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എഡിിറ്റോ�ോറിിയൽ

സോ�ോഫ്റ്റ്്വെ�യര് ഉപസോയോഗംം ജാോഗ്രത സോ�ണംം

പഞ്ചാായത്ത്് വകുപ്പിിനു കീീഴിിലെ� വിവിധ ഓഫീീസുകീളിിലുംം തദ്ദേ�ശസ്വവയം
ഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിിലുംം വിനയസ്വിച്ചിിട്ടുള്ളതുംം പ്രവർത്ത്ിച്ചുവരുന്നതുംമാായ
ദ്ദേസ്വാഫ്റ്റ്്ലെവയറുകീളുലെെയുംം ആപ്ലിിദ്ദേ�ഷനുകീളുലെെയുംം സുരക്ഷിിതമാായ ഉപദ്ദേയാഗംം
ഈ സ്ഥാാപനങ്ങളിിലെ� ഓഫീീസ്വ് ദ്ദേമാധാവികീളും ലെസ്വക്രട്ടറിിമാാരും ഉറിപ്പുവരുദ്ദേത്ത്
ണ്ടതുംണ്ട്. തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ ഉപദ്ദേയാഗംിച്ചുവരുന്ന വിവിധ
ആപ്ലിിദ്ദേ�ഷനുകീളിിൽ ജീീവന�ാരുലെെദ്ദേയാ ലെസ്വക്രട്ടറിിയുംലെെദ്ദേയാ യൂസ്വർലെനയിം,
പാസ്വ്ദ്ദേവഡ്് എന്നിവ ഓദ്ദേട്ടാദ്ദേസ്വവ് ആയി സൂക്ഷിി�ാതിരി�ാൻ ഓദ്ദേരാരുത്ത്
രും ശ്രദ്ധിി�ണം. ഇപ്രകീാരം സൂക്ഷിിക്കുന്നത് ബന്ധലെപ്പിട്ട ഉദ്ദേ�യാഗംസ്ഥാർ അറിി
യാലെതതലെന്ന ദ്ദേ�ാഗംിൻലെ�യ്ത്് ദുരുപദ്ദേയാഗംം ലെ�യ്യാാൻ കീാരണമാാകും. Default
Password-കീൾ ഏലെതങ്കിിലുംം ദ്ദേസ്വാഫ്റ്റ്്ലെവയറുകീളിിൽ ഉപദ്ദേയാഗംിച്ചുവരുന്നുലെവ
ങ്കിിൽ അവ അെിയന്തിിരമാായി മാാറ്റുന്നതിനും നെപെി സ്വവീകീരി�ണം.
പുതുംതായി സ്ഥാാനദ്ദേമാൽക്കുന്ന ജീനപ്രതിനിധികീൾക്കും ദ്ദേജീാ�ിയിൽ പ്രദ്ദേവ
ശിക്കുന്ന ജീീവന�ാർക്കും ദ്ദേസ്വാഫ്റ്റ്്ലെവയറുകീൾ കൈകീകീാരയം ലെ�യ്യുന്നതിനാവ
ശയമാായ പരിശീ�നം സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വിഭാഗംം ജീീവന�ാർ യഥാാസ്വമായം
നൽകീണം. ബന്ധലെപ്പിട്ട തദ്ദേ�ശഭരണസ്ഥാാപന ലെസ്വക്രട്ടറിിമാാർ ഈ പരിശീ�നം
ഉറിപ്പുവരുത്ത്ണം. വിവര സ്വാദ്ദേങ്കിതികീവി�യാ നിയമാത്ത്ിലെ� പ്രസ്വക്തമാായ വയ
വസ്ഥാകീൾ കൂെി പരിശീ�നത്ത്ിലെ� ഭാഗംമാാ�ണം. ജീനപ്രതിനിധികീളുലെെ
കീാ�ാവധി അവസ്വാനിക്കുന്ന സ്വന്ദർഭങ്ങളിിലുംം ലെസ്വക്രട്ടറിിദ്ദേയാ മാറ്റുജീീവന
�ാദ്ദേരാ വിരമാിക്കുകീദ്ദേയാ സ്ഥാ�ംമാാറിി ദ്ദേപാവുകീദ്ദേയാ ലെ�യ്യുന്ന അവസ്വരങ്ങളിിലുംം
ദ്ദേസ്വാഫ്റ്റ്്ലെവയറുകീളിിലുംം മാറ്റും അവരുദ്ദേെതായി ഉപദ്ദേയാഗംിച്ചുവരുന്ന ദ്ദേ�ാഗംിനുകീൾ,
പാസ്വ്ദ്ദേവഡുകീൾ എന്നിവ ഉെനെി ഡ്ീ-ആക്ടിിദ്ദേവറ്റ്് ലെ�യ്യുന്നതിന് നെപെി സ്വവീ
കീരി�ണം. പുതിയ ജീീവന�ാർ ചുമാത� ഏലെറ്റ്ടുക്കുന്ന ദ്ദേവളിയിൽ അവർ�്
പുതിയ ദ്ദേ�ാഗംിൻ നൽകുകീയുംം ദ്ദേവണം. അതുംദ്ദേപാലെ�തലെന്ന ഡ്ിജീിറ്റ്ൽ സ്വിദ്ദേ�
ച്ചിറിിലെ� ഉപദ്ദേയാഗംവും ജീാഗ്രതദ്ദേയാടുകൂെി ലെ�ദ്ദേയ്യാണ്ട കീാരയമാാണ്. ലെകീട്ടിെനിർ
മ്മാാണ അനുമാതി, ധന മാാദ്ദേനജീ്ലെമാ�് ഇവയുംമാായി ബന്ധലെപ്പിട്ട ദ്ദേസ്വാഫ്റ്റ്്ലെവയ
റുകീൾ സൂക്ഷ്മതദ്ദേയാലെെ കൈകീകീാരയം ലെ�യ്യാണം. ധന മാാദ്ദേനജീ്ലെമാന്റുമാായി ബന്ധ
ലെപ്പിട്ട ദ്ദേസ്വാഫ്റ്റ്്ലെവയറുകീളുലെെ കീാരയത്ത്ിൽ തദ്ദേ�ശഭരണ സ്ഥാാപന അദ്ധിയക്ഷിമാാ
രും പ്രതയകീം ശ്രദ്ധി പു�ർത്ത്ണം.
അശ്രദ്ധിമാായുംം അ�ക്ഷിയമാായുംം ദ്ദേസ്വാഫ്റ്റ്്ലെവയറുകീളും അവയുംമാായി ബന്ധ
ലെപ്പിട്ട പാസ്വ്ദ്ദേവഡുകീളും മാറ്റും കൈകീകീാരയം ലെ�യ്യുന്നത് ധനാപഹരണം ദ്ദേപാലുംള്ള
കുറ്റ്ങ്ങൾക്കും നിയമാവിരുദ്ധിമാായ കീാരയങ്ങൾ ലെ�യ്ത്തിനും ഉദ്ദേ�യാഗംസ്ഥാർ തലെന്ന
ഉത്ത്രവാ�ിയാകുന്നതിന് കീാരണമാാകീാം. മാാത്രവുമാല്ല നിരപരാധികീൾ ശിക്ഷിി
�ലെപ്പിടുന്നതിനും കീാരണമാാദ്ദേയ�ാം. ആയതിനാൽ ദ്ദേസ്വാഫ്റ്റ്്ലെവയറുകീളുലെെയുംം
ആപ്ലിിദ്ദേ�ഷനുകീളുലെെയുംം സുരക്ഷിിതമാായ ഉപദ്ദേയാഗംത്ത്ിലുംം ഡ്ിജീിറ്റ്ൽ സ്വിദ്ദേ�
ച്ചിറിിലെ� ഉപദ്ദേയാഗംത്ത്ിലുംം, ഇവയിലെ�ല്ലാം ആവശയമാായ രഹസ്വയസ്വവഭാവം
കീാത്തുസൂക്ഷിിക്കുന്നതിലുംം ജീനപ്രതിനിധികീളും ഉദ്ദേ�യാഗംസ്ഥാരും പ്രദ്ദേതയകീം ശ്രദ്ധി
പു�ർദ്ദേത്ത്ണ്ടതാണ്.

റ്റോഡിോ. പിി.കെ�. ജയശ്രീീ ഐ.എ.എസ്്.

“ഞാാന് വാായിിച്ച ഏറ്റവുംം വാലിിയി ഗ്രന്ഥംം
എന്റെ� മാാതാാവാാണ്് ”

എബ്രഹാംാം ലിിങ്കണ്
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പ��ിരിക്ക്വെട്ടി
ഗ്രോമാീണം സോ�രളംം
 ജോ�ാ. ജോ�ാജോമാാന് മാാതാ�
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ലെതാരു സ്വമ്പ�് വയവസ്ഥായിദ്ദേ�യുംം-അത്
ദ്ദേ�ശീയത�ത്ത്ിദ്ദേ�ാ, സ്വംസ്ഥാാനത�
ത്ത്ിദ്ദേ�ാ, പ്രാദ്ദേ�ശികീ ത�ത്ത്ിദ്ദേ�ാ ആയി
ലെ�ാള്ളലെട്ട - അെിസ്ഥാാന സ്വാമ്പത്ത്ികീ പ്ര
ശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ‘എന്തി് ഉൽപാ�ി
പ്പിി�ണം’ എന്ന ദ്ദേ�ാ�യത്ത്ിൽ നിന്നാണ്.
ഒരു മുത�ാളിിത്ത് വയവസ്ഥാിതിയിൽ
ഇതിനുള്ള ഉത്ത്രം കീദ്ദേമ്പാളിവും അതിലെ�

വി�സ്വംവിധാനവും കീലെണ്ടത്ത്ിലെ�ാള്ളും.
വി�സ്വംവിധാനം �ാഭാധിഷ്ടിതമാായതി
നാൽത്ത്ലെന്ന ജീനദ്ദേക്ഷിമാദ്ദേമാാ, വിഭവവിനി
ദ്ദേയാഗം സ്വംതും�നദ്ദേമാാ, ‘എന്തി് ഉത് പ ാ�ി
�ണം’ എന്ന ദ്ദേ�ാ�യലെത്ത് സ്വവാധീനി�
ണലെമാന്നില്ല. ഇവിലെെയാണ് ഇന്തിയലെയ
ദ്ദേ പ്പി ാ ലെ � മാ ി ശ്ര സ്വ മ്പ �് വ യ വ സ്ഥാ യും ള്ള
രാജീയലെത്ത് സ്വർ�ാരുകീളുദ്ദേെയുംം പദ്ധിതികീ

ളുദ്ദേെയുംം പ്രസ്വക്തി. യഥാാർത്ഥത്ത്ിൽ നാം
എന്തിാണ് ഉൽപ്പിാ�ിപ്പിിദ്ദേ�ണ്ടത്? കീാർഷി
കീപാരമ്പരയദ്ദേമാലെറിയുംള്ള, ജീ� (പ്രകൃതി) വിഭവ
ങ്ങദ്ദേളിലെറിയുംള്ള, ജീനസ്വംഖ്യായയുംം ജീനസ്വാന്ദ്രീത
യുംം ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഭക്ഷിയആവശയത്ത്ി
ലെ� 80% ൽ ഏലെറിയുംം അനയസ്വംസ്ഥാാനങ്ങ
ളിിൽ നിന്ന് ഇറിക്കുമാതി ലെ�ദ്ദേയ്യാണ്ടി വരുന്ന
ഉപദ്ദേഭാക്തൃ സ്വംസ്ഥാാനമാായ ദ്ദേകീരളിലെത്ത്
ūƹ§z§_Íń§
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സ്വംബന്ധിച്ചി് ഇവിടുലെത്ത് അെിസ്ഥാാന
ദ്ദേ�ാ�യത്ത്ിനുത്ത്രം ‘ഭക്ഷിയവസ്തു�ൾ’
ഉൽപ്പിാ�ിപ്പിിക്കുകീ എന്നതുംതലെന്ന. ആലെകീ
ജീനസ്വംഖ്യായയിൽ പകുതിദ്ദേയാളിം നഗംരവാസ്വി
കീളിായി മാാറുകീയുംം ദ്ദേകീരളിം അതിദ്ദേവഗംം
നഗംരമാായി മാാറുകീയുംം ലെ�യ്യുദ്ദേമ്പാൾ സ്വവാഭാ
വികീമാായുംം കീാർഷികീ ഉൽപാ�നത്ത്ിദ്ദേ�ക്കു
ള്ള ഉത്ത്രവാ�ിതവം പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരു
കീളിിദ്ദേ��് എത്ത്ിദ്ദേച്ചിരുകീയാണ്.
കീാർഷികീ ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� ലെനടും�ണാ
കീാൻ പ്രാദ്ദേ�ശികീസ്വർ�ാരുകീൾ�് സ്വാധി
ക്കുലെമാന്നതിന് ഒദ്ദേട്ടലെറി കീാരണങ്ങൾ
നിരത്ത്ാൻ സ്വാധിക്കും. ഒന്ന്, തരിശായതുംം
കൃഷിയിറിക്കുന്നതുംമാായ കീാർഷികീ ഭൂമാിയുംലെെ
കൃതയമാായ �ഭയതയുംം വിനിദ്ദേയാഗംവും കീലെണ്ട
ത്ത്ാൻ പ്രാദ്ദേ�ശികീത�ത്ത്ിൽ സ്വാധയമാാണ്.
രണ്ട് , കൃഷി�ാവശയമാായ പരമ്പരാഗംത
ജീ�ദ്ദേ�ാതസുകീളുലെെ സ്വംരക്ഷിണവും നവീ
കീരണവും തദ്ദേ�ശസ്ഥാാപനങ്ങളിിലൂലെെ
എളുപ്പിം സ്വാധിക്കും, മൂന്ന്, കൃഷി -പ്രദ്ദേതയകീി
ച്ചും ലെനൽകൃഷി - �ാഭകീരമാല്ലാത്ത് സ്വാഹ�
രയത്ത്ിൽ ഗ്രാമാീണത�ത്ത്ിലെ� കൂട്ടാ�കീൾ,
ലെതാഴിിലുംറിപ്പി് സ്വംഘാങ്ങൾ, ഹരിത കീർമ്മാ
ദ്ദേസ്വന, കുടുംബശ്രീ എന്നിങ്ങലെനയുംള്ള എല്ലാ
ശക്തികീദ്ദേളിയുംം ഒരുമാിപ്പിി�ാൻ പ്രാദ്ദേ�ശികീ
സ്വർ�ാരുകീൾ�് സ്വാധയമാാണ്. ദ്ദേമാൽസൂ�ി
പ്പിിച്ചിവയുംം അതിദ്ദേ�ലെറിയുംം കീാരണങ്ങളിാൽ
പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വമ്പ�്വയവസ്ഥാകീൾ കീാർഷികീ
ഉൽപ്പിാ�നം പ്രദ്ദേതയകീിച്ചും ലെനല്ലുല്പാ�നം
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മുഖ്യായ അജീണ്ടയായി സ്വവീകീരിദ്ദേ�ണ്ടതായുംണ്ട്.
പച്ചിവിരിക്കുന്ന ലെനൽപ്പിാെങ്ങളിിദ്ദേ�ക്കുള്ള
ഉത്ത്രവാ�ിതവം പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വമ്പ�് വയവ
സ്ഥാകീൾ ഏലെറ്റ്ടുക്കുദ്ദേമ്പാൾ ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ�
ലെനൽകൃഷിയുംലെെ നി�വിലുംള്ള അവസ്ഥായി
ദ്ദേ��് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുദ്ദേനാക്കുന്നത് നന്നാ
യിരിക്കും.

പിച്ച്വിിരിക്കുംന്ന
കെനംൽപ്പാോടങ്ങൾ

ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� ലെനൽപ്പിാെങ്ങളിിൽ ഇന്ന്
പ്രതീക്ഷിയുംലെെ പച്ചിപ്പി് വിരിയുംകീയാണ് .
വിരിപ്പും, മുണ്ടകീനും പുഞ്ചായുംമാായി 8 �ക്ഷി
ത്ത്ിദ്ദേ�ലെറി ലെഹക്ടിർ ലെനൽകൃഷി ലെ�യ്ത്ിരുന്ന
നമ്മുലെെ പാെങ്ങളിിദ്ദേ��് വികീസ്വനവും,
ജീനസ്വാന്ദ്രീതയുംം, നഗംരവൽ�രണവും
വിളികീളുലെെ വാണിജീയവൽ�രണവുലെമാല്ലാം
ഉ��ാറ്റ്ായി വീശിയദ്ദേപ്പിാൾ, കീരിഞ്ഞുണങ്ങി
2 �ക്ഷിം ലെഹക്ടിറിിനും താദ്ദേഴിക്കുദ്ദേപായി
നമ്മുലെെ ഭക്ഷിയസുരക്ഷിയുംലെെ ലെനൽവയലുംകീൾ.
അതും പിന്നീെ് ഗൃഹാതുംരമാായി കുട്ടനാട്ടിദ്ദേ�ക്കും
പാ��ാദ്ദേട്ടയ്ക്കും ചുരുങ്ങി. അങ്ങലെന 1970
കീളുലെെ തുംെ�ത്ത്ിൽ ആലെകീ ആവശയമുള്ളതി
ലെ� 32 ശതമാാനം അരിയുംൽപ്പിാ�ിപ്പിിച്ചിിരുന്ന
നാം, ഇന്ന് ലെവറും 15 ശതമാാനദ്ദേത്ത്ാളിം
മാാത്രം അരിയുംൽപ്പിാ�ിപ്പിിക്കുന്നവരായി മാാറിി.
എങ്കിിലുംം പാളിിദ്ദേപ്പിായ പാദ്ദേ�ജുകീളും, �വാര
ങ്ങദ്ദേളിലെറിയുംണ്ടായിരുന്ന നിയമാാവ�ികീളും
കീെന്ന്, നമ്മുലെെ പാെങ്ങളിിൽ ഇന്ന് പച്ചിപ്പി്

വിരിയുംന്നുണ്ട് . പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വമ്പ�് വയവ
സ്ഥാകീൾ ലെനൽകൃഷിയുംലെെ പ്രാധാനയം തിരിച്ചി
റിിഞ്ഞു തുംെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഭൂവിിനംിറ്റോയോഗവും കെനംൽകൃഷ്യിയും

ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� ഭൂവിനിദ്ദേയാഗംത്ത്ിൽ
കീാത�ായ മാാറ്റ്ങ്ങളിാണ് സ്വംഭവിച്ചുലെകീാണ്ടി
രിക്കുന്നത്. ഭക്ഷിയവിളികീളിിൽ നിന്ന് റിബ്ബ്ർ
ഉൾപ്പിലെെയുംള്ള നാണയവിളികീളിിദ്ദേ�ക്കുള്ള
മാാറ്റ്മാാണ് അതിൽ എടുത്തുപറിദ്ദേയണ്ടത്.
2019-20 ലെ� കീണ�നുസ്വരിച്ചി് ലെമാാത്ത്ം
ഭൂവി�തിയുംലെെ 52.13 ശതമാാനമാാണ്
നമ്മുലെെ കൃഷിഭൂമാിയുംലെെ വി�തി. 27.83
ശതമാാനം വനഭൂമാി മാാറ്റ്ി നിർത്ത്ിയാൽ 2.57
ശ ത മാ ാ ന ം കൃ ഷ ി � നു ദ്ദേ യ ാ ജീ യ മാ ാ യ
പാഴി്ഭൂമാിയുംം, 1.48 ശതമാാനം തരിശുഭൂമാിയും
മാാണ്. വിളികീളുലെെ കീാരയലെമാടുത്ത്ാൽ ആലെകീ
കൃഷിഭൂമാിയിൽ 61.6 ശതമാാനം നാണയവിളി
കീളും, 27.5 ശതമാാനം ദ്ദേതാട്ടവിളികീളും,
ദ്ദേകീവ�ം 9.88 ശതമാാനം മാാത്രം ഭക്ഷിയവിളി
കീളുമാാണ് ദ്ദേകീരളിത്ത്ിൽ കൃഷിലെ�യ്യുന്നത്.
ലെനൽകൃഷിയിദ്ദേ��് വരാം. സ്വംസ്ഥാാ
നത്ത്ിലെ� മുഖ്യായ ഭക്ഷിയവിളിയാലെണങ്കിിലുംം
ലെമാാത്ത്ം കൃഷി ഭൂവി�തിയുംലെെ 7.37
ശതമാാനം മാാത്രമാാണ് നമ്മുലെെ ലെനൽകൃഷി.
1970 കീൾ�് ദ്ദേശഷം കുത്ത്ലെന കുറിഞ്ഞുവന്ന
ലെനൽപ്പിാെവി�തി�് ഒരു പരിധിവലെര കീെി
ഞ്ഞാണിൊൻ സ്വമാീപകീാ�ത്ത്് നമു�് കീഴിി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ഉദ്ദേ�ശിച്ചി രീതിയിൽ നെപ്പിാ

കീാലെത ദ്ദേപായ ഒന്നാം കുട്ടനാെ് പാദ്ദേ�ജും,
സ്വമാീപകീാ� പ്രളിയങ്ങളുലെമാല്ലാം ലെനൽകൃഷി
യുംലെെ വളിർച്ചിയ്ക്ക് തെസ്സ്ം നിന്നദ്ദേപ്പിാഴും,
പ്രതീക്ഷി നൽകുന്ന കീണക്കുകീൾ നമ്മുലെെ
മുന്നിലുംണ്ട്.
പട്ടികീ 1
ദ്ദേ കീ ര ളി ത്ത് ി ലെ � ലെ ന ൽ കൃ ഷ ി യും ലെ െ
വി�തി
വർഷം
വി�തി (�ക്ഷിം
ലെഹക്ടിറിിൽ)
1960-61
7.79
1970-71
8.75
1980-81
8.02
1990-91
5.59
2000-01
3.47
2012-13
1.97
2017-18
1.89
2019-20
2.23*
ഉറവിെം: സംാ�ത്ത്ികസംര്ലേ� റിലേപ്പിാര്ട്ടി് 2020;
*2021 ഡെ� �ഡി്ജ്റ്റ്് ലേരഖ

പട്ടികീ 1 സൂ�ിപ്പിിക്കുന്നതുംദ്ദേപാലെ�
വ�ിലെയാരു കീാർഷികീ- ഭക്ഷിയ സുരക്ഷിാ
വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് പെിപെിയായി കീരകീയ
റിാൻ സ്വമാീപകീാ� കീാർഷികീദ്ദേകീരളിത്ത്ിന്
കീഴിിയുംന്നുലെവന്നത് �ാഘാനീയമാാണ്.
വർദ്ധിിച്ചി സ്വബ്സ്വിഡ്ി, ഉയർന്ന താങ്ങുവി�,

ദ്ദേബാണസ്വ്, വർദ്ധിിച്ചി രീതിയിലുംള്ള
സ്വംഭരണം എന്നീ നയപരമാായ ഇെലെപെ
ലുംകീൾ മാികീച്ചി രീതിയിദ്ദേ��് നലെമ്മാ
കൈകീപിെിച്ചി് ഉയർത്ത്ിയിട്ടുണ്ട്. 2020 ൽ
ലെനൽവയൽ ഉെമാകീൾ�് ലെഹക്ടിർ ഒന്നിന്
2000 രൂപ സ്വർ�ാർ ദ്ദേറിായൽറ്റ്ി പ്രഖ്യായാപി
ച്ചിതുംം, ലെകീാവിഡ്് കീാ� കീർഷകീസ്വൗ��
ഇെലെപെലുംകീളും, വരും വർഷങ്ങളിിൽ
ഇനിയുംം ലെമാച്ചിലെപ്പിട്ട ഭൂവി�തിയിദ്ദേ��്
ലെനൽകൃഷിലെയ നയിക്കുലെമാന്ന് ഉറിപ്പിാണ്.
ഭൂവി�തിയിൽ മാാത്രമാല്ല, കീഴിിഞ്ഞ പത്ത്്
വർഷത്ത്ിനിെയിലെ� ഏറ്റ്വുമുയർന്ന ഉൽപ്പിാ
�നദ്ദേശഷിയുംം (ലെഹക്ടിറിിന് 3073 കീിദ്ദേ�ാ)
2019-20 ൽ ദ്ദേരഖ്യാലെപ്പിടുത്ത്ിലെയന്നതുംം ശ്രദ്ദേദ്ധി
യമാാണ്. ഗ്രാമാ-നഗംര വയതയാസ്വമാില്ലാലെത
സ്വമാീപകീാ�ത്തുണ്ടായ കീാർഷികീ ഉണർവ്
ദ്ദേമാൽ സൂ�ിപ്പിിച്ചി കീണക്കുകീളിിൽ വന്നിട്ടില്ല
എന്നതുംം ഇവിലെെ ഓർമ്മാിപ്പിി�ലെട്ട.

സ്ജീവിമാോകുന്ന
റ്റോ�ോൾപ്പാോടങ്ങൾ

ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� ഭക്ഷിയസുരക്ഷിയുംം ലെനല്ലു
ല്പാ�നവും സ്വംരക്ഷിിക്കുന്നതിൽ ദ്ദേകീാൾപ്പിാ
െങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കി് നിർണ്ണാായകീമാാണ് .
തൃ � ർ , മാ � പ്പു റി ം ജീ ി ല്ല കീ ളി ി � ാ യ ി
വയാപിച്ചുകീിെക്കുന്ന 13632 ലെഹക്ടിർ ദ്ദേകീാൾ
പ്പിാെങ്ങൾ അതിനാൽത്ത്ലെന്ന സ്വവിദ്ദേശഷ
ശ്രദ്ധിയാകീർഷിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഉല്പാ�ന

ക്ഷിമാതയുംള്ള ഈ ലെനൽപ്പിാെങ്ങളിിൽ 18-ാം
നൂറ്റ്ാണ്ടുമുതൽ തലെന്ന കൃഷിയിറി�ിയിരുന്ന
തായി ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� കീാർഷികീ �രിത്ര
ത്ത്ിൽ കീാണാം. എന്നാൽ നഗംരവികീസ്വന
വും, റിിയൽ എദ്ദേസ്റ്റാറ്റ്ിലെ� കീെന്നുകീയറ്റ്വും ഈ
ദ്ദേകീാൾനി�ങ്ങളുലെെ മാരണമാണിയായി മാാറിി.
(Nikhil Raj and P A Azeez (2012); “Real
Estate and Agricultural Wetlands in
Kerala”, EPW, November). ഈലെയാരു
സ്വാഹ�രയത്ത്ി�ാണ് ഭക്ഷിയ-ജീ�സുരക്ഷി
യുംലെെ മാാത്രമാല്ല ദ്ദേ�ശാെന�ിളിികീളുലെെ കൂെി
സ്വദ്ദേങ്കിതമാായ ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� ദ്ദേകീാൾപ്പിാെസ്വം
രക്ഷിണത്ത്ിനായി തൃ�ർ-ലെപാന്നാനി
ദ്ദേകീാൾനി� വികീസ്വന ദ്ദേപ്രാജീക്ടി് (Kole
Development Agency) രൂപംലെകീാണ്ടത്.
പദ്ധിതി നെത്ത്ിപ്പിിലെ� ഫീ�മാായി മുൻകീാ�
ങ്ങളിിലെ�, ലെഹക്ടിറിിന് 3-4 െണ് ഉല്പാ�നക്ഷിമാത
ക്രദ്ദേമാണ 7-8 െണ് വലെര ഉയർന്നു. ഏറ്റ്വുലെമാാ
ടുവിൽ, ദ്ദേകീാൾനി�ങ്ങളിിദ്ദേ�ക്കുള്ള ജീ�ദ്ദേസ്വ�
നനിയന്ത്രാണം, ലെവള്ളലെപ്പിാ�ം തെയൽ,
കൃഷി അനുബന്ധ അെിസ്ഥാാനസ്വൗകീരയ
വികീസ്വനം എന്നിങ്ങലെനയുംള്ള മുൻഗംണന
കീൾ�ായി ഈ പുതുംവർഷത്ത്ിൽ 298
ദ്ദേകീാെിയുംലെെ പദ്ധിതികീൾ�് തൃ�ർലെപാന്നാനി ദ്ദേമാഖ്യാ�കീളിിൽ ദ്ദേകീരളിസ്വർ�ാർ
തുംെ�മാിട്ടിരിക്കുകീയാണ്. ഉൽപ്പിാ�നക്ഷിമാത
ലെഹക്ടിറിിന് 10 െണ് ആ�ി ഉയർത്തുവാൻ
�ക്ഷിയമാിട്ടുള്ള കൃഷിവകുപ്പിിലെ� പുതിയ
ഇെലെപെൽ കൂെിയാകുദ്ദേമ്പാൾ മാദ്ധിയദ്ദേകീരളി
ūƹ§z§_Íń§
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ത്ത്ിലെ� ദ്ദേകീാൾനി�ങ്ങളിിൽ പ്രതീക്ഷിയുംലെെ
കീതിരുകീൾ വിരിയുംലെമാന്നുറിപ്പി്.

പുത്തിന് ��നം�ൾ

ലെകീാവിഡ്് കീാ�ം നമ്മുലെെ കീാർഷികീ ദ്ദേമാഖ്യാ�യ്ക്ക്
പുത്ത്നുണർവ് ഉണ്ടാ�ിലെയന്ന് പറിയാലെത വയ്യാ.
ഭക്ഷിയസുരക്ഷിലെയക്കുറിിച്ചുള്ള മാാറിിയ കീാഴ്ചപ്പിാടുകീൾ
ലെനല്ലുല്പാ�നത്ത്ിനു മാാത്രമാല്ല, എല്ലാ വിളികീളുദ്ദേെയുംം
വളിർച്ചിയ്ക്കും ഉണർദ്ദേവകുന്നതായിരുന്നു. ‘സുഭിക്ഷി
ദ്ദേകീരളിം’ എന്ന പദ്ധിതി അതിലെനാരു ഉ�ാഹരണം
മാാത്രം. ഏകീദ്ദേ�ശം 4 ശതമാാനദ്ദേത്ത്ാളിം വരുന്ന തരി
ശുകീിെക്കുന്നതുംം എന്നാൽ കൃഷി�നുദ്ദേയാജീയമാായ
തുംമാായ നമ്മുലെെ കൃഷിഭൂമാിയിദ്ദേ��ാണ് സുഭിക്ഷിദ്ദേകീ
രളിത്ത്ിലെ� കീണ്ണാ് പതിയുംന്നത്. നിർണ്ണാായകീമാായ
ആ ഭൂമാിയിൽ കൃഷിയിറിക്കുന്ന പരിപാെികീൾ നല്ല
സൂ�നയാണ്. 25000 ലെഹക്ടിർ തരിശ് ഭൂമാിയിൽ കൃഷി
യിറിക്കുകീലെയന്നതാണ് കൃഷിവകുപ്പി് �ക്ഷിയമാിടുന്നതുംം.
സ്വംദ്ദേയാജീിത വിളി മൃഗം കൃഷി പരിപാെിയിലൂലെെ �ാഭ
കീരമാായ മാാതൃകീ (model of integrated farming)
നെപ്പിി�ാക്കുദ്ദേമ്പാൾ അത് കീാർഷികീ സ്വവയംപരയാപ്തിത
ലെയന്ന �ക്ഷിയത്ത്ിദ്ദേ��് ദ്ദേകീരളിലെത്ത് ലെകീാണ്ടുലെ�
ലെന്നത്ത്ി�ാം. ഏറ്റ്വുലെമാാടുവിൽ 2021 ലെ� ബഡ്്ജീ
റ്റ്ിൽ ലെനൽകൃഷി വികീസ്വനത്ത്ിന് മാാത്രം 116 ദ്ദേകീാെി
രൂപ വകീയിരുത്ത്ിയതുംം പ്രതീക്ഷി നൽകുന്നതാണ്.
ലെനല്ലിലെ� താങ്ങുവി� 28 രൂപയായി ഉയർത്ത്ിയതുംം
ലെനൽകീർഷകീർ�് ഉദ്ദേത്ത്ജീനം നൽകും.
ചുരു�ത്ത്ിൽ, നഷ്ട�ണക്കുകീളിിൽ നടുലെവാെി
ഞ്ഞ ലെനൽകീർഷകീരും, അവഗംണനദ്ദേയറ്റുവാങ്ങിയ
തരിശുപാെങ്ങളും ഇനിലെയങ്കിിലുംം ഉയർലെത്ത്ണീദ്ദേറ്റ്
മാതിയാകൂ. അതിന് ദ്ദേവണ്ടത് ഭാവനാപൂർവം
കൃഷിലെയ സ്വമാീപിക്കുന്ന പ്രാദ്ദേ�ശികീ ഭരണകൂെം
കൂെിയാണ്. ഒരു പരിധിദ്ദേയാളിം സ്വമാീപകീാ�ങ്ങളിിൽ
നമു�തിന് കീഴിിയുംന്നുലെവന്നതിന് ലെനൽപ്പിാെങ്ങ
ളിിലെ� പച്ചിപ്പി് സ്വാക്ഷിി. ഇവിലെെയുംം തീരുന്നില്ല. പ്രതീ
ക്ഷിദ്ദേയകുന്ന ബഡ്്ജീറ്റുകീളിിൽ നിന്ന് നീ�ിയിരിപ്പുകീൾ
പാെദ്ദേത്ത്�ിറിങ്ങണം. സ്വജീീവമാാകുന്ന ദ്ദേകീാൾനി�
ങ്ങളിിൽ ലെകീാ�പാട്ടുകീൾ ഉയരണം. ദ്ദേകീാണ്ക്രീറ്റ്്
വിരി�ാത്ത് രണ്ടാം കുട്ടനാെ് പാദ്ദേ�ജീ് ഫീ�പ്രാപ്തിി
യിലെ�ത്ത്ണം. ലെകീാ�ത്സവങ്ങൾ സ്വ്കൂൾമുറ്റ്ങ്ങളിി
ലൂലെെ നാട്ടിൻപുറിങ്ങളിിലെ� പതിവുകീാഴ്ചകീളിായി തിരിലെകീ
ലെയത്ത്ണം. അതിനുദ്ദേവണ്ടത് പ്രാദ്ദേ�ശികീ ത�ത്ത്ിൽ
ശക്തിലെപ്പിടുന്ന ഭക്ഷിയസ്വമ്പ�് വയവസ്ഥാകീളിാണ് .
ലെകീാവിഡ്് കീാ�ത്ത്് ഊർജ്ജം �ഭിച്ചി കീാർഷികീമുദ്ദേന്ന
റ്റ്ത്ത്ിന് തുംെർച്ചിയുംണ്ടാകീണം. സുഭിക്ഷി ദ്ദേകീരളിവും ഹരി
തദ്ദേകീരളിവുലെമാല്ലാം കൃഷി വയാപിപ്പിിക്കുന്ന തിലെനാപ്പിം
ജീ�ദ്ദേ�ാതസുകീൾ വീലെണ്ടടു�ാൻ കൂെി ഇെയാകും.
ഗ്രാമാസ്വഭകീളും പ്രാദ്ദേ�ശികീ ബഡ്്ജീറ്റുകീളും കീാർഷികീ
മുൻഗംണനകീൾ കൂെി �ക്ഷിയമാിെലെട്ട. കീാത്ത്ിരി�ാം
1
പരന്നുവളിരുന്ന, പ്രതീക്ഷിയുംലെെ പച്ചിപ്പിിനായി.
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ലേ�ഖകന് ത്ി�വന��രം യൂണിലേവ�ിറ്റ്ി
ലേകാലേളജ്് സംാ�ത്ത്ികശാ� വിഭാഗം
അസംിസ്റ്റന്റ്് ഡെപ്രാഫസംറാണ്

സോ�രളംം

സുസ്ഥിിര �ി��ന ലക്ഷ്യയത്തിിസോലക്ക്്
 ഹുസൈൈന് എം. മാിന്നത്ത്്
cΗ¡ƹɡ¢sÍÓ˳sϏ¡}ǹsϏc¢sȮsɡÍƹĿϏc÷ńË
¢ǴΗĿÌɡ¢sÍÓÍmȷËe÷ÍǁƹË
s̠ȷ§˳ȷxÄƹșcsvŽƹșceșń§ɡ¢sÍÓ˳s
Ϗ¡}g}¡}˶sϏciƹƹĿϏcłsϏcxǊs̠ce̠cfÔȸ

സ്വാ

മ്പത്ത്ികീ വളിർച്ചി�പ്പുറിം സ്വാമൂ
ഹികീ, മാാനവികീ, പാരിസ്ഥാിതികീ
വികീസ്വനവും വളിർച്ചിയുംലെെയുംം വികീസ്വനത്ത്ി
ലെ�യുംം അളിവുദ്ദേകീാ�ായി മാാറിിയ ദ്ദേതാലെെ
ദ്ദേ�ാകീ രാജീയങ്ങലെളി താരതമായം ലെ�യ്യുവാ
നായി ഒട്ടനവധി മാാന�ണ്ഡങ്ങളും സൂ�ികീ
കീളും ആദ്ദേഗംാളി ത�ത്ത്ിൽ �ിട്ടലെപ്പിടുത്ത്ിയി
ട്ടുണ്ട്. വിവിധ സൂ�ികീകീളുലെെ അെിസ്ഥാാന
ത്ത്ിൽ രാജീയങ്ങലെളി റിാങ്കി് ലെ�യ്യുന്നതുംം
വർഷാവർഷങ്ങളിിൽ ഐകീയരാഷ്ട്ര സ്വഭ
അെ�മുള്ള പ� ഏജീൻസ്വികീളും പ്രസ്വിദ്ധിീ
കീരിക്കുന്ന റിിദ്ദേപ്പിാർട്ടുകീളും ഇന്തിയ അെ�മു
ള്ള രാജീയങ്ങൾ ഗംൗരവമാായിട്ടാണ് കീാണു

ന്നത് . ഫീിസ്വി�ൽ കീവാളിിറ്റ്ി കൈ�ഫീ്
ഇൻഡ്ക്സ്് (PQLl) മാാനവ വികീസ്വന സൂ�ികീ
(HDI) മാൾട്ടി ഡ്യമാൻഷയൽ ദ്ദേപാവർട്ടി
ഇൻഡ്ക്സ്് (MPI) ലെജീൻഡ്ർ ലെഡ്വ�പ്പി്ലെമാ�്
ഇൻഡ്ക്സ്് (GDI) ദ്ദേ�ാബൽ ഹംഗംർ ഇൻഡ്ക്സ്്
(GHI) ജീൻഡ്ർ ഇകീവാ�ിറ്റ്ി ഇൻഡ്ക്സ്് (GII),
ജീനുവിൻ ദ്ദേപ്രാഗ്രസ്സ്് ഇൻഡ്ിദ്ദേ�റ്റ്ർ (GPI)
ഇവലെയല്ലാം ഈ ദ്ദേശ്രണിയിൽ വരുന്ന
വികീസ്വന സൂ�കീങ്ങളിാണ് . ആദ്ദേഗംാളി
ത�ത്ത്ിൽ വികീസ്വന കീാഴ്ചപ്പിാടുകീളിിൽ
മാാറ്റ്ം വന്നദ്ദേതാലെെ ഇന്ന് വികീസ്വനത്ത്ിലെ�
അളിവുദ്ദേകീാൽ സുസ്ഥാിര വികീസ്വന �ക്ഷിയം
(SDG) ദ്ദേനെി എടുക്കുകീ എന്നതായി ദ്ദേ�ാകീം

ലെപാതുംവായി അംഗംീകീരിച്ചിിട്ടുണ്ട് . 2030
ഓടുകൂെി ഓദ്ദേരാ വയക്തിയുംലെെയുംം വികീസ്വനം
ഉറിപ്പിാക്കുകീ എന്ന �ക്ഷിയദ്ദേത്ത്ാലെെയാണ്
ഐകീയരാഷ്ട്രസ്വഭയുംലെെ ജീനറിൽ അസ്സ്ംബ്ലിി
സുസ്ഥാിര വികീസ്വന�ക്ഷിയങ്ങൾ�് രൂപം
നൽകീിയിട്ടുള്ളത്. 2015ൽ UN ലെപാതുംസ്വഭ
ഇതിനായി പ്രദ്ദേമായം പാസ്സ്ാക്കുകീയുംം
ഇതിലെന മാിദ്ദേല്ലനിയം ലെഡ്വ�പ്പി് ലെ മാ�്
ദ്ദേഗംാൾ (MDG) ആയി 2000 ൽ ഐകീയരാഷ്ട്ര
സ്വഭ പ്രഖ്യായാപിക്കുകീയുംം ലെ�യ്യുകീയുംണ്ടായി.
ഭാവി ത�മുറിലെയ പരിഗംണിക്കുന്നദ്ദേതാലെൊ
പ്പിം മാാനവ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുലെെ സ്വമാനവയം
ഉ റി പ്പി ാ � ി ലെ കീ ാ ണ്ടു ള്ള സ്വ ാ മ്പ ത്ത് ി കീ
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സ്വാമൂഹികീ പാരിസ്ഥാികീ വളിർച്ചി സ്വാധയമാാ
ക്കുന്നതിനുള്ള �ി� ദ്ദേബാധപൂർവ്വമാായ
ഇെലെപെലുംകീൾ �ക്ഷിയം ലെവച്ചി് ലെകീാണ്ടുള്ള
ഒരു വികീസ്വന മുദ്ദേന്നറ്റ്മാാണ് ഐകീയരാഷട്ര
സ്വഭ സുസ്ഥാിര വികീസ്വനം വഴിി �ക്ഷിയം വയ്ക്കു
ന്നത്. “ഭാവി ത�മുറിയുംലെെ ആവശയങ്ങലെളി
തൃപ്തിിലെപ്പിടുത്ത്ാനുള്ള പരയാപ്തി�് വിട്ടുവീഴ്ചയി
ല്ലാലെത ഈ ത�മുറിയുംലെെ ആന്തിയങ്ങലെളി
തൃപ്തിിലെപ്പിടുത്ത്ാൻ ഉതകും വിധമുള്ള വികീസ്വ
നമാാണ് ” സുസ്ഥാിര വികീസ്വനലെമാന്ന് ബ്രണ്ഡ
�ണ്ട് കീമ്മാീഷലെ� നിർവ�നവും ഇദ്ദേതാ
ലെൊപ്പിം കൂട്ടി വായി�ാവുന്നതാണ്.

സുസ്ഥിിര വിി�സ്നംം
ലക്ഷ്യയങ്ങൾ

സുസ്ഥാിര വികീസ്വന �ക്ഷിയങ്ങൾ ദ്ദേനെി
ലെയടുക്കുന്നതിനായി ഐകീയരാഷ്ട്രസ്വഭ 17
സുസ്ഥാിര വികീസ്വന സൂ�കീങ്ങളുലെെ ഒരു
�ട്ടക്കൂടുതലെന്ന രൂപം നൽകീിയിട്ടുണ് . 1)
�ാരിദ്ര്യയ നിർമ്മാാർജ്ജനം 2) വിശപ്പിില്ലാത്ത്
അവസ്ഥായുംം ഭക്ഷിയ സുരക്ഷി ഉറിപ്പിാ�ലുംം 3)
എല്ലാ പ്രായത്ത്ിലുംള്ളവരുലെെയുംം ദ്ദേക്ഷിമാവും
ആദ്ദേരാഗംയ ജീീവിതവും 4) ഗുണനി�വാരമുള്ള
വി�യാഭയാസ്വം 5) �ിംഗംസ്വമാതവം 6) ശുദ്ധിമാായ
ജീ�വും ശു�ിതവവും ഉറിപ്പിാ�ൽ 7) സുസ്ഥാിര
ഊർജ്ജത്ത്ിലെ� പ്രാപയത ഉറിപ്പിാക്കുകീ 8)
മാാനയമാായ ദ്ദേജീാ�ിയുംം സ്വാമ്പത്ത്ികീ വളിർച്ചി
യുംം ഉറിപ്പിാക്കുകീ 9) അെിസ്ഥാാന സ്വൗകീരയ
ങ്ങളുലെെ വികീസ്വനം 10) അസ്വമാതവം കുറിയ്ക്കുകീ
11) സുസ്ഥാിര നഗംരങ്ങളും കീമ്മാൂണിറ്റ്ികീളും
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12) സുസ്ഥാിര ഉപദ്ദേഭാഗംവും ഉത്പാ�നവും
13) കീാ�ാവസ്ഥാാ വയതിയാനവും അതിലെ�
പ്രതയാഘാാതങ്ങൾ�് പരിഹാരവും 14) സ്വമു
ദ്ര്യങ്ങളുലെെയുംം സ്വമുദ്ദേദ്ര്യാൽപന്നങ്ങളുലെെയുംം
സുസ്ഥാിര ഉപദ്ദേഭാഗംവും സ്വംരക്ഷിണവും 15)
ഭൗമാ-വന ആവാസ്വ വയവസ്ഥാകീളുലെെ സ്വന്തു
�ിത ഉപദ്ദേയാഗംം 16) നീതിയുംം സ്വമാാധാനവും
ഉറിപ്പിാക്കുകീ 17) സുസ്ഥാിര വികീസ്വനത്ത്ിനാ
യുംള്ള ആദ്ദേഗംാളി പങ്കിാളിിത്ത്ം എന്നിവയാണ്
ഐകീയരാഷ്ട്ര സ്വഭ മുദ്ദേന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്ന സുസ്ഥാിര
വികീസ്വന �ക്ഷിയങ്ങൾ.

സുസ്ഥിിര വിി�സ്നംം - വിി�സ്നം
�ോഴ്ചപ്പാോടു�ളിികെല മാോ�ം

ഐകീയരാഷ്ട്രസ്വഭ വിഭാവനം ലെ�യ്ത്
സുസ്ഥാിര വികീസ്വന�ക്ഷിയങ്ങൾ ദ്ദേനെിലെയടു
ക്കുന്നതിനായി ആദ്ദേഗംാളി ത�ത്ത്ിൽ ഒട്ടുമാി�
രാജീയങ്ങളും 2015 മുതൽ തലെന്ന അവരുലെെ
വികീസ്വന നയങ്ങളിിൽ മാാറ്റ്ം വരുത്തുകീയും
ണ്ടായി. ഇന്തിയയുംം ഈ പാത പിൻതുംെർന്ന്
ലെകീാണ്ട് �ി� ധീരമാായ കീാൽലെവപ്പുകീൾ
നെത്തുകീയുംണ്ടായി. ദ്ദേ�ശീയ ത�ത്ത്ിൽ
നീതി ആദ്ദേയാഗും സ്റ്റാാറ്റ്ിസ്റ്റാിക്സ്് ആ�്
ദ്ദേപ്രാഗ്രാം ഇംപ്ലിിലെമാദ്ദേ�ഷൻ മാന്ത്രാാ�യവും
രൂപ കീൽപ്പിന ലെ�യ്ത്ിട്ടുള്ള സുസ്ഥാിര
വികീസ്വന �ട്ടക്കൂെിലെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ
എല്ലാ സ്വംസ്ഥാാനങ്ങളും സുസ്ഥാിര വികീസ്വന
�ക്ഷിയങ്ങൾ കൈകീവരിക്കുന്നതിനായി ഒട്ടന
വധി പ്രവർത്ത്നങ്ങൾ ഏലെറ്റ്ടുത്ത്ിട്ടുണ്ട് .
ദ്ദേകീരളിത്ത്ി�ാകീലെട്ട ഈ �ക്ഷിയങ്ങൾ ദ്ദേനെി

ലെയടുക്കുന്നതിനായി ആസൂത്രണ സ്വാമ്പ
ത്ത്ികീ കീാരയ വകുപ്പിിലെന ദ്ദേനാഡ്ൽ വകു
പ്പിായി നിയമാിക്കുകീയുംം സുസ്ഥാിര വികീസ്വന
�ക്ഷിയത്ത്ിദ്ദേ�ക്കുള്ള സൂ�കീങ്ങൾ തയ്യാാറിാ
�ി വിവിധ വകുപ്പുകീൾ വഴിി അവ നെപ്പിി�ാ
�ാനുള്ള കീർമ്മാപദ്ധിതികീൾ�് രൂപം
നൽകുകീയുംമുണ്ടായി. വിവിധ വകുപ്പുകീൾ
ഏലെറ്റ്ടുത്ത്് നെപ്പിി�ാക്കുന്ന പദ്ധിതികീളിിൽ
സുസ്ഥാിര വികീസ്വന സൂ�ികീകീലെളി (SDI)
വിനയസ്വിപ്പിിക്കുകീയുംണ്ടായി. എന്നാൽ
സുസ്ഥാിര വികീസ്വന�ക്ഷിയങ്ങൾ ദ്ദേനെിലെയടുക്കു
ന്നതിനായി സ്വംസ്ഥാാനം നെത്ത്ിയ ശ്രദ്ദേദ്ധിയ
മാായ കീാൽലെവയ്പ്് പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരു
കീലെളി മുൻ നിർത്ത്ിലെ�ാണ്ട് സ്വവീകീരിച്ചി വിദ്ദേകീ
ന്ദ്രീീകൃത സ്വമാീപനം തലെന്നയാണ്. സ്വംസ്ഥാാനം
നെത്ത്ിയ വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതമാായ ഇെലെപെലുംകീൾ
പ�തുംം ആദ്ദേഗംാളി ത�ത്ത്ിൽ തലെന്ന ശ്രദ്ധിി
�ലെപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതുംം, മാലെറ്റ്വിലെെയുംം കീാണാൻ
സ്വാധി�ാത്ത്തുംമാാണ്. സൂഷ്മമാായി നിരീക്ഷിി
ച്ചിാൽ പ്രാദ്ദേ�ശികീ ത�ത്ത്ിൽ തദ്ദേ�ശ സ്ഥാാ
പനങ്ങൾ ഏലെറ്റ്ടുത്ത്് നെപ്പിി�ാക്കുന്ന പദ്ധി
തികീളിിൽ എല്ലാം തലെന്ന സുസ്ഥാിര വികീസ്വന
�ക്ഷിയങ്ങൾ ദ്ദേനെിലെയടുക്കുന്നതിനുള്ള
കൃതയവും ദ്ദേബാധപൂർവ്വവുമാായ ഇെലെപെലുംകീൾ
നമു�് കീലെണ്ടത്ത്ാനാവും.
1996 ൽ ഒമ്പതാം പഞ്ചാവത്സര പദ്ധിതി
�ാ�ത്ത്ാണ് വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത ആസൂത്രണ
പ്രക്രിയ�് സ്വംസ്ഥാാനത്ത്് തുംെ�ം കുറിി
ച്ചിത്. തുംെർന്നുവന്ന ഓദ്ദേരാ പഞ്ചാവൽത്സര
പദ്ധിതികീളിിലുംം സ്വംസ്ഥാാനത്ത്ിലെ� വികീസ്വന

പ്രശ്നങ്ങൾ�് പരിഹാരം കീാണുന്നതിന്
വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതാസൂത്രണ സ്വാധയതകീലെളി
ഫീ�പ്ര�മാായി ഉപദ്ദേയാഗംിച്ചി് പ്രാദ്ദേ�ശികീ
വ ി കീ സ്വ ന ം സ്വ ാ ധ യ മാ ാ ക്കു കീ യ ാ ണ്
സ്വംസ്ഥാാനം ലെ�യ്ത്ത്. ദ്ദേകീവ�ം പ്രാദ്ദേ�ശികീ
വികീസ്വനം എന്ന �ക്ഷിയം മാാത്രം മുന്നിൽ
കീണ്ടുലെകീാണ്ട് പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീൾ
പദ്ധിതികീൾ ഏലെറ്റ്ടുക്കുന്ന രീതിയി�ായിരു
ന്നു ആ�യകീാ� വികീസ്വന കീാഴ്ചപ്പിാടുകീൾ
രൂപലെപ്പിട്ടുത്ത്ിയിരുന്നത്. അതായത്
പ്രാദ്ദേ�ശികീ ത�ത്ത്ിൽ അെിസ്ഥാാന സ്വൗകീരയം,
സ്വാമൂഹികീ വികീസ്വനം, ആദ്ദേരാഗംയ, വി�യ
ഭയാസ്വ ദ്ദേമാഖ്യാ� ഉൾലെപ്പിലെെയുംള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ�്
പരിഹാരം കീാണുന്നതിനായിരുന്നു കൂടുതൽ
ശ്രദ്ധിയുംം ഊന്നലുംം നൽകീിയിരുന്നത് .
എന്നാൽ ഇന്നാവലെട്ട സ്വംസ്ഥാാനലെത്ത്
പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീളുലെെ പദ്ധിതികീളും
വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരണ പ്രവർത്ത്നങ്ങളും നിരീക്ഷിി
ച്ചിാൽ തദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങൾ പ്രാദ്ദേ�ശികീ
സ്വർ�ാർ എന്ന രീതിയിൽ അക്ഷിരാർത്ഥ
ത്ത്ിൽ മാാറിിയതായി കീാണാവുന്നതാണ്.
മാാറിിമാാറിി വരുന്ന സ്വാഹ�രയത്ത്ിനും കീാ�
ഘാട്ടത്ത്ിനും അനുസ്വരിച്ചി് പ്രാദ്ദേ�ശികീ
സ്വർ�ാരുകീളുലെെ ഇെലെപെലുംകീളും ഉത്ത്ര
വാ�ിതവങ്ങളും ചുമാത�കീളും ��നാത്മകീവും
അതിവിശാ�വും ആയിരിക്കുന്നു. ബഹുത�
ആസൂത്രണ ത�ത്ത്ിദ്ദേ��് കീാരയങ്ങലെളി
ദ്ദേനാ�ി�ാണുന്നത് വഴിി വികീസ്വന പ്രശ്ന
ങ്ങലെളി ദ്ദേകീവ�ം പ്രാദ്ദേ�ശികീ ത�ത്ത്ിനപ്പുറിം
വിശാ�മാായ കീാഴ്ചപ്പിാെിൽ ദ്ദേനാ�ി�ാണാ
നാണ് പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീൾ ശ്രമാിക്കു
ന്നത്. സ്വംസ്ഥാാനലെത്ത് ആലെകീ ബാധിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളിായ ദുരന്തിനിവാരണം, മാാ�ിനയ
സ്വംസ്കരണം, കുെിലെവള്ളം, നഗംരവത് �
രണം, വദ്ദേയാജീന സ്വംരക്ഷിണം, അെി
സ്ഥാാന സ്വൗകീരയ വികീസ്വനം, ആദ്ദേരാഗംയം
തുംെങ്ങി ഒട്ടനവധി ദ്ദേമാഖ്യാ�കീളുമാായി ബന്ധ
ലെപ്പിട്ട രണ്ടാം ത�മുറി വികീസ്വന പ്രശ്നങ്ങളും
(Second generation development
issues) സ്വമാഗ്ര വികീസ്വനം �ക്ഷിയംലെവച്ചി്
ലെകീാണ്ടുള്ള പ� വൻകീിെ പദ്ധിതികീളും പരി
പാെികീളും ആവിഷ്കരിച്ചുലെകീാണ്ട് പ്രാദ്ദേ�ശികീ
സ്വർ�ാരുകീൾ പ്രാദ്ദേ�ശികീ വികീസ്വനത്ത്ി
നപ്പുറിം സ്വംസ്ഥാാന വികീസ്വനത്ത്ിലെ� മുഖ്യായ
ധാരയിൽ തലെന്ന നിന്ന് ലെകീാണ്ടും �ി�
ഇെലെപെലുംകീൾ നെത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് കീാണാ
വുന്നതാണ് . 2018ലെ�യുംം 2019ലെ�യുംം
പ്രളിയവും 2020 ലെ� ലെകീാവിഡ്് മാഹാമാാരിയുംം
സ്വംസ്ഥാാനത്ത്് വ�ിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാ�ിലെയങ്കിിലുംം അതിലെന പ്രതിദ്ദേരാധി
ക്കുവാൻ പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാർ തീർത്ത്

ജീനകീീയ പ്രതിദ്ദേരാധം ദ്ദേ�ാകീം കീണ്ടതാണ്.
ഓദ്ദേരാ പ്രദ്ദേ�ശലെത്ത്യുംം ജീനങ്ങലെളിയുംം വി�
ഗ്ദ്ധലെരയുംം ഉൾലെപ്പിലെെ മുഴുവൻ സ്വംവിധാന
ങ്ങലെളിയുംം ഏദ്ദേകീാപിപ്പിിച്ചി് ഏലെതാരു ലെവല്ലു
വിളിിലെയയുംം ദ്ദേനരിൊൻ സുസ്വജ്ജമാായ ഒരു
ത�ത്ത്ിദ്ദേ��് പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീൾ
മാാറിിയതായുംം നമു�് കീാണാൻ സ്വാധിക്കും.
പതിമൂന്നാം പദ്ധിതി മുതൽ വികീസ്വന
കീാഴ്ചപ്പിാടുകീളിിൽ �ി� മാാറ്റ്ങ്ങൾ വരുത്ത്ി
വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതാസൂത്രണലെത്ത് മാലെറ്റ്ാരു
ത�ത്ത്ിദ്ദേ��് തിരിച്ചി് വിടുന്നതുംവഴിി
നാളിിതുംവലെര സ്വംസ്ഥാാനം ദ്ദേനെിലെയടുത്ത്
വികീസ്വനങ്ങളും ഭൗതികീ ദ്ദേനട്ടങ്ങളും സുസ്ഥാി
രമാായുംം സ്ഥാായിയായുംം നി� നിർത്തുന്നതി
നും ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� ജീനകീീയ വികീസ്വന
മാാതൃകീലെയ പുതിയ കീാ�ഘാട്ടത്ത്ിലെ� ലെവല്ലു
വിളിികീലെളി ദ്ദേനരിൊൻ സുസ്വജ്ജവും പരയാപ്തി
വുമാാക്കുന്ന ത�ത്ത്ിദ്ദേ��് വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതാ
സൂത്രണലെത്ത് ലെകീാണ്ട് ദ്ദേപാവുകീയുംണ്ടായി.
സ്വമായബന്ധിതമാായി കൂടുതൽ ഗുണകീരവും
ഫീ�പ്ര�വും സ്വർവ്വത� സ്പർശിയായി പദ്ധി
തികീൾ�് രൂപം നൽകുവാനും അവയുംലെെ
നിർവ്വഹണം സ്വാധയമാാക്കുന്നതിനുമുള്ള
�ി� ചുവടുലെവയ്പുകീളും നെത്തുകീയുംണ്ടായി.
ഇദ്ദേതാലെൊപ്പിം തലെന്ന കീഴിിഞ്ഞ കീാ� നൂന
തകീൾ പരിഹരിച്ചി് ലെകീാണ്ടുള്ള ഒരു മുദ്ദേന്നറ്റ്
വുമാാണ് പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീൾ നെത്തു
ന്നത് . വിഭവങ്ങളുലെെ അമാിത ചൂഷണവും
പരിസ്ഥാിതി ആഘാാതവും �ഘൂകീരിച്ചി് ഭാവി
ത�മുറിലെയക്കൂെി പരിഗംണിച്ചി് ലെകീാണ്ടുള്ള

സുസ്ഥാിര വികീസ്വന �ക്ഷിയങ്ങൾ (Sustainable
Development Goals) 2015ൽ ഐകീയരാ
ഷ്ട്ര സ്വഭ പ്രഖ്യായാപിക്കുകീയുംം അജീണ്ട 2030
എന്ന ദ്ദേപരിൽ ഈ സുസ്ഥാിര വികീസ്വന
�ക്ഷിയങ്ങൾ 2030 ഓടുകൂെി ആദ്ദേഗംാളിത�
ത്ത്ിൽ ദ്ദേനെിലെയടുക്കുവാൻ �ക്ഷിയമാിടുദ്ദേമ്പാൾ
അെിസ്ഥാാനം സുസ്ഥാിര വികീസ്വന �ക്ഷിയ
ങ്ങൾ ദ്ദേനെിലെയടുക്കുകീ എന്ന നി�യിദ്ദേ��്
പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീൾ തങ്ങളുലെെ
വികീസ്വന നയവും മാാറ്റുകീയുംണ്ടായി.

സുസ്ഥിിര വിി�സ്നംത്തിിനംോയുള്ള
വിിറ്റോ�ന്ദ്രീീകൃത �ോൽകെവിയ്പു�ൾ

ദ്ദേ�ാകീരാജീയങ്ങൾ പ�തുംം സുസ്ഥാിര
വികീസ്വന �ക്ഷിയങ്ങൾ ദ്ദേനെിലെയടുക്കുന്നതി
നായി ദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതമാായ �ി� ഇെലെപെലുംകീൾ
നെത്തുദ്ദേമ്പാൾ ദ്ദേകീരളിമാാകീലെട്ട പ്രാദ്ദേ�ശികീ
സ്വർ�ാരുകീലെളി മുൻനിർത്ത്ി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത
സ്വാധയതകീൾ ഉപദ്ദേയാഗംിച്ചി് സുസ്ഥാിര
വികീസ്വന �ക്ഷിയങ്ങൾ ദ്ദേനെിലെയടുക്കുന്നതി
നായി ദ്ദേബാധപൂർവ്വമാായ �ി� ഇെലെപെ
ലുംകീൾ നെത്തുകീയാണ് ലെ�യ്യുന്നത്. കീാ�ാ
കീാ�ങ്ങളിായി പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീൾ
ഏലെറ്റ്ടുത്ത്് നെപ്പിി�ാക്കുന്ന അവരുലെെ
വാർഷികീ പദ്ധിതികീളിിൽ ഈ �ക്ഷിയങ്ങൾ
ഉ�ിതമാായി വിനയസ്വിപ്പിിച്ചി് നെപ്പിി�ാക്കുന്ന
തിനുള്ള നെപെികീളിാണ് സ്വംസ്ഥാാനം സ്വവീ
കീരിച്ചുവരുന്നത്. പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീൾ
ഏലെറ്റ്ടുത്ത്് നെപ്പിി�ാക്കുന്ന ഒട്ടു മാി� പദ്ധി
തികീളുലെെയുംം ആതയന്തിികീ �ക്ഷിയം സുസ്ഥാിര
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വികീസ്വനം ദ്ദേനെിലെയടുക്കുകീ എന്ന് തലെന്ന
യാലെണന്ന് കീാണാവുന്നതാണ്. രാജീയലെത്ത്
വിവിധ സ്വംസ്ഥാാനങ്ങൾ ഏലെറ്റ്ടുത്ത്്
നെത്ത്ിയ പ്രവർത്ത്നങ്ങൾ വി�യിരുത്ത്ി
യാൽ 2018 ലെ� SDG India Index പ്രകീാരം
ദ്ദേകീരളിം രാജീയലെത്ത് പ്രഥാമാ റിാങ്കിിൽ നിൽക്കു
ന്ന സ്വംസ്ഥാാനമാാണ് . ഇതിനു പിന്നിലെ�
�ാ�കീ ശക്തിയായി പ്രവർത്ത്ിച്ചിത്
നമ്മുലെെ പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീളും വിദ്ദേകീ
ന്ദ്രീീകൃത ആസൂത്രണവുമാാണ്.
2030 ഓടുകൂെി ഏവരുലെെയുംം വികീസ്വനം
ഉറിപ്പിാക്കുകീ എന്ന �ക്ഷിയദ്ദേത്ത്ാലെെയാണ്
ഐകീയരാഷ്ട്രസ്വഭ സുസ്ഥാിര വികീസ്വന�ക്ഷിയ
ങ്ങൾ�് 2015ൽ രൂപം നൽകുകീയുംണ്ടായത്.
എന്നാൽ സ്വംസ്ഥാാനത്ത്ാകീലെട്ട സുസ്ഥാിര
വ ി കീ സ്വ ന ം ദ്ദേ ന െ ി ലെ യ ടു ക്കു ന്ന ത ി ലെ �
ഭാഗംമാായി 2017 മുതൽ 13-ാം പദ്ധിതി�ാ�
യളിവിൽ പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീളുലെെ
പദ്ധിതികീളിിൽ നയപരമാായ �ി� മാാറ്റ്ങ്ങൾ
വരുത്തുകീ വഴിി വികീസ്വനം സുസ്ഥാിരമാായ
ഒരു ത�ത്ത്ിദ്ദേ��് തിരിച്ചി് വിടുന്നതിന്
സ്വാധിച്ചിിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങൾ പ്രാദ്ദേ�ശികീ വികീസ്വന രംഗംത്ത്്
നെപ്പിി�ാക്കുന്ന പദ്ധിതികീൾ�് ഊർജ്ജം
പകീരുകീ വഴിി സ്വംസ്ഥാാനത്ത്ാകീമാാനം ഒരു
ഏകീീകീയത വികീസ്വനം സ്വാധയമാാക്കുകീ,
സ്വംസ്ഥാാനത്ത്ിലെ� നി�വിലെ� സ്വാമൂഹികീ
സ്വാമ്പത്ത്ികീ �ട്ടക്കൂെിൽ പരിഹാരം കീലെണ്ട
ദ്ദേത്ത്ണ്ടതായ പ്രശ്നങ്ങൾ�് പരിഹാരം
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കീാണുകീ, സുസ്ഥാിരവികീസ്വന അജീണ്ട
മുദ്ദേന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്ന �ക്ഷിയങ്ങൾ ദ്ദേനെിലെയടു�ാ
നും പ്രാദ്ദേ�ശികീ ത�ത്ത്ിൽ നെത്തുന്ന
ഇെലെപെലുംകീളുലെെ ഭാഗംമാായി പതിമൂന്നാം
പദ്ധിതി�ാ�യളിവിൽ പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാ
രുകീൾ രൂപം നൽകീി നെപ്പിി�ാ�ിയ �ി�
പദ്ധിതികീൾ വികീസ്വനലെത്ത് ദ്ദേമാൽത്ത്ട്ടിദ്ദേ�
�് വയാപിക്കുന്ന ഒരു Bottom-up സ്വമാീപ
നമാാണ് സ്വവീകീരിച്ചിിരിക്കുന്നലെതന്ന് കീാണാവു
ന്നതാണ്. പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീൾ ഏലെറ്റ്
ടുത്ത്് നെത്ത്ിവരുന്ന വിശപ്പി് രഹിത ദ്ദേകീരളിം,
ദ്ദേെ�് എ ദ്ദേബ്ര�് പദ്ധിതി, വദ്ദേയാ ക്ലബ്ബ്്,
ശു�ിതവ ദ്ദേകീരളിം, ദ്ദേതാടുകീളുലെെ ശു�ീകീരണം,
ഒരുദ്ദേകീാെി ഫീ�വൃക്ഷികൈത നെീൽ, കൈജീവ
പച്ചി�റിി, ദ്ദേ�ാ�ൽ എംദ്ദേപ്ലിാലെ��് അഷവ
റിൻസ്വ് ദ്ദേപ്രാഗ്രാം, ലെപാതും വി�യഭയാസ്വ
സ്വംരക്ഷിണ യജ്ഞംം, സ്വാന്തിവന �ികീിൽസ്വയുംം
പരിപാ�നവും, പട്ടികീ വിഭാഗം ഉന്നമാനം, ദുര
ന്തിനിവാരണ പദ്ധിതി, പ്രദ്ദേതയകീ വിഭാഗംങ്ങൾ
ക്കുള്ള പദ്ധിതി എന്നീ പരിപാെികീളിിൽ
എല്ലാം തലെന്ന ഐകീയരാഷ്ട്ര സ്വഭ മുദ്ദേന്നാട്ട്
വയ്ക്കുന്ന സുസ്ഥാിര വികീസ്വന �ക്ഷിയങ്ങൾ ദ്ദേനെി
ലെയടുക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത ഇെലെപെ
ലുംകീൾ കീാണാവുന്നതാണ്.
വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതാസൂത്രണത്ത്ിന് സ്വംസ്ഥാാ
നത്ത്് തുംെ�ം കുറിിച്ചിിട്ട് കീാൽ നൂറ്റ്ാണ്ട്
പിന്നിടുന്നു. ഇ�ാ�മാത്രയുംം നമ്മുലെെ പരിമാി
തികീലെളി ഇച്ഛാാശക്തിയുംം ജീനകീീയ പങ്കിാളിി
ത്ത്വും ഉപദ്ദേയാഗംിച്ചു മാറിികീെന്ന് സ്വാമൂഹയ

സ്വാമ്പത്ത്ികീ പുദ്ദേരാഗംതി കൈകീവരി�ാൻ
സ്വാധിച്ചിതും വഴിി ദ്ദേ�ാകീത്ത്് തലെന്ന ശ്രദ്ധിാ
ദ്ദേകീന്ദ്രീമാായി മാാറിിയ പ്രദ്ദേ�ശമാാണ് ദ്ദേകീരളിം.
മാാനവികീ സൂ�ികീകീളിിൽ വികീസ്വിത രാജീയ
ങ്ങൾലെ�ാപ്പിം നിൽക്കുന്ന ദ്ദേകീരളിം മുദ്ദേന്നാട്ട്
വച്ചി മാാതൃകീ വളിലെര പ്രാധാനയദ്ദേത്ത്ാലെെയാണ്
ഇന്നും പ�രും പരിഗംണി�ലെപ്പിടുന്നത് .
ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� വികീസ്വന അനുഭവങ്ങൾ
പഠിിപ്പിിക്കുന്നത് ഇന്തിയയുംലെെ കൈവവിധയമാാർ
ന്നതുംം വിവിധ വിഭാഗംങ്ങൾ ഉൾലെ�ാള്ളുന്ന
തുംമാായ സ്വാമൂഹികീ ഘാെനയിൽ പാൽശവവ
ത്കീരി�ലെപ്പിട്ട ജീനവിഭാഗംങ്ങലെളി മുഖ്യായധാരയി
ദ്ദേ��് ലെകീാണ്ടുവരുന്നതിലുംം പ്രകൃതി സ്വംര
ക്ഷിണത്ത്ിനും, ലെതാഴിിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലുംം
�ാരിദ്ര്യയ നിർമ്മാാർജ്ജനത്ത്ിലുംം എല്ലാം തലെന്ന
വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതാസൂത്രണവും പ്രാദ്ദേ�ശികീ
സ്വർ�ാരുകീളും നിർണ്ണാായകീ പങ്കി് തലെന്ന
യാണ് വഹിച്ചിിരിക്കുന്നത്. വികീസ്വനത്ത്ിലെ�
അടുത്ത് ഘാട്ടത്ത്ിൽ ദ്ദേ�ാകീ പരിവർത്ത്ന
ത്ത്ിനായി സുസ്ഥാിര വികീസ്വന അജീണ്ട 2030
(2030 Agenda for Sustainable
Development) മുദ്ദേന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്ന �ക്ഷിയങ്ങൾ
ദ്ദേനെിലെയടുക്കുന്നതിനുള്ള ദ്ദേകീന്ദ്രീബിന്ദുവായി
പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീൾ മാാറുദ്ദേമ്പാൾ
വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതാസൂത്രണം പുതിയ ത�ത്ത്ിദ്ദേ�
�് മുദ്ദേന്നറുകീയാലെണന്ന് അെിവരയിട്ടുതലെന്ന
1
പറിയാവുന്നതാണ്.
ലേ�ഖകന് സംംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ ലേ�ാര്ഡിില്
ഡെഡിപ്യൂൂട്ടിി ഡിയറക്ടറാണ്.

ചിില �ി�ോഹ (രജാിസോ�ഷന്) ആസോലോചിന�ള്

 ന്റെ�. പ്രശാാന്ത്് കുമാാര്
m̝ĿϏcs÷sϏ¡}¢¡¢ÄÍʧȱːczιÍ¡x¢˰Ɲ¡ȷ§¡ƵxŽĿË
ÄΗ¡x˝žƝ§n¡Ļ˶cιϹÆŽÄΗsșń§z¢ΌÊÍʧȱžϑĿÌ
n¡Ļ˶cιϹÆŽ§ɡscz¢ΌÊșžϑƵceșń§zιÍ
¡x˝žϑƵĿÌmȷ¡Ƶz¢ΌÊxŽĿÌeșń§zιÍ¡x¢˰Ɲ̝

സ്വം

സ്ഥാാനലെത്ത് പഞ്ചാായത്തുകീളിിലുംം
നഗംരസ്വഭകീളിിലുംം ഹിന്ദു വിവാഹ
രജീിദ്ദേ�ഷൻ, ആനന്ദ് വിവാഹ രജീിദ്ദേ�
ഷൻ എന്നിവ നി�വിലുംലെണ്ടങ്കിിലുംം 2008 ലെ�
ദ്ദേകീരളി വിവാഹങ്ങൾ രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാൽ
(ലെപാതും) �ട്ടങ്ങൾ അനുസ്വരിച്ചിാണ്
ഇദ്ദേപ്പിാൾ പ്രധാനമാായി വിവാഹ രജീിദ്ദേ�
ഷൻ നെത്തുന്നത്. Seema v. Aswinikumar
[(2006) 2 SCC 578] ദ്ദേകീസ്വിൽ സുപ്രീംദ്ദേകീാെതി
പുറിലെപ്പിടുവിച്ചി വിധിനയായത്ത്ിലെ� അെി
സ്ഥാാനത്ത്ി�ാണ് ഈ �ട്ടങ്ങൾ പുറിലെപ്പിടു
വിച്ചിിട്ടുള്ളത്. അതിലെ� ലെപാതുംവായ വയവ
സ്ഥാകീളും വിവാഹ രജീിദ്ദേ�ഷലെ� നെപെി
ക്രമാങ്ങളും ഏലെറിക്കുലെറി ഏവർക്കും പരി�ിത
മാാണ്. അത് നെപ്പിി�ാക്കുന്നതിലുംള്ള സ്വംശ
യങ്ങളും ലെതറ്റ്ിദ്ധിാരണകീളും ദ്ദേകീാെതികീളുലെെ
ഇെലെപെലുംകീളും മാറ്റുമാാണ് ഈ ദ്ദേ�ഖ്യാന
ത്ത്ിൽ �ർച്ചി ലെ�യ്യുന്നത്.

സുപ്രീംീംറ്റോ�ോടതി വിിധിി

2006 ലെഫീബ്രുവരി 14 ന് സുപ്രീംദ്ദേകീാെതി
പുറിലെപ്പിടുവിച്ചി വിധിനയായത്ത്ിൽ, എല്ലാ
സ്വംസ്ഥാാന സ്വർ�ാരുകീളും വിവാഹ രജീി
ദ്ദേ�ഷനുള്ള നെപെിക്രമാങ്ങൾ വിജ്ഞംാപനം
ലെ�യ്യാണലെമാന്നും അതിനു മുമ്പ് ലെപാതുംജീന
ങ്ങളിിൽ നിന്ന് ആദ്ദേക്ഷിപങ്ങൾ ക്ഷിണിദ്ദേ�
ണ്ടതാലെണന്നും നിർദ്ദേ�ശിച്ചു. അങ്ങലെന
പുറിലെപ്പിടുവിക്കുന്ന �ട്ടപ്രകീാരം നിയമാിക്കുന്ന
ഉദ്ദേ�യാഗംസ്ഥാലെന വിവാഹങ്ങൾ രജീിസ്റ്റാർ
ലെ�യ്യുന്നതിന് യഥാാവിധി അധികീാരലെപ്പിടു
ത്ത്ണലെമാന്നും വയസ്സ്്, വിവാഹനി�
(അവിവാഹിത, വിവാഹദ്ദേമാാ�ിത തുംെ
ങ്ങിയവ) വയക്തമാായി പറിഞ്ഞിരി�ണലെമാ
ന്നും വിവാഹം രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാതിരുന്നാദ്ദേ�ാ
ലെതറ്റ്ായ വിവരം നല്കിിയാദ്ദേ�ാ ഉള്ള
പരിണത ഫീ�ം എന്തിായിരിക്കുലെമാന്നു �ട്ട
ങ്ങളിിൽ വയക്തമാാ�ണലെമാന്നും വിധിനയായ

ത്ത്ിൽ നിർദ്ദേ�ശിച്ചു. ഈ വിധിനയായത്ത്ി
ലെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ി�ാണ് 29.02.2008 ലെ�
സ്വ.ഉ.(അ) 1/2008/നിയമാം പ്രകീാരം 2008
ലെ� ദ്ദേകീരളി വിവാഹങ്ങൾ രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാൽ
(ലെപാതും) �ട്ടങ്ങൾ (ചുരു�ത്ത്ിൽ, ലെപാതും
വിവാഹ രജീിദ്ദേ�ഷൻ �ട്ടങ്ങൾ എന്നു
പറിയാം) പുറിലെപ്പിടുവിച്ചിത്.

ആറ്റോ�ോ റൂറ്റോളിോ?

സുപ്രീം ദ്ദേകീാെതി വിധിയുംലെെ അെിസ്ഥാാ
നത്ത്ിൽ നി�വിൽ വന്ന �ട്ടങ്ങളിാലെണങ്കിി
ലുംം ലെപാതും വിവാഹ ആക്ടി് എന്ന് പറിഞ്ഞു
ദ്ദേകീൾ�ാറുണ്ട് . സ്വാധാരണയായി ഒരു
ആക്ടിിലെ� കീീഴിിൽ, അതിലെ� വയവസ്ഥാകീൾ
നെപ്പിാക്കുന്നതിനുള്ള നെപെിക്രമാങ്ങളും
ദ്ദേഫീാറിങ്ങളും മാറ്റും വയക്തമാാക്കുന്നതിനാണ്
�ട്ടങ്ങൾ പുറിലെപ്പിടുവി�ാറുള്ളത്. എന്നാൽ,
ഏലെതങ്കിിലുംം ആക്ടിിലെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ി�
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ല്ല ലെപാതും വിവാഹ രജീിദ്ദേ�ഷൻ �ട്ടങ്ങൾ
പുറിലെപ്പിടുവിച്ചിിട്ടുള്ളത്. നെന്ന വിവാഹങ്ങളുലെെ
രജീിദ്ദേ�ഷൻ മാാത്രമാാണ് �ട്ടങ്ങളിിൽ വയവസ്ഥാ
യുംള്ളത്. മാറിിച്ചി്, ഇതിലെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ
വിവാഹം നെത്തുന്നതിന് വയവസ്ഥായില്ല. ഹിന്ദു
മാാദ്ദേരയജീ് ആക്ടി് അനുസ്വരിച്ചി് വിവാഹം സ്വാധുത
യുംള്ളതല്ല എന്നു പറിയുംദ്ദേമ്പാൾ ദ്ദേകീാമാണ്
മാാദ്ദേരയജീ് ആക്ടി് അനുസ്വരിച്ചി് രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാമാ
ദ്ദേല്ലാ എന്നാണ് പ�രും പറിയുംന്നത്.

എല്ലാോ വിിവിോഹങ്ങളുംം
രജിസ്റ്റര് കെ�യ്യറ്റോ�ോ?

�ട്ടങ്ങൾ നി�വിൽ വന്നതിനു ദ്ദേശഷം
നെക്കുന്ന എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും കീക്ഷിികീ
ളുലെെ മാതദ്ദേഭ�ലെമാദ്ദേനയ നിർബ്ബ്ന്ധമാായുംം രജീി
സ്റ്റാർ ലെ�ദ്ദേയ്യാണ്ടതാലെണന്ന് ആറിാം �ട്ട
ത്ത്ിൽ വയവസ്ഥാ ലെ�യ്ത്ിട്ടുണ്ട്. ഏലെതങ്കിിലുംം
സ്റ്റാാറ്റ്ൂട്ടറിി വയവസ്ഥാകീളിനുസ്വരിച്ചി് രജീിദ്ദേ�
ഷൻ നിർബ്ബ്ന്ധമാായിട്ടുള്ള വിവാഹങ്ങൾ,
ഏലെതങ്കിിലുംം സ്റ്റാാറ്റ്ൂട്ട് പ്രകീാരം രജീിദ്ദേ�ഷൻ
ഹിതാനുസ്വരണമാായിട്ടുള്ളതുംം അതനുസ്വരി
ച്ചി് രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്ത്ിട്ടുള്ളതുംമാായ വിവാഹങ്ങൾ
എന്നിവ ലെപാതും വിവാഹ രജീിദ്ദേ�ഷൻ �ട്ട
ങ്ങൾ അനുസ്വരിച്ചി് രജീിസ്റ്റാർ ലെ�ദ്ദേയ്യാണ്ടതില്ല.
അതായത് , ലെസ്പഷയൽ മാാദ്ദേരയജീ് ആക്ടി്
പ്രകീാരം നെന്ന വിവാഹങ്ങൾ, ഹിന്ദു വിവാഹ
രജീിദ്ദേ�ഷൻ �ട്ടങ്ങൾ അനുസ്വരിച്ചി് രജീിസ്റ്റാർ
ലെ�യ്ത് വിവാഹങ്ങൾ തുംെങ്ങിയവ ഈ �ട്ടങ്ങ
ളിനുസ്വരിച്ചി് രജീിസ്റ്റാർ ലെ�ദ്ദേയ്യാണ്ടതില്ല.
എന്നാൽ, ലെപാതുംവിവാഹ രജീിദ്ദേ�ഷൻ �ട്ട
പ്രകീാരമുള്ള സ്വർട്ടിഫീി�റ്റ്് തലെന്ന ദ്ദേവണ
ലെമാന്ന് പ� ഓഫീീസുകീളും ആവശയലെപ്പിടുന്നതി
നാൽ ലെസ്പഷയൽ മാാദ്ദേരയജീ് ആക്ടി് പ്രകീാരം
നെന്നതുംം സ്വർട്ടിഫീി�റ്റ്് �ഭിച്ചിതുംമാായ വിവാ
ഹങ്ങൾ ദ്ദേപാലുംം പഞ്ചാായത്തുകീളിിലുംം നഗംര
സ്വഭകീളിിലുംം രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാലെപ്പിടുന്നുണ്ട്.

രജിസ്റ്റര് കെ�യ്യോന് �ഴിിയോത്തി
വിിവിോഹങ്ങൾ ഉറ്റോ�ോ?

എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും ഈ �ട്ടപ്രകീാരം
രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാം. എന്നാൽ വിവാഹം
ആലെണന്ന ധാരണയിൽ നെത്തുന്നവ
ഉൾലെപ്പിലെെ, നിയമാത്ത്ിലെ� കീണ്ണാിൽ വിവാഹം
അല്ലാത്ത് �െങ്ങുകീളും ഏർലെപ്പിടുന്ന ബന്ധങ്ങ
ളും രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാൻ കീഴിിയില്ല. വിവാഹ
ങ്ങൾ രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാൽ (ലെപാതും) �ട്ടങ്ങളിിൽ
2015 ൽ വരുത്ത്ിയ ദ്ദേഭ�ഗംതിയിലൂലെെ ആറിാം
�ട്ടത്ത്ിൽ പുതുംതായി ദ്ദേ�ർത്ത് ക്ലിപ്തി
നിബന്ധന മുദ്ദേഖ്യാന ഇ�ാരയം കൂടുതൽ വയക്ത
മാാ�ിയിട്ടുണ്ട്. “എന്നാൽ ഭാരതത്ത്ിൽ പ്രാ
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ബ�യത്ത്ിലുംള്ള ഏലെതങ്കിിലുംം നിയമാപ്രകീാ
രദ്ദേമാാ മാതാ�ാര പ്രകീാരദ്ദേമാാ നെത്ത്ലെപ്പിടുന്ന
വിവാഹങ്ങളില്ലാലെത വിവാഹലെമാന്ന ദ്ദേപരിൽ
ഏലെതങ്കിിലുംം കീരാർ പ്രകീാരദ്ദേമാാ മാദ്ദേറ്റ്ലെതങ്കിി
ലുംം വിധത്ത്ിദ്ദേ�ാ ഉണ്ടാക്കുന്ന യാലെതാരു
ബന്ധവും ഈ �ട്ടങ്ങൾ�് കീീഴിിൽ രജീിസ്റ്റാർ
ലെ�യ്യാാവുന്നതല്ല”എന്നതാണ് 2008 ൽ
നി�വിൽ വന്ന �ട്ടങ്ങളിിൽ 2015 ൽ ഉൾലെപ്പി
ടുത്ത്ിയ ക്ലിപ്തി നിബന്ധന.
ബന്ധു�ളുലെെ സ്വമ്മാതം കൂൊലെതദ്ദേയാ മാറ്റു
കീാരണങ്ങളിാദ്ദേ�ാ ‘രജീിസ്റ്റാർ മാാദ്ദേരയജീ് ’എന്ന
ദ്ദേപരിൽ രജീി�ാർ ഓഫീീസുകീളിിൽ രജീിസ്റ്റാർ
ലെ�യ്യുന്ന കീരാറുകീൾ, നിയമാവയവസ്ഥാകീൾ
പാ�ി�ാലെത ഏർലെപ്പിടുന്ന ബന്ധങ്ങൾ തുംെ
ങ്ങിയവ രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാൻ കീഴിിയില്ല. ഉ�ാ
ഹരണമാായി, ഹിന്ദുമാതാ�ാരം അനുസ്വരിച്ചി്
നെക്കുന്ന വിവാഹം നിയമാാനുസൃതമാാകീണ
ലെമാങ്കിിൽ വിവാഹത്ത്ിലെ� രണ്ട് കീക്ഷിികീളും
ഹിന്ദു�ൾ ആയിരിദ്ദേ�ണ്ടതുംണ്ട് . അതും
ദ്ദേപാലെ� മാറ്റു മാതാ�ാരപ്രകീാരമുള്ള വിവാഹ
ങ്ങളിിലുംം അതത് നിയമാത്ത്ിലെ�ദ്ദേയാ വയക്തി
നിയമാത്ത്ിലെ�ദ്ദേയാ വയവസ്ഥാകീൾ പാ�ിച്ചിി
രി�ണം.
Sabu.K.Eliyas v. State of Kerala and
Others [2014(1) KHC 804], Thankamma
Koshy v. State of Kerala and others [2016
(4) KHC 600] തുംെങ്ങിയ ദ്ദേകീസുകീളിിലെ� വിധി
നയായങ്ങളിിൽ, നിയമാാനുസൃതമാല്ലാത്ത് വിവാ
ഹങ്ങൾ രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാ ലെപ്പിടുന്നില്ല എന്ന്
ഉറിപ്പിാക്കുന്നതിന് അധി കൃതർ ശ്രദ്ധി ലെ�ലും
ദ്ദേത്ത്ണ്ടതാലെണന്നു ദ്ദേകീരളി കൈഹദ്ദേ�ാെതി
നിർദ്ദേ�ശിച്ചിിട്ടുള്ളതാണ്.

വിയതയസ്ത മാതങ്ങളിിൽകെപ്പാട്ടവിര്
തമ്മിിലുള്ള വിിവിോഹങ്ങൾ
രജിസ്റ്റര് കെ�യ്യോന് �ഴിിയിറ്റോല്ലാ?

മാതാ�ാര പ്രകീാരമുള്ള വിവാഹങ്ങളിിൽ
ആണ് കീക്ഷിികീളുലെെ മാതം പരിഗംണിദ്ദേ�ണ്ടി
വരുന്നത്. ഇന്തിയയിൽ കീക്ഷിികീളുലെെ മാതം
പരിഗംണി�ാലെത വിവാഹം നെത്ത്ാവു
ന്നത് ലെസ്പഷയൽ മാാദ്ദേരയജീ് ആക്ടിിലെ� അെി
സ്ഥാാനത്ത്ി�ാണ്. ഹിന്ദു വിവാഹങ്ങളിിൽ
രണ്ടുദ്ദേപരും ഹിന്ദു�ളിാകീണം എന്നതും
ദ്ദേപാലെ� കൃസ്തീീയ വിവാഹങ്ങളിിൽ ഒരാലെളി
ങ്കിിലുംം ക്രിസ്തീയാനിയാകീണം. മുസ്ലിംിം വിവാഹ
ങ്ങളിിൽ ഷിയ, സുന്നി വിഭാഗംങ്ങൾ തമ്മാിൽ
വയതയാസ്വമുണ്ട്. എങ്കിിലുംം ഭർത്ത്ാവ് മുസ്ലിംിം
തലെന്നയാകീണം. ലെസ്പഷയൽ മാാദ്ദേരയജീ് ആക്ടി്
അനുസ്വരിച്ചു നെന്നദ്ദേതാ ആ ആക്ടി് പ്രകീാരം
രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്ത്ദ്ദേതാ ആയ വിവാഹങ്ങൾ

മാതം പരിഗംണി�ാലെത ലെപാതുംവിവാഹ
രജീിദ്ദേ�ഷൻ �ട്ടപ്രകീാരം രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാം.
ചുരു�ത്ത്ിൽ, അതത് സ്റ്റാാറ്റ്ൂട്ടിലെ�ദ്ദേയാ
വയക്തിനിയമാത്ത്ിലെ�ദ്ദേയാ വയവസ്ഥാകീൾ
അനുസ്വരിച്ചി് മാതം പരിഗംണിദ്ദേ�ണ്ടതുംലെണ്ട
ങ്കിിൽ അതിലെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ിലുംള്ള വിവാ
ഹങ്ങളിാണ് രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാവുന്നത്.

മാതം പിരിഗ�ിക്കാോകെത
വിിവിോഹം രജിസ്റ്റര്
കെ�റ്റോയ്യ�തറ്റോല്ലാ?

മാദ്ദേതതര രാജീയമാായ ഭാരതത്ത്ിൽ വയതയ
സ്തീ മാതങ്ങളിിൽലെപ്പിട്ടവദ്ദേരാ ഒരു മാതത്ത്ിലുംം
വിശവാസ്വമാില്ലാത്ത്വദ്ദേരാ തമ്മാിലുംള്ള വിവാഹം
രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാൻ കീഴിിയില്ല എന്നു പറിയും
ന്നത്, എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും കീക്ഷിികീളുലെെ
മാതദ്ദേഭ�ലെമാലെനയ രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാണലെമാന്ന് �ട്ട
ങ്ങളിിൽ വയവസ്ഥാ ലെ�യ്ത്ിട്ടുള്ളതും കൂെി പരിഗം
ണിക്കുദ്ദേമ്പാൾ ശരിയലെല്ലന്ന അഭിപ്രായം
ദ്ദേകീൾ�ാറുണ്ട്. മാതദ്ദേഭ�ലെമാലെനയ എന്നതുംലെകീാ
ണ്ട് ഉദ്ദേ�ശിക്കുന്നത്, ഏലെതങ്കിിലുംം മാതത്ത്ി
ൽലെപ്പിട്ടവരുലെെ മാാത്രം വിവാഹം രജീിസ്റ്റാർ
ലെ�യ്യുകീദ്ദേയാ ഏലെതങ്കിിലുംം മാത�ാരുലെെ
വിവാഹം രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാതിരിക്കുകീദ്ദേയാ
പാെില്ല എന്നാണ്. വിവാഹം നിയമാാനുസൃത
മാാദ്ദേണാ എന്ന് പരിദ്ദേശാധിക്കുദ്ദേമ്പാഴിാണ്
മാതം പ്രസ്വക്തമാാകുന്നത്. കീക്ഷിികീളുലെെ മാതം
പരിഗംണി�ാലെത വിവാഹം നെത്ത്ാവുന്നത്
ലെസ്പഷയൽ മാാദ്ദേരയജീ് ആക്ടി് പ്രകീാരം
മാാത്രമാാണ്. നിയമാ പ്രകീാരദ്ദേമാാ മാതാ�ാരപ്ര
കീാരദ്ദേമാാ ഉള്ള വിവാഹങ്ങൾ മാാത്രദ്ദേമാ രജീി
സ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാൻ പാടുള്ളു എന്ന് �ട്ടങ്ങളിിൽ
വയവസ്ഥാ ലെ�യ്ത്ിട്ടുള്ളതിനാൽ അങ്ങലെനദ്ദേയ
ലെ�യ്യാാൻ കീഴിിയുംകീയുംള്ളു.

കെ�ഷ്യയൽ മാോറ്റോരയജ് ആ�്
പ്രീം�ോരമുള്ള വിിവിോഹത്തിികെ�
നംടപിടിക്രമാം എന്താോ�്?

വിവാഹം കീഴിി�ാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
കീക്ഷിികീൾ, അവരിൽ ആലെരങ്കിിലുംം ഒരാൾ
30 �ിവസ്വത്ത്ിൽ കുറിയാത്ത് കീാ�മാായി
താമാസ്വിക്കുന്ന സ്ഥാ�ലെത്ത് മാാദ്ദേരയജീ് ഓഫീീ
സ്വർ�് ആക്ടിിലെ� രണ്ടാം പട്ടികീയിലുംള്ള
ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് നല്കിണം. ദ്ദേനാട്ടീസ്വിലെ� പകീർപ്പി്
ആ ഓഫീീസ്വിലെ� ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് ദ്ദേബാർഡ്ിലുംം
മാദ്ദേറ്റ് കീക്ഷിി മാലെറ്റ്ാരു മാാദ്ദേരയജീ് ഓഫീീസ്വറുലെെ
അധികീാര പരിധിയി�ാണ് താമാസ്വലെമാങ്കിിൽ
ആ ഓഫീീസ്വിലെ� ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് ദ്ദേബാർഡ്ിലുംം
പ്രസ്വിദ്ധിീകീരിക്കുകീയുംം 30 �ിവസ്വം കീഴിിഞ്ഞ്

അതിദ്ദേ�ലുംള്ള ആദ്ദേക്ഷിപങ്ങൾ എലെന്തിങ്കിി
ലുംം ഉലെണ്ടങ്കിിൽ അവ കൂെി പരിഗംണിച്ചി
ദ്ദേശഷം വിവാഹം നെത്തുകീയുംം ലെ�യ്യും.
ആക്ടിിലെ� മൂന്നാം പട്ടികീയിലുംള്ള ഒരു പ്രഖ്യായാ
പനത്ത്ിൽ കീക്ഷിികീളും മൂന്നു സ്വാക്ഷിികീളും
ഒപ്പു വയ്ക്കണം. വിവാഹം, കീക്ഷിികീൾ�്
താൽപ്പിരയമുള്ള ഏലെതങ്കിിലുംം രീതിയിൽ
നെത്ത്ാം. എന്നാൽ കീക്ഷിികീൾ ഓദ്ദേരാരു
ത്ത്രും മാാദ്ദേരയജീ് ഓഫീീസ്വറുലെെയുംം മൂന്ന്
സ്വാക്ഷിികീളുലെെയുംം സ്വാന്നിദ്ധിയത്ത്ിൽ
“ഞാാൻ (A) നിലെന്ന (B) എലെ� ഭാരയയായി/
ഭർത്ത്ാവായി സ്വവീകീരിക്കുന്നു” എന്ന് മാദ്ദേറ്റ്
യാദ്ദേളിാെ് അവർ�് അറിിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ
പറിഞ്ഞാൽ മാാത്രദ്ദേമാ വിവാഹ �െങ്ങ്
പൂർത്ത്ിയാവുകീയുംള്ളൂ.
മാറ്റു തരത്ത്ിൽ മുമ്പ് നെന്ന വിവാഹങ്ങ
ളും ലെസ്പഷയൽ മാാദ്ദേരയജീ് ആക്ടിിനു കീീഴിി�് രജീി
സ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാൻ വയവസ്ഥായുംണ്ട്. കീക്ഷിികീൾ
തമ്മാിൽ ഒരു വിവാഹ �െങ്ങ് നെത്തുകീയുംം
അതിനുദ്ദേശഷം ഭാരയാ ഭർത്ത്ാ��ാരായി
ജീീവിച്ചുദ്ദേപാരുകീയുംം ലെ�യ്യുന്നുലെണ്ടങ്കിിൽ
അവർ 30 �ിവസ്വത്ത്ി�ധികീമാായി താമാസ്വിക്കു
ന്ന സ്ഥാ�ലെത്ത് മാാദ്ദേരയജീ് ഓഫീീസ്വർ�്
അദ്ദേപക്ഷി നല്കിാം.

�ക്ഷ്യി�ളുംകെട മാതം എങ്ങകെനം
നംിര്ണ്ണയിക്കുംം?

നിയമാപ്രകീാരദ്ദേമാാ മാതാ�ാര പ്രകീാരദ്ദേമാാ
നെത്ത്ലെപ്പിടുന്ന വിവാഹങ്ങൾ മാാത്രദ്ദേമാ രജീി
സ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാൻ പാടുള്ളു എന്ന് �ട്ടങ്ങളിിൽ
വയവസ്ഥാ ലെ�യ്ത്ിട്ടുലെണ്ടങ്കിിലുംം അത് ഉറിപ്പുവ
രുത്ത്ാൻ സ്വഹായകീമാായ വിവരങ്ങൾ
വിവാഹ രജീിദ്ദേ�ഷനായി നല്കുന്ന ലെമാദ്ദേമ്മാാ
റിാണ്ടത്ത്ിൽ (ദ്ദേഫീാറിം 1) ദ്ദേരഖ്യാലെപ്പിടുത്തുന്നില്ല
എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഏത് സ്റ്റാാറ്റ്ൂട്ടിലെ�
വയവസ്ഥാകീൾ പ്രകീാരമാാണ് അലെല്ലങ്കിിൽ
ഏത് മാതാ�ാര പ്രകീാരമാാണ് വിവാഹം
നെത്ത്ിയലെതദ്ദേന്നാ കീക്ഷിികീളുലെെ മാതം
ഏതാലെണദ്ദേന്നാ ലെമാദ്ദേമ്മാാറിാണ്ടത്ത്ിൽ ദ്ദേരഖ്യാ
ലെപ്പിടുത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ തലെന്ന �ട്ടം 6 ലെ�
നാ�ാം ക്ലിപ്തി നിബന്ധനയിലെ� വയവസ്ഥാ
ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതിന് രജീി�ാർമാാർ�് പരി
മാിതിയുംണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ്. നി�വിൽ,
കീക്ഷിികീൾ ജീനനതീയതി ലെതളിിയിക്കുന്നതി
നായി നല്കുന്ന സ്കൂൾ സ്വർട്ടിഫീി�റ്റ്് തുംെങ്ങിയ
ദ്ദേരഖ്യാകീളിിലെ� മാതം സ്വംബന്ധിച്ചി ദ്ദേരഖ്യാലെപ്പിടു
ത്ത്�ിലെ�യുംം അവരുലെെ ദ്ദേപരിലെ�യുംം മാറ്റും
അെിസ്ഥാാനത്ത്ി�ാണ് രജീി�ാർമാാർ മാതം
നിർണ്ണായിക്കുന്നത്. അങ്ങലെനയുംള്ള വിവരങ്ങ
ളുലെെ അഭാവത്ത്ിൽ കീക്ഷിികീൾ �ഭയമാാക്കുന്ന



യിദ്ദേ�ൽ തീരുമാാനം കൈകീലെ�ാദ്ദേള്ളണ്ടത്.
ഏലെതങ്കിിലുംം സ്വംഘാെനയുംലെെദ്ദേയാ മാതാ
ധികീാര സ്ഥാാനത്ത്ി ലെ�ദ്ദേയാ സ്വാക്ഷിയപത്രം
ആവശയലെപ്പിൊൻ പാെിലെല്ലന്ന് ദ്ദേകീാെതി വയ
ക്തമാാ�ി യിട്ടുള്ളതാണ്.

¡ĿÌ
¢ ÓËfÚ§ɡsc
g˳ƹ¡ȸβ§
ശൈൈൈവി/ബാോല വിിവിോഹങ്ങൾ
sƹfƛc¡ž
കൈശശവ/ബാ� വിവാഹങ്ങൾ ഈ
β§sƹ¡ưc
�ട്ടപ്രകീാരം രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാദ്ദേമാാ എന്ന
ÎŽ§ƹ¡p˳ സ്വംശയം ആ�യകീാ�ത്തു തലെന്ന ഉന്നയി�
s÷¡Ļ˶cÎŽ¡ĻË ലെപ്പിട്ടിരുന്നു. 2006 ലെ� ബാ� വിവാഹങ്ങൾ
നിദ്ദേരാധി�ൽ ആക്ടി് (The Child Marriage
e§Îc
Prohibition Act, 2006) പ്രകീാരം ഇരുപത്ത്ി
eƹcĿÌzιÍ ലെയാന്നു വയസ്സ്് തികീയാത്ത് ആണും
¡x˰Ê}¡̝ȷ§ÍÓÍ പതിലെനട്ടു വയസ്സ്് തികീയാത്ത് ലെപണ്ണുംം
കുട്ടിയാണ്. വിവാഹത്ത്ിലെ� ഒരു കീക്ഷിിലെയ
Í¢Ǵńžϑ§


അധികീ വിവരങ്ങളുമാാണ് ആധാരമാാ�ാവു
ന്നത്. ഒരാളുലെെ മാതവിശവാസ്വം സ്വംബന്ധിച്ചി്
അയാളുലെെ പ്രഖ്യായാപനം മാതിയാകുലെമാന്ന്
വിവിധ വിധിനയായങ്ങളിിൽ ദ്ദേകീരളി
കൈഹദ്ദേ�ാെതി വയക്തമാാ�ിയിട്ടുണ്ട്.

മാതപിരിവിര്ത്തിനംം നംടത്തിിയവിര്
എന്തു റ്റോരഖയോ�് ഹോജരോറ്റോക്കാ�ത്?

മുമ്പ് സൂ�ിപ്പിിച്ചിതുംദ്ദേപാലെ�, വിവാഹ രജീി
ദ്ദേ�ഷനായി ഹാജീരാക്കുന്ന ലെമാദ്ദേമ്മാാറിാണ്ട
ത്ത്ിൽ കീക്ഷിികീളുലെെ മാതം ദ്ദേരഖ്യാലെപ്പിടുത്തു
കീദ്ദേയാ അതും സ്വംബന്ധിക്കുന്ന എലെന്തിങ്കിിലുംം
ദ്ദേരഖ്യാ ഹാജീരാക്കുകീദ്ദേയാ ലെ�ദ്ദേയ്യാണ്ടതില്ല.
ദ്ദേകീരളി കൈഹദ്ദേ�ാെതി, റിിട്ട് ലെപറ്റ്ിഷൻ
(സ്വിവിൽ) നം. 7574/2018 ൽ (Pranav A.M.
& Anr. v. Secretary, Engandiyur GP &
Anr.) 05.04.2018 ൽ പുറിലെപ്പിടുവിച്ചി വിധിനയാ
യത്ത്ിൽ രജീി�ാറുലെെ പരിദ്ദേശാധനയുംലെെയുംം
അദ്ദേനവഷണത്ത്ിലെ�യുംം വയാപ്തിിലെയയുംം കീക്ഷിി
കീളുലെെ മാതം സ്വംബന്ധിച്ചി് ഹാജീരാദ്ദേ�ണ്ട
ദ്ദേരഖ്യാകീലെളിയുംം സ്വംബന്ധിച്ചി് വിശ�മാായ
നിർദ്ദേ�ശം പുറിലെപ്പിടുവിച്ചിിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വമാർപ്പിി
ച്ചിിട്ടുള്ള ദ്ദേരഖ്യാകീൾ പ്രകീാരമുള്ള മാതത്ത്ിലെ�
അെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ വിവാഹം നിയമാാനുസൃത
മാലെല്ലന്ന് കീാണുന്ന ദ്ദേകീസുകീളിിൽ, ബന്ധലെപ്പിട്ട
കീക്ഷിി താൻ വിവാഹത്ത്ിനു മുമ്പായി മാത
പരിവർത്ത്നം നെത്ത്ിയതാദ്ദേയാ ഒരു
പ്രദ്ദേതയകീ മാതത്ത്ിൽ വിശവസ്വിക്കുന്നതാദ്ദേയാ
ഉള്ള പ്രഖ്യായാപനം നെത്തുന്ന പക്ഷിം
അതിലെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ി�ാണ് അദ്ദേപക്ഷി

ങ്കിിലുംം കുട്ടിയാലെണങ്കിിൽ അത് ബാ�
വിവാഹമാാകും. അത്ത്രം വിവാഹങ്ങൾ രജീി
സ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാൻ പാെിലെല്ലന്നാണ് സ്വർ�ാർ
നിർദ്ദേ�ശിച്ചിിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേതസ്വമായം 27.06.2013
വലെര നെന്ന എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും രജീിസ്റ്റാർ
ലെ�യ്യാാവുന്നതാലെണന്ന് നിർദ്ദേ�ശം നല്കിി.
ആക്ടിിലെ� മൂന്നാം വകുപ്പുിലെ� വയവസ്ഥാ അനു
സ്വരിച്ചി് ഒരു ബാ� വിവാഹം, അതും നെന്ന
സ്വമായത്ത്് കുട്ടിയായിരുന്ന കീക്ഷിിയുംലെെ
താ�്പ്പിരയപ്രകീാരം അസ്വാധുവാ�ാവുന്ന
താണ്. വിവാഹം അസ്വാധുവാക്കുന്നതിനുള്ള
ലെപറ്റ്ിഷൻ വിവാഹ സ്വമായത്ത്് കുട്ടിയായി
രുന്ന കീക്ഷിി�് പ്രായപൂർത്ത്ിയായി രണ്ടുവ
ർഷം കീഴിിയുംന്നതിനു മുമ്പ് എദ്ദേപ്പിാൾ ദ്ദേവണ
ലെമാങ്കിിലുംം ദ്ദേകീാെതിയിൽ ഫീയൽ ലെ�യ്യാാം. ഈ
സ്വമായപരിധി കീഴിിഞ്ഞാൽ വിവാഹം അസ്വാ
ധുവാ�ാൻ കീഴിിയില്ല എന്നതിനാൽ
അതിനുദ്ദേശഷം ഇത്ത്രം വിവാഹങ്ങൾ രജീി
സ്റ്റാർ ലെ�യ്യാാവുന്നതാലെണന്ന് വിവാഹ (ലെപാതും)
മുഖ്യായ രജീി�ാർ ജീനറിൽ ആയ പഞ്ചാായത്ത്്
ഡ്യറിക്ടിർ നിർദ്ദേ�ശിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകീാരം
വിവാഹ രജീിദ്ദേ�ഷൻ നെത്തുന്നതിന് ,
കീക്ഷിികീൾ വിവാഹം അസ്വാധുവാക്കുന്നതിനു
ള്ള ലെപറ്റ്ിഷൻ ഫീയൽ ലെ�യ്ത്ിട്ടിലെല്ലന്ന സ്വതയ
വാങ്്മൂ�ം നദ്ദേല്കിണ്ടതാണ്.

രജിറ്റോ�ഷ്യനു മുമ്പ്് രജി�ോര്
എകെന്താല്ലാോം അറ്റോനംേഷ്യ�ങ്ങൾ
നംടത്തുംം?

വിവാഹ രജീിദ്ദേ�ഷൻ നെത്തുന്നതിന്,
ഇന്തിയയിൽ നി�വിലുംള്ള ഏലെതങ്കിിലുംം നിയ
മാത്ത്ിലെ� വയവസ്ഥാകീൾ�് അനുസൃത
മാാദ്ദേയാ അദ്ദേപക്ഷി സ്വമാർപ്പിിച്ചി വയക്തികീൾ�്
ബാധകീമാായ മാതാ�ാര പ്രകീാരദ്ദേമാാ വിവാഹം
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നെന്നിട്ടുലെണ്ടന്ന് പ്രഥാമാദൃഷ്ടയാ രജീി�ാർ�്
ദ്ദേബാദ്ധിയലെപ്പിട്ടാൽ മാതിയാകുന്നതാണ് .
കീക്ഷിികീളുലെെ വിവാഹബന്ധത്ത്ിദ്ദേ�ർലെപ്പിടു
ന്നതിനുള്ള ദ്ദേയാഗംയത സ്വംബന്ധിദ്ദേച്ചിാ വിവാ
ഹത്ത്ിലെ� സ്വാധുത സ്വംബന്ധിദ്ദേച്ചിാ
വിശ�മാായ അദ്ദേനവഷണം നെത്ത്ി ഉറിപ്പു
വരുത്തുകീ എന്നത് രജീി�ാറുലെെ ചുമാത�യി
ൽലെപ്പിടുന്നില്ല. മാാത്രമാല്ല, വിവാഹത്ത്ിലെ�
സ്വാധുത ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ
ഘാെകീങ്ങളും രജീി�ാർ�് പരിദ്ദേശാധിച്ചി്
ഉറിപ്പുവരുത്ത്ാൻ കീഴിിയുംന്നതുംമാല്ല. ഉ�ാഹര
ണമാായി, വിവാഹത്ത്ിലെ� സ്വാധുത നിർണ്ണാ
യിക്കുന്ന ഘാെകീങ്ങളിായ, മുമ്പ് വിവാഹം
കീഴിിച്ചിയാളിാദ്ദേണാ, കീക്ഷിികീൾ വിവാഹം
കീഴിി�ാൻ പാെില്ലാത്ത് ബന്ധത്ത്ിലുംള്ളവ
രാദ്ദേണാ (Prohibited degrees of
relationship), സ്ഥാിരബുദ്ധിി ഇല്ലാത്ത്യാ
ളിാദ്ദേണാ തുംെങ്ങിയവയുംം ലെമാദ്ദേമ്മാാറിാണ്ട
ത്ത്ിൽ ദ്ദേരഖ്യാലെപ്പിടുത്ത്ിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവര
ങ്ങളുലെെയുംം (മാാതാപിതാ�ളുലെെ വിവര
ങ്ങൾ, ലെതാഴിിൽ, മുമ്പ് വിവാഹിതനാദ്ദേണാ
അല്ലദ്ദേയാ തുംെങ്ങിയവ) ആധികീാരികീതയുംം
രജീി�ാർ�് ഉറിപ്പുവരുത്ത്ാൻ കീഴിിയില്ല
ദ്ദേല്ലാ. 45 വയസ്സ്് കീഴിിഞ്ഞ ഒരാൾ ലെമാദ്ദേമ്മാാറിാ
ണ്ടത്ത്ിൽ ‘അവിവാഹിതൻ’എന്ന് ദ്ദേരഖ്യാലെപ്പി
ടുത്ത്ിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേ�ഹത്ത്ിലെ�
ദ്ദേമാൽവി�ാസ്വം ഉൾലെപ്പിടുന്ന രജീിദ്ദേ�ഷൻ
യൂണിറ്റ്ിദ്ദേ��്, അയാൾ വിവാഹിത
നാദ്ദേണാ എന്ന് ആരാഞ്ഞുലെകീാണ്ട് കീത്ത്യ
ച്ചി രജീി�ാറുലെെ നെപെി അദ്ദേ�ഹത്ത്ിലെ�
ചുമാത�ാ നിർവ്വഹണത്ത്ിലെ� ഭാഗംമാല്ല
എന്ന് പറിദ്ദേയണ്ടതില്ലദ്ദേല്ലാ. അവിവാഹി
തൻ/അവിവാഹിത എന്നു ദ്ദേരഖ്യാലെപ്പിടുത്ത്ി
യത് ശരിയാദ്ദേണാ എന്ന് ഏത് പ്രായം
കീഴിിഞ്ഞയാളുകീലെളി സ്വംബന്ധിച്ചിാണ്
അദ്ദേനവഷണം നെദ്ദേത്ത്ണ്ടത് എദ്ദേന്നാ എവി
ലെെലെയാലെ� അദ്ദേനവഷണം നെത്ത്ണലെമാ
ദ്ദേന്നാ പറിയാനും കീഴിിയില്ല.
ഫ്രാാൻസ്വിലെ� ദ്ദേപാലെ�, Certificate of
the legal capacity to marry എന്ന
ദ്ദേരഖ്യാ ഹാജീരാ�ണം എന്ന് നിയമാം വഴിി
വ യ വ സ്ഥാ ലെ � യ്യു ന്ന ത് കൈ വ വ ാ ഹ ി കീ
അവസ്ഥാ സ്വംബന്ധിച്ചി തട്ടിപ്പുകീൾ തെയുംന്ന
തിന് സ്വഹായകീമാാദ്ദേയക്കും. വിവാഹിത/
വിവാഹിതനാകീാനുള്ള പ്രായപരിധി
കീഴിിയുംന്ന ഓദ്ദേരാ പൗരനും മാറ്റു ദ്ദേയാഗംയത
കീൾ കൂെി ഉറിപ്പുവരുത്ത്ിയ ദ്ദേശഷം ദ്ദേമാൽപ്പി
റിഞ്ഞ സ്വർട്ടിഫീി�റ്റ്് നല്കുകീയുംം ആ സ്വർട്ടി
ഫീി�റ്റ്് സ്വറിണ്ടർ ലെ�യ്ത്ദ്ദേശഷം മാാത്രദ്ദേമാ
വിവാഹം കീഴിി�ാൻ സ്വാധിക്കുകീയുംള്ളു
എന്ന് വയവസ്ഥാ ലെ�യ്യുകീയുംമാാലെണങ്കിിൽ
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അവിവാഹിതലെനയുംം വിവാഹിതലെനയുംം
തിരിച്ചിറിിയാൻ കീഴിിയുംം. ഫ്രാഞ്ചാ് പൗര�ാർ
ഇന്തിയയിൽ വിവാഹ ബന്ധത്ത്ിൽ ഏർലെപ്പി
ടുദ്ദേമ്പാൾ ദ്ദേമാൽപ്പിറിഞ്ഞ സ്വർട്ടിഫീി�റ്റ്്
ഉലെണ്ടന്ന് ഉറിപ്പുവരുത്ത്ണം എന്ന് അറിിയി
ച്ചുലെകീാണ്ടുള്ള ഫ്രാഞ്ചാ് ദ്ദേകീാൻസ്വദ്ദേ�റ്റ്ിലെ�
കീത്ത്് പഞ്ചാായത്ത്് ഡ്യറിക്ടിർ�് �ഭിച്ചിത്
ഓർക്കുന്നു.

വിിവിോഹം നംടന്നതിനുള്ള
കെതളിിവി്

വിവാഹം നെന്നതിനുള്ള ലെതളിിവുകീ
ളിായി സ്വവീകീരി�ാവുന്നവ താലെഴിപ്പിറിയുംന്നവ
യാണ്.
1. മാതോ�ോര പ്രീം�ോരമുള്ള വിിവിോഹ
ങ്ങൾ - ബന്ധലെപ്പിട്ട മാതാധികീാര സ്ഥാാനം
നല്കുന്ന സ്വാക്ഷിയപത്രം അലെല്ലങ്കിിൽ
ഫീാറിം നമ്പർ 2 ൽ എം.പി/ എം.
എൽ.എ/ ഗംസ്വറ്റ്ഡ്് ഉദ്ദേ�യാഗംസ്ഥാൻ/
തദ്ദേ�ശ സ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനത്ത്ിലെ�
അംഗംത്ത്ിലെ� ഒരു പ്രഖ്യായാപനം.
സ്വമു�ായ സ്വംഘാെനകീൾ മാതാധികീാര
സ്ഥാാനങ്ങളില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിിദ്ദേ�ണ്ട
താണ്.
2. സ്റ്റോ�ൂട്ടറിി വിയവിസ്ഥി പ്രീം�ോരമുള്ള
വിിവിോഹങ്ങൾ - വിവാഹ രജീിസ്റ്റാറിിലെ�
ഉൾക്കുറിിപ്പിിലെ� വിവാഹ ഓഫീീസ്വർ
സ്വാക്ഷിയലെപ്പിടുത്ത്ിയ പകീർപ്പി് (ലെസ്പ
ഷയൽ മാാദ്ദേരയജീ് ആക്ടി് പ്രകീാരമുള്ള
വിവാഹ സ്വർട്ടിഫീി�റ്റ്് തുംെങ്ങിയവ
ഇതിൽലെപ്പിടും.) വിവാഹം നെന്ന് 45 �ിവ
സ്വ ത്ത് ി നു ദ്ദേ ശ ഷ ം ലെ മാ ദ്ദേ മ്മാ ാ റി ാ ണ്ട ം
ഫീയൽ ലെ�യ്യുദ്ദേമ്പാൾ, ദ്ദേഫീാറിം 2 ലെ�
പ്രഖ്യായാപനം അലെല്ലങ്കിിൽ രജീി�ാ
ർദ്ദേ�ാ (5 വർഷം വലെര) രജീി�ാർ
ജീനറി�ിദ്ദേനാ (5 വർഷത്ത്ിനു ദ്ദേശഷം)
ദ്ദേബാദ്ധിയമാാകുന്ന ലെതളിിവ് ഹാജീരാ
�ണം എന്നാണ് വയവസ്ഥാ.

വിിവിോഹറ്റോമാോ�നംം സ്ംബാന്ധിിച്ച്്
എന്താ് റ്റോരഖയോ�് ഹോജരോറ്റോക്കാ�ത്?

ഇസ്ലിംാം മാതാ�ാരപ്രകീാരമുള്ള വിവാഹ
ങ്ങൾ�്, വിവാഹദ്ദേമാാ�നം സ്വംബന്ധിച്ചി്
മുഹമ്മാ�ൻ നിയമാം അനുശാസ്വിക്കുന്ന
ഏലെതങ്കിിലുംം വിധത്ത്ിൽ ഭർത്ത്ാവ് ഭാരയലെയ
ലെമാാഴിി ലെ�ാല്ലി എന്നു കീാണിക്കുന്ന, ജീമാാഅത്ത്ിൽ നിന്നുള്ള കീദ്ദേത്ത്ാ ഭർത്ത്ാവും
ഭാരയയുംം തമ്മാിൽ പരസ്പര ധാരണയിലും
ണ്ടായ കീരാറിിലെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ിലുംള്ള
വിവാഹ ദ്ദേമാാ�ന ദ്ദേരഖ്യായുംലെെ പകീർദ്ദേപ്പിാ

അലെല്ലങ്കിിൽ ദ്ദേകീാെതിയിൽ നിന്നുള്ള
വിവാഹ ദ്ദേമാാ�ന ഉത്ത്രദ്ദേവാ ഹാജീരാ�ി
യാൽ മാതിയാകുന്നതാണ് എന്ന് സ്വർ�ാർ
വയക്തമാാ�ിയിട്ടുണ്ട് . ഭാരയയുംലെെ മാാത്രം
താൽപ്പിരയപ്രകീാരം നെത്തുന്ന വിവാഹ
ദ്ദേമാാ�നത്ത്ിന് ദ്ദേകീാെതി ഉത്ത്രവ് ആവശയ
മാാണ്. മാലെറ്റ്ല്ലാ വിവാഹ ദ്ദേമാാ�നങ്ങളുലെെ
കീാരയത്ത്ിലുംം (സ്റ്റാാറ്റ്ൂട്ടറിിയുംം മാതാ�ാരപ്രകീാ
രവുമുള്ളവയുംം) ദ്ദേകീാെതിയിൽ നിന്നുള്ള
ഉ ത്ത് ര വ് ഹ ാ ജീ ര ാ ദ്ദേ � ണ്ട തും ണ്ട് .
ലെപാതുംവിൽ, കീരാറിിലെ� രൂപത്ത്ിലുംള്ള
വിവാഹ ദ്ദേമാാ�നം അനുവ�നീയമാല്ലാത്ത്തി
നാൽ, വിവാഹത്ത്ിലെ� കീാരയത്ത്ിലെ�ന്ന
ദ്ദേപാലെ� വിവാഹ ദ്ദേമാാ�നത്ത്ിനും രജീി�ാ
റുലെെ ഓഫീീസ്വിൽ രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്ത് കീരാറുകീൾ
സ്വവീകീാരയമാല്ല.

വിിറ്റോ�ൈ റ്റോ�ോടതി�ളിിൽ
നംിന്നുള്ള വിിവിോഹറ്റോമാോ�നംം
സ്േീ�ോരയമാോറ്റോ�ോ?

ഇന്തിയയിൽ നെന്ന വിവാഹത്ത്ിൽ,
വിദ്ദേ�ശ ദ്ദേകീാെതി അനുവ�ിച്ചി വിവാഹ
ദ്ദേമാാ�നത്ത്ിലെ� സ്വാധുത സ്വംബന്ധിച്ചി്
സ്വർ�ാർ ഒന്നി�ധികീം തവണ സ്പഷ്ടീകീ
രണം നല്കിിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനി പറിയുംം പ്ര
കീാരമാാണ്.
• വിദ്ദേ�ശ ദ്ദേകീാെതികീളുലെെ വിധിനയായങ്ങ
ളുലെെ സ്വാധുത Civil Procedure Code
ലെ� ലെസ്വക്ഷിൻ 13 ൽ ആണ് പ്രതിപാ�ി
ച്ചിിട്ടുള്ളത്.
• വിദ്ദേ�ശ ദ്ദേകീാെതികീളിിൽ നിന്ന് �ഭിക്കു
ന്ന വിവാഹദ്ദേമാാ�ന ഉത്ത്രവുകീൾ നിയ
മാസ്വാധുതയുംള്ളത് ആകീണലെമാങ്കിിൽ
അത് ഒരു competent court പുറിലെപ്പി
ടുവിച്ചിിട്ടുള്ളതുംം കീക്ഷിികീൾ ഹാജീരാക്കു
ന്ന ലെതളിിവുകീളുലെെ അെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ
വിധി പുറിലെപ്പിടുവിച്ചിിട്ടുള്ളതുംം Natural
justice ന് വിരുദ്ധിദ്ദേമാാ വസ്തുതകീൾ
മാറിച്ചുവച്ചി് ദ്ദേനെിയദ്ദേതാ ഇന്തിയയിൽ നി�
വിലുംള്ള വിവാഹ നിയമാത്ത്ിലെ�
�ംഘാനദ്ദേമാാ ആകീാൻ പാെില്ലാത്ത്തുംം
ആദ്ദേകീണ്ടതാണ്.
എന്നാൽ, ഇതും ദ്ദേ�ാ�ൽ രജീി�ാർമാാർ
എപ്രകീാരമാാണ് ഉറിപ്പിാദ്ദേ�ണ്ടത് എന്നതും
സ്വംബന്ധിച്ചി് മാാർഗ്ഗനിർദ്ദേ�ശങ്ങലെളിാന്നും
ഇല്ലാത്ത്തിനാൽ ഇത്ത്രം ദ്ദേകീസുകീൾ
ഓദ്ദേരാന്നിലുംം സ്പഷ്ടീകീരണം ദ്ദേതടുന്ന
സ്ഥാിതിയാണ് . Seethal Joseph v.
Marriage Officer (W.P.(C) No.30673/2018)
ലെ� ദ്ദേകീരളി കൈഹദ്ദേ�ാെതി വിധിനയായ

ത്ത്ിൽ, ലെതളിിവുകീളിിദ്ദേ�ൽ കൂടുതൽ പരി
ദ്ദേശാധന നെന്നില്ല എന്നതും ലെകീാണ്ടു മാാത്രം
ഒരു വിദ്ദേ�ശ ദ്ദേകീാെതിയുംലെെ വിധിനയായം
given not on merits എന്നു കീരുതാൻ കീഴിി
യിലെല്ലന്ന് പ്രസ്തീാവിച്ചിതും കൂെി കീണ�ിലെ�ടുക്കു
ദ്ദേമ്പാൾ വിദ്ദേ�ശ ദ്ദേകീാെതികീളിിൽ നിന്നുള്ള
വിവാഹ ദ്ദേമാാ�ന ഉത്ത്രവിലെ� സ്വാധുത നിർണ്ണാ
യിക്കുകീ എന്നത് ദ്ദേ�ാ�ൽ രജീി�ാർ�്
ഒട്ടും എളുപ്പിമാല്ല എന്നു പറിയാലെത വയ്യാ.

രജിറ്റോ�ഷ്യന് നംടത്തുംന്നതിനം്
�ക്ഷ്യി�ൾ
ഹോജരോറ്റോ��തുറ്റോ�ോ?

ലെപാതുംവിവാഹ രജീിദ്ദേ�ഷൻ �ട്ടങ്ങ
ളിിൽ 2010 ൽ വന്ന ദ്ദേഭ�ഗംതി അനുസ്വരിച്ചി്,
വിവാഹം രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യുന്നതിനു മുമ്പായി
വിവാഹത്ത്ിദ്ദേ�ർലെപ്പിട്ട കീക്ഷിികീൾ തദ്ദേ�ശ
രജീി�ാർ മുമ്പാലെകീ ഒരു പ്രാവശയലെമാങ്കിിലുംം
ദ്ദേനരിട്ട് ഹാജീരായി വിവാഹ രജീിസ്റ്റാറിിൽ
ഒപ്പു വയ്ക്കണം എന്ന് വയവസ്ഥാ ലെ�യ്ത്ിരിക്കു
ന്നു. ഈ വയവസ്ഥാ കീാരണം ജീനങ്ങൾക്കു
ണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിിമുട്ട് ലെ�റുതല്ല. കീക്ഷിികീളിിൽ
ഒരാദ്ദേളിാ രണ്ടുദ്ദേപരുദ്ദേമാാ സ്വംസ്ഥാാനത്ത്ിദ്ദേനാ
രാജീയത്ത്ിദ്ദേനാ പുറിത്ത്ായിരിക്കുന്ന സ്വാഹ
�രയത്ത്ിൽ വിവാഹ രജീിദ്ദേ�ഷൻ സ്വാദ്ധിയ
മാല്ലാത്ത് അവസ്ഥായാണുള്ളത്. ലെകീാവിഡ്്
ദ്ദേരാഗംവയാപനത്ത്ിലെ� പശ്ചാാത്ത്�ത്ത്ിൽ
യാത്രാ വി�ക്കുകീൾ ഏർലെപ്പിടുത്ത്ിയദ്ദേപ്പിാൾ
ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. തദ്ദേ�ശ
രജീി�ാർ മുമ്പാലെകീ ഹാജീരാകീണം എന്ന
വയവസ്ഥാ രജീി�ാർമാാർ അക്ഷിരാർത്ഥ
ത്ത്ിൽ നെപ്പിാക്കുകീയാലെണങ്കിിൽ സ്ഥാിതി
ഇതിലുംം രൂക്ഷിമാാകും എന്ന് പറിദ്ദേയണ്ടതില്ല.
രജീി�ാർ സ്ഥാ�ത്ത്ിലെല്ലങ്കിിൽ ഒപ്പിിെൽ
നെ�ില്ല എന്നതും മാാത്രമാല്ല രജീി�ാർ ഉള്ള
ദ്ദേപ്പിാൾ കീക്ഷിികീൾ�് സ്വൗകീരയലെപ്പിെണം
എന്നും ഇല്ല.
ഈ പ്രശ്നം കൈഹദ്ദേ�ാെതിയുംലെെ മുമ്പിൽ
എത്ത്ിയദ്ദേപ്പിാൾ, വീഡ്ിദ്ദേയാ ദ്ദേകീാണ്ഫീറി
ൻസ്വ് മുദ്ദേഖ്യാന രജീി�ാർ കീക്ഷിികീലെളി കീാണു
ന്നതിനും പവർ ഓഫീ് അദ്ദേറ്റ്ാണി ഉള്ള
വയക്തി രജീിസ്റ്റാറിിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിനും
നിർദ്ദേ�ശിച്ചി് വിധിനയായങ്ങൾ പുറിലെപ്പിടുവി
ച്ചിിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ലെപാതുംവായി ബാധ
കീമാാ�ി സ്വർ�ാർ നിർദ്ദേ�ശം ഇല്ലാത്ത്തി
നാൽ ഓദ്ദേരാരുത്ത്രും കൈഹദ്ദേ�ാെതിലെയ
സ്വമാീപിച്ചി് വിധി സ്വമ്പാ�ിദ്ദേ�ണ്ടതുംണ്ട്.
Pardeep Kodiveedu Cletus v. Local
Registrar of Marriages (Common) [2018
(1) KLT 292]എന്ന ദ്ദേകീസ്വിലുംം അതിലെ� ചുവടു
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പിെിച്ചി് മാറ്റു ദ്ദേകീസുകീളിിലുംം വീഡ്ിദ്ദേയാ
ദ്ദേകീാണ്ഫീറിൻസ്വിംഗം് മുദ്ദേഖ്യാന കീക്ഷിികീളുലെെ
സ്വാന്നിദ്ധിയം ഉറിപ്പു വരുത്ത്ാവുന്നതാലെണന്ന്
ദ്ദേകീാെതി വിധി ഉണ്ടായത് State of
Maharashtra v. Praful B. Desai (Dr),
[(2003) 4 SCC 601]ലെ� സുപ്രീം ദ്ദേകീാെതി
വിധിയുംലെെ അെിസ്ഥാാനത്ത്ി�ാണ്. പ്രസ്തുത
സുപ്രീം ദ്ദേകീാെതി വിധിനയായത്ത്ിൽ, ക്രമാ
ദ്ദേ�ടുകീൾ ഒഴിിവാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമാീകീരണ
ങ്ങൾ സ്വംബന്ധിച്ചും നിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ പുറിലെപ്പി
ടുവിച്ചിിരുന്നു. എന്നാൽ വീഡ്ിദ്ദേയാ ദ്ദേകീാണ്ഫീ
റിൻസ്വിംഗംിൽ കൃത്രിമാതവം ഒഴിിവാക്കുന്നതിനു
ള്ള നിർദ്ദേ�ശങ്ങലെളിാന്നും കൈഹദ്ദേ�ാെതി
യുംലെെ വിധിനയായത്ത്ിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
കീക്ഷിികീൾ രജീി�ാറുലെെ മുമ്പാലെകീ ദ്ദേനരിട്ട്
ഹാജീരാകീണലെമാന്ന് �ട്ടത്ത്ിൽ വയവസ്ഥാ
ലെ�യ്ത്ിട്ടുള്ളത്, അവരുലെെ അറിിദ്ദേവാടുകൂെി
യാണ് അദ്ദേപക്ഷി നല്കിിയലെതന്ന് ഉറിപ്പു വരു
ത്തുന്നതിനാണ് എന്നാണ് വി�യിരുത്ത്ി
യത്. ഇതിന് മാറ്റു മാാർഗ്ഗങ്ങൾ കൂെി അനുവ�ി
ക്കുന്നത് ഉപകീാരപ്ര�മാായിരിക്കും.

വിിവിോഹറ്റോമാോ�നംം ലഭിിച്ച്ോൽ
വിിവിോഹ രജിറ്റോ�ഷ്യന്
റിദ്ദാോറ്റോക്കാ�തുറ്റോ�ോ?

വിവാഹവും വിവാഹദ്ദേമാാ�നവും രണ്ട്
വയതയസ്തീ സ്വംഭവങ്ങൾ (events) ആണ് .
വിവാഹം നെന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ വിവാഹദ്ദേമാാ

�നം അനുവ�ി�ലെപ്പിടുദ്ദേമ്പാൾ വിവാഹ
രജീിദ്ദേ�ഷൻ റി�ാ�ാൻ കീഴിിയില്ല. ജീനനവും
മാരണവും രജീിസ്റ്റാർ ലെ�യ്യുന്നതിന് വയവസ്ഥാ
യുംള്ളതുംദ്ദേപാലെ� വിവാഹദ്ദേമാാ�നവും രജീി
സ്റ്റാർ ലെ�യ്യുന്നതിന് നിയമാം ഉണ്ടാദ്ദേകീണ്ടതും
ണ്ട്. നിയമാ കീമ്മാിഷലെ� (Law Commission
of India), 2008 ഒദ്ദേക്ടിാബറിിൽ സ്വമാർപ്പിിച്ചി 211ാാമാത് റിിദ്ദേപ്പിാർട്ടിൽ വിവാഹവും വിവാഹദ്ദേമാാ�
നവും രജീിസ്റ്റാർ ലെ�ദ്ദേയ്യാണ്ടതിലെ� ആവശയകീത
വയക്തമാാക്കുകീയുംം അതിനുദ്ദേവണ്ടി, മാതദ്ദേമാാ
വയക്തിനിയമാദ്ദേമാാ പരിഗംണി�ാലെത, ഇന്തിയ
ലെയാട്ടാലെകീ എല്ലാ പൗര�ാർക്കും ബാധ
കീമാായ ഒരു നിയമാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്
ശുപാർശ ലെ�യ്യുകീയുംണ്ടായി.
�ർച്ചി ലെ�ദ്ദേയ്യാണ്ട കീാരയങ്ങൾ ഇനിയുംം
ഏലെറിയുംണ്ട്. അവ �ർച്ചി ലെ�യ്യാലെപ്പിടുലെമാന്നും
രജീിദ്ദേ�ഷൻ സ്വംവിധാനത്ത്ിൽ കീാത�ായ
മാാറ്റ്ങ്ങളുണ്ടാകുലെമാന്നും പ്രതീക്ഷിി�ാം.
The Civil Procedure Code, 1908
Section 13 - When foreign
judgment not conclusive.
A foreign judgment shall be
conclusive as to any matter thereby
directly adjudicated upon between
the same parties or between parties
under whom they or any of them
claim litigating under the same title
except-(a) where it has not been pronounced
by a Court of competent jurisdiction;
(b) where it has not been given on
the merits of the case;
(c) where it appears on the face of
the proceedings to be founded on
an incorrect view of international
law or a refusal to recognise the
law of 1 [India] in cases in which
such law is applicable;
(d) where the proceedings in which
the judgment was obtained are
opposed to natural justice;
(e) where it has been obtained by
fraud;
(f) where it sustains a claim
founded on a breach of any law
in force in India.
1

ലേ�ഖകന് പ്യൂഞ്ചാായത്ത്് വകുപ്പിില്
അസംിസ്റ്റന്റ്് ഡിയറക്ടറാണ്
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ശ്രദ്ധയ്ക്ക്്

 ന്റെ�.ടിി. ജോ�ാര്�്
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പ

ഞ്ചാായത്ത്ിലെ� അംഗംങ്ങൾക്കും അലെല്ല
ങ്കിിൽ മുനിസ്വിപ്പിാ�ിറ്റ്ിയിലെ�ദ്ദേയാ മുനി
സ്വിപ്പിൽ ദ്ദേകീാർപ്പിദ്ദേറിഷനിലെ�ദ്ദേയാ കീൗണ്സ്വി
�ർമാാർക്കും ഉണ്ടാകീാവുന്ന അദ്ദേയാഗംയതകീൾ
യഥാാക്രമാം ദ്ദേകീരളി പഞ്ചാായത്ത്് രാജീ്
ആക്റ്റിിലെ� 35-ാം വകുപ്പിിലുംം ദ്ദേകീരളി മുനിസ്വിപ്പിാ
�ിറ്റ്ി ആക്റ്റിിലെ� 91-ാം വകുപ്പിിലുംം വിവരിക്കുന്നു
ണ്ട് . ഈ വകുപ്പുകീളിിൽ പറിഞ്ഞിട്ടുള്ള
അദ്ദേയാഗംയതകീൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏലെതാരംഗംവും
അലെല്ലങ്കിിൽ ഏലെതാരു കീൗണ്സ്വി�റും
അദ്ദേ�ഹം അംഗംമാായിരിക്കുന്ന തദ്ദേ�ശസ്വവയം
ഭരണ സ്ഥാാപനത്ത്ിൽ അംഗംമാാദ്ദേയാ കീൗണ്
സ്വി�റിാദ്ദേയാ തുംെരുവാൻ പാെില്ലാലെയന്ന്

18 ūƹ§z§_Íń§

വയക്തമാാ�ിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വകുപ്പുകീളിിൽ
പറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുംം സ്വാധാരണയായി ഉണ്ടാകു
വാൻ ഇെയുംള്ളതുംമാായ അദ്ദേയാഗംയതകീളിാണ്
ഈ ദ്ദേ�ഖ്യാനത്ത്ിൽ പ്രതിപാ�ിക്കുന്നത്.

ജോയിാഗത്ത്ില്
പന്റെങ്കടുക്കാാതാിരിിക്കാല്

ഏലെതങ്കിിലുംം ഒരംഗംം തലെ� ഉദ്ദേ�യാഗം
കീാ�ം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതദ്ദേ�ാ
അലെല്ലങ്കിിൽ താൻ ഹാജീരായ ഒടുവി�ലെത്ത്
ദ്ദേയാഗംത്ത്ിലെ� തീയതി മുതദ്ദേ�ാ അലെല്ല
ങ്കിിൽ അംഗംത്ത്ിലെ� സ്ഥാാനത്ത്് പുനഃസ്ഥാാ

പിച്ചി തീയതി മുതദ്ദേ�ാ തുംെർച്ചിയായി മൂന്നുമാാ
സ്വ�ാ�ം ബന്ധലെപ്പിട്ട പഞ്ചാായത്ത്ിലെ�
അലെല്ലങ്കിിൽ മുനിസ്വിപ്പിാ�ിറ്റ്ിയുംലെെ ദ്ദേയാഗംങ്ങ
ളിിൽ അലെല്ലങ്കിിൽ അതിലെ� സ്റ്റാാൻഡ്ിംഗം്
കീമ്മാിറ്റ്ിയുംലെെ ദ്ദേയാഗംങ്ങളിിൽ ഹാജീരാകീാതി
രിക്കുകീദ്ദേയാ അലെല്ലങ്കിിൽ ദ്ദേമാൽപ്പിറിഞ്ഞ മൂന്നു
മാാസ്വ�ാ�ത്ത്ിനുള്ളിൽ മൂന്നിൽ കുറിവ്
ദ്ദേയാഗംങ്ങൾ മാാത്രം കൂെിയിട്ടുള്ള പക്ഷിം
പ്രസ്തുത തീയതിക്കുദ്ദേശഷം നെത്ത്ിയ
അതിലെ� തുംെർച്ചിയായുംള്ള മൂന്നു ദ്ദേയാഗംങ്ങ
ളിിൽ ഹാജീരാകീാതിരുന്നാൽ പ്രസ്തുത
അംഗംത്ത്ിനു അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന
താണ്. മൂന്നു ദ്ദേയാഗംങ്ങൾ എന്നാൽ മൂന്നു

മാ ാ സ്വ ത്ത് ി ലെ � മൂ ന്ന് ദ്ദേ യ ാ ഗം ങ്ങ ളി ാ ണ്
അതായത് ഒരു മാാസ്വത്ത്ിദ്ദേ�ാ അലെല്ലങ്കിിൽ
രണ്ടു മാാസ്വത്ത്ിദ്ദേനാ ഇെയിൽ മൂന്നിൽ
കൂടുതൽ ദ്ദേയാഗംങ്ങൾ നെത്തുകീയുംം ആ ദ്ദേയാഗം
ങ്ങളിിലെ�ാന്നും ഒരംഗംം ഹാജീരായില്ലാലെയങ്കിി
ലുംം ആ അംഗംത്ത്ിനു അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകു
ന്നില്ല. തുംെർച്ചിയായ മൂന്നു മാാസ്വങ്ങളിിൽ
നെത്തുന്ന മൂന്നു ദ്ദേയാഗംങ്ങളിിൽ ഹാജീരാകീാ
തിരിക്കുകീയുംം ലെ�യ്ത്ാൽ മാാത്രദ്ദേമാ ഒരംഗംത്ത്ിനു
അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകുകീയുംള്ളൂ. എന്നാൽ മൂന്നു
മാാസ്വത്ത്ിനുള്ളിൽ മൂന്നിൽ കുറിവ് ദ്ദേയാഗംങ്ങൾ
മാാത്രദ്ദേമാ കൂെിയിട്ടുള്ളുലെവങ്കിിൽ അതിലെ�
തുംെർച്ചി യായിട്ടുള്ള മൂന്നാമാലെത്ത് ദ്ദേയാഗംത്ത്ിൽ
ഹാജീരായിട്ടിലെല്ലങ്കിിൽ അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകു
ന്നതാണ്. ഒരാൾ ഒരു പഞ്ചാായത്ത്് കീമ്മാിറ്റ്ി
യുംലെെ അഥാവാ മുനിസ്വിപ്പിൽ കീൗണ്സ്വി�ിലെ�
എല്ലാ ദ്ദേയാഗംങ്ങളിിലുംം കൃതയമാായി പലെങ്കിടുക്കു
കീയുംം എന്നാൽ അതിലെ� സ്റ്റാാൻഡ്ിംഗം് കീമ്മാി
റ്റ്ിയുംലെെ മൂന്നു മാാസ്വത്ത്ിലുംള്ള മൂന്നു ദ്ദേയാഗംങ്ങ
ളിിൽ പലെങ്കിടു�ാതിരിക്കുകീയുംം ലെ�യ്ത്ാലുംം
അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.അതുംദ്ദേപാലെ�
തലെന്ന തിരിച്ചി് സ്റ്റാാൻഡ്ിംഗം് കീമ്മാിറ്റ്ിയുംലെെ
ദ്ദേയാഗംങ്ങളിിൽ പലെങ്കിടുക്കുകീയുംം പഞ്ചാായത്ത്്
കീമ്മാിറ്റ്ിയുംലെെദ്ദേയാ മുനിസ്വിപ്പിൽ കീൗണ്സ്വി�ി
ലെ�ദ്ദേയാ ദ്ദേയാഗംങ്ങളിിൽ പലെങ്കിടു�ാതിരുന്നാ
ലുംം അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ
പ്രസ്തുത അദ്ദേയാഗംയത താലെഴി പറിയുംന്ന സ്വംഗം
തികീളിിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
( i ) ആ ദ്ദേ യ ാ ഗം ലെ ത്ത് സ്വ ം ബ ന്ധ ി ച്ചി്
അംഗംത്ത്ിനു യഥാാവിധി ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് നല്കിി
യിട്ടില്ല; അഥാവാ
(ii) ഒരു സ്വാധാരണ ദ്ദേയാഗംത്ത്ിനു �ട്ടങ്ങ
ളിാൽ നിർണ്ണായി�ലെപ്പിട്ടതിലെന�ാൾ
ചുരുങ്ങിയ കീാ�ലെത്ത് ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് നല്കിിയ
തിനുദ്ദേശഷമാാണ് ദ്ദേയാഗംം നെത്ത്ിയിട്ടു
ള്ളത്; അഥാവാ
(iii) അംഗംങ്ങൾ അഥാവാ കീൗണ്സ്വി�ർമാാർ
ആവശയലെപ്പിട്ടതനുസ്വരിച്ചി് ദ്ദേയാഗംം
നെത്ത്ിയിട്ടുള്ള പക്ഷിം.
ഈ കീാരയത്ത്ിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അദ്ദേയാ
ഗംയതലെയ സ്വംബന്ധിച്ചി് വല്ല തർ�വും ഉത്ഭ
വിച്ചിാൽ തീർപ്പിിനായി സ്വംസ്ഥാാന തിര
ലെഞ്ഞടുപ്പു കീമ്മാീഷൻ മുമ്പാലെകീയാണ്
നല്കുകീദ്ദേയാ റിഫീർ ലെ�യ്യുകീദ്ദേയാ ദ്ദേവണ്ടത്.
ഇത്ത്രം ദ്ദേകീസുകീലെളി പ്രതിദ്ദേരാധി�ാൻ
മുകീളിിൽ പറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുംം ദ്ദേയാഗംങ്ങലെളി
സ്വംബന്ധിച്ചുള്ളതുംമാായ മൂന്നു നിബന്ധനകീ
ളിിൽ ഏലെതങ്കിിലുംം ഒലെരണ്ണാം പാ�ിച്ചിിട്ടിലെല്ല
ന്ന് കീ ക്ഷി ി കീ ൾ �് ഉ ന്ന യ ി � ാ വു ന്ന
സ്വാധുവായ കീാരയങ്ങളിാണ് . Rajan v.
Kerala State Election Commission

(DB)1999 ICO 3086 : 1999 (3) KLT 601
AIR-1999 KER 399 എന്ന ദ്ദേകീസ്വിൽ പഞ്ചാാ
യത്ത്് രാജീ് ആക്ടിിലെ� 37(2), മുനിസ്വിപ്പിാ�ിറ്റ്ി
ആക്ടിിലെ� 91(2) വകുപ്പുകീൾ പ്രകീാരം
ഒരംഗംം അദ്ദേയാഗംയനായി എന്നറിിയിച്ചുലെകീാ
ണ്ട് ലെസ്വക്രട്ടറിി ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് നല്കുന്നത് ലെസ്വക്രട്ട
റിിയുംലെെ ഭരണപരമാായ കീാരയമാാലെണന്നും
അപ്രകീാരം ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് നല്കുന്നതിനുമുമ്പായി
ഒരു കീാരണം കീാണി�ൽ ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് നല്കി
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ണലെമാന്നിലെല്ലന്നും ദ്ദേകീരളി കൈഹദ്ദേ�ാെതി
യുംലെെ ഡ്ിവിഷൻ ബഞ്ചാ് വയക്തമാാ�ിയിട്ടുണ്ട്
കൂൊലെത, അപ്രകീാരം ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് കീിട്ടുന്ന
ഒരംഗംത്ത്ിന് രണ്ടു വഴിികീളിിൽ ഏലെതങ്കിിലുംം
ഒന്നു മാാത്രം സ്വവീകീരി�ാലെമാന്നും, അതായത്,
തനി�് അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടായിലെല്ലന്നു
കീാണിച്ചുലെകീാണ്ട് സ്വംസ്ഥാാന തിരലെഞ്ഞടുപ്പു
കീമ്മാീഷന് ഒരു ഹർജീി ദ്ദേബാധിപ്പിിക്കുകീദ്ദേയാ
അലെല്ലങ്കിിൽ പഞ്ചാായത്തു കീമ്മാിറ്റ്ിയുംലെെ
അടുത്ത് ദ്ദേയാഗംത്ത്ിലെ� തീയതിയിദ്ദേ�ാ
അതിനു മുദ്ദേമ്പാ ലെസ്വക്രട്ടറിിയുംലെെ ദ്ദേനാട്ടീസ്വ്
�ഭിച്ചി് പതിനഞ്ചു �ിവസ്വത്ത്ിനുള്ളിൽ
അദ്ദേയാഗംയത സ്വംഭവിച്ചിാൽ തലെ� അംഗംതവം
പു ന ഃ സ്ഥാ ാ പ ി � ണ ലെ മാ ന്നു കീ ാ ണ ി ച്ചി്
ഒരദ്ദേപക്ഷി നല്കിാവുന്നതാലെണന്നുമാാണ് വയ
ക്ത മാ ാ � ി യ ി രു ന്ന ത് . കീ മ്മാ ി റ്റ് ി �്
(കീൗണ്സ്വി�ിന് ) അദ്ദേപക്ഷി കീിട്ടിയതിന്
ദ്ദേശഷമുള്ള ലെതാട്ടടുത്ത് ദ്ദേയാഗംത്ത്ിൽ ലെവച്ചി്
അങ്ങലെനയുംള്ള ആളിിലെ� അംഗംതവം കീമ്മാി
റ്റ്ിദ്ദേ�ാ കീൗണ്സ്വി�ിദ്ദേനാ പുനഃസ്ഥാാപി�ാ
വു ന്ന ത ാ ണ് . G o p i v . M a n e e d
Gramapanchayat, 2002 ICO 73 : 2002
KLJ 757 : 2002 (2) KLT 753 എന്ന
ദ്ദേകീസ്വിൽ ഒരംഗംത്ത്ിനു അദ്ദേയാഗംയത
ഉണ്ടായി എന്നു ലെസ്വക്രട്ടറിിയുംലെെ ദ്ദേനാട്ടീസ്വ്
�ഭിക്കുന്ന സ്വംഗംതിയിൽ െിയാൾ�്
സ്വംസ്ഥാാന തിരലെഞ്ഞടുപ്പു കീമ്മാീഷൻ
മാറിിലെച്ചിാരു ഉത്ത്രവ് താല്ക്കാാ�ികീമാാദ്ദേയാ
സ്ഥാിരമാാദ്ദേയാ നല്കുന്നതുംവലെര അംഗംമാായി
ūƹ§z§_Íń§
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തുംെരുവാൻ കീഴിിയുംകീയിലെല്ലന്നു വയക്തമാാ�ി
യിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദ്ദേകീരളി കൈഹദ്ദേ�ാെതി
യുംലെെ Anil Kumar v. Kerala State
Election Commission & Others (DB)
2007 ICO 3079: 2007 (2) KHC 273 : 2007
(2) KLT 203 എന്ന ദ്ദേകീസ്വിൽ ദ്ദേനരദ്ദേത്ത്
ഉണ്ടായിരുന്ന രാജീൻ ദ്ദേകീസ്വിലെ� വിധിയ്ക്കു
വിരുദ്ധിമാായി ഒരംഗംലെത്ത് അംഗംമാായി പുനഃ
സ്ഥാാപി�ണലെമാന്നുള്ള തലെ� അദ്ദേപക്ഷി
പഞ്ചാായത്തു കീമ്മാിറ്റ്ി നിരസ്വിച്ചിാലുംം
ആക്റ്റിിലെ� 36-ാം വകുപ്പു പ്രകീാരം തനിക്കു
അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടായിട്ടിലെല്ലന്നു പറിഞ്ഞു
ലെകീാണ്ട് പ്രസ്തുത അംഗംത്ത്ിന് ഒരദ്ദേപക്ഷി
നല്കിാവുന്നതാലെണന്ന് കൈഹദ്ദേ�ാെതിയുംലെെ
തലെന്ന ഡ്ിവിഷൻ ബഞ്ചാ് വിധി നല്കിിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്രകീാരം ഈ വിഷയത്ത്ിൽ വയതയസ്തീമാായ
രണ്ട് വിധികീളിാണ് നി�വിലുംള്ളത്. Rajan
Kannath v. P.R. Pradeep Kumar (DB)
2010 ICO 908 :2010 (3) KLT 457 എന്ന
ദ്ദേകീസ്സ്ിൽ ഡ്ിവിഷൻ ബഞ്ചാ് ഒരംഗംത്ത്ിന്
അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകീണലെമാങ്കിിൽ ലെസ്വക്ര
ട്ടറിി, പഞ്ചാായത്ത്് രാജീ് ആക്ടി് 37 (2) -ാം
വകുപ്പി് പ്രകീാരം (ദ്ദേകീരളി മുനിസ്വിപ്പിാ�ിറ്റ്ി
ആക്റ്റി് 93 (2)-ാം വകുപ്പി് ) പ്രസ്തുത അംഗംത്ത്ിനു
ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് നദ്ദേല്കിണ്ടത് ആവശയമാാലെണന്ന്
വിധി പുറിലെപ്പിടുവിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ആ നി�യ്ക്ക് ഒരംഗം
ത്ത്ിന് അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകീണലെമാങ്കിിൽ
പ്രസ്തുത അംഗംത്ത്ിന് അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടായി
എ ന്ന് കീ ാ ണ ി ച്ചു ലെ കീ ാ ണ്ടു ലെ സ്വ ക്ര ട്ട റി ി
ദ്ദേനാട്ടീസ്വ് നദ്ദേല്കിണ്ടതാണ്.

കുടിിശ്ശിി� മൂലിമുണ്ടാാകുന്ന
അജോയിാഗയതാ

മൂന്നുവർഷം വലെരയുംം മുൻവർഷം ഉൾലെപ്പിലെെ
സ്വർ�ാരിദ്ദേ�ദ്ദേ�ാ തദ്ദേ�ശ സ്വവയംഭരണ
സ്ഥാാപനങ്ങളിിദ്ദേ�ദ്ദേ�ാ താൻ ലെകീാടുദ്ദേ�
ണ്ട ഏലെതങ്കിിലുംം ഇനത്ത്ിൽ കുെിശ്ശിികീ വരു
ത്തുകീയുംം അത് സ്വംബന്ധിച്ചി് ഒരു ബിദ്ദേല്ലാ
ദ്ദേനാട്ടീദ്ദേസ്വാ അംഗംത്ത്ിനുദ്ദേമാൽ (കീൗണ്സ്വി
�ംഗംങ്ങളുലെെ ദ്ദേമാൽ) യഥാാവിധി നെത്തുകീയുംം
അതിൽ തുംകീ ലെകീാടുക്കുന്നതിന് ഏലെതങ്കിിലുംം
സ്വമായം നിർദ്ദേ�ശിച്ചിിട്ടുലെണ്ടങ്കിിൽ ആ സ്വമായം
കീഴിിയുംകീയുംം ലെ�യ്ത്ിരുന്നാൽ ആ അംഗംം
പ്രസ്തുത തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപന
ത്ത്ിൽ തുംെരുവാൻ അദ്ദേയാഗംയനായിരിക്കുന്ന
താണ്. എന്നാൽ അദ്ദേയാഗംയത താലെഴിപ്പിറിയും
ന്ന സ്വാഹ�രയങ്ങളിിൽ മാാത്രദ്ദേമാ ഉണ്ടാകുകീ
യുംള്ളൂ.
(i) ഏലെതങ്കിിലുംം തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാ
പനങ്ങളിിദ്ദേ�ദ്ദേയ്ക്കാ അലെല്ലങ്കിിൽ സ്വർ�ാ
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രിദ്ദേനാ നല്കുവാനുള്ള കുെിശ്ശിികീ ആയിരി
�ണം.
(ii) കു െ ി ശ്ശി ി കീ ലെ യ സ്വ ം ബ ന്ധ ി ച്ചി് ഒ രു
ദ്ദേനാട്ടീദ്ദേസ്വാ അലെല്ലങ്കിിൽ ബിദ്ദേല്ലാ
അംഗംത്ത്ിനു നല്കിിയിരി�ണം.
(iii ) അപ്രകീാരം നല്കുന്ന ബില്ലിദ്ദേ�ാ
ദ്ദേ ന ാ ട്ട ീ സ്വ ി ദ്ദേ � ാ പ റി ഞ്ഞ ി ര ി ക്കു ന്ന
കീാ�ാവധി കീഴിിയുംകീയുംം തുംകീ അെയ്ക്കാ
തിരിക്കുകീയുംം ലെ�യ്ത്ിരി�ണം.
സ്വഹകീരണ സ്വംഘാങ്ങളിിദ്ദേ�യ്ക്കുള്ള
കുെിശ്ശിികീ അദ്ദേയാഗംയതയ്ക്ക് കീാരണമാാകുന്നില്ല.
[Malathi. J. Rai v. Suhara Abbas Ali,
2007 ICO 6794 : 2007 (3) KLJ 289 : 2007
(4) KLT 1593] സ്വർ�ാരിനുള്ള കുെിശ്ശിികീ
എന്നുള്ളത് സ്വംസ്ഥാാന സ്വർ�ാരിനുള്ള
കുെിശ്ശിികീ എന്നാണർത്ഥമാാക്കുന്നലെതന്നും
ദ്ദേകീാെതി വയക്തമാാ�ിയിട്ടുണ്ട് . കുെിശ്ശിികീ
അെയ്ക്കുന്നതിന് ഗംഡു�ളിനുവ�ിച്ചിിട്ടുലെണ്ട
ങ്കിിൽ അതിൽ പറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കീാ�ാവധി
കീഴിിഞ്ഞാൽ മാാത്രദ്ദേമാ അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകു
ന്നുള്ളൂ. [Somasekharan Nair v.
Divakaran Pillai, 2010 ICO 301 : 2010 (2)
KLT 1022] മുകീളിിൽ പറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയവ
സ്ഥാപ്രകീാരം സ്വർ�ാരിദ്ദേനാ അലെല്ലങ്കിിൽ ഒരു
തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനത്ത്ിദ്ദേനാ
ഉള്ള കുെിശ്ശിികീ മാാത്രദ്ദേമാ കുെിശ്ശിികീയായി
കീണ�ാ�ാൻ കീഴിിയുംകീയുംള്ളൂ. ഒരാൾ
അംഗംമാായിരിക്കുന്ന തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ
സ്ഥാാപനത്ത്ിൽ അയാൾ�് കുെിശ്ശിികീ ഒന്നു
മാിലെല്ലങ്കിിലുംം സ്വംസ്ഥാാനലെത്ത് മാദ്ദേറ്റ്ലെതങ്കിിലുംം
തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനത്ത്ിലെ� കുെി
ശ്ശിികീയുംം അദ്ദേയാഗംയതയായി പരിഗംണിക്കു
ന്ന ത ാ ണ് . [ K a l a t h u m p a d i c k a l
Musthafa v. P.M. Basheer 2004 (3)
KHC 658]

�രിാറു�ളിില് ഏര്ന്റെ�ടു�

സ്വർ�ാരുമാാദ്ദേയാ ഏലെതങ്കിിലുംം തദ്ദേ�ശ
സ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനവുമാാദ്ദേയാ ഉണ്ടാ�ി
യിട്ടുള്ള കീരാറിിൽ അവകീാശബന്ധം
ആ ർ ജ്ജ ി ക്കു കീ ദ്ദേ യ ാ കീ ര ാ റി ി ദ്ദേ � ാ
പണിയിദ്ദേ�ാ ഏർലെപ്പിടുകീയുംം ലെ�യ്യുന്ന
അംഗംത്ത്ിനു അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകുന്ന
താണ്. [T.M. Mujeeb v. Kerala State
Election Commission, 2020 ICO 151 :
2020 (1) KLJ 988], എന്നാൽ 1995-ലെ�
ദ്ദേകീരളി മുനിസ്വിപ്പിാ�ിറ്റ്ി (സ്ഥാാനാർത്ഥികീലെളി
യുംം കീൗണ്സ്വി�ർമാാലെരയുംം �ി� സ്വംഗംതി
കീളിിൽ അദ്ദേയാഗംയതയിൽനിന്നും) ഒഴിിവാ
�ൽ �ട്ടങ്ങൾ പ്രകീാരവും 1995 ലെ� ദ്ദേകീരളി

പഞ്ചാായത്ത്് രാജീ് (സ്ഥാാനാർത്ഥികീലെളിയുംം
അംഗംങ്ങലെളിയുംം �ി� സ്വംഗംതികീളിിൽ
അദ്ദേയാഗംയതയിൽനിന്നും) ഒഴിിവാ�ൽ �ട്ട
ങ്ങൾ പ്രകീാരവും കീരാറുകീാരൻ എന്ന നി�
യി�ല്ലാലെത സ്വമൂഹത്ത്ിലെ�ദ്ദേയാ ദ്ദേസ്പാണ്സ്വ
റിിലെ�ദ്ദേയാ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നി�യിൽ
ഏലെതങ്കിിലുംം സ്വഹായകീമാായ പണി ഏലെറ്റ്ടു
ക്കുകീദ്ദേയാ ലെ�യ്ത്ാൽ അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകു
ന്നില്ല.ഒരു തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനത്ത്ി
ലെ� ഒരു ലെകീട്ടിെദ്ദേമാാ കീെമുറിിദ്ദേയാ വയാപാരാവ
ശയത്ത്ിലെനടുക്കുന്നത് അദ്ദേയാഗംയതയല്ല. ഒരു
ദ്ദേറിഷൻകീെ നെത്തുന്നയാൾ സ്വർ�ാരുമാായി
കീരാറിി�ാലെണന്നു കീരുതാൻ കീഴിിയില്ലാത്ത്
തുംലെകീാണ്ട് െിയാൾ�് അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകു
ന്നില്ല. [Mohan Kumar v. Rajagopal, 2000
ICO 325 : 2000 (1) KLT 677]
മുകീളിിൽ പറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നുതരം
അദ്ദേയാഗംയതകീൾ അംഗംങ്ങൾ�് ദ്ദേമാൽ
സ്ഥാിരമാായി നില്ക്കുന്നതല്ല. ഉ�ാഹരണത്ത്ിന്
ഒരംഗംം മൂന്നുമാാസ്വലെത്ത് മൂന്നു ദ്ദേയാഗംങ്ങളിിൽ
തുംെർച്ചിയായി ഹാജീരാകീാതിരുന്നാൽ
പ്രസ്തുത അംഗംത്ത്ിലെ� അദ്ദേയാഗംയത ആ
പഞ്ചാായത്ത്ിലെ� അലെല്ലങ്കിിൽ മുനിസ്വിപ്പിാ�ി
റ്റ്ിയുംലെെ കീാ�ാവധി തീരുന്നതുംവലെര മാാത്രദ്ദേമാ
നി�നിൽക്കുകീയുംള്ളൂ. 5 വർഷം കീാ�ാവധി
യുംള്ള ഒരു പഞ്ചാായത്ത്് അംഗംം, മൂന്നു
മാാസ്വലെത്ത് തുംെർച്ചി യായ മൂന്നു ദ്ദേയാഗംങ്ങ
ളിിൽ പലെങ്കിടുത്ത്ിലെല്ലന്ന കീാരണത്ത്ാൽ
പ്രസ്തുത അംഗംലെത്ത് മൂന്നാം വർഷം കീഴിിയുംന്ന
സ്വമായം അദ്ദേയാഗംയനാക്കുന്നുലെവങ്കിിൽ െിയാൾ
തുംെർന്നുള്ള രണ്ടു വർഷം ആ പഞ്ചാായത്ത്ിൽ
അംഗംമാാകീാൻ കീഴിിയുംന്നതല്ല. [Krishna
Kumar C.v. Kerala State Election
Commission (DB)2010 ICO 1315 : 2010 (4)
KHC 90 :2010 (3) KLJ 531] കൂൊലെത ദ്ദേമാല്പറി
ഞ്ഞ പ്രകീാരം അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടായ ഒരംഗം
ത്ത്ിലെ� ഒഴിിവിദ്ദേ�യ്ക്കു് ഇെ�ാ� തിരലെഞ്ഞടുപ്പി്
വരുന്ന സ്വംഗംതിയിൽ പ്രസ്തുത അംഗംത്ത്ിനു
മാ ത്സ ര ി ക്കു വ ാ നു ം കീ ഴി ി യും കീ യ ി ല്ല .
[N.P.Varghese v. M.P. Rajan, 2003 ICO
6093]മുകീളിിൽ പറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്ദേയാഗംയത
കീൾ സ്വാധാരണയായി സ്വംഭവി�ാനിെയുംള്ള
താകീയാൽ തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങ
ളിിലെ� അംഗംങ്ങൾ തങ്ങളിിൽ ജീനങ്ങൾ
അർപ്പിിച്ചിിരിക്കുന്ന വിശവാസ്വം നി�നിർത്തുന്ന
തിനുംസ്ഥാാപനങ്ങളുലെെ കീാ�ാവധിക്കുള്ളിൽ
തങ്ങൾ�് അദ്ദേയാഗംയത ഉണ്ടാകീാതിരി�ാ
നും കീരുതദ്ദേ�ാലെെ പ്രവർത്ത്ിദ്ദേ�ണ്ടതാണ്.
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ലേ�ഖകന് ലേ�ാക്കല് ഗവണ്ഡെെന്റ്്
കമ്മീീഷനില് കണ്സംള്ട്ടിന്റ്ാണ്.
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രാ

ജീയലെത്ത് പാവലെപ്പിട്ടവരുലെെയുംം പിന്നാ�
ജീനവിഭാഗംങ്ങളുലെെയുംം ജീീവിതനി�
വാരം ലെമാച്ചിലെപ്പിടുത്തുന്നതിനും നഗംരങ്ങ
ളിിലെ� അെിസ്ഥാാന ഭൗതികീ സ്വൗകീരയങ്ങളും
ദ്ദേസ്വവനങ്ങളും, പ്രദ്ദേതയകീിച്ചി് ശുദ്ധിജീ�
വിതരണം, ദ്ര്യവമാാ�ിനയ സ്വംസ്വ് �രണം,
നഗംര ഗംതാഗംതം തുംെങ്ങിയ ദ്ദേമാഖ്യാ�കീളിിൽ
നൽകുന്നതിനായി ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വർ�ാർ

സ്വംസ്ഥാാന സ്വർ�ാരുകീളുലെെ പങ്കിാളിിത്ത്
ദ്ദേത്ത്ാലെെ ആവിഷ്�രിച്ചി് നെപ്പിി�ാക്കുന്ന
പദ്ധിതിയാണ് അമൃത് (അെൽ മാിഷൻ
ദ്ദേഫീാർ റിിജീുവദ്ദേനഷൻ ആ�് അർബൻ
ട്രാൻസ്ഫർദ്ദേമാ ഷൻ).
എല്ലാ വീടുകീളിിലുംം ശുദ്ധിജീ�വിതരണ
ത്ത്ിനായുംള്ള കൈപപ്പി് കീണക്ഷിനും ദ്ര്യവമാാ�ി
നയത്ത്ിനായുംള്ള കൈപപ്പി് കീണക്ഷിനും ഉറിപ്പു

വരുത്തുകീ, നഗംരങ്ങളിിലെ� സ്വൗകീരയങ്ങൾ
വർദ്ധിിപ്പിിക്കുന്നതിലെ� ഭാഗംമാായി തുംറിസ്സ്ായ
സ്ഥാ�ങ്ങളും പാർക്കുകീളും വികീസ്വിപ്പിിക്കുകീ
യുംം ഹരിതാഭമാാക്കുകീയുംം ലെ�യ്യുകീ. അന്തിരീ
ക്ഷി മാ�ിനീകീരണ ദ്ദേതാത് കുറിയ്ക്കുന്നതിനായി
ലെപാതുംഗംതാഗംത സ്വംവിധാനങ്ങളിിദ്ദേ�യ്ക്ക്
മാാറുകീയുംം ദ്ദേനാണ് ദ്ദേമാാദ്ദേട്ടാകൈറിസ്വ് ഡ്്
ഗംതാഗംത സ്വംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള സ്വൗകീരയ
ūƹ§z§_Íń§
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ങ്ങൾ നിർമ്മാിക്കുകീയുംം ലെ�യ്യുകീ തുംെങ്ങിയവ
യാണ് അമൃത് �ക്ഷിയമാിടുന്നത്. ഈ �ക്ഷിയ
ങ്ങൾ കൈകീവരിക്കുദ്ദേമ്പാൾ ദ്ദേകീന്ദ്രീ ഭവന നഗംര
കീാരയ മാന്ത്രാാ�യം നിർദ്ദേ�ശിച്ചിിട്ടുള്ള മാാന�ണ്ഡ
ങ്ങളും സൂ�കീങ്ങളും വച്ചി് ദ്ദേസ്വവന നി�വാര
സൂ�ികീയിൽ (Service Level Benchmarks
(SLBs) പൗര�ാർ പദ്ധിതി വി�യിരുത്തും.
എല്ലാ സ്വംസ്ഥാാനങ്ങളിിലുംം ദ്ദേകീന്ദ്രീ ഭരണ
പ്രദ്ദേ�ശങ്ങളിിലുംമാായി 500 നഗംരങ്ങളിി�ാണ്
അമൃത് പദ്ധിതി നെപ്പിി�ാക്കുന്നത്. ദ്ദേകീരളി
ത്ത്ിൽ 6 ദ്ദേകീാർപ്പിദ്ദേറിഷനുകീളിിലുംം (തിരുവന
ന്തിപുരം, ലെകീാല്ലം, ലെകീാച്ചിി, തൃശ്ശൂർ, ദ്ദേകീാഴിി
ദ്ദേ�ാെ് , കീണ്ണൂർ) ആ�പ്പുഴി, ഗുരുവായൂർ,
പാ��ാെ് എന്നീ മുനിസ്വിപ്പിാ�ിറ്റ്ി കീളിിലും
മാായി 9 നഗംരങ്ങളിി�ാണ് അമൃത് പദ്ധിതി
നെപ്പിി�ാക്കുന്നത്.
ഇതര ദ്ദേകീന്ദ്രീാവിഷ്കൃത പദ്ധിതികീളിിൽ
നിന്നും വയതയസ്തീമാായി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത ആസൂ
ത്രണമാാണ് അമൃത് പദ്ധിതിയുംലെെ പ്രദ്ദേതയകീത.
നഗംരസ്വഭകീളിിലെ� ദ്ദേസ്വവനം ലെമാച്ചിലെപ്പിടുത്തുന്ന
തിലെ� പദ്ധിതി നിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ (Service
Level Improvement Plan (SLIP)) തയ്യാാ
റിാ�ി അതാത് നഗംരസ്വഭാ കീൗണ്സ്വിലുംകീൾ
തങ്ങളുലെെ നഗംരങ്ങളുലെെ ഭൗതികീ സ്വാഹ�രയം
ലെമാച്ചിലെപ്പിടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധിതി നിർദ്ദേ�ശ
ങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും തിരലെഞ്ഞടുത്ത്്
സ്വംസ്ഥാാന സ്വർ�ാരിന് അയയ്ക്കുകീയുംം
സ്വംസ്ഥാാനം അത് ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വർ�ാരിലെ� അംഗംീ
കീാരത്ത്ിന് നൽകുകീയുംം ലെ�യ്യുന്നു. വിദ്ദേകീന്ദ്രീീ
കൃതാസൂത്രണമാാണ് അമൃത് പദ്ധിതിയിലും
ള്ളത്. അതുംലെകീാണ്ട് തലെന്ന അതാത് നഗംര
ങ്ങളുലെെ സ്വാഹ�രയങ്ങൾ�് അനുദ്ദേയാജീയവും
അവശയവുമാായ പദ്ധിതികീളിാണ് അമൃത് നഗംര
ങ്ങളിിൽ നെപ്പിി�ാക്കുന്നത്.
ലെസ്വപ്റ്റ്ംബർ 1, 2015 ന് ദ്ദേകീരളിത്ത്ിൽ
ആരംഭിച്ചി പദ്ധിതിയുംലെെ കീാ�ാവധി അഞ്ചാ്
വർഷമാാണ് (2015-2020). എന്നാൽ നി�വിൽ
2022 മാാർച്ചി് വലെര പദ്ധിതി കീാ�ാവധി �ീർഘാി
പ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്. ദ്ദേകീന്ദ്രീ മാാർഗ്ഗനിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ അനു
സ്വരിച്ചി് സ്വംസ്ഥാാനത്ത്ിനായി ശുദ്ധിജീ� വിത
രണം, സ്വവിവദ്ദേറിജീ് ആ�് ലെസ്വപ്ദ്ദേറ്റ്ജീ്, ദ്ദേസ്റ്റാാം
വാട്ടർ ലെ�യിദ്ദേനജീ്, അർബൻ ട്രാൻസ്വ്ദ്ദേപാർ
ട്ട്, പാർ�് എന്നീ അഞ്ചാ് ദ്ദേമാഖ്യാ�കീളിി�ായി 3
സ്വംസ്ഥാാന വാർഷികീ കീർമ്മാപദ്ധിതികീളിിലുംൾ
ലെപ്പിടുത്ത്ി 2357.69 ദ്ദേകീാെി രൂപ ലെ��വ് പ്രതീ
ക്ഷിിക്കുന്ന 1006 പദ്ധിതികീൾ�ാണ് അംഗംീ
കീാരം �ഭിച്ചിിരിക്കുന്നത്.
നി�വിൽ 2271.05 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ
1006 പദ്ധിതികീൾ�് ഭരണാനുമാതിയുംം
2151.72 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 1001 പദ്ധിതികീൾ
�് സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതിയുംം നൽകീിയിട്ടുണ്ട്.
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2144.37 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 1000 പദ്ധിതികീ
ളുലെെ ലെെണ്ടർ നെപെികീൾ നെത്ത്ിയിട്ടുണ്ട്.
653 പദ്ധിതികീളുലെെ നിർവ്വഹണം പൂർത്ത്ീകീ
രിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 1109.71 ദ്ദേകീാെി രൂപ നാളിിതുംവലെര
ലെ��വഴിിച്ചു. ദ്ദേകീന്ദ്രീ വിഹിതം 50% സ്വംസ്ഥാാന
വിഹിതം 30% തദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങൾ 20%
എന്ന ക്രമാത്ത്ി�ാണ് അമൃത് പദ്ധിതിയുംലെെ
ധനവിനിദ്ദേയാഗംം.
ഇതര ദ്ദേകീന്ദ്രീാവിഷ്കൃത പദ്ധിതികീളിിൽ
നിന്ന് വയതയസ്തീമാായി മൂന്ന് ഘാട്ടങ്ങളിി�ാ
യാണ് പദ്ധിതി നിർവ്വഹണം നെപ്പിി�ാക്കു
ന്നത് . നെപ്പിി�ാ�ാനുദ്ദേ�ശിക്കുന്ന പദ്ധി
തികീൾ വാർഷികീ പദ്ധിതികീളിായി സ്വംസ്ഥാാന
സ്വർ�ാർ ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വർ�ാരിന് സ്വമാർപ്പിിച്ചി്
അംഗംീകീാരം വാങ്ങുന്നതാണ് ആ�യഘാട്ടം.
അമൃത് പദ്ധിതി�ായി സ്വംസ്ഥാാന സ്വർ�ാർ
മൂന്ന് വാർഷികീ കീർമ്മാപദ്ധിതികീളിാണ് ദ്ദേകീന്ദ്രീ
സ്വർ�ാരിലെ� അംഗംീകീാരത്ത്ിനായി സ്വമാർ
പ്പിിച്ചിത്. 2015-16 ൽ 580.88 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ
വാർഷികീ കീർമ്മാപദ്ധിതിയുംം 2016-17 ൽ
796.04 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ വാർഷികീ കീർമ്മാപ
ദ്ധിതിയുംം 2017-18 ൽ 973.64 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ
വാർഷികീ കീർമ്മാപദ്ധിതിയുംമാാണ് സ്വമാർപ്പിി
ച്ചിത്. ഈ മൂന്ന് പദ്ധിതികീളിിലുംമാായി 1006
ഉപപദ്ധിതികീളിാണുള്ളത്. പദ്ധിതി നിർദ്ദേ�ശ
ങ്ങൾ അതാത് തദ്ദേ�ശ സ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങളിാണ് മുൻഗംണനാക്രമാത്ത്ിൽ നൽകീി
യിട്ടുള്ളത്.
അമൃത് പദ്ധിതി നെപ്പിി�ാക്കുന്നതിന്
സ്വംസ്ഥാാന ത�ത്ത്ിൽ ദ്ദേസ്റ്റാറ്റ്് മാിഷൻ മാാദ്ദേന
ജീ് ലെമാ�് യൂണിറ്റും നഗംരസ്വഭാ ത�ത്ത്ിൽ
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സ്വിറ്റ്ി മാിഷൻ മാാദ്ദേനജീ്ലെമാ�് യൂണിറ്റും പ്രവർ
ത്ത്ിച്ചുവരുന്നു. പദ്ധിതി നിർവ്വഹണത്ത്ിലെ�
ദ്ദേമാൽദ്ദേനാട്ടം സ്വംസ്ഥാാന �ീഫീ് ലെസ്വക്രട്ടറിി
അദ്ധിയക്ഷിനും വിവിധ വകുപ്പി് ദ്ദേമാധാവികീൾ
അംഗംങ്ങളുമാായ സ്വംസ്ഥാാനത� ഉന്നതാധി
കീാര സ്വമാിതിയാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. പദ്ധിതി
സ്വംബന്ധിച്ചി സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വിഷയങ്ങളിിൽ
ദ്ദേമാൽദ്ദേനാട്ടം വഹിക്കുന്നത് തദ്ദേ�ശസ്വവയം
ഭരണ അഡ്ീഷണൽ �ീഫീ് ലെസ്വക്രട്ടറിി
അദ്ധിയക്ഷിനും വിവിധ വകുപ്പി് ദ്ദേമാ�ധികീാ
രികീൾ അംഗംങ്ങളുമാായ സ്വംസ്ഥാാനത�
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ സ്വമാിതിയിലുംമാാണ്. കൂൊലെത
പദ്ധിതിയുംലെെ കൈ�നം�ിന പുദ്ദേരാഗംതി വി�
യിരുത്തുന്നതിനായി നഗംരസ്വഭാ ത�ത്ത്ിൽ
സ്വമാിതികീളും രൂപീകീരിച്ചിിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാനമാായുംം 5 നിർവ്വഹണ ഘാട്ടങ്ങ
ളിാണ് അമൃത് പദ്ധിതിക്കുള്ളത്. സ്വംസ്ഥാാന
വാർഷികീ കീർമ്മാപദ്ധിതി തയ്യാാറിാ�ി ദ്ദേകീന്ദ്രീ
സ്വർ�ാരിലെ� അംഗംീകീാരം ദ്ദേനെിലെയടു�
�ാണ് ഒന്നാം ഘാട്ടം. അമൃത് പദ്ധിതി�ായി
സ്വംസ്ഥാാന സ്വർ�ാർ മൂന്ന് വാർഷികീ
കീർമ്മാ പദ്ധിതികീളിാണ് ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വർ�ാരി
ലെ� അംഗംീകീാരത്ത്ിനായി തയ്യാാറിാ�ി
സ്വമാർപ്പിിച്ചിത്.
പദ്ധിതികീൾ�് സ്വംസ്ഥാാന വാർഷികീ
കീർമ്മാപദ്ധിതി (SAAP) അംഗംീകീാരം �ഭിച്ചി
ദ്ദേശഷം വിശ�മാായ പദ്ധിതി റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട് തയ്യാാ
റിാക്കുന്നതാണ് രണ്ടാംഘാട്ടം. വിശ�മാായ
പദ്ധിതി റിിദ്ദേപ്പിാർട്ടുകീൾ തയ്യാാറിാക്കുന്നതിന്
ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വർ�ാർ അമൃത് പദ്ധിതിയ്ക്കായുംളിളി
മാാർഗ്ഗദ്ദേരഖ്യായിൽ നിഷ്�ർഷിച്ചി രീതിയി�ല്ല
ദ്ദേകീരളിം ഡ്ി.പി.ആർ. തയ്യാാറിാ�ിയത്. അമൃത്
പദ്ധിതി ദ്ദേരഖ്യായിൽ നിർദ്ദേ�ശിച്ചിിരുന്ന
ദ്ദേപ്രാജീക്ടി് ലെഡ്വ�പ്ലെമാ�് ആ�് ദ്ദേമാാണിറ്റ്
റിിംഗം് കീണ്സ്വൾട്ടൻസ്വി (പി.ഡ്ി.എം.സ്വി.)
യിൽ നിന്നും കുെിലെവളിളി പദ്ധിതികീളും
സ്വവിവദ്ദേറിജീ് പദ്ധിതികീളും ദ്ദേകീരളി വാട്ടർ അദ്ദേതാ
റിിറ്റ്ിലെയ ഏൽപ്പിിച്ചി സ്വാഹ�രയത്ത്ിൽ
കീണ്സ്വൾട്ടൻസ്വിയിൽ പറിഞ്ഞിരുന്ന പ്രവൃ
ത്ത്ികീളുലെെ വയാപ്തിിയിൽ കുറിവ് വന്നു. പി.
ഡ്ി.എം.സ്വി. യുംലെെ തിരലെഞ്ഞടുപ്പി് നിർബന്ധി
തമാല്ലാത്ത്തിനാലുംം, വിണ്ടുലെമാാരു പി.ഡ്ി.
എം.സ്വി. ലെെണ്ടർ വിളിിച്ചി് തിരലെഞ്ഞടുക്കുന്നതി
നുള്ള കീാ�താമാസ്വം ഒഴിിവാക്കുന്നത് കീണ�ി
ലെ�ടുത്തും അതാത് നഗംരസ്വഭകീൾ ഡ്ി.
പി.ആർ തയ്യാാറിാക്കുവാനും സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ
സ്വഹായം ആവശയലെമാങ്കിിൽ കീണ്സ്വൾട്ടൻ
സ്വിലെയ നിയമാിക്കുവാനും അമൃത് സ്വംസ്ഥാാ
നത� ഉന്നതാധികീാര സ്വമാിതി തീരുമാാനി
ച്ചിതിലെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ി�ാണ് ദ്ദേപ്രാജീക്ടി്
റിിദ്ദേപ്പിാർട്ടുകീൾ (ഡ്ി.പി.ആർ.) തയ്യാാറിാ�ിയി

ട്ടുള്ളത്. പി.ഡ്ി.എം.സ്വി. ലെയ ഒഴിിവാ�ിയത്
പദ്ധിതി പ്രവർത്ത്നലെത്ത് ബാധി�ാതിരി
�ാനും അമൃത് പദ്ധിതി പ്രവർത്ത്നങ്ങൾ�്
നഗംരസ്വഭാ എഞ്ചാിനീയറിിംഗം് വിഭാഗംലെത്ത്
ശക്തിലെപ്പിടുത്തുന്നതിലെ�യുംം ഭാഗംമാായി
കീരാറിെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ എഞ്ചാിനീയർമാാലെര
യുംം ഓവർസ്വിയർമാാലെരയുംം നിയമാിച്ചിിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധിതികീളുലെെ ഭരണാനുമാതിയാണ്
മൂന്നാംഘാട്ടം. തദ്ദേ�ശ സ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങളും ദ്ദേകീരളി വാട്ടർ അദ്ദേതാറിിറ്റ്ിയുംം തയ്യാാ
റിാ�ി നൽകീിയിട്ടുള്ള വിശ�മാായ പദ്ധിതി
റിിദ്ദേപ്പിാർട്ടുകീൾ തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ വകുപ്പി്
പ്രിൻസ്വിപ്പിൽ ലെസ്വക്രട്ടറിി അധയക്ഷിനായ
സ്വംസ്ഥാാന ത� സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ സ്വമാിതി പരി
ദ്ദേശാധിച്ചി് ശുപാർശദ്ദേയാടുകൂെി അമൃത് പദ്ധി
തി�ായുംള്ള �ീഫീ് ലെസ്വക്രട്ടറിി അധയക്ഷി
നായ സ്വംസ്ഥാാനത� ഉന്നതാധികീാര
സ്വമാിതി�് സ്വമാർപ്പിിക്കുന്നു. വിവിധ വകുപ്പി്
അദ്ധിയക്ഷിൻമാാർ അംഗംങ്ങളിായുംള്ള ഈ
സ്വമാിതി പദ്ധിതികീൾ പരിദ്ദേശാധിച്ചി് ഭരണാ
നുമാതി നൽകുന്നു. നാളിിതുംവലെര ഉന്നതാധി
കീാര സ്വമാിതി 2271.08 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 1006
പദ്ധിതികീൾ�് ഭരണാനുമാതി നൽകുകീയും
ണ്ടായി.
പദ്ധിതികീൾ�് സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതി
നൽകുകീലെയന്നതാണ് നാ�ാം ഘാട്ടം.

സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതിക്കുള്ള പ്രക്രിയ വാട്ടർ
അദ്ദേതാറിിറ്റ്ി മുദ്ദേഖ്യാന നെപ്പിി�ാക്കുന്ന വാട്ടർ
സ്വകൈപ്ലി ലെസ്വക്ടിർ, സ്വിവദ്ദേറിജീ് & ലെസ്വപ്ദ്ദേറ്റ്ജീ്,
തുംെങ്ങിയ പദ്ധിതികീളുലെെ ഡ്ി.പി.ആർ. പരി
ദ്ദേശാധിച്ചി് സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതി നൽകുന്നതി
നുള്ള ചുമാത� വാട്ടർ അദ്ദേതാറിിറ്റ്ിക്കും,
നഗംരസ്വഭ ദ്ദേനരിട്ട് നെപ്പിി�ാക്കുന്ന വാട്ടർ
സ്വകൈപ്ലി ലെസ്വക്ടിറിിലെ�യുംം സ്വവിവദ്ദേറിജീ് ലെസ്വക്ടി
റിിലെ�യുംം പദ്ധിതികീൾ സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ സ്വമാിതി
പരിദ്ദേശാധിച്ചി് തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ വകുപ്പി്
�ീഫീ് എഞ്ചാിനീയർ നൽകീി വരുന്നു. ദ്ദേസ്റ്റാാം
വാട്ടർ ലെ�യിദ്ദേനജീ് ലെസ്വക്ടിറിിലെ� പദ്ധിതികീ
ളുലെെ ഡ്ി.പി.ആർ. പരിദ്ദേശാധിച്ചി് സ്വാദ്ദേങ്കിതി
കീാനുമാതി നൽകുന്നതിനുള്ള ചുമാത� തദ്ദേ�
ശസ്വവയംഭരണ വകുപ്പി് എഞ്ചാിനീയറിിംഗം്
വിഭാഗംത്ത്ിനുമാായതിനാൽ നഗംരസ്വഭാ
ത�ത്ത്ിൽ തലെന്ന ദ്ദേമായർമാാർക്കും ലെ�യർ
മാാൻമാാർക്കും തുംെർ നെപെികീൾ സ്വംബന്ധി
ച്ചി് പ്രവർത്ത്നങ്ങൾ ഏദ്ദേകീാപിപ്പിി�ാൻ
സ്വാധിക്കുന്നു.
ലെെണ്ടറിിംഗം് നെത്ത്ി വർ�് അവാർഡ്്
ലെ�യ്യാ�ാണ് പദ്ധിതിയുംലെെ അഞ്ചാാം ഘാട്ടം.
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതി �ഭിച്ചി പദ്ധിതികീളുലെെ
നിർവ്വഹണത്ത്ിലെ� ആ�യഘാട്ടമാാണ്
ലെെണ്ടറിിംഗം്. ഡ്ി.എസ്വ്.ആർ. വയതിയാനവും
പദ്ധിതി തുംകീ നിർണ്ണായി�ാനുള്ള കീാ�താ

മാസ്വവുമാാണ് ലെെണ്ടറിിംഗം് കൈവകീിയതിന്
കീാരണം. എന്നാൽ ഇ�ാരയങ്ങളിിൽ
ഇദ്ദേപ്പിാൾ സ്വർ�ാർ ത�ത്ത്ിൽ തലെന്ന
വയക്തത കൈകീവരുത്ത്ിയിട്ടുണ്ട്. ലെെണ്ടറിിംഗം്
നെപെികീൾ നെദ്ദേത്ത്ണ്ടത് ദ്ദേകീരളി വാട്ടർ
അദ്ദേതാറിിറ്റ്ിയുംം അതത് തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ
സ്ഥാാപനങ്ങളുമാാണ്.
അമൃത് പദ്ധിതിയിൽ നെപ്പിി�ാക്കുന്ന
പദ്ധിതികീലെളില്ലാം തലെന്ന ശുദ്ധിജീ�വിതരണം,
സ്വവിവദ്ദേറിജീ് & ലെസ്വപ് ദ്ദേറ്റ്ജീ് മാാദ്ദേനജീ് ലെമാ�്,
ദ്ദേസ്റ്റാാം വാട്ടർ ലെ�യിദ്ദേനജീ്, അർബൻ ട്രാൻ
സ്വ്ദ്ദേപാർട്ട്, പാർ�് തുംെങ്ങി 5 ദ്ദേമാഖ്യാ�കീളിി�ാ
യാണ് നെപ്പിി�ാക്കുന്നത്. മുൻഗംണനാ ദ്ദേമാഖ്യാ
�കീളിായ ശുദ്ധിജീ�വിതരണം, സ്വവിവദ്ദേറിജീ് &
ലെസ്വപ്ദ്ദേറ്റ്ജീ് മാാദ്ദേനജീ്ലെമാ�് എന്നീ ലെസ്വക്ടിറുകീ
ളിി�ാണ് കൂടുതൽ തുംകീ അനുവ�ിച്ചിിരിക്കു
ന്നത്.
ദ്ദേകീരളിം ജീ�സ്വമൃദ്ധിിയുംള്ള പ്രദ്ദേ�ശമാാണ്.
എന്നാൽ ശുദ്ധിജീ�ം ഒരു ദുർ�ഭ വസ്തുവായി
പരിണമാിച്ചിിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധിജീ� ദ്ദേ�ാത
സ്സുകീൾ ദ്ദേവണ്ട വിധം സ്വംരക്ഷിി�ാത്ത്തുംമൂ
�വും കീാരയക്ഷിമാമാല്ലാത്ത്തുംം കീാ�ഹരണ
ലെപ്പിട്ടതുംമാായ ശുദ്ധിജീ� വിതരണ സ്വംവിധാ
നങ്ങൾ കീാരണവും പ�ദ്ദേപ്പിാഴും ശുദ്ധിജീ�
�ൗർ�ഭയം നമ്മുലെെ സ്വംസ്ഥാാനത്തും അനുഭ
വലെപ്പിൊറുണ്ട്. അതുംലെകീാണ്ടുതലെന്ന അമൃത്
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നഗംരങ്ങളിിലെ� ശുദ്ധിജീ� വിതരണം കീാരയ
ക്ഷിമാമാാക്കുന്ന പദ്ധിതികീൾ�ാണ് പ്രഥാമാ
പരിഗംണ നൽകീിയിരിക്കുന്നത് . ൊങ്കി്
നിർമ്മാാണം, കൈപപ്പി് സ്ഥാാപി�ൽ തുംെങ്ങി
ശുദ്ധിജീ� വിതരണ ലെസ്വക്ടിറിിലെ� 1121.88
ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 175 പദ്ധിതികീൾ�് ഭരണാ
നുമാതിയുംം 1091.73 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 173 പദ്ധി
തികീൾ�് സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതിയുംം �ഭിച്ചിിട്ടു
ണ്ട്. 1086.50 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 173 പദ്ധിതി
കീൾ�് ലെെണ്ടർ ക്ഷിണിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 1047.27
ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 165 പദ്ധിതികീൾ വർ�്
അവാർഡ്് ലെ�യ്ത്ിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 97 പദ്ധി
തികീൾ പൂർത്ത്ീകീരിച്ചിിട്ടുണ്ട്. നാളിിതുംവലെര െി
ലെസ്വക്ടിറിിലെ� പദ്ധിതികീൾ�ായി 728.58 ദ്ദേകീാെി
രൂപ ലെ��വഴിിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 166 പദ്ധിതികീൾ
ദ്ദേകീരളി വാട്ടർ അദ്ദേതാറിിറ്റ്ി മുഖ്യാാന്തിിരവും
ദ്ദേശഷിക്കുന്നവ തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങൾ മുദ്ദേഖ്യാനയുംമാാണ് നെപ്പിി�ാക്കുന്നത്.
വർത്ത്മാാനകീാ�ത്ത്ിൽ മാാ�ിനയ
സ്വംസ്വ് �രണം വ�ിലെയാരു സ്വാമുഹയ പ്ര
ശ് നമാായി മാാറിിയിരിക്കുകീയാണ് . ദ്ര്യവ
മാാ�ിനയ സ്വംസ്വ്കീരണലെത്ത്ക്കുറിിച്ചി് വളിലെര
ഗംൗരവമാായി �ിന്തിിദ്ദേ�ണ്ട സ്വമായം അതി
ക്രമാിച്ചിിരിക്കുന്നു. വളിലെര പരിഷ്കൃത സ്വമൂഹ
ലെമാങ്കിിലുംം ശാസ്ത്രീീയമാായി മാാ�ിനയങ്ങൾ
സ്വംസ്വ്�രിക്കുന്ന പദ്ധിതികീദ്ദേളിാടും പ്ലിാന്റുകീ
ദ്ദേളിാടും ഒരു നിദ്ദേഷധ സ്വമാീപനമാാണ് ലെപാതും
സ്വമൂഹത്ത്ിനുള്ളത്. വളിലെര ദ്ദേവഗംം നഗംരവ
ത് � രി�ലെപ്പിടുന്ന ഒരു സ്വമൂഹത്ത്ിന്
മാാ�ിനയ സ്വംസ്വ്�രണത്ത്ിലെ� പ്രാധാനയം
ഇനിയുംം ദ്ദേബാധയലെപ്പിദ്ദേെണ്ടതുംണ്ട് . സ്വമാഗ്ര
മാായ ദ്ര്യവമാാ�ിനയ സ്വംസ്വ്�രണം അമൃത്
നഗംരങ്ങളിിൽ �ക്ഷിയമാിട്ടുലെകീാണ്ട് സ്വവിവദ്ദേറിജീ്
ആ�് ലെസ്വപ് ദ്ദേറ്റ്ജീ് ദ്ദേമാഖ്യാ�യിൽ 537.42
ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 137 പദ്ധിതികീൾ�്
ഭരണാനുമാതിയുംം, 475.44 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ
134 പദ്ധിതികീൾ�് സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതിയുംം,
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതി �ഭിച്ചി 475.44 ദ്ദേകീാെി
രൂപയുംലെെ 134 പദ്ധിതികീൾ ലെെണ്ടർ ലെ�യ്ത്ി
ട്ടുള്ളതുംം, 390.59 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 120 പദ്ധി
തികീൾ വർ�് അവാർഡ്് ലെ�യ്യുകീയുംം
ലെ�യ്ത്ിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 74 പദ്ധിതികീൾ പൂർത്ത്ീ
കീരിച്ചിിട്ടുണ്ട്. നാളിിതുംവലെര 70.42 ദ്ദേകീാെി രൂപ
െി ലെസ്വക്ടിറിിലെ� പദ്ധിതികീൾ�ായി ലെ��വ
ഴിിച്ചിിട്ടുണ്ട്. 115 പദ്ധിതികീൾ ദ്ദേകീരളി വാട്ടർ
അദ്ദേതാറിിറ്റ്ി മുഖ്യാാന്തിിരവും 21 പദ്ധിതികീൾ
തദ്ദേ�ശസ്വവയം ഭരണസ്ഥാാപനങ്ങൾ മുദ്ദേഖ്യാന
യുംമാാണ് നെപ്പിി�ാക്കുന്നത്.
പദ്ധിതികീളുലെെ ഭാഗംമാായി 9 ലെസ്വപ്ദ്ദേറ്റ്ജീ്
ട്രീറ്റ്്ലെമാ�് പ്ലിാന്റുകീളുലെെയുംം 18 സ്വവീദ്ദേവജീ് ട്രീ
റ്റ്് ലെമാ�് പ്ലിാന്റുകീളുലെെയുംം നിർമ്മാാണവും
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വിഭാവനം ലെ�യ്ത്ിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 9 ലെസ്വപ്ദ്ദേറ്റ്ജീ്
ട്രീറ്റ്് ലെമാ�് പ്ലിാന്റും 15 സ്വവീദ്ദേവജീ് ട്രീറ്റ്് ലെമാ�്
പ്ലിാന്റും തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളും
3 സ്വവീദ്ദേവജീ് ട്രീറ്റ്് ലെമാ�് പ്ലിാന്റുകീൾ ദ്ദേകീരളി
വാട്ടർ അദ്ദേതാറിിറ്റ്ിയുംമാാണ് നിർമ്മാാണ നിർ
വ്വഹണം നെത്തുന്നത്.
ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� നഗംരങ്ങളിിലെ� ഓെകീൾ
മാഴിലെവള്ളം ഒഴു�ി കീളിയുംന്നതിന് അപരയാ
പ്തിമാാണ്. ഒരു ലെ�റിിയ മാഴി ലെപയ്ത്ാൽ ദ്ദേപാലുംം
നഗംരം ലെവള്ളലെ�ട്ട് ആകുകീയുംം ഗംതാഗംത
സ്തീംഭനം ഉണ്ടാകുകീയുംം ലെ�യ്യാാറുണ്ട്. ഇതിനു
പരിഹാരമാായി അമൃത് നഗംരങ്ങളിിൽ
ഓെകീളുലെെ നിർമ്മാാണത്ത്ിനും പുനരുദ്ധിാര
ണത്ത്ിനുമാായി ദ്ദേസ്റ്റാാം വാട്ടർ ലെ�യിദ്ദേനജീ്
ലെസ്വക്ടിറിിൽ ഉൾലെപ്പിടുത്ത്ി 385.15 ദ്ദേകീാെി
രൂപയുംലെെ 499 പദ്ധിതികീൾ�് ഭരണാനുമാ
തിയുംം, 349.01 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 499 പദ്ധിതി
കീൾ�് സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതിയുംം, സ്വാദ്ദേങ്കിതി
കീാനുമാതി �ഭിച്ചി 348.79 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ
499 പദ്ധിതികീൾ ലെെണ്ടർ ലെ�യ്ത്ിട്ടുള്ളതുംം,
332.15 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 496 പദ്ധിതികീൾ
വർ�് അവാർഡ്് ലെ�യ്യുകീയുംം ലെ�യ്ത്ിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൽ 389 പദ്ധിതികീൾ പൂർത്ത്ീകീരിച്ചിിട്ടുണ്ട.്
നാളിിതുംവലെര െി ലെസ്വക്ടിറിിലെ� പദ്ധിതികീൾ
�ായി 214.38 ദ്ദേകീാെി രൂപ ലെ��വഴിിച്ചിിട്ടുണ്ട്.
ദ്രുതഗംതിയിൽ നഗംരവത്�രണത്ത്ിന്
വിദ്ദേധയമാാകുന്ന നഗംരങ്ങളിാണ് ദ്ദേകീരളിത്ത്ി
ദ്ദേ�ത്. അതിനനുസ്വരിച്ചി് ഗംതാഗംത സ്വൗകീ
രയങ്ങൾ ഒരു�ി ലെകീാടുക്കുവാൻ സ്വംസ്ഥാാന
ത്ത്ിന് ബാധയതയുംണ്ട്. നഗംരങ്ങളുലെെ ആധു
നികീവത്�രണത്ത്ിലെ� അെയാളിങ്ങളിാണ്
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കീാൽനെയാത്ര�ാർക്കും കൈസ്വ�ിൾ
യാത്ര�ാർക്കും പ്രദ്ദേതയകീ സ്വംവിധാനങ്ങ
ലെളിാരുക്കുകീ എന്നത്. അമൃത് പദ്ധിതിയിൽ
അർബൻ ട്രാൻസ്വ് ദ്ദേപാർട്ട് ലെസ്വക്ടിറിിൽ
(ദ്ദേനാണ് ട്രാൻസ്വ് ദ്ദേപാർട്ട് ) ഉൾലെപ്പിടുത്ത്ി
കൈസ്വ�ിൾ ട്രാക്കുകീളുലെെയുംം നെപ്പിാതകീളു
ലെെയുംം ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്്ജുകീളുലെെയുംം നിർ
മ്മാാണമുൾപ്പിലെെ 200.58 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ
123 പദ്ധിതികീൾ�് ഭരണാനുമാതിയുംം,
190.24 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 123 പദ്ധിതികീൾ�്
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതിയുംം, സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനു
മാതി �ഭിച്ചി 188.34 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 122
പദ്ധിതികീൾ ലെെണ്ടർ ലെ�യ്ത്ിട്ടുള്ളതുംം, 168.65
ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 119 പദ്ധിതികീൾ വർ�്
അവാർഡ്് ലെ�യ്യുകീയുംം ലെ�യ്ത്ിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ
56 പദ്ധിതികീൾ പൂർത്ത്ീകീരിച്ചിിട്ടുണ്ട്. നാളിിതും
വലെര െി ലെസ്വക്ടിറിിലെ� പദ്ധിതികീൾ�ായി
75.65 ദ്ദേകീാെി രൂപ ലെ��വഴിിച്ചിിട്ടുണ്ട്.
കൃതയമാായ ആസൂത്രണമാില്ലാലെതയാണ്
ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� പ� നഗംരങ്ങളും രൂപംലെകീാ
ണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുംലെകീാണ്ട് തലെന്ന നിർമ്മാാണ
ങ്ങളുലെെയുംം സ്ഥാാപനങ്ങളുലെെ സ്ഥാാപനകീാ
രയത്ത്ിലുംം കൃതയമാായ ഒരു വിതരണക്രമാം
പാ�ി�ാൻ സ്വാധിച്ചിിട്ടില്ല. നിർമ്മാിതികീൾ
ലെകീാണ്ട് നഗംരം ശവാസ്വം മുട്ടുകീയാണ് .
ഒഴിിവുള്ള സ്ഥാ�ങ്ങളിാകീലെട്ട മാാ�ിനയ കൂമ്പാ
രങ്ങളും ആയതിനാൽ അമൃത് നഗംരങ്ങ
ളിിലെ� തുംറിസ്സ്ായ സ്ഥാ�ങ്ങളുലെെയുംം പാർക്കു
കീളുലെെയുംം നവീകീരണത്ത്ിനും നിർമ്മാിതിയ്ക്കു
മാായി പാർ�് ലെസ്വക്ടിറിിൽ ഉൾലെപ്പിടുത്ത്ി
46.01 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 72 പദ്ധിതികീൾ�്
ഭരണാനുമാതിയുംം, 45.30 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ
72 പദ്ധിതികീൾ�് സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതിയുംം,
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതി �ഭിച്ചി 45.30 ദ്ദേകീാെി
രൂപയുംലെെ 72 പദ്ധിതികീൾ ലെെണ്ടർ ലെ�യ്ത്ിട്ടു
ള്ളതുംം, 41.88 ദ്ദേകീാെി രൂപയുംലെെ 72 പദ്ധി
തികീൾ വർ�് അവാർഡ്് ലെ�യ്യുകീയുംം
ലെ�യ്ത്ിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 37 പദ്ധിതികീൾ പൂർത്ത്ീ
കീരിച്ചിിട്ടുണ്ട്. നാളിിതുംവലെര െി ലെസ്വക്ടിറിിലെ�
പദ്ധിതികീൾ�ായി 20.69 ദ്ദേകീാെി രൂപ ലെ��
വഴിിച്ചിിട്ടുണ്ട്.
നഗംരങ്ങളുലെെ അെിസ്ഥാാന സ്വൗകീരയ
വികീസ്വനം കൂൊലെത തദ്ദേ�ശനഗംര സ്ഥാാപ
നങ്ങളുലെെ കീാരയദ്ദേശഷി വികീസ്വനവും പരി
ഷ്�രണങ്ങളും അമൃത് പദ്ധിതി �ക്ഷിയമാിടു
ന്നുണ്ട്. നഗംരസ്വഭകീളിിൽ നിന്ന് പൗരൻമാാർ
�് ലെമാച്ചിലെപ്പിട്ട ദ്ദേസ്വവനങ്ങൾ �ഭയമാാക്കുകീ,
ദ്ദേസ്വവന വിതരണത്ത്ിനുള്ള ലെ��വ് കുറി
യ്ക്കുകീ, നഗംരസ്വഭകീളുലെെ സ്വാമ്പത്ത്ികീാദ്ദേരാ
ഗംയം ലെമാച്ചിലെപ്പിടുത്തുകീ, വിഭവദ്ദേശഷി വർദ്ധിി
പ്പിിക്കുകീ, സുതാരയത ഉറിപ്പുവരുത്തുകീ എന്നീ

�ക്ഷിയങ്ങൾ�ായുംള്ള 11 നഗംര ഭരണ പരി
ഷ്�രണങ്ങളും അവ കൈകീവരിക്കുന്നതിനു
ള്ള 54 നാഴിികീ�ല്ലുകീളുമാാണ് പരിഷ്�ര
ണങ്ങൾ നെപ്പിി�ാക്കുന്നതിലൂലെെ �ക്ഷിയമാിടു
ന്നത്.
പരിഷ്�രണങ്ങളുലെെ ഭാഗംമാായി നഗംര
സ്വഭകീൾ കൈകീവരിച്ചി ദ്ദേനട്ടങ്ങൾ സ്വവയം വി�
യിരുത്ത്ി വാർഷികീ സ്വ് ദ്ദേകീാർ കീാർഡ്്
സ്വംസ്ഥാാനത്ത്ിന് നൽകുകീയുംം സ്വംസ്ഥാാന
ങ്ങൾ അവ ദ്ദേക്രാഡ്ീകീരിച്ചി് ദ്ദേകീന്ദ്രീ നഗംരവി
കീസ്വന മാന്ത്രാാ�യത്ത്ിന് സ്വമാർപ്പിിക്കുകീയുംം
ലെ�യ്യുന്നു. ഇതിലെ� അെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ ദ്ദേകീന്ദ്രീ
ത്ത്ിൽ ൌണ് & കീണ്ട്രി പ്ലിാനിംഗം് ഓർഗം
കൈനദ്ദേസ്വഷൻ (TCPO) എന്ന സ്ഥാാപനം
നഗംരസ്വഭകീളിിലെ� പരിഷ്�രണങ്ങലെളിയുംം
അവ കൈകീവരിച്ചി ദ്ദേനട്ടങ്ങലെളിയുംം പുനരവദ്ദേ�ാ
കീനം ലെ�യ്ത്് സ്വംസ്ഥാാനങ്ങൾ സ്വ്ദ്ദേകീാർ ദ്ദേനെി
യിട്ടുദ്ദേണ്ടാ എന്ന് പരിദ്ദേശാധിക്കുന്നു. സ്വ്ദ്ദേകീാർ
70% ത്ത്ിൽ കൂടുത�ാലെണങ്കിിൽ ദ്ദേകീന്ദ്രീമാന്ത്രാാ
�യം സ്വംസ്ഥാാനത്ത്ിലെ� വാർഷികീ പദ്ധിതി
യുംലെെ 10% ദ്ദേപ്രാത്സാഹനമാായി അനുവ�ി
ക്കുന്നു.
ഇതിലെ� ഭാഗംമാായി കീഴിിഞ്ഞ നാലും
വർഷമാായി സ്വംസ്ഥാാനം അമൃത് നഗംരങ്ങ
ളിിൽ നെപ്പിി�ാ�ിലെ�ാണ്ടിരിക്കുന്ന പരി
ഷ്�ാരങ്ങൾ വർഷാവർഷം ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വർ�ാ
രിന് സ്വമാർപ്പിിക്കുകീയുംം തുംെർച്ചിയായി
നാലുംവർഷം പരിഷ്�രണ നാഴിികീ�ല്ലുകീൾ
കൈകീവരിച്ചിതിന് ദ്ദേപ്രാത്സാഹനമാായി 59.82
ദ്ദേകീാെി രൂപ സ്വംസ്ഥാാനത്ത്ിന് �ഭിക്കുകീയുംം

ലെ�യ്ത്ിട്ടുണ്ട്.
അമൃത് പദ്ധിതി പരിഷ്�രണ നാഴിികീ
�ല്ലുകീൾ കൈകീവരിച്ചിതിന് ദ്ദേപ്രാത്സാഹനമാായി
തുംെർച്ചിയായി 4 വർഷവും ദ്ദേപ്രാത്സാഹനതുംകീ
�ഭിച്ചിത് ആലെകീയുംള്ള 36 ൽ 12 സ്വംസ്ഥാാനദ്ദേകീന്ദ്രീഭരണ പ്രദ്ദേ�ശങ്ങൾ�ാണ്. ഈ ദ്ദേപ്രാ
ത്സാഹനതുംകീ തുംെർച്ചിയായി ദ്ദേനെിയ
സ്വംസ്ഥാാന-ദ്ദേകീന്ദ്രീഭരണ പ്രദ്ദേ�ശങ്ങളിിലെ�ാ
ന്നാണ് നമ്മുലെെ സ്വംസ്ഥാാനം. അമൃത് പരി
ഷ്�രണ ദ്ദേനട്ടങ്ങളിിൽ 7-ാം സ്ഥാാനമാാണ്
ദ്ദേ�ശീയത�ത്ത്ിൽ ദ്ദേകീരളിം കൈകീവരിച്ചിത്.
അമൃത് പദ്ധിതിയുംലെെ ഭാഗംമാായി ജീനപ്ര
തിനിധികീൾക്കും ഉദ്ദേ�യാഗംസ്ഥാർക്കും പരിശീ�ന
പ ര ി പ ാ െ ി കീ ൾ സ്വ ം ഘാ െ ി പ്പി ി ച്ചി ി രു ന്നു .
നാളിിതുംവലെര 2053 ദ്ദേപർ�് അമൃത് കീാരയ
ദ്ദേശഷി വികീസ്വന പരിപാെിയുംലെെ ഭാഗംമാായി
പരിശീ�നം നൽകീിയിട്ടുണ്ട്.
അമൃത് പദ്ധിതിയുംലെെ ഭാഗംമാായി 9 അമൃത്
നഗംരങ്ങളിിലുംം ലെക്രഡ്ിറ്റ്് ദ്ദേറിറ്റ്ിംഗം് നെത്തുകീ
യുംണ്ടായി. ഇതിൽ തിരുവനന്തിപുരം, ലെകീാച്ചിി
ദ്ദേകീാർപ്പിദ്ദേറിഷനുകീൾ മുനിസ്വിപ്പിൽ ദ്ദേബാണ്ട്
പുറിലെപ്പിടുവിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്ദേയാഗംയത ദ്ദേനെി.
മാറ്റ്് നഗംരങ്ങളുലെെ ലെക്രഡ്ിറ്റ്് ദ്ദേറിറ്റ്ിംഗം് ലെമാച്ചി
ലെപ്പിടുത്തുന്നതിനുള്ള നെപെികീൾ സ്വവീകീരിച്ചു
വരുന്നു. അമൃത് നഗംരങ്ങളിിൽ ജീി.ഐ.എസ്വ്.
അെിസ്ഥാാനമാാ�ിയുംള്ള കീരെ് മാാസ്റ്റാർ പ്ലിാൻ
ദ്ദേകീന്ദ്രീത്ത്ിൽ സ്വമാർപ്പിിച്ചിിരിക്കുകീയാണ് .
അമൃതിദ്ദേനാെനുബന്ധിച്ചി കൈപ�റ്റ്് പദ്ധിതി
യായ Local Area Plan & Town Planning
Scheme (LAP&TPS) തിരുവനന്തിപുരം

നഗംരത്ത്ിൽ നെപ്പിി�ാക്കുനുള്ള പ്രവർത്ത്
നങ്ങൾ നെന്നു വരുന്നു.
ദ്ദേകീരളിത്ത്ിൽ അമൃത് പദ്ധിതി നിർവ്വ
ഹണം സ്വമായ ബന്ധിതമാായി പൂർത്ത്ിയാ
ക്കുന്നതിനായി തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭണ വകുപ്പി്
എഞ്ചാിനീയറിിംഗം് വിംഗംിലെന ശക്തിലെപ്പിടുത്തു
ന്നതിനായി 6 ദ്ദേകീാർപ്പിദ്ദേറിഷനുകീളിിലുംം 3 മുനിസ്വി
പ്പിാ�ിറ്റ്ികീളിിലുംം എഞ്ചാിനീയർമാാലെരയുംം ഓവർ
സ്വിയർമാാലെരയുംം കീരാർ അെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ
നിയമാിച്ചിിട്ടുണ്ട.് അംഗംീകീാരം �ഭിച്ചിിട്ടുള്ള പദ്ധി
തികീലെളില്ലാം തലെന്ന 2022 മാാർച്ചി് മാാസ്വദ്ദേത്ത്ാലെെ
പൂർത്ത്ീകീരി�ാനാണ് �ക്ഷിയമാിട്ടിട്ടുള്ളത്.
പദ്ധിതി സ്വമായ ബന്ധിതമാായി പൂർത്ത്ിയാ
ക്കുന്നതിനായുംള്ള തവരിതമാായ നെപെികീൾ
�ീഫീ് ലെസ്വക്രട്ടറിി അദ്ധിയക്ഷിനായ അമൃത് ഉന്ന
താധികീാര സ്വമാിതി യുംലെെ ദ്ദേനതൃതവത്ത്ിൽ
ലെ�യ്തുവരുന്നു. കൂൊലെത മാിഷൻ ഡ്യറിക്ടിറുലെെ
അദ്ധിയക്ഷിതയിൽ ഓദ്ദേരാ മാാസ്വത്ത്ിലുംം, തദ്ദേ�
ശസ്വവയംഭരണ വകുപ്പി് പ്രിൻസ്വിപ്പിൽ ലെസ്വക്ര
ട്ടറിിയുംലെെ അദ്ധിയക്ഷിതയിൽ ഓദ്ദേരാ മൂന്ന്
മാാസ്വത്ത്ിലുംം പദ്ധിതി അവദ്ദേ�ാകീന ദ്ദേയാഗംം
നെത്ത്ിവരുന്നു. പദ്ധിതി നിർവ്വഹണവുമാായി
ബന്ധലെപ്പിട്ട് നഗംരസ്വഭകീൾ ദ്ദേനരിടുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങൾ�് ആവശയമാായ നിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ നൽകു
ന്നതിനായി സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ ദ്ദേമാഖ്യാ�യിലെ� വി�
ഗ്ദ്ധർ അെങ്ങിയ ഒരു െീം അമൃത് മാിഷൻ ഡ്യറി
ക്ടിറുലെെയുംം ലെഡ്പൂട്ടി മാിഷൻ ഡ്യറിക്ടിറുലെെയുംം
ദ്ദേനതൃതവത്ത്ിൽ പ്രവർത്ത്ിച്ചു വരുന്നു. 1
ലേ�ഖിക അമൃത്്, ലേസ്റ്ററ്റ്് െിഷന് ൊലേനജ്്ഡെെന്റ്്
യൂണിറ്റ്്, െിഷന് ഡിയറക്ടറാണ്
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മാോലിനയമുക്തസോ�രളംം ലക്ഷ്യയമാോക്ക്ി

ശുചിിതവമാിഷന്
 എബ്രഹാംാം ജോതാാമാൈ് രിഞ്ജിിതാ്

‘മാാ

�ിനയ മുക്ത ദ്ദേകീരളിം’ എന്ന �ക്ഷിയം
സ്വാക്ഷിാത്കീരിക്കുന്നതിന് തദ്ദേ�ശസ്വവ
യംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങലെളി പ്രാപ്തിരാക്കുന്ന
തിന് ദ്ദേവണ്ട ശു�ിതവ-മാാ�ിനയ-പരിപാ�ന
പരിപാെികീൾ ആസൂത്രണം ലെ�യ്തു നെപ്പിി�ാ
ക്കുന്നതിനാണ് ശു�ിതവ മാിഷൻ നി�ലെകീാളിളു
ന്നത്. സുരക്ഷിിത മാനുഷയ വിസ്വർജ്ജയ നിർ
മ്മാാർജ്ജനം, ഖ്യാര-ദ്ര്യവമാാ�ിനയ പരിപാ�നം,
കുെിലെവളിളി ശു�ിതവം, വയക്തിഗംത-സ്വാമൂഹയസ്ഥാാപന ശു�ിതവം, പരിസ്വര ശു�ിതവം
ഇവയിൽ പൂർണ്ണാ ദ്ദേനട്ടം കൈകീവരിക്കുകീ, ഈ
ദ്ദേനട്ടങ്ങൾ എ�ാ�വും നി�നിർത്തുകീ
എന്നതാണ് ശു�ിതവ മാിഷലെ� �ൗതയങ്ങൾ.
ഇതിനായി താലെഴിപ്പിറിയുംന്ന പ്രവർത്ത്
നങ്ങളിാണ് മാിഷൻ മാാതൃകീയിൽ നെപ്പിി�ാ�ി
വരുന്നത്.
• ശു�ിതവ മാാ�ിനയ സ്വംസ്കരണ ദ്ദേപ്രാജീ
ക്ടുകീൾ തയ്യാാറിാക്കുന്നതിന് തദ്ദേ�ശ
സ്വവയം ഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ�് വി�ഗ്ദ്ധ
ഉപദ്ദേ�ശം നൽകീൽ, ദ്ദേപ്രാജീക്ടുകീളുലെെ
വി�യിരുത്ത്ലുംം, പഠിനവും റിിദ്ദേപ്പിാർട്ടിംഗും
• തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ
തയ്യാാറിാക്കുന്ന ഖ്യാര-ദ്ര്യവമാാ�ിനയ സ്വംസ്ക
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•

•

•

•

രണ ദ്ദേപ്രാജീക്ടുകീൾ പരിദ്ദേശാധിച്ചി്
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ അംഗംീകീാരവും സ്വാമ്പ
ത്ത്ികീ സ്വഹായവും നൽകീൽ
നഗംര-ഗ്രാമാ പ്രദ്ദേ�ശങ്ങളിിലെ� ശു�ി
തവ-മാാ�ിനയ സ്വംസ്വ് �രണ ദ്ദേപ്രാജീക്ടു
കീൾ�് സ്വംസ്ഥാാന ബഡ്്ജീറ്റ്ിൽ നിന്നും
ദ്ദേകീന്ദ്രീാവിഷ്കൃത പദ്ധിതികീളിിൽ നിന്നും
മാാന�ണ്ഡങ്ങൾ�നുസൃതമാായി സ്വാമ്പ
ത്ത്ികീ വിഹിതം നൽകീൽ
നവീന മാാ�ിനയസ്വംസ്വ്കീരണ സ്വാദ്ദേങ്കി
തികീ വി�യകീൾ കീലെണ്ടത്ത്ൽ, മാാ�ിനയ
സ്വംസ്വ്കീരണ ഉപാധികീൾ, യന്ത്രാങ്ങൾ
എന്നിവയ്ക്ക് നിര�് നിശ്ചായി�ൽ
ശു�ിതവ ദ്ദേമാഖ്യാ�യിൽ പ്രവർത്ത്ിക്കുന്ന
ഇതര സ്ഥാാപനങ്ങളും/വകുപ്പുകീളുമാായി
തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങലെളി
കൂട്ടിദ്ദേയാജീിപ്പിി�ൽ
വിപു�മാായ വിവര വിജ്ഞംാന വയാപന
പ്രവർത്ത്നങ്ങളിിലൂലെെ ലെപാതുംജീനങ്ങ
ളിിൽ ശു�ിതവദ്ദേബാധം സൃഷ്ടിച്ചുലെകീാണ്ട്
വൃത്ത്ിയുംം ശു�ിതവവുമുളിളി പരിസ്വരം
വീടുകീളിിലുംം ലെതാഴിി�ിെങ്ങളിിലുംം ലെപാതും

ഇെങ്ങളിിലുംം ഉറിപ്പുവരുത്ത്ി ദ്ദേകീരളിത്ത്ി
ലെ� പരിസ്ഥാിതി ലെമാച്ചിലെപ്പിടുത്തുകീ.

I മുനംിസ്ിപ്പാൽ
ഖരമാോലിനംയപിരിപിോലനംം
A. സൈ�വാമാാലിിന്യയ പരിിപാലിന്യം
• ഗോര്ഹി�തലം
സ്ംസ്്�ര� സ്ംവിിധിോനംങ്ങൾ
ഗംാർഹികീത�ത്ത്ിലെ� അഴുകുന്ന മാാ�ി
നയലെത്ത് കൈപപ്പി് കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാ്, കീ�ം കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാ്,
റിിംഗം് കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാ്, ദ്ദേപാർട്ടബിൾ ബിൻ, കീിച്ചിണ്
ബിൻ, ബദ്ദേയാകീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാർ, പിറ്റ്് കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാ്
തുംെങ്ങിയ കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാിംഗം് സ്വംവിധാനങ്ങൾ
സ്ഥാാപിച്ചി് വളിമാാ�ി മാാറ്റ്ാം. കൂൊലെത
ബദ്ദേയാഗംയാസ്വ് പ്ലിാ�് സ്ഥാാപിച്ചി് പാ�കീ
ഇന്ധനവും വളിവും ഉത്പാ�ിപ്പിി�ാം.
എങ്ങകെനം സ്ഥിോപിിക്കാോം
20-09-2012-ലെ� സ്വ.ഉ. (എം.എസ്വ് ) നം.
239/2012/തസ്വവഭവ പ്രകീാരം നിശ്ചായിച്ചി
യൂണിറ്റ്് ദ്ദേകീാസ്റ്റാിനനുസ്വരിച്ചി് ജീില്ലാ ശു�ിതവ

മാിഷനുകീളിിൽ നിന്ന് 20 �ക്ഷിം രൂപ വലെര
യുംളിളി പദ്ധിതികീൾക്കും അതിന് മുകീളിിൽ
എസ്റ്റാിദ്ദേമാറ്റ്് തുംകീയുംളിളി പദ്ധിതികീൾ�്
സ്വംസ്ഥാാന ശു�ിതവ മാിഷനിൽ നിന്നും
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ അനുമാതി വാങ്ങി തദ്ദേ�ശസ്വവ
യംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ പദ്ധിതി നിർവ്വ
ഹണം നെത്ത്ണം. പട്ടികീ-1 കീാണുകീ.
• സ്ഥിോപിനംതലം
ഓഫീീസുകീൾ, ആശുപത്രികീൾ, ദ്ദേഹാട്ട
ലുംകീൾ, ലെറിദ്ദേസ്റ്റാാറിന്റുകീൾ, കീ�യാണ മാണ്ഡപ
ങ്ങൾ, ദ്ദേഷാപ്പിിംഗം് മാാളുകീൾ, ഫീ് ളിാറ്റുകീൾ,
അപ്പിാർട്ടുലെമാന്റുകീൾ, വയവസ്വായ ശാ�കീൾ,
കീമ്പനികീൾ എന്നിവിെങ്ങളിാണ് സ്ഥാാപന
ത�ത്ത്ിൽ ഉൾലെപ്പിടുന്നത്.
സ്ംസ്്ക്കാര� സ്ംവിിധിോനംങ്ങൾ
അഴുകുന്ന മാാ�ിനയങ്ങൾ എയദ്ദേറിാബികീ്
കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാ് ബിൻ (തുംമ്പൂർമൂഴിി), വ�ിയ ദ്ദേപാർ
ട്ടബിൾ കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാ് ബിന്നുകീൾ, വിൻദ്ദേ�ാ/
ലെവർമാി കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാിംഗം് യൂണിറ്റുകീൾ, ഉയർന്ന
ദ്ദേശഷിയുംളിളി ബദ്ദേയാഗംയാസ്വ് പ്ലിാന്റുകീൾ
എന്നിവ സ്ഥാാപിച്ചി് സ്വംസ്വ് കീരിച്ചി് വളിവും
ഇന്ധനവുമാാ�ി മാാറ്റ്ാം.
എങ്ങകെനം സ്ഥിോപിിക്കാോം
14.10.2020ലെ� സ്വ.ഉ, (ആർ.റ്റ്ി) നം.
1898/2020/തസ്വവഭവ പ്രകീാരം ശു�ിതവ

മാിഷനിൽ നിന്നും സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ അനുമാതി
ആവശയമാായ ദ്ദേപ്രാജീക്ടുകീൾ�് എസ്റ്റാിദ്ദേമാറ്റ്്
തയ്യാാറിാ�ി സ്വംസ്ഥാാന ശു�ിതവ മാിഷനിൽ
നിന്നും സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ അനുമാതി വാങ്ങി തദ്ദേ�
ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ�് പദ്ധിതി
നിർവ്വഹണം നെത്ത്ാം. പട്ടികീ-2 കീാണുകീ.
• സ്ോമൂഹി�തലം
മാാർ�റ്റുകീൾ, ബസ്വ് സ്റ്റാാന്റുകീൾ, സ്വദ്ദേമ്മാ
ളിന നഗംരികീൾ, കീ�ാ-സ്വാംസ്വ് കീാരികീ
ദ്ദേകീന്ദ്രീങ്ങൾ, വിദ്ദേനാ� സ്വഞ്ചാാര ദ്ദേകീന്ദ്രീങ്ങൾ
എന്നിവിെങ്ങളിാണ് കീമ്മാൂണിറ്റ്ി ത�ത്ത്ിൽ
ഉൾലെപ്പിടുന്നത്.
സ്ംസ്്ക്കാര� സ്ംവിിധിോനംങ്ങൾ
അഴുകുന്ന മാാ�ിനയങ്ങൾ എയദ്ദേറിാബികീ്
കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാ് ബിൻ (തുംമ്പൂർമൂഴിി), വ�ിയ ദ്ദേപാർ
ട്ടബിൾ കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാ് ബിന്നുകീൾ, വിൻദ്ദേ�ാ/
ലെവർമാികീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാിംഗം് യൂണിറ്റുകീൾ, ഉയർന്ന
ദ്ദേശഷിയുംളിളി ബദ്ദേയാഗംയാസ്വ് പ്ലിാന്റുകീൾ
എന്നിവ സ്ഥാാപിച്ചി് സ്വംസ്വ്കീരിച്ചി് വളിവും
ഇന്ധനവുമാാ�ി മാാറ്റ്ാം.
എങ്ങകെനം സ്ഥിോപിിക്കാോം
14.10.2020ലെ� സ്വ.ഉ.(ആർ.റ്റ്ി)നം.
1898/2020/തസ്വവഭവ പ്രകീാരം ശു�ിതവ
മാിഷനിൽ നിന്നും സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ അനുമാതി

ആവശയമാായ ദ്ദേപ്രാജീക്ടുകീൾ�് എസ്റ്റാിദ്ദേമാറ്റ്്
തയ്യാാറിാ�ി സ്വംസ്ഥാാന ശു�ിതവ മാിഷനിൽ
നിന്നും സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ അനുമാതി വാങ്ങി നിർ
വ്വഹണം നെത്ത്ാം. പട്ടികീ-3 കീാണുകീ
• തറ്റോദ്ദാൈതലം
നഗംരദ്ദേകീന്ദ്രീങ്ങളിിൽ സ്ഥാിതി ലെ�യ്യുന്ന
തുംം ഉറിവിെ മാാ�ിനയ സ്വംസ്വ്കീരണം സ്വവന്തിം
ഉത്ത്രവാ�ിത്ത്ത്ത്ിൽ പിന്തുെരുന്നതിന്
സ്ഥാ� സ്വൗകീരയമാില്ലാത്ത് വീടുകീൾ സ്ഥാാപ
നങ്ങൾ എന്നിവിെങ്ങളിിൽ നിന്നുമുള്ള മാാ�ി
നയങ്ങൾ, �ന്തികീളിിദ്ദേ�യുംം ലെപാതുംഇെങ്ങളിി
ദ്ദേ�യുംം മാാ�ിനയങ്ങൾ എന്നിവലെയല്ലാം
സ്വംസ്വ്കീരിക്കുന്നതിന് തദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപനത
�ത്ത്ിൽ ലെപാതുംവായ ബദ്ദേയാഗംയാസ്വ് പ്ലിാ
ന്റുകീൾ, വിൻദ്ദേ�ാ പ്ലിാന്റുകീൾ, മാണ്ണാിര
കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാ് പ്ലിാന്റുകീൾ മുത�ായവ സ്ഥാാപി
�ാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി പൂർണ്ണാമാായുംം
തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുലെെ വികീസ്വന
ഫീണ്ട് ഉപദ്ദേയാഗംിദ്ദേച്ചിാ അലെല്ലങ്കിിൽ 75%
ശു�ിതവമാിഷൻ വിഹിതവും 25% തദ്ദേ�ശ
സ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപന വിഹിതവും ഉപദ്ദേയാ
ഗംിച്ചും പദ്ധിതി പ്രവർത്ത്നങ്ങൾ ഏലെറ്റ്ടു�ാ
വുന്നതാണ്.
സ്വബ്സ്വിഡ്ി മാാന�ണ്ഡങ്ങൾ മുകീൾപ
ട്ടികീയിലെ� അദ്ദേത രീതി തലെന്ന ഇവിദ്ദേെയുംം
അവ�ംബി�ാവുന്നതാണ്.

സ്ബാ്സ്ിഡിി മാോനം�ണ്ഡംം (പിട്ടി�-1)
ക്രമാ ഗംാർഹികീം
നം.

സ്വബ്സ്വിഡ്ി/ ത.സ്വവ.ഭ. ശു�ിതവ ഗുണദ്ദേഭാക്തൃ
ഗ്രാ�്
സ്ഥാാപന മാിഷൻ
വിഹിതം
വിഹിതം വിഹിതം
കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാിംഗം് & യൂണിറ്റ്്
60%
30%
10%
ബദ്ദേയാ
ദ്ദേകീാസ്റ്റാിലെ�
ലെമാതദ്ദേനഷൻ
90%

മാാന�ണ്ഡങ്ങൾ

റിിമാാർകീ്സ്വ്

1.

അഞ്ചാ് ലെസ്വദ്ദേ�ാ
അതിൽ കുറിദ്ദേവാ ഉളിളി
ഗുണദ്ദേഭാക്താ�ൾ�്
മുൻഗംണന

ഗ്രാമാപഞ്ചാായത്ത്്,
മുനിസ്വിപ്പിാ�ിറ്റ്ി,
മുനിസ്വിപ്പിൽ
ദ്ദേകീാർപ്പിദ്ദേറിഷൻ എന്നീ
സ്ഥാാപനങ്ങൾ മുദ്ദേഖ്യാന

സ്ബാ്സ്ിഡിി മാോനം�ണ്ഡംം (പിട്ടി�-2)
ക്രമാ സ്ഥാാപനം
സ്വബ്സ്വിഡ്ി/ ത.സ്വവ.ഭ.
നം.
ഗ്രാ�്
സ്ഥാാപന
വിഹിതം
1.
കീദ്ദേമ്പാസ്റ്റാിംഗം് &
എസ്റ്റാിദ്ദേമാറ്റ്്
ബദ്ദേയാ ലെമാതദ്ദേനഷൻ തുംകീ/
സ്വർ�ാർ
യൂണിറ്റ്്
സ്ഥാാപനങ്ങളും
ദ്ദേകീാസ്റ്റാിലെ�
എയ്ഡ്ഡ്്
(100%)
വി�യാഭയാസ്വ
സ്ഥാാപനങ്ങളും

ശു�ിതവ ഗുണദ്ദേഭാക്തൃ മാാന�ണ്ഡങ്ങൾ
റിിമാാർകീ്സ്വ്
മാിഷൻ
വിഹിതം
വിഹിതം
100%
കൈജീവമാാ�ിനയം മാറ്റു
രീതികീളിിൽ
സ്വംസ്വ്�രി�ാൻ
സ്ഥാ�പരിമാിതിയുംളിളി
സ്ഥാാപനങ്ങൾ�് മുൻഗംണന
നൽദ്ദേകീണ്ടതാണ്.
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പിട്ടി�-3
കീമ്മാൂണിറ്റ്ിത�ം ബദ്ദേയാഗംയാസ്വ് പ്ലിാ�്, വിൻദ്ദേ�ാ
കീംദ്ദേമ്പാസ്റ്റാ്, എയ്ദ്ദേറിാബികീ് ബിൻ
ശു�ിതവദ്ദേകീരളിം സ്കീം

സ്വബ്സ്വിഡ്ി/
ഗ്രാ�്
100%

ത.സ്വവ.ഭ. സ്ഥാാപന
വിഹിതം
25%

ശു�ിതവ മാിഷൻ
വിഹിതം
75%

41.7%

58.3%

സ്വവച്ഛാ് ഭാരത് മാിഷൻ (അർബൻ) സ്വ്കീീമാിൽ
ഉൾലെപ്പിടുത്ത്ിയുംള്ള പദ്ധിതികീൾ�്
സ്വവച്ഛാ് ഭാരത് മാിഷൻ (ഗ്രാമാീണ്)

100%

• പൂര്ണ്ണൊയുംം ഗ്രാാെപ്യൂഞ്ചാായത്തുകളുഡെെ വികസംന ഫണ്ട്് ഉപ്യൂലേയാഗിച്ച്് പ്രവൃത്ത്ി ഏഡെറ്റ്ടുക്കാവുന്നത്ാണ്

B അസൈ�വാമാാലിിന്യയ
പരിിപാലിന്യം

പ്ലിാസ്റ്റാി�്, ഇരുമ്പ്, തുംകീൽ, കൈഫീബർ,
ലെറികീ്സ്വിൻ, റിബ്ബ്ർ, മാറ്റു ദ്ദേ�ാഹങ്ങൾ, �ില്ല്,
ലെതർദ്ദേമാാദ്ദേകീാൾ തുംെങ്ങിയ വസ്തു�ലെളി
അഴുകീാത്ത് പാഴി്വസ്തു�ലെളിന്ന് വിളിി�ാം.
ദ്ദേപപ്പിർ, ഹാർഡ്് ദ്ദേബാർഡ്്, തുംണി തുംെങ്ങിയ
പുനരുപദ്ദേയാഗം, പുന:�ംക്രമാണ ദ്ദേയാഗംയ
മാായ വസ്തു�ൾ മാണ്ണാിൽ ദ്ദേ�രുന്നതാലെണ
ങ്കിിലുംം അവലെയ ഈ വിഭാഗംത്ത്ിൽലെപ്പിടു
ത്ത്ി ദ്ദേശഖ്യാരി�ാം.
റ്റോൈഖര� പിരിപിോലനം രീതി :• ഒരു വാർഡ്ിൽ 2 ദ്ദേപർ എന്ന ക്രമാ
ത്ത്ിൽ ഹരിതകീർമ്മാദ്ദേസ്വന രൂപീകീരിച്ചി്
വീടുകീളിിൽ നിന്നും സ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ
നിന്നും ലെപാതും ഇെങ്ങളിിൽ നിന്നും തരം
തിരിച്ചി് വൃത്ത്ിയാ�ിയ പാഴി്വസ്തു�ൾ
ദ്ദേശഖ്യാരി�ണം.
• വാർഡ്്ത�ത്ത്ിൽ പാഴി്വസ്തു സ്വംഭരണ
ത്ത്ിനായി മാിനി എം.സ്വി.എഫുകീൾ
സ്ഥാാപി�ണം .
• തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ
പ്രവർത്ത്ിക്കുന്ന ലെമാറ്റ്ീരിയൽ കീളിക്ഷിൻ
ലെഫീസ്വി�ിറ്റ്ികീളിിൽ (എം.സ്വി.എഫീ് )
എത്ത്ിച്ചി് രണ്ടാം ഘാട്ട തരംതിരി��ിന്
വിദ്ദേധയമാാക്കുന്നു.
• തരംതിരി��ിനു ദ്ദേശഷം റിിദ്ദേസ്വാഴി്സ്വ്
റിി�വറിി ലെഫീസ്വി�ിറ്റ്ികീളിിൽ (ആർ.
ആർ.എഫീ് ) എത്ത്ിച്ചി് പുന:�ംക്രമാണ
മൂ�യമുളിളിവലെയ തരംതിരിച്ചി് ലെബയിൽ
ലെ�യ്ത്് റിീകൈസ്വക്ലിംഗം് പ്ലിാന്റുകീളിിദ്ദേ�ക്കും
പുന:�ംക്രമാണ മൂ�യമാില്ലാത്ത്വലെയ
ലെ�ഡ്് ലെ�യ്ത്് ദ്ദേറിാഡ്് ൊറിിംഗംിനും
ഉപദ്ദേയാഗംി�ാം.
• പുനരുപദ്ദേയാഗംവും, പുന:�ംക്രമാണവും
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സ്വാധയമാാകീാത്ത്വലെയ (റിിജീക്ടി് സ്വ് )
സ്വിമാ�് ഫീാക്ടിറിികീളിിദ്ദേ�ാ അംഗംീകൃത
�ാൻഡ്് ഫീിൽ ദ്ദേകീന്ദ്രീങ്ങൾദ്ദേ�ാ ക്ലീൻ
ദ്ദേകീരളി കീമ്പനി �ിമാിറ്റ്ഡ്് മുദ്ദേഖ്യാന
കൈകീമാാറിാം.

ഹാംരിിതാൈഹാംായി സ്ഥാാപന്യം
• ഹരിത�ര്മ്മിറ്റോസ്നം
തദ്ദേ�ശ സ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിിലെ�
വീടുകീളിിലുംം സ്ഥാാപനങ്ങളിിലുംം ലെപാതും
ഇെങ്ങളിിലുംം രൂപലെപ്പിടുന്ന പാഴി് വസ്തു�ൾ
ദ്ദേശഖ്യാരിച്ചി് തരംതിരിച്ചി് സ്വംഭരിച്ചി് പുനരുപ
ദ്ദേയാഗംത്ത്ിനും, പുന:�ംക്രമാണത്ത്ിനും
കൈകീമാാറുന്നതിനും മാാ�ിനയ സ്വംസ്വ്കീരണം
സ്വംരംഭ മാാതൃകീയിൽ നെപ്പിി�ാക്കുന്നതിനും
ദ്ദേവണ്ടി തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങ
ളിിൽ കുടുംബശ്രീയുംലെെ ദ്ദേമാൽ ദ്ദേനാട്ടത്ത്ിൽ
രൂപം നൽകീിയ സ്വംവിധാനമാാണ് ഹരിത
കീർമ്മാദ്ദേസ്വന.
• മാിനംി എം.സ്ി.എഫ്്, എം.സ്ി.എഫ്്,
ആര്.ആര്.എഫ്്
മാിനി എം.സ്വി.എഫീ് : ഹരിതകീർമ്മാ
ദ്ദേസ്വന ദ്ദേശഖ്യാരിക്കുന്ന പാഴി് വസ്തു�ൾ
താത്�ാ�ികീമാായി സ്വംഭരിച്ചി് വയ്ക്കുന്നതിന്
വാർഡ്് അെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ സ്ഥാാപിക്കുന്ന
കീയാബിനുകീളിാണ് മാിനി എം.സ്വി.എഫീ്.
• കെമാ�ീരിയൽ �ളിക്ഷ്യന് കെഫ്സ്ിലി�ി
(എം.സ്ി.എഫ്്)
മാിനി എം.സ്വി.എഫുകീളിിൽ നിന്നും
ദ്ദേശഖ്യാരിക്കുന്ന പാഴി്വസ്തു�ൾ രണ്ടാംഘാട്ട
മൂ�യ വർദ്ധിിത തരംതിരി��ിന് വിദ്ദേധയമാാ
ക്കുന്ന ദ്ദേകീന്ദ്രീങ്ങളിാണ് എം.സ്വി.എഫുകീൾ.
500 മുതൽ 1500 വലെര �തുംരശ്ര അെി വ�ി
പ്പിമുളിളി ലെഷഡ്ഡുകീളിാണ് ഇതിനായി നിർമ്മാി
ച്ചി് ഉപദ്ദേയാഗംിക്കുന്നത്.

• റിിറ്റോസ്ോഴി് സ്് റിിക്കാവിറിി കെഫ്സ്ിലി�ി
(ആര്.ആര്.എഫ്് )
എം.സ്വി.എഫുകീളിിൽ നിന്നും രണ്ടാം
ഘാട്ട തരംതിരി��ിനു ദ്ദേശഷം ഇനം തിരിച്ചി്
�ഭിക്കുന്ന പാഴി് വസ്തു�ൾ സൂക്ഷിിക്കുന്ന
തിനും അതിൽ നിന്നും പുന:�ംക്രമാണം,
പുനരുപദ്ദേയാഗംം ലെ�ദ്ദേയ്യാണ്ട വസ്തു�ൾ
ലെബയ്�ിംഗംിനു വിദ്ദേധയമാാക്കുന്നതിനും, പുന:
�ംക്രമാണത്ത്ിനു വിദ്ദേധയമാല്ലാത്ത് പ്ലിാസ്റ്റാി�്
വസ്തു�ൾ ലെ�ഡ്ഡ്് ലെ�യ്യുന്നതിനുമുളിളി യന്ത്രാ
സ്വംവിധാനദ്ദേത്ത്ാടു കൂെിയ ലെകീട്ടിെമാാണ്
ആ.ആർ.എഫുകീൾ
• കെ�ഡിിംഗ്
പുന:�ംക്രമാണം സ്വാധയമാല്ലാത്ത് പ്ലിാസ്റ്റാി
�് വസ്തു�ൾ ദ്ദേറിാഡ്് ൊറിിങ്ങിന് ഉപദ്ദേയാ
ഗംലെപ്പിടുത്തുന്നതിദ്ദേ�യ്ക്കായി യന്ത്രാസ്വഹായ
ത്ത്ാൽ ലെപാെിക്കുന്ന പ്രവർത്ത്നമാാണ്
ലെ�ഡ്ിംഗം് . ലെ�ഡ്ഡ്് ലെ�യ്ത് പ്ലിാസ്റ്റാി�്
കീിദ്ദേ�ാഗ്രാമാിന് സ്വർ�ാർ നിശ്ചായിച്ചി
നിര�ിൽ ക്ലീൻ ദ്ദേകീരളി കീമ്പനി മുദ്ദേഖ്യാന
തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ വകുപ്പി്, ലെപാതുംമാരാമാ
ത്ത്് വകുപ്പി് , ദ്ദേ�ശീയപാതാ സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ
വിഭാഗംം എന്നിവർ�് ദ്ദേറിാഡ്് നിർമ്മാാണ
ത്ത്ിനായി കൈകീമാാദ്ദേറിണ്ടതാണ്. ഇതിനായി
ആ ർ . ആ ർ . എ ഫു കീ ളി ി ൽ പ്ലി ാ സ്റ്റാ ി കീ്
ലെ�ഡ്ിംഗം് ലെമാഷീൻ സ്ഥാാപി�ാം.
• കെബായ് ലിംഗ്
പുന:�ംക്രമാണത്ത്ിനായി റിീകൈസ്വകീ്ളിിംഗം്
പ്ലിാന്റുകീളിിദ്ദേ��് അയദ്ദേ�ണ്ട മൂ�യ
വർദ്ധിിത പാഴി് വസ്തു�ൾ ട്രാൻസ്വ് ദ്ദേപാർ
ദ്ദേട്ടഷൻ സ്വൗകീരയത്ത്ിനും ഒദ്ദേര സ്വമായം
കൂടുതൽ പാഴി് വസ്തു�ൾ ലെകീാണ്ടു ദ്ദേപാകുന്ന
തിനുമാായി യന്ത്രാ സ്വഹായത്ത്ാൽ അവ
പ്രസ്സ്് ലെ�യ്ത്് വലുംപ്പിം കുറിയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്
ലെബയ് �ിംഗം് . ഇതിനായി ലെബയ് �ിംഗം്
ലെമാഷിനുകീൾ ആർ.ആർ.എഫുകീളിിൽ

സ്ഥാാപി�ാം. ലെബയിൽ ലെ�യ്ത് വസ്തു�ൾ
പുന:�ംക്രമാണത്ത്ിനായി ക്ലീൻ ദ്ദേകീരളി കീമ്പ
നിയ്ക്ക് കൈകീമാാറിാം.
• ഡിസ്റ്റ് റിിമൂവിിംഗ്
ദ്ദേശഖ്യാരി�ലെപ്പിടുന്ന പ്ലിാസ്റ്റാി�് പാഴി്
വസ്തു�ളിിലെ� ലെപാെി കീളിയുംന്നതിനുളിളി പ്രക്രി
യയാണ് ഡ്സ്റ്റാ് റിിമൂവിംഗം്. ഇതിനായി ഡ്സ്റ്റാ്
റിിമൂവർ ലെമാഷിനുകീൾ ആർ.ആർ.എഫുകീളിിൽ
സ്ഥാാപി�ാം. പട്ടികീ-4 കീാണുകീ.

C. പരിമ്പരിാഗതാ മാാലിിന്യയ
കൂന്യ�ളുന്റെടി ന്യീക്കാംന്റെ�യ്യല്
(ന്യഗരിം)

വർഷങ്ങളിായുംള്ള മാാ�ിനയ നിദ്ദേക്ഷിപം
മൂ�ം വ�ിയ മാാ�ിനയക്കൂനകീൾ സൃഷ്ടി�
ലെപ്പിടും. പ്രാദ്ദേ�ശികീ ജീ�ദ്ദേ�ാതസുകീദ്ദേളിയുംം
മാണ്ണാിദ്ദേനയുംം മാ�ിനലെപ്പിടുത്ത്ി പരിസ്ഥാിതിയ്ക്ക്
ദ്ദേ�ാഷകീരമാായി അവദ്ദേശഷിക്കുന്ന മാാ�ിനയ
ക്കൂനകീൾ ബദ്ദേയാകൈമാനിംഗം് നെത്ത്ി
ശു�ിയാ�ി പാർ�് / പൂദ്ദേന്തിാട്ടം/കൃഷി
സ്ഥാ�ം തുംെങ്ങിയ കീാരയങ്ങൾ�ായി
ഉപദ്ദേയാഗംപ്ര�മാാ�ി മാാറ്റുന്നതിനുള്ള
പദ്ധിതി.
സ്വ്കീീം : സ്വവച്ഛാ് ഭാരത് മാിഷൻ (നഗംരം),
ശു�ിതവദ്ദേകീരളിം (നഗംരം)

D. ന്യിരിത്തു�ളുന്റെടി ശു�ീ�രിണ്ം
(ന്യഗരിം)

നഗംരപ്രദ്ദേ�ശങ്ങളിിലെ� ലെപാതുംനിരത്തു
കീളുലെെ ശു�ീകീരണത്ത്ിനായി ആധുനികീ
ശു�ീകീരണ സ്വൗകീരയങ്ങദ്ദേളിാടു കൂെിയ യന്ത്രാ
വൽകൃത ശു�ീകീരണ വാഹനം വാങ്ങുന്ന
തിന് ശു�ിതവദ്ദേകീരളിം പദ്ധിതിയിലുംൾലെപ്പിടു
ത്ത്ി ശു�ിതവമാിഷൻ ഫീണ്ട് വിനിദ്ദേയാഗംിദ്ദേച്ചിാ

തനത് ഫീണ്ട് വിനിദ്ദേയാഗംിദ്ദേച്ചിാ മുനിസ്വിപ്പിാ
�ിറ്റ്ികീൾക്കും ദ്ദേകീാർപ്പിദ്ദേറിഷനുകീൾക്കും
പദ്ധിതി നെപ്പിി�ാ�ാം. മാികീച്ചി നി�വാര
ത്ത്ിൽ നിർമ്മാിച്ചിിട്ടുളിളി ദ്ദേറിാഡുകീൾ വളിലെര
ദ്ദേവഗംത്ത്ിൽ വൃത്ത്ിയാക്കുന്നതിനാണ് ദ്ദേമാൽ
പദ്ധിതി �ഭയമാാക്കുന്നത് . വാഹനത്ത്ിൽ
ഘാെിപ്പിിച്ചി രീതിയി�ാണ് സ്വവീപ്പിിംഗം് ലെമാഷീൻ
രൂപകീല്പന ലെ�യ്ത്ിരിക്കുന്നത്.
സ്വ്കീീം : സ്വവച്ഛാ് ഭാരത് മാിഷൻ (നഗംരം),
ശു�ിതവദ്ദേകീരളിം (നഗംരം)

എഫുകീളിിലുംം മാറ്റും സൂക്ഷിിച്ചിിരിക്കുന്നവ
എം.സ്വി.എഫുകീളിിദ്ദേ�യ്ക്ക് നീ�ം ലെ�യ്യുന്നതി
നും തരംതിരിച്ചിവ ആർ.ആർ.എഫുകീളിിൽ
എത്ത്ിക്കുന്നതിനുമാായി ഇ�ക്ട്രിികീ് വാഹന
ങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് സ്വാധിക്കും
സ്വ്കീീം : സ്വവച്ഛാ് ഭാരത് മാിഷൻ (ഗ്രാമാീണ്)
പഞ്ചാായത്ത്ിൽ ഹരിതകീർമ്മാദ്ദേസ്വന
യുംലെെ കൃതയമാായ പ്രവർത്ത്നവും മാികീച്ചി രീതി
യിലുംള്ള എം.സ്വി.എഫീ് . പ്രവർത്ത്നവും
ഉണ്ടായിരി�ണം.

എങ്ങകെനം സ്ഥിോപിിക്കാോം
ഓപ്പിണ് ലെെണ്ടറിിലൂലെെ ലെവഹി�ിൾ
മാൗണ്ടെ് ആയിട്ടുളിളി ലെമാ�കൈനസ്വ് ഡ്്
സ്വവീപ്പിിംഗം് ലെമാഷീൻ നഗംരസ്വഭകീൾ�്
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. നഗംരസ്വഭകീൾ�് ഒരു
യൂണിറ്റ്ിന് പരമാാവധി 40 �ക്ഷിം രൂപ
വലെരയാണ് ശു�ിതവ മാിഷൻ വിഹിതമാായി
അനുവ�ിക്കുന്നത്. (14.09.2020-ലെ� സ്വ.ഉ.
(സ്വാധാ) നം.1640/2020/തസ്വവഭവ കീാണുകീ).
ലെെണ്ടർ നെപെികീൾ പൂർത്ത്ിയാ�ി ലെതര
ലെഞ്ഞടു�ലെപ്പിട്ട ഏജീൻസ്വി നഗംരസ്വഭയ്ക്ക്
സ്വമാർപ്പിിക്കുന്ന സ്വ് ലെപസ്വിഫീിദ്ദേ�ഷൻ
ശു�ിതവ മാിഷനിൽ സ്വമാർപ്പിിക്കുന്നപക്ഷിം
ആയത് പരിദ്ദേശാധിച്ചി് അംഗംീകീാരം നൽകു
ന്നതാണ്.
സ്വ് കീീം :ശു�ിതവദ്ദേകീരളിം (അർബൻ),
തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുലെെ
തനത് ഫീണ്ട് .

II. ദ്രവിമാോലിനംയ പിരിപിോലനംം

E . മാാലിിന്യയ ന്യീക്കാത്ത്ിന്യായുള്ള
വാാഹാംന്യം (ഗ്രാമാം)

വീടുവീൊന്തിിരം കീയറിിയിറിങ്ങി മാാ�ിനയ
ദ്ദേശഖ്യാരണം നെത്തുന്നതിന് ഹരിതകീർമ്മാ
ദ്ദേസ്വനയ്ക്ക് ആവശയമാായ മുച്ചിക്ര കൈസ്വ�ിൾ
അദ്ദേതദ്ദേപാലെ� ദ്ദേശഖ്യാരിച്ചി് മാിനി എം.സ്വി.

ജീ�സ്വമൃദ്ധിമാായ നമ്മുലെെ നാട്ടിലെ�
ജീ�ഗുണനി�വാരം അപകീെകീരമാാംവിധം
നശിച്ചു ലെകീാണ്ടിരിക്കുകീയാണ്. പ� പഠിന
ങ്ങളും സൂ�ിപ്പിിക്കുന്നത് നമ്മുലെെ കുെിലെവള്ള
ദ്ദേ�ാതസുകീളുലെെയുംം കീക്കൂസ്വ് മാാ�ിനയം
ഉൾലെപ്പിലെെയുംള്ള മാ�ിനജീ�വും സ്വംസ്വ്കീരി
ക്കുന്നതിനുള്ള സ്വൗകീരയങ്ങൾ വയാപകീമാായി
ഉണ്ടാദ്ദേകീണ്ടത് അെിയന്തിിരവും അനിവാരയ
വുമാാണ്.

A വായക്തിിഗതാ ശാൗ�ാലിയി
ന്യിര്മ്മാാണ്ം

ഗ്രാമാം : പുതിയതായി നിർമ്മാിക്കുന്ന വീടു
കീൾ�് മാാത്രം. അർഹതയുംളിളിവർ, ബി.പി.
എൽ കുടുംബങ്ങൾ, എസ്വ് . സ്വി, എസ്വ് . െി.
കു ടു ം ബ ങ്ങ ൾ , ലെ � റു കീ ി െ ന ാ മാ മാ ാ ത്ര
കീർഷകീർ, സ്ത്രീീകീൾ കുടുംബനാഥായായിട്ടുളിളി
കുടുംബങ്ങൾ, സ്വബ് സ്വിഡ്ിതുംകീ ഒരു
യൂണിറ്റ്ിന്. 12,000 എസ്വ്.ബി.എം 3,400 തദ്ദേ�
ശസ്ഥാാപനം, ആലെകീ 15,400 രുപ.
നംഗരം : വയക്തിഗംത ഗംാർഹികീ ശൗ�ാ�യ
നിർമ്മാിതി�് യൂണിറ്റ്ിന് 15,400/- രൂപ
വകീയിരുത്ത്ിയിരിക്കുന്നതിൽ 4,000/- രൂപ

പിട്ടി�-4
തദ്ദേ�ശസ്ഥാാപനത�ം
ശു�ിതവ ദ്ദേകീരളിം സ്വ്കീീം എം.ആർ.എഫീ്, പ്ലിാസ്റ്റാികീ്
ലെ�ഡ്ിംഗം് യൂണിറ്റ്് എന്നീ സ്വംവിധാനങ്ങൾ അവശയം ദ്ദേവണ്ട
യന്ത്രാസ്വാമാഗ്രികീളും പശ്ചാാത്ത്� സ്വൗകീരയങ്ങളുമാെ�ം
സ്ഥാാപി�ലുംം നി�വിലുംളിളിവയുംലെെ നവീകീരണവും
സ്വവച്ഛാ് ഭാരത് മാിഷൻ (അർബൻ) സ്വ്കീീമാിൽ
ഉൾലെപ്പിടുത്ത്ിയുംള്ള പദ്ധിതികീൾ�്

സ്വബ്സ്വിഡ്ി/
ഗ്രാ�്
100%

ത.സ്വവ.ഭ. സ്ഥാാപന
വിഹിതം
25%

ശു�ിതവ മാിഷൻ
വിഹിതം
75%

41.7%

58.3%

സ്വവച്ഛാ് ഭാരത് മാിഷൻ (ഗ്രാമാീണ്)

100%

• പൂര്ണ്ണൊയുംം ഗ്രാാെപ്യൂഞ്ചാായത്തുകളുഡെെ വികസംന ഫണ്ട്് ഉപ്യൂലേയാഗിച്ച്് പ്രവൃത്ത്ി ഏഡെറ്റ്ടുക്കാവുന്നത്ാണ്
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ദ്ദേകീന്ദ്രീവും 2,667/- രൂപ സ്വംസ്ഥാാനവും
8,733/- രൂപ നഗംരസ്വഭയുംം വഹിക്കും.
പട്ടികീ-5 കീാണുകീ.
സ്വവച്ഛാ് ഭാരത് മാിഷൻ നഗംരം (60:40)

B �മ്മാൂണ്ിറ്റി ൈാന്യിറ്ററിി
ജോ�ാംപ്ല�്സു�ളും
ന്റെപാതുശു�ിമുറിി�ളും

ഗ്രാമാം: ഓദ്ദേരാ വിദ്ദേല്ലജീിലുംം കുറിഞ്ഞത്
ഒരു കീമ്മാൂണിറ്റ്ി സ്വാനിറ്റ്റിി ദ്ദേകീാംപ്ലികീ് സ്വ്
ഏങ്കിിലുംം ഉണ്ടാകീണം. ഓപ്പിദ്ദേറിഷൻ ലെമായി
�നൻസ്വ് ലെ��വ് യൂസ്വർ ഫീീ മുദ്ദേഖ്യാന കീലെണ്ട
ത്ത്ണം. സ്ത്രീീകീൾ, പുരുഷൻമാാർ എന്നിവർ
�് പ്രദ്ദേതയകീം കീമ്പാർട്ട്ലെമാന്റുകീൾ നിർമ്മാി
�ണം. ഒരു യൂണിറ്റ്ിന് 3 �ക്ഷിംരൂപയാണ്
യൂണിറ്റ്്ദ്ദേകീാസ്റ്റാ് + അധികീ ദ്ദേ�ാതസ്വ് എസ്വ്.
ബി.എം ഇതര ഫീണ്ടുകീളിിൽ നിന്ന് കീലെണ്ട
ത്ത്ാവുന്നതാണ്.
• 70% എസ്വ്.ബി.എം (ഗ്രാമാീണ്) : 2.10
�ക്ഷിം
• 30% 15-ാം ധനകീാരയ കീമ്മാീഷൻ : 0.90
�ക്ഷിം
നംഗരം : സ്വാമൂഹികീ-ലെപാതും ശൗ�ാ�യ
സ്വമുച്ഛായം, ലെപാതും ശൗ�ാ�യ സ്വമുച്ഛായം
നിർമ്മാിതി�് ദ്ദേൊയ് �റ്റ്് സ്വീലെറ്റ്ാന്നിന്
98000/- രൂപ വകീയിരുത്ത്ിയിരിക്കുന്നതിൽ
39,200/- രൂപ ദ്ദേകീന്ദ്രീവും 26,134/- രൂപ
സ്വംസ്ഥാാനവും 32,666/- രൂപ നഗംരസ്വഭയുംം
വഹിക്കും.
യൂറിിനൽ നിർമ്മാാണത്ത്ിന് യൂണിറ്റ്ിന്
32,000/- രൂപ വകീയിരുത്ത്ിയിരിക്കുന്നതിൽ
പിട്ടി�-5
ക്രമാ ഘാെകീങ്ങൾ
നം.
1.
വയക്തിഗംത ഗംാർഹികീ
ശൗ�ാ�യങ്ങൾ
പിട്ടി�-6
ക്രമാ ഘാെകീങ്ങൾ
നം.
1.
കീമ്മാൂണിറ്റ്ി ശൗ�ാ�യങ്ങൾ

12,800/- രൂപ ദ്ദേകീന്ദ്രീവും, 8,534/- രൂപ
സ്വംസ്ഥാാനവും 10,666/- രൂപ നഗംരസ്വഭയുംം
വഹിക്കും. വിശ�മാായ പദ്ധിതി ദ്ദേരഖ്യായുംലെെ
അെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ ഖ്യാരമാാ�ിനയ സ്വംസ്വ്കീര
ണത്ത്ിനായുംളിളി ദ്ദേപ്രാജീക്ടിിലെ� 35% ദ്ദേകീന്ദ്രീ
ഗ്രാ�് / വി.ജീി.എഫീ്. ആയി അനുവ�ിക്കും.
ബാ�ി 23.3% സ്വംസ്ഥാാനവും 41.7% നഗംര
സ്വഭയുംം കീലെണ്ടത്ത്ണം. പട്ടികീ-6 കീാണുകീ.
സ്വവച്ഛാ് ഭാരത് മാിഷൻ നഗംരം (60:40)

C. ൈീീജോവാ�് ട്രീീറ്റ്ന്റെമാ�് പ്ലാ�്

• സ്ഥിോപിനംതലം
ആശുപത്രികീൾ, വി�യാഭയാസ്വസ്ഥാാപന
ങ്ങൾ, ദ്ദേഹാസ്റ്റാലുംകീൾ, വയാപാര സ്വമുച്ഛായ
ങ്ങൾ, ഓഫീീസ്വ് സ്വമുച്ഛായങ്ങൾ എന്നിവിെങ്ങ
ളിിലെ� ശു�ിമുറിി/കീക്കൂസ്വ് ദ്ര്യവമാാ�ിനയമുൾ
ലെപ്പിലെെയുംള്ളവയുംലെെ ശാസ്ത്രീീയ സ്വംസ്വ്കീരണം
ഉറിപ്പിാക്കുവാനുള്ള ട്രീറ്റ്് ലെമാ�് പ്ലിാന്റുകീൾ
തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുലെെ
ദ്ദേനതൃതവത്ത്ിൽ ശു�ിതവമാിഷൻ പിന്തുണ
ദ്ദേയാലെെ സ്വജ്ജമാാക്കുന്നതിന് കീഴിിയുംം.
• സ്ോമൂഹി�തലം
ഒരു പ്രദ്ദേ�ശലെത്ത് കുദ്ദേറിയധികീം വീടുകീൾ
ക്കും സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കുമാാദ്ദേയാ, ദ്ദേകീാളിനി
കീൾ�ാദ്ദേയാ ദ്ര്യവമാാ�ിനയങ്ങൾ പരിപാ�ി
ക്കുന്നതിനുള്ള സ്വൗകീരയലെമാാരു�ൽ.
• തറ്റോദ്ദാൈസ്േയംഭിര� സ്ഥിോപിനംതലം
ഒരു തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണസ്ഥാാപന
പരിധിയിലെ� ദ്ര്യവമാാ�ിനയങ്ങൾ മുഴുവനും
അതാത് സ്വമായത്ത്്തലെന്ന ദ്ദേനരിട്ട് കൈപപ്പി്
ദ്ദേകീന്ദ്രീ വിഹിതം

വഴിി പ്ലിാ�ിൽ എത്ത്ിച്ചി് സ്വംസ്വ് കീരിക്കുന്ന
തരത്ത്ിലുംള്ള സ്വൗകീരയം.
ശു�ിതവമാിഷൻ പിന്തുണ :ശു�ിതവദ്ദേകീ
രളിം (റൂറിൽ& അർബൻ)
ഫീണ്ട് പരിമാിതിയുംള്ളതിനാൽ ഓദ്ദേരാ
വർഷവും കുറ്റ്മാറ്റ് പദ്ധിതികീൾ ആ�യം സ്വമാർ
പ്പിിക്കുന്നവർ�് മാാത്രദ്ദേമാ ശു�ിതവമാിഷൻ
സ്വാമ്പത്ത്ികീ പിന്തുണ�ഭയമാാകൂ.

D. ഫീീക്കാല് സ്ല�്�് ട്രീീറ്റ്ന്റെമാ�്
പ്ലാ�്

കീക്കൂസ്വ് മാാ�ിനയങ്ങൾ ലെസ്വപ്റ്റ്ികീ് ൊങ്കു
കീളിിൽ നിന്നും ട്രക്കുകീളിിൽ ട്രീറ്റ്്ലെമാ�് പ്ലിാന്റു
കീ ളി ി ൽ എ ത്ത് ി ച്ചി് സ്വ ം സ്വ് കീ ര ി ക്കു ന്ന
സ്വംവിധാനം. ഇത്ത്രം പ്ലിാന്റുകീൾ തദ്ദേ�ശ
സ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപന ത�ത്ത്ിദ്ദേ�ാ, ദ്ദേബ്ലിാ
�്-ജീില്ലാ-ത�ങ്ങളിിദ്ദേ�ാ സ്വജ്ജമാാ�ാവുന്ന
താണ്.

E. എഫീ്ളുവാ�് ട്രീീറ്റ്ന്റെമാ�് പ്ലാ�്

അ റി വു ശ ാ � / മാ ത്സ യ മാ ാ ർ � റ്റു കീ ൾ
ദ്ദേപാലെ� ധാരാളിം മാ�ിനജീ�ം ഉണ്ടാകീാൻ
ഇെയുംള്ള സ്ഥാ�ങ്ങളിിൽ അവ ശുദ്ധിീകീരിച്ചി്
പുനരുപദ്ദേയാഗംം സ്വാധയമാാക്കുന്നതിനായി
എഫീ് ളുവ�് ട്രീറ്റ്് ലെമാ�് പ്ലിാന്റുകീൾ സ്ഥാാപി
�ാവുന്നതാണ്.
ശു�ിതവമാിഷൻ ഫീണ്ടും സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ
പിന്തുണയുംം പദ്ധിതി നെത്ത്ിപ്പിിലെ� വി�
ഗം്ദ്ദേ�ാപദ്ദേ�ശവും �ഭിക്കും. പദ്ധിതി തയ്യാാറിാ
ക്കുന്നതിനും പദ്ധിതി നെത്ത്ിപ്പിിനും ശു�ിതവ
മാിഷൻ ഏജീൻസ്വികീലെളി എംപാനൽ ലെ�യ്ത്ി
ട്ടുണ്ട് . ഈ രണ്ട് കീ ാരയങ്ങൾക്കും ലെെണ്ടർ

സ്വംസ്ഥാാന
വിഹിതം
2,667

നഗംരസ്വഭാ വിഹിതം ഒരു സ്വീറ്റ്ിന് ആലെകീ
�ഭിക്കുന്ന തുംകീ
8,733
15,400

39,200

സ്വംസ്ഥാാന
വിഹിതം
26,134

നഗംരസ്വഭാ വിഹിതം ഒരു സ്വീറ്റ്ിന് ആലെകീ
�ഭിക്കുന്ന തുംകീ
32,666
98,000

4,000

ദ്ദേകീന്ദ്രീ വിഹിതം

2.

ലെപാതും ശൗ�ാ�യങ്ങൾ

39,200

26,134

32,666

98,000

3.

യൂറിിനൽ

12800

8534

10666

32000

• വിവര വിജ്ഞാാന വാാപ്യൂന പ്രവര്ത്ത്നങ്ങള്ക്ക് ലേകന്ദ്രവിഹിിത്ത്ത്ിഡെന്റ് 12% വഡെര ഡെ��വഴിിക്കാം.
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അെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ
സ്ഥാാപനങ്ങൾ�് ഏജീൻസ്വികീലെളി ലെതര
ലെഞ്ഞടുക്കുന്നതിന് കീഴിിയുംം. ലെെണ്ടർ
ദ്ദേഡ്ാകീുലെമാ�് തയ്യാാറിാക്കുന്നതിന് ശു�ിതവ
മാിഷൻ പിന്തുണ നൽകും.

F. ജോൈാക്കാ്പിറ്റ്

അടു�ളിയിൽ നിന്നും, തുംണികീഴുകുന്ന
തിലെ� ഭാഗംമാായുംം കുളിിമുറിിയിൽ നിന്നും മാറ്റു
മുള്ള പാഴി്ജീ�ം കൃതയമാായുംം ശാസ്ത്രീീയമാായുംം
സ്വംസ്വ് കീരിച്ചിിലെല്ലങ്കിിൽ അവ പ�വിധ
ത്ത്ിൽ ദ്ദേ�ാഷകീരമാാവും. ലെകീാതുംകുജീനയ
ദ്ദേരാഗംങ്ങൾ സ്വംസ്ഥാാനത്ത്് വർദ്ധിിക്കുന്ന
സ്വാഹ�രയത്ത്ിൽ ഇതിന് വ�ിയ പ്രാധാനയ
മുണ്ട്. മാഹാത്മാഗംാന്ധി ഗ്രാമാീണലെതാഴിിലുംറിപ്പി്
പദ്ധിതിയിൽ ഉൾലെപ്പിടുത്ത്ി വീടുകീൾ�്
ദ്ദേസ്വാ�്പിറ്റ്് സ്വൗകീരയങ്ങൾ �ഭയമാാ�ാവു
ന്നതാണ്.

III നംിര്മ്മിോ� കെപിോളിിക്കാൽ
മാോലിനംയ പിരിപിോലനം
സ്ംവിിധിോനംം

ലെകീട്ടിെങ്ങൾ ലെപാളിിക്കുന്നതുംം നിർമ്മാിക്കു
ന്നതുംമാായ പ്രവർത്ത്നത്ത്ിലെ� ഭാഗംമാായി
രൂപലെപ്പിടുന്ന മാാ�ിനയങ്ങളിാണ് കീണ്സ്വ്ക്രെ
ക്ഷിൻ & ഡ്ിദ്ദേമാാളിിഷൻ ദ്ദേവസ്റ്റാ് . ജീില്ലാ അെി
സ്ഥാാനത്ത്ിൽ ജീില്ലാ പഞ്ചാായത്തുകീൾദ്ദേ�ാ
ദ്ദേബ്ലിാ�് അെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ ദ്ദേബ്ലിാ�് പഞ്ചാാ
യത്തുകീൾദ്ദേ�ാ മുനിസ്വിപ്പിാ�ിറ്റ്ികീൾദ്ദേ�ാ,
മുനിസ്വിപ്പിൽ ദ്ദേകീാർപ്പിദ്ദേറിഷനുകീൾദ്ദേ�ാ
അവരുലെെ പരിധിയിൽ ഇത്ത്രം മാാ�ിനയ
ങ്ങൾ�ായുംള്ള പരിപാ�ന സ്വംവിധാന പദ്ധി
തികീൾ നെപ്പിാ�ാം. സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ
പ ി ന്തു ണ യും ം ഭ ാ ഗം ി കീ സ്വ ാ മ്പ ത്ത് ി കീ
പിന്തുണയുംം ശു�ിതവമാിഷൻ �ഭയമാാക്കും.
ത്രിത� സ്ഥാാപനങ്ങൾ�് പൂർണ്ണാമാായുംം
അവരുലെെ ഫീണ്ട് വിനിദ്ദേയാഗംിദ്ദേച്ചിാ,
ഭാഗംികീമാായി ശു�ിതവമാിഷൻ ഫീണ്ട് പ്രദ്ദേയാജീ
നലെപ്പിടുത്ത്ിദ്ദേയാ പദ്ധിതി തയ്യാാറിാ�ാം.
എങ്ങകെനം സ്ഥിോപിിക്കാോം
• ഇത്ത്രം മാാ�ിനയങ്ങൾ സ്വംഭരിക്കുന്നതി
നായി നഗംര തദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങൾ
പ്രദ്ദേതയകീം സ്ഥാ�ം കീലെണ്ടത്ത്ി ഇവ
സ്വംസ്വ്കീരിക്കുന്നതിനുളിളി പദ്ധിതികീൾ
ആസൂത്രണം ലെ�യ്യാാവുന്നതാണ്.
• നഗംര തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങ ൾ സ്വ മാ ർ പ്പി ി ക്കു ന്ന എ സ്റ്റാ ി ദ്ദേ മാ റ്റ്്
പ്രകീാരം ശു�ിതവ മാിഷനിൽ നിന്നും
നഗംര തദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങൾ�് തുംകീ

അനുവ�ിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പ്ലിാ�ിന്
പരമാാവധി 8 ദ്ദേകീാെി രൂപ വലെരയാണ്
എ സ്റ്റാ ി ദ്ദേ മാ റ്റ് ി ൽ ഉ ൾ ലെ പ്പി ടു ത്തു വ ാ ൻ
സ്വാധിക്കുകീ.
• ആലെകീ എസ്റ്റാിദ്ദേമാറ്റ്് തുംകീയുംലെെ 25% തുംകീ
ശു�ിതവ മാിഷിൽ നിന്നും അനുവ�ിക്കുന്ന
താണ്. ആയതിനുളിളി ലെപ്രാദ്ദേപ്പിാസ്വൽ
തദ്ദേ�ശ സ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ
തയ്യാാറിാ�ി ശു�ിതവ മാിഷനിൽ സ്വമാർപ്പിി
ക്കുന്നപക്ഷിം ആയത് സ്വാദ്ദേങ്കിതികീമാായി
പരിദ്ദേശാധിച്ചി് അനുദ്ദേയാജീയമാായ തുംെർ
നെപെികീൾ സ്വവീകീരിക്കുന്നതാണ്.

IV ആധുനംി� അറിവുൈോല�ൾ

അ റി വു മാ ാ � ി ന യ ങ്ങ ളു ലെ െ ശ ാ സ്ത്രീ ീ യ
പരിപാ�നം ഉറിപ്പുവരുദ്ദേത്ത്ണ്ടത് തദ്ദേ�ശ
സ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുലെെ അനിവാരയ
ചുമാത�കീളിിൽ ഒന്നാണ്. തദ്ദേ�ശസ്ഥാാപന
പരിധിയിലെ� ഓദ്ദേരാ മാാംസ്വവയാപാരിയുംം
ഇത്ത്രം ലെപാതുംസ്വൗകീരയങ്ങൾ ഒരുലെ�റിിയ
ഫീീസ്വ് നൽകീി പ്രദ്ദേയാജീനലെപ്പിടുത്തുകീയുംം
അവയുംലെെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ ലെപാതുംസ്വൗ
കീരയങ്ങളുലെെ ഭാഗംമാായുംള്ള ശാസ്ത്രീീയ സ്വംസ്കരണ
മാാർഗ്ഗത്ത്ിൽ സ്വംസ്വ്കീരിക്കുകീയുംം ദ്ദേവണം.
അറിവുമാാ�ിനയങ്ങലെളി മൂ�യവർദ്ധിിത ഉൽപ്പി
ന്നങ്ങളിാ�ി മാാറ്റുന്നതിനുള്ള സ്വൗകീരയങ്ങളും
ഇദ്ദേതാലെൊപ്പിം സ്വജ്ജമാാ�ണം
ശു�ിതവമാിഷൻ പിന്തുണ : പദ്ധിതി
(ഡ്ിപിആർ) തയ്യാാറിാക്കുന്നതിനും പദ്ധിതി
നെത്ത്ിപ്പിിനുമുള്ള സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ പിന്തുണ
സ്വ്കീീം :ശു�ിതവദ്ദേകീരളിം

V ആധുനംി� ശ്മൈോനംങ്ങൾ

മൃതശരീരം മാറിവ് ലെ�യ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥാ
��ഭയത കുറിവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും എല്ലാ
വർക്കും ഇതിനായുംള്ള സ്വൗകീരയലെമാാരുക്കു
ന്നതിനും ആധുനികീ ശ്മശാന സ്വൗകീരയങ്ങൾ
എല്ലാ തദ്ദേ�ശസ്ഥാാപന പരിധിയിലുംം
ആവശയമാായി മാാറിിയിരിക്കുന്നു.
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വി�യ: പാ�കീ/പ്രകൃതി
വാതകീം ഇന്ധനമാാ�ിലെകീാണ്ടുളിളി ആധുനി
കീവും ശാസ്ത്രീീയവുമാായ സ്വംവിധാനങ്ങദ്ദേളിാടു
കൂെി പ്രവർത്ത്ിക്കുന്നതാണ് ആധുനികീ
വാതകീ ശ്മശാനം.
എങ്ങലെന സ്ഥാാപി�ാം : ശു�ിതവ
മാിഷൻ പുറിലെപ്പിടുവിച്ചുട്ടുളിളി മാാർഗ്ഗദ്ദേരഖ്യാപ്ര
കീാരം പദ്ധിതി തയ്യാാറിാ�ി 14.10.2020ലെ�
സ്വ.ഉ(ആർ.റ്റ്ി)നം.1898/2020/തസ്വവഭവ
പ്രകീാരം ജീില്ലാ/സ്വംസ്ഥാാനത� സ്വാദ്ദേങ്കി
തികീ സ്വമാിതിയിൽ നിന്നും സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ

അനുമാതി വാങ്ങി ഓപ്പിണ് ലെെണ്ടറിിലൂലെെ
പദ്ധിതി നിർവ്വഹണം നെത്ത്ാം. ശു�ിതവ
മാിഷനിൽ നിന്നും െി പദ്ധിതിയ്ക്ക് ഫീണ്ട് �ഭി
ക്കുന്നതല്ല.

മാഴിക്കാോല പൂര്വ്വ ശു�ീ�ര�
�യോമ്പ്യിന്

മാണ്സൂണ് മാഴി�ാ�ത്ത്ിന് മുദ്ദേന്നാ
െിയായി പകീർച്ചിവയാധി പ്രതിദ്ദേരാധത്ത്ിലെ�
ഭാഗംമാായി ലെപാതും ഇെങ്ങൾ, സ്ഥാാപന
ങ്ങൾ, ജീ�ദ്ദേ�ാതസ്സുകീൾ എന്നിവലെയ
മാാ�ിനയമുക്തമാാ�ി ലെകീാതുംകുകീൾ മുട്ടയിട്ട്
ലെപരുകുന്നതിനുളിളി സ്വാഹ�രയവും ക്ഷുദ്ര്യ
ജീീവി ശ�യവും ഒഴിിവാക്കുകീ എന്നതാണ്
കീയാമ്പയിനിലെ� �ക്ഷിയം. ബഹുജീന പങ്കിാളിി
ത്ത്ദ്ദേത്ത്ാലെെ ഓദ്ദേരാ വർഷവും കീയാമ്പയിൻ
മാാതൃകീയിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്ത്നം നെത്ത്ി
വരുന്നു. തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ വകുപ്പി് ,
ആദ്ദേരാഗംയ വകുപ്പി്, തദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങൾ
എന്നിവയുംലെെ ദ്ദേമാൽദ്ദേനാട്ടത്ത്ി�ാണ് കീയാമ്പ
യിൻ പ്രവർത്ത്നങ്ങൾ നെത്ത്ി വരുന്നത്.
ശു�ീകീരണ പ്രവർത്ത്നങ്ങൾ�ായി
ശു�ിതവ മാിഷൻ ഫീണ്ട് തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ
സ്ഥാാപനങ്ങൾ�് അനുവ�ിച്ചുവരുന്നു.
• ഫ്�് വിിൈ�ോംൈങ്ങൾ
ഗ്രാമാപഞ്ചാായത്തുകീൾ�് വാർഡ്്
ഒന്നിന് - 10,000 രൂപ
നഗംരസ്വഭകീൾ�് വാർഡ്് ഒന്നിന് 10,000 രൂപ
മുനിസ്വിപ്പിൽ ദ്ദേകീാർപ്പിദ്ദേറിഷനുകീൾ�്
വാർഡ്് ഒന്നിന് - 20,000 രൂപ
എന്ന ക്രമാത്ത്ി�ാണ് ശു�ിതവ മാിഷനിൽ
നിന്ന് മാഴി�ാ� പൂർവ്വ ശു�ീകീരണ കീയാമ്പ
യിന് തദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങൾ�് തുംകീ അനു
വ�ിക്കുന്നത്.
ഇത് കൂൊലെത ദ്ദേ�ശീയ ആദ്ദേരാഗംയ�ൗതയ
ത്ത്ിൽനിന്നും വാർലെഡ്ാന്നിന് 10000/- രൂപ
ഇദ്ദേത പ്രവർത്ത്നങ്ങൾ�് തദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപ
നങ്ങൾ�് അനുവ�ിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പിം തദ്ദേ�ശ
സ്ഥാാപനങ്ങൾ�് തനത് ഫീണ്ടിൽ വാർ
ലെഡ്ാന്നിന് 5000 രൂപ വീതം ലെ��വഴിിക്കു
ന്നതിനും അനുമാതിയുംണ്ട്. അത്ത്രത്ത്ിൽ
ദ്ദേമാൽ പ്രവർത്ത്നങ്ങൾ�ായി പഞ്ചാായ
ത്ത്് / നഗംരസ്വഭകീൾ�് വാർഡ്് ഒന്നിന്
25,000/- രൂപ വലെരയുംം ദ്ദേകീാർപ്പിദ്ദേറിഷനുകീൾ
�് 35,000/- രൂപ വലെരയുംം ലെ��വഴിി�ാ
1
വുന്നതാണ്.
ലേ�ഖകന് ശു�ിത്വെിഷനില്
ലേപ്രാഗ്രാാം ഓഫീസംറാണ്
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വെ�ട്ടിിെ നിര്മ്മാോണംോനുമാതി

അറിിഞ്ഞിിരിസോക്ക്ണ്ട �ോരയങ്ങള്
4 എല്ലാോത്തിരം കെ�ട്ടിടം നംിര്മ്മിിക്കുംന്ന
തിനും പിഞ്ചാോയത്തിികെ�/ മുനംിസ്ിപ്പാോ
ലി�ിയുകെട അനുമാതി (കെപിര്മാി�് ) ആവിൈയ
മാോറ്റോ�ോ?
2019 ലെ� ലെകീ.എം.ബി.ആർ., ലെകീ.പി.ബി.
ആർ. �ട്ടം 4(1) പ്രകീാരം ഏലെതാരു ലെകീട്ടിെം
നിർമ്മാിക്കുന്നതിനും പുനർനിർമ്മാിക്കു
ന്നതിനും കൂട്ടിദ്ദേ�ർക്കുന്നതിനും വിപു�ീകീരി
ക്കുന്നതിനും മാാറ്റ്ം വരുത്തുന്നതിനും
നി�വിലെ� ലെകീട്ടിെത്ത്ിലെ� വിനിദ്ദേയാഗംം
മാാറ്റുന്നതിനും ദ്ദേപ്ലിാട്ട് തിരിച്ചുള്ള ഏലെതാരു
ഭൂവികീസ്വനത്ത്ിനും പുനർവികീസ്വനത്ത്ിനും
പഞ്ചാായത്ത്് / മുനിസ്വിപ്പിാ�ിറ്റ്ി ലെസ്വക്രട്ടറിി
യുംലെെ അനുമാതി �ഭയമാാദ്ദേ�ണ്ടതാണ് .
എന്നാൽ �ട്ടം 7 ൽ പ്രതിപാ�ിക്കുന്ന ദ്ദേകീന്ദ്രീസ്വംസ്ഥാാന സ്വർ�ാരുകീൾ നെത്തുന്ന �ി�
operational നിർമ്മാാണ പ്രവർത്ത്ന
ങ്ങൾക്കും �ട്ടം 8 ൽ പ്രതിപാ�ിക്കുന്ന ലെകീട്ടി
െനിർമ്മാാണവുമാായി ബന്ധലെപ്പിട്ട �ി�
ദ്ദേജീാ�ികീൾക്കും �ട്ടം 67 ൽ പ്രതിപാ�ിക്കുന്ന
�ി� അനുബന്ധ ലെകീട്ടിെങ്ങൾക്കും ലെഷഡ്ഡു
കീൾക്കും ലെകീ.പി.ബി.ആർ. �ട്ടം 8 പ്രകീാരം
കുെിലുംകീൾക്കും കീാറ്റ്ഗംറിി-II പഞ്ചാായത്തുകീ
ളിിൽ ഉൾലെപ്പിടുന്ന 100 �തുംരശ്രമാീറ്റ്ർ വലെര
ബിൽറ്റ്് അപ്പി് ഏരയ ഉള്ള ഏകീകുടുംബ വാസ്വ
ഗൃഹങ്ങൾക്കും ലെകീട്ടിെനിർമ്മാാണ �ട്ട പ്രകീാ
രമുള്ള അനുമാതി ആവശയമാില്ല. എന്നാൽ
ഇവ ലെകീട്ടിെനിർമ്മാാണ �ട്ടങ്ങൾ�് വിദ്ദേധ
യമാായിരി�ണം.
കൂൊലെത �ട്ടം 5(3) പ്രകീാരം സ്വർ�ാർ
(State Government/Central Government)
ലെകീട്ടിെങ്ങൾ നിർമ്മാിക്കുന്നതിന് ലെപർമാിറ്റ്്
�ഭയമാാദ്ദേ�ണ്ടതില്ല. എന്നാൽ പ്രസ്തുത
നിർമ്മാാണം ലെകീട്ടിെനിർമ്മാാണ �ട്ടങ്ങൾ, െി
പ്രദ്ദേ�ശത്ത്് നി�വിലുംള്ള നഗംരാസൂത്രണ
പദ്ധിതികീളിിലെ� വയവസ്ഥാകീൾ എന്നിവ
പാ�ിക്കുന്നുലെണ്ടന്നുള്ള �ീഫീ് ആർ�ിലെെക്റ്റിി
ലെ�ദ്ദേയാ അലെല്ലങ്കിിൽ െി നിർമ്മാാണത്ത്ിലെ�
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ചുമാത�യുംള്ള എഞ്ചാിനീയറുലെെദ്ദേയാ സ്വാക്ഷിയ
പത്രം വിഭാവിത ലെകീട്ടിെത്ത്ിലെ� ഒരു ലെസ്വറ്റ്്
Drawings, ആവശയമുള്ള മാറ്റുവിവരങ്ങൾ
എന്നിവ സ്വഹിതം നിർമ്മാാണം തുംെങ്ങുന്ന
തിന് 30 �ിവസ്വം മുമ്പ് ചുമാത�ലെപ്പിട്ട ഉദ്ദേ�യാ
ഗംസ്ഥാൻ ലെസ്വക്രട്ടറിി�് സ്വമാർപ്പിിദ്ദേ�ണ്ട
താണ്.
4 മാതിലു കെ�ട്ടുന്നതിനം് അനുമാതി
ആവിൈയറ്റോമാോ?
�ട്ടം 69 പ്രകീാരം ലെപാതുംനിരത്ത്ി
ദ്ദേനാദ്ദേൊ ലെപാതുംസ്ഥാ�ത്ത്ിദ്ദേനാദ്ദേൊ ലെപാതും
ജീ�ാശയത്ത്ിദ്ദേനാദ്ദേൊ ദ്ദേ�ർന്നു നിർമ്മാിക്കു
ന്ന മാതി�ിന് അനുമാതി �ഭയമാാദ്ദേ�ണ്ട
താണ്. മാറ്റുള്ള വശത്ത്് മാതിൽ ലെകീട്ടുന്നതിന്
അനുമാതി ആവശയമാില്ല. എന്നാൽ അനുമാതി
ആവശയമുള്ള സ്വംഗംതിയിൽ �ട്ടപ്രകീാരമുള്ള
ഫീീസ്വ് അെദ്ദേയ്ക്കണ്ടതാണ് . കൂൊലെത നിർ
മ്മാാണം പൂർത്ത്ിയായ ദ്ദേശഷം �ട്ടം 71
പ്രകീാരം completion report ലെസ്വക്രട്ടറിി
�് സ്വമാർപ്പിിദ്ദേ�ണ്ടതാണ്.
4 �ി�ര് കുഴിിക്കുംന്നതിനം്/കെസ്പി്�ി�്
ടോങ്ക്് കെ�ട്ടുന്നതിനം് അനുമാതി ആവിൈയ
മാോറ്റോ�ോ?
അനുമാതി ആവശയമാാണ്. കീിണർ കുഴിി
ക്കുന്നതിന് �ഭയമാാദ്ദേ�ണ്ട അനുമാതിയുംമാായി
ബന്ധലെപ്പിട്ട വയവസ്ഥാകീൾ �ട്ടം 75 ൽ പ്രതി
പാ�ിക്കുന്നു. ലെസ്വപ്റ്റ്ികീ് ൊങ്കിിന് �ട്ടം 79(4)
അനുസ്വരിച്ചി് ഏകീകുടുംബ വാസ്വഗൃഹങ്ങൾ
�് ദ്ദേപ്ലിാട്ട് അതിരിൽ നിന്നും 30 ലെസ്വ�ീമാീറ്റ്ർ
അകീ�ത്ത്ിലുംം മാറ്റു നിർമ്മാാണങ്ങൾ�് ദ്ദേപ്ലിാട്ട്
അതിരിൽ നിന്നും 1.2 മാീറ്റ്ർ അകീ�ത്ത്ിലുംം
ലെസ്വപ്റ്റ്ികീ് ൊങ്കി് നിർമ്മാി�ാവുന്നതാണ്.
പദ്ദേക്ഷി �ട്ടം 23(1) പ്രകീാരം notified
ദ്ദേറിാഡ്ിദ്ദേനാദ്ദേൊ 6 മാീറ്റ്റിിൽ കൂടുതൽ വീതിയുംള്ള
un notified ദ്ദേറിാഡ്ിദ്ദേനാദ്ദേൊ ദ്ദേ�ർന്ന്
വരുന്ന ദ്ദേപ്ലിാട്ട് അതിർത്ത്ിയിൽ നിന്നും 3

മാീറ്റ്ർ അകീ�ം വിട്ടു മാാത്രദ്ദേമാ ഇത്ത്രത്ത്ിലുംള്ള
നിർമ്മാാണങ്ങൾ പാടുള്ളൂ.
4കെ�ട്ടിടനംിര്മ്മിോ� അനുമാതി അറ്റോപിക്ഷ്യ
നംൽ�ിയതിൽ ബാന്ധികെപ്പാട്ട ഉറ്റോ�യോഗ
സ്ഥിര് യഥാോസ്മായം നംടപിടി സ്േീ�രി
ക്കും ന്ന ി കെ ല്ലാ ങ്ക് ി ൽ എ ന്താ് നം ട പി ട ി
എടുക്കാ�ം?
Deemed Permit എന്നോൽ എന്താോ�്?
�ട്ടം 14 പ്രകീാരം ലെകീട്ടിെനിർമ്മാാണ
അനുമാതി�ായുംള്ള അദ്ദേപക്ഷി �ഭയമാായി 30
�ിവസ്വത്ത്ിനുള്ളിൽ ലെസ്വക്രട്ടറിി തീരുമാാനം
കൈകീലെ�ാള്ളാത്ത്പക്ഷിം പ്രസ്തുത അദ്ദേപക്ഷി
പരിഗംണി�ണലെമാന്ന് ആവശയലെപ്പിട്ട് അദ്ദേപ
ക്ഷികീന് പഞ്ചാായത്ത്് കീമ്മാിറ്റ്ി�്/നഗംരസ്വഭ
കീൗണ്സ്വി�ിന് അദ്ദേപക്ഷി സ്വമാർപ്പിി�ാവു
ന്ന ത ാ ണ് . പ ഞ്ചാ ാ യ ത്ത്് കീ മ്മാ ി റ്റ് ി �് /
നഗംരസ്വഭ കീൗണ്സ്വി�ിന് അദ്ദേപക്ഷി സ്വമാർ
പ്പിിച്ചി് 30 �ിവസ്വത്ത്ിനകീം പഞ്ചാായത്ത്്
കീമ്മാിറ്റ്ി/നഗംരസ്വഭ കീൗണ് സ്വിൽ തീരുമാാനം
തീരുമാാനം കൈകീലെ�ാള്ളുന്നിലെല്ലങ്കിിൽ
സ്വ മാ ർ പ്പി ി ച്ചി അ ദ്ദേ പ ക്ഷി പ്ര കീ ാ ര മു ള്ള
നിർമ്മാാണം തുംെങ്ങുന്നുലെവന്ന് കീാണിച്ചി്
ലെസ്വക്രട്ടറിി�് കീത്ത്് നൽകീിയദ്ദേശഷം ലെകീട്ടി
െനിർമ്മാാണ �ട്ടങ്ങളിിലെ� വയവസ്ഥാകീൾ�്
വിദ്ദേധയമാായി അദ്ദേപക്ഷികീന് ലെകീട്ടിെനിർ
മ്മാാണം തുംെങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങലെനയുംള്ള
അവസ്വരത്ത്ിൽ അദ്ദേപക്ഷികീൻ നൽകുന്ന
കീത്ത്ിലെ� പകീർപ്പിിൽ ലെസ്വക്രട്ടറിി ഒപ്പി് ദ്ദേരഖ്യാ
ലെപ്പിടുത്ത്ി ഓഫീീസ്വ് സ്വീൽ പതിപ്പിിച്ചി് കീത്ത്്
�ഭിച്ചിതായി സ്വാക്ഷിയലെപ്പിടുത്ത്ി അദ്ദേപക്ഷി
കീന് നൽദ്ദേകീണ്ടതാണ് . ഇത് Deemed
Permit ആയി കീണ�ാക്കുന്നതാണ്.
4 പുരയിടത്തിിൽ മാണ്ണിട്ട് ഉയര്ത്തുംന്ന
തിനം്/മാണ്ണ് എടുത്തുംമാോറ്റുന്നതിനം് കെ�ട്ടിട
നംിര്മ്മിോ� �ട്ട പ്രീം�ോരം അനുമാതി
ആവിൈയമാോറ്റോ�ോ?
മാണ്ണാ് എടുത്തുമാാറ്റുകീ/മാണ്ണാിട്ട് ഉയർത്തുകീ

എന്നത് മാാത്രമാാണ് പ്രവൃത്ത്ിലെയങ്കിിൽ
ലെകീട്ടിെനിർമ്മാാണ �ട്ട പ്രകീാരം അനുമാതി
ആവശയമാില്ല. എന്നാൽ ഇവിലെെ മാറ്റു വകുപ്പു
കീളുലെെ അനുമാതി ആവശയമാാലെണങ്കിിൽ
ആയതും �ഭയമാാദ്ദേ�ണ്ടതാണ് . �ട്ടം 4
പ്രകീാരം ഭൂമാി ദ്ദേപ്ലിാട്ടുകീളിായി തിരിക്കുന്ന
തരത്ത്ിലുംള്ള വികീസ്വനത്ത്ിദ്ദേനാ പുനർവികീ
സ്വനത്ത്ിദ്ദേനാ ആലെണങ്കിിൽ ലെസ്വക്രട്ടറിിയിൽ
നിന്ന് ലെഡ്വ�പ്ലെമാ�് ലെപർമാിറ്റ്് �ഭയമാാദ്ദേ�
ണ്ടതാണ്. (�ട്ടം 5 (1) 31).
4 റ്റോ�ോട്ട് സ്ബാ്ഡിിവിിഷ്യനും, അങ്ങകെനം
വിിഭിജിച്ച് റ്റോ�ോട്ടികെല നംിര്മ്മിോ�ങ്ങൾക്കുംം
അനുമാതി�ൾ ഒരുമാിച്ച്് ലഭിിക്കുംറ്റോമാോ?
അനുമാതി ഒരുമാിച്ചി് �ഭിക്കുന്നതാണ് .
എന്നാൽ ലെഡ്വ�പ്ലെമാ�് ലെപർമാിറ്റ്്, ബിൽ
ഡ്ിംഗം് ലെപർമാിറ്റ്് എന്നിവ പ്രദ്ദേതയകീമാായി
ദ്ദേനദ്ദേെണ്ടതാണ്.
റ്റോ�സ്്-1
ഒരു ദ്ദേപ്ലിാട്ട് പ� ദ്ദേപ്ലിാട്ടുകീളിായി വിഭജീി
ക്കുകീയുംം വിഭജീിക്കുന്ന എല്ലാ ദ്ദേപ്ലിാട്ടുകീളിിലുംം
നിർമ്മാാണം നെത്ത്ാൻ ഉദ്ദേ�ശിക്കുകീയുംം
ലെ�യ്യുന്നുലെവങ്കിിൽ ലെകീട്ടിെനിർമ്മാാണ അദ്ദേപ
ക്ഷിദ്ദേയാലെൊപ്പിം സ്വമാർപ്പിിക്കുന്ന കൈസ്വറ്റ്്
പ്ലിാനിൽ ദ്ദേപ്ലിാട്ട് സ്വബ്ഡ്ിവിഷനും വിഭജീിച്ചി
ദ്ദേപ്ലിാട്ടുകീളിിലെ� വിഭാവിത നിർമ്മാാണവും �ട്ട
ത്ത്ിൽ വയവസ്ഥാ ലെ�യ്ത്ിരിക്കുന്നതുംദ്ദേപാലെ�
ദ്ദേരഖ്യാലെപ്പിടുത്ത്ി സ്വമാർപ്പിിദ്ദേ�ണ്ടതാണ് .
ഇദ്ദേതാലെൊപ്പിം വിഭാവിത നിർമ്മാാണത്ത്ി
ലെ� detailed drawings കൂെി സ്വമാർപ്പിി
ദ്ദേ�ണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത അദ്ദേപക്ഷി അംഗംീകീ
രിക്കുന്നപക്ഷിം ദ്ദേപ്ലിാട്ട് വിഭജീനത്ത്ിന് ലെഡ്വ
�പ് ലെ മാ�് ലെപർമാിറ്റും ലെകീട്ടിെനിർമ്മാാണ
ത്ത്ിന് ബിൽഡ്ിംഗം് ലെപർമാിറ്റും ലെസ്വക്രട്ടറിി
നൽകുന്നതാണ്.
റ്റോ�സ്്-2
ഒരു ദ്ദേപ്ലിാട്ടിലെന 11 ദ്ദേപ്ലിാട്ടുകീളിായി വിഭജീി
ക്കുകീയുംം അതിൽ 1,2,8 എന്നീ ദ്ദേപ്ലിാട്ടുകീളിിൽ
മാാത്രം ലെകീട്ടിെം നിർമ്മാിക്കുവാൻ ഉദ്ദേ�ശിക്കു
ന്ന സ്വാഹ�രയത്ത്ിൽ ലെകീട്ടിെനിർമ്മാാണ
അദ്ദേപക്ഷിദ്ദേയാലെൊപ്പിം െി ദ്ദേപ്ലിാട്ട് വിഭജീനവും
1,2,8 എന്നീ ദ്ദേപ്ലിാട്ടുകീളിിലെ� വിഭാവിത നിർ
മ്മാാണം കീാണിച്ചു ലെകീാണ്ടുള്ള കൈസ്വറ്റ്്പ്ലിാ
നും വിഭാവിത നിർമ്മാാണത്ത്ിലെ� detailed
drawings ഉം സ്വമാർപ്പിിദ്ദേ�ണ്ടതാണ്. െി
അദ്ദേപക്ഷി അംഗംീകീരിക്കുന്ന പക്ഷിം ദ്ദേപ്ലിാട്ട്
വിഭജീനത്ത്ിന് ലെഡ്വ�പ്ലെമാ�് ലെപർമാിറ്റും
1,2,8 ദ്ദേപ്ലിാട്ടുകീളിിലെ� വിഭാവിത നിർമ്മാാണ
ത്ത്ിന് ബിൽഡ്ിംഗം് ലെപർമാിറ്റും ലെസ്വക്രട്ടറിി
ന ൽ കു ന്ന ത ാ ണ് . മാ റ്റ്് ദ്ദേ പ്ലി ാ ട്ടു കീ ളി ി ൽ

നിർമ്മാാണം ഉദ്ദേ�ശിക്കുദ്ദേമ്പാൾ അതാത്
ദ്ദേപ്ലിാട്ടുകീളിിലെ� നിർമ്മാാണം കീാണിച്ചുലെകീാ
ണ്ട് ബിൽഡ്ിംഗം് ലെപർമാിറ്റ്ിനായി �ട്ടപ്ര
കീാരം പ്രദ്ദേതയകീമാായി അദ്ദേപക്ഷി സ്വമാർപ്പിി
ദ്ദേ�ണ്ടതാണ് . അപ്രകീാരം അദ്ദേപക്ഷി
ന ൽ കു ദ്ദേ മ്പ ാ ൾ അ ം ഗം ീ കൃ ത ദ്ദേ � ഔ ട്ട്
പ്ലിാനിലെ� പകീർപ്പി് കൂ െി സ്വമാർപ്പിിദ്ദേ�ണ്ട
താണ്.
4 ഒരു പുരയിടത്തിിൽ ഉള്ള നംിര്മ്മിോ�ം
unauthorised എന്ന �ോര�ത്തിോൽ
അറ്റോത പുരയിടത്തിികെല മാകെ�ോരു നംിര്മ്മിോ
�ത്തിിനം് കെപിര്മാി�് നംിരസ്ിക്കുംറ്റോമാോ?
നിരസ്വിക്കുന്നതാണ്. �ട്ടം 3(1) രണ്ടാമാ
ലെത്ത് ലെപ്രാവിദ്ദേസ്വാ പ്രകീാരം കൈസ്വറ്റും നി�
വിലുംള്ള ലെകീട്ടിെങ്ങളും അംഗംീകൃതമാാലെണ
ങ്കിിൽ മാാത്രദ്ദേമാ െി കൈസ്വറ്റ്ിൽ പുതിയ നിർമ്മാാ
ണങ്ങളും നി�വിലുംള്ള ലെകീട്ടിെദ്ദേത്ത്ാെ്
ദ്ദേ�ർന്നുള്ള കൂട്ടിദ്ദേ�ർ�ലുംകീൾ/ വിപു�ീകീര
ണങ്ങൾ എന്നിവയുംം അനുവ�ിക്കുകീയുംള്ളൂ.
4 �ീഫ്് ട�ൺ �ോനംര്/ട�ൺ�ോനംറുകെട
റ്റോല ഔട്ട് അംഗീ�ോരം ലഭിിച്ച് നംിര്മ്മിോ�
ങ്ങളിിൽ കെ�റിിയതരം മാോ�ങ്ങൾ വിരുത്തിി
റിിശൈവിസ്് ഡി് കെപിര്മാി�് വിോങ്ങിക്കുംന്ന
അവിസ്രത്തിിൽ വിീണ്ടുംം �ീഫ്് ട�ൺ
�ോനംര്/ട�ൺ�ോനംറുകെട റ്റോല ഔട്ട്
അംഗീ�ോരം ആവിൈയമാോറ്റോ�ോ?
�ട്ടം 5(6)(4) പ്രകീാരം ജീില്ലാ ൌണ്
പ്ലിാനർ/�ീഫീ് ൌണ് പ്ലിാനറുലെെ ദ്ദേ� ഔട്ട്
അംഗംീകീാരം �ഭിച്ചി നിർമ്മാാണങ്ങളിിൽ ഒക്കു
പ്പിൻസ്വി�് മാാറ്റ്ം വരുത്ത്ാലെത ലെമാാത്ത്ം
ബിൽറ്റ്് അപ്പി് വിസ്തീീർണ്ണാത്ത്ിലെ� 5% വലെര
എന്നാൽ പരമാാവധി 500 �തുംരശ്രമാീറ്റ്ർ
വലെരയുംള്ള, �ട്ട�ംഘാനം ഇല്ലാലെതയുംള്ള വയ
തിയാനങ്ങൾ�് പുതും�ിയ ദ്ദേ� ഔട്ട്
അംഗംീകീാരം ആവശയമാില്ല. എന്നാൽ
അംഗംീകൃത പ്ലിാനിൽ നിന്നും ഗംൗരവദ്ദേമാറിിയ
വയതിയാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുലെണ്ടങ്കിിൽ പുതും�ിയ
ദ്ദേ� ഔട്ട് അംഗംീകീാരം �ഭയമാാദ്ദേ�ണ്ടതാണ്.
ഉ�ാഹരണത്ത്ിന് , വയതിയാനം വരുന്ന
വിസ്തീീർണ്ണാം അഗംീകൃതപരിധിക്കുള്ളി�ാലെണ
ങ്കിിലുംം ആ വയതിയാനത്ത്ിലൂലെെ നിർമ്മാാണം
കൈഹകൈറിസ്വ് ഗംണത്ത്ിദ്ദേ��് മാാറുലെമാങ്കിിൽ
അതിലെന ഗംൗരവമാായ വയതിയാനമാായി
കീണ�ാ�ാം. കൂൊലെത ലെകീട്ടിെത്ത്ിലെ�
ഉയരം കൂടുന്നതുംമൂ�ം �ട്ടപ്രകീാരം നൽദ്ദേകീണ്ടു
ന്ന ലെസ്വറ്റ്് ബാ�് �ഭയമാാകുന്നിലെല്ലങ്കിിൽ
ആയതിലെന ഗംൗരവദ്ദേമാറിിയ വയതിയാനമാായി
കീണ�ാ�ാവുന്നതാണ്.
എന്നാൽ അംഗംീകൃത പ്ലിാനിൽ കീാണി

ച്ചിിരിക്കുന്ന ദ്ദേപ്ലിാട്ടിദ്ദേനാെ് പുതിയ വസ്തു
വാങ്ങിദ്ദേച്ചിർക്കുന്ന അവസ്വരത്ത്ിൽ റിികൈവ
സ്വ്ഡ്് ദ്ദേ� ഔട്ട് അപ്രൂവൽ �ഭയമാാദ്ദേ�ണ്ടതി
ല്ല. പദ്ദേക്ഷി അംഗംീകൃത പ്ലിാനിൽ കീാണിച്ചിി
രിക്കുന്ന ദ്ദേപ്ലിാട്ടിലെ� ഒരുഭാഗംം വിൽക്കുകീയാ
ലെണങ്കിിൽ പുതിയ ലെപർമാിറ്റും ദ്ദേ� ഔട്ട്
അപ്രൂവലുംം �ഭയമാാദ്ദേ�ണ്ടതാണ്.
4 കെപിര്മാി�് ലഭിിച്ച് കെ�ട്ടിടത്തിികെ� സ്ഥിോനംം,
കെ�ട്ടിട നംിര്മ്മിോ� �ട്ടങ്ങളുംകെട ലംഘനം
മാില്ലാോകെത മാോറ്റു�യോകെ�ങ്ക്ിൽ വിീണ്ടുംം
കെപിര്മാി�് വിോറ്റോങ്ങ� ആവിൈയമുറ്റോ�ോ?
മാറ്റു വകുപ്പുകീളുലെെ എൻ.ഒ.സ്വി./ദ്ദേ� ഔട്ട്
അപ്രൂവ�ിലെന ബാധിക്കുന്നിലെല്ലങ്കിിൽ
ആവശയമാില്ല. എന്നാൽ ലെകീട്ടിെനമ്പർ �ഭി
ക്കുന്നതിനായി ലെസ്വക്രട്ടറിി�് സ്വമാർപ്പിിക്കു
ന്ന കീംപ്ലിീഷൻ പ്ലിാനിൽ ലെകീട്ടിെത്ത്ിലെ�
പുതിയ സ്ഥാാനം കീാണിച്ചിിരിദ്ദേ�ണ്ടതാണ്.
ലെ�ാദ്ദേ�ഷൻ മാാറ്റുന്നതുംലെകീാണ്ട് മാദ്ദേറ്റ്ലെതങ്കിി
ലുംം വകുപ്പിിലെ� എൻ.ഒ.സ്വി./ദ്ദേ� ഔട്ട്
അപ്രൂവൽ ആവശയമുലെണ്ടങ്കിിൽ ആയത്
�ഭയമാാ�ി പുതിയ ലെപർമാിറ്റ്് ദ്ദേനദ്ദേെണ്ട
താണ്. (�ട്ടം 8 ലെപ്രാവിദ്ദേസ്വാകീൾ പ്രകീാരം)
4 �ട്ടം 10(12) ൽ പിറിഞ്ഞിിരിക്കുംന്ന
കെടക്നിിക്കാൽ എക്സ്്കെപിര്ട്ട് �മ്മിി�ി എല്ലാോ
തറ്റോദ്ദാൈഭിര� സ്ഥിോപിനംത്തിിലും ഉറ്റോ�ോ?
അറ്റോതോ ആവിൈയം വിരുന്ന സ്ോഹ�രയ
ത്തിിൽ രൂപിീ�രിക്കും�യോറ്റോ�ോ?
തദ്ദേ�ശ സ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ
�ട്ടം 10(12) ൽ പ്രതിപാ�ിക്കുന്ന ലെെക്നിി�ൽ
എക്സ്്ലെപർട്ട് കീമ്മാിറ്റ്ി സ്വർ�ാർ ഉത്ത്രവി
നാൽ പ്രദ്ദേതയകീം രൂപീകീരിദ്ദേ�ണ്ടതാണ്.
4 �ട്ടം 15(4) ൽ 5 വിര്ഷ്യ �ോലോവിധിി
�ഴിിഞ്ഞി ബാിൽഡിിംഗ് കെപിര്മാി�്, കെപിര്മാി�്
ലഭിിച്ച് തീയതി മുതൽ 10 വിര്ഷ്യം അധിി�
രിക്കാോത്തി വിിധിം കെസ്ക്രട്ടറിിക്കാ് പുതുക്കാി
കെ�ോടുക്കാോന് അധിി�ോരമുകെ�ന്ന് വിയക്ത
മാോക്കാിയിരിക്കുംന്നു. കെപിര്മാി�് ലഭിിച്ച്ിട്ട്
ഒന്പിതു വിര്ഷ്യം �ഴിിഞ്ഞി ബാിൽഡിിംഗ്
കെപിര്മാി�് പുതുക്കുംറ്റോമ്പ്ോൾ തുടര്ന്ന് എത്ര
വിര്ഷ്യറ്റോത്തിക്കാ് കെസ്ക്രട്ടറിിക്കാ് കെപിര്മാി�്
പുതുക്കാി നംൽ�ോന് സ്ോധിിക്കുംം?
�ട്ടപ്രകീാരം ഒരു വർഷദ്ദേത്ത്�് മാാത്രദ്ദേമാ
സ്വാധിക്കുകീയുംള്ളൂ. എന്നാൽ ലെപർമാിറ്റ്ിലെ�
ലെമാാത്ത്ം കീാ�യളിവ് ആ�യ ലെപർമാിറ്റ്്
നൽകീിയ തീയതി മുതൽ പത്തു വർഷ
ത്ത്ിൽ അധികീരി�രുത്.
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ജലജീവിന് മാിഷ്യന് ശൈടഡി്ഫ്�് - ഉപിറ്റോയോഗം

പതിനഞ്ചാാം ധനകീാരയ കീമ്മാീഷൻ റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട് പ്രകീാരം മാാ�ിനയ
സ്വംസ്കരണം,കുെിലെവള്ളം എന്നീ നിർണായകീ ദ്ദേമാഖ്യാ�കീളിിൽ തദ്ദേ�
ശഭരണസ്ഥാാപനങ്ങൾ�് ദ്ദേകീന്ദ്രീ-സ്വംസ്ഥാാന വിഹിതത്ത്ിന്
ഉപരിയായി അധികീതുംകീ അനുവ�ിക്കുന്നതിനാണ് കൈെഡ്് ഫീണ്ട്
വിഹിതം കീണ�ാ�ിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുംപ്രകീാരം പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാ
രുകീൾ�് ജീ�ജീീവൻ മാിഷലെ� സ്വംസ്ഥാാന വിഹിതത്ത്ിന്
ഉപരിയായി കൈെഡ്്ഫീണ്ട് ആവശയമാായി വരുന്നപക്ഷിം ഉപദ്ദേയാഗംി
�ാവുന്നതാണ്.
സ്വർക്കു�ർ നം. ഡ്ി.എ.1/278/2020-ത.സ്വവ.ഭ.വ. തീയതി. 18.03.2021

മുന്ഗ�നംോ വിിഭിോഗത്തിിൽ ഉള്ളവിര്ക്കാ് വിോക്സ്ിന്
നംൽകുന്നതിനം് മാോര്ഗ്ഗറ്റോരഖ

ലെപാതുംവിഭാഗംത്ത്ിൽ 60 വയസ്സ്ിന് മുകീളിിലുംള്ള മുതിർന്ന
പൗര�ാർ, 45 വയസ്സ്ിനും 60 വയസ്സ്ിനും ഇെയിലുംള്ള ഗുരുതര ദ്ദേരാഗംം
ബാധിച്ചിവർ, വിട്ടുമാാറിാത്ത് ദ്ദേരാഗംം ബാധിച്ചിവർ എന്നിവലെര
മുൻഗംണനാ വിഭാഗംത്ത്ിൽലെപ്പിടുത്ത്ി നൽകീിവരുന്ന ലെകീാവിഡ്്
വാക്സ്ിൻ എല്ലാവർക്കും എടുക്കുന്നു എന്ന് ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതിന് മാാർ
ഗ്ഗനിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ പുറിലെപ്പിടുവിച്ചു.
സ്വർക്കു�ർ നം. ഡ്ി.സ്വി. 1/56/2021/ത.സ്വവ.ഭ.വ. തീയതി. 18.03.2021

ഭൂമാി ആര്ജ്ജിിക്കുംന്നതിനുള്ള
അനുമാതി-നംിബാന്ധിനം�ൾ പുറികെപ്പാടുവിിച്ചു

തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ വിവിധ ആവശയങ്ങൾ
�ായി ഭൂമാി ആർജ്ജിക്കുന്നതിന് സ്വർ�ാർ അനുമാതി ദ്ദേതടുദ്ദേമ്പാൾ
പാ�ിദ്ദേ�ണ്ട നിബന്ധനകീൾ പുറിലെപ്പിടുവിച്ചു. നിശ്ചാിത ലെപ്രാദ്ദേഫീാർ
മായിൽ ആവശയമാായ ദ്ദേരഖ്യാകീൾ സ്വഹിതം വകുപ്പി് ദ്ദേമാധാവിയുംലെെ വയ
ക്തമാായ അഭിപ്രായം/ശിപാർശ സ്വഹിതമാായിരി�ണം വസ്തു
ആർജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമാതി ദ്ദേതെിലെ�ാണ്ടുള്ള ലെപ്രാദ്ദേപ്പിാസ്വൽ
സ്വർ�ാരിൽ സ്വമാർപ്പിിദ്ദേ�ണ്ടത്.
സ്വർക്കു�ർ നം. ആർ.സ്വി.1/93/2020/ത.സ്വവ.ഭ.വ. തീയതി 18.03.2021

അങ്ക്�വിോടി കെ�ട്ടിടങ്ങളുംകെട വിോട� പുതുക്കാി
നംിശ്ചയിക്കുംന്നതിനുള്ള അധിി�ോരം

അങ്കിണവാെി ലെകീട്ടിെങ്ങളുലെെ വാെകീ പുതും�ി നിശ്ചായിക്കുന്നതി
നുള്ള അധികീാരം ശിശുവികീസ്വന പദ്ധിതി ഓഫീീസ്വർമാാർക്കും വാെകീ
അംഗംീകീരിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള അധികീാരം ജീില്ലാത�
ഐസ്വിഡ്ിഎസ്വ് ലെസ്വൽ ദ്ദേപ്രാഗ്രാം ഓഫീീസ്വർമാാർക്കും നൽകീി ഉത്ത്
രവായി.

വനിതാ ശിശു വികീസ്വന വകുപ്പി് ഡ്യറിക്ടിറുലെെ ഉത്ത്രവ് നം.
ICDS/B5-30277/19 തീയതി. 07.01.2021

ബാജ�് തു� പൂര്ണ്ണമാോയും കെ�ലവിഴിിച്ച്
പിഞ്ചാോയത്തും�ൾക്കാ് അധിി� തു� അനുവി�ിച്ചു

2020- 21 സ്വാമ്പത്ത്ികീവർഷലെത്ത് ധനകീാരയ കീമ്മാീഷൻ ഗ്രാ�്
ഒഴിിലെകീയുംള്ള വികീസ്വന ഫീണ്ട് 90 ശതമാാനത്ത്ിനു മുകീളിിൽ ലെ��വ
ഴിിച്ചി പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീൾ�് അധികീമാായി തുംകീ അനുവ�ി
ക്കുന്നതിന് ഉത്ത്രവായി.
സ്വ. ഉ.(സ്വാധാ.) നം. 2247/2021/ധന തീയതി. 12.03.2021

കെ�ട്ടിടനംിര്മ്മിോ� അനുമാതി/ഒക്കുംപ്പാന്സ്ി
അനുവി�ിക്കുംന്നതിനം് കെപിോതു നംിര്റ്റോദ്ദാൈങ്ങൾ
പുറികെപ്പാടുവിിച്ചു

എല്ലാ തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങളും ലെകീട്ടിെ നിർമ്മാാണാ
നുമാതി/ലെകീട്ടിെനമ്പർ/ ഒക്കുപ്പിൻസ്വി എന്നിവ അനുവ�ിക്കുന്നതിനും
ബന്ധലെപ്പിട്ട ഫീയലുംകീൾ കൈകീകീാരയം ലെ�യ്യുന്നതിനുമുള്ള ലെപാതും
നിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ പുറിലെപ്പിടുവിച്ചു.
സ്വർക്കു�ർ നം. ആർ.എ.1/77/2021/ത.സ്വവ.ഭ.വ. തീയതി. 12.02.2021

പിരോതി�ളിിറ്റോ�ൽ അറ്റോനംേഷ്യ� റിിറ്റോപ്പാോര്ട്ട് മാോര്ഗ്ഗനംിര്റ്റോദ്ദാൈങ്ങൾ പുറികെപ്പാടുവിിച്ചു

അദ്ദേനവഷണ ഉദ്ദേ�യാഗംസ്ഥാർ പരാതികീളിിദ്ദേ�ൽ അദ്ദേനവഷണ
റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട് തയ്യാാറിാക്കുന്നതിദ്ദേ��് ഫീീൽഡ്് ലെവരിഫീിദ്ദേ�ഷൻ
നെത്തുന്ന ദ്ദേവളിയിൽ പരാതി കീക്ഷിിദ്ദേയയുംം എതിർ കീക്ഷിിദ്ദേയയുംം
ബന്ധലെപ്പിട്ട ഉദ്ദേ�യാഗംസ്ഥാലെരയുംം ദ്ദേനരിൽ ദ്ദേകീട്ട് ലെമാാഴിി ദ്ദേരഖ്യാലെപ്പിടുത്ത്ി
ആയതിലെ�യുംം അനുബന്ധദ്ദേരഖ്യാകീളുലെെയുംം പകീർപ്പി് സ്വഹിതം വയ
ക്തമാായ ശിപാർശദ്ദേയാടുകൂെി റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട് തയ്യാാറിാ�ി സ്വമാർപ്പിിദ്ദേ�
ണ്ടതാലെണന്ന നിർദ്ദേ�ശം പുറിലെപ്പിടുവിച്ചു.
സ്വർക്കു�ർ നം. PAN/2444/2020-D3(DP) തീയതി 01.03.2021

ഓംംബുഡി്സ്മാോനംോയി ജസ്റ്റിസ്് (റിിട്ട.) പിിഎസ്്
റ്റോഗോപിിനംോഥാന് ചുമാതലറ്റോയറ്റു

തദ്ദേ�ശസ്വവയംഭരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഓംബുഡ്് സ്മാ ാൻ
ആയിരുന്ന ജീസ്റ്റാിസ്വ് ലെകീ ലെകീ �ിദ്ദേനശലെ� ഉദ്ദേ�യാഗംകീാ�ാവധി 2020
ഡ്ിസ്വംബർ 31ന് അവസ്വാനിച്ചിതിനാൽ സ്വർ�ാർ ഉത്ത്രവായത്
പ്രകീാരം നിയമാിതനായ ജീസ്റ്റാിസ്വ് റിിട്ടദ്ദേയഡ്് പിഎസ്വ് ദ്ദേഗംാപിനാഥാൻ
ഓംബുഡ്്സ്മാാലെ� ചുമാത� ഏലെറ്റ്ടുത്തു.

താജോ�ശാൈീയിംഭരിണ്വാകുപ്പുമാായിി ബന്ധന്റെ�ട്ട ൈര്ക്കാാര് ഉത്ത്രിവും�ള്, ൈര്ക്കുലിറു�ള്, ഗൈറ്റ് വാിജ്ഞാാപന്യങ്ങള്
എന്നിവായുന്റെടി പൂര്ണ്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ ന്റെവാബ്സൈൈറ്റു�ളിില് ലിഭയമാാണ്്.
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പ്രതിസോരോധിിക്ക്ോം
വെ�ോ�ിഡ് മാഹോമാോരിവെയ
 ജോ�ാ. �ിന്ത് എൈ്.

ലെകീാ

വിഡ്് 19 പകീർച്ചിവയാധി ഒരു
മാഹാമാാരിയായി ദ്ദേ�ാകീാദ്ദേരാഗംയ
സ്വംഘാെന പ്രഖ്യായാപിച്ചിിട്ട് മാാർച്ചി് 11ന് ഒരു
വർഷം തികീഞ്ഞു. ഒരു ലെപാതുംജീനാദ്ദേരാഗംയ
പ്രശ്നം എന്നതിനപ്പുറിം ദ്ദേ�ാകീരാജീയങ്ങളുലെെ
ലെയല്ലാം സ്വാമൂഹികീ-സ്വാമ്പത്ത്ികീ-വി�യാ
ഭയാസ്വ-സ്വാംസ്കാരികീ ദ്ദേമാഖ്യാ�കീലെളി മുഴുവൻ
നാളിിതുംവലെര ഉണ്ടാകീാത്ത് വിധം പ്രതികൂ�
മാായി ബാധിച്ചുലെകീാണ്ട് ലെകീാവിഡ്് 19 എന്ന

കൈവറിസ്വ് വിനാശം വിതച്ചുലെകീാദ്ദേണ്ടയിരിക്കു
ന്നു. ഡ്ിസ്വംബർ, ജീനുവരി മാാസ്വദ്ദേത്ത്ാടു കൂെി
മാി� രാജീയങ്ങളിിലുംം അതിതീ�മാായ രണ്ടാം
തരംഗംം പ്രതയക്ഷിലെപ്പിടുകീയുംണ്ടായി. എന്നി
രുന്നാലുംം ശാസ്ത്രീദ്ദേ�ാകീത്ത്ിലെ� കീഠിിനപ്രയ
�ത്ത്ാൽ ഒരു വർഷത്ത്ിനകീം തലെന്ന ഈ
പുതിയ കൈവറിസ്വിലെനതിലെര പ്രതിദ്ദേരാധ കുത്ത്ി
വയ്പ്് തയ്യാാറിാക്കുവാൻ കീഴിിഞ്ഞു എന്നത്
ആശവാസ്വവും പ്രതയാശയുംം നല്കുന്ന ഒരു പുതും

വൽസ്വര സ്വമ്മാാനമാായി നമു�നുഭവലെപ്പിട്ടു.
ഈ വർഷത്ത്ിലെ� തുംെ�ം മുതൽ തലെന്ന
ദ്ദേ�ാകീരാജീയങ്ങൾ തങ്ങളുലെെ പൗരൻമാാർ�്
ലെകീാവിഡ്് 19 വാക്സ്ിൻ നൽകുവാൻ ആരം
ഭിച്ചിിരിക്കുന്നു. ജീനുവരി 16 ന് ഇന്തിയയിൽ
നാളിിതുംവലെര കീാണാത്ത്വിധം �ഹ
ത്ത്ായ ഒരു പ്രതിദ്ദേരാധ കുത്ത്ിവയ്പ്് യജ്ഞംം
ആണ് ആരംഭിച്ചിിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ� ആ�യ
ഘാട്ടത്ത്ിൽ ആദ്ദേരാഗംയപ്രവർത്ത്കീലെരയുംം
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മുൻനിര ദ്ദേപാരാളിികീലെളിയുംമാാണ് കുത്ത്ിവ
യ്പ്ിനായി ഉൾലെപ്പിടുത്ത്ിയത്. മാാർച്ചി് 1 മുതൽ
തുംെങ്ങിയ രണ്ടാംഘാട്ടത്ത്ിൽ, 60 വയസ്സ്ിനു
മുകീളിിൽ പ്രായമുള്ള മുതിർന്ന പൗരൻമാാർക്കും,
45-59 വയസ്സ്ിനിെയിൽ പ്രായമുള്ള, ഗംൗരവ
മു ള്ള ആ ദ്ദേ ര ാ ഗം യ പ്ര ശ്ന ങ്ങ ളു ള്ള വ ർ ക്കു ം
ലെകീാവിഡ്് 19 പ്രതിദ്ദേരാധ കുത്ത്ിവയ്പ്് നല്കിി
വരുന്നു. ഈ സ്വാഹ�രയത്ത്ിൽ കുത്ത്ിവയ്പ്്
എടുദ്ദേ�ണ്ടതിലെ� ആവശയകീതലെയക്കുറിിച്ചും,
ശ്രദ്ധിിദ്ദേ�ണ്ട കീാരയങ്ങലെളിക്കുറിിച്ചും സ്ഥാിരം
ഉന്നയി�ലെപ്പിടുന്ന സ്വംശയങ്ങലെളിക്കുറിിച്ചും
വിശ�ീകീരി�ാം.

കെ�ോവിിഡി് 19
പ്രീംതിറ്റോരോധി കുത്തിിവി�്
എടുറ്റോക്കാ�തികെ� ആവിൈയ�ത

ദ്ദേകീവ�ം ഒരു വർഷം ലെകീാണ്ട് ലെകീാവിഡ്്
19 ദ്ദേ�ാകീലെമാമ്പാടും 12 ദ്ദേകീാെിയി�ധികീം റിിദ്ദേപ്പിാ
ർട്ട് ലെ�യ്യാലെപ്പിട്ട ദ്ദേകീസുകീളും, 27 �ക്ഷിത്ത്ി�
ധികീം റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട് ലെ�യ്യാലെപ്പിട്ട മാരണങ്ങൾക്കും
കീാരണമാായിരിക്കുന്നു. റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട് ലെ�യ്യാലെപ്പി
ൊത്ത് ദ്ദേകീസുകീളും മാരണങ്ങളും എത്ര അധി
കീമാായിരിക്കും എന്നു ഊഹി�ാവുന്നദ്ദേതയും
ള്ളൂ. ഇന്തിയയിൽ മാാർച്ചി് മൂന്നാം വാരത്ത്ിലെ�
അന്തിയത്ത്ിൽ 1.16 ദ്ദേകീാെി ദ്ദേകീസുകീളും
1,60,003 മാരണങ്ങളും ആണ് റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട്
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ലെ�യ്യാലെപ്പിട്ടത്. ദ്ദേകീരളിത്ത്ി�ാകീലെട്ട 11 �ക്ഷി
ത്ത്ി�ധികീം ദ്ദേകീസുകീളും 4500 നടുത്ത്് മാരണ
ങ്ങളും റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട് ലെ�യ്ത്ിരിക്കുന്നു. ഇന്തിയയിൽ
ലെസ്വപ്തിംബർ മാാസ്വത്ത്ിലെ� വർദ്ധിിത വയാപ
നത്ത്ാലുംണ്ടായ ഏറ്റ്വും ഉയർന്ന ദ്ദേകീസ്വ്
നിര�ി (peak)നു ദ്ദേശഷം, കൈ�നം�ിനം
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റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട് ലെ�യ്യുന്ന ദ്ദേകീസുകീ ളുലെെ എണ്ണാം
90,000 ത്ത്ിന് മുകീളിിൽ എന്ന നിര�ിൽ
നിന്ന്, ജീനുവരി മാാസ്വദ്ദേത്ത്ാടുകൂെി 15,000 20,000 കൈ�നം�ിന ദ്ദേകീസുകീൾ എന്ന
ആശവാസ്വകീരമാായ സ്ഥാിതിവിദ്ദേശഷ ത്ത്ിദ്ദേ�
യ്ക്ക് എ ത്ത് ി ദ്ദേ ച്ചി ർ ന്ന ി രു ന്നു ലെ വ ങ്കി ി ൽ
ലെഫീബ്രുവരി മാാസ്വദ്ദേത്ത്ാടു കൂെി പ�
സ്വംസ്ഥാാനങ്ങളിിലുംം ദ്ദേകീസുകീൾ കൂടുകീയുംം
മാാർച്ചി് പകുതിദ്ദേയാടുകൂെി കൈ�നം�ിനം
40,000 ദ്ദേകീസുകീളിിൽ കൂടുതൽ റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട്
ലെ�യ്യുന്ന നിര�ിൽ കൈവറിസ്വ് വയാപനത്ത്ി
ലെ� രണ്ടാം തരംഗംം ദൃശയമാാവുകീയാണ് .
ദ്ദേകീരളിത്ത്ിൽ കൈ�നം�ിനം 2000 ത്ത്ിൽ
താലെഴി ദ്ദേകീസുകീളിാണ് ഇദ്ദേപ്പിാൾ റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട്
ലെ�യ്യുന്നത്. ഏലെറി�ാ�മാായി 5000-7000
ദ്ദേകീസുകീൾ എന്ന ഉയർന്ന ദ്ദേതാതിൽനിന്ന്
ലെഫീബ്രുവരി മാാസ്വത്ത്ിൽ മാാത്രമാാണ് നമു�്
ദ്ദേകീസുകീൾ തീലെര കുറിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥാ
കീണ്ടത്. ദ്ദേ�ാകീത്ത്ിലെ� വിവിധ പ്രദ്ദേ�ശങ്ങ
ളിിൽ ഡ്ിസ്വംബർ-ജീനുവരിദ്ദേയാലെെ രണ്ടാം
തരംഗംം പ്രതയക്ഷിലെപ്പിട്ടതുംലെകീാണ്ടുതലെന്ന,
ഇവിലെെയുംം അത്ത്രം ഒരു സ്ഥാിതിവിദ്ദേശഷം
സ്വവാഭാവികീമാായി പ്രതീക്ഷിിദ്ദേയ്ക്കണ്ടത്
തലെന്നയാണ്. രണ്ടാംതരംഗംത്ത്ിൽ ആ�യഘാ
ട്ടലെത്ത്�ാൾ കൂടുതൽ ശക്തിദ്ദേയാലെെയാണ്
ദ്ദേരാഗംവയാപനം നെന്നിരിയ്ക്കുന്നത്. കൈവറി
സ്വിലെ� ജീനിതകീഘാെനയിൽ സ്വവാഭാവികീ
മാായി ഉണ്ടാകുന്ന വയതിയാനങ്ങൾ ഇതിന്
ഒരു കീാരണമാാണ്. വയതിയാനങ്ങൾ
(Variants) നൂറുകീണ�ിന് റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട്
ലെ�യ്യാലെപ്പിടുന്നുണ്ട്. ഇത്ത്രം കൈവറിസുകീളിിൽ
ഇത് സ്വവാഭാവികീമാായി കീണ്ടുവരുന്നതാണ്.
എന്നാൽ ഇവയിൽ �ി� Variants
അപകീെകീാരികീളിാകീാം. വയാപനസ്വാദ്ധിയത
കൂടുതലുംള്ള, ഗുരുതരമാായ ദ്ദേരാഗം�ക്ഷിണങ്ങ
ളും മാരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്ത്ിലുംള്ള
Variants ലെനതിലെര നിരന്തിര നിരീക്ഷിണ
വും ജീാഗ്രതയുംം നമ്മാൾ ആരംഭിച്ചിിരിക്കുന്നു.
യും.ലെകീ യിൽ പ്രതയക്ഷിലെപ്പിട്ട് മാറ്റ്് പ� രാജീയ
ങ്ങളിിദ്ദേ�യ്ക്കും പെർന്ന UK Variant അതി
വയാപനസ്വാദ്ധിയതയുംള്ള Virus Variant ന്
ഒരു ഉ�ാഹരണമാാണ് . ഇത്ത്രത്ത്ിൽ
ആശങ്കിയുംണ്ടാ�ിയ മാറ്റ്് രണ്ട് Variant
കീളിാണ് Brazil variant ഉം SA(South
Africa) Variant ഉം. പുതിയ Variant
കീൾ നമ്മുലെെ പ്രതിദ്ദേരാധ പ്രവർത്ത്നങ്ങലെളി
പരുങ്ങ�ി�ാ�ിയിരിക്കുകീയാണ്. ഇവലെയ്ക്ക
തിലെര നി�വിലുംള്ള വാക്സ്ിനുകീളുലെെ ഫീ�പ്രാ
പ്തിിലെയക്കുറിിച്ചും ആശങ്കികീൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
നി�വിലെ� വാക്സ്ിനുകീൾ UK Variant ലെന
പ്രതിദ്ദേരാധിയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കീലെണ്ടത്ത്ിലെയ

ങ്കിിലുംം മാറ്റ്് Variants ലെന ദ്ദേനരിൊൻ ഒരു
പദ്ദേക്ഷി നി�വിലുംള്ളവ അപരയാപ്തിമാാദ്ദേയ
�ാം.
ഈ സ്വാഹ�രയത്ത്ിൽ അതിദ്ദേവഗംം
ജീനസ്വംഖ്യായയുംലെെ നലെല്ലാരു ശതമാാനം ആളു
കീൾ�് പ്രതിദ്ദേരാധ കുത്ത്ിവയ്പുകീൾ നല്കിി
ലെ�ാണ്ട്, ദ്ദേരാഗംവയാപനം എത്രയുംം ദ്ദേവഗംം
തെയുംകീ എന്നതാണ് ഏറ്റ്വും പ്രധാനം.
ഇതുംവഴിി പുതിയ അപകീെകീാരികീളിായ
Variantകീൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തെയുംവാനാ
കും. ഊർജ്ജിതമാായി തങ്ങളുലെെ ജീനങ്ങ
ളിിൽ ഭൂരിഭാഗംം ആളുകീളിിദ്ദേ�യ്ക്കും പ്രതിദ്ദേരാധ
കുത്ത്ിവയ്പ്് എത്ത്ിച്ചി രാജീയങ്ങളിിൽ ദ്ദേരാഗം
വയാപനം കുറിഞ്ഞു തുംെങ്ങിയതിലെ� സൂ�ന
കീൾ �ഭിക്കുന്നുണ്ട്. നീണ്ട ദ്ദേ�ാകീ് ഡ്ൗണിനു
ദ്ദേശഷം വയാപാരസ്ഥാാപനങ്ങളും സ്കൂളുകീളും
മാറ്റ്് വയവഹാരങ്ങളും തുംറിന്നു പ്രവർത്ത്ി
ക്കുവാൻ തുംെങ്ങിയ സ്വാഹ�രയത്ത്ിൽ ദ്ദേരാഗം
വയാപനത്ത്ിനുള്ള സ്വാദ്ധിയത കൂടുകീയാണ്.
നമ്മാൾ ഇത്രയുംം കീാ�ം അപകീെസ്വാദ്ധിയത
കൂടുതലുംള്ള മുതിർന്ന പൗരൻമാാലെരയുംം
അനുബന്ധ ദ്ദേരാഗംങ്ങളുള്ളവലെരയുംം സ്വംര
ക്ഷിിച്ചു വരികീയായിരുന്നു. നിയന്ത്രാണങ്ങൾ
കുറിച്ചുലെകീാണ്ടു വരികീയുംം സ്വമ്പർ�ം
കൂടുകീയുംം ലെ�യ്ത് സ്വാഹ�രയത്ത്ിൽ ഇക്കൂട്ടരി
ദ്ദേ�യ്ക്ക് ദ്ദേരാഗംം വയാപിക്കുകീയുംം ഗുരുതരമാായ
ദ്ദേരാഗംാവസ്ഥായ്ക്കും മാരണങ്ങൾക്കും സ്വാദ്ധിയത
കൂടുകീയുംം ലെ�യ്യുന്നു. അതിനാൽ തലെന്ന
ദ്ദേരാഗംം വന്നാൽ അപകീെസ്വാദ്ധിയത കൂടുത
ലുംള്ളവലെര മുൻഗംണനാക്രമാത്ത്ിൽ കുത്ത്ിവ
യ്പ്് നല്കിി വളിലെര ദ്ദേവഗംം തലെന്ന പരമാാവധി

ആളുകീളിിൽ കൈവറിസ്വിലെനതിലെര പ്രതിദ്ദേരാ
ധശക്തിയുംണ്ടാക്കുകീ എന്നതാണ് നമ്മുലെെ
മുന്നിലെ� ദ്ദേപാംവഴിി. മാാർച്ചി് മാാസ്വം പകുതി കീഴിി
ഞ്ഞദ്ദേപ്പിാൾ ദ്ദേ�ാകീലെമാമ്പാടും 39 ദ്ദേകീാെി
ദ്ദേയാളിം ആളുകീൾ പ്രതിദ്ദേരാധ കുത്ത്ിവയ്പ്്
എടുത്തുകീഴിിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്തിയയിൽ
നാ�ര ദ്ദേകീാെി ജീനങ്ങലെളിയുംം ദ്ദേകീരളിത്ത്ിൽ
2 0 � ക്ഷി ത്ത് ി � ധ ി കീ ം ജീ ന ങ്ങ ലെ ളി യും ം
ഇതിനകീം വാക്സ്ിദ്ദേനറ്റ്് ലെ�യ്ത്ിരിക്കുന്നു. ദ്ദേകീര
ളിത്ത്ിലെ� ജീനസ്വംഖ്യായയുംലെെ ആറി് ശതമാാന
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ത്ത്ിനടുത്ത്് ആളുകീളിാണ് കുത്ത്ിവലെയ്പ്ടു
ത്ത്ിരിക്കുന്നത്.
ലെകീാവിഡ്് 19 പ്രതിദ്ദേരാധത്ത്ിലെ� മാറ്റു
ദ്ദേമാഖ്യാ�കീലെളിന്ന ദ്ദേപാലെ� തലെന്ന വാക്സ്ിദ്ദേന
ഷലെ� കീാരയത്ത്ിലുംം ദ്ദേകീരളിം മാികീച്ചി പ്രവർത്ത്
നമാാണ് കീാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. ദ്ദേകീരളിലെത്ത് സ്വംബ
ന്ധിച്ചിിെദ്ദേത്ത്ാളിം അതിദ്ദേവഗംം കുത്ത്ി
വയ്പുകീൾ നൽകീി ദ്ദേരാഗംവയാപനം പ്രതിദ്ദേരാ
ധിക്കുകീ എന്നത് പരമാപ്രധാനമാാണ്. മാികീച്ചി
പ്രതിദ്ദേരാധം മൂ�ം ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� ജീനസ്വം
ഖ്യായയുംലെെ ദ്ദേകീവ�ം 12 ശതമാാനത്ത്ിൽ താലെഴി
ആളുകീൾദ്ദേ� ഇതുംവലെര ദ്ദേരാഗംബാധ ഉണ്ടാ
യിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ICMR നെത്ത്ിയ Zero
survey ലെവളിിലെപ്പിടുത്തുന്നത്. ഇന്തിയയിൽ
ശരാശരി 21% ആണ് ഈ കീണ�്. പ�
പട്ടണങ്ങളിിലുംം 40% ത്ത്ി�ധികീം ആളുകീൾ
ദ്ദേരാഗംബാധിതരായിരിക്കുന്നു. ദ്ദേരാഗംബാധ
അറിിദ്ദേഞ്ഞാ അറിിയാലെതദ്ദേയാ ഉണ്ടായവർ�്
IgG Antibody രക്തത്ത്ിൽ ഏകീദ്ദേ�ശം
4-6 മാാസ്വങ്ങൾ വലെര നി�നില്ക്കും. ഇത്
അളിക്കുകീയാണ് ദ്ദേമാൽപ്പിറിഞ്ഞ സ്വർലെവ്വ
ലെ�യ്ത്ത്. അതിനാൽ തലെന്ന ആ�യകീാ�ങ്ങ
ളിിൽ ദ്ദേരാഗംം വന്നുദ്ദേപായവർ ഡ്ിസ്വം
ബർ-ജീനുവരി മാാസ്വം നെത്ത്ിയ ഈ പഠിന
ത്ത്ിൽ Positive result നല്കിിയിട്ടുണ്ടാവില്ല
എന്ന വസ്തുത കൂെി ഇന്തിയയുംലെെ കീണക്കുകീൾ
ദ്ദേനാക്കുദ്ദേമ്പാൾ മാനസ്സ്ി�ാ�ണം. എന്നാൽ
ദ്ദേകീരളിത്ത്ിൽ വയാപനം കൂെിയത് കൈവകീി
യായിരുന്നു. ഒദ്ദേക്ടിാബർ മാാസ്വത്ത്ിലെ�
ഉയർന്ന ദ്ദേതാതിൽ നിന്ന് വളിലെര സ്വാവധാ
നമാാണ് നമ്മുലെെ ദ്ദേകീസുകീൾ കുറിഞ്ഞുവന്നത്.
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ഇതിലെ� കീാരണം ഇവിെലെത്ത് വയാപനനി
ര�് കുറിവായതിനാൽ ഭൂരിഭാഗംം ജീനങ്ങളും
ദ്ദേരാഗംബാധയുംണ്ടാകീാൻ സ്വാദ്ധിയതയുംള്ളവ
രായി നി�നില്ക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിനാൽ
തലെന്ന മാറ്റ്് പ്രദ്ദേ�ശങ്ങദ്ദേളി�ാൾ കുത്ത്ിവയ്പ്്
വഴിി പ്രതിദ്ദേരാധം ദ്ദേനടുകീ എന്നത് ദ്ദേകീരളി
ത്ത്ിലെന സ്വംബന്ധിച്ചിിെദ്ദേത്ത്ാളിം അെിയ
ന്തിിര പ്രാധാനയമാർഹിക്കുന്ന ഇെലെപെൽ
ആണ്.

ന്റെ�ാവാി�് വാാ�ി��ള്

മു�റിിനടുത്ത്് വാക്സ്ിനുകീളിാണ് ലെകീാവി
ഡ്ിലെനതിലെര മുപ്പിതി�ധികീം രാജീയങ്ങളിി
�ായി പരീക്ഷിണത്ത്ിലെ� പ� ഘാട്ടങ്ങളിിലും
ള്ളത്. ഇവയിൽ അറുപദ്ദേതാളിം വാക്സ്ിനുകീൾ
ക്ലിനി�ൽ പരീക്ഷിണഘാട്ടത്ത്ി�ാണ് .
എദ്ദേട്ടാളിം വാക്സ്ിനുകീൾ പ� രാജീയങ്ങളിി
�ായി വിതരണാനുമാതി �ഭിച്ചി് ഉപദ്ദേയാഗം
ത്ത് ി ൽ വ ന്ന ി ര ി ക്കു ന്നു . വ ി വ ി ധ ത ര ം
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വി�യകീളുപദ്ദേയാഗംിച്ചിാണ് ഇവ
വികീസ്വിപ്പിിലെച്ചിടുത്ത്ിരിക്കുന്നത് . MRNA
വാക്സ്ിനുകീളിായ Pfizer BioTECH, അദ്ദേമാ
രി�യുംലെെ National Institute of
Allergy തയ്യാാറിാ�ിയ Moderna എന്നിവ
വയാപകീമാായി ഉപദ്ദേയാഗംിച്ചുവരുന്നു. ഇവ
സ്വംഭരിച്ചു വിതരണം ലെ�യ്യുദ്ദേമ്പാൾ -200 C-ൽ
താലെഴി താപനി�യിൽ നി�നിർത്ത്ണം
എന്നുള്ളതിനാൽ ഇന്തിയ ദ്ദേപാലുംള്ള രാജീയങ്ങ
ളിിൽ വയാപകീ ഉപദ്ദേയാഗംത്ത്ിന് പരിമാിതികീ
ളുണ്ട്. ബ്രിട്ടനിലെ� Oxford സ്വർവ്വകീ�ാശാ
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�യുംലെെയുംം Astrazeneca എന്ന ഔഷധ
കീമ്പനിയുംലെെയുംം സ്വഹകീരണത്ത്ിൽ വികീസ്വി
പ്പിിലെച്ചിടുത്ത് Adenovector Vaccine ആണ്
COVISHIELD. ഇതിൽ Chimpanzee
കീളിിൽ കീണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം Adenovirus
ലെന വാഹകീനാ�ി, ലെകീാവിഡ്് 19 കൈവറി
സ്വിലെ� Spike Protein ശരീരത്ത്ിൽ എത്ത്ി
ക്കുകീയാണ് ഈ വാക്സ്ിൻ ലെ�യ്യുന്നത്. മാലെറ്റ്ാരു
Adenovector Vaccine ആയ റിഷയ വികീസ്വി
പ്പിിലെച്ചിടുത്ത് Sputnik V -ൽ മാനുഷയനിൽ
ദ്ദേരാഗംം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം Adenovirus
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ലെനയാണ് വാഹകീനായി ഉപദ്ദേയാഗംലെപ്പിടു
ത്ത് ി യ ി ര ി യ്ക്കു ന്ന ത് . ഈ വ ാ ഹ കീ
കൈവറിസുകീൾ പ്രതയല്പാ�നദ്ദേശഷി ഇല്ലാത്ത്
വയാണ് . ലെകീാവിഡ്് 19 കൈവറിസ്വിലെ�
മുഴുവൻ മൃതദ്ദേകീാശം അെങ്ങിയിട്ടുള്ള
Vaccine (Killed cell Vaccine) നുകീളിാണ്
ICMR ലെ�യുംം NIV യുംലെെയുംം സ്വഹായ
ദ്ദേത്ത്ാലെെ Bharath Biotech കീമ്പനി ഇന്തിയ
യിൽ തദ്ദേ�ശീയമാായി വികീസ്വിപ്പിിലെച്ചിടുത്ത്
COVAXIN വാക്സ്ിനും കൈ�നയുംലെെ Sinovac
വാക്സ്ിനും പരമ്പരാഗംത രീതിയിൽ വികീസ്വിപ്പിി
ലെച്ചിടുത്ത് ഇത്ത്രം Killed Vaccine നുകീൾ
പാർശവഫീ�ങ്ങൾ കുറിവുള്ളവയുംം, പുതിയ
Variants ലെനതിലെരയുംം ഫീ�പ്രാപ്തിി കീാണി
യ്ക്കുന്നവയായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രാഥാമാികീ
നിഗംമാനങ്ങൾ. കൈ�നയുംലെെ Sinopharma,
Johnson & Johnson കീമ്പനിയുംലെെ വാക്സ്ിൻ
തുംെങ്ങിയവയുംം �ഭയമാാണ് . Johnson &
Johnson കീമ്പനിയുംലെെ ഭാഗംമാായ Janssen
Biotech വികീസ്വിപ്പിിലെച്ചിടുത്ത് വാക്സ്ിനും
Sputnik Vaccine ലെന ദ്ദേപാലെ� Human
Adenovirus വാഹകീരായി ഉപദ്ദേയാഗംിക്കുന്നു.
ഇത് ഒറ്റ് ദ്ദേഡ്ാസ്വ് മാാത്രം ആവശയമുള്ള
വാക്സ്ിനാണ്. Subunit vaccine ആയ Nova
Vaxo ലെനയുംം പട്ടികീയിൽ ഉൾലെപ്പിടുത്ത്ാം.
മൂ�ിലൂലെെ ദ്ദേ� ആയി ഉപദ്ദേയാഗംി�ാവുന്ന
വാക്സ്ിനുകീൾ�് ദ്ദേരാഗംപ്പികീർച്ചി തെയാനുള്ള
ദ്ദേശഷിയുംം ഉണ്ടാകും എന്ന് അനുമാാനിക്കുന്നു.
വരും �ിവസ്വങ്ങളിിൽ നൂതന വാക്സ്ിനുകീൾ
വിപണിയിൽ എത്ത്ിദ്ദേച്ചിർന്നു ലെകീാണ്ടിരി
ക്കും.

ദ്ദേമാൽപറിഞ്ഞ വാക്സ്ിനുകീൾലെ�ല്ലാം
തലെന്ന 60% നും 95% ത്ത്ിനുമാിെയി�ാണ്
പഠിനങ്ങൾ വഴിി ലെതളിിയിച്ചിിട്ടുള്ള ഫീ�പ്രാപ്തിി
(Efficacy). ഈ �ക്ഷിണങ്ങദ്ദേളിാടുകൂെി
ദ്ദേരാഗംം വരാതിരി�ാനുള്ള ഫീ�പ്രാപ്തിി
ആണ് അളിന്നിരിക്കുന്നത് . ആശുപത്രി
�ികീിൽസ്വ അവശയം ദ്ദേവണ്ടതുംം ഗുരുതരമാായ
ദ്ദേരാഗം�ക്ഷിണങ്ങദ്ദേളിാെ് കൂെിയുംള്ള ദ്ദേരാഗം
ബാധയുംം മാരണവും തെയാൻ ഈ വാക്സ്ിനു
കീലെളില്ലാം തലെന്ന 100% ഫീ�പ്ര�മാാണ്
എന്നാണ് പഠിനങ്ങൾ ലെവളിിലെപ്പിടുത്തുന്നത്.
എന്നാൽ ദ്ദേരാഗംപ്പികീർച്ചി തെയുംവാൻ ഈ
വാക്സ്ിനുകീൾ�് ദ്ദേശഷി കുറിവാണ്.
ACT (Access to COVID 19 Tools)
acceluator എന്ന ദ്ദേപരിൽ ദ്ദേ�ാകീാദ്ദേരാഗംയ
സ്വംഘാെനയുംലെെ ദ്ദേനതൃതവത്ത്ിൽ വിവിധ
ആദ്ദേഗംാളി സ്വംഘാെനകീളും രാജീയങ്ങളും ഒരുമാിച്ചി്
സ്വഹകീരിച്ചി് പ്രവർത്ത്ിച്ചി് വരികീയാണ് .
ലെകീാവിഡ്് 19 നായുംള്ള പരിദ്ദേശാധനയ്ക്കും
�ികീിൽസ്വ, പ്രതിദ്ദേരാധ കുത്ത്ിവയ്പ്് മുത�ായ
സ്വദ്ദേങ്കിതങ്ങളുലെെ വികീസ്വനം തവരിതലെപ്പിടു
ത്ത്ാനും ദ്ദേ�ാകീരാജീയങ്ങൾലെ�ല്ലാം തലെന്ന
തും�യതദ്ദേയാടുകൂെി അതിലെ� ഫീ�ങ്ങൾ
ഉപദ്ദേയാഗംലെപ്പിടുത്തുവാൻ സ്വംവിധാനലെമാാരു
ക്കുകീയുംം എന്നതാണ് ഈ കൂട്ടാ�യുംലെെ
�ക്ഷിയം. ഇതിൽ വാക്സ്ിനുകീളുലെെ വികീസ്വന
ത്ത്ിനും വിതരണത്ത്ിനുമാായി COVAX എന്ന
സ്വംരംഭം നി�ലെകീാള്ളുന്നു. എന്നിരുന്നാലുംം
വാക്സ്ിലെ� സ്വംഭരണത്ത്ിലുംം വിതരണത്ത്ിലുംം
കീടുത്ത് അസ്വമാതവം ആണ് നി�നില്ക്കുന്നത്.
സ്വമ്പന്നരാജീയങ്ങൾ തങ്ങളുലെെ ജീനങ്ങൾ�ാ
വശയമുള്ളതിനപ്പുറിം വാക്സ്ിൻ ദ്ദേഡ്ാസുകീൾ
സ്വംഭരിക്കുകീയുംം �രിദ്ര്യ രാജീയങ്ങളിിൽ കുത്ത്ിവ
യ്പ്് ആരംഭി�ാത്ത് സ്ഥാിതിവിദ്ദേശഷവുമാാണ്
നമ്മാൾ കീാണുന്നത്. ഇതിലെനതിലെര ശക്ത
മാായ ഇെലെപെലുംകീൾ ദ്ദേ�ാകീാദ്ദേരാഗംയ സ്വംഘാെ
നയുംലെെ ദ്ദേനതൃതവത്ത്ിൽ ആരംഭിച്ചിിട്ടുണ്ട്.

കെ�ോവിിഡി് 19 വിോക്സ്ിന്
എടുക്കുംന്നവിര്
അറിിഞ്ഞിിരിറ്റോക്കാ�വി

ഇന്തിയയിൽ നമ്മുലെെ തലെന്ന Serum
Institute of India നിർമ്മാിക്കുന്ന Oxford
Univents - Astra Zeneca കീമ്പനിയുംലെെ
Covishield Vaccine ഉം Bharat Biotech
ലെ� തദ്ദേ�ശീയമാായി വികീസ്വിപ്പിിലെച്ചിടുത്ത്
Covaxin വാക്സ്ിനുമാാണ് വിതരണാനുമാതി
ദ്ദേനെി ഉപദ്ദേയാഗംത്ത്ിലുംള്ളത്. COVISHIELD
Adenovector Vaccineഉം Covaxin
മൃതദ്ദേകീാശ വാക്സ്ിനുമാാണ് . ഗുരുതരമാായ

ദ്ദേരാഗംങ്ങളും മാരണവും തെയാൻ രണ്ട് വാക്സ്ി
നുകീളും ഒരു ദ്ദേപാലെ� തലെന്ന ഫീ�പ്ര�മാാണ്.
നി�വിൽ മുൻനിര ദ്ദേപാരാളിികീൾക്കും. 60
വയസ്സ്ിന് മുകീളിിലുംള്ള മുതിർന്ന പൗരൻമാാ
ർക്കും 45-59 വയസ്സ്ിനിെയിൽ അനുബന്ധ
ദ്ദേരാഗംങ്ങളുള്ളവർ (ആദ്ദേരാഗംയപ്രശ്നങ്ങളുള്ള
തായി ദ്ദേഡ്ാക്ടിർ സ്വർട്ടിഫീി�റ്റ്് ഹാജീരാക്കു
ന്നവർ) ഇവർ�ാണ് വാക്സ്ിൻ നല്കുന്നത്.
തിരലെഞ്ഞടുത്ത് ഗംവണ്ലെമാ�് ആശുപ
ത്രികീളിിലുംം സ്ഥാാപനങ്ങളിിലുംം കൈപ്രവറ്റ്്
ആശുപത്രികീളിിലുംം കുത്ത്ിവയ്പ്പി് �ഭയമാാണ്.
ഗംവണ്ലെമാ�് സ്വംവിധാനങ്ങളിിൽ സ്വൗജീനയ
മാായുംം കൈപ്രവറ്റ്് സ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ നിന്ന്
250 രൂപയ്ക്കുമാാണ് വാക്സ്ിൻ �ഭിയ്ക്കുന്നത്.
ദ്ദേതാദ്ദേളിാടു ദ്ദേ�രുന്ന ഭാഗംത്ത്് കൈകീയിലെ�
ദ്ദേപശികീളിിൽ 0.5 ml മാരുന്നാണ് കുത്ത്ി വയ്ക്കു
ന്നത്. ആ�യലെത്ത് കുത്ത്ിവയ്പ്പി് എടുത്ത്തി
നുദ്ദേശഷം നാ�ാഴ്ചയ്ക്കും എട്ടാഴ്ചയ്ക്കുമാകീം (4-8
ആഴ്ച) രണ്ടാമാലെത്ത് ദ്ദേഡ്ാസ്വ് കുത്ത്ിവയ്പ്പി്
എടു�ണം.
കുത്ത്ിവയ്പ്പി് കീഴിിഞ്ഞ് പകുതിദ്ദേയാളിം
ആളുകീൾ�് പനി, ദ്ദേപശി ദ്ദേവ�ന, ത�
ദ്ദേ വ � ന തും െ ങ്ങ ി യ അ സ്വ വ സ്ഥാ ത കീ ൾ
ഉണ്ടാകീാം. ചുരു�ം �ി�ർ�് ഛർ�ിൽ,
വയറിിളി�ം തുംെങ്ങിയ �ക്ഷിണങ്ങൾ
കീാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലുംം ഗുരുതരമാായ
പ്രശ്നങ്ങൾ വളിലെര വിരളിമാായി മാാത്രദ്ദേമാ
റിിദ്ദേപ്പിാർട്ട് ലെ�യ്ത്ിട്ടുള്ളൂ. ലെ�റിിയ �ക്ഷിണ
ങ്ങൾ വാക്സ്ിദ്ദേനാെ് ശരീരം പ്രതികീരിയ്ക്കുന്ന
തിലെ� സൂ�നയാണ്. അത് സ്വവാഭാവികീമാായ
തിനാൽ തലെന്ന കീാരയമാാദ്ദേ�ണ്ട ആവശയമാി
ല്ല. ലെ�റുപ്പി�ാർക്കും നല്ല ആദ്ദേരാഗംയമുള്ളവ
രുലെെ ഇെയിലുംമാാണ് ഇത്ത്രം �ക്ഷിണങ്ങൾ
കൂടുതൽ കീണ്ടുവരുന്നത്.

ഗംർഭിണികീൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും
നമ്മാൾ വാക്സ്ിൻ നല്കിി തുംെങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇക്കൂ
ട്ടരിലെ� പഠിനങ്ങളുലെെ ഫീ�ങ്ങൾ പുറിത്തുവ
രുന്നത് വലെര കീാത്ത്ിരി�ാം.
മാറ്റ്് ദ്ദേരാഗംങ്ങൾ�് �ികീിൽസ്വയി�ിരിക്കു
ന്നവർക്കും വാക്സ്ിൻ എടു�ാവുന്നതാണ്.
വാക്സ്ിനുകീൾലെ�തിലെരയുംള്ള ഗുരുതര
അ�ർജീികീൾ അല്ലാത്ത്വ കീാരയമാാദ്ദേ�ണ്ട
തില്ല.
ലെകീാവിഡ്് 19 ദ്ദേരാഗംബാധ വന്നവർ�്,
ഒരു മാാസ്വത്ത്ിനു ദ്ദേശഷം വാക്സ്ിൻ എടുത്ത്ാൽ
മാതിയാവും. ദ്ദേരാഗംം വന്നുള്ള സ്വവാഭാവികീ പ്ര
തിദ്ദേരാധദ്ദേശഷി 3-6 മാാസ്വം വലെര ഒലെ� നി�
നില്ക്കുവാൻ സ്വാദ്ധിയതയുംണ്ട്. വാക്സ്ിൻ വഴിിയുംള്ള
പ്രതിദ്ദേരാധദ്ദേശഷി സ്വവാഭാവികീ പ്രതിദ്ദേരാധ
ദ്ദേശഷിലെയ�ാൾ ദ്ദേമാ�യുംള്ളതാണ് എന്നാണ്
അനുമാാനിച്ചിിരിക്കുന്നത്.
വാക്സ്ിൻ എടുത്ത്ാൽ സ്വംരക്ഷിണം എത്ര
കീാ�ം �ഭിക്കും എന്നതിന് വയക്തമാായ ഉത്ത്
രങ്ങൾ �ഭയമാാകീാൻ ഇനിയുംം സ്വമായലെമാടുക്കും.
എങ്കിിലുംം 6 മാാസ്വം മുതൽ ഒരു വർഷം വലെര
സ്വംരക്ഷിണം കീിട്ടും എന്നാണ് പ്രാഥാമാികീമാായി
�ഭിക്കുന്ന സൂ�നകീൾ.
വാക്സ്ിൻ എടുത്ത്വർക്കും ദ്ദേരാഗംബാധയും
ണ്ടാകീാം. എന്നാൽ ഗുരുതരമാായ ദ്ദേരാഗംാവ
സ്ഥാലെയ വാക്സ്ിൻ തെയുംന്നു.
അതിനാൽ തലെന്ന വാക്സ്ിൻ എടുത്ത്തി
നുദ്ദേശഷവും മാാസ്ക് ഉപദ്ദേയാഗംം സ്വാമൂഹികീ
അകീ�ം പാ�ി�ൽ, sanitization തുംെ
ങ്ങിയവ തുംെദ്ദേരണ്ടതുംണ്ട്.
1
ലേ�ഖിക ത്ി�വന��രം ഡെെഡിിക്കല്
ലേകാലേളജ്ിഡെ�കമ്മീൂണിറ്റ്ി ഡെെഡിിസംിന് വിഭാഗം
അലേസംാസംിലേയറ്റ്് ഡെപ്രാഫസംറാണ്.
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ഊ�ം േപ�ം - 9

പോലക്ക്ോെ്
 ജോ�ാ. വാിളിക്കുടിി രിാജോ��ന്

പാ

��ാെ് ജീില്ലയുംലെെയുംം ഇദ്ദേത ദ്ദേപരുള്ള
താലൂ�ിലെ�യുംം ആസ്ഥാാനമാായ
മുനിസ്വിപ്പിൽ ദ്ദേകീാർപ്പിദ്ദേറിഷൻ. ദ്ദേകീരളി-തമാി
ഴി്നാെ് സ്വംസ്കാരങ്ങളുലെെ സ്വമാനവയദ്ദേകീന്ദ്രീം.
പാ��ാെ് ജീംഗം്ഷൻ, പാ��ാെ് ൌണ്
എന്നീ ലെറിയിൽദ്ദേവ ദ്ദേസ്റ്റാഷനുകീൾ.
പാ��ാെ് ദ്ദേകീാട്ട �രിത്ര സ്മാാരകീം. 1766
ൽ കൈഹ�രാ�ി നിർമ്മാിച്ചി ഈ ദ്ദേകീാട്ട 1784 ൽ
ബ്രിട്ടീ�കീാർ പുതും�ിപ്പിണിതും. കൈഹ�രാ�ി
യുംലെെയുംം െിപ്പുവിലെ�യുംം കൈസ്വനികീ ദ്ദേകീന്ദ്രീമാാ
യിരുന്നു സുൽത്ത്ാൻദ്ദേപട്ട്. താലൂ�്
ആഫീീസ്വ്, സ്വബ് ജീയിൽ തുംെങ്ങിയവ ദ്ദേകീാട്ട
യ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്ത്ിക്കുന്നു. ഒരു ഹനുമാാൻ
ദ്ദേകീാവിലുംമുണ്ട് . ദ്ദേകീാട്ട കൈമാതാനത്ത്ിനു
ചുറ്റുമാായി നഗംരം വയാപിച്ചുകീിെക്കുന്നു.
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പഴിയ നാട്ടുരാജീയം. ലെപാകൈറിനാെ്
എന്നാണ് തമാിഴി് സ്വംഘാം കൃതികീളിിൽ
പരാമാർശം. ലെനടുംപുകൈറിയൂർ എന്നും ദ്ദേപരു
ണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീെ് തരൂർ സ്വവരൂപമാായുംം
പാ��ാട്ട് ദ്ദേ�രിയായുംം പാ��ാൊയുംം
മാാറിി. പാ��ാെ് ചുരം തമാിഴി്നാട്ടിദ്ദേ�ക്കുള്ള
പ്രദ്ദേവശനം സുഗംമാമാാക്കുന്നു. പശ്ചാിമാ ഘാട്ട
ത്ത്ിൽ 41 കീി.മാീ.നീളിത്ത്ിലുംള്ള ഈ ചുരത്ത്ി
ലെ� ഒരു ഭാഗംത്ത്് നീ�ഗംിരിയുംലെെയുംം മാറുഭാ
ഗംത്ത്് ആനമാ�യുംലെെയുംം �ംഗംങ്ങൾ.

പിോലക്കാോട് എന്ന റ്റോപിര്:

(1) ഐന്തിിണകീളിിലെ�ാന്നായ പാകൈ�നി
�മാാണിത്. പാകൈ�=വരണ്ട പ്രദ്ദേ�ശം.

മാഴിയില്ലാത്ത് വരണ്ട കീാട്ടു പ്രദ്ദേ�ശം
പാ��ാൊയി.
(2) ദ്ദേ�വതയുംലെെ പ്രതീകീമാായ പാ�യാണ്
പാ��ാെിലെ� പാ�; കൈ�വപ്പിാ�,
യക്ഷിിപ്പിാ� എന്നിവ ദ്ദേപാലെ� (വി.വി.
ലെകീ വാ�ത്ത്് , ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� സ്ഥാ�
�രിത്രങ്ങൾ, പാ��ാെ് ജീില്ല).
(3) കൈജീനരുലെെ ഭാഷയായ പാ�ി പ്ര�രി
ച്ചിിരുന്ന സ്ഥാ�ം പാ�ി�ാൊയി. പാ�ി
�ാെിലെ� ‘ഇ’കീാരം ദ്ദേ�ാപിച്ചി് പാ�
�ാൊയി. (പാ��ാെ് ജീില്ലാ ഗംസ്വറ്റ്ി
യർ).
(4) പാറി�ാെ് പാ��ാൊയി (ലെകീ.വി.കൃ�
യ്യാർ, മാാതൃഭൂമാി ആഴ്ചപ്പിതിപ്പി് , 1967
ഒദ്ദേക്ടിാബർ 29)
1

അരെ�ാഴി� വീ�ന�കൾ-16

മൂലയിൽ ചിോരു�
ചിിര� സോപോവെല
 മുരിളിീധരിന് താഴക്കാരി

അ

ടു�ളിയിൽ നിന്ന് പുറിത്ത്ായിലെ�ാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപകീരണങ്ങളുലെെ പട്ടി
കീയിൽ നമ്മുലെെ �ിരവയുംം ക്രദ്ദേമാണ സ്ഥാാനം
പിെി�യാണ്. കുെി�ായാലുംം ലെകീാട്ടാരമാാ
യാലുംം പണ്ട് എല്ലാവീട്ടിലുംം �ിരവയുംണ്ടായി
രുന്നു. �ിരവയ്ക്കും ആവശയം കീഴിിഞ്ഞാൽ
പുറിത്ത്ാണ് സ്ഥാാനം എന്ന കീാരയവും
പറിയാലെത വയ്യാ- ‘ആവശയം കീഴിിഞ്ഞാൽ
മൂ�യ്ക്കു �ാരുന്ന �ിരവ ദ്ദേപാലെ�’ എന്ന് നാം
സ്വാന്ദർഭികീമാായി പറിയാറുണ്ടദ്ദേല്ലാ. വിവിധ
ഉപദ്ദേയാഗംങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അടു�ളി
ഉപകീരണമാാണ് �ിരവ. തെിലെകീാണ്ടുള്ള

ഒരു ഇരി�യുംം അതിന് മുന്നിൽ ദ്ദേതങ്ങാ
�ിരകീിലെയടു�ാൻ പാകീത്ത്ിൽ മൂർച്ചിദ്ദേയ
റിിയ പല്ലുകീദ്ദേളിാടുകൂെിയ ഇരുമ്പ് വാ��യുംം
ഘാെിപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ള ഒരു �� ഉപകീരണമാാണ്
‘�ിരവ’.
�ിരവപ്പുറിത്ത്ിരുന്നാണ് ദ്ദേതങ്ങാ �ിരകു
ന്നത് . നി�ത്ത്ിരുന്ന് ഭക്ഷിണം കീഴിിക്കു
ദ്ദേമ്പാൾ ലെകീാരണ്ടിയ്ക്ക് പകീരം �ിരവപ്പുറിത്ത്ി
രുന്ന് ആഹാരം കീഴിിയ്ക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു.
കൈവ�യലെ� കുറുപ്പിെിയ്ക്കനുസ്വരിച്ചി് കീഷായവും,
എണ്ണായുംം, കുഴി�ലെമാാലെ� വീടുകീളിിൽ
തലെന്ന തയ്യാാറിാ�ിയിരുന്ന കീാ�ത്ത്്

അങ്ങാെി മാരുന്നുകീൾ ലെ�റുതായി ലെകീാത്ത്ി
നുറു�ിലെയടുക്കുന്നതിനും �ിരവ ഉപദ്ദേയാഗംി
ച്ചിിരുന്നു. കുറുദ്ദേന്തിാട്ടിയുംം അമൃതുംം കൂവളി
ത്ത് ി ൻ ദ്ദേ വ രു ം ശ ത ാ വ ര ി യും ലെ മാ ാ ലെ �
ലെ�റുതാ�ി മുറിിലെച്ചിടുക്കുന്നത് �ിരവയിൽ
ലെവച്ചിായിരുന്നു. ഇങ്ങലെന നിരന്തിരം അങ്ങാ
െിമാരുന്നുകീൾ ലെകീാത്ത്ിനുറു�ി �ിരവയുംലെെ
ഒരു വശത്ത്ിന് ദ്ദേത�ാനം സ്വംഭവിക്കുകീയുംം
ലെ�യ്യും.
ചുരു�ത്ത്ിൽ �ിരവ അടു�ളിയുംലെെ
അവിഭാജീയഘാെകീമാായിരുന്നു. ഉൾ�ട്ടിയുംള്ള
ഏത് തെിയുംം �ിരവയുംണ്ടാ�ാൻ ഉപദ്ദേയാ
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ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� പഞ്ചാായത്ത്് സ്വംവിധാ
നത്ത്ിലെ� ഉ�്ഭവും �രിത്രവും അതുംദ്ദേപാലെ�
തലെന്ന ഇന്തിയയിലെ� പ്രാദ്ദേ�ശികീ ഭരണ
സ്വംവിധാനത്ത്ിലെ� �� �രിത്രവും, ദ്ദേ�ഖ്യാ
നത്ത്ിലെ� ത�വാ�കീം സൂ�ിപ്പിിക്കുന്നതും
ദ്ദേപാലെ� അധികീാരം താലെഴിത്ത്ട്ടിദ്ദേ�ലെയ്ക്ക
ത്ത്ിയ വഴിിയുംം സ്വാധാരണ�ാരന് മാനസ്സ്ി
�ാകുന്ന തരത്ത്ിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മാദ്ദേനാജീ്
ലെകീ. പുതിയവിളിയുംലെെ ദ്ദേ�ഖ്യാനം വിജ്ഞംാന
പ്ര�മാായിരുന്നു. തദ്ദേ�ശഭരണ സ്വംവിധാന

ത്ത്ിലെ� ഒരു �� �രിത്രം മാനസ്സ്ി�ാക്കുന്ന
തിനുതകുന്ന തരത്ത്ിലുംള്ള ഒരു ദ്ദേ�ഖ്യാനം പ്ര
സ്വിദ്ധിീകീരിച്ചിത് പുതിയ ജീനപ്രതിനിധികീൾ
അധികീാരദ്ദേമാറ്റ് ഈ ദ്ദേവളിയിൽ അവസ്വദ്ദേരാ
�ിതമാായി. ഇ.എം. ശങ്കിരൻ നമ്പൂതിരിപ്പിാെ്
എന്ന മാഹാനുഭാവലെ� സ്വംഭാവനയായ
ജീനകീീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാാനത്ത്ിലെ� ഉത്ഭവും
തളിർച്ചിയുംം വളിർച്ചിയുംം ഒലെ� മാനസ്സ്ി�ാക്കു
ന്നതിനും പ്രസ്തുത ദ്ദേ�ഖ്യാനം വഴിിലെയാരു�ി.
ദ്ദേകീരളിം ദ്ദേ�ാകീത്ത്ിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിിച്ചി
ഈ മാഹാപ്രസ്ഥാാനം കീാൽനൂറ്റ്ാണ്ടായി
അതിലെ� കൈജീത്രയാത്ര തുംെരുകീയാണ്. ഗ്രാ
മാങ്ങളുലെെ മുഖ്യാച്ഛാായ മാാറ്റ്ിയ ഈ പ്രസ്ഥാാനം
ഇന്ന് വിജീയകീരമാായ രണ്ടാംഘാട്ട പ്രയാണ
ത്ത്ി�ാണ്. ആദ്ദേരാഗംയദ്ദേമാഖ്യാ�യുംം ലെപാതുംവി
�യാഭയാസ്വവും സ്വമ്പൂർണ്ണാ ശു�ിതവവും അെി
സ്ഥാാന സ്വൗകീരയ വികീസ്വനവും ഭവനനിർ

മ്മാാണ പദ്ധിതിയുംം ഒലെ�യായി മുദ്ദേന്നറുന്നു
എന്നതുംം സ്വദ്ദേന്തിാഷകീരമാായ കീാരയമാാണ്.
മാഹാപ്രളിയങ്ങലെളിയുംം മാഹാമാാരികീലെളിയുംം
ദ്ദേനരിടുന്നതിന് പ്രാദ്ദേ�ശികീ സ്വർ�ാരുകീലെളി
പ്രാപ്തിമാാ�ിയത് ഈ ജീനകീീയ പ്രസ്ഥാാന
ത്ത്ിലൂലെെ കൈകീവന്ന കീരുത്ത്ാണ്. ജീനുവരി
��ത്ത്ിലെ� മാറ്റു ദ്ദേ�ഖ്യാനങ്ങളും ശ്രദ്ദേദ്ധിയമാായി.
വിജ്ഞംാനപ്ര�മാായ ദ്ദേ�ഖ്യാനങ്ങൾ പ്രസ്വിദ്ധിീ
കീരിക്കുന്നതിന് കൂെി മാാസ്വികീയുംലെെ പിന്നണി
പ്രവർത്ത്കീർ ശ്രദ്ധിി�ണം.
സുറ്റോരഷ്യ് ബാോബു, റ്റോ�ോട്ടയം.

ഗംിച്ചിിരുന്നു. മുമ്പ് കീ�യാണങ്ങൾക്കും മാറ്റും
വീടുകീളിിൽ തലെന്ന സ്വ�യ തയ്യാാറിാ�ിയിരുന്ന
കീാ�ത്ത്്, ദ്ദേ�ഹണ്ണാ�ാലെര സ്വഹായി�ാൻ
അയൽപ�ത്തുള്ള വീടുകീളിിൽ നിന്ന്
സ്ത്രീീകീളും പുരുഷ�ാരും ശ്രമാ�ാനത്ത്ിനായി
എത്തും. പച്ചി�റിി കീ�ങ്ങൾ അരിയുംകീ,
ഇ� തുംെയ്ക്കുകീ, നാളിീദ്ദേകീരം �ിരകുകീ, അരി
ഇെിക്കുകീ, പായസ്വത്ത്ിനുള്ള അെ പരത്തുകീ
തുംെങ്ങി നിരവധി ദ്ദേജീാ�ികീൾ ലെ�യ്യാാൻദ്ദേവ
ണ്ടിയാണ് അയൽപ��ാർ എല്ലാവരും
ഒത്തുകൂടുന്നത്. ഈ ദ്ദേജീാ�ികീളിിൽ ആയാ
സ്വദ്ദേമാലെറിയുംള്ളത് ദ്ദേതങ്ങാലെപാതിച്ചി് �ിരകുകീ
തലെന്നയാണ്. ഇപ്രകീാരം ദ്ദേതങ്ങ �ിരകുന്ന
തിനുള്ള �ിരവയുംം കീറിിയ്ക്കരിയുംവാനുള്ള കീറിി
�ത്ത്ിയുംമാായാണ് ഓദ്ദേരാരുത്ത്രും എത്തു
ന്നത്. അടു�ളിയിൽ ദ്ദേതങ്ങ �ിരകീൽ വീട്ട
മ്മാമാാരുലെെ ദ്ദേജീാ�ിയാലെണങ്കിിലുംം സ്വ�യലെയാ
രുക്കുദ്ദേമ്പാഴും മാറ്റും പുരുഷ�ാർ ഈ ദ്ദേജീാ�ി
ഏലെറ്റ്ടുക്കും. നൂറ്റ്മ്പത് ദ്ദേതങ്ങ �ിരകീി എന്നും
മാറ്റും അഭിമാാനപൂർവ്വം പറിഞ്ഞിരുന്ന ശ്രമാ�ാ
ന�ാരുണ്ടായിരുന്നു. നി�ത്ത്ിരുന്ന് ദ്ദേതങ്ങ
�ിരകുകീ എന്നത് ഇന്ന് വ�ിയ ബുദ്ധിിമുട്ടുള്ള
കീാരയമാാണ്. കീാൽമുട്ടുദ്ദേവ�നയുംം നടുദ്ദേവ�ന
യുംം സ്വാർവ്വത്രികീമാായ ഈ പുതിയ കീാ�ത്ത്്
നിന്നുലെകീാണ്ട് �ിരകീാൻ പാകീത്ത്ിൽ രൂപ
കീൽപ്പിന ലെ�യ്ത് വിവിധ ദ്ദേമാാഡ്�ിലുംള്ള
�ിരവയുംം ഇദ്ദേപ്പിാൾ വിപണിയിൽ സു�ഭം.
ഏതും മാാതൃകീയിലുംമുള്ള ‘�ിരവ’ ദ്ദേവണലെമാങ്കിി
ലുംം ഓണ്കൈ�നിൽ ഓർഡ്ർ ലെ�യ്ത്ാൽ
അടുത്ത് �ിവസ്വം വീട്ടിലെ�ത്തും. നിന്നുലെകീാ
ണ്ട് ദ്ദേതങ്ങാ �ിരകീിലെയടു�ാവുന്ന തരത്ത്ിൽ
അടു�ളിയിലെ� സ്ലിംാബിലുംം മാറ്റും ഉറിപ്പിിക്കു

വാൻ കീഴിിയുംംവിധമുള്ള ‘ദ്ദേമാാദ്ദേഡ്ണ്
�ിരവ’യുംം ഇദ്ദേപ്പിാൾ �ഭയമാാണ്. തെിയ്ക്കുപ
കീരം ദ്ദേ�ാഹനിർമ്മാിതമാായ �ിരവ സ്വർവ്വ
സ്വാധാരണമാായിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേപ്പിാൾ ദ്ദേതങ്ങ
�ിരദ്ദേകീണ്ട കീാരയം തലെന്നയില്ല- �ൾദ്ദേതങ്ങ,
ലെഡ്സ്വിദ്ദേ�റ്റ്ഡ്് ദ്ദേകീാ�നട്ട്, ദ്ദേതങ്ങാക്രീം,
ദ്ദേതങ്ങാപാൽ എന്നിവലെയല്ലാം ഇന്ന്
വിപണിയിൽ സു�ഭമാാണ്. പലെക്ഷി ദ്ദേതങ്ങ
ലെപാതിച്ചു �ിരകീിലെയടുക്കുകീ എന്നത് ശരീര
ത്ത്ിന് ആയാസ്വവും ഒപ്പിം ഒരു വയായാമാവു
മാായിരുന്നു. ആദ്ദേരാഗംയരക്ഷിക്കുദ്ദേവണ്ടി വ�ിയ
തുംകീ ഫീീസ്വ് നൽകീി ലെഹൽത്ത്് ക്ലബ്ബ്ിൽ
ദ്ദേപാദ്ദേകീണ്ട ആവശയമാില്ലായിരുന്നു പണ്ട്,
കീാരണം ദ്ദേതങ്ങാലെപാതിക്കുകീ, �ിരകുകീ,
വസ്ത്രീങ്ങൾ അ��ിവൃത്ത്ിയാക്കുകീ, ലെവള്ളം
ദ്ദേകീാരുകീ, മുറ്റ്മാെിക്കുകീ- തുംെങ്ങിയുംള്ള ദ്ദേജീാ�ി
കീൾ ലെ�യ്യുന്നതിലൂലെെ വീടും അടു�ളിയുംം നാം
അറിിയാലെത ആദ്ദേരാഗംയരക്ഷിയുംലെെ താദ്ദേ�ാ
�ായ ലെഹൽത്ത്് ക്ലബ്ബ്ായി മാാറിിയിരുന്നു!
കീാ�ാനുസ്വാരിയായ മാാറ്റ്ം പ്രകൃതി
നിയമാമാാണ്. പഴിയത് പ�തുംം പുതിയതിന്
ദ്ദേവഗംത്ത്ിൽ വഴിിമാാറുന്ന കീാഴ്ച നമ്മുലെെ
കീണ്മുന്നിൽ നാം കീാണുകീയാണ് . ഈ
മാാറ്റ്ം ദ്ദേകീരളിത്ത്ിലെ� അടു�ളിലെയയുംം
കൈഗ്രൻഡ്റും മാികീ്സ്വിയുംം ജീൂസ്വറും ഓവനും
ഫ്രാീസ്വറും തുംെങ്ങി നാനാജീാതി നൂതന
ഉപകീരണങ്ങളുള്ള ‘ദ്ദേമാാദ്ദേഡ്ണ് കീിച്ചിണാ
�ി’ മാാറ്റ്ി. അങ്ങലെന കീാ�ങ്ങളിായി അടു�
ളിയിൽ ഉപദ്ദേയാഗംിച്ചുവന്നിരുന്ന പ�
സ്വാധന സ്വാമാഗ്രികീളും അടു�ളിയിൽ നിന്ന്
പുറിത്ത്ായി കീഴിിഞ്ഞു.
തീയലുംം മാീൻകീറിിയുംം മാറ്റും ലെവയ്ക്കണലെമാ

ങ്കിിൽ ദ്ദേതങ്ങ �ിരകീി വറുത്ത്് അമ്മാി�ല്ലിൽ
അരലെച്ചിടു�ണമാായിരുന്നു. ഇദ്ദേപ്പിാഴിിതാ
തീയൽക്കൂട്ടും മാീൻകീറിിമാസ്വാ�കൂട്ടുലെമാാലെ�
ദ്ദേമാനി�വറിിൽ നിറിച്ചി് എവിലെെയുംം സു�ഭ
മാായി കീിട്ടുദ്ദേമ്പാൾ പിലെന്ന ദ്ദേതങ്ങ �ിരദ്ദേകീണ്ട
ആവശയമാില്ലദ്ദേല്ലാ. മാാത്രമാല്ല എളുപ്പിത്ത്ിൽ
ക്രിയ ലെ�യ്യുന്ന മാലെറ്റ്ാരു വി�യകൂെി ഇദ്ദേപ്പിാൾ
വീട്ടമ്മാമാാർ വശമാാ�ിയിട്ടുണ്ട.് ദ്ദേതങ്ങ ലെ�റിിയ
പൂളുകീളിാ�ി �ിരട്ടയിൽ നിന്നും ഇളി�ിലെയടു
ത്ത്് മാികീ്സ്വിയി�ിലെട്ടാന്ന് അെിലെച്ചിടുത്ത്ാൽ
�ിരവയിൽ ദ്ദേതങ്ങ �ിരകീാലെത ദ്ദേവഗംത്ത്ിൽ
കീാരയം നെക്കും. പണ്ട് ഉത്സവങ്ങളും ലെപരു
ന്നാളുകീളും നെക്കുദ്ദേമ്പാൾ ഈവിധ വീട്ടുപകീ
രണങ്ങളും ഒപ്പിം �ാന്തും കീണ്മാഷിയുംം
മാാ�യുംം കുപ്പിിവളിയുംലെമാല്ലാം അവിലെെ വിൽപ്പി
നക്കുണ്ടാകുമാായിരുന്നു. ഇവലെയല്ലാം യദ്ദേഥാഷ്ടം
വാങ്ങിയിരുന്നത് ഈ ഉത്സവ കീച്ചിവെ സ്വമായ
ത്ത്ാണ്. ലെപാട്ടും �ാന്തും റിിബണും അമ്മാി�
ല്ലും തുംെങ്ങി ഉപ്പുലെതാട്ട് കീർ�രംവലെര എന്തു
ദ്ദേവണലെമാങ്കിിലുംം ഓണ്കൈ�നിൽ കീിട്ടുദ്ദേമ്പാൾ
ഉത്സവ�ച്ചിവെത്ത്ിലെ�യുംം കീഥാ കീഴിിഞ്ഞു.
എന്തിായാലുംം അനയമാാകുന്ന അടു�ളി ഉപകീ
രണങ്ങളുലെെ പട്ടികീയിൽ നമ്മുലെെ പഴിയ
�ിരവയുംം സ്ഥാാനം പിെിയ്ക്കുലെമാന്നത് തീർച്ചി
യായി കീഴിിഞ്ഞു. ‘എങ്കിിലുംം ഉദ്ദേപ്പിാളിം വരുദ്ദേമാാ
ഉപ്പിി�ിട്ടത് ’? അങ്ങിങ്ങ് അടു�ളിയിൽ
അവദ്ദേശഷിക്കുന്ന ‘�ിരവ’ കീളിയാലെത
സൂക്ഷിി�ാം - മാ�ദ്ദേളി, പണ്ട് പണ്ട് ഇങ്ങലെന
ഒരു വീട്ടുപകീരണമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്
കുഞ്ഞുങ്ങലെളി കീാണിച്ചു ലെകീാടു�ാനാലെയങ്കിി
ലുംം അത് ഉപകീരിക്കും.

�ന്യ�ീയിാ��ണ്ം പ്രാജോദശാി�
ൈര്ക്കാാ��ള്ക്കാ് ��ജോത്ത്�ി
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പഞ്ചാായത്ത്് രാജീ് മാാസ്വികീയി
ദ്ദേ�ക്കുള്ള ദ്ദേ�ഖ്യാനങ്ങളും കീത്തുകീളും
prmdp2020@gmail.com എന്ന
ഇ-ലെമായിൽ വി�ാസ്വത്ത്ിൽ അയദ്ദേ�
ണ്ടതാണ്.
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