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ക�ൊടുങ്ൊറ്ൊയി ആഞ്ഞടിച്ച ക�ൊവിഡ്-19 മഹൊമൊരിയുകട രണൊാം തരാംഗ
ത്ിന് നനരിയ ശമനമുണൊയിരിക്കുന്നു. സർക്ൊരാം ബന്ധകപെട്ട വകുപ്പു�ളാം 
തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളാം  നേർന്് നടത്ിയ �ഠിന പരിശ്രമത്ികറെ 
ഫലമൊയൊണ് നമുക്് രണൊാം തരാംഗത്ിന് �ടിഞ്ഞൊണിടൊനൊയത്. 2020-കറെ 
തുടക്ത്ിലൊണ്  നലൊ�രൊഷ്ട്രങ്ങൾകക്ൊപൊം നമ്മുകട രൊജ്യത്ാം ക�ൊവിഡ് 
വ്യൊപനാം ആരാംഭിച്ചത്. ന�രളത്ിലാം നരൊഗവ്യൊപനാം നനരിയ നതൊതിൽ 
ആരാംഭിച്ചു. ആ സമയാം മുതൽ തകന് നരൊഗവ്യൊപനാം തടയുന്തിനുള്ള  
പ്രതിനരൊധ പ്രവർത്നങ്ങളമൊയി പഞ്ൊയത്് വകുപ്പുാം  ജീവനക്ൊരാം മുൻപ
ന്ിയിലണ്. ആനരൊഗ്യപ്രവർത്�ർക്കുാം നപൊലീസ് വകുപെിനുകമൊപൊം, �്വൊററെ
യിൻ കസറെറു�ളകട നടത്ിപെ്, �മ്മ്യൂണിറ്ി �ിച്ചണു�ളകട നടത്ിപെ് തുടങ്ങി 
വ്യത്യസ്തങ്ങളൊയ നിരവധി ചുമതല�ൾ ഏകറ്ടുത്ക�ൊണ് പഞ്ൊയത്് 
വകുപെികല ജീവനക്ൊരാം മുൻനിര നപൊരൊളി�ളൊയി തകന് അഭിനന്ദനൊർഹ
മൊയ വിധത്ിൽ പ്രവർത്ിച്ചു വരന്നു. രൊജ്യാം മുഴുവൻ നലൊക്്ഡഡൗണിൽ 
ആയിരന് നവളയിലാം നമ്മുകട ഗ്ൊമപഞ്ൊയത്് ഓഫീസു�ളാം വകുപെികല മറ്് 
ഓഫീസു�ളാം പഞ്ൊയത്് ഡയറക്ടനററ്ാം അവധി ദിനങ്ങളിലൾകപെകട പ്രവർ
ത്ിച്ചു. ഇനപെൊഴുാം അത്രത്ിലള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ  തുടർന്നു വരന്നു. 

ക�ൊവിഡ് ഫസ്റ് ലലൻ ട്ീറ്്കമറെ് കസറെറു�ളകട പ്രവർത്നാം, ഡി.സി.സി.
�ളകട പ്രവർത്നാം,  �മ്മ്യൂണിറ്ി �ിച്ചണു�ളകട നടത്ിപെ് തുടങ്ങി വിവിധ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ജന�ീയ പങ്ൊളിത്നത്ൊകട ഗ്ൊമപഞ്ൊയത്�ൾ �ൊര്യ
ക്ഷമമൊയി  നടത്ിവരന്നു. പഞ്ൊയത്�ൾ ഈ സാംവിധൊനങ്ങൾ മിക്തുാം 
നടപെൊക്ിവരന്ത് സാംഭൊവന�ളിലൂകടയൊകണന്തുാം ശ്രനധേയാം.  �മ്മ്യൂണിറ്ി 
�ിച്ചണു�ൾ മിക്തുാം പൂർണ്ണമൊയുാം സാംഭൊവന�ൾ സ്വീ�രിച്ചുക�ൊണൊണ് 
നടപെൊക്ിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവർത്നങ്ങളികലലൊാം ജനപ്രതിനിധി�ളകട 
സമ്പൂർണ്ണ സഹ�രണമുണൊയിരന്നുകവന്ത് വിസ്മരിക്ൊനൊവില. ഈ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്് ജന�ീയമുഖാം ല�വന്ത് ജനപ്രതിനിധി�ളകട ഇടകപടൽ 
ഒന്നുക�ൊണ് മൊത്രമൊണ്. ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾകക്ൊപൊം പഞ്ൊയത്�ളകട 
ലദനാംദിന പ്രവർത്നങ്ങളിലാം മറ്് വി�സന നക്ഷമ പ്രവർത്നങ്ങളിലാം 
ഉനദ്യൊഗസ്ർ സജീവമൊയിരന്നു. നികുതിപിരിവിലാം വൊർഷി� പധേതി 
രൂപീ�രണ പ്രവർത്നങ്ങളിലാം പധേതി നിർവഹണത്ിലാം മി�ച്ച നനട്ടാം 
ല�വരിക്ൊൻ �ഴിഞ്ഞതുാം അഭിനന്ദനീയമൊണ്. 

മഹൊമൊരികയ കേറുക്ൊനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്ിടയിൽ നമ്മുകട നിരവധി 
സഹപ്രവർത്�രാം ജനപ്രതിനിധി�ളാം നരൊഗബൊധിതരൊയി. കുറച്ചുനപർകക് 
ങ്ിലാം ഈ  നപൊരൊട്ടത്ിനിടയിൽ ജീവൻ നഷ്ടകപെട്ടു. ഇനികയൊരൊൾക്കുാം ജീവൻ 
നഷ്ടകപെടൊതിരിക്കട്ടകയന്് പ്രത്യൊശിക്ൊാം. ക�ൊവിഡ്  മഹൊമൊരി നമ്മുകട 
സാംസ്ൊനത്് മൂന്ൊാം തരാംഗാം സൃഷ്ടിക്ൊതിരിക്ൊൻ  നമുക്് കൂട്ടൊയി 
യത്ിക്ൊാം.   

റ്റോഡിോ. പി.കെ. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്. 
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�ഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷാം നടത്ിയ വി� 
സന, നക്ഷമ  പ്രവർത്നങ്ങൾക്്  തുട

ർച്ചയുണൊ�ണകമന് ജനങ്ങളകട ആഗ്ഹ
മൊണ് സാംസ്ൊനകത് ഭരണത്ടർച്ച. 
�ഴിഞ്ഞ സർക്ൊരികറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ജനങ്ങൾ ആഗ്ഹിച്ച ദിശയിലൊയിരന്നു 
എന്തികറെ   കതളിവു കൂടിയൊണിത്.  

ജനങ്ങൾക്് പരമൊവധി പ്രനയൊജനപ്ര
ദമൊകുന് വി�സന �ൊഴ്ചപെൊട് ആവിഷ്ക്കരി
ക്ൊനുാം അത് പ്രൊനയൊഗി�മൊയി നടപെിലൊ
ക്ൊനുാം �ഴിഞ്ഞ സർക്ൊരിന് സൊധിച്ചു. 
മി�ച്ച ആനരൊഗ്യാം, ഗുണനമന്മയുള്ള വിദ്യൊ
ഭ്യൊസാം, നലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന് ജനവി
ഭൊഗങ്ങനളൊടുള്ള പ്രനത്യ� �രതൽ, അടി
സ്ൊനസഡൗ�ര്യ വി�സനാം, കൃഷിയുാം വ്യവ
സൊയവുാം അടക്മുള്ള ഉത്പൊദന രാംഗങ്ങ
ളികല പുനരൊഗതി തുടങ്ങിയവ സനമ്മളിക്കുന് 

ഒര സമഗ് വി�സന �ൊഴ്ചപെൊടൊണ ്�ഴിഞ്ഞ 
സർക്ൊർ നടപെിലൊക്ിയത്. 

നവന�രളത്ിനൊയി സർക്ൊർ ആവിഷ്ക
രിച്ച വി�സന �ൊഴ്ചപെൊട ്പ്രവൃത്ിപഥത്ിൽ 
എത്ിക്കുന്തിൽ തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊ
പനങ്ങൾ പ്രമുഖ പങ്ൊണ് വഹിച്ചത്. സമ്പൂ
ർണ്ണ പൊർപെിട പധേതിയൊയ ലലഫ്, പൊരി
സ്ിതി� നനവൊത്ൊനത്ികറെ   ന�ളിക�ൊ
ട്ടുയർത്ിയ ഹരിതന�രളാം, കപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊ
സരാംഗാം അടിമുടി മൊറ്ിയ കപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ 
സാംരക്ഷണയജ്ാം, കപൊതുജനൊനരൊഗ്യരാം
ഗത്് രൊജ്യത്ിന് മൊതൃ�യൊയ  ആർദാം  
തുടങ്ങിയ വി�സന ദഡൗത്യങ്ങൾ  വിജയത്ി
കലത്ിക്ൊൻ �ഴിഞ്ഞത് തനദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട നനതൃത്വനശഷിയുാം 
പ്രവർത്ന മി�വുാം ക�ൊണ്ടുകൂടിയൊണ്. 
തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട നനതൃ

ത്വത്ിൽ നടക്കുന് വി�സന പ്രവർത് 
നങ്ങൾ ശക്ികപെടുത്ന്തിലൂകട ജനൊധിപ
ത്യത്ിന് �രത്് പ�ര� കൂടിയൊണ് 
സർക്ൊർ കേയ്യുന്ത്. 

ക�ൊവിഡ് മഹൊമൊരികയ കേറുത്നതൊ
ല്പിിക്കു� എന്തൊണ ്ഈ ഘട്ടത്ിൽ നമ്മൾ 
നനരിടുന് അടിയന്ിര കവല്ലുവിളി. ക�ൊവി 
ഡികറെ  ഒന്ൊാം തരാംഗകത് അതിശക്മൊയ 
േില നടപടി�ളിലൂകട നൊാം നനരിട്ടു. �്വൊറ
ലറെൻ ന�ന്ദ്രങ്ങൾ, സി.എഫ്.എൽ.ടി.
സി�ൾ, സി.എസ്.എൽ.ടി.സി�ൾ, ഡി.
സി.സി�ൾ എന്ിവ പ്രൊനദശി�തലത്ിൽ 
ഒരക്ിയത ്രണൊാം തരാംഗത്ികറെ വ്യൊപനാം 
തടയുന്തിലാം നരൊഗബൊധിതർക്് പരിേര
ണവുാം �രതലാം ഉറപ്പു വരത്ന്തിലാം 
സഹൊയിച്ചു. വൊർ റൂമു�ൾ, റൊപെിഡ് 
കറന്ൊണസ് ടീമു�ൾ, സന്ധേ കൂട്ടൊയ്മ

വികസനദൗതയ്�ിന് 
ഇടേവളകളി�
 പിണറയായി വിജയൻ

ജ ത് പര ചാ  യചാജ
ചാ   ചാ ചാ ത് 

ര ചാ  ത് ചാ യചാ
ചായ  ചാ ചാ   

ചാര ത് ചാ   
രചാ   
ചാ ചാ   

 ജ ചാ ചാ
   ചാ

ര    
ചായ   

ത്പചാ  ര  രചാ  
യ  

   
 ചാ ചാ ചാ ത്  

ചാ  ചാ യ ത്  
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�ൾ,  �മ്മ്യൂണിറ്ി �ിച്ചണു�ൾ എന്ിവ ഒര
ക്കുന്തിലാം അവ മി�ച്ച രീതിയിൽ േലിപെി
ക്കുന്തിലാം പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾ 
നനതൃത്വപരമൊയി നിലക�ൊണിട്ടുണ.് വൊർഡു
തലത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന് റൊപെിഡ് 
കറന്ൊണസ ്ടീമു�ൾ സന്ധേ നസവനത്ി
കറെ ഉദൊത് മൊതൃ�യൊണ ്മുനന്ൊട്ടുവയ്ക്കുന്ത.് 

ക�ൊവിഡ് ഒന്ൊാം തരാംഗനത്ക്ൊൾ 
രൂക്ഷവുാം വ്യൊപ�വുമൊണ് രണൊാം തരാംഗാം. 
കൂടുതൽ നപർക്്  നരൊഗബൊധയുണൊയതുാം 
മരണസാംഖ്യ ഉയർന്തുാം ഈ ഘട്ടത്ി
ലൊണ്. അതികനയുാം ഒര പരിധിവകര നിയ
ന്ത്രിിച്ചുനിർത്ൊൻ നമുക്ൊയിട്ടുണ്. എന്ൊൽ, 
മൂന്ൊാം തരാംഗാം കൂടി ഉണൊവുകമന് ്�ണക്ൊ
ക്കപെടുന്നു. അതിനൊൽ നമ്മുകട ജൊഗ്ത
യിൽ ഒട്ടുാം കുറവുവരത്ൊൻ പൊടില. രണൊാം 
തരാംഗകത് എത്രയുാം കപകട്ടന്് അതിജീവി
ക്കുന്തിനനൊകടൊപൊം തകന് മൂന്ൊാം തരാംഗാം 
ഉണൊകുന്ില എന്നുാം, അഥവൊ ഉണൊയൊൽ 
തകന് കേറുത് നതൊല്പിിക്ൊകമന്നുാം ഉറപ്പുവ
രത്ൊനുള്ള വലിയ ഉത്രവൊദിത്വുാം 
നമ്മുകട മുമ്ിലണ്.

ക�ൊവിഡികറെ  പ്രത്യൊഘൊതങ്ങൾ 
എങ്ങകന നനരിടുകമന്റിയൊകത സമ്ന് 
വി�സിത സമൂഹങ്ങൾ പതറി നിന് ഘട്ട
ത്ിൽ നപൊലാം പരിമിതമൊയ വിഭവനശഷിയു
ള്ള ന�രളത്ിന് കപൊരതി നില്കൊനൊയത് 
ഇടതുപക്ഷ ജനൊധിപത്യ മുന്ണി സർക്ൊ
രികറെ ബദൽ നയങ്ങളകടയുാം തനദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട നനതൃത്വപരമൊയ 
ഇടകപടല�ളകടയുാം കപൊതുജനങ്ങളകട
യൊക� അ�മഴിഞ്ഞ സഹ�രണങ്ങളകടയുാം 
ഫലമൊയൊണ.് ഇതിൽ നമുക് ്അഭിമൊനത്ി

നുാം ആശ്വൊസത്ിനുാം വ�യുകണങ്ിലാം 
ഇനപെൊഴുാം ആശങ്യുകട സൊഹേര്യാം ഒഴിഞ്ഞി
ട്ടില. അതീവ ജൊഗ്തനയൊകടയുള്ള പ്രവർത്
നങ്ങളിൽനിന്് ഒര നിമിഷാം നപൊലാം നൊാം 
മൊറി നില്കൊൻ പൊടില. നമ്മുകട ജൊഗ്തക്കുറ
വുാം കേറിയ ല�പെിഴയുാം വലിയ അപ�ടാം 
സൃഷ്ടിക്കുാം. 

ഈ അതീവ ഗഡൗരവതരമൊയ സൊഹേ
ര്യത്ികറെ പ്രനത്യ�ത�ൾ പൂർണ്ണമൊയി 
ഉൾകക്ൊണ്ടു നവണാം ഓനരൊ തനദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനവുാം പ്രവർത്ിക്ൊൻ. മഹൊ
പ്രളയവുാം കവള്ളകപെൊക്വുാം ക�ൊവിഡ് 
മഹൊമൊരിയുാം നനരിടുന്തിന് ആവിഷ്ക്കരിച്ച
തന്ത്രിങ്ങൾ വിശ�ലനാം കേയ്് പുതിയ ഉത്
രവൊദിത്ാം കൂടി കുറ്മറ്തൊയി നിർവ്വഹി
ക്ണാം. ക�ൊവിഡ് രണൊാം തരാംഗത്ികറെ  
അനുഭവപൊഠങ്ങൾ കൂടി നേർത്്  ഭൊവിയിൽ 
നനരിനടണി വനന്ക്ൊവുന് ദുരന്സൊഹേ
ര്യങ്ങൾ ല��ൊര്യാം കേയ്ൊൻ �ർമ്മ പധേ
തിയുണൊക്ണാം. 

പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങനളൊകടൊ
പൊം നേർന്നുനിന്് പ്രവർത്ിക്കു� എന്തൊ
യിരിക്ണാം പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളകട 
പ്രധൊന അജണ. സമൂഹത്ികറെ  പ്രനത്യ�
മൊയ �രതൽ അർഹിക്കുന്  ധൊരൊളാം നപർ 
നമുക്ിടയിലണ്. ഇവനരൊടുള്ള സവിനശഷ 
പരിഗണന പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളകട 
പരമപ്രധൊനമൊയ �ടമയൊണ്. ആരാം തുണ
യ ി ക ല ന്്  � ര തു ന് വ ർ ക്്  സ മൂ ഹ ാം 
തുണയൊവണാം. ആശ്രയ, അഗതിരഹിത 
ന�രളാം എന്ിവയുകട ഭൊഗമൊയി നടത്ിയ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർ ജ്ിതമൊയി 
തുടരണാം. 

അതിദൊരിദ്യ ലഘൂ�രണമൊയിരിക്കുാം 
ഈ സർക്ൊർ ആദ്യഘട്ടത്ിൽ നടപെിലൊ
ക്ൊൻ നപൊകുന് പ്രധൊന നക്ഷമപ്രവർത്നാം. 
ദരിദരകട എണ്ണാം ജനസാംഖ്യൊനുപൊതി�
മൊയി നവഗത്ിൽ കുറഞ്ഞു വരന്ത ്നമ്മുകട 
സാംസ്ൊനത്ൊണ.് ദൊരിദ്യാം  അനുഭവിക്കുന് 
കുടുാംബങ്ങകള �കണത്ി, അവർക്ൊയി 
പ്രനത്യ� ആശ്വൊസ നടപടി�ൾ ല� 
കക്ൊള്ാം. ഒപൊം അതിദൊരിദ്യാം അനുഭവിക്കു
ന്വകര �കണത്ി പട്ടി�കപെടുത്ന്തിനുാം 
അവരകട ജീവിത ഗുണനിലവൊരാം കമച്ചകപെ
ടുത്ന് പധേതി�ൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്തിനുമു
ള്ള പുതിയ  മൊർഗ്ഗനിർനദേശങ്ങൾ  പുറകപെടു
വിക്കു�യുാം കേയ്യുാം.  

നലൊ�നിലവൊരത്ിലള്ള മനുഷ്യവിഭവ 
നശഷിയൊണ് ന�രളത്ികറെ ഏറ്വുാം വലിയ 
�രത്്. അത് നവണവിധാം പ്രനയൊജനകപെ 
ടുത്ിയൊൽ വിസ്മയ�രമൊയ നനട്ടങ്ങൾ 
ല�വരിക്ൊൻ നമുക്ൊവുാം. �ൊർഷി�, 
സൂക്ഷ്മ - കേറു�ിട സാംരാംഭ നമഖല�ളിൽ 
പൂർവ്വൊധി�ാം ശക്മൊയി ഇടകപടൊനുള്ള 
എലൊ പിന്തുണയുാം പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�
ൾക്്  നല്ാം. തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപന
ങ്ങളമൊയി ബന്ധകപെടുത്ി ഇന്നവഷൻ 
ഫണ് ഏർകപെടുത്ന്ത് അതിനൊയൊണ്. 
തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട നനതൃ
ത്വത്ിൽ കൃഷി, മൃഗസാംരക്ഷണ, ക്ഷീരവി
�സന വകുപ്പു�ളമൊയി സഹ�രിച്ച്, ഒര 
വർഷത്ിനുള്ളിൽ പുതുതൊയി 2 ലക്ഷാം 
നപർകക്ങ്ിലാം മൊന്യമൊയ ഉപജീവനനൊപൊ
ധി�ൾ ലഭ്യമൊക്ൊൻ �ഴിയുാം. 

സുസ്ിര വി�സന �ൊഴ്ചപെൊനടൊകടയു
ള്ള പധേതി�ൾ  ദീർഘ �ൊലൊടിസ്ൊന
ത്ിൽ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപെിലൊക്കു� എന്നു
ള്ളതൊണ് ഈ സർക്ൊരികറെ സമീപനാം. 
തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾക്് 
ഇ ത ി ൽ ന ിർണ്ണൊ യ� സ്ൊനമുണ് . 
രൊജ്യകത് ഏറ്വുാം സുശക്മൊയ തനദേശസ്വ
യാംഭരണ സാംവിധൊനാം ന�രളത്ിലൊണു
ള്ളത്. ജന�ീയൊസൂത്രണത്ികറെ അനു 
ഭവവുാം പ്രൊനദശി�മൊയി നടപെൊക്കുന് പധേ
തി�ളികല കപൊതുജനപങ്ൊളിത്വുാം 
സാംസ്ൊന സർക്ൊരികറെ ഉറച്ച സൊമ്
ത്ി� പിന്തുണയുമൊണ് അതികറെ അടി 
സ്ൊനാം. 12,000 ന�ൊടിയലധി�ാം രൂപയുകട 
ഉപൊധിരഹിത ഫണ ്ഈ വർഷാം തനദേശസ്വ
യാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട ല��ളിൽ 
എത്ാം. അനതൊകടൊപൊം വിവിധ ന�ന്ദ്രപധേ
തി�ളകട ഫണ്ടുാം ലലഫ് മിഷകറെ സഹൊ 
യവുാം കൂടി നേർത്ൊൽ, �ൊൽ ലക്ഷാം ന�ൊടി
യിലധി�ാം രൂപയൊണ് ഈ വർഷാം തനദേശ
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സ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾക്്   ലഭിക്കു�. 
പതിമൂന്ൊാം പഞ്വത്സര പധേതിയുകട 

പൂർത്ീ�രണ വർഷമൊണിത്. അത് വിജ
യ�രമൊയി പൂർത്ിയൊക്കുന്തികനൊപൊം 
പതിനൊലൊാം പധേതിയുകട രൂപീ�രണത്ി
നുള്ള നടപടി�ളാം ഉടൻ ആരാംഭിനക്ണതു
ണ്. തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട 
മുൻല�യിൽ നടത്ന് പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾക്്  പ്രൊധൊന്യാം നല്ന് സമീപനമൊയി
രിക്കുാം പതിനൊലൊാം പഞ്വത്സര പധേതിക്ൊ
ലത്ാം ഉണൊവു�. അതിനുള്ള പ്രൊഥമി� 
േർച്ച�ൾക്് ലവ�ൊകത തുടക്മൊവുാം.

എലൊ തലങ്ങളിലമുള്ള തനദേശ സ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങകള ഐ.എസ.്ഒ. നിലവൊ
രത്ിൽ എത്ിക്കു� എന് ലക്ഷ്യാം �ഴിഞ്ഞ 
ഭരണ�ൊലയളവിൽ ഒരളവുവകര നിറനവ
റ്ൊൻ �ഴിഞ്ഞു. നസവനങ്ങളകട ഗുണനില
വൊരാം, വ്യൊപ്ി,  നസവനാം ലഭ്യമൊക്കുന്തികല 
ഭരണപരമൊയ �ൊര്യക്ഷമത, മൊനദണ്ഡങ്ങ
ളികല സൊമൂഹ്യനീതിയുകട തലാം തുടങ്ങിയവ
യ്ക് ഒനര നപൊകല പ്രൊധൊന്യാം നൽകുന്             
സമീപനമൊണ ്നൊാം സ്വീ�രിനക്ണത.് സൊമൂ
ഹ്യനക്ഷമ കപൻഷനു�ൾ സൊർവ്വത്രി�മൊക്കു
ന്തിൽ �ഴിഞ്ഞ ഭരണ�ൊലയളവിൽ 
ല�വരിച്ച നനട്ടാം  മൊതൃ�ൊപരമൊണ.്  കൃഷി 
ഉൾകപെകടയുള്ള ഉൽപൊദന നമഖല�ളികല 
നനട്ടവുാം അഭൂതപൂർവ്വമൊണ.് ശുേിത്വ, മൊലിന്യ
പരിപൊലന രാംഗങ്ങളിൽ തുടങ്ങികവച്ച �ൊര്യ
ങ്ങൾ പൂർത്ീ�രിക്കുന്തിന്  ഊന്ൽ 
നൽ�ണാം. എലൊ തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊ
പനങ്ങളാം പ്ൊസ്റി�് മൊലിന്യമുക്മൊവണാം. 
എലൊ വൊർഡു�ളാം ശുേിത്വ വൊർഡു�ളൊ
വണാം. 

സു ഭ ി ക്ഷന�രളാം പധേതിമുനന്ൊട്ടു 
കവക്കുന് സാംനയൊജന സൊധ്യത�ൾ  പ്രനയൊ
ജനകപെടുത്ി  എലൊ ഗ്ൊമങ്ങകളയുാം സുഭിക്ഷ 
ഗ്ൊമങ്ങളൊക്ി മൊറ്ണാം. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ 
നടത്ിവന് പ്രവർത്നങ്ങൾ അനത 
ആത്ൊർത്തനയൊകട തുടർന്ൊൽ, പതി 
നൊലൊാം പഞ്വത്സര പധേതിയുകട ആദ്യ 
വർഷാം തകന് നമുക്് ഈ നനട്ടങ്ങൾ സ്വന്
മൊക്ൊനൊവുാം. ഉൽപൊദന വർധേനവിനുാം 
കതൊഴിലവസര ലഭ്യതയ്ക്കുാം നൽകുന് ഊന്
ലികറെ  നപരിലൊവണാം ജന�ീയൊസൂത്രണ
ത്ികറെ  ഈ അടുത് ഘട്ടാം േരിത്രാം കുറിനക്
ണത്.  

അർഹതയുള്ള മുഴുവൻ നപകരയുാം 
സർക്ൊർ  നസവനങ്ങളകട പരിധിയിൽ 
ക�ൊണ്ടുവരി� എന്ത് പ്രധൊനമൊണ്. 
അവശ്യനസവനങ്ങൾ വീടു�ളിൽ നനരിട്ടു ലഭ്യ
മൊക്കുന്തിനുള്ള നടപടി�ൾ സർക്ൊർ 

ആരാംഭിച്ചു �ഴിഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടകമന് 
നിലയിൽ, കപൻഷൻ മസ്ററിാംഗ്, ലലഫ് 
സർട്ടിഫിക്റ്,് സൊമൂഹ്യ സുരക്ഷൊ കപൻഷൻ 
അനപക്ഷ, മുഖ്യമന്ത്രിിയുകട ദുരിതൊശ്വൊസ നിധി
യിൽനിന്നുള്ള സഹൊയത്ിനുള്ള അനപക്ഷ, 
ജീവൻരക്ഷൊ മരന്നു�ൾ എന്ിവയുമൊയി 
ബന്ധകപെട്ട നസവനങ്ങളൊണ് വൊതിൽപെടി
ക്ൽ ലഭ്യമൊക്കുന്ത്. ഭൊവിയിൽ കൂടുതൽ 
നസവനങ്ങൾ ഈ സാംവിധൊനത്ികറെ 
പരിധിയിൽ ക�ൊണ്ടു വരണാം. ജനങ്ങൾക്് 
ഏറ്വുാം കൂടുതൽ നസവനങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്കുന് 
സർക്ൊർ സാംവിധൊനകമന് നിലയിൽ തനദേ
ശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾ തകന്യൊണ് 
ഇതിൽ ഏറ്വുാം പ്രധൊന പങ്കുവഹിനക്ണത.് 
പ്രൊയൊധി�്യാം, നരൊഗാം എന്ിവ മൂലാം 
അവശത അനുഭവിക്കുന്വർക്കുാം സർക്ൊർ 
നസവനങ്ങകളക്കുറിച്ച് ശരിയൊയ അറിവിലൊ
ത്വർക്കുാം വൊതിൽപെടി നസവനത്ികറെ 
പ്രനയൊജനാം ലഭിക്കുാം. തനദേശ സ്ൊപനങ്ങ
ളിൽ ഇതിനൊയി സമിതി�ൾ നിലവിൽ വനര
ണതുണ്. 

ക�ൊവിഡ് വ്യൊപനത്ികറെ തുടക്
ത്ിൽ, അതുണൊക്കുന്  സൊമ്ത്ി� പ്ര
തിസന്ധി നനരിടുന്തിനു നവണി പ്രഖ്യൊപി
ച്ച  20,000 ന�ൊടി രൂപയുകട പൊനക്ജ്, 
ലക്ഷ്യമിട്ടതിലാം കൂടുതൽ തു� കേലവഴിച്ച്, 
വിജയത്ികലത്ിക്ൊൻ സൊധിച്ചു. ഒന്ൊാം
ഘട്ട ക�ൊവിഡ് വ്യൊപനത്ികറെ നവളയിൽ 
പ്രതീക്ഷിക്ൊൻ �ഴിയൊതിരന് അളവിൽ 
ക�ൊവിഡികറെ  രണൊാം തരാംഗാം രൂക്ഷമൊയ 
സൊഹേര്യത്ിൽ 20,000 ന�ൊടി രൂപയുകട 
ഒര രണൊാംഘട്ട ക�ൊവിഡ് പൊനക്ജ് കൂടി 
ഇനപെൊൾ പ്രഖ്യൊപിച്ചിരിക്കു�യൊണ.് ആനരൊ

ഗ്യരാംഗകത് അടിയന്ിര സൊഹേര്യാം നനരി
ടുന്തിനുാം ഉപജീവനാം പ്രതിസന്ധിയി 
ലൊയവരകട ല��ളിൽ പണകമത്ിക്കുന്
തിനുാം അവർക്് ജീവനനൊപൊധി�ൾ ഒരക്കു
ന്തിനുാം ഈ പൊനക്ജിൽ ഊന്ൽ നൽകു
�യൊണ്.

ക�ൊനറൊണ ലവറസ് വ്യൊപനത്ികറെ 
സൊഹേര്യാം നനരിടുന്തിൽ ശ്രധേയൂന്നുന്ത് 
മറ്് �ൊര്യങ്ങനളൊടുള്ള അവഗണനനയൊ ഉദൊ
സീനതനയൊ ആവൊതിരിക്ൊൻ തനദേശ സ്വ
യാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളികല ജനപ്രതിനി
ധി�ളാം ഉനദ്യൊഗസ്രാം പ്രനത്യ�ാം ശ്രധേ 
വയ്കണാം. പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളിൽ 
ജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ വലതൊണ്. ഗുണ
നിലവൊരാം ക�ൊണ്ടുാം �ൊര്യക്ഷമത ക�ൊണ്ടുാം 
സവിനശഷമൊയ നസവന, നക്ഷമ പ്രവർത്
നങ്ങളകട പുതികയൊര ഘട്ടത്ിനലക്് 
�ടക്കു�യൊകണന് നബൊധാം ഈ ക�ൊവിഡ് 
മഹൊമൊര ിയുകട ഘട്ടത്ിലാം നമ്മൾ 
ല�വിടരത്. പ്രതിസന്ധിയുകട നൊള�കള 
നൊാം എങ്ങകന അതിജീവിക്കുന്നു എന്റി
യൊൻ നലൊ�ാം നകമ്മ ഉറ്നനൊക്കു�യൊണ്. 

സർക്ൊർ നടപെൊക്കുന് വി�സന-നക്ഷമ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ, ജനങ്ങൾക് ്പൂർണ്ണമൊയുാം 
അനുഭവനവദ്യമൊനക്ണതുണ്. പ്രൊനദശി� 
സർക്ൊര�ൾ എന് നിലയിൽ ജനങ്ങളകട 
ജീവിതൊനുഭവങ്ങൾ കമച്ചകപെടുത്ന്തിൽ 
വലിയ ഉത്രവൊദിത്മൊണ് തനദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾക്കുള്ളത്. അടുത്  
അഞ്ചു വർഷാം ആ ഉത്രവൊദിത്ാം കൂടുതൽ 
നമന്മനയൊകട നിർവ്വഹിക്ൊൻ നമുക്് തയ്ൊ
കറടുക്ൊാം.
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ജന�ീയ ബദല�ൾ സൊധേ്യമൊക്ിയ 
ഇടതുപക്ഷ ജനൊധിപത്യ മുന്ണി 

സർക്ൊരികറെ �ഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷകത് 
ഭരണത്ിന് ലഭിച്ച ജന�ീയൊാംഗീ�ൊര
മൊണ് രണൊാം പിണറൊയി വിജയൻ സർക്ൊ
രികറെ അടിത്റ. ഈ സർക്ൊർ അധി�ൊ
രനമകറ്ടുത്നതൊകട നവന�രള നിർമ്മിതി
യുകട അടുത് ഘട്ടത്ിനലക്് ന�രളാം 
�ടക്കു�യൊണ്. ഈ ഘട്ടത്ിൽ സ്ൊയി 
യൊയ വി�സന മൊതൃ�യൊണ് സാംസ്ൊന
ത്് യൊഥൊർത്്യമൊ�ൊൻ നപൊകുന്ത്. 
ജന�ീയൊസൂത്രണത്ികറെ ഇരപത്ിയ
ഞ്ൊാം വൊർഷി�ത്ിൽ തനദേശഭരണ സ്ൊ
പനങ്ങളകട പ്രവർത്നകത് പുതികയൊര 
വിതൊനത്ിനലക്് ഉയർത്ന്തിനുള്ള 
�ർമ്മപധേതിയൊണ് ഈ സർക്ൊർ മുനന്ൊ
ട്ടുവയ്ക്കുന്ത്. 

നമ്മുകട തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപന
ങ്ങൾ ശക്മൊയ പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�
ളൊയി നിൽക്കു�യൊണ്. ഇനിയുാം നമുക്് 
മുനന്റൊനുണ്. തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപ
നങ്ങളകട പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടുതൽ �ൊര്യ
ക്ഷമവുാം ജനപക്ഷവുമൊക്ി മൊറ്ന്തിന് 
ത്രിതല പഞ്ൊയത്�ൾ തമ്മിലാം മുനിസി
പെൊലിറ്ി�ളാം പഞ്ൊയത്�ളാം തമ്മിലാം 
ഏന�ൊപന മി�നവൊടുകൂടിയുള്ള പ്രവർ

ത്നാം മുനന്ൊട്ടുവനയ്കണതുണ്. മനുഷ്യവിഭ
വമടക്മുള്ള �ൊര്യങ്ങൾ പര്രാം ആനരൊ
ഗ്യപരമൊയി പങ്കുകവക്കുന്തിനുാം പ്രവർത്
ന�ൊര്യത്ിൽ മി�വുണൊക്കുന്തിനുാം 
കപൊതുസർവ്വീസ് രൂപീ�രണാം സഹൊയ�
മൊവുകമന്ൊണ് �ൊണുന്ത്. തനദേശഭരണ
വുമൊയി ബന്ധകപെട്ട വകുപ്പു�കളകയലൊാം 
ഒറ്ക്കുടക്ീഴിൽ ക�ൊണ്ടുവരന്തിനുള്ള 
ഇടതുപക്ഷ സർക്ൊരികറെ ശ്രമങ്ങകള 
എക്ൊലത്ാം വലതുപക്ഷാം എതിർത്നപൊ
ന്ിട്ടുണ്. അത്രാം നീക്ങ്ങകളകയലൊാം 
മറി�ടന്് ഇനപെൊൾ എലൊ വകുപ്പു�കളയുാം 
ഏന�ൊപിപെിക്കു�യൊണ്. മൊത്രമല ജീവന
ക്ൊർക്് ഏ�ീകൃത ന�ഡർ വ്യവസ്യുാം 
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മൊറ്ാം സർക്ൊർ 
സമയബന്ധിതമൊയി യൊഥൊർത്്യമൊക്കു� 
തകന് കേയ്യുാം. 

നമ്മുകട നൊട് ഓഖി, നിപ, മഹൊപ്രളയാം, 
പ്രകൃതി നക്ഷൊഭങ്ങൾ, ക�ൊവിഡ് തുടങ്ങിയ 
�ടുത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂകട �ടന്നു
നപൊയ സൊഹേര്യങ്ങളിൽ തനദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾക് ്മി�ച്ച സൊമ്ത്ി� 
പിന്തുണ നൽ�ൊൻ ഒന്ൊാം പിണറൊയി വിജ 
യൻ സർക്ൊരിന് സൊധിച്ചിരന്നു. അതികറെ 
തുടർച്ചയുണൊകുകമന്തിൽ സാംശയാം നവണ. 
പധേതി ആസൂത്രണവുാം നിർവ്വഹണവുാം 

സമയബന്ധിതമൊക്ി മുനന്ൊട്ടുനപൊവൊൻ 
ഈ ഘട്ടത്ിൽ മുകന്ൊരക്ങ്ങളണൊവണാം. 
പതിനൊലൊാം പഞ്വത്സര പധേതിനരഖ തയ്ൊ
റൊക്കുന്തിന് വിശദമൊയ മൊർഗ്ഗനിർനദേശ
ങ്ങൾ നമുക്് തയ്ൊറൊനക്ണതുണ്. അതിന് 
മുനന്ൊടിയൊയി എലൊ തനദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊപനങ്ങളാം �ഴിഞ്ഞ ഇരപത്ിയഞ്് 
വർഷാം തൊന്ൊങ്ങളകട പ്രനദശത്ണൊയ 
മൊറ്ങ്ങകളയുാം വി�സന നനട്ടങ്ങകളയുാം പരി
ഹരിനക്ണ പ്രശ്നങ്ങനളയുാം കുറിച്ച് സമഗ്
മൊയ അവനലൊ�നാം തയ്ൊറൊക്ണാം. 
അതികറെ അടിസ്ൊനത്ിലൊവണാം അടുത് 
പഞ്വത്സര പധേതിക് ്രൂപാം നൽന�ണത.് 
ജിലൊ ആസൂത്രണ സമിതി�കള ഇതികറെ 
ഭൊഗമൊയി ശക്ികപെടുത്ാം. പധേതി�ൾ 
നമൊണിറ്റിാംഗ ്കേയ്ൊൻ അധി�ൊരകപെടുത്ാം. 
പതിനൊലൊാം പഞ്വത്സരപധേതിയുകട 
ഭൊഗമൊയി ജിലൊ പധേതി�ൾ പരിഷ ്�രിനക്
ണതുണ്. അടുത് ബജറ്ിന് മുനന്ൊടിയൊയി 
വൊർഷി� പധേതി�ളാം തയ്ൊറൊനവണതുണ.് 
അതിനുള്ള മുകന്ൊരക്ങ്ങൾ ഓനരൊ തനദേശ
ഭരണ സ്ൊപനവുാം ല�കക്ൊനള്ളണതുണ.് 
ക�ൊവിഡ് മഹൊമൊരിയുകട പശ്ചാൊത്ല
ത്ിൽ പഞ്വത്സര പധേതി�ൾ തയ്ൊറൊക്കു
ന്തിനുാം ഗ്ൊമസഭ�ളാം വി�സന കസമിനൊ
റു�ളാം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്തിനുാം പരിമിതി�ളണ്. 

നവേകരള�ിേല�് മുേ�റാം
 എം.വി. യ്ഗയാവിന്ദൻ മയാസ്റ്റർ
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ക�ൊവിഡ് മൊനദണ്ഡങ്ങൾ �ർശനമൊയി 
പൊലിക്കപെടണാം. ഈകയൊര സൊഹേര്യ
ത്ിൽ നൂതന സൊനങ്തി� വിദ്യ�ൾ 
ഉപനയൊഗിച്ചുക�ൊണ് ഓണലലനിലൂകട 
നയൊഗങ്ങൾ നേരൊൻ സൊധിക്ണാം. നമുക്് 
മുന്ിലള്ള പരിമിതി�ൾ ജനപങ്ൊളിത്ാം 
കുറയൊനുള്ള �ൊരണമൊവരത്. 

ഗ്ൊമസഭ�ളിൽ പഴയതുനപൊകല ജന 
പങ്ൊളിത്മുണൊവുന്ില എന് ആനക്ഷപാം 
കപൊതുവിൽ ഉയർന്നുവരന്നുണ്. അത് 
മൊറ്ണാം. ജനപങ്ൊളിത്വുാം സാംവൊദൊത്�
തയുാം ഉറപ്പുവരത്ൊനുള്ള നടപടി�ൾ 
ഉണൊവണാം. അയൽക്കൂട്ടങ്ങനളൊകടൊപൊം 
റസിഡൻസ് അനസൊസിനയഷനു�കളയുാം 
അതുനപൊലള്ള തൊനഴ തട്ടിലള്ള മറ് ്സൊമൂഹ്യ 
കൂട്ടൊയ്മ�കളയുാം ഗ്ന്ഥശൊല�കളയുാം ലേബ്ബു�
കളയുാം കുടുാംബശ്രീ സാംവിധൊനങ്ങകളയുകമൊ
കക് ഗ്ൊമസഭ�ളമൊയി ബന്ധിപെിക്ണാം. 
അവികടകവച്ച് നൊടിനൊവശ്യമൊയ ജന�ീയ
മൊയ പധേതി�ളാം പരിപൊടി�ളാം ഉരത്ിരി
ഞ്ഞ ്വരകമന്ത ്നിസ്തർക്മൊയ �ൊര്യമൊണ.് 
ആസൂത്രണത്ിലാം നിർവ്വഹണത്ിലാം വിദ
ഗ്ദ്ധരകട നസവനാം സന്ധേപ്രവർത്നകമന്നു
ള്ള നിലയിൽ ഉറപ്പുവരനത്ണതൊണ്. 
അനതൊകടൊപൊം സൊനങ്തി� വിദഗ്ദ്ധകര തിര
കഞ്ഞടുക്ൊനുള്ള സ്വൊതന്ത്രി്യാം കൂടി തനദേശ
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾക്് നൽകുാം. തനദേശ
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങളികല വൊർഡ് സമിതി 
�കള ശക്ികപെടുത്ന്തികനൊപൊം പി.ടി.എ., 
എസ.്എാം.സി., ആശുപത്രി വി�സന സമിതി 
തുടങ്ങിയ ജന�ീയ സാംവിധൊനങ്ങകള ശക്ി
കപെടുത്ൊനുള്ള നടപടി�ളാം ഉണൊവുാം. എലൊ 

നസവനങ്ങളാം പഡൗരകറെ അവ�ൊശമൊണ്. 
അത് ഉറപ്പുവരനത്ണതുണ്. അതിനൊയി 
പഡൗരൊവ�ൊശ നരഖ പ്രസിധേീ�രിക്കുാം. അത് 
നടപെിലൊക്കപെടുന്നുണ് എന്് ഉറപ്പുവര
ത്ൊനുള്ള ഓഡിറ്് റിനപെൊർട്ട് ഗ്ൊമസഭ�
ളിൽ സമർപെിക്ണാം. ഇടതുപക്ഷ സർക്ൊർ 
സമഗ് ഉത്രവൊദിത്വ നിയമാം പൊസൊക്കു
ന്നതൊകട തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപന
ങ്ങൾ പൂർണ്ണമൊയുാം ജനപക്ഷമൊയി മൊറുകമ
ന്തിൽ സാംശയമില. 

തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട 
ആസ്തി രജിസ്റർ എത്രയുാം കപകട്ടന്് തയ്ൊറൊ
നക്ണതുണ്. നറൊഡ് അടക്മുള്ള ആസ്തി 
�കള കുറിച്ചുള്ള വിശദൊാംശങ്ങൾ അതിൽ 
ഉള്ളടങ്ങണാം. അനതൊകടൊപൊം ഭൂരജിസ്ററുാം 
ഉണൊനക്ണതുണ.് പുഴ�ളാം നതൊടു�ളാം പുറ
നമ്ൊക്കു�ളാം നറൊഡു�ളകമൊകക് ഇതിൽ 
ഉൾകക്ൊള്ളിക്ണാം. തരിശുനിലങ്ങളകട 
വിശദൊാംശങ്ങൾ അതൊത ്പ്രനദശകത് കൃഷി
ഭവകറെ സഹൊയനത്ൊകട തയ്ൊറൊക്ൊനുാം 
ശ്രമിനക്ണതൊണ്. തനദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊപനങ്ങൾക് ്ല�മൊറി �ിട്ടിയ സ്ൊപ
നങ്ങളാം തനദേശഭരണവുാം തമ്മിലള്ള ഇതുവ
കരയുള്ള പ്രവർത്നൊനുഭവങ്ങൾ സമഗ്
മൊയ വിലയിരത്ലിന് വിനധയമൊക്ണാം. 
വകുപെ് തലത്ിൽ പരിനശൊധിച്ച് അവയുകട 
ഏന�ൊപനാം സുഗമമൊക്കുന്നതൊകടൊപൊം പ്രൊ
നദശി�മൊയ മുൻല��ൾ ഉറപ്പുവരത്ന് 
നിലയിലള്ള ക്രമീ�രണവുാം ക�ൊണ്ടുവരണാം. 
തനദേശസ്വയാംഭരണ വകുപെിന് ല�മൊറി 
�ിട്ടിയ സ്കൂള�ൾ, ആശുപത്രി�ൾ തുടങ്ങിയ
വയുകട സഡൗ�ര്യാം ഏകറ കമച്ചകപെട്ടിട്ടുണ്. 

ഇവകയ ഇനിയുാം ഗുണനമന്മയുള്ളതൊക്ി 
മൊറ്� എന്തൊണ് നമ്മുകട ലക്ഷ്യാം. 
അതിനൊയി ഗുണനമന്മൊ സൂേ�ങ്ങൾ നിശ്ചാ
യിക്കുാം. എലൊ തനദേശസ്ൊപനങ്ങളാം ആ 
നിലവൊരത്ിനലക്് എത്ിയൊൽ അത് 
ജനങ്ങൾക്് ഏറ്വുാം മി�ച്ച സഡൗ�ര്യാം ലഭ്യ
മൊകുന്നു എന് ഉറപെൊയി മൊറുാം. നമ്മുകട 
സാംസ്ൊനകത് മിക്വൊറുാം പഞ്ൊയ
ത്�ൾ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിനക്ഷൻ 
നനടിക്ഴിഞ്ഞതൊണ്. ഈ പദവി ലഭിക്കു
ന്ത് മൊനദണ്ഡങ്ങൾക്നുസരിച്ചുള്ള നസവ
നങ്ങൾ ഉറപ്പുവരത്ന്തിലൂകടയൊണ്. 
അതിൽ നിന്നുാം പിനന്ൊക്ാം നപൊ�ൊനുള്ള 
സൊധേ്യത തള്ളിക്ളയൊനൊവില. അതിനൊൽ 
സമഗ്മൊയ നസൊഷ്യൽ ഓഡിറ്ിാംഗ് ഉറപ്പുവ
രനത്ണതുാം നസവന ലഭ്യത ഉറപെൊനക്ണ
തുമൊണ്. 

നീർത്ടൊധിഷ്ടിത ആസൂത്രണത്ിൽ 
ഊന്ികക്ൊണൊയിരിക്ണാം ഇനി നൊാം 
മുനന്ൊട്ടുനപൊന�ണത്. ജന�ീയൊസൂത്രണ
ത്ികറെ തുടക്ാം മുതൽ പറയുന്തൊണ് ഈ 
�ൊര്യാം. ഇതിലണൊയ അലാംഭൊവത്ികറെ 
തിക്ഫലമൊയി നവണാം മഹൊപ്രളയകത്
യുാം പ്രകൃതി ദുരന്നത്യുാം �ൊണൊൻ. തളി
പെറമ്്, �ൊട്ടൊക്ട മണ്ഡലങ്ങളിൽ മി�ച്ച 
ര ീതിയിലള്ള നീർത്ട പധേതി�ൾ 
ആസൂത്രണാം കേയ്ിട്ടുള്ളത് മൊതൃ�യൊകയടു
ക്ൊവുന്തൊണ്. ആ വിധത്ിൽ പധേ
തി�ൾ ആസൂത്രണാം കേയ്് മുനന്ൊട്ടുനപൊ 
�ൊൻ വിപുലമൊകയൊര �്യൊമ്യിൻ സാംഘടി
പെിനക്ണതുണ.് പല തനദേശസ്ൊപനങ്ങളാം 
തയ്ൊറൊക്ിയിട്ടുള്ള നീർത്ട വി�സന 
റിനപെൊർട്ടു�കള ഈ �്യൊമ്യിന് നവണി 
ഉപനയൊഗിക്ൊവുന്തൊണ്. ഇതിനൊയി 
വിവിധ വകുപ്പു�ളകടയുാം ഏജൻസി�ളകടയുാം 
പ്രവർത്ന ഏന�ൊപനാം ഉറപ്പുവരനത്ണ
തുണ.് �ില, ലൊൻഡ ്യൂസ ്നബൊർഡ,് ഇൻസ്റി
റ്്യൂട്ട് ഓഫ് ലൊൻഡ് ആറെ് ഡിസൊസ്റർ മൊനന
ജ് കമറെ്, മണ്ണ്, ജല സാംരക്ഷണ വകുപെ്, 
ജലനസേന വകുപെ് തുടങ്ങിയവകയലൊാം ഒര 
കുടക്ീഴികലന് നപൊകല നിന്നുക�ൊണ് 
നീർത്ട സ്കീീമു�ൾ പ്രൊനയൊഗി�വൽക് 
രിക്ണാം. വിവിധ വകുപ്പു�ളകടയുാം ഏജൻസി
�ളകടയുാം നീർത്ട സ്കീീമു�ൾ നൊാം രൂപകപെ
ടുത്ന് അടിസ്ൊന നരഖകയ ആ്ദമൊക്ി 
നവണാം തയ്ൊറൊക്ൊൻ. അതിന് ഉതകുന് 
വിധത്ിലൊയിരിക്ണാം അടിസ്ൊന 
നരഖയുകട അന്ിമമൊയ സൊക്ഷൊത്�ൊരാം. 
നീർത്ട വി�സന നരഖയ്ക്കുനവണി നശഖരിക്കു
ന് വിവരങ്ങൾകൂടി ഉൾകപെടുത്ിക�ൊണ്ടുള്ള 
പ്രൊനദശി� ദുരന് നിവൊരണ റിനപെൊർട്ടു�ൾ 
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തയ്ൊറൊക്ൊൻ തനദേശഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾ 
ഒര �ർമ്മസമിതികയ നിനയൊഗിക്കുന്ത് 
നന്ൊയിരിക്കുാം. 

ഹരിത സമൃധേി വൊർഡു�ളൊയി ഓനരൊ 
പ്രനദശങ്ങകളയുാം മൊറ്വൊനുള്ള പ്രയത്വുാം 
ഇതികനൊപൊം ഉണൊനവണതുണ്. ഈ 
നവളയിൽ 5,000 വൊർഡു�കളങ്ിലാം ഹരിത 
സമൃധേമൊക്ി എന്നുറപെ് വരനത്ണതുണ്. 
നതൊടു�ളാം പുഴ�ളാം വൃത്ിയൊക്കു�യുാം 
സാംരക്ഷിക്കു�യുാം നവണാം. അതിനൊയി �യർ 
ഭൂവസ്ത്രത്ികറെ സൊധേ്യത�ൾ പ്രനയൊജന
കപെടുനത്ണതുണ്. കതൊഴിലറപെ് പധേതിയു
മൊയി ബന്ധിപെിച്ച് ഇത് യൊഥൊർത്്യമൊ
ക്ൊൻ �ഴിയണാം. ഇനപെൊൾ 529 ഏക്ർ 
പച്ചത്രത്�ളൊണ് അടയൊളകപെടുത്ിയി
ട്ടുള്ളത്. അതികറെ വിസ്തൃതി 5,000 ഏക്റൊ
ക്ി വ്യൊപിപെിക്കുന്തിനുള്ള പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾ വരാംനൊള�ളിൽ ആവിഷ് �രിക്കുാം. 
അനതൊകടൊപൊം മൊതൃ�ൊ ന്ൊക്കു�ളിൽ 
ഒര ജല ബജറ്ിന് രൂപാം നൽകുാം. വലിയ 
കുളങ്ങൾ കവട്ടിവൃത്ിയൊക്ി മൊതൃ�ൊപര
മൊയി പുനരജ്ീവിപെിക്കുാം. �ിണർ റീേൊർ
ജ്ിാംഗ് നപൊലള്ള ജലസാംരക്ഷണ മൊതൃ 
��ൾ ജന�ീയമൊയി ഓനരൊ തനദേശഭരണ 
പ്രനദശത്ാം നടപെിലൊക്ണാം. 

വിന�ന്ദ്രീകൃത ഉറവിട മൊലിന്യ സാംസ്കീര
ണത്ികറെ അടിസ്ൊനത്ിൽ ന�രളകത് 
സമ്പൂർണ്ണ ശുേിത്വ പദവിയിനലക്് ഉയർത്
വ ൊ നു ള്ള  ശ്രമ ങ്ങ ൾ ക്്  സ ാം സ് ൊ ന 
സർക്ൊർ തുടക്മിടു�യൊണ്. തനദേശസ്വ
യാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട നനതൃത്വത്ിൽ 
വലികച്ചറിയൽ മുക് ന�രളാം (Disposable 
Free Kerala) എന് ജന�ീയ �്യൊമ്യിന് 
തുടക്മിടുാം. േില തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊ
പനങ്ങൾ ഖരമൊലിന്യ സാംസ്കീരണത്ിൽ 
ശുേിത്വ മൊനദണ്ഡങ്ങൾ ല�വരിച്ചിട്ടുണ്. 
മുഴുവൻ തനദേശഭരണ സ്ൊപനങ്ങകളയുാം 
ശുേിത്വ മൊനദണ്ഡ പദവിയിൽ എത്ിക്കു
�കയന്തൊണ് സർക്ൊരികറെ ലക്ഷ്യാം. 

ക�ൊവിഡ ്മഹൊമൊരിയുകട �ൊലത്ൊണ് 
തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളിൽ 
പുതിയ ഭരണസമിതി അധി�ൊരത്ിൽ 
വന്ത.് നൊടികറെ നിലനിൽപെിന ്നവണിയുള്ള 
നപൊരൊട്ടത്ിൽ പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾ 
വിശ്രമിലൊകത അണിനിരന്നു. പുതിയ ഭരണ
സമിതി�കള സജീവമൊക്ികയടുക്ൊൻ നല 
നിലയിലള്ള പരിശീലനാം �ഴിഞ്ഞ നൊള 
�ളിൽ നൽ�ി വരൊറുണ.് ഇനപെൊൾ ക�ൊവിഡ് 
�ൊലമൊയതുക�ൊണ്ടുള്ള പരിമിതി�ളണ്. 
ഓണലലൻ വഴിയൊണ് �ില പരിശീലനാം 
ഒരക്ിയത്. ഈ പരിശീലനാം കൂടുതൽ 

ഫലപ്രദമൊയി ഇനിയുാം നടനത്ണതുണ്. 
ക�ൊവിഡ് പ്രതിനരൊധ പ്രവർത്നങ്ങ ളിൽ 
വീഴ്ച വരത്ൊകത പരിശീലനത്ിനുള്ള ക്രമീ
�രണാം ഒരക്കുാം. ഇത് പൂർത്ിയൊകുന് 
നതൊകട കൂടുതൽ �ൊര്യക്ഷമമൊയി തനദേശ
സ്ൊപനങ്ങൾക്് പ്രവർത്ിക്കുവൊനൊവുാം. 
ഭരണനിർവ്വഹണവുമൊയി ബന്ധകപെട്ട ്ജനപ്ര
തിനിധി�ൾക്കുള്ള സാംശയനിവൊരണത്ി
നൊയി ഒര ന�ൊൾകസറെർ സഡൗ�ര്യാം 
�ിലയിൽ ഒരക്കുവൊനുാം ആനലൊേിക്കുന്നുണ.് 

ഭൊരിച്ച ഉത്രവൊദിത്മൊണ് വരന് 
അഞ്ചുവർഷാം ഏകറ്ടുക്ൊനുള്ളത്. മൊറുന് 
സൊഹേര്യങ്ങൾക്നുസരിച്ച് തനദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട പധേതി നിർവ്വഹണ
ത്ിലാം �ൊര്യമൊയ മൊറ്ാം വനരണതുണ.് മഹൊ
പ്രളയത്ികറെ �ൊലത്ാം പ്രകൃതിനക്ഷൊഭ 
ങ്ങകള അഭിമുഖീ�രിച്ചനപെൊഴുാം മൊതൃ�ൊപര
മൊയ പ്രവർത്നങ്ങളൊണ് തനദേശ സ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട ഭൊഗത്് നിന്നുാം 
ഉണൊയത്. പ്രളയാം ഉണൊയ ജില�ളിൽ 
നടന് പ്രവർത്നങ്ങൾ മൊത്രമല, പ്രളയ
ബൊധിതകര സഹൊയിക്ൊനൊയി മറ്് പ്രനദശ
ങ്ങളികല തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾ 
ല�കമയ് മറന്് മുനന്ൊട്ടുവന്നു. മൊനവി�ത
യുകട കവളിച്ചമൊണ് നൊാം ഉയർത്ിപെിടിച്ചത്. 
ഇനപെൊൾ ക�ൊവിഡ ്മഹൊമൊരികയ പ്രതിനരൊ
ധിക്കുവൊനുള്ള വിശ്രമമിലൊത് പ്രവർത്ന
ങ്ങളിനലർകപെടു�യൊണ ്നമ്മൾ. രണൊാംതരാം
ഗത്ികറെ നവളയിൽ തുടക്ക്ൊരകട പതർ
ച്ചയിലൊകതയൊണ് ജനപ്രതിനിധി�ളകട 
നനതൃത്വത്ിൽ പ്രതിനരൊധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏന�ൊപിപെിച്ചത.് ഡി.സി.സി�ളാം സി .എഫ.് 
എൽ.ടി.സി�ളാം സൊമൂഹ്യ അടുക്ള�ളാം 
വൊർഡുതല ജൊഗ്തൊ സമിതി�ളകമൊകക് 
നലനിലയിൽ ഒരക്ി മുനന്ൊട്ടുനപൊ�ൊൻ 
തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾക്് 
സൊധിച്ചു. പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏന�ൊപിപെിക്കു
ന്തിൽ അഭിനന്ദനൊർഹമൊയ രീതിയിൽ 
ഉനദ ്യൊഗസ്രാം ജനപ്രതിനിധി�ളാം 
നനതൃത്വാം നൽ�ി. ക�ൊവിഡികറെ മൂന്ൊാം തരാം
ഗത്ിനുള്ള സൊധേ്യ�കളക്കുറിച്ച് ആനരൊഗ്യ
വിദഗ്ദ്ധർ മുന്റിയിപ്പു�ൾ നൽകുന് ഈ 
ഘട്ടത്ിൽ അതികന പ്രതിനരൊധിക്കുവൊനുള്ള 
മുൻ�രതല�കളടുക്ൊൻ തയ്ൊറൊനവണതു
ണ്. ഒന്ൊാം തരാംഗത്ിനറെയുാം രണൊാം തരാംഗ
ത്ിനറെയുാം അനുഭവങ്ങൾ നമുക് ്മുന്ിലണ.് 
ജനങ്ങൾക്് �രതലൊയി മൊറുവൊൻ ഏത് 
വിധത്ിലള്ള ഇടകപടല�ളൊണ് നടനത്
ണകതന്് അനുഭവത്ികറെ കവളിച്ചത്ിൽ 
മനസിലൊക്ൊനുാം സൊധിച്ചിട്ടുണ്. വീഴ്ച�ൾ 
വരൊൻ സൊധേ്യതയുള്ള നമഖല�കള മുൻകൂട്ടി 

�ണ് പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏന�ൊപിപെിച്ച് 
മുനന്ൊട്ടുനപൊ�ൊൻ സൊധിക്ണാം. കപൊതുവി
ലള്ള സാംവിധൊനങ്ങകളലൊാം ശക്ികപെടു
ത്ണാം. വൊർഡുതല ജൊഗ്തൊ സമിതി�ൾ 
കൂടുതൽ ഊർജ്ിതകപെടുത്ണാം. 

�ൊലവർഷാം ആരാംഭ ിക്കുന്തിനു 
മുമ്ൊയി എലൊ തനദേശസ്വയാംഭരണ പ്രനദശ
ങ്ങളിലാം മഴക്ൊലപൂർവ്വ ശുേീ�രണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ജനപങ്ൊളിത്നത്ൊകട നടപെി
ലൊക്ൊൻ സൊധിച്ചു. പ�ർച്ചവ്യൊധി�കള പ്ര
തിനരൊധിക്കുന്തിനനൊകടൊപൊം ജനങ്ങളിൽ 
ശുേിത്വനബൊധമുണർത്ൊനുാം ക�ൊതുകുജന്യ 
നരൊഗങ്ങകള അ�റ്ി നിർത്ൊനുാം ശുേീ�രണ 
യജ്ത്ിലൂകട ശ്രമിക്കു�യൊയിരന്നു. തനദേ
ശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളികല എലൊ 
വൊർഡു�ളിലാം ക�ൊവിഡ് മൊനദണ്ഡങ്ങൾ 
പൊലിച്ചുക�ൊണ് കേറുസാംഘങ്ങളൊയി 
ശുേീ�രണ പ്രവർത്നങ്ങൾ സാംഘടിപെിക്
ണകമന്ൊണ ്ആഹ്വൊനാം കേയ്ിരന്ത.് ഇത് 
നടപെിലൊക്ൊത് പ്രനദശങ്ങളകണങ്ിൽ 
ഭരണസമിതി�ൾ ഇടകപട്ട് അവിടങ്ങളികല 
ആനരൊഗ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരത്ണാം. 

സാംസ്ൊനകത് തനദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊപനങ്ങളകട വൊർഷി� പധേതി 
രൂപീ�രണാം �ഴിഞ്ഞ മൊർച്ചിൽ തകന് 
പൂർത്ിയൊയിരന്നു. ഒന്ൊാം പിണറൊയി 
സർക്ൊരികറെ �ൊലത്് തകന് പന്ത്രിണ് 
മൊസവുാം നിർവ്വഹണാം മുനന്ൊട്ടുക�ൊണ്ടുനപൊ 
�ൊനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ആവിഷ് �രിച്ചി
ട്ടുണ്. സമയത്ികറെയുാം വിഭവത്ികറെയുാം 
അടിസ്ൊനത്ിൽ ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
േിട്ടകപെടുനത്ണതുണ്. ഇതുമൊയി ബന്ധ
കപെട്ട് വിശദമൊയ കൂടിയൊനലൊേന�ൾ 
നടത്ി പധേതി പ്രവർത്നങ്ങൾ മൂർത്
മൊക്ണാം. പധേതി പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
സൊധേ്യമൊയ പ്രവൃത്ി�ളകട നിർവ്വഹണാം 
സമയബന്ധിതമൊയി നടത്ന്തിനുനവണി 
ജനപ്രതിനിധി�ളാം ഉനദ്യൊഗസ്രാം തയ്ൊ
കറടുക്ണാം. ഇക്ൊര്യത്ിൽ ജിലൊ ആസൂ
ത്രണസമിതി�ൾ നനതൃപരമൊയ പങ്കുവഹി
നക്ണതുണ്. 

നലൊ�മൊക� ക�ൊവിഡ് ഭീഷണിയിൽ 
നിൽക്കുനമ്ൊഴുാം ന�രള സമൂഹത്ിൽ ഇന്നു
ള്ളത് ഒന്നുാം നടക്ികലന്നുള്ള നിരൊശൊനബൊ
ധമല. ഒന്ൊയി നിന്ൊൽ പലതുാം നനടൊനൊ
വുകമന് ശുഭൊപ്ി വിശ്വൊസമൊണ്. പ്രതിസ
ന്ധി�കളകയലൊാം അതിജീവിച്ച്, അധി�ൊര 
വിന�ന്ദ്രീ�രണത്ികറെ സൊധേ്യത�കള 
ഉപനയൊഗകപെടുത്ി നമുക്് നവന�രളത്ി
നലക്് മുനന്റൊാം. 
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സാ ാ ിക �ാ ം 
തേ സ ം ര  ാ ന  
 യ്�യാ. യ്ജയായത് ഇളമണ്

പുതിയ നിയമസഭ സൊമൊജി�ർ തിരകഞ്ഞ
ടുക്കപെട്ട് സത്യപ്രതിജ് കേയ്തു പ്രവ

ർത്നാം ആരാംഭിച്ചിരിക്കുന് സമയമൊണിത്. 
സാംസ്ൊനാം നവന�രളനിർമ്മൊണത്ികറെ 
അടുത് തലത്ിനലക്് �ടക്കു�യുമൊണ്. 
അതുമൊയി ബന്ധകപെട്ട �ൊര്യങ്ങൾ നിയമസ
ഭയിൽ നയപ്രഖ്യൊപനത്ികറെ ഭൊഗമൊയുാം 
ബജറ്ികറെ ഭൊഗമൊയുാം അവതരിപെിക്കു�യുമു
ണൊയി. അവയികലലൊാം തനദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊപനങ്ങൾക് ്വലിയ പങ്ൊണ ്വഹിക്ൊ
നുള്ളത്. ക�ൊവിഡ് മഹൊമൊരിക്ിടയിലാം പ്ര
തീക്ഷയുകട നൊള�ളൊണ് നമ്മുകട മുൻപിൽ 
പുതിയ സർക്ൊർ അവതരിപെിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

73,74 ഭരണഘടനൊ നഭദഗതി�ളാം തുടർന്് 
ന�രളത്ിൽ ആരാംഭിച്ച ജന�ീയൊസൂത്രണ
വുാം സാംസ്ൊനത്് ശക്മൊയ തനദേശഭരണ 
സാംവിധൊനത്ിന് അടിത്റ പൊ�ിയിട്ടുണ്. 
ജന�ീയൊസൂത്രണത്ികറെ ഇരപത്ിയ

ഞ്ൊാം വൊർഷി�ത്ിലൊണ് നൊമിന്്. ത്രിതല 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊർ സാംവിധൊനത്ികറെ 
കമച്ചകപെട്ട മൊതൃ�യൊണിന്് ന�രളാം. 
അധി�ൊര വിന�ന്ദ്രീ�രണാം എന്ത് ഓനരൊ 
തലങ്ങളാം ഒറ്കപെട്ട തുരത്�ളൊയി പ്രവ
ർത്ിക്കു�കയന് ര ീതിയിലല നൊാം 
വിഭൊവനാം കേയ്ിട്ടുള്ളത്. വിവിധ തലത്ില
ള്ള സർക്ൊര�ളാം ജനപ്രതിനിധി�ളാം 
ഒന്ിച്ചു നേർന്് പര്ര പൂര�മൊയ പ്രവ
ർത്നങ്ങൾക് ്നനതൃത്വാം നൽന�ണതുണ.് 
ഇവികടയൊണ്  തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപ
നങ്ങൾ എാം.എൽ.എമൊർകക്ൊപൊം നേർന്് 
എങ്ങകന കൂടുതൽ കമച്ചകപെട്ടതുാം വിപുലവു
മൊയ വി�സന പ്രവർത്നങ്ങൾ സാംഘടി
പെിക്കുവൊനൊകുകമന്് േിന്ിക്ണാം. ഇത് 
ഇരട്ടിപ്പു�ളാം വിടവു�ളാം അടച്ചുള്ള പ്രവർത്
നങ്ങൾ പ്രൊനദശി� തലത്ിൽ സാംഘടിപെി
ക്കുവൊൻ സഹൊയ�മൊകുാം. 

സമഗ്മൊയ വി�സന �ൊഴ്ചപെൊനടൊടു 
കൂടിയുള്ള പധേതി�ൾക് ്രൂപാം നൽകു�യുാം 
അതിൽ ലഭ്യമൊനക്ണ സഹൊയാം എാം.എൽ.
എമൊരകട സഹ�രണനത്ൊകട ഏർപെൊടൊ
ക്കുവൊനുാം അവസരമുണ്. എാം.എൽ.എ. 
ഫണിനപ്പുറാം നൊാം നടത്ൊൻ ഉനദേശിക്കുന് 
വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങൾക് ്വിവിധ ന്ൊത
സ്സു�ളിൽ നിന്നുാം എങ്ങകന സഹൊയാം ലഭ്യ
മൊക്ൊകമന് ്കൂട്ടൊയി േർച്ച കേയ്ണാം. ന�വലാം 
എാം.എൽ.എ. ഫണ്  ഉപനയൊഗിക്കുന്തിനു 
മൊത്രമല ഈ സഹ�രണാം. സൊനങ്തി� 
സഹൊയവുാം വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ലാം 
ഔനദ്യൊഗി�മൊയ സാംവിധൊനങ്ങളകട 
സഹൊയാം ലഭ്യമൊക്ലാം തുടങ്ങി പല �ൊര്യ
ങ്ങളിലാം എാം.എൽ.എയ്ക് സഹൊയിക്ൊനൊ
കുാം. മുൻ�ൊലങ്ങളിലാം പല നിയമസഭ 
സൊമൊജി�രാം തനദേശ സ്വയാംഭരണ സ്ൊപ
നങ്ങളമൊയി നേർന്് മൊതൃ�ൊപരമൊയ പ്രവ
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ർത്നങ്ങൾ നടത്ിയിട്ടുണ്. ഇവയിൽ 
ഏകറയുാം എാം.എൽ.എ.മൊർ മുൻല� എടുത് 
നടത്ിയ ഒറ്കപെട്ട ഇടകപടല�ളൊണ്. 
എന്ൊൽ സൂേിപെിച്ച സൊധേ്യത�കളലൊാം 
ഉൾകപെടുത്ി ഒറ്കക്ട്ടൊയി നീങ്ങൊൻ 
ഇത്വണ നനതൃത്വപരമൊയ പ്രവർത്നാം 
ഓനരൊ തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളിൽ 
നിന്നുാം ഉണൊവണാം. 

േർച്ചയ്ക്കുാം ആനലൊേന�ൾക്കുാം തുടക്ാം 
കുറിക്ൊനൊയി േില സൊധേ്യത�ൾ മൊത്രാം 
ചുവകട നേർക്കുന്നു: 

സമഗ്ര വിെസനപദ്ധതിെള്
ആദ്യാം നവണത് സമഗ്മൊയ പധേതി 

തകന്യൊണ്. ഇതിന�ാം 2021-22 വൊർഷി� 
പധേതി തയ്ൊറൊയിരിക്കുമനലൊ. എന്ൊൽ 
ഈ വർഷാം അവസൊനനത്ൊകട നമ്മൾ 
അടുത് പഞ്വത്സര പധേതി രൂപീ�രിക്കു 
വൊൻ തയ്ൊകറടുക്കു�യൊണ്. ആ സമയാം 
ഇക്ൊര്യങ്ങൾ പ്രനത്യ�ാം ശ്രധേിക്കു�. 
അതികറെ തയ്ൊകറടുപെ് മുതൽ തകന് എാം.
എൽ.എ.യുകട അഭിപ്രൊയങ്ങൾ നതടു�യുാം 
നിനയൊജ� മണ്ഡലത്ിൽ കമൊത്ത്ിൽ 
ഉൾകപെടുത്ൊവുന് പധേതി�ളിൽ തനദേശസ്വ
യാംഭരണ സ്ൊപനത്ികറെ വി�സന പധേ
തിയിൽ ഉൾകപെടുത്ൊവുന് പ്രവർത്ന 
ങ്ങകള കുറിച്ച് ആരൊയു�യുാം നവണാം. മറുവശ
ത് ് എാം.എൽ.എ.യുകട പ്രൊനദശി� വി�സന 
പധേതിയിൽ എങ്ങകന തനദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊപന വി�സന തൊതപ്ര്യങ്ങൾ ഉൾകപെ
ടുത്ൊനൊവുകമന്നുാം പരിനശൊധിക്ണാം. യഥൊ
ർത്ത്ിൽ നമൽ സൂേിപെിച്ച സമഗ് 
വി�സന പധേതിയിൽ ഉൾകപെടുത്ിയവയൊ
യിരിക്ണാം എലൊ തരത്ിലമുള്ള വി�സന 

ഇടകപടല�ളകടയുാം അടിസ്ൊനാം. ഇവികട 
യൊണ്  സമഗ്മൊയ പധേതിയുകട സൊാംഗത്യാം.

ജില്ലാോപദ്ധതിയുംം 
സംറ്റോയോജിത ക്ോജക്ടുെളം

ജിലൊ ആസൂത്രണ സമിതിയുകട നനതൃത്വ
ത്ിൽ അടുത് പഞ്വത്സര പധേതിക്ൊയു
ള്ള ജിലൊപധേതി രൂപീ�രണവുാം ഇക്ൊലയ
ളവിൽ നടക്കുമനലൊ. അതകലങ്ിൽ നിലവിൽ 
രൂപീ�രിച്ച ജിലൊപധേതി കൂടുതൽ േർച്ച�
ളകട അടിസ്ൊനത്ിൽ വിപുലീ�രിക്കു�യുാം 
സമഗ്മൊക്കു�യുാം നവണാം. ഇതികറെ അടി
സ്ൊനത്ിൽ തുടർ പരിപൊടി�ൾ ആവിഷ്ക
രിക്കുവൊനുാം ജിലൊ ആസൂത്രണ സമിതിനയൊ
കടൊപൊം തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളാം 
എാം.എൽ.എ.മൊരാം ഒത്നേർന് ്പ്രവർത്ി
ക്ണാം. അതിലൂകട വിവിധ തലങ്ങകളയുാം 
ഏജൻസി�കളയുാം വകുപ്പു�കളയുാം സ്കീീമു�
കളയുാം ഒത് നേർത്ള്ള സമഗ് സാംനയൊജിത 
കപ്രൊജക്ടു�ൾക്് രൂപാം നൽകുവൊനുള്ള 
സൊധേ്യതയൊണുള്ളത്. ഇവികട നനതൃത്വപര
വുാം ഏന�ൊപനവുാം സഹൊയപരവുമൊയ 
പങ്ൊണ് ജിലൊ ആസൂത്രണ സമിതിയുാം 
എാം.എൽ.എ.മൊരാം വഹിനക്ണത്. പ്രനത്യ
�ിച്ചുാം പതിനൊലൊാം പഞ്വത്സരപധേതി രൂപീ
�രണത്ികറെ ഈ വർഷത്ിൽ.

നരീർത്തടോധിഷ്ിത 
സ്ഥലപര ആസൂത്രണം

ഭൊവി വി�സനത്ിന് നീർത്ടൊധിഷ്ി
തവുാം സ്ലപരവുമൊയ ആസൂത്രണാം അനി
വൊര്യമൊണ്. അത്രാം വി�സന ആസൂത്ര
ണത്ിന് എാം.എൽ.എയുകട പ്രൊനദശി� 

വി�സന പരിപൊടിയുമൊയി ബന്ധിപെിക്ണാം. 
ഒപൊം വിവിധ സ്കീീമു�ളിൽ നിന്നുാം എങ്ങകന 
വിഭവങ്ങൾ സ്വരൂപിക്ൊാം എന്തിന് എാം. 
എൽ.എയുകട സഹൊയാം നതടണാം. നമ്മുകട 
പ്രനദശകത് വിവിധ വകുപ്പു�ളാം ഏജൻസി
�ളാം നടപെിലൊക്കുന് വി�സന പ്രവർത്ന
ങ്ങകളകയലൊാം അത്രാം നീർത്ട അടിസ്ൊ
നത്ിൽ ഉള്ളതൊകണന്് ഉറപ്പുവരത്�
യൊണ ്കൂട്ടൊയ പ്രവർത്നത്ിലൂകട ലക്ഷ്യമി
നടണത്.

നിയമ നിർമ്മാോണം
നിയമ നിർമ്മൊണ സഭയികല അാംഗങ്ങ

ളൊണനലൊ എാം.എൽ.എമൊർ. നമ്മുകട പ്രനദ
ശകത് വിവിധനമഖല�ളികല പ്രനത്യ�ത
യനുസരിച്ച് നിയമങ്ങളിൽ വരനത്ണ 
മൊറ്ങ്ങൾ എന്ൊകണന്് മനസ്സിിലൊക്ി 
ആവശ്യമൊയ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവൊനു
ള്ള അഭിപ്രൊയങ്ങൾ എാം.എൽ.എയ്ക് 
ല�മൊറണാം. പ്രനത്യ�ിച്ചുാം പുതിയ ന�രള 
സൃഷ്ടിയിൽ അനിവൊര്യമൊയ മൊറ്ങ്ങൾ 
സാംബന്ധിച്ച്. ഇത്രാം നിയമങ്ങൾ ഭൂമിയു 
കടയുാം ജലത്ികറെയുാം പ്രകൃതി സാംരക്ഷണ
ത്ികറെയുാം നമഖല�ൾ മുതൽ വിവിധ ജനവി
ഭൊഗങ്ങളകട വ്യത്യസ്തമൊയ പ്രശ്നങ്ങളടക്ാം 
ല��ൊര്യാം കേയ്യുന്വയൊ�ൊാം. 

കതോഴിലിനോയി 
നനപുണ്യവിെസനം

വരാം വർഷങ്ങളിൽ എലൊ വിഭൊഗാം 
ജനങ്ങൾക്കുാം കതൊഴിൽ ഉറപെൊക്ൊനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങളൊണ് സർക്ൊർ വിഭൊവനാം 
കേയ്യുന്ത്. കതൊഴിൽ നമഖലയിൽ ക്രിയൊ
ത്�മൊയ ഇടകപടലലൊണ് തനദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾക്് നിർവ്വഹിക്ൊനു
ള്ളത്. ഇതിൽ ലനപുണ്യ വി�സനാം പ്രധൊ
നകപെട്ട പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്. നിലവിൽ 
നമ്മുകട പ്രനദശത്ള്ള വിവിധ ലനപുണ്യ
ങ്ങളകട സ്ിതികയകന്ന്് അറിയുവൊനുള്ള 
സമഗ്മൊപെിാംഗ് (skill mapping ) സാംഘ
ടിപെ ിക്ണാം.  േ ിലർകക്ങ്ിലാം  ഈ 
ലനപുണ്യാം ഉയർത്ിയൊൽ കൂടുതൽ പ്ര
നയൊജനമുണൊകുാം. മടങ്ങിവരന് പ്രവൊസി
�ളകട ലനപുണ്യങ്ങളാം �കണത്ണാം. 
അതിനനുസൃതമൊയ പരിപൊടി�ൾ ആവിഷ്ക
രിക്കുവൊൻ തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപന
ങ്ങൾകക്ൊപൊം എാം.എൽ.എ.മൊനരയുാം 
കൂട്ടണാം. അതികറെ അടിസ്ൊനത്ിൽ 
ലനപുണ്യ വർധേനയ്കൊയുള്ള പരിശീലന 
പരിപൊടി�കള സഹൊയിക്കുന് വിവിധ 
സൊനങ്തി� സ്ൊപനങ്ങൾ �കണത്ൊനുാം 
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അവരമൊയി സഹ�രണാം ഉറപെൊക്ൊനുാം 
എാം.എൽ.എയുകട സഹൊയാം കൂടി നതടണാം. 

എല്ലാോവർക്ം കതോഴിൽ
ഇതികറെ തുടർച്ചയൊയി കതൊഴിൽ സാംരാം

ഭങ്ങൾക്കുാം അതിനൊവശ്യമൊയ വിഭവ ന്ൊ
തസ്സു�ൾ �കണത്ൊനുാം എാം.എൽ.എയ്ക് 
സഹൊയിക്ൊനൊവുാം. വിവിധ ബൊങ്ിാംഗ ്സ്ൊ
പനങ്ങനളൊട് േർച്ചകേയ്തു പല പരിപൊടി�
ൾക്കുാം സൊമ്ത്ി� സഹൊയാം ഏർകപെടുത്
ന്തിനുാം കൂട്ടൊയ പരിശ്രമാം ആവശ്യമൊണ്.

വരീടിനെത്ത് റ്റോജോലി, 
വരീടിനടുത്ത് റ്റോജോലി

സർക്ൊർ പ്രഖ്യൊപിച്ച കതൊഴിൽ യജ്
ത്ിൽ ഇതിന�ാം പല�ൊരണങ്ങളൊൽ 
കതൊഴിൽ ലഭ്യമൊ�ൊത് സ്ത്രീ�ളാം പുരഷന്മൊ
രമുണ്. എന്ൊൽ ക�ൊവിഡ് �ൊല അനുഭ
വങ്ങളകട അടിസ്ൊനത്ിൽ വീട്ടിലിരന്് 
കേയ്ൊവുന് ഒനട്ടകറ കതൊഴില�ൾ, പുറാംനൊ
ടു�ളിൽ നപൊ�ൊകത തകന് കേയ്ൊവുന് 
കതൊഴില�ൾ എന്ിവ നിരവധിയുകണന്് 
മനസ്സിിലൊയനലൊ. അതിനനുസൃതമൊയ 
നിരവധി സാംരാംഭങ്ങൾ ആസൂത്രണാം കേയ്യു
ന്തിന് എാം.എൽ.എമൊരനടയുാം സഹൊയാം 
നതടണാം. പ്രനത്യ�ിച്ചുാം ഇത്രാം കതൊഴില
�ൾക്ൊവശ്യമൊയ ഉയർന് �മ്നി�ളകട
യുാം സാംരാംഭങ്ങളകടയുാം മൊർക്റ്ിാംഗ് , 
സൊനങ്തി�വിദ്യ എന്ിവകയലൊാം സമൊഹ
രിക്കുന്തികറെയുാം �ൊര്യത്ിൽ സഹൊയാം 
നതനടണതുണ്.

ശക്തമോയ 
കപോതുജനോറ്റോരോഗ്യ്യ 
സംവിധോനം

പ�ർച്ചവ്യൊധി�ൾകക്ൊപൊം നിരവധി 
ദീർഘസ്ൊയി നരൊഗങ്ങളാം ജീവിത ലശലീ
നരൊഗങ്ങളാം വർധേിച്ചുവരന് ഈ �ൊലഘട്ട
ത്ിൽ അതിനനുസൃതമൊയി കപൊതുജനൊനരൊ
ഗ്യ സാംവിധൊനാം ശക്ികപെടുത്�യുാം 
ആനരൊഗ്യ പരിപൊടി�ൾ ആവിഷ്കരിക്കു�യുാം 
നവണാം. ഒര തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപന 
അതിർത്ിയിൽ മൊത്രമൊയി പലനപെൊഴുാം 
അത്രാം സാംരാംഭങ്ങൾ പ്രവർത്ിപെിക്കു� 
സൊധേ്യമല. ഇവികട നിനയൊജ� മണ്ഡലത്ി
ന�ത് ്വിവിധ തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപ
നങ്ങളമൊയി നേർന് ്പരിപൊടി�ൾ ആവിഷ്കരി
ക്ൊനൊവുാം. 

സുഭിക്ഷ റ്റോെരളം
തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട 

പ്രധൊനകപെട്ട പ്രവർത്ന നമഖല�ളിൽ 
ഒന്ൊണ് �ൊർഷി� നമഖല. സുഭിക്ഷ 
ന�രളാം പരിപൊടിയുകട അടുത് ഘട്ടത്ിലൊ
ണനലൊ നൊമിന്്. കൃഷി അനുബന്ധ നമഖല
�ളികല ഉല്പിൊദന വർധേനവികനൊപൊം മൂല്യ
വർധേിത ഉൽപൊദന പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുാം 
ആവശ്യമൊയ പരിപൊടി�ളാം സാംരാംഭങ്ങളാം 
ആവിഷ്കരിക്കുവൊൻ തനദേശസ്വയാംഭരണ
സ്ൊപനങ്ങൾ, വകുപ്പു�ൾ, ഏജൻസി�ൾ 
എ ന് ി വ ക യ  ഏ ന � ൊ പ ി പെ ി ക്കു വ ൊ ൻ 
എാം.എൽ.എ. മൊനരൊകടൊപൊം നേരണാം. 

ഹരിതോഭമോയ നവറ്റോെരളം
വിവിധ ജലൊശയങ്ങൾ, നദി�ൾ, 

നതൊടു�ൾ എന്ിവകയലൊാം പുനഃരജ്ീവി 
പെിക്കുന് പ്രവർത്നങ്ങൾ സുസ്ിര വി�സ
നത്ിന ്അനിവൊര്യമൊണ.് ഒപൊം ശുേിത്വത്ി
നുാം മൊലിന്യനിർമ്മൊർജ്നത്ിനുാം ആവശ്യ
മൊയ പധേതി�ളാം ആവശ്യമൊണ.് ഇതിനൊയി 
തനദേശ സ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾ ആവി
ഷ്കരിക്കുന് പധേതി�ൾക്് സൊനങ്തി� 
സഹൊയവുാം അധി� പണവുാം മറ്ാം �കണ
ത്ൊനുള്ള സഹൊയാം എാം.എൽ.എ.മൊർക്് 
നൽ�ൊനൊവുാം. പലനപെൊഴുാം വിവിധ തനദേശസ്വ
യാംഭരണ സ്ൊപന പ്രനദശങ്ങളിൽ വ്യൊപിച്ചു 
�ിടക്കുന് ഇത്രാം സാംവിധൊനങ്ങളികല 
ഇടകപടലിന ്ജിലൊ ആസൂത്രണ സമിതികയ്കൊ
പൊം എാം.എൽ.എമൊരാം വിവിധ ദഡൗത്യങ്ങള
മൊയി ഏന�ൊപന പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു 
ണൊകുന്ത് ഉപ�ൊര പ്രദമൊകുാം. 

പോർശവവത്കൃതിയ്ക്കാോയി 
സമഗ്ര പരിപോടി

എണ്ണത്ിൽ കുറകവങ്ിലാം വിവിധ 
വിഭൊഗങ്ങളൊയി പൊർശ്വവൽകൃതരൊയ 
ഒനട്ടകറ സമൂഹങ്ങൾ ഒറ്കപെട്ട അദൃശ്യമൊയ 
തുരത്�ളിലൊയി പലയിടങ്ങളിലമുണ്. 
ഇതിന�ാംതകന് നമ്മുകട സാംസ്ൊനത്് 
ഒരൊളാം അഗതിയൊയുാം ആലാംബഹീനരൊയുാം 
ഉണൊ�ൊത് �ൊലകത്ക്കുറിച്ചൊണ് പുതിയ 
സർക്ൊർ പ്രഖ്യൊപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരകട 
ഓനരൊരത്രകടയുാം സൊഹേര്യങ്ങളാം പ്ര
ശ്നങ്ങളാം പഠിച്ച് ആവശ്യമൊയ ലമനക്രൊ 
പ്ൊനു�ൾ തയ്ൊറൊക്ി പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആവിഷ്കരിക്കുവൊൻ തനദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊപനങ്ങൾ മുൻല�കയടുക്ണാം. 
അതുനപൊകല ഭിന്നശഷിക്ൊരൊയ യുവൊക്
ളകട കതൊഴിൽ സൊധേ്യത ഉറപ്പു വരത്ൊനു
ള്ള പ്രവർത്നങ്ങളാം ആവശ്യമൊണ് . നമൽ 
സൂേിപെിച്ചതിൽ പലതിനുാം പ്രനത്യ�മൊയ 
സഹൊയവുാം ഇടകപടല�ളാം ആവശ്യമൊയി 
വരാം. ഇത്രത്ിലള്ള �ൊര്യങ്ങളിൽ 
എാം.എൽ.എമൊരകട പല തരത്ിലള്ള 
സഹൊയവുാം അനിവൊര്യമൊണ്. 

ആത്യന്ി�മൊയി എലൊ തലത്ിലള്ള 
സർക്ൊര�ളാം ജനപ്രതിനിധി�ളാം വകുപ്പു
�ളാം ഏജൻസി�ളാം കൂട്ടൊയി പ്രവർത്ിക്കു� 
വഴിയൊണ ്നവന�രള നിർമ്മൊണാം ഫലപ്രദ
മൊയ രീതിയിൽ സമയബന്ധിതമൊയി നമുക്് 
പൂർത്ീ�രിക്ൊനൊവു�. അതിനുള്ള ശ്രമാം 
ഓനരൊ തലത്ിലാം എടുക്കുവൊനൊ�ണാം. 1

ലേ�ഖകന് കി� ഡയറക്ടര് ജനറ�ാണ്്
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2021 കമയ് 20ന് മുഖ്യമന്ത്രിി പിണറൊയി 
വിജയകറെ നനതൃത്വത്ിൽ തകന് 

വീണ്ടുാം സർക്ൊർ അധി�ൊരത്ിൽ 
വരനമ്ൊൾ നലൊ�ാം ശ്രധേിച്ച ന�രള 
വി�സന മൊതൃ� അഥവൊ ജന�ീയൊസൂ
ത്രണാം 25  വർഷാം പിന്ിടു�യൊണ് . 
ഒരപനക്ഷ നദശീയ/ ആനഗൊള തലത്ിൽ 
തകന് ഇത്രയധി�ാം േർച്ച കേയ്കപെട്ട ഒര 
വി�സന മൊതൃ� നവകറ ഉണൊ�ില. 
വി�സന �ൊര്യങ്ങളിൽ തത്പരരൊയ 
ജനങ്ങളകട പങ്ൊളിത്വുാം പിന്തുണയുാം 
ഉറപെൊക്ികക്ൊണ് വി�സനാം സർവ്വതല 
്ർശിയൊക്കു� എന് ലക്ഷ്യനത്ൊകട 
സാംസ്ൊനത്് ആരാംഭിച്ച വിന�ന്ദ്രീകൃതൊസൂ
ത്രണ പ്രക്രിയയിൽ ഭരണഘടനൊ പദവിയു
ള്ള പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾ തി�ച്ചുാം 
ജനതൊത്പര്യങ്ങളാം പ്രൊനദശി� ആവശ്യങ്ങ
ളാം പരിഗണിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള വി�സന തന്ത്രി
മൊണ് നടപെിലൊക്കുന്ത്.

സ ാം സ് ൊ ന  വ ര മ ൊ ന ത് ി ക റെ 
ഏ�നദശാം 35% തു� പ്രൊനദശി� സർക്ൊ
ര�ൾക്് വ�യിരത്ികക്ൊണ് വി�സന 
പ്രക്രിയയിൽ ഇനന്വകര ലഭിച്ചിട്ടിലൊത് 
വിധാം തങ്ങളനടതൊയ ഒരിടാം �കണത്ൊൻ 

 ഹുധസൻ എം. മിന്നത്ത്

ട ര ം ില ാേദ ിക  
വികസന ി ക ം 

നപെൊഴുള്ള, ന�വലാം പ്രൊനദശി� വി�സനാം 
എന് ലക്ഷ്യത്ിൽ നിന്നുാം വിശൊലമൊയി 
േിന്ിക്ൊനുാം ആസൂത്രണാം നടത്ൊനുാം 
സൊധിക്കുന് തലത്ിനലക്് നമ്മുകട 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾ വളർന്ിരിക്കു
ന്നു. സാംസ്ൊനകത് ആക� ബൊധിക്കുന് 
പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുാം പരിഹൊരാം �ൊണുവൊൻ 
ഇന്് സാംസ്ൊനാം പ്രൊനദശി� സർക്ൊര
�കള ആശ്രയിക്കുന്തൊയി നമുക്് �ൊണൊ
വുന്തൊണ്. 2018-കലയുാം 2019-കലയുാം 
പ്രളയവുാം 2020-കല ക�ൊവിഡ് മഹൊമൊരിയുാം 
സാംസ്ൊനത്് വലിയ നൊശനഷ്ടങ്ങൾ 
ഉണൊക്ികയങ്ിലാം അതികന പ്രതിനരൊധി 
ക്കുന്തിനൊയി പ്രൊനദശി� സർക്ൊർ 
തീർത് ജന�ീയ പ്രതിനരൊധാം മൊത്രാം 
വീക്ഷിച്ചൊൽ മതി �ഴിഞ്ഞ 25 വർഷക്ൊല
യളവിൽ പ്രനദശി� സർക്ൊര�ൾ എങ്ങ
കനകയൊകക് ശൊക്ീ�രിക്കപെട്ടു എന്് 
മനസ്സിിലൊക്ൊൻ സൊധിക്കുാം.

ഈ സർക്ൊരികറെ ആദ്യ നടമിൽ, 
അതൊയത് പതിമൂന്ൊാം പധേതിയിൽ (2017-
22) പ്രൊനദശി� വി�സന �ൊഴ്ചപെൊടു�ളിൽ 
�ൊതലൊയ േില മൊറ്ങ്ങൾ വരത്ി ജന�ീ

സാംസ്ൊനകത് പ്രൊനദശി� സർക്ൊര
�ൾക്് �ഴിഞ്ഞിട്ടുകണങ്ിൽ, ഇതിന് അനു
ഗുണമൊയ നയപരമൊയ തീരമൊനങ്ങൾ 
ല�കക്ൊള്ന്തിൽ �ഴിഞ്ഞ�ൊല 
സർക്ൊര�ൾ നടത്ിയ ഇടകപടല�ൾ 
ശ്രനധേയമൊണ്. ഓനരൊ വർഷവുാം ശരൊശരി 
മൂന്് ലക്ഷത്ിലധി�ാം പധേതി�ളിലൊയി 
25,000.00 ന�ൊടി രൂപയൊണ് പ്രൊനദശി� 
സർക്ൊര�ൾ വിവിധ പധേതി�ൾക്് 
വ�യിരത്ന്ത്. പിണറൊയി സർക്ൊറി
കറെ �ഴിഞ്ഞ നടമികല അവസൊന ബഡ്ജ
റ്ിൽ നപൊലാം (2021-22) പ്രൊനദശി� സർക്ൊ
ര�ൾക്് 7,280.00 ന�ൊടി രൂപ വി�സന 
ഫണൊയുാം 4,900.21 ന�ൊടി രൂപ ജനറൽ 
പർപെസ്, കമയിറെനൻസ് ഫണൊയിട്ടുാം 
2151.07 ന�ൊടി രൂപ ന�ന്ദ്ര, സാംസ്ൊന 
പധേതി വിഹിതമൊയുാം വ�യിരത്�യു
ണൊയി. 1996-ൽ ഒമ്തൊാം പഞ്വത്സര 
പധേതിയിലൂകട വിന�ന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ 
പ്രക്രിയയ്ക് സാംസ്ൊനത്് തുടക്ാം കുറിച്ച
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യൊസൂത്രണത്ിന് പുതിയ ദിശ നൽകു�യു
ണൊയി. പ്രൊനദശി� വി�സന ലക്ഷ്യത്ിൽ 
നിന്നുാം സുസ്ിര വി�സന ലക്ഷ്യത്ിനല
ക്കു ള്ള  ചു വ ടു മ ൊ റ് ാം  ഇ ത് ര ത് ി ല ള്ള 
ധീരമൊയ �ൊൽകവയ്് തകന്യൊയിരന്നു. 
നൊളിതുവകര സാംസ്ൊനാം നനടികയടുത് 
വി�സനങ്ങളാം ഭഡൗതി� നനട്ടങ്ങളാം സുസ്ി
രമൊയി നില നിർത്ന്തിനുാം ന�രളത്ി
കറെ ജന�ീയ വി�സന മൊതൃ�കയ പുതിയ 
� ൊ ല ഘ ട്ട ത് ി ക ല  ക വ ല്ലു വ ി ള ി � ക ള 
നനരിടൊൻ സുസജ്വുാം പര്യൊപ്വുമൊക്കുന് 
തലത്ിനലക്് സർക്ൊർ ജന�ീയൊസൂത്ര
ണകത് ല�പിടിച്ചു ക�ൊണ് നപൊവു�യു
ണൊയി. സമയബന്ധിതമൊയി കൂടുതൽ 
ഗുണ�രവുാം ഫലപ്രദവുാം സർവ്വതല ് ർശി
യുമൊയ പധേതി�ൾക്് രൂപാം നൽകുവൊനുാം 
അവയുകട നിർവ്വഹണാം സൊധേ്യമൊക്കുന്തി
നുമുള്ള േില ഉറച്ച ചുവടുകവയ്പു�ൾ മുൻവർ
ഷങ്ങളിൽ സർക്ൊർ നടത്�യുണൊയി. 
ഇനതൊകടൊപൊം തകന് ന്യൂനത�ൾ പരിഹരി
ച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ഒര വി�സന മുനന്റ്വുാം 
ലക്ഷ്യമിടു�യുണൊയി. സാംസ്ൊനാം പ്രതിസ

ന്ധി�ളിലൂകട �ടന്നുനപൊയനപെൊകളൊകക്
ത്കന്യുാം തിളങ്ങിയ ന�രള വി�സന 
മൊതൃ�യുകട രണൊാം ഘട്ടത്ിന് 13-ൊാം പധേ
തിയിൽ തുടക്ാം കുറിക്കു�യുണൊയി. 
"നവന�രളത്ിന് ജന�ീയൊസൂത്രണാം" 
എന് തലത്ിനലക്് �ഴിഞ്ഞ അഞ്് 
വർഷക്ൊലവുാം ജന�ീയൊസൂത്രണാം മൊറു�
യൊയിരന്നു. മൊത്രവുമല ഇക്ൊലഘട്ടാം 
ജന�ീയൊസൂത്രണത്ികറെ സുവർണ്ണ �ൊല
ഘട്ടമൊയി പല തലത്ിൽ നിന്നുാം വിലയി
രത്കപെടു�യുണൊയി. ഭൊവി തലമുറകയ
ക്കൂടി മുന്ിൽ �ണ്ടുക�ൊണ് ഐ�്യരൊ
ഷ്ട്രസഭ മുനന്ൊട്ട് വയ്ക്കുന് സുസ്ിര വി�സന 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Sustainable Development 
Goals) 2030-വർഷനത്ൊടു കൂടി നനടികയടു
ക്ൊൻ നലൊ� രൊഷ്ടങ്ങൾ ആനഗൊളതല
ത്ിൽ ലക്ഷ്യാം വയ്ക്കുനമ്ൊൾ സാംസ്ൊനമൊ
�കട്ട ജന�ീയൊസൂത്രണകത് അതിനുള്ള 
േൊല�ശക്ിയൊയി മൊറ്ന് തന്ത്രിമൊണ് 
ഇനപെൊൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപെിലൊക്കുന്ത്. 
13-ൊാം പധേതിക്ൊലയളവിൽ തനദേശ സ്ൊ
പനങ്ങൾ പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളൊയി 
മൊറുന് �ൊഴ്ചയ്ക് ന�രളാം സൊക്ഷ്യാം വഹിക്കു
�യുണൊയി. മൊറുന് �ൊലഘട്ടത്ിനനുസ
ര ി ച്ച്  ഏ ക ത ൊ ര  ക വ ല്ലു വ ി ള ി ക യ യു ാം 
നനരിടൊനുാം ഇന്് പ്രൊനദശി� സർക്ൊ

ര � ൾ  പ്ര ൊ പ് ര ൊ യ ി  എ ന്  വ സ്തു ത 
�ൊണൊകത നപൊ�രത്. ഇക്ൊലയളവിൽ 
സാംസ്ൊന സർക്ൊർ പ്രൊനദശി� സർക്ൊ
ര�ൾക്് പൂർണ്ണമൊയ പ്രവർത്ന സ്വൊത
ന്ത്രി്യവുാം കൂടുതൽ ധനവുാം അധി�ൊരവുാം 
നൽകു�യുാം അതിസങ്ീർണ്ണമൊയ നടപടി 
ക്രമങ്ങളിൽ നിന്നുാം പ്രൊനദശി� സർക്ൊര
�കള നമൊേിപെിക്കു�യുാം ആസൂത്രണ പ്രക്രി
യയിൽ പ്രൊനദശി� ജനസമൂഹത്ിന് 
കൂടുതൽ പ്രവർത്ന സ്വൊതന്ത്രി്യവുാം പങ്ൊളി
ത്വുാം നൽകു�യുാം കേയ്നതൊകട പ്രൊനദശി� 
വി�സനത്ിലാം സാംസ്ൊന വി�സനത്ി
ലാം അഭൂതപൂർവ്വമൊയ പുനരൊഗതി ഉണൊവു�
യുാം കേയ്തു. ക�ൊവിഡ്-19 പ്രതിനരൊധത്ികറെ 
ഭൊഗമൊയി പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾ 
തീർത് ജന�ീയ പ്രതിനരൊധാം; നൊട് 
നനരിടുന് കവല്ലുവിളി�കള �രതനലൊകട 
എങ്ങകനയൊണ് അഭിമുഖീ�രിനക്ണത് 
എന്ത് ന�രളാം മുനന്ൊട്ടുകവച്ച ആനഗൊള 
മൊതൃ� തകന്യൊണ്. 

്ോറ്റോേശിെ സർക്ോരുെളകട 
മുറ്റോ്ോട്ടുള്ള വഴിത്തോരെള് 

ഒട്ടനവധി നസവനങ്ങളാം വി�സന പ്ര
വർത്നങ്ങളാം പക്ഷപൊതരഹിതമൊയി 
കപൊതുജനത്ിന് നൽ�ി അവരകട ജീവി
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തത്ിൽ നിർണ്ണൊയ� ഇടകപടല�ൾ 
നടത്�യുാം വിഭിന് തലങ്ങളിലള്ള ദൊരിദ്യ
വുാം, ഇലൊയ്മയുാം (Deprivation) കുറച്ചുക�ൊ
ണ്ടുവരന്തിൽ പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾ 
സാംസ്ൊനത് ്വലിയ പങ് ്വഹിക്കുന്നുകണ
ങ്ിലാം സുസ്ിരമൊയ ഒര മത്സര ക്ഷമത ഒട്ടു
മിക് പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളകടയുാം ശ്രധേ
യിൽ ഇനിയുാം വന്ിട്ടില എന്ത് ശ്രനധേയ
മൊയ വസ്തുതയൊണ.് വിന�ന്ദ്രീകൃതൊസൂത്രണാം 
വഴി എലൊവിധ അടിസ്ൊന സഡൗ�ര്യങ്ങളാം 
സാംസ്ൊനത്് ഉറപെൊക്കുവൊൻ പ്രൊനദശി� 
സർക്ൊര�ൾക്് സൊധേ്യമൊയിട്ടുണ.് ന�രള
ത്ികറെ വരമൊനവുാം വളർച്ചൊനിരക്കുാം 
നദശീയ ശരൊശരികയക്ൊൾ മു�ളിലൊ 
കണങ്ിലാം ജന�ീയൊസൂത്രണാം നപൊകലൊര 
വി�സന മൊതൃ� പരീക്ഷിച്ചിട്ടിലൊത് 
നിരവധി സാംസ്ൊനങ്ങളിലാം ന�രളത്ി
നറെതുനപൊകല തകന് വളർച്ചൊ നിരക്കുള്ള
തൊയി �ൊണൊനൊകുാം. നൊാം മൊതൃ�യൊയിര
ന് അകലങ്ിൽ വഴി�ൊട്ടിയൊയിരന് പല 
നമഖല�ളിലാം ഇന്് പിന്ിലൊയിനപെൊയ 
സ്ിതിയുമുണ്. ദ്രുതഗതിയിൽ മൊറ്ങ്ങൾ 
സാംഭവിക്കുന് ആനഗൊളവത്കൃത നലൊ�
ത്ികറെ ഭൊഗമൊയി നമ്മുകട സാംസ്ൊനവുാം 
ജനങ്ങളാം മൊറുനമ്ൊൾ, ആനഗൊള നിലവൊര
ത്ിലള്ള സ്ൊപനങ്ങളൊയി നമ്മുകട 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�കള മൊറ്ന് 
തലത്ിനലക്കുള്ള േില തന്ത്രിങ്ങളൊണ് ഇനി 
സാംസ്ൊനാം ആവിഷ്കരിനക്ണത്. ഇതി 
നൊയി പുതിയ വഴിത്ൊര�ൾ നതടുനമ്ൊൾ 
ഭരണ തുടർച്ചനയൊകട അധി�ൊരത്ികലത്
ന് സർക്ൊർ ഒട്ടനവധി വസ്തുത�ൾ 
വിശ�ലന വിനധയമൊനക്ണതൊയിട്ടുണ്. 

പതിനോലോം പദ്ധതിയിറ്റോലക്ള്ള 
(2022-27) നിർണ്ണാോയെ 
െോൽവയ്പുെള് 

പന്ത്രിണൊാം പധേതിനയൊകട ന�ന്ദ്രസർ
ക്ൊർ നദശീയ തലത്ിൽ പഞ്വത്സര 
പധേതിക്് വിരൊമാം കുറികച്ചങ്ിലാം സാംസ്ൊ
നകത് സ്ിതി  വ്യത്യസ്തമൊയിരന്നു. 
പതിമൂന്ൊാം പധേതിയുകട അവസൊന വർഷ
ങ്ങളിലൊണിന്് ന�രളാം. 2021-കറെ അവസൊ
നനത്ൊകട ന�രളാം പതിനൊലൊാം പധേതി
യുകട മുകന്ൊരക്ങ്ങൾക്് തുടക്മിടൊൻ 
ഒരങ്ങു�യൊണ്. മുൻ�ൊല പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നിര ീക്ഷിച്ചൊൽ, നമ്മുകട പ്രൊനദശി� 
വി�സന സമീപനങ്ങൾ വിശൊലമൊയ ഒര 
തലത്ിനലക്് മൊറ്ാം വരനത്ണിയിരിക്കു
ന്തൊയി �ൊണൊാം. തൊകഴത്ട്ടിൽ നിന്നുാം 

വി�സനാം ആരാംഭിക്കുന് Bottom Up 
സമീപനവുാം മു�ൾതട്ടിൽ നിന്നുാം തൊനഴക്് 
വി�സനാം എന് രീതിയിലള്ള Trickle 
Down സമീപനവുാം പൊർശ്വവത്കൃത ന�ന്ദ്രീ
കൃതമൊയ Peripheral Region വി�സന 
മൊതൃ�യുാം സമന്വയിപെിച്ചുക�ൊണ് പ്രൊനദ 
ശി� സർക്ൊര�ളകട പധേതി�ളിൽ കൃത്യ
തനയൊകട വിന്യസിപെിക്കുന് രീതിയിലള്ള 
ആസുത്രണത്ിന് മുൻഗണന നൽന�ണ
തൊയിട്ടുണ്. ഏകറ്ടുക്കുന് പധേതി�ളിലൂകട 
ഗുണനിലവൊരവുാം ഫലപ്രൊപ്ിയുാം ഉറപെൊക്ി
യുള്ള ആസൂത്രണാം വഴി വലിയ മുനന്റ്ങ്ങൾ 
സാംസ്ൊനത്് സൊധേ്യമൊക്കുവൊൻ തനദേശ 
സ്ൊപനങ്ങൾക്് സൊധിക്കുാം. ഗ്ൊമ - നഗര
വൊസി�ളകട അനുപൊതാം ന�രളത്ിൽ 
ഏകറക്കുകറ തുല്യമൊകണങ്ിലാം സാംസ്ൊനാം 
അതിനവഗാം നഗരവൽക്രിക്കപെടുന് 
പ്രവണത �ൊണിക്കുന്തിനൊൽത്കന് 
നമ്മുകട പ്രൊനദശി� ഭരണ സാംവിധൊനത്ിൽ 
നഗര ഭരണ സാംവിധൊനത്ിന് കൂടുതൽ 
പ്രൊധൊന്യാം നൽന�ണതുാം അവ കൂടുതൽ 
മത്സരക്ഷമാം ആന�ണതുമൊയിട്ടുണ് . 
സാംസ്ൊനകത് 1200 തനദേശ സർക്ൊര�
ളിൽ 93 എണ്ണാം മൊത്രമൊണ് നഗര ഭരണ 
സാംവിധൊനത്ിനൊയി നിലക�ൊള്ന്ത്. 
നഗരവത്ക്രണവുമൊയി ബന്ധകപെട്ട് 
നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഗ്ൊമ/നഗര വ്യത്യൊസമി
ലൊകത സാംസ്ൊനകത് എലൊ പ്രനദശങ്ങ

ളാം ഒനരനപൊകല അഭിമുഖീ�രിക്കുന്നു എന്നു
ള്ളതുാം ഇനതൊകടൊപൊം കൂട്ടിവൊയിനക് 
ണതൊണ്.

�ൊൽ നൂറ്ൊണികറെ �രത്മൊയി 
ജന�ീയൊസൂത്രണാം രണൊാം ഘട്ടത്ിനലക്് 
�ടക്കുനമ്ൊൾ സാംസ്ൊനാം നനടിയ മൊനവ 
വി�സനത്ികലയുാം വിന�ന്ദ്രീകൃത ജനൊധി
പത്യ ഭരണനിർവ്വഹണത്ികലയുാം അടയൊ
ളകപെടുത്ല�ളാം നനട്ടങ്ങളാം സുസ്ിരമൊയുാം 
സ്ൊയിയൊയുാം നില നിർത്ികക്ൊണ് ഈ 
ജന�ീയ വി�സന മൊതൃ�കയ പുതിയ 
�ൊലത്ികറെ കവല്ലുവിളി�കള നനരിടൊൻ 
സൊധിക്കുന് രീതിയിൽ പ്രൊപ്മൊനക്ണ 
ത ൊ യ ി ട്ടു ണ് .  വ ി � സ ന  പ്രശ്ന ങ്ങ ക ള 
വിശൊലമൊയ �ൊഴ്ചപെൊടിൽ തകന് നനൊക്ി
ക്ൊണൊനുാം പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�കള 
സുസജ്മൊനക്ണതൊയിട്ടുണ്. സാംസ്ൊന
കത് ആക� ബൊധിക്കുന് ദുരന്നിവൊരണാം, 
മൊലിന്യ സാംസ്കീരണാം, കുടികവള്ളാം, നഗരവ
ത്ക്രണാം, വനയൊജന സാംരക്ഷണാം, 
അടിസ്ൊന സഡൗ�ര്യ വി�സനാം, രണൊാം 
തലമുറ വി�സന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ിവയുകട 
പരിഹൊരങ്ങൾ പ്രൊനദശി�തലത്ിൽ 
ആ സൂ ത്രണ ാം  ക േ ന യ് ണ ത ൊ യ ി ട്ടു ണ് . 
മൊറിമൊറി വരന് ഏകതൊര സൊഹേര്യത്ി
നുാം അനുസരിച്ച് പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�
ളകട ഇടകപടല�ളാം ഉത്രവൊദിത്ങ്ങളാം 
ചുമതല�ളാം േലനൊത്�വുാം അതിവിശൊല
വുാം ആകുന് രീതിയിൽ പ്രവർത്ന സ്വൊത
ന്ത്രി്യാം നൽകുന്നതൊകടൊപൊം ബഹുതല 
ആസൂത്രണ (Multi -Level Planning) 
സൊധേ്യത�ളാം സാംനയൊജിത സൊധേ്യത�ളാം 
�കണനത്ണിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനുാം പുറനമ 
മുൻ�ൊല ന്യൂനത�ൾ പരിഹരിച്ചുക�ൊണ് 
സമയ ബന്ധിതമൊയി കൂടുതൽ ഗുണ�രവുാം 
ഫലപ്രദവുാം സർവ്വതല ്ർശിയുമൊയ 
പധേതി രൂപീ�രണവുാം നിർവ്വഹണവുാം 
സൊധേ്യമൊക്കുന് തരത്ിലള്ള േില ഉറച്ച 
ചുവടുവയ്പു�ൾക്കുാം പതിനൊലൊാം പധേതി
യിൽ രൂപാം നൽന�ണതൊയിട്ടുണ് . 
അനതനപൊകല ദൊരിദ്യത്ികറെ ബഹുമുഖ 
തലങ്ങനളൊട് പ്രതി�രിക്ൊനുാം ജീവകറെയുാം 
ജീവനനൊപൊധി�ളകടയുാം സമ്പൂർണ്ണ പരി
വർത്നാം സൊധേ്യമൊക്കുന്തിനുമുള്ള 
നൂതനമൊയ പരിപൊടി�ളാം പധേതി�ളാം 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾ ആവിഷ്കരിനക്
ണതൊയിട്ടുമുണ്. ഗ്ൊമ-നഗര പരിവർത്ന
ത്ികറെ ന�ന്ദ്രബിന്ദുക്ളൊയി നമ്മുകട 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�കള മൊറ്ന്തിനുള്ള 
�ൊൽവയ്പു�ൾക്കുാം 14-ൊാം പഞ്വത്സര പധേ
തിയിൽ പ്രൊധൊന്യാം നൽന�ണതൊയിട്ടുണ്. 
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കെോവിഡി ്- 19 ഉം അതിജരീവനവം 
2018-ലാം 2019-ലാം പ്രളയവുാം 2020-ൽ 

ക�ൊവിഡ് മഹൊമൊരിയുാം സാംസ്ൊനത്് 
ആഞ്ഞടിച്ചനപെൊൾ പ്രൊനദശി� സർക്ൊര
�കള മുൻനിർത്ിയൊണ് ഈ മഹൊമൊരികയ്ക
തികര സാംസ്ൊനാം ജന�ീയ പ്രതിനരൊധാം 
സൃഷ്ടിച്ചത്. പ്രളയത്ിൽ നിന്നുാം �ര�യറുാം
മുനമ് ആഞ്ഞടിച്ച ക�ൊവിഡ് മഹൊമൊരി 
സൃഷ്ടിച്ച സൊമ്ത്ി�, സൊമൂഹി�, മൊനുഷി� 
പ്രതിസന്ധി�ൾ മനുഷ്യജീവനുാം ജീവനനൊപൊ
ധി�ളാം കതൊഴിലാം കതൊഴിൽ സാംരാംഭങ്ങകള
യുാം എന്ിനനകറ സാംസ്ൊന സമ്ദ ്വ്യവസ്
യുകട നകട്ടല് തകന് ത�ർക്കു�യുണൊയി. 
വ ി � സ ന  പ്രവ ർ ത് ന ങ്ങ ൾ ക് ൊ യ ി 
പ്രൊനദശി�, സാംസ്ൊന സർക്ൊര�ൾ 
ബഡ്ജറ്ിൽ വ�യിരത്ിയ ന�ൊടി�ൾ 
ക�ൊവിഡ് പ്രതിനരൊധ, അതിജീവന പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ൊയി കേലവഴിക്കു�യുണൊയി. 
ലക്ഷക്ണക്ിന് പ്രവൊസി�ളകട തിരിച്ചുവ
രവുാം കതൊഴിലിലൊയ്മയുാം പ്രൊനദശി� സർക്ൊ
ര�ൾക്് മൊത്രമല സാംസ്ൊന സർക്ൊരി
നുാം ഉയർത്ിയ കവല്ലുവിളി ഒട്ടുാം കേറുതല. 
ക�ൊവിഡ് അതിജീവന ഭൊഗമൊയി ഇനിയുാം 
നൂതനമൊയ ആശയങ്ങളാം പധേതി�ളാം 
ആസൂത്രണാം കേനയ്ണതൊയിരിക്കുന്നു. 
ആനഗൊളതലത്ിൽ തകന് ക�ൊവിഡ് 
മഹൊമൊരികയ നനരിടുന്തിൽ പല തന്ത്രിങ്ങ
ളാം പരീക്ഷികച്ചങ്ിലാം ഒര പരിധികയങ്ിലാം 
വിജയാം �ണത് പ്രൊനദശി�മൊയി നടത്ിയ 
പ്രതിനരൊധ പ്രവർത്നങ്ങളൊണ്. ന�രളാം 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�കള മുൻനിർത്ി 
നടത്ിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ നലൊ�ത്ത
കന് വലിയ രീതിയിൽ േർച്ചകേയ്കപെടു�യുാം 
ആനഗൊള സമ്ദ് ക്രമാം തകന് പ്രൊനദശി� 

സൊമ്ത്ി� ക്രമകത് കുറിച്ച് േിന്ിക്കുന്
തിനുാം ഈ മഹൊമൊരി വഴിവച്ചിട്ടുണ്. 
ഈകയൊര േട്ടക്കൂടിൽ വിശൊലമൊയ �ൊഴ്ച
പെൊനടൊടുകൂടി മഹൊമൊരികയ പ്രതിനരൊധി 
ക്ൊനുള്ള തന്ത്രിങ്ങൾകക്ൊപൊം അതികറെ 
പ്രതികൂലൊഘൊതാം ലഘൂ�രിക്കുന്തിനുാം 
ഉപജീവനമൊർഗ്ഗാം പുന ഃരജ്ീവിപെിക്ൊനുാം 
സമ്ദ് വ്യവസ്കയ ഉണർത്ൊനുമുള്ള 
ഇടകപടല�ൾ പ്രൊനദശി� തലത്ിലാം 
നടത്� എന്ത് പ്രൊനദശി� സർക്ൊര
�ളകട മുന്ികല വലികയൊര ദഡൗത്യാം 
തകന്യൊണ്. 

സംറ്റോയോജിത വിെസന    
സോദ്ധ്യതെള്

സാംസ്ൊനത്ികറെ സമഗ് വി�സന
ത്ിനൊയി ഒര സാംനയൊജിത സമീപനാം 
ല�കക്ൊള്ന്തികറെ ഭൊഗമൊയി അതൊത് 
ജിലൊ ആസൂത്രണ സമിതി�ളകട നനതൃത്വ
ത്ിൽ 2018-ൽ ജിലൊ പധേതി�ൾക്് 
(District Plan) രൂപാം നൽകു�യുണൊയി. 
പ്രൊനദശി�വുാം ധനപരവുാം, വകുപെ് തലത്ി
ലമുള്ള വി�സന സൊധേ്യത�ളാം ബഹുതല 
ആസൂത്രണ സൊധേ്യത�ളാം സമന്വയിപെിച്ചു 
ക�ൊണ്ടുള്ള സമഗ്മൊയ ഒര വി�സന �ൊഴ്ച
പെൊടൊണ് എലൊ ജിലൊ പധേതി�ളാം മുനന്ൊട്ട് 
വ യ്ക്കു ന് ത് .  വ ി വ ി ധ  ത ല ങ്ങ ള ി ല ള്ള 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളകടയുാം വകുപ്പു�
ളകടയുാം  വ ിവ ിധ  പധേ തി�ളകടയുാം 
സാംനയൊജനാം നപ്രൊത്സൊഹിപെിക്കുവൊനുാം 
പുതിയ വി�സന സൊധേ്യത�ൾ നിർ
വ്വഹണ നയൊഗ്യമൊക്കുന്തിനുാം ജിലൊ പധേ
തി�ൾ ലക്ഷ്യാം വയ്ക്കുന്നുണ്. മൊറി മൊറി 
വരന് സൊഹേര്യത്ിനനുസരിച്ച് പണ് 

മുതനല പിൻതുടരന് പധേതി രൂപീ�രണ 
നിർവ്വഹണരീതിയിൽ നിന്നുാം മൊറി േിന്ി
നക്ണതികറെ ആവശ്യ�തയുാം സൊമ്
ത്ി�, സൊമൂഹി�, പരിസ്ിതി ആവശ്യ
ങ്ങൾക്് ശ്രധേനൽകുന് പരിനപ്രക്ഷ്യ പധേ
തി�ൾ (Perspective Plan) പ്രൊനദശി� 
സർക്ൊര�ൾ ഏകറ്ടുനക്ണ ആവശ്യ�ത
യുാം ജിലൊപധേതിയിൽ ഊന്ൽ നൽകുന്നു
ണ്. പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾ ആ�കട്ട 
ഭഡൗതി� നനട്ടമിലൊത് കേറിയ കേറിയ പധേ
തി�ൾ ഏകറ്ടുത്്  നടപെിലൊക്കുന് 
സ്ിതിയൊണ് കപൊതുകവ നിലവിലള്ളകത
ന്നുാം സാംസൊരമുണ.് ഇതിന ്പ�രാം ജിലനയ്കൊ 
സാംസ്ൊനത്ിനനൊ മുഴുവൻ ഗുണാം ലഭിക്കുന് 
സാംനയൊജിത സൊധേ്യതയുള്ള പധേതി�ൾ 
�കണത്ൊൻ പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾക്് 
സൊധിച്ചൊൽ അത് വി�സന പ്രക്രിയയിൽ 
വലികയൊര മൊറ്ത്ികറെ തുടക്ാം തകന്യൊ
യിരിക്കുാം. ദീർഘ�ൊല ദർശനത്ിൽ പധേതി
�ളാം പരിപൊടി�ളാം �കണത്ി നടപെിലൊക്കു
ന്തിന് പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾക്് 
ആവശ്യമൊയ പിന്തുണ സർക്ൊർ നൽന�ണ
തൊയിട്ടുണ് .  അടിസ്ൊന സഡൗ�ര്യാം , 
ഉൽപൊദനാം, വ്യവസൊയാം, കൃഷി, ടൂറിസാം 
തുടങ്ങിയ നമഖല�ളിൽ സാംനയൊജിത 
സൊധേ്യതയുള്ള പധേതി�ൾ പ്രൊനദശി� 
സർക്ൊര�ൾക്് ഏകറ്ടുക്ൊൻ വലിയ 
സൊധേ്യത ഉകണന്ിരികക് അത്രത്ില
ള്ള ശ്രനധേയമൊയ ഇടകപടല�ൾ ഒന്നുാം 
തകന് സാംസ്ൊനത്് ഉണൊയിട്ടില. 
കപൊതു-സ്വ�ൊര്യ പങ്ൊളിത്ാം ഉറപെൊക്ി 
കതൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്ൊൻ പറ്ന് ഒട്ടനവധി 
പരിപൊടി�ൾ പ്രൊനദശി� തലത്ിൽ ആരാം
ഭിക്കുന്തിന് ശക്മൊയ സർക്ൊർ ഇടകപ
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ട ല � ൾ  ആ വ ശ ്യവു മ ൊ ണ് .  ഇ ത് ര ാം 
സാംനയൊജിത, ബൃഹദ് പധേതി�ളകട രൂപീ
�രണത്ിനുാം പഠനത്ിനുാം വിശദമൊയ 
നപ്രൊജക്ട് റിനപെൊർട്ടു�ൾ (DPR) തയ്ൊറൊക്കു
ന്തിനൊവശ്യമൊയ പിന്തുണൊസാംവിധൊനാം 
ജ ി ലൊ  ആ സൂത്രണ സമിത ി�ൾക്കുാം 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾക്കുാം നൽകുന്
തിനൊയി എലൊ ജില�ളിലാം ജിലൊ റിനസൊഴ്് 
കസറെറു�ൾ (District Resources 
Centre) 2019-ൽ സ്ൊപിതമൊയിട്ടുണ്. 
ഇവകയ ശക്ികപെടുത്ന്നതൊകടൊപൊം 
ജിലൊ പധേതിയികല ഏന�ൊപന, സാംനയൊ 
ജിത സൊധേ്യത�ൾ �കണത്ന്തിൽ 
സർക്ൊരിന് വളകര വലികയൊര പങ്് വഹി
ക്ൊനുണ്.

പുതിയ നഗ്യരവിെസന  
തന്ത്രങ്ങള്

�ണക്കു�ൾ പ്ര�ൊരാം ഇന്്യൻ സാംസ്ൊ 
നങ്ങളിൽ ഏറ്വുാം ഉയർന് നഗരവ
ത്ക്രണ വളർച്ചയുള്ള സാംസ്ൊനമൊണ് 
ന�രളാം. 2040 ആകുനമ്ൊൾ സാംസ്ൊന
കത് 80% ജനതയുാം നഗരവൊസി�ൾ 
ആയിരിക്കുാം. എന്ൊൽ നഗരവി�സനാം 
ഉയർത്ന് കവല്ലുവിളി�ളകട �ൊര്യത്ിൽ 
ന�രളാം മറ്് സാംസ്ൊനങ്ങളിൽ നിന്നുാം 
നവറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇനപെൊൾ നടക്കുന് 
നഗര തനദേശ സ്ൊപനൊധിഷ്ിതമൊയ നഗര
വത്ക്രണത്ിനുാം അപ്പുറാം വിശൊലമൊയ 
�ൊഴ്ചപെൊനടൊടുകൂടി സാംസ്ൊനാം നഗരവ
ത്ക്രണ ആസൂത്രണാം നടനത്ണതൊയി
ട്ടുണ്. ഇതിനൊയി പല സാംസ്ൊനങ്ങളിലാം 
നടക്കുന്തുനപൊകല നഗര സഞ്യൊധിഷ്ടി
തമൊയ (Urban Agglomerations) 
വി�സന തന്ത്രിങ്ങൾ ആവിഷ്കരിനക്ണിയി
രിക്കുന്നു. ഒര പ്രധൊന നഗരനത്ൊട്, അത് 
േിലനപെൊൾ ന�ൊർപെനറഷൻ അകലങ്ിൽ 
മുനിസിപെൽ പ്രനദശനത്ൊട് നേർന്് തുടർ
ച്ചയൊയി �ിടക്കുന് നഗര സ്വഭൊവത്ിലള്ള 
ടഡൗണു�ൾ, ഔട്ട് നഗ്ൊത്�ൾ എന്ിവ 
നേരന് പ്രനദശകത് കമൊത്ത്ിൽ ഒര 
നഗര സഞ്യമൊയി �ണക്ൊക്ിയുള്ള പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്് നൊാം മുൻഗണന ക�ൊടു
നക്ണതൊയിട്ടുണ്. സാംസ്ൊനകത് പല 
നഗര പ്രനദശങ്ങളാം അടിസ്ൊന സഡൗ�ര്യാം 
അടക്മുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഗുരതര പ്രശ്ന
ങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്. നഗരങ്ങളൊയി 
�ണക്ൊക്ിയിട്ടുള്ള പ്രനദശങ്ങനളക്ൊൾ 
ദ്രുതഗതിയിൽ നൊഗരി�തയിനലക്് ചുവടു
മൊറ്ാം നടത്ന് ധൊരൊളാം ഗ്ൊമ പ്രനദശങ്ങൾ 

സാംസ്ൊനത്ണ് എന്കതൊര യൊഥൊർ
ത്്യമൊണ്. നഗര ഇടനൊഴി�ളാം, നഗരസ
ഞ്യങ്ങളാം സാംസ്ൊനത്് ധൊരൊളമുണ്. 
നൊഗരി�ത ഉയർത്ന് എലൊ വി�സന 
പ്രശ്നങ്ങളാം കവല്ലുവിളി�ളാം ഇന്് സാംസ്ൊ
നകത് ഒട്ടുമിക് പ്രനദശങ്ങളാം അഭിമുഖീ�
രിക്കുന്നുണ്. പ്രൊനദശി� വി�സനത്ിനുാം 
അപ്പുറനത്യ്ക് സാംസ്ൊന വി�സനാം നൊഗ
രി�തയിനലക്് ചുവടുമൊറ്ിയിട്ടുണ് എന്് 
പറയുന്തൊണ് കൂടുതൽ അഭി�ൊമ്യാം. ഇന്് 
സാംസ്ൊനാം അഭിമുഖീ�രിക്കുന് നഗരവ
ത്ക്രണാം ഉയർത്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒട്ടുാം 
കേറുതല. അതിനൊൽ ഈ കവല്ലുവിളി�കള 
തരണാം കേയ്യുന്തിന് സ്ലപരൊസൂത്രണ 
(Spacial Plan) സൊധേ്യത�ൾ കൂടി വിന്യ
സിപെിച്ച് ലഭ്യമൊയ വിഭവങ്ങളകട ഫലപ്രദ
മൊയ വിനിനയൊഗവുാം ഇതിനൊയി പ്രനത്യ�
മൊയ പധേതി�ളാം തന്ത്രിങ്ങളാം സാംസ്ൊന 
തലത്ിലാം പ്രൊനദശി� തലത്ിലാം 
സർക്ൊര�ൾ ആവിഷ്കരിനക്ണതൊയിട്ടു
ണ്. പൊരിസ്ിതി�വുാം സൊമൂഹി�വുമൊയ 
കവല്ലുവിളി�കള തരണാം കേയ്യുന് സ്മൊർട്ട് 
ഹരിത സാംനയൊജിത നഗര വി�സനാം, 
നിലവികല നഗരങ്ങളികല അടിസ്ൊന 
സഡൗ�ര്യ വി�സനാം, മൊലിന്യ സാംസ്കീരണാം, 
ശുേിത്വാം, കുടികവള്ളാം, പൊർപെിടാം തുടങ്ങിയ 
നമഖല�ളിൽ എലൊാം തകന് വിന�ന്ദ്രീകൃത
വുാം കപൊതു/സ്വ�ൊര്യ സാംരാംഭ സൊധേ്യത�
ളാം പരമൊവധി ഉപനയൊഗകപെടുത്ന് നഗര 
വി�സന ഇടകപടല�ൾ സർക്ൊർ പരീ
ക്ഷിനക്ണ സമയാം ഏകറ അതിക്രമിച്ചിരി
ക്കുന്നു.

ദുരന്തനിവോരണവം 
പോരിസ്ഥിതിെ സോദ്ധ്യതെളം

ന�രളത്ികറെ പൊരിസ്ിതി� ചുറ്പൊ
ടിൽ �ൊലൊവസ് വ്യതിയൊനവുാം പ്രകൃതി 
ദുരന്ങ്ങളാം പരിസ്ിതി നലൊല പ്രനദശങ്ങ
ളകട സൊന്ിധേ്യവുാം ഉയർത്ന് കവല്ലുവിളി 
ഒട്ടുാം കേറുതല. ദുരന്ങ്ങൾക്് പ്രൊനദശി� 
സ്വഭൊവാം േിലനപെൊകഴങ്ിലാം ഉണൊ�ൊറുകണ
ങ്ിലാം അടുത്ികട ഉണൊയിട്ടുള്ള പ്രളയവുാം 
ക�ൊവിഡ് മഹൊമൊരിയുാം സാംസ്ൊനകത് 
ആ�മൊനാം ബൊധിച്ചിട്ടുള്ളതൊണ്. ദുരന്
ങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന് നൊശനഷ്ടങ്ങളകട �ൊഠിന്യാം 
പ്രൊനദശി�മൊയി നടത്ൊമൊയിരന് േില 
ഇടകപടല�ളിലൂകട ലഘൂ�രിക്ൊൻ സൊധി
ക്കുകമന്നുാം ഇതിനൊയി പ്രൊനദശി� സർക്ൊ
ര�ളകട ദുരന് തയ്ൊകറടുപെ് �ൊര്യക്ഷമമൊ
ക്ണകമന്നുാം �കണത്ൊൻ സൊധിച്ചിട്ടുണ്. 

ഇതികറെ ഭൊഗമൊയി എലൊ ഗ്ൊമ/നഗര 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളാം ദുരന് നിവൊരണ 
പധേതി�ൾ (Disaster Management 
Plan) തയ്ൊറൊക്ിയിട്ടുണ്. പ്രൊനദശി�മൊയി 
ദുരന് സൊധേ്യത�ൾ ലഘൂ�രിക്ണകമങ്ിൽ 
ദുരന് നിവൊരണ പധേതി നിർനദേശങ്ങൾ 
ഓനരൊ പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളകടയുാം പധേ
തി�ളകട ഭൊഗമൊന�ണതുാം അവയുകട നിർവ്വ
ഹണാം നടനത്ണതുാം അനിവൊര്യമൊണ്. 
കൂടൊകത പരിസ്ിതിക്് നിർനദേൊഷമൊയ 
ഉത്പൊദന സമ്പ്രദൊയങ്ങളാം, ഉത്പൊദന, 
ഉപനഭൊഗ രീതി�ളാം പൊരിസ്ിതി� ലജവ
ഘടനയുകട സാംരക്ഷണാം ഉറപെൊക്കുന് 
തന്ത്രിങ്ങളാം പ്രൊനദശി� തലത്ിൽ നൊാം 
ആവിഷ്കരിനക്ണതൊയിട്ടുണ്. 

കതോഴിൽ ശക്തിയുംകട 
വിനിറ്റോയോഗ്യ സോദ്ധ്യതെള് 

സാംസ്ൊന ജനസാംഖ്യയുകട 60% 
നത്ൊളാം കതൊഴിൽ ശക്ി (Labour Force) 
അഥവൊ 15-59 പ്രൊയത്ിനുള്ളിൽ ഉൾകപെ
ട്ടവർ ആകണങ്ിലാം ഇന്് സാംസ്ൊനാം അഭി
മുഖീ�രിക്കുന് ഏറ്വുാം പ്രധൊന പ്രശ്നാം 
കതൊഴിൽ ശക്ികയ ഫലപ്രദമൊയി വിനിനയൊ
ഗിക്ൊൻ ഉതകുന് കതൊഴിൽ സൊധേ്യത�ൾ 
സൃഷ്ടിക്കു� എന്ത് തകന്യൊണ്. സൊമ്
ത്ി� അവനലൊ�ന റിനപെൊർട്ട് പ്ര�ൊരാം 
കതൊഴിൽ ശക്ിയികല 9% നപരാം കതൊഴിൽ 
രഹിതരൊണ.് �ണക്കു�ൾ പരിനശൊധിച്ചൊൽ 
ജനസാംഖ്യയുകട 52% വനിത�ൾ ആയിരി 
കക് അവരകട കതൊഴിൽ നസന പങ്ൊളിത് 
നിരക്് 24.6% മൊത്രവുമൊണ്. അനത നപൊകല 
തകന് സാംസ്ൊന ജനസാംഖ്യയിൽ 23% 
വരന് യുവജനങ്ങളിൽ (15-29 നുാം ഇടയിൽ 
പ്രൊയമുള്ളവർ) 35.2% നപരാം കതൊഴിൽ രഹി
തരമൊണ് എന്ത് സാംസ്ൊനകത് യുവജ
നങ്ങൾക്ിടയികല കതൊഴിലിലൊയ്മയുകട തീവ്ര
തകയയുമൊണ ്�ൊണിക്കുന്ത.് സൊമ്ത്ി� 
അവനലൊ�ന റിനപെൊർട്ട ്പ്ര�ൊരാം 34.3 ലക്ഷാം 
നപർ സാംസ്ൊനകത് വിവിധ എാംനപ്ൊകയ്മറെ് 
എക്സനേഞ്ചു�ളിൽ നപർ രജിസ്റർ കേയ്ിട്ടുമു
ണ്. ഗ്ൊമീണ നമഖലയിൽ ഉള്ള സ്ത്രീ�ളിൽ 
57.8% നപരാം കതൊഴിൽ രഹിതരൊണ.് വർഷൊ
വർഷങ്ങളിൽ B.Tech, ഡിനപ്ൊമ അടക്മു
ള്ള കപ്രൊഫഷണൽ ന�ൊഴ്സു�ൾ പഠിച്ചിറങ്ങു
ന്വരകട എണ്ണവുാം നയൊഗ്യതക്നുസരിച്ച് 
കതൊഴിൽ �കണത്ൊൻ പറ്ൊത്വരകട 
(Under unemployment) എണ്ണവുാം 
സാംസ്ൊനത്് അനുദിനാം കുതിച്ചുയ 
ര�യൊണ്. ഈ കതൊഴിൽ ശക്ികയ 
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പൂർണമൊയുാം ഫലപ്രദമൊയുാം വിനിനയൊഗി
ക്കുന്തിൽ പ്രൊനദശി�മൊയ സൊധേ്യത�ൾ 
�കണനത്ണതൊയിട്ടുണ്. ഉയർന് കതൊഴി
ലിലൊയ്മയുകട പ്രധൊന �ൊരണാം ഇവിടുകത് 
സ്ത്രീ പുരഷന്മൊർക്് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന് 
വിദ്യൊഭ്യൊസവുാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള നജൊലി 
ലഭ്യതക്കുറവുമൊണ്. കതൊഴിൽ അവസര
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിന് പ്രൊനദശി� സർക്ൊ
ര�ൾക്് പലതുാം കേയ്ൊനൊകുാം എന് 
തിരിച്ചറിവൊണ് 2020-21ൽ നലൊക്ൽ 
എാംനപ്ൊയ് കമറെ് അഷ്വറൻസ് നപ്രൊഗ്ൊാം 
(LEAP) ആരാംഭിക്ൊൻ സർക്ൊരികന നപ്ര
രിപെിച്ചത്. ശരൊശരി ഒര വർഷാം �ൊൽ 
ലക്ഷാം ന�ൊടി രൂപയുകട പധേതി�ൾ ഏകറ്
ടുക്കുന് പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾക്് 
�ൊർഷി� നമഖല അടക്മുള്ള ഉത്പൊദന 

നമഖലയിലാം വ്യവസൊയ, നസവന നമഖല�
ളിലാം വലിയ രീതിയിൽ കതൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്ൊ
നൊവുാം. ഇതിനുള്ള വിശൊല പധേതി�ളാം 
നൂതന നമഖലയികല കതൊഴിൽ സൊധേ്യത�
ളാം �കണത്ി വിവിധ പരിപൊടി�ൾക്് 
രൂപാം നൽ�ിയൊൽ സാംസ്ൊനാം ഇന്ഭിമു
ഖീ�രിക്കുന് ഏറ്വുാം വലിയ പ്രശ്നത്ിന് 
പരിഹൊരാം �കണത്ൊൻ സൊധിക്കുാം.

ഉത്പോേന റ്റോമഖലെളികല 
സംരംഭെതവ റ്റോ്ോത്ോഹനവം
വ്യോവസോയിെ വിെസനവം 

 സ്ൊയിയൊയ ജീവനനൊപൊധി�ളാം 
സൊമ്ത്ി� വി�സനത്ിനുള്ള പ്രവർത്
നങ്ങളാം ഏകറ്ടുക്ൊൻ പ്രൊനദശി� സർക്ൊ
ര�ൾക്് ഭരണഘടന സ്വൊതന്ത്രി്യാം ഉറപെൊ

ക്കുന്നുകണങ്ിലാം ഉത്പൊദന നമഖലയികല 
സാംരഭ�ത്വാം നപ്രൊത്സൊഹിപെിക്കുന്തിലാം 
വ്യൊവസൊയി� നമഖലയുകട വളർച്ചയ്ക് 
ആവശ്യമൊയ പിന്തുണ നൽകുന്തിനുമുള്ള 
പധേതി�ളാം പരിപൊടി�ളാം ഏകറ്ടുക്കുന്തി
ലാം ഒട്ടുമിക് പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളാം 
നവണത്ര പ്രൊധൊന്യാം നൽകുന്ില എന് 
കതൊര യൊഥൊർത്്യമൊണ്. 

ജന�ീയൊസൂത്രണത്ികറെ ഫലമൊയി 
�ൊർഷി� നമഖലയിലാം മൊനവ വി�സനാം, 
സൊമൂഹ്യ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയവയിൽ എലൊാം 
വലിയ രീതിയിൽ മുനന്റ്ാം നടത്ൊൻ 
സാംസ്ൊനത്ിന് സൊധേ്യമൊയിട്ടുകണങ്ിലാം 
വ്യവസൊയ നമഖലയിൽ അത്രാം മുനന്റ്ാം 
നടത്ൊൻ സൊധിച്ചിട്ടുനണൊ എന്ത് 
വിശ�ലന വിനധയമൊനക്ണ വസ്തുതയൊണ.് 
ഉപനഭൊക്തൃ സാംസ്ൊനമൊയ ന�രളാം പ്രൊനദ
ശി�മൊയി സൃഷ്ടിക്കുന് ഉത്പന്ങ്ങളിൽ 
നിന്നുാം മൂല്യവർധേിത ഉതപ്ന്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു
വൊൻ വ്യവസൊയ നമഖലകയ ഫലപ്രദമൊയി 
വിനിനയൊഗിക്കു�യുാം അനതനപൊകല അനന്
മൊയ വി�സന സൊധേ്യത�ളള്ള കേറു�ിട/
കുടിൽ കതൊഴിൽ സാംരാംഭങ്ങളകട പുനഃരജ്ീ
വനവുാം നപ്രൊത്സൊഹനവുാം പ്രൊനദശി�മൊയി 
ഉറപെൊക്ിയൊൽത്കന് വലികയൊര 
വി�സന കുതിപെ് സൊധേ്യമൊക്ൊൻ പറ്ുന്
തൊണ് .  തനദേശ സ്ൊപനങ്ങളകടയുാം 
സർക്ൊർ വകുപ്പു�ളകടയുാം സ്വ�ൊര്യ വ്യക്ി
�ളകടയുാം അധീനതയിൽ ഉപനയൊഗശൂന്യമൊ
യതുാം അടച്ചിട്ടതുമൊയ വ്യവസൊയ എനസ്ററ്�
ളാം വ്യവസൊയ പൊർക്കു�ളാം വ്യവസൊയ 
സാംരാംഭങ്ങളാം വ്യവസൊയ യൂണിറ്�ളാം 
പലരാം ശ്രധേിക്ൊകത നപൊവു�യൊണ്. 
കേറു�ിട സാംരാംഭങ്ങൾ ആരാംഭിക്കുന്വർക്് 
ആവശ്യമൊയ പിന്തുണൊ സാംവിധൊനങ്ങൾ 
പ്രൊനദശി�മൊയി ഉറപെൊക്ികക്ൊണ് 
ഉതപ്ൊദന നമഖലയിൽ പ്രൊനദശി� സർക്ൊ
ര�ൾ നിർബന്ധമൊയുാം ഒര നിശ്ചാിത തു� 
വ�യിരത്ന്തുനപൊകല വ്യൊവസൊയി� 
നമഖലയിലാം നടപെിലൊക്ിയൊൽ കൂടുതൽ 
കതൊഴിൽ സൊധേ്യത�ൾ സൃഷ്ടിക്ൊൻ 
സൊധിക്കുാം. സ്വ�ൊര്യ സാംരാംഭ �കര നപ്രൊത്സൊ
ഹിപെിനക്ണതുാം സാംയുക് വ്യവസൊയ 
സാംരാംഭങ്ങളകട സൊധേ്യത�ൾ �കണനത്
ണതുാം ഇനിയുാം പരീക്ഷിക്കപെനടണതുത
കന്യൊണ്. �ൊർഷി� നമഖല നപൊകല 
തകന് നമ്മുകട സാംസ്ൊനത്ികറെ നകട്ട
ലൊയി വ്യവസൊയ നമഖലകയയുാം മൊറ്ികയടു
ക്ൊനുള്ള സൊധേ്യത�ൾ �കണത്ൊൻ 
സൊധിച്ചൊൽ സാംസ്ൊന വി�സനത്ികറെ 
ദിശ തകന് മൊറികയന്് വരാം.
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സുഭിക്ഷ റ്റോെരളം - െോർഷിെ 
റ്റോമഖലയികല 
തുടർ്വർത്തനങ്ങള് 

ക�ൊവിഡ് �ൊല അതിജീവനവുാം ഭക്ഷ്യ
സുരക്ഷയുാം ലക്ഷ്യമൊക്ി 'സുഭിക്ഷ ന�രളാം' 
പധേതി 2020-21 മുതൽ സാംസ്ൊനത്് 
ആരാംഭിച്ചിട്ടുണ്. 3,860.00 ന�ൊടി രൂപയുകട 
പധേതി�ളൊണ് കൃഷി, മൃഗസാംരക്ഷണാം, 
ക്ഷീരവി�സനാം, മത്സ്യബന്ധനാം എന്ീ 
നമഖല�ളിൽ വിവിധ വകുപ്പു�ളകടയുാം 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളകടയുാം നനതൃത്വ
ത്ിൽ നടപെിലൊക്ി വരന്ത്. ക�ൊവിഡ് 
മഹൊമൊരിയുകട പശ്ചാൊത്ലത്ിൽ ജീവ
നനൊപൊധി�ൾ നഷ്ടമൊയ പ്രവൊസി�കളയുാം 
യുവജനങ്ങകളയുാം �ൊർഷി� അനുബന്ധ 
ന മ ഖ ല � ള ി ന ല ക്്  ആ � ർ ഷ ി ക്കു � , 
വരമൊനവുാം കതൊഴിലവസരങ്ങളാം സൃഷ്ടി
ക്കു�, ഭക്ഷ്യ സ്വയാം പര്യൊപ്ത, തരിശു 
ഭൂമിയുകട പൂർണ്ണമൊയ വിനിനയൊഗാം എന്ിവ 
‘സുഭിക്ഷ ന�രളാം' പധേതിയിലൂകട ലക്ഷ്യാംവ
യ്ക്കുന്നു. പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾ ഈ പധേ
തിയുകട നടത്ിപെിൽ നനതൃത്വപരമൊയ 
പങ്ൊണ് വഹിക്കുന്ത്. സാംസ്ൊനകത് 
കൃഷി അനുബന്ധ നമഖലയിൽ വലികയൊര 
കുതിച്ചുേൊട്ടാം തകന് ഉണൊക്ികയടുക്ൊൻ 
ഈ പധേതി വഴി സൊധിച്ചിട്ടുണ്. �ൊർഷി� 
ഉൽപന്ങ്ങളകട വലിയ രീതിയിലള്ള 
ഉത്പൊദനാം നടന്ിട്ടുകണങ്ിലാം ഈ ഉത്പ
ന്ങ്ങൾ ഉപനയൊഗിച്ചുള്ള മൂല്യവർധേിത 
ഉൽപന് നിർമ്മൊണവുാം വിപണനവുാം 
വിവിധ വകുപ്പു�ളകടയുാം �ൊർഷി� ഏജൻ
സി�ളകടയുാം സാംനയൊജനവുാം സൊധേ്യമൊ
കയങ്ിൽ മൊത്രനമ പധേതിയുകട ഉനദേശ്യല
ക്ഷ്യാം നനടികയടുക്ൊൻ സൊധിക്കു�യുള്ളൂ. 
സാംസ്ൊനകത് �ൊർഷി� ഉത്പൊദന 
നമഖലയിൽ സാംരഭ�ത്വ നപ്രൊത്സൊഹനവുാം 
വി�സനവുാം വലിയ രീതിയിൽ സൊധേ്യമൊ
ക്ിയൊൽ മൊത്രകമ ഈ പധേതിയുകട മുനന്ൊ
ട്ടുള്ള പ്രവർത്നാം സൊധേ്യമൊകൂ. ഇതിനൊയി 
സർക്ൊരികറെ വലിയ ഇടകപല�ൾ 
ആവശ്യമൊണ്. 

കൃഷി അനുബന്ധ നമഖല�ളകട വളർച്ച 
ഉറപെൊക്കുവൊനുാം ഈ നമഖലയിനലക്് 
കൂടുതൽ യുവജനങ്ങകളയുാം അഭ്യസ്തവിദ്യകര
യുാം ആ�ർഷിക്കുവൊനുാം ഭൂമിയുകട പൂർണ്ണ
മൊയ വിനിനയൊഗാം സൊധേ്യമൊക്കുവൊനുമുള്ള 
ഇടകപടല�ൾ നടത്വൊൻ പ്രൊനദശി� 
സർക്ൊര�ൾക്് സൊധിക്കുാം. സാംസ്ൊന
കത് കൃഷിയുകട നമൽനക്ൊയ്മ ഗ്ൊമ പ്രനദ
ശകത് 95%ൽ അധി�ാം വരന് നൊമമൊത്ര 

കേറു�ിട കൃഷിക്ൊരിൽ നിക്ഷിപ്മൊണ്. 
ഇവരിൽ ഭൂരിഭൊഗവുാം 1/2 ഏക്റിൽ കുറവ് 
ഭൂമിയുള്ളവരമൊണ്. കൂട്ടുകൃഷി പ്രൊനദശി� 
സർക്ൊര�ൾ മുഖമുദയൊനക്ണതുാം 
�ൊർഷി� നമഖലയിൽ പ്രൊനദശി� 
തലത്ിൽ കൂടുതൽ വൊണിജ്യ സാംരാംഭങ്ങളാം 
ഉത്പൊദന �മ്നി�ളാം രൂപീ�രിച്ച് വലിയ 
മുനന്റ്ങ്ങൾ നടനത്ണതൊയിട്ടുമുണ.് കതൊഴി
ലൊളി�ളകട ലഭ്യത ഉറപെൊക്കുവൊൻ ''നലബർ 
ബൊങ്കു�ൾ" പ്രൊനദശി� സർക്ൊർ തലത്ിൽ 
ആരാംഭിച്ചൊൽ നിലവിലള്ള കൂലിയിൽ പ്രനദ
ശത്ള്ളവർക്് നജൊലി ഉറപെൊക്കുവൊനുാം 
സൊധിക്കുാം. �ൊർഷി� നമഖലയിൽ നൂതന 
�ൊർഷി� വിപണന രീതി�ൾ പരീക്ഷിക്കു
ന്നതൊകടൊപൊം സാംസ്ൊനത്് വളർന്നുവര
ന് വിജ്ൊന സമ്ദ് വ്യവസ്യുമൊയി 
(Knowledge Economy) �ൊർഷി� 
നമഖലകയ സാംനയൊജിപെിക്കുന്തിനുള്ള 
നടപടി�ളാം സർക്ൊർ സ്വീ�രിനക്ണി യിരി
ക്കുന്നു.

സോമൂഹിെ സുസ്ഥിരതയുംം 
്റ്റോത്യെ വിഭോഗ്യങ്ങള്ക്ോയുംള്ള 
പദ്ധതിെളം 

സാംസ്ൊന, പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾ 
പധേതി വിഹിതത്ികറെ ഒര നിശ്ചാിത 

ശതമൊനാം തു� പട്ടി�ജൊതി പട്ടി� വർഗ്ഗാം, 
വനിത�ൾ, ശിശുക്ൾ, ഭിന്നശഷിക്ൊർ, 
ട്ൊൻസ്ജൻഡർ, വൃധേർ തുടങ്ങിയ സൊമൂഹി
�മൊയി ദുർബ്ബല വിഭൊഗക്ൊരകട ഉന്മന
ത്ിനൊയുള്ള പധേതി�ൾക്് നിർബന്ധമൊ
യുാം വ�യിരത്ണകമന്് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടു
കണങ്ിലാം ഇവർക്ൊയി ഏകറ്ടുക്കുന് 
പധേതി�ളകട ഗുണനിലവൊരവുാം ഫലപ്രൊ
പ്ിയുാം വിശ�ലന വിനധയമൊനക്ണതുത
കന്യൊണ്. �ൊലഹരണകപെട്ടതുാം തി�ച്ചുാം 
സൊമ്പ്രദൊയി�മൊയ രീതിയിലള്ള പധേതി�
ളൊണ് പല പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളാം 
ഇന്നുാം ഈ നമഖല�ളിൽ ഏകറ്ടുക്കുന്കത
ന്് �ൊണൊവുന്തൊണ്. മൊറുന് �ൊലഘട്ട
ത്ിനനുസരിച്ചുള്ള നൂതന പധേതി�ൾ ഈ 
നമഖലയിൽ ഏകറ്ടുക്ൊനുള്ള ഇച്ൊശക്ി 
പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ൾക്് ഉണൊന�ണ
തൊണ്. രണൊാം തലമുറ ഉയർത്ന് പ്രശ്നങ്ങ
ളാം സാംസ്ൊനകത് ജനസാംഖ്യയിൽ വർധേി
ച്ചുവരന് വനയൊജനങ്ങളകട എണ്ണവുാം 
അവരകട നക്ഷമാം ഉറപെൊക്കുന് പധേതി�
ളാം മറ്ാം പ്രൊനദശി�മൊയി രൂപകപെടുനത്ണ 
തലത്ിനലക്ൊണ് പല പഠനങ്ങളാം വിരൽ 
ചൂണ്ടുന്ത്. മൊനവ വി�സനത്ിനുാം സൊമൂ
ഹ്യനക്ഷമത്ിനുാം കൂടുതൽ തു� സാംസ്ൊനാം 
വ�യിരത്നമ്ൊൾ മൊനവ മൂലധനത്ികറെ 
പരമൊവധി ഉപനയൊഗാം �കണത്ൊവുന് 
പധേതി�ൾക്കുാം യുവജനനക്ഷമാം ഉറപെൊക്കു
ന് പധേതി�ൾക്കുാം പ്രൊധൊന്യാം നൽന�ണ
തൊയിട്ടുണ്. പ്രനത്യ� പധേതി�ൾക്ൊയി 
വ�യിരത്ന് തു��ൾ പ്രൊനദശി� 
സർക്ൊര�ൾ പൂർണ്ണമൊയുാം വിനിനയൊഗി
ക്കുന്ില എകന്ൊരൊനക്ഷപവുാം �ൊലൊ�ൊല
ങ്ങളൊയി നിലനിൽക്കുനമ്ൊൾ തകന് 
ദുർബല വിഭൊഗങ്ങളകട യഥൊർത് ആവശ്യ
ങ്ങൾ നിറനവറ്ന്തിന് പ്രനയൊജന�രമൊയ 
പധേതി�ളിലാം പരിപൊടി�ളിലാം വിഭവ
ങ്ങൾ ഫലപ്രദമൊയി തിരിച്ചുവിടുന്തിനുള്ള 
തന്ത്രിപരമൊയ ഇടകപടല�ളാം അതിനൊയി 
സാംസ്ൊനത്ിന് ഒര നയവുാം (Policy) 
അനിവൊര്യമൊയിരിക്കു�യൊണ്. 

ഗ്രോമപഞ്ോയത്ത് 
വിെസന പദ്ധതിയുംം (GPDP) 
റ്റോെരള വിെസന മോതൃെയുംം 

ജന�ീയൊസൂത്രണത്ികറെ സൊധേ്യ
ത�ൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ന�ന്ദ്രസർക്ൊർ, 
2017-ൽ ന�രളത്ികറെ ജന�ീയൊസൂത്രണാം 
അനത മൊതൃ�യിൽ പിന്തുടർന്് രൊജ്യവ്യൊ
പ�മൊയി 'People Plan Campaign 



20 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജൂണ് 2021

ചാ ത്   
ത് ചായ   യചാജ  
പ  ചാ  

ചാ ചായ  ചാ ത് ജ ചാ 
  ത്  

201  ജ ചാ പ ത് 
  പ  ചാ

യ  ചാ  പര  
ത് ത്   

ചാ   
 ചാ  യ  

ചാ  ചായ  
 ചാ ചാ ചാ ത് ചാ 

ജ ചാ പ  ചാ ത് 
ത്



(PPC)ന് തുടക്ാം കുറിക്കു�യുാം ഗ്ൊമപഞ്ൊ
യത്് വി�സന പധേതി (GPDP) എന് 
നപരിൽ അത് രൊജ്യകത് രണര ലക്ഷത്ി
ലധി�ാം വരന് ഗ്ൊമപഞ്ൊയത്�ളിലാം 
ആരാംഭ ിക്കു�യുമുണൊയി.  സാംസ്ൊന 
സർക്ൊർ ബഡ്ജറ്ിൽ പ്രൊനദശി� സർക്ൊ
ര�ൾക് ്വി�സന പധേതി രൂപീ�രണത്ി
നൊയി തു� വ�യിരത്ന്തികറെ ചുവടുപിടി
ച്ച് ന�ന്ദ്രസർക്ൊരൊ�കട്ട രൊജ്യകത് ഓനരൊ 
ഗ്ൊമപഞ്ൊയത്�ൾക്കുാം ന�ന്ദ്ര ധന�ൊര്യ 
�മ്മീഷൻ വിഹിതമൊയി ലഭിക്കുന് തു� 
ഉപനയൊഗിച്ച് GPDP യിൽ വിവിധ വി�സന 
പധേതി�ൾക് ്രൂപാം നൽകുവൊൻ നിർനദേശാം 
നൽകു�യുമുണൊയി. ഇതികറെ ഭൊഗമൊയി 
15-ൊാം ധന�ൊര്യ �മ്മീഷൻ (2020-25) മുതൽ 
തനദേശ സ്ൊപനങ്ങൾക്് നൽകുന് 
ധന�ൊര്യ �മ്മീഷൻ വിഹിത വിതരണ
ത്ിൽ നബൊധപൂർവ്വമൊയ േില ഇടകപട
ല�ൾ ന�ന്ദ്രാം നടത്�യുണൊയിട്ടുണ്.

പ ത ി ന ഞ് ൊ ാം  ന � ന്ദ്ര ധ ന � ൊ ര ്യ 
�മ്മീഷൻ 2020-21 സൊമ്ത്ി� വർഷനത്
ക്് ന�രളത്ികല തനദേശ സർക്ൊര�ൾ
ക്് അനുവദിച്ച 1628.00 ന�ൊടി രൂപയുാം 
2021-22 ൽ അനുവദിച്ച 1795.00 ന�ൊടി 
രൂപയുാം ഉപനയൊഗിച്ച് GPDP യിൽ പധേ
തി�ൾ ഏകറ്ടുക്ൊൻ ന�ന്ദ്രാം നിർനദേശിച്ചി
രന്നു. ഈ തു� ഉപനയൊഗിച്ച് ഏകറ്ടുക്കുന് 
പധേതി�ൾ എലൊാം തകന് GPDP നപൊർട്ട
ലൊയ e-GramSwaraj-ൽ അപ് നലൊഡ് 
കേയ്ൊനുാം സാംസ്ൊനങ്ങൾക്് ന�ന്ദ്ര 
പഞ്ൊയത്് രൊജ് മന്ത്രിൊലയാം നിർനദേശാം 

നൽ�ിയിട്ടുണ്. ന�ന്ദ്ര ധന�ൊര്യ �മ്മീഷൻ 
വിഹിതമൊയി തനദേശ സർക്ൊര�ൾക്് 
നൽ�ിയ തു�യിൽ 2020-21-കല 50% വുാം 
2021-22-കല തു�യിൽ 60% വുാം പ്രനത്യ� 
ഉനദേശ (Tied Aid) ഗ്ൊറെൊയിട്ടൊണ് നൽ�ി
യിരിക്കുന്ത്. ഈ തു� കുടികവള്ളാം, 
ശുേിത്വാം തുടങ്ങി േില പ്രനത്യ� നമഖല�
ളിൽ മൊത്രനമ വിനിനയൊഗിക്ൊവൂ എന്നുാം 
ന�ന്ദ്രസർക്ൊർ പ്രനത്യ�ാം നിർനദേശിക്കുന്നു
ണ്. അങ്ങകന വരനമ്ൊൾ തനദേശ സർക്ൊ
ര�ൾക്് തങ്ങളകട പ്രൊനദശി�മൊയ 
വി�സന വിടവു�ൾ നി�ത്വൊൻ തു� 
ആവശ്യമൊയി വരന് പല നമഖല�ളിലാം 
ഈ തു� ഉപനയൊഗിക്ൊൻ സൊധിക്ൊകത 
വര�യൊണ്. പ്രൊനദശി� വി�സനത്ിൽ 
ഏകറ മുന്ിലള്ള ന�രളകത് സാംബന്ധിച്ചിട
നത്ൊളാം ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന് ബുധേിമുട്ടു�ൾ 
വളകര വലതൊണ.് GPDPയിലൂകട പ്രൊനദശി� 
വി�സനദിശ ന�ന്ദ്രസർക്ൊർ നിശ്ചായിക്കു
ന് രീതിയിൽ തിരിച്ച ്വിടുനമ്ൊൾ സാംസ്ൊന
കത് വിന�ന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്ികറെ 
അന്ഃസത് നബൊധപൂർവ്വാം കപൊളികച്ചഴുതു
ന്തിനുള്ള ന�ന്ദ്രീകൃതമൊയ േില ഇടകപടല
�ളൊയി പലരാം ഇതികന വിലയിരത്ന്നു
ണ്. ഇതിൽ േില വസ്തുത�ൾ ഇലൊതില. 
ന�രളത്ിൽ മൊനവ, സൊമൂഹ്യ, അടിസ്ൊന 
സഡൗ�ര്യ നമഖല�ളിൽ വി�സന വിടവു�ൾ 
കുറവൊകണന് �കണത്ലിനലക്ൊണ് 
�ഴിഞ്ഞ മൂന്് വർഷക്ൊലവുാം ന�ന്ദ്രസർ
ക്ൊർ നടത്ിയ മിഷൻ അനന്്യൊദയ 
സർനവ്വ റിനപെൊർട്ടിൽ ന�രളാം തുടർച്ചയൊയി 

നനടിയ ഒന്ൊാം റൊങ്് �്യത്യമൊയി വിരൽ 
ചൂണ്ടുന്ത്. വരാം വർഷങ്ങളിൽ പ്രൊനദശി� 
സർക്ൊര�ൾക്് ന�ന്ദ്രാം നൽകുന് 
ധന�ൊര്യ �മ്മീഷൻ ഗ്ൊറെികറെ മൊനദണ്ഡ
ങ്ങ ൾ  സ ാം സ് ൊ ന ക ത്  എ ത്ര � ണ് 
ബൊധിക്കുാം എന്തുാം സർക്ൊർ മുൻകൂട്ടി 
�ൊനണണത് തകന്യൊണ്. 

പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�കള മുൻനിർ
ത്ി സാംസ്ൊനാം വ ി�സനത്ികറെ 
അടുത് ഒര ഘട്ടത്ിനലക്് േില �ൊൽവ
യ്പു�ൾ നടത്നമ്ൊൾ �ഴിഞ്ഞ �ൊൽ നൂറ്ൊ
ണ ി നു ള്ള ി ൽ  ന � വ ല ാം  ഗ്ൊ മ ീ ണ 
കൂട്ടൊയ്മ�ളിലൂകട ആരാംഭിച്ച് ജന�ീയ മുനന്
റ്ങ്ങളിലൂകട പുത്ൻ �ൊലഘട്ടത്ികറെ 
അനിവൊര്യതയിനലക്് വിന�ന്ദ്രീകൃത 
ഭരണാം വളർന്ിരിക്കുന്നു എന്് �ൊണൊവു
ന്തൊണ്.  ജനീയൊസൂത്രണാം എന്ത് 
ന�രളകത് സാംബന്ധിച്ചിടനത്ൊളാം 
ന�വലാം ഭരണരാംഗകത് ഒര പരീക്ഷണാം 
എന്തിനുമപ്പുറാം സൊമൂഹി�, സൊാംസ്കീൊരി�, 
സൊമ്ത്ി�, വനിതൊ ശൊക്ീ�രണ നമഖ
ല�ളിൽ വിപ്വ�രമൊയ മൊറ്ത്ിന് തുടക്
മിടൊൻ �രതിവച്ച തുറുപ്പുേീട്ട് തകന്യൊണ്. 
പുതിയ യുഗത്ിനലക്കുള്ള �ൊൽവയ്ിലാം 
ജന�ീയൊസൂത്രണവുാം വിന�ന്ദ്രീകൃത ഭരണ
സാംവിധൊനങ്ങളാം തകന്യൊയിരിക്കുാം 
വി�സന കുതിപെിനുള്ള നമ്മുകട വജ്ൊയുധാം. 
അതിന് മൂർച്ച കൂട്ടൊനുള്ള നയങ്ങളാം നടപ
ടി�ളമൊണ് നമുക്ിനി നവണത്.
ലേ�ഖകന് സംംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ് ലേ�ാര്ഡില് 

ഡഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടറാണ്് 1
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രണൊാം നലൊ�യുധേത്ികറെ അവശിഷ്ട
ങ്ങൾ ന�ൊരിമൊറ്ൊനുള്ള പരിപൊടി�ൾ 

ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നീങ്ങു�യൊണ്. ആവശ്യ
മൊയ യന്ത്രിസൊമഗ്ി�ൾക്കുാം സൊനങ്തി� 
വിദ്യയ്ക്കുമൊയുള്ള അനന്വഷണാം നടക്കുന് 
നവളയിൽ നറൊയൽ ആാംഡ് നഫൊഴ്ിൽ 
(RAF) നസവനമനുഷ്ടിച്ചിരന് നജൊസഫ് 
സിറിൽ ബൊാംനഫൊർഡികറെ ബുധേിയിൽ 
കതളിഞ്ഞതൊണ് JCB (1945) എന് മൂന്ക്ഷ
രിയന്ത്രിമൊയ എക്സ്�നവറ്റികറെ േിത്രാം. ദുര
ന്ൊവശിഷ്ടാം ന�ൊരിമൊറ്ൊനുള്ള ദഡൗത്യവു
മൊയി അവതരിച്ച എക്സ്�നവറ്ർ നമ്മുകട 
ഭൂമിക്കുനമൽ എ�ിറു�ളൊ�ി ക�ൊടിയ ദുരന്

ങ്ങൾ സാംഭവിപെിക്കുന്നു. എക്സ്�നവറ്ർ എന് 
നപരിൽ പി.ക�. സുധി എഴുതിയ �ഥയുണ്; 
എക്സ്�നവറ്ർ �ഥൊപൊത്രമൊയി വരന് 
മലയൊളത്ികല ആദ്യകത് �ഥ. 'നിങ്ങ
ൾക്ിവകന മുയലൊക്ൊൻ പറ്നമൊ?' - എന്് 
�ഥയികല ആമിന, ല�വർ മുര�നനൊട് 
നേൊദിക്കുന്നു. ഉള്ലയ്ക്കുന് ആ നേൊദ്യാം 
പൊരിസ്ി� രൊഷ്ട്രീയത്ികറെ അടിത്റ
യിൽ ഉരവാംക�ൊണതൊണ്. ന�രളത്ികറെ 
പൊരിസ്ിതി� സന്തുലിതൊവസ് പല �ൊര
ണങ്ങളൊൽ ശിഥിലമൊയികക്ൊണിരിക്കുന് 
ഇക്ൊലത്് നമ്മുകട പശ്ചാിമഘട്ടവുാം ന�ര
ളവുമൊയി ബന്ധകപെടുത്ിയുള്ള വിേൊരങ്ങ

ൾക്കുാം വിേൊരണ�ൾക്കുാം ഏകറ പ്രസക്ി
യുണ്.

ഹിമൊലയകത്ക്ൊനളകറ മൂപ്പുണ് 
നമ്മുകട പശ്ചാിമഘട്ട പർവ്വതനിര�ൾക്്. 
ഗുജറൊത്ികല തപ്ി നദിയുകട കതക്കുഭൊഗ
കത് നസൊാംഗധ് നഗരത്ിൽ നിന്ൊരാംഭിച്ച് 
തമിഴ് നൊട്ടികല സ്വൊമിനത്ൊപെിനടുകത് 
മരത്വൊമലവകര ആയിരത്ിയറു�റില
ധി�ാം �ിനലൊമീറ്ർ ദൂരാം വകര വ്യൊപിച്ചു�ിട
ക്കു�യൊണ് സഹ്യൊദി എന് ഈ പർവ്വത
ശാംഖല.  ഗുജറൊത്്, �ർണൊട�ാം, നഗൊവ, 
മഹൊരൊഷ്ട്ര, ന�രളാം, തമിഴ് നൊട് എന്ീ 
സാംസ്ൊനങ്ങളിലൂകടയൊണ്  പശ്ചാിമഘട്ട

ി ം 
തി ാ ം

 യ്�യാ. ബി. ബയാലെന്ദ്രൻ
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പർവ്വതനിര �ടന്നുനപൊകുന്ത്. ഇന്്യയുകട 
ഭൂഭൊഗത്ികറെ ആറു ശതമൊനനത്ൊളാം 
വരന് ഈ ഭൂപ്രനദശാം ഉപഭൂഖണ്ഡത്ികല 
മുപെതു ശതമൊനനത്ൊളാം വൃക്ഷജന്തു സസ്യ
ജൊലങ്ങളൾകക്ൊള്ന്നു. പശ്ചാിമഘട്ടത്ി
കറെ ലജവലവവിധ്യത്ികറെ പ്രൊധൊന്യാം 
പരിഗണിച്ചിട്ടൊണ് ഇതികന നലൊ�ലപതൃ
�പെട്ടി�യികല ഏറ്വുാം പ്രധൊനകപെട്ട എട്ടു 
പ്രതിഭൊസങ്ങളികലൊന്ൊയി യുകണനസ്കീൊ 
അടയൊളകപെടുത്ിയിരിക്കുന്ത്. ആയതിൽ 
ഇരപനതൊളാം ഇടങ്ങൾ ന�രളത്ികറെ ഭൂവി
ഭൊഗത്ിലൾകപെട്ടിരിക്കുന്നു. പശ്ചാിമഘട്ട 
പർവ്വതനിര�ളിൽ ഏഴൊയിരത്ിലധി�ാം 
സപു�ി�ളൊയ സസ്യഇനങ്ങളാം ആയിരത്ി
എണ്ണൂറിലധി�ാം അപു�സസ്യജനുസു�ളമു
ണ് .  ആറൊയിരനത്ൊളാം  സൂക്ഷ്മജീവ 
ജനുസു�ൾ ഈ പർവ്വതപ്രനദശത്ള്ളതൊയി 
�ണക്ൊക്ിയിരിക്കുന്നു. വാംശനൊശ ഭീഷണി 
നനരിടുന് മു�റ്ിയിരപത്ിയനഞ്ൊളാം ജീവ
വർഗ്ഗങ്ങൾ സഹ്യപർവ്വതപ്രനദശത്ണ്. 

ഇന്്യയുകട നൊല്പിതുശതമൊനനത്ൊളാം ഭൂവിഭൊ
ഗത്ികന നദീജലപ്രവൊഹത്ൊൽ സാംപുഷ്ട
മൊക്കുന്ത് സഹ്യൊദിയൊണ്.

കൃ�, നഗൊദൊവരി, ഘടപ്രഭ, മൊലപ്രഭ, 
ഭീമ, തുാംഗഭദ, തൊ�പർണി, പൊലച്ചയൊർ, 
ന�ൊരയൊർ, േിറ്ൊർ, ലവഗ തുടങ്ങി എത്ര 
നദി�ൾക്ൊണ് ഈ മഹൊമല ജന്മനമ�ി
യത്. തനതൊയ �ൊർഷി� സാംസ്കീൊരത്ിന് 
അടിത്റയിടൊൻ പശ്ചാിമഘട്ട പർവ്വതനിര 
നല്കാിയ സാംഭൊവന നിർണ്ണയിക്കു� പ്രയൊസ
മൊണ്. ഏഷ്യയികല ആന�ളകട മുപെതുശത
മൊനവുാം നലൊ�ത്ികല �ടുവ�ളകട 
(Panthera tigris) പതിനനഴു ശതമൊനവുാം 
സ്ിതി കേയ്യുന്ത് ഈ പർവ്വതനിര�ളി
ലൊണ്. ഇന്്യയികല 24 ന�ൊടിയിനലകറ 
ജനങ്ങളകട കുടികവള്ള ന്ൊതസ്സിൊണ് 
പശ്ചാിമഘട്ടപർവ്വതപ്രനദശാം.

ന�രളത്ികറെ ലജവ�ലവറയൊണ് 
സഹ്യപർവ്വതനിര. നമ്മുകട നൊല്പിത്ിനൊല് 
നദി�ളാം ഉദ്ഭവിക്കുന്ത് സഹ്യപർവ്വത

ത്ിൽ നിന്ൊണ്. പശ്ചാിമഘട്ടത്ികല 
ഏറ്വുാം ഉയരാം കൂടിയ ക�ൊടുമുടിയൊയ 
ആനമുടി ന�രളഭൂമിയിൽ സ്ിതികേയ്യുന്നു. 
മന്ൊമലയുാം മീശപ്പുലിമലയുാം ന�രളക്രയി
ലൊണുള്ളത്.  ന�രളത്ികല വ്യത്യസ്ത 
സാംസ്കീൊരത്ിനുടമ�ളൊയ ആദിവൊസി വിഭൊ
ഗങ്ങളൊ�നവ വസിക്കുന്ത് സഹ്യപർവ്വത
ത്ികറെ കതൊട്ടുള്ള പ്രനദശങ്ങളിലൊണ്. 
തിരവനന്പുരാം ജിലയികല കനടുമങ്ങൊട് 
തൊലൂക്് ന�രളത്ികറെ ഏറ്വുാം സമ്ന്
മൊയ ലജവലവവിധ്യമുള്ള പ്രനദശമൊണ്. 
ഈ തൊലൂക്ികല കപരിങ്ങമ്മല, വിതുര, 
നന്ദിനയൊട് ഗ്ൊമപെഞ്ൊയത്�ൾ സഹ്യപർ
വ്വതനിര�ൾക്ടുത് �ിടക്കുന്നു. ഇതിനലറ്
വുാം വലിയ പഞ്ൊയത്ൊയ കപരിങ്ങമ്മലയ്ക് 
അതീവ ലജവപ്രൊധൊന്യമുള്ള സ്ലകമന്
നിലയിൽ ഐ�്യരൊഷ്ട്രസാംഘടനയുകട (യു.
എൻ.ഡി.പി) അാംഗീ�ൊരാം ലഭിച്ചിട്ടുണ.് അതീ
വഗഡൗരവനത്ൊകട പരിഗണിനക്ണ എട്ടു 
പ്രനദശങ്ങളികലൊന്ൊണിത്. ഇവിടകത് 







24 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജൂണ് 2021

വനഭൂമിയിൽ തനതുജന്തുക്ളാം വൃക്ഷങ്ങളാം 
സസ്യങ്ങളമുണ.്

കപരിങ്ങമ്മലയികല ഏറ്വുാം പ്രധൊന
കപെട്ട ഇടാം നലൊ�ത്ികല ഏറ്വുമധി�ാം 
ശുധേജല�ണല�ളള്ള- �ൊട്ടുജൊതിക്ൊമര
ങ്ങൾ (Myoistica swamp)- ഓടുചുട്ടപടുക്
യൊണ്. കപൊന്ൊാംപൂ, േിത്ിരപ്പൂ, ക�ൊത്
ലപെൻ, ഉണലപെൻ, നേൊരപെത്രി തുടങ്ങിയ 
അത്യപൂർവ്വങ്ങളൊയ �ൊട്ടുജൊതിക്ൊമരങ്ങൾ 
ഈ വനപ്രനദശത്ണ്. ലജവലവവിധേ്യ 
�ലവറയുകട �ലവറ എന്ൊണ് ശുധേജല
�ണലള്ള നദശകത് തിരിച്ചറിയുന്ത്. 
ഇവിടാം ആന�ളകട പ്രജനനപ്രനദശാം 
കൂടിയൊണ്. തവളവർഗ്ഗത്ികല സുവർണ്ണ
തവള, കേമ്ൻതവള, കുതിക്കുാം തവള, 
എന്ിവയുാം �ങ്ൊരഓന്്, �ൊട്ടുമണ്ഡലി, 
�ൊട്ടൊമ, ചൂരലൊമ, �ടുവ േിലന്ി തുടങ്ങിയ 
നൊല്പിതിലധി�ാം േിലന്ിവർഗ്ഗങ്ങളാം 
അറുപനതൊളാം വാംശത്ിൽകപെടുന് േിത്രശല
ഭങ്ങളാം നൂറ്ിയിരപത്ിയൊറിനാം പക്ഷി�ളാം 
ഈ ഭൂവിഭൊഗത്ിലണ്. ഇവയിൽ പലതുാം 
വാംശനൊശഭീഷണിയിൽകപെട്ടിരിക്കുന്നു. 
കൂരമൊൻ, �രിങ്കുരങ്ങ് തീക്ൊക്, �ൊട്ടുമൂങ്ങ, 
കനലിനക്ൊഴി തുടങ്ങിയ അനന�ാം ജീവിവർഗ്ഗ
ങ്ങൾ വാംശനൊശത്ികറെ വക്ിലൊണ്.

ദക്ഷിനണന്്യയികല ഏറ്വുാം വലിയ 
കവള്ളച്ചൊട്ടമൊയ കവള്ളിമല കവള്ളച്ചൊട്ടാം 
കപരിങ്ങമ്മല ഗ്ൊമ പഞ്ൊയത്ിലൊണ്. 
േിന്പ്പുൽനമട്  എന് മനനൊഹരമൊയ 
പ്രനദശാം ഇവികട സ്ിതി കേയ്യുന്നു. അരിപെ 
പക്ഷിസനങ്താം കപരിങ്ങമ്മല ഗ്ൊമപഞ്ൊ
യത്ിനനൊടു നേർന്നു �ിടക്കു�യൊണ്. 
ഷൊമ�ിളി, േൊരത്ലയൻ, ബുൾബുൾ, 
�ിന്രിപെരന്്, ന�ൊഴിനവഴൊമ്ൽ, ഉപെൻകു

യിൽ എന്ിങ്ങകന നിരവധി അപൂർവ്വയിനാം 
പക്ഷി�ൾ ഈ വനനമഖലയിലണ്. 

ആദിവൊസി പൊരമ്ര്യലവദ്യത്ിന് 
നപറ്റെ് ലഭിക്കുന് ആദ്യകത് പ്രനദശമൊയ 
ഞൊറനീലി കപരിങ്ങമ്മലയിലൊണ്. �ൊട്ടു
നപൊത്ാം രൊജകവമ്ൊലയുാം ലസ്വരവി
ഹൊരാം നടത്ന് ശാംഖിലി വനത്ിൽ പൂവാം, 
ചുവന് അ�ിൽ, മഴുക്ൊഞ്ഞിരാം, നൊങ്്, 
മലനവപെ് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളണ്. ഇരവി 

കുളാം �ഴിഞ്ഞൊൽ ഏറ്വുാം കൂടുതൽ വരയൊടു
�ളള്ള വരയൊട്ടുമുടി ഇടിഞ്ഞൊറിലൊണ്. പ്രകൃ
തിദത്മൊയ നപറ്മുറികയൊകക്യുള്ള വരയൊ
ടു�ളകട കൂട്ടാം നലൊ�ത്ിൽ മകറ്ങ്ങുമില.

വിനനൊദസഞ്ൊര ന�ന്ദ്രമൊയ കപൊന്മുടി 
കപരിങ്ങമ്മല പഞ്ൊയത്ിലൾകപെട്ട പ്രനദ
ശമൊണ്. അപൂർവ്വയിനാം ഓർക്ിഡു�ളാം 
പ്രനത്യ�ത�ളള്ള നിരവധി സസ്യവർഗ്ഗങ്ങ
ളാം ഈ മലയിലണ്.

യൂക്ൊലിപ്റ്സ്, അനക്ഷ്യ, മൊഞ്ിയാം 
തുടങ്ങിയ ഏ�വൃക്ഷനത്ൊട്ടങ്ങൾ വന 
നമഖല നനരിടുന് ഏറ്വുാം വലിയ ഭീഷണി 
യൊണ്. മറ് വൃക്ഷസസ്യജന്തുജൊല ങ്ങളകട 
നിലനില്പിികന ബൊധിക്കുന് തരത്ിലൊണ് 
ഈ അന്�വൃക്ഷങ്ങൾ ഇടകപടുന്ത്. 
ഇങ്ങകന കൃത്രിമമൊയി നട്ടുപിടിപെിച്ച വനനമ
ഖല�ളിലള്ള വന്യ ജീവി�ൾ അവയുകട 
ജീവനനൊപൊധി തടസ്സികപെടു�യൊൽ ജനവൊ
സനമഖല�ളിനലക്് കൂട്ടമൊയി വന്് കൃഷി 
നശിപെിക്കുന്നു. �ൊട്ടുനതനീച്ചയുകട ആക്രമ
ണഭീഷണിനപൊലാം വനപ്രനദശത്ിനു സമീ
പമുള്ള സ്ലങ്ങളികല ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീ
�രിക്കുന്നു.

പരിസ്ിതികയ പരിഗണിക്ൊകതയുള്ള 
വി�സന പരിപൊടി�ളകട പ്രത്യൊഘൊതാം 
പ്രളയ�ൊലത്് നൊാം അനുഭവിച്ചു. പ്രകൃതിവി
ഭവങ്ങകള ഉപനയൊഗിക്കു� എന്തിൽനിന്നു 
മൊറി ചൂഷണത്ിനലക് ്�ടക്കുനമ്ൊൾ ദുരന്
ങ്ങൾ സാംഭവിക്കുന്നു. അനുഭവത്ിൽ നിന്നു 
പഠിക്കു�യൊണ് നവണത്. അനധികൃതഖന
നവുാം വനഭൂമി�നയ്റ്വുകമൊകക്യൊയി ന�ര
ളത്ികറെ പൊരിസ്ിതി� സന്തുലിതൊവ
സ്കയ ത�ിടാം മറിച്ചുക�ൊണിരിക്കുന്നു. 
അനധികൃതഖനനങ്ങൾ ഭൂമിയുകട നിലകയ 
വലൊകത ബൊധികച്ചന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നു 
�ഴിഞ്ഞു (നദവ�ി നന്ദൻ ഭൊർഗവ് ). മനുഷ്യ
ന�ന്ദ്രീകൃതമൊയ �ൊഴ്ചപെൊടിൽ നിന്് മൊറിയ
ലൊകത നവനറ വഴികയൊന്നുമില. ആർത്ി 
ഭരിക്കുന് നലൊ�കരയൊണ് ഓനരൊരത്രാം 
മൊതൃ�യൊയി �ൊണുന്ത.് 'അന്യനബൊധ'ത്ി
കനതികരയൊണ് യുധോം കേനയ്ണത്.

"ഏന�ൊദരനസൊദരർ നൊനമവര,
കമലൊജ്ീവി�ളാം
നലൊ�പടത്ിൽ തമ്മിലിണങ്ങിടു-
നമൊതനപ്രൊതങ്ങൾ" എന് ഉള്ളൂർ മഹൊ

�വിയുകട വിശിഷ്ട വൊക്കു�ൾ പ്രകൃതിനയൊ
ടുള്ള നീതിക്് തുണയൊയിത്ീരകമന്നു പ്ര
തീക്ഷിക്ൊാം.

1
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ഭൊരത ഭരണഘടനയുകട 52 -ൊാം  നഭദഗ
തിയിലൂകട (1985) പൊർലകമറെ് അാംഗ

ങ്ങളകടയുാം സാംസ്ൊന നിയമസഭൊാംഗങ്ങള
കടയുാം കൂറുമൊറ്ാം നിനരൊധിക്കുന്തിനു നവണി
ഭരണഘടനയിൽ 10-ൊാം പട്ടി� നേർക്കു�
യുണൊയി. പ്രസ്തുത പട്ടി�യിലള്ള വ്യവസ്
�ൾക്്  സമൊനമൊയ വ്യവസ്�ൾ ഉൾകപെ
ടുത്ികക്ൊണൊണ് ന�രള സാംസ്ൊന
ത്ികല തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങ
ളികല അാംഗങ്ങളകട കൂറുമൊറ്ാം നിനരൊധിക്കുന്
തിനുാം കൂറുമൊറുന് അാംഗങ്ങകള തനദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനത്ികറെ അാംഗങ്ങളൊയി 
തുടരന്തിൽ അനയൊഗ്യത �ൽപെിക്കുന്തി
നുമൊയൊണ് 1999-കല ന�രള തനദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾ (കൂറുമൊറ്ാം നിനരൊധി
ക്ൽ) ആക്ട് നിലവിൽ വന്ത്. എന്ൊൽ 
ഭരണഘടനയുകട പത്ൊാം പട്ടി�യിൽ പ്രതി
പൊദിച്ചിരിക്കുന് രൊഷ്ട്രീയ�ക്ഷി�ളകട 
പിളർപെ്, ലയനാം എന്ിവ മൂലമുണൊകുന് 
അനയൊഗ്യതയിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവൊക്ല�
കളൊന്നുാം തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾ
ക്കുള്ള കൂറുമൊറ്ങ്ങൾക്് ബൊധ�മല.  
ആക്ടികല വ്യവസ്�ൾ പ്ര�ൊരാം ഒര 

രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിയുകട അാംഗമൊയി മത്സരിക്കു
�യുാം തിരകഞ്ഞടുക്കപെട്ട നശഷാം ആ 
രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിയിൽ നിന്നുാം വിട്ടു നപൊവു�യുാം 
കേയ്യുന് ആൾ ആ രൊഷ്ട്രീയ�ക്ഷിയികല 
അാംഗത്വാം സ്വനമധയൊ ഉനപക്ഷിച്ചതൊയി 
പരിഗണിച്ച് അനയൊഗ്യത ഉണൊകുന്തൊണ്.

ഒര രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിയുകട അാംഗമൊനയൊ 
അതികറെ പിന്തുണനയൊകടനയൊ തിരകഞ്ഞ
ടുക്കപെട്ട അാംഗാം ആ രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിയുകട 
നയങ്ങളാം തീരമൊനങ്ങളാം പധേതി�ളാം 
അനുസരിച്ച് പ്രവർത്ിക്ൊൻ ബൊധ്യസ്ത
നൊണ്. ഒര രൊഷ്ട്രീയ പൊർട്ടി രൂപീ�രിക്കുന് 
കപൊതുവൊയ നയങ്ങൾ പൊലിക്ൊകത വ്യ
ക്ിപരമൊയ �ൊര്യങ്ങൾക്് നവണി ആ 
രൊഷ്ട്രീയ�ക്ഷിയിൽ നിന്നുാം വിട്ടുനിൽക്കുന്ത് 
കൂറുമൊറ്മലൊകത മകറ്ൊന്നുമല. അതുനപൊകല 
തകന്യൊണ ്സ്വന്മൊയ ആശയങ്ങളകടയുാം 
�ൊഴ്ചപെൊടു�ളകടയുാം അടിസ്ൊനത്ിൽ ഒര 
രൊഷ്ട്രീയപൊർട്ടിയിലാം അാംഗമലൊകത സ്വതന്ത്രി
നൊയി മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു വന് ഒര അാംഗാം 
പിന്ീട ്ഒര രൊഷ്ട്രീയ പൊർട്ടിയിൽ നേരന്തുാം 
ടിയൊൾക്് അനയൊഗ്യത ഉണൊകുന്തിന് 
�ൊരണമൊണ്. [Rama Bhaskaran v. 

Kerala State Election Commission, 
2018 ICO 203 : 2018 (2) KHC 126 : 2018 
(2) KLJ 397]

തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനത്ികല 
ഒരാംഗത്ിന് കൂറുമൊറി എന് �ൊരണത്ൊൽ 
അനയൊഗ്യത ഉണൊകുന്ത് ആക്ടികല 3 -ൊാം 
വകുപെ് പ്ര�ൊരാം തൊകഴപെറയുന് സൊഹേര്യ
ങ്ങളിലൊണ്:

1) ഏകതങ്ിലാം രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിയിൽകപെ
ട്ട തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനത്ികല 
ഒരാംഗാം അങ്ങകനയുള്ളരൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിയികല 
അാംഗത്വാം സ്വനമധയൊ ഉനപക്ഷിക്കു�നയൊ 
അകലങ്ിൽ പ്രസ്തുത അാംഗത്ികറെ രൊഷ്ട്രീയ 
�ക്ഷി നരഖൊമൂലാം നൽ�ിയ നിർനദേശത്ിന് 
വിരധേമൊയി ഏകതങ്ിലാം മുനിസിപെൊലി 
റ്ിയുകട അഥവൊ പഞ്ൊയത്ികറെ  അധേ്യ
ക്ഷസ്ൊനനത്നക്ൊ ഉപൊധേ്യക്ഷസ്ൊന
നത്നക്ൊ അഥവൊ അതികറെ സ്റൊറെിാംഗ്  
�മ്മിറ്ി കേയർമൊകറെനയൊ അാംഗത്ി
കറെനയൊ തിരകഞ്ഞടുപെ് നയൊഗത്ിനലൊ  
അവിശ്വൊസപ്രനമയത്ികറെ നയൊഗത്ിനലൊ 
നവൊട്ട് കേയ്യു�നയൊ നവൊട്ടു കേയ്യുന്തിൽ 
നിന്നുാം മൊറി നിൽക്കു�നയൊ കേയ്യു�. 
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2) ഏകതങ്ിലാം സഖ്യത്ിൽകപെട്ട ഒര 
സ്വതന്ത്രിൊാംഗാം തൊനുൾകപെടുന് സഖ്യത്ിൽ 
നിന്നുാം പിന്മൊറു�നയൊ ഏകതങ്ിലാം രൊഷ്ട്രീയ
�ക്ഷിയിനലൊ മനറ്കതങ്ിലാം സഖ്യത്ിനലൊ 
നേര�നയൊ അകലങ്ിൽ സഖ്യാം ഈ 
ആവശ്യത്ിനലക്് അധി�ൊരകപെടുത്ന്
യൊൾ നരഖൊമൂലാം നൽ�ിയ നിർനദേശത്ിന് 
വിരധേമൊയി മു�ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന് 
ഏകതങ്ിലാം തിരകഞ്ഞടുപെിന്  നവൊട്ട് 
കേയ്യു�നയൊ നവൊട്ട് കേയ്യുന്തിൽ നിന്നുാം 
വിട്ടുനിൽക്കു�നയൊ കേയ്യു�. 

3) ഒര സഖ്യത്ിലാം കപടൊത് സ്വത
ന്ത്രിൊാംഗാം ഏകതങ്ിലാം രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിയിനലൊ 
സഖ്യത്ിനലൊ നേര�. 

രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിയുകട അാംഗാം എന്ത് 
ഒര രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷി തിരകഞ്ഞടുപെിൽ 
നിർത്ിയ ഒര സ്ൊനൊർത്ി എന്നതൊ 
അകലങ്ിൽ ആ സ്ൊനൊർത്ി രൊഷ്ട്രീയ�
ക്ഷിയുകട അാംഗാം അകലങ്ിൽ കൂടിയുാം 
പ്രസ്തുത രൊഷ്ട്രീയ�ക്ഷി ആ സ്ൊനൊർത്ിക്് 
തിരകഞ്ഞടുപെിന് പിന്തുണ നൽ�ിയിട്ടുകണ
ങ്ിൽ അങ്ങകന ജയിച്ചുവന് സ്ൊനൊർത്ി 
ആ രൊഷ്ട്രീയ�ക്ഷിയുകട അാംഗമൊയി �രത
കപെടുന്തൊണ്. 

കൂറുമൊറ് നിനരൊധന നിയമത്ികല 3(1) 
വകുപെികറെ (എ) ഖണ്ഡമൊണ് കൂറുമൊറ്ാം പ്ര
ധൊനമൊയുാം എങ്ങകന ഉണൊകുകമന്് പറയു
ന്ത്.  പ്രസ്തുത ഖണ്ഡത്ിന്  രണ്ടു ഭൊഗങ്ങ
ളൊണുള്ളത്.  ആദ്യഭൊഗമനുസരിച്ച് തിര
കഞ്ഞടുക്കപെട്ട ഒര അാംഗാം തകറെ  രൊഷ്ട്രീയ 
�ക്ഷിയികല അാംഗത്വാം  സ്വനമധയൊ 
ഒഴിഞ്ഞൊൽ ആ അാംഗാം അനയൊഗ്യതയ്ക് 
വിനധയനൊയിരിക്കുന്തൊണ്. രണൊാംഭൊഗ
ത്ിൽ പ്രതിപൊദിക്കുന്ത് ഏകതങ്ിലാം ഒര 
അാംഗാം അയൊൾ ഉൾകപെടുന് രൊഷ്ട്രീയ�ക്ഷി 
പുറകപെടുവിക്കുന് നിർനദേശത്ിന് (വിപെ് ) 
വിരധേമൊയി മു�ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന് 
ഏകതങ്ിലാം തിരകഞ്ഞടുപെ് നയൊഗത്ിൽ 
നവൊട്ട് കേയ്യു�നയൊ നവൊട്ട് കേയ്ൊതിരിക്കു
�നയൊ കേയ്ൊൽ ആ അാംഗാം അനയൊഗ്യനൊ
യിരിക്കുന്തൊണ്. [Surya Prakash & 
Others v. Kerala State Election 
Commission, 2015 ICO 500 : 2015 (3) 
KLJ 580] ഒര പഞ്ൊയത്ികറെ പ്രസിഡ
റെൊയി തിരകഞ്ഞടുക്കപെട്ട ഒര അാംഗാം 
തകറെ  ഔനദ്യൊഗി� പദവി ഒഴിയണകമന്് 
തൊനുൾകപെടുന് രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിയുകട നിർ
നദേശത്ിന് വിരധേമൊയി പ്രസ്തുതപദവി 
രൊജിവയ്കൊതിരന്ൊൽ മു�ളിൽ പറഞ്ഞ 
3-ൊാം വകുപെ്  1-ൊാം ഉപവകുപെ് (എ) ഖണ്ഡത്ി
കറെ ഒന്ൊാംഭൊഗാം പ്ര�ൊരാം തകറെ  രൊഷ്ട്രീയ

�ക്ഷിയുകട അാംഗത്വാം സ്വനമധയൊ ഉനപക്ഷി
ച്ചതൊയി പരിഗണിച്ച് അനയൊഗ്യനൊയി 
തീരന്തൊണ്. [Faisal P.A. v. K.A. 
Abdulla Kunhi & Another, 2008 (3) 
KHC 267 : 2008 (3) KLT 534]   ഒരാംഗത്ി
കറെ രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷി നല്ന് നിർനദേശങ്ങൾ 
പൊലിച്ചുക�ൊണ് തകറെ പ്രസിഡറെ് പദവി 
രൊജിവച്ചികലങ്ിലാം തകറെ രൊഷ്ട്രീയ�ക്ഷി
യുകട അാംഗത്വാം സ്വനമധയൊ ഒഴിഞ്ഞു എന്നു 
�ണക്ൊക്ി ആ അാംഗാം അനയൊഗ്യനൊയി
രിക്കുന്തൊണ്. 

ഒ ര  അ ാം ഗ ക ത്  ര ൊ ഷ്ട്ര ീ യ � ക്ഷ ി 
സക്ൻഡ് കേയ്ിട്ടുകണങ്ിൽ കൂടിയുാം ആ 
അാംഗാം പ്രസ്തുത രൊഷ്ട്രീയ�ക്ഷിയുകട നിർനദേശാം 
പൊലിക്കുവൊൻ ബൊധ്യസ്നൊണ.് [Judgment 
Dated 18.11.2020 in Shameena Ibrahim 
v. Kerala State Election Commission, 
2020 (6) KLT 505 : 2020 ICO 1639] ഒര 
രൊഷ്ട്രീയ പൊർട്ടികക്തികര ആ പൊർട്ടിയികല 
ഒരാംഗാം ഒര അവിശ്വൊസ പ്രനമയത്ിൽ 
നവൊട്ട് കേയ്ൊൽ ആ അാംഗാം ആ രൊഷ്ട്രീയ�
ക്ഷിയുകട അാംഗത്വാം സ്വനമധയൊ ഒഴിഞ്ഞ
തൊയി �ണക്ൊക്ി അനയൊഗ്യനൊക്കുന്
തൊണ്. [Varghese v. Kerala State 
Election Commission (DB) 2009 ICO 727 
: 2009 (3) KLT 1] അതുനപൊകല തകന് 
Eruthavoor Chandran v. Kerala State 
Election commission, 2018 (5) KHC 964 

: 2018 ICO 2397 (DB) എന് ന�സിലാം ഒര 
രൊഷ്ട്രീയ�ക്ഷിയിൽകപെട്ടയൊൾ തകറെ  
രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിയുകട നിർനദേശാം പൊലിച്ചികല
ങ്ിൽ 3 (1) വകുപെികറെ ആദ്യഭൊഗാം അനുസ
രിച്ച് അനയൊഗ്യനൊയിരിക്കുന്തൊണ്. കതറ്
പറ്ി എന് കുറ്നബൊധനമൊ അതിൽനിന്നു
ണൊകുന് പശ്ചാൊത്ൊപനമൊ അാംഗത്ികറെ  
രൊഷ്ട്രീയ�ക്ഷിയുകട അനുരഞ്ജനമനനൊഭൊ
വനമൊ ഒന്നുാംതകന് ആ അാംഗത്ികറെ 
വിശ്വൊസവഞ്നൊപരമൊയ മുൻനിലപൊടു 
മൂലമുണൊകുന് അനയൊഗ്യതയ്ക് മൊറ്മുണൊകു
ന്ില. [Varghese v. Kerala State 
Election Commission, (DB) 2009 ICO 
727 : 2009(2) KLJ 516]

കൂറുമൊറ്നിനരൊധന നിയമപ്ര�ൊരാം ഒര 
അാംഗത്ിന് അനയൊഗ്യത ഉണൊനയൊ  എന് 
പ്രശ്നാം ഉദിക്കുന് പക്ഷാം ബന്ധകപെട്ട തനദേശ
സ്വയാംഭരണ സ്ൊപനത്ികല ഒരാംഗ
ത്ിനനൊ ബന്ധകപെട്ട രൊഷ്ട്രീയ �ക്ഷിനക്ൊ 
സഖ്യത്ിനനൊ അത് അധി�ൊരകപെടുത്ിയ 
ആൾനക്ൊ  ഇതുസാംബന്ധിച്ച് സാംസ്ൊന 
തിരകഞ്ഞടുപെ് �മ്മീഷന് ഒര ഹർജി നല്കാൊ
വുന്തൊണ് സാംസ്ൊന തിരകഞ്ഞടുപെ് 
�മ്മീഷൻ ആവശ്യമൊയ അനന്വഷണ 
വിേൊരണ നടത്ന്തുാം വിേൊരണ 1908 കല 
സിവിൽ നടപടി നിയമ സാംഹിതയികല 
നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച ്നടനത്ണതുാം 
ഹർജി തീർപെൊനക്ണതുമൊണ്.  ഒരാംഗാം 
അനയൊഗ്യതയുള്ളവനൊയി തീർന്നുകവന്് 
തീരമൊനിക്കുന് സാംഗതിയിൽ അങ്ങകന 
തീരമൊനിച്ച തീയതി മുതൽ ടിയൊൾ 
അാംഗമൊയി തുടരൊൻ പൊടിലൊത്തുാം പ്രസ്തുത 
തീയതി മുതൽ ആറ് വർഷക്ൊലനത്ക്് 
ഏകതങ്ിലാം തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപന
ങ്ങളിനലക്കുള്ള തിരകഞ്ഞടുപെിൽസ്ൊനൊർ
ത്ിയൊയി മത്സരിക്കുന്തിന് അനയൊഗ്യനൊ
യിരിക്കുന്തുമൊണ്.  ഇപ്ര�ൊരാം കൂറുമൊറ് 
നിയമപ്ര�ൊരാം ഉണൊകുന് അനയൊഗ്യത 
പ്രസ്തുത തനദേശസ്വയാംഭരണസ്ൊപനത്ി
കറെ  �മ്മിറ്ിയുകട �ൊലൊവധിയിൽ മൊത്രമൊ
യിര ിക്കു�യില മറ ിച്ച്  അനയൊഗ്യത 
സാംസ്ൊന തിരകഞ്ഞടുപെ് �മ്മീഷൻ പ്രഖ്യൊ
പിക്കുന് തീയതി മുതൽ ആറു വർഷക്ൊലമൊ
യിരിക്കുന്തൊണ്. [Jessie Raju v. 
Communist Party of India, 2017 ICO 
971 : 2017 (3) KHC 697 : 2017(4) KLT 399]. 

വിപെ് ലാംഘനത്ിനുള്ള അനയൊഗ്യതയുാം 
നടപടിക്രമങ്ങളാം അടുത് ലക്ത്ിൽ.  

1

ലേ�ഖകന് ലേ�ാക്കല് ഗവൺഡമാന്റ്് കമ്മീീഷനില് 
കൺസംൾട്ന്റ്ാണ്്.
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തിസ ിക ം വ വിളിക ം
വസര ളാ�ി ം   

 ആശ എസത്. പണിക്കർ

 ചാ ര  ചാര ചാ  ത് ത് ചാ യചായ   പ  
ത് ത് ര  ചാ ത് ചാ ത്    യ യചാ ത് 

യ ത് യ ത്  ത്  ചാ   പര പചായ    ര ചാ ത് 
ര  ചാ ത്  ചാ ത്   ത് ചാ ചായ ത്
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മൊനവരൊശിയുകട ജീവന് ആനഗൊളതല
ത്ിൽ തകന് കവല്ലുവിളി ഉയർത്ി

കക്ൊണ് ക�ൊവിഡ് 19 അതികറെ പ്രഹര
നശഷി പുറകത്ടുത് വർഷമൊയിരന്നു 2020. 
അതികറെ ആഘൊതങ്ങൾ ന�രള സാംസ്ൊ
നത്ാം നനരിട്ടുക�ൊണിരിക്കു�യൊണ്. സ്ത്രീ
ശൊക്ീ �രണ ദൊരിദ്യ നിർമ്മൊർജ്ന പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്് മൊതൃ�യൊയ കുടുാംബശ്രീ
യുകട വിവിധ പധേതി പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
നനകരയുാം ക�ൊവിഡ് നലൊക്്ഡഡൗണുാം 

അനുബന്ധ പ്രതിസന്ധി�ളാം വലിയ കവല്ലു
വിളിയൊണ് ഉയർത്ിയത്. പ്രവർത്ന 
സ്വൊതന്ത്രി്യവുാം നവഗവുാം പരിമിതകപെട്ടു 
നപൊയിട്ടുാം സർവ്വ ഊർജ്വുാം സാംഭരിച്ചു
ക�ൊണ് നിരവധി നനട്ടങ്ങളൊണ് �ഴിഞ്ഞ 
സ ൊ മ് ത് ി �  വർഷാം കുടുാംബശ്രീക്് 
നനടൊനൊയത.് ക�ൊവിഡികനതിരൊയ നപൊരൊട്ട
ത്ിലാം പ്രതിനരൊധ പ്രവർത്നങ്ങ ളിലമൊണ് 
കുടുാംബശ്രീ പ്രധൊനമൊയുാം  ഊന്ൽ 
നൽ�ിയത.് അനതൊകടൊപൊം തകന് സാംഘടനൊ 

സാംവിധൊനകത് ശക്ികപെടുത്ന്തിലാം 
�ൊർഷി� മൃഗസാംരക്ഷണ സൂക്ഷ്മസാംരാംഭ 
നമഖലയിൽ നിരവധി വരമൊനദൊയ� പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ �ൊഴ്ചവയ്ക്കുന്തിനുാം 2020-21 സൊമ്
ത്ി� വർഷത്ിൽ കുടുാംബശ്രീക് ്സൊധിച്ചു. 

1. സംഘടനോ ശോക്തരീെരണം
സാംഘടനൊ ശൊക്ീ�രണത്ിലാം 

�ൊര്യനശഷി വി�സനത്ിലാം ശ്രനധേയ
മൊയ ചുവടുവയ്് നടത്ൊൻ കുടുാംബശ്രീക്് 
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സൊധിച്ച വർഷമൊയിരന്നു 2020-21. ഇതികറെ 
ഭൊഗമൊയി 'ഗ്ൊമ�ാം' പധേതിയ്ക ്രൂപാം നൽ�ി 
പ്രവർത്നാം ആരാംഭിക്ൊൻ സൊധിച്ചു. ഇതു
പ്ര�ൊരാം 940 പഞ്ൊയത്�ളിൽ പധേതിനരഖ 
സമർപെിച്ച് പഞ്ൊയത്ികറെ പധേതി�ളിൽ 
ഉൾകപെടുത്ൊൻ �ഴ ിഞ്ഞത്  വലിയ 
നനട്ടമൊണ്. നിലവിൽ 3316 പധേതി�ൾക്് 
തനദേശസ്ൊപനങ്ങൾ അാംഗീ�ൊരാം നൽ�ി
യിട്ടുണ്. 170.58 ന�ൊടി രൂപയൊണ് പധേതി
യ്കൊയി വ�യിരത്ിയിട്ടുള്ളത്. റീബിൽഡ് 
ന�രള പധേതിയുകട ഭൊഗമൊയി അഭ്യസ്തവിദ്യ
രൊയ യുവതീയുവൊക്ൾക്് കതൊഴിൽ ലഭ്യത
യ്ക് സഹൊയ�രമൊകുന് നസൊഫ്റ്റ്് സ് �ിൽ 
പരിശീലനാം നൽകു�, കതൊഴിൽ വിപണി
യുമൊയി ബന്ധിപെിക്കു� എന്ീ ലക്ഷ്യങ്ങ
നളൊകട കുടുാംബശ്രീ സി.ഡി.എസു�ളകട 
നനതൃത്വത്ിൽ നടപെൊക്ി വരന് �ണക്ട് 
ടു വർക്് പരിശീലന പരിപൊടിയുകട 
ഭൊഗമൊയി ഇതുവകര വിവിധ സി.ഡി.എസു
�ളിലൊയി 3293 നപർക്് പരിശീലനാം 
നൽകു�യുണൊയി. 236 നപർക്് നജൊലി 
ലഭിക്കു�യുാം കേയ്തു. മറ് പരിശീലന പരിപൊ
ടി�ൾ നടത്ൊൻ കുടുാംബശ്രീക്് 152 
പരിശീലന ന�ന്ദ്രങ്ങളാം ലഭ്യമൊയി.

ഗ്ൊമീണ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളകടയുാം അാംഗ
ങ്ങളകടയുാം സൊമ്ത്ി� ക്രയവിക്രയങ്ങൾ 
ഡിജിറ്ലലസ് കേയ്തു നദശീയ ഗ്ൊമീണ 
ഉപജീവന ദഡൗത്യാം-മൊനനജ് കമറെ് ഇൻഫർ
നമഷൻ സിസ്റാം-നദശീയ നപൊർട്ടലിൽ ലഭ്യ
മൊക്കു�, അയൽക്കൂട്ടങ്ങളകട സൊമ്ത്ി� 
ഇടപൊടു�ൾക്് കൃത്യത ല�വരത്� 
എന്ീ ലക്ഷ്യങ്ങനളൊകട നടപെൊക്കുന് പധേ
തിയൊണ് ട്ൊൻസൊക്ഷൻ നബസ്ഡ് മൊനന
ജ് കമറെ് ഇൻഫർനമഷൻ സിസ്റാം : നിലവിൽ 
2,33,544 കുടുാംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളകട 
പൂർണ്ണമൊയ സൊമ്ത്ി� വിവരങ്ങൾ ഈ 
നപൊർട്ടലിൽ രജിസ്റർ കേയ്ൊൻ സൊധിച്ചു. 

 
നഗ്യരറ്റോമഖലയിൽ പുതിയ 1992 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങള്

സാംസ്ൊനകത് നഗരനമഖലയിൽ 
നടപെൊക്കുന് നദശീയ നഗര ഉപജീവന 
ദഡൗത്യാം- പധേതിയുകട ഭൊഗമൊയി നഗരനമഖ
ലയികല കുടുാംബശ്രീ സാംഘടനൊ സൊമൂഹ്യ
ശൊക്ീ�രണാം ലക്ഷ്യമിട്ട് 1992 അയൽക്കൂ
ട്ടങ്ങൾ രൂപീ�രിക്കുന്തിനുാം 351 അയൽ
ക്കൂട്ടങ്ങൾ പുനഃരജ്ീവിപെിക്കുന്തിനുാം 
സൊധിച്ചു. കൂടൊകത 1555 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ
ക്് 10,000/-രൂപ വീതവുാം 172 എ.ഡി.എസ്സു
�ൾക്് 50,000/-രൂപ വീതവുാം റിനവൊൾവിാംഗ് 

ഫണ് ആയി നൽ�ി. 2021 -22 സൊമ്ത്ി� 
വർഷത്ികല ന�ന്ദ്ര വിഹിതാം ലഭ്യമൊക്കുന്
തിനൊയി പ്ി�് ഫിനൊൻഷ്യൽ മൊനന
ജ് കമറെ് സിസ്റ (PFMS) ത്ികറെ സുഗമയൊയ 
നടത്ിപ്പു ലക്ഷ്യമിട്ടു ക�ൊണ് എ�് സ് കപൻ
ഡിച്ചർ അഡ്വൊൻസ് ട്ൊൻസ്ഫർ കമൊഡ്യൂൾ 
(EAT) 93 നഗരസഭ�ളിലാം പ്രൊവർത്ി� 
മൊക്ി. 

പി.എാം.എ.ലവ പധേതിയുകട വിജയ�
രവുാം സമയബന്ധിതവുമൊയ നടപെൊക്ൽ 
ഉറപ്പുവരത്ന്തിനുാം പധേതി സുസ്ിരത 
ഉറപ്പുവരത്ന്തിനുാം വിവിധ പങ്ൊളി�
ളകട �ൊര്യനശഷി വർധേിപെിക്കുന്തിനുാം 
ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളാം 2020-21 ൽ 
നടപെൊക്ി.

2. സോമ്പത്തിെ ശോക്തരീെരണം
2020-21 സോമ്പത്തിെ വർഷം ഇതുവകര 
2,49,134 അയൽക്കൂട്ടങ്ങള്ക്് 4,018.16 
റ്റോെോടി രൂപ വോയ്പ 

കുടുാംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങകളയുാം 
സാംരാംഭ�കരയുാം ശക്ികപെടുത്ന്തികറെ 
ഭൊഗമൊയി വിവിധ സൊമ്ത്ി� പിന്തു
ണ�ൾ നൽ�ി വരന്നുണ്. കൂടൊകത 
അയൽക്കൂട്ട അാംഗങ്ങൾക്് മിതമൊയ 
പലിശ നിരക്ിൽ വൊയ് ലഭ്യമൊക്കുന്തി
നൊയി അർഹമൊയ എലൊ അയൽക്കൂട്ടങ്ങ
കളയുാം ബൊങ്കുമൊയി ബന്ധിപെിച്ചു ക�ൊണ് 
കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ിൽ ഈടിലൊകത 
വൊയ് ലഭ്യമൊക്കു�യുാം അതുവഴി അയൽക്കൂ
ട്ട കുടുാംബങ്ങളകട സൊമ്ത്ി� ശൊക്ീ�
രണാം സൊധേ്യമൊക്കു�യുാം കേയ്യുന് ബൊങ്് 
ലിനങ്ജ് പധേതിയുാം നടപെൊക്കുന്നു. ഇതികറെ 
ഭൊഗമൊയി 2020-21 സൊമ്ത്ി� വർഷാം 
ഇതുവകര 2,49,134 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് 
4,018.16 ന�ൊടി രൂപ വൊയ് ലഭ്യമൊക്ി. 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് 4% പലിശയ്ക് വൊയ് 
ലഭ്യമൊക്കുന്നു എന്നുറപെ് വരത്ൊൻ 2016-17 
സൊമ്ത്ി� വർഷത്ിൽ ആരാംഭിച്ച കുടുാം
ബശ്രീയുകട പലിശ സബ് സിഡി പധേതി 
മുനഖന 2020-21 വർഷാം 24,900 അയൽക്കൂട്ട
ങ്ങൾക്് 38 .50 ന�ൊടി  രൂപ പലിശ 
സബ് സിഡി ലഭ്യമൊക്ി. എലൊ അയൽക്കൂ
ട്ടങ്ങൾക്കുാം സമയബന്ധിതമൊയി പലിശ 
സബ് സിഡി ലഭ്യമൊക്കു� എന്തൊണ് 
ലക്ഷ്യമിടുന്ത്. മൂന്് ലക്ഷാം വകരയുള്ള 
ലിനങ്ജ് വൊയ്�ൾക്് 4% പലിശ �ഴിച്ച് 
ബൊക്ിയുള്ള പലിശ (പരമൊവധി 8.5%) 
സ ബ്  സ ി ഡ ി യ ൊ യ ി  ല ഭ ്യ മ ൊ ക്കു ന്നു . 
ഇനതൊകടൊപൊം 3000 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് 
1.5 ന�ൊടി രൂപ മൊച്ചിങ്ങ് ഗ്ൊറെ് ലഭ്യമൊക്ി. 

അയൽക്കൂട്ടങ്ങള്ക്് 16.86 
റ്റോെോടി രൂപയുംകട
റിിറ്റോവോള്വിംഗ്യ് ഫണ്് 

നദശീയ ഗ്ൊമീണ ഉപജീവന ദഡൗത്യാം പധേ
തിയുകട ഭൊഗമൊയി അയൽക്കൂട്ടങ്ങളകട 
ആന്രി� വൊയ്ൊ പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്ി
കപെടുത്ന്തിനൊയി അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് 
2020-21 വർഷാം 16.86 ന�ൊടി രൂപയുകട 
റിനവൊൾവിാംഗ ്ഫണ ്വിതരണാം കേയ്തു. 11240 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് ഇതികറെ പ്രനയൊജനാം 
ലഭ ിച്ചു .  ആ�സ്മി� പ്രതിസന്ധി�ൾ 
നനരിടുന് അയൽക്കൂട്ടങ്ങകള സഹൊയിക്കുന്
തിനൊയി കുടുാംബശ്രീ ഏരിയ കഡവലപ ്കമറെ് 
കസൊലസറ്ി�ൾക് ്നൽകുന് സൊമ്ത്ി� 
പിന്തുണയൊണ് വൾണറബിലിറ്ി റിഡക്ഷൻ 
ഫണ.് 375 കുടുാംബശ്രീ ഏരിയ കഡവലപ് കമ
റെ ്കസൊലസറ്ി�ൾക് ്3.75 ന�ൊടി രൂപയുകട 
വൾണറബിലിറ്ി റിഡക്ഷൻ ഫണ്ടുാം ലഭ്യമൊ
ക്ി. ഒനരൊ എ.ഡി.എസിനുാം ഒര ലക്ഷാം രൂപ 
വീതമൊണ് വൾണറബിലിറ്ി റിഡക്ഷൻ 
ഫണ് നൽകുന്ത്. കൂടൊകത അയൽക്കൂട്ട 
അാംഗങ്ങളകട ജീവന് പരിരക്ഷ ഉറപെൊക്കുന്
തിന് ജീവൻ ദീപാം ഇൻഷുറൻസ് പധേതിയുാം 
ആരാംഭിച്ചിട്ടുണ്. ഇതിൽ 4.28 കുടുാംബശ്രീ 
വനിത�ൾ അാംഗങ്ങളൊണ.് ഇവരകട പ്രൊയാം 
അടിസ്ൊമൊക്ി പരമൊവധി രണ്ടു ലക്ഷാം 
രൂപ വകരയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് �വനറജ് ലഭി
ക്കുന്നു. 

വട്ടിപ്പലിശക്ോരിൽ നിന്ം 
രക്ഷിക്ോൻ കുടുംബശ്രീയുംകട 
'മു�കത്ത മുല്ലാ' പദ്ധതി

കുടുാംബശ്രീ അാംഗങ്ങകള വട്ടിപെലിശക്ൊ
രിൽ നിന്നുാം രക്ഷിക്കുന്തിനുാം അവരകട 
അടിയന്ിര ആവശ്യങ്ങൾക്് കപകട്ടന്നു 
തകന് വൊയ്ൊ സഹൊയാം ലഭ്യമൊക്കുന്തിനു
മൊയി ആവിഷ് �രിച്ചു നടപെൊക്കുന് പധേതി
യൊയ 'മുറ്കത് മുല' പധേതി വഴി അയൽക്കൂ
ട്ട അാംഗങ്ങളകട അടിയന്ിര ആവശ്യങ്ങൾ
ക്് 524 ന�ൊടി രൂപയുകട വൊയ് ലഭ്യമൊക്കു
ന് ത ി ന്  സ ൊ ധ ി ച്ച ി ട്ടു ണ് .  ബ ൊ ങ്കു � ൾ 
കുടുാംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് 9% പലിശ
യ്ക് 20 ലക്ഷാം രൂപ വകര വൊയ് നൽകുന്നുണ്. 
ഈ തു� അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കുടുാംബശ്രീ 
അാംഗങ്ങൾക്കുാം മറ്ള്ളവർക്കുാം 12% പലിശ
യ്ക്കുാം വൊയ് നൽകുന്നു. ഇങ്ങകന അധി�മൊയി 
ലഭിക്കുന് 3% പലിശ അയൽക്കൂട്ടത്ികറെ 
വരമൊനമൊയി മൊറ്�യൊണ് കേയ്യുന്ത്. 
ന�രള സാംസ്ൊന പിന്ൊക് വി�സന 
ന�ൊർപെനറഷൻ, വനിതൊ ന�ൊർപെനറഷൻ 
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എന്ിവയുമൊയി സഹ�രിച്ചുക�ൊണ് 
കുടുാംബശ്രീ നടപെൊക്കുന് ബൾക്് നലൊണ 
പധേതി വഴി 407 കുടുാംബശ്രീ സി.ഡി.എസു
�ൾക്് 3.5% പലിശയ്ക് 505.98 ന�ൊടി 
രൂപയുകട വൊയ് ലഭ്യമൊക്കുന്തിനുാം �ഴിഞ്ഞ 
സൊമ്ത്ി� വർഷാം കുടുാംബശ്രീക് ്സൊധിച്ചു.

18,415 പുതിയ സംരംഭങ്ങള്
50,000 റ്റോപർക്് കതോഴിൽ 

സാംരാംഭ നമഖലയിൽ കുടുാംബശ്രീ വനി
ത�ളകട മുനന്റ്ാം �ണ വർഷമൊയിരന്നു 
�ടന്നു നപൊയത്. സ്ത്രീ�ളകട സൊമ്ത്ി� 
ശ ൊ ക് ീ � ര ണ ാം  ല ക്ഷ ്യമ ി ട്ടു  ക � ൊ ണ് 
കുടുാംബശ്രീ മുനഖന നടത്ി വരന് വ്യത്യസ്ത
മൊയ ഉപജീവന പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പ്രധൊ
നകപെട്ട ഒന്ൊണ് സ്വയാംകതൊഴിൽ സാംരാംഭ
ങ്ങൾ. ഇതികറെ ഭൊഗമൊയി 2021 സൊമ്
ത്ി� വർഷത്ിൽ 18,415 പുതിയ സാംരാം
ഭങ്ങൾ രൂപീ�രിക്കുന്തിനുാം ഇതു വഴി 
50,000 വനിത�ൾക്് കതൊഴിൽ ലഭ്യമൊക്കു
ന്തിനുാം കൂടൊകത 8,000 നലകറ സാംരാംഭ
ങ്ങൾക്് വിവിധ ധനസഹൊയങ്ങൾ ലഭ്യമൊ
ക്കുന്തിനുാം സൊധിച്ചു. 

288 വനിതോ കെട്ടിട നിർമ്മാോണ 
യൂണിറ്റുെള് മുറ്റോഖന 512 
ഭവനങ്ങള്

ക�ട്ടിട നിർമ്മൊണ നമഖലയിൽ വനിതൊ 
പ്രൊതിനിധ്യാം വർധേിപെിക്കുന്തിനുാം കുടുാംബ
ശ്രീയുകട 288 വനിതൊ ക�ട്ടിട നിർമ്മൊണ 
യൂണിറ്�ൾ മുനഖന  സാംസ്ൊനത്് 
സർക്ൊർ പധേതിയിൽ ഉൾകപെട്ട 512 ഭവന
ങ്ങളകട നിർമ്മൊണാം വിജയ�രമൊയി പൂർ
ത്ിയൊക്കുന്തിനുാം സൊധിച്ചിട്ടുണ്. കൂടൊകത 
ലലഫ് മിഷൻ പധേതിയിൽ ഉൾകപെട്ട 
ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്തിനുള്ള അാംഗീ 
കൃത ഏജൻസിയൊയി കുടുാംബശ്രീ ക�ട്ടിട 
നിർമ്മൊണ ഗ്രൂപ്പു�ൾക്് സർക്ൊരികറെ 
അനുമതിയുാം ലഭ്യമൊക്ി. 

901 തറ്റോദേശ സ്ഥോപനങ്ങളിൽ 
കുടുംബശ്രീയുംകട ഹരിതെർമ്മാ 
റ്റോസന

തനദേശ സ്ൊപനങ്ങളികല വൊതിൽപെടി 
മൊലിന്യ സാംസ്ക്കരണാം ലക്ഷ്യമിട്ടു ക�ൊണ് 
ശുേിത്വ മിഷൻ, ഹരിതന�രളാം മിഷൻ 
എന്ിവയുമൊയി സാംനയൊജിച്ചു ക�ൊണ് 
കുടുാംബശ്രീ തനദേശ സ്ൊപനങ്ങൾ മുനഖന 
നടപെൊക്കുന് ഹരിത�ർമ്മ നസന-പധേതി

യുകട ഭൊഗമൊയി 28,000 വനിത�ൾക്് 
പരിശീലനാം നൽ�ി. സാംസ്ൊനകത് 901 
തനദേശ സ്ൊപനങ്ങളിൽ പരിശീലനാം 2,269 
യൂണിറ്�ൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ഇതിൽ 27,049 
ഹരിത�ർമ്മ നസനൊ അാംഗങ്ങളമുണ്. 

കെോവിഡി് െോലത്ത് മോസ് െ്, 
റ്റോഫസ് ഷരീൽഡി്, 
സോനിന�സർ നിർമ്മാോണം
കുടുംബശ്രീ സംരംഭെർക്് 10.16 റ്റോെോടി 
രൂപയുംകട വരുമോനം

സാംസ്ൊനത്് ക�ൊവിഡ് പ്രതിനരൊധ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഊർജിതമൊക്കുന്തികറെ 
ഭൊഗമൊയി വിവിധ വകുപ്പു�ൾക്കുാം സ്ൊപ
നങ്ങൾക്കുാം ആവശ്യമൊയ തുണി മൊസ് �് 
(79.39 ലക്ഷാം) നഫസ് ഷീൽഡ് (2.81 ലക്ഷാം), 
സൊനിലറ്സർ (944.2 ലിറ്ർ) എന്ിവ നിർ
മ്മിച്ച് സമയബന്ധിതമൊയി വിതരണാം 
കേയ്തു. കുടുാംബശ്രീയുകട തയ്ൽ യൂണിറ്�ൾ 
തുണി മൊസ് �് നിർമ്മിച്ച വ�യിൽ 9.13 
ന�ൊടി രൂപയുാം നഫസ് ഷീൽഡിന് 56.22 
ലക്ഷാം രൂപയുാം, സൊനിലറ്സർ വിതരണാം 
കേയ് വ�യിൽ 47.21 ലക്ഷാം രൂപയുകട 
വിറ്വരവുാം ഉൾകപെകട ആക� 10.16 ന�ൊടി 
രൂപയുകട വരമൊനാം കുടുാംബശ്രീ സാംരാംഭ
�ർക്് ലഭിച്ചു. ഇനതൊകടൊപൊം ക�ൊവിഡ് 
പ്രതിനരൊധ പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്മൊക്കു
ന്തിന് സാംസ്ൊനകമൊട്ടൊക� കുടുാംബ 
ശ്രീയുകട 118 തീവ്ര ശുേീ�രണ യൂണിറ്�ളാം 
രൂപീ�രിച്ചു. നിലവിൽ പരിശീലനാം നനടിയ 
അഞ്ഞൂനറൊളാം വനിത�ളൊണ് ഈ രാംഗത്് 
പ്ര വ ർ ത് ി ക്കു ന് ത് .  ഇ ന ത ൊ ക ട ൊ പെ ാം 
സലപ്ന�ൊ ഭക്ഷ്യക്ിറ്് വിതരണത്ി
നൊയി കുടുാംബശ്രീയുകട തയ്ൽ യൂണിറ്�ൾ 
മുനഖന 1.21 ന�ൊടി തുണിസഞ്ി�ൾ നിർമ്മി

ച്ചു നൽ�ിയതിലൂകട 19 ന�ൊടി രൂപയുകട 
വരമൊനവുാം നനടി. 

'എനറിസ് 'സൗജന്യ സവയം 
കതോഴിൽ പരിശരീലന പദ്ധതി: 
4,158 റ്റോപർക്് പരിശരീലനം

പ്രളയകക്ടുതി�ൾ മൂലാം ഉപജീവന 
മൊർഗ്ഗാം നഷ്ടകപെട്ട കുടുാംബങ്ങൾക്് വരമൊന 
മൊർഗ്ഗാം �കണത്ി നൽകുന്തിനൊയി കുടുാം
ബശ്രീയുകട നനതൃത്വത്ിൽ പത്് കതൊഴിൽ 
നമഖല�ളിലൊയി 50,000 നപർക്് സഡൗജന്യ 
സ്വയാംകതൊഴിൽ പരിശീലനാം നൽകുന് 
'എലറസ് ' സഡൗജന്യ സ്വയാംകതൊഴിൽ 
പരിശീലന പധേതി വഴി 4,158 നപർക്് 
പരിശീലനാം നൽ�ി 68 മൾട്ടി ടൊസ് �് 
ടീമു�ളൊണ് കുടുാംബശ്രീയുകട നനതൃത്വത്ിൽ 
രൂപീ�രിച്ചത്. ആക� 18,207 നപർക്് 
പരിശീലനാം നൽ�ൊൻ സൊധിച്ചു. 

നയൂട്ിമിെ് സ് 
റ്റോഫോർട്ടിഫിറ്റോക്ഷൻ

സാംസ്ൊനകത് അാംഗൻവൊടി�ളിൽ 
ന ്യൂട്ി മ ി �്  സ്  വ ി ത ര ണ ാം  ക േ യ്യു ന് 
ന്യൂട്ിമി�് സ് കൂടുതൽ നപൊഷ� സമ്പുഷ്ടമൊ
ക്ൊൻ ന്യൂട്ിമി�് സ് നഫൊർട്ടിഫിനക്ഷൻ 
നടപെൊക്ിയത്  ഏകറ ശ്രനധേയമൊയ 
നനട്ടമൊണ്. കുടുാംബശ്രീയുകട 241 യൂണി
റ്�ൾ ഈ നമഖലയിൽ സജീവമൊയി പ്രവർ
ത്ിക്കുന്നു. ഇതിലൂകട 1,680 വനിത�ൾക്് 
മി�ച്ച കതൊഴിലാം സുസ്ിര വരമൊനവുാം 
ലഭിക്കുന്നു. ഇതു കൂടൊകത സമൂഹത്ികല 
പൊർശ്വവൽക്രിക്കപെട്ടവരകട ഉപജീവന 
മൊർഗ്ഗത്ിനൊയി പ്രത്യൊശ പധേതി വഴി 520 
സൂക്ഷ്മസാംരാംഭങ്ങളാം തീരനദശത്് 372 
സാംരാംഭങ്ങളാം ആരാംഭിച്ചു. ഹർഷാം കജറിയൊ

മുഖ്യമന്ത്രിയുംകട സഹോയഹസ്ം 
വോയ്പോ പദ്ധതി 

മുഖ്യമന്ത്രിിയുകട സഹൊയഹസ്താം വൊയ്ൊ പധേതി വഴി 2.30 ലക്ഷാം 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളികല 25.17 ലക്ഷാം കുടുാംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട 
അാംഗങ്ങൾക്് 917.55 ന�ൊടി രൂപ വൊയ് ലഭ്യമൊക്ിയത് 
�ഴിഞ്ഞ വർഷകത് ഏറ്വുാം മി�ച്ച നനട്ടങ്ങളികലൊന്ൊണ്. 
ക�ൊവിഡ് നലൊക്്ഡഡൗണ �ൊരണാം കതൊഴിൽ നഷ്ടവുാം 
വരമൊന നഷ്ടവുാം നനരിനടണി വന് അയൽക്കൂട്ട അാംഗങ്ങൾക്് 
അടിയന്ിര വൊയ്ൊ സഹൊയാം ലഭ്യമൊക്കു� എന് ലക്ഷ്യ
നത്ൊകട സർക്ൊർ പ്രഖ്യൊപിച്ച പധേതിയൊണിത്. പലിശ 
സബ് സിഡിയുകട ഒന്ൊാം ഗഡു തു�യൊയി 165.04 ന�ൊടി 
രൂപയുാം അയൽക്കൂട്ട അാംഗങ്ങൾക്് ലഭ്യമൊക്ി.
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ട്ി�് ക�യർ പധേതിയിലൂകട വനയൊജന 
പരിേരണ രാംഗത്് 625 വനിത�ൾക്് ഈ 
നമഖലയിൽ കതൊഴിലാം വരമൊനവുാം ലഭ്യമൊ
ക്കുന്തിന് സൊധിച്ചു. 

പി.എം. യുംവ പദ്ധതി വഴി 
സംരംഭെതവ പരിശരീലനം 

കതൊഴിൽ നനടു� എന്തിലപരി യുവ
ജനങ്ങൾക്് സാംരാംഭ�രൊയി മൊറുന്തിനുാം 
മറ്ള്ളവർക്് കതൊഴിൽ നൽ�ൊനുമുള്ള 
പ്രനേൊദനാം നൽകുന്തിനുാം ലക്ഷ്യമിടുന് 
പി.എാം. യുവ പധേതി വഴി 5,601 യുവജന
ങ്ങൾക്് സാംരാംഭ�ത്വ നബൊധവൽക്രണ 
പരിശീലനാം നൽകുന്തിനുാം സൊധിച്ചു. 

ഫല്േമോയ പദ്ധതി ്വർത്ത
നങ്ങള്ക്് െരുത്ത് നൽെി 
വിവിധ സർക്ോർ വകുപ്പുെളമോയുംം 
സ്ഥോപനങ്ങളമോയുംം മിെവ� 
സംറ്റോയോജനം

കുടുാംബശ്രീ മുനഖന സാംസ്ൊനത്് 
നടപെൊക്ി വരന് പധേതി പ്രവർത്ന 
ങ്ങളകടയുാം ഫണ് വിനിനയൊഗത്ികറെയുാം 
സുഗമമൊയ നടത്ിപെിന് വിവിധ വകുപ്പു�ള
മൊയുള്ള സാംനയൊജിത പ്രവർത്നങ്ങൾ 
അനിവൊര്യമൊണ്. നിലവിൽ പട്ടി�ജൊതി 
പട്ടി�വർഗ്ഗ വി�സന വകുപെ്, തനദേശസ്വയാം
ഭരണ സ്ൊപനങ്ങൾ, നമൊനട്ടൊർ വൊഹന 
വകുപെ,് നലൊട്ടറി വകുപെ,് സൊമൂഹ്യനീതി വകുപെ,് 
സിവിൽ സലപ്സ ്വകുപെ,് ആനരൊഗ്യ വകുപെ് 
എന്ിവയുമൊയുാം കൂടൊകത കറയിൽനവയുമൊ
യുാം �ില, ന�രള അക്ൊദമി നഫൊർ സ് �ിൽ 
എ�് സലൻസ്, ജലജീവൻ മിഷൻ എന്ീ 
സ്ൊപനങ്ങളമൊയുാം സഹ�രിച്ചു പ്രവർത്ി
ക്കുന്നു.  നിലവിലള്ളതുാം ഒറ്ത്വണക�ൊണ് 
നിർവ്വഹിച്ചതുമൊയി എഴുപത്ിരനണൊളാം 
സാംനയൊജന പധേതി�ളൊണ് ഇപ്ര�ൊരാം 
നടപെിലൊക്ിയിട്ടുള്ളത്.

 
സനൈറ്റോെോയുംകട 
ഔട്ട് കലറ്റുെളിൽ
ഉൽപ് വിതരണം

�ൊർഷി� സൂക്ഷ്മസാംരാംഭ നമഖലയിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന് കുടുാംബശ്രീ സാംരാംഭ�രകട 
ഉൽപന്ങ്ങൾക്് കമച്ചകപെട്ട വിപണി 
സഡൗ�ര്യാം ലഭ്യമൊക്കുന്തുാം കുടുാംബശ്രീയുകട 
പ്രധൊന ദഡൗത്യങ്ങളികലൊന്ൊണ്. സാംസ്ൊ
നത്് സലപ്ന�ൊയുകട �ീഴിലള്ള 330 
ഔട്ട് കലറ്�ളിൽ 500 യൂണിറ്�ളകട ഉൽപ

ന്ങ്ങൾ വിപണനത്ിന് ലഭ്യമൊക്ിയത് 
എടുത് പറനയണ നനട്ടമൊണ്. കുടുാംബശ്രീ 
നഹൊാംനഷൊപെ് പധേതിയുകട ഭൊഗമൊയുള്ള 
ഉൽപന് വിപണനത്ിലൂകട 9.89 ന�ൊടി 
രൂപയുകട വിറ്വരവു നനടുന്തിനുാം 11 ജില�
ളിൽ പ്രവർത്നാം ആരാംഭിച്ച കുടുാംബശ്രീ 
ബസൊറു�ൾ വഴി 1.34 ന�ൊടി രൂപയുകട വിറ്
വരവ് നനടുന്തിനുാം സൊധിച്ചു. കുടുാംബശ്രീ 
ഉൽപന്ങ്ങൾ കപൊതുവിപണിയിൽ എത്ി
ക്കുന്തിന് 73 മൊർക്റ്ിാംഗ് ഔട്ട് കലറ്�ളകട 
ശാംഖല രൂപീ�രിച്ചതൊണ് മകറ്ൊര നനട്ടാം. 
കുടുാംബശ്രീ ഉൽപന്ങ്ങൾക് ്കമച്ചകപെട്ട വിപ
ണികയൊരക്ൊൻ സാംസ്ൊനത്ൊക� 70 
മൊർക്റ്ിങ്ങ് �ിനയൊസ് ക്കു�ളാം കുടുാംബ 
ശ്രീയുകട �യർ �ര�ഡൗശല ഉൽപന്ങ്ങളകട 
വിപണനാം നപ്രൊത്സൊഹിപെിക്ൊനുാം വരമൊന 
വർധേനവിനുാം നൊല് �യർ ആൻഡ് ക്രൊഫ്റ്റ്് 
നസ്റൊറു�ളാം സ്ൊപിച്ചു. ഉൽപന് വിപണന
ത് ി ന്  ഓ ണ ല ല ൻ  സ ൊ ധേ ്യത � ൾ 
പ്രനയൊജന കപെടുത്ന്തികറെ ഭൊഗമൊയി 
www.kudumbashreebazaar.com എന് 
ഓണലലൻ നപൊർട്ടൽ വഴി ഇതു വകര 8871 
ഓർഡറു�ൾ പൂർത്ീ�രിച്ചു കൂടകത 
ആമനസൊണ, ഫ്ിപ്�ൊർട്ട് എന്ിവയിലൂകട
യുാം കുടുാംബശ്രീ ഉൽപന്ങ്ങൾ വിറ്ഴിക്കുന്നു.

വരുമോനത്തിന് പിങ്് െറ്റോഫ
'െരുതൽ', 'ഒരുമയ്ക്കാ് ഒരു കുട അെലം' 
െ്യോകമ്പയ് നുെള് വഴി വിപണനവം 

ആള�ൾക്് ആനരൊഗ്യ�രവുാം ഗുണനി
ലവൊരമുള്ളതുമൊയ ഭക്ഷണാം ലഭ്യമൊക്കു� 
എന് ലക്ഷ്യനത്ൊകട തിരവനന്പുരാം, 
ന�ൊട്ടയാം ജില�ളിൽ സ്ൊപിച്ച പിങ്് 
�നഫ �ിനയൊസ് ക്കു�ളാം ഇന്് വിജയവഴി
യിലൊണ്. കൂടൊകത ക�ൊവിഡ് �ൊലത്് 
സാംഘടിപെിച്ച '�രതൽ �്യൊകമ്യ് കറെ 
ഭൊഗമൊയി 1.59 ലക്ഷാം �ിറ്�ൾ വിപണനാം 
നടത്ിയതിലൂകട 6.89 ന�ൊടി രൂപയുകട 
വിറ്വരവ് നനടുന്തിനു സൊധിച്ചു. 4059 
സാംരാംഭ�ർക്ൊണ് ഇതിലൂകട കമച്ചകപെട്ട 
വരമൊനാം നനടൊൻ �ഴിഞ്ഞത്. ക�ൊവിഡ് 
�ൊലത്് പ്രതിനരൊധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ശക്മൊക്കുന്തികറെ ഭൊഗമൊയി സാംഘടി
പെിച്ച' ഒരമയ്ക് ഒര കുട അ�ലാം' �്യൊകമ്
യ്ൻ വഴി 32,753 കുട�ൾ വിറ്ഴിച്ചു ക�ൊണ് 
സാംരാംഭ�ർക്് 85 ലക്ഷാം രൂപയുകട വിറ്വ
രവ് നനടികക്ൊടുക്ൊനുാം കുടുാംബശ്രീക്് 
സൊധിച്ചു. ഇനതൊകടൊപൊം ഓണാം വിപണന 
നമള�ളിലൂകട 3.57 ന�ൊടി രൂപയുകട വിറ്വ
രവുാം 669 മൊസേന്�ളിലൂകട 1.19 ന�ൊടി 

രൂപയുകട വിറ്വരവുാം നനടൊനുാം സാംരാംഭ�ർ
ക്് സൊധിച്ചു. 

സ്റ്റാോർട്ടപ്പ് വിറ്റോല്ലാജ് 
എന്റർ്ണർഷിപ്പ് റ്റോ്ോഗ്രോം 
(എസ്.വി.ഇ.പി.)

കുടുാംബശ്രീ മുനഖന സാംസ്ൊനത് 
നടപെൊക്കുന് സ്റൊർട്ടപെ് വിനലജ് എറെർപ്ര
ണർഷിപെ്  നപ്രൊഗ്ൊമികറെ ഭൊഗമൊയി 
സാംസ്ൊനകത് 14 ന്ൊക്കു�ളിൽ 18,536 
സാംരാംഭങ്ങൾ ആരാംഭിക്ൊൻ �ഴിഞ്ഞത് 
വലിയ നനട്ടമൊണ് .  19 ,521  നപർക്് 
കതൊഴിലാം വരമൊനവുാം ലഭ്യമൊക്കുന്തിന് 
പധേതിയിലൂകട സൊധിച്ചു. ഇനതൊകടൊപൊം 
തകന് സാംരാംഭ�കര സഹൊയിക്കുന്തി
നൊയി വിവിധ സൊമ്ത്ി� പിന്തുണ�ളാം 
കുടുാംബശ്രീ ലഭ്യമൊക്കുന്നുണ്. പധേതിയുകട 
ഭൊഗമൊയി 11,696 സാംരാംഭങ്ങൾക്് 43.82 
ന�ൊടി രൂപ വൊയ്യൊണ് ലഭ്യമൊക്ിയത്. 
കൂടൊകത പധേതി നടപെൊക്കുന് ആലപ്പുഴ 
ജിലയികല ലതക്ൊട്ടുനശേരി, ന�ൊട്ടയാം 
ജിലയികല ലവക്ാം,  എറണൊകുളാം 
ജിലയികല വടവുന�ൊട് എന്ീ ന്ൊക്കു�
ളികല സാംരാംഭ�ർക്് ആവശ്യമൊയ മൊർഗ്ഗ
നിർനദേശങ്ങളാം പിന്തുണയുാം നൽകുന്തി
നൊയി ലഹജിൻ നപ്രൊഡക്ട് സ്, തയ്ൽ, 
ബ്ൊൻഡിാംഗ ്ആൻഡ ്പൊയ്കിാംഗ,് കസയിൽസ് 
ആൻഡ് മൊർക്റ്ിാംഗ് എന്ീ നൊല് നമഖല�
ളിൽ കഡൊലമൻ സ് കപഷ്യലിസ്റ്റു�കള തിര
കഞ്ഞടുത്. കൂടൊകത 10,375 സാംരാംഭങ്ങളകട 
ജിനയൊ ടൊഗിങ്ങ് നടപടി�ളാം പൂർത്ീ�രിച്ചു. 
കൂടൊകത 14 പ്രളയബൊധിത ന്ൊക്കു�ളിലാം 
ആറ് നഗരസഭ�ളിലാം കുടുാംബശ്രീയുകട 
നനതൃത്വത്ിൽ റീബിൽഡ് ന�രള ഇനിനഷ്യ
റ്ീവ് സാംരാംഭ�ത്വ വി�സന പധേതി ആരാം 
ഭിച്ചു. ഈ പധേതിക്് സർക്ൊർ 75 ന�ൊടി 
രൂപയൊണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

നഗ്യരറ്റോമഖലയിലം റ്റോനട്ടങ്ങള്
2020-21 സൊമ്ത്ി� വർഷാം കുടുാംബശ്രീ 

നദശീയ നഗര ഉപജീവന ദഡൗത്യാം പധേതി വഴി 
നഗരനമഖലയിലാം വലിയ നതൊതിലള്ള മുനന്
റ്മൊണ ്കുടുാംബശ്രീ ല�വരിച്ചത.് അയൽക്കൂ
ട്ട വനിത�ൾക്് കതൊഴിൽ ലഭ്യമൊക്കുന്തി
കറെ ഭൊഗമൊയി 793 പുതിയ വ്യക്ിഗത സാംരാം
ഭങ്ങൾ രൂപീ�രിക്കു�യുാം സാംരാംഭ�ർക്് 
പലിശ സബ് സിഡിനയൊകട വൊയ് ലഭ്യമൊ
ക്കു�യുാം കേയ്തു. 793 കുടുാംബങ്ങൾക്ൊണ് 
ഇതികറെ പ്രനയൊജനാം ലഭിച്ചത്. പധേതി
യുകട ഭൊഗമൊയി സ്വയാംകതൊഴിൽ സാംരാംഭ
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ങ്ങൾ എന് ഉപഘട�ത്ിൻ �ീഴിൽ 
പുതിയ 163 ഗ്രൂപെ് സാംരാംഭങ്ങൾ രൂപീ�രിച്ച് 
ഇവയ്ക് പലിശ സബ് സിഡിനയൊടുകൂടി വൊയ് 
ലഭ്യമൊക്കു�യുാം കേയ്തു. 350 ഓളാം കുടുാംബ
ങ്ങൾക്ൊണ്  ഇതികറെ പ്രനയൊജനാം 
ലഭിച്ചത്. കൂടൊകത 450 പുതിയ സൂക്ഷ്മസാംരാം
ഭങ്ങളാം രൂപീ�രിച്ചു. 

നഗ്യരറ്റോമഖലയിൽ 
934 പുതിയ സംരംഭങ്ങള് 

നഗരദൊരിദ്യാം ലഘൂ�രിക്കുന്തികറെ 
ഭൊഗമൊയി അയൽക്കൂട്ട വനിത�ളകട 
സൊമ്ത്ി� ശൊക്ീ�രണത്ിന് വലിയ 
പ്രൊ ധ ൊ ന ്യാം  ന ൽ കു ന്നു ണ് .  ഇ ത ി ക റെ 
ഭൊഗമൊയി �മ്മ്യൂണിറ്ി എറെർലപ്രസ് 
ഫണ് ഉപനയൊഗിച്ച് നഗരനമഖലയിൽ 934 
പുതിയ സാംരാംഭങ്ങൾ രൂപീ�രിച്ചു ക�ൊണ് 
1,250 കുടുാംബങ്ങൾക്് സഹൊയാം ലഭ്യമൊക്കു
ന്തിന് സൊധിച്ചു. 4,284 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ
ക്് പലിശസബ് സിഡിനയൊകട 281 ന�ൊടി 
രൂപ ലിനങ്ജ് വൊയ് ലഭ്യമൊക്ിയതൊണ് 
മകറ്ൊര നനട്ടാം. 58,000 അാംഗങ്ങൾക്് 
ഇതികറെ പ്രനയൊജനാം  ലഭ ിച്ചു .  ഒര 
അാംഗത്ിന് ശരൊശരി 50,000 രൂപ നിര 
ക്ിൽ വൊയ് ലഭ്യമൊക്ൊൻ സൊധിച്ചത് ഏകറ 
ശ്രനധേയമൊണ്. 

നഗ്യര ഉപജരീവന 
റ്റോെന്ദ്രങ്ങള് 

നഗരദരിദർക്് ആവശ്യമൊയ നസവന
ങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്കുന്തിനുാം അവരകട ഉൽപന്
ങ്ങൾ വിപണനാം നടത്ൊനുമുള്ള ഇടമൊണ് 
നഗര ഉപജീവന ന�ന്ദ്രങ്ങൾ. എൻ.യു.
എൽ.എാം. പധേതിയുകട ഭൊഗമൊ യൊണ് 
നഗരഉപജീവന ന�ന്ദ്രങ്ങൾ സ്ൊപിക്കുന്ത.് 
2020-21 സൊമ്ത്ി� വർഷാം കുടുാംബശ്രീയുകട 
നനതൃത്വത്ിൽ വിവിധ ജില�ളിലൊയി 
പുതിയതൊയി എട്ട് നഗര ഉപജീവന ന�ന്ദ്ര
ങ്ങൾ പ്രവർത്നാം ആരാംഭിച്ചനതൊകട ഈ 
രാംഗത്് വ്യക്മൊയ മുനന്റ്ാം നടത്ൊനൊയി
ട്ടുണ്. ഈ ന�ന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നഗരദരിദർക്് 
ആവശ്യമൊയ നസവനങ്ങൾ എത്ിക്ൊനുാം 
അവരകട ഉൽപന്ങ്ങൾ വിപണനാം 
നടത്ൊനുാം നവണ സഡൗ�ര്യങ്ങകളൊരക്ൊ
നുാം �ഴിയുന്നു. ഇനതൊകടൊപൊം 2,654 യുവജന
ങ്ങകള ലനപുണ്യവി�സന പരിശീലനാം 
ലഭ്യമൊക്കുന്തിനൊയി പധേതിയിൽ ഉൾകപെടു
ത്�യുാം കേയ്തു. ഇതിൽ 1749 നപരകട സർട്ടി
ഫിനക്ഷൻ പൂർത്ീ�രിച്ചു. 485 നപർക് ്നവത
നൊടിസ്ൊന കതൊഴിലാം ലഭ്യമൊക്ി. 

്ധോനമന്ത്രി ആവോസ് 
റ്റോയോജന

സാംനയൊജന പ്രവർത്നങ്ങളകട ഏറ്വുാം 
മി�ച്ച മൊതൃ�യൊണ് പി.എാം.എ.ലവ. 
പധേതിയുാം അയ്ങ്ൊളി നഗരകതൊഴിലറപെ് 
പധേതിയുമൊയുള്ളത്. �ഴിഞ്ഞ സൊമ്ത്ി� 
വർഷാം അയ്ങ്ൊളി നഗരകതൊഴിലറപെ് പധേ
തിയുമൊയുള്ള സാംനയൊജനത്ിലൂകട പി.
എാം.എ.ലവ. (നഗരാം)-ലലഫ് ഗുണനഭൊ
ക്ൊക്ൾക്് 18,28,305 കതൊഴിൽ ദിനങ്ങളാം 
അധി� ധനസഹൊയമൊയി 45.54 ന�ൊടി 
രൂപയുാം ലഭ്യമൊക്ൊൻ സൊധിച്ചത് മൊതൃ�ൊ
പരമൊയിരന്നു. കൂടൊകത 10,523 ഗുണനഭൊ
ക്ൊക്ൾക്് കതൊഴിൽ �ൊർഡ് ലഭ്യമൊക്ി
യതിലൂകട തുടർന്നുാം വരമൊനാം നനടുന്തിന് 
സഹൊയ�രമൊയിട്ടുണ്.

െോർഷിെ റ്റോമഖല 
� ൊ ർ ഷ ി �  ന മ ഖ ല യ ി ൽ  ന ി ന്നു ാം 

കതൊഴിലാം കമച്ചകപെട്ട വരമൊനവുാം �കണ
ത്ന് നിരവധി സ്ത്രീ�ൾ കുടുാംബശ്രീ 
സാംഘടനൊ സാംവിധൊനത്ിലണ.് �ൊർഷി� 
നമഖലകയ സജീവമൊക്ൊൻ കുടുാംബശ്രീയുകട 
�ൊർഷി� പധേതിക്് �ഴിയുന്നു. 2020-21 
സൊമ്ത്ി� വർഷാം കുടുാംബശ്രീയുകട 64,999 
�ർഷ� സാംഘങ്ങൾ മുനഖന 29,246.34 
കഹക്ടർ സ്ലത്ൊണ് കൃഷി കേയ്ത്. 
ഇതുവഴി രണര ലക്ഷത്ിനലകറ അയൽക്കൂട്ട 
വനിത�ൾക്് കമച്ചകപെട്ട ഉപജീവന മൊർഗ്ഗാം 
ലഭ്യമൊകുന്നു. 75,243 വനിതൊ �ർഷ�ർ 
മുനഖന 5,771.4 കഹക്ടറിൽ ലജവ കൃഷി 
നടത്ൊനുാം 804 നലൊക്ൽ ഗ്രൂപ്പു�ൾക്് 
ഗ്ീൻ സർട്ടിഫിക്റ്്  ലഭ്യമൊക്ൊനുാം 
സൊധിച്ചത് �ൊർഷി� രാംഗത്് വനിത�

ളകട നനട്ടമൊണ്. ഗുണനമന്മയുള്ള സസ്യ
ലത�ൾ ഉൽപൊദിപെിച്ച് വിപണനാം കേയ്യു
ന്തിനൊയി 'ലജവി�' എന് നപരിൽ 
സാംസ്ൊനത്് 497 പ്ൊറെ് നഴ് സറി�ൾ 
സ്ൊപിച്ചു ക�ൊണ് 920 വനിത�ൾക്് 
വരമൊന ലഭ്യത ഉറപ്പു വരത്ന്നു. ഓനരൊ 
യൂണിറ്ിനുാം പരമൊവധി 50,000 രൂപ വകര 
റിനവൊൾവിാംഗ് ഫണൊയി സൊമ്ത്ി� 
സഹൊയവുാം ലഭ്യമൊക്കുന്നുണ്. 

'സഞ്രീവനി അഗ്രി കതറിോപ്പി' 
പദ്ധതി 

കുടുാംബശ്രീയുകട �ീഴിലള്ള 270 ബഡ് സ് 
സ്ൊപനങ്ങളികല കുട്ടി�ൾക്് കൃഷിയിൽ 
ആഭിമുഖ്യാം വളർത്ന്തിലൂകട അവരകട 
മൊനസി�വുാം ബഡൗധേി�വുമൊയ വി�ൊസവുാം 
വളർച്ചയുാം ലക്ഷ്യമിട്ടു നടപെൊക്കുന് പധേതി
യൊണ ്'സഞ്ജീവനി അഗ്ി കതറൊപെി'. ഇതികറെ 
ഭൊഗമൊയി 270 ബഡ് സ് സ്ൊപനങ്ങളിൽ 
വിദ്യൊർത്ി�ൾ പച്ചക്റി കൃഷി കേയ്യുന്നു.

299 ഇടത്തരം മൂല്യവർദ്ധിത 
യൂണിറ്റുെള് 

2020-21 സൊമ്ത്ി� വർഷാം �ൊർഷി� 
നമഖലയികല സാംരാംഭ�ർക്് അധി� 
വരമൊനാം ലക്ഷ്യമിട്ട് 299 ഇടത്രാം മൂല്യവർ
ധേിത യൂണിറ്�ൾ രൂപീ�രിക്കുന്തിനുാം 
ഇതിലൂകട 1,145 അാംഗങ്ങൾക്് കതൊഴിൽ 
ലഭ്യമൊക്കുന്തിനുാം 66 യൂണിറ്�ൾക്് 1.04 
ന�ൊടി രൂപ സബ് സിഡിയൊയി നൽകുന്
തിനുാം സൊധിച്ചു. ഇതു കൂടൊകത 475 കേറു�ിട 
മൂല്യവർധേിത യൂണിറ്�ൾ കൂടി ആരാംഭിച്ചു 
ക�ൊണ് യൂണിറ്് അാംഗങ്ങളൊയ 1,342 
നപർക്് അതികറെ പ്രനയൊജനാം ലഭ്യമൊക്ി. 

നിർദ്ധന വിേ്യോർത്ിെള്ക്് 
ലോപ് റ്റോടോപ് നൽെോൻ 

കുടുംബശ്രീ -കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. നമറ്റോരേോ ചിട്ടി
സൊമ്ത്ി�മൊയി പിനന്ൊക്ാം നിൽക്കുന് കുട്ടി�ൾക്് ഓണലലൻ പഠന

ത്ിനൊയി ലൊപ് നടൊപ് ലഭ്യമൊക്കുന്തിന് ക�.എസ്.എഫ്.ഇ.യുമൊയി സഹ�രിച്ച് 
നടപെൊക്കുന് ലമനക്രൊ േിട്ടി പധേതിയുകട ഭൊഗമൊയി ഇതുവകര 1.44 ലക്ഷാം അയൽ
ക്കൂട്ട അാംഗങ്ങകള പധേതിയിൽ രജിസ്റർ കേയ്ിക്ൊൻ സൊധിച്ചു. 1015 വിദ്യൊർത്ി
�ൾക്് ലൊപ് നടൊപ്പു�ൾ വിതരണാം കേയ്തു. ഐ.ടി മിഷകറെ നനതൃത്വത്ിൽ 
എാംപൊനൽ കേയ് എച്ച്.പി, ഏയ് സർ, കലനനൊവ, ന�ൊനക്ൊണി�് സ് എന്ീ �മ്
നി�ളൊണ് പധേതിയുമൊയി സഹ�രിക്കുന്ത്.
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280.1 കഹക്ടറിിൽ 
ഔഷധ സസ്യക്കൃഷി

ആയൂർനവദ മരന്് നിർമ്മൊണ രാംഗത്് 
ഔഷധ സസ്യങ്ങളകട ആവശ്യ�ത തിരിച്ച
റിഞ്ഞുക�ൊണ് ഈ നമഖലയിൽ പരമൊവധി 
കതൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ �കണത്ന്തി
കറെ ഭൊഗമൊയി കുടുാംബശ്രീ വനിത�ൾ 
ഔഷധ സസ്യക്കൃഷിയിനലക്കുാം മൊറിയിട്ടു
ണ്. കുടുാംബശ്രീയുകട 878 �ർഷ� സാംഘ 
ങ്ങൾ 280.1 കഹക്ടറിൽ ഔഷധസസ്യക്കൃഷി 
കേയ്തു വരന്നു. 153 ബനയൊ ഫൊർമസി�ളാം 
രൂപീ�രിച്ചു. കൂടൊകത കുടുാംബശ്രീ കനൽ�ർ
ഷ�രകട വരമൊന വർധേനവുാം കൂട്ടൊയ്മയുാം 
ലക്ഷ്യമിട്ട് സാംസ്ൊനകമൊട്ടൊക� 73 കനല്ലുൽ
പൊദ� സാംഘങ്ങളാം രൂപീ�രിച്ചു. 6,312 
വനിതൊ �ർഷ�രൊണ് ഇതികല അാംഗ 
ങ്ങൾ. 2020-21 വർഷാം 1,842 ടണ കനല് 
ഉൽപൊദിപെിക്കുന്തിനുാം സമൊഹരിക്കുന്തി
നുാം ഇത് നപ്രൊസസ് കേയ്് 913 ടണ അരി 
വിറ്ഴിച്ച് കമച്ചകപെട്ട വരമൊനാം നനടൊനുാം 
വനിതൊ �ർഷ�ർക്് �ഴിഞ്ഞു. 

നജവകൃഷി
തരിശുരഹിത ന�രളാം ലക്ഷ്യമിട്ട ്സാംസ്ൊ 

നത്് 12,636 ഏക്ർ തരിശു ഭൂമിയിൽ കുടുാം
ബശ്രീയുകട 15,542 �ർഷ� സാംഘങ്ങൾ 
മുനഖന ലജവകൃഷിയുാം കേയ്തു വരന്നു. 
കുടുാംബശ്രീ �ർഷ� സാംഘങ്ങൾ ഉൽപൊദി
പെിക്കുന് �ൊർഷി� ഉൽപന്ങ്ങൾക്് 
സ്ിര വിപണി ഒരക്ി സാംസ്ൊനത്് 
കുടുാംബശ്രീയുകട നനതൃത്വത്ിൽ 5,732 ആഴ്ച 
േ ന് � ൾ  സ ാം ഘ ട ി പെ ി ക്കു ന് ത ി നു ാം 
അതിലൂകട 14 ന�ൊടി രൂപയുകട വിറ്വരവ് 
നനടുന്തിനുാം സൊധിച്ചു. 

മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ് 
നിർമ്മാോണ യൂണിറ്റുെള്

കുടുാംബശ്രീ മുനഖന നടപെൊക്കുന് പ്രനത്യ� 
ഉപജീവന പധേതി പ്ര�ൊരാം �ൊർഷി� 
നമഖലയിൽ കതൊഴികലടുക്കുന് വനിത�ൾ
ക്് സാംരാംഭാം തുടങ്ങൊൻ പിന്തുണ ലഭ്യമൊക്കു
ന്നുണ്. പപെൊയ, മൊങ്ങ, ല�തച്ചക്, േക് 
എ ന് ി വ യ്ക്  പ്ര ന ത ്യ � മ ൊ യ ി  ഫ്രൂ ട്ട് 
നപ്രൊസസിാംഗ് യൂണിറ്�ൾ ആരാംഭിക്കുന് 
പധേതിയൊണിത്. നിലവിൽ ഇത്രാം 89 
യൂണിറ്�ൾ ആരാംഭിച്ചു. ഇതിൽ 483 ഗുണ
നഭൊക്ൊക്ൾ ഉണ്. കൂടൊകത കടറസ് 
ഗൊർഡൻ, �ിച്ചൻ ഗൊർഡൻ, അലങ്ൊര 
പൂനന്ൊട്ടാം, ലവവിധ്യമൊർന് പൂനന്ൊട്ടങ്ങൾ 
എന്ിവ നിർമ്മിക്കുന് കപ്രൊഫഷണൽ 

കമൊലബൽ യൂണിറ്�ൾ സജ്മൊക്കു� 
എന് ലക്ഷ്യനത്ൊകട ആരാംഭിച്ച ഗ്ീൻ �ൊർ
കപെറ്് പധേതിയുകട ഭൊഗമൊയി 46 ഗ്ീൻ �ൊർ
കപെറ്് യൂണിറ്�ൾ രൂപീ�രിച്ചു. �ർഷ�ർ
ക്്  പ ര ി ശ ീ ല ന വു ാം  ഒ ര  യൂ ണ ി റ് ി ന് 
പരമൊവധി ഒര ലക്ഷാം രൂപ റിനവൊൾവിാംഗ് 
ഫണൊയി സൊമ്ത്ി� സഹൊയവുാം 
നൽകുന്നു. 

ആട് ഗ്രോമം പദ്ധതി
പ്രൊനദശി� വിപണി സൊധേ്യത�ൾക്

നുസരിച്ച് ശുധേമൊയ ആട്ടിറിച്ചിയുാം ആട്ടിൻ 
പൊലാം ലഭ്യമൊക്ൊൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുക�ൊണ് 
കുടുാംബശ്രീ നടപെൊക്കുന് ആട്ഗ്ൊമാം പധേ
തിയുകട ഭൊഗമൊയി 2020-21 സൊമ്ത്ി� 
വർഷത്ിൽ 1,358 ആട്ഗ്ൊമാം യൂണിറ്�ൾ 
രൂപീ�രിക്കുന്തിനുാം 6,790 വനിത�ൾക്് 
പധേതിയിലൂകട ജീവനനൊപൊധി നനടികക്ൊ
ടുക്കുന്തിനുാം സൊധിച്ചു. ഓനരൊ യൂണിറ്ിനുാം 
നപ്രൊജക്ട് തു�യുകട മൂന്ികലൊന്് ഭൊഗമൊയ 
50,000 രൂപ സബ് സിഡി ആനുകൂല്യവുാം ലഭ്യ
മൊക്കുന്നുണ്. ആക� 679 ന�ൊടി രൂപ 
സബ് സിഡി ഇനത്ിൽ നൽ�ി. 

ക്ഷരീരസോഗ്യരം പദ്ധതി
ശുധേമൊയ പൊലാം പൊലൽപന്ങ്ങളാം 

ലഭ്യമൊക്കു� എന്തു ലക്ഷ്യമിട്ടുക�ൊണ് 
കുടുാംബശ്രീ മുനഖന സാംസ്ൊനത് ്നടപെൊക്കു
ന് ക്ഷീരസൊഗരാം പധേതിയുകട ഭൊഗമൊയി 931 
ക്ഷീരസൊഗരാം യൂണിറ്�ളൊണ ്രൂപീ�രിച്ചത.് 
4,655 വനിത�ൾ പധേതിയുകട ഭൊഗമൊയിട്ടു
ണ് .  ഇവർക്് കമച്ചകപെട്ട കതൊഴിലാം 
വരമൊനവുാം ഇതിലൂകട ലഭിക്കുന്നു. സാംരാംഭ
�ർക്് 20 ന�ൊടി രൂപ സബ് സിഡിയിന
ത്ിൽ വിതരണാം കേയ്തു ക�ൊണ് സൊമ്
ത്ി� പിന്തുണ നൽ�ൊനുാം കുടുാംബശ്രീക്് 
സൊധിച്ചു. 

എ.ബി.സി. പദ്ധതി
കതരവുനൊയ ശല്യാം പരിഹരിക്ൊൻ 

ആവിഷ് ക്രിച്ചു നടപെൊക്ിയ കുടുാംബശ്രീ 
യുകട എ.ബി.സി പധേതിയുകട ഭൊഗമൊയി 31 
എബിസി യൂണിറ്�ൾ വഴി 18,739 കതരവു
നൊയ്കകള വന്ധ്യാം�രിക്കുന്തിനുാം ഇതികറെ 
നവതന ഇനത്ിൽ 3.38 ന�ൊടി രൂപയുകട 
വരമൊനാം നനടൊനുാം സാംരാംഭ�ർക്് 
സൊധിച്ചു. തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപന
ങ്ങൾ, മൃഗസാംരക്ഷണ വകുപെ് എന്ിവയു
മൊയി സഹ�രിച്ചുക�ൊണൊണ് പധേതി 
നടപെൊക്കുന്ത്. നിലവിൽ തിരവനന്പുരാം, 

പത്നാംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ന�ൊട്ടയാം, ഇടുക്ി, 
എറണൊകുളാം, തൃശൂർ, വയനൊട് ജില�ളിൽ 
എബിസി യൂണിറ്�ൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നു.

 
40 ഔട്ട് കലറ്റുെളമോയി 
റ്റോെരള ചിക്ൻ പദ്ധതി

ന�ൊഴിയിറച്ചിയുകട അമിതവിലയ്ക് 
പരിഹൊരാം �ൊണു�, സാംശുധേമൊയ ന�ൊഴി
യിറച്ചി ഉപനഭൊക്ൊക്ൾക്് ലഭ്യമൊക്കു�, 
ആഭ്യന്ര വിപണിയുകട അമ്ത് ശതമൊനാം 
ഇറച്ചിനക്ൊഴി സാംസ്ൊനത്ിന�ത് 
തകന് ഉൽപൊദിപെിച്ച് വിപണനാം കേയ്യു� 
എന്ിവ ലക്ഷ്യമിട്ടു ക�ൊണ് മൃഗസാംരക്ഷണ 
വകുപ്പുാം ക�പ് ന�ൊയുമൊയി സഹ�രിച്ചു 
ക�ൊണ് കുടുാംബശ്രീ മുനഖന ന�രള േിക്ൻ 
പ ധേ ത ിയു ാം  ന ടപെ ൊ ക്കു ന്നു .  ഇ ത ിക റെ 
ഭൊഗമൊയി തിരകഞ്ഞടുത് 152 �ർഷ�ർക്് 
ഫൊാം മൊനനജ് കമറെ്, ന�ൊണട്ൊക്ട് ഫൊമിങ്ങ് 
എന്ിവയിൽ പരിശീലനാം നൽ�ി. പധേതി
യുകട ഭൊഗമൊയി 192 കുടുാംബശ്രീ വനിത�ൾ
ക് ്ന�ൊഴിവളർത്ലിലൂകടയുാം ന�രള േിക്ൻ 
ഔട്ട് കലറ്�ളകട ഗുണനഭൊക്ൊക്ൾ എന് 
നിലയ്ക്കുാം കമച്ചകപെട്ട ഉപജീവന മൊർഗ്ഗവുാം 
വരമൊനവുാം �കണത്ൊൻ സൊധിച്ചു. 
�ഴിഞ്ഞ സൊമ്ത്ി� വർഷാം സാംസ്ൊന
കത് ഏഴ് ജില�ളിലൊയി 140 േിക്ൻ 
ഔട്ട് കലറ്�ൾ പ്രവർത്നാം ആരാംഭിക്കു� 
എന് ലക്ഷ്യനത്ൊകട ആരാംഭിച്ച പധേതിയുകട 
ഭൊഗമൊയി ഇതിന�ാം 40 ഔട്ട ്കലറ്�ൾ പ്രവർ
ത്നാം ആരാംഭിച്ചു. ഇതുവഴി ഇറച്ചിനക്ൊഴി 
�ർഷ�ർക്് ഓനരൊ 45 ദിവസാം കൂടുനമ്ൊഴുാം 
ശരൊശരി 50,000 രൂപ വരമൊനാം ലഭിക്കുന്നു. 
േിക്ൻ ഔട്ട് കലറ്�ൾ നടത്ന് ഗുണനഭൊ
ക്ൊക്ൾക്് പ്രതിമൊസാം ശരൊശരി 42,000 
രൂപയുാം വരമൊനാം നനടൊൻ �ഴിയുന്നു. 

ആേിവോസി റ്റോമഖലയിൽ 
മൃഗ്യസംരക്ഷണ പദ്ധതിെള്

പട്ടി�വർഗ്ഗ കുടുാംബങ്ങൾക്് കമച്ചകപെട്ട 
ഉപജീവന മൊർഗ്ഗാം ലഭ്യമൊക്കുന്തികറെ 
ഭൊഗമൊയി മൃഗസാംരാംക്ഷണ നമഖലയ്ക് 
കൂടുതൽ നപ്രൊത്സൊഹനാം നൽ�ികക്ൊണ്, 
പട്ടി�വർഗ്ഗ വനിത�ൾ മുനഖന 100 വ്യ
ക്ിഗത ആടുവളർത്ൽ/ന�ൊഴി വളർ
ത്ൽ യൂണിറ്�ൾ രൂപീ�രിക്കു� എന് 
ലക്ഷ്യവുമൊയി ആരാംഭിച്ച പധേതിയൊണിത്. 
2020-21 സൊമ്ത്ി� വർഷത്ിൽ 187 
ആട് വളർത്ൽ യൂണിറ്�ളാം 142 ന�ൊഴി 
വളർത്ൽ യൂണിറ്�ളാം രൂപീ�രിച്ചു. 
ഇതിലൂകട ഓനരൊ കുടുാംബത്ിനുാം പ്രതി 
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കെോവിഡി് െോലകത്ത മോതൃെയോയി
കുടുംബശ്രീയുംകട ജനെരീയ റ്റോഹോട്ടലെള്

വർഷാം 20,000 രൂപയുകട അധി� വരമൊനാം 
ലഭിക്കുന്നു. 

പട്ടിെവർഗ്ഗ റ്റോമഖലയികല 
സംരംഭങ്ങള്
പുതുതോയി 52 ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങളം 
58 വ്യക്തിഗ്യത സംരംഭങ്ങളം

ലട്ബൽ നമഖലയിൽ പരമ്രൊഗത 
കതൊഴില�ൾക്് കൂടുതൽ ഊന്ൽ നൽ�ി
കക്ൊണ് വരമൊന വർധേനവ് നനടുന്തി
നൊയി �ഴിഞ്ഞ വർഷാം പുതുതൊയി 52 ഗ്രൂപെ് 
സാംരാംഭങ്ങളാം 58 വ്യക്ിഗത സാംരാംഭങ്ങളാം 
രൂപീ�രിക്ൊൻ �ഴിഞ്ഞു. ഇനതൊകടൊപൊം 
നിലവികല 58 സാംരാംഭങ്ങൾക്് പിന്തുണ 
നൽകുന്നു. കുടുാംബശ്രീ മുനഖന സാംഘടിപെി
ക്കുന് പ്രദർശന വിപണന നമള�ൾ, 
നദശീയ തലത്ിൽ സാംഘടിപെിക്കുന് 
നമള�ൾ എന്ിവയിൽ പകങ്ടുത്് കൂടുതൽ 
വരമൊനാം നനടൊനുള്ള അവസരാം ലഭ്യമൊ 
കുന്നു. 

കതോഴിലറിപ്പ് പദ്ധതിയികല 
ഗുണറ്റോഭോക്തോക്ള്ക്് 
മുൻകൂർ റ്റോവതനം

പട്ടി�വർഗ്ഗ വി�സന വകുപ്പുമൊയുാം 
മഹൊത്ൊഗൊന്ധി നദശീയ ഗ്ൊമീണ കതൊഴി
ലറപെ്  പധേതിയുമൊയുാം സാംനയൊജിച്ചു 
ക�ൊണ്, അട്ടപെൊടി, വയനൊട്, �ണ്ണൂരികല 
ആറളാം ഫൊാം എന്ിവിടങ്ങളികല കതൊഴില
റപെ് പധേതിയിൽ ഉൾകപെട്ട 9,787 പട്ടി�വർ
ഗ്ഗ കതൊഴിലൊളി�ൾക്് സൊമ്ത്ി� 
പിന്തുണ നൽകുന്തിനുനവണി മുൻകൂർ 
നവതനാം ലഭ്യമൊക്ി. ഇതുവഴി ഈ കുടുാംബ
ങ്ങൾ നനരിടുന് സൊമ്ത്ി� ബുധേിമുട്ടു�ൾ 
പരിഹരിക്ൊൻ സൊധിച്ചിട്ടുണ്. 

ക�ൊവിഡ് 19 നലൊക്്ഡഡൗണ �ൊലത്് 
1,250 പട്ടി�വർഗ്ഗ കുടുാംബങ്ങൾക്് ഉപ 
ജീവന മൊർഗ്ഗാം വീകണടുത്് നവറിട്ട പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നടത്ൊനുാം സൊധിച്ചു. ക�ൊവിഡ് 
�ൊരണാം വരമൊന നഷ്ടാം നനരിനടണി വന്, 
മൃഗസാംരക്ഷണ നമഖലയിലാം മറ്്  വ്യ
ക്ിഗത ഗ്രൂപെ് സാംരാംഭങ്ങളിലാം ഉൾകപെട്ടിര
ന് 1,250 കുടുാംബങ്ങൾക്് തങ്ങളകട  
കതൊഴിൽ സാംരാംഭാം  പുനരജ്ീവിപെിക്കു 
ന്തിനു നവണ പിന്തുണ നൽകു� എന് 
ലക്ഷ്യവുമൊയി ആരാംഭിച്ച പധേതിയിലൂകട 
ആക� 822 വ്യക്ിഗത ആട് വളർത്ൽ 
യൂണിറ്�ൾ രൂപീ�രിക്ൊനുാം ഇതിലൂകട 
552 ഗുണനഭൊക്ൊക്ൾക്് നിലവികല 

സാംരാംഭാം കൂടുതൽ കമച്ചകപെടുത്ൊനുാം 
സൊധിച്ചു. 

പട്ടിെവർഗ്ഗ റ്റോമഖലയികല 618 
െർഷെ സംഘങ്ങള്ക്് 
റിിറ്റോവോള്വിംഗ്യ് ഫണ്് 

പട്ടി�വർഗ്ഗ നമഖലയികല കൃഷിയുാം 
�ൊർഷി�വൃത്ിയുാം നപ്രൊത്സൊഹിപെിക്കു 
ന്തിനുാം �ൊർഷി� ഉപജീവന സാംരാംഭ
ങ്ങകള ശക്ികപെടുത്ന്തിനുമൊയി 450 
�ർഷ� സാംഘങ്ങൾക്് റിനവൊൾവിാംഗ് 

ഫണ് നൽ�ൊൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു ക�ൊണ് 
ആരാംഭിച്ച പധേതിയൊണിത്. ഇതു പ്ര�ൊരാം 
2020-21 സൊമ്ത്ി� വർഷത്ിൽ 618 
�ർഷ� സാംഘങ്ങൾക്് 4,000 രൂപ വീതാം 
ആക� 2,47,200 രൂപ വിതരണാം കേയ്തു. 
കൂടൊകത ഈ നമഖലയികല 1,500 �ർഷ�ർ 
കൃഷി ആരാംഭിക്കു�യുാം കേയ്തു. 

(തുടരാം)

(ലേ�ഖിക കുടം�ശ്ീ സംംസ്ഥാാന മാിഷനില്  
പ്ബ്ിക് റിലേ�ഷന്സം് എഡിലേ്ാറിയല് 

അസംിസ്റ്റന്റ്ാണ്് )

ക�ൊവിഡ്�ൊല പ്രതിസന്ധിയ്കിടയിലാം 
സൊധൊരണക്ൊർക്് ഏകറ പ്രനയൊജന
�രമൊകുന് ജന�ീയ നഹൊട്ടൽ സാംസ്ൊ
നകമമ്ൊടുാം പ്രവർത്നാം ആരാംഭിക്ൊൻ 
സൊധിച്ചതൊണ് കുടുാംബശ്രീ �ഴിഞ്ഞ 
സൊമ്ത്ി� വർഷത്ിൽ ല�യ്ടക്ിയ 
ശ്രനധേയ നനട്ടാം. എലൊ പ്രവർത്നങ്ങളാം 
കുടുാംബശ്രീ വനിത�ൾക്് വരമൊന 
ദൊയ� പ്രവർത്നങ്ങളൊക്ി മൊറ്ൊൻ 
സൊധിച്ചുകവന്തുാം ശ്രനധേയമൊണ.് തനദേശ 
സ്ൊപനങ്ങളകടയുാം സിവിൽ സലപ്സ് 
വകുപെികറെയുാം സഹ�രണനത്ൊകട 
കുടുാംബശ്രീ സാംസ്ൊനത്് �ഴിഞ്ഞ 
വർഷാം 1007 ജന�ീയ നഹൊട്ടല�ളൊണ് 
സ്ൊപിച്ചത്. ന�രള സർക്ൊരികറെ 
വിശപ്പു രഹിത ന�രളാം പധേതിയുകട 
ഭൊഗമൊയി തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപന

ങ്ങളാം സിവിൽ സലപ്സ് വകുപ്പുാം കുടുാം
ബശ്രീയുാം സാംനയൊജിച്ചു ക�ൊണ് 20 
രൂപയ്ക ്ഉച്ചഭക്ഷണാം നൽകുന് പധേതിയൊ
ണിത്. ഗ്ൊമപ്രനദശത്് 833 ഉാം നഗരപ്ര
നദശത്് 173 ഉാം ജന�ീയ നഹൊട്ടല�ളൊ
ണുള്ളത്. ഇതുവഴി 4422 വനിത�ൾക്് 
കതൊഴിലാം വരമൊനവുാം ലഭിക്കുന്നു. 
ജന�ീയ നഹൊട്ടല�ൾ വഴി പ്രതിദിനാം 
ശരൊശരി 1,65,000 ഉച്ചയൂണ് വിതരണാം 
കേയ്ൊൻ �ഴിയുന്നുണ്. ജന�ീയ നഹൊട്ട
ല�ൾ വഴ ി  വ ിതരണാം കേയ്യുന് 
ഊണികറെ എണ്ണാം, സബ് സിഡിനയൊകട 
ലഭിക്കുന് അരിയുകട അളവ് എന്ിവ 
സാംബന്ധിച്ച പ്രതിദിന വിശദൊാംശങ്ങൾ 
നരഖകപെടുത്ന്തിനുാം റിനപെൊർട്ടിങ്ങിനു
മൊയി പ്രനത്യ� നസൊഫ്റ്റ് ്കവയറുാം സജ്മൊ
ക്ിയിട്ടുണ.് 



തയ്�ശസവയംഭരണവകുപ്പുമയായി ബന്ചപെട്ട സർക്കയാർ ഉത്രവുകള്, സർക്കുലറുകള്, ഗസറ്റ്ത് വിജ്ഞായാപനങ്ങള് 
എന്നിവയുചെ പൂർണ്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ ചവബത്ധസറ്റുകളില് ലഭ്മയാണത്.

വോതിൽപ്പടി റ്റോസവനം മോർഗ്ഗറ്റോരഖ പുറികപ്പടുവിച്ചു 
വൊതിൽപെടി നസവനാം പധേതിയുകട ഉനദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഭൊഗഭൊക്ൊ
വുന്വർ, നസവനങ്ങൾ, ഘടന, ചുമതല�ൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, 
ധന�ൊര്യാം, അവനലൊ�നാം, സാംവിധൊനാം തുടങ്ങിയവ വ്യവസ്കേ
യ്യുന് മൊർഗ്ഗനരഖ പുറകപെടുവിച്ചു.
സ.ഉ.(സൊധൊ) നാം. 1066/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി: 31.05.2021

കെോവിഡി ്് തിറ്റോരോധം - െരോർ ജരീവനക്ോർക്് 
തുടരോം 
ക�ൊവിഡ് വ്യൊപനനത്ൊടനുബന്ധിച്ച് തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപ
നങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രവൃത്ി�ൾക്ൊയി �രൊറടിസ്ൊനത്ിൽ നിയ
മിച്ചിരന് ജീവനക്ൊർക്് ഇനികയൊരറിയിപ്പുണൊകുന്തുവകര 
തുടരൊൻ അനുമതി നൽ�ി ഉത്രവൊയി.
സ.ഉ. (സൊധൊ) നാം. 1067/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി: 01.06.2021

കെോവിഡി ്സംഭോവന തുെ നിറ്റോക്ഷപം
 - അധിെ നിർറ്റോദേശങ്ങള് 
ക�ൊവിഡ് പ്രതിനരൊധ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ൊയി തനദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊപനങ്ങൾക്് ലഭിക്കുന് സാംഭൊവന�ൾ നിനക്ഷപിക്കുന്തിന് 
നവണി ആരാംഭിക്കുന് അക്ഡൗണ്ടു�ളിൽ േട്ടങ്ങളിൽ വിഭൊവനാം 
കേയ്യുന്ത് ഒഴിക� സർക്ൊർ ഫണ്ടു�ൾ നിനക്ഷപിക്ൊതിരിക്കു
വൊൻ ശ്രധേിക്ണകമന്ത് ഉൾകപെകട അധി� നിർനദേശങ്ങൾ പുറ
കപെടുവിച്ചു. 
സ.ഉ.(സൊധൊ) നാം. 1097/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി: 05.06.2021

ജന്തിനിധിെളകട ഓണറ്റോറിറിിയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു 
സർക്ൊരികറെ 2021-22-കല ബജറ്് പ്രസാംഗത്ിൽ പ്രഖ്യൊപിച്ചിരന് 
തികറെ അടിസ്ൊനത്ിൽ സാംസ്ൊനകത് തനദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊപനങ്ങളികല തിരകഞ്ഞടുക്കപെട്ട ജനപ്രതിനിധി�ളകട 
ഓണനററിയാം 01.04.2021 മുതൽ മുൻ�ൊല പ്രൊബല്യത്ിൽ വർധേി
പെിച്ചുക�ൊണ് ഉത്രവൊയി. 
സ.ഉ.(അച്ചടി) നാം. 26/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി: 10.06.2021

എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ.് -
ബോങ് ്മിത്രെളകട ഓണറ്റോറിറിിയം പരിഷ്കരിച്ചു 
മഹൊത്ൊഗൊന്ധി നദശീയ ഗ്ൊമീണ കതൊഴിലറപ്പു പധേതി പ്ര�ൊരാം 
പട്ടി�വർഗ്ഗ കുടുാംബങ്ങൾക്കുള്ള മുൻകൂർനവതന വിതരണ പരിപൊ

ടിക്ൊയി �രൊറടിസ്ൊനത്ിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ബൊങ്് മിത്ര�ളകട 
പ്രതിമൊസ ഓണനററിയാം പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്രവൊയി. 
സ.ഉ.(സൊധൊ) നാം. 1143/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി: 14.06.2021

എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ.് 
െരോർ ജരീവനക്ോർക് ്തുടരോം 
ക�ൊവിഡ്-19 രണൊാം തരാംഗത്ികറെ പശ്ചാൊത്ലത്ിൽ മഹൊത്ൊ
ഗൊന്ധി നദശീയ ഗ്ൊമീണ കതൊഴിലറപ്പു പധേതിയുമൊയി ബന്ധകപെട്ട 
�രൊർ ജീവനക്ൊകര നടപെ് സൊമ്ത്ി� വർഷാം മുഴുവൻ നസവന
ത്ിൽ തുടരൊൻ അനുമതി നൽ�ി ഉത്രവൊയി. 
സ.ഉ.(സൊധൊ) നാം. 1149/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി: 15.06.2021

സി.എഫ.്എൽ.ടി.സി. നടത്തിപ്പ ്- 
മോർഗ്ഗനിർറ്റോദേശങ്ങള് റ്റോഭേഗ്യതി കചയ്തു 
ക�ൊവിഡ്-19 പ്രതിനരൊധിക്കുന്തിനൊയി തനദേശസ്വയാംഭരണ 
സ്ൊപനങ്ങളകട നനതൃത്വത്ിൽ ആരാംഭിച്ച ട്ീറ്്കമറെ് കസറെറു�
ളകട രൂപീ�രണവുാം നടത്ിപ്പുാം സാംബന്ധിച്ച മൊർഗ്ഗനിർനദേശങ്ങൾ 
നഭദഗതിവരത്ി ഉത്രവൊയി. 
സ.ഉ.(സൊധൊ) നാം. 1161/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി: 17.06.2021

ഗുണറ്റോഭോക്തോക്കള 
തിരകഞെടുക്്തിനുള്ള മോർഗ്ഗനിർറ്റോദേശങ്ങള് 
തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങളകട 2021-22 വൊർഷി� പധേതി 
നടത്ിപ്പുമൊയി ബന്ധകപെട്ട് ഗുണനഭൊക്ൊക്കള തിരകഞ്ഞടുക്കുന്
തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചായിച്ച് ഉത്രവൊയി. 
സ.ഉ.(സൊധൊ) നാം. 1169/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി: 18.06.2021

അംറ്റോബേെ്ർ ഗ്രോമം പദ്ധതി -
വോർഷിെ പദ്ധതിയിൽ ഉള്കപ്പടുത്തോം
പട്ടി�ജൊതി പട്ടി�വർഗ്ഗ സനങ്തങ്ങളിൽ അടിസ്ൊന സഡൗ�ര്യ
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിനൊയി നടപെൊക്ിവരന് 'അാംനബദ്�ർ ഗ്ൊമാം' 
പധേതിയുമൊയി ബന്ധകപെട്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ സാംബന്ധിച്ച വിവരാം 
പട്ടി�ജൊതി പട്ടി�വർഗ്ഗ വി�സന വകുപെിൽ നിന്നുാം ലഭ്യമൊകുന് 
മുറയ്ക് പ്രൊനദശി� സർക്ൊര�ളകട വൊർഷി� പധേതി�ളിൽ 
ഉൾകക്ൊള്ളിച്ച് നിർവ്വഹണാം നടനത്ണതൊകണന് നിർനദേശാം 
പുറകപെടുവിച്ചു.
സർക്കുലർ നാം. ഡി.എ.1/97/2020-ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി: 02.06.2021
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രി ിതി ം 
ന ാ ന ം

 ഗസല് വി.ചജ.

പ്രകൃതിസാംരക്ഷണത്ികറെയുാം മലിനീ
�രണ നിയന്ത്രിണത്ികറെയുാം പ്രൊധൊ 

ന്യാം വീണ്ടുാം ഓർമ്മകപെടുത്ികക്ൊണ് 
മകറ്ൊര പരിസ്ിതിദിനാം കൂടി �ടന്നുനപൊ
വു�യൊണ്. 1974-ൽ പൊരിസ്ിതി� പ്രശ്ന
ങ്ങകളക്കുറിച്ച് മൊനവരൊശിക്് നബൊധവ
ൽക്രണാം നൽകു� എന് ലക്ഷ്യനത്ൊകട
യൊരാംഭിച്ച ഈ ദിനൊേരണാം ഏ�നദശാം 
അഞ്് പതിറ്ൊണിനിപ്പുറാം എത്ിനിൽക്കു
നമ്ൊൾ പരിഹരിനക്ണ പ്രശ്നങ്ങളാം 
അൻപത് ഇരട്ടി ആയിരിക്കു�യൊണ്. 'പൊരി

സ്ിതി�വ്യവസ്' പുനഃസ്ൊപിക്കു� 
എന്തൊണ് ഇത്വണകത് നലൊ�പരി
സ്ിതിദിനാം മുനന്ൊട്ട് വയ്ക്കുന് മുദൊവൊ�്യാം. 

സമുദമലിനീ�രണാം, ഉയരന് ജന 
സാംഖ്യ വളർച്ചൊ നിരക്്, ആനഗൊളതൊപനാം, 
സുസ്ിരമൊലിന്യ നിർമ്മൊർജ്ന സാംവിധൊ
നങ്ങളകട അഭൊവാം തുടങ്ങി പരിഹരിക്ൊനൊ
വുന്വയൊയിരന്നു അന്കത് പ്രൊഥമി� 
കവല്ലുവിളി�ൾ. എന്ൊൽ ഇന്ത് 'പൊരി
സ്ിതി� വ്യവസ്കയ പുനഃസ്ൊപിക്കു�' 
എന് �ഠിനമൊയ ലക്ഷ്യത്ിനലക്് എത്ി 

നിൽക്കു�യൊണ്. മൊനവരൊശികയ്കതികര 
പ്രകൃതി യുധോം (ക�ൊവിഡ് 19) ആരാംഭിച്ചതി
കറെ ഒന്ൊാം വൊർഷി�ാം ആേരിച്ച പശ്ചാൊത്
ലത്ിൽ പരിസ്ിതിയുകട പുനഃസ്ൊപനാം 
വിസ്മരിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ഒര പ്രവർത്നവുാം 
മനുഷ്യന് ഇനി സൊധേ്യമല. 

പരിസ്ിതിസാംരക്ഷണ പ്രസ്ൊന 
ങ്ങളകടയുാം ഉടമ്ടി�ളകടയുാം ഉത്ഭവത്ിന് 
സുദീർഘമൊയ പൊരമ്ര്യാം തകന് നലൊ�േ
രിത്രഭൂപടത്ിൽ അവ�ൊശകപെടൊനുണ്, 
മനുഷ്യകറെ പ്രഥമ ആവശ്യമൊയ ശുധേവൊയു

ത് ര ത്  ചാത്  ര ചാ  ചാ  ത് ര  ചാ  
ചാ ത്  ര ചാ  ചാ ത്ത് ചാപ  രചാജ  ചാ     

ത്ര ചാ ത്   രചാജ ചാ ത്  ചാ ചാപ ത്   
ചാ ചാ  ചാ   ര രചാജ ത് ര ചാ ചാ ത് ത് ചായ 

ചാ ത് ചായ    ചാ യചാ ത്  
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വികറെ സാംരക്ഷണത്ിനുനവണി തകന്യൊ
യിരന്നു ഇത്രത്ികലൊര ആദ്യ�ൊല 
മുനന്റ്ാം അരനങ്ങറിയത്. 1272-ൽ ഇാംഗ്ല
ണികല രൊജൊവൊയിരന് ഏനഡ്വർഡ് 
ഒന്ൊമൻ പുറകപെടുവിച്ച നിയമമൊണ് േരിത്ര
ത്ികല ആദ്യകത് പരിസ്ിതിനിയമമൊയി 
�ണക്ൊക്കപെടുന്ത്. �ടൽ �ൽക്രി 
�ത്ിക്കുന്തിൽനിന്നുാം വീടു�കള വിലക്ൊ
നൊയിരന്നു ഈ നിയമത്ികറെ ഉത്ഭവാം. 
എന്ൊൽ ഏഴ് നൂറ്ൊണിനിപ്പുറമൊണ് വൊയു 
മ ല ി ന ീ � ര ണ ത് ി ക റെ  ഭ ീ � ര മു ഖ വു ാം 
ശുധേവൊയു സാംരക്ഷിനക്ണതികറെ പൊരി
സ്ിതി� പ്രൊധൊന്യവുാം ആധുനി�നലൊ�ാം 
തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

1952 ഡിസാംബർ 5 മുതൽ 9 വകര 
ലണനിൽ ഉണൊയ 'ലണൻ നസ്മൊഗ് ' 
നഗരകത് �ൊഴ്ച മറയ്ക്കുന് �ട്ടിനയറിയ 
പു�മഞ്ഞ ്ക�ൊണ്ടുമൂടി. രണ്ടു ദിവസാം ക�ൊണ്ടു
തകന് നൊലൊയിരനത്ൊളാം നപർ മരണകപെട്ടു. 
ഒര ലക്ഷനത്ൊളാം നപർ നബൊധരഹിതരാം 
നരൊഗബൊധിതരമൊയി. ആക� പന്ത്രിണൊയി
രനത്ൊളാം നപർ മരിച്ചുകവന്ൊണ് അന്ിമ�
ണക്കു�ൾ. ഗൊർഹി� ആവശ്യങ്ങൾക്കുാം 
വ്യൊവസൊയി�-ലവദുത ആവശ്യങ്ങൾക്കുാം 
വലിയ നതൊതിൽ �ൽക്രി ഉപനയൊഗി
ക്ൊൻ ആരാംഭിച്ചനതൊകട അന്രീക്ഷത്ിനല
ക്് വൻനതൊതിൽ സൾഫർ ഡനയൊലക്സഡ് 
പുറന്ള്വൊൻ ആരാംഭിക്കു�യുാം ഇത് പു�മ
ഞ്ഞിനലക്് നയിക്കു�യുാം കേയ്തു. കപൊതുനവ 
തണുത് �ൊലൊവസ്യുള്ള ലണനിൽ 
തണുത് വൊയുവിൽ, അന്രീക്ഷത്ികല 
കപൊടി, പു�, സൾഫർ ഡനയൊലക്സഡ് 
എന്ിവ ഒത്നേർന്് പു�മഞ്ഞ് രൂപകപെട്ട
നപെൊൾ മനുഷ്യനിർമ്മിത �ൊരണങ്ങൾകക്ൊ
പൊം േില �ൊലൊവസ്ൊ പ്രതിഭൊസങ്ങൾ കൂടി 
നേർന്നുണൊയ 'ലണൻ നസ്മൊഗ് ' േരിത്ര
ത്ികല ഏറ്വുാം വലിയ പൊരിസ്ിതി� ദുരന്
ങ്ങളിൽ ഒന്ൊയി മൊറി. അത് അടിയന്ിര
മൊയ നിയമനിർമ്മൊണത്ിനലക്കുാം വഴികത
ളിച്ചു. അങ്ങകന Clean Air Act 1956 
നലൊ�ത്ികല ആദ്യകത് സമഗ്മൊയ 
പരിസ്ിതി നിയമമൊയി മൊറി.

പരിസ്ിതി പ്രസ്ൊനങ്ങകളപെറ്ി േർച്ച 
കേയ്യുനമ്ൊൾ നലൊ�ത്ിനുമുന്ിൽ അഭിമൊ
നനത്ൊകട ഉയർത്ിക്ൊട്ടൊവുന് മൊതൃ� 
�ൾ നമ്മുകട രൊജ്യത്ാം ഉണൊയിട്ടുണ്. 1970 
�ളിൽ ഉത്രൊഖണ്ഡികല ജനങ്ങൾ 
തങ്ങളകട പ്രനദശകത് വനങ്ങൾ സാംരക്ഷി
ക്കുന്തിനൊയി ആരാംഭിച്ച 'േിപ്ന�ൊ 
പ്രസ്ൊനാം' വിസ്മരിക്ൊനൊ�ൊത്തൊണ്. 
�ൊർഷിന�ൊപ�രണങ്ങൾ നിർമ്മിക്ൊ

നൊയി ആഷ് മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്തിനുള്ള 
അനുവൊദാം വനാംവകുപെ് ഗ്ൊമീണർക്് 
നിനഷധിച്ചതൊണ് ഈ പ്രസ്ൊനത്ികറെ 
ഉത്ഭവ�ൊരണാം. അനതസമയാം, ലസ 
മണ്സ് എന് ന്ൊർട്സ് �മ്നിക്് ഇനത 
മരങ്ങൾ വൊണിജ്യൊട ിസ്ൊനത്ിൽ 
മുറിക്ൊൻ അനുവൊദാം നൽ�ിയ ഭരണകൂട
ത്ികറെ ഇരട്ടത്ൊപെികനയുാം േിപ്ന�ൊ 
പ്രസ്ൊനാം പുറത് ക�ൊണ്ടുവന്നു. സ്ത്രീ�ളട
ക്മുള്ള ഗ്ൊമീണർ മരങ്ങകള ക�ട്ടിപ്പുണർ
ന്നുക�ൊണ് അവകയ കവട്ടിവീഴ്ത്തുന്ത് 
തടഞ്ഞനതൊകട അതിനവഗാം നലൊ�ശ്രധേ
യൊ�ർഷിച്ച ഒര പരിസ്ിതി പ്രസ്ൊന
മൊയി അത് വളർന്നു. �ഴിഞ്ഞ കമയ് 21 ന് 
നിര്യൊതനൊയ േിപ്ന�ൊ പ്രസ്ൊനത്ികറെ 
നനതൊവ്, സുന്ദർലൊൽ ബഹുഗുണകയ സ്മരി
ക്ൊനുള്ള ഉത്മ അവസരമൊയുാം ഈ 
വർഷകത് പരിസ്ിതിദിനകത് പരിഗണി
ക്ൊാം. 

പരിസ്ിതി പ്രസ്ൊനങ്ങൾക്കുാം സമര
ങ്ങൾക്കുാം ഒപൊംതകന് നലൊ�ാം ഉറ്നനൊക്കുന്
വയൊണ് അന്ൊരൊഷ്ട്ര പരിസ്ിതി സനമ്മള
നങ്ങളാം. തണ്ണീർത്ടങ്ങളാം േതുപ്പുനിലങ്ങളാം 
സാംരക്ഷിക്കുന്തിനൊയി 1971 കഫബ്രുവരി 2 
ന് ഇറൊനികല റാംസൊറിൽ നേർന് റാംസൊർ 
�ണകവൻഷൻ, പരിസ്ിതി സാംരക്ഷണ
കത്പെറ്ി അവനബൊധമുണൊക്ൊനൊയി 1972 
ജൂണിൽ ഐ�്യരൊഷ്ട്രസഭയുകട ആഭിമുഖ്യ
ത്ിൽ നടന് അന്ൊരൊഷ്ട്ര പരിസ്ിതി 
സനമ്മളനാം, ഓനസൊണ പൊളിയുകട നൊശാം 
ലഘൂ�രിക്കുന്തിനൊയി യു.എൻ.ഇ.പിയുകട 

ആഭിമുഖ്യത്ിൽ 1987 ൽ �ൊനഡയികല 
നമൊണട്ിയലിൽ നേർന് നമൊണട്ിയൽ 
ഉടമ്ടി, ആനഗൊള തൊപനില ഉയരന്ത് 
രണ് ഡിഗ്ി കസൽഷ്യസിൽ തൊകഴ 
നിർത്ൊൻ ശ്രമിക്ണകമന് ലക്ഷ്യവുമൊയി 
2009 ൽ കഡൻമൊർക്ികല ന�ൊപെൻനഹഗ
നിൽ നടന് ഐ�്യരൊഷ്ട്ര സഭയുകട 
�ൊലൊവസ് ന�ൊണഫറൻസ്, 1992-ൽ 
ബ്സീലികല റിനയൊ ഡി ജനീനറൊയിൽ 
ഐ�്യരൊഷ്ട്രസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ റിനയൊ ഭഡൗമ 
ഉച്ചന�ൊടി, ഹരിതഗൃഹവൊത�ങ്ങളകട 
ഉത്സർജനാം കുറയ്ക്കുന്തുമൊയി ബന്ധകപെട്ട് 
1997-ൽ ജപെൊനികല ന�്യൊനട്ടൊയിൽ നടന് 
ന�്യൊനട്ടൊ നപ്രൊനട്ടൊന�ൊൾ തുടങ്ങിയവയൊണ് 
ഇവയിൽ പ്രധൊനകപെട്ടവ. യു.എൻ.ഇ.പി, 
WWF, ഐ.യു.സി.എൻ, ഗ്ീൻപീസ്, ഗ്ീ
ൻകബൽറ് ്തുടങ്ങിയ അന്ൊരൊഷ്ട്ര സാംഘടന
�ളാം ഇന്്യയിൽ രൂപാംക�ൊണ ലസലറെ് 
വൊലി പ്രസ്ൊനാം, നർമ്മദ ബേൊനവൊ 
ആനന്ദൊളൻ തുടങ്ങിയവയുാം പരിസ്ിതിക്് 
നവണി ശക്മൊയി ശബ്ദമുയർത്ിയവ
യൊണ്. 

�ൊലൊവസ് ഉടമ്ടി�ളാം അന്ൊരൊഷ്ട്ര 
പരിസ്ിതി സനമ്മളനങ്ങളാം ഇവികട പരൊ
മർശിച്ചതിന് പിന്ിൽ േില പ്രധൊന വസ്തു
ത�ളണ്. അത് അവ എത്രനത്ൊളാം വിജ
യ�രമൊയി നടപെിലൊക്ൊൻ സൊധിച്ചു എന്
തിനലക്് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ആനഗൊളതൊ
പനാം ഒര വസ്തുതയൊകണന്് തിരിച്ചറിഞ്ഞി
ട്ടുാം അത് സമ്മതിക്ൊൻ തയ്ൊറൊ�ൊത് 
ഭരണൊധി�ൊരി�ളണ്. അത്  ശൊസ്ത്രനലൊ�
ത്ികറെ ഭൊവനയൊയി �ൊണുന്വരമുണ്. 
ഇന്് അന്രീക്ഷത്ികല കമൊത്ാം ഹരിത
ഗൃഹവൊത�ങ്ങളകട നൊലിൽ ഒന്് അനമരി
ക്ൻ ഐ�്യനൊടു�ളിൽ നിന്ൊണ്. രണൊാം 
സ്ൊനത്് യൂനറൊപ്യൻ രൊജ്യങ്ങളാം. അതി
നൊൽതകന് അവയുകട ഉൽസർജ്നാം 
കുറനയ്കണതികറെ ഉത്രവൊദിത്വുാം ഈ 
വി�സിതരൊജ്യങ്ങൾക്ൊണ്. അതുനപൊകല 
ആനഗൊളതൊപനത്ികറെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ 
എലൊ �ൊലത്ാം അനുഭവിക്ൊൻ വിധിക്
കപെട്ട ദരിദരൊജ്യങ്ങൾക്് ദുരിതൊശ്വൊസ 
ത്ിന് ആവശ്യമൊയ സൊമ്ത്ി�സഹൊയാം 
നൽന�ണതുാം അവരകട ബൊധ്യതയൊണ്. 
1997-കല ന�്യൊനട്ടൊ ഉടമ്ടിയുകട ലക്ഷ്യവുാം 
ഇതുതകന്യൊയിരന്നു. എന്ൊൽ നമൽപെറ
ഞ്ഞ വി�സിത രൊജ്യങ്ങൾ ഉൾകപെകടയു
ള്ളവർ ഇതിൽ നിന്് പിൻമൊറി. ഇത് ഹരി
തഗൃഹവൊത�ങ്ങളകട അളവ് കുറയുന്തിനു 
പ�രാം കൂടുന്തിന്  �ൊരണമൊകുന് 
നഫൊസിൽ ഇന്ധന ഉപനയൊഗാം വർധേിക്കു

സുന്ദര്�ാല് �ഹുഗുണ്
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ന്തിന് �ൊരണമൊയി. ഇതിന് സമൊനമൊണ് 
2015-കല പൊരീസ് ഉച്ചന�ൊടിയുകടയുാം 
അവസ്. അവികട ആനഗൊളതൊപനാം കുറ
യ്ക്കുന്തിനുള്ള ക്രിയൊത്� പധേതി�ൾക്് 
രൂപാം നൽ�കപെടുകമന്് ഏവരാം പ്രതീക്ഷി
കച്ചങ്ിലാം വി�സിതരൊജ്യങ്ങളകട പിൻവൊ
ങ്ങലിലൂകട അതുാം േരിത്രത്ികറെ ഭൊഗമൊയി 
ഒതുങ്ങി.

�ൊര്യങ്ങൾ അനുദിനാം ല�വിട്ടുനപൊകു
ന് ഒര അവസ്യൊണിന്് സാംജൊതമൊയി
രിക്കുന്ത്. ആനഗൊളതൊപനത്ികറെയുാം 
�ൊലൊവസ്ൊമൊറ്ത്ികറെയുാം ആഘൊത
ങ്ങൾ നലൊ�ജനത സ്ിരമൊയി അനുഭവിച്ചു
ക�ൊണിരിക്കു�യൊണ്. അടിക്ടിയുണൊകു
ന് ചുഴലിക്ൊറ്�ളാം �ടൽനക്ഷൊഭങ്ങളാം 
സമുദനിരപെിലണൊയ ഉയർച്ചയുാം ആശങ്
യലൊകത മകറ്ൊന്നുാം സമ്മൊനിക്കുന്ില. വ്യ
വസൊയവിപ്വ�ൊലത്് നിന്് ഇന്കത് 
അവസ്യിനലക്് എത്ിനിൽക്കുനമ്ൊൾ 
�രയികല തൊപനില 10C വകര വർധേിച്ചു. 
സമുനദൊപരിതലത്ിൽ ഇത് 0 .850C 
വകരയൊണ്. പ്രവേനൊതീതമൊയ മഴയ്ക്കുാം 
അതിതീവ്ര ചുഴലിക്ൊറ്ിനുാം മഹൊപ്രളയങ്ങ
ൾക്കുാം നിയന്ത്രിണൊതീതമൊയ �ൊട്ടുതീയ്ക്കുകമ
ലൊാം സൊക്ഷിയൊയ നലൊ�ജനത �ൊലൊവ
സ്ൊവ്യതിയൊനാം സൃഷ്ടിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങളകട 
യഥൊർത്രൂപാം ഇനിയുാം �ൊണൊനിരിക്കു
ന്നതയുള്ളൂ. അത് നമ്മുകട ജീവിതത്ികറെ 

എലൊ ഘട�ങ്ങളിലാം മൊറ്ാം വരത്ാം. 
ശൊസ്ത്രാം ഇതികനൊകക് പരിഹൊരാം �കണ
ത്കമന്് പ്രതീക്ഷിക്ൊകമങ്ിലാം ലൊഭൊധി
ഷ്ിതവുാം അശൊസ്ത്രീയവുമൊയ വി�സന പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ഇത്രത്ിൽ തുടർന്ൊൽ അന്
രീക്ഷതൊപനില ഇരപത്ികയൊന്ൊാം നൂറ്ൊ
ണികറെ അവസൊനനത്ൊകട 3.50C വകര 
ഉയരകമന് വിവരങ്ങളൊണ് ബന്ധകപെട്ട 





ശൊസ്ത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്് ലഭിക്കുന്ത്. 
ബദൽമൊർഗ്ഗങ്ങകളക്കുറിച്ച് ആനലൊേി

നക്ണ സമയാം അതിക്രമിച്ചിരിക്കു�യൊണ്. 
ക�ൊവിഡ് സൊമ്ത്ി� രാംഗത്ണൊക്ിയ 
ത�ർച്ചയിൽനിന്് �ര�യറൊൻ പരിസ്ി
തികയയുാം �ൊലൊവസ്ൊമൊറ്കത്യുാം 
അവഗണിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള വി�സനപ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നടത്ൊൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ 
തയ്ൊറൊനയക്ൊാം. ഇത് തി�ച്ചുാം ആത്ഹ
ത്യൊപരമൊണ്. ജന�ീയ കേറുത്നില്പു�ളി
ലൂകട മൊത്രനമ ഇത് തടയൊൻ �ഴിയു�യുള്ളൂ. 
ഊർജ്ദുർവിനിനയൊഗാം ഒഴിവൊക്ൊനുാം 
ഊർജ്ക്ഷമതകൂടിയ സനങ്തങ്ങൾ 
ഉപനയൊഗിക്കുവൊനുാം ഒപൊം നഫൊസിൽ 
ഇന്ധനങ്ങൾക്കു പ�രാം ബദൽ ഊർജ്രൂ
പങ്ങൾ ഉപനയൊഗിക്ൊനുാം സമൂഹകത് 
തയ്ൊറൊക്ണാം. തൊകഴത്ട്ടിലള്ള പ്രകൃതി
സാംരക്ഷണനിയമങ്ങൾ നപൊലാം ശക്മൊ
ക്ണാം. കൂടൊകത സമഗ്മൊയ പൊരിസ്ി
തി� അവനബൊധവുാം തനദേശീയ വിഭവങ്ങ
ൾക്കു നമലള്ള അവനബൊധവുാം സമൂഹത്ി
കറെ തൊകഴത്ട്ടിൽ നിന്നുതകന് ഉണർത്ി
കയടുക്ൊൻ സൊധിക്കു�യൊകണങ്ിൽ, വരൊ
ൻനപൊകുന് പല മഹൊദുരന്ങ്ങളകടയുാം 
തീവ്രത നമുക്് ഒര പരിധി വകര കുറയ്കൊൻ 
സൊധിക്കുാം എന് �ൊര്യത്ിൽ സാംശയമില.

1
ലേ�ഖകന് ഒന്നാംാം വര്ഷ �ിരുദ വിദാാര്ത്ഥിിയാണ്്

ചാ ചാ   
ചാരചാ  പര  

  പരചാ ത് 
പ   ചാ  

ത്  ത്  
ത്ചാ  ജയ ര ചായ  ചാ

ചാ  ചാ  ത് 
ര   ചാ ചാപ  

 യചാ ത് 
ര  ത് 

ചാ  ചാ ചാ ചാത് 
ര ചാ ചാര ത്  
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ഒര ജനതകയ �ീഴടക്ൊനുള്ള ഏറ്വുാം നല 
ഉപൊധി അവരകട ഭൊഷകയ നശിപെിക്കു� 

എന്തൊണ്. ഭൊഷ നശിച്ചൊൽ സാംസ്കീൊരാം 
ഇലൊതൊകുാം. നലൊ�േരിത്രാം പഠിച്ചൊൽ ഇതു 
മനസ്സിിലൊകുാം. ഗ്ന്ഥൊലയങ്ങൾ തീകവച്ച് 

നശിപെിക്കുന്തികറെയുാം സൊാംസ്കീൊരി� ന�ന്ദ്ര
ങ്ങൾ നൊമൊവനശഷമൊക്കുന്തികറെയുാം 
പിന്ിലള്ള നേനതൊവി�ൊരമിതൊണ്; 
ഭൊരതീയ ഭൊഷ�ൾക്കുനമൽ ഇാംഗ്ലീഷ് അടി
നച്ചല്പിിച്ചുക�ൊണ് കമക്ൊകള കേയ്തുാം ഈ 

ഉനദേശ്യനത്ൊടുകൂടിയൊണ്. നമ്മുനടകതലൊാം 
നമൊശമൊകണന്നുാം അവരനടകതലൊാം കമച്ച
മൊകണന്നുാം ഇാംഗ്ലീഷ് നബൊധനമൊധ്യമമൊ
ക്കു� വഴി അവർക്കു നകമ്മ പഠിപെിക്ൊൻ 
�ഴിഞ്ഞു. അവർക്കുനവണി അടിമപെണി 
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എന്റെ മലയാളം - 3

ല ാളം ടിേ ിേ� ത� 
സ ം സ കരിേ� താ ്
ാ ം സ ാത യ് ം

 യ്�യാ. എഴുമറ്റൂർ രയാജരയാജവർമ്



കേയ്ൊൻ �ഴിവുള്ള ഒര തലമുറകയ 
വൊർകത്ടുക്കുവൊൻ ഇതുവഴി നിഷ്പ്ര
യൊസാം അവർക്് സൊധിച്ചു. തലമുറ�
ളിൽ നിന്നുാം തലമുറ�ളിനലക്് ആ 
അടിമത് മനനൊഭൊവാം പ�ർന്നു. 
അതൊണ് ഇനപെൊഴുാം നമ്മിൽ ക�ൊടികു
ത്ിവൊഴുന് പൊശ്ചാൊത്യഭ്രമത്ിന
ടിസ്ൊനാം.

എലൊ ഭൊഷ�ളാം നലതൊണ്. ഒന്് 
ഒ ന് ി ന ന ക് ൊ ൾ  ക മ ച്ച ക മ ന ന് ൊ 
നീേകമനന്ൊ പറയു�വയ്. അമ്മയ്ക് 
പ�രമല മകറ്ൊര സ്ത്രീയുാം; മൊതൃഭൊഷയ്ക് 
സമമല മകറ്ൊര ഭൊഷയുാം. എന്ൊൽ 
എത്ര ഭൊഷ�ളാം സ്വൊയത്മൊക്കുന്ത് 
നന്ൊണ്. ഭൊരതത്ിൽ ത്രിഭൊഷൊ 
പധേതി നടപെിലൊക്ിയത് നമ്മുകട 
ബഹുഭൊഷൊപ്രശ്നത്ിനുള്ള ഒര പരിഹൊ
രമൊയിട്ടൊണ്. മൊതൃഭൊഷ, ഔനദ്യൊഗി� 
ഭൊഷയൊയ ഹിന്ദി, ബന്ധഭൊഷയൊയ 
ഇാംഗ്ലീഷ്- ഇവ മൂന്നുാം പഠിക്ണാം എന്ൊണ് 
ത്രിഭൊഷൊപധേതി വ്യവസ് കേയ്യുന്ത.് ഭൊരത
ത്ികലമ്ൊടുാം ഈ വ്യവസ് പൊലിക്കപെട്ടിര
കന്ങ്ിൽ നമ്മുകട ഭൊഷൊപ്രശ്നാം ഇത്ര 
രൂക്ഷമൊയി വളര�യിലൊയിരന്നു, ഹിന്ദികയ 
കപൊതുഭൊഷയൊയി അാംഗീ�രിച്ചുക�ൊണ്ടുാം ഒനരൊ 
നദശനത്യുാം ഭൊഷകയ ഒന്ൊാം ഭൊഷയൊയി 
അാംഗീ�രിച്ചുക�ൊണ്ടുാം ഇാംഗ്ലീഷികന നയതന്ത്രി
ഭൊഷയൊയി നിലനിർത്ിക�ൊണ്ടുാം മുനമ്ൊട്ടു 
നപൊ�ണകമന്നുാം പതിനഞ്ചു വർഷാം �ഴിയു
നമ്ൊനഴക്കുാം ഇാംഗ്ലീഷികന രൊഷ്ട്രൊന്രബന്ധ
ത്ിനുള്ള ഭൊഷ മൊത്രമൊക്ിച്ചുരക്ണകമന്നു
കമൊകക്യൊണ് ഭരണഘടനൊശിൽപെി�ൾ 
തുടക്ത്ിൽ വിഭൊവനാം കേയ്ത.്

അൽപൊം േരിത്രാം പറനയണ 
സമയമൊയി. ഭൊഷൊപ്രശ്നാം സ്വൊന്ത്രി്യസമ
രത്ികറെയുാം നദശീയപ്രസ്ൊനത്ികറെ
യുാം ഭൊഗമൊക്ി വളർത്ിയത ്മഹൊത്ൊ
ഗൊന്ധിയൊണ്. ഭൊഷൊടിസ്ൊനത്ിൽ 
സാംസ്ൊനങ്ങൾ പുനഃസാംഘടിപെിക് 
ണകമന്നുാം ഓനരൊ സാംസ്ൊനത്ാം 
അവിടകത് ഭൊഷ എലൊ �ൊര്യങ്ങ
ൾക്കുാം ഉപനയൊഗിക്ണകമന്നുാം ഹിന്ദി 
നദശീയഭൊഷയൊയി അാംഗീ�രിക്ണകമ
ന്നുാം അനദേഹാം പറഞ്ഞു. ഹിന്ദി പ്രേൊര
സഭ�ൾ രൊജ്യകമമ്ൊടുാം വ്യൊപിച്ചത് 
ഗൊന്ധിജിയുകട നിർനദേശകത്ത്ടർ
ന്ൊണ്. ഹിന്ദിപഠനാം സ്വൊതന്ത്രി്യസമ
രത്ികറെ ഭൊഗാം തകന്യൊയി. ഭൊരതീയ 
ഭൊഷ�ളാം അവയുകട ലവവിധ്യപൂർണ്ണ
മൊയ സാംസ്കീൊരങ്ങളാം സാംരക്ഷിക്കപെടു
�യുാം നപൊഷിപെിക്കപെടു�യുാം കേയ്

ണകമന്് അനദേഹാം പറഞ്ഞു. ഗൊന്ധിജിയുകട 
ആശയദർശനങ്ങൾക്നുസൃതമൊയ ഭൊഷൊ 
വി�ൊസാം സ്വൊതന്ത്രി്യൊനന്ര ഭൊരതത്ിൽ 
ഉണൊയി എന്നു പറയു�വയ്.

ഇന്്യൻ സ്റൊറ്്യൂട്ടറി �മ്മീഷനുാം (1927) 
ഭൊഷൊപ്രവിശ്യൊ �മ്മീഷനുാം (1948) ഭൊരത
ത്ികല ഭൊഷൊപ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതികന 
തുടർന്ൊണ ്1953 ൽ സാംസ്ൊന പുനഃസാംഘ
ടനൊ �മ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ത്. അതിന് 
േില നിമിത്ങ്ങൾ ഉണൊയിരന്നുതൊനുാം.

�ിഴക്ൻ പൊക്ിസ്ൊനിൽ (പിന്ീട് 
ബാംഗ്ലൊനദശ് ) ഉർദു ഭരണഭൊഷയൊക്ിയ
തികന തുടർന്് വലിയ പ്രനക്ഷൊഭാം ഉണൊയി. 
1952 കഫബ്രുവരി 21ന് ഢൊക് സർവ്വ�ലൊ
ശൊലയികല, പ്രനക്ഷൊഭ�രൊയ വിദ്യൊർത്ി

�ൾക്കുനനനര നപൊലീസ് കവടികവച്ചു. നൊല് 
വിദ്യൊർത്ി�ൾ �ലൊലയത്ിൽ മരിച്ചു
വീണു. ഈ സാംഭവത്ികറെ ഓർമ്മയ്കൊണ് 
കഫബ്രുവരി 21 നലൊ� മൊതൃഭൊഷൊദിനമൊയി 
ക�ൊണൊടൊൻ ഐ�്യരൊഷ്ട്രസഭ (യുകനനസ്കീൊ) 
1999 നവാംബർ 17 ന് പ്രഖ്യൊപിക്കുന്ത്.

സ്വന്ാം ഭൊഷയൊയ കതലഗിന് ഒര 
സാംസ്ൊനാം നവണാം എന് ആവശ്യാം ഉന്യി
ച്ചുക�ൊണ് ഭൊഷൊനനേഹി�ൾ നപൊറ്ി ശ്രീരൊമു
ലവികറെ നനതൃത്വത്ിൽ, മദിരൊശിയിൽ, 1952 
ഒനക്ടൊബർ 19 ന് നിരൊഹൊര സത്യൊഗ്ഹാം 
തുടങ്ങി. അമ്കത്ട്ടൊാം ദിവസാം ഡിസാംബർ 
15 ന ്ശ്രീരൊമുല ജീവത്യൊഗാം കേയ്തു. പ്രനക്ഷൊഭാം 
രൂക്ഷമൊയി. 1953 ൽ ഭൊഷൊസാംസ്ൊന പുനഃ
സാംഘടനൊ�മ്മീഷന് രൂപാം നൽ�ൊൻ 
ന�ന്ദ്രസർക്ൊർ തീരമൊനിച്ചത് ഈ സാംഭവ
നത്ൊകടയൊണ്. മൊതൃഭൊഷയ്ക് നവണി ജീവ 
ത്യൊഗാം കേയ് ആദ്യകത് ഭൊരതീയനൊയി 
നപൊറ്ി ശ്രീരൊമുല. 1953-ൽ ആന്ധ്ര സാംസ്ൊനാം 
നിലവിൽവന്നു. 

1950-ൽ തകന് ഭൊരതത്ികറെ ഭരണ
ഘടന നിലവിൽ വന്ിരന്നു. അതിൽ 343 
മുതൽ 351 വകരയുള്ള അനുനച്ദങ്ങളിലൊണ് 
ഭൊഷൊപ്രശ്നാം േർച്ചകേയ്ിരിക്കുന്ത്.

ഭരണഘടനയികല ഭൊഷൊവ്യവസ്�ള
കടയുാം സാംസ്ൊന പുനഃസാംഘടനൊ 
�മ്മീഷൻ റിനപെൊർട്ടികല നിർനദേശങ്ങളകടയുാം 
അടിസ്ൊനത്ിൽ 1956 നവാംബർ 1 ന് 
പതിനൊറ് സാംസ്ൊനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. 
ഐ�്യന�രളപെിറവി ദിനമൊയ നവാംബർ 1 
മലയൊളദിനമൊയി ആനഘൊഷിച്ചുവരന്നു. 
സാംഘടിതമൊയ ഭൊഷൊസാംസ്കീൊരനപൊഷണശ്ര
മങ്ങൾ സർക്ൊർ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ ആസൂ 
ത്രണാം കേയ്തു നടപെിലൊക്ിത്ടങ്ങുന്ത് 
ഇതികനത്ടർന്ൊണ്. സൊഹിത്യ അക്ൊദ
മി�ൾ, സാംഗീത നൊട� അക്ൊദമി�ൾ, 
ലളിത�ലൊ അക്ൊദമി�ൾ, ഭൊഷൊ ഇൻസ്റി
റ്്യൂട്ടു�ൾ, വിജ്ൊനന�ൊശനിർമ്മൊണ സ്ൊ
പനങ്ങൾ, ഭൊഷൊസർവ്വ�ലൊശൊല�ൾ, 
സാംസ്കീൊര വിനിമയയത്ങ്ങൾ, തൊരതമ്യ 
സൊഹിത്യപഠനപധേതി�ൾ തുടങ്ങിയവ 
കയൊകക് പിൽക്ൊലത്് ഭൊഷൊസാംസ്കീൊര 
വി�ൊസത്ിൽ പങ്കുവഹിച്ചു. 

നവാംബർ 1 നമ്മൾ മലയൊളദിനമൊയുാം 
നവാംബർ 1 മുതൽ 7 വകര ഭരണഭൊഷൊവൊ
രമൊയുാം ആനഘൊഷിക്കുന്നു. രൊഷ്ട്രീയ സ്വൊത
ന്ത്രി്യാം  ന പ ൊ ക ല ന യ ൊ  അ ത ി ന ന ക് ൊ ൾ 
പ്രധൊനനമൊ ആണ് ഭൊഷൊപരമൊയ സ്വൊത
ന്ത്രി്യവുാം േിന്ൊപരമൊയ സ്വൊതന്ത്രി്യവുാം.

(തുടരാം)
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 യ്�യാ. വിളക്കുെി രയായ്ജന്ദ്രൻ

വ നാട്  
സഹ്യൊദിനയൊടു നേർന്നു�ിടക്കുന് മല 

നയൊര ജില. �ൽപറ് നഗരസഭയൊണ് 
ആസ്ൊനാം. �ർണ്ണൊട�വുമൊയുാം തമിഴ് നൊ
ടുമൊയുാം അതിർത്ി പങ്ിടുന് ഒനരകയൊര 
ജില (സുൽത്ൊൻബനത്രി തൊലൂക്ിലൊ
ണിത് ). 1980 നവാംബർ 1-നൊണ് ജില 
നിലവിൽ വന്ത്. സുൽത്ൊൻ ബനത്രി, 
മൊനന്വൊടി, ലവത്ിരി എന്ീ മൂന്് തൊലൂ
ക്കു�ളൊണ് ജിലയിലള്ളത്. പ്രകൃതി സഡൗന്ദ
ര്യത്ൊൽ അനുഗൃഹീതമൊയ  വയനൊട് ദക്ഷി
നണന്്യയികല �ൊശ്മീീർ എന്് അറിയകപെടു
ന്നു. സമുദനിരപെിൽ നിന്് 700-2100 മീറ്ർ 
വകര ഉയരമുള്ള പ്രനദശങ്ങൾ ജിലയിലണ്. 
മലബൊറിൽ നിന്് വയനൊട്ടിനലക്് മൂന്് 
പ്രധൊന മലമ്ൊത�ളണ് - തൊമരനശേരി 
വഴിയുാം കപരിയ വഴിയുാം കുറ്്യൊടി വഴിയുമുള്ള 

പൊത�ളൊണിത്. ഇവയിൽ ന�ൊഴിനക്ൊടു 
നിന്് തൊമരനശേരി വഴിയുള്ള ചുരമൊണ് 
പ്രസിധോം.  അനന�ാം കഹയർ പിൻ 
വളവു�ൾ പിന്ിട്ടുള്ള ഈ യൊത്ര ഹൃദയഹൊ
രിയൊണ്.

കറയിൽ പൊതനയൊ �ടൽത്ീരനമൊ 
ഇലൊത് ജിലയൊണ് വയനൊട്. �ിഴനക്ൊ
കട്ടൊഴുകുന് �ബനിയൊണ് പ്രധൊനനദി. 
ന�രളത്ികല ഏറ്വുാം വലിയ നദീജന്യദ്വീ
പൊയ ‘കുറുവ’ ഈ നദിയിലൊണ്. േരിത്രപ്ര
സിധേമൊയ എടയ്കൽ ഗുഹ�ൾ ഉൾകപെകട
യുള്ള പ്രൊേീന േരിത്ര സ്മൊര�ങ്ങളാം പുരൊ 
തന നക്ഷത്രങ്ങളാം ജിലയിലണ്. ന�ൊട്ടയാം 
(പഴശേി) രൊജവാംശത്ികറെ ഭരണസീമയിൽ 
കപട്ടിരന് സ്ലങ്ങളൊണ് ഇന്കത് 
വയനൊട്ടിലള്ളത്. ന�രളത്ിൽ ഏറ്വുാം 

കൂടുതൽ ആദിവൊസി�ളള്ള ജില. �ർണ്ണൊ
ട�വുമൊയുള്ള അടുപൊം മൂലമൊ�ൊാം ന�രള
ത്ിൽ ഏറ്വുാം കൂടുതൽ ലജന ബസ്തി�ൾ 
ഉള്ളത് വയനൊട്ടിലൊണ്.

സ്ലനൊമാം: കുന്നു�ൾക്ിടയ്ക് തുണ്ടു 
തുണൊയി േിതറിക്ിടക്കുന് വയല�ളൊണ് 
വയനൊട്  എന് നപരിനു �ൊരണാം. 
വയൽനൊട് = വയനൊട്. ബനത്രി മൊരിയ
മ്മൻന�ൊവിലിൽ നിന്നു �കണടുത് ശിലൊ
ശൊസനത്ിൽ വീരവയൽനൊട് എന്് പരൊ
മർശമുണ് (എ.ഡി. 12-ൊാം നൂറ്ൊണ് ). മദൊസ് 
മൊന്വൽ ഓഫ് അഡ് മിനിന്രേഷനിൽ 
‘മയനക്ഷത്ര’ എന്ൊണ് സഥലസൂേന. 
മയനക്ഷത്ര (മയകറെ നൊട് ) രൂപനഭദാം വന്് 
മയനൊടുാം വയനൊടുാം ആകയന്നുാം അഭിപ്രൊയ
മുണ്. (ഒ.ക�.നജൊണി, വയനൊട് നരഖ�ൾ).

1

40 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ജൂണ് 2021

ഊരം പേരം - 12



 �രളീൈരൻ തഴക്കര 

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

41പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  ജൂണ്  2021

അരന്�ാഴി� വീ�ന�കൾ

 ളസി കതി ക  ടി
ളസി�റ ി  തിരി തളി േ ാ

തുളസിയുാം തുളസിത്റയുാം പ്രൊക്നമൊ 
കയൊര സാംസ്കീൊരത്ികറെയുാം പ്രകൃതി

ജീവന ഔഷധ നന്മയുകടയുാം പ്രതീ�മൊണ്. 
പുരൊതന ഗൃഹനിർമ്മൊണ ലശലിയുകട 
ഭൊഗമൊയി തുളസിത്റ നിർമ്മിക്കുന്തുാം 
പടിപ്പുര പണിയുന്തുാം ഒര ന�രളീയ രീതി
യൊയിരന്നു. വീടിന് മുന്ിലൊയി നന്ൊയി 
സൂര്യപ്ര�ൊശാം �ിട്ടുന് സ്ലത് ്�ിഴക്കുവശ
ത്് നിന്നുള്ള വൊതിലിന് നനകരയൊണ് തുള
സിത്റ നിർമ്മിനക്ണകതന്ൊണ ്ആേൊര്യ
ന്മൊർ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ത്. സൊയാംസന്ധ്യ
യിൽ വീടിനുള്ളിൽ സന്ധ്യൊദീപാം �ത്ിക്കു
ന്നതൊകടൊപൊം തകന് തുളസിത്റയിൽ 
ദീപാം കതളിക്കു� എന്ത് അനുഷ്ൊനപര
മൊയ ഒര സമ്പ്രദൊയമൊയിരന്നു. തുളസിത്
റയിൽ കൃ�തുളസി തകന് നടുന്തൊണകത്ര 
ഉത്മാം.

ആധേ്യൊത്ി�തയുകട അ�മ്ടിനയൊകട 
മൊത്രാം ‘തുളസി’കയ �ൊണു�യുാം �രതു�യുാം 

കേയ്യുന് ഒര സൊമ്പ്രദൊയി� മനനൊഭൊവാം 
ഇന്നുാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്. സാം�തത്ിൽ 
‘തുളസി’ എന്ൊൽ സൊമ്യമിലൊത്ത് 
അതൊയത് തുലനാം കേയ്ൊൻ �ഴിയൊത്ത് 
എന്ൊണർത്ാം. ഈ അപൂർവ്വ ബഹുമതി 
േൊർത്ിക്ിട്ടിയ ഗൃഹഡൗഷധി എന്ൊണ.് ചുര
ക്ത്ിൽ മൃതസഞ്ജീവനിക്് സമൊനമൊയ 
തുളസികയ വീട്ടുമുറ്ത്് തറക�ട്ടി നട്ടു നനച്ചു 
വളർത്ി നൊാം ഭക്ിയൊദരനവൊകട സാംരക്ഷി
ച്ചു നപൊന്നു.

തുളസിത്റയ്ക് തുളസിമൊടാം എന്നുാം 
പറയൊറുണ്. സി.വി. രൊമൻപിള്ള ധർമ്മരൊ
ജയിൽ തുളസിമൊടാം എന്ൊണ് പ്രനയൊഗി
ച്ചിട്ടുള്ളത് “വൊയു പ്രേൊരാം ശൂന്യമൊയ ഒര 
മുറിയിൽ പ്രനവശിച്ച് ഒന്നുരണടി മുനന്ൊട്ടു 
നടന്നപെൊൾ തുളസിമൊടാം നപൊകല ക�ട്ട
കപെട്ടിട്ടുള്ള കേറിയ ഒര ഉയർന് അറ 
�ൊണകപെട്ടു.” ഇങ്ങകനയൊണ് സി.വി. ധർമ്മ
രൊജയിൽ തുളസിത്റകയ പരൊമർശിക്കു

ന്ത്. മ�ക�ൊണ് നതച്ചുാം �ല്ലുക�ൊണ് 
ക�ട്ടിയുാം തുളസിത്റയുണൊക്ൊാം. സൂര്യനത
ജസ്സുമൊയി ബന്ധകപെട്ട പവിത്ര സസ്യമൊണ് 
തുളസി. അതിനൊൽ വീടികറെ  ദർശനാം 
അഥവൊ മുഖാം എനങ്ങൊട്ടൊയിരന്ൊലാം �ിഴ
നക്ൊട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്് നവണാം തുളസിത്
റയിൽ നമസ്കീരിനക്ണത്.

കൃ�തുളസി, �ൊട്ടുതുളസി, കവള്ളത്
ളസി, രൊമതുളസി എന്ിങ്ങകന തുളസി 
വിവിധ ഇനമുണ്. ഈ ഇനങ്ങളിൽ �ൊട്ടുതു
ളസി ഒഴിച്ചുള്ളവകയലൊാം തകന് നട്ടുവളർത്
ന്നു. അതസി, തുളസി, രമ്യ, സരസ, ബഹു 
മഞ്ജരി, കൃ�പ്രിയ, സദ, വൃന്ദ, ലദത്യൊ�ി,  
നദവദുന്ദുഭി എന്ിങ്ങകനയൊണ് തുളസിയുകട 
പത് ്നൊമങ്ങൾ. പൊമിനയസി സസ്യകുടുാംബ
ത്ിലൾകപെട്ട തുളസിയുകട ശൊസ്ത്രനൊമാം 
‘ഒസിമാം സൊങ്ങറ്്ാം’ എന്ൊണ.് ഏകറ വിശുധേ
മൊയ ഒര പൂജൊപു�ാം എന്തിലപരി ഉൽകൃ
ഷ്ടമൊയ ഈ ഔഷധി യഥൊർത്ത്ിൽ 



  

മയാസിക വിജ്ഞായാനപ്രദമയാകണം
വിവൊഹ രജിന്രേഷനുമൊയി ബന്ധകപെട്ട് 

സ്വൊഭൊവി�മൊയി ഉണൊനയക്ൊവുന് സാംശ
യങ്ങളാം അവയ്ക്കുള്ള വിശദീ�രണങ്ങളാം 
ഉൾകപെടുത്ി  പഞ്ൊയത്് രൊജ് മൊസി� 
യുകട മൊർച്ച് ലക്ാം പ്രസിധേീ�രിച്ച നലഖനാം 
ശ്രനധേയമൊയി. അവയിൽ പല �ൊര്യങ്ങളാം 
വിവിധ തനദേശസ്വയാംഭരണ സ്ൊപനങ്ങ

ളിൽ വ്യത്യസ്തമൊയ രീതിയിൽ വ്യൊഖ്യൊനിക്
കപെടുന്വയൊണ്.  തിരകഞ്ഞടുക്കപെട്ട 
ജനപ്രതിനിധി�ൾക്് ഉണൊനയക്ൊവുന് 
അനയൊഗ്യത�ൾക്കുള്ള �ൊരണങ്ങളാം മറ്ാം 
വിശദീ�രിക്കുന് ക�.ടി .നജൊർജികറെ  
നലഖനവുാം ജനപ്രതിനിധി�ൾക്കുാം ഉനദ്യൊഗ
സ്ർക്കുാം കപൊതുപ്രവർത്�ർക്കുാം ഉപ�ൊ
രപ്രദമൊയതു തകന്യൊയിരന്നു. പ്രധൊന
കപെട്ട ന�ൊടതിവിധി�ളാം ഉൾകപെടുത്ി 
ക�ൊണൊയിരന്നു ഈ നലഖനാം. ക�ട്ടിട 
നിർമ്മൊണവുമൊയി ബന്ധകപെട്ട സാംശയങ്ങ
ളാം മറുപടിയുാം  കപൊതുജനങ്ങൾക്് ഉപ�ൊ
രപ്രദമൊയതൊയിരന്നു. ക�ൊവിഡ് മഹൊ 
മൊരികയ പ്രതിനരൊധിക്കുന്തിനുളള പ്രവർ
ത്നങ്ങളാം  വൊക്സിനനഷകറെ  ആവശ്യ�ത
യുാം  വിവിധ തരത്ിലള്ള വൊക്സിനു�കളക്കു
റിച്ചുള്ള അറിവുാം വൊക്സിനനഷൻ എടുത്വർ 

അറിഞ്ഞിരിനക്ണ �ൊര്യങ്ങളാം  ഉൾകപെടു
ത്ികക്ൊണ്ടുളള നഡൊ. േിന്യുകട നലഖ 
നവുാം വിജ്ൊനപ്രദമൊയിരന്നു. ഇത്രാം  
ജനനൊപ�ൊരപ്രദവുാം വിജ്ൊനപ്രദമൊയ 
നലഖനങ്ങൾ പഞ്ൊയത്് രൊജ് മൊസി 
�യുകട വരാം ലക്ങ്ങളിലാം പ്രസിധേീ�രിക്കു 
കമന് പ്രതീക്ഷനയൊകട.

അജയകുമോർ
തിരുവനന്തപുരം

പഞ്ൊയത്് രൊജ് മൊസി�യി 
നലക്കുള്ള നലഖനങ്ങളാം �ത്�ളാം 
prmdp2020@gmail.com എന് 
ഇ-കമയിൽ വിലൊസത്ിൽ അയനക്
ണതൊണ്.
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വീട്ടുമുറ്കത് ലവദ്യനൊണ്. തുളസിയില
യികല ലതല ഗ്ന്ഥി�ളിൽ  നിന്നുണൊകു
ന് �ർപ്പൂര സദൃശമൊയ ദവമൊണ് ഇതിനു 
സു ഗ ന്ധ ന മ കു ന് ത്  -  ഈ  ദവ ക ത് 
‘ബൊസിൽ �ൊാംഫർ’എന്ൊണ് പറയു�. 
സ്ത്രീ�ൾ തുളസി�തിർ മുടിയിഴ�ളിൽ തിര
കു�യൊകണങ്ിൽ പുരഷന്മൊർ കപൊതുകവ 
കേവിയുകട പിന്ിൽ തുളസിയില തിര�ി 
വയ്ക്കു�യൊണ് പതിവ്. മനുഷ്യശരീരത്ികല 
ഏറ്വുാം ആഗിരണശക്ിയുള്ള ഇടാം 
കേവിയുകട പിൻഭൊഗമൊണ്. കേവിയുകട 
പിന്ിൽ തിരകുന് തുളസിയിലയുകട 
ഔഷധഗുണാം നവഗത്ിൽ ശരീരത്ിനലക്് 
ആഗിരണാം കേയ്കപെടുന്നു.  

പനിക്കുാം ജലനദൊഷത്ിനുാം �ണ�ണ 
ഔഷധമൊയി ഒര ഒറ്മൂലിയൊയി തുളസി 
പണ്ടുപനണ ഉപനയൊഗിച്ചുവരന്നു. പ്രനത്യ�ി
ച്ച് ഈ ക�ൊവിഡ് �ൊലത്് ക�ൊനറൊണൊ 
ലവറസികന തുരത്ൊൻ ദിവസവുാം തുളസി
യിലയിട്ട് കവള്ളാം തിളപെിച്ച് ആവിക�ൊള്
ന്വർ നിരവധിയൊണ്. നൂറ്ൊണ്ടു�ളൊയി 
മ ല യ ൊ ള ി  തു ട ർ ന്നു വ ര ന്  അ � മ്മ 
ലവദ്യമൊണ് പനിക്കുാം ജലനദൊഷത്ിനുാം 
പ്രതിവിധിയൊയി ആവി ക�ൊള്ളൽ. ആവി 
ക�ൊള്ളലിൽ മൊത്രാം തീരന്ില, തുളസിയില
യുാം കുരമുളകുാം �രകപെട്ടിയുാം നേർത്് പനി
ക്ഷൊയാം വച്ച് കുടിക്കുന്തുാം പനികയയുാം 
ജലനദൊഷകത്യുാം തുരത്ൊനുള്ള നൊട്ടുേി�ി
ത്സ യ ൊ യ ി ര ന്നു .  ഇ ന്നു ാം  പ ന ി ന യ ൊ 
ജലനദൊഷനമൊ വന്ൊൽ ആദ്യകത് വീട്ടുേി�ി
ത്സ ഈ ആവി ക�ൊള്ളലാം പനിക്ഷൊയവുാം 
തകന്യനല? വീടൊയൊൽ  ഒര മൂട് തുളസി 

നവണകമന്് പഴമക്ൊർ പറയുന്ത് കവറു
കതയല.

അ ന് ര ീ ക്ഷ  ശു ധേ ീ � ര ണ ത് ി ൽ 
തുളസിക്് അസൊമൊന്യമൊയ �ഴിവൊണു
ള്ളത്. തുളസികയ തഴു�ികയത്ന് �ൊറ്ിനു 
നപൊലാം ഔഷധനന്മയുണനത്ര! പരിശുധേ
മൊയ പ്രൊണവൊയുവികന ഇത്ര�ണ് പ്രദൊനാം 
കേയ്ൊൻ �ഴിയുന് സസ്യകമന് അപൂർവ്വ 
ബഹുമതിയുാം വീട്ടുമുറ്കത് തുളസിക്കു 
തകന്യൊണ്. മൊത്രമല തുളസിയുകട സൊമീ
പ്യമുള്ളിടത്് ക�ൊതുകുശല്യാം തൊരതനമ്യന 
നനന് കുറവൊയിരിക്കുാം. ഒരപൊത്രാം കവള്ളാം 
എടുത്് �ഴു�ി വൃത്ിയൊക്ി പരിശുധേി
നയൊകട നൊലഞ്ചു തുളസിയിലയിട്ട നശഷാം 
പ്രഭൊതത്ിൽ ആ കവള്ളാം കുടിച്ചൊൽ ‘ലേ
നസ്റഡ് വൊട്ടറി’നനക്ൊൾ ഗുണാം ലഭിക്കുകമ
ന്ൊണ് ശൊസ്ത്രമതാം.

തുളസിയുമൊയി ഇഴനേർന്് �ഥ�ളാം 
അനവധിയൊണ് എവികട തുളസി സമൃധേ
മൊയി വളരന്നുനവൊ അവികട യമദൂതന്മൊർ
ക്് �ടകന്ത്വൊൻ സൊധേ്യമകലന്ൊണ് 
വിശ്വൊസാം! തുളസിമൊല ധരിച്ചു പ്രൊണൻ 
കവടിയുന്വരകട ഏഴയലത്നപൊലാം 
എത്വൊൻ യമദൂതന്മൊർ ലധര്യകപെടികല
ന്ൊണ് ‘ഗരഡപുരൊണത്ിൽ’ പറയുന്ത്. 
മകറ്ൊര ‘തുളസിക്ഥ’ കൂടി നദവീഭൊഗവതാം 
ഉത് ഘൊഷിക്കുന്നുണ്. ശാംഖചൂഡൻ എന് 
അസുരകറെ പതിവ്രതയൊയ ഭൊര്യയൊണകത്ര  
‘തുളസി’. അവളകട നദഹത്യൊഗൊനന്രാം 
ശരീരാം ഗന്ധ�ി നദിയൊയുാം  തലമുടി തുളസി
കച്ചടിയൊയുാം മൊറി എന്ൊണ് നദവീഭൊഗവതാം 
വ്യക്മൊക്കുന്ത്. ഏതു ക�ൊടിയ  പൊപവുാം 

ഒര തുളസിക്തിരികറെ ് ർശത്ൊൽ മൊറി
ക്ിട്ടുകമന്ൊണ് പുരൊണങ്ങൾ പറയുന്ത്. 
എത്ര �ണ് പൊപാം കേയ്വനുാം മരണൊന
ന്രാം ദഹിപെിക്കുന്  സമയത്് വിറ�ിനനൊ
കടൊപൊം ഒര തുളസിത്ണ്ടുകൂടിയുണൊയൊൽ 
നമൊക്ഷാം ലഭിക്കുകമന്് പത്പുരൊണത്ിൽ 
പറയുന്നുണ്. ഇങ്ങകന തുളസികയ ചുറ്ിപെറ്ി 
യുള്ള �ഥയുാം �ൊര്യങ്ങളാം ഒട്ടനവധിയൊണ്.

അതുക�ൊണ്ടുതകന്യൊണ് മകറ്ൊര 
കേടിക്കുാം ലഭിക്ൊത് പരിഗണനയുാം പവി
ത്രതയുാം ‘തുളസിക്്  ’  ലഭ ിക്കുന്ത് . 
നൊനൊജൊതി വൃക്ഷങ്ങളാം കേടി�ളാം നമ്മുകട 
വീട്ടുപരിസരത്ാം കതൊടിയിലാം വളരന്നുണ്. 
എന്ൊൽ അവകയൊന്നുാം തകന് തറക�ട്ടി 
സാംരക്ഷിക്കു�നയൊ  ദീപാം ക�ൊളത്ി 
നമസ്കീരിക്കു�നയൊ കേയ്യുന് പതിവില. 
എന്ൊൽ തുളസിയുാം ആൽമരവുാം ഇതികനൊ
രപവൊദമൊണ്. പഴമയുകട നന്മ�നളകറയുാം 
�ൊലത്ികറെ �ടകലടുത്നപൊകുന് ഇക്ൊ
ല ത് ാം  ആ ധു ന ി �  ഗൃ ഹ ന ി ർ മ്മ ൊ ണ 
ലശലിയുകട ഭൊഗമൊയിത്കന് വീട്ടുമുറ്
കത്ൊര തുളസിത്റയുാം വൊതിലിൽ ഒര 
പടിപ്പുരയുാം പലയിടങ്ങളിലാം ഉണൊകുന്നു 
എന്ത് ആ�ൊദ�രമൊണ്. എന്തുതകന്യൊ
യ ൊ ല ാം  ല ദ വ ത് ി ക റെ  ല � ക യ ൊ പെ് 
പതിഞ്ഞ തുളസി ന�രളീയമൊയ ഔഷധ 
സാംസ്കീൊരത്ികറെ  ആദ്യകത്യുാം അവസൊ
നകത്യുാം പ്രതീ�ാം! തുളസിനയൊടുള്ള  
മമതയുാം തുളസിനയൊടുള്ള ആദരവുാം മലയൊ
ളിയുകട മനസ്സിിൽ ആേന്ദ്രതൊരാം നിലനിൽ
ക്കട്ട.
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