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ചാ ര   120

പഞ്ചായത്ത് ത് ര

രജതജൂബിലി നിറവിൽ
ജനകീയാസൂത്രണം

ല�ോകത്തിന് മോതൃകയോയ ജനോധതികോരമുലനേറ്റത്തിന് തതിരതിതതളതിഞ്തിട്ടു 
കോൽനൂറ്റോണ്് പൂര്ത്തിയോയതിരതിക്കുന്നു. പ്ോലേശതികോസൂത്രണ പ്ക്തി

യയതിൽ ഏറ്റവും തോതെത്ട്തിത� ജനങ്ങൾക്കുും പങ്ോളതിത്ും നൽകതിത്ോണ്് 
അന്നുവതര നതി�നതിനേതിരുനേ വതികസനസമീപനങ്ങൾ്് ഒരു തപോളതിതചെഴുത്ോ
യതിരുന്നു 1996-ൽ ലകരളും നടപ്ോ്തിയ ജനകീയോസൂത്രണപ്സ്ോനും. ഒമ്പതോും
പദ്ധതതിയുതട 35-40 ശതമോനും തുക തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ്് 
പദ്ധതതിവതിഹതിതമോയതി  നൽകുവോനുള്ള വതിപ്ലവകരമോയ തീരുമോനവും അനേതത് 
സര്്ോര് കകത്ോണ്ടു. തനത്ഫണ്് മോത്രും വതികസനപ്വര്ത്നങ്ങൾ്ോയതി 
വതിനതിലയോഗതിച്ചുവനേ തലദേശഭരണസ്ോപനങ്ങൾ്് പദ്ധതതിനടത്തിപ്തിനോയതി 
സര്്ോരതിതറെ വോര്ഷതിക പദ്ധതതി അടങ്�തിതറെ വ�തിതയോരുഭോഗും കകമോറതി്തി
ട്തിയത് പ്ോലേശതികവതികസന പ്ക്തിയയ്ക് പുതതിയ മോനും നൽകതി.  

കെതിഞ്സര്്ോരതിതറെ കോ�ത്് ജനകീയോസൂത്രണും  രണ്ോുംഘട്ത്തിതറെ 
ഭോഗമോയതി  നവലകരള നതിര്മ്തിതതി്ോയതി നോ�് മതിഷനുകൾ രൂപീകരതിച്ചു.  
അതതിതറെ ഭോഗമോയതി  ഭവനരഹതിതരോയ രണ്ര �ക്ഷത്തി�ധതികും  ലപര്്് 
ഭവനും നതിര്മ്തിച്ചു നൽകതി. ആലരോഗ്യലമഖ�തയയുും തപോതുവതിേ്യോഭ്യോസ 
ലമഖ�തയയുും ല�ോലകോത്ര നതി�വോരത്തില�ക്കുയര്ത്തി. പരതിസ്തിതതിസുംര
ക്ഷണും, മോ�തിന്യസുംസ്കരണും, ജ�സുംരക്ഷണും, നേതികളുതടയുും ലതോടുകളുതടയുും 
സുംരക്ഷണും തുടങ്ങതി പ്ധോന ലമഖ�കളതിത�ലോും തതനേ വ�തിയലതോതതിൽ മോറ്റ
ങ്ങളുണ്ോ്തി. ഈ മോറ്റങ്ങൾത്ലോും തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളതിത� 
ജനപ്തതിനതിധതികളുതടയുും ഉലേ്യോഗസ്രുതടയുും പങ്് നതിസ്തു�മോയതിരുന്നു എനേ് 
എടുത്തുപറലയണ്തുണ്്. 

പുതതിയ സര്്ോരുും വതികസന-ലക്ഷമകോര്യങ്ങളതിലും പ്ോലേശതികവതികസന 
സമീപനത്തിലും മുന്സര്്ോരതിതറെ നയങ്ങൾ തതനേയോണ് തുടര്ന്നുവരുനേത്. 
അതതിേോരതിദ്്യനതിര്മ്ോര്ജ്ജനും സര്്ോരതിതറെ മുഖ്യ�ക്ഷ്യമോയതി പ്ഖ്യോപതിചെതിരതിക്കുന്നു.   
സമ്പൂര്ണ്ണശുചതിത്വലകരളവും സര്്ോര് �ക്ഷ്യമതിടുന്നു. അര്ഹരോയവര്്് 
വോതതിൽപ്ടതി ലസവനും �ഭ്യമോക്കുനേതതിനുള്ള നടപടതികളുും സ്വീകരതിച്ചുവരുന്നു. 
ഈ �ക്ഷ്യങ്ങൾ സോക്ഷോത്കരതിക്കുനേതതില�്ോയതി തലദേശഭരണസ്ോപനങ്ങ
ളുതട പൂര്ണ്ണമോയ ഇടതപടൽ  അനതിവോര്യമോണ്. ജനകീയോസൂത്രണപ്സ്ോന
ത്തിൽ നതിനേ് ആര്ജ്ജതിതചെടുത് കരുത്തുമോയതി മഹോപ്ളയങ്ങതളയുും മഹോമോ
രതിതയയുും പ്തതിലരോധതിചെ മോതൃകയതിൽ ഇ്ോര്യങ്ങളുും യുദ്ധകോ�ോടതിസ്ോനത്തിൽ 
പൂര്ത്ീകരതി്ണും. സര്്ോരുും നതിര്വഹണ ഏജന്സതികളുും നൽകുനേ നതിര്
ലദേശങ്ങളനുസരതിചെ് സര്്ോര് �ക്ഷ്യമതിടുനേ നവലകരള നതിര്മ്തിതതി്ോയതി നമു്് 
കകലകോര്്ോും. സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചതിത്വ ലകരളും എനേ സ്വപ്ും ഇനതിയുും അകത�
യല എനേ് നമു്് ഉറപ്പുവരുത്ോും. അതതിേോരതിദ്്യും തുടച്ചുനീ്ോന് സര്്ോരതി
തനോപ്ും നതിൽ്ോും.

എലോവര്ക്കുും ഹൃേയുംനതിറഞ് ഓണോശുംസകൾ

എച്ച്. ദിറ്റോേശൻ ഐ.എ.എസച്.
പഞ്ോയത്്  ഡയറക്ടര്



ജനാധികാരം 
ന്വ�ിന്കോടി പാറിചേ കാലം
 പിണറോയി വിജയന്

മുഖ്യമന്തതി

ഇ.എും.എസ്. നമ്പൂതതിരതിപ്ോട് 1938 ജൂക� 
12-ന ്'മോതൃഭൂമതി'യതിൽ എഴുതതിയ "മേതിരോശതി 

ഗവണതമന്ും പ്ോലേശതിക സ്വയുംഭരണവും" 
എനേ ല�ഖനത്തിൽനതിനേ് ഒരു ഭോഗും ഉദ്ധ
രതിച്ചുതകോണ്് തുടങ്ങതട്."... പഞ്ോയത്തുക
ളുതട രൂപീകരണും കുലറക്കൂടതി പ്ജോയത്പ
രവും സുംഘടതിതവും ആ്തിത്ീര്്ോലനോ 
അവയുതട അധതികോരപരതിധതി വതിപു�തപ്ടു

ത്തി ഉലേ്യോഗസ് ലമധോവതിത്വത്തിതറെ അനതി
യന്തതിതോധതികോരതത് ഒതട്ങ്തിലും ചുരു്ോ 
ലനോ പറ്റതിയ ഒരു നതിയമനതിര്മ്ോണവും 
ലകോണഗ്രസ് മന്തതിസഭയതിൽനതിന്നു കതിട്തിയതി
ട്തില. കക്ഷതിമത്രങ്ങളുതടയുും വ്യക്തതിവതിലേ്വ
ഷങ്ങളുതടയുും വതി�ോസരുംഗമോയതിത്ീര്നേതിട്ടു
ള്ള പഞ്ോയത്തുലബോര്ഡ് തതിരതഞ്ടുപ്പു
കതള നോട്ടുകോരുതട ജനോധതിപത്യപരമോയ 

പുലരോഗതതിക്കു ലപ്രകമോയ സ്ോപനങ്ങളോ
്തി തീര്്ോനുപകരതിക്കുനേ യോതതോന്നുും 
ഗവണതമറെ് ഇതുവതര തചയ്തിട്തില. േയനീയ
മോയ ഈ സ്തിതതിക്കുള്ള ഉത്രവോേതിത്വും 
പൗരലബോധത്തിതറെ അഭോവവും ലകോണഗ്ര
സ്് മുത�ോയ പ്സ്ോനങ്ങളുതട അശ്ദ്ധയുും 
കുറതചെോത് വഹതിക്കുതമങ്തിലും പ്ധോനപങ്് 
ഗവണതമറെതിനു തതനേയോണ്. ...അതതിലും 
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ഗൗരവമോയ ഒരു സുംഗതതിയോണ് പ്ോലേശതിക 
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ്് ഇന്നുള്ള 
അധതികോരങ്ങതള കുലറതശെ കുലറതശെയോയതി 
ചുരു്ോന് ഗവണതമറെ് ആരുംഭതിചെതിരതിക്കുന്നു
തവനേത്."

വതിവതിധ കോരണങ്ങളോൽ ഈ ഉദ്ധരണതി 
പ്സക്തമോണ.് ഇ.എും.എസ.് ഈ വതിമര്ശനും 
നടത്തിയത്  അനേ്  തോന് ഉൾതപ്ട് 
പ്സ്ോനും പ്ോലേശതിക സ്വയുംഭരണ കോര്യ
ത്തിൽ പ്ഖ്യോപതിചെതിട്ടുള്ള നതി�പോടുകൾ ചൂണ്തി
്ോട്തിത്ോണ്ോയതിരുന്നു. അധതികോരവതിലകന്ദീ
കരണത്തിനോയതി വോേതിക്കുലമ്പോഴുും അധതികോരും 
വതിട്ടുതകോടു്ോന് വതിമുഖത പു�ര്ത്തുകയുും 
തകോടുത് അധതികോരങ്ങൾ കവര്തനേടുക്കുക

ണത്. അതുതകോണ്ടുതതനേയോണ് 1957-ൽ 
അധതികോരത്തിൽ വനേ ആേ്യമന്തതിസഭ 
ഭരണപരതിഷ്കോരത്തിന് മുഖ്യമന്തതിതയത്തനേ 
അദ്ധ്യക്ഷനോ്തി കമ്തിറ്റതി രൂപീകരതിചെത്. 
അതതിതറെ അടതിസ്ോനത്തിൽ 1958-ൽ 
അവതരതിപ്തിചെ അധതികോരവതിലകന്ദീകരണനതി
യമും രോജ്യത്് ഉണ്ോയതതിൽവചെ് ഏറ്റവും 
സമഗ്രവും തനതുമോയതിരുന്നു. എനേോൽ, 
അതു നടപ്ോ്ോന് കെതിയുും മുമ്പ് വതിലമോച
നസമരത്തിലൂതട ആ സര്്ോര് പതിരതിച്ചുവതി
ടതപ്ട്ടു. 

1987-ത� നോയനോര് മന്തതിസഭ നടപ്ോ
്തിയ ജതിലോ കൗണസതിലകളോയതിരുന്നു ഈ 
നതി�യ്ക്കു മോറ്റമുണ്ോ്തിയ മതറ്റോരു സുപ്ധോന 
ചുവടുവയ്്. 1991-92-ത� വോര്ഷതികപദ്ധതതി
യതിൽ കൗണസതിലകൾക്കു പ്ലത്യക വതിഹതിതും 
വകയതിരുത്തുകയുും തചയ്തു. എനേോൽ, അതതിനു 
തുടര്ചെയുണ്ോയതില. ആ ഘട്ത്തി�ോണ ്അധതി
കോരവതിലകന്ദീകരണും അനതിവോര്യമോ്തിയ 
ഭരണഘടനയുതട 73, 74 ലഭേഗതതികൾ 
വരുനേത.് എനേോൽ, അതതിതറെ തുടര്ചെയോയതി 
സുംസ്ോനങ്ങളതിൽ നടല്ണ് നതിയമനതി
ര്മ്ോണത്തിൽ ലകരളത്തിൽ വ�തിയ അമോ
ന്തമുണ്ോയതി. ലകരളമോണ ്ഏറ്റവും അവസോനും 
നതിയമും പോസ്ോ്തിയ സുംസ്ോനും. 

ഈ പശ്ോത്�ത്തിൽ അധതികോരവതി
ലകന്ദീകരണ നതിയമതത്ക്കുറതിചെ് ഇ.എും.
എസ.് അട്ും പതങ്ടുത്്, ലകരളത്തിത� 
പ്മുഖ പണ്തിതതരതയലോും അണതിനതിരത്തി 
വതിപു�മോയ കണതവന്ഷനുകൾ ലകരള
ത്തിൽ നടന്നു. നതിയമത്തിൽ വരുലത്ണ് 
ലഭേഗതതികൾ ജനകീയചര്ചെകൾക്കു വതിലധ
യമോ്തി. എനേോൽ ആ നതിര്ലദേശങ്ങളതിൽ 
പ�തുും അനേതത് യു.ഡതി.എഫ്. സര്്ോര് 
സ്വീകരതിചെതില.

1996-ൽ ഇ.തക. നോയനോര് അധതികോര
ത്തിത�ത്തിയലതോതടയോണ ്ഈ സ്തിതതി ് 
മോറ്റമുണ്ോയത്. അധതികോരവതിലകന്ദീകരണ
ത്തിന് സമഗ്രമോയ നതിയമലഭേഗതതികൾ 
നതിര്ലദേശതി്ോന് സത്യബ്രത തസനേതിതറെ 
അദ്ധ്യക്ഷതയതിൽ നോയനോര് സര്്ോര് കമ്തി
റ്റതിതയ നതിലയോഗതിച്ചു. കമ്തിറ്റതിയുതട റതിലപ്ോര്ട്് 
വരുും മുമ്പുതതനേ ഒന്പതോും പദ്ധതതി ജനകീ
യപദ്ധതതിയോയതി ആവതിഷ്കരതിച്ചു നടപ്ോ്ോന് 
സര്്ോര് തീരുമോനതിച്ചു. അതതിതറെ ഫ�മോയതി 
ഇ.എും.എസ്. അധ്യക്ഷനോയ ഉനേതത� 
മോര്ഗ്ഗനതിര്ലദേശക സമതിതതിയുതട ലമൽലനോട്
ത്തിലും ലനതൃത്വത്തിലും നതി�വതിൽ വനേ 
'ജനകീയോസൂത്രണ പ്സ്ോനും ല�ോകത്തി
നുതതനേ മോതൃകയോയതി മോറതി. 

സുംസ്ോനത്തിതറെ തമോത്ും പദ്ധതതി 

യുും തചയ്യുനേ അനേതത് സര്്ോരതിതനതതി
തരയോണ് ഇ.എും.എസതിതറെ വതിമര്ശനും. 
അധതികോരും തകോടു്ോതതിരതി്ലും ഉള്ളതു 
തതിരതിതചെടു്ലും ലകന്ദീകൃത അധതികോരത്തി
തറെ എ്ോ�തത്യുും സ്വഭോവമോണ്. മറതിച്ചു 
സുംഭവതി്ണതമങ്തിൽ അധതികോരത്തിലള്ള
വര്്് അ്ോര്യത്തിൽ നതിശ്യേോര്ഢ്യവും 
ഉറചെ ഇച്ോശക്തതിയുും ലവണും. ഇ്ോര്യങ്ങ
തളലോും ഇന്നുും പ്സക്തമോണ്.

ഈ ഉദ്ധരണതി വ്യക്തമോക്കുനേ മതറ്റോരു 
കോര്യും കൂടതിയുണ്്. അധതികോരവതിലകന്ദീ
കരണ കോര്യത്തിൽ ലകരളപ്തിറവതി്് മുമ്പു
തതനേ ഇ.എും.എസതിന് കൃത്യവും വ്യക്തവ
മോയ കോഴ്ചപ്ോട് ഉണ്ോയതിരുന്നു എനേതോ

1996 ആഗസ്റ്റ് 17 ന്റ് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ സംസ്ാനതല ഉദ്റ്ഘാടനം ഇ.എം.എസതിന്റെ  സാന്തിധ്യ
ത്തിൽ  അന്ന്ത് മുഖ്യമന്തതി ഇ.ന്ക. നായനാർ  നതിർവ്വഹതിക്കുന്നു (ഫയൽ ചതിത്രം)
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ചാ ത്  ചാത്  

പ   0 ചാ  
  ചായ 

ത്  യ  
 ചാ  ചാ

ചാ   ആ യ  
യചാ ചാ ചാ ചാ  ത് 

ത്  ചാ  
ചാ  ചാ ചാ ത് ജ യചാ

 ചാ ചാ യ ത്  
രചാ യ പചാ  

ചാ  ര ചാ
ചായ  ത്

തുകയുതട 40 ശതമോനവും വതിവതിധ വകുപ്പുക
ളുതട തത്തു�്യമോയ പ്വര്ത്നങ്ങളുും ഒറ്റയ
ടതിക്കു കീഴ്ത്തട്ടുകളതില�ക്കു കകമോറതി പ്ോലേശതി
കസര്്ോരുകൾ എനേ ആശയും യോഥോ
ര്ത്്യമോ്ോന് അനേതത് എൽ.ഡതി.എഫ്. 
സര്്ോര് കകത്ോണ് തീരുമോനമോണ് 
ജനകീയോസൂത്രണും സോദ്ധ്യമോ്തിയത്. 
രോഷ്ടീയനതി�പോടതിതറെയുും ഇച്ോശക്തതിയുതട
യുും ചരതിത്രസോക്ഷ്യമോയതിരുന്നു അത് . 
അന്നുവതര മൂവോയതിരലമോ നോ�ോയതിരലമോ 
രൂപ ആതക ഫണ്ടുമോയതി കെതിഞ്ഞുവനേ 
പഞ്ോയത്തുകൾ്് ജനകീയോസൂത്രണ
ലത്ോതട േശ�ക്ഷ്ണ്തിനു രൂപ പദ്ധ
തതിവതിഹതിതമോയതി മോത്രും �ഭതിച്ചു. ജീവന്ോ
രുതട ഘടന തതനേ മോറതി. ഒലട്തറ പുതതിയ 
തസ്തികകൾ അവതിതട നതി�വതിൽ വന്നു. 
ആലരോഗ്യും, വതിേ്യോഭ്യോസും, കൃഷതി തുടങ്ങതി 
കീഴ്ത്തട്തിത� സ്ോപനങ്ങൾ കകമോറതിയതു
വെതി �ഭ്യമോയ ഉലേ്യോഗസ്ര് ലവതറയുും.

പ�ലകോണുകളതിൽ നതിന്നുും സൃഷ്ട്യുന്മുഖവും 
രോഷ്ടീയലപ്രതിതവമോയ വതിമര്ശനങ്ങളുും 
ആലക്ഷപങ്ങളുും അനോവശ്യവതിവോേങ്ങളുതമോ
ത് ജനകീയോസൂത്രണ പ്സ്ോനത്തിന് 
ലനതരയുണ്ോയതി. ഗ്രോമസഭകൾ എന്തതിനോ
തണന്നുവതര ലചോേ്യമുണ്ോയതി! വകുപ്പുകളുതട 
പ്ോലേശതികപ്വര്ത്നും തലദേശസ്ോപനങ്ങ
ൾക്കു കീെതി�ോക്കുനേതതിതന ഉലേ്യോഗസ്രുും 
സുംഘടനകളുും എതതിര്ത്തു. സ്വന്തും അധതികോരും 
ഇലോതോകുലമോതയന്നു ഭയനേ ജനപ്തതിനതിധതി
കൾ ലപോലും ഉണ്ോയതിരുന്നു. 

അധതികോരങ്ങൾ തകോെതിച്ചുകളയുനേ 
അത്യപൂര്വ്വ കോഴ്ചയ്കോണു അനേ് ലകരളും 
സോക്ഷതിയോയത്. തലദേശഭരണ വകുപ്് മന്തതി
യോയതിരുനേ പോല�ോളതി മുഹമ്ദുകുട്തി അധതികോ
രങ്ങൾ വതിതട്ോെതിയുനേത് ആഹ്ോേകരമോയ 
പ്വൃത്തിയോയതി കണ്ടു. തലദേശഭരണ സ്ോപ
നങ്ങതള പതിരതിച്ചുവതിടോന് സര്്ോരതിന് ഉണ്ോ
യതിരുനേ അധതികോരും ഇലോതോ്തി. തലദേശ
സ്ോപനങ്ങൾക്കു ധനും അനുവേതിക്കുനേ 
അധതികോരും നതിയമസഭയ്ക്കു നൽകതി. ധനവതിന്യോ
സത്തിനു കൃത്യമോയ മോനേണ്ങ്ങലളോതട 
സുതോര്യമോയ ലഫോര്മു� തകോണ്ടുവന്നു. 
വോര്ഡുകളുതട അതതിര്ത്തി പുനര്നതിര്ണ്ണ 
യതി്ോനുള്ള അധതികോരും സുംസ്ോന തതിര
തഞ്ടുപ്പു കമ്ീഷനു വതിട്ടുതകോടുത്തു. അെതിമതതി 
കുറയ്കോന് ഓുംബുഡ്് ോനു രൂപും നല്തി. ഉലേ്യോ
ഗസ്തര ശതിക്ഷതി്ോനുള്ള അധതികോരും തലദേ
ശസ്ോപനങ്ങൾക്കു വതിട്ടുതകോടുത്തു. ഉലേ്യോഗ
സ് പുനര്വതിന്യസ നത്തിനുും ഗ്രോമവതികസന 
വകുപ്് തലദേശഭരണവകുപ്തിൽ �യതിപ്തിക്കുനേ
തതിനുും നടപടതിതയടുത്തു. ഡതി.ആര്.ഡതി.എ. 

അട്മുള്ള പ� അലതോറതിറ്റതിക
ളുും നതിര്ത്�ോ്തി. അങ്ങതന 
എത്രലയോ വതിപ്ലവോത്മകമോയ 
തീരുമോനങ്ങൾ. 

എനേോൽ, 2001-ൽ അധതി
കോരത്തിത�ത്തിയ സര്്ോര് 
ജനകീയോസൂത്രണ പ്സ്ോനും 
അവസോനതിപ്തിക്കുകയുും പുതതിയ 
ലപരതിത�ോരു പദ്ധതതി തകോണ്ടു
വരതികയുും തചയ്തു. തലദേശഭരണ
വകുപ്് വതിഭജതിചെ് മൂന്നു മന്തതിമോ
രുതട കീെതി�ോ്തി. സനേദ്ധ 
സോലങ്തതിക സമതിതതികൾ പതിരതി
ച്ചുവതിട്ടു. ആസൂത്രണ നതിര്വ്വഹ
ണങ്ങളതിൽ ഉലേ്യോഗസ്ോധതിപ
ത്യും തതിരതിതക തകോണ്ടുവന്നു. 
ജനപങ്ോളതിത്ും എലോത�
ത്തിലും ശുഷ്കമോ്തി. കുടുുംബശ്ീ
ത്തതിരോയ നീ്ങ്ങൾ ലപോല
മുണ്ോയതി. അങ്ങതന പ�നതി�
യ്ക്കു ും  ജ ന ക ീ യ ോ സൂ ത്രണ ും 
അ്ോ�ത്് തതിരതിചെടതി ലനരതിട്ടു.

ഇ്ോരണങ്ങളോൽ, 2006-
ൽ  വ ീ ണ്ടു ും  ഇ ട തു പ ക്ഷ 
സര്്ോര് അധതികോരത്തിത�
ത്തിതയങ്തിലും ജനകീയോസൂത്രണത്തിതറെ 
പദ്ധതതി ആേ്യും മുതൽ തുടലങ്ങണ്തിവന്നു. 
�ക്ഷ്യലബോധലത്ോതട ഇതു നതിറലവറ്റോ

നോയതി. ജനകീയോസൂത്രണത്തിലൂതട വതികസതി
ച്ചുവനേതിരുനേ നടപടതിക്മങ്ങളുും ചതിട്കളുും 
നതിയമപ്ോബ�്യലത്ോതട വ്യവസ്തപ്ടു
ത്തി. ഉലേ്യോഗസ് പുനര്വതിന്യോസും അട്
മുള്ള അടതിസ്ോനകോര്യങ്ങൾ മുലനേോട്ടു 
തകോണ്ടുലപോയതി. വതിവരസോലങ്തതികവതിേ്യയതി
ലൂതട ഭരണനതിര്വ്വഹണും സുഗമവും സുതോര്യ
വമോ്തി. ലസവനപ്േോനത്തിൽ മുലനേറ്റമു 
ണ്ോ്തി. എനേോൽ 2011-ൽ അധതികോരത്തി
ത�ത്തിയ പുതതിയ സര്്ോര് വീണ്ടുും 
അതതലോും തകര്ത്തു. വകുപ്തിതന മൂന്നു മന്തതി
മോര്്ോയതി  പങ്തിട്ടു .  പെയതതോത് 
ആവര്ത്തി്തപ്ട്ടു. പദ്ധതതിപ്വര്ത്നും 
സമയത്തു പൂര്ത്തിയോകോതതയുും പദ്ധതതി
പ്ണും വതിനതിലയോഗതി്ോതത ലപോകുനേ 
നതി�ലപോലും ഉണ്ോയതി. 

ഇ ത് ര ത മ ോ രു  സ് തി ത തി വ തി ല ശ ഷ 
ത്തി�ോണ് 2016-ത� ഇടതുപക്ഷ ജനോധതിപ
ത്യ മുനേണതി മന്തതിസഭ അധതികോരലമല്ക്കുനേത്. 
ജനോധതിപത്യ അധതികോരവതിലകന്ദീകരണ
ത്തിതറെ നഷ്ടതപ്ട് ജനകീയപങ്ോളതിത്വും 
സുതോര്യതയുും പുനഃസൃഷ്ടതിക്കുും എനേതോയതി
രുന്നു 2016-ത� പ്കടനപത്രതികയതിൽ ഇടതു
പക്ഷും മുലനേോട്ടുതവചെ വോഗ്ോനും. അത് 
അക്ഷരുംപ്തതി പോ�തി്ോന് എൽ.ഡതി.എഫ്. 
സര്്ോരതിനോയതി. 'നവലകരളത്തിനു ജനകീ

ഇ.എം.എസ്റ്. നമ്പൂതതിരതിപ്ാട്റ്
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യോസൂത്രണും' എനേ �ക്ഷ്യലത്ോതടയോണു 
13-ോും പദ്ധതതിയുതട പ്വര്ത്നങ്ങൾ സുംഘ
ടതിപ്തിചെത്. ജനകീയോസൂത്രണത്തിലൂതട വതിക
സതിപ്തിചെ സുംവതിധോനങ്ങളുും ജനോധതിപ
ത്യ-ജനകീയ സമ്പ്രേോയങ്ങളുും നതിയമും മൂ�ും 
വ്യവസ്തപ്ടുത്തുനേതട്ും ഒലട്തറകോര്യ
ങ്ങളുും സോദ്ധ്യമോ്തി.

പഞ്ോയത്്, ഗ്രോമവതികസനും, നഗരകോ
ര്യും, നഗരഗ്രോമോസൂത്രണും, തലദേശസ്വയും
ഭരണ എഞ്തിനീയറതിങ് വതിഭോഗും എനേീ 
വകുപ്പുകൾ ഒരു മന്തതിയുതട കീെതിൽ തകോണ്ടു
വന്നു. ഇവ ലചര്ത്് പ്തിന്സതിപ്ൽ ഡയറ
ക്ടര് ലമധോവതിയോയതി തലദേശസ്വയുംഭരണ 
തപോതുസര്വീസ് രൂപീകരതിച്ചു. ജനകീയപ
ങ്ോളതിത് സുംഘടനോസുംവതിധോനങ്ങൾക്കു 
നതിയമപരതിരക്ഷ നൽകോന് ലകരളോ പഞ്ോ
യത്് രോജ്, മുനതിസതിപ്ൽ നതിയമും ലഭേഗതതി 
തചയ്ോനുും ലകരള നഗരഗ്രോമോസൂത്രണനതി
യമും, 2016 സമഗ്രമോയതി പരതിഷ്കരതി്ോനുും 
നടപടതികൾ സ്വീകരതിച്ചു. നഗരസഭകൾക്കു 
സമോന്തരമോയതി പ്വര്ത്തിച്ചുവനേ അധതികോ
രലകന്ദങ്ങളോയ വതികസന അലതോറതിറ്റതിക
ളതിൽ തതിരുവനന്തപുരും (TRIDA), തകോചെതി 
(GCDA), ലഗോശ്ീ (GIDA) എനേതിവ ഒെതിതക 
എലോും പതിരതിച്ചുവതിട്ടു.

പദ്ധതതിരൂപീകരണവും നതിര്വ്വഹണവും 
ജനോധതിപത്യപരമോ്ോന് തലദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ോപന ലമധോവതികൾ അദ്ധ്യക്ഷരുും 
വതിേഗ്ദ്ധര് ഉപോദ്ധ്യക്ഷരുമോയതി ആസൂത്രണ 
സമതിതതികൾക്കു വ്യവസ് തചയ്തു. സോലങ്തതിക 
വതിേഗ്ദ്ധതരയുും സോമൂഹതിക പ്വര്ത്ന പോര
മ്പര്യമുള്ളവതരയുും ഉൾതപ്ടുത്തി ജതിലോ 
ആസൂത്രണസമതിതതികൾ പുനഃസുംഘടതിപ്തിച്ചു. 
പദ്ധതതിലരഖയുതട പരതിലശോധനയുും അുംഗീ 
കോരും നൽകലമട്ും ജതിലോപദ്ധതതി തയ്ോ
റോക്കുനേതതിതറെ ചുമത� ഡതി.പതി.സതി.യതിൽ 
നതിക്ഷതിപ്തമോ്തി. പദ്ധതതി കോര്യങ്ങളതിത� 
അപ്ീൽ അലതോറതിറ്റതിയോയതി ജതിലോ ആസൂത്ര
ണസമതിതതി തചയര്ലപഴ്സണമോര് അദ്ധ്യക്ഷ
രുും ജതിലോകളക്ടര് തസക്ട്റതിയുും ജതിലോ 
പ്ലോനതിങ് ഓഫീസര് കണവീനറുമോയുള്ള 
കമ്തിറ്റതി രൂപീകരതിച്ചു. ജതിലോപഞ്ോയത്്, 
ലകോര്പ്ലറഷന് എനേതിവയ്ക്കു സുംസ്ോനത� 
അപ്ല�റ്റ് കമ്തിറ്റതികളുും വ്യവസ് തചയ്തു.

സോമ്പത്തികവര്ഷത്തിനു മൂന്നുമോസും 
മുമ്പു പദ്ധതതി തയ്ോറോക്കുനേ രീതതി നതി�വതിൽ 
വന്നു. ഇതുവെതി ചരതിത്രത്തിൽ ആേ്യമോയതി 
സമഗ്രമോയ ജതിലോ പദ്ധതതിലരഖകൾ തയ്ോ
റോ്തി. ജനറൽ പര്പ്സ് ഗ്രോറെ് 12 ഗഡു്
ളോയതി മുന്കൂര് നല്കുനേ രീതതി പുനഃസ്ോപതിച്ചു. 
വതികസനഫണ്്, തമയതിറെനന്സ് ഗ്രോറെ്, 

ലറോഡ്, പശ്ോത്� സൗക
ര ്യങ്ങ ൾ  എ നേ തി വ യ്ക് 
പരമോവധതി  പര തിധ തിയുും , 
ഉത്പോേനലമഖ�യ്ക്കു കുറഞ് 
പരതിധതിയുും നതിശ്യതിച്ചു. അവശ്യ 
ഘട്ങ്ങളതിൽ തലദേശസ്ോപ
നങ്ങൾ്് സര്്ോര് ഗ്യോര
റെതിലയോതട വോയ്തയടു്ോന് 
അനുവോേും നല്കുനേ രീതതി്് 
ക�ഫ് അട്മുള്ള പദ്ധതതി
കളതിലൂതട തുട്ുംകുറതിച്ചു. 194 
തസ്തിക സൃഷ്ടതിചെ് എലോ തലദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങ
ളതിലും എഞ്തിനീയര്മോരുതട 
ലസവനവും ഒെതിവകൾ സമയ
ബന്തിതമോയതി നതികത്തി 
ജീവന്ോരുതട �ഭ്യതയുും 
തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങ
ളതിൽ ഉറപ്ോ്തി. 

ജനപങ്ോളതിത്ത്തിന് 
അവസരും ഒരുക്കുനേ പ്വ
ര്ത്നങ്ങളുും ഇ്ോ�ത്തു 

നടത്തി.  ജനോധതികോരവും ജനകീയ 
ഇടതപടലും സോദ്ധ്യമോ്ോന് വതിവരോവകോശ 
നതിയമവും ലസവനോവകോശ നതിയമവും ഫ�പ്
േമോ്തി. സുംസ്ോനതത് 941 ഗ്രോമപഞ്ോയ 
ത്തുകളുും പൗരവോകോശലരഖ പ്സതിദ്ധീകരതിച്ചു. 
നഗരസഭകളതിൽ പൗരോവകോശലരഖ പുനഃപ്
സതിദ്ധീ കരതിച്ചു. തകോലും, ലകോട്യും ജതിലക
ളതിത� എലോ പഞ്ോയത്തുകളുും ജനസൗഹൃേ 
പഞ്ോയത്തുകളോയതി പ്ഖ്യോപതിച്ചു. ഗ്രോമസഭക
ളതില�ക്കുള്ള അഭതിപ്ോയങ്ങളുും തലദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ോപനങ്ങളുതട പ്വര്ത്നും തമചെ
തപ്ടുത്ോനുള്ള നതിര്ലദേശങ്ങളുും ലരഖതപ്ടു
ത്ോന് ജനങ്ങൾ്ോയതി തവബ്കസറ്റ് 
ഒരു്തി. മന്തതിമോരുും എും.എൽ.എ.മോരുും 
എും.പതി.മോരുും അവരവരുതട ഗ്രോമസഭകളതിൽ 
പതങ്ടുത്തു പ്ചോരണും സുംഘടതിപ്തിച്ചു. 

പ്ോലേശതികോസൂത്രണും കൂടുതൽ ജനകീ
യമോക്കുനേതതിതറെ ഭോഗമോയതി രണ്ോുംഘട് 
ജനകീയോസൂത്രണും ആരുംഭതിച്ചു. അതതിതറെ 
അനുഭവത്തി�ോണ് ഹരതിതലകരളും മതിഷന് 
വതിജയതിപ്തി്ോനോയത.് നവലകരള സൃഷ്ടതി്ോ
യുള്ള മറ്റു മതിഷനുകളുും തലദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളുതട ലനതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ
മോയതി നടപ്ോ്തി. മണ്ണ്, ജ�ും, കജവസമ്പ
ത്് എനേതിവതയ സുംലയോജതിപ്തിച്ചു സമഗ്രപ്ോ
ല േ ശ തി ക  സ് � ജ � ോ സൂ ത്രണ ത് തി നു ും 
കെതിഞ് സര്്ോര് മുന്കകതയടുത്തു. 

ചരതിത്രത്തിൽ ആേ്യമോയതി ലകരളത്തിൽ 
ഇടതുപക്ഷ ജനോധതിപത്യ മുനേണതിക്കു ഭരണ

ലകന്ദധനകോര്യകമ്തിഷന് ഗ്രോറെ് എനേതിവ 
മൂന്നു ഗഡു്ളോയതി മുന്കൂര് നൽകതി. പദ്ധതതി
പ്വര്ത്നും 100 ശതമോനലത്ോട് അടുപ്തി
്ോന് സോധതിച്ചു.

ജനകീയോസൂത്രണ കോ�തത്ലപ്ോത� 
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ത്തുടര്ചെയുണ്ോയ സോഹചര്യും, അധതികോര
വതിലകന്ദീകരണും അട്മുള്ള വതികസന- 
ജനോധതിപത്യ-പുലരോഗമന പ്വര്ത്ന 
ങ്ങൾക്കു തുടര്ചെ നൽകുനേതതിന് ഉപകരതി
ക്കുും. ഉലേ്യോഗസ് സുംവതിധോനത്തിതറെ ജനോ
ധതിപത്യവത്കരണും, കൂടുതൽ പുനര്വതി 
ന്യോസും, കോ�തികമോയ നതിയമലഭേഗതതികൾ 
അട്ും പ�തുും ഇനതിയുും തചലയ്ണ്തുണ്്. 
പുതതിയ മന്തതിസഭ അ്ോര്യങ്ങളതിത�ലോും 
ഫ�പ്േമോയ പരതിപോടതികൾ ആസൂത്രണും 
തചയ്തുവരതികയോണ്.

തോതെത്�ത്തിൽ മുഖ്യമോയുും ലവണ്ത് 
ഗ്രോമസഭകൾ ജീവസ്സുറ്റ ലവേതികളോ്തി മോറ്റുക 
എനേതോണ്. ഇതതിനോയതി ഗ്രോമസഭകളുതട 
ഉപഘടകങ്ങളോയതി അയൽക്കൂട്ങ്ങതളയുും 
തറസതിഡന്സ് അലസോസതിലയഷനുകതളയുും 
മോറ്റുകതയനേ ആശയും ഉയര്നേതിട്ടുണ്്. 
ഇതുലപോത� ഗ്രോമസഭകതള കചതന്യവ
ത്ോ്ോനുള്ള മറ്റ് മോര്ഗ്ഗങ്ങളുും ആല�ോചതി
്ണും. സ്തീകൾക്കുും കുട്തികൾക്കുും ട്ോ
ന്സ്തജറെറുകൾക്കുതമതതിതര നടക്കുനേ 
അതതിക്മങ്ങൾ അവസോനതിപ്തി ണും. സൂക്ഷ്മ
ത�ത്തിത� ജനകീയപ്ശ്നങ്ങൾ നതിരീക്ഷതി ോ
നുും ത്സമയത്് ഇടതപടോനുും കെതിയുനേ 
ജോഗ്രതോസമതിതതികൾ ലപോത�യുള്ള ജനകീയ
സുംവതിധോനങ്ങൾ വ്യവസ്ോപതിതമോയോൽ 
ഇതു വ�തിതയോരളവതിൽ സോധതിക്കുും. ഗ്രോമന്യോ
യോ�യ ്ലപോലള്ള പ� ജനകീയസുംവതിധോന
ങ്ങതളക്കുറതിച്ചുും ഇതതിനോയതി ചര്ചെകൾ ഉയരു
ന്നുണ്്. ഈ വെതിക്കുും കൂടുതൽ ആല�ോചന
കൾ ഉണ്ോകണും.

തലദേശഭരണസ്ോപനങ്ങതള സഹകര
ണപ്സ്ോനവമോയതി ബന്തിപ്തിചെ ്വതിഭവസമോ
ഹരണത്തിനുും പദ്ധതതികൾ ആവതിഷ്കരതിച്ചു 
നടപ്ോ്ോനുമുള്ള സോദ്ധ്യതകൾ ആരോയണും. 
മടങ്ങതിവരുനേ പ്വോസതികളുതട വതിഭവവും 
കനപുണതികളുും പ്ലയോജനതപ്ടുത്ോനുും 
വ്യക്തതി സുംരുംഭങ്ങൾത്ോപ്ും സോമൂഹതിക 
സുംരുംഭങ്ങൾ എനേ ആശയത്തിനു പ്ോമുഖ്യും 
നൽകോനുും സോധതി ണും. 

തതോെതിൽസൃഷ്ടതി്ോയതി കനപുണ്യവതിക
സനത്തിന ്ഊനേൽ നൽലകണ്തുണ്.് ഓലരോ 
നോടതിതറെയുും ആവശ്യങ്ങളുമോയതി ബന്തപ്ട് 
കനപുണതികളുും അവ ആര്ജ്ജതി്ോന് കെതി
വള്ളവതരയുും കതണ്ത്തി പരതിശീ�നത്തിനു 
ലപ്ോത്ോഹനും നൽകോും. കനപുണ്യും 
ആര്ജ്ജതിചെവതര ഉൾതപ്ടുത്തി ല�ബര് 
ബോങ്കുകൾ രൂപീകരതിചെ ്ആവശ്യോനുസരണും 
അവരുതട ലസവനും പ്ലയോജനതപ്ടുത്ോും. 
സൂക്ഷ്മത� േോരതിദ്്യനതിര്മ്ോര്ജ്ജനും ലപോലള്ള 
പദ്ധതതികൾ ജനപങ്ോളതിത്ും ആവശ്യമുള്ള 

പ്വര്ത്നങ്ങളോണ്.
വതിഭവഭൂപടത്തിലും നീര്ത്ടത്തിലും 

അധതിഷ്തിതമോയ വതികസനത്തിന് ഊനേൽ 
നൽകതിയുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങളോണ് ജനകീ
യോസൂത്രണത്തിതറെ തുടര്ചെയോയതി ഉണ്ോലക

ണ്ത്. ജതി.പതി.എസ്. ലപോലള്ള സോദ്ധ്യതകൾ 
പ്ലയോജനതപ്ടുത്തി സ്ോനീയോസൂത്രണവും 
നതികുതതിപതിരതിവതമോത് ഫ�പ്േമോ്ോന് 
ഇനേ് അവസരമുണ്്. വതിജ്ോന സമൂഹസൃ
ഷ്ടതിയുതട ഭോഗമോയതി ഇത്രും മോറ്റങ്ങൾ 
നമ്മുതട തലദേശഭരണസ്ോപനങ്ങളുതട പ്വ
ര്ത്നത്തിലും ഉണ്ോലകണ്തുണ്്.

തലദേശസ്ോപനങ്ങൾക്കു കകമോറതിയതി
ട്തിലോത് സര്്ോര് പ്വര്ത്നങ്ങളതി�ട്ും 
ഉയര്നേ ജനപങ്ോളതിത്ും സോധ്യമോക്കുനേ
തതങ്ങതനതയനേ് ആല�ോചതില്ണ് ഘട്മോ
ണതിത്. ഒലട്തറ്ോര്യങ്ങൾ ഇതതിനോയതി 
തചയ്ോനുണ്്. ഭരണരുംഗലത്ക്കുള്ള യുവോ
്ളുതട വ�തിയലതോതതിലള്ള കടന്നുവരവ് 
അതതിതനലോും ആ്ും കൂട്ടുും. പുതതിയ കോഴ്ച
പ്ോടുകളുള്ള, പ്തീക്ഷകളുള്ള പുതതിയത�മു
റയുതട ആശയോഭതി�ോഷങ്ങൾ മനസ്തി�ോ്തി 
പദ്ധതതികൾ ആസൂത്രണും തചയ്് അവരുതട 
മുന്കകയതിൽ നടപ്ോ്ോനുള്ള ഉേ്യമങ്ങൾ 
എലോ തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളുതടയുും 
ഭോഗത്തുനതിനേ് ഉണ്ോകണും. ഇത്രത്തില
ള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ വതികസതി
പ്തിക്കുക എനേതോണ് ജനകീയോസൂത്രണ
ത്തിതറെ ജൂബതി�തി്ോ�ത്് നമുക്കു തചയ്ോ
നോവനേ പരമപ്ധോനമോയ കോര്യും.
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അര്ത്വത്ോയ ഇരുപത്തിയഞ് ്വര്ഷ 
ങ്ങൾ. കോമ്പുള്ളതുും ഈടുറ്റതുമോയ 

ലനട്ങ്ങളുതട നതിറവതിൽ, രോജ്യും മുഴുവന് 
പകര്ത്ോനോഗ്രഹതിക്കുനേ ഒരു വതികസന 
മുലനേറ്റമോയതി ജനകീയോസൂത്രണും അുംഗീക
രതി്തപ്ട്തിരതിക്കുന്നു. അധതികോര വതിലകന്ദീക
രണത്തിതറെ ഈ ലകരളമോതൃക രോജ്യത്് 
ലവറതിട് ്നതില്ക്കുനേ ഒനേോണ.് ആസൂത്രണത്തിനുും 

പദ്ധതതിനതിര്വഹണത്തിനുമുള്ള അധതികോരും 
തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപങ്ങൾക്കു കക 
മോറുവോന് ലവണ്തിയുള്ള നതിയമനതിര്മ്ോണ
ങ്ങൾ നടത്ോന് രോജ്യതത് മതി് സുംസ്ോ
നങ്ങളുും ഇലപ്ോഴുും തയ്ോറോയതിട്തില. ത്രതിത� 
പഞ്ോയത്് രോജ് സുംവതിധോനത്തിത� 
ഓലരോ ത�ത്തിലും നതിര്വഹതില്ണ് ചുമത
�കൾ നമ്മുതട സുംസ്ോനലത്ത് ലപോത� 

വതിപു�മോയതി മതറ്റോരു സുംസ്ോനവും നതിര്വ
ഹ തി ചെ തി ട്ടു മ തി ല .  ജ ോ ത തി - ജ ന്മ തി  ഭൂ പ്ഭു ത ്വ 
ത്തിതറെയുും മുത�ോളതിത് ശക്തതികളുലടയുും 
തോല്പര്യങ്ങലളയുും സമ്ര്ദേങ്ങലളയുും മറതികട
്ോനുള്ള രോഷ്ടീയ ഇച്ോശക്തതി അവതിടങ്ങ
ളതിത� സര്്ോരുകൾ്തില. നലവോത്ോന 
മുലനേറ്റങ്ങളുതടയുും ഇടതുപക്ഷ ബേൽ വതിക
സനമോതൃകയുതടയുും തുടര്ചെയതി�ോണ ്ലകരള

നവകകരളത്ിനായി
ജനകീയാസൂത്രണം
 എം.വി. നഗോവി�ന് മോ�ർ

തലദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്പു മന്തതി

ജ ചാ ചാരത്  യ 
ത്ചാരയ  ര  

ര   
ര   ചാ ചാര ചാ

രചായ ജ ത് ത് 
ത് യ ചാ  

ര    
ത് ചാര ചായ 

ര യ  പര ചാര  ചാ ചാ  
 ആ  ചാ

യ ര ചായ  പ ത്  
ജ യ  യചാ ചാ ചാ

ചാ      
   യചാ ത്  
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ത്തിൽ ജനകീയോസൂത്രണവും സോദ്ധ്യമോയത.് 
നവലകരളതമനേ സങ്ല്പും യോഥോര്ത്്യമോവ
ലമ്പോൾ, ജനലക്ഷമത്തിതറെയുും സോമൂഹതിക
മോയ കരുത�തിതറെയുും പുത്ന് പ�ോവകൾ 
തീര്ത് വതിലകന്ദീകൃതോസൂത്രണത്തിതറെ 
കരുത്തുറ്റ മുലനേറ്റങ്ങളുും കോണോനോവും. 1957-
ൽ അധതികോരത്തിൽ വനേ ഇ.എും.എസ ്നമ്പൂ
തതിരതിപ്ോടതിതറെ ലനതൃത്വത്തിലള്ള സര്്ോരതി
തറെ കോ�ും മുതൽ ഇന്ത്യോരോജ്യതത് ലേശീയ, 
സുംസ്ോന സര്്ോരുകളുലടതതിൽ നതിനേ് 
വ്യത്യസ്മോയ കോഴ്ചപ്ോടുും സമീപനവും ലകര
ളത്തിത� ഇടതുപക്ഷ സര്്ോരുകൾ സ്വീക
രതിച്ചു ലപോന്നു. അതതിതറെ ഫ�ും കൂടതിയോണ് 
1996-ൽ തുട്ും കുറതിചെ ജനകീയോസൂത്രണ 
പ്സ്ോനും. ജനോധതികോരത്തിതറെ പുതതിയ 
വെതിത്ോരയതിൽ ഭരതിക്കുനേവരുും ഭരതി്തപ്ടു
നേവരുും തമ്തിലള്ള അന്തരും കുറഞ്ഞു. സോധോ
രണ്ോരോയ ജനങ്ങൾ്് തങ്ങൾ്് 
ലവണ്തതതന്തനേ് നതിര്ണ്ണയതി്ോനുള്ള 
അവസരും �ഭതിച്ചു. അവരുതട പ്ശ്നങ്ങൾ്് 
സുതോര്യമോയ രീതതിയതിൽ പരതിഹോരും കോണോന് 
വതിലകന്ദീകൃത ആസൂത്രണും സഹോയകര
മോയതി. ഇടതുപക്ഷത്തിതറെ ജനകീയബേല
കൾ യോഥോര്ത്്യമോ്ോന് ഈ ലവേതി ഏതറ 
ഗുണും തചയ്തു എനേതുും ഒരു വസ്തുതയോണ്. 

ഗ്രോമസ്വരോജ് എനേ ആശയും ഇന്ത്യന് 
സ്വോതന്ത്യസമര കോ�ത്് തതനേ ചര്ചെ 
തചയ്തപ്ട്തിരുന്നു. ലേശീയവതിലമോചനലത്ോ
തടോപ്ും അധതികോരവതിലകന്ദീകരണവും ആ 
കോ�ഘട്ത്തിൽ തതനേ നമ്മുതട �ക്ഷ്യമോ

യതിരുന്നു. സ്വോതന്ത്യ��തി്് ലശഷും അധതി
കോരവതിലകന്ദീകരണത്തിന് ലവണ്തിയുള്ള 
ചര്ചെകൾ ചൂടുപതിടതിച്ചു. പഞ്ോയത്്, നഗരഭ
രണും സുംബന്തിചെ ്സുംസ്ോനങ്ങൾ് ്നതിയ
മനതിര്മ്ോണും നടത്ോന് കെതിയുനേ വതിധ 
ത്തിൽ ഭരണഘടനയുതട നതിര്ലദേശകതത്വങ്ങ
ളതിൽ എഴുതതി ലചര്ക്കുകയുും ഏെോും പട്തിക
യതിൽ ഉൾതപ്ടുത്തുകയുും തചയ്ലതോതട വതിവതിധ 
സുംസ്ോനങ്ങളതിൽ പഞ്ോയത്് രോജ്, മുനതി
സതിപ്ോ�തിറ്റതി നതിയമങ്ങൾ നതി�വതിൽ വന്നു. 
അധതികോരങ്ങതളോന്നുമതിലോത്തോയതിരുന്നു 

അനേതത് പഞ്ോയത്തുകളുും ഭരണസമതിതതി
കളുും. ബ്രതിട്ീഷഭ്രണകോ�ത് ്നഗരശുചീകര
ണത്തിനുള്ള സുംവതിധോനും എനേ നതി�യതി 
�ോണ ്നഗരഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ നതി�വതിൽ 
വനേത്. ജനോധതിപത്യസമൂഹത്തിതറെ പുലരോ
ഗമലനോന്മുഖമോയ വളര്ചെതയ്കോത്് അവതയ 
വതികസതിപ്തി്ോന് സോധതിചെതില. കൃത്യമോയ വ്യ
വസ്കതളോന്നുമതിലോതത ലതോന്നുുംപടതിയോണ് 
ചതി� സുംസ്ോനങ്ങൾ തതിരതഞ്ടുപ്പുകൾ 
നടത്തിയത.് ചതി�രോവതട് തതിരതഞ്ടുപ്പുകൾ 
അനതിശ്തിതമോയതി നീട്തിത്ോണ്ടു ലപോയതി. അധതി
കോരവതിലകന്ദീകരണും ശക്തതിതപ്ടുലത്ണ്തതി
തറെ ആവശ്യകത വ്യക്തമോക്കുനേ ബൽവന്ത് 
റോയ് ലമത് കമ്തിറ്റതിയുതട റതിലപ്ോര്ട്് 1958-ൽ 
ലകന്ദസര്്ോരതിന് �ഭതിചെലപ്ോൾ അവര് 
ലവണ്ത്ര ഗൗരവലത്ോതട ആ റതിലപ്ോര്ട് ്പരതി
ഗണതിചെതില. അതതിതറെ അടതിസ്ോനത്തിൽ 
ശക്തമോയ നതിയമനതിര്മ്ോണങ്ങൾ നട 
ത്ോന് തയ്ോറോയുമതില. സുംസ്ോനങ്ങളതിത� 
നതിയമസഭകൾ പോസോ്തിയ നതിയമങ്ങളുതട 
അടതിസ്ോനത്തിൽ പ്വര്ത്തിച്ചു വനേ 
പഞ്ോയത് ്രോജ ്സ്ോപനങ്ങൾ കോര്യമോയ 
യോതതോരു അധതികോരവും ഇലോത് ലനോക്കു
കുത്തികളോയതിരുന്നു. ലകരളത്തിത� സ്തി 
തതിയുും വ്യത്യസ്മോയതിരുനേതില.

ഐക്യലകരളും സ്ോപതിതമോവനേതതിന് 
മുമ്പുതതനേ 1950-ത� തതിരുവതിതോുംകൂര്-തകോചെതി 
പഞ്ോയത് ്ആക്ട,് മേതിരോശതി വതിലലജ ്പഞ്ോ
യത്് ആക്ട്, 1960-ത� ലകരള പഞ്ോയത്്, 
മുനതിസതിപ്ോ�തിറ്റതി നതിയമങ്ങൾ എനേതിവ ലകരള
ത്തിത� പഞ്ോയത്,് നഗരഭരണ സ്ോപന
ങ്ങൾ് ്തുട്ും കുറതിച്ചു. എനേോൽ, അവയുതട 
അധതികോരങ്ങൾ നോമമോത്രമോയതിരുന്നു. കോമ്പു
റ്റതുും വതിപു�വും ശക്തവമോയ ഒരു ഭരണഘ
ടനോ ലഭേഗതതിയുതട അഭോവത്തിൽ അധതികോ
രവതിലകന്ദീകരണത്തിന്  ലവണ്തിയുള്ള 
സുംസ്ോനങ്ങളുതട നതിയമനതിര്മ്ോണവും 
ഫ�വത്ോയതില. അധതികോരവതിലകന്ദീകരണ
ത്തിന് ലവണ്തിയുള്ള നതിരന്തരമോയ ജനകീയ 
ഇടതപടലകൾ്് ഫ�പ്ോപ്തതി നല്ോതത 
1990-കളുതട ആേ്യഘട്ും വതര അധതികോരും 
ലകന്ദീകരതിചെ് പതിടതി്ോന് ഭരണവര്ഗ്ഗത്തിന് 
സോധതിച്ചു. 1993-ൽ പ്ോബ�്യത്തി�ോയ പഞ്ോ
യത്് രോജ്, നഗരപോ�തിക ഭരണഘടനോ 
ലഭേഗതതി നതിയമങ്ങൾ രോജ്യത്് സമഗ്രമോയ 
അധതികോരവതിലകന്ദീകരണത്തിതറെ, വെതികൾ 
തുറനേതിട്ടു. ഭരണഘടനോ ലഭേഗതതി നതിയമത്തി
തറെ പരതിധതിക്കുള്ളതിൽ നതിന്നുതകോണ് ്സുംസ്ോ
നങ്ങൾ നതിയമനതിര്മ്ോണങ്ങൾ നടത്തി. ആ 
നതിയമങ്ങൾ വതിലകന്ദീകൃതോസൂത്രണത്തിന് �ൽവ�്റ്റായ്റ് ലമത്

ന�തിലയാട്റ് ഗ്ാമപഞ്ായത്തിന്ല ജനകീയാസൂത്രണ ഗ്ാമസഭയതിൽ ഇ.എം.എസ്റ്. നമ്പൂതതിരതിപ്ാട്റ് പന്��ക്കു
ന്നു (ഫയൽ ചതിത്രം)
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ലവണ്തിയുള്ള ജനങ്ങളുതട അഭതി�ോഷങ്ങൾ 
പൂര്ത്ീകരതി്ോന് പര്യോപ്തമോയതിരുനേതില 
എനേതോണ് വോസ്വും. ഭരണഘടനോ ലഭേഗ
തതിക്കു മുമ്പ ്ലകരളത്തിൽ 1987-91 ത� ഇ.തക. 
നോയനോര് സര്്ോര് തകോണ്ടുവനേ ജതിലോകൗ
ണസതിൽ നതിയമും അധതികോരവതിലകന്ദീകരണ
ത്തിതറെ വതിശോ�മോയ സോധ്യതകൾ തുറനേതിടു
നേതോയതിരുന്നു. ഭരണഘടനോ ലഭേഗതതി നതിയ
മങ്ങളുതട പശ്ോത്�ത്തിൽ അതതിലന്ോൾ 
മതികചെ രീതതിയതിൽ ജനങ്ങളതില�് ്അധതികോര
തമത്തി്ോന് സോധതിക്കുമോയതിരുന്നു. പതക്ഷ, 
അത്രത്തിലതള്ളോരു കോഴ്ചപ്ോട് ഉയര്ന്നു 
വനേതില.

1996-ൽ അധതികോരത്തിൽ വനേ ഇ.തക. 
നോയനോര് സര്്ോരതിതറെ വതികസനമുന്ഗ
ണനകളതിൽ പ്ധോനതപ്ട്തോയതിരുന്നു 
ജനകീയ അധതികോരവതിലകന്ദീകരണും. 
സുംസ്ോന ബജറ്റതിതറെ മൂനേതിത�ോനേ് സമ്പൂ
ര്ണ്ണ ആസൂത്രണോധതികോരലത്ോതട തലദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ്് കകമോറോ
നുള്ള ഇടതുപക്ഷ സര്്ോരതിതറെ തീരുമോനും 
ജനകീയോസൂത്രണത്തിന് ആരുംഭും കുറതിച്ചു. 
തസനറ്റ ്കമ്തിറ്റതിയുതടയുും, സുംസ്ോന ധനകോ
ര്യകമ്ീഷതറെ ശതിപോര്ശകളുതടയുും അടതിസ്ോ
നത്തിൽ 1999-ലും തുടര്നേ് 2000-ലും 
പോസോ്തിയ ലഭേഗതതിനതിയമങ്ങൾ ജനങ്ങ
ളുതട സമ്പൂര്ണ്ണ പങ്ോളതിത്മുള്ള പ്ോലേശതികോ
സൂത്രണത്തിന് നതിയമപരമോയ ചട്ക്കൂതടോരു

്തി. വതികസനപദ്ധതതികളുതട ആസൂത്രണ
ത്തിലും നതിര്വ്വഹണത്തിലും ഉലേ്യോഗസ്ലമ
ൽല്ോയ്മ ഇലോതോ്തി. ജനകീയ തോല്പര്യും 
ഉറപ്പുവരുത്തിയ ഒമ്പതോും പഞ്വൽസരപ
ദ്ധതതിതയ ജനകീയപദ്ധതതി എന്നുതതനേ 
വതിലശഷതിപ്തില്ണ്തുണ്.് വതികസനകോര്യങ്ങ

ളതിൽ ജനങ്ങതള ലബോധവല്ക്കരതിച്ചുതകോണ്്, 
ജനകീയ ഇടതപട�തിതറെ പ്ോധോന്യും മനസ്തി
�ോ ത്ിയ മുഴുവന് ജനങ്ങളുതടയുും പതിന്തുണയുും 
പങ്ോളതിത്വും ഉറപ്ോ്തിയ സര്വ്വത�സ്പ
ര്ശതിയോയ ഒരു ജനകീയ കോതമ്പയതിനതിലൂതട
യോണ് ജനകീയോസൂത്രണും യോഥോര്ത്്യമോ
്തിയത്.

ജനകീയോസൂത്രണും ലകരളവതികസന 
ചരതിത്രത്തിൽ വെതിത്തിരതിവ്  കുറതിചെത് 
വതികസന, ലക്ഷമരുംഗങ്ങളതിൽ പ്ോലേശതിക 
ജനകീയോധതികോരും സ്ോപതിച്ചുതകോണ്ോണ്.. 
അത് തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളുതട 
ലമൽ ഉണ്ോയതിരുനേ സുംസ്ോന സര്്ോരതി
തറെ നതിയന്തണോധതികോരും പരതിമതിതതപ്ടു
ത്തി. ഭരണത്തി�തിരതിക്കുനേ പോര്ട്തില്ോ 
മുനേണതില്ോ കോര്യങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയ
മോയതി തീരുമോനതി്ോന് കെതിയോത്വതിധ
ത്തിൽ തലദേശസ്വയുംഭരണ സുംവതിധോന
ങ്ങതള ഘടനോപരമോയതി ശക്തതിതപ്ടുത്തി. 
പ്ോലേശതിക സര്്ോരുകൾ്് ആളുും 
അര്ത്വും അധതികോരവും കകമോറതി . 
തപോതുവതിേ്യോഭ്യോസും, തപോതുജനോലരോഗ്യും, 
േോരതിദ്്യ �ഘൂകരണും, പോര്പ്തിടും, ചതികതിത്ോ
ലകന്ദങ്ങൾ എനേതിവ തലദേശഭരണ സ്ോപ
നങ്ങളുതട നതിയന്തണത്തില�്് വന്നു. 
സ് കൂളുകൾ പ്ോലേശതികസര്്ോരുകൾ്് 
കകമോറതി. കൃഷതി, മൃഗസുംരക്ഷണും തുടങ്ങതിയ 
ലമഖ�കളതിൽ തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപ


1  ചാരത്  

  ചായ ചാ  
ചാര  ഗ

 ചാ ചായ  
ജ യ ചാര
ര  ചാ  ജ  

ചാ ത്  
ആ ചാ ചാര ത്ചാ  

യ ര  
ചാപ ത് ചാ ചാ  

പ  ചാര  
ചാ  ജ യചാ ത് ത് 

ആര   
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നങ്ങളുതട ലനതൃത്വവും നതിയന്തണോധതികോര
വും ഉറപ്പുവരുത്തി. പ്ോലേശതിക ത�ത്തിൽ 
നടക്കുനേ രോഷ്ടീയ, ലക്ഷമപ്വര്ത്ന 
ങ്ങളുതട ലനതൃത്വത്തില�്് പ്ോലേശതികസ
ര്്ോരുകൾ ഉയര്ന്നുവരുനേ അവസ് 
സുംജോതമോയതി .  രോജ്യവും ല�ോകവും 
മോതൃകയോയതി പരതിഗണതിക്കുനേ ലനട്ങ്ങൾ 
മ�യോളതി  ്കരഗതമോയത ്അങ്ങതനയോണ.് 
നതിരവധതി തവല്ലുവതിളതികൾ ജനകീയോസൂത്രണ
ത്തിതറെ ആേ്യഘട്ങ്ങളതിൽ അഭതിമുഖീകരതില്
ണ്തിവനേതിരുന്നു. അതതിൽ ഏറ്റവും പ്ധോന 
തവല്ലുവതിളതി മുനേനുഭവങ്ങളുതട അഭോവമോയതിരു
ന്നു. ജനകീയോസൂത്രണകോ�തത് ആേ്യ 
വോര്ഷതികപദ്ധതതി തയ്ോറോയത് ഒരു വര്ഷ
ത്തില�തറ നീണ്ടു നതിനേ തയ്ോതറടുപ്പുക
ൾത്ോടുവതി�ോണ്. തസമതിനോര്, കര്മ്സമതി
തതികൾ, പദ്ധതതിലരഖ, ല്ോ്-്ജതിലോപദ്ധതതി
കൾ, ജതിലോആസൂത്രണസമതിതതി എനേതിവയട
ങ്ങുനേ ആസൂത്രണ ചട്ക്കൂട് ജനകീയോസൂത്ര
ണത്തിതറെ ഘടനോപരമോയ അസ്തിവോരും 
ബ�തപ്ടുത്തി.

രോജ്യത്ോേ്യമോയതി പദ്ധതതിവതിഹതിതത്തി
തറെ 10 ശതമോനും സ്തീകൾക്കുലവണ്തി മോറ്റതി 
വയ്കോന് ലകരളത്തിത� തലദേശഭരണ സ്ോ
പനങ്ങൾ്ോയത് ഇടതുപക്ഷത്തിതറെ സ്തീ
പ ക്ഷ  ര ോ ഷ്ടീ യ ത് തി ത റെ  പ്ത തി ഫ � ന 
മോയതിരുന്നു. തതോണ്ണൂറുകളുതട തുട്ത്തിൽ 
സുംസ്ോനത്തിതറെ ഏതതങ്തിലും ഭോഗങ്ങ

്തി. ത�ചോയ്കോന് കൂരയതിതലനേ ദുരവ
സ്തയ അഭതിമുഖീകരതിക്കുനേ പോവതപ്ട്വ
ര്്് ഇ.എും.എസ്. ഭവനപദ്ധതതിയതിലൂതട 
കരുത്ോയതി മോറോനുും അതുലപോലള്ള 
ബൃഹത്ോയ സോമൂഹ്യ വതികസനപദ്ധതതി
കൾ ജനകീയോസൂത്രണത്തിതറെ തണ�തിൽ 
മുലനേോട്ടുവയ്കോനുും സോധതിച്ചു.

ജനകീയോസൂത്രണതത് ദുര്ബ�തപ്ടു 
ത്ോന് പതിനേീട് വ�തുപക്ഷ ശക്തതികൾ 
ശ്മതിച്ചു. ജനങ്ങൾ്് അധതികോരും �ഭതിക്കു
ലമ്പോൾ മുത�ോളതിത് ശക്തതികളുും ഉലേ്യോഗ
സ് ദുഷ്പ്രഭുത്വവും  അെതിമതതിമോഫതിയോ 
സുംഘങ്ങളുും വലോതത ഭയതപ്ടുും. അവരുതട 
നതിക്ഷതിപ്ത തോൽപ്ര്യങ്ങൾ്് എ്ോ�ത്തുും 
രോഷ്ടീയ പതിന്തുണനൽകോന് വ�തുപക്ഷും 
ശ്മതിചെതിരുന്നു. ജനങ്ങൾ ഒറ്റത്ട്ോയതി ജനകീ
യോസൂത്രണപ്സ്ോനതത് നയതിചെലപ്ോൾ 
ജനകീയോസൂത്രണത്തിന് തുരങ്ും വയ്കോന് 
വ നേ  ശ ക്ത തി ക ൾ  സ ും ശ യ ത് തി ത റെ 
നതിെ�തി�ോയതി. വ�തുപക്ഷും ഭരണത്തില�റതിയ
ലപ്ോൾ, ലകരളവതികസനപദ്ധതതി എനേ 
ല പ ര തി ൽ  ജ ന ക ീ യ ോ സൂ ത്രണ ത് തി ത റെ 
ജനപക്ഷ നതിൽപ്തിടത്തിതറെ രോഷ്ടീയ ഉള്ളട
്ും ലചോര്ത്തി്ളയോന് ശ്മതിച്ചു. തലദേശ 
സ്വയുംഭരണ വകുപ്തിതന വതിഭജതിചെ് ദുര്ബ�മോ
്ോനുും ശ്മതിച്ചു. ജനശ്ീയ്ക് തുട്മതിട്ത് കുടുും
ബശ്ീതയ അട്തിമറതി ോനോയതിരുന്നു. ആ നീ്
ത്തിലൂതട സ്വയുംസഹോയ സുംഘങ്ങതള 



ളതിൽ തീര്ത്തുും ദുര്ബ്ബ�മോയതി പ്വര്ത്തി 
ക്കുനേ സ്വയും സഹോയസുംഘങ്ങളോണ് 
ഉണ്ോയതിരുനേതതങ്തിൽ, ജനകീയോസൂത്രണ 
ക്യോമ്പയതിനതിതറെ ഭോഗമോയതി ജനകീയപതിന്തു
ണലയോതട വതികസതിച്ചു വനേ കുടുുംബശ്ീ 
സുംവതിധോനും പ്ോലേശതികവതികസന പ്ക്തിയ
യതിൽ സ്തീകളുതട സമഗ്രപങ്ോളതിത്ും ഉറപ്ോ

ചാ  ത്  
ചാ ത്   

ചാഗ   ചായ  
ത്  യ  ചായ

ചാ ത് ചായ
 ജ യചാ  

ചാ യ  ചാഗ ചായ  
ജ യപ യചാ   

  ചാ  
ചാ  യയ  

 പ ചാ ത്  
ചാ  
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ഭതിനേതിപ്തിച്ചു. സുംസ്ോനതത് ആേ്യതത് 
സമ്പൂര്ണ്ണ പോര്പ്തിടപദ്ധതതിയോയ ഇ.എും.
എസ്. ഭവന പദ്ധതതിതയ ഭരണത്തിതറെ 
മറവതിൽ അട്തിമറതിച്ചു. തലദേശഭരണ സ്ോപ
നങ്ങളതിത� പദ്ധതതി ആസൂത്രണത്തിൽ 
ജനകീയ പതിന്തുണോ സുംവതിധോനങ്ങളുതട 
പ്ോധോന്യും ഇലോതോ്ോനുും ഉലേ്യോഗസ് 
ലകന്ദീകരണും തതിരതിച്ചു തകോണ്ടുവരോനുും ശ്
മങ്ങളുണ്ോയതി. ഇടതുപക്ഷ ജനോധതിപത്യ 
മുനേണതിയുതട ജനകീയ വതികസനകോഴ്ചപ്ോടുും 
രോഷ്ടീയ ഭതിനേതകൾ്് അതീതമോയ 
ജനകീയ സമ്ര്ദേവമോണ് ഇത്രും നീ്
ങ്ങതള തചറുത്തു ലതോൽപ്തി്ോന് ലകരള
ത്തിത� തലദേശസ്വയുംഭരണ സുംവതിധോന
ത്തിന് കരുത്തു പകര്നേത്

ത തി ര ത ഞ് ടു്തപ്ട് പ്ോലേശതിക 
സര്്ോരുകൾ്് വതികസന പദ്ധതതികളുതട 
ആസൂത്രണത്തിലും നതിര്വ്വഹണത്തിലും 
അധതികോരും നല്കുനേ 73-ഉും 74-ഉും ഭരണഘട
നോലഭേഗതതികളുതട യഥോര്ത് അന്തഃസത് 
ലകരളത്തിത� ജനകീയോസൂത്രണ പ്സ്ോന
ത്തിത�നേ ലപോത� രോജ്യത്് മതറ്റോരതിടത്തുും 
കോണോനോവതില. ഇടതുപക്ഷ സര്്ോരതിന് 
കീെതിൽ ഏതറ തതിള്ലത്ോതടയോണ ്ജനകീ
യോസൂത്രണും മുലനേറുനേത്. അത് രോഷ്ടീയ
മോയ ഇച്ോശക്തതിയുതട പ്തതിഫ�നും 
കൂടതിയോണ്. സോമ്പത്തിക വര്ഷത്തിതറെ 
ആേ്യേതിവസും മുതൽ വതികസനപദ്ധതതികളുതട 
നതിര്വഹണും ആരുംഭതിക്കുനേ അവസ്യതില�
്് ലകരളും എത്തിതയനേത് തചറതിയ കോര്യമ
ല. തതോണ്ണൂറു ശതമോനത്തിന് മുകളതിൽ പദ്ധ
തതിതച�വ് എനേത് അസോദ്ധ്യമോയതി കരുതതി
യതോയതിരുന്നു. ആ �ക്ഷ്യവും ലകരളും 
കകവരതിച്ചു. അധതികോരും, ഉലേ്യോഗസ്ലശഷതി, 
കേനുംേതിന ഭരണമതികവ,് സോമ്പത്തികഭദ്ത 
തുടങ്ങതി വതിവതിധ ത�ങ്ങതളടുത്് പരതിലശോധതി
ക്കുലമ്പോൾ രോജ്യതത് ഏറ്റവും ശക്തമോയ 
പ്ോലേശതിക സ്വയുംഭരണസുംവതിധോനും ലകരള
ത്തില�തോതണനേ ്മനസതി�ോ്ോന് ആര്ക്കുും 
സോധതിക്കുും.

പതിണറോയതി വതിജയതറെ ലനതൃത്വത്തിൽ 
2016-ൽ അധതികോരലമറ്റ സര്്ോരതിതറെ 
അഞ്ചുവര്ഷതത് പ്വര്ത്നങ്ങൾ ജനകീ
യോസൂത്രണത്തിതറെ മ തികവ്  കൂടുതൽ 
ഉയര്ത്തിപ്തിടതിക്കുനേതോയതിരുന്നു. തലദേശ
ഭരണ സ്ോപന ത�ത്തിൽ ആവതിഷ് കരതിചെ 
ആസൂത്രണ സമതിതതികൾ പ്ോലേശതികോസൂത്ര 
ണത്തിന് പുതതിയ മോനും നല്തി. 1967-ൽ 
അധതികോരത്തിൽ വനേ രണ്ോും ഇ.എും.
എസ്. സര്്ോര് ആേ്യമോയതി അവതരതിപ്തിചെ 
ജതിലോപദ്ധതതി എനേ ആശയും രോജ്യത്ോേ്യ

മോയതി നടപ്തി�ോ്തിയത്  പതിണറോയതി 
വതിജയതറെ ലനതൃത്വത്തിലള്ള ഒനേോമതത് 
സര്്ോരോണ്. ത്രതിത�പഞ്ോയത്തുകൾ, 
നഗരസഭകൾ, വതിവതിധ സര്്ോര് വകുപ്പു
കൾ എനേതിവയുതട ആഭതിമുഖ്യത്തിൽ നടനേ 
വതികസന പ്വര്ത്നങ്ങൾ ജതിലോത�
ത്തിൽ ഏലകോപതിപ്തി്തപ്ട്ടു. 2018-ത� 
മഹോപ്ളയത്തിനുലശഷും ദുരന്തനതിവോരണ 
ത്തിലും തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ 
നതിര്ണ്ണോയക പങ്കുവഹതിച്ചു. തലദേശഭരണ 
സ്ോപനത�ത്തിലണ്ോയ ദുരന്തനതിവോരണ 
പദ്ധതതികൾ ജനകീയഭരണ ചരതിത്രത്തിത� 
തതിള്മുള്ള ഏടോയതി പ്കീര്ത്തി്തപ്ട്ടു.

ഇന്ത്യയതിൽ തകോലറോണ കവറസ് 
ബോധ ഏറ്റവമോേ്യും റതിലപ്ോര്ട് ്തചയ്ത് ലകര
ളത്തി�ോയതിരുന്നു. തകോവതിഡ് ലരോഗതികലളോ, 
ലരോഗോണുവോഹകലരോ ആയ ഏറ്റവും കൂടുത
�ോളുകൾ ഇതര സുംസ്ോനങ്ങളതിൽ നതിന്നുും 
വതിലേശത്തുനതിന്നുും എത്തിചെര്നേത് ലകരള
ത്തി�ോണ്. ല�ോകത്തിത� എണ്ണും പറഞ് 
മുത�ോളതിത് രോജ്യങ്ങൾ വതര തകോവതിഡ് 
വ്യോപനതത് തചറു്ോന് സോധതി്ോതത 
കതിതച്ചു നതിനേലപ്ോൾ, എലോ പ്തതികൂ�ഘടക 
ങ്ങതളയുും അതതിജീവതിചെ് ലരോഗവ്യോപനതത് 
ഒരുഘട്ും വതര നതിയന്തതിചെ ്നതിര്ത്ോന് ലകരള
ത്തിനോയതി. ഈ മതികവതിലൂതട ലേശീയ, അന്തര്ലദേ
ശീയ പ്ശുംസ ലനടോന് കെതിഞ്ഞു. വോര്ഡുത� 
ജോഗ്രതോസമതിതതികളുതട മോതൃകോപരമോയ പ്വ
ര്ത്നവും കമ്്യൂണതിറ്റതി കതിചെനുകൾ സജ്ജീക
രതിചെതുും ഫസ്റ ്ക�ന് ട്ീറ്റത്മറെ ്തസറെറുകൾ 
ഒരു ത്ിയതുതമോത  ്മറ്റ ്സുംസ്ോനങ്ങൾ്് 
ചതിന്തതി്ോന് ലപോലും സോധതി്ോനോവോത് 
ലകരള ലമോഡലകളോയതിരുന്നു. ലരോഗവ്യോപനും 
തീവ്രമോയതതിനു ലശഷവും തകോവതിഡ് രണ്ോും 
തരുംഗും ഭീഷണതി ആയലപ്ോഴുും ജനങ്ങളുതട 
ജോഗ്രത ശക്തമോക്കുനേതതിലും ആലരോഗ്യ പ്വ
ര്ത്കതര ഏലകോപതിപ്തിച്ചുനതിര്ത്തി മഹോമോരതി
യുതട ആഘോതും കുറയ്ക്കുനേതതിലും തലദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങൾ നതിര്ണ്ണോയകമോയ പങ്ോണ് 
വഹതിച്ചുതകോണ്തിരതിക്കുനേത.്

പതിണറോയതി വതിജയതറെ ലനതൃത്വത്തിലള്ള 
സര്്ോര് രണ്ോമതുും അധതികോരലമറ്റത് 
ജനകീയോസൂത്രണത്തിതറെ രജതജൂബതി�തി 
വര്ഷത്തി�ോണ.് അധതികോരും ജനതയ്ക ്എനേ 
അധതികോരവതിലകന്ദീകരണത്തിതറെ ആത്മോ 
വതിതന കൂടുതൽ പ്കോശതിപ്തിക്കുനേ രീതതിയതി 
�ോണ് സര്്ോര് മുലനേോട്ടു ലപോവനേത്. തലദേ
ശഭരണ വകുപ്പുകളുതട ഏലകോപനും ശക്തമോ
ക്കുകയുും തലദേശസ്വയുംഭരണ തപോതുസ
ര്വ്വീസ ്യോഥോര്ത്്യമോ്ോനുള്ള നടപടതികൾ 
ഊര്ജ്ജതിതതപ്ടുത്തുകയുമോണ് സര്്ോര്. 

ജനകീയോസൂത്രണ പ്സ്ോനത്തിതറെ രജത
ജൂബതി�തി ആലഘോഷും ഒരുവര്ഷും നീണ്ടുനതില്ക്കു
നേ രീതതിയതിൽ സുംസ്ോനത്ോകമോനും 
സുംഘടതിപ്തിക്കുലമ്പോൾ, അധതികോര വതിലകന്ദീ
കരണത്തിതറെ  പെയകോ� തതികവകളതിൽ 
നതിന്നുും ജനകീയോസൂത്രണ നവലകരളും സൃഷ്ടതി
്ോനുള്ള കരുത്ോര്ജ്ജതിചെ് സര്്ോരതിന് 
മുലനേോട്ടുലപോകോനോവും. ഈ ഘട്ത്തിൽ ലകര
ളത്തിത� തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ 
പുതതിതയോരു വതികസന സുംസ് കോരും കരുപ്തി
ടതിപ്തിക്കുനേതതിനുള്ള ശ്മത്തി�ോണുള്ളത്. 
ഓഖതിയുും നതിപയുും മഹോപ്ളയവും പ്കൃതതി
ലക്ഷോഭങ്ങളുും തകോവതിഡ ്മഹോമോരതിയുും നമു്് 
ലമൽ ദുരന്തമോയതി തപയ്തിറങ്ങതിയലപ്ോഴുും 
ഏതതോരു ജനതയുും തകര്ന്നു ലപോകുമോയതിരു
നേ ഈ പ്തതിസന്തികതള, ജനകീയോസൂത്ര
ണത്തിതറെ കൂടതി കരുത്തിൽ, ലകരളും അതതി
ജീവതിക്കുകയോയതിരുന്നു. ആര്ദ്ും, ക�ഫ്, 
തപോതു വതിേ്യോഭ്യോസ സുംരക്ഷണ യജ്ും, 
ഹരതിതലകരളും തുടങ്ങതിയ ല�ോലകോത്ര 
മോതൃകകൾ ലകരളത്തിന ്യോഥോര്ത്്യമോ്ോ
നോയത് ജനപങ്ോളതിത്ത്തിതറെ കരുത്തി
�ോണ്.

മോ�തിന്യമകനേ തപോതുഇടങ്ങളുും പോരതിസ്തി
തതിക അവലബോധലത്ോതട കൃഷതിയുതടയുും 
ജ�സുംരക്ഷണത്തിതറെയുും സുംസ് കോരും 
തതിരതിച്ചു പതിടതിക്കുനേ സമൂഹവും സുഭതിക്ഷലകരള 
ത്തിലൂതട ഭക്ഷ്യസ്വയുംപര്യോപ്തതയതില�ക്കുള്ള 
കുതതിപ്പുും തുടങ്ങതി നതിരവധതി ലനട്ങ്ങൾ നമു്് 
അവകോശതപ്ടോനുണ്്. ലകരളത്തിതറെ  
ജനകീയ വതികസന മോതൃകതയ പുതതിയ കോ�
ത്തിതറെ തവല്ലുവതിളതികൾ ലനരതിടുനേതതിന ്പര്യോ
പ്തമോ്ോനോണ ്ഈ സര്്ോര് ശ്മതിക്കുനേത.് 
അതതിേോരതിദ്്യ നതിര്മ്ോര്ജ്ജന പരതിപോടതിയുും 
തതോെതിൽരഹതിതര്് ്ലജോ�തി �ഭ്യമോ്ോനുള്ള 
സമോനതകളതിലോത് ഇടതപടലകളുും 
നവലകരള മതിഷതറെ പുതതിയ രൂപത്തിലള്ള 
മുലനേറ്റവും കോര്ഷതികലമഖ�യതിൽ ലനട്ും 
കകവരതി്ോനുള്ള തീവ്രയത് നവതമോത് 
ഈ സര്്ോരതിതന കൂടുതൽ ജനകീയമോക്കുും. 
സോലങ്തതിക നൂ�ോമോ�കൾ ഇലോതോ്തിയുും 
നടപടതി ക്മങ്ങൾ �ളതിതമോ ത്ിയുും ആധുനതിക 
സലങ്തങ്ങൾ ഉപലയോഗതപ്ടുത്തിയുും, തലദേശ
ഭരണ സ്ോപനങ്ങളുതട കേനുംേതിന പ്വര്ത്
നത്തിലും പദ്ധതതി പ്വര്ത്നത്തിലും സുതോ
ര്യതയുും കോര്യക്ഷമതയുും ഉറപ്പുവരുത്തുകതയ
നേ കോഴ്ചപ്ോലടോതടയോണ ്സര്്ോര് മുലനേോട്ടു 
ലപോകുനേത്. രജത ജൂബതി�തിയുതട നതിറവതിൽ 
ജനകീയോസൂത്രണ പ്സ്ോനത്തിതറെ കൂടുതൽ 
തതിള്മുള്ള ഏടുകൾ നമു് ്രചതി ോും. 1
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ജനകീയാസൂത്രണം 
25 വർഷം പി�ിടുക�ാൾ
 ന�ോ. െി.എം. നതോമസ് ഐസക്

25 വര്ഷും മുമ്പ് ആഗസ്റ് 17-നോണ് എലോ 
കക്ഷതി ലനതോ്ളുും പതങ്ടുക്കുനേ 

ലവേതിയതിൽ സഖോവ് ഇ.എും.എസതിതറെ 
അദ്ധ്യക്ഷതയതിൽ അനേതത് മുഖ്യമന്തതി 
ഇ.തക. നയനോര് തതിരതിതകോളുത്തി ജനകീ
യോസൂത്രണത്തിനു തുട്ും കുറതിചെത്. മറ്റു 
സുംസ്ോനങ്ങളതിത�ലപ്ോത� മുകളതിൽ 
നതിന്നുും തോലെയ്ക്കു നടപ്ോ്തിയ ഒരു ഭരണപ
രതിഷ്കോരമോയതിരുനേതില ലകരളത്തിത� അധതി
കോരവതിലകന്ദീകരണും. തോലെത്ട്തിൽ നതിനേ് 
അതതിവതിപു�മോയ രീതതിയതിൽ ജനങ്ങതള 
അണതിനതിരത്തിത്ോണ്ടു നടപ്ോ്തിയ 
ഭരണപരതിഷ്കോരമോയതിരുന്നു. ഭൂപരതിഷ്കരണും 
ലപോത� ലകരളത്തിത� അധതികോരഘടന
യതിൽ അടതിസ്ോനപരമോയ ഒരു മോറ്റും 
സൃഷ്ടതിക്കുനേതോണ് അധതികോരവതിലകന്ദീക
രണും. 1957 മുതൽ ഇതതിനുലവണ്തിതയടുത് 
പരതിശ്മങ്ങൾ ഫ�വത്ോയതില. അത്ര 
ലയതറ പ്തതിബന്ങ്ങളോണ് അധതികോരവതി
ലകന്ദീകരണും യോഥോര്ത്്യമോക്കുനേതതിന് 
ഉണ്ോയതിരുനേത്. ഇതതിതന മറതികടക്കുനേ
തതിനു ഭൂപരതിഷ്കരണ ത്തിത�നേലപോത� 
ജനങ്ങതള അണതിനതിരത്തിലയ തീരൂതവനേ 

കോെ്ചെപ്ോടോയതിരുന്നു ഇ.എും.എസതിലറെത്. 
അതുതകോണ്ോണ് ലകരളത്തിൽ ആസൂത്ര
ണതത് ആസ്പേമോ്തി അധതികോരവതിലകന്ദീ
കരണത്തിനുലവണ്തി വ�തിതയോരു ജനകീയ
പ്സ്ോനത്തിനു രൂപും നൽകതിയത്. 

എ�നകോണച് 
ജേകരീയോസൂത്ണയം?

ജനകീയോസൂത്രണും വ�തിതയോരു 
വതില്ോടനമോയതിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ ജനോധതി
പത്യമുനേണതി സര്്ോര് ഒമ്പതോും പദ്ധതതി
യുതട 35-40 ശതമോനും തുക തലദേശസ്വയും
ഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ്് കകമോറുനേതതിന് 
എടുത് തീരുമോനും എലോവതരയുും തഞട്തിച്ചു. 
തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കു രണ്ടു�ക്ഷും 
രൂപ ഗ്രോറെോയതി പദ്ധതതിയതിൽ നതിന്നുും കതിട്തിയ 
സ്ോനത്് 50 മുതൽ 75 �ക്ഷും രൂപ വതര 
�ഭ്യമോക്കുതമനേോണ ്ഈ പ്ഖ്യോപനത്തിതറെ 
അര്ത്ും. 

എനേോൽ ഈ തീരുമോനും എടുക്കുലമ്പോ
ൾത്തനേ മതറ്റോരു കോര്യുംകൂടതി ലബോധ്യമുണ്ോ
യതിരുന്നു. ഇത്രയുും വ�തിയ തുക കയ്ോളുനേതതി
നോവശ്യമോയ പരതിശീ�നലമോ പരതിചയലമോ 

ഉലേ്യോഗസ് പതിന്തുണലയോ കവേഗ്ധ്യലമോ, 
എന്തതിന ്ആവശ്യമോയ ചട്ങ്ങൾലപോലും തലദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ്് ഉണ്ോയതി
രുനേതില. ഇവതയോത് ഉറപ്ോക്കുനേതതിനോവ
ശ്യമോയ ഭരണ പുനഃസുംവതിധോനത്തിന് കുറ
തചെോത് കോ�തോമസും അനതിവോര്യമോണ്. 
അഞ്് പതതിറ്റോണ്് നതി�നതിന്നുവനേ ഡതിപ്ോ
ര്ട്ത്മറെ ്സുംവതിധോനതത്യോണ ്തപോളതിച്ചുപ
ണതിലയണ്തിയതിരതിക്കുനേത്. ഒലട്തറ രോഷ്ടീയ 
ഇച്യുും എലോലപരതിൽനതിന്നുമുള്ള പ്തതിബദ്ധ
തയുും ഇതതിന് കൂടതിലയതീരൂ. 

ഈ മുതനേോരു്ങ്ങൾ പൂര്ത്തിയോക്കു 
നേതതിന ്കോത്തിരുനേോൽ 10-ോും പദ്ധതതിയതില� 
ആസൂത്രണ വതിലകന്ദീകരണും നടപ്തി�ോ്ോ
നോവൂ. ത��ും ആേ്യും വതിഭവങ്ങൾ കകമോറുക, 
ആ വതിഭവങ്ങൾ കയ്ോളുനേതതിനുണ്ോകുനേ 
പ്തതിബന്ങ്ങതള അലപ്ോെലപ്ോൾ തരണും
തചയ് ്അധതികോരവതിലകന്ദീകരണതത് യോഥോ
ര്ത്്യമോക്കുക എതനേോരു അസോധോരണ 
സമീപനമോണ ്ലകരള സര്്ോര് കകത്ോ
ണ്ത.് ഇപ്കോരും അധതികോരവതിലകന്ദീകരണ
ത്തിതനതതിതരയുള്ള പ്തതിബന്ങ്ങതള മറതിക
ടക്കുനേതതിനുും സമയബന്തിതമോയതി 9-ോും 
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പഞ്വത്രപദ്ധതതി്് രൂപും നൽകുനേതതി
നുും, തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ്് 
കരുത്് നൽകുനേതതിനുുംലവണ്തി ഒരു 
ജനകീയ പ്സ്ോനത്തിനുതതനേ രൂപും 
നൽകോനോണ ്ലകരള സര്്ോര് തുനതിഞ്ത.്

ഒരു പ്സ്ോനത്തിതറെ രൂപത്തിൽ വതിേ
ഗ്ദ്ധതരയുും ഉലേ്യോഗസ്തരയുും സനേദ്ധപ്വ
ര്ത്കതരയുും ബഹുജനങ്ങതള തതനേയുും 
തലദേശഭരണ ജനപ്തതിനതിധതികൾ് ്പതിനേതിൽ 
അണതിനതിരത്തി പുതതിയ ചുമത�കൾ ഏതറ്റടു
ക്കുനേതതിന് തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങതള 
പ്ോപ്തരോക്കുനേതതിനോണ് ജനകീയോസൂത്രണ 
പ്സ്ോനത്തിലൂതട ശ്മതിചെത്. പരമോവധതി 
ജനപങ്ോളതിത്വും സുതോര്യതയുും ശോസ്തീയത
യുും ഉറപ്പുവരുത്തുനേ ഒരു ആസൂത്രണ പ്ക്തി
യയ്ക ്രൂപുംനൽകതി. അങ്ങതന തോതെത്ട്തിൽ 
നതിതനേോരു പദ്ധതതി തയ്ോറോ ത്ി. അതു ഫ�പ്
േമോയതി നടപ്തി�ോക്കുനേതതിനുള്ള സുംവതിധോന
ങ്ങളുും ഒരു്തി. അലതോതടോപ്ും അധതികോരവതി
ലകന്ദീകരണത്തിന് അനതിവോര്യമോയ രോഷ്ടീ
യഇച്യുും ഇതു സുംസ്ോനത്തു സൃഷ്ടതിച്ചു.

കോൽനൂറ്റോണ്് പതിനേതിടുനേ ലവളയതിലും 
അനേ് ആവതിഷ്കരതിചെ ആസൂത്രണ തത്വങ്ങൾ
്് അടതിസ്ോനപരമോയ ഒരു ലഭേഗതതിയുും 
ഉണ്ോയതിട്തില. പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണത്തിനുള്ള 
പ്ോപ്തതിലശഷതിയതിൽ ഗണ്യമോയ പുലരോഗതതി 
ഉണ്ോയതിട്ടുണ്്. പതക്ഷ, ശുഷ്കതിക്കുനേ ജനപ
ങ്ോളതിത്ും, അെതിമതതിയുതട തതിരലനോട്ും, ബ്യൂ
ലറോക്ോറ്റതിക് സമീപനങ്ങൾ, സുംലയോജനമതി
ലോയ്മ എനേതിവ വര്ദ്ധതിച്ചുതകോണ്തിരതിക്കുക
യോണ്. ഈ പരതിമതിതതികൾ ചൂണ്തി്ോണതിക്കു 
ലമ്പോഴുും വളതര മോതൃകോപരമോയ പ്വര്ത്
നങ്ങൾ കോഴ്ചവയ്ക്കുനേ ഒലട്തറ പഞ്ോയത്തുക

ളുും നഗരസഭകളുും ഇന്നുും ഉതണ്നേത് ഏതറ 
അഭതിമോനകരമോണ്. അധതികോര വതിലകന്ദീ
കരണ റോങ്തിങ്ങതിൽ ജനകീയോസൂത്രണും 
മുതൽ ഇന്നുവതര ലകരളും രോജ്യത്് ഒനേോ
മതോണ്.

25 വർഷടതെ നേട്ടങ്ങൾ 
എടതെോടകെ? 

തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്കു കക 

മോറതിയ വതികസനലമഖ�കളതിൽ കെതിഞ് 25 
വര്ഷ്ോ�ത്തിനതിടയതിൽ വതി്യകരമോയ 
മുലനേറ്റമോണ് ഉണ്ോയതിട്ടുള്ളത്. 
ആറ്റോ�ോഗ്യം: തതോണ്ണൂറുകളോയലപ്ോലെയ്ക്കുും 
ലകരളത്തിതറെ അഭതിമോനമോയതിരുനേ ആലരോ
ഗ്യലമഖ� തകര്ചെയുതട തനലതിപ്ടതിയതില�യ്ക്കു 
നീങ്ങുകയോയതിരുന്നു. ശോസ്തസോഹതിത്യ പരതി
ഷത്തിതറെ 1991-ൽ പ്സതിദ്ധീകരതിചെ പഠന
റതിലപ്ോര്ട്ടു പ്കോരും ലകരളത്തിത� കുടുുംബ
ങ്ങളുതട 28 ശതമോനലമ തപോതു ആലരോഗ്യ 
സുംവതിധോനങ്ങൾ ഉപലയോഗതിചെതിരുന്നുള്ളൂ. 
ആലരോഗ്യ തച�വതിതറെ ദുര്വ്വഹമോയ വളര്ചെ 
േോരതിദ്്യത്തില�യ്ക്കു ജനങ്ങതള തള്ളതിവതിട്ടു. പ� 
ആലരോഗ്യ സൂചതികകളുും ലമോശതപ്ട്ടു തുടങ്ങതി. 
എനേോൽ 2015-ൽ ലകന്ദസര്്ോരതിതറെ 
കണക്കു പ്കോരും തപോതു ആലരോഗ്യ സുംവതി
ധോനങ്ങതള ഉപലയോഗതിക്കുനേ കുടുുംബ 
ങ്ങളുതട ശതമോനും 34 ആയതി ഉയര്ന്നു. 2018 
ആയലപ്ോലെയ്ക്കുും ഇതുവീണ്ടുും 48 ശതമോന
മോയതി ഉയര്ന്നു. ശതിശുമരണ നതിര്് 7 ശതമോ
നമോയതി തോഴ്ന്നു. ല�ോകോലരോഗ്യ സുംഘടന 2030 
ആകുലമ്പോൾ 8 ആകണതമനേോണു �ക്ഷ്യമതി
ട്തിട്ടുള്ളത.് തകോവതിഡ ്കോ�ത് ്നമ്മുതട കീഴ്ത്തട്് 
ആലരോഗ്യ ലമഖ�യുതട കരുത് ്നമ്ൾ അനു
ഭവതിചെറതിഞ്ഞു.

വിദ്ോഭ്ോസയം: ലകരളത്തിത� ജനങ്ങളുതട 
സോമ്പത്തികനതി� തമചെതപ്ടുകയുും കുട്തിക
ളുതട എണ്ണും ഒലനേോ രലണ്ോ ആയതി 
കുറയുകയുും തചയ്ലപ്ോൾ രക്ഷോകര്ത്ോ്
ളുതട വതിേ്യോഭ്യോസനതി�വോര പ്തീക്ഷകൾ 
കുത്തന ഉയര്ന്നു. എനേോൽ അതനുസരതി
ചെ് തപോതു വതിേ്യോഭ്യോസത്തിതറെ ഗുണനതി�
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വോരും ഉയര്നേതില. ഇതതിതറെ ഫ�മോയതി 
അണ-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളതില�യ്ക് കുട്തികൾ 
തകോെ തിഞ്ഞുലപോകോന് തുടങ്ങതി .  ഈ 
ലമഖ�യതിൽ 1991-ൽ 1.5 �ക്ഷും കുട്തികൾ 
ഉണ്ോയതിരുന്നു. 2016-17 ആയലപ്ോലെയ്ക്കുും 
അത ്4.1 �ക്ഷമോയതി ഉയര്ന്നു. എനേോൽ ഇനേ് 
ഒഴു്തിതറെ ഗതതി മോറതി്െതിഞ്ഞു. 2016-2021 
കോ�ത് ്1 മുതൽ 10 വതരയുള്ള ക്ോസുകളതിൽ 
6.79 �ക്ഷും കുട്തികൾ അധതികമോയതി ലചര്ന്നു. 
വ�തിതയോരു സുംഖ്യ കുട്തികൾ അണ- 
എയ്ഡഡ് സ്കൂളതിൽ നതിന്നുും റ്റതി.സതി. വോങ്ങതി 
തപോതു വതിേ്യോ�യങ്ങളതിൽ ലചര്ന്നുതവനേതു 
വ്യക്തമോണ്. നീതതി ആലയോഗതിതറെ സ്കൂൾ 
വതിേ്യോഭ്യോസ ഗുണനതി�വോര സൂചതികയതിൽ 
100-ൽ 76.6 മോര്ല്ോടുകൂടതി ലകരളും ഒനേോും 
സ്ോനത്ോണ്. 
പ്ോറ്റോദശിക റ്റോറിോഡുകൾ: 1995-96-ൽ 
1 , 1 5 , 3 0 6  ക തില�ോമ ീറ്റര്  പ്ോലേശതിക 
ലറോഡുകളോണ് ഉണ്ോയതിരുനേത്. 2018-19-ൽ 
ഇവയുതട കേര്ഘ്യും 2,31,676 കതില�ോമീറ്റ
റോയതി ഉയര്ന്നു. ഏതോണ്് 20,000-ലത്ോളും 
കതില�ോമീറ്റര് ലറോഡുകൾ ഈ കോ�യളവതിൽ 
പതി.ഡ്്യു.ഡതി. ഏതറ്റടുക്കുകയുും തചയ്തിട്ടുണ്്. 
പ്ോലേശതിക ലറോഡുകളുതട ഗുണനതി�വോ 
രത്തിൽ എത്ര വ�തിയ പുലരോഗതതിയോണ് 
ഉണ്ോയതിട്ടുള്ളത്. 
പോർപ്ിടയം: 1970-കളതിത� �ക്ഷുംവീട് 
പദ്ധതതി ഇന്നുും വ�തിതയോരു ഓര്മ്യോണ്. 
ആേ്യമോണ് സുംസ്ോനത്് തപോതുപോര്പ്തിട 
നതിര്മ്ോണത്തിനു തുട്ും കുറതിചെത്. പതക്ഷ 
ജനകീയോസൂത്രണത്തിതറെ അഞ്ചു വര്ഷും
തകോണ്് തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ 5.7 
�ക്ഷും വീടുകൾ പുതതിയതോയതി നതിര്മ്തിച്ചു 
നൽകതി. 13-ോും പദ്ധതതിയുതട അവസോന
ലത്ോതട (2021-22) 20 �ക്ഷും വീടുകതളങ്തിലും 
ലകരളത്തിൽ പോവതപ്ട്വര്ക്കുലവണ്തി നതിര്
മ്തിചെതിട്ടുണ്് .  2011-ത� കോലനഷുമോരതി 
കണക്കുകൾ ലകരളത്തിത� പോര്പ്തിടങ്ങളുതട 
തമചെതപ്ട് നതി�തയ സോധൂകരതിക്കുന്നുണ്്. 
ലകരളത്തിൽ 77 ശതമോനും വീടുകളതിലും 
കുടതിതവള്ളും എത്തിയലപ്ോൾ ഇന്ത്യയതിൽ ഈ 
ശതമോനും 51 മോത്രമോയതിരുന്നു. ലകരളത്തിത� 
95 ശതമോനും വീടുകളുും കവേ്യുതീകരതിചെ
ലപ്ോൾ ലേശീയശരോശരതി 67 ശതമോനമോയതിരു
ന്നു. ലകരളത്തിൽ 95 ശതമോനും വീടുകൾക്കുും 
കക്കൂസ ്ഉണ്ോയലപ്ോൾ ഇന്ത്യയതിത� ലതോത് 
47 ശതമോനമോയതിരുന്നു. ലകരളത്തിത� 
വീടുകളതിൽ 93 ശതമോനത്തിനുും ഒരു മുറതിലയ
്ോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ോയതിരുനേലപ്ോൾ ഇന്ത്യ
യതിൽ ഈ ലതോത് 59 ശതമോനമോയതിരുന്നു. 

ത്തിത� കുടുുംബശ്ീ അവയതിൽ നതിതനേലോും 
ലവറതിട്ടു നതിൽക്കുന്നു. ഇവ അയൽക്കൂട്ങ്ങ
ളോണ്. ജോതതി-മത-പോര്ട്തി ലഭേങ്ങൾ്് 
അതീതമോയതി അയ�ത്തുകോര്ത്ലോും 
ലചരോന് അവകോശമുണ്്. സനേദ്ധസുംഘടന
കളല, തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളോണ് 
അവതയ ലസ്പോണസര് തചയ്യുനേത്. വോയ് 
മോത്രമല, വരുമോനേോയക പദ്ധതതികളുും ഏതറ്റ
ടുക്കുന്നു. എലോത്ട്ടു സര്്ോരതിതറെയുും േോരതി
ദ്്യനതിര്മ്ോര്ജ്ജന പരതിപോടതികളുതട തപോതു 
പ്ലോറ്റ്ലഫോമോണ് ഈ സുംവതിധോനും. ഗ്രോമസ
ഭകളുതട അടതിത്റയോ്ോനോണ ്�ക്ഷ്യും. സ്തീ 
ശോക്തീകരണത്തിതറെ ഉപോധതിയോണ്. ഇനേ് 
2.77 �ക്ഷും അയൽക്കൂട്ങ്ങളതിൽ 43 �ക്ഷും 
കുടുുംബങ്ങൾ കുടുുംബശ്ീയതിൽ അുംഗങ്ങ
ളോണ്. 11,000 ലകോടതി രൂപ �ഘുവോയ് നൽകു
ന്നുണ്്. ഇതതിൽ 7,000 ലകോടതി രൂപ ബോങ്് 
�തിലങ്ജ് വോയ്യുും 4,000 ലകോടതി രൂപ അുംഗ
ങ്ങളുതട ത്രതിഫ്റ്റുമോണ്.
ദോ�ിദ്്േിർമ്ോർജ്ജേയം: ലകന്ദ സര്്ോ
രതിതറെ ഔലേ്യോഗതിക േോരതിദ്്യലരഖോ കണക്കു 
പ്കോരും 1993-94-ൽ ലകരളത്തിത� േോരതിദ്്യ
ലരഖയ്ക്കു കീെതിൽ 25 ശതമോനും കുടുുംബങ്ങളോണ് 
ഉണ്ോയതിരുനേത.് 2011-12-ൽ ഇത ്6 ശതമോന
മോയതി കുറഞ്തിരതിക്കുകയോണ്. ഇന്ത്യയതിൽ 
ഏറ്റവും ലവഗതയതിൽ േോരതിദ്്യും കുറഞ് 
സുംസ്ോനും ലകരളമോണ.് വരുമോന്ണക്കു 
പ്കോരും 10 ലക്ശഘടകങ്ങളുതട അടതിസ്ോ
നത്തിൽ യുഎന്ഡതിപതി  ഇന്ത്യയതിത� 
സുംസ്ോനങ്ങളുതട േരതിദ്രുതട എണ്ണും 
കണ്ോ്തിയതിട്ടുണ്്. അതുപ്കോരും ലകരള

ലകരളും സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചതിത്വവും കവേ്യുതീകര
ണവും ലനടതി്െതിഞ്ഞു. സമ്പൂര്ണ്ണ കുടതിതവള്ള
വും പോര്പ്തിടവും �ക്ഷ്യമതിട്ടു കെതിഞ്ഞു.
കുടയംബശ്രീ: ജനകീയോസൂത്രണത്തിതറെ 
ഏ റ്റ വ ും  വ � തി യ  ല ന ട് ങ്ങ ള തി ത � ോ നേ് 
കുടുുംബശ്ീ അയൽക്കൂട്ങ്ങളുതട ആവതിര്ഭോ
വവും വ്യോപനവമോണ്. സ്വയുംസഹോയ 
സുംഘങ്ങൾ എലോ സുംസ്ോനത്തുമുണ്്. 
എലോ രോജ്യങ്ങളതിലമുണ്്. എനേോൽ ലകരള
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ത്തിത� േരതിദ്രുതട എണ്ണും 2005-06-നുും 2015-
16-നുും ഇടയ്ക് 13 ശതമോനത്തിൽ നതിനേ് 1 
ശതമോനമോയതി കുറഞ്തിട്ടുണ്്. അഗതതിനതിര്
മ്ോര്ജ്ജനത്തിനുള്ള ആശ്യ പദ്ധതതി, 
ഭതിനേലശഷതി്ോര്ക്കുലവണ്തിയുള്ള ബഡ്സ്കൂ
ളുകൾ, പോ�തിലയറ്റീവ് ശുംഖ�കൾക്കുള്ള 
ലപ്ോത്ോഹനും തുടങ്ങതിയവതയോത് 
ഈതയോരു സോഹചര്യത്തിൽ വതി�യതിരു
ലത്ണ്തോണ്.

റ്റോകോട്ടങ്ങൾ എന്ോനകെ? 
ജനകീയോസൂത്രണും തുടങ്ങതിയ കോ�ത്് 

വതിഭോവനും തചയ് നതി�യതില�യ്ക്കു ലകരളും മോറതി
യതിട്തില. തതിരുലത്ണ് ഒരുപോടു േൗര്ബ�്യ
ങ്ങൾ ഇനതിയുമുണ്്. അതതിൽ അത്ഭുതതപ്ടോ
നതില. ജനകീയോസൂത്രണും ഒരു മഹോവതില്ോ
ടനമോയതിട്ോണ് തുടങ്ങതിയതതങ്തിലും അനതിവോ
ര്യമോയതി ഉണ്ോകുനേ േൗര്ബ�്യങ്ങൾ തതിരുത്തി 
വ്യവസ്ോപതിതമോക്കുനേതതിതറെ പ്ക്തിയ 
തോരതലമ്യന പതുത് മോത്രും നടക്കുനേ ഒരു 
പ്ക്തിയയോണ്.
ജേപങ്ോളിത്യം: ഏറ്റവും വ�തിയ പ്ശ്നും 
ജനകീയ പങ്ോളതിത്ും ലശോഷതിക്കുന്നുതവന്നു
ള്ളതോണ്.  ഇതതിനു പരതിഹോരും ഗ്രോമസഭക
ളുതട ഉപഘടകങ്ങളോയതി കുടുുംബശ്ീ അയൽ
ക്കൂട്ങ്ങതളയുും തറസതിഡന്സ ്അലസോസതിലയ
ഷനുകതളയുും വളര്ത്തിതയടുക്കുക എന്നുള്ള
ത ോ ണ് .  ഗ്രോ മ സ ഭ ക ൾ ക്കു മു മ്പ്  ഈ 
ലവേതികളതിൽ അജണ് വതിശേമോയതി ചര്ചെ 
തചയ്യുകയുും, ഗ്രോമസഭയതിൽ പ്തതിനതിധതികൾ്് 
ഉനേയതി്ോനുള്ള സന്ദര്ഭും തകോടുക്കുകയുും 
ലവണും. അെതിമതതി നതിര്മ്ോര്ജ്ജനും തചയ്ോനോ
യതിട്തില. അതു കൂടുന്നുതവനേ വതിമര്ശനവമുണ്.് 
പൗരോവകോശലരഖയുും ലസോഷ്യൽ ഓഡതിറ്റു
മോണു പ്തതിവതിധതി. ജനകീയോസൂത്രണത്തിതറെ 
ഭോഗമോയതി ഇന്നു നതി�നതിൽക്കുനേ സൂക്ഷ്മത� 
പങ്ോളതിത്ലവേതികളുണ്്. സ്കൂൾ, ആശുപത്രതി 
കമ്തിറ്റതികൾ, ലമോണതിറ്ററതിുംഗ ്കമ്തിറ്റതികൾ, നതിര്
വ്വഹണ കമ്തിറ്റതികൾ, കര്മ്സമതിതതികൾ തുട
ങ്ങതിയവതയലോും ശക്തതിതപ്ടുത്ണും. കൂടുതൽ 
വതിേഗ്ധതര എങ്ങതന ആസൂത്രണ നതിര്
വ്വഹണ പ്ക്തിയയതിൽ പങ്ോളതികളോ്ോും എനേ
തതിതനക്കുറതിച്ചുും ആല�ോചതില്ണ്തുണ്്. 
ഉൽപ്ോദേറ്റോേഖലകൾ: ഉൽപ്ോേനലമഖ�
കളതിത� േൗര്ബ�്യും എലോവരുും എടുത്തുപ
റയുനേതോണ്. പതക്ഷ ഇതതിന് ഉത്രവും 
ഇന്നു നമുക്കുണ്്. കോര്ഷതിക ലമഖ�യുതട 
വളര്ചെയുതട മോര്ഗ്ഗും സുഭതിക്ഷലകരളും പദ്ധ
തതിയോണ് .  1 000  ലപര്്്  5  വ ീതും 
തതോെതിലകൾ സൃഷ്ടതിക്കുകതയനേത് തലദേശ

ഭരണ സ്ോപനങ്ങതള തചറുകതിട വ്യവസോ
യങ്ങളുതട ലകന്ദമോക്കുും. ഇവതിടങ്ങളതിത�ലോും 
നൂതനവതിേ്യകൾ സനേതിലവശതിപ്തിക്കുനേതതിന് 
ഉലത്ജനും നൽകുനേതോണ് വതിജ്ോനസ
മൂഹ സങ്ൽപ്ും.
ദുർബലവിഭോഗങ്ങൾ: പട്തികവതിഭോഗങ്ങൾ 
അട്മുള്ള ദുര്ബ�വതിഭോഗങ്ങൾ ആസൂ 
ത്രണ പ്ക്തിയയതിൽ ലവണ്ത്ര പരതിഗണതി്
തപ്ട്തിട്തിലോതയനേ വതിമര്ശനമുണ്്. അതതിേോരതി
ദ്്യും ഒെതിവോ്ോനുള്ള ബൃഹത്ോയ പരതിപോടതി 
ഈ ലപോരോയ്മ പരതിഹരതി്ോന് ഉപലയോഗ
തപ്ടുത്ോനോകുും.
സയംറ്റോയോജിതപ�ിപോടി: ഇനേതത് ആസൂ
ത്രണത്തിതറെ ഒരു പ്ധോന ലപോരോയ്മ 
ലവണ്ത്ര സുംലയോജതിത പരതിപോടതികൾ ആവതി
ഷ്കരതി്തപ്ടുനേതിലോതയന്നുള്ളതോണ്. ജതിലോ 
പദ്ധതതിയോണ് വതിവതിധതട്ടു സര്്ോരുകളുതട 
പദ്ധതതികളുും പരതിപോടതികളുും പ്ോലേശതികത� 
ത്തിൽ ഉേ്ഗ്രഥതി്തപ്ടുും എനേതതിന് ഉറപ്്. 
ഇതതിനുള്ള രീതതി സമ്പ്രേോയും ഏതോണ്ടു തീര്
പ്ോ്തപ്ട്തിട്ടുണ്്. ഇതതിതറെ അടതിസ്ോന
ത്തിൽ ഏലകോപതിത പ്വര്ത്നും തകോണ്ടുവ
രുനേതതിനു ഡതി.പതി.സതി.കൾ മുന്കകതയ 
ടു്ോന് അവതര പ്ോപ്തരോ്ണും. ഇതതിന് 
സനേദ്ധോടതിസ്ോനത്തിൽ പ്വര്ത്തിക്കുനേ 
വതിേഗ്ധര് അത്യന്തോലപക്ഷതിതമോണ്.

സുംലയോജതിത പരതിപോടതികളുതട മതറ്റോരു 
മോര്ഗ്ഗും പ്ശ്നോധതിഷ്തിതമോയതി സുംലയോജനും 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയോണ്. ആലരോഗ്യത്തിലും 

വതിേ്യോഭ്യോസത്തിലും ഇത് ഒരു പരതിധതിവതര 
നടക്കുന്നുണ്.് പതക്ഷ കോര്ഷതിക ലമഖ�യതിൽ 
ഇല. ഇതതിന് നീര്ത്ടോടതിസ്ോനത്തിലള്ള 
ആസൂത്രമോണ് പ്തതിവതിധതി. ഇ്ോര്യത്തിലും 
നമുക്കു മോതൃകകളുണ്്. ആവശ്യതമങ്തിൽ ഒരു 
കോമ്പയതിതറെ അടതിസ്ോനത്തിൽ നീര്ത്ടോ
സൂത്രണും ഏതറ്റടു്ണും. പ്ോലേശതിക ദുരന്ത
നതിവോരണ ആക്ഷന് പ്ലോനതിതറെ നതിര്മ്ോണവും 
ഇതുമോയതി കൂട്തിലചെര്്ോവനേതോണ്. ശുചതിത്വ 
പരതിപോടതിയുും പോരതിസ്തിതതിക സുംതു�നോവ
സ്യ്ക്കു ലവണ്തിയുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങളുും ശക്തതി
തപ്ടുത്ോനുും ഇത്രതമോരു സമീപനും അത്യ
ന്തോലപക്ഷതിതമോണ്.
സ്തരീകൾക്കുറ്റോേന�യുള്ള അതിക്രേയം: സ്തീ
കൾക്കു ലനതരയുള്ള വര്ദ്ധതിക്കുനേ അതതിക്മ
ങ്ങൾ നമ്മുതട നോടതിതനോരു നോണല്ടോണ്. 
ഇതതിനുള്ള ഫ�പ്േമോയ പരതിഹോരമോണ് 
കക്ും മോപ്തിുംഗതിതറെ അടതിസ്ോനത്തിൽ 
അതതിക്മങ്ങൾ കുറയ്കോനുള്ള ലബോധവൽ്
രണവും പദ്ധതതികളുും. വനതിതോ ഘടകപദ്ധതതി
യുതട അടതിസ്ോന�ക്ഷ്യും ഇതോവണും. ഇവയ്ക്കു
ള്ള ഏറ്റവും നല ഉപോധതി കുടുുംബശ്ീയോണ്.

ദൗർബല്ങ്ങൾ 
പ�ിഹ�ികെനപ്ടനേന്ച് ഉറിപ്ച് എ്ച്?

ഉറപ്് നമ്ൾ തതനേ. മുകളതിൽ സൂചതിപ്തി
ചെ ഏതോണ്് എലോ കോര്യങ്ങളുും സുംസ്ോന 
സര്്ോര് നയപരമോയതി അുംഗീകരതിചെതിട്ടുണ്്. 
സുംസ്ോന സര്്ോര് അുംഗീകരതിചെതുതകോ
ണ്് അവ നട്ണതമനേതില. അതതിനുള്ള 
ഗ്യോരണ്തി കീഴ്ത്തട്തിൽ നമ്ൾ ഇടതപടുക എന്നു
ള്ളതോണ.് അങ്ങതന കീഴ്ത്തട്തിൽ ഇടതപടുനേതതി
നുള്ള ജനോധതിപത്യയതിടും ലകരളത്തിൽ സൃഷ്ടതി
്തപ്ട്ടൂതവന്നുള്ളതോണ ്ജനകീയോസൂത്രണ
ത്തിതറെ ഏറ്റവും വ�തിയ ലനട്ും. വളതര 
നനേോയതി പ്വര്ത്തിക്കുനേ എത്രലയോ തലദേശ
ഭരണ സ്ോപനങ്ങതള നമു്് കോണോനോകു
മലലോ. അവര്്് ആകോതമങ്തിൽ എന്തുതകോ
ണ്ടു മറ്റുള്ളവര്്് ആയതിക്കൂടോ? അതതിനുലവ
ണ്തി ലപോരോടുനേതതിനുള്ള ജനോധതിപത്യ 
അവകോശവും ലവേതിയുും ജനകീയോസൂത്രണും 
പൗരന്മോര്്് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിട്ടുണ്്.

അധതികോരവതിലകന്ദീകരണും എലോും 
നനേോവതമനേ് ഒരു ഉറപ്പുും നൽകുനേതില. 
എനേോൽ നനേോവണതമനേ് ആഗ്രഹതിക്കുനേ
വര്്് അങ്ങതനയോകോന് ഒരു തടസ്വമതില. 
നനേോ്ണതമനേ് ആഗ്രഹതിക്കുനേവര്ക്കുും 
ഇടതപടോനോകുും. ഇതോണു വതിലകന്ദീകൃത 
ജനോധതിപത്യവൽ്രണത്തിതറെ ലനട്ും.

1
ലലഖകന് മുന് ധനകാര്യവകുപ്്റ് മന്തതിയാണ്റ്
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അധതികോരവതിലകന്ദീകരണും ജനോധതിപ
ത്യത്തിതറെ അടതിസ്ോനഘടക

മോണ്. അധതികോരും ലകന്ദീകരതി്തപ്ടുനേ 
അവസ്യതിൽ ജനോധതിപത്യത്തിതറെ 
ആശയും പൂര്ണ്ണോര്ത്ത്തിൽ പ്ോവര്ത്തി
കമോവകയതില. അധതികോരും ഏതുവതിഭോഗ
ത്തി�ോലണോ ലകന്ദീകരതിക്കുനേത് ആ വതിഭോ
ഗത്തിന് തോല്പര്യമുള്ള വതിധത്തിൽ ജനോധതി
പത്യതത് മോറ്റതിത്ീര്്ോന് ആ വതിഭോഗ
ത്തിന് കെതിയുും. വര്ഗ്ഗവതിഭജതിതമോയ ഒരു 
സമൂഹത്തിൽ അധതികോരും കകവശമുള്ള 
വര്ഗ്ഗത്തിതറെ തോല്പര്യത്തിനോയതിരതിക്കുും സ്വോ
ഭോവതികമോയുും പ്ോധോന്യും. അധതികോരത്തിനു 
പുറത്തു നതിൽക്കുനേ വര്ഗ്ഗും വതിലവചനത്തി
നുും അടതിചെമര്ത്�തിനുും വതിലധയരോകുും. 
ഈ വതിഭോഗത്തിതറെ അസ്വസ്തയുും 
അസുംതൃപ്തതിയുും പ്തതിലഷധമോയതി രൂപതപ്
ടുകയുും അധതികോരവര്ഗ്ഗത്തിതനതതിരോയ 
സമരും പ� രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ 

വളരുകയുും തചയ്യുും. സമൂഹത്തിതറെ ഇതുവ
തരയുള്ള ചരതിത്രും ഇത്രും സമരങ്ങളുതട 
ചരതിത്രമോണ്. 

ലകന്ദീകൃത അധതികോരവ്യവസ്യുതട 
തതിക്തമോയ പ്ത്യോഘോതും അനുഭവതിക്കുനേ 
വതിഭോഗങ്ങളതിൽ പ്ബ�മോയ ഒരു വതിഭോഗമോണ് 
സ്തീകൾ. ജനോധതിപത്യവ്യവസ്യതിലും സ്തീകൾ 
രണ്ോുംതരും പൗരരോയതി തുടലരണ്തി വരുനേതതി
തറെ ഒരു കോരണും അധതികോരലകന്ദീകരണ
മോണ്. വര്ഗ്ഗവതിഭജതിതമോയ സമൂഹത്തിതറെ 
ഒരു സവതിലശഷതയോണ് പുരുഷോധതിപത്യ 
വ്യവസ്. പുരുഷലകന്ദതിതമോയ അധതികോരവ്യ
വസ്യോണത്. അതതിതറെ മൂ�്യലബോധും പുരു
ഷന്മോരതിൽ മോത്രമല പ്വര്ത്തിക്കുക. സ്തീകളുും 
പുരുഷന്മോരുും ഉൾതപ്ടുനേ സമൂഹത്തിതറെത
തനേ മൂ�്യലബോധമോയതി അത് നതി�നതിൽക്കുും. 
അധതികോരും ആരുതട കയ്തി�ോലണോ അവരുതട 
ആശയങ്ങതള സമൂഹത്തിതറെ തപോതു മൂ�്യ
ലബോധമോ്തി മോറ്റോന് അവര്ക്കു കെതിയുും 

ജനകീയാസൂത്രണവം
�ീപദവിയം 
  ന�ോ. പി.എസ്. �ീകല

എനേതുതകോണ്ോണത്. തു�്യത, നീതതി, സ്വോ
തന്ത്യും തുടങ്ങതിയ ജനോധതിപത്യമൂ�്യങ്ങൾ്് 
പ്ോധോന്യും നൽകുനേ ഒരു വര്ഗ്ഗത്തി�ല 
ഇനേ് അധതികോരും ലകന്ദീകരതിചെതിരതിക്കുനേത്. 
അതുതകോണ്ടുതതനേ ഈ ആശയങ്ങൾ സമൂ
ഹത്തിൽ പ്ബ�മോകോതതിരതി്ോന് അധതികോ
രവര്ഗ്ഗും ശ്മതിക്കുും. ഒരു വതിഭോഗത്തിതന അടതി
ചെമര്ത്തിത്ോണ്ടുമോത്രലമ ആ അധതികോര
ത്തിനു നതി�നതിൽപ്പുള്ളൂ. േോരതിദ്്യും, അസമത്വും 
തുടങ്ങതിയവ ഈ അടതിചെമര്ത്�തിതറെ 
ഫ�മോണ.് സ്തീകതള രണ്ോുംതരും പൗരരോക്കു
നേ അഥവോ, സ്തീകതള അടതിചെമര്ത്തുനേ പുരു
ഷോധതിപത്യ വ്യവസ്തയ ശക്തമോ്തി നതി�
നതിര്ത്തുനേത് ഈ അധതികോരവര്ഗ്ഗമോണ്. 

അധതികോര വതിലകന്ദീകരണും ഈ അധതി
കോരവര്ഗ്ഗത്തിലനൽക്കുനേ കനത് പ്ഹര
മോണ്. ഇന്ത്യന് ഭരണകൂടും അത്  ആഗ്രഹതി
ക്കുനേതില. അതുതകോണ്ോണ് ഭരണഘടനോ 
ലഭേഗതതിയതിലൂതട ത്രതിത�പഞ്ോയത്് 
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സുംവതിധോനും നതി�വതിൽവന്നുതവങ്തിലും 
ശരതിയോയ അര്ത്ത്തിൽ അത് രോജ്യത്് 
പ്ോവര്ത്തികമോകോത്ത്. ഇവതിതടയോണ് 
മറ്റു പ� ലമഖ�യതിലതമനേലപോത� വ്യത്യസ്
മോതൃകയോയതി ലകരളും മോറുനേത്.

അധതികോരവതിലകന്ദീകരണത്തിലൂതട 
ലകന്ദീകൃത അധതികോരതത് പഞ്ോയത്തുക
ളതില�ക്കുും മുനതിസതിപ്ോ�തിറ്റതികളതില�ക്കുും 
ലകോര്പലറഷനുകളതില�ക്കുും വതിലകന്ദീകരതി
ചെലപ്ോൾ ജനങ്ങൾ അധതികോരപ്ക്തിയയതിൽ 
ലനരതിട് ്പങ്ോളതികളോവനേ സ്തിതതിയോണ ്ലകര
ളത്തിൽ ഉണ്ോയത്. ഗ്രോമസഭ, വോര്ഡുസഭ 
തുടങ്ങതിയ ജനകീയ സമതിതതികതള സക്തിയമോ
്ോന് ലകരളത്തിന് കെതിഞ്ഞു. ഇ്ോര്യ
ത്തിൽ ജനകീയോസൂത്രണും എനേ സവതിലശഷ 
പദ്ധതതിയോണ് ലകരളത്തിന് സഹോയകമോ
യത്. 

1996-ൽ ജനകീയോസൂത്രണും ആരുംഭതി
ക്കുലമ്പോൾ, േീര്ഘകോ�മോയതി ഇ.എും.എസ്. 
മുലനേോട്ടുവചെ ആശയും യോഥോര്ത്്യമോവക
യോയതിരുന്നു. ലകരളും, മതറ്റോരു ജനകീയയ
ജ്ത്തിന് സോക്ഷതിയോവകയുമോയതിരുന്നു. 
1990-ത� സമ്പൂര്ണ്ണ സോക്ഷരതോയജ്മോ
യതിരുന്നു അതതിനുമുമ്പ്, ഐക്യലകരളപ്തിറവതി
ക്കുലശഷും ലകരളത്തിൽ നടനേ ഏറ്റവും 
വ�തിയ ജനകീയ സുംരുംഭും. ജനകീയോസൂത്ര
ണത്തിലൂതട നോടതിതറെ വതികസന പ്ക്തിയ
യതിൽ ജനങ്ങൾ ലനരതിട്് പങ്ോളതികളോവോന് 
തുടങ്ങതി. വതികസനതത്ക്കുറതിച്ചുള്ള കോഴ്ചപ്ോടു 
തതനേ ശരതിയോയ േതിശയതില�്് നീങ്ങതി. ഒരു 
പ്ലേശത്തിന് ആവശ്യമോയ വതികസനപ
ദ്ധതതി ആ പ്ലേശതത് ജനങ്ങൾ തതനേ 
ത ീ രു മ ോ ന തി ക്കു നേ  സ് തി ത തി യു ണ് ോ യ തി . 
വതികസന പദ്ധതതികൾ ലകന്ദീകൃതമോയതി 
തീരുമോനതിചെ് തോതെത്�ത്തിൽ നടപ്തി�ോ
ക്കുനേ പ്വണതയ്ക് മോറ്റുംവന്നു. 

ഈ മോറ്റും സ്തീകളുതട ജീവതിതോവസ്യതി
ലും സോമൂഹ്യ ഇടതപട�തിലും മോറ്റങ്ങൾ 
സൃഷ്ടതിച്ചു. വോര് ഡുസഭ എനേ ജനകീയ സമതിതതി 
സ്തീകൾ കൂടതി ഉൾതപ്ടുനേതോവണതമനേനതി
ഷ്കര്ഷ സ്തീകളുതട പങ്ോളതിത്ും ഉറപ്പുവരുത്തി. 
ഒരു പ്ലേശത്തിതറെ വതികസനത്തിൽ സ്തീക
ളുതട അഭതിപ്ോയങ്ങൾക്കുും ഇടമുണ്ോയതി. സ്തീ
കളുതട ആവശ്യങ്ങളുും വോര്ഡ്സഭകളതിൽ 
ഉയര്ന്നു ലകൾ്ോന് തുടങ്ങതി. അവയുും പരതി
ഗണതില്ണ്തുതണ്നേ ആവശ്യകത സമൂഹ
ത്തിന് ഒരു പരതിധതി വതരതയങ്തിലും ലബോധ്യ
തപ്ടോന് തുടങ്ങതി. തപോതുപദ്ധതതികളതിലും സ്തീ
കൾ്് മോത്രമോയുള്ള പദ്ധതതികളതിലും സ്തീക
ളുതട കൂടതി അഭതിപ്ോയങ്ങൾ്് പ്ോമുഖ്യും 
�ഭതിച്ചു. തീരുമോനതമടു്�തിൽ നതിര്ണ്ണോയക 
ഘടകമോയതി സ്തീകൾ മോറതി. 

ഇലതോതടോപ്ും വനതിതോ സുംവരണും കൂടതി 
നതി�വതിൽവനേലതോതട, അധതികോരപ്ക്തിയ
യതിൽ അന്പതു ശതമോനും സ്തീകൾ ലനരതിട്് 
ഭോഗമോയതി. സ്തീപക്ഷ വതികസനനയങ്ങൾ 
നടപ്തി�ോ്ോന് ലനതൃപരമോയ ഈ പങ്ോ
ളതിത്ും വ�തിതയോരളലവോളും സഹോയക
മോയതി. തീരുമോനങ്ങൾ അനുസരതി്ോന് 
മോത്രും വതിധതി്തപ്ട്തിരുനേ സ്തീകൾ തീരുമോ
നതമടു്ൽ പ്ക്തിയയതിത� നതിര്ണ്ണോയക 
ശക്തതിയോയതി മോറതി. ഇത് സമൂഹത്തിലും കുടുും
ബത്തിനുള്ളതിലും സ്തീയുതട പേവതിയതിൽ 
കോര്യമോയ സ്വോധീനും തചലത്തി എനേത് 
യോഥോര്ത്്യമോണ്. 

1
ലലഖതിക സംസ്ാന സാക്ഷരതാമതിഷന് 

ഡയറക്ടറാണ്റ്
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ലകരളത്തിത� ആലരോഗ്യരുംഗതത് 
വതിലകന്ദീകൃതോസൂത്രണും ഏതറ 

സലന്തോഷലത്ോതട മോത്രും തതിരതിഞ്ഞുലനോ
്ോന് കെതിയുനേ ഒനേോണ്. പുതതിതയോരു 
സുംവതിധോനത്തില�യ്ക് മോറുനേതതിതറെ സ്വോ
ഭോവതികമോയ ചതി� ബുദ്ധതിമുട്ടുകൾ ആേ്യകോ
�ങ്ങളതിൽ ഉണ്ോയത്, മോറ്റതിവചെോൽ, രണ്ോും 
പകുതതിയതിൽ ആലരോഗ്യരുംഗതത് ഇടതപട

ലകളതിലും, വതികസന പ്വര്ത്നങ്ങളതിലും 
നമു്് അഭതിമോനകരമോയ രീതതിയതിൽ 
മുലനേോട്് ലപോകോനോയതിട്ടുണ്്. കെതിഞ് 
അഞ്ചു വര്ഷ്ോ�ും നവലകരള കര്മ്പദ്ധ
തതിയുതട ഭോഗമോയുള്ള ആര്ദ്ുംമതിഷനുും കൂടതി 
ആയലതോതട, വ�തിതയോരു കുതതിച്ചുചോട്ും 
തതനേ ഈ ലമഖ�യതിൽ സുംഭവതിക്കുകയു
ണ്ോയതി. 2019 ത� നോഷണൽ സോമ്പതിൾ 

സര്തവ്വ കണ്നുസരതിചെ് 48% ജനങ്ങൾ 
ചതികതിത്യ്ക് തപോതുലമഖ� സുംവതിധോന
ങ്ങതള ആശ്യതിക്കുന്നു എനേത് വ�തിതയോരു 
ലനട്ും തതനേയോണ്.

തകോവതിഡ് കോ�ത്് തോതെ തട്തിൽ 
ആലരോഗ്യവകുപ്പുമോയതി ലചര്ന്നുള്ള തകോവതിഡ് 
നതിയന്തണത്തിതറെ ഏലകോപനത്തിലും, 
സര്തവ്വയ�ന്സതിയുും, ലകോണട്ോക്ട് തട്യതി

വികകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്ിന്റെ 
കാൽനൂറ്ാണ്ം ആകരാഗ്യരംഗവം 
  ന�ോ. സി.ടക. ജഗദീശന്
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നതിങ്ങതിലും, അവശ്യലസവനങ്ങളുും, മരുന്നുും 
മറ്റുും കുടുുംബങ്ങളതിൽ എത്തിക്കുനേതതിൽ 
തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ വഹതിച്ചുവരുനേ 
പങ്് ല�ോകശ്ദ്ധ പതിടതിച്ചു പറ്റതിയ കോര്യമോണ
ലലോ. ല�ോകത്തിന് മോതൃകമോയ ജനപങ്ോ
ളതിത്ലത്ോതടയുള്ള വതിലകന്ദീകൃതമോയ 
സോന്ത്വനപരതിചരണവും എടുത്തുപറലയണ്
തോണ്. ആലരോഗ്യരുംഗത്് ലകരളത്തിതറെ 
വതിലകന്ദീകൃതോസൂത്രണത്തിതറെ നല മോതൃക 
ഉയര്ത്തി്ോട്തി ലകന്ദത്തിതറെ 15-ോും 
ധനകോര്യകമ്ീഷന് വെതിയുള്ള തഹൽത്് 
ഗ്രോറെ് തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ വെതി 
�ഭ്യമോ്ോന് തീരുമോനതിചെതുും, ലകരളത്തി
തറെ മോതൃക പതിന്തുടരോന് മറ്റു സുംസ്ോനങ്ങ
ല ള ോ ട് ,  ആ വ ശ ്യത പ് ടു നേ തു ും  ന മു ്് 
സലന്തോഷും നൽകുനേ കോര്യമോണ്.

ആേ്യഘട്ത്തിൽ 1995-ൽ പ്ോഥമതിക 
ആലരോഗ്യ ലകന്ദങ്ങതളയോണ് ആേ്യമോയതി 
തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ്് കകമോ 
റതിയത്. ആയതിരത്തിതത്ോള്ളോയതിരത്തി 
തതോണ്ണൂറ്റതി ഏലെോതട ജതിലോ ആശുപത്രതികള
ട്മുള്ള ആശുപത്രതികളുും (ജനറൽ ആശു
പത്രതികളുും, തസ്പഷ്യോ�തിറ്റതി ആശുപത്രതികളുും, 
തമഡതി്ൽ ലകോലളജുകളുും ഒെതിതക) ത്രതിത� 
പഞ്ോയത്തിരോജ് സുംവതിധോനത്തില�്് 
മോറ്റതപ്ട്ടു. ആേ്യവര്ഷങ്ങളതിൽ, ആലരോഗ്യരും
ഗത്് പ്ലത്യകതിചെ് അല�ോപ്തതി ലമഖ�യതിൽ 
നതിന്നുള്ള ലഡോക്ടര്മോരുതട പങ്ോളതിത്ും 
കുറവോയതിരുന്നു എനേ കോര്യും പ�രുും ചൂണ്തി
്ോട്ടുകയുണ്ോയതിട്ടുണ്്. പടതിപടതിയോയതി മോറ്റും 

വനേ ഈ രുംഗത്് ആലരോഗ്യസ്ോപനങ്ങ
ളുതട ടീമുും തലദേശഭരണ സ്ോപന ടീമുും 
ഒത്തുലചര്നേ് സ്ോപനങ്ങളുതട വതികസന
ത്തിനുും, ആലരോഗ്യപ്വര്ത്നങ്ങളുതട 
നടത്തിപ്തിലും ഗുണകരമോയ ഒരുപോട് കോര്യ
ങ്ങൾ തചയ്തുവരുനേതോണ് ,  ഇലപ്ോൾ 
തപോതുവതിൽ കോണോന് കെതിയുനേത്. അനോ
കര്ഷകവും, ഇലോയ്മകളുതമോത്യോയതി, 
വളതരകുറചെ് ലപര്്് മോത്രും ലസവനും 
നൽകതി വനേതിരുനേ നമ്മുതട പ്ോഥമതിക 

ആലരോഗ്യ ലകന്ദങ്ങൾ പടതിപടതിയോയതി വതിക
സതിപ്തിചെ് , ഇനേതിലപ്ോൾ കുടുുംബോലരോഗ്യ 
ലകന്ദങ്ങളോയതി ഗ്രോമീണ ലമഖ�യതിത� 
ത�തയടുപ്പുള്ള സ്ോപനങ്ങളോയതി മോറതിയതി
ര തിക്കുകയോണ് .  ആര്ദ്ും മ തിഷന് വെതി 
നതിയമതിചെ ലഡോക്ടര്മോര്ക്കുും സ്റോഫതിനുും 
പുറലമ പഞ്ോയത്തുകൾ വെതി തോല്ക്കോ�തിക
മോയതി നതിയമതിചെ ലഡോക്ടര്മോരുലടയുും മറ്റ് 
സ്റോഫതിലറെയുും കൂടതി ലസവനും �ഭ്യമോകുനേ
ലതോതട കവകതിട്് 6 മണതിവതര ലസവനും 
നൽകോന് ഇവയ്ക് കെതിയുന്നു. ആലരോഗ്യവകു
പ്തിതറെ ഫണ്തിതനോപ്ും, പഞ്ോയത്തുകളുതട 
ഫണ്ടുകൂടതി ലചര്ത്് �ലബോറട്റതി സൗകര്യ
ങ്ങളുും, വതിശോ�മോയ കോത്തിരതിപ്് സ്�ങ്ങ
ളുും ലരോഗീസൗഹൃേമോയ ഇരതിപ്തിടങ്ങളുും, 
ലടോയ് �റ്റ് കുടതിതവള്ള സൗകര്യങ്ങളുും, മു�
യൂട്ൽ മുറതികളുതമോത്ലചെര്ത്് ആകര്ഷ
കമോയതി മോറതിയതിരതിക്കുന്നു. കമ്്യൂണതിറ്റതി 
തഹൽത്് തസറെറുകളുും, തോലൂ്് ജതിലോ 
ത� ആശുപത്രതികളുതമോത് വ�തിതയോരു 
മോറ്റത്തിതറെ പോതയതി�ോണ്. ഈ വതിഭോഗും 
ആശുപത്രതികൾ ലരോഗീസൗഹൃേമോ്ോനുള്ള 
പ്വര്ത്നങ്ങളുും നടന്നുവരതികയോണ്. 
കതിഫ്ബതി, നബോര്ഡ് സഹോയങ്ങലളോതടയു
ള്ള മോസ്റര്പ്ലോന് അടതിസ്ോനമോ്തിയുള്ള 
പ്വര്ത്നങ്ങൾ കൂടതി പൂര്ത്തിയോകുനേ 
ലതോതട വതിേഗ്ദ്ധചതികതിത്യ്ക് സ്വകോര്യ ആശു
പ ത്രതി ക ത ള  ആ ശ്യ തി ല ് ണ് തി വ രു നേ 
അവസ്യതിലും നമു്് വ�തിയ കുറവ് വരു
ത്ോനോവും.

ഈതയോരു തചറുകുറതിപ്തിൽ കെതിഞ് 25 
വര്ഷതത് മുഴുവന് കോര്യങ്ങളുും സമഗ്രമോയതി 
ലനോ്തി്ോണുനേതതിന് പരതിമതിതതിയുണ്്. 
ആരുംഭകോ� വര്ഷങ്ങളടങ്ങുനേ ഒനേോുംഘ
ട്ും, പോ�തിലയറ്റീവ് പരതിചരണ പരതിപോടതികള
ട്മുള്ള തപോതുജനോലരോഗ്യ പ്വര്ത്നങ്ങ 
ൾക്കുതമോത് ആ്ും കൂട്തിയ രണ്ോുംഘട്ും, 
ആര്ദ്ും മതിഷന് ഇുംപ്ലതിതമലറെഷന് ആരുംഭതി
ചെതു മുതലള്ള കെതിഞ് അഞ്ചുവര്ഷ്ോ�ും, 
എനേതിങ്ങതന കൃത്യമോയതി വര്ഷും തതിരതി
യ്കോതത ഇ്ോര്യങ്ങതളോനേ് ഓടതിച്ചു ലനോ്ോ 
നോണ് നോമതിവതിതട ശ്മതിക്കുനേത്. 

ആദ്ഘട്ടയം
നോും മുമ്പ് സൂചതിപ്തിചെതുലപോത� ഉനേത

വതിേ്യോഭ്യോസും ലനടതിയ തപ്ോഫഷണലകൾ 
എനേ നതി�യ്ക് ലഡോക്ടര്മോര് സുംസ്ോന 
ജതിലോ സ്ോപനത� ഭരണസുംവതിധോനങ്ങ
ൾ്് ലനതൃത്വും നൽകുനേ ഈ വകുപ്തിൽ 
ഒരുപോട് കോ�മോയതി തുടര്ന്നുവരുനേ സുംവതി


ആ രചാഗ ര ഗത്ത് 

ര ത്  ചാ
ത്   ചാ  

യ ത് ചാ  ത്  
1 ചാ  ചാര   

ത്ത് ചാ ത് ര  
ചാപ   ചാ ചാ  

ചാ  ര ത്  
ചാ  പ രചാ   
ചാ ചാ ത്  ആ

 ത് ചാ  
 ചാര ചാ ത്
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ധോനത്തിൽ നതിന്നുള്ള മോറ്റും ലഡോക്ടര്മോ
ര്്തിടയതിൽ ഒരു വ�തിയ വതിഭോഗത്തിന് പരതി
ഭ്ോന്തതിയുണ്ോ്തിയതിരുന്നു. ആലരോഗ്യവകു
പ്തിൽ നതിനേ് തലദേശഭരണസ്ോപനങ്ങളതില�
്് ഉടമസ്തയല കകമോറതിയത് നടത്തി
പ്് ചുമത�യോതണനേ വ്യക്തത വരുത്ൽ 
പതിനേീട് ഏതറ സഹോയകമോയതി. ചതി�യതിട
ങ്ങളതിത�ങ്തിലമുണ്ോയ പ്ശ്നങ്ങൾ (അറ്ററെ
ന്സ് തവരതിഫതില്ഷന്, അധതികോര പ്ലയോ
ഗങ്ങലളോതടയുള്ള സ്ോപനസന്ദര്ശനങ്ങ 
ളുതമോത്) ആേ്യകോ�ങ്ങളതിത� ഒരു 
change management കോര്യമോയതി 
കോണോനോണ് എനതി്തിഷ്ടും.

ത്രതിത� ആലരോഗ്യ സുംവതിധോനത്തിതറെ 
ഭോഗമോയതി ഓലരോ വതിഭോഗും ആലരോഗ്യ സ്ോ
പനങ്ങളുും എങ്ങതന വതികസതിപ്തി്ണതമ
നേ കോര്യത്തിൽ കൃത്യമോയ മോര്ഗ്ഗലരഖകൾ 
ആ കോ�ത്് നതി�വതിലണ്ോയതിരുനേതില. ചരതി
ത്രത്തില�്് തതിരതിഞ്ഞുലനോ്തി അതതിതന 
വ�തിതയോരു കുറവോയതി ഇനേ് ചതിത്രീകരതിക്കു
നേതതിലും അര്ത്മതില. എലോ തയ്ോതറടുപ്പു
കളുമോയതി ഇത്രതമോരു വതിപ്ലവകരമോയ 
മോറ്റത്തിതറെ തുട്ും കുറതിക്കുനേതതിനുും പരതി
മ തി ത തി യു ണ്് .  ഇ ് ോ ര ണ ും  ത ക ോ ണ്് 
കൂട തിയോവോും ,  പ� ഗ്രോമപഞ്ോയത്് 
ത�ത്തിലും അനുവേതി്തപ്ട് ഇന്ലപഷ്യറെ് 
വതിഭോഗവും, ആനുപോതതികമോയ സ്റോഫും 
അനുബന് സൗകര്യങ്ങളുതമോന്നുമതിലോത 
തതനേ, (തങ്ങളുതട ആലരോഗ്യസ്ോപനങ്ങ
തളക്കുറതിചെ് നടപ്് രീതതിയതിലള്ള സ്വപ്ങ്ങൾ 
കണ്ടുതകോണ്് ) കതിടത്തി ചതികതിത്യ്ക്കുള്ള 
തകട്തിടങ്ങൾ പ�യതിടങ്ങളതിലും നതിര്മ്തിക്കുക
യുണ്ോയതി. കുലറ്ോ�ും ഉപലയോഗതി്ോതത 
കതിടതനേങ്തിലും, ഇനേതിലപ്ോൾ കുടുുംബോലരോഗ്യ 
ലകന്ദങ്ങളോയതി മോറ്റോനുള്ള പ്വര്ത്ന 
ങ്ങളുതട ഭോഗമോയതി ഇതതലോും ഫ�പ്േമോയതി 
ഉപലയോഗതപ്ടുത്ോനോവന്നുണ്്.

തോല്ക്കോ�തിക സുംവതിധോനമോയതി മോത്രലമ 
കോണോനോവൂ എങ്തിലും, പഞ്ോയത്തുകളുതട 
ലനതൃത്വത്തിൽ തമഡതി്ൽ ക്യോമ്പുകൾ 
പ�യതിടങ്ങളതിലും സുംഘടതിപ്തി്തപ്ടുകയു
ണ്ോയതി. സര്്ോര് ആലരോഗ്യസ്ോപനങ്ങ
ളതിൽ അ്ോ�ങ്ങളതിൽ മരുനേതിന് പ�ലപ്ോഴുും 
വ�തിയ ക്ഷോമും അനുഭവതപ്ടോറുണ്ോയതിരു
ന്നു. പഞ്ോയത്തുകൾ വെതിയുള്ള മരുനേ് 
വോങ്ങൽ ഇതതിതനോരു പരതിഹോരമോയതി 
പ�യതിടങ്ങളതിലും ലപ്ോജക്ട് രൂപത്തിൽ 
തചയ്യുകയുണ്ോയതി. പകര്ചെവ്യോധതി നതിയന്ത
ണത്തിനുും തകോതുകുനതിയന്തണത്തിനുതമോ
ത്യുള്ള ലപ്ോജക്ടുകളുും പ്ലയോജന പ്േ
മോയതിരുന്നു. 

കെതിയുകയുണ്ോയതി. ആശ (Accredited 
Social Health Activist) ആലരോഗ്യവള
ണ്തിയര് ലപ്ോഗ്രോമുും, ആലരോഗ്യ സ്ോപനങ്ങ
ളതില�്് അണകടഡ് ഗ്രോന്ും, തമയതിറെന
ന്സ് ഗ്രോന്ും �ഭ്യമോ്തിയതുും, ആശുപത്രതി 
വതികസന സമതിതതി്് ഫണ്് �ഭതിചെതുതമോ
ത് ഒരര്ത്ത്തിൽ തോതെത്ട്തിത� പ്വ
ര്ത്നങ്ങൾക്കുും ഊര്ജ്ജും പകരുനേ 
ഘടകങ്ങളോയതിരുന്നു.

വോർഡുതല ആറ്റോ�ോഗ് ശുചിത്വ 
റ്റോപോഷണസേിതി

ലേശീയ ആലരോഗ്യമതിഷതറെ ഭോഗമോയതി 
ആരുംഭതിചെതോതണങ്തിലും, വോര്ഡ് തമമ്പറുതട
യുും, കൗണസതി�റുതടയുും ലനതൃത്വത്തിലള്ള 
ഈ വോര്ഡ്ത� സുംവതിധോനും, വതിലകന്ദീ
കൃത ആസൂത്രണത്തിതറെ വോര്ഡ്ത� 
ഘടനയോയതി മോറ്റോന് ഒരു പരതിധതിവതര 
നമു്് കെതിഞ്ഞു. ആലരോഗ്യമതിഷതറെ 10,000 
രൂപലയോതടോപ്ും, ശുചതിത്വമതിഷതറെ 10,000 
രൂപയുും,  പഞ്ോയത്തുകളുതട തനതു 
വതിഹതിതമോയ 5,000 രൂപയുമട്ും 25,000 
രൂപ �ഭ്യമോ്തിയലതോതട, മോ�തിന്യ നതിര്മ്ോ
ര്ജ്ജനവും പകര്ചെവ്യോധതി നതിയന്തണ പ്വ
ര്ത്നങ്ങളുതമോത് വോര്ഡുത�ത്തിൽ 
കുലറതയോത് ഫ�പ്േമോയതി ഏലകോപതിപ്തി
യ്കോന് കെതിഞ്ഞു. ആര്ദ്ും മതിഷതറെ ചട്ക്കൂടതിൽ 
വോര്ഡുത� ആലരോഗ്യ അവസ്ോ റതിലപ്ോര്ട്് 
തയ്ോറോ്ലും, അതതിനനുസരതിച്ചുള്ള പ്വ



2005 മുതൽ രോജ്യത്് നടപ്തി�ോ്ോനോ
രുംഭതിചെ ലേശീയ ഗ്രോമീണ ആലരോഗ്യേൗത്യും 
(NRHM) സോധ്യതകൾ, ലകരളത്തിൽ 
നടപ്തി�ോ്തി വനേതിരുനേ വതിലകന്ദീകൃത 
ആസൂത്രണ ചട്ക്കൂടതിൽ സുംസ്ോനത്് 
ഫ�പ്േമോയതി നടപ്തി�ോ്ോനുും നമു്് 

ആ രചാഗ  ചാ  
പഞ്ചായ   

ത്ത് ചാ  
ര  ചാ ചായ 

ചാത് ര ത്  രചാഗ
ചായ ര  

ചായത് ത്  
ര   

ചാ ത്ത് ആ ചായ  
ചാ യ ര   

ത്ത്  ചാ ത് 
ജ ചാ  ആ പ ചാ  

യചാ  ചാ ത്  
പചാ യ ചാ ത്  
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ര്ത്ന പരതിപോടതികളുും, ഉപലകന്ദങ്ങൾ 
ശ ക്ത തി ത പ് ടു ത് തി  ത ഹ ൽ ത്്  ആ റെ് 
തവൽനസ്് ലകന്ദങ്ങളോക്കുനേ പ്വര്ത്ന 
ങ്ങളുും കൂടതിയോകുലമ്പോൾ, ഈ രുംഗത്് 
ഇനതിയുും വ�തിയ മോറ്റങ്ങൾ്് സോധ്യതയോ
ണുള്ളത്.

റ്റോലോകത്ിേച് േോതൃകയോയ 
സോ്്വേ ചികിത്ോപ�ിപോടി

2007-ൽ സുംസ്ോനത്് ആേ്യ പോ�തി
ലയറ്റീവ് തകയര് ലപോളതിസതി പ്ഖ്യോപതിചെ് 
സുംസ്ോന വ്യോപകമോയതി ചതിട്യോയ പ്വ
ര്ത്നങ്ങൾ്് തുട്ും കുറതിയ്ക്കുലമ്പോൾ 
സുംസ്ോനത്ോതക ഗവണതമറെ് സ്വകോര്യ 
സനേദ്ധ ലമഖ�കളതി�ോയതി 100 പോ�തിലയ
റ്റീവ് തകയര് യൂണതിറ്റുകളോണ് ഉണ്ോയതിരു

നേത് .  ആലരോഗ്യസ്ോപനത�ത്തിൽ 
ആരുംഭതിചെ ഈ ലപ്ോഗ്രോും പടതിപടതിയോയതി 
പഞ്ോയത്തുകളുതടയുും മറ്റ് തലദേശ സ്ോപ
നങ്ങളുതടയുും മുന്കകയോലും ലനതൃത്വത്തി
ലമോണ് സുംസ്ോനവ്യോപക പരതിപോടതി
യോയതി വതികസതിചെത്. ഓലരോ പഞ്ോയത്തിലും 
ചുരുങ്ങതിയത് 80-100 ലപര്്് ഗൃഹലകന്ദീകൃ 
തമോയ സോന്ത്വന സമോശ്വോസ ചതികതിത്യുും, 
250-300 ലപതരതയങ്തിലും ലപര് രജതിസ്റര് 
തചയ്് മറ്റ് ലസവനങ്ങൾ നൽകതി വരുനേതോ
യോണ് കോണോന് കെതിയുനേത്. കതിടപ്പുലരോഗതി
കളുതട വീട്തിൽ വചെ് തതനേ യൂറതിനറതി കത്തി
റ്റര് മോറ്റുനേത്, റയൽസ് ട്യൂബ് പരതിചരണും, 
ലവേനോസുംഹോരതികളുതട �ഭ്യത ഉറപ്പുവരു
ത്ലും, കൗണസതി�തിുംഗുും, വോട്ര്തബഡ്ും, 
എയര്തബഡ്ും �ഭ്യമോ്ൽ എനേതിവയുും 
അലതോതടോപ്ും കുടുുംബത്തിനോവശ്യമോയ 

സോമൂഹതിക ലസവനങ്ങളുും, മോനസതികപതിന്തു
ണയുും �ഭ്യമോ്തി വരതികയോണ്.

േ�ച് ആറ്റോ�ോഗ്പ�ിപോടികൾ
ജീവതിതകശ�ീ ലരോഗങ്ങളോയ രക്തസ

മ്ര്ദേവും പ്ലമഹവും സുംസ്ോനത്് വ�തിയ 
ആലരോഗ്യപ്ശ്നമോയതി മോറുനേ സോഹചര്യും 
കണ്തിത�ടുത്് , സുംസ്ോനത�ത്തിൽ 
ആലരോഗ്യവകുപ്് പ്വര്ത്നങ്ങൾ ആരുംഭതി
യ്ക്കുും മുമ്പുതതനേ പ� പഞ്ോയത്തുകളുും 
ഫീൽഡ്ത�ത്തിൽ പ്ലമഹവും രക്തസമ്
ര്ദേവും പരതിലശോധന നടത്ോനുും മുട്ും 
കൂടോതത മരുന്നുകൾ എലോവര്ക്കുും �ഭ്യമോ
്ോനുമുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങൾ ലപ്ോജക്ട് വെതി 
ചതി�യതിടങ്ങളതിൽ നടപ്തി�ോ്ോനോരുംഭതിച്ചു. 
പതിനേീടത് കൂടുതൽ സ്�ങ്ങളതില�യ്ക് വ്യോപതി
ക്കുകയുണ്ോയതി. പഞ്ോയത്്, ല്ോ്് 
ത�ങ്ങളതിൽ ലപ്ോജക്ടുകളോയതി തതനേ ഫതിസതി
ലയോതതറോപ്തി യൂണതിറ്റുകളുും, മോനസതിക
ലരോഗും ലഭേമോയവരുതട പുനരധതിവോസ 
ത്തിനുലവണ്തിയുള്ള ലഡ തകയര് തസറെറുക
ളുതമോത് ഇതുലപോത� പ�യതിടങ്ങളതിലും 
ആരുംഭതിക്കുകയുണ്ോയതി.

സർകെോർ ആശുപത്ികളിനല 
പുതിയ തുടകെങ്ങൾ

നോമതിവതിതട പരതിലശോധതിചെത് പ്ധോനമോ
യുും ഗ്രോമീണ ലമഖ�യതിലണ്ോയ പ്വര്ത്ന 
ങ്ങളോണ്. ഇതുലപോത� തതനേ മുനതിസതിപ്ൽ, 

ലകോര്പ്ലറഷന്, ജതിലോപഞ്ോയ
ത്് ത�ങ്ങളതിലും, ആശുപത്രതിക
ളുതട അടതിസ്ോന  സൗകര്യ വതിക
സനത്തിനുും, പുതതിയ ആശുപത്രതി 
ഉപകരണങ്ങൾ �ഭ്യമോ്ോനുും 
ചതികതിത്ോലമഖ�കൾ വതിപു�തപ്ടു
ത്ോനുമുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങളുും 
നടക്കുകയുണ്ോയതി. ആലരോഗ്യവകു
പ്തിതറെ നടത്തിപ്പുമോയതി ബന്തിപ്തി
ചെ ്ഒരു ജതിലോത� ആശുപത്രതിയതിൽ 
കോത്് �ോബ്, ആഞ്തിലയോപ്ലോസ്റതി 
സൗകര്യങ്ങതളോരു ത്ിയതുും, തട�തി 
ഒപ്തോൽലമോളജതി ലസവനങ്ങൾ 
ആരുംഭതിചെതുതമോത് എടുത്തുപറ
യത്് ലനട്ങ്ങളോണ്. ഖര-ദ്വ 
മോ�തിന്യ സുംസ്ക്കരണത്തിന് പ� 
ആശുപത്രതികളതിലും ഗോഢമോയ 
സുംവതിധോനങ്ങതളോരു്ോനുും കെതി
ഞ്തിട്ടുണ്് .  പ്ോലേശതികമോയ 
ആവശ്യകതകൾ കണ്തിത�ടു
ത്് ആേതിവോസതി ലമഖ�കളതിലും 
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മറ്റുപതിലനേോ് ലമഖ�കളതിലതമോത് 
ആവശ്യകതയ്കനുസരതിചെ പ്വര്ത്നങ്ങൾ 
നടക്കുകയുണ്ോയതി. (ഏതത ങ്തിലും ചതി� ആശു
പത്രതികളുതട മോത്രും ലപര് പറയുനേത് ഉചതിത
മോയതിരതി്തില എനേതുതകോണ്ോണ്, ഇവതിതട 
ഞോനതതിന് മുതതിരോത്ത് )

ആർദ്യം േിഷനയം 
വിറ്റോകന്ദരീകൃതോസൂത്ണവയം 

 വതിലകന്ദീകൃതോസൂത്രണത്തിതറെ സോധ്യ
തകൾ പരമോവധതി പ്ലയോജനതപ്ടുത്തുനേ 
രീതതിയതി�ോണ് ആര്ദ്ും മതിഷന് പ്വര്ത്ന 
ങ്ങൾ്് രൂപും നൽകതിയതിട്ടുള്ളത്. സമഗ്ര 
പ്ോഥമതിക ആലരോഗ്യപരതിചരണത്തിതറെ 
ഘടകങ്ങളോയ ആലരോഗ്യവര്ദ്ധക പ്വര്ത്
നങ്ങളുും, ലരോഗപ്തതിലരോധും, പ്ോഥമതിക 
ചതികതിത്, പുനരധതിവോസും, സോന്ത്വന ചതികതിത് 
എനേതിവ അടങ്ങുനേ പ്വര്ത്നങ്ങൾ തലദേശ 
ഭരണ സ്ോപനത�ത്തി�ോണ ്ഏലകോപതിപ്തി
ചെ് നടപ്തി�ോക്കുനേത്. ആലരോഗ്യസ്ോപന
ങ്ങതള ലരോഗീസൗഹൃേവും, ജനസൗഹോര്േവ
മോ്ോനുും, ആധുനതികവത്കരതി്ോനുും 
ചതികതിത്ോ തച�വകൾ കുറയ്കോനുമുള്ള 
ആര്ദ്ും മതിഷതറെ പ്വര്ത്നങ്ങൾ വ�തിയ 
മോറ്റങ്ങൾ്് തുട്ും കുറതിചെതിരതിക്കുകയോണ്. 
ആലരോഗ്യ വകുപ്തിതറെയുും ആലരോഗ്യമതിഷതറെ
യുും ഫണ്തിതനോപ്ും, പഞ്ോയത്തുകളുതട 
ഫണ്ടുും, ലവണ്തിടത്് എും.എൽ.എ. എുംപതി 
ഫണ്ടുകളുതമോത് ഒനേതിച്ചുതകോണ്ടു വനേോണ് 
ആലരോഗ്യലകന്ദങ്ങളുതട വതികസനപ്വര്ത്

നങ്ങൾ നടത്തിവരുനേത.് ജനകീയോസൂത്രണ
ത്തിതറെ ആേ്യകോ�ങ്ങളതിൽ വതിഭോവനും തചയ്
തുലപോത�യുള്ള പ്ോലേശതിക വതിഭവസമോഹര
ണവും പ�യതിടങ്ങളതിലും നടന്നുവരുന്നുണ്്. 
ആലരോഗ്യസ്ോപനങ്ങളുതട തകട്ടുും മട്ടുും മോറ്റു
നേതുും, ആകര്ഷകമോക്കുനേതുും തോരതലമ്യന 
എളുപ്മോയ കോര്യമോണ്. എലോവര്ക്കുും 
ആലരോഗ്യും എനേ ഒരവസ്യതില�്് മോറുനേ
തതിന ്വ്യക്തതിത�ത്തിലും, കുടുുംബത�ത്തിലും, 
ഒരു കൂട്ും വീടുകൾക്കുും, ഓലരോ വോര്ഡതിനുും, 
തലദേശഭരണ സ്ോപന ത�ത്തിലതമോത്, 
ഒട്നവധതി കോര്യങ്ങൾ തചലയ്ണ്തുണ്്. പരതി
സരശുചതിത്വും, ആലരോഗ്യകരമോയ ഭക്ഷണ
ശീ�ും, വ്യോയോമും, മോനസതികോലരോഗ്യത്തിനോ
യുള്ള ഒത്തുലചര്നേ പ്വര്ത്നങ്ങൾ, സമയ
ത്തിന് ആലരോഗ്യലസവനങ്ങൾ �ഭ്യമോ്ൽ 
എനേതിങ്ങതന ഏതറ കോര്യങ്ങൾ ഇനതിയുും 
മുലനേോട് ്ലപോകോനുണ്.് തലദേശഭരണ സ്ോപ
നങ്ങളുതട ലനതൃത്വത്തിൽ വതിവതിധ വകുപ്പു
കതള ഏലകോപതിപ്തിച്ചുും, എലോവതിഭോഗും ജനങ്ങ
ളുതടയുും വ്യോപകമോയ പങ്ോളതിത്ലത്ോതട
യുും മോത്രലമ ഇ്ോര്യങ്ങൾ പ്ോവര്ത്തിക 
മോ്ോന് കെതിയൂ.

കുടുുംബോലരോഗ്യലകന്ദങ്ങലളോതടോപ്ും 
ഗ്രോമീണത�ത്തിൽ കോ�ത്തിനനുസരതിചെ് 
വ ള ര് ത് തി ത ് ോ ണ്ടു വ ല ര ണ് തി യ തി രു നേ 
ആലരോഗ്യ ഉപലകന്ദങ്ങളുതട കോര്യത്തിലും 
നമു്തിനതിയുും കോര്യമോതയോന്നുും തചയ്ോന് 
കെതിഞ്തിട്തില. പ�യതിടത്തുും ഉപലകന്ദങ്ങ
ൾ്് സ്വന്തമോയതി തകട്തിടങ്ങളതില. ഉള്ള 

തകട്തിടങ്ങൾ പ�യതിടത്തുും അറ്റകുറ്റപ്ണതി
കൾ നടത്ോതത ലമോശും അവസ്യതില
മോണ്. ആര്ദ്ും മതിഷന് വതിഭോവനും തചയ്യു
നേത്, ആഴ്ചയതിൽ ആറുേതിവസവും ഉചെ കെതി
ഞ്ഞുള്ള ഉപലകന്ദ ക്തിനതിക്കുകൾ വെതി 
(ആലരോഗ്യ പ്വര്ത്കര് നടത്തുനേത് ) 
ജീവതിതകശ�ീലരോഗനതിയന്തണത്തിലും, 
വലയോജന ആലരോഗ്യ പരതിചരണത്തിലും, 
മോതൃശതിശു ആലരോഗ്യ പരതിചരണത്തിലും, 
പകര്ചെവ്യോധതി നതിയന്തണത്തിലതമോത് 
വ�തിയ പങ്കുവഹതി്ോന് കെതിയുതമനേോണ്. 
അതനുസരതിചെ് NHM ഫണ്് വെതി ആലരോ
ഗ്യഉപലകന്ദങ്ങതള തഹൽത്് ആറെ് 
തവൽനസ്് തസറെറുകളോ്ോനുള്ള നടപടതി
കൾ ആരുംഭതിചെതിട്ടുണ്്. ബന്തപ്ട് തലദേശ
ഭരണ സ്ോപനങ്ങളുതട ക്തിയോത്മകമോയ 
ഇടതപടലകൾ വെതി മോത്രലമ നലരീതതിയതില
ള്ള പ്വര്ത്ന ലകന്ദങ്ങളോ്തി ഇവതയ 
മോറ്റോന് കെതിയൂ. വതിലകന്ദീകൃതോസൂത്രണത്തി
തറെ നല പോഠങ്ങൾ ഉൾത്ോണ്്, 15-ോും 
ധനകോര്യ കമ്ീഷന് വെതിയുള്ള, ആലരോഗ്യ
ത്തിനോയതി തലദേശഭരണ സ്ോപന ങ്ങൾക്കു
ള്ള തഹൽത്് ഗ്രോന്കൂടതി ഫ�പ്േമോയതി 
പ്ലയോജനതപ്ടുത്തി ഇനതിയുലമതറ പ്വ
ര്ത്നങ്ങൾ നമു്് നടപ്തി�ോ്ോനുണ്്. 
അതുവെതി സോര്വ്വത്രതിക ആലരോഗ്യ പരതിരക്ഷ
യതില�്് എത്തിലചെരോനോവതമനേ് പ്തീ
ക്ഷതി്ോും.

1
ലലഖകന് ആർദം മതിഷന് ലസ്ററ്്റ് ലനാഡൽ 

ഓഫീസറാണ്റ്
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�ാകദശിക ഭരണത്ിന്റെ 
കാൽ നൂറ്ാണ്ട് 
കകരള വികസന റികപാർട്് - 2021
 �നസന് എം. മിന്നതെ്
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ലകരളത്തിതറെ സോമ്പത്തിക വതികസ 
നവും സോമ്പത്തിക നയങ്ങളുും 

വതിശക�ന വതിലധയമോക്കുനേ ലകരള 
വതികസന റതിലപ്ോര്ട് ്( Kerala Development 
Report - 2021) സുംസ്ോന ആസൂത്രണ 
ല ബ ോ ര് ഡ്  2 0 2 1  ത ഫ �വ ര തി യ തി ൽ 
പുറത്തിറക്കുകയുണ്ോയതി. കെതിഞ് അഞ്് 
വര്ഷ്ോ�ും വതിവതിധ ലമഖ�കളതിൽ 
സുംസ്ോനും നടത്തിയതിട്ടുള്ള നതിര്ണ്ണോയക
മോയ ചുവട ്വയ്പുകൾ, സുംസ്ോനും കകവരതിചെ 
ലനട്ങ്ങൾ, വതികസന പോതയതിൽ സുംസ്ോന
ത്തിന് അഭതിമുഖീകരതില്ണ്തിവനേ പ്ധോന 
തവല്ലുവതിളതികൾ എനേതിവതയലോും ഈ റതിലപ്ോര്
ട്് പഠന വതിലധയമോക്കുന്നുണ്്. ല�ോകതത് 
മതി് രോജ്യങ്ങളുും സ്വീകരതിചെതതിൽനതിന്നുും 
തതികച്ചുും വ്യത്യസ്മോയ നമ്മുതട ജനകീയ 

വതികസന തന്തതത്യുും പ്ോലേശതിക ഭരണ 
സുംവതിധോനങ്ങതളപ്റ്റതിയുും റതിലപ്ോര്ട്തിൽ 
വതിശേമോയതി പ്തതിപോേതിക്കുന്നു. 2021 ആഗസ്റ് 
17-ന് ജനകീയോസൂത്രണവും നമ്മുതട പ്ോലേ
ശതികഭരണ സുംവതിധോനവും കോൽനൂറ്റോണ്് 
പൂര്ത്തിയോക്കുകയോണ്. ഈ സോഹചര്യ
ത്തിൽ നമ്മുതട പ്ോലേശതികഭരണ രുംഗത്് 
നടത്തിയ ചുവട് വയ്പുകളുും, ലനട്ങ്ങളുും തവല്ലു
വതിളതികളുും ലകരള വതികസനറതിലപ്ോര്ട്തിതന 
മുന്നതിര്ത്തി നമുത്ോനേ് പരതിലശോധതി്ോും. 

ല ക ര ള  വ തി ക സ ന റ തി ല പ് ോ ര് ട് തി ൽ 
സുംസ്ോന ഭരണ സുംവതിധോനത്തിതറെ 
ഏറ്റവും വ�തിയ പ്ലത്യകതയോയതി വതി�യതിരു
ത്തപ്ടുനേത ്നോും നടപ്തി�ോ്തിയ വതിലകന്ദീ
കൃത ഭരണസുംവതിധോനും തതനേയോണ്. 941 
ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകൾക്കുും 152 ല്ോ്് 

പഞ്ോയത്തുകൾക്കുും 87 മുനതിസതിപ്ോ�തിറ്റതി 
കൾക്കുും ആറ് ലകോര്പ്ലറഷനുകൾക്കുും 14 
ജതിലോപഞ്ോയത്തുകൾക്കുും അങ്ങതന ആതക 
ആയതിരത്തി ഇരു�ലറോളും വരുനേ പ്ോലേശതി
കസര്്ോരുകൾ്് ധനും, അധതികോരും, ചുമ
ത�കൾ സ്ോപനങ്ങൾ, ഉലേ്യോഗസ്ര് 
എനേതിവ വതിട്ടുനൽകതി സ്വയുംഭരണോധതികോര
വും നൽകതിത്ോണ്് നടപ്തി�ോ്തിയ ജനപ
ങ്ോളതിത് വതികസനമോതൃക ജനങ്ങളുതട 
ജീവതിതത്തിതറെ സമസ് ലമഖ�കളതിലും 
ഉണ്ോ്തിയ മോറ്റങ്ങൾ വളതര വലതോണ്. 
സുംസ്ോനും സോമ്പത്തിക, സോമൂഹ്യ 
ആലരോഗ്യ, വതിേ്യോഭ്യോസ, ഉൽപോേന, വ്യോവ
സോയതിക, ലസവന, മോനവ വതികസനമട്മു
ള്ള ഏതതോരു ലമഖ�യതിലും കകവരതിചെതിട്ടുള്ള 
ലനട്ത്തിതറെ പതിനേതിത� ചോ�കശക്തതി ഈ 
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പ്ോലേശതികഭരണ സുംവതിധോനും തതനേയോണ.് 
2020-21-ൽ സുംസ്ോന പദ്ധതതിവതിഹതിതത്തി
തറെ ഏകലേശും 25% വും (7158 ലകോടതി രൂപ) 
കൂടോതത സുംസ്ോന നതികുതതി വരുമോനത്തി
തറെ 3.5% ജനറൽപര്പ്സ് ഫണ്ോയുും (1717 
ലകോടതി രൂപ) 6% തുക തമയതിറെനന്സ് 
ഫണ്ോയുും (2943 ലകോടതി രൂപ) സുംസ്ോന 
ബജറ്റതിൽ പ്ോലേശതിക സര്്ോരുകൾ്് 
വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. ഇതതിനുും പുറലമ ഓലരോ 
പ്ോലേശതിക സര്്ോരുകളുും അവരുതട 
സ്വന്തും ഫണ്തിൽ (own fund) കേനുംേതിന 
തച�വ് കെതിചെ് മതിചെും വരുനേ തുകയുും കൂടതി 
ഉപലയോഗതിചെ് പ്ോലേശതിക വതികസന പ്വര്
ത്നങ്ങൾ ഏതറ്റടുത്് നടത്തുലമ്പോൾ 
നമ്മുതട പ്ോലേശതികഭരണ സുംവതിധോനും വെതി 
സോധ്യമോവനേ വതികസനത്തിതറെ ആതക 
തുക എനേത്  സുംസ്ോനവതികസനും 
തതനേയോണ് എനേ് വതികസനറതിലപ്ോര്ട്് 
ചൂണ്തി്ോണതിക്കുന്നു.

ജേകരീയ പദ്ധതിയുനട 
�ണോയംഘട്ടയം 

1996-ൽ ഒമ്പതോും പഞ്വത്ര പദ്ധതതി
യതിൽ തുട്ും കുറതിചെ 'ജനകീയോസൂത്രണും' 
ഇനേ ്കോൽ നൂറ്റോണ്തിതറെ അനുഭവസമ്പത്തു
മോയതി മുലനേറുകയോണ്. ഇ്ോ�യളവതിൽ 
പ്ോലേശതിക സര്്ോരുകൾ ഏതറ്റടുത് ്നടപ്തി
�ോ ത്ിയ വതിവതിധപദ്ധതതികളുതട ഫ�പ്ോപ്തതിയതി
ലും ഭൗതതിക ലനട്ങ്ങളതിലും ആര്ക്കുും തതനേ 
വ�തിയതര്്ങ്ങൾ കോണതില. ലപോരോയ്മകൾ 
കതണ്ത്ോതമങ്തിലും പ്ോലേശതികഭരണ 
സുംവതിധോനും ഏതറ ചര്ചെയ്ക്കുും പഠനത്തിനുും 
വതിലധയമോയതിട്ടുണ്.് ആലരോഗ്യും, വതിേ്യോഭ്യോസും, 
വനതിതോ ശോക്തീകരണും, പട്തികജോതതി-വര്ഗ്ഗ 
വതികസനും, വലയോജന, യുവജന, ശതിശുലക്ഷമും, 
കുടതിതവള്ളും, പോര്പ്തിടും, ശുചതിത്വും, അടതിസ്ോന 
വതികസനും, ഉതപ്ോേന, വ്യവസോയ, ലസവന 
ലമഖ� വതികസനും തുടങ്ങതി എലോ ലമഖ�കളതി
ലും വ�തിയ മുലനേറ്റങ്ങൾ നടത്തുവോന് സുംസ്ോ
നത്തിന് സോധതിചെതിട്ടുമുണ്്. സുംസ്ോനും 
അടുത്തിതട അഭതിമുഖീകരതിചെ ദുരന്തങ്ങതള 
ലനരതിടുനേതതിലും പ്ോലേശതികസര്്ോര് വഹതിചെ 
പങ്് വളതര വലതോണ്. അതതിനോൽ പുതതിയ 
കോ�ത്തിലറെതോയ തവല്ലുവതിളതികതള ലനരതിടോന് 
പ്ോലേശതികസര്്ോരുകതള സുസജ്ജവും 
പര്യോപ്തവമോക്കുനേലതോതടോപ്ും കൂടുതൽ 
ഗുണകരവും ഫ�പ്േവും സര്വ്വത�സ്പര്ശതി
യോയുും പദ്ധതതി രൂപീകരണവും നതിര്വ്വഹണ
വും സോധ്യമോക്കുനേ തരത്തിലള്ള ചതി� ചുവടു
വയ്പുകളുും കെതിഞ് കോ� ന്യൂനതകൾ പരതിഹ

രതിചെ് തകോണ്ടുള്ള ഒരു മുലനേറ്റമോണ് വരുുംനോ
ളുകളതിൽ നോും �ക്ഷ്യുംവയ്ക്കുനേത്. ഇതതിനോയതി 
ജനകീയോസൂത്രണത്തിതറെ രണ്ോുംഘട്ത്തിന് 
2017-ൽ സര്്ോര് തുട്മതിട്ത് വ�തിതയോരു 
ചുവടുവയ്് തതനേയോണ്. 

13-ോയം പദ്ധതിയിൽ വരുത്ിയ 
േയപ�േോയ  േോ�ങ്ങളയം 

പുതിയ ചുവടവയ്പുകളയം 
 1. പതിമൂന്ോയം പദ്ധതി േോർഗ്ഗറ്റോ�ഖയിൽ 
വരുത്ിയ േോ�യം 

മുന്കോ� അനുഭവങ്ങളുതട തവളതിചെത്തിൽ 
13-ോും പദ്ധതതിയുതട (2017- 22) ആേ്യ വര്ഷും 
തതനേ പദ്ധതതി ആസൂത്രണ പ്കതിയയതിൽ 
വരുത്തിയ നയപരമോയ മോറ്റങ്ങളുും ഉേ്യമങ്ങളുും 
വതിലകന്ദീകൃത ജനോധതിപത്യ ഭരണ വ്യവ
സ്തയ പുനരുജ്ജീവതിപ്തിക്കുനേതതിന ്കോരണ
മോയതിട്ടുണ്്. പദ്ധതതി രൂപീകരണത്തിത�യുും 
നതിര്വ്വഹണത്തിത�യുും കോ�തോമസും ഒെതിവോ
്ോന് പദ്ധതതി മോര്ഗ്ഗലരഖയതിൽ വരുത്തിയ 
പരതിഷ്കരണങ്ങളുും, കൂടുതൽ നതിര്വ്വഹണ ഉലേ്യോ
ഗസ്തരയുും പരതിലശോധനോ ഉലേ്യോഗസ്തരയുും 
നൽകതിത്ോണ് ്പ്ോലേശതിക സര്്ോരുകളുതട 
പദ്ധതതി അുംഗീകോര നടപടതിക്മങ്ങൾ �ഘൂക
രതിക്കുകയുും ലവഗത്തി�ോക്കുകയുും തചയ്യുകയു
ണ്ോയതി. നയപരമോയതി വരുത്തിയ ഈ മോറ്റ
ങ്ങൾ ആസൂത്രണപ്ക്തിയയതിത� ജനപങ്ോളതി
ത്ും വര്ദ്ധതിപ്തിക്കുവോനുും പദ്ധതതികളുതട 
ഗുണവും സോലങ്തതിക ലമന്മയുും വര്ദ്ധതിപ്തിക്കുവോ
നുും സഹോയതിച്ചു. പദ്ധതതിവതിഹതിത അടങ്�തിത� 
വര്ദ്ധനവും, ഉൽപോേന ലമഖ�യതിൽ പ്ോലേശതി
കസര്്ോരുകൾ വകയതിരുലത്ണ് വതിഹതിത
ത്തിൽ വരുത്തിയ നതിര്ബന്തിത വര്ദ്ധനവും, 
സബസ്തിഡതിയുതട വ്യോപ്തതി വതിശോ�മോ ത്ിയതുും, 
പരതിലശോധനോ ഉലേ്യോഗസ്ര് നതിരസതിക്കുനേ 
പദ്ധതതികൾ പരതിഗണതിക്കുനേതതിനുള്ള അപ്ീൽ 
കമ്തിറ്റതി  ്ജനകീയ മുഖും നൽകതിയതുും, പോര്
ശ്വവൽ്രതി തപ്ട്വര്, വനതിതകൾ, കുട്തികൾ, 
വൃദ്ധര്, മോനസതിക തവല്ലുവതിളതികൾ ലനരതിടുനേവര് 
എനേതിവര്്് പ്ോലേശതിക പദ്ധതതികളതിൽ 
കൂടുതൽ ശ്ദ്ധയുും വതിഹതിതവും വകയതിരുത്തിയ
തുും, നോഗരതിക പ്ശ്നങ്ങൾ പരതിഹരതി ോനോയതി 
മുലനേോട്ടുവചെ ഉറചെ കോൽവയ്പുകളുും, ജതിലകളുതട 
വതികസനത്തിന് ജതിലോ പദ്ധതതികളതിൽ 
(District Plan) സ്വീകരതിചെ സമഗ്ര 
സുംലയോജതിത സമീപനവും, നൂതന പദ്ധതതികൾ
്ോയതി ആരുംഭതിചെ പ്ലത്യക ജോ�കവും, തടണ്ര് 
ലസവതിുംഗ ്തുക വതികസന പദ്ധതതികൾ്ോയതി 
ഫ�പ്േമോയതി വതിനതിലയോഗതി ോന് സോധതിചെതുും 

13-ോും പദ്ധതതിയതിൽ വരുത്തിയ നയപരമോയ 
മോറ്റങ്ങൾ്് കോരണമോവകയുണ്ോയതി. 
ഇതതലോും പ്ോലേശതിക ആസൂത്രണ പ്ക്തിയ
്് പുതതിയ േതിശോലബോധും തതനേ നൽകതിയ
തോയതി വതികസന റതിലപ്ോര്ട്് അടതിവരയതിട്് 
പറയുന്നു.

2. േോഗ�ിക വിഷയങ്ങളിനല 
പ്റ്റോത്ക ശ്ദ്ധ

കണക്കുകൾ പരതിലശോധതിചെോൽ ഇന്ത്യന് 
സുംസ്ോനങ്ങളതിൽ ഏറ്റവും ഉയര്നേ നഗരവൽ
്രണ വളര്ചെ ലരഖതപ്ടുത്തിയതിട്ടുള്ള 
സുംസ്ോനമോണ ്ലകരളും. 2040 ആകുലമ്പോൾ 
സുംസ്ോന ജനസുംഖ്യയുതട 80% വും നഗരവോ
സതികൾ ആയതിരതിക്കുും. എനേോൽ നഗരവതിക
സനും ഉയര്ത്തുനേ തവല്ലുവതിളതികൾ സുംസ്ോന 
വതികസനതത് വ�തിയ ലതോതതിൽ തതനേ ബോധതി
ക്കുന്നുമുണ്.് ഈ തതിരതിചെറതിവോണ ്2017 മുതൽ 
നഗര - തലദേശസ്ോപനങ്ങൾ് ്മോത്രമോയതി 
പ്ലത്യക പദ്ധതതി രൂപീകരണ മോര്ഗ്ഗലരഖ പുറ
തപ്ടുവതി ോന് സുംസ്ോന സര്്ോരതിതന നതിര്
ബന്തിതമോ ത്ിയത.് നഗര - തലദേശസ്ോപന 
ലകന്ദീകൃതമോയ നഗരവൽ്രണത്തിനുും 
അപ്പുറലത്്് സുംസ്ോനത്് നോഗരതികത 
ഉയര്ത്തുനേ പ്ശ്നങ്ങതള വതിശോ�മോയ കോഴ്ചപ്ോ
ടതിൽ ലനോ്തി്ോണോനുും പദ്ധതതികൾ 
ആസൂത്രണും തചയ്യുവോനുും പ്ോലേശതിക 
സര്്ോരുകതള സജ്ജമോ്ോന് ഇത ്സഹോ
യതിചെതിട്ടുണ്.് 

3. ജില്ോ പദ്ധതികളനട 
 രൂപരീക�ണയം

ജതിലയതിത� വതികസന പ്വര്ത്നങ്ങൾ 
ഏലകോപതിപ്തിക്കുകയുും പ്ോലേശതിക സര്്ോ
രുകളുതട വോര്ഷതിക പദ്ധതതികൾ്് 
അുംഗീകോരും നൽകുനേതുും പദ്ധതതി പ്വര്ത്
നങ്ങൾ ലമോണതിറ്റര് തചയ്യുനേതുും ഭരണഘ
ടനോ സമതിതതി കൂടതിയോയ ജതിലോ പ്ലോനതിുംഗ് 
കമ്തിറ്റതികളോണ് (District Planning 
Committe). DPC കളുതട ലനതൃത്വത്തിൽ 
ജതിലകളുതട സമഗ്രവതികസനത്തിന് ഒരു 
സുംലയോജതിത സമീപനും കകതകോള്ളുനേതതി
തറെ ഭോഗമോയതി എലോ ജതിലകളതിലും 2018 ൽ 
രോജ്യത്തിന് തതനേ മോതൃകയോയതി ജതിലോ 
പദ്ധതതികൾ്് രൂപും നൽകുകയുണ്ോയതി. 
പ്ോലേശതികവും, ധനപരവും, വകുപ്പുത�ത്തി
ലമുള്ള വതികസനസോധ്യതകളുും ബഹുത� 
ആസൂത്രണ സോധ്യതകളുും സമന്വയതിപ്തിച്ചു
തകോണ്ടുള്ള സമഗ്രമോയ ഒരു വതികസന കോഴ്ച
പ്ോടോണ് ജതിലോ പദ്ധതതികൾ മുലനേോട്് വയ്ക്കു
നേത്. വതിവതിധ ത�ത്തിലള്ള പ്ോലേശതിക 
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സര്്ോരുകളുതടയുും വകുപ്പുകളുതടയുും 
വതിവതിധ പദ്ധതതികളുതടയുും സുംലയോജനും ലപ്ോ
ത്ോഹതിപ്തിക്കുവോനുും പുതതിയ വതികസന 
സോധ്യതകൾ നതിര്വ്വഹണ ലയോഗ്യമോക്കുനേ
തതിനുും ജതിലോ പദ്ധതതികൾ �ക്ഷ്യുംവയ്ക്കുന്നു. 
മോറതി മോറതി വരുനേ സോഹചര്യത്തിനനുസരതിചെ് 
പണ്് മുതല� പതിന്തുടരുനേ പദ്ധതതി 
രൂപീകരണ നതിര്വ്വഹണ രീതതിയതിൽ നതിന്നുും 
മോറതി ചതിന്തതില്ണ്തതിതറെ സോധ്യതകളുും 
ജതിലോ പദ്ധതതികൾ മുലനേോട്് വയ്ക്കുന്നുണ്്. 
േീര്ഘകോ� സോമ്പത്തിക, സോമൂഹതിക, പോരതി
സ്തിതതിക ആവശ്യങ്ങൾ്് ശ്ദ്ധ നൽകുനേ 
പദ്ധതതികളുും ജതിലലയ്കോ സുംസ്ോനത്തിലനോ 
മുഴുവന് ഗുണും �ഭതിക്കുനേ സുംലയോജതിത 
സോധ്യതകളുള്ള വ�തിയ പദ്ധതതികൾ കതണ്
ത്ോന് പ്ോലേശതികസര്്ോരു കൾ്് 
സോധതിചെോൽ അത്  വ തികസനത്തിൽ 
വ�തിതയോരു മോറ്റത്തിതറെ തുട്മോയതിരതിക്കുും. 
ഇത്രും സോധ്യതകളുും േീര്ഘകോ� േര്ശന
ത്തിൽ അധതിഷ്തിതമോയ പദ്ധതതികളുും ( 
Perspective Plan) പരതിപോടതികളുും 
കതണ്ത്തി നടപ്തി�ോക്കുനേതതിന ്പ്ോലേശതിക 
സര്്ോരുകൾ്് ആവശ്യമോയ സോമ്പ
ത്തിക സഹോയും അട്മുള്ള പതിന്തുണയുും 
സുംസ്ോന സര്്ോര് ഉറപ്ോക്കുന്നുമുണ്്. 
സുംലയോജതിത, ബൃഹേ ്പദ്ധതതികളുതട രൂപീക
രണത്തിനുും പഠനത്തിനുും വതിശേമോയ 
ലപ്ോജക്ട് റതിലപ്ോര്ട്ടുകൾ (DPR) തയ്ോറോക്കു
നേതതിനുും ആവശ്യമോയ പതിന്തുണ സുംവതിധോനും 
ജ തിലോ  ആസൂത്രണ സമതിത തികൾക്കുും 
പ്ോലേശതിക സര്്ോരുകൾക്കുും നൽകുനേതതി
നോയതി എലോ ജതിലകളതിലും ജതിലോ റതിലസോഴ്സ് 
തസറെറുകൾ (District Resources centre) 
2019 - ൽ സ്ോപതിതമോയതിട്ടുണ്്. സുംസ്ോനും 
നടത്തിയ ചരതിത്രപരമോയ കോൽവയ്് 
തതനേയോണ് ഇത്. 

4. കോ�്ക്ഷേോയ പദ്ധതി േിർവ്വഹണവയം 
പദ്ധതി അയംഗരീകോ� േടപടിക്രേങ്ങളിൽ 
വരുത്ിയ േോ�ങ്ങളയം 

 പ്ോലേശതിക സര്്ോരുകളുതട വോര്ഷതി
കപദ്ധതതി രൂപീകരണും, അുംഗീകോരും എനേതി
വയതിൽ ഉണ്ോകുനേ കോ�തോമസും സമയബ
ന്തിതമോയതി പദ്ധതതികൾ നടപ്തി�ോക്കുനേതതി
ലും മറ്റുും സൃഷ്ടതിക്കുനേ സങ്ീര്ണ്ണതകൾ ഒട്ടുും 
തചറുതലതോനുും. പ� ത�ങ്ങളതിൽ നതിന്നുും 
ഈ പ്ശ്നും ചൂണ്തി്ോണതിചെതിട്ടുള്ളതുമോണ്. 
ഇത്  ഒെ തിവോക്കുനേതതിനോയതി  പദ്ധതതി 
അുംഗീകോര നടപടതിക്മങ്ങളതിൽ സര്്ോര് 
കോത�ോയ ചതി� മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയു
ണ്ോയതി. പദ്ധതതികൾ തവറ്റതിുംഗ് ഉലേ്യോഗസ്ര് 

പരതിലശോധതിചെതതിന് ലശഷും ആസൂത്രണസ
മതിതതി അുംഗീകോരും ലനടുനേതതിന് പകരും 
ആസൂത്രണസമതിതതി അുംഗീ കോരും �ഭ്യമോയ
തതിന് ലശഷും മോത്രും തവറ്റതിുംഗ് ഓഫീസറുതട 
പരതിലശോധന മതതിയോവും എനേ് തീരുമോനതി
ചെതുും പ്ോലേശതികസര്്ോരുകളുതട പദ്ധതതി 
തവറ്റതിുംഗതിനോയതി കൂടുതൽ ഉലേ്യോഗസ്തര 
നതിയമതിചെതുും പ്ോലേശതിക പദ്ധതതി നതിര്
വ്വഹണ പ്വര്ത്നങ്ങൾ ലവഗത്തി�ോക്കു
കയുും പദ്ധതതി വതിഹതിതും പൂര്ണ്ണമോയുും വതിനതി
ലയോഗതി്ോന് സഹോയതിക്കുകയുും തചയ്തിട്ടു
ണ്്. തവറ്റതിുംഗ് ഉലേ്യോഗസ്ര് നതിരസതിക്കുനേ 
പദ്ധതതികൾ പരതിഗണതിക്കുനേ ജതിലോത� 
അപ്ീൽ കമ്തിറ്റതികൾ ആസൂത്രണ സമതിതതി 
അധ്യക്ഷതറെ ലനതൃത്വത്തിൽ പുനഃസുംഘടതി
പ്തിചെതുും, പ്ലേശത്തിതറെ പ്ലത്യകമോയ 
സോഹചര്യങ്ങൾ കണ്തിത�ടുത്് മോര്ഗ്ഗ
ലരഖ പ്കോരും ഏതറ്റടു്ോന് സോധതി്ോത് 
പദ്ധതതികൾ നടപ്തി�ോക്കുനേതതിനോയതി ക്മീ
കരതിചെ പ്ലത്യക ജോ�കവും, സബ്സതിഡതി
യു ത ട  വ ്യോ പ്ത തി  വ തി ശ ോ � മ ോ ് തി യ തു ും 
പ്ോലേശതിക പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണത്തിൽ 
ഉണ്ോ്തിയ മോറ്റങ്ങൾ വളതര വലതോയതിരു
ന്നു. 13-ോും പദ്ധതതി്ോ�യളവതിൽ സുംസ്ോ
നതത് ഓലരോ തലദേശസ്ോപനങ്ങളുും പ്ോ
ലേശതികസര്്ോര് എനേ ത�ത്തില�്് 
മോറുനേത് കോണോന് സോധതിക്കുകയുണ്ോയതി.

5. ഉൽപോദേ റ്റോേഖലകൾക്കുയം പ്റ്റോത്ക 
വിഭോഗങ്ങളനട വികസേത്ിലയം 
േൽകുന് ശ്ദ്ധ 

 ഉപലഭോക്തൃ സുംസ്ോനത്തിൽ നതിന്നുും 
ഉൽപോേനോധതിഷ്തിത സമ്പേ ്വ്യവസ്യോ്തി 
സുംസ്ോനതത് മോറ്റുനേതതിതറെ ഭോഗമോയതി 
പ്ോലേശതികസര്്ോരുകളുതട വോര്ഷതിക പദ്ധ
തതിയതിൽ ലബോധപൂര്വ്വും നടത്തിയ ഇടതപട
ലകൾ ശ്ലദ്ധയമോയതിരുന്നു. പതതിമൂനേോും പദ്ധ
തതിയുതട ആേ്യവര്ഷും മുതൽ ഗ്രോമീണ ത�ത്തി
ലള്ള പ്ോലേശതികസര്്ോരുകൾ അവരുതട 
തപോതുലമഖ�ോ വതിഹതിതത്തിതറെ 30% വും 
നഗര പ്ോലേശതിക സര്്ോരുകൾ 10% വും 
നതിര്ബന്മോയുും ഉൽപോേന ലമഖ�യുമോയതി 
ബന്തപ്ട് പദ്ധതതികൾ ഏതറ്റടു്ോന് വതിനതി
ലയോഗതി്ണതമനേ് സര്്ോര് നതിര്ലദേശതിക്കു
കയുണ്ോയതി. കൂടോതത പട്തികജോതതി - പട്തികവര്
ഗ്ഗ വതിഭോഗ്ോരുതട വതികസനത്തിന ്പ്ലത്യക 
ഫണ്ടുകൾ നൽകുകയുും തചയ്തുവരുന്നു. 
പ്ലത്യക വതിഭോഗ്ോരുതട വതികസനത്തിന് 
ലകരളും നൽകുനേ പരതിഗണന വതിലകന്ദീകൃതോ
സൂത്രണത്തിതറെ എടുത്തു പറലയണ് ഒരു 
പ്ലത്യകത തതനേയോണ്. ഓലരോ പ്ോലേശതി

കസര്്ോരുകളുും അവര്്് �ഭതിക്കുനേ 
പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിതറെ 10% തുക വനതിതോ 
വതികസന പദ്ധതതികൾക്കുും 5% തുക 
ശതിശു്ൾ, ഭതിനേലശഷതി ോര്, ട്ോന്സത്ജറെര് 
എനേതിവര്ക്കുള്ള പദ്ധതതികൾക്കുും 5% തുക 
വൃദ്ധര്, പോ�തിലയറ്റീവ ്തകയര് തുടങ്ങതി ദുര്ബ� 
വതിഭോഗ്ോരുതട ഉനേമനത്തിനുമോയുള്ള പദ്ധ
തതികൾ് ്നതിര്ബന്മോയുും വകയതിരുത്ണ
തമനേ് നതിഷ്കര്ഷതിചെതിരതിക്കുന്നു. ലകരളും എന്തു
തകോണ്് മോനവതിക വതികസനത്തിൽ ശ്ലദ്ധ
യമോയ മുലനേറ്റങ്ങൾ നടത്തി മറ്റ് സുംസ്ോന
ങ്ങളതിൽ നതിന്നുും എങ്ങതന വ്യത്യസ്മോകുന്നു 
എനേതതിനുള്ള ഉത്രും കൂടതിയോണതിത്. 

6. ദു�്േിവോ�ണ പദ്ധതികൾ 
മോറതിത്ോണ്തിരതിക്കുനേ കോ�ോവസ്യുും 

അടതി്ടതിയുണ്ോകുനേ പ്കൃതതിദുരന്തങ്ങൾ, 
തവള്ളതപ്ോ്ും, വരൾചെ, മണ്ണതിടതിചെതിൽ തുട
ങ്ങതിയവ സുംസ്ോനത്തിതറെ സമ്പേ ്വ്യവസ്
യതിൽ ഗുരുതരമോയ തവലവതിളതികൾ ഉയര്ത്തു
ന്നുണ്്. ഇത്രും ദുരന്തങ്ങളുതട ആഘോതും 
�ഘൂകരതി്ോനുും, ദുരന്ത തയ്ോതറടുപ്് 
നടത്ോനുും പ്ോലേശതികസര്്ോരുകൾ്് 
കോര്യക്ഷമമോയതി ചതി� ഇടതപടലകൾ 
നടത്ോനുും സോധതിക്കുും എനേ കതണ്ത്
�ോണ ്എലോ തലദേശസ്ോപനങ്ങളതിലും ദുരന്ത 
നതിവോരണ പദ്ധതതി രൂപീകരതില്ണ്തതിതറെ 
ആവശ്യകതയതില�്് ചതിന്തതിപ്തിചെത്. തലദേശ
സ്ോപന പ്ലേശങ്ങളുതട നതി�വതിത� സ്തിതതി, 
അപകട സോധ്യതകൾ, ദുരന്തും ലവഗത്തിൽ 
ബോധതി്ോന് സോധ്യതയുള്ളവരുതട വതിവര
ങ്ങൾ, തലദേശ സ്ോപനങ്ങളുതട വതിഭവലശഷതി, 
ദുരന്ത പ്തതികരണലരഖ, ദുരന്ത�ഘൂകരണും 
അതതിജീവന തയ്ോതറടുപ്പുകൾ എനേതിവ 
ഉൾതപ്ടുത്തി സുംസ്ോനതത് എലോ തലദേശ 
സ്ോപനങ്ങളുും ദുരന്തനതിവോരണ പദ്ധതതികൾ
്് 2019-20 ൽ തതനേ രൂപും നൽകുകയു
ണ്ോയതി. സുംസ്ോനും നടത്തിയ ചരതിത്രപര
മോയ കോൽവയ് ്തതനേയോണതിത.് പ്ോലേശതിക
ത�ത്തിൽ ദുരന്തനതിവോരണ പദ്ധതതികളുള്ള 
ല�ോകത്തിത� തതനേ ഏക സുംസ്ോനവും 
ലകരളമോയതിരതിക്കുും.

7. വിറ്റോകന്ദരീകൃതോസൂണ റിൗണച് സർറ്റോവ്വ
സുംസ്ോനത്് ജനകീയോസൂത്രണും 

ആരുംഭതിചെ് കോൽ നൂറ്റോണ്് പതിനേതിതട്ങ്തിലും 
നോളതിതുവതര പ്ോലേശതികസര്്ോരുകൾ 
നടപ്ോ്തിയ പദ്ധതതികളുതട ഫ�പ്ോപ്തതിതയ
യുും ഭൗതതിക ലനട്ങ്ങതളയുും കുറതിച്ചുള്ള സ്തി
തതിവതിവരകണക്കുകൾ �ഭതിക്കുനേതതിന് 
കൃത്യമോയ ഒരു സുംവതിധോനും നതി�വതി�തില. 
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ഈ വതിവരങ്ങൾ പ്ോലേശതിക 
സര്്ോരുകതള സുംബന്തിചെതിട
ലത്ോളും തുടര്പദ്ധതതി രൂപീകര
ണത്തിനുള്ള അടതിസ്ോന വതിവ
രങ്ങൾ തതനേയോണ്. ഓലരോ 
അഞ്ചു വര്ഷും കെതിയുലമ്പോഴുും 
പുതതിയ ഭരണസമതിതതികൾ 
അധതികോരത്തിൽ എത്തുലമ്പോൾ 
കെ തി ഞ്ക ോ �  ഭ ര ണ സ മതി
തതികൾ ഏതറ്റടുത്് നടത്തിയ 
പ്ോലേ ശതിക പദ്ധതതികൾ സുംബ
ന്തിച്ചുും അവയുതട ഫ�പ്ോപ്തതി
യുും ഭൗതതിക ലനട്ങ്ങളുും സുംബ
ന്തിച്ചുും സ്തിതതിവതിവരകണ 
ക്കുകൾ �ഭ്യമലോത്ത് തുടര് 
വതികസന പ്വര്ത്നങ്ങളുും 
കര്മ്പദ്ധതതികളുും ആസൂ ത്രണും 
തചയ്യുനേതതിൽ പ�ലപ്ോഴുും പ്ശ്ന
ങ്ങ ൾ  സൃ ഷ്ട തി ് ോ  റു മു ണ്് . 
ഇതതിതനോരു പരതിഹോരമോയതിട്ോ
യതിരുന്നു 'വതിലകന്ദീകൃതോസൂ
ത്രണ  റ ൗ ണ്്  സ ര് ല വ്വ ്് 
(Decentralization Round 
Survey) , 2020 നവുംബലറോതട 
ആരുംഭും കുറതിചെത്. സര്ലവ്വയുതട 
ആേ്യ റൗണ്തിൽ കെതിഞ് പ്ോലേ
ശതികസര്്ോരുകളുതട അഞ്ചു 
വര്ഷ്ോ�ും (2015 - 2020) 
നടപ്തി�ോ്തിയ പദ്ധതതികളുതട ഫ�പ്ോപ്തതി
തയക്കുറതിച്ചുും ഭൗതതിക ലനട്ങ്ങതളക്കുറതിച്ചുമു
ള്ള വതിവരലശഖരണും നടത്തി റതിലപ്ോര്ട്ടുകൾ 
പ്സതിദ്ധീകരതിക്കുനേ നടപടതികൾ പൂര്ത്ീക
രതിചെ് വരുന്നു. ഈ സര്ലവ്വ റതിലപ്ോര്ട്ടുകൾ 
തീര്ചെയോയുും പ്ോലേശതികസര്്ോരുകൾ്് 
ആസൂത്രണത്തിന് വ�തിതയോരു മുതൽക്കൂട്ോ
യതിരതിക്കുും.

8. തറ്റോദേശസ്വയയംഭ�ണ വകുപ്ിേച് 
നപോതു സർവ്വരീസച് 

തലദേശവകുപ്തിന ്കീെതിലള്ള പഞ്ോയത്,് 
നഗരകോര്യും, ഗ്രോമവതികസനും, ടൗണ 
പ്ലോനതിുംഗ,് എഞ്ീനതിയറതിുംഗ ്എനേീ അഞ്ചു വകു
പ്പുകതള ഏകീകരതിചെ ്സുംലയോജതിത തലദേശസ്വ
യുംഭരണ വകുപ്് രൂപീകരതിക്കു കയുണ്ോയതി. 
സുംസ്ോനതത് ഏറ്റവും വ�തിയ വകുപ്പുക
ളതിൽ ഒനേോയതി തലദേശസ്വയുംഭരണ വകുപ്് 
ഇലതോതട മോറതി. പ്ോലേശതിക വതികസന പ്ക്തി
യയതിൽ ഏലകോപനും സോധ്യമോക്കുവോന് ഇത് 
വെതി സോധതിക്കുും എനേതതിനോൽ തതനേ 
പ്ോലേശതിക ഭരണ രുംഗതത് വ�തിതയോരു 
നോെതിക്ല് തതനേയോണ് ഇത്. 

9. സയംറ്റോയോജിത പ്ോറ്റോദശിക ഭ�ണ േോറ്റോേ
ജച്നേന്ച് സയംവിധോേയം ( ILGMS) 

പൗരന്മോര്്് പ്ോലേശതിക സര്്ോര് 
വെതി നൽകുനേ ലസവനങ്ങൾ സമയബന്തി
തമോയതി ഓണക�നതിൽ �ഭ്യമോക്കുനേതതി
നോയതി  IKM വതികസതിപ്തിചെ ILGMS 
ലസോഫ്റ് തവയര് ആേ്യഘട്ത്തിൽ 2020 ഒലക്ടോ
ബറതിൽ സുംസ്ോനതത് 150 ഗ്രോമ പഞ്ോയ
ത്തുകളതിൽ വതിന്യസതിക്കുകയുണ്ോയതി. പ്ോലേ
ശതികസര്്ോരുകൾ വെതി ജനങ്ങൾ്് 
�ഭതിക്കുനേ ലസവനങ്ങളതിത� സുതോര്യത, 
കൃത്യത എനേതിവ ഉറപ്ോക്കുന്നു.

10. തറ്റോദേശ സ്ോപേങ്ങൾകെച് 
ISO സ്റോൻറ്റോഡിർഡിച് 

ഗുണനതി�വോരമുള്ള ലസവനങ്ങൾ 
ജനങ്ങൾ്് നൽകുനേ ജനസൗഹ്യേ സ്ോ
പനങ്ങൾ എനേ നതി�യതിൽ ഗുണനതി�വോര 
മോലനജ് തമറെതിതറെ അന്തോരോഷ്ട സര്ട്തിഫതി
ല്ഷനോയ ISO 9001:2015 സുംസ്ോന
തത് 939 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകൾക്കുും 152 
ല്ോ്് പഞ്ോയത്തുകൾക്കുും തകോലും, 
തകോചെതി ലകോര്പ്ലറഷനുകൾക്കുും അഞ്് 

നഗരസഭകൾക്കുും �ഭതിക്കുകയുണ്ോയതി. 

11. ഓഡിി�ച് അകൌണ്ടുകളനട ക്ത്ത
 ധനകോര്യ കമ്ീഷന് വതിഹതിതും �ഭതിക്കു

നേതതിനുള്ള നതിര്ബന്തിത വ്യവസ്തയനേ 
നതി�യതിൽ എലോ തലദേശ സ്ോപനങ്ങളുും 
അവരുതട ഓഡതിറ്റ് അ്ൗണ്ടുകൾ കൃത്യവും 
കോ�തികവമോ്ണതമനേ് നതിഷ്കര്ഷതിക്കുക
ണ്ോയതി. ഇതതിനോയതി പ്ോലേശതിക സര്്ോര്
ത�ത്തിൽ ഓഡതിറ്റ്  വകുപ്്  പ്ലത്യക 
കരൈവകൾ സുംഘടതിപ്തിക്കുകയുും തലദേശ
സ്ോപനങ്ങൾ ഓഡതിറ്റ് അ്ൗണ്ടുകളുതട 
കൃത്യത ഉറപ്ോക്കുകയുും തചയ്തിട്ടുണ്്. 

12. പ്ളയവയം പ്ോറ്റോദശികസർകെോരുകളയം 
 2018, 201-ത� തവള്ളതപ്ോ്തത് 

തുടര്നേ ്പുനരധതിവോസും, ദുരതിതോശ്വോസ പ്വര്
ത്നങ്ങൾ ഏലകോപതിപ്തി ൽ എനേതിവയതിൽ 
പ്ോലേശതികസര് ോ്രുകൾ വഹതിചെ പങ് ്വളതര 
വലതോയതിരുന്നു. അതതിജീവനത്തിതറെ 
ഭോഗമോയതി ഫണ്ടുകൾ അനുലയോജ്യമോയ 
രീതതിയതിൽ ഉപലയോഗതി ോനുള്ള അനുവോേവും 
സര്്ോര് പ്ോലേശതികസര്്ോരുകൾ്് 
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നൽകുകയുണ്ോയതി. 2018-ത� പ്ളയത്തിൽ 
നോശനഷ്ടങ്ങൾ സുംഭവതിചെ തലദേശസ്ോപനങ്ങ
ൾ്ോയതി 250 ലകോടതി രൂപ 2019-20-ൽ പ്ലത്യക 
ധനസഹോയമോയതി നല്കുകയുണ്ോയതി. ഇത്രും 
തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങതള കതണ്ത്തു
നേതതിനോയതി സര്്ോര് ഒരു കമ്തിറ്റതി നതിയമതിക്കു
കയുും കമ്തിറ്റതി ശതിപോര്ശയനുസരതിചെ് 37.5 
ലകോടതി രൂപ മണ്ണതിടതിചെതിൽ മൂ�ും നോശനഷ്ടും 
സുംഭവതിചെ തലദേശസ്ോപനങ്ങൾക്കുും 212.50 
ലകോടതിരൂപ പ്ളയബോധതിത തലദേശ സ്ോപ
നങ്ങൾക്കുും നല്കുകയുണ്ോയതി. ഇതനുസരതിചെ് 
സുംസ്ോനതത് 240 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തു 
കൾക്കുും 33 മുനതിസതിപ്ോ�തിറ്റതികൾക്കുും മൂനേ് 
ലകോര്പ്ലറഷനുും യഥോക്മും 169.04 ലകോടതി, 
35.85 ലകോടതി, 7.61 ലകോടതി രൂപ വീതും നല്കുകയുും 
പ്സ്തുത തുക വതിനതിലയോഗതിക്കുലമ്പോൾ 
ജീവലനോപോധതി സൃഷ്ടതിക്കുനേതതിനുും തപോതു 
ആസ്തികളുതട പുന ഃസ്ോപനത്തിനുും 
മുന്ഗണന നല്ോന് നതിര്ലദേശും നല്കുകയുമു
ണ്ോയതി. ഇതതിതറെ ഭോഗമോയതി നതിരവധതി പ്വര്
ത്നങ്ങളോണ ്തലദേശസ്ോപനങ്ങൾ ഏതറ്റ
ടുത്് നടപ്തി�ോ്തിയത്. 

13. നകോവിഡുയം 
പ്ോറ്റോദശികസർകെോരുകളയം 

 തകോവതിഡതിതന പ്തതിലരോധതിക്കുനേതതിൽ 
പ്ോലേശതിക സര്്ോര് വഹതിചെ പങ്് വളതര 
വലതോണ്. കമ്്യൂണതിറ്റതി കതിചെണുകളുതട 
സ്ോപനും, ശുചീകരണ അണുനശീകരണ 
പ്വര്ത്നങ്ങൾ, ലബ്ര് ്േ തചയതിന് ക്യോമ്പ
യതിന്, അതതിഥതി തതോെതി�ോളതികളുതട പരതിരക്ഷ, 
ഗോര്ഹതിക ക്വോറകറെന് ഉറപ്ോ്ൽ, പ്വോ
സതികളുതട ക്വോറകറെന് ഉറപ്ോ്ൽ, CFLTC 
രൂപീകരണവും ലമൽലനോട്വും, ആശുപത്രതിക
ളതിൽ ആലരോഗ്യ പ്വര്ത്കരുതടയുും മരുന്നു
കളുതടയുും, ഉപകരണങ്ങളുതടയുും �ഭ്യത 
ഉറപ്ോ്ൽ, സുഭതിക്ഷലകരളും, വതിേ്യോര്ത്തി
കൾ്് ഓണ ക�ന് പഠനും ഉറപ്ോക്കുക 
എനേതിങ്ങതന തകോവതിഡ് പ്തതിലരോധത്തിതറെ 
ഭോഗമോയതി പ്ോലേശതികസര്്ോരുകൾ ഏതറ്റ
ടുത് പ്വര്ത്നങ്ങൾ നതിരവധതിയോണ്. 

14. പ്ോറ്റോദശികസർകെോരുകൾകെച് 
15-ോയം ധേകോ�് കമ്രീഷൻ ധേ സഹോയയം: 

പതതിനോ�ോും ധനകോര്യ കമ്ീഷനതിൽ 
ന തി ന്നു ും  വ ്യത ്യസ് മ ോ യ തി  പ ത തി ന ഞ് ോ ും 
ധനകോര്യ കമ്ീഷന് 2020- 21-ൽ രോജ്യതത് 
28 സുംസ്ോനങ്ങൾക്കുമോയതി 90,000 ലകോടതി 
രൂപ നൽകുകയുണ്ോയതി. ഇതതിൽ നമ്മുതട 
സുംസ്ോനതത് ഗ്രോമ - നഗര -തലദേശ 
സ്ോപനങ്ങൾ്് 2412 ലകോടതി രൂപ 

ഗ്രോറെോയതി (2.68%) �ഭതിക്കുകയുണ്ോയതി. 
ഇതതിൽ 1628 ലകോടതി രൂപ ഗ്രോമ, ല്ോ്്, 
ജതിലോ പഞ്ോയത്തുകൾക്കുും 445 ലകോടതി രൂപ 
മുനതിസതിപ്ോ�തിറ്റതികൾക്കുും 339 ലകോടതി രൂപ 
പത്് �ക്ഷത്തി�ധതികും ജനസുംഖ്യയുള്ള 
ഏെ് നഗര സഞ്യ തലദേശ സ്ോപനങ്ങൾ
ക്കുമോണ്. ഗ്രോമ, ല്ോ്്, ജതിലോ പഞ്ോയ
ത്തുകൾക്കുും മുനതിസതിപ്ോ�തിറ്റതികൾക്കുും അനു
വേതിചെ ഗ്രോറെതിതറെ 50 % വും കൂടോതത ഏെ് 
നഗരസഞ്യങ്ങൾ്് അനുവേതിചെതിട്ടുള്ള 
മുഴുവന് തുകയുും a) കുടതിതവള്ള ജ�സുംര
ക്ഷണും b) ശുചതിത്വ ഖരമോ�തിന്യും എനേീ 
രണ്്  ലമഖ�കളതിൽ പ്ലത്യക ഉലദേശ 
ഗ്രോന്റോയതി (Tied Grant) മോത്രലമ വതിനതിലയോ
ഗതി്ോവൂ എനേ് ലകന്ദ ധനകോര്യ കമ്ീഷന് 
പ്ലത്യകും നതിര്ലദേശതിക്കുകയുണ്ോയതി. മോത്രവ
മല ഓലരോ തലദേശസ്ോപനവും ധനകോര്യക
മ്ീഷന് വതിഹതിത വതിനതിലയോഗും സുംബന്തിചെ് 
ലമൽ പ്തതിപോേതിചെ രണ്് ലമഖ�കൾ 
ഉൾത്ോള്ളതിചെ് ഉപപദ്ധതതി തയ്ോറോ്ോനുും 
ഈ പദ്ധതതികൾ വോര്ഷതിക പദ്ധതതികളുതട 
ഭോഗമോ്ോനുും പ്ലത്യകും നതിര്ലദേശതിക്കുന്നു
ണ്്. ഇതതിനുും പുറലമ നഗര തലദേശ സ്ോപ
നങ്ങൾ എലോും തതനേ ലകന്ദസര്്ോര് 
നതിഷ്കര്ഷതിക്കുനേ സ്റോര് ലററ്റതിുംഗ് പേവതി നതിശ്
യതി്ോനുള്ള സര്വ്വീസ് ത�വൽ ബഞ്് 
മോര്്് കകവരതിക്കുനേതതിന് ആവശ്യമോയ 
പ്വര്ത്നങ്ങൾ പ്ലത്യകമോയതി ആവതിഷ്കരതി
ല്ണ്തുമോണ്. സുംസ്ോനും പതിന്തുടരുനേ 
വതിലകന്ദീകൃത പ്ക്തിയയതിലള്ള ഈ ലകന്ദ
സര്്ോര് കകകടത്ലകൾ തലദേശസ്ോ
പനങ്ങളുതട പ്വര്ത്ന സ്വോതന്ത്യതത് 
ബോധതിക്കുതമനേ് ലകരള വതികസന റതിലപ്ോര്ട്് 
ചൂണ്തി്ോണതിക്കുന്നു. 

പ്ോനദശികഭരണതെിടറെ 
മുനന്നോട്ടുള്ള വഴി 

 കോൽ നൂറ്റോണ്് പതിനേതിടുനേ ലകരളത്തി
തറെ ജനകീയ വതികസന മോതൃക, ഒരു പലക്ഷ 
തപോതു ഭരണരുംഗത് ്നോും നടത്തിയ ഏറ്റവും 
വ�തിയ സ്ോപനപരമോയ ഇടതപട�ോയതി
ട്ോണ് പ�രുും അടയോളതപ്ടുത്തുനേത്. 
പതതിമൂനേോും പഞ്വൽസര പദ്ധതതി്ോ�യ
ളവതിൽ സുംസ്ോന സര്്ോര് നടത്തിയ 
നയപരമോയ ഇടതപടലകളുും പ്ോലേശതിക
സര്്ോരുകളുതട പ്വര്ത്നങ്ങളുും പരതി
ലശോധതിചെോൽ മുന്പ് ഒരതി്ലും കോണോന് 
സോധതി്ോത് വതിധും പ്ോലേശതിക ഭരണസും
വതിധോനും ജനജീവതിതലത്ോട് അലഭേ്യമോയതി 
ബന്തപ്ട്ടു കതിടക്കുനേതോയുും പ്ോലേശതിക

സര്്ോര് എനേ നതി�യതിൽ അവ വളര്നേ
തോയുും കോണോനോകുും. ഭരണ സുംവതിധോന
ത്തിതറെ മോതൃകകളോയതി ഓലരോ പ്ോലേശതിക
സര്്ോരുകളുും രൂപോന്തരും പ്ോപതിക്കു 
ലമ്പോൾ അനുേതിനും മോറുനേ സോഹചര്യങ്ങൾ
ക്കുും കോ�ഘട്ത്തിനുും അനുസരതിചെ് ഉയര്നേ് 
വരുനേ പുതതിയ പുതതിയ തവല്ലുവതിളതികൾ പരതി
ഹരതി്ോന് ആവശ്യമോയ തന്തങ്ങൾ ആവതി
ഷ്കരതിചെ് നടപ്തി�ോല്ണ് ത�ത്തില�്് 
നമ്മുതട തലദേശ സര്്ോരുകതള മോലറ്റണ്
തോയതിട്ടുണ്്. പ്ോലേശതിക അസമത്വും, പോര്ശ്വ
വൽകൃത വതിഭോഗങ്ങളുതട ജീവതിത നതി�വോരും 
ഉയര്ത്തുക, സുംസ്ോനതത് വര്ദ്ധതിത 
തതോെതി�തിലോയ്മയ്ക് പരതിഹോരും കോണുക, 
കൃഷതി അനുബന്ലമഖ�കൾ, വ്യവസോയും, 
തചറുകതിട, കുടതിൽ സുംരഭങ്ങൾ തുടങ്ങതിയ 
ലമഖ�കളതിത�ലോും ഉൽപോേനവും ഉൽപോ
േനക്ഷമതയുും വര്ദ്ധതിപ്തിക്കുക, സുംസ്ോനും 
അഭതിമുഖീകരതിക്കുനേ നഗരവൽ്രണ പ്ശ്ന
ങ്ങൾ്് പരതിഹോരും കോണുക തുടങ്ങതി ഒട്ന
വധതി ലമഖ�കളതിൽ കുലറക്കൂടതി കോര്യമോയ 
രീതതിയതിൽ പ്ോലേശതികസര്്ോരുകളുതട 
ശ്ദ്ധ തചതനേലത്ണ്തോയതിട്ടുണ്്. തപോതുജ
നങ്ങൾ്് നൽകുനേ ലസവനത്തിതറെ ഗുണ
നതി�വോരും  ഉറപ്ോക്കുനേലതോതടോപ്ും 
വനതിതകൾ, കുട്തികൾ, വൃദ്ധര്, ഭതിനേലശഷതി
്ോര്, ട്ോന്സത്ജറെര് എനേതിവരുതട ലക്ഷമും 
ഉറപ്ോക്കുനേതതിനുും അതതിനോയതി ഓലരോ പ്ോ
ലേശതികസര്്ോരുകളുും പ്ലത്യകമോയതി 
വതികസന കോഴ്ചപ്ോടുകൾ്് രൂപും നൽലക
ണ്തോയതിട്ടുണ്്. പ്ോലേശതിക ഭരണ സുംവതിധോ
നത്തിത� തനടുുംതൂണുും ഭരണഘടനോ സ്ോ
പ ന ങ്ങ ളു മ ോ യ  ജ തി ല ോ  ആ സൂ ത്രണ 
സമതിതതികതള കൂടുതൽ ശകതതിതപ്ടുലത്ണ്
തുും പ്ോലേശതിക ആസൂത്രണത്തിൽ ജനപങ്ോ
ള തി ത് ും  ഉ റ പ് ോ ല ് ണ് തു മ ോ യ തി ട്ടു ണ്് . 
അലതോതടപ്ും തതനേ പദ്ധതതി ആസൂത്രണ
ത്തിന് സഹോയകമോകുനേ അതതിശക്തമോയ 
ഒരു പ്ോലേശതിക സ്തിതതിവതിവര കണ്് 
സുംവതിധോനവും രൂപതപ്ലടണ്തോയതിട്ടുണ്്. 
ആസൂത്രണ സമതിതതികളുതട ലനതൃത്വത്തിൽ 
ജതിലോ പദ്ധതതികളുതട സുംലയോജന സോധ്യ
തകൾ കതണ്ലത്ണ്തുും സമയോ സമയങ്ങ
ളതിൽ ആവശ്യമോയ പരതിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തി 
ജതിലോ പദ്ധതതികൾ ശക്തതിതപ്ടുലത്ണ്തുും 
മുലനേോട്ടുള്ള വെതിയതിൽ പ്ോലേശതിക ഭരണസും
വതിധോനത്തിന് അനതിവോര്യമോതണനേ് ലകരള 
വതികസനറതിലപ്ോര്ട്് അടതിവരയതിട്് പറയുന്നു.

1
ലലഖകന് സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാർഡതിൽ 

ന്ഡപയൂൂട്തി ഡയറക്ടറാണ്റ്
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അധതികോര വതിലകന്ദീകരണവും വതിലകന്ദീ
കൃത ആസൂത്രണവും നടപ്ോയലതോതട 

നമ്മുതട തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ 
പ്ോലേശതിക ജനകീയ സ്ോപനങ്ങളോയതി 
മോറുകയോയതിരുന്നു. 73,74 ഭരണഘടനോ ലഭേ
ഗതതികൾ നടപ്തി�ോക്കുനേതതിന് മുന്പ് ഭരണ 
നതിര്വ്വഹണ രുംഗത്് രണ്ടുത�ങ്ങളോയതിരു
ന്നു ഉണ്ോയതിരുനേത്. ജനപ്തതിനതിധതി ത�വും 
ഉലേ്യോഗസ്ത�വും എനേോൽ ജനകീയോസൂ
ത്രണും ആരുംഭതിചെലതോതട ഭരണ നതിര്വ്വഹ
ണരുംഗത്് ജനകീയത�തമനേ മൂനേോമത് 
ഒരു ത�ുംകൂടതി ലചര്്തപ്ട്ടു. തുടര്നേ് ലകര
ളത്തിത� തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപന
ങ്ങൾ ല�ോകത്തിന് തതനേ മോതൃകയോവക
യോയതിരുന്നു. 

പശ്ോത്� കോര്ഷതിക വതികസന 
രുംഗത്തുും, വതിേ്യോഭ്യോസ-ആലരോഗ്യ-ലസവന 
രുംഗങ്ങളതിത�ലോും വ�തിയ പുലരോഗതതി 
ക ക വ ര തി ക്കു വ ോ ന്  ന മു ് ോ യ തി ട്ടു ണ്് . 
എനേോൽ ഭരണ നതിര്വ്വഹണ രുംഗതത് 
ജനകീയമോക്കുകതയനേത് ഏതറ പ്യോസ
കരമോയതിരുന്നു. അതതിന് ലവണ്തി നതിരവധതി 
ഇടതപടലകൾ ലകരളത്തിൽ നടനേതിട്ടുണ്്. 
ഈ കോ�യളവതിൽ ഒരു പഞ്ോയത്് പ്സതി
ഡറെ് എനേ നതി�യതിൽ നടത്തിയ പ്വര്ത്
നോനുഭവങ്ങളതിൽ ചതി�ത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. 

ജനങ്ങളുതട നതിരവധതി ആവശ്യങ്ങൾ്് 
പരതിഹോരമുണ്ോക്കുനേതതിനുള്ള ലകന്ദങ്ങ
ളോണ് പഞ്ോയത്ോഫീസുും, ഘടക സ്ോപ
നങ്ങളുും. ഇവയുതട പ്വര്ത്നും തമചെതപ്ടു
ത്തുക എനേതോണ് ഏറ്റവും പ്ധോനതപ്ട്ത്. 
സ് ോ പ ന ങ്ങ ളു ത ട  പ്വ ര് ത് ന ങ്ങ ൾ 
കൂടുതൽ സുതോര്യവും, കോര്യക്ഷമവും, ഫ�പ്
േവമോക്കുനേതതിനുും, സ്ോപനവമോയതി ബന്
തപ്ട് വതിഷയങ്ങളുതട ആസൂത്രണ മതികവ് 
വര്ദ്ധതിപ്തില്ണ്തുും അനതിവോര്യമോണ്. 
ഇതതിന് ജീവന്ോര്്് ആവശ്യമോയ പരതി
ശീ�നവും, കവേഗ്ദ്ധ്യവും �ഭ്യമോക്കുക, സ്ോ
പനങ്ങളുതട ഭൗതതിക സൗകര്യത്തിൽ 
ലവണ് തമചെതപ്ടുത്ലകൾ ആവശ്യോനുസ
രണും വരുത്തുക എനേതതിതനോപ്ും ഓലരോ
സ്ോപനത്തിലും ആന്തരതികവും, ബോഹ്യവ
മോയ നതിരന്തര വതി�യതിരുത്ലും അതതിതറെ 
അടതിസ്ോനത്തിൽ വരുത്തുനേ മോറ്റവും 
വളതര പ്ധോനമോണ്.

പഞ്ോയത്ച് തലയം
ഒരു മോസത്തിൽ എത്ര തവണ പഞ്ോ

യത് ്സമതിതതി ലചര്നേോലും സ്ോപനങ്ങളുതട 
പ്വര്ത്നങ്ങതള സുംബന്തിച്ചുള്ള വതി�യതി
രു ത് ൽ  ഫ � പ്േ മ ോ യ തി  ന ട ത് ോ ന് 
സോധോരണ ഗതതിയതിൽ കെതിഞ്തിരുനേതില. 

അതതിന് ലവണ്തി മോത്രും എലോ മൂനേോും ശനതി
യോഴ്ചയുും സ്ോപനത� പ്വര്ത്നും വതി�
യതിരുത്�തിന് മോത്രമോയതി പ്ലത്യക ലയോഗും 
ലചരോനോരുംഭതിച്ചു. ഈ ലയോഗത്തിൽ ജനപ്
തതിനതിധതികൾ്് പുറതമ സ്ോപനത� 
ലമധോവതികളുും പതങ്ടുക്കുും. അദ്ധ്യക്ഷന് 
ആമുഖമോയതി കോര്യങ്ങൾ അവതരതിപ്തിചെതതിന് 
ലശഷും സ്ോപന ലമധോവതികൾ കെതിഞ് 
ഒരു മോസ്ോ�ും നടനേ പ്വര്ത്നങ്ങതള 
സുംബന്തിചെ് എഴുതതി തയ്ോറോ്തിയ റതിലപ്ോ
ര്ട്് അവതരതിപ്തിക്കുും. എലോ സ്ോപനത� 
റതിലപ്ോര്ട്ടുും അവതരതിപ്തിചെതതിന് ലശഷും 
തപോതുചര്ചെയുതട അടതിസ്ോനത്തിൽ തീരു
മോനതമടുക്കുും. തുടര്നേ് ഈ ലയോഗത്തിൽ 
ഓലരോ സ്റോറെതിുംഗ് കമ്റ്റതിയുലടയുും അടുത് 
ഒരു മോസും നടപ്തി�ോല്ണ് ആക്ഷന്പ്ലോന് 
അതോത് സ്റോറെതിുംഗ് കമ്തിറ്റതി അദ്ധ്യക്ഷന്മോര് 
അവതരതിപ്തിചെ് ചര്ചെ തചയ്് തീരുമോനതമടു
ക്കുകയുും തചയ്തിരുന്നു.

സ്ോപേതല 
വിലയിരുത്ൽ റ്റോയോഗയം

ഓലരോ സ്ോപനത്തിലും ഒരു മോസ 
ത്തിൽ രണ്ടു തവണ ലയോഗും ലചരുും. ഒനേ് 
പഞ്ോയത്് ത�ത്തിൽ നടക്കുനേ വതി�യതി

ജനകീയാസൂത്രണം
ഒരു അനുഭവസാ�്യം
 ആർ. ശിവരോജന്
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രുത്ൽ ലയോഗത്തിന് മുന്പ് എലോ സ്ോ
പനങ്ങളതിലും ജീവന്ോരുതട ലയോഗും 
ലചര്നേ് കെതിഞ് ഒരു മോസും നടനേ പ്വ
ര്ത്നങ്ങൾ വതി�യതിരുത്തി റതിലപ്ോര്ട്് തയ്ോ
റോക്കുും. ഈ റതിലപ്ോര്ട്ോണ് സ്ോപനത� 
ലമധോവതികൾ പഞ്ോയത്തുത� ലയോഗത്തിൽ 
അവതരതിപ്തിക്കുനേത്.

രണ്്: - പഞ്ോയത്തുത� വതി�യതിരു
ത്ൽ ലയോഗത്തിതറെ തീരുമോനങ്ങൾ നടപ്തി
�ോക്കുനേതതിന് ലവണ്തി ഓലരോ സ്ോപനത്തി
ല�യുും ജീവന്ോരുതട ലയോഗും ലചരുും. ഈ 
ലയോഗത്തിൽ ബന്തപ്ട് സ്റോറെതിുംഗ് കമ്തിറ്റതി 
അദ്ധ്യക്ഷനുും അുംഗങ്ങളുും നതിര്ബന്മോയുും 
പതങ്ടുക്കുും.

സ്ോപേതല
േോറ്റോേജച്നേന്ച് കമ്ി�ി

സ്ോപനങ്ങളുതട പ്വര്ത്നങ്ങതള 
സഹോയതിക്കുനേതതിന് ലവണ്തി എലോഘടക 
സ്ോപനങ്ങളതിലും പഞ്ോയത് ്ഓഫീസതിലും 
രൂപീകരതിചെതിട്ടുള്ള സ്ോപനത� മോലനജ ്തമറെ് 
കമ്തിറ്റതി (ജനകീയ കമ്തിറ്റതികൾ) ഓലരോ മോസ
വസോനവും ലയോഗും ലചര്നേ് സ്ോപനത� 
പ്വര്ത്നങ്ങതള സുംബന്തിചെ് വതി�യതിരു
ത്തി തീരുമോനതമടുക്കുും. തോതെ ത�ത്തിൽ 
നടപ്തി�ോല്ണ് പ്വര്ത്നത്തിൽ പുതതിയ 
നതിര്ലദേശങ്ങൾ ഉതണ്ങ്തിൽ അവ പഞ്ോയ
ത്് സമതിതതിയുതട അറതിവതില�്ോയുും തുടര് 
നടപടതികൾക്കുമോയതി അയയ്ക്കുും.

ഇവതിതട ഒരു കോര്യും എടുത്് പറലയണ്
തുണ്് ലകന്ദ സുംസ്ോന ഗവണതമന്കൾ 
അവരുതട തീരുമോനങ്ങൾ ഉത്രവകളോയതി 
തോതെത്�ത്തില�്് നൽകുകയോണ് 
തചയ്യുനേത്, എനേോൽ ഇവതിതട പഞ്ോയത്തി
തറെ തീരുമോനങ്ങൾ തോലെക്കുും തോെതത് 
നതിര്ലദേശങ്ങൾ മുകളതില�ക്കുും ഒരു സര്്തിൾ 
ലപ്ോസസ് വെതി കകമോറുന്നു എനേതോണ് 
മതറ്റോരു പ്ലത്യകത.

റ്റോലോകെൽ നസൽ്ച് 
ഗവണനേന്ച് ഓർഡിർ (LSGO)

 പഞ്ോയത്് സമതിതതി കകത്ോള്ളുനേ 
എലോ തരത്തിലമുള്ള തീരുമോനങ്ങളുും 
പഞ്ോയത്തിതറെ ഉത്രവകളോയതി എലോ 
ഘടക സ്ോപനങ്ങൾക്കുും എത്തിക്കുന്നു. 
ഓലരോ ഘടക സ്ോപനങ്ങളുും നടപ്തി�ോല്
ണ് തീരുമോനങ്ങൾ എലോ ജീവന്ോരുലടയുും 
അറതിവതില�്ോയതി ഈ ഉത്രവകൾ പ്ലയോ
ജനതപ്ടുന്നു. കൂടോതത തീരുമോനങ്ങൾ വളതര 
കൃത്യമോയതി  �ഭതിക്കുനേതതിനോൽ തുടര്                 

പ്വര്ത്നങ്ങൾ്് വ്യക്തതയുും, ആത്മ
കധര്യവും ജീവന്ോര്്് �ഭതിക്കുന്നു എനേ 
വ�തിയ പ്ലത്യകതയുും ഇതതിനുണ്്. കൂടോതത 
കൃത്യമോയ വതി�യതിരുത്�തിനുും കെതിയുന്നു.

പ�ോതി- േിർറ്റോദേശ നപട്ടികൾ
പഞ്ോയത്തിലനയുും, ഘടകസ്ോപന

ങ്ങലളയുും സുംബന്തിചെ തപോതുജനങ്ങൾ്് 
പരോതതികലളോ നതിര്ലദേശങ്ങലളോ ഉതണ്ങ്തിൽ 
അവ എലോ ഘടകസ്ോപനങ്ങളതിലും സ്ോ
പതിചെതിട്ടുള്ള പരോതതി-നതിര്ലദേശ തപട്തികളതിൽ 
നതിലക്ഷപതി്ോവനേതോണ്. എലോ തവള്ളതി
യോഴ്ചയുും, തപട്തി തുറനേ് അതോത് സ്ോപന
ത്തിൽ പരതിഹരതില്ണ്വ അവതിതട പരതിഹ
രതിച്ചുും അലോതുള്ളവ അനേ് തതനേ പഞ്ോയ
ത്തില�ക്കുും കകമോറ തി  ലവഗത്തിൽ 
പരതിഹോരും കോണുും.

സ്റിയറിിയംഗച് കമ്ി�ി
 എലോ ശനതിയോഴ്ചയുും രോവതിത� തതനേ 

പഞ്ോയത്തിതറെ സ്റതിയറതിുംഗ് കമ്തിറ്റതി കൂടതിയതി
രുന്നു. തപോതുവോയ പ്വര്ത്നത്തിതറെ 
ഏലകോപനവും, ലമോണതിറ്ററതിുംഗുും നടത്തുക 
എനേതതിനപ്പുറും സ്ോപനത�ങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുും �ഭതിക്കുനേ പരോതതികളുും നതിര്ലദേശങ്ങ
ളുും പരതിലശോധതിചെ് ആവശ്യമോയ തീരുമോന

ങ്ങൾ കകത്ോള്ളുകയുും തചയ്തിരുന്നു. 
ഹോജർറ്റോബോർഡിച്

ഓലരോ ആഫീസതിലും ഹോജരോകുനേ ജീവ
ന്ോതര സുംബന്തിചെ വതിവരങ്ങൾ (ജീവന
്ോരതറെ ലപര്, ഉലേ്യോഗലപ്ര്, ഹോജര്, 
യോത്രതയ സുംബന്തിചെ വതിവരങ്ങൾ) തപോതു
ജനങ്ങളുതട അറതിവതില�്ോയതി അതോത് 
ആ ഫ ീ സു ക ള തി ൽ  പ്േ ര് ശ തി പ് തി ക്കു ന്നു . 
പതിൽ്ോ�ത്് ഇത് എലോ പഞ്ോയത്തുക
ളതിലും  സര്്ോര് ന തിര്ലദേശപ്കോരും 
നതി�വതിൽ വന്നു.

സോമൂഹ് വിലയിരുത്ൽ 
സയംവിധോേയം

പഞ്ോയത്തിതറെയുും ഘടകസ്ോപന
ങ്ങളുലടയുും അതതിത� ജീവന്ോരുലടയുും 
പ്വര്ത്നങ്ങതള സുംബന്തിച്ചുും അവതിടങ്ങ
ളതിൽ നതിനേ് നൽകുനേ ലസവനങ്ങതള സുംബ
ന്തിച്ചുും പഞ്ോയത്തിതറെ വരവ് തച�വ് 
കണക്കുകളുും പ്ലത്യകമോയതി  വതിള തിചെ് 
ലചര്ക്കുനേ ഗ്രോമസഭകളതിൽ റതിലപ്ോര്ട്് 
അവതരതിപ്തിചെതിരുന്നു. വതിശേമോയ ചര്ചെക
ൾ്് ലശഷും ഉരുത്തിരതിഞ്് വരുനേ നതിര്ലദേ
ശങ്ങൾ പഞ്ോയത്് സമതിതതികളുതട പരതിഗ
ണനയ്കോയതി അയയ്ക്കുന്നു.

 ലകവ�മോയ ആനുകൂ�്യ വതിതരണ തീരു
മോനങ്ങൾ എനേതതിനപ്പുറും ആസൂത്രണത്തി
തറെയുും നതിര്വ്വഹണത്തിതറെയുും വതി�യതിരു
ത്�തിതറെയുും ശക്തമോയ ജനകീയത�ും 
എനേ നതി�യതില�്് ഗ്രോമസഭകൾ മോറുന്നു. 
പതങ്ടുക്കുനേവരുതട എണ്ണലത്്ോൾ 
ഗുണോത്മകമോയതി തമചെതപ്ട് ത�മോയതി മോറു
കയോയതിരുന്നു ഗ്രോമസഭകൾ. 

േ�ോേത്ച് പണികളിൽ 
ജേകരീയ ഇടനപടലകൾ

 ഈ രുംഗത്് ചപ്ോരപ്ടവ് അട്ും 
നതിരവധതി മോതൃകകൾ നമ്മുതട മുനേതിലണ്്. 
തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ നീ്തി
വയ്ക്കുനേ ഫണ്തിന് പുറലമ ആ പ്ലേശതത് 
ജനങ്ങളുതട സുംഭോവനയോയതി �ഭതിക്കുനേ 
പണവും സനേദ്ധ ലസവനവും സോധന 
സോമഗ്രതികളുും കൂടതിലചരുലമ്പോൾ വതികസന 
രുംഗത്് വ�തിതയോരു മോറ്റും കകവരതിക്കു
വോന് കെതിയുും. എസ്റതിലമറ്റ് തുകലയ്ോൾ 
വളതര തോഴ്ത്തതി പണതി പൂര്ത്ീകരതിക്കുകയുും 
ബോ്തി തുക പഞ്ോയത്തിന് തതിരതിചെ് 
നൽകുകയുും തചയ് എത്രലയോ ഉേോഹരണ
ങ്ങൾ നമ്മുതട മുന്പതിലണ്്. കകക്കൂ�തി 
ആവശ്യതപ്ട് ഉലേ ്യോഗസ്ന്  പണും 

പഞ്ചായത്ത്  
ചാ  ചാ രത്

 ചാ  പഞ്ചായ
ത്  ത്ര ചായ  ചാ 

 ചാപ  ത്
 രചാ  

ചാപ  ചാ  
ചാ  ചാ 

ജ ചാ  
ചായ   ത്ര  

യചാജ  ചാ  
ചാ  ര ചായ  

ചാ   
ത് ത്  

ആ ര  ജ ചാ ത് 
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നൽകുകയുും അത് പദ്ധതതിതയ സുംബന്തിചെ 
വതിവരും ലരഖതപ്ടുത്തുനേ വോര്ത്ോലബോ
ര്ഡതിൽ പ്േര്ശതിപ്തിക്കുനേതറതിഞ് ജീവന
്ോരന്, കണവീനര്്് പണും തതിരതിചെ് 
നൽകതിയ അനുഭവവും ഉണ്ോയതിട്ടുണ്്.

കുട്ടികളുടെ പഞ്ോയത്ം 
ഗ്ോമസഭകളും

സോധോരണഗതതിയതിൽ ഗ്രോമസഭകളതിൽ 
പതങ്ടുക്കുനേത് മുതതിര്നേവരോണ്. അവതിതട 
നോടതിതറെ തപോതുവോയ വതികസന ലക്ഷമപ്
വര്ത്നങ്ങൾ ചര്ചെ തചയ്തപ്ടുും. എനേോൽ 
ഭോവതി ത�മുറയുതട നതിര്ണ്ണോയക ഘടകും 
എനേ നതി�യതിൽ സോമൂഹ്യ വതികസന പ്ക്തി
യയതിൽ കുട്തികളുതട പങ്ോളതിത്ും വളതര പ്
ധോനതപ്ട്തോണ്. മോത്രമല അവരുതട പ്ശ്ന
ങ്ങൾ അവരതിൽ നതിന്നു തതനേ പഠതിക്കുവോനുും 
അവതര ഭോവതിവോഗ്ദ്ധോനങ്ങളോ്തി മോറ്റുവോനുും 
നമു്ോവണും. അതതിനോയതി കുട്തികളുതട മോത്രും 
ഗ്രോമസഭകൾ ലചരുന്നു. വളതര വതി�തപ്ട് 
നതിര്ലദേശങ്ങൾ, പ്ശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങതിയവ 
ഇത്രും ഗ്രോമസഭകളതിൽ നതിന്നുും ഉയര്ന്നു 
വനേത് ഭോവതി പ്വര്ത്നങ്ങൾ്് കൂടുതൽ 
സഹോയകമോയതിട്ടുണ്്. 

ഓലരോ ഗ്രോമസഭയതിൽ നതിന്നുും തതിര
തഞ്ടുക്കുനേ രണ്് പ്തതിനതിധതികൾ വീതും 
അടങ്ങുനേതോണ് പഞ്ോയത്തുത� സമതിതതി 
ഇവരതിൽ നതിന്നുും ഭോരവോഹതികതള തതിരതഞ്
ടുക്കുന്നു. ഓലരോ രണ്് മോസത്തിൽ ഒരതി്ൽ 
ഈ സമതിതതിയുതട ലയോഗും ലചരുന്നു. ഈ 
ലയോഗത്തിൽ പഞ്ോയത്തിത� ജനപ്തതിനതി
ധതികളുും പതങ്ടുക്കുന്നു. ഇവതിതട ഉരുത്തിരതിയു
നേ നതിര്ലദേശങ്ങൾ ജനപ്തതിനതിധതികൾ 
പഞ്ോയത്് സമതിതതിയതിൽ ചര്ചെ തചയ്് 
തീരുമോനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. 

ക�ോപരതിശീ�നത്തിനോയതി ക�ോഗ്രോമും, 
കോയതിക പരതിശീ�നും, നീന്തൽ പരതിശീ�നും 
തുടങ്ങതിയവയുും പഞ്ോയത്് രോജ് നതിയമും 
കുട്തികളതിൽ അവലബോധും ഉണ്ോക്കുനേതതിന് 
തയ്ോറോ്തിയ കകപുസ്കവും കുട്തികളതിൽ 
ന തി ന്നു ും  ഉ യ ര് നേ  ന തി ര് ല ദേ ശ ങ്ങ ള തി ൽ 
ചതി�തോണ്. മോത്രമല കുട്തികലളയുും സ്തീകലള
യുും സുംഘടതിപ്തിചെ് ക്വയര് ഗ്രൂപ്തിനുും നോടക
സമതിതതിക്കുും രൂപും നൽകതിയതുും മോതൃകോപ
രമോയതിരുന്നു.

പഠേനകന്ദ്രവം കലോഗ്ോമവം
പഞ്ോയത്തുകൾ പ്ോലേശതിക സര്്ോ

രുകതളനേ നതി�യതിൽ ഒരു പഠന ഗലവഷണ
ലകന്ദും അനതിവോര്യമോണ് എനേത് പ്വര്ത്

നത്തിതറെ പുലരോഗതതിയുതട അടതിസ്ോനത്തി
ലള്ള തതിരതിചെറതിവോയതിരുന്നു. ഈ �ക്ഷ്യും 
കകവരതിക്കുനേതതിനോയോണ് പഠനലകന്ദും 
ആരുംഭതിചെത്.  ഇനേ് പഠനലകന്ദും പഞ്ോയ
ത്തുകളുതട ജതിലയോ മോപ്തിുംഗതിതറെ സമഗ്രപ
ദ്ധതതി തയ്ോറോക്കുനേതതിനുള്ള പ്ധോനലകന്ദ 
മോയതി മോറതിയതിട്ടുണ്്. പഠനലകന്ദത്തിതറെ 
കീെതിൽ കുട്തികൾ്് ക�ോപരതിശീ�നും 
നൽകുക, സോുംസ്കോരതിക ലവേതികൾ ഒരുക്കുക 
എനേീ �ക്ഷ്യങ്ങലളോതട ക�ോഗ്രോമത്തിനുും 
രൂപുംനൽകതി. ഇതതിന് ഓപ്ണ തതിലയറ്ററുും 
പരതിശീ�നും നൽകോനുള്ള ലകന്ദവമുണ്്. 
ഇന്നുും ഇത ്ലകരളത്തിതറെ ഒരു സോുംസ്കോരതിക 
ലകന്ദമോയതി പ്വര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. 
പ്വർതെേ മോർഗ്ഗനരഖ

തലദേശസ്വയുംഭരണ പ്ക്തിയ വ്യവസ്ോ
പതിതമോക്കുവോനുും, പഞ്ോയത്തുകൾ്് 
കകമോറതി കതിട്തിയ സ്ോപനങ്ങളുതട പ്വ
ര്ത്നങ്ങൾ ഏലകോപതിപ്തിക്കുവോനുും, 
സ്ോപന - ലസവന ഗുണ നതി�വോരും വര്ദ്ധതി
പ്തി്ോനുും ജനഹതിതും അനുസരതിച്ചുും 
ജനകീയ ഇടതപടൽ ഉൾത്ോണ്ടുും സ്ോ
പനമോലനജ് തമന്ും ഭരണനതിര്വ്വഹണവും 
സഫ�മോ്ോനുമുള്ള നൂതനമോയ അലന്വ
ഷണവും പ്വര്ത്നവമോണ് പ്വര്ത്ന 
മോര്ഗ്ഗലരഖയോയതി രൂപതപ്ട്ത്. ഭരണ വതിേ

ഗ്ദ്ധര്, നതിയമവതിേഗ്ദ്ധര്, സനേദ്ധപ്വര്ത്
കര്, ജനപ്തതിനതിധതികൾ, ഉലേ്യോഗസ്ര് 
എനേതിവരുതട അശ്ോന്ത പരതിശ്മത്തിതറെ 
ഫ�മോണ് ഈ മോര്ഗ്ഗലരഖകൾ.

പതതിമൂനേ് ഘടകസ്ോപനങ്ങളതിൽ 
ഇത്രും മോര്ഗ്ഗലരഖകൾ തയ്ോറോ്തിയതിട്ടു
ണ്്. നതി�വതിൽ സര്്ോര് ഇറ്തിയതിട്ടുള്ള 
മോര്ഗ്ഗലരഖകൾ, ഉത്രവകൾ, പ്വര്ത്ന 
നതിര്ലദേശങ്ങൾ എനേതിവയുതട അടതിസ്ോന
ത്തിൽ ഓലരോ സ്ോപനത്തിതറെ പ്വര്ത്
നവും കോര്യക്ഷമവും ഫ�പ്േവും സുതോര്യവ
മോ്ോന് കെതിയുനേ തരത്തി�ോണ് ഈ 
മോര്ഗ്ഗലരഖകൾ തയ്ോറോ്തിയതിട്ടുള്ളത.് ഓലരോ 
സ്ോപനത്തിതറെയുും പ്വര്ത്നങ്ങതള 
സുംബന്തിചെ് വളതര വതിശേമോയതി ഈ ലരഖ 
പ്തതിപോേതിക്കുന്നുണ്്. ജനപ്തതിനതിധതിക
ൾക്കുും ഉലേ്യോഗസ്ര്ക്കുും ഇത് വളതര 
സഹോയകരമോയതിരുന്നു. 

ജനകീയോസൂത്രണത്തിതറെ ആരുംഭഘ
ട്ത്തിൽ ഒലട്തറ ആലക്ഷപങ്ങളുും, ആശങ്
കളുും ഉയര്ന്നുവനേതിട്ടുണ്്. ഇതതിതന ലകരള
ത്തിത� തലദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ ഒറ്റ
തകട്ോയതി പ്വര്ത്തിച്ചുതകോണ്് തചറുത്് 
ലതോല്പതിച്ചു. ജനകീയോസൂത്രണ അനുഭവത്തി
തറെ തവളതിചെത്തിൽ തതിരുവനന്തപുരത്് 
യൂണതിലവഴ്സതിറ്റതി ലകോലളജതിൽ വചെ് നടനേ 
അന്തോരോഷ്ടതസമതിനോര് ഇതതിതനോരു ഉേോഹ
രണമോണ്.

ജ ന ക ീ യ ോ സൂ ത്രണ ും  ആ ര ും ഭ തി ചെ 
ഒന്പതോും പദ്ധതതിയതിലും തുടര്നേ് പത്ോും 
പദ്ധതതിയതിലും നടത്തിയ പ്വര്ത്നങ്ങൾ 
ഉണ്ോ്തിയ മോറ്റും അത്ഭുതകരമോയതിരുന്നു. 
ഒരു പ്ോലേശതിക സര്്ോര് എനേ നതി�യതിൽ 
ഒട്നവധതി പ്വര്ത്നങ്ങൾ്് ലനതൃത്വും 
നൽകോന് കെതിഞ്ഞു. തുടര്നേ് ലകരളത്തിത� 
തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ്് 
സഹോയകമോയതി ഒട്നവധതി മോറ്റങ്ങൾ 
തകോണ്ടു വരുനേതതിന് ഇവതിതട നടത്തിയ 
പ്വര്ത്നങ്ങൾ പ്ലചോേനമോയതിട്ടുണ്്.

ഇത്രത്തിൽ കെതിഞ് 25 വര്ഷ
്ോ�ും തചറുതുും വലതുമോയ ഒട്നവധതി 
മോതൃകകൾ സൃഷ്ടതി്ോന് നമ്മുതട തലദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്ോപനങ്ങൾ്് കെതിഞ്തിട്ടുണ്്. 
ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഉൾത്ോണ്ടുതകോണ്് 
പുതതിയ ചരതിത്രും സൃഷ്ടതി്ോന് കെതിയതട്തയ
നേ് ആശുംസതിക്കുന്നു.

1
ലലഖകന് കരകുളം ഗ്ാമപഞ്ായത്്റ് 

മുന് പ്രസതിഡ ന്ം ലകരള ഗ്ാമപഞ്ായത്്റ് 
അലസാസതിലയഷന് മുന് ജനറൽ 

ന്സക്രട്റതിയുമാണ്റ്.
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മുൻകോല ജേേ �ജിറ്റോ്രേഷനകളിൽ 
റ്റോപ�ച് റ്റോചർകെോയം
സുംസ്ോനതത് ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകളതിലും നഗരസഭകളതിലും രജതി
ല്രേഷന് നടത്തി പതതിനഞ്ചുവര്ഷും കെതിഞ് എലോ ജനന രജതില്രേ
ഷനുകളതിലും ജനതിചെയോളുതട ലപര് ലചര്ത്തിട്തിതലങ്തിൽ അത് ഉൾതപ്
ടുത്തുനേതതിനുള്ള സമയപരതിധതി അഞ്ചുവര്ഷും കൂടതി േീര്ഘതിപ്തിചെ് ചട്
ങ്ങൾ ലഭേഗതതിതചയ്് വതിജ്ോപനും പുറതപ്ടുവതിച്ചു. ഈ ലഭേഗതതിവെതി 
മുന്കോ� ജനന രജതില്രേഷനുകളതിൽ 2026 ജൂക� 14 വതര ലപരു 
ലചര്്ോന് കെതിയുും.

അതിദ�ിദ്ന� കനണത്തുന്തിനള്ള  േോർഗ്ഗറ്റോ�ഖ 
സുംസ്ോനത്് അതീവേോരതിദ്്യും അനുഭവതിക്കുനേ കുടുുംബങ്ങതള 
കതണ്ത്തുനേതതിനുും സുംസ്ോന വ്യോപകമോയതി തലദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ോപനത�ത്തിൽ നടലത്ണ് സര്ലവയ്ക്കുും ആവശ്യമോയ മോര്ഗ്ഗ
നതിര്ലദേശങ്ങൾ പുറതപ്ടുവതിച്ചു. 
സ.ഉ.(കക) നും. 145/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതതി: 16.07.2021.

സോമൂഹ് സു�ക്ഷോ നപൻഷൻ - സ്പഷ്രീക�ണയം
അനോഥ/അഗതതി/വൃദ്ധമന്ദതിരങ്ങളതിൽ തോമസതിക്കുനേ അലന്തവോസതി
കളുതട സോമൂഹ്യസുരക്ഷോതപന്ഷന് അര്ഹത സുംബന്തിചെ് സ്പഷ്ടീ
കരണും പുറതപ്ടുവതിച്ചു.
ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നും. 5171/2021/FIN തീയതതി: 28.07.2021. 

േവറ്റോക�ളയം കർമ്പദ്ധതി-II രൂപരീക�ിച്ചു 
സുംസ്ോനതത് സോമൂഹതികവും സോമ്പത്തികവമോയ വതികസന 
തവല്ലുവതിളതികൾ്് പരതിഹോരും കണ്് ഒരു നവലകരളും സൃഷ്ടതിക്കുക 
എനേ �ക്ഷ്യലത്ോതട മുന്സര്്ോരതിതറെ  കോ�ത്് പ്വര്ത്തിചെ 
നവലകരളും കര്മ്പദ്ധതതിയുതട ഭോഗമോയതിരുനേ ക�ഫ് മതിഷന്, 
ആര്ദ്ും, തപോതുവതിേ്യോഭ്യോസ സുംരക്ഷണയജ്ും, ഹരതിതലകരളും 
മതിഷന് എനേതിവയുും ലകരള പുനര്നതിര്മ്ോണ പദ്ധതതിയുും ഉൾതപ്ടു
ത്തി നവലകരളും കര്മ്പദ്ധതതി-II എനേ ലപരതിൽ ഒരു ഏകീകൃത 
മതിഷന് രൂപീകരതിച്ചു.
ജതി.ഒ.(പതി.) നും.10/2021/പതി & ഇ.എ. തീയതതി: 01.08.2021. 

ജില്ോ ആസൂത്ണസേിതികൾ രൂപരീക�ിച്ചു 
1994-ത� ലകരള മുനതിസതിപ്ോ�തിറ്റതി ആക്ടതിത� വ്യവസ്കൾ പ്കോരും 
സുംസ്ോനതത് 14 ജതിലകളതിലും ആസൂത്രണസമതിതതികൾ രൂപീക
രതിചെ് ഉത്രവോയതി.
സ.ഉ.(അചെടതി) നും.33/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതതി: 05.08.2021 

േിലോവച് പദ്ധതി-േിലവിനല പോറ്റോകെജച് ഘടേ 
പ�ിഷ്ക�ിച്ചു 
നതി�ോവ് പദ്ധതതിയതിൽ നതി�വതിൽ ഉൾതപ്ടുത്തിയതിട്ടുള്ള പോല്ജുക
ലളോതടോപ്ും തക.എസ്.ഇ.ബതി. ശതിപോര്ശ പ്കോരമുള്ള ഘടനയതിൽ 
100 എണ്ണും എൽ.ഇ.ഡതി. ബൾബുകൾ വീതമുള്ള പോല്ജുകൾ കൂടതി 
ഉൾതപ്ടുത്തിയുും നതി�വതിത� പരമ്പരോഗത ബൾബുകൾ മോറ്റതി സ്ോ
പതിക്കുനേതതിലനോതടോപ്ും നതി�ോവ് പദ്ധതതിയുതട ഭോഗമോയതി പുതുതോയതി 
എൽ.ഇ.ഡതി. ്രേീറ്റ് ക�റ്റുകൾ സ്ോപതിക്കുനേതതിനുും അനുമതതി 
നൽകതി ഉത്രവോയതി. 
സ.ഉ.(കക) നും.169/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതതി: 06.08.2021

CMLRRP ക�ോറുകോർകെച് തുക അനവദിക്കുന്തച് 
സയംബന്ിച് സ്പഷ്രീക�ണയം
മുഖ്യമന്തതിയുതട തലദേശലറോഡ് പുനരുദ്ധോരണ പദ്ധതതിപ്വൃത്തിക
ളുതട ബതിൽ മോറതി കരോറുകോര്്് തുക അനുവേതിക്കുനേതതിന് തലദേശ
സ്വയുംഭരണ എഞ്തിനീയറതിങ് വതിഭോഗത്തിത� ജതിലോപഞ്ോയത്് 
ത�ത്തിലള്ള എക്തിക്യൂട്ീവ് എഞ്തിനീയര്മോര്്് അധതികോരും നൽകതി 
ഉത്രവോയതി.
ജതി.ഒ.(എും.എസ്.) നും.171/2021/എൽ.എസ്.ജതി.ഡതി. തീയതതി: 
09.08.2021 

ഗ്ോേപഞ്ോയത്തുകൾ ഒ.ഡിി.എ്ച്. പ്ലസച് ആകെി 
േോറ്റുന്തിനള്ള േടപടിക്രേയം
 സ്വച്്ഭോരത് മതിഷന് രണ്ോുംഘട്ും സുംസ്ോനത്് നടപ്തി�ോക്കുനേ
തതിതറെ  ഭോഗമോയതി ലഫസ് II മോര്ഗ്ഗനതിര്ലദേശങ്ങൾ പ്കോരും 500 
വതിലലജുകൾ ഉൾതപ്ട് 300 ഗ്രോമപഞ്ോയത്തുകൾ ഒ.ഡതി.എഫ്. പ്ലസ് 
ആ്തിമോറ്റുനേതതിനുള്ള നടപടതിക്മും അുംഗീകരതിചെ് ഉത്രവോയതി.
ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നും.1492/2021/എൽ.എസ്.ജതി.ഡതി. തീയതതി: 
09.08.2021 

നടകച് േികെൽ അസിസ്റന്റുേോരുനട റ്റോവതേയം 
തലദേശസ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളതിൽ ലജോ�തിതചയ്തുവരുനേ തടക് നതി
്ൽ അസതിസ്റന്മോരുതട ലവതനും നൽകുനേതതില�്ോയതി 2020-21, 
2021-22 വര്ഷും തനതുഫലണ്ോ വതികസനഫലണ്ോ വതിനതിലയോഗതിക്കു
നേതതിന് അനുമതതി നൽകതി ഉത്രവോയതി.
ജതി.ഒ.(ആര്.ടതി.) നും.1518/2021/എൽ.എസ്.ജതി.ഡതി. തീയതതി: 
10.08.2021
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ഒരുമയുതട, ഒത്തുലചര�തിതറെ  ഓണും ഇത്വണയുും 
അക�ത്തിരുനേ് ആലഘോഷതി്ോതനോരുങ്ങുകയോണ് 

മ�യോളതികൾ
ഒെതിഞ്ഞുലപോകോതത ഈ മഹോമോരതി നമ്മുതട ജീവതിതത്തിതറെ നതിറും 
തകടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.
എങ്തിലും 
ആധുനീകസോലങ്തതിക വതിേ്യയതിലൂതട മനസ്സുതകോണ്ടു 
ലചര്നേതിരതി്ോന് ശ്മതി്യോണലലോ നോലമോരുത്രുും.

�ഗതിൾമീറ്റതിലൂതട  ഒത്തുകൂടോനുും അങ്ങതന 
ഓണമോലഘോഷതി്ോനുും
പദ്ധതതിയതിടുനേ ഒരു സുഹൃത്തിതറെ വോക്കുകളോണ് ഇത്വണതത് 
ഓണചതിന്തയതിൽ ആേ്യും കടന്നുവരുനേത്,
അത്ും തതോട്് പൂ്ളും തറവോടു ഗ്രൂപ്തിൽ എലോരുും ഇടുും .
തതിരുലവോണത്തിന് �ഗതിൾമീറ്റുും
എനേതോണ് പദ്ധതതി.
ഓണവതിഭവങ്ങൾ തയ്ോറോ്ോന് പഠതിപ്തി്ലും ഗ്രൂപ്തിൽ നടക്കുും

 �ളിസി നകരളിന�രി

മഹാമാരികോലന്ത് 
ഓണം

മഹാമാരികോലന്ത് 
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ബര്ഗറുും പതിസ്യുും മറ്റു ആധുനീക രുചതിക്കൂട്ടുകളുും വലോതത മോറ്റതിയ 
ഇനേതത് യുവതയുതട സ്വോദുമുകുളങ്ങൾ്്, കോളനുും 
ഓ�നുതമോത് നതിര്ഗുണപരബ്ര�മോയതി ലതോനേതിലയ്ോും
എന്തോയോലും ആ വതിഭവങ്ങതളക്കുറതിച്ചുും
ഓണത്തിതറെ ചരതിത്രതത്ക്കുറതിച്ചുും പറയോന്  അമ്മുമ്യ്ക്കുും 
ഒരവസരും �ഗതിൾമീറ്റതിൽ തകോടുത്തിട്ടുണ്് എന്നു സുഹൃത്തു 
പറഞ്ലതോര്ത്്  സലന്തോഷതിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ത്തിതറെ  തത്്,
മ�മുതൽ ആളും (ആെതി) വതര നീണ്ടു നതിവര്ന്നുകതിടക്കുനേ 
മ�യോളനോടതിതറെ
തനതു ആലഘോഷമോണലലോ ഓണും.
കൃഷതിയുും കോ�ോവസ്യുും ജീവതിതഗതതി തീരുമോനതിചെതിരുനേ ഈ 
നോട്തിൽ ആലഘോഷങ്ങളുും ഉത്വങ്ങളുും കൃഷതിയുമോയതി 
ബന്മുള്ളതുതതനേയോയതിരുന്നു
വതിശ്വോസവും ആചോരവും കോര്ഷതികവൃത്തിയുും ആലഘോഷങ്ങളുും 
ഇെലചര്നേ ജീവതിതും.

തൃ്ോ്രപ്തന പ്ലത്യകമോയതി പൂജതിചെ് പത്തു േതിനും പൂവതിട്് 
എലോ  ജനങ്ങലളയുും ഒരുലപോത� കണ് മഹോബ�തി 
തമ്പുരോതനനേ മലനോഹര സങ്ൽപ്ും തനലഞ്റ്റതി 
അനേ്  മ�യോളതി  തകോണ്ോടതിയ ഓണും, ഒരു 
സമൃദ്ധതി തതനേ ആയതിരുന്നു.
കോരണും,
വ്യത്യസ് വതിഭവങ്ങതളോത് കൂട്തി നതിറതഞ്ോരൂണ്  അനേ് 
എലോവര്ക്കുും എലപ്ോഴുും കതിട്ടുനേതലോയതിരുന്നു.

ക്ഷോമത്തിലറെയുും പട്തിണതിയുലടയുും ഇരുണ് കോ�ഘട്ത്തിൽ
പ്ലത്യകതിചെ്  കൂട്ടുകുടുുംബ വ്യവസ്യതിൽ,
കോണും വതിറ്റോയോലും ഒരു േതിവസതമങ്തിലും ഒനേതിചെതിരുനേ് വയറു 
നതിറചെ് ഓണമു�ക എനേതുതതനേ 
വ�തിയ ആലഘോഷമോയതിരുന്നു.
പട്തിണതിയുതട കേന്യതയതിൽ വയറു നതിറചെ് ഉ�നേതതിലും 
വലതോതയോരു സുന്ദരസ്വപ്ും ഉണ്ോകോനതിടയതിലോല�ോ!
കോര്ഷതികവൃത്തിയതിലൂനേതിയ ഒരു സമൂഹത്തിൽ 
ഓണതത്ക്കുറതിതചെോന്നുും പറലയണ്തതില
മ�യോളതിയുതട ജീവതിതത്തിത� ഒലരടുതനേോയതിരുനേലലോ
അത്.
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പരതിപൂര്ണ്ണമോയതി ഉപലഭോഗസുംസ്കോരത്തില�ക്കു മോറതിയ പുതതിയ 
മ�യോളതി്്  ഇനതി നതിറപുത്രതിതയതന്തലനേോ ഓണതമതന്തലനേോ  
ഒരു ചരതിത്രും ലപോത�
വതിസ്രതിച്ചു പറഞ്ഞു തകോടുല്ണ്തോയ അവസ്യോണ്.
പറഞ്ോലും മനസ്തി�ോവണതമന്നുമതില

ഇലോയ്മകൾ നതിറഞ് പെയ കോ�ത്് ഈശ്വരചതിന്തയുും ഭക്തതിയുും 
കൂടുത�ോയതിരുന്നു.
അലതോതടോപ്ും തതനേ,
ലകട്ടു ലകട്ടു പകര്നേ ഓണ്ഥകളുും ഓണപ്ോട്ടുകളുും പ്ചരതിച്ചു.

മോനുഷതര എലോും ഒനേോയതി കണ്, മഹോനോയ മഹോബ�തിയുതട 
ഭരണത്തിലും ഭക്തതിയതിലും
യജ്ത്തിലും തൃപ്തനോയ ഭഗവോന് വതി�,
മഹോനോയ ആ രോജോവതിനോയതി സുത�ും എനേ  ല�ോകലത്യുും 
അടുത് മന്വന്തരത്തിത� ഇന്ദപേവതിയുും നൽകതി അനുഗ്രഹതിചെ 
കഥയോണ്  ഭോഗവത കുതുകതികൾ പറഞ്ഞു ലകട്തിട്ടുള്ളത്.

എനേോൽ കൂടുതൽ ആളുകളതില�ത്ത്തിയ  കഥ,
വോമനലറെയുും പോതോളത്തില�ക്കു ചവതിട്തിത്ോഴ്ത്തതിയ 
മഹോബ�തിയുലടയുും ആണ്തിത�ോരതി്ൽ 
നോടുകോണോതനഴുനേള്ളുനേ  ആ തമ്പുരോലറെയുും  ആയതിരുന്നു.
എന്തോയോലും കഥയതിൽ ലചോേ്യമതില  എനേലല പറയുക
കഥതയന്തുതതനേയോയോലും
ഒരുമലയോതട എലോ ജോതതിമതസ്രുുംകൂടതി  ഒരുമതിചെതിരുനേ് 
ഊണുകെതി്യുും പൂവതിടുകയുും 
പോട്ടുപോടതി ആലഘോഷതിക്കുകയുും തചയ്യുനേ
ഐക്യത്തിതറെ  ഈ ഉൽസവും മ�യോളതി കകവതിടോതതിരതി്തട്..
അവനതിൽ ഒരു തുമ്പ�ലവോളും പരതിശുദ്ധമോയ നോട്ടുനന്മയോയതി 
ഓണും പരതി�സതി്തട്.

തകോവതിഡോനന്തര കോ�ഘട്ത്തിത� ഓണോലഘോഷത്തിനുും  
വ�തിയമോറ്റും ഉണ്ോകുതമനേത് നതിശ്യും.
മഹോമോരതിയുതട മൂര്ദ്ധന്യോവസ്യതിൽ,
അക�വും വ്യക്തതിശുചതിത്വവും പോ�തില്ണ്തോയ ഈ സമയത്് 
പുതതിയ സോലങ്തതിക വതിേ്യ ഉപലയോഗതിചെോതണങ്തിലും
കുടുുംബവും കൂട്ടുകോരുും ഒത്തുലചര്നേ്   ഗൃഹോതുരത്വും തുളുമ്പുനേ 
ഓണഓര്മ്കളുും ല�ഹവും പങ്തിടോും.

ഏവര്ക്കുും  ല�ഹവും ശോന്തതിയുും നതിറഞ് ഓണ്ോ�ും 
ഉണ്ോകുതമനേ് നമു്ോശതി്ോും.



ന്നഹ്റ്റുവം ഗാന്തിജതിയും
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ഭോരതീയ ഭോഷകളുതടയുും അവ സുംസോരതി
ക്കുനേ ജനങ്ങളുതട സുംസ് കോരങ്ങളുും 

സുംരക്ഷതിക്കുകയുും വതികസതിപ്തിക്കുകയുും തചയ്യു
നേതതിന ്സുംസ്ോന പുനഃസുംഘടന �ക്ഷ്യമതി
ട്തിരുന്നു. ഭോഷയുതട ലപരതിൽ ജനങ്ങൾ തമ്തി
ൽത്ലരുതതന്നുും കമ്ീഷന് ആഗ്രഹതിച്ചു. 
ഓലരോ സുംസ്ോനത്തുും അവതിടതത് ജനങ്ങ
ളുതട ഭോഷ ഭരണനതിര്വ്വഹണത്തിതറെ എലോ 
ത�ങ്ങളതിലും ഉപലയോഗതി്ണതമന്നു് 
കമ്ീഷന് നതിര്ലദേശതിച്ചു. ഭോഷയുതട അടതിസ്ോ
നത്തിൽ ലയോജതിചെ ജനങ്ങളുതട ഐക്യത്തി
ലൂതട ഭോരതത്തിതറെ അഖണ്ത–അതുും കമ്ീ
ഷതറെ പ്തീക്ഷയോയതിരുന്നു. വതിേ്യോഭ്യോസും 
വതിലശഷതിച്ചുും പ്ോഥമതിക വതിേ്യോഭ്യോസും 
പ്ോലേശതിക ഭോഷയതിൽ തതനേയോവണതമനേ് 
ഗോന്തിജതിക്കുും ഇന്ത്യന് നോഷണൽ ലകോണഗ്ര
സ്തിനുും ഒപ്ും കമ്ീഷനുും സ്വപ്ും കണ്തിരുന്നു. 
സ്വോതന്ത്യും �ഭതിചെ് മു്ോൽ നൂറ്റോണ്ോകുനേ 
ഇലപ്ോൾ സുംതൃപ്തതി �ഭതിക്കുന്നുലണ്ോ? ഇല 
എന്നുതതനേ ഉത്രും.

ജനോധതിപത്യ സുംവതിധോനത്തിന ്മുന്പുള്ള 
എലോ ഭരണക്മങ്ങളതിലും ഭരതിക്കുനേവരുതട 
ഭോഷയോയതിരുന്നു ഭരണഭോഷ. ജനോധതിപത്യ 
സുംവതിധോനത്തി�ോകതട്, ഭരണീയ ജനങ്ങ
ളുതട ഭോഷയോണ് ഭരണഭോഷ. ഭരണത്തിതറെ 

എലോ രുംഗങ്ങളതിലും ജനങ്ങളുതട ഭോഷ 
ഉപലയോഗതിക്കുലമ്പോൾ മോത്രലമ ഭരണും 
ജനങ്ങൾക്കു മനസ്തി�ോകുന്നുള്ളൂ. ഭരണ
ത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു പങ്ോളതിത്ും �ഭതിക്കുന്നു
ള്ളൂ. അലപ്ോൾ മോത്രലമ ജനോധതിപത്യും 
സോര്ത്മോകുന്നുള്ളൂ. ആശയവതിനതിമയമോണ് 
ഭോഷയുതട പ്ഥമവും പ്ധോനവമോയ �ക്ഷ്യ

തമങ്തിൽ ജനോധതിപത്യും സോര്ത്കമോക്കുക 
എനേതോണ് ഭരണഭോഷോമോറ്റത്തിതറെ 
�ക്ഷ്യും. 

ഭോഷയുതട വതികോസവും ഭരണഭോഷയുതട 
വ്യോപനവും ഒരുമതിച്ചു നടല്ണ് കോര്യങ്ങ
ളോണ്, ഇവ ജനങ്ങളുതട മോതൃഭോഷോഭതിമുഖ്യ
തത് ആശ്യതിചെതിരതിക്കുന്നു. വ്യക്തതിത്വ വതിക

എന്റെ മലയാളം - 5

മലയാളം അടികചേൽപികകേണ്ടതല്ല,
സ്വയം സ്വീകരികകേണ്ടതാണ്
സംസ്ാന പുനഃസംഘടനയം 
ജനാധിപത്യവം
 ന�ോ. എഴുമറ്റൂർ രോജരോജവർമ്മ
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ന്ക.എം. പണതിക്കർ
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സനത്തിതനനേ ലപോത� രോജ്യപുലരോഗതതി
ക്കുും ഭോഷോവതികോസും അനതിവോര്യമോയതിരതി
ക്കുന്നു.

ഈ വക കോര്യങ്ങതളലോും കണ്തിത�
ടുത്തുതകോണ്ോണ് ഗോന്തിജതി ഭോഷോപ്ശ്നും 
ലേശീയ പ്സ്ോനത്തിതറെ ഭോഗമോ്തി 
വളര്ത്തിയത്. ഗോന്തിജതിലയോതടോപ്ും ല�ോക 
മോന്യ ബോ�ഗുംഗോധരതതി�കനുും സര്േോര് 
വലഭോയ് പലട്ലും ജവഹര്�ോൽ തനഹ്റുവും 
തുടങ്ങതിയ ലനതോ്ന്മോതരലോും അണതിനതിര
ന്നു. അവര് ഭോഷോടതിസ്ോനത്തിലള്ള സുംസ്ോന 
പുനഃസുംഘടനയ് ക്കു ലവണ്തി വോേതിച്ചു. മുന്പു 
പറഞ് ഇന്ത്യന് സ്റോറ്റ്യൂട്റതി കമ്ീഷനുും (1927) 
ഭോഷോ പ്വതിശ്യോ കമ്ീഷനുും (1948) ഭോഷക
ൾക്കുള്ള ഭരണനതിര്വ്വഹണശക്തതി എടു
ത്തുപറയുകയുണ്ോയതി. 1948-ൽ ഗോന്തിജതി 
ഭൗതതികമോയതി ഈ ല�ോകും വതിട്ടുലപോതയ
ങ്തിലും അലദേഹത്തിതറെ ആശയോേര്ശ
ങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്ോര്ജ്ജതിച്ചു 
വളര്ന്നു. 1952-ൽ ഉണ്ോയ പ്ലക്ഷോഭ 
ങ്ങതളപ്റ്റതി ലനരലത് വതിവരതിക്കുകയു
ണ്ോയതി. ഢോ്ോ സര്വ്വക�ോശോ�
യതിത� തവടതിവയ്പുും വതിേ്യോര്ത്തികളുതട 
മരണവും ലപോറ്റതി ശ്ീരോമുലവതിതറെ ജീവ
ത്യോഗവും ഭോഷോസുംസ്ോന പുനഃസും
ഘടന അനതിവോര്യമോ്തി. 1953-ൽ 
തതനേ ആന്ധ്രയ്ക് സുംസ്ോനപേവതി 
നൽലകണ്തിവന്നു.

സുംസ്ോന പുനഃസുംഘടനോ 
കമ്ീഷന് 1953 ഡതിസുംബര് 23-ന് നതി�
വതിൽവന്നു. ഒരു ഭോഷ, അത് സുംസോരതി
ക്കുനേ ജനങ്ങതള ലയോജതിപ്തിച്ചു നതിര്ത്തു
ന്നു എനേതോണ്, സുംസ്ോന പുനഃസും
ഘടനയുതട അടതിസ്ോനതത്്വും.

ഒറ ീസ ോ  ഗവര്ണറോയതിരുനേ 
ഫോസൽ അ�തി തചയര്മോനുും രോജ്യസ

ഭോുംഗമോയതിരുനേ എചെ്.എൽ.കുണഡറുും 
ഈജതിപ്റ്റതിത� ഇന്ഡ്യന് സ്ോനപതതി 
യോയതിരുനേ സര്േോര് തക.എും.പണതി്രുും 
അുംഗങ്ങളുമോയുും നതി�വതിൽവനേ സുംസ്ോന 
പുനഃസുംഘടനോ കമ്ീഷന് ഭോരതത്തിത� 
ബഹുഭോഷോപ്ശ്നും വതിശേമോയതി പഠതിച്ചു തയ്ോ
റോ്തിട്ടുള്ള റതിലപ്ോര്ട്തിൽ ജനോധതിപത്യും 
സോര്ത്കമോക്കുനേതതിന ്ജനങ്ങൾക്കു ഭരണ
ത്തിലണ്ോലകണ് പങ്ോളതിത്തത്ക്കുറതിച്ചുും, 
അതതിന് പ്ോലേശതികഭോഷകൾ ഭരണഭോഷ 
ആലകണ്തതിതറെ ആവശ്യകതതയക്കുറതിച്ചുും 
വതിശേമോയതി പ്തതിപോേതിക്കുന്നുണ്്. 179 
ഭോഷകളുും 544 ലേശതമോെതികളുും ഉള്ള ഒരു 
രോജ്യതത് ഭോഷോപ്ശ്നും സങ്ീര്ണ്ണമോയതിതല

ങ്തില� അത്ഭുതമുള്ളൂ. 
ഭോരതീയ ഭോഷകതളതയലോും തവല്ലുവതിളതി

ച്ചുതകോണ്് നതിയമത്തിതറെ പതിന്ബ�ത്തി
ൽത്തനേ വതിലേശഭോഷയോയ ഇുംഗ്ീഷ ്അധതി
കോരത്തിൽ തുടരുന്നു. ഭരണഘടനയതിത� 
ഒൗലേ്യോഗതിക ഭോഷോവ്യവസ്കൾ, ത്രതിഭോഷോ
പദ്ധതതി, ഗോന്തിജതിയുതട ആശയോേര്ശനതിര്ലേ
ശങ്ങൾ ഒത്യുും കണ്തിത�ടുത്ോണ് 
സുംസ്ോന പുനഃസുംഘടനോ കമ്ീഷന് 
റതിലപ്ോര്ട്് തയ്ോറോ്തിയതിട്ടുള്ളത്. സുംസ്ോന
ങ്ങൾ ഭോഷയുതട അടതിസ്ോനത്തിൽ പുനഃ
സുംഘടതിപ്തിക്കുലമ്പോൾ ഓലരോ സുംസ്ോന
തത്യുും ഒൗലേ്യോഗതികഭോഷ, ന്യൂനപക്ഷഭോഷ 
കളുതട സുംരക്ഷണും തുടങ്ങതിയവതയലോും 

റതിലപ്ോര്ട്തിൽ വതിശേമോയതി ചര്ചെ 
തചയ്യുന്നു. കമ്ീഷന് ശതിപോര്ശ തചയ് 
പതതിനോറു സുംസ്ോനങ്ങൾ 1956 
നവുംബര് 1-നു നതി�വതിൽ വന്നു. 
അങ്ങതന അനേ് ഐക്യലകരളും 
പതിറന്നു. 1949 ജൂ�ോയ് 1-ന് തതിരുവതി
തോുംകൂര്-തകോചെതി സുംലയോ ജനും 
നടനേതിരുന്നു. പെയ തതിരുവതിതോുംകൂറതി
തറെ ഭോഗമോയതിരുനേ ലതോവോള, 
കൽക്കുളും, അഗസ്ീശ്വരും, വതിളവും 
ലകോട് തോലൂക്കുകളുും തചലങ്ോട്യുതട 
ഏതോനുും ഭോഗങ്ങളുും മദ്ോസ് 
സുംസ്ോനത്തിനു വതിട്ടുതകോടുല്ണ്തി
വന്നു. മദ്ോസതിതറെ ഭോഗമോയതിരുനേ 
മ�ബോറുും തത്ന് കര്ണ്ണോടക 
ജതിലയതിത� കോസര്ലകോട് തോലൂക്കുും 
തതിരു-തകോചെതിലയോടു ലചര്ത്തു ലകരള 
സുംസ്ോനത്തിനു രൂപും നൽകതി. 
കന്യോകുമോരതി മുതൽ ലഗോകര്ണ്ണും 
വതര നീണ്ടുകതിടക്കുനേ ലകരളും എനേ 
തചോല് പെതഞ്ോലോയതി. 

(തുടരുും)
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കാട്ാകേട

തതിരുവനന്തപുരും ജതിലയതിത� ഒരു തോലൂക്കുും 
അതതിതറെ ആസ്ോനമോയ തചറുപട്ണ

വും. തനടുമങ്ങോടതിനുും തനയ്ോറ്റതിന്കരയ്ക്കുും 
മലധ്യയുള്ള വോണതിജ്യവ്യോപോരലകന്ദും. തതിരു
വനന്തപുരത്തുനതിനേ് 19 കതി.മീ. തതക്കുകതിെ
്ോണ് ആസ്ോനും.

സ്ലേോറ്റോേോൽപത്ി
വനത്തിൽ വളരുനേ കോട്ോ�തിതറെ (wild 

Banyan) ലപരതിൽ നതിനേോണ് ഈ നോട്ടുലപ
രുണ്ോയത്. കോട്ോൽ+കട. കട=അതതിര്ത്തി. 
കോട്ോൽ അതതിര്ത്തിയോയുള്ള വനപ്ലേശും 

എനേര്ത്ും. കോട്ോൽ എനേതതിത� 'ൽ' 
സന്തിയതിൽ ല�ോപതിചെ് കോട്ോ്ടയോയതി. 
വനോതതിര്ത്തിയോയതിരുനേ ഇവതിതട വളര്ന്നു 
പന്ത�തിചെ ഒരു കോട്ോൽ ഉണ്ോയതിരുന്നുതവ
നേ് പെമ്ോര് ഓര്മ്തിക്കുന്നു. വനും തവട്തി
തത്ളതിചെ് ജനോധതിവോസും വ്യോപതിചെലപ്ോൾ 
കോട്ോ�തിതറെ ചുറ്റതിലമോയതി കടകലമ്പോളങ്ങൾ 
സ്ോപതിതമോയതി. ഇതോണ് കോട്ോ്ട എനേ 
ലപരതിനു കോരണതമനേ് ചതി�ര് പറയുന്നു. 

കോട്+കട കോട്ോ്ടയോയതി എനേോണ് 
സ്�നോമഗലവഷകനോയ ലഡോ.എന്.ആര്.
ലഗോപതിനോഥപതിള്ളയുതട അഭതിപ്ോയും. 

‘ആ’സന്ോയകമോയതി മധ്യത്തിൽ വനേ 
തോണ്. വനോതതിര്ത്തി എനേര്ത്ും. തനയ്ോര് 
ഡോമുും (കള്ളതി്ോട് പഞ്ോയത്് ) ലകോട്ടൂര് 
ആനത്ോവളവും (കുറ്റതിചെൽ പഞ്ോയത്് ) 
ലകരളത്തിത� ആേ്യതത് തുറനേ ജയതി�ോയ 
തനട്ടുകോൽലത്രതിയുും (കള്ളതി്ോട് പഞ്ോയ
ത്് ) ഈ തോലൂ്തി�ോണ്.

കോട്ോ്ട ജുംഗ്ഷനടുത്് ‘കോട്ോൽ 
ശോസ്ോലക്ഷത്രും’ സ്തിതതി തചയ്യുന്നു. നോട്ടുലപര് 
‘കോട്ോ�തി’തന വതിഴുങ്ങതിതയങ്തിലും ലക്ഷത്ര
നോമും അതതിതന സുംരക്ഷതിചെതിരതിക്കുന്നു. 

1
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ചി�മാസ ചി�കളിലൂന്ട 
മന�ന്കാന്ണ്ടാരു സ�ാരം

ചതിങ്ങുംപതിറനേോൽ മോലവ�തിത്മ്പുരോതറെ 
ഓണലത്ര് വരുനേതതിനോയതി മ�യോളതി 

കോത്തിരതിക്കുകയോണ്, ഓണത്തിതറെ വതിളും
ബരവമോയതി. ചതിങ്ങതമത്തിയോൽ ആേ്യും 
അണതിതഞ്ോരുങ്ങുനേത് പ്കൃതതിയോണ്. 
മോഞ്ഞുലപോയ കോര്ലമഘമോ�കൾ ചൂടു 
തകോണ്് നതമ് അസ്വസ്രോ്ോത് 
തപോന്തവയതിൽ. എങ്ങു നതിതനേോത്ലയോ 
പോറതിവരുനേ ഓണത്തുമ്പതികൾ, കുപ്യതിലും 
മോണതിക്യമുണ്ോകോും എനേ തചോലതിതന 
അന്വര്ത്മോക്കുന്നു. എവതിതടയുും വതിരതിയുനേ 
നോട്ടുപൂ്ൾ... ഇതതോരു തയ്ോതറടുപ്ോണ്! 
ഇതോ ഓണും വരവോയതി എനേ ഒരു ഓര്മ്
തപ്ടുത്ൽ. 

ചതിങ്ങും ഒരു മോസും പതിറ്�ല മനസ്തിൽ 

വസന്തത്തിതറെ തതിരലനോട്മോണ്. മണ്ണ് തതിരതി
ചെറതിയുും മുലമ്പ മനസ്് ഓണതത് മോടതിവതിളതി
ക്കുനേ മോസും. അകതത്വതിതടലയോ അ�ശ്യ
ഘടതികോരത്തിൽ ഓണത്തിതറെ വരവറതിയതി
ക്കുനേ മണതിമുെങ്ങുും. ആെങ്ങളതിൽ നതിന്നുും 
അപൂര്വ്വ ര�ങ്ങൾ മുകളതിത�ത്തി തതിളങ്ങുും
ലപോത� പ� നതിറത്തിൽ പ�തരത്തിൽ 
പൂ്ൾ വതിടരുും. തവയതിൽ തതിളങ്ങുും. ഏലതോ 
വതി�രസ്വപ്ഭൂമതിയതിൽനതിന്നുും തുമ്പതികൾ 
പോറതിവരുും. ചക്വോളസീമയതിൽ നതിനേ് 
ആകോശത്തിതറെ നീ�ക്കുടചൂടതി സമത്വത്തി
തറെ തമ്പുരോന് വരുനേതതിതറെ ഒരു്ും!

ചുണ്ടു പഴുത്തുതുടങ്ങതിയ,  വ തിളഞ്ഞു 
തകോ�തിന് പോകതമത്തിയ തനല് കോറ്റതിൽ 
ആടതിയു�ഞ്ഞു കുമ്പതിട്ടുനതിൽക്കുനേ വയലകൾ 

കമനീയമോതയോരു ചതിങ്ങമോസകോഴ്ചയോണ്.
തകോങ്ങതിണതിയുും ക�ലമ്പോട്തിയുും മഞ്ല്ോ
ളോമ്പതിയുും തചമ്പരത്തിയുും അരതി�വും എണ്ണ
്ോടനുും തുടങ്ങതിയുള്ള നോനോജോതതി നോട്ടുപൂ
്ൾ വതിടര്ന്നു വതി�സതി തപോനേതിന് ചതിങ്ങതത് 
പൂചൂടതിക്കുും. ഓണത്തിന് കതിളതചെടു്ോന് 
പോകത്തിൽ തണ്ടു പട്ടു തുടങ്ങതിയ ലചമ്പുും 
ലചനയുും മരചെീനതിയുും മുറതിതചെടു്ോന് 
പോകത്തിൽ നനേോയതി വതിളഞ് തപോതതിഞ്ഞു 
തകട്തിനതിര്ത്തിയതിരതിക്കുനേ ലനന്തക്കു�യുതമ
ലോും കോര്ഷതിക സമ്പൽസമൃദ്ധതിലയകുനേ 
വതിളതവടുപ്പുകോ�മോണ് ചതിങ്ങമോസും.

വതിരതിപ്് തനല് തകോയ്് വീടതിതറെ തതിരുമുറ്റ
ത്് തതനേ കളുംകയറതി തനല്ലുും കവലയ്കോലും 
നതിറയുനേ കോ�ും. അറയുും പറയുും പത്ോയവും 



പഞ്ോയത്് രോജ് മോസതികയതി 
ല�ക്കുള്ള ല�ഖനങ്ങളുും കത്തുകളുും 
prmdp2020@gmail.com എനേ 
ഇ-തമയതിൽ വതി�ോസത്തിൽ അയല്
ണ്തോണ്.

ടകോവി�് വോ�ിനേഷന് പ്ധോേം
തകോവതിഡതിന് കോരണ ലഹതുവോയ 

കവറസതിതനക്കുറതിച്ചുും അവയുതട ജനതിതക 
വ്യതതിയോനങ്ങതളക്കുറതിച്ചുും  വതിജ്ോനപ്േ
മോയ ഒരു ല�ഖനമോയതിരുന്നു പഞ്ോയത്് 
രോജ് മോസതികയുതട തമയ് �്ത്തിൽ പ്സതി
ദ്ധീകരതിചെ ലഡോ. ചതിന്തയുതട ല�ഖനും. വീടു 
കളതിൽ ലരോഗീപരതിചരണും തചയ്യുലമ്പോൾ 
ശ്ദ്ധതില്ണ് കോര്യങ്ങളുും വോക്തിലനഷതറെ  

ആവശ്യകതതയക്കുറതിച്ചുും ല�ഖനത്തിൽ 
വതിശേമോയതി പ്തതിപോേതിചെതിരുന്നു.  തകോവതിഡ് 
മഹോമോരതിതയ പൂര്ണമോയുും കീെ് തപ്ടുത്തു
വോത്ോന് കെതിയോത് സോഹചര്യത്തിൽ 
മുഴുവനോളുകളുും വോക്തിലനഷന് സ്വീകരതിതചെ
ങ്തിൽ മോത്രലമ ലരോഗതത്ക്കുറതിച്ചുള്ള ഭയപ്ോ
ടുകൾ ഇലോതത നമു്് ജീവതി്ോന് കെതിയു
കയുള്ളൂ.  ഒരു തലദേശഭരണ സ്ോപന പ്ലേ
ശതത് മുഴുവന് ലപരുും വോക്തിലനഷന് സ്വീ
കരതിക്കുന്നുതവനേ് ബന്തപ്ട് തലദേശഭരണ 
സ്ോപനും ഉറപ്പുവരുത്ണും. അതുലപോത�
തതനേ കെതിയുതമങ്തിൽ വോക്തിലനഷന് 
നൽകുനേതതിനോയതി തലദേശഭരണ സ്ോപന 
ത�ത്തിൽ തസറെറുകൾ ഏര്തപ്ടുത്ോനുും 
മുന്കകതയടു്ണും. ക്വോററെയതിന്  തസറെ
റുകളുും സതി.എഫ്.എൽ.ടതി.സതി. കളുും ഡതി.
സതി .സതി .  കളുും സുംഘടതിപ്തിച്ചുതകോണ്് 

തകോവതിഡതിതന പ്തതിലരോധതി്ോന് മോതൃകോ 
പ്വര്ത്നും കോഴ്ചവചെവരോണ് നമ്മുതട തലദേ
ശഭരണസ്ോപനങ്ങൾ. അത്രയുും തതനേ പ്ോ
ധോന്യമുള്ള വോക്തിലനഷന് നൽകലും ഉത്
രവോേതിത്വമോയതി ഈ സ്ോപനങ്ങൾ ഏതറ്റടു
്ണും. മഹോമോരതിതയ പൂര്ണമോയുും നതിയ
ന്തതി ക്കു നേ ത തി നു ല വ ണ് തി  ന മു ്്  ക ക 
ലകോര്്ോും. 

സുറ്റോ�ഷച് കുേോർ, തിരുവേ്പു�യം
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പുതനേല്ലു നതിറയുനേ സലന്തോഷും. ചതിക്കുപോയ
യതിൽ തമതതിച്ചു കൂട്തിയതിരതിക്കുനേ തപോ�തി 
അളനേ് പതവും തീര്പ്പുും വോങ്ങതി കുട്യുും 
വട്തിയുും പുട്ലും നതിറയുലമ്പോൾ പണതിയോള
രുതട അകുംകുളതിര്ക്കുനേ കോ�ും, തട്തിന്പുറ
ത്തുും ലതങ്ങോക്കൂട്തിലും കരുതതിവചെതിരതിക്കുനേ 
ഉണ്ലത്ങ്ങ ആട്തിതയടുത്് ഉലപ്രതി 
വറ്ോനുള്ള തവളതിതചെണ്ണ ഭരണതിയതിൽ 
അടച്ചുതകട്തിവയ്ക്കുനേതുും ഈ സമയത്ോണ്. 

ചതിങ്ങമോസത്തിതനോരു തനതിമയോര്നേ 
മണമുണ്.് പുതനേലതിതറെയുും മൂടകുട തഞ്ടുത് 
കവലയ്കോ�തിതറെയുും മണും, മുറ്റത്് ഉണ്ോ
നതിട്തിരതിക്കുനേ തകോപ്യുതട മണും, ആട്തിതയടു
ത് തവളതിതചെണ്ണയുതട മണും, പൂത്തു�ഞ്ഞു 
നതിൽക്കുനേ നോട്ടുപൂ്ളുതട മണും, തവയതി�തിൽ 
ഉണങ്ങോനതിട്തിരതിക്കുനേ വതിറകതിതറെ മണും. 
ഇവതയലോും കൂടതിലചെരുനേ കജവഗന്മോണ് 
ചതിങ്ങമോസത്തിതറെ മണും. 

ഉലപ്രതി വറ്ോനുും ഓണസേ്യതയോരു
്ോനുും ലവണ് വതിറതകലോും കീറതി ഉണക്കു
നേത് മെ ശമതിക്കുനേ ചതിങ്ങലത്ോര്ചെയതി
�ോണ്. ഓണവതിറതകലോും കീറതിലയോ? 
ഓണപ്പുഴുത്ലോും കെതിലഞ്ോ? എനേോണ് 
സ്തീകൾ പരസ്പരും കുശ�ോലന്വഷണും നടത്തു
നേതുതതനേ.

 ചോയ്തി�തിരതിക്കുനേ ഈയും പൂശതിയ വ�തിയ 
കുട്കും പുറതത്ടുക്കുകയുും മുറ്റത് ്മൂനേ ്കതല
ടുത്തുതവചെ് അടുപ്പുകൂട്ടുകയുും തചയ്യുലമ്പോൾ 
അത ്കുട്തികൾ് ്ഓണത്തിതറെ സതി��ോയതി
രുന്നു. പത്ോയത്തിൽനതിന്നുും തനലളതനേടു
ത്് മുറ്റത്് കൂട്തിയ അടുപ്തിൽ വചെ കുട്ക

ത്തിൽ നതിറചെ് ചൂട്ടുും കരതിയതി�യുും തണുങ്ങുും 
വചെ് തനല്ലു പുഴുങ്ങുനേ അമ്യുതട മുഖും ചതിങ്ങ
മോസതമത്തുലമ്പോൾ ഓണനതി�ോവ് ലപോത� 
മനസ്തിൽതത്ളതിയുും. പുഴു്തനല് ചതിക്കുപോ
യതിൽ നതിരത്തി അതതിന് കോ്യോട്തി കോവ�തി
രുനേ ബോ�്യും എങ്ങതന മറ്ോന് കെതിയുും. 
കുനതിഞ്ഞുനതിനേ് കകപ്ത്തി മുകളതിലും 
തോതെയുമോയതി ലചര്ത്തുപതിടതിച്ചു തനല ്ചതിക്കുനേ
തുും, തനലതിതറെ ഉണക്കു ലനോക്കുനേതുും ഒരു 
കൗതുക കോഴ്ചയോയതിരുന്നു. തനല്ലുണ്ോനതിട്തി
രതിക്കുനേ പോയയതിൽ കയറതി നതിനേ് ഉ�റ്റതി 
അമര്ത്തി ഒന്നു കറങ്ങുലമ്പോൾ തനലതിതറെ ഉമതി 
മോറതി തിട്ടുും. ഉമതി കളതഞ്ടുത് അരതി തകോറതിച്ചു 
ലനോ ത്ി പുഴു്തനലതിതറെ ഉണ് ്കൃത്യമോയതി 
തതിട്തപ്ടുത്തുനേ അമ്.

യോതതോനേതിനുും വതിപണതിതയ ആശ്യതി
്ോതത എലോും തതോടതിയതിൽ നതിന്നുും 
വയ�തിൽ നതിന്നുും തരതപ്ടുത്തി ഓണതമോരു
്തിയതിരുനേ പെയകോ�ത്് ഗ്രോമീണതയു 
തടയുും സ്വോശ്യത്വത്തിതറെയുും നന്മയുും സുഖ
വമുണ്ോയതിരുന്നു ഓണോലഘോഷങ്ങൾ്്. 
ഓണത്തിതറെ മുതനേോരു്ങ്ങളുമോയതി സേോ 
ചടു�തലയോതട പ്ത്യോശലയോതട പണതിതയ
ടുക്കുനേ അമ്മോരുതട നന്മതയ ഓര്മ്തിപ്തി
ക്കുനേ മോസും കൂടതിയോണ് ചതിങ്ങും!

ഇതതിതനലോും ഒരു അനുബന്ും കൂടതി 
യുണ്്. ഈ പറഞ് ചതിങ്ങമോസ നന്മകതള
ലോും പണ്തത് കോര്യമോണ് .  വ�തിയ 
കുടവയറുും വ�തിയ തകോമ്പന് മീശയുമുള്ള 
ലപരതിതനോരു ഓ�ക്കുടയുും പതിടതിചെ് കടന്നുവ
രുനേ കചെവട്ോരുതട 'ബ്രോന്ഡ് അുംബോ

സഡറോയതി' വതികൃതമോ്തപ്ട് മഹോബ�തിച
ക്വര്ത്തി, വ�തിയ കതിെതിവകളുും സമ്ോനങ്ങ
ളുും നൽകതി എലോും വതിറ്റെതി്തപ്ടുനേ 
വതിപണന ലമളകൾ - ഈ നതി�യതില�്് 
നമ്മുതട കോര്ഷതിലകോത്വമോയ ഓണും പരതി
വര്ത്തി്തപ്ടുനേതതിന് മുമ്പുള്ള ചതിങ്ങമോസ 
നന്മകളോണ് ഓര്മ്യതിൽ നതിനേ് ചതികതഞ്
ടുത്ത്. 

പലക്ഷ, ഇതോ ഇക്കുറതിയുും കെതിഞ് 
വര്ഷവും ഓണും തകോവതിഡ ്ദുരന്തമുഖത്ോയതി 
രുന്നു - ഓണവും അക്ഷരോര്ത്ത്തിൽ 
ല�ോ്്ഡൗണതി�ോയതി! വീട്കങ്ങളതിൽ ഒരുമതി
ചെതിരുനേ് ഓണസേ്യയു�വോനുും, കുട്തിക്കൂട് 
ങ്ങൾ്് ചതിലോട്ും പറന്നു ഒനേ് ഊഞ്ോ�ോടു
വോനുും പരസ്പരും അടുത്തിരുനേ് അത്�്
ളമതിടുവോനുും എലോ ഓണോലഘോഷങ്ങൾക്കുും 
എന്തതിലനതറ നതിരത്തി�തിറങ്ങതി ഉചെത്തിൽ 
ഒനേ് ആര്പ്പുവതിളതി്ോന്ലപോലും കെതിയോത് 
'ഡബതിൾ മോസ്ക്കതിട്് ' കടന്നുവനേ തതിരുലവോണും. 
സമത്വത്തിതറെ തമ്പുരോനോയ മോലവ�തിയുും 
ഇക്കുറതിയുും വീഡതിലയോ ലകോണഫറന്സതിലൂതട 
തതറെ പ്തിയ പ്ജകതള കണ്ടുമടലങ്ങണ് ഗതതി
ലകടതി�ോയതി. കള്ളവും ചതതിയുും കള്ളപ്റയുും 
തപോളതിവചനവും ആഡുംബരവും അത്യോര്ത്തി
യുും നതിറഞ് നമ്മുതട വര്ത്മോനകോ� ജീവതി
തരീതതിയുും മോനസതികോവസ്യുും മോറതി പെയ 
നന്മ നതിറഞ് മോലവ�തി്ോ�ത്തിതറെ 
ചതിന്തയുും പ്വൃത്തിയുും പുനര്ജ്ജനതി്ോന് 
ഈ ദുരന്തമുഖതത് ഓണും ലപ്രണയോതയ
ങ്തിൽ. 
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