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ലേഖകരുടെ അഭിപ്രായം സര്ക്കാരിന്റേതായിരിക്ക
ണമെന്നില്ല. അവയുടെ പൂര്ണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം
ലേഖകര്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. പരസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളട
ക്കത്തിലും പഞ്ചായത്ത്രാജിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല.

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരണം

എഡിിറ്റോ�ോറിിയൽ

രണ്ടാം തരംഗത്തെയും കടിഞ്ഞാണിടാൻ കഴിയണം

ക�ൊവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗം രാജ്യമാകെ ദുരന്തം വിതച്ചു
ക�ൊണ്ട് അതിന്റെ തേർവാഴ്ച തുടരുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചിത്രവും
ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലായിടത്തും ക�ൊവിഡ് ര�ോഗികളുടെ എണ്ണം
അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളത്. ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം മരണസംഖ്യയുടെ ത�ോതും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഇനി നിയന്ത്രിച്ചേ
മതിയാവൂ. അതിനായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ആര�ോഗ്യവകുപ്പും നടപ്പാക്കുന്ന
പ്രതിര�ോധപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെന്ന പ�ോലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം പരമപ്രധാനമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ര�ോഗവ്യാപ
നത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനും അതിജീവിക്കാനും സാധ്യമായതിന്റെ പ്രധാന
ഘടകങ്ങളില�ൊന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ സജീവമായ
ഇടപെടലാണ്. ര�ോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശക്തമായതും
ജാഗ്രതയ�ോട് കൂടിയതുമായ ഇടപെടൽ വീണ്ടും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് പ�ോസിറ്റി
വിറ്റി നിരക്ക് പരമാവധി കുറച്ചു ക�ൊണ്ടുവരിക എന്നതാവണം പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുതല, വാർഡ് തല കമ്മിറ്റികൾ അടിയന്തരമായി പുന:സംഘടിപ്പി
ക്കണം. ര�ോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കുന്ന
തിന് വാർഡ്തല കമ്മിറ്റികൾ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. എല്ലാവരും
വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ഹ�ോം ഐസ�ൊലേഷനിൽ കഴിയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ര�ോഗികൾക്ക്
വീടുകളിൽ അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ര�ോഗിക്ക് താമസിക്കാൻ
വായുസഞ്ചാരമുള്ള ബാത്ത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയ മുറികൾ ലഭ്യമാണെന്നും ഉറപ്പു
വരുത്തണം. ര�ോഗികള് പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പരിചരിക്കു
ന്നവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളും സംബന്ധിച്ച അവബ�ോധം എല്ലാവർ
ക്കും നല്കണം. വീട്ടിൽ സൗകര്യമില്ലാത്തവരെ ഡ�ൊമിസിലിയറി കെയർ സെന്റ
റുകളിലേക്ക് മാറ്റാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഡി.സി.സി കൾ
ഇല്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ അവ സ്ഥാപിക്കണം. സി.എഫ്.എല്.ടി.സി.കളും സി.എസ്.
എല്.ടി.സി.കളും ശാക്തീകരിക്കുകയും വേണം. ര�ോഗികളാകുന്ന ആർക്കും തന്നെ
ഐസ�ൊലേഷനിൽ പ�ോകാന�ോ, ചികിത്സ ലഭിക്കാന�ോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാതി
രിക്കാനും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം.
ജനങ്ങള് തിങ്ങിപ്പാര്ക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ക�ൊവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ
ര�ോഗിയെ നിര്ബന്ധമായും സമീപത്തെ സി.എഫ്.എല്.ടി.സി.കളിലേക്കോ ക�ൊവിഡ്
ആശുപത്രിയിലേക്കോ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ര�ോഗവ്യാപനം വര്ദ്ധിച്ച
സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത്സാമൂഹികാകലം കര്ശനമായി പാലി
ക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാവരും ശരിയായ രീതിയില് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നുവെന്നും ഉറപ്പുവരു
ത്തണം. ഇതിനാവശ്യമായ ബ�ോധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ശരിയായ ഇടവേ
ളകളിൽ നടത്തുവാനും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ക�ൊവിഡ് ര�ോഗ
ബാധയിലൂടെ ഇനിയ�ൊരാളെയും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തു നിന്ന് മരണത്തിന് വിട്ടു
ക�ൊടുക്കില്ലെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ മഹാമാരിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനായി പ്ര
വർത്തിക്കാൻ എല്ലാ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കും കഴിയട്ടെ.

ഡ�ോ. പി.കെ. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്.

“സത്യം വെറുമ�ൊരു വാക്കല്ല
ജീവിതം തന്നെ സത്യമാക്കി തീർക്കണം ”

മഹാത്മാഗാന്ധി
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ഗ�്ടബൽ ത്ജ�ർ ഗ്്ടപ്ക് ഇൻഡക്ക്സ്ക് :

അന്രാം വളരു� ഇന്്
 ക�ൊ. കജൊക�ൊൻ �ൊത�

ഇ

ന്്യയുകെ ആത്മൊവ് കുെിക�ൊള്ളുന്ന ഗ്രൊ
മങ്ങളികെ ഭരണാം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ
�കുതിയിതെകറയുാം സ്ത്രീ�ങ്ൊളിത്മുള്ള ഒരു
ക�ൊച്ചു സാംസ്ൊനാം. രൊജ്യത്് 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
ഇൻഡിെ്സ്

2006 മുതെൊണ് തവൾഡ് ഇക്തണൊ
മി�് തഫൊറാം തഗ്ൊബൽ കജറെർ ഗ്യൊ�്
റിതപ്ൊർട്ട് പ്രസിദ്ീ�രിചേ് തുെങ്ങിയത് .
ഓതരൊ രൊജ്യത്ാം െഭ്യമൊയ വിഭവങ്ങൾക്കുാം
അവസരങ്ങൾക്കുമപ്റാം, അവ സ്വൊയത്
മൊക്കുന്നതിലുാം ഉ�തയൊഗകപ്ടുത്ന്നതിലുാം
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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 ഐസ്െൊറെ്,
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�് മൊത്രമൊണ്. ഇന്്യയൊൽ
മൂെകപ്ട്ടു�ിെക്കുന്ന ബാംഗ്ൊതദശ് ത�ൊലുാം 71.9%
കജറെർ ഗ്യൊ�് ഇല്ലൊതൊക്ി, സൗത്്
ഏഷ്യയികെ മി�ചേ പ്ര�െനാം സ്വന്മൊക്ി
എന്നതുാം ശ്രദ്ിക്കുമതല്ലൊ. അതപ്ൊഴുാം, ഇന്്യ
ഈ തമഖെയിൽ അഫ് ഘ ൊനിസ്ൊനുാം,
�ൊക്ിസ്ൊനുാം തശഷാം മൂന്നൊമകത് തമൊശാം
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പ്ര�െന ക്ൊരൊയി തൊതഴക്് തകന്ന വളരു�
യൊണ്. �ഴിഞെ 5 വർഷങ്ങളികെ തഗ്ൊബൽ
കജറെർ ഗ്യൊ�് റിതപ്ൊർട്ടു�ളിൽ ഇന്്യയുകെ
സ്ൊനാം �ട്ടി� (1) ൽ �ൊണുാംവിധാം തുെർ



2021 ചേ ദ�മാബല്
ചജന്ര ഗ്യമാപപ് റിദപ്മാരട്ടില്
ഐസപ്േമാന്പ്,
ഫിന്േമാന്പ്, ദനമാരദവ, നയൂസിേമാന്പ്,
സ്വതീഡന് എന്ിവ മുന്നിരയില്
നില്ക്ദമ്പമാള് നിരമാശമാ
ജനകമമാംവിധം ഇന്ത്യ 140-മാം
സ്മാനത്മാണപ്. റിദപ്മാരട്ടപ് പ്കമാരം
ഇന്ത്യയ്കപ് ഇതിദനമാടകം
ഇല്ലമാതമാകമാന് സമാധിച്ചതപ്
62.5% ചജന്ര ഗ്യമാപപ്
മമാത്രമമാണപ്.



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
ഇന്്യയുകെ
ഗ്യൊ�് റിതപ്ൊർട്ടു�ൾ
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

പട്ിെ 2 : സോക്ഷരതോനിരക്് (1951 മുതൽ 2011 വകര)
കസൻസസ്
സ്ത്രീ
പുരുഷൻ
ആക�
വർഷാം
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

ണതുണ് എന്നതൊണ് സമ�ൊെി� സൊഹച
ര്യങ്ങൾ സൂചിപ്ിക്കുന്നത്. ഉദൊഹരണമൊയി,
�ട്ടി� 2 ൽ സ്വൊതന്ത്യൊനന്ര ഇന്്യയികെ
സ്ത്രീപുരുഷ സൊക്രതൊ നിരക്ൊണ് 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
പ്രശ്നാം. ഭൊവനൊപൂർണ്മൊയ �ദ്തി�ളുാം
ഭരണൊധി�ൊരി�ളുാം ഉണൊയിട്ടുാം അെിസ്ൊന
വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിൽ ത�ൊലുാം തനരിയ മൊറ്മു
ണൊക്ൊൻ �ഴിയുന്നില്ല എന്നതൊണ് സത്യാം.
രൊജ്യകത് 63 ത�ൊെിതയൊളാം വരുന്ന സ്ത്രീ�

ളിൽ മൂന്നിൽ ഒരൊൾ ഇന്നുാം ങ്ങളികെ പുരുഷതമധൊവി ത്വമൊണ്. �ൊർെകമ
നിരക്രയൊകണന്നതിൽ റെികെ സ്ത്രീ�ളുകെ എണ്ാം 14% മൊത്രമൊകണ
നിന്ന് ആരാംഭിക്കുന്നു, നമ്മുകെ ന്നതുാം വനിതൊ മന്തിമൊർ 9.1% ആകണ ന്നതുാം
കജറെർ ഗ്യൊ�ികറെ തീവ്രത.
ശ്രതദ്യമൊയ ത�ൊരൊയ്മ�ൾ തകന്ന.
രൊജ്യാം തനരിടുന്ന െിാംഗ�
രമൊയ അസമത്വത്ികറെ പ്ര �സ്ഥിര വിെസന
�െമൊകയൊരു സൂച�മൊണ് െക്ഷ്ത്തിറ്റോെക്് ഇനികയത്
സ്ത്രീ-പുരുഷൊനു�ൊതത്ിലുാം
(sex ratio) പ്രതത്യ�ിച്ചുാം �രം ?
ഐ�്യരൊഷ്ടസഭ 2030 ഓടുകൂെി തനെി
കുട്ടി�ൾക്ിെയികെ സ്ത്രീ-പുരു
കയടുക്ൊൻ
ഉതദേശിചേിട്ടുള്ള 17 സുസ്ിരവി
ഷൊനു�ൊതത്ിലുാം (child
�സന
െക്്യങ്ങളികെ
5-ൊമകത് െക്്യാം
sex ratio) ഉണൊകുന്ന മൊറ്ാം.
െിാംഗസമത്വ
മ
ൊണ്
.
‘’െിാംഗസമത്വ
ാം ഒരു
1951 മുതലുള്ള �ണക്ിൽ
മൗെി�
അവ�ൊശാം
മൊത്രമല്ല,
സമൊധൊന
മു ത ി ർ ന്ന വ ർ ക് ി െ യ ി ക െ
�രവാം സമൃദ്വാം സുസ്ിരവമൊയ ഒരു
സ്ത്രീ-പുരുഷൊനു
�ൊതാം വെിയ മൊറ്മില്ലൊകത പട്ിെ 3 : ഇതെ്യികെ �രീ പുരുഷോനുപോതം
തുെരുതപേൊൾ കുട്ടി�ൾക്ി (1951 - 2011)
െയികെ സ്ത്രീ പുരുഷൊനു�ൊതാം കസൻസസ്
മുതിർന്നവരികെ
കുട്ടി�ളികെ
ഏ�തദശാം 70 ത�ൊയിതറെൊളാം
വർഷാം
സ്ത്രീ പുരുഷൊനു�ൊതാം സ്ത്രീ പുരുഷൊനു�ൊതാം
കുറഞ്ഞുകവന്നത് അെിയന്ിര
1957
946
983
പ്രൊധൊന്യതത്ൊകെ വിെയിരു
1961
941
976
ത്കപ്െണാം.
ഇനി കതൊഴിൽ �ങ്ൊളി
1971
930
964
ത്ത്ികറെ �ൊര്യകമടുത്ൊൽ
1981
934
962
ഇന്്യയിെത് (2019) ൽ പുരു
1991
927
945
ഷൻമൊർക്ിെയിൽ 76%
ആയിരിക്കുതപേൊൾ സ്ത്രീ�ളിൽ
2001
933
927
ത�വൊം 23.5% മൊത്രമൊണ്.
2011
940
914
സുപ്രധൊനമൊയ മകറ്ൊരു
ത�ൊരൊയ്മ അധി�ൊര സ്ൊന ഉറവിടം : വിവിധ ഡസന്സസ് റിലപ്ലാര്�കള്.
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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 െിാംഗസമത്വത് ിലുാം
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.
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ചുരുക്ത്ിൽ സുസ്ിരവി�സനെക്്യ
ത്ിതെക്് �ൊതിവഴി �ിന്നിടുതപേൊൾ ഇന്്യ
ത ര ഖ ക പ് ടു ത് ന്ന െ ി ാം ഗ സ മ ത ്വവ ി െ 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
1
ളില്ലൊത് ഇന്്യക്ൊയി.
ലേഖകന് തി�വന��രം. �ണിലവഴ്സിറ്ി
ലകലാലേജില് സലാ�ത്ിക ശലാ�വിഭലാഗം
അസിസ്റ്റന്് ഡപ്രലാഫസറലാണ്

പ്ര്ടഗദശിക സർക്ക്ടരുകളുാം

വ്ടർഷിക പദ്ധതിയാം
 �സൈസൻ എയം. �ിനെത്ത്

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.

2020

ഡിസാംബറിൽ 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.
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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
എാംതപ്ലൊയ്കമറെ് അഷ്വറൻസ് തപ്രൊഗ്രൊാം),
ജന�ീയ തഹൊട്ടൽ, തെക്് എ തബ്രക്്
വിശ്രമത�ന്ദ്രങ്ങൾ, ശുചിത്വ ത�രളാം,
ദുരന് മൊതനജ്കമറെ് 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.
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4 കൃഷി, മണ്്, ജെ സാംരക്ണ �രി�ൊ
െി�ൾ.
4 ശൊരീരി� മൊനസി� കവല്ലുവിളി�ൾ
ത ന ര ി ടു ന്ന വ ർ ക്് ത സ് ൊ ള ർ ഷ ി പ് ാം
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.

2021-22 വോർഷിെ പദ്ധതി
ബഡി്ജ�് വിഹിതം

വിവിധ �ദ്തി�ളുാം �രി�ൊെി�ളുാം
ഏകറ്ടുക്കുന്നതിനൊയി പ്രൊതദശി� സർക്ൊ
രു�ൾക്് �ദ്തി ധനസഹൊയമൊയി ആറൊാം
സാംസ്ൊന ധന�ൊര്യ �മ്ീഷകറെ ശു�ൊർശ
അനുസരിചേ് 2021-22 ബഡ്ജറ്ിൽ 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
തസൊളിഡ് തവസ്റ് മൊതനജ്കമറെ്തപ്രൊജക്ികറെ
(KSWMP) നെത്ിപ്ിനൊയി 100.00 ത�ൊെി
രൂ�യുാം ഉൾകപ്കെ 7280.00 ത�ൊെി
രൂ�യൊണ് തതദേശ സ്ൊ�നങ്ങളുകെ ആക�
�ദ്തി വിഹിതാം. വിശദൊാംശങ്ങൾ �ട്ടി�.
1ൽ തചർക്കുന്നു.

2021-22 വാർഷിക പദ്ധതി
വിഹിതം
മാനദണ്ഡങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്തെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ് അദ്ധ്യക്ഷനായുള്ള
ആറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ
യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2021-22
വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പ്രാദേശിക
സർക്കാരുകൾക്ക് പദ്ധതി വിഹിതം വകയി
രുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ധനകാര്യ
കമ്മീഷൻ പ�ൊതു വിഭാഗം സാധാരണ
ഫണ്ട് പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് വകയി

രുത്താൻ സ്വീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പട്ടി
കജാതി/വർഗ്ഗം ഒഴിച്ചുള്ള 2011 സെൻസസ്
പ്രകാരമുള്ള ജനസംഖ്യ കണക്കാക്കി ഗ്രാമ,
മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ക�ോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് 40%
വെയിറ്റേജും ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ
ക്ക് 50% വെയിറ്റേജുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
ഭൂപ്രദേശം പാരിസ്ഥിതിക ദുർബലത എന്നീ
രണ്ട് സൂചകങ്ങൾക്ക് 10% വീതം വെയിറ്റേജും
ഇല്ലായ്മയുടെ സൂചകത്തിന് (LPG, വൈദ്യുതി,
കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ, AAYകു
ടുംബങ്ങൾ, പ്രതിശീർഷ വരുമാനം) ഗ്രാമ,
മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ക�ോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് 25%

വെയിറ്റേജും എന്നാൽ ഇതേ സൂചകത്തിന്
ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് 30%
വെയിറ്റേജുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ
വരുമാന സമാഹരണത്തിന് പ്രോത്സാഹന
മായി 15% വെയിറ്റേജ് ഗ്രാമ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
ക�ോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് മാത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2021-22ൽ പട്ടികജാതി ഉപ പദ്ധതി
വിഹിതം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക്
വിഭജിച്ച് നൽകുന്നതിനായി 2011 സെൻസസ്
പ്രകാരം ഓര�ോ പ്രാദേശിക സർക്കാർ പ്ര
ദേശത്തും വസിക്കുന്ന ജനസംഖ്യക്ക് 60%
വെയിറ്റേജും ബാക്കി 40% വെയിറ്റേജ് ഇല്ലാ

പട്ടിക – 1
പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കുള്ള 2021-22ലെ വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം (തുക ക�ോടിയിൽ)
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
പ�ൊതു വിഭാഗം
പട്ടികജാതി പട്ടിക വ ർ ഗ്ഗ
സ്ഥാപന തരം
സാധാരണ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
കെ.എസ്. ഡബ്ല്യൂ. ഉ പപദ്ധ ത ി ഉ പപദ്ധ ത ി
വിഹിതം
വിഹിതം
വിഹിതം
അടിസ്ഥാന ടൈഡ് ഗ്രാന്റ് എ ം . പ ി . യ്ക്കു ള്ള
വിഹിതം
ഗ്രാന്റ്
1797.75
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
610.50
610.50
-609.96
101.07
ബ്ലോക്ക്
101.75
101.75
-203.32
33.69
385.23
പഞ്ചായത്തുകൾ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ
101.75
101.75
-203.32
33.69
385.23
467.22
നഗരസഭകൾ
222.50
269.50
100.00
125.16
11.07
ക�ോർപ്പറേഷനുകൾ
328.30
-292.00
-79.37
3.57
ആകെ
1036.50
1375.50
100.00
1221.25
183.10
3363.75

ആകെ

3729.79
825.74
825.74
1195.47
7280.00
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യ്മയുടെ ആറ് സൂചകങ്ങളായ ഭവനരഹിതർ,
വീടിന്റെ സ്ഥിതി, വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത
കുടുംബം, ത�ൊഴിൽരഹിതർ, പത്താം
തരത്തിന് താഴെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ, സങ്കേ
തങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ എന്നിവരുടെ
എ ണ് ണം ക ണ ക് കാ ക് കി വെ യ ി റ്റേ ജ്
നൽകിയാണ്. എന്നാൽ പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപ
ദ്ധതി വിഹിതം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ
ക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകുന്നതിൽ കാതലായ ചില
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി. അതിൽ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 2020 ലെ പട്ടിക
വർഗ്ഗ സർവ്വേ പ്രകാരം ഓര�ോ പ്രാദേശിക
സർക്കാർ പ്രദേശത്തും വസിക്കുന്ന ജനസം
ഖ്യക്ക് 60% വെയിറ്റേജും ബാക്കി 40%
വെയിറ്റേജ് ഇല്ലായ്മയുടെ നാല് സൂചകങ്ങ
ളായ ഭവനരഹിതർ, വീടിന്റെ സ്ഥിതി,

വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത കുടുംബം, പത്താം
തരത്തിന് താഴെ വിദ്യഭ്യാസമുള്ളവർ എന്നി
വക്ക് തുല്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധേ
യമായ ഒരു വസ്തുത 50 ൽ കൂടുതൽ പട്ടിക
വർഗ്ഗ ജനസംഖ്യയുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്ക് മാത്രമായി പട്ടിക വർഗ്ഗ പദ്ധതി വിഹിതം
പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്.

2021-22 ലേക്കുള്ള ജനറൽ
പർപ്പസ്, മെയിന്റനൻസ്
ഫണ്ടുകൾ

2021-22ൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ
ക്ക് പരമ്പരാഗത ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കു
ന്നതിനായി ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റായി
സംസ്ഥാന തനത് നികുതിയുടെ 4%

പട്ടിക-2
പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്കുള്ള 2020-21ലെ ജനറൽ പർപ്പസ് മെയിന്റനൻസ്
ഫണ്ട് വിഹിതം (തുക ക�ോടിയിൽ)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപന തരം

ജനറൽ
പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്

ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തുകൾ
ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തുകൾ
ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തുകൾ
നഗരസഭകൾ
ക�ോർപ്പറേഷനുകൾ
ആകെ

1393.19

മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്
റ�ോഡ് ന�ോൺ റ�ോഡ്
1599.02
639.05

ആകെ
3631.26

85.67

-

131.25

216.92

60.23

69.51

190.84

320.58

242.24
168.47
1949.80

215.75
65.52
1949.8

150.62
106.87
1218.63

390.59
340.86
4900.21
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അതായത് 1950.00 ക�ോടി രൂപയും ആസ്തി
കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി മെയിന്റ
നൻസ് ഫണ്ടായി തനത് നികുതിയുടെ 6.5%
അതായത് 3168.43 ക�ോടി രൂപയും വിഭജിച്ച്
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ റ�ോഡിതര ആസ്തി
കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി 1218.62
ക�ോടി രൂപയും റ�ോഡ് ആസ്തികളുടെ സംര
ക്ഷണത്തിനായി 1949.80 ക�ോടി രൂപയു
മാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശ
ങ്ങൾ പട്ടിക 2 ൽ ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു

2021-22 വാർഷിക പദ്ധതി
രൂപീകരണം, അംഗീകാരം

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ച
ട്ടം 2021 ഫെബ്രുവരി 26ന് നിലവിൽ വരുന്ന
തിന് മുമ്പേ 2021-22 ലേക്കുള്ള വാർഷിക
പദ്ധതി രൂപീകരണവും അവയ്ക്ക് ഭരണഘ
ടനാ സ്ഥാപനമായ ജില്ലാ ആസൂത്രണ
സമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടി എടുക്കുന്നതി
നുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജനുവരി ആദ്യ
വാരം മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശിക
സർക്കാരുകൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി.
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ
തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ 1200 പ്രാദേശിക
സർക്കാരുകളിൽ 1158 സ്ഥാപനങ്ങളും
അവരുടെ വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് രൂപം
നൽകുകയും ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീ
കാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു
എന്നത് പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ കാര്യ
ക്ഷമതയെ ആണ് കാണിക്കുന്നത്.
1
ലേഖകന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസില്
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ്

ആഗ�ോളവൽക്കരണ കാലത്തെ

വിദ്യാഭ്യാസ ബദൽ
 ഷിജു ഏലിയാസ്

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനത്തിലും രണ്ടാം പകുതിയുടെ ആരംഭത്തിലുമായി ക�ോളനി
രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ദേശീയ സർക്കാരുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പുര�ോഗതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായ
മുതൽമുടക്ക് നടത്താൻ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്തു. ഇതിന് സമാന്തരമായി സമ്പന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാ
സരംഗത്തെ മുതൽമുടക്ക് കാര്യമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയ�ോടെ, വിദ്യാഭ്യാസം
സ്റ്റേറ്റിന്റെ കടമയും പൗരന്റെ അവകാശവുമാണ് എന്നുള്ള ധാരണ പ്രബലമായി.

വ്യ

വസായ വിപ്ലവത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക
പുര�ോഗതി കൈവരിച്ച യൂറ�ോപ്യൻ
രാജ്യങ്ങളിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
പകുതിക്കു ശേഷമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം,
വിശേഷിച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം, സർക്കാർ
ചെലവിൽ ആകണം എന്ന ചിന്ത മുളപ�ൊ
ട്ടിയത്. വ്യാവസായിക മുതലാളിമാരുടെ
ച�ൊൽപ്പടിക്കു നിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തി
ന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങള�ോടുള്ള വിമർശന

മെന്ന നിലയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ
സംബന്ധിച്ച ജനകീയ കാഴ്ചപ്പാടും ഉന്നയി
ക്കപ്പെട്ടത് . വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ
പാതയിൽ മുമ്പേ നടന്ന രാജ്യങ്ങൾ ക�ൊള�ോ
ണിയൽ ശക്തികളായി വളർന്നത�ോടെ,
ക�ൊള�ോണിയൽ അധികാരത്തിന്റെ ചെല
വിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ നാലതിരുകൾ
ക്കുള്ളിൽ നിയന്ത്രിതമായ പൗരാവകാശങ്ങ
ളുള്ള ക്ഷേമരാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള

ശ്രമങ്ങൾ വിവിധ ക�ോണുകളിൽ ആരംഭിച്ചു.
മതത്തിന്റെ തടവിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ
ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്
ഇത് തുടക്കമിട്ടു. ക�ൊള�ോണിയലിസത്തി
ന്റെ പ്രതാപകാലത്ത് ക�ോളനി രാജ്യങ്ങ
ളിൽ ഈ ആശയം നടപ്പിൽ വരുത്തുക
എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. താഴെത്തട്ടിൽ ഭരണപ
രമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇംഗ്ലീഷ്,
ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ് തുടങ്ങിയ ക�ൊള�ോണിയൽ
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ഭാഷകളിൽ എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്ന
തദ്ദേശീയരുടെ സേവനം അവർക്ക് ആവശ്യ
മായി വന്നു. ദേശീയ താൽപര്യങ്ങളുടെ
ശവക്കുഴി ത�ോണ്ടാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ
ബ�ോധന സമ്പ്രദായവും വിഷയ പദ്ധതിക
ളുമാണ് പരിഷ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസമായി തുടക്ക
ത്തിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം.
ഇത് സാഹിത്യത്തിലാവട്ടെ, കലയിലാവ
ട്ടെ, തത്ത്വചിന്തയിലാവട്ടെ, ശാസ്ത്രരംഗത്താ
വട്ടെ - പടിഞ്ഞാറൻ ഇറക്കുമതികളെ ഉറ്റുു
ന�ോക്കുന്ന പുതിയ�ൊരു തരം ആധുനികത
യ്ക്ക് വളം വച്ചു. ക�ൊള�ോണിയൽ അധികാരി
വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക�ോളനി ജനത
കളും മാതൃകയാക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപകുതി
യിൽ ക�ോളനി രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ
സമര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സജീവമായത�ോടെ
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച ദേശീയ കാഴ്ച
പ്പാടുകളും വികസിച്ചു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനത്തിലും രണ്ടാം
പകുതിയുടെ ആരംഭത്തിലുമായി ക�ോളനി
രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ദേശീയ
സർക്കാരുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പുര�ോ
ഗതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായ മുതൽമുടക്ക്
നടത്താൻ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്തു. ഇതിന്
സമാന്തരമായി സമ്പന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങ
ളിലും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ മുതൽമുടക്ക്
കാര്യമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
രണ്ടാം പകുതിയ�ോടെ, വിദ്യാഭ്യാസം
സ്റ്റേറ്റിന്റെ കടമയും പൗരന്റെ അവകാശവു
മാണ് എന്നുള്ള ധാരണ പ്രബലമായി.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിക്ക്
ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടായ വർദ്ധിച്ച
പ�ൊതു മുതൽമുടക്ക് ഈ രംഗത്തെ അസമത്വ
ങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് സഹായകമായി.
എന്നിരുന്നാലും വിഭവപരമായ പരിമിതികൾ
നേരിടുന്ന വികസ്വര, അവികസിത രാജ്യങ്ങൾ
അർഹമായ അളവിൽ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത്
മുതൽ മുടക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. മറ്റ് പല
രംഗത്തുമെന്ന പ�ോലെ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ
പ�ൊതു മുതൽമുടക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്കാൻ
ഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ ല�ോകത്തിന്
മാതൃകയാണ്. ന�ോർവേയുടെ ഉദാഹരണം
എടുത്താൽ, 1870 മുതൽ പടിപടിയായി
വളർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ�ൊതു മുതൽ
മുടക്ക് 1940-കൾ മുതൽ കുതിച്ചുയരുകയും 1990
- കളിൽ 9 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ എത്തുകയും
ചെയ്തു. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ,
ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യ
ങ്ങളിലെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ മുതൽമുട
ക്ക് മ�ൊത്ത ദേശീയ വരുമാനത്തിന് നാല് -
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അഞ്ച് ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ്. ഈ
ര ാ ജ ്യങ്ങ ള ി ൽ പല ത ി ലും ഇ ത ി ന് റെ
പകുതിയ�ോളം പ്രാദേശിക മുതൽമുടക്ക്
ആണ്. മിക്ക വികസിത ജനാധിപത്യ രാജ്യ
ങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസം, വിശേഷിച്ച് സ്കൂൾ
വിദ്യാഭ്യാസം, സർക്കാരുകളുടെ കടമയും
പൗരന്റെ അവകാശവുമായി ഇതിനകം
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. പൗരന് മികച്ച
വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നത് രാഷ്ട്രത്തി
ന്റെ കടമയായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങ
ളും ഭരണ ഘടനാ വ്യവസ്ഥകളുമാണ് ഈ
രാജ്യങ്ങളിൽ പലതിലും നിലവിലുള്ളത്.
1960 നും 2010 നും ഇടയിലുള്ള കാലയള
വിൽ, ജനങ്ങൾക്ക് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ
സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിലും വിദ്യാ
ഭ്യാസ രംഗത്തെ അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന
തിലും ല�ോകരാജ്യങ്ങൾ നിർണ്ണായക
പുര�ോഗതി നേടി. ഇരുപത്തിയ�ൊന്നാം നൂറ്റാ
ണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ദശകത്തിൽ ഈ രംഗത്തെ
പ�ൊതു മുതൽമുടക്ക് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു.
ശതമാനക്കണക്കിൽ ന�ോക്കിയാൽ, രണ്ടാ
യിരത്തിനുശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ
സർക്കാർ മുതൽമുടക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയ രാജ്യ
ങ്ങളില�ൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യ
ങ്ങളുടെ ചിത്രമെടുത്താലും ഇതു തന്നെയാണ്
പ�ൊതുവായ പ്രവണത. ഇത് വരുമാനം


രണ്ടായിരത്തിനുശേഷം
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ
സർക്കാർ മുതൽമുടക്ക്
കൂപ്പുകുത്തിയ
രാജ്യങ്ങളില�ൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. മറ്റ്
വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ചിത്രമെടു
ത്താലും ഇതു തന്നെയാണ്
പ�ൊതുവായ പ്രവണത. ഇത്
വരുമാനം കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലെ
വിദ്യാഭ്യാസ പുര�ോഗതിയെ
കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.
അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള
രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കിലും
ഈ കുറവ് പ്രകടമാണ്.



കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ
പുര�ോഗതിയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. അമേരിക്ക അടക്ക
മുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കിലും ഈ കുറവ്
പ്രകടമാണ്. ആഗ�ോളവൽക്കരണ നയങ്ങ
ളുടെ ഭാരം അനുഭവിക്കുന്നത് ദരിദ്ര വികസ്വര
രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്നതി
ന്റെ സൂചനയായും ഇതിനെ കണക്കാക്കാം.

രണ്ടു നിലവാരം
രണ്ടു നീതി

വികസ്വര, ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലെ പ�ൊതു
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആള�ോഹരി
മുതൽമുടക്ക് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലേതിനെ
അപേക്ഷിച്ച് തുല�ോം കുറവാണ്. സാമ്പത്തി
കമായി ഭേദപ്പെട്ട വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ
കുട്ടികൾക്ക് താരതമ്യേന മികച്ച വിദ്യാ
ഭ്യാസം ലഭിക്കുകയും അത് ഈ രാജ്യങ്ങ
ളിലെ മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെ വികസന
ത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വികസ്വര,
അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസരം
ഗത്തെ പ�ൊതു മുതൽമുടക്കും താരതമ്യേന
പരിമിതമാണ്. ഇത് വികസ്വര, വികസിത
രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യവിഭവശേഷി
വികസനത്തിലുള്ള അന്തരം അരക്കിട്ടുറപ്പി
ക്കുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസരംഗ
ത്തെ മുതൽമുടക്ക്, അതി ന്റെ മറ്റ് മാനങ്ങൾക്കു
പുറമേ, വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കും വികസ്വര
രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലും, സമ്പന്നർക്കും
സാധാരണക്കാർക്കും ഇടയിലുമുള്ള വിടവ്
നിലനിർത്തുകയും കൂടുതൽ മ�ോശമാക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമായും പ്രവർത്തിക്കു
ന്നുണ്ട്.
2002 ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം,
ല�ോകത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്ത
കുട്ടികളിൽ 46 ശതമാനവും സഹാറൻ,
ഉപസഹാറൻ മേഖലയിൽ ആയിരുന്നു. 2013
ൽ ഇത് 57 ശതമാനമായി ഉയരുകയാണ്
ചെയ്തത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ദരിദ്ര, വിക
സ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹ
രിക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ കൂടി
യാല�ോചനകളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശ്രമങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ച
ഫലം ചെയ്തിട്ടില്ല.
ക�ൊവിഡ് 19 ല�ോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത്
140 ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടു.
160 ക�ോടിയ�ോളം കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കാണാതെ
വീട്ടിലിരുന്നു. ഇവരിൽ 81 ക�ോടിയും ദരിദ്ര
രാജ്യങ്ങളിലാണ്. പ�ോഷക മൂല്യമുള്ള ആഹാ
രത്തിനായി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉച്ചഭ

ക്ഷണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ഇവരിൽ
40 ക�ോടിയ�ോളം കുട്ടികൾ. ല�ോക്ക് ഡൗൺ
ഇവരിൽ വലിയ�ൊരു വിഭാഗത്തെ പട്ടിണിയി
ലാക്കി. നഷ്ടപ്പെട്ട അക്കാദമിക് ദിവസങ്ങൾ
വീണ്ടെടുക്കാൻ പല രാജ്യങ്ങളും ഓൺലൈൻ
സംവിധാനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, നല്ലൊരു വിഭാഗത്തിനും നിലവിൽ
ഓൺലൈൻ പoനത്തിന് സൗകര്യങ്ങളില്ല. 50
ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വീട്ടിൽ കംപ്യൂ
ട്ടർ സൗകര്യം ലഭ്യമല്ല. സഹാറൻ, ഉപസ
ഹാറൻ മേഖലയിലെ 89 ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥി
കളും വീട്ടിൽ കംപ്യൂട്ടറ�ോ ആൻഡ്രോയ്ഡ്
മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണ�ോ ഇല്ലാത്തവരാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ�ൊതു മുതൽമുട
ക്ക് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ
രംഗത്തെ അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ
സഹായിക്കും. പ�ൊതു മുതൽമുടക്ക് കുറയുന്നു
എന്നതിനർത്ഥം അസമത്വം വർദ്ധിക്കുന്നു
എന്നാണ് . ഇതിലും വൈരുദ്ധ്യങ്ങ ളുണ്ട്.
വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ
സർക്കാർ മുതൽമുടക്കിന്റെ 45 ശതമാനത്തിൽ
അധികവും എത്തുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ
കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന 10
ശതമാനത്തിന്റെ കൈകളിൽ ആണ്. സാമാന്യ

മായി പറഞ്ഞാൽ, വികസിത, വികസ്വര രാജ്യ
ങ്ങളിൽ ഇത് 25 % നും 15% നും ഇടയിലാണ്.
കമ്പോള അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹിക ഘടന
യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഫലത്തിൽ,
വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരു ചരക്ക് തന്നെയാണ്.
സർക്കാരുകളുടെ മുൻഗണനകളും വിഭവ
ലഭ്യതയും അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ
പ�ൊതു മുതൽമുടക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.
ല�ോകത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ
എണ്ണത്തിൽ 60 ശതമാനമാണ് ഇടത്തരം,
താഴ്ന്ന വരുമാന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ.
എന്നാൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ
അടിസ്ഥാന ശേഷികൾ ആർജ്ജിക്കുന്നതിൽ
പരാജയപ്പെടുന്ന കുട്ടികളിൽ 80 ശതമാനവും
ഇതിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് കണക്കുകൾ
കാണിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന, ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള
രാജ്യങ്ങളിൽ മ�ൊത്ത ദേശീയ വരുമാനത്തി
ന്റെ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനായി മുടക്കുന്നത് . ഇത് തീർത്തും
അപര്യാപ്തമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ നാലു
ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് അക്ഷരാഭ്യാസം
ഇല്ല. സ്കൂൾ പ്രായത്തിലുള്ള അഭയാർത്ഥിക
ളിൽ 90 ശതമാനത്തിനും അഭയം നൽകുന്നത്
വികസ്വര രാജ്യങ്ങളാണ്. അഭയാർത്ഥികൾ

കടന്നു വരുന്നത് തടയാൻ ഡ�ൊണാൾഡ്
ട്രംപിന്റെ കാലത്തെ അമേരിക്ക നടത്തിയ
ശ്രമങ്ങൾ ല�ോകം കണ്ടതാണ്. ആഭ്യന്തര
സംഘർഷങ്ങൾ മൂർഛിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ 13
ക�ോടിയ�ോളം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ പഠനം
നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്ത
മാക്കുന്നു.

നിലവാരവും വ്യാപ്തിയും

ല�ോകത്തെ മ�ൊത്തം രാജ്യങ്ങളിൽ
മൂന്നില�ൊന്നിലും സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ 75
ശ ത മ ാ ന ത് തി ൽ ത ാഴെ മ ാ ത്രമ ാ ണ്
ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസ യ�ോഗ്യതയും പരിശീ
ലനവും ലഭിച്ചവർ. ഇത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന്റെ നിലവാരത്തെ കാര്യമായി ബാധി
ക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല.
മതിയായ പരിശീലനം ഇല്ലാത്ത അധ്യാപ
കരുടെ എണ്ണമെടുത്താലും താഴ്ന്ന, ഇടത്തരം
വരുമാന രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതി താരത
മ്യേന മ�ോശമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ
മുതൽമുടക്ക് കാര്യമായി ഉയർത്താതെ
വികസിതരാജ്യങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക്
സാധ്യമാക്കാവില്ല. പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തി
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നും പ�ൊതു ജനാര�ോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള
മുതൽമുടക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്ന
ആഗ�ോളവൽക്കരണ കാലത്തെ നയം ഈ
ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക്
മുന്നിൽ പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മുതൽമുടക്ക്
സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക നേട്ടങ്ങളായി വ്യ
ക്തിക്കും സമൂഹത്തിനു പ�ൊതുവിലും തിരികെ
ലഭിക്കുന്നു. ത�ൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ മത്സരിച്ചു
വിജയിക്കാൻ വ്യക്തിയെ സജ്ജമാക്കുന്നതും
വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തി
നായി ചെലവഴിക്കുന്ന പണം, മികച്ച
ജ�ോലിക്കും ഉയർന്ന വരുമാനത്തിനും വേണ്ടി
യുള്ള മുതൽമുടക്ക് കൂടിയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ
സാമ്പത്തികവും വൈജ്ഞാനികവും സാംസ്കാ
രികവുമായ പുര�ോഗതിയെ സഹായിക്കുന്നു
എന്നതാണ് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഇതിനേക്കാൾ പ്രസക്തമായ കാര്യം. പല
മേഖലകളിലും ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ
മൂർച്ഛിക്കുകയും അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം തീവ്ര
മാവുകയും ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തിനു ശേഷമുള്ള
ല�ോക രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ വികസ്വര
രാജ്യങ്ങളുടെ, വിശേഷിച്ചും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വരു
മാനമുള്ള അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ, സ്കൂൾ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുക
എന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്.
2030 ഓടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവ
ത്രികമാക്കുകയെന്ന (യുഎൻ മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കു
ന്ന) ലക്ഷ്യം നേടാൻ, കുറഞ്ഞത് 6.9 ക�ോടി
അധ്യാപകർ ഇനിയും കൂടുതലായി ഉണ്ടാ
വണം. ഇതിൽ 24 ക�ോടിയ�ോളം അധ്യാപകരെ
വേണ്ടി വരുന്നത് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലാണ്.
ക്ലാസ് മുറിയിൽ പരമാവധി 40 കുട്ടികൾ എന്ന
കണക്കിൽ ബ�ോധനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്ന
തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഫലപ്രദമാ
കണമെങ്കിൽ അതിലുമേറെ അധ്യാപകർ
പുതിയതായി ഉണ്ടാവണം. ഇത്തരം പരിമി
തികൾ താരതമ്യേന കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരി
ക്കുന്നത് വികസ്വര അവിക സിത രാജ്യങ്ങളി
ലാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ലിംഗപദവിയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ പ്രക
ടമാണ്. ല�ോകത്തിലെ നിരക്ഷരരിൽ മൂന്നിൽ
രണ്ടു പേരും സ്ത്രീകളാണ്. സ്കൂൾ എൻറ�ോൾമെ
ന്റ് കാര്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസം പാതിവഴിയിൽ
ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്ക
ണക്കിലും, അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ
സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ വിശദാം
ശങ്ങൾ എടുത്താലും, സ്ത്രീ-പുരുഷ വിവേചനം
പ്രകടമാണ്.
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വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരവും ഓര�ോ
രാജ്യത്തെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ
ത�ോതും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി
പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. താരതമ്യേന
ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരമുള്ള
വികസിത, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യ
ങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക
വളർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും കാണിക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഉയർന്ന നില
വാരം പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ, വിശേ ഷിച്ച്
വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ
രംഗത്തെ മുതൽമുടക്കിൽ ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു
ഭാഗവും നിർവഹിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയം
ഭ ര ണ സ് ഥാപ ന ങ്ങ ള ാ ണ് . ഉ യ ർ ന്ന
തലത്തിലെ സർക്കാരുകളെ അപേക്ഷിച്ച്
കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയ�ോടെയും സർവതല സ്പർ
ശിയായും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഇട പെടാൻ
പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയും.
വികസ്വര, അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാ
ഭ്യാസ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ പല ഘടക
ങ്ങളിൽ ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ,
വിശേഷിച്ച് പ്രാഥമിക സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ
രംഗത്ത്, ഇടപെടാൻ പ്രാദേശിക സർക്കാ
രുകൾക്കുള്ള പ്രാപ്തിക്കുറവാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാ
ഭ്യാസ രംഗത്തെ ഇടപെടലുകൾ കേരള
ത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാന
ത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാ
നമാണ്. പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംര ക്ഷണ
യജ്ഞം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയതും തിളക്ക
മാർന്നതുമായ ഉപാഖ്യാനമാണ്.

വേറിട്ട ചിത്രം

സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണനിലവാര
മുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന കാര്യ
ത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ 20 വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങ
ളിൽ കേരളം ഒന്നാമതാണെന്ന് ഇന്ത്യാ
ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ വ്യ
ക്തമാക്കുന്നു. 2016-17 റഫറൻസ് വർ ഷമായി
കണക്കാക്കി നടത്തിയ വിവരശേഖരം
കണക്കിലെടുത്തതിൽ, നീതി ആയ�ോഗിന്റെ
(SEQI) ക്വാളിറ്റി ഇൻറക്സ് പ്രകാരം കേരളം 76.6
% മാർക്ക് നേടിയപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ
സ്കോർ 36.4 ആണ്. പഠന നിലവാരം, വിവിധ
വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
ലഭ്യത, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തുട
ങ്ങിയവ വ്യക്തമാക്കുന്ന മുപ്പത�ോളം ഘടക
ങ്ങൾ പരിശ�ോധിച്ചാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും
കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സ്കോർ
നൽകിയത്. എട്ട് ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ
സ്കോർ 68.8 നും 24.6 നും ഇടയിലാണ്.

കേരളത്തിലെ പ�ൊതു വിദ്യാലയങ്ങ
ളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ
സംരക്ഷണ ദൗത്യത്തിന്റെ ഫലമായി, 6.5
ലക്ഷത്തിലേറെ കുട്ടികളാണ് പ�ൊതുവിദ്യാ
ലയങ്ങളിൽ കൂടുതലായി ചേർന്നത്. ട്രോപ്പൗ
ട്ട് നിരക്ക് 2016-17 ലെ 0.22 ൽ നിന്ന് 2019 -20
ൽ 0.11 ആയി കുറഞ്ഞു. ഹൈസ്കൂൾ നിലവാര
ത്തിൽ ഈ കാലയളവിൽ ഇത് 0.33 ൽ നിന്ന്
0.15 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ല�ോവർ
പ്രൈമറി നിലവാരത്തിൽ 0.11, യു പി
തലത്തിൽ 0.06 എന്നിങ്ങനെയാണ് കേരള
ത്തിലെ സ്കൂൾ ട്രോപ്പൗട്ട് നിരക്കുകൾ. കേന്ദ
മാനവവിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തി
ന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ല�ോവർ പ്രൈമറി
തലത്തിൽ 4.13, അപ്പർ പ്രൈമറി തലത്തിൽ
4.03, സെക്കന്ററി നിലവാരത്തിൽ 17.06
എന്നിങ്ങനെയാണ് 2018- ൽ രാജ്യത്ത് രേഖ
പ്പെടുത്തിയ സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പൗട്ട് നിരക്ക് .
എന്റോൾമെന്റ് നിരക്ക് പരിശ�ോധിച്ചാലും
കേരളത്തിന്റെ ചിത്രം ഒന്നു വേറെ തന്നെ.

കേരളം
നടന്ന വഴികൾ

മിഷണറിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന
വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആഴ
ത്തിൽ വേരുകളുള്ള സാമൂഹ്യ നവ�ോത്ഥാന
ത്തിന്റെയും തുടർച്ചയിലാണ് കേരളം
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പ�ൊതു വിദ്യാലയ
ങ്ങളുടെ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുത്തത്. സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിനു ശേഷവും, തിരു-ക�ൊച്ചിയുടെയും
പിന്നീട് ഐക്യ കേരളത്തിന്റെയും രൂപീകര
ണത്തിനും ശേഷവും കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ
രംഗത്ത് വലിയ ത�ോതിൽ മുതൽ മുടക്കി.
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐക്യ കേരളം രൂപം
ക�ൊണ്ടതിനു ശേഷം അധികാരത്തിലെ
ത്തിയ ആദ്യ സർക്കാർ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ
മേേഖലയുടെ സമൂല പരിഷ്ക്കരണത്തിന്
തുടക്കം കുറിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന
സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം
മാറിയത് ഈ നടപടികളുടെ തുടർച്ചയിലാണ്.
2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് 93.91
ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതാ
നിലവാരം. ഇതിൽ പുരുഷൻമാരുടേത് 96.02
ശതമാനമാണ്. 91.98 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാ
നത്തെ സ്ത്രീ സാക്ഷരത. ദേശീയ തലത്തിലെ
സ്ത്രീ സാക്ഷരത 65.46% മാത്രമാണ്. സാക്ഷ
രതാ നിലവാരത്തിൽ 90 ശതമാനത്തിനു
താഴെ നിൽക്കുന്ന വയനാടും ( 89.3) പാലക്കാടും
(89) പ�ോലും ദേശീയ ശരാശരിയുമായി തട്ടിച്ചു
ന�ോക്കിയിൽ ഏറെ മുന്നിലാണ്. സാക്ഷരതാ

നിരക്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ക�ോട്ടയവും
(97.2%) രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള പത്തനംതിട്ട
യും ( 96.5%) ല�ോകത്തിനു തന്നെ എറ്റവും
മികച്ച മനുഷ്യവിഭവ സമ്പത്ത് സംഭാവന
ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു
സംസ്ഥാനത്തിന് വിപുലമായ സർക്കാർ
സ്കൂളുകളുടെ ശൃംഖലയുണ്ട്. അതിലും ബൃഹ
ത്താണ് അധ്യാപകരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും
സർക്കാർ ശമ്പളത്തോടെ ജ�ോലി ചെയ്യു ന്ന
എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ശൃംഖല. 2011
ലെ കണക്കെടുത്താൽ, സംസ്ഥാനത്ത് 5250
സർക്കാർ സ്കൂളുകളും 7947 എയ് ഡ ഡ്
സ്കൂളുകളും ഉണ്ട്. അൺ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ തള്ളിക്കയറ്റത്തിന്റെ കാലത്തും 1300
ൽ താഴെയാണ് സർക്കാർ അംഗീകൃത അൺ
എയ് ഡ ഡ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം.
45,39,033 കുട്ടികളിൽ 4.1 ലക്ഷം പേർ
മാത്രമാണ് ഈ കാലയളവിൽ അൺഎ
യ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചത്. 1.7
ലക്ഷത്തിലധികം അധ്യാപകർ സർക്കാർ
എയ്ഡഡ്, സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കു
ന്നു. ഈ കണക്കുകൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ�ൊതു
ചിത്രവുമായി താരതമ്യമില്ല.
നവ�ോത്ഥാനത്തിന് തിരിക�ൊളുത്തിയ
മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം
തന്നെയാണ് മതപഠനത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട
ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും കേരളം പരിചയ
പ്പെട്ടത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനത്തിലായിരു
ന്നു അന്നത്തെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തി
ന്റെ ഊന്നൽ. 1933 മുതൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ
മലയാളം മുതലായ പ്രാദേശിക ഭാഷകളും
പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം,
വിശേഷിച്ച് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം, സാർവ
ത്രികമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സമ്മർദ്ദം
1940 കളിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നു. ആധുനിക
വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയു
ള്ള ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ
സജീവമായി. 1949 ലെ തിരു - ക�ൊച്ചി
സംയ�ോജനം തിരുവിതാംകൂർ - ക�ൊച്ചി പ്ര
ദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക്
ഏകീകൃത സ്വഭാവം കൈവരുത്തി. അതിനു
ശേഷമാണ് സെക്കന്ററി തലത്തിലെ പരീക്ഷ
എസ് എ സ് എ ൽസി എന്ന് നാമകരണം
ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യ എസ്എസ്എൽസി
പരീക്ഷ 1952ൽ നടന്നു. 1953- 54 മുതൽ ഹിന്ദി
നിർബന്ധിത വിഷയമായി കേരളത്തിലെ
സ്കൂളുകളിലും പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. 1954 - 55 മുതൽ
ക്കുതന്നെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ല�ോവർ
സെക്കന്ററി തലം വരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാ
ഭ്യാസം സൗജന്യമാണ്. ഐക്യകേരളം രൂപീ


കാഴ്ചയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും
ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളുകളെ
വെല്ലുന്ന പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ
ഒരു ശൃംഖല ഇപ്പോൾ
കേരളത്തിലുണ്ട്. നവകേരള
ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി
പ�ൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ
മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ
ഏറ്റെടുത്ത അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
വികസനം സമാനതകളില്ലാത്തതാ
ണ്. 5 ക�ോടി വീതം ചെലവിട്ട് 141
സ്കൂളുകളിൽ കെട്ടിടങ്ങളും
ലാബുകൾ മുതലായ സൗകര്യങ്ങളും
ഒരുക്കി.


കരിക്കപ്പെട്ടത�ോടെ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ
മുഴുവൻ കേരളത്തിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. അവഗ
ണിക്കപ്പെട്ടു കിടന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സർക്കാർ,
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പ�ൊതുവി
ദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വൻ മുതൽ മുടക്കിന�ൊപ്പം,
കാലത്തിന�ൊത്ത പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടു
ത്താനും കേരളം മടിച്ചില്ല. 90-91 മുതൽ നടപ്പി
ലാക്കിയ +2 സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഘടന തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചു.
പുതിയ കാലത്തിനു ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥി
സൗഹൃദ ബ�ോധന രീതികൾ കേരളം വിജയക
രമായി നടപ്പിലാക്കി. 2005 മുതൽ SSLC യ്ക്ക്
ഗ്രേഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തി.
1980 കൾക്കു ശേഷം കേരളത്തിലെ
പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ദ്രുതഗതിയി
ലുള്ള വികാസത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്ക് സാമ്പ
ത്തിക പരിമിതികൾ തടസ്സമായി നിന്നു.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്നിൽ സ്കൂൾ
വ ി ദ ്യാ ഭ ്യാ സ ത്തെ അ വ ഗ ണ ി ക്കു ന്ന
പുതിയ�ൊരു സമീപനവും വികസിച്ചു വന്നു.
ഉയർന്ന മധ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ പുതുതായി തുറന്ന
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൂടുതലായി
ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. മന:പാഠം പഠിക്കുന്നതിന്

അമിത പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഇംഗ്ലീഷ്
മീഡിയം വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന്റെ നിലവാരത്തകർച്ചയിലേക്ക് നയി
ക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നു. പ�ൊതുവിദ്യാ
ഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞ മാണ് ഈ പ്രവ
ണതയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായി തടയിട്ടത്.
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു
മുമ്പൊരിക്കലും പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ
സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിനു സമാനമായ
രീതിയിൽ പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഇത്ര
കണ്ട് പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിക്കപ്പെ
ട്ടിട്ടില്ല. മുമ്പൊരിക്കലും ഇതു പ�ോലെ വിദ്യാ
ഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് ഫണ്ട് ഒഴുകിയിട്ടില്ല.
പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ആത്മവിശ്വാസം
വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള നിരവധി പരിപാടികൾ
ക്കൊപ്പം, ആയിരക്കണക്കിനു ക�ോടികൾ
ചെലവിട്ടാണ് സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന
സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്. ബജറ്റിൽ
വകയിരുത്തിയ വികസന ഫണ്ടിനു പുറമേ,
കിഫ്ബി മുഖേന സമാഹരിച്ച വലിയ തുകയും
ഇതിനായി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചു. കാഴ്ചയിലും
ഗുണനില വാരത്തിലും ഇന്റർനാഷണൽ
സ്കൂളുകളെ വെല്ലുന്ന പ�ൊതു വിദ്യാലയങ്ങളുടെ
ഒരു ശൃംഖല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട്.
നവകേരള ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ�ൊതു
വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
ങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കിഫ്ബി സഹായ
ത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
വികസനം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. 5
ക�ോടി വീതം ചെലവിട്ട് 141 സ്കൂളുകളിൽ കെട്ടി
ടങ്ങളും ലാബുകൾ മുതലായ സൗകര്യങ്ങളും
ഒരുക്കി. 379 സ്കൂളുകളിൽ 3 ക�ോടിയുടെ വീതം
പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു. 446 സ്കൂളുകളിൽ 1 ക�ോടി
വീതം ചെലവിട്ടു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ
വികസന ഫണ്ടും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ വിവിധ സ്രോതസുകളിൽ
നിന്നുള്ള ഫണ്ടും ചെലവഴിച്ച് നടത്തിയ പ്രവൃ
ത്തികൾ ഇതിനു പുറമേയാണ്. വിദ്യാലയങ്ങ
ളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടു
ത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട പഠനാന്തരീക്ഷം
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
ക�ൊവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി
യുടെ ഘട്ടത്തിലും ഊർജ്ജിതമായി തുടരുക
യാണ്. അതെ, നമ്മെ നാമാക്കിയ വേറിട്ട
വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്കിനിയും മുന്നേ
റാനുള്ളത്.

1

ലേഖകന് ഗ്രാമവികസനവകുപ്പില് വില്ലേജ്
എക്സന്ഷന് ഓഫീസറാണ്.
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ജനപ്രതിനിധികളുടെ
ശ്രദ്ധയ്ക്ക് (ഭാഗം - 2)
 കെ�.ടിി. ജോ�ോര്ജ്്

ത

ദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
അംഗങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി
ഉണ്ടാകാവുന്ന അയ�ോഗ്യതകൾ കഴിഞ്ഞ
ലക്കങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ
ടി ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ച അയ�ോഗ്യത
കൾക്കുപരിയായി അംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേ
ക്കാവുന്ന ചില അയ�ോഗ്യതകളാണ് ഇവിടെ
പരാമർശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടാകാവു
ന്ന അയ�ോഗ്യതകളിൽ ചിലത�ൊക്കെ
ചെറിയ അശ്രദ്ധ ക�ൊണ്ടോ മന:പൂർവമല്ലാ
തെയ�ോ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് . കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 35 -ാം വകുപ്പിലും
കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് 91 -ാം വകുപ്പി
ലുമാണ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള അയ�ോഗ്യതകൾ
സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് .
അവയിൽ ചിലത് താഴെപ്പറയുന്നു.
1) ഒരു ക�ോടതിയാല�ോ ട്രൈബ്യൂണല�ൊ
(i) സന്മാർഗ്ഗ ദൂഷ്യം സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും
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കുറ്റത്തിന് മൂന്നു മാസത്തിൽ കുറയാത്ത
കാലത്തേക്ക് തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെ
ട്ടിരിക്കുകയ�ോ; അല്ലെങ്കിൽ
(ii) അഴിമതിക്കുറ്റത്തിന് തൽസമയം പ്രാ
ബല്യത്തിലുള്ള നിയമമനുസരിച്ച് തക്ക
അധികാരസ്ഥാനത്താൽ കുറ്റക്കാര
നായി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയ�ോ;
അല്ലെങ്കിൽ
(iii) ദുർഭരണത്തിന് വ്യക്തിപരമായി കുറ്റ
ക്കാരനാണെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓംബു
ഡ്സ്മാനാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയ�ോ
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള
അംഗം/കൗൺസിലർ ആ സ്ഥാനത്ത്
തുടരുന്നതിന് അയ�ോഗ്യനായിരിക്കുന്ന
താണ് . കൂടാതെ 1860 ലെ ഇന്ത്യൻ
ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 9 A അദ്ധ്യായ
ത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടു

പ്പിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്കോ
1951 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമ
ത്തിലെ 8 -ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടു
ള്ള ഏതെങ്കിലും കുറ്റത്തിന�ോ ശിക്ഷിക്ക
പ്പെട്ടയാൾ ഒരു തദ്ദേശസ്വയ ംഭരണ
സ്ഥാപനത്തിൽ അംഗമായിരിക്കുവാന്
അയ�ോഗ്യനാണ്. എന്നാൽ ജനപ്രാതി
നിത്യ നിയമത്തിലെ 8(1) വകുപ്പിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ
ക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
കൂടിയും കുറ്റസ്ഥാപനം മുതൽ ആറ്
ക�ൊല്ലക്കാലവും, ടിയാൾക്ക് ജയിൽശി
ക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയിൽമ�ോ
ചിതനായ തീയതി മുതൽ ആറു ക�ൊല്ല
ക്കാലവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
ന ത് തി ൽ അ ം ഗ മ ാ യ ി ര ി ക്കു വ ാ ൻ
അയ�ോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
എന്നാൽ ഏതു തരം കുറ്റമായാലും

ജയിൽ മ�ോചിതനാകുന്ന തീയതിമുതൽ
ആറുക�ൊല്ലക്കാലമേ അയ�ോഗ്യത
ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതായത് പ്രസ്തുത
അയ�ോഗ്യത സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കു
ന്നതല്ല. [John John @ Onachan v.
State Election Commission, 2015
ICO 653 : 2015 (3) KLT 132]
2)	പട്ടികജാതിക്കാർക്കോ പട്ടികവർഗ്ഗ
ക്കാർക്കോവേണ്ടി സംവരണം ചെയ്തിട്ടു
ള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്ക
പ്പെട്ട ഒരംഗം പട്ടികജാതിക്കാരന�ോ
പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരന�ോ അല്ല എന്ന്
തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയ�ോ
ഗ്യനാകുന്നതാണ്.
3) സ്ഥിര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന്
ഒരു ക�ോടതി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
യാൾക്കും അയ�ോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കു
ന്നതാണ്.
4) ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരത്വം
ആർജ്ജിച്ചിരിക്കുകയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു പാപ്പരായി വിധിക്കപ്പെടുന്നതിന്
അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയ�ോ അഥവാ
പാപ്പരായി വിധിക്കപ്പെട്ടി രിക്കുകയ�ോ
അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രതി
ഫലം പറ്റുന്ന അഭിഭാഷകനായി നിയ�ോ
ഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ ആ
തദ്ദേശസ്വയ ംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്
എതിരായി അഭിഭാഷകനായി ജ�ോലി
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയ�ോ ചെയ്തിട്ടുള്ള
സംഗതികളിലും അംഗത്തിന് അയ�ോ
ഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ
മറ്റേതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന�ോ മുനി
സിപ്പാലിറ്റിക്കോ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ
അതിനെതിരായ�ോ കേസ് നടത്തുന്നു
എന്ന കാരണത്താൽ അയ�ോ ഗ്യത
ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
5) ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തില�ോ മുനിസി
പ്പാലിറ്റിയില�ോ താമസക്കാരനല്ലാതായി
ത്തീർന്നാലും ഒരു അംഗത്തിന് അയ�ോ
ഗ്യത ഉണ്ടാകുന്നതാണ് . എന്നാൽ
പ്രസ്തുത അംഗത്തിന് മറ്റൊരു വാസസ്ഥ
ലമുണ്ട് എന്ന കാരണത്താല�ോ അല്ലെ
ങ്കിൽ തന്റെ താമസസ്ഥലത്തു നിന്നും
താൽക്കാലികമായി മാറി താമസിക്കുന്നു
എന്ന കാരണത്താല�ോ അയ�ോഗ്യത
ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തന്റെ താമസസ്ഥലത്തു
നിന്നുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് മറ്റൊരിടത്ത്
താമസിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെ
ട്ടാൽ മാത്രമേ പ്രസ്തുത അംഗത്തിന്

അയ�ോഗ്യത ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. [Pushpam
Simon v. Karumkulam Grama
panchayat, 2009 ICO 1818 : 2009 (4)
KLT 561]
6) ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായ�ോ വക്കീലായ�ോ
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വില
ക്കിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അയ�ോ
ഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും എപ്പോ
ഴെങ്കിലും വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ടിയാളുടെ പ്രാക്ടീസ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടു
ണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയ�ോഗ്യത
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
7) ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെയ�ോ മുനിസിപ്പാ
ലിറ്റിയുടെയ�ോ ധനത്തിന്റെയ�ോ വസ്തു
ക്കളുടെയ�ോ നഷ്ടത്തിന�ോ പാഴാക്ക
ലിന�ോ ദുർവിനിയ�ോഗത്തിന�ോ ഉത്തര
വാദിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു
അംഗം അയ�ോഗ്യനാണ്. ഒരു പഞ്ചാ
യത്തിലെയ�ോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ
യ�ോ അംഗമായതിനുശേഷം ഇപ്രകാരം
ഉണ്ടാകുന്ന അയ�ോഗ്യത തീരുമാനിക്കാ
നുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെ
ടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്. പഞ്ചായത്തിന�ോ
അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കോ ഉണ്ടാകു
ന്ന ധനത്തിന്റെയ�ോ വസ്തുക്കളുടെയ�ോ


ഒരു പഞ്ചായത്തംഗം/മുനിസിപ്പല്
കൗൺസിലർ അയ�ോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേ
യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന ഒരു പ്രശ്നം
ഉദ്ഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെ
ട്ട പഞ്ചായത്തിലെ /
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒരു
അംഗത്തിന�ോ/കൗൺസിലർക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ ആ അംഗം തിരഞ്ഞെടു
ക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിൽ വ�ോട്ടറായ
മറ്റേതെങ്കിലും ആൾക്കോ
സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ
തീരുമാനത്തിനായി ഒരു
ഹർജി ബ�ോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്



നഷ്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് തീരുമാനം
എടുക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓംബുഡ്സ്മാന്റെയ�ോ
അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിന്റെയ�ോ
റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല. [Lisy Valsalan
v. Kerala State Election Commission,
2014 ICO 1768 : 2015 KHC 34] എന്നാൽ
ഒരംഗം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പു
ണ്ടായ അയ�ോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള
തീരുമാനമെടുക്കുന്നതു സംസ്ഥാന തിര
ഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ
വരുന്ന കാര്യമല്ല. [Marykutty Mathew
v. State Election Commission, 2002
ICO 3661 : 2002 (2) KLJ 910 : 2002 (3) KLT
773].

അംഗമായതിനുശേഷം ഉള്ള
അയ�ോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കൽ

ഒരു പഞ്ചായത്തിലെയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയ�ോ അംഗമായി തിര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം ആ അംഗം/
കൗൺസിലർ ഏതെങ്കിലും അയ�ോഗ്യതയ്ക്ക്
വിധേയമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉദ്ഭ
വിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായ
ത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ
ഒരു അംഗത്തിന�ോ/കൗൺസിലർക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ ആ അംഗം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ�ോട്ട് ചെയ്യുവാൻ അവകാ
ശമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ആൾക്കോ സംസ്ഥാന
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ തീരുമാന
ത്തിനായി ഒരു ഹർജി ബ�ോധിപ്പിക്കാവുന്ന
താണ്. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിക്കും
ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തീരുമാനത്തി
നായി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനു
മുമ്പാകെ റഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും
അംഗം അയ�ോഗ്യനായിട്ടുണ്ടോ എന്ന പ്രശ്നം
തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന തിര
ഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ ഒരാൾക്ക്
ഹർജി ബ�ോധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാലപരിധി
യ�ൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അത്തരം
ഹർജികൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
ബ�ോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. [Lisy Valsalan
v. Kerala State Election Commission,
2014 ICO 1768: 2015 KHC 34]
1
ലേഖകന് ല�ോക്കല് ഗവ. കമ്മീഷനില് ലീഗല്
കണ്സള്ട്ടന്റാണ്
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ജനപ്രതിനിധികളുടെ

അവകാശങ്ങളും ചുമതലകളും
 ഗ�ോപകുമാര് എം.

“സ്വാര്ത്ഥസ്പര്ശം തെല്ലുമില്ലാത്ത
സേവനം തന്നെയാണ് മഹത്തായ മതം”

ടുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പുതുതായി
അധികാരമേറ്റ ജനപ്രതിനിധികള് അറി
യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു.

പ്പിനും മിനിറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്താനും കണ്വീ
നറെ സഹായിക്കുകയും മറ്റ് തുടര്ന
ടപടികള് കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും.

ഗ്രാ

ഗ്രാമസഭ

പഞ്ചായത്ത് യ�ോഗം

(ഗാന്ധിജി - ഹരിജന് - 25.5.1935)

മസ്വര ാജ് എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ
മഹത്തായ സ്വപ്നമാണ് ഭരണഘട
ന യ ി ല െ ന ി ര്ദ്ദേ ശ ക ത ത ്വങ്ങ ള ി ല്
അനുച്ഛേദം 40 ആയി രൂപംക�ൊണ്ടത് .
എന്നാൽ അത് മൂര്ത്തരൂപം പ്രാപിക്കുന്നത്
1992 ലെ ഭരണഘടനയുടെ 72-ാം ഭേദഗതിയി
ലൂടെയാണ്. അനുഛേദം 40 ലൂടെ ഭരണഘട
നാശില്പികള് മുന്നോട്ടുവെച്ച പഞ്ചായത്തുക
ളുടെ രൂപീക രണം ആ അര്ത്ഥത്തില് യാഥാ
ര്ത്ഥ്യമായത് 72-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയി
ലൂടെ IX ാം പട്ടിക ഭരണഘടനയില് ഉള്പ്പെ
ടുത്തുകയും അനുഛേദം 243 ‘A’ മുതല് ‘O’
വരെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണവും
പ്രവര്ത്തനവും സംബന്ധിച്ച് വിശദമാക്കുക
യും ചെയ്തത�ോടെ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള
പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണത്തിനു വേഗം
കൂടി.
കേരളത്തില് 72-ാം ഭരണഘടനാഭേദ
ഗതിയുടെ ചുവട് പിടിച്ച് 1994 ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നിയമസഭ പാസ്സാ
ക്കി. അതനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതി
കള് 1995 ഒക്ടോബര് 2 നു്, രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ
ജന്മദിനത്തില് നിലവില് വന്നു. പഞ്ചായത്ത്
രാജ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നശേഷമു
ള്ള 6 ാമത്തെ ഭരണസമിതിയാണ് ഇന്ന്
കേരളത്തിലെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളില് നിലവിലുള്ളത്. അതായത് പഞ്ചായ
ത്ത് രാജ് നിയമം കാല് നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു
എന്നർത്ഥം. പഞ്ചായത്തീരാജിന�ൊപ്പം
കേരളത്തില് ചുവടുവെച്ച അധികാരവികേ
ന്ദ്രീകരണപ്രക്രിയയും കാല് നൂറ്റാണ്ട് പിന്നി
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ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 243 A
യിലൂടെ ഗ്രാമസഭ ഭരണഘടനാ പദവി കൈവ
രിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 3 ഗ്രാമസഭയെ കുറിച്ച്
പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒരു വാര്ഡിലെ വ�ോട്ടര് പട്ടി
കയില് ഉള്പ്പെട്ട മുഴുവന് പേരും അടങ്ങുന്ന
താണ് ഗ്രാമസഭ. വാർഡിലെ ജനപ്രതിനിധി
യാണ് ഗ്രാമസഭ കണ്വീനര്. വര്ഷത്തില്
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 2 തവണ, പഞ്ചായത്ത്
തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് , ഗ്രാമസഭ
കണ്വീനര് വിളിച്ചുചേര്ക്കണം. എന്നാൽ 10%
ൽ കുറയാത്ത ഗ്രാമസഭാംഗങ്ങള് ആവശ്യപ്പെ
ട്ടാല് കണ്വീനര് പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ 15 ദിവ
സത്തിനുള്ളില് വിളിച്ചുചേര്ക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഗ്രാമസഭാ യ�ോഗ
ത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ. പ്രസിഡന്റിന്റെ അഭാ
വത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റോ രണ്ടുപേരു
ടെയും അഭാവത്തില് കണ്വീനറ�ോ ആയി
രിക്കണം അദ്ധ്യക്ഷന്. ഏതെങ്കിലും സാഹ
ചര്യത്തില് വാര്ഡ് അംഗത്തിന് കണ്വീന
റുടെ ചുമതല നിര്വഹിക്കാന് കഴിയാതെ
വന്നാല് പ്രസിഡന്റിന് സമീപ വാര്ഡിലെ
ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ കണ്വീനറായി
നിയമിക്കാവുന്നതാണ് . ഗ്രാമസഭയുടെ
ക്വാറം ആകെ അംഗങ്ങളുടെ 10% ആണ്.
എന്നാൽ ക്വാറം തികയാത്തതിനാല് മാറ്റി
വെക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമസഭയുടെ തുടര്ന്നുള്ള
ക്വാറം 50 ആണ്. പഞ്ചായത്ത് നിയ�ോഗിക്കു
ന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ക�ോ-ഓര്ഡിനേറ്റര്
ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഗ്രാമസഭ നടത്തി

പഞ്ചായത്ത് യ�ോഗനടപടികളെക്കുറി
ച്ച് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയ
മത്തിലെ വകുപ്പ് 161 ലും അതിന് അനുബ
ന്ധമായി 1995 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
(യ�ോഗനടപടിക്രമം) ചട്ടങ്ങളിലും ആണ്
പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

യ�ോഗസ്ഥലം, സമയം

പ ഞ് ചാ യ ത്ത് ഓ ഫ ീ സ ി ല് വെച്ച്
കുറഞ്ഞത് മാസത്തില് ഒരു തവണയെങ്കിലും
യ�ോഗം ചേരണം. അടിയന്തിരസാഹചര്യങ്ങ
ളില�ൊഴികെ രാവിലെ 9 മണിക്കു മുന്പും
വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കു ശേഷവും യ�ോഗം
ചേരാന് പാടില്ല. പ�ൊതു അവധി ദിവസങ്ങ
ളിൽ യ�ോഗം ചേരാൻ പാടില്ല.

യ�ോഗന�ോട്ടീസ്

യ�ോഗം നടക്കുന്ന തീയതിയ്ക്ക് മൂന്ന് പൂര്ണ്ണ
ദിവസങ്ങള്ക്കു മുന്പ് യ�ോഗസ്ഥലം, തീയതി,
സമയം, ചര്ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്നിവ
സൂചിപ്പിക്കുന്ന ന�ോട്ടീസ് നല്കണം.
മൂന്നുപൂര്ണ്ണദിവസങ്ങളില് അവധിദിവസ
ങ്ങള് ഉള്പ്പെടും. എന്നാൽ ന�ോട്ടീസ്
നല്കുന്ന തീയതിയും യ�ോഗതീയതിയും
ഉൾപ്പെടുകയില്ല. എന്നാൽ അടിയന്തിര
തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിവരുന്ന സന്ദര്ഭത്തില്
24 മണിക്കൂറില് കുറയാത്ത സമയത്തിനുള്ളില്
ന�ോട്ടീസ് നല്കി പ്രത്യേകയ�ോഗം വിളിക്കാവു
ന്നതാണ്. പ്രത്യേകയ�ോഗത്തില് പ്രത്യേക
വിഷയം മാത്രമേ പരിഗണിക്കാന് പാടുള്ളൂ.

യ�ോഗം ചേരാന് അംഗങ്ങള്ക്ക്
ആവശ്യപ്പെടാം

ചട്ടം 6 അനുസരിച്ച് ആകെയുള്ളതിന്റെ
1/3 അംഗങ്ങള് യ�ോഗം വിളിക്കാന്
രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാല്, അങ്ങനെയുള്ള
ന�ോട്ടീസ് ലഭിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് പ്രസി
ഡന്റ് പ്രത്യേകയ�ോഗം വിളിച്ച് ചേര്ക്കേണ്ട
താണ്. പ്രത്യേകയ�ോഗം വിളിക്കാന് ആവശ്യ
പ്പെട്ടുള്ള ന�ോട്ടീസിന്റെ പകര്പ്പ് സെക്രട്ടറി
ക്കും നല്കണം. 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് പ്ര
സിഡന്റ് പ്രത്യേക യ�ോഗം വിളിച്ചുചേര്ക്കാ
ത്ത പക്ഷം, യ�ോഗം വിളിച്ചുചേര്ക്കാന്
ആവശ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങള്ക്ക്, മറ്റ് അംഗങ്ങ
ള്ക്കു ന�ോട്ടീസ് നല്കി, സെക്രട്ടറിയെയും
വിവരം അറിയിച്ചശേഷം പ്രത്യേകയ�ോഗം
കൂടാവുന്നതാണ്. ആ യ�ോഗത്തില് മറ്റ് വിഷ
യങ്ങള് പരിഗണിക്കാന് പാടില്ല.

യ�ോഗത്തിന്റെ ക്വാറം

ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ
1/3 ആണ് ക്വാറം.

അദ്ധ്യക്ഷൻ

യ�ോഗത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷന് പ്രസിഡ
ന്റായിരിക്കും. പ്രസിഡന്റിന്റെ അഭാവത്തില്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അദ്ധ്യക്ഷനാകും. പ്രസി
ഡന്റിന്റെയ�ോ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയ�ോ
അസാന്നിധ്യത്തില് അപ്പോള് ഹാജരുള്ള
അംഗങ്ങളില് നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായ
ത്തില് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരംഗം ആദ്ധ്യ
ക്ഷ്യം വഹിക്കും.

തീരുമാനം റദ്ദ് ചെയ്യല്/
ഭേദഗതി വരുത്തൽ

ഒരു തീരുമാനം പാസാക്കി 3 മാസത്തി
നുള്ളില് വിളിച്ചുചേര്ക്കുന്ന പ്രത്യേകയ�ോഗ
ത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ആ തീരുമാനം റദ്ദ്
ചെയ്യാന�ോ ഭേദഗതി ചെയ്യാന�ോ പാടില്ല.
അത്തരത്തിൽ റദ്ദാക്കൽ/ഭേദഗതി ചെയ്യു
ന്നതിന് 2/3 ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമാണ്.
എന്നാല് പാസാക്കിയ ഒരു തീരുമാനം
നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമ�ോ
ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ജീവനും ഭീഷണിയാ
കുന്നത�ോ ആണെങ്കില് ആകെ അംഗങ്ങ
ളുടെ പകുതിയില് കൂടുതല് അംഗങ്ങളുടെ
അംഗീകാരത്തോടെ ഏത് സമയത്തും
അത്തരം തീരുമാനം റദ്ദ് ചെയ്യാന�ോ ഭേദഗതി
ചെയ്യാന�ോ കഴിയും.

ച�ോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കല്

ചട്ടം 12 അംഗങ്ങള്ക്ക് പ്രസിഡന്റിന�ോ
ട�ോ സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷന്മാ
ര�ോട�ോ ച�ോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കുന്നതിനെ
സംബന്ധിച്ച് വിശദമാക്കുന്നു. അത്തരത്തില്
ച�ോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് അംഗം 7 പൂര്ണ്ണ
ദിവസം മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ടര്ക്ക് ഉന്നയിക്കുന്ന
ച�ോദ്യം സംബന്ധിച്ച ന�ോട്ടീസ് നല്കണം.
ച�ോദ്യം പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാരപരിധി
യിലുള്ളതായിരിക്കണം. ക�ോടതിയുടെ പരി
ഗണനയില് ഉള്ള വിഷയമാകരുത്.
ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ച�ോദ്യത്തിന്
വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി ഉപച�ോദ്യങ്ങ
ളാകാം.

പ്രമേയം
അവതരിപ്പിക്കല്

ഒരംഗം ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പി
ക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കില് അത് സംബ
ന്ധിച്ച ന�ോട്ടീസ് പ്രമേയത്തിന്റെ പകര്പ്പ്
സഹിതം 7 പൂര്ണ്ണദിവസങ്ങള്ക്കു മുന്പ്
പ്രസിഡന്റിനു നല്കണം. ഒരംഗത്തിന് ഒരു
യ�ോഗത്തില് ഒരു പ്രമേയം മാത്രമേ അവത
രിപ്പിക്കാന് കഴിയൂ. പ്രമേയം പഞ്ചായത്തി
ന്റെ അധികാരപരിധിയില് ഉള്ള വിഷയം


ഒരംഗം ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പി
ക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കില് അത്
സംബന്ധിച്ച ന�ോട്ടീസ്
പ്രമേയത്തിന്റെ പകര്പ്പ് സഹിതം
7 പൂര്ണ്ണദിവസങ്ങള്ക്കു മുന്പ് പ്രസി
ഡന്റിനു നല്കണം. ഒരംഗത്തിന്
ഒരു യ�ോഗത്തില് ഒരു പ്രമേയം
മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാന് കഴിയൂ.
പ്രമേയം പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാ
രപരിധിയില് ഉള്ള വിഷയം
സംബന്ധിച്ചായിരിക്കണം. പഞ്ചായ
ത്ത് ചർച്ച ചെയ്തു തള്ളിയ ഒരു
പ്രമേയം 6 മാസം കഴിയാതെ
വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാന് കഴിയില്ല.



സംബന്ധിച്ചായിരിക്കണം. പഞ്ചായത്ത്
ചർച്ച ചെയ്തു തള്ളിയ ഒരു പ്രമേയം 6 മാസം
കഴിയാതെ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാന്
കഴിയില്ല. യ�ോഗത്തിൽ പ്രമേയം അവതരി
പ്പിക്കാനുള്ള സമയം അരമണിക്കൂറിൽ
കൂടാൻ പാടില്ല.

യ�ോഗനടപടികള്
രേഖപ്പെടുത്തല്

സെക്രട്ടറി എല്ലാ യ�ോഗത്തിലും
ഹാജരാകണം. ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹ
ചര്യത്തിൽ യ�ോഗത്തില് പങ്കെടുക്കാന് കഴി
യാതിരുന്നാല് മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ
ഇതിനായി സെക്രട്ടറി ചുമതല ഉള്പ്പെടു
ത്തണം.
ഒരു തീരുമാന രജിസ്റ്ററും മിനിറ്റ്സ്
ബുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. (നിലവിൽ
സകർമ്മ സ�ോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ആണ് യ�ോഗ
നടപടിക്രമങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന
തിനാൽ മാന്വൽ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല)
സെക്രട്ടറി തീരുമാന രജിസ്റ്ററും മിനിറ്റ്സും
രേഖപ്പെടുത്തും. (നിലവിൽ സകർമ്മയിൽ)
യ�ോഗം കഴിഞ്ഞ് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്
തീരുമാനങ്ങളുടെയും പ്രമേയത്തിന്റെയും
ഒരു ക�ോപ്പി സെക്രട്ടറി അംഗങ്ങള്ക്കു
നല്കിയിരിക്കണം.
യ�ോഗം കഴിഞ്ഞ് 3 ദിവസത്തിനുള്ളില്
സെക്രട്ടറി യ�ോഗനടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള
കരട് മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി അദ്ധ്യക്ഷനു
അംഗീകാരത്തിനായി നല്കണം.
അദ്ധ്യക്ഷന് കരട് മിനിറ്റ്സ് ലഭിച്ച് 24
മണിക്കൂറിനുള്ളില് അത് പരിശ�ോധിച്ച് തിരു
ത്തലുകള് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില് വരുത്തി
സെക്രട്ടറിക്ക് തിരിച്ചുനല്കണം. സെക്രട്ടറി
ആയത് ഉടന്തന്നെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്കില് രേഖ
പ്പെടുത്തിയശേഷം പകര്പ്പ് ന�ോട്ടീസ്
ബ�ോര്ഡില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. നിലവിൽ
ഇവയെല്ലാം സകർമ്മയിൽ ചെയ്തു വരുന്നു.

യ�ോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്
വേറിട്ടു നിൽക്കൽ (അവധി)

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 35 K അനുസരിച്ച്
തുടര്ച്ചയായി 3 മാസക്കാലം പഞ്ചായത്തി
ന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ പഞ്ചായത്തി
ന്റെയ�ോ അല്ലെങ്കില് സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
യുടെയ�ോ യ�ോഗങ്ങളില് ഹാജരാകാതിരി
ക്കുകയ�ോ മേല്പറഞ്ഞ് 3 മാസക്കാലത്തി
നുള്ളില് പഞ്ചായത്തിന്റെയ�ോ സ്റ്റാൻഡിംഗ്
കമ്മിറ്റിയുടെയ�ോ മൂന്നില് കുറവ് മാത്രം
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യ�ോഗം കൂടിയിട്ടുള്ള പക്ഷം തുടര്ച്ചയായുള്ള
മൂന്ന് യ�ോഗങ്ങളില് ഹാജരാകാതിരിക്കു
കയ�ോ ചെയ്താല് അത് അംഗത്തിന് അയ�ോ
ഗ്യത കൈവരാനുള്ള കാരണമാകും.
എന്നാല് യ�ോഗത്തെക്കുറിച്ച് അംഗ
ത്തിന് യഥാവിധി ന�ോട്ടീസ് നല്കാതിരിക്കു
കയ�ോ നിര്ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കാള്
ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ ന�ോട്ടീസ് നല്കിയ
ശേഷം യ�ോഗം നടത്തുകയ�ോ ചെയ്താല്
അത്തരം യ�ോഗങ്ങളിലെ ഹാജരില്ലായ്മ
അംഗത്തിനെതിരായി ഉപയ�ോഗിക്കാന്
കഴിയില്ല.
പഞ്ചായത്ത് യാത�ൊരു കാരണവശാ
ലും തുടര്ച്ചയായി ആറുമാസത്തില് കൂടുതല്
കാലയളവിലേക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയ�ോ
സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയ�ോ യ�ോഗങ്ങ
ളില് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു
അംഗത്തിന് അനുവാദം നല്കാന് പാടില്ല.

ഹ�ോണറേറിയവും ബത്തകളും

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ
വകുപ്പ് 160 അനുസരിച്ചും 1995 ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള
ഹ�ോണറേറിയവും ബത്തകളും) ചട്ടങ്ങൾ
അനുസരിച്ചുമാണ് അംഗങ്ങള്ക്കും പ്രസിഡ
ന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
ചെയർമാൻ എന്നിവര്ക്കുമുള്ള ഹ�ോണറേറി
യവും ബത്തകളും നല്കുന്നത്. അതിൻപ്ര
കാരം നിലവിലുള്ള പ്രതിമാസ ഹ�ോണ
റേറിയം സംബന്ധിച്ച വിവരം ചേര്ക്കുന്നു.
(പട്ടിക - 1)
ജനപ്രതിനിധികള്ക്ക് ഗവണ്മെന്റ്
ഉള്പ്പെടെ മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളില് നിന്ന്
വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഹ�ോണറേറി
യത്തിന് അര്ഹതയുണ്ട്. എന്നാല് അവധി
യിലായിരുന്ന അംഗത്തിന് ആ കാലയള
വില് ഹ�ോണറേറിയത്തിന് അര്ഹത ഉണ്ടാ
യിരിക്കുന്നതല്ല.
ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില് പ്രസി
ഡന്റിന്റെ ചുമതല മറ്റൊരംഗം വഹിച്ചാല്
ആ അംഗത്തിന് പ്രസിഡന്റിന് അര്ഹത
പ്പെട്ട ഹ�ോണറേറിയത്തിന് അര്ഹതയുണ്ട്.

ഹാജര്ബത്ത

ഹ�ോണറേറിയത്തിന് പുറമേ ജനപ്രതി
നിധികള്ക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയ�ോ അതി
ന്റെ ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റിയുടെയ�ോ യ�ോഗ
ങ്ങളില് സംബന്ധിക്കുന്നതിന് ഹാജര്ബ
ത്തയും ലഭിക്കും. പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസി
ഡന്റ്, സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര് പേഴ്സണ്
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പട്ടിക 1
തലം

പ്രസിഡന്റ്

വൈസ്
പ്രസിഡന്റ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

13200
14600
15800

10600
12000
13200

എന്നിവര്ക്ക് ഒരു യ�ോഗത്തിന് 250/- രൂപ
നിരക്കില് ഒരു മാസം പരമാവധി 1250/രൂപയും അംഗങ്ങള്ക്ക് ഒരു യ�ോഗത്തിന്
200/- രൂപനിരക്കില് ഒരു മാസം പരമാവധി
1000/-രൂപയും ലഭിക്കും.

യാത്രപ്പടിയും ദിനബത്തയും

പ്രസിഡന്റിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും
സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന്മാര്ക്കും
പ�ൊതുകാര്യത്തിനായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്
കേരള സര്വ്വീസ് ചട്ടങ്ങളിലെ അതാത്
സമയങ്ങളിലുള്ള വ്യവസ്ഥകള് അനുസരിച്ച്
1-ാം ക്ലാസ് സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാ
ര്ക്ക് അര്ഹതപ്പെട്ട നിരക്കിലുള്ള യാത്രപ്പ
ടിയ്ക്കും ദിനബത്തയ്ക്കും അര്ഹതയുണ്ട്.
അംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് പഞ്ചായത്തി
ന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി നടത്തിയ ജില്ലാ
ആസ്ഥാനത്തേക്കോ ബ്ലോക്ക് ആസ്ഥാന
ത്തേക്കോ ഉള്ള യാത്രകള്ക്കും പഞ്ചായത്ത്
യ�ോഗങ്ങളില് ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളുടെ
ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം പാസ്സാക്കി പ്രമേയം
മൂലം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് കാര്യ
ങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകള്ക്കും
അതാത് സമയം നിലവിലുള്ള കേരള
സര്വ്വീസ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകള് അനു
സരിച്ച് II (A) ക്ലാസ് സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥ
ര്ക്ക് അര്ഹതപ്പെട്ട നിരക്കിലുള്ള യാത്രപ്പടി
യ്ക്കും ദിനബത്തയ്ക്കും അര്ഹതയുണ്ട്. യാത്രപ്പടി
കേരള സര്വ്വീസ് ചട്ടപ്രകാരം നിജപ്പെടുത്തി
യിട്ടുള്ളതും സര്ക്കാര് അനുശാസിക്കുന്ന
മാസ/ത്രൈമാസ പരിധി ബാധകമായിട്ടുള്ള
തുമാണ്.
ഓര�ോ പ്രതിനിധിയുടെയും യാത്രപ്പടി
ബില്ലുകള് പ്രസിഡന്റ് സൂക്ഷ്മപരിശ�ോധന
നടത്തി പാസാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ തുക
നല്കാന് പാടുള്ളൂ.
സര്ക്കാരിന്റെ അനുവാദം നല്കാതെ
ജനപ്രതിനിധികള് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറ
ത്തേക്ക് യാത്ര നടത്തിയാല് അത്തരം യാത്ര

സ്റ്റാന്ഡിംഗ്
കമ്മിറ്റി
ചെയർമാൻ
8200
8800
9400

അംഗങ്ങള്
7000
7600
8800

കള്ക്ക് യാത്രപ്പടി ലഭിക്കാന് അര്ഹതയില്ല.

ജീവനക്കാരായ
ജനപ്രതിനിധികള്ക്കുള്ള
പ്രത്യേക അവധി വ്യവസ്ഥകള്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ
അദ്ധ്യക്ഷന്മാരായ എയ്ഡഡ് സ്കൂള് ജീവന
ക്കാര്ക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവര്ഷം 20 ദിവസ
ത്തെ ഡ്യൂട്ടി ലീവിനും മറ്റ് അംഗങ്ങള്ക്ക് 15
ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടി ലീവിനും അര്ഹതയുണ്ട്.
അദ്ധ്യക്ഷനായി തുടരുന്ന കാലത്തേക്ക്
ശമ്പളമില്ലാതെ സ്പെഷ്യല് ലീവെടുക്കാം
[KER Chapter XIV A, Rule 56 (5) (6) (7)
&Chapter XXIV A Rule 8A.]
സ്വകാര്യ ക�ോളേജിലെ അനധ്യാപക
രായ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്ക്ക് 12 ദിവസ
ത്തെയും അധ്യാപകരായ അംഗങ്ങള്ക്ക് 10
ദിവസത്തെയും ഡ്യൂട്ടി ലീവിന് അര്ഹതയുണ്ട്.
(GO(Rt) No. 1501/89/LAD Dt. 20.04.1989).
അംഗന്വാടി ജീവനക്കാര്ക്ക് 15 ദിവ
സത്തെ സ്പെഷ്യല് കാഷ്വല് ലീവിനും അദ്ധ്യ
ക്ഷനായി തുടരുന്ന കാലത്തേയ്ക്ക് ശമ്പളമില്ലാ
ത്ത സ്പെഷ്യല് ലീവിനും അര്ഹതയുണ്ട്
(GO(Ms) No.81/2015/STD Dt. 30/12/2015).
സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിലെ പഞ്ചായ
ത്ത് അംഗങ്ങളായ ജീവനക്കാര്ക്ക് 12
ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടി ലീവിന് അര്ഹതയുണ്ട്.
(GO (Rt.) 1501/89/LAD Dt. 20.04.1989).
അദ്ധ്യക്ഷനായി തുടരുന്ന കാലത്തേയ്ക്ക് ശമ്പ
ളമില്ലാതെ സ്പെഷ്യല് ലീവ് എടുക്കാം.
(GO(MS)No.142/1999/സഹ Dt. 28.09.1999).
ആശാവര്ക്കര്ക്ക് മുഴുവന് സമയ
ജ�ോലി അല്ലാത്തതിനാല് അവധിയുടെ
ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആര�ോഗ്യവകുപ്പ്
ഏല്പ്പിക്കുന്ന ചുമതലകള് തടസം കൂടാതെ
നിര്വഹിച്ചാല് മതിയാകും.
1

ലേഖകന് പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പില്
സീനിയര് സൂപ്രണ്ടാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ അധ:കൃത
സമൂഹത്തിന്റെ നവ�ോത്ഥാന
നായകനായാണ് അംബേദ്കറെ
വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത്.
പാർശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ
'അരികുരാഷ്ട്രീയ'ത്തെക്കുറിച്ച്
അദ്ദേഹം ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു.
ജാതിവ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ
സാമൂഹികക്രമത്തിൽ ഏറെ
പ്രബലമായ ഘടകമാണെന്ന്
അംബേദ്കർ കണ്ടെത്തി.
ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ
രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനവും
സാമൂഹിക സംവിധാനവും
തമ്മിൽ പ്രകടമായ ഒരു വൈവിധ്യം
നിലനിൽക്കുന്നു. സാമൂഹിക ക്രമവും
രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനവും തമ്മിലുള്ള
ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ അടയാളപ്പെടു
ത്താനാണ് സാമൂഹിക ജനാധിപത്യം
(Social democracy) എന്ന ആശയം
അംബേദ്കർ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും ജാതിവ്യവസ്ഥയും

അംബേദ്കറുടെ വീക്ഷണത്തില്
 ഡ�ോ. സാബു ത�ോമസ്
 ഡ�ോ. സാബു ത�ോമസ്

ല�ോ

കത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരം
നേടിയ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയാണ്
ജനാധിപത്യം. ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി
എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സാമൂഹികക്രമമായി
തന്നെ ജനാധിപത്യം വളർന്നുകഴിഞ്ഞു.
എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങളും തുല്യഅ

വസരങ്ങളും സംജാതമാകുക എന്നതാണ്
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം.
സാമൂഹികനീതി എന്നത് ജനാധിപത്യത്തി
ന്റെ അടിസ്ഥാനശിലയാണ്. എന്നാൽ മിക്ക
യിടങ്ങളിലും ജനാധിപത്യം കേവല രാഷ്ട്രീയ
വ്യവസ്ഥയും ഭരണസംവിധാനവും മാത്രമായി

പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. ല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും
പ്രബലമായ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ
ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. 2019-ൽ പതിനേഴാം ല�ോക
സഭയിലേക്ക് നടന്ന പ�ൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
ഇന്ത്യയിലെ 60 ക�ോടിയിലേറെ വ�ോട്ടർമാ
രാണ് സമ്മതിദാനം വിനിയ�ോഗിച്ചത്. ജനപ്ര
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മഹാത്മാഗാന്ധി

തിനിധികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും
ഇന്ത്യ ല�ോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുൻപന്തിയിൽ
തന്നെയാണ്. ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ
യും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ മാതൃക ആഗ�ോളതല
ത്തിൽ തന്നെ സമ്മതി നേടിയിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഒരു ഭരണസംവിധാനം എന്ന
തിനപ്പുറം സാമൂഹികക്രമം എന്നനിലയിൽ
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ വിലയിരുത്താൻ
ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ‘വാർപ്പ്
മാതൃക’കൾ നൽകുന്ന അപായ സൂചനകളും
പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ജനാ
ധിപത്യത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത മഹാരഥന്മാ
രിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് ഡ�ോ. ബി.ആർ.
അംബേദ്കർ.
ഇന്ത്യയിലെ അധ:കൃത സമൂഹത്തിന്റെ
നവ�ോത്ഥാന നായകനായാണ് അംബേദ്ക
റെവിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത്. പാർശ്വവല്ക്ക
രിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ‘അരികുരാഷ്ട്രീയ’ത്തെക്കുറി
ച്ച് അദ്ദേഹം ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു. ജാതി
വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹികക്രമത്തിൽ
ഏറെ പ്രബലമായ ഘടകമാണെന്ന്
അംബേദ്കർ കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ ഫലമായി
ഇന്ത്യയ ിൽ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനവും
സാമൂഹിക സംവിധാനവും തമ്മിൽ പ്രകട
മായ ഒരു വൈവിധ്യം നിലനിൽക്കുന്നു. വാസ്ത
വത്തിൽ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിർ
മ്മിതമായ ജാതിവ്യവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാ
നങ്ങളിൽ ഉള്ച്ചേർക്കാൻ ഭരണകർത്താ
ക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം 1930-ലെ
ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ അംബേ
ദ് ക ർ എടുത്തു കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ
പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയപ്രസ്ഥാനവും ഈ
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വൈരുദ്ധ്യം അംഗീകരിക്കാൻ മടിച്ചു.
സാമൂഹിക ക്രമവും രാഷ്ട്രീയ സംവിധാ നവും
തമ്മിലുള്ള ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ അടയാളപ്പെ
ടുത്താനാണ് സാമൂഹിക ജനാധിപത്യം (Social
democracy)എന്ന ആശയം അംബേദ്കർ
മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. സാമൂഹിക നീതിയിൽ അധി
ഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രീയക്രമമാണ് സാമൂഹിക
ജനാധിപത്യം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ
തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്താതെ രാഷ്ട്രീയ തുല്യത
നടപ്പാക്കുക എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ
മൗലിക ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് .
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവകാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെ
ട്ട സാമൂഹിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലും ഉള്ച്ചേർക്കാൻ
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ വേളയിൽ

അംബേദ്കർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടന
യുടെ ആമുഖത്തിലും നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങളിലും
വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരമ�ൊരു സാമൂ
ഹിക നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രീയക്രമ
മാണ്. എന്നാൽ ഭരണഘടന വിഭാവനം
ചെയ്ത സാമൂഹിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂല്യ
ങ്ങൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് ഏറെദുഷ്ക
രമായ കർത്തവ്യം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന്
കാലം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
വാസ്തവത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ
‘ഭൂരിപക്ഷ ആധിപത്യത്തിന്റെ’ അപകടസാ
ധ്യതയെക്കുറിച്ച് അംബേദ്കർ ഏറെ ബ�ോധ
വാനായിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ടാണ് ജനാധിപ
ത്യം സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ ജീവിതക്രമമാ
യിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹംഅഭിപ്രായപ്പെ
ട്ടത്. ജനാധിപത്യം നൽകുന്ന അവകാശങ്ങ
ളും അധികാരങ്ങളും അവസരങ്ങളും എല്ലാവർ
ക്കും തുല്യമായി ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ ജാതി
വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹിക അകലങ്ങൾ
ഭേദിച്ചേ തീരൂ. ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ഉന്മൂലനം
(Annihilation of Caste) എന്ന തന്റെ പ്ര
ശസ്തമായ കൃതിയിൽ അംബേദ്കർ ഇക്കാര്യം
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജാതീയമായവിവേചന
ങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം
ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർഹത
നേടുന്നില്ലെന്ന് അംബേദ്കർ അഭിപ്രായപ്പെ
ടുന്നു. പാര്ലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ
കാര്യത്തിലും ഇത്തരം ഒരു മുൻകരുതൽ
അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
മഹാത്മാഗാന്ധി വിവരിച്ച ‘വരിയിലെ
അവസാന മനുഷ്യനെ’ ശാക്തീകരിക്കാത്തി
ടത്തോളം കാലം പാർലമെന്ററി ജനാധിപ
ത്യം കേവലം പ്രകടനപരത മാത്രമായി
അവശേഷിക്കും.
സാമൂഹിക ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യ
ത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായി പരിഗണിച്ചെങ്കിൽ
മാത്രമേ സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവൽകൃത
വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മധുരം
നുകരാനാകൂ. ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ
നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭരണക്രമങ്ങൾ ജനാധിപത്യ
വൽക്കരണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാ
ക്കുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് ഭരണവ്യവസ്ഥകളിലൂ
ടെയും നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലൂടെയും
സാമൂഹിക ഇടപെടലിലൂടെയും സാമൂഹികജ
നാധിപത്യം ഉറപ്പാക്കുമ്പോഴാണ് ജനാധിപ
ത്യം പൂർണ്ണമായും വിജയിക്കുന്നത്.
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ലേഖകൻ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ ക�ോളേജിൽ
രാഷ്ട്രമീമാംസ വിഭാഗം
അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസ്സറാണ്

ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണവും
മഹാാമാാരിികളുംം
 ജിി.കെ�. സുനിിൽ
ല�ോകം ഇന്ന് നേരിടുന്നത് ആറാമത്തെ കൂട്ടവംശനാശം ആണ്. ഒരു മില്യണ് സസ്യങ്ങളും ജീവവര്ഗ്ഗങ്ങളും വംശനാ
ശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നില്ക്കുന്നു. കരഭൂമിയുടെയും കടലിന്റെയും ഉപയ�ോഗത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം, വന്യജീവികളു
ടെയും വനവിഭവങ്ങളുടെയും അമിതചൂഷണം, മലിനീകരണം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം,
അപരിചിതജീവിവര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ ആവിര്ഭാവം എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണം.

ക�ൊ

വിഡ് - 19 ഒരു ആര�ോഗ്യപ്രശ്ന
ത്തെക്കാളുപരി ഒരു അന്താരാ
ഷ്ട്ര പ്രതിസന്ധിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത്
മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും
സ മ ാ നതകളില്ലാത്ത ദുരന്തങ്ങളാണ്
വിതച്ചത്. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളും ദരിദ്രരാജ്യങ്ങ
ളും ഒരു പ�ോലെ നിശ്ചലമായി. ഒരു രാജ്യത്തെ
പ്രതിസന്ധി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിഫലി
ച്ചു. ല�ോകം ഒരേ മനസ്സോടെ ഒത്തു ചേർന്ന്
മുന്നേറാന് ഈ സാഹചര്യം പ്രച�ോദനമായി.
ക�ൊവിഡ്-19 ല�ോകമെങ്ങുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ
സാമ്പത്തികമായി ബാധിച്ചു. അത് വിവിധ
ജനവിഭാഗങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുകയും
ജീവന�ോപാധികളുടെ ലഭ്യത തടസ്സപെടു

ത്തുകയും ഇതുമൂലം ദുര്ബ്ബലജനവിഭാഗങ്ങള്
ആഹാരത്തിനായും പണത്തിനായും പ്രാദേ
ശികമായി ലഭ്യമാകുന്ന ജൈവസ്രോതസ്സു
കളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കേണ്ടിയും
വന്നു. ഇതു ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ
നാശത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ ആക്കം
കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ജൈവവൈവിധ്യത്തിലു
ണ്ടാകുന്ന നാശം വീണ്ടും നമ്മുടെ ആവാസ
വ്യവസ്ഥയെ അസന്തുലിതമാക്കുകയും ജന്തു
ജന്യര�ോഗങ്ങള്ക്ക് വഴി തെളിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു.
മഹാമാരികള് മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പ
ത്തിികമാാന്ദ്യംം� കാാരണംം സർക്കാാരുകളുടെെ
ബജറ്റുകളില് ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ

ത്തിനുള്ള നീക്കിവെയ്പ്പ് കുറയുകയും അത്
ആര�ോഗ്യമേഖലയിലേക്കും മറ്റും മാറ്റപ്പെടു
കയും ചെയ്യുന്നു. വികസ്വരരാജ്യങ്ങളിലാണ്
ഈ പ്രവണത കൂടുതലായും കാണുന്നത്.
മാാത്രമല്ല ഇവര് സാാമ്പത്തിികമാായ അഭിിവൃ
ദ്ധിിക്ക്് വേ�ണ്ടിി ജൈൈവസ്രോ�ോതസ്സുകളെ�
ചൂഷണം ചെയ്യാന് നിയമങ്ങളില് പ�ോലും
ഇളവു ചെയ്യാറുണ്ട്. നിലനില്പ്പിനായി
മനുഷ്യയര് ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയത്തെ� കൂടുതല്
ചൂഷണംം ചെ�യ്യുന്നു. വനങ്ങള്ക്കു സമീീപംം
ജീീവിിക്കുന്നവര് മുന്പത്തെ�ക്കാാള് കൂടുതൽ
മൃഗങ്ങളെ� വേ�ട്ടയാാടുകയുംം അപൂര്വസസ്യയ
ങ്ങളെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം. ജൈൈവ
വൈൈവിിധ്യംം� പ്രകൃതിിയുടെെ സന്തുലിിതാാവ
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സ്ഥയെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. പ്രകൃ
തിയുടെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണം തന്നെ
ജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും അന്യംനിന്ന്
പ�ോകാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്.
ഇതിനു വിരുദ്ധമായി മനുഷ്യര് പ്രകൃതിയില്
ഏല്പ്പിിക്കുന്ന ആഘാാതംം ചിില ജീീവിികള്ക്ക്്
അതിിജീീവനംം അസാാധ്യയമാാക്കുകയുംം അത്്
മൂലം അവയുടെ എണ്ണത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന
കുറവ് ര�ോഗാണുവാഹകരായ ജീവികള്ക്ക്
കൂടുതല് പ്രാാമുഖ്യംം� ലഭിിക്കുന്ന തരത്തിില്
ജൈൈവവൈൈവിിധ്യംം� പുനഃഃക്രമീീകരിിക്ക
പ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുംം. പ്രകൃതിിയോ�ോടിിണ
ങ്ങിിയുള്ള ജീീവിിതശൈൈലിിയുംം വിികസനനയ
വും പാലിച്ചു പ�ോന്നെങ്കില് മാത്രമേ മാനവ
രാശിക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ്
ഉണ്ടാാകണംം.
കൊ�ൊവിിഡ്്-19 മഹാാമാാരിി ലോ�ോകമെെങ്ങുംം
വ്യാാ�പകമാായ നാാശനഷ്ടങ്ങളാാണ്് വരുത്തിി
യത്്. ലക്ഷക്കണക്കിിന്് മനുഷ്യയജീീവനുകള്
നഷ്ടപ്പെ�ട്ടു. ലോ�ോകമെെങ്ങുംം സാാമ്പത്തിികരംംഗ
ത്ത് ന ി ക ത് താ ന ാ വ ാത്ത ന ഷ്ട ങ്ങ ള്
ഉണ്ടായി. നാളിതുവരെയുള്ള മരണങ്ങളുടെ
എണ്ണം 27.22 ലക്ഷം ആണ് (മാര്ച്ച് 21
വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ). 1930 കളിലെ
സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത് തിനു ശേഷം സാമ്പ
ത്തിികരംംഗത്ത്് ഇത്രയേ�റെെ ആഘാാതമു
ണ്ടാായ കാാലംം വേ�റെെയിില്ല. ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയസംംരക്ഷണവുംം കാാലാാവ
സ്ഥാാവ്യയതിിയാാനത്തെ� ചെ�റുക്കുന്ന നടപടിി
കളുംം ഉള്പ്പെ�ട്ട പ്രത്യേ�േക വ്യയവസ്ഥകള്
ല�ോകമെങ്ങും സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയമായി
രിക്കുന്നു. ല�ോകം ഇന്ന് നേരിടുന്നത്
ആറാാമത്തെ� കൂട്ടവംംശനാാശംം ആണ്്. ഒരു
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മിില്യയണ് സസ്യയങ്ങളുംം ജീീവവര്ഗ്ഗങ്ങളുംം വംംശ
നാാശത്തിിന്റെ� വക്കിിലെ�ത്തിി നിില്ക്കുന്നു.
കരഭൂമിിയുടെെയുംം കടലിിന്റെ�യുംം ഉപയോ�ോഗ
ത്തിിലുള്ള വ്യയത്യാാ�സംം, വന്യയജീീവിികളുടെെയുംം
വനവിിഭവങ്ങളുടെെയുംം അമിിതചൂഷണംം, മലിി
നീീകരണംം, കാാലാാവസ്ഥ വ്യയതിിയാാനംം,
അപരിിചിിതജീീവിിവര്ഗ്ഗങ്ങളുടെെ ആവിിര്ഭാാവംം
എന്നിിവയാാണ്് ഇതിിന്് കാാരണംം. സാാമ്പ
ത്തിികമാാന്ദ്യംം� മൂലംം വരുംം കാാലങ്ങളിില് ജീീവ
നോ�ോപാാധിികള്ക്കാായിി മനുഷ്യയന് ജൈൈവ
വൈവിധ്യത്തെ കൂടുതല് ചൂഷണം ചെയ്യാന്
സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഇതു വംശനാശത്തി
ന്റെ� വക്കിിലെ�ത്തിി നിില്ക്കുന്ന ജീീവിികള്ക്ക്്
ഭീീഷണിിയാായിി ഭവിിക്കാംം�.
വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ
അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ജൈവസ്രോതസ്സുകളെ
ചൂഷണം ചെയ്യാന് നിയമങ്ങളില് പ�ോലും
ഇളവു ചെയ്യാറുണ്ട്. ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും
വലിയ മഴക്കാടുകളായ ആമ സ�ോൺ മഴക്കാ
ടുകള് ബ്രസീലില് ആണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
ഏകദേശം മൂന്ന് മില്യണ് സസ്യജീവവര്ഗ്ഗങ്ങ
ളും ഒരു മില്യണിൽപ്പരം തദ്ദേശവാസികളും
ഉള്ള ആമസ�ോൺ കാടുകള് ഇന്ന് നശീകര
ണത്തിന്റെ മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയില് ആണ്.
ആമസ�ോൺ മഴക്കാടുകളുടെ 20 ശതമാന
ത്തിലധികം ഇതിനകം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
നാശം തുടരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ഗുരുതര
മാായ ഭീീഷണിി നേ�രിിടുന്നു. ഇതിിന്റെ� പ്രധാാന
കാാരണംം ബ്രസീീലിിയന് പ്രസിിഡന്റ്് ആയിി
അധിികാാരമേ�റ്റ ജെ�യർ ബോ�ോൾസോ�ോനാാരോ�ോ
നിിയമത്തിിൽ വരുത്തിിയ ഇളവുകളാാണ്് .
ലോ�ോകത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം വലിിയ കാാർഷിിക,
ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വന്യജീവി

വേട്ടയെയും ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രോത്സാ
ഹിിപ്പിിച്ചു. കൂടാാതെ� കാാട്ടുതീീയുണ്ടാാക്കിി ഭൂമിി
കൈൈക്കലാാക്കാാനുംം ശ്രമിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കു
ന്നു. ആമസ�ോൺ കാടുകളുടെ വിസ്തൃതി
ജെയർ ബ�ോൾസ�ോനാര�ോ അധികാരമേറ്റ
തിനുശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ നഷ്ടം നേരി
ട്ടതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. 2019 ഓഗസ്റ്റ്
മുതൽ 2020 ജൂലൈ വരെ മ�ൊത്തം 11,088
ചതുരശ്ര കില�ോമീറ്റർ (4,281 ചതുരശ്ര മൈൽ)
മഴക്കാടുകൾ നശിച്ചു. മുൻവർഷത്തെക്കാൾ
9.5 ശതമാനം വർദ്ധനവാണിത്. ആഗ�ോളതാ
പനത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന
കാർബൺ സ്റ്റോറാണ് ആമസ�ോൺ.
അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയില് ആമസ�ോൺ
വനനശീകരണം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള
ഭവിഷ്യത്തുകള് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയാനാവി
ല്ല. വികസ്വര രാജ്യമായതിനാല് തന്നെ
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നേരിടാന് ഇങ്ങനെയു
ള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ജനങ്ങളും കൂട്ട്
നില്ക്കുന്നു.
മഹാമാരിയുടെ കാലങ്ങളിൽ നിലനില്
പ് പിനായി മനുഷ്യര് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ
കൂടുതല് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. ഇത്് ജൈൈവ
വൈൈവിിധ്യയത്തെ� സാാരമാായിി ബാാധിിക്കുന്നു.
ഉദാാഹരണത്തിിന്് പണത്തിിനാായിി കേ�രള
ത്തിില് പോ�ോലുംം മയിിലുകളെ� ധാാരാാളമാായിി
വേ�ട്ടയാാടാാറുണ്ട്് . അവയുടെെ ഇറച്ചിിക്കുംം
പീലിക്കും മയിലെണ്ണ എന്ന ഉത്പന്നത്തി
ന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇതു
ചെ�യ്യുന്നത്്. കൂടാാതെ� തീീരപ്രദേ�ശങ്ങളിില്
മത്സ്യയബന്ധനത്തിിന്് പോ�ോകാാന് കഴിിയാാത്ത
സമയങ്ങളില് പവിഴപ്പുറ്റിനെയും മറ്റും
ആ ളു കള് ശേ ഖ ര ി ച്ചു വ ി ല്ക്കാ റു ണ്ട് .
ആപത്്കാാലഘട്ടത്തിില് മനുഷ്യയര് ജൈൈവ
വൈൈവിിധ്യയ സംംരക്ഷണത്തെ�ക്കാാള് തങ്ങളുടെെ
ജീീവനോ�ോപാാധിികള്ക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം� നല്കുന്നു
എന്നതാാണ്് ഇത്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
അന്തരീീക്ഷമലിിനീീകരണവുംം ജീീവിി
കളുടെെ ആവാാസ വ്യയവസ്ഥയെ� നശിിപ്പിിക്കാാ
റുണ്ട്് . ഉദാാഹരണംം, ദേ�ശാാടനപക്ഷിികള്
അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായ മാര്ഗ്ഗങ്ങള്
ഒഴിിവാാക്കിി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിിലേ�ക്ക്് യാാത്ര
ചെ�യ്യുന്നതാായിി കണ്ടെ�ത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഇതിിനു
കാാരണംം ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയത്തിിലുള്ള വ്യയതിി
യാാനവുംം മറ്റു പരിിസ്ഥിിതിി പ്രശ്നങ്ങളുംം ആണ്്.
പക്ഷിികളിില് നിിന്നുംം ഉണ്ടാാവുന്ന പക്ഷിിപ്പനിി
പോ�ോലെ�യുള്ള വൈൈറസ്് രോ�ോഗങ്ങള് ചിില
സ്ഥലങ്ങളിില് ഉടലെ�ടുക്കാാന് ഇതുംം കാാരണ
മാായിിട്ടുണ്ട്്.
പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യവും ആവാസവ്യവ
സ്ഥയും സാമ്പത്തിക ഉന്നതിയും നില

നിര്ത്താന് ജൈവവൈവിധ്യം നിലനിൽ
ക്കേണ്ട ത് അ ത ്യന് താപേ ക് ഷി ത മാ ണ് .
എന്നാല് നിലവില് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്
മുമ്പെങ്ങും കാണാത്ത വിധത്തിലാണ്. 30
ശതമാനം സസ്യജീവിവര്ഗ്ഗങ്ങളും വംശനാ
ശത്തിന്റെ ഭീഷണിയിലാണ് . ഭൂമിയിലെ
ജീവജാലങ്ങള് ഒരു ചങ്ങലയുടെ കണ്ണിക
ളാണ്. അവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രക്രി
യയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ പരിപാലിച്ചും
നിലനിന്നുപ�ോകുന്നവയാണ് . ഇതില്
ഏത�ൊരു കണ്ണി മുറിഞ്ഞാലും അത് ആര�ോ
ഗ്യകരമായ ജൈവവിന്യാസത്തെ പിന്നോ
ട്ടടിക്കുന്നതാകും. മരുന്നുകളെ പ്രതിര�ോ
ധിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളും പ്രതിര�ോധ
ശേഷിയെ മറികടക്കാന് കെല്പ്പുള്ള വൈറ
സുകളുമെല്ലാം ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന്
പുതിയ ഭീഷണികളാണ്.
ജൈവ വൈവിദ്ധ്യവും പകര്ച്ച വ്യാധി
കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില
ഉദാഹരണങ്ങള്
•	ലൈം ര�ോഗം – ആതിഥേയജീവികളുടെ
എണ്ണത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം
മനുഷ്യരില് ര�ോഗം പകരുന്നതിന്റെ
വ്യയക്തമാായ സൂചനയാായിി മാാറുന്നു.
അമേ�രിിക്കയിില് രക്തംം കുടിിക്കുന്ന
ഒരിിനംം ചെ�ള്ളുകളാാണ്് ലൈം�ം രോ�ോഗംം
ഉണ്ടാാക്കുന്ന രോ�ോഗാാണുക്കളെ� മറ്റുള്ളവ
രിലേക്ക് പരത്തുന്നത്. ഈ ചെള്ളുകള്
ജീവിക്കുന്ന എലി വര്ഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട
ജീവികള് വനനശീകരണമുള്ള ഇടങ്ങ
ളില് കൂടുതലായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്.
ഇതിനു കാരണം മറ്റു ജീവികളുടെ അഭാ
വത്തില് എലികള്ക്ക് പെറ്റുപെരുകാന്

അ വ സ ര ം ന ല്കു ന്നു എ ന്ന ത ാ ണ് .
കൂടുതല് ജൈവവൈവിദ്ധ്യമുള്ള സ്ഥല
ങ്ങളില് ലൈം ര�ോഗം താരതമ്യേന
കുറവാാണ്്.
• മലേ�റിിയ ഉണ്ടാാക്കുന്ന അനോ�ോഫിിലാാസ്്
കൊ�ൊതുകുകള് വനനശീീകരണമുള്ള
ഇടങ്ങളിില് കൂടുതലാായിി കാാണപ്പെ�ടുന്നു.
ഇത്് രോ�ോഗവ്യാാ�പന സാാദ്ധ്യയത വര്ദ്ധിി
പ്പിിക്കുന്നു.
• നിപ്പ വൈറസ് – നിപ്പ പരത്തുന്ന
പഴവാവലുകള് കാടുകളില് നിന്നും തീറ്റ


1990 നും 2016 നും ഇടയിൽ ല�ോക
ത്തിന് 1.3 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര
കില�ോമീറ്റർ വനം
നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ല�ോകബാങ്ക്
പറയുന്നു. ഇത് വിസ്തീര്ണ്ണത്തില്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയേക്കാൾ
വലുതാണ്. മനുഷ്യർ കാടുകൾ
വെട്ടിമാറ്റാൻ തുടങ്ങിയശേഷം
46 ശതമാനം മരങ്ങളും
വെട്ടിമാറ്റിയതായി നേച്ചർ
ജേണലിൽ 2015-ൽ നടത്തിയ
പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.



തേടി മനുഷ്യര് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിയി
ടങ്ങളില് എത്തപ്പെടുകയും അതിന്റെ
ഉമിനീരില് നിന്നും വൈറസ് പന്നികളി
ലേക്കും തുടര്ന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും
പടരുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
1990 നും 2016 നും ഇടയിൽ ല�ോകത്തിന്
5,02,000 ചതുരശ്ര മൈൽ (1.3 ദശലക്ഷം ചതു
രശ്രകില�ോമീറ്റർ) വനം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന്
ല�ോകബാങ്ക് പറയുന്നു. ഇത് വിസ്തീര്ണ്ണ
ത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയേക്കാൾ വലുതാണ്.
മനുഷ്യർ കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ തുടങ്ങിയ
ശേഷം 46 ശതമാനം മരങ്ങളും വെട്ടിമാറ്റിയ
തായി നേച്ചർ ജേണലിൽ 2015 ൽ നടത്തിയ
പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഭൂമിയുടെ ശ്വാസ
ക�ോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആമസ�ോൺ
കാടുകള് നശിച്ചാല് മാനവരാശി തന്നെ നില
നില്ക്കുമ�ോ എന്നത് സംശയമാണ്.
ജൈവൈവിധ്യത്തിന് പകര്ച്ചവ്യാധിക
ളുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. മനുഷ്യ
രിില് ഉണ്ടാാകുന്ന 60 ശതമാാനംം രോ�ോഗങ്ങളുംം
ജന്തുജന്യയരോ�ോഗങ്ങള് ആണ്്. ഈ രോ�ോഗങ്ങ
ളുടെ വൈറസുകള് മൃഗങ്ങളില് നിന്ന് മനു
ഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ജൈവ
വൈവിധ്യത്തിനു കഴിയും. എന്നാല് സാമ്പ
ത്തിക ലക്ഷ്യം മാത്രം വച്ചുക�ൊണ്ട് ജൈവ
വൈവിധ്യം നശിപ്പിക്കുമ്പോള് വീണ്ടും
മഹാമാരികള് വരാന് കാരണമാകുകയും
ചെയിന് പ്രതിപ്രവര്ത്തനത്തിന് വഴി തെളി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നിിപ്പ പോ�ോലെ� അപകടകരമാായ
വൈൈറസുകള് ഇനിിയുംം ഉണ്ടാാവാാന് സാാധ്യയത
കൂടുതല് ആണ്്. കൊ�ൊവിിഡ്് -19 നിിപ്പയെ�
പ�ോലെ മാരകമായിരുന്നില്ല. എന്നാല്
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ജനിതക വ്യതിയാനം വന്ന ക�ൊവിഡ് -19
വൈറസുകള് കൂടുതല് മാരകമായി വന്നാല്
ഇപ്പോള് നമ്മള് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതിര�ോധ
മര്ഗ്ഗങ്ങള് പര്യാ�ാപ്തമാായെ�ന്നു വരിില്ല. ലോ�ോകംം
എപ്പോ�ോഴുംം പ്രതിിസന്ധിിയുടെെ വക്കിിലാാണെ�
ന്ന കരുതൽ ഉണ്ടാവണം.
ക�ൊവിഡ്-19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ ജൈവവൈവിധ്യത്തിലുണ്ടായ
നഷ്ടത്തിന് ചില പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
• രാജ്യങ്ങള് നിശ്ചയമായും ക�ൊവിഡ്
-19 മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള്
പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ചു
വരുന്ന സാമ്പത്തിക നടപടികളില്
ജൈവവൈവിദ്ധ്യ സംരക്ഷണം ഹനി
ക്കപ്പെ�ടുന്നിില്ല എന്ന്് ഉറപ്പ്് വരുത്തണംം.
• ഇനി ഒരു മഹാമാരി ഉടലെടുക്കാതിരി
ക്കാാന് ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയത്തെ� സംംരക്ഷിി
ക്കണംം. രോ�ോഗാാണുവാാഹകരാായ ജന്തു

•

•

•

•
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ക്കള് മനുഷ്യന്റെ ആവാസസ്ഥലങ്ങ
ളില് എത്തുന്നത് കൂടുതല് പകര്ച്ചവ്യാ
ധികള് ഉടലെടുക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി
യിട്ടുണ്ട്.
ഒരു പ്രദേശത്തെ ജൈവസമ്പത്ത് അവി
ടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ നിലനില്പ്പിനും
സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനും അനിവാ
ര്യമാണ്. ഇതിലുണ്ടാകുന്ന താളംതെറ്റല്
സമൂഹത്തെ ബാധിക്കും. അതിനാല്
ഓര�ോ പ്രദേശത്തെയും ജൈവവൈവി
ധ്യത്തിലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്പോലും
ഗൗരവമായി കാണണം.
(ഉദാ: സമുദ്രത്തിലെ ചൂട് കൂടിയത്
കാരണം കേരള തീരത്ത് സുലഭമായി
ലഭിച്ചിരുന്ന മത്തി ഇപ്പോള് ലഭിക്കുന്നില്ല
തീരദേശ ജനതയുടെ ആര�ോഗ്യ സംരക്ഷ
ണത്തിനു കുറഞ്ഞ ചെലവില് ലഭിച്ചിരു
ന്ന ഒരു പ�ോഷകാഹാരം ഇല്ലാതാകു
ന്നത് അവരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.)
ദ ാ ര ി ദ്ര്യ ല ഘൂ ക ര ണ ത് തി ന ാ യ ി
ത�ൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള് കുറെയെ
ങ്കിലും ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം
കൂടി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കണം.
താല്ക്കാലിക ലാഭത്തിനായി കാട്
വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നതും
ഭൂവിനിയ�ോഗം തരം മാറ്റുന്നതും സര്ക്കാ
രുകള് തടയണം.
വികസിത രാജ്യങ്ങള് ഭക്ഷ്യവ സ്തുക്ക
ളുടെ ഉല്പ്പാദനം പൂര്ണ്ണത�ോതിലാ
ക്കണം. കുറച്ച് കാലമെങ്കിലും ദരിദ്രരാ
ജ ്യങ്ങ ള് ക്കു ള്ള ഭ ക്ഷ ണ ം അ വ ര്
നല്കിയാല് ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ
ചൂഷണം കുറയ്ക്കാനാകും.

മേ�ൽപ്പറഞ്ഞ രീീതിിയിിലുള്ള പ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്കാായിി താാഴെെ പറയുന്ന രീീതിിയിിലുള്ള
മാാറ്റങ്ങൾ ആഗോ�ോളതലത്തിിൽ ഉണ്ടാാകേ�ണ്ട
തുണ്ട്്.
•	രാാജ്യയങ്ങള് തമ്മിിലുള്ള സഹകരണംം
കൂടുതല് ശക്തിിപ്പെ�ടുത്തണംം.
• സർക്കാരുകൾ ബജറ്റുകളില് ജൈവ
വൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി
കൂടുതല് തുക നീക്കിവയ്ക്കണം.
•	ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയ സംംരക്ഷണത്തിിന്റെ�
പ്രാാധാാന്യംം� എല്ലാാവരുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്ന
തരത്തിിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോ�ോപിി
പ്പിിക്കണംം.
•	ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയ സംംരക്ഷണംം ഒരു
പാാഠ്യയവിിഷയംം ആകണംം.
•	ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠന
ങ്ങളിില് ഏര്പ്പെ�ടാാന് വിിദ്യാ�ാര്ത്ഥിികളെ�
പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിക്കുകയുംം തൊ�ൊഴിിലവസ
രങ്ങള് ഉറപ്പാാക്കുകയുംം വേ�ണംം.
•	പ്രാാദേ�ശിികസര്ക്കാാരുകള് ജൈൈവവൈൈ
വി ി ധ്യയസംം ര ക്ഷണംം ഒ രു പ്ര ധാാ ന
വിിഷയമാായിി അംംഗീീകരിിക്കുകയുംം ഒപ്പംം
സര്ക്കാാര് നിിര്ദ്ദേ�ശിിച്ചിിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയും
വേണം.
ജൈവവൈവിധ്യം പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലി
താവസ്ഥയെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു.
പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണ ങ്ങള്ത
ന്നെ ജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും അന്യം
നിന്നുപ�ോകാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാ
ണ്. ഇതിനു വിരുദ്ധമായി മനുഷ്യര് പ്രകൃതി
യില് ഏല്പ്പിക്കുന്ന ആഘാതം ചില ജീവിക
ള്ക്ക് അതിജീവനം അസാധ്യമാക്കുകയും
അത് മൂലം അവയുടെ എണ്ണത്തില് ഉണ്ടാകു
ന്ന കുറവ് ര�ോഗാണുവാഹകരായ ജീവിക
ള്ക്ക് കൂടുതല് പ്രാമുഖ്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തില്
ജൈവവൈവിധ്യം പുനഃക്രമീകരിക്ക
പ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് മാനവരാശിയുടെ
നിലനില്പ്പിന് ഭീഷണിയായിമാറുന്നു.
കൂടാതെ ഈ മഹാമാരികള് സാമ്പത്തികപ്ര
തിസന്ധികൾ വലിയ ത�ോതിൽ ഉണ്ടാക്കുക
യും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പ
ത്തിക മാന്ദ്യം വീണ്ടും ജൈവവൈവിധ്യ
നാശത്തിനു വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രകൃതി
യ�ോടിണങ്ങിയുള്ള ജീവിത ശൈലിയും
വികസന നയവും പാലിച്ചു പ�ോന്നെങ്കില്
മാത്രമെ മാനവരാശി ഇവിടെ നിലനില്ക്കുകയു
ള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം.

1

ലേഖകന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റില്
സിസ്റ്റം മാനേജരരാണ്

ക�ൊവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിൽ
തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് പ്രധാനം: മുഖ്യമന്ത്രി
ക�ൊ

വിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിൽ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പങ്കാളിത്തം പരമ പ്രധാനമാണെന്ന് മുഖ്യ
മന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നാം
ഘട്ട ക�ൊവിഡ് വ്യാപനത്തെ നേരിടാനും
അതിജീവിക്കാനും സാധ്യമായതിന്റെ
പ്രധാന ഘടകങ്ങളില�ൊന്ന് തദ്ദേശ സ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സജീവമായ
ഇടപെടലാണ്. പുതിയ ഭരണസമിതികൾ
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികാരത്തിൽ
വന്നു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നേതൃത്വപരമായ
പങ്ക് നിർവഹിച്ചവരല്ല ഇപ്പോഴുള്ള പലരും.
ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീ
ലനവും ബ�ോധവൽക്കരണവും നൽകിയിട്ടു
ണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടം മറികടക്കാനും
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രധാന പങ്കാളി
ത്തം ഉണ്ടാകണം.
ജനങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭാഷിണി വഴിയുള്ള
മു ന്ന റ ി യ ി പ്പു ന ൽ ക ൽ , ആ വ ശ ്യമ ാ യ
ന�ോട്ടീസ്, പ�ോസ്റ്ററുകൾ പതിക്കൽ എന്നിവ
തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ സംഘടിപ്പി
ക്കണം. വായനശാല, ക്ലബ്ബുകൾ തുടങ്ങി
ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന പ�ൊതു ഇടങ്ങ
ളിൽ ആ പ്രദേശത്തെ ക�ൊവിഡ് അവസ്ഥ
പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ബ�ോധവൽക്കരണ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും തദ്ദേശസ്ഥാപ
നങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന
ര�ോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാൻ പ്രയാസം
നേരിടും. അവർക്ക് ഭക്ഷണം, മരുന്ന് തുട
ങ്ങിയവ എത്തിക്കാനും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുടെ മുൻകൈ ഉണ്ടാകും.
വാർഡ് അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
വാർഡ് ത ല സമിതികൾ പുനരുജ്ജീവി
പ്പിക്കണം. ആശാവർക്കർ, ആര�ോഗ്യ പ്രവർ
ത്തകൻ, പ�ോലീസ് പ്രതിനിധി, റവന്യു ജീവ
നക്കാരൻ, വ�ോളണ്ടിയർ എന്നിവർ
സമിതിയിൽ ഉണ്ടാവണം. നേരത്തെ നിലവി
ലുണ്ടായിരുന്ന വളണ്ടിയർ പദ്ധതി ഫലപ്രദ
മാക്കണം. ചിലരെങ്കിലും ഒഴിവായി പ�ോയിട്ടു
ണ്ടാകും. പുതിയ വളണ്ടിയർമാരെ ആവശ്യമെ
ങ്കിൽ കണ്ടെത്തി സജ്ജമാക്കണം. അത്
കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടമാണിത്.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും

ര�ോഗത്തിന്റെ വലിയ ത�ോതിലുള്ള വ്യാ
പനത്തിന്റെ ഘട്ടമായതിനാൽ അതിനനു
സൃതമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തു
മെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമ്പൂർണ്ണ
ല�ോക്ക് ഡൗൺ എന്നത് അവസാനത്തെ
ആയുധമാണ് . നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണ
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ് ഉചിതം.
ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതും കൂട്ടം കൂടുന്നതും
ഒഴിവാക്കണം. ടെസ്റ്റ് പ�ോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്
കുറച്ചു ക�ൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ
കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. കൂടുതൽ വളണ്ടിയർ
മാരെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. വാർഡ് തല സമിതി
കളുടെ ഇടപെടലും ശക്തിപ്പെടുത്തും. ആദ്യ
ഘട്ടത്തിൽ വളണ്ടിയർമാരും പ�ോലീസും
ഒന്നിച്ച് ഇടപെട്ടത് ഫലം ചെയ്തിരുന്നു. ആ
രീതി ആവർത്തിക്കും.
ആശുപത്രികളിൽ വൈറസ് ബാധയുള്ള
എല്ലാവരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഉദാ
ഹരണത്തിന് രണ്ടു വാക്സിനേഷനും കഴിഞ്ഞ
വർക്ക് ക�ൊവിഡ് ബാധിച്ചാൽ സാധാരണ

നിലയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.
അത്തരം ആളുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴി
ഞ്ഞാൽ മതിയാകും. അതെല്ലാം കണക്കിലെ
ടുത്ത് ആശുപത്രി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ചു
ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡമുണ്ടാക്കും.
കൂടുതൽ ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും
ഉൾപ്പെടെ ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ
സേവനം ഇനിയും വേണം. അത് ലഭ്യമാക്കാൻ
അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കും. ആര�ോഗ്യ പ്ര
വർത്തകർക്ക് മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കാൻ
ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി.കൾ എല്ലാ താലൂക്കിലും
ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തും. വാക്സിൻ കാര്യ
ത്തിൽ, രണ്ടാം ഡ�ോസ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്
മുൻഗണന നൽകും. നിർമ്മാണ ജ�ോലികൾ
ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ക�ൊവിഡ് മാനദ
ണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു നടത്താം.
മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ടായ പ്ര
ശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ
ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ ദ്രുതഗ
തിയിൽ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. അതിന്റെ
ഭാഗമായി, ജില്ലാതലത്തിൽ ഓര�ോ നാലു
മണിക്കൂർ കൂടുന്തോറും സർക്കാർ, സ്വകാര്യ
ആശുപത്രികളിലെ വെന്റിലേറ്ററുകൾ, ഐ.
സി.യു. ബെഡുകൾ, മറ്റു ബെഡുകൾ എന്നിവ
യുടെ ലഭ്യതയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ
നൽകണമെന്നു നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുവഴി സൗകര്യങ്ങളുടെ വിനിയ�ോഗം,
ലഭ്യത എന്നിവ കൃത്യമായി നിരന്തരം നിരീ
ക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.
അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളുമായി
നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കി
ക്കൊണ്ട് 1056 എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ
വിളിച്ച് ഈ സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത ജന
ങ്ങൾക്ക് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താം. ഓര�ോ
ജില്ലയിലും ഡി.പി.എം.എസ്.യു.മായി ബന്ധ
പ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക�ോൾ സെന്ററുകളു
മായും വിവരങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കു
മായി ബന്ധപ്പെടാം.
ഹ�ോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർ
നിർബന്ധമായും അതാതിടത്തെ വാർഡ്
മെമ്പർമാരുടെയ�ോ, കൗൺസിലർമാരു
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ടേയ�ോ ഫ�ോൺ നമ്പറുകൾ സൂക്ഷിക്കണം.
ത�ൊട്ടടുത്തുള്ള ആശാ വർക്കർ, ഹെൽത്ത്
ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങിയ ആര�ോഗ്യപ്രവർത്ത
കരുടെ നമ്പറുകളും കയ്യിൽ കരുതണം.
ടെസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ
ക്കായി ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരുമായി
ബന്ധപ്പെടണം.
ഹ�ോം ഐസ�ൊലേഷനിൽ കഴിയാൻ
നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്യമായ ര�ോഗലക്ഷ
ണങ്ങളില്ലാത്ത ര�ോഗികള�ോടാണ്. പക്ഷേ,
അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീടുകളിൽ അതി
നാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പാക്കണം. ര�ോഗിക്ക് താമസിക്കാൻ
ബാത്ത് റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയ മുറി ആവശ്യ
മാണ്. എ.സി. ഉപയ�ോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
പരമാവധി വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറി ആയിരി
ക്കണം. പരിചരിക്കുന്നവരും മുൻകരുത
ലുകൾ എടുക്കണം. എൻ. 95 മാസ്കുകൾ
ര�ോഗിയും പരിചരിക്കുന്നവരും അടുത്തു
വരുമ്പോൾ ധരിക്കണം. പൾസ് ഓക്സി മീറ്റർ
ഉപയ�ോഗിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഓക്സിജന്റെ
അളവ് പരിശ�ോധിക്കണം. ലക്ഷണങ്ങൾ
കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനടി
ചികിത്സ തേടണം. അതിന് ഇ-സഞ്ജീവനി
സംവിധാനത്തിന്റെ മ�ൊബൈൽ ആപ്പ് ,
അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി കൺസൾ
ട്ടേഷൻ നടത്താം.
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട് ചികിത്സ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആശുപത്രി
യിലേയ്ക്ക് മാറണം. വീട്ടിൽ സൗകര്യമില്ലാ
ത്തവർക്ക് ഡ�ൊമിസിലിയറി കെയർ
ഫ സ ി ല ി റ് റി ൽ ആ ര ം ഭ ി ച്ചി ട്ടു ണ്ട് . സ ി .
എഫ്എൽ.ടി.സികളും സി.എൽ.ടി.സികളും
ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ര�ോഗികളാകു
ന്ന ആർക്കും തന്നെ ഐസ�ൊലേഷനിൽ
പ�ോകാന�ോ, ചികിത്സ ലഭിക്കാന�ോ ബുദ്ധി
മുട്ട് ഉണ്ടാകരുതെന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ
കണ്ടാണ് സർക്കാർ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ
ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ കൂടുതൽ
മികച്ചതാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമം മുന്നോട്ടു
ക�ൊണ്ടുപ�ോവുകയാണ്. ഈ സൗകര്യങ്ങൾ
ല ഭ ്യമ ാകാ ൻ അ ത ാ തു ജ ി ല്ല ക ള ി ല െ
ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുക.
അല്ലെങ്കിൽ 1056 എന്ന സംസ്ഥാനതല
ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ,
അവർ അതാതു ജില്ലകളിലേയ്ക്ക് കണക്റ്റ്
ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും. പരമാവധി
അതാതു ജില്ലകളിലെ ഹെല്പ് ലൈൻ
നമ്പറുകൾ തന്നെ ഉപയ�ോഗിക്കണമെന്ന്
മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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ക�ൊവിഡ് പ്രതിര�ോധം:

പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ക�ൊവിഡ് 19 ര�ോഗവ്യാപനത്തിന്റെ
സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചാ
യത്തുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ
സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ക�ൊവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിനായി ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്തുതല, വാർഡ് തല കമ്മിറ്റികൾ
അടിയന്തരമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്ക
ണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വീഴ്ച
വരുത്താതിരിക്കാന് പഞ്ചായത്ത്
സെക്രട്ടറിമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലു
ത്തണം. ര�ോഗലക്ഷണമുള്ളവരെയും
ര�ോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗ
ങ്ങളെയും കർശനമായി ആർ.ടി.പി.
സി.ആർ. ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കുന്നതിന്
വാർഡ്തല കമ്മിറ്റികൾ ആവശ്യമായ
നടപടി സ്വീകരിക്കും.
ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖല
കളിൽ ക�ൊവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ
ര�ോഗിയെ നിർബന്ധമായും സമീപത്തെ
സ ി . എ ഫ് . എ ൽ . ട ി . സ ി യ ി ലേക്കോ
ക�ൊവിഡ് ആശുപത്രിയിലേക്കോ മാറ്റുന്ന
തിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ര�ോഗ
വ്യാപനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സാമൂഹ്യാകലം
കർശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവ
രുത്തും. സെക്ടറൽ മജിസ് ട്രേറ്റുമാർ,
പ�ോലീസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ,
ആശാവർക്കർ എന്നിവരുടെ സഹായ
ത്തോടെ ബ�ോധവത്ക്കരണ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
അതിഥി ത�ൊഴിലാളികളെ ആർ.ടി.
പി.സി.ആർ. ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാക്കുന്ന
തിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ പഞ്ചാ
യത്ത്, വാർഡ്തല കമ്മിറ്റികൾ സ്വകീരി
ക്കണം. ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ ര�ോഗം
സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അവിടം ക് ള സ്റ്ററുക
ളായി തിരിച്ച് കർശന നിരീക്ഷണവും
ബ�ോധവത്ക്കരണവും നടത്തണം. വയ�ോ
ജനങ്ങൾ, സാന്ത്വന ചികിത് സ
 യിലു
ള്ളവർ, ജീവിതശൈലിര�ോഗങ്ങളുള്ളവർ,
ഭിന്നശേഷിക്കാർ, തീരദേശവാസികൾ,
ചേരിപ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ,
കെയർ ഹ�ോമിലെ അന്തേവാസികൾ,
ത�ൊഴിലുറപ്പ് ത�ൊഴിലാളികൾ, കുടുംബശ്രീ
പ്രവർത്തകർ, അതിഥി ത�ൊഴിലാളികൾ

എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും
സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വാർഡ്
തല കമ്മിറ്റികൾ ബ�ോധവത്ക്കരണ
ര�ോഗ പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നടത്തുമ്പോൾ മുൻഗണന നൽകണം.
ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ക�ോവിഡ്
ടെസ്റ്റ് യഥാവിധി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തണം. പഞ്ചായത്തുതല റാപ്പിഡ്
റെസ് പ �ോൺസ് ടീമിനെ ശക്തിപ്പെടു
ത്താൻ പഞ്ചായത്തുകൾ നടപടി സ്വീക
രിക്കണം.
ഒരു പ്രദേശത്ത് ക�ോവിഡ് ര�ോഗി
കളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായി കണ്ടെത്തി
യാൽ ര�ോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്
കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്, മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻ
മെന്റ് നടപടികൾ ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് ,
പ�ോലീസ് എന്നിവരുടെ സഹായ
ത്തോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്വീകരി
ക്കണം. പി.എച്ച്.സി., സി.എച്ച്.സി.കളിൽ
നിന്ന് ടെസ്റ്റ് പ�ോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്
ശേഖരിച്ച് ക�ോവിഡ് ജാഗ്രതാ പ�ോർട്ട
ലിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ അപ് ല�ോ ഡ്
ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ആധികാരികത
പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിമാർ ഉറപ്പുവരു
ത്തണം. ക�ൊവിഡ് ര�ോഗവ്യാപനം
കൂടുതലായി കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായ
ത്തോടെ ജിയ�ോമാപ്പിംഗ് നടത്തണം. ക്വാ
റന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സി.എഫ്.എൽ.ടി.
സികൾ, സി.എസ്.എൽ.ടി.സികൾ, ഡി.
ഡി.സികൾ എന്നി വിടങ്ങളിലെ മാലിന്യം
നിലവിലെ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ പാലിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
നടപടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്വീകരി
ക്കണം. പ�ൊതുജനങ്ങൾ കൂടുതലായി
എത്തുന്ന മാളുകൾ, സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ,
ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ, ചന്തകൾ എന്നിവിട
ങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പ്രോട്ടോ
ക്കോൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന്
ഉറപ്പാക്കണം. വിവാഹ, മരണാനന്തരച
ടങ്ങുകൾ, മറ്റു ഒത്തുചേരലുകൾ എന്നിവ
യിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട എണ്ണം ആളുകൾ
മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളുവെന്നും പഞ്ചാ
യത്ത്, വാർഡ്തല കമ്മിറ്റികൾ നിരീക്ഷി
ച്ച് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ
1
ത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ത്ക്ടവിഡ്ക് - രണ്ടാം തരാംഗാം

കരുതഗല്ടത്ട ഗനരിട്ടാം
 ടി. ഷൊ�ൽ ഹ�ീദ്

ടച

നയിൽ 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 അത് ശക്തിതയൊകെ രണൊാം തരാംഗാം
പ്രത്യക്കപ്ട്ടിരിക്കുന്നു. ഓതരൊ മനുഷ്യനുാം
�രുതലുാം ജൊഗ്രതയുാം സൂക്ഷ്മതയുാം �ൊെിചേി
കല്ലങ്ിൽ ജീവനുതകന്ന ഭീഷണിയൊണ് ഈ
മഹൊമൊരി.
സൊധൊരണ ജെതദൊഷപ്നി മുതൽ
സൊർസ്, കമർസ്,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
സ് െ ങ്ങ ള ി ൽ സ പേ ർ ക് ാം ഇ ല്ല ൊ ക ത
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
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കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതി

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് - 2

4 കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിന് 1.5 മീറ്ററിൽ
കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുക്കേണ്ടി
വരികയാണെങ്കിൽ പെർമിറ്റിന് അപേ
ക്ഷിക്കുമ്പോൾ അധികമായി എന്തെങ്കി
ലും രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
1.5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കുഴി
യെടുക്കേണ്ടിവരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾക്ക് ചട്ടം 10 പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥക
ളാണ് ബാധകമാകുന്നത്. ഇത്തരം നിർമ്മാ
ണങ്ങൾക്കായുള്ള അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ
പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന് ചട്ടം 10 പ്രകാര
മുള്ള അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ലൈ
സൻസിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോട�ൊപ്പം
ചുവടെ ചേർക്കുന്നവ കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ട
താണ്.
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കട്ടിംഗിന്റെ ലെവലും റ�ോഡ് ലെവലും
കാണിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ളതും അളവുകൾ
രേ ഖ പ്പെ ടു ത് തി യ തു മ ാ യ പ്ലാനും
സെക്ഷനും.
l സ്ഥിരവും താൽക്കാലികവുമായി
നൽകുന്ന സംരക്ഷണ നടപടികളുടെ
വിശദാംശങ്ങൾ.
l ഭൂനിരപ്പിലും അതിനു താഴെയും നൽകി
യിട്ടുള്ള സ്ലാബ്, ബീം, ക�ോളം, റീട്ടെയി
നിംഗ് വാൾ മുതലായവയുടെ ഡ്രോ
യിംഗും വിവരണങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശ
ങ്ങളും.
l പൈലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ
ഡ്രോയിംഗും വിവരണങ്ങളും സ്ഥാപി
ക്കുന്ന രീതി മുതലായ വിശദാംശങ്ങളും.
l

4 പൈല് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ
ചട്ടം 10 ബാധകമാണ�ോ?
ബാധകമല്ല. എന്നാൽ 1.5 മീറ്ററില്
കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മണ്ണു മാറ്റിയ ശേഷമാണ്
പൈല് ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ
ചട്ടം 10 ബാധകമാകുന്നതാണ്.
4 പഴയ ചട്ടപ്രകാരം ലഭ്യമായ ഒരു
അനുമതി extend ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നുവർ
ഷത്തേക്കാണ�ോ അഞ്ചുവർഷത്തേ
ക്കാണ�ോ extend ചെയ്യുന്നത് ?
ചട്ടം 15(9) പ്രകാരം കെ.എം.ബി.ആർ.
1999/ കെ.പി.ബി.ആർ. 2011 പ്രകാരം
ലഭ്യമായ അനുമതി അഞ്ചുവർഷത്തേക്കാണ്
extend ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം സംഗതിക

ശേഷം ടി പെർമിറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് നടപടി
ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചു ക�ൊണ്ട് റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന
തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
4 പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത്
പ്ലാനിൽ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ലൈസൻ
സിക്ക് നിർമ്മാണ സമയത്ത് നിർമ്മാ
ണം പെർമിറ്റ് പ്രകാരമാണ�ോ എന്നു
ള്ളത് പരിശ�ോധിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തര
വാദിത്വം ഉണ്ടോ?
ചട്ടം 17(20) പ്രകാരം ഉത്തരവാദിത്വമു
ണ്ട്. അനുമതി ലഭിച്ച പെർമിറ്റ് പ്രകാരമായി
രിക്കണം കെട്ടിടനിർമ്മാണം എന്നത് ഉടമ
സ്ഥന്റെയും ലൈസൻസിയുടെയും ഉത്തര
വാദിത്തമാണ്. ഇതിനായി ലൈസൻസി
യുടെ സേവനം ഒക്കുപ്പെൻസി സർട്ടിഫിക്ക
റ്റ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ
ഒക്കുപ്പെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന
തിന് മുൻപായി ലൈസൻസിയെ മാറ്റുന്നു
വെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വിവരം സെക്രട്ടറിയെ ഉടമ
സ്ഥൻ രേഖാമൂലം (വെള്ളപേപ്പറിൽ എഴുതി
സമർപ്പിച്ചാൽ മതി, ഇതിന് പ്രത്യേകം ഫാറം
ഇല്ല) അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ളിൽ ചട്ടം 15(10) പ്രകാരം പെർമിറ്റ്
കാലാവധി ആദ്യ പെർമിറ്റ് തീയതി മുതൽ
പത്തു വർഷത്തിൽ കൂടുവാൻ പാടില്ല.
4 അപേക്ഷകന് നിർമ്മാണ അനുമതി
ലഭ്യമായ ശേഷം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു
വെങ്കിൽ കൂടി അനുമതി നൽകിയത്
ഏതെങ്കിലും ചട്ടം ലംഘിച്ചാണെന്ന്
കണ്ടാൽ അനുമതി റദ്ദാക്കാൻ സെക്രട്ട
റിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ?
ചട്ടം 16 പ്രകാരം കെട്ടിടനിർമ്മാണ
ചട്ടങ്ങള�ോ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകള�ോ പെർ
മിറ്റിലെ നിബന്ധനകള�ോ ലംഘിച്ച് അല്ലെ
ങ്കിൽ അംഗീകൃത പ്ലാനിന് വിരുദ്ധമായ�ോ
ടി പ്രദേശത്തെ നിലവിലുള്ള നഗരാസൂ
ത്രണ പദ്ധതിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാര
മല്ലാതെയ�ോ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന
അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ
തെ റ് റിദ്ധ ര ി പ് പി ച്ചു ക � ൊ ണ്ട് പെ ർ മ ി റ്റ്
നേടിയെന്ന് സെക്രട്ടറിക്ക് ബ�ോധ്യപ്പെടുന്ന
സാഹചര്യത്തിൽ അപേക്ഷകന്റെ ഭാഗം
കേൾക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകിയ

4 ഒരു വസ്തുവിലെ നിർമ്മാണത്തിന്
പെർമിറ്റ് ലഭിച്ച ശേഷം ആ വസ്തു വിൽ
ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അക്കാര്യം
സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
നിർമ്മാണം തുടരാൻ സെക്രട്ടറിയിൽ
നിന്നും അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചശേഷം ഒക്കുപ്പെൻസി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുരയിടം
വിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചട്ടം 19 പ്രകാരം
പുരയിടം വാങ്ങുന്ന ആളുടെ പേരും മേൽവി
ലാസവും സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ട
താണ്. പുരയിടം വാങ്ങുന്ന ആൾ പെർമിറ്റ്
കൈമാറ്റം ചെയ്തു വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.
4 അംഗീകൃത പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട
നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം
വിൽക്കുന്നതുമൂലം ആ നിർമ്മാണത്തിനു
ലഭിച്ച അനുമതി റദ്ദാക്കുന്ന അവസ്ഥ
ഉണ്ടാകുമ�ോ?
ചട്ടം 19(5) പ്രകാരം അംഗീകൃത പ്ലാനിൽ
ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിൽക്കു
കയ�ോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയ�ോ ചെയ്തതിനു
ശേഷം സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കാതെയിരു
ന്നാൽ പെർമിറ്റ് അസാധുവാകുന്നതാണ്.
4 ഡെ വ ല പ് മെന്റ് പെ ർ മ ി റ് റും
ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യ

ത്യാസമെന്താണ് ? എല്ലാ നിർമ്മാണ
ങ്ങൾക്കും ഇവ രണ്ടും വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ?
ഒരു ഭൂമി പ്ലോട്ടുകളായി തിരിക്കുന്ന
(പ്ലോട്ട് സബ്ഡിവിഷൻ) വികസനത്തിനും
പുനർവികസനത്തിനും നൽകുന്നതാണ്
ഡെവലപ്മെന്റ് പെർമിറ്റ് ഒരു കെട്ടിടം നിർ
മ്മിക്കുന്നതിന�ോ പുനർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന�ോ
നൽകുന്നതാണ് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ്
എല്ലാ നിർമ്മാണത്തിനും ഇവ ഒരുമിച്ച്
ആവശ്യമാകണമെന്നില്ല. പ്ലോട്ട് സബ്ഡി
വിഷൻ ചെയ്തു നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന
അവസരത്തിൽ ഇവരണ്ടും ലഭ്യമാക്കേണ്ട
തുണ്ട്. ഡെവലപ്മെന്റ് പെർമിറ്റ് പ്രത്യേകം
ആവശ്യമില്ലാത്ത നിർമ്മാണങ്ങളിൽ
ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ
നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്
പെർമിറ്റും ലഭ്യമായതായി കണക്കാക്കാം.
4 കു ട ി ല ി ന്റെ ന ി ർ മ് മാ ണ ത്തി ന്
അനുമതി ആവശ്യമാണ�ോ?
കെ.എം.ബി.ആർ. 2019 ചട്ടം 49 പ്രകാരം
കുടിലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പെർമിറ്റ്
ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ കെ.പി.ബി.ആർ.
2019 പ്രകാരം കുടിലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്
പെർമിറ്റ് ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും നിർമ്മാണം
ചട്ടം 49.1 പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
4 3 സെന്റിൽ കുറവ് വിസ്തീർണമുള്ള
ഒരു പ്ലോട്ടിൽ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഇളവുകൾ
ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മൂന്നുനില
കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി കെട്ടിട
ത്തിനു മുകളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങ
ളിലെ പ�ൊതു വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയ
മായി വീണ്ടും നിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ
അനുവദിക്കുമ�ോ? (ഉദാഹരണത്തിന്
പുതിയ extension ന് ചട്ടപ്രകാരം
ആവശ്യമായ പാർക്കിംഗ് നൽകുന്നു).
ചട്ടം 50(3) പ്രകാരം ചെറിയ പുരയിട
ത്തിലെ (മൂന്ന് സെന്റിൽ താഴെ) നിർമ്മാണ
ത്തിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടത്തിൽ ധാരാളം
ഇളവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ
ഇളവ് നേടി നിർമ്മാണം നടത്തിയ ശേഷം
നടത്തുന്ന ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള
extension ചട്ടങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്നുവെങ്കി
ലും അല്ലെങ്കിലും അനുവദനീയമല്ല. എന്നാൽ
ചട്ടം 53 പ്രകാരം ലഭിച്ച ഇളവുകൾ ആവശ്യ
മില്ലാത്ത രീതിയിൽ വസ്തു വാങ്ങിച്ചേർത്ത് ആ
കെട്ടിടം മ�ൊത്തത്തിൽ എല്ലാ കെട്ടിടനിർ
മ്മാണ ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
extension അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
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സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി എ.
ഷാജഹാൻ ചുമതലയേറ്റു

സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി എ. ഷാജഹാൻ ചുമത
ലയേറ്റു. 2026 മാർച്ച് 30 വരെയാണ് കാലാവധി. സർക്കാർ സർവ്വീ
സിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷമാണ് എ. ഷാജഹാൻ കമ്മീഷണറായി
ചുമതലയേറ്റത്. പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, കായിക യുവജനക്ഷേമം,
ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം, സാമൂഹിക നീതി, തദ്ദേശഭരണം തുടങ്ങിയ വകു
പ്പുകളുടെ സെക്രട്ടറിയായും ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ പഞ്ചായ
ത്ത്/നഗര കാര്യ ഡയറക്ടർ, പ�ൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ തുട
ങ്ങിയ പദവികളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക�ൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടറുമായിരുന്നു.

ദിവസ വേതന/കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം
വർദ്ധിപ്പിച്ചു

സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ജ�ോലി ചെയ്തു വരുന്ന ദിവസ വേതന
കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം 01.02.2011 പ്രാബല്യത്തിൽ
പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവായി.
സ.ഉ.(പി.) നം. 29/2021/ധന. തീയതി. 11.02.2021

ശുചിത്വ മാലിന്യസംസ്കരണം –
പ�ൊതുജനാവബ�ോധം – IEC ഘടകത്തിൽ നിന്നും
തുക വിനിയ�ോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി

ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ�ൊതുജനാവ
ബ�ോധം വളർത്തുന്നതിനും ശരിയായ മാലിന്യപരിപാലന
രീതികളിൽ പ�ൊതുജനാവബ�ോധം വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ബ�ോധ
വൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രണ്ടിന പരിപാടി നടപ്പി
ലാക്കുന്നതിന് സ്വച്ഛ്ഭാ രത് മിഷൻ (അർബൺ) പദ്ധതിയിലെ
ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (IEC)
ഘടകത്തിൽ നിന്നും തുക വിനിയ�ോഗിക്കുന്നത് ശുചിത്വ മിഷന്
അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായി.
ജി.ഒ.(ആര്.ടി.) നം.828/2021/എല്.എസ്.ജി.ഡി. തീയതി 31.03.2021

മാലിന്യ സംസ്കരണം ചുമതലകൾ-വ്യക്തമാക്കി
ഉത്തരവായി

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും
സെക്രട്ടറിമാരുടെയും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ചുമത
ലകൾ വ്യക്തമാക്കി ഉത്തരവായി.
ജി.ഒ.(ആർ.ടി.) നം. 880/2021/എൽ. എസ് . ജി.ഡി. തീയതി.
16.04.2021

കുട്ടികളിലെ വിളർച്ചയുടെ ത�ോത് കുറയ്ക്കുന്നതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു

കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളിലെ വിളർച്ച/അനീമിയയെക്കുറിച്ചും അതു
ണ്ടാക്കുന്ന ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൗമാരക്കാരിൽ
അവബ�ോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ
ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്ന അനീമിയ പ്രതിര�ോധ/
ഡിറ്റക്ഷൻ/സ്ക്രീനിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി പ്രാദേശിക
സർക്കാർ തലത്തിൽ അനീമിയ പ്രതിര�ോധത്തിനും മറ്റും തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച നിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
സർക്കുലർ നമ്പർ ഡി.എ.1/39/2021-ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി. 25.03.2021

ഗ്രാമസഭകൾ ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു

അധികാരവികേന്ദ്രീകരണ നിയമങ്ങളുടെയും തത്വങ്ങളുടെയും അന്ത
സത്തക്കനുസൃതമായി ഗ്രാമസഭകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ട പ�ൊതു നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
സർക്കുലർ നമ്പർ PAN/17316/2019-J8 (DP). തീയതി. 20.01.2020

ക�ോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാം

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല ക�ോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മി
റ്റിയുടെ 01.02.2017 ൽ ചേർന്ന യ�ോഗത്തിന്റെ 2.17 നമ്പർ തീരുമാനം,
15.02.2017 ലെ യ�ോഗത്തിലെ 2.7 നമ്പർ തീരുമാനം, ഇവയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക�ോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം
പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക
സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടതില്ലാത്തതും
ക�ോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തന്നെ നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമാണ്.
സർക്കുലർ നമ്പർ ഡി.എ.1/599/2018-ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി. 20.04.2021

ലൈസൻസ് - സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്
ഉറപ്പാക്കണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാ
പാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾ
ക്കും ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുമ്പോഴും പുതുക്കുമ്പോഴും അപേക്ഷ
യിൽ പേരുവിവരം പറയുന്ന സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കു
ന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
സർക്കുലർ നമ്പർ PAN/4448/2021-C4 (DP). തീയതി. 19.04.2021

തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരണവകുപ്പുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സര്ക്കാാര് ഉത്തരവുകള്, സര്ക്കുലറുകള്, ഗസറ്റ്് വിിജ്ഞാാപനങ്ങള്
എന്നിിവയുടെെ പൂര്ണ്ണരൂപംം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീീ വെ�ബ്്സൈൈറ്റുകളിില് ലഭ്യയമാാണ്്.
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എന്റെ മലയാളം - 1

പ്രഹരം പ്രകാശമാകുന്നു
 ഡ�ോ. എഴുമറ്റൂര് രാജരാജവര്മ്മ

മ

ലയാളം അടിച്ചേല്പിക്കേണ്ടതല്ല, സ്വയം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് . ഒരു സംഭവം
പറയാം. ഒരിക്കല് ജയിംസ് ഹെന് റ ി
കസിന്സ് എന്ന ഐറിഷ്-ഇംഗ്ലീഷ് കവി
മൈസൂര് സര്വ്വകലാശാലയില് പ്രഭാഷണ
ത്തിനു ചെന്നു. ജയിംസ് ഹെന്റി കസി
ന്സിനെപ്പറ്റി അല്പം പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം
തുടരാം.
അയര്ലണ്ടിലെ സാഹിത്യനവ�ോത്ഥാ
നത്തില് ഡബ്ലിയു.ബി.യേറ്റ്സിന�ോട�ൊപ്പം
പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ആബി തിയേറ്ററിന്റെ
സ്ഥാപനത്തില് പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്ത

ജയിംസ് ഹെന്റി കസിന്സ് ആനിബസ
ന്റിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി.
ആന്ധ്രയില് അവര് സ്ഥാപിച്ച തിയ�ോസ
ഫിക്കല് ക�ോളേജിന്റെ പ്രിന്സിപ്പലായി
ജയിംസ് സ്ഥാനമേറ്റു. ജയിംസിന്റെ ഭാര്യ
മാര്ഗരറ്റ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറു
മായി. ജയിംസിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് രവീ
ന്ദ്രനാഥടാഗ�ോര് ക�ോളേജില് വന്നു താമസി
ച്ചതും “ജനഗണമന” ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു പരി
ഭാഷപ്പെടുത്തിയതും മാര്ഗരറ്റ് അതിനു
സംഗീതം നല്കി ക�ോളേജ് അങ്കണത്തില്
വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ നിറസാന്നിദ്ധ്യത്തില്

ആലപിച്ചതും എല്ലാം ചരിത്രം.
തിരുവിതാംകൂര് സര്വ്വകലാശാല തുട
ങ്ങി യ പ്പോള് കലാ വ ി ഭ ാ ഗ ത് തിന് റെ
ആദ്യത്തെ മേധാവിയായി സ്ഥാനമേറ്റത്
ജയിംസ് ഹെന്റി കസിന്സാണ്. പതിനാ
ലുവര്ഷം അദ്ദേഹം കല�ോപദേഷ്ടാവായി
തിരുവിതാംകൂറിനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു.
ശ്രീചിത്രാലയം നിര്മ്മിച്ചതും ജയിംസാണ്.
അടയാര് കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ വൈസ്
ചെയര്മാനായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠി
ച്ചു. ഭാരതത്തിലെ സര്വ്വകലാശാലകളി
ല�ൊക്കെയും പ്രഭാഷണങ്ങള് നിര്വ്വഹിച്ചു.
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മൈസൂരിലെ ചിത്രാലയം സ്ഥാ
പിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്. ശുദ്ധസ
സ്യഭുക്കായി, ഭാരതസംസ്കാര
ത്തെ ആദരിച്ചും ഭാരതദേശത്തെ
സ്നേഹിച്ചും ഇവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി.
ഇവിടെത്തന്നെ അവസാനനിദ്ര
യിലുമായി. ഇത്രയുമെങ്കിലും
പറഞ്ഞാലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ശബ്ദത്തിന്റെ ആധികാരികത
മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയൂ. ഭാരത
ത്തെ എത്രമാത്രം അദ്ദേഹം
ഉള്ക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് ഊഹി
ക്കാന് കഴിയുകയുള്ളൂ.
പറഞ്ഞുവന്ന സംഭവത്തിലേ ടാഗ�ോര്
ക്കു തിരിച്ചുവരാം. മൈസൂര് സര്വ്വ
കലാശാലയില് ജയിംസിന്റെ പ്രഭാഷണം
കഴിഞ്ഞു. വൈസ് ചാന്സലര്, ജയിംസ്
ഹെന്റി കസിന്സിന�ോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു,
തന്റെ വിദ്യാര്ത്ഥി അങ്ങയെ പരിചയപ്പെടു
ന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും ഇംഗ്ലീഷില്
ഒരു കവിതാസമാഹാരം - ദ ബിഗിനേഴ്സ്
വ്യൂസ് - പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നല്ല
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭാഷകനാണ് എന്നും. അടുത്ത
ദിവസം രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് താന് താമ
സിക്കുന്ന മുറിയില് വന്നുക�ൊള്ളാന് ജയിംസ്
അനുവാദം നല്കി.
കെ.വി.പുട്ടപ്പ - അതാണ് ആ വിദ്യാ
ര്ത്ഥിയുടെ പേര് - നിശ്ചിതസമയത്ത് പ്ര
സിദ്ധീകൃതഗ്രന്ഥവും കൈയെഴുത്തു കവിത
കളുമായി ജയിംസിന്റെ മുറിയിലെത്തി.
ജയിംസ് കവിതകള് മുഴുവന് വായിച്ചു. അടു
ത്തുനില്ക്കുന്ന പുട്ടപ്പയെ ജയിംസ് അടിമുടി
ഒന്നു ന�ോക്കി. ഖദര്ധാരിയായി ആകാംക്ഷ
യ�ോടെ പുട്ടപ്പ നില്ക്കുകയാണ്.
ജയിംസ് ച�ോദിച്ചു: താങ്കളുടെ വേഷം
എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. കവിത വായിച്ചിട്ടു
സന്തോഷം ത�ോന്നുന്നുമില്ല.
പുട്ടപ്പയുടെ മുഖം ഇരുണ്ടു. ഇംഗ്ലീഷ് കവി
എന്നു കലാലയത്തില് പ്രകീര്ത്തിതനായ
പുട്ടപ്പയ്ക്കു സ്വാഭാവികമായും സങ്കടം വന്നു.
ജയിംസ് ച�ോദിച്ചു: “താങ്കള് സര്വോദ
യത്തിന്റെ വക്താവാണ�ോ?”
പുട്ടപ്പ: “അതേ, ഞാന് ഗാന്ധിജിയുടെ
ശിഷ്യനാണ് . സര്വ്വോദയപ്രസ്ഥാനത്തി
ന്റെ ആശയാദര്ശങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുക
എന്നതാണെന്റെ ലക്ഷ്യം.”
ജയിംസ്: “എന്നിട്ട് അത�ൊന്നും ഈ
കവിതയില് കാണുന്നില്ലല്ലോ? വേഷവും
ആശയവും നന്ന്. എഴുത്തില് അത�ൊന്നും
ഇല്ലതാനും. അതെന്താ? ആകട്ടെ, താങ്കള്
എന്താ ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതുന്നത്?”
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ജയിംസ് ഹെന്റി

കൂവെമ്പു



തിരുവിതാംകൂര് സര്വ്വകലാശാല
തുടങ്ങിയപ്പോള് കലാവിഭാഗ
ത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മേധാവിയായി
സ്ഥാനമേറ്റത് ജയിംസ് ഹെന്റി
കസിന്സാണ്. പതിനാലുവര്ഷം
അദ്ദേഹം കല�ോപദേഷ്ടാവായി
തിരുവിതാംകൂറിനെ സേവിക്കുകയും
ചെയ്തു. ശ്രീചിത്രാലയം നിര്മ്മിച്ചതും
ജയിംസാണ്. അടയാര്
കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ വൈസ്
ചെയര്മാനായും അദ്ദേഹം
സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.



പുട്ടപ്പ: “എന്റെ ഭാഷ കന്നഡയാണ്.
അത�ൊരു ചെറിയ ഭാഷയാണ്. നൂതനാശ
യാദര്ശങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കാന് എന്റെ
ഭാഷയ്ക്കു കരുത്തില്ല. അതുക�ൊണ്ട് വലി
യ�ൊരു ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതുന്നു.”
ജയിംസ്: “നിര്ത്തൂ. താങ്കളുടെ ഭാഷയ്ക്കു കരു
ത്തില്ലെന്ന് ആരു പറഞ്ഞു? എന്തു തെളിവ്?
താങ്കള് ബംഗാളിലേക്കു ന�ോക്കൂ.
ടാഗ�ോര് വരുന്നതുവരെ ബംഗാളിഭാഷ ചെറു
താണെന്നും കരുത്തില്ലാത്തതാണെന്നുമ�ൊ
ക്കെ ആളുകള് വിചാരിച്ചു. ടാഗ�ോര് തന്റെ
ഭാഷയെ കരുത്തുള്ളതാക്കി. ഒരെഴുത്തുകാ
രന്റെ ദൗത്യം സ്വന്തം ഭാഷയെ കരുത്തുള്ള
താക്കുക എന്നതാണ്. മേലാല് നിങ്ങള്
ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതരുത്. ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതി
ഇംഗ്ലീഷുകാരനെക്കാള് കേമനാകാന്
നിങ്ങള്ക്കാവില്ല. എന്നാല് സ്വന്തം ഭാഷ
യില് എഴുതി മറ്റുള്ളവരേക്കാള് ഉന്നതനാ
കാന് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ രചനകള്
മികച്ചതെന്നു കണ്ടാല് ആവശ്യമുള്ളവര്
അവ അവരുടെ ഭാഷയിലേക്കു വിവര്ത്തനം
ചെയ്തുക�ൊള്ളും. പ�ൊക്കോളൂ.”
കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുമായി, നിരാശ
യ�ോടെ, കവിതകള് നെഞ്ചോടടുക്കിപ്പിടിച്ച്
പതിനേഴു വയസ്സുള്ള കെ.വി. പുട്ടപ്പ വീട്ടിലേ
ക്കോടി. കട്ടിലില്ക്കിടന്നു കരഞ്ഞു. ഒരു രാത്രി
മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതെ കിടന്നു. അടുത്ത പ്രഭാത
ത്തില് ഒരു വെളിവു വന്ന പ�ോലെ, താനിനി
കന്നഡയിലേ എഴുതൂ എന്ന തീരുമാനത്തി
ലെത്തിയാണ് പുട്ടപ്പ ഉണര്ന്നത്. കനത്ത
പ്രഹരം പ�ോലെയായിരുന്ന ജയിംസിന്റെ
വാക്കുകള് ജീവിതത്തില് വഴിവിളക്കുകളായി.
കെ.വി. പുട്ടപ്പ പിന്നീട് കന്നഡയില് മാത്രം
എഴുതി. മൈസൂര് സര്വ്വകലാശാലയുടെ
വൈസ് ചാന്സലറായി. മഹാസാഹിത്യകാ
രനായി. ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവും പദ്മഭൂ
ഷണ് ബഹുമതിയും നല്കി രാജ്യം ആദരിച്ചു.
‘കൂവെമ്പു’ എന്ന തൂലികാനാമത്തില് പുട്ടപ്പ
വിശ്വവ ിഖ്യാതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കൃതികള് വിശ്വഭാഷകളിലേക്കു തര്ജ്ജമ
ചെയ്യപ്പെട്ടു. മലയാളത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട്,
‘കിന്നരിയ�ോഗി’ എന്ന പുസ്തകം. മൈസൂറില്
ഇന്ന് കൂവെമ്പു സര്വ്വകലാശാല ഉണ്ട്. കന്ന
ഡയിലെ ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള കവികളില്
ഒന്നാമന് എം.ഗ�ോവിന്ദപ്പൈയും രണ്ടാമന്
കുവെമ്പുവുമാണ്.
പ്രഹരം പ്രകാശമാകുന്ന കുവെമ്പുവിന്റെ
ജീവിതവിജയം അനുകരണീയമാണ്. മാതൃ
കാപരമാണ്. ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവ
ര്ക്കാകട്ടെ ഇത�ൊരു മഹാപാഠവും
1

വിഷു

തുല്തയത്ട ആഗഘ്ടഷാം
 ശിെ�സൊദ് പൊകലൊട്

വി

ഷു 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,
തമിഴ്നൊട്ടിൽ പുത്ൊണ് തുെങ്ങി നിരവധി
ത�രു�ളിൽ അറിയകപ്ടുന്നുണ് തുെ്യത
യുകെ ഈ ആതഘൊഷാം. അടുത് ഒരു
ക�ൊല്ലകത് കുറിചേൊണ് വിഷുവിലൂകെ
ജനങ്ങൾ ചിന്ിക്കുന്നത്. 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.
തമൊം 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.
വിശ്വൊ സങ്ങൾക്പ്റാം 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
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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�
എന്നൊണ് �റഞെിരുന്നത്. 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
പ്ിചേ് കുറി കതൊട്ട് ക�ൊന്ന�ങ്കുെ�ൾ ക�ൊണ്
അെങ്രിചേ് കൃഷി സ്െത്് എത്ിചേ് 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�തക്ൊട്ട് വീെികറെ �ിഴക്്
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�െിഞെൊറു ഭൊഗത് കവചേ് പൂജിക്കു�യുാം
അതിനുതശഷാം കുറച്ചു സ്െത്് ക�ൊത്ി�ി
ളയ്ക്കുന്നു. അങ്ങകന ക�ൊത്ിക്ിളചേതിൽ
കുഴികയടുത്് അതിൽ നവധൊന്യങ്ങൾ, �ചേ
ക്റിവിത്�ൾ എന്നിവ നടുന്നു. �റമ്പു
കൃഷിയിലുാം തുെക്മിടുന്നു എന്നയർത്ത്ി
െൊണ് ഈ ആചൊരാം നെത്ന്നത്. വിഷുക്ൊ
െത്് �ൊെങ്ങളിൽ ക�ൊ�് �ഴിഞെ് 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 ഒരൊണ് മുഴുവൻ ജീവിതത്ി
ത െ ക്കു ാം സ ാം ക്രമ ി ക് ൊ ൻ എ ന്ന ൊ ണ്
സങ്ൽ�ാം. വിഷുദിനത്ികറെ മകറ്ൊരു പ്രതത്യ
�തയൊണ് വിഷുടക്നീട്ടാം. വീട്ടികെ
മുതിർന്ന അാംഗങ്ങൾ തൊകഴയുളളവർക്്
ട�നീട്ടാം ക�ൊടുക്കുന്നു. കുടുാംബബന്
ത്ികറെ �ീഴ്വഴക്കത്യൊണ് ട�നീട്ടാം
�ൊണിക്കുന്നത്. അെയ്ക, കവറ്ിെ, ക�ൊന്ന�,
നൊണയാം എന്നിവ ഉൾകപ്ടുന്നതൊണ് വിഷു
ടക്നീട്ടാം.

�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�ൊടുത്തൊണ്. ഉളളവർ തവണാം
ഇല്ലൊത്വർക്കു ക�ൊടുക്ൊൻ എന്ന് 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.
വിഷുവികനക്കുറിചേ് 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 ആെതങ്ൊെ് െീെൊ
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 നിറമൊണ്. �ണികക്ൊന്ന, വിഷു
പ്ക്ി, �ണികവളളരി, മൊപേഴവകമൊകക്
തചർന്ന് പ്രകൃതികയ സ്വർണ്വർണ്മൊക്കുന്നു.
�ൊർഷി� സാംസ്�ൊ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 �ൊഴ്ചയൊണ്.
അന്രീക്ത്ികെ ചൂെ് കൂടുതപേൊഴൊണ്
ക�ൊന്ന�ൾ പൂക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുകെ സന്തു
െിതൊവസ്ക്് മൊറ്ാം വരുന്നതികറെ പ്ര�െ
മൊയ െക്ണമൊണിത്. എങ്ിലുാം ഇന്നികറെ
എല്ലൊ യൊതന�കളയുാം വരൊൻ ത�ൊകുന്ന നല്ല
�ൊെത്ികറെ പ്രതീക്യിൽ മറി�െന്ന്
1
മെയൊളി വിഷു ആതഘൊഷിക്കുാം.
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മല�റാം
 ക�ൊ. െിളക്കുടി രൊകജ�ൻ

മ

െപ്റാം 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

40 പഞ്മായത്പ് രമാജപ് | ഏപ്ില് 2021

ന്നു. െിപ്വികറെ ത�ൊട്ടയുകെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഇതപ്ൊഴുമുണ്.
ച ര ി ത്ര- സ ൊ ാം സ് ൊ ര ി � � ഴ മ യു ള്ള
അതന�ാം സ്െങ്ങൾ ജില്ലയിലുണ്. ബ്രിട്ടീഷ്
ടസന്യത്ികറെ ആസ്ൊനമൊയിരുന്നു
മെപ്റാം. 1921 ൽ നെന്ന മെബൊർ �െൊ
�കത് തുെർന്ന് മെബൊർ സ് ക�ഷ്യൽ
ത�ൊെീസികറെ ത�ന്ദ്രമൊയി. ധൊരൊളാം മുസ്ിാംഹി� 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�ൊണൊണ്. മെയുകെ തമൽഭൊഗാം ‘മെപ്റാം’
ആയത് സ്വൊഭൊവി�മൊയൊണ്. ബ്രിട്ടീഷു�ൊരുകെ
ടസനി� ത�ന്ദ്രമൊയിരുന്നിട്ടുാം നൊട്ടുത�രിന്
മൊറ്മുണൊയില്ല എന്നത് അപൂർവതയൊണ്.

അരന്�ാഴി� വീ�ന�കൾ
അരന്�ാഴി� വീ�ന�കൾ-16

പടി�രകൾ
തിരി�വരുന്നു
 �രളീധരൻ തഴക്കര
‘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 വിളിച്ചു തചൊദിക്കുാം
‘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,
ദ്വൊ ര�ൊെ�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 അതന്വഷ ിചേ്
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
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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

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.

42 പഞ്മായത്പ് രമാജപ് | ഏപ്ില് 2021

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% എത്ന്നത് വകര
ഓതരൊ വർഷവാം അര ശതമൊനാം വീതാം
വർദ്ിപ്ിക്കുവൊനുാം നിർതദേശാം ഉള്ളതൊയി
മനസിെൊക്കുന്നു. നമ്മുകെ തതദേശഭരണ
സാംവിധൊനത്ിന് കൂടുതൽ �രുത്് നൽകു
ന്നതൊണ് ഈ തീരുമൊനങ്ങകളല്ലൊാം. തതദേ

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

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.
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
ഗ് കബല്ലിനു ��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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