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 ക�ൊവിഡ് 19 മഹൊമൊരിയുകെ രണൊാം തരാംഗാം രൊജ്യമൊക� ദുരന്ാം വിതച്ചു
ക�ൊണ് അതികറെ തതർവൊഴ്ച തുെരുന്നു. നമ്മുകെ സാംസ്ൊനത്ികറെ ചിത്രവാം 
ഇതിൽ നിന്നുാം വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലൊയിെത്ാം ക�ൊവിഡ് തരൊഗി�ളുകെ എണ്ാം 
അനുദിനാം വർദ്ിക്കുന്ന �ൊഴ്ചയൊണുള്ളത്. ചി�ിത്ൊത�ന്ദ്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞുക�ൊ
ണിരിക്കുന്നു. ഒപ്ാം മരണസാംഖ്യയുകെ തതൊതുാം വർദ്ിച്ചുവരുന്നു. ഇനി നിയന്തിതചേ 
മതിയൊവൂ. അതിനൊയി സർക്ൊർ സാംവിധൊനങ്ങളുാം ആതരൊഗ്യവകുപ്ാം നെപ്ൊക്കുന്ന 
പ്രതിതരൊധപ്രവർത്നങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടത്ികെന്ന ത�ൊകെ  തതദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങളുകെ �ങ്ൊളിത്ാം �രമപ്രധൊനമൊണ്.  ആദ്യഘട്ടത്ിൽ തരൊഗവ്യൊ�
നകത് നിയന്തിച്ചു നിർത്ൊനുാം അതിജീവിക്ൊനുാം സൊധ്യമൊയതികറെ പ്രധൊന 
ഘെ�ങ്ങളികെൊന്ന് തതദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ നെത്ിയ സജീവമൊയ 
ഇെക�െെൊണ.് തരൊഗവ്യൊ�നാം തെയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ശക്തമൊയതുാം 
ജൊഗ്രതതയൊെ ്കൂെിയതുമൊയ ഇെക�െൽ വീണ്ാം നെതത്ണതുണ്. കെസ്റ് ത�ൊസിറ്ി
വിറ്ി നിരക്് �രമൊവധി കുറച്ചു ക�ൊണ്വരി� എന്നതൊവണാം പ്രധൊന െക്്യാം.  
ഗ്രൊമ�ഞ്ൊയത്തെ, വൊർഡ് തെ �മ്ിറ്ി�ൾ അെിയന്രമൊയി പുന:സാംഘെിപ്ി 
ക്ണാം.  തരൊഗെക്ണമുള്ളവകര ആർ.െി.�ി.സി.ആർ.  കെസ്റിന്  വിതധയമൊക്കുന്ന
തിന് വൊർഡ്തെ �മ്ിറ്ി�ൾ ആവശ്യമൊയ നെ�െി സ്വീ�രിക്ണാം. എല്ലൊവരുാം 
വൊക്ിതനഷൻ കചയ്യുന്നുകവന്നുാം  ഉറപ്വരുത്ണാം.

 തഹൊാം ഐകസൊതെഷനിൽ �ഴിയൊൻ നിർതദേശിചേിട്ടുള്ള തരൊഗി�ൾക്് 
വീടു�ളിൽ അതിനൊവശ്യമൊയ സൗ�ര്യങ്ങൾ ഉകണന്നുാം തരൊഗിക്് തൊമസിക്ൊൻ 
വൊയുസഞ്ൊരമുള്ള ബൊത്്്റാം അറ്ൊചേ്ഡ് ആയ മുറി�ൾ  െഭ്യമൊകണന്നുാം ഉറപ്
വരുത്ണാം. തരൊഗി�ൾ �ൊെിതക്ണ സുരക്ൊ മൊനദണ്ഡങ്ങളുാം �രിചരിക്കു
ന്നവർ സ്വീ�രിതക്ണ മുൻ�രുതലു�ളുാം  സാംബന്ിചേ അവതബൊധാം എല്ലൊവർ
ക്കുാം നല്കണാം. വീട്ടിൽ സൗ�ര്യമില്ലൊത്വകര കഡൊമിസിെിയറി ക�യർ കസറെ
റു�ളിതെക്് മൊറ്ൊനൊവശ്യമൊയ നെ�െി�ൾ സ്വീ�രിക്ണാം. ഡി.സി.സി �ൾ 
ഇല്ലൊത്യിെങ്ങളിൽ അവ സ്ൊ�ിക്ണാം. സി.എഫ്.എൽ.െി.സി.�ളുാം സി.എസ്.
എൽ.െി.സി.�ളുാം ശൊക്തീ�രിക്കു�യുാം തവണാം. തരൊഗി�ളൊകുന്ന ആർക്കുാം തകന്ന 
ഐകസൊതെഷനിൽ ത�ൊ�ൊതനൊ, ചി�ിത് െഭിക്ൊതനൊ ബുദ്ിമുട്ട് ഉണൊ�ൊതി
രിക്ൊനുാം  തതദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ പ്രതത്യ� ശ്രദ് കചലുത്ണാം.

ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്ൊർക്കുന്ന തമഖെ�ളിൽ ക�ൊവിഡ് ബൊധ സ്ിരീ�രിചേൊൽ 
തരൊഗികയ നിർബന്മൊയുാം സമീ�കത് സി.എഫ.്എൽ.െി.സി.�ളിതെതക്ൊ ക�ൊവിഡ് 
ആശു�ത്രിയിതെതക്ൊ മൊറ്റുന്നതിനുള്ള നെ�െി സ്വീ�രിക്ണാം. തരൊഗവ്യൊ�നാം വർദ്ിചേ 
സൊഹചര്യത്ിൽ ഗ്രൊമ�ഞ്ൊയത് ്പ്രതദശത് ് സൊമൂഹി�ൊ�ൊം �ർശനമൊയി �ൊെി
ക്കുന്നുകവന്നുാം എല്ലൊവരുാം ശരിയൊയ രീതിയിൽ മൊസ് ്ധരിക്കുന്നുകവന്നുാം ഉറപ്വരു
ത്ണാം.  ഇതിനൊവശ്യമൊയ തബൊധവതക്്രണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ശരിയൊയ ഇെതവ
ള�ളിൽ നെത്വൊനുാം തതദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ശ്രദ്ിക്ണാം. ക�ൊവിഡ ്തരൊഗ
ബൊധയിലൂകെ ഇനികയൊരൊകളയുാം തങ്ങളുകെ പ്രതദശത് നിന്ന് മരണത്ിന് വിട്ടു
ക�ൊടുക്ികല്ലന്ന നിശ്ചയദൊർഢ്യതത്ൊകെ മഹൊമൊരിയുകെ നിയന്തണത്ിനൊയി പ്ര
വർത്ിക്ൊൻ എല്ലൊ പ്രൊതദശി� സർക്ൊരു�ൾക്കുാം �ഴിയകട്ട.  

 റ്റോഡിോ. പി.കെ. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്.



 ക�ൊ. കജൊക�ൊൻ �ൊത�

ഇന്്യയുകെ ആത്മൊവ് കുെിക�ൊള്ളുന്ന ഗ്രൊ
മങ്ങളികെ ഭരണാം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ 

�കുതിയിതെകറയുാം സ്ത്രീ�ങ്ൊളിത്മുള്ള ഒരു 
ക�ൊച്ചു സാംസ്ൊനാം. രൊജ്യത് ്ഏറ്വമധി�ാം 
സ്ത്രീസൊക്രതൊനിരക്് ഉള്ള നൊെ്. വിത�ന്ദ്രീ
കൃതൊസൂത്രണാം വളർത്ികയടുത് കുടുാംബ
ശ്രീയിലൂകെ വനിതൊശൊക്തീ�രണത്ികറെ 
ആതഗൊള മൊതൃ� തീർത് സാംസ്ൊനാം. ഇരു
�ത്ികയൊന്നൊാം നൂറ്ൊണിൽ, കചൊവേയിൽ 
വകര കഹെിത�ൊ�്റ്ർ �റക്കുന്ന �ൊെത്്, 
നതവൊത്ൊന സ്ത്രീമുതന്നറ് ആശയ-സമരങ്ങ
ളുകെ പ്രഭവത�ന്ദ്രമൊയി മൊറുന്ന ഒരിൊം. അങ്ങ
കനകയൊരിെത്ിരുന്നൊണ് നൊാം തചൊദിക്കു

ന്നത്, ‘ഇന്്യയിൽ സ്ത്രീയുാം പുരുഷനുാം 
തുെ്യരൊതണൊ’ എന്ന്.

തചൊദിക്കുന്നത് തെൊ�ാം മുഴുവൻ ഉറ്റുതനൊ
ക്കുന്ന ഏറ്വാം വെിയ ജനൊധി�ത്യ 
ശക്തിയൊയ ഇന്്യയിെിരുന്നൊകുതപേൊൾ 
അതിന് പ്രസക്തിതയറുാം. ആചൊരങ്ങളുാം 
വിശ്വൊസങ്ങളുാം അധി�ൊരവാം അവ�ൊശങ്ങ
ളുകമല്ലൊാം കുഴഞ്ഞുമറിഞെ് സങ്ീർണമൊയ 
നൊട്ടിൽ �തക്, സ്ത്രീപുരുഷൊന്രാം അ��െ
�രമൊാംവിധാം ഏറിവരുന്നുകവന്നതൊണ് 
സത്യാം. ആ ഓർമ്കപ്ടുത്ൽ �തിവത�ൊകെ 
ഈ വർഷവാം തവൾഡ് ഇക്തണൊമി�് 
തഫൊറാം നെത്ന്നുണ്. 2021 കെ തഗ്ൊബൽ 

കജറെർ ഗ്യൊ�് ഇൻഡ�് സിൽ 156 രൊജ്യ
ങ്ങൾക്ിെയിൽ ഇന്്യയുകെ സ്ൊനാം 140. 
2020 തനക്ൊൾ 28 സ്ൊനങ്ങൾ �ിന്നിെൊ
കണന്നതുാം ശ്രതദ്യാം. 

റ്റോ�ോബൽ കജന്റർ ഗ്ോപ് 
ഇൻഡിെ് സ്

2006 മുതെൊണ് തവൾഡ് ഇക്തണൊ
മി�് തഫൊറാം തഗ്ൊബൽ കജറെർ ഗ്യൊ�് 
റിതപ്ൊർട്ട് പ്രസിദ്ീ�രിചേ് തുെങ്ങിയത്. 
ഓതരൊ രൊജ്യത്ാം െഭ്യമൊയ വിഭവങ്ങൾക്കുാം 
അവസരങ്ങൾക്കുമപ്റാം, അവ സ്വൊയത്
മൊക്കുന്നതിലുാം ഉ�തയൊഗകപ്ടുത്ന്നതിലുാം 

ഗ�്ടബൽ ത്ജ�ർ ഗ്്ടപ്ക് ഇൻഡക്ക് സ്ക് : 
അന്രാം വളരു� ഇന്്
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ഉള്ള സ്ത്രീപുരുഷ അന്രാം അളക്കു�യൊണ് 
ഈ  ഇൻഡ�് സ് കചയ്യുന്നത്. നൊെ് സുപ്ര 
ധൊന സൂച�ങ്ങളുാം അവയുകെ 14 ഉ�സൂച�
ങ്ങളുാം ഉ�തയൊഗിച്ചുള്ള ശൊസ്ത്രീയ രൂ��ൽപ്
നയൊണ് തഫൊറാം നെത്ന്നത്. സൊപേത്ി� 
�ങ്ൊളിത്വാം അവസരങ്ങളുാം, വിദ്യൊഭ്യൊസ 
നിെവൊരാം, ആതരൊഗ്യവാം അതിജീവനവാം, 
രൊഷ്ടീയ ശൊക്തീ�രണാം എന്നിവയൊണ് 
കജറെർ ഗ്യൊ� ്ഇൻഡ� ്സികറെ സൂച�ങ്ങൾ.

ഇതെ്യകട സ്ഥോനം
2021 കെ റിതപ്ൊർട്ടിൽ ഐസ് െൊറെ്, 

ഫിൻെൊറെ്, തനൊർതവ, ന്യൂസിെൊറെ്, സ്വീഡൻ 
എന്നിവ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുതപേൊൾ നിരൊ
ശൊജന�മൊാംവിധാം ഇന്്യ 140-ൊാം സ്ൊന
ത്ൊണ്. റിതപ്ൊർട്ട് പ്ര�ൊരാം ഇന്്യയ്ക് 
ഇതിതനൊെ�ാം ഇല്ലൊതൊക്ൊൻ സൊധിചേത് 
62.5% കജറെർ ഗ്യൊ� ്മൊത്രമൊണ.് ഇന്്യയൊൽ 
മൂെകപ്ട്ടു�ിെക്കുന്ന ബാംഗ്ൊതദശ ്ത�ൊലുാം 71.9% 
കജറെർ ഗ്യൊ�് ഇല്ലൊതൊക്ി, സൗത്് 
ഏഷ്യയികെ മി�ചേ പ്ര�െനാം സ്വന്മൊക്ി 
എന്നതുാം ശ്രദ്ിക്കുമതല്ലൊ. അതപ്ൊഴുാം, ഇന്്യ 
ഈ തമഖെയിൽ അഫ്ഘൊനിസ്ൊനുാം, 
�ൊക്ിസ്ൊനുാം തശഷാം മൂന്നൊമകത് തമൊശാം 

പ്ര�െന ക്ൊരൊയി തൊതഴക് ്തകന്ന വളരു�
യൊണ.് �ഴിഞെ 5 വർഷങ്ങളികെ തഗ്ൊബൽ 
കജറെർ ഗ്യൊ�് റിതപ്ൊർട്ടു�ളിൽ ഇന്്യയുകെ 
സ്ൊനാം �ട്ടി� (1) ൽ �ൊണുാംവിധാം തുെർ

ചേയൊയി തൊതഴയ്കൊണ്. ഇതിനർത്ാം ഇന്്യ
തയക്ൊൾ കമചേകപ്ട്ട പ്ര�െനാം മറ്് രൊജ്യ
ങ്ങൾ നെത്ന്നുണ് എന്നൊണതല്ലൊ. അന്രാം 
�ണക്ൊക്കുന്ന 4 മൊനദണ്ഡങ്ങളിതെയുാം 
ചിെ�ണക്കു�ൾ നിരത്ിയൊൽ മൊത്രാം 
മതിയൊകുാം രൊജ്യകത് ക�ൊതുവൊയ സ്ിതി 
മനസിെൊക്ൊൻ.

പട്ിെ 1 : വിവിധ കജന്റർ ഗ്ോപ് 
റിിറ്റോപ്പോർട്ടുെളികെ ഇതെ്യകട സ്ഥോനം

തഗ്ൊബൽ കജറെർ 
ഗ്യൊ�് റിതപ്ൊർട്ടു�ൾ

ഇന്്യയുകെ 
സ്ൊനാം

2016 87
2017 108
2018 108
2020 112
2021 140

ഇതെ്യിൽ സംഭവിക്കുനെത്
കജറെർ ഗ്യൊ� ്ഇൻഡ� ്സികെ സ്ൊനാം 

നിർണ്യിക്കുന്ന വിദ്യൊഭ്യൊസ-ആതരൊ
ഗ്യ-ഭരണ�ങ്ൊളിത് രാംഗങ്ങളികെല്ലൊാം 
ഇന്്യയികെ സ്ത്രീസമൂഹാം ഏകറ മുതന്നൊട്ടുവതര 

2021 ചേ ദ�മാബല് 
ചജന്ര ഗ്യമാപപ് റിദപ്മാരട്ടില് 

ഐസപ് േമാന്പ്, 
ഫിന്േമാന്പ്, ദനമാരദവ, നയൂസിേമാന്പ്, 
സ്വതീഡന് എന്ിവ മുന്നിരയില് 

നില്ക്ദമ്പമാള് നിരമാശമാ
ജനകമമാംവിധം ഇന്ത്യ 140-മാം

സ്മാനത്മാണപ്. റിദപ്മാരട്ടപ് പ്കമാരം 
ഇന്ത്യയ്കപ് ഇതിദനമാടകം 

ഇല്ലമാതമാകമാന് സമാധിച്ചതപ്
62.5% ചജന്ര ഗ്യമാപപ് 

മമാത്രമമാണപ്. 
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ണതുണ് എന്നതൊണ് സമ�ൊെി� സൊഹച
ര്യങ്ങൾ സൂചിപ്ിക്കുന്നത്. ഉദൊഹരണമൊയി, 
�ട്ടി� 2 ൽ സ്വൊതന്ത്യൊനന്ര ഇന്്യയികെ 
സ്ത്രീപുരുഷ സൊക്രതൊ നിരക്ൊണ ്സൂചിപ്ി
ക്കുന്നത്.

�ട്ടി�യിൽ പ്ര�െമൊകുാം ത�ൊകെ 1951 
ൽ സൊക്രതൊനിരക്ിൽ ഉണൊയിരുന്ന 
ഏ�തദശാം 17 ശതമൊനതത്ൊളാം വരുന്ന 
കജറെർ ഗ്യൊ�് 2011 ലുാം വെിയ മൊറ്മില്ലൊകത 
തുെരുന്നു എന്നതുതകന്നയൊണ് ഇന്്യയുകെ 
പ്രശ് നാം. ഭൊവനൊപൂർണ്മൊയ �ദ്തി�ളുാം 
ഭരണൊധി�ൊരി�ളുാം ഉണൊയിട്ടുാം അെിസ്ൊന 
വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിൽ ത�ൊലുാം തനരിയ മൊറ്മു
ണൊക്ൊൻ �ഴിയുന്നില്ല എന്നതൊണ ്സത്യാം. 
രൊജ്യകത് 63 ത�ൊെിതയൊളാം വരുന്ന സ്ത്രീ�

പട്ിെ 2 : സോക്ഷരതോനിരക്് (1951 മുതൽ 2011 വകര)
കസൻസസ് 

വർഷാം
സ്ത്രീ പുരുഷൻ ആക�

1951 7.93 24.95 16.67
1961 12.95 34.44 24.02
1971 18.69 39.45 29.95
1981 29.85 56.5 43.67
1991 39.29 64.13 52.21
2001 54.16 75.85 65.38
2011 65.46 82.14 74.04

ഉറവിടം : വിവിധ ഡസന്സസ് റിലപ്ലാര്�കള്

പട്ിെ 3 : ഇതെ്യികെ �രീ പുരുഷോനുപോതം 
(1951 - 2011) 

കസൻസസ്
വർഷാം

മുതിർന്നവരികെ
സ്ത്രീ പുരുഷൊനു�ൊതാം

കുട്ടി�ളികെ
സ്ത്രീ പുരുഷൊനു�ൊതാം

1957 946 983
1961 941 976
1971 930 964
1981 934 962
1991 927 945
2001 933 927
2011 940 914

ഉറവിടം : വിവിധ ഡസന്സസ് റിലപ്ലാര്�കള്.

ളിൽ മൂന്നിൽ ഒരൊൾ ഇന്നുാം 
നിരക്രയൊകണന്നതിൽ 
നിന്ന് ആരാംഭിക്കുന്നു, നമ്മുകെ 
കജറെർ ഗ്യൊ�ികറെ തീവ്രത. 

രൊജ്യാം തനരിടുന്ന െിാംഗ�
രമൊയ അസമത്വത്ികറെ പ്ര
�െമൊകയൊരു സൂച�മൊണ് 
സ്ത്രീ-പുരുഷൊനു�ൊതത്ിലുാം 
(sex ratio) പ്രതത്യ�ിച്ചുാം 
കുട്ടി�ൾക്ിെയികെ സ്ത്രീ-പുരു 
ഷൊനു�ൊതത്ിലുാം (child 
sex ratio) ഉണൊകുന്ന മൊറ്ാം. 
1951 മുതലുള്ള �ണക്ിൽ 
മു ത ി ർ ന്ന വ ർ ക് ി െ യ ി ക െ 
സ്ത്രീ-പുരുഷൊനു

�ൊതാം വെിയ മൊറ്മില്ലൊകത 
തുെരുതപേൊൾ കുട്ടി�ൾക്ി 
െയികെ സ്ത്രീ പുരുഷൊനു�ൊതാം 
ഏ�തദശാം 70 ത�ൊയിതറെൊളാം 
കുറഞ്ഞുകവന്നത് അെിയന്ിര 
പ്രൊധൊന്യതത്ൊകെ വിെയിരു
ത്കപ്െണാം.

ഇനി കതൊഴിൽ �ങ്ൊളി
ത്ത്ികറെ �ൊര്യകമടുത്ൊൽ 
ഇന്്യയിെത് (2019) ൽ പുരു
ഷൻമൊർക്ിെയിൽ 76% 
ആയിരിക്കുതപേൊൾ സ്ത്രീ�ളിൽ 
ത�വൊം 23.5% മൊത്രമൊണ്. 
സുപ്രധൊനമൊയ മകറ്ൊരു 
ത�ൊരൊയ്മ അധി�ൊര സ്ൊന

ങ്ങളികെ പുരുഷതമധൊവി ത്വമൊണ.് �ൊർെകമ
റെികെ സ്ത്രീ�ളുകെ എണ്ാം 14% മൊത്രമൊകണ
ന്നതുാം വനിതൊ മന്തിമൊർ 9.1% ആകണ ന്നതുാം 
ശ്രതദ്യമൊയ ത�ൊരൊയ്മ�ൾ തകന്ന. 

�സ്ഥിര വിെസന 
െക്ഷ്ത്തിറ്റോെക്് ഇനികയത് 
�രം ?

ഐ�്യരൊഷ്ടസഭ 2030 ഓടുകൂെി തനെി
കയടുക്ൊൻ ഉതദേശിചേിട്ടുള്ള 17 സുസ്ിരവി
�സന െക്്യങ്ങളികെ 5-ൊമകത് െക്്യാം 
െിാംഗസമത്വമൊണ്. ‘’െിാംഗസമത്വാം ഒരു 
മൗെി� അവ�ൊശാം മൊത്രമല്ല, സമൊധൊന
�രവാം സമൃദ്വാം സുസ്ിരവമൊയ ഒരു 
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തെൊ�ത്ികറെ അെിത്റയൊണ് ’’ എന്ന 
തിരിചേറിവിലൂകെതവണാം ഇന്്യ തനരിടുന്ന 
തീ�മൊയ െിാംഗസമത്വത്ികറെ വിള്ളലു�
ളിതെക്് തനൊതക്ണത്.

െിാംഗസമത്വാം െക്്യമിട്ടുള്ള നിരവധി 
ഭരണഘെനൊ വ്യവസ്�ളുാം, കെജിതസ്റ്ീവ് 
കപ്രൊവിഷനു�ളുാം നമുക്കുണ്. ഒപ്ാം തബഠി 
ബചൊതവൊ തബഠി �ഠൊതവൊ, ടനപുണ്യ 
ശക്തി ത�ന്ദ്രാം, ടമതക്രൊ കക്രഡിറ്് സാംരാംഭ
�ത്വ �രി�ൊെി�ൾ, കതൊഴിലുറപ്് �ദ്
തി�ൾ എന്നിങ്ങകനയുള്ള �ദ്തി�ൾ 
തവകറയുമുണ്. എന്നിരുന്നൊലുാം �ദ്തി�
ളുകെ ഗുണ�രമൊയ മൊറ്ാം സമൂഹത്ിതെക്് 
അരിചേിറങ്ങുന്നുതണൊ എന്നത് സാംശയ�ര
മൊണ്. ശൊക്തീ�രിക്കപ്ട്ട സ്ത്രീകയ ഭയക്കു
ന്ന പുരുഷതമധൊവിത്വമൊവൊാം ഒരു �തക് 
അവകര രൊഷ്ടീയ �ങ്ൊളിത്ത്ിലുാം, പ്രൊതി
നിധ്യത്ിലുാം നിന്ന് അ�റ്ി നിർത്ന്നതുാം. 
െിാംഗസമത്വത്ിൽ നൊൾതതൊറുാം �ിന്നിതെ
ക്കുള്ള ഇന്്യയുകെ വളർചേ ശുഭസൂച�മല്ല. 
ത�വൊം കതൊഴിലുറപ്ാം �െെൊസ് �ദ്തി
�ളുാം ഇന്്യൻ വനിത�കള ശക്തരൊക്ില്ല. 
സ്വതന്ത ഭൊരതത്ിെിന്നുവകര രൊജ്യത്് 16 
വനിതൊ മുഖ്യമന്തിമൊർ മൊത്രമൊണ് ഉണൊയി
ട്ടുള്ളത് എന്നതിൽ നിന്നു തകന്ന പ്രൊതി 
നിധ്യ വിെവ് വ്യക്തമൊണ്. 

മുനെിലണ്്, റ്റോെരളം
തുെക്ത്ിൽ �രൊമർശിചേതുത�ൊകെ 

സ്ത്രീ മുതന്നറ്ത്ിലുാം െിാംഗസമത്വത്ിലുാം 
ഏറ്വാം മുന്നിലുണ്, ത�രളാം. നീതി ആതയൊഗ് 
പ്രസിദ്ീ�രിചേ �ണക്കു�ൾ (ചിത്രത്ിൽ 
�ൊണുാം ത�ൊകെ) മൊത്രാം മതി ത�രളത്ി
കറെ മൊതൃ�ൊ�രമൊയ സ്ൊനാം തിരിചേറി
യൊൻ. സുസ്ിര വി�സന െക്്യങ്ങളിതെക്കു
ള്ള െിാംഗസമത്വത്ിൽ ത�രളാം ഒന്നൊമത് 
നിൽക്കുതപേൊൾ (നീതി ആതയൊഗികറെ 6 മൊന
ദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിചേ് - സ്ത്രീപുരുഷൊനു 
�ൊതാം, തവതനാം, ഗൊർഹി� �ീഢനാം, തിര
കഞെടുപ്് �ങ്ൊളിത്ാം, സ്ത്രീ കതൊഴിൽ �ങ്ൊ
ളിത്ാം, കുടുാംബൊസൂത്രണ നെ�െി�ൾ 
എന്നിവ) യു.�ി, ബീഹൊർ ത�ൊലുള്ള സാം 
സ്ൊനങ്ങൾ ദയനീയമൊാംവിധാം �ിന്നി 
െൊണ്. ത�രളാം ക�ൊണ്വന്നതുത�ൊലുള്ള 
�ഞ്ൊയത്ിരൊജ് സ്ൊ�നങ്ങളികെ 50% 
സ്ത്രീ സാംവരണത്ികറെ അെ�ൾ ഇതര 
രാംഗങ്ങളിലുാം വനിത�കള ശക്തരൊക്കുാം. 
നീതി ആതയൊഗികറെ �ണക്ിൽ െിാംഗസമ
ത്വത്ിൽ ത�രളാം മുൻനിരയിൽ നിൽക്ൊ
നുള്ള �ൊരണവാം അതുതകന്ന.

ചുരുക്ത്ിൽ സുസ്ിരവി�സനെക്്യ 
ത്ിതെക്് �ൊതിവഴി �ിന്നിടുതപേൊൾ ഇന്്യ 
തരഖകപ്ടുത്ന്ന െിാംഗസമത്വവ ിെവ് 
�ൊര്യമൊയി ശ്രദ്ിക്കപ്െണാം. ദൗർഭൊഗ്യ�
രകമന്ന് �റയകട്ട 2021 കെ റിതപ്ൊർട്ട് വന്ന
തിനുതശഷവാം ഒരുതരത്ിലുള്ള ചർചേ�തളൊ 
വിചിന്നങ്ങതളൊ രൊജ്യത്് നെന്നതൊയുാം 
�ണില്ല. യഥൊർത്ത്ിൽ െിാംഗസമത്വാം 
ആരാംഭിതക്ണത് നമ്മുകെ വീടു�ളിൽ 
നിന്നുാം �ള്ളിക്കൂെങ്ങളിൽ നിന്നുമൊണ്. 
അവിെങ്ങളിൽ നിന്നത് ക്രതമണ സമൂഹത്ി

കറെ മുഖ്യധൊര�ളിതെക്് �െർന്നു�യറി
കക്ൊള്ളുാം. ഓർക്കു�, മുഖ്യധൊരയിൽനിന്നുാം, 
ജനൊധി�ത്യ ശ്രീത�ൊവിലു�ളിൽ നിന്നുാം 
(അകതന്ികറെ ത�രിെൊയൊലുാം) സ്ത്രീകയ 
അ�റ്ി നിർത്ന്നതികറെ ത�ര് ഭീരുത്വകമ
ന്നു തകന്നയൊണ് - �ൊത്ിരിക്ൊാം ഭീരുക്
ളില്ലൊത് ഇന്്യക്ൊയി.                        1

ലേഖകന് തി�വന��രം. �ണിലവഴ് സിറ്ി 
ലകലാലേജില് സലാ�ത്ിക ശലാ�വിഭലാഗം 

അസിസ്റ്റന്് ഡപ്രലാഫസറലാണ്
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 �സൈസൻ എയം. �ിനെത്ത് 

2020ഡിസാംബറിൽ ത�രളത്ിൽ അധി
�ൊരത്ിതെറിയ പ്രൊതദശി� 

സർക്ൊരു�ളുകെ ആദ്യ വൊർഷി� �ദ്തി, 
13-ൊാം �ഞ്വത്ര �ദ്തിയിെ അവസൊന 
വൊർഷി� �ദ്തി, നിെവികെ സാംസ്ൊന 
സർക്ൊരികറെ അവസൊന വൊർഷി� �ദ്തി, 
ആറൊാം ധന�ൊര്യ �മ്ീഷൻ ശു�ൊർശയുകെ 
അെിസ്ൊനത്ിൽ �ദ്തി വിഹിതാം വ�യി
രുത്ന്ന ആദ്യ �ദ്തി തുെങ്ങി ഒട്ടനവധി 

പ്രതത്യ�ത�ൾ 2021-22 വൊർഷി� �ദ്തി
ക്കുണ്.  2021 ഏപ്രിൽ 01 മുതൽ �ദ്തി 
നിർവേഹണാം ആരാംഭിക്ൊൻ �ഴിയുന്ന 
വിധാം �ദ്തി�ൾക്് രൂ�ാം നൽ�ൊൻ 
പുതുതൊയി അധി�ൊരത്ിൽ വന്ന പ്രൊതദ 
ശി� സർക്ൊരു�ൾക്് 2021 ജനുവരിയിൽ 
സാംസ്ൊന സർക്ൊർ നിർതദേശാം നൽകു 
�യുാം അതി നൊയി മൊർഗ്ഗ നിർതദേശങ്ങളുാം 
സമയക്രമവാം നിശ്ചയിചേ് ഉത്രവ് പുറകപ്

ടുവിക്കുയുാം കചയ്യു�യുണൊയി. വൊർഷി� 
�ദ്തി രൂ�ീ�രിക്കു തപേൊൾ �തിമൂന്നൊാം 
�ഞ്വൽസര �ദ്തിയിൽ നിശ്ചയിചേിട്ടു
ള്ള ക�ൊതു െക്്യങ്ങൾ ക�ൊതു മുൻഗണ
ന�ൾ എന്നിവ �ണക്ികെടുക്കുന്നതതൊ
കെൊപ്ാം 2021-22 �ദ്തിയിൽ പ്രതത്യ�
മൊയി  മുൻഗണന നൽത�ണ തമഖെ�ളുാം 
സർ ക്ൊർ പ്രതത്യ�ാം നിഷ്ർഷിക്കു�യു
ണൊയി.

പ്ര്ടഗദശിക സർക്ക്ടരുകളുാം
വ്ടർഷിക പദ്ധതിയാം
വിവിധ പദ്തികളും പരിപമാടികളും ഏചറ്ടുക്ന്തിനമായി പ്മാദേശിക സരകമാരുകള്കപ് പദ്തി ധനസഹമായമമായി 

ആറമാം സംസ്മാന ധനകമാര്യ കമ്തീ�ചന് �പമാരശ അനുസരിച്ചപ് 2021-22 ബഡപ്ജറ്ില് സംസ്മാന പദ്തി 
അടങ്േിചന് 26% തുകയമായ 7180.00 ദകമാടി �പ വികസന ഫണ്മായി നല്കുകയുണ്മായി.
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 2021-22 വോർഷിെ പദ്ധതി 
ബഡി്ജ�് വിഹിതം 

വിവിധ �ദ്തി�ളുാം �രി�ൊെി�ളുാം 
ഏകറ്ടുക്കുന്നതിനൊയി പ്രൊതദശി� സർക്ൊ
രു�ൾക് ്�ദ്തി ധനസഹൊയമൊയി ആറൊാം 
സാംസ്ൊന ധന�ൊര്യ �മ്ീഷകറെ ശു�ൊർശ 
അനുസരിചേ ്2021-22 ബഡജ്റ്ിൽ സാംസ്ൊന 
�ദ്തി അെങ്െികറെ 26% തു�യൊയ 7180.00 
ത�ൊെി രൂ� വി�സന ഫണൊയി നൽകു�യു
ണൊയി. ഇതിൽ 3363.75 ത�ൊെി രൂ� 
സൊധൊരണ വിഹിതമൊയുാം 2412.00 ത�ൊെി 
രൂ� ത�ന്ദ്ര ധന�ൊര്യ �മ്ീഷൻ ഗ്രൊറെൊയുാം 
�ട്ടി�ജൊതി ഉ�ദ്തിയിൽ 1221.15 ത�ൊെി 
രൂ�യുാം �ട്ടി�വർഗ്ഗ ഉ��ദ്തിയിൽ 183.10 
ത�ൊെി രൂ�യുമൊണ് വ�യിരുത്ിയത്. 
കൂ െ ൊ ക ത  സ ാം സ് ൊ ന ക ത്  മു ന ി സ ി 
പ്ൊെിറ്ി�ൾക്് തെൊ�ബൊങ്് സഹൊയ
തത്ൊകെ നെപ്ൊക്ൊനുതദേശിക്കുന്ന ത�രളൊ 
തസൊളിഡ ്തവസ്റ ്മൊതനജക്മറെത്പ്രൊജക്ികറെ 
(KSWMP) നെത്ിപ്ിനൊയി 100.00 ത�ൊെി 
രൂ�യുാം ഉൾകപ്കെ 7280 .00 ത�ൊെി 
രൂ�യൊണ ്തതദേശ സ്ൊ�നങ്ങളുകെ ആക� 
�ദ്തി വിഹിതാം. വിശദൊാംശങ്ങൾ �ട്ടി�. 
1ൽ തചർക്കുന്നു.

 2021-22 വോർഷിെ 
പദ്ധതിയികെ മുൻഗണനെൾ

4 സുഭിക് ത�രളാം �ദ്തിയുകെ ഭൊഗമൊയി 
�ൊർഷി� ഉൽ�ൊദന വർദ്നവാം ഉൽ�
ന്നങ്ങളുകെ വി�ണന സൊധ്യത�ളുാം 
�കണത്�.

4  �ന്തണിന �രി�ൊെിയുകെ ഭൊഗമൊയുള്ള 
കതൊഴിെവസര സൃഷ്ടി (തെൊക്ൽ 
എാംതപ്ലൊയ ്കമറെ ്അഷ്വറൻസ ്തപ്രൊഗ്രൊാം), 
ജന�ീയ തഹൊട്ടൽ, തെക്് എ തബ്രക്് 
വിശ്രമത�ന്ദ്രങ്ങൾ, ശുചിത്വ ത�രളാം, 
ദുരന് മൊതനജക്മറെ ്പ്ലൊനു�ൾ വൊർഷി� 
�ദ്തിയുകെ ഭൊഗമൊക്കു� എന്നിവക്് 
പ്രതത്യ� മുൻഗണന നൽകു�. 

4 ഗ്രൊമ / നഗര തതദേശ സ്ൊ�നങ്ങളുകെ 
ഉെമസ്തയിലുള്ള �രപേരൊഗത കതരുവ് 
വിളക്കു�ൾ മൊറ്ി LED ടെറ്റു�ൾ സ്ൊ
�ിക്കുന്നതിനുള്ള നിെൊവ് �ദ്തി. 

4 ഗ്രൊമീണ തമഖെയികെ എല്ലൊ കുടുാംബ
ങ്ങൾക്കുാം ഗുണനിെവൊരമുള്ള കുെി 
കവള്ളാം െഭ്യമൊക്ൊനുള്ള ജെജീവൻ 
മിഷൻ �ദ്തി.

4 കൃഷി, മണ്്, ജെ സാംരക്ണ �രി�ൊ
െി�ൾ.

4 ശൊരീരി� മൊനസി� കവല്ലുവിളി�ൾ 
തനര ിടുന്നവർക്്  തസ്ൊളർഷിപ്ാം 
ബത്യുാം ഉറപ്ൊക്കു�. 

4 തതദേശ സ്ൊ�നങ്ങൾക്് ട�മൊറിയി
ട്ടുള്ളതുാം ഉെമസ്തയിലുള്ളതുമൊയ 
സ്ൊ�നങ്ങൾ, തറൊഡു�ൾ, എന്നിവ
യുകെ �രി�ൊെനാം. 

4 സാംതയൊജിത �ദ്തി�ൾ തപ്രൊത്ൊഹി
പ്ിക്കു�.

4 മിഷൻ അതന്്യൊദയ സർതവേ-2020ൽ 
�കണത്ിയ വി�സന വിെവ�ൾക്് 
�രിഹൊരാം �ൊണു�.

4 ബതയൊ ടഡതവഴ്സിറ്ി രജിസ്ററു�ൾ 
പുതുക്ൽ. 

4 വിവിധ വി�സന മിഷനു�ളുകെയുാം 
ത�ന്ദ്ര സാംസ്ൊന �ദ്തി�ളുകെയുാം 
സാംതയൊജനാം സൊധ്യമൊക്കു�.

4 2022-23ൽ ആരാംഭിക്കുന്ന �തിനൊെൊാം
�ഞ്വൽസര �ദ്തിയുകെ മുകന്നൊ 
രുക് പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരാംഭിക്കുന്ന
തിനുള്ള തയ്യൊകറടുപ്�ൾ.
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പട്ിെ – 1
പ്ോറ്റോേശിെ സർക്ോരുെൾക്കുള്ള 2021-22കെ വിെസന ഫണ്് വിഹിതം (തുെ റ്റോെോടിയിൽ)

തതദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊ�ന തരാം

ക�ൊതു വിഭൊഗാം �ട്ടി�ജൊതി 
ഉ � � ദ് ത ി 
വിഹിതാം

�ട്ട ി�വർഗ്ഗ 
ഉ � � ദ് ത ി 
വിഹിതാം

ആക�
സൊധൊരണ 
വിഹിതാം

ധന�ൊര്യ �മ്ീഷൻ ഗ്രൊറെ് ക�.എസ്. ഡബ്ല്യൂ.
എ ാം . � ി . യ്ക്കു ള്ള 
വിഹിതാം

അെിസ്ൊന 
ഗ്രൊറെ്

ടെഡ് ഗ്രൊറെ്

ഗ്രൊമ�ഞ്ൊയത്�ൾ 1797.75 610.50 610.50 -- 609.96 101.07 3729.79
തബ്ലൊക്് 
�ഞ്ൊയത്�ൾ

385.23 101.75 101.75 -- 203.32 33.69 825.74

ജില്ലൊ �ഞ്ൊയത്�ൾ 385.23 101.75 101.75 -- 203.32 33.69 825.74
നഗരസഭ�ൾ 467.22 222.50 269.50 100.00 125.16 11.07 1195.47
ത�ൊർപ്തറഷനു�ൾ 328.30 -- 292.00 -- 79.37 3.57
ആക� 3363.75 1036.50 1375.50 100.00 1221.25 183.10 7280.00

2021-22 വോർഷിെ പദ്ധതി 
വിഹിതം  
മോനേണ്ഡങ്ങൾ

സാംസ്ൊനകത് മുൻ ചീഫ് കസക്രട്ടറി 
എസ്.എാം. വിജയൊനന്് അദ്്യക്നൊയുള്ള 
ആറൊാം ധന�ൊര്യ �മ്ീഷകറെ ശു�ൊർശ
യുകെ അെിസ്ൊനത്ിെൊണ് 2021-22 
വൊർഷി� �ദ്തിയിൽ പ്രൊതദശി� 
സർക്ൊരു�ൾക്് �ദ്തി വിഹിതാം വ�യി
രുത്ിയിരിക്കുന്നത്. സാംസ്ൊന ധന�ൊര്യ 
�മ്ീഷൻ ക�ൊതു വിഭൊഗാം സൊധൊരണ 
ഫണ ്പ്രൊതദശി� സർക്ൊരു�ൾക് ്വ�യി

രുത്ൊൻ സ്വീ�രിചേ മൊനദണ്ഡങ്ങളിൽ  �ട്ടി
�ജൊതി/വർഗ്ഗാം ഒഴിച്ചുള്ള 2011 കസൻസസ് 
പ്ര�ൊരമുള്ള  ജനസാംഖ്യ �ണക്ൊക്ി  ഗ്രൊമ, 
മുനിസിപ്ൊെിറ്ി, ത�ൊർപ്തറഷനു�ൾക് ് 40%  
കവയിതറ്ജാം തബ്ലൊക് ്ജില്ലൊ �ഞ്ൊയത്�ൾ
ക്് 50% കവയിതറ്ജമൊണ് നൽ�ിയിട്ടുള്ളത്. 
ഭൂപ്രതദശാം �ൊരിസ്ിതി� ദുർബെത എന്നീ 
രണ ്സൂച�ങ്ങൾക് ്10% വീതാം കവയിതറ്ജാം 
ഇല്ലൊയ്മയുകെ സൂച�ത്ിന ് (LPG, ടവദയുതി, 
കുെികവള്ളാം ഇല്ലൊത് കുടുാംബങ്ങൾ, AAYകു
ടുാംബങ്ങൾ, പ്രതിശീർഷ വരുമൊനാം)  ഗ്രൊമ, 
മുനിസിപ്ൊെിറ്ി, ത�ൊർപ്തറഷനു�ൾക് ് 25% 

കവയിതറ്ജാം എന്നൊൽ ഇതത സൂച�ത്ിന് 
തബ്ലൊക്് ജില്ലൊ �ഞ്ൊയത്�ൾക്് 30% 
കവയിതറ്ജമൊണ ് നൽ�ിയിട്ടുള്ളത.്  കൂെൊകത 
വരുമൊന സമൊഹരണത്ിന ്തപ്രൊത്ൊഹന
മൊയി 15% കവയിതറ്ജ ് ഗ്രൊമ, മുനിസിപ്ൊെിറ്ി, 
ത�ൊർപ്തറഷനു�ൾക് ്മൊത്രാം നൽ�ിയിട്ടുണ.് 

2021-22ൽ �ട്ടി�ജൊതി ഉ� �ദ്തി 
വിഹിതാം പ്രൊതദശി� സർക്ൊരു�ൾക്് 
വിഭജിചേ ്നൽകുന്നതിനൊയി 2011 കസൻസസ് 
പ്ര�ൊരാം ഓതരൊ പ്രൊതദശി� സർക്ൊർ പ്ര
തദശത്ാം വസിക്കുന്ന ജനസാംഖ്യക്് 60% 
കവയിതറ്ജാം ബൊക്ി 40% കവയിതറ്ജ് ഇല്ലൊ
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അതൊയത് 1950.00 ത�ൊെി രൂ�യുാം ആസ്തി
�ളുകെ സാംരക്ണത്ിനൊയി കമയിറെ
നൻസ് ഫണൊയി തനത് നികുതിയുകെ 6.5% 
അതൊയത് 3168.43 ത�ൊെി രൂ�യുാം വിഭജിചേ് 
നൽ�ിയിട്ടുണ്. ഇതിൽ തറൊഡിതര ആസ്തി
�ളുകെ സാംരക്ണത്ിനൊയി 1218.62 
ത�ൊെി രൂ�യുാം തറൊഡ് ആസ്തി�ളുകെ സാംര
ക്ണത്ിനൊയി 1949.80 ത�ൊെി രൂ�യു 
മൊണ് വ�യിരുത്ിയിട്ടുള്ളത്. വിശദൊാംശ
ങ്ങൾ �ട്ടി� 2 ൽ ക�ൊടുത്ിരിക്കുന്നു 

 
2021-22 വോർഷിെ പദ്ധതി 
രൂപരീെരണം, അംഗരീെോരം 

നിയമസഭൊ തിരകഞെടുപ്് ക�രുമൊറ്ചേ
ട്ടാം 2021 കഫബ്രുവരി 26ന് നിെവിൽ വരുന്ന
തിന് മുതപേ 2021-22 തെക്കുള്ള വൊർഷി� 
�ദ്തി രൂ�ീ�രണവാം അവയ്ക് ഭരണഘ
െനൊ സ്ൊ�നമൊയ ജില്ലൊ ആസൂത്രണ 
സമിതിയുകെ അാംഗീ�ൊരാം തനെി എടുക്കുന്നതി
നുമുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ, ജനുവരി ആദ്യ 
വൊരാം മുതൽ സാംസ്ൊനകത് പ്രൊതദശി� 
സർക്ൊരു�ൾ ആരാംഭിക്കു�യുണൊയി. 
ക�രുമൊറ്ചേട്ടാം നിെവിൽ വരുന്നതിന് മുതന്ന 
തകന്ന സാംസ്ൊനകത് 1200 പ്രൊതദശി� 
സർക്ൊരു�ളിൽ  1158 സ്ൊ�നങ്ങളുാം 
അവരുകെ വൊർഷി� �ദ്തിക്്  രൂ�ാം 
നൽകു�യുാം ആസൂത്രണ സമിതിയുകെ അാംഗീ
�ൊരത്ിനൊയി സമർപ്ിക്കു�യുാം കചയ്തു 
എന്നത ്പ്രൊതദശി� സർക്ൊരു�ളുകെ �ൊര്യ
ക്മതകയ ആണ് �ൊണിക്കുന്നത്.  

1

ലേഖകന് ആേപ്പുഴ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസില് 
ഡെപ്യൂട്ി െയറക്ടറലാണ്

പട്ിെ-2
പ്ോറ്റോേശിെ സർക്ോരുെൾക്കുള്ള 2020-21കെ ജനറിൽ പർപ്പസ് കമയിന്റനൻസ് 

ഫണ്് വിഹിതം (തുെ റ്റോെോടിയിൽ)
തതദേശസ്വയാംഭരണ 
 സ്ൊ�ന തരാം

ജനറൽ 
�ർപ്സ് ഗ്രൊറെ്

കമയിറെനൻസ്  ഗ്രൊറെ് ആക�
തറൊഡ് തനൊൺ തറൊഡ്

ഗ്രൊമ 
�ഞ്ൊയത്�ൾ

1393.19 1599.02 639.05 3631.26

തബ്ലൊക്് 
�ഞ്ൊയത്�ൾ

85.67 - 131.25 216.92

ജില്ലൊ 
�ഞ്ൊയത്�ൾ

60.23 69.51 190.84 320.58

നഗരസഭ�ൾ 242.24 215.75 150.62 390.59
ത�ൊർപ്തറഷനു�ൾ 168.47 65.52 106.87 340.86
ആക� 1949.80 1949.8 1218.63 4900.21

യ്മയുകെ ആറ് സൂച�ങ്ങളൊയ ഭവനരഹിതർ, 
വീെികറെ സ്ിതി, ടവദയുതി ഇല്ലൊത് 
കുടുാംബാം, കതൊഴിൽരഹിതർ, �ത്ൊാം 
തരത്ിന ്തൊകഴ വിദ്യൊഭ്യൊസമുള്ളവർ, സതങ്
തങ്ങളിൽ തൊമസിക്കുന്നവർ എന്നിവരുകെ 
എ ണ് ാം  � ണ ക് ൊ ക് ി  ക വ യ ി ത റ് ജ് 
നൽ�ിയൊണ്.  എന്നൊൽ �ട്ടി�വർഗ്ഗ ഉ��
ദ്തി വിഹിതാം പ്രൊതദശി� സർക്ൊരു�ൾ
ക് ്വിഭജിചേ ്നൽകുന്നതിൽ �ൊതെൊയ ചിെ 
മൊറ്ങ്ങൾ വരുത്�യുണൊയി.  അതിൽ 
ഏറ്വാം  പ്രധൊനകപ്ട്ടത് 2020 കെ �ട്ടി� 
വർഗ്ഗ സർതവേ പ്ര�ൊരാം  ഓതരൊ പ്രൊതദശി� 
സർക്ൊർ പ്രതദശത്ാം വസിക്കുന്ന ജനസാം
ഖ്യക്് 60% കവയിതറ്ജാം ബൊക്ി 40% 
കവയിതറ്ജ് ഇല്ലൊയ്മയുകെ നൊെ് സൂച�ങ്ങ
ളൊയ  ഭവനരഹിതർ, വീെികറെ സ്ിതി, 

ടവദയുതി ഇല്ലൊത് കുടുാംബാം, �ത്ൊാം 
തരത്ിന് തൊകഴ വിദ്യഭ്യൊസമുള്ളവർ എന്നി
വക്് തുെ്യമൊയി നൽ�ിയിരിക്കുന്നു. ശ്രതദ്
യമൊയ ഒരു വസ്തുത 50 ൽ കൂടുതൽ �ട്ടി� 
വർഗ്ഗ ജനസാംഖ്യയുള്ള തതദേശ സ്ൊ�നങ്ങൾ
ക് ്മൊത്രമൊയി �ട്ടി� വർഗ്ഗ �ദ്തി വിഹിതാം 
�രിമിതകപ്ടുത്ിയിട്ടുണ ്എന്നതൊണ.് 

2021-22 റ്റോെക്കുള്ള ജനറിൽ 
പർപ്പസ്, കമയിന്റനൻസ് 
ഫണ്ടുെൾ

2021-22ൽ പ്രൊതദശി� സർക്ൊരു�ൾ
ക്് �രപേരൊഗത ചുമതെ�ൾ നിർവേഹിക്കു
ന്നതിനൊയി ജനറൽ �ർപ്സ് ഗ്രൊറെൊയി 
സാംസ്ൊന തനത് നികുതിയുകെ 4% 
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വ്യവസൊയ വിപ്ലവത്ിലൂകെ സൊപേത്ി� 
പുതരൊഗതി ട�വരിചേ യൂതറൊ�്യൻ 

രൊജ്യങ്ങളിൽ �കത്ൊപേതൊാം നൂറ്ൊണികറെ 
�കുതിക്കു തശഷമൊണ്  വിദ്യൊഭ്യൊസാം, 
വിതശഷിചേ് സ്കൂൾ വിദ്യൊഭ്യൊസാം, സർക്ൊർ 
കചെവിൽ ആ�ണാം എന്ന ചിന് മുളക�ൊ
ട്ടിയത്. വ്യൊവസൊയി� മുതെൊളിമൊരുകെ 
കചൊൽപ്െിക്കു നിൽക്കുന്ന ഭരണകൂെത്ി
കറെ ജനവിരുദ് നയങ്ങതളൊടുള്ള വിമർശന

കമന്ന നിെയിെൊണ് വിദ്യൊഭ്യൊസകത് 
സാംബന്ിചേ ജന�ീയ �ൊഴ്ചപ്ൊടുാം ഉന്നയി
ക്കപ്ട്ടത്. വ്യവസൊയ വിപ്ലവത്ികറെ 
�ൊതയിൽ മുതപേ നെന്ന രൊജ്യങ്ങൾ ക�ൊതളൊ 
ണിയൽ ശക്തി�ളൊയി വളർന്നതതൊകെ, 
ക�ൊതളൊണിയൽ  അധി�ൊരത്ികറെ കചെ 
വിൽ സ്വന്ാം രൊജ്യത്ികറെ നൊെതിരു�ൾ
ക്കുള്ളിൽ നിയന്തിതമൊയ �ൗരൊവ�ൊശങ്ങ
ളുള്ള തക്മരൊഷ്ടാം ക�ട്ടിപ്ടുക്കുന്നതിനുള്ള 

ശ്രമങ്ങൾ വിവിധ ത�ൊണു�ളിൽ ആരാംഭിച്ചു. 
മതത്ികറെ തെവിൽ നിന്ന് സ്വതന്തമൊയ 
ആധുനി� രീതിയിലുള്ള വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിന് 
ഇത് തുെക്മിട്ടു.  ക�ൊതളൊണിയെിസത്ി
കറെ  പ്രതൊ��ൊെത്് ത�ൊളനി രൊജ്യങ്ങ
ളിൽ  ഈ ആശയാം നെപ്ിൽ വരുത്� 
എളുപ്മൊയിരുന്നില്ല. തൊകഴത്ട്ടിൽ  ഭരണ�
രമൊയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറതവറ്ൊൻ ഇാംഗ്ീഷ്, 
ഫ്രഞ്,് സ്ൊനിഷ ്തുെങ്ങിയ ക�ൊതളൊണിയൽ 

ആഗഗ്ടളവൽക്കരണ ക്ടലത്തെ  
വിദ്്ടഭ്്ടസ ബദൽ
 ഷിജു ഏലിയൊസ് 

ഇരുപതമാം നൂറ്മാണ്ിചന്  ആേ്യ പകുതിയുചട അവസമാനത്ിലം രണ്മാം പകുതിയുചട ആരംഭത്ിലമമായി ദകമാളനി 
രമാജ്യങ്ങള് സ്വമാതന്ത്യം ദനടുകയും ദേശതീയ സരകമാരുകള് വിേ്യമാഭ്യമാസ രംഗചത് പുദരമാഗതികപ് ദവണ്ി കമാര്യമമായ 

മുതല്മുടകപ് നടത്മാന് മുദന്മാട്ടപ് വരികയും ചെയ്തു. ഇതിനപ് സമമാന്തരമമായി സമ്പന് വികസിത രമാജ്യങ്ങളിലം വിേ്യമാഭ്യമാ
സരംഗചത് മുതല്മുടകപ് കമാര്യമമായി വരദ്ിച്ചു. ഇരുപതമാം നൂറ്മാണ്ിചന്  രണ്മാം പകുതിദയമാചട, വിേ്യമാഭ്യമാസം 

ദസ്റ്ററ്ിചന്  കടമയും പൗരചന് അവകമാശവുമമാണപ് എന്നുള്ള ധമാരണ പ്ബേമമായി.
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ഭൊഷ�ളിൽ എഴുത്ാം വൊയനയുാം അറിയുന്ന 
തതദേശീയരുകെ തസവനാം അവർക്് ആവശ്യ
മൊയി വന്നു. തദശീയ തൊൽ�ര്യങ്ങളുകെ 
ശവക്കുഴി തതൊണൊൻ ഏർകപ്ടുത്ിയ 
തബൊധന സമ്പ്രദൊയവാം വിഷയ �ദ്തി�
ളുമൊണ് �രിഷ്കൃത വിദ്യൊഭ്യൊസമൊയി തുെക്
ത്ിൽ �ണക്ൊക്കപ്ട്ടത് എന്നർത്ാം. 
ഇത് സൊഹിത്യത്ിെൊവകട്ട, �െയിെൊവ
കട്ട, തത്്വചിന്യിെൊവകട്ട, ശൊസ്ത്രരാംഗത്ൊ
വകട്ട  - �െിഞെൊറൻ ഇറക്കുമതി�കള ഉറ്റുു
തനൊക്കുന്ന പുതികയൊരു തരാം ആധുനി�ത
യ്ക് വളാം വച്ചു. ക�ൊതളൊണിയൽ അധി�ൊരി 
വർഗ്ഗങ്ങളുകെ ജീവിതകത് ത�ൊളനി ജനത 
�ളുാം മൊതൃ�യൊക്ൊൻ തുെങ്ങി.  

ഇരു�തൊാം നൂറ്ൊണികറെ ആദ്യ�കുതി
യിൽ ത�ൊളനി രൊജ്യങ്ങളിൽ സ്വൊതന്ത്യ 
സമര പ്രസ്ൊനങ്ങൾ സജീവമൊയതതൊകെ 
വിദ്യൊഭ്യൊസകത് സാംബന്ിചേ തദശീയ �ൊഴ്ച
പ്ൊടു�ളുാം വി�സിച്ചു. ഇരു�തൊാം നൂറ്ൊണികറെ  
ആദ്യ �കുതിയുകെ അവസൊനത്ിലുാം രണൊാം 
�കുതിയുകെ ആരാംഭത്ിലുമൊയി ത�ൊളനി 
രൊജ്യങ്ങൾ സ്വൊതന്ത്യാം തനടു�യുാം തദശീയ 
സർക്ൊരു�ൾ വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗകത് പുതരൊ
ഗതിക്് തവണി �ൊര്യമൊയ മുതൽമുെക്് 
നെത്ൊൻ മുതന്നൊട്ട് വരി�യുാം കചയ്തു. ഇതിന് 
സമൊന്രമൊയി സപേന്ന വി�സിത രൊജ്യങ്ങ
ളിലുാം വിദ്യൊഭ്യൊസരാംഗകത് മുതൽമുെക്് 
�ൊര്യമൊയി വർദ്ിച്ചു. ഇരു�തൊാം നൂറ്ൊണികറെ  
രണൊാം �കുതിതയൊകെ, വിദ്യൊഭ്യൊസാം 
തസ്ററ്ികറെ  �െമയുാം �ൗരകറെ അവ�ൊശവ
മൊണ് എന്നുള്ള ധൊരണ പ്രബെമൊയി. 

ഇരു�തൊാം നൂറ്ൊണികറെ ആദ്യ �കുതിക്് 
തശഷാം വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗത്ണൊയ വർദ്ിചേ 
ക�ൊതു മുതൽമുെക് ്ഈ രാംഗകത് അസമത്വ
ങ്ങൾ െഘൂ�രിക്കുന്നതിന ്സഹൊയ�മൊയി. 
എന്നിരുന്നൊലുാം വിഭവ�രമൊയ �രിമിതി�ൾ 
തനരിടുന്ന വി�സ്വര, അവി�സിത രൊജ്യങ്ങൾ 
അർഹമൊയ അളവിൽ വിദ്യൊഭ്യൊസരാംഗത്് 
മുതൽ മുെക്കുന്നതിൽ �രൊജയകപ്ട്ടു. മറ് ്�െ 
രാംഗത്കമന്ന ത�ൊകെ, വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗകത് 
ക�ൊതു മുതൽമുെക്ികറെ �ൊര്യത്ിലുാം സ്ൊൻ
ഡിതനവിയൻ രൊജ്യങ്ങൾ തെൊ�ത്ിന് 
മൊതൃ�യൊണ്. തനൊർതവയുകെ ഉദൊഹരണാം 
എടുത്ൊൽ, 1870 മുതൽ �െി�െിയൊയി 
വളർന്ന വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗകത് ക�ൊതു മുതൽ
മുെക് ്1940-�ൾ മുതൽ കുതിച്ചുയരു�യുാം 1990 
- �ളിൽ 9 ശതമൊനത്ിനു മു�ളിൽ എത്�യുാം 
കചയ്തു. അതമരിക്ൻ ഐ�്യനൊടു�ൾ, 
ജർമ്നി, ഫ്രൊൻസ,് കസ്യിൻ തുെങ്ങിയ രൊജ്യ
ങ്ങളികെല്ലൊാം വിദ്യൊഭ്യൊസരാംഗകത് മുതൽമുെ
ക് ്കമൊത് തദശീയ വരുമൊനത്ിന ്നൊെ ്- 

അഞ്് ശതമൊനത്ിനു മു�ളിെൊണ്. ഈ 
ര ൊ ജ ്യങ്ങ ള ി ൽ  � െ ത ി ലു ാം  ഇ ത ി ക റെ 
�കുതിതയൊളാം പ്രൊതദശി� മുതൽമുെക്് 
ആണ്. മിക് വി�സിത ജനൊധി�ത്യ രൊജ്യ
ങ്ങളിലുാം വിദ്യൊഭ്യൊസാം, വിതശഷിചേ് സ്കൂൾ 
വിദ്യൊഭ്യൊസാം, സർക്ൊരു�ളുകെ �െമയുാം 
�ൗരകറെ അവ�ൊശവമൊയി ഇതിന�ാം  
അാംഗീ�രിക്കപ്ട്ടു �ഴിഞ്ഞു. �ൗരന് മി�ചേ 
വിദ്യൊഭ്യൊസാം നൽകു� എന്നത്  രൊഷ്ടത്ി
കറെ �െമയൊയി വ്യവസ് കചയ്യുന്ന നിയമങ്ങ
ളുാം ഭരണ ഘെനൊ വ്യവസ്�ളുമൊണ്  ഈ 
രൊജ്യങ്ങളിൽ �െതിലുാം നിെവിലുള്ളത്.  

1960 നുാം 2010 നുാം ഇെയിലുള്ള �ൊെയള
വിൽ, ജനങ്ങൾക്് ആധുനി� വിദ്യൊഭ്യൊസ 
സൗ�ര്യങ്ങൾ ഉറപ് വരുത്ന്നതിലുാം വിദ്യൊ
ഭ്യൊസ രാംഗകത് അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന 
തിലുാം തെൊ�രൊജ്യങ്ങൾ നിർണ്ൊയ� 
പുതരൊഗതി തനെി. ഇരു�ത്ികയൊന്നൊാം നൂറ്ൊ
ണികറെ രണൊാം ദശ�ത്ിൽ ഈ രാംഗകത് 
ക�ൊതു മുതൽമുെക്് കുത്കന ഇെിഞ്ഞു.  
ശതമൊനക്ണക്ിൽ തനൊക്ിയൊൽ,  രണൊ
യിരത്ിനുതശഷാം വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗകത് 
സർക്ൊർ മുതൽമുെക്് കൂപ്കുത്ിയ  രൊജ്യ
ങ്ങളികെൊന്നൊണ് ഇന്്യ. മറ്് വി�സ്വര രൊജ്യ
ങ്ങളുകെ ചിത്രകമടുത്ൊലുാം ഇതു തകന്നയൊണ് 
ക�ൊതുവൊയ പ്രവണത. ഇത് വരുമൊനാം 

കുറഞെ  രൊജ്യങ്ങളികെ  വിദ്യൊഭ്യൊസ  
പുതരൊഗതികയ �ൊര്യമൊയി ബൊധിക്കുകമന്ന് 
ചൂണിക്ൊണിക്കപ്ടുന്നു.  അതമരിക് അെക്
മുള്ള രൊജ്യങ്ങളുകെ �ണക്ിലുാം ഈ കുറവ് 
പ്ര�െമൊണ്. ആതഗൊളവൽക്രണ നയങ്ങ
ളുകെ ഭൊരാം അനുഭവിക്കുന്നത ്ദരിദ്ര വി�സ്വര 
രൊജ്യങ്ങളികെ ജനങ്ങൾ മൊത്രമല്ല എന്നതി
കറെ സൂചനയൊയുാം  ഇതികന �ണക്ൊക്ൊാം. 

രണ്ടു നിെവോരം 
രണ്ടു നരീതി 

വി�സ്വര, ദരിദ്ര  രൊജ്യങ്ങളികെ ക�ൊതു
വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിനു തവണിയുള്ള ആതളൊഹരി 
മുതൽമുെക്് വി�സിത രൊജ്യങ്ങളിതെതികന 
അത�ക്ിചേ് തുതെൊാം കുറവൊണ്. സൊപേത്ി
�മൊയി തഭദകപ്ട്ട വി�സിത രൊജ്യങ്ങളികെ 
കുട്ടി�ൾക്് തൊരതതമ്യന മി�ചേ  വിദ്യൊ
ഭ്യൊസാം  െഭിക്കു�യുാം അത് ഈ രൊജ്യങ്ങ
ളികെ മനുഷ്യ വിഭവതശഷിയുകെ വി�സന
ത്ിതെക് ്നയിക്കു�യുാം കചയ്യുന്നു. വി�സ്വര, 
അവി�സിത രൊജ്യങ്ങളികെ വിദ്യൊഭ്യൊസരാം
ഗകത് ക�ൊതു മുതൽമുെക്കുാം തൊരതതമ്യന 
�രിമിതമൊണ്. ഇത് വി�സ്വര, വി�സിത 
രൊജ്യങ്ങൾക്ിെയിൽ മനുഷ്യവിഭവതശഷി 
വി�സനത്ിലുള്ള അന്രാം അരക്ിട്ടുറപ്ി
ക്കുന്നു. ഈ അർത്ത്ിൽ വിദ്യൊഭ്യൊസരാംഗ
കത് മുതൽമുെക്,് അതി കറെ മറ് ്മൊനങ്ങൾക്കു 
പുറതമ, വി�സിത രൊജ്യങ്ങൾക്കുാം വി�സ്വര 
രൊജ്യങ്ങൾക്കുാം  ഇെയിലുാം, സപേന്നർക്കുാം 
സൊധൊരണക്ൊർക്കുാം ഇെയിലുമുള്ള വിെവ് 
നിെനിർത്�യുാം കൂടുതൽ തമൊശമൊക്കു�യുാം 
കചയ്യുന്ന ഒരു ഘെ�മൊയുാം  പ്രവർത്ിക്കു 
ന്നുണ്. 

2002 കെ �ണക്കു�ൾ പ്ര�ൊരാം, 
തെൊ�ത്് സ്കൂൾ വിദ്യൊഭ്യൊസാം െഭിക്ൊത് 
കുട്ടി�ളിൽ 46 ശതമൊനവാം സഹൊറൻ,  
ഉ�സഹൊറൻ  തമഖെയിൽ ആയിരുന്നു. 2013 
ൽ ഇത്  57 ശതമൊനമൊയി ഉയരു�യൊണ്  
കചയ്തത്.  വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗകത് ദരിദ്ര, വി� 
സ്വര രൊജ്യങ്ങളുകെ �ിന്നൊക്ൊവസ്  �രിഹ
രിക്കുന്നതിന് അന്ൊരൊഷ്ട തെത്ികെ കൂെി
യൊതെൊചന�ളുാം ഐ�്യരൊഷ്ടസഭയുകെ 
തനതൃത്വത്ിൽ നെന്ന ശ്രമങ്ങളുാം പ്രതീക്ിചേ 
ഫൊം കചയ്തിട്ടില്ല. 

ക�ൊവിഡ് 19 തെൊക്് ഡൗൺ �ൊെത്് 
140 ഓളാം രൊജ്യങ്ങളിൽ സ്കൂളു�ൾ അെചേിട്ടു. 
160 ത�ൊെിതയൊളാം കുട്ടി�ൾ സ്കൂൾ �ൊണൊകത 
വീട്ടിെിരുന്നു. ഇവരിൽ 81 ത�ൊെിയുാം ദരിദ്ര 
രൊജ്യങ്ങളിെൊണ.് ത�ൊഷ� മൂെ്യമുള്ള  ആഹൊ
രത്ിനൊയി സ്കൂളിൽ നിന്ന് െഭിക്കുന്ന ഉചേഭ

രണ്മായിരത്ിനുദശ�ം 
വിേ്യമാഭ്യമാസ രംഗചത് 
സരകമാര മുതല്മുടകപ് 

കൂപ്പുകുത്ിയ
രമാജ്യങ്ങളിചേമാന്മാണപ് ഇന്ത്യ. മറ്പ് 
വികസ്വര രമാജ്യങ്ങളുചട െിത്രചമടു

ത്മാലം ഇതു തചന്യമാണപ് 
ചപമാതുവമായ പ്വണത. ഇതപ് 

വരുമമാനം കുറഞ്ഞ  രമാജ്യങ്ങളിചേ  
വിേ്യമാഭ്യമാസ  പുദരമാഗതിചയ 
കമാര്യമമായി ബമാധിക്ചമന്പ് 
ചൂണ്ികമാണികചപ്ടുന്നു. 
അദമരിക അടകമുള്ള 

രമാജ്യങ്ങളുചട കണകിലം 
ഈ കുറവപ് പ്കടമമാണപ്. 
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ക്ണകത് ആശ്രയിക്കുന്നവരൊണ ്ഇവരിൽ 
40 ത�ൊെിതയൊളാം കുട്ടി�ൾ. തെൊക്് ഡൗൺ 
ഇവരിൽ വെികയൊരു വിഭൊഗകത് �ട്ടിണിയി
െൊക്ി. നഷ്ടകപ്ട്ട അക്ൊദമി� ്ദിവസങ്ങൾ 
വീകണടുക്ൊൻ �െ രൊജ്യങ്ങളുാം ഓൺടെൻ 
സാംവിധൊനങ്ങകളയൊണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. 
എന്നൊൽ, നകല്ലൊരു വിഭൊഗത്ിനുാം നിെവിൽ 
ഓൺടെൻ �oനത്ിന ്സൗ�ര്യങ്ങളില്ല. 50 
ശതമൊനാം വിദ്യൊർത്ി�ൾക്കുാം വീട്ടിൽ �ാം�്യൂ
ട്ടർ സൗ�ര്യാം െഭ്യമല്ല. സഹൊറൻ, ഉ�സ
ഹൊറൻ തമഖെയികെ 89 ശതമൊനാം വിദ്യൊർത്ി
�ളുാം വീട്ടിൽ �ാം�്യൂട്ടതറൊ ആൻത്ൊയ്ഡ് 
കമൊടബൽ തഫൊതണൊ ഇല്ലൊത്വരൊണ.്   

വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗകത് ക�ൊതു മുതൽമുെ
ക്് ദീർഘ�ൊെ അെിസ്ൊനത്ിൽ ഈ 
രാംഗകത് അസമത്വാം ഇല്ലൊതൊക്ൊൻ 
സഹൊയിക്കുാം. ക�ൊതു മുതൽമുെക് ്കുറയുന്നു 
എന്നതിനർത്ാം അസമത്വാം വർദ്ിക്കുന്നു 
എന്നൊണ്. ഇതിലുാം ടവരുദ്്യങ്ങളുണ്. 
വി�സിത രൊജ്യങ്ങളിൽ വിദ്യൊഭ്യൊസരാംഗകത് 
സർക്ൊർ മുതൽമുെക്ികറെ 45 ശതമൊനത്ിൽ 
അധി�വാം എത്ന്നത് വിദ്യൊർത്ി�ളിൽ 
കൂടുതൽ �ഠിക്ൊൻ അവസരാം െഭിക്കുന്ന 10 
ശതമൊനത്ികറെ ട��ളിൽ ആണ.് സൊമൊന്യ

മൊയി �റഞെൊൽ, വി�സിത, വി�സ്വര രൊജ്യ
ങ്ങളിൽ ഇത ്25 % നുാം 15% നുാം ഇെയിെൊണ.് 
�തപേൊള അധിഷ്ിതമൊയ സൊമൂഹി� ഘെന 
കയ സാംബന്ിചേിെതത്ൊളാം, ഫെത്ിൽ, 
വിദ്യൊഭ്യൊസവാം ഒരു ചരക്് തകന്നയൊണ്. 
സർക്ൊരു�ളുകെ മുൻഗണന�ളുാം വിഭവ 
െഭ്യതയുാം അനുസരിചേ ്വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗകത് 
ക�ൊതു മുതൽമുെക്കുാം വ്യത്യൊസകപ്ട്ടിരിക്കുാം. 

തെൊ�കത് സ്കൂൾ വിദ്യൊർത്ി�ളുകെ 
എണ്ത്ിൽ 60 ശതമൊനമൊണ് ഇെത്രാം, 
തൊഴ്ന്ന വരുമൊന രൊജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ. 
എന്നൊൽ സ്കൂൾ വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിലൂകെ  
അെിസ്ൊന തശഷി�ൾ ആർജ്ിക്കുന്നതിൽ 
�രൊജയകപ്ടുന്ന കുട്ടി�ളിൽ 80 ശതമൊനവാം 
ഇതിൽകപ്ട്ടവരൊകണന്ന് �ണക്കു�ൾ 
�ൊണിക്കുന്നു. തൊഴ്ന്ന, ഇെത്രാം വരുമൊനമുള്ള 
രൊജ്യങ്ങളിൽ കമൊത് തദശീയ വരുമൊനത്ി
കറെ രണ ്ശതമൊനാം മൊത്രമൊണ് വിദ്യൊഭ്യൊസ
ത്ിനൊയി മുെക്കുന്നത്. ഇത് തീർത്ാം 
അ�ര്യൊപ്തമൊണ്. ഈ രൊജ്യങ്ങളികെ നൊലു 
കചറുപ്ക്ൊരിൽ ഒരൊൾക് ് അക്രൊഭ്യൊസാം 
ഇല്ല. സ്കൂൾ പ്രൊയത്ിലുള്ള അഭയൊർത്ി�
ളിൽ 90 ശതമൊനത്ിനുാം അഭയാം നൽകുന്നത് 
വി�സ്വര രൊജ്യങ്ങളൊണ.് അഭയൊർത്ി�ൾ 

�െന്നു വരുന്നത് തെയൊൻ കഡൊണൊൾഡ് 
ട്ാം�ികറെ �ൊെകത് അതമരിക് നെത്ിയ 
ശ്രമങ്ങൾ തെൊ�ാം �ണതൊണ്. ആഭ്യന്ര 
സാംഘർഷങ്ങൾ മൂർഛിചേ രൊജ്യങ്ങളിൽ 13 
ത�ൊെിതയൊളാം കുട്ടി�ൾക്് സ്കൂൾ �ഠനാം 
നിതഷധിക്കപ്ട്ടതൊയി റിതപ്ൊർട്ടു�ൾ വ്യക്ത
മൊക്കുന്നു. 

നിെവോരവം വ്ോപ്ിയം 
തെൊ�കത് കമൊത്ാം രൊജ്യങ്ങളിൽ 

മൂന്നികെൊന്നിലുാം സ്കൂൾ അധ്യൊ��രുകെ 75 
ശ ത മ ൊ ന ത്ിൽ  ത ൊ ക ഴ  മൊ ത്രമ ൊ ണ് 
ശരിയൊയ വിദ്യൊഭ്യൊസ തയൊഗ്യതയുാം �രിശീ
െനവാം െഭിചേവർ. ഇത് സ്കൂൾ വിദ്യൊഭ്യൊസ
ത്ികറെ  നിെവൊരകത് �ൊര്യമൊയി ബൊധി
ക്കുകമന്ന്  പ്രതത്യ�ാം �റതയണതില്ല. 
മതിയൊയ �രിശീെനാം ഇല്ലൊത് അധ്യൊ�
�രുകെ എണ്കമടുത്ൊലുാം തൊഴ്ന്ന, ഇെത്രാം 
വരുമൊന രൊജ്യങ്ങളികെ സ്ിതി തൊരത
തമ്യന തമൊശമൊണ്. വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗകത് 
മുതൽമുെക്് �ൊര്യമൊയി ഉയർത്ൊകത 
വി�സിതരൊജ്യങ്ങളുകെ നിെവൊരത്ിലുള്ള 
സ്കൂൾ വിദ്യൊഭ്യൊസാം ഈ രൊജ്യങ്ങൾക്് 
സൊധ്യമൊക്ൊവില്ല. ക�ൊതു വിദ്യൊഭ്യൊസത്ി
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നുാം ക�ൊതു ജനൊതരൊഗ്യത്ിനുാം തവണിയുള്ള  
മുതൽമുെക്് �രിമിതകപ്ടുത്� എന്ന 
ആതഗൊളവൽക്രണ �ൊെകത് നയാം ഈ 
െക്്യാം തനടുന്നതിന് ഈ രൊജ്യങ്ങൾക്് 
മുന്നിൽ പ്രതിബന്മൊയി നിൽക്കുന്നു.

വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗകത് മുതൽമുെക്് 
സൊപേത്ി� സൊമൂഹി� തനട്ടങ്ങളൊയി വ്യ
ക്തിക്കുാം സമൂഹത്ിനു ക�ൊതുവിലുാം തിരിക� 
െഭിക്കുന്നു. കതൊഴിൽ �തപേൊളത്ിൽ മത്രിച്ചു 
വിജയിക്ൊൻ വ്യക്തികയ സജ്മൊക്കുന്നതുാം  
വിദ്യൊഭ്യൊസാം തകന്നയൊണ.്  വിദ്യൊഭ്യൊസത്ി
നൊയി കചെവഴിക്കുന്ന �ണാം, മി�ചേ 
തജൊെിക്കുാം ഉയർന്ന  വരുമൊനത്ിനുാം തവണി
യുള്ള മുതൽമുെക് ്കൂെിയൊണ.്  സമൂഹത്ികറെ 
സൊപേത്ി�വാം ടവജ്ൊനി�വാം സൊാംസ്ൊ
രി�വമൊയ പുതരൊഗതികയ സഹൊയിക്കുന്നു 
എന്നതൊണ ്ദീർഘ�ൊെ അെിസ്ൊനത്ിൽ 
ഇതിതനക്ൊൾ പ്രസക്തമൊയ �ൊര്യാം. �െ 
തമഖെ�ളിലുാം  ആഭ്യന്ര �െഹങ്ങൾ 
മൂർച്ിക്കു�യുാം അഭയൊർത്ി പ്രവൊഹാം തീവ്ര
മൊവ�യുാം കചയ്ത രണൊയിരത്ിനു തശഷമുള്ള 
തെൊ� രൊഷ്ടീയ �ൊെൊവസ്യിൽ വി�സ്വര
രൊജ്യങ്ങളുകെ, വിതശഷിച്ചുാം ഏറ്വാം തൊഴ്ന്ന വരു
മൊനമുള്ള അവി�സിത രൊജ്യങ്ങളികെ, സ്കൂൾ 
വിദ്യൊഭ്യൊസത്ികറെ നിെവൊരാം ഉയർത്� 
എന്നത ്�ടുത് കവല്ലുവിളിയൊണ.് 

2030 ഓകെ സ്കൂൾ വിദ്യൊഭ്യൊസാം സൊർവ
ത്രി�മൊക്കു�കയന്ന (യുഎൻ മുതന്നൊട്ടു കവയ്ക്കു
ന്ന) െക്്യാം തനെൊൻ, കുറഞെത് 6.9 ത�ൊെി 
അധ്യൊ��ർ  ഇനിയുാം കൂടുതെൊയി ഉണൊ 
വണാം. ഇതിൽ 24 ത�ൊെിതയൊളാം അധ്യൊ��കര 
തവണി വരുന്നത് ടപ്രമറി സ്കൂളു�ളിെൊണ്. 
ക്ൊസ ്മുറിയിൽ �രമൊവധി 40 കുട്ടി�ൾ എന്ന 
�ണക്ിൽ തബൊധനാം �ൊര്യക്മമൊക്കുന്ന
തിന ്തവണിയുള്ള  �രിഷ്ൊരങ്ങൾ ഫെപ്രദമൊ
�ണകമങ്ിൽ അതിലുതമകറ അധ്യൊ��ർ 
പുതിയതൊയി ഉണൊവണാം. ഇത്രാം �രിമി
തി�ൾ തൊരതതമ്യന കൂടുതൽ രൂക്മൊയിരി 
ക്കുന്നത ്വി�സ്വര അവി� സിത രൊജ്യങ്ങളി
െൊണ ്എന്ന ്പ്രതത്യ�ാം �റതയണതില്ല.

വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗത്ാം െിാംഗ�ദവിയുകെ 
അെിസ്ൊനത്ിലുള്ള  തവർതിരിവ�ൾ പ്ര�
െമൊണ.് തെൊ�ത്ികെ നിരക്രരിൽ മൂന്നിൽ 
രണ് ത�രുാം സ്ത്രീ�ളൊണ.് സ്കൂൾ എൻതറൊൾകമ
റെ ്�ൊര്യത്ിലുാം വിദ്യൊഭ്യൊസാം �ൊതിവഴിയിൽ  
ഉത�ക്ിക്കുന്ന കുട്ടി�ളുകെ സ്ിതിവിവരക് 
ണക്ിലുാം, അഭയൊർത്ി�ൾക് ്വിദ്യൊഭ്യൊസ 
സൗ�ര്യങ്ങൾ െഭ്യമൊക്കുന്നതികറെ വിശദൊാം
ശങ്ങൾ എടുത്ൊലുാം, സ്ത്രീ-പുരുഷ വിതവചനാം 
പ്ര�െമൊണ്.

വിദ്യൊഭ്യൊസത്ികറെ നിെവൊരവാം ഓതരൊ 
രൊജ്യകത്യുാം സൊപേത്ി� വളർചേയുകെ 
തതൊതുാം തനരിട്ട് ബന്കപ്ട്ടിരിക്കുന്നതൊയി 
�ഠനങ്ങൾ വ്യക്തമൊക്കുന്നു. തൊരതതമ്യന 
ഉയർന്ന വിദ്യൊഭ്യൊസ നിെവൊരമുള്ള  
വി�സിത, കപ്രൊട്ടസ്ററെ് രൊജ്യങ്ങൾ മറ്് രൊജ്യ
ങ്ങകള അത�ക്ിചേ് ഉയർന്ന സൊപേത്ി� 
വളർചേയുാം അഭിവൃദ്ിയുാം �ൊണിക്കുന്നു. 

വിദ്യൊഭ്യൊസ�രമൊയി ഉയർന്ന നിെ 
വൊരാം പുെർത്ന്ന രൊജ്യങ്ങളിൽ, വിതശ ഷിചേ് 
വി�സിത രൊജ്യങ്ങളിൽ, വിദ്യൊഭ്യൊസ 
രാംഗകത് മുതൽമുെക്ിൽ കചറുതല്ലൊത് ഒരു 
ഭൊഗവാം നിർവഹിക്കുന്നത്  തതദേശ സ്വയാം
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളൊണ് .  ഉയർന്ന 
തെത്ികെ സർക്ൊരു�കള അത�ക്ിചേ് 
കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതതയൊകെയുാം സർവതെ സ്ർ
ശിയൊയുാം വിദ്യൊഭ്യൊസരാംഗത്്  ഇെ ക�െൊൻ 
പ്രൊതദശി� സർക്ൊരു�ൾക്് �ഴിയുാം. 
വി�സ്വര, അവി�സിത രൊജ്യങ്ങളികെ വിദ്യൊ
ഭ്യൊസ �ിതന്നൊക്ൊവസ്യുകെ �െ ഘെ�
ങ്ങളിൽ ഒന്ന് വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗത്്, 
വിതശഷിചേ് പ്രൊഥമി� സ്കൂൾ വിദ്യൊഭ്യൊസ 
രാംഗത്്, ഇെക�െൊൻ പ്രൊതദശി� സർക്ൊ
രു�ൾക്കുള്ള  പ്രൊപ്തിക്കുറവൊണ്. സ്കൂൾ വിദ്യൊ
ഭ്യൊസ രാംഗകത് ഇെക�െലു�ൾ ത�രള
ത്ികെ തതദേശ സ്വയാംഭരണ സാംവിധൊന
കത് തവറിട്ടതൊക്കുന്ന ഘെ�ങ്ങളിൽ പ്രധൊ
നമൊണ്. ക�ൊതു വിദ്യൊഭ്യൊസ സാംര ക്ണ 
യജ്ാം ഇതികറെ ഏറ്വാം പുതിയതുാം തിളക്
മൊർന്നതുമൊയ ഉ�ൊഖ്യൊനമൊണ്. 

റ്റോവറിിട് ചിത്ം 
സ്കൂൾ വിദ്യൊർത്ി�ൾക്് ഗുണനിെവൊര

മുള്ള വിദ്യൊഭ്യൊസാം ഉറപ് വരുത്ന്ന �ൊര്യ
ത്ിൽ ഇന്്യയികെ 20 വെിയ സാംസ്ൊനങ്ങ
ളിൽ ത�രളാം ഒന്നൊമതൊകണന്ന് ഇന്്യൊ 
ഗവൺകമറെികറെ ഔതദ്യൊഗി� തരഖ�ൾ വ്യ
ക്തമൊക്കുന്നു. 2016-17 റഫറൻസ ്വർ ഷമൊയി 
�ണക്ൊക്ി നെത്ിയ  വിവരതശഖരാം 
�ണക്ികെടുത്തിൽ, നീതി ആതയൊഗികറെ 
(SEQI) �്വൊളിറ്ി ഇൻറക് ്പ്ര�ൊരാം ത�രളാം 76.6 
% മൊർക് ്തനെിയതപ്ൊൾ ഉത്ർപ്രതദശികറെ 
തസ്ൊർ 36.4 ആണ.് �ഠന നിെവൊരാം, വിവിധ 
വിഭൊഗങ്ങൾക്കുള്ള വിദ്യൊഭ്യൊസത്ികറെ  
െഭ്യത, അെിസ്ൊന സൗ�ര്യങ്ങൾ തുെ
ങ്ങിയവ വ്യക്തമൊക്കുന്ന മുപ്തതൊളാം ഘെ�
ങ്ങൾ �രിതശൊധിചേൊണ ്സാംസ്ൊനങ്ങൾക്കുാം 
ത�ന്ദ്ര ഭരണ പ്രതദശങ്ങൾക്കുാം തസ്ൊർ 
നൽ�ിയത.് എട്ട ്കചറിയ സാംസ്ൊനങ്ങളുകെ 
തസ്ൊർ 68.8 നുാം 24.6 നുാം ഇെയിെൊണ്. 

ത�രളത്ികെ ക�ൊതു വിദ്യൊെയങ്ങ
ളുകെ മുഖച്ൊയ മൊറ്ിയ ക�ൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ 
സാംരക്ണ ദൗത്യത്ികറെ ഫെമൊയി, 6.5 
െക്ത്ിതെകറ കുട്ടി�ളൊണ് ക�ൊതുവിദ്യൊ
െയങ്ങളിൽ കൂടുതെൊയി തചർന്നത.് തട്ൊപ്ൗ
ട്ട് നിരക്് 2016-17 കെ 0.22 ൽ നിന്ന് 2019 -20 
ൽ 0.11 ആയി കുറഞ്ഞു. ടഹസ്കൂൾ നിെവൊര
ത്ിൽ ഈ �ൊെയളവിൽ ഇത ്0.33 ൽ നിന്ന് 
0.15 ശതമൊനമൊയി കുറഞ്ഞു. തെൊവർ 
ടപ്രമറി നിെവൊരത്ിൽ 0.11, യു �ി 
തെത്ിൽ 0.06 എന്നിങ്ങകനയൊണ് ത�രള
ത്ികെ സ്കൂൾ തട്ൊപ്ൗട്ട് നിരക്കു�ൾ. ത�ന് 
മൊനവവിഭവതശഷി വി�സന മന്തൊെയത്ി
കറെ �ണക്കു�ൾ പ്ര�ൊരാം, തെൊവർ ടപ്രമറി 
തെത്ിൽ 4.13, അപ്ർ ടപ്രമറി തെത്ിൽ 
4.03, കസക്റെറി നിെവൊരത്ിൽ 17.06 
എന്നിങ്ങകനയൊണ ്  2018- ൽ രൊജ്യത് ്തരഖ
കപ്ടുത്ിയ സ്കൂൾ ത്ൊപ്ൗട്ട് നിരക്്. 
എൻതറൊൾകമറെ് നിരക്് �രിതശൊധിചേൊലുാം 
ത�രളത്ികറെ ചിത്രാം ഒന്നു തവകറ തകന്ന. 

കേരളയം
നടനെ െഴിേൾ 

മിഷണറിമൊരുകെ തനതൃത്വത്ിൽ നെന്ന 
വിദ്യൊഭ്യൊസ പ്രവർത്നങ്ങളുകെയുാം ആഴ 
ത്ിൽ തവരു�ളുള്ള സൊമൂഹ്യ നതവൊത്ൊന
ത്ികറെയുാം തുെർചേയിെൊണ്  ത�രളാം 
രൊജ്യകത് ഏറ്വാം മി�ചേ ക�ൊതു വിദ്യൊെയ
ങ്ങളുകെ ശാംഖെ ക�ട്ടിപ്ടുത്ത്. സ്വൊതന്ത്യ
ത്ിനു തശഷവാം, തിരു-ക�ൊചേിയുകെയുാം 
�ിന്നീെ ്ഐ�്യ ത�രളത്ികറെയുാം രൂ�ീ�ര
ണത്ിനുാം തശഷവാം ത�രളാം വിദ്യൊഭ്യൊസ 
രാംഗത്് വെിയ തതൊതിൽ മുതൽ മുെക്ി. 
ഭൊഷൊെിസ്ൊനത്ിൽ ഐ�്യ ത�രളാം രൂ�ാം 
ക�ൊണതിനു തശഷാം അധി�ൊരത്ികെ
ത്ിയ ആദ്യ സർക്ൊർ സ്കൂൾ വിദ്യൊഭ്യൊസ 
തമതഖെയുകെ സമൂെ �രിഷ്ക്കരണത്ിന് 
തുെക്ാം കുറിച്ചു. രൊജ്യകത് ഏറ്വാം ഉയർന്ന 
സൊക്രതയുള്ള സാംസ്ൊനമൊയി ത�രളാം 
മൊറിയത ്ഈ നെ�െി�ളുകെ  തുെർചേയിെൊണ.് 

2011 കസൻസസ് അനുസരിചേ് 93.91 
ശതമൊനമൊണ് ത�രളത്ികെ സൊക്രതൊ 
നിെവൊരാം. ഇതിൽ പുരുഷൻമൊരുതെത ് 96.02 
ശതമൊനമൊണ.് 91.98 ശതമൊനമൊണ ്സാംസ്ൊ
നകത് സ്ത്രീ സൊക്രത. തദശീയ തെത്ികെ 
സ്ത്രീ സൊക്രത 65.46% മൊത്രമൊണ്. സൊക് 
രതൊ നിെവൊരത്ിൽ 90 ശതമൊനത്ിനു 
തൊകഴ നിൽക്കുന്ന വയനൊടുാം ( 89.3) �ൊെക്ൊടുാം 
(89) ത�ൊലുാം തദശീയ ശരൊശരിയുമൊയി തട്ടിച്ചു 
തനൊക്ിയിൽ ഏകറ മുന്നിെൊണ.് സൊക്രതൊ 
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നിരക്ിൽ ഒന്നൊാം സ്ൊനത്ള്ള ത�ൊട്ടയവാം 
(97.2%) രണൊാം സ്ൊനത്ള്ള �ത്നാംതിട്ട
യുാം ( 96.5%) തെൊ�ത്ിനു തകന്ന എറ്വാം 
മി�ചേ മനുഷ്യവിഭവ സപേത്് സാംഭൊവന 
കചയ്യുന്ന ത�ന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾകപ്ടുന്നു

സാംസ്ൊനത്ിന ്വിപുെമൊയ സർക്ൊർ 
സ്കൂളു�ളുകെ ശാംഖെയുണ്. അതിലുാം ബൃഹ 
ത്ൊണ് അധ്യൊ��രുാം മറ്് ജീവനക്ൊരുാം 
സർക്ൊർ ശപേളതത്ൊകെ തജൊെി കചയ്യു ന്ന 
എയ്ഡഡ് വിദ്യൊെയങ്ങളുകെ ശാംഖെ. 2011 
കെ �ണകക്ടുത്ൊൽ, സാംസ്ൊനത് ്5250 
സർക്ൊർ  സ്കൂളു�ളുാം 7947 എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളു�ളുാം ഉണ.് അൺ എയ്ഡഡ് സ്ൊ�ന
ങ്ങളുകെ തള്ളിക്യറ്ത്ികറെ �ൊെത്ാം 1300 
ൽ തൊകഴയൊണ ്സർക്ൊർ അാംഗീകൃത അൺ 
എയ്ഡഡ് വിദ്യൊെയങ്ങളുകെ എണ്ാം. 
45,39,033 കുട്ടി�ളിൽ 4.1 െക്ാം ത�ർ 
മൊത്രമൊണ് ഈ �ൊെയളവിൽ അൺഎ
യ്ഡഡ് സ്ൊ�നങ്ങകള ആശ്രയിചേത്. 1.7 
െക്ത്ിെധി�ാം അധ്യൊ��ർ സർക്ൊർ 
എയഡ്ഡ,് സർക്ൊർ സ്കൂളു�ളിൽ �ഠിപ്ിക്കു
ന്നു. ഈ �ണക്കു�ൾക് ്ഇന്്യയുകെ ക�ൊതു 
ചിത്രവമൊയി തൊരതമ്യമില്ല. 

നതവൊത്ൊനത്ിന് തിരിക�ൊളുത്ിയ 
മ ിഷണറി  പ്രവർത്നങ്ങൾകക്ൊപ്ാം 
തകന്നയൊണ് മത�ഠനത്ിൽ നിന്ന് തവറിട്ട 
ആധുനി� വിദ്യൊഭ്യൊസവാം ത�രളാം �രിചയ
കപ്ട്ടത്. ഇാംഗ്ീഷ് ഭൊഷൊ �ഠനത്ിെൊയിരു
ന്നു അന്നകത് പ്രൊഥമി� വിദ്യൊഭ്യൊസത്ി
കറെ ഊന്നൽ. 1933 മുതൽ �ള്ളിക്കൂെങ്ങളിൽ 
മെയൊളാം മുതെൊയ  പ്രൊതദശി� ഭൊഷ�ളുാം  
�ഠിപ്ിച്ചു തുെങ്ങി. സ്കൂൾ വിദ്യൊഭ്യൊസാം, 
വിതശഷിചേ് പ്രൊഥമി� വിദ്യൊഭ്യൊസാം, സൊർവ
ത്രി�മൊക്കുന്നതിനു തവണിയുള്ള സമ്ർദോം 
1940 �ളിൽ തകന്ന  ഉയർന്നു വന്നു. ആധുനി� 
വിദ്യൊഭ്യൊസാം വ്യൊ�ിപ്ിക്കുന്നതിനു  തവണിയു
ള്ള ധൊരൊളാം ശ്രമങ്ങൾ ഈ  �ൊെയളവിൽ  
സജീവമൊയി. 1949 കെ  തിരു -  ക�ൊചേി 
സാംതയൊജനാം  തിരുവിതൊാംകൂർ - ക�ൊചേി പ്ര
തദശങ്ങളികെ  വിദ്യൊഭ്യൊസ �രിഷ്ൊരങ്ങൾക്് 
ഏ�ീകൃത സ്വഭൊവാം ട�വരുത്ി. അതിനു
തശഷമൊണ ്കസക്റെറി തെത്ികെ �രീക് 
എസ്എസ്എൽസി എന്ന് നൊമ�രണാം 
കചയ്യകപ്ട്ടത്. ആദ്യ എസ്എസ്എൽസി 
�രീക് 1952ൽ നെന്നു. 1953- 54 മുതൽ ഹിന്ി 
നിർബന്ിത വിഷയമൊയി ത�രളത്ികെ 
സ്കൂളു�ളിലുാം �ഠിപ്ിച്ചു തുെങ്ങി. 1954 - 55 മുതൽ
ക്കുതകന്ന സർക്ൊർ സ്കൂളു�ളിൽ തെൊവർ 
കസക്റെറി തൊം വകരയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യൊ
ഭ്യൊസാം സൗജന്യമൊണ.് ഐ�്യത�രളാം രൂ�ീ

�രിക്കപ്ട്ടതതൊകെ ഈ �രിഷ്ൊരങ്ങൾ 
മുഴുവൻ ത�രളത്ിതെക്കുാം വ്യൊ�ിച്ചു. അവഗ
ണിക്കപ്ട്ടു �ിെന്ന പ്രതദശങ്ങളിൽ സർക്ൊർ, 
എയഡ്ഡ ്സ്കൂളു�ൾ പ്രത്യക്കപ്ട്ടു. ക�ൊതുവി
ദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗകത് വൻ മുതൽ മുെക്ികനൊപ്ാം, 
�ൊെത്ികനൊത്  �രിഷ്ക്കൊരങ്ങൾ ഏർകപ്ടു
ത്ൊനുാം ത�രളാം മെിചേില്ല. 90-91 മുതൽ നെപ്ി
െൊക്ിയ +2 സമ്പ്രദൊയാം ത�രളത്ികെ സ്കൂൾ 
വിദ്യൊഭ്യൊസത്ികറെ ഘെന തകന്ന മൊറ്ി മറിച്ചു.  
പുതിയ �ൊെത്ിനു തചർന്ന വിദ്യൊർത്ി 
സൗഹൃദ തബൊധന രീതി�ൾ ത�രളാം വിജയ�
രമൊയി നെപ്ിെൊക്ി. 2005 മുതൽ SSLC യ്ക് 
തഗ്രഡിാംഗ ്ഏർകപ്ടുത്ി.

1980 �ൾക്കു തശഷാം ത�രളത്ികെ 
ക�ൊതു വിദ്യൊഭ്യൊസ തമഖെയുകെ  ദ്രുതഗതിയി
ലുള്ള വി�ൊസത്ികറെ തുെർചേയ്ക് സൊപേ
ത്ി� �രിമിതി�ൾ തെസ്സമൊയി നിന്നു. 
ഉന്നത വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിന് മുന്നിൽ സ്കൂൾ 
വ ി ദ ്യൊ ഭ ്യൊ സ ക ത്  അ വ ഗ ണ ി ക്കു ന്ന 
പുതികയൊരു സമീ�നവാം വി�സിച്ചു വന്നു. 
ഉയർന്ന മധ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ പുതുതൊയി തുറന്ന 
ഇാംഗ്ീഷ ്മീഡിയാം സ്കൂളു�ളിതെക് ്കൂടുതെൊയി 
ആ�ർഷിക്കപ്ട്ടു. മന:�ൊഠാം �ഠിക്കുന്നതിന് 

അമിത പ്രൊധൊന്യാം നൽ�ിയ ഇാംഗ്ീഷ് 
മീഡിയാം വിദ്യൊെയങ്ങൾ  സ്കൂൾ വിദ്യൊഭ്യൊസ
ത്ികറെ നിെവൊരത്�ർചേയിതെക്് നയി
ക്കുകമന്ന ആശങ് ഉയർന്നു. ക�ൊതുവിദ്യൊ
ഭ്യൊസ സാംരക്ണ യജ് മൊണ് ഈ പ്രവ
ണതയ്ക് ഫെപ്രദമൊയി തെയിട്ടത്. 

ത�രളത്ികറെ  ചരിത്രത്ിൽ ഇതിനു 
മുകപേൊരിക്ലുാം ക�ൊതു വിദ്യൊഭ്യൊസ 
സാംരക്ണ യജ്ത്ിനു സമൊനമൊയ 
രീതിയിൽ ക�ൊതു വിദ്യൊഭ്യൊസ രാംഗാം ഇത്ര 
�ണ് പ്രൊധൊന്യതത്ൊകെ �രിഗണിക്കപ്
ട്ടിട്ടില്ല. മുകപേൊരിക്ലുാം ഇതു ത�ൊകെ വിദ്യൊ
ഭ്യൊസ രാംഗതത്ക്് ഫണ് ഒഴു�ിയിട്ടില്ല. 
�ഠന നിെവൊരാം കമചേകപ്ടുത്ന്നതിനുാം 
വിദ്യൊർത്ി�ൾക്ിെയിൽ  ആത്മവിശ്വൊസാം 
വളർത്ന്നതിനുമുള്ള നിരവധി �രി�ൊെി�ൾ
കക്ൊപ്ാം, ആയിരക്ണക്ിനു ത�ൊെി�ൾ 
കചെവിട്ടൊണ് സ്കൂളു�ളുകെ അെിസ്ൊന 
സൗ�ര്യങ്ങൾ കമചേകപ്ടുത്ിയത.് ബജറ്ിൽ 
വ�യിരുത്ിയ വി�സന ഫണിനു പുറതമ, 
�ിഫബ്ി മുതഖന സമൊഹരിചേ വെിയ തു�യുാം 
ഇതിനൊയി സർക്ൊർ കചെവഴിച്ചു. �ൊഴ്ചയിലുാം 
ഗുണനിെ വൊരത്ിലുാം ഇറെർനൊഷണൽ 
സ്കൂളു�കള കവല്ലുന്ന ക�ൊതു വിദ്യൊെയങ്ങളുകെ 
ഒരു ശാംഖെ ഇതപ്ൊൾ ത�രളത്ിലുണ്. 
നവത�രള ദൗത്യങ്ങളുകെ ഭൊഗമൊയി ക�ൊതു 
വിദ്യൊെയങ്ങളികെ അെിസ്ൊന സൗ�ര്യ
ങ്ങൾ കമചേകപ്ട്ടിരിക്കുന്നു. �ിഫബ്ി സഹൊയ
തത്ൊകെ ഏകറ്ടുത് അെിസ്ൊന സൗ�ര്യ 
വി�സനാം സമൊനത�ളില്ലൊത്തൊണ്. 5 
ത�ൊെി വീതാം കചെവിട്ട ്141 സ്കൂളു�ളിൽ ക�ട്ടി
െങ്ങളുാം െൊബു�ൾ മുതെൊയ സൗ�ര്യങ്ങളുാം 
ഒരുക്ി. 379 സ്കൂളു�ളിൽ 3 ത�ൊെിയുകെ വീതാം 
പ്രവൃത്ി�ൾ നെന്നു. 446 സ്കൂളു�ളിൽ 1 ത�ൊെി 
വീതാം കചെവിട്ടു. സാംസ്ൊന സർക്ൊരികറെ 
വി�സന ഫണ്ാം തതദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊ
�നങ്ങളുകെ വിവിധ ത്ൊതസു�ളിൽ 
നിന്നുള്ള ഫണ്ാം കചെവഴിചേ ്നെത്ിയ പ്രവൃ
ത്ി�ൾ ഇതിനു പുറതമയൊണ.്  വിദ്യൊെയങ്ങ
ളുകെ അെിസ്ൊന സൗ�ര്യങ്ങൾ കമചേകപ്ടു
ത്ന്നതിനുാം കമചേകപ്ട്ട �ഠനൊന്രീക്ാം 
ഉറപ് വരുത്ന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 
ക�ൊവിഡ് മഹൊമൊരി സൃഷ്ടിചേ പ്രതിസന്ി 
യുകെ ഘട്ടത്ിലുാം ഊർജ്ിതമൊയി തുെരു�
യൊണ്. അകത, നകമ് നൊമൊക്ിയ തവറിട്ട 
വഴിയിലൂകെ തകന്നയൊണ ്നമുക്ിനിയുാം മുതന്ന
റൊനുള്ളത്.

1
ലേഖകന് ഗ്ലാമവികസനവകുപ്ില് വിലല്ജ് 

എക്സന്ഷന്  ഓഫീസറലാണ്.




കമാഴ്ചയിലം ഗുണനിേവമാരത്ിലം 

ഇന്രനമാ�ണല് സ്കൂളുകചള 
ചവല്ലുന് ചപമാതുവിേ്യമാേയങ്ങളുചട 

ഒരു ശംഖേ ഇദപ്മാള് 
ദകരളത്ിലണ്പ്. നവദകരള 

േൗത്യങ്ങളുചട ഭമാഗമമായി
ചപമാതു വിേ്യമാേയങ്ങളിചേ 

അടിസ്മാന സൗകര്യങ്ങള് 
ചമച്ചചപ്ട്ടിരിക്ന്നു. 

കിഫപ്ബി സഹമായദത്മാചട
ഏചറ്ടുത് അടിസ്മാന സൗകര്യ 
വികസനം സമമാനതകളില്ലമാത്തമാ

ണപ്. 5 ദകമാടി വതീതം ചെേവിട്ടപ് 141 
സ്കൂളുകളില് ചകട്ടിടങ്ങളും 

േമാബുകള് മുതേമായ സൗകര്യങ്ങളും 
ഒരുകി.
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 വേ.ടി. കജൊർജ്

ജനപ്രതിനിധികളുത്ട  
ശ്രദ്ധയ്ക്ക്  (ഭ്ടഗാം - 2)

തതദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളികെ 
അാംഗങ്ങൾക്് സൊധൊരണയൊയി 

ഉണൊ�ൊവന്ന അതയൊഗ്യത�ൾ �ഴിഞെ 
െക്ങ്ങളിൽ പ്രതി�ൊദിചേിരുന്നു.  എന്നൊൽ 
െി തെഖനങ്ങളിൽ പ്രതി�ൊദിചേ അതയൊഗ്യത
�ൾക്കു�രിയൊയി അാംഗങ്ങൾക്് ഉണൊതയ
ക്ൊവന്ന ചിെ അതയൊഗ്യത�ളൊണ ്ഇവികെ 
�രൊമർശിക്കുന്നത്.  അങ്ങകനയുണൊ�ൊവ
ന്ന അതയൊഗ്യത�ളിൽ ചിെകതൊകക് 
കചറിയ അശ്രദ് ക�ൊതണൊ  മന:പൂർവമല്ലൊ
കതതയൊ ഉണൊ�ൊവന്നതൊണ്.  ത�രള 
�ഞ്ൊയത്് രൊജ് ആക്് 35 -ൊാം വകുപ്ിലുാം 
ത�രള മുനിസിപ്ൊെിറ്ി ആക്് 91 -ൊാം വകുപ്ി
ലുമൊണ ്അാംഗങ്ങൾക്കുള്ള അതയൊഗ്യത�ൾ 
സാംബന്ിചേ് പ്രതി�ൊദിചേിരിക്കുന്നത്. 
അവയിൽ ചിെത് തൊകഴപ്റയുന്നു.  
1) ഒരു ത�ൊെതിയൊതെൊ ടട്ബ്യൂണകെൊ
(i) സന്ൊർഗ്ഗ ദൂഷ്യാം സാംബന്ിചേ ഏകതങ്ിലുാം 

കുറ്ത്ിന് മൂന്നു മൊസത്ിൽ കുറയൊത് 
�ൊെതത്ക് ്തെവശിക്യ്ക ്വിധിക്കപ്
ട്ടിരിക്കു�തയൊ; അകല്ലങ്ിൽ

(ii) അഴിമതിക്കുറ്ത്ിന് തൽസമയാം പ്രൊ
ബെ്യത്ിലുള്ള നിയമമനുസരിചേ് തക് 
അധി�ൊരസ്ൊനത്ൊൽ കുറ്ക്ൊര 
നൊയി വിധിക്കപ്ട്ടിരിക്കു�തയൊ; 
അകല്ലങ്ിൽ

(iii) ദുർഭരണത്ിന് വ്യക്തി�രമൊയി കുറ്
ക്ൊരനൊകണന്ന് തതദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങൾക്് തവണിയുള്ള ഓാംബു
ഡ്് ൊനൊൽ വിധിക്കപ്ട്ടിരിക്കു�തയൊ  
കചയ്തിട്ടുകണങ്ിൽ അങ്ങകനയുള്ള 
അാംഗാം/�ൗൺസിെർ ആ സ്ൊനത്് 
തുെരുന്നതിന് അതയൊഗ്യനൊയിരിക്കുന്ന
തൊണ്. കൂെൊകത 1860 കെ ഇന്്യൻ 
ശിക്ൊനിയമത്ികെ 9 A അദ്്യൊയ
ത്ിൽ �റഞെിരിക്കുന്ന തിരകഞെടു

പ്ികന സാംബന്ിക്കുന്ന കുറ്ങ്ങൾതക്ൊ  
1951 കെ ജനപ്രൊതിനിധ്യ നിയമ
ത്ികെ 8 -ൊാം വകുപ്ിൽ �രൊമർശിചേിട്ടു
ള്ള ഏകതങ്ിലുാം കുറ്ത്ിതനൊ ശിക്ിക്
കപ്ട്ടയൊൾ ഒരു തതദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊ�നത്ിൽ അാംഗമൊയിരിക്കുവൊൻ 
അതയൊഗ്യനൊണ്.  എന്നൊൽ ജനപ്രൊതി
നിത്യ നിയമത്ികെ 8(1)  വകുപ്ിൽ 
�റഞെിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമൊയ കുറ്ങ്ങൾ
ക്് ജയിൽ ശിക് നൽ�ിയിട്ടികല്ലങ്ിൽ 
കൂെിയുാം  കുറ്സ്ൊ�നാം മുതൽ ആറ് 
ക�ൊല്ലക്ൊെവാം, െിയൊൾക്് ജയിൽശി
ക് നൽ�ിയിട്ടുകണങ്ിൽ ജയിൽതമൊ
ചിതനൊയ തീയതി മുതൽ ആറു ക�ൊല്ല
ക്ൊെവാം തതദേശ സ്വയാംഭരണ സ്ൊ�
ന ത് ി ൽ  അ ാം ഗ മ ൊ യ ി ര ി ക്കു വ ൊ ൻ 
അതയൊഗ്യത ഉണൊയിരിക്കുന്നതൊണ്.  
എന്നൊൽ ഏതു തരാം കുറ്മൊയൊലുാം 
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ജയിൽ തമൊചിതനൊകുന്ന തീയതിമുതൽ 
ആറുക�ൊല്ലക്ൊെതമ അതയൊഗ്യത 
ഉണൊകുന്നുള്ളൂ.  അതൊയത് പ്രസ്തുത 
അതയൊഗ്യത സ്ിരമൊയി നിെനിൽക്കു
ന്നതല്ല. [John John @ Onachan v. 
State Election Commission, 2015 
ICO 653 : 2015 (3) KLT 132]

2) �ട്ടി�ജൊതിക്ൊർതക്ൊ �ട്ടി�വർഗ്ഗ
ക്ൊർതക്ൊതവണി സാംവരണാം കചയ്തിട്ടു
ള്ള ഒരു സ്ൊനതത്ക്് തിരകഞെടുക്
കപ്ട്ട ഒരാംഗാം �ട്ടി�ജൊതിക്ൊരതനൊ 
�ട്ടി�വർഗ്ഗക്ൊരതനൊ അല്ല എന്ന് 
കതളിയിക്കപ്ടു�യൊകണങ്ിൽ അതയൊ 
ഗ്യനൊകുന്നതൊണ്.

3) സ്ിര ബുദ്ി ഇല്ലൊത് ആളൊകണന്ന് 
ഒരു ത�ൊെതി വിധിക്കപ്ട്ടിരിക്കുന്ന
യൊൾക്കുാം അതയൊഗ്യത ഉണൊയിരിക്കു
ന്നതൊണ്.  

4) ഒരു വിതദശ രൊഷ്ടത്ികെ �ൗരത്വാം 
ആർജ്ിചേിരിക്കു�തയൊ അകല്ലങ്ിൽ 
ഒരു �ൊപ്രൊയി വിധിക്കപ്ടുന്നതിന് 
അത�ക്ിചേിരിക്കു�തയൊ അഥവൊ 
�ൊപ്രൊയി വിധിക്കപ്ട്ടി രിക്കു�തയൊ 
അകല്ലങ്ിൽ ബന്കപ്ട്ട തതദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊ�നത്ിന് തവണി പ്രതി 
ഫൊം �റ്റുന്ന അഭിഭൊഷ�നൊയി നിതയൊ 
ഗിക്കപ്ട്ടിരിക്കു�തയൊ അകല്ലങ്ിൽ ആ 
തതദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊ�നത്ിന് 
എതിരൊയി അഭിഭൊഷ�നൊയി തജൊെി 
സ്വീ�രിചേിരിക്കു�തയൊ കചയ്തിട്ടുള്ള 
സാംഗതി�ളിലുാം അാംഗത്ിന് അതയൊ 
ഗ്യത ഉണൊയിരിക്കുന്നതൊണ്. എന്നൊൽ 
മതറ്കതങ്ിലുാം �ഞ്ൊയത്ിതനൊ മുനി
സിപ്ൊെിറ്ിതക്ൊ തവണി അകല്ലങ്ിൽ 
അതികനതിരൊതയൊ ത�സ് നെത്ന്നു 
എന്ന �ൊരണത്ൊൽ അതയൊ ഗ്യത 
ഉണൊവന്നില്ല.  

5) ബന്കപ്ട്ട �ഞ്ൊയത്ിതെൊ  മുനിസി
പ്ൊെിറ്ിയിതെൊ തൊമസക്ൊരനല്ലൊതൊയി 
ത്ീർന്നൊലുാം ഒരു അാംഗത്ിന് അതയൊ 
ഗ്യത ഉണൊകുന്നതൊണ്. എന്നൊൽ 
പ്രസ്തുത അാംഗത്ിന ്മകറ്ൊരു വൊസസ്
െമുണ് എന്ന �ൊരണത്ൊതെൊ അകല്ല
ങ്ിൽ തകറെ  തൊമസസ്െത് നിന്നുാം 
തൊൽക്ൊെി�മൊയി മൊറി തൊമസിക്കുന്നു 
എന്ന �ൊരണത്ൊതെൊ  അതയൊഗ്യത 
ഉണൊകുന്നില്ല.  തകറെ തൊമസസ്െത് 
നിന്നുള്ള ബന്ാം വിതച്ദിചേ ്മകറ്ൊരിെത്് 
തൊമസിക്കുന്നു എന്ന് കതളിയിക്കപ്
ട്ടൊൽ മൊത്രതമ പ്രസ്തുത അാംഗത്ിന് 

അതയൊഗ്യത ഉണൊകു�യുള്ളൂ. [Pushpam 
Simon v. Karumkulam Grama 
panchayat, 2009 ICO 1818 : 2009 (4) 
KLT 561]

6) ഒരു അഡ്വതക്റ്ൊതയൊ വക്ീെൊതയൊ 
പ്രൊക്ീസ് കചയ്യുന്നതിൽ നിന്നുാം വിെ
ക്ികപ്ട്ടിരിക്കു�യൊകണങ്ിലുാം അതയൊ 
ഗ്യത ഉണൊയിരിക്കുന്നതൊണ്. എന്നൊൽ 
പ്രൊക്ീസ് കചയ്യുന്നതിൽ നിന്നുാം എതപ്ൊ
കഴങ്ിലുാം വിെക്ിയിട്ടുകണങ്ിലുാം 
െിയൊളുകെ പ്രൊക്ീസ് പുനഃസ്ൊ�ിചേിട്ടു 
കണങ്ിൽ അയൊൾക്് അതയൊഗ്യത 
ഉണൊയിരിക്കുന്നതല്ല.  

7) ഒരു �ഞ്ൊയത്ികറെതയൊ മുനിസിപ്ൊ 
െിറ്ിയുകെതയൊ   ധനത്ികറെതയൊ  വസ്തു
ക്ളുകെതയൊ നഷ്ടത്ിതനൊ �ൊഴൊക്
െിതനൊ ദുർവിനിതയൊഗത്ിതനൊ ഉത്ര
വൊദിയൊകണങ്ിലുാം അങ്ങകനയുള്ള ഒരു 
അാംഗാം അതയൊഗ്യനൊണ്.  ഒരു �ഞ്ൊ
യത്ികെതയൊ  മുനിസിപ്ൊെിറ്ിയികെ 
തയൊ അാംഗമൊയതിനുതശഷാം ഇപ്ര�ൊരാം 
ഉണൊകുന്ന അതയൊഗ്യത തീരുമൊനിക്ൊ
നുള്ള അധി�ൊരാം സാംസ്ൊന തിരകഞെ
ടുപ്് �മ്ീഷനൊണ്.  �ഞ്ൊയത്ിതനൊ  
അകല്ലങ്ിൽ മുനിസിപ്ൊെിറ്ിതക്ൊ ഉണൊകു
ന്ന ധനത്ികറെതയൊ  വസ്തുക്ളുകെതയൊ 

നഷ്ടകത് സാംബന്ിചേ് സാംസ്ൊന 
തിരകഞെടുപ്് �മ്ീഷന് തീരുമൊനാം 
എടുക്കുന്നതിനൊയി തതദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങളുകെ ഓാംബുഡ്് ൊകറെതയൊ  
അകല്ലങ്ിൽ ഓഡിറ്് െീമികറെതയൊ 
റിതപ്ൊർട്ട് ആവശ്യമില്ല. [Lisy Valsalan 
v. Kerala State Election Commission, 
2014 ICO 1768 : 2015 KHC 34] എന്നൊൽ 
ഒരാംഗാം തിരകഞെടുക്കപ്ടുന്നതിന ്മുമ്പു
ണൊയ അതയൊഗ്യതകയ സാംബന്ിച്ചുള്ള 
തീരുമൊനകമടുക്കുന്നതു സാംസ്ൊന തിര
കഞെടുപ്് �മ്ീഷകറെ   �രിധിയിൽ 
വരുന്ന �ൊര്യമല്ല. [Marykutty Mathew 
v. State Election Commission, 2002 
ICO 3661 : 2002 (2) KLJ 910 : 2002 (3) KLT 
773].  

അംഗമോയതിനുറ്റോശഷം ഉള്ള 
അറ്റോയോഗ്ത നിർണ്ണയിക്ൽ

ഒരു �ഞ്ൊയത്ികെതയൊ അകല്ലങ്ിൽ 
മുനിസിപ്ൊെിറ്ിയുകെതയൊ അാംഗമൊയി തിര
കഞെടുക്കപ്ട്ടതിനുതശഷാം ആ അാംഗാം/
�ൗൺസിെർ ഏകതങ്ിലുാം അതയൊഗ്യതയ്ക് 
വിതധയമൊയിട്ടുതണൊ എന്ന ഒരു പ്രശ്ാം ഉദ്ഭ
വിക്കു�യൊകണങ്ിൽ ബന്കപ്ട്ട �ഞ്ൊയ
ത്ികെ അകല്ലങ്ിൽ മുനിസിപ്ൊെിറ്ിയികെ 
ഒരു അാംഗത്ിതനൊ/�ൗൺസിെർതക്ൊ  
അകല്ലങ്ിൽ ആ അാംഗാം തിരകഞെടുക്കപ്ട്ട 
തിരകഞെടുപ്ിൽ തവൊട്ട് കചയ്യുവൊൻ അവ�ൊ
ശമുള്ള മതറ്കതങ്ിലുാം ആൾതക്ൊ സാംസ്ൊന 
തിരകഞെടുപ് ്�മ്ീഷൻ മുപേൊക� തീരുമൊന
ത്ിനൊയി ഒരു ഹർജി തബൊധിപ്ിക്ൊവന്ന
തൊണ.്  എന്നൊൽ ബന്കപ്ട്ട തതദേശ സ്വയാം
ഭരണ സ്ൊ�നത്ികറെ കസക്രട്ടറിക്കുാം 
ഇപ്ര�ൊരമുള്ള ഒരു പ്രശ്ാം തീരുമൊനത്ി
നൊയി സാംസ്ൊന തിരകഞെടുപ്് �മ്ീഷനു 
മുപേൊക� റഫർ കചയ്യൊവന്നതൊണ്. തതദേശ
സ്വയാംഭരണ സ്ൊ�നത്ികെ  ഏകതങ്ിലുാം 
അാംഗാം അതയൊഗ്യനൊയിട്ടുതണൊ എന്ന പ്രശ്ാം 
തീരുമൊനിക്കുന്നതിനൊയി സാംസ്ൊന തിര
കഞെടുപ്് �മ്ീഷൻ മുപേൊക� ഒരൊൾക്് 
ഹർജി തബൊധിപ്ിക്കുന്നതിന് �ൊെ�രിധി
കയൊന്നുാം �റഞെിട്ടില്ലൊത്തിനൊൽ അത്രാം 
ഹർജി�ൾ എതപ്ൊൾ തവണകമങ്ിലുാം 
തബൊധിപ്ിക്ൊവന്നതൊണ.് [Lisy Valsalan 
v. Kerala State Election Commission, 
2014 ICO 1768: 2015 KHC 34] 

1
ലേഖകന് ലേലാക്കല് ഗവ. കമ്ീഷനില് േീഗല് 

കണ്സള്ട്ന്ലാണ്

ഒരു പഞ്മായത്ംഗം/മുനിസിപ്ല് 
കൗണ്സിേര അദയമാഗ്യതയ്കപ് വിദധ

യമമായിട്ടുദണ്മാ എന് ഒരു പ്ശ്ം 
ഉേപ്ഭവിക്കയമാചണങ്ില് ബന്ധചപ്

ട്ട പഞ്മായത്ിചേ /
മുനിസിപ്മാേിറ്ിയിചേ ഒരു 

അംഗത്ിദനമാ/കൗണ്സിേരദകമാ  
അചല്ലങ്ില് ആ അംഗം തിരചഞ്ഞടു
കചപ്ട്ട മണ്ഡേത്ില് ദവമാട്ടറമായ 

മദറ്ചതങ്ിലം ആള്ദകമാ 
സംസ്മാന തിരചഞ്ഞടുപ്പ് 

കമ്തീ�ന് മുമ്പമാചക 
തതീരുമമാനത്ിനമായി ഒരു 

ഹരജി ദബമാധിപ്ികമാവുന്തമാണപ്
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 കഗൊപകു�ൊർ എയം.
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“സ്ോർത്ഥസ്പർശം കതല്ലുമില്ോത്ത 
റ്റോസവനം തകനെയോണ ്മഹത്തോയ മതം” 

(ഗൊന്ിജി - ഹരിജൻ - 25.5.1935)

ഗ്രൊമസ്വരൊജ് എന്ന ഗൊന്ിജിയുകെ 
മഹത്ൊയ സ്വപ്നമൊണ് ഭരണഘെ

ന യ ി ക െ  ന ി ർ ത ദേ ശ � ത ത ്വങ്ങ ള ി ൽ 
അനുതച്ദാം 40 ആയി രൂ�ാംക�ൊണത്. 
എന്നൊൽ അത് മൂർത്രൂ�ാം പ്രൊ�ിക്കുന്നത് 
1992 കെ ഭരണഘെനയുകെ 72-ൊാം തഭദഗതിയി
ലൂകെയൊണ്. അനുതഛദാം 40 ലൂകെ ഭരണഘെ
നൊശില്ി�ൾ മുതന്നൊട്ടുകവചേ �ഞ്ൊയത്�
ളുകെ രൂ�ീ� രണാം ആ അർത്ത്ിൽ യൊഥൊ
ർത്്യമൊയത ്72-ൊാം ഭരണഘെനൊ തഭദഗതിയി
ലൂകെ IX ൊാം �ട്ടി� ഭരണഘെനയിൽ ഉൾകപ്
ടുത്�യുാം അനുതഛദാം 243 ‘A’ മുതൽ ‘O’ 
വകര �ഞ്ൊയത്�ളുകെ രൂ�ീ�രണവാം 
പ്രവർത്നവാം സാംബന്ിചേ് വിശദമൊക്കു�
യുാം കചയ്തതതൊകെ ഇന്നകത് രീതിയിലുള്ള 
�ഞ്ൊയത്�ളുകെ രൂ�ീ�രണത്ിനു തവഗാം 
കൂെി. 

ത�രളത്ിൽ 72-ൊാം ഭരണഘെനൊതഭദ
ഗതിയുകെ ചുവെ് �ിെിചേ് 1994 കെ ത�രള 
�ഞ്ൊയത് ്രൊജ ്നിയമാം നിയമസഭ �ൊസ്സൊ 
ക്ി. അതനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതി
�ൾ 1995 ഒതക്ൊബർ 2 നു്, രൊഷ്ട�ിതൊവികറെ 
ജന്ദിനത്ിൽ നിെവിൽ വന്നു. �ഞ്ൊയത്് 
രൊജ് നിയമാം പ്രൊബെ്യത്ിൽ വന്നതശഷമു
ള്ള 6 ൊമകത് ഭരണസമിതിയൊണ് ഇന്ന് 
ത�രളത്ികെ തതദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങ
ളിൽ നിെവിലുള്ളത്. അതൊയത് �ഞ്ൊയ
ത്് രൊജ് നിയമാം �ൊൽ നൂറ്ൊണ് �ിന്നിട്ടു 
എന്നർത്ാം. �ഞ്ൊയത്ീരൊജികനൊപ്ാം 
ത�രളത്ിൽ ചുവടുകവചേ അധി�ൊരവിത�
ന്ദ്രീ�രണപ്രക്രിയയുാം �ൊൽ നൂറ്ൊണ് �ിന്നി

ടു�യൊണ് ഈ അവസരത്ിൽ പുതുതൊയി 
അധി�ൊരതമറ് ജനപ്രതിനിധി�ൾ അറി 
തയണ ചിെ �ൊര്യങ്ങൾ ഇവികെ കുറിക്കുന്നു. 

ഗ്ോമസഭ 
ഭരണഘെനയുകെ അനുതഛദാം 243 A 

യിലൂകെ ഗ്രൊമസഭ ഭരണഘെനൊ �ദവി ട�വ
രിചേിട്ടുണ.് 1994 കെ ത�രള �ഞ്ൊയത് ്രൊജ് 
നിയമത്ികെ വകുപ് ്3 ഗ്രൊമസഭകയ കുറിചേ് 
പ്രതി�ൊദിക്കുന്നു. ഒരു വൊർഡികെ തവൊട്ടർ �ട്ടി
�യിൽ ഉൾകപ്ട്ട മുഴുവൻ ത�രുാം അെങ്ങുന്ന
തൊണ ്ഗ്രൊമസഭ. വൊർഡികെ ജനപ്രതിനിധി
യൊണ് ഗ്രൊമസഭ �ൺവീനർ. വർഷത്ിൽ 
ഏറ്വാം കുറഞെത് 2 തവണ, �ഞ്ൊയത്് 
തീരുമൊനിക്കുന്ന സ്െത്്, ഗ്രൊമസഭ 
�ൺവീനർ വിളിച്ചുതചർക്ണാം. എന്നൊൽ 10% 
ൽ കുറയൊത് ഗ്രൊമസഭൊാംഗങ്ങൾ ആവശ്യകപ്
ട്ടൊൽ �ൺവീനർ പ്രതത്യ� ഗ്രൊമസഭ 15 ദിവ
സത്ിനുള്ളിൽ വിളിച്ചുതചർതക്ണതൊണ.്

പ്രസിഡറെ് ആണ് ഗ്രൊമസഭൊ തയൊഗ
ത്ികറെ അദ്്യക്ൻ. പ്രസിഡറെികറെ അഭൊ
വത്ിൽ ടവസ് പ്രസിഡതറെൊ രണ്ത�രു
കെയുാം അഭൊവത്ിൽ �ൺവീനതറൊ ആയി
രിക്ണാം അദ്്യക്ൻ. ഏകതങ്ിലുാം സൊഹ
ചര്യത്ിൽ വൊർഡ് അാംഗത്ിന് �ൺവീന
റുകെ ചുമതെ നിർവഹിക്ൊൻ �ഴിയൊകത 
വന്നൊൽ പ്രസിഡറെിന് സമീ� വൊർഡികെ 
ഒരു ജനപ്രതിനിധികയ �ൺവീനറൊയി 
നിയമിക്ൊവന്നതൊണ്. ഗ്രൊമസഭയുകെ 
�്വൊറാം ആക� അാംഗങ്ങളുകെ 10% ആണ്. 
എന്നൊൽ �്വൊറാം തി�യൊത്തിനൊൽ മൊറ്ി
കവക്കപ്ട്ട ഗ്രൊമസഭയുകെ തുെർന്നുള്ള 
�്വൊറാം 50 ആണ്. �ഞ്ൊയത്് നിതയൊഗിക്കു
ന്ന ഒരു ഉതദ്യൊഗസ്ൻ ത�ൊ-ഓർഡിതനറ്ർ 
ആയിരിക്കുാം. അതദേഹാം ഗ്രൊമസഭ നെത്ി

പ്ിനുാം മിനിറ്്സ് തരഖകപ്ടുത്ൊനുാം �ൺവീ 
നകറ സഹൊയിക്കു�യുാം മറ്്  തുെർന 
െ�െി�ൾ ട�കക്ൊള്ളു�യുാം കചയ്യുാം. 

പഞ്ോയത്ത് റ്റോയോഗം 
�ഞ്ൊയത്് തയൊഗനെ�െി�കളക്കുറി

ചേ് 1994 കെ ത�രള �ഞ്ൊയത്് രൊജ് നിയ
മത്ികെ വകുപ്് 161 ലുാം അതിന് അനുബ
ന്മൊയി 1995 കെ ത�രള �ഞ്ൊയത്് രൊജ് 
(തയൊഗനെ�െിക്രമാം) ചട്ടങ്ങളിലുാം ആണ് 
പ്രതി�ൊദിക്കുന്നത്. 

റ്റോയോഗസ്ഥെം, സമയം 
� ഞ് ൊ യ ത്്  ഓ ഫ ീ സ ി ൽ  ക വ ചേ് 

കുറഞെത ്മൊസത്ിൽ ഒരു തവണകയങ്ിലുാം 
തയൊഗാം തചരണാം. അെിയന്ിരസൊഹചര്യങ്ങ
ളികെൊഴിക� രൊവികെ 9 മണിക്കു മുൻപുാം 
ടവകുതന്നരാം 6 മണിക്കു തശഷവാം തയൊഗാം 
തചരൊൻ �ൊെില്ല. ക�ൊതു അവധി ദിവസങ്ങ
ളിൽ തയൊഗാം തചരൊൻ �ൊെില്ല. 

റ്റോയോഗറ്റോനോട്രീസ്
തയൊഗാം നെക്കുന്ന തീയതിയ്ക ്മൂന്ന ്പൂർണ്

ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻ� ്തയൊഗസ്ൊം, തീയതി, 
സമയാം, ചർചേ കചയ്യുന്ന വിഷയാം എന്നിവ 
സൂചിപ്ിക്കുന്ന തനൊട്ടീസ് നൽ�ണാം. 
മൂന്നുപൂർണ്ദിവസങ്ങളിൽ അവധിദിവസ
ങ്ങൾ ഉൾകപ്ടുാം. എന്നൊൽ തനൊട്ടീസ് 
നൽകുന്ന തീയതിയുാം തയൊഗതീയതിയുാം 
ഉൾകപ്ടു�യില്ല. എന്നൊൽ അെിയന്ിര 
തീരുമൊനാം എടുതക്ണിവരുന്ന സന്ർഭത്ിൽ 
24 മണിക്കൂറിൽ കുറയൊത് സമയത്ിനുള്ളിൽ 
തനൊട്ടീസ ്നൽ�ി പ്രതത്യ�തയൊഗാം വിളിക്ൊവ
ന്നതൊണ്. പ്രതത്യ�തയൊഗത്ിൽ പ്രതത്യ� 
വിഷയാം മൊത്രതമ �രിഗണിക്ൊൻ �ൊടുള്ളൂ. 

ജനപ്രതിനിധികളുത്ട 
അവക്ടശങ്ങളുാം ചുമതലകളുാം



ഒരംഗം ഒരു പ്ദമയം അവതരിപ്ി
കമാന് ഉദദേശിക്ന്നുചവങ്ില് അതപ് 

സംബന്ധിച്ച ദനമാട്ടതീസപ് 
പ്ദമയത്ിചന് പകരപ്പ് സഹിതം 

7 പൂരണ്ണേിവസങ്ങള്ക് മുന്പപ് പ്സി
ഡന്ിനു നല്കണം. ഒരംഗത്ിനപ് 
ഒരു ദയമാഗത്ില് ഒരു പ്ദമയം 

മമാത്രദമ അവതരിപ്ികമാന് കഴിയൂ. 
പ്ദമയം പഞ്മായത്ിചന് അധികമാ

രപരിധിയില് ഉള്ള വി�യം 
സംബന്ധിച്ചമായിരികണം. പഞ്മായ

ത്പ് െരച്ച ചെയ്തു തള്ളിയ ഒരു 
പ്ദമയം 6 മമാസം കഴിയമാചത 

വതീണ്ം അവതരിപ്ികമാന് കഴിയില്ല. 
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റ്റോയോഗം റ്റോചരോൻ അംഗങ്ങൾക്് 
ആവശ്കപ്പടോം 

ചട്ടാം 6 അനുസരിചേ് ആക�യുള്ളതികറെ 
1/3 അാംഗങ്ങൾ തയൊഗാം വിളിക്ൊൻ 
തരഖൊമൂൊം ആവശ്യകപ്ട്ടൊൽ, അങ്ങകനയുള്ള 
തനൊട്ടീസ ്െഭിചേ ്10 ദിവസത്ിനുള്ളിൽ പ്രസി
ഡറെ് പ്രതത്യ�തയൊഗാം വിളിചേ് തചർതക്ണ
തൊണ.് പ്രതത്യ�തയൊഗാം വിളിക്ൊൻ ആവശ്യ
കപ്ട്ടുള്ള തനൊട്ടീസികറെ ��ർപ്് കസക്രട്ടറി
ക്കുാം നൽ�ണാം. 10 ദിവസത്ിനുള്ളിൽ പ്ര
സിഡറെ് പ്രതത്യ� തയൊഗാം വിളിച്ചുതചർക്ൊ
ത് �ക്ാം, തയൊഗാം വിളിച്ചുതചർക്ൊൻ 
ആവശ്യകപ്ട്ട അാംഗങ്ങൾക്്, മറ്് അാംഗങ്ങ
ൾക്കു തനൊട്ടീസ് നൽ�ി, കസക്രട്ടറികയയുാം 
വിവരാം അറിയിചേതശഷാം പ്രതത്യ�തയൊഗാം 
കൂെൊവന്നതൊണ്. ആ തയൊഗത്ിൽ മറ്് വിഷ
യങ്ങൾ �രിഗണിക്ൊൻ �ൊെില്ല. 

റ്റോയോഗത്തികന്റ െ്ോറിം
ആക� അാംഗങ്ങളുകെ എണ്ത്ികറെ 

1/3 ആണ് �്വൊറാം.

അദ്ധ്ക്ഷൻ 
തയൊഗത്ികറെ അദ്്യക്ൻ പ്രസിഡ

റെൊയിരിക്കുാം. പ്രസിഡറെികറെ അഭൊവത്ിൽ 
ടവസ് പ്രസിഡറെ് അദ്്യക്നൊകുാം. പ്രസി
ഡറെികറെതയൊ ടവസ് പ്രസിഡറെികറെതയൊ 
അസൊന്നിധ്യത്ിൽ അതപ്ൊൾ ഹൊജരുള്ള 
അാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂരി�ക്ൊഭിപ്രൊയ 
ത്ിൽ തിരകഞെടുക്കുന്ന ഒരാംഗാം ആദ്്യ
ക്്യാം വഹിക്കുാം. 

തരീരുമോനം റിദ്് കചയ്യൽ/
റ്റോഭേഗതി വരുത്തൽ 

ഒരു തീരുമൊനാം �ൊസൊക്ി 3 മൊസത്ി
നുള്ളിൽ വിളിച്ചുതചർക്കുന്ന പ്രതത്യ�തയൊഗ 
ത്ിലൂകെ അല്ലൊകത ആ തീരുമൊനാം റദേ് 
കചയ്യൊതനൊ തഭദഗതി കചയ്യൊതനൊ �ൊെില്ല. 
അത്രത്ിൽ റദേൊക്ൽ/തഭദഗതി കചയ്യു
ന്നതിന് 2/3 ഭൂരി�ക്ാം ആവശ്യമൊണ്. 

എന്നൊൽ �ൊസൊക്ിയ ഒരു തീരുമൊനാം 
നിെവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്് വിരുദ്തമൊ 
ജനങ്ങളുകെ സുരക്യ്ക്കുാം ജീവനുാം ഭീഷണിയൊ
കുന്നതതൊ ആകണങ്ിൽ ആക� അാംഗങ്ങ
ളുകെ �കുതിയിൽ കൂടുതൽ അാംഗങ്ങളുകെ 
അാംഗീ�ൊരതത്ൊകെ ഏത് സമയത്ാം 
അത്രാം തീരുമൊനാം റദേ ്കചയ്യൊതനൊ തഭദഗതി 
കചയ്യൊതനൊ �ഴിയുാം. 

റ്റോചോേ്ങ്ങൾ ഉനെയിക്ൽ 
ചട്ടാം 12  അാംഗങ്ങൾക് ്പ്രസിഡറെിതനൊ 

തെൊ സ്റൊൻഡിാംഗ് �മ്ിറ്ി അദ്്യക്ൻമൊ
തരൊതെൊ തചൊദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതികന 
സാംബന്ിചേ ്വിശദമൊക്കുന്നു. അത്രത്ിൽ 
തചൊദ്യാം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് അാംഗാം 7 പൂർണ്
ദിവസാം മുപേ ്ബന്കപ്ട്ടർക്് ഉന്നയിക്കുന്ന 
തചൊദ്യാം സാംബന്ിചേ തനൊട്ടീസ് നൽ�ണാം. 
തചൊദ്യാം �ഞ്ൊയത്ികറെ അധി�ൊര�രിധി
യിലുള്ളതൊയിരിക്ണാം. ത�ൊെതിയുകെ �രി
ഗണനയിൽ ഉള്ള വിഷയമൊ�രുത്. 

ഉത്രാം െഭിചേിട്ടുള്ള ഒരു തചൊദ്യത്ിന് 
വ്യക്തത വരുത്ന്നതിനൊയി ഉ�തചൊദ്യങ്ങ
ളൊ�ൊാം. 

പ്റ്റോമയം 
അവതരിപ്പിക്ൽ 

ഒരാംഗാം ഒരു പ്രതമയാം അവതരിപ്ി
ക്ൊൻ ഉതദേശിക്കുന്നുകവങ്ിൽ അത് സാംബ
ന്ിചേ തനൊട്ടീസ് പ്രതമയത്ികറെ ��ർപ്് 
സഹിതാം 7 പൂർണ്ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻ�് 
പ്രസിഡറെിനു നൽ�ണാം. ഒരാംഗത്ിന് ഒരു 
തയൊഗത്ിൽ ഒരു പ്രതമയാം മൊത്രതമ അവത
രിപ്ിക്ൊൻ �ഴിയൂ. പ്രതമയാം �ഞ്ൊയത്ി
കറെ അധി�ൊര�രിധിയിൽ ഉള്ള വിഷയാം 

സാംബന്ിചേൊയിരിക്ണാം. �ഞ്ൊയത്് 
ചർചേ കചയ്തു തള്ളിയ ഒരു പ്രതമയാം 6 മൊസാം 
�ഴിയൊകത വീണ്ാം അവതരിപ്ിക്ൊൻ 
�ഴിയില്ല. തയൊഗത്ിൽ പ്രതമയാം അവതരി
പ്ിക്ൊനുള്ള സമയാം അരമണിക്കൂറിൽ 
കൂെൊൻ �ൊെില്ല. 

റ്റോയോഗനടപടിെൾ 
റ്റോരഖകപ്പടുത്തൽ 

കസക്രട്ടറി  എല്ലൊ തയൊഗത്ിലുാം 
ഹൊജരൊ�ണാം. ഒഴിവൊക്ൊനൊവൊത് സൊഹ
ചര്യത്ിൽ തയൊഗത്ിൽ �കങ്ടുക്ൊൻ �ഴി
യൊതിരുന്നൊൽ മകറ്ൊരു ഉതദ്യൊഗസ്കന 
ഇതിനൊയി കസക്രട്ടറി ചുമതെ ഉൾകപ്ടു
ത്ണാം.

ഒരു തീരുമൊന രജിസ്ററുാം മിനിറ്്സ് 
ബുക്കുാം ഉണൊയിരിക്ണാം. (നിെവിൽ 
സ�ർമ് തസൊഫ്റ് കവയറിൽ ആണ് തയൊഗ 
നെ�െിക്രമങ്ങൾ തരഖകപ്ടുത്ന്നത് എന്ന
തിനൊൽ മൊന്വൽ രജിസ്റർ സൂക്ിക്കുന്നില്ല) 
കസക്രട്ടറി തീരുമൊന രജിസ്ററുാം മിനിറ്്സുാം 
തരഖകപ്ടുത്ാം. (നിെവിൽ സ�ർമ്യിൽ)

തയൊഗാം �ഴിഞെ് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 
തീരുമൊനങ്ങളുകെയുാം പ്രതമയത്ികറെയുാം 
ഒരു ത�ൊപ്ി കസക്രട്ടറി അാംഗങ്ങൾക്കു 
നൽ�ിയിരിക്ണാം. 

തയൊഗാം �ഴിഞെ് 3 ദിവസത്ിനുള്ളിൽ 
കസക്രട്ടറി തയൊഗനെ�െി�കളക്കുറിച്ചുള്ള 
�രെ് മിനിറ്്സ് തയ്യൊറൊക്ി അദ്്യക്നു 
അാംഗീ�ൊരത്ിനൊയി നൽ�ണാം.

അദ്്യക്ൻ �രെ് മിനിറ്്സ് െഭിചേ് 24 
മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് �രിതശൊധിചേ് തിരു
ത്ലു�ൾ ആവശ്യമുകണങ്ിൽ വരുത്ി 
കസക്രട്ടറിക്് തിരിച്ചുനൽ�ണാം. കസക്രട്ടറി 
ആയത ്ഉെൻതകന്ന മിനിറ്സ് ്ബുക്ിൽ തരഖ
കപ്ടുത്ിയതശഷാം ��ർപ്് തനൊട്ടീസ് 
തബൊർഡിൽ പ്രസിദ്ീ�രിക്ണാം. നിെവിൽ 
ഇവകയല്ലൊാം സ�ർമ്യിൽ കചയ്തു വരുന്നു. 

റ്റോയോഗങ്ങളിൽ നിനെ് 
റ്റോവറിിട്ടു നിൽക്ൽ (അവധി)

 1994 കെ ത�രള �ഞ്ൊയത്് രൊജ് 
നിയമത്ികെ വകുപ്് 35 K അനുസരിചേ് 
തുെർചേയൊയി 3 മൊസക്ൊൊം �ഞ്ൊയത്ി
കറെ അനുവൊദാം ഇല്ലൊകത �ഞ്ൊയത്ി
കറെതയൊ അകല്ലങ്ിൽ സ്റൊൻഡിാംഗ് �മ്ിറ്ി
യുകെതയൊ തയൊഗങ്ങളിൽ ഹൊജരൊ�ൊതിരി
ക്കു�തയൊ തമൽ�റഞെ് 3 മൊസക്ൊെത്ി
നുള്ളിൽ �ഞ്ൊയത്ികറെതയൊ സ്റൊൻഡിാംഗ് 
�മ്ിറ്ിയുകെതയൊ മൂന്നിൽ കുറവ് മൊത്രാം 
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തയൊഗാം കൂെിയിട്ടുള്ള �ക്ാം തുെർചേയൊയുള്ള 
മൂന്ന് തയൊഗങ്ങളിൽ ഹൊജരൊ�ൊതിരിക്കു
�തയൊ കചയ്തൊൽ അത ്അാംഗത്ിന ്അതയൊ 
ഗ്യത ട�വരൊനുള്ള �ൊരണമൊകുാം. 

എന്നൊൽ തയൊഗകത്ക്കുറിചേ് അാംഗ 
ത്ിന് യഥൊവിധി തനൊട്ടീസ് നൽ�ൊതിരിക്കു
�തയൊ നിർണ്യിക്കപ്ട്ടതികനക്ൊൾ 
ചുരുങ്ങിയ �ൊെകത് തനൊട്ടീസ് നൽ�ിയ 
തശഷാം തയൊഗാം നെത്�തയൊ കചയ്തൊൽ 
അത്രാം തയൊഗങ്ങളികെ ഹൊജരില്ലൊയ്മ 
അാംഗത്ികനതിരൊയി ഉ�തയൊഗിക്ൊൻ 
�ഴിയില്ല. 

�ഞ്ൊയത്് യൊകതൊരു �ൊരണവശൊ
ലുാം തുെർചേയൊയി ആറുമൊസത്ിൽ കൂടുതൽ 
�ൊെയളവിതെക്് �ഞ്ൊയത്ികറെതയൊ 
സ്റൊൻഡിാംഗ് �മ്ിറ്ിയുകെതയൊ തയൊഗങ്ങ
ളിൽ �കങ്ടുക്ൊതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു 
അാംഗത്ിന് അനുവൊദാം നൽ�ൊൻ �ൊെില്ല.

റ്റോഹോണറ്റോറിറിിയവം ബത്തെളം 
ത�രള �ഞ്ൊയത് ്രൊജ ്നിയമത്ികറെ 

വകുപ്് 160 അനുസരിച്ചുാം 1995 കെ ത�രള 
�ഞ്ൊയത് ്രൊജ ്(ജനപ്രതിനിധി�ൾക്കുള്ള 
തഹൊണതററിയവാം ബത്�ളുാം) ചട്ടങ്ങൾ 
അനുസരിച്ചുമൊണ് അാംഗങ്ങൾക്കുാം പ്രസിഡ
റെ,് ടവസ ്പ്രസിഡറെ,് സ്റൊൻഡിാംഗ ്�മ്ിറ്ി 
കചയർമൊൻ എന്നിവർക്കുമുള്ള തഹൊണതററി
യവാം ബത്�ളുാം നൽകുന്നത്. അതിൻപ്ര
�ൊരാം നിെവിലുള്ള പ്രതിമൊസ തഹൊണ 
തററിയാം സാംബന്ിചേ വിവരാം തചർക്കുന്നു. 
(�ട്ടി� - 1) 

ജനപ്രതിനിധി�ൾക്് ഗവൺകമറെ് 
ഉൾകപ്കെ മറ്് ത്ൊതസ്സു�ളിൽ നിന്ന് 
വരുമൊനാം ഉണൊയിരുന്നൊലുാം തഹൊണതററി
യത്ിന് അർഹതയുണ്. എന്നൊൽ അവധി
യിെൊയിരുന്ന അാംഗത്ിന് ആ �ൊെയള
വിൽ തഹൊണതററിയത്ിന് അർഹത ഉണൊ
യിരിക്കുന്നതല്ല. 

ഏകതങ്ിലുാം സൊഹചര്യത്ിൽ പ്രസി
ഡറെികറെ ചുമതെ മകറ്ൊരാംഗാം വഹിചേൊൽ 
ആ അാംഗത്ിന് പ്രസിഡറെിന് അർഹത
കപ്ട്ട തഹൊണതററിയത്ിന് അർഹതയുണ്. 

ഹോജർബത്ത
തഹൊണതററിയത്ിന് പുറതമ ജനപ്രതി

നിധി�ൾക്് �ഞ്ൊയത്ികറെതയൊ അതി 
കറെ ഏകതങ്ിലുാം �മ്ിറ്ിയുകെതയൊ തയൊഗ
ങ്ങളിൽ സാംബന്ിക്കുന്നതിന് ഹൊജർബ
ത്യുാം െഭിക്കുാം. പ്രസിഡറെ്, ടവസ് പ്രസി
ഡറെ്, സ്റൊൻഡിാംഗ് �മ്ിറ്ി കചയർ ത�ഴ്സൺ 

തൊം പ്രസിഡറെ് ടവസ് 
പ്രസിഡറെ്

സ്റൊൻഡിാംഗ്
 �മ്ിറ്ി 
കചയർമൊൻ 

അാംഗങ്ങൾ

ഗ്രൊമ �ഞ്ൊയത്് 13200 10600 8200 7000
തബ്ലൊക്്  �ഞ്ൊയത്് 14600 12000 8800 7600
ജില്ലൊ  �ഞ്ൊയത്് 15800 13200 9400 8800

എന്നിവർക്് ഒരു തയൊഗത്ിന് 250/- രൂ� 
നിരക്ിൽ ഒരു മൊസാം �രമൊവധി 1250/-
രൂ�യുാം അാംഗങ്ങൾക്് ഒരു തയൊഗത്ിന് 
200/- രൂ�നിരക്ിൽ ഒരു മൊസാം �രമൊവധി 
1000/-രൂ�യുാം െഭിക്കുാം. 

യോത്പ്പടിയം േിനബത്തയം 
പ്രസിഡറെിനുാം ടവസ് പ്രസിഡറെിനുാം 

സ്റൊൻഡിാംഗ് �മ്ിറ്ി കചയർമൊൻമൊർക്കുാം 
ക�ൊതു�ൊര്യത്ിനൊയി യൊത്ര കചയ്യുതപേൊൾ 
ത�രള സർവേീസ് ചട്ടങ്ങളികെ അതൊത് 
സമയങ്ങളിലുള്ള വ്യവസ്�ൾ അനുസരിചേ് 
1-ൊാം ക്ൊസ് സർക്ൊർ ഉതദ്യൊഗസ്ൻമൊ
ർക്് അർഹതകപ്ട്ട നിരക്ിലുള്ള യൊത്രപ്
െിയ്ക്കുാം ദിനബത്യ്ക്കുാം അർഹതയുണ്.

അാംഗങ്ങളുകെ �ൊര്യത്ിൽ �ഞ്ൊയത്ി
കറെ അാംഗീ�ൊരതത്ൊടുകൂെി നെത്ിയ ജില്ലൊ 
ആസ്ൊനതത്തക്ൊ തബ്ലൊക്് ആസ്ൊന
തത്തക്ൊ ഉള്ള യൊത്ര�ൾക്കുാം �ഞ്ൊയത്് 
തയൊഗങ്ങളിൽ ഹൊജരൊയിട്ടുള്ള അാംഗങ്ങളുകെ 
ഭൂരി�ക്ൊഭിപ്രൊയാം �ൊസ്സൊക്ി പ്രതമയാം 
മൂൊം അാംഗീ�രിചേിട്ടുള്ള �ഞ്ൊയത്് �ൊര്യ
ങ്ങൾക്് തവണിയുള്ള യൊത്ര�ൾക്കുാം 
അതൊത് സമയാം നിെവിലുള്ള ത�രള 
സർവേീസ് ചട്ടങ്ങളികെ വ്യവസ്�ൾ അനു
സരിചേ് II (A) ക്ൊസ് സർക്ൊർ ഉതദ്യൊഗസ്
ർക് ്അർഹതകപ്ട്ട നിരക്ിലുള്ള യൊത്രപ്െി
യ്ക്കുാം ദിനബത്യ്ക്കുാം അർഹതയുണ.് യൊത്രപ്െി 
ത�രള സർവേീസ് ചട്ടപ്ര�ൊരാം നിജകപ്ടുത്ി
യിട്ടുള്ളതുാം സർക്ൊർ അനുശൊസിക്കുന്ന 
മൊസ/ടത്രമൊസ �രിധി ബൊധ�മൊയിട്ടുള്ള
തുമൊണ്.

ഓതരൊ പ്രതിനിധിയുകെയുാം യൊത്രപ്െി 
ബില്ലു�ൾ പ്രസിഡറെ് സൂക്ഷ്മ�രിതശൊധന 
നെത്ി �ൊസൊക്ിയ തശഷാം മൊത്രതമ തു� 
നൽ�ൊൻ �ൊടുള്ളൂ.

സർക്ൊരികറെ അനുവൊദാം നൽ�ൊകത 
ജനപ്രതിനിധി�ൾ സാംസ്ൊനത്ിന് പുറ
തത്ക് ്യൊത്ര നെത്ിയൊൽ  അത്രാം യൊത്ര

�ൾക് ്യൊത്രപ്െി െഭിക്ൊൻ അർഹതയില്ല.

ജരീവനക്ോരോയ 
ജനപ്തിനിധിെൾക്കുള്ള 
പ്റ്റോത്െ അവധി വ്വസ്ഥെൾ 

തതദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളികെ 
അദ്്യക്ന്ൊരൊയ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ജീവന
ക്ൊർക്് ഒരു വിദ്യൊഭ്യൊസവർഷാം 20 ദിവസ 
കത് ഡ്യൂട്ടി െീവിനുാം മറ്് അാംഗങ്ങൾക്് 15 
ദിവസകത്      ഡ്യൂട്ടി െീവിനുാം അർഹതയുണ്. 
അദ്്യക്നൊയി തുെരുന്ന �ൊെതത്ക്് 
ശപേളമില്ലൊകത കസ്ഷ്യൽ െീകവടുക്ൊാം 
[KER Chapter XIV A, Rule 56 (5) (6) (7) 
&Chapter XXIV A Rule 8A.]

സ്വ�ൊര്യ ത�ൊതളജികെ അനധ്യൊ��
രൊയ �ഞ്ൊയത്് അാംഗങ്ങൾക്് 12 ദിവസ
കത്യുാം അധ്യൊ��രൊയ അാംഗങ്ങൾക്് 10 
ദിവസകത്യുാം  ഡ്യൂട്ടി െീവിന ്അർഹതയുണ.് 
(GO(Rt) No. 1501/89/LAD Dt. 20.04.1989). 

അാംഗൻവൊെി ജീവനക്ൊർക്് 15 ദിവ 
സകത് കസ്ഷ്യൽ �ൊഷ്വൽ െീവിനുാം അദ്്യ
ക്നൊയി തുെരുന്ന �ൊെതത്യ്ക ്ശപേളമില്ലൊ
ത് കസ്ഷ്യൽ െീവിനുാം അർഹതയുണ് 
(GO(Ms) No.81/2015/STD Dt. 30/12/2015). 

സഹ�രണ സ്ൊ�നത്ികെ �ഞ്ൊയ
ത്് അാംഗങ്ങളൊയ ജീവനക്ൊർക്് 12 
ദിവസകത് ഡ്യൂട്ടി െീവിന് അർഹതയുണ്. 
(GO (Rt.) 1501/89/LAD Dt. 20.04.1989). 
അദ്്യക്നൊയി തുെരുന്ന �ൊെതത്യ്ക് ശപേ
ളമില്ലൊകത കസ്ഷ്യൽ െീവ് എടുക്ൊാം. 
(GO(MS)No.142/1999/സഹ Dt. 28.09.1999). 

ആശൊവർക്ർക്് മുഴുവൻ സമയ 
തജൊെി അല്ലൊത്തിനൊൽ അവധിയുകെ 
ആവശ്യാം വരുന്നില്ല. ആതരൊഗ്യവകുപ്് 
ഏൽപ്ിക്കുന്ന ചുമതെ�ൾ തെസാം കൂെൊകത 
നിർവഹിചേൊൽ മതിയൊകുാം.

1
ലേഖകന് പ്ഞ്ലായത്് വകുപ്ില് 

സീനിയര് സൂപ്രണ്ലാണ്.

�ട്ടി� 1



 ക�ൊ. സൊബു കതൊ�സ് 
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�രിണമിചേിരിക്കുന്നു. തെൊ�ത്ികെ ഏറ്വാം 
പ്രബെമൊയ ജനൊധി�ത്യ രൊജ്യങ്ങളിൽ 
ഒന്നൊണ ്ഇന്്യ.  2019-ൽ �തിതനഴൊാം തെൊ�
സഭയിതെക് ്നെന്ന ക�ൊതുതിരകഞെടുപ്ിൽ 
ഇന്്യയികെ 60 ത�ൊെിയിതെകറ തവൊട്ടർമൊ
രൊണ ്സമ്തിദൊനാം വിനിതയൊഗിചേത.് ജനപ്ര

ഇന്്ൻ ജന്ടധിപത്വാം ജ്ടതിവ്വസ്ഥയാം
അാംഗബദ്ക്കറുത്ട വീക്ഷണതെിൽ
 ക�ൊ. സൊബു കതൊ�സ് 

തെൊ�ത് ്ഏറ്വാം കൂടുതൽ അാംഗീ�ൊരാം 
തനെിയ രൊഷ്ടീയ വ്യവസ്ിതിയൊണ് 

ജനൊധി�ത്യാം. ഒരു രൊഷ്ടീയ വ്യവസ്ിതി 
എന്നതിനപ്റാം ഒരു സൊമൂഹി�ക്രമമൊയി 
തകന്ന ജനൊധി�ത്യാം വളർന്നു�ഴിഞ്ഞു.  
എല്ലൊവർക്കുാം തുെ്യ അവ�ൊശങ്ങളുാം തുെ്യഅ

വസരങ്ങളുാം സാംജൊതമൊകു� എന്നതൊണ് 
ജനൊധി�ത്യത്ികറെ അെിസ്ൊന െക്്യാം.  
സൊമൂഹി�നീതി എന്നത് ജനൊധി�ത്യത്ി
കറെ അെിസ്ൊനശിെയൊണ.് എന്നൊൽ മിക്
യിെങ്ങളിലുാം ജനൊധി�ത്യാം ത�വെ രൊഷ്ടീയ
വ്യവസ്യുാം ഭരണസാംവിധൊനവാം മൊത്രമൊയി 

ഇന്ത്യയിചേ അധ:കൃത 
സമൂഹത്ിചന് നദവമാത്മാന 
നമായകനമായമാണപ് അംദബേപ്കചറ
വിേയിരുത്ചപ്ദടണ്തപ്. 
പമാരശ്വവല്കരികചപ്ട്ടവരുചട 
'അരികുരമാഷ്ടതീയ'ചത്ക്റിച്ചപ് 
അദദേഹം ആശങ്മാകുേനമായിരുന്നു.  
ജമാതിവ്യവസ് ഇന്ത്യന് 
സമാമൂഹികക്രമത്ില് ഏചറ 
പ്ബേമമായ ഘടകമമാചണന്പ് 
അംദബേപ്കര കചണ്ത്ി. 
ഇതിചന് ഫേമമായി ഇന്ത്യയില് 
രമാഷ്ടതീയ സംവിധമാനവും 
സമാമൂഹിക സംവിധമാനവും 
തമ്ില് പ്കടമമായ ഒരു ബവവിധ്യം 
നിേനില്ക്ന്നു.  സമാമൂഹിക ക്രമവും 
രമാഷ്ടതീയ സംവിധമാനവും തമ്ിലള്ള 
ഈ ബവരുദ്്യചത് അടയമാളചപ്ടു
ത്മാനമാണപ് സമാമൂഹിക ജനമാധിപത്യം 
(Social democracy) എന് ആശയം 
അംദബേപ്കര മുദന്മാട്ടുചവച്ചതപ്. 
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തിനിധി�ളുകെ എണ്ത്ികറെ  �ൊര്യത്ിലുാം 
ഇന്്യ തെൊ�രൊഷ്ടങ്ങളുകെ മുൻ�ന്ിയിൽ 
തകന്നയൊണ്.  ജന�ീയ �ങ്ൊളിത്ത്ികറെ
യുാം �ൗരസ്വൊതന്ത്യത്ികറെയുാം �ൊര്യത്ിൽ 
ഇന്്യൻ ജനൊധി�ത്യ മൊതൃ� ആതഗൊളതെ
ത്ിൽ തകന്ന സമ്തി തനെിയിരിക്കുന്നു. 

എന്നൊൽ ഒരു ഭരണസാംവിധൊനാം എന്ന
തിനപ്റാം സൊമൂഹി�ക്രമാം എന്നനിെയിൽ 
ഇന്്യൻ ജനൊധി�ത്യകത് വിെയിരുത്ൊൻ 
ശ്രമിക്കുതപേൊൾ ജനൊധി�ത്യത്ികറെ ‘വൊർപ്് 
മൊതൃ�’�ൾ നൽകുന്ന അ�ൊയ സൂചന�ളുാം 
�രിഗണിതക്ണതുണ്. ഇത്രത്ിൽ ജനൊ
ധി�ത്യകത് വിശ�െനാം കചയ്ത മഹൊരഥന്ൊ
രിൽ  മുൻ�ന്ിയിെൊണ് തഡൊ. ബി.ആർ. 
അാംതബദ്�ർ. 

ഇന്്യയികെ അധ:കൃത സമൂഹത്ികറെ 
നതവൊത്ൊന നൊയ�നൊയൊണ ്അാംതബദ�്
കറവിെയിരുത്കപ്തെണത.് �ൊർശ്വവൽക്
രിക്കപ്ട്ടവരുകെ ‘അരികുരൊഷ്ടീയ’കത്ക്കുറി
ചേ ്അതദേഹാം ആശങ്ൊകുെനൊയിരുന്നു.  ജൊതി
വ്യവസ് ഇന്്യൻ സൊമൂഹി�ക്രമത്ിൽ 
ഏകറ പ്രബെമൊയ ഘെ�മൊകണന്ന് 
അാംതബദ�്ർ �കണത്ി. ഇതികറെ ഫെമൊയി 
ഇന്്യയിൽ രൊഷ്ടീയ സാംവിധൊനവാം 
സൊമൂഹി� സാംവിധൊനവാം തമ്ിൽ പ്ര�െ
മൊയ ഒരു ടവവിധ്യാം നിെനിൽക്കുന്നു. വൊസ്ത
വത്ിൽ രൊഷ്ടീയെക്്യങ്ങൾക്കുതവണി നിർ
മ്ിതമൊയ ജൊതിവ്യവസ് രൊഷ്ടീയ സാംവിധൊ
നങ്ങളിൽ ഉൾതചേർക്ൊൻ ഭരണ�ർത്ൊ
ക്ൾ �രൊജയകപ്ട്ടു. ഇക്ൊര്യാം 1930-കെ 
ഒന്നൊാം വട്ടതമശ സതമ്ളനത്ിൽ അാംതബ 
ദ്�ർ എടുത് �ൊട്ടിയിരുന്നു. എന്നൊൽ 
�ിന്നീെ് ഇന്്യൻ തദശീയപ്രസ്ൊനവാം ഈ 

ടവരുദ്്യാം അാംഗീ�രിക്ൊൻ മെിച്ചു. 
സൊമൂഹി� ക്രമവാം രൊഷ്ടീയ സാംവിധൊ നവാം 
തമ്ിലുള്ള ഈ ടവരുദ്്യകത് അെയൊളകപ്
ടുത്ൊനൊണ ്സൊമൂഹി� ജനൊധി�ത്യാം (Social 
democracy)എന്ന ആശയാം അാംതബദ്�ർ 
മുതന്നൊട്ടുകവചേത.് സൊമൂഹി� നീതിയിൽ അധി
ഷ്ിതമൊയ രൊഷ്ടീയക്രമമൊണ് സൊമൂഹി� 
ജനൊധി�ത്യാം വിഭൊവനാം കചയ്യുന്നത.്

 സൊമൂഹി�വാം സൊപേത്ി�വമൊയ 
തുെ്യത ഉറപ്വരുത്ൊകത രൊഷ്ടീയ തുെ്യത 
നെപ്ൊക്കു� എന്നത് ജനൊധി�ത്യത്ികറെ  
മൗെി� ആശയങ്ങൾക്് വിരുദ്മൊണ്. 
ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവ�ൊെത് ്ഉദഘ്ൊെനാം കചയ്യകപ്
ട്ട സൊമൂഹി� ജനൊധി�ത്യത്ികറെ മൂെ്യങ്ങൾ 
ഇന്്യൻ ജനൊധി�ത്യത്ിലുാം ഉൾതചേർക്ൊൻ 
ഭരണഘെനൊ നിർമ്ൊണ തവളയിൽ 

അാംതബദ്�ർ ശ്രമിചേിരുന്നു. ഭരണഘെന
യുകെ ആമുഖത്ിലുാം നിർതദേശ�തത്വങ്ങളിലുാം 
വിഭൊവനാം കചയ്യുന്നത് ഇത്രകമൊരു സൊമൂ 
ഹി� നീതിയിെധിഷ്ിതമൊയ രൊഷ്ടീയക്രമ
മൊണ്. എന്നൊൽ ഭരണഘെന വിഭൊവനാം 
കചയ്ത സൊമൂഹി� ജനൊധി�ത്യത്ികറെ മൂെ്യ
ങ്ങൾ �ൊർശ്വവൽക്രിക്കപ്ട്ട ജനവിഭൊഗ
ങ്ങൾക്് അനുഭവതവദ്യമൊകുന്നത് ഏകറദുഷ്
രമൊയ �ർത്വ്യാം തകന്നയൊയിരുന്നു എന്ന് 
�ൊൊം കതളിയിച്ചു �ഴിഞ്ഞു. 

വൊസ്തവത്ിൽ ജനൊധി�ത്യത്ിൽ 
‘ഭൂരി�ക് ആധി�ത്യത്ികറെ’ അ��െസൊ
ധ്യതകയക്കുറിചേ ്അാംതബദ�്ർ ഏകറ തബൊധ
വൊനൊയിരുന്നു.  അതുക�ൊണൊണ ്ജനൊധി�
ത്യാം സഹവർത്ിത്വത്ികറെ ജീവിതക്രമമൊ
യിരിക്ണകമന്ന് അതദേഹാംഅഭിപ്രൊയകപ്
ട്ടത്.  ജനൊധി�ത്യാം നൽകുന്ന അവ�ൊശങ്ങ
ളുാം അധി�ൊരങ്ങളുാം അവസരങ്ങളുാം എല്ലൊവർ
ക്കുാം തുെ്യമൊയി െഭ്യമൊ�ണകമങ്ിൽ ജൊതി
വ്യവസ് സൃഷ്ടിചേ സൊമൂഹി� അ�െങ്ങൾ 
തഭദിതചേ തീരൂ.  ജൊതിവ്യവസ്യുകെ ഉന്മൂെനാം 
(Annihilation of Caste) എന്ന തകറെ പ്ര
ശസ്തമൊയ കൃതിയിൽ അാംതബദ�്ർ ഇക്ൊര്യാം 
വ്യക്തമൊക്കുന്നുണ്. ജൊതീയമൊയവിതവചന
ങ്ങൾ  നിെനിൽക്കുന്നിെതത്ൊളാം �ൊൊം 
ഇന്്യ രൊഷ്ടീയസ്വൊതന്ത്യത്ിന് അർഹത 
തനടുന്നികല്ലന്ന് അാംതബദ�്ർ അഭിപ്രൊയകപ്
ടുന്നു. �ൊർെകമറെറി ജനൊധി�ത്യത്ികറെ 
�ൊര്യത്ിലുാം ഇത്രാം ഒരു മുൻ�രുതൽ 
അനിവൊര്യമൊകണന്ന് അതദേഹാം വൊദിച്ചു. 
മഹൊത്മൊഗൊന്ി വിവരിചേ ‘വരിയികെ 
അവസൊന മനുഷ്യകന’ ശൊക്തീ�രിക്ൊത്ി
െതത്ൊളാം �ൊൊം �ൊർെകമറെറി ജനൊധി�
ത്യാം ത�വൊം പ്ര�െന�രത മൊത്രമൊയി 
അവതശഷിക്കുാം. 

സൊമൂഹി� ജനൊധി�ത്യാം ജനൊധി�ത്യ
ത്ികറെ പൂർണ്തയൊയി �രിഗണികചേങ്ിൽ 
മൊത്രതമ സമൂഹത്ികെ �ൊർശ്വവൽകൃത 
വിഭൊഗങ്ങൾക്് ജനൊധി�ത്യത്ികറെ മധുരാം 
നു�രൊനൊകൂ. ജൊതിവ്യവസ്യുകെ ചട്ടക്കൂെിൽ 
നിർമ്ിക്കപ്ട്ട ഭരണക്രമങ്ങൾ ജനൊധി�ത്യ
വൽക്രണത്ികറെ സൊധ്യത�ൾ ഇല്ലൊതൊ
ക്കുന്നു. അതുക�ൊണ് ഭരണവ്യവസ്�ളിലൂ
കെയുാം നിയമനിർമ്ൊണങ്ങളിലൂകെയുാം 
സൊമൂഹി� ഇെക�െെിലൂകെയുാം സൊമൂഹി�ജ
നൊധി�ത്യാം ഉറപ്ൊക്കുതപേൊഴൊണ ്ജനൊധി�
ത്യാം പൂർണ്മൊയുാം വിജയിക്കുന്നത്.  

1
ലേഖകന് തേലശേരി ബ്രണ്ണന് ലകലാലേജില് 

രലാഷ്ട്രമീമലാംസ വിഭലാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് ഡപ്രലാഫസ്സറലാണ് 

മഹലാത്ലാഗലാന്ി



ക�ൊവിഡ്-19 ഒരു ആതരൊഗ്യപ്രശ്
കത്ക്ൊളു�രി ഒരു അന്ൊരൊ

ഷ് ട് പ്രതിസന്ിയൊയി മൊറിക്ഴിഞ്ഞു. ഇത് 
മനുഷ്യജീവിതത്ികറെ എല്ലൊ തമഖെയിലുാം 
സമൊനത�ളില്ലൊത് ദുരന്ങ്ങളൊണ് 
വിതചേത.് സപേന്ന രൊജ്യങ്ങളുാം ദരിദ്രരൊജ്യങ്ങ
ളുാം ഒരു ത�ൊകെ നിശ്ചെമൊയി. ഒരു രൊജ്യകത് 
പ്രതിസന്ി മറ്റുള്ള രൊജ്യങ്ങളിലുാം പ്രതിഫെി
ച്ചു. തെൊ�ാം ഒതര മനതസ്സൊകെ ഒത് തചർന്ന് 
മുതന്നറൊൻ ഈ സൊഹചര്യാം പ്രതചൊദനമൊയി. 
ക�ൊവിഡ്-19 തെൊ�കമങ്ങുമുള്ള രൊജ്യങ്ങകള 
സൊപേത്ി�മൊയി ബൊധിച്ചു. അത് വിവിധ 
ജനവിഭൊഗങ്ങകള ദുരിതത്ിെൊക്കു�യുാം 
ജീവതനൊ�ൊധി�ളുകെ െഭ്യത തെസ്സക�ടു

ത്�യുാം ഇതുമൂൊം ദുർബ്ബെജനവിഭൊഗങ്ങൾ 
ആഹൊരത്ിനൊയുാം �ണത്ിനൊയുാം പ്രൊതദ
ശി�മൊയി െഭ്യമൊകുന്ന ടജവത്ൊതസ്സു
�കള കൂടുതെൊയി ആശ്രയിതക്ണിയുാം 
വന്നു. ഇതു ടജവടവവിധ്യത്ികറെ 
നൊശത്ിന് ഒരു �രിധി വകര ആക്ാം 
കൂട്ടു�യുാം കചയ്തു. ടജവടവവിധ്യത്ിലു
ണൊകുന്ന നൊശാം വീണ്ാം നമ്മുകെ ആവൊസ 
വ്യവസ്കയ അസന്തുെിതമൊക്കു�യുാം ജന്തു
ജന്യതരൊഗങ്ങൾക്് വഴി കതളിക്കു�യുാം 
കചയ്യുന്നു. 

മഹൊമൊരി�ൾ മൂെമുണൊകുന്ന സൊപേ
ത്ി�മൊന്്യാം �ൊരണാം സർക്ൊരു�ളുകെ 
ബജറ്റു�ളിൽ ടജവടവവിധ്യ സാംരക്ണ

ത്ിനുള്ള നീക്ികവയ്പ്് കുറയു�യുാം അത് 
ആതരൊഗ്യതമഖെയിതെക്കുാം മറ്റുാം മൊറ്കപ്ടു
�യുാം കചയ്യുന്നു. വി�സ്വരരൊജ്യങ്ങളിെൊണ് 
ഈ പ്രവണത കൂടുതെൊയുാം �ൊണുന്നത്. 
മൊത്രമല്ല ഇവർ സൊപേത്ി�മൊയ അഭിവൃ
ദ്ിക്് തവണി ടജവത്ൊതസ്സു�കള 
ചൂഷണാം കചയ്യൊൻ നിയമങ്ങളിൽ ത�ൊലുാം 
ഇളവ കചയ്യൊറുണ്. നിെനിൽപ്ിനൊയി 
മനുഷ്യർ ടജവടവവിധ്യകത് കൂടുതൽ 
ചൂഷണാം കചയ്യുന്നു. വനങ്ങൾക്കു സമീ�ാം 
ജീവിക്കുന്നവർ മുൻ�കത്ക്ൊൾ കൂടുതൽ 
മൃഗങ്ങകള തവട്ടയൊടു�യുാം അപൂർവസസ്യ
ങ്ങകള ഉ�തയൊഗിക്കു�യുാം കചയ്യുാം. ടജവ
ടവവിധ്യാം പ്രകൃതിയുകെ സന്തുെിതൊവ

ജജവജവവിധ് സാംരക്ഷണവാം
മഹാ്ടമ്ടരികളുാം

ദേമാകം ഇന്പ് ദനരിടുന്തപ് ആറമാമചത് കൂട്ടവംശനമാശം ആണപ്. ഒരു മിേ്യണ് സസ്യങ്ങളും ജതീവവരഗ്ഗങ്ങളും വംശനമാ
ശത്ിചന് വകിചേത്ി നില്ക്ന്നു. കരഭൂമിയുചടയും കടേിചന്യും ഉപദയമാഗത്ിലള്ള വ്യത്യമാസം, വന്യജതീവികളു

ചടയും വനവിഭവങ്ങളുചടയും അമിതചൂ�ണം, മേിനതീകരണം, കമാേമാവസ് വ്യതിയമാനം, 
അപരിെിതജതീവിവരഗ്ഗങ്ങളുചട ആവിരഭമാവം എന്ിവയമാണപ് ഇതിനപ് കമാരണം. 
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സ്കയ ഗണ്യമൊയി സ്വൊധീനിക്കുന്നു. പ്രകൃ
തിയുകെ അെിസ്ൊനപ്രമൊണാം തകന്ന 
ജീവി�കളയുാം സസ്യങ്ങകളയുാം അന്യാംനിന്ന് 
ത�ൊ�ൊകത സാംരക്ിക്കു� എന്നതൊണ്. 
ഇതിനു വിരുദ്മൊയി മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയിൽ 
ഏൽപ്ിക്കുന്ന ആഘൊതാം ചിെ ജീവി�ൾക്് 
അതിജീവനാം അസൊധ്യമൊക്കു�യുാം അത് 
മൂൊം അവയുകെ എണ്ത്ിൽ ഉണൊകുന്ന 
കുറവ് തരൊഗൊണുവൊഹ�രൊയ ജീവി�ൾക്് 
കൂടുതൽ പ്രൊമുഖ്യാം െഭിക്കുന്ന തരത്ിൽ 
ടജവടവവിധ്യാം  പുനഃക്രമീ�രിക് 
കപ്ടു�യുാം കചയ്യുാം. പ്രകൃതിതയൊെിണ 
ങ്ങിയുള്ള ജീവിതടശെിയുാം വി�സനനയ
വാം �ൊെിച്ചു ത�ൊകന്നങ്ിൽ മൊത്രതമ മൊനവ
രൊശിക്് നിെനിൽപ്ള്ളൂ എന്ന തിരിചേറിവ് 
ഉണൊ�ണാം.

ക�ൊവിഡ്-19 മഹൊമൊരി തെൊ�കമങ്ങുാം 
വ്യൊ��മൊയ നൊശനഷ്ടങ്ങളൊണ് വരുത്ി
യത്. െക്ക്ണക്ിന് മനുഷ്യജീവനു�ൾ 
നഷ്ടകപ്ട്ടു. തെൊ�കമങ്ങുാം സൊപേത്ി�രാംഗ
ത്്  ന ി � ത് ൊ ന ൊ വ ൊ ത്  ന ഷ്ട ങ്ങ ൾ 
ഉണൊയി. നൊളിതുവകരയുള്ള മരണങ്ങളുകെ 
എണ്ാം 27.22 െക്ാം ആണ് (മൊർചേ്  21 
വകരയുള്ള �ണക്നുസരിചേ് ). 1930 �ളികെ 
സൊപേത്ി�മൊന്്യത്ിനു തശഷാം സൊപേ
ത്ി�രാംഗത്് ഇത്രതയകറ ആഘൊതമു
ണൊയ �ൊൊം തവകറയില്ല. ഇതതൊകെൊപ്ാം 
ടജവടവവിധ്യസാംരക്ണവാം �ൊെൊവ
സ്ൊവ്യതിയൊനകത് കചറുക്കുന്ന നെ�െി
�ളുാം ഉൾകപ്ട്ട പ്രതത്യ� വ്യവസ്�ൾ 
തെൊ�കമങ്ങുാം സ്വീ�രിതക്ണ സമയമൊയി
രിക്കുന്നു. തെൊ�ാം ഇന്ന് തനരിടുന്നത് 
ആറൊമകത് കൂട്ടവാംശനൊശാം ആണ്. ഒരു 

മിെ്യൺ സസ്യങ്ങളുാം ജീവവർഗ്ഗങ്ങളുാം വാംശ
നൊശത്ികറെ വക്ികെത്ി നിൽക്കുന്നു. 
�രഭൂമിയുകെയുാം �െെികറെയുാം ഉ�തയൊഗ
ത്ിലുള്ള വ്യത്യൊസാം, വന്യജീവി�ളുകെയുാം 
വനവിഭവങ്ങളുകെയുാം അമിതചൂഷണാം, മെി
നീ�രണാം, �ൊെൊവസ് വ്യതിയൊനാം, 
അ�രിചിതജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുകെ ആവിർഭൊവാം 
എന്നിവയൊണ് ഇതിന് �ൊരണാം. സൊപേ
ത്ി�മൊന്്യാം മൂൊം വരുാം �ൊെങ്ങളിൽ ജീവ
തനൊ�ൊധി�ൾക്ൊയി മനുഷ്യൻ ടജവ
ടവവിധ്യകത് കൂടുതൽ ചൂഷണാം കചയ്യൊൻ 
സൊധ്യത ഏകറയൊണ് . ഇതു വാംശനൊശത്ി
കറെ വക്ികെത്ി നിൽക്കുന്ന ജീവി�ൾക്് 
ഭീഷണിയൊയി ഭവിക്ൊാം.

വി�സ്വര രൊജ്യങ്ങൾ സൊപേത്ി�മൊയ 
അഭിവൃദ്ിക് ്തവണി ടജവത്ൊതസ്സു�കള 
ചൂഷണാം കചയ്യൊൻ നിയമങ്ങളിൽ ത�ൊലുാം 
ഇളവ കചയ്യൊറുണ്. തെൊ�കത് ഏറ്വാം 
വെിയ മഴക്ൊടു�ളൊയ ആമ തസൊൺ മഴക്ൊ
ടു�ൾ ബ്രസീെിൽ ആണ ്സ്ിതികചയ്യുന്നത.് 
ഏ�തദശാം മൂന്ന ്മിെ്യൺ സസ്യജീവവർഗ്ഗങ്ങ
ളുാം ഒരു മിെ്യണിൽപ്രാം തതദേശവൊസി�ളുാം 
ഉള്ള ആമതസൊൺ �ൊടു�ൾ ഇന്ന് നശീ�ര
ണത്ികറെ മൂർദ്ന്യൊവസ്യിൽ ആണ്. 
ആമതസൊൺ മഴക്ൊടു�ളുകെ 20 ശതമൊന
ത്ിെധി�ാം ഇതിന�ാം നശിച്ചു �ഴിഞ്ഞു. 
നൊശാം തുെരുന്നതിനൊൽ കൂടുതൽ ഗുരുതര
മൊയ ഭീഷണി തനരിടുന്നു. ഇതികറെ പ്രധൊന 
�ൊരണാം ബ്രസീെിയൻ പ്രസിഡറെ്  ആയി 
അധി�ൊരതമറ് കജയർ തബൊൾതസൊനൊതരൊ 
നിയമത്ിൽ വരുത്ിയ ഇളവ�ളൊണ്. 
തെൊ�ത്ികെ ഏറ്വാം വെിയ �ൊർഷി�, 
ഖനന പ്രവർത്നങ്ങകളയുാം വന്യജീവി 

തവട്ടകയയുാം ബ്രസീൽ പ്രസിഡറെ് തപ്രൊത്ൊ
ഹിപ്ിച്ചു. കൂെൊകത �ൊട്ടുതീയുണൊക്ി ഭൂമി 
ട�ക്െൊക്ൊനുാം ശ്രമിച്ചു ക�ൊണിരിക്കു
ന്നു. ആമതസൊൺ �ൊടു�ളുകെ വിസ്തൃതി 
കജയർ തബൊൾതസൊനൊതരൊ അധി�ൊരതമറ്
തിനുതശഷാം വളകര തവഗത്ിൽ നഷ്ടാം തനരി
ട്ടതൊയി ശൊസ്ത്രജ്ർ �റയുന്നു. 2019 ഓഗസ്റ് 
മുതൽ 2020 ജൂടെ വകര കമൊത്ാം 11,088 
ചതുരശ്ര �ിതെൊമീറ്ർ (4,281 ചതുരശ്ര ടമൽ) 
മഴക്ൊടു�ൾ നശിച്ചു. മുൻവർഷകത്ക്ൊൾ 
9.5 ശതമൊനാം വർദ്നവൊണിത.് ആതഗൊളതൊ
�നത്ികറെ തവഗത കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധൊന 
�ൊർബൺ തസ്റൊറൊണ് ആമതസൊൺ. 
അതുക�ൊണ ്തകന്ന ഭൊവിയിൽ ആമതസൊൺ 
വനനശീ�രണാം ഏകതല്ലൊാം തരത്ിലുള്ള 
ഭവിഷ്യത്�ൾ ഉണൊക്കുകമന്ന ്�റയൊനൊവി
ല്ല. വി�സ്വര രൊജ്യമൊയതിനൊൽ തകന്ന 
സൊപേത്ി� മൊന്്യാം തനരിെൊൻ ഇങ്ങകനയു
ള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ജനങ്ങളുാം കൂട്ട് 
നിൽക്കുന്നു.

മഹൊമൊരിയുകെ �ൊെങ്ങളിൽ നിെനിൽ 
 പ്ിനൊയി മനുഷ്യർ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങകള 
കൂടുതൽ ഉ�തയൊഗിക്കുന്നു. ഇത് ടജവ 
ടവവിധ്യകത് സൊരമൊയി ബൊധിക്കുന്നു. 
ഉദൊഹരണത്ിന് �ണത്ിനൊയി ത�രള
ത്ിൽ ത�ൊലുാം മയിലു�കള ധൊരൊളമൊയി 
തവട്ടയൊെൊറുണ്. അവയുകെ ഇറചേിക്കുാം 
�ീെിക്കുാം മയികെണ് എന്ന ഉത്�ന്നത്ി
കറെ നിർമ്ൊണത്ിനുാം തവണിയൊണ് ഇതു 
കചയ്യുന്നത്. കൂെൊകത തീരപ്രതദശങ്ങളിൽ 
മത്്യബന്നത്ിന ്ത�ൊ�ൊൻ �ഴിയൊത് 
സമയങ്ങളിൽ �വിഴപ്റ്ികനയുാം മറ്റുാം 
ആളു�ൾ തശഖരിച്ചു വ ിൽക്ൊറുണ് . 
ആ�ത്�ൊെഘട്ടത്ിൽ മനുഷ്യർ ടജവ
ടവവിധ്യ സാംരക്ണകത്ക്ൊൾ തങ്ങളുകെ 
ജീവതനൊ�ൊധി�ൾക് ്പ്രൊധൊന്യാം നൽകുന്നു 
എന്നതൊണ് ഇത് സൂചിപ്ിക്കുന്നത്.

അന്രീക്മെിനീ�രണവാം ജീവി 
�ളുകെ ആവൊസ വ്യവസ്കയ നശിപ്ിക്ൊ
റുണ്. ഉദൊഹരണാം, തദശൊെന�ക്ി�ൾ 
അവരുകെ �രപേരൊഗതമൊയ മൊർഗ്ഗങ്ങൾ 
ഒഴിവൊക്ി മറ്റു സ്െങ്ങളിതെക്് യൊത്ര 
കചയ്യുന്നതൊയി �കണത്ിയിട്ടുണ്. ഇതിനു 
�ൊരണാം ടജവടവവിധ്യത്ിലുള്ള വ്യതി
യൊനവാം മറ്റു �രിസ്ിതി പ്രശ്ങ്ങളുാം ആണ്. 
�ക്ി�ളിൽ നിന്നുാം ഉണൊവന്ന �ക്ിപ്നി 
ത�ൊകെയുള്ള ടവറസ്  തരൊഗങ്ങൾ ചിെ 
സ്െങ്ങളിൽ ഉെകെടുക്ൊൻ ഇതുാം �ൊരണ
മൊയിട്ടുണ്. 

ക�ൊതുജനൊതരൊഗ്യവാം ആവൊസവ്യവ
സ്യുാം സൊപേത്ി� ഉന്നതിയുാം നിെ 
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നിർത്ൊൻ ടജവടവവിധ്യാം നിെനിൽ
തക്ണത്  അത്യന്ൊത�ക്ിതമൊണ്  . 
എന്നൊൽ നിെവിൽ അത് നഷ്ടകപ്ടുന്നത് 
മുകപേങ്ങുാം �ൊണൊത് വിധത്ിെൊണ്. 30 
ശതമൊനാം സസ്യജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുാം വാംശനൊ
ശത്ികറെ ഭീഷണിയിെൊണ്. ഭൂമിയികെ 
ജീവജൊെങ്ങൾ ഒരു ചങ്ങെയുകെ �ണ്ി�
ളൊണ്. അവ �രസ്രാം ബന്കപ്ട്ടുാം പ്രക്രി
യയുകെ സന്തുെനൊവസ് �രി�ൊെിച്ചുാം 
നിെനിന്നുത�ൊകുന്നവയൊണ്.  ഇതിൽ 
ഏകതൊരു �ണ്ി മുറിഞെൊലുാം അത് ആതരൊ
ഗ്യ�രമൊയ ടജവവിന്യൊസകത് �ിതന്നൊ
ട്ടെിക്കുന്നതൊകുാം. മരുന്നു�കള പ്രതിതരൊ 
ധിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവി�ളുാം പ്രതിതരൊധ 
തശഷികയ മറി�െക്ൊൻ ക�ൽപ്ള്ള ടവറ
സു�ളുകമല്ലൊാം ജീവകറെ നിെനിൽപ്ിന് 
പുതിയ ഭീഷണി�ളൊണ്. 

ടജവ ടവവിദ്്യവാം ��ർചേ വ്യൊധി 
�ളുാം തമ്ിലുള്ള ബന്ാം സൂചിപ്ിക്കുന്ന ചിെ 
ഉദൊഹരണങ്ങൾ 
• ടൊം തരൊഗാം – ആതിതഥയജീവി�ളുകെ 

എണ്ത്ിൽ ഉണൊകുന്ന വ്യതിയൊനാം 
മനുഷ്യരിൽ തരൊഗാം ��രുന്നതികറെ 
വ്യക്തമൊയ സൂചനയൊയി മൊറുന്നു. 
അതമരിക്യിൽ രക്താം കുെിക്കുന്ന 
ഒരിനാം കചള്ളു�ളൊണ് ടൊം തരൊഗാം 
ഉണൊക്കുന്ന തരൊഗൊണുക്കള മറ്റുള്ളവ
രിതെക്് �രത്ന്നത്. ഈ കചള്ളു�ൾ 
ജീവിക്കുന്ന എെി വർഗ്ഗത്ിൽകപ്ട്ട 
ജീവി�ൾ വനനശീ�രണമുള്ള ഇെങ്ങ
ളിൽ കൂടുതെൊയി �ൊണകപ്െൊറുണ്. 
ഇതിനു �ൊരണാം മറ്റു ജീവി�ളുകെ അഭൊ
വത്ിൽ എെി�ൾക്് ക�റ്റുക�രു�ൊൻ 

അവസരാം  നല്കുന്നു എന്നതൊ ണ് . 
കൂടുതൽ ടജവടവവിദ്്യമുള്ള സ്െ
ങ്ങളിൽ ടൊം തരൊഗാം തൊരതതമ്യന 
കുറവൊണ്.

• മതെറിയ ഉണൊക്കുന്ന അതനൊഫിെൊസ് 
ക�ൊതുകു�ൾ വനനശീ�രണമുള്ള 
ഇെങ്ങളിൽ കൂടുതെൊയി �ൊണകപ്ടുന്നു. 
ഇത് തരൊഗവ്യൊ�ന സൊദ്്യത വർദ്ി
പ്ിക്കുന്നു.

• നിപ് ടവറസ് – നിപ് �രത്ന്ന 
�ഴവൊവലു�ൾ �ൊടു�ളിൽ നിന്നുാം തീറ് 

തതെി മനുഷ്യർ കൃഷി കചയ്യുന്ന കൃഷിയി
െങ്ങളിൽ എത്കപ്ടു�യുാം അതികറെ 
ഉമിനീരിൽ നിന്നുാം ടവറസ് �ന്നി�ളി
തെക്കുാം തുെർന്ന് മനുഷ്യരിതെക്കുാം 
�െരു�യുാം കചയ്യുന്നു. 
1990 നുാം 2016 നുാം ഇെയിൽ തെൊ�ത്ിന് 

5,02,000 ചതുരശ്ര ടമൽ (1.3 ദശെക്ാം ചതു
രശ്ര�ിതെൊമീറ്ർ) വനാം നഷ്ടകപ്ട്ടുകവന്ന് 
തെൊ�ബൊങ്് �റയുന്നു. ഇത് വിസ്തീർണ്
ത്ിൽ ദക്ിണൊഫ്രിക്തയക്ൊൾ വലുതൊണ.് 
മനുഷ്യർ �ൊടു�ൾ കവട്ടിമൊറ്ൊൻ തുെങ്ങിയ
തശഷാം 46 ശതമൊനാം മരങ്ങളുാം കവട്ടിമൊറ്ിയ
തൊയി തനചേർ തജണെിൽ 2015 ൽ നെത്ിയ 
�ഠനത്ിൽ �റയുന്നു. ഭൂമിയുകെ ശ്വൊസ 
ത�ൊശാം എന്നറിയകപ്ടുന്ന ആമതസൊൺ 
�ൊടു�ൾ നശിചേൊൽ മൊനവരൊശി തകന്ന നിെ
നിൽക്കുതമൊ എന്നത് സാംശയമൊണ്.

ടജടവവിധ്യത്ിന് ��ർചേവ്യൊധി�
ളുമൊയി അതഭദ്യമൊയ ബന്മുണ്. മനുഷ്യ
രിൽ ഉണൊകുന്ന 60 ശതമൊനാം തരൊഗങ്ങളുാം 
ജന്തുജന്യതരൊഗങ്ങൾ ആണ്. ഈ തരൊഗങ്ങ
ളുകെ ടവറസു�ൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനു
ഷ്യരിതെക്് �െരുന്നത് കുറയ്കൊൻ ടജവ
ടവവിധ്യത്ിനു �ഴിയുാം. എന്നൊൽ സൊപേ
ത്ി� െക്്യാം മൊത്രാം വച്ചുക�ൊണ് ടജവ
ടവവിധ്യാം നശിപ്ിക്കുതപേൊൾ വീണ്ാം 
മഹൊമൊരി�ൾ വരൊൻ �ൊരണമൊകു�യുാം 
കചയിൻ പ്രതിപ്രവർത്നത്ിന് വഴി കതളി
ക്കു�യുാം കചയ്യുന്നു. 

നിപ് ത�ൊകെ അ��െ�രമൊയ 
ടവറസു�ൾ ഇനിയുാം ഉണൊവൊൻ സൊധ്യത 
കൂടുതൽ ആണ്. ക�ൊവിഡ് -19 നിപ്കയ 
ത�ൊകെ മൊര�മൊയിരുന്നില്ല. എന്നൊൽ 

1990 നും 2016 നും ഇടയില് ദേമാക
ത്ിനപ് 1.3 േശേക്ം െതുരശ്

കിദേമാമതീറ്ര വനം 
നഷ്ടചപ്ട്ടുചവന്പ് ദേമാകബമാങ്പ് 

പറയുന്നു. ഇതപ് വിസ്തതീരണ്ണത്ില് 
േക്ിണമാഫ്ികദയകമാള് 

വലതമാണപ്. മനു�്യര കമാടുകള് 
ചവട്ടിമമാറ്മാന് തുടങ്ങിയദശ�ം 

46 ശതമമാനം മരങ്ങളും 
ചവട്ടിമമാറ്ിയതമായി ദനച്ചര 

ദജണേില് 2015-ല് നടത്ിയ 
പഠനത്ില് പറയുന്നു.
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ജനിത� വ്യതിയൊനാം വന്ന ക�ൊവിഡ് -19 
ടവറസു�ൾ കൂടുതൽ മൊര�മൊയി വന്നൊൽ 
ഇതപ്ൊൾ നമ്ൾ സ്വീ�രിക്കുന്ന പ്രതിതരൊധ 
മർഗ്ഗങ്ങൾ �ര്യൊപ്തമൊകയന്നു വരില്ല. തെൊ�ാം 
എതപ്ൊഴുാം പ്രതിസന്ിയുകെ വക്ിെൊകണ
ന്ന �രുതൽ ഉണൊവണാം. 

ക�ൊവിഡ്-19 വ്യൊ�നത്ികറെ �ശ്ചൊ
ത്െത്ിൽ ടജവടവവിധ്യത്ിലുണൊയ 
നഷ്ടത്ിന് ചിെ �രിഹൊരമൊർഗ്ഗങ്ങൾ 
ചുവകെ തചർക്കുന്നു. 
• രൊജ്യങ്ങൾ നിശ്ചയമൊയുാം ക�ൊവിഡ് 

-19 മൂെമുണൊയ സൊപേത്ി� പ്രശ്ങ്ങൾ 
�രിഹരിക്കുന്നതിന്  ആവിഷ്രിച്ചു 
വരുന്ന സൊപേത്ി� നെ�െി�ളിൽ 
ടജവടവവിദ്്യ സാംരക്ണാം ഹനി
ക്കപ്ടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്് വരുത്ണാം.

• ഇനി ഒരു മഹൊമൊരി ഉെകെടുക്ൊതിരി
ക്ൊൻ ടജവടവവിധ്യകത് സാംരക്ി
ക്ണാം. തരൊഗൊണുവൊഹ�രൊയ ജന്തു

ക്ൾ മനുഷ്യകറെ ആവൊസസ്െങ്ങ
ളിൽ എത്ന്നത് കൂടുതൽ ��ർചേവ്യൊ
ധി�ൾ ഉെകെടുക്കുന്നതൊയി �കണത്ി
യിട്ടുണ്.

• ഒരു പ്രതദശകത് ടജവസപേത് ്അവി
കെയുള്ള ജനങ്ങളുകെ നിെനിൽപ്ിനുാം 
സൊപേത്ി� ഉന്നമനത്ിനുാം അനിവൊ
ര്യമൊണ.് ഇതിലുണൊകുന്ന തൊളാംകതറ്ൽ 
സമൂഹകത് ബൊധിക്കുാം. അതിനൊൽ 
ഓതരൊ പ്രതദശകത്യുാം ടജവടവവി
ധ്യത്ിലുള്ള കചറിയ മൊറ്ങ്ങൾത�ൊലുാം 
ഗൗരവമൊയി �ൊണണാം. 

 (ഉദൊ: സമുദ്രത്ികെ ചൂെ് കൂെിയത് 
�ൊരണാം ത�രള തീരത്് സുെഭമൊയി 
െഭിചേിരുന്ന മത്ി ഇതപ്ൊൾ െഭിക്കുന്നില്ല 
തീരതദശ ജനതയുകെ ആതരൊഗ്യ സാംരക്
ണത്ിനു കുറഞെ കചെവിൽ െഭിചേിരു
ന്ന ഒരു ത�ൊഷ�ൊഹൊരാം ഇല്ലൊതൊകു
ന്നത ്അവകര പ്രതികൂെമൊയി ബൊധിക്കുാം.)

• ദ ൊ ര ി ദ്ര്യ െ ഘൂ � ര ണ ത് ി ന ൊ യ ി 
കതൊഴിലു�ൾ സൃഷ്ടിക്കുതപേൊൾ കുകറകയ
ങ്ിലുാം ടജവടവവിധ്യ സാംരക്ണാം 
കൂെി െക്്യാം വയ്കണാം.

• തൊൽക്ൊെി� െൊഭത്ിനൊയി �ൊെ് 
കവട്ടികത്ളിചേ് കൃഷി കചയ്യുന്നതുാം 
ഭൂവിനിതയൊഗാം തരാം മൊറ്റുന്നതുാം സർക്ൊ
രു�ൾ തെയണാം. 

• വി�സിത രൊജ്യങ്ങൾ ഭക്്യവസ്തുക്
ളുകെ ഉൽപ്ൊദനാം പൂർണ്തതൊതിെൊ 
ക്ണാം. കുറചേ് �ൊെകമങ്ിലുാം ദരിദ്രരൊ
ജ ്യങ്ങ ൾ ക്കു ള്ള  ഭ ക് ണ ാം  അ വ ർ 
നൽ�ിയൊൽ ടജവടവവിധ്യത്ികറെ 
ചൂഷണാം കുറയ്കൊനൊകുാം.

തമൽപ്റഞെ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്ന
ങ്ങൾക്ൊയി തൊകഴ �റയുന്ന രീതിയിലുള്ള 
മൊറ്ങ്ങൾ ആതഗൊളതെത്ിൽ ഉണൊത�ണ
തുണ്. 
• രൊജ്യങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള സഹ�രണാം 

കൂടുതൽ ശക്തികപ്ടുത്ണാം. 
• സർക്ൊരു�ൾ ബജറ്റു�ളിൽ ടജവ

ടവവിധ്യ സാംരക്ണത്ിനൊയി 
കൂടുതൽ തു� നീക്ിവയ്കണാം.

• ടജവടവവിധ്യ സാംരക്ണത്ികറെ 
പ്രൊധൊന്യാം എല്ലൊവരുാം മനസ്സിെൊക്കുന്ന 
തരത്ിൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏത�ൊ�ി
പ്ിക്ണാം. 

• ടജവടവവിധ്യ സാംരക്ണാം ഒരു 
�ൊഠ്യവിഷയാം ആ�ണാം.

• ടജവടവവിധ്യകത്ക്കുറിച്ചുള്ള �ഠന
ങ്ങളിൽ ഏർകപ്െൊൻ വിദ്യൊർത്ി�കള 
തപ്രൊത്ൊഹിപ്ിക്കു�യുാം കതൊഴിെവസ
രങ്ങൾ ഉറപ്ൊക്കു�യുാം തവണാം.

• പ്രൊതദശി�സർക്ൊരു�ൾ ടജവടവ
വിധ്യസാംരക്ണാം ഒരു പ്രധൊന 
വിഷയമൊയി അാംഗീ�രിക്കു�യുാം ഒപ്ാം 
സർക്ൊർ നിർതദേശിചേിട്ടുള്ള പ്രവർത്
നങ്ങൾ കൃത്യമൊയി നെപ്ൊക്കു�യുാം 
തവണാം. 
ടജവടവവിധ്യാം പ്രകൃതിയുകെ സന്തുെി

തൊവസ്കയ ഗണ്യമൊയി സ്വൊധീനിക്കുന്നു. 
പ്രകൃതിയുകെ അെിസ്ൊന പ്രമൊണ ങ്ങൾത
കന്ന ജീവി�കളയുാം സസ്യങ്ങകളയുാം അന്യാം 
നിന്നുത�ൊ�ൊകത സാംരക്ിക്കു� എന്നതൊ 
ണ്. ഇതിനു വിരുദ്മൊയി മനുഷ്യർ പ്രകൃതി
യിൽ ഏൽപ്ിക്കുന്ന ആഘൊതാം ചിെ ജീവി�
ൾക്് അതിജീവനാം അസൊധ്യമൊക്കു�യുാം 
അത് മൂൊം അവയുകെ എണ്ത്ിൽ ഉണൊകു
ന്ന കുറവ് തരൊഗൊണുവൊഹ�രൊയ ജീവി�
ൾക് ്കൂടുതൽ പ്രൊമുഖ്യാം െഭിക്കുന്ന തരത്ിൽ 
ടജവടവവിധ്യാം  പുനഃക്രമീ�ര ിക് 
കപ്ടു�യുാം കചയ്യുാം. ഇത് മൊനവരൊശിയുകെ 
നിെനിൽപ്ിന് ഭീഷണിയൊയിമൊറുന്നു. 
കൂെൊകത ഈ മഹൊമൊരി�ൾ സൊപേത്ി�പ്ര
തിസന്ി�ൾ വെിയ തതൊതിൽ ഉണൊക്കു�
യുാം കചയ്യുന്നു. ഇപ്ര�ൊരമുണൊകുന്ന സൊപേ
ത്ി� മൊന്്യാം വീണ്ാം ടജവടവവിധ്യ 
നൊശത്ിനു വഴിവയ്ക്കു�യുാം കചയ്യുാം. പ്രകൃതി
തയൊെിണങ്ങിയുള്ള ജീവിത ടശെിയുാം 
വി�സന നയവാം �ൊെിച്ചു ത�ൊകന്നങ്ിൽ 
മൊത്രകമ മൊനവരൊശി ഇവികെ നിെനില്ക്കു�യു
ള്ളൂ എന്ന് എല്ലൊവരുാം തിരിചേറിയണാം. 

1
ലേഖകന് പ് ഞ്ലായത്്  െയറക്ടലററ്ില് 

സിസ്റ്റം മലാലനജരരലാണ്
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ക�ൊവിഡ് പ്രതിതരൊധത്ിൽ തതദേശ 
സ്വയാംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളുകെ 

�ങ്ൊളിത്ാം �രമ പ്രധൊനമൊകണന്ന് മുഖ്യ
മന്തി �ിണറൊയി വിജയൻ �റഞ്ഞു. ഒന്നൊാം
ഘട്ട ക�ൊവിഡ് വ്യൊ�നകത് തനരിെൊനുാം 
അതിജീവിക്ൊനുാം സൊധ്യമൊയതികറെ 
പ്രധൊന ഘെ�ങ്ങളികെൊന്ന് തതദേശ സ്വയാം
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളുകെ സജീവമൊയ 
ഇെക�െെൊണ്. പുതിയ ഭരണസമിതി�ൾ 
തതദേശ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ അധി�ൊരത്ിൽ 
വന്നു. ഒന്നൊാം ഘട്ടത്ിൽ തനതൃത്വ�രമൊയ 
�ങ്് നിർവഹിചേവരല്ല ഇതപ്ൊഴുള്ള �െരുാം. 
ജനപ്രതിനിധി�ൾക്് ആവശ്യമൊയ �രിശീ
െനവാം തബൊധവൽക്രണവാം നൽ�ിയിട്ടു
ണ്. ഇതപ്ൊഴകത് ഘട്ടാം മറി�െക്ൊനുാം 
തതദേശ സ്ൊ�നങ്ങളുകെ പ്രധൊന �ങ്ൊളി
ത്ാം ഉണൊ�ണാം.

ജനങ്ങൾക്് ഉചേഭൊഷിണി വഴിയുള്ള 
മു ന്ന റ ി യ ി പ് ന ൽ � ൽ ,  ആ വ ശ ്യമ ൊ യ 
തനൊട്ടീസ്, ത�ൊസ്ററു�ൾ �തിക്ൽ എന്നിവ 
തതദേശ സ്ൊ�ന �രിധിയിൽ സാംഘെിപ്ി
ക്ണാം. വൊയനശൊെ, ക്ബ്ബു�ൾ തുെങ്ങി 
ആളു�ൾ എത്ിതചേരുന്ന ക�ൊതു ഇെങ്ങ
ളിൽ ആ പ്രതദശകത് ക�ൊവിഡ് അവസ് 
പ്രദർശിപ്ിക്ൊനുാം തബൊധവൽക്രണ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ നെത്ൊനുാം  തതദേശസ്ൊ�
നങ്ങൾ തയ്യൊറൊ�ണാം. വീടു�ളിൽ �ഴിയുന്ന 
തരൊഗി�ൾക് ് ഭക്ണാം െഭിക്ൊൻ പ്രയൊസാം 
തനരിടുാം. അവർക്് ഭക്ണാം, മരുന്ന് തുെ
ങ്ങിയവ  എത്ിക്ൊനുാം തതദേശ സ്ൊ�നങ്ങ
ളുകെ മുൻട� ഉണൊകുാം.

വൊർഡ് അാംഗത്ികറെ തനതൃത്വത്ിൽ 
വൊർഡ്തെ സമിതി�ൾ പുനരുജ്ീവി 
പ്ിക്ണാം. ആശൊവർക്ർ, ആതരൊഗ്യ പ്രവർ
ത്�ൻ, ത�ൊെീസ് പ്രതിനിധി,   റവനയു ജീവ
നക്ൊരൻ, തവൊളണിയർ എന്നിവർ 
സമിതിയിൽ ഉണൊവണാം. തനരകത് നിെവി
ലുണൊയിരുന്ന വളണിയർ �ദ്തി ഫെപ്രദ
മൊക്ണാം. ചിെകരങ്ിലുാം ഒഴിവൊയി ത�ൊയിട്ടു
ണൊകുാം. പുതിയ വളണിയർമൊകര ആവശ്യകമ
ങ്ിൽ �കണത്ി സജ്മൊക്ണാം. അത് 
കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടമൊണിത്.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്ികപ്പടുത്ം
തരൊഗത്ികറെ വെിയ തതൊതിലുള്ള വ്യൊ

�നത്ികറെ ഘട്ടമൊയതിനൊൽ അതിനനു
സൃതമൊയ നിയന്തണങ്ങൾ ശക്തികപ്ടുത്
കമന്നുാം മുഖ്യമന്തി �റഞ്ഞു. സമ്പൂർണ് 
തെൊക്് ഡൗൺ എന്നത് അവസൊനകത് 
ആയുധമൊണ്. നിെവിലുള്ള നിയന്തണ
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമൊക്കു�യൊണ് ഉചിതാം. 
ആളു�ൾ പുറത്ിറങ്ങുന്നതുാം കൂട്ടാം കൂടുന്നതുാം 
ഒഴിവൊക്ണാം. കെസ്റ് ത�ൊസിറ്ിവിറ്ി നിരക്് 
കുറച്ചു ക�ൊണ്വരൊൻ സൊധ്യമൊയ എല്ലൊ 
�ൊര്യങ്ങളുാം കചയ്യുാം. കൂടുതൽ വളണിയർ
മൊകര �കണത്ന്നുണ.് വൊർഡ ്തെ സമിതി
�ളുകെ ഇെക�െലുാം ശക്തികപ്ടുത്ാം. ആദ്യ
ഘട്ടത്ിൽ വളണിയർമൊരുാം ത�ൊെീസുാം 
ഒന്നിചേ് ഇെക�ട്ടത് ഫൊം കചയ്തിരുന്നു. ആ 
രീതി ആവർത്ിക്കുാം.

ആശു�ത്രി�ളിൽ ടവറസ ്ബൊധയുള്ള 
എല്ലൊവകരയുാം പ്രതവശിപ്ിതക്ണതില്ല. ഉദൊ
ഹരണത്ിന ്രണ് വൊക്ിതനഷനുാം �ഴിഞെ
വർക്് ക�ൊവിഡ് ബൊധിചേൊൽ സൊധൊരണ 

നിെയിൽ വെിയ പ്രശ്ങ്ങൾ ഉണൊ�ില്ല. 
അത്രാം ആളു�ൾ വീട്ടിൽ തകന്ന �ഴി 
ഞെൊൽ മതിയൊകുാം. അകതല്ലൊാം �ണക്ികെ
ടുത്് ആശു�ത്രി പ്രതവശനാം സാംബന്ിച്ചു 
ശൊസ്ത്രീയ മൊനദണ്ഡമുണൊക്കുാം.

കൂടുതൽ തഡൊക്ർമൊരുാം നഴ് സുമൊരുാം 
ഉൾകപ്കെ ആതരൊഗ്യ പ്രവർത്�രുകെ 
തസവനാം ഇനിയുാം തവണാം. അത ് െഭ്യമൊക്ൊൻ 
അെിയന്ര നെ�െികയടുക്കുാം. ആതരൊഗ്യ പ്ര
വർത്�ർക് ്മിനിമാം തവതനാം ഉറപ്ൊക്ൊൻ 
ആതരൊഗ്യ വകുപ്ിന് നിർതദേശാം നൽ�ി. 
സി.എഫ.്എൽ.െി.സി.�ൾ എല്ലൊ തൊലൂക്ിലുാം 
ഉണ് എന്ന് ഉറപ് വരുത്ാം. വൊക്ിൻ �ൊര്യ
ത്ിൽ, രണൊാം തഡൊസ് ഉറപ്ൊക്കുന്നതിന് 
മുൻഗണന നൽകുാം. നിർമ്ൊണ തജൊെി�ൾ 
ഇന്നകത് സ്ിതിയിൽ ക�ൊവിഡ് മൊനദ
ണ്ഡങ്ങൾ �ൊെിച്ചു നെത്ൊാം.

മറ്റു �െ സാംസ്ൊനങ്ങളിലുമുണൊയ പ്ര
ശ്ങ്ങൾ ഇവികെയുാം സാംഭവിക്ൊതിരിക്ൊൻ 
ആവശ്യമൊയ നെ�െി�ൾ സർക്ൊർ ദ്രുതഗ
തിയിൽ സ്വീ�രിച്ചു വരി�യൊണ്. അതികറെ 
ഭൊഗമൊയി, ജില്ലൊതെത്ിൽ ഓതരൊ നൊലു 
മണിക്കൂർ കൂടുതന്ൊറുാം സർക്ൊർ, സ്വ�ൊര്യ 
ആശു�ത്രി�ളികെ കവറെിതെറ്റു�ൾ, ഐ.
സി.യു. കബഡു�ൾ, മറ്റു കബഡു�ൾ എന്നിവ
യുകെ െഭ്യതയുകെ ഏറ്വാം പുതിയ വിവരങ്ങൾ 
നൽ�ണകമന്നു നിഷ്  �ർഷിചേിട്ടുണ് . 
അതുവഴി സൗ�ര്യങ്ങളുകെ വിനിതയൊഗാം, 
െഭ്യത എന്നിവ കൃത്യമൊയി നിരന്രാം നിരീ
ക്ിക്ൊൻ സൊധിക്കുാം.

അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ആശു�ത്രി�ളുമൊയി 
തനരിട്ട് ബന്കപ്ടുന്ന ബുദ്ിമുട്ട് ഒഴിവൊക്ി
കക്ൊണ് 1056 എന്ന കഹൽപ്് ടെനിൽ 
വിളിചേ് ഈ സൗ�ര്യങ്ങളുകെ െഭ്യത ജന 
ങ്ങൾക്് ഉ�തയൊഗകപ്ടുത്ൊാം. ഓതരൊ 
ജില്ലയിലുാം ഡി.�ി.എാം.എസ്.യു.മൊയി ബന്
കപ്ട്ടു പ്രവർത്ിക്കുന്ന ത�ൊൾ കസറെറു�ളു
മൊയുാം വിവരങ്ങൾക്കുാം സഹൊയങ്ങൾക്കു
മൊയി ബന്കപ്െൊാം.

തഹൊാം �്വൊറടറെനിൽ �ഴിയുന്നവർ 
നിർബന്മൊയുാം അതൊതിെകത് വൊർഡ് 
കമപേർമൊരുകെതയൊ, �ൗൺസിെർമൊരു

ത്ക്ടവിഡ്ക് പ്രതിഗര്ടധതെിൽ 
തഗദേശസ്ഥ്ടപനങ്ങളുത്ട പങ്്ക് പ്രധ്ടനാം: മുഖ്മന്തി



30 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2021

തെതയൊ തഫൊൺ നപേറു�ൾ സൂക്ിക്ണാം. 
കതൊട്ടടുത്ള്ള ആശൊ വർക്ർ, കഹൽത്് 
ഇൻകസ്ക്ർ തുെങ്ങിയ ആതരൊഗ്യപ്രവർത്
�രുകെ നപേറു�ളുാം �യ്യിൽ �രുതണാം. 
കെസ്റിാംഗ് ഉൾകപ്കെയുള്ള �ൊര്യങ്ങൾ
ക്ൊയി ആതരൊഗ്യപ്രവർത്�രുമൊയി 
ബന്കപ്െണാം.

തഹൊാം ഐകസൊതെഷനിൽ �ഴിയൊൻ 
നിർതദേശിക്കുന്നത് �ൊര്യമൊയ തരൊഗെക്
ണങ്ങളില്ലൊത് തരൊഗി�തളൊെൊണ്. �തക്, 
അങ്ങകന കചയ്യുതപേൊൾ വീടു�ളിൽ അതി
നൊവശ്യമൊയ സൗ�ര്യങ്ങൾ ഉകണന്ന് 
ഉറപ്ൊക്ണാം. തരൊഗിക്് തൊമസിക്ൊൻ 
ബൊത്് ്റാം അറ്ൊചേ്ഡ് ആയ മുറി ആവശ്യ
മൊണ്. എ.സി. ഉ�തയൊഗിക്ൊൻ �ൊെില്ല. 
�രമൊവധി വൊയുസഞ്ൊരമുള്ള മുറി ആയിരി
ക്ണാം. �രിചരിക്കുന്നവരുാം മുൻ�രുത
ലു�ൾ എടുക്ണാം. എൻ. 95 മൊസ് കു�ൾ 
തരൊഗിയുാം �രിചരിക്കുന്നവരുാം അടുത് 
വരുതപേൊൾ ധരിക്ണാം. �ൾസ് ഓക്ി മീറ്ർ 
ഉ�തയൊഗിചേ് എല്ലൊ ദിവസവാം ഓക്ിജകറെ 
അളവ് �രിതശൊധിക്ണാം. െക്ണങ്ങൾ 
കൂടുതൽ ഉണൊവ�യൊകണങ്ിൽ ഉെനെി 
ചി�ിത് തതെണാം. അതിന് ഇ-സഞ്ീവനി 
സാംവിധൊനത്ികറെ കമൊടബൽ ആപ്്, 
അകല്ലങ്ിൽ ഓൺടെൻ വഴി �ൺസൾ
തട്ടഷൻ നെത്ൊാം.

ആതരൊഗ്യപ്രവർത്�രുമൊയി ബന്കപ്
ട്ട ്ചി�ിത് ആവശ്യമൊകണങ്ിൽ ആശു�ത്രി 
യിതെയ്ക് മൊറണാം. വീട്ടിൽ സൗ�ര്യമില്ലൊ
ത്വർക്് കഡൊമിസിെിയറി ക�യർ 
ഫസിെ ിറ് ിൽ ആരാംഭ ിചേ ിട്ടുണ് .  സി .
എഫ്എൽ.െി.സി�ളുാം സി.എൽ.െി.സി�ളുാം 
ശൊക്തീ�രിക്കു�യുാം കചയ്തു. തരൊഗി�ളൊകു
ന്ന ആർക്കുാം തകന്ന ഐകസൊതെഷനിൽ 
ത�ൊ�ൊതനൊ, ചി�ിത് െഭിക്ൊതനൊ ബുദ്ി
മുട്ട്  ഉണൊ�രുകതന്ന െക്്യാം മുന്നിൽ 
�ണൊണ് സർക്ൊർ ഈ സാംവിധൊനങ്ങൾ 
ഏർകപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ കൂടുതൽ 
മി�ചേതൊക്ൊനുള്ള തീവ്രശ്രമാം മുതന്നൊട്ടു 
ക�ൊണ്ത�ൊവ�യൊണ്. ഈ സൗ�ര്യങ്ങൾ 
െഭ്യമൊ�ൊൻ അതൊതു ജില്ല�ളികെ 
കഹൽ�് ടെൻ നപേറു�ളിൽ വിളിക്കു�. 
അകല്ലങ്ിൽ 1056 എന്ന സാംസ്ൊനതെ 
കഹൽ�് ടെൻ നപേറിൽ വിളിചേൊൽ, 
അവർ അതൊതു ജില്ല�ളിതെയ്ക് �ണക്റ് 
കചയ്തു തരി�യുാം കചയ്യുാം. �രമൊവധി 
അതൊതു ജില്ല�ളികെ കഹൽ�് ടെൻ  
നപേറു�ൾ തകന്ന ഉ�തയൊഗിക്ണകമന്ന് 
മുഖ്യമന്തി �റഞ്ഞു.

1

ക�ൊവിഡ് 19 തരൊഗവ്യൊ�നത്ികറെ 
സൊഹചര്യത്ിൽ സാംസ്ൊനകത് �ഞ്ൊ 
യത്�ൾ സ്വീ�രിതക്ണ നെ�െി�ൾ 
സാംബന്ിചേ് �ഞ്ൊയത്് ഡയറക്ർ 
മൊർഗ്ഗനിർതദേശങ്ങൾ പുറകപ്ടുവിച്ചു. 
ക�ൊവിഡ് പ്രതിതരൊധത്ിനൊയി ഗ്രൊമ�
ഞ്ൊയത്തെ, വൊർഡ് തെ �മ്ിറ്ി�ൾ 
അെിയന്രമൊയി പുനഃസാംഘെിപ്ിക് 
ണകമന്ന് നിർതദേശിചേിട്ടുണ്. ഇതിൽ വീഴ്ച 
വരുത്ൊതിരിക്ൊൻ  �ഞ്ൊയത്് 
കസക്രട്ടറിമൊർ പ്രതത്യ�ാം ശ്രദ് കചലു 
ത്ണാം. തരൊഗെക്ണമുള്ളവകരയുാം 
തരൊഗാം സ്ിരീ�രിചേവരുകെ കുടുാംബൊാംഗ
ങ്ങകളയുാം �ർശനമൊയി ആർ.െി.�ി.
സി.ആർ. കെസ്റിന് വിതധയമൊക്കുന്നതിന് 
വൊർഡ്തെ �മ്ിറ്ി�ൾ ആവശ്യമൊയ 
നെ�െി സ്വീ�രിക്കുാം.

ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്ൊർക്കുന്ന തമഖെ
�ളിൽ ക�ൊവിഡ ്ബൊധ സ്ിരീ�രിചേൊൽ 
തരൊഗികയ നിർബന്മൊയുാം സമീ�കത് 
സി .എഫ് .എൽ.െ ി .സിയ ിതെതക്ൊ 
ക�ൊവിഡ ്ആശു�ത്രിയിതെതക്ൊ മൊറ്റുന്ന
തിനുള്ള നെ�െി സ്വീ�രിക്ണാം. തരൊഗ
വ്യൊ�നത്ികറെ സൊഹചര്യത്ിൽ ഗ്രൊമ
�ഞ്ൊയത് ്�രിധിയിൽ സൊമൂഹ്യൊ�ൊം 
�ർശനമൊയി �ൊെിക്കുന്നുകവന്ന് ഉറപ്വ
രുത്ാം. കസക്റൽ മജിസ് തട്റ്റുമൊർ, 
ത�ൊെീസ്, കഹൽത്് ഇൻസ് ക�ക്ർ, 
ആശൊവർക്ർ എന്നിവരുകെ സഹൊയ
തത്ൊകെ തബൊധവതക്്രണ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ നെത്ണകമന്ന ്നിർതദേശമുണ്.

അതിഥി കതൊഴിെൊളി�കള ആർ.െി. 
�ി.സി.ആർ. കെസ്റിന് വിതധയരൊക്കുന്ന
തിന് ആവശ്യമൊയ നെ�െി�ൾ �ഞ്ൊ
യത്്, വൊർഡ്തെ �മ്ിറ്ി�ൾ സ്വ�ീരി
ക്ണാം. തെബർ �്യൊമ്പു�ളിൽ തരൊഗാം 
സ്ിരീ�രിചേൊൽ അവിൊം �് ളസ്ററു�
ളൊയി തിരിചേ് �ർശന നിരീക്ണവാം 
തബൊധവതക്്രണവാം നെത്ണാം. വതയൊ 
ജനങ്ങൾ, സൊന്്വന ചി�ിത് സയിലു
ള്ളവർ, ജീവിതടശെിതരൊഗങ്ങളുള്ളവർ, 
ഭിന്നതശഷിക്ൊർ, തീരതദശവൊസി�ൾ, 
തചരിപ്രതദശങ്ങളിൽ �ഴിയുന്നവർ, 
ക�യർ തഹൊമികെ അതന്വൊസി�ൾ, 
കതൊഴിലുറപ് ്കതൊഴിെൊളി�ൾ, കുടുാംബശ്രീ 
പ്രവർത്�ർ, അതിഥി കതൊഴിെൊളി�ൾ 

എന്നീ വിഭൊഗങ്ങളുകെ സാംരക്ണവാം 
സുരക്യുാം ഉറപ്വരുത്ന്നതിന് വൊർഡ് 
തെ �മ്ിറ്ി�ൾ തബൊധവത്ക്രണ 
തരൊഗ പ്രതിതരൊധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെത്തപേൊൾ മുൻഗണന നൽ�ണാം. 
ഈ വിഭൊഗങ്ങൾക്ിെയിൽ ത�ൊവിഡ് 
കെസ്റ് യഥൊവിധി നെക്കുന്നുകണന്ന് ഉറപ്
വരുത്ണാം. �ഞ്ൊയത്തെ റൊപ്ിഡ് 
കറസ് ത�ൊൺസ് െീമികന ശക്തികപ്ടു
ത്ൊൻ �ഞ്ൊയത്�ൾ നെ�െി സ്വീ�
രിക്ണാം.

ഒരു പ്രതദശത്് ത�ൊവിഡ് തരൊഗി 
�ളുകെ എണ്ാം കൂടുതെൊയി �കണത്ി
യൊൽ തരൊഗവ്യൊ�നാം തെയുന്നതിന് 
�കണയ്ൻകമറെ്, ടമതക്രൊ �കണയ്ൻ
കമറെ് നെ�െി�ൾ ആതരൊഗ്യവകുപ്്, 
ത�ൊെീസ്  എന്നിവരുകെ സഹൊയ
തത്ൊകെ ഗ്രൊമ�ഞ്ൊയത്�ൾ സ്വീ�രി
ക്ണാം. �ി.എചേ.്സി., സി.എചേ.്സി.�ളിൽ 
നിന്ന് കെസ്റ് ത�ൊസിറ്ിവിറ്ി നിരക്് 
തശഖരിചേ് ത�ൊവിഡ് ജൊഗ്രതൊ ത�ൊർട്ട
െിൽ �ഞ്ൊയത്�ൾ അ�് തെൊഡ് 
കചയ്യണാം. ഇതികറെ ആധി�ൊരി�ത 
�ഞ്ൊയത് കസക്രട്ടറിമൊർ ഉറപ്വരു
ത്ണാം. ക�ൊവിഡ് തരൊഗവ്യൊ�നാം 
കൂടുതെൊയി �ൊണുന്ന പ്രതദശങ്ങൾ 
ആതരൊഗ്യ പ്രവർത്�രുകെ സഹൊയ
തത്ൊകെ ജിതയൊമൊപ്ിാംഗ ്നെത്ണാം. �്വൊ
ററെീൻ ത�ന്ദ്രങ്ങൾ, സി.എഫ്.എൽ.െി.
സി�ൾ, സി.എസ്.എൽ.െി.സി�ൾ, ഡി.
ഡി.സി�ൾ എന്നി വിെങ്ങളികെ മൊെിന്യാം 
നിെവികെ സർക്ൊർ മൊർഗ്ഗനിർതദേശ
ങ്ങൾ �ൊെിചേ് നീക്ാം കചയ്യുന്നതിനുള്ള 
നെ�െി ഗ്രൊമ�ഞ്ൊയത്�ൾ സ്വീ�രി
ക്ണാം. ക�ൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതെൊയി 
എത്ന്ന മൊളു�ൾ, സിനിമ തിതയറ്റു�ൾ, 
ഓഡിതറ്ൊറിയങ്ങൾ, ചന്�ൾ എന്നിവിെ
ങ്ങളിൽ തബ്രക്് ദ കചയിൻ തപ്രൊതട്ടൊ 
തക്ൊൾ �ർശനമൊയി �ൊെിക്കുന്നുകവന്ന് 
ഉറപ്ൊക്ണാം. വിവൊഹ, മരണൊനന്രച
െങ്ങു�ൾ, മറ്റു ഒത്തചരലു�ൾ എന്നിവ
യിൽ അനുവദിക്കപ്ട്ട എണ്ാം ആളു�ൾ 
മൊത്രതമ �കങ്ടുക്കുന്നുള്ളുകവന്നുാം �ഞ്ൊ
യത്്, വൊർഡ്തെ �മ്ിറ്ി�ൾ നിരീക്ി
ചേ് ഉറപ്ൊക്ണകമന്നുാം മൊർഗ്ഗനിർതദേശ
ത്ിൽ വ്യക്തമൊക്കുന്നു.                      1

ത്ക്ടവിഡ്ക് പ്രതിഗര്ടധാം: 
പഞ്്ടയത്തുകൾക്കുള്ള മ്ടർഗ്ഗനിർഗദേശങ്ങൾ



ടചനയിൽ ഉദ്ഭവിചേ തനൊവൽ ക�ൊ 
തറൊണ ടവറസ് ക�ൊവിഡ് 19 

ഇന്്യയിൽ ആദ്യമൊയി റിതപ്ൊർട്ട് കചയ്തത് 
ത�രളത്ിെൊണ്. ആതഗൊള അെിയന്രൊവ
സ് പ്രഖ്യൊ�ിചേ് അതീവ ജൊഗ്രതതയൊകെ 
ക�ൊവിഡ് 19 ഒന്നൊാം ഘട്ടകത് തനരിട്ടു. 
ഇതപ്ൊൾ അത ്ശക്തിതയൊകെ രണൊാം തരാംഗാം 
പ്രത്യക്കപ്ട്ടിരിക്കുന്നു. ഓതരൊ മനുഷ്യനുാം 
�രുതലുാം ജൊഗ്രതയുാം സൂക്ഷ്മതയുാം �ൊെിചേി
കല്ലങ്ിൽ ജീവനുതകന്ന ഭീഷണിയൊണ് ഈ 
മഹൊമൊരി.

സൊധൊരണ ജെതദൊഷപ്നി മുതൽ 
സൊർസ,് കമർസ,്ന്യൂതമൊണിയ എന്നിവ വകര 
ഉണൊക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാം ടവറസു�ളൊണ് 
ക�ൊതറൊണ ടവറസ്സു�ൾ. ഇവ ആർ.
എൻ.എ. ടവറസ് കുടുാംബത്ിൽകപ്ടുന്നു. 
ടമതക്രൊതസ്ൊപ്ിലൂകെ തനൊക്ിയൊൽ 
ഇവകയ �ിരീെത്ികറെ ആകൃതിയിെൊണ് 
�ൊണുന്നത്.

മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിതെക്് 
അതിതവഗാം �െരുന്ന ക�ൊതറൊണ ടവറസ് 
ശരീരത്ിൽ പ്രതവശിചേൊൽ ജീവനുള്ള 
ത�ൊശങ്ങകള ടഹജൊക്് കചയ്തു അതു 
സ്വയാം ത�ൊശവിഭജനാം നെത്ി ക�കട്ടന്ന് 
ക�രുകു�യൊണ് കചയ്യുന്നത്. ശരീര്വങ്ങ
ളിൽ നിന്നൊണ് തരൊഗാം �െരുന്നത്. തുമ്മു
തപേൊഴുാം ചുമയ്ക്കുതപേൊഴുാം വൊയിൽ നിന്ന് പുറ
തത്ക്് കതറിക്കുന്ന ് വങ്ങളിൽ ടവറസ് 
ഉണൊകുന്നു. പ്രതെത്ിൽ ടവറസ് ഒട്ടി 
പ്ിെിചേിരിക്കുാം. ശരീരത്ിൽ പ്രതവശിചേൊൽ 
14 ദിവസത്ിന�ാം തരൊഗെക്ണാം �ൊണി 
ക്കുാം. ക�ൊവിഡ് 19  നു മരുന്ന് നിെവിെില്ല. 
വൊക്ിൻ ഉ�തയൊഗിചേ് പ്രതിതരൊധിക്കു� 
എന്നതൊണ് �രണീയാം.

ജീവിതടശെി തരൊഗാം ഏറ്വാം കൂടുതൽ 
�ൊണകപ്ടുന്നതുാം ജനസൊന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള
തുമൊയ ത�രളത്ിൽ ക�ൊവിഡ് വെിയ 

ഭീഷണി തകന്നയൊണ് , തരൊഗകത് പ്രതി
തരൊധിക്ൊനുള്ള ഏ� ത�ൊാംവഴി �രിസര
ശുചിത്വവാം വ്യക്തിശുചിത്വവാം �ൊെിക്കു� 
എന്നതൊണ്.

ട��ൾ തസൊപ്് കവള്ളാം/സൊനി
ടറ്സർ ക�ൊണ് 20 കസക്റെ് തനരാം ശുചി
യൊക്കു�. വൊയ, �ണ്ണു�ൾ, മൂക്് എന്നിവ 
ട��ൾക�ൊണ് കതൊെൊതിരിക്കു�. �നി , 
ജെതദൊഷാം, ശ്വൊസതെസ്സാം എന്നിവ ഉള്ളവർ 
മറ്റുള്ളവരുമൊയുാം ക�ൊതുവിെങ്ങളിലുാം ഇെ�ഴ
�ൊതിരിക്കു�. അനൊവശ്യ യൊത്ര�ൾ ഒഴിവൊ
ക്കു� എന്നീ മര്യൊദ�ൾ നൊാം ഓതരൊരുത്രുാം 
കൃത്യമൊയി �ൊെിക്ണാം.

ഒരൊളിൽ നിന്ന് ഏ�തദശാം നൊെ് ആളു
�ൾക്് വകര ��രൊൻ സൊധ്യതയുള്ള 
ക�ൊവിഡ് 19കറെ രണൊാം തരാംഗാം തീവ്രമൊ
യതിനൊൽ കൂടുതൽ �രുതലുാം ശ്രദ്യുാം 
ആവശ്യമൊണ്.

ക�ൊവിഡികന പ്രതിതരൊധിക്കുവൊൻ 
സൊമൂഹി� പ്രതിതരൊധതശഷി നൊതമൊതരൊരു
ത്രുാം തനെണാം. അതിനൊയി വൊക്ിൻ 
സർക്ൊർ നിർതദേശപ്ര�ൊരാം സ്വീ�രി
ക്ണാം. മഹൊമൊരിയുമൊയുള്ള മനുഷ്യകറെ 
ഏറ്റുമുട്ടെിന് മനുഷ്യരൊശിതയൊളാം �ഴക്മു
ണ്. ടവറസ് എന്ന വൊക്ികറെ അർത്ാം 
വിഷാം എന്നൊണ്. നൊാം ജീവിക്കു�യുാം മറ്റുള്ള
വകര ജീവിക്ൊൻ അനുവദിക്കു�യുാം 
തവണാം. �ഞ്ശീെങ്ങൾ നൊാം കൃത്യമൊയി 
�ൊെിക്ണാം.

മൊസ്് കൃത്യമൊയി ധരിക്ൽ.
സൊമൂഹി� അ�ൊം �ൊെിക്ൽ.
സൊനിടറ്സർ ഉ�തയൊഗിക്ൽ.
ക�ൊതു സ്െത്് തുപ്ൊതിരിക്ൽ 
വൃദ്ർ (60 വയസ്സ് �ഴിഞെവർ)/

കുട്ടി�ൾ (10 വയസ്സിനു തൊകഴയുള്ളവർ) 
പുറത്ിറങ്ങൊതിരിക്ൽ  എന്നിവയൊണ് 
ആ  അഞ്ചു  ശീെങ്ങൾ 

സൃഷ്ടി�രമൊയ സമീ�നാം സ്വീ�രിചേ് 
സമചിത്തതയൊകെ ക�ൊവിഡ്-19കന 
തനരിെൊൻ നൊാം തയ്യൊറൊ�ണാം. നമ്മുകെ  
ശീെങ്ങളിൽ മൊറ്ാം തവണാം. നെന്നുവരുന്ന 
സൊമ്പ്രദൊയി� പ്രവർത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ഒരല്ാം മൊറി നെക്ണാം. എങ്ിതെ നമുക്് 
ക�ൊവിഡ്-19 കന പ്രതിതരൊധിക്കുവൊൻ 
സൊധിക്കു�യുള്ളൂ. മഹൊമൊരിയുാം �ൊെൊവ
സ്ൊവ്യതിയൊനവാം നമ്മുകെ മുപേിൽ യൊഥൊർ
ത്്യമൊയ സ്ിതിയിൽ പ്രകൃതികയ നൊാം 
തനേഹിക്ണാം. െക്ണാം �ൊണിക്ൊകത 
തരൊഗാം വരുന്നു. ബൊക്ീരിതയക്ൊൾ കൂടുതൽ 
ടവറസിന് ശരീരത്ിൽ നിൽക്ൊൻ �റ്റുാം. 
അതുക�ൊണ് ഓതരൊ �ൗരനുാം ഇക്ൊര്യ
ത്ിൽ ജൊഗരൂ�രൊ�ണാം.

പൂർണ്ജീവി അല്ലൊത് ക�ൊവിഡ് 
ടവറസ് ജീവ ത�ൊശത്ിനുള്ളിൽ മൊത്രാം 
ജീവിക്ൊനുാം ക�രു�ൊനുാം �ഴിയുന്നതി
നൊൽ ടവറസിൽ നിന്നുാം രക്കപ്െൊൻ 
വ്യക്തിശുചിത്വാം ശൊരീരി� അ�ൊം ക�ൊതു
സ്െങ്ങളിൽ സപേർക്ാം ഇല്ലൊകത 
ജീവിക്ൽ എന്നിവക�ൊണ് സൊധിക്കുന്ന
തൊണ്.

രണൊഴ്ച വളകര നിർണൊയ�ാം ക�ൊതു 
യൊത്ര�ൾ, അനൊവശ്യ യൊത്ര�ൾ, കൂെിതചേ
രലു�ൾ എന്നിവ ഒഴിവൊക്കു�. ഏകതങ്ിലുാം 
തരത്ിലുള്ള �രി�ൊെി�ൾ ക�ൊവിഡ്-19 
ജൊഗ്രതയിൽ രജിസ്റർ കചയ്യു�. വതയൊജന
ങ്ങകള സാംരക്ിക്കു�. കുട്ടി�ൾക്് �രുത
തെകു�. വൊർഡ് ആർ.ആർ.െി. മൊരുകെ 
നിർതദേശങ്ങൾ �ൊെിക്കു�.

*ഒന്നിചേിരുന്ന് മഹൊമൊരികയ തനരിെൊാം*
*�രുതൽ/ജൊഗ്രത*

1
ലേഖകന്  അഴി�ര് ഗ്ലാമപ്ഞ്ലായത്്

ഡസ�ട്റിയലാണ്

ത്ക്ടവിഡ്ക് - രണ്ടാം തരാംഗാം
കരുതഗല്ടത്ട ഗനരിട്ടാം
 ടി. ഷൊ�ൽ ഹ�ീദ്
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ത്കട്ിട നിർമ്്ടണ്ടനുമതി
അറിഞ്ിരിഗക്കണ ക്ടര്ങ്ങൾ - 2
4 കെട്ിടനിർമ്ോണത്തിന് 1.5 മരീ�റിിൽ 
കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കുഴികയടുറ്റോക്ണ്ി  
വരിെയോകണങ്ിൽ കപർമി�ിന് അറ്റോപ
ക്ഷിക്കുറ്റോ്ോൾ അധിെമോയി എകതെങ്ി
ലം റ്റോരഖെൾ സമർപ്പിറ്റോക്ണ്തുറ്റോണ്ോ?                 

1.5 മീറ്റിൽ കൂടുതൽ ആഴത്ിൽ കുഴി
കയടുതക്ണിവരുന്ന നിർമ്ൊണ പ്രവർത്
നങ്ങൾക്് ചട്ടാം 10 പ്ര�ൊരമുള്ള വ്യവസ്�
ളൊണ് ബൊധ�മൊകുന്നത്.  ഇത്രാം നിർമ്ൊ
ണങ്ങൾക്ൊയുള്ള അത�ക് നൽകുതപേൊൾ 
പ്രസ്തുത നിർമ്ൊണത്ിന് ചട്ടാം 10 പ്ര�ൊര
മുള്ള അനുമതി ആവശ്യമൊകണന്നുള്ള ടെ 
സൻസിയുകെ സൊക്്യ�ത്രതത്ൊകെൊപ്ാം 
ചുവകെ തചർക്കുന്നവ കൂെി സമർപ്ിതക്ണ
തൊണ്.  

l  �ട്ടിാംഗികറെ കെവലുാം തറൊഡ് കെവലുാം 
�ൊണിച്ചുക�ൊണ്ള്ളതുാം അളവ�ൾ 
ത ര ഖ ക പ് ടു ത് ി യ തു മ ൊ യ  പ്ല ൊ നു ാം 
കസക്നുാം.  

l  സ്ിരവാം തൊൽക്ൊെി�വമൊയി 
നൽകുന്ന സാംരക്ണ നെ�െി�ളുകെ 
വിശദൊാംശങ്ങൾ.  

l  ഭൂനിരപ്ിലുാം അതിനു തൊകഴയുാം നൽ�ി
യിട്ടുള്ള സ്ൊബ്, ബീാം, ത�ൊളാം, റീകട്ടയി
നിാംഗ് വൊൾ മുതെൊയവയുകെ ത്ൊ 
യിാംഗുാം വിവരണങ്ങളുാം മറ്് വിശദൊാംശ
ങ്ങളുാം.

l    ട�ലു�ൾ ഉകണങ്ിൽ അവയുകെ 
ത്ൊയിാംഗുാം വിവരണങ്ങളുാം സ്ൊ�ി
ക്കുന്ന രീതി മുതെൊയ വിശദൊാംശങ്ങളുാം.  

4 പപൽ ഫൗറ്റോണ്ഷകന്റ െോര്ത്തിൽ 
ചട്ം 10 ബോധെമോറ്റോണോ?

ബൊധ�മല്ല.  എന്നൊൽ 1.5 മീറ്റിൽ 
കൂടുതൽ ആഴത്ിൽ മണ്ണു മൊറ്ിയ തശഷമൊണ് 
ട�ൽ ഫൗതണഷൻ നിർമ്ിക്കുന്നകതങ്ിൽ 
ചട്ടാം 10 ബൊധ�മൊകുന്നതൊണ്.  

4  പഴയ ചട്പ്െോരം െഭ്മോയ ഒരു 
അനുമതി extend കചയ്യുറ്റോ്ോൾ മൂന്നുവർ
ഷറ്റോത്തക്ോറ്റോണോ അഞ്ചുവർഷറ്റോത്ത
ക്ോറ്റോണോ extend കചയ്യുനെത് ?
ചട്ം 15(9) പ്െോരം ക�.എാം.ബി.ആർ. 
1999/ ക�.�ി.ബി.ആർ. 2011 പ്ര�ൊരാം 
െഭ്യമൊയ അനുമതി അഞ്ചുവർഷതത്ക്ൊണ് 
extend കചയ്യുന്നത്.  ഇത്രാം സാംഗതി�
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ളിൽ ചട്ടാം 15(10) പ്ര�ൊരാം ക�ർമിറ്് 
�ൊെൊവധി ആദ്യ ക�ർമിറ്് തീയതി മുതൽ 
�ത് വർഷത്ിൽ കൂടുവൊൻ �ൊെില്ല.  

4 അറ്റോപക്ഷെന് നിർമ്ോണ അനുമതി 
െഭ്മോയ റ്റോശഷം നിർമ്ോണം ആരംഭിച്ചു
കവങ്ിൽ കൂടി അനുമതി നൽെിയത് 
ഏകതങ്ിലം ചട്ം െംഘിച്ോകണനെ് 
െണ്ോൽ അനുമതി റിദ്ോക്ോൻ കസക്രട്
റിിക്് അധിെോരമുറ്റോണ്ോ?

ചട്ടാം 16 പ്ര�ൊരാം ക�ട്ടിെനിർമ്ൊണ 
ചട്ടങ്ങതളൊ  ആക്ികെ വ്യവസ്�തളൊ ക�ർ
മിറ്ികെ നിബന്ന�തളൊ ൊംഘിചേ് അകല്ല
ങ്ിൽ അാംഗീകൃത പ്ലൊനിന്  വിരുദ്മൊതയൊ  
െി പ്രതദശകത് നിെവിലുള്ള നഗരൊസൂ
ത്രണ �ദ്തിയികെ വ്യവസ്�ൾ പ്ര�ൊര
മല്ലൊകതതയൊ നിർമ്ൊണാം നെത്ന്ന 
അവസരത്ിൽ അകല്ലങ്ിൽ വസ്തുത�ൾ 
ക ത റ് ി ദ് ര ി പ് ി ച്ചു  ക � ൊ ണ്  ക � ർ മ ി റ്് 
തനെികയന്ന് കസക്രട്ടറിക്് തബൊധ്യകപ്ടുന്ന 
സൊഹചര്യത്ിൽ അത�ക്�കറെ ഭൊഗാം 
ത�ൾക്കുവൊനുള്ള അവസരാം നൽ�ിയ 

തശഷാം െി ക�ർമിറ്് കസക്രട്ടറിക്് നെ�െി
ക്രമങ്ങൾ �ൊെിച്ചു ക�ൊണ് റദേ് കചയ്യുന്ന
തിന് നെ�െി സ്വീ�രിക്ൊവന്നതൊണ്.

4  കപർമി�്  െഭിക്കുനെ സമയത്ത് 
പ്ോനിൽ ഒപ്പ് റ്റോരഖകപ്പടുത്തിയ പെസൻ
സിക്് നിർമ്ോണ സമയത്ത് നിർമ്ോ 
ണം കപർമി�് പ്െോരമോറ്റോണോ എന്നു
ള്ളത് പരിറ്റോശോധിറ്റോക്ണ്തികന്റ  ഉത്തര
വോേിത്ം ഉറ്റോണ്ോ?

ചട്ടാം 17(20) പ്ര�ൊരാം ഉത്രവൊദിത്വമു
ണ്. അനുമതി െഭിചേ ക�ർമിറ്് പ്ര�ൊരമൊയി
രിക്ണാം ക�ട്ടിെനിർമ്ൊണാം എന്നത് ഉെമ
സ്കറെയുാം ടെസൻസിയുകെയുാം ഉത്ര
വൊദിത്മൊണ്.  ഇതിനൊയി ടെസൻസി
യുകെ തസവനാം ഒക്കുകപ്ൻസി സർട്ടിഫിക്
റ്് െഭിക്കുന്നതുവകര ആവശ്യമൊണ്. കൂെൊകത 
ഒക്കുകപ്ൻസി സർട്ടിഫിക്റ്് െഭിക്കുന്ന
തിന് മുൻ�ൊയി ടെസൻസികയ മൊറ്റുന്നു
കവങ്ിൽ പ്രസ്തുത വിവരാം കസക്രട്ടറികയ ഉെമ
സ്ൻ തരഖൊമൂൊം (കവള്ളത�പ്റിൽ എഴുതി 
സമർപ്ിചേൊൽ മതി, ഇതിന ്പ്രതത്യ�ാം ഫൊറാം 
ഇല്ല) അറിയിതക്ണതൊണ്.  

4  ഒരു വസ്തുവികെ നിർമ്ോണത്തിന് 
കപർമി�് െഭിച് റ്റോശഷം ആ വസ്തു വിൽ
ക്കുനെ അവസരത്തിൽ അക്ോര്ം 
കസക്രട്റിികയ അറിിയിറ്റോക്ണ്തുറ്റോണ്ോ? 
നിർമ്ോണം തുടരോൻ കസക്രട്റിിയിൽ 
നിന്നും അനുമതി െഭ്മോറ്റോക്ണ്തുറ്റോണ്ോ?

 ക�ർമിറ്് െഭിചേതശഷാം ഒക്കുകപ്ൻസി 
സർട്ടിഫിക്റ്് െഭിക്കുന്നതിന് മുപേ് പുരയിൊം 
വിൽക്കുന്നുകവങ്ിൽ ചട്ടാം 19 പ്ര�ൊരാം 
പുരയിൊം വൊങ്ങുന്ന ആളുകെ ത�രുാം തമൽവി
െൊസവാം കസക്രട്ടറികയ അറിയിതക്ണ
തൊണ്. പുരയിൊം വൊങ്ങുന്ന ആൾ ക�ർമിറ്് 
ട�മൊറ്ാം കചയ്തു വൊതങ്ങണതുമൊണ്.  

4  അംഗരീകൃത പ്ോനിൽ ഉൾകപ്പട് 
നിർമ്ോണ സ്ഥെത്തികന്റ ഒരു ഭോഗം 
വിൽക്കുനെതുമൂെം ആ നിർമ്ോണത്തിനു 
െഭിച് അനുമതി റിദ്ോക്കുനെ അവസ്ഥ 
ഉണ്ോകുറ്റോമോ?

ചട്ടാം 19(5) പ്ര�ൊരാം അാംഗീകൃത പ്ലൊനിൽ 
ഉൾകപ്ട്ട സ്െത്ികറെ ഒരു ഭൊഗാം വിൽക്കു
�തയൊ ട�മൊറ്ാം കചയ്യു�തയൊ കചയ്തതിനു
തശഷാം കസക്രട്ടറികയ അറിയിക്ൊകതയിരു
ന്നൊൽ ക�ർമിറ്് അസൊധുവൊകുന്നതൊണ്.  

4  ക ഡി വ െ പ് കമ ന്റ്  ക പ ർ മ ി റ് ം 
ബിൽഡിിംഗ് കപർമിറ്ം തമ്ിലള്ള വ്

ത്ോസകമതെോണ്? എല്ോ നിർമ്ോണ
ങ്ങൾക്കും ഇവ രണ്ടും വോറ്റോങ്ങണ്തുറ്റോണ്ോ?

ഒരു ഭൂമി തപ്ലൊട്ടു�ളൊയി തിരിക്കുന്ന 
(തപ്ലൊട്ട് സബ്ഡിവിഷൻ) വി�സനത്ിനുാം 
പുനർവി�സനത്ിനുാം നൽകുന്നതൊണ് 
കഡവെ�്കമറെ് ക�ർമിറ്് ഒരു ക�ട്ടിൊം നിർ
മ്ിക്കുന്നതിതനൊ പുനർ നിർമ്ിക്കുന്നതിതനൊ 
നൽകുന്നതൊണ് ബിൽഡിാംഗ് ക�ർമിറ്് 
എല്ലൊ നിർമ്ൊണത്ിനുാം ഇവ ഒരുമിചേ് 
ആവശ്യമൊ�ണകമന്നില്ല. തപ്ലൊട്ട് സബ്ഡി
വിഷൻ കചയ്തു നിർമ്ൊണാം നെത്ന്ന 
അവസരത്ിൽ ഇവരണ്ാം െഭ്യമൊതക്ണ
തുണ്.  കഡവെ�്കമറെ്  ക�ർമിറ്് പ്രതത്യ�ാം 
ആവശ്യമില്ലൊത് നിർമ്ൊണങ്ങളിൽ 
ബിൽഡിാംഗ് ക�ർമിറ്് െഭിക്കുതപേൊൾ ആ 
നിർമ്ൊണത്ിനുള്ള കഡവെ�്കമറെ് 
ക�ർമിറ്റുാം െഭ്യമൊയതൊയി �ണക്ൊക്ൊാം.  

4  കു ട ി െ ി ക ന്റ  ന ി ർ മ് ോ ണ ത്ത ി ന് 
അനുമതി ആവശ്മോറ്റോണോ?

ക�.എാം.ബി.ആർ. 2019 ചട്ടാം 49 പ്ര�ൊരാം 
കുെിെികറെ നിർമ്ൊണത്ിന് ക�ർമിറ്് 
ആവശ്യമൊണ്.  എന്നൊൽ ക�.�ി.ബി.ആർ. 
2019 പ്ര�ൊരാം കുെിെികറെ നിർമ്ൊണത്ിന് 
ക�ർമിറ് ്ആവശ്യമില്ല.  എങ്ിലുാം നിർമ്ൊണാം 
ചട്ടാം 49.1 �ൊെിചേിരിതക്ണതൊണ്.  
4  3 കസന്റിൽ കുറിവ് വിസ്രീർണമുള്ള 
ഒരു റ്റോപ്ോട്ിൽ ചട്പ്െോരമുള്ള ഇളവെൾ 
െഭ്മോക്ികക്ോണ്് ഒരു മൂന്നുനിെ 
കെട്ിടം നിർമ്ിച്ിരിക്കുന്നു. ടി കെട്ിട
ത്തിനു മുെളിൽ കെട്ിട നിർമ്ോണ ചട്ങ്ങ
ളികെ  കപോതു വ്വസ്ഥെൾക്് വിറ്റോധയ 
മോയി വരീണ്ടും നിർമ്ോണം നടത്വോൻ 
അനുവേിക്കുറ്റോമോ? (ഉേോഹരണത്തിന് 
പുതിയ extension ന് ചട്പ്െോരം 
ആവശ്മോയ പോർക്ിംഗ് നൽകുന്നു).  

ചട്ടാം 50(3) പ്ര�ൊരാം കചറിയ പുരയിെ
ത്ികെ (മൂന്ന് കസറെിൽ തൊകഴ) നിർമ്ൊണ
ത്ിന ്ക�ട്ടിെ നിർമ്ൊണ ചട്ടത്ിൽ ധൊരൊളാം 
ഇളവ�ൾ നൽ�ിയിരിക്കുന്നു.  അങ്ങകന 
ഇളവ് തനെി നിർമ്ൊണാം നെത്ിയ തശഷാം 
നെത്ന്ന ഇതികറെ മു�ളിതെക്കുള്ള 
extension ചട്ടങ്ങകളല്ലൊാം �ൊെിക്കുന്നുകവങ്ി
ലുാം അകല്ലങ്ിലുാം അനുവദനീയമല്ല. എന്നൊൽ 
ചട്ടാം 53 പ്ര�ൊരാം െഭിചേ ഇളവ�ൾ ആവശ്യ
മില്ലൊത് രീതിയിൽ വസ്തു വൊങ്ങിതചേർത് ്ആ 
ക�ട്ടിൊം കമൊത്ത്ിൽ എല്ലൊ ക�ട്ടിെനിർ
മ്ൊണ ചട്ടങ്ങളുാം �ൊെിക്കുന്നുകവങ്ിൽ 
extension അനുവദിക്ൊവന്നതൊണ്.
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തക�ശസവയയംഭരണെകുപ്പു�ൊയി ബന്വ�ട്ട സർക്കൊർ ഉത്തരവുേൾ, സർക്കുലറുേൾ, ഗസറ്റ്് െിജ്ഞാൊപനങ്ങൾ 
എനെിെയുവട പൂർണ്ണരൂപയം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എനെീ വെബ്സൈസറ്റുേളിൽ ലഭ്�ൊണ്.

സംസ്ഥോന തിരകഞെടുപ്പ ്െമ്രീഷണറിോയി എ. 
ഷോജഹോൻ ചുമതെറ്റോയറ്
സാംസ്ൊന തിരകഞെടുപ്് �മ്ീഷണറൊയി എ. ഷൊജഹൊൻ ചുമത
െതയറ്റു. 2026 മൊർചേ് 30 വകരയൊണ് �ൊെൊവധി.  സർക്ൊർ സർവേീ
സിൽ നിന്ന് വിരമിചേ തശഷമൊണ് എ. ഷൊജഹൊൻ �മ്ീഷണറൊയി 
ചുമതെതയറ്ത്.  ക�ൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസാം, �ൊയി� യുവജനതക്മാം, 
ന്യൂന�ക് തക്മാം, സൊമൂഹി� നീതി, തതദേശഭരണാം തുെങ്ങിയ വകു
പ്�ളുകെ കസക്രട്ടറിയൊയുാം ഗ്രൊമവി�സന �മ്ീഷണർ �ഞ്ൊയ
ത്്/നഗര �ൊര്യ ഡയറക്ർ, ക�ൊതു വിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ർ തുെ 
ങ്ങിയ �ദവി�ളുാം വഹിചേിട്ടുണ്.  ക�ൊല്ലാം ജില്ലൊ �ളക്റുമൊയിരുന്നു.  

േിവസ റ്റോവതന/െരോർ ജരീവനക്ോരുകട റ്റോവതനം 
വർദ്ധിപ്പിച്ചു
സർക്ൊർ വകുപ്�ളിൽ തജൊെി കചയ്തു വരുന്ന ദിവസ തവതന 
�രൊർ ജീവനക്ൊരുകെ തവതനാം 01.02.2011 പ്രൊബെ്യത്ിൽ 
പുതുക്ി നിശ്ചയിചേ് ഉത്രവൊയി. 
സ.ഉ.(�ി.) നാം. 29/2021/ധന. തീയതി. 11.02.2021

ശുചിത് മോെിന്സംസ്കരണം  – 
കപോതുജനോവറ്റോബോധം – IEC ഘടെത്തിൽ നിന്നും 
തുെ വിനിറ്റോയോഗിക്കുനെതിന ്അനുമതി     
ശുചിത്വ മൊെിന്യ സാംസ്രണവമൊയി ബന്കപ്ട്ട് ക�ൊതുജനൊവ
തബൊധാം വളർത്ന്നതിനുാം ശരിയൊയ മൊെിന്യ�രി�ൊെന 
രീതി�ളിൽ ക�ൊതുജനൊവതബൊധാം വളർത്ന്നതിനുമുള്ള തബൊധ
വൽക്രണ പ്രവർത്നങ്ങളുകെ ഭൊഗമൊയി രണിന �രി�ൊെി നെപ്ി
െൊക്കുന്നതിന് സ്വച്്ഭൊരത് മിഷൻ (അർബൺ) �ദ്തിയികെ 
ഇൻഫർതമഷൻ എഡ്യൂതക്ഷൻ ആൻഡ് �മ്്യൂണിതക്ഷൻ (IEC) 
ഘെ�ത്ിൽ നിന്നുാം തു� വിനിതയൊഗിക്കുന്നത് ശുചിത്വ മിഷന് 
അനുമതി നൽ�ി ഉത്രവൊയി. 
ജി.ഒ.(ആർ.െി.) നാം.828/2021/എൽ.എസ്.ജി.ഡി. തീയതി 31.03.2021

മോെിന് സംസ്കരണം ചുമതെെൾ-വ്ക്മോക്ി 
ഉത്തരവോയി 
തതദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളികെ മൊെിന്യ സാംസ്രണവമൊയി ബന്
കപ്ട്ട പ്രവർത്നങ്ങളിൽ തതദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളുകെയുാം 
കസക്രട്ടറിമൊരുകെയുാം മറ്റു ബന്കപ്ട്ട ഉതദ്യൊഗസ്രുകെയുാം ചുമത
െ�ൾ വ്യക്തമൊക്ി ഉത്രവൊയി. 
ജി.ഒ.(ആർ.െി.) നാം. 880/2021/എൽ. എസ്. ജി.ഡി.  തീയതി. 
16.04.2021

കുട്ിെളികെ വിളർച്യകട റ്റോതോത ്കുറിയ്ക്കുനെതുമോയി 
ബന്ധകപ്പട് ് നിർറ്റോദ്ശങ്ങൾ പുറികപ്പടുവിച്ചു 
�ൗമൊരക്ൊരൊയ കുട്ടി�ളികെ വിളർചേ/അനീമിയകയക്കുറിച്ചുാം അതു
ണൊക്കുന്ന ആതരൊഗ്യപ്രശ്ങ്ങകളക്കുറിച്ചുാം �ൗമൊരക്ൊരിൽ 
അവതബൊധാം ഉണൊക്ികയടുക്കുന്നതികറെ ഭൊഗമൊയി സർക്ൊർ 
ആതരൊഗ്യ വകുപ്് മുഖൊന്ിരാം നെപ്ിെൊക്കുന്ന അനീമിയ പ്രതിതരൊധ/
ഡിറ്ക്ൻ/സ്കീനിാംഗ് പ്രവർത്നങ്ങൾക്് തുെർചേയൊയി പ്രൊതദശി� 
സർക്ൊർ തെത്ിൽ അനീമിയ പ്രതിതരൊധത്ിനുാം മറ്റുാം തതദേശ
സ്ൊ�നങ്ങൾ ട�കക്ൊതള്ളണ നെ�െി�ൾ സാംബന്ിചേ നിർ
തദേശങ്ങൾ പുറകപ്ടുവിച്ചു. 
സർക്കുെർ നപേർ ഡി.എ.1/39/2021-ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി. 25.03.2021 

ഗ്ോമസഭെൾ റ്റോചരുനെത ്സംബന്ധിച് 
മോർഗ്ഗനിർറ്റോദ്ശങ്ങൾ പുറികപ്പടുവിച്ചു 
അധി�ൊരവിത�ന്ദ്രീ�രണ നിയമങ്ങളുകെയുാം തത്വങ്ങളുകെയുാം അന്
സത്ക്നുസൃതമൊയി ഗ്രൊമസഭ�ൾ സാംഘെിപ്ിക്കുന്നതിനുാം ഗുണ
തഭൊക്തൊക്കള തിരകഞെടുക്കുന്നതിനുാം തവണ ക�ൊതു നിർതദേശ
ങ്ങൾ പുറകപ്ടുവിച്ചു. 
സർക്കുെർ നപേർ PAN/17316/2019-J8 (DP). തീയതി. 20.01.2020

 റ്റോെോ-ഓർഡിിറ്റോനഷൻ െമ്ി�ി തരീരുമോനത്തികന്റ 
അടിസ്ഥോനത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പോക്ോം
വിത�ന്ദ്രീകൃതൊസൂത്രണ സാംസ്ൊനതെ ത�ൊ-ഓർഡിതനഷൻ �മ്ി
റ്ിയുകെ 01.02.2017 ൽ  തചർന്ന തയൊഗത്ികറെ 2.17 നപേർ തീരുമൊനാം, 
15.02.2017 കെ തയൊഗത്ികെ 2.7 നപേർ തീരുമൊനാം, ഇവയുകെ 
അെിസ്ൊനത്ിൽ ത�ൊ-ഓർഡിതനഷൻ �മ്ിറ്ി തീരുമൊനപ്ര�ൊരാം 
�ദ്തി�ളുകെ നിർവേഹണാം നെപ്ിെൊക്കുന്നതിന് പ്രതത്യ� 
സർക്ൊർ ഉത്രവ�ൾ അെിസ്ൊനമൊതക്ണതില്ലൊത്തുാം 
ത�ൊ-ഓർഡിതനഷൻ �മ്ിറ്ി തീരുമൊനത്ികറെ അെിസ്ൊനത്ിൽ 
തകന്ന നെപ്ിെൊക്ൊവന്നതുമൊണ്.  
സർക്കുെർ നപേർ ഡി.എ.1/599/2018-ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി. 20.04.2021 

പെസൻസ ്- സ്ഥോപനത്തികന്റ റ്റോപര് 
ഉറിപ്പോക്ണം 
ഗ്രൊമ�ഞ്ൊയത്�ളിൽ വ്യവസൊയങ്ങൾക്കുാം ഫൊക്റി�ൾക്കുാം വ്യൊ
�ൊരങ്ങൾക്കുാം സാംരാംഭ� പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുാം മറ്റു തസവനങ്ങൾ
ക്കുാം ടെസൻസ് അനുവദിക്കുതപേൊഴുാം പുതുക്കുതപേൊഴുാം അത�ക്
യിൽ ത�രുവിവരാം �റയുന്ന സ്ൊ�നാം തകന്നയൊണ് പ്രവർത്ിക്കു 
ന്നത് എന്ന് ഉറപ്വരുത്ണാം.  
സർക്കുെർ നപേർ PAN/4448/2021-C4 (DP). തീയതി. 19.04.2021
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പ്രഹാരാം പ്രക്ടശമ്ടകുന്നു
  ക�ൊ. എഴു�റ്റൂർ രൊജരൊജെർമ്മ

മെയൊളാം അെിതചേല്ിതക്ണതല്ല, സ്വയാം 
സ്വീ�രിതക്ണതൊണ്.  ഒരു സാംഭവാം 

�റയൊാം.  ഒരിക്ൽ ജയിാംസ് കഹന് റി 
�സിൻസ് എന്ന ഐറിഷ്-ഇാംഗ്ീഷ് �വി 
ടമസൂർ സർവേ�െൊശൊെയിൽ പ്രഭൊഷണ
ത്ിനു കചന്നു. ജയിാംസ് കഹൻറി �സി
ൻസികനപ്റ്ി അല്ാം �റഞെിട്ട് സാംഭവാം 
തുെരൊാം.

അയർെണികെ സൊഹിത്യനതവൊത്ൊ
നത്ിൽ ഡബ്ലിയു.ബി.തയറ്്സിതനൊകെൊപ്ാം 
പ്രവർത്ിക്കു�യുാം ആബി തിതയറ്റികറെ 
സ്ൊ�നത്ിൽ �ങ്കുവഹിക്കു�യുാം കചയ്ത 

ജയിാംസ് കഹൻറി �സിൻസ് ആനിബസ
റെികറെ ക്ണാം സ്വീ�രിചേ് ഇന്്യയികെത്ി. 
ആന്ധ്രയിൽ അവർ സ്ൊ�ിചേ തിതയൊസ
ഫിക്ൽ ത�ൊതളജികറെ പ്രിൻസിപ്െൊയി 
ജയിാംസ് സ്ൊനതമറ്റു. ജയിാംസികറെ ഭൊര്യ 
മൊർഗരറ്് അവികെ ഇാംഗ്ീഷ് കപ്രൊഫസറു
മൊയി. ജയിാംസികറെ ക്ണാം സ്വീ�രിചേ്  രവീ
ന്ദ്രനൊഥെൊതഗൊർ ത�ൊതളജിൽ വന്നു തൊമസി
ചേതുാം “ജനഗണമന” ഇാംഗ്ീഷിതെക്കു �രി
ഭൊഷകപ്ടുത്ിയതുാം മൊർഗരറ്് അതിനു  
സാംഗീതാം നൽ�ി ത�ൊതളജ് അങ്ണത്ിൽ 
വിദ്യൊർത്ി�ളുകെ നിറസൊന്നിദ്്യത്ിൽ 

ആെ�ിചേതുാം എല്ലൊാം ചരിത്രാം.
തിരുവിതൊാംകൂർ സർവേ�െൊശൊെ തുെ

ങ്ങ ി യ ത പ് ൊ ൾ  � െ ൊ വ ി ഭ ൊ ഗ ത് ി ക റെ 
ആദ്യകത് തമധൊവിയൊയി സ്ൊനതമറ്ത് 
ജയിാംസ് കഹൻറി �സിൻസൊണ്. �തിനൊ
ലുവർഷാം അതദേഹാം �തെൊ�തദഷ്ടൊവൊയി 
തിരുവിതൊാംകൂറികന തസവിക്കു�യുാം കചയ്തു. 
ശ്രീചിത്രൊെയാം നിർമ്ിചേതുാം ജയിാംസൊണ്. 
അെയൊർ �െൊതക്ത്രത്ികറെ ടവസ് 
കചയർമൊനൊയുാം അതദേഹാം തസവനമനുഷ്ി
ച്ചു. ഭൊരതത്ികെ സർവേ�െൊശൊെ�ളി
കെൊകക്യുാം പ്രഭൊഷണങ്ങൾ നിർവേഹിച്ചു. 

എന്റെ മലയാളം - 1
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ടമസൂരികെ ചിത്രൊെയാം സ്ൊ
�ിചേതുാം അതദേഹമൊണ്. ശുദ്സ
സ്യഭുക്ൊയി, ഭൊരതസാംസ്ൊര
കത് ആദരിച്ചുാം ഭൊരതതദശകത് 
തനേഹിച്ചുാം ഇവികെ �ഴിച്ചുകൂട്ടി. 
ഇവികെത്കന്ന അവസൊനനിദ്ര
യിലുമൊയി.  ഇത്രയുകമങ്ിലുാം 
�റഞെൊതെ അതദേഹത്ികറെ 
ശബ്ദത്ികറെ ആധി�ൊരി�ത 
മനസ്സിെൊക്ൊൻ �ഴിയൂ. ഭൊരത 
കത് എത്രമൊത്രാം അതദേഹാം 
ഉൾകക്ൊണിരുന്നു എന്ന് ഊഹി 
ക്ൊൻ �ഴിയു�യുള്ളൂ.

�റഞ്ഞുവന്ന സാംഭവത്ിതെ
ക്കു തിരിച്ചുവരൊാം. ടമസൂർ സർവേ
�െൊശൊെയിൽ ജയിാംസികറെ പ്രഭൊഷണാം 
�ഴിഞ്ഞു. ടവസ് ചൊൻസെർ, ജയിാംസ് 
കഹൻറി �സിൻസിതനൊെ് അഭ്യർത്ിച്ചു, 
തകറെ വിദ്യൊർത്ി അങ്ങകയ �രിചയകപ്ടു
ന്നതിനൊഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുാം ഇാംഗ്ീഷിൽ 
ഒരു �വിതൊസമൊഹൊരാം - ദ ബിഗിതനഴ് സ് 
വ്യൂസ്- പ്രസിദ്ീ�രിചേിട്ടുകണന്നുാം നല്ല 
ഇാംഗ്ീഷ് പ്രഭൊഷ�നൊണ് എന്നുാം. അടുത് 
ദിവസാം രൊവികെ �ത്മണിക്് തൊൻ തൊമ
സിക്കുന്ന മുറിയിൽ വന്നുക�ൊള്ളൊൻ ജയിാംസ് 
അനുവൊദാം നൽ�ി.

ക�.വി.പുട്ടപ് - അതൊണ് ആ വിദ്യൊ
ർത്ിയുകെ ത�ര് - നിശ്ചിതസമയത്്  പ്ര
സിദ്ീകൃതഗ്രന്ഥവാം ട�കയഴുത് �വിത
�ളുമൊയി ജയിാംസികറെ മുറിയികെത്ി.       
ജയിാംസ് �വിത�ൾ മുഴുവൻ വൊയിച്ചു. അടു
ത്നിൽക്കുന്ന പുട്ടപ്കയ ജയിാംസ് അെിമുെി 
ഒന്നു തനൊക്ി. ഖദർധൊരിയൊയി ആ�ൊാംക്
തയൊകെ പുട്ടപ് നിൽക്കു�യൊണ്.

ജയിാംസ് തചൊദിച്ചു: തൊങ്ളുകെ തവഷാം 
എനിക്ിഷ്ടകപ്ട്ടു.  �വിത വൊയിചേിട്ടു 
സതന്ൊഷാം  തതൊന്നുന്നുമില്ല.

പുട്ടപ്യുകെ മുഖാം ഇരുണ്. ഇാംഗ്ീഷ് �വി 
എന്നു �െൊെയത്ിൽ പ്ര�ീർത്ിതനൊയ 
പുട്ടപ്യ്ക്കു സ്വൊഭൊവി�മൊയുാം സങ്ൊം വന്നു.

ജയിാംസ് തചൊദിച്ചു: “തൊങ്ൾ സർതവൊദ
യത്ികറെ വക്തൊവൊതണൊ?”

പുട്ടപ്: “അതത, ഞൊൻ ഗൊന്ിജിയുകെ 
ശിഷ്യനൊണ്. സർതവേൊദയപ്രസ്ൊനത്ി
കറെ ആശയൊദർശങ്ങൾ പ്രചരിപ്ിക്കു� 
എന്നതൊകണകറെ െക്്യാം.”

ജയിാംസ്: “എന്നിട്ട് അകതൊന്നുാം ഈ 
�വിതയിൽ �ൊണുന്നില്ലതല്ലൊ? തവഷവാം 
ആശയവാം നന്ന്. എഴുത്ിൽ അകതൊന്നുാം 
ഇല്ലതൊനുാം. അകതന്ൊ? ആ�കട്ട, തൊങ്ൾ 
എന്ൊ      ഇാംഗ്ീഷിൽ എഴുതുന്നത്?”

പുട്ടപ്: “എകറെ ഭൊഷ �ന്നഡയൊണ്. 
അകതൊരു കചറിയ ഭൊഷയൊണ്. നൂതനൊശ
യൊദർശങ്ങൾ ആവിഷ്രിക്ൊൻ എകറെ 
ഭൊഷയ്ക്കു �രുത്ില്ല. അതുക�ൊണ്  വെി 
കയൊരു ഭൊഷയൊയ  ഇാംഗ്ീഷിൽ എഴുതുന്നു.”

ജയിാംസ:് “നിർത്തൂ. തൊങ്ളുകെ ഭൊഷയ്ക്കു �രു
ത്ികല്ലന്ന ്ആരു �റഞ്ഞു? എന്തു കതളിവ?്

തൊങ്ൾ ബാംഗൊളിതെക്കു തനൊക്കൂ. 
െൊതഗൊർ വരുന്നതുവകര ബാംഗൊളിഭൊഷ കചറു
തൊകണന്നുാം �രുത്ില്ലൊത്തൊകണന്നുകമൊ
കക് ആളു�ൾ വിചൊരിച്ചു. െൊതഗൊർ തകറെ 
ഭൊഷകയ �രുത്ള്ളതൊക്ി. ഒകരഴുത്�ൊ
രകറെ ദൗത്യാം സ്വന്ാം ഭൊഷകയ �രുത്ള്ള
തൊക്കു�  എന്നതൊണ്.  തമെൊൽ നിങ്ങൾ 
ഇാംഗ്ീഷിൽ എഴുതരുത്. ഇാംഗ്ീഷിൽ എഴുതി  
ഇാംഗ്ീഷു�ൊരകനക്ൊൾ ത�മനൊ�ൊൻ 
നിങ്ങൾക്ൊവില്ല. എന്നൊൽ സ്വന്ാം ഭൊഷ 
യിൽ എഴുതി മറ്റുള്ളവതരക്ൊൾ ഉന്നതനൊ
�ൊൻ സൊധിക്കുാം. നിങ്ങളുകെ രചന�ൾ 
മി�ചേകതന്നു �ണൊൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
അവ അവരുകെ ഭൊഷയിതെക്കു വിവർത്നാം 
കചയ്തുക�ൊള്ളുാം. ക�ൊതക്ൊളൂ.”

�രഞ്ഞു�െങ്ങിയ �ണ്ണുമൊയി, നിരൊശ 
തയൊകെ, �വിത�ൾ കനതഞ്ൊെടുക്ിപ്ിെിചേ് 
�തിതനഴു വയസ്സുള്ള ക�.വി. പുട്ടപ് വീട്ടിതെ
തക്ൊെി. �ട്ടിെിൽക്ിെന്നു �രഞ്ഞു. ഒരു രൊത്രി 
മുഴുവൻ ഉറങ്ങൊകത �ിെന്നു. അടുത് പ്രഭൊത
ത്ിൽ ഒരു കവളിവ വന്ന ത�ൊകെ, തൊനിനി 
�ന്നഡയിതെ എഴുതൂ എന്ന തീരുമൊനത്ി
കെത്ിയൊണ് പുട്ടപ് ഉണർന്നത്. �നത് 
പ്രഹരാം ത�ൊകെയൊയിരുന്ന ജയിാംസികറെ 
വൊക്കു�ൾ ജീവിതത്ിൽ വഴിവിളക്കു�ളൊയി. 
ക�.വി. പുട്ടപ് �ിന്നീെ് �ന്നഡയിൽ മൊത്രാം 
എഴുതി. ടമസൂർ സർവേ�െൊശൊെയുകെ 
ടവസ ്ചൊൻസെറൊയി. മഹൊസൊഹിത്യ�ൊ
രനൊയി. ജ്ൊന�ീഠ പുരസ്ൊരവാം �ദ്മഭൂ
ഷൺ ബഹുമതിയുാം നൽ�ി രൊജ്യാം ആദരിച്ചു. 
‘കൂകവമ്പു’ എന്ന തൂെി�ൊനൊമത്ിൽ പുട്ടപ് 
വിശ്വവിഖ്യൊതനൊയി. അതദേഹത്ികറെ 
കൃതി�ൾ വിശ്വഭൊഷ�ളിതെക്കു തർജ്മ 
കചയ്യകപ്ട്ടു. മെയൊളത്ിലുാം വന്നിട്ടുണ്, 
‘�ിന്നരിതയൊഗി’ എന്ന പുസ്ത�ാം. ടമസൂറിൽ 
ഇന്ന് കൂകവമ്പു സർവേ�െൊശൊെ ഉണ്. �ന്ന
ഡയികെ ഇതുവകരയുണൊയിട്ടുള്ള �വി�ളിൽ 
ഒന്നൊമൻ എാം.തഗൊവിന്ടപ്യുാം രണൊമൻ 
കുകവമ്പുവമൊണ്.

പ്രഹരാം പ്ര�ൊശമൊകുന്ന കുകവമ്പുവികറെ 
ജീവിതവിജയാം അനു�രണീയമൊണ്. മൊതൃ
�ൊ�രമൊണ്. ഭൊഷ ട��ൊര്യാം കചയ്യുന്നവ
ർക്ൊ�കട്ട ഇകതൊരു മഹൊ�ൊഠവാം

1

ടലാലഗലാര്                             ജയിംസ് ഡഹന്റി

കൂഡവമ്പു

തിരുവിതമാംകൂര സരവ്വകേമാശമാേ 
തുടങ്ങിയദപ്മാള് കേമാവിഭമാഗ

ത്ിചന് ആേ്യചത് ദമധമാവിയമായി 
സ്മാനദമറ്തപ് ജയിംസപ് ചഹന്റി 
കസിന്സമാണപ്. പതിനമാലവര�ം 
അദദേഹം കദേമാപദേഷ്ടമാവമായി 

തിരുവിതമാംകൂറിചന ദസവിക്കയും 
ചെയ്തു. ശ്തീെിത്രമാേയം നിരമ്ിച്ചതും 

ജയിംസമാണപ്. അടയമാര 
കേമാദക്ത്രത്ിചന് ബവസപ് 
ചെയരമമാനമായും അദദേഹം 

ദസവനമനുഷ്ിച്ചു. 
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വിഷു എന്ന �ദത്ിന് അർത്ാം  തുെ്യമൊ
യത് എന്നൊണ്. രൊത്രിയുാം ��ലുാം 

തുെ്യമൊയി വരുന്ന ദിനാം, സമരൊത്രദിനാം 
എന്നുാം  ഉത്രൊയനത്ിതെക്കുളള സൂര്യകറെ 
സാംക്രമാം എന്നുാം  വിളിക്ൊാം. നമ്മുകെ വിഷു 
�ഞ്ൊബികെത്ിയൊൽ  ടവശൊഖിയൊണ്, 
ആസൊമിൽ അത് ബിഹു, ബാംഗൊളിൽ നവ 
വർഷ, �ർണൊെ�യിൽ ബിസുവൊയുാം 
മൊറുന്നു. ഒറീസയിൽ വിഷുവ സാംക്രൊന്ി, 
തമിഴ് നൊട്ടിൽ പുത്ൊണ് തുെങ്ങി നിരവധി 
ത�രു�ളിൽ അറിയകപ്ടുന്നുണ് തുെ്യത
യുകെ ഈ  ആതഘൊഷാം. അടുത് ഒരു 
ക�ൊല്ലകത് കുറിചേൊണ് വിഷുവിലൂകെ 
ജനങ്ങൾ ചിന്ിക്കുന്നത.് വിഷുവിനു കചയ്യുന്ന 
�ൊര്യങ്ങളുകെ ഫെങ്ങൾ അടുത് ഒരു 
ക�ൊല്ലക്ൊൊം നിെനിൽക്കുന്നു എന്നൊണ്  
വിശ്വൊസാം. ഈടുറ്തുാം ഇഴയടുപ്മുളളതുമൊയ 
ബന്ത്ികറെ സൊമൂഹി� വശാംകൂെി വിഷു  
നകമ് ഓർമ്ിപ്ിക്കുന്നു. നമുക്കു നൊതമ 
�ണിവതു നൊ�ാം നര�വമതുത�ൊകെ 
എന്നൊണതല്ലൊ. 

�ൊർഷി� �െണർ  പ്ര�ൊരാം  വിഷു 
പുതുവർഷപ്ിറവിയൊയുാം �ണക്ൊക്കുന്നു.  
എ.ഡി. 962 - 1021  ഭൊ�ര രവിവർമ്തറെ
തൊയി തൃകക്ൊെിത്ൊനത്ള്ള  ശൊസന
ത്ിൽ ചിത്ിര വിഷു’ വികനക്കുറിചേ് �രൊമ
ർശമുണ്. ഗണിതശൊസ്ത്ര�രമൊയി വിഷു 
നവവർഷദിനമൊണ്. അന്ന് സൂര്യൻ തനകര 
�ിഴക്കുദിക്കുന്ന ദിവസമൊകണന്ന് വചേിരിക്കു
ന്നു എന്നൊണ്   വിെ്യാം തെൊഗൻ  മെബൊർ 
മൊന്വെിൽ വിഷുവികനക്കുറിചേ്�റയുന്നത്. 
തമ ൊം തുെങ്ങി രൊശിചക്രാം വരക്കുന്ന തജ്യൊതി
ഷവർഷത്ികറെ ആരാംഭവാം  വിഷുതകന്ന . 
സൂര്യകന ത�ന്ദ്രീ�രിചേൊണ് വിഷു.  തമൊം 
സൂര്യകറെ ഉചേരൊശിയൊണ്. തമൊം ഒന്ന് മുതൽ 
�ത്് വകരയൊണ് സൂര്യകറെ ഉചേൊവസ് 
ഏറ്വാം കൂടുതൽ അനുഭവകപ്ടുന്നത്. ഇത് 
പ്രകൃതിയിൽ വളകരയധി�ാം ചെനങ്ങൾ 
ഉണൊക്കുന്നുണ്. സൂര്യനൊണ് എല്ലൊാം നിയ
ന്തിക്കുന്നത്. അതുക�ൊണ്തകന്ന തമെരൊശി
യിതെക്കുളള സൂര്യകറെ പ്രതവശനാം പുതുവ
ർഷമൊയി  �ണക്ൊക്കുന്നു. എങ്ിലുാം 

ക�ൊതുകവ അാംഗീ�രിക്കപ്ടുന്ന മെയൊള 
വർഷൊരാംഭാം ചിങ്ങത്ിെൊണ്. 

വിശ്വൊസങ്ങൾക്പ്റാം തമൊം ഒന്ന് 
മുതൽ �ത്് വകര  �ൊർഷി�മൊയ പ്രതത്യ
�തയുള്ള ദിവസങ്ങളൊണ്.   വിഷുവികന 
വിളാംബരാം കചയ്യുന്ന വിഷുപ്ക്ി �ൊടുന്നത് 
തകന്ന  ചക്യ്ക്കുപ്തണൊ, വിത്ാംട�തക്ൊ
ട്ടുാം, അച്ൻ ക�ൊപേത്് അമ്വരപേത്്  
എന്നൊണ്. �ൊർഷി�സമൃദ്ിയുകെ ഒരൊ
തഘൊഷമൊണ് വിഷു. ആദ്യകത് ഞൊറ്റുതവെ
യൊയ അശ്വതി തുെങ്ങുന്നത് തമെമൊസത്ി
െൊണ്. അന്നൊണ് വിഷു ആതഘൊഷിക്കു
ന്നത്. വിഷു �ൊർഷി�ൊരാംഭാം എന്ന് �റയു
ന്നത് അതുക�ൊണൊണ്. ആരുാം �ട്ടിണി�ി
െക്ൊത് �ൊൊം. മനുഷ്യകറെ സൊമൂഹി�
മൊയ കൂട്ടൊയ്മയുകെ ഉൽ�ൊദനപ്രക്രിയയൊയ 
കൃഷിയിലൂകെ മനുഷ്യനുാം പ്രകൃതിയുാം തമ്ിൽ 
ബന്ിപ്ിക്കപ്ടുന്നു. വിഷുവിന് മുതന്നൊെി
യൊകയത്ന്ന മഴ �ഴിഞെ് കൃഷിക്ൊർ 
നിൊം ഉഴുന്നത് �തിവൊണ്. വിഷുകവടുക്ൽ 
എന്ന  പുരൊതനമൊയ  ആചൊരത്ിന് 

വിഷു
തുല്തയത്ട ആഗഘ്ടഷാം
 ശിെ�സൊദ് പൊകലൊട് 
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ജന്ിത് �ൊെതത്ൊളാം �ഴക്മുണ് . 
വിഷുദിവസാം ജന്ി  തകറെ കൃഷിയിെത്ികെ 
�ണിക്ൊർക്് കനല്ല്, അരി, തതങ്ങ, എണ് 
മു ത െ ൊ യ വ  സ മ് ൊ ന ി ക്കു ന്നു .  അ വ 
വൊങ്ങിയൊൽ ജന്ിയുകെ �ീഴിൽ ആ �ൊർഷി
�വർഷാം മുഴുവൻ �ണികചയ്യൊൻ കുെിയൊ
ന്ൊർ ബൊധ്യസ്രൊണ് .  ജന്ികയയുാം 
കുെിയൊകനയുാം ഒന്നൊക്ിത്ീർക്കുന്ന  ഈ 
അവ�ൊശാം വൊങ്ങുന്നതികന വിഷുകവടുക്കു� 
എന്നൊണ ്�റഞെിരുന്നത.്  വിഷുവിതനൊെനു
ബന്ിചേ്  ചൊെിെീൽ �ർമ്ാം, ട�തക്ൊട്ടു
ചൊൽ, വിഷുക്രിക്ൽ, വിഷുതവെ, വിഷുകവ
ടുക്ൽ എന്നിങ്ങകന അനവധി �ൊർഷി� 
ആചൊരങ്ങൾ  നിെനിൽക്കുന്നു. . വിഷു 
ദിവസാം ആദ്യമൊയി നിൊം ഉഴുതുമറിചേ് വിത്ി
ടുന്നതൊണ് ചൊെിെീൽ �ന്നു�ൊെി�കള കുളി
പ്ിചേ ്കുറി കതൊട്ട ്ക�ൊന്ന�ങ്കുെ�ൾ ക�ൊണ് 
അെങ്രിചേ ്കൃഷി സ്െത് ്എത്ിചേ ്  നിൊം 
ഉഴുതുമറിക്കുന്നു.  �ൊർഷിത�ൊ��രണങ്ങകള
ല്ലൊാം പുതിയതൊയിരിക്കുാം. ചൊലു�ളിൽ 
അവിൽ, മെർ, ഓട്ടെ എന്നിവ തനദിക്കുന്ന 
ചെങ്ങൊണിത്. പുതിയട�തക്ൊട്ടികന 
�ഴു�ി; കുറി കതൊടുവിചേ് ക�ൊന്ന�ക്ൾ 
ക�ൊണ് അെങ്രിക്കുന്നു. അങ്ങകന അണി
യികചേൊരുക്ിയ ട�തക്ൊട്ട ്വീെികറെ �ിഴക്് 

�െിഞെൊറു ഭൊഗത് കവചേ് പൂജിക്കു�യുാം 
അതിനുതശഷാം കുറച്ചു സ്െത് ്ക�ൊത്ി�ി
ളയ്ക്കുന്നു. അങ്ങകന ക�ൊത്ിക്ിളചേതിൽ 
കുഴികയടുത്് അതിൽ നവധൊന്യങ്ങൾ, �ചേ
ക്റിവിത്�ൾ എന്നിവ നടുന്നു.  �റമ്പു 
കൃഷിയിലുാം തുെക്മിടുന്നു എന്നയർത്ത്ി
െൊണ് ഈ ആചൊരാം നെത്ന്നത.് വിഷുക്ൊ
െത് ്�ൊെങ്ങളിൽ ക�ൊ� ്�ഴിഞെ ്ഇെവിള
യൊയി ഉണൊകുന്ന �ചേക്റി�ൾ വീെികറെ 
ഉത്രത്ിനുമു�ളിൽ ഓെക�ൊതണൊ, വൊഴ
നൊരുക�ൊതണൊ ക�ട്ടിത്തൂക്ി സൂക്ിക്കുന്നു.  
വിഷു �ണ രൊവികെ വിത്ിറക്ണാം, തുപേ 
പൂത്ൊൽ ഓണാം ക�ൊന്ന പൂത്ൊൽ �ണി, 
വിഷുവിൽ �ികന്ന തവനെില്ല, തമൊം വന്നൊൽ 
വിഷുാം വരുാം, �ൊണൊത് വിഷുക്ിളിക്് 
�ൺനിറകയ പൂവ്, വിഷുടക്നീട്ടാം വിഷു
ടക്തനട്ടാം, വിശപ്ിനല്ല വിഷുക്ഞെി, മണ്ി
ല്ലൊത്വർക്് എന്് വിഷു, �ണ്ില്ലൊത്വ
ർക്് എന്തു �ണി, �ണി �ണിട്ട് ചക്കവ
ട്ടു�, വിഷു വതന്നൊ വർഷവാം വരുാം, വിഷു 
കവള്ളരി വെതക്ൊട്ട്, വിഷുത്ിരി �െിഞെൊട്ട് 
വിഷുപ്െവ �ിഴതക്ൊട്ട് ,  വിഷമങ്ങൾ 
കതതക്ൊട്ട്, ക�ൊന്നപൂക്കുതപേൊൾ ഉറങ്ങി
യൊൽ മരുതുപൂക്കുതപേൊൾ �ട്ടിണി എന്നി
ങ്ങകന വിഷു ചൊെികചേടുത് �ഴകഞ്ൊല്ലു�ൾ 

അതന�ാം. 
വിഷുകവന്നൊൽ �ണി തകന്നയൊണ്. 

വിഷുക്ണികയന്നൊതെൊ വിഷുദിനത്ികെ 
ആദ്യ�ൊഴ്ച എന്നർത്ാം.  ഉണക്െരി, അഷ്ട
മാംഗെ്യാം, ഗ്രന്ഥാം, വൊൽക്ണ്ൊെി, പുതിയ 
�സവമുണ്, കവറ്ിെ, �ഴുക്െയ്ക, �ണികവ
ളളരി,  ചക്, മൊപേഴാം, നൊണയങ്ങൾ, 
സ്വർണ്ാം എന്നിവ ഐശ്വര്യത്ികറെ പ്രതീ�
ങ്ങളൊയി ഓട്ടുരുളിയിൽ തതെദിവസാം രൊത്രി
തകന്ന  മുതിർന്നവർ  ഒരുക്ികവക്കുാം. ക�ൊന്ന
�ക്ൾ ക�ൊണ് അെങ്രിക്കുാം. കൃ�വിഗ്ര 
ഹതമൊ �ണ്ൊെിതയൊ �ണിക്ൊയി സ്ൊ�ിക്കുാം. 
വിഷു ദിനത്ിൽ ബ്രൊ�മു�ർത്ത്ിൽ 
നിെവിളക്ികറെ കവളിചേത്ിൽ  ആദ്യാം 
�ൊണുന്നത് സമൃദ്ിയുകെ ഈ നിറവൊയിരി
ക്ണാം. വരുന്ന  ഒരൊണ ്മുഴുവൻ  ജീവിതത്ി
തെക്കുാം സാംക്രമിക്ൊൻ  എന്നൊണ് 
സങ്ൽ�ാം. വിഷുദിനത്ികറെ മകറ്ൊരു പ്രതത്യ
�തയൊണ് വിഷുടക്നീട്ടാം. വീട്ടികെ 
മുതിർന്ന അാംഗങ്ങൾ തൊകഴയുളളവർക്് 
ട�നീട്ടാം ക�ൊടുക്കുന്നു. കുടുാംബബന് 
ത്ികറെ �ീഴ് വഴക്കത്യൊണ് ട�നീട്ടാം 
�ൊണിക്കുന്നത്. അെയ്ക, കവറ്ിെ, ക�ൊന്ന�, 
നൊണയാം എന്നിവ ഉൾകപ്ടുന്നതൊണ് വിഷു
ടക്നീട്ടാം.                   
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�ണികക്ൊന്നകയക്കുറിച്ചുാം ഒരു ഐതി
ഹ്യ�ഥയുണ്. ഒരിക്ൽ  യതശൊദ ഉണ്ിക്
ണ്കന എണ്തതപ്ിചേ് കുളിപ്ിക്കുതപേൊൾ 
�ണ്കറെ അരയികെ �ിങ്ങിണി �ൊണൊനില്ല. 
തചൊദിചേതപ്ൊൾ �ണ്ൻ �റഞ്ഞു, അതമ് ഒരി
ല്ലകത് ഒരുണ്ി അതത പ്രൊയത്ിൽ അതത 
ഇല്ലത്തകന്നയുളള മകറ്ൊരുണ്ിയുകെ 
�ിങ്ങിണി �ണ് തമൊഹിചേ് �ിട്ടൊൻ വഴിയി
ല്ലൊകത �രഞ്ഞുക�ൊണ് എതന്നൊടുവന്നു 
�റഞെതപ്ൊൾ �ൊവാംതതൊന്നി, ഞൊൻ എകറെ 
�ിങ്ങിണി ക�ൊടുത്തൊണ.് ഉളളവർ തവണാം 
ഇല്ലൊത്വർക്കു ക�ൊടുക്ൊൻ എന്ന ്അമ്ത
കന്ന �റഞെിട്ടുണതല്ലൊ, ഞൊൻ അതത 
കചയ്തുളളൂ.’ �ണ്കറെ ഈ മറു�െി അമ്യുകെ 
ഉത്രാം മുട്ടിച്ചു. �കക്, വിെ�ിെിചേ �ിങ്ങിണി 
ത�ൊയതിൽ അമ്യുകെ വിഷമാം മനസ്സിെൊ
ക്ിയ �ണ്ൻ �റഞ്ഞു, ‘അതമ് മുറ്ത്് ഒരു 
ക�ൊന്നമരാം നിറകയ പൂത്നിൽക്കുന്നുണതല്ലൊ 
അതിൽനിന്ന് ഒരു പൂങ്കുെ അറുത്് മൊെയു
ണൊക്ി എകറെ അരയിൽ ക�ട്ടിത്രൂ.’ 
�ണ്കറെ നിർബന്ാം കൂെിയതപ്ൊൾ അമ് 
അതനുസരിച്ചു. ക�ൊന്ന� �ിങ്ങിണി 
�ണ്കറെ അരയിൽ ക�ട്ടിയതപ്ൊൾ അത് 
�ന�ക്ിങ്ങിണി ആകയന്നൊണ് �ഥ. 

വിഷുവികനക്കുറിചേ ്എഴുതൊത് �വി�തളൊ 

സൊഹിത്യ�ൊരന്ൊതരൊ ഇല്ല. ചിന്നമൊാം വിഷു
വശ്രീയുകെ തൊെിത�ൊകെ ക�ൊന്നയുകെ ഒറ്
കപ്ൊന്നെരികന വി�നൊരൊയണൻ നമ്പൂതിരി 
ഉ�മിചേിരിക്കുന്നത് എത്ര മതനൊഹരമൊണ്. 
എനിക്ൊവതിതല്ല പൂക്ൊതിരിക്ൊൻ, �ണി
�ൊണുവൊൻ ഭൊവി ഗുണതമകുവൊൻ  മഞെയ
ണിയുന്ന �ണികക്ൊന്നകയക്കുറിചേ്  എന്ന് 
അയ്യപ്�ണിക്ർ �ൊെിയിട്ടുണ.് ഏതു �സര 
സങ്ല്ത്ിൽ വളർന്നൊലുാം ഏതു യന്തവ�ത 
തെൊ�ത്ിൽ പുെർന്നൊലുാം മനസ്സിലുണൊവ
കട്ട ഗ്രൊമത്ിൻ വിശുദ്ിയുാം മണവാം മമതയുാം 
ഒരിത്ിരി ക�ൊന്ന�വാം എന്ന് ടവതെൊപ്ി
ള്ളി ഓർമ്കപ്ടുത്ന്നു തമെത്ികറെ സൂര്യസാം
ക്രമതത്രിൽ ക�ൊന്നണികഞെത്ന്ന 
മണ്ികറെ വിഷുക്തിരികന ആെതങ്ൊെ ്െീെൊ 
കൃ�ൻ പ്രതീക്തയൊകെ �ൊണുന്നു. �ൊണു�ീ
ക്ണ്ിൽ ക�ൊന്ന�ക്ളുാം ക�ൊന്നുാം �ണി 
ഞൊനതല്ലൊ നിനക്് ,നീ- എനിക്കുാം ,നിന്നിൽ 
തിരിനൊളവാം �ണ്ൊെിയുാം  എന്ന് സചേിദൊന
ന്ൻ എഴുതുന്നു. �ൊെമിനിയുമുരുളുാം വിഷു 
വരുാം വർഷാം വരുകമകന്നൊകക്യുള്ള 
വരി�ളിൽ പ്രതീക്യുകെ തിരികവട്ടാം മൊത്രമ
ല്ല, അകപ്ൊഴൊകരന്നുകമകന്ന്നുാം ആർക്റി
യൊാം എന്ന അനിശ്ചിതത്വവാം എൻ എൻ 
�ക്ൊെ് വരച്ചു �ൊട്ടുന്നു.

എല്ലൊ ആതഘൊഷങ്ങളുാം കൂട്ടൊയ്മയുകെ  
തൊണ്. �െ സ്െങ്ങളിെൊയി ചിതറിക്ിെക്കു
ന്ന കുടുാംബകത്, സമൂഹകത് ഒന്നിപ്ിക്കുന്ന 
തവദി�ളൊണവ. വിഷുവികറെ വർണ്ാം  
ക�ൊന്നികറെ നിറമൊണ.് �ണികക്ൊന്ന, വിഷു
പ്ക്ി, �ണികവളളരി, മൊപേഴവകമൊകക് 
തചർന്ന ് പ്രകൃതികയ സ്വർണ്വർണ്മൊക്കുന്നു.  
�ൊർഷി� സാംസ ്�ൊരത്ിൽ നിന്നുാം പ്രകൃതി
യിൽ നിന്നുാം അ�ന്നു ത�ൊയ ഇന്നകത് സമൂ
ഹത്ിന് വിഷുകവന്നൊൽ ഒരൊതഘൊഷാം 
മൊത്രമൊയി മൊറുന്നു. എന്നൊൽ �ഴമയിൽ വിഷു 
ജീവിതത്ികറെ ഭൊഗാം തകന്നയൊയിരുന്നു. 
�ൊർഷി� സ്വയാം�ര്യൊപ്തതയുകെ, സമത്വത്ി
കറെ, സൊതഹൊദര്യത്ികറെ പ്രതീ�മൊയിരുന്നു.  
ആതഗൊളതൊ�നവാം മനുഷ്യകറെ പ്രകൃതിക്കു 
തമലുള്ള ഇെക�െലു�ളുാം �ൊെൊവസ്യുകെ 
�ണക്കു�ൾ കതറ്ിചേിരിക്കുന്നു.  �ൊൊം കതറ്ി
�ക്കുന്ന ക�ൊന്ന�ൾ ഇന്നികറെ �ൊഴ്ചയൊണ.് 
അന്രീക്ത്ികെ ചൂെ് കൂടുതപേൊഴൊണ് 
ക�ൊന്ന�ൾ പൂക്കുന്നത.്  പ്രകൃതിയുകെ സന്തു
െിതൊവസ്ക്് മൊറ്ാം വരുന്നതികറെ പ്ര�െ
മൊയ െക്ണമൊണിത്. എങ്ിലുാം  ഇന്നികറെ 
എല്ലൊ യൊതന�കളയുാം വരൊൻ ത�ൊകുന്ന നല്ല 
�ൊെത്ികറെ പ്രതീക്യിൽ മറി�െന്ന് 
മെയൊളി വിഷു ആതഘൊഷിക്കുാം.                1
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 ക�ൊ. െിളക്കുടി രൊകജ�ൻ

മല�റാം

മെപ്റാം ആസ്ൊനമൊയ മുനിസിപ്ൽ 
നഗരാം. 1969 ജൂൺ 16 ന് ജില്ല നിെവി

ൽവന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ �ൊെത്് മദിരൊശി 
സാംസ്ൊനത്ികെ ജില്ലയൊയിരുന്നു. വള്ളുവ
നൊെികറെയുാം കവട്ടത്നൊെികറെയുാം ക�രുപേ
െപ്് സ്വരൂ�ത്ികറെയുാം നിയന്തണത്ിെി
രുന്ന സ്ൊം. ഇവകരകയല്ലൊാം �രൊജയകപ്
ടുത്ി ത�ൊഴിതക്ൊെ് സൊമൂതിരി ഈ പ്രതദശ
ങ്ങൾ തകറെ അധി�ൊരസീമയിെൊക്ി. കുറ
ച്ചു�ൊൊം െിപ്വികറെ നിയന്തണത്ിെൊയിരു

ന്നു. െിപ്വികറെ ത�ൊട്ടയുകെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ 
ഇതപ്ൊഴുമുണ്.

ചര ിത്ര-സൊാംസ്ൊര ി� �ഴമയുള്ള 
അതന�ാം സ്െങ്ങൾ ജില്ലയിലുണ.് ബ്രിട്ടീഷ് 
ടസന്യത്ികറെ ആസ്ൊനമൊയിരുന്നു 
മെപ്റാം. 1921 ൽ നെന്ന മെബൊർ �െൊ 
�കത് തുെർന്ന് മെബൊർ സ് ക�ഷ്യൽ 
ത�ൊെീസികറെ ത�ന്ദ്രമൊയി. ധൊരൊളാം മുസ്ിാം-
ഹി� തദവൊെയങ്ങളുണ്. ജമൊ മസ്ജിദികെ 
മെപ്റാം തനർചേ (ഏപ്രിൽ) പ്രസിദ്ാം. �െലു

ണിപ്ഴയുകെ സൊമീ�്യാം നഗരത്ികറെ 
വളർചേയ്ക് �ൊരണമൊയി. അ�്ഹില്ലുാം (കുന്നു
മ്ൽ) ഡൗൺഹില്ലുമൊണ് (ത�ൊട്ടപ്െി) നഗര
ത്ികറെ മുഖ്യ ഭൊഗങ്ങൾ. 

മെ�ളുകെ നൊെൊയ മെപ്റത്ിന് ഈ 
ത�ര് വന്നത് ഭൂമിയുകെ സവിതശഷത�ൾ 
ക�ൊണൊണ.് മെയുകെ തമൽഭൊഗാം ‘മെപ്റാം’ 
ആയത ്സ്വൊഭൊവി�മൊയൊണ.് ബ്രിട്ടീഷു�ൊരുകെ 
ടസനി� ത�ന്ദ്രമൊയിരുന്നിട്ടുാം നൊട്ടുത�രിന് 
മൊറ്മുണൊയില്ല എന്നത ്അപൂർവതയൊണ.്
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 �രളീധരൻ തഴക്കര 

പടി�രകൾ
തിരി�വരുന്നു

അരന്�ാഴി� വീ�ന�കൾ-16
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‘പുരതയക്ൊൾ വെിയ �െിപ്ര’
‘ഇരിപ്ിൊം ക�ട്ടിതയ �െിപ്ര ക�ട്ടൊവൂ’
‘�െിപ്ര വിറ്ൊൽ �ഞൊംതീരുതമൊ?’
‘�ൊ�ർ �െിപ്ര വകര ത�ൊത�ണ �ൊര്യ

മുതണൊ?’
എന്നിങ്ങകന �െിപ്രയുമൊയി ബന്

കപ്ട്ട കചൊല്ലു�ൾ മെയൊളിക്് ചിര�രിചിത
മൊണ്. നമ്മുകെ വൊസ്തുശില് മൊതൃ�യിൽ 
തനിമയൊർന്ന അപൂർവതയൊണ് �െിപ്
ര�ൾ. �ഴയ തറവൊടു�ളുകെ�െിപ്ര 
രൊത്രിയിൽ അെചേ് തഴുതിടുന്നതിന് മുപേൊയി 
തറവൊട്ടു �ൊരണവർ �െിപ്രയ്ക് പുറതത്ക്് 
വന്ന്  ഉചേത്ിൽ വിള ിച്ചു തചൊദ ിക്കുാം 
‘അത്ൊഴ ��ിക്ൊരുതണൊ’എന്ന്. ത�ൊയ 
�ൊെത്ികറെ വെിയ നന്യൊയിരുന്നു അത്. 
പ്രതവശന�വൊൊം എന്നൊണ് ‘�െിപ്ര’യുകെ
സൊമൊന്യമൊയ അർത്ാം. കുടുാംബ മഹിമയു
കെയുാം സപേത്ികറെയുാം അെിസ്ൊനത്ിൽ

�െിപ്രയുകെ ആകൃതിയിലുാം നിർമ്ിതിയി
ലുാം വ്യത്യൊസങ്ങളുണൊകുാം. �െിക്ലുള്ള പുര, 
ദ്വൊര�ൊെ�നുള്ള പുര എന്നിങ്ങകനയുാം 
�െിപ്രയ്ക് അർത്മുണ്.

ഇ�തെഖയിലുാം ശൊരദയിലുാം സി.വി.കൃ
തി�ളിലുകമല്ലൊാം �െിപ്രയുാം �െിപ്ര 
മൊളി�യുാം �ഥയുകെ ഒപ്ാം വന്നു ത�ൊകുന്നത് 
�ൊണൊാം. �ഴയ ഫ്യൂഡൽ �ൊരപേര്യാം �രൊ
മർശിക്കുന്ന എല്ലൊ കൃതി�ളിലുാം �െിപ്ര 
�െന്നുവരി� സ്വൊഭൊവി�ാം. കുഞ്ൻ നപേ്യൊ
രുകെ തുള്ളൽ �ഥ�ളിലുാം �െിപ്ര �െ 
തപ്ൊഴുാം �രൊമർശിക്കപ്ടുന്നത് നമുക്് 
�ൊണൊാം. സൊപേത്ി�തശഷി തൊരതതമ്യന 
കുറഞെവരുാം തങ്ങളൊെൊവാം വിധാം �െിപ്
ര�ൾ ഉണൊക്ിയിരുന്നു. മൺമതിലു�ൾ 
അഥവൊ �ല്ലു�യ്യൊെ�ൾ ക�ട്ടിഒരൊൾ 
ക�ൊക്ത്ിൽ ക�ട്ടിയെചേ് കചെവകുറഞെ 
�െിപ്ര�ളൊണ് നിർമ്ിചേിരുന്നത്. 

സപേന്ന തറവൊടു�ളികെ �െിപ്ര ഒരു 
പ്രതവശന�വൊൊം മൊത്രമല്ല മറിചേ് �െിപ്ര 
മൊളി�യൊണ്. മുറി�ളുാം മച്ചുാം അറ�ളുാം മറ്റുാം 
തചർന്നുള്ള വിശൊെമൊയ സാംവിധൊനാം. 
ആനയ്ക്കുാം ആടുമൊടു�ൾക്കുാം തെച്ചുമടുമൊയി
എത്ന്നവർക്കുാം �െന്നുവരൊൻ �ഴിയുാംവിധാം 
�െിപ്രതയൊെ് തചർന്ന് കതല്ല് വിസ്തൃതമൊയ
വൊതിലുാം ഉണൊകുമൊയിരുന്നു. വീെിന�തത്
ക്് ആനയിതക്ണവരുാം അല്ലൊത്വരു
മൊയ അതിഥി�കള കൃത്യമൊയി തവർതിരിക്കു
ന്ന ഇൊം കൂെിയൊയിരുന്നു �െിപ്ര. അത്യൊവ
ശ്യാം �ൊര്യങ്ങകളകന്ങ്ിലുാം അതന്വഷിചേ് 
എത്ന്നവർക്് �െിപ്ര വകരതയ പ്രതവശ
നമുള്ളൂ.പ്രൊധൊന്യമുള്ള അതിഥി�ൾക്് 
�െിപ്ര മൊളി�യിൽ ആതിഥ്യമരുളുാം. കുടുാം
ബത്ികെ സ്ത്രീ�ൾക്് തനിചേ് പുറത്ിറങ്ങൊ
വന്നിൊം �െിപ്ര വകരയൊയിരുന്നു. ‘ഇട്ടിയ
മ് തുള്ളിയൊലുാം ക�ൊട്ടിയപേൊം വകര’ എന്ന 

അരന്�ാഴി� വീ�ന�കൾ



ശ��ൊയ �ൊകദശിേ 
ഭരണ സയംെിധൊനയം

�ഴിഞെ സാംസ്ൊന ബജറ്ിൽ തതദേശ
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ൊയി വിവിധ വിഭൊ
ഗങ്ങളിൽ നിന്നുാം  27413 ത�ൊെി രൂ� 
സർക്ൊർ നീക്ികവചേിരിക്കുന്നു.  പ്രൊതദശി� 
സർക്ൊരു�കള  ശക്തികപ്ടുത്ൊൻ 
സർക്ൊർ നെത്ന്ന ഇെക�െൽ വ്യക്തമൊ
ക്കുന്നതൊണ് ഈ തു��ളുകെ വ�യിരു
ത്ൽ. പ്രൊതദശി� വി�സനവമൊയി ബന്
കപ്ട്ട വിവിധ തമഖെ�ളിൽ നവീനമൊയ 
�ദ്തി�ൾ ആവിഷ്രിചേ് നെപ്ൊക്കുന്നതിന് 

തതദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ തയ്യൊറൊ
�ണാം.  വി�സന �ൊഴ്ചപ്ൊടു�ളിൽ മൊറ്മു
ണൊത�ണതുണ്.  സൊധൊരണക്ൊർക്് 
കതൊഴിൽ െഭ്യമൊക്കുന്ന തരത്ിലുള്ള �ദ്
തി�ളുാം ആവിഷ്രിചേ് നെപ്ൊക്കുന്നതിന് 
ശ്രദ്ിക്ണാം.  ആറൊാം ധന�ൊര്യ �മ്ീഷനുാം 
പ്രൊതദശി� സർക്ൊരു�കള ശൊക്തീ�രി
ക്ൊനുതകുന്ന തരത്ിലുള്ള ശി�ൊർശ�ൾ 
നൽ�ിയിട്ടുണ്.  ഇതിൽ �െ ശി�ൊർശ�ളുാം 
സർക്ൊർ അാംഗീ�രിചേിട്ടുമുണ്.  സാംസ്ൊന 
�ദ്തി വിഹിതാം 25 %-ൽ നിന്നുാം 26 % -മൊയി 
ഉയർത്ിയിരിക്കുന്നു.  30% എത്ന്നത ്വകര 
ഓതരൊ വർഷവാം അര ശതമൊനാം വീതാം 
വർദ്ിപ്ിക്കുവൊനുാം നിർതദേശാം ഉള്ളതൊയി 
മനസിെൊക്കുന്നു.  നമ്മുകെ തതദേശഭരണ 
സാംവിധൊനത്ിന് കൂടുതൽ �രുത്് നൽകു
ന്നതൊണ് ഈ തീരുമൊനങ്ങകളല്ലൊാം.  തതദേ

ശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ നെത്ിവരുന്ന 
ക�ൊവിഡ് പ്രതിതരൊധപ്രവർത്നങ്ങളുാം 
മൊതൃ�ൊ�രാം തകന്ന.  പുതുതൊയി അധി�ൊ
രത്ിൽ വരുന്ന ഗവൺകമറെ് പ്രൊതദശി� 
സർക്ൊരു�കള കൂടുതൽ ശക്തികപ്ടുത്
ന്നതിന് തവണ നെ�െി�ൾ ട�കക്ൊള്ളു
കമന്ന് തകന്ന ഈ തിരകഞെടുപ്് തവളയിൽ 
പ്രത്യൊശിക്ൊാം.  

ഉണ്ണികൃ�ൻ, ��ർ.

�ഞ്ൊയത്് രൊജ് മൊസി�യി 
തെക്കുള്ള തെഖനങ്ങളുാം �ത്�ളുാം 
prmdp2020@gmail.com എന്ന 
ഇ-കമയിൽ വിെൊസത്ിൽ അയതക്
ണതൊണ്.
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കചൊല്ലികറെ ക�ൊരുളുാം ഇതുതകന്നയൊണ്. 
ഇതൊ ഒരൊൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിചേറി
യിക്കുന്ന, അതൊയത് ക�ൊട്ടിയറിയിക്കുന്ന
സ്ൊം എന്നതുക�ൊണ് ‘ക�ൊട്ടിയപേൊം’ 
എന്നുാം �െിപ്രയ്ക്കു വിതശഷണമുണ്.

തെിക�ൊണ് നിർമ്ിചേ് ഓെതമഞെതൊ
യിരുന്നു ആദ്യ�ൊെ �െിപ്ര. ക്രതമണ �ൊെൊ
നുസൊരിയൊയ �രിഷ്ൊരങ്ങൾ ഉണൊയി.

ഓെയ്ക് ��രാം ഓടുതമഞ്ഞു കുമ്ൊയാം പൂശി. 
�ൊൊം�െന്നു ത�ൊയതപ്ൊൾ �െിപ്ര�ൾ 
ഏകറയുാം അപ്രത്യക്മൊയി. �ൊെപ്ഴക്
ത്ൊൽ �െതുാം ജീർണ്ൊവസ്യിെൊയി. 
�തക് നൊാം വഴിയിൽ ഉത�ക്ിച്ചു �ളഞെ 
ത�ൊയ�ൊെ നന്�ളിൽ �െതുാംതിരിച്ചു 
വരുന്ന �ൊെമൊണിത്. അടുക്ള ഉ��രണ
ങ്ങളൊ�കട്ട വസ്ത്രങ്ങളൊ�കട്ടഭക്ണ�ൊര്യ

ത്ിെൊ�കട്ട എല്ലൊ തമഖെയിലുാം ഈ �ഴമ
യിതെക്കുള്ള മെങ്ങിതപ്ൊക്് അനുഭവതവദ്യ
മൊണ്. �ഹനിർമ്ൊണത്ിലുാം ഇത് പ്ര�െ
മൊണ്. നൊലുക�ട്ടുാം നടുമുറ്വാം അറമുറിയുാം 
നിെവറയുകമല്ലൊമുള്ള �ഴയ ‘തറവൊെ് ’ 
വീടു�ൾ പുതുമയുകെ ചൊരുതതയൊകെ തിരി
ച്ചുവരുന്നുണ്. ഇതികനൊരു അനുബന്മൊയി 
�െിപ്രയുാം �െിപ്ര വൊതിലുാം ത�ൊളിാം
ഗ്കബല്ലിനു ��രാം �ിത്ളക�ൊണ്ള്ള 
മണിയുകമല്ലൊാം �െയിെങ്ങളിലുാം ഉണൊയി
�ൊണുന്നുണ്.

ജീവിത വീക്ണത്ിലുാം ഉടുപ്ിലുാം 
നെപ്ിലുാം മെയൊളി മതറ്തതൊ തെൊ�കത് 
തതടു�യുാം ചിെകതൊകക് തനടു�യുാം കചയ്യു
തപേൊൾ വീെ് �ണിയികെ ഈ �ഹൊതുര  
പ്രവണത�ളുാം അതിതനൊെ്  തചർത്് 
�ൊതണണ ഒരു നന് തകന്നയൊണ്.സിമ�ാം 
�പേിയുാം കമറ്ലുാം തചരുാം�െി തചരുന്ന 
ത�ൊൺക്രീറ്് ക�ൊണൊകണങ്ിലുാം പുരൊതന
ത�രളീയ ഭവന മൊതൃ��കള പുനഃസൃഷ്ടിക്ൊ 
നുള്ള ഉദ്യമത്ികറെ ഭൊഗമൊയി ഇവികെ വീണ്ാം 
�ഴയ �െിപ്ര�ൾ പുതിയ ഭൊവത്ിൽ പുനർ
ജനിക്കുന്നുണ്. മൊത്രമല്ല തിളങ്ങുന്ന സുവർ
ണ്ൊക്രങ്ങളിൽ സ്വന്ാം ത�രുാം തറവൊട്ട് 
ത�രുാം എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിൽ ചിെകരങ്ിലുാം 
അഭിമൊനാം �ൊണുന്നു. നമ്മുകെ പൂർവി�ർ 
അത്യന്ൊത�ക്ിതാം എന്ന് �രുതിയിരുന്ന 
�െതുാം ഈ ഭൂമുഖത്നിന്നു തകന്ന അന്യമൊ
കുതപേൊൾ അവയിൽ �െതികറെയുാം നിഴൽ 
മൊതൃ��കളങ്ിലുാം തിരിച്ചു വരുന്നുണതല്ലൊ 
എന്ന് സമൊധൊനിക്ൊാം. 
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