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 മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പ്രിണറായ്രി വ്രിജയന്റെ നേതൃത്വത്്രിലുള്ള സർക്ാർ ഭരണത്തുടർച്ച 
നേട്രി വരീണ്ടും സത്യപ്രത്രിജ്ഞ ന്െയ്ത് അധ്രികാരനമറ്്രിര്രിക്കുന്നു. തനദേശഭരണ വകുപ്്രിന്റെ 
സാരഥ്യടും ഏന്റ്ടുത്തുന്കാണ്ത് ശ്രീ. എടും.വ്രി. ന�ാവ്രിന്ദൻ മാസ്റ്ററടും സത്യപ്രത്രിജ്ഞ ന്െയ്ത് 
അധ്രികാരനമറ്റു.   മുൻ സർക്ാര്രിന്റെ കാലത്ത് േടപ്ാക്്രിയതടും തടങ്്രിവച്ചതമായ 
ഒനടേന്റ വ്രികസേ പ്രവർത്േങ്ൾക്ത് തടർച്ചയുണ്ാകുന്മന്ത് ഉറപ്ായ്രിര്രിക്കുന്നു. ഭവേ
രഹ്രിതർക്ത് വരീടത് ഉറപ്ാക്കുന്ത്രിനടും ആനരാ�്യടും, ന്പാത വ്രിദ്യാഭ്യാസടും തടങ്്രിയ നമഖ
ലകള്രിലുടും കഴ്രിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷക്ാലടും മഹത്ായ നേടേങ്ളാണത് േമ്മുന്ട സടുംസ്ാേടും 
കകവര്രിച്ചതത്.  കൃഷ്രി, മണ്ത് സടുംരക്ഷണടും, ജലന്ാതസ്സുകളുന്ട സടുംരക്ഷണവടും പുേ
രുദ്ാരണവടും, ശുെ്രിത്വടും തടങ്്രിയ നമഖലകള്രിലുടും മ്രികച്ച രരീത്രിയ്രിലുള്ള മാറ്ടും ോടും 
ദർശ്രിച്ചു. സമ്പൂർണ് ശുെ്രിത്വടും ലക്ഷ്യമാക്്രിയുള്ള പ്രവർത്േങ്ള്രിലുടും വല്രിയ മുനന്റ്ടും 
തന്ന് ഉണ്ായ്രി. അട്രിസ്ാേസൗകര്യ വ്രികസേത്്രിലുടും  കാതലായ മാറ്മുണ്ായ്രി.  
നമൽപ്റഞ്ഞ  നേടേങ്ള്രിന്ലലാടും തന്ന് സർക്ാര്രിന്ോപ്ടും േ്രിന്ത് പ്രവർത്്രിച്ച തനദേ
ശഭരണസ്ാപേങ്ളുന്ട കന്്ാപ്ത് കാണാടും. സർക്ാര്രിന്റെ ഈ പ്രവർത്േങ്ൾ 
ന്ക്ലാടും ശക്തമായ തടർച്ചയുണ്ാകുന്മന്ത് തന്ന് കരുതാടും. 

മുന്പെങ്ങുമ്രിലാത് വ്രിധത്്രിൽ മഹാപ്രളയങ്ളുടും േ്രിപ്, ന്കാവ്രിഡത് നപാലുള്ള 
മഹാമാര്രികൾ ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ള ദുരന്തങ്ന്ള നേര്രിട്ടുന്കാണ്ാണത് മുൻ സർക്ാർ 
അഞ്ചുവർഷടും പൂർത്്രിയാക്്രിയതത്. ഈ ദുരന്തങ്ന്ള ഫലപ്രദമായ്രി നേര്രിട്ടുന്കാണ്ത്  
ജേമേസ്സുകള്രിൽ സുരക്ഷ്രിതത്വന�ാധടും ഉറപ്്രിക്ാൻ കഴ്രിഞ്ഞതത്  സർക്ാര്രിന്റെ 
നേടേമായ്രി.  ഈ പ്രവർത്േങ്ളുന്ട പ്രിന്്രിലുടും സടുംസ്ാേന്ത് തനദേശഭരണ സ്ാ
പേങ്ളുന്ട ശക്തമായ പ്രിന്തുണ സർക്ാര്രിന്ോപ്ടും ഉണ്ായ്രിരുന്നു.  പുതതായ്രി 
അധ്രികാരനമറ് സർക്ാര്രിന  മുന്്രിലുടും ന്കാവ്രിഡത് മഹാമാര്രിയുന്ട രണ്ാടുംതരടും�ടും  
ഒരു ന്വല്ലുവ്രിള്രിയായ്രി തന്ന് തടരുന്നു.  ഈ മഹാമാര്രിയുന്ട വ്യാപേടും കുറയ്ക്കുന്ത്രിനടും 
നരാ��ാധ്രിതരായവർക്ത് െ്രിക്രിത്സ ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ള സൗകര്യങ്ൾ എത്്രിച്ചു 
േൽകുന്ത്രിലുടും പുത്രിയ സർക്ാരുടും ശ്ാഘേരീയമായ പ്രവർത്േടും തന്ന് കാഴ്ചവ
യ്ക്കുന്നു.  സടുംസ്ാേന്ത് മുഴുവൻ ജേങ്ൾക്കുടും സൗജേ്യമായ്രി ന്കാവ്രിഡത് വാക്്രിൻ 
േൽകുന്മന്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപ്രിക്കുകയുടും അത്രിനള്ള േടപട്രികൾ ആരടുംഭ്രിക്കുകയുടും 
ന്െയ്്രിര്രിക്കുന്നു.  മഹാമാര്രിന്യ േ്രിയന്തണവ്രിനധയമാക്ാനള്ള പ്രവർത്േങ്ള്രിൽ 
േമ്മുന്ട തനദേശഭരണ സ്ാപേങ്ളുന്ട നേതൃത്വത്്രിൽ ജേകരീയനസേ  പുത്രിയ 
സർക്ാര്രിന്ോപ്വടും ശക്തമായ്രി തന്ന് േ്രിലന്കാള്ളുന്നു. എത്രയുടും നവ�ടും ഈ 
മഹാമാര്രിയുന്ട വ്യാപേടും പൂർണ്മായുടും േ്രിയന്ത്രിച്ചു േ്രിർത്ാോകന്ടേ. 

കകവര്രിച്ച നേടേങ്ന്ള കൂടുതൽ മഹത്രമാക്കുന്ത്രിനടും പുത്രിയകാലത്്രിേത് 
അനനയാജ്യമായ വ്രികസേ പ്രവർത്േങ്ൾ എലാ നമഖലയ്രിലുടും േടപ്്രിലാക്കുന്
ത്രിനടും എലാവർക്കുടും വരീന്ടന് സ്വപ്ടും സാക്ഷാതത്ക്ര്രിക്കുന്ത്രിനടും പുത്രിയ സർക്ാ
ര്രിേത് കഴ്രിയന്ടേ.   ഒപ്ടും സമ്പൂർണ് ശുെ്രിത്വ ന�ാധവടും ആനരാ�്യവമുള്ള ഒരു ജേതന്യ 
സൃഷ്്രിന്ച്ചടുക്ാൻ െര്രിത്രപരമായ ഭരണത്തുടർച്ച നേട്രി അധ്രികാരത്്രിനലറ്രിയ 
സർക്ാര്രിേത് കഴ്രിയന്ടേ എന്നുടും ആശടുംസ്രിക്കുന്നു. തനദേശസ്വയടുംഭരണ വകുപ്ത് മന്ത്രി
യായ്രി ചുമതല ഏന്റ്ടുത് ശ്രീ. ന�ാവ്രിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ത് സ്വാ�തമരുളുന്നതാന്ടാപ്ടും 
മുനന്ാട്ടുളള പ്രവർത്േങ്ൾന്ക്ലാടും ശക്തമായ പ്രിന്തുണാ സടുംവ്രിധാേവടും േമുക്ത് 
തനദേശഭരണ സ്ാപേങ്ളുന്ട  ഭാ�ത്ത് േ്രിന്ത്  ഉറപ്ാക്ാടും. 

റ്റോഡിോ. പി.കെ. ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ്. 
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െര്രിത്ര പ്രത്രിജ്ഞയുമായ്രി മുഖ്യമന്ത്രി 
പ്രിണറായ്രി വ്രിജയന്റെ നേതൃത്വത്്രിലു

ള്ള സർക്ാര്രിന്റെ രണ്ാമൂഴത്്രിേത് തടക്ടും. 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടും 20 മന്ത്രിമാരുമാണത് �വർണർ 
ആര്രിഫത് മുഹമ്മദത് ഖാൻ മുപൊന്ക സത്യപ്ര
ത്രിജ്ഞ ന്െയ്തത്. ന്കാവ്രിഡത് പശ്ാത്ല
ത്്രിൽ കൃത്യമായ മുന്ന്ാരുക്ങ്നളാന്ട 
ക്ഷണ്രിക്ന്പ്ടേ അത്രിഥ്രികന്ള മാത്രടും പന്കെ
ടുപ്്രിച്ചാണത് ന്സൻട്രൽ നസ്റ്റഡ്രിയത്്രിൽ 
ഒരുക്്രിയ പ്രനത്യക പന്തല്രിൽ സത്യപ്രത്രി
ജ്ഞാ െടങ്ത് സടുംഘട്രിപ്്രിച്ചതത്. കവക്രിടേത് 
മൂനന്ാന്ട േ്രിയുക്ത മന്ത്രിമാർ ന്സൻട്രൽ 
നസ്റ്റഡ്രിയത്്രിൽ എത്്രിയ്രിരുന്നു. 52 
�ായകരുടും സടും�രീതജ്ഞരുടും അണ്രിനെരുന് 
േവനകരള �രീതാഞ്ജല്രിയുന്ട പ്രനത്യക 
സടും�രീത വരീഡ്രിനയാ െടങ്ങുകൾക്ത് മുപെത് 
നവദ്രിയ്രിൽ പ്രദർശ്രിപ്്രിച്ചു.

3.30േത് �വർണർ ആര്രിഫത് മുഹമ്മദത് 
ഖാൻ നവദ്രിയ്രിന്ലത്്രി. നദശരീയ�ാേത്്രിേത് 
നശഷടും െരീഫത് ന്സക്രടേറ്രി നഡാ. വ്രി.പ്രി. നജായത് 

സത്യപ്രത്രിജ്ഞയ്കത് �വർണറന്ട അനമത്രി 
നതട്രി. തടർന്ത്, പ്രിണറായ്രി വ്രിജയന്േ സത്യ
പ്രത്രിജ്ഞയ്കായ്രി െരീഫത് ന്സക്രടേറ്രി ക്ഷണ്രിച്ചു. 
സദസ്്രിേ്രിടയ്രിനലക്ത് ന്െന്ത് അത്രിഥ്രികന്ള 
അഭ്രിവാദ്യടും ന്െയ്നശഷടും നവദ്രിയ്രിനലക്ത് 
കയറ്രിയ അനദേഹടും 3.33േത് �വർണർ മുപൊന്ക 
സ�ൗരവടും സത്യവാെകടും ന്ൊല്രി. തടർന്ത് 
രജ്രിസ്റ്ററ്രിൽ ഒപ്പുവച്ചനശഷടും മുഖ്യമന്ത്രിന്യ 
�വർണർ ന്�ാന്ക് േൽക്രി അഭ്രിേന്ദ്രിച്ചു.

പ്രിന്ാന്ല, മന്ത്രിമാരായ  ന്ക. രാജൻ, 
നറാഷ്രി അ�സ്റ്റ്രിൻ, ന്ക.കൃഷ്ണൻകുടേ്രി, എ.ന്ക. 
ശശരീന്ദ്രൻ, അഹമ്മദത് നദവർനകാവ്രിൽ, അഡ്വ. 
ആറെണ്രി രാജു എന്്രിവരുടും. അത്രിനനശഷടും 
വ്രി. അബ്ദുറഹത് മാൻ, അഡ്വ. ജ്രി.ആർ. അേ്രിൽ, 
ന്ക.എൻ. �ാലന�ാപാൽ, ന്പ്രാഫ. ആർ. 
�്രിന്ദു, ന്ജ. െ്രിഞ്ചുറാണ്രി, എടും.വ്രി. ന�ാവ്രിന്ദൻ 
മാസ്റ്റർ, അഡ്വ. പ്രി.എ. മുഹമ്മദത് റ്രിയാസത്, പ്രി. 
പ്രസാദത്, ന്ക. രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രി. രാജരീവത്, സജ്രി 
ന്െറ്രിയാൻ, വ്രി. ശ്രിവൻകുടേ്രി, വ്രി.എൻ. 
വാസവൻ, വരീണാ നജാർജത് എന്്രിവർ സത്യ

പ്രത്രിജ്ഞ ന്െയ്തു. സത്യവാെകടും ന്ൊല്രിയ
നശഷടും എലാ മന്ത്രിമാന്രയുടും �വർണർ 
പൂന്ച്ചണ്ത് േൽക്രി അനനമാദ്രിച്ചു.   

െരീഫത് ന്സക്രടേറ്രി നഡാ. വ്രി.പ്രി. നജായ്രിക്കു 
പുറനമ ന്പാതഭരണ ന്സക്രടേറ്രി ന്ക.ആർ. 
നജ്യാത്രിലാൽ, �വർണറന്ട പ്ര്രിൻസ്രിപ്ൽ 
ന്സക്രടേറ്രി നദനവന്ദ്രകുമാർ ന്ദാഡാവത്ത് 
ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ള ഉനദ്യാ�സ്രുടും നവദ്രിയ്രിലു
ണ്ായ്രിരുന്നു. നകരളത്്രിന്റെ സാമൂഹ്രിക, 
രാഷ്ടരീയ, സാടുംസത് കാര്രിക, ഉനദ്യാ�സ് നമഖ
ലകള്രിന്ല ക്ഷണ്രിക്ന്പ്ടേ പ്രമുഖർ സത്യപ്ര
ത്രിജ്ഞാ െടങ്ത് വരീക്ഷ്രിക്ാന്േത്്രിയ്രിരുന്നു. 
കവക്രിടേത് 4.50 ഓന്ട സത്യപ്രത്രിജ്ഞയുന്ട 
ഔനദ്യാ�്രിക െടങ്ങുകൾ പൂർത്്രിയായ്രി. 
നദശരീയ�ാേടും ആലപ്രിച്ചത് െടങ്ത് അവസാേ്രി
പ്്രിച്ചു. രാജത്ഭവേ്രിന്ല �വർണറന്ട ആത്രിഥ്യടും 
സ്വരീകര്രിച്ചനശഷടും മന്ത്രിമാർ ന്സക്രനടേറ്രിയറ്്രി
ന്ലത്്രി കവക്രിടേത് ആറ്രിനനശഷടും മുഖ്യമന്ത്രിയു 
ന്ട അദ്്യക്ഷതയ്രിൽ ആദ്യമന്ത്രിസഭാനയാ�ടും 
നെർന്നു.                                              1

രണ്കാമൂഴാം
പിണറകായി വിജയന്റെ നനതൃത്വത്ിൽ 
രണ്കാമത് മന്തിസഭ അധികകാരനമറ്റു



പുത്രിയ തനദേശസ്വയടുംഭരണ വകുപ്ത് മന്ത്രി
യായ്രി എടും.വ്രി. ന�ാവ്രിന്ദൻ മാസ്റ്റർ സത്യ

പ്രത്രിജ്ഞ ന്െയ്ത് അധ്രികാരനമറ്റു. പാർലന്മ
റെറ്രി രടും�ത്തുടും ന്പാതരടും�ങ്ള്രിലുടും മ്രികച്ച പ്ര
വർത്േടും കാഴ്ച വച്ച്രിരുന് അനദേഹടും ഇേ്രി 
തനദേശസ്വയടുംഭരണ വകുപ്്രിന്േ േയ്രിക്കുടും. 
തനദേശസ്വയടുംഭരണ വകുപ്്രിന്ോപ്ടും എകക്സത് 
വകുപ്്രിന്റെ ചുമതല കൂട്രി അനദേഹത്്രിനണ്ത്.  
കണ്ണൂർ ജ്രിലയ്രിന്ല ന്മാറാഴയ്രിൽ പനരതോയ 
ന്ക. കുഞ്ഞമ്പുവ്രിന്റെയുടും എടും.വ്രി. മാധവ്രിയമ്മ
യുനടയുടും മകോയ്രി ജേ്രിച്ച അനദേഹടും ന്െറപ്
കാലടും മുതൽ തന്ന് ന്പാതപ്രവർത്േടും 
ആരടുംഭ്രിച്ച്രിരുന്നു. യുവജേങ്ന്ളയുടും കർഷക 
ന്താഴ്രിലാള്രികന്ളയുടും സടുംഘട്രിപ്്രിക്കുന്ത്രിൽ 
അനദേഹടും നേതൃത്വപരമായ പകെത് വഹ്രിച്ച്രി 
രുന്നു. 

തള്രിപ്റപെത് പര്രിയാരടും ഇര്രിങ്ൽ യു.പ്രി. 
സ്കൂള്രിൽ കായ്രിക അധ്യാപകോയ്രിര്രിന്ക് 
ന്പാത  രടും�ത്ത് കൂടുതൽ സജരീവമായ
നതാന്ട നജാല്രിയ്രിൽ േ്രിന്നുടും സ്വയടും വ്രിരമ്രിച്ചു.  
ന്േൽവയലുകളുടും തണ്രീർത്ടങ്ളുടും സടുംര
ക്ഷ്രിക്കുന്ത്രിനൾന്പ്ന്ടയുള്ള  പര്രിസ്്രിത്രി 
സടുംരക്ഷണ പ്രസ്ാേങ്ള്രിൽ മുൻേ്രിരയ്രിൽ 
പ്രവർത്്രിച്ചു. ഇഎടുംഎസത് അക്ാദമ്രിയുന്ട 
ചുമതലക്ാരോയ അനദേഹടും നദശാഭ്രിമാേ്രി 
പത്രത്്രിന്റെയുടും മറ്ത് െ്രില പ്രസ്രിദ്രീകരണങ് 
ളുന്ടയുടും  എഡ്രിറ്റായുടും പ്രവർത്്രിച്ച്രിരുന്നു. 
കവരുദ്്യാത്മക ഭൗത്രികവാദടും ഇന്ത്യൻ 
ദർശേത്്രിൽ, സ്വത്വരാഷ്ടരീയന്ത്പ്റ്്രി, 
കെേരീസത് ഡയറ്രി, യുവജേ പ്രസ്ാേ 
ത്്രിന്റെ െര്രിത്രടും, ആശയ സമരങ്ളുന്ട 

പശ്ാത്ലത്്രിൽ, കർഷക ന്താഴ്രിലാള്രി 
പ്രസ്ാേടും െര്രിത്രവടും വർത്മാേവടും, കാടു
കയറന് ഇന്ത്യൻ മാനവാവാദടും എന്രീ പുസ്ത
കങ്ളുന്ട രെയ്രിതാവാണത്. പത്തുവർഷടും 
േ്രിയമസഭാടും�മായ്രി പാർലന്മറെറ്രി രടും�ത്ത് 
കഴ്രിവത് ന്തള്രിയ്രിച്ച്രിട്ടുള്ള അനദേഹടും തള്രിപ്റപെത് 
േ്രിയമസഭാ മണ്ഡലത്്രിൽ േ്രിന്ത് ത്രിളക്മാർ
ന് വ്രിജയടും കരസ്മാക്്രിയാണത് പത്രിേഞാടും 
നകരള േ്രിയമസഭയ്രിനലക്ത് എത്്രിയതത്. തനദേ
ശസ്വയടുംഭരണ വകുപ്ത് മന്ത്രിയുന്ട ഔനദ്യാ 
�്രിക നമൽവ്രിലാസടും : റടും േപെർ 501 C അഞാടും 
േ്രില, അേക്ത് 1, ന്സക്രടേറ്രിനയറ്ത്, ത്രിരുവേ
ന്തപുരടും.  ഔനദ്യാ�്രിക വസത്രി : ന്േസ്റ്റത്, ക്്രിഫത് 
ഹൗസത് നകാപൌണ്ത്, േന്തൻനകാടത്, ത്രിരുവേ
ന്തപുരടും                                                         1

എാം.വി. ന�കാവിന്ദൻ മകാസ്റ്റർ
തനദേശഭരണ വകുപ്ിന്റെ സകാരഥി
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 ല�ോ. ചതിന്ത എസ്.

മഹകാമകാരിക്് നടുവിൽ 
ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജകാഗ്രത

ന്കാവ്രിഡത് 19 മഹാമാര്രിയുന്ട ഒന്ാടും
ഘടേടും ഫലപ്രദമായ പ്രത്രിനരാധ 

മാർഗ്ഗങ്ൾ ജേപകൊള്രിത്നത്ാന്ട േടപ്്രി
ലാക്്രി മറ്റു പ്രനദശങ്ൾക്ത് മാതൃകയായ്രി 
മാറ്രിയ സടുംസ്ാേമാണത് നകരളടും.  ഈ മാര
കകവറസത് ഉണ്ാക്്രിയ രണ്ാടും തരടും�ടും 
ഡ്രിസടും�ർ-ജനവര്രി മാസങ്ള്രിൽ നലാക 
ന്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ള്രിൽ അത്രിഭരീകരമാടും വ്രിധടും 
ആഞ്ഞട്രിച്ചനപ്ാൾ േമ്മൾ ആദ്യതരടും�ത്്രി
ന്റെ അവസാേപാദത്്രിൽ നകസുകൾ കുറ
ഞ്ഞുവരുന് ആശ്വാസത്്രിലായ്രിരുന്നു. 
ന്ഫബ്രുവര്രി-മാർച്ചത് മാസനത്ാടുകൂട്രി പ്രത്രി 

ദ്രിേടും 1000 നകസുകൾ എന് ആശ്വാസകര
മായ സ്്രിത്രിയ്രിൽ േമ്മൾ എത്തുകയു
ണ്ായ്രി. അനതാന്ട എലാ നമഖലയ്രിലുടും 
ജാഗ്രതകുറവത് ദൃശ്യമായ്രി. നലാകന്ത് മറ്റു 
പ്രനദശങ്ള്രിലുടും, ഇന്ത്യയ്രിൽ തന്ന്യുടും 
ന്ഫബ്രുവര്രി പകുത്രിനയാടു കൂട്രി കുത്രിച്ചുയരാൻ 
തടങ്്രിയ ന്കാവ്രിഡത് നകസുകൾ േൽക്രിയ 
സൂെേകൾ േമ്മൾ കാര്യമായ്രി �ൗേ്രിച്ച്രില. 
പ്രതരീക്ഷ്രിച്ചത നപാന്ല തന്ന് കവറസത് 
അത്രിന്റെ വ്യാപേത്്രിേത് അേ്രിവാര്യമായ 
�ത്രിയുടും നവ�തയുടും ഇവ്രിന്ടയുടും കക 
ന്ക്ാണ്. മാർച്ചത് അവസാേനത്ാന്ട നകര

ളത്്രിൽ വരീണ്ടും നകസുകൾ കൂടാൻ തടങ്്രി. 
ന്വറടും രണ്ാഴ്ച ന്കാണ്ത് ഏപ്ര്രിൽ പകുത്രിനയാടു 
കൂട്രി പത്രിോയ്രിരത്്രിലധ്രികടും നകസുകൾ 
പ്രത്രിദ്രിേടും എന് േ്രിരക്്രിൽ എത്തുകയുടും 
ആദ്യതരടും�ത്്രിന്ല ഏറ്വടും കൂടുതൽ 
നകസുകളുന്ട കണക്കുകൾ അത്രിനവ�ടും മറ്രി
കടക്കുകയുടും ന്െയ്തു. അത്രിതരീവ്രമായ വ്യാപ
േമാണത് േടക്കുന്തത്. പ്രത്രിദ്രിേടും 40,000-ൽ 
അധ്രികടും നകസുകൾ, ോലു ലക്ഷത്്രിേടു
ത്ത് നരാ�്രികൾ ഒരു സമയടും െ്രിക്രിത്സയ്രിൽ 
കഴ്രിയുന്നു, ഉയർന്നുന്കാണ്്രിര്രിക്കുന് മരണ
ങ്ളുന്ട കണക്കുകൾ, ആശുപത്ര്രി ക്രിടക്
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കളുന്ട, ഐ.സ്രി.യു., ന്വറെ്രിനലറ്ർ ഇവയുന്ട 
ദൗർലഭ്യടും അനഭവമായ്രി തടങ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. 
മഹാരാഷ്ടയുടും ഡൽഹ്രിയുടും ഇവ്രിന്ട ആവർത്്രി
ക്കുനമാ എന് ആശകെകൾ; അതരീവ ഗുരുതര
മാണത് നകരളത്്രിന്റെ ഇന്ന്ത് സ്്രിത്രി; 
മന്റ്ാരു നലാക്ത് ഡൗണ് കൂട്രി അേ്രിവാര്യമായ്രി. 

തരീവ്രവ്ോപനവും 
ജനിതെ വ്തിയോനങ്ങളും

ന്കാവ്രിഡത് 19 നരാ�മുണ്ാക്കുന് SARS-
CoV-2 കവറസത് ഒരു RNA കവറസത് 
ആണത്. ഇത്രടും കവറസുകൾ വ്യാപ്രിക്കുക
യുടും ഇരടേ്രിക്കുകയുടും ന്െയ്യുനപൊൾ അത്രിന്റെ 
ജേ്രിതക ഘടേയ്കത് വ്യത്രിയാേങ്ൾ ഉണ്ാ
കുന്തത്  സ്വാഭാവ്രികമാണത് .  ഇത്രടും 
ജേ്രിതക വ്യത്രിയാേങ്ൾ മൂലമുണ്ാകുന് 
കവറസുകളുന്ട സ്വഭാവടും ആദ്യടും ഉള്ള 
കവറസുകന്ളക്ാൾ വ്യത്യാസന്പ്ടാടും. 
ഇത്രത്്രിലുണ്ാകുന് വ്യത്രിയാേങ്ളാൽ 
െ്രിലനപ്ാൾ കവറസ്രിന്റെ  വ്യാപേനശഷ്രി
യ്രിൽ വ്യത്യാസടും വര്രികനയാ അവ ഉണ്ാക്കു
ന് നരാ�ത്്രിന്റെ ലക്ഷണങ്ൾനക്ാ തരീവ്ര
തനയ്കാ മാറ്മുണ്ാവകയുടും ന്െ്ാടും. 2019 
അവസാേനത്ാന്ട കന്ണ്ത്്രിയ SARS-
CoV-2 കവറസ്രിേത് കഴ്രിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്്രി
ലധ്രികടും സമയത്്രിനള്ള്രിൽ കുന്റനയന്റ 
വ്യത്രിയാേങ്ൾ സടുംഭവ്രിച്ചു വര്രികയാണത്. 
ഇത്രത്്രിൽ നലാകത്്രിന്റെ  പല പ്രനദശ
ങ്ള്രിൽ േ്രിന്നുടും നൂറകണക്്രിേത് Variants 
(ജേ്രിതകവ്യത്രിയാേടും വന് കവറസുകൾ) 
കന്ണ്ത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. ഇവയ്രിൽ േമ്മുന്ട 
ശ്ദ് ആകർഷ്രിക്കുന്വന്യ Variants of 
Interest എന്നുടും അവയ്രിൽ തന്ന് വ്യാപ

േനശഷ്രി കൂടുന്ത്രിോനലാ നരാ�തരീവ്രത 
കൂടുകനയാ മരണേ്രിരക്ത് കൂടുകനയാ ന്െയ്യു
ന്ത്രിോനലാ ന്പാതജോനരാ�്യ ഭരീഷണ്രി 
കൂടുതലുള്ളവന്യ Variants of Concern 
എന്നുടും  ോമകരണടും ന്െ്ന്പ്ടേ്രിര്രിക്കുന്നു. 
ഇത്രത്്രിൽ Variants of Concern  
ആയ്രി എണ്ന്പ്ടേ്രിട്ടുള്ളവയ്രിൽ പ്രധാേ്രികൾ 
B.1.1.7 എന്ത് ോമകരണന്പ്ടേ്രിട്ടുള്ള UK 
Variant, B.1.351 എന് South African 
Variant, P.1 എന് Brazil Variant 
ഇവയാണത്. 2020 ന്സപത്റ്ടും�ർ, ഒന്ാ�ർ, 
ഡ്രിസടും�ർ മാസങ്ള്രിലാണത് യഥാക്രമടും 
ഇവന്യ കന്ണ്ത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്തത്. ഇന്ത്യ

യ്രിൽ അത്രിനവ�ടും വ്യാപ്രിച്ചുന്കാണ്്രിര്രിക്കുന് 
Variant ആണത് B.1.617 എന് Double 
Mutant Variant. ഇതകൂടാന്ത B.1.618 
എന് West Bengal Variant, ഇനപ്ാൾ 
കന്ണ്ത്്രിയ AP Variant തടങ്്രിയ 
പുത്രിയ വ്യത്രിയാേങ്ൾ ആശകെയുണർ 
ത്തുന്നു.

നമൽപ്റഞ്ഞ Variants of Concern 
(VoC) പലതടും അത്രിവ്യാപേ നശഷ്രിയുള്ള
വയാണത്. ഇത്രിൽ UK Variant, UK 
ഉൾന്പ്ന്ട നലാകന്ത് പല പ്രനദശങ്ള്രിലുടും 
അത്രിതരീവ്രവ്യാപേത്ാൽ രണ്ാടും തരടും�
ത്്രിേത് കാരണമായ്രി. െ്രില വ്യത്രിയാേങ്ൾ 
നരാ�തരീവ്രതയുടും മരണേ്രിരക്കുടും കൂട്ടുന്നുണ്ത്. 
ഇത്രിൽ P1 എന് Brazil Variant യുവജ
േങ്ള്രിൽ നരാ�സാധ്യത കൂടേ്രിയതായുടും 
അവര്രിൽ മരണേ്രിരക്ത് കൂട്ടുന്തായുടും 
കന്ണ്ത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു.  ഇവയ്രിൽ പലതടും 
Immune Escape Mutation ഉള്ളവ, 
അതായതത് ശരരീരത്്രിന്റെ നരാ�പ്രത്രിനരാധ
നശഷ്രിന്യ മറ്രികടക്കുന്തായുടും കന്ണ്ത്്രി
യ്രിര്രിക്കുന്നു. അത്രിോൽ തന്ന് ഒര്രിക്ൽ 
ന്കാവ്രിഡത് �ാധ ഉണ്ായവര്രിൽ വരീണ്ടും 
നരാ�ടും ഉണ്ാകുവാനടും വാക്്രിനകൾ ഫലപ്ര
ദമാകാന്ത നപാകാനള്ള സാധ്യതയുടും 
കൂടുന്നു. ഇന്ത്യയ്രിൽ കന്ണ്ത്്രിയ Double 
Mutant Variant ന്റെ Spike Protein ൽ 
രണ്ത് വ്യത്രിയാേങ്ൾ, E484Q and L452R 
ആണത് സടുംഭവ്രിച്ച്രിര്രിക്കുന്തത്. ഇത്രിോൽ വ്യാ
പേനശഷ്രി കൂട്രിയതായ്രിട്ടുടും Immune Escape  
സ്വഭാവടും പ്രകട്രിപ്്രിക്കുന്തായുടും മേസ്്രിലാ
ക്ാൻ കഴ്രിഞ്ഞ്രിര്രിക്കുന്നു. ആദ്യടും മഹാരാഷ്ട
യ്രിൽ േ്രിന്ത് വ്യാപകമായ്രി റ്രിനപ്ാർടേത് ന്െയ് 
Double Mutant Variants ഇന്ത് ഇന്ത്യ
യ്രിന്ല പല സടുംസ്ാേങ്ള്രിൽ േ്രിന്നുടും 
കന്ണ്ത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്രിന്ല രണ്ാടും 
തരടും�ടും അത്രിഭരീകരമായത്രിന്റെ ഒരു കാരണടും 
മറ്റു Variants കനളാന്ടാപ്ടും Double 
Mutant Variants-ന്റെ വ്യാപേമാണത് 
എന്ത് അനമാേ്രിക്ന്പ്ടുന്നു.  

INSACOG (Indian SARS-CoV-2 
Genomics Consortia) േ്രിന്നുടും, ഏപ്ര്രിൽ 
ആദ്യവാരടും വന്രയുള്ള, നകരളത്്രിൽ 
േ്രിന്നുള്ള സാപെ്രിളുകളുന്ട ജേ്രിതക പഠേടും 
േടത്്രിയത്രിന്റെ വ്രിവരങ്ൾ ഏപ്ര്രിൽ 
അവസാേനത്ാടുകൂട്രി ലഭ്യമാക്്രി. നകരള
ത്്രിന്ല 40%ത്്രിലധ്രികടും സാപെ്രിളുകള്രിലുടും 
ജേ്രിതകവ്യത്രിയാേടും കന്ണ്ത്ാോയ്രി. 
അത്രിൽ 30%ത്്രിലധ്രികടും UK Variant ഉടും 
7% Double Mutant Variant ഉടും  4.38% 
South African Variant ഉടും ആയ്രിരുന്നു.  
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ഇനപ്ാൾ ഒരു മാസനത്ാളടും പ്രിന്്രിടേ അത്രി 
തരീവ്രവ്യാപേത്്രിന്ോടുവ്രിൽ 80%ത്്രിലധ്രി
കവടും കവറസുകൾ ജേ്രിതകവ്യത്രിയാേടും 
നേട്രിയവയാകാടും എന്ാണത് ശാസ്ത്രനലാകടും 
അനമാേ്രിക്കുന്തത്. ജ്രിലകൾ ത്രിര്രിച്ചുള്ള 
കണക്കുകള്രിൽ ഏന്റ അന്തരമുണ്ായ്രിരുന്നു. 
ആദ്യടും രണ്ാടുംതരടും�ടും ആഞ്ഞട്രിച്ച വടക്ൻ 
ജ്രിലകള്രിലുടും എറണാകുളത്തുടും ജേ്രിതകവ്യത്രി
യാേടും കണ്തത് 60%ത്്രിലധ്രികടും സാപെ്രിളുക
ള്രിലായ്രിരുന്നു. ഒരു മാസടും ന്കാണ്ത് െ്രിത്രടും 
ആന്ക മാറ്രിയ്രിട്ടുണ്ാകാടും. ഇനപ്ാൾ എലാ 
ജ്രിലകള്രിലുടും അത്രിതരീവ്രവ്യാപേടും േടക്കുക
യാണത്.

ആദ്യതരടും�ന്ത്ക്ാൾ വ്യത്യസ്തമാണത് 
ഇനപ്ാൾ ആഞ്ഞട്രിച്ചു ന്കാണ്്രിര്രിക്കുന് 
രണ്ാടുംതരടും�ടും. വ്യാപേനശഷ്രി കൂട്രിയ 
കവറസുകൾ അത്രിനവ�മാണത് േമ്മുന്ട 
ഇടയ്രിൽ പടർന്നുപ്രിട്രിക്കുന്തത്. കുടുടും�
ത്്രിൽ ഒരാൾ �ാധ്രിതോയാൽ, ന്പന്ടേന്ത് 
തന്ന് മുഴുവൻ കുടുടും�ാടും�ങ്ളുടും നരാ�ഗ്ര
സ്തരാകുന്തായ്രിടോണത് കണ്വരുന്തത്. 
നേര്രിയനതാത്രിലുള്ള Exposure മൂലടും 
തന്ന് നരാ�ടും പ്രിട്രിന്പടുന്തായ്രിട്ടു നവണടും 
കരുതാൻ. ജേ്രിതക വ്യത്രിയാേങ്ൾ 
കാരണടും കവറസത് അത്രിനവ�ടും വ്യാപ്രിക്കു
ന്നുന്വന്നുള്ളതത് ഉറപ്ായ്രിര്രിക്കുന്നു.

ജേ്രിതക വ്യത്രിയാേങ്ൾ കാരണടും 

നരാ�ലക്ഷണങ്ള്രിലുടും മാറ്ങ്ൾ ഉള്ള 
തായ്രി ഇന്ത്യയുന്ട പലഭാ�ത്തുേ്രിന്നുടും 
റ്രിനപ്ാർട്ടുകൾ സൂെ്രിപ്്രിക്കുന്നു. എന്്രിരുന്ാ
ലുടും ഗുരുതര നരാ�ങ്ളുടും മരണേ്രിരക്കുടും കൂടു
ന്തായ്രിടേത് ശാസ്ത്രരീയ ന്തള്രിവകൾ ലഭ്യമല. 
പനക്ഷ ഇപ്രകാരമുള്ള നരാ�വ്യാപേടും തടർ
ന്ാൽ അത്രത്്രിൽ ഭരീകരമായ നരാ�ാവ
സ്യുടും മരണേ്രിരക്കുടും ഉണ്ാക്കുവാൻ 
നശഷ്രിയുള്ള വ്യത്രിയാേങ്ളുന്ട സാധ്യത 
തള്ള്രിക്ളയാോവ്രില.

ജനതിതക വ്യതതിയോനങ്ങൾ 
തടയോനോവലമോ?

കവറസത് വ്യാപ്രിക്കുകയുടും ഇരടേ്രിക്കുക
യുടും ന്െയ്യുനപൊഴാണത് ജേ്രിതക വ്യത്രിയാേ
ങ്ൾ ഉണ്ാകുന്തത്. അത്രിോൽ തന്ന് 
കവറസ്രിന്റെ വ്യാപേടും എത്രയുടും ന്പന്ടേന്ത് 
തടയുക എന് ഒറ്പ്രത്രിവ്രിധ്രിയാണത് േമ്മുന്ട 
മുൻപ്രിലുള്ളതത് .  വ്യാപേടും തടയുവാൻ 
അട്രിസ്ാേ പ്രത്രിനരാധമാർഗ്ഗങ്ളായ SMS 
(Social Distancing, Mask, Sanitising) 
തന്ന്യാണത് ഇനപ്ാഴുടും ആശ്യടും. കവറ 
സ്രിേത് വ്യാപേനശഷ്രി കൂട്രിയത്രിോൽ കൂടുതൽ 
ഫലപ്രദമായ രരീത്രിയ്രിൽ നവണടും SMS 
േടപ്്രിലാനക്ണ്തത്. സാമൂഹ്രി  ക അകലടും 
പാല്രിക്കുനപൊൾ പ്രനത്യകടും ശ്ദ്്രിനക്ണ്തത് 
മൂന്ത് ‘C’കൾ ഒഴ്രിവാക്കുക എന്താണത് 1) 

Close Contact (അടുത് സപെർക്ടും) - ആളു
കളുമായ്രി ഇടപഴകുനപൊൾ 1 മരീറ്ർ ദൂരടും 2 
മരീറ്റാക്്രി കൂടേ്രി സുരക്ഷ്രിതരാവക. 2) Closed 
Space - വായുസഞാരടും കുറഞ്ഞ മുറ്രികളുടും 
വാഹേങ്ളുടും ഒഴ്രിവാക്കുക. അത്രടും സ്ല
ങ്ള്രിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുമായ്രി അധ്രികനേരടും 
ന്െലവഴ്രി ക്ാത്രിര്രിക്കുക. മുറ്രികള്രിൽ േല വായു
സഞാരടും ഉറപ്ാക്കുക. 3) Crowding-ആൾക്കൂ
ടേടും ഒഴ്രിവാക്കുക. സർക്ാർ 20 അനവദ്രിക്കു
ന്്രിടത്ത് േമ്മൾ അതത് അഞത് ആളുകളായ്രി 
ചുരുക്കുക. SARS-CoV-2 കവറസ്രിന്റെ ഒരു 
പ്രനത്യകത അതത് Super Spreader Events  
വഴ്രി അത്രിനവ�ടും വ്യാപ്രിക്കുന്നു എന്നുള്ള
താണത്. നരാ�വ്യാപേത്്രിന്റെ ഈ ഘടേ
ത്്രിൽ ഒരു വ്രിധത്്രിലുള്ള ആൾക്കൂടേങ്ളുടും 
അനവദ്രിക്കുവാൻ പാട്രില.  ഒന്ത് പത്ത് 
ആകുന് അത്രടും പത്ത് ഒത്തുനെരലുകൾ 
മത്രി േമ്മുന്ട സടുംസ്ാേന്ത് ശവപ്റപൊ
ക്കുടും വ്രിധടും  നരാ�വ്യാപേടും സർവ്വസരീമകന്ള
യുടും നഭദ്രിക്കുവാൻ.

ഈ ഘടേത്്രിൽ മാസ്ത് ഉപനയാ�ടും 
Double Masking (ഇരടേ മാസ്ത് ) നലക്ത് 
അപത്നഗ്രഡുന്െയ്യുക അേ്രിവാര്യമായ്രിര്രിക്കു
ന്നു. അത്രിതരീവ്ര വ്യാപേനശഷ്രിയുള്ള കവറ 
സ്രിന്േ പ്രത്രിനരാധ്രിക്കുവാൻ േമ്മുന്ട 
തണ്രിമാസ്ത് മാത്രടും അപര്യാപ്തമാണത്. ഒരു 
‘സർജ്രിക്ൽ മാസ്്രി’ന  മുകള്രിൽ ഒരു ‘തണ്രി 
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മാസ്ത് ’ ഉപനയാ�്രിക്കുന്ത്രിന്േയാണത് 
Double Masking എന്നുപറയുന്തത്. N95 
മാസ്ത്  ആണത് ഉപനയാ�്രിക്കുന്ന്തകെ്രിൽ 
അതത് ഒന്നുതന്ന് മത്രിയാകുടും. ഏത മാസ്ത് 
ഉപനയാ�്രിച്ചാലുടും അതത് കൃത്യമായ്രി എലാ
ന്ാഴുടും ഉപനയാ�്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണത് 
ഏറ്വടും പ്രധാേടും.

പ്രതലങ്ൾ വഴ്രിയുള്ള കവറസത് വ്യാപേടും 
അത്ര ഫലപ്രദമല എന്ാണത് പുത്രിയ �നവ
ഷണഫലങ്ൾ ന്വള്രിവാക്കുന്തത്. എന്്രിരു
ന്ാലുടും കകകൾ വൃത്്രിയായ്രി സൂക്ഷ്രി 
ക്കുന്തത് പ്രധാേടും തന്ന്യാണത്. കവറസത് 
നേര്രിട്ടുള്ള സപെർക്ത്്രിലൂന്ട പകരുന്ത്രിന 
പുറനമ വായുജേ്യമായ്രി പകരുന്നു എന് 
കന്ണ്ത്ലുകൾ മാസ്ത് ഉപനയാ�്രിക്കുന്ത്രി
ന്റെ കൃത്യതയുടും അടഞ്ഞു വായുസഞാരമ്രിലാ
ത് ഇടങ്ള്രിൽ പ്രനവശ്രിക്കുനപൊൾ പാല്രി
നക്ണ് അതരീവ ജാഗ്രതയുന്ടയുടും പ്രാധാേ്യടും 
അട്രിവരയ്രിടേത് കാണ്രിക്കുന്നു.

വരീടുകള്രിൽ അത്രിനവ�മാണത് നരാ�വ്യാ
പേടും േടന്നുന്കാണ്്രിര്രിക്കുന്തത്. പ്രാനയാ�്രിക 
ബുദ്്രിമുട്ടുകൾ ഉന്ണ്കെ്രിൽ തന്ന്യുടും വരീടേ്രിേ
കത്തുടും മാസ്ത് ഉപനയാ�ടും ആവശ്യമായ്രി വന്്രി
ര്രിക്കുന്നു. ഏറ്വടും പ്രധാേടും നേര്രിയ നരാ�ല
ക്ഷണങ്ൾ ഉന്ണ്കെ്രിൽ തന്ന് മറ്റുള്ളവരു
മായ്രി ഇടന്പടാന്ത എത്രയുടും നവ�ടും 
ന്കാവ്രിഡത്-19 പര്രിനശാധേ േടത്്രി നരാ�ടും 

ഇല എന്നുറപ്പുവരുത്തുകന്യന്താണത്. 
നരാ�ടും സ്്രിരരീകര്രിച്ചവർ തരീർച്ചയായുടും റടും 
ക്വാറകറെേ്രിൽ തന്ന് കഴ്രിനയണ്താണത്. 
നരാ�ലക്ഷണങ്ൾ തടങ്്രിയത മുതൽ 17 
ദ്രിവസടും വന്ര മറ്റുള്ളവരുമായ്രി സപെർക്ടും 
പൂർണ്മായുടും ഒഴ്രിവാക്ണന്മന്ാണത് 

ആനരാ�്യവകുപ്്രിന്റെ  േ്രിലവ്രിന്ല മാർഗ്ഗനര
ഖകൾ േ്രിർനദേശ്രിക്കുന്തത്.

ലരോഗീപരതിചരണദം വീടുകളതിൽ 
ന്ചയ്യുല്ോൾ ശ്രദ്തിലകേണ്ടവ

ന്കാവ്രിഡത് നരാ��ാധ്രിതരായ 90% 
ആളുകൾക്കുടും ഗുരുതരമായ ആനരാ�്യ പ്രശ്ന
ങ്ൾ ഉണ്ാകാറ്രില. �ഹുഭൂര്രിഭാ�ടും ആളു
കൾക്കുടും ലക്ഷണങ്ന്ളാന്നുടും തന്ന് 
ഇലാന്തനയാ അന്ലകെ്രിൽ, ന്െറ്രിയ പേ്രി, 
ന്െറ്രിയ ചുമ, ന്താണ്നവദേ, മറ്ത് ജലനദാഷ 
ലക്ഷണങ്ൾ തടങ്്രിയ നേര്രിയ ആനരാ�്യ
പ്രശ്നങ്ളാണത് കണ്വരുന്തത്. ഇക്കൂടേർക്ത് 
വ രീടുകള്രിൽ തന്ന് കഴ്രിഞ്ഞുന്കാണ്ത് 
ആനരാ�്യ പ്രവർത്കരുമായ്രി നഫാണ് 
വഴ്രിയുള്ള Consultation മുനഖേ  െ്രിക്രിത്സ 
എടുക്ാവന്താണത്. നകസുകൾ കൂട്രി വരുന് 
സാഹെര്യത്്രിൽ ആശുപത്ര്രി ക്രിടക്കൾ 
അപര്യാപ്തമാകുനപൊൾ ഗുരുതര നരാ�ലക്ഷ
ണങ്ളുള്ളവന്ര മാത്രനമ ആശുപത്ര്രിയ്രിൽ 
പ്രനവശ്രിപ്്രിക്കുവാൻ കഴ്രിയുകയുള്ളൂ.

വരീടുകള്രിൽ െ്രിക്രിത്സയ്രിൽ കഴ്രിയുന്വർ 
പ്രനത്യകടും അറ്രിഞ്ഞ്രിര്രിനക്ണ്തത് അപകട
കരമായ നരാ�ലക്ഷണങ്ന്ള നേരന്ത്ത
ന്ന് മേസ്്രിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണത്. 
ന്േഞ്ചുനവദേ, ന്േഞ്രിട്രിപ്ത്, ശ്വാസടുംമുടേത്, 
ന�ാധക്ഷയടും, കാലുകള്രിൽ േരീരത്, രക്ത
്ാവടും തടങ്്രിയവ അപകട ലക്ഷണങ്
ളാണത്. ഇവ കണ്ാൽ ഉടൻ തന്ന് കവദ്യ
സഹായടും നതടുക. വരീടേ്രിൽ െ്രിക്രിത്സയ്രിൽ 
കഴ്രിയുന്വർക്ത് ഒരു പൾസത് ഓക്്രിമരീറ്റ്രിന്റെ  
സഹായനത്ാടുകൂട്രി രക്തത്്രിന്ല ഓക്്രിജ
ന്റെ അളവത് മേസ്്രിലാക്ാടും. പൾസത് ഓക്്രി
മരീറ്റ്രിന്ല SPO2 അളവത് 94 ൽ താന്ഴയാ 
യാൽ ഉടൻ തന്ന് കവദ്യസഹായടും 
നതടണടും. െ്രിലർക്ത് വ്രിശ്മ്രിക്കുനപൊൾ ഓക്്രി
ജന്റെ അളവത് പര്യാപ്തമായ്രിര്രിക്കുടും. എന്ാൽ 
ശ്വാസനകാശത്്രിന്േ കവറസത് �ാധ്രിച്ച്രിട്ടു
ന്ണ്കെ്രിൽ അതത് നേരന്ത്തന്ന് കന്ണ്
ത്ാൻ ‘6 minute walk test’ സഹായ്രിക്കുടും. 
മുറ്രിയ്രിൽതന്ന് 6 മ്രിേ്രിറ്ത് േടന്ത്രിനനശഷടും 
SPO2 അളവത് 3 നപായ്രിറെ്രിൽ കൂടുതൽ താഴ്ന്നു 
നപായ്രിട്ടുന്ണ്കെ്രിൽ ശ്വാസനകാശന്ത് 
കവറസത് �ാധ്രിച്ച്രിട്ടുണ്ത് എന്ത്രിന്റെ 
സൂെേയാണത്. ഇവ്രിന്ടയുടും കവദ്യസഹായടും 
നതനടണ് സാഹെര്യമാണത്. അമ്രിതമായ 
ക്ഷരീണടും നതാന്നുന്നുന്വകെ്രിലുടും ആനരാ�്യപ്ര
വർത്കന്ര അറ്രിയ്രിനക്ണ്തണ്ത്. ഇത്ര
ത്്രിൽ സ്വയടും േ്രിരരീക്ഷ്രിച്ചുന്കാണ്ത് ഭൂര്രിഭാ�ടും 
ആളുകൾക്കുടും വരീടുകള്രിൽ തന്ന് െ്രിക്രിത്സ 
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എടുക്ാവന്താണത്. േല വായുസഞാരമുള്ള 
മുറ്രി, മാസ്ത്  ഉപനയാ�ടും, ധാരാളടും ന്വള്ളടും 
കുട്രിക്കുക, നപാഷകസമൃദ്മായ ഭക്ഷണടും 
കഴ്രിക്കുക, ഇവ ശ്ദ്്രിക്കുകയുടും നവണടും. 
അപകടലക്ഷണങ്ൾ കണ്ാൽ ഉടൻ 
തന്ന് ആനരാ�്യപ്രവർത്കന്ര അറ്രിയ്രിക്കു
കയുടും ജ്രിലാ കണ്നട്രാൾ ന്സല്രിന്റെ സഹാ
യനത്ാന്ട െ്രിക്രിത്സ നതടുകയുടും നവണടും.

വോക്തിൻ ക്ഷോമകോ�ന്ത്
വോക്തിലനഷൻ

വാക്്രിൻ ലഭ്യമാകുന് മുറയ്കത് തന്ന് 
ലഭ്യമായ വാക്്രിൻ ഏതാന്ണകെ്രിൽ തന്ന്യുടും 
എടുക്കുക എന്താണത് പ്രധാേടും. ഇവ്രിന്ട 
ഇനപ്ാൾ ലഭ്യമായ COVISHIELD, 
COVAXIN ഇേ്രി ലഭ്രിക്ാൻ സാധ്യതയുള്ള 
Sputnik മറ്റു വാക്്രിനകളായ Pfizes, 
Moderna ഇവന്യാന്ക് തന്ന്യുടും 
70%ത്്രിലധ്രികടും ഫലപ്രദമാണത്. ജേ്രിതക 
വ്യത്രിയാേങ്ൾ വരുടുംനതാറടും വാക്്രിനക
ളുന്ട ഫലപ്രാപ്ത്രിന്യക്കുറ്രിച്ചത് ആശകെകളുണ്ത്. 
എന്്രിരുന്ാലുടും പ്രധാേന്പ്ടേ Variants 
ന്േത്രിന്ര േ്രിലവ്രിന്ല വാക്്രിനകൾ ഫലപ്രാ
പ്ത്രി േ്രിലേ്രിർത്തുന്നു എന്ത് തന്ന്യാണത് 
പ്രാഥമ്രിക പഠേങ്ൾ ന്തള്രിയ്രിക്കുന്തത്. 
നരാ�പ്കർച്ചനയാ നരാ��ാധനയാ തടയു
ന്ത്രിന്േക്ാൾ വാക്്രിന്റെ ഉപനയാ�ടും ഗുരു

തരനരാ�വടും മരണങ്ളുടും തടയുന്മന്നുള്ള
താണത് പ്രധാേടും. വാക്്രിൻ എടുത്വർക്ത് 
നരാ�ടും വരുന്നു എന്ത് കണ്തന്കാണ്ത് 
വാക്്രിൻ ഫലപ്രദമല എന്ത് കരുത്രി കുത്്രി
വ്ത് എടുക്ാത്രിര്രിക്കുന്തത് മണ്ത്രമാണത്. 
പാർശ്വഫലങ്ന്ള ഭയന്നുടും കുത്്രിവ്ത് എടു
ക്ാത്രിര്രിക്രുതത്. േമ്മുന്ട ചുറ്റുടും അത്രിനവ�ടും 
പടർന്നു പ്രിട്രിക്കുന് ഈ കവറസത് �ാധ്രിച്ചത് 
അത്രിന്റെ സകെരീർണ്തകളുണ്ാകുവാനള്ള 
സ ാ ദ് ്യത ന് യ ക് ാ ൾ  വ ള ന് ര യ ധ ്രി ക ടും 
കുറവാണത് വളന്ര വ്രിരളമായ്രി മാത്രമുണ്ാകു
ന് ഒരു പാർശ്വഫലത്്രിനള്ള സാധ്യത. 
എത്രയുടും ന്പന്ടേന്ത് ഭൂര്രിഭാ�ടും ജേങ്ൾക്കുടും 
പ്രത്രിനരാധകുത്്രിവ്ത് േൽകുക എന്തത് 
പ്രധാേമാന്ണന്്രിര്രിന്ക്, കുത്്രിവ്ത് നകന്ദ്ര
ങ്ള്രിൽ ആളുകൾ ത്രിരക്കുകൂടേ്രി നരാ�വ്യാ
പേടും ഉണ്ാകുന് സാഹെര്യടും ഒട്ടുടും അനവ
ദേരീയമല.

ഈ ഘടേത്്രിൽ അട്രിയന്തര പ്രാധാേ്യടും 
േൽനകണ്തത് ഏതവ്രിനധേയുടും നരാ� 
വ്യാപേടും തടയുക എന്ത്രിോണത്. േ്രിയന്ത
ണങ്നളാടത് സഹകര്രിച്ചത് അവേവന്റെ 
വരീട്രിന്റെ സുരക്ഷ്രിതത്വത്്രിൽ ഇരുന്നു 
ന്കാണ്ത് ഈ മഹാമാര്രിന്ക്ത്രിന്ര േമുക്ത് 
ഒത്തുനെരാടും. ഗുരുതരനരാ�ങ്ൾ ഉള്ളവർ
ക്ായ്രി ആശുപത്ര്രി സടുംവ്രിധാേങ്ൾ കരു
ത്രിവയ്കാടും. വ്യാജ പ്രെരണങ്ള്രിൽ വരീഴാന്ത 
സർക്ാർ വകുപ്പുകളുന്ട േ്രിർനദേശപ്രകാരടും 

തന്ന് നരാ� െ്രിക്രിത്സ നതടുക, വരീടുകള്രിൽ 
െ്രിക്രിത്സയ്രിൽ കഴ്രിയുന്വർ ആനരാ�്യപ്ര
വർത്കരുന്ട േ്രിർനദേശങ്ൾ പാല്രിച്ചുന്കാ
ണ്ത് ഫലപ്രദമായ സ്വയടും േ്രിരരീക്ഷണ സമ്പ്ര
ദായടും േടപ്്രിലാക്്രിന്ക്ാണ്ത് നരാ�സൗഖ്യടും 
നേടുനപൊഴുടും, തന്റെ പക്ൽ  േ്രിന്ത് മന്റ്ാ
രാള്രിനലക്കുടും നരാ�ടും പകർത്ാത്രിര്രിക്കുക 
എന് പരമപ്രധാേമായ ഉത്രവാദ്രിത്ടും 
േടപ്്രിലാക്കുകയുടും നവണടും. ഒരു മാസടും 
ന്കാണ്ത് നകസുകളുന്ട കുത്രിപ്ത് കുറച്ചു ന്കാണ്
വരാോകുന്മന് കണക്കുകൂടേലുകളാണത് 
ആനരാ�്യവ്രിദഗ്ദ്ധർക്കുള്ളതത്. വരുടും ദ്രിവസങ്
ള്രിൽ നരാ�വ്യാപേടും peak ന്െയ്യുടും, നകസുകൾ 
പരമാവധ്രി കുറച്ചത് ന്കാണ്വര്രിക, േമ്മുന്ട 
െ്രിക്രിത്സാ സടുംവ്രിധാേങ്ൾ എലാ നരാ�്രികൾ
ക്കുടും പര്യാപ്തമായ്രിര്രിക്കുന് േ്രിരക്്രിൽ 
നരാ�ന്ത് പ്രിട്രിച്ചുന്കടോോകണടും. മറ്റു പ്രനദശ
ങ്ള്രിൽ േ്രിന്നുള്ള സൂെേകള്രിൽ േ്രിന്ത് േമുക്ത് 
മേസ്്രിലാക്ാടും, രണ്ാടുംതരടും�ടും  ന്കാണ്ത് ഈ 
മഹാമാര്രി അവസാേ്രിക്കുന്്രില എന്ത്.  ഒരു 
മൂന്ാടും തരടും�ടും േമ്മൾ പ്രതരീക്ഷ്രിക്ണടും.  
ജരീവന്റെ വ്രിലയുള്ള ജാഗ്രതയാൽ അത്രിന്റെ 
കാഠ്രിേ്യവടും ദുരന്തവടും  േമുക്ത് പരമാവധ്രി 
കുറയ്കാടും.

 1
ലേഖിക തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് 

ലകോലേജില് കമ്മ്യൂണിറ്ി മെഡിസിന് വിഭോഗം 
അലസോസിലേറ്റ് മ്ോഫസറോണറ്.
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നകരളത്്രിന്ല സ്കൂൾ വ്രിദ്യാഭ്യാസനമഖ
ലയുന്ട െര്രിത്രത്്രിന്ല േ്രിർണ്ായക 

വഴ്രിത്്രിര്രിവായ്രിരുന്നു 2007ന്ല നകരള 
പാഠ്യപദ്ത്രി െടേക്കൂടത് (ന്ക.സ്രി.എഫത്.2007) 
രൂപരീകരണടും. നദശരീയ പാഠ്യപദ്ത്രി െടേക്കൂ
ട്രിന്റെ (എൻ.സ്രി.എഫത്. 2005) ചുവടുപ്രിട്രി 
ച്ചാണത് ഈ സമഗ്ര വ്രിദ്യാഭ്യാസനരഖ ത്ാ
റാക്്രിയതത്. ഈ നരഖയ്രിൽ ഭാവ്രിസമൂഹ
ന്ത്ക്കുറ്രിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്ാടത് സമഗ്രമായ്രിത
ന്ന് പ്രത്രിപാദ്രിച്ച്രിട്ടുണ്ത്.

“നകരളത്്രിന്റെ പശ്ാത്ലത്്രിൽ 
വ്രിദ്യാഭ്യാസടും രൂപന്പ്ടുത്തുനപൊൾ ജോധ്രി
പത്യടും, മനതതരത്വടും, സാമൂഹ്രികതല്യത, 
ഭരണഘടോപരമായ മറ്റുമൂല്യങ്ൾ ഇവ 
സൂെകങ്ളായ്രി പര്രി�ണ്രിക്ണടും. മതടും, 
ജാത്രി, സാപെത്്രികസ്്രിത്രി, ല്രിടും�വ്യ
ത്യാസടും, പ്രാനദശ്രികത എന്്രിങ്ന്േ 
യാന്താരു വ്രിനവെേവടും ഇലാത്തടും മാേ
വ്രികതയ്രിലൂന്്രിയതമായ ഒരു ഭാവ്രി 

സമൂഹമാണത് ോടും സ്വപ്ടും കാനണണ്തത്. 
ഉയർന് നദശരീയന�ാധവടും, ശാസ്ത്രരീയ 
മനോഭാവവടും, സാടുംസ്ാര്രികത്േ്രിമയുടും, 
ശാസ്ത്രസാനകെത്രികാവന�ാധവടും, അവകാശ
ന�ാധവടും, ന്താഴ്രിൽ കേപുണ്രിയുടും, ഭരണ
ഘടോമൂല്യങ്ളുടും, സ്വാശ്യത്വവടും, വ്രിമർശ
ോത്മകസമരീപേവടും, അറ്രിവ്രിന്റെ േ്രിർമ്മാ
ണവടും ഉറപ്ാക്കുന്തായ്രിര്രിക്ണടും വ്രിദ്യാ
ഭ്യാസടും”.

അറ്രിവത് നേടുക എന്തത് നകവലടും വ്രിവ
രനശഖരണമല മറ്രിച്ചത് ക്ര്രിയാത്മക പ്രവർ
ത്േങ്ള്രിലൂന്ടയുടും അനേ്വഷണങ്ള്രിലൂന്ട
യുടും കുടേ്രി സ്വയടും രൂപന്പ്ടുത്തുന്തായ്രി 
ര്രിക്ണടും. ഇതാണത് ന്ക.സ്രി.എഫത്. 2007 
മുനന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് ജ്ഞാേേ്രിർമ്മ്രിത്രിവാദത്്രി 
ന്റെയുടും വ്രിമർശോത്മകപഠേത്്രിന്റെയുടും 
അട്രിസ്ാേതത്വടും. ഓനരാ കുടേ്രിയുന്ടയുടും 
ആത്മപ്രകാശേത്്രിനള്ള ഇടമാകണടും 
സത് കൂളുകൾ. മാേവ്രികതയുടും സാമൂഹ്രിക പ്ര

ത്രി�ദ്തയുടും കകമുതലായുള്ള ഒരു 
തലമുറന്യ വാർന്ത്ടുക്കുന്ത്രിൽ വ്രിദ്യാ
ഭ്യാസത്്രിനള്ള പകെത് േ്രിസ്തുലമാണത്. ഈ 
അട്രിസ്ാേ വ്രിദ്യാഭ്യാസ സമരീപേത്്രിൽ 
ഊന്്രിേ്രിന്നുന്കാണ്ത് ആധുേ്രിക സാനകെത്രി
കവ്രിദ്യയ്രിലുണ്ായ അത്ഭുതകരമായ വ്രികാ
സത്്രിന്റെ ഗുണഫലങ്ന്ള സത് കൂൾ വ്രിദ്യാ
ഭ്യാസത്്രിന്റെ ഗുണേ്രിലവാരടും ഉറപ്പുവരു
ത്തു ന് ത ്രി േത്  എ ങ് ന് േ  പ്രന യ ാ ജ േ 
ന്പ്ടുത്ാടും എന് അനേ്വഷണമാണത് 
കഴ്രിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്ാലമായ്രി നകരള
ത്്രിൽ േടപ്്രിലാക്്രി വരുന്തത്.

ന്പോതുവതിദ്യോഭ്യോസ 
സദംരക്ഷണയജ്ദം 

ന്പാതവ്രിദ്യാഭ്യാസ സടുംരക്ഷണയജ്ഞ
ത്്രിന്റെ ഭാ�മായ്രി കഴ്രിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷ
ക്ാലടും വ്രിദ്യാഭ്യാസ നമഖലയ്രിൽ േടത്്രിയ 
ക്ര്രിയാത്മകമായ ഇടന്പടലുകൾ മാതൃകാ

ന്പകാതുവിദ്കാലയങ്ങൾ 
മികവിന്റെ നകന്ദ്രങ്ങൾ 
 ല�ോ. ശതിവകുമോർ ന്ക.എസ്.
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പരമാണത്. ഇേ്രി ഒരു ത്രിര്രിച്ചുവരവത് അസാധ്യ
ന്മന്നുകരുത്രിയ ന്പാതവ്രിദ്യാഭ്യാസ നമഖ 
ലന്യ കകപ്രിട്രിച്ചുയർത്്രി മ്രികവ്രിന്റെ പാത
യ്രിന്ലത്്രിക്ാൻ കഴ്രിഞ്ഞകാല പ്രവർത്
േങ്ൾക്ത് കഴ്രിഞ്ഞു എന്തത് ആനവശടും 
പകരുന് അനഭവമാണത്. ജേകരീയ ഇടന്പ
ടല്രിലൂന്ട ഓനരാ ന്പാതവ്രിദ്യാലയത്്രിന്റെയുടും 
ഭൗത്രികവടും അക്ാദമ്രികവമായ വ്രികസേടും 
ഉറപ്ാക്ാൻ കഴ്രിഞ്ഞു. കൂടോയ ജേകരീയ 
െർച്ചയ്രിലൂന്ട ഓനരാ സത് കൂള്രിന്റെയുടും മാസ്റ്റർ
പ്ാൻ ത്ാറാക്്രിയാണത് പ്രവർത്േങ്ൾക്ത് 
തടക്ടും കുറ്രിച്ചതത്. ഇത്രിൽ അക്ാദമ്രിക 
മാസ്റ്റർ പ്ാേ്രിന ഏന്റ പ്രാധാേ്യടും േൽക്രി 
യാണത് ഭാവ്രി പ്രവർത്േങ്ൾ ആസൂത്രണടും 
ന്െയ്തത്. അക്ാദമ്രിക മ്രികവാണത് വ്രിദ്യാലയ 
മ്രികവത് എന് കാഴ്ചപ്ാടത് ഉയർത്്രിപ്്രിട്രിച്ചാണത് 
ഇക്ാലയളവ്രിൽ ഓനരാ സത് കൂളുടും പ്രവർത്്രി
ച്ചതത്. ഇതത് മുൻകാല വ്രികസേ സകെല്പങ്ന്ള 
ന്പാള്രിന്ച്ചഴുതന്ത്രിന സഹായകമായ്രി. 
അത്രിലുപര്രി കജവകവവ്രിധ്യ പാർക്ത്, 
ടാന്ലറെത് ലാ�ത് എന്്രിവ നപാലുള്ള ആധുേ്രിക 
സടുംവ്രിധാേങ്ൾ ഒരുക്്രി ക്യാപെസത് ഒരു പാഠ
പുസ്തകടും എന് നൂതേകാഴ്ചപ്ാടത് അേ്വർത്ഥ
മാക്കുന്ത്രിനടും സാധ്രിച്ചു.

ഭൗതതിക സോെചര്യ വതികസനദം
കഴ്രിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷക്ാലടുംന്കാണ്ത് 

ന്പാതവ്രിദ്യാലയങ്ളുന്ട ഭൗത്രിക സാഹ 
െര്യടും സ്വപ്സമാേമായ്രി വ്രികസ്രിക്കുകയു
ണ്ായ്രി. അട്രിസ്ാേ സൗകര്യ വ്രികസേ
ത്്രിന്റെ ഭാ�മായ്രി സത് കൂൾ ന്കടേ്രിടങ്ൾ, 
ഓഡ്രിനറ്ാറ്രിയടും, കള്രിസ്ലടും, നടായ്രിലറ്ത് 
സടുംവ്രിധാേടും, വ്രിശ്മമുറ്രികൾ തടങ്്രിയവ 
മ്രിക്വാറടും എലാ സർക്ാർ വ്രിദ്യാലയങ്
ള്രിലുടും ഒരുക്കുവാൻ കഴ്രിഞ്ഞു. എയത് ഡഡത്  
വ്രിദ്യാലയങ്ള്രിൽ െലഞത് ഫണ്്രിന്റെ 
ഉപനയാ�ത്്രിലൂന്ടയുടും അട്രിസ്ാേ 
സൗകര്യടും ഉറപ്ാക്്രി.

ക്രിഫത് �്രി ധേസഹായടും ഉപനയാ�്രിച്ചത്  
2309 നകാട്രി രൂപയുന്ട വ്രികസേപ്രവർത്
േ ങ് ള ാ ണത്  േ ട ത് ്രി യ തത് .  ഇ ത ്രി ന് റെ 
ഭാ�മായ്രി ഓനരാ േ്രിയമസഭാ മണ്ഡലത്്രി
ലുടും ഒരു സത് കൂൾ ത്രിരന്ഞ്ഞടുത്ത് 5 നകാട്രി 
രൂപ വരീതവടും, 1000 ത്്രിലധ്രികടും കുടേ്രികൾ 
പഠ്രിക്കുന് 386 സത് കൂളുകൾക്ത് 3 നകാട്രി രൂപ 
വരീതവടും, 500 ലധ്രികടും കുടേ്രികൾപഠ്രിക്കുന് 
446 സത് കൂളുകൾക്ത് 1 നകാട്രി രൂപ വരീതവടും 
അനവദ്രിച്ചുന്കാണ്ാണത് േ്രിർമ്മാണ പ്രവർ
ത്േങ്ൾ പൂർത്്രിയാക്്രിയതത്. കൂടാന്ത 
പ്ാൻ ഫണ്ത്, േ�ാർഡത് ഫണ്ത്, എസത്.എസത്.
ന്ക. വഴ്രിയുള്ള ഫണ്ത് എന്്രിവ വഴ്രിയുടും രണ്ാ

യ്രിരത്്രിലധ്രികടും നകാട്രി രൂപയുന്ട വ്രിക 
സേ പ്രവർത്േങ്ൾ േടത്ാൻ സാധ്രിച്ചു. 
മാതൃകാപരമായ ഇത്രടും പ്രവർത്േങ്ൾ 
ന്പാതവ്രിദ്യാലയങ്ളുന്ട മുഖച്ായ ആകർ
ഷകമാക്്രി.

ഐ.സതി.ടതി. അൈതിഷ്തിത 
വതിദ്യോഭ്യോസദം 

ആധുേ്രിക സാനകെത്രികവ്രിദ്യയുന്ട 
അേന്ത സാധ്യതകൾ പാഠ്യപദ്ത്രി വ്രിേ്രി
മയത്്രിേത് ഫലപ്രദമായ്രി ഉൾനച്ചർക്കുന്ത്രി
നള്ള േ്രിർണ്ായക ഇടന്പടലുകൾ േടത്തു
ന്ത്രിേത് േമുക്ത് കഴ്രിഞ്ഞ്രിട്ടുണ്ത്. 1 മുതൽ 12 
വന്ര ക്ാസ്സുകള്രിലായ്രി 45000 ത്്രിലധ്രികടും 
ക്ാസ്സുമുറ്രികൾ കഹന്ടകത് സ്ാർടേത് ക്ാസ്സുക
ളായ്രി മാറ്്രിന്ക്ാണ്ാണത് വ്രിജ്ഞാേടും വ്രിരൽ
ത്തുപെ്രിൽ എന് പുനരാ�മേ കാഴ്ചപ്ാടത് 
മുനന്ാട്ടുവച്ചതത്. ഈ സടുംവ്രിധാേടും കാര്യക്ഷ
മമായ്രി പ്രനയാജേന്പ്ടുത്തുന്ത്രിേത് ആവ്രി
ഷ്കര്രിച്ച ഡ്രിജ്രിറ്ൽ പ്ാറ്ത്നഫാമാണത് സമഗ്ര 
നപാർടേൽ.  ഓനരാ വ്രിഷയത്്രിന്റെയുടും 
വ്രിേ്രിമയടും ശാസ്ത്രരീയമായ്രി സാധ്യമാക്കുന്
താണത് സമഗ്രയ്രിന്ല ഉള്ളടക്ടും. ഓനരാ പാഠ
ഭാ�ത്്രിന്റെയുടും സൂക്ഷ്മതലത്്രിലുള്ള 
ആസൂത്രണടും, അത്രിേത് അനനയാജ്യമായ 
ഐ.സ്രി.ട്രി. വ്രിഭവങ്ൾ, വ്രിലയ്രിരുത്ൽ 
തന്തങ്ൾ, തടർപ്രവർത്േങ്ൾ തട
ങ്്രിയവ വ്രിശദമായ്രിത്ന്ന് സമഗ്രയ്രിൽ 
ഒരുക്്രിയ്രിട്ടുണ്ത്. കുടേ്രിയുന്ട സ്വയടുംവ്രിലയ്രിരുത്
ല്രിേത് ആവശ്യമായ നൊദ്യനശഖരവടും സമഗ്ര
യ്രിൽ ലഭ്യമാണത്. കൂടാന്ത, കഹസത് കൂൾ, 
ഹയർ ന്സക്റെറ്രി പാഠപുസ്തകങ്ള്രിൽ 
Quick Response Code (QR code) വഴ്രി 
കൂടുതൽ ഡ്രിജ്രിറ്ൽ വ്രിഭവങ്ളുടും േൽക്രിയ്രിട്ടു

ണ്ത്. ന്കാവ്രിഡ്രിന്റെ പശ്ാത്ലത്്രിൽ 
ഇത്രടും സാദ്്യതകൾ പരമാവധ്രി പ്രനയാജ
േന്പ്ടുത്ാൻ അദ്്യാപകരുടും കുടേ്രികളുടും 
േന്ായ്രി പര്രിശ്മ്രിച്ച്രിട്ടുണ്ത് എന്ാണത് 
ന്പാതന്വ വ്രിലയ്രിരുത്ന്പ്ടുന്തത് .

ഹയർ കസക്കന്ററിി 
ഗണിതപഠനും 
പുത്തൻ ഉണർവ്ിറ്റോേക്ക്

2019-20 അദ്്യയേ വർഷടും മുതൽ ഹയർ 
ന്സക്റെറ്രിയ്രിൽ ഐ.ട്രി. �ണ്രിതലാ�ത് 
സടുംവ്രിധാേടും േ്രിലവ്രിൽ വന്നു. �ണ്രിതത്്രിലുടും 
പ്രാനയാ�്രിക പരരീക്ഷ മൂല്യേ്രിർണ്യത്്രിന്റെ 
ഭാ�മായ്രി. ഒരു പന്ക്ഷ ഇന്ത്യയ്രിൽ ആദ്യമാ
യ്രിടോയ്രിര്രിക്കുടും പഠേന�ാധേ പ്രക്ര്രിയയ്രിൽ 
ഇത്രടും ആധുേ്രിക കാഴ്ചപ്ാടത് പ്രനയാ�
ത്്രിൽ ന്കാണ്വരുന്തത്. ഏന്റ പ്രൊരമുള്ള 
സ്വതന്ത �ണ്രിത നസാഫ്റത് ന്വയറകൾ 
ഉപനയാ�്രിച്ചത്, േ്രിലവ്രിലുള്ള പാഠഭാ�ങ്ൾ 
കൂടുതൽ െലോത്മകവടും ഫലപ്രദവമായ്രി 
ക്ാസ്രിൽ അവതര്രിപ്്രിക്ാൻ കഴ്രിയുന് വ്രിധ
ത്്രിലാണത് ഐ.ട്രി.�ണ്രിതലാ�്രിന്റെ ഉള്ള
ടക്ടും ത്ാറാറാക്്രിയ്രിട്ടുള്ളതത്. ഇനതാന്ട 
കുടേ്രികൾക്കു ഉയർന് ക്ാസ്സുകള്രിന്ല �ണ്രി
തത്്രിന്റെ അമൂർത്തന്യ ഒരു പര്രിധ്രിവന്ര 
മറ്രികടക്ാനടും സ്വയടും പ്രവർത്േത്്രിനലർ 
ന്പ്ടേത് അറ്രിവകൾ േ്രിർമ്മ്രിക്കുന്ത്രിനടും അവ 
സാമാേ്യവതത്കര്രിക്കുന്ത്രിനടും പ്രനയാ�വ
തത്കര്രിക്കുന്ത്രിനടും കഴ്രിയുന്നു.

പുത്ൻ സാനകെത്രിക വ്രിദ്യകന്ള കുടേ്രികൾ 
വളന്ര താതത്പര്യനത്ാന്ടയാണത് സ്വരീകര്രിക്കു
ന്തത്. കുടേ്രികളുന്ട ഈ നമഖലയ്രിന്ല താല്പര്യ
ന്ത് �ണ്രിതപഠേത്്രിോയ്രി എളുപ്ത്്രിൽ 
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ഉപനയാ�ന്പ്ടുത്ാൻ ഐ.ട്രി. �ണ്രിതലാ�്രി
ലൂന്ട കഴ്രിയുടും. മാത്രമല എസത്.സ്രി.ഇ.ആർ.
ട്രി.വ്രിശദമായ്രി ത്ാറാക്്രിയ്രിട്ടുള്ള ലാ�ത് 
മാേ്വലുടും അദ്്യാപകർക്കുള്ള കകപ്പുസ്തകവടും 
ഇക്ാര്യത്്രിൽ കുടേ്രികൾക്കുടും അദ്്യാപകർ
ക്കുടും ആവശ്യമായ പ്രിന്തുണ േൽകുന്നു. 
ഇത്രിലൂന്ട നൊക്്രിനടും ന�ാർഡ്രിനടും േൽ 
കാൻ കഴ്രിയാത് �ണ്രിതത്്രിന്റെ െലോ
ത്മകത ആസ്വദ്രിക്ാൻ കുടേ്രിക്ത് അവസരമു
ണ്ാവന്നു. നപപ്റടും നപേയുടും മാത്രടും ഉപനയാ
�്രിച്ചുള്ള അറ്രിവ്രിന്റെ ആവ്രിഷ്കാരത്്രിേത് 
മന്റ്ാര്രിടടും കൂട്രി ലഭ്രിക്കുന്നു.

കുട്തികളുന്ട വർദ്നവ്
കഴ്രിഞ്ഞ അഞത് വർഷക്ാലടും േടത്്രിയ 

അക്ാദമ്രികവടും അക്ാദമ്രിനകതരവടും ആയ 
പ്രവർത്േങ്ളുന്ട പ്രത്യക്ഷമായ സൂെകടും 
തന്ന്യാണത് ഓനരാ വർഷവടും ക്രമാന�ത
മായ്രി കുടേ്രികളുന്ട എണ്ത്്രിലുണ്ായ വർദ്
േവത്. ഇക്ാലയളവ്രിൽ ന്പാതവ്രിദ്യാലയങ്
ള്രിൽ പുതതായ്രി എത്്രിനച്ചർന് കുടേ്രികളുന്ട 
എണ്ടും പടേ്രിക(1)-ൽ  നെർക്കുന്നു.

േ്രിലവ്രിൽ ന്പാതവ്രിദ്യാഭ്യാസ നമഖല 
യ്രിന്ല സത് കൂളുകള്രിന്ല കുടേ്രികളുന്ട എണ്ടും 
സടും�ന്്രിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ചുവന്ട 
പടേ്രിക-2 ൽ നെർക്കുന്നു (സടുംസ്ാേ സ്രില 
�സ്രിന്ല അണ് എയത് ഡഡത്  സത് കൂളുകന്ളയുടും 
ഇത്രിൽ ഉൾന്പ്ടുത്്രിയ്രിട്ടുണ്ത് )

ന്കോവതി�് കോ�ന്ത് 
വതിദ്യോഭ്യോസദം

ന്കാവ്രിഡത് കാരണടും 2020 -21 അധ്യയേ 
വർഷടും പത്രിവനപാന്ല ജൂണ് ഒന്ാടും 
തരീയത്രി സ്കൂളുകൾ തറന്നു ക്ാസുകൾ ആരടും
ഭ്രിക്ാൻ കഴ്രിഞ്ഞ്രില. ഇക്ാര്യത്്രിൽ രാജ്യ
ത്്രിനതന്ന് മാതൃകയായ്രി വ്രികത് നടഴത് സത് 
വ്രിദ്യാഭ്യാസ ൊേൽ വഴ്രി ഓണ്കലൻ 
ഡ്രിജ്രിറ്ൽ ക്ാസുകൾ ജൂണ് ഒന്്രിന തന്ന് 
ആരടുംഭ്രിക്കുവാൻ കഴ്രിഞ്ഞു. നകരളത്്രിന്ല 
ന്പാതവ്രിദ്യാഭ്യാസ നമഖലയ്രിന്ല മ്രികച്ച 
അദ്്യാപകന്ര കന്ണ്ത്്രി ശാസ്ത്രരീയമായ്രി 
ക്ാസുകൾ ആസൂത്രണടും ന്െയ്തു കുടേ്രികൾക്ത് 
എത്്രിക്കുന്ത്രിൽ വ്രിവ്രിധ വ്രിദ്യാഭ്യാസ 
ഏജൻസ്രികളുന്ട കൂടോയ പ്രവർത്േടും മാതൃ
കാപരമായ്രിരുന്നു. 

എലാ കുടേ്രികൾക്കുടും വരീഡ്രിനയാ ക്ാസു 
കൾ കാണുന്ത്രിനള്ള അവസരടും ഒരുക്കു
ന്ത്രിേത് വ്രിദ്യാർത്ഥ്രി സടുംഘടേകളുടും, യുവജേ 
സടുംഘടേകളുടും അദ്്യാപകരുടും തനദേശ ഭണ 
സ് ാ േ പ േ ങ് ളു ടും  ന് പ ാ ത സ മൂ ഹ വ ടും 

(കടപ്ോടറ് : സ്റോറ്ിസ്റികറ് സറ് വിഭോഗം, മ�ോതുവിദ്ോഭ്ോസ ഡേറക്ടറുമട ഓഫീസറ്

അക്കാദമിക
 വർഷം

ഗവണ്മെന്റ്
 സറ് കൂളുകൾ

എയറ് ഡഡറ് 
 സറ് കൂളുകൾ

ആണ്ക 
കുട്ികൾ 

2017-18 59852 96713 156565
2018-19 71360 113368 184728
2019-20 65216 98342 163558
2020-21

(തകാതറ്കകാലികം)
68742 106129 174871

ആണ്ക 265170 414552 679722

പട്ിക  (1)

പട്ിക  (2)

ഒനരനപാന്ല ആത്മാർഥമായ്രി പര്രിശ്മ്രിച്ചു. 
ആയ്രിരക്ണക്്രിന ന്ടല്രിവ്രിഷനകൾ, 
കപെ്യൂടേറകൾ, ടാബ്ലറ്റുകൾ, സ്ാർടേത് നഫാണു 
കൾ തടങ്്രിയവ കുടേ്രികൾക്ത് വാങ്്രി 
േൽക്രി ഈ പ്രത്രിസന്്രിക്ാ ലത്തുടും സാമൂ
ഹ്യപ്രത്രി�ദ്തയുന്ട ഉദാത് നകരളമാ
തൃക സൃഷ്്രിക്ാൻ േമുക്ത് സാധ്രിച്ചു എന്തത് 
ആനവശകരമായ അനഭവമാണത്. ഓനരാ 
വരീടുടും ഓനരാ വ്രിദ്യാലയമായ്രി മാറന് 
കാഴ്ചയാണത് കണ്തത്. അദ്്യാപകർ കുടേ്രിയുന്ട 
അര്രിക്രിനലക്ത് എന് തലത്്രിനലക്ത് പഠേ
ന�ാധേ സടുംവ്രിധാേന്ത് വർത്മാേ
കാല സാഹെര്യത്്രിേത് അനനയാജ്യമായ്രി 
പര്രിവർത്്രിപ്്രിക്കുന്ത്രിന കഴ്രിഞ്ഞു. ഇതത് 
വ ്രി ദ ്യാഭ ്യാസനമഖലയ്രിൽ ന്കാവ്രിഡത് 
വരുത്്രിയ അക്ാദമ്രിക പ്രത്രിസന്്രിന്യ ഒരു 
പര്രിധ്രിവന്ര മുറ്രിച്ചു കടക്കുന്ത്രിേത് സഹായ
കരമായ്രി. ഡ്രിജ്രിറ്ൽ സടുംവ്രിധാേങ്ൾ എത്ര 
ഫലപ്രദമായ്രി വ്രിേ്രിനയാ�്രിച്ചാലുടും അദ്്യാ
പകരുന്ട കജവ്രികമായ ഇടന്പടല്രിന 
പകരമാക്രില എന്നുടും ോടും ഇക്ാലത്തു ത്രിര്രി
ച്ചറ്രിഞ്ഞു. 

അക്ഷരവൃക്ഷദം
ന്കാവ്രിഡത് മഹാമാര്രി സൃഷ്്രിച്ച പ്രത്രിസ

ന്്രിയുന്ട ഭാ�മായ്രി വരീടേ്രിൽ അടച്ച്രിര്രിക്ാൻ 
േ്രിർ�ന്്രിതരായ കുടേ്രികളുന്ട സർഗ്ഗ
വാസേ പ്രകട്രിപ്്രിക്കുന്ത്രിനള്ള നവദ്രിയാ
യ്രിരുന്നു ന്പാതവ്രിദ്യാഭ്യാസവകുപ്ത് മുനന്ാട്ടു
വച്ച അക്ഷരവൃക്ഷടും പദ്ത്രി. ആനരാ�്യടും, 
പര്രിസ്്രിത്രി, ശുെ്രിത്വടും എന്രീ വ്രിഷയങ്ന്ള 
ആസ്പദമാക്്രി കഥ, കവ്രിത, നലഖേടും 
എന്്രിവ കകറ്്രിന്റെ ഓണ്കലൻ സടുംവ്രി
ധാേമായ സ്കൂൾ വ്രിക്്രിയ്രിലൂന്ട സമർപ്്രി
ക്ാൻ സ്കൂൾ കുടേ്രികൾക്ത് അവസരടും േൽക്രി. 
ഏന്റ ആനവശനത്ാന്ടയാണത് 1 മുതൽ 12 
വന്ര ക്ാസ്സുകള്രിന്ല കുടേ്രികൾ ഈ ഉദ്യമത്്രിൽ 
പന്കെടുത്തത്. ഇത്രിന്റെ ഭാ�മായ്രി 56,399 രെേ
കളാണത് അപത് നലാഡത് ന്െ്ന്പ്ടേതത്. ഈ 
സൃഷ്്രികൾ സൂക്ഷ്മപര്രിനശാധേ േടത്്രി 30 വാല്യ
ങ്ളായ്രി എസത്.സ്രി.ഇ.ആർ.ട്രി. പ്രസ്രിദ്രീകര്രിക്കു 
കയുണ്ായ്രി. പ്രസ്തുത പ്രസ്രിദ്രീകരണത്്രിേത് 
ഇന്ത്യ ബുക്ത്  ഓഫത്  ന്റനക്ാർഡത്  സത് 
അവാർഡത് ലഭ്രിച്ചുന്വന്തടും ന്പാതവ്രിദ്യാ
ഭ്യാസ നമഖലയ്കത് അഭ്രിമാേകരമാണത്.

[അവേംബം: സലെതം, https://sametham.kite.kerala.gov.in/ ]
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ക�ോ-കോയതിക പഠനദം
കുടേ്രികളുന്ട സർഗ്ഗാത്മകത പര്രിനപാഷ്രി

പ്്രിക്കുന്ത്രിോയ്രി സത് കൂളുകള്രിന്ല കലാപഠേടും 
സവ്രിനശഷമായ പ്രിന്തുണയാണത് േൽകു
ന്തത്. നകരളത്്രിൽ കലാപഠേടും പാഠ്യപദ്
ത്രിയുന്ട ഭാ�മാണത്. 5 മുതൽ 10 വന്ര ക്ാസ്സു
കള്രിന്ല കലാപഠേത്്രിേത് ആവശ്യമായ പ്ര
വർത്േ പുസ്തകങ്ൾ എസത്.സ്രി.ഇ.ആർ.ട്രി. 
ത്ാറാക്്രി 2019 ൽ പ്രസ്രിദ്രീകര്രിച്ചതത് കുടേ്രി
കൾക്ത് ഏന്റ ഗുണകരമാണത്.

ഇനതാന്ടാപ്ടും സ്കൂൾ കുടേ്രികളുന്ട കായ്രി
കക്ഷമത ഉറപ്ാക്കുന്ത്രിനള്ള േ്രിർ
ണ്ായക ഇടന്പടൽ േടത്ാനടും കഴ്രിഞ്ഞ്രി
ട്ടുണ്ത്. േ്രിലവ്രിന്ല പാഠ്യപദ്ത്രിയുന്ട അട്രി
സ്ാേത്്രിൽ എസത്.സ്രി.ഇ.ആർ.ട്രി.യുന്ട 
അക്ാദമ്രിക നേതൃത്വത്്രിൽ ന്പാതവ്രിദ്യാ
ലയങ്ള്രിന്ല കായ്രിക അദ്്യാപകർക്ത് 
സമഗ്ര പര്രിശരീലേടും േൽക്രി. കപ്രമറ്രി ക്ാ
സ്സുകള്രിന്ല കുടേ്രികളുന്ട സമഗ്ര കായ്രിക 
വ്രികാസടും ഉറപ്ാക്കുന്ത്രിനലക്ായ്രി ന്ഹൽ
ത്്രിക്രിഡത്സത് എന് �നവഷണ പദ്ത്രി 
േടപ്്രിലാക്ാൻ കഴ്രിഞ്ഞു. ഓനരാ കുടേ്രിയുനടയുടും 
കായ്രിക നശഷ്രികൾ ശാസ്ത്രരീയമായ്രി വ്രികസ്രി
പ്്രിക്കുന്ത്രിനള്ള ഒരു പഠേപാനക്ജത് എസത്.
സ്രി.ഇ.ആർ.ട്രി. പ്രസ്രിദ്രീകര്രിച്ച്രിട്ടുണ്ത്. പ്രനത്യക 
പര്രി�ണേ അർഹ്രിക്കുന് കുടേ്രികളുന്ട 
കായ്രിക പ്രകടേത്്രിേത് അവസരടും ഒരുക്കു
ന്ത്രിനള്ള വ്രിശദാടുംശങ്ൾ ഉൾന്ക്ാള്ളുന് 
ഇൻക്ലൂസ്രിവത് നസ്പാർടത്സത് മാേ്വലുടും വ്രികസ്രിപ്്രി
ക്ാൻ കഴ്രിഞ്ഞു.

സമഗ്ര അദ്്യോപക 
പരതിവർത്ന പരതിപോടതി

മാറന് കാലത്്രിനടും സമരീപേത്്രിനടും 
അനസര്രിച്ചത് അദ്്യാപക സമൂഹത്്രിേത് 
ആവശ്യമായ പ്രിന്തുണ ലഭ്യമാനക്ണ്തണ്ത്. 
കഴ്രിഞ്ഞ കാലങ്ള്രിൽ അവധ്രിക്ാലത്തു 
സടുംഘട്രിപ്്രിക്കുന് അദ്്യാപക ശാക്തരീ
കരണ പര്രിപാട്രികള്രിലൂന്ടയാണത് ഇതത് 
സാധ്യമാക്്രിയ്രിരുന്തത്. പര്രിമ്രിതമായ ദ്രിവ
സങ്ൾന്കാണ്ത്  പൂർത്രീകര്രിനക്ണ് 
വയാണത് ഇത്രടും പര്രിശരീലേങ്ൾ. അത
ന്കാണ്തന്ന് പര്രി�ണ്രിക്ന്പ്നടണ് 
ഭാ�ങ്ൾ പൂർണ്നതാത്രിൽ ഫലപ്രദമായ്രി 
െർച്ചന്െ്ാൻ കഴ്രിയാറ്രില എന്തത് വസ്തുത
യാണത്. ഈ പര്രിമ്രിത്രി മറ്രികടക്കുന്ത്രിനടും 
പര്രിശരീലേത്്രിന്റെ സമഗ്രത ഉറപ്ാക്കുന്
ത്രിനടും ന്പാതവ്രിദ്യാഭ്യാസവകുപ്്രിന്റെ പ്രിന്തു
ണനയാന്ട എസത്.സ്രി.ഇ.ആർ.ട്രി. ആറമാസടും 
കദർഘ്യമുള്ള അദ്്യാപക പര്രിവർത്േപ

ര്രിപാട്രിക്ത് രൂപടും േൽക്രി.
ആദ്യ �ാച്ച്രിന്റെ പര്രിശരീലേടും അവസാേ 

ഘടേത്്രിലാണത്. ജ്രിലാതലത്്രിൽ ഡയറ്റുക
ളാണത് ഈ പദ്ത്രിയ്കത് നേതൃത്വടും േൽകുന്തത്. 
ഓനരാ ജ്രിലയ്രിൽ േ്രിന്നുടും അൻപതത് അദ്്യാ
പകർക്ാണത് ഓനരാ �ാച്ച്രിലുടും പന്കെടുക്ാൻ 
കഴ്രിയുക. ന്കാവ്രിഡ്രിന്റെ സാഹെര്യത്്രിൽ 
ഓണ്കലൻ സടുംവ്രിധാേടുംകൂട്രി പ്രനയാജേ
ന്പ്ടുത്്രിയാണത് പ്രവർത്േങ്ൾ േടപ്്രിലാ
ക്്രിയതത്. ന്സമ്രിോറകൾ, സ്രിനപൊസ്രിയ
ങ്ൾ, െർച്ചകൾ, കട്രഔട്ടുകൾ, അകസൻ
ന്മന്റുകൾ, ഫരീൽഡത്പഠേങ്ൾ, തടങ്്രിയ 
പ്രവർത്േങ്ൾ അദ്്യാപകർ േ്രിർവ്വഹ്രി
നക്ണ്തണ്ത്. പാഠ്യപദ്ത്രി രൂപരീകരണടും, 
പാഠപുസ്തക േ്രിർമ്മാണടും തടങ്്രിയവയ്ക്കു 
നേതൃത്വടും േൽകാൻ കഴ്രിയുന് മ്രികച്ച അദ്്യാ
പകന്ര ഇത്രിലൂന്ട വാർന്ത്ടുക്ാൻ കഴ്രിയുടും. 
ഇത്രടും സമഗ്ര അദ്്യാപകശാക്തരീകരണടും 
നകരളത്്രിന്ല എലാ അദ്്യാപകർക്കുടും ലഭ്യ
മാക്കുന്ത്രിോണത് ന്പാതവ്രിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്ത് 
ആനലാെ്രിക്കുന്തത്.

ക്ോസ്്  റദം ധ�ബ്രറതി
എലാ സത് കൂള്രിലുടും ന്പാതവായ ഒരു 

കലബ്രറ്രി സടുംവ്രിധാേടും നേരന്ത്തന്ന് 
ഉണ്ത് .  ഇതവഴ്രി ,  എലാ കുടേ്രികൾക്കുടും 
അവരുന്ട അഭ്രിരുെ്രിക്കുടും താതത്പര്യത്്രിനടും 
അനസര്രിച്ചത് പുസ്തകങ്ൾ യനഥഷ്ടും ത്രിന്ര
ന്ഞ്ഞടുക്കുന്ത്രിേത്, പ്രനത്യക്രിച്ചത് കൂടുതൽ 
കുടേ്രികൾ പഠ്രിക്കുന് വ്രിദ്യാലയങ്ള്രിൽ, െ്രില 
പര്രിമ്രിത്രികൾ ഉന്ണ്ന്തത് വസ്തുതയാണത്. ഈ 
പ്രശ്നടും പര്രിഹര്രിക്കുന്ത്രിനള്ള മാർഗ്ഗമാണത് 

ക്ാസ്ത്  റടും കലബ്രറ്രികൾ. വ്രിവ്രിധ വ്രിദ്യാഭ്യാസ 
ഏജൻസ്രികളുന്ടയുടും തനദേശസ്വയടുംഭരണ 
സ്ാപേങ്ളുന്ടയുടും അദ്്യാപക രക്ഷാകർ
ത്തൃസമ്രിത്രികളുന്ടയുടും സന്ദ്സടുംഘടേകളു
ന്ടയുടും ആഭ്രിമുഖ്യത്്രിൽ ക്ാസ്ത്  റടും കലബ്ര
റ്രികൾ ഒരുക്കുന്ത്രിനള്ള പ്രവർത്േങ്ൾ 
നകരളത്്രിലാന്ക േടന്നുവര്രികയാണത്. ഇക്ാ
ര്യത്്രിൽ ത്രിരുവേന്തപുരടും ജ്രിലാ പഞായ
ത്ത്  േടപ്്രിലാക്്രിയ "സർഗ്ഗവായേ സമ്പൂർ
ണ് വായേ" എന് നപ്രാജക്റത്  മാതൃകാപര
മാണത്. ഇത്രിലൂന്ട, ജ്രിലയ്രിന്ല മുഴുവൻ സത് കൂളു
കള്രിലുടും സമ്പൂർണ് ക്ാസത്റടും കലബ്രറ്രി 
സടുംവ്രിധാേടും േടപ്്രിലാക്കുവാൻ സാധ്രിച്ചു.

പ്രീപ്പ്മറിി വിദ്ോഭ്ോസും
ഒരു കുടേ്രിയുന്ട സമഗ്ര വ്രികാസത്്രിന്റെ

യുടും വളർച്ചയുന്ടയുടും അട്രിസ്ാേ കാലഘടേടും 
3 മുതൽ 6 വയസുവന്രയാണത്. ദ്രുത�ത്രിയ്രി
ലുള്ള �ൗദ്്രിക, കവകാര്രിക, സാമൂഹ്രിക 
വ്രികാസമാണത് ഈ സമയത്തുണ്ാകുന്തത്. 
അതന്കാണ്തന്ന്, ഈ പ്രായത്്രിലുള്ള 
വ്രിദ്യാഭ്യാസടും ഏന്റ ശ്ദ്നയാന്ടയുടും ശാസ്ത്രരീ
യമായുടും നവണടും ആസൂത്രണടും ന്െന്ണ്തത്. 
ഓനരാ കുടേ്രിക്കുടും തന്റെ ചുറ്റുപാട്രിന്േ അറ്രിയു
ന്ത്രിനടും മേസ്്രിലാക്കുന്ത്രിനമുള്ള ജന്മസ്രി
ദ്വടും കേസർഗ്ഗ്രികവമായ നശഷ്രിയുണ്ത്. 
ആയത്രിോൽ, പഠേടും കുടേ്രിയുന്ട അനഭവ 
പര്രിസരത്ത്  ഊന്്രിയുള്ളതാകണടും. പാട്ടുടും, 
കള്രിയുടും, ഇതര കലകളുടും ഉൾനച്ചർത്താ
കണടും പഠേസമരീപേടും.

ഇക്ാലയളവ്രിൽ, 3 മുതൽ 5 വയസ്സു 
വന്രയുള്ള കുടേ്രികളുന്ട സമഗ്രവ്രികസേടും 

 (കുട്ികളുമട എണ്ം സൂചിപ്ിക്കുന്ന ബോർ ഡേഗ്ം)
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സാദ്്യമാക്കുന്ത്രിോയ്രി കള്രിപ്ാടേടും എന് 
നപര്രിൽ അദ്്യാപകർക്കുള്ള പ്രവർത്േ 
പുസ്തകവടും കുടേ്രികൾക്കുള്ള കള്രിനത്ാണ്രി 
എന് പ്രവർത്േപുസ്തകവടും ത്ാറാക്്രി 
പ്രസ്രിദ്രീകര്രിച്ചു. ഇതത്, പ്രരീകപ്രമറ്രി നമഖല 
യ്രിൽ അനനയാജ്യവടും ഏകരീകൃതവമായ 
പാഠ്യപദ്ത്രിയുന്ടയുടും പഠേസാമഗ്ര്രികളുന്ട
യുടും അഭാവടും പര്രിഹര്രിക്കുന്ത്രിനള്ള ഒരു 
േ്രിർണ്ായക ഇടന്പടലായ്രിരുന്നു. 

ഭതിനെലശഷതി വതിഭോഗത്തിനുള്ള 
ധകത്ോങ്ങ് 

 നകരളത്്രിൽ കപ്രമറ്രിതലത്്രിൽ 
91120 കുടേ്രികളുടും ന്സക്റെറ്രിതലത്്രിൽ 
42347 കുടേ്രികളുടും ഭ്രിന്നശഷ്രി വ്രിഭാ�ത്്രിലു
ന്ണ്ന്ാണത് കണക്ത്. ന്കാവ്രിഡത് കാലത്ത് 
അതരീവശ്ദ്നയാന്ടയാണത് ഭ്രിന്നശഷ്രി 
കുടേ്രികളുന്ട ആനരാ�്യ പര്രിപാലേത്്രിനള്ള 
സടുംവ്രിധാേങ്ൾ ഉറപ്ാക്്രിയതത്. കവറ്ത് 
ന�ാർഡത്, നടാക്്രിങത് ന്ടക്ത്റ്ത്, െങ്ാത്രിക്കൂടേടും, 
നസ്പസത്, ഓടേ്രിസടും ന്സറെർ, ജാലകങ്ൾക്
പ്പുറടും തടങ്്രിയ പദ്ത്രികളാണത് ഇക്ാലത്തു 
ഒരുക്്രിയ്രിട്ടുള്ളതത്.

 പ്രത്രിസന്്രിക്ാലത്തുടും ഭ്രിന്നശഷ്രികു
ടേ്രികളുന്ട, പ്രനത്യക്രിച്ചത് ഗൃഹാന്തരരീക്ഷ വ്രിദ്യാ
ഭ്യാസടും േടത്തുന് കുടേ്രികൾക്കുൾന്പ്ന്ട 
ന്തറാപ്്രിക്കുള്ള ക്രമരീകരണടും േടത്്രി. 
ഭ്രിന്നശഷ്രി വ്രിദ്യാർത്ഥ്രികൾക്കുടും, അദ്്യാപകർ
ക്കുടും, രക്ഷാകർത്ാക്ൾക്കുടും ഒനരനപാന്ല 
പ്രനയാജേകരമായതടും വ്രിവ്രിധ വ്രിദ്യാഭ്യാസ 
ഏജൻസ്രികൾ ത്ാറാക്്രിയതമായ പഠേ
സാമഗ്ര്രികളുടും ഇതര സഹായക ന്മറ്രീര്രിയലു

കളുടും ഒരു കുടക്രീഴ്രിൽ ന്കാണ് വരുന്ത്രിന്റെ 
ഭാ�മായ്രി സമഗ്ര ശ്രിക്ഷാ നകരളടും ഒരു 
പുത്രിയ ന്വ�ത്കസറ്ത് ആരടുംഭ്രിച്ചതടും ഗുണക
രമാണത്. എസത്.സ്രി.ഇ.ആർ.ട്രി.യുന്ട നേതൃത്വ
ത്്രിൽ ആടും�്യഭാഷകളുന്ട ഏകരീകരണത്്രി
ോയ്രി േടപ്്രിലാക്്രിയ മുദ്്രികാപാഠടും എന് 
പദ്ത്രിയുടും ഈ നമഖല യ്രിന്ല ശ്നദ്യ
മായ മുനന്റ്മാണത്.

ന്തോഴതിൽ ധനപുണതി വതിദ്യോഭ്യോസദം
പുതതലമുറയ്രിൽ ന്താഴ്രിൽ ആഭ്രിമുഖ്യടും 

വളർത്തുന്ത്രിനടും ന്താഴ്രിൽ കേപുണ്രി 
വ്രികസ്രിപ്്രിക്കുന്ത്രിന്റെയുടും ഭാ�മായ്രി 
േ്രിരവധ്രി ഇടന്പടലുകൾ ഇക്ാലയളവ്രിൽ 
േടത്തുകയുണ്ായ്രി. 9, 10 ക്ാസ്സുകള്രിന്ല 
പാഠപുസ്തകങ്ൾ ന്മച്ചന്പ്ടുത്്രിയ ഘടേ
ത്്രിൽ എലാ വ്രിഷയങ്ള്രിലുടും ന്താഴ്രിൽ 
ആഭ്രിമുഖ്യടും വളർത്തുന്ത്രിന സഹായകര
മായ പ്രവർത്േങ്ൾ ഉൾന്പ്ടുത്്രിയ്രിട്ടു
ണ്ത്. നദശരീയ ന്താഴ്രിൽ കേപുണ്രി െടേക്കൂട്രി
ന്റെ (NSQF - National Skill Qualification 
Framework) അട്രിസ്ാേത്്രിൽ നകരള
ത്്രിന്ല ന്വാനക്ഷണൽ ഹയർ ന്സക്റെറ്രി 
സ്കൂളുകള്രിൽ 2018-19 അദ്്യയേ വർഷടും മുതൽ 
വ്രിവ്രിധങ്ളായ നജാ�ത് നറാളുകൾ േടപ്്രിലാക്കു
വാൻ കഴ്രിഞ്ഞു. ആദ്യഘടേത്്രിൽ, 66 സ്കൂളുകള്രി
ലാണത് ഇത്രടും പുത്രിയ നകാഴ്സുകൾ ആരടുംഭ്രി
ച്ചതത്. തടർന്ത് ഇതത്  വ്യാപകമായ്രി േടപ്്രിലാ
ക്്രി. േ്രിലവ്രിൽ 389 സ്കൂളുകള്രിലാണത് ഇതത് 
േടപ്്രിലാക്്രിയ്രിട്ടുള്ളതത്. ഓനരാ നജാ�ത് നറാളു
കള്രിനലക്കുടും നവണ് അദ്്യാപക പരരീശ്രിലേ
വടും 18 നജാ�ത് നറാളുകളുന്ട നമാഡൽ പാഠ്യ

പദ്ത്രിയുടും എസത്.സ്രി.ഇ.ആർ.ട്രി യാണത് ത്ാ
റാക്്രിയതത്. ന്താഴ്രിൽ കേപുണ്രി വ്രിദ്യാഭ്യാ
സത്്രിൽ പ്രാനദശ്രിക വ്രിദഗ്ദ്ധരുന്ട നസവേടും 
ഫലപ്രദമായ്രി പ്രനയാജേന്പ്ടുത്ാൻ 
കഴ്രിയുന് തരത്്രിലാണത് പാഠ്യപദ്ത്രി ത്ാ
റാക്്രിയ്രിട്ടുള്ളതത്. സ്കൂളുകള്രിന്ല പ്രവൃത്്രിപഠേ 
ത്്രിോവശ്യ മായ അദ്്യാപക സഹായ്രികളുടും 
എസത്.സ്രി.ഇ.ആർ.ട്രി.യാണത് ത്ാറാക്്രിയതത്. 

കെോവിഡും കപോതുപരരീക്ഷയും
ന്കാവ്രിഡത്  മഹാമാര്രി  വരുത്്രിയ 

പ്രത്രികൂല സാഹെര്യത്്രിൽ കുടേ്രികൾക്ത് 
സാധാരണ േ്രിലയ്രിലുള്ള ക്ാസത് മുറ്രി പഠേടും 
സാധ്യമായ്രില. വ്രിന്ഴ്ത്  മുനഖേയുള്ള 
ഡ്രിജ്രിറ്ൽ ക്ാസ്സുകളുടും അവയ്കത് അന�ന്
മായ്രി അദ്്യാപകർ േൽക്രിയ പ്രിന്തുണയു
മാണത് പഠേന്ത് മുനന്ാട്ടു േയ്രിച്ചതത്. 
ഡ്രിജ്രിറ്ൽ ക്ാസുകൾ കണ്ത് കുറ്രിപ്പുകൾ 
ത്ാറാക്്രിയുടും അദ്്യാപകർ േൽകുന് 
അകസൻന്മന്റുകൾ പൂർത്്രിയാക്്രിയുടും 
ഒരു പര്രിധ്രിവന്ര പഠേപ്രത്രിസന്്രിന്യ 
അത്രിജരീവ്രിക്ാൻ കുടേ്രികൾക്ത് കഴ്രിഞ്ഞ്രിട്ടു
ണ്ത്. കുടേ്രികളുന്ട അഭ്രിരുെ്രികൾ വ്യത്യസ്തമാ
യത്രിോൽ ഒരു പാഠഭാ�വടും ഒഴ്രിവാനക്ണ്
ത്രില എന് ശാസ്ത്രരീയ സമരീപേമാണത് 
നകരളടും സ്വരീകര്രിച്ചതത്. ന്പാതപരരീക്ഷന്യ 
ആത്മവ്രിശ്വാസനത്ാന്ട അഭ്രിമുഖരീകര്രിക്കു
ന്ത്രിേത് കൂടുതൽ ശ്ദ് േൽനകണ് പാഠഭാ
�ങ്ൾ (നഫാക്സത്ഏര്രിയ) മുൻകൂടേ്രി ത്ാ
റാക്്രി േൽകുകയുണ്ായ്രി. ജനവര്രി മുതൽ 
സ്കൂളുകള്രിൽ ഈ പാഠഭാ�ങ്ന്ള അട്രിസ്ാ
േമാക്്രി റ്രിവ്രിഷനടും സടുംശയ േ്രിവാരണത്്രി
നടും ആവശ്യമായ ക്ാസ്സുകളുടും േൽക്രി. 
ഇന്താന്ക് കുടേ്രികൾക്ത് ആയാസരഹ്രിത
മായ്രി ന്പാതപരരീക്ഷ എഴുതന്ത്രിന സഹാ
യകരമായ്രി. ന്കാവ്രിഡത് മാേദണ്ഡങ്ൾ 
കർശേമായ്രി പാല്രിച്ചുന്കാണ്ത് എസത്.എസത്.
എൽ.സ്രി., ഹയർന്സക്റെറ്രി ന്പാതപരരീ
ക്ഷകൾ പൂർണ്മായ്രി േടത്ാൻ കഴ്രിഞ്ഞു
ന്വന്ത്രിൽ നകരളത്്രിേത് അഭ്രിമാേ്രിക്ാടും.

പഠറ്റോനോത്സവങ്ങൾ 
ന്പാതവ്രിദ്യാലയങ്ള്രിന്ല അക്ാദമ്രിക 

മ്രികവത് ന്പാതസമൂഹവമായ്രി പങ്കുവയ്ക്കുന്
ത്രിന ആവ്രിഷ്കര്രിച്ച പര്രിപാട്രിയാണ്രിതത്. 
ന്പാതവ്രിദ്യാഭ്യാസ രടും�ത്തു േടാന്ടയാണത് 
കുടേ്രികൾക്ത് ഇത്രത്്രിൽ ന്പാത ഇടങ്
ള്രിൽ തങ്ളുന്ട അറ്രിവടും സർഗ്ഗാത്മകതയുടും 
പ്രകട്രിപ്്രിക്കുന്ത്രിനള്ള അവസരടും ലഭ്യമാ
യതത്. ഭാഷയ്രിലുടും ശാസ്ത്രത്്രിലുടും �ണ്രിതത്്രി
ലുടും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്്രിലുടും ഒന്ക് കുടേ്രികൾ 
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നേട്രിയ അറ്രിവത് വ്രിവ്രിധ പ്രവർത്േങ്ള്രിലൂന്ട 
ന്പാതജേസമക്ഷടും അവതര്രിപ്്രിച്ചതത് കുടേ്രി
കൾക്കുടും രക്ഷകർത്ാക്ൾക്കുടും ന്പാതജേ
ങ്ൾക്കുടും ഏന്റ ആനവശകരമായ അനഭവ
മായ്രിരുന്നു. എന്റെ കുടേ്രിനയയുടും ഈ സ്കൂള്രിൽ 
തന്ന് നെർത്ത് പഠ്രിപ്്രിക്ണടും എന്ത് അഭ്രി
പ്രായന്പ്ടേ േ്രിരവധ്രി രക്ഷകർത്ാക്ൾ 
പഠനോത്സവങ്ള്രിന്ല നവറ്രിടേ കാഴ്ചയായ്രി. 
ന്പാതവ്രിദ്യാലയങ്ള്രിൽ േടക്കുന് മ്രികവാർ
ന് അക്ാദമ്രിക പ്രവർത്േങ്ളുന്ട ഒരു 
നസാഷ്യൽ ഓഡ്രിറ്്രിങ്ങുടും പങ്കുവയ്കലുമായ്രി 
പഠനോത്സങ്ൾ മാറ്രിയ കാഴ്ചയാണത് കണ്തത്. 

പഠന പരതിലപോഷണ 
പരതിപോടതികൾ 

�ണ്രിതത്്രിൽ മ്രിടുക്രായ കുടേ്രികന്ള 
കന്ണ്ത്്രി അവർക്കു േ്രിരന്തരടും പര്രിശരീല
േവടും നപ്രാത്സാഹേവടും േൽകുന് പദ്ത്രി
യാണത് േ്യൂമാറ്ത്സത് (NuMATS- Nurturing 
Mathematical Talents in Schools). സാമൂ
ഹ്യശാസ്ത്രത്്രിലുള്ള മ്രികവത് പര്രിനപാഷ്രിപ്്രിക്കു
ന്ത്രിനള്ള കകത്ാങ്ാണത് സത് ന്റ്പ്ത് 
(STEPS - Students’ Talent Enrichment 
Programme in Social Science). കൂടാന്ത 
മലയാളത്്രിളക്ടും, ഹനലാ ഇടുംഗ്രീഷത്, �ണ്രിത
വ്രിജയടും, ന്റല്രിഷത് ഇടുംഗ്രീഷത് തടങ്്രിയ മാതൃകാ 
പര്രിപാട്രികളുടും ന്പാതവ്രിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്ത് 
ഫലപ്രദമായ്രി േടപ്്രിലാക്്രി വരുന്നു.

ഉച്ചഭക്ഷണും
നപാഷക സമൃദ്മായ ഉച്ചഭക്ഷണടും 

േൽകുന്ത്രിേത് അതരീവ ശ്ദ്യാണത് ഇക്ാ
ലയളവ്രിൽ ഉണ്ായതത്. ഭൂര്രിഭാ�ടും സ്കൂളുകളുടും 
അടുക്ളനത്ാടേത്്രിൽ േ്രിന്നുള്ള പച്ചക്റ്രി
കളാണത് ഉപനയാ�്രിച്ചതത് എന്തത് ഈ ഉദ്യ
മന്ത് കൂടുതൽ മഹത്രമാക്്രി. പലയ്രിട
ത്തുടും തനദേശ സ്വയടുംഭരണ സ്ാപേങ്ളു 
ന്ടയുടും അദ്്യാപക രക്ഷകർത്തൃ സമ്രിത്രിയു
ന്ടയുടും ആഭ്രിമുഖ്യത്്രിൽ സുഭ്രിക്ഷമായ 
പ്രഭാത ഭക്ഷണടും േൽകുന്ത്രിനള്ള ക്രമരീക
രണവടും ഒരുക്്രിയ്രിട്ടുണ്ത്. ഒരു കുടേ്രിയുടും വ്രിശ
ന്നുന്കാണ്ത് പഠ്രിനക്ണ് സാഹെര്യടും ന്പാത
വ്രിദ്യാലയങ്ള്രിൽ ഇലായ്രിരുന്നുന്വന്തത് 
അഭ്രിമാേകരമാണത്.

ലദശീയ അദംഗീകോരദം 
വ്രിദ്യാഭ്യാസരടും�ന്ത് പ്രവർത്േ മ്രിക

വ്രിനള്ള പല നദശരീയ അടും�രീകാരങ്ളുടും 
ഇക്ാലത്തു നകരളത്്രിേത് ലഭ്രിക്കുകയു
ണ്ായ്രി. േരീത്രി ആനയാ�്രിന്റെ സത് കൂൾ വ്രിദ്യാ
ഭ്യാസ ഗുണേ്രിലവാര സൂെ്രികയ്രിൽ (SEQI- 

School Education Quality Index) 
നകരളടും ഒന്ാടും സ്ാേത്ാണത്. പഠേനേടേ
ങ്ൾ, പ്രാപ്യത, തല്യത, ഭൗത്രിക സാഹെ
ര്യവ്രികസേടും, ഭരണമ്രികവത് എന്രീ ഘടക
ങ്ന്ള അട്രിസ്ാേന്പ്ടുത്്രിയുള്ള വ്രിലയ്രി
രുത്ല്രിൽ ആദ്യ സ്ാേത്തുള്ള സടുംസ്ാ
േങ്ളുന്ട േ്രിലവാരന്ത് സൂെ്രിപ്്രിക്കുന് 
�ാർ ഡയഗ്രടും മുകള്രിൽ നെർക്കുന്നു.

ചുരുക്്രിപ്റഞ്ഞാൽ, ന്പാതവ്രിദ്യാ
ഭ്യാസ രടും�ത്്രിന്റെ സമഗ്രവ്രികസേത്്രിനടും 
പുനരാ�ത്രിക്കുടും ആവശ്യമായ ശാസ്ത്രരീയ 
അട്രിത്റ ഒരുക്കുന്ത്രിനള്ള േ്രിർണായക 
ഇടന്പടലുകളാണത് കഴ്രിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷ
ക്ാലടും ന്പാതവ്രിദ്യാഭ്യാസവകുപ്ത് േടത്്രി
യ്രിട്ടുള്ളതത്. തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാപേങ്
ളുന്ട ഇടന്പടലുകളുടും എടുത്തു പറനയണ്ത

ണ്ത്. മഹത്ായ ഈ പ്രവർത്േങ്ളുന്ട 
തടർച്ചയുടും വളർച്ചയുടും ഉറപ്ാനക്ണ്തത് 
ന്പാതസമൂഹന്ത് നനേഹ്രിക്കുന് ഓനരാരു
ത്രുന്ടയുടും ഉത്രവാദ്രിത്മാണത്. ഓനരാ 
കുടേ്രിയുന്ടയുടും അഭ്രിരുെ്രിയുടും താതത്പര്യവടും 
സർ�ാത്മകതയുടും ത്രിര്രിച്ചറ്രിഞ്ഞത് അവ പര്രി
നപാഷ്രിപ്്രിക്കുന്ത്രിേത് അനനയാജ്യമായ 
കൂടുതൽ മ്രികവാർന് അക്ാദമ്രിക അന്തരരീ
ക്ഷടും ഒരുക്്രി, സാമൂഹ്രിക പ്രത്രി�ദ്തയുടും 
മാേവ്രികതയുടും കകമുതലായ ഭാവ്രിതലമു
റന്യ രൂപന്പ്ടുത്തുന്ത്രിനള്ള പ്രവർത്േ
ങ്ള്രിൽ േമുക്ത് ഒന്ായ്രി അണ്രിനെരാടും. 
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നലാക ജേസടുംഖ്യയ്രിൽ 1.3 �്രില്യൻ 
ജേങ്ൾ വസ്രിക്കുന് ഇന്ത്യയ്രിൽ 

േ�രവൽക്രണടും ദ്രുത�ത്രിയ്രിൽ േടക്കുന്നു
ന്ണ്കെ്രിലുടും ഇനപ്ാഴുടും ഗ്രാമരീണാധ്രിഷ്്രിതമായ 
സപെദത് വ്യവസ് തന്ന്യാണത് േമ്മുനടതത്. 
ന്സൻസസത് കണക്കുകൾ പ്രകാരടും രാജ്യന്ത് 
65% ജേങ്ളുടും ഗ്രാമരീണരാണത്. കൂടാന്ത 
പ്രാഥമ്രിക നമഖലയുന്ട 75% ഉടും േ്രിർമ്മാണ 
നമഖലയുന്ട പകുത്രിയുടും നസവേ നമഖലയുന്ട 
മൂന്്രിന്ലാന്നുടും ഗ്രാമരീണ നമഖലയുന്ട 
ഭാ�വമാണത്. ഗ്രാമരീണ നമഖലയുന്ട വ്രികസേ
ത്്രിലൂന്ട  മാത്രനമ  രാജ്യവ ്രികസേടും 

സാധ്യമാകൂ എന് ത്രിര്രിച്ചറ്രിവ്രിന്റെ അട്രിസ്ാ
േത്്രിലാണത് സ്വാതന്ത്യാേന്തരടും മുതൽ 
രാജ്യ വ്രികസേ അജണ്കൾക്ത് ഭരണകർ
ത്ാക്ൾ രൂപടും േൽക്രി നപാരുന്തത്. 
അതന്കാണ്ത് ഗ്രാമരീണ നമഖലയുന്ട വ്രികസ
േത്്രിേത് െ്രില ലക്ഷ്യാധ്രിഷ്്രിതമായ ഇടന്പട
ലുകൾ ആവശ്യമാന്ണന് ത്രിര്രിച്ചറ്രിവ്രിന്റെ 
അട്രിസ്ാേത്്രിൽ നകന്ദ്ര, സടുംസ്ാേ, 
പ്രാനദശ്രിക സർക്ാരുകളുന്ട പദ്ത്രികള്രിൽ 
�ഹുതല സടുംനയാജേവടും ഏനകാപേവടും 
പരസ്പര പകൊള്രിത്വടും ഉറപ്ാക്്രിന്ക്ാണ്
ള്ള ഒരു സമ്പൂർണ് ഗ്രാമരീണ പര്രിവർത്േടും 

തന്ന്യാണത് നകന്ദ്ര സർക്ാർ ലക്ഷ്യടും വയ്ക്കു
ന്തത്. നകന്ദ്ര ഗ്രാമവ്രികസേ മന്താലയടും 
ഇന്തലാടും മുന്്രിൽ കണ്ത് ന്കാണ്ാണത് നദശ്രിയ
തലത്്രിൽ പല പര്രിപാട്രികൾക്കുടും പദ്ത്രി
കൾക്കുടും രൂപടും േൽകുന്തത്. നദശ്രിയ വ്രികസേ 
അജണ് പ്രകാരടും 2022 ൽ േവഭാരതടും (New 
lndia @ 2022) നകന്ദ്ര സർക്ാർ ലക്ഷ്യടും വയ്ക്കു
നപൊൾ അത്രിോയ്രി ഗ്രാമരീണ നമഖലയുന്ട 
സമഗ്രവ്രികസേമാണത് സാധ്യമാനക്ണ്തത് 
എന് ത്രിര്രിച്ചറ്രിവാണത് ഇതമായ്രി �ന്ന്പ്ടേ 
EoLഅടക്മുള്ള പ്രവർത്േങ്ള്രിൽ േമുക്ത് 
കാണാൻ സാധ്രിക്കുന്തത്.

 ഹുധസൻ എദം. മതിനെത്്

ഈസ് ഓഫ് ലിവിാം�് സർനവേയുാം
നകരളവാം 

18 യ ് ്  േമയ് 2021



 EoL സർറ്റോവ് പശ്ോത്തേും  
സാമൂഹ്യ സാപെത്്രിക സ്്രിത്രിയുന്ട 

അട്രിസ്ാേത്്രിൽ രാജ്യന്ത് എലാ കുടുടും
�ങ്ന്ളയുടും റാകെത് ന്െയ്യുക എന് ലക്ഷ്യ
നത്ാന്ട ഭാരതസർക്ാർ 2011  ൽ 
േടത്്രിയ സാമൂഹ്രിക സാപെത്്രിക ജാത്രി 
ന്സൻസസത് (SECC - 2011) പ്രകാരടും 
രാജ്യത്ത് 8.8 നകാട്രി കുടുടും�ങ്ൾ ദാര്രിദ്യ
ത്്രിന്റെ വ്രിഷമാവസ്യ്രിൽ കഴ്രിയുന്താ
യ്രിടോണത് കാണ്രിക്കുന്തത്. ദാര്രിദ്്യത്്രിേത് 
വ്രിശാലവടും പര്രിവർത്ോത്മകവമായ േ്രിർ
വ്വെേടും േൽകുന്നു എന്ത്രിോൽ തന്ന് 
SECC ന്സൻസസ്രിേത് വല്രിയ പ്രാധാേ്യടും 
ഉണ്ത്. ഏഴത് മാേദണ്ഡങ്ന്ള അട്രിസ്ാേമാ
ക്്രിയാണത് SECC ഇലായ്മയുന്ട സൂെ്രിക 
(Deprivation index) േ്രിർണ്യ്രിച്ച്രിര്രിക്കു
ന്തത്. അതനപാന്ല തന്ന് മനഷ്യ ദാര്രിദ്്യ
ത്്രിനടും (Human Poverty) വരുമാേ 
ദാര്രിദ്്യത്്രിനടും (Income Poverty) വ്യത്യ
സ്തമായ തലങ്ളാണത് ഉള്ളന്തന്നുടും കാണാൻ 
സാധ്രിക്കുടും. സമൂഹത്്രിൽ ജരീവ്രിക്കുവാൻ 
ആവശ്യമായ ത്രിരന്ഞ്ഞടുപ്പുകളുന്ടയുടും 
അവസരങ്ളുന്ടയുടും േ്രിനഷധന്ത്യാണത് 
മനഷ്യ ദാര്രിദ്യടും ന്കാണ്ത് ഐക്യരാഷ്ടസഭ 
േ്രിർവ്വെ്രിക്കുന്തത്. ഇതത് ഇലാതാക്ാോയ്രി 
ഏറ്വന്മാടുവ്രിൽ നകന്ദ്രസർക്ാർ നകരള
ത്്രിന്ല ജേകരീയാസൂത്രണ മാതൃകയ്രിൽ 
രാജ്യന്ത് മുഴുവൻ സടുംസ്ാേങ്ള്രിലുടും 
'People Plan Campain (PPC)' എന് 
നപര്രിൽ ഒരു ക്യാടുംപയേ്രിേത് 2017ൽ ആരടുംഭടും 
കുറ്രിക്കുകയുടും ഗ്രാമപഞായത്ത് വ്രികസേ 
പദ്ത്രി (GPDP) എന് നപര്രിൽ ഈ 
പര്രിപാട്രി രാജ്യന്ത് മുഴുവൻ പഞായത്തുക
ള്രിലുടും ആരടുംഭ്രിക്കുകയുടും ന്െയ്യുകയുണ്ായ്രി. 
GPDP യുന്ട ഭാ�മായ്രി വ്രിവ്രിധ വ്രികസേ 
പദ്ത്രികൾക്ത് ഗ്രാമപഞായത്തുകൾ രൂപടും 
േൽകുനപൊൾ വ്രികസേ വ്രിടവകൾ 
(Development Gap) കന്ണ്ത്്രി അവ ദൂരരീ
കര്രിക്കുന്ത്രിനള്ള പദ്ത്രികൾ നവണടും 
ഏന്റ്ടുക്ാൻ. ഇത്രിനള്ള പ്രഥമ െവ്രിടേത് 
പട്രിയായ്രി മ്രിഷൻ അനന്ത്യാദയ സർനവ്വ 
എലാ ഗ്രാമപഞായത്തുകള്രിലുടും േടത്തുകയു
മുണ്ായ്രി. ഗ്രാമരീണ വ്രികസേത്്രിന്റെ നകന്ദ്ര 
�്രിന്ദുക്ളായ്രി പഞായത്തുകന്ള മാറ്റുക വഴ്രി 
സടുംനയാജേവടും ഉത്രവാദ്രിത്വടും ഉള്ള ഒരു 
വ്രികസേ െടേക്കൂടത് സൃഷ്്രിക്ാനടും ലക്ഷ്യമ്രിടു
ന്നു. ഭരണഘടേയുന്ട 11-ാടും പടേ്രികയ്രിൽ 
പ്രാനദശ്രിക സർക്ാരുകൾക്ത് അധ്രികാര 
കകമാറ്ടും േൽക്രിയ്രിട്ടുള്ള 29 വ്രിഷയങ്ളുന്ട 
പര്രിധ്രിയ്രിൽ വരുന് വ്രിവ്രിധ മന്താലയങ്ൾ 
വഴ്രി ലഭ്രിക്കുന് ധേ നസ്ത്രാതസുകളുന്ടയുടും, 

സടുംസ്ാേ, പ്രാനദശ്രിക സർക്ാരുകളുന്ട 
താന്ഴ തടേ്രിലുള്ള ഏകത്ര നകന്ദ്രരീകരണവടും 
GPDP യ്രിലൂന്ട നകന്ദ്രസർക്ാർ ലക്ഷ്യടും വയ്ക്കു
ന്നുണ്ത്. ഭൂമ്രിശാസ്ത്രപരമായ ദാര്രിദ്്യടും (Poverty 
of Geography) ഇത്രടും ഇടന്പടലുകൾ 
വഴ്രി ഇലായ്മ ന്െ്ാൻ സാധ്രിക്കുന്മന്നുടും 
നകന്ദ്രസർക്ാർ വ്രിശ്വസ്രിക്കുന്നു. വ്രിവ്രിധ 
മന്താലയങ്ൾ വഴ്രി പ്രത്രിവർഷടും ശരാശര്രി 
4 ലക്ഷടും നകാട്രി രൂപനയാളടും ഗ്രാമരീണ 
നമഖലയുന്ട ഉന്മേത്്രിനടും വ്രികസേത്്രി
നമായ്രി രാജ്യത്ത് വ്രിേ്രിനയാ�്രിക്കുന്നുന്ണ്
ന്ാണത് കണക്കുകൾ കാണ്രിക്കുന്തത്. 
SECC സർനവ്വയ്കത് നശഷടും കുടുടും�ങ്ള്രിന്ല 
ദാര്രിദ്്യടും (Poverty of Households) 
ഇലായ്മ ന്െ്ാൻ നവണ്്രി നകന്ദ്ര ഗ്രാമവ്രി
കസേ മന്താലയടും PMAY, MGNREGS, 
NRLM, PMGSY തടങ്്രി വ്രിവ്രിധ ഗ്രാമരീണ 
പദ്ത്രികൾക്ത് കൂടുതൽ വ്രിഹ്രിതടും വകയ്രിരു
ത്തുകയുടും ന്െലവഴ്രിക്കുകയുടും ന്െയ്്രിട്ടുണ്ത്. 
അതായതത് നമൽ പദ്ത്രികൾക്ായ്രി 2012-
13 ൽ 50,162.00 നകാട്രി രൂപയ്രിൽ േ്രിന്നുടും 
2018-19-ൽ അതത് 1,12,403.92 നകാട്രി രൂപ
യ്രിനലക്ത് ന്െലവത് വർദ്്രിപ്്രിക്കുകയുണ്ായ്രി. 
14-ാടും നകന്ദ്ര ധേകാര്യകമ്മരീഷൻ (2015-20) 
ഗ്രാമരീണ നമഖലയ്കത് വകയ്രിരുത്്രിയ വ്രിഹ്രിത
ത്്രിലുടും വല്രിയ വർദ്േവത് വരുത്്രിയതായ്രി 
കാണാൻ സാധ്രിക്കുടും. വ്രിവ്രിധ ഫ്ാ�ത് ഷ്രിപ്ത് 
നപ്രാഗ്രാമുകൾ, പദ്ത്രികൾ എന്്രിവ വഴ്രി 
ഗ്രാമരീണനമഖലയ്രിൽ േടത്്രിയ ഇടന്പട

ലുകൾ വഴ്രി ഇലായ്മയുന്ട സൂെ്രികയുന്ട 
നതാത്രിൽ ഉണ്ായ മാറ്ങ്ൾ വ്രിലയ്രിരുത്
ന്പ്ടുക എന്താണത് ഈസത് ഓഫത് ല്രിവ്രിടും�ത് 
(EoL) സർനവ്വയ്രിലൂന്ട നകന്ദ്ര സർക്ാർ 
കൃത്യമായ്രി ലക്ഷ്യടും വയ്ക്കുന്തത്. 

ഈസ് ഓഫ് �തിവതിദംഗ് -
ഘടകങ്ങൾ 

കഴ്രിഞ്ഞ 5 വർഷക്ാലയളവ്രിൽ 
രാജ്യന്ത് ഗ്രാമരീണ അട്രിസ്ാേ സൗകര്യ
ങ്ൾ വ്രികസ്രിപ്്രിക്കുന്ത്രിൽ നകന്ദ്രസർക്ാർ 
ധാരാളടും തക ന്െലവഴ്രിക്കുകയുടും ഇത്രിോയ്രി 
ജേങ്ളുന്ട ആവശ്യകതാധ്രിഷ്്രിതമായ 
ആസൂത്രണടും േടത്തുകയുടും സാമൂഹ്രിക 
മൂലധേ േ്രിനക്ഷപടും േടത്തുകയുടും, കാർഷ്രിക, 
കാർഷ്രിനകതര നമഖലകള്രിൽ ഉപജരീവേ 
അവസരങ്ൾ സൃഷ്്രിക്കുകയുടും ന്െയ്്രിട്ടുണ്ത്. 
ഇതത് ഗ്രാമരീണ ജേജരീവ്രിത േ്രിലവാരടും ഉയർ
ത്തുന്ത്രിൽ വളന്രയധ്രികടും സഹായ്രിച്ച്രിട്ടുണ്ത്. 
�ഹുമുഖ ദാര്രിദ്്യത്ാൽ വലയുന് ഗ്രാമരീണ 
ജേതയുന്ട ജരീവ്രിത േ്രിലവാരടും ഉയർത്തുന്
ത്രിനതകുന് ഒരു ഗ്രാമരീണ ആവാസവ്യവസ് 
സൃഷ്്രിക്കുന്ത്രിലൂന്ട ഗ്രാമരീണ ദര്രിദ്രുന്ട ജരീവ്രി
തന്ത്യുടും ജരീവനോപാധ്രികന്ളയുടും പര്രിവർ
ത്േടും ന്െയ്യുന്ത്രിോണത് സർക്ാർ ലക്ഷ്യടും 
വയ്ക്കുന്തത്. ന്മച്ചന്പ്ടേ ഭരണ, ധേകാര്യ, 
മാനേജത് ന്മറെത് പര്രിഷ്കാരങ്ൾ എന്്രിവന്യ്കാ
പ്ടും വ്രിശ്വസേരീയമായ പബ്ല്രികത് സർവ്വരീസത് 
ന്ഡല്രിവറ്രി സടുംവ്രിധാേടും ഉറപ്ാക്കുന്തടും 
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മാേ്യമായ ജരീവ്രിതത്്രിേത് അേ്രിവാര്യമാണത്. 
ഈസത് ഓഫത് ല്രിവ്രിങ്്രിന്റെ പ്രധാേ ഘടകങ്
ളായ്രി കണക്ാക്കുന്തത് പാർപ്്രിടടും, ശുെ്രിത്വടും, 
കവദയുത്രി, ഊർജ്ജലഭ്യത, എൽപ്രിജ്രി 
കണക്ഷൻ, ആനരാ�്യ ഇൻഷുറൻസത്, ദുർ�ല 
വ്രിഭാ�ങ്ൾക്ത് ന്പൻഷൻ, വ്രിദ്യാഭ്യാസടും, 
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, പൂരക നപാഷകാഹാരടും എന്്രി
വയാണത്. 

സർറ്റോവ് രരീതിശോസ്തും
SECC - 2011 പ്രകാരടും രാജ്യന്ത് 2.65 

ലക്ഷടും ഗ്രാമപഞായത്തുകള്രിൽ വസ്രിക്കുന് 
17.97 നകാട്രി ഗ്രാമരീണ കുടുടും�ങ്ള്രിൽ ദാര്രിദ്്യ
ത്്രിന്റെ വ്രിഷമാവസ്യ്രിൽ കഴ്രിയുന് 8.87 
നകാട്രി കുടുടും�ങ്ന്ളയാണത് സർനവ്വ ന്െന്
ണ്തത്. ഇത്രിോയ്രി പ്രനത്യക ന്മാക�ൽ 
ആപ്്രിനക്ഷനടും 16 പരാമരീറ്റകള്രിലായ്രി 36 
നൊദ്യങ്ൾ ഉൾന്പ്ടേ നൊദ്യാവല്രിയുടും ഗ്രാമ
വ്രികസേ മന്താലയടും രൂപകൽപേ ന്െയ്്രിട്ടു
ണ്ത്. EoL സർനവ്വയുന്ട പരാമരീറ്റകൾ താന്ഴ 
പറയുന്വയാണത്. 
1.  എൽപ്രിജ്രി �്യാസത് കണക്ഷൻ 
2.  ഉജ്ജ്വല വഴ്രി LED �ൾബുകൾ 
3.  ജൻ ധൻ �ാകെത് അക്ൗണ്ത്
4.  കലഫത് ഇൻഷുറൻസത് 
5.  അപകട ഇൻഷുറൻസത് പര്രിരക്ഷ
6.  നരാ�പ്രത്രിനരാധടും
7.  പൂരക നപാഷകാഹാരടും, പ്രരീ സ്കൂൾ
8.  SHG ന്മപെർഷ്രിപ്ത് 
9.  വരീടുകളുന്ട തരടും

10.  ആനരാ�്യ ഇൻഷുറൻസത്
11.  വൃദ്ർ, വ്രികലാടും�ർ, 
 വ്രിധവകൾക്കുള്ള ന്പൻഷൻ സ്രീടും
12. MGNREGS പ്രവൃത്്രികൾ 
13.  ശുെ്രിത്വടും 
14.  കേപുണ്യ പര്രിശരീലേടും
15.  ന്മാക�ൽ കണക്റ്രിവ്രിറ്്രി 
16.  ഭക്ഷ്യ സ�ത്സ്രിഡ്രി സ്രീടും 

സുസ്ിര വിെസന േക്ഷ്ങ്ങളും 
(SDG)  ഈസ് ഓഫ് േിവിുംഗ് 
സർറ്റോവ്യും

2030 ഓടത് കൂട്രി ഏവരുന്ടയുടും വ്രികസേടും 
ഉറപ്ാക്കുക എന് ലക്ഷ്യനത്ാന്ടയാണത് 
ഐക്യരാഷ്ടസഭ സുസ്്രിര വ്രികസേലക്ഷ്യ
ങ്ൾക്ത് 2015 ൽ രൂപടും േൽകുകയുണ്ാ
യതത്. 17 ലക്ഷ്യങ്ള്രിലായ്രി 169 ടാർന്ജറ്റുകളുടും 
200 സൂെകങ്ളുമാണത് SDG ക്ത് ഉള്ളതത്. 
ഭരണടും, ഭൂമ്രി, ജലടും, മണ്ത്, ആനരാ�്യടും, 
അട്രിസ്ാേ സൗകര്യങ്ൾ, സാമൂഹ്യ 
തല്യത, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ, പര്രിസ്്രിത്രി എന്്രി
വയുൾന്പ്ന്ടയുള്ള പരസ്പര�ന്്രിതമായ 
വ്രിഷയങ്ൾ ദാര്രിദ്്യത്്രിന്റെ വ്രിവ്രിധ 
തലങ്ന്ള അഭ്രിസടുംന�ാധേ ന്െയ്യുകയുടും 
ജേനകന്ദ്രരീകൃതമായ ഒരു വ്രികസേ സമരീപേ
വമാണത് സുസ്്രിര വ്രികസേ ലക്ഷ്യടും മുനന്ാടേത് 
വയ്ക്കുന്തത്. ക്യത്യമായ്രി േ്രിരരീക്ഷ്രിച്ചാൽ SDG 
മുനന്ാടേത് വയ്ക്കുന് 17 ലക്ഷ്യങ്ള്രിൽ താന്ഴ 
പറയുന്വയ്രിൽ ഈസത് ഓഫത് ല്രിവ്രിങ്ങുമായു
ള്ള പരസ്പര �ന്ടും േമുക്ത് ദർശ്രിക്ാൻ 
സാധ്രിക്കുടും.

1) ദാര്രിദ്്യ േ്രിർമ്മാർജ്ജേടും 2) വ്രിശപ്്രിലാ
ത് അവസ്യുടും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്ാക്ലുടും 
3) എലാ പ്രായത്്രിലുള്ളവരുന്ടയുടും നക്ഷമവടും 
ആനരാ�്യ ജരീവ്രിതവടും 4) ഗുണേ്രിലവാരമുള്ള 
വ്രിദ്യാഭ്യാസടും 5) ല്രിടും�സമത്വടും 6) ശുദ്മായ 
ജലവടും ശുെ്രിത്വവടും ഉറപ്ാക്ൽ 7) സുസ്്രിര 
ഊർജ്ജത്്രിന്റെ പ്രാപ്യത ഉറപ്ാക്കുക 8) 
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മാേ്യമായ നജാല്രിയുടും സാപെത്്രിക വളർച്ച
യുടും ഉറപ്ാക്കുക 9) അട്രിസ്ാേ സൗകര്യങ്
ളുന്ട വ്രികസേടും 10) അസമത്വടും കുറയ്ക്കുക 11) 
സുസ്്രിര േ�രങ്ളുടും കമ്യൂണ്രിറ്്രികളുടും. 

EoL സർലവേയന്ട കോണോപ്പുറങ്ങൾ 
സടുംസ്ാേത്ത് EoL സർനവ്വ പ്രവർത്

േങ്ൾ 2020 ൽ ആരടുംഭ്രിച്ചുകഴ്രിഞ്ഞു. 2022 
ഓടത് കൂട്രി േവഭാരത സൃഷ്്രിക്ായ്രി (New 
lndia @ 2022) നകന്ദ്രസർക്ാർ ലക്ഷ്യടും 
വയ്ക്കുനപൊൾ ഗ്രാമരീണ നമഖലയുന്ട സമഗ്ര 
വ്രികസേടും സാധ്യമാക്കുന്ത്രിനള്ള മുനന്ാട്രി
യാണത് EoLസർനവ്വ. സർനവ്വ വഴ്രി ലഭ്യമാകുന് 
ഇലായ്മയുന്ട സൂെ്രികയുന്ട (Deprivation 
Index) നതാത്രിേനസര്രിച്ചത് നകന്ദ്രസർക്ാർ 
വ്രികസേത്്രിന്റെ ദ്രിശയ്രിലുടും ഫണ്കളുന്ട 
വ്രിേ്രിനയാ�ത്്രിലുടും കൃത്യമായ്രി െ്രില ഇടന്പ
ടലുകൾ േടത്ാനനദേശ്രിക്കുന്നുണ്ത്. 2011 ന്ല 
SECC സർനവ്വ പ്രകാരടും സടുംസ്ാേന്ത് 
76.99 ലക്ഷടും കുടുടും�ങ്ള്രിൽ 63.19 ലക്ഷടും 
കുടുടും�ങ്ളുടും ( 82%) ഗ്രാമരീണ നമഖലയ്രിൽ 
അധ്രിവസ്രിക്കുന്വർ ആയ്രിരുന്നു. ഇത്രിൽ 
10.32% പടേ്രികജാത്രി കുടുടും�ങ്ളുടും 1.63% പടേ്രി
കവർഗ്ഗ കുടുടും�ങ്ളുമായ്രിരുന്നു. നകരള
ത്്രിന്ല ഗ്രാമരീണ കുടുടും�ങ്ള്രിൽ 19.16 ലക്ഷടും 
അതായതത് 30.33% നപരുടും ദാര്രിദ്്യ ദുര്രിതടും 
അനഭവ്രിക്കുന്വരുമായ്രിരുന്നു. എന്ാൽ 
തടർന്നങ്ാടേത് ജേകരീയാസൂത്രണത്്രിലൂന്ട 
സടുംസ്ാേടും േടത്്രിയ ഇടന്പടലുകൾ വഴ്രി 
ഇലായ്മയുന്ട നതാതത് കുറയ്ക്കുവാോയ്രി. 
ജരീവനോപാധ്രി ന്മച്ചന്പ്ടുത്ൽ, ന്താഴ്രില്രിലാ
യ്മക്ത് പര്രിഹാരടും, വ്രിദ്യഭ്യാസടും, ആനരാ�്യടും, 
വേ്രിതാ ശാക്തരീകരണടും, പടേ്രികജാത്രി വർഗ്ഗ 
വ്രികസേടും, വനയാജേ,യുവജേ, ശ്രിശുനക്ഷമടും, 
കുട്രിന്വള്ളടും, പാർപ്്രിടടും, ശുെ്രിത്വടും, അട്രിസ്ാേ 
വ്രികസേടും, കാർഷ്രിക ഉതത്പാദേ, വ്യവസായ, 
നസവേ നമഖല വ്രികസേടും തടങ്്രി ഒട്ടു മ്രിക് 
നമഖലകള്രിലുടും പ്രാനദശ്രിക സർക്ാരുകൾ 
ഇടന്പടലുകൾ േടത്തുകയുടും, കൂടാന്ത സ്ത്രരീ 
ശാക്തരീകരണത്്രിലൂന്ട ദാര്രിദ്്യ േ്രിർമ്മാർ
ജ്ജേടും എന് ലക്ഷ്യനത്ാന്ട 45 ലക്ഷ
നത്ാളടും സ്ത്രരീകളുന്ട പകൊള്രിത്ടും ഉള്ള കുടുടും
�ശ്രീയുന്ട പ്രവർത്േങ്ളുടും സടുംസ്ാേ
ന്ത് ദര്രിദ്രുന്ട എണ്ത്്രിൽ വല്രിയ കുറവത് 
വരുത്്രിയ്രിട്ടുണ്ത്. നഡാ. രടും�രാജൻ കമ്മറ്്രി 
റ്രിനപ്ാർടേത് പ്രകാരടും ഇന്ത്യയ്രിന്ല ഗ്രാമരീണര്രിൽ 
30.9% ദര്രിദ്ർ ആവനപൊൾ നകരളത്്രിൽ 
അതത് 7.3% മാത്രമാണത്. EoL സാധ്യമാക്കു
ന്തത് നപാന്ല സടുംസ്ാേന്ത് വ്രിവ്രിധ 
തലത്്രിന്ല പ്രാനദശ്രിക സർക്ാരുകൾ 

ഏന്റ്ടുത്ത് േടപ്്രിലാക്കുന് പദ്ത്രികള്രിൽ 
എലാടും തന്ന് സുസ്്രിര വ്രികസേ ലക്ഷ്യ
ങ്ൾ (SDG) ഫലപ്രദമായ്രി വ്രിേ്യസ്രിപ്്രിച്ചത് 
ന്കാണ്ള്ള വ്രികസേമാണത് േടക്കുന്ന്ത
ന്നുടും കാണാടും. SDG യ്രിനലക്കുള്ള കാൽവ
്്രിൽ രാജ്യന്ത് വ്രിവ്രിധ സടുംസ്ാേങ്ൾ 
ഏന്റ്ടുത്ത് േടത്്രിയ പ്രവർത്േങ്ൾ വ്രില
യ്രിരുത്്രിയാൽ 2018ന്ല SDG India Index 
പ്രകാരടും നകരളടും രാജ്യന്ത് പ്രഥമ റാകെ്രിൽ 
േ്രിൽക്കുന്നു എന്തടും ഇനതാന്ടാപ്ടും കൂടേ്രി 
വായ്രിനക്ണ്താണത്. 

EoL സർനവ്വയുന്ട അട്രിസ്ാേത്്രിൽ 
സടുംസ്ാേങ്ള്രിന്ല വ്രിവ്രിധ ഗ്രാമരീണ പദ്
ത്രികള്രിൽ നകന്ദ്രസർക്ാർ ആവശ്യാനസ
രണടും തങ്ളുന്ട ഇടന്പടൽ ശക്ത്രിന്പ്ടുത്തു
ന്ത്രിനടും �ജറ്ത് വ്രിഹ്രിതടും വർദ്്രിപ്്രിക്കുന്
ത്രിനമുള്ള ഒരു വ്രികസേ സമരീപേടും സ്വരീക
ര്രിച്ചാൽ അതത് നകരളന്ത് പ്രത്രികൂലമായ്രിടോ 
യ്രിര്രിക്കുടും �ാധ്രിക്കുക. എന് കാര്യത്്രിൽ 
ഒരു സടുംശയവടും നവണ്. സടുംസ്ാേടും 
കകന്ക്ാണ്്രിട്ടുള്ള സാമൂഹ്രികവടും സാപെ
ത്്രികവമായുള്ള വ്രികസേ കാഴ്ചപ്ാടുകളുടും 
അത്രിോയ്രി വ്രിവ്രിധ പദ്ത്രികൾ േടപ്്രിലാ
ക്കുന്ത്രിൽ സ്വരീകര്രിച്ചത് നപാരുന് േടപട്രിക
ളുടും ശ്നദ്യമാണത്. എന്ാൽ അടുത്്രിന്ട 
നകന്ദ്രസർക്ാർ കകന്ക്ാണ്്രിട്ടുള്ള പല 
േയങ്ളുടും സടുംസ്ാേത്്രിേത് ലഭ്രിക്കുന് വ്രിഭ
വങ്ൾ മത്രിയായ രരീത്രിയ്രിൽ വ്രിേ്രിനയാ�്രി

ക്കുന്ത്രിേത് സാധ്രിക്ാത് അവസ് സൃഷ്്രി
ച്ച്രിട്ടുണ്ത്. PMAY, MGNREGS, NRLM, 
PMGSY തടങ്്രിയ ഗ്രാമരീണ നകന്ദ്ര സഹായ 
പദ്ത്രികളുന്ട നകന്ദ്ര വ്രിഹ്രിതത്്രിൽ വരുടും 
വർഷങ്ള്രിൽ കുറവണ്ാകുനമാ എന്തടും 
ആശകെ ഉയർത്തുന്നു. വ്രികസേത്്രിന്റെ ദ്രിശ 
നകന്ദ്രടും േ്രിശ്യ്രിക്കുന് രരീത്രിയ്രിൽ െ്രിടേന്പ്ടു
ത്ാനള്ള നകന്ദ്രരീകൃതമായ െ്രില ഇടന്പടലു
കളായുടും ഇത്രിന്േ പല നകാണ്രിൽ േ്രിന്നുടും 
വ്രിവക്ഷ്രിക്കുനപൊൾ ന്ഫഡറൽ സടുംവ്രിധാേ
ത്്രിന്റെ പ്രസക്ത്രിന്യയുടും ആശകെനയാന്ട
യാണത് പലരുടും നോക്്രിക്ാണുന്തത്. 
ഗ്രാമരീണ ജേജരീവ്രിതടും ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുന്ത്രിൽ 
നകന്ദ്ര പദ്ത്രികൾക്പ്പുറടും സടുംസ്ാേടും 
േടത്്രിയ വ്രിനകന്ദ്രരീകൃതമായ ഇടന്പടലുക
ന്ളാന്നുടും െ്രിലനപ്ാൾ അന്ത്രിമ സർനവ്വ 
റ്രിനപ്ാർടേ്രിൽ പ്രത്രിഫല്രിന്ച്ചന്നുടും വര്രില. ചുരു
ക്ത്്രിൽ നലാക പര്രിവർത്േത്്രിോയ്രി 
സുസ്്രിര വ്രികസേ അജണ് - 2030 മുനന്ാടേത് 
വയ്ക്കുന് ലക്ഷ്യങ്ൾ നേട്രിന്യടുക്കുന്ത്രിനടും 
2022 ൽ ഒരു േവഭാരതടും സൃഷ്്രിക്കുന്ത്രിനടും 
ദാര്രിദ്്യത്്രിന്റെ �ഹുമുഖ തലങ്നളാടത് പ്ര
ത്രികര്രിക്ാനടും ജരീവന്റെയുടും ജരീവനോപാധ്രി
കളുന്ടയുടും പര്രിവർത്േടും സാധ്യമാക്കുന്
ത്രിനള്ള നൂതേമായ പര്രിപാട്രികളുടും പദ്ത്രി
കളുടും തന്ന്യാണത് രാജ്യത്്രിോവശ്യടും.

1
ലേഖകന് ആേപ്പുഴ ജില്ോ പ്ോനിംഗറ് ഓഫീസറോണറ് 
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സമൂഹത്്രിൽ പ്രിനന്ാക്ടും േ്രിൽക്കുന്വ
രുന്ട വ്രികസേത്്രിനനവണ്്രി ത്രിരുവ്രി

താടുംകൂറ്രിൽ 1923 മുതൽ തന്ന് നകാ ഓപ്
നററ്രീവത് രജ്രിസ്ടാരുന്ട കരീഴ്രിൽ വ്രികസേ പ്ര
വർത്േടും ആരടുംഭ്രിച്ച്രിരുന്നു. ആ കാലത്ത് 
ഭവേടും, കുട്രിന്വള്ളടും എന്്രിവയ്ക്കുള്ള സഹായ
ങ്ൾ ആയ്രിരുന്നു രാജഭരണത്്രിന്റെ 
തണല്രിൽ ന്െയ്തുവന്്രിരുന്തത്. ഈ സടുംവ്രി 
ധാേടും ന്മന്ല വ്രികസ്രിച്ചു. 1950 ആയനപ്ാ
നഴക്കുടും ‘പ്രിനന്ാക് സമുദായങ്ളുന്ട ഉന്
മേത്്രിേത് നവണ്്രിയുള്ള കമ്മരീഷൻ’ എന്ത് 
ആകുകയുടും ന്െയ്തു. പ്രിന്രീടത്  1975 ൽ 
പാലക്ാടത് ആസ്ാേമാക്്രി പ്രവർത്്രിച്ച്രി 
രുന് ഹര്രിജൻ നക്ഷമവകുപ്ത് വ്രിഭജ്രിച്ചത് പടേ്രി
കവർഗ്ഗ വ്രികസേ വകുപ്ത് രൂപരീകര്രിച്ചു. 
ഹര്രിജൻ ന്വൽന്ഫയർ വകുപ്്രിൽ േ്രിന്നുടും 
മറ്റു പ്രിനന്ാക്, േ്യൂേപക്ഷ നക്ഷമ വകുപ്ത് 

രൂപടുംന്കാണ്. വ്രിവ്രിധ വകുപ്പുകളുടും ഏജൻ
സ്രികളുടും നെർന്ത് േ്രിരവധ്രി പ്രവർത്േങ് 
ള്രിലൂന്ട പ്രിനന്ാക്ാവസ്യ്കത് പര്രിഹാരടും 
കാണാൻ കാലങ്ളായ്രി ശ്മ്രിച്ചുവര്രിക 
യാണത്. അത്രിന്റെ ഫലമായ്രി ഈ സമൂഹ
ങ്ൾ മുനന്ാട്ടു ന്പാന്യ്കാണ്്രിര്രിക്കുക
യുമാണത്.

എലാ വർഷവടും �ഡത്ജറ്്രിൽ �വണ്ന്മ
റെത് വ്രിവ്രിധ പ്രിനന്ാക് വ്രിഭാ�ങ്ളുന്ട ഉന്
മേത്്രിോയ്രി പദ്ത്രികൾ വ്രിഭാവേടും 
ന്െയ്യുകയുടും പണടും േരീക്്രിവയ്ക്കുകയുടും ന്െ്ാ
റണ്ത്. 2021-22 വർഷത്്രിന്ല �ഡത്ജറ്്രിലുടും 
അതത് തടർന്നുവരുന്നു. സർക്ാർ പര്രി�ണ്രി
ച്ച്രിര്രിക്കുന് പ്രിനന്ാക്ക്ാര്രിൽ ഏറ്വടും 
പ്രിനന്ാക്ടും േ്രിൽക്കുന് പടേ്രികജാത്രി പടേ്രി
കവർഗ്ഗക്ാർക്ായ്രി 2021-22 �ഡത്ജറ്്രിൽ 
വ്രിഭാവേടും ന്െയ്്രിര്രിക്കുന് പദ്ത്രികളുടും 

േരീക്്രിന്വച്ച്രിര്രിക്കുന് പണവടും വ്രിശകലേടും 
ന്െയ്യുകയാണത് തടർന്നുവരുന് ഭാ�ങ്ള്രിൽ.

�ഡത്ജറ്്രിൽ പണടും മാറ്്രി വയ്ക്കുന്ത്രിനടും 
ധേകാര്യ കമ്മരീഷൻ അവാർഡത് േൽകുന്
ത്രിനടും എലാടും ജേസടുംഖ്യ ഒരു ഘടകമായ്രി 
പര്രി�ണ്രിക്ാറണ്ത്. 2011-ന്ല ജേസടുംഖ്യ
യ്രിൽ േ്രിന്നുടും 2021 എത്്രിയനപ്ാൾ എണ്
ത്്രിൽ മാറ്ടും വന്്രിട്ടുന്ണ്കെ്രിലുടും 2021-ന്ല 
കണക്ത് പ്രസ്രിദ്രീകര്രിക്ാത്ത്രിോൽ 
2011-ന്ല ന്സൻസസത് വ്രിവരടും തന്ന്യാണത് 
ഇത്രിോയ്രി ഉപനയാ�്രിച്ച്രിര്രിക്കുന്തത്.

2011-ന്ല ന്സൻസസത് പ്രകാരടും നകരള
ത്്രിന്ല ന്മാത്ടും ജേസടുംഖ്യ 3 . 3 4 
നകാട്രിയാണത് ഇത്രിൽ 9.1 % (30.9 ലക്ഷടും) 
പടേ്രികജാത്രിക്ാരുടും, 1.45 ശതമാേടും (4.85 
ലക്ഷടും) പടേ്രിക വർഗ്ഗക്ാരുടും ആണത്. 2021-22 
ന്ല �ഡത്ജറ്്രിൽ ന്മാത്ടും സടുംസ്ാേ 

 ക�ോദം കല്ല്�ദം 

സാംസ്കാന ബഡ്ജറ്് 
ദുർബല വിഭകാ�ങ്ങൾക്്
പ്രനത്ക പരി�ണന 
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വ്രിഹ്രിതമായ 27,88,700 ലക്ഷടും രൂപയുന്ട 
(തനദേശ സ്വയടും ഭരണ സ്ാപേങ്ൾക്ത് 
വകയ്രിരുത്്രിയതത് ഉൾന്പ്ന്ട) 9.77 % 
(2,72,354 ലക്ഷടും രൂപ) പടേ്രികജാത്രി വ്രിഭാ�
ത്്രിനടും 2.3% (79,136 ലക്ഷടുംരൂപ) പടേ്രികവർ
ഗ്ഗ വ്രിഭാ�ത്്രിനമായ്രി വകയ്രിരുത്്രിയ്രിര്രിക്കു
ന്നു. നകരള സടുംസ്ാേത്്രിേത് നകന്ദ്ര �വണ്
ന്മറെ്രിൽ േ്രിന്ത് പ്രതരീക്ഷ്രിക്കുന് 9,43,291 
ലക്ഷടും രൂപയ്രിൽ 4.12 % പടേ്രികജാത്രിക്ാർ
ക്കുടും 0.85 % പടേ്രികവർ�ക്ാർക്കുടും േരീക്്രിവ
യ്കാൻ ഉനദേശ്രിക്കുന്തായ്രി കാണാവന്
താണത്. 2021-22 ൽ ന്മാത്ടും സടുംസ്ാേ 
�ഡത്ജറ്്രിൽ (നകന്ദ്രത്്രിൽ േ്രിന്നുടും പ്രതരീക്ഷ്രി
ക്കുന് വ്രിഹ്രിതടും ഉൾന്പ്ന്ട) 8.34 % പടേ്രിക
ജാത്രി വ്രിഭാ�ത്്രിന്റെയുടും 2.34% പടേ്രികവർഗ്ഗ 
വ്രിഭാ�ത്്രിന്റെയുടും ഉന്മേത്്രിനള്ള പദ്ത്രി
കൾക്ായ്രി വകയ്രിരുത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്തായ്രി 
കാണാവന്താണത്. പ്രിനന്ാക്ാവസ് ത്രിര്രി
ച്ചറ്രിഞ്ഞ കാലടും മുതൽ തന്ന് പദ്ത്രികൾ 
ആവ്രിഷ്കര്രിച്ചത് േടപ്ാക്്രി വരുന്നുന്ണ്കെ്രിലുടും 
വ്രികസേ ദൗത്യടും പൂർത്്രിയാക്്രി �വണ്ന്മ
ന്റുകൾക്ത് പ്രിൻവാങ്ണന്മകെ്രിൽ ന്മാത്ടും 
വകയ്രിരുത്ല്രിന്റെ ശതമാേടും ഇേ്രിയുടും 
വർദ്്രിപ്്രിനക്ണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു.

പടേ്രികജാത്രി പടേ്രികവർഗ്ഗ വ്രിഭാ�ങ്ൾ
ക്ത് വകുപ്പുകളുടും തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാ
പേങ്ളുടും വഴ്രി പദ്ത്രി േടപ്ാക്കുന്ത്രി
ോയ്രി ന്മാത്ടും സടുംസ്ാേ വ്രിഹ്രിതത്്രി
ന്റെ 12.6 % (3,51,490 ലക്ഷടും രൂപ) മാറ്്രി 
ന്വച്ച്രിര്രിക്കുന്തത് മുൻ ഖണ്ഡ്രികയ്രിൽ ോടും 
കണ്. ഇത്രിന്റെ 60% (2,11,065 ലക്ഷടും രൂപ) 
വകുപ്പുകൾ വഴ്രി പദ്ത്രി േടപ്്രിലാക്കുന്ത്രി

നടും 40 % (14,025 ലക്ഷടും രൂപ) തനദേശസ്വ
യടുംഭരണ സ്ാപേങ്ൾ വഴ്രി പദ്ത്രി 
േടപ്്രിലാക്കുന്ത്രിനമാണത് ഉനദേശ്രിച്ച്രിര്രി
ക്കുന്തത്.

വകുപ്പുകൾ വഴ്രി പദ്ത്രി േടപ്്രിലാക്കുന്
ത്രിോയ്രി േരീക്്രിവച്ച്രിര്രിക്കുന് തകയ്രിൽ 
േ്രിന്നുടും 1,50,239 ലക്ഷടും രൂപ പടേ്രികജാത്രി 
വ്രികസേ വകുപ്്രിോയ്രി �ഡത്ജറ്്രിൽ 

ഉൾന്പ്ടുത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. വ്രിവ്രിധ നകന്ദ്ര 
സഹായ പദ്ത്രികളുന്ട സടുംസ്ാേ 
വ്രിഹ്രിതടും ഉൾന്പ്ന്ട ഈ തകയ്കത് 22 ഓളടും 
പ്രധാേ പദ്ത്രികളുടും അവയ്രിൽ േ്രിരവധ്രി 
ഉപപദ്ത്രികളുടും ഉൾന്പ്ടുത്്രി പര്രിപാട്രികൾ 
ആസൂത്രണടും ന്െയ്്രിര്രിക്കുന്നു. പടേ്രികജാത്രി 
വ്രികസേ വകുപ്ത് വഴ്രി 2021 -22 ൽ േടപ്ാക്കു
ന്ത്രിേത് സർക്ാർ ഉനദേശ്രിച്ച്രിര്രിക്കുന് പദ്ത്രി
കള്രിൽ 60 % വ്രിദ്യാഭ്യാസടും, ഭവേടും, ഭൂമ്രി എന്്രി
വക്ാണത് മാറ്്രി വച്ച്രിര്രിക്കുന്തത്. ഇതത് 
ഏകനദശടും 91,000 ലക്ഷടും രൂപ വരുടും.

ഇത്രിൽ തന്ന് ഏറ്വടും വല്രിയ വ്രിഹ്രിതടും 
േരീക്്രിവച്ച്രിര്രിക്കുന്തത് ഭവേേ്രിർമ്മാണ
ത്്രിേത് ന്മാത്ടും വ്രിഹ്രിതത്്രിന്റെ 50,000 
ലക്ഷടും രൂപ (33%) [കലഫത് മ്രിഷൻ ഭവേ
േ്രിർമ്മാണത്്രിേത് 30,000 ലക്ഷടും രൂപ (20 
%), വകുപ്ത് വഴ്രിയുള്ള ഭവേപദ്ത്രി പൂർത്്രി
യാക്കുന്ത്രിേത് 20,000 (13%) ലക്ഷടും രൂപ ] 
ഈ ഇേത്്രിൽ വകയ്രിരുത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. 
വരീടത് േ്രിർമ്മ്രിക്കുന്ത്രിേത് ഭൂമ്രി വാങ്ങുന്ത്രി
ോയ്രി 18,500 ലക്ഷടും രൂപ (12 %) േരീക്്രിവ
ച്ച്രിര്രിക്കുന്നു അനതസമയടും വ്രിദ്യാഭ്യാസവടും 
അന�ന് പ്രവർത്േങ്ൾക്കുമായ്രി 6 
പദ്ത്രികൾ വഴ്രി 33,750 ലക്ഷടും രൂപ (22%) 
വകയ്രിരുത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്തത് കാണാടും. 
ഇവകൂടാന്ത വ്രിവാഹ ധേസഹായടും, 
അടുംന�ദത്കർ ഗ്രാമവ്രികസേടും തടങ്്രിയ പദ്
ത്രികളുടും വകുപ്ത് ഏന്റ്ടുത്ത് േടത്തുന്നുണ്ത്.

പടേ്രികജാത്രി വർഗ്ഗ വ്രികസേ വകുപ്ത് 
വഴ്രി േടപ്ാക്കുന്ത്രിോയ്രി വകയ്രിരുത്്രിയ 
സടുംസ്ാേ വ്രിഹ്രിതത്്രിന്റെ 66 ശതമാേവടും 
ഭവേേ്രിർമ്മാണടും, വ്രിദ്യാഭ്യാസടും, സമഗ്രവ്രി
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കസേടും എന്രീ നമഖലകള്രിൽ ന്െലവഴ്രിക്കു
ന്ത്രിോണത് വ്രിഭാവേടും ന്െയ്്രിര്രിക്കുന്തത്. 
കലഫത് മ്രിഷൻ വഴ്രി ഭവേ േ്രിർമ്മാണടും 
േടത്തുന്ത്രിേത് 14,000 ലക്ഷടും രൂപയുടും (23%) 
വകുപ്ത് വഴ്രിയുള്ള ഭവേ േ്രിർമ്മാണ പദ്ത്രി 
പൂർത്രീകരണത്്രിേത് 5720 ലക്ഷടും രൂപയുടും 
(9.4 %) വ്രിദ്യാഭ്യാസവടും അന�ന് പദ്ത്രി
കൾക്കുമായ്രി 10,164 ലക്ഷടും രൂപയുടും (17 %) 
േരീക്്രിവച്ച്രിര്രിക്കുന്നു.

തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാപേങ്ൾ 
വഴ്രി പദ്ത്രി േടപ്്രിലാക്കുന്ത്രിോയ്രി 
ന്മാത്ടും 7,28,000 ലക്ഷടും രൂപ 2021 -22 ന്ല 
�ഡത്ജറ്്രിൽ ഉൾന്പ്ടുത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. 
അത്രിൽ 1,22,115 ലക്ഷടും രൂപ എസത്. സ്രി.
പ്രി. വ്രിഹ്രിതമായുടും 18,310 ലക്ഷടും രൂപ ട്രി.
എസത്.പ്രി. വ്രിഹ്രിതമായുടും വകയ്രിരുത്്രിയ്രിര്രി
ക്കുന്നു. തനദേശസ്ാപേങ്ളുന്ട ന്മാത്ടും 
വ്രിഹ്രിതത്്രിന്റെ19 ശതമാേടും പടേ്രികജാത്രി 
പടേ്രികവർഗ്ഗങ്ളുന്ട വ്രികസേത്്രിോയ്രി 
ഉൾന്പ്ടുത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. ഗ്രാമപഞായത്തു 
കളുന്ട ആന്ക വ്രിഹ്രിതത്്രിന്റെ 10 ശതമാേ
നത്ാളവടും നബ്ലാക്ത്, ജ്രില പഞായത്തുകളുന്ട 
3.25 ശതമാേടും വരീതവടും മുേ്രിസ്രിപ്ാല്രിറ്്രി 
കളുന്ടയുടും നകാർപ്നറഷനകളുന്ടയുടും വ്രിഹ്രി
തത്്രിന്റെ 1.8 ശതമാേടും, 1.3 ശതമാേടും 
എന്്രിങ്ന്േ പടേ്രികജാത്രി-പടേ്രികവർഗ്ഗ വ്രിക
സേത്്രിോയ്രി േൽക്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു.

വകുപ്പുകളുന്ട റവേ്യൂ ന്െലവ്രിോയ്രി 
ഉൾന്പ്ടുത്്രിയത്രിൽ പടേ്രികജാത്രി നമഖല
യ്കായ്രി 56,010 ലക്ഷടും രൂപയുടും പടേ്രികവർഗ്ഗ 
നമഖലയ്രിനലക്ായ്രി 5,716 ലക്ഷടും രൂപയുടും 

കണക്്രിൽന്പ്ടുത്്രിയതായ്രി കാണാവന്
താണത്.

െ്രില നകന്ദ്രാവ്രിഷ്കൃത പദ്ത്രികളുടും 
സടുംസ്ാോവ്രിഷ്കൃത പര്രിപാട്രികളുടും തനദേശ
സ്വയടുംഭരണ സ്ാപേങ്ൾ വഴ്രി േടപ്്രിലാ
ക്കുന്നുണ്ത്. നബ്ലാക്ത് പഞായത്ത് സടുംവ്രിധാേടും 
വഴ്രി േടപ്ാക്കുന് പ്രി.എടും.എ.കവ., എൻ. 
ആർ.എൽ.എടും. എന്്രിവയ്കായ്രി പടേ്രിക
ജാത്രി-പടേ്രിക വർഗ്ഗ നമഖലക്ത് നവണ്്രി 
യഥാക്രമടും 1,750 ലക്ഷടും രൂപയുടും 10,832 

ലക്ഷടും രൂപയുടും (നകന്ദ്ര സടുംസ്ാേ വ്രിഹ്രിത
ങ്ൾ നെർത്ത് ) കണക്ാക്്രിയ്രിട്ടുണ്ത്. മുേ്രി
സ്രിപ്ാല്രിറ്്രികള്രിലുടും നകാർപ്നറഷനകള്രിലുടും 
േടപ്്രിലാക്കുന് ദരീൻ ദയാൽ അനന്ത്യാദയ 
നയാജേ – നദശരീയ േ�ര ഉപജരീവേ ദൗത്യടും 
പദ്ത്രിയ്രിൽ പടേ്രികജാത്രി വ്രിഭാ�ത്്രിനടും 
പടേ്രിക വർഗ്ഗവ്രിഭാ�ത്്രിനടും യഥാക്രമടും 937.5 
ലക്ഷടും രൂപ, 312.5 ലക്ഷടും രൂപ എന്്രി
ങ്ന്േ വകയ്രിരുത്്രിയ്രിട്ടുണ്ത്.

�ഡത്ജറ്്രിൽ ഉൾന്ക്ാള്ള്രിച്ച്രിട്ടുള്ള പദ്
ത്രികളുടും വകുപ്പുകൾ പ്രാധാേ്യടും േൽക്രിയ്രിര്രി
ക്കുന് പദ്ത്രികളുടും പര്രിനശാധ്രിക്കുനപൊൾ 
ഏറ്വടും അത്യാവശ്യമുള്ള ഭവേ േ്രിർമ്മാണ
വടും ഭാവ്രിയ്രിനലക്ത് കകത്ാങ്ാനവണ് 
വ്രിദ്യാഭ്യാസത്്രിനടും പടേ്രികജാത്രി നമഖലയ്രിൽ 
വളന്ര പ്രാധാേ്യടും േൽക്രിയ്രിര്രിക്കുന്തായ്രി 
കാണാടും. അനതസമയടും ഭവേടും, വ്രിദ്യാഭ്യാസടും 
എന്്രിവനയാന്ടാപ്ടും സമഗ്ര വ്രികസേത്്രി
നടും പടേ്രികവർഗ്ഗ നമഖലയ്രിൽ പ്രാധാേ്യടും 
േൽക്രിയ്രിട്ടുണ്ത്. പടേ്രികജാത്രി-പടേ്രികവർഗ്ഗ 
നമഖലകള്രിലുള്ള പ്രിനന്ാക്ാവസ്യ്കത് 
േ്രിദാേമായ കാരണങ്ൾ ഒരു സൂനര്യാദയടും 
ന്കാണ്ത് ഇലാതാക്ാൻ സാധ്രിക്്രിന്ലകെ്രിലുടും 
വകുപ്പുകളുടും വ്രിവ്രിധ ഏജൻസ്രികളുടും ആ ദ്രിശ
യ്രിനലക്ാണത് േരീങ്ങുന്തത്.

കേവത് കാണുന്ന്ാരു സൂനര്യാദയടും
കാത്്രിര്രിക്കുന്ന്ാരു സൂനര്യാദയടും
വന്ണയുന്മാരു ോൾ
കര�തമാകുന്മാരു ോൾ

1
ലേഖകന് �ട്ികവർഗ്ഗ വികസനവകുപ്ില് 

ചീഫറ് പ്ോനിംഗറ് ഓഫീസറോണറ്


േ യം  

  
 

ല യ
 മ ം 2 000 ല ം 

 2021 22 ല ്  
യ  

 1 22 11  ല ം  
്   മ ം

 1 10 ല ം  
്  മ ം 

കയ യ  
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  ല�ോ. പ്രതീപ് സതി. 
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നകരള രാഷ്ടരീയെര്രിത്രത്്രിന്റെ ഏടുക 
ള്രിൽ സ്ാേടും പ്രിട്രിച്ചുന്കാണ്ത് വരീണ്ടും 

അധ്രികാരത്്രിനലറ്രിയ പ്രിണറായ്രി വ്രിജയൻ 
മുഖ്യന്ത്രിയായ സർക്ാര്രിന്റെ േയങ്ള്രിൽ 
അർഹമായ സ്ാേമാണത് തനദേശ സർക്ാ
രുകൾക്ത് േല്്രിയ്രിര്രിക്കുന്തത്. ഇത്രിേകടും 
സടുംസ്ാേ സർക്ാർ േടപ്്രിലാക്്രിന്കാണ്്രി
ര്രിക്കുന് വ്രിവ്രിധ മ്രിഷനകളുന്ട പ്രവർത്േ 
ത്്രിോയാലുടും ഐക്യരാഷ്ട സഭയുന്ട രണ്ാ
യ്രിരത്്രി മുപ്നതാന്ട    നേനടണ് സുസ്്രിര 
വ്രികസേ ലക്ഷ്യങ്ളുന്ട േ്രിർവ്വഹണത്്രിന്റെ 
കാര്യത്്രിലായാലുടും 25 വർഷത്്രിേപ്പുറടും 
വ്രികസ്രിത രാജ്യങ്ള്രിലുള്ളത്രിന സമാേമായ 
ജരീവ്രിത സാഹെര്യടും നകരളത്്രിൽ ഉണ്ാക്കു
വാനള്ള ശ്മത്്രിന്റെ കാര്യത്്രിലായാലുടും 
നകരളടും ഇന്നു നേര്രിടുന് പ്രത്രിസന്്രിയായ 
ന്കാവ്രിഡത് പ്രത്രിനരാധ പ്രവർത്േത്്രിന്റെ 
കാര്യത്്രിലായാലുടും തനദേശ സർക്ാരുകൾ
ക്ത് സുപ്രധാേമായ സ്ാേമാണത് രണ്ാടും 
പ്രിണറായ്രി സർക്ാർ േല്്രിയ്രിര്രിക്കുന്തത്. 
ഇനതാന്ട തനദേശസ്ാപേങ്ളുന്ട പ്രാധാ

േ്യവടും ഉത്രവാദ്രിത്ങ്ളുടും പല മടങ്ത് 
വർദ്്രിച്ച്രിര്രിക്കുകയാണത്. ഐക്യരാഷ്സഭയു
ന്ടയുടും നഗ്ാ�ൽ ഗ്രരീൻ നഗ്രാത്്രിന്റെയുടും 
സഹകരണനത്ാന്ട േരീത്രി ആനയാ�ത് 
ത്ാറാക്കുന് സുസ്്രിര വ്രികസേ ലക്ഷ്യ 
ഇൻഡക്ത് 2018 ലുടും 2019 ലുടും ഒന്ാടും സ്ാേ
ത്തുേ്രിൽക്കുന് നകരളടും മറ്റു സടുംസ്ാേങ്ൾ
ക്കുടും നലാകരാജ്യങ്ൾക്കുടും മാതൃകയാണത്. 
സുസ്്രിര വ്രികസേ ലക്ഷ്യങ്നളയുടും പുത്രിയ 
സർക്ാർ േയങ്ന്ളയുടും സടുംനയാജ്രിപ്്രിച്ചു
ന്കാണ്ള്ള ഒരു വ്രികസേ തന്തടും േടപ്്രിലാ
ക്്രിയാൽ നകരളന്ത് കദവത്്രിന്റെ സ്വന്തടും 
ോടാക്്രി മാറ്റുവാനടും മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹ്രിക്കു
ന്തനപാന്ല 25 വർഷത്്രിേപ്പുറടും വ്രികസ്രിത 
രാജ്യങ്ള്രിലുള്ളത്രിന സമാേമായ ജരീവ്രിത 
സാഹെര്യടും നകരളത്്രിൽ സടുംജാതമാക്കുവാ
നടും കഴ്രിയുടും.

അതതിദോരതിദ്്യ ഉന്മൂ�നദം
അഞ്ചുവർഷടുംന്കാണ്ത് അത്രിദാര്രിദ്്യടും 

ഉന്മൂലേടും ന്െയ്യുന്മന്നുള്ളതാണത് സുപ്രധാേ

മായ ഒരു േയടും. ദാര്രിദ്്യ ലഘൂകരണത്്രി
ോയ്രി വ്രിശദമായ സർനവ്വ േടത്ാനടും നക്
ശഘടകങ്ൾ േ്രിർണ്യ്രിക്ാനടും അതത് 
ലഘൂകര്രിക്ാോയുള്ള േ്രിർനദേശങ്ൾ സമർ
പ്്രിക്ാനടും തനദേശ ന്സക്രടേറ്രിമാന്ര ചുമതല
ന്പ്ടുത്ാനമാണത് സർക്ാർ തരീരുമാേ്രിച്ച്രി
ര്രിക്കുന്തത്. ഇത്രിനോന്ടാപ്ടും അ�ത്രികന്ള
യുടും ദാര്രിദ്്യത്്രിൽ കഴ്രിയുന് ഓനരാ കുടുടും�
ന്ത്യുടും കന്ണ്ത്്രി പ്രാനദശ്രികവടും �ാർഹ്രി
കവമായ പദ്ത്രികള്രിലൂന്ട ദാര്രിദ്്യനരഖയ്കത് 
മുകള്രിൽ ന്കാണ് വരുവാനടും സർക്ാർ 
ലക്ഷ്യമ്രിടുന്നു. 2030-ഓന്ട ദാര്രിദ്്യടും അത്രിന്റെ 
എലാ രൂപങ്ള്രിലുടും  എലായ്രിടത്തുടും 
അവസാേ്രിപ്്രിക്കുക എന്തടും വ്രിശപ്ത് ഇലാ
താക്കുകന്യന്നുള്ളതടും സുസ്്രിര വ്രികസേ 
ലക്ഷ്യത്്രിന്റെ ഒന്ാമനത്തടും രണ്ാമനത്
തമായ ലക്ഷ്യങ്ളാണത്. േരീത്രി ആനയാ�്രിന്റെ 
കണക്കുകൾ പ്രകാരടും നകരളത്്രിന്ല 
ദാര്രിദ്്യ വ്രിടവത് അനപാതടും (Poverty Gap 
Ratio) ഗ്രാമപ്രനദശത്ത് 1.59 ഉടും പടേണ പ്ര
നദശത്ത് 0.83 ഉടും ആണത്. നകരളത്്രിൽ 
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ആശ്യ എന് പദ്ത്രിയാണത് അനങ്യറ്ടും 
ദര്രിദ്ന്ര ദാര്രിദ്്യത്്രിൽ േ്രിന്നുടും നമാെ്രിപ്്രിക്ാ
ോയ്രി േടപ്്രിലാക്്രി വരുന്തത്. ഇനപ്ാൾ 
ആശ്യ പദ്ത്രിയ്രിൽ 1.5 ലക്ഷടും കുടുടും�ങ്
ളാണത് ഗുണനഭാക്താക്ളായ്രി ഉള്ളതത്.അഞ്ചു 
ലക്ഷടും കുടുടും�ങ്ന്ളകെ്രിലുടും സടുംസ്ാേത്ത് 
അനങ്യറ്ടും ദര്രിദ്മായ്രി ഉണ്ാകുടും. ഇവന്ര 
സർനവ്വയ്രിലൂന്ട കന്ണ്ത്ാോണത് േയത്്രിൽ 
പറയുന്തത്. േയനരഖയ്രിൽ പറയുന്നപാന്ല 
ഏറ്വടും ദര്രിദ് കുടുടും�ങ്ന്ള പ്രനത്യകന്മടുത്ത് 
ഓനരാന്്രിന്റെയുടും പ്രശ്നങ്ളുടും ആവശ്യങ്ളുടും 
പഠ്രിച്ചത് അവ പര്രിഹര്രിക്കുന്ത്രിേത് ന്െന്ണ്ന് 
കാര്യങ്ളുടും അവയ്ക്കു നവണ്്രിവരുന് ന്െലവടും 
നരഖയാക്്രി കമനക്രാപ്ാേ്രിടും�ത് തനദേശസ്ാപ
േങ്ൾ ത്ാറാക്കുകയുടും ദാര്രിദ്്യ േ്രിർമ്മാർ
ജ്ജേ പ്രവർത്േങ്ൾ േടപ്്രിലാക്കുകയുടും 
നവണടും.

െോർഷിറ്റോെോൽപ്ോദനും 
ദാര്രിദ്്യടും ഇലാതാക്കുന്ത്രിനടും വ്രിശപ്പു 

രഹ്രിത നകരളടും സടുംജാതമാക്കുന്ത്രിനടും 
കാർഷ്രിക ഉൽപ്ാദേടും വർദ്്രിപ്്രിനക്ണ്ത
ണ്ത്. കൂടാന്ത സുസ്്രിര വ്രികസേടും ലക്ഷ്യ
മായ 2030-ഓന്ട എലാത്രടും പടേ്രിണ്രിയുടും 
നപാഷകാഹാരക്കുറവടും അവസാേ്രിപ്്രിക്കു
ന്ത്രിനടും ഭക്ഷ്യ സ്വയടും പര്യാപ്തത അത്യന്താ
നപക്ഷ്രിതമാണത്. രാജ്യന്ത് എലാ വ്യക്ത്രി
കൾക്കുടും പ്രനത്യക്രിച്ചത് കുടേ്രികൾക്ത് വർഷടും 
മുഴുവനടും മത്രിയായതടും നപാഷക സമൃദ്വ
മായ ഭക്ഷണടും ഉന്ണ്ന്ത് ഉറപ്ാക്കുക, 
സുസ്്രിര കാർഷ്രിക നമഖലന്യ നപ്രാത്സാഹ്രി
പ്്രിക്കുക, ന്െറക്രിട കർഷകന്ര പ്രിന്തുണയ്ക്കുക, 
ഭൂമ്രി, സാനകെത്രിക വ്രിദ്യ, വ്രിപണ്രികൾ എന്്രി

വയാണത് വ്രിശപ്ത് ഇലാതാക്കുക എന് ലക്ഷ്യ
ത്്രിലൂന്ട ആഗ്രഹ്രിക്കുന്തത്. േയനരഖയ്രിൽ 
കാർഷ്രികനമഖലയ്രിൽ ഉതത് പാദേക്ഷമത, 
ലാഭസാധ്യത, സുസ്്രിരത എന് മുദ്ാവാക്യടും 
േടപ്ാക്കുന്മന്ത് സൂെ്രിപ്്രിക്കുന്നുണ്ത്. അത്രിോയ്രി 
ഓനരാ വ്രിളയുന്ടയുടും ഉതത് പാദേടും വർദ്്രിപ്്രി
ക്ാൻ ലക്ഷ്യടും േ്രിശ്യ്രിക്കുകയുടും അഞ്ചു
വർഷടും ന്കാണ്ത് ന്േല്രിന്റെയുടും പച്ചക്റ്രിയുന്ട
യുടും ഉതത് പാദേടും ഇരടേ്രിപ്്രിക്കുകയുടും ന്െയ്യുന്
താന്ണന്ത് േയനരഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃഷ്രി, 
ജലനസെേടും വകുപ്പുകളുന്ട ഇടന്പടലുകന്ള 
സഹകരണനമഖലയുമായുടും ഫാർമർ ന്പ്രാ
ഡ്യൂസർ കപെേ്രികളുമായുടും തനദേശസ്ാപേ
ങ്ളുമായുടും സാമാേ്വയ്രിപ്്രിക്കുടും. മൂല്യവർദ്േ 
യ്രിലുടും മാർക്റ്്രിങ്്രിലുടും ശ്ദ് നകന്ദ്രരീകര്രിക്കു
കയുടും ഭക്ഷ്യസടുംസ്രണ വ്യവസായങ്ൾക്കു
ള്ള സാദ്്യത പ്രനയാജേന്പ്ടുത്തുകയുടും 
ോള്രിനകരത്്രിന്റെയുടും സു�ന്വ്യഞ്ജേ 

ങ്ളുന്ടയുടും സടുംസ്രണത്്രിേത് വ്യവസായശാ
ലകളുന്ട നശ്ണ്രി സജ്ജമാക്കുകയുടും ന്െയ്യുന്മ
ന്ത് േയ നരഖയ്രിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ണ്ത്. 2025-
ഓന്ട പാലുതത് പാദേത്്രിൽ സ്വയടുംപര്യാപ്തത 
കകവര്രിക്ാൻ ലക്ഷ്യമ്രിടുന്നു. മാടുംസടും, മുടേ 
എന്്രിവയുന്ട ഉതത് പാദേത്്രിൽ കകവര്രി
നക്ണ് ലക്ഷ്യടും േ്രിശ്യ്രിച്ചത് മ്രിഷൻ നമാഡ്രിൽ 
പ്രവർത്്രിക്കുടും. േയനരഖയ്രിൽ ലക്ഷ്യമ്രിടുന്വ 
പ്രാവർത്്രികമാകണന്മകെ്രിൽ തനദേശസ്ാ
പേങ്ളുന്ട ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണടും 
അത്യന്താനപക്ഷ്രിതമാണത്.

ആറ്റോരോഗ്സുംരക്ഷണും
സാമൂഹ്രികനമഖലകള്രിന്ല, പ്രനത്യക്രിച്ചുടും 

ആനരാ�്യടും, വ്രിദ്യാഭ്യാസടും, പാർപ്്രിടടും എന്രീ 
രടും�ത്തുണ്ായ നേടേങ്ന്ള ശക്ത്രിന്പ്ടുത്തുന് 
േടപട്രികൾ സ്വരീകര്രിക്കുന്മന്ത് സമരീപേ 
നരഖയ്രിൽ പറയുന്നുണ്ത്. ന്കാവ്രിഡത് എന് 
മഹാമാര്രിന്യ േ്രിയന്ത്രിക്കുന്ത്രിൽ തനദേശ
സ്ാപേങ്ളുന്ട ഇടന്പടലുകൾ എത്ര
നത്ാളടും പ്രാധാേ്യമർഹ്രിക്കുന്നു എന്ത് എലാ
വർക്കുമറ്രിയാടും. ആനരാ�്യനമഖലയ്രിൽ തനദേശ 
സ്ാപേങ്ളുന്ട ഇടന്പടലുകൾ ഇേ്രിയുടും 
വർദ്്രിപ്്രിനക്ണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. ആനരാ�്യകര
മായ ജരീവ്രിതടും ഉറപ്ാക്കുകയുടും എലാ പ്രായ
ത്്രിലുള്ളവർക്കുടും ആനരാ�്യസൗഖ്യടും നപ്രാ
ത്സാഹ്രിപ്്രിക്കുകയുടും ന്െയ്യുകന്യന്നുള്ളതത് 
സുസ്്രിരവ്രികസേ ലക്ഷ്യത്്രിൽ ഉൾന്പ്ടുന്
താണത്. അതന്കാണ്തന്ന് നകന്ദ്ര-സടുംസ്ാേ 
സർക്ാർ ആനരാ�്യ പദ്ത്രികൾ തനദേശ
സ്ാപേങ്ളുന്ട ഇടന്പടലുകൾക്ത് 
കരുനത്കുടും. അതനപാന്ല തനദേശ സ്ാപ
േത്്രിൽ താമസ്രിക്കുന്വരുന്ട ആനരാ�്യ 
പര്രിപാലേത്്രിൽ പകൊള്രികളാവക, 
ആശുപത്ര്രി അട്രിസ്ാേ സൗകര്യങ്ൾ ലഭ്യ
മാക്കുക, പകർച്ച വ്യാധ്രികൾക്ത് എത്രിന്ര 
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അവന�ാധടും ഉണ്ാക്കുക, മയക്കു മരുന്നുക
ളുന്ട ദുരുപനയാ�ടും, ഹാേ്രികരമായ മദ്യ 
ഉപനയാ�ടും തടങ്്രിയവ ഇലാതാക്കുന്ത്രി
ോയ്രി വ്രിദ്യാർത്ഥ്രികള്രിലുടും യുവാക്ള്രിലുടും 
ന്പാതജേങ്ള്രിലുടും ന�ാധവൽക്രണടും 
േടത്തുക, നറാഡപകടങ്ൾ വഴ്രിയുള്ള 
മരണവടും പര്രിക്കുടും കുറയ്ക്കുന്ത്രിോവശ്യമായ 
േടപട്രികൾ സ്വരീകര്രിക്കുക, തനദേശസ്ാപേ 
പര്രിധ്രിയ്രിൽ താമസ്രിക്കുന് എലാവർക്കുടും 
ഇൻഷുറൻസത് അടക്ടും സാർവ്വത്ര്രിക 
ആനരാ�്യ പര്രിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുക, മല്രിേരീക
രണടും കുറയ്ക്കുന്ത്രിോവശ്യമായ േടപട്രികൾ 
സ്വരീകര്രിക്കുക തടങ്്രിയ ആനരാ�്യ സടുംരക്ഷണ 
േടപട്രികൾ തനദേശസ്ാപേങ്ൾ േടപ്്രിലാ
നക്ണ്തണ്ത്.

വതിദ്യോഭ്യോസ വതികസനദം 
ന്സക്ണ്റ്രി തലടും വന്രയുള്ള സ്കൂൾ 

വ്രിദ്യാഭ്യാസത്്രിൽ മതേ്രിരനപക്ഷ ജോധ്രി
പത്യമൂല്യങ്ളുടും ശാസ്ത്രരീയ അവന�ാധവടും 
വളർത്തുന്ത്രിനടും കലബ്രറ്രികളുന്ട േവരീകര
ണത്്രിനടും േയടും പ്രാധാേ്യടും ന്കാടുക്കുന്നു. 
നകരളത്്രിൽ ഹയർ ന്സക്ണ്റ്രി വന്രയുള്ള 
വ്രിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപേങ്ൾ തനദേശസ്ാപ
േങ്ളുന്ട കരീഴ്രിലാണത്. എലാവന്രയുടും 
ഉൾന്ക്ാള്ളുന്തടും സമത്വാധ്രിഷ്്രിതവമായ 
മ്രികച്ച വ്രിദ്യാഭ്യാസടും ഉറപ്പുവരുത്തുക. എലാ
വർക്കുടും ഏത പ്രായത്്രിലുടും പഠോവസര
ങ്ൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്തത് സുസ്്രിര 
വ്രികസേ ലക്ഷ്യത്്രിന്റെ ോലാമന്ത് 
ലക്ഷ്യടും കൂട്രിയാണത്. കപ്രമറ്രി വ്രിദ്യാഭ്യാസ
ത്്രിേത് സജ്ജരാക്കുന് കശശവ പര്രിപാല
േവടും വ്രികസേവടും േ്രിലവാരമുള്ള പ്രരീ 
കപ്രമറ്രി വ്രിദ്യാഭ്യാസവടും ന്പണ്കുടേ്രികൾക്കുടും 
ആണ്കുടേ്രികൾക്കുടും ലഭ്യമാന്ണന്ത് 2030 
-ഓന്ട വരുനത്ണ്തണ്ത്. സർക്ാര്രിന്റെ 
േയപര്രിപാട്രികൾക്കുടും സുസ്്രിര വ്രികസേ 
ലക്ഷ്യങ്ന്ളയുടും കണ്ന്കാണ്ത് തനദേശസ്ാ
പേങ്ൾ വ്രിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്േങ്ൾ 
ആവ്രിഷ്കര്രിച്ചത് േടപ്്രിലാക്ണടും.

വ്യവസോയവതികസനദം 
വ്യവസായവ്രികസേടും ആസൂത്രണടും 

ന്െ്ാനടും നപ്രാത്സാഹ്രിപ്്രിക്ാനടും തനദേശ
സ്ാപേങ്ളുന്ട പകെത് സജരീവമാക്കുവാനടും 
കയർ, കശുവണ്്രി, കകത്റ്രി മുതലായവയുന്ട 
േവരീകരണ േടപട്രികൾ ശക്ത്രിന്പ്ടുത്ാനടും 
നകരള സർക്ാർ േയടും ലക്ഷ്യമ്രിടുന്നു. നൂതേ 
കേപുണ്രികൾ ഉപനയാ�ന്പ്ടുത്്രി കൃഷ്രി, 
അന�ന്നമഖലകൾ, നൂതേവ്യവസായടും, 

അട്രിസ്ാേസൗകര്യവ്രികസേടും, വരുമാനോ
തത് പാദേ നസവേങ്ൾ എന്്രിവ ന്മച്ചന്പ്ടു
ത്തുടും. നകരളത്്രിന്ല ന്െറക്രിട വ്യവസായ 
നമഖലന്യ വ്രികസ്രിപ്്രിക്കുവാനള്ള ശ്മങ്ൾ 
തനദേശസ്ാപേങ്ൾ ഉർജ്ജ്രിതമാനക്ണ്ത
ണ്ത്. കാര്യക്ഷമമായ അട്രിസ്ാേസൗകര്യ
ങ്ൾ ഒരുക്കുക, എലാവന്രയുടും ഉൾന്ക്ാള്ളു
ന് സുസ്്രിര വ്യവസായവൽക്രണടും നപ്രാ
ത്സാഹ്രിപ്്രിക്കുക തടങ്്രിയവയുടും ലക്ഷ്യങ്
ളാണത്. പുതമന്യ നപ്രാത്സാഹ്രിപ്്രിക്കുകന്യന്നു
ള്ളതത് സുസ്്രിരവ്രികസേത്്രിന്റെ ലക്ഷ്യങ്
ള്രിൽ മന്റ്ാന്ാണത്. നൂതേ കേപുണ്രികൾ 
ഉപനയാ�ന്പ്ടുത്്രി കൃഷ്രി, അന�ന്നമഖ
ലകൾ, നൂതേവ്യവസായടും, അട്രിസ്ാേസൗ
കര്യവ്രികസേടും, വരുമാനോതത് പാദേ നസവേ
ങ്ൾ എന്്രിവ ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുവാനടും സർക്ാർ 
ലക്ഷ്യമ്രിടുന്നു.

ന്തോഴതിൽ വതികസനവദം 
ന്തോഴതിൽലശഷതി വതികസനവദം 

ന്താഴ്രിൽ വ്രികസേത്്രിനടും ന്താഴ്രിൽ 
കേപുണ്യവ്രികസേത്്രിനടും സർക്ാർ 
േയത്്രിൽ വല്രിയ പ്രാധാേ്യടും േല്്രിയ്രിട്ടുണ്ത്. 
അഞത് വർഷടുംന്കാണ്ത് ആധുേ്രികവടും ഉയർന് 
ന്താഴ്രിൽനശഷ്രിയുള്ളതമായ ഉതത് പാദേപര
മായ സപെദത്ഘടേ സൃഷ്്രിക്ാനടും ഉന്തവ്രി
ദ്യാഭ്യാസടും േവരീകര്രിക്ാനടും വളർത്ാനടും 
പ്രനത്യക േയടും രൂപന്പ്ടുത്ാനടും സർക്ാർ 
ലക്ഷ്യമ്രിടുന്നു. മ്രികച്ച ന്താഴ്രിലുകൾ സൃഷ്്രിക്കു
വാനടും ന്താഴ്രിലവസരങ്ൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പുവ
രുത്ാനടും ഊന്ൽ േൽകുന്താണത്. 
ഒരാന്ളയുടും ഒഴ്രിച്ചുേ്രിർത്ാത് വ്രികസേ 
കാഴ്ചപ്ാടാണത് സർക്ാർ ഉയർത്്രിപ്്രിട്രിക്കുക. 
കൂടാന്ത സ്ത്രരീകളുന്ട കേപുണ്യവ്രികസേത്്രി
നടും അനനയാജ്യ ന്താഴ്രിലുകളുമായ്രി അവന്ര 

�ന്്രിപ്്രിക്ാനമുള്ള പര്രിപാട്രികൾ േടപ്ാ
ക്കുന്മന്നുടും േയനരഖ സൂെ്രിപ്്രിക്കുന്നു. അത്രിനല
ക്ായ്രി ഐ.ട്രി. അധ്രിഷ്്രിത നസവേങ്ൾ, 
�താ�തടും, നസ്റ്റാനറജത്, വാർത്ാവ്രിേ്രിമയടും, 
�ാകെ്രിങത്, ഇൻഷുറൻസത്, േ്രിർമ്മാണടും, 
ആനരാ�്യടും, ന്മഡ്രിക്ൽ എകയുപത് ന്മറെത്, ഭക്ഷ്യ
സടുംസത് കരണടും, വ്രിനോദസഞാരടും, നഹാസ്പ്രി
റ്ാല്രിറ്്രി എന്രീ നമഖലകള്രിന്ല ന്താഴ്രിൽ 
സാദ്്യത പ്രനയാജേന്പ്ടുത്ാനള്ള പദ്ത്രി 
ത്ാറാക്കുടും. പുത്രിയ സാദ്്യത ഉയർന്നുവരു
ന് നമഖലകള്രിൽ സ്ത്രരീകൾക്കുടും യുവാക്ൾക്കുടും 
പടേ്രികജാത്രി/പടേ്രികവർഗ്ഗ വ്രിഭാ�ങ്ൾക്കുടും 
നശഷ്രിവ്രികസേടും ലഭ്യമാക്ാൻ പ്രനത്യക 
പര്രി�ണേ േൽകുടും. ന്താഴ്രിൽ സൃഷ്്രിക്കുന് 
ത്രിനനവണ്്രി ഉന്തവ്രിദ്യാഭ്യാസടും േവരീകര്രി
ക്ാനടും വളർത്ാനടും പ്രനത്യക േയടും രൂപ
ന്പ്ടുത്തുവാൻ സർക്ാർ ലക്ഷ്യമ്രിടുന്നുണ്ത്. 
അത്രിലൂന്ട മ്രികച്ച ന്താഴ്രിലുകൾ സൃഷ്്രിക്കു 
വാൻ കഴ്രിയുടും. ന്താഴ്രിലവസരങ്ൾ കൂടുതൽ 
ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ഊന്ൽ േൽകുടും. സുസ്്രി
രവ്രികസേ ലക്ഷ്യത്്രിൽ ന്താഴ്രില്രിനടും 
മാേ്യമായ പണ്രിക്കുടും സടുംരടുംഭകത്വത്്രിനടും 
പറ്്രിയ സാനകെത്രികവടും ന്താഴ്രിൽപരവമായ
തടക്മുള്ള മ്രികച്ച കേപുണ്യടും ന്െലവത് 
കുറഞ്ഞ രരീത്രിയ്രിൽ നേടാൻ എലാ സ്ത്രരീകൾക്കുടും 
പുരുഷന്മാർക്കുടും തല്യ അവസരടും ഉന്ണ്ന്ത് 
2030 -ഓന്ട ഉറപ്പുവരുത്തുണന്മന്നുടും ലക്ഷ്യമ്രി
ടുന്നു.

സ്തീ സമത്ദം 
സടുംസ്ാേ സർക്ാര്രിന്റെയുടും തനദേശ

സർക്ാരുകളുന്ടയുടും ജറെർ �ജറ്ത് ശക്ത്രിന്പ്
ടുത്തുക, സ്ത്രരീകൾക്കുടും കുടേ്രികൾക്കുടും നേന്ര 
യുള്ള അത്രിക്രമങ്ൾ കുറയ്ക്കുന്ത്രിോയ്രി 
കക്രടും മാപ്്രിടും�്രിന്റെ അട്രിസ്ാേത്്രിൽ 
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ജേകരീയ ഇടന്പടലുകൾ േടത്തുക തടങ്്രിയ 
സർക്ാർ േയപര്രിപാട്രികൾ േടപ്്രിലാക്കുന്
ത്രിേത് തനദേശസ്ാപേങ്ൾക്ത് ഉത്രവാദ്രി
ത്മുണ്ത്. സ്ത്രരീകളുന്ട കേപുണ്യവ്രികസേ
ത്്രിനടും അനനയാജ്യ ന്താഴ്രിലുകളുമായ്രി 
അവന്ര �ന്്രിപ്്രിക്ാനമുള്ള സർക്ാർ 
േടപട്രികൾ കകന്ക്ാള്ളുടും. സാമൂഹ്രിക
നക്ഷമടും, സാമൂഹ്യേരീത്രി, ല്രിടും�േരീത്രി, സ്ത്രരീസുര
ക്ഷ എന്്രിവയ്കത് സർക്ാർ പ്രാധാേ്യടും 
േൽകുടും. കൂടാന്ത ല്രിടും�സമത്വടും നേടുക, സ്ത്രരീ
കന്ളയുടും കുടേ്രികന്ളയുടും ശാക്തരീകര്രിക്കുക, 
എലായ്രിടത്തുടും സ്ത്രരീകനളാടുടും ന്പണ്കുടേ്രികനളാ
ടുമുള്ള എലാത്രടും വ്രിനവെേങ്ളുടും അവസാ
േ്രിപ്്രിക്കുക എന്തടും സുസ്്രിരവ്രികസ 
േത്്രിന്റെ അഞാമന്ത് ലക്ഷ്യടും കൂട്രിയാണത്.

കോര്യക്ഷമോയ ലസവനദം 
നസവേങ്ൾ വാത്രിൽപ്ട്രിയ്രിന്ലത്്രി

ക്ാനള്ള േടപട്രികൾ സ്വരീകര്രിക്കുന്മന്നുടും 
പ്രനത്യക സാന്ത്വേ പര്രിെരണ പര്രിപാ
ട്രികൾ ആവ്രിഷ്കര്രിക്കുന്മന്നുടും േയപര്രിപാട്രി
യ്രിൽ പറയുന്നുണ്ത്. പാല്രിനയറ്രീവത് ന്കയർ 
തനദേശസ്ാപേങ്ളുന്ട സുപ്രധാേ ഉത്ര
വാദ്രിത്ങ്ള്രിൽ ന്പടേതായതന്കാണ്തന്ന് 
സർക്ാര്രിന്റെ സാന്ത്വേ പര്രിെരണ പര്രിപാ
ട്രികൾ ആസൂത്രണടും ന്െയ്തു േടപ്്രിലാനക്ണ്തത് 
തനദേശസ്ാപേങ്ൾ തന്ന്യാണത്. ഇൻഷു
റൻസത് അടക്ടും സാർവ്വത്ര്രിക ആനരാ�്യ 
പര്രിരക്ഷ, േ്രിലവാരമുള്ള ആനരാ�്യ 
പര്രിപാലേ നസവേത്്രിന്റെ ലഭ്യത, സുരക്ഷ്രി
തവടും ഫലപ്രദവടും ഗുണേ്രിലവാരവമുള്ളതടും 

മ്രിതമായ വ്രിലയുള്ളതമായ ഔഷധങ്ളുന്ട
യുടും വാക്്രിനകളുന്ടയുടും സാർവ്വത്ര്രിക ലഭ്യത 
ഉറപ്ാക്കുക തടങ്്രിയവ സുസ്്രിര വ്രികസേ 
ലക്ഷ്യമാണത്. സാമൂഹ്രികനമഖലകള്രിന്ല, പ്ര
നത്യക്രിച്ചുടും ആനരാ�്യടും ,  വ്രിദ്യാഭ്യാസടും, 
പാർപ്്രിടടും എന്രീ രടും�ത്തുണ്ായ നേടേ
ങ്ന്ള ശക്ത്രിന്പ്ടുത്തുന് േടപട്രികൾ സ്വരീ
കര്രിക്കുടും.

മോ�തിന്യരെതിത ലകരളദം 
മാല്രിേ്യ േ്രിർമ്മാർജ്ജേടും തനദേശസ്ാപ

േങ്ളുന്ട പ്രധാേ ഉത്രവാദ്രിത്ങ്ള്രിൽ 
ഒന്ാണത്. സർക്ാർ േയനരഖയ്രിൽ മാല്രിേ്യ 
രഹ്രിത നകരളടും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്മന്നു 
പറഞ്ഞ്രിര്രിക്കുന്നു. േ�രത്്രിന്ല മാല്രിേ്യ േ്രിർ
മ്മാർജ്ജേത്്രിലുടും പ്രനത്യകടും ശ്ദ്്രിച്ചത് േ�ര
ങ്ളുന്ട ആനളാഹര്രി പാര്രിസ്്രിക ആഘാതടും 
2030 - ഓന്ട കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതത് സുസ്്രിര 
വ്രികസേലക്ഷ്യത്്രിൽന്പ്ടേതാണത്. നകരള 
സർക്ാര്രിന്റെ പ്രഖ്യാപ്രിത േയമായ മാല്രിേ്യ 
േ്രിർമ്മാർജ്ജേടും േടപ്്രിലാക്കുന്തത് തനദേശ 
സ്ാപേങ്ള്രിലൂന്ടയാണത്.

തനദേശസ്ാപേങ്ള്രിലുടും സടുംസ്ാേ
ത്തുടും പുത്രിയ സർക്ാരുകളാണത് ഭരണത്്രിൽ 
എത്്രിയ്രിര്രിക്കുന്തത്. പുത്രിയ സർക്ാരുകൾ
ക്ത് നേര്രിനടണ്ന് േ്രിരവധ്രി ന്വല്ലുവ്രിള്രികളുണ്ത്. 
നകരളത്്രിലുടും ഒട്ടുമ്രിക് തനദേശസ്ാപേങ്ൾ
ക്കുടും ഭരണമാറ്ടും ഉണ്ാന്യകെ്രിലുടും േയങ്ള്രിലുടും 
പ്രവർത്േകശല്രിയ്രിലുടും പദ്ത്രികള്രിലുടും 
വല്രിയ മാറ്ടും വന്്രിടേ്രില. 2015 മുതൽ േടപ്്രിലാ
ക്്രിന്ക്ാണ്്രിര്രിക്കുന് സുസ്്രിരവ്രികസേ 
ലക്ഷ്യങ്ൾക്കുടും മാറ്ടും വന്്രിടേ്രില. എന്ാൽ 
പുത്രിയ ഭരണസാരഥ്രികൾ ഇനപ്ാൾ േടപ്്രി
ലാക്്രിന്ക്ാണ്്രിര്രിക്കുന് പദ്ത്രികന്ളക്കുറ്രി
ച്ചുടും പുത്രിയതായ്രി നെർക്ന്പ്ടേ േയങ്ന്ളക്കു
റ്രിച്ചുടും തനദേശസ്ാപേങ്ളുന്ട ഉത്രവാദ്രി
ത്ങ്ന്ളക്കുറ്രിച്ചുടും മേസ്്രിലാക്്രി പ്രവർത്്രി
നക്ണ്തണ്ത്. 73,74 ഭരണഘടോ നഭദ�ത്രി
യ്രിലൂന്ട 29 ഉത്വാദ്രിത്ങ്ൾ തനദേശസ്ാ
പേങ്ൾക്ത് ലഭ്യമാക്്രിയ്രിട്ടുണ്ത്. പ്രധാേന്പ്
ടേ സർക്ാർേയങ്ളുടും സുസ്്രിര വ്രികസേ 
ലക്ഷ്യങ്ളുന്മലാടും തനദേശസ്ാപേങ്ളുന്ട 
പ്രധാേ കടമകള്രിൽ ഉൾന്പ്ടേതാണത്. നകന്ദ്ര
സർക്ാര്രിന്റെയുടും സടുംസ്ാേസർക്ാര്രി
ന്റെയുടും പല പദ്ത്രികളുടും തനദേശസ്ാപേ
ങ്ള്രിലൂന്ടയാണത് േടപ്്രിലാക്കുന്തത്. സമസ്ത
നമഖലയുന്ടയുടും പുനരാ�ത്രിയുടും വ്രികസേവടും 
ലക്ഷ്യമാക്്രിന്ക്ാണ്ള്ള സമഗ്രമായ ഒരു 
വ്രികസേ നരഖയാണത് പ്രിണറായ്രി വ്രിജയന്റെ 
നേതൃത്വത്്രിലുള്ള രണ്ാടും മന്ത്രിസഭ അവത
ര്രിപ്്രിച്ച്രിര്രിക്കുന്തത്. സർക്ാര്രിന്റെ േയങ്ൾ 
േടപ്്രിലാക്കുന്ത്രിനടും സുസ്്രിരവ്രികസേ 
ലക്ഷ്യങ്ൾ നേടുന്ത്രിനടും തനദേശസ്ാപേ
ങ്ൾക്ത് സുപ്രധാേ പങ്കുണ്ത്. നകരളത്്രിന്റെ 
ഭാവ്രി തനദേശസ്ാപേങ്ൾ അവരുന്ട പകെത് 
എത്രനത്ാളടും ഭടും�്രിയായ്രി േ്രിർവ്വഹ്രിക്കുന്നു 
എന്ത്രിന്േ ആശ്യ്രിച്ച്രിര്രിക്കുടും.

1
നലഖകൻ �നവഷകനടും നകാർ 

ന്മട്ര്രിക്ത് ന്ടന്ാളജരീസത്  ഡയറ്റമാണത്



കളിസ്ലങ്ങളന്െ നിർമ്കാണത്ിന് 
ന്പർമിറ്് ആവശ്നമകാ?
ന്കട്തിട നതിർമ്മോണോനുമതതി അറതി ഞ്തിരതിലകേണ്ട കോര്യങ്ങൾ -3
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4 കെറിിയ റ്റോ്ോട്ികേ നിർമ്ോണങ്ങൾ
ക്ക് െട്ും 50(3) പ്െോരും െിേ െട്ങ്ങൾ 
ബോധെമല്ല എന്നു പറിഞ്ിരിക്കുന്നു. 
ഇകതോഴികെയള്ള മറ്റു കെട്ിട നിർമ്ോണ 
െട്ങ്ങൾ ഇവികട ബോധെമറ്റോല്ല? ഉദോഹ
രണത്തിന് െട്ും 35(2) പ്െോരും രണ്ടുനി
േയ്ക് മുെളിലുള്ള നിർമ്ോണങ്ങൾക്ക് 
Fire Escape Stair നൽെണകമന്് 
വ്വസ്യണ്്. െട്ും 50(3) പ്െോരും നിർ
മ്ിച്ച മൂന്നു നിേയള്ള commercial 
building- ന്  െട്ും 35 (2) ബോധ 
െമോറ്റോണോ? 

ന്െറ്രിയ നപ്ാടേ്രിന്ല േ്രിർമ്മാണങ്ൾക്ത് 
െടേടും 50(3) പ്രകാരമുള്ള ഇളവകൾ ഒഴ്രിന്ക
യുള്ള മറ്റു വ്യവസ്കൾ �ാധകമാണത്. െടേടും 
50(3) പ്രകാരടും േ്രിർമ്മ്രിച്ച മൂന്നു േ്രിലയുള്ള 
വാണ്രിജ്യ ന്കടേ്രിടത്്രിേത് െടേടും 35 (2) �ാധ
കമാകുന്താണത്. 

4 ഗ്രൂപ്് എ1 ഒക്കുപ്ൻസിറ്റോയോടനുബന്ി
ച്ച് accessory building നിർമ്ിക്കോകമ
ന്നുും അതിന ്അനുമതി റ്റോവണ് എന്നുും വ്
ക്തമോക്കുന്നു. ഇതുറ്റോപോകേ മ� ്ഒക്കുപ്ൻസി
യിലുള്ള കെട്ിടങ്ങൾക്ക് accessory 
building നിർമ്ിക്കോവന് വ്വസ് 
െട്ത്തിൽ ഉറ്റോണ്ോ?

ഇല 

4 കെട്ിടങ്ങളകട മുെളിൽ sheet roof 
structure നിർമ്ിച്ചോൽ അത് മക�ോരു 
റ്റോ്ോർ ആയി െണക്കോക്കി അനുമതി 
വോറ്റോങ്ങണ്തുറ്റോണ്ോ? 

ന്കടേ്രിടത്്രിന്റെ ഉയരടും 10 മരീറ്റ്രിൽ അധ്രി
കര്രിക്ാത്തടും മൂന്നു േ്രില വന്രയുള്ളതമായ 
single family residential building േത് 
മുകള്രിൽ പരമാവധ്രി 2.4 മരീറ്ർ വന്ര ഉയരമു
ള്ളതടും ോലുവശവടും തറന്തമായ (െടേടും 74) 

sheet roof structure േ്രിർമ്മ്രിച്ചാൽ 
മന്റ്ാരു നഫ്ാർ ആയ്രി കണക്ാക്കുന്തല. 
എന്ാൽ, മന്റ്ലാ വ്രിേ്രിനയാ�ത്്രിലുമുള്ള 
ന്കടേ്രിടങ്ൾക്ത് മുകള്രിലുള്ള sheet roof 
construction മന്റ്ാരു നഫ്ാർ ആയ്രി 
കണക്ാക്കുന്താണത്. 

4  കെട്ിട നിർമ്ോണ അനുമതിയി
ല്ലോകത നിർമ്ോണും പൂർത്തരീെരിച്ചോൽ 
ആയത് മറ്റു കെട്ിടനിർമ്ോണ െട്ങ്ങൾ 
പോേിക്കുന്നുകവങ്ിൽ കസക്രട്റിിക്ക് 
അദ്്ോയും 20കേ വ്വസ്െൾ പ്െോരും 
ക്രമവൽക്കരിച്ചു നൽെോറ്റോമോ? 

�ാധകമായ മന്റ്ലാ അനമത്രികളുടും 
ലഭ്യമാക്്രിയ നശഷടും ക്രമവൽക്ര്രിച്ചു 
േൽകാവന്താണത്.

4 അനുമതി േഭിക്കോകത നിർമ്ോണും 
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പൂർത്തിയോയതുും െട്േുംഘനവമില്ലോത്ത 
കെട്ിടങ്ങകള ക്രമവൽക്കരിച്ചു നൽകു
റ്റോ്ോൾ compounding fee [െട്ും 95(4)] 
എത്രയോണ് ഈടോറ്റോക്കണ്ത്? 

Permit fee യുന്ട രണ്ത് മടങ്ാണത് 
compounding fee ആയ്രി ഈടാനക്
ണ്തത്. ഇത്രടും സടും�ത്രികള്രിൽ permit 
fee പ്രനത്യകമായ്രി ഈടാനക്ണ്ത്രില. 

4  റ്റോ െ ന്ദ്ര സ ർ ക്ക ോ ർ / സ ും സ് ോ ന 
സർക്കോർ വകുപ്പുെൾ നടത്തുന് നിർമ്ോ
ണങ്ങൾക്ക് െട്പ്െോരമുള്ള NOC േഭ്
മോറ്റോക്കണ്തുറ്റോണ്ോ? 

െടേടും 5(3) പ്രകാരടും സർക്ാർ ന്കടേ്രിടങ്
ളുന്ട േ്രിർമ്മാണത്്രിന്റെ കാര്യത്്രിൽ 
ന്സക്രടേറ്രി, ജ്രിലാ ടൗണ് പ്ാേർ/െരീഫത് 
ടൗണ് പ്ാേർ എന്്രിവരുന്ട അനമത്രി 
ആവശ്യമ്രിന്ലകെ്രിലുടും െടേപ്രകാരടും ആവശ്യ
മായ മറ്ത് ഏജൻസ്രി/അനതാറ്രിറ്്രികള്രിൽ 
(െരീഫത് ടൗണ് പ്ാേർ/ജ്രിലാ ടൗണ് പ്ാേർ 
ഒഴ്രിന്കയുള്ള) േ്രിന്നുള്ള NOC നേനടണ്
താണത്. എന്ാൽ, മാസ്റ്റർപ്ാൻ/ഡ്രിറ്്രിപ്രി 
സ്രീടും പ്രകാരമുള്ള കണ്കറൻസത് ആവശ്യമു
ള്ള പക്ഷടും ആയതത് ലഭ്യമാനക്ണ്താണത്. 
കൂടാന്ത േ്രിർമ്മാണത്്രിേത് 30 ദ്രിവസടും 
മുൻപത് തന്ന് ആ േ്രിർമ്മാണന്ത്ക്കുറ്രിച്ചു
ള്ള വ്രിശദാടുംശങ്ളുടും ആയതത് എലാ െടേങ്ളുടും 
േ്രിയമങ്ളുടും പാല്രിച്ചുന്കാണ്ാന്ണന്നുമുള്ള 
സമ്മതപത്രവടും ന്സക്രടേറ്രിക്ത് സമർപ്്രിച്ച്രിര്രി
നക്ണ്താണത്. 

4  പ് സ �്  അ ും ഗ രീ െ ോ ര ും ,  ് ോ ൻ 
അുംഗരീെോരും അപ്രീേികന്റ സുംഗതിയിൽ 
ൌൺസിേികന്റ അുംഗരീെോരും എന്ിവ 
ഉൾകപ്കട ഒരു അറ്റോപക്ഷ പരിറ്റോശോധിക്കു
ന്തിന് െട്പ്െോരമുള്ള സമയപരിധി 
എത്രയോണ്? 

അനപക്ഷ ക്രമപ്രകാരമാന്ണകെ്രിൽ െടേടും 
13 പ്രകാരടും കസറ്ത് അടും�രീകാരടും ഉൾന്പ്
ന്ടയുള്ള പ്ാൻ അടും�രീകാരത്്രിന്റെ സമയ
പര്രിധ്രി 15 ദ്രിവസമാണത്. െടേടും 14 പ്രകാരടും 
പ്രസ്തുത 15 ദ്രിവസത്്രിനള്ള്രിൽ അനപക്ഷ
യ്രിനന്മൽ ന്സക്രടേറ്രി തരീരുമാേടും കകന്ക്ാ
ള്ളാത് പക്ഷടും അനപക്ഷകേത് കമ്മ്രിറ്്രി/
കൗണ്സ്രില്രിന്േ സമരീപ്രിക്ാവന്താണത്. 
ഇത്രത്്രിൽ ലഭ്യമാകുന് അനപക്ഷയ്രി
നന്മൽ കമ്മ്രിറ്്രി/കൗണ്സ്രിൽ തരീരുമാേടും 
കകന്ക്ാനള്ളണ് സമയപര്രിധ്രി  30 
ദ്രിവസമാണത്.

4  അഗ്ി സുരക്ഷ സുംബന്ിച്ച self 

declaration കതോട്ടുത്ത ഫയർറ്റോ്റേഷ
നിൽ ആരോണ് സമർപ്ിറ്റോക്കണ്ത്? 
അനപക്ഷകോണത് േൽനകണ്തത് [െടേടും 
5(4)]. കാരണടും അഗ്്രിസുരക്ഷ സടും�ന്്രിച്ച 
Selfdeclaration ന്താടേടുത് ഫയർനസ്റ്റ
ഷേ്രിൽ അറ്രിവ്രിനലക്ത് മാത്രമാണത് േൽകു
ന്തത്.  ആയത്രിോൽ ഇതത് ന്സക്രടേറ്രി 
േൽനകണ്ത്രില. രജ്രിനസ്റ്റർഡത് കലസൻസ്രി
യുന്ട സാക്ഷ്യപത്രവടും self declaration-
ന്റെ പകർപ്്രിനോന്ടാപ്ടും േൽനകണ്താണത്. 

4 കപർമി�് െോേോവധിക്കുള്ളിൽ അറ്റോപ
ക്ഷെൻ നിർമ്ോണ സ്േറ്റോത്തോട് 
റ്റോെർന്് കൂടുതൽ സ്േും വോങ്ങി അതിൽ 
പോർക്കിുംഗ് ഉൾകപ്കടയള്ള അനുബന് 
സൗെര്ങ്ങൾ ഏർകപ്ടുത്തുന് പക്ഷും 
പുതുക്കിയ കപർമി�് വോറ്റോങ്ങണ്തുറ്റോണ്ോ?

ന്പർമ്രിറ്ത് കാലാവധ്രിക്കുള്ള്രിൽ അനപ
ക്ഷകൻ േ്രിർമ്മാണ സ്ലനത്ാടത് നെർന്ത് 
കൂടുതൽ സ്ലടും വാങ്ങുന്പക്ഷടും അവ്രിന്ട 
മറ്റു േ്രിർമ്മാണ പ്രവൃത്്രികൾ ഇലാന്യകെ്രിൽ 
പുതക്്രിയ ന്പർമ്രിറ്ത് വാനങ്ണ്ത്രില. സ്ല
ത്്രിന്റെ അത്രിർത്്രിയുന്ട മാറ്ങ്ൾ 
കടുംപ്രീഷൻ പ്ാേ്രിൽ ഉൾന്പ്ടുത്്രിയാൽ 
മത്രിയാകുന്താണത്. 

4  ഭോഗിെമോയി പൂർത്തിയോക്കിയ 
അനധികൃത നിർമ്ോണും ക്രമവത്ക്കരി 
ക്കുന് സുംഗതിയിൽ ക്രമവത്ക്കര 
ണറ്റോത്തോകടോപ്ും തുടർനിർമ്ോണത്തിനുും 
ഒറ്റോര ഉത്തരവിൽ തകന് അനുമതി 
നൽെോറ്റോമോ? തുടർനിർമ്ോണത്തിന് 
പ്റ്റോത്െും അനുമതി ആവശ്മോറ്റോണോ?

െടേടും 3 പ്രകാരടും േ്രിലവ്രിന്ല ന്കടേ്രിടങ്ൾ 
അടും�രീകൃതമാന്ണകെ്രിൽ മാത്രനമ പുത്രിയ േ്രിർ
മ്മാണങ്ൾക്ത് അനമത്രി േൽകാവൂ. 
ആയത്രിോൽ, പ്രസ്തുത സടും�ത്രിയ്രിൽ 
ഭാ�്രികമായ്രി പൂർത്്രിയാക്്രിയ അേധ്രികൃത 
ന്കടേ്രിടടും (ന്കടേ്രിട േ്രിർമ്മാണ െടേടും പാല്രിച്ച്രിര്രി
ക്ണടും) അദ്്യായടും XX ന്ല വ്യവസ്കൾക്ത് 
വ്രിനധയമായ്രി പ്രിഴ ഈടാക്്രിന്ക്ാണ്ത് 
ന് സ ക്രടേ റ ്രി  ക്രമ വ ൽ ക് ര ്രി ച്ചു ന് ക ാ ണ്ത്  
Appendix G2 പ്രകാരടും ഉത്രവ േൽനക
ണ്താണത്. തടർന്ത് േ്രിർമ്മ്രിക്ാനനദേശ്രിക്കുന് 
ഭാ�ത്്രിോയ്രി െടേങ്ൾക്കു വ്രിനധയമായ്രി 
Appendix B2-ൽ ന്പർമ്രിറ്ത് േൽനകണ്
താണത്. ഇത്രത്്രിൽ ന്പർമ്രിറ്ത് േൽകു
നപൊൾ േ്രിലവ്രിന്ല ഭാ�ടും ക്രമവതത്ക്ര്രിച്ചത് 
ഉത്രവത് കൂട്രി ന്പർമ്രിറ്ത് േൽകുന് Appendix 
B2 ഉത്രവ്രിൽ ഉൾന്പ്ടുനത്ണ്താണത്. 
ഇത്രടും സടും�ത്രികള്രിൽ ഇവ രണ്്രിനടും 

നെർത്ത് ഒരു അനപക്ഷ േൽക്രിയാൽ മത്രി
യാകുന്താണത്. നമൽപ്റഞ്ഞ രണ്ത് ഉത്ര
വകളുടും ഒനരസമയടും അനപക്ഷകേത് േൽകാ
വന്താണത്.

4  നഗരഗ്ോമോസൂത്രണ വകുപ്ികന്റ 
റ്റോേഔട്് അുംഗരീെോരും ആവശ്മുള്ള 
അറ്റോപക്ഷയിൽ ഫരീസ് ഈടോക്കുന്ത് 
എപ്െോരമോയിരിക്കുും?

 Schedule III പ്രകാരമുള്ള Scrutiny 
fee  സർക്ാർ ട്രഷറ്രിയ്രിൽ ഒടുക്്രി 
ആയത്രിന്റെ പകർപ്ത് layout- ോയുള്ള 
അനപക്ഷനയാന്ടാപ്ടും  ഉൾന്പ്ടുത്്രി 
േൽനകണ്താണത് (Head of Account: 
0217-60-800-89)

4  െട്ും 5(6)(4) പ്െോരും ടൗൺ & 
െൺട്ി ്ോനിുംഗ് വകുപ്ിൽ നിന്നുടും 
േൽകുന് റ്റോേഔട്് അുംഗരീെോരത്തികന്റ 
സുംഗതിയിൽ 5% അഥവോ 500 െതുരശ്
മരീ�ർ വകരയള്ള വ്തിയോനങ്ങൾക്ക് 
പുതുക്കിയ റ്റോേഔട്് ആവശ്മുറ്റോണ്ോ? 
െട്ും 5(6)(4) പ്െോരും അനുവദിക്കുന് 
tolerance റ്റോ്ോട്് സബ്ഡിിവിഷന് 
േഭിക്കുറ്റോമോ?

ആവശ്യമ്രില, ലഭ്രിക്കുകയ്രില. 

4 റ്റോേഔട്് അുംഗരീെോരത്തികന്റ സ്ക്രൂട്ിണി 
ഫരീസ് നിർണ്ണയിക്കുറ്റോ്ോൾ നിർമ്ോണ 
സ്േത്ത് നിേവിലുള്ള കെട്ിടങ്ങളകട 
ഉൾകപ്കട built up ഏരിയ പരിഗണി
റ്റോക്കണ്തുറ്റോണ്ോ? അറ്റോതോ നിർദിഷ്ട കെട്ി
ടങ്ങളറ്റോടത്  മോത്രും പരിഗണിച്ചോൽ 
മതിറ്റോയോ? റ്റോ്ോട്് സബ്ഡിിവിഷൻ മോത്രും 
വരുന് സുംഗതിയിൽ സ്ക്രൂട്ിണി ഫരീസ് 
ഈടോറ്റോക്കണ്തുറ്റോണ്ോ? 

 േ്രിർദേ്രിഷ് ന്കടേ്രിടങ്ൾ മാത്രടും പര്രി�ണ്രി
ച്ചാൽ മത്രിയാകുന്താണത്. നപ്ാടേത് സ�ത്ഡ്രി
വ്രിഷൻ മാത്രടും വരുന് സടും�ത്രിയ്രിൽ സ്ക്രൂ
ടേ്രിണ്രി ഫരീസത് ഈടാനക്ണ്ത്രില.

4  െോ�ഗറിി II ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിൽ 
ഉൾകപ്ടുന്തുും 100 െതുരശ് മരീ�റിിൽ 
കുറിവ ്വിസ്രീർണ്ണമുള്ളതുമോയ ഏെകുടുുംബ 
വോസഗൃഹങ്ങൾക്ക ്അനുമതി ആവശ്മി
കല്ലന്് െട്ങ്ങളിൽ പ്തിപോദിക്കുന്നു. 
എന്ോൽ ആയത് CRZ-ൽ ഉൾകപ്ടുന്നു
കവങ്ിൽ അനുമതി േഭ്മോറ്റോക്കണ്തു
റ്റോണ്ോ?

എൽ.എസത്.ജ്രി.ഐ. ന്സക്രടേറ്രിയ്രിൽ 
േ്രിന്നുടും ന്കടേ്രിട േ്രിർമ്മാണ െടേങ്ൾ പ്രകാ
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രമുള്ള ന്പർമ്രിറ്ത് ലഭ്യമാനക്ണ്ത്രില. എന്ാൽ 
KCZMA (Kerala Coastal Zone 
Management Authority) യുന്ട അനമത്രി 
ലഭ്യമാനക്ണ്താണത്. കൂടാന്ത െടേടും 5(4) 
ന്പ്രാവ്രിനസാ 2 പ്രകാരടും CRZ നമഖലയ്രിൽ 
ഉൾന്പ്ടുന് 300 െതരശ്മരീറ്ർ വന്രയുള്ള 
ഏകകുടുടും� വാസഗൃഹങ്ൾക്ത് അനമത്രി 
േൽകുന്ത്രിനള്ള അധ്രികാരടും തനദേശ
സ്ാപേ ന്സക്രടേറ്രിയ്രിൽ േ്രിക്ഷ്രിപ്തമായത്രി
ോൽ CRZ വ്യവസ്കൾ പ്രകാരമാണത് 
പ്രസ്തുത േ്രിർമ്മാണടും എന്ത് പര്രിനശാധ്രിച്ചത് 
അനമത്രി േൽനകണ്ത്രിന്റെ ഉത്രവാദ്രി
ത്ടും ന്സക്രടേറ്രിക്ാണത്. 

4 െട്ും 5 (4) മൂന്ോമകത്ത കപ്ോവിറ്റോസോ 
പ്െോരും എൻ.ഒ.സി. നൽറ്റോെണ് സമയ
പരിധി 15 ദിവസമോയി നിജകപ്ടുത്തിയി
രിക്കുന്നു. എന്ോൽ െട്ും 5(6)(5) പ്െോരും 
റ്റോേഔട്് അനുമതി നൽറ്റോെണ് സമയപ
രിധി ജില്ലോ ടൗൺ്ോനർക്ക ്30 ദിവസവും 
െരീഫ് ടൗൺ ്ോനർക്ക് 60 ദിവസവും 
എന്് പ്തിപോദിക്കുന്നു. ഇത് പരസ്പരവി
രുദ്മറ്റോല്ല? 

െടേടും 5(4)-ൽ േ്രിഷ്കർഷ്രിക്കുന് എൻ. 
ഒ.സ്രി. േൽകുന്ത്രിോയുള്ള സമയപര്രിധ്രി 
(15 ദ്രിവസടും) െരീഫത് ടൗണ് പ്ാേർ/ജ്രിലാ 
ടൗണ്പ്ാേർ േൽകുന് നലഔടേത് അടും�രീകാരടും 
ഒഴ്രിന്കയുള്ളവയ്കാണത് �ാധകമാകുന്തത്. 
െരീഫത് ടൗണ്പ്ാേർ, ജ്രിലാ ടൗണ്പ്ാേർ 
എന്്രിവരുന്ട നലഔടേത് അടും�രീകാരത്്രി
ോയ്രി േ്രിശ്യ്രിച്ച്രിര്രിക്കുന്തത് യഥാക്രമടും 60 
ദ്രിവസവടും 30 ദ്രിവസവമാണത് [െടേടും 5(6)(5)]. 
4 തുറിസ്ോയ നരീന്തൽകുളും, ബോഡ്ിന്റൺ 
റ്റോെോർട്്, ഫുട്റ്റോബോൾ റ്റോെോർട്് മുതേോയവ 
നിർമ്ിക്കുന്തിന് കപർമി�് ആവശ്മു
റ്റോണ്ോ? ഇവയ്ക് അതിർത്തിയിൽ നിന്നുും 
നൽറ്റോെണ് കസ�്ബോക്ക് എത്രയോണ്? 

ന്പർമ്രിറ്ത് ആവശ്യമുണ്ത്. �ാഡ്്രിറെണ് 
നകാർടേത്, ഫുടത്ന�ാൾ നകാർടേത്, നവാള്രിന�ാൾ 
നകാർടേത് മുതലായവ �്യാലറ്രി ഇലാന്ത േ്രിർ
മ്മ്രിക്കുകയാന്ണകെ്രിൽ ന്തരുവ്രിൽ േ്രിന്നുടും 
ഒരു ന്കടേ്രിടത്്രിേത് െടേപ്രകാരടും/ആ്ത് 
പ്രകാരടും േൽനകണ്ന് അകലവടും മറ്റു 
നപ്ാടേത് അത്രിർത്്രികള്രിൽ േ്രിന്നുടും കുറഞ്ഞതത് 
1.0 മരീറ്ർ അകലവടും േൽനകണ്താണത്. 
ടൗണ്പ്ാേ്രിടും�ത് സ്രീടും േ്രിലവ്രിലുള്ള പ്രനദശ
മാന്ണകെ്രിൽ സ്രീമ്രിന്ല വ്യവസ്കൾ പാല്രി
നക്ണ്താണത്. എന്ാൽ �്യാലറ്രി ഉൾന്പ്
ന്ടയുള്ള സടും�ത്രിയ്രിൽ ആയതത് അസടുംബ്ല്രി 
�ണത്്രിൽന്പ്ടുത്്രി െടേങ്ൾ പാല്രിച്ച്രിര്രി
നക്ണ്താണത്. 

4 ഒന്ിൽ കൂടുതൽ വ്ക്തിെളകട ഉടമ
സ്തയിലുള്ള വസ്തുവികേ നിർമ്ോണോ
നുമതി/പൂർത്തരീെരണ റിിറ്റോപ്ോർട്്/ഒക്കു
പ്ൻസി സർട്ിഫിക്ക�് സുംബന്ിച്ച് 
വിശദമോക്കുറ്റോമോ?

ന്കടേ്രിട േ്രിർമ്മാണാനമത്രിയ്കായുള്ള 
അനപക്ഷയ്രിൽ ഉടമസ്ന്രലാവരുടും അന്ല
കെ്രിൽ അധ്രികാരന്പ്ടുത്്രിയ വ്യക്ത്രി ഒപ്്രിടേത് 
െടേപ്രകാരമുള്ള നരഖകളുന്ട പകർപ്പുകൾ 
സഹ്രിതടും അനപക്ഷ സമർപ്്രിനക്ണ്താണത്. 
ഇത്രത്്രിലുള്ള അനപക്ഷകൾക്ത്, എലാ 
അനപക്ഷകരുന്ടയുടും നപര്രിലാണത് ന്പർമ്രിറ്ത് 
േൽകുന്തത്. കൂടാന്ത, േ്രിർമ്മാണടും പൂർത്്രി
യായ നശഷടും എലാ വസ്തു ഉടമകളുടും നെർന്ത് 
അന്ലകെ്രിൽ അധ്രികാരന്പ്ടുത്്രിയ വ്യക്ത്രി 
പൂർത്രീകരണ റ്രിനപ്ാർടേത് േൽനകണ്തടും 
ആയത്രിന്റെ അട്രിസ്ാേത്്രിൽ ട്രി ഉടമക
ളുന്ട നപര്രിൽ ന്സക്രടേറ്രി ഒക്കുപ്ൻസ്രി സർടേ്രി
ഫ്രിക്റ്ത് േൽകുന്താണത്. 

4 തോൽക്കോേിെമോയി നിർമ്ിക്കുന് 
ഗ്രീൻഹൗസുെൾക്കുും െോർഷിെ ആവശ്
ത്തിനോയി നിർമ്ിക്കുന് പ്് ഹൗസുെ
ൾക്കുും കപർമി�് ആവശ്യമാനണാ? 

ആവശ്യമ്രില. െടേടും 8(iv) പ്രകാരടും 
സ്്രിരമായ ഘടേകൾ ഒഴ്രിന്കയുള്ള പൂനന്താടേ 
പര്രിപാലേവമായ്രി �ന്ന്പ്ടേ േ്രിർമ്മാണ
ങ്ൾക്ത് ന്പർമ്രിറ്ത് ആവശ്യമ്രിലാത്ത്രിോൽ 
താൽക്ാല്രിക ഗ്രരീൻഹൗസുകൾക്കുടും ന്പർമ്രിറ്ത് 
ലഭ്യമാനക്ണ്ത്രില. െടേടും 67 പ്രകാരമുള്ള മരീറ്ർ 
ഹൗസ്രിേത് സമാേമായ്രി കരുത്രി, ന്പർമ്രിറ്ത്  
നവണ്ാത് േ്രിർമ്മാണമായ്രി കരുതാടും. 

4 െിേ നിർമ്ോണങ്ങൾക്ക് കപർമി�് 
േഭ്മോറ്റോക്കണ്തില്ല (െട്ും 8) എന്് വ്
ക്തമോക്കുന്നു. ഇവയ്ക് ഒക്കുപ്ൻസി സർട്ി
ഫിക്ക�് േഭ്മോറ്റോക്കണ്തുറ്റോണ്ോ? 

ന്പർമ്രിറ്ത്  ലഭ്യമാനകണ്ത്രിലാത് 
േ്രിർമ്മാണങ്ൾക്ത് ഒക്കുപ്ൻസ്രി സർടേ്രിഫ്രി
ക്റ്ത് േ്രിർ�ന്മ്രില. എന്ാൽ ഏന്തകെ്രിലുടും 
ആവശ്യത്്രിേത് ഉടമസ്േത് ഒക്കുപ്ൻസ്രി 
സർടേ ്രിഫ്രിക്റ്ത്  ആവശ്യമാന്ണകെ്രിൽ 
ആയത്രിേത് അനപക്ഷ്രിനക്ണ്തടും ന്സക്രടേറ്രി 
സർടേ്രിഫ്രിക്റ്ത് േൽനകണ്തമാണത്. ഇത്രടും 
അവസരങ്ള്രിൽ ഒക്കുപ്ൻസ്രി സർടേ്രിഫ്രിക്
റ്്രിൽ ന്പർമ്രിറ്ത് േപെർ നരഖന്പ്ടുനത്ണ്ത്രില. 

4 300 m2 ന് മുെളിലുള്ള തോമസ കെട്ി
ടങ്ങൾക്ക് PCB (Pollution Control 
Board) യകട NOC ആവശ്മുറ്റോണ്ോ? 

ഖരമാല്രിേ്യടും നശഖര്രിക്കുന്ത്രിനടും േ്രിർ
മ്മാർജ്ജേടും ന്െയ്യുന്ത്രിനടും organised 
system േ്രിലവ്രില്രിലാത് സ്ലങ്ള്രിൽ 
300 m2 േത് മുകള്രിലുള്ള താമസ ന്കടേ്രിടങ്ൾ
ക്ത് �നയാ�്യാസത് പ്ാറെത് േൽകണന്മ
ന്ാണത് െടേത്്രിൽ പറയുന്തത്. മറ്റു ന്കടേ്രിട
ങ്ൾക്ത് “Waste Management System 
stipulated by PCB shall be provided” 
എന്ത് െടേത്്രിൽ വ്യക്തമാക്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. 
അതന്കാണ്ത് NOC ആവശ്യമ്രില. എന്ാൽ 
PCB കാലാകാലങ്ള്രിൽ പുറത്്രിറക്കുന് 
ഉത്രവകൾ/സർക്കുലറകൾ പാല്രിനക്ണ്
താണത്.

1
കടപ്ോടറ് : നഗരഗ്െോസൂത്രണ വകുപ്റ്
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ന്കാവ്രിഡത് രണ്ാടും തരടും�ത്്രിന്േ പ്ര
ത്രിനരാധ്രിക്കുന്ത്രിൽ തനദേശസ്വ

യടുംഭരണ സ്ാപേങ്ൾക്ത് േ്രിർണ്ായക 
പകൊണുള്ളന്തന്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിണറായ്രി 
വ്രിജയൻ വാർത്ാസനമ്മളേത്്രിൽ പറഞ്ഞു. 
ന്ടസ്റ്റത് നപാസ്രിറ്്രിവ്രിറ്്രി േ്രിരക്ത് കൂടുതലുള്ള സ്
ലങ്ള്രിൽ േല ജാഗ്രതനയാന്ടയുള്ള 
ഇടന്പടൽ ഉണ്ാവണടും. എലായ്രിടത്തുടും 
വാർഡുതല സമ്രിത്രികൾ രൂപരീകര്രിക്ണടും. 
വാർഡുതല േ്രിരരീക്ഷണ സമ്രിത്രികൾ വരീടുകൾ 
സന്ദർശ്രിച്ചത് ന്പാതവായ വ്രിലയ്രിരുത്ൽ 
േടനത്ണ്തത് അേ്രിവാര്യമാണത്.  വ്യാപേ
ത്്രിന്റെ ശര്രിയായ േ്രില മേസ്്രിലാക്്രി പഞാ

യത്തുതലത്്രിനലാ  മുേ്രിസ്രിപ്ാല്രിറ്്രി/നകാർപ്
നറഷൻ തലത്്രിനലാ എന്ന്താന്ക് കാര്യങ്
ളാണത് ന്െന്ണ്ന്തന്ത് റ്രിനപ്ാർടേത് ന്െ്ണടും. 
വരീടുകള്രിൽ േ്രിരരീക്ഷണത്്രിൽ കഴ്രിയുന്വ
രുന്ട ആനരാ�്യേ്രില കൃത്യമായ്രി േ്രിരരീക്ഷ്രി
ച്ചാൽ മരണേ്രിരക്ത് കുറയ്കാോവടും. ഓനരാ 
കുടുടും�വടും ഓനരാ വ്യക്ത്രിയുടും സ്വരീകര്രിനക്ണ് 
മുൻകരുതലുകന്ളക്കുറ്രിച്ചത്   കൂടുതൽ ന�ാധ
വൽക്രണടും ആവശ്യമുണ്ത്. ഇത്രിന്റെ  ഉത്
രവാദ്രിത്വവടും വാർഡുതല സമ്രിത്രികൾ ഏന്റ്
ടുക്ണടും.

നരാ�ടും �ാധ്രിച്ചവർക്ത് കവദ്യസഹായടും 
എനപ്ാൾ നവണടും, ആശുപത്ര്രി നസവേടും 

എനപ്ാൾ നവണടും എന്രീ കാര്യങ്ള്രിൽ 
വാർഡുതല സമ്രിത്രികൾക്ത് വ്യക്തമായ 
ധാരണ നവണടും. അത്രിന്റെ  അട്രിസ്ാേത്്രിൽ 
ആടുംബുലൻസത് നസവേടും ഉറപ്ാക്ണടും. ലഭ്യ
മാകുന് ആടുംബുലൻസ്രിന്റെ പടേ്രിക ത്ാറാ
ക്ണടും.  ആടുംബുലൻസത് ത്രികയുന്്രിന്ലകെ്രിൽ 
പകരടും ഉപനയാ�്രിക്ാവന് വാഹേങ്ളുന്ട 
പടേ്രികയുടും ഉണ്ാകണടും. ആനരാ�്യ, സന്ദ് 
പ്രവർത്കരുന്ട ല്രിസ്റടും കരുതണടും. ഓനരാ 
വാർഡ്രിലുടും ആവശ്യത്്രിേത് മരുന്ത് ഉറപ്ാ
ക്ണടും. ക്രിടോത് മരുന്നുകൾ മറ്്രിടങ്ള്രിൽ 
േ്രിന്ത് എത്്രിക്ണടും. ന്മഡ്രിക്ൽ ഉപകരണ
ങ്ളുന്ട ലഭ്യത ആവശ്യത്്രിനനണ്ാ എന്ത് 
പര്രിനശാധ്രിക്ണടും. ഉപകരണങ്ൾക്ത് 
അമ്രിതവ്രില ഈടാക്കുന് പ്രശത് േമുന്ണ്കെ്രിൽ 
ജ്രിലാ ഭരണ സടുംവ്രിധാേത്്രിന്റെ  ശ്ദ്യ്രിൽ
ന്പ്ടുത്ണടും. പൾസത് ഓകത് സ്രിമരീറ്ർ,  മാസത് കത് 
എന്്രിവയ്കത് അമ്രിതവ്രില ഈടാക്കുന്ത്രിന്േ
ത്രിന്ര കർശേ േടപട്രിന്യടുക്കുടും. തനദേശസ്വയടും
ഭരണ സ്ാപേങ്ൾ വാർഡുതല സമ്രിത്രി
കൾക്ത് ആവശ്യമായ സഹായടും അപ്നപ്ാൾ 
ലഭ്യമാക്ണടും. വാകത് സ്രിനേഷൻ നകന്ദ്രങ്
ള്രിൽ ത്രിരക്ത് ഒഴ്രിവാക്കുന്ത്രിനടും വാർഡത് 
സമ്രിത്രികൾക്ത് ഫലപ്രദമായ്രി ഇടന്പടാൻ 
കഴ്രിയുടും. ശവശരരീരടും മാേദണ്ഡങ്ൾ പാല്രിച്ചു  
ന്കാണ്ത് മറവത് ന്െ്ാനോ സടുംസത് കര്രിക്ാനോ 
ഉള്ള  സഹായവടും വാർഡുതല സമ്രിത്രികൾ 
േൽകണടും. മുൻപത് വാങ്്രിയവര്രിൽ േ്രിന്നുടും 
പൾസത് ഓകത് സ്രിമരീറ്റകൾ നശഖര്രിച്ചത് 
അത്രിന്റെ ഒരു പൂൾ ഉണ്ാക്ാനടും വാർഡുതല 
സമ്രിത്രികൾ നേതൃത്വടും ന്കാടുക്ണടും. 
വാർഡുതല സമ്രിത്രി അടും�ങ്ന്ള ന്കാവ്രിഡത് 
പ്രത്രിനരാധത്്രിന്റെ മുൻേ്രിര പ്രവർത്കരാ 
യാണത് കാണുന്തത്. 18-45 പ്രായത്്രിലുള്ള 
വർക്ത്  വാകത് സ്രിൻ േൽകുനപൊൾ ഇവർക്ത് 
മുൻ�ണേയുണ്ാവടും. ന്കാവ്രിഡത് െ്രിക്രിത്സാ
നകന്ദ്രങ്ൾ തറക്ാൻ അനനയാജ്യമായ 
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സ്ലങ്ൾ ഉടന്േ കന്ണ്ത്്രി മുന്ന്ാരു 
ക്ങ്ൾ േടത്ണടും. ആവശ്യടും വന്ാൽ യുദ്
കാലാട്രിസ്ാേ ത്്രിൽ െ്രിക്രിത്സാനകന്ദ്രങ്ൾ 
തറക്ാൻ കഴ്രിയണടും. വനയാജേങ്ൾ, ക്രിട
പ്പുനരാ�്രികൾ, അശരണർ എന്്രിവരുന്ട 
പടേ്രികയുടും വാർഡുതല സമ്രിത്രികൾ ത്ാറാ
ക്ണടും. ഭ്രിന്നശഷ്രിക്ാരുന്ട കാര്യത്്രിലുടും 
പ്രനത്യക ശ്ദ് നവണടും.    

പടേ്രിണ്രി വരാവന്വരുന്ട പടേ്രിക 
വാർഡത് സമ്രിത്രികൾ ത്ാറാക്ണടും. 
യാെകരുടും ന്തരുവകള്രിൽ കഴ്രിയുന്വരുമു
ണ്ത്.  എലാവർക്കുടും ഭക്ഷണടും ഉറപ്ാക്ണടും.  
ജേകരീയ നഹാടേൽ ഉള്ള്രിടത്ത് അതവഴ്രി 
ഭക്ഷണടും േൽകുടും.  ഇലാത് സ്ലങ്ള്രിൽ 
സമൂഹ അടുക്ള ആരടുംഭ്രിക്ണടും.  ആദ്രിവാസ്രി 
നമഖലയ്രിൽ പ്രനത്യകടും ശ്ദ്്രിക്ണടും.

അത്രിഥ്രി ന്താഴ്രിലാള്രികൾക്്രിടയ്രിൽ 
നരാ�വ്യാപേ സാദ്്യത കൂടുതലാണത്. 
അവ്രിന്ട പ്രനത്യക ശ്ദ് നവണടും.  പര്രിനശാ
ധേയ്രിൽ േ്രിന്ത് ഒഴ്രിഞ്ഞുമാറാൻ ആന്രയുടും 
അനവദ്രിക്രുതത്.  നപാസ്രിറ്രീവത് ആയവന്ര 
മറ്റുള്ളവരുന്ട സുരക്ഷ കരുത്രി മാറ്്രി പാർപ്്രി
ക്ണടും. േ്രിർമ്മാണപ്രവർത്േടും സർക്ാർ 
അനവദ്രിച്ച്രിട്ടുണ്ത്.   ന്താഴ്രിലാള്രികന്ള 
കസറ്്രിൽ തന്ന് താമസ്രിപ്്രിക്ണടും.  അന്ല
കെ്രിൽ വാഹേത്്രിൽ താമസസ്ലന്ത്ത്്രി
ക്ണടും. നജാല്രി കഴ്രിഞ്ഞത് താമസസ്ലനത്
ക്ത് ത്രിര്രിന്ച്ചത്്രിക്ണടും. ഇവന്ര ന്താഴ്രില്രിേത് 
ഉപനയാ�്രിക്കുന്വരാണത് ഇതത് ന്െന്ണ്തത്.  
ഇക്ാര്യത്്രിൽ ന്താഴ്രിൽ വകുപ്ത് നമൽനോടേടും 
വഹ്രിക്കുടും. ഭക്ഷണകാര്യടും തനദേശസ്ാപേ
ങ്ൾ ശ്ദ്്രിക്ണന്മന്നുടും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഓനരാ തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാപേ
ത്്രിനടും നരാ�്രികളുന്ട ആവശ്യത്്രിേത് ഒരു 
�താ�ത പ്ാൻ ഉണ്ാവണടും. ആടുംബുലൻസത് 
കൂടാന്ത മറ്റു വാഹേങ്ന്ളയുടും ഉപനയാ�്രി
ക്ാൻ കഴ്രിയണടും. ഒരു പഞായത്്രിൽ അഞത്  
വാഹേവടും ഒരു േ�രസഭയ്രിൽ പത്ത്  
വാഹേവടും ഉണ്ാകണടും.  വാർഡുതല സമ്രിത്രി
കളുന്ട കകവശടും പൾസത് ഓകത് സ്രിമരീറ്ർ കരു
തണന്മന്നുടും േ്രിർനദേശ്രിച്ച്രിട്ടുണ്ത്. ഒരു വാർഡുതല 
സമ്രിത്രിയുന്ട ക്്രിൽ അഞത്  ഓകത് സ്രിമരീറ്ർ 
എകെ്രിലുടും കരുതന്തത് േലതാണത്.

സ്വകാര്യ ക്്രിേ്രിക്കുകള്രിൽ െ്രിലന്തലാടും 
ന്കാവ്രിഡത് നപ്രാനടോനക്ാളുകൾ ശര്രിയായ 
രരീത്രിയ്രിൽ പാല്രിക്ാന്ത പ്രവർത്്രിക്കു 
ന്നുന്വന് പരാത്രി ഉയരുന്നുണ്ത്. ന്കാവ്രിഡത് 
ന്ടസ്റ്റ്രിോവശ്യമായ സ്വാബുകൾ നശഖര്രിക്കു
ന് കാര്യത്്രിലുടും ത്രിരക്കുകൾ േ്രിയന്ത്രിക്കു
ന് കാര്യത്്രിലുടും പാല്രിനക്ണ് മാേദണ്ഡ
ങ്ള്രിൽ വരീഴ്ചയുണ്ാകരുതത്. അത്രത്്രിലു

ള്ള പ്രവണതകന്ള വളന്ര �ൗരവനത്ാന്ട
യാണത് സർക്ാർ കാണുന്തത്. കർശേമായ 
േ്രിയമേടപട്രികൾ അത്രടും സ്ാപേങ്ൾ 
നേര്രിനടണ്്രി വരുന്മന്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഗ്രോമീണലമഖ�യതിൽ ന്കോവതി�് 
ലകസുകൾ കൂടുന്നു 

േ�രങ്ള്രിൽ ഒതങ്്രി േ്രിൽക്ാന്ത 
ഗ്രാമരീണ നമഖലകള്രിനലക്ത് കൂട്രി ഇന്ത്യ
യ്രിന്ല ന്കാവ്രിഡ്രിന്റെ രണ്ാടും തരടും�ടും വ്യാ
പ്രിച്ചതായ്രി പഠേങ്ൾ സൂെ്രിപ്്രിക്കുന്തായ്രി 
മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിണറായ്രി വ്രിജയൻ പറഞ്ഞു. 
ലാൻന്സറ്ത് നഗ്ാ�ൽ ന്ഹൽത്ത് എന് 
നജർണല്രിൽ പ്രസ്രിദ്രീകര്രിക്ന്പ്ടേ ഒരു 
പഠേമാണത് ഇതത് വ്യക്തമാക്കുന്തത്.

ഇന്ത്യയ്രിൽ ഇത്വണ മരണങ്ൾ 
വർദ്്രിക്ാൻ ഇത കാരണമായതായ്രി വ്രില
യ്രിരുത്ന്പ്ടുന്നു. ഇന്ത്യയ്രിന്ല ഗ്രാമരീണ 
നമഖലകള്രിൽ ആനരാ�്യ സടുംവ്രിധാേങ്
ളുന്ട ദൗർലഭ്യമാണത്  സ്്രിത്രിവ്രിനശഷന്ത് 
കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്്രിയ്രിര്രിക്കുന്തത്. നകരള
ത്്രിലുടും രണ്ാമന്ത് തരടും�ത്്രിൽ ഗ്രാമരീണ 
നമഖലകള്രിൽ മുൻപുള്ളത്രിന്േ ക്ാൾ 
ന ക സു ക ൾ  കൂ ടു ന്  പ്രവ ണ ത യു ണ്ത് . 
നകരളന്ത് സടും�ന്്രിച്ച്രിടനത്ാളടും േ�ര-
ഗ്രാമ അന്തരടും താരതനമ്യേ കുറവാന്ണന്തടും 
ഗ്രാമരീണ നമഖലകള്രിലുടും ആനരാ�്യ സടുംവ്രിധാ
േങ്ൾ മറ്റു സടുംസ്ാേങ്ന്ളക്ാൾ മ്രികച്ച 
രരീത്രിയ്രിൽ ഇവ്രിന്ട പ്രവർത്്രിക്കുന്നുണ്ത് 
എന്തടും ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണത്.

ന്ടസ്റ്റത് നപാസ്രിറ്്രിവ്രിറ്്രി നററ്്രിൽ ഉണ്ാകു
ന് വർദ്േവത് കാണ്രിക്കുന്തത് നകരളത്്രിൽ 
നരാ�ടും ഉച്ചസ്ായ്രിയ്രിൽ എത്ാൻ ഇേ്രിയുടും 
സമയന്മടുക്കുടും എന്ാണത്. നരാ�വ്യാപേടും 
ഇേ്രിയുടും കൂടുന്മന്ത് അത്രിൽ േ്രിന്നുടും മേസ്്രി
ലാക്ാടും. എകെ്രിലുടും േ�രങ്ള്രിലുള്ളത 
നപാന്ലതന്ന് ശക്തമായ േ്രിയന്തണങ്ൾ 
ഗ്രാമപ്രനദശങ്ള്രിലുടും അേ്രിവാര്യമാണത്. 
േ്രിയന്തണങ്ൾ വ്രിട്ടുവരീഴ്ചയ്രിലാന്ത ഗ്രാമപ്ര
നദശങ്ള്രിലുടും േടപ്്രിലാക്കുന്ന്ന്ത് തനദേശ 
സ്ാപേങ്ൾ ഉറപ്പു വരുത്ണടും.

നഹാടും ക്വാറകറെേ്രിൽ കഴ്രിയുന്വർ 
ആനരാ�്യവകുപ്ത് േൽകുന് േ്രിർനദേശങ്ൾ 
പൂർണ്മായ്രി പാല്രിക്ണടും. പൾസത് ഓക്്രിമരീ
റ്ർ ഉപനയാ�്രിച്ചുന്കാണ്ത് അവരുന്ട 
ഓക്്രിജൻ േ്രില ഇടയ്ക്രിന്ട നമാണ്രിറ്ർ 
ന്െയ്യുകയുടും എന്ന്തകെ്രിലുടും പ്രശ്നങ്ൾ ശ്ദ്
യ്രിൽന്പ്ടോൽ വാർഡത് ന്മപെറമാനയാ ആനരാ
�്യപ്രവർത്കരുമാനയാ ന്ഹൽപ്ത് കലന
മാനയാ �ന്ന്പ്ട്ടുന്കാണ്ത് തടർേടപട്രികൾ 

സ്വരീകര്രിക്ണടും. ആർന്ക്കെ്രിലുടും െ്രിക്രിത്സ 
ലഭ്രിക്ാന്ത നപാകുന് സാഹെര്യടും 
ഉണ്ാകാന്ത നോക്ണടും.

56 ശതമാേടും ആളുകള്രിനലക്ത് നരാ�ടും 
പകർന്തത് വരീടുകള്രിൽ വച്ചാന്ണന്ാണത് ത്രിരു
വേന്തപുരടും ന്മഡ്രിക്ൽ നകാനളജത് േടത്്രിയ 
പഠേടും കന്ണ്ത്്രിയതത്. എലാവരുടും അവരവ
രുന്ട കുടുടും�ത്്രിന ചുറ്റുടും ഒരു സുരക്ഷാവലയടും 
ഒരുക്ാൻ ആത്മാർത്ഥമായ്രി ശ്മ്രിക്ണടും. 
വരീടേ്രിൽ േ്രിന്നു പുറത്്രിറങ്ങുന്വർ കർശേ
മായ ജാഗ്രത പുലർത്ണടും. വരീടേ്രിന്ല വനയാ
ജേങ്ളുടും കുടേ്രികളുമായ്രി ഇടപഴകുനപൊൾ 
േന്ായ്രി ശ്ദ്്രിക്ണടും. കഴ്രിയാവന്ത്ര 
വരീടേ്രിൽ േ്രിന്നു പുറത്്രിറങ്ാത്രിര്രിക്കുക 
എന്താണത് ഈ ഘടേത്്രിൽ എടുക്ാവന് 
ഏറ്വടും പ്രധാേ മുൻകരുതൽ.

സാധേങ്ൾ വാങ്ാൻ നപാകുന്വർ 
ഏറ്വടും അടുത് കടയ്രിൽ േ്രിന്നുടും ഏറ്വടും 
അത്യാവശ്യമുള്ള സാധേങ്ൾ മാത്രടും ഏറ്വടും 
കുറഞ്ഞ സമയത്്രിനള്ള്രിൽ വാങ്ങുക. 
നപാകുന് സമയത്ത് ഡ�്രിൾ മാസത് കുകൾ 
ഉപനയാ�്രിക്ാനടും അകലടും പാല്രിക്ാനടും 
സാേ്രികറ്സർ ക്്രിൽ കരുതാനടും ശ്ദ്്രി
ക്ണടും. ത്രിര്രിച്ചു വരീടേ്രിന്ലത്തുനപൊൾ കക 
കാലുകളുടും മുഖവടും നസാപ്പുപനയാ�്രിച്ചത് വൃത്്രിയാ
ക്ണടും. കുള്രിക്ാൻ സാധ്രിക്കുന്മകെ്രിൽ 
അതാണത് ഏറ്വടും േലതത്. വസ്ത്രങ്ൾ മാറ്റുകയുടും 
നവണടും.

തമ്മൽ, ചുമ, ജലനദാഷടും, ശ്വാസടുംമുടേൽ 
തടങ്്രിയ എന്ന്തകെ്രിലുടും ലക്ഷണങ്ൾ 
കണ്ാൽ ഉടന്േതന്ന് വരീടേ്രിലാന്ണകെ്രിലുടും 
മാസത് കത് ധര്രിക്ണടും. വരീടേ്രിന്ല മറ്ടും�ങ്ളുടും 
മാസത് കത് ധര്രിക്ണടും. ഉടേട്രി ന്ടസ്റ്റ്രിന വ്രിനധ
യമാവകയുടും ന്കാവ്രിഡത് നരാ��ാധയുനണ്ാ 
എന്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുടും ന്െ്ണടും.

നകന്ദ്രസർക്ാര്രിൽ േ്രിന്നുടും േമുക്ത് 
ലഭ്രിച്ചതത് 73,38,860 നഡാസുകളാണത്. എന്ാൽ 
േ മ്മ ൾ  ഉ പ ന യ ാ � ്രി ച്ച തത്  7 4 , 2 6 , 1 6 4 
നഡാസുകളാണത്. ഓനരാ വാക്്രിൻ കവല്രിേ
കത്തുടും പത്തു നഡാസത് കൂടാന്ത നവയത്നസ്റ്റജത് 
ഫാക്റർ എന് േ്രിലയ്കത് ഒരു നഡാസത് അധ്രിക
മുണ്ായ്രിര്രിക്കുടും. വളന്ര സൂക്ഷ്മതനയാന്ട ഒരു 
തള്ള്രി നപാലുടും പാഴാക്ാന്ത ഉപനയാ�്രിച്ചത്രി
ോൽ ഈ അധ്രിക നഡാസത് കൂട്രി േൽകാൻ 
സാധ്രിച്ചു. ഇത്രത്്രിൽ അതരീവ ശ്ദ്നയാന്ട 
വാക്്രിൻ വ്രിതരണടും ന്െ്ാൻ സാധ്രിച്ചതത് 
ആനരാ�്യപ്രവർത്കരുന്ട, പ്രനത്യക്രിച്ചത് േഴ്സു
മാരുന്ട, മ്രിടുക്കുന്കാണ്ാണത്. ആനരാ�്യപ്രവർ
ത്കന്ര ഇക്ാര്യത്്രിൽ ഹാർദേമായ്രി അഭ്രി
േന്ദ്രിക്കുന്തായ്രി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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കെോവിഡി ്പ്തിറ്റോരോധും -
പ്റ്റോത്െ  ബോങ് ്അക്കൗണ് ്ആരുംഭിക്കോും 
നകരള പഞായത്ത് രാജത്/നകരള മുേ്രിസ്രിപ്ാല്രിറ്്രി (ദുര്രിതാശ്വാസ
േ്രിധ്രി രൂപരീകരണവടും വ്രിേ്രിനയാ�വടും) െടേങ്ൾ പ്രകാരടും, ന്കാവ്രിഡത് 
പ്രത്രിനരാധത്്രിോയ്രി തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാപേങ്ൾക്ത് സടുംഭാ
വേയായ്രി ലഭ്രിക്കുന് തക കകകാര്യടും ന്െയ്യുന്ത്രിോയ്രി പ്രനത്യകടും 
�ാകെത് അക്ൗണ്ത് ആരടുംഭ്രിക്കുന്ത്രിേത് അനമത്രി േൽക്രി ഉത്ര
വായ്രി.
സ.ഉ. (സാധാ.) േപെർ. 929/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തരീയത്രി 29.04.2021

ആറ്റോരോഗ് സ്ോപനങ്ങളിൽ ഓക്ിജൻ േഭ്ത- 
മോർഗ്ഗനിർറ്റോദശങ്ങൾ പുറികപ്ടുവിച്ചു 
ന്കാവ്രിഡത് രണ്ാടും വ്യാപേടും പ്രത്രിനരാധ്രിക്കുന്ത്രിന്റെ  ഭാ�മായ്രി 
അതാതത് പ്രനദശങ്ള്രിന്ല ആനരാ�്യ സ്ാപേങ്ള്രിൽ ഓക്്രിജൻ 
ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ത്രിോയ്രി തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാപേങ്ൾ
ക്ത് മാർഗ്ഗേ്രിർനദേശങ്ൾ േൽക്രിന്ക്ാണ്ത് ഉത്രവായ്രി. 
സ.ഉ. (സാധാ.) േപെർ. 944/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തരീയത്രി 03.05.2021

കെോവിഡി ്റ്റോനോഡിൽ ഓഫരീസർ നിയമനും
സുംബന്ിച്ച സ്പഷ്ടരീെരണും 
ന്കാവ്രിഡത് രണ്ാടും വ്യാപേടും പ്രത്രിനരാധത്്രിന്റെ ഭാ�മായ്രി 
നോഡൽ ഓഫരീസർമാരായ്രി േ്രിയമ്രിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ജരീവേ
ക്ാരുന്ട കുറവത് ഉണ്ാകുന് ജ്രിലകള്രിൽ എക്ത്റ്ൻഷൻ ഓഫരീസർ 
(ജേറൽ) എക്ത്റ്ൻഷൻ ഓഫരീസർ (ഹൗസ്രിടും�ത് ) എക്ത്റ്ൻഷൻ 
ഓഫരീസർ  (വ്രിമണ്) എന്്രിവരുന്ട നസവേടും വ്രിേ്രിനയാ�്രിക്ാൻ 
അനമത്രി േൽക്രി ഉത്രവായ്രി.
സ.ഉ. (സാധാ.) േപെർ. 948/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തരീയത്രി 04.05.2021

മോേിന്സുംസ്കരണും വി.ഇ.ഒ. മോരുകട 
ഉത്തരവോദിത്തും - സ്പഷ്ടരീെരണും 
തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാപേങ്ളുന്ട മാല്രിേ്യ സടുംസ്രണവമായ്രി 
�ന്ന്പ്ടേ പ്രവർത്േങ്ള്രിൽ ഗ്രാമപഞായത്ത് വ്രി.ഇ.ഒ.മാരുന്ട 
ഉത്രവാദ്രിത്ങ്ൾ വ്യക്തമാക്്രി സ്പഷ്രീകരണ ഉത്രവത് പുറന്പ്
ടുവ്രിച്ചു. 
ജ്രി.ഒ. (ആർ.ട്രി.) േപെർ. 949/2021/എൽ.എസത്.ജ്രി.ഡ്രി. തരീയത്രി 
05.05.2021

കപോതുസ്േങ്ങൾ അണുവിമുക്തമോക്കുന്ത് 
സുംബന്ിച്ച മോർഗ്ഗനിർറ്റോദശങ്ങൾ 
ന്കാവ്രിഡത് വ്യാപേത്്രിന്റെ പശ്ാത്ലത്്രിൽ വ്രിവാഹടും, 
നയാ�ങ്ൾ തടങ്്രി ആൾക്കൂടേടും ഉണ്ാകുന് സ്ലങ്ന്ള െടങ്്രിേത് 
മുമ്പുടും നശഷവടും അണുവ്രിമുക്തമാക്കുന്തത് സടും�ന്്രിച്ചത് മാർഗ്ഗേ്രിർ
നദേശങ്ൾ പുറന്പ്ടുവ്രിച്ചു. 
സ.ഉ. (സാധാ.) േപെർ. 960/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തരീയത്രി 06.05.2021

ജനനരജി്റേറിിൽ റ്റോപരുറ്റോെർക്കൽ - സ്പഷ്ടരീെരണും 
ദാപെത്യ പ്രശ്നങ്ൾ കാരണടും ഭാര്യഭർത്ാക്ന്മാർ നവർപ്രിര്രിഞ്ഞത് 
താമസ്രിക്കുന് നകസുകള്രിൽ കുടേ്രി ആരുന്ട സടുംരക്ഷണയ്രിലാനണാ 
അതനസര്രിച്ചത് മാതാവ്രിന്റെനയാ പ്രിതാവ്രിന്റെനയാ മാത്രടും അനപക്ഷ
യുന്ട അട്രിസ്ാേത്്രിൽ നപരത് നെർക്കുന്ത്രിേത് രജ്രിസ്ടാർമാർക്ത് 
അനമത്രി േൽക്രി ഉത്രവായ്രി. 
ഉത്രവത് േപെർ. PAN/547/2021-B1(DP) തരീയത്രി 22.01.2021

റ്റോയോഗങ്ങൾ ഓൺപ്േനോയി റ്റോെരോും 
ന്കാവ്രിഡത് മഹാമാര്രിയുന്ട പശ്ാത്ലത്്രിൽ ഓണ്കലൻ 
വരീഡ്രിനയാ നകാണ്ഫറൻസത് വ്യവസ് ന്െ്ാൻ സാധ്രിക്കുന് 
ന്വർെ്വൽ ഓഫരീസ്രിന്േ തനദേശഭരണ സ്ാപേത്്രിന്റെ  ആസ്ാ
േമായ്രി പ്രഖ്യാപ്രിച്ചുന്കാണ്ത് നയാ�ങ്ൾ നെരാവന്താണത്. 
സർക്കുലർ േപെർ. ഡ്രിസ്രി1/86/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തരീയത്രി 23.04.2021

മോേിന്റ്റോശഖരണും-മോർഗ്ഗനിർറ്റോദശങ്ങൾ 
പുറികപ്ടുവിച്ചു 
ഹര്രിതകർമ്മ നസോടും�ങ്ളുന്ട ആനരാ�്യസുരക്ഷ ഉറപ്ാക്്രിന്ക്ാ
ണ്ത് മാല്രിേ്യങ്ളുന്ട വാത്രിൽപ്ട്രി നശഖരണടും േടത്തുന്ത്രിേത് നവണ് 
മാർഗ്ഗേ്രിർനദേശങ്ൾ പുറന്പ്ടുവ്രിച്ചു.
സർക്കുലർ േപെർ. 101/ഡ്രിസ്രി1/2021/ത.സ്വ.ഭ.വ. തരീയത്രി 08.05.2021

കെോവിഡി-്19 - ജനന രജിറ്റോ്രേഷൻ 
നലാക്ത്ഡൗണ് കാലയളവ്രിൽ റ്രിനപ്ാർടേ്രിടും�ത് കാലാവധ്രി അവസാ
േ്രിക്കുന് ജേേ മരണങ്ൾ യഥാസമയടും റ്രിനപ്ാർടേത് ന്െയ്്രിടേ്രിന്ല
കെ്രിനലാ രജ്രിനസ്ടഷൻ േടന്്രിടേ്രിന്ലകെ്രിനലാ  അപ്രകാരമുള്ള അനപ
ക്ഷകൾ യഥാസമയടും റ്രിനപ്ാർടേത് ന്െയ്തായ്രി കണക്ാക്്രി ജേേടും/ 
മരണടും രജ്രിസ്റ്റർ ന്െ്ാവന്താണത്.
സർക്കുലർ േപെർ. PAN/5771/2020–B1 (DP) തരീയത്രി: 15.5.2021
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അതരീവ ഗുരുതരമായ ന്കാവ്രിഡത് 19 മഹാ 
മാര്രി േന്മ്മ പ്രിട്രി കൂട്രിയ്രിടേത് ഏതാണ്ത് 

ഒന്ര വർഷടും ആകുന്നു. ഏപ്ര്രിൽ, ന്മയത് മാസ
ങ്ള്രിൽ നരാ��ാധ്രിതരുന്ട എണ്ടും വർദ്്രി
ച്ചനതാന്ട നകരളടും നേര്രിടുന്തത് ഒരു വല്രിയ 
പ്രത്രിസന്്രിന്യ ആണത്. േമ്മുന്ട ആശുപത്ര്രി 
ക്രിടക്കൾ ോടും ഒര്രിക്ലുടും പ്രതരീക്ഷ്രിക്ാത് 
തരത്്രിൽ േ്രിറഞ്ഞു കവ്രിയുന്നു. ആനരാ�്യ 
സടുംവ്രിധാേമാന്കന്ടേ ന്കാവ്രിഡത് അലാത് 
മറ്റു നരാ�ങ്ന്ള ശ്ദ്്രിക്ാൻ നപാലുടും 
ആകാത് തരത്്രിൽ കടുത് നജാല്രി ഭാരടും 
നേര്രിടുന്നു. ഈ സാഹെര്യത്്രിൽ പുത്രിയ മറ്റു 
നരാ�ങ്ളുന്ട വ്യാപേടും ഒഴ്രിവാനക്ണ്ത്രിന്റെ 
പ്രസക്ത്രി ഏന്റ വർദ്്രിക്കുന്നു.

ഈ പശ്ാത്ലത്്രിലാണത് മഴക്ാല 
നരാ�ങ്ന്ള പ്രത്രിനരാധ്രിനക്ണ്ത്രിന്റെ 
പ്രാധാേ്യടും ോടും െർച്ച ന്െയ്യുന്തത്.

മഴക്കോേറ്റോരോഗങ്ങളും റ്റോെരളവും
മറ്റു സടുംസ്ാേങ്ള്രിൽ േ്രിന്ത് വ്യത്യസ്ത

മായ്രി 5 മാസക്ാലടും തടർച്ചയായ്രി മഴ ലഭ്രി
ക്കുന് സടുംസ്ാേമാണത് േമ്മുനടതത്. 3000 
മ്രില്രിമരീറ്ർ മഴ ഓനരാ വർഷവടും ശരാശര്രി 
ലഭ്രിക്കുന് േമുക്ത് മഴയുന്ട ലഭ്യതയുന്ട 
അളവടും ഏന്റ കൂടുതൽ ആണത്. 44 േദ്രികളുടും 
30 നലന്റ കായലുകളുടും ഓനരാ പഞായത്്രി
ലുടും 15 മുതൽ 30 ക്രിനലാമരീറ്ർ വന്ര േരീണ് 
ക്രിടക്കുന് നതാടുകളുന്ട ശടുംഖലയുടും 

ഉൾോടൻ കുളങ്ളുടും േമ്മുന്ട ജല വ്യവ
സ്ന്യ സമ്പുഷ്മാക്കുന്നു. ഇനതാന്ടാപ്ടും 85 
ലക്ഷനത്ാളടും വരുന് കുടുടും�ങ്ള്രിൽ പകു
ത്രിയ്രിനലന്റ ക്രിണറകന്ളയാണത് �ാർഹ്രിക 
ആവശ്യങ്ൾക്ത്  ഉപനയാ�്രിക്കുന്തത് 
എന്തത് ഏന്റ പ്രധാേമാണത്.

നമൽ സൂെ്രിപ്്രിച്ച സപെന്മായ ജല 
വ്യവസ് േമുക്ത് അനഗ്രഹമാണത്. എന്
നതാന്ടാപ്ടും തന്ന് േരീണ് ഈ കാലവർഷ
ക്ാലവടും ജല വ്യവസ്യുന്ട ശുെ്രിയായ 
പര്രിപാലേത്്രിന്ല പര്രിമ്രിത്രികളുടും േമ്മുന്ട 
മുന്്രിൽ ന്വല്ലുവ്രിള്രികൾ സൃഷ്്രിക്കുന്നു. 
കഴ്രിഞ്ഞ കുറച്ചത് വർഷങ്ളായ്രി വ്രിവ്രിധ 
തരത്്രിലുള്ള ജലജേ്യ, പ്രാണ്രിജേ്യ നരാ�

മഴക്കാലനരകാ� പ്രതിനരകാധത്ിന് 
ജനകീയ ക്കാമ്പയിൻ
 ന്ക. രോലജഷ്
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ങ്ളുന്ട വ്യാപേ കാലമായുടും പേ്രിക്ാലമാ
യുടും നകരള്രിയരുന്ട മഴക്ാലടും മാറന്നു.

ന്ഹപ്കറ്റ്്രിസത് എ, കടനഫായത്ഡത്, 
ഛർദേ്രി, വയറ്രിളക്ടും തടങ്്രിയ ജലജേ്യനരാ
�ങ്ൾ നകരളത്്രിൽ മഴക്ാലത്ത് വ്യാപ്രി
ക്കുന്നു. അടുത് കാലത്ാകന്ടേ ഏന്റ 
മാരകമായ ഷ്രി�ല നരാ�വടും റ്രിനപ്ാർടേത് 
ന്െ്ന്പ്ടുന്നു. ജല വ്യവസ്യുന്ട മല്രിേരീക
രണമാണത്  ജല ജേ്യ നരാ�ങ്ളുന്ട 
അട്രിസ്ാേ കാരണടും. നകരളത്്രിന്ല 60 
ശതമാേനത്ാളടും ക്രിണറകള്രിൽ ഏന്റ 
അപകടകരമായ ഇ-ന്കാള്രി �ാക്റരീര്രിയയുന്ട 
സാന്്രിദ്്യടും കൂടുതലാണത് എന്ത് പഠേങ്ൾ 

ക ാ ണ ്രി ച്ച ്രി ട്ടു ണ്ത് .  സു ര ക്ഷ ്രി ത മ ല ാ ത് 
ന്സപത്റ്്രികത് ടാകെത് സടുംവ്രിധാേവടും അത്രിൽ 
േ്രിന്ത് ജലടും ക്രിണറ്രിനലക്ത് കലരുന്തടും 
ഇത്രിന്റെ കാരണങ്ൾ ആണത്.

ഇനതാന്ടാപ്ടും ന്ഡകെ്രിപ്േ്രി, െ്രിക്ൻ 
ഗുേ്രിയ, മുതലായ ന്കാതകു ജേ്യ നരാ�ങ്ൾ 
വല്രിയ നതാത്രിൽ പടർന് സ്്രിത്രിയുടും ോടും 
നേര്രിനടണ്്രി വന്്രിട്ടുണ്ത്. െ്രില സ്ലങ്ള്രിൽ 
എകെ്രിലുടും മനലറ്രിയ േ്രില േ്രിൽക്കുന്നുമുണ്ത്. 
ഇനതാന്ടാപ്ടും എല്രിപ്േ്രി , ന്െള്ളത് പേ്രി, 
കുരങ്ത് പേ്രി, പക്ഷ്രിപ്േ്രി മുതലായ ജന്തുജേ്യ
നരാ�ങ്ളുടും ഇന്നു വ്രിവ്രിധ തരത്്രിൽ പ്രകട
മാകുന്നു. ജല വ്യവസ്യുന്ട ശുെ്രിയായ 

പ ര ്രി പ ാ ല േ ത് ്രി ന് ല  പ ര ്രി മ ്രി ത ്രി ക ൾ 
തന്ന്യാണത് ന്കാതകുജേ്യനരാ�ങ്ൾ 
പടരുന്ത്രിേത് കാരണടും,

മലയാള്രികൾ വ്യക്ത്രിശുെ്രിത്വടും പാല്രിക്കു
നപൊഴുടും സാമൂഹ്രികശുെ്രിത്വടും പാല്രിക്കുന്
ത്രിൽ പുലർത്തുന് അവ�ണേയാണത് പ്രാണ്രി 
ജേ്യ നരാ�ങ്ൾ ന്പരുകാൻ കാരണമാകു
ന്തത്, മാല്രിേ്യങ്ൾ ജലാശയങ്ള്രിനലക്ത് 
വല്രിന്ച്ചറ്രിയുന്താണത് ഇത്രിേത് പ്രധാേ 
കാരണടും. േദ്രികൾ, കായലുകൾ നതാടുകൾ, 
കുളങ്ൾ എന്രീ ജല ന്ാതസ്സുകന്ള മാല്രിേ്യടും 
തള്ളാനള്ള ഉപാധ്രിയായ്രി ോടും കാണുന്നു. 
ഇക്ാര്യത്്രിൽ വല്രിയ മനോഭാവ മാറ്ടും 
ഉണ്ായാൽ മാത്രനമ നകരളത്്രിന്ല ജല ജേ്യ, 
പ്രാണ്രി ജേ്യ നരാ�ങ്ളുന്ട വ്യാപേടും തടയാൻ 
സാധ്രിക്കൂ.

മാല്രിേ്യ സടുംസ്രണടും, ജല ന്ാതസ്സു
കളുന്ട ശുദ്രീകരണടും എന്രീ നമഖലകള്രിൽ 
ഹര്രിതനകരള മ്രിഷനടും, ശുെ്രിത്വമ്രിഷനടും 
തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാപേങ്ളുന്ട 
മുൻകകനയാന്ട തടങ്്രി വച്ച്രിട്ടുള്ള ഇടന്പ
ടലുകൾ ഈ പശ്ാത്ലത്്രിൽ ഏന്റ ശ്
നദ്യമാണത്. ഈ വർഷടും ന്മയത് മാസത്്രിൽ 
േ്യൂേമർദേന്ത് തടർന്നുണ്ായ മഴയുടും 
കാലവർഷടും ന്മയത് അവസാേത്്രിൽ 
തന്ന് എത്തുന്മന് മുന്റ്രിയ്രിപ്പുടും മഴക്ാല 
പൂർവ്വ ശുെരീകരണടും ഉടൻ ന്െന്ണ്ത്രിന്േ 
ഊടേ്രിയുറപ്്രിക്കുന്നു

മഴക്കോേ പൂർവ് ശുെരീെരണും
2017 മുതൽ നകരളത്്രിൽ മഴക്ാല 

പൂർവ്വ ശുെരീകരണടും എന്തത് ഒരു ക്യാപെയ്രി
ോയ്രി പ്രവർത്േടും േടക്കുന്നു. ഇത്രിന്റെ 
ഭാ�മായ്രി തനദേശസ്ാപേ തലങ്ള്രിലുടും, 
വാർഡുതലത്്രിലുടും ആനരാ�്യ ശുെ്രിത്വ 
നപാഷണ സമ്രിത്രികൾ രൂപരീകര്രിച്ചത് പ്രവർ
ത്്രിപ്്രിക്ാറണ്ത്. വരീടുകൾ കയറ്രിയുള്ള പര്രി
നശാധേയുടും വ്യാപാര-ന്പാതസ്ാപേങ്
ളുന്ട ശുെരീകരണവടും ഇത്രിന്റെ ഭാ�മായ്രി 
േടക്ാറണ്ത്. ഇനതാന്ടാപ്ടും 2018ന്ല പ്രളയ 
അനഭവത്്രിന്റെ അട്രിസ്ാേത്്രിൽ 
നതാടുകൾ, േരീർച്ചാലുകൾ, ജലാശയങ്ൾ 
എന്്രിവയുന്ട ശുെരീകരണത്്രിേത് മഴക്ാല
ത്്രിേത് മുൻനപ ആസൂത്ര്രിതമായ ഇടന്പടലു
കളുടും േർനദേശ്രിക്ന്പ്ടേ്രിട്ടുണ്ത്. ഇത്രിോയ്രി 
പഞായത്ത്/മുേ്രിസ്രിപ്ൽ തലത്്രിൽ 
പണടും മാറ്്രിവയ്കാനള്ള േ്രിർനദേശങ്ളുടും തനദേ
ശസ്വയടും ഭരണ സ്ാപേങ്ൾക്ത് സർക്ാർ 
ഉത്രവ്രിലൂന്ട േൽക്രിയ്രിട്ടുണ്ത്.

മഴക്ാല പൂർവ്വ ശുെരീകരണത്്രിേത് 
തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാപേങ്ൾക്ത് 
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ഇടന്പടാനള്ള മാർഗ്ഗേ്രിർനദേശങ്ളുടും ധേ 
ഉപനയാ� അനമത്രിയുടും േ്രിലവ്രിൽ േൽക്രി
യ്രിട്ടുണ്ത്. തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാപേ 
ങ്ളുന്ട സജരീവ ഇടന്പടലുകളാണത് ഈ 
നമഖലയ്രിൽ ഇേ്രി നവണ്തത്.

ശുെരീെരണത്തിന് ഒരു 
ജനെരീയ പരിപോടി

വല്രിയ ജേപകൊള്രിത്നത്ാന്ട ഒരു 
ക്യാപെയ്രിൻ മാതൃകയ്രിൽ തനദേശസ്ാപേ
ങ്ൾ ഏന്റ്ടുനക്ണ് ഒന്ാണത് മഴക്ാല 
പൂർവ്വ ശുെരീകരണടും. എന്ാൽ ന്കാവ്രിഡത് 
വ്യാപേ പശ്ാത്ലത്്രിൽ അത്രടും ഒരു 
ജേകരീയ ക്യാപെയ്രിേത് ഇനപ്ാൾ പര്രിമ്രി
ത്രികൾ ഉണ്ത്. എകെ്രിലുടും തനദേശസ്ാപേങ്
ള്രിൽ താന്ഴതലടും വന്രയുള്ള ജേകരീയ 
സടുംവ്രിധാേടും ഉപനയാ�്രിച്ചത് െ്രിടേയായ്രി 
ആസൂത്രണടും ന്െയ്ാൽ ന്കാവ്രിഡത് വ്യാപേ
ത്്രിേത് ഇടയ്രിലുടും മഴക്ാല പൂർവ്വ ശുെരീകരണടും 
ഫലപ്രദമായ്രി ഏന്റ്ടുക്ാടും

ഇത്രിേത്  സഹായകമാകുന് െ്രില 
ഇടന്പടൽ സാധ്യതകളാണത് തടർന്ത് സൂെ്രി
പ്്രിക്കുന്തത്

വോർഡി് - തറ്റോദശ സ്ോപനതേ 
സമിതിയകട റ്റോയോഗും

ഏറ്വടും അടുത് ദ്രിവസങ്ള്രിൽ തന്ന് 
തനദേശസ്ാപേ തലത്്രിലുടും വാർഡത് 
തലത്്രിലുടും ഉള്ള ആനരാ�്യ, ശുെ്രിത്വ 
നപാഷണ സമ്രിത്രികൾ നയാ�ടും നെരാടും, 
വാർഡുകള്രിൽ 50 വരീടുകളുന്ട ക്സ്റ്റർ കമ്മറ്്രി
കളുന്ട ചുമതലക്ാരുന്ട നയാ�ടും ന്കാവ്രിഡത് 
മാേദണ്ഡങ്ൾ പാല്രിച്ചത് നെരാടും. അത 
നപാന്ല തനദേശസ്ാപേ തലത്്രിൽ 
വ്യാപാര്രി സടുംഘടേകൾ, ഓനടോ, ടാക്്രി, 
ന്താഴ്രിലാള്രികൾ, സന്ദ് സടുംഘടോപ്ര
വർത്കർ, യുവജേ സടുംഘടോ പ്രവർ
ത്ർ തടങ്്രിയവരുന്ട ന്െറനയാ�ങ്ൾ 
നെരാടും. ഈ നയാ�ങ്ള്രിൽ അതാതത് ഗ്രൂപ്പു
കളുന്ട തനദേശ സ്ാപേതല വാടേത്സാപ്ത്/ 
ഓണ്കലൻ നയാ�ങ്ൾ ആസൂത്രണടും 
ന്െ്ാടും. ഓനരാ സ്ാപേടും, കവലകൾ, 
മാർക്റ്റുകൾ, ന്പാതസ്ലങ്ൾ എന്്രിവ്രി
ടങ്ള്രിൽ ന്െന്ണ് ശുെരീകരണ പ്രവർത്
േത്്രിേത് ന്മയത് അവസാേടും ഒരു ന്പാത 
ദ്രിേടും േ്രിശ്യ്രിക്ാടും.
വരീട് ക്ല്റേറുെളകട ഓൺപ്േൻ 
റ്റോയോഗങ്ങൾ

വാർഡത് സമ്രിത്രിയുന്ട നേതൃത്വത്്രിൽ 50 
വരീടുകളുന്ട ക്സ്റ്ററകൾ രൂപരീകര്രിക്ണടും. 
ഇത്രിേത് അടും�ൻവാട്രി, ആശ പ്രവർത്കർ, 

കുടുടും�ശ്രീകള്രിന്ല ആനരാ�്യ വളണ്്രിയർ 
എന്്രിവർക്ത് ചുമതല േൽകാടും. ക്സത് റ്റ്രി 
േകന്ത് വരീട്ടുകാരുന്ട നഫാണ് േപെറകൾ 
നെർത്ത് ഓണ്കലൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ാക്ാടും. 
തടർന്ത് വാർഡത് ന്മപെറന്ടയുടും/കൗണ്സ്രില
റന്ടയുടും നേതൃത്വത്്രിൽ കുടുടും� ക്സ്റ്ററകളുന്ട 
ഓണ്കലൻ നയാ�ങ്ൾ നെരണടും. 

ഈ നയാ�ങ്ള്രിൽ ഓനരാ വരീട്ടുകാരുടും 
ന്െന്ണ് ശുെരീകരണ പ്രവർത്േങ്ന്ള 
സടും�ന്്രിച്ച േ്രിർനദേശങ്ളുടും അത്രിനള്ള 
സമയ പര്രിധ്രിയുടും േൽകണടും, ഇനത 
തടർന്ത് ഓനരാ ക്സ്റ്ററ്രിലുടും േ്രിലേ്രിൽക്കുന് 
ശുെ്രിത്വ പ്രശ്നങ്ൾ െർച്ചയ്രിലൂന്ട പടേ്രികന്പ്
ടുത്ണടും. കക്കൂസത് മാല്രിേ്യടും വഴ്രിയുള്ള മല്രി
േരീകരണടും, വരീടുകള്രിന്ല മാല്രിേ്യ സടുംസ്രണ 
ഉപാധ്രികളുന്ട ഉപനയാ�ടും, ഹര്രിതകർമ്മ

നസേ പ്രവർത്േടും, അകജവ മാല്രിേ്യ 
നശഖരണ സടുംവ്രിധാേടും, ദ്വമാല്രിേ്യ സടുംസ്
രണത്്രിനള്ള സടുംവ്രിധാേടും, ജലാശയങ്
ള്രിനലക്ത് തറന്നുവച്ചത് ന്പാത ഇടങ്ള്രിൽ 
മാല്രിേ്യങ്ൾ തള്ളുന് ഇടടും, നതാടുകള്രിൽ 
േ്രിന്ത് മാല്രിേ്യങ്ളുടും ന്െള്രിയുടും േരീക്ടുംന്െയ്ത് 
വൃത്്രിയാനക്ണ് ഇടങ്ൾ എന്്രിന്യലാടും 
ക്സ്റ്റർ തലത്്രിൽ മാപ്ത് ന്െ്ണടും.

ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾ - 
ശുെരീെരണ ദിനും ആെരിക്കൽ

എലാ വരീടുകള്രിലുടും തനദേശ സ്ാപേത
ലത്്രിൽ ഒരു ന്പാതശുെരീകരണ ദ്രിേടും പ്ര
ഖ്യാപ്രിക്ാടും. അന്ത് ശുെരീകരണടും േടക്കുന് 
രരീത്രിയ്രിൽ ആസൂത്രണടും േടത്ാടും.

തടർന്ത് അതാതത് പ്രനദശന്ത് കുടുടും�ശരീ 
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ആനരാ�്യ വളണ്്രിയർ, അടും�ൻ വാട്രി പ്രവർ
ത്കർ എന്്രിവർ വരീടുകൾ സന്ദർശ്രിച്ചു 
ശുെരീകരണ പ്രവർത്േങ്ൾ ന്െയ്്രിട്ടുണ്ത് 
എന്ത് ഉറപ്പുവരുത്ണടും. ന്െ്ാത് വരീടുക 
ള്രിൽ ആവശ്യമായ േ്രിർനദേശങ്ൾ േൽകണടും. 
ക്സ്റ്റർ കമ്മറ്്രിയുന്ട നേതൃത്വത്്രിൽ അതാത്രിട
ന്ത് ന്തരുവകൾ, ന്പാത ജലാശയങ്ൾ 
എന്്രിവ ശുെരീകര്രിക്ണടും. മാല്രിേ്യടും േ്രിറഞ്ഞത് 
ക്രിടക്കുന് േമ്മുന്ട ഇടങ്ള്രിലുടും ജലാശയങ്
ള്രിലുടും അവ േ്രിശ്്രിത ദ്രിവസത്്രിേകടും ശുെരീക
ര്രിക്ാൻ സ്ലന്ത് ആളുകൾക്ത് േ്രിർനദേശടും 
േൽകണടും.

െിണർ റ്റോക്ലോറിിറ്റോനഷൻ
ഗൃഹ സന്ദർശേത്്രിന്ോപ്ടും ഓനരാ 

വരീടേ്രിലുടും ക്രിണർ, ശുെരീകര്രിക്ാൻ ബ്ലരീച്ച്രിങ്ത് 
പൗഡർ പാക്റ്റുകൾ േൽക്രി ശുെരീകരണത്്രിേത് 
ആവശ്യമായ േ്രിർനദേശങ്ൾ േൽ കണടും.
ജേോശയ ശുെരീെരണും

മഴക്ാല പൂർവ്വ േരീർച്ചാൽ ശുെരീകരണ 
ഫണ്ത്, ന്താഴ്രിലുറപ്ത് പദ്ത്രി എന്്രിവയുന്ട 
സാദ്്യതകൾ ഉപനയാ�്രിച്ചത് ജൂണ് ആദ്യവാ
രത്്രിൽ തന്ന് തനദേശസ്ാപേത്്രിന്ല 
ന്പാത േരീർച്ചാലുകള്രിന്ല ന്െള്രിേരീക്ൽ, 
െണ്്രി േരീക്ൽ എന്്രിവ ന്െ്ണടും. യന്തങ്

ളുന്ട സഹായവടും ദ്രുത�ത്രിയ്രിൽ പ്രവർ
ത്േടും പൂർത്്രിയാക്ാൻ നവണ്്രി ഉപനയാ�്രി
ക്ാടും, അതാത്രിടന്ത് ക്സ്റ്റർ/വാർഡത് തല 
സമ്രിത്രികളുന്ട േ്രിരരീക്ഷണത്്രിൽ ആകണടും 
ഈ പ്രവർത്േങ്ൾ േടനക്ണ്തത്.
സ്ോപന ശുെരീെരണും

തനദേശ സ്ാപേത്്രിന്ല അടും�ൻവാ
ട്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, ഓഫരീസുകൾ, കച്ചവട സ്ാ
പേങ്ൾ എന്്രിവ്രിടങ്ള്രിൽ എലാടും 
ശുെരീകരണ ദ്രിേത്്രിൽ അതാതത് സ്ാപേ
ങ്ങുന്ട നേത്യത്വത്്രിൽ ശുെരീകരണടും േടക്കുടും 
എന്ത് വാർഡത്/ ക്സ്റ്റർ തല സമ്രിത്രികൾ വഴ്രി 
ഉറപ്ാക്ണടും. ഇത്രിോയ്രി സ്ാപേതല 
സന്ദർശേങ്ളുടും ആസൂത്രണടും ന്െ്ാടും.
മോേിന് റ്റോശഖരണും

വരീടുകൾ, സ്ാപേങ്ൾ എന്്രിവയുന്ട 
ശുെരീകരണ ദ്രിേത്്രിന്ല പ്രവർത്േത്്രിേത് 
നശഷടും അവർ അതാത്രിടത്ത് സൂക്ഷ്രിച്ച അകജവ 
മാല്രിേ്യങ്ൾ നശഖര്രിക്കുന്ത്രിേത് ഹര്രിതകർമ്മ 
നസേയുന്ട ഭവേ സന്ദർശേടും ജൂണ് ആദ്യ
ത്്രിൽ തന്ന് ആസൂത്രണടും ന്െ്ണടും.
മോേിന് സുംസ്കരണത്തിന് 
ഒരു സുസ്ിര സമരീപനും

ഓനരാ തനദേശ സ്ാപേത്്രിനലയുടും 
വരീടുള്രിലുടും കച്ചവട സ്ാപേങ്ള്രിലുടും വകുപ്ത് 
സ്ാപേങ്ള്രിലുടും കജവ/അകജവ മാല്രിേ്യ 
സടുംസ്രണത്്രിേത് ഒരു സ്ായ്രിയായ 
സടുംവ്രിധാേടും ഉണ്ാനക്ണ് ഉത്രവാദ്രിത്ടും 
അതാതത് തനദേശ സ്ാപേങ്ൾ ഏന്റ്ടുക്ണടും.

അകജവ മാല്രിേ്യങ്ൾ നശഖര്രിക്ാന
ള്ള ഹര്രിതകർമ്മ നസേകന്ള ഫലപ്രദമായ്രി 
പ്രവർത്്രിപ്്രിക്ണടും. കജവ മാല്രിേ്യ സടുംസ്
രണത്്രിേത് എലാ വരീടേ്രിലുടും സ്ാപേങ്ള്രിലുടും 
ഉറവ്രിട മാല്രിേ്യ സടുംസ്രണ ഉപാധ്രികൾ 
സ്ാപ്രിച്ച്രിട്ടുണ്ത് എന്ത് ഉറപ്പു വരുത്ാൻ ഒരു 
േ്രിശ്്രിത സമയത്്രിേകടും ശ്മ്രിക്ണടും.

ഇനതാന്ടാപ്ടും ദ്വമാല്രിേ്യ സടുംസ്രണ
ത്്രിന്റെ വ്രിവ്രിധ രരീത്രികൾ �ാർഹ്രിക/
സ്ാപേ തലങ്ള്രിൽ വ്യാപകമാക്ണടും. 
�ാർഹ്രിക/സ്ാപേ തലങ്ള്രിലുടും ന്പാത 
ഇടങ്ള്രിലുടും മാല്രിേ്യ രഹ്രിതമായ അന്തരരീ
ക്ഷത്്രിനലക്ത് ഘടേടും ഘടേമായ്രി േടന്ടുക്ാ
ോകണടും. സമ്പൂർണ് ശുെ്രിത്വ പദവ്രിയ്രിനല
ക്കുള്ള യാത്രയുന്ട ആദ്യപട്രിയായ്രി നവണടും 
ഈ വർഷന്ത് മഴക്ാലപൂർവ്വ ശുെരീകര
ണന്ത് തനദേശസ്വയടുംഭരണ സ്ാപേ
ങ്ൾ കാനണണ്തത്

1
കിേേിമേ സീനിേർ അർബന് മഫലല്ോേോണറ് 

ലേഖകന്
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മകാതൃഭകാഷ 
പ്രകാണനകാകണാം
  ല�ോ. എഴുമറ്റൂർ രോജരോജവർമ്മ

എന്റെ മലയാളം - 2

മലയാളടും അട്രിനച്ചല്പ്രിനക്ണ്തല, സ്വയടും 
സ്വരീകര്രിനക്ണ്താണത്. കുന്വമ്പുവ്രിന്റെ 
ജരീവ്രിതടും േന്മ്മ പഠ്രിപ്്രിക്കുന് ഭാഷാകാര്യങ്
ന്ളക്കുറ്രിച്ചു െ്രിന്ത്രിച്ചുവനലാ. ഒരു ന്െട്രിയായാലുടും 
മരമായാലുടും അത്രിന വളർന്നുപടരാൻ എത്ര 
വ്രിസ്തൃതമായ ആകാശമുണ്ായാലുടും ശര്രി, 
വളവടും ന്വള്ളവടും ലഭ്രിക്ാൻ ഇറ്റു മണ്ണു 
നവണടും. ആ മണ്ാണത് േന്മ്മ സടും�ന്്രിച്ച്രിട
നത്ാളടും, സാടുംസ്ാര്രികമായ്രി വളരാോവശ്യ
മായ ഭാഷ.

ഭാഷകൾ എലാടും േലതാണത്. ഒന്ത് ഒന്്രി
ന്േക്ാൾ േരീെനമാ നശ്ഷ്നമാ അല. 
എന്ാൽ ജന്മടും ന്കാണ്ത് ലഭ്രിക്കുന് ഭാഷ, 
അവയ്രിലൂന്ട ലഭ്രിക്കുന് ഭാഷ മറ്റു ഭാഷകള്രിൽ 
േ്രിന്നു നശ്ഷ്മാണത്. അത്രിന്േ ോടും മാതൃഭാഷ 
എന്നു വ്രിള്രിക്കുകയുടും മാതാവ്രിന്േ എന് 
നപാന്ല പര്രി�ണ്രിക്കുകയുടും ന്െയ്യുന്നു. രക്ത
മാടുംസാസ്്രികള്രിൽ അല്രിഞ്ഞുനെർന്താണത് 
ആ ഭാഷ.

�ാന്്രിജ്രി പറഞ്ഞു - എന്ന്താന്ക് 
കവകല്യങ്ളുന്ണ്കെ്രിലുടും മാതൃഭാഷനയാടത് 
അമ്മയുന്ട മുന്്രിനലന്ക്ന്നപാല ഞാൻ 
നെർന്നുേ്രിൽക്കുടും. എന്റെ ജരീവൻ േ്രിലേ്രിർ
ത്ാൻനവണ് പാലുതരാൻ അത്രിന മാത്രനമ 
കഴ്രിയൂ. ഭാരതത്്രിന്ല ഭാഷാപ്രശ്നടും നദശരീയ
പ്രസ്ാേത്്രിന്റെ ഭാ�മാക്്രി വളർത്്രിയ 
മഹാത്മാ�ാന്്രിയുന്ട വാക്കുകളാണ്രിവ. 

ബ്ര്രിടേരീഷത് ആധ്രിപത്യത്്രിനടും ന്മക്ാന്ള 
അട്രിനച്ചല്പ്രിച്ച ഇടുംഗ്രീഷത് വ്രിദ്യാഭ്യാസത്്രിനടും 
കരീഴ്രിൽ ന്ഞര്രിഞ്ഞമർന്നു ന്േടുോൾ കഴ്രിഞ്ഞ
ത്രിന്റെ ദുരന്തഫലടും െ്രിലറയല. േമ്മുന്ട മാേ
സ്രികമായ അട്രിമത്വടും തന്മൂലമുണ്ായ സാടും
സ്ാര്രികമായ അധഃപതേവടും രാഷ്ടരീയമായ 
കരീഴടങ്ല്രിന്േക്ാൾ �ാന്്രിജ്രിന്യ ദുഃഖാകു
ലോക്്രി. അനദേഹടും പറഞ്ഞു – ജേലക്ഷ
ങ്ൾക്കു പ്രാഥമ്രിക വ്രിദ്യാഭ്യാസത്്രിന 
നപാലുടും േമുക്കു ഏർപ്ാടുകള്രിലാത്രിര്രിക്കു
നപൊൾ, ഇടുംഗ്രീഷത് പഠ്രിക്ാൻ േമുന്ക്ങ്ന്േ 
ഏർപ്ാടുണ്ാക്ാൻ കഴ്രിയുടും. റഷ്യയ്കത് ഇടുംഗ്രീ
ഷ്രിന്റെ സഹായമ്രിലാന്തയാണത് ഇത്രയുടും 
ശാസ്ത്രപുനരാ�ത്രി ഉണ്ാക്ാൻ സാധ്രിച്ചതത്. 
ഇടുംഗ്രീഷ്രിലാന്ത കഴ്രിയ്രില എന്നു നതാന്നു
ന്തത്, േമ്മുന്ട മാേസ്രിക അട്രിമത്ടും 

കാരണമാണത്. എേ്രിക്ത് ഈ പരാജയന�ാ
ധത്്രിലട്രിയുറച്ച മതടും അഭ്രിമതമല.

ഇടുംഗ്രീഷ്രിന്േ പൂർണ്മായ്രി വർജ്ജ്രിക്
ണന്മന്ല �ാന്്രിജ്രി പറഞ്ഞതത്. മന്റ്ാര്രി
ക്ൽ അനദേഹടും അത്രിങ്ന്േ വ്യക്തമാക്കു
ന്നുണ്ത്. ഇടുംഗ്രീഷുകാരായ അപഹർത്ാവ്രി
ന്റെ രാഷ്ടരീയഭരണന്ത് ോടും വ്രിജയപൂർവ്വടും 
�ഹ്രിഷ്കര്രിച്ചതനപാന്ല ഒരു സാടുംസ്ാര്രിക 
അപഹർത്ാന്വന് േ്രിലയ്രിൽ ഇടുംഗ്രീഷത് 
ഭാഷന്യയുടും ോടും �ഹ്രിഷ്കര്രിനക്ണ്്രിയ്രിര്രി
ക്കുന്നു. ആടും�നലയഭാഷന്യ വാണ്രിജ്യത്്രി
നടും േയതന്തത്്രിനമുള്ള രാഷ്ടാന്തരഭാഷ 
എന് പദവ്രി മാത്രടും േ്രിലേ്രിർനത്ണ്താണത്. 
�ാന്്രിജ്രി എലാ ഭാഷന്യയുടും നനേഹ്രിച്ചു. 
എന്ാൽ ഗുജറാത്്രിന്യ ന്േനഞാടുനെർ
ത്തു. 

വ്രികസ്രിതരാജ്യങ്ന്ളലാടും പുനരാ�ത്രി 
കകവര്രിച്ചതത് സ്വന്തടും ഭാഷയുന്ടയുടും സടുംസ്ാ
രത്്രിന്റെയുടും നപാഷണത്്രിലൂന്ടയാണത്. 
ഫ്ാൻസത്, ജർമ്മേ്രി, ജപ്ാൻ, ന്സ്പയ്രിൻ, 
റഷ്യ തടങ്്രി ഏത രാജ്യങ്ളുന്ടയുടും െര്രിത്രടും 
പഠ്രിച്ചാൽ ഇത മേസ്്രിലാകുടും. 

�ഹ്രിരാകാശയാത്രയ്ക്കുള്ള പര്രിശരീലേ
ത്്രിേത് റഷ്യയ്രിന്ലത്്രിയ രാനകഷത് ശർമ്മയ്ക്കുത് 
ആദ്യടും പര്രിശരീലേടും േൽക്രിയതത് റഷ്യൻ 
ഭാഷയ്രിലാണത്. �ഹ്രിരാകാശത്തു ന്െല്ലു
നപൊൾ േ്രിർനദേശങ്ന്ളലാടും റഷ്യൻ ഭാഷയ്രി
ലാകുന്നു. ജപ്ാേ്രിൽ േ്രിന്നുവരുന് വാഹേ
ങ്ളുന്ട നപരുകൾ ശ്ദ്്രിക്കൂ. അവരുന്ട 
വയലുമായുടും കൃഷ്രിയുമായുടും �ന്ന്പ്ടേ 
നപരുകളാവടും േമുക്കു കാണാൻ സാധ്രിക്കുക. 
ഉന്തവ്രിദ്യാഭ്യാസത്്രിനടും നജാല്രിയ്ക്കുടും അവ്രിട
ങ്ള്രിൽ എത്തുന് ോടും അവരുന്ട ഭാഷ 
പഠ്രിച്ചത് കാര്യങ്ൾ േ്രിർവ്വഹ്രിക്കുന്നു.

മലയാളടും പഠ്രിക്കുക, പ്രനയാ�്രിക്കുക 
എന്തത് മലയാള്രികളുന്ട ധാർമ്മ്രികമായ 
കടമയാണത്. മാതൃഭാഷനയാടുള്ള സമരീപേ
ത്്രിൽ േമുക്ത് ആനരാ�്യകരമായ മാറ്ടും 
ഉണ്ാകണടും.  കാരണടും,  ഭാഷയാണത് 
സടുംസ്ാരടും. ഭാഷ ആശയവ്രിേ്രിമനയാപാധ്രി
യാണത്. ഏറ്വടും സമർത്ഥമായ്രി ആശയവ്രി
േ്രിമയടും ന്െ്ാൻ ഒരാൾക്കു കഴ്രിയുന്തത് 
മാതൃഭാഷയ്രിലാണത് .  അേ്യഭാഷയ്രിൽ 

ആശയവ്രിേ്രിമയടും ന്െയ്യുനപൊന്ഴാന്ക് 
ഒരപൂർണ്ത അനഭവന്പ്ടുന്നു. മലയാളവടും 
സടുംസ്കൃതവടും അോയാസടും കകകാര്യടും 
ന്െ്ാൻ സാധ്രിക്കുമായ്രിരുന് കുഞൻ 
േപെ്യാർ പറയുന്ത നകൾക്കൂ : 

ഭടജേങ്ന്ട േടുവ്രിലുന്ള്ളാരു 
പടയണ്രിക്്രിഹ നെരുവാൻ
വട്രിവ്രിയന്ന്ാരു ൊരുനകരള-
ഭാഷതന്ന് െ്രിതടുംവരൂ
കടുവന്ടക്ടുകഠ്രിേ സടുംസ്കൃത
വ്രികടകടുകവ്രി നകറ്രിയാൽ
ഭടജേങ്ൾ ധര്രിക്യ്രില
ത്രിര്രിക്കുന്മാന്ക്യുനമറ്റുടൻ.
എന്റെ മുൻപ്രില്രിര്രിക്കുന് സാധാരണ 

ജേങ്ൾക്ത് ഞാൻ പറയുന്ന്തന്ന്തന്ത് 
മേസ്്രിലാകണടും. അന്ലകെ്രിൽ എഴുനന്റ്ത് 
അവർ നപാകുടും. അനപ്ാൾ മേസ്്രിലാക്
ലാണത്, അറ്രിയ്രിക്ലാണത്, േന്ായ്രി ആശയ
വ്രിേ്രിമയടും േടത്തുന്ത്രിനപയുക്തമായ ഭാഷ
യാണുപനയാ�്രിനക്ണ്തത് എന്നു വ്യക്തടും. 
മഹാകവ്രി വള്ളനത്ാൾ ോരായണ 
നമനോൻ എന്റെ ഭാഷ എന് കവ്രിതയ്രിൽ 
എഴുതന്നു:
മറ്റുള്ള ഭാഷകൾനകവലടും ധാത്ര്രിമാർ
മർത്്യന്നു ന്പറ്മ്മ തൻഭാഷ താൻ
മാതാവ്രിൻ വാൽസല്യദുഗ്ദ്ധടും നകർന്ാനല
കപതങ്ൾ പൂർണ്വളർച്ച നേടൂ. 
അമ്മയുന്ട മുലപ്ാൽ നപാന്ലയാണത് ഒരു 
കുഞ്ഞ്രിന മാതൃഭാഷ. മഹാകവ്രി ഉള്ളൂർ 
പറയുന്തകൂട്രി ശ്ദ്്രിക്ാടും: 
അട്രിയേ്രിേ്രിയുമുണ്ാടും ജന്മന്മന്ാലന്തലാ-
മട്രിമുതൽ മുട്രിനയാളടും േ്രിന്്രിലാകന്ടേ താനയ
അട്രിമലര്രിണനവണടും താങ്ങുവാൻ 
                                               മന്റ്ാനരട-
ത്ട്രിയുവത ന്ഞരുക്ടും മുക്ത്രി 
                                      സ്രിദ്്രിക്കുനവാളടും

എലാ ജന്മങ്ള്രിലുടും ഈ മലയാളഭാഷ
യുന്ട മട്രിയ്രിൽത്ന്ന് പ്രിറന്നുവരീഴണന്മ
ന്ാണത് ഉള്ളൂര്രിന്റെ പ്രാർത്ഥേ. 

ഉള്ളൂർ മന്റ്ാര്രിടത്തു പറയുന്നുണ്ത്, മാതൃ
ഭാഷാനനേഹടും നപാരാ, മാതൃഭാഷാഭ്രിേ്രി
നവശടും നപാരാ, മാതൃഭാഷാഭ്ാന്തു തന്ന് 
നവണന്മന്ത്. കവ്രിക്കുടും കാമുകനമുള്ള ഭ്ാ
ന്താണ്രിതത്. മാതൃഭാഷ ഒരുവന്റെ ഉടുപ്ല, 
ന്താല്രിയല, പ്രാണൻ തന്ന്യാണത്. 
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 ല�ോ. വതിളക്കുടതി രോലജന്ദ്രൻ

നകകാഴിനക്കാെ്

നകരളത്്രിന്ല ഒരു കടനലാര ജ്രിലയുടും 
അത്രിന്റെ ആസ്ാേമായ നകാർപ്

നറഷനടും. െര്രിത്ര സാടുംസ്ാര്രിക പഴമയുടും 
വ ാ ണ ്രി ജ ്യ പ്രാ ധ ാ േ ്യവ മു ള്ള  പ്രശ സ്ത 
േ�രമാണത് നകാഴ്രിനക്ാടത്. മല�ാറ്രിന്റെ 
സ്രിരാനകന്ദ്രടും. ോടുവാഴ്രിയായ്രിരുന് നകാഴ്രി 
നക്ാടത് സാമൂത്രിര്രിയുന്ട നകാടേയുടും ന്കാടോരവടും 
സ്്രിത്രി ന്െയ്്രിരുന് സ്ലമാണത് നകാടേപ്റ
പെ്രിൽ. സാമൂത്രിര്രിയുന്ട േരീരാട്ടുകുളമായ്രിരുന്നു 
േ�രമദ്്യത്്രിലുള്ള മാോഞ്രിറ (മാേവ്രിക്രമ
ൻെ്രിറ). 1766 ൽ കഹദരല്രി നകാവ്രിലകടും 
തരീവച്ചു േശ്രിപ്്രിച്ചു. പഴയ കെേരീസത് ന്തരുവത് 
ഇന്ന്ത് പട്ടുശാല ന്തരുവായ്രി മാറ്രി.

15-ാടും നൂറ്ാണ്്രിന്റെ ഉത്രാർദ്ടും മുതൽ 
സാടുംസ്ാര്രികനകന്ദ്രടും എന് േ്രിലയ്രിൽ ഈ 
േ�രത്്രിന്റെ ഖ്യാത്രി വർദ്്രിച്ചു. പത്രിന്േടേര
ക്വ്രികളുന്ട പുരസ്ർത്ാവടും ഗ്രന്ഥകാരന 
മായ്രിരുന് മാേവ്രിക്രമന്റെ (1466-1471) 
ഭരണകാലടും നകാഴ്രിനക്ാട്രിന്റെ സുവർണ്
കാലമായ്രിരുന്നു. സാമൂത്രിര്രിമാരുന്ട ഭരണ
കാലത്ത് തള്രിയ്രിൽ നക്ഷത്രത്്രിൽ േടത്്രി
യ്രിരുന് ‘നരവത്രി പടേത്ാേടും’ െര്രിത്ര 
പ്രസ്രിദ്്രി നേട്രി .  നവദാന്ത വ്യാകരണ 
മരീമാടുംസാ വ്രിഷയങ്ള്രിൽ 12 വർഷന്ത് 
പഠേടും പൂർത്്രിയാക്്രി വ്രിജയ്രികളാകുന് 
ബ്രാഹ്മണന്ര ‘ഭടേൻ’ �്രിരുദടും േൽക്രി 
ആദര്രിച്ച്രിരുന്നു. ഭടേൻമാർക്കുള്ള ദാേടും ‘പടേ
ത്ാേ’മായ്രി. പയ്യൂർ പനടേര്രിമാരുന്ട അദ്്യ
ക്ഷതയ്രിൽ തള്രിയ്രിൽ നക്ഷത്രത്്രിൽ 
തലാമാസടും നരവത്രി മുതൽ ത്രിരുവാത്രിര 
വന്ര ഏഴു ദ്രിവസങ്ള്രിലാണത് പാണ്ഡ്രിത്യ 

പരരീക്ഷ േടന്്രിരുന്തത്. ട്രിപ്പുവ്രിന്റെ ആക്രമണടും 
വന്ര ഈ െടങ്ത് ആർഭാടപൂർവ്വടും സടുംഘട്രിപ്്രി
ച്ച്രിരുന്നു. അടുത് കാലത്ായ്രി ഈ െടങ്ത് 
പുേരാരടുംഭ്രിച്ച്രിട്ടുണ്ത്. നദശരീയ സ്വാതന്ത്യ സമര
ത്്രിൽ മുന്ണ്രിനപ്ാരാള്രികളായ്രിരുന് 
പലർക്കുടും ഈ േ�രടും ജന്മടും േൽക്രിയ്രിട്ടുണ്ത്. 
നകാഴ്രിപ്പുറത്ത് മാധവനമനോൻ, ന്ക.പ്രി. 
നകശവനമനോൻ തടങ്്രിയവരുന്ട നപരുകൾ 
ഇവ്രിന്ട ഓർമ്മ്രിക്ാടും.

മലയാളത്്രിന്ല ആദ്യ നോവലായ 
‘കുന്ദലത’ രെ്രിച്ച അപ്പു ന്േടുങ്ാട്രി സാമൂത്രി
ര്രിനക്ാവ്രിലകന്ത് മാേവ്രിക്രമൻ തമ്പുരാ
ന്റെ മകോണത്. സഞാര െക്രവർത്്രിയുടും 
ജ്ഞാേപരീഠ നജതാവമായ എസത്.ന്ക. 
ന്പാന്റ്ക്ാട ്രിന്റെ ജന്മസ്ലടും ഈ 
േ�രമാണത്. നപാർച്ചു�രീസത് ോവ്രികോയ 
വാസത് നകാ ദ �ാമ നകരളത്്രിൽ ആദ്യമായ്രി 
കപ്ല്രിറങ്്രിയതത് (1498 ന്മയത് 27) നകാഴ്രി
നക്ാട്രിേടുത് കാപ്ാടാണത്. 

റ്റോെോഴിറ്റോക്കോട് എന് 
സ്േനോമപ്ിറിവി
1.  നകാഴ്രി = ഉറപ്പുള്ള പ്രനദശടും. ന്കാലടും 

ജ്രിലയ്രിന്ല ‘നകാഴ്രിനത്ാടേ’ന്ത്പ്റ്്രിയു
ള്ള െർച്ചയ്രിലാണത് െടേപെ്രി സ്വാമ്രികൾ 
(നകരളത്്രിന്ല നദശോമങ്ൾ) ഈ 
അഭ്രിപ്രായടും നരഖന്പ്ടുത്്രിയതത്.

2.  നകായ്രിൽ കുട്രി ന്കാള്ളുന് നദശടും നകായ്രി
ൽനക്ാടുടും പ്രിന്രീടത് അല്പടും പര്രിഷ്കര്രിച്ചത് 
നകാഴ്രിനക്ാടുമായ്രി. നകാഴ്രി നക്ാടത് സാമൂ
ത്രിര്രിയുന്ട പ്രധാേ നകാവ്രിലകടും നകാഴ്രി

ക്ാടായ്രിരുന്നലാ (ന്പ്രാഫ.പ്രി.എ.രാ
മെന്ദ്രൻ ോയർ, സ്ലോമകൗതകടും).

3.  നകരളടും വാണ്രിരുന് ഒടുവ്രിലന്ത് 
ന്പരുമാൾ ‘ഇേ്രി നകാഴ്രി കൂകുന് 
നദശവടും (നകാഴ്രിനക്ാടത് ) ചുള്ള്രിക്ാടുടും 
ഉണ്ത്. അതത് േ്രിങ്ൾക്കു തരാടും. േ്രിങ്ൾ 
െത്തുടും ന്കാന്നുടും അടക്്രിന്ക്ാൾക’ 
എന്നു കല്പ്രിച്ചത് ഏറോന്ടേ ഏറാൾപ്ാ
ട്രിന ദാേടും ന്െയ് ഭൂമ്രി (നകരനളാൽപ്
ത്്രി). Land to the extent to which 
a cock is heard’ എന്ത് ഗുണ്ർടേത് 
ഇത്രിേത്  വ്രിശദരീകരണടും േൽകുന്നു 
(േ്രിഘണ്).

4.  നകരളമുൾന്പ്ന്ട ദക്ഷ്രിനണന്ത്യയ്രിൽ 
പ്രാെരീേ കാലത്ത് ‘നകാഴ്രി’ ഒരു നദവതാ 
സകെല്പമായ്രിരുന്നു. ഒരു ദ്ാവ്രിഡ നദവതയുടും 
ന പ രു ടും  ന ക ാ ഴ ്രി  എ ന് ാ യ ്രി രു ന്നു . 
നകാഴ്രിനക്ാടത് ഇങ്ന്േ പ്രിറവ്രിന്യടുത്
താണത് (വ്രി.വ്രി.ന്ക.വാലത്ത്, നകരളത്്രിന്ല 
സ്ലോമങ്ൾ, പാലക്ാടത് ജ്രില).

5. ‘ നകാഴ്രി’ എന്ന്ാരു ന്െട്രിയുണ്ത്. ആ 
ന്െട്രി സമൃദ്മായുണ്ായ്രിരുന് കുന്്രി
ൻപുറടും എന്ായ്രിര്രിക്കുനമാ നകാഴ്രിനക്ാ
ട്രിന്റെ അർത്ഥടും? രാജധാേ്രിയാകുന്
ത്രിന മുൻപത് ആ ഭൂപ്രനദശത്്രിന്റെ പ്ര
ന ത ്യക ത യ ാ യ ്രി രു ന് ്രി ര ്രി ക് ാ ടും  ആ 
ന്െട്രിയുന്ട സമൃദ്്രി (എൻ.ആർ.ന�ാപ്രി
ോഥപ്രിള്ള, പാഠനഭദടും. പു. 129).

6.  കല്രിനക്ാകടേ എന് പഴയ അറ�്രിക
ളുന്ട ഉച്ചാരണനഭദത്്രിൽ നകാഴ്രിനക്ാ
ടായ്രി.
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അരന്�ാഴി� വീ�ന�കൾ

അശേ്രിപാതടും നപാന്ല വന്ന്ത്്രിയ 
ചുഴല്രിക്ാറ്റുടും കാലടും ന്തറ്്രി എത്്രിയ 

ന്പരുമഴയുടും കാരണടും ക്രിണറകൾ േ്രിറഞ്ഞു
കവ്രിഞ്ഞ സമയമാണത്. അങ്്രിങ്ത് അവനശ
ഷ്രിക്കുന് ക്രിണറകൾ എന് ഒരു അന�ന്ടും 
കൂട്രിയുണ്ത്. ക്രിണറകളുന്ണ്കെ്രിനല പാതാളക്
രണ്്രിയുടും നവണ്്രിവരൂ. േമ്മുന്ട കുടേ്രികൾ നൊദ്രി
നച്ചക്ാടും 'പാതാളക്രണ്്രിനയാ' അന്തന്താ 
സാധേടും ? കരണ് ത്രിന്നുന് ഉപദ്വകാര്രി
യായ ഏന്തകെ്രിലുടും ജരീവ്രിയാന്ണന്ത് ധര്രിന്ച്ച
കെ്രിൽ ന്തറ്്രി - ഒരു കാലത്ത് േമുക്ത് ഏന്റ 
ഉപകര്രിച്ച ഒരു ന്െറ്രിയ ഉപകരണടും. 
ന്താടേ്രിയുടും കയറടും ക്രിണറ്്രിൽ വരീണാൽ എത്ര 
ആഴമുള്ള ക്രിണറാന്ണകെ്രിലുടും ക്രിണറ്്രിൽ 

ഇറങ്ാന്ത കരയ്ക്കുേ്രിന്ത് അവ പുറന്ത്ടു 
ക്ാൻ പാകത്്രിൽ േ്രിർമ്മ്രിച്ച്രിട്ടുള്ള ഒരുതരടും 
ഉടക്ത് സൂത്രമാണ്രിതത്.

ജ്രിമ്രിക്്രി കമ്മല്രിനോടത് രൂപസാദൃശ്യമു 
ള്ള ഇരുമ്പുന്കാണ്ത് ഉണ്ാക്്രിയ്രിട്ടുള്ള ഈ 
മടക്കു സൂത്രടും പുരാതേ തറവാടുകളുന്ട 
തടേ്രിൻ പുറനത്ാ േ്രിലവറയ്രിനലാ തരുന്പെ
ടു ത്  േ ്രി ല യ ്രി ൽ  ക ്രി ട ക്കു ന്നു ണ് ാ വ ടും . 
�ണ്നപാന്ല എന്തുടും ഉടക്്രി േ്രിൽക്കുന് 
�ണ് ന്കാളുത്തുകളാണത് ഇത്രിന്റെ മർമ്മ 
ഭാ�ടും. ക്രിണറ്്രിൽ വരീഴുന് കയറടും ന്താടേ്രിയുടും 
ഒന്ക് ഇത്രിൽ ഉടക്കുകയുടും നകാർക്കുകയുടും 
ന്െയ്യുന്നു. പാതാളക്രണ്്രിയുന്ട ഏറ്വടും 
നമന്ല കയറന്കടേ്രി ക്രിണറ്്രിനള്ള്രിനലക്്രിറ

ക്ാൻനവണ്്രി ഒരു ന്കാളുത്തുമുണ്ാകുടും. ഈ 
ന്കാളുത്്രിൽ കയറ ന്കടേ്രിയാണത് ക്രിണറ്്രി
നലക്ത് ഇറക്കുന്തത് .  പഴയ കാലത്ത് 
ഏന്താരു ോടേ ്രിൽ ആയ്രിരുന്ാലുടും 
സാമാേ്യടും  സാപെത്്രികനശഷ്രിയുള്ള 
പുരാതേ കുടുടും�ങ്ള്രിലായ്രിര്രിക്കുടും പാതാ
ളക്രണ്്രി ഉണ്ാവക. അ�ദ്ത്്രിൽ 
ന്താടേ്രിയുടും കയറടും ക്രിണറ്്രിൽ വരീഴുനപൊൾ 
ഈ തറവാടേ്രിന്ലത്്രി പാതാളക്രണ്്രി 
വാങ്്രിന്ക്ാണ്നപായ്രി ക്രിണറ്്രിൽവരീണു 
നപായ ന്താടേ്രിയുടും കയറടും പുറന്ത്ടുക്കു 
കയാണത് പത്രിവത്. ഇരുമ്പു ന്കാണ്ടും പ്രിത്ള 
ന്കാണ്ടും േ്രിർമ്മ്രിച്ച്രിട്ടുള്ള പാതാളക്രണ്്രി
യുണ്ത്.

"പകാതകാളക്രണ്ി" 
കണ്വരുനണ്കാ...



  

പദ്തതിവതിെതിതദം കോര്യക്ഷമമോയതി 
വതിനതിലയോഗതികേണദം 

െര്രിത്രപരമായ ഒരു തടർഭരണടും നേട്രി 
മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിണറായ്രി വ്രിജയന്റെ  നേതൃത്വ
ത്്രിലുള്ള രണ്ാമന്ത് സർക്ാർ അധ്രികാരടും 
ഏന്റ്ടുത്്രിര്രിക്കുന്നു.  തനദേശസ്വയടുംഭരണ 
വകുപ്ത് മന്ത്രിയായ്രി എടും.വ്രി. ന�ാവ്രിന്ദൻമാ
സ്റ്ററടും ചുമതലനയറ്റു.  പ്രാനദശ്രിക സർക്ാരു
കൾക്ത് ആശ്വസ്രിക്ാടും.  ശക്തമായ പ്രിന്തുണ 

സർക്ാര്രിന്റെ  ഭാ�ത്തുേ്രിന്നുടും ഉറപ്ായ്രിര്രി
ക്കുന്മന്ത്രിൽ തർക്മ്രില. ന്കാവ്രിഡത് പ്രത്രി
നരാധത്്രിൽ  പ്രാനദശ്രിക സർക്ാരുകൾ 
കാണ്രിച്ച മാതൃക പദ്ത്രി േടത്്രിപ്്രിലുടും കാനടേ
ണ്തണ്ത്.  കഴ്രിഞ്ഞ സർക്ാര്രിന്റെ കാലത്ത് 
നറാഡുകളുന്ട േ്രിർമ്മാണടും, മറ്റു േ്രിർമ്മാണ പ്ര
വർത്േങ്ൾ തടങ്്രിയവയ്രിൽ ഗുണപരമായ 
മാറ്ടും തന്ന്യുണ്ായ്രി. അത്രിേത് ഒരു തടർച്ച 
ഉറപ്ായ്രിര്രിക്കുന്നു. അത്രത്്രിലുള്ള ഒരു മാറ്ടും 
തനദേശഭരണ സ്ാപേങ്ൾ രൂപരീകര്രിക്കുന് 
പദ്ത്രി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്്രികള്രിലുടും ഉണ്ാ
നകണ്തണ്ത്.  ഉദാഹരണത്്രിേത് തനദേശഭര
ണസ്ാപേങ്ൾ േ്രിർമ്മാണ പ്രവർത് 
േങ്ൾ േടത്തുന് ഗ്രാമരീണ നറാഡുകൾ 
മ്രിക്തടും വളന്രനവ�ടും ന്പാടേ്രിന്പ്ാള്രിഞ്ഞു 
നപാകുന് സ്്രിത്രിയുണ്ത്. ഇത്രിേത് കാതലായ 
മാറ്മുണ്ാകണടും. പദ്ത്രിവ്രിഹ്രിതടും ഫലപ്രദ

മായ്രി വ്രിേ്രിനയാ�്രിക്കുന്ത്രിേത് പ്രാനദശ്രിക 
സർക്ാരുകൾ ശ്ദ്്രിനക്ണ്തണ്ത്. ഇപ്ര 
കാരടും പദ്ത്രി പ്രവർത്േങ്ള്രിൽ പുത്രിയ 
കാലത്്രിേനസര്രിച്ചുള്ള കാതലായ മാറ്
ത്്രിേത് ഉതകുന് തരത്്രിൽ വ്രിജ്ഞാേപ്രദ
മായ നലഖേങ്ൾ പ്രസ്രിദ്രീകര്രിക്കുന്ത്രിേത് 
പഞായത്ത് രാജത് മാസ്രികയുടും ശ്ദ്്രിക്ണടും. 

രോറ്റോജഷ് കുമോർ   വി. എസ്.
കനടുമങ്ങോട്.

പഞായത്ത് രാജത് മാസ്രികയ്രി 
നലക്കുള്ള നലഖേങ്ളുടും കത്തുകളുടും 
prmdp2020@gmail.com എന് 
ഇ-ന്മയ്രിൽ വ്രിലാസത്്രിൽ അയനക്
ണ്താണത്.
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വരീടുപണ്രി ആരടുംഭ്രിക്കുന്ത്രിന മുപെത് 
തന്ന് ക്രിണറ്രിേത് സ്ാേടും കണ് ക്രിണർ 
കുത്തുകന്യന്തായ്രിരുന്നു നകരളത്്രിന്റെ 
സാമ്പ്രദായ്രിക രരീത്രി. തന്ന്യുമല േല 
ആഴവടും വ്രിസ്തൃത്രിയുടും ഉള്ള അരഞ്ഞാണവടും 
ന്േല്രിപ്ലകയുന്മാന്ക്യുള്ള ക്രിണറകളായ്രി
രുന്നു ഏന്റയുടും. ന്റഡ്രിന്മയത്ഡത് ന്താട്രി ക്രിണ
റകളലായ്രിരുന്നു. മാത്രമല അക്ാലത്ത് 
േമ്മുന്ട കുട്രിന്വള്ള ന്ാതസ്ത് ക്രിണറകൾ 
മാത്രമായ്രിരുന്നു. അതന്കാണ്തന്ന് 
ജേനക്ഷമ പ്രവർത്േങ്ളുന്ട ഭാ�മായ്രി 
ജേങ്ൾക്ത് യനഥഷ്ടും കുട്രിന്വള്ള ലഭ്യത 
ഉറപ്പുവരുത്ാൻ വഴ്രിനയാരങ്ള്രിൽ ന്പാത 
ക്രിണറകൾ കുഴ്രിക്കുക എന്തത് രാജഭരണ
കാലത്ത് തന്ന് േ്രിലേ്രിന്്രിരുന് േന്മയാ
യ്രിരുന്നു. രാജ്യത്്രിന്റെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തര 
ങ്ള്രിൽ കുട്രിന്വള്ള ലഭ്യത ഉറപ്ാക്കുക 
എന് ലക്ഷ്യനത്ാന്ട നകന്ദ്ര ഗ്രാമവ്രികസേ 
മന്താലയടും േടപ്്രിലാക്്രിയ ദശലക്ഷടും 
ക്രിണർ പദ്ത്രിയുന്മാന്ക് ഈ പ്രാധാേ്യ
ന്ത്യാണത് വ്യക്തമാക്കുന്തത്.

പനക്ഷ കാലടും മാറ്രി ഉൾോടൻ ഗ്രാമങ്
ള്രിൽ നപാലുടും കപപ്പുന്വള്ളടും സാർവ്വത്ര്രിക
മായ്രിര്രിക്കുന്നു. കുട്രിന്വള്ള വ്രിതരണത്്രി
ോയ്രി നകാട്രിക്ണക്്രിേത് രൂപയുന്ട പദ്
ത്രികളാണത് നകന്ദ്ര-സടുംസ്ാേ സർക്ാരു
കൾ േടപ്്രിലാക്്രിവരുന്തത്. വാടേർ അനതാ
റ്രിറ്്രിയുന്ട കപപ്പുന്വള്ളടും ോന്ടങ്ങുടും സുലഭ
മായനതാന്ട ക്രിണറകൾ തന്ന് അപ്രത്യ
ക്ഷമായ്രിത്തുടങ്്രി. ഒരുകാലത്ത് ഗ്രാമാന്തര
ങ്ള്രിൽ ശുദ്ജല ലഭ്യതക്ായ്രി കുഴ്രിച്ച 

പഞായത്ത് ക്രിണറകൾ നപാലുടും അേ്യമാ
യ്രിര്രിക്കുന്നു. േ�രങ്ള്രിൽ വ്രിനശഷ്രിച്ചുടും 
സ്ലടും േഷ്ന്പ്ടുത്തുന് സടുംവ്രിധാേടും എന് 
േ്രിലയ്രിൽ ക്രിണർ മൂടുകനയാ സ്രിമൻറത് മൂട്രി 
ഉണ്ാക്്രി അടയ്ക്കുകനയാ ന്െയ്യുന്തത് ഒരു 
ആവശ്യാധ്രിഷ്്രിതമായ രരീത്രിയായ്രി മാറകയുടും 
ന്െയ്തു. അഥവാ ഏന്തകെ്രിലുടും വരീടുകള്രിൽ 
ക്രിണറകൾ ഉന്ണ്കെ്രിൽ തന്ന് ക്രിണറ്്രിൽ 
േ്രിന്നുടും കപ്്രിയുടും കയറടും ഉപനയാ�്രിച്ചത് 
ന്വള്ളടും നകാര്രിന്യടുക്കുന് രരീത്രിയുടും പാന്ട 
ഇലാതായ്രി. അടുക്ളയ്രിൽ കയറ്രി സ്വ്രിച്ച്രി
ടോൽ ക്ഷണത്്രിൽ ക്രിണർന്വള്ളടും ടാകെ്രിൽ 
േ്രിറയുടും. ടാപ്ത് തറന്ാൽ ന്വള്ളടും ന്റഡ്രി! 
ചുരുക്ത്്രിൽ ക്രിണറമായുള്ള സപെർക്ടും 
തന്ന് ഇലാന്തയായ്രി. അങ്ന്േ കപ്്രിയുടും 
കയറടും ന്താടേ്രിയുടും കാണാമറയത്ായ്രി. 
ന്വള്ളടും നകാരുവാൻ ഉള്ള ന്താടേ്രിയുന്ട 
സ്ാേത്ത് കമുക്രിന്റെ പാളനകാടേ്രിയതടും 
കയറ്രിന പകരടും കാട്ടുവള്ള്രികളുടും ഉപനയാ
�്രിച്ചത്  ന്വള്ളടും നകാര ്രി  എടുത്്രിരുന് 
സ്ാേത്ത് അത്യാധുേ്രിക നമാനടോറകളുടും 
അന�ന് സടുംവ്രിധാേങ്ളുടും സാർവ്വ
ത്ര്രികടും ആയനപ്ാൾ ക്രിണറടും േമ്മളുടും തമ്മ്രി
ലുള്ള �ന്ടും അറ്റു. ഇേ്രി പാതാളക്രണ്്രി
ന്ക്ന്തത് പ്രസക്ത്രി - ക്രിണറതന്ന് ഇലാന്ത
യായ്രി .  അഥവാ ഉന്ണ്കെ്രിൽ തന്ന് 
ക്രിണറമായ്രി  �ന്മ്രിലാന്തയായ്രി . 
കപ്്രിയുടും കയറടും ന്താടേ്രിയുടും ആവശ്യമ്രിലാ
ന്തയായ്രി. അങ്ന്േ പാതാളക്രണ്്രിയുടും 
പട്രിയ്രിറങ്്രി.

മനഷ്യാദ്്വാേടും ആവശ്യമായ ഒട്ടുമ്രിക് 

നജാല്രികളുടും ഒന്ത് സ്വ്രിച്ചമർത്്രിയാൽ 
അോയാനസേ േടക്കുന് ആധുേ്രിക 
സ ൗ ക ര ്യങ് ന് ള ല ാ ടും  ഒ ത് ്രി ണ ങ് ്രി യ 
കാലമാണ്രിതത്. എന്ത്രിനേന്റ ഇനപ്ാൾ 
േമ്മുന്ട അടുക്ളകൾ നപാലുടും സമ്പൂർണ്മാ
യുടും യന്തങ്ളുന്ട ഒരു വല്രിയ കലവറ
യാണത്. എലാ അടുക്ള നജാല്രികളുടും യന്ത
ങ്ൾക്ത് കകമാറ്രിയ ഒരു ന്െറ്രിയ ഫാ്റ്രി! 
േമ്മുന്ട അടുക്ളയുടും അടുക്ള നജാല്രികളുടും 
ആനരാ�്യത്്രിന്റെ താനക്ാലായ്രിരുന്നു. 
ക്രിണറ്രിൽ േ്രിന്നുടും അത്യാവശ്യടും ന്വള്ളടും 
നകാരുന്തനപാലുടും ശാരരീര്രികാനരാ�്യ
ത്്രിേത് ഏന്റ ഗുണപരമായ ഒരു പ്രവൃത്്രി
യായ്രിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്്രികന്ളലാടും 
ന്െറതടും വലുതമായ യന്തങ്ന്ള ഏൽപ്്രി
ച്ച്രിടേത് ഇത്്രിര്രി ശാരരീര്രിക അദ്്വാേത്്രിോയ്രി 
ഇനപ്ാഴ്രിതാ പണടുംന്കാടുത്ത് േ�രങ്
ള്രിന്ല ഫ്രിറ്ത്േസത് ന്സറെറ്രിനലക്കുടും നയാ�ാ
ന്സറെറ്രിനലക്കുടും നപാവകയാണത്. ക്രിണറടും 
പാതാളക്രണ്്രിയുടും ന്താടേ്രിയുടും കയറടും 
മാത്രമല ഇലാതായതത് ഒപ്ടും ശാരരീര്രികാനരാ
�്യടും കൂട്രിയാണത് !

പറഞ്ഞുവന്തത് പാതാളക്രണ്്രിന്യക്കു
റ്രിച്ചാണത്. നപായകാല ഗ്രാമ ജരീവ്രിതത്്രിന്റെ 
പാരസ്പര്യത കൂടേ്രിനയാജ്രിപ്്രിച്ച ഇണക്കുകണ്്രി 
കൂട്രിയായ്രിരുന്നു ഈ ന്െറ്രിയ ഉപകരണടും. 
ഒരു പ്രനദശന്ത് ഒനന്ാ രനണ്ാ തറവാടു
കള്രിൽ മാത്രമായ്രിരുന്നു പാതാളക്രണ്്രി 
ഉണ്ായ്രിരുന്തത്. എന്ാൽ അത്യാവശ്യഘ
ടേത്്രിൽ ോടേ്രിൽ ഏന്താരാൾക്കുടും ഇതത് പ്ര
നയാജേന്പ്ടുമായ്രിരുന്നു.
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