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ഓഫീസുകൾ കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാകണം
ഗ്രാമപഞ്രായത്ത് ഓഫീസുകൾ കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമരാകണം. പൗരനത് 

യഥരാസമയം സസവനം നൽകുക എന്നതിനനരാപ്ം തനന്ന പ്രാധരാന്യമുള്ളതരാണത് 
അവസരരാടുള്ള നപരുമരാറ്റവം. ഒരു സസവനത്ിനരായി ഓഫീസിൽ എത്തുന്നവ
സരരാടുള്ള മരാന്യമരായ നപരുമരാറ്റം അവർക്ത് സർക്രാർ ഓഫീസുകസ�രാടും ഉസദ്യരാ
ഗസ്ഥസരരാടുമുള്ള മതിപ്ത് വർദ്ിപ്ിക്ം. മരാത്രവമല്ല പഞ്രായത്തുക�ിൽ എത്തുന്ന 
പൗരന്രാരിൽ ഭൂരിഭരാഗവം സമൂഹത്ിൽ ഏറ്റവം തരാനെത്ട്ിലുള്ളവരും 
നിരരാലംബരും അഗതികളുമരാനണന്നത് പ്സത്യകം ഓർമ്ിക്ണം. നിയമങ്ങളും 
ചട്ങ്ങളും സർക്രാർ ഉത്രവകളും വ്യരാഖ്യരാനിക്നപ്ടുന്നതത് ഒരു സസവനം 
ഏറ്റവം സവഗത്ിൽ എങ്ങനന നൽകരാൻ കെിയുനമന്ന തരത്ിലരാവണം. അപ്
കരാരമല്ലരാനത വ്യരാഖ്യരാനിക്നപ്ടുന്നതത് ആവശ്യങ്ങൾക്രായി എത്തുന്ന സരാധരാ
രണക്രാരനത് കൂടുതൽ തവണ ഓഫീസിൽ കയറിയിറസങ്ങണ്ട സരാഹചര്യം 
സൃഷ്ിക്ം.  

സമ്പൂർണ്ണ വ്യവസരായസൗഹൃദ സംസ്ഥരാനമരായി മരാറുകയരാണത് സകര�ം. 
സർക്രാർ  ഇതിനരായി നിയമങ്ങ�ിലും ചട്ങ്ങ�ിലും വലിയ ഇ�വകൾ നൽകി
വരുന്നു. ഈ നയത്ിനനുസരിച്ത്  ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളും മരാറണം. വരാണിജ്യ-വ്യ
വസരായ സ്ഥരാപനങ്ങളുനെയും മറ്ം ലലസൻസിനരായി സമീപിക്ന്ന 
സംരംഭകനത് അതത് വ�നര സവഗം നൽകുന്നതിനത് കെിയണം. അനരാവശ്യ നൂലരാ
മരാലകളുനെ കുരുക്ിൽ സംരംഭകരുനെ മനസ്സു മടുപ്ിക്രാതിരിക്രാൻ ശ്രദ്ി
ക്ണം. ഫ്രണ്ടത് ഓഫീസിൽ ലഭിക്ന്ന അസപക്ഷകൾ അസപ്രാൾ തനന്ന പരി
സശരാധിച്ചു കുറവകൾ ശ്രദ്യിൽനപ്ട്രാൽ പരിഹരിക്രാനരാവശ്യമരായ നിർസദേശം 
നൽകുന്നതിനത് കെിയുന്നതരത്ിൽ ജീവനക്രാർ മരാറണം. ഏനതങ്ിലും സരഖക
ളുനെസയരാ മസറ്റരാ അഭരാവം ശ്രദ്യിൽനപ്ട്രാൽ ഉെൻതനന്ന സരഖരാമൂലം അസപ
ക്ഷകനറെ  ശ്രദ്യിൽനപ്ടുത്ി പരിഹരിക്ന്നതിനത് നെപെി സ്ീകരിക്ണം. 
ഫ്രണ്ടത് ഓഫീസിനറെ ചുമതലയുള്ള ഉസദ്യരാഗസ്ഥൻ ഇക്രാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ിക്ണം. 
പൗരനത് ഏറ്റവം സവഗത്ിൽ സസവനം ലഭിക്ന്നതിനത് നിയമങ്ങ�ിലും ചട്ങ്ങ
�ിലും സർക്രാർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇ�വകൾ ജനങ്ങൾക്ത് അനുഭവസവദ്യമരാകുന്നതത് 
ഏറ്റവം തരാനെത്ട്ിലുള്ള ഓഫീസുകളുനെ പ്വർത്നത്ിലൂനെയരാനണന്ന 
സബരാധം എല്ലരാവരുനെയും മനസ്ിൽ ഉണ്ടരാവണം. നെലസഫരാണ് മുസഖനയുള്ള 
അസന്ഷണങ്ങൾക്ത് വിനയരാനതനരായി വ്യക്തമരായ മറുപെി നൽകുന്നതിനത് 
ഉസദ്യരാഗസ്ഥർ ശ്രദ്ിക്ണം. നെലസഫരാണ് സകരാളുകൾ എടുക്രാതിരിക്ന്ന 
സരാഹചര്യം ഒരിക്ലും ഉണ്ടരാകരാതിരിക്രാനും ശ്രദ്ിക്ണം. 

അന്രാരരാഷ്ട്ര നിലവരാരത്ിൽ സസവനം നൽകുന്നതിനത് പര്യരാപ്തമരായ 
തരത്ിൽ മുഴുവൻ ഓഫീസുകളും ഐ.എസത്.ഒ. സർട്ിഫിസക്ഷൻ സനെിയ 
വകുപ്രാണത് നമ്മുസെതത്. ഈ നിലവരാരം നരാം കരാത്തുസൂക്ഷിക്ണം. ഓഫീസിൽ 
വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്രായി വരുന്ന പൗരന്രാസരരാടുള്ള നപരുമരാറ്റത്ിൽ ഈ 
നിലവരാരം പ്തിഫലിക്കയും സവണം. അത്രത്ിലുള്ള ഒരു നതരാെിൽസം
സ്രാരത്ിസലക്ത് പൂർണ്ണമരായി മരാറുന്നതിനത് നമുക്ത് കൂട്രായി യത്ിക്രാം.  

എം.പി. അജിത്കുമോർ 
പഞ്രായത്ത്  ഡയറക്ടർ i/c



അതിദാരി�യ നിര്�ാര്�നം
വകരള വമാഡലിത്ല പുതിത്യാവരെക്
 എും.വനി. മഗപാവനി�ൻ മിപാ�ർ

തസദേശസ്യംഭരണ, എകത് ലസസത് വകുപ്ത് മന്തി

നിേവിലള്ള ആശ്രയ 
പദ്തിയില് ഉള്ചപ്ട്ടവദരയും 
തദദേശസ്വയംഭരണ സ്മാപനങ്ങളും 
കുടുംബശ്രീയും ജനകീയപ�മാളിത്
ദത്മാചട കചണ്ടത്തുന്,  പേ 
കമാരണങ്ങളമാല് കമാണമാമറയത്പ് 
നില്ക്ന് പരമേരി�രമായ 
കുടുംബങ്ങചളയും ദക്ലശ ഘടകങ്ങളു
ചട അടിസ്മാനത്ില് സരചവ്വയി
ലൂചട കചണ്ടത്തും. ആ മുന്�ണനമാ 
േിസ്റ്റില് അരഹതയുള്ളവര 
മമാത്രദമയു� എന്പ് സരകമാര 
ഉറ�വരുത്തും. 
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സലരാകമരാനക അംഗീകരിക്ന്ന സകര� 
മരാതൃകയിസലക്ത് ഒരു അധ്യരായം 

കൂെി രചിക്നപ്ടുകയരാണത്. സംസ്ഥരാനത്ത് 
അതിദരാരിദ്ര്യത്ിനറെ നകടുതിയിൽനപ്ട്ടുെറു
ന്നവനര കനണ്ടത്ി മുഖ്യധരാരയിസലക്ത് 
ഉയർത്തുന്ന യജ്ം രരാജ്യത്ിനത് പുതുമയു
ള്ള മുസന്നറ്റമരാവം. നിയമസഭരാ തിരനഞെടു

പ്ിനന അഭിമുഖീകരിക്ന്ന സവ�യിൽ ഇെതു
പക്ഷം ജനങ്ങസ�രാെത് പറഞെ വരാഗത്ത്ദരാനങ്ങ
�ിൽ പ്ധരാനനപ്ട് ഇനമരാണത് ദരാരിദ്ര്യ 
നിർമ്രാർജ്നം. സകര�ത്ിനല പരമദരിദ്ര
രരായ കുടുംബങ്ങളുനെ എണ്ണം നരാലത്, അഞ്ത് 
ലക്ഷത്ിലധികം വരില്ല. അവനര കനണ്ട
ത്രാൻ വിപുലമരായ സർനവ്വ നെത്രാൻ 

സർക്രാർ ഉസദേശിക്ന്നുണ്ടത്.
ദരാരിദ്ര്യ നിർമ്രാർജ്നത്ിനരായി 

എല്ലരാ കരാലത്തും പ്രാസദശിക സർക്രാരുകൾ 
പ്വർത്ിച്ിട്ടുണ്ടത്. ആസരരാഗ്യം, വിദ്യരാഭ്യരാസം, 
പരാർപ്ിെം, സരാമൂഹ്യ സുരക്ഷ തുെങ്ങിയ സമഖ
ലക�ിൽ ഉണ്ടരാക്ിയ മുസന്നറ്റം ദരാരിദ്ര്യത്ി
നറെ രൂക്ഷത കുറയ്കരാൻ സഹരായകമരായി. 

കവർേ�ാറി






പരമ േമാരി�്യമാവസ്യിലള്ള 

കുടുംബങ്ങചള ഓദരമാന്മാചയടുത്പ് 
അവരുചട പ്ര�ങ്ങളും 

ആവശ്യങ്ങളും മനസിേമാകി 
അവ പരിഹരിക്ന്തിനമാവശ്യമമായ 

ഇടചപടേമാണപ് 
സരകമാര നടത്തുക. 
അതിനമായി വരുന് 

ചെേവും എചന്തമാചകയമാണപ് 
ആവശ്യങ്ങചളന്നുള്ളതും 
സംബന്ധിച്ചപ് വിശേമമായ 

സൂ�തേത്ിലള്ള 
ആസൂത്രണദരഖ തയ്മാറമാക്ം.
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തസദേശസ്യംഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങൾ വിവിധ 
പദ്തിക�ിലൂനെ ദരാരിദ്ര്യ നിർമ്രാർജ്ന
ത്ിനത് സവണ്ടി നെത്ിയ ശ്രമങ്ങൾ ഏസകരാ
പിപ്ിച്ത് ആരംഭിച് ദരാരിദ്ര്യ നിർമ്രാർജ്ന 
ഉപപദ്തിയുനെ തുെർച്യരായരാണത് 1998-ൽ 
പരാവങ്ങളുനെ സ്യം സഹരായത്ിനത് 
ഊന്നൽ നൽകി കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്തത്. 
അതിദരാരിദ്ര്യ നിർമ്രാർജ്നത്ിനരായി 
ആശ്രയ എന്ന പദ്തി കുടുംബശ്രീ ആവി
ഷത് കരിച്ചു. ഇത്രത്ിലുള്ള പദ്തിക�ിനല
ല്ലരാം പരമദരിദ്രനര കനണ്ടത്തുവരാൻ മരാനദ
ണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു. ഒമ്പതത് മരാനദണ്ഡങ്ങ
�ിൽ ഏനെണ്ണനമങ്ിലും ഉള്ളവർക്ത് മരാത്രസമ 
ഈ പദ്തി മുസഖന ആശ്രാസം ലഭിക്മരാ
യിരുന്നുള്ളു. ഇത്രം മരാനദണ്ഡങ്ങൾ 
നിമിത്ം അതിദരാരിദ്ര്യമനുഭവിക്ന്ന 
പലരും പുറന്ള്ളനപ്ട്ടു.  പല പരിമിതികളും 
ഇത്രം പദ്തികൾക്ണ്ടരായിരുന്നു. അതി
നനനയരാനക് അതിജീവിച്ത് മുൻപത് നെത്ിയ 
പദ്തിക�ിൽ ഉൾനപ്െരാനത സപരായ അതി 
ദരിദ്രനര കനണ്ടത്രാനരാണത് സർക്രാർ 
ഇസപ്രാൾ ശ്രമിക്ന്നതത്.

നിലവിലുള്ള ആശ്രയ പദ്തിയിൽ 
ഉൾനപ്ട്വസരയും തസദേശസ്യംഭരണസ്ഥരാ
പനങ്ങളും കുടുംബശ്രീയും ജനകീയ പങ്രാ�ി

ത്സത്രാനെ കനണ്ടത്തുന്ന പല കരാരണങ്ങ
�രാൽ കരാണരാമറയത്ത് നിൽക്ന്ന പരമദ
രിദ്രരരായ കുടുംബങ്ങന�യും സക്ശ ഘെകങ്ങ

ളുനെ അെിസ്ഥരാനത്ിൽ സർനവ്വയിലൂനെ 
കനണ്ടത്തും. ആ മുൻഗണനരാ ലിസ്റ്റിൽ 
അർഹതയുള്ളവർ മരാത്രസമയുള്ളൂ എന്നത് 
സർക്രാർ ഉറപ്പുവരുത്തും. തീർത്തും യരാന്തി
കമരായ ഒരു തിരനഞെടുപ്രാവില്ല അതത്. 
ബഹുജനങ്ങളും സർക്രാർ സംവിധരാനങ്ങ
ളും ലകസകരാർക്സമ്പരാൾ ഹൃദയപൂർവ്വമരായ 
ഒരു വിലയിരുത്ലും ജനപക്ഷത്തുനിന്നു
നകരാണ്ടുള്ള പരിഹരാരക്രിയകളും ആണത് 
ഉണ്ടരാവക. മനുഷ്യനറെ അെിസ്ഥരാന ആവശ്യ
ങ്ങ�രായ ഭക്ഷണം, പരാർപ്ിെം, ആസരരാഗ്യം, 
അതിജീവനത്ിനുള്ള വരുമരാനം തുെങ്ങിയ 
ഘെകങ്ങ�ിലൂന്നിയുള്ള മരാനദണ്ഡങ്ങ�ിലൂനെ
യരാവം അതിദരിദ്ര വിഭരാഗത്ിലുള്ള കുടുംബ
ങ്ങന� തിട്നപ്ടുത്തുക. അറുപതത് വയസ്സുക
െിഞെ വസയരാധികരുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, ഒരു 
വരുമരാനവം ഇല്ലരാത്വർ, ഗരുതരമരായ 
സരരാഗങ്ങൾ പിെിനപട് കിെപ്പുസരരാഗികളുള്ള 
കുടുംബങ്ങൾ, അനരാഥരരായ കുട്ികളുള്ള കുടും
ബങ്ങൾ, ഭിന്നസശഷി വ്യക്തിത്ങ്ങളുള്ള 
പ്സത്യക വരുമരാനമില്ലരാത് കുടുംബങ്ങൾ, 
സകര�ത്ിൽ സ്ഥിരതരാമസമരാക്ിയ 
പ്സത്യക വരുമരാനമില്ലരാത് അതിഥി 
നതരാെിലരാ�ി കുടുംബങ്ങൾ തുെങ്ങി വിവിധ 
തലങ്ങ�ിലുള്ള ദരാരിദ്ര്യത്രാൽ വിഷമിക്ന്ന



സമഷൻ സിസ്റ്റവം നമരാലബൽ ആപ്പും 
ഉപസയരാഗിക്ം. ഓസരരാ പ്സദശനത്യും 
അ ത ി ദ രാ ര ി ദ്ര്യ വ ി ഭ രാ ഗ ത് ി ലു ള്ള വ ന ര 
അതരാതത് ഗ്രാമ, വരാർഡത് സഭകൾ അംഗീക
രിച് സശഷമരാണത് അടുത് ഘട്ത്ിസലക്ത് 
കെക്കനയന്നത് മന്തി വിശദീകരിച്ചു.         

ജനപങ്രാ�ിത്സത്രാനെ തയ്യരാറരാക്ന്ന 
മുൻഗണനരാലിസ്റ്റിൽ അർഹതയുള്ളവർ 
മരാത്രസമയുള്ളുനവന്നത് സർക്രാർ ഉറപ്പുവരു
ത്തും. വിശരാലമരായ തലത്ിൽ കുടുംബങ്ങ
ന�യും ജീവിതങ്ങന�യും പരിഗണിച്രാവം 
ഉപസഭരാക്തൃലിസ്റ്റും പരിഹരാര പ്ക്രിയകളും 
ഉണ്ടരാവക. അെിസ്ഥരാന ആവശ്യങ്ങ�രായ 
ഭക്ഷണം, പരാർപ്ിെം, ആസരരാഗ്യം, അതിജീ
വനത്ിനുള്ള വരുമരാനം തുെങ്ങിയ ഘെക
ങ്ങ�ിലൂന്നിയുള്ള മരാനദണ്ഡങ്ങ�ിലൂനെയരാവം 
കുടുംബങ്ങന� തിട്നപ്ടുത്തുക. അറുപതത് 
വയസുകെിഞെ വസയരാധികരുള്ള കുടുംബ
ങ്ങൾ, ഒരു വരുമരാനവം ഇല്ലരാത്വർ, ഗരു
തരമരായ സരരാഗങ്ങൾ പിെിനപട് കിെപ്പുസരരാ
ഗികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, അനരാഥരരായ കുട്ി
കളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, ഭിന്നസശഷി വ്യക്തിത്
ങ്ങളുള്ള പ്സത്യക വരുമരാനമില്ലരാത് കുടും
ബങ്ങൾ, സകര�ത്ിൽ സ്ഥിരതരാമസ 
മരാക്ിയ വരുമരാനമില്ലരാത് അതിഥി 
നതരാെിലരാ�ി കുടുംബങ്ങൾ തുെങ്ങി വിവിധ 
തലങ്ങ�ിലുള്ള, ദരാരിദ്ര്യത്രാൽ വിഷമിക്
ന്നവനര കനണ്ടത്ി അവരുനെ ജീവിതനത് 
കരുത്തുറ്റതരാക്ി മരാറ്റരാൻ ദരാരിദ്ര്യ നിർമ്രാർ
ജ്ന പരിപരാെിയിലൂനെ സരാധിക്ം. പട്ിക
ജരാതി-പട്ികവർഗ, മത്്യ നതരാെിലരാ�ി, 

നഗര പ്സദശങ്ങ�ിനല ദരിദ്രർ എന്നിവർ
ക്ത് പ്സത്യക പരിഗണന സർസവയിലു
ണ്ടരാവനമന്നും മന്തി വ്യക്തമരാക്ി. 

പരമദരാരിദ്ര്യരാവസ്ഥയിലുള്ള കുടുംബ
ങ്ങളുനെ പ്ശ്നങ്ങളും ആവശ്യകതകളും 
മനസ്ിലരാക്ന്നസതരാനെരാപ്ം അവ പരിഹ
രിക്ന്നതിനുസവണ്ട ഇെനപെലുകളും 
സർക്രാരിനറെ ഭരാഗത്ത് നിന്നുണ്ടരാവം. 
ആവശ്യങ്ങൾ എനന്രാനക്നയന്നുള്ളതും 
അതിനുള്ള നചലവം സംബന്ധിച്ത് 
വിശദമരായ സൂക്ഷ്മതല ആസൂത്രണസരഖ 
തയ്യരാറരാക്ം. യരാഥരാർത് ലക്ഷ്യത്ിസലക്ത് 
എത്ിസച്രുന്നതിനരായി ദരാരിദ്ര്യനിർമ്രാ
ർജ്നവമരായി ബന്ധനപ്ട് നിലവിലുള്ള 
സ്ീമുകളും പുതുതരായി ആവശ്യമുള്ള സ്ീമു 
കളും സംസയരാജിപ്ിക്നമന്നും മന്തി കൂട്ി
സചർത്തു. 

സജരാലി നചയ്യരാനും വരുമരാനം ആർജ്ി
ക്രാനും കെിയരാത് അവസ്ഥയിലുള്ള കുടും
ബങ്ങൾക്ത് മരാസംസതരാറും സഹരായം ലഭ്യ
മരാക്ന്നതിനുള്ള പദ്തിയും രൂപീകരി 
സക്ണ്ടി വരും.  ഈ പദ്തിയിൽ ഉൾനപ്
ടുന്ന കുടുംബങ്ങളുനെ അെിസ്ഥരാന ആവശ്യ
ങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനത് സർക്രാർ 
നെപെി സ്ീകരിക്ം. അഞ്ചുവർഷം നകരാണ്ടത് 
ഈ വിഭരാഗനത് ദരാരിദ്ര്യത്ിനറെ പിെിയിൽ 
നിന്നും പൂ ർണ്ണമരായി സമരാചിപ്ിക്വരാനരാവ
ശ്യമരായ നെപെികൾ ലകനക്രാള്ളും. ഇതത് 
ജനപക്ഷബദൽ വികസനത്ിനറെ മനറ്റരാരു 
മുസന്നറ്റമരാനണന്നത് സഗരാവിന്ദൻ മരാസ്റ്റർ 
പറഞ്ഞു.

അതനിേപാരനി�യ നനിർമ്മപാർ�നത്നി�ജെ േരനി�ജര 
മുഖയധപാരയനിമലക്കുയർ�ും : എും.വനി. മഗപാവനി�ൻ മിപാ�ർ

സംസ്ഥരാനനത് അതിദരാരിദ്ര്യത്ിൽ 
ഉെറുന്ന കുടുംബങ്ങന� കനണ്ടത്രാൻ 
സംഘെിപ്ിക്ന്ന വിപുലമരായ സർസവ 
നരാലരമരാസം നകരാണ്ടത് പൂർത്ിയരാക്ി 
പദ്തിയുനെ അടുത് ഘട്ത്ിസലക്ത് 
കെക്നമന്നത് തസദേശസ്യംഭരണ, എകത്  
ലസസത് വകുപ്ത് മന്തി എം.വി. സഗരാവിന്ദൻ 
മരാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. സകര�ത്ിൽ നിലവിലു
ള്ള അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങന� കനണ്ടത്രാ
നും അവനര മുഖ്യധരാരയിസലക്ത് ഉയർത്രാ
നുമുള്ള അതിദരാരിദ്ര്യ നിവരാരണ യജ്
ത്ിനത് സവണ്ടിയുള്ള മരാർഗസരഖ മന്തിസഭ 
അംഗീകരിച് സരാഹചര്യത്ിൽ പ്വർത്
നങ്ങൾ ഏസകരാപിപ്ിക്രാനും സമയബ
ന്ധ ി ത മ രാ യ ി  പൂ ർ ത് ീ ക ര ി ക് രാ നു ം 
സനരാഡൽ ഓഫീസനറ നിസയരാഗിച്ിട്ടുനണ്ട
ന്നത് മന്തി അറിയിച്ചു.  

അതിദരാരിദ്ര്യത്ിലുെറുന്നവനര കനണ്ട
ത്രാനുള്ള ലമസക്രരാപ്രാൻ സർക്രാർ 
തയരാറരാക്ി കെിഞ്ഞു. ലപലറ്റത് സർസവ 
നെത്ി പിെവകൾ പരിഹരിച്രാണത് 
വിപുലമരായ സർസവയിസലക്ത് സർക്രാർ 
സപരാവക. പങ്രാ�ിത്രീതിയിൽ ഉപസഭരാ
ക്തരാക്ന� കനണ്ടത്തും. സംസ്ഥരാനതല
ത്ിൽ സർസവ എസകരാപിപ്ിക്രാനും 
പദ്തി ക്ഷമത സമരാണിറ്റർ നചയ്യുന്നതിനും 
സനരാഡൽ ഓഫീസർ സനതൃത്ം നൽകുന്ന 
സമിതി ഉണ്ടരാവം. തസദേശ സ്ഥരാപനങ്ങ�ി
ലും ഓസരരാ വരാർഡുതലത്ിലും ഏസകരാപ
നസമിതികൾ ഉണ്ടരാവം. സർസവയുനെ 
നെത്ിപ്ിനത് മരാസനജത് നമറെത് ഇൻഫർ
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വനര കനണ്ടത്ി അവരുനെ ജീവിതനത് 
കരുത്തുറ്റതരാക്ി മരാറ്റരാൻ സംസ്ഥരാന 
സർക്രാർ നെപെികൾ ലകനക്രാള്ളും.  

പരമദരാരിദ്ര്യരാവസ്ഥയിലുള്ള കുടുംബ
ങ്ങന� ഓസരരാന്നരാനയടുത്ത് അവരുനെ പ്ശ്ന
ങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനസിലരാക്ി അവ 
പരിഹരിക്ന്നതിനരാവശ്യമരായ ഇെനപെ
ലരാണത് സർക്രാർ നെത്തുക. അതിനരായി 
വരുന്ന നചലവം എനന്രാനക്യരാണത് 
ആവശ്യങ്ങന�ന്നുള്ളതും സംബന്ധിച്ത് 
വിശദമരായ സൂക്ഷ്മതലത്ിലുള്ള ആസൂത്ര
ണസരഖ തയ്യരാറരാക്ം. ദരാരിദ്ര്യ നിർമ്രാർജ്

നവമരായി  ബന്ധനപ്ട് ന ിലവിലുള്ള 
സത് കീമുകളും പുതുതരായി ആവശ്യമുള്ള സത് കീ
മുകളുനമരാനക് സംസയരാജിപ്ിച്ചുനകരാണ്ടത് 
യഥരാർത് ലക്ഷ്യത്ിസലക്ത് കുതിക്ം.

നമ്മുനെ ചുറ്പരാെിലുള്ള ചില കുടുംബങ്ങ
ൾക്ത് സജരാലി നചയ്യരാനും വരുമരാനം ആർജ്ി 
ക്രാനും സരാധിക്രാത് അവസ്ഥയുണ്ടരാവം. 
അത്രത്ിലുള്ളവർക്ത് മരാസം സതരാറും 
സഹരായം ലഭ്യമരാസക്ണ്ടി വരും. ഈ പദ്
തിയിൽ ഉൾനപ്ടുന്ന കുടുംബങ്ങളുനെ 
അെിസ്ഥരാന ആവശ്യങ്ങന�ല്ലരാം സർക്രാർ 
ഉറപ്പുവരുത്തും. അഞ്ചുവർഷം നകരാണ്ടത് ദരാരി

ദ്ര്യത്ിനറെ പിെിയിൽ നിന്നും ഇവനര പൂർണ്ണ
മരായി സമരാചിപ്ിക്രാൻ സരാധിക്നമന്നരാണത് 
കരുതുന്നതത്. ഇതത് ജനപക്ഷ വികസനത്ി
നറെ മനറ്റരാരു സകര�പർവ്വമരാണത്. മുതലരാ�ി
ത് വികസനമല്ല, ഇെതുപക്ഷ ബദൽ വിക
സനത്ിലരാണത് ഈ സർക്രാർ ഊന്നൽ 
നൽകുന്നതത്. ജനങ്ങൾക്ത് സവണ്ടിയുള്ള, 
പരാവനപ്ട് ജനവിഭരാഗത്ിനത് കരുതസലകു
ന്ന ഇെനപെലുക�ിലൂനെ സമഗ്വം സുസ്ഥി
രവമരായ വികസന പന്ഥരാവകൾ സകര�ം 
സൃഷ്ിക്ം.

1



�ീപക്ഷവകരളം
പ്രാവദശാിക ഇെത്പെൽ സാധയതകൾ
 മ�പാ. െനി. ഗദീനപാകുമിപാരനി 

സ്ത്രീീകൾനക്തിരരായ അതിക്രമങ്ങൾ 
വർദ്ിച്ചുവരുന്നതരായരാണത് പഠനങ്ങളും 

റിസപ്രാർട്ടുകളുനമല്ലരാം വ്യക്തമരാക്ന്നതത്. 
നരാഷണൽ ലക്രം നറസക്രാർഡത്സത് ബയൂസറരാ 
യുനെ 2019-നല കണക്പ്കരാരം ഇന്്യ
യിൽ ഓസരരാ മണിക്കൂറിലും ഒരു സ്ത്രീീ വീതം 
സ്ത്രീീധനപീഡനനത് തുെർന്നത് മരിക്ന്നു. 
ഓസരരാ നരാലുമിനിറ്റിലും ഒരു സ്ത്രീീ എന്നകണ
ക്ിൽ ഭർത്രാവിൽ നിസന്നരാ ബ�ക്�ിൽ 
നിസന്നരാ ശരാരീരികവം മരാനസികവമരായ പീഡ
നത്ിനിരയരാകുന്നു. ഗരാർഹിക ഇെങ്ങ�ിൽ 
മരാത്രമല്ല ഇതത് സംഭവിക്ന്നതത് നതരാെിലിെങ്ങ
ളും നപരാതുസംവിധരാനങ്ങളും സുരക്ഷിത 

ഇെങ്ങ�രായി മരാറിയിട്ില്ല. ഇവനയ ഒറ്റനപ്ട് 
സംഭവങ്ങ�രായി വിലയിരുത്തുന്നതത് സ്ത്രീീശരാ
ക്തീകരണ പ്വർത്നങ്ങൾക്ത് ഗണം 
നചയ്യില്ല. സ്ത്രീീപുരുഷ തുല്യതയിൽ അെിസ്ഥരാ
നനപ്ടുത്ിയ സരാമൂഹ്യ മരാറ്റത്ിലൂനെ 
മരാത്രസമ പ്ശ്നനത് അതിജീവിക്രാനരാവൂ. 
മുതലരാ�ിത് സമൂഹത്ിൽ എന്തും കച്വെ
മരാകുസമ്പരാൾ വിവരാഹവം മറിച്രാവന്നില്ല. 
സകവലം പണ്ടങ്ങളുനെയും സ്ത്ിനറെയും 
വിനിമയം മരാത്രമല്ല സ്ത്രീീജീവിതം തനന്ന വില്പ
നചരക്രാവകയരാണത്. അതിനത് അനുകൂല
മരായ മരാട്ിസമരാണിയൽ പരസ്യങ്ങളും ഇതര
പരസ്യങ്ങളും എതിർക്നപ്ടുന്നില്ല. കസമ്പരാ

�ത്ിനറെ മൂല്യസബരാധമരായ ലരാഭവം നഷ്വം 
ജീവിതത്ിസലക്ത് കൂെി പകരുന്ന തരത്ി
സലക്ത് കസമ്പരാ�രാധിഷ്ിത സരാംസ്രാരിക 
അധിനിസവശം സംഭവിച്ിരിക്ന്നു. 

നിലവിലുള്ള സരാമൂഹിക സരാമ്പത്ിക 
വ്യവസ്ഥിതി മുതലരാ�ിത്ത്ിസറെ നതന്ന 
സപരാനല പുരുഷരാധിപത്യത്ിസറെ തുകൂെി 
യരാണത്. എല്ലരാത്രം വിനിമയങ്ങളും ജീവിത
ചര്യയും പുരുഷരാധിപത്യ തരാൽപര്യങ്ങന� 
സംരക്ഷിക്ന്നവയരായി  മരാറുസമ്പരാൾ 
അതിനന അരക്ിട്ടുറപ്ിക്ന്ന സദരാചരാരസ
ങ്ല്പങ്ങൾ നപരാതുസബരാധ്യമരായി മരാറി . 
അതിനത് സഹരായകരമരായ നിലപരാടുക

�ീപക്ഷവകരളം
പ്രാവദശാിക ഇെത്പെൽ സാധയതകൾ
 മ�പാ. െനി. ഗദീനപാകുമിപാരനി 

സ്ത്രീീകൾനക്തിരരായ അതിക്രമങ്ങൾ 
വർദ്ിച്ചുവരുന്നതരായരാണത് പഠനങ്ങളും 

റിസപ്രാർട്ടുകളുനമല്ലരാം വ്യക്തമരാക്ന്നതത്. 
സ്ത്രീീ
റിസപ്രാർട്ടുകളുനമല്ലരാം വ്യക്തമരാക്ന്നതത്. 
സ്ത്രീീ
നരാഷണൽ ലക്രം നറസക്രാർഡത്സത് ബയൂസറരാ 
യുനെ 2019-നല കണക്പ്കരാരം ഇന്്യ
യിൽ ഓസരരാ മണിക്കൂറിലും ഒരു സ്ത്രീീ വീതം 
സ്ത്രീീധനപീഡനനത് തുെർന്നത് മരിക്ന്നു. 
ഓസരരാ നരാലുമിനിറ്റിലും ഒരു സ്ത്രീീ എന്നകണ
ക്ിൽ ഭർത്രാവിൽ നിസന്നരാ ബ�ക്�ിൽ 
നിസന്നരാ ശരാരീരികവം മരാനസികവമരായ പീഡ
നത്ിനിരയരാകുന്നു. ഗരാർഹിക ഇെങ്ങ�ിൽ 
മരാത്രമല്ല ഇതത് സംഭവിക്ന്നതത് നതരാെിലിെങ്ങ
ളും നപരാതുസംവിധരാനങ്ങളും സുരക്ഷിത 

ഇെങ്ങ�രായി മരാറിയിട്ില്ല. ഇവനയ ഒറ്റനപ്ട് 
സംഭവങ്ങ�രായി വിലയിരുത്തുന്നതത് സ്ത്രീീശരാ
ക്തീകരണ പ്വർത്നങ്ങൾക്ത് ഗണം 
നചയ്യില്ല. സ്ത്രീീപുരുഷ തുല്യതയിൽ അെിസ്ഥരാ
നനപ്ടുത്ിയ സരാമൂഹ്യ മരാറ്റത്ിലൂനെ 
മരാത്രസമ പ്ശ്നനത് അതിജീവിക്രാനരാവൂ. 
മുതലരാ�ിത് സമൂഹത്ിൽ എന്തും കച്വെ
മരാകുസമ്പരാൾ വിവരാഹവം മറിച്രാവന്നില്ല. 
സകവലം പണ്ടങ്ങളുനെയും സ്ത്ിനറെയും 
വിനിമയം മരാത്രമല്ല സ്ത്രീീജീവിതം തനന്ന വില്പ
നചരക്രാവകയരാണത്. അതിനത് അനുകൂല
മരായ മരാട്ിസമരാണിയൽ പരസ്യങ്ങളും ഇതര
പരസ്യങ്ങളും എതിർക്നപ്ടുന്നില്ല. കസമ്പരാ

�ത്ിനറെ മൂല്യസബരാധമരായ ലരാഭവം നഷ്വം 
ജീവിതത്ിസലക്ത് കൂെി പകരുന്ന തരത്ി
സലക്ത് കസമ്പരാ�രാധിഷ്ിത സരാംസ്രാരിക 
അധിനിസവശം സംഭവിച്ിരിക്ന്നു. 

നിലവിലുള്ള സരാമൂഹിക സരാമ്പത്ിക 
വ്യവസ്ഥിതി മുതലരാ�ിത്ത്ിസറെ നതന്ന 
സപരാനല പുരുഷരാധിപത്യത്ിസറെ തുകൂെി 
യരാണത്. എല്ലരാത്രം വിനിമയങ്ങളും ജീവിത
ചര്യയും പുരുഷരാധിപത്യ തരാൽപര്യങ്ങന� 
സംരക്ഷിക്ന്നവയരായി  മരാറുസമ്പരാൾ 
അതിനന അരക്ിട്ടുറപ്ിക്ന്ന സദരാചരാരസ
ങ്ല്പങ്ങൾ നപരാതുസബരാധ്യമരായി മരാറി . 
അതിനത് സഹരായകരമരായ നിലപരാടുക
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�ീശാ�ീകരണം



�രാണത് നയൂനപക്ഷ-ഭൂരിപക്ഷ വർഗ്ഗീയതയും 
ലകനക്രാള്ളുന്നതത്. ഈ പുരുഷരാധിപത്യ 
സദരാചരാരസങ്ല്പങ്ങന� സചരാദ്യം നചയ്യുന്ന
തും ലംഘിക്ന്നതും അക്ഷന്വ്യമരായ അപ 
രരാധമരായി പുസരരാഗമനകരാംക്ഷികൾ സപരാലും 
സ്രാംശീകരിക്ന്ന സരാഹചര്യത്ിൽ വ്യവ
സ്ഥിതിതനന്ന സരരാഗരാതുരമരായിരിക്ന്നു. 
ഹിംസരാത്കമരായ പ്വൃത്ികന� സഹിച്ചു
നകരാണ്ടുസപരാലും ദരാമ്പത്യബന്ധം നിലനി
ർസത്ണ്ടതത് സ്ത്രീീകളുനെ ബരാദ്്യതയരായി 
മരാറിയിരിക്ന്നു. ദരാമ്പത്യനത് മഹരാകരാര്യ
മരായി നകട്ിനപ്രാക്ന്ന തരത്ിസലക്ത് 
നമ്മുനെ സദരാചരാരസങ്ല്പം മരാറിയിരിക്ന്നു. 
ഇതത് മറികെക്ന്നതിനരായി ഉപജീവനത്ി
നും അതിജീവനത്ിനും പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന 
ജീവിതക്രമം ഉണ്ടരാവകയും സ്യം നിർണ
യരാവകരാശമുള്ളവരരാക്ി നപണ്കുട്ികന� 
മരാറ്കയും സവണം. 

 സ്ത്രീീധനനത്യും സ്ത്രീീധനത്ിനുസവണ്ടി 
പീഡിപ്ിക്ന്നതിനനയും തെയുന്നതിനുള്ള 
നിയമം ഇന്നത് നിലവിലുണ്ടത്. 1961-ൽ പരാസ്രാ
ക്നപ്ട് സ്ത്രീീധനനിസരരാധനനിയമനത്പ്റ്റി 
സമൂഹത്ിൽ അവസബരാധം സൃഷ്ിക്രാസനരാ 
കർശനമരായി നിയമം നെപ്ിലരാക്ന്നതിസനരാ 
കെിയുന്നില്ല. സപരാക്റ്റത് മണി, ഗിഫ്റത് തുെങ്ങിയ 
ഓമനസപ്രുക�ിലും  സ്ത്രീീധനം എന്ന 
സപരിലും വൻതുകയും സ്ർണ്ണവം സ്ഥരാവര
ജംഗമ സ്ത്തുകളും ഇന്നും ലകമരാറ്റം നചയ്യ
നപ്ടുന്നു. വ്യത്യസ്ത മതവിഭരാഗങ്ങളുനെ 
ഇെയിൽ നിലനിന്നുസപരാരുന്ന നരാട്ടുനെപ്പുക
�രായി ഇവ പലതും മരാറിനയന്നത് മരാത്രമല്ല 
പുതിയ ആചരാരരാനുഷ്രാനങ്ങളുനെ ഭരാഗമരായും 
വിവരാഹ കസമ്പരാ�ം തെിച്ചു നകരാഴുക്ന്നു. 
സ്ത്രീീവിസമരാചനനത്ക്റിച്ത് ആശങ്നപ്ടുന്ന
വർസപരാലും ഈ ആചരാരരാനുഷ്രാനങ്ങ�ിൽ 
നതനറ്റരാന്നും കരാണുന്നിസല്ലനയന്നത് സപരാലും 
സംശയമു�വരാക്ന്നതരാണത് നിലവിനല 
സരാഹചര്യം. 

സ്ത്രീീധനം എന്നരാണത് സപനരങ്ിലും 
നൽകി കെിഞെരാൽ അതിനറെ കരാര്യകർ
ത്രാവത് പുരുഷനരാവകയും ‘പുരുഷനറെ 
ധനമരായി’ മരാറുകയും നചയ്യുന്നതരാണത് സമൂ
ഹത്ിൽ പ്ബലമരായ രീതി. വിവരാഹസത്രാ
െനുബന്ധിച്ത് ലകമരാറ്റം നചയ്യനപ്ടുന്ന സ്
ത്തുവകകൾ സ്ത്രീീയുനെ സംരക്ഷണത്ിനത് 
(benefit) ആയിരിക്ണനമന്നും മൂന്നുമരാസ
ത്ിനകം അവൾക്ത് ലകമരാസറണ്ടതരാനണ
ന്നും അല്ലരാത്പക്ഷം കുറ്റകരമരാനണന്നും 
നിയമം അനുശരാസിക്ന്നു. ഒരു സ്ത്രീീ വിവരാ
ഹിതയരായി ഏെത് വർഷത്ിനുള്ളിൽ അസ്രാ
ഭരാവിക മരണം സംഭവിച്രാൽ അവളുനെ 

സ്ത്ത്  കുട്ികൾക്ം കുട്ിക�ിനല്ലങ്ിൽ 
അവളുനെ മരാതരാപിതരാക്ൾക്ം അവകരാശ
നപ്ട്തരാണത്. ഇന്്യൻശിക്ഷരാനിയമം 498 A 
വകുപ്ത് പ്കരാരം ഒരു സ്ത്രീീനയ ഭർത്രാസവരാ 
ബ�ക്സ�രാ മരാനസികമരായും ശരാരീരികമരാ
യും പീഡിപ്ിക്ന്നതത് മൂന്നത് വർഷം വനര 
തെവം പിെയും ലഭിക്രാവന്ന കുറ്റമരാണത്. 
അത്രം പീഡനങ്ങളുണ്ടരായരാൽ പരരാതി 
നൽകുന്നതിലൂനെ തുെർന്നത് ജീവൻതനന്ന നഷ്

നപ്ടുന്ന നിലയിസലക്ത് നപണ്കുട്ികൾക്ത് 
എത്ിസച്സരണ്ട സരാഹചര്യം വരില്ല. 
ഗരാർഹിക അതിക്രമങ്ങ�ിൽ നിന്നും സ്ത്രീീകന� 
സംരക്ഷിക്ന്ന നിയമവം, നിർഭയവം അതി
ക്രമരഹിതവമരായ ജീവിതം ഉറപ്രാക്രാൻ 
കെിയുന്ന വകുപ്പുകൾ ഉൾസച്ർത്തരാണത്. 
പരിമിതമരായ ഇത്രം നിയമങ്ങൾസപരാലും 
ഫലപ്ദമരായി സ്ത്രീീസുരക്ഷക്ത് സവണ്ടി 
ഉപസയരാഗിക്രാനരാവിനല്ലന്ന സ്ഥിതിയും 
വർദ്ിച്ചുവരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ത് കരാര 
ണമരാണത്. 

 ഇന്്യൻ വ്യക്തിനിയമങ്ങൾ മതരാധിഷ്ി
തമരായി തുെരുന്നിെസത്രാ�ം കരാലം അതിൽ 
ഉൾസച്ർത്ിരിക്ന്ന ആണ്സകരാമെയും 
അധികരാരവ്യവസ്ഥയും സ്ത്രീീയുനെ ദുർബലരാ
വസ്ഥയും പരിഹരിക്നപ്ടുകയില്ല. ക്രമസ
മരാധരാനം നെപ്രാസക്ണ്ട സപരാലീസത് സസ്റ്റഷ
നുകളുനെ അന്രീക്ഷവം പരാനെ മരാസറണ്ടതു
ണ്ടത്. സ്ത്രീീക്ത് നിർഭയമരായി കെന്നു നചല്ലരാവ
ന്ന ഇെങ്ങ�രായി സപരാലീസത് സസ്റ്റഷനുകൾ 
മരാറണം. 

സബരാധപൂർവ്വമരായ രരാഷ്ട്രീയ ഇെനപെലി
നറെയും സപരാരരാട്ങ്ങളുനെയും ഫലമരായുണ്ടരായ 
നിയമങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സപരാലും നെപ്രാ
ക്നപ്ടുന്നതത് പുരുഷരാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ത് 
സകരാട്ം തട്രുതത് എന്ന ഉറസപ്രാനെയരാണത്. 
അതിനറെ ഫലമരായി ലിംഗസഭദമില്ലരാത് 
സമത്ം വിഭരാവനം നചയ്യുന്ന ഭരണഘെന
യും തുെർന്നുണ്ടരായ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും 
സദരാചരാര സംരക്ഷണങ്ങൾക്കത്തു നിന്നു
മരാത്രം പ്സയരാഗിക്നപ്ടുന്നു. സ്ത്രീീയുനെ സ്




�ീദയമാടുള്ള മദനമാഭമാവം മമാറണം. 
സേമാെമാര സ�ല്പ്ങ്ങള് മമാറണം. 
�ീപുരുഷ തുേ്യത കുടുംബങ്ങളില് 
പിറവിചയടുകണം. �ീവിരുദ്ത 

തിരിച്ചറിയമാനം പ്രതിദരമാധികമാനം 
ന�ചട സമൂഹചത് 

പ്രമാപ്തമമാകണം. അതിനള്ള 
അവദബമാധ പ്രവരത്നങ്ങളും 

ഇടചപടലകളും തദദേശസ്വയംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങളുചട ദനതൃത്വത്ി

േമാവണം നടദകണ്ടതപ്. ജമാഗ്തമാസ
മിതികള്കപ് ഇകമാര്യത്ില് വേിയ 

പ�വഹികമാനമാകും. 

�രാണത് നയൂനപക്ഷ-ഭൂരിപക്ഷ വർഗ്ഗീയതയും 
ലകനക്രാള്ളുന്നതത്. ഈ പുരുഷരാധിപത്യ 
സദരാചരാരസങ്ല്പങ്ങന� സചരാദ്യം നചയ്യുന്ന
തും ലംഘിക്ന്നതും അക്ഷന്വ്യമരായ അപ 
രരാധമരായി പുസരരാഗമനകരാംക്ഷികൾ സപരാലും 
സ്രാംശീകരിക്ന്ന സരാഹചര്യത്ിൽ വ്യവ
സ്ഥിതിതനന്ന സരരാഗരാതുരമരായിരിക്ന്നു. 
ഹിംസരാത്കമരായ പ്വൃത്ികന� സഹിച്ചു
നകരാണ്ടുസപരാലും ദരാമ്പത്യബന്ധം നിലനി
ർസത്ണ്ടതത് സ്ത്രീീകളുനെ ബരാദ്്യതയരായി 
മരാറിയിരിക്ന്നു. ദരാമ്പത്യനത് മഹരാകരാര്യ
മരായി നകട്ിനപ്രാക്ന്ന തരത്ിസലക്ത് 
നമ്മുനെ സദരാചരാരസങ്ല്പം മരാറിയിരിക്ന്നു. 
ഇതത് മറികെക്ന്നതിനരായി ഉപജീവനത്ി
നും അതിജീവനത്ിനും പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന 
ജീവിതക്രമം ഉണ്ടരാവകയും സ്യം നിർണ
യരാവകരാശമുള്ളവരരാക്ി നപണ്കുട്ികന� 
മരാറ്കയും സവണം. 

 സ്ത്രീീധനനത്യും സ്ത്രീീധനത്ിനുസവണ്ടി 
പീഡിപ്ിക്ന്നതിനനയും തെയുന്നതിനുള്ള 
നിയമം ഇന്നത് നിലവിലുണ്ടത്. 1961-ൽ പരാസ്രാ
ക്നപ്ട് സ്ത്രീീധനനിസരരാധനനിയമനത്പ്റ്റി 
സമൂഹത്ിൽ അവസബരാധം സൃഷ്ിക്രാസനരാ 
കർശനമരായി നിയമം നെപ്ിലരാക്ന്നതിസനരാ 
കെിയുന്നില്ല. സപരാക്റ്റത് മണി, ഗിഫ്റത് തുെങ്ങിയ 
ഓമനസപ്രുക�ിലും  സ്ത്രീീധനം എന്ന 
സപരിലും വൻതുകയും സ്ർണ്ണവം സ്ഥരാവര
ജംഗമ സ്ത്തുകളും ഇന്നും ലകമരാറ്റം നചയ്യ
നപ്ടുന്നു. വ്യത്യസ്ത മതവിഭരാഗങ്ങളുനെ 
ഇെയിൽ നിലനിന്നുസപരാരുന്ന നരാട്ടുനെപ്പുക
�രായി ഇവ പലതും മരാറിനയന്നത് മരാത്രമല്ല 
പുതിയ ആചരാരരാനുഷ്രാനങ്ങളുനെ ഭരാഗമരായും 
വിവരാഹ കസമ്പരാ�ം തെിച്ചു നകരാഴുക്ന്നു. 
സ്ത്രീീവിസമരാചനനത്ക്റിച്ത് ആശങ്നപ്ടുന്ന
വർസപരാലും ഈ ആചരാരരാനുഷ്രാനങ്ങ�ിൽ 
നതനറ്റരാന്നും കരാണുന്നിസല്ലനയന്നത് സപരാലും 
സംശയമു�വരാക്ന്നതരാണത് നിലവിനല 
സരാഹചര്യം. 

സ്ത്രീീധനം എന്നരാണത് സപനരങ്ിലും 
നൽകി കെിഞെരാൽ അതിനറെ കരാര്യകർ
ത്രാവത് പുരുഷനരാവകയും ‘പുരുഷനറെ 
ധനമരായി’ മരാറുകയും നചയ്യുന്നതരാണത് സമൂ
ഹത്ിൽ പ്ബലമരായ രീതി. വിവരാഹസത്രാ
െനുബന്ധിച്ത് ലകമരാറ്റം നചയ്യനപ്ടുന്ന സ്
ത്തുവകകൾ സ്ത്രീീയുനെ സംരക്ഷണത്ിനത് 
(benefit) ആയിരിക്ണനമന്നും മൂന്നുമരാസ
ത്ിനകം അവൾക്ത് ലകമരാസറണ്ടതരാനണ
ന്നും അല്ലരാത്പക്ഷം കുറ്റകരമരാനണന്നും 
നിയമം അനുശരാസിക്ന്നു. ഒരു സ്ത്രീീ വിവരാ
ഹിതയരായി ഏെത് വർഷത്ിനുള്ളിൽ അസ്രാ
ഭരാവിക മരണം സംഭവിച്രാൽ അവളുനെ 

സ്ത്ത്  കുട്ികൾക്ം കുട്ിക�ിനല്ലങ്ിൽ 
അവളുനെ മരാതരാപിതരാക്ൾക്ം അവകരാശ
നപ്ട്തരാണത്. ഇന്്യൻശിക്ഷരാനിയമം 498 A 
വകുപ്ത് പ്കരാരം ഒരു സ്ത്രീീനയ ഭർത്രാസവരാ 
ബ�ക്സ�രാ മരാനസികമരായും ശരാരീരികമരാ
യും പീഡിപ്ിക്ന്നതത് മൂന്നത് വർഷം വനര 
തെവം പിെയും ലഭിക്രാവന്ന കുറ്റമരാണത്. 
അത്രം പീഡനങ്ങളുണ്ടരായരാൽ പരരാതി 
നൽകുന്നതിലൂനെ തുെർന്നത് ജീവൻതനന്ന നഷ്

നപ്ടുന്ന നിലയിസലക്ത് നപണ്കുട്ികൾക്ത് 
എത്ിസച്സരണ്ട സരാഹചര്യം വരില്ല. 
ഗരാർഹിക അതിക്രമങ്ങ�ിൽ നിന്നും സ്ത്രീീകന� 
സംരക്ഷിക്ന്ന നിയമവം, നിർഭയവം അതി
ക്രമരഹിതവമരായ ജീവിതം ഉറപ്രാക്രാൻ 
കെിയുന്ന വകുപ്പുകൾ ഉൾസച്ർത്തരാണത്. 
പരിമിതമരായ ഇത്രം നിയമങ്ങൾസപരാലും 
ഫലപ്ദമരായി സ്ത്രീീസുരക്ഷക്ത് സവണ്ടി 
ഉപസയരാഗിക്രാനരാവിനല്ലന്ന സ്ഥിതിയും 
വർദ്ിച്ചുവരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ത് കരാര 
ണമരാണത്. 

 ഇന്്യൻ വ്യക്തിനിയമങ്ങൾ മതരാധിഷ്ി
തമരായി തുെരുന്നിെസത്രാ�ം കരാലം അതിൽ 
ഉൾസച്ർത്ിരിക്ന്ന ആണ്സകരാമെയും 
അധികരാരവ്യവസ്ഥയും സ്ത്രീീയുനെ ദുർബലരാ
വസ്ഥയും പരിഹരിക്നപ്ടുകയില്ല. ക്രമസ
മരാധരാനം നെപ്രാസക്ണ്ട സപരാലീസത് സസ്റ്റഷ
നുകളുനെ അന്രീക്ഷവം പരാനെ മരാസറണ്ടതു
ണ്ടത്. സ്ത്രീീക്ത് നിർഭയമരായി കെന്നു നചല്ലരാവ
ന്ന ഇെങ്ങ�രായി സപരാലീസത് സസ്റ്റഷനുകൾ 
മരാറണം. 

സബരാധപൂർവ്വമരായ രരാഷ്ട്രീയ ഇെനപെലി
നറെയും സപരാരരാട്ങ്ങളുനെയും ഫലമരായുണ്ടരായ 
നിയമങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സപരാലും നെപ്രാ
ക്നപ്ടുന്നതത് പുരുഷരാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ത് 
സകരാട്ം തട്രുതത് എന്ന ഉറസപ്രാനെയരാണത്. 
അതിനറെ ഫലമരായി ലിംഗസഭദമില്ലരാത് 
സമത്ം വിഭരാവനം നചയ്യുന്ന ഭരണഘെന
യും തുെർന്നുണ്ടരായ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും 
സദരാചരാര സംരക്ഷണങ്ങൾക്കത്തു നിന്നു
മരാത്രം പ്സയരാഗിക്നപ്ടുന്നു. സ്ത്രീീയുനെ സ്




�ീദയമാടുള്ള മദനമാഭമാവം മമാറണം. 
സേമാെമാര സ�ല്പ്ങ്ങള് മമാറണം. 
�ീപുരുഷ തുേ്യത കുടുംബങ്ങളില് 
പിറവിചയടുകണം. �ീവിരുദ്ത 

തിരിച്ചറിയമാനം പ്രതിദരമാധികമാനം 
ന�ചട സമൂഹചത് 

പ്രമാപ്തമമാകണം. അതിനള്ള 
അവദബമാധ പ്രവരത്നങ്ങളും 

ഇടചപടലകളും തദദേശസ്വയംഭരണ 
സ്മാപനങ്ങളുചട ദനതൃത്വത്ി

േമാവണം നടദകണ്ടതപ്. ജമാഗ്തമാസ
മിതികള്കപ് ഇകമാര്യത്ില് വേിയ 

പ�വഹികമാനമാകും. 
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സ്ഥ മ രാ യ  ജ ീ വ ി ത ത് ി സ ന രാ  വ ി ദ ്യരാ
ഭ്യരാസ-ആസരരാഗ്യ സ്യംനിർണയരാവകരാശ
ത്ിസനരാ അല്ല സദരാചരാരസംരക്ഷണത്ി
നരാണത് പ്രാമുഖ്യം. പുരുഷരാധിപത്യത്ിനറെ 
വരാഹകരും പ്സയരാക്തരാക്ളുമരായി സ്ത്രീീകന�
ത്നന്ന മരാറ്ന്നതിനത് ഫയൂഡലിസ്റ്റത് വർഗീയ 
ശക്തികൾ ശ്രമിക്ന്ന സരാഹചര്യങ്ങൾ 
സപരാലും നിലനിൽക്ന്നു. തീർത്തും സങ്ീർണ
മരായ ഇത്രം പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ന്ന
തിനത് സർക്രാർ സംവിധരാനങ്ങളും നിയമവം 
മരാത്രം സപരാരരാ. പ്രാസദശിക സർക്രാരുകളുനെ 
ഫലപ്ദമരായ ഇെനപെൽ കൂെി ഇക്രാര്യ
ത്ിൽ അനിവരാര്യമരാണത്. 

തമദ്ശസ്വയുംഭരണ 
�പാപനങ്ങളജെ പങ്കന് 

വികസന ആസൂത്രണ പ്ക്രിയയിൽ 
സ്ത്രീീകൾക്ത് അർത്വത്രായ പങ്രാ�ിത്ം 
ഉറപ്പുവരുത്ിനക്രാണ്ടത് മരാത്രസമ സകര�
ത് ി ന ല  സ്ത്രീീ വ ി ക സ ന  പ്ശ്ന ങ്ങ ൾ ക്ത് 
പരിഹരാരം കരാണരാനരാവൂ എന്നതരായിരുന്നു 
ജനകീയരാസൂത്രണ പ്സ്ഥരാനം സ്ീകരിച് 
സ്ത്രീീപക്ഷ വികസന സമീപനത്ിനറെ 
അെിസ്ഥരാനം. പ്രാസദശിക ആസൂത്രണ പ്
ക്രിയയുനെ ഓസരരാ ഘട്ത്ിലും അതരായതത് 
കർമ്സമിതി, ഗ്രാമസഭ, വികസനനസമി
നരാർ, പദ്തിസരഖ തുെങ്ങി എല്ലരായിെത്തും 
സ്ത്രീീപരിഗണന ഉറപ്പുവരുത്ി. പദ്തിവിഹി
തത്ിൽ നിന്നത് 10 ശതമരാനം വനിതരാ 
ഘെകപദ്തിക്രായി മരാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനത് 
പുറസമ നപരാതുപദ്തിയിൽ സ്ത്രീീപക്ഷ 
സമീപനം ഉണ്ടരായിരിക്ണനമന്ന നിർസദേശ
വമുണ്ടരായി. എന്നരാൽ ഇവയിലൂനെനയരാന്നും 
പ്തീക്ഷിത സനട്ം ലകവരിക്രാനരായിട്ിനല്ല
ന്നതരാണത് കരാൽനൂറ്റരാണ്ടത്  പിന്നിട്സപ്രാൾ 
വിലയിരുത്നപ്ടുന്നതത്. വനിതരാ ഘെകപ
ദ്തിയിൽ ഉൾനപ്ടുത്തുന്ന സപ്രാജക്ടുകൾ 
സ്ത്രീീകളുനെ ജീവിതരാവസ്ഥനയ നമച്നപ്ടുത്തു
ന്നതിനുള്ളയരാവണം. നപരാതുവിഭവങ്ങ�ിൽ 
തുല്യ നിയന്തണവം സ്രാതന്ത്യവം പങ്രാ�ി
ത്വം ഉണ്ടരാവണം. സ്ത്രീീജീവിതത്ിനറെ 
സമഗ് വികസനതിനുതകുന്ന സരാമൂഹ്യസരാ
ഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ിക്രാൻ തസദേശഭരണ സ്ഥരാ
പനങ്ങളുനെ പദ്തിയിലൂനെ കെിയണം. 

സ്ത്രീീസയരാടുള്ള മസനരാഭരാവം മരാറണം. 
സദരാചരാര സങ്ൽപ്ങ്ങൾ മരാറണം. സ്ത്രീീപു
രുഷ തുല്യത കുടുംബങ്ങ�ിൽ പിറവിനയടു
ക്ണം. സ്ത്രീീവിരുദ്ത തിരിച്റിയരാനും പ്തി
സരരാധിക്രാനും നമ്മുനെ സമൂഹനത് പ്രാപ്ത
മരാക്ണം. അതിനുള്ള അവസബരാധ പ്വർ

ത്നങ്ങളും ഇെനപെലുകളും തസദേശസ്യം
ഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങളുനെ സനതൃത്ത്ിലരാ
വണം നെസക്ണ്ടതത്. ജരാഗ്തരാസമിതികൾ
ക്ത് ഇക്രാര്യത്ിൽ വലിയ പങ്വഹിക്രാ
നരാകും. 

െപാഗ്രതപാസമിനിതനികൾ 
 സ്ത്രീീകൾക്ം കുട്ികൾക്ം എതിനരയു

ള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തെയുന്നതിനും പ്രാസദ 
ശിക സർക്രാരുകളുനെ സനതൃത്ത്ിൽ 
വിവിധ നിയമ-നീതിന്യരായ സംവിധരാനങ്ങ
ന�യും സന്നദ് സംഘെനകന�യും കൂട്ി

സയരാജിപ്ിച്ത് അതിക്രമരഹിത സമൂഹനത് 
സൃഷ്ിക്രാൻ ജരാഗ്തരാസമിതികൾ കെിയും. 
നചറിയനരാെത്, പരാണസഞ്രി, മീനങ്ങരാെി 
അെക്മുള്ള സകര�ത്ിനല വിവിധ പഞ്രാ
യത്തുകൾ വിജയകരമരായി നെപ്ിലരാക്ിയ 
പ്വർത്നങ്ങൾ തുെർപ്ക്രിയയരാക്ി 
മരാറ്റണം. പഞ്രായത്തുതല ജരാഗ്തരാസമിതി
യു ന െ  സ ന തൃ ത ് ത് ി ൽ  വ ി വ ി ധ ത ര ം 
അവസബരാധ പ്വർത്നങ്ങൾ, വിജിലൻസത് 
സ്്രാഡുകൾ, കൗണ്സലിംഗത്, അതിക്രമത്ി
നനതിരരായ പിന്തുണരാസംവിധരാനം എന്നിവ 
ഉറപ്രാക്രാനരാവണം. ജരാഗ്തരാസമിതികന� 
സഹരായിക്ന്നതിനത് സന്നദ്-യുവജന 
സംഘെനകളുനെ കൂട്രാമെ സൃഷ്ിക്ണം. പ്
ശ്നങ്ങ�ിൽ ഇെനപടുസമ്പരാൾ ജരാഗ്തരാസമിതി
യുനെ വിശ്രാസ്യതയും നിഷ്ക്ഷതയും കരാത്തു
സൂക്ഷിക്രാനരാവണം. സരാമുദരായിക-രരാഷ്ട്രീയ 
ഇെനപെലുക�ിൽ നിന്നത് സ്തന്തമരായി പ്
വർത്ിക്ന്ന ജരാഗ്തരാസമിതികൾക്ത് 
മരാത്രസമ ലക്ഷ്യത്ിനലത്രാനരാവൂ. 

അവമ�പാധ പ്രവർത്നും 
സമൂഹത്ിനല സ്ത്രീീജീവിതരാവസ്ഥനയ 

വിമർശനരാത്കമരായി മനസ്ിലരാക്ന്നതി
നും ലിംഗതുല്യത സനടുന്നതിനും ലക്ഷ്യംവയ്ക്കു
ന്ന അവസബരാധ പ്വർത്നങ്ങൾ വിവിധ 
തലത്ിൽ നെപ്ിലരാക്രാം. പ്സത്യക ഗ്രാമ
സഭകൾ ചർച്നചയ്തത് ഒരു വരാർഡിൽ തനന്ന 
ഒന്നിസലനറ കുടുംബസംഗമങ്ങൾ സംഘെി
പ്ിക്രാം. അംഗൻവരാെി, സ്കൂൾ, വരായനശരാല, 
കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ തുെങ്ങിയ 
നപരാതുസംവിധരാനങ്ങ�ിലും ലിംഗരാവസബരാധ 
ക്രാസും ചർച്യും നസമിനരാറുകളും സംഘെി
പ്ിക്ണം. യുവജനസംഘെനകൾ, ഇതര 
രരാഷ്ട്രീയ സരാമൂഹ്യപ്സ്ഥരാനങ്ങൾ, കർഷക 
കൂട്രാമെകൾ, എന്നിവരുനെ സയരാഗം വി�ിക്
കയും വിഷയരാവതരണം നെത്തുകയും തരാല്പ
ര്യമുള്ളവരുമരായി സയരാജിച് പരിപരാെികൾ 
നെത്തുകയും നചയ്യരാം. അതിലൂനെ സ്ത്രീീകളുനെ 
ഇെനപെൽസശഷി വികസിപ്ിക്രാവന്ന
തരാണത്. സ്തന്ത ചിന്യും സ്രാശ്രയത്വം 
സ്തന്തമരായ നിലനിൽപ്പും പങ്രാ�ിത് 
പ്വർത്നങ്ങ�ിലൂനെ മരാത്രസമ ആർജ്ി
ക്രാനരാവൂ. സ്തന്തചിന്യും സരാമൂഹ്യകരാഴ്ച
പ്രാടും വ�ർത്തുന്നതിനും ശക്തിദൗർബല്യ
ങ്ങൾ സ്യം തിരിച്റിയരാനും കൂട്രാമെകൾ 
സൃഷ്ിക്രാം. 

പ്രതനിമരപാധും
സപരാലീസുമരായി സചർന്നത് ലക്രംമരാപ്ിംഗത് 

നെത്രാൻ ജരാഗ്തരാസമിതികൾക്രാവണം. 


�ീവിരുദ്ത തിരിച്ചറിയമാനം 
പ്രതിദരമാധികമാനം ന�ചട 
സമൂഹചത് പ്രമാപ്തമമാകണം. 

അതിനള്ള അവദബമാധ 
പ്രവരത്നങ്ങളും 

ഇടചപടലകളും തദദേശസ്വയം
ഭരണ സ്മാപനങ്ങളുചട 
ദനതൃത്വത്ിേമാവണം 

നടദകണ്ടതപ്. ജമാഗ്തമാസമിതി
കള്കപ് ഇകമാര്യത്ില് 

വേിയ പ�വഹികമാനമാകും. 

സ്ഥ മ രാ യ  ജ ീ വ ി ത ത് ി സ ന രാ  വ ി ദ ്യരാ
ഭ്യരാസ-ആസരരാഗ്യ സ്യംനിർണയരാവകരാശ
ത്ിസനരാ അല്ല സദരാചരാരസംരക്ഷണത്ി
നരാണത് പ്രാമുഖ്യം. പുരുഷരാധിപത്യത്ിനറെ 
വരാഹകരും പ്സയരാക്തരാക്ളുമരായി സ്ത്രീീകന�
ത്നന്ന മരാറ്ന്നതിനത് ഫയൂഡലിസ്റ്റത് വർഗീയ 
ശക്തികൾ ശ്രമിക്ന്ന സരാഹചര്യങ്ങൾ 
സപരാലും നിലനിൽക്ന്നു. തീർത്തും സങ്ീർണ
മരായ ഇത്രം പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ന്ന
തിനത് സർക്രാർ സംവിധരാനങ്ങളും നിയമവം 
മരാത്രം സപരാരരാ. പ്രാസദശിക സർക്രാരുകളുനെ 
ഫലപ്ദമരായ ഇെനപെൽ കൂെി ഇക്രാര്യ
ത്ിൽ അനിവരാര്യമരാണത്. 

തമദ്ശസ്വയുംഭരണ 
�പാപനങ്ങളജെ പങ്കന് 

വികസന ആസൂത്രണ പ്ക്രിയയിൽ 
സ്ത്രീീകൾക്ത് അർത്വത്രായ പങ്രാ�ിത്ം 
ഉറപ്പുവരുത്ിനക്രാണ്ടത് മരാത്രസമ സകര�
ത് ി ന ല  സ്ത്രീീ വ ി ക സ ന  പ്ശ്ന ങ്ങ ൾ ക്ത് 
പരിഹരാരം കരാണരാനരാവൂ എന്നതരായിരുന്നു 
ജനകീയരാസൂത്രണ പ്സ്ഥരാനം സ്ീകരിച് 
സ്ത്രീീപക്ഷ വികസന സമീപനത്ിനറെ 
അെിസ്ഥരാനം. പ്രാസദശിക ആസൂത്രണ പ്
ക്രിയയുനെ ഓസരരാ ഘട്ത്ിലും അതരായതത് 
കർമ്സമിതി, ഗ്രാമസഭ, വികസനനസമി
നരാർ, പദ്തിസരഖ തുെങ്ങി എല്ലരായിെത്തും 
സ്ത്രീീപരിഗണന ഉറപ്പുവരുത്ി. പദ്തിവിഹി
തത്ിൽ നിന്നത് 10 ശതമരാനം വനിതരാ 
ഘെകപദ്തിക്രായി മരാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനത് 
പുറസമ നപരാതുപദ്തിയിൽ സ്ത്രീീപക്ഷ 
സമീപനം ഉണ്ടരായിരിക്ണനമന്ന നിർസദേശ
വമുണ്ടരായി. എന്നരാൽ ഇവയിലൂനെനയരാന്നും 
പ്തീക്ഷിത സനട്ം ലകവരിക്രാനരായിട്ിനല്ല
ന്നതരാണത് കരാൽനൂറ്റരാണ്ടത്  പിന്നിട്സപ്രാൾ 
വിലയിരുത്നപ്ടുന്നതത്. വനിതരാ ഘെകപ
ദ്തിയിൽ ഉൾനപ്ടുത്തുന്ന സപ്രാജക്ടുകൾ 
സ്ത്രീീകളുനെ ജീവിതരാവസ്ഥനയ നമച്നപ്ടുത്തു
ന്നതിനുള്ളയരാവണം. നപരാതുവിഭവങ്ങ�ിൽ 
തുല്യ നിയന്തണവം സ്രാതന്ത്യവം പങ്രാ�ി
ത്വം ഉണ്ടരാവണം. സ്ത്രീീജീവിതത്ിനറെ 
സമഗ് വികസനതിനുതകുന്ന സരാമൂഹ്യസരാ
ഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ിക്രാൻ തസദേശഭരണ സ്ഥരാ
പനങ്ങളുനെ പദ്തിയിലൂനെ കെിയണം. 

സ്ത്രീീസയരാടുള്ള മസനരാഭരാവം മരാറണം. 
സദരാചരാര സങ്ൽപ്ങ്ങൾ മരാറണം. സ്ത്രീീപു
രുഷ തുല്യത കുടുംബങ്ങ�ിൽ പിറവിനയടു
ക്ണം. സ്ത്രീീവിരുദ്ത തിരിച്റിയരാനും പ്തി
സരരാധിക്രാനും നമ്മുനെ സമൂഹനത് പ്രാപ്ത
മരാക്ണം. അതിനുള്ള അവസബരാധ പ്വർ

ത്നങ്ങളും ഇെനപെലുകളും തസദേശസ്യം
ഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങളുനെ സനതൃത്ത്ിലരാ
വണം നെസക്ണ്ടതത്. ജരാഗ്തരാസമിതികൾ
ക്ത് ഇക്രാര്യത്ിൽ വലിയ പങ്വഹിക്രാ
നരാകും. 

െപാഗ്രതപാസമിനിതനികൾ 
 സ്ത്രീീകൾക്ം കുട്ികൾക്ം എതിനരയു

ള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തെയുന്നതിനും പ്രാസദ 
ശിക സർക്രാരുകളുനെ സനതൃത്ത്ിൽ 
വിവിധ നിയമ-നീതിന്യരായ സംവിധരാനങ്ങ
ന�യും സന്നദ് സംഘെനകന�യും കൂട്ി

സയരാജിപ്ിച്ത് അതിക്രമരഹിത സമൂഹനത് 
സൃഷ്ിക്രാൻ ജരാഗ്തരാസമിതികൾ കെിയും. 
നചറിയനരാെത്, പരാണസഞ്രി, മീനങ്ങരാെി 
അെക്മുള്ള സകര�ത്ിനല വിവിധ പഞ്രാ
യത്തുകൾ വിജയകരമരായി നെപ്ിലരാക്ിയ 
പ്വർത്നങ്ങൾ തുെർപ്ക്രിയയരാക്ി 
മരാറ്റണം. പഞ്രായത്തുതല ജരാഗ്തരാസമിതി
യു ന െ  സ ന തൃ ത ് ത് ി ൽ  വ ി വ ി ധ ത ര ം 
അവസബരാധ പ്വർത്നങ്ങൾ, വിജിലൻസത് 
സ്്രാഡുകൾ, കൗണ്സലിംഗത്, അതിക്രമത്ി
നനതിരരായ പിന്തുണരാസംവിധരാനം എന്നിവ 
ഉറപ്രാക്രാനരാവണം. ജരാഗ്തരാസമിതികന� 
സഹരായിക്ന്നതിനത് സന്നദ്-യുവജന 
സംഘെനകളുനെ കൂട്രാമെ സൃഷ്ിക്ണം. പ്
ശ്നങ്ങ�ിൽ ഇെനപടുസമ്പരാൾ ജരാഗ്തരാസമിതി
യുനെ വിശ്രാസ്യതയും നിഷ്ക്ഷതയും കരാത്തു
സൂക്ഷിക്രാനരാവണം. സരാമുദരായിക-രരാഷ്ട്രീയ 
ഇെനപെലുക�ിൽ നിന്നത് സ്തന്തമരായി പ്
വർത്ിക്ന്ന ജരാഗ്തരാസമിതികൾക്ത് 
മരാത്രസമ ലക്ഷ്യത്ിനലത്രാനരാവൂ. 

അവമ�പാധ പ്രവർത്നും 
സമൂഹത്ിനല സ്ത്രീീജീവിതരാവസ്ഥനയ 

വിമർശനരാത്കമരായി മനസ്ിലരാക്ന്നതി
നും ലിംഗതുല്യത സനടുന്നതിനും ലക്ഷ്യംവയ്ക്കു
ന്ന അവസബരാധ പ്വർത്നങ്ങൾ വിവിധ 
തലത്ിൽ നെപ്ിലരാക്രാം. പ്സത്യക ഗ്രാമ
സഭകൾ ചർച്നചയ്തത് ഒരു വരാർഡിൽ തനന്ന 
ഒന്നിസലനറ കുടുംബസംഗമങ്ങൾ സംഘെി
പ്ിക്രാം. അംഗൻവരാെി, സ്കൂൾ, വരായനശരാല, 
കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ തുെങ്ങിയ 
നപരാതുസംവിധരാനങ്ങ�ിലും ലിംഗരാവസബരാധ 
ക്രാസും ചർച്യും നസമിനരാറുകളും സംഘെി
പ്ിക്ണം. യുവജനസംഘെനകൾ, ഇതര 
രരാഷ്ട്രീയ സരാമൂഹ്യപ്സ്ഥരാനങ്ങൾ, കർഷക 
കൂട്രാമെകൾ, എന്നിവരുനെ സയരാഗം വി�ിക്
കയും വിഷയരാവതരണം നെത്തുകയും തരാല്പ
ര്യമുള്ളവരുമരായി സയരാജിച് പരിപരാെികൾ 
നെത്തുകയും നചയ്യരാം. അതിലൂനെ സ്ത്രീീകളുനെ 
ഇെനപെൽസശഷി വികസിപ്ിക്രാവന്ന
തരാണത്. സ്തന്ത ചിന്യും സ്രാശ്രയത്വം 
സ്തന്തമരായ നിലനിൽപ്പും പങ്രാ�ിത് 
പ്വർത്നങ്ങ�ിലൂനെ മരാത്രസമ ആർജ്ി
ക്രാനരാവൂ. സ്തന്തചിന്യും സരാമൂഹ്യകരാഴ്ച
പ്രാടും വ�ർത്തുന്നതിനും ശക്തിദൗർബല്യ
ങ്ങൾ സ്യം തിരിച്റിയരാനും കൂട്രാമെകൾ 
സൃഷ്ിക്രാം. 

പ്രതനിമരപാധും
സപരാലീസുമരായി സചർന്നത് ലക്രംമരാപ്ിംഗത് 

നെത്രാൻ ജരാഗ്തരാസമിതികൾക്രാവണം. 


�ീവിരുദ്ത തിരിച്ചറിയമാനം 
പ്രതിദരമാധികമാനം ന�ചട 
സമൂഹചത് പ്രമാപ്തമമാകണം. 

അതിനള്ള അവദബമാധ 
പ്രവരത്നങ്ങളും 

ഇടചപടലകളും തദദേശസ്വയം
ഭരണ സ്മാപനങ്ങളുചട 
ദനതൃത്വത്ിേമാവണം 

നടദകണ്ടതപ്. ജമാഗ്തമാസമിതി
കള്കപ് ഇകമാര്യത്ില് 

വേിയ പ�വഹികമാനമാകും. 
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വിജിലൻസത് സ്്രാഡുകൾ രൂപീകരിക്കയും 
നപരാതുവിൽ ശ്രദ്യിൽനപ്ടുന്ന കരാര്യങ്ങൾ 
ഉെനെി പരിഹരിക്ന്നതിനും കെിയണം. 
അെിയന്ിര സരാഹചര്യങ്ങ�ിൽ ബന്ധനപ്സെ
ണ്ട ഒരു സെരാൾഫ്രീ നമ്പർ പഞ്രായത്ിനല 
എല്ലരാ വീടുക�ിലും എത്ിക്ണം. ആ 
നമ്പരിൽ വരുന്ന പരരാതികൾ നറസക്രാർഡത് 
നചയ്യുന്നതിനും ഒസരസമയം സപരാലീസത്, 
ജരാഗ്തരാ സമിതിയുനെ കണ്വീനർ (ഐ.സി.
ഡി.എസത്.സൂപ്ർലവസർ) എന്നിവരുനെയും 
പ്സിഡറെിനറെയും ശ്രദ്യിസലക്ത് നകരാണ്ടുവ
രരാനുമരാകണം. ഇത്രം പരരാതികളുനെയും 
ജരാഗ്തസമിതിയിൽ വരുന്ന മറ്റത് പരരാതികളു
നെയും സ്കരാര്യത കരാത്തുസൂക്ഷിക്ണം. അെി
യന്ിര സരാഹചര്യങ്ങ�ിൽ സപരാലീസിനന 
സഹരായിക്ന്നതിനത് വിജിലൻസത് സ്്രാഡിനരാ
വണം. എസത്.പി.സി.കന�യും ഇതിനരായി 
വിനിസയരാഗിക്രാം. എല്ലരാ നപരാതുസ്ഥരാപനങ്ങ
�ിലും (ആശുപത്രി, കൃഷിഭവൻ, വിസല്ലജത് 
ഓഫീസത്, സ്കൂൾ, അംഗൻവരാെി തുെങ്ങിയവ) 
ജരാഗ്തരാസമിതിയുനെ പരരാതിനപ്ട്ി സ്ഥരാ
പിക്കയും ആഴ്ചയിനലരാരു ദിവസം തുറക്
കയും പരരാതി സംബന്ധിച് വിവരം രജിസ്റ്റ
റിൽ സരഖനപ്ടുത്ി തുെർനെപെികൾ സ്ീ
കരിക്കയും സവണം.  സമൂഹത്ിൽ 
പരരാധീനത അനുഭവിക്ന്ന (വൃദ്-വിക
ലരാംഗ, അവിവരാഹിത സ്ത്രീീകൾ) വരുനെ 
സരാമൂഹ്യസംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്രാൻ 
കെിയണം. 

 അതിക്രമങ്ങൾക്ത് ഇരയരായ, ഇരയരാവ
നമന്നത് ഭയക്ന്നവർക്ത് സരാമൂഹ്യ പിന്തുണരാ 
സംവിധരാനം ഏർനപ്ടുത്ണം. സഷരാർട്ത്സസ്റ്റ
ക�ിസലക്ം ആശുപത്രിക�ിസലക്ം മരാസറ്റ
ണ്ടവരുനണ്ടങ്ിൽ അതത് നചയ്യണം. അനരാഥ
ബരാല്യങ്ങളുനെ പുനരധിവരാസം, സഫരാസ്റ്റർ 
നകയർ, സ്രാണ്സർഷിപ്ത് എന്നിവയും 
ജരാഗ്തരാസമിതികളുനെ സനതൃത്ത്ിൽ 
നെത്രാനരാവണം. അക്രമസംഭവത്ിൽ 
സകസുകൾ രജിസ്റ്റർ നചയ്യുന്നതിനും വിവിധ
ഘട്ങ്ങ�ിൽ, വിചരാരണസവ�യിലെക്ം 
ഇരനയ സഹരായിക്ന്ന നെപെികൾ സ്ീക
രിക്ണം. അസന്ഷണവിചരാരണ ഘട്
ങ്ങന� സംബന്ധിച്ത് കൃത്യമരായ സമരാണിറ്റ
റിംഗത് നെത്ണം. ലലംഗികപീഡനം, സ്ത്രീീ
ധനപീഡനം, സ്ത്രീീധനമരണം തുെങ്ങിയവ
യിൽ ലക്രം രജിസ്റ്റർ നചയ്യുന്നതു മുതൽ 
ഓസരരാഘട്നത്യും സംബന്ധിച്ത് ലഭ്യമരാകു
ന്ന വിവരങ്ങൾ സഡരാകയുനമറെത് നചയ്യുകയും 
പിന്തുണ നൽകുകയും സവണം. 

സംസ്ഥരാന വനിതരാനയത്ിനറെ അന്:
സത് ഉൾനക്രാണ്ടുനകരാണ്ടത് പ്രാസദശിക 

സ്ഥരാപനങ്ങൾ മുൻലകനയടുക്ണം. 
പ്രാസദശിക ആവശ്യങ്ങൾക്നുസരിച്ചും 
എന്നരാൽ സ്ത്രീീ-പുരുഷ തുല്യതനയന്ന നപരാതു
കരാഴ്ചപ്രാെിനന ശക്തിനപ്ടുത്തുന്ന പദ്
തികൾ രൂപനപ്ടുത്ിനയടുക്ന്നതിനത് തസദേ
ശഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങൾക്രാവണം. അങ്ങ
നനയുണ്ടരാവന്ന പദ്തികളുനെ പരാ�ിച്യില്ലരാ
ത് നിർവ്വഹണവം കൃത്യവം സജീവവമരായ 
സമരാണിറ്ററിംഗം, പ്രാസദശിക സവിസശഷ പ്
ശ്നങ്ങസ�രാെത് തരാദരാത്്യം പ്രാപിച്ചുനകരാണ്ടുള്ള 
നെപ്രാക്ലും സരാധ്യമരാക്രാൻ നമ്മുനെ തസദേ
ശഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങൾ തയ്യരാറരായരാൽ സ്ത്രീീ
സൗഹൃദ ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും സൃഷ്ിക്രാ
നും സ്ത്രീീപക്ഷ സകര�ത്ിസലക്ത് മുസന്നറു 
വരാനും കെിയും. വർത്മരാനകരാലത്ത് ഉയർ
ന്നുവന്നിട്ടുള്ള പ്ശ്നങ്ങ�ിൽ ഇെനപട്ത് പരിഹ
രിക്ന്നതിസനരാനെരാപ്ം ആധുനിക സകര�
ത്ിൽ സ്ത്രീീകൾ സനരിടുന്ന സവിസശഷ പ്ശ്ന
ങ്ങന� എങ്ങനന ഫലപ്ദമരായി സനരിെരാം 
എന്നതിനുള്ള നിമിത്മരാക്ി ഇത്രം 
അവസരങ്ങന� നമുക്ത് വിനിസയരാഗിക്രാം. 

1
ലേഖിക തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഗവ.പ്ലീഡറം 

പബ്ിക് ല്ലാസികയൂട്ടറമലാണ്.


അടിയന്തിര സമാഹെര്യങ്ങളില് 
ബന്ധചപ്ദടണ്ട ഒരു ദടമാള്ഫ്ീ 

നമ്പര എല്ലമാ വീടുകളിലം 
എത്ികണം. ആ നമ്പരില് വരുന് 
പരമാതികള് ചറദകമാരഡപ് ചെയ്യുന്തി

നം ഒദരസമയം ദപമാേീസപ്, 
ജമാഗ്തമാസമിതിയുചട കണ്വീനര, 
പ്രസിഡന്പ് എന്ിവരുചട ശ്രദ്യി

ദേകപ് ചകമാണ്ടുവരമാനമമാകണം. 
ഇത്രത്ിലള്ള 

പരമാതികളുചട സ്വകമാര്യത
 കമാത്തുസൂക്ികണം. 

തസദേശ സ്യംഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങളുനെ സനതൃത്ത്ിൽ ഗരാർഹികപീഡനങ്ങൾനക്
തിരരായി ശക്തമരായ ഇെനപെലുകൾ നെത്തുനമന്നും  സ്ത്രീീധനം, സ്ത്രീീകന�യും കുട്ികന�യും 
പീഡിപ്ിക്ൽ തുെങ്ങിയ സരാമൂഹ്യതിന്കൾനക്തിനര വിപുലമരായ സബരാധവൽക്രണം 
നെത്തുനമന്നും സ്ത്രീീധനപീഡനനത് തുെർന്നത് ആത്ഹത്യ നചയ്ത വിസ്മയയുനെ നിലസമ
ലിലുള്ള വീെത് സന്ദർശിച്  സവ�യിൽ തസദേശസ്യംഭരണ, എകത് ലസസത് വകുപ്ത് മന്തി 
എം.വി.  സഗരാവിന്ദൻമരാസ്റ്റർ അറിയിച്ചു. പുസരരാഗമന സകര�ത്ിനറെ മനഃസരാക്ഷിനയ 
നടുക്ിയ ദൗർഭരാഗ്യകരമരായ സംഭവമരാണത് വിസ്മയയുനെ ജീവഹരാനിനയന്നത് മന്തി 
പറഞ്ഞു. എല്ലരാപഴുതുകളുമെച്ത് അസന്ഷണം നെത്ി സംഭവത്ിനത് പിറകിലുള്ള കുറ്റവരാ
�ികന� നിയമത്ിനത് മുന്നിൽ എത്ിക്നമന്നത് സർക്രാർ വ്യക്തമരാക്ിയിട്ടുണ്ടത്. സ്ത്രീീധനം 
എന്ന സരാമൂഹ്യവിപത്ിനറെ സപരിൽ ഇനിനയരാരു ജീവൻ നരാട്ിൽ നപരാലിയുന്നിനല്ലന്നത് 
ഉറപ്രാക്രാനുള്ള ബരാധ്യത നരാം ഓസരരാരുത്ർക്മുനണ്ടന്നും അസദേഹം കൂട്ിസച്ർത്തു.

പഞ്രായത്ത് തലത്ിലും വരാർഡുതലത്ിലുമുള്ള ജരാഗ്തരാസമിതിക�ിലൂനെ സ്ത്രീീകളും 
കുട്ികളും സനരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ തെയുന്നതിനത് ശക്തമരായ ഇെനപെൽ നെത്തും. 
തരാലൂക്ത് ലീഗൽ സർവീസത് അസതരാറിറ്റിയുനെ സഹരായസത്രാടുകൂെി അഭിഭരാഷകരുനെ 
സസവനം ഉപസയരാഗനപ്ടുത്ി എല്ലരാ തസദേശസ്ഥരാപനങ്ങ�ിലും പ്വർത്ിക്ന്ന 
സൗജന്യ നിയമസഹരായ ക്ിനിക്ക�ിൽ ഏനതരാരരാൾക്ം സഹരായത്ിനരായി ബന്ധ
നപ്െരാനമന്നും ജില്ലരാതലത്ിൽ വമണ് നപ്രാട്ക്ഷൻ ഓഫീസറുനെ സഹരായം ഗരാർഹിക
പീഡന നിയമപ്കരാരം ലഭിക്നമന്നും മന്തി വ്യക്തമരാക്ി. കുടുംബശ്രീയുനെ സഹകര
ണസത്രാനെ നെപ്ിലരാക്ന്ന നജറെർ റിസസരാെത് സത് നസറെറിനറെ പ്വർത്നം ശക്തിനപ്
ടുത്തുകയും എല്ലരാ ജില്ലരാസകന്ദ്രങ്ങ�ിലുമുള്ള സത് സനഹിത നജറെർ നഹൽപ്ത് ഡസത് കിലൂനെ 
സരാമൂഹ്യതിന്കൾനക്തിരരായ സബരാധവൽക്രണം ഊർജ്ിതനപ്ടുത്തുനമന്നും മന്തി 
അറിയിച്ചു. 

സോമൂഹ്യതിന്മകൾക്കെതിക്െ റ്റോ�ോധവൽകെെണം 
നടത്ം: എം.വി. റ്റോ�ോവിന്ദൻ മോസ്റ്റർ

നയ രൂപീകരണത്ിനും ലിംഗപദവി ആസൂ
ത്രണ-നിർവ്വഹണത്ിനും തസദേശഭരണ 
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കരാട്രാക്െ അസംബ്ി നിസയരാജകമ
ണ്ഡലം 2010 മുതൽ രൂക്ഷമരായ 

ജലക്ഷരാമം സനരിടുകയരായിരുന്നു. ഭൂഗർഭ 
ജലവിതരാനം കരാലക്രസമണ തരാെത് ന്നു. മണ്ഡ
ലത്ിലുൾനപ്ടുന്ന സനമം സബ്രാക്ത് ഭൂഗർഭ 
ജലലഭ്യതയുനെ കരാര്യത്ിൽ നസമി 
ക്രിട്ിക്ൽ വിഭരാഗത്ിസലക്ത് മരാറിയതരായി 
ഭൂജല വകുപ്ിനറെ പഠനങ്ങൾ സരാക്ഷ്യനപ്ടു
ത്തുകയുണ്ടരായി. എം.എൽ.എ ഐ.ബി. 
സതീഷത് 2016 ൽ നിയമസഭരാ തിരനഞെടു

പ്ിനന അഭിമുഖീകരിക്സമ്പരാൾ ജനങ്ങ�ിൽ 
നിന്നത് ലഭിച് പരരാതിക�ിൽ ഏറിയ പങ്ം 
കുെിനവള്ള ദൗർലഭ്യനത് കുറിച്രായിരുന്നു. 
കരാട്രാക്െ നിസയരാജകമണ്ഡലത്ിനല 
ജനപ്തിനിധിയരായി തിരനഞെടുക്നപ്ട് 
സശഷം ആദ്യനത് (2016) സലരാക പരിസ്ഥിതി 
ദിനത്ിൽ അസദേഹം നൽകിയ സസന്ദശ
ത്ിൽ വരുന്ന അഞ്ത് വർഷത്ിനുള്ളിൽ 
കരാട്രാക്െ നിസയരാജകമണ്ഡലം ജലസമൃദ്
മരായ മണ്ഡലമരാക്ി മരാറ്റരാൻ ത്രിതല ജനപ്

തിനിധികൾക്ം സർക്രാർ ഉസദ്യരാഗസ്ഥർ
ക്ം മുന്നിൽ നിർസദേശം വയ്ക്കുകയുണ്ടരായി. 
സംസയരാജിത ജലസംരക്ഷണ പരിപരാലന 
പദ്തി രൂപീകരിക്ന്നതിനുള്ള അസദേഹത്ി
നറെ ആശയം ജില്ലരാ ഭരണകൂെം പൂർണ്ണമന
സസ്രാനെ ഏനറ്റടുക്കയും ജലസംരക്ഷണ 
പദ്തികൾ നെപ്രാക്ന്ന സർക്രാർ വകുപ്പു
കളുനെ പങ്രാ�ിത്ം ഉറപ്രാക്കയും നചയ്തു. 

കരാട്രാക്െ ജലസമൃദ്ി പദ്തി പലതു
നകരാണ്ടും വ്യത്യസ്തമരാണത് .  കൃത്യമരായി 

വറ്ാത്ത ഉറവയായി 
ജലസമൃദ്ി - സഫലമീയാത്ര
ജനകീയ ജലസംരക്ഷണ രംഗത്ത്ത മാതൃക
 എ. നനിസപാമുദ്ദീൻ

കമാട്ടമാകട ജേസമൃദ്ി പദ്തി പേതുചകമാണ്ടും വ്യത്യസ്തമമാണപ്. കൃത്യമമായി പറഞ്മാല് മുന്കൂട്ടി തയ്മാറമാകി 
അവതരിപ്ിച്ച ഒരു പദ്തിയമായിരുന്ില്ല ഇതപ്. പദ്തികപ് വിത്പ് പമാകിയതപ് എം.എല്.എ യുചട 

മനസ്ില് ഉേിച്ച ആശയത്ില് നിന്മാണപ്. അഞ്ചുവരഷം ചകമാണ്ടപ് കമാട്ടമാകട മണ്ഡേം ജേസമൃദ്മമാകണചമന് ആശയം 
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മാതൃക



പറഞെരാൽ മുൻകൂട്ി തയ്യരാറരാക്ി അവതരി
പ്ിച് ഒരു പദ്തിയരായിരുന്നില്ല ഇതത്. പദ്
തിക്ത് വിത്ത് പരാകിയതത് എം.എൽ.എ യുനെ 
മനസ്ിൽ ഉദിച് ആശയത്ിൽ നിന്നരാണത്. 
അഞ്ചു വർഷം നകരാണ്ടത് കരാട്രാക്െ മണ്ഡലം 
ജലസമൃദ്മരാകണം. ആശയം പങ്നവക്
സമ്പരാൾ തനന്ന കൂനെ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. 
ജലക്ഷരാമത്ിനു പരിഹരാരമരായി സരാധരാരണ 
നിർസദേശിക്ന്ന കുെിനവള്ള ലപപ്പുലല
നുകൾ നീട്ിയും െരാങ്ർ സലരാറിക�ിൽ ജലനമ
ത്ിച്ചുമുള്ള പരിഹരാരമല്ല സവണ്ടനതന്നത്. ഇതത് 
തികച്ചും നവല്ലുവി�ി നിറഞെ ഒരു ഉത്രവരാദി
ത്മരായിരുന്നു. വർഷങ്ങ�രായി നരാം പറയുന്ന 
നീർത്െരാെിസ്ഥരാനത്ിലുള്ള ആസൂത്രണത്ി
ലൂനെ തൽസ്ഥല മണ്ണത് ജലസംരക്ഷണം 
ഉറപ്രാക്ിയരാൽ ഇതത് സരാധ്യമരാകുനമന്നത് അറി
യരാനമങ്ിലും മുൻകരാല അനുഭവങ്ങൾ അത്ര 
ആശരാവഹമരായിരുന്നില്ല. എന്നരാലും ഈ 
നവല്ലുവി�ി ഏനറ്റടുക്രാൻ ജനപ്തിനിധികളും 
ഉസദ്യരാഗസ്ഥരും തയ്യരാറരായതത് വലിയ പ്തീ
ക്ഷസയരാനെ തനന്നയരായിരുന്നു. 

കരാട്രാക്െ ജലസമൃദ്ി പദ്തി ഒരു 
വകുപ്ിനത് അനുവദിച് പദ്തിയരായിരുന്നില്ല. 
അതുനകരാണ്ടു തനന്ന മുൻകൂട്ി തയ്യരാറരാക്ിയ 
കൃത്യമരായ മരാർഗ്ഗനിർസദേശങ്ങസ�രാ ഫസണ്ടരാ 
ഉണ്ടരായിരുന്നില്ല. ആനകയുണ്ടരായിരുന്നതത്  
എം.എൽ.എ. യുനെ ഇച്രാശക്തിയും സനതൃത് 
പരാെവവം പിന്തുണയും മരാത്രം. മണ്ഡലത്ിനല 
ആറത്  ഗ്രാമപഞ്രായത്തുക�ിനല 122 
അംഗങ്ങളും 15 സബ്രാക്ത് പഞ്രായത്ത് 
അംഗങ്ങളും 14 ജില്ലരാപഞ്രായത്ത് അംഗങ്ങളും 
വിവിധ വകുപ്പുക�ിനല ഉസദ്യരാഗസ്ഥരും എം.
എൽ.എ.യും സചർന്നത് നിരവധി കൂെിയരാസലരാച
നകൾ നെത്ി. തുെർന്നത് ജില്ലരാ ക�ക്ടറുനെ സനതൃ
ത്ത്ിൽ ജലവമരായി ബന്ധനപ്ട്ടു പ്വർത്ി
ക്ന്ന ജില്ലയിനല വകുപ്പുകളുനെയും സ്ഥരാപന
ങ്ങളുനെയും പ്തിനിധികളുനെ സയരാഗം ക�ക്ടസറ
റ്റിൽ വി�ിച്ചു സചർത്തു. ഈ സയരാഗത്ിലും 
എം.എൽ.എ. മുസന്നരാട്ത് നവച്തത് ഒന്നത് മരാത്രം. 
കരാട്രാക്െ മണ്ഡലം അഞ്ചു വർഷം നകരാണ്ടത് 
ജലസമൃദ്മരാക്ണം. ആശയം പൂർണ്ണമരായും 
ഉൾനക്രാണ്ട ജില്ലരാ ക�ക്ടർ ഓസരരാ വകുപ്ിനും 
ഏനറ്റടുക്രാൻ കെിയുന്ന പ്വർത്നങ്ങന� 
ക്റിച്ചു സചരാദിച്റിയുകയും ജില്ലരാതല ഉസദ്യരാഗ
സ്ഥരുനെ ഒരു സരാസങ്തിക െീമിനത് രൂപം 
നൽകുകയും നചയ്തു. തരാനെത്ട്ിൽ ശക്തമരായ 
സബരാധവൽക്രണവം പ്രാസദശിക ജല 
സംരക്ഷണ പ്വർത്നങ്ങളും ജനപ്തിനിധി
കളുനെ സനതൃത്ത്ിൽ നെപ്രാക്വരാൻ തീരുമരാ
നിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകൾ നെപ്ിലരാക്ന്ന പദ്
തികൾ സംസയരാജിപ്ിച്ത് ആദ്യവർഷം പദ്തി 

നെപ്ിലരാക്രാനും തുെർന്നുള്ള വർഷങ്ങ�ിൽ 
പുതിയ പദ്തികൾ ഓസരരാ വകുപ്പും കനണ്ടത്ി 
ബഡത്ജറ്റിൽ ഉൾനക്രാള്ളിക്വരാനും തീരുമരാ
നിച്ചു. കൃത്യമരായ ഇെസവ�ക�ിൽ ജില്ലരാ ക�ക്ടർ 
നെത്ിയ അവസലരാകനസയരാഗങ്ങൾ പ്വർ
ത്നങ്ങൾക് സവഗത വർധിപ്ിച്ചു.

ജലവിഭവ പെിപോലനറ്റോെഖ
ആദ്യം ഉയർന്നുവന്ന ആവശ്യം മണ്ഡല

ത്ിനല ജലസ്രാതസ്സുകളുനെ നിലവിനല 
അവസ്ഥ മനസ്ിലരാക്ന്നതിനുള്ള വിശദമരായ 
പഠനവം തുെർന്നത് ഒരു പദ്തിസരഖ തയ്യരാറരാക്
ണനമന്നതുമരാണത്. ആസൂത്രണ സരാമ്പത്ിക
കരാര്യ വകുപ്ിനത് കീെിലുള്ള സകര� സംസ്ഥരാന 
ഭൂവിനിസയരാഗ സബരാർഡിനന പദ്തിസരഖ തയ്യരാ
റരാക്വരാനരായി ചുമതലനപ്ടുത്ി. സരാസങ്തിക
മരായി വ്യക്തതയുള്ളതും പ്രാസയരാഗികമരായി 
നെപ്രാക്രാൻ കെിയുന്നതിനു സഹരായകരമരായ 
ഒരു മരാസനജത് നമറെത് പ്രാൻ സ്ഥലപര കൃത്യത
സയരാനെ തയ്യരാറരാക്വരാൻ തീരുമരാനിച്ചു.

 ജലവിഭവങ്ങന� (കിണർ, കു�ം, സതരാെത്, 
കനരാൽ, നീരുറവകൾ)ക്റിച്ചുള്ള വിവരസശ
ഖരണത്ിനത് പ്സത്യക ഫരാറങ്ങളും സ്ഥല
പരമരായി അവ സരഖനപ്ടുത്തുന്നതിനത് സർസവ്വ 
ഭൂപെങ്ങളും നൽകി. ഓസരരാ വരാർഡിൽ നിന്നും 
തിരനഞെടുത് സന്നദ്പ്വർത്കർക്ത് 
പ്രാസയരാഗിക പരിശീലനം നൽകി. വിവര 
സശഖരണത്ിനത് സമൽസനരാട്ം നൽകിയതത് 
ജനപ്തിനിധിക�രാണത്. ഓസരരാ പഞ്രായ
ത്തു ക ൾ  സ ക ന്ദ്രീ ക ര ി ച്ചു  പ്വ ർ ത് ന ം 
ആരംഭിച്ചു. ഫീൽഡത് സർസവ സന്നദ്സസവ
നമരായി നചയ്തു നൽകുവരാൻ തയ്യരാറരായതത് 
കുടുംബശ്രീ പ്വർത്കരരാണത്. മണ്ഡല
ത്ിനല 122 വരാർഡത് നമമ്പർമരാരും ഇവർക്ത് 

ആവശ്യമരായ പിന്തുണ ഉറപ്രാക്ിയസപ്രാൾ 
രണ്ടു മരാസം നകരാണ്ടത് സർസവ്വ പൂർത്ിയരാ 
ക്രാനരായി. ഇസതരാനെരാപ്ം ഉപഗ്ഹ ചിത്രങ്ങ
ളുനെയും നൂതന സരാസങ്തിക വിദ്യകളുനെയും 
സഹരായസത്രാനെ ശരാസ്ത്രീീയപഠനവം നെന്നു. 
കൂെരാനത ഓസരരാ വകുപ്പുകളും അവരുനെ നിർ
സദേശങ്ങൾ കൃത്യമരായി നൽകി. ലഭ്യമരായ വിവ
രങ്ങൾ സക്രരാഡീകരിച്ത് കരെത് ജലവിഭവ 
പരിപരാലന സരഖ തയ്യരാറരാക്ി. തുെർന്നത് ത്രിത
ലപഞ്രായത്തുക�ിനല ജനപ്തിനിധികന�
യും ജില്ലരാതല ഉസദ്യരാഗസ്ഥനരയും പനങ്ടുപ്ി
ച്ചുനകരാണ്ടു ഒരു ഏകദിന ശില്പശരാല നെത്ി
യരാണത് ജലവിഭവ പരിപരാലനസരഖക്ത് അന്ി
മരൂപം നൽകിയതത്. ജലവിഭവ വകുപ്ത് 
മന്തിയും എം.എൽ.എ.യും, ജില്ലരാ ക�ക്ടറും, 
ജില്ലരാ പഞ്രായത്ത് പ്സിഡന്ം ശില്പശരാല
യിൽ സജീവമരായി പനങ്ടുത്തത് ജനപ്തി
നിധികൾക്ം ഉസദ്യരാഗസ്ഥർക്ം ആസവശം 
പകർന്നു. ഓസരരാ വരാർഡിനലയും ജലസ്രാത
സ്സുക�ിൽ നെസത്ണ്ട പ്വർത്നങ്ങ ന�ക്
റിച്ചു കൃത്യമരായ നിർസദേശങ്ങൾ ജലവിഭവ 
പരിപരാലന സരഖയിലുള്ളതത് തുെർപ്വർത് 
നങ്ങൾക്ത് സഹരായകരമരായി. ശില്പശരാല 
ആദ്യവർഷനത് പതിനഞ്ിന ഹ്രസ്കരാല 
പരിപരാെിക്ത് രൂപം നൽകി യരാണത് അവസരാ
നിച്തത്.

പ്രാഥമിക വിവരസശഖരണത്ിലൂനെയും 
ഉപഗഹചിത്രങ്ങളുനെ അപഗ്ഥനത്ിലൂനെ
യും നിലവിലുള്ള ജലസ്രാതസ്സുകന�ക്റി
ച്ത് ഭൂവിനിസയരാഗസബരാർഡത് സമഗ്മരായ ഒരു 
ഡരാറ്റരാസബസത് തയ്യരാറരാക്ി ജി .ഐ .എസത്. 
പ്രാറ്റത് സഫരാമിൽ നകരാണ്ടുവന്നു. ലഭ്യമരായ 
ദ്ിതീയ വിവരങ്ങൾകൂെി ഉപസയരാഗിച്ത് 
ഡരാറ്റരാസബസത് മികവറ്റതരാക്ി. ഉപസഭരാക്തൃ 
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ഇെനപെൽ ശില്പശരാലക�ിലൂനെയും എല്ലരാ 
വിഭരാഗം ജനങ്ങളുമരായുള്ള ചർച്ക�ിലൂനെ
യും ഫീൽഡത് പരിസശരാധനക�ിലൂനെയും 
ഡരാറ്റരാസബസിനന കൂടുതൽ സമ്പുഷ്മരാക്ി. 
പദ്തി ആസൂത്രണത്ിൽ സമൂഹത്ിനറെ 
പങ്രാ�ിത്ം ഉറപ്രാക്ന്നതിനത് നസമിനരാറു
കളും പരിശീലനങ്ങളും ചർച്കളും നെത്തുക
യുണ്ടരായി.

സംഘോടനം
ജില്ലരാ ക�ക്ടറുനെ സനതൃത്ത്ിൽ 

ജലസംരക്ഷണ പദ്തികൾ നെപ്രാക്ന്ന 
വിവിധ സർക്രാർ വകുപ്പുക�ിനല ഉസദ്യരാഗ
സ്ഥർ അെങ്ങുന്ന സരാസങ്തിക സമിതി, 
ജില്ലരാതല ഉസദ്യരാഗസ്ഥരും ത്രിതല തസദേശ
സ്ഥരാപനങ്ങളുനെ അധ്യക്ഷന്രാരും നസക്രട്
റിമരാരും അെങ്ങുന്ന സംഘരാെക സമിതി, 
എം.എൽ.എ.നയ സഹരായിക്രാനരായി ഒരു 
സകരാർഗ്രൂപ്ത് എന്നിവയരാണത് പദ്തി നെത്ി
പ്ിനല പ്ധരാന സംഘെനരാ സംവിധരാനം.

ഭൂഗർഭ ജലലഭ്യതയുനെ അെിസ്ഥരാന
ത്ിൽ നസമി ക്രിട്ിക്ൽ സബ്രാക്രായിരുന്ന 
സനമം സബ്രാക്ിൽ ആയിരുന്നു കരാട്രാക്െ 
മണ്ഡലത്ിനല ആറിൽ അഞ്ചു പഞ്രായത്തു
കളും എന്നതത് പദ്തി നെത്ിപ്ിൽ ഏനറ 
സൂഷ്മത പുലർസത്ണ്ട ഒന്നരാനണന്ന തിരി
ച്റിവത്  തുെക്ംമുതസല ഉണ്ടരായിരുന്നു. 
അതുനകരാണ്ടു തനന്ന അധികരാരസശ്രണി 
മറന്നുള്ള പ്വർത്നമരാണത് ആദ്യം മുതൽ 
അവലംബിച്ിരുന്നതത്. ജനപ്തിനിധികളും 
ഉസദ്യരാഗസ്ഥരും ഒനത്രാരുമിച്ചു പ്വർത്ി 
ച്തത് ജനങ്ങ�ിൽ ആത്വിശ്രാസമുണ്ടരാക്ി. 
മനസ്ിൽ വരുന്ന ആശയങ്ങൾ എം.എൽ.എ
.യുമരായി പങ്വയ്ക്കുന്നതിനും അതിനറെ സരാധ്യ
തകൾ സതടുന്നതിനും ഉസദ്യരാഗസ്ഥർക്ത് 
തെസ്ങ്ങളുണ്ടരായിരുന്നില്ല. ഇതിനരായി 
എം.എൽ.എ.യുനെ സനതൃത്ത്ിൽ വിവിധ 
തലങ്ങ�ിലുള്ള 7 സപരെങ്ങുന്ന ഒരു സകരാർഗ്രൂ
പ്ത് തനന്ന പ്വർത്ിക്ന്നു. ആദ്യഘട്
ത്ിൽ രണ്ടരാഴ്ചയിനലരാരിക്ൽ സകരാർഗ്രൂപ്ത് 
സചർന്നത് അവസലരാകനം നെത്ിയിരുന്നു. 
ഇസപ്രാഴും സകരാർഗ്രൂപ്ത് അനത സജീവത
സയരാനെ പ്വർത്ിക്ന്നുനവന്നതത് പദ്തി
യു ന െ  വ ി ജ യ ത് ി നത്  ഒ രു  പ്ധ രാ ന 
ഘെകമരാണത്. പുതിയ നിർസദേശങ്ങൾ ലഭിക്
സമ്പരാൾ ബന്ധനപ്ട് വകുപ്പുക�ിനല ഉസദ്യരാഗ
സ്ഥനര കൂെി സകരാർഗ്രൂപ്ത് സയരാഗത്ിസലക്ത് 
വി�ിച്ചു ചർച് നെത്ി കൃത്യമരായ പ്രാൻ 
തയ്യരാറരാക്ിയരാണത് ഓസരരാ പ്വർത്നവം 
നെത്ി വരുന്നതത്.

ജലസംരക്ഷണ പ്വർത്നങ്ങ�ിൽ 
വിദ്യരാർത്ികളുനെ പങ്രാ�ിത്ം ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതിനരായി മണ്ഡലത്ിനല 68 സ്കൂളുക�ിലും 
ജലക്ബ്ബുകൾ രൂപീകരിച്ചു. ഒരു അധ്യരാപക 
പ്തിനിധിയും രണ്ടു വിദ്യരാർത്ി പ്തിനിധിക
ളുമരാണത് ക്ബിനറെ പ്വർത്നങ്ങൾക്ത് 
സനതൃത്ം നൽകുന്നതത്. ഓസരരാ വരാർഡിനലയും 
5 അംഗങ്ങൾ അെങ്ങുന്ന ഒരു സന്നദ്സസ
നനയ (ജലമിത്രം) തിരനഞെടുത്ത് ശുചിത് 
മിഷനും യൂത്ത് നവൽനഫയർ സബരാർഡും 
പരിശീലനം നൽകി. വിദ്യരാർത്ികൾ, 
കുടുംബശ്രീ, സന്നദ്സംഘെനകൾ, എൻ എ
സത് എസത് യൂണിറ്കൾ, യൂത്ത് ക്ബ്ബുകൾ, സ്റ്റു
ഡറെത്സത് സപരാലീസത് സകഡറ്കൾ എന്നിവ
രുനെ സജീവ പങ്രാ�ിത്സത്രാനെ ബഹുജന 
അവസബരാധ പരിപരാെികൾ സംഘെിപ്ിച്ചു.

പ്രവർത്തന െീതി
മണ്ഡലത്ിൽ നെപ്ിലരാക്ിയ ജലസം

രക്ഷണ പ്വർത്നങ്ങ�ിൽ വകുപ്പുകളുനെ 
സംസയരാജനം പ്രാവർത്ികമരാക്രാനരായി 
എന്നതത് വലിയ സനട്മരാണത്.  രരാഷ്ട്രീയ 
വ്യത്യരാസം മറന്നുള്ള ജനപ്തിനിധികളുനെ 
അകമെിഞെ പിന്തുണ പദ്തിയുനെ നെത്ി
പ്ിനത് കരുത്രായിരുന്നു. ഇതുവനര നെത്ിയ 
മൂന്നു നീർത്െ സംരക്ഷണയരാത്രക�ിലും 
ജില്ലയിനല എല്ലരാ വകുപ്പുക�ിനലയും ഉസദ്യരാഗ
സ്ഥർ ജനപ്തിനിധികൾക്ം നരാട്ടുകരാർക്
നമരാപ്ം അണിസചർന്നു. നീർത്െ യരാത്രസയരാ
നെരാപ്ം തനന്ന നീർത്െപ്സദശത്ത് ഓസരരാ 
വകുപ്ിനും ഏനറ്റടുക്രാവന്ന പ്വർത്ന 
ങ്ങളുനെ രൂപസരഖ തയ്യരാറരാക്ി നൽകിയിരു
ന്നു. ആദ്യനത് നീർത്െയരാത്ര നെത്ിയ 
സതരാെിൽ നതരാെിലുറപ്പും, ജലവിഭവവകുപ്പും, 
മണ്ണത്സംരക്ഷണ വകുപ്പും തുെർപ്വർത്ങ്ങൾ 
നെത്ി. രണ്ടരാമനത് നീർത്െയരാത്ര 
നെത്ിയ സതരാെിൽ നതരാെിലുറപ്പും, മണ്ണത്സം
രക്ഷണ വകുപ്പും തുെർപ്വർത്ങ്ങൾ നെത്ി 
വരുന്നു. മൂന്നരാമനത് സതരാെിൽ നതരാെിലുറപ്ി
നനരാപ്ം ഭൂജലവകുപ്പും ജലവിഭവവകുപ്പും 
തുെർപ്വർത്നങ്ങൾക്ള്ള പദ്തികൾ 
തയ്യരാറരാക്ന്നു. നവീകരിച് കു�ങ്ങൾ ഉപയു
ക്തമരാക്ന്നതിൽ ഫിഷറീസത് വകുപ്ിനറെ 
ഇെനപെൽ പ്സത്യകം പരരാമർശിസക്ണ്ട
തരാണത്. ആദ്യവർഷം 6 കു�ങ്ങ�ിൽ തുെങ്ങിയ 
ഉൾനരാെൻ മത്്യകൃഷി രണ്ടരാംവർഷം 42 
കു�ങ്ങ�ിസലക് വ്യരാപിപ്ിക്രാനരായതത് 
ഫിഷറീസത് വകുപ്ിനറെ ഇെനപെൽ മൂലമരാണത്.

മണ്ഡലത്ിൽ വിജയകരമരായി നെ 
ത്ിയ ഒരു പ്ധരാന പ്വർത്നമരായിരുന്നു 

കൃതിമഭൂജലസപരാഷണം. പദ്തി മണ്ഡല
ത്ിനല കിണറുള്ള എല്ലരാ നപരാതുസ്ഥരാപങ്ങ
�ിലും (40 എണ്ണം) പൂർത്ിയരാക്രാനരായതത് 
ഭൂജലലഭ്യത വർദ്ിപ്ിക്ന്നതിൽ പ്ധരാന 
പങ്വഹിച്ിട്ടുണ്ടത്. ജലസമൃദ്ി സകരാർെീമിനറെ 
നിർസദേശത്ിനറെ അെിസ്ഥരാനത്ിൽ 
നപരാതുസ്ഥരാപനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു സരാധ്യ
തരാപഠനം നെത്ി എസ്റ്റിസമറ്റത് തയ്യരാറരാക്ി 
ഭരണരാനുമതിയും സരാസങ്തികരാനുമതിയും 
ലഭ്യമരാക്ി നെൻഡർ നെപെികൾ പൂർത്ീ
കരിച്ചു. ഭൂജലവകുപ്ത് പദ്തികൾ പൂർത്ി
യരാക്ിയതത് നറസക്രാർഡത് സവഗത്ിലരായിരു
ന്നു. ഇതിനരാവശ്യമരായ ഫണ്ടത് ലഭ്യമരാക്ന്ന
തിനത് സംസ്ഥരാന ആസൂത്രണസബരാർഡിനറെ 
അകമെിഞെ പിന്തുണയുണ്ടരായിരുന്നു. 

ഇവിനെ എടുത്തു പറസയണ്ടതത് ജനപ്തി
നിധികളുനെ സഹകരണമരാണത്. ശരാസ്ത്രീീയ 
നീർത്െ പരിപരാലനത്ിനറെ അെിസ്ഥരാന
ത്ിൽ പ്വർത്നങ്ങൾക്ത് മുൻഗണനരാ
ക്രമ ം  ന ി ശ്ച യ ി ച്ചു  ന ൽ ക ി യ സ പ് രാ ൾ 
അതിസനരാെത് പൂർണ്ണമരായി സഹകരിക്രാൻ 
അവർ തയ്യരാറരായി എന്നതരാണത്.

ജലവിഭവവകുപ്ിനറെ പിന്തുണ ഈ 
പദ്തിക്ത് വലിയ മുതൽക്കൂട്രായിരുന്നു. 
മൂന്നുവർഷം നകരാണ്ടത് പതിനരാലു കു�ങ്ങളുനെ 
നവീകരണം, ആമച്ൽ ഏലരായിനല 50 
ഏക്ർ പ്സദശത്ത് നനൽകൃഷി തിരിനക 
നകരാണ്ടുവരുന്നതിനത് സഹരായകരമരാകുന്ന 
ലിഫ്റത് ഇറിസഗഷൻ പദ്തിക്ത് എല്ലരാ അനു
മതികളും ലഭ്യമരാക്ി നിർമ്രാണപ്വർ
ത്നം അന്ിമഘട്ത്ിലരാണത്. അന്ിയൂർ
സക്രാണം സതരാെിൽ അഞ്ത് തെയണകൾ 
നിർമ്ിച്ചു ജലലഭ്യത ഉറപ്രാക്ിയതത് എടുത്തു 
പറസയണ്ട പ്വർത്നങ്ങ�രാണത്. ഇതിനുപു
റനമ ബഡത്ജറ്റിൽ അനുവദിച് രണ്ടുസകരാെി 
രൂപയുനെ പദ്തിസരഖ തയ്യരാറരാക്ിയും 
നീർത്െ നെത്ങ്ങന� തുെർന്നത് നിർസദേശി
ച് പ്വർത്നങ്ങളുനെ എസ്റ്റിസമറ്കൾ 
വ�നര സവഗത്ിൽ തയ്യരാറരാക്ിയും വകുപ്ത് 
പദ്തിനക്രാപ്മുണ്ടത്.

പദ്തിയുനെ ജീവനരാഡിയരാണത്  മണ്ണത് 
സംരക്ഷണ വകുപ്ത്. സദശീയ ഗ്രാമീണ 
നതരാെിലുറപ്പു പദ്തി പ്വർത്നങ്ങൾക് 
സരാസങ്തിക സഹരായം നൽകുന്നസതരാനെരാ
പ്ം പുതിയ മൂന്നു പദ്തിഘെകങ്ങ�ിലരായി 
വിവിധ നീർത്െ സംരക്ഷണ പ്വർത്ന
ങ്ങൾക് രൂപം നൽകിയും പദ്തിക്ത് കരു
സത്കുന്നു. നീർത്െ പരിപരാലന പ്വർത്
നങ്ങൾ കൂടുതൽ നമച്നപ്ടുത്തുന്നതിനരായി 
വകുപ്ിനത് ബഡത്ജറ്റിൽ പുതുതരായി നചറുനീർ
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ത്െ വികസനപദ്തി എന്ന സപരിൽ ഒരു 
പുതിയ ഘെകം അനുവദിച്ചു കിട്ി. എല്ലരാ 
വർഷവം ഈ ഘെകത്ിൽ തുക വകയിരു
ത്തുന്നു.

വിവിധ വകുപ്പുക�ിനല സരാസങ്തിക 
ജീവനക്രാരുനെ ശരാസ്ത്രീീയ അറിവത് സംസയരാ
ജിപ്ിക്രാനരായതിലൂനെ സദശീയ ഗ്രാമീണ 
നതരാെിലുറപ്പു പദ്തിക്ത് ഒരു പുതിയ 
ദിശരാസബരാധം നൽകരാനരായതത് ജലസമൃദ്ി 
പദ്തിയുനെ സനട്മരായി. കരാർഷിക കു�ങ്ങ
ളുനെ നിർമ്രാണം, പരാറക്രാറിയിൽ നിന്നുള്ള 
റീചരാർജിങത്, സതരാടുക�ിൽ തരാല്രാലിക 
തെയണ നിർമ്രാണം എന്നിവ ഭൂജലം പരി
സപരാഷിപ്ിക്ന്നതിൽ വലിയ പങ്രാണത് 
വഹിച്തത്. 

ഇസതരാനെരാപ്ം കൃഷിവകുപ്ത്, ഫിഷറീസത് 
വകുപ്ത്, വിദ്യരാഭ്യരാസവകുപ്ത്, സി.സി.ഡി.യു., 
കുടുംബശ്രീ, സംസ്ഥരാന സഹരാർട്ികൾച്ർ 
മിഷൻ, ബസയരാ ലഡസവഴ്ിറ്റി സബരാർഡത്, 
തുെങ്ങി പതിനരാറു വകുപ്പുകൾ/സ്ഥരാപനങ്ങൾ 
ഈ പദ്തിയുമരായി ലകസകരാർക്ന്നുണ്ടത്. 
ആർെത്സത് & സയൻസത് സകരാസ�ജുകൾ, എഞ്ി
നീയറിംഗത് സകരാസ�ജുകൾ, കരാർഷിക 
സകരാസ�ജത്, ഐ.െി. ഐ.കൾ തുെങ്ങി മണ്ഡല
ത്ിനകത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള യുവതനയ 
ഈ പദ്തിയുമരായി കൂട്ിയിണക്രാനരാ 
യതിലൂനെ പുതുതലമുറയിൽ ജലസംരക്ഷണ
ത്ിനറെ പ്രാധരാന്യം സബരാധ്യനപ്ടുത്രാനരായി
ട്ടുണ്ടത്.

സ്കൂളുക�ിൽ രൂപീകരിച് ജലക്ബ്ബുകൾ 
മികച് പ്വർത്നങ്ങ�രാണത് നെത്ി 
വരുന്നതത്. ക്രിസ്തുമസത് അവധിക്രാല എൻ. 
എസത്. എസത്. ക്യരാമ്പുകന� ജലസമൃദ്ി പദ്
തിയുമരായി ബന്ധിപ്ിച്സപ്രാൾ കുട്ികൾക്ത് 
അതത് പുതിനയരാരു അനുഭവമരാണത് പകർന്നു 
നൽകിയതത്. ഇതിനറെ ചുവടുപിെിച്ചു സ്കൂൾ 
സകരാസ�ജത് വിദ്യരാർത്ികൾക്രായി വിദ്യരാർ
ത്ി ജലപരാർലനമറെത്, പഞ്രായത്തുക�ിൽ 
ജല അസംബ്ികൾ എന്നിവ സംഘെിപ്ിച്ചു. 

പ്രധോന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കെിഞെ നരാലത് വർഷത്ിനിെയിൽ 

ഫലവൃക്ഷ ലതകൾ നട്ടുപിെിപ്ിക്ക, മെക്
െികൾ നിർമ്ിക്ക, കു�ങ്ങളും അരുവികളും 
കയർ ഭൂവസ്ത്രീം ഉപസയരാഗിച്ത് സംരക്ഷിക്ക, 
സതരാടുക�ിനല തരാൽക്രാലിക തെയണക�ി
ലൂനെ നീനരരാഴുക്ത് നിയന്തിക്ൽ, അനുസയരാ
ജ്യമരായ സ്ഥലങ്ങ�ിൽ സ്ഥിരം തെയ
ണകൾ, നീർച്രാലുകളുനെ വൃഷ്ി പ്സദശങ്ങ
�ിനല മണ്ണത്, ജലസംരക്ഷണ പ്വർത്ന 

ങ്ങൾ, കു�ങ്ങളുനെയും അരുവികളുനെയും 
പുനരുജ്ീവിപ്ിക്ൽ, സ്കൂളുക�ിലും നപരാതു
സ്ഥരാപനങ്ങ�ിലും കൃത്രിമ ഭൂജലസപരാഷണം, 
വീടുക�ിനല കിണർ റീചരാർജിങത്, 327 
പുതിയ കരാർഷിക കു�ങ്ങൾ, നനൽകൃഷി
യുനെ വിസത് തൃതിയിൽ വർദ്നവത്, നവീകരി
ച് കു�ങ്ങ�ിനല ഉൾനരാെൻ മത്്യകൃഷി, 122 
വരാർഡുക�ിലും  ജല ഗണനിലവരാര 
പരിസശരാധന, 6 സ്കൂളുക�ിനല ജല ഗണനി
ലവരാര പരിസശരാധന ലരാബുകൾ, ഹരിത 
വിദ്യരാലയം തുെങ്ങിയവ വിജയകരമരായി 
പൂർത്ിയരാക്രാനരായി. മഹരാത്രാഗരാന്ധി 
സദശീയ ഗ്രാമീണ നതരാെിലുറപ്പു പദ്തി, 
റസിഡറെത് സത് അസസരാസിസയഷനുകൾ, 
ലലബ്രറികൾ, യൂത്ത് ക്ബ്ബുകൾ എന്നിവ
യുനെ പിന്തുണസയരാനെ വീട്ിൽ ഒരു മെക്െി 
എന്ന പദ്തി നെപ്രാക്രാനരായി. ഉസപക്ഷി
ക്നപ്ട് പരാറക്രാറിക�ിൽ നിന്നുള്ള ജലം 
ഉപസയരാഗിച്ത് കിണറുകളും സതരാടും റീചരാർ 
ജിങത്, സറരാഡരുകിൽ നവള്ളനക്ട്ടുണ്ടരാക്ന്ന 
ജലനത് സശഖരിച്ചു കുെിക�ിൽ സംഭരി
ക്ക തുെങ്ങിയ നൂതന ആശയങ്ങളും 
നെപ്രാക്രാനരായി. ലകസയറ്റം നചയ്യനപ്ടു
ന്ന അരുവികളും കു�ങ്ങളും തിരിനക നകരാണ്ടു
വരരാൻ ആത്രാർത്മരായ ശ്രമവം നെന്നു.

സ്കൂളുകളും സർക്രാർ ഓഫീസുകളും ഉൾനപ് 
നെ 40 സ്ഥരാപനങ്ങ�ിൽ കൃത്രിമ ഭൂജലസപരാ
ഷണം പൂർത്ിയരാക്ി. ഇസതരാനെരാപ്ം 6 അങ്
ണവരാെിക�ിലും ഇതത് നെപ്രാക്ി. മരാസന
ജത്നമറെത് പ്രാൻ അെിസ്ഥരാനമരാക്ിയരാണത് 
സ്ഥരാപനങ്ങന� തിരനഞെടുത്തത്, നചറു

നീർത്െങ്ങ�ിനല റിഡത്ജത് ഏരിയ യിനല 
സ്ഥരാപനങ്ങൾക്ത് മുൻഗണന നൽകി. 
വലിയ കരാർഷിക കു�ങ്ങളുനെ നിർമ്രാണ
ത്ിനത്  പ്രാരംഭഘട്ത്ിൽ അൽപം 
ലവമുഖ്യം കരാണിച്ചുനവങ്ിലും, ഇതിലൂനെ 
ഉണ്ടരായ ഗണഫലങ്ങൾ സനരിൽ മനസ്ിലരാ
ക്ിയ തസദേശവരാസികൾ കരാർഷിക 
കു�ങ്ങൾ എന്ന ആശയം സ്ീകരിക്രാൻ 
തുെങ്ങി. മൂന്നു വർഷത്ിനുള്ളിൽ 327 പുതിയ 
കരാർഷിക കു�ങ്ങൾ നിർമ്ിക്രാൻ ഇതത് 
കരാരണമരായി. ഫിഷറീസത് വകുപ്പുമരായി 
സഹകരിച്ത് നചറുതും വലുതുമരായ 60 കു�ങ്ങ
�ിൽ ഉൾനരാെൻ മത്്യകൃഷി ആരംഭിച്ചു. ഇതത് 
കു�ങ്ങൾ ശുദ്മരായി നിലനിൽക്ന്നതിനും 
ജലനിരപ്ത് നമച്നപ്ടുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങ
ൾക്ത് വരുമരാനമരാർഗ്ഗം ലഭിക്ന്നതിനും 
സഹരായികമരായി. 

പള്ളിച്ൽ ഗ്രാമപഞ്രായത്ിനല കണ്ണൻ 
സകരാെത് വരാർഡിൽ, ഉസപക്ഷിക്നപ്ട് രണ്ടു 
ക്രാറിക�ിനല ജലമുപസയരാഗിച്ചു കിണറുകളും 
സതരാടും റീചരാർജിംഗത് നെത്ിയതത് ഏനറ ശ്ര
ദ്യരാകർഷിച് പ്വർത്നമരാണത്. സദശീയ 
ഗ്രാമീണ നതരാെിലുറപ്പു പദ്തിയുമരായി 
സഹകരിച്ത് നെപ്ിലരാക്ിയ പദ്തിക�രാണത് 
ഇതത് രണ്ടും. ഒരു ക്രാറിയിനല ജലം അടുത്തു
ള്ള 12 കിണറുകൾ റീചരാർജത് നചയ്യുന്നതിനത് 
ഉപസയരാഗിക്ന്നു. സമീപനത് മനറ്റരാരു 
ക്രാറിയിനല ജലം ഉപസയരാഗിച്ത് ഒരു 
ലകസത്രാെത് റീചരാർജത് നചയ്തുവരുന്നു. ഈ 
ലകസത്രാെിൽ നിശ്ചിത ഇെസവ�ക�ിൽ 
നചറുതെയണകൾ നിർമ്ിച്ത് ജലത്ിനറെ 
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ഒഴുക്ത് നിയന്തിച്ിട്ടുണ്ടത്. ഈ രണ്ടു ഇെനപെ
ലുക�ിലൂനെ ജലക്ഷരാമം അതിരൂക്ഷമരായിരു
ന്ന കണ്ണംസകരാെത് പ്സദശനത് ജനങ്ങൾക്ത് 
വലിയ ആശ്രാസമരായി മരാറി. മരാറനല്ലൂർ 
പഞ്രായത്ിനല കരിങ്ങൽ പ്സദശനത് ഒരു 
സറരാഡിൽ തുെർച്യരായുണ്ടരാകുന്ന നവള്ളനക്
ട്ത് പരിഹരിക്ന്നതിനത് സറരാഡിനറെ വശത്തു 
കുെിനയടുത്തു ജലം സശഖരിക്ന്ന ഒരു പ്വർ
ത്നത്ിലൂനെ പരിഹരാരം കരാണരാനരായതത് 
നവള്ളനക്ട്ത് ഒെിവരായസതരാനെരാപ്ം ആ പ്സദ
ശനത് കിണറുക�ിനല ജലനിരപ്ത് ഉയർന്നു
നവന്നതും പദ്തിയുനെ വലിനയരാരു 
സനട്മരാണത്. മണ്ഡലത്ിനല ജലക്ഷരാമം അതി
രൂക്ഷമരായ ഉയർന്ന പ്സദശങ്ങ�ിൽ നെപ്രാ
ക്ിയ നചറുകിെ കുെിനവള്ള പദ്തികൾ 
പ്സദശവരാസികൾക്ത് ഏനറ ഗണകരമരായ 
ഒന്നരായി മരാറി. ഇത്രം 12 പദ്തികൾ 
വിവിധ ഘട്ങ്ങ�ിലരാണത്. 5 പദ്തികൾ 
ഇതിസനരാെകം പ്വർത്നക്ഷമ മരായിക്െി
ഞ്ഞു. മറ് പദ്തികൾ നിർമ്രാണത്ിനറെ 
അവസരാനഘട്ത്ിലരാണത്.

സകര� ശരാസ്ത്രീ സരാസങ്തിക പരിസ്ഥിതി 
കൗണ്സിലിനറെ കീെിൽ പ്വർത്ിക്ന്ന 
സകരാെിസക്രാെത് ആസ്ഥരാനമരായുള്ള ജലവിഭവ 
വികസന വിനിസയരാഗ സകന്ദ്രത്ിനറെ നനയ്യരാ
റ്റിൻകര ഉപസകന്ദ്രം കരാട്രാക്െ നിസയരാജകമ
ണ്ഡല പരിധിയിൽ വരുന്ന 8 നപരാതുസ്ഥരാപ
നങ്ങളുനെ (6 ഗ്രാമപഞ്രായത്ത് ഓഫീസുകൾ, 
സനമം സബ്രാക്ത് പഞ്രായത്ത് ഓഫീസത് 
സകരാംപ്ക്ത്, മലയിൻകീെത് തരാലൂക്ത് ആശുപത്രി) 
ജലവിനിസയരാഗരീതി പഠന വിസധയമരാക്ി 
ജല ആഡിറ്റത് റിസപ്രാർട്ത് തയ്യരാറരാക്ി. ഓസരരാ 
സ്ഥരാപനത്ിലും ലഭിക്ന്ന ജലത്ിനറെയും 
ഉപസയരാഗിക്ന്ന ജലത്ിനറെയും അ�വത് തിട്

നപ്ടുത്തുന്നസതരാനെരാപ്ം ആ സ്ഥരാപനത്ിനല 
വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്രായി ഉപസയരാഗിക്
ന്ന ജലത്ിനറെ വിനിസയരാഗക്രമം കൂെി കനണ്ട
ത്ിയരാണത് പഠനംനെത്ിയതത്. പരാെരായി
സപ്രാകുന്ന ജലത്ിനറെ അ�വത് കനണ്ടത്ി 
ജലവിനിസയരാഗ കരാര്യക്ഷമത വർദ്ിപ്ിക്
ന്നതിനുള്ള നിർസദേശങ്ങളും റിസപ്രാർട്ിലുണ്ടത്. 
കൂെരാനത പഠനഫലങ്ങൾ ജനങ്ങ�ിൽ 
എത്ിച്ത് ജലസംരക്ഷണത്ിനറെ പ്രാധരാ
ന്യവം ആവശ്യകതയും സംബന്ധിച്ത് 
ജനങ്ങന� കൂടുതൽ സബരാധവരാന്രാരരാക്ന്ന
തിനു പഠനത്ിലൂനെ സരാധിച്ചു.

ഹരിതസകര�ം മിഷനറെ സഹരായ
സത്രാനെ തിരനഞെടുത് 100 കു�ങ്ങ�ിൽ 
ജലത്ിനറെ അ�വത് മനസ്ിലരാക്ന്നതിനുള്ള 
നസ്യിലുകളും സൂചനരാസബരാർഡുകളും 
സ്ഥരാപിച്ചു. ഓസരരാ കു�ത്ിലും ലഭ്യമരായ ജലം 
കണക്രാക്രാൻ ഇതത് പ്സദശവരാസികന�യും 
ആസൂത്രകനരയും സഹരായിക്ന്നു. സംസ്ഥരാ
നത്ത് ആദ്യമരായിട്രാണത് ഇത്രനമരാരു 
സംവിധരാനം നിലവിൽ വന്നതത്. 2020 മരാർച്ത് 
മുതൽ പ്തിമരാസവിവരങ്ങൾ ഹരിതസകര�ം 
മിഷൻ വികസിപ്ിനച്ടുത് ഹരിത ദൃഷ്ി 
നമരാലബൽ ആപ്ിസക്ഷൻ മുസഖന 
സശഖരിച്ചു വരുന്നു. ഇതിലൂനെ പ്സദശനത് 
ജലലഭ്യതയുനെ അ�വത് എല്ലരാ മരാസവം തിട്
നപ്ടുത്രാനരാകുന്നുണ്ടത്.

ജലസമൃദ്ി പദ്തിയിൽ പ്രാസദശിക 
ജലവിഭവരാസൂത്രണം നമച്നപ്ടുത്രാൻ 
ഓസട്രാമരാറ്റികത് നവതർ സസ്റ്റഷനുകൾ സജ്
മരാക്ി. നപരാതുജന സസവന രംഗനത് 
നവീന ആശയരാവിഷ്രാരത്ിനുള്ള മുഖ്യമന്തി
യുനെ അവരാർഡിനനരാപ്ം സകര� സംസ്ഥരാന 
ഭൂ വ ി ന ി സ യ രാ ഗ  സ ബ രാ ർ ഡ ി നത്  ല ഭ ി ച് 

അവരാർഡത് തുക ഉപസയരാഗനപ്
ടുത്ിയരാണത് നവതർ സസ്റ്റഷ
നുകൾ സ്ഥരാപിച്തത്. ഇറെർനരാ
ഷണൽ നസറെർ സഫരാർ ഫ്രീ 
ആറെത് ഓപ്ണ് സസരാഴ്ത് സസരാഫ്റത് 
നവയറിനറെ (ICFOSS) സരാസങ്
തികസഹരായം പ്സയരാജനനപ് 
ടുത്ി ആറത് സ്കൂളുക�ിൽ (ഒരു 
ഗ്രാമപഞ്രായത്ിൽ ഒന്നത് ) ദിവ
സസനയുള്ള മെ, കരാറ്റത്, ഈർപ്ം, 
മർദേം എന്നിവയുനെ വിവരസശ
ഖരണം സരാധ്യമരാക്ന്നു. ആറത് 
നവതർസസ്റ്റഷനുകളുനെയും 
ഏസകരാപനത്ിനരായി 4 ജി 
ബരാക്ത്സഹരാ�ിൽ പ്വർത്ിക് 
ന്നതും 20 കിസലരാമീറ്റർ വനര 
ആകരാശ ദൂരം കണക്ടിവിറ്റിയു

ള്ളതുമരായ ഒരു സലരാറവരാൻ സഗറ്റത്  സവ 
ശരാസ്തരാംപരാറയിൽ സ്ഥരാപിച് ിട്ടുണ്ടത് . 
സലരാറവരാൻ വെി നസർവറിസലക്ത് ലകമരാറ്റം 
നചയ്യനപ്ടുന്ന വിവരങ്ങളുനെ ഗ്രാഫികത് 
ഡിസത് സപ് ലഭ്യമരാക്ന്ന ഒരു ഓണ്ലലൻ 
ഡരാറ്റ വിഷ്ലലസസഷൻ ലിങ്ം ലഭ്യമരാണത്. 
ഇതിലൂനെ ഡരാറ്റ കരാണരാനും നറസക്രാർഡു 
നചയ്ത ഡരാറ്റയുനെ വിശകലനം നെത്രാനും 
ഉപസഭരാക്തരാക്ൾക്ത് സരാധ്യമരാകുന്നതരാണത്. 
ജലസമൃദ്ി, അറിയരാം കരാട്രാക്െ നവബത് 
ലസറ്ക�ിലൂനെ പ്രാസദശിക കരാലരാവസ്ഥ 
വിവരങ്ങൾ ഗസവഷണ വിദ്യരാർത്ികൾക്ം 
നപരാതുജനങ്ങൾക്ം ലഭിക്ന്നു. 

ഒരു പ്സദശസത്ക്ം പുറസത്ക്മുള്ള 
ജലപ്വരാഹം കണക്രാക്ി നെപ്രാക്ന്ന 
ജലവിഭവ ആസൂത്രണമരാണത് ജല ബജറ്റിംഗത്. 
ഭൂമിയുനെ പ്തലം (നദികൾ, തെരാകങ്ങൾ), 
ഉപരിതലം (അക്ിഫർ, ഭൂഗർഭജലം), അന്
രീക്ഷം (മെ, ബരാഷ്ീകരണം) എന്നിവയിൽ 
സംഭരിച്ത് ലകമരാറ്റം നചയ്യനപ്ടുന്ന ജലത്ി
നറെ കണക്രാണത് ഇതത്. ഒരു പ്സദശത്ത് 
സംഭരിച്ിരിക്ന്ന ജലത്ിനറെ മരാറ്റത്ിനറെ 
സതരാതത് ആ പ്സദശസത്ക്ം പുറസത്ക്ം 
നവള്ളം ഒഴുകുന്ന അ�വം നിരക്ം അനുസ
രിച്ത് സന്തുലിതമരാകുനമന്നതരാണത് ജല 
ബജറ്റിനറെ പിന്നിനല ആശയം. ഫലപ്ദ
മരായ ജല-വിഭവ സുസ്ഥിരത, പരിസ്ഥിതി 
ആസൂത്രണം എന്നിവയ്കത് ഈ വിവരങ്ങൾ 
പ്സയരാജനനപ്ടുത്രാനരാണത് ലക്ഷ്യമിടുന്നതത്. 

ജല സോക്ഷെത
മണ്ഡലത്ിൽ നെപ്ിലരാക്ിയ വിവിധ 

പ്വർത്നങ്ങൾനക്രാപ്ം ഏനറ പ്രാമുഖ്യം 
നൽകിയതത് സബരാധവൽക്രണ പ്വർത്ന
ങ്ങൾക്രാണത്. പ്രാസദശിക സബരാധവൽ
ക്രണ പ്വർത്നങ്ങൾക്ത് സനതൃത്ം 
നൽകിയതത് ജനപ്തിനിധിക�രാണത്. ജലസം
രക്ഷണത്ിനറെ ആവശ്യകതനയക്റിച്ചും 
മരാലിന്യമുക്തമരായ ജലസ്രാതസ്സുകന�ക്റി
ച്ചും അരുവികന� ജലസമ്പുഷ്മരാക്ന്നതിനന
ക്റിച്ചും ജനങ്ങ�ിൽ അവസബരാധം സൃഷ്ിക്
ന്നതിനരായി വർഷത്ിൽ ഒന്നത് എന്ന 
നിലയിൽ മൂന്നത് നീർത്െസംരക്ഷണ യരാത്ര
ക�രാണത് നെത്ിയതത്. ജില്ലരാ ക�ക്ടർ അെക്
മുള്ളവരുനെ സരാന്നിധ്യം നീർത്െ യരാത്രക
�ിൽ എല്ലരാവിഭരാഗം ജനങ്ങളുനെയും പങ്രാ�ി
ത്ം വലിയ സതരാതിൽ ഉറപ്രാക്രാനരായി. 
സദശീയ ഗ്രാമീണ നതരാെിലുറപ്പു പദ്തിയുനെ 
സനതൃത്ത്ിൽ 30 സ്ഥലങ്ങ�ിൽ ജലസംര
ക്ഷണത്ിനറെ ആവശ്യകതനയക്റിച്ത് 
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ഒരരാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന 'മന്തങ്ങ�ില്ലരാനത മനസ്സു
ണർത്തുന്നവർ'  എന്ന സപരിൽ ഒരു 
കലരാജരാഥ നെത്ി. ഹയർ നസക്റെറി
യിനല നരാഷണൽ സർവീസത് സ്ീം യൂണിറ്
കളുനെ ഏഴുദിവസനത് സവനൽക്രാല 
ക്യരാമ്പുകൾ ജലസംരക്ഷണത്ിനു പ്രാമുഖ്യം 
നൽകുന്ന തരത്ിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ചു മണ്ഡ
ലത്ിൽ നെപ്രാക്ി. വിദ്യരാർത്ിക�ിൽ 
അവസബരാധം സൃഷ്ിക്ന്നതിനരായി മണ്ഡല 
അെിസ്ഥരാനത്ിൽ ജലപരാർലനമന്ം 
പഞ്രായത്ത് അെിസ്ഥരാനത്ിൽ ജല 
അസംബ്ികളും നെത്ി. 

ഭൂ�ർഭജലനിെപ്ിൽ വർദ്ധന 
വിവിധ പദ്തികൾ പ്കരാരം നിസയരാജ

കമണ്ഡലത്ിൽ സ്ീകരിച് സംസയരാജിത 
സമീപനത്ിലൂനെ, ഭൂഗർഭജലനിരപ്ത് 
വർദ്ിച്തരായി പഠനങ്ങൾ കനണ്ടത്ി, 
ഇതത് പ്സദശനത് നിരീക്ഷണ കിണറുക
�ിനല പരിസശരാധനയിലൂനെ നത�ിയിക്നപ്ടു
ന്നു. കൃത്രിമ ഭൂജലസപരാഷണം നെത്ിയ 
കിണറുക�ിനല ജലനിരപ്ത് വർദ്ിക്കയും 
കിണറുകൾ വറ്റരാത്തരായി മരാറുകയും നചയ്തു. 
പുതിയ കരാർഷിക കു�ങ്ങൾ നിർമ്ിച് സ്ഥല
ങ്ങ�ിൽ അടുത്തുള്ള കിണറുക�ിനല ജലനിര
പ്ത് ഗണ്യമരായി വർദ്ിച്തരായി നരാട്ടുകരാർത
നന്ന സരാക്ഷ്യനപ്ടുത്തുന്നു. നവംബർ മരാസം 
മുതൽ വറ്റിയിരുന്ന സതരാടുക�ിൽ തെയണ 
നിർമ്ിച്ത് നീനരരാഴുക്ത് നിയന്തിച്സതരാനെ 
മരാർച്ത് മരാസത്ിലും ജലസമൃദ്മരായി മരാറുക
യുണ്ടരായി. ചിട്യരായ പ്വർത്നങ്ങ�ിലൂനെ 
മണ്ഡലത്ിലുൾനപ്ടുന്ന സനമം സബ്രാക്ത് 
ഭൂഗർഭ ജലലഭ്യതയുനെ കരാര്യത്ിൽ ഇസപ്രാൾ 
സുരക്ഷിത വിഭരാഗത്ിസലക്ത് മരാറിയതരായി 
സംസ്ഥന ഭൂജലവകുപ്പും സദശീയ ഭൂജല
സബരാർഡും സംയുക്തമരായി തയ്യരാറരാക്ിയ 
റിസപ്രാർട്ത് സരാക്ഷ്യനപ്ടുത്തുന്നു. കെിഞെ 
അഞ്ത് വർഷത്ിനിെയിൽ സംസ്ഥരാനനത് 
152 സബ്രാക്ക�ിൽ സുരക്ഷിത സബ്രാക്ക
ളുനെ എണ്ണം 130 ൽ നിന്നത് 118 ആയി കുറയു
സമ്പരാെരാണത് ഈ സനട്ം ലകവരിക്രാനരായതത് 
എന്നതത് ശ്രസദ്യമരാണത്.

ക്നതർലൻഡി്സ് 
സംഘത്തിക്റെ വിലയിരുത്തൽ 

2018, 2019 വർഷങ്ങ�ിലരായി രണ്ടു 
പ്രാവശ്യം പദ്തി പ്സദശം സന്ദർശിച് 
നനതർലൻഡത്സത് ദുരന്നിവരാരണ െീമിനല 
അംഗം പരാൾ വരാൻ മീൽ ജനീവയിൽ നെന്ന 
നരാലരാമതത് സലരാക പുനഃനിർമ്രാണ സകരാണ്

ഫറൻസിൽ അവതരിപ്ിച് പ്ബന്ധത്ിൽ 
സംസയരാജിത നീർത്െ പരിപരാലനത്ിൽ 
അസദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ള സലരാകത്ിനല മികച് 
മരാതൃകയരാണത് ജലസമൃദ്ി എന്നരാണത് പ്തി
പരാദിച്തത്. അതിൽ അസദേഹം എടുത്തു 
പറഞെ മൂന്നു കരാര്യങ്ങൾ വ�നര പ്ധരാന
നപ്ട്തരാണത്.
1. പദ്തിയിൽ നെപ്രാക്ിയ പ്രാസദശിക

വം നചലവത് കുറഞെതുമരായ മരാർഗ്ഗങ്ങൾ.
2. സ്കൂൾ വിദ്യരാർത്ികൾ മുതൽ മുതിർ

ന്നവർ വനരയുള്ളവരുനെ പങ്രാ�ിത്ം
3. രരാഷ്ട്രീയ ഇച്രാശക്തിയും ജീവനക്രാ

രുനെ സജീവതയും. 

അം�ീകോെങ്ങൾ
സലരാക പുനഃനിർമ്രാണ സകരാണ്ഫറൻ

സിൽ സംസയരാജിത ജലസംരക്ഷണത്ിനറെ 
മികച് മരാതൃകയരായി ജലസമൃദ്ി അവതരിപ്ി
ക്നപ്ട്തത് പദ്തിക് ലഭിച് വലിനയരാരു 
അംഗീകരാരമരാണത്. ഇതുകൂെരാനത മുഖ്യമന്തി 
യുനെ നപരാതുജനസസവനരംഗനത് നവീന 
ആശയരാവിഷ്രാരത്ിനുള്ള അവരാർഡത്, 
രണ്ടരാമതത് സദശീയ ജല പുരസ്രാരം, സദശീയ 
തലത്ിൽ SKOTCH അവരാർഡത്, ELETS 
അവരാർഡത് തുെങ്ങി നിരവധി പുരസ്രാരങ്ങൾ 
പദ്തിക്ത് സനെരാനരായി.

അനുകെണീയ മോതൃക
സകര�ത്ിനറെ ഭൂമിശരാസ്ത്രീപരമരായ വ്യ

ത്യസ്തതകൾ നകരാണ്ടുതനന്ന കരാട്രാക്െ
യിനല പ്വർത്നങ്ങൾ അസതപെി മറ് 

സ്ഥലങ്ങ�ിസലക്ത് പറിച്ചു നെരാനരാകില്ല. 
പസക്ഷ ശക്തമരായ സനതൃപരാെവമുള്ള 
ജനസനതരാവിനനരാപ്ം ജനപ്തിനിധികളും 
ഉസദ്യരാഗസ്ഥരും നരാട്ടുകരാരും ഒനത്രാരുമിച്ചു 
പ്വർത്ിച്രാൽ പദ്തികൾ വിജയിപ്ിക്രാ
നരാകും എന്ന പരാഠം കരാട്രാക്െ പകർന്നു
നൽകുന്നു. കൂട്രായ പ്വർത്നത്ിനറെ 
വിജയമരാണത് ചുരുങ്ങിയ കരാലയ�വിൽ 
ഭൂഗർഭ ജലലഭ്യതയിൽ പ്കെമരായ മരാറ്റം 
സരാധ്യമരാക്രാനരായതത്. തീർച്യരായും ഈ 
പദ്തിയിൽ മരാതൃയരാക്രാനരാകുന്ന നിരവധി 
പ്വർത്നങ്ങൾ ഉണ്ടത്. സകര�ത്ിനല മറ് 
പ്സദശങ്ങ�ിലും ഇത്രം കൂട്രായ പ്വർത്
നങ്ങ�ിലൂനെ മികച് മരാതൃകകൾ സൃഷ്ിച്ചു 
സകര�ം ഇന്നത് അഭിമുഖീകരിക്ന്ന ജലദൗർ
ലഭ്യത്ിനത് വലിനയരാരു അ�വിൽ പരിഹരാ
രമുണ്ടരാക്രാൻ കെിയും. 

ഫലപ്ദമരായ ആസൂത്രണം, സജീവ 
മരായ ജനപങ്രാ�ിത്ം, എല്ലരാ വകുപ്പുകളുനെ
യും സംഘെനകളുനെയും ഏസകരാപിച്ചുള്ള 
പ്വർത്നങ്ങൾ, വിദ്യരാർത്ികൾ മുതൽ 
വൃദ്ർ വനരയുള്ളവരുനെ ഇെനപെലുകൾ 
എന്നിവ വിജയകരമരായി നെപ്രാക്ിയ 
കരാട്രാക്െ നിസയരാജകമണ്ഡലത്ിനല 
ജലസമൃദ്ി പദ്തി സകര�ത്ിനല മറ് പ്
സദശങ്ങ�ിൽ നെപ്രാക്രാനരാകുന്ന ഒരു മരാതൃ
കയരായിരിക്നമന്നത് പ്തീക്ഷിക്ന്നു. 

ജലസമൃദ്മരാകനട് വരരാനിരിക്ന്ന 
ദിനങ്ങൾ.

1

(ലേഖകന് ഭൂവിനില�ലാഗ കമ്ലീഷണറലാണ് ) 

17പഞ്മായത്പ് രമാജപ് |  ജൂേമായപ് 2021



2021 ജൂലല 6 മുതൽ 8 വനര ജില്ലരാ 
ആസൂത്രണ സമിതിക�ിസലക്മു

ള്ള തിരനഞെടുപ്ത് സംസ്ഥരാന തിരനഞെടുപ്ത് 
കമ്ീഷൻ നെത്തുകയുണ്ടരായി. 1992 നല 

73,74 -രാം ഭരണഘെനരാ സഭദഗതിക�ിലൂനെ 
നിലവിൽ വന്ന ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമി
തികൾ, ഓസരരാ ജില്ലയിലും സംസയരാജിത 
സമീപനത്ിലധിഷ്ിതമരായി സമഗ്വിക

സനം സരാധ്യമരാക്ന്ന തരത്ിൽ ജില്ലരാ 
പദ്തികൾ ( District Plan) തയ്യരാറരാക്
ണനമന്നത് ഭരണഘെനയുനെ ആർട്ിക്ിൾ 
243 ZD യിൽ പ്സത്യകം സൂചിപ്ിക്ന്നുണ്ടത്. 

ജില്ാ ആസൂത്രണസമിതികളം
വികസന കാഴ്ചപ്പാാടുകളം 
 ഹുസൈസൻ എും. മിനിന്ത്ന്

73,74 -മാം ഭരണഘടനമാ ദഭേ�തികളിലൂചട നിേവില് വന് ജില്ലമാ ആസൂത്രണസമിതികള്, സംദയമാജിത 
സമീപനത്ിേധിഷ്ിതമമായി സമഗ്വികസനം സമാധ്യമമാക്ന് തരത്ില് ജില്ലമാ പദ്തികള് തയ്മാറമാകണചമന്പ് 

ഭരണഘടനയുചട ആരട്ടികിള് 243 ZD യില് പ്രദത്യകം സൂെിപ്ിക്ന്നുണ്ടപ്. ഭരണഘടനമാപരമമായ 
ഈ ചുമതേകപ് പുറദമ ജില്ലയിചേ മുഴുവന് വികസനപ്രവരത്നങ്ങളും ഏദകമാപിപ്ിക്ക, പദ്തി പ്രവരത്നങ്ങള് 

അവദേമാകനം ചെയ്യുക, പ്രമാദേശിക സരകമാരുകളുചട വമാരഷിക പദ്തികള്കപ് അം�ീകമാരം നല്കുക 
തുടങ്ങിയ അധികമാരങ്ങളും ജില്ലമാ ആസൂത്രണസമിതികളില് നിക്ിപ്തമമാണപ്. 
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ഭരണഘെനരാപരമരായ ഈ ചുമതലക്ത് 
പുറസമ ജില്ലയിനല മുഴുവൻ വികസനപ്വർ
ത്നങ്ങളും ഏസകരാപിപ്ിക്ക, പദ്തി 
പ്വർത്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക, അവസലരാ 
കനം നചയ്യുക, പ്രാസദശിക സർക്രാരുക
ളുനെ വരാർഷിക പദ്തികൾക്ത് അംഗീകരാരം 
നൽകുക തുെങ്ങിയ അധികരാരങ്ങളും ജില്ലരാ 
ആസൂത്രണസമിതിക�ിൽ നിക്ഷിപ്തമരാണത്. 
പ്രാസദശികവികസനവം അതുവെി ജില്ലക
ളുനെ സമഗ്വികസനവം സരാധ്യമരാക്ന്ന
തിനത് ശക്തമരായ പിന്തുണരാ സംവിധരാനം 
ആവശ്യമരായതിനരാൽ തനന്ന ജില്ലക�ിനല 
മൂന്നത് ഓഫീസുക�രായ ജില്ലരാ പ്രാനിംഗത് 
ഓഫീസത്, ജില്ലരാ സരാമ്പത്ിക വിവരസശ
ഖരണ ഓഫീസത് , ജില്ലരാ ൌണ്പ്രാനിംഗത് 
ഓഫീസത് എന്നിവനയ സക്രരാഡീകരിച്ത് 
നകരാണ്ടത് സംസ്ഥരാനനത് എല്ലരാ ജില്ലക�ി
ലും ജില്ലരാ ആസൂത്രണ സമിതി നസക്രട്റിസയ
റ്കൾ സർക്രാർ രൂപീകരിച്ിട്ടുള്ളതുമരാണത്. 
സംസ്ഥരാനനത് 11 ജില്ലക�ിലും ആസൂത്രണ 
സമിതി നസക്രട്റിസയറ്കൾ പ്സത്യകമരായി 
നിലനകരാള്ളുന്നു. തിരുവനന്പുരം, പത്നം
തിട്, സകരാട്യം ജില്ലക�ിൽ സമിതി നസക്രട്
റിസയറ്റത് നിർമ്രാണം ദ്രുതഗതിയിൽ നെന്നത് 
വരികയരാണത്. ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമിതി 
നസക്രട്റിസയറ്റിനറെ ചുമതല ആസൂത്രണ 
സരാമ്പത്ികകരാര്യ വകുപ്ത് അഡീഷണൽ 
ചീഫത് നസക്രട്റിയിലരാണത് സർക്രാർ നിക്ഷി
പ്തമരാക്ിയിരിക്ന്നതത്. 

ജില്ോ ആസൂത്രണ 
സമിതികളുക്ട ഘടന 

1994 നല സകര� മുനിസിപ്രാലിറ്റി 
ആക്ടിനല നസക്ഷൻ - 53 ൽ ജില്ലരാ ആസൂ 
ത്രണസമിതികളുനെ രൂപീകരണനത് 
ക്റിച്ചും 1995 നല സകര�രാ ജില്ലരാ ആസൂത്ര 
ണസമിതി (അംഗങ്ങളുനെ തിരനഞെടുപ്പും 
സയരാഗ നെപെിക്രമവം) ചട്ങ്ങ�ിലും ജില്ലരാ 
ആസൂത്രണസമിതി അംഗങ്ങളുനെ തിര
നഞെടുപ്ിനനക്റിച്ചും പ്തിപരാദിക്ന്നു. 
പതിനഞ്ംഗ ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമിതിയി
സലക്ത് 12 അംഗങ്ങന� ജില്ലരാ പഞ്രായത്ി
നലയും നഗര തസദേശസ്ഥരാപനങ്ങ�ിനലയും 
തിരനഞെടുക്നപ്ട് അംഗങ്ങ�ിൽ നിന്നും 
ജില്ലയിനല ഗ്രാമ-നഗര ജനസംഖ്യരാനുപരാതം 
സനരാക്ി തിരനഞെടുക്ന്നു. ജില്ലരാ ആസൂത്ര
ണസമിതിക�ിസലക്ത് തിരനഞെടുക്ന്ന 
അംഗങ്ങ�ിൽ 50% സപർ വനിതകളും രണ്ടത് 
സപർ പട്ികജരാതി/പട്ിക വർഗ്ഗ വിഭരാഗ
ത്ിൽ നപട്വരും അതിനലരാരരാൾ വനിത 

ആയിരക്ണനമന്നും പ്സത്യകം നിഷ്ർഷി
ക്ന്നുണ്ടത്. സംസ്ഥരാന തിരനഞെടുപ്ത് കമ്ീ
ഷനരാണത് ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങ
ളുനെ തിരനഞെടുപ്ത് നെസത്ണ്ടതത്. ജില്ലരാ 
ക�ക്ടർ ആയിരിക്ം വരണരാധികരാരി. തിര
നഞെടുക്നപ്െരാത് മൂന്നത് അംഗങ്ങ�ിൽ 
ജില്ലരാ പഞ്രായത്ത് പ്സിഡറെത് ആസൂത്രണ 
സമിതി നചയർമരാനും ജില്ലരാ ക�ക്ടർ സമിതി 
നസക്രട്റിയും ആയിരിക്ം. ഒരംഗനത് 
ആസൂത്രണം, ഭരണം എന്നീ സമഖലക�ിനല 
ലവദഗ്ദ്ധ്യം്യം പരിഗണിച്ത് ഒസരരാ ജില്ലക�ിലും 
സംസ്ഥരാനസർക്രാർ നരാമനിർസദേശം നച 
യ്യുന്നു. എല്ലരാ ജില്ലരാതല വകുപ്ത് സമധരാവികളും 
ആസൂത്രണസമിതിയിനല സജരായിറെത് നസക്ര
ട്റിമരാർ ആയിരിക്ം. എന്നരാൽ ജില്ലരാ 
ആസൂത്രണസമിതി നസക്രട്റിസയറ്റിനല 
ഉ സ ദ ്യരാ ഗ സ്ഥ ന രാ യ  ജ ി ല്ല രാ  പ് രാ ന ി ം ഗത് 
ഓഫീസർ സമിതിയുനെ സജരായിറെത് നസക്ര
ട്റി (സകരാർഡിസനഷൻ) പദവി വഹിക്ന്നു. 
ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സലരാകസഭരാംഗം, MLA 
മരാർ എന്നിവർ ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമിതിക
�ിനല സ്ഥിരം ക്ഷണിതരാക്�രാ യിരിക്ം. 
ജില്ലയിനല ഏനതങ്ിലും ഗ്രാമ / നഗര തസദേ
ശസ്ഥരാപനങ്ങ�ിനല സവരാട്ർ പട്ികയിൽ 
സപരുള്ള രരാജ്യസഭരാംഗവം സമിതിയിനല 
സ്ഥിരം ക്ഷണിതരാവരാണത്. എന്നരാൽ സമൽപ്
റഞെ MP/MLA എന്നിവർ സകന്ദ്ര/
സംസ്ഥരാന മന്തിസഭയിൽ അംഗങ്ങ സ�രാ, 
്ീക്ർ, നഡപയൂട്ി ്ീക്ർ, ചീഫത് വിപ്ത്, 
പ്തിപക്ഷസനതരാവത് എന്നീ പദവിക�ിൽ 
ഏനതങ്ിലും അലങ്രിക്ന്നവസരരാ ആനണ 
ങ്ിൽ അവർക്ത് ആസൂത്രണ സമിതിയിസല
ക്ത് തങ്ങളുനെ പ്തിനിധികന� നിയമിക്രാം. 
സംസ്ഥരാനനത് ജില്ലരാ പഞ്രായത്ിസലക്ത് 
തിരനഞെടുക്നപ്ട് 331 അംഗങ്ങ�ിൽ 
നിന്നും മുനിസിപ്രാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള 3113 
ഉം സകരാർപ്സറഷനിൽ നിന്നുള്ള 414 ഉം അംഗ
ങ്ങ�ിൽ നിന്നുള്ള 168 അംഗങ്ങന�യരാണത് 
പതിനരാലത് ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമിതിക�ിസല
ക്ത് തിരനഞെടുത്തത്. ഇതിൽ 133 സപർ 
ജില്ലരാ പഞ്രായത്ത് അംഗങ്ങളും 24 സപർ 
മുനിസിപ്ൽ കൗണ്സിലർമരാരും 11 സപർ 
സകരാർപ്സറഷൻ കൗണ്സിലർമരാരുമരാണത്. 84 
സപർ വനിതകളും 28 സപർ പട്ികജരാതി/പട്ി
കവർഗ്ഗക്രാരുമരാണത്. 

ജില്ോ ആസൂത്രണ സമിതിയുക്ട 
(DPC) ചുമതലകൾ 
1. ഓസരരാ ജില്ലക�ിനലയും വിവിധ തല 

ത്ിനല (ഗ്രാമ/ നഗര) പ്രാസദശിക 

സർക്രാരുകൾ തയ്യരാറരാക്ന്ന പദ്തി
ക�ിൽ ഏസകരാപനം സരാധ്യമരാക്കയും 
ജില്ലക്ത് ആകമരാനം ഒരു വികസനപ
ദ്തി തയ്യരാറരാക്ക എന്നതും ജില്ലരാ 
ആസൂത്രണസമിതികളുനെ ഭരണഘെ
നരാപരമരായ ചുമതലയരാണത്. ജില്ലരാ പദ്
തിയുനെ സഭദഗതികളും കൂട്ിസച്ർക്ലു 
കളും സർക്രാർ നിർസദശ പ്കരാരം 
സമയരാസമയങ്ങ�ിൽ നചസയ്യണ്ടതും 
സമിതിയുനെ ചുമതലയരാണത്.

2. പ്രാസദശിക സർക്രാരുകളുനെ വരാർഷി
കപദ്തികൾ, പദ്തിക�ിൽ ഉണ്ടരാകുന്ന 
സഭദഗതികൾ എന്നിവയ്കത് അംഗീകരാരം 
നൽകുന്നതും ആസൂത്രണസമിതിക
�രാണത്. ആസൂത്രണസമിതി അംഗീ 
കരാരം ലഭ്യമരായ പദ്തികൾ മരാത്രസമ 
പ്രാസദശികസർക്രാരുകൾക്ത് നിർവ്വ
ഹണം നെത്രാൻ സരാധിക്കൂ. ആസൂത്ര
ണസമിതിയുനെ നെപെിക്രമം സമിതി 
നസക്രട്റിയരായ ജില്ലരാ ക�ക്ടർ ആണത് 
പ്രാസദശികസർക്രാരുകൾക്ത് നൽകു
ന്നതത്. 

3. പ്രാസദശിക സർക്രാരുകളും ,സംസ്ഥരാന 
സർക്രാരും ജില്ലയിൽ നെപ്ിലരാക്ന്ന 
വിവിധ പദ്തികളുനെ ഗണപരവം 
ധനകരാര്യവം ആയ സനട്ങ്ങൾ വിലയിരു
ത്തുന്നതും വിശകലനം നചയ്യുന്നതും 
ആസൂത്രണ സമിതിക�രാണത്. 

4. ജില്ലയുനെ പ്സത്യകമരായ സരാഹചര്യ
ത്ിൽ അെിസ്ഥരാനസൗകര്യ വികസനം, 
ഉൾനപ്നെയുള്ള ഏനതരാരു വിഷയത്ി
ലും സർക്രാരിനറെ പ്സത്യകശ്രദ് 
ആവശ്യനമങ്ിൽ അക്രാര്യം ആസൂത്ര
ണസമിതി  അംഗീകരാരസത്രാനെ 
സർക്രാരിനറെ ശ്രദ്യിൽ നകരാണ്ടത് 
വരരാൻ ആസൂത്രണസമിതികൾക്ത് 
കെിയും. 

5. ജില്ലയിനല വികസന അജണ്ടകൾക്ത് 
മുൻഗണന നിശ്ചയിക്രാനും പ്സത്യക 
പരിഗണന നൽസകണ്ട സമഖലകൾ 
കനണ്ടത്ി ജില്ലയിൽ നെപ്ിലരാസക്ണ്ട 
പദ്തികൾ സംബന്ധിച്ത് പ്രാസദശിക
സർക്രാരുകൾക്ം വിവിധ വികസന
വകുപ്പുകൾക്ം മരാർഗ്ഗനിർസദേശം നൽകു 
വരാനും ആസൂത്രണ സമിതികൾക്ത് 
അധികരാരമുണ്ടത്. 

6. നഗരവൽക്രണം ഉയർത്തുന്ന പ്ശ്ന
ങ്ങൾക്ത് പരിഹരാരം കരാണരാനും ലഭ്യ 
മരായ അവസരങ്ങന� ഫലപ്ദമരായി 
വിനിസയരാഗിക്ന്നതിനും 'നഗര മരാസ്റ്റർ 
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പ്രാനുകൾക്ത് " രൂപം നൽകുന്നതിനത് 
ആവശ്യമരായ പിന്തുണ നൽസകണ്ടതും 
പ്രാനുകൾ അംഗീകരിച്ത് സംസ്ഥരാന 
സർക്രാരിനത് സമർപ്ിസക്ണ്ടതും ജില്ലരാ 
ആസൂത്രണ സമിതിക�രാണത്. 

ജില്ോ ആസൂത്രണസമിതികൾ 
മുൻകൂട്ി കോറ്റോണണ്ട വസ്തുതകൾ 

സംസ്ഥരാന സർക്രാർ വരുമരാനത്ിനറെ 
35% ൽ അധികം തുക പ്രാസദശിക സർക്രാ
രുകൾക്രാണത് വകയിരുത്തുന്നതത്. എന്നരാൽ 
പ്രാസദശിക സർക്രാരുകൾ ഏനറ്റടുക്ന്ന 
പദ്തിക�ിൽ സവണ്ടത്ര വികസന കരാഴ്ച
പ്രാെത് ഉസണ്ടരാ എന്നത് പരിസശരാധിക്രാനത 
പദ്തികൾക്ത് ആസൂത്രണസമിതികൾ 
അംഗികരാരം  നൽകുന്നു എന്നത്  ച ില 
സകരാണിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉയരു
സമ്പരാഴും കെിഞെ കരാൽനൂറ്റരാണ്ടത് കരാലനത് 
നമ്മുനെ വികസന ചരിത്രം പരിസശരാധി
ച്രാൽ പ്രാസദശികവികസനത്ിലൂനെ 
തനന്നയരാണത് സംസ്ഥരാനത്ത് സമഗ്വിക
സനം സരാധ്യമരായനതന്നും അതിനറെ സകന്ദ്ര
ബിന്ദുവരായി പ്വർത്ിക്ന്നതത് പ്രാസദശിക
സർക്രാരുകൾ തനന്നയരാനണന്നും അെിവ
രയിട്ത് പറയരാം. മരാറിനക്രാണ്ടിരിക്ന്ന 
കരാലഘട്ത്ിനറെയും ജനങ്ങളുനെയും 
ആവശ്യത്ിനനുസരിച്ത് വികസനവം പരി
വർത്നവം സരാധ്യമരാക്വരാൻ പ്രാസദശിക 
സർക്രാരുകൾക്ത് സരാധിച്ിട്ടുനണ്ടങ്ിൽ, 
ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമിതികളുനെ സനതൃത്
പരമരായ പങ്ത് കരാണരാനത സപരാകരുതത്. 
കരാൽ നൂറ്റരാണ്ടിനറെ കരുത്തുമരായി ജനകീ
യരാസൂത്രണം ഇന്നത് രണ്ടരാം ഘട്ത്ിസലക്ത് 
എത്ി നില്ക്കുസമ്പരാൾ വിസകന്ദ്രീകൃത ജനരാധി
പത്യ ഭരണനിർവ്വഹണത്ിനല അെയരാ�
നപ്ടുത്ലുകളും സനട്ങ്ങളും സുസ്ഥിരമരായും 
സ്ഥരായിയരായും നിലനിർത്രാനുള്ള ഇെനപ
െലുകൾ ഇനിയും ഓസരരാ ജില്ലരാ ആസൂത്രണ 
സമിതികളും നെസത്ണ്ടതരായിട്ടുണ്ടത്. പുതിയ 
കരാലത്ിനറെ നവല്ലുവി�ികന� സനരിെരാൻ 
പ്രാസദശിക സർക്രാരുകന� പ്രാപ്തമരാക്രാൻ 
ആവശ്യമരായ എല്ലരാ പിന്തുണരാ സംവിധരാന
ങ്ങളും ഇതിനരായി അവർക്ത് നൽസകണ്ടതരാ
യിട്ടുണ്ടത്. വികസനപ്ശ്നങ്ങന� വിശരാലമരായ 
കരാഴ്ചപ്രാെ ിൽ സനരാക്ിക്രാണരാനുള്ള 
ആർജ്വം ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമിതിക്ത് 
ഉണ്ടരാസകണ്ടതരായിട്ടുമുണ്ടത്. ആസൂത്രണ സമി
തികളുനെ ശ്രദ്യിൽ വസരണ്ട ചില വിഷയ
ങ്ങൾ തരാനെ സക്രരാഡീകരിക്ന്നു. 
1. ജില്ോ പദ്ധതികളും (District Plan) 

സംറ്റോയോജിത വികസന സോധ്യതകളും 
DPC കളുനെ സനതൃത്ത്ിൽ ജില്ലക

ളുനെ സമഗ്വികസനത്ിനത് ഒരു സംസയരാ 
ജിത സമീപനം ലകനകരാള്ളുന്നതിനറെ 
ഭരാഗമരായി എല്ലരാ ജില്ലക�ിലും 2018-ൽ 
തനന്ന ജില്ലരാ പദ്തികൾക്ത് (District 
Plan) രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടത്. പ്രാസദശികവം, 
ധനപരവം വകുപ്ത് തലത്ിലുമുള്ള വികസ
നസരാധ്യതകളും ബഹുതല ആസൂത്രണ 
സരാധ്യതകളും സമന്യിപ്ിച്ത് നകരാണ്ടുള്ള 
സമഗ്മരായ ഒരു വികസനകരാഴ്ചപ്രാെരാണത് 
ജില്ലരാപദ്തികൾ മുസന്നരാട്ത് വയ്ക്കുന്നതത്. ജില്ലരാ
പദ്തി മുസന്നരാട്ത് വയ്ക്കുന്ന വിവിധ തലത്ിലു
ള്ള പ്രാസദശികസർക്രാരുകളുനെയും വകുപ്പു
കളുനെയും വിവിധപദ്തികളുനെ സംസയരാ 
ജനം സപ്രാത്രാഹിപ്ിക്വരാനും പുതിയ 
വികസനസരാധ്യതകൾ നിർവ്വഹണ സയരാഗ്യ
മരാക്ന്നതിനുമുള്ള സനതൃത്പരമരായ ഇെനപ 
െൽ നെസത്ണ്ടതത് ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമി
തിക�രാണത്.
2. ജില്ോ റിിറ്റോസോഴ്് ക്സറെറുകൾ (District 
Resources Centre) ശക്തിിക്പ്ടുത്തൽ 

 കരാലരാകരാലങ്ങ�രായി ഭൂരിഭരാഗം പ്രാസദ
ശികസർക്രാരുകളും ഏനറ്റടുക്ന്നതത് 
വലിയ ഭൗതിക സനട്മില്ലരാത് നചറിയ 
നചറിയ പദ്തിക�രാനണന്നത് കരാണരാവന്ന
തരാണത്. ജില്ലക്ത് മുഴുവൻ ഗണം ലഭിക്ന്ന 

സംസയരാജിതസരാധ്യതകളുള്ള വലിയ പദ്
തികൾ കനണ്ടത്ി അത്രം പദ്തികൾ
ക്ത് രൂപം നൽകുന്നതിനും ആവശ്യനമങ്ിൽ 
പഠനത്ിനും വിശദമരായ സപ്രാജക്ടത് റിസപ്രാർ
ട്ടുകൾ (DPR) തയ്യരാറരാക്ന്നതിനരാവശ്യമരായ 
പിന്തുണരാ സംവിധരാനം ജില്ലരാ ആസൂത്രണ
സമിതികൾക്ം പ്രാസദശികസർക്രാരു 
കൾക്ം നൽകുന്നതിനരായി എല്ലരാ ജില്ലക
�ിലും ജില്ലരാ റിസസരാഴ്ത് നസറെറുകൾ സ്ഥരാപി
ക്രാൻ 2019 ൽ സംസ്ഥരാന സർക്രാർ 
നിർസദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടത്. ഈ നസറെറുക
ളുനെ സരാധ്യതകൾ ആസൂത്രണസമിതികൾ 
കനണ്ടസത്ണ്ടതരായിട്ടുണ്ടത്. 
3. 14-ോം പദ്ധതി (2022- 27) 
മുക്�ോരുകെം 

നെപ്ത് സരാമ്പത്ിക വർഷം (2021-22) 
തനന്ന 14-രാം പദ്തിയുമരായി ബന്ധനപ്ട് 
മുനന്നരാരുക് പ്വർത്നങ്ങൾ ആരംഭിസക്
ണ്ടതരായിട്ടുണ്ടത്. ഇതിനരായി ജില്ലയിനല പ്
സത്യകമരായ സരാഹചര്യങ്ങളും സരാധ്യതകളും 
മുന്നിൽ കണ്ടുനകരാണ്ടുള്ള ഇെനപെലുകൾ 
ആസൂത്രണസമിതികളുനെ ഭരാഗത്ത് നിന്നും 
ഉണ്ടരാസകണ്ടതരായിട്ടുണ്ടത്. മുൻകരാല നയൂന
തകൾ പരിഹരിച്ത് നകരാണ്ടത് സമയബന്ധിത
മരായും കൂടുതൽ ഗണകരവം ഫലപ്ദവം 
സർവ്വതല ് ർശിയരായും പദ്തി രൂപീകര
ണവം നിർവ്വഹണവം സരാധ്യമരാക്ന്നതിനു
ള്ള ചില ചുവടുനവയ്പുകളും അതിനരായി ചില 
ഗൃഹപരാഠങ്ങളും ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമി
തികൾ നെസത്ണ്ടതരായിട്ടുണ്ടത്. 
4. ക്കോവിഡി് പ്രതിറ്റോെോധ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പുതുതരായി ചുമതലസയൽക്ന്ന ജില്ലരാ 
ആസൂത്രണസമിതികളുനെ മുമ്പിൽ വരുന്ന 
പ്ധരാന നവല്ലുവി�ിക�ിൽ ഒന്നത് ജില്ലയിനല 
നകരാവിഡത് പ്തിസരരാധ അതിജീവന പ്വർ
ത്നങ്ങൾക്ത് ജില്ലരാ തലത്ിലും പ്രാസദശി
കസർക്രാർ തലത്ിലും ഏസകരാപനം 
സരാധ്യമരാക്ക എന്നതത് തനന്നയരാണത്. പല 
രരാജ്യങ്ങളും നകരാവിഡത് മഹരാമരാരിനയ സനരി
ടുന്നതിൽ പല തന്തങ്ങളും പരീക്ഷിനച്ങ്ി
ലും ഒരു പരിധിവനരനയങ്ിലും വിജയം 
കണ്ടതത് സകര�ം പ്രാസദശികമരായി നെത്ിയ 
പ്തിസരരാധ പ്വർത്നങ്ങ�രാണത്. അതി 
നരാൽ തനന്ന നൂതനമരായ ആശയങ്ങളും 
പദ്തികളും ആസൂത്രണം നചസയ്യണ്ടതരായി
രിക്ന്നു. വിശരാലമരായ കരാഴ്ചപ്രാസെരാെത് കൂെി 
സവണം ആസൂത്രണസമിതികൾ നകരാവിഡത് 
പ്തിസരരാധവമരായി ബന്ധനപ്ട് പദ്തികൾ
ക്ത് രൂപം നൽസകണ്ടതത്. 


കമാല് നൂറ്മാണ്ടിചന് 

കരുത്തുമമായി 
ജനകീയമാസൂത്രണം 

ഇന്പ് രണ്ടമാം ഘട്ടത്ിദേകപ് 
എത്ി നില്ക്കുദമ്പമാള് വിദകന്ദീകൃത 
ജനമാധിപത്യ ഭരണനിരവ്വഹണ

ത്ിചേ അടയമാളചപ്ടുത്ലകളും 
ദനട്ടങ്ങളും സുസ്ിരമമായും 

സ്മായിയമായും നിേനിരത്മാനള്ള 
ഇടചപടലകള് ഇനിയും ഓദരമാ 
ജില്ലമാ ആസൂത്രണ സമിതികളും 

നടദത്ണ്ടതമായിട്ടുണ്ടപ്. 
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5. ദുെന്തനിവെണ പദ്ധതി (Disaster 
Management Plan) നിർവ്വഹണം 

സംസ്ഥരാനനത് എല്ലരാ ഗ്രാമ-നഗര 
പ്രാസദശികസർക്രാരുകളും ജില്ലരാ ആസൂ 
ത്രണ സമിതികളുനെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ ദുര
ന്നിവരാരണ പദ്തികൾ 2019-ൽ തയ്യരാറരാ
ക്ിയിട്ടുണ്ടത്. നകരാവിഡിനറെ പശ്ചരാത്ല
ത്ിൽ ഈ ദുരന്നിവരാരണ പദ്തിക�ിൽ 
കരാസലരാചിതമരായ മരാറ്റങ്ങൾ വരുസത്ണ്ടതരാ
യിട്ടുണ്ടത്. മരാത്രവമല്ല പ്രാസദശിക ദുരന് 
സരാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്ണനമങ്ിൽ ദുര
ന്നിവരാരണ പദ്തിനിർസദേശങ്ങൾ പ്രാസദ
ശികസർക്രാരുകൾ അവരുനെ വരാർഷിക
പദ്തികളുനെ ഭരാഗമരാസക്ണ്ടതും നിർവ്വ
ഹണം നെസത്ണ്ടതും അനിവരാര്യമരാണത്. 
ഇക്രാര്യത്ിൽ ജില്ലരാആസൂത്രണ സമിതി
കളുനെ സനതൃത്പരമരായ ഇെനപെലുകൾ 
അനിവരാര്യമരാണത്. 

6. പതിനഞോം റ്റോകന്ദ്ര ധനകോെ്യ
 കമ്ീഷൻ ഗ്ോറെിക്റെ വിനിറ്റോയോ�ം 

പതിനഞ്രാം ധനകരാര്യകമ്ീഷൻ 2021- 
22 ൽ 1795 സകരാെി രൂപ സംസ്ഥരാനത്ിനത് 
അനുവദിച്ിരുന്നു. ഗ്രാമ, സബ്രാക്ത്, ജില്ലരാ 
പഞ്രായത്തുകൾക്ത് 1203 സകരാെി രൂപയും 
മുനിസിപ്രാലിറ്റികൾക്ം, പത്ത് ലക്ഷത്ില
ധികം ജനസംഖ്യയുള്ള 6 മുനിസിപ്ൽ സകരാർ
പ്സറഷനുകൾക്ം മലപ്പുറം നഗരസഭയ്ക്കും 
592 സകരാെി രൂപയുമരാണത് അനുവദിച്തത്. 
ധനകരാര്യ കമ്ീഷൻ തുകയുനെ 60% a) 
കുെിനവള്ള ജലസംരക്ഷണം b) ശുചിത് 
ഖരമരാലിന്യം എന്നീ രണ്ടത് സമഖലക�ിൽ 
പ്സത്യക ഉസദേശ ഗ്രാറെരായി (Tied Grant) 
മരാത്രസമ വിനിസയരാഗിക്രാവൂ എന്നത് സകന്ദ്ര 
ധനകരാര്യകമ്ീഷൻ പ്സത്യകം നിർസദേശിക്
ന്നുണ്ടത്. തിരുവനന്പുരം, നകരാല്ലം, നകരാച്ി, 
തൃശ്ശൂർ, സകരാെിസക്രാെത്, കണ്ണൂർ സകരാർപ്സറഷ
നുകൾക്ം 10 ലക്ഷത്ിലധികം ജനസംഖ്യ
യുള്ള മലപ്പുറം നഗരസഭയ്ക്കും ലഭിക്ന്ന തുക 
പ്സ്തുത സകരാർപ്സറഷനുകൾക്ം മലപ്പുറം 
നഗരസഭയ്ക്കും നഗരസഞ്യങ്ങളുനെ ഭരാഗ 
മരായ വിവിധ പ്രാസദശിക സർക്രാരുകൾ
ക്ം വിനിസയരാഗിക്രാം. 

സകന്ദ്ര ധനകരാര്യകമ്ീഷൻ വിഹിത 
വിനിസയരാഗം ഫലപ്ദമരായി സമരാണിറ്റർ 
നചയ്തിനല്ലങ്ിൽ തുെർവർഷങ്ങ�ിൽ ധന 
കരാര്യ കമ്ീഷൻ ഗ്രാറെത് തസദേശസ്ഥരാപന
ങ്ങൾക്ത് കിട്രാനത വനന്നന്നിരിക്ം. എല്ലരാ 
ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമിതികളുനെയും ശ്രദ് 
ഇക്രാര്യത്ിൽ പ്സത്യകം ഉണ്ടരാസകണ്ടതരാ
യിട്ടുണ്ടത്.

7. പ്രറ്റോത്യക പദ്ധതികളുക്ട നിർവ്വഹണം
സംസ്ഥരാന പദ്തിവിഹിതത്ിനറെ 

10% പട്ികജരാതി/വർഗ്ഗവിഭരാഗത്ിനറെ ഉന്ന
മ ന ത് ി നു ം  ത സ ദേ ശ സ്ഥ രാ പ ന ങ്ങ ൾ 
അവരുനെ പദ്തിവിഹിതത്ിനറെ 10% 
വനിതരാ വികസനത്ിനും 5% ശിശുക്ൾ, 
ഭിന്നസശഷിക്രാർ, ട്രാൻസത്നജറെർ വിഭരാഗ
ത്ിനും 5% വൃദ്ർക്ം പരാലിസയറ്റീവത് നകയ
റിനുമുള്ള പദ്തികൾക്ത് നിർബ്ബന്ധമരായും 
വകയിരുത്രാറുനണ്ടങ്ിലും ഈ സമഖലയിൽ 
ഏനറ്റടുക്ന്ന പദ്തികളുനെ ഗണനിലരാവര
വം ഫലപ്രാപ്തിയും ആസൂത്രണ സമിതികൾ 
വിശകലന വിസധയമരാസക്ണ്ടതത് തനന്ന 
യരാണത്. കൂെരാനത തുകയുനെ പൂർണ്ണമരായ 
വിനിസയരാഗം ഉറപ്രാസക്ണ്ടതുമരാണത്. 

8. ശ്രദ്ധിറ്റോകെണ്ട മ�് റ്റോമഖലകൾ 
• സുഭിക്ഷ സകര�ം പദ്തിയുനെ ഭരാഗ 

മരായി കരാർഷിക ഉൽപരാദന വർദ്ന
വം ഉൽപന്നങ്ങളുനെ വിപണന സരാധ്യ
തകളും ഉറപ്രാക്ക. 

• പന്തണ്ടിന പരിപരാെിയുനെ ഭരാഗമരായുള്ള 
നതരാെിലവസരസൃഷ്ി (സലരാക്ൽ 
എംസപ്രാനമെറെത് അഷ്റൻസത് സപ്രാഗ്രാം), 
ജനകീയ സഹരാട്ൽ, സെക്ത് എ സബ്രക്ത് 
വിശ്രമസകന്ദ്രങ്ങൾ, ശുചിത് സകര�ം, 

ദുരന്മരാസനജത്നമറെത് പ്രാനുകൾ, വസയരാ
ക്ബുകൾ, ലജവപച്ക്റി കൃഷി, 
സതരാടുകളുനെ ശുചീകരണം, ഫലവൃക്ഷ
ലത് നട്ത് പരിപരാലിക്ൽ, പട്ിക
ജരാതി/വർഗ്ഗസക്ഷമം, പരാലിസയറ്റീവത് 
പരിചരണം, നപരാതുവിദ്യരാഭ്യരാസസംര
ക്ഷണയജ്ം എന്നിവ പ്രാസദശിക 
സർക്രാരുകളുനെ വരാർഷിക പദ്തി
യുനെ ഭരാഗമരാക്ക.

• ഗ്രാമ/നഗര തസദേശസ്ഥരാപനങ്ങളുനെ 
ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള പരമ്പരരാഗത നതരു
വവി�ക്കൾ മരാറ്റി LED ലലറ്കൾ 
സ്ഥ രാ പ ി ക് ന്ന ത ി നു ള്ള  ന ി ല രാ വത് 
പദ്തിയും എല്ലരാ ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾ
ക്ം ഗണനിലവരാരമുള്ള കുെിനവള്ളം 
ലഭ്യമരാക്രാനുള്ള ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്
തിയുനെ നിർവ്വഹണവം ഉറപ്രാക്ക. 

• ശരാരീരിക മരാനസിക നവല്ലുവി�ികൾ 
സനര ിടുന്നവർക്ത്  സസ്രാ�ർഷിപ്പും 
ബത്യും ഉറപ്രാക്ക. 

• തസദേശസ്ഥരാപനങ്ങൾക്ത് ലകമരാറിയി
ട്ടുള്ളതും ഉെമസ്ഥതയിലുള്ളതുമരായ 
സ്ഥരാപനങ്ങൾ, സറരാഡുകൾ, എന്നിവ
യുനെ പരിപരാലനം സരാധ്യമരാക്ക. 

• മിഷൻ അസന്്യരാദയസർസവ്വ – 2020-ൽ 
കനണ്ടത്ിയ വികസനവിെവകൾക്ത് 
പരിഹരാരം കരാണുന്നതിനുള്ള പദ്
തികൾ ഏനറ്റടുക്ക. 

• വിവിധ വികസനമിഷനുകളുനെയും 
സകന്ദ്ര-സംസ്ഥരാനപദ്തികളുനെയും 
സംസയരാജനം ജില്ലരാതലത്ിൽ സരാധ്യ
മരാക്ക.
 പല രരാജ്യങ്ങളും സ്ീകരിച്തിൽ 

നിന്നും ഏനറക്നറ വ്യത്യസ്തമരായ സകര�
ത്ിനറെ വിസകന്ദ്രീകൃത ജനകീയ വികസന
തന്തം ഒരു പസക്ഷ നപരാതുഭരണരംഗത്ത് 
സകര�ം നെത്ിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവം വലിയ 
സ്ഥരാപനപരമരായ ഇെനപെലരായിട്രാണത് 
എല്ലരാ സകരാണുക�ിൽ നിന്നും വിലയിരുത്
നപ്ടുന്നതത്. മരാറുന്ന കരാലഘട്ത്ിനും സരാഹ
ചര്യങ്ങൾക്ം അനുസരിച്ത് പുതിയ തന്ത
ങ്ങൾ ആവിഷ്രിസക്ണ്ട തലത്ിസലക്ത് 
നമ്മുനെ പ്രാസദശികസർക്രാരുകന� 
ലകപിെിച്ത് ഉയർത്തുന്നതിൽ ജില്ലരാ ആസൂ
ത്രണസമിതികൾക്ത് വലിയ പങ്ത് വഹിക്രാ
നരാവം അതിനരായി ഒരു വികസന കരാഴ്ചപ്രാ
െിനത് ജില്ലരാ ആസൂത്രണസമിതികൾ രൂപം 
നൽസകണ്ടതരായിട്ടുണ്ടത്. 

1
ലേഖകന് സംസ്ലാന ആസൂത്രണ ല�ലാർഡിൽ 

ഡഡപയൂട്ടി ഡ�റക്ടറലാണ്.




സംസ്മാനചത് 

എല്ലമാ ഗ്മാമ-ന�ര 
പ്രമാദേശികസരകമാരുകളും 

ജില്ലമാ ആസൂത്രണ സമിതികളുചട 
ആഭിമുഖ്യത്ില് ദുരന്തനിവമാരണ 

പദ്തികള് 2019-ല് 
തയ്മാറമാകിയിട്ടുണ്ടപ്. ചകമാവിഡിചന് 

പശ്മാത്േത്ില് ഈ 
ദുരന്തനിവമാരണ പദ്തികളില് 

കമാദേമാെിതമമായ മമാറ്ങ്ങള് 
വരുദത്ണ്ടതമായിട്ടുണ്ടപ്. ഇകമാര്യ

ത്ില് ജില്ലമാആസൂത്രണ സമിതിക
ളുചട ദനതൃത്വപരമമായ ഇടചപടല

കള് അനിവമാര്യമമാണപ്. 
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ജനകീയരാസൂത്രണപരിപരാെി ആരംഭിച്ിട്ത് 
ഇരുപത്ിയഞ്രാണ്ടത് പിന്നിട്ടു. ഈ 

വർഷം അതിനറെ ആസഘരാഷം കൂെി നെക്ക
യരാണത്. ഭരണഘെനയുനെ 72,73 സഭദഗതി 
പ്കരാരം തനന്ന തസദേശസ്യംഭരണ സ്ഥരാപ
നങ്ങൾക്ത് വികസനത്ിൽ പ്ധരാനസ്ഥരാന 
മരാണുള്ളതത്. രരാജ്യത്ിനല മറ് സംസ്ഥരാന
ങ്ങന� അസപക്ഷിച്ത് സകര�ത്ിനല പഞ്രായ
ത്ീരരാജത്  നഗരപരാലിക സംവിധരാനങ്ങൾ 
തസദേശസ്യംഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങൾ എന്നരാണത് 
അറിയനപ്ടുന്നതത്. പ്രാസദശിക സർക്രാരുകൾ 
എന്ന നിലയിസലക്ത് സംസ്ഥരാനനത് പഞ്രാ
യത്തുകൾ മരാറുസമ്പരാൾ രരാജ്യത്ത് പലയിെങ്ങ�ി
ലും ഇസപ്രാഴും പഞ്രായത്ീരരാജത് സ്ഥരാപനങ്ങ
ന�ന്നനിലയിൽത്നന്ന തുെരുന്നു. സകര�
ത്ിൽ പ്രാൻ വിഹിതത്ിനറെ 30 മുതൽ 40 
ശതമരാനം വനര തുക പ്രാസദശിക സർക്രാരു
ക�രാണത് ലകകരാര്യം നചയ്യുന്നതത്. വിപുലമരായ 
ഉസദ്യരാഗസ്ഥ സംവിധരാനങ്ങളും തസദേശസ്യം
ഭരണ  സ്ഥരാപനങ്ങൾക്ണ്ടത്. ജനകീയരാസൂ
ത്രണം ആരംഭിച്തത് 1996-ൽ ആനണങ്ിലും 

1990-ക�ിൽ നെന്ന സമ്പൂർണ്ണ സരാക്ഷരത 
യജ്നത്ത്തുെർന്നത് പഞ്രായത്തുക�ിനല 
വിഭവനിർണ്ണയത്ിനരായി പഞ്രായത്തുതല 
വിഭവ ഭൂപെനിർമ്രാണ പരിപരാെിയും 
സംസ്ഥരാനത്ത് ആരംഭിച്ിരുന്നു. ജനകീയരാ
സൂത്രണം ആരംഭിച്തു മുതൽ ഗ്രാമസഭകൾ, 
തസദേശസ്യംഭരണ സമിതികൾ എന്നിവയ്കത് 
നിർണ്ണരായകസ്ഥരാനമുണ്ടരായി. 

ഒരു പദ്തിക്രായി 100രൂപ ബജറ്റിൽ 
വകയിരുത്ിയരാൽ പലതട്ത് കെിഞെത് പത്തു 
രൂപയ്ക്കുള്ള പ്സയരാജനം സപരാലും ജനങ്ങ
ൾക് ലഭിക്ന്നില്ല എനന്നരാരു നിരീക്ഷണം 
തനന്ന ആ കരാലയ�വിലുണ്ടരായിരുന്നു. 
എന്നരാൽ, തസദേശസ്യംഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങ
ൾക്ത് പണം ലഭിച്തുമുതൽ കരാര്യങ്ങ�ിൽ 
വലിയ മരാറ്റമുണ്ടരായി. പല പഞ്രായത്തുക�ി
ലും മരാതൃകരാപരമരായ പ്വർത്നങ്ങൾ 
നെന്നു. നീർത്െരാധിഷ്ിത വികസനം, സ്ഥല
പരരാസൂത്രണം, വിഭവരാധിഷ്ിത ആസൂത്രണം, 
നീർത്െവികസന പ്രാൻ, പഞ്രായത്തുതല 
വിഭവ ഭൂപെ നിർമ്രാണം എന്നിവനയക്റിച്ചു

ള്ള കരാഴ്ചപ്രാടുകൾ പ്രാസദശിക തലങ്ങ�ിസല
ക്ം വ്യരാപിച്ചു. കരാർഷിക, ആസരരാഗ്യ, വിദ്യരാ
ഭ്യരാസ സമഖലക�ിനലരാനക് വ്യത്യസ്ത സപ്രാജ
ക്ടുക�രാണത് നെപ്ിലരാക്ിയതത്. ജനകീയപങ്രാ
�ിത്സത്രാനെയുള്ള പദ്തികളും ഏനറ 
പ്ശംസനീയമരായിരുന്നു.

 ഉല്പരാദനസമഖലയിൽ പുതിയ വ�ർച്യു
ണ്ടരാക്കനയന്നതത് ജനകീയരാസൂത്രണത്ി
നറെ മുഖ്യ അജണ്ടയരായിരുന്നു. കൂടുതൽ ഉത്
രവരാദിത്മുള്ള സസവനങ്ങൾ, സുതരാര്യത, 
ജനപങ്രാ�ിത് പ്രാസദശിക പദ്തികൾ 
അ ത രാ തത്  ത ല ങ്ങ � ി ൽ  ത ന ന്ന യു ള്ള 
രൂപീകരണം എന്നിവയും പ്ധരാന ലക്ഷ്യങ്ങ
�രായിരുന്നു.

മോറിിയ റ്റോകെളം
ഇനി സകര�നത് രണ്ടത് കരാലഘട്മരായി 

കരാസണണ്ടിവരും. 2016-നു മുൻപുള്ളതും 
സശഷമുള്ളതും എന്ന നിലയിൽ. ഭൂമദ്്യ 
സരഖയ്ക്കു സമീപത്രായിരുന്നിട്ടുകൂെി പെി 
ഞെരാറത് അറബിക്െലും കിെക്ത് പശ്ചിമഘട് 

നമുക്കുവവണം വക്ഷമവകരളം 
ആനന്ദഗ്ാമങ്ങളം
 മ�പാ. വനി. സുഭപാഷന് ചന്ദ്രമ�പാസന്
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മലനിരകളും ഉള്ളതിനരാൽ ഉഷ്ണസമഖലരാ 
മണ്സൂണ് കരാലരാവസ്ഥ ലഭിച്ചു. പ്കൃതി
യുനെ സ്ന്ം നരാെരായിത്നന്ന സകര�ം മരാറി
യിരുന്നു. നല്ല മെ, ഫലഭൂയിഷ്മരായ മണ്ണത്, 
പ്കൃതിഘെകങ്ങൾ എന്നിവനയല്ലരാം വ�നര 
തനതും അനുകൂലവമരായിരുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ 
സരാക്ഷരത, മരാനവ വികസന സൂചിക 
എന്നിവയിലും സകര�ം മരാതൃകയരായി മരാറി. 
എന്നരാൽ 2016 മുതൽ ചിത്രം മരാറിത്തുെങ്ങി. 
ആ വർഷത്ിനു മുൻപുള്ള 142 വർഷങ്ങളുനെ 
ചരിത്രത്ിനല ഏറ്റവം വലിയ വരൾച് നരാം 
2016-ൽ സനരിട്ടു. കൃത്രിമമെ നപയ്യിക്ന്നതി
നനക്റിച്ചു സപരാലും സർക്രാർ തലത്ിൽ 
ആസലരാചനയുണ്ടരായി. മെയുനെ നരാട്ിലരാണത് 
വരൾച്നയന്നതത് ഗൗരവമരായി കരാണണം. 
2017-ൽ ഓഖി, 2018-19 വർഷങ്ങ�ിൽ പ്�യം, 
ഉരുൾനപരാട്ൽ, നിപ് തുെങ്ങിയവനയല്ലരാം 
നരാം അനുഭവിച്ചു. നൂറ്റരാണ്ടിനല ഏറ്റവം വലിയ 
പ്�യം നമ്മുനെ കണക്കൂട്ലുകളുനെ തരാ�ം 
നതറ്റിച്ചു. വിപുലമരായ ജനപങ്രാ�ിത്സത്രാനെ 
തസദേശ സ്യംഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങൾ 
ഉൾനപ്നെ രംഗത്ിറങ്ങി നിരവധി പ്തിസരരാധ, 
ദുരിതരാശ്രാസ പ്വർത്നങ്ങൾക് സനതൃത്ം 
നൽകി. കൂനിസന്ൽ കുരു എന്ന സപരാനല 2020-
ൽ വന്ന നകരാവിഡത് എന്ന ആസഗരാ� മഹരാമരാരി 
നനമ്യും ബരാധിച്ചു. വികസനപ്വർത്നങ്ങ
സ�രാനെരാപ്ം ജനങ്ങളുനെ ദുരിതം മരാറ്വരാൻ 
വലിയ ശ്രമങ്ങൾ തനന്ന സവണ്ടിവരുന്നു. 

 ഈ കരാലയ�വിൽത്നന്ന ആസഗരാ�
തരാപനവം തുെർന്നുണ്ടരായ കരാലരാവസ്ഥരാവ്യ
തിയരാനവം രൂക്ഷമരായി. കെലിനറെ ചൂെത് ക്രമരാ
തീതമരായി വർദ്ിക്ന്നു. മെയുനെ ദിനങ്ങ�ി
ലും കരാലയ�വക�ിലും മരാറ്റമുണ്ടരാകുന്നു. സവന
ൽമെയിൽ കുറവണ്ടരായസപ്രാൾ വരൾച്, 
ജലക്ഷരാമം, തുലരാവർഷ, കരാലവർഷങ്ങ�ിൽ 
ക്രമരഹിതമരായ വ്യതിയരാനവം തുെർന്നത് പ്�
യവനമന്നതരായി സ്ഥിതി. മെയുനെ സ്ഥലകരാ
ലലഭ്യതയിൽ വലിയ ഏറ്റക്റച്ിലുണ്ടരായി. 
കുറഞെ കരാലയ�വിൽ നചറിയ സ്ഥലത്ത് 
വലിയ മെനയന്ന നിലയിൽ മെയുനെ 
രീതികൾ മരാറി. മെക്രാല ദുരിതങ്ങൾ വർദ്ി
ച്ചു. മെ മരാറിയരാൽ വരൾച്. കരാലത്ിനറെയും 
കരാലരാവസ്ഥയുനെയും തരാ�ംനതറ്റി. മഹരാമരാരി 
കൂെിയരായസപ്രാൾ പല നിയന്തണങ്ങളും 
സവണ്ടിവന്നു. ജനങ്ങളുനെ സഞ്രാരവം സ്ത
ന്തമരായ വ്യരാപരാര വരാണിജ്യ സംവിധരാനവം 
ഒരുപരാെത് നവല്ലുവി�ികന� സനരിസെണ്ടിവ 
രുന്നു. 

സകര�ം ഒരു ഉപസഭരാക്തൃ സംസ്ഥരാന
മരാണത്. അരി, സഗരാതമ്പത്, പരാൽ, പച്ക്റി, 
മുട്, പഞ്സരാര തുെങ്ങി നിരവധി ഭക്ഷ്യവസ്തു

ക്ൾ ഉൾനപ്നെ മറ്റിെങ്ങ�ിൽനിന്നും വരു
ന്നുണ്ടരായിരുന്നു. പ്രാസദശികതലത്ിൽ 
നിരവധി പദ്തികൾ നെപ്ിലരാക്ിനയങ്ിലും 
ഇനിയും സ്യംപര്യരാപ്തത ആയിട്ില്ല. ഭക്ഷ്യവ
സ്തുക്ളുനെ കരാര്യത്ിൽ നരാമിനിയും 
വ�നരസയനറ മുസന്നരാട്ടു സപരാസകണ്ടതുണ്ടത്. 
നകരാവിഡത് വന്നതുമുതൽ കൂടുതൽ ശ്രദ് 
ആസരരാഗ്യകരാര്യങ്ങ�ിസലക് മരാറുകയുണ്ടരായി. 
ജനങ്ങൾക്ത് ഭക്ഷണവം മരുന്നുനമരാനക് 
എ ത് ി ക് ന്ന ത ി ന രാ യ ി  വ ല ി യ 
പ്യത്ങ്ങൾതനന്ന നെക്ന്നുണ്ടത്. 

സകര�ത്ിനല തീരപ്സദശങ്ങളും 
മലനരാെത് സമഖലകളും നിരവധി പ്കൃതിദുരന് 
ങ്ങളുനെ ഭീഷണിയിലരാണത്. നകരാവിഡത് വന്നതു
മുതൽ ആസഗരാ�തലത്ിൽത്നന്ന വിദ്യരാഭ്യരാ
സരീതക�ൾ മരാറുന്നു. ഓണ് ലലൻ പഠന
സംവിധരാനങ്ങൾ വ്യരാപകമരാവകയരാണത്. 
എല്ലരാവർക്ം ഭക്ഷണവം നതരാെിലും 
വരുമരാനവം ഉറപ്രാക്കനയന്നതത് ഒരു ഭഗീര
ഥപ്യത്ം തനന്നയരാണത്. മറ് സംസ്ഥരാന
ങ്ങന� ഇനി അധികകരാലം ആശ്രയിച്ത് 
മുസന്നരാട്ടു സപരാകരാനരാവില്ല. ദുരന് പ്തിസരരാധ 
പരിപരാലനസമഖലക�ിൽ പുതിയ കരാഴ്ചപ്രാടും 
കർമ്പരിപരാെികളും അനിവരാര്യമരായി 
മരാറുന്നു. 

ഇനി റ്റോവണ്ടത് റ്റോക്ഷമറ്റോകെളം
ജനങ്ങളുനെ ഭക്ഷണം, ആസരരാഗ്യം, 

വിദ്യരാഭ്യരാസം, നതരാെിൽ, വരുമരാന വർദ്ന 

പരിപരാെികൾ, സരരാഗപ്തിസരരാധപ്വർത്
നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു മുൻതൂക്ം നൽകിയുള്ള 
സക്ഷമസകര�പദ്തിക�രാണത് ഇനിയും പ്രാസദ
ശികതലങ്ങ�ിൽ രൂപനപ്ടുസത്ണ്ടതത്. പരി
സ്ഥിതിനയ പരിഗണിക്രാനത ഇനി മുസന്നരാട്ടു 
സപരാകരാനരാവില്ല. പുതിയ പ്കൃതി സൗഹൃദ 
നിർമ്രാണരീതികൾ വ്യരാപകമരാസക്ണ്ടതുണ്ടത്. 
പുതിനയരാരു സക്ഷമസകര�വികസന നയവം 
സമീപനവം കർമ്പരിപരാെികളുമരാണത് ഇനിയു
മുണ്ടരാസകണ്ടതത്. അന്യസംസ്ഥരാന നതരാെിലരാ�ി
കന� ഇനിയും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്രാനരാവില്ല. 
ഒരു കരാലഘട്ത്ിൽ  തമിെത് നരാട്ിൽ നിന്നരായി
രുന്നു ധരാരരാ�മരായി നതരാെിലരാ�ികൾ വന്നിരു
ന്നതത്. പിന്നീെത് അതത് കുറഞ്ഞുവരികയും വെക്
കിെക്ൻ സംസ്ഥരാനങ്ങ�ിൽ നിന്നുള്ള 
വരവരായി മരാറുകയും നചയ്തു. എന്നരാൽ നകരാവി
ഡരാനന്ര കരാലഘട്ത്ിൽ അതിനും വലിയ 
മരാറ്റമുണ്ടരാകരാനരാണത് സരാധ്യത.നമ്മുനെ നതരാെി
ൽസസനനയ നരാം തനന്ന വികസിപ്ിസക്ണ്ടിവ
രുന്നതരാണത് 

 വിദ്യരാഭ്യരാസസമഖലയിൽ ഓണ് ലലൻ 
പഠനരീതി കൂടുതൽ വിപുലമരാസക്ണ്ടിവരും. 
സലരാകത്രാനക ഡിജിറ്റൽ, വിദൂര യൂണിസവ
ഴ്ിറ്റികൾ വ്യരാപകമരാവകയരാണത്. സലരാക 
ത്ിനല ഏതു യൂണിസവഴ്ിറ്റിയുനെ ബിരുദവം 
പഠനവം സ്ന്ം വീടുക�ിലിരുന്നു നചയ്യരാവ
ന്ന സസരാഫ്റത് നവയറുകളും പഠന സബരാധന 
സമ്പ്രദരായങ്ങളും കരിക്ലവനമരാനക് ദ്രുത
ഗതിയിൽ വികസിക്കയരാണത്. സഡരാക്ടർ 
അറ്റത് സഹരാം എന്ന നിലയിൽ സഡരാക്ടർമരാർ 
ഉൾനപ്നെ വീടുക�ിനലത്ി ചികിൽസ 
നല്കുന്ന രീതി വ്യരാപകമരാകുന്ന കരാലമരാണത് 
വരരാനിരിക്ന്നതത്. സസവനങ്ങന�ല്ലരാം വിര
ൽത്തുമ്പിൽ വീടുക�ിൽ ലഭ്യമരാക്ന്നനതങ്ങ
നനനയന്ന അസന്ഷണത്ിലരാണത് സലരാകം. 
ഇസപ്രാൾത്നന്ന പല ശ്രമങ്ങളും വിജയിച്ി
ട്ടുണ്ടത്. ഫ്രിഡത്ജിൽ വച്ിരിക്ന്ന വസ്തുക്ൾ 
കുറയുന്നതിനനുസരിച്ത് ഓസട്രാമരാറ്റികത് ആയി 
സൂപ്ർമരാർക്റ്റിനല കംപയൂട്റിൽ വിവരം 
നൽകി വീടുക�ിൽ സരാധനങ്ങന�ത്തുന്ന 
നിലയിൽ സലരാകം വ�ർന്നു. വരായുവിൽ 
നിന്നും നവള്ളം സൃഷ്ിക്ന്നു. കെൽ നവള്ളം 
വ്യരാപകമരായി ശുദ്ീകരിച്ത് ഉപസയരാഗിക്
ന്നു. സസരാ�രാർ, കരാറ്റത്, തിരമരാല, മരാലിന്യ
ങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്നും ലവദയുതി 
കൂടുതലരായി ഉൽപരാദിപ്ിക്നപ്ടുന്നു. പുതിയ 
കരാർഷിക, ജലസസചന സമ്പ്രദരായങ്ങൾ 
രൂപനപ്ടുന്നു. പ്�യം, വരൾച് തുെങ്ങിയ
വനയ പ്തിസരരാധിച്ചു പ്കൃതിനയയും പരി
സ്ഥിതിനയയും കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്രാനുള്ള 
സംവിധരാനങ്ങളും പ്ധരാനമരാണത്. ഡിജിറ്റൽ 


ജനങ്ങളുചട ഭക്ണം, 

ആദരമാ�്യം, വിേ്യമാഭ്യമാസം, 
ചതമാഴില്, വരുമമാന വരദ്ന 

പരിപമാടികള്, ദരമാ�പ്രതിദരമാധ
പ്രവരത്നങ്ങള് എന്ിവയ്ക്കു 

മുന്തൂകം നല്കിയുള്ള 
ദക്മദകരളപദ്തി

കളമാണപ് ഇനിയും പ്രമാദേശിക 
തേങ്ങളില് രൂപചപ്ടുദത്ണ്ടതപ്. 
പരിസ്ിതിചയ പരി�ണികമാചത 

ഇനി മുദന്മാട്ടു ദപമാകമാനമാവില്ല. പുതിയ 
പ്രകൃതിസൗഹൃേ നിരമമാണരീതികള് 

വ്യമാപകമമാദകണ്ടതുണ്ടപ്. 
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ഡിലവഡിനറെ [Digital divide] യുഗത്ി
ലരാണത് നരാം ജീവിക്ന്നതത്. ഡിജിറ്റൽ 
സരാക്ഷരത വ�നര പ്ധരാനമരാണത്. കറൻസി
രഹിതമരായി വ്യവസ്ഥ മരാറിയരാലും അത്ഭുത
നപ്െരാനില്ല. ഇസപ്രാൾത്നന്ന സയരാസനരായും 
ഗൂഗിൾസപയും സഫരാണ്സപയും ഓണ് ലലൻ 
ബരാങ്ിംഗനമരാനക് കൂടുതലരായി പ്ചരാരത്ിൽ 
വരികയരാണത്. നപസട്രാൾ യുഗം കെിയുന്നു. 
പുതിയ ഇന്ധനത്ിലുള്ള ഗസവഷണത്ി
ലരാണത്  സലരാകം .  നവള്ളത്ിൽനിന്നത് 
ലഹഡ്രജൻ സവർതിരിനച്ടുത്ത് ഇന്ധന
മരായി ഉപസയരാഗിക്ന്ന രീതി ഇലക്ടികത് വരാഹ
നങ്ങൾ എന്നിവയും വികസിച്ചുവരുന്നു. 
ഇവിനെ സൂചിപ്ിച് എല്ലരാ കരാര്യങ്ങളും ഉെനെി 
വരുനമന്ന  രീതിയിലല്ല പറഞെതത്. മരാറുന്ന 
സലരാകവം സരാഹചര്യവം അറിയണനമന്നുമരാ
ത്രം. പശ്ചരാത്ലസസവന വികസനങ്ങൾക്
പരിയരായി സക്ഷമപ്വർത്നങ്ങൾക്ത് മുൻതൂ
ക്മുള്ള ഒരു വികസനനയമരായിരിക്ം സകര
�ത്ിനത് കൂടുതൽ അനുസയരാജ്യം. ഉല്പരാദനം, 
നതരാെിൽ, വരുമരാനം എന്നീ സമഖലക�ിൽ 
വലിയ പ്വർത്നങ്ങ�രാണത് പ്രാസദശിക 
തലങ്ങ�ിൽ ഇനിയുമുണ്ടരാസകണ്ടതത്. അങ്ങ
നനയുള്ള പ്രാസദശികസർക്രാരു കളുനെ 
നഫഡറൽ സംവിധരാനമരാവന്ന സക്ഷമസകര�
മരാണത് നമുക്ിനിയും വിഭരാവനം നചസയ്യണ്ടതത്. 

ആനന്ദഗ്ോമങ്ങൾ 
കോലത്തിക്റെ അനിവോെ്യത 

ജനങ്ങൾക് കൂടുതൽ സസന്രാഷവം 
ആത്വിശ്രാസവം ഉറപ്രാക്ിയുള്ള ആനന്ദ
ഗ്രാമങ്ങ�രാണത് രൂപനപ്ടുസത്ണ്ടതത്. മുൻകരാ
ലങ്ങ�ിൽ ഒരു വരാർഡത് നമമ്പറിനറെ ചിന് 
കൾ പരിമിതമരായിരുന്നു. തനന്ന ജയിപ്ിച് 
വരാർഡിനല സറരാഡുകൾ െരാർ നചയ്യുക, പുതിയ 
ചില സറരാഡുകൾ, പരാലങ്ങൾ, കുനറ നകട്ിെ
ങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്ിക്ക പിനന്ന 
നപൻഷൻ സപരാലുള്ള സരാമൂഹ്യ സുരക്ഷരാപ
ദ്തികൾ എല്ലരാവരിലും എത്ിക്ക. 
ഇങ്ങനന അഞ്ചുവർഷം സപരാകുന്ന രീതിയുനെ 
കരാലംമരാറി. ഒരുപരാെി അധികരാരം, സംവി
ധരാനങ്ങൾ, ഭരണഘെനരാപരമരായതും സകന്ദ്ര 
സർക്രാരുകൾ നൽകുന്നതുമരായ ഉത്രവരാ
ദിത്ങ്ങൾ തുെങ്ങി വികസനചക്രവരാ�ം 
വ�നര വലുതരാണത്.

പുതിയ കരാലത്ിനറെ നവല്ലുവി�ികൾ 
ഏനറ്റടുക്വരാൻ തസദേശ സ്യംഭരണസ്ഥരാ
പനങ്ങൾക് കെിയും. ജനപങ്രാ�ിത്ം 
സപരാരരാ, ജനങ്ങളുനെ സനതൃത്ം തനന്ന 
സവണം. (From peoples participation 

to people's Leadership) ഇനതരാരു സമീ
പനമരാറ്റമരായി നകരാണ്ടുവരണം. പുതിയ 
രീതികളും കരാഴ്ചപ്രാടുകളും ആവശ്യമരാണത്. 

പഞോയത്തിക്നോരു 
വികസന ദർശനറ്റോെഖ

ഓസരരാ പ്സദശനത്യും നചറുതും 
വലുതുമരായ നീർത്െങ്ങളുനെ അെിസ്ഥരാന
ത്ിൽ വിവിധ പ്കൃതിവിഭവങ്ങളുനെ 
സരാധ്യതയും പ്ശ്നങ്ങളും വിലയിരുത്നപ്
െണം. മരാനവവിഭവസശഷി പരമരാവധി പ്സയരാ
ജനനപ്ടുത്ണം. വിപുലമരായ വിവരസശഖ
രണം നെത്ി പഞ്രായത്തുതല വിവരവ്യവ
സ്ഥ (Panchayat Level Information 
System) രൂപനപ്ടുത്ണം. പ്രാസദശിക ദുരന്
സരാധ്യത സമഖലകൾ, സൂക്ഷ്മകരാലരാ വസ്ഥരാമരാ
റ്റം, മെയുനെ ലഭ്യത എന്നിവനയല്ലരാം അറിസയ
ണ്ടതുണ്ടത്. പുതിനയരാരു വികസനനയം പ്രാസദ
ശികതലത്ിൽ ഉണ്ടരാകണം. ഉൽപ്രാദനസമഖ
ലയിൽ വിപുലമരായ പദ്തികൾ ഉണ്ടരാകണം. 
കരാർഷിക ഭക്ഷ്യ ഉൽപരാദനം വർദ്ിപ്ിസച് 
കെിയൂ. മൂല്യവർദ്ിത വസ്തുക്ളുനെ ഉൽപരാദനം, 
ഭക്ഷ്യസംസ്രണ സംവിധരാനങ്ങൾ എന്നിവ 
വിപുലനപ്ടുത്ണം. വിസനരാദ, കരായിക, 
വ്യരായരാമ സംവിധരാനങ്ങൾ കൂടുതലരായി 
ഉണ്ടരാകണം. ഏനതരാരു പ്സദശനമടുത്രാലും 
കുറച്ചു സപരിനലങ്ിലും നല്ല  സമ്പത്തുണ്ടത്. 
ധരാരരാ�ം പ്വരാസികളുണ്ടരാകരാം. ഇവരുനെ 
ലകയിലുള്ള തുക പ്രാസദശികതലത്ിൽ 
ഉൽപരാദന നചറുകിെ വ്യവസരായ സമഖലക�ി
സലക് നകരാണ്ടുവരണം. കൂടുതൽ സരാമ്പത്ിക 
പ്വർത്നങ്ങൾ (economic activity) 
നെക്ണം. ആസഗരാ�ടൂറിസം സരാധ്യതകൾ 
കുറയുകയരാണത്. ആയിെത്ത് ഉത്രവരാദിത് 
പ്കൃതിദത് പ്രാസദശിക ടൂറിസസരാധ്യത കൾ 
വികസിപ്ിക്ണം. 

വിദ്യരാഭ്യരാസ സംവിധരാനങ്ങൾ വിപുല
നപ്ടുത്ണം. ജനകീയ ആസരരാഗ്യ, സരരാഗപ്
തിസരരാധ വിദ്യരാഭ്യരാസമരാവശ്യമരാണത്. ഓസരരാ 
വകുപ്പും സ്ഥരാപനവം അവരവരുനെ പദ്തി
കകളുണ്ടരാക്ി സംസയരാജിപ്ിച്ത് വരാർഷികപ
ദ്തിക�രാക്ന്ന രീതിക് പകരം സമഖ 
ലകൾ, വിഷയങ്ങൾ, വികസനസരാധ്യത
കൾ എന്നിവയ്കനുസരിച്ത് ഒരു സഡരാക്നമറെത് 
ഉണ്ടരാക്ക. അനതരാരു സംയുക്തപദ്തി
യരായിരിക്ണം. സംസയരാജിതസംഘെനരാ
സംവിധരാനങ്ങൾ സവണ്ടിവരും. അതനുസരി
ച്ത് ഓസരരാ വിഭരാഗത്ിനറെയും ഉത്രവരാദി
ത്ങ്ങളും കരാലയ�വം നിശ്ചയിക്കയും 
സവണം. ഉദരാഹരണമരായി കൃഷി, മൃഗസംര

ക്ഷണം, മണ്ണത്, ജലലജവസംരക്ഷണം, 
ജലസസചനം, നചറുകിെവ്യവസരായം, മൂല്യവ
ർദ്ിതവസ്തുക്ളുനെ ഉല്പരാദനം ഇവയ്കത് ഒറ്റസര
ഖയുണ്ടരാകണം. അതിൽ ഓസരരാരുത്രുനെ
യും നിർ വഹണപങ്ത് പറയണം. സംയുക്ത 
നിർ വ്വഹണ, സമരാണിറ്ററിംഗത്, തുെർപരിപരാലന 
സംവിധരാനങ്ങൾ ആവശ്യമരാണത്. ഇനതരാനക് 
നെക്സമരാ, പ്രാസയരാഗികമരാസണരാ, എനന്നരാ 
നക് സതരാന്നരാം. പസക്ഷ അങ്ങനനനയരാരു 
ചിന്യ്കത് ഇനി സ്ഥരാനമില്ല. പ്ശ്നങ്ങൾ സങ്ീ
ർണ്ണമരാണത്. പരിഹരാരം ല�ിതമരാക്ിസയ പറ്
കയുള്ളൂ. കെിയുസമരാ എന്നതല്ല. കെിയണം 
എന്നതരാകണം ജനപ്തിനിധികളുനെയും 
ഉസദ്യരാഗസ്ഥരുനെയും ജനങ്ങളുനെയും 
മസനരാഭരാവം. കരാലത്ിനനുസരിച്ചു മരാറുസമ്പരാ
െരാണത് ശരാസ്ത്രീീയ ആസൂത്രണമരാകുന്നതത്. കരാര്യ
ങ്ങൾ നചയ്തുതീർക്ന്നതല്ല ആസൂത്രണം. 
അതിനു നിരവധി ക്രമങ്ങളും രീതികളുമുണ്ടത്. 
ഇനി അതിനറെ കരാലമരാണത് മുന്നിലുള്ളതത്

ജലം, പരിസ്ഥിതി, കൃഷി, ജലസസചനം, 
ആസരരാഗ്യം, ഊർജ്ം, വിദ്യരാഭ്യരാസം, സ്ത്രീീവി
കസനം, വസയരാജനസംരക്ഷണം, ശിശുസം
രക്ഷണം തുെങ്ങിയ വിവിധ സമഖലക�ിൽ 
നയങ്ങളും പരിപരാെികളും ആവശ്യമരാണത്. ഓസരരാ 
പഞ്രായത്തും ജനങ്ങൾക് സസന്രാഷം 
പരമരാവധി ഉറപ്രാക്ന്നതിലുള്ള ഒരു ആനന്ദ
സൂചിക (Happiness Index) തയ്യരാറരാ
ക്ണം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള നയവം ദർശന
സരഖകളും രൂപനപ്ടുത്ണം. വിവരസശഖ
രണം, പഠനങ്ങൾ, സപ്രാജക്ടുകൾ എന്നിവ 
പ്ധരാനമരാണത്. 

എന്രായരാലും നകരാവിഡത് എസപ്രാൾ പൂർണ്ണ
മരായും മരാറുനമന്നത് നമുക്റിയില്ല. ഇനിയും പല 
പ്തിസന്ധികളും വരരാം. ഇവനയനയല്ലരാം പ്തി
സരരാധിക്വരാനും ജനങ്ങൾക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ 
നൽകുവരാൻ കെിയുന്നതും പ്രാസദശികതലങ്ങ�ി 
ലരാണത്. ഇവിനെയരാണത് ഗ്രാമസ്രരാജിനറെയും 
സ്രാശ്രയഗ്മരാങ്ങളുനെയും സുസ്ഥിര വികസന
ത്ിനറെയുനമരാനക് പ്സക്തി. ഓസരരാ ഗ്രാമ
ത്ിനും ആവശ്യമരായ എല്ലരാം സൃഷ്ിക്വരാ 
നരാവിനല്ലങ്ിലും പരമരാവധി ശ്രമങ്ങൾ 
നെക്ണം. വിവിധ പ്സദശങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത 
കരാര്യങ്ങ�ിൽ സ്യം പര്യരാപ്തമരാവനട്. അവ 
യുനെ ശംഖല രൂപനപ്ട്രാൽപ്ിനന്ന ആനന്ദഗ്രാ
മങ്ങളും സക്ഷമസംസ്ഥരാനവം സൃഷ്ിക്രാനരാവം. 
അതത് കരാലഘട്ത്ിനറെ ആവശ്യം കൂെിയരാണത്. 
പ്രാസദശികവികസന ത്ിൽനിന്നും പ്രാസദ 
ശിക സർക്രാരിസലക്ള്ള മരാറ്റം ശരാസ്ത്രീീയ വിഭ
വരാധിഷ്ിത ആസൂത്രണത്ിസലക്ള്ള പുതിയ 
സംഘയരാത്ര. (തുെരും)
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സാമൂഹ്യയവികസനവുംം 
ശാാക്തീീകരണവുംം
പ്രതിസന്ധിികളം ത്വല്ലുവിളികളം 
അവസരങ്ങളാക്കിി കുടുംബശ്രീീ- 2 
 ആശ എസന്. പണനിക്കർ
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സമൂഹത്ിനല ഏറ്റവം ദരിദ്രർക്ം പരാർ
ശ്വൽക്രിക്നപ്ട്വർക്ം കൂെി 

അവർ അർഹിക്ന്ന സരാമൂഹ്യനീതിയും 
സുരക്ഷയും ഉറപ്രാക്കനയന്ന ദൗത്യം അഭി
മരാനകരമരായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്ന്ന 
പ്സ്ഥരാനമരാണത് കുടുംബശ്രീ. കുടുംബശ്രീ 
മുസഖന നെപ്രാക്ന്ന 'അഗതിരഹിത സകര�ം'  
ഈ സർക്രാരിനറെ അഭിമരാന പദ്തി
യരാണത്. സമൂഹത്ിൽ ആരും ആശ്രയിക്രാ
നില്ലരാത്വരും അതീവദരിദ്രരുമരായവനര 
കനണ്ടത്ി അവർക്ത് പ്സത്യക കരുതൽ 

നകരാടുത്ത് സംരക്ഷിക്ന്ന പ്വർത്ന 
ങ്ങ�രാണത് കുടുംബശ്രീ ഈ പദ്തി വെി 
നെപ്രാക്ന്നതത്. സമൂഹത്ിനല പരാവനപ്ട് 
ജനവിഭരാഗം സനരിസെണ്ടി വരുന്ന ദരാരിദ്ര്യ
ത്ിൽ നിന്നും അവനര സമരാചിപ്ിക്ക 
എന്നതു കൂെി ലക്ഷ്യമിട്രാണത് ദരാരിദ്ര്യനിർ
മ്രാർജ്നത്ിനനരാപ്ം സരാമൂഹ്യസുരക്ഷ
യും ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന അഗതിരഹിത സകര�ം 
പദ്തി നെപ്രാക്ി വരുന്നതത്. ജനരാധിപത്യ
സംരക്ഷണത്ിനത് ഈ സർക്രാർ നൽകുന്ന 
പ്രാധരാന്യവം പരിഗണനയും അതിനറെ 

എല്ലരാ അന്:സത്സയരാടും കൂെി ഉൾനക്രാ
ണ്ടുനകരാണ്ടരാണത് കുടുംബശ്രീയുനെ പ്വർത്
നങ്ങൾ. ഇസതരാനെരാപ്ം സലരാകത്ിനു തനന്ന 
മരാതൃകയരായി മരാറുന്ന സ്ത്രീീശരാക്തീകരണ 
പ്വർത്നങ്ങളും കുടുംബശ്രീ വിജയകര
മരായി നെപ്രാക്ി വരുന്നു.

സമൂഹത്ിൽ പരാർശ്വൽക്രിക്നപ്
ട്വരും നിരരാലംബരുമരായ ആളുകളുനെ 
സരാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും 
അവർക്ത് അർഹമരായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ 
സനെിനക്രാടുത്തു നകരാണ്ടത് അവനര സമൂഹ
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ത്ിനറെ മുഖ്യധരാരയിസലക്ത് നകരാണ്ടു വരുന്ന
തിനുമരായി കുടുംബശ്രീ വിവിധ പദ്തിക
�രാണത് സംസ്ഥരാനത്ത് നെപ്രാക്ി വരുന്നതത്. 
കൃത്യമരായ പ്വർത്നങ്ങൾ ചിട്നപ്ടുത്തു
ന്നതിലൂനെയും സമയബന്ധിതമരായി നെപ്രാ
ക്ന്നതു വെിയും പദ്തിക്ത് ഏനറ സനട്
ങ്ങൾ ലകവരിക്രാൻ സരാധിച്ിട്ടുണ്ടത്. 

അ�തിെഹിത റ്റോകെളം പദ്ധതി
അഗതിരഹിത സകര�ം പദ്തിയിൽ 

ഉൾനപ്ട് 1,56,647 ഗണസഭരാക്തൃ കുടുംബ
ങ്ങൾക്ത് തസദേശസ്ഥരാപനങ്ങളുനെ പിന്തുണ
സയരാടുകൂെി വിവിധ സസവനങ്ങൾ ലഭ്യമരാക്ി
യതിലൂനെ സരാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തു
ന്ന പ്വർത്നങ്ങ�രാണത് കുടുംബശ്രീ ഏനറ്റ
ടുത്ത് നെപ്രാക്ന്നതത്. നിരരാലംബരരായ 
കുടുംബങ്ങന� കനണ്ടത്തുന്നതിനും അവർ
ക്രാവശ്യമരായ അെിസ്ഥരാന, അതിജീവന, 
ഉപജീവന സസവനങ്ങൾ ലഭ്യമരാക്ന്നതിനു

മരായി കുടുംബശ്രീയും തസദേശസ്യംഭരണ 
സ്ഥരാപനങ്ങളുമരായി സംസയരാജിച്ചു നെപ്രാ
ക്ന്ന സകര� സർക്രാരിനറെ അഗതിരഹിത 
സകര�ം പദ്തിയിൽ നിലവിൽ 1,56,647 
കുടുംബങ്ങന� ഉൾനപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ടത്. 1,032 
നപരാതുപദ്തികളും 170 പട്ികവർഗ്ഗ പ്സത്യക 
പദ്തികളും അംഗീകരാരം സനെി പ്വർ
ത്നം ആരംഭിച്ചു. 1,46,917 കുടുംബങ്ങന� 
നപരാതുപദ്തിക�ിലും 9,730 ഗണസഭരാക്തൃ 
കുടുംബങ്ങന� പട്ികവർഗ്ഗ പ്സത്യക പദ്
തിക�ിലും ഗണസഭരാക്തരാ ക്�രായി ഉൾനപ്
ടുത്ി ഇവർക്രാവശ്യമരായ സസവനങ്ങൾ 
ലഭ്യമരാക്ി വരികയരാണത് ഇസപ്രാൾ. 

തറ്റോ�ശ സ്ഥാോപനങ്ങൾകെ് 
ചലഞ് ഫണ്ട്

അഗതിരഹിത സകര�ം ജനറൽ പദ്
തികളുനെ ആനക പദ്തി നചലവിനറെ 40 
ശതമരാനം, അനല്ലങ്ിൽ 40 ലക്ഷം രൂപ 

ഏതരാസണരാ കുറവത് ഈയിനത്ിൽ കുടുംബശ്രീ 
തസദേശസ്ഥരാപനങ്ങൾക്ത് നൽകുന്ന തുക 
യരാണത് ചലഞ്ത് ഫണ്ടത്. പട്ികവർഗ്ഗ പ്സത്യക 
അഗതിരഹിത സകര�ം പദ്തിയിൽ ആനക 
പദ്തി നചലവിനറെ 40 ശതമരാനം അനല്ല
ങ്ിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ ഏതരാസണരാ കുറവത് 
അതരാണത് ചലഞ്ത് ഫണ്ടരായി നൽകുക. പദ്
തിയുനെ ഫലപ്ദമരായ നെത്ിപ്ിനത് 
കുടുംബശ്രീ തസദേശ സ്ഥരാപനങ്ങൾക്ത് 1,032 
നപരാതുപദ്തികളുനെയും 170 പട്ികവർഗ്ഗ 
പ്സത്യക പദ്തികളുനെയും ഒന്നരാം ഗഡു 
ചലഞ്ത് ഫണ്ടരായി 17.66 സകരാെി രൂപ നൽകി. 
ആദ്യഗഡു 80 ശതമരാനം പൂർത്ിയരാക്ിയ 
509 തസദേശ സ്ഥരാപനങ്ങൾക്ത് രണ്ടരാം ഗഡു 
ചലഞ്ത് ഫണ്ടരായി 56 സകരാെി രൂപയും 
വിതരണം നചയ്തു. 

�ൗദ്ധിക ക്വല്ലുവിളികൾ 
റ്റോനെിടു�വർകെോയി
342 �ഡി് സ് സ്ഥാോപനങ്ങൾ

പതിനനട്ടു വയസിനു തരാനെ പ്രായമുള്ള 
ബൗദ്ിക നവല്ലുവി�ികൾ സനരിടുന്ന കുട്ിക
ളുനെയും പതിനനട്ടു വയസിനു മുക�ിൽ പ്രാ
യമുള്ളവരുനെയും വിദ്യരാഭ്യരാസത്ിനും 
പകൽപരിപരാലത്ിനും ജീവസനരാപരാധി 
പരിശീലനത്ിനും സവണ്ടി തസദേശസ്യം
ഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങളുമരായി സഹകരിച്ചു 
നകരാണ്ടത് കുടുംബശ്രീ ബഡത് സത് സ്ഥരാപന
ങ്ങൾ നെപ്രാക്ന്നുണ്ടത്. നിലവിൽ സംസ്ഥരാ
നത്ത് 177 ബഡത് സത് സ്കൂളുകളും 165 ബഡത് സത് 
പുനരധിവരാസ സകന്ദ്രങ്ങളും പ്വർത്ിച്ചു 
വരുന്നു. 9,545 പരിശീലനരാർത്ികൾക്ത് 
വിദ്യരാഭ്യരാസം, പകൽപരിപരാലനം നതരാെിൽ 
പരിശീലനം എന്നിവ ലഭ്യമരാക്ന്നു. ഇതു 
കൂെരാനത ബഡത് സത്  സ്ഥരാപനങ്ങ�ിനല 
വിദ്യരാർത്ികളുനെയും 18 വയസിനു മുക�ിൽ 
പ്രായമുള്ളവരുനെയും യരാത്രരാ സക്ശം പരി
ഹരിക്ന്നതിനു സവണ്ടി 28 ബഡത് സത് സത് കൂളു
കൾക്ത് വരാഹനം വരാങ്ങുന്നതിനരായി 15 
ലക്ഷം രൂപ വീതം 4.2 സകരാെി രൂപ അനുവ
ദിച്ചു നൽകി. 2020-21 വർഷം നരാലത് ബഡത് സത് 
സത് കൂളുകൾ വരാഹനം വരാങ്ങി. 

ക്കോവിഡി് കോലത്ത് �ഡി് സ് 
വിദ്യോർത്ികൾകെ് 
ഓൺലലൻ പെിശീലനം

നകരാവിഡത് കരാലത്ത് സലരാക്ത് ഡൗണ് 
ഏർനപ്ടുത്ിയസപ്രാൾ ബഡത് സത് സ്കൂൾ 
വിദ്യരാർത്ികളുനെ പഠനം മുെങ്ങി സപരാകരാ

അറ്റോഫോർഡി�ിൾ ഹൗസിം�് 
ഇൻ പോർട്ണർഷിപ്് പദ്ധതി 

പി.എം.എ.ലവ. പദ്തിയുനെ ഭരാഗമരായി ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുനെ പ്ശത് നം 
പരിഹരിക്ന്നതിനരായി ലലഫത് മിഷനുമരായി സംസയരാജിച്ത്, ഗവണ്നമറെത് /നഗരസ
ഭകൾ എന്നിവരുനെ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ ഭവന സമുച്ങ്ങൾ നിർമ്ിക്ന്ന 
അസഫരാർഡബിൾ ഹൗസിംഗത് ഇൻ പരാർെത്ണർഷിപ്ത് പദ്തി പ്കരാരം സംസ്ഥരാനത്ത് 
ഇതുവനര ഭൂരഹിതർക്ത് 774 പരാർപ്ിെ യൂണിറ്കൾ നിർമ്ിക്രാൻ അനുമതി ലഭ്യമരാ
യിട്ടുണ്ടത്. 2020-21 സരാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ 286 യൂണിറ്കൾ നിർമ്ിക്രാൻ അനുമതി 
ലഭ്യമരാക്കയും ഇതിൽ 200 വീടുകളുനെ നിർമ്രാണം പൂർത്ിയരാക്കയും നചയ്തു. 
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തിരിക്രാൻ കുടുംബശ്രീയുനെ സനതൃത്ത്ിൽ 
ഇവർക്രായി ഓണ്ലലൻ ക്രാസുകൾ ആവി
ഷ്ക്കരിച്ചു നെപ്രാക്ി. അദ്്യരാപകർ വരാെത് സരാപ്ത് 
ഗ്രൂപ്പുകൾ വെിയും സമൂഹമരാധ്യമങ്ങൾ വെിയും 
നറസക്രാർഡത് നചയ്ത വീഡിസയരാകളുനെ സഹരാ
യസത്രാനെ ഓണ്ലലൻ ക്രാസുകൾ നൽകി
യസതരാനെ ബഡത് സത് വിദ്യരാർത്ികളുനെ പഠനം 
സജീവമരാക്ി നിലനിർത്രാൻ സരാധിച്ചു. 2,788 
കുട്ികൾക്രാണത് ഓണ്ലലൻ ക്രാസിനറെ 
പ്സയരാജനം ലഭിച്തത്. ഇതു കൂെരാനത ബഡത് സത് 
സ്ഥരാപ നങ്ങ�ിനല കുട്ികൾക്ത് നകരാവിഡത് 
കരാലത്തും വിവിധ നതറരാപ്ികളുനെ സസവനം 
ലഭ്യമരാക്ി. സ്ഥിരമരായി നതറരാപ്ി ആവശ്യമുള്ള 
കുട്ികൾക്ത് നകരാവിഡത് വ്യരാപനം രൂക്ഷമരായ 
സരാഹചര്യത്ിൽ സകന്ദ്ര സരാമൂഹ്യനീതി മന്തരാ
ലയത്ിനറെ കീെിൽ സകരാെിസക്രാെത് ആസ്ഥരാന
മരായി പ്വർത്ിക്ന്ന സകരാസമ്പരാസിറ്റത് 
റീജിയണൽ നസറെർ സഫരാർ സപെത് സണ് 
വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസത് സ്ഥരാപനം പ്രാഥ 
മിക പഠനം എന്ന നിലയ്കത് തൃശൂർ, മലപ്പുറം 
ജില്ലക�ിനല രണ്ടത് ബഡത് സത് സ്ഥരാപനങ്ങ�ിൽ 
'തണൽ' എന്ന സപരിൽ പ്വർത്നം ആരം
ഭിച്ിട്ടുണ്ടത്. ഓസരരാ കുട്ിയുനെയും ആസരരാഗ്യ 
സ്ഥിതി പഠിച് സശഷമരാണത് വിവിധ നതറരാ
പ്ികൾ ലഭ്യമരാക്ന്നതത്. നിലവിൽ ആറത് ജില്ല
ക�ിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ടത്. 450 
കുട്ികൾ പരിശീലനത്ിൽ തുെർച്യരായി 
പനങ്ടുക്ന്നു. ഇസതരാനെരാപ്ം പ്സത്യക 
ഉപജീവന പദ്തിയുനെ ഭരാഗമരായി ബഡത് സത് 
സ്ഥരാപനങ്ങ�ിനല കുട്ികൾക്ം അവരുനെ 
മരാതരാപിതരാക്ൾക്ം ഉപജീവനമരാർഗ്ഗനമരാ
രുക്ന്നതു ലക്ഷ്യമിട്ത് 162 ബഡത് സത് സ്ഥരാപ
നങ്ങ�ിൽ വിവിധ നതരാെിൽ പരിശീലന
ങ്ങൾ ആരംഭിക്ന്നതിനും സർക്രാരിനറെ 

പ്സത്യക ഉപജീവന പദ്തി പ്കരാരം 
ബഡത് സത് സ്ഥരാപനങ്ങൾക്ത് നരാലത് സകരാെി 
രൂപ അനുവദിക്ന്നതിനും സരാധിച്ിട്ടുണ്ടത്. 

പി.എം.എ.ലവ (ന�െം)- 
ലലഫ് 1,02,229 ഭവനങ്ങളുക്ട 
നിർമ്ോണത്തിന് അനുമതി 

 2022 ൽ 'എല്ലരാവർക്ം ഭവനം' നൽകു
കനയന്ന ലക്ഷ്യസത്രാനെ സംസ്ഥരാന സർ 
ക്രാരും നഗര-തസദേശ സ്യംഭരണ സ്ഥരാപ
നങ്ങളും സംയുക്തമരായി നെപ്ിലരാക്ന്ന 
സകന്ദ്രരാവിഷ്കൃത പദ്തിയരാണത് പ്ധരാനമന്തി 
ആവരാസത് സയരാജന (നഗരം) - ലലഫത്. 2016 
മുതൽ ഇതുവനര ബി.എൽ.സി (എൻ)-വ്യ
ക്തിഗത ഭവനനിർമ്രാണ ഘെകത്ിൽ 
ഉൾനപ്ടുത്ി 1,02,229 ഭവനങ്ങളുനെ നിർ
മ്രാണത്ിനത് അനുമതി ലഭ്യമരാക്ിയിട്ടുണ്ടത്. 
2020-21 സരാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ ഭൂമി 
യുള്ള ഭവനരഹിതർക്ത് 10,465 വീടുകൾ നിർ
മ്ിക്രാനുള്ള അനുമതി ലഭ്യമരാക്ി. 19,689 
വീടുകൾ പൂർത്ീകരിച്ത് വരാസസയരാഗ്യമരാക്
ന്നതിനും കുടുംബശ്രീക്ത് സരാധിച്ചു. 

പി.എം.എ.ലവ. 
(ന�െം) - ലലഫ് ക്രെഡിി�് 
ലിങ്ഡി് സ�് സിഡിി സ് കീം

പി.എം.എ.ലവ. നഗരം പദ്തിയുനെ 
ഘെകമരായ നക്രഡിറ്റത് ലിങ്ത്ഡത് സബത് സിഡി 
സ്ീമിനറെ (സി.എൽ.എസത്.എസത്.) ഭരാഗ 
മരായി, വീെത് നിർമ്ിക്ന്നതിസനരാ വരാങ്ങുന്ന
തിസനരാ ലഭിക്ന്ന വരായ്പയ്കത്, പരമരാവധി 6.5% 
വനര പലിശ സബത് സിഡി നൽകി വരുന്നു
ണ്ടത്. പദ്തി പ്കരാരം നരാ�ിതുവനര സംസ്ഥരാ
നത്ത് 23,253 സപർക്രാണത് വരായ്പ നൽകി 

യതത്. 2020-21 സരാമ്പത്ിക വർഷം മരാത്രം 
വരായ്പ ലഭ്യമരായതത് 3625 ഗണസഭരാക്തരാക്ൾ 
ക്രാണത്. വരായ്പരാ സമ�കൾ, സഹരാർഡിംഗക
ളു ന െ  പ്ദ ർ ശ ന ം ,  ല ഘു സ ല ഖ ക ളു ന െ 
വിതരണം, സസരാഷ്യൽ മീഡിയയിലൂനെ 
അവസബരാധം എന്നിവ ഗണസഭരാക്തരാക്ന� 
സബരാധവൽക്രിക്ന്നതിനരായി സ്ീകരിച്ചു. 

പി.എം.എ.ലവ. (ന�െം) 
ലലഫ് ഭവനങ്ങൾകെ് 
ഇൻഷുറിൻസ് പെിെക്ഷ

പി.എം.എ.ലവ. (നഗരം) ലലഫത് പദ്
തിയിലൂനെ നിർമ്ിച് 63,449 ഭവനങ്ങൾക്ത് 
ഇൻഷുറൻസത് പരിരക്ഷ ഉറപ്രാക്ക എന്ന 
ലക്ഷ്യസത്രാനെ കുടുംബശ്രീ, സംസ്ഥരാന 
ഇൻഷുറൻസത് വകുപ്ത്, നപരാതുസമഖലരാ സ്ഥരാ
പനമരായ യുലണറ്റഡത് ഇൻഷുറൻസത് കമ്പ
നിയുമരായി സചർന്നത് സകരാ-ഇൻഷുറൻസത് വ്യവ
സ്ഥയിൽ ഇൻഷുറൻസത് പദ്തിയും നെപ്രാ
ക്ന്നുണ്ടത് .  പദ്തിയുനെ  ആദ്യ മൂന്നത് 
വർഷനത് പ്ീമിയമരായ 349 രൂപ ഒരുമിച്ത് 
സർക്രാരരാണത് അെയ്ക്കുന്നതത്. 2020-21 സരാമ്പ
ത്ിക വർഷത്ിൽ 63,449 ഗണസഭരാക്തരാ 
ക്ൾക്ത് ഇൻഷുറൻസത് പരിരക്ഷ നൽകുന്ന
തിനത് സരാധിച്ചു. ഈ പദ്തി പ്കരാരം പി.എം
.എ.ലവ (നഗരം) ലലഫത് പദ്തിയിനല 
ഓസരരാ വീടുകൾക്ം ആദ്യ മൂന്നത് വർഷക്രാലം 
4 ലക്ഷം രൂപയുനെ ഇൻഷുറൻസത് പരിരക്ഷ 
ലഭിക്ന്നു. മൂന്നത് വർഷങ്ങൾക്ത് സശഷം 
ഇൻഷുറൻസത് പരിരക്ഷ തുെരരാനരായി ഗണ
സഭരാക്തരാവിനത് സനരിട്ത് പ്ീമിയം അെയ്കരാനുള്ള 
സൗകര്യവമുണ്ടത്. 

പി.എം.എ.ലവ. 
(ന�െം)- ലലഫ് 
ഗുണറ്റോഭോക്തൃകുടും�ങ്ങളിൽ 
ക്തോഴിിൽ പെിശീലനം 

പി.എം.എ.ലവ. (നഗരം)-ലലഫത് 
ഗണസഭരാക്തൃ കുടുംബങ്ങ�ിൽ നതരാെിൽ 
പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികന� 
കനണ്ടത്തുകയും അവർക്ത് സദശീയ നഗര 
ഉപജീവന ദൗത്യത്ിൽ (എൻ.യു.എൽ.
എം.) ഉൾനപ്ടുത്ി നതരാെിൽ പരിശീലനം 
നൽകി നമച്നപ്ട് നതരാെിലും വരുമരാനവം 
ലഭ്യമരാക്ിവരുന്നു. ഇതിനറെ ഭരാഗമരായി 
നതരാെിൽ പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള ഗണ
സഭരാക്തരാക്ളുനെ ഡരാറ്റരാസബസത് ഗൃഹസന്ദർ
ശനത്ിലൂനെ തയ്യരാറരാക്ി,  എൻ.യു.
എൽ.എമ്ിനറെ എംസപ്രായത് നമറെത് സത് കിൽ 
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നട്യിനിംഗത് ആൻഡത് സപ്സത് നമറെത് (ഇ.എസത്.
െി. & പി.) ഘെകത്ിനത് കീെിൽ, 2020 - 21 
സരാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ 90 സപർക്ത് 
വിവിധ സമഖലക�ിൽ നതരാെിൽ ലഭ്യമരാക്
കയും നചയ്തു. ഇതു കൂെരാനത എൻ.യു.എൽ.
എം. പദ്തിയുനെ കീെിൽ 2020-21 സരാമ്പ
ത്ിക വർഷത്ിൽ നഗരത്ിനല ഭവനര
ഹിതർക്ള്ള പരാർപ്ിെ പദ്തിയിൽ 
ഉൾനപ്ടുത്ി രണ്ടത് പുതിയ നഷൽട്റുകളുനെ 
പദ്തി പൂർത്ീകരിക്രാൻ സരാധിച്ചു. ഒപ്ം 
നിലവിലുള്ള രണ്ടത് നഷൽട്റുകളുനെ പുനരു
ദ്രാരണവം പൂർത്ീകരിച്ിട്ടുണ്ടത്. 281 ഗണ
സഭരാക്തരാക്ൾക്ത് പ്സയരാജനം ലഭിച്ചു. 

 
ക്തരുവു കച്ചവടകെോർക്കുള്ള 
സഹോയ പദ്ധതി

എൻ.യു.എൽ.എം. പദ്തിയുനെ ഭരാഗ 
മരായി നതരുവത് കച്െവെക്രാർക്ള്ള സഹരായ 
പദ്തി വെി നകരാവിഡത് മൂലം കഷ്തയനുഭവി
ച് 11,851 നതരുവ കച്വെക്രാർക്ത് വരായ്പരാ 
സഹരായം ലഭ്യമരാക്ന്നതിനും കുടുംബശ്രീക്ത് 
സരാധിച്ചു. നിലവിൽ പദ്തിയുനെ കീെിൽ 
നഗരത്ിനല നതരുവകച്വെക്രാർക്ള്ള 
സഹരായപദ്തിയിൽ 19 നഗരസഭക�ിൽ 
തിരനഞെടുത് നതരുവത് കച്വെ സമിതികൾ 
നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടത്. കൂെരാനത പി.എം. 
സ്രാനിധി സത് കീമിൽ 11,851 അസപക്ഷകൾ 
സമർപ്ിക്കയും ഇതിൽ 8,149 വരായ്പ അനു
വദിക്കയും നചയ്തു.

തനിച്ചു യോത്ര ക്ചയ്യു� 
സ്തീകൾകെോയി ഷീ റ്റോലോഡി്ജ്

പഠനം, സജരാലി തുെങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ
ക്രായി യരാത്ര നചസയ്യണ്ടിവരുന്ന സ്ത്രീീകൾക്ത് 
സുരക്ഷിത തരാമസ സൗകര്യം ലഭ്യമരാക്ക 
എന്ന ലക്ഷ്യസത്രാനെ സംസ്ഥരാന സർക്രാ
രിനറെ സഹരായസത്രാനെ തസദേശസ്യം
ഭരണ വകുപ്പും, കുടുംബശ്രീയും നഗരസഭക
�ിൽ സംയുക്തമരായി നെപ്ിലരാക്ന്ന പദ്
തിയരാണത് ഷീ-സലരാഡത്ജുകൾ. 2020-21 സരാമ്പ
ത്ിക വർഷത്ിൽ നിലമ്പൂർ, ഏറ്മരാനൂർ 
നഗരസഭക�ിൽ രണ്ടത് ഷീ-സലരാഡത്ജുകൾ 
പ്വർത്നം ആരംഭിച്ചു. ഇതിലൂനെ 10 
കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ത് ഉപജീവന മരാർഗ്ഗം 
ലഭ്യമരാക്രാൻ സരാധിച്ചു

ആദിവോസി റ്റോമഖലയിക്ല 
സോമൂഹ്യ ശോക്തിീകെണം

പട്ികവർഗ്ഗ ഊരുകളുനെ സമഗ് വിക
സനത്ിനരായി ഓസരരാ ഊരിനറെയും 
ആവശ്യകതകൾ അയൽക്കൂട്ങ്ങ�ിൽ 
നിന്നു തനന്ന അറിയുകയും പിന്നീെത് പഞ്രാ
യത്ിനറെ പദ്തിയുമരായി സംസയരാജിച്ചു 
നകരാണ്ടത് സമഗ് വികസനത്ിനരായുള്ള 
പദ്തി തയ്യരാറരാക്ന്ന ക്യരാനമ്പയത്ൻ സംഘ
െിപ്ിക്കയും നചയ്തു. നിലവിൽ 2015 
ഊരുകൾ തങ്ങളുനെ വികസന പദ്തി 
തസദേശ സ്ഥരാപനങ്ങൾക്ത് സമർപ്ിച്ചു. അട്
പ്രാെിയിനല ആദിവരാസി സമഖലയിൽ 
സത് കൂൾ വിദ്യരാർത്ികളുനെ നകരാെിഞ്ഞുസപരാ

ക്ത് തെയുന്നതിനും പഠനത്ിൽ പിന്നരാക്ം 
നിൽക്ന്ന കുട്ികൾക്ത് പരാഠ്യ പരാസഠ്യതര 
വിഷയങ്ങ�ിൽ നമച്നപ്ട് വിദ്യരാഭ്യരാസം 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുമരായി ആരംഭിച് 110 
ബ്രിഡത്ജത് സകരാെത് സത് നസറെറുകൾ വെി കുട്ി
കൾക്ത് മികച് രീതിയിൽ പഠനം സരാദ്്യമരാ
കുന്നു. ഇതിലൂനെ 2525 കുട്ികൾക്ത് വിദ്യരാ
ഭ്യരാസ പിന്തുണയും ലഭിക്ന്നു. 

സർകെോർ വകുപ്പുകളിൽ 
റ്റോജോലി റ്റോനടോൻ 
യുവതീയുവോകെൾകെ് പെിശീലനം

പട്ികവർഗ്ഗ സമഖലയിനല യുവതീയുവരാ
ക്ൾക്ത് വിവിധ സർക്രാർ വകുപ്പുക�ിൽ 
സജരാലി ലഭ്യമരാക്ന്നതിനറെ ഭരാഗമരായി, 750 
സപർക്ത് ആറുമരാസനത് നതരാെിൽ പരിശീ 
ലനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യസത്രാനെ 
ആരംഭിച് പദ്തി വെി 2020-21 വർഷ
ത്ിൽ 874 സപർക്ത് പരിശീലനം നൽകി. 
ആദിവരാസി സമഖലയിനല യുവരാക്ളുനെ 
കലരാ കരായിക ബൗദ്ിക മുസന്നറ്റവം 
നതരാെിൽ ലനപുണ്യ വികസനവം ലക്ഷ്യ
മിട്ടു രൂപീകരിച് യൂത്ത് ഇറെർനവൻഷൻ 
സപ്രാഗ്രാം വെി 2020-21 വർഷത്ിൽ 102 
യൂത്ത് ക്ബ്ബുകൾ ആരംഭിക്കയും ഇതുവെി 
3570 യുവരാക്ൾക്ത് കലരാ കരായിക രംഗത്ത് 
മികവത് സനെരാൻ അവസരം ലഭ്യമരാക്കയും 
നചയ്തു. കൂെരാനത കുടുംബശ്രീ മുസഖന നെപ്രാ
ക്ന്ന ദീൻ ദയരാൽ ഉപരാധ്യരായ ഗ്രാമീണ് 
കൗശല്യ സയരാജന-നതരാെിൽ ലനപുണ്യ 
പരിശീലന പരിപരാെിയിൽ 127 സപർ രജി
സ്റ്റർ നചയ്തിട്ടുമുണ്ടത്. ആദിവരാസി സമഖലയിനല 
യുവരാക്ളുനെ കലരാ കരായിക ബൗദ്ിക 
മുസന്നറ്റത്ിനരായി 102 യൂത്ത് ക്ബ്ബുകൾ 
രൂപീകരിക്കയും 127 സപർക്ത് സൗജന്യ 
നതരാെിൽ ലനപുണ്യ പരിശീലനത്ിനത് 
അവസരം ലഭ്യമരാക്കയും നചയ്തു. 

പട്ികവർഗ്ഗ കുടും�ങ്ങളുക്ട 
സമഗ് വികസനത്തിനോയി 
പി.ക്ക. കോളൻ കുടും�റ്റോക്ഷമ 
പദ്ധതി

ആലപ്പുെ നിസയരാജക മണ്ഡലത്ിലും 
മലമ്പുെയിലും പലയിെങ്ങ�ിലരായി ചിതറി 
കിെക്ന്ന പട്ികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളുനെ 
സമഗ് പുസരരാഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടുനകരാണ്ടത് തയ്യരാ
റരാക്ിയ സൂക്ഷ്മതല പദ്തി പി.നക. കരാ�ൻ 
കുടുംബസക്ഷമ പദ്തിയുനെ ഭരാഗമരായി 
ആലപ്പുെയിൽ 165 ഉം മലമ്പുെയിൽ 74 ഉം 
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കുടുംബങ്ങൾക്ത് ഭവനം, കുെിനവള്ളം എന്നിവ 
ഉൾനപ്നെ അെിസ്ഥരാന സൗകര്യങ്ങളും 
വിവിധ ഉപജീവന മരാർഗ്ഗവം ലഭ്യമരാക്ി. 
ആലപ്പുെയിൽ പദ്തി വിജയകരമരായി പൂർ
ത്ീകരിച്ചു. മലമ്പുെയിൽ നെന്നു വരുന്നു. 

അട്പ്ോടി ആദിവോസി 
റ്റോമഖലയിൽ 
സമൂഹ അടുകെള

അട്പ്രാെിയിനല ആദിവരാസികൾക്ത് 
സപരാഷകരാഹരാരം ലഭ്യമരാക്കനയന്ന ലക്ഷ്യ
സത്രാനെ സരാമൂഹ്യ നീതി-പട്ികവർഗ്ഗ 
വികസന വകുപ്പുമരായി സഹകരിച്ചു നകരാണ്ടത് 
കുടുംബശ്രീ മുസഖന നെപ്രാക്ന്ന പദ്തിയരാ
ണിതത്. ആദിവരാസി അയൽക്കൂട്ങ്ങ�ിനല 
സ്ത്രീീകൾ സരാമൂഹ്യ അടുക്�കൾ വെി തയ്യരാ
റരാക്ി വിതരണം നചയ്യുന്ന ഭക്ഷണം അട്
പ്രാെിയിൽ പ്തിദിനം 10,000 ഗണസഭരാക്തരാ
ക്ൾക്ത് പ്സയരാജനനപ്ടുന്നു. വയനരാെത് 
ജ ി ല്ല യ ി ന ല  നൂ ൽ പ്പു െ ,  ത ി രു ന ന ല്ല ി , 
തവിഞെരാൽ എന്നീ പഞ്രായത്തുക�ിൽ 
ഈ മരാതൃകരാ പ്വർത്നം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ടത്. 

സ്തീശോക്തിീകെണം
സ്ത്രീീശരാക്തീകരണ പ്വർത്നങ്ങളുനെ 

മികവ നകരാണ്ടത് സലരാകശ്രദ് സനെിയ പ്സ്ഥരാ
നമരാണത് കുടുംബശ്രീ. അതിക്രമങ്ങൾ സനരിസെ
ണ്ടിവരുന്ന സ്ത്രീീകൾക്ം കുട്ികൾക്ം 
ആവശ്യമരായ നിയമസഹരായവം പിന്തുണയും 
ലഭ്യമരാക്ന്നതിനരായി 24 മണിക്കൂറും പ്വർ
ത്ിക്ന്ന കുടുംബശ്രീയുനെ പിന്തുണരാ സംവി
ധരാനമരാണത് 'സ�ഹിത നജൻഡർ നഹൽപത് 
നഡസത് കത് '. സംസ്ഥരാനത്ത് ലീഗൽ സർവ്വീസത് 
അസതരാറിറ്റിയുമരായി സഹകരിച്ചുനകരാണ്ടത് സ�
ഹിതയുനെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ 14 ജില്ലക�ിലും 
ലീഗൽ ക്ിനിക്കൾ പ്വർത്ിക്ന്നു. അഭി
ഭരാഷകരുനെ സൗജന്യ സസവനവം ഉറപ്പുവ
രുത്തുന്നു. 2020-21ൽ 7,377 സകസുകൾ രജി
സ്റ്റർ നചയ്യുകയും 496 സപർക്ത് തരാൽക്രാ
ലിക അഭയം ലഭ്യമരാക്കയും നചയ്തു. വിവിധ 
ജില്ലരാ ജയിലുകൾ, സപരാലീസത് സസ്റ്റഷനുകൾ 
എന്നിവിെങ്ങ�ിൽ സ�ഹിത എക്ത്റ്റൻഷൻ 
നസറെറുകളും ആരംഭിച്ചു. ഇതു കൂെരാനത 
സത് കൂൾ വിദ്യരാർത്ികൾക്ത് ആവശ്യമരായ 
കൗണ്സിലിങത് സസവനങ്ങളും മരാനസിക 
പ ി ന്തു ണ യു ം  ല ഭ ്യമ രാ ക് ന്ന ത ി ന രാ യ ി 
കുടുംബശ്രീ മുസഖന 'സ�ഹിത@സ്കൂൾ' 
പദ്തിയും സജീവമരാണത്. നിലവിൽ 14 ജില്ല
ക�ിലരായി 140 സ്കൂളുകന� പദ്തിയിൽ 
ഉൾനപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ടത്. പദ്തിയുനെ ഭരാഗമരായി 

വിദ്യരാർത്ികൾക് സവണ്ടി അവസബരാധ പ്
വർത്നങ്ങളും നെത്ിവരുന്നു.

റ്റോനേഹിത റ്റോകോളിങ്ങ് ക്�ൽ 
പദ്ധതി

സമൂഹത്ിൽ ഒറ്റനപ്ട്ത് തരാമസിക്ന്ന
വനരയും മുതിർന്ന പൗരൻമരാനരയും കനണ്ട 
ത്ി ആവശ്യമരായ പിന്തുണ നൽകുന്ന 
സ�ഹിത സകരാ�ിംഗത് നബൽ പദ്തി വെി 
നകരാവിഡത് സലരാക്ത്ഡൗണ് കരാലത്ത് ഒറ്റനപ്
ട്ടു സപരായ നിരവധി സപർക്ത് മരാനസിക 
പിന്തുണ നൽകരാൻ സരാധിച്ചു. സ�ഹിത 
സകരാ�ിങ്ങത് നബൽ പദ്തിയിൽ ഉൾനപ്ട് 
12,407 പിന്തുണരാ സ്ീകർത്രാക്ൾക്രാണത് 
പദ്തിയുനെ പ്സയരാജനം ലഭ്യമരായതത്. 
അതിക്രമങ്ങൾക്ിരയരാകുന്ന സ്ത്രീീകൾ, 
കുട്ികൾ, ഒറ്റയ്ക്കു തരാമസിക്ന്ന വസയരാജന
ങ്ങൾ, വിദ്യരാർത്ികൾ എന്നിവർക്രാവശ്യ
മരായ കൗണ്സിലിങ്ങും മരാനസിക പിന്തു 
ണയും ലഭ്യമരാക്ന്നതിനുള്ള കുടുംബശ്രീ 
യുനെ സംവിധരാനമരായ കമ്യൂണിറ്റി കൗണ്

സിലിങ്ങത് വെി 1,14,774 സപർക്ത് പിന്തുണയും 
ലഭ്യമരാക്ി.

678 തറ്റോ�ശസ്ഥാോപനങ്ങളിൽ 
കുടും�ശ്രീയുക്ട ക്ജൻഡിർ 
റിിറ്റോസോഴി് സ് ക്സറെറുകൾ

സ്ത്രീീകളുനെ പദവി ഉയർത്തുന്നതിനും 
തസദേശ സ്ഥരാപനങ്ങ�ിൽ വനിതരാ വികസന 
പ്വർത്നങ്ങൾക്ത് ആവശ്യമരായ മരാർഗ്ഗ
നിർസദേശവം ലവദഗ്ദ്ധ്യം്യവം പിന്തുണയും 
പരിശീലനവം നൽകുന്നതിനുള്ള കുടുംബശ്രീ
യുനെ സംവിധരാനമരാണത് നജൻഡർ റിസസരാ 
െത് സത് നസറെർ. 2020-21 വർഷം സംസ്ഥരാന
ത്ത് വിവിധ തസദേശസ്ഥരാപനങ്ങ�ിലരായി 71 
നസറെറുക�രാണത് പ്വർത്നം ആരംഭിച്തത്. 
നിലവിൽ 14 ജില്ലക�ിലരായി തസദേശസ്ഥരാപ
നങ്ങളുനെ സഹകരണസത്രാനെ ആനക 678 
നജൻഡർ റിസസരാെത് സത് നസറെറുകൾ പ്വർ
ത്ിക്ന്നു.കുടുംബശ്രീയുനെ സ്ത്രീീശരാക്തീ 
കരണ പ്വർത്നങ്ങളുനെ ഭരാഗമരായി 
സംസ്ഥരാനത്ത് നജൻഡർ റിസസരാെത് സത് 

�ിൽറ്റോ��് സ് ആൻഡി് മിലിന്ദ 
ഫൗറ്റോണ്ടഷനുമോയി റ്റോചർ�് ഒറിീസയിൽ 

സ്തീശോക്തിീകെണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കുടുംബശ്രീയുനെ സ്ത്രീീശരാക്തീകരണ പ്വർത്നങ്ങൾ മരാതൃകയരാക്രാൻ വിവിധ 

സംസ്ഥരാനങ്ങളും പ്സ്ഥരാനങ്ങളുനമല്ലരാം മുസന്നരാട്ടു വരുന്നുണ്ടത്. കുടുംബശ്രീയും ബിൽ
സഗറ്റത് സത് ആൻഡത് മിലിന്ദ ഫൗസണ്ടഷനും സപ്രാജക്ടത് കണ്സസണ് ഇറെർനരാഷണലു
മരായി സഹകരിച്ത് ഒറീസ സസ്റ്ററ്റത് ലലവത് ലിഹുഡത് മിഷനറെ കീെിൽ കുടുംബശ്രീ 
മരാതൃകയിൽ നെപ്രാക്ന്ന സ്ത്രീീശരാക്തീകരണ പ്വർത്നങ്ങൾ ഇതിനുദരാഹരണ
മരാണത്. പദ്തി പ്വർത്നങ്ങൾക്രായി തിരനഞെടുത് റിസസരാഴ്ത് സപഴ്ണ്മരാർക്ത് 
പ്രാപ്തി വർദ്നവിനുള്ള പ്സത്യക പരിശീലനവം നൽകി. 



30 പഞ്മായത്പ് രമാജപ് | ജൂേമായപ് 2021

നസറെറുകളുനെ പ്വർത്നം വിപുലമരാ
ക്ക, ഇതിനറെ സകര� മരാതൃക സൃഷ്ിക്ക 
എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ത് സമർപ്ിച് 140 മരാതൃകരാ 
നജൻഡർ റിസസരാെത് സത് നസറെറുകൾ ആരം
ഭിക്ന്നതിനുള്ള പദ്തിക്ത് എൻ.ആർ.
എൽ.എമ്ിനറെ അനുമതിയും ലഭിച്ചു. പദ്
തിക്രായി 14.10 സകരാെി രൂപയരാണത് അനുവ
ദിച്തത്. സ്ത്രീീശരാക്തീകരണ പ്വർത്നങ്ങൾ 
അയൽക്കൂട്തലം വനര എത്ിക്രാൻ തിര
നഞെടുത്വർക്ത് സരാസങ്തിക സരാക്ഷരതരാ 
പരിശീലനവം ലഭ്യമരാക്ി. 

സ്തീസുെക്ഷയ്ക് വിജിലറെ് 
ഗ്രൂപ്പുകൾ

സ്ത്രീീകൾക്ം കുട്ികൾക്നമതിനരയുള്ള 

അതിക്രമങ്ങന� തെയുന്നതിനും പ്തിസരരാ
ധിക്ന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതി
നും സവണ്ടി വരാർഡുതലത്ിൽ പ്വർത്ി 
ക്ന്ന 5 മുതൽ 10 വനര അംഗങ്ങൾ ഉൾനപ്
ടുന്ന സമിതിയരാണത് വിജിലറെത് ഗ്രൂപ്പുകൾ. 
നിലവിൽ സംസ്ഥരാനനത്രാട്രാനക 19,120 
വരാർഡുക�ിലരായി 19,120 വിജിലറെത് ഗ്രൂ
പ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചു. 2021 ജനുവരി 25 
വിജിലറെത് ദിനമരായി ആസഘരാഷിക്ന്നു. 
ഇതുമരായി ബന്ധനപ്ട്ത് സപരാസ്റ്റർ ക്യരാനമ്പ
യത് നും സംഘെിപ്ിച്ചു.

െം�ശ്രീ തിറ്റോയ�ർ ഗ്രൂപ്പുകൾ
കലരാരംഗത്ത് സ്ത്രീീസരാന്നിദ്്യം ഉറപ്പുവ

രുത്തുന്നതിനും ജസനരാപകരാരപ്ദമരായ 

എൻ.യു.എൽ.എം. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് 
കുടും�ശ്രീകെ് സ്പാോർകെ് അവോർഡി്

സകന്ദ്ര ഭവന നഗരകരാര്യ മന്തരാലയം സദശീയ നഗര ഉപജീവന പദ്തി നിർവ്വഹണ
ത്ിനരായി സദശിയ തലത്ിൽ ഏർനപ്ടുത്ിയ സിസ്റ്റമരാറ്റികത് സപ്രാഗ്സ്ിവത് അനലി
റ്റിക്ൽ റിയൽ ലെം റരാങ്ിങ്ങിൽ (SPARK) 2019 -20 സരാമ്പത്ിക വർഷം സകര�
ത്ിനത് മൂന്നരാം സ്ഥരാനം ലഭിച്ചു. ആറത് സകരാെി രൂപയരാണത് അവരാർഡത് തുകയരായി 
ലഭിച്തത്. ഈ തുകസയരാനെരാപ്ം സംസ്ഥരാന സർക്രാരിനറെ വിഹിതമരായ നരാലത് സകരാെി 
രൂപയും ലഭിച്ചു. സംസ്ഥരാനത്ത് പദ്തിയുനെ സനരാഡൽ ഏജൻസി കുടുംബശ്രീയരാണത്.

സബരാധവൽക്രണ പരിപരാെികൾ നെത്തു
ന്നതിനുമുള്ള കുടുംബശ്രീ സംവിധരാനമരാണത് 
രംഗശ്രീ തിസയറ്റർ ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഇതു വെി 
വിവിധ വകുപ്പുകൾക്രായി സബരാധവൽ
ക്രണ ക്യരാനമ്പയത് നുകളും സംഘെിപ്ിക്ന്നു. 
സർക്രാർ-സർക്രാരിതര സ്ഥരാപനങ്ങൾക് 
സവണ്ടി ക്യരാനമ്പയത് നുകൾ, നവസകര� സലരാട്റി 
പ്ചരാരണം, തിരനഞെടുപ്ത് അവസബരാധ 
പ്ചരാരണം, സദശീയ ആസരരാഗ്യ മിഷൻ, 
ഹരിത സകര�ം മിഷൻ, എനർജി മരാസനജത് നമ
റെത് നസറെർ തുെങ്ങിയവയുമരായി സംസയരാജിച്ത് 
വിവിധ പരിപരാെികൾ എന്നിവ നെത്ിയതി
ലൂനെ രംഗശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ത് വരുമരാനവം 
ലഭ്യമരാക്ന്നതിനത് സരാധിച്ചു. 

ആറെി ഹൂമൻ ട്രാോഫികെിം�് 
പദ്ധതി

മനുഷ്യക്െത്ിനിരയരാകുന്ന സ്ത്രീീക ന�യും 
അതിനത് സരാദ്്യതയുള്ളവനരയും കനണ്ടത്ി 
അവനര അതിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്ന്നതിനരാ
വശ്യമരായ വിവിധ പിന്തുണകൾ ലഭ്യമരാക്ന്ന 
ആറെിഹയൂമൻ ട്രാഫിക്ിംഗത് പദ്തി, സ്ത്രീീശരാ
ക്തീകരണ രംഗത്ത് കുടുംബശ്രീ നെപ്രാക്ന്ന 
മികച് പദ്തിക�ിനലരാന്നരാണത്. സദവികു�ം 
(ഇടുക്ി), മരാനന്വരാെി (വയനരാെത് ), ചിറ്റൂർ 
(പരാലക്രാെത് ) എന്നീ സബ്രാക്ക�ിൽ പദ്തി 
നെപ്രാക്ന്നു. ഇവിനെ പദ്തിയുനെ ഭരാഗമരായി 
കനണ്ടത്ിയ 575 സപർക്ത് ഉപജീവന പദ്തി 
പ്കരാരം നതരാെിൽ പരിശീലനം നൽകി 
നതരാെിൽ ലഭ്യമരാക്ി. കൂെരാനത വൾണറബിലിറ്റി 
ഫണ്ടത് ഇനത്ിൽ സരാമ്പത്ിക സഹരായവം 
നൽകി. 

സ്ത്രീീ ശരാക്തീകരണ പ്വർത്നങ്ങൾക്ത് 
ഊന്നൽ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യസത്രാനെ 
ഡി.ഡി.യു.ജി.നക.ലവ. പദ്തിയിൽ സ്ത്രീീ
കൾക്രായി 30 ശതമരാനം സംവരണവം 
ഏർനപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ടത്. ഇതിനറെ ഭരാഗമരായി 
35,653 വനിതകൾക്ത് വിവിധ നതരാെിൽ 
സമഖലയിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. 30,437 
വനിതകളുനെ പരിശീലനം പൂർത്ിയരാക് 
ന്നതിനും 23,354 സപർക്ത് സജരാലി ലഭ്യമരാക്ന്ന
തിനും സരാധിച്ിട്ടുണ്ടത്. ഇങ്ങനന വ്യത്യസ്ത സമഖ
ലക�ിൽ മികവറ്റ പ്വർത്നങ്ങൾ നെപ്രാക്ി 
ദരാരിദ്ര്യ നിർമ്രാർജ്നത്ിനും നരാെിനറെ വിക
സനത്ിനും ശരാക്തീകരണത്ിനും മരാതൃകയരാ
വകയരാണത് ഈ സ്ത്രീീ കൂട്രാമെ.

1

ലേഖിക കുടം�ശ്ലീ സംസ്ലാന മിഷനിൽ  
പബ്ിക് റിലേഷന്സ് എഡില്ലാറി�ൽ 

അസിസ്റ്റന്ലാണ്



“Bad Libraries build collections
Good Libraries build services
Great libraries build communities”

സലരാക പ്ശസ്ത ഗ്ന്ഥശരാല പ്വർത്
കനും അസമരിക്യിനല സർവ്വക

ലരാശരാലരാ അധ്യരാപകനുമരായ സഡവിഡത് 
ലരാനങ്സിസറെതരാണത് വരാക്കൾ. സശഖരം 
വർദ്ിപ്ിക്ക മരാത്രം നചയ്യുന്ന ഗ്ന്ഥരാലയ
ങ്ങൾ ഒരു കരാര്യവമില്ലരാത്വയരാനണന്നും, 
നല്ല ലലബ്രറികൾ സസവനങ്ങൾ നചയ്യുനമ
ന്നും, മഹത്രായ ലലബ്രറികൾ സമൂഹ 
നത് നിർമ്ിക്നമന്നുമരാണത് സരാരം. സകര�
ത്ിനല തസദേശസ്യംഭരണ സ്ഥരാപന ലല 
ബ്രറികൾ സമൂഹനത് നിർമ്ിക്ന്ന ഗ്ന്ഥ
ശരാലകൾ തനന്നനയന്നത് നത�ിയിക്ന്നവ

യരായിരുന്നു അവയുനെ വരായന പക്ഷരാ
ചരണ കരാലനത് പ്വർത്നങ്ങൾ. 

തറ്റോ�ശഭെണ ലലബ്രറിികളുക്ട 
വോയന പക്ഷോചെണം
സംസ്ഥാോനതല ഉദ്ഘോടനം

2021 ജൂണ് 19നത് വരായന ദിനത്ിൽ 
തസദേശസ്യംഭരണ വകുപ്ത് മന്തി എം.വി. 
സഗരാവിന്ദൻ മരാസ്റ്റർ ഗ്രാമ പഞ്രായത്ത് - 
നഗരസഭരാ ലലബ്രറികളുനെ സനതൃത്
ത്ിൽ നെത്തുന്ന വരായന പക്ഷരാചരണ 
പരിപരാെികളുനെ സംസ്ഥരാന തല ഉദത്ഘരാെനം 
നിർവ്വഹിച്ചു. സകര� ഗ്ന്ഥശരാലരാ പ്സ്ഥരാന
ത്ിനറെ അമരക്രാരനരായിരുന്ന പി.എൻ. 
പണിക്രുനെ ഓർമ്ദിനമരായ ജൂണ് 19 

മുതൽ  ആധുനിക ഗ്ന്ഥശരാലരാ സംഘനത് 
രൂപനപ്ടുത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണരായക പങ്ത് 
വഹിച് ഐ.വി. ദരാസിനറെ ജന്ദിനമരായ 
ജൂലല 7 വനരയുള്ള കരാലയ�വരാണത് സകര
�ത്ിൽ വരായന പക്ഷരാചരണമരായി 
ആചരിക്ന്നതത്. കിലയുനെ സനതൃത്ത്ിൽ 
ഓണ്ലലനരായി നെന്ന സംസ്ഥരാനതല 
ഉദത്ഘരാെന പരിപരാെി ഏനറ പ്സക്തമരായ 
ഒന്നരായിരുന്നു. ആദ്യമരായരാണത് സകര�
ത്ിനല തസദേശസ്യംഭരണ ലലബ്രറികൾ 
ഇത്ര വിപുലമരായി വരായന പക്ഷരാചരണം 
സ ം ഘ െ ി പ് ി ക് ന്ന തു ം  അ ത ി നത്  ഈ 
വിധത്ിൽ ഒരു ഉദത്ഘരാെന പരിപരാെി ഉണ്ടരാ
കുന്നതും. കില ഡയറക്ടർ ജനറൽ സഡരാ. 
സജരായത്  ഇ�മണ് അധ്യക്ഷത വഹിച് 
ഓണ്ലലൻ സംഗമത്ിൽ പ്ശസ്ത എഴു

തവദേശാസ്വയംഭരണ ലലബ്രറികൾ 
തീര്ത്ത വായന പക്ഷാചരണ മാതൃക 
 �നിമനപായന് മിപാതയു
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ത്തുകരാരി സഡരാ. നക. ശരാരദക്ട്ിയരാണത് 
മുഖ്യപ്ഭരാഷണം നെത്ിയതത് .  സകര� 
സംസ്ഥരാന ലലബ്രറി കൗണ്സിലിനറെ 
പ്സിഡറെത് സഡരാ. നക.വി. കുഞെികൃഷ്ണനും 
ഉദത്ഘരാെന ചെങ്ങിൽ പങ്രാ�ിയരായി. 

ഒരു കരാലത്ത് ഏനറ സജീവമരായിരുന്ന 
ഗ്രാമ പഞ്രായത്ത് - മുനിസിപ്ൽ ലലബ്ര
റികൾക്ത് ഉണർത്തുപരാട്രായി മരാറി വരായന 
പക്ഷരാചരണവം അതിനറെ ഉദത്ഘരാെന 
ചെങ്ങും. തസദേശഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങൾക്ത് 
കീെിൽ സരാംസ്രാരിക-ലവജ്രാനിക 
മുസന്നറ്റത്ിനറെ പ്ധരാന ഇെമരായി മരാസറണ്ട
വയരാണത് ലലബ്രറികന�ന്നത് ഉദത്ഘരാെന പ്
ഭരാഷണത്ിൽ എം.വി. സഗരാവിന്ദൻ മരാസ്റ്റർ 
എടുത്തുപറഞ്ഞു. പഞ്രായത്ത് മുനിസിപ്ൽ 
ലലബ്രറികൾക്ത്, പ്സത്യകിച്ത് നകരാവിഡത് 
കരാലഘട്ത്ിൽ ജനകീയമരായി എനന്രാ 
നക് കരാര്യങ്ങൾ നചയ്യരാനരാകും എന്ന കർമ്
പരിപരാെിയും ഉദത്ഘരാെന ചെങ്ങിൽ അവത
രിപ്ിച്ചു. ഒപ്ം തസദേശഭരണ ലലബ്രറികൾ 
നെത്രാൻ സപരാകുന്ന പ്വർത്നങ്ങളും 
പരിപരാെികളും സംബന്ധിച് വീഡിസയരായും 
പ്ദർശിപ്ിച്ചു. 

ജകപാവനി�ന് കപാലവും 
സപാുംസ്പാരനിക പ്രവർത്നങ്ങളും 
വനിജ്പാന സമൂഹവും

എഴുത്തുകരാരിയും ബ്രിട്ീഷത് നകരാ�ംബി
യയിനല ഗ്ന്ഥശരാല പ്വർത്കയുമരായ 
എലനർക്രംബത്ൾ ഹയൂം ഒരിക്ൽ പറഞ്ഞു. 
‘സരാമ്പത്ിക തകർച്യുനെ കരാലത്ത് ഗ്ന്ഥ
ശരാലകളുനെ എണ്ണം നവട്ിച്ചുരുക്ന്നതും, സപ്ഗത് 
കരാലത്ത് ആശുപത്രികളുനെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന 
തും ഒരു സപരാനലയരാണത്. നകരാവിഡിനറെ 
ഭീതിതമരായ അവസ്ഥയും സരാമ്പത്ികമരായ 
അരക്ഷിതരാവസ്ഥയും ഒരു സപരാനല സലരാകം 
സനരിടുന്ന കരാലമരാണിതത്. എലനറുനെ വരാചക
ത്ിനത് ഈ പുതിയ സരാഹചര്യത്ിൽ 
പ്സക്തി വർദ്ിക്ന്നു. മനുഷ്യ മനസ്സുകളുനെ 
ഭരാരം കുറയ്കരാനും അവർക്ത് ആത്വിശ്രാസവം 
പ്ത്യരാശയും നൽകരാനും കെിയുന്ന പ്ധരാന 
ഇെങ്ങ�രാണത് ഗ്ന്ഥശരാലകൾ. സരാംസ്രാരികവം 
ലവജ്രാനികവമരായ ഇെനപെലുക�ിലൂനെ 
സമൂഹനത് നിർമ്ിക്ന്ന മഹത്രായ പ്
വർത്നങ്ങ�ിസലക്രാണത് തസദേശഭരണ 
ലലബ്രറികളും ചുവടുവയ്ക്കുന്നതത്. നകരാവിഡത് 
കരാലത്ത് ജനങ്ങന� ലലബ്രറിയുമരായി 
ബന്ധിപ്ിക്രാൻ സരാമൂഹിക മരാധ്യമങ്ങളും 
സകരാണ്ഫറൻസിംഗത് ആപ്പുകളുമരായിരുന്നു 
പ്ധരാന വെികൾ. അവ ഏറ്റവം നന്നരായി 

ഉപസയരാഗിക്നപ്ട്ടു ഈ വരായന പക്ഷരാ
ചരണ കരാലത്ത്. 

ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾക്ത്  ക ീെ ിൽ 
ഫുൾലെം, ഫുൾലെം കണ്ടിജൻറത്, പരാർട്ത് 
ലെം, ദിവസ സവതന അെിസ്ഥരാനത്ിൽ 
എഴുന്നൂറിലധികം ലലസബ്രറിയന്രാരുണ്ടത്. 
സകര�ത്ിനല പകുതിസയരാ�ം നഗരസഭക
�ിലും ലലസബ്രറിയന്രാരുണ്ടത്. വിപുലമരായ 
ഒരു മനുഷ്യ വിഭവസശഷി ലലബ്രറി 
സമഖലയിൽ തസദേശസ്യംഭരണ സ്ഥരാപന
ങ്ങൾക്ത് ഉണ്ടത് എന്നത് സരാരം. ഈ ലലബ്ര
റികളും ഗ്ന്ഥശരാല സംഘത്ിനറെ എണ്ണരാ
യിരത്ിലധികം വരുന്ന ലലബ്രറികളും 
ലകസകരാർത്ത് പ്വർത്ിച്രാൽ വിസ്മയക
രമരായ മരാറ്റങ്ങൾ നമ്മുനെ നരാട്ിൽ ഉണ്ടരാക്രാ
നരാകും. വിജ്രാന സമൂഹമരായി സംസ്ഥരാന
നത് പരിവർത്ിപ്ിക്ക എന്ന സർക്രാ
രിനറെ പ്ഖ്യരാപിത ലക്ഷ്യത്ിനത്, ഓസരരാ 
ഗ്രാമ – നഗര പ്സദശത്തും നിലനമരാരു
ക്രാൻ അപരാരമരായ സരാധ്യതയുള്ളവയരാണത് 
തസദേശഭരണ ഗ്ന്ഥശരാലകൾ. അങ്ങനന 
സശരാഭിക്രാൻ അവയ്കരാവനമന്നത് നത�ിയിക്
ന്നതരായിരുന്നു വരായന പക്ഷരാചരണ 
കരാലത്ത് ഗ്രാമപഞ്രായത്ത്, നഗരസഭരാ 
ലലബ്രറികൾ നെത്ിയ പ്വർത്നങ്ങൾ. 

പുതനിയ കപാലും–പുതു വപായന
സരാമൂഹ്യ മരാധ്യമങ്ങന� ഉപസയരാഗിച്ത് 

ഗ്ന്ഥശരാലകളുനെ വരായന പക്ഷരാചരണ 
പ്വർത്നങ്ങൾ മൂന്നത് രീതിക�ിലരാണത് 
സംഘെിപ്ിച്തത്. 
• തസദേശഭരണ ലലബ്രറികൾ പഞ്രായ

ത്ത് നഗരസഭരാ പ്സദശത്ത് ജനകീയ
മരായി നെത്ിയ പ്വർത്നങ്ങളും 
പരിപരാെികളും.

• തസദേശഭരണ ലലബ്രറികൾ പര്രം 
ലകസകരാർത്തും മറ്റത് സ്ഥരാപനങ്ങളും 
സംഘെനകളുമരായും സചർന്നും ജനകീയ
മരായി നെത്ിയ പരിപരാെികളും പ്വ
ർത്നങ്ങളും.

• ലലബ്രറികന�യും ലലബ്രറി പ്വ
ർത്കനരയും ശരാക്തീകരിക്ന്നതിനത് 
സവണ്ടി നെത്ിയ പ്വർത്നങ്ങൾ.
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സമയ ലലസബ്രറിയന്രാർ പ്വർത്ിക്ന്ന 
ഗ്ന്ഥശരാലകൾ മരാത്രം ഈ കരാലയ�വിൽ 
സംഘെിപ്ിച്തത് അഞ്ഞൂറിലധികം പരിപരാ
െിക�രാണത്. പ്സദശനത് സ്കൂളുകൾ ക്ബ്ബുകൾ, 
മറ്റത് ഗ്ന്ഥശരാലകൾ, തസദേശഭരണ ഘെക 
സ്ഥരാപനങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ തുെങ്ങിയവയു 
മരായി സചർന്നുള്ള മികച് പ്വർത്ന 
മരാതൃകയരായി മരാറി മിക് വരായന പക്ഷരാ
ചരണ പരിപരാെികളും. നകരാവിഡത് സൃഷ്ിച് 
ദുരിതവം ഒറ്റനപ്െലുകളും മരാനസിക സമ്
ർദേവം അതിജീവിക്ന്നതിനത് ജനങ്ങൾക്ത് 
വെിനയരാരുക്ന്നതിനും ഈ ഇെനപെലുക
ൾക്ത് കെിഞ്ഞു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങ�ിൽ സ്കൂളു
കളുമരായി സചർന്നത് കുട്ികൾക്ത് സവണ്ടി ക്രാ
സ്സുകളും, നവബിനരാറുകളും, മത്രങ്ങളും 
സംഘെിപ്ിച്തത് മുതൽ സംസ്ഥരാനത്ിനത് 
പുറത്തുള്ള ലലബ്രറികളുമരായി സചർന്നത് 
ആശയ വിനിമയ പ്വർത്നങ്ങൾ വനര 
നെത്തുന്നതിനത് സരാധിച്ചു. നതരാെിൽ പരിശീ
ലനങ്ങളും, മത്രപ്രീക്ഷരാ പരിശീലനങ്ങ
ളും, നകരാവിഡത് – ആസരരാഗ്യ സബരാധവതത്കര
ണവം, കൗണ്സിലിംഗത് ക്രാസ്സുകളുനമരാനക് 
പരിപരാെിക�ിൽ ഇെം പിെിച്ചു. സരാഹിത്യ 
സരാസ്രാരിക പരിപരാെികൾ നകരാണ്ടത് സമ്പ
ന്നമരായിരുന്നു വരായന പക്ഷരാചരണ കരാല
യ�വിനല ഓസരരാ ദിനവം. 

മിപാറുകയപാണന് തമദ്ശ 
സ്വയുംഭരണ സൈലബ്രറനികൾ

ആധുനിക സൗകര്യങ്ങസ�രാനെ പുനഃസം
ഘെിപ്ിക്നപ്ട്ത് കെിഞ്ഞു, പല തസദേശ
ഭരണ ലലബ്രറികളും. ‘നപരാതുജനങ്ങളുനെ 
സർവ്വകലരാശരാലകൾ’, എന്നത് പബ്ികത് 
ലലബ്രറികന� പറയരാറുണ്ടത്. കരാഴ്ചപ്രാടുകളു


വിജ്മാന സമൂഹമമായി 

സംസ്മാനചത് പരിവരത്ിപ്ി
ക്ക എന് സരകമാരിചന് 

പ്രഖ്യമാപിത േക്്യത്ിനപ് ഓദരമാ 
ഗ്മാമ–ന�ര പ്രദേശത്തും നിേചമമാ
രുകമാന് അപമാരമമായ സമാധ്യത

യുള്ളവയമാണപ് തദദേശഭരണ 
ഗ്ന്ഥശമാേകള്. അങ്ങചന 

ദശമാഭികമാന് അവയ്കമാവുചമന്പ് 
ചതളിയിക്ന്തമായിരുന്നു 

വമായന പക്മാെരണ കമാേത്പ് 
ഗ്മാമപഞ്മായത്പ്, ന�രസഭമാ 

ബേബ്രറികള് നടത്ിയ 
പ്രവരത്നങ്ങള്. 
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ള്ള പ്രാസദശിക ഭരണ സമിതികളും, മികച് 
ലലസബ്രറിയന്രാരും, ലലബ്രറി കമ്ിറ്റിക
ളും, വരായനസയയും അറിവിനനയും സ�ഹി
ക്ന്ന മനുഷ്യരും ഒത്തുസചർന്നുള്ള പ്വ
ർത്ന ഫലമരായി പല സ്ഥലത്തും മികച് 
ലലബ്രറി മരാതൃകകൾ ഉരുത്ിരിഞെത് 
വരുന്നു എന്നതത് പ്തീക്ഷകൾ നൽകുന്നു. 
അക്രാദമികത് ലലബ്രറി അസസരാസിസയ
ഷൻ മികച് ലലസബ്രറിയന്രാർക്രായി 
ഏർനപ്ടുത്ിയ അവരാർഡത് കെിഞെ മൂന്നത് 
വർഷങ്ങ�ിലും സതെിനയത്ിയതത് ഗ്രാമപ
ഞ്രായത്ത് ലലസബ്രറിയന്രാനരയരാനണ
ന്നതത് വകുപ്ിനത് അഭിമരാനിക്രാൻ കെിയുന്ന 
കരാര്യമരാണത്. നകരാവിഡത് കരാലനത് വ്യത്യസ്ത 
പ്വർത്നങ്ങൾ വെി ലലബ്രറികളുനെ 
ആസഗരാ� സംഘെനയരായ ഇഫ്ല (ഇറെർനരാ
ഷണൽ നഫഡസറഷൻ ഓഫത് ലലബ്രറി 
അസസ്രാസിസയഷൻസത് ആൻറത് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂഷ
ൻസത് )യുനെ സലരാക റിസപ്രാർട്ിൽ ഇെം 
സനെരാനും നമ്മുനെ ഗ്രാമപഞ്രായത്ത് 

 ലലബ്രറികൾക്രായിട്ടുണ്ടത്. 
സലരാക വിജ്രാനത്ിസലക്ള്ള പ്രാസദ 

ശിക കവരാെങ്ങ�രാണത് നപരാതു ലലബ്രറി 
കൾ എന്നത് യുനനസസ്രാ അതിനറെ പബ്ികത് 
ലലബ്രറി മരാനിനഫസസ്റ്റരായിൽ (1994) 
പറയുന്നു. എല്ലരാ മനുഷ്യനരയും അതത് 
സചർത്ത് പിെിക്ന്നു. പ്രാസദശിക സർക്രാ
രുകൾക്ത് കീെിൽ വിജ്രാന സമൂഹനത് 
വരാർനത്ടുക്ന്നതിനും, സരാമൂഹ്യ തിന്ക
ന�യും വർഗ്ഗീയതസയയും പ്തിസരരാധി ക്ന്ന
തിനും, സരാഹിത്യ സരാംസ്രാരിക സമഖലനയ 
ഊർജ്സ്ലമരാക്ന്നതിനുമുള്ള ഒരു 
സുസ്ഥിര ലലബ്രറി വികസന മരാതൃകയ്കത് 
കൂെിയരാണത് വരായന പക്ഷരാചരണ പ്വർത്
നങ്ങ�ിലൂനെ ഗ്രാമപഞ്രായത്ത് നഗര സഭരാ 
ഗ്ന്ഥശരാലകൾ തുെക്മിട്ിട്ടുള്ളതത്. 

1

ലേഖകന് വളപട്ടണം ഗ്ലാമപഞ്ലാ�ത്്
ഡസേക്ഷന് ലഗ്ഡ് ലേലരേറി�നലാണ്.

പ്രമാദേശിക സരകമാരുകള്കപ് 
കീഴില് വിജ്മാന സമൂഹചത് 
വമാരചത്ടുക്ന്തിനം സമാമൂഹ്യ 
തിന്മകചളയും വരഗീയതദയയും 

പ്രതിദരമാധിക്ന്തിനം, സമാഹിത്യ 
സമാംസ്മാരിക ദമഖേചയ ഊരജ്ജ

സ്വേമമാക്ന്തിനമുള്ള ഒരു 
സുസ്ിര ബേബ്രറി വികസന 
മമാതൃകയ്കപ് കൂടിയമാണപ് വമായന 

പക്മാെരണ പ്രവരത്നങ്ങളിലൂചട 
ഗ്മാമപഞ്മായത്പ് ന�രസഭമാ 

ഗ്ന്ഥശമാേകള് തുടകമിട്ടിട്ടുള്ളതപ്. 
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തമദ്ശസ്വയുംഭരണവകുപ്പുമിപായനി �ന്ധജപ്ട്ട സർക്കപാർ ഉത്രവകൾ, സർക്കുലറുകൾ, ഗസറ്റ്ന് വനിജ്പാപനങ്ങൾ 
എന്നിവയുജെ പൂർണ്ണരൂപും www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്ദീ ജവ�ന്സൈസറ്റുകളനിൽ ലഭയമിപാണന്.

പഞോയത്ത ്എംറ്റോ്ോയീസ ്റ്റോപ്രോവിഡിറെ ്ഫണ്ട് 
ക്രെഡിി� ്കോർഡി ്പ്രസിദ്ധീകെിച്ചു
സകര� പഞ്രായത്ത് എംസപ്രായീസത് സപ്രാവിഡറെത് ഫണ്ടത് വരിക്രാ
രരായ ജീവനക്രാരുനെ 2020-21 സരാമ്പത്ിക വർഷനത് നക്രഡിറ്റത് 
കരാർഡത് പ്സിദ്ീകരിച്ചു. www.lsgkerala.gov.in/kpepf, 
https://dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ നവബത്ലസറ്ക�ിൽ 
നക്രഡിറ്റത് കരാർഡത് പരിസശരാധനയ്കത് ലഭ്യമരാണത്.

ലലബ്രറിികളിൽ ക്പോതുശൗചോലയ നിർമ്ോണം 
നിർവഹണ കോലോവധി നീട്ി 
സംസ്ഥരാനത്ത് സസ്റ്ററ്റത് ലലബ്രറി കൗണ്സിലിൽ അഫിലിസയറ്റത്നച
യ്തിട്ടുള്ള ലലബ്രറിക�ിൽ നപരാതുശൗചരാലയം നിർമ്ിക്ന്നതിനുള്ള 
പദ്തിനിർവ്വഹണ കരാലരാവധി നീട്ി ഉത്രവരായി. 
ജി. ഒ. (ആർ.െി.) നം. 1177/2021/എൽ.എസത്.ജി.ഡി. തീയതി: 18.06.2021 

എസ ്.ടി. വിഭോ�ത്തിൽക്പ്ട് വിദ്യോർത്ികളുക്ട 
ഓൺലലൻ പഠനം- മോർഗ്ഗനിർറ്റോ�ശങ്ങൾ
നകരാവിഡത് വ്യരാപനം സൃഷ്ിച് പ്തിസന്ധി മറികെക്ന്നതിനരായി
ആരംഭിച് ഓണ്ലലൻ പഠന രീതിയിൽ പട്ികവർഗ്ഗ സമഖലയിനല 
കുട്ികൾസനരിടുന്ന ഉപകരണ ലഭ്യതക്റവത്, സരാസങ്തിക തെസ്
ങ്ങൾ തുെങ്ങിയ നവല്ലുവി�ികൾ സനരിടുന്നതിനരായി തസദേശസ്യം
ഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങൾക്ത് ഏനറ്റടുക്രാൻ കെിയുന്ന പ്വർത്നങ്ങൾ 
സംബന്ധിച് മരാർഗ്ഗനിർസദേശങ്ങൾ പുറനപ്ടുവിച്ചു. 
സ.ഉ.(സരാധരാ) നം. 1197/2021/ത.സ്.ഭ.വ. തീയതി: 23.06.2021 

ക്കട്ിട നിർമ്ോണ ചട്ങ്ങളിൽ റ്റോഭദ�തി-സവയം 
സോക്ഷ്യക്പ്ടുത്തിയ ക്കട്ിട നിർമ്ോണ ക്പർമി�്
സലരാ റിസത് ക്ത് ഗണത്ിലുള്ള 300 ചതുരശ്രമീറ്റർ വനര വിസ്തൃതിയുള്ള 
ഗരാർഹിക നകട്ിെങ്ങൾ, 100 ചതുരശ്രമീറ്റർ വനര വിസ്തൃതിയുള്ള 
വരാണിജ്യ നകട്ിെങ്ങൾ, 200 ചതുരശ്രമീറ്റർ വനര വിസ്തൃതിയുള്ള വിദ്യരാ
ഭ്യരാസ സ്ഥരാപനങ്ങൾ, സഹരാസ്റ്റലുകൾ, മതപരമരായനകട്ിെങ്ങൾ, 
വൃദ്സദനങ്ങൾ എന്നിവയ്കത് സ്യം സരാക്ഷ്യനപ്ടുത്ലിനറെ അെി
സ്ഥരാനത്ിൽ നിർമ്രാണ നപർമിറ്റത് നൽകുന്ന തരത്ിൽ 2019നല 
സകര� പഞ്രായത്ത് നകട്ിെ നിർമ്രാണ ചട്ങ്ങ�ിനല വകുപ്പുകൾ 
സഭദഗതി നചയ്തത് വിജ്രാപനം പുറനപ്ടുവിച്ചു. 
ജി.ഒ. (എം.എസത്.) നം.120/2021/എൽ.എസത്.ജി.ഡി. തീയതി 28.06.2021 
നമ്പർ വിജ്രാപനം. 

ഹെിതകർമ് റ്റോസനയ്ക ്വയ�ിലി�ി �്യോപ ്ഫണ്ട് 
നകരാവിഡത് മഹരാമരാരിയുനെ പശ്ചരാത്ലത്ിൽ ഹരിതകർമ് 
സസനകളുനെ പ്വർത്നത്ിനത് മരാർച്ത്, ഏപ്ിൽ, നമയത് മരാസങ്ങ�ി
സലക്രായി തസദേശസ്യംഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങളുനെ പ്രാൻ/തനതത് 
ഫണ്ടിൽ നിന്നും വ്യവസ്ഥകൾക്ത് വിസധയമരായി വയബിലിറ്റി ഗ്യരാപത് 
ഫണ്ടത് നൽകുന്നതിനത് അനുമതി നൽകി ഉത്രവരായി. 
ജി. ഒ. (ആർ.െി.) നം. 1250/2021/എൽ.എസത്.ജി.ഡി. തീയതി: 02.07.2021 

ലലസൻസ ്ആ�സ്റ്റ ്31 വക്െ പുതുകെോം 
നകരാവിഡത് സരാഹചര്യത്ിൽ 2021-22 വർഷസത്ക്ം മുൻവർഷങ്ങ
�ിനലയും വിവിധ വ്യരാപരാര-വ്യവസരായ ലലസൻസുകൾ പുതുക്രാൻ 
കെിയരാതിരുന്നവർക്ത് ആഗസ്റ്റത് 31 വനര ലലസൻസത് പുതുക്രാൻ 
അവസരം നൽകി ഉത്രവരായി. 
സ.ഉ.(സരാധരാ) നം.1253/2021/ത.സ്.ഭ.വ. തീയതി : 03.07.2021 

െജിറ്റോ്രേഷൻ പുതുക്കു�തിനുള്ള കോലോവധി നീട്ി 
2019-നല സകര� മുനിസിപ്രാലിറ്റി നകട്ിെ നിർമ്രാണ ചട്ങ്ങൾ 
പ്കരാരം ആർക്ിനെക്റത്, എഞ്ിനീയർ, ൌണ് പ്രാസനഴ്ത് എന്നിവരുനെ 
രജിസ്രേഷൻ പുതുക്ന്നതിനുള്ള കരാലരാവധി ജൂലല 31 വനര ദീർ
ഘിപ്ിച്ത് ഉത്രവരായി. 
സ.ഉ. (സരാധരാ) നം. 1254/2021/ത.സ്.ഭ.വ. തീയതി : 03.07.2021 

ഹെിതകർമ് റ്റോസനോം�ങ്ങൾകെ ്തുടെോം
തസദേശസ്യംഭരണസ്ഥരാപനങ്ങളുനെ മരാലിന്യ സമരാഹരണ,സം
സ്രണ പ്വർത്നങ്ങ�ിൽ നിലവിൽ ഏർനപ്ട്ിട്ടുള്ള ഹരിതകർ
മ്സസനരാംഗങ്ങന� അവർ സ്സമധയരാ തരാൽപര്യനപ്െരാത്പക്ഷം 
പ്സ്തുത പ്വർത്നങ്ങ�ിൽ നിന്നും മരാറ്റരുനതന്നത് നിർസദേശം നൽകി 
ഉത്രവരായി. 
സ.ഉ.(സരാധരാ)നം.1292/2021/ത.സ്.ഭ.വ. തീയതി : 08.07.2021 

ജനപ്രതിനിധികൾകെ ്ഡിൂട്ി സർട്ിഫികെ�് 
ക്സരെട്റിിമോക്െ ചുമതലക്പ്ടുത്തി 
തസദേശസ്യംഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങളുമരായി ബന്ധനപ്ട് പരിപരാെിക
�ിൽ ഔസദ്യരാഗിക കൃത്യനിർവഹണത്ിനറെ ഭരാഗമരായി പനങ്ടുക്
ന്ന വിവിധ വകുപ്പുക�ിനല ഉസദ്യരാഗസ്ഥർക്ം വിവിധ തലങ്ങ�ിലുള്ള 
തസദേശസ്യംഭരണ സ്ഥരാപനങ്ങ�ിനല ജനപ്തിനിധികൾക്ം 
ആവശ്യനമങ്ിൽ ഡയൂട്ി സർട്ിഫിക്റ്റത് നൽകുന്നതിനത് തസദേശഭരണ 
സ്ഥരാപന നസക്രട്റിമരാനര ചുമതലനപ്ടുത്ി.
സർക്ലർ നം. ഇ.എം. 2/294/2018-ത.സ്.ഭ.വ. തീയതി : 02.07.2021 
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തീരവദശാ സംരക്ഷണത്തിൽ 
പ്രാവദശാിക സര്ക്കിാരുകളത്െ പങ്ക്
 മ�പാ. മെപാമമിപാൻ മിപാതയു

ദേമാകചത് തീരദേശം 70 ശതമമാനദത്മാളം കമാേമാവസ്മാ വ്യതിയമാനം, മനഷ്യചന് അതിരുകവിഞ് 
വികസനപ്രവരത്നങ്ങള് എന്ിവമൂേം അപകടമുനമ്പിേമാചണന്പ് പഠനങ്ങള് സൂെിപ്ിക്ന്നു. ദകരളത്ിലം 

സ്ിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. ഏറ്വും പുതിയ ഉപഗ്ഹനിരീക്ണ പഠനമനസരിച്ചപ് പശ്ിമബം�മാള് കഴിഞ്മാല് 
ഇന്ത്യയില് ഏറ്വുമധികം കടല്തീരദശമാഷണം ദകരളത്ിേമാണപ്.
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സകര�ത്ിനറെ തീരസദശം ആശങ്യുനെ 
മുനമ്പിലരാണിന്നത് .  മുനമ്പരാനക് 

അപൂർവ്വമരായി മരാത്രം സകട്ിരുന്ന ചുെലിക്രാ
റ്കളുനെ സപരുകൾക്ത് സമീപകരാലത്ത് 
ഇെസവ�കൾ കുറഞ്ഞു തുെങ്ങി. അതിനരാൽ 
തനന്ന അപരിചിതമരായ പുത്ൻ സപരുകൾ 
തീരസദശത്ത് പരിചിതമരായും മരാറി. ഏറ്റവനമരാ
ടുവിനലത്ിയ ൌസട് തീരം വിട്ടുസപരായി. ഇനി 
പുതിയ സപരിൽ മനറ്റരാന്നത് വരരാം. ആശങ്കളും 
ദുരിതങ്ങളും വീശിയെിക്ന്ന തീരങ്ങ�ിലിരുന്നത് 
ഓസരരാ കരാലരാവസ്ഥരാ മുന്നറിയിപ്ിനരായും 
ഭയപ്രാസെരാനെ കരാസതരാർക്കയരാണത് സകര�

ത്ിനറെ തീരസദശം. ഇനിയുമുണങ്ങരാത് 
കണ്ണുനീർ അവസശഷിപ്ിച് 2017-നല ഓഖി 
അെക്മുള്ള ചുെലിക്രാറ്കൾ... കരയും കിെ
പ്രാെവം കരാർന്നുതിന്നത് കയറിവരുന്ന 
കെൽ..... കൃത്യമരായ ഇെസവ�യിലും ഇെസവ
�കൾ നതറ്റിയും തുറക്നപ്ടുന്ന തീരസദശ 
ദുരിതരാശ്രാസ ക്യരാമ്പുകൾ.... വറുതിയുമരായി 
പറിച്ചുനെനപ്ടുന്ന നരാളുകൾ.... ഇനതല്ലരാം 
സചരുന്ന ആവരാസ വ്യവസ്ഥയുനെ സപരരായി 
മരാറിക്െിഞ്ഞു, സകര�ത്ിനറെ 590 കി.മി. 
നീ�മുള്ള തീരസദശം. തീരസദശപരിപരാലന
ത്ിനരായുള്ള കരെത് മരാസനജത് നമറെത് പ്രാൻ 

ചർച്കൾനക്രാടുവിൽ പുതിയ പദ്തികളു
മരാനയത്തും. പ്തിജ്രാബദ്തസയരാനെ 
പുതിയ സർക്രാർ തീരസദശത്ിനത് പ്മുഖ 
പരിഗണന നൽകുസമ്പരാൾ, സമഗ്മരാനയരാരു 
'തീരസദശ മിഷനന'ക്റിച്ചുകൂെി ചിന്ിക്രാനമ
ന്നത് സതരാന്നുന്നു. 

ഇവിനെ ഊന്നൽ നകരാടുസക്ണ്ട വസ്തുത 
തീരസംരക്ഷണത്ിനറെ ചുമതല ആർക്രാ
യിരിക്ണം എന്നതരാണത്. തീരങ്ങൾ കെനല
ടുക്കയും തീരവരാസം ദുഃസഹമരാവകയും 
നചയ്യുന്നതിനറെ ദൃക്രാക്ഷികൾ പ്രാസദശിക 
ഭരണകൂെം തനന്നയരാണത്. തീരസദശനത് 
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നിർമ്രാണവം ലകസയറ്റവം കെലരാക്രമണ
സവ�ക�ിനല പുനരധിവരാസവം എല്ലരാം 
പ്രാസദശിക സർക്രാരുകളുനെ കണ്മുന്നി
ലരാണത് നെക്ന്നതത് എന്നതിനരാൽത്നന്ന 
സകര�ത്ിനല തീരസദശ സംരക്ഷണത്ിനറെ 
ചുക്രാൻ പിെിക്രാൻ പ്രാസദശിക സർക്രാരു
കൾസക് ക്രിയരാത്കമരായി കെിയൂ.

ആശങ്കയുജെ തദീരങ്ങൾ
തീരസദശം, അനതവിനെയരായരാലും 

ആശങ്യുനെ തിരമരാലകൾ വീശിയെിക്ന്നവ 
തനന്ന. സലരാകനത് തീരസദശം 70 ശതമരാന
സത്രാ�ം കരാലരാവസ്ഥരാ വ്യതിയരാനം, മനുഷ്യ
നറെ അതിരുകവിഞെ വികസനപ്വർത്ന
ങ്ങൾ എന്നിവമൂലം അപകെമുനമ്പിലരാനണ
ന്നത് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്ിക്ന്നു. സകര�ത്ിലും 
സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. ഏറ്റവം പുതിയ ഉപഗ്ഹ
നിരീക്ഷണ പഠനമനുസരിച്ത് (Shoreline 
Change Rate -SCR) പശ്ചിമബംഗരാൾ 
കെിഞെരാൽ ഇന്്യയിൽ ഏറ്റവമധികം കെൽ
തീരസശരാഷണം സകര�ത്ിലരാണത് - 65% 
(Prakash Mohanty et.al, INCOIS & 
R.K.Nayak, NRSC). ഇത്രം തീരസശരാഷണ 
ഭീഷണിനക്രാപ്മരാണത് ഇെയ്കിനെയുണ്ടരാകുന്ന 
ചുെലിക്രാറ്റത് ഭീഷണിയും കെൽസക്ഷരാഭവം. 
നചല്ലരാനവം പൂന്തുറയും ശംഖുംംമുഖവനമല്ലരാം 
ചില ഉദരാഹരണങ്ങൾ മരാത്രമരാണിവിനെ. 
ഇത്രം ഭീഷണിക്ിെയിൽ 10 ലക്ഷസത്രാ�ം 
വരുന്ന, ഉയർന്ന ജനസരാന്ദ്രതയിൽ ജീവിക്
ന്ന, മത്്യബന്ധനനത് ആശ്രയിച്ത് കെിയുന്ന 
തീരസദശജനത ശുദ്ജല ദൗർലഭ്യം, പുനര
ധിവരാസപ്ശ്നങ്ങൾ തുെങ്ങിയ നവല്ലുവി�ികന�
യും അതിജീവിസക്ണ്ടതരായി വരുന്നുണ്ടത്. 
സമുദ്രനിരപ്ത് ഉയരുന്നതും ഭൂഗർഭജലത്ി 
സലക്ത് കെൽനവള്ളം കയറുന്നതും ഭൂഗർഭജ
ലത്ിനറെ ഗണനിലവരാരം വഷ�രാക്ന്നുനവ

ന്നത് എറണരാകു�ം ജില്ലയിൽ നെത്ിയ 
പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്ിക്ന്നു (Centre for 
Studies of Regional Development, 
JNU). ഇതിനനല്ലരാം പുറസമ, സകന്ദ്രസർ
ക്രാർ 2018 ൽ നകരാണ്ടുവന്ന സകരാസ്റ്റൽ 
റഗസലഷൻ സസരാണ് (CRZ) പ്കരാരമുള്ള 50 
മീറ്റർ No Developoment Zone (NDZ) 
പരിധിസയരാടും അതത് സൃഷ്ിസച്ക്രാവന്ന 
നവല്ലുവി�ികസ�രാടും തീരസദശസമഖല നപരാരു
സതണ്ടതരായുണ്ടത്. 

സമിഗ്രമിപാജയപാരു 
തദീരമേശ മിനിഷനനിമലക്കന്

തീരസദശനത് ആശങ് എക്രാലവം 
ഭരണകൂെങ്ങന� അസലരാസരനപ്ടുത്ിയിട്ടു
ണ്ടത്. ഇന്്യയിൽ തീരസംരക്ഷണപദ്തികൾ 
1890 ക�ിൽ തനന്ന തുെങ്ങിയിരുന്നതരായരാണത് 
ഒഡീഷയിനല ചിലകത്പൂരിൽ നിന്നുള്ള 
ചരിത്രം സരഖനപ്ടുത്തുന്നതത്. നിരവധി പുതിയ 
പദ്തികൾ സകര�തീരത്തും സർക്രാർ 
നെപ്രാക്ിവരുന്നുണ്ടത്. സമീപകരാലനത് എടു
ത്തുപറസയണ്ട ചിലതരാണത് 2019 ജൂലലയിൽ 
കുടുംബശ്രീയുനെ ഭരാഗമരായി തുെക്മരായ 
'തീരശ്രീ' പദ്തി. ഒപ്ം 50 മീറ്റർ പരിധിയിലു
ള്ള പതിനനട്രായിരത്ിലധികം തീരസദശ 
കുടുംബങ്ങന� പുനരധിവസിപ്ിക്രാൻ ലക്ഷ്യ
മിട്ത് 2019 ഡിസംബറിൽ തുെങ്ങിനവച് 
'പുനർസഗഹം പദ്തി'യും മനറ്റരാരു വിപ്വക
രമരായ മുസന്നറ്റമരാണത്. 

ഇത്രം തീരസദശപദ്തികൾ നിലവി
ലുള്ളസപ്രാൾ തനന്ന കരാലരാവസ്ഥരാവ്യതിയരാ
നത്ിനറെ സവഗസമറുന്ന നവല്ലുവി�ികൾ 
വിജയകരമരായ പല സലരാകമരാതൃകകന�ക്
റിച്ചും നനമ് മരാറിച്ിന്ിപ്ിക്ണം. ഉദരാഹര
ണത്ിനത്, സകര�സത്രാെത് ഏനറ സരാമ്യമുള്ള 
നനതർലരാറെത് സത് നെപ്രാക്ിയ കണ്ടൽക്രാെത് 

പ്തിസരരാധം-'ബിൽഡിംഗത് വിത്ത് സനച്ർ', 
1990 ക�ിൽ സപരാർച്ചുഗൽ പരീക്ഷിച്ചുതുെ
ങ്ങിയ 'സസരാഫ്റത് നപ്രാട്ക്ഷൻ' മരാതൃക, നയൂസി
ലരാറെത് 2017 ൽ നകരാണ്ടുവന്ന ഇറെസഗ്റ്റഡത് 
അസപ്രാച്ത് (NZCA) എന്നിവനയല്ലരാം 
പുതിനയരാരു തീരസദശ ആക്ഷൻപ്രാൻ രൂപ
നപ്ടുത്രാൻ സകര�ത്ിനത് വെികരാട്ിക�രാകും.

സമഗ്മരാനയരാരു തീരസദശസംരക്ഷണ
പദ്തിയരാണത് സകര�ത്ിനത് ആവശ്യം. 
അതത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവം സംസയരാജി 
തവം ദീർഘകരാലം നിലനിൽക്ന്നതും 
ആസകണ്ടതുണ്ടത്. അതിനരായി ചില നിർസദേശ
ങ്ങൾ കൂെി പരിഗണിക്രാവന്നതരാണത്.
	തീരസദശനത് ചുരുങ്ങിയതത് 100 മി. പരി

ധിയിലുള്ള മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങസ�യും 
പുനരധിവസിപ്ിക്ണം. സരാധ്യനമ
ങ്ിൽ നതക്ത് മുതൽ വെക്വനരയുള്ള 
അത്രയും പ്സദശം സർക്രാർ ഏനറ്റടു
ത്ത് സംരക്ഷണ പരിധിയിസലക്ത് 
നകരാണ്ടുവരരാവന്നതരാണത്. അതുവെി 
അത്രയും തീരപ്സദശനത് അനധികൃത
നിർമ്രാണങ്ങൾക്ം മറ്ം തെയിെരാനും 
സരാധിക്ം.

 സർക്രാർ ഏനറ്റടുക്ന്ന തീരസദശസമഖ
ലയിൽ കണ്ടൽവനങ്ങളും ബരാംബുവന
ങ്ങളും വച്ചുപിെിപ്ിക്രാവന്നതരാണത്. കെൽ
സക്ഷരാഭത്ിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിക്ത് 
കെൽഭിത്ിയും പ്സ്തുത കവചവം 
സചർന്നത് ശക്തമരാനയരാരു സുരക്ഷ സരാധ്യ
മരാക്രാം. നിലവിൽ നമ്മുനെ കണ്ടൽക്രാ
ടുകൾ സകവലം 1924 നഹക്ടർ മരാത്രമരാണത് 
എന്നത് ഓർക്ക. 

 കെൽഭിത്ിക്ം കണ്ടൽ വനത്ിനുമ
പ്പുറം നചറുകനരാലുകൾ നിർമ്ിക്രാവന്ന
തരാണത്. ഇതത് കെൽ നവള്ളം കയറുന്ന
തിൽ നിന്നും അധിക സുരക്ഷനയരാരുക്ം.

 സകര�ത്ിനറെ ടൂറിസം രംഗത്ത് സമീപ
ഭരാവിയിൽ സൃഷ്ിക്രാവന്ന വൻസരാധ്യ
തകൂെിയരാകും ഇത്രത്ിൽ രൂപകല്പ
നനചയ്യനപ്ടുന്ന തീരസമഖല എസന്നരാർ
ക്ക. കണ്ടൽപരാർക്കൾ, തീരസദശ 
കനരാൽ എന്നിവയ്കത് ടൂറിസംരംഗത്തു 
നിന്നും വലിനയരാരു വരുമരാനം കനണ്ട
ത്രാനും കെിയും. 

 കനരാലുകസ�രാെത് സചർന്നത് സകര�ത്ിനറെ 
തീരസദശനത്യരാനക ബന്ധിപ്ിക്ന്ന 
ശുദ്ജലവിതരണ ലപപ്ത് ലലൻ 
ശംഖല സ്ഥരാപിക്വരാനും തീരസദശ
നത് ജലസുരക്ഷയും ഗണനിലവരാരവം 
ഉറപ്പുവരുത്തുവരാനും കെിയും. 
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	തീരസദശനത് പ്സത്യക സസരാണു 
ക�രായി തിരിച്ത് തീര-കണ്ടൽ-കനരാൽ 
സംരക്ഷണത്ിനത് ഊന്നൽ നൽകുന്ന 
സവരാ�റെിയർ/സസനനയ രൂപനപ്ടു 
ത്രാം. അെിയന്ിര ഘട്ങ്ങ�ിൽ തീര
സംരക്ഷണ ചുമതലയും അവർക്ത് നിർ
വഹിക്രാൻ കെിയും.

	പ്സത്യക 'സകരാസ്റ്റൽ ഇസക്രാണമി 
സസരാണുകൾ' ഓസരരാ സമഖലയിലും രൂപ
നപ്ടുത്ി സരാമ്പത്ിക സുരക്ഷരാ- 
വ�ർച്രാ പദ്തികൾക്ത് രൂപം നകരാടു
ക്രാവന്നതരാണത്. നചറുകിെ-കുെിൽ സംരം
ഭങ്ങളുനെ ബൃഹത്രായ കസമ്പരാ�സരാധ്യ
തയും അതുവെി വികസിപ്ിക്രാം.

 സട്രാ�ിംഗത് നിസരരാധനം, കരാലവർഷം 
സപരാലുള്ള സമയങ്ങ�ിൽ മത്്യനതരാെി
ലരാ�ികൾക്ത് പ്തിദിന വരുമരാനം 
ലഭ്യമരാകും വിധം, വർഷം മുഴുവൻ നീണ്ടു
നിൽക്ന്ന നിസക്ഷപ പദ്തികൾ വ്യരാ
പിപ്ിക്ണം.

 തീരസദശസംരക്ഷണ വികസനം ലക്ഷ്യ
മരാക്ി തസദേശീയർ, ജനപ്തിനിധികൾ, 
അഭയുദയകരാംക്ഷികൾ, വിദഗ്ദ്ധ്യംർ എന്ന
വരുൾനപ്ടുന്ന തീരസദശസംരക്ഷണ 
കൗണ്സിലിനത്  പഞ്രായത്ത് തല 
ത്ിൽ രൂപംനകരാടുക്രാം.

പ്രപാമേശനിക സർക്കപാരുകളജെ പങ്കന്
സമൽസൂചിപ്ിച് തീരസംരക്ഷണ പരി

പരാെികന�ല്ലരാം ഏസകരാപിപ്ിസക്ണ്ട പങ്ത് 
തസദേശ സർക്രാരുകൾക്രായിരിക്ണം. 

ആദ്യമരായി  നചസയ്യണ്ടതത് ,  തങ്ങളുനെ 
പരിധിയിൽ ഉൾനപ്ടുന്ന, തീരസദശനത് 
അനധികൃത ലകസയ്യറ്റങ്ങളും നിർമ്രാണങ്ങ
ളും തെയുക എന്നതരാണത്. 

ഇനിയഥവരാ നിയന്തണ പരിധിക്
ള്ളിനല പുത്ൻ നിർമ്രാണങ്ങൾ നിയന്തി
ക്രാനനങ്ിലും കെിയും. പുനരധിവസിപ്ിസക് 
ണ്ടതും കെലരാക്രമണ ഭീഷണി സ്ഥിരമരായി 
സനരിടുന്നവരും ആയവരുനെ പട്ിക തയ്യരാ
റരാക്ി വിവിധ സർക്രാർ പുനരധിവരാസ 
പദ്തിയിസലക്ത് എളുപ്ത്ിൽ മരാറ്റരാൻ 
കെിയും. 'തീരശ്രീ'യുനെ പ്രാസദശിക മരാതൃക 
കൾ ഓസരരാ  തസദേശ സർക്രാരിനും 
തുെങ്ങരാൻ കെിയണം. 

പുനരധിവരാസഘട്ം കെിഞെരാൽ തീര
സംരക്ഷണ ചുമതലയും തസദേശ സർക്രാരു
കൾക്ത് ഏസകരാപിപ്ിക്രാൻ സരാധിക്ണം. 
പഞ്രായത്ത് തലത്ിൽ കണ്ടൽ-മു�വന
ങ്ങൾ നിർമ്ിക്രാനുള്ള സമിതിയും ഫണ്ടും 
രൂപീകരിക്രാം. ഇക്രാര്യത്ിൽ, പ്രാസദശി
കതലത്ിലുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ 
സമിതികളുനണ്ടങ്ിൽ- ശരാസ്ത്രീസരാഹിത്യ 
പരിഷത്ത് സപരാലുള്ള- ഒരു സംയുക്ത 
യജ്മരാക്ിയും മരാറ്റരാം. ഓസരരാ പഞ്രായ
ത്ത് പരിധിയിസലയും തീരസദശപരിധിയിൽ 
വരുന്ന സംരക്ഷിത സമഖല കനണ്ടത്ി, 
പ്ശസ്ത എഴുത്തുകരാരുനെ സപരുകൾ നൽകി 
'ടൂറിസം സത് സപരാട്ത് ' ആക്ിയും വികസിപ്ി
ക്രാൻ തസദേശ സർക്രാരുകൾക്ത് സരാധിക്ം- 
ഇതത് വരുമരാന സരാധ്യത കൂെി തുറന്നിടും. 
ഇവയത് നക്ല്ലരാനമരാപ്ം പ്സ്തുത 'ടൂറിസം 
സത് സപരാട്ത് '  ഏനറ്റടുത്ത് സംരക്ഷിക്രാൻ 

തൽപരരരായ സംഘെനകസ�രാ സ്ഥരാപന
ങ്ങസ�രാ മുസന്നരാട്ടുവരികയരാനണങ്ിൽ 
അവർക്ത് നിയമ വിസധയമരായി പ്വർത്ി
ക്രാനുള്ള സരാധ്യതകൂെി തുറന്നുനകരാടുക്ണം. 
പ്രാസദശിക സർക്രാരുകളുനെ തീരസദശ 
ഇെനപെലുകന� സപ്രാത്രാഹിപ്ിക്ന്ന 
വിധത്ിൽ, മികച് പ്വർത്നം കരാഴ്ചവയ്ക്കു
ന്ന പ്രാസദശിക സർക്രാരുകൾക്രായി 'തീര
സംരക്ഷണ അവരാർഡത് ' കൂെി സംസ്ഥരാനത
ലത്ിൽ ആസലരാചിക്രാവന്നതരാണത്.

ചുരുക്ത്ിൽ ഭരാവനരാപൂർവ്വം സമീപി
സക്ണ്ട ഒരു സമഖലയരാണത് നമ്മുനെ തീരസദശം 
എന്നതിൽ തർക്മില്ല. ആശങ്കളുനെ തിര
മരാലക�ിൽ പ്തീക്ഷക�റ്റത്, വറുതിയിസലക്ത് 
കൂടുമരാറുന്ന തീരസദശജനത വരുംനരാളുക�ിൽ 
സകര�ത്ിനറെ ഓർമ്ക�രായി മരാറനട്. 
അതിനരായി തീരസദശസലരാകം എക്രാലവം 
മരാതൃകയരാക്ിസയക്രാവന്ന ഒരു 'തീരസദശ 
മിഷൻ ' ഇവിനെ യരാഥരാർത്്യമരാകണം. 
അതിനറെ ചുക്രാൻ പിെ ിക്ന്നവിധം 
പ്രാസദശിക സർക്രാരുകൾ തങ്ങളുനെ മുൻഗ
ണനക�ിലും ഫണ്ടത് വിനിസയരാഗത്ിലും 
വിഭവസശഷി വിനിസയരാഗത്ിലും കരാസലരാചി
തമരായ മരാറ്റം വരുസത്ണ്ടതരായുണ്ടത്. തീരസദശ
സത്ക്ത് ഇറങ്ങിനച്ല്ലുന്ന പ്രാസദശിക 
സർക്രാരുകൾക്ത് ചടുലവം ക്രിയരാത്കവ 
മരായ തീരസദശ വികസന മരാതൃകകൾ വരും
നരാളുക�ിൽ സൃഷ്ിക്രാൻ കെിയനട്.

1

ലേഖകന് തിരുവനന്തപുരം യൂണിലവഴ്ി്ി 
ലകലാലളജ് സലാമ്പത്ിക ശലാസ്ത്ര വിഭലാഗം 

അസിസ്റ്റന്് ഡ്ലാഫസറലാണ്.
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എന്റെ മലയാളം - 4

മലയാളം അെിവചേൽപ്പാിവക്കിണ്ടതല്, 
സ്വയം സ്വീകരിവക്കിണ്ടതാണക്
ഭാഷ സംസ്ാരമാണക്
 മ�പാ. എഴുമിറ്റൂർ രപാെരപാെവർമ്മ

'ഇന്നനലകന� അറിയരാത് ജനത 
സവരറ്റ മരമരാണത് '- ഇനതരാരു ഐറിഷത് 

പെനമരാെിയരാണത്. ചരിത്രസബരാധമില്ലരാത്വ
ർക്ത് നിലനില്പില്ല എന്നു ചുരുക്ം. ചരിത്ര
സബരാധം തനന്ന സംസ്രാരസബരാധം. ഈ 
സംസ്രാരസബരാധം എവിനെനിന്നരാണു 
കിട്ടുക? ഒരു നചെിയരായരാലും മരമരായരാലും 
വ�ർന്നുപെരരാൻ എത്ര വിസ്തൃതമരായ ആകരാ
ശമുണ്ടരായരാലും വ�വം നവള്ളവം ലഭിക്രാൻ 
ഇത്ിരി മണ്ണു സവണം. മനുഷ്യനത് ആ 
മണ്ണരാണത്, വ�മരാണത്, നവള്ളമരാണത് ഭരാഷയും 
സംസ്രാരവം. ഇന്നനലകന� അറിഞെവ
രരാണത് അറിവള്ളവൻ, സംസ്രാരമുള്ളവൻ. 

ഒരു സംഭവം പറയരാം. പതിനനരാന്നരാം 
ശതകത്ിൽ ന്യിനിൽ ഇസനബല്ലരാ 
രരാജ്ി അധികരാരത്ിസലറുന്ന സമയം. 
അവിെനത് ബിഷപ്ത് രരാജ്ിക് പരാരിസതരാ
ഷികമരായി ്രാനിഷത് ഭരാഷയുനെ ഒരു വ്യരാക
രണഗ്ന്ഥം സമർപ്ിച്ചു. ഭരിക്രാൻ തുെങ്ങുന്ന 
തനിനക്ന്ിനരാണത് ഈ വ്യരാകരണഗ്ന്ഥം 
എന്നു രരാജ്ി സചരാദിച്സപ്രാൾ 'ഭരാഷ 
സരാമ്രാജ്യം സൃഷ്ിക്ം' എന്നത് ബിഷപ്ത് 
മറുപെി നൽകി. രരാജ്ി ഒരു ആചരാര്യനറെ 
സഹരായസത്രാടുകൂെി ഗ്ന്ഥം പഠിക്രാൻ 
തുെങ്ങി. പദങ്ങളുനെ പഠനം അവനര ജനങ്ങ
ളുനെ ഇഷ്രാനിഷ്ങ്ങ�ിസലക്ം സദശചരിത്ര
ത്ിസലക്ം പരാരമ്പര്യത്ിസലക്ം സംസ്രാ
രത്നിമയിസലക്ം നയിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ി
ണങ്ങിയ ഒരു ഭരണം നിർ വഹിക്രാൻ ഇസഡ�ല്ലാ രലാജ്ി
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ഇസനബല്ലരാ രരാജ്ിക് സരാധിച്ചു. 
എന്നുമരാത്രമല്ല, ന്യിനിനറെ ചരി
ത്രത്ിനല സുവർണ്ണകരാലമരായി 
ഇസനബല്ലയുനെ ഭരണകരാലം അറി
യനപ്ടുകയും നചയ്തു. ഭരാഷരാപദങ്ങ
ളുനെ പഠനമരാണത് ഈ സനട്ത്ിനത് 
അവനര അർഹരരാക്ിയതത്. 

ഡബ്യൂ.ബി .  യീറ്റത്സിനറെയും 
സലഡി ഗ്ിഗറിയുനെയും മറ്ം സനതൃത്
ത്ിൽ നകൽറ്റികത് ഭരാഷകളുനെയും 
നഗയത് ലികത് സംസ്കൃതിയുനെയും വീനണ്ട
ടുപ്രാണത് അയർ ലണ്ടിനറെ സ്രാതന്ത്യ
സമരത്ിനത് ആക്ം കൂട്ിയതത് . 
ഗരാന്ധിജിയുനെ ആശയരാദർശങ്ങളും 
രരാജരാറരാം സമരാഹൻ സറരായിയുനെയും 
മറ്ം സനതൃത്ത്ിലുള്ള ഭരാരതീയ 
ഭരാഷരാസപരാഷണ യത്ങ്ങളും ഇന്്യൻ 
സ്രാതന്ത്യസമരനത് ത്രിപ്ിച്ചു. 

കരണ്ടകം, നകരാരണ്ടി, ചിമ്ിനി, 
റരാന്ൽ, െംബ്ർ തുെങ്ങിയ പദങ്ങൾ 
സനരാക്കൂ. ഓസരരാന്നും ഓസരരാ സംസ്രാ
രഘെകമരാണത്. ആ പദങ്ങൾ നിത്യവ്യവഹരാര
ത്ിൽനിന്നും സപരാകുന്നസതരാനെ (ആ വസ്തു
ക്ൾ നിത്യജീവിതത്ിൽ ഉപസയരാഗത്ിലി
ല്ലരാതരാകുന്നസതരാനെ) അതുമരായി ബന്ധനപ്ട് 
സംസ്രാരവം വിനഷ്മരാകുന്നു. ഇങ്ങനന 
എത്രസയരാ ആയിരം പദങ്ങൾ അനല്ലങ്ിൽ 
വസ്തുക്ൾ നമുക് നഷ്നപ്ട്ടു. മയൂസിയത്ിനല 
ങ്ിലും അവ കരാണരാനും പഠിക്രാനുമുള്ള 
അവസരമുണ്ടരാക്ിയിനല്ലങ്ിൽ ഇങ്ങനന
നയരാരു സംസ്രാരം നമുക്ണ്ടരായിരുന്നു എന്നത് 
വരുംതലമുറകൾ മനസ്ിലരാക്രാനത സപരാകും. 

ഭരാഷ കരാലത്ിലൂനെനയരാഴുകുന്ന ഒരു 
നദിയരാണത്. നദിയിൽ ലകവെിക�ിലൂനെ 
നവള്ളം വരികയും ലകവെിക�ിലൂനെ 
സപരാവകയും നചയ്യുന്നതുസപരാനല ഭരാഷയിൽ 
(ഭരാഷക�ിൽ) അന്യഭരാഷക�ിൽനിന്നത് 
പദങ്ങൾ വന്നുസചരുകയും മറ്ഭരാഷക�ിസല
ക്ത് പദങ്ങൾ സപരാവകയും നചയ്യുന്നു. ഇതത് 
സ്രാഭരാവികമരായി നെക്ന്ന കരാര്യമരാണത്. 
വരാണിജ്യ വ്യരാപരാര ബന്ധങ്ങളും യരാത്രകളും 
മറ്ം ഈ വരവസപരാക്ത് ത്രിപ്ിക്ന്നു. 
ഭരാഷരാസങ്രവം ഭരാഷരാമലിനീകരണവം 
ഭരാഷരാസപരാഷണവം ഇതുമൂലം നെക്ന്നു. 
ഇതിനിെയിലും സ്ത്ം നിലനിർത്ിനക്രാ
ണ്ടത് വ�രുക എന്നതരാണത് ഭരാഷയുനെയും, 
വ�ർത്തുക എന്നതരാണത് ഭരാഷരാസ�ഹികളു
നെയും നവല്ലുവി�ി. എങ്ങനനയരാണത് ഭരാഷനയ 
വ�ർത്തുക? നിരന്രം ഉണ്ടരായിനക്രാണ്ടിരി
ക്ന്ന വിജ്രാനത്ിനറെ വിനിമയത്ിനത് 
ഭരാഷനയ സജ്മരാക്ക എന്നതരാണതത്. 

'ഭരാഷരാസരാസങ്തികത' എന്ന സംജ് 
നകരാണ്ടത് അർത്മരാക്ന്നതത് ആ സപരാഷണ
ത്ിനറെ ഒരു ഭരാഗമരാണത്. പുതിയ പദങ്ങൾ, പ്
സയരാഗങ്ങൾ, ലശലികൾ, വരാക്യഘെനകൾ 
തുെങ്ങിയവ കനണ്ടത്തുക എന്നതും ഇതിനറെ 
ഭരാഗം തനന്ന. അന്യഭരാഷരാപദങ്ങളുനെ സരാന്നി
ദ്്യം ഭരാഷയുനെ വ�ർച്യുനെ ലക്ഷണമരായി 
കരാണണം. വിജ്രാനവിനിമയവിപ്വത്ി
നറെ കരാലത്ത് ഭരാഷരാപുസരരാഗതി രരാജ്യപുസരരാ
ഗതിക്നിവരാര്യമരാനണന്നു ചുരുക്ം. 

ഭരാഷ വ�രുന്നതത് അതത് സംസരാരിക്ന്ന
വരുനെ നരാവക�ിലരാണത് എന്നത് പറയരാറുണ്ടത്. 
ശരിയരാണത്, ഒരു ഭരാഷരാസംസ്ഥരാനത്തുതനന്ന 
വിവിധ സദശങ്ങ�ിൽ വിവിധ ഭരാഷകൾ 
കരാണുന്നു. സദശ്യസഭദങ്ങൾ എല്ലരാംതനന്ന 
അതത് സംസരാരിക്ന്ന ജനങ്ങൾക് പ്ിയനപ്
ട്തരാണത്. കരാലം, സദശം, നതരാെിൽ, കുലം, 
ആചരാരം, തുെങ്ങി വിവിധ ഘെകങ്ങളുനെ അെി
സ്ഥരാനത്ിൽ ഒരു ഭരാഷക്ത് ഭരാഷരാസഭദങ്ങൾ 
ഉണ്ടരാകുന്നു. ഈ ഭരാഷരാസഭദങ്ങന�ല്ലരാം ഭരാഷരാ
സ�ഹികൾക്ം ഭരാഷരാസപരാഷകർക്ം ഭരാഷരാ
ഗസവഷകർക്ം പ്ിയനപ്ട് തരാണത്. കൃഷിക്രാ
രുസെയും മത്്യബന്ധനത്ിൽ ഏർനപ്ട്ിരി
ക്ന്നവരുനെയും സഗരാത്രവർഗ്ഗജനതയുനെയും 
ഭരാഷക�ിൽ ഉള്ള സഭദം ശ്രദ്ിച്ിട്ടുണ്ടസല്ലരാ. 
അതുനകരാണ്ടുതനന്ന കൃഷിവകുപ്ിലും, 
ഫിഷറീസത് വകുപ്ിലും പട്ികജരാതി-പട്ികവ
ർഗ്ഗ സക്ഷമ വകുപ്പുക�ിലും അവരുസെതരായ 
സരാസങ്തിക പദങ്ങൾ ഉണ്ടരാകും. ഓസരരാ 
വകുപ്ിനും സരാസങ്തിക പദസകരാശം ഉണ്ടരാക്
ന്നതിനറെ അെിസ്ഥരാനം ഇതരാണത്.

ഭരാഷ ഏതത് രംഗത്രാസണരാ ഉപസയരാഗി
ക്ന്നതത്, ആ രംഗവമരായി ബന്ധനപ്ട്ത് 
ഭരാഷയ്കത് സപരു വരുക സ്രാഭരാവികം. അങ്ങനന 
സരാഹിത്യഭരാഷ, ഭരണഭരാഷ, സകരാെതിഭരാഷ, 
മരാദ്്യമഭരാഷ, സറഡിസയരാ ഭരാഷ, എന്നിങ്ങനന 
പല ഭരാഷകൾ ഉണ്ടരാകുന്നു. ഇവനയ്കല്ലരാം 
നചറിയ വ്യത്യരാസങ്ങൾ ഉണ്ടത്. ഇതുനകരാണ്ടുത
നന്ന മലയരാ�ം അറിയരാവന്നവർ സപരാലും 
ഓസരരാ രംഗത്തും ഭരാഷ ഉപസയരാഗിക്ന്നതിനത് 
പ്സത്യകം പരിശീലനം സനസെണ്ടിയിരിക്ന്നു. 

മരാതൃഭരാഷയസല്ല എങ്ങനന ഉപസയരാ
ഗ ി ച് രാ ന ല ന് രാ  എ ന്ന  ച ി ന് 
ഗൗരവമരായി ഭരാഷ ലകകരാര്യം 
നചയ്യുന്നവർക് നന്നല്ല. 'ആറു 
മലയരാ�ിക് നൂറു മലയരാ�ം' എന്ന 
നചരാല്ലുണ്ടരായതിനറെ നപരാരുൾ 
ഇസപ്രാൾ വ്യക്തമരായിരിക്മസല്ലരാ. 
ഈ നൂറുമലയരാ�ത്ിനും നൂറു 
സംസ്രാരം എന്നുകൂെി അറിഞെരാലും. 
ഒരു സഗരാത്രവർഗ്ഗസമൂഹനത് 
ആധുനികരരാക്രാൻ സവണ്ടി അച്െി
ഭരാഷ പഠിപ്ിക്കയും നഗരത്ിസല
ക് പറിച്ചുനടുകയും നചയ്യുസമ്പരാൾ 
ഒരു സംസ്രാരം ഇല്ലരാതരാകുന്നു. 
അവരുനെ ജീവിതനിലവരാരം നമച്
നപ്ടുത്ണം, പസക്ഷ ഭരാഷയും 
സംസ്രാരവം സംരക്ഷിക്നപ്െണം.

 
(തുെരും)

ഡബ്യൂ.�ി. �ലീ്്സ്

ലേഡി ഗ്ിഗറി
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തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിനല ഒരു തരാലൂ 
ക്ം അതിനറെ ആസ്ഥരാനമരായ മുനിസി

പ്ൽ നഗരവം. നനയ്യരാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണ 
സ്രാമി സക്ഷത്രം പ്സിദ്ം. ഈ സക്ഷത്രമതി
ൽക്കത്തുള്ള അമ്ച്ിപ്രാവിനത് ചരിത്രപ്രാ
ധരാന്യം. തിരുവനന്പുരത്തുനിന്നും 20 
കിസലരാമീറ്റർ കിെക്രാണത് സ്ഥരാനം.

നനയ്യരാറ്റിൻകരയിലുള്ള സ്ഥലം നനയ്യരാ
റ്റിൻകരയരാവക സ്രാഭരാവികം. ഈ സപരിനറെ 
ഉ�വനത്പ്റ്റി പല ഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ടത്. 
സഹ്യരാദ്രിയിനല അഗസ്ത്യകൂെത്ിൽ നിന്നത് 

ത്ന�ാറ്ിൻകര
ഉ�വിച്ത് നനയ്യരാറ്റിൻകര തരാലൂക്ിലൂനെ 
ഒഴുകി പൂവരാറിനത് സമീപത്തുവച്ത് സമുദ്ര
ത്ിൽ സചരുന്ന നദിയരാണത് നനയ്യരാർ. നീ�ം 
56 കിസലരാമീറ്റർ.

അഗസ്ത്യകൂെത്ിൽ യരാഗസവദിയിലരായി
രുന്ന അഗസ്ത്യമുനിനയ സന്ദർശിക്രാനരായി 
വില്മംഗലം സ്രാമിയരാർ എത്ി. നനയ്യത് 
നിറച് കുംഭങ്ങൾ അവിനെ കുന്നുകൂെിക്ിെന്നി 
രുന്നു. അതിൽനിന്നത് വരാർനന്നരാഴുകിയ നനയ്യത് 
നനയ്യരാറരായി പ്വഹിച്ചു. നവണ്ണ നചറു ഉരു�ക
�രാക്ി അഗസ്ത്യമുനി സഹരാമകുണ്ഡത്ിലിടുന്ന

തും ഉണ്ണിക്ണ്ണൻ രണ്ടുലകനകരാണ്ടും ഈ 
ഉരു�കൾ സ്ീകരിക്ന്നതും സ്രാമിയരാർ 
കണ്ടു. അന്നുരരാത്രി വില്മംഗലത്ിനറെ 
മുന്നിൽ പ്ത്യക്ഷനപ്ട് കൃഷ്ണൻ നതക്സദശ
ത്ത് ഒരു ഭക്ത നനയ്യരാറിൽനിന്നത് കിട്ിയ 
കൃഷ്ണശില വച്ചു പൂജിക്ന്നുനണ്ടന്നും ആറ്റി
ൻകരയിൽ അതു പ്തിഷ്ിക്ണനമന്നും 
ആവശ്യനപ്ട്ടു. ആ കൃഷ്ണശില സ്ഥരാപിച് 
സ്ഥലമരാണനത്ര നനയ്യരാറ്റിൻകര.

കൃഷ്ണഭക്ത കൃഷ്ണശില പൂജിച്ിരുന്ന 
കരാലം. നരാട്ിൽ കടുത് വരൾച്യരായി. അഭി
സഷകത്ിനത് ജലസമരാ നനസയ്യരാ ലഭിക്രാനത
വന്നു. വൃദ്യരായ ആ ഭക്ത ഉള്ളുരുകി പ്രാർ
ത്ിച്സപ്രാൾ ആറ്റിലൂനെ യസഥഷ്ം നവള്ള
നമരാഴുകിത്തുെങ്ങി. നനയ്യും ലഭിച്ചു. ഇതരാണത് 
മനറ്റരാരു ഐതിഹ്യം. ശ്രീകൃഷ്ണസ്രാമി സക്ഷ
ത്രത്ിൽ പൂജയ്കത് മുൻപത് ബ്ര�മു�ർത് 
ത്ിൽ പൂജരാരി കു�ിക്രാൻ ഇറങ്ങുസമ്പരാൾ 
കണ്ണനത് ചരാർത്രാനരാവശ്യമരായ നനയ്യത് 
നദിയിലൂനെ ഒഴുകി എത്ിയിരുന്നുനവന്നും 
അതുനകരാണ്ടരാണത് നനയ്യരാർ എന്ന സപരു 
വന്നനതന്നും കഥയുണ്ടത്. ഭരാഗവതത്ിൽ 
സൂചിപ്ിക്ന്ന �തമരാലരാനദി നനയ്യരാറരാ
നണന്നത് വിശ്സിക്നപ്ടുന്നു. 

മരാർത്രാണ്ഡവർമ് മഹരാരരാജരാവത് ശ�
ക്�ിൽ നിന്നത് രക്ഷനപ്ട്തത് ശ്രീകൃഷ്ണസ്രാമി 
സക്ഷത്രമതിൽക്കനത് അമ്ച്ിപ്രാവിനല 
നപരാത്ിൽ അഭയംസതെിയതുനകരാണ്ടരാണത്. 
ഒരു അജ്രാത ബരാലനരാണത് രരാജരാവിനത് ഈ 
രക്ഷരാമരാർഗ്ഗം ഉപസദശിച്തത്. സരാക്ഷരാൽ 
ഉണ്ണികൃഷ്ണനരായിരുന്നു അനതന്നത് പ്ശ്ന 
വിധിയിലൂനെ മനസ്ിലരാക്ിയ മരാർത്രാണ്ഡ
വർമ് 1755-ൽ നനയ്യരാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണ 
സ്രാമി സക്ഷത്രം സ്ഥരാപിച്ചു.

പ്രാ ചീനസരഖക�ിൽ നതങ്ങുനരാെത് 
എന്നരാണത് പരരാമർശം (നതങ്ങുക�രാൽ  സമൃ
ദ്മരായ നരാെത് ). നതക്ൻ നരാെത് എന്ന അർത്
ത്ിൽ നതന്നരാെത് (നതങ്നരാെത് ) എന്നത് പറഞെി
രുന്നു. അതു ക്രസമണ നതങ്ങുനരാെരായി. കരാലരാ
ന്രത്ിൽ നതങ്ങുനരാെത് അപ്ത്യക്ഷമരാവക
യും നനയ്യരാറ്റിൻകര നരാട്ടുസപരരാവകയും നചയ്തു.

സദശീയ സ്രാതന്ത്യ സമരകരാലത്ത് 1938 
ആഗസ്റ്റത് 31-നത് നനയ്യരാറ്റിൻകരയിൽ നെന്ന 
നവെിവയ്പിൽ ഏഴുസപർ രക്തസരാക്ഷിക�രാ
വകയും അസനകം സപർക്ത് പരിസക്ൽക്
കയും നചയ്തു. സ്സദശരാഭിമരാനി രരാമകൃഷ്ണപി
ള്ളയുനെയും രരാജരാ സകശവദരാസനറെയും 
ജന്സ്ഥലമരാണത് നനയ്യരാറ്റിൻകര.
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പാവം ‘‘ചുമടുതാങ്ങി”
ചുമടുതരാങ്ങിയും വെിയമ്പലങ്ങളും വെിക്ി

ണറുകളും ആൽത്റകളും മറ്ം സപരായ 
കരാല സകര�ത്ിനറെ നന്നിറഞെ സനർക്രാ
ഴ്ചക�രായിരുന്നു. മരാത്രമല്ല ഇവനയരാനക്യും 
ഉപസയരാഗങ്ങസ�നറയുള്ള ആവശ്യരാധിഷ്ിത 
സംവിധരാനങ്ങളുമരായിരുന്നു. സകര�വം അസമ
രിക്യും തമ്ിലുള്ള ദൂരം വ�നര കുറയുകയും, 
ചന്ദ്രനിലും നചരാവ്വയിലും ഫത് �രാറ്റത് സമുച്യ
ങ്ങൾ പണിയരാനുള്ള സരാദ്്യത ആരരായുകയും 
നചയ്യുന്ന ഈ പുതിയ കരാലത്ത് നരാലുംകൂടുന്ന 
കവലയിൽ ഒരു 'ചുമടുതരാങ്ങി'യുണ്ടരായിരുന്നു
നവന്നത് പുതിയ തലമുറയിനല കുട്ികസ�രാടു 
പറഞെരാൽ ഒരു അ�മ്ക്ഥയരാനണസന്ന 
അവർക്ത് സതരാന്നുകയുള്ളു! നമ്മുനെ ലദനം 
ദിന ജീവിതം സൂപ്ർസസരാണിക്ത് സവഗതയിൽ 
പരാഞ്ഞുസപരാകുന്ന ഈ കരാലത്ത് നരാലും 
കൂെിയ കവലയും, ചുമെിറക്ിനവയ്കരാനുള്ള 
ചുമടുതരാങ്ങിയും, ഒന്നി�സവൽക്രാനുള്ള 
മനസ്സും സർസവ്വരാപരി ഇതിനനല്ലരാമുള്ള 
സമയവം എവിനെ? എങ്ിലും ഇന്നും 

മനസ്ിൽ ബരാക്ി നിൽക്ന്ന ചില 'ചുമടുതരാ
ങ്ങി'ചിന്കൾ വരായനക്രാരുമരായി പങ്നവ
യ്കനട്.

'പരാവം ചുമടുതരാങ്ങി' നയന്നത് നമ്ൾ 
സംസരാരമസധ്യ പലസപ്രാഴും പ്സയരാഗി 
ക്രാറുണ്ടത്. എല്ലരാ ഭരാരങ്ങളും സ്യം ഏനറ്റടുക്
ന്ന ആവശ്യത്ിലധികം ഉത്രവരാദിത്
ങ്ങൾ ചുമലിസലറ്ന്നവനരക്റിച്രാണത് ഇപ് 
കരാരം പറയുന്നതത്. എന്ത് ഭരാരം സവണനമങ്ി
ലും പരസഹരായം കൂെരാനത ഇറക്ിനവയ്കരാവ
ന്ന ചുമടുതരാങ്ങി സപരായകരാല ജീവിതത്ിനറെ 
പരിസശ്ചദമരാണത്. പ്സത്യകിച്ത് കൃഷി മുഖ്യജീവ
സനരാപരാധിയരായിരുന്ന കരാലഘട്ത്ിനറെ 
തിരുസശഷിപ്രായി ഇന്നും വ�നര അപൂർവ്വ
മരാനയങ്ിലും ചുമടുതരാങ്ങികൾ അങ്ങിങ്ങരായി 
കരാണരാവന്നതരാണത്. ഗതരാഗതസംവിധരാന
ങ്ങൾ നസന്ന പരിമിതമരായിരുന്ന അക്രാല
ത്ത് യരാത്രകസ�നറയും കരാൽനെയരായിത
നന്നയരായിരുന്നു. തനന്നയുമല്ല ആവശ്യമരായ 
സരാധനങ്ങന�ന്രായിരുന്നരാലും- അതത് 

വിത്രാകനട് വ�മരാകനട് വി�നവടുത് പച്
ക്റിക�രാകനട് നനല്ലും നരാ�ീ സകരവം 
തുെങ്ങി എന്രായിരുന്നരാലും അനതരാ നക്യും 
തലച്ചുമെരായി നകരാണ്ടുസപരാകുക എന്നതരായി
രുന്നു സരാർവ്വത്രികമരായ ഒരു രീതി.

ചില സമ്പന്ന തറവരാടുക�ിൽ മരാത്രം 
യരാത്രയ്കരായി വില്ലുവണ്ടിയും ചരക്കൾ 
നകരാണ്ടുസപരാകുന്നതിനരായി കരാ�വണ്ടിയും 
ഉന്തുവണ്ടി അഥവരാ ലകവണ്ടിയും ഉണ്ടരാകു
മരായിരുന്നു. കൃഷിയരാവശ്യത്ിനുള്ള വിത്തും 
വ�വം വി�നവടുത്തുകിട്ടുന്ന കരാർഷിസകരാ
ൽപന്നങ്ങളും മറ്ം അരക്ട്യിലും മുപ്രക്
ട്യിലുമരാക്ി തലയിസലറ്റി ചുമന്നുനകരാണ്ടു 
സപരാകുക എന്നതു മരാത്രമരായിരുന്നു കരണീയം. 
ഇങ്ങനന ഭരാരവം തലയിസലറ്റി ലമലുക 
സ�രാ�ം സഞ്രിക്സമ്പരാൾ വല്ലരാനത 
ശരാരീരിക ക്ഷീണമുണ്ടരാകുക സ്രാഭരാവികം. 
ഇതരാ ഇവിനെയരാണത് ചുമടുതരാങ്ങി അത്രാ
ണിയരായി മരാറുന്നതത്. ക്ഷീണരാവസ്ഥയിൽ 
തലയിനല ഭരാരം ഒന്നിറക്ിനവയ്കരാനുള്ള 



പഞ്രായത്ത് രരാജത് മരാസികയി 
സലക്ള്ള സലഖനങ്ങളും കത്തുകളും 
prmdp2020@gmail.com എന്ന 
ഇ-നമയിൽ വിലരാസത്ിൽ അയസക്
ണ്ടതരാണത്.

�ദീസുര� പ്രധപാനും 
നജറെർ ഗ്യരാപ്ത് ഇൻഡക്ിൽ  ഇന്്യ 

സലരാകരരാജ്യങ്ങൾക്ിെയിൽ 140-രാം സ്ഥരാ 
നത്ത് നിൽക്സമ്പരാൾ നമ്മുനെ സംസ്ഥരാനം 
ലിംഗസമത്ത്ിൽ  ഏനറ മുസന്നരാട്ടുസപരായി 
ട്ടുണ്ടത്. അപ്കരാരമുള്ള മുസന്നറ്റത്ിനറെ മികച് 
ഉദരാഹരണമരാണത് തസദേശഭരണ സ്ഥരാപന
ങ്ങ�ിൽ നകരാണ്ടുവന്ന 50% സ്ത്രീീ സംവരണം. 
നീതിആസയരാഗിനറെ കണക്നുസരിച്ത് ലിം
ഗസമത്ത്ിനറെ കരാര്യത്ിൽ സകര�ം 

ഒന്നരാം സ്ഥരാനം ലകവരിച്ചുനവന്നതിൽ 
നമുക്ത് അഭിമരാനിക്രാം. ഈ സനട്ത്ിനിെ
യിലും നമ്മുനെ സംസ്ഥരാനത്തും സ്ത്രീീപീഡന
ങ്ങളും സ്ത്രീീധനപീഡനങ്ങളും സ്ത്രീീധനത്ിനറെ  
സപരിലുള്ള മരണങ്ങളും ഉണ്ടരാകുന്നുനവന്നതത് 
ശ്രദ്ിസക്ണ്ട കരാര്യമരാണത്. അധികരാരവിസക
ന്ദ്രീകരണത്ിലും പ്രാസദശിക അധികരാര 
പങ്രാ�ിത്ത്ിലും സ്ത്രീീക്ത് നൽകിയ തുല്യ
തയിലും മരാതൃകയരായി മരാറിയ സകര�ം സ്ത്രീീ 
സുരക്ഷയിലും സ്ത്രീീശരാക്തീകരണത്ിലും 
കൂെി മറ്റത് സംസ്ഥരാനങ്ങൾക്ത് മരാതൃകയരാസക
ണ്ടതുണ്ടത്. സ്ത്രീീക്ത് സ്ത്വം  സ്തന്തമരായ 
നിലനിൽപ്പുണ്ടരാവണം. ഈ പുതിയ കരാല
ത്തുസപരാലും സ്ത്രീീധനത്ിനറെ സപരിൽ നപണ്
കുട്ികൾ ആത്ഹത്യയിസലക്ത് നയിക്നപ്
ടുകസയരാ നകരാല്ലനപ്ടുകസയരാ നചയ്യുന്ന കരാഴ്ച 
നമ്ൾ കരാണുന്നു. പ്തിസ്ഥരാനത്ത് വിദ്യരാ

ഭ്യരാസമുള്ള യുവരാക്�രാണത് എന്നതും പ്സത്യകം 
ശ്രദ്ിക്ണം. ഈ വ്യവസ്ഥിതി മരാറണം. 
'നജറെർ ഗ്യരാപ്ത് ഇൻഡക്ത് അന്രം വ�രുന്ന 
ഇന്്യ' എന്ന പഞ്രായത്ത് രരാജത് മരാസികയുനെ 
ഏപ്ിൽ ലക്ത്ിനല സലഖനം ശ്രസദ്യ
മരായി. ഇത്രത്ിലുള്ള സലഖനങ്ങൾ വരും 
ലക്ങ്ങ�ിലും  ഉൾനപ്ടുത്രാൻ ശ്രദ്ി 
ക്ണം. 

ദീപ, 
തിരുവനന്തപുെം
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ല�ിതമരായ സംവിധരാനമരായിരുന്നു ചുമടുതരാ
ങ്ങി. യരാത്രരാക്ഷീണത്രാൽ ഒന്നി�സവൽ
ക്രാൻ ആഗ്ഹിക്ന്ന വെിയരാത്രക്രാർ
ക്രായി ചുമടുതരാങ്ങിയുനെ സമീപത്രായിത്
നന്ന ക�ിത്ട്ടുകളുമുണ്ടരാകുമരായിരുന്നു. 
ഇസപ്രാൾ നഗരമദ്്യത്ിലുള്ള നക.െിഡി.സി 
സമരാട്ൽ ആരരാമുകളുനെ പ്രാക്തനരൂപമരാണത് 
യഥരാർത്ത്ിൽ പെയ ക�ിത്ട്ടുകൾ- 
വെിസയരാര വിശ്രമസകന്ദ്രങ്ങൾ.

സിമസറെരാ, കമ്പിസയരാ, നമറ്റസലരാ സകരാണ്
ക്രീസറ്റരാ ഇല്ലരാനത നിർമ്ിച്ിരുന്ന ചുമടുതരാ
ങ്ങി പ്രാസയരാഗിക സരാസങ്തികവിദ്യയുനെ 
ഉത്മ സരാക്ഷ്യമരാണത്. വ�നര നചലവ 
കുറഞെ അനരായരാസസന തയ്യരാറരാക്രാവന്ന 
ലഘുവരായ സംവിധരാനം.  സരാമരാന്യം 
ഘനമുള്ള ദീർഘചതുരരാകൃതിയിലുള്ള രണ്ടത് 
കരിങ്ൽ ശിലരാപരാ�ികൾ ലംബമരായി നരാലു
നരാലരയെി നപരാക്ത്ിൽ മണ്ണിൽ ബല 
മരായി ഉറപ്ിക്ന്നു. അതിസന്ൽ അൽപ്ം 

വീതികൂെിയ മനറ്റരാരു കരിങ്ൽ ശിലരാപരാ�ി 
തിരശ്ചീനമരായി കിെത്ിനവയ്ക്കുന്നു. ഇത്രയുമരാ
യരാൽ ചുമടുതരാങ്ങി നറഡി! തലയിസലറ്റി ചുമ
ന്നുനകരാണ്ടുവരുന്ന എന്ത് സരാധനവം 
പരസഹരായം കൂെരാനത ചുമടുതരാങ്ങിസമൽ 
ഇറക്ിനവയ്കരാം, ക്ഷീണം മരാറുസമ്പരാൾ സ്ന്
മരായിതനന്ന ചുമെത് തലയിസലറ്റി വീണ്ടും യരാത്ര 
തുെരുകയും നചയ്യരാം. ചില പ്സദശങ്ങ�ിൽ 
പ്ധരാന കുടുംബങ്ങളുനെ നരാമസധയത്ിൽ 
ഇങ്ങനന ചുമടുതരാങ്ങികൾ സ്ഥരാപിച്ിരുന്നു. 
ചുമടുതരാങ്ങിയിൽ ഈ കുടുംബത്ിനറെ 
സപരും നകരാത്ിനവയ്ക്കുമരായിരുന്നു.

ഇന്നിനതരാനക്യും പെങ്ഥ മരാത്രം! നിര
ത്തുകൾ വരാഹനങ്ങ�രാൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ഈ 
കരാലത്ത് കരാൽനെയരാത്ര നെത്തുന്നതിനന
ക്റിച്ത് ചിന്ിക്ക തനന്ന സരാധ്യമല്ല, ജീവി
തരാവശ്യത്ിനരായി ലമലുകസ�രാ�ം യരാത്ര
നചയ്തിരുന്ന നരാം ഇസപ്രാൾ ആയുരരാസരരാഗ്യ
ത്ിനരായിട്ത് മരാത്രം നെക്ന്നവരരായിമരാറിയി

രിക്ന്നു. അവശ്യനെപ്ിൽ നിന്നത് ആസരരാഗ്യ
നെപ്ിസലക് നരാം പൂർണ്ണമരായും മരാറി 
കെിഞ്ഞു. തലയിൽ ഭരാരം സപറി നരാലുചുവെത് 
നെക്വരാൻ ഇന്നത് ആരരാണത് തയ്യരാറരാകുക? 
അങ്ങനന ഒന്നത് സങ്ൽപ്ിക്ക തനന്ന 
സരാധ്യമല്ല, അതരാണവസ്ഥ.

ഒരു മുറിയിൽ നിന്നത് നതരാട്ടുത്മുറിയി
സലക്ത് സപരാകുവരാൻ ആസട്രാറിക്ഷ വി�ിക്ന്ന 
മസനരാഭരാവത്ിസലക്ത് മലയരാ�ി മരാറിയിരി
ക്ന്നു. മിക്വരാറും എല്ലരാ വീട്ിലും രണ്ടും 
മൂന്നും വരാഹനങ്ങൾ എന്നതത് സകര�ത്ിനറെ 
സരാർവ്വത്രികരീതിയരായി കെിഞ്ഞു. നിരത്തു 
നിറഞെത് വരാഹനങ്ങൾ പരായുന്ന ഇക്രാല
ത്ത് ചുമെിറക്ി നവയ്കരാൻ നിരത്തുവക്ിൽ 
ചുമടുതരാങ്ങി എന്ിനത്? കരിങ്ല്ലിസന്ൽ 
കരിങ്ൽ പരാ�ി കയറ്റി നവച്ിരിക്ന്നതു 
കണ്ടത് ഒരുപസക്ഷ ഇസപ്രാെനത് കുട്ികൾ 
സചരാദിസച്ക്രാം- സനരാക്കുത്ിസപരാനല ഈ 
കല്ലിസന്ൽ കല്ലത് എന്ിനരാണരാസവരാ? തലച്ചു
മടുമരായി നെന്നു നെന്നത് കിതച്ത് ക്ഷീണിച്വ
ശരരായി വന്ന എത്രസയരാസപർക്ത് അത്രാ
ണിയരായ കരിങ്ല്ലരാണത് ഇനതന്നത് പുതിയ 
തലമുറയിനല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയുന്നുസണ്ടരാ? 
വെിസയരാരത്ത് എവിനെനയങ്ിലും ഇന്നും 
യരാത്രയ്കത് മരാർഗ്ഗതെസ്മരാകരാനത 'ചുമടുതരാ
ങ്ങികൾ' നിലനിൽക്ന്നുനവങ്ിൽ അതത് 
നരാസശരാ�ഖമരാകരാനത സംരക്ഷിക്രാം! ഒരു 
കരാലത്ത് ജീവിതത്ിനത് അത്രാണിയരായി
രുന്ന ഈ ആവശ്യരാധിഷ്ിത സംവിധരാനം 
ഒരു ഭൂതകരാല നന്യുനെ തിരുസശഷിപ്രായി 
അവസശഷിക്നട്- നിലനിൽക്നട്!
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