷപിക്ചാഡര വീട്പില് തഡന്ന സംര

ക്പിക്കുന്നതപിന് അനുകൂല സചാഹെര്യം 
ഒരുക്കുക എന്ന ആശയത്പില് മലപ്പുറം 
ജപില്യപിഡല ഡപചാന്നചാനപി ദ്്ചാക്് പഞ്ചായ
ത്പില് രൂപം നല്പിയ ദ്പ്ചാജക്ടചാണ് 
കചാരുണ്യം ഭപിന്ന ദ്ശഷപി സൗഹൃദ ഭവനം 
പദ്ധതപി. ഓട്പിസം, മചാനസപിക കവകല്യം, 
ഡസറപിരേല് പചാർസപി തുടങ്ങപി കവകല്യങ്ങ
ളള്ള കുട്പികഡള സംരക്പിക്കുന്നതപിന് മചാതചാ
പപിതചാക്ളം മറ് സദ്ഹചാദരങ്ങളം അടങ്ങുന്ന 
കുടുംബത്പില് സ്വകചാര്യത ആവശ്യമചാഡണന്ന 
ആശയത്പിലചാണ ്പദ്ധതപി നടപ്പിലചാക്പിയത.് 
സ്വന്ം കുടുംബത്പില് വീടപിദ്നചാട് ദ്െർന്ന്  
ഒരു കപിടപ്പുമുറപി, കസഡപില് കമ്പപി മറദ്യചാട് 
കൂടപിയ കട്പില്, കപിടക് മുതലചായവ വചാങ്ങപി 
നല്കുക, ഭപിന്നദ്ശഷപി സൗഹൃദ ദ്ടചായ് ലറ്് 
നപിർമ്മപിച്ചു നല്കുക മുതലചായവയചാണ് പദ്ധതപി
യപില് അടങ്ങപിയപിരപിക്കുന്നത്. ഇതപിനചായപി പ്
ദ്ദശഡത് കുടുംബങ്ങഡള ഗ്ചാമസഭയപിലൂഡടയും 
ഡമഡപിക്ല് ഓഫീസറുഡട ശുപചാർശദ്യചാടും 
കൂടപി ഗ്ചാമപഞ്ചായത്തുകള് വഴപി കഡണ്ത്തു
കയും ഒരചാള്ക് ്1,50,000 രൂപയുഡട സഹചായം 
നല്കുകയും ഡെയ്തു.

സഞ്രി�ന് ആതുരറോൈയം
വയനചാട് ജപില്യപില് ഏറ്വം കൂടുതല് 

പട്പികവർഗ്ഗ  കുടുംബങ്ങള് ഉള്ഡക്ചാള്ളുന്ന 
പഞ്ചായത്തുകള് ഉള്ഡപ്ടുന്ന  മലദ്യചാര  
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പ്ദ്ദശമചാണ ് പനമരം ദ്്ചാക് ്പഞ്ചായത്.്   
ആതുര  െപികപിത്ചാരംഗത്്  ഒദ്ട്ഡറ  പ്ശ്ന
ങ്ങള് ദ്നരപിടുന്നുണ്്. വചാർദ്ധക്യ സഹജമചായ 
വപിവപിധങ്ങളചായ ദ്രചാഗങ്ങളചാല് ബുദ്ധപിമുട്നുഭവ 
ഡപ്ടുന്നവർക്് പ്ചാഥമപിക ആദ്രചാഗ്യ ദ്സവ
നദ്കന്ദ്രങ്ങള് കുറവള്ള സ്ലങ്ങളപിലും  
വചാഹന സൗകര്യം കുറഞ്ഞ സ്ലങ്ങളപിലും 
യഥചാസമയത്്  ഫലപ്ദമചായ രീതപിയപില് 
െപികപിത് പലദ്പ്ചാഴം  ലഭ്യമചാകചാറപില്.   
ദ്ഡചാക്ടറുഡട ദ്സവനം ലഭ്യമചാക്കുന്നതപിനചായപി 
ദീർഘദൂരം  യചാത്ര ഡെദ്യ്ണ്പി വരപികയും 
ഇതപിനചായപി  സ്വകചാര്യ  വചാഹനങ്ങഡള  
വന്തുക നല്പി വചാടകയ്ക്  എടുദ്ക്ണ്തചായും  
വരുന്നു.  വദ്യചാജനങ്ങള്ക്്  ദീർഘദൂരം 
യചാത്ര ഡെയ്യുക  എന്നതും  ആശുപത്രപിയപില് 
അധപിക സമയം ഡെലവഴപിക്കുക എന്നതും 
ബുദ്ധപിമുട്ടുളവചാക്കുന്നുണ്്. പട്പികവർഗ്ഗ   വപിഭചാ
ഗത്പില്  ഡപടുന്നവർക്്  സഹചായപിയചായപി   
വരുന്നവർക്കുള്ള  ഡെലവ്  കൂടപി  കഡണ്ദ്ത്
ണ്തചായും  വരുന്നു. വന്യമൃഗ ശല്യം കൂടുതലചാ
യുള്ള പുല്പ്ള്ളപി, മുള്ളന്ഡകചാല്പി, പൂതചാടപി 
പഞ്ചായത്തുകളപില് വചാഹന സൗകര്യം  ലഭപി
ക്കുന്ന സ്ലം വഡര  വദ്യചാധപികഡര   എത്പി
ക്കുക  എന്നത്  കുടുംബചാംഗങ്ങഡള സംബ
ന്പിച്ച് ദ്ലേശകരവമചാണ്. ഇത്രം പ്ശ്നങ്ങ
ള്ഡക്ല്ചാം ഒരു പരപിഹചാര മചാർഗ്ഗം എന്ന 
നപിലയപിലചാണ ്പനമരം ദ്്ചാക് ്പഞ്ചായത്് 
2018-19 സചാമ്പത്പിക വർഷത്പില് “സഞ്
രപിക്കുന്ന ആതുരചാലയം” എന്ന പദ്ധതപി ഏഡറ്
ടുത്ത്.  ഒരു മചാസം, 20 മുതല് 25 ദപിവസം 
ഓദ്രചാ പഞ്ചായത്പിലും ഡതരഡഞ്ഞടുത് 4 
മുതല് 5 വഡര   ദ്കന്ദ്രങ്ങളപില്  ക്യചാമ്പ് ഡെയ്് 
ദ്സവനം നല്കുന്നു.  ഒരു രൈചാവലർ, ക�വർ 
ഉള്ഡപ്ഡട  വചാടകഡയ്കടുത്്  വചാഹനത്പില് 
തഡന്ന ഡമഡപിസപിന് ഡവയ്ക്കുന്നതപിനുള്ള 
സൗകര്യവം ദ്രചാഗപിഡയ കപിടത്പി  പരപിദ്ശചാ
ധപിക്കുന്നതപിനുള്ള  സൗകര്യവം  ഉള്ഡപ്ടുത്തു
ന്നു.  ഒരു ദ്ഡചാക്ടർ, ഒരു നഴ്്, ഫചാർമസപിസ്റ് 
എന്നപിവർ വചാഹനദ്ത്ചാഡടചാപ്ം ഓദ്രചാ സ്
ലങ്ങളപിലും ക്യചാമ്പ് ഡെയ്് െപികപിത് നല്കുന്നു. 
പദ്ധതപി പ്വർത്നങ്ങള്ക്് മുദ്ന്നചാടപിയചായപി 
പഞ്ചായത്പില് സംഘചാടക സമപിതപി രൂപീ
കരപിക്കുകയും ക്യചാമ്പ് ഡെദ്യ്ണ് സ്ലങ്ങള് 
തീരുമചാനപിക്കുകയും ഡെയ്യുന്നു.  ക്യചാമ്പ് 
ഡെയ്യുന്ന ദപിവസവം  സ്ലവം ഡപചാതുജന
ങ്ങഡള അറപിയപിക്കുന്നതപിനും ക്യചാമ്പപിദ്ലക്് 
ദ്രചാഗപികഡള എത്പിക്കുന്നതപിനുമചായപി   ആശചാ 
വർക്ർമചാരുഡടയും  കുടുംബശ്രീ  പ്വർത്
കരുദ്ടയും  ദ്സവനം ലഭ്യമചാക്കുന്നതപിനും 
ഉദ്ദേശപിക്കുന്നു.   കൂടചാഡത,  ഡഹല്ത്്  വർക്
ർമചാരുഡടയും ജനപ്തപിനപിധപികളഡടയും  

വദ്യചാജന ഡഹല്ത്്  ലേബുകളഡട 
ദ്സവനവം സഹകരണവം കൂടപി ഉറപ്് വരു
ത്തുന്നു. ദ്രചാഗപികഡള ഡതരഡഞ്ഞടുക്കുന്നതപിനു 
ദ്വണ്പി ആശചാവർക്ർമചാരുഡടയും  അംഗ
ന് വചാടപികളഡടയും ദ്നതൃത്വത്പില് ഓദ്രചാ 
വചാർഡപിലും സർ ദ്വ്വ  നടത്പി ദ്രചാഗപികഡള 
കഡണ്ത്തുകയും ഇവരപില് നപിന്നും �ീനപിംഗ് 
ക്യചാമ്പ് നടത്പി ജീവപിത കശലീ ദ്രചാഗമുള്ള
വഡര ഡതരഡഞ്ഞടുത്് ഓദ്രചാ മചാസവം 
നടത്തുന്ന ക്യചാമ്പപില് വച്ചും പരപിദ്ശചാധപിച്ച് 
െപികപിത് നല്പി വരുന്നു. വപിവപിധ ക്യചാമ്പുകളപി
ലചായപി 50 മുതല് 175 വഡര ദ്രചാഗപികള് പരപി
ദ്ശചാധനയ്കചായപി എത്തുന്നു. രക്സമ്മർദേം, 
പ്ദ്മഹം എന്നപിവ ക്യചാമ്പപില്  ഡവച്ചു തഡന്ന 
പരപിദ്ശചാധനയ്ക് വപിദ്ധയമചാക്കുന്നു. വപിവപിധ 
തരം ജീവപിതകശലപി ദ്രചാഗങ്ങള്ക്ചാവശ്യ
മചായ മരുന്നുകള് എല്ചാം ക്യചാമ്പപില് ഡവച്ചു 
വപിതരണം  നടത്തുന്നു.  2019-20 സചാമ്പത്പിക 
വർഷത്പില് പദ്ധതപി തുടരുകയും ഡെയ്തു. 

ണമറോല�ൽ ണവ്ിനറി �ിനിക്
വയനചാട് ജപില്യപില് ഏറ്വം കൂടുതല് 

ക്പിരകർഷകരുള്ള അഞ്് ഗ്ചാമപഞ്ചായ 
ത്തുകള് ഉള്ഡപ്ടുന്ന മലദ്യചാര പ്ദ്ദശമചാണ് 
പനമരം ദ്്ചാക് ്പഞ്ചായത്.് ദ്കരളത്പില് 
ഏറ്വം കൂടുല് പചാലുല്പ്ചാദപിപ്പിക്കുന്ന രണ്ചാ
മഡത് ജപില്യചാണ് വയനചാട്.  ജപില്യപില് 
ഏറ്വം കൂടുതല് പചാലുല്പ്ചാദനത്പില് മുന്പ
ന്പിയപില് നപില്ക്കുന്ന ദ്്ചാക്് പഞ്ചായ
ത്ചാണ് പനമരം.  ക്ീരകർഷകർക്് 
പചാലപിന് ഇന്സറെപിവ് ദ്കരളത്പില് ഏറ്വം 
കൂടുതല് നല്കുന്ന ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്തും 
പനമരം തഡന്നയചാണ.് ദ്്ചാക് ്പഞ്ചായത്് 
പരപിധപിയപിഡല ക്ീരകർഷകർ അവരുഡട 

വളർത്തുമൃഗങ്ങള്ക്് ദ്ഡചാക്ടറുഡട ദ്സവനം 
ലഭപിക്കുന്നതപിനചായപി ദീർഘദൂരം യചാത്ര 
ഡെദ്യ്ണ്പി വരപികയും വചാഹനങ്ങള് വലപിയ 
തുക നല്കപി വചാടകയ്ക ്എടുദ്ക്ണ്പി വരപികയും 
ഡെയ്യുന്നു.  ദീർഘദൂര യചാത്രയും ആശുപത്രപി
യപില് അധപികസമയം ഡെലവഴപിദ്ക്ണ്പി 
വരപികയും ഡെയ്യുന്നതപിനചാല് കർഷകർക്് 
വളഡരയധപികം ധനനഷ്ടവം സമയനഷ്ടവം 
ഉണ്ചാകുന്ന സചാഹെര്യമചാണ് നപിലനപില്ക്കു
ന്നത്. മചാത്രമല് വന്യമൃഗശല്യം കചാരണം 
വളർത്തു മൃഗങ്ങഡള നടത്പി ഡകചാണ്ടു 
ദ്പചാകുന്നതും വളഡര ബുദ്ധപിമുട്ടുണ്ചാക്കുന്ന 
കചാര്യമചാണ്.  ഇക്ഴപിഞ്ഞ രണ്ടു പ്ളയ സമയ
ങ്ങളപില് ക്ീരകർഷകരുഡട ഒദ്ട്ഡറ വളർത്തു 
മൃഗങ്ങള് െത്തു ദ്പചാവകയും അനവധപി നചാശ
നഷ്ടങ്ങള് സംഭവപിക്കുകയും ഡെയ്തപിനചാല് 
ക്ീരകർഷകരുഡട ജീവപിതം വല്ചാത് പ്തപി
സന്പിയപിലുമചാണ്.

ക്ീരകർഷകരുഡട ഉപജീവനമചാർഗ്ഗം 
കരുപ്പിടപിപ്പിക്കുന്നതപിനചായപി   പനമരം 
ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്് ദീർഘവീക്ണ
ദ്ത്ചാഡട നടപ്പിലചാക്ചാന് ഉദ്ദേശപിക്കുന്ന 
പദ്ധതപിയചാണ്  ഡമചാകബല് ഡവറ്പിനറപി 
ലേപിനപിക്.

ദ്്ചാക്് പഞ്ചായത്് പരപിധപിയപിഡല 
ക്പിരകർഷകർ െപികപിത് ആവശ്യഡപ്ടുന്ന
തനുസരപിച്ച് ഒരു ദ്ഡചാക്ടർ, ഒരു അറ്ന്ഡർ 
എന്നപിവർ വീടുകളപിഡലത്പി മരുന്നടക്ം 
സൗജന്യ െപികപിത് നല്കുന്ന പദ്ധതപിയചാണ് 
സഞ്രപിക്കുന്ന മൃഗചാശുപത്രപി. ഇതപിനചായപി  
ലചാബ് സൗകര്യവം ഡമഡപിസപിന് സൂക്പിക്കു 
ന്നതപിനുള്ള സൗകര്യവമുള്ള ഒരു വചാഹനം 
മചാസവചാടകയ്ക് എടുത്പിട്ടുണ്്.                  1

വിവരങ്ങള്ക്ക് കെപ്യാെ് :
ഗ്യാമവികസന കമീഷണലററ്്
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 ന�ാ. വതിളക്കുടതി രാനജന്ദ്രന്

പത്നംതി�

ഡകചാല്ം ജപില്യുഡട ഭചാഗമചായപിരുന്ന പത്
നംതപിട് 1982 നവം.1-ന് പ്ദ്ത്യക ജപില്യചായപി. 
പഴയ പത്നംതപിട് തചാലൂക്കും കുന്ന�ർ 
തചാലൂക്പിഡറെ കുറച്ചു ഭചാഗങ്ങളം തപിരുവല് 
തചാലൂക്കും മചാദ്വലപിക്ര, ഡെങ്ങന്നൂർ തചാലൂ
ക്കുകളപിഡല ഏതചാനും വ പിദ്ല്ജകളം 
ദ്െർത്ചാണ് ജപില് രൂപവല്ക്രപിച്ചത്. മുനപി
സപിപ്ല് നഗരമചായ പത്നംതപിട്യചാണ് 
ജപില്യുഡട ആസ്ചാനം. തപിരുവല്, മല്പ്ള്ളപി, 
റചാന്നപി, ദ്കചാഴദ്ഞ്രപി, അടൂർ, ദ്കചാന്നപി എന്നീ 
ആറു തചാലൂക്കുകളചാണ് ജപില്യപിലുള്ളത്. (2013 
ല് രൂപവത്കരപിച്ച ദ്കചാന്നപിയചാണ് ഒടുവപില
ഡത് തചാലൂക്് ). ജപില്യുഡട പകുതപിയപിലധപികം 
ഭചാഗവം വനമചാണ്. 

ദ്ലചാകപ്ശസ്തമചായ ശബരപിമല ശ്രീധർമ
ശചാസ്തചാ ദ്ക്ത്രം ഈ ജപില്യപിലചാണ് (റചാന്നപി 
തചാലൂക്് ). ആറന്മുള കണ്ണചാടപിയും മചാരചാമണ 

കക്രസ്തവ കണവന്ഷനും ദ്ലചാകപ്ശസ്തപി 
ഉള്ളവയചാണ്. പത്നംതപിട് എന്ന ദ്പര് 
എങ്ങഡന വന്നു? പത്നംതപിട്ദ്യചാടു ദ്െർന്നു 
കപിടക്കുന്ന ഡകചാല്ം ജപില്യപിഡല ഒരു തചാലൂ
ക്പിഡറെ ദ്പര് പത്നചാപുരം എന്നചാണ്. 
ഡകചാട്ചാരക്ര ആസ്ചാനമചായപിരുന്ന ഇളയപി
ടത്തു സ്വരൂപത്പില് ഡപട് നചാടുകളചായപിരുന്നു 
ഇത്. ‘പത്ന’ത്പിന് പട്ണം, രചാജധചാനപി
യുള്ള നഗരം, തലസ്ചാനം, ഡകചാട്ചാരം എന്നീ 
അർത്ഥങ്ങളണ്്. ഗുണ്ർട്ടും ഇദ്ത അർത്ഥ
ങ്ങള് നല്കുന്നു. ‘തപിട്’യ്ക് കുന്ന്, ദ്മട് എന്ന
ർത്ഥം. Raised ground, hillock എന്നീ 
അർത്ഥങ്ങള് ഗുണ്ർട്ടും നല്കുന്നു. ് ചാവപിഡ
നപിരുക് നപിഘണ്ടുവപിലും ഇദ്ത അർത്ഥം 
നല്കപിയപിട്ടുണ്്. അദ്പ്ചാള് പത്നംതപിട്യ്ക് 
ഡകചാട്ചാരമുള്ള കുന്ന ്എന്ന ്അർത്ഥം നല്കചാം. 
ഇളയപിടത്തു സ്വരൂപത്പിഡറെ ഭരണസീമയപി

ലപിരുന്ന പത്നംതപിട്യപിലും പത്നചാപുരത്തും 
രചാജഡകചാട്ചാരങ്ങള് സ്പിതപി ഡെയ്പിരുന്നതപി
നചാലചാവചാം ഈ സ്ലനചാമങ്ങള് പപിറന്നത്. 
കസനപികവൃത്പി എന്നർത്ഥമുള്ള ‘ദ്െകം’ 
എഡന്നചാരു സ്ലം പത്നചാപുരം ടൗണപി 
ദ്നചാടു ദ്െർന്നുണ്്. ഇളയപിടത്തു റചാണപിയുഡട 
ഡതക്ന് പ്ദ്ദശഡത് കസനപിക ദ്കന്ദ്രമചാ
യപിരുന്നപിരപിക്ചാം ഇത.് ‘തപിട്’യും ‘തറ’യുഡമല്ചാം 
കചാവപിഡറെ ഭചാഗമചായ ആരചാധനചാലയഡത് 
സൂെപിപ്പിക്കുന്നതചാഡണന്ന് െപിലർ പറയുന്നു. 
‘പത്നം’ എഡന്നചാരു ഗ്ചാമം ഉണ്ചായപിരുന്നു
ഡവന്നും പുറത്തു നപിന്നുള്ളവർക്് ഇവപിഡട 
പ്ദ്വശനം നപിദ്ഷധപിച്ചപിരുന്നുഡവന്നും 
അതപിനചാല് പുറത്തു നപിന്നുള്ളവരും വ്യചാപചാ
രപികളം മറ്ം ഇതപിനടുത് ‘തപിട്’യപില് തചാമസം 
തുടങ്ങപിഡയന്നും അങ്ങഡന ‘പത്നംതപിട്’ 
രൂപം ഡകചാണ്ടുഡവന്നും കഥയുണ്്.            1
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അരെ�റോഴി� വീ�ന�കൾ-10

ഉ�മരവി
'ഉപ്പു ഡതചാട്് കർ�രം വഡര'- രചാഷ്ട്രീയ 

പ്സംഗങ്ങളപില് സ്പിരമചായപി നചാം ദ്കള്ക്കു
ന്ന പ്ദ്യചാഗമചാണ്. 'ഉപ്പും-ദ്െചാറും' അത് 
ദ്കരളീയന് നന്ദപിയുഡട അക്രരൂപമചാണ്. 
'ഉപ്പുഡവച്ച കലം ദ്പചാഡല' എന്നു പറഞ്ഞചാല് 
അടപിത്റയപിളകുന്നു എന്നതപിഡറെ സൂെന 
യചാണ്. ഇങ്ങഡന ഉപ്പുമചായപി ബന്ഡപ്ട് 
ഡെചാല്ലുകളം പ്ദ്യചാഗങ്ങളം വളഡരയചാണ്. 
പ്പിയഡപ്ട് കവപി ഒ.എന്.വപിയുഡട വരപികള് 
കടഡമടുത്ചാല് 'ഉപ്പുഡതചാട്ടുറപിയപിഡല മണക
ലങ്ങള് വഡരയും' ആദ്ഗചാളവല്ക്രണ 
ഉദചാരവല്ക്രണ അധപിനപിദ്വശത്പില് 
ഒലപിച്ചുദ്പചായപി എന്നതചാണ് യചാഥചാർത്ഥ്യം. 
പ ണ്്  ന ചാ ട് പി ന് പു റ ഡ ത്  പ ല െ ര ക്് 
പീടപികയപില് അടച്ചുപൂട്പില്ചാഡത കടയുഡട 
പുറത്് ഒരു പലകയപിട്് െചാക്പിനകത്് 
�ഡവള്ള നപിറമുള്ള ഉപ്പുപരല് അതചായത് 
കല്ലുപ്് നപിറച്ച െചാക്് ഡവച്ചപിരപിക്കും. അന്ന് 
അഞ്ചു കപസയുഡട ഉപ്് ആവശ്യവം പത്് 
കപസയുഡട ഉപ്് ആഡംബരവമചായപിരുന്ന 
കചാലം! കചാലം മചാറപി ഇന്നപിതചാ ഉപ്പും മലയചാ
ളപിക്് മഡറ്ചാന്നചായപി. ദ്മനപി പചാക്റ്കളപില് 
നപിറച്ചുവരുന്ന വമ്പന് ദ്കചാർപ്ദ്ററ്് കമ്പനപി
കളഡട ഫചാക്ടറപി ഉല്പ്ന്നമചായ ഡപചാടപിയു
പ്ചാണ് ഇദ്പ്ചാള് നമുക്് പഥ്യം.

കല്ലുപ്് അഥവചാ പരലുപ്് കചാച്ചപി ഡതളപി
ഡയടുത്് ഈ ഉപ്പുനീരചാണ് ആഹചാരസചാധ
നങ്ങള്ക്് രുെപിപകരചാനചായപി ദ്െർത്പിരു
ന്നത്. ഇന്നചാഡണങ്പില് കവറപില് കപിട്ടുന്ന 
ഡപചാടപിയുപ്് അദ്തദ്പചാഡല ഭക്ണസചാധന
ങ്ങളപിദ്ലക്് ആവശ്യത്പിന് കുടഞ്ഞപിടുക 
യചാണ് നചാം. ചുരുക്ത്പില് പഴയ ഉപ്് മചാത്ര
മല് അത് കചാച്ചപികുറുക്പി സൂക്പിച്ചപിരുന്ന ഉപ്പു 
മരവപിയും അടുക്ളയപില് നപിന്ന് അപ്ത്യക്
മചായപി.

മരവപിഡയന്നചാല് മരം ഡകചാണ്ടുള്ള പചാത്ര
ഡമന്നചാണ് അർത്ഥം. തമപിഴപില് 'മരകവ' 
എന്നചാണ് മരവപിയ്ക് പറയുന്നത്. ഉപ്പും 
ദ്ലചാഹവം തമ്മപില് പ്തപിപ്വർത്പിക്കുഡമന്ന 
കചാര്യം അനുഭവത്പിലൂഡട ദ്ബചാധ്യഡപ്ട്തു
ഡകചാണ്ചാകചാം പഴമക്ചാർ മരം, മണ്ണ്, കരപിങ്
ല്് എന്നപിവഡകചാണ്ടുള്ള പചാത്രങ്ങളപില് ഉപ്് 
സൂക്പിച്ചപിരുന്നത്. കല്ലുപ്് ചൂടുഡവള്ളത്പില് 
കചാച്ചപി കറയും  അഴക്കും കളഞ്ഞ് സംശുദ്ധ
മചായ ഉപ്പുലചായനപിയചാക്പി മരവപിയപിദ്ലചാ മണഭ
രണപികളപിദ്ലചാ ആണ് സൂക്പിച്ചപിരുന്നത്. ഈ 
ഉപ്പു മരവപി അടുക്ളയപില് കകഡയത്തും 
അകലത്പില് പതചാമ്പുറത്് തഡന്ന സൂക്പി
ച്ചപിരുന്നു. ഭക്ണം പചാകം ഡെയ്യുദ്മ്പചാള് 
ആവശ്യത്പിന് മചാത്രം ഉപ്പുനീരചാണ് തളപിച്ചപി

രുന്നത്. ഇന്നഡത്ദ്പ്ചാഡല ഫചാക്ടറപി ഉല്പന്ന
മചായ ഡപചാടപിയുപ്് ഇഷ്ടചാനുസരണം കുടഞ്ഞപി
ടുകയചായപിരുന്നപില് എന്നു സചാരം.

കരപിങ്ല്ലുഡകചാണ്ടും ഉപ്പുമരവപി ഉണ്ചാക്പി
യപിരുന്നു. പലക ഡകചാണ്ടുള്ള അടദ്പ്ചാടു കൂടപിയ 
ഒരു കുഴപിയനചാണപിത്. ഈ അടപ്് ഇരുവശ
ങ്ങളപിദ്ലക്കും നപിരക്പിമചാറ്ചാവന്ന വപിധത്പില് 
ഒരു ചുഴപിക്കുറ്പിയപില് ഉറപ്പിച്ചപിരപിക്കും. പപില്
ക്ചാലത്് സപിമറെപില് നപിർമ്മപിച്ച ആധുനപിക 
ഉപ്പുമരവപിയും സചാർവ്വത്രപികമചായപി. ഉപ്പുനീര് 
ദ്കചാരപിഡയടുക്കുന്നതപിനചായപി തീഡര ഡെറപിയ 
ഒരു െപിരട്ത്വപിയും ഉണ്ചാകും. ഈ പുതപിയ
കചാലത് ്ഉപ്പും പഞ്നക്ത്ര മചാളകളപിഡലയും 
മചാർജപിന് ഫ്രീ ദ്ഷചാപ്പുകളപിഡലയും വപിലകൂടപിയ  
ഉല്പന്നമചായപി മചാറപിയപിരപിക്കുന്നു. പദ്ക് 
വപിപണപിയപില് സുലഭമചായപിട്ടുള്ള ഈ പചാക്റ്് 
ഉപ്പില് പലതും ആദ്രചാഗ്യത്പിന് അത്ര 
നന്നല് എന്ന അഭപിപ്ചായഗതപിയും ഉയർന്നപി
ട്ടുണ്്.

'ഉപ്പില്ചാത് കഞ്ഞപിദ്പചാഡല' എന്നത് 
നമുദ്ക്ഡറ പരപിെപിതമചായ പ്ദ്യചാഗമചാണ്. 
ഭക്ണത്പില് ആവശ്യത്പിന് ഉപ്പിഡല്ങ്പില് 
അതപിഡറെ സ്വചാഭചാവപിക സ്വചാദ് നഷ്ടമചാകും. 
'ഉപ്് ' ആവശ്യത്പിദ്ലഡറയചായചാലും കുഴപ്
മചാണ്. ഉപ്പുകയ്ച്ചപിട്് ഇറക്ചാന് വയ് എന്ന 
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തനദേശഭരണ �ാപനങ്ങ�ന്ട 
ൊര്യ�മത വർ�തിക്കും 

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴപിലു
ണ്ചായപിരുന്ന അഞ്ചു  വകുപ്പുകള് ഏകീകരപിച്ച് 
ഒറ് വകുപ്് ആയപി മചാറപിയപിരപിക്കുന്നു. ഈ 
സംദ്യചാജനം തദ്ദേശഭരണസ്ചാപനങ്ങളഡട 

കചാര്യക്മത വർദ്ധപിപ്പിക്കുഡമന്നതപില് തർക്
മപില്. ടൗണ പ്ളചാനപിംഗ്, എഞ്പിനീയറപിംഗ്   
വപിഭചാഗങ്ങള് കൂടപി ഒരു കുടക്ീഴപില് വരുന്ന
ദ്തചാഡട പദ്ധതപി ആസൂത്രണവം ഡകട്പിട 
നപിർമ്മചാണ നപിയന്തണവം ഫലപ്ദമചായ 
രീതപിയപില് നടപ്ചാക്ചാന്  തദ്ദേശഭരണസ്ചാ
പനങ്ങള്ക്് കഴപിയും. മചാത്രമല്, ത്രപിതല 
പഞ്ചായത്തുകളഡടയും ദ്കചാർപ്ദ്റഷനുകള
ഡടയും നഗരസഭകളഡടയും   നപിയന്തണം 
ഒരു സംവപിധചാനത്പിന് കീഴപില് വരുന്നത്, 
പ്ദ്ത്യകപിച്ചും ജപില്ചാടപിസ്ചാനത്പില് ഒരു 
ദ്ജചായപിറെ് ഡയറക്ടറുഡട  കീഴപില് വരുന്നത് 
ജപില്ചാതലത്പില് വലപിയ പദ്ധതപികള് സംയു
ക്മചായപി ആവപി�രപിച്ച് നടപ്ചാക്കുന്നതപിന് 
സഹചായകരമചാകും. മചാലപിന്യ സംസ്രണ 
പദ്ധതപികളം  കുടപിഡവള്ള പദ്ധതപികളം ഇത്

രത്പില് ആവപിഷ്കരപിച്ച ്നടപ്ചാക്ചാനചാകും. ഈ 
വപിഷയത്പില് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്് 
മന്തപിയുഡടയും ദ്ലചാക്ല് ഗവണഡമറെ്  
കമ്മീഷന് ഡെയർമചാഡറെയും  ദ്ലഖനം പഞ്ചാ
യത്് രചാജ് മചാസപികയുഡട ജൂകല ലക്
ത്പില് പ്സപിദ്ധീകരപിച്ചത് വകുപ്് ഏകീ 
കരണം സംബന്പിച്ച കൂടുതല്  കചാര്യങ്ങള് 
മനസ്സപിലചാക്ചാന് സഹചായകരമചായപി.

സജതിത, കുടപെനക്കുന്ന്

പഞ്ചായത്് രചാജ് മചാസപികയപി 
ദ്ലക്കുള്ള ദ്ലഖനങ്ങളം കത്തുകളം 
prmdp2020@gmail.com എന്ന 
ഇ-ഡമയപില് വപിലചാസത്പില് അയദ്ക്
ണ്തചാണ്.

പരചാതപിദ്യചാഡട ഭക്ണം ഉദ്പക്പിക്ചാദ്ന 
കഴപിയൂ. അതപിനചാല് രക്സമ്മർദേ ദ്രചാഗപികള് 
ഏറപിവരുന്ന ഇക്ചാലത്് തീർച്ചയചായും ഉപ്് 
ആവശ്യത്പിനു മചാത്രം മപിതമചായപി ഉപദ്യചാഗപി
ക്കുന്നതചാണ് ആയുരചാദ്രചാഗ്യത്പിന് അതയു
ത്മം. ഇദ്പ്ചാള് ഇന്തുപ്്, ഹപിമചാലയന് ഉപ്്, 
ദ്റചാക് ്സചാള്ട് ്തുടങ്ങപി വപിവപിധതരം ഉപ്പുകളം 
ഉപദ്യചാഗത്പിലുണ്്.

ഉപ് ്മതപിയചായ രുെപി മചാത്രമല്, ഊർജവം 
ഉദ്മേഷവം തരുഡമന്നചാണ് പഴമക്ചാരുഡട 
പക്ം. ഇന്ഡ്യന് സ്വചാതന്ത്യസമര െരപിത്ര
ത്ീഡല അതപിശക്മചായ ഒരു ആയുധവമചാ
യപിരുന്നു ഉപ്്. ''ഒന്നുകപില് ഞചാനുദ്ദേശപിക്കുന്ന 
ലക്്യം സചാധപിച്ചു മടങ്ങും, അഡല്ങ്പില് എഡറെ 
ഈ ശരീരം കടലപില് ഡപചാങ്ങപി കപിടക്കുന്നത് 
നപിങ്ങള് കചാണും''. ഇങ്ങഡന പറഞ്ഞചാണ് 
മഹചാത്ജപി ഉപ്പുസത്യചാഗ്ഹത്പിനചായപി പുറ
ഡപ്ട്ത്. നചാടപിഡറെ സ്വചാതന്ത്യത്പിഡറെയും 
ദ്ദശസ് ദ്നഹത്പിഡറെയും സ്വചാശ്രയത്വത്പി
ഡറെയും അടയചാളക്കുറപിയചായ ഉപ്പിഡന നചാം 
മറന്നു. ഇദ്പ്ചാള് ഉപ്് ദ്കചാർപ്ദ്ററ്് മുതലചാ
ളപിമചാരുഡട ലചാഭഡക്ചാ�പിനുള്ള ഉപചാധപിയചാണ്. 
ദ്കചാടപിക്ണക്പിന ്രൂപയുഡട ദ്ടദ്ണചാവറുള്ള 
ഉപ്പിഡറെ ബപിസ്സപിനസ്സ് സചാമ്രചാജ്യം ! പ്െണ്
മചായ പരസ്യങ്ങളഡട ധചാടപിദ്മചാടപിയപിലും പപിന്
ബലത്പിലും ഈ ഡപചാടപിയുപ്് നമ്മുഡട അടു
ക്ളയപിലും അധപിനപിദ്വശം നടത്പിയപിരപിക്കു
ന്നു! ഇത്രം ഉപ്പിഡറെ പരസ്യങ്ങള് ദ്കട്ചാല് 
ദ്തചാന്നും ഇഡതചാരു സർവ്വദ്രചാഗസംഹചാരപി
യചാഡണന്ന്!

പദ്ക് ഒരു കചാര്യം പറദ്യണ്തുണ്്- 
ദ്വദനദ്യചാ ഡതചാണ്യപില് ഏഡതങ്പിലും അസ്വ
സ്തകദ്ളചാ ഉണ്ചായചാല് 'ഉപ്പിട് ഡെറുചൂടു

ഡവള്ളം' കവപിള് ഡകചാള്ളചാനചാണ് കവദ്ദ്യചാ
പദ്ദശം. അദ്തദ്പചാഡല അർശസ്സ് സംബ
ന്മചായ െപികപിത്യപില് ഉപ്പിട് ഡെറുചൂടുഡവ
ള്ളത്പില് പത്് മപിനപിട്് സമയം ഇരപിക്കുക 
എന്നത് വളഡര ഫലപ്ദമചാണദ്ത്ര. പണ്് 
കുട്പികളഡടയും മറ്ം കചാലപില് വളം കടപിയുണ്ചാ
കുദ്മ്പചാള് (ഇദ്പ്ചാള് നമ്മുഡട കുട്പികള് മണ്ണപില് 
െവപിട്ചാത്തുഡകചാണ്് ഈ പ്ശ് നം ഉണ്ചാകു
ന്നപില്) ഉപ്പിട് ചൂടുഡവള്ളത്പില് കചാലുമുക്പി
ഡവച്ച് അല്പസമയം ഇരുന്നചാല് അത് വലപിയ 
ആശ്വചാസമചായപിരുന്നു. ഇതപിഡനല്ചാം തഡന്ന 
കവറപില് കപിട്ടുന്ന ഇതര രചാസപദചാർത്ഥങ്ങള് 
ദ്െർത് ഫചാക്ടറപി നപിർമ്മപിത ഡപചാടപിയുപ്ല് 
ഉപദ്യചാഗപിച്ചപിരുന്നത്. ഉപ്ളങ്ങളപില് സ്വചാഭചാ
വപികമചായപി ഉല്പ്ചാദപിച്ചപിരുന്ന കല്ലുപ്ചാണ്, 
അതചായത് പരല് ഉപ്ചാണ് എടുത്പിരുന്നത്. 

ഉപ്പും മ�മചായുള്ള രസതന്തം നമ്മുഡട 
കർഷകർക്് പണ്ടു പദ്ണ് അറപിയചാമചായപിരു
ന്നു. ഡതങ്ങപിന് ഉത്മ വളമചാഡണന്നും, കീട
ദ്രചാഗപ്തപിദ്രചാധത്പിന് ഉത്മമചാഡണന്നു 
ഡനടുനചാളഡത് അനുഭവത്പിലൂഡട മനസ്സപി
ലചാക്പിയപിരുന്നു. വർഷത്പില് ഒരു പ്ചാവശ്യം 
ഡതങ്ങപിഡറെ മണ് വൃത്പിയചാക്പി ഉപ്പും െചാരവം 
മദ്രചാട്പിപ്പിണ്ണചാക്് ഇടപിച്ചതും ദ്െർത്് ഇട്ടു
ഡകചാടുക്കുന്ന രീതപിയും മുടങ്ങചാഡത ഡെയ്പിരുന്നു. 
ഡെല്പിബചാധ തടയുവചാനും ദ്രചാഗകചാരപികളചായ 
കുമപിളപിഡന തുരത്തുവചാനുഡമല്ചാം ഈ ഒറ്മൂലപി 
പ്ദ്യചാഗം കൃത്യമചായപി നടത്പിയപിരുന്നു. ശചാസ്തീ
യമചായപി ദ്നചാക്പിയചാലും ഡതങ്ങപിന് ഉപ്പിട്ടുഡകചാ
ടുക്കുന്നത് ഗുണകരമചാണ്. രചാസപരമചായപി 
ഉപ്് ദ്സചാഡപിയം ദ്ലേചാകറഡചാണ്. ഇതപില് 
ഉള്ദ്ച്ചർന്നപിട്ടുള്ള ദ്സചാഡപിയവം ദ്ലേചാറപിനും 
സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങള് എന്ന നപിലയപില് ഡതങ്ങപിന് 

ഏഡറ പ്ദ്യചാജനകരഡമന്ന ്ആധുനപിക കൃഷപി
ശചാസ്തവം ശരപിവയ്ക്കുന്നു. ഡവട്ടും കപിളയും 
ഏല്ക്ചാത് പചാറയുള്ള മല�ദ്ദശങ്ങള് 
കപിളയ്ക്കുന്നതപിനു മുമ്പചായപി ഉപ്പു ദ്െറപിഡക്ചാടുക്കു
മചായപിരുന്നു. ഒന്നു രണ്ചാഴ്ച മുമ്പ് ഇപ്കചാരം 
ഉപ്് ദ്െറപിയചാല് ഉപ്പിഡറെ രചാസപരമചായ പ്
വർത്നം മൂലം പചാറയ്ക് അപെയം സംഭവപി
ക്കുകയും ക്രദ്മണ ഡവട്ടും കപിളയും എളപ്മചാ
വകയും ഡെയ്യും. സംസ് കൃതത്പില് ഉപ്് 
'ലവണ'മചാണ്- അതചായത് ജചാഢ്യത കളയു
ന്നത് എന്നചാണർത്ഥം.

ലവണവം ലചാവണ്യവം തമ്മപില് എഡന്
ങ്പിലും ബന്മുദ്ണ്ചാ ആദ്വചാ?  ഉപ്പിഡനക്കു
റപിച്ചും ഉപ്പുമരവപിഡയക്കുറപിച്ചുമുള്ള ഈ കുറപിപ്് 
അവസചാനപിപ്പിക്കുന്നത് ഉപ്പുമചായപി പചാരസ്പര്യ
മുള്ള െപിലപ്ദ്യചാഗങ്ങളപിലൂഡടയും ഡെചാല്ലുക
ളപിലൂഡടയുമചാകഡട്......
4 ഉപ്് ദ്െർത്് കഴപിക്ണം!
4 അറത് കകയ്ക് ഉപ്പുദ്തക്ചാത്വന്
4  ഉപ്പില്ചാത് കഞ്ഞപിദ്പചാഡല
4 ഉപ്പുഡതചാട്് കർ�രം വഡര
4 ഉദ്പ്ചാളം വരുദ്മചാ ഉപ്പിലപിട്ത്
4 ഉപ്പുെചാക്കുദ്പചാഡല
4 ഉപ്പുഡവച്ച കലം ദ്പചാഡല
4 ഉപ്പില് ദ്പചായചാല് മുളകപില് കപിട്ടും

ഇങ്ങഡന നപിത്യജീവീത സ്പർശപിയചായ 
എത്രഡയത്ര ഡെചാല്ലുകളം പ്ദ്യചാഗങ്ങളം 
ഇനപിയുമുണ്ചാകചാം. ഉപ്പുമരവപി അടുക്ളയപില് 
നപിന്ന് അരഡങ്ങചാഴപിഡഞ്ഞങ്പിലും ഉപ്പുമചായപി 
ദ്െർന്ന, ഇങ്ങഡന കുറപിക്കുഡകചാള്ളുന്ന പഴഡമചാ
ഴപികളം പ്ദ്യചാഗങ്ങളം മലയചാളപിയുഡട മനസ്സപി
ഡറെ അരങ്ങപില് എന്നുമുണ്ചാകും.

1
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