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എഡിിറ്റോ�ോറിിയൽ

 ‘മനസ്സോ�ോടിിത്തിിരിി മണ്ണ്് ’ ക്യാാോമ്പയിിൻ 
വിിജയിിപ്പിിക്കാംോ�

ഭക്ഷണവുംം വസ്ത്രീവുംം കഴ്ിഞ്ഞാാൽ മനുഷ്യയര്ക്കാ് ഏറ്റവുംം പ്രാധാനമായി 
അടിിസ്ഥാാന ആവശീയമാണ് �ാര്പ്പിിടിം. പെവയിിലും മഴ്യുസ്സോമൽക്കാാപെത കഴ്ിഞ്ഞുകൂ
ടിാനുള്ള ഒരു സംസ്സോ�തം മാത്രമല്ല, സംമൂഹിത്തിിപെ� പുസ്സോരാ�തിക്കുംം സുരക്ഷിതമായി 
നിലനിൽപ്പിിനുമായിി ക്രിിയിാത്മക ഇടിപെ�ടിൽ നടിത്തിാനാകുന്ന നല്ല �ൗരജിനങ്ങ
ളിായിി നമ്മുപെടി ജിനതപെയി നിലനിര്ത്തിാന് സംഹിായിിക്കുംന്ന അടിിസ്ഥാാന സംാമൂഹിിക 
ഘടികം കൂടിിയിാണ് വീടുംകൾ. അതുപെകാണ്ടു തപെന്ന എംല്ലാവര്ക്കുംം സുരക്ഷിതമായി 
വീടുംകളുപെ�ന്ന് ഉറിപ്പിാക്കാാനുള്ള ബാധയത സംമൂഹിത്തിിനു�്.ഭവനരഹിിതരായി 
ലക്ഷക്കാണക്കാിനു ജിനങ്ങളുപെടി പ്രാശ്നംം �രിഹിരിക്കാാപെത പുസ്സോരാ�തിയിിസ്സോലക്കുംള്ള 
സംംസ്ഥാാനത്തിിപെ� പ്രായിാണം ഒരിക്കാലും പൂര്ണ്ണ്ത സ്സോനടുംകയിില്ല. അതുപെകാണ്ടു 
തപെന്ന ഭവനരഹിിതരില്ലാത്തി സ്സോകരളിം എംന്ന ലക്ഷയം മുന് നിര്ത്തിിയുള്ള സംമഗ്രാം�
രി�ാടിിയിാണ് സൈലഫ്് മിഷ്യന്.

ഭൂരഹിിത ഭവനരഹിിതരായി 2.5 ലക്ഷം കുടുംംബങ്ങൾക്കാ് ഒരു കുടുംംബത്തിിന് 
3 പെസം�് ഭൂമി വീതം കപെ�ത്തുന്നതിന് 7,500 സ്സോകാടിി രൂ� ആവശീയമായിി വരും. 
സംര്ക്കാാര് ഏജിന്സംികൾക്കുംം, തസ്സോ�ശീസ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കുംം മാത്രമായിി ഈ 
പെവല്ലുവിളിി സ്സോനരിടിാന് കഴ്ിയിില്ല . ഈ പ്രാശ്നംം �രിഹിരിക്കുംന്നതിന് മുന് അനുഭവ
ങ്ങളുപെടി പെവളിിച്ചത്തിിൽ സുമനസ്സുകളിായി പെ�ാതുജിനങ്ങൾ, വയാ�ാരികൾ, വയവ
സംായിികൾ, സംന്നദ്ധ സംംഘടിനകൾ, സ്സോകാര്പ്പിസ്സോറിറ്റ് സ്ഥാാ�നങ്ങൾ എംന്നിവയുപെടി 
സംഹിായിം സ്സോനടുംന്നതിന് സംര്ക്കാാര് ‘മനസ്സോ�ാടിിത്തിിരി മണ്ണ്് ’ കയാമ്പയിിന് ആരംഭിച്ചു. 

 ‘മനസ്സോ�ാടിിത്തിിരി മണ്ണ്് ’ കയാമ്പയിിനിലൂപെടി ഭൂരഹിിത- ഭവനരഹിിതരായി ഗുണ
സ്സോഭാക്താാക്കാൾക്കാ് വീടി് നിര്മ്മിക്കുംന്നതിന് അനുസ്സോയിാജിയമായി 3 പെസം�ിൽ കുറിയിാത്തി 
ഭൂമി സംവമന�ാപെല വിട്ടുനൽകലാണ് ഉസ്സോ�ശീിക്കുംന്നത്. ഇപ്രാകാരം വിട്ടുനല്കുന്ന 
ഭൂമിക്കാ് രജിിസ്സോ�ഷ്യന് ഫ്ീസും സ്റ്റാമ്പ് ഡിൂട്ടംിയും അടിസ്സോക്കാ�തില്ല.ഭൂമി വിട്ടു നൽകു
ന്നതിനു പുറിസ്സോമ തസ്സോ�ശീസ്ഥാാ�നം അം�ീകരിച്ച ഭൂരഹിിതരായി സൈലഫ്് ഗുണസ്സോഭാ
ക്താാവിന് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസംഹിായിം സ്സോനരിട്ടം് ലഭയമാക്കുംകയും പെചിയ്യാംാം. 
എംന്നാൽ സംര്ക്കാാര് ഏജിന്സംികസ്സോളിാ തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�നങ്ങസ്സോളിാ ഈ തുക സ്സോനരിട്ടം് 
സൈകപ്പിറ്റുന്നതല്ല.

സ്സോകരളി സംര്ക്കാാര് ജിനകീയി ബ�ലുകൾ ഉയിര്ത്തിിപ്പിിടിിച്ച് നവസ്സോകരളി നിര്മ്മിതി 
യിാഥാാര്ത്ഥ്യയമാക്കുംന്ന പ്രാവര്ത്തിിയിിൽ മുസ്സോന്നാട്ടം് കുതിക്കുംസ്സോമ്പാൾ ‘മനസ്സോ�ാടിിത്തിിരി 
മണ്ണ്് ’ കയാമ്പയിിപെ� ഉ�ാത്തിമായി ലക്ഷയം തിരിച്ചറിിഞ്ഞാ് ഈ പ്രാവര്ത്തിനങ്ങൾ 
വിജിയിിപ്പിിക്കാാന് നമുക്കാ് സംര്ക്കാാരിസ്സോനാപെടിാപ്പിം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാാം.
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  എം.വി. റ്റോ�ോവിന്ദൻ മാോസ്റ്റര്
 തറ്റോ�ശസ്വയംഭരണ, എക്സൈൈസ്് വകുപ്പുമാന്ത്രിി

ഭൂരിഹിിത ഭവിനരിഹിിതര്ക്കാംോയിി

മനസ്സോ�ോടിിത്തിിരിി മണ്ണ്്

സ്സോകരളിത്തിിപെല ഭവനരഹിിതരായി കുടുംം
ബങ്ങൾക്കാ് സംവന്തം വീപെടിന്ന സംവപ്നംം 

സംാക്ഷാത്കരിക്കാാന് 2016ൽ സ്സോകരളി 
സംര്ക്കാാര് ആവിഷ്യ് കരിച്ച ഫ്് ളിാ�്ഷ്യിപ്പി് 
�ദ്ധതിയിാണ് സൈലഫ്് മിഷ്യന്. മൂന്ന് ഘട്ടംങ്ങ
ളിായിാണ് �ദ്ധതി നടിപ്പിിലാക്കുംന്നത്. ഒന്നാം 
ഘട്ടംത്തിിൽ മുന്കാലങ്ങളിിപെല ഭവന�ദ്ധതി
കളിിലൂപെടി വീടി് നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചതും 
പൂര്ത്തിിയിാക്കാാത്തിതുമായി വീടുംകൾ പൂര്ത്തിീ
കരിച്ച് നൽകി. ര�ാം ഘട്ടംത്തിിൽ, ഭവന
രഹിിതരായി എംന്നാൽ, ഭൂമി സംവന്തമായുള്ള 
കുടുംംബങ്ങൾക്കാ് വീടും നിര്മിച്ചു പെകാടുംക്കുംന്ന 

�ദ്ധതിയിായിിരുന്നു. അത് 93 ശീതമാനം 
പൂര്ത്തിീകരിച്ചു. ബാക്കാിയുള്ളവയിിൽ നിയി
മവയവഹിാരം സ്സോ�ാലുള്ള തടി�ങ്ങളിില്ലാപെത 
പൂര്ത്തിിയിാക്കാാന് �റ്റുന്ന വീടുംകൾ 2022 
മാര്സ്സോച്ചാപെടി നിര്മ്മിച്ച് നൽകും. സൈലഫ്മിി
ഷ്യപെ� മൂന്നാം ഘട്ടംത്തിിൽ ഭൂരഹിിത- ഭവന 
രഹിിത കുടുംംബങ്ങൾക്കാ് ഭൂമിയും വീടുംം ലഭയ
മാക്കാാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2017ൽ 
തയ്യാംാറിാക്കാിയി സൈലഫ്് മിഷ്യന് ഗുണസ്സോഭാക്തൃ 
ലിസ്റ്റിൽ അവസ്സോശീഷ്യിക്കുംന്നത് 1,10,487 
ഭൂരഹിിതരാണ്. �ട്ടംികജിാതി, �ട്ടംികവ
ര്�, ഫ്ിഷ്യറിീസം് വകുപ്പുകൾ ലഭയമാക്കാിയി 

ഗുണസ്സോഭാക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ 30,116 ഭൂരഹിിതരും 
അവസ്സോശീഷ്യിക്കുംന്നു�്. നിലവിൽ സൂക്ഷ്മ 
�രിസ്സോശീാധന നടിക്കുംന്ന സൈലഫ്് 2020 ലിസ്റ്റ് 
പ്രാകാരം 1.10 ലക്ഷം ഭൂരഹിിതര് ഉ�ാകുപെമ
ന്നാണ് പ്രാതീക്ഷിക്കുംന്നത്. വരുന്ന മൂന്നുവ
ര്ഷ്യം പെകാ�് ഏകസ്സോ�ശീം 2.5 ലക്ഷം ഭൂരഹിി
തര്ക്കാ് മൂന്ന് പെസം�് വീതം ഭൂമി ലഭയമാസ്സോക്കാ
�തു�്. അതിന് ഉസ്സോ�ശീം 7500 സ്സോകാടിി രൂ� 
ആവശീയമായിി വരും. സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കാാ
രിസ്സോ�യും തസ്സോ�ശീ സംവയിംഭരണ സ്ഥാാ�
നങ്ങളുസ്സോടിയും മാത്രം മുന്സൈകയിിൽ ഈ 
ലക്ഷയം പൂര്ത്തിിയിാക്കുംക എംന്നത് അത്ര 
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കവര് സ്റ്റോ�ോറിി



എംളുപ്പിമല്ല. ഇവിപെടിയിാണ് 
സുമനസ്സുകളിായി പെ�ാതു
ജിനങ്ങളും വയാ�ാരി വയവ
സംായിികളും പ്രാവാസംികളും 
സംന്നദ്ധ സംംഘടിനകളും 
സ്സോകര്പ്പിസ്സോറിറ്റ് സ്ഥാാ�നങ്ങളും 
മറ്റും സംജിീവമായിി ��ാളിി
കളിാസ്സോവ�ത്. സംംസ്ഥാാന 
സംര്ക്കാാര് മനസ്സോ�ാടിിത്തിിരി 
മണ്ണ്് എംന്ന കയാമ്പയിിന് 
ആരംഭിച്ചിരിക്കുംന്നത് ഈ 
�ശ്ചാാത്തിലത്തിിലാണ്.

ഒ ന്ന ാ ം  � ി ണ റി ായി ി 
വ ി ജിയി ന്  സം ര് ക്കാ ാര ി
പെ� കാലത്തി്  സൈലഫ്് 
ഒന്നാം ഘട്ടംത്തിിൽ 52623 
വീടുംകൾ പൂര്ത്തിിയിാക്കാി
യിിട്ടു�്. സൈലഫ്് ര�ാം
ഘട്ടംത്തിിൽ നിര്മ്മിച്ചത് 
88651 വീടുംകളിാണ്. അന്ന് 
ആരംഭിച്ച സൈലഫ്് മൂന്നാം 
ഘട്ടംത്തിിൽ 3667 സ്സോ�ര് ഭൂമി 
ആര്ജ്ജിിച്ചിട്ടു�്. ഭവന സംമു
ച്ചയിത്തിിലൂപെടി 362 സ്സോ�പെര 
പുനരധിവസംിപ്പിിക്കാാനും 
സംാധിച്ചു. �ി എംം എം സൈവ 
സൈലഫ്് അര്ബ്ബനിലൂപെടി 
68445 വീടുംകളും �ി എംം 
എം സൈവ റൂറിലിലൂപെടി 17401 
വീടുംകളും യിാഥാാര്ത്ഥ്യയമാ
ക്കാി. �ട്ടംികജിാതി വികസംന വകുപ്പി് 22605 
വീടുംകൾ പൂര്ത്തിിയിാക്കാിയിസ്സോപ്പിാൾ �ട്ടംി
കവര്� വികസംന വകുപ്പി് 1558 വീടുംകൾ 
സംാക്ഷാത്കരിച്ചു. മത്സ്യയപെതാഴ്ിലാളിി വകുപ്പി് 
നിര്മിച്ച 4456 വീടുംകളും നൂന�ക്ഷ സ്സോക്ഷമ 
വകുപ്പിിപെ� 2363 വീടുംകളും സ്സോചിരുസ്സോമ്പാൾ 
കഴ്ിഞ്ഞാ സംര്ക്കാാര് �ാവങ്ങൾക്കാായിി 
നിര്മിച്ച് നൽകിയിത് 262131 വീടുംകളിാണ്.

ഭവന സംമുച്ചയിങ്ങൾക്കുംം അക്കാാലത്തി് 
തുടിക്കാമിട്ടംിരുന്നു. ഭൂമിയുപെടി ലഭയത കുറിവായി 
ഇടിങ്ങളിിൽ ഫ്് ളിാറ്റുകൾ നിര്മിച്ച് ഭവന 
രഹിിതപെര അവിസ്സോടിക്കാ് പുനരധിവസംിപ്പിിക്കും
ന്ന നടി�ടിി ജിന�ക്ഷമായി ഇടിപെ�ടിലിപെ� 
മപെറ്റാരു മു�മായിിരുന്നു. സൈലഫ്മിിഷ്യനിലൂപെടി 
ഭവന രഹിിതര്ക്കാ് സ്സോവ�ി 39 ഭവന സംമുച്ച
യിങ്ങൾ നിര്മിക്കാാനാണ് ലക്ഷയമിട്ടംിട്ടുള്ളത്. 
2022 മാര്ച്ച് 22ന് മുമ്പ് നാല് സംമുച്ചയിങ്ങൾ 
പൂര്ത്തിീകരിക്കുംം. 44 യൂണിറ്റുകളുള്ള ഭവന 
സംമുച്ചയിങ്ങളിാണ് ഈ നാപെലണ്ണ്വുംം. 
പെകാല്ലം ജിില്ലയിിപെല പുനലൂരും സ്സോകാട്ടംയി
ത്തി് വിജിയിപുരത്തും ഇടുംക്കാി കരിമണ്ണൂരിലും 

കണ്ണൂരിപെല കടിമ്പൂരിലും സംമയിബന്ധിിത
മായിി നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിിയിാക്കാി ,ഭവന 
രഹിിതരായി കുടുംംബങ്ങൾ �ാലുകാച്ചി 
കയിറിി താമസംിക്കുംം.

തുടിര്ന്ന് ബാക്കാിയുള്ള ഭവന സംമു
ച്ചയിങ്ങളുപെടി നിര്മ്മാണവുംം പൂര്ത്തിിയിാ
ക്കുംന്നതിനുള്ള നടി�ടിിക്രിമങ്ങളുമായിി 
സംര്ക്കാാര് മുസ്സോന്നാട്ടുസ്സോ�ാവുംകയിാണ്. 2022 
പെമയി് 31ന് മുമ്പ് ആറി് ഭവന സംമുച്ചയിങ്ങ
ളുപെടി നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിിയിാക്കുംം. 2022 
ആ�സ്ത്് 22ന് മുമ്പ് 13 ഭവനസംമുച്ചയിങ്ങളും 
2022 ഒക് സ്സോടിാബര് 22ന് മുമ്പ് 5 ഭവന സംമുച്ച
യിങ്ങളും നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിിയിാക്കാി ഭവന 
രഹിിതര്ക്കാ് നൽകും. �ാര്ട്ടംണര്ഷ്യിപ്പി് 
സ്സോപ്രാാജിക്ടിൽ മൂന്ന് ഭവന സംമുച്ചയിങ്ങളിാണ് 
നിര്മ്മിക്കുംന്നത്. ഇവയുപെടി നിര്മ്മാണം 
പുസ്സോരാ�മിക്കുംന്നു�്. എംട്ടം് ഭവന സംമുച്ച
യിങ്ങൾ നിര്മ്മിക്കുംന്നതിന് തടി�ങ്ങൾ 
ഉയിര്ത്തിിയിതിപെ� ഭാ�മായിി നിര്മ്മാണം 
മുടിങ്ങിയിിട്ടു�്. �ലതും വലതു�ക്ഷ രാഷ്ട്രീീയി 
കക്ഷികളുപെടി കുത്തിിതിരുപ്പിിപെ� ഭാ�മായിി 


ഭൂരഹിതി ഭവാന രഹിതിരുംന്റെട 
പുനരധി വാാസം ലക്ഷ്യയമിടുന്ന് 
ബൈലഫ്് �ദ്ധീതിിയുന്റെട മൂന്ന്ാം 

ഘട്ടത്തില് സര്ക്കാാരിന് 
�ിന്തുണയുമായാി സംഭാവാന 
കളുമായാി നിരവാധി ശേ�രാണ് 
മുശേന്ന്ാട്ടുവാരുംന്ന്തി്. അംവാന്റെര 
അംഭിനന്ദിക്കാാനുംം ആ മാതൃക 
�ിന്തുടരാനുംം മലയാാളംികള് 

തിയ്യാാറിാവാണം.
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ത്തിിരി മണ്ണ്് എംന്ന കയാമ്പയിിന് ഇത്തിര
ത്തിിൽ മുസ്സോന്നാട്ടുവരുന്ന സുമനസ്സുകൾക്കാ് 
സൈകസ്സോകാര്ക്കാാനുള്ള ഇടിമാണ്.

മനസ്സോ�ാടിിത്തിിരി മണ്ണ്് എംന്ന കയാമ്പയിി
പെ� ഉ�്ഘാടിന സ്സോവളിയിിൽ പെക ചിിറ്റിലപ്പിിള്ളി 
ഫ്ൗസ്സോ�ഷ്യന് സംമാനതകളിില്ലാത്തി സംഹിക
രണവുംമായിാണ് മുസ്സോന്നാട്ടുവന്നത്. 1000 ഭൂര
ഹിിതരുപെടി നിരാലംബമായി സൈകകൾക്കാ് 
ആലംബസ്സോമകാന് അവര് തയ്യാംാറിായിി. ഒരു 
ഗുണസ്സോഭാക്താാവിന് 2.5 ലക്ഷം രൂ� വീതം 
നൽകുവാന് 25 സ്സോകാടിി രൂ� സൈകമാറുന്നതി
നുള്ള ധാരണാ�ത്രം ഒപ്പിിട്ടം് സൈകമാറുവാന് 
അവര് മുസ്സോന്നാട്ടുവന്നു. പെനല്ലിക്കുംഴ്ി ഗ്രാംാമ�
ഞ്ചാായിത്തിിപെല ഭൂരഹിിതര്ക്കാായിി 50 പെസം�് 
ഭൂമി സംംഭാവന പെചിയ്ത സംമീര് �ി ബി 
ഭൂമിയുപെടി ആധാരം �ഞ്ചാായിത്തി് പ്രാസംിഡി
�ിന് നൽകി. മനസ്സോ�ാടിിത്തിിരി മണ്ണ്ിപെ� 
ഉ�്ഘാടിന സ്സോവ�ിയിിൽ അ�രപെ� സ്സോവ�ന 
തിരിച്ചറിിയുന്ന മനുഷ്യയ സം് സ്സോനഹിത്തിിപെ� 
�ാഥായിാണ് പ്രാകാശീിതമായിത്.

പന്നിിയോ�ോട്് സുകുമാോരന് വൈൈദ്യയര് വൈൈഫ്മിിഷന് പദ്ധതിിയ്ക്ക്് 2.75 ഏക്കര് ഭൂമാി സൗൗജന്യയ മാോ�ി വൈൈമാോറിി

സംംഭവിച്ച തടി�മാണ് .  ഇപെതാപെക്കാ 
രമയമായിി �രിഹിരിച്ച് എംട്ടം് ഫ്് ളിാറ്റുകളും 
പൂര്ത്തിിയിാക്കാാന് സംാധിക്കുംപെമന്നാണ് പ്രാ
തീക്ഷിക്കുംന്നത്. നിക്ഷിപ്ത രാഷ്ട്രീീയി ലക്ഷയ
സ്സോത്തിാപെടി അശീരണരായി ജിനവിഭാ�ങ്ങളുപെടി 
സംവന്തം വീപെടിന്ന സംവപ്നംത്തിിന് ആരും തടി�ം 
നിൽക്കുംവാന് �ാടിില്ല. അത് മനുഷ്യയ�ക്ഷ
ത്തി് നിൽക്കുംന്ന രാഷ്ട്രീീയി പ്രാകാശീനമല്ല.

ര�ാം �ിണറിായിി വിജിയിന് സംര്ക്കാാര് 
സൈലഫ്് മിഷ്യന് �ദ്ധതിയുപെടി പുസ്സോരാ�തി 
കൃതയമായിി സ്സോമാണിറ്റര് പെചിയ്താണ് മുസ്സോന്നാട്ടു
സ്സോ�ാവുംന്നത്. അതിനാൽ തപെന്ന എംപെന്ത�ി
ലും �ിഴ്വുംകസ്സോളിാ, തടി�ങ്ങസ്സോളിാ ഉപെ��ിൽ 
അവ പെ�പെട്ടംന്ന് �രിഹിരിക്കാാനും �ദ്ധതി 
ഊര്ജ്ജിസംവലമായിി മുസ്സോന്നാട്ടുപെകാണ്ടുസ്സോ�ാ
കാനും കഴ്ിയുന്നു�്. 2021-22 വര്ഷ്യത്തിിൽ 
സൈലഫ്് മിഷ്യനിലൂപെടി ലക്ഷയമിടുംന്നത് ഒരു 
ലക്ഷം വീടുംകൾ പൂര്ത്തിിയിാക്കാാനാണ്. 
ജിനറിൽ വിഭാ�ത്തിിൽ 40000 വീടുംം �ട്ടംി
കജിാതി വിഭാ�ത്തിിൽ 40000 വീടുംം �ട്ടംിക 
വര്� വിഭാ�ത്തിിൽ 15000 വീടുംം മത്സ്യയ 
പെതാഴ്ിലാളിി വിഭാ�ത്തിിന് 5000 വീടുംമാണ് 
ഇതിലുള്ളത്. 2021 ഏപ്രാിൽ മുതൽ ഇതുവ
പെരയിായിി 14914 വീടുംകളിാണ് പൂര്ത്തിീകരി
ച്ചിട്ടുള്ളത്. 85086 വീടുംകളുപെടി നിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തിീകരിക്കാാനു�്. അവ നിര്മ്മിക്കുംന്ന
തിനുള്ള പ്രാാരംഭ പ്രാവര്ത്തിനങ്ങൾ ആരംഭി
ച്ചുകഴ്ിഞ്ഞു.

ഭൂരഹിിത ഭവന രഹിിതരുപെടി പുനരധി 
വാസംം ലക്ഷയമിടുംന്ന സൈലഫ്് �ദ്ധതിയുപെടി 
മൂന്നാം ഘട്ടംത്തിിൽ സംര്ക്കാാരിന് �ിന്തു
ണയുമായിി സംംഭാവനകളുമായിി നിരവധി 
സ്സോ�രാണ് മുസ്സോന്നാട്ടുവരുന്നത്.  അവപെര 
അഭിനന്ദിക്കാാനും ആ മാതൃക �ിന്തുടിരാനും 
മലയിാളിികൾ തയ്യാംാറിാവണം. മനസ്സോ�ാടിി

ഏപെറി സൈവകിയിില്ല. വി�യാത ചിലച്ചി
ത്രകാരനായി അടൂര് സ്സോ�ാ�ാലകൃഷ്ണന് 
സംര്ക്കാാരിപെ� ഈ മഹിാപ്രാസ്ഥാാനത്തിിന് 
ഐകയ�ാര്ഡിയവുംമായിി മുസ്സോന്നാട്ടുവന്നു. 
എംപെന്ന സ്സോഫ്ാണിൽ ബന്ധിപെപ്പിട്ടം അസ്സോ�ഹിം 
അടൂരിൽ അസ്സോ�ഹിത്തിിപെ� ഉടിമസ്ഥാതയിിലു
ള്ള 13.5 പെസം�് ഭൂമി മനസ്സോ�ാപെടി �ങ്കുപെവച്ചു. 
ഒരാഴ്ച �ിന്നിടുംം മുമ്പ് പെഫ്ഡിറിൽ ബാ�ിപെ� 
എംക് സംികുട്ടംീവ് സൈവസം് പ്രാസംിഡി�് ബാബു 
പെക.എം. സൈലഫ്് മിഷ്യന് ഭൂമി നൽകാനുള്ള 
സംമ്മത�ത്രവുംമായിി ഓഫ്ീസംിസ്സോലപെക്കാത്തിി. 
മൂവാറ്റുപുഴ്യിിൽ ഒന്നര ഏക്കാര് ഭൂമിയും 
പെ�രുമ്പാവൂരിൽ �ന്ത്ര�് പെസംന്റുംം തൃശൂര് 
ആമ്പല്ലൂരിൽ അഞ്ചാ് പെസം� ് ഭൂമിയുമാണ് 
പെഫ്ഡിറിൽ ബാ�് സൈലഫ്് മിഷ്യനുസ്സോവ�ി 
നൽകുന്നത്.

ഇതിസ്സോനാടികം 997 പെസം�് ഭൂമി ഭൂരഹിിത 
ഭവന രഹിിതര്ക്കാ് സ്സോവ�ി സംംഭാവനയിായിി 
ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പൂവച്ചലിപെല 
സുകുമാരന് സൈവ�യര് 250 പെസംന്റുംം പെകാല്ലം 
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�രവൂരിപെല സ്സോഹിമ ജിയിചിന്ദ്രന് 73 പെസംന്റുംം  
പെകാല്ലം കടിയ്ക്കലിപെല സുബ്രഹ്മണയം അബ്ദുള്ള 
100 പെസംന്റുംം സ്സോകാട്ടംയിം സൈവക്കാപെത്തി ആര് 
ബി ബാബുവുംം ആര് ബി രാജിലക്ഷ്മിയും 
64 പെസംന്റുംം ഇടുംക്കാി പെ�രുവന്താനപെത്തി 
സൈമക്കാിൽ എം കല്ലിസ്സോവലിൽ 200 പെസംന്റുംം 
മലപ്പുറിം തൃക്കാലസ്സോങ്ങാടി് �ി.�ി. ഫ്ാത്തിിമ 
50 പെസംന്റുംം മലപ്പുറിം പുറിത്തൂര് സൈകപ്പിാടി
ത്തി് അബ്ദുള്ള 50 പെസംന്റുംം �ാലക്കാാടി് മണ്ണ്ാ
ര്ക്കാാട്ടുള്ള ത�ം 30 പെസംന്റുംം �ാലക്കാാടി് 
കരിമ്പുഴ് ഇളിമ്പുളിസ്സോ�രി അഡിുസ്സോക്കാഷ്യണൽ 
ട്രസ്റ്റ് 45 പെസംന്റുംം �ാലക്കാാടി് പെ�രുമാനൂര് 
വി.വി. ബാലകൃഷ്ണന് 100 പെസംന്റുംം �ാല 
ക്കാാടി് പെകാപ്പിം വി�ിന ചിന്ദ്രന് 30 പെസംന്റുംം 
ഭൂമിയിാണ് സൈലഫ്് മിഷ്യനിലൂപെടി അര്ഹിമായി 
സൈകകകളിിസ്സോലക്കാ് എംത്തിിക്കുംന്നത്. ഈ 
സ്സോ�രുകൾ ഇവിപെടി എംഴുതുന്നത് ഇവപെര 
നാടി് അറിിയിാന് സ്സോവ�ി തപെന്നയിാണ്. 
ഇത്തിരം സുമനസുകപെളി അം�ീകരിക്കാാ
നും അഭിവാ�യം പെചിയ്യാംാനും സംമൂഹിം തയ്യാംാ
റിാവണം. ഇനിയും നമുക്കാ് ഭൂമി ആവശീയമു�്. 
മനസ്സോ�ാടിിത്തിിരി മണ്ണ്ിപെ� സംദുസ്സോ�ശീപെത്തി 
മന�ിലാക്കാി, നിറിഞ്ഞാ മനസ്സോ�ാപെടി ഭൂമി 
സൈകമാറിാന് ഇനിയും സുമനസ്സുകൾ 
മുസ്സോന്നാട്ടുവരുപെമന്നാണ് സംര്ക്കാാര് പ്രാതീ
ക്ഷിക്കുംന്നത്.       

ഈ കയാമ്പയിിപെ� ഭാ�മായിി മൂന്ന് 
പെസംന്റുംം അതിൽ കൂടുംതലും വിസ്തൃതിയുള്ള 
നിര്മ്മാണ സ്സോയിാ�യമായി ഭൂമി ഗുണസ്സോഭാ
ക്താാക്കാൾക്കാ് വിട്ടുനൽകാന് തയ്യാംാറിാവും
സ്സോമ്പാൾ, അശീരണരായി ഒരു കുടുംംബത്തിിന് 
സൈകത്തിാങ്ങായിി മാറിാന് സംാധിക്കുംം. 
സൈലഫ്് ഭവന �ദ്ധതി പ്രാകാരം ഭൂമി 
നൽകുന്നതിന് രജിിസം് സ്സോട്രഷ്യന് ഫ്ീസും 
സ്റ്റാമ്പ് ഡിൂട്ടംിയും അടിസ്സോക്കാ�തില്ല. അങ്ങ

പെനയിപെല്ല�ിൽ ഭൂമി വാങ്ങുവാനുള്ള തുക 
ഗുണസ്സോഭാക്താാക്കാൾക്കാ് സ്സോനരിട്ടം് നൽകാനും 
സംാധിക്കുംം. തസ്സോ�ശീ സംവയിംഭരണ സ്ഥാാ�
നങ്ങൾക്കുംം സംര്ക്കാാര് ഏജിന്സംികൾക്കുംം 
സംംഭാവനകൾ സ്സോനരിട്ടം് വാങ്ങാന് സംാധി
ക്കുംകയുമില്ലസ്സോല്ലാ. സ്സോമൽപ്പിറിഞ്ഞാ രീതികളിിൽ 
ഭൂമി ലഭയമാക്കുംന്നത് തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ 
അം�ീകരിച്ച സൈലഫ്് ഗുണസ്സോഭാക്താാക്കാ
ൾക്കാ് സ്സോവ�ി മാത്രമാണ്.

സ്സോകരളിം രാജിയപെത്തി മറ്റ് സംംസ്ഥാാനങ്ങ
ളിിൽ നിന്നും സ്സോവറിിട്ടം് നിൽക്കുംന്നതിന് ഭൂ�
രിഷ്യ് കരണം നടിപ്പിിലാക്കാിയിത് പ്രാധാന 
കാരണമാണ്. ഫ്ൂഡിൽ ജിീര്ണ്ണ്തകളിിൽ 
നുരച്ചുനിന്ന ഈ ഭൂമികയിിൽ നിന്നും 
ജിന്മിതവം ഇല്ലാതായിത് ഭൂ�രിഷ്യ് കരണ
ത്തിിലൂപെടിയിാണ്. ജിാതി-മത-വര്� വയതയാ
സംമില്ലാപെത ഭൂവിതരണം നടിപ്പിിലാക്കാാന് 
സംംസ്ഥാാനത്തിിന് സംാധിച്ചു. ഇ എംം എംസം് 
നമ്പൂതിരിപ്പിാടിിപെ� സ്സോനതൃതവത്തിിലുള്ള 
സംംസ്ഥാാനപെത്തി ആ�യപെത്തി സംര്ക്കാാര് 
�ടുംത്തുയിര്ത്തിിയി അടിിത്തിറിയിിൽ നിന്നാണ് 
നാം ഇന്ന് ഭൂരഹിിത ഭവനരഹിിതര്ക്കാ് 
വീടുംകൾ നിര്മ്മിച്ച് നൽകുന്നത്. കുടിികിടിപ്പി് 
സംമരത്തിിപെ�യും മിച്ചഭൂമി സംമരത്തിിപെ�
യും തിളിക്കാമുള്ള ഏടുംകൾ സ്സോകരളിത്തിിലു�്. 
ഭരണകൂടിസ്സോത്തിാടുംം അതിപെ� വക്താാക്കാളിായി 
ജിാതി ജിന്മി നാടുംവാഴ്ിത്തി വയവസ്ഥാസ്സോയിാടുംം 
പെ�ാരുതിയിാണ് പുസ്സോരാ�മന സംമൂഹിമായിി 
നാം മാറിിയിത്. സംമരഭരിതമായി ഭൂതകാല
ങ്ങൾക്കാ് സ്സോനതൃതവം നൽകിയിവര് നയിിക്കുംന്ന 
സ്സോകരളിത്തിിപെല ഇന്നപെത്തി ഭരണത്തിിലൂപെടി 
ജിനകീയി ബ�ലുകൾ ഉയിര്ത്തിിപ്പിിടിിച്ച് 
നവസ്സോകരളി നിര്മ്മിതി യിാഥാാര്ത്ഥ്യയമാക്കും
സ്സോമ്പാൾ, മനസ്സോ�ാടിിത്തിിരി മണ്ണ്് എംന്ന 
മാനവീകത ഉയിര്ത്തിിപ്പിിടിിക്കുംന്ന കയാമ്പ
യിിന് ഏപെറി പ്രാസംക്താിയു�്.               1

മാന്യയോ�ോട്ിത്തിിരി മാണ്ണ്് ൈയോമ്പ�ിന്റെ� സൗംസ്ഥാോന്യതിൈ ഉദ്യ്ഘാോട്ന്യം - മുഖ്യായോതിിഥിി പ്രശസ്ത ചൈച്ചിിത്രതിോരം ശ്രീീ. 
ൈിന്യോ�ൈന് സൗംസൗോരിക്കുന്നു.

മാന്യയോ�ോട്ിത്തിിരി മാണ്ണ്് ൈയോമ്പ�ിന് - സ്ഥാൈം വൈൈമാോറുന്യോന്യതിിന്യ് സൗന്നിദ്ധതി അറിി�ിച്ചി ൈിഖ്യായോതി  
ചൈച്ചിിത്രൈോരന് ശ്രീീ. അടൂര് യോ�ോപോൈകൃഷ്ണന്റെന്യ ബഹു. തിയോ�ശ സൗവ�ംഭരണ/എവൈൈസൗ് ൈകുപ്പ്് മാന്തിി  
ശ്രീീ. എം.ൈി. യോ�ോൈിന്ദന് മാോസ്റ്റര് സൗന്ദര്ശിച്ചിയോപ്പ്ോള്




ഈ കയാമ്പയാിന്റെ� ഭാ�മായാി 

മൂന്ന്് ന്റെസന്റുംം അംതിില് 
കൂടുതിലുംം വാിസ്തൃതിിയുള്ള 

നിര്മ്മാാണ ശേയാാ�യമായാ ഭൂമി 
ഗുണശേഭാക്തിാക്കാള്ക്കാ് 

വാിട്ടുനല്കാന് തിയ്യാാറിാവു
ശേമ്പാള്, അം�രണരായാ ഒരും 

കുടുംബ്ത്തിന് ബൈകത്താ
ങ്ങായാി മാറിാന് സാധിക്കുംം. 
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സ്സോകന്ദ്ര ആസ്സോരാ�യകുടുംംബസ്സോക്ഷമ മന്ത്രാ
ലയിം സ്സോ�ശീിയിതലത്തിിലും വിവിധ  

സംംസ്ഥാാനങ്ങളിിപെലയും  ജിനസംം�യ , 
ആസ്സോരാ�യം, സ്സോ�ാഷ്യകാഹിാരം എംന്നിവ 
സംംബന്ധിിച്ച വ ിവരങ്ങൾ അടിങ്ങിയി 
സ്സോ�ശീീയി കുടുംംബാസ്സോരാ�യ സംര്സ്സോ� (NFHS-5) 
റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടം് 2021 മാര്ച്ചിൽ പ്രാസംിദ്ധീകരിക്കും
കയു�ായിി. ജിനസംം�യയുപെടിയും  കുടുംംബങ്ങ
ളുസ്സോടിയും സംവഭാവം, വിവാഹിം, പ്രാതുൽ�ാ�ന 
ക്ഷമത, നവജിാത/ശീിശു മരണനിരക്കാ്, 
മാനസംിക ആസ്സോരാ�യം, പ്രാതിസ്സോരാധ കുത്തിി
പെവയി്പ്പി്, ശുചിിതവം സ്സോ�ാഷ്യകാഹിാര സ്ഥാിതി, 
അനീമിയിയുപെടി  അവസ്ഥാ, സ്ത്രീീ ശീാക്താീക
രണം തുടിങ്ങി ഒട്ടംനവധി നിര്ണ്ണ്ായിക 
സൂചിികകളിിൽ ഓസ്സോരാ സംംസ്ഥാാനത്തിിനും 
പ്രാസ്സോതയകമായിി റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടുകൾ പ്രാസംിദ്ധീക
രിച്ചിട്ടു�്. സ്സോകന്ദ്ര ആസ്സോരാ�യകുടുംംബസ്സോക്ഷമ 
മന്ത്രാലയിം, ഇ�ര്നാഷ്യണൽ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂ
ട്ടം് സ്സോഫ്ാര് സ്സോ�ാപ്പുസ്സോലഷ്യന് സംയിന്സംിപെ� 
(മുംസൈബ) സംഹിായിസ്സോത്തിാപെടിയിാണ് ഈ 
റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടുകൾ തയ്യാംാറിാക്കാിയിിരിക്കുംന്നത്.

സ്ംസ്ഥാോ�ളെത്തി 
കുടുംംബങ്ങളുളെെ സ്വഭോവം

കുടുംംബങ്ങളുപെടി ഘടിന, സംവഭാവം, 
സൈകവശീ വസ്തുക്കാൾ, ശുചിിതവത്തിിനുള്ള 
സംൗകരയം, വി�യാഭയാസംം എംന്നിവപെയില്ലാം 
കുടുംംബങ്ങളുപെടി ആസ്സോരാ�യ സ്ഥാിതിപെയി 
ബാധിക്കുംന്ന പ്രാധാന ഘടികങ്ങളിാണ്. 
സംര്സ്സോ�പ്രാകാരം സംംസ്ഥാാനപെത്തി 53% 
കുടുംംബങ്ങളും ഗ്രാംാമീണരും 20% കുടുംംബ
ങ്ങൾ, സ്ത്രീീകൾ  ഗൃഹിനാഥാകൾ ആയിിട്ടുള്ള
വയിാണ്. 11% കുടുംംബങ്ങൾ �ട്ടംിക ജിാതി 
വിഭാ�ത്തിിൽപെപ്പിടുംന്നതും 2% �ട്ടംികവര്ഗ്ഗ 
വിഭാ�ത്തിിൽപെപ്പിടുംന്നതുമാണ്. എംന്നാൽ 
സംംസ്ഥാാനപെത്തി കുടുംംബങ്ങളിിൽ 50% ഉം മറ്റ് 
�ിസ്സോന്നാക്കാ വിഭാ�ത്തിിൽപെപ്പിടുംന്നു. അസ്സോത 
സ്സോ�ാപെല 56% കുടുംംബങ്ങളും അണുകുടുംംബ
ങ്ങൾ ആപെണന്നാണ് റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടം് ചൂ�ിക്കാാ
ണിക്കുംന്നത്. 83% കുടുംംബങ്ങളും താമസംിക്കും
ന്നത് ജിനവാസം സ്സോയിാ�യമായി  വീടുംകളിിലും  
95% കുടുംംബങ്ങളിിലും  കുടിിപെവള്ള ലഭയത 
ഉപെ�ന്നും റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടംിൽ �രാമര്ശീിക്കുംന്നു. 

സംംസ്ഥാാന ജിനസംം�യയുപെടി 21% 15 
വയി�ിന് താപെഴ് ഉള്ള കുട്ടംികളും 12% സ്സോ�ര് 
65 വയി�ിന് മുകളിിൽ ഉള്ളവരുമാണ്. 
അസ്സോത സ്സോ�ാപെല 7 വയി�ിന് താപെഴ്യുള്ള 
കുട്ടംികളിിപെല സ്ത്രീീപുരുഷ്യ അനു�ാതം 967 
ആണ്. എംന്നാൽ സംംസ്ഥാാന ജിനസംം
�യപെയി പെമാത്തിമായിി �രി�ണിക്കുംസ്സോമ്പാൾ 
സ്ത്രീീപുരുഷ്യ അനു�ാതം 1121 ആപെണന്നും 
കാണാം. കുട്ടംികളിിപെല സ്ത്രീീപുരുഷ്യ അനു
�ാതത്തിിപെല ഈ കുറിവ് ആശീ�യ്ക്ക് വക 
നൽകുന്നു�്. സംംസ്ഥാാനപെത്തി സ്ത്രീീകളുപെടി 
ശീരാശീരി വിവാഹിപ്രാായിം 21.5 ഉം പെഫ്ര്ട്ടംിലി
റ്റി നിരക്കാ് (TFR) 1.8 ആപെണന്നും റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടം് 
ചൂ�ിക്കാാണിക്കുംന്നു. ഒട്ടംനവധി സൂചിികക
ളിിൽ മറ്റ് സംംസ്ഥാാനങ്ങളുമായും സ്സോ�ശീിയിത
ലത്തിിലും സ്സോകരളിപെത്തി താരതമയം പെചിയ്യു
സ്സോമ്പാൾ സംംസ്ഥാാനം ഏപെറി മുന്നിലാപെണ 
�ിലും ആശീ�കൾക്കാ് വഴ്ി നൽകുന്ന ചിില 
സൂചിികകളും സ്സോ�ാറുകളും സ്സോ�ശീീയി കുടുംംബാ
സ്സോരാ�യ സംര്സ്സോ� റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടംിൽ നമുക്കാ് കാണാ
വുംന്നതാണ്. 

 ഹുക്സൈസ്ൻ എം. മാിന്നത്തി്

സ്സോ�ശീീയി കുടും�ബാോസ്സോരിോഗ്യാ സര്സ്സോ� 2021  
അനിവിോരിാമോയി ചിില പ്രാോസ്സോ�ശീിക്യാ സര്ക്കാംോര് ഇടിപെ�ടിലുക്യാൾ
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കുട്ടിികാളുളെെയുംം സ്ത്രീീകാളുളെെയുംം 
ആറ്റോരോ�ംം

നവജിാതശീിശു മരണനിരക്കുംം ശീിശു
ക്കാളിിപെല മരണനിരക്കുംം സ്സോനാക്കാിയിാൽ 
സ്സോലാകത്തിിപെല തപെന്ന ഏറ്റവുംം വികസംിത 
രാജിയങ്ങൾക്കാ് ഒപ്പിമാണ് സ്സോകരളിം എംന്ന് 
കാണാം. 1000 ജിനനത്തിിൽ ശീിശു മരണ 
നിരക്കാ്  4 . 4  ആപെണ�ിലും ഗ്രാംാമീണ 
സ്സോമ�ലയിിൽ ഇത് 5.2 ഉം ന�ര സ്സോമ�ലയിിൽ 
3.5 ആപെണന്നും റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടംിൽ �രാമര്ശീിക്കും
ന്നു. പ്രാതിസ്സോരാധ കുത്തിിപെവയി്പ്പുകൾ കുഞ്ഞു
ങ്ങളുപെടി ആസ്സോരാ�യത്തിിൽ വലിയി ��് വഹിി
ക്കുംന്നുപെ�ന്നതിനാൽ തപെന്ന സംംസ്ഥാാന
പെത്തി 12-23 മാസംം പ്രാായിമുള്ള 78% കുഞ്ഞു
ങ്ങൾക്കുംം ആവശീയമായി എംല്ലാ അടിിസ്ഥാാന 
വാക്സിിനുകളും ലഭിച്ചിട്ടു�് എംന്ന് കാണാം. 
അസ്സോത സ്സോ�ാപെല 98% നും BCG യും 84% നും 
സ്സോ�ാളിിസ്സോയിായും 85% ന് DPT യും 89% നും 
മീപെസംൽസം് വാക്സിിനുകളും ലഭിച്ചിട്ടു�് എംന്ന് 
റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടം് അടിിവരയിിട്ടം് �റിയുന്നു. 

കുട്ടംികളുപെടി ആസ്സോരാ�യ �രി�ാലന
ത്തിിൽ അം�ന്വാടിികൾക്കുംം ICDS �രി
�ാടിിക്കുംം വളിപെര വലിയി ��ാണ് ഉള്ളത്. 
പ്രാാസ്സോ�ശീിക സംര്ക്കാാര് തലത്തിിലാണ് 
ഇതുമായിി ബന്ധിപെപ്പിട്ടം പ്രാവര്ത്തിനങ്ങൾ 
എംല്ലാം തപെന്ന നടിത്തുന്നത്. സംംസ്ഥാാന
പെത്തി 6 വയി�ിൽ താപെഴ്യുള്ള കുട്ടംികളിിൽ 
56% ഉം ഏപെത�ിലും സ്സോസംവനങ്ങൾക്കാായിി 
അം�ന്വാടിികപെളി ഉ�സ്സോയിാ�പെ�ടുംത്തു
ന്നു�്. കുട്ടംികളിിൽ പൂരക സ്സോ�ാഷ്യകാഹിാ
രത്തിിനായി് 53% ഉം ശീിശു വളിര്ച്ചയുമായിി 
ബന്ധിപെപ്പിട്ടം് 61% ഉം ആസ്സോരാ�യ �രിസ്സോശീാ
ധനയുമായിി ബന്ധിപെപ്പിട്ടം് 42% ഉം പ്രാീ
സ്കൂളിിം�ിനായി് 32% ഉം പ്രാതിസ്സോരാധ കുത്തിി
പെവയി്പ്പിിനായി് 24% ഉം അം�ന്വാടിികപെളി

യിാണ് ആശ്രീയിിക്കുംന്നപെതന്ന് റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടംിൽ 
�റിയുന്നു�്. പ്രാാസ്സോ�ശീിക തലത്തിിൽ സ്കൂളു
കളുസ്സോടിയും കുട്ടംികളുസ്സോടിയും ആസ്സോരാ�യ �രി
�ാലനത്തിിൽ അം�നവാടിികൾ വലിയി 
��ാണ് വഹിിക്കുംന്നപെതന്നും റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടം് 
ചൂ�ിക്കാാണിക്കുംന്നു.

കുട്ടംികളുപെടിയും സ്ത്രീീകളുപെടിയും ആസ്സോരാ�യം 
ഭക്ഷണം സ്സോ�ാഷ്യകാഹിാരം എംന്നിവയുമായിി 
ബന്ധിപെപ്പിട്ടം സൂചിികകൾ �രിസ്സോശീാധിച്ചാൽ 
സംംസ്ഥാാനം സ്സോ�ശീിയി ശീരാശീരിസ്സോയിക്കാാൾ 
ഏപെറി മുന്നിലാപെണ�ിലും  ആശീ�കൾക്കാ് 
വഴ്ിപെവക്കുംന്ന ചിില സൂചിികകളും ഇതിനിടി
യിിൽ നമുക്കാ് കാണാവുംന്നതാണ്. 

5 വയി�ിന് താപെഴ് പ്രാായിമുള്ള കുട്ടംിക
ളിിൽ ന�ര പ്രാസ്സോ�ശീത്തുള്ള 20.1% ഉം ഗ്രാംാമ 
പ്രാസ്സോ�ശീങ്ങളിിപെല 26.4% കുട്ടംികളും വളിര്ച്ച 
മുരടിിച്ചവരും  ന�രഗ്രാംാമ പ്രാസ്സോ�ശീങ്ങളിിപെല 
യിഥാാക്രിമം 16% ഉം 15.5% ഉം കുട്ടംികൾ 
സ്സോശീാഷ്യിച്ചവരും അസ്സോതസ്സോ�ാപെല തൂക്കാക്കുംറിവും
ള്ള അഞ്ചാ് വയി�ിന് താപെഴ് പ്രാായിമുള്ളവര് 
ന�രഗ്രാംാമങ്ങളിിൽ യിഥാാക്രിമം 19.4% ഉം 
19.9% ഉം ആപെണന്ന് കാണാം. സംംസ്ഥാാ
നപെത്തി വനിതകളിിൽ 36% ഉം പുരുഷ്യന്മാ
രിൽ 18% ഉം അനീമിക്കാാണ്. �ട്ടംികവര്ഗ്ഗ 
വിഭാ�ത്തിിപെല വനിതകളിിൽ 58% സ്സോത്തിാളിം 
സ്സോ�ര് സ്കൂളുകളിിൽ സ്സോ�ാകാത്തിവരും 53% 
സ്സോ�രും അനീമിക്കുംം ആപെണന്നാണ് റിിസ്സോപ്പിാര്
ട്ടംിൽ �രാമര്ശീിക്കുംന്നത്. 

വനിതാപെതാഴ്ിൽ ��ാളിിത്തിവുംമായിി  
ബന്ധിപെപ്പിട്ടം് സ്സോനാക്കുംസ്സോമ്പാൾ 15 നും 49 നും 
ഇടിയിിൽ പ്രാായിമുള്ള വനിതകളിിൽ 26% 
സ്സോ�ര് മാത്രസ്സോമ വര്ഷ്യം മുഴുവനും സ്സോജിാലി 
പെചിയ്യുന്നവരായിി ഉള്ളൂ എംന്ന് കാണാം. 
അധവാനിക്കുംന്ന വനിതകളിിൽ 86% സ്സോ�രും 
കാര്ഷ്യിസ്സോകതര സ്സോമ�ലകളിിലാണ് സ്സോജിാലി 
പെചിയ്യുന്നപെതന്നും 53% വനിതകളും തങ്ങൾ
ക്കാ് ലഭിക്കുംന്ന വരുമാനം വിനിസ്സോയിാ�ിക്കും
ന്നതിൽ സംവയിം തീരുമാനം എംടുംക്കുംന്നവ
രും 79% വനിതകളും തങ്ങളുപെടി ബാ�് 
അക്കാൗ�് സംവന്തമായിി ഉ�സ്സോയിാ�ിക്കുംന്നു 
എംന്നും റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടം് ചൂ�ിക്കാാണിക്കുംന്നു.

പ്രോറ്റോദിശികാ സ്ര്ക്കാോരുകാളുളെെ 
അ�ിവോരം ഇെളെ�െലുകാൾ 

സ്സോ�ശീീയി കുടുംംബാസ്സോരാ�യ റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടംിൽ 
ഏറ്റവുംം അടിിയിന്തിര ഇടിപെ�ടിൽ ആവശീയ
മായി  വസ്തുത സ്ത്രീീകളിിപെലയും കുട്ടംികളിിപെല
യും അനീമിക് അവസ്ഥായും, കുട്ടംികളിിപെല 
വളിര്ച്ചക്കുംറിവ്, തൂക്കാക്കുംറിവ് തുടിങ്ങിയിവ
യുമായിി ബന്ധിപെപ്പിട്ടംവയിാണ്. വളിപെര ഗുരു
തരമായി ഒരു വിഷ്യയിമായിി തപെന്ന ഇതിപെന 
കസ്സോണ�ിയിിരിക്കുംന്നു. ഓസ്സോരാ പ്രാാസ്സോ�ശീിക 
സംര്ക്കാാര്തലത്തിിലും ശീരാശീരി 40 ൽ 
അധികം അം�ന്വാടിികൾ ഉപെ�ന്നുള്ള
തും സ്ത്രീീകളുപെടിയും കുട്ടംികളുപെടിയും ആസ്സോരാ�യം, 
പൂരക സ്സോ�ാഷ്യകാഹിാരം എംന്നിവയ്ക്ക് പ്രാ
സ്സോതയകമായി  ശ്രീദ്ധ പ്രാാസ്സോ�ശീിക സംര്ക്കാാര് 
നൽകുന്നുപെ��ിലും അത് ശീരിയിായി 
� ിശീയിിൽ തപെന്നയിാസ്സോണാ സ്സോ�ാകുന്ന
പെതന്ന് ഉറിപ്പിാസ്സോക്കാ�തും ഫ്ലപ്രാ�മായി 
ഇടിപെ�ടിലുകളുപെടി അനിവാരയതയിിസ്സോലക്കാ് 
റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടം് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും പെചിയ്യുന്നു�്. 
മൂന്ന് തലത്തിിലുള്ള �ദ്ധതികളിാണ് സ്ത്രീീക


നവാജ്ാതി�ിശു മരണനിരക്കുംം 
�ിശുക്കാളംിന്റെല മരണനിരക്കുംം 
ശേനാക്കാിയാാല് ശേലാകത്തിന്റെല 
തിന്റെന്ന് ഏറ്റിവും വാികസിതി 
രാജ്യങ്ങള്ക്കാ് ഒപ്പ്മാണ് 
ശേകരളംം എന്ന്് കാണാം. 

1000 ജ്നനത്തില് �ിശു മരണ 
നിരക്കാ് 4.4 ആന്റെണങ്കിിലുംം 
ഗ്രാാമീണ ശേമഖലയാില് ഇതി്  

5.2 ഉം ന�ര ശേമഖലയാില് 3.5 
ആന്റെണന്നുംം റിിശേപ്പ്ാര്ട്ടില് 

�രാമര്�ിക്കുംന്നും. 
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ളുപെടിയും കുട്ടംികളുപെടിയും വികസംനത്തിിനായി് 
സംംസ്ഥാാനത്തി് നടിപ്പിിലാക്കുംന്നത്. ഇവപെയി 
സ്സോകന്ദ്ര, സംംസ്ഥാാന, പ്രാാസ്സോ�ശീിക സംര്ക്കാാര് 
�ദ്ധതികൾ എംന്നിങ്ങപെന തരം തിരിക്കാാ
വുംന്നതാണ്. ഈ �ദ്ധതികൾ എംല്ലാം 
തപെന്ന ഒസ്സോര ഉസ്സോ�യാ�സ്ഥാര് തപെന്നയിാണ് 
പ്രാാസ്സോ�ശീിക തലത്തിിൽ നടിപ്പിിലാക്കുംന്നത്. 
2021-22 പെല കണക്കുംകൾ �രിസ്സോശീാധിച്ചാൽ 
2000 സ്സോകാടിി രൂ�യ്ക്ക് മുകളിിൽ ഈ മൂന്ന് 
ഉറിവിടിങ്ങളിിൽ നിന്നും വിവിധ വനിതാ 
ശീിശുസ്സോക്ഷമ വികസംന �ദ്ധതികളുപെടി നിര്
�ഹിണത്തിിനായി്   ബഡി്ജിറ്റുകളിിൽ വകയിി
രുത്തിിയിിട്ടുള്ളതായിി കാണാവുംന്നതാണ്. 

 പ്രാാസ്സോ�ശീിക സംര്ക്കാാരുകൾ തങ്ങൾ
ക്കാ് ലഭിക്കുംന്ന �ദ്ധതി വിഹിിതത്തിിപെ� 
10% വനിത ഘടിക �ദ്ധതികൾക്കുംം 5% 
തുക ശീിശുക്കാൾ, ഭിന്നസ്സോശീഷ്യിക്കാാര്, ട്രാന്
സം്ജിന്ഡിര്, വൃദ്ധര് തുടിങ്ങിയി സംാമൂഹിിക
മായിി ദുര്ബല വിഭാ�ക്കാാരുപെടി ഉന്നമന
ത്തിിനായുള്ള �ദ്ധതികൾക്കാ് നിര്ബന്ധി
മായും വകയിിരുത്തിണപെമന്ന് നിഷ്കര്ഷ്യിച്ചി
ട്ടുപെ��ിലും ഇവര്ക്കാായിി വകയിിരുത്തുന്ന 
തുക പൂര്ണ്ണ്മായും വിനിസ്സോയിാ�ിക്കാപെപ്പിടും
ന്നില്ല എംന്നാണ് സംംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ 

സ്സോബാര്ഡി് പുറിത്തിിറിക്കുംന്ന സംാമ്പത്തിിക 
അവസ്സോലാകന റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടുകൾ ചൂ�ിക്കാാ
ണിക്കുംന്നത്. അസ്സോത സ്സോ�ാപെല ഏപെറ്റടുംക്കുംന്ന 
�ദ്ധതികളുപെടി ഗുണനിലവാരവുംം ഫ്ലപ്രാാ
പ്തിയും വിശീകലനവിസ്സോധയിമാസ്സോക്കാ�ത് 
തപെന്നയിാണ്. കാലഹിരണപെപ്പിട്ടംതും തികച്ചും  
സംാമ്പ്ര�ായിികമായി രീതിയിിലുള്ള  �ദ്ധതി
കളിാണ് �ല പ്രാാസ്സോ�ശീിക സംര്ക്കാാരുകളും 

ഇന്നും ഈ സ്സോമ�ലകളിിൽ ഏപെറ്റടുംക്കുംന്നപെത
ന്ന്  കാണാവുംന്നതാണ്. മാറുന്ന കാലഘട്ടം
ത്തിിനനുസംരിച്ചുള്ള നൂതന �ദ്ധതികൾ ഈ 
സ്സോമ�ലയിിൽ ഏപെറ്റടുംക്കാാനുള്ള ഇച്ഛാാശീക്കാി 
പ്രാാസ്സോ�ശീിക സംര്ക്കാാരുകൾക്കാ് ഉ�ാസ്സോക
�താണ്. ആസ്സോരാ�യ സ്സോമ�ലയിിൽ ര�ാം 
തലമുറി ഉയിര്ത്തുന്ന പ്രാശ്നംങ്ങളും, സംംസ്ഥാാ
നപെത്തി ജിനസംം�യയിിൽ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന 
വസ്സോയിാജിനങ്ങളുപെടി എംണ്ണ്വുംം അവരുപെടി 
സ്സോക്ഷമം ഉറിപ്പിാക്കുംന്ന �ദ്ധതികളും മറ്റും  
പ്രാാസ്സോ�ശീികമായിി  രൂ�പെപ്പിടുംസ്സോത്തി� 
തലത്തിിസ്സോലക്കാാണ് NFHS-2021 റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടം് 
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. മാനവ വികസംനത്തിിനും 
സംാമൂഹിയ സ്സോക്ഷമത്തിിനുമായിി കൂടുംതൽ തുക 
സംംസ്ഥാാനം വകയിിരുത്തുസ്സോമ്പാൾ  മാനവ 
മൂലധനം കൂടുംതൽ ഉൽ�ാ�നക്ഷമമാക്കും
ന്നതിലും പ്രാാസ്സോ�ശീിക സംര്ക്കാാരുകൾ ശ്രീ
ദ്ധിസ്സോക്കാ�ിയിിരിക്കുംന്നു. ജിനകീയിാസൂത്രണം 
സ്സോ�ാപെലാരു വികസംന മാതൃക �രീക്ഷിച്ചി
ട്ടംില്ലാത്തി ചിില സംംസ്ഥാാനങ്ങളിിൽ വനിതാ
ശീിശുസ്സോക്ഷമവുംമായിി ബന്ധിപെപ്പിട്ടം ചിില സൂചിി
കകളിിൽ  ഉയിര്ന്ന സ്സോ�ാര് നിലനിര്ത്തുന്നു 
എംന്നത്  സംംസ്ഥാാനപെത്തി പ്രാാസ്സോ�ശീിക 
സംര്ക്കാാരുകൾ ഈ സ്സോമ�ലയിിൽ നടിസ്സോത്തി
� അനിവാരയമായി ഇടിപെ�ടിലുകളിിസ്സോലക്കാ്  
തപെന്നയിാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഒസ്സോരാ പ്രാ
സ്സോ�ശീത്തിിപെ�യും സംാധയതകളും ആവശീയ
ങ്ങളും ക�റിിഞ്ഞാ് വനിതാ ശീിശുസ്സോക്ഷമ 
�ദ്ധതികൾ ഏപെറ്റടുംക്കുംന്നതിലും അവ 
നടിപ്പിാക്കുംന്നതിനും തികച്ചും സ്സോ�ാസംിറ്റീവായി 
കാഴ്ചപ്പിാടുംം സംമീ�നവുംമാണ് പ്രാാസ്സോ�ശീിക 
സംര്ക്കാാരുകൾക്കാ് സ്സോവ�പെതന്ന 2021 പെല 
സ്സോകരളി വികസംന റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടംിപെല (KDR-
2021) �രാമര്ശീവുംം ഇസ്സോതാപെടിാപ്പിം കൂട്ടംി 
വായിിക്കാാവുംന്നതാണ്.               1

ക്രമാ 
�ം. സൂചിികാകാൾ ഇന്തിം റ്റോകാര�ം

1 നവജാാത ശിിശുമരണ നിരക്ക്് (NNMR) 24.9 3.4
2 ശിിശുമരണ നിരക്ക്് (IMR) 35.2 4.4

3 5 വയസ്സിില് താഴെെയുള്ള കുട്ടിികളിിഴെ� 
മരണ നിരക്ക്് 41.9 5.2

4 6-59 മാസംം പ്രാായമുള്ള കുട്ടിികളിില് 
അനീമിക്ക്ായവര് (%) 67.1 39.4

5 15-49 നുംം ഇടയില്  പ്രാായമുള്ള 
സ്ത്രീീകളിില് അനീമിക്ക്ായവര് (%) 57.2 36.5

6 15-49 നുംം ഇടയില് പ്രാായമുള്ള ഗര്ഭിിണി
കളിായ സ്ത്രീീകളിില് അനീമിക്ക്ായവര് (%) 52.2 31.4

7 5 വയസ്സിില് താഴെെ പ്രാായമുള്ള വളിര്ച്ച 
മുരടിച്ച കുട്ടിികള് (%) 35.5 23.4

8 5 വയസ്സിില് താഴെെ പ്രാായമുള്ള കുട്ടിികളിിൽ 
ശോശിാഷിിച്ചവര് (%)  19.3 15.8

9 5 വയസ്സിില് താഴെെ പ്രാായമുള്ള കുട്ടിികളിിൽ 
ഭിാരക്കുറവുള്ളവര് (%) 32.1 19.7
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�ാഴ്് വസ്തുക്കാൾ ശീാസ്ത്രീീയിമായിി സംം�
രിക്കാാനാണസ്സോല്ലാ നാം അവപെയി 

സംംഭരണ സ്സോകന്ദ്രങ്ങളിിസ്സോലക്കാ് എംത്തിിക്കും
ന്നത്. എംന്നാൽ �ാഴ്് വസ്തു സംംഭരണ 
സ്സോകന്ദ്രങ്ങളിിൽ തുടിപെരത്തുടിപെര ഉ�ാകുന്ന 
തീ�ിടുംത്തിം കൂടുംതൽ അ�കടിങ്ങൾ സൃഷ്ടിി
ക്കുംന്നു. ഇതിപെന ഒരു �രിധിവപെര തടിയിാന് 
നമുക്കാാവിസ്സോല്ല?

പ്ലാോസ്റ്റികാ് ഉൾളെ�ളെെയുംള്ള 
�ോഴ്് വസ്തുക്കാൾ കാത്തിിച്ച്ോൽ

മാലിനയങ്ങൾ വലിപെച്ചറിിയിലും കത്തിി
ക്കാലും നമ്മളിിൽ �ലരുപെടിയും ശീീലത്തിിപെ� 
ഭാ�മായിി കഴ്ിഞ്ഞു. മാലിനയങ്ങൾ വലിപെച്ച
റിിയുന്നത് നമ്മുപെടി ചുറ്റു�ാടി് വൃത്തിിഹിീന

മാക്കുംന്നതിസ്സോനാപെടിാപ്പിം �ലതരത്തിിലുള്ള 
�കര്ച്ചവയാധികൾക്കുംം കാരണമാകുന്നു. 
പ്ലാാസ്റ്റിക് ഉൾപെപ്പിപെടിയുള്ള മാലിനയങ്ങൾ 
കത്തിിക്കുംന്നതിലൂപെടി ഡിസ്സോയിാക്സിിന്, ഫ്ൂറിാന് 
എംന്നിങ്ങപെനയുള്ള മാരകമായി രാസംവസ്തു
ക്കാൾ ഉൽ�ാ�ിപ്പിിക്കാപെപ്പിടുംന്നു. ഇവ �ിന്നീടി് 
അര്ബു�ം, തവക്കാ് സ്സോരാ�ങ്ങൾ, കരളിിപെന 
ബാധിക്കുംന്ന സ്സോരാ�ങ്ങൾ തുടിങ്ങി �ല 
തരം ഗുരുതര ആസ്സോരാ�യ പ്രാശ്നംങ്ങളിിസ്സോലക്കുംം 
വഴ്ിപെതളിിക്കുംന്നു.

സ്ംസ്കരിക്കാോം മാോലി�ംളെത്തി 
ശോസ്ത്രീീയമാോയി തളെന്ന

വീടുംകളിിലും സ്ഥാാ�നങ്ങളിിലും പ്ലാാസ്റ്റിക് 
അടിക്കാമുള്ള �ാഴ്് വസ്തുക്കാൾ അശീാസ്ത്രീീ

യിമായിി സംം�രിക്കുംന്നത് തടിയിാനാണ് 
തസ്സോ�ശീ സംവയിംഭരണ സ്ഥാാ�ന തലങ്ങ
ളിിൽ �ാഴ്്  വസ്തു സംംഭരണ സ്സോകന്ദ്രങ്ങ
ളിായി പെമറ്റീരിയിൽ കളിക്ഷന് പെഫ്സംിലി
റ്റ ികൾ (എംംസംിഎംഫ്് )  പ്രാവര്ത്തിിക്കും
ന്നത്. ഹിരിത കര്മ്മ സ്സോസംന മു�ാന്തരം 
വീടുംകളിിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥാാ�നങ്ങളിിൽ 
നിന്നും സ്സോശീ�രിക്കുംന്ന �ാഴ്് വസ്തുക്കാൾ 
ഇവിപെടി എംത്തിിച്ച് തരംതിരിച്ച് സംംഭരിച്ച്, 
അതിൽ പുനചിംക്രിമണ സ്സോയിാ�യമായിവ 
ക്ലീീന് സ്സോകരളി കമ്പനിസ്സോക്കാാ പുനചിംക്രിമണ 
വയാ�ാരികൾസ്സോക്കാാ സൈകമാറുകയും, പുനചിം
ക്രിമണ സ്സോയിാ�യമല്ലാത്തി 50 സൈമസ്സോക്രിാണിൽ 
താപെഴ്യുള്ള പ്ലാാസ്റ്റിക് കവറുകൾ പെ�ാടിിച്ച് 
സ്സോറിാഡി് ടിാറിിങ്ങിന് നൽകുന്നതിനായിി 
റിിസ്സോസംാഴ്സ്് റിിക്കാവറിി പെഫ്സംിലിറ്റികളിിസ്സോലക്കാ് 

�ോഴ്് വിസ്തു സ�ഭരിണ സ്സോക്യാന്ദ്രങ്ങളുപെടി 
ശീോസ്ത്രീീയി �രിി�ോലന� 
 റ്റോരഷ്മ ചിന്ദ്രൻ
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(ആര്ആര്എംഫ്്) എംത്തിിക്കുംകയും പെചിയുന്നു. 
തുടിര്ന്ന് പുനരു�സ്സോയിാ�സ്സോമാ പുനര്ചിംക്രിമ
ണസ്സോമാ സംാധയമാകാത്തി വസ്തുക്കാൾ ലാന്ഡി് 
ഫ്ില്ലിം�് സ്സോ�ാപെലയുള്ള തുടിര് നടി�ടിികൾ
ക്കാായിി സൈകമാറുന്നു. ഇതിലൂപെടി മാലിനയസംം
�രണം കാരയക്ഷമമായിി നടിക്കുംന്നു.

സ്ംഭരണ റ്റോകാന്ദ്രങ്ങ�ിൽ
സ്ംവിധാോ�ങ്ങൾ 
അ�രംോപ്തറ്റോമാോ?

ഒട്ടുമിക്കാ തസ്സോ�ശീസംവയിംഭരണ സ്ഥാാ
�നങ്ങളിിലും മാലിനയസംം�രണം കാരയ
ക്ഷമമായിി നടിക്കുംസ്സോമ്പാൾ തപെന്ന കഴ്ിഞ്ഞാ 
കുറിച്ച് മാസംങ്ങളിായിി �ാഴ്് വസ്തു സംംഭരണ 
സ്സോകന്ദ്രങ്ങളിിൽ വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന തീ�ിടുംത്തി
ങ്ങൾ ഉൽക്കാണ്ഠ സൃഷ്ടിിക്കുംന്നു. ഇതിലൂപെടി 
ഉ�ാകുന്ന നാശീനഷ്ടിങ്ങൾക്കാ് പുറിപെമ 
മുപെന്ന സൂചിിപ്പിിച്ചസ്സോ�ാപെല പ്ലാാസ്റ്റിക് ഉൾപെപ്പി
പെടിയുള്ള വസ്തുക്കാൾ കത്തുസ്സോമ്പാഴു�ാകുന്ന 
ഭവിഷ്യത്തി് വലുതാണ്. ഈ തീ�ിടുംത്തിങ്ങൾ
ക്കാ് കാരണം �ലതുപെ��ിലും അതിലധി
കവുംം നമുക്കാ് മുന്കരുതലുകൾ എംടുംത്തിാൽ 
നിയിന്ത്രിക്കാാന് �റ്റുന്നതാണ്.

ഇത്തിരത്തിിൽ ഉ�ാകാന് സംാധയത
യുള്ള തീ�ിടുംത്തിം ഒഴ്ിവാക്കാാന് ആവശീയ
മായി സുരക്ഷാ മുന്കരുതലുകളും പ്രാസ്തുത 
സ്സോകന്ദ്രങ്ങളിിൽ ഏര്പെപ്പിടുംസ്സോത്തി� സുരക്ഷാ 
സംജ്ജിീകരണങ്ങളും സംംബന്ധിിച്ച മാര്ഗ്ഗ
നിര്സ്സോ�ശീങ്ങൾ അടിങ്ങുന്ന ഉത്തിരവ് തസ്സോ�

ശീസംവയിംഭരണ വകുപ്പി് 
(G.O.(Rt) No.113/2021/LSGD) ഇറിക്കാി

യിിട്ടു�്. ഈ ഉത്തിരവിപെല ചിില പ്രാധാന 
മാര്ഗ്ഗനിര്സ്സോ�ശീങ്ങൾ സ്സോനാക്കാാം.

�ോഴ്് വസ്തു സ്ംഭരണ  
റ്റോകാന്ദ്രങ്ങ�ിൽ ഒരുറ്റോക്കാണ്ട 
സുരക്ഷാോ മുൻകാരുതലുകാൾ

യിാപെതാരുകാരണവശീാലും യിന്ത്രങ്ങൾ 
പ്രാവര്ത്തിിക്കുംന്നതിന് പെതാട്ടംടുംത്തിായിി �ാഴ്് 
വസ്തുക്കാൾ പെവയ്ക്കാന് �ാടിില്ല. ഒരു നിശ്ചാിത 
അകലം �ാലിച്ചു മാത്രസ്സോമ ഇവ വയ്ക്കാവൂ.

അടിിയിന്തര സംാഹിചിരയങ്ങൾ സ്സോനരിടിാ 
നായിി കുറിഞ്ഞാത് 250-500 ലിറ്റര് സംംഭര
ണസ്സോശീഷ്യിയുള്ള വാട്ടംര് ടിാങ്കും പ്രാഷ്യര് �മ്പും 
സ്ഥാാ�ിക്കുംക

ഇത്തിരത്തിിൽ തീ�ിടുംത്തിം ഉ�ായിാൽ 
അവ അടിിയിന്തരമായിി സ്സോനരിടിാന് ആവശീയ
മായി �രിശീീലനം ഹിരിതകര്മസ്സോസംന അം�
ങ്ങൾക്കാ് ഫ്യിര് ആന്ഡി് പെറി�ൂ വിഭാ�ം 
മുസ്സോ�ന നൽകുക
•  എംംസംിഎംഫ്്, ആര്ആര്എംഫ്് എംന്നി

വയ്ക്ക് പുറിത്തി് മാലിനയം കൂട്ടംിയിിടുംന്ന 
അവസ്ഥാ ഒഴ്ിവാക്കുംക

•  �ാഴ്് വസ്തുക്കാൾ സംംഭരണ സ്സോകന്ദ്രങ്ങ



പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | ഡിിസംംബര് 202114

ളിിൽ പെകട്ടംിക്കാിടിക്കാാത്തി വിധം അവ 
സംമയിത്തിിന് നീക്കാംപെചിയ്യുക

•  എംംസംിഎംഫ്്, ആര്ആര്എംഫ്് എംന്നി
വിടിങ്ങളിിൽ �യാസം്/ മപെണ്ണ്ണ്ണ് സ്റ്റൗ 
എംന്നിവ കത്തിിക്കാാതിരിക്കുംക.

•  സംവകാരയ എംംസംിഎംഫ്്/ആര്ആര്എംഫ്് 
എംന്നിവിടിങ്ങളിിൽ സുരക്ഷാ മാന�ണ്ഡ
ങ്ങൾ വിലയിിരുത്തിി മാത്രം തസ്സോ�ശീ 
സംവയിം ഭരണ സ്ഥാാ�നം സൈലസംന്സം് 
നൽകുക.

•  ക്ലീീന് സ്സോകരളി കമ്പനി നിര്സ്സോ�ശീ പ്രാകാര
മുള്ള വസ്തുക്കാൾ മാത്രം സംംഭരണ സ്സോകന്ദ്ര
ങ്ങളിിസ്സോലക്കാ് എംത്തിിക്കുംക.

�ോഴ്് വസ്തു സ്ംഭരണ റ്റോകാന്ദ്ര
ങ്ങ�ിൽ ഒരുറ്റോക്കാണ്ട സുരക്ഷാോ 
സ്ജ്ജീീകാരണങ്ങൾ
•  എംല്ലാ സംംഭരണ സ്സോകന്ദ്രങ്ങളിിലും ഇലക്ട്രിി

ക്കാൽ സുരക്ഷ ഓഡിിറ്റ്, ഫ്യിര് ഓഡിിറ്റ് 
എംന്നിവ നടിത്തുക.

•  ആവശീയാനുസംരണം ഫ്യിര് എംക്സ്റ്റിം
�ൂഷ്യറുകൾ സ്ഥാാ�ിക്കുംക.

•  വാട്ടംര് ടിാങ്കും പ്രാഷ്യര് �മ്പും സ്ഥാാ�ി
ക്കുംക.

•  ഫ്സ്റ്റ് എംയി്ഡി് സംംവിധാനം ഉറിപ്പിാ
ക്കുംക.

•  എംംസംിഎംഫ്ിസ്സോലക്കാ് വരുന്ന വസ്തുക്കാൾ, 
തരം തിരിക്കുംന്ന വസ്തുക്കാൾ, പുനചിം
ക്രിമണത്തിിന് നൽസ്സോക� വസ്തുക്കാൾ 
എംന്നിവ അകലം �ാലിച്ച് സൂക്ഷിക്കുംക.

•  ഇത്തിരം സ്സോകന്ദ്രങ്ങളിിൽ ഗുണനിലവാര
മുള്ള വയിറിിം�് സംംവിധാനങ്ങൾ ഉറിപ്പു
വരുസ്സോത്തി�തു�്.

�ോഴ്് വസ്തു സ്ംഭര
റ്റോകാന്ദ്രങ്ങളുളെെ സു�മാമാോയ 
�െത്തിി�ിൽ ജ�ങ്ങളുളെെ �ങ്ക്്

സംംഭരണ സ്സോകന്ദ്രങ്ങളിിൽ എംല്ലാ സുര 
ക്ഷാ മുന്കരുതലുകൾ എംടുംത്തിാൽ സ്സോ�ാലും 
ജിനങ്ങളുപെടി ഭാ�ത്തുനിന്നും നപെല്ലാരു �ിന്തു 

ണ ആവശീയമു�്.
�ാഴ്് വസ്തുക്കാൾ തരംതിരിച്ച് മാത്രം 

ഹിരിതകര്മസ്സോസംന സൈകമാറുക
യിാപെതാരു കാരണവശീാലും സംംഭരണ 

സ്സോകന്ദ്രങ്ങൾക്കാ് പുറിത്തി് മാലിനയങ്ങൾ 
നിസ്സോക്ഷ�ിച്ച് സ്സോ�ാകാന് �ാടിില്ല

സംംഭരണ സ്സോകന്ദ്രത്തിിനടുംത്തി് പെ�ാതുജി
നങ്ങൾ മാലിനയങ്ങൾ കത്തിിക്കാാന് �ാടിില്ല

സംംഭരണ സ്സോകന്ദ്രങ്ങളിിസ്സോലക്കാ് പുറിത്തുനി
ന്നുള്ളവര് അതിക്രിമിച്ച് കയിറുന്നില്ല എംന്ന് 
ചുറ്റു�ാടുംമുള്ളവര് ഉറിപ്പിാക്കാണം.

തറ്റോ�ശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാോ��
ങ്ങളുളെെ �ങ്ക്്

�ഞ്ചാായിത്തി് തല എംംസംിഎംഫുകളിിൽ 
സ്സോമൽസൂചിിപ്പിിച്ച എംല്ലാ സുരക്ഷാസംംവിധാ
നങ്ങളും ഒരുസ്സോക്കാ�ത് തസ്സോ�ശീ സംവയിംഭരണ 
സ്ഥാാ�നത്തിിപെ� ഉത്തിരവാ�ിത്തിമാണ്

തസ്സോ�ശീ സംവയിംഭരണ സ്ഥാാ�ന �രിധി 
യിിൽ പ്രാവര്ത്തിിക്കുംന്ന മറ്റ് എംല്ലാ സംവകാരയ 

സംംഭരണ സ്സോകന്ദ്രങ്ങൾക്കുംം, �ാഴ്് 
വസ്തു വയാ�ാരസ്ഥാാ�നങ്ങൾ
ക്കുംം സുരക്ഷാ മാന�ണ്ഡങ്ങൾ 
ഉറിപ്പിാക്കാിയി സ്സോശീഷ്യം മാത്രം സൈല 
സംന്സം് നൽകുക. 

സ്സോവനൽക്കാാലത്തി് കുറിച്ച
ധികം മുന്കരുതപെലടുംക്കാാം

സ്സോമൽ �റിഞ്ഞാ രീതിയിിലുള്ള 
മുന് കരുതലുകൾ സംവീകരിച്ചാൽ 
ഒരു �രിധിവപെര നമുക്കാ് അ�ക
ടിങ്ങൾ തടിയിാനാകും.

അനുഭവങ്ങളിിൽ നിന്നും 
മന�ിലാകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുപെടി 
നാട്ടംിലുള്ള സംംഭരണ സ്സോകന്ദ്രങ്ങൾ
ക്കാ് നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാസംംവി
ധാനങ്ങൾ അ�രയാപ്തപെമന്നാണ്.

സ്സോവനൽക്കാാലമായിതിനാൽ 
തപെന്ന വരും �ിവസംങ്ങളിിൽ ചൂടി് 
കൂടിാന് സംാധയത ഏപെറിയിാണ്. 
ആയിതിനാൽ ഇത്തിരത്തിിലുള്ള 
അ�കടിസംാധയതയും വര്ധി
ക്കുംന്നു. ഇനിയും ഒരു അ�കടിം 
കൂപെടി ഉ�ാകാതിരിക്കാാനായിി 
അൽ�ം സംമയിം ഇത്തിരത്തിിൽ 
സുര ക്ഷ ാ സം ം വ ി ധ ാ ന ങ്ങ ൾ 
ഉറിപ്പിാക്കുംന്നതിനായിി മാറ്റിവ 
യ്ക്കാം.                                  1

(യോൈഖ്യാിൈ മാദ്രാോസൗ് IIT �ിന്റെൈ 
റിിസൗര്ച്ചി് യോ�ോളറിോണ് ) 
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Earth provides enough to satisfy 
e ve r y man ’ s  ne e d s ,  b u t  n ot 
everyman’s greed (Gandhiji)

മാോലി�ം�ിര്മ്മാോര്ജ്ജീ�ം 
തറ്റോ�ശ സ്ഥാോ��ങ്ങൾക്കാ് 
ഒരു കാീറിോമുട്ടിി

മാലിനയ സംംസ്ക്കരണപെമന്നത് തസ്സോ�ശീ 
സം ര് ക്കാ ാ രു പെ ടി  പ്രാ ാ ഥാ മ ി ക  ചു മ ത ല 
ആയിിരിപെക്കാ തപെന്ന അത് തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�

നങ്ങൾക്കാ് എംന്നും തലസ്സോവ�നയു�ാക്കുംന്ന 
ഒരു പ്രാശ്നംവുംമായിി മാറിിയിിട്ടു�്. �ല സംസ്സോ�
തങ്ങളും �രീക്ഷിച്ചിട്ടും ഇന്നും മാലിനയനിര്
മ്മാര്ജ്ജിനത്തിിന് ഏവര്ക്കുംം അനുസ്സോയിാജിയ
മായി, പെചിലവ് കുറിഞ്ഞാ, ആസ്സോരാ�യകരമായി 
ഒരു സംംവിധാനം വികസംിപ്പിിപെച്ചടുംക്കാാന് 
�ല പ്രാാസ്സോ�ശീിക സംര്ക്കാാരുകൾക്കുംം 
ഇതുമായിി ബന്ധിപെപ്പിട്ടം് പ്രാവര്ത്തിിക്കുംന്ന 
ഏജിന്സംികൾക്കുംം കഴ്ിഞ്ഞാിട്ടംില്ല എംന്നത് 
ഒരു വസ്തുതയിാണ്. സ്സോകന്ദ്രീകൃത മാലിനയ 
സംംസ്ക്കരണ പ്ലാാന്റുംകൾ �ല കാരണങ്ങളിാൽ 

�രാജിയിപെപ്പിടുംന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച
താണ്. ആശു�ത്രി മാലിനയങ്ങളും ഇലസ്സോക്ട്രിാ
ണിക് മാലിനയങ്ങളുമുൾപെപ്പിപെടി പ്രാകൃതിയ്ക്കുംം 
മനുഷ്യയനും ഭീഷ്യണി ഉയിര്ത്തുന്ന നിരവധി
യിായി വസ്തുക്കാൾ മാലിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജിന
ത്തിിപെ� ഭാ�മായിി സൈകകാരയം പെചിസ്സോയ്യാം�ി
വരുന്നതും ഒരു പ്രാശ്നംമായിി നിലനിൽക്കുംന്നു. 
ഇത്തിരം സംാഹിചിരയങ്ങൾ സംംസ്ഥാാനപെത്തി 
ഒട്ടുമിക്കാ തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�നങ്ങളും അഭിമു�ീക
രിക്കുംസ്സോമ്പാൾ ആണ് സ്സോകരളിത്തിിൽ വിസ്ത്ീര്
ണ്ണ്ത്തിിലും ജിനസംം�യയിിലും ഏറ്റവുംം വലിയി 

മോലിനാ സ�സ്ക്കരിണത്തിിപെ� 
തിരുവിനന്തപുരി� മോതൃക്യാ
 ബിജു ബി. �ി.
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ന�രസംഭയിായി തിരുവനന്തപുരം ന�രസംഭ 
ഈ രം�ത്തി് കഴ്ിഞ്ഞാ ഒരു �തിറ്റാസ്സോ�ാ
ളിമായിി മാതൃകാ�രമായി ഇടിപെ�ടിലുകൾ 
നടിത്തുന്നത്.

214.86 ചി. കീ. മീറ്റര് വിസ്ത്ീര്ണ്ണ്മുള്ള 
സ്സോകരളിത്തിിപെല ഏറ്റവുംം വലിയി ന�രസം
ഭയിായി തിരുവനന്തപുരത്തി് ഏകസ്സോ�ശീം 
3 ലക്ഷസ്സോത്തിാളിം കുടുംംബങ്ങളിിലായിി 10 
ലക്ഷം ജിനങ്ങൾ അധിവസംിക്കുംന്നു. കൂടിാപെത 
�ിനംപ്രാതി ര�് ലക്ഷസ്സോത്തിാളിം സ്സോ�ര് വിവിധ 
ആവശീയങ്ങൾക്കാായിി ന�രത്തിിൽ വന്നുസ്സോ�ാ
കുന്നതായിി കണക്കാാക്കുംന്നു. ന�രത്തിിൽ 
അധിവസംിക്കുംന്നവരും വന്നുസ്സോ�ാകുന്നവരു
മായിി പ്രാതി�ിനം 350 ടിണ്ണ്ിസ്സോലപെറി മാലിനയം 
സൃഷ്ടിിക്കുംന്നതായിാണ് കണക്കാാക്കാപെപ്പി
ടുംന്നത്. ഇങ്ങപെനയു�ാകുന്ന മാലിനയം 
സംംസ്ക്കരിക്കുംന്നതിന് 1995-2000 കാലഘട്ടം
ത്തിിൽ നിലവിലു�ായിിരുന്ന ഭരണസംമിതി 
അന്നപെത്തി സ്സോമയിര് ശ്രീീ.വി.ശീിവന് കുട്ടംിയുപെടി 
സ്സോനതൃതവത്തിിൽ ന�രത്തിിൽ നിന്നും മാറിി 
പെതാട്ടംടുംത്തി വിളിപ്പിിൽ �ഞ്ചാായിത്തിിലുൾ
പെപ്പിട്ടം വിളിപ്പിിൽശീാലയിിൽ ഏകസ്സോ�ശീം 42 
ഏക്കാസ്സോറിാളിം സ്ഥാലം വാങ്ങി അവിപെടി സ്സോകന്ദ്രീ
കൃത മാലിനയ സംംസ്ക്കരണ പ്ലാാ�് സ്ഥാാ�ിച്ചു. 
സ്സോകരളിത്തിിൽ അത്തിരപെമാരു സംംരംഭം 
ആ�യമായിിട്ടംായിിരുന്നു.

വി��ിൽശോല �ൽകാിയ �ോഠംം
നന്നായിി പ്രാവര്ത്തിിച്ചു തുടിങ്ങിയി വിളിപ്പിി

ൽശീാല മാലിനയ സംംസ്ക്കരണ പ്ലാാ� ് കാല
ക്രിസ്സോമണ സ്ഥാലവാസംികളുപെടി ശീക്താമായി 
എംതിര്പ്പി് സ്സോനരിസ്സോടി�ിവന്നു. സംമീ�പെത്തി 
കിണറുകൾ ഉൾപെപ്പിപെടിയുള്ള ജില സ്സോ�ാത
സ്സുകൾ മലിനപെപ്പിടുംന്നതായും ജിനങ്ങൾക്കാ് 
തവക്കാ് സ്സോരാ�ം ഉൾപെപ്പിപെടിയു�ാകുന്നതായും 
വയാ�കമായിി പ്രാചിരിപ്പിിക്കാപ്പിട്ടു. പ്ലാാ�ിപെന 
തിപെരയുള്ള സംമരം നീതി�ീഠങ്ങളിിൽ വപെര 
എംത്തിി. പ്രാതിസ്സോഷ്യധങ്ങസ്സോളിയും എംതിര്പ്പുകസ്സോളി
യും നിയിമസ്സോ�ാരാട്ടംങ്ങസ്സോളിയും തുടിര്ന്ന് 2011 
ഡിിസംംബര് 21-ന് വിളിപ്പിിൽശീാല സ്സോകന്ദ്രീ
കൃത മാലിനയ സംംസ്ക്കരണ പ്ലാാ� ് അടിച്ചുപൂ
ട്ടംി. സ്സോകരളിം സ്സോ�ാപെല ജിനസംാന്ദ്രതസ്സോയിറിിയി 
ഒരു സംംസ്ഥാാനത്തി് സ്സോകന്ദ്രീകൃത മാലിനയ 
സംംസ്ക്കരണം അപ്രാാസ്സോയിാ�ികമാണ് എംന്ന 
വലിയി തിരിച്ചറിിവാണ് വിളിപ്പിിൽശീാലയിി
ലൂപെടി ലഭിച്ചത്.

വി��ിൽശോലയ്ക്ക്് റ്റോശഷംം
350 ടിണ്ണ്ിസ്സോലപെറി മാലിനയം ഒരു �ിവസംം 

സംംസ്ക്കരിസ്സോക്കാ�ി വന്നിരുന്ന ന�രസംഭ 

വിളിപ്പിിൽശീാല പ്ലാാ� ്  പൂട്ടംിയിസ്സോതാപെടി 
അക്ഷരാര്ത്ഥ്യത്തിിൽ പ്രാതിസംന്ധിിയിിലായിി. 
ന�രസംഭപെയി സംഹിായിിക്കാാന് പ്രാകൃതിസ്സോ�
ഹിികളിായി നിരവധി സ്സോ�ര് മുസ്സോന്നാട്ടുവന്നു. 
എംന്നാൽ ഒരു ശീാശീവത �രിഹിാരം നിര്സ്സോ�
ശീിക്കാാന് ആര്ക്കുംമായിില്ല.

ന�രത്തിിൽ ഉൽപ്പിാ�ിപ്പിിക്കാപെപ്പിടുംന്ന 
ആപെക മാലിനയത്തിിൽ ഏകസ്സോ�ശീം 60 %, 
അതായിത് ഏകസ്സോ�ശീം 200 ടിൺ, സൈജിവ 
മാലിനയങ്ങളിാണ് എംന്നതും, അതിൽ 
�കുതിയിിൽ കൂടുംതൽ �ാര്ഹിിക സൈജിവ
മാലിനയമാണ് എംന്ന തിരിച്ചറിിവുംം മാലിനയ 
നിര്മ്മാര്ജ്ജിനത്തിിൽ ന�രസംഭയ്ക്ക് ഏറ്റവുംം 
വലിയി വഴ്ികാട്ടംിയിായിി മാറുകയിായിിരുന്നു.

വിറ്റോകാന്ദ്രീകൃത ഉറിവിെ മാോലി�ം 
�ിര്മ്മാോര്ജ്ജീ�ത്തിി�് തുെക്കാം

സ്സോകന്ദ്രീകൃത മാല ിനയ  സംംസ്ക്കരണ 
സംംവിധാനം ഇല്ലാതായിതിന് �ിന്നാപെല 
ഉ�ാകുന്ന മാലിനയത്തിിൽ ഏകസ്സോ�ശീം 
1/3 �ാര്ഹിിക സൈജിവ മാലിനയമാണ് 
എംന്ന തിരിച്ചറിിവിൽ സൈജിവമാലിനയങ്ങൾ 
ഉറിവിടിത്തിിൽ സംംസ്ക്കരിക്കുംന്ന വിസ്സോകന്ദ്രീ
കൃത മാലിനയ സംംസ്ക്കരണ സംംവിധാനം 
ന�രസംഭ നടിപ്പിിലാക്കുംവാന് തീരുമാനിച്ചു. 
വീടുംകളിിലും സ്ഥാാ�നങ്ങളിിലും ഉൽപ്പിാ�ി

പ്പിിക്കുംന്ന സൈജിവമാലിനയങ്ങൾ അവരവര്
തപെന്ന സംംസ്ക്കരിക്കാണം എംന്നതാണ് ന�ര
സംഭയുപെടി നില�ാടി്. എംന്നാൽ ചിില സംാഹി
ചിരയങ്ങളിിൽ, വലിയി രീതിയിിൽ മാലിനയം 
ഉൽപ്പിാ�ിപ്പിിക്കുംന്നവര്, ഈ സ്സോമ�ലയിിൽ 
പ്രാവര്ത്തിിക്കുംന്ന ന�രസംഭ അം�ീകരിച്ചിട്ടു
ള്ള ഏജിന്സംികളുമായിി കരാറിിൽ ഏര്പെപ്പി
ട്ടം് മാലിനയ സംംസ്ക്കരിക്കാാനുള്ള സംംവിധാനം 
ഏര്പ്പിാടി് പെചിയ്യാംാവുംന്നതാണ്. കൂടിാപെത 
ചിില സ്സോകാളിനി പ്രാസ്സോ�ശീങ്ങളിിൽ ന�രസംഭ
തപെന്ന പെ�ാതുവായി രീതിയിിലുള്ള മാലിനയ 
സംംസ്ക്കരണ സംംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാിയിി
ട്ടുമു�്.

വിസ്സോകന്ദ്രീകൃത ഉറിവിടി മാലിനയ സംംസ്ക്കര 
ണത്തിിനായിി സൈ�പ്പി് കസ്സോമ്പാസ്റ്റിം�് സംംവി
ധാനമാണ് ന�രസംഭ ആ�യം പ്രാസ്സോയിാജിനപെപ്പി
ടുംത്തിിയിത്. 87000 സൈ�പ്പി് കസ്സോമ്പാസ്റ്റ് യൂണി
റ്റുകൾ ന�രസംഭ സംബ് സംിഡിിസ്സോയിാടുംകൂടിി 
വിതരണം പെചിയ്തിട്ടു�്. എംന്നാൽ സൈ�പ്പി് 
കസ്സോമ്പാസ്റ്റിം�് രീതിയിിൽ ചിില പ്രാാസ്സോയിാ�ിക 
പ്രാശ്നംങ്ങൾ ഉടിപെലടുംത്തു. അത്തിരം പ്രാശ്നം
ങ്ങൾ മറിികടിക്കുംന്നതിന് കൂടുംതൽ പെമച്ചപെപ്പി
ട്ടം എംയി് സ്സോറിാബിക് കസ്സോമ്പാസ്റ്റിം�് യൂണിറ്റായി 
കിച്ചൺ ബിന്നുകൾ പ്രാസ്സോയിാജിനപെപ്പിടുംത്തിാന് 
തുടിങ്ങി. നിലവിൽ ഉറിവിടി മാലിനയ നിര്
മ്മാര്ജ്ജിന സംംവിധാനം എംന്ന നിലയിിൽ 
ന�രസംഭ ഉ�സ്സോയിാ�ിക്കുംന്നത് ബസ്സോയിാ 
കസ്സോമ്പാസ്റ്റര് കിച്ചൺ ബിന്നുകളിാണ്. ഇത് 
മാലിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജിനത്തിിപെ� വിസ്സോക
ന്ദ്രീകൃത മിനി പ്ലാാന്റുംകൾ എംന്ന നിലയിിൽ 
വിഭാവനം പെചിയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 46601 ബസ്സോയിാ 
കസ്സോമ്പാസ്റ്റര് കിച്ചൺ ബിന്നുകൾ സ്ഥാാ�ി
ച്ചുകഴ്ിഞ്ഞു. അവയുപെടി �രി�ാലനത്തിി
നായിി അം�ീകൃത സ്സോസംവന �ാതാക്കാപെളി 
ചുമതലപെപ്പിടുംത്തിിയിിട്ടു�്. ഇസ്സോപ്പിാൾ ഹിരിത 
കര്മ്മ സ്സോസംനയുപെടി പ്രാവര്ത്തിനം ന�രസംഭ 
വിപുലപെപ്പിടുംത്തുകയിാണ്. ഹിരിത കര്മ്മ 
സ്സോസംനയുപെടി രൂ�ീകരണസ്സോത്തിാപെടി അസൈജിവ 
മാലിനയ സ്സോശീ�രണസ്സോത്തിാപെടിാപ്പിം കിച്ചൺ 
ബിന്നുകളുപെടി �രി�ാലന ചുമതലയും 
ഹിരിത കര്മ്മ സ്സോസംനയ്ക്ക് പൂര്ണ്ണ്മായും 
നൽകാനാണ് ന�രസംഭ ആസ്സോലാചിിക്കും
ന്നത്.

ബസ്സോയിാ കസ്സോമ്പാസ്റ്റര് കിച്ചൺ ബിന്നുകൾ 
കൂടിാപെത 3982 �ാര്ഹിിക ബസ്സോയിാ�യാസം് പ്ലാാ
ന്റുംകളും ന�രസംഭ സംബ് സംിഡിിസ്സോയിാടും കൂടിി 
സ്ഥാാ�ിച്ചിട്ടു�്. ഇത്തിരത്തിിൽ ഉറിവിടി
ത്തിിൽ മാലിനയ �രി�ാലന സംംവിധാനങ്ങ
ളിിലൂപെടി 70 -80 % സൈജിവമാലിനയം പ്രാതി�ിനം 
സൈകകാരയം പെചിയ്യാംാന് കഴ്ിയുന്നു�്.


ന�രത്തില് ഉല്പ്പ്ാ�ിപ്പ്ിക്കാ

ന്റെപ്പ്ടുന്ന് ആന്റെക മാലിനയ 
ത്തില് ഏകശേ��ം 60 %, 
അംതിായാതി് ഏകശേ��ം  

200 ടണ്, ബൈജ്വാ മാലിനയ
ങ്ങളംാണ് എന്ന്തുംം, അംതിില് 

�കുതിിയാില് കൂടുതില് 
�ാര്ഹിക ബൈജ്വാമാലിനയ 
മാണ് എന്ന് തിിരിച്ച്റിിവും 
മാലിനയ നിര്മ്മാാര്ജ്ജന 

ത്തില് ന�രസഭയ്ക്ക്് ഏറ്റിവും 
വാലിയാ വാഴിികാട്ടിയാായാി 

മാറുകയാായാിരുംന്നും.
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കാമ്മാൂണി�ി കാറ്റോ�ോസ്റ്റിം�്
ഉറിവിടി മാലിനയ �രി�ാലന സംംവിധാ

നത്തിിലൂപെടി �രി�ാലിക്കാാന് കഴ്ിയിാപെത 
ബാക്കാിവരുന്ന സൈജിവമാലിനയം �രി�ാ
ലിക്കുംന്നതിന് കമ്മൂണിറ്റി കസ്സോമ്പാസ്റ്റിം�് 
സംംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാിയിിട്ടു�്. തുമ്പൂര്
മൂഴ്ി മാതൃകയിിലുള്ള എംയി് സ്സോറിാബിക് ബിന്നു
കളിാണ് ന�രസംഭ ഇതിനായിി പ്രാധാനമാ
യും ആശ്രീയിിച്ചത്. നിലവിൽ 53 സ്സോകന്ദ്രങ്ങ
ളിിലായിി 477 എംയി് സ്സോറിാബിക് ബിന്നുകൾ 
പ്രാവര്ത്തിിച്ചുവരുന്നു. ഇതിന ്  പുറിസ്സോമ 
ന�രസംഭ വികസംിപ്പിിച്ച 165 സ്സോ�ാര്ട്ടംബിൾ 
എംയി് സ്സോറിാബിക് യൂണിറ്റുകളും പ്രാവര്ത്തിിക്കും
ന്നു�്. മാര്ക്കാറ്റുകൾ, സം് കൂളുകൾ എംന്നിവി
ടിങ്ങളിിലായിി 25 കമ്മൂണിറ്റി ബസ്സോയിാ�യാസം് 
പ്ലാാന്റുംകളും, റിസംിഡിന്ഷ്യയൽ സ്സോകാളിനിയിിൽ 
2 ഓര്�ാനിക് സ്സോവസ്റ്റ് കൺസ്സോവര്ട്ടംര് യൂണി
റ്റുകളും പ്രാവര്ത്തിിച്ചുവരുന്നു. അത്തിരത്തിിൽ 
നിലവിലുള്ള കമ്മൂണിറ്റി കസ്സോമ്പാസ്റ്റിം�് രീതി
കളിിലൂപെടി പ്രാതി�ിനം ഏകസ്സോ�ശീം 25 ടിൺ 
സൈജിവമാലിനയം സംംസ്ക്കരിക്കാപെപ്പിടുംന്നു.

കാരിയില സ്ംഭരണി
പെ ത രു വ ്  വൃ ത്തി ിയി ാ ക്കും ന്ന ത ി പെ � 

ഭാ�മായിി ലഭിക്കുംന്ന �ച്ചിലകളും, കരിയിി
ലകളും കൂട്ടംിയിിട്ടം് കത്തിിക്കുംന്നത് അന്തരീ
ക്ഷത്തിിൽ കാര്ബൺ സൈഡി ഓക് സൈസംഡിി
പെ� അളിവ് കൂട്ടുപെമന്നും ആസ്സോ�ാളി താ�ന 
ത്തിിന് ആക്കാം കൂട്ടുപെമന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിി
വിൽ കാര്ബൺ നൂട്രൽ ന�രസംഭ എംന്ന 
ആശീയിം മുസ്സോന്നാട്ടു വച്ച് കരിയിിലകൾ 
കത്തിിക്കാാപെത പ്രാസ്സോതയക കരിയിില സംംഭ
രണികളിിൽ സ്സോശീ�രിച്ച് അവയും കസ്സോമ്പാ
സ്റ്റിം�് യൂണിറ്റുകളിിൽ സംംസ്ക്കരിക്കുംന്നു. 
ഇത്തിരത്തിിൽ 10 കരിയിില സംംഭരണികൾ 
ന�രത്തിിപെല വിവിധ ഇടിങ്ങളിിൽ ക്രിമീകരി
ച്ചിട്ടു�്. 

ഗ്രീീൻ റ്റോപ്രോറ്റോട്ടിോറ്റോക്കാോൾ
വിസ്സോകന്ദ്രീകൃത ഉറിവിടി മാലിനയ സംംസ്ക്ക

രണത്തിിലൂപെടി സൈജിവ മാലിനയ �രി�ാ
ലനത്തിിൽ വലിയി വിജിയിം കപെ��ിലും 
പ്രാതി�ിനം ഏകസ്സോ�ശീം 150 ടിസ്സോണ്ണ്ാളിം 
വരുന്ന അസൈജിവ മാലിനയം എംങ്ങപെന 
ഒഴ്ിവാക്കുംം എംന്നത് വലിപെയിാരു പ്രാശ്നംമായിി 
ന�രസംഭയ്ക്ക് മുന്നിപെലത്തിിയിസ്സോപ്പിാഴ്ാണ് 
വിവിധ ചിടിങ്ങുകൾക്കാ് ഗ്രാംീന് സ്സോപ്രാാസ്സോട്ടംാ
സ്സോക്കാാൾ �ാലിക്കുംന്നത് സംംബന്ധിിച്ച് 
ആസ്സോലാചിന തുടിങ്ങിയിത്. അസ്സോതാപെടിാപ്പിം 
ഒറ്റത്തിവണ ഉ�സ്സോയിാ�ിക്കുംന്ന പ്ലാാസ്റ്റിക്കാി

പെ� നിസ്സോരാധനവുംം, പ്ലാാസ്റ്റിക് 
ബ�ൽ ഉൽപ്പിന്നങ്ങളുപെടി പ്രാചി
രണവുംം അസൈജിവ മാലിനയങ്ങ
ളുപെടി കളിക്ഷന് സൈ�വുംപെമാപെക്കാ 
ന�രപെത്തി മാലിനയമുക്താമാക്കാി 
സുന്ദര ന�രമാക്കാി മാറ്റുന്നതിൽ 
വലിയി ��് വഹിിച്ചു.

സ്സോ ല ാ ക ത്തി ി ൽ  ത പെ ന്ന 
ഏറ്റവുംം കൂടുംതൽ സ്ത്രീീകൾ ഒന്നിച്ചു 
� പെ � ടും ക്കും ന്ന  ആ റ്റു ക ാ ൽ 
പെ�ാ�ാല മസ്സോഹിാത്സ്യവത്തിിന് 
ഗ്രാംീന് സ്സോപ്രാാസ്സോട്ടംാസ്സോക്കാാൾ നടിപ്പിിലാ
ക്കാിയിാണ് ന�രസംഭ ഇത്തിരം 
പ്രാവര്ത്തിനങ്ങൾക്കാ് തുടിക്കാം 
കുറിിച്ചത്. 2015-പെല ആറ്റുകാൽ 
പെ�ാ�ാലയ്ക്ക് സ്സോശീഷ്യമു�ായി 
മാലിനയത്തിിപെ� അളിവ് 400 
ടിണ്ണ്ിലധികമായിിരുന്നു. ഗ്രാംീന് 
സ്സോപ്രാാസ്സോട്ടംാസ്സോക്കാാൾ നടിപ്പിിലാക്കാി
യിതിലൂപെടി പെ�ാ�ാല നടിക്കുംന്ന 
�ിവസംപെത്തി മാലിനയത്തിിപെ� 
അളിവ് 65 ടിണ്ണ്ിസ്സോലക്കാ് എംത്തിി
ക്കാാന് കഴ്ിഞ്ഞാത് വലിപെയിാരു 
സ്സോനട്ടംമാണ്.  ഇക്കാാരയത്തിിൽ 
പെ�ാ�ാലയി് പെക്കാത്തുന്ന ഭക്താ
ജിനങ്ങൾ മികച്ച സംഹികരണ
മാണ് നൽകിയിത്. 

2017-ൽ കാരയവട്ടംം ഗ്രാംീന് 
ഫ്ീ ൽ ഡി ്  സ്സോ സ്റ്റ ഡി ിയി ത്തി ി ൽ 
നടിന്ന ഇന്തയ - നൂസംിലാ� ് 
ക്രിിക്കാറ്റ് മത്സ്യരത്തിിൽ പ്ലാാസ്റ്റിക് 
കുപ്പിികളും മറ്റും ഉ�സ്സോയിാ�സ്സോശീഷ്യം വലിപെച്ച
റിിയുന്നത് ഒഴ്ിവാക്കാാന് ഇവ തിരിപെച്ചടുംക്കും
ന്നതിന് ഉൽപ്പിാ�കര്ക്കാ് ഉത്തിരവാ�ിതവം 
നൽകി ന�രസംഭ കര്ശീന നിര്സ്സോ�ശീം 
നൽകി. പെകാസ്സോക്കാാസ്സോകാളി സ്സോ�ാപെലയുള്ള 
അന്താരാഷ്ട്രീ ഭീമന്മാര് ഉൾപെപ്പിപെടി ഇക്കാാ
രയത്തിിൽ ന�രസംഭസ്സോയിാടി് സംഹികരിച്ചു. 
അതിപെ� ഫ്ലമായിി 30 സ്സോലാഡി് പ്ലാാസ്റ്റിക് 
സ്സോബാട്ടംിൽ ആണ് ഉൽപ്പിാ�കര് പുനഃചിംക്രി
മണത്തിിനായിി സ്സോശീ�രിച്ചത്. ഇത്തിരത്തിിൽ 
ഉൽപ്പിാ�കര് തപെന്ന പ്ലാാസ്റ്റിക് സ്സോബാട്ടംിലുകൾ 
തിരിപെക സ്സോശീ�രിച്ചത് ഇന്തയയിിൽ ആ�യപെത്തി 
അനുഭവമായിിരുന്നു.

പ്ലാാസ്റ്റിക്കാിന് ബ�ലായിി തുണി/ സ്സോ�പ്പിര് 
ബാ�് നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ ന�രസംഭാ
തലത്തിിൽ സ്ഥാാ�ിക്കുംന്നതിനുള്ള നടി�ടിി 
ആരംഭിച്ചിട്ടു�്. നിലവിൽ പ്രാവര്ത്തിിച്ചിരു
ന്ന 12 യൂണിറ്റുകൾ സ്സോകാവിഡിിപെന തുടിര്ന്ന് 
പ്രാവര്ത്തിനം നിലച്ചിരുന്നു. അവപെയി പുന
രുജ്ജിീവിപ്പിിക്കുംന്നതിനുള്ള നടി�ടിികളും 

സ്സോകാട്ടംൺ സംാനിട്ടംറിി �ാഡി് നിര്മ്മാണ 
യൂണിറ്റ് സ്ഥാാ�ിക്കുംന്ന തിനുമുള്ള നടി�ടിി
കളും അവസംാന ഘട്ടംത്തിിലാണ്.

അക്സൈജവ മാോലി�ം റ്റോശഖരണം
അസൈജിവ മാലിനയം സ്സോശീ�രിക്കുംന്നതി

നും അവ ശീാസ്ത്രീീയിമായിി തരം തിരിക്കുംന്നതി
നും അം�ീകൃത ഏജിന്സംികൾ നിലവിലു�്. 
ഇസ്സോപ്പിാൾ ഹിരിത കര്മ്മസ്സോസംനയുപെടി പ്രാവര്
ത്തിനം വയാ�ിക്കുംകയിാണ്. ന�രസംഭയുപെടി 
100 വാര്ഡുകളിിലും ഹിരിത കര്മ്മ സ്സോസംന 
രൂ�ീകരിക്കുംന്നതിനുള്ള പ്രാവര്ത്തിനങ്ങൾ 
നടിന്നുവരുന്നു. അസൈജിവ മാലിനയം സ്സോശീ�
രിക്കുംന്നതിന് പ്രാസ്സോതയക കല�ര് തയ്യാംാറിാ
ക്കാിയിിട്ടു�്. അതിനായിി 56 എംം.ആര്.എംഫ്് 
-കൾ നിലവിലു�്. രാവിപെല 5 മണി മുതൽ 
രാത്രി 9 മണി വപെരയിാണ് ഇവയുപെടി പ്രാവര്
ത്തിന സംമയിം. പെ�ാതുജിനങ്ങൾക്കാ് സ്സോനരിട്ടും 
കളിക്ഷന് ഏജിന്സംികൾ മു�ാന്തിരവുംം 
എംം.ആര്.എംഫ്് കളിിൽ അസൈജിവ മാലിനയം 
എംത്തിിക്കാാന് കഴ്ിയും. 
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സ്് ളെ�ഷംംൽ കാ�ക്ഷാൻ ക്സൈ�വ്
MRF കളിിൽ അസൈജിവ മാലിനയം 

എം ത്തി ി ക്കാ ാ ന്  ക ഴ് ിയി ാ ത്തി വ ര് ക്കാ ായി ി 
പ്രാസ്സോതയക �ിവസംങ്ങളിിൽ സം് പെ�ഷ്യയൽ 
കളിക്ഷന് സൈ�വുംകൾ സംംഘടിിപ്പിിക്കുംന്നു. 
വലിയി പ്രാചിരണം നൽകി സംംഘടിിപ്പിിക്കുംന്ന 
ഇത്തിരം കളിക്ഷന് സൈ�വുംകൾക്കാ് ജിനങ്ങ
ളിിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രാതികരണം ആണ് ലഭി
ച്ചിട്ടുള്ളത്. 2020-21 കാലയിളിവിൽ മാത്രം 
ഇത്തിരം സം് പെ�ഷ്യയൽ സൈ�വിലൂപെടി 117 
ടിൺ പ്ലാാസ്റ്റിക്, 35 ടിൺ ചിില്ലു മാലിനയം, 
35 ടിൺ �ഴ്യി പെചിരുപ്പും ബാഗും, 1.5 ടിൺ 
പെതര്സ്സോമാസ്സോക്കാാൾ മാലിനയം, 14 ടിൺ തുണി 
മാലിനയം എംന്നിവ സ്സോശീ�രിക്കാാനും അവ 
പുനരു�സ്സോയിാ�ത്തിിനും പുനഃചിംക്രിമണത്തിി
നും നൽകുന്നതിനും കഴ്ിഞ്ഞാിട്ടു�്.

ന�രസംഭയ്ക്ക് 2 പ്ലാാസ്റ്റിക് പെ�ഡ്ഡിംിം�് 
യൂണിറ്റുകളും പ്രാവര്ത്തിിക്കുംന്നു�്. അവയിിൽ 
നിന്ന് പെ�ഡി് പെചിയ്ത പ്ലാാസ്റ്റിക് ക്ലീീന് സ്സോകരളി 
കമ്പനിയ്ക്ക് വിൽക്കുംന്നു. കൂടിാപെത സ്സോറിാഡി് നിര്
മ്മാണത്തിിനും ഉ�സ്സോയിാ�ിക്കുംന്നു. സ്സോറിാഡി് 
നിര്മ്മാണത്തിിന് പ്ലാാസ്റ്റിക് ഉ�സ്സോയിാ�ിക്കും
ന്നതിന് എംടുംത്തി മുന്സൈക കണക്കാിപെലടും
ത്തി് ക്ലീീന് സ്സോകരളി കമ്പനി ന�രസംഭപെയി 
അനുസ്സോമാ�ിച്ചിട്ടു�്.

പ്ലാോസ്റ്റികാ് ബദിൽ ഉൽ�ന്ന റ്റോമാ�
സ്സോകന്ദ്ര സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കാാരുകളുപെടി 

ഉത്തിരവ് അനുസംരിച്ച് ഒറ്റത്തിവണ ഉ�സ്സോയിാ
�ിക്കുംന്ന പ്ലാാസ്റ്റിക് നിസ്സോരാധിക്കുംന്നതിന് 
മുസ്സോന്നാടിിയിായിി പ്ലാാസ്റ്റിക് ബ�ൽ ഉൽപ്പി
ന്നങ്ങപെളിക്കുംറിിച്ച് ജിനങ്ങളിിലും കച്ചവടി 
സ്ഥാാ�നങ്ങളിിലും അവസ്സോബാധം സൃഷ്ടിിക്കും
ന്നതിനായിി പ്ലാാസ്റ്റിക് ബ�ൽ ഉൽപ്പിന്ന 
സ്സോമളി സംംഘടിിപ്പിിച്ചു. സ്സോകരളിത്തിിൽ തസ്സോ�ശീ 
സ്ഥാാ�ന തലത്തിിൽ ആ�യമായിി സംംഘടിി
പ്പിിക്കാപെപ്പിട്ടം സ്സോമളിയിിൽ 40 ലധികം സ്ഥാാ�ന
ങ്ങളുപെടി സ്റ്റാളുകൾ ഉ�ായിിരുന്നു. പെ�ാതു
സംമൂഹിത്തിിപെ� വന് സംവീകാരയതയിാണ് 
സ്സോമളിയ്ക്കും�ായിിരുന്നത്.

സ്മാോര്ട്ടി് ട്രിിവോൻ�ം 
ളെമാോക്സൈബൽ ആ�്

ന�രസംഭയുപെടി മാലിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജിന
വുംമായിി ബന്ധിപെപ്പിട്ടം കമ്മൂണിറ്റി സംംവിധാ
നങ്ങളുപെടി സ്ഥാാനം, പ്രാവര്ത്തിന സംമയിം, 
അസൈജിവ മാലിനയ സ്സോശീ�രണ കല�ര്, 
സം് പെ�ഷ്യയൽ കളിക്ഷന് സൈ�വുംകൾ സംംബ
ന്ധിിച്ച വിവരങ്ങൾ, കുടിിപെവള്ള / പെസം�് സ്സോറ്റജി് 
മാലിനയ സ്സോശീ�രണ ബുക്കാിം�് എംന്നിവ ന�ര

സംഭയുപെടി സ്മാാര്ട്ടം് ട്രിവാന്�ം പെമാസൈബൽ 
ആപ്പിിൽ ലഭയമാണ്. കുടിിപെവള്ള വിതരണ
ത്തിിലും പെസം�് സ്സോറ്റജി് മാലിനയ സ്സോശീ�രണത്തിി
നും ന�രത്തിിൽ പ്രാവര്ത്തിിച്ചിരുന്ന മാഫ്ിയി 
സംംഘങ്ങപെളി ഇല്ലാതാക്കാാന് ഓൺസൈലന് 
ബുക്കാിം�് സംംവിധാനം ഏര്പെപ്പിടുംത്തുക വഴ്ി 
കഴ്ിഞ്ഞാിട്ടു�്. അനധികൃത കുടിിപെവള്ള 
സ്സോലാബിസ്സോയിയും, പെസം�് സ്സോറ്റജി് മാലിനയം 
സ്സോശീ�രിച്ച ്  ജിലാശീയിങ്ങളിിൽ തള്ളുന്ന 
സംംഘങ്ങളുസ്സോടിയും പ്രാവര്ത്തിനം അവസംാനി
പ്പിിക്കാാനും സ്മാാര്ട്ടം് ട്രിവാന്�ം ആപ്പിിലൂപെടി 
കഴ്ിഞ്ഞാിട്ടു�്.

മാോലി�ം കൂ�ോരം പൂറ്റോന്തിോട്ടിമാോയി
ന�രത്തിിപെ� ഹൃ�യി ഭാ�ത്തി് കിഴ്

സ്സോക്കാസ്സോക്കാാട്ടംയ്ക്ക് സംമീ�ം എംരുമക്കുംഴ്ിയിിൽ 
ദുര്�ന്ധിം വമിച്ച് ജിനങ്ങൾക്കാാപെക ശീലയ
മായിിരുന്ന മാലിനയക്കൂമ്പാരം നീക്കാം പെചിയ്ത് 
പൂസ്സോന്താട്ടംം ഉൾപെപ്പിപെടി നിര്മ്മിച്ച് പൂര്ത്തിീ
കരിച്ച സംന്മതി �ാര്ക്കാ് ഇക്കാാരയത്തിിൽ 
ഒരു മാതൃകയിാണ്. അതുസ്സോ�ാപെലതപെന്ന 
മപെറ്റാരു പെല�സംി സ്സോവസ്റ്റായി �ാളിയിം 
മാര്ക്കാറ്റിന് �ിന്നിപെല മാലിനയക്കൂമ്പാരം 
ബസ്സോയിാസൈമനിം�് സംാസ്സോ�തിക വി�യയിിലൂപെടി 
നീക്കാം പെചിയ്യുന്നതിന് കഴ്ിഞ്ഞാതും എംടുംത്തു
�റിസ്സോയി�താണ്.

ളെ�ൽത്തി് സ്് കാവോഡി്
മാലിനയം പെ�ാതുനിരത്തിിൽ വലിപെച്ച

റിിയുന്നവപെര കസ്സോയ്യാംാപെടി �ിടിി കൂടുംന്നതിനും 
�ിഴ് ഈടിാക്കുംന്നതിനും 24 മണിക്കൂറും 

പ്രാവര്ത്തിിക്കുംന്ന പെഹിൽത്തി് സം് കവാഡുകൾ 
ഉ�്. മാലിനയം തള്ളാന് ഉ�സ്സോയിാ�ിക്കുംന്ന 
വാഹിനം ഉൾപെപ്പിപെടി �ിടിിപെച്ചടുംത്തി് �ിഴ് 
ഈടിാക്കുംന്നതിലൂപെടി പ്രാതിവര്ഷ്യം 5 ലക്ഷ
ത്തിിലധികം രൂ� ന�രസംഭയ്ക്ക് ലഭിക്കും
ന്നുമു�്.

പുരസ്ക്കാോരങ്ങളുളെെ �ിറിവിൽ...
മ ാ ല ി ന യ  ന ി ര് മ ാ ര് ജ്ജി ന വും മ ായി ി 

ബന്ധിപെപ്പിട്ടം് നിരവധി പുരസ്ക്കാരങ്ങ ളിാണ് 
ന�രസംഭപെയി സ്സോതടിിപെയിത്തിിയിിട്ടുള്ളത് . 
ഇന്തയാ �വൺപെമ�ിസ്സോ�തുൾപെപ്പിപെടി ര�് 
ഡിസംനിസ്സോലപെറി പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ കഴ്ിഞ്ഞാ ഒരു 
�തിറ്റാ�ിനുള്ളിൽ ന�രസംഭപെയി സ്സോതടിി
പെയിത്തിിയിിട്ടു�്. ഏറ്റവുംം ഒടുംവിലായിി നീതി 
ആസ്സോയിാ�ിപെ� സുസ്ഥാിര ന�ര വികസംന 
സൂചിികയിിൽ രാജിയത്തി് 3-ാം സ്ഥാാനത്തും, 
സംംസ്ഥാാനത്തി് 1-ാം സ്ഥാാനത്തും തിരുവന
ന്തപുരം ന�രസംഭപെയിത്തിി. ന�രസംഭ നടിപ്പിി
ലാക്കുംന്ന വിസ്സോകന്ദ്രീകൃത ഉറിവിടി മാലിനയ 
സംംസ്ക്കരണരീതി �രമാലിനയ സംംസ്ക്കരണ
ത്തിിൽ ഇന്തയയിിപെല മികച്ച മാതൃകയിായിി 
നീതി ആസ്സോയിാ�് വിലയിിരുത്തിി. അസ്സോതാപെടിാ
പ്പിംതപെന്ന തിരുവനന്തപുരം ന�രസംഭയുപെടി 
പെസം�് സ്സോറ്റജി് മാലിനയ സ്സോശീ�രണത്തിിനായു
ള്ള ഓൺസൈലന് സംംവിധാനം ഡിിജിിറ്റൽ 
ഇന്തയയിിപെല മികച്ച മാതൃകകളിിൽ ഒന്നായിി 
വിലയിിരുത്തിപെപ്പിട്ടംിട്ടു�്.

മാലിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജിനവുംമായിി ബന്ധി
പെപ്പിട്ടം് ന�രസംഭ പ്രാതിസംന്ധിി സ്സോനരിട്ടംസ്സോപ്പിാൾ 
സംഹിായിവുംം സംസ്സോ�തങ്ങളുമായിി എംത്തിിയി 
നിരവധി സ്സോ�ര് മുസ്സോന്നാട്ടു വന്നു. മുന്ധനകാ
രയ മന്ത്രിയിായിിരുന്ന സ്സോഡിാ.റ്റി.എംം. സ്സോതാമസം് 
ഐസംക് ഇക്കാാരയത്തിിൽ സ്സോനതൃതവ�രമായി 
��് വഹിിച്ചു എംന്നത് എംടുംത്തു �റിസ്സോയി�
താണ്. വി�യാര്ത്ഥ്യികളും പെതാഴ്ിലാളിികളും 
സംര്�ീസം് സംംഘടിനകളും ന�രസംഭസ്സോയിാ
പെടിാപ്പിം നിന്നു. മാലിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജിന 
പ്രാവര്ത്തിനങ്ങപെളി ഏസ്സോകാ�ിപ്പിിക്കുംന്ന
തിന് ന�രസംഭ ആസ്സോരാ�യ വിഭാ�ത്തിിൽ 
പ്രാസ്സോതയക സ്സോപ്രാാജിക്ട്  പെസംക്രിസ്സോട്ടംറി ിയിറ്റ ്  
പ്രാവര്ത്തിിക്കുംന്നു�്. അത്തിരത്തിിൽ സംമൂഹി
പെമാന്നാപെകയുള്ള വലിപെയിാരു പ്രാവര്ത്തിന
ത്തിിപെ� ഫ്ലമായിാണ് തിരുവനന്തപുരം 
ന�രസംഭ ഇന്ന് മാലിനയ നിര്മ്മാര്ജ്ജിന
ത്തിിൽ ഒരു മാതൃകയിായിി മാറിിയിത്.       1

(യോൈഖ്യാൈന് തിിരുൈന്യന്തിപുരം  
ന്യ�രസൗഭ�ില്  യോ�ഡ്് 1 ന്റെ�ല്ത്തി് 

ഇന്സൗ് ന്റെപക്ടറിോണ് )
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സ്ത്രീീധനത്തിിനും  സ്ത്രീീ�ീഡിനത്തിിനും 
എംതിസ്സോര കുടുംംബശ്രീീ മുസ്സോ�ന സംംസ്ഥാാനത്തി് 
നടിപ്പിാക്കാി വരുന്ന ‘സ്ത്രീീ�ക്ഷ നവസ്സോകരളിം’ 
കയാപെമ്പയി് പെ� ഭാ�മാകാന് ഓക് സംിലറിി 
ഗ്രൂപ്പി് അം�ങ്ങൾക്കാ് മികച്ച �രിശീീലന �രി
�ാടിികളുമായിി കുടുംംബശ്രീീ. ഇതുപ്രാകാരം 
സംംസ്ഥാാനപെത്തി 19500 ഓക്സിിലറിി ഗ്രൂപ്പിിപെല 
മൂന്നു ലക്ഷത്തിിസ്സോലപെറി അം�ങ്ങൾ വിവിധ 
�രിശീീലന �രി�ാടിികളുപെടി ഭാ�മാകും. 

സ്ത്രീീകൾ സംമൂഹിത്തിിൽ സ്സോനരിടുംന്ന പ്രാശ്നംങ്ങപെളി 
കുറിിച്ച് ചിര്ച്ചപെചിയ്യുകയും അതിപെ� കാര
ണങ്ങൾ സ്സോബാധയപെപ്പിടുംത്തുകയും പെചിയ്യുക 
എംന്നതാണ് �രിശീീലനത്തിിലൂപെടി ലക്ഷയമിടും
ന്നത്. പ്രാസ്സോതയകം തയ്യാംാറിാക്കാിയി മൂന്നു പ്രാധാന 
പെമാഡിൂളുകളുപെടി അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാണ് 
�രിശീീലനം. കമൂണിറ്റി കൗൺസംിലര്മാര്, 
പെജിന്ഡിര് റിിസ്സോസംാഴ്് സം് സ്സോ�ഴ്് സംൺമാര്, 
വിജിില� ് ഗ്രൂപ്പി് അം�ങ്ങൾ എംന്നിവരാണ് 

ജിില്ലാതല �രിശീീലകര്. ഒരാൾക്കാ് ഒരു 
സംി.ഡിി.എംസംിപെ� ചുമതലയിാണ് ലഭിക്കുംക. 

സംമൂഹിത്തിിൽ നിലനിൽക്കുംന്ന അനീതി 
കൾ, അതിക്രിമങ്ങൾ, ചൂഷ്യണങ്ങൾ എംന്നിവ 
തിരിച്ചറിിയുന്നതിനും പ്രാതികരിക്കുംന്നതിനും 
സ്ത്രീീകപെളി പ്രാാപ്തരാക്കുംക, നിലവിലുള്ള 
നിയിമങ്ങൾ, സ്സോസംവന സംംവിധാനങ്ങൾ, 
സ്ഥാാ�നങ്ങൾ എംന്നിവപെയിക്കുംറിിച്ചുള്ള 
അവസ്സോബാധം സൃഷ്ടിിക്കുംക, ലിം���വി,  

19500 ഓക്യാ് സിലറിി ഗ്രൂപ്പുക്യാളിിപെല മൂന്നു ലക്ഷത്തിിസ്സോലപെറി

അ�ഗ്യങ്ങൾക്കാം് �രിിശീീലന�
  ആശ എസ്്. �ണിക്കാര് 
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ലിം�സംമതവം, ലിം�നീതി എംന്നിവപെയി 
കുറിിച്ച് അവസ്സോബാധം സൃഷ്ടിിക്കുംക എംന്നി
വയിാണ്  �രിശീീലന �രി�ാടി ിയിിൽ 
ഉൾപെപ്പിടുംത്തിിയിിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പി് ചിര്ച്ചകളുപെടി 
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ഉയിര്ന്നുവരുന്ന ആശീയി
ങ്ങൾ സ്സോക്രിാഡിീകരിച്ച് ഗ്രൂപ്പിിപെ� പ്രാതിനി
ധികൾ അവതരണം നടിത്തും.  �രിശീീലന 
ചുമതലവഹിിക്കുംന്ന പെഫ്സംിലിസ്സോറ്ററ്റര്മാര് 
അനുകൂലവുംം പ്രാതികൂലവുംമായിിട്ടുള്ള അഭിപ്രാാ
യിങ്ങൾ പ്രാസ്സോതയകം സ്സോര�പെപ്പിടുംത്തും. പെ�ാതു
ചിര്ച്ചകൾക്കും സ്സോശീഷ്യം അതിപെ� സ്സോക്രിാഡിീക
രണം നടിത്തിി റിിസ്സോസംാഴ്് സം് സ്സോ�ഴ്് സംൺമാര് 
അവതരിപ്പിിക്കുംം. മൂന്നുമാസംം നീളുന്ന വിവിധ 
�രിശീീലനങ്ങളിാണ് ഇവര്ക്കാായിി സംംഘ
ടിിപ്പിിക്കുംക. ഒരു �ിവസംം ഒരു പെമാഡിൂളിാണ് 

ചിര്ച്ച പെചിയ്യുന്നത്. ആ�യഘട്ടംമായിി സംംസ്ഥാാ
നപെത്തി എംല്ലാ ഓക് സംിലറിി ഗ്രൂപ്പുകളിിലും 
‘സ്ത്രീീധനവുംം അതിക്രിമങ്ങളും’എംന്ന വിഷ്യയി
ത്തിിൽ ചിര്ച്ച സംംഘടിിപ്പിിച്ചു. 

ചിര്ച്ചകളിിൽ നിന്നും ലഭിക്കുംന്ന ആശീയി
ങ്ങപെളി അടിിസ്ഥാാനമാക്കാി സ്ത്രീീധനത്തിിനും 
സ്ത്രീീകൾപെക്കാതിസ്സോരയുള്ള അതിക്രിമങ്ങൾക്കുംം 
എംതിസ്സോര പെ�ാതുസംമൂഹിത്തിിപെ� മസ്സോനാഭാവ
ത്തിിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഇടിപെ�ടി
ലുകൾ നടിത്തുന്നതിനാണ് ഉസ്സോ�ശീിക്കുംന്നത്. 
ഇതിനായിി  ഓക് സംിലറിി ഗ്രൂപ്പുകളുപെടി 
സ്സോനതൃതവത്തിിൽ സ്സോഫ്സം്ബുക്കാ്, ഇന്സ്റ്റാഗ്രാംാം 
ഉൾപെപ്പിപെടിയുള്ള സംമൂഹിമാധയമങ്ങൾ വഴ്ി 
വിവിധ പ്രാചിരണ �രി�ാടിികൾ ഏപെറ്റടും
ക്കുംം. റിീൽസം് വീഡിിസ്സോയിാ, സ്സോട്രാൾസം്, സ്സോ�ാസ്റ്റ

റുകൾ, ഹ്രസംവചിിത്രങ്ങൾ എംന്നിങ്ങപെന വയതയ
സ്ത്ങ്ങളിായി പ്രാചിരണ ഉ�ാധികളിായിിരിക്കുംം 
സംവീകരിക്കുംക.   

സ്ത്രീീ�ക്ഷ നവസ്സോകരളിം സ്സോബാധവൽ
ക്കാരണ �രി�ാടിിയുപെടി ഭാ�മായിി ഓക്  
സംിലറിി ഗ്രൂപ്പി് അം�ങ്ങൾക്കാ്  മികച്ച �രിശീീ 
ലനം നൽകുന്നതിലൂപെടി സ്ത്രീീധനത്തിിനും 
സ്ത്രീീ�ീഡിനത്തിിനും എംതിസ്സോര കുടുംംബശ്രീീ 
മു സ്സോ � ന  ന ടി ത്തു ന്ന  പ്രാ വ ര് ത്തി ന ങ്ങ ൾ 
കൂടുംതൽ ശീക്താമാക്കുംകയിാണ് ലക്ഷയം. 
കുടുംംബശ്രീീയിിൽ യുവതികളുപെടി പ്രാാതിനി
ധയം ഉറിപ്പു വരുത്തുക എംന്ന ലക്ഷയസ്സോത്തിാപെടി 
രൂ�ീകരിച്ച ഓക് സംിലറിി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാ് ഈ 
സ്സോമ�ലയിിൽ മികച്ച പ്രാവര്ത്തിനം കാഴ്ചവയ്ക്കാ
നാവുംപെമന്നാണ് പ്രാതീക്ഷിക്കുംന്നത്.              1              
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 ഗ്രാംാമീണ സ്സോമ�ലയിിപെല സംംരംഭ വികസംനം 
സ്സോപ്രാാത്സ്യാഹിിപ്പിിക്കുംക ലക്ഷയമിട്്ടം നടിപ്പിി

ലാക്കുംന്ന സ്സോകന്ദ്ര- സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കാാര് 
സംംസ്സോയിാജിിത �ദ്ധതിയിായി സ്റ്റാര്ട്ടംപ്്പി വിസ്സോല്ലജ്ി 
എം�ര്പ്രാണര്ഷ്യിപ്്പി സ്സോപ്രാാഗ്രാംാം (എംസ്ം.വി.ഇ.�ി) 
സ്സോകരളിത്തിിപെല �ത്തി് സ്സോ�ാക്കുംകളിിൽ കൂടിി 
വയാ�ിപ്പിിക്കാാന് അനുമതി. സ്സോകരളിത്തിിൽ 
കുടുംംബശ്രീീ മുസ്സോ�നയിാണ് �ദ്ധതി നടിപ്പിിലാ
ക്കുംന്നത്. സ്സോ�ാക്്കാ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ നടിപ്പിി
ലാക്കുംന്ന, സ്സോകന്ദ്ര- സംംസ്ഥാാന സംര്ക്കാാരുക
ളുപെടി സംംയുക്താ �ദ്ധതിയിായി എംസ്ം.വി.ഇ.�ി. 
മുസ്സോ�ന സ്സോനാൺ- ഫ്ാം സ്സോമ�ലയിിൽ മാത്രം 
നിശ്ചാിത എംണ്ണ്ം സംംരംഭങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്കും
ന്നതിന് ധനസംഹിായിവുംം �ിന്തുണാ സംഹിായി
ങ്ങളുമാണ് പ്രാധാന മായും നൽകുന്നത്. നാല് 
വര്ഷ്യമാണ് �ദ്ധതി കാലയിളിവ്. സ്സോ�ശീീയി 
ഗ്രാംാമീണ ഉ�ജിീവന �ൗതയം (നാഷ്യണൽ റൂറിൽ 
സൈലവ് ലിഹുഡ്ി മിഷ്യന്- എംന്.ആര്.എംൽ.എംം.) 

മുസ്സോന്നാട്ടം് വയ്ക്കുംന്ന മാന�ണ്ഡങ്ങൾക്കാനുസംരി
ച്ചാണ് സ്സോ�ാക്കുംകൾ പെതരപെഞ്ഞാടുംക്കുംന്നത്. 

  2020-21 സംാമ്പത്തിിക വര്ഷ്യത്തിിൽ സ്സോനമം 
(തിരുവനന്തപുരം), പെവട്ടംിക്കാവല (പെകാല്ലം), 
സ്സോകായിിപ്രാം (�ത്തിനംതിട്ടം), ഏറ്റുമാനൂര് 
(സ്സോകാട്ടംയിം), ആലങ്ങാട്ി (എംറിണാകുളിം), �ഴ്യി
ന്നൂര് (തൃശ്ശൂര്), തൃത്തിാല (�ാലക്കാാട്ി), പെ�രു
മ്പടിപ്്പി (മലപ്പുറിം), കുന്നുമ്മൽ (സ്സോകാഴ്ിസ്സോക്കാാട്ി), 
തളിിപ്പിറിമ്പ (കണ്ണൂര്) എംന്നീ �ത്തി് സ്സോ�ാക്കും
കളിിൽ കൂടിി എംസ്ം.വി.ഇ.�ി �ദ്ധതി നടിപ്പിിലാ 
ക്കാാനുള്ള അനുമതിയിാണ് ഇസ്സോപ്പിാൾ ലഭിച്ചി
രിക്കുംന്നത്. 2022 ജിനുവരി 31-നുള്ളിൽ ഈ 
സ്സോ�ാക്കുംകളിിപെല വിശീ�മായി �ദ്ധതി റിിസ്സോപ്പിാര്
ട്്ടം തയ്യാംാറിാക്കാി സംമര്പ്പിിക്കാാനാണ് കുടുംംബശ്രീീ 
ലക്ഷയമിട്ടംിരിക്കുംന്നത്. 

�ദ്ധതിയുപെടി സ്സോകരളിത്തിിപെല ആ�യഘട്ടം
ത്തിിന് എംറിണാകുളിം ജിില്ലയിിപെല വടിവുംസ്സോകാടുംം 
�ത്തിനംതിട്ടം ജിില്ലയിിപെല �റിസ്സോക്കാാടുംമാണ് തുടി

ക്കാമിട്ടംത്. 2016-ൽ അം�ീകാരം ലഭിച്ച്, 2017 
ജിനുവരി മുതൽ ഇവിപെടി പ്രാവര്ത്തിനങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചു. മികച്ച രീതിയിിലുള്ള �ദ്ധതി നടിത്തിി
പ്പിിപെനത്തുടിര്ന്ന് സ്സോ�ശീീയിതലത്തിിൽ തപെന്ന 
ഈ �ദ്ധതികൾ മാതൃകാ �ദ്ധതികളിായിി 
അം�ീകരിക്കാപെപ്പിടുംകയും പെചിയ്തിരുന്നു. 2021 
മാര്ച്്ച വപെര വടിവുംസ്സോകാടി ്2,054 സംംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുംകയിായിിരുന്നു ലക്ഷയം. ഇതുവപെര 
2,129 സംംരംഭങ്ങൾ ഇവിപെടി ആരംഭിച്ചുകഴ്ി
ഞ്ഞു. �റിസ്സോക്കാാട്ി 2,164 സംംരംഭങ്ങൾ ആരംഭി
സ്സോക്കാ�ിയിിരുന്നു. അവിപെടി 2,165 സംംരംഭങ്ങളും 
ആരംഭിച്ചു. 2021 മാര്ച്ചിന് സ്സോശീഷ്യം ഈ ര�് 
സ്സോ�ാക്കുംകളിിലും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സംംരംഭങ്ങ
ളിിൽ വളിര്ച്ചയ്്ക്ക സംാധയതയുള്ള സംംരംഭങ്ങപെളി 
കപെ�ത്തിി �ിന്തുണ നൽകുന്ന പ്രാവര്ത്തിന 
�രി�ാടിികൾ നടിപ്പിിലാക്കാിവരുന്നു. 

 ര�ാം ഘട്ടംത്തിിൽ (2018) ഇടുംക്കാി 
(ഇടുംക്കാി), നിലമ്പൂര് (മലപ്പുറിം), സൈവക്കാം 

കുടും�ബാശ്രീീ മുസ്സോ�ന
'എസ്.വിി.ഇ.�ി ' സ�രി�ഭ വിിക്യാസന �രിി�ോടിി
 ക്സൈചിത�ം ജി.
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(സ്സോകാട്ടംയിം), നീസ്സോലശീവരം (കാസംര്സ്സോ�ാഡി് ), 
�ത്തിനാപുരം (പെകാല്ലം), വാമനപുരം (തിരു
വനന്തപുരം), �നമരം (വയിനാട്ി), സൈതക്കാാ
ട്ടുസ്സോ�രി (ആലപ്പുഴ്), പെകാടികര (തൃശ്ശൂര്), കൂത്തു
�റിമ്പ (കണ്ണൂര്), സ്സോ�രാമ്പ്ര (സ്സോകാഴ്ിസ്സോക്കാാടി് ), 
പെനന്മാറി (�ാലക്കാാടി്) എംന്നീ 12 സ്സോ�ാക്കുംക
ളിിലും �ദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. നാലാം ഘട്ടംത്തിിൽ 
(2020) എംറിണാകുളിം ജിില്ലയിിപെല സൈവപ്പിിന് 
സ്സോ�ാക്കാിലും �ദ്ധതി നടിത്തിാന് അനുമതി 
ലഭിച്ചു. ഇവിപെടി കുടുംംബശ്രീീ സംമര്പ്പിിച്ച ഡിി.�ി.
ആര്. സ്സോകന്ദ്ര സംര്ക്കാാര്  അം�ീകരി ച്ചതിപെ� 
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ സൈമസ്സോക്രിാ എം�ര്സൈപ്രാസ്ം 
കൺസംൾട്ടംന്റുംമാര്ക്കുംള്ള �രിശീീലനം പുസ്സോരാ�
മിക്കുംകയിാണ്. 2021 നവംബര് 30 വപെര 21,633 
സംംരംഭങ്ങൾ എംസ്ം.വി.ഇ.�ി യുപെടി ഭാ�മായിി 
സ്സോകരളിത്തിിപെല വിവിധ സ്സോ�ാക്കുംകളിിൽ ആരം
ഭിച്ചിട്ടു�്.  

റിീബിൽഡി് സ്സോകരളി പെഡിവല�് പെമ� ് 
സ്സോപ്രാാഗ്രാംാമിപെ� ഭാ�മായിി  എംസം്.വി.ഇ.�ി 
മാതൃകയിിൽ സംംസ്ഥാാനപെത്തി പ്രാളിയി 
ബാധിതമായി 14 സ്സോ�ാക്കുംകളിിൽ സംംരംഭ 
വികസംന പ്രാവര്ത്തിനങ്ങൾ നടിത്തിാനുള്ള 
ചുമതലയും സ്സോകരളി സംര്ക്കാാര് കുടുംംബശ്രീീയ്ക്ക് 
നൽകിയിിരുന്നു. ആര്.പെക.ഐ  ഇ.ഡിി.�ി 
(റിീബിൽഡി് സ്സോകരളി ഇനീസ്സോഷ്യയറ്റീവ് എം�ര്
പ്രാണര്ഷ്യിപ്പി് പെഡിവലപ്പി് പെമ� ് സ്സോപ്രാാഗ്രാംാം) 
എംന്ന സ്സോ�രിൽ പ്രാസ്തുത �ദ്ധതി നടിപ്പിിലാക്കാി  
വരുന്നു.                                                    1               

(യോൈഖ്യാിൈ കുടുംംബശ്രീീ�ില്  
ൈമ്മ്യൂൂണിയോക്കഷന് സ്ൗ ന്റെപഷയൈിസ്റ്റോണ്)
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മധുരമൂറുന്ന മലയിാളിം അമ്മ മലയിാളിം. 
അസ്സോത. അമ്മയുപെടി സ്സോ�ഹിമറിിയുന്ന 

ഓസ്സോരാ മലയിാളിിയുപെടിയും പെനഞ്ചാിലൂറു
ന്ന നന്മ മലയിാളിം. ‘വസുസൈധവകുടുംം
ബകം’എംന്നാണ്  ആര്ഷ്യ സംംസ്കൃതി 
നപെമ്മ �ഠിപ്പിിച്ചത്.  സംങ്കുചിിതമായില്ല, 
വിശീാലമായി മനസ്സോ�ാപെടിയിാണ് നാം 
സ്സോലാകരാഷ്ട്രീങ്ങപെളിയും ഇതരഭാഷ്യകപെളിയും 
കാണുന്നത്. അതുപെകാണ്ടുതപെന്ന ഏതു 
ഭാഷ്യയും �ഠിച്ച് സൈകകാരയം പെചിയ്യാംാനുള്ള 
മനസ്സും കരുത്തും നമുക്കും സംവന്തം. 'ഇട്ടംാവ
ട്ടം'ത്തിിപെലാതുങ്ങിസ്സോപ്പിാസ്സോക�തല്ല ജിീവിതപെമ
ന്നും സ്സോലാകത്തിിപെ� ഏതു സ്സോകാണിസ്സോലക്കുംം 
�റിന്നിറിസ്സോങ്ങ�വരാണ് തങ്ങപെളിന്നുമുള്ള 

തിരിച്ചറിിവ് സ്കൂൾ �ഠന കാലത്തുതപെന്ന 
ഇളിംതലമുറിയ്ക്കും�ാകണം. ഇതര ഭാരതീയി 
ഭാഷ്യകൾ �ഠിക്കാണം. ഇംഗ്ലീീഷ്യ് അടിക്കാമുള്ള 
വിസ്സോ�ശീഭാഷ്യകൾ �ഠിക്കാണം. പ്രാാസ്സോയിാ�ി
കതലത്തിിൽ നിന്നുപെകാണ്ടുതപെന്നസ്സോവണം 
ജിീവിതപെത്തി സ്സോനാക്കാിക്കാാണാന്. �സ്സോക്ഷ, 
പെതല്ലും ശീ�സ്സോവ�, അടിിത്തിറിപെയിസ്സോപ്പിാഴും 
മാതൃഭാഷ്യയിിലാവണം എംന്നു സംാരം.

മണ്ണ്ിൽ കാലുറിപ്പിിച്ചുസ്സോവണം ആകാശീ
സ്സോത്തിയ്ക്കും സ്സോനാക്കാാന് എംന്ന സംാമാനയ തതവം 
എംന്നും മന�ിലു�ാവണം. �ര്ഭം ധരിച്ച് 
കുഞ്ഞാിപെന പ്രാസംവിക്കുംന്ന അമ്മ തപെ� നിറി
മാറിിൽനിന്ന് മുലപ്പിാൽ ചുരത്തിി കുഞ്ഞാിപെ� 
കരച്ചിലടിക്കുംസ്സോമ്പാൾ അമ്മയും കുഞ്ഞുമറിി

യിാപെത �വിത്രമാപെയിാരു ബന്ധിം രൂ�പെമ
ടുംക്കുംകയിാണവിപെടി. മലയിാണ്മയുപെടി മധുരം 
കലര്ന്ന മുലപ്പിാൽ ഇവിപെടി ഒരു പ്രാതീകം 
മാത്രമല്ല, മരുന്നും മന്ത്രവുംം അമൃതുമാകുന്നു. 

മലര്ന്നുകിടിന്നും കമിഴ്ന്നുകിടിന്നും മുട്ടംി
ലിഴ്ഞ്ഞും പെമപെല്ല ഇരുന്നും �ിപെന്നപ്പിിപെന്ന 
തൂണിലും ചുമരിലും അമ്മയുപെടി സംാരിത്തു
മ്പിലും �ിടിിച്ച് അടിിവച്ചടിിവച്ച് നടിക്കാാന് 
�ഠിക്കുംന്ന കുട്ടംിക്കാ് കാ�ടിയങ്ങളിറിിയിില്ല. 
അമ്പിളിിമാമപെന �ിടിിച്ചു തരണപെമന്ന് 
വാശീി �ിടിിക്കുംന്ന അവപെ� കുഞ്ഞുമന�ിൽ 
പെതളിിഞ്ഞാ ചിിത്രങ്ങസ്സോളിയുള്ളൂ, ഒരു�ാടി് നിറി
ങ്ങളുള്ള ചിിത്രങ്ങൾ.

"സ്സോമാൾക്കാ് തീപെര മലയിാളിം അരിയിില്ല. 

അമ്മ മലയിോളി� നന്മ മലയിോളി�
 ഐ. എസ്്. കുണ്ടൂര്



പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | ഡിിസംംബര് 20214

അതുപെകാ�് സംവന്തം ഭാഷ്യയിിപെല അക്ഷര
ങ്ങളും വാക്കുംകളും വാകയങ്ങളും ഉറിയ്ക്കാപെത 
മപെറ്റാരു ഭാഷ്യയും �ഠിപ്പിിക്കാാതിരിക്കുംക.

“പെറിയി്ന് പെറിയി്ന് സ്സോ�ാ എംസ്സോവ
കം എംപെ�യിിന് അനതര് സ്സോഡി” എംന്നല്ല, 

ആ�യം വാപെമാഴ്ിയിായിി “മസ്സോഴ് മസ്സോഴ് സ്സോ�ാ 
മസ്സോഴ്, �ിപെന്നാരിക്കാൽ വാ മസ്സോഴ്” എംന്ന് 
ഈണത്തിിൽ പെചിാല്ലി �ഠിപ്പിിക്കുംക

“വാട്ടംര് വാട്ടംര് എംപെവരിസ്സോവര്
സ്സോനാട്ടം് എം സ്സോ�ാ�് ടും �ി�് " എംന്നല്ല, 

ആ�യം 
“പെവള്ളം പെവള്ളം സംര് �ത്ര 
തുള്ളി കുടിിക്കാാനില്ലത്ര!" 
എംന്നു പെതളിിഞ്ഞാ ഭാഷ്യയിിൽ �ഠിപ്പിി

ക്കുംക.
അറിിവ് ഏപെത�ിലും ഭാഷ്യയിിലല്ല, മനു

ബട്ടം്, ഹിസം്ബന്റുംം ഞാാനും ഭയി�രമായിി സൈട്ര 
പെചിയ്ത്, സംീ, അവളി് പെകാരച്ച് പെകാരച്ച് സ്സോടിാക്കാ് 
പെചിയ്യും" - അസ്സോലാസംരം സ്സോതാന്നുന്ന ഇത്തിരം 
സംംഭാഷ്യണങ്ങൾ ചുറ്റു�ാടുംകളിിൽനിന്നു�ാ
കരുത്, ഇനിപെയി�ിലും. അത് അഭിമാനമല്ല, 
അ�മാനമാണ്. തുഞ്ചാനും കുഞ്ചാനും പെചിറു
സ്സോ�രിയും ജിനിച്ച മണ്ണ്ിൽ, ആശീാനും ഉള്ളൂരം 
വള്ളസ്സോത്തിാളും ജിനിച്ച മണ്ണ്ിൽ,  ഇടിസ്സോ�രിയും 
സൈവസ്സോലാപ്പിിള്ളിയും ബാലാമണിയിമ്മയും 
വയിലാറും ഓഎംന് വിയും സു�തകുമാരിയു
മടിക്കാമുള്ള എംത്രസ്സോയിാ മഹിാപ്രാതിഭകളുപെടി 
കപെയ്യാംാപ്പി് �തിഞ്ഞാ മണ്ണ്ിൽ മലയിാളി
ത്തിിന് വീണ്ടുപെമാരു തലപെയിടുംപ്പു�ാകണം. 
അതിന് മാതൃഭാഷ്യപെയി അഭിമാനസ്സോത്തിാപെടി 
ഹൃ�യിത്തിിസ്സോലറ്റുന്ന യുവതലമുറി വളിര്ന്നുവ
രണം.

അക്ഷരാര്ത്ഥ്യത്തിിൽ ഒന്നാം ഭാഷ്യ 
മാതൃഭാഷ്യയിാക്കാണം. ഭരിക്കുംന്നതും ഭരി
ക്കാപെപ്പിടുംന്നതും മാതൃഭാഷ്യയിിലാകണം. 
ഭൂമിയിിപെലവിപെടിയും അങ്ങപെന തപെന്നയിാ
ണസ്സോല്ലാ. ഓര്മ്മവയ്ക്കാന് തുടിങ്ങുന്ന പ്രാായി
ത്തിിൽ കുട്ടംിയുപെടിപെനഞ്ചാിന്കൂടിിനകത്തി് 
മാതാ�ിതാക്കാൾ നന്മയുപെടി നിലവിളിക്കാ് 
പെകാളുത്തിിവയ്ക്കുംക. അറിിയിാവുംന്ന മലയിാളി
വാക്കുംകൾ അര്ത്ഥ്യവുംം ഭാവവുംം വിശുദ്ധിയും 
സ്സോചിാര്ന്നുസ്സോ�ാകാപെത കുഞ്ഞാിപെന സ്സോകൾപ്പിി
ക്കുംക. അമ്മ, അച്ഛാന്, മുത്തിച്ഛാന്, മുത്തി�ി, 
സ്സോചിട്ടംന്, സ്സോചിച്ചി  തുടിങ്ങി നന്മ, തിന്മ, 
സംതയം, അസംതയം, സ്സോ�ഹിം, �യി, ധര്മ്മം, 
അധര്മ്മം, പെവയിിൽ, മഴ് അങ്ങപെന �ലതും.

വാക്കുംകളിിൽ സ്സോ�ഹിവുംം വികാരങ്ങ
ളുമിപെല്ല�ിൽ സംംസംാരവുംം നിരര്ത്ഥ്യകം. 

ഷ്യയപെ� ചിിന്താശീക്താിയിിലാപെണന്ന തിരിച്ച
റിിവ് പ്രാധാനം. അതുപെകാ�്, ചിിന്താമാദ്ധയ
മമായി ഭാഷ്യ നമുക്കാ് സൈകസ്സോമാശീം വന്നുകൂടിാ.

കിഴ്ക്കാ്, �ടിിഞ്ഞാാറി്, പെതക്കാ്, വടിക്കാ്, 
അരി, പെനല്ല്, ഉരൽ, ഉലക്കാ, കലപ്പി, അമ്മി, 
�ാടിം, �ലക, വാഴ്പ്പിി�ി, കുടിപ്പിന്, ചിീര, 
സ്സോകാഴ്ി, �രുന്ത്, തുമ്പപ്പൂ, തുളിസംി, പെചിത്തിി, 
മന്ദാരം തുടിങ്ങി ഓസ്സോരാ വാക്കാിലും നമ്മുപെടി 
മന�ിൽ വിരിയുന്നത് പെതളിിച്ചമുള്ള ചിിത്ര
ങ്ങളിാപെണന്നറിിയുക.നന്മ നിറിഞ്ഞാ മലയിാ
ളി��ങ്ങൾ കുട്ടംികളുപെടി മന�ിൽനിന്ന് 
കൂപെടിാഴ്ിയിാതിരിക്കാപെട്ടം. അറിിഞ്ഞാാസംവ�ി
ക്കാാമായിിരുന്ന ഒരു�ാടി് സംസ്സോന്താഷ്യങ്ങൾ 
നല്ല കാലത്തി്, മക്കാൾക്കുംസ്സോവ�ി സ്സോവപെ�
ന്നുവച്ചവരാണ് മാതാ�ിതാക്കാൾ. ശീരീരവുംം 
മനസ്സും ദുര്ബ്ബലമാകുന്ന ആയു�ിപെ� 
അവസംാനനാളുകളിിസ്സോലക്കാ് സംമ്പത്തിായിി 
അവര് യിാപെതാന്നും കരുതിവയ്ക്കാതിരുന്നത് 
സംവന്തം മക്കാസ്സോളിാടുംള്ള അമിതവാത്സ്യലയവുംം 
വിശീവാസംവുംം പെകാണ്ടുതപെന്നയിാണ്. ബാലയ
ത്തിിൽ തങ്ങൾ സൈക�ിടിിച്ചു നടിത്തിിയിവര് 
വാര്ദ്ധകയത്തിിൽ തങ്ങപെളി സൈക�ിടിിച്ചു 
നടിത്തുപെമന്ന ഉറിച്ച വിശീവാസംം പെകാ�്.

ജിീവിതത്തിിപെ� സംിംഹിഭാ�വുംം മക്കാ
ൾക്കാായിി വഴ്ിക്കാണ്ണുമായിി കാത്തിിരുന്നവ
ളിാണമ്മ. നി�ാരകാരയത്തിിന് വഴ്ക്കാിട്ടം് 
മകന് മി�ാപെത കിടിന്നുറിങ്ങിയി രാത്രിക
ളിിൽ “അവന് ഊണു കഴ്ിസ്സോച്ചാ ശീാരസ്സോ�” 
എംന്ന് �ാതിരാത്രിസ്സോനരത്തി് ഉറിങ്ങാപെത 
കിടിന്ന് �ലവുംരു സ്സോചിാ�ിച്ചവനാണച്ഛാന്. 
മക്കാളുപെടി കാലിൽ ഒരു മുള്ളു പെകാള്ളു
സ്സോമ്പാൾ മാതാ�ിതാക്കാളുപെടി ഹൃ�യിത്തിി
ലാണ് അത് മുറിിവും�ാക്കുംക. ആ സ്സോനാവുംം 
വികാരവുംപെമാപെക്കാ അസ്സോത അര്ത്ഥ്യത്തിിൽ 
�ങ്കുവയ്ക്കാന് മാതൃഭാഷ്യയ്ക്കും മാത്രസ്സോമ കഴ്ിയൂ. 
മനുഷ്യയരാശീിപെയി അത്ഭുതപെപ്പിടുംത്തുന്ന ഈ 
ഡിിജിിറ്റൽ യു�ത്തിിൽ, അനന്തസംാദ്ധയത
കളുള്ള, സ്സോശ്രീഷ്ഠഭാഷ്യയിായി മലയിാളിത്തിിന് 
കരുത്തു �കസ്സോര�തു�്. ഭാഷ്യാഭിമാനമുള്ള 
ഏപെതാരു മലയിാളിിയുപെടിയും കര്ത്തിവയമാ
ണത്. കുടുംംബത്തിിപെ� അകത്തിളിങ്ങളിിൽ 
നിന്നു തപെന്നയിാവണം അതിപെ� തുടിക്കാം. 

�ിപെന്ന കുടുംംബസം�സ്സുകൾ, അയിൽക്കൂ
ട്ടംങ്ങൾ, വാര്ഡുകൾ, ഗ്രാംാമ�ഞ്ചാായിത്തുകൾ 
തുടിങ്ങി ഉയിര്ന്ന ഭരണസംിരാസ്സോകന്ദ്രങ്ങൾ 
വപെര മലയിാണ്മയുപെടി മധുരം നിറിപെഞ്ഞാാ
ഴുകപെട്ടം. അമ്മ മലയിാളിത്തിിപെ� നന്മയിിൽ 
മലയിാളിി നീന്തിത്തുടിിക്കാപെട്ടം.                  1              

(യോൈഖ്യാൈന് മാൈ�ോള ചൈച്ചിിത്ര  
�ോന്യ രച�ിതിോൈോണ് )




വാാക്കുംകളംില് ശേ�ഹവും വാികാര
ങ്ങളുമിന്റെല്ലങ്കിില് സംസാരവും 
നിരര്ത്ഥകം. അംതുംന്റെകാണ്ട്് 

സവന്തം ഭാഷയാിന്റെല 
അംക്ഷ്യരങ്ങളും വാാക്കുംകളും 

വാാകയങ്ങളും ഉറിയ്ക്ക്ാന്റെതി മന്റെറ്റിാരും 
ഭാഷയും �ഠിിപ്പ്ിക്കാാതിിരിക്കുംക.
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“ഇന്ന് പെചിയ്യുന്ന പ്രാവൃത്തിിപെയി ആശ്രീയിി
ച്ചായിിരിക്കുംം നമ്മുപെടി ഭാവി”- �ാന്ധിിജിി

73-ാംോം ഭരണഘെ�ോറ്റോഭദി�തി
ശക്തമാോയ ചുവടുംളെവയ്പ്്

ഇ ന്ത യയി ി ൽ  � ഞ്ചാ ായി ത്തു ക ൾ  പ്രാ
വര്ത്തിനം ആരംഭിച്ച്  �തിറ്റാണ്ടുകൾ 
കഴ്ി  ഞ്ഞു. രാജിഭരണക്കാാലം മുതസ്സോല 
�ഞ്ചാായിത്തി് എംന്ന സം�ല്പംം നിലവിലു
�ായിിരുന്നു. എംന്നാൽ ധനകാരയസ്സോ�ാത
സ്സുകളുപെടി കുറിവ് ഉൾപെപ്പിപെടിയുള്ള വിവിധ 
കാരണങ്ങളിാൽ ഒരു ഉത്തിരവാ�പെപ്പിട്ടം 
ജിനകീയി ഭരണസംംവിധാനമായിി വളിരാന് 
അവയ്ക്കായിില്ല. അത്തിരത്തിിൽ �ഞ്ചാായിത്തു
കപെളി ഉത്തിരവാ�പെപ്പിട്ടം ഒരു ജിനകീയി ഭരണ

സംംവിധാനമായിി വളിര്ത്തുകയും അവപെയി 
സംാമ്പത്തിികമായിി ശീാക്താീകരിക്കുംകയും 
പെചിയ്യുക എംന്നതാണ് ഒരു പ്രാധാനലക്ഷയ
പെമന്ന് 1992-പെല 73-ാം ഭരണഘടിനാ സ്സോഭ��
തിയുപെടി ലക്ഷയങ്ങളിിൽ ഒന്നാമസ്സോത്തിതായിി 
�റിയുന്നു�്. 73-ാം ഭരണഘടിനാസ്സോഭ��തി 
ഭരണഘടിനയുപെടി അനുസ്സോ��ം 40-പെ� 
പൂര്ത്തിീകരണമാണ് എംന്നും ലക്ഷയത്തിിൽ 
�റിയുന്നു�്. ഏവര്ക്കുംം അറിിയുന്നതു
സ്സോ�ാപെല അനുസ്സോ��ം 40എംന്നത് നിര്സ്സോ�
ശീകതതവങ്ങളിിൽ ഉൾപെപ്പിട്ടംതും �ഞ്ചാായി
ത്തുകൾ രൂ�ീകരിക്കാണപെമന്നതും അവയ്ക്ക് 
അധികാരം നൽകണപെമന്നതുമാണസ്സോല്ലാ? 
അതുപെകാ�് തപെന്ന 73-ാം ഭരണഘടിനാ
സ്സോഭ��തിയിിലൂപെടി �ഞ്ചാായിത്തുകൾ ഭരണ

ഘടിനാസ്ഥാാ�നങ്ങളിായിി രൂ�പെപ്പിടിാനും 
അവയ്ക്ക് ആവശീയം സ്സോവ� അധികാരവുംം 
ധനലഭയതയും ഉറിപ്പിാക്കാാനും ആത്മാര്ത്ഥ്യ
മായി ശ്രീമം നടിന്നിട്ടു�് എംന്നത് ദൃശീയമാണ്. 

അനുസ്സോ��ം 243 G യിിലൂപെടി �ഞ്ചാാ
യിത്തുകളുപെടി അധികാരവുംം ഉത്തിരവാ�ി
ത്തിവുംം പ്രാ�യാ�ിക്കുംകയും അവ വയക്താ
മാക്കുംന്ന XI-ാം �ട്ടംിക ഭരണഘടിനയിിൽ 
പുതുതായിി ഉൾപെക്കാാള്ളിക്കുംകയും പെചിയ്തു. 
അനുസ്സോ��ം 243 I-യിിൽ �ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി 
ധനസ്ഥാിതി വിശീകലനം പെചിയ്ത് ആവശീയ
മായി നിര്സ്സോ�ശീങ്ങൾ സംംസ്ഥാാനസംര്ക്കാാ
രിന ്  നൽകാനായിി ഒരു സംംസ്ഥാാന 
ധനകാരയകമ്മീഷ്യപെന നിയിമിക്കാണം എംന്ന് 
നിഷ്കര്ഷ്യിച്ച 73-ാം സ്സോഭ��തി കമ്മീഷ്യപെ� 

�ഞ്ചാോയിത്തുക്യാളുപെടി വിരുമോന�

ഒരു തിരിിഞ്ഞുസ്സോനോട്ടം�
 റ്റോ�ോ�കുമാോര് എം.
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പ്രാവര്ത്തിനങ്ങപെളി സംംബന്ധിിച്ച മാര്ഗ്ഗനി
ര്സ്സോ�ശീവുംം മുസ്സോന്നാട്ടുവയ്ക്കുംന്നു. 243 J-യിിലൂപെടി 
�ഞ്ചാായിത്തിിനു ലഭിക്കുംന്ന �ണം എംങ്ങപെന 
വിനിസ്സോയിാ�ിക്കുംന്നു എംന്നത് സംംബന്ധിിച്ച് 
�രിസ്സോശീാധന നടിത്തുന്നതിന് സംംസ്ഥാാന 
സംര്ക്കാാര് പ്രാസ്സോതയക ഓഡിിറ്റ് സംംവിധാനം 
ഒരുക്കാണപെമന്നും �റിയുന്നു. 

അത്തിരത്തിിൽ അനുസ്സോ��ം 40-ന് 
ചുവടും�ിടിിച്ചുപെകാ�് �രമാവധി ശീാക്താീ
കരിക്കാപെപ്പിട്ടം ഗ്രാംാമീണ ഭരണ സംംവിധാനം 
ഇന്തയയിിലു�ാക്കാണപെമന്ന ലക്ഷയസ്സോത്തിാപെടി 
തപെന്നയിാണ് 73-ാം ഭരണഘടിനാസ്സോഭ�
�തി രൂ�പെപ്പിടുംത്തിിയിത് എംന്ന് കാണാന് 
കഴ്ിയും. ഭരണഘടിനാസ്സോഭ��തി അന്തഃസം
ത്തി ഒട്ടും സ്സോചിാര്ന്നുസ്സോ�ാകാപെത, എംന്നാൽ 
കുപെറിക്കൂടിി ശീക്താമായി രീതിയിിലുള്ള ചുവടും
വയ്പാാണ് ഇക്കാാരയത്തിിൽ സ്സോകരളിം നടിത്തിി
യിത്. 1994-പെല സ്സോകരളി �ഞ്ചാായിത്തി് രാജി് 
ന ിയിമത്തിിപെ� ആമു�ത്തിിൽ തപെന്ന 
ഇക്കാാരയം വയക്താമാക്കാിയിിട്ടു�്. സംാമ്പ
ത്തിിക വികസംനത്തിിനും സംാമൂഹിയനീതിക്കുംം 
ഉതകുന്ന �ദ്ധതികൾ ഭരണഘടിനയുപെടി 
XI -ാം �ട്ടംികയിിൽ ഉൾസ്സോച്ചര്ത്തിിരിക്കുംന്ന 
അധികാരങ്ങൾ ഉ�സ്സോയിാ�ിച്ചുപെകാ�് രൂ�ീ
കരിക്കാാന് �ഞ്ചാായിത്തുകപെളി പ്രാാപ്തമാക്കുംക
യിാണ് 1994-പെല നിയിമത്തിിപെ� ലക്ഷയമാണ് 
ആമു�ത്തിിൽ സുവയക്താമായിി സ്സോര�പെപ്പിടുംത്തിി
യിിട്ടു�്. 1994-പെല നിയിമം പ്രാാബലയത്തിിൽ 
വന്ന് പ്രാവൃത്തിി�ഥാത്തിിപെല പ്രാാസ്സോയിാ�ിക 
പ്രാശ്നംങ്ങൾ കൂടിി �രിഹിരിച്ചുപെകാ�ാണ് 

സ്സോകരളിത്തിിപെല അധികാരവിസ്സോകന്ദ്രീകര
ണപെത്തിക്കുംറിിച്ച് �ഠിച്ച പെസംന് കമ്മിറ്റി 
റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടം് കൂടിി �രി�ണിച്ച് 1999-ൽ വളിപെര 
സംമഗ്രാംമായി ഒരു സ്സോഭ��തി സ്സോകരളി നിയിമസംഭ 
അം�ീകരിച്ചത്. യിഥാാര്ത്ഥ്യത്തിിൽ 99-പെല 
സ്സോഭ��തിസ്സോയിാപെടിയിാണ് നാം ഇന്നു കാണുന്ന 
50% സ്ത്രീീസംംവരണം ഉൾപെപ്പിപെടി �ഞ്ചാായി
ത്തുകളിിപെല സംമഗ്രാംമുസ്സോന്നറ്റത്തിിന് കളിപെമാ
രുക്കാിയിത്. നിയിമസ്സോഭ��തി മാത്രമല്ല, 9-ാം 
�ഞ്ചാവൽസംര �ദ്ധതി ജിനകീയിാസൂത്രണ 
�ദ്ധതിയിായിി  അവതരിപ്പിിച്ചുപെകാ�് 
�ദ്ധതി തുകയുപെടി 35-40% വരുന്ന തുക 
�ഞ്ചാായിത്തുകൾ ഉൾപെപ്പിപെടിയുള്ള തസ്സോ�ശീ 

സംവയിംഭരണ സ്ഥാാ�നങ്ങളിിലൂപെടി പെചിലവ
ഴ്ിക്കാാന് തീരുമാനിച്ചതും സ്സോകരളിത്തിിപെല 
�ഞ്ചാായിത്തുകളിിൽ വരുത്തിിയിമാറ്റം വളിപെര 
വലുതാണ്. യിഥാാര്ത്ഥ്യത്തിിൽ 73-ാം ഭരണ
ഘടിനാസ്സോഭ��തി വിഭാവനം പെചിയ്ത സംാമ്പ
ത്തിികവികസംനവുംം സംാമൂഹിയനീതിയും 
ലക്ഷയം ക�ത് സ്സോകരളിത്തിിൽ മാത്രമാണ് 
എംന്ന് വിലയിിരുസ്സോത്തി�ിവരും. ഇന്തയയിിപെല 
മപെറ്റാരു സംംസ്ഥാാനത്തും ഇത്തിരത്തിിൽ 
�ഞ്ചാായിത്തുകളിിൽ ശീാക്താീകരണം നടിന്നി
ട്ടംില്ല എംന്നതിന് ഏറ്റവുംം മികച്ച പെതളിിവാണ് 
സ്സോകരളിത്തിിൽ നടിപ്പിിലാക്കാിയി പ്രാാസ്സോ�ശീിക 
വികസംനരീതി ജിി.�ി.ഡിി.�ി. എംന്ന സ്സോ�രിൽ 
ഇന്തയ മുഴുവന് വയാ�ിപ്പിിക്കാാന് സ്സോകന്ദ്രസം
ര്ക്കാാര് തീരുമാനിച്ചത്. 

� ഞ്ചാ ായി ത്തു ക ൾ  ഇ ത്തിര ത്തി ി ൽ 
ശീാക്താീകരിക്കാാന് സ്സോകരളിത്തിിനു സംാധി
ച്ചതിൽ �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കുംള്ള വരുമാന
ത്തിിലും പെചിറുതല്ലാത്തി �ങ്കു�്.  
അതുപെകാണ്ടുതപെന്ന �ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി 
വരുമാനപെത്തിക്കുംറിിച്ച് ഒരു ചിിന്ത, ഒരു തിരി
ഞ്ഞുസ്സോനാട്ടംം, ഏറ്റവുംം ഉചിിതമാകും എംന്നു 
കരുതുന്നു.

�ഞ്ചാോയത്തി് ഫണ്ട്
73-ാം ഭരണഘടിനാ സ്സോഭ��തി �ഞ്ചാായി

ത്തുകൾക്കാ് അധികാരം നൽകി. എംന്നാൽ 
ധനസ്സോശീഷ്യിയിില്ലാപെത അധികാരം ഫ്ലവ
ത്തിാകില്ല എംന്ന തിരിച്ചറിിവിൽ നിന്നാണ് 
�ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിി
ക്കാാനുള്ള നടി�ടിികൾ ആരംഭിക്കുംന്നത്. 
അത്തിരം നടി�ടിികൾ ഭരണഘടിനാസ്സോഭ�
�തിയ്ക്ക് വളിപെര മുന്�് തപെന്ന സ്സോകരളിത്തിിൽ 
ആരംഭിച്ചതിപെ� സൂചിനകൾ കാണാന് 
കഴ്ിയും.

�ഞ്ചാോയത്തുകാ�ിളെല വരുമാോ�ം
1994-ാംളെല �ിയമാത്തിി�് മുൻ�്

1950-പെല തിരു-പെകാച്ചിയിിൽ നിലവിലു
�ായിിരുന്ന നിയിമം ആണ് വിഭവസംമാഹി
രണത്തിിന് ചിില �ിശീാസ്സോബാധം നൽകിയിത്. 
അതനുസംരിച്ച് പെകട്ടംിടികരം, പെതാഴ്ിൽകരം, 
വാഹിനകരം, ചിില സൈലസംന്സം് ഫ്ീസുകൾ 
എംന്നിവ �ിരിപെച്ചടുംക്കാാന് �ഞ്ചാായിത്തു
കൾക്കാ് അധികാരം നൽകി. തുടിര്ന്ന് 
ചിന്തകളുപെടി നിയിന്ത്രണങ്ങളും കശീാപ്പു
ശീാലകളുപെടി നിയിന്ത്രണവുംം �ഞ്ചാായി
ത്തുകൾക്കാ് കീഴ്ിൽ വന്നു. ബസം് സ്റ്റാന്ഡു
കൾ, കന്നുകാലി �ൗണ്ടുകൾ എംന്നിവ 
നടിത്തിിയും �ഞ്ചാായിത്തുകൾ വരുമാനമു




യാഥാാര്ത്ഥത്തില് 73-ാം  
ഭരണഘടനാശേഭ��തിി 

വാിഭാവാനം ന്റെ�യ്ത സാമ്പത്തിക
വാികസനവും സാമൂഹയനീതിിയും 
ലക്ഷ്യയം കണ്ട്തി് ശേകരളംത്തില് 

മാത്രമാണ് എന്ന്് 
 വാിലയാിരുംശേത്തണ്ട്ിവാരുംം.
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�ാക്കാി. തുടിര്ന്ന് വിസ്സോനാ�ങ്ങൾ (സംിനിമ, 
സംര്ക്കാസം്, നാടികം തുടിങ്ങിയിവ) ആസംവ
�ിക്കുംന്നതിനും ഭക്ഷയധാനയങ്ങൾ വിൽക്കും
ന്നതിന് ഫ്ീസം് ഈടിാക്കാാന് അധികാരം 
ലഭിച്ചു. 1950-പെല നിയിമത്തിിനു പുറിപെമ 1955-
പെല സംിനിമ പെറിഗുസ്സോലഷ്യന് ആക്ട്, 1963-പെല 
സ്സോകരളി സ്സോപ്ലാസംസം് ഓഫ്് ��ിക് റിിസ്സോസംാര്ട്ടം് 
ആക്ട്, 1954-പെല പ്രാിവന്ഷ്യന് ഓഫ്് ഫുഡി് 
അഡിൽറ്റസ്സോറിഷ്യന് ആക്ട് തുടിങ്ങിയി നിയിമ
ങ്ങൾ �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് ധനാ�മത്തിി
നുള്ള കൂടുംതൽ മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചു. ഇവ 
കൂടിാപെത വളിപെര അപൂര് �മായിി സംര്ക്കാാര് 
ഗ്രാംാന്റുംം �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് ലഭിച്ചിരുന്നു.

സ്സോകരളി �ിറിവിപെയിത്തുടിര്ന്ന് 1960-പെല 
സ്സോകരളി �ഞ്ചാായിത്തി് ആക്ട് രൂ�ംപെകാണ്ടു. 
1960-പെല ആക്ടിപെന തുടിര്ന്ന് സംംസ്ഥാാന 
സംര്ക്കാാര് �ിരിപെച്ചടുംക്കുംന്ന വിവിധ നികുതി
കളുപെടി ഒരംശീം �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് ലഭി
ക്കുംന്ന സ്ഥാിതിയു�ായിി. സ്സോബസംിക് ടിാക്സി്, 
പെവഹിിക്കാിൾ ടിാക്സി് സ്സോകാമ്പന്സ്സോസംഷ്യന്, 
വസ്തുസൈകമാറ്റ നികുതി തുടിങ്ങി വിവിധ 
ഇനത്തിിൽ �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് സംംസ്ഥാാന 
സംര്ക്കാാരിൽനിന്ന് സ്സോനരിട്ടം ്  ഗ്രാംാന്റുംകൾ 
പെചിറിിയി സ്സോതാതിപെല�ിലും ലഭിച്ചുതുടിങ്ങി. 
അത് �ഞ്ചാായിത്തുകളിിൽ പെചിറുതല്ലാത്തി 
ചിലനം സൃഷ്ടിിച്ചു. കൂടിാപെത �ഞ്ചാായിത്തുകൾ 
സംര്ചിാര്ജ്ജുകളും സംര് �ീസം് ചിാര്ജ്ജുക

ളും �ിരിക്കാാന് ആരംഭിച്ചു. അസ്സോതാപെടിാപ്പിം 
തപെന്ന നിലവിലു�ായിിരുന്ന നികുതിഘടിന 
�രിഷ്കരിക്കുംകയും പെചിയ്തു. അൺസൈടിഡിായിി 
ചിില �ദ്ധതിസ്സോയിതര ഗ്രാംാന്റുംകളും അനുവ�ി
ച്ച് കിട്ടംിത്തുടിങ്ങിയിതും ഇക്കാാലയിളിവിൽ 
തപെന്നയിാണ്. ഈ സ്ഥാിതി 1994-ൽ സ്സോകരളി 
�ഞ്ചാായിത്തി് രാജി് നിയിമം നിലവിൽ 
വരുന്നതു വപെരയു�ായിിരുന്നു എംന്ന് 
കാണാന് കഴ്ിയും. അതായിത് ഏകസ്സോ�ശീം 
35 വര്ഷ്യക്കാാലം ഈ സ്ഥാിതി തുടിര്ന്നു. 

1994-ാംനു റ്റോശഷംം
1994-പെല സ്സോകരളി �ഞ്ചാായിത്തി് രാജി് 

നിയിമത്തിിൽ �ഞ്ചാായിത്തി് ഫ്�് സംമാ
ഹിരണത്തിിൽ മുന്�ാമികൾ തുടിര്ന്നുവ
ന്ന �ലതും സംവീകരിക്കുംകയും പുതിയിവ 
കപെ�ത്തുകയും പെചിയ്തിട്ടു�്. മാത്രമല്ല 
സംര്ക്കാാര് നൽകുന്ന വിഹിിതത്തിിന ് 
കൃതയമായി കണക്കും�ാകുകയും അതിന് 
ഒരു അടിിസ്ഥാാനം രൂ�പെപ്പിടുംകയും പെചിയ്തു. 
സംര്ക്കാാര് ഗ്രാംാ�ിൽ �ണയമായി വര്ദ്ധനയു
�ായിതും �ദ്ധതിവിഹിിതത്തിിപെ� 35-40% 
�ഞ്ചാായിത്തുകൾ ഉൾപെപ്പിപെടിയുള്ള തസ്സോ�ശീ 
സംവയിംഭരണസ്ഥാാ�നങ്ങൾ വഴ്ി പെചിലവ
ഴ്ിക്കാാന് തീരുമാനിച്ചതും �ഞ്ചാായിത്തുക
ളുപെടി പ്രാവര്ത്തിനത്തിിന് �തിസ്സോവ�ം കൂടിി. 
9-ാം �ദ്ധതി സ്സോകരളിത്തിിൽ അവതരിപ്പിിക്കാ

പെപ്പിട്ടം രീതിതപെന്ന ഇന്തയയിിൽ, ഒരു �സ്സോക്ഷ 
സ്സോലാകത്തു തപെന്നയും അത്ഭുതമായിിരുന്നു. 
മുന്പെ�ങ്ങും �രീക്ഷിക്കാപെപ്പിട്ടംിട്ടംില്ലാത്തി 
ജിനകീയിാസൂത്രണം എംന്ന പ്രാസ്ഥാാനത്തിി
പെ� �രീക്ഷണശീാലയിായിി സ്സോകരളിത്തിിപെല 
�ഞ്ചാായിത്തുകൾ മാറിിയിതും 1994-പെല നിയി
മത്തിിപെന തുടിര്ന്നാണ്.

നമുക്കാ് തിരിപെക �ഞ്ചാായിത്തുകളിിപെല 
വരുമാനപെത്തിക്കുംറിിച്ചുള്ള ചിര്ച്ചയിിസ്സോലക്കും 
വരാം. വരുമാനപെത്തിക്കുംറിിച്ച് �റിയുസ്സോമ്പാൾ 
വരവിനങ്ങപെളിക്കുംറിിച്ച് �റിയിാപെത �റ്റില്ല
സ്സോല്ലാ. അതുപെകാ�് 1994-നു സ്സോശീഷ്യമുള്ള 
വരവിനങ്ങപെളിക്കുംറിിച്ചു സ്സോനാക്കാാം. 

പ്രാധാനമായും മൂന്നു സ്സോ�ാതസ്സുകളിി
ൽനിന്നാണ് �ഞ്ചാായിത്തുകളിിസ്സോലക്കാ് വരവ് 
ലഭിക്കുംന്നത്.                

മറ്റു തസ്സോ�ശീസ്ഥാാ�നങ്ങൾ വഴ്ി ലഭി
ക്കുംന്നതും സ്സോലാൺ മുതലായിവ മുസ്സോ�ന 
ലഭിക്കുംന്നതുമായി വരവുംകൾ ഉ�് എംന്നത് 
മറിന്നുപെകാ�ല്ല വരുമാന സ്സോ�ാതസ്സുകൾ 
മൂന്നിസ്സോലക്കാ് ചുരുക്കാിയിത് .  സംംസ്ഥാാന 
സംര്ക്കാാര ിപെ� പെഡിവലൂഷ്യന് ഓഫ്് 
ഫ്�് സംംബന്ധിിച്ച് പ്രാശീസ്ത് ഉത്തിരവ് 
(സം.ഉ.177/2006) മറിന്നുപെകാ�ല്ല ഇവിപെടി 
ഇത് എംഴുതുന്നത്. A,B,C,D,E,F,G ഫ്ണ്ടുക
ളിിൽ ഒന്നിച്ചു പെകാണ്ടുവരാന് കഴ്ിയുന്നതും 
എംല്ലാ �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കുംം ഒരുസ്സോ�ാപെല 
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ന്നതാണ്. വികസംനഫ്ണ്ടും പെമയിി�ന്സം് 
ഫ്ണ്ടും സംംബന്ധിിച്ച് ഏവര്ക്കുംം അറിിവുംള്ള
തായിതിനാൽ വിശീ�ാശീങ്ങളിിസ്സോലക്കാ് കടിക്കും
ന്നില്ല.

�ദ്ധതിയിതരം
�ഞ്ചാായിത്തിിനു സൈകമാറിിയിിട്ടുള്ള വകു

പ്പുകൾക്കുംള്ള നിരവധി ഗ്രാംാന്റുംകൾ �ഞ്ചാാ
യിത്തുകൾ വഴ്ി നൽകുന്നു. സംാമൂഹിിക 
സുരക്ഷാ പെ�ന്ഷ്യന് �ദ്ധതികൾ മുസ്സോ�നയു
ള്ള തുക ഡിി.ബി.റ്റി.സംംവിധാനം വരുന്നതുവ
പെരയും �ഞ്ചാായിത്തുകൾ വഴ്ി തപെന്നയിാണ് 
വിതരണം പെചിയ്തിരുന്നത്. പെതാഴ്ിലില്ലായ്മാാ
സ്സോവതനം വിതരണവുംം �ഞ്ചാായിത്തുകൾ വഴ്ി 
തപെന്ന. 

മാ�് ഗ്രീോന്റുകാൾ 
മൂ ന്ന ാ ം  ധ ന ക ാര യ  ക മ്മീ ഷ്യ ന് 

ശു�ാര്ശീപെയി തുടിര്ന്ന് �ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി 
പെ�ാതുപെചിലവിനും �രമ്പരാ�ത ചുമത
ലകൾക്കുംള്ള പെചിലവിനുമായിി ജിനറിൽ 
�ര്പ്പിസം് ഫ്�് നൽകുകയും അത്തിരത്തിിൽ 
നൽകുന്ന തുക സംംബന്ധിിച്ച് സംംസ്ഥാാന 
ബജിറ്റിപെല അനുബന്ധിം IV പ്രാകാരം ഉറിപ്പി് 
നൽകുകയും പെചിയ്യുന്നു�്. ജിനറിൽ �ര്പ്പിസം് 
ഫ്�് നിലവിൽ വരുന്നതിനു മുന്�് 
ഇത്തിരം ആവശീയങ്ങൾക്കാായിി സംംസ്ഥാാന 
സംര്ക്കാാര് പ്രാസ്സോതയക സ്സോ�രിൽ ഗ്രാംാ�് നൽകി

ബാധകമായിതും മാത്രം ചൂ�ിക്കാാണിച്ചു 
എംസ്സോന്നയുള്ളൂ. 

നമുക്കാ് ഓസ്സോരാന്നായിി �രിസ്സോശീാധിക്കാാം. 

1. റ്റോകാന്ദ്രസ്ര്ക്കാോര് വി�ിതം
മുന്കാലത്തി് പൂര്ണ്ണ്മായും NES സ്സോ�ാ

ക്കുംകൾ വഴ്ി നടിപ്പിിലാക്കാിയിിരുന്ന സ്സോകന്ദ്ര 
�ദ്ധതികൾ സ്സോകരളിത്തിിൽ �ഞ്ചാായിത്തു
കൾ മു�ാന്തിരം നടിപ്പിിലാക്കാി തുടിങ്ങുകയും 
വിവിധ സ്സോകന്ദ്ര സംര്ക്കാാര് �ദ്ധതികളുപെടി 
വിഹിിതം �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് ലഭയമാക്കുംക
യും പെചിയ്യുന്നു�്. IRDP, JR Y സ്സോ�ാലുള്ള 
�ല �ദ്ധതികളും ഇസ്സോപ്പിാൾ നിലവിലില്ല 
എം�ിലും PMAY, MGNREGS തുടിങ്ങി 
നിരവധി �ദ്ധതികൾ �ഞ്ചാായിത്തുകൾ 
വഴ്ി നടിപ്പിിലാക്കുംന്നു. എംല്ലാ �ഞ്ചാായിത്തുക
ളും നിലവിൽ അനുവര്ത്തിിച്ചുവരുന്ന ഫ്�് 
സൈകകാരയം പെചിയ്യാംൽ ആയിതുപെകാ�് സ്സോകന്ദ്ര
സംര്ക്കാാര് വിഹിിതം സംംബന്ധിിച്ച് കൂടുംതൽ 
ചിര്ച്ചയുപെടി ആവശീയമുപെ�ന്നു സ്സോതാന്നുന്നില്ല. 

2. സ്ംസ്ഥാോ� സ്ര്ക്കാോര് 
വി�ിതം �ദ്ധതിവി�ിതം

സംംസ്ഥാാനസംര്ക്കാാര് �ദ്ധതിവിഹിി
തത്തിിപെ� 35-40% ശീതമാനം വപെരയുള്ള 
തുക �ഞ്ചാായിത്തുകൾ വഴ്ി പെചിലവഴ്ി
ക്കാാന് തീരുമാനിച്ചു എം�ിലും ഫ്ലത്തിിൽ 
25-26% തുക മാത്രമാണ് ലഭയമാകുന്നത്. 
സ്സോകന്ദ്രവിഹിിതവുംം മറ്റ് വിഹിിതമായിി ലഭി
ക്കുംന്ന തുക കൂടിി കണക്കാാക്കാിയിാൽ അത് 
35 ശീതമാനത്തിിനു മുകളിിലു�ാവുംം. മൂന്നാം 
ധനകാരയ കമ്മീഷ്യന് ശു�ാര്ശീപെയിത്തുടി
ര്ന്ന് �ദ്ധതിവിഹിിതമായിി �ഞ്ചാായിത്തിിനു 
നൽകുന്ന തുക ബജിറ്റിൽ ഉൾപെപ്പിടുംത്തുകയും 
സംംസ്ഥാാന ബജിറ്റിപെല തസ്സോ�ശീ സംവയിംഭരണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കാായുള്ള അനുബന്ധിം 
IV ൽ അത് ഉൾസ്സോച്ചര്ക്കുംകയും പെചിയ്യുന്നു. 
അതുവഴ്ി ബജിറ്റിലൂപെടി തപെന്ന സംംസ്ഥാാന 
സംര്ക്കാാര് പ്രാാസ്സോ�ശീിക സംര്ക്കാാരുകൾക്കും
ള്ള വിഹിിതം പ്രാ�യാ�ിക്കുംകയിാണ്. ഈ 
വിഹിിതം ഉ�സ്സോയിാ�ിച്ചാണ് �ഞ്ചാായിത്തു
കൾ 1994-പെല നിയിമത്തിിപെ� 175-ാം വകുപ്പി് 
അനുസംരിച്ച് വാര്ഷ്യിക �ദ്ധതികൾ തയിാ
റിാക്കുംന്നത്. മൂന്നാം ധനകാരയ കമ്മീഷ്യ
പെ� ശു�ാര്ശീപെയി തുടിര്ന്നു തപെന്നയിാണ് 
പെഡിവലൂഷ്യന് ഓഫ്് ഫ്�് സംംബന്ധിിച്ച 
12/02/2006 പെല 177/2006 നമ്പര് സംര്ക്കാാര് 
ഉത്തിരവ് പുറിപെപ്പിടുംവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1994-നു 
സ്സോശീഷ്യം വാര്ഷ്യിക �ദ്ധതിയിിലൂപെടി �ഞ്ചാാ
യിത്തുകളിിൽ ഉ�ായി മാറ്റം വിസ്മായിിപ്പിിക്കും

യിിരുന്നു. ജിനസംം�യയുപെടി അടിിസ്ഥാാന
ത്തിിൽ ആണ് ജിനറിൽ �ര്പ്പിസം് ഫ്�് 
വിതരണം പെചിയ്യുന്നത്.

റൂറിൽ പൂൾ ഗ്രീോന്റ് ്
1994-നു മുന്�് ലഭിച്ചിരുന്ന വിവിധ 

ഗ്രാംാന്റുംകൾ സംംബന്ധിിച്ച് സ്സോനരപെത്തി സൂചിി
പ്പിിച്ചിരുന്നു.

ഒന്നാം ധനകാരയ കമ്മീഷ്യപെ� റിിസ്സോപ്പിാ
ര്ട്ടംിപെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ സ്സോനാൺ സ്റ്റാ
റ്റ ൂട്ടംറിി സ്സോനാൺ പ്ലാാന് ഗ്രാംാന്റുംകളും 25% 
വസ്തുസൈകമാറ്റ നികുതിയും സംംസ്സോയിാജിിച്ച് 
�ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി പെ�ാതു ആവശീയത്തിിന് 
ഉ�സ്സോയിാ�ിക്കാാവുംന്ന രീതിയിിൽ റൂറിൽ പൂൾ 
ഗ്രാംാ�ിന് രൂ�ംപെകാടുംത്തു. 1997-98 മുതൽ 
റൂറിൽ പൂൾ നിവിൽ വന്നു. അസ്സോതാപെടി 
അതുവപെര നിലവിലു�ായിിരുന്ന വിവിധ 
�രമ്പരാ�ത ഗ്രാംാന്റുംകൾ ഇല്ലാതായിി. �ഞ്ചാാ
യിത്തിിപെ� എംസ്റ്റാ�ിഷ്യ് പെമ� ് പെചിലവുംകൾ 
പ്രാസ്സോതയകമായിി �രി�ണിച്ചാണ് റൂറിൽ പൂൾ 
ഗ്രാംാ� ് നൽകിയിിരുന്നത്. റൂറിൽ പൂൾ ഗ്രാംാ
�ിപെ� ആവിര്ഭാവസ്സോത്തിാപെടി VTC, VRM 
തുടിങ്ങി ഗ്രാംാന്റുംകൾ പൂര്ണ്ണ്മായും നിര്ത്തിലാ
ക്കാി. (അവ റൂറിൽ പൂളിിൽ ലയിിപ്പിിച്ചു) ജിനറിൽ 
�ര്പ്പിസം് ഫ്�ിപെ� ആവിര്ഭാവസ്സോത്തിാപെടി 
റൂറിൽ പൂൾ ഗ്രാംാന്റുംം ഇല്ലാതായിി.

3. ത�തുവരുമാോ�ം 
(സ്സോനരിട്ടം് �ിരിപെച്ചടുംക്കുംന്നത്) 
ഇത് പ്രാധാനമായും 2 ഇനങ്ങളിാണ് 

എംന്ന നമുക്കാറിിയിാം.
1. നികുതി വരുമാനം
2. നികുതിയിിതര വരുമാനം

�ികുതികാൾ 
73-ാം ഭരണഘടിനാ സ്സോഭ��തിയിിപെല 

അനുസ്സോ��ം 243 H �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് 
നികുതിയും ഫ്ീസുകളും ചുമത്തിാനുള്ള 
അധികാരം നൽകുന്നു. 

1994 -പെല നിയിമത്തിിൽ XIX-ാം 
അദ്ധയായിം പ്രാധാനമായും ധനകാരയവുംം 
നികുതിനിര്ണ്ണ്യിവുംം സംംബന്ധിിച്ചാണ്. 
വകുപ്പി് 195 മുതൽ �രാമര്ശീിച്ചിട്ടുള്ള �ല 
ഇനങ്ങളും ഇന്നില്ലാപെയി�ിലും നിയിമം പ്രാാ
ബലയത്തിിൽ വരുസ്സോമ്പാൾ ഉ�ായിിരുന്നവ
പെയിക്കുംറിിച്ച് ഒരു പെചിറിിയി കുറിിപ്പി് ആകാം 
എംന്നു സ്സോതാന്നുന്നു.

ളെകാട്ടിിെ�ികുതി
വകുപ്പി് 203 അനുസംരിച്ച് �ഞ്ചാായിത്തു




സര്ക്കാാര് ഗ്രാാ�ില്  

�ണയമായാ വാര്ദ്ധീനയുണ്ട്ായാതുംം 
�ദ്ധീതിിവാിഹിതിത്തിന്റെ�  

35-40% �ഞ്ചാായാത്തുകള്  
ഉള്ന്റെപ്പ്ന്റെടയുള്ള തിശേ�� സവയാം

ഭരണസ്ഥാാ�നങ്ങള് വാഴിി 
ന്റെ�ലവാഴിിക്കാാന് തിീരുംമാനിച്ച്തുംം 

�ഞ്ചാായാത്തുകളുന്റെട 
പ്രവാര്ത്തനത്തിന്  
�തിിശേവാ�ം കൂടി. 
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കൾക്കാ് അതിനുസ്സോവ�ിയുള്ള ചിട്ടംങ്ങൾക്കാ് 
വിസ്സോധയിമായിി കുടിിലുകളും പ്രാസ്സോതയക നിയിമം 
മൂലം ഒഴ്ിവാക്കാപെപ്പിട്ടം പെകട്ടംിടിങ്ങളും ഒഴ്ിപെകയു
ള്ള പെകട്ടംിടിങ്ങളിിൽനിന്ന് വാര്ഷ്യിക വാടിക 
മൂലയത്തിിപെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ പെകട്ടംിടിനി
കുതി ചുമത്തിാന് അധികാരമു�്. 

എംന്നാൽ വകുപ്പി് 203ൽ 1999-പെല 
സ്സോഭ��തി അനുസംരിച്ച് "പെകട്ടംിടിനികുതി", 
"വസ്തുനികുതി" ആയിി മാറുകയും വാര്ഷ്യി
കവാടിക മൂലയത്തിിപെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ 
നികുതി നിശ്ചായിിക്കുംന്ന രീതി മാറിി പ്ലാിന്ത് 
ഏറിിയി, പെകട്ടംിടിസ്സോത്തിാടി് സ്സോചിര്ന്ന സ്ഥാലം 
തുടിങ്ങിയിവയുപെടി അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ വസ്തു
നികുതി നിശ്ചായിിക്കുംന്നതിനും അധികാരം 
നൽകി. അതിപെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാണ് 
2011-ൽ സ്സോകരളി �ഞ്ചാായിത്തിീരാജി് (വസ്തുനി
കുതിയും സ്സോസംവന ഉ�നികുതിയും സംര്ചിാ
ര്ജ്ജും) ചിട്ടംങ്ങൾ 2011 രൂ�ംപെകാ�തും 
അതിന്പ്രാകാരം നിലവിൽ �ഞ്ചാായിത്തു
കൾ നികുതി നിശ്ചായിിക്കുംകകയും പെചിയ്തുവ
രുന്നത്. വകുപ്പി് 207 നികുതിയിിൽനിന്നുള്ള 
ഒഴ്ിവാക്കാലുകസ്സോളിക്കുംറിിച്ച് വിശീ�മാക്കുംന്നു.

ളെതോഴ്ിൽ�ികുതി
വകുപ്പി് 204 അനുസംരിച്ച് ഓസ്സോരാ അര്ദ്ധ

വര്ഷ്യവുംം അതിനുസ്സോവ�ിയുള്ള ചിട്ടംങ്ങൾക്കാ് 
വിസ്സോധയിരായിി, പെതാഴ്ിൽനികുതി ചുമത്തിാന് 
�ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് അധികാരം നൽകുന്നു. 
വകുപ്പി് 204-ന് അനുസൃതമായിി 1996-
പെല സ്സോകരളി �ഞ്ചാായിത്തിീരാജി് (പെതാഴ്ിൽ 
നികുതി) ചിട്ടംങ്ങൾക്കാ് രൂ�ം നൽകിയിിട്ടു�്. 
ആരിൽനിന്ന് എംങ്ങപെന പെതാഴ്ിൽ നികുതി 
ഈടിാക്കാാം എംന്നതു സംംബന്ധിിച്ച് ചിട്ടംങ്ങ
ളിിൽ സുവയക്താമാണ്. 

1-4-1997 മുതൽ കുറിഞ്ഞാ പെതാഴ്ിൽ 
നികുതി ഒരു അര്ദ്ധവര്ഷ്യത്തിിൽ 120 രൂ�യും 
കൂടിിയിത് 1250 രൂ�യുമാണ്. 1-4-1997-നു മുമ്പ് 
കുറിഞ്ഞാ തുക 10 രൂ�യിായിിരുന്നു.

ഭരണഘടിനയുപെടി അനുസ്സോ��ം 276 
(2) അനുസംരിച്ച് വര്ഷ്യത്തിിൽ ചുമത്തിാവും
ന്ന �രമാവധി പെതാഴ്ിൽ നികുതി 2500 
രൂ�യിാണ്. 1988 വപെര അത് 250 രൂ�യിാ
യിിരുന്നു. 1988-പെല ഭരണഘടിനയുപെടി 60-ാം 
സ്സോഭ��തിയിിലാണ് 276 (2) ൽ സ്സോഭ��തി 
വരുത്തിി പെതാഴ്ിൽ നികുതിയുപെടി �രമാവധി 
തുക ഒരു വര്ഷ്യം 2500 രൂ�യിാക്കാിയിത്. 
യിഥാ ാ ര് ത്ഥ്യ ത്തി ി ൽ  ഭര ണ ഘ ടി ന യു പെ ടി 
അനുസ്സോ��ം 276-ന് അനുസൃതമായിിട്ടംാണ് 
വകുപ്പി് 204 ഉം 1996-പെല ചിട്ടംങ്ങളും രൂ�ീക
രിച്ചിരിക്കുംന്നത് എംന്ന് കാണാന് കഴ്ിയും. 

ഭരണഘടിനയിിൽ വാര്ഷ്യികപെതാഴ്ിൽ 
നികുതി 2500 രൂ�പെയിന്ന് നിജിപെപ്പിടുംത്തിി
യിിരിക്കുംന്ന കാരണത്തിാലാണ് പെതാഴ്ിൽ 
നികുതിയിിൽ വര്ദ്ധന സംാദ്ധയമല്ലാതിരിക്കും
ന്നത്. ആപെക പെചിയ്യാംാവുംന്ന കാരയം കൂടുംതൽ 
വിഭാ�ത്തിിപെന നികുതി വലയ്ക്കുംള്ളിൽ 
പെകാണ്ടുവരിക എംന്നുള്ളതാണ്. 

�രസ്ം�ികുതി
വകുപ്പി് 209 അനുസംരിച്ചാണ് �രസംയ

നികുതി �ിരിക്കാാന് �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് 
അധികാരം ഉ�ായിിരുന്നത്. എംന്നാൽ 
ചിരക്കുംസ്സോസംവനനികുതിനിയിമം പ്രാാബലയ
ത്തിിൽ വന്നസ്സോതാപെടി വകുപ്പി് 209 ഇല്ലാതായിി. 

വിറ്റോ�ോദി�ികുതി
1961-പെല സ്സോകരളി സ്സോലാക്കാൽ അസ്സോതാറിി

റ്റീസം് എം�ര്പെടിന്പെമ� ് ടിാക്സി് ആക്ട് അനു
സംരിച്ചാണ് �ഞ്ചാായിത്തുകൾ വിസ്സോനാ�നി
കുതി ചുമത്തിിയിിരുന്നത്. ചിരക്കുംസ്സോസംവന 
നികുതിയുപെടി വരസ്സോവാപെടി വിസ്സോനാ�നികുതി 
ചുമത്തുന്നതിന് കഴ്ിയിാപെത വന്നിട്ടു�്. 

പ്രദിര്ശ� �ികുതി
1995-പെല സ്സോകരളി �ഞ്ചാായിത്തിീരാജി് (പ്രാ

�ര്ശീന നികുതി ചുമത്തിലും ഈടിാക്കാലും) 
ചിട്ടംങ്ങൾ അനുസംരിച്ച് പ്രാ�ര്ശീന നികുതി 
ചുമത്തിാനുള്ള അധികാരം �ഞ്ചാായിത്തുക
ൾക്കും�ായിിരുന്നു. ചിരക്കാ് സ്സോസംവന നികുതി 
നിയിമം ഇവിപെടിയും �ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി 
വരുമാനം ഇല്ലാതാക്കാിയിിട്ടു�്. 

ലോന്റ്് ളെസ്സ്്
വകുപ്പി് 201 പ്രാകാരം �ഞ്ചാായിത്തുക

ൾക്കാ് ലാ�് പെസംസം് ചുമത്തിാനു�ായിിരുന്ന 
അധികാരം 24-3-1999-പെല സ്സോഭ��തിയിിൽ 
എംടുംത്തുകളിഞ്ഞു.

റ്റോസ്വ� ഉ��ികുതികാൾ
വകുപ്പി് 200 അനുസംരിച്ച് സംര്ക്കാാര് 

നിശ്ചായിിക്കുംന്ന നിരക്കാിനു വിസ്സോധയിമായിി 
�ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് സ്സോസംവനഉ�നികുതി
കൾ ഏര്പെപ്പിടുംത്തിാവുംന്നതാണ്. ശുചിിതവ 
�രി�ാലനം, പെ�യിിസ്സോനജി്, പെതരുവുംവി
ളിക്കാ് �രി�ാലനം തുടിങ്ങിയി സ്സോസംവനങ്ങ
ൾക്കാ് നികുതി ഏര്പെപ്പിടുംത്തിാന് കഴ്ിയും. 
2011-പെല വസ്തുനികുതി സ്സോസംവന ഉ�നികു
തിയും സംര്ചിാര്ജ്ജും ചിട്ടംങ്ങൾ അനുസം
രിച്ചാണ് നിലവിൽ സ്സോസംവന ഉ�നികുതികൾ 
ചുമത്തുന്നത്. 

ഫ്ലത്തിിൽ വസ്തുനികുതിയും പെതാഴ്ിൽ 
നികുതിയും സ്സോസംവന ഉ�നികുതികളും ആയിി 
�ഞ്ചാായിത്തുകളിിപെല നികുതി വരുമാനം �രി
മിതപെപ്പിട്ടു എംന്നു �റിയിാം. 

�ികുതിയിതര വരുമാോ�ം
നിരവധിയിിനങ്ങളിിപെല ഫ്ീസുകളും 

സൈഫ്നും പെലവികളും വാടികയും മറ്റ ് 
വരവുംകളും സ്സോചിരുന്നതാണ് നികുതിയിിതര 
വരുമാനം. വകുപ്പി് 218 മുതൽ 235 വപെരയുള്ള 
വകുപ്പുകളിനുസംരിച്ച് പെ�ാതുസുരക്ഷ, പെ�ാതു
ജിനാസ്സോരാ�യം സംംരക്ഷണം, പ്രാകൃതിസംം
രക്ഷണം തുടിങ്ങിയിവയുപെടി ഭാ�മായിി 
�ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് ചിില നിയിന്ത്രണങ്ങൾ 
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പെപ്പിട്ടുള്ള ഫ്ീസം്, വാടിക, സ്സോലലത്തിിൽ നിന്നു 
ലഭിക്കുംന്ന തുക എംന്നിവയിാണ് എംന്നു�റി
യിാം. �ഞ്ചാായിത്തിിപെലാടുംക്കാിയി കാലഹിര
ണപെപ്പിട്ടം നിസ്സോക്ഷ�ങ്ങൾ �ഞ്ചാായിത്തിിപെല 
വരവായിി മുതൽക്കൂട്ടംാവുംന്നതാണ്. 

�ിലവിളെല �ികുതി �ിരിവുരീതി
73-ാം ഭരണഘടിനാസ്സോഭ��തിസ്സോയിാപെടി 

�ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് വമ്പിച്ച മാറ്റം വന്നുപെവ
�ിലും നികുതി ഫ്ീസം് �ിരിവിൽ ഇസ്സോപ്പിാഴും 
�രമ്പരാ�ത രീതിയിാണ് തുടിരുന്നത്. 
വസ്തു നികുതി �ിരിവിൽ സംഞ്ചായിസംം�യ 
സ്സോസംാഫ്റ്റ്് പെവയിറുകളുപെടി സംഹിായിസ്സോത്തിാപെടി 
മുന്പു�ായിിരുന്ന തടിിച്ച രജിിസ്റ്ററുകളിിപെല 
എംഴുത്തി് ഒഴ്ിവായിി എംന്നത് ഒരു വലിയി 
കാരയം തപെന്നയിാണ്. എംന്നു മാത്രമല്ല, 
കൃതയമായി കണക്കാ് ഏതു സംമയിത്തും വിര
ൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കുംന്നതിനും ഓൺ സൈലന് 
സ്സോസംാഫ്റ്റ്് പെവയിര് സംംവിധാനങ്ങൾ സംഹിായി
കമായിി. ഇന്നിസ്സോപ്പിാൾ ILGMS കൂടിി പൂര്ണ്ണ്
മായിി വരുന്നസ്സോതാപെടി ഈ സ്സോമ�ലയിിൽ 
�ഞ്ചാായിത്തുകളിിൽ ഒരു വലിയി മാറ്റം 
തപെന്ന �ര്ശീിക്കാാന് കഴ്ിയും. കണക്കുംകളിിൽ 
കൃതയത വന്നതുതപെന്ന കൂടുംതൽ �ഞ്ചാായിത്തു
കൾ നൂറി് ശീതമാനം നികുതി �ിരിവിസ്സോലക്കാ് 
എംത്തുന്നതിന് സംഹിായികരമായിി എംന്നത് 
വിസ്മാരിക്കുംന്നില്ല.  എം�ിൽ തപെന്നയും 
�രമ്പരാ�ത വീടി് വീടിാന്തരം കയിറിിയുള്ള 
നികുതി�ിരിവിന് അറുതി വരുത്തിാസ്സോനാ 
അതിന് ഒരു ബ�ൽ സംംവിധാനം പെകാണ്ടു
വരാസ്സോനാ നികുതി കൃതയമായിി ഒടുംസ്സോക്കാ�ത് 
എംല്ലാ �ൗരപെ�യും ബാദ്ധയതയിാപെണന്ന് 
മന�ിലാക്കുംന്നതിസ്സോനാ നമുക്കാ് കഴ്ിയിാപെത 
വന്നിട്ടു�്. നികുതി ഒടുംക്കുംന്നതിൽ വീഴ്ച വരു

ഏര്പെപ്പിടുംത്തുന്നതിനും ചിില അനുവാ�
ങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും നൽകാതിരിക്കുംന്ന
തിനും അധികാരമു�്. അത്തിരം നിയിന്ത്ര
ണങ്ങളുപെടി ഭാ�മായിി ചിില ഫ്ീസുകളും 
സൈഫ്നുകളും ചുമത്തിാനും അതുമായിി 
ബന്ധിപെപ്പിട്ടം ചിട്ടംങ്ങൾ പ്രാകാരം വയവസ്ഥാ 
പെചിയ്തിട്ടു�്. വകുപ്പി് 222 പ്രാകാരം സംവകാരയ 
ചിന്തകൾക്കാ് സൈലസംന്സം് നൽകുന്നതിന് 
വയവസ്ഥായു�്. അതിനനുസൃതമായിി ചിട്ടംങ്ങ
ളും രൂ�പെപ്പിടുംത്തിിയിിട്ടു�്. വകുപ്പി് 228 അനു
സംരിച്ച് വ�ിസ്സോപ്പിട്ടംകളും വകുപ്പി് 230 അനു
സംരിച്ച് സംവകാരയ കശീാപ്പുശീാലകൾക്കുംം 
സൈലസംന്സം് നൽകാനുള്ള അധികാരം 
�ഞ്ചാായിത്തിിനു�്. വകുപ്പി് 232 അനുസം
രിച്ച് കച്ചവടിസ്ഥാാ�നങ്ങൾ ഉൾപെപ്പിപെടിയു
ള്ളവയുപെടി നടിത്തിിപ്പിിന് �ഞ്ചാായിത്തിിപെ� 
നടിത്തിിപ്പി് ആവശീയമു�്. വകുപ്പി് 233 അനു
സംരിച്ച് ഫ്ാക്ടറിികൾ യിന്ത്രങ്ങളുപെടി സ്ഥാാ�
നത്തിിന് �ഞ്ചാായിത്തി് അനുവാ�ം അനിവാ
രയമാണ്. FTE&OS ചിട്ടംങ്ങളിനുസംരിച്ചാണ് 
ഇത്തിരം സൈലസംന്സുകൾ നൽകുന്നതും 
ഫ്ീസം് ഈടിാക്കുംന്നതും. 

വകുപ്പി് 235 A അനുസംരിച്ച് രൂ�ം പെകാടും
ത്തിിട്ടുള്ള സ്സോകരളി �ഞ്ചാായിത്തി് (പെകട്ടംിടിനി
ര്മ്മാണം) ചിട്ടംങ്ങൾ 2019 അനുസംരിച്ചാണ് 
പെകട്ടംിടി നിര്മ്മാണ നിയിന്ത്രണം �ഞ്ചാായി
ത്തുകൾ നടിപ്പിിലാക്കുംന്നത് എംന്നറിിയിാമ
സ്സോല്ലാ. അതിപെ� ഭാ�മായിി ലഭിക്കുംന്ന ഫ്ീസം് 
ഇന്ന് �ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി പ്രാധാന വരുമാന
മാര്ഗ്ഗമാണ്. 

കൂടിാപെത ജിലസ്സോ�ാതസ്സുകൾ മലിനമാ
ക്കുംന്നതിനും പെ�ാതുസ്ഥാലത്തി് മാലിനയം 
നിസ്സോക്ഷ�ിക്കുംന്നതിനുമുൾപെപ്പിപെടി പെ�ാതുജി
നാസ്സോരാ�യപെത്തി ഹിാനികരമായിി ബാധിക്കും
ന്ന പ്രാവൃത്തിികൾ പെചിയ്യുന്നവര്പെക്കാതിപെര 
�ിഴ് ചുമത്തിാനും �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കും 
കഴ്ിയും. മാത്രമല്ല, ജിനന-മരണ വിഭാ
�ത്തിിപെ� രജിിസ്സോ�ഷ്യന് ഫ്ീ �ഞ്ചാായി
ത്തുവക പെകട്ടംിടിങ്ങളിിൽനിന്നുള്ള വാടിക 
�ഞ്ചാായിത്തുവക വസ്തുവകകൾ �ാട്ടം
ത്തിിനു നൽകുകസ്സോയിാ സ്സോലലവയവസ്ഥായിിൽ 
നൽകുകസ്സോയിാ പെചിയ്യുസ്സോമ്പാഴുള്ള വരുമാനം, 
വിവിധ ഫ്ാറിങ്ങൾ വില്പംന നടിത്തുന്നതി
ലൂപെടിയുള്ള വരുമാനം, സ്സോനാട്ടംീസം് ഫ്ീസം്, 
വിവിധ കുറ്റങ്ങൾക്കാ് ചുമത്തുന്ന �ിഴ്, 
�ാര്ക്കാിം�് ഫ്ീസം്, സംംഭാവന തുടിങ്ങി നികു
തിയിിതര ഇനത്തിിൽ വലിപെയിാരു വരവായിി 
�ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് ലഭിക്കുംന്നു.

എംന്നാലും ഏറ്റവുംം പ്രാധാന നികുതി 
ഇതര വരവിനങ്ങൾ സൈലസംന്സം് ഫ്ീസം്, 
പെകട്ടംിടി നിര്മ്മാണ അനുമതിയുമായിി ബന്ധി

ത്തുന്നവരുപെടി സ്സോ�രിൽ നടി�ടിിപെയിടുംക്കുംന്നത് 
ചിിലസ്സോപ്പിാപെഴ്�ിലും ഒരു സംാമൂഹിിക പ്രാശ്നം
മായിി മാറിാറുമു�്. പ്രാസ്സോതയകിച്ച് മഹിാമാരി
യുപെടിയും പ്രാകൃതിദുരന്തങ്ങളുപെടിയും �ശ്ചാാ
ത്തിലത്തിിൽ. 

നികുതി �ൗരപെ� ബാദ്ധയതയിാണ് 
എംന്ന സ്സോബാദ്ധയം ജിനങ്ങളിിൽ വരുത്തുക
യും ഒരു സംര്ക്കാാരിപെ� നിലനില്പം് തപെന്ന 
ജിനങ്ങൾ കൃതയമായിി ഒടുംക്കുംന്ന നികുതിപെയി 
ആശ്രീയിിച്ചാണ് എംന്നുള്ളതുമായി കാരയങ്ങൾ 
പ്രാചിരിപ്പിിക്കാാനും അതുവഴ്ി �രമാവധി 
സ്സോ�ര് സ്സോനരിട്ടം് നികുതി ഒടുംക്കുംന്ന രീതിയിിൽ 
എംത്തിിക്കാാനും കഴ്ിയിണം. കുപെറിസ്സോയിപെറി 
�ഞ്ചാായിത്തുകൾ ആ വഴ്ിക്കാ് എംത്തിിയിി
ട്ടു�് എംന്നത് നല്ല സൂചിനയിാണ്. വസ്തു
നികുതി എംന്നസ്സോ�ാപെല തപെന്നയിാണ് 
സൈലസംന്സം് ഫ്ീ �ിരിവിപെ� കാരയവുംം. 
�ഞ്ചാായിത്തുകൾ കൂടുംതൽ ശീാക്താീകരിക്കും
ന്നതിന് ഇത്തിരം നികുതികളും ഫ്ീസുകളും 
ജിനങ്ങൾ സംവസ്സോമധയിാ കൃതയമായിി ഒടുംക്കുംന്ന 
രീതിയു�ാവണം. ആധുനിക സംസ്സോ�തങ്ങൾ 
ഉ�സ്സോയിാ�പെപ്പിടുംത്തിാന്  കഴ്ിയിണം. 

ഒട്ടംനവധി പുതിയി ചുമതലകൾ, ദുരന്ത
നിവാരണമുൾപെപ്പിപെടി, �ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി 
സ്സോമൽ നൽകിയിിരിക്കുംന്ന സംാഹിചിരയത്തിി
ലും പെ�ാതു സംര് �ീസം് പ്രാവൃത്തിി�ഥാത്തിിൽ 
എംത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കാങ്ങൾ പൂര്ത്തിി
യിായി സംാഹിചിരയത്തിിലും �ഞ്ചാായിത്തു
കളിിപെല വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിിസ്സോക്കാ�ത് 
അതയന്താസ്സോ�ക്ഷിതമാണ്. �രസംയ നികുതി 
ചുമത്തിാന് കഴ്ിയിിപെല്ല�ിലും �രസംയ
ങ്ങൾ സ്ഥാാ�ിക്കുംന്നതിന് സൈലസംന്സം് 
ഫ്ീ ഈടിാക്കുംന്നതിന് തടി�മില്ല എംന്നു 
കരുതുന്നു. FTE&OS എംന്ന ചിട്ടംത്തിിപെല 
പെഷ്യഡിൂളിിൽ �രസംയം എംന്ന ഇനം കൂടിി 
ഉൾപെപ്പിടുംത്തുകയും നിര് �ചിനങ്ങളിിൽ 
�രസംയം എംന്നാൽ എംന്താണ് എംന്ന് നിര് �
ചിിക്കുംകയും പെചിയ്താൽ മതിയിാകും. അത്തിരം 
സൈലസംന്സം് ഫ്ീ �ിരിവ് സ്സോലലത്തിിലൂപെടി 
ആപെരപെയി�ിലും ചുമതലപെപ്പിടുംത്തിാനും 
കഴ്ിയും. അതുസ്സോ�ാപെല വസ്തുനികുതി ചിട്ടംങ്ങ
ളിിൽ തപെന്ന അഞ്ചാ് വര്ഷ്യം കഴ്ിയുസ്സോമ്പാൾ 
നികുതി �രിഷ്കരണം എംന്നു സൂചിിപ്പിിച്ചിട്ടു
�്. എംന്നാൽ എംട്ടം് വര്ഷ്യം കഴ്ിഞ്ഞാിട്ടും 
അത്തിരം നടി�ടിികളിിസ്സോലക്കാ് കടിന്നിട്ടംില്ല. 
പെതാഴ്ിൽ നികുതിയിിപെല ഉയിര്ന്ന �രിധി 
1988-നു സ്സോശീഷ്യം വര്ദ്ധിപ്പിിച്ചിട്ടംില്ല. ഭരണഘ
ടിനയുപെടി അനുസ്സോ��ം 276 (2)ൽ സ്സോഭ��തി 
വരുത്തുന്നതിന് സ്സോകന്ദ്ര സംര്ക്കാാരിസ്സോനാടി് 
സംമ്മര്�ം പെചിലുത്തിാവുംന്നതാണ്.

സ്സോസംവനനികുതി ചുമത്തുന്നതിൽ �ഞ്ചാാ
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പൂര്ണ്ണമായാി വാരുംന്ന്ശേതിാന്റെട
ഈ ശേമഖലയാില് 

�ഞ്ചാായാത്തുകളംില് ഒരും 
വാലിയാ മാറ്റിം തിന്റെന്ന് 
�ര്�ിക്കാാന് കഴിിയും. 
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യിത്തുകൾ അലംഭാവം കാണിക്കുംകയിാണ്. 
എംന്തുപെകാസ്സോ�ാ സ്സോസംവനനികുതികൾ 
ചുമത്തിാന് �ഞ്ചാായിത്തുകൾ തയ്യാംാറിാവുംന്നി
ല്ല. സൈ�നം�ിനം �ഞ്ചാായിത്തി് നൽകുന്ന 
സ്സോസംവനങ്ങളുപെടി എംണ്ണ്വുംം അതിനു�ാ
കുന്ന പെചിലവുംം കൂടുംകയും �ഞ്ചാായിത്തിിനു 
�ിരിക്കാാന് കഴ്ിഞ്ഞാിരുന്ന �രസംയനികുതി 
ഉൾപെപ്പിപെടിയുള്ളവയുപെടി സ്സോമൽ വിലങ്ങ് 
വീഴുകയും പെചിയ്തിട്ടും �ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി 
വരുമാനം അനു�ിനം കുറിയുന്ന സംാഹിചിരയ
ത്തിിലും സ്സോസംവന ഉ�നികുതികൾ ചുമത്തുന്ന
തിന് �ഞ്ചാായിത്തുകൾ തയ്യാംാറിാകണം.

അതുസ്സോ�ാപെല ജിനറിൽ �ര്സ്സോച്ചസം് ഫ്�് 
അനുവ�ിക്കുംന്നതിപെല മാന�ണ്ഡം പുനപ്പി
രിസ്സോശീാധിസ്സോക്കാ� സംമയിം അതിക്രിമിച്ചുക

ഴ്ിഞ്ഞു. ജിനസംം�യയ്ക്കും പുറിസ്സോമ �ഞ്ചാായിത്തു
കളുപെടി തനതു വരുമാനവുംം പെചിലവുംം �രി
�ണനാവിഷ്യയിമാസ്സോക്കാ�താണ്. 2021-22 
വര്ഷ്യം സംംസ്ഥാാന ബജിറ്റിൽ 1393 സ്സോകാടിി 
രൂ�യിാണ് ജിനറിൽ �ര്സ്സോച്ചസം് ഫ്�ിന
ത്തിിൽ ഗ്രാംാമ�ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാായിി വകയിി
രുത്തിിയിിരിക്കുംന്നത്. സ്സോമപ്പിടിി തുക സ്സോവ�ിവ
രില്ല �ന്ത്ര�ായിിരസ്സോത്തിാളിം വരുന്ന �ഞ്ചാാ
യിത്തു ജിീവനക്കാാര്ക്കാ് ശീമ്പളിം നൽകാന്. 
അതുപെകാ�് ജിനറിൽ �ര്സ്സോച്ചസം് ഫ്�് 
നിര്ത്തിലാക്കാി ജിീവനക്കാാരുപെടി ശീമ്പളിം 
സ്സോമപ്പിടിി തുകയു�സ്സോയിാ�ിച്ച് നൽകുകയും 
�ഞ്ചാായിത്തി് ഫ്�് �ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി 
മറ്റ് സൈ�നം�ിന പ്രാര്ത്തിനങ്ങൾക്കാ്, ദുരന്ത
നിവാരണം ഉൾപെപ്പിപെടി പെചിലവഴ്ിക്കുംന്നതി

നുമുള്ള നടി�ടിികൾ ആസ്സോലാചിിക്കാാവുംന്ന
താണ്. അത്തിരപെമാരു മാറ്റം ഒസ്സോരസംമയിം 
ജിീവനക്കാാര്ക്കുംം സംര്ക്കാാരിനും ഗുണകര
മാവുംം. നിലവിൽ �ഞ്ചാായിത്തു വകുപ്പിിൽ 
ആയിിരത്തിിലധികം ജിീവനക്കാാര് ട്രഷ്യറിി 
മു�ാന്തിരം ശീമ്പളിം വാങ്ങുന്നു എംന്നതിനാൽ 
പുതിപെയിാരു പെഹിഡി് ട്രഷ്യറിിയിിൽ ആവശീയവും
മില്ല. ഒസ്സോര വകുപ്പിിൽ ര�് രീതിയിിൽ ശീമ്പളിം 
വാങ്ങുന്ന രീതി അവസംാനിപ്പിിക്കാാനും 
കഴ്ിയും. ഇത് എംപെ� വയക്താി�രമായി അഭി
പ്രാായിമാണ് എംന്നു കൂടിി കൂട്ടംിസ്സോച്ചര്ക്കുംന്നു.  1              

 (യോൈഖ്യാൈന് പഞ്ചാോ�ത്തി് ൈകുപ്പ്ിന്റെൈ 
സൗീന്യി�ര് സൂപ്രണ്ടാോണ്)



തിശേ��സവയാംഭരണവാകുപ്പുമായാി ബ്ന്ധന്റെപ്പ്ട്ട സര്ക്കാാര് ഉത്തരവുകള്, സര്ക്കുംലറുകള്, �സറ്റി് വാിജ്ഞാാ�നങ്ങള് 
എന്ന്ിവായുന്റെട പൂര്ണ്ണരൂ�ം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്ന്ീ ന്റെവാബൈൈറ്റുകളംില് ലഭയമാണ്.

തറ്റോ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാോ��ങ്ങളുളെെ 2021-ാം22 
വോര്ഷംികാ�ദ്ധതി �രിഷ്കരണം-ാംമാോര്ഗ്ഗ�ിര്റ്റോ�ശ
ങ്ങൾ പുറിളെ�ടുംവിച്ചു.
തസ്സോ�ശീസംവയിം ഭരണസ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കുംള്ള 2021-22 വര്ഷ്യസ്സോത്തിക്കുംള്ള 
വികനഫ്�്, പെമയിിന്റിനന്സം് ഫ്�് എംന്നിവ പുതുക്കാി നിശ്ചായിി
ച്ചതിന് പ്രാകാരം വാര്ഷ്യിക�ദ്ധതി �രിഷ്കരിക്കുംന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗ 
നിര്സ്സോ�ശീങ്ങൾ നൽകി സംര്ക്കാാര് ഉത്തിരവ് പുറിപെപ്പിടുംവിച്ചു. 
സം.ഉ(സംാധ) നം.2022/2022/തസംവഭവ തീയിതി 15.01.2022 

തറ്റോ�ശസ്വയംഭരണസ്ഥാോ��ങ്ങ�ിളെല വസ്തു�ി
കുതി �ിഴ്�ലിശ-ാം ഉത്തിരവ ്പുറിളെ�ടുംവിച്ചു. 

സംംസ്ഥാാനപെത്തി തസ്സോ�ശീസംവയിം ഭരണ സ്ഥാാ�നങ്ങളിിൽ വസ്തു 
നികുതി �ിഴ്കൂടിാപെത  അടിവാസ്സോക്കാ� അവസംാന തീയിതി 31.03.2022 
വപെര �ീര്ഘിപ്പിിച്ച് നൽകി സംര്ക്കാാര് ഉത്തിരവ് പുറിപെപ്പിടുംവിച്ചു.
സം.ഉ(സംാധ)നം 117//2022/തസംവഭവ തീയിതി 17.01.2022

വിറ്റോകാന്ദ്രീകൃതോസൂത്രണം സ്ബ്സ്ിഡിി മാോ�ദിണ്ഡ
ങ്ങൾ -ാംഉത്തിരവ്  പുറിളെ�ടുംവിച്ചു.

തസ്സോ�ശീസംവയിം ഭരണസ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കുംള്ള 2021-22 വാര്ഷ്യി
ക�ദ്ധതിയിിന് കീഴ്ിൽ 60 വയിസ്സുകഴ്ിഞ്ഞാവര്ക്കാ് കട്ടംിൽ വാങ്ങി 
നൽകുന്ന �ദ്ധതി പ്രാകാരം സ്സോകരളി സ്സോസ്റ്ററ്റ് റിബ്ബര് സ്സോകാ-ഓപ്പിസ്സോറിറ്റീവ് 
ലിമിറ്റഡി്( RUBCO)  യിിൽ നിന്നും കട്ടംിൽ വാങ്ങുന്നതിന് തസ്സോ�ശീസംവ
യിംഭരണസ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കാ് അനുമതി നൽകി  സംര്ക്കാാര് ഉത്തിരവ് 
പുറിപെപ്പിടുംവിച്ചു. 
സം.ഉ(സംാധ) നം.56/2022/തസംവഭവ തീയിതി 10.01.2022 

ജ��-ാംമാരണ രജിറ്റോ�ഷംൻ സ്ര്ക്കുലര് പുറിളെ�ടുംവിച്ചു. 
ശീിശു സംംരക്ഷണ സ്ഥാാ�നത്തിിൽ കഴ്ിയുന്ന കുട്ടംികളുപെടി ജിനന 

സംര്ട്ടംിഫ്ിക്കാറ്റിപെല  ഉൾക്കുംറിിപ്പുകളിിൽ കൂട്ടംിസ്സോച്ചര്ക്കാസ്സോലാ തിരുത്തിസ്സോലാ 
വരുത്തുന്നതിനുളിളി   നിര്സ്സോ�ശീങ്ങൾ നൽകി  സംര്ക്കാാര് സംര്ക്കുംലര്  
പുറിപെപ്പിടുംവിച്ചു.  
നമ്പര് ആര്.ഡിി.3/331/2021/തസംവഭവ  തീയിതി 03.12.2021

തറ്റോ�ശസ്വയംഭരണസ്ഥാോ��ങ്ങൾക്കുറ്റോവണ്ടിയുംള്ള 
ഓംംബുഡിസ്്മാോൻ റ്റോകാോെതി റ്റോകാസുകാൾ -ാം സ്ര്ക്കുലര് 
പുറിളെ�ടുംവിച്ചു

തസ്സോ�ശീ സംവയിം ഭരണ സ്ഥാാ�നങ്ങൾക്കുംസ്സോവ�ിയുള്ള ഓംബു
ഡി്സ്മാാന് സ്സോകാടിതി  സ്സോകസുകളിിൽ  പെസംക്രിട്ടംറിിമാര് ഹിാജിരാകുന്നത് 
സംംബന്ധിിച്ച്  മാര്ഗ്ഗനിര്സ്സോ�ശീങ്ങൾ നൽകി �ഞ്ചാായിത്തി് ഡിയിറിക്ടര് 
സംര്ക്കുംലര് പുറിപെപ്പിടുംവിച്ചു.
നമ്പര് PAN/163/2022/D5/DP തീയിതി 04.01.2022

സു�മാ റ്റോ�ോര്ട്ടിലിൽ ഉൾളെ�ട്ടിിട്ടിില്ലാോത്തി റ്റോറിോഡുകാൾ-ാം 
സ്ര്ക്കുലര് പുറിളെ�ടുംവിച്ചു.

തസ്സോ�ശീസംവയിംഭരണവകുപ്പിിന്പെറി സ്സോറിാഡുകളിിൽ ഓൺസൈലന് 
സ്സോറിാഡി് കട്ടംിം�് പെ�ര്മിഷ്യന്/സൈറിറ്റ് ഓഫ്് സ്സോവ പെ�ര്മിഷ്യന് എംന്നീ 
ആവശീയങ്ങൾക്കുംളിളി  ഓൺസൈലന് അസ്സോ�ക്ഷ സംമര്പ്പിിക്കുംന്നതിനു
ള്ള സു�മ സ്സോ�ാര്ട്ടംലിൽ ഉൾപെപ്പിട്ടംിട്ടംില്ലാത്തി സ്സോറിാഡുകൾ ഉൾപെക്കാാ
ള്ളിക്കുംന്നതിനുള്ള വയവസ്ഥാകൾ ഉൾപെപ്പിടുംത്തിി സംര്ക്കുംലര് പുറി
പെപ്പിടുംവിച്ചു. 
നമ്പര് ഡിി.സംി.2/178/2022/തസംവഭവ  തീയിതി 04.01.2022

റ്റോസ്റ്റ�് ക്സൈലഫ് ഇൻഷുറിൻസ്് �ദ്ധതി-ാം ഉത്തിരവ് 
പുറിളെ�ടുംവിച്ചു.

സ്സോസ്റ്ററ്റ് സൈലഫ്് ഇന്ഷുറിന്സം് �ദ്ധതി ബാധകമായിി ജിീവന
ക്കാാരുപെടി ഇന്ഷുറിന്സം് സ്സോ�ാളിിസംികളുപെടി പ്രാതിമാസം പ്രാീമിയിം തുക 
പ്രാതിമാസം വരുമാനത്തിിനനുസംരിച്ച് പുതുക്കാിയി നിരക്കാ് ഒടുംക്കുംവരു
ത്തുന്നതിനുള്ള സംമയി�രിധി 31.03.2022 വപെര �ീര്ഘിപ്പിിച്ച് സംര്ക്കാാര് 
ഉത്തിരവ് പുറിപെപ്പിടുംവിച്ചു.
സം.ഉ(അ) നം.10/2022/ധന  തീയിതി 01.02.20222

�ോഴ്വസ്തു സ്ംഭരണ റ്റോകാന്ദ്രങ്ങ�ിൽ( MCF,RRF) 
തീ�ിടുംത്തിം ഉൾളെ�ളെെയുംള്ള അ�കാെങ്ങൾ -ാം 
സ്ര്ക്കുലര് പുറിളെ�ടുംവിച്ചു. 

തസ്സോ�ശീസംവയിംഭരണ സ്ഥാാ�നങ്ങളിിപെല �ാഴ്വസ്തു സംംഭരണസ്സോക
ന്ദ്രങ്ങളിിൽ ( MCF,RRF) തീ�ിടുംത്തിം ഉൾപെപ്പിപെടിയുള്ള അ�കടിങ്ങൾ 
ഒഴ്ിവാക്കുംന്നതിനുള്ള നിര്സ്സോ�ശീങ്ങൾ നൽകി സംര്ക്കാാര് സംര്ക്കുംലര് 
പുറിപെപ്പിടുംവിച്ചു. 
നമ്പര് ഡിബൂ.എംം.1/40/2022/ത്സ്യവഭവ തീയിതി 02.02.2022
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ഇക്കാഴ്ിഞ്ഞാ മാസംങ്ങളിിൽ സ്സോകരളി
ത്തിിപെല  തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ ഏറ്റ
വുംമധികം ചിര്ച്ച പെചിയ്ത ഒരു സ്സോ�രാണ് 
ഇ-ഗ്രാംാംസംവരാജി്. ഇ-ഗ്രാംാംസംവരാജി് എംന്നത് 
മിനി�ി ഓഫ്് �ഞ്ചാായിത്തിീരാജിിപെ� 
നിയിന്ത്രണത്തിിലുള്ള ഒരു പെവബ് സ്സോ�ാര്
ട്ടംലാണ്. നാഷ്യണൽ ഇന്ഫ്ര്സ്സോമറ്റിക് 
പെസം�ര് (NIC) ആണ് ഈ സ്സോ�ാര്ട്ടംൽ വിക
സംിപ്പിിപെച്ചടുംത്തിത്.  വാര്ഷ്യിക  �ദ്ധതി 
രൂ�ീകരണവുംം സ്സോമാണിട്ടംറിിംഗും അവയുപെടി 
സ്സോ�പെയ്മാന്റും (പ്രാസ്സോതയകിച്ച് സ്സോകന്ദ്രധനകാരയ 
കമ്മിഷ്യന് വിഹിിതത്തിിപെ�)  ഈ സ്സോ�ാര്ട്ടംൽ 
വഴ്ിയിാണ് നടിത്തിപെപ്പിസ്സോടി�ത്. 

 സംംസ്ഥാാനങ്ങളുപെടി പൂര്ണ്ണ്�ിന്തുണ
സ്സോയിാപെടി സ്സോകന്ദ്ര �ഞ്ചാായിത്തിീരാജി് മന്ത്രാ
ലയിം ഇന്തയയിിപെല ഗ്രാംാമ�ഞ്ചാായിത്തുകപെളി 
ശീാക്താീകരിക്കുംകയിാണ്. ഡിിജിിറ്റൽ ഇന്തയ 
�ദ്ധതിയുപെടി കീഴ്ിലുള്ള ഒരു Mission 
Mode Project ആണ് ഇ-�ഞ്ചാായിത്തി്. 
�ഞ്ചാായിത്തിീരാജി് പ്രാവര്ത്തിനങ്ങപെളി പൂര്
ണ്ണ്മായും ഡിിജിിറ്റസൈലസം് ആക്കുംന്നതു വഴ്ി 

പ്രാസ്തുത തസ്സോ�ശീസ്ഥാാ�നങ്ങപെളി ശീക്താി
പെപ്പിടുംത്തിി കൂടുംതൽ സുതാരയവുംം ഉത്തിരവാ
�ിത്തിവുംം കാരയക്ഷമവുംമായി വിസ്സോകന്ദ്രീകൃത 
സംവയിംഭരണ സ്ഥാാ�നങ്ങളിായിി മാറ്റിപെയിടും
ക്കുംന്നതിന് ഈ �ദ്ധതി ലക്ഷയമിടുംന്നു. 
ഈ പ്രാവര്ത്തിനങ്ങപെളി ശീക്താിപെപ്പിടുംത്തുന്ന
തിനായിി രൂ�പെപ്പിടുംത്തിിയി സ്സോ�ാര്ട്ടംലാണ് 
ഇ-ഗ്രാംാമസംവരാജി ് .  രാജിയത്തുടിനീളിമുള്ള 
�ഞ്ചാായിത്തി് രാജി ്  സ്ഥാാ�നങ്ങളുപെടി 
ഇ - � സ്സോ വ ണ ന് സം ്  പ്രാ വ ര് ത്തി ന ങ്ങ പെ ളി 
ശീക്താിപെപ്പിടുംത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ചിാലകശീ
ക്താിയിായിി പ്രാവര്ത്തിിക്കുംക  എംന്നതാണ് 
ഈ സ്സോ�ാര്ട്ടംലിപെ� ലക്ഷയം. വിസ്സോകന്ദ്രീകൃത 
ആസൂത്രണം, അക്കാൗ�ിം�്, പുസ്സോരാ�തി 
റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടംിം�് എംന്നിവ ഈ സ്സോ�ാര്ട്ടംലിപെ� 
പ്രാസ്സോതയകതയിാണ്. 

ഇ-ാംഗ്രീോംസ്വരോജ്  
റ്റോ�ോര്ട്ടിൽ-ാംസ്വിറ്റോശഷംതകാൾ

2021-22 വാര്ഷ്യിക �ദ്ധതി മുതൽ സ്സോകന്ദ്ര 

ധനകാരയ കമ്മിഷ്യന് വിഹിിതം ഉ�സ്സോയിാ�ി
ച്ചുള്ള എംല്ലാ �ദ്ധതികളുപെടി രൂ�ീകരണ
വുംം നിര്വഹിണവുംം സ്സോ�യി് പെമ� ് നൽകലും 
ഇ-ഗ്രാംാം സ്സോ�ാര്ട്ടംൽ വഴ്ി നിര്ബന്ധിമാക്കാിയിി
ട്ടു�്. ഈ സ്സോ�ാര്ട്ടംലിപെ� പ്രാധാന സംവിസ്സോശീ
ഷ്യതകൾ ചുവപെടി �റിയുന്നു.
•  ഗ്രാംാമസംവരാജി് സ്സോ�ാര്ട്ടംൽ വഴ്ി എംല്ലാ 

ആക്ടിവിറ്റികളും  അവയുപെടി  പ്രാവര്ത്തി
നങ്ങളും സ്സോമാണിട്ടംറിിം�് പെചിയ്യുന്നതു വഴ്ി 
പ്രാവര്ത്തിനങ്ങളുപെടി സ്സോവ�ം, സുതാരയത 
ഇവ വര്ദ്ധിപ്പിിക്കാാന് കഴ്ിയുന്നു.

•  ഒരു സ്സോ�ാര്ട്ടംൽ വഴ്ി തപെന്ന �ദ്ധതി 
രൂ�ീകരണവുംം അവയുപെടി സ്സോ�യി് പെമന്റുംം 
എംളുപ്പിത്തിിൽ പെചിയ്യാംാന് കഴ്ിയുന്നു.

•  നിലവിൽ നടിപ്പിാക്കാി വരുന്ന �ദ്ധതിക
ളുപെടി ഫ്ണ്ടുൾപെപ്പിപെടിയുള്ള വിവരങ്ങൾ 
ഏപെതാരാൾക്കുംം വളിപെര സ്സോവ�ം ലഭിക്കും
ന്നു.

•  സൃഷ്ടിിക്കാപെപ്പിടുംന്ന അസംറ്റുകപെളി ജിിസ്സോയിാ 
ടിാ� ്  പെചിയ്യുന്നതു വഴ്ി  കൃതയമായി 
കണക്കുംം സ്സോര�പെപ്പിടുംത്തിലും ഉറിപ്പു 

ഇ-ഗ്രാംോ�സവരിോജ് സ്സോ�ോര്ട്ടംലു� 
തസ്സോ�ശീ സ്ഥാോ�നങ്ങളു�
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വരുത്തിാന് കഴ്ിയുന്നു.
•  �ദ്ധതിയുമായിി ബന്ധിപെപ്പിട്ടം് ലഭിസ്സോക്കാ� 

റിിസ്സോപ്പിാര്ട്ടുകൾ എംല്ലാ തലത്തിിലും  കൃതയ
തസ്സോയിാപെടി ലഭിക്കുംന്നു. 

റ്റോകാന്ദ്ര ധാ�കാോരം കാമ്മാിഷംനും 
ധാ�കാോരം കാമ്മാിഷംൻ ഗ്രീോന്റും

ഇന്തയന് ഭരണ ഘടിനയുപെടി ആര്ട്ടംി
ക്കാിൾ 280 പ്രാകാരം സ്ഥാാ�ിക്കാപെപ്പിട്ടം ഭരണ
ഘടിനാ സ്ഥാാ�നമാണ് സ്സോകന്ദ്ര ധനകാരയ 
കമ്മിഷ്യന്. സ്സോകന്ദ്രവുംം സംംസ്ഥാാനങ്ങളും തമ്മി
ലുള്ള സംാമ്പത്തിിക ധനകാരയ ബന്ധിങ്ങൾ 
(നികുതി �ങ്കുവയ്ക്കൽ ഉൾപെപ്പിപെടി) വിലയിിരു
ത്തുക എംന്നതാണ് സ്സോകന്ദ്ര ധനകാരയ കമ്മിഷ്യ
പെ� പ്രാധാന �ൗതയം.  നിലവിൽ �തിനഞ്ചാാം 
ധനകാരയ കമ്മിഷ്യനാണ് (2021-26) ഉള്ളത്. 
സ്സോകന്ദ്ര ധനകാരയ കമ്മിഷ്യന് സ്സോ�ാപെല സ്സോകര
ളിത്തിിൽ സംംസ്ഥാാന ധനകാരയ കമ്മിഷ്യനും 
പ്രാവര്ത്തിിക്കുംന്നു�്. സംംസ്ഥാാനത്തുള്ള 
�ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടിയും ന�രഭരണ സ്ഥാാ
�നങ്ങളുപെടിയും സംാമ്പത്തിിക കാരയങ്ങ
ളിിൽ ശീി�ാര്ശീ നൽകുക എംന്നതാണ് 
സംംസ്ഥാാന ധനകാരയ കമ്മിഷ്യപെ� ചുമതല. 
സ്സോകന്ദ്ര ധനകാരയ കമ്മിഷ്യപെ� ശീി�ാര്ശീ 
പ്രാകാരമാണ് സ്സോകന്ദ്ര ധനകാരയ കമ്മിഷ്യന് 
വിഹിിതം ലഭിക്കുംന്നത്.

2019-20 വപെര 7 സ്സോമ�ലകളിിലായിി 
അടിിസ്ഥാാന സ്സോസംവന ഉ��ദ്ധതിക
ൾക്കാായിി ഗ്രാംാമ-ന�രഭരണ സ്ഥാാ�നങ്ങ
ൾക്കും മാത്രമായിി ലഭിച്ചിരുന്ന ധനകാരയ 
കമ്മിഷ്യന് വിഹിിതം 2020-21 മുതൽ സ്സോ�ാക്കാ് 
ജിില്ലാ �ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കുംം അനുവ�ിച്ചു തുടി
ങ്ങുകയും ആപെക ലഭിക്കുംന്ന ഫ്�ിപെ� 50 
ശീതമാനം സൈടിഡി് ഫ്�് (പ്രാസ്സോതയക ഉസ്സോ�ശീയ 

ഗ്രാംാ� ് ) എംന്നും 50 ശീതമാനം സ്സോബസംിക് 
ഗ്രാംാന്റുംം (അൺ സൈടിഡി് ഫ്�്) എംന്നുമാക്കാി 
മാറ്റുകയും പെചിയ്തു.

�തിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കമ്മിഷ്യന് 
നിലവിൽ വന്ന 2021 -22 മുതൽ ആപെക 
ലഭയമാകുന്ന വിഹിിതത്തിിപെ� 60 ശീതമാനം 
സൈടിഡി് ഫ്�് (പ്രാസ്സോതയക ഉസ്സോ�ശീയ ഗ്രാംാ� ് ) 
എംന്നും 40 ശീതമാനം സ്സോബസംിക് ഗ്രാംാന്റുംം 
(അൺ സൈടിഡി് ഫ്�് ) എംന്നുമാക്കാി മാറ്റി. 
അതായിത് ഒരു തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�നത്തിിന് 
100 രൂ� സ്സോകന്ദ്ര ധനകാരയ കമ്മിഷ്യന് 
വിഹിിതമായിി ലഭിക്കുംപെമ�ിൽ അതിൽ 
60 രൂ� സൈടിഡി് ഫ്�ായും 40 രൂ� 
അൺസൈടിഡി് അഥാവാ സ്സോബസംിക് ഗ്രാംാ�ായും 
ആണ് ലഭിക്കുംക. ഈ ലഭിക്കുംന്ന  സൈടിഡി് 
ഫ്�ിപെ� 50 ശീതമാനം കുടിിപെവള്ളത്തിിനും 
50 ശീതമാനം സംാനിസ്സോട്ടംഷ്യനുമായിി ആക്ടിവി
റ്റികൾ തയ്യാംാറിാസ്സോക്കാ�തുമു�്.

ലഭിക്കുംന്ന സ്സോബസംിക് ഗ്രാംാ� ് ശീമ്പളിം, 
എംസ്റ്റാ�ിഷ്യ് പെമ� ് പെചിലവ്, വാഹിനം 
വാങ്ങൽ  എംന്നീ പ്രാവര്ത്തിനങ്ങൾപെക്കാാ
ഴ്ിപെക പ്ലാാന് ഫ്�് വിനിസ്സോയിാ�ിക്കാാവുംന്ന 
ഏപെതാരു �ദ്ധതികൾക്കുംം ഉ�സ്സോയിാ�ിക്കാാ
വുംന്നതാണ്.

PFMS (Public Finance 
Manangement System) 
and  eGramswaraj

 ഇ-ഗ്രാംാം സ്സോ�ാര്ട്ടംലിൽ ധനകാരയ ഇടി�ാ
ടുംകൾ സൈകകാരയം പെചിയ്യാംണപെമ�ിൽ എംല്ലാ 
ഗ്രാംാമ/സ്സോ�ാക്കാ്/ജിില്ലാ �ഞ്ചാായിത്തുകളും 
PFMS  സ്സോ�ാര്ട്ടംലിൽ ഏജിന്സംിയിായിി 
രജിിസ്റ്റര് പെചിയ്യുകയും ഏജിന്സംി സ്സോകാഡി് 
�ാസം് സ്സോവഡി് എംന്നിവ ലഭിച്ചു കഴ്ിഞ്ഞാാൽ 

�ീമും ബാ�്  ബ്രാഞ്ചുംം അക്കാൗ�് നമ്പരും  
ആഡി് പെചിയ്യുകയും ആയിതിന് PFMS പെ� 
അപ്രൂവൽ വാങ്ങുകയും  സ്സോവണം. PFMS പെല 
നടി�ടിി ക്രിമങ്ങൾ പൂര്ത്തിിയിായിാൽ മാത്രസ്സോമ 
ഇ-ഗ്രാംാം വഴ്ി ഇടി�ാടുംകൾ നടിത്തിാന് കഴ്ി
യുകയുള്ളൂ.

ഇ-ാംഗ്രീോം സ്വരോജും  ഓംറ്റോരോ 
തലത്തിിളെലയുംം പ്രധാോ� 
റ്റോറിോളുകാളും

 താപെഴ് �റിയുന്ന രീതിയിിൽ ഇ-ഗ്രാംാം 
ൽ ഓസ്സോരാ തലത്തിിലും ഉള്ളവരുപെടി സ്സോറിാൾ 
മന�ിലാക്കാാം.
-  സ്സോ�ാര്ട്ടംലിപെ� പൂര്ണ്ണ് നിയിന്ത്രണം
-  സംംസ്ഥാാന തലത്തിിൽ ബാങ്കുകപെളി 

ഇ-ഗ്രാംാം സ്സോ�ാര്ട്ടംലിൽ ഉൾപെപ്പിടുംത്തുക
-  ജിില്ലാ തല അഡ്മിിപെ�  ഡിിജിിറ്റൽ സംിസ്സോ�

ച്ചര് അം�ീകരിക്കുംകയും �ാസം് സ്സോവഡി് റിീ 
പെസംറ്റ് പെചിയ്യുകയും പെചിയ്യുക

-  ധനകാരയ കമ്മിഷ്യന് ബജിറ്റ് വിഹിിതം 
റിിസ്സോസംാഴ്സ്് എംന്വലപ്പിിൽ ഉൾപെപ്പിടുംത്തുക

-  കമ്മൂണിറ്റി സംര്വീസുകൾ അ�്സ്സോഡിറ്റ് 
പെചിയ്തു നൽകുക.

-  സ്സോ�ാക്കുംതല അഡ്മിിപെ�  ഡിിജിിറ്റൽ 
സം ി സ്സോ � ച്ച ര്  അ ം �ീ കര ി ക്കും ക യു ം 
�ാസം് സ്സോവഡി് റിീ പെസംറ്റ് പെചിയ്യുകയും 
പെചിയ്യുക

-  റി ി സ്സോ വ ഴ്സ് ്  റി സംീ � ് റ്റു ക ൾ  A c c e p t  
പെചിയ്യുകയും  പെതറ്റായി പെഹിഡിിൽ 
എംടുംത്തിവ  Reject പെചിയ്യുകയും പെചിയ്യുക

-  M action Software ഉ�സ്സോയിാ�ിക്കുംന്ന
തിന് ഗ്രാംാമ�ഞ്ചാായിത്തുകൾക്കാ് യൂസംര് 
ഐഡിിയും �ാസം് സ്സോവഡും നൽകുക.

-  �ഞ്ചാായിത്തുതല അഡ്മിിപെ�  ഡിിജിിറ്റൽ 
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സം ി സ്സോ � ച്ച ര്  അ ം �ീ കര ി ക്കും ക യു ം 
�ാസം് സ്സോവഡി് റിീ പെസംറ്റ് പെചിയ്യുകയും 
പെചിയ്യുക

അഡ്മിിനും റ്റോമാക്കാറുംം ളെചിക്കാറുംം
1.അഡ്മിിൻ

ജിില്ലാ സ്സോ�ാക്കാ് ഗ്രാംാമ�ഞ്ചാായിത്തുക
ൾക്കാ് തങ്ങളുപെടി തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�നത്തിിപെ� 
ചുമതലകൾ നിര്�ഹിിക്കുംന്നതിനും പെസംറ്റിം
ഗുകൾ പെചിയ്യുന്നതിനുമായിി മപെറ്റാരു അഡ്മിിന് 
സ്സോലാ�ിന് കൂടിിയു�്. താപെഴ് �റിയുന്ന 
കര്ത്തിവയങ്ങൾ പൂര്ത്തിീകരിക്കുംന്നതിനാണ് 
ഈപെയിാരു അഡ്മിിന് സ്സോലാ�ിന്.
1.  അഡ്മിിന് സ്സോലാ�ിനിപെല മാസ്റ്റര് എംന്ട്രി

കളുപെടി ചുമതല
2.  ഇ-ഗ്രാംാം �ദ്ധതിയ്ക്കായിി തസ്സോ�ശീസ്ഥാാ

�നം എംടുംത്തി ബാ�ിപെ�യും ബ്രാഞ്ചാി
പെ�യും  അക്കാൗ�ിപെ�യും വിവരങ്ങൾ 
സ്സോചിര്ക്കാൽ

3.  ഓപ്പിണിം�് ബാലന്സം് സ്സോര�പെപ്പിടും
ത്തിൽ

4.  മാസംാന്തയ അക്കാൗ�് സ്സോക്ലീാസം് പെചിയ്യുക. 
റിിക്കാൺസംിലിസ്സോയിഷ്യന് പെചിയ്യുക

5. ആക്ടിവിറ്റികൾ തയ്യാംാറിാക്കാി ഫ്�് 
അസ്സോലാസ്സോക്കാഷ്യന് നടിത്തിി അം�ീകരി
ക്കുംക

തസ്സോ�ശീസ്ഥാാ�ന പെസംക്രിട്ടംറിി തപെന്നയിാണ് 
തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�ന തല അഡ്മിിനും. 

2. റ്റോമാക്കാര്
തസ്സോ�ശീസ്ഥാാ�ന പെസംക്രിട്ടംറിിമാര്ക്കുംള്ള 

മപെറ്റാരു സ്സോലാ�ിനാണ് സ്സോമക്കാര് സ്സോലാ�ിന്. 
അഡ്മിിന് സ്സോലാ�ിനിൽ നിന്നും വയതയസ്ത്മായിി  
താപെഴ് �റിയുന്ന കര്ത്തിവയങ്ങളിാണ് സ്സോമക്കാര് 
എംന്ന നിലയിിൽ തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�ന പെസംക്രിട്ടം
റിിയ്ക്ക് നിര്�ഹിിസ്സോക്കാ�ി വരുന്നത്.
1.  ഗുണസ്സോഭാക്താാക്കാളുപെടി (പെവ�ര്) രജിി

സ്സോ�ഷ്യന്
2. പ്രാതി�ിന ഇടി�ാടുംകളുപെടി സ്സോര�പെപ്പിടും

ത്തിൽ
3.  സ്സോഡി ബുക്കാ് സ്സോക്ലീാസം് പെചിയ്യാംൽ
4.  ഗുണസ്സോഭാക്താാക്കാൾക്കാ് തുക നൽകുന്ന

തിനായിി ഫ്�് ട്രാന്സ്ഫര് ഓര്ഡിര് 
(FTO) തയ്യാംാറിാക്കാൽ
 

ളെചിക്കാര് റ്റോലോ�ിൻ 
 തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�ന പ്രാസംിഡിന്റുംമാര്ക്കാ് 

ഇ-ഗ്രാംാം സ്സോ�ാര്ട്ടംലിൽ തങ്ങളുസ്സോടിതായി താപെഴ് 
�റിയുന്ന ഉത്തിരവാ�ിത്തിങ്ങൾ നിര്വഹിി
ക്കുംന്നതിനായിി ഒരു പെചിക്കാര് സ്സോലാ�ിനാണ് 
നിലവിലുള്ളത്. 
1 .  ഗുണസ്സോഭാക്താാക്കാളുപെടി  (പെവ�ര്) 

അം�ീകാരം 
2.  ഗുണസ്സോഭാക്താാക്കാൾക്കാ് തുക നൽകുന്ന

തിനായിി സ്സോമക്കാര് തയ്യാംാറിാക്കാിയി ഫ്�് 
ട്രാന്സ്ഫര് ഓര്ഡിര് (FTO) അം�ീകരി
ക്കാൽ

ഇ-ാംഗ്രീോം സ്വോരോജിളെല 
ആക്ടിിവി�ികാൾ  (റ്റോപ്രോജക്ടുകാൾ)

തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ  ഇ-ഗ്രാംാം സ്സോ�ാര്
ട്ടംലിൽ  തയ്യാംാറിാക്കുംന്ന സ്സോപ്രാാജിക്ടുകപെളി
യിാണ് ആക്ടിവിറ്റികൾ എംന്നു �റിയുന്നത്. 
ആക്ടിവിറ്റികൾ തയ്യാംാറിാക്കുംസ്സോമ്പാൾ പ്രാസ്സോതയക 
ശ്രീദ്ധ നൽസ്സോക�തു�്. പെസംലക്ട് പെചിയ്യുന്ന 
സ്സോഫ്ാക്കാസം് ഏരയ അനുസംരിച്ചായിിരിക്കുംം 
ഫ്�് അസ്സോലാസ്സോക്കാഷ്യന് ലഭയമാവുംന്നത്. 
നിലവിൽ സുസ്സോല� സ്സോസംാഫ്റ്റ്് പെവയിറിിൽ 
3 തരം സ്സോപ്രാാജിക്ട് സ്സോഫ്ാറിങ്ങൾ ( പെ�ാതു 
സ്സോസംവനം, ഗുണസ്സോഭാക്തൃ പെതരപെഞ്ഞാടുംപ്പി് 
ആവശീയമായി, നിര്മാണ പ്രാവൃത്തിികളും 
പെ�ാതു ആവശീയത്തിിനുള്ള വാങ്ങലുക
ളും) ലഭയമാണ്  �സ്സോക്ഷ  Public Works, 
Beneficiary Oriented Program എംന്നീ   
2 ആക്ടിവിറ്റി സൈടിപ്പുകൾ മാത്രസ്സോമ ഇ-ഗ്രാംാം ൽ 
ആക്ടിവിറ്റികൾ എംന്റിര് പെചിയ്യുന്നതിനായിി 
ലഭിക്കുംകയുള്ളൂ.

ജിറ്റോയോ െോ�ിംഗുംം എം ആക്ഷാൻ 
റ്റോസ്ോഫ്റ്റ്് ളെവയറുംം 

അസംറ്റ് ക്രിിസ്സോയിഷ്യന് ഉള്ള സ്സോപ്രാാജിക്ടുക
പെളില്ലാം സ്സോ�യി് പെമ� ് പെചിയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് 
തപെന്ന ജിിസ്സോയിാ ടിാ�് പെചിസ്സോയ്യാം�തു�്.  M 
Action എംന്ന പെമാസൈബൽ ആപ്പു�സ്സോയിാ�ി
ച്ചാണ് ജിിസ്സോയിാ ടിാ�് പെചിസ്സോയ്യാം�ത്. ജിിസ്സോയിാ 
ടിാ�് പെചിപെയ്ത�ിൽ മാത്രസ്സോമ ഇവ സ്സോ�യി് പെമ
�ിനായിി ലിസ്റ്റ് പെചിയ്യുകയുള്ളൂ. 

റ്റോകാര�ം �ിലവിളെല വോര്ഷംികാ 
�ദ്ധതിയുംം  അക്കാൗണ്ടിം�് 
രീതിയുംം

ജിനകീയിാസൂത്രണത്തിിപെ� മഹിത്തിായി 
2 5  വ ര് ഷ്യ ങ്ങ ൾ  ആ സ്സോ ഘ ാ ഷ്യ ി ക്കും ന്ന 
സ്സോവളിയിിലാണ് നാമിസ്സോപ്പിാൾ. സ്സോകരളിം എംന്ന 
പെകാച്ചു സംംസ്ഥാാനം ഭരണ ഘടിന വിഭാവനം 
പെചിയ്ത വിസ്സോകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം അതിപെ� 
എംല്ലാ അന്തസംത്തിസ്സോയിാപെടിയും നടിപ്പിിലാക്കാി 
ഇക്കാാരയത്തിിൽ മറ്റ് സംംസ്ഥാാനങ്ങപെളിക്കാാൾ 
ബഹുദൂരം മുന്നിൽ സംഞ്ചാരിക്കുംകയിാണ്. 
നാം സ്സോനടിിയി വികസംനങ്ങളുപെടിയും സ്സോനട്ടം
ങ്ങളുപെടിയും അടിിത്തിറി നമ്മുപെടി വിസ്സോകന്ദ്രീ
കൃതാസൂത്രണ സംംവിധാനം തപെന്നപെയിന്ന് 
നി�ംശീയിം �റിയിാം, സംംസ്ഥാാന ബജിറ്റി
പെ� �ണയമായി വിഹിിതവുംം തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ
�നങ്ങളുപെടി വാര്ഷ്യിക �ദ്ധതികൾക്കാായിി 
ലഭിച്ചു വരുന്നതു വഴ്ി വിസ്സോകന്ദ്രീകൃതാസൂ
ത്രണ പ്രാക്രിിയിപെയി ഏറ്റവുംം ശീക്താിയുക്താമാ
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സുറ്റോലഖ യുംം ഇ-ാം ഗ്രീോമും  ഒ� റ്റോ�ോട്ടിത്തിിൽ
സുസ്സോല� ഇ-ഗ്രാംാം
സുസ്സോല�യിിൽ എം�ര് പെചിയ്യുന്ന പ്രാവൃത്തിികപെളി സ്സോപ്രാാജി
ക്ടുകൾ എംന്നാണ് വിളിിക്കാപെപ്പിടുംന്നത്. 

ഇ-ഗ്രാംാമിൽ അവയുപെടി സ്സോ�ര് ആക്ടിവിറ്റികൾ എംന്നാണ്.

സുസ്സോല� സ്സോസംാഫ്റ്റ്് പെവയിറിിൽ 3 തരം സ്സോപ്രാാജിക്ട് 
സ്സോഫ്ാറിങ്ങൾ (പെ�ാതു സ്സോസംവനം, ഗുണസ്സോഭാക്തൃ പെതര
പെഞ്ഞാടുംപ്പി് ആവശീയമായി, നിര്മാണ പ്രാവൃത്തിികളും 
പെ�ാതു ആവശീയത്തിിനുള്ള വാങ്ങലുകളും) ലഭയമാണ്  

Public Works, Beneficiary Oriented Program എംന്നീ   2 ആക്ടിവിറ്റി 
സൈടിപ്പുകൾ മാത്രസ്സോമ ഇ-ഗ്രാംാം ൽ ആക്ടിവിറ്റികൾ എം�ര് പെചിയ്യുന്നതിനായിി 
ലഭിക്കുംകയുള്ളൂ.

സ്സോപ്രാാജിക്ടുകളുപെടി തുക കൂട്ടംിസ്സോയിാ കുറിസ്സോച്ചാ സ്സോപ്രാാജിക്ടുകപെളി 
സ്സോഭ��തി പെചിയ്യാംാവുംന്നതാണ്. 

ആക്ടിവിറ്റികൾ സ്സോഭ��തി എംപെന്നാരു സംൗകരയം ലഭയമല്ല. �ദ്ധതികൾ 
അബാ�നിം�് മാത്രം (സ്സോ�ാപ്പി് ). സ്സോ�യി് പെമ�് ആയിാൽ അബാ�നിം�് 
നടിക്കുംകയും ഇല്ല.

സംര്ക്കാാര് നിര്സ്സോ�ശീമനുസംരിച്ച് റിിവിഷ്യനു സ്സോവ�ി 
സൈസംറ്റ് ഓപ്പിൺ പെചിയ്തു തരുസ്സോമ്പാൾ മാത്രം റിിവിഷ്യനും 
പുതിയി �ദ്ധതികപെളിടുംക്കാാനും  അവസംരം.

 തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�ന തീരുമാനമനുസംരിച്ച് എംസ്സോപ്പിാൾ സ്സോവണപെമ�ിലും ആക്ടി
വിറ്റികളിിൽ മാറ്റം വരുത്തിാം. �സ്സോക്ഷ �രമാവധി 4 തവണ മാത്രസ്സോമ സംപ്ലാി
പെമ�റിറിി പ്ലാാന് �റ്റുകയുള്ളൂ.

സ്സോപ്രാാജിക്ട് എംന്ട്രി സുസ്സോല�യിിലും സ്സോ�യി് പെമ� ് 
സംാം�യയിിലും 

ആക്ടിവിറ്റി എംന്ട്രിയും സ്സോ�യി് പെമന്റുംം ഒപെക്കാ ഇ-ഗ്രാംാമിൽ തപെന്ന പെചിയ്യാംാവും
ന്നതാണ്.

ജിിസ്സോയിാ ടിാ�ിം�് ആവശീയമില്ല. അസംറ്റ് ഉള്ള സ്സോപ്രാാജിക്ടുകൾക്കാ് ജിിസ്സോയിാ ടിാ�ിം�് നിര്ബന്ധിം.
കൺസ്സോസംാളിിസ്സോഡിറ്റഡി് ഫ്ണ്ടുകളുപെടി സ്സോ�യി് പെമ�് ട്രഷ്യറിി 
വഴ്ി.

 ധനകാരയ കമ്മിഷ്യന് സ്സോ�യി് പെമ� ് �ി എംഫ്് എംം എംസം് ബാ�് വഴ്ി.

ക്കാിയി സംംസ്ഥാാനമാണ് സ്സോകരളിം
സ്സോകരളിത്തിിപെല തസ്സോ�ശീ സ്ഥാാ�നങ്ങൾ 

വര്ഷ്യങ്ങളിായിി വാര്ഷ്യിക �ദ്ധതി രൂ�ീ
കരണത്തിിനായിി ഇന്ഫ്ര്സ്സോമഷ്യന് സ്സോകരളി 
മിഷ്യന് തയ്യാംാറിാക്കാിയി  സുസ്സോല� എംന്ന 
സ്സോസംാഫ്റ്റ്് പെവയിറും അക്കാൗ�ിം�ിനായിി 
സംാം�യ എംന്ന സ്സോസംാഫ്റ്റ്് പെവയിറും ഉ�സ്സോയിാ
�ിച്ച് വരികയിാണ്.  മുന് വര്ഷ്യം വപെരയും 
സ്സോകന്ദ്രധനകാരയ കമ്മിഷ്യന് ഗ്രാംാ�ിനത്തിിൽ 

ലഭിക്കുംന്ന തുകയും സംാം�യ സ്സോസംാഫ്റ്റ്് പെവയിര് 
ഉ�സ്സോയിാ�ിച്ച് മറ്റു ഫ്ണ്ടുകൾ സ്സോ�ാപെല തപെന്ന 
സ്സോ�യി് പെമ� ് നടിത്തിി വന്ന രീതിയിായിിരുന്നു 
നിലവിലു�ായിിരുന്നത്. എംന്നാൽ 2021-
22 മുതൽ സ്സോകന്ദ്ര ധനകാരയ കമ്മിഷ്യന് 
വിഹിിതമു�സ്സോയിാ�ിച്ചു ഏപെറ്റടുംക്കുംന്ന എംല്ലാ 
സ്സോപ്രാാജിക്ടുകളും അവയുപെടി സ്സോ�യി് പെമന്റുംകളും  
ഇ-ഗ്രാംാംസംവരാജി് സ്സോ�ാര്ട്ടംൽ വഴ്ി നിര്ബന്ധി
മാക്കാി. സ്സോ�യി് പെമ�് സ്സോപ്രാാസംസം് പൂര്ണമായും 

ഇ-ഗ്രാംാം വഴ്ി ആയിതുപെകാ�് തപെന്ന 
അവയുപെടി പെചിലവുംകൾ സുസ്സോല�യിിൽ 
പെ ക ാ ണ്ടു  വ രു ന്ന ത ി ന ായി ി  സം ാ ം � യ 
സ്സോസംാഫ്റ്റ്് പെവയിറിിൽ ചിില സ്സോപ്രാാസംസ്സുകൾ 
പെചിസ്സോയ്യാം�തു�് എംന്ന കാരയവുംം ശ്രീദ്ധിക്കുംക.

തിയ്യാോറിോക്കി�തി് :  ദ്യീപു പി. സൗീന്യി�ര് ക്ലര്ക്ക് 
വൈമാൈപ്ര �ോമാപഞ്ചാോ�ത്തി്  & മായോന്യോജ് സൗി.ന്റെൈ. 

ന്റെട്ക്നിിക്കല് ഓഫീീസൗര് ഐ ന്റെൈ എം ന്റെൈോല്ലംം.



എംല്ലാ ഭാഷ്യകളുപെടിയും അമ്മ തമിഴ്ാണ് 
എംന്നു് ചിട്ടംമ്പിസംവാമികൾ �റിയുന്നു. 

'ആ�ിഭാഷ്യ' എംന്ന ഗ്രാംന്ഥത്തിിൽ പെതളിിവുംകൾ 
നിരത്തിി അസ്സോ�ഹിം സ്ഥാാ�ിക്കുംകയിാണിത്. 
മൂലദ്രാാവിഡിപെമന്നും ആ�ിദ്രാാവിഡിപെമ
ന്നും പ്രാാചിീന തമിഴ്് എംന്നുപെമാപെക്കാ ആ 
ആ�ിഭാഷ്യപെയി വിളിിക്കുംന്നു. നാലായിിര
സ്സോത്തിാളിം വരുന്ന വിശീവഭാഷ്യകൾപെക്കാല്ലാം 
ജിന്മം നൽകിയി മൂലഭാഷ്യയിാണ് തമിഴ്്.

മനുഷ്യയപെ� ആശീയിവിനിമസ്സോയിാ�ാ
ധിയിാണു ഭാഷ്യ. മനുഷ്യയനുള്ളിടിപെത്തില്ലാം 
ഭാഷ്യയു�്. ആ�യം മനുഷ്യയനു�ായിിടി
ത്തിാണ് ആ�യപെത്തി ഭാഷ്യയു�ായിത്. അത് 
ദ്രാാവിഡിസ്സോ�ശീത്തിാണ് എംന്ന് ചിട്ടംമ്പിസംവാമി
കൾ പെതളിിയിിക്കുംന്നു. അവിപെടിനിന്ന് സ്സോലാക
ത്തിിപെ� വിവിധ ഭാ�ങ്ങളിിസ്സോലക്കാ് മനുഷ്യയ
സംഞ്ചാാരമു�ായിി. കാലം, സ്സോ�ശീം, ഭൂപ്രാകൃതി 
തുടിങ്ങി വിവിധ ഘടികങ്ങൾ ഓസ്സോരാ പ്രാസ്സോ�
ശീപെത്തി ഭാഷ്യയിിലും സംവാധീനം പെചിലുത്തിി. 
അങ്ങപെന വയതയസ്ത്ഭാഷ്യകൾ ഉ�ായിി. 

ജിീവികളിിൽ ആ�യം ഉ�ാകുന്നത് 
സൂക്ഷ്മജിീവികളിാണ്, മനുഷ്യയനല്ല. ജിീവപെ� 
ഉ�്ഭവത്തിിന് അതിനനുഗുണമായി കാലാ
വസ്ഥായും സംാഹിചിരയവുംം സ്സോവണം. ഉത്തി
രധ്രുവം ജിീവപെ� ഉത്�ത്തിിക്കും അനുഗു
ണമല്ല എംന്നു സ്ഥാാ�ിച്ചിട്ടം് ഇങ്ങപെന ഒരു 
അര്ദ്ധസ്സോ�ാളിം (�ക്ഷിണധ്രുവം) മുഴുപെക്കാ 
�രീക്ഷണം നടിത്തിിപെച്ചല്ലുസ്സോമ്പാൾ ശീീസ്സോതാ
ഷ്ണങ്ങളുപെടി മാത്രാനുഗുണയം മുതലായി 
ലക്ഷണങ്ങൾ തികഞ്ഞാ സ്ഥാലം സംിംഹില

�വീ�ിനു് ഏതാണ്ടു �ശ്ചാിമഭാ�ത്തു കിടിന്നി
രുന്ന ഭൂവിഭാ�മാണ് എംന്നു സ്സോബാദ്ധയപെപ്പിടുംം 
എംന്ന് സംവാമികൾ നി�മിക്കുംന്നു. കനയാകു
മാരിസ്സോയിാടും സ്സോചിര്ന്നു പെതസ്സോക്കാാട്ടം് ശ്രീീല�യ്ക്കും 
�ടിിഞ്ഞാാറുവപെര കരയിായിിരുന്നു എംന്നും 
�ാണ്ഡയ രാജിന�രം പ്രാാചിീനകാലത്തി് 
ഈ ഭാ�ത്തിായിിരുന്നു എംന്നും ചിിലപ്പിതി
കാരം തുടിങ്ങിയി കൃതികപെളി ഉദ്ധരിച്ച് വിവ
രിക്കുംന്നു. കുമരിസ്സോക്കാാട്ടംം എംന്നായിിരുന്നു 
മലകൾ തിങ്ങിയി ആ ഭൂപ്രാസ്സോ�ശീത്തിിപെ� 
സ്സോ�ര്. ആ ഭൂവിഭാ�ം �ിന്നീടി് കടിപെലടുംത്തു 

സ്സോ�ാവുംകയിായിിരുന്നു. അവിപെടി മപെറ്റല്ലാ ജിീവി
കളുപെടിയും ഉത്�ത്തിിവികാസംത്തിിനുസ്സോശീഷ്യം 
മനുഷ്യയന് ജിന്മപെമടുംത്തു. അവിപെടി നിന്നാണ് 
ഭൂസ്സോലാകത്തിിപെ� മറ്റു ഭാ�ങ്ങളിിസ്സോലക്കാ് 
മനുഷ്യയര് അവരുപെടി ആ�ിഭാവവുംമായിി 
സം ഞ്ചാരിച്ചത്. മാനവസംമൂഹിം അനയസ്സോ�ശീ
ങ്ങളിിൽനിന്ന് ഇന്തയയിിസ്സോലക്കാ് വന്നു എംന്ന 
�ാശ്ചാാതയരുപെടി വാ�വുംം ബഹുഭാഷ്യാസ്സോ�ാത്ര
നിര്ണ്ണ്യിവുംം എംല്ലാം �ിന്തള്ളപെപ്പിട്ടു സ്സോ�ാകു
ന്നതാണ്. ചിട്ടംമ്പിസംവാമികളുപെടി യുക്താിസം
ഹിജിവുംം ചിരിത്ര�രവുംം ഭാഷ്യാ�രവുംമായി 
പെതളിിവുംകളുപെടി �ിന്ബലവുംമുള്ള ആ�ിഭാ
ഷ്യാസംിദ്ധാന്തം.

'ആ�ിഭാഷ്യ'യിിൽ സംവാമികൾ എംഴുതുന്നു: 
"ഒരു കുട്ടംി ജിനിച്ചാൽ ആ�യം വാ തുറിന്നു 
കരയുന്നു. കരച്ചിലിൽ നിന്ന് 'അ' എംന്നുള്ള 
സംവരം പ്രാതീതമാകുന്നു. കുറിച്ചുകഴ്ിയുസ്സോമ്പാൽ 
കുട്ടംി അനയന്മാരുപെടി മു�ത്തുസ്സോനാക്കാി ചിിരിച്ചു
തുടിങ്ങും. ചിിരി 'ഇ' എംന്ന വര്ണ്ണ്പെത്തി സ്പഷ്ടി
മാക്കുംന്നത് ഏവര്ക്കുംം അനുഭവമാണസ്സോല്ലാ. 
അതും കഴ്ിഞ്ഞാാൽ 'ഉ' എംന്ന ഭയിവികാരം 
പ്രാതയക്ഷപെപ്പിടുംന്നു." ഇങ്ങപെന ശീിശുവിപെ� 
പ്രാകൃതിയിിൽനിന്നു�ാകുന്ന സംവാഭാവികാ
ക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ് തമിഴ്ിൽ ഉള്ളത്. 
സംവരങ്ങളിാലായും വയജ്ഞനങ്ങളിായിാലും 
അങ്ങപെനതപെന്ന. അതുപെകാണ്ടുതപെന്ന 
തമിഴ്ിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കുറിവായിിരിക്കുംന്നു. 
സംവാമികളുപെടി വിശീ�ീകരണം അത്ഭുതാ�
രങ്ങസ്സോളിാപെടി മാത്രസ്സോമ നമുക്കാ് വായിിക്കാാന് 
കഴ്ിയുകയുള്ളൂ. ശീിശു വാ തുറിന്ന് 'അ'യും 

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  ഡിിസംംബര് 2021 37

എന്റെ� മലയാാളംം - 9

തോയി് പെമോഴ്ി തമിഴ്്
 റ്റോഡിോ. എഴുമാറ്റൂര് രോജരോജവര്മ്മാ

മലയാാളംം അംടിശേച്ച്ല്പ്പ്ിശേക്കാണ്ട്തില്ല, സവയാം സവീകരിശേക്കാണ്ട്തിാണ്.



വാ പൂട്ടംി 'മ'യും �റിഞ്ഞാാണ് 'അമ്മ' എംന്ന 
��ം ജിനിക്കുംന്നത്. ചുണ്ടുകൾക്കും മുറുക്കാം 
കൂടിി '�' ഉ�ാകും. അങ്ങപെന 'അപ്പിാ' എംന്ന 
��മു�ാകും. 

തമിഴ്ിപെല ലളിിതമായി അക്ഷരമാല
യിിൽനിന്നാണ് സംംസ്കൃതത്തിിപെല സം�ീ
ര്ണ്ണ്മായി അക്ഷരമാലയും ഉ�ാകുന്നത്. 
തമിഴ്ിൽനിന്ന് പ്രാാകൃതഭാഷ്യകൾ ഉ�ായിി. 
ശീൗരസ്സോസംനി, മഹിാരാഷ്ട്രീി, മാ�ധി, അര്ദ്ധ
മാ�ധി, സൈ�ശീാചിി തുടിങ്ങി വിവിധ പ്രാാ
കൃതഭാഷ്യകൾ. അതിൽനിന്നു സംംസ്കൃതീ
കരിപെച്ചടുംത്തിതാണു സംംസ്കൃതം. തമിഴ്ിൽ 
�രങ്ങളും അനുനാസംികങ്ങളും മാത്രസ്സോമ 
ഉള്ളൂ. സംംസ്കൃതത്തിിലാ �രം, അതി�രം, 
മൃദു, സ്സോഘാഷ്യം, അനുനാസംികം - ഇങ്ങപെന 
ഓസ്സോരാ വര്ഗ്ഗത്തിിലും അഞ്ചാ് അക്ഷരം വീതം. 
ലാളിിതയത്തിിൽനിന്ന് സം�ീര്ണ്ണ്തയിിസ്സോല
ക്കാാണ് മനുഷ്യയപെ�യും അവപെ� ഉത്�ന്ന
മായി ഭാഷ്യയുപെടിയും പ്രായിാണം. അതായിത് 
ആ�ിദ്രാാവിഡിരായിിരുന്ന ഭാരതീയി ജിനത
യ്ക്ക് ഒറ്റ ഭാഷ്യസ്സോയി ഉ�ായിിരുന്നുള്ളൂ. അതു് 
തമിഴ്ാണ്. ആരയാധിനിസ്സോവശീം എംപെന്നാ
ന്നില്ല. ഇവിപെടിത്തിപെന്ന വിവിധ ഘടികങ്ങ
ളുപെടി സംവാധീനത്തിാൽ ആ�യം പ്രാാകൃതഭാ
ഷ്യകളും �ിന്നീടി് സംംസ്കൃതവുംം ആ പ്രാാചിീന 
തമിഴ്് ഭാഷ്യയിിൽനിന്നു�ായിി. സംവാമിയുപെടി 
വാക്കുംകൾ: "....സംംസ്കൃതലി�ികളും തമിഴ്് 
അക്ഷരങ്ങളും ഒസ്സോര കാലത്തിിൽ ഒന്നിച്ചി
രുന്നു എംന്നും ആ കാലത്തിിൽ തമിഴ്രും 
സംംസ്കൃതക്കാാരും ഒസ്സോര വര്ഗ്ഗക്കാാരായിിരുന്നു 
�ിപെന്ന �ിരിഞ്ഞാവരാപെണന്നും, അങ്ങപെന 

�ിരിഞ്ഞാ് അസ്സോനക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും സ്സോശീഷ്യം 
അക്ഷരങ്ങപെളിയും വാക്കുംകപെളിയും ഒന്നിനു 
�ിറിപെക സ്സോവപെറിാന്നായിി അസ്സോനകം പ്രാാവശീയം 
മാറ്റിവച്ച് ഒടുംവിൽ ഒരു രീതിയിിൽ ഉറിപ്പിിച്ച് 
ആ ഭാഷ്യയ്ക്ക് സംംസ്കൃതം (സംം�രിക്കാപെപ്പിട്ടംത്) 
എംന്നു നാമകരണം പെചിയ്തിരിക്കാണപെമന്നും 
തമിഴ്ര് മൂലഭാഷ്യപെയിയും അക്ഷരങ്ങപെളിയും 
സ്സോഭ��തി പെചിയ്യാംാന് വിമു�രായിിരുന്നതു 
കാരണം �ഴ്യി തമിഴ്് വയാകരണമുറികപെളി 
ആ�രിച്ചു സ്സോ�ാന്നിരുപെന്നന്നും കാലാന്തര
ത്തിിലു�ായി സംംസ്കൃതപ്രാചിാരണത്തിിൽ 
�ാക്ഷിണാതയന്മാരായി അ�സ്ത്യപ്രാഭൃതികൾ 
സംംസ്കൃതപെത്തി തഴുകിപ്പിിടിിച്ച് തമിഴ്ിനു �ല 
�രിഷ്കാരങ്ങളും പെചിയ്യാംാന് ഇടിയിായിിട്ടുള്ളതാ
പെണന്നും �റിയിാപെത കഴ്ിയുകയിില്ല."

സ്സോലാകത്തിിൽ നാലായിിരത്തിിസ്സോലപെറി 

ഭാഷ്യകളു�്. ഇവപെയ്ക്കല്ലാം മൂലമാതാവാണ് 
തമിഴ്് ഭാഷ്യ. മലയിാളിത്തിിനും അമ്മ തമിഴ്് 
തപെന്ന. സ്സോലാകഭാഷ്യകളിിൽ മലയിാളിത്തിിന് 
ഇന്ന് ഇരു�ത്തിിയിാറിാമപെത്തി സ്ഥാാനമു�്. 
മലയിാളിി ഇല്ലാത്തി സ്സോലാകരാജിയങ്ങളിിപെല്ലന്നു 
�റിയിാം.

എംടുംത്തു�റിസ്സോയി� ഒരു കാരയം ആ�ി 
ഭാഷ്യ ഏപെതന്ന് ചിിന്തിക്കുംകയും, �സ്സോവഷ്യണം 
നടിത്തുകയും, ഗ്രാംന്ഥം രചിിക്കുംകയും പെചിയ്തത് 
ഒരു മലയിാളിി സംനയാസംിസ്സോശ്രീഷ്ഠനായി ചിട്ടംമ്പി
സംവാമികളിാണ് എംന്ന്... ‘ആ�ിഭാഷ്യ’ എംന്ന 
പ്രാൗഢഗ്രാംന്ഥം മലയിാളിത്തിിലാണ് വിരചിിത
മായിിരിക്കുംന്നത്. സംതയത്തിിൽ ഈ ഒറ്റകൃതി 
പെകാണ്ടുതപെന്ന മലയിാളിം സ്സോലാകഭാഷ്യക
ൾക്കാ് മാര്ഗ്ഗ�ര്ശീനം നൽകിയിിരിക്കുംന്നു.                             
        (തുട്രും)




ശേലാകത്തില് നാലായാിരത്തി 

ശേലന്റെറി ഭാഷകളുണ്ട്്. ഇവാന്റെയ്ക്ക്ല്ലാം 
മൂലമാതിാവാാണ് തിമിഴി് ഭാഷ. 
മലയാാളംത്തിനുംം അംമ്മാ തിമിഴി് 
തിന്റെന്ന്. ശേലാകഭാഷകളംില് 

മലയാാളംത്തിന് ഇന്ന്് ഇരും�
ത്തിയാാറിാമന്റെത്ത സ്ഥാാനമുണ്ട്്. 

മലയാാളംി ഇല്ലാത്ത ശേലാക 
രാജ്യങ്ങളംിന്റെല്ലന്നും �റിയാാം.
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ചട്ടമ്പിസൗവോമാിൈള്



 റ്റോഡിോ. വി�ക്കുെി രോറ്റോജന്ദ്രൻ

പെകാല്ലം ജിില്ലയിിപെല ഒരു തീരസ്സോ�ശീതാലൂ
ക്കുംം അതിപെ� ആസ്ഥാാനമായി മുനിസംിപ്പിൽ 
ന�രവുംം പെതക്കാ് അഷ്ടിമുടിിക്കാായിലും കിഴ്ക്കാ് 
കുന്നത്തൂര് താലൂക്കുംമാണ് അതിര്ത്തിികൾ. 
പെകാല്ലത്തുനിന്ന് 27 കിസ്സോലാ മീറ്റര് വടിക്കാാണ് 
സ്ഥാാനം.

യൂസ്സോറിാ�യന് സ്സോര�കളിിൽ ‘മാര്ത്തി’ 
എംന്നും ‘കര്നാപെപ്പിാളിി’കരുനാ�പ്പിള്ളി 
സ്സോ�ശീവഴ്ി �രാമര്ശീിക്കാപെപ്പിടുംന്നു. വടിക്കാ് 
ഓടിനാടിിനും പെതക്കാ് കസ്സോന്നറ്റിക്കുംമിടിയിിൽ 
സ്സോമനാക്കായി് മൾമാരുപെടി ഭരണത്തിിലിരുന്ന 
പെചിറുനാട്ടുരാജിയമായിിരുന്നു കരുനാ�പ്പിള്ളി. 
മരുതൂര്കുളിങ്ങരയിായിിരുന്നു ആസ്ഥാാനം. 
മരുതൂര് ആണ് വിസ്സോ�ശീികളുപെടി ഉച്ചാരണസ്സോഭ
�ത്തിാൽ ‘മാര്ത്തി’യിായിി മാറിിയിത്. 18-ാം 
നൂറ്റാ�ിപെ� മധയകാലം വപെര കായിംകുളിം 
രാജിാവിപെ� സംാമന്തനായിിരുന്നു ഇവിടിപെത്തി 
നാടുംവാഴ്ി. 

ബുദ്ധമതം ഏപെറി സംവാധീനം പെചിലുത്തിി
യിിട്ടുള്ള പ്രാസ്സോ�ശീമാണിത്. സ്സോകരളിത്തിിൽ 
ഏറ്റവുംം കൂടുംതൽ ബുദ്ധവിഗ്രാംഹിങ്ങൾ കപെ�
ത്തിിയിിട്ടുള്ളത് ഈ താലൂക്കാിൽ നിന്നാണ്. 
ബുദ്ധവിഹിാരം എംന്ന് അര്ഥാമായി ‘�ള്ളി’ 

സ്സോചിര്ന്ന ധാരാളിം പ്രാാചിീന സ്ഥാലനാമങ്ങൾ 
ഇതിനു പെതളിിവാണ്. മരുതൂര്കുളിങ്ങര �ള്ളി
ക്കാൽകുളിത്തിിപെ� കരയിിൽ നിന്നു കപെ�
ടുംത്തി ‘�ള്ളിക്കാൽ പുത്രന് (പുത്തിരച്ചന്) 
എംന്നറിിയിപെപ്പിടുംന്ന ബുദ്ധവിഗ്രാംഹിം എം. ഡിി. 
7-ാം നൂറ്റാ�ിസ്സോലതാപെണന്നു കരുതുന്നു. 
സ്സോകരളിത്തിിൽ നിന്നു കപെ�ത്തിിയി ഏറ്റവുംം 
പ്രാാചിീനമായി ഈ ബുദ്ധവിഗ്രാംഹിം ഇസ്സോപ്പിാൾ 
കൃഷ്ണപുരം മൂസംിയിത്തിിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും
ന്നു. ചിരിത്രപ്രാാധാനയമുള്ള ഏതാനും ഹിിന്ദു 
(�ടിനായിര്കുളിങ്ങര, ഓച്ചിറി, �ന്മന, സ്സോതവ
ലക്കാരി മുസ്ലിംിം (കരുനാ�പ്പിള്ളി), ക്രിിസ്ത്യന് 
��ാരത്തുരുത്തി് ) സ്സോ�വാലയിങ്ങൾ താലൂ
ക്കാിലു�്. കായിംകുളിം രാജിാവിപെ� സൈസംനി
കസ്സോകന്ദ്രമായിിരുന്നു. �ടിനായിര്കുളിങ്ങര. 
‘�ടിാര് തടിാകം’ എംന്നാണ് കുഞ്ചാന്നമ്പയാര് 
ഈ സ്ഥാലത്തിിനു നൽകിയിിരിക്കുംന്ന സ്സോ�ര്. 
ചിട്ടംമ്പിസംവാമികളുപെടി സംമാധിസ്ഥാലമായി 
�ന്മന ആശ്രീമം ഈ താലൂക്കാിലാണ് 
സംി.എംസം്.സുബ്രഹ്മണയന് സ്സോ�ാറ്റി കുമ്പളിത്തു 
ശീങ്കുപ്പിിള്ള തുടിങ്ങി ധാരാളിം മഹിാത്മാക്കാ
ളുപെടി ജിന്മഭൂമിയിാണ് കരുനാ�പ്പിള്ളി. 

പ്രാാചിീനകാലം മുതൽ കുരുമുളിക ് 

വയാ�ാരത്തിിപെ� മു�യസ്സോകന്ദ്രമായിിരുന്നു 
‘മാര്ത്തി’പെയിന്ന് നൂസ്സോഹിാഫ്് സ്സോര�പെപ്പിടുംത്തിി
യിിട്ടു�്. 

സ്ഥാല�ോമാ�ിറിവി:
1.  ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കാളിിൽ ഒരു വിഭാ�മായിിരു

ന്ന കരിനാ�ന്മാരുപെടി �ള്ളി സ്ഥാിതി 
പെചിയ്തിരുന്ന സ്ഥാലം. 

2.  കരുനാ�പ്പിന് �ള്ളി സ്ഥാിതി പെചിയി് തി
രുന്ന സ്ഥാലം. �ടിനായിര്കുളിങ്ങര സ്സോക്ഷ
ത്രത്തിിനു �ടിിഞ്ഞാാറിായിിരുന്നു ഈ 
�ള്ളി. നാ�ാരാധനാസ്സോകന്ദ്രമായിിരുന്ന 
ഈ സ്സോ�വാലയിത്തിിപെ� സ്ഥാാനത്തിാണ് 
ഇസ്സോപ്പിാൾ കരുനാ�പ്പിള്ളി സംിവിൽ 
സ്സോസ്റ്റഷ്യന് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുംന്നത്. 

3.  കസൈരനാ�പ്പിള്ളി (കരനായിന്മാരുപെടി 
�ിക്കാ് ) കരുനാ�പ്പിള്ളിയിാപെയിന്ന് ചിട്ടം
മ്പിസംവാമികൾ.

4.  മലബാറിിൽ നിപെന്നത്തിിയി അലിഹി 
സംന് എംന്ന സംിദ്ധന് കരിനാ�ങ്ങപെളി 
തുരത്തിി �ള്ളി സ്ഥാാ�ിച്ച സ്ഥാലം കരി
നാ�പ്പിള്ളിയും �ിന്നീടി് കരുനാ�പ്പിള്ളി
യുമാപെയിന്ന് സ്ഥാലപുരാണം.           1
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ക്യാരുനോഗ്യപ്പിള്ളിി
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എംരുത്തിിലുകൾ വാഴ്ാത്തി കാലമാണിത്- 
ഒരു കാലത്തി് കുടുംംബ ഐശീവരയത്തിി

ന്പെറിയും ആഭിജിാതയത്തിിപെ�യും സ്സോനര്കാ
ഴ്ചയിായിിരുന്നു എംരുത്തിിൽ.  എംന്നാൽ 
ഇന്നിതാ ആപെര�ിലും ഉ�ജിീവനാര്ത്ഥ്യം 
എംരുത്തിിലു�ാക്കാി നാലഞ്ചും കന്നുകാലി
കപെളി വളിര്ത്തിാപെമന്ന് കരുതി ഇറിങ്ങി 
പുറിപെപ്പിട്ടംാൽ പെ�ട്ടംതുതപെന്ന. അയിൽ�
ക്കാബന്ധിങ്ങൾ ആപെക തകരാറിിലാകും. 
ചിാണകത്തിിന്പെറിയും സ്സോ�ാമൂത്രത്തിിപെ�യും 
ദുര്�ന്ധിവുംം അതുമൂലമുള്ള പെകാതുകുശീലയ
വുംം ചൂ�ിക്കാാട്ടംി പ്രാശ്നംങ്ങളിാരംഭിക്കായിായിി. 
സംവന്തം �ഞ്ചാായിത്തിിൽ �രാതി പെകാടും
ക്കുംന്നസ്സോതാപെടിാപ്പിം പ്രാധാനമന്ത്രിക്കുംവപെര 
�രാതി അയിയ്ക്കുംം. അസ്സോനവഷ്യണമായിി സ്സോചിാ�യം 
പെചിയ്യാംലായിി ആവശീയമായി സൈലസംന്സും 
സംര്ട്ടംിഫ്ിസ്സോക്കാറ്റും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാാത്തിതിന് 
�ിഴ്യും ശീിക്ഷയും മിച്ചം- ചുരുക്കാത്തിിൽ 
എംരുത്തിിലിന് പൂട്ടുവീഴുന്നു! �സ്സോക്ഷ എംല്ലാവ
ര്ക്കുംം നുരയും �തയുമുള്ള നറും �ാലുതപെന്ന 

സ്സോവണം! അതിരാവിപെല തപെന്ന �ാലു 
വാങ്ങാപെനത്തുന്ന പെതാട്ടംയിൽക്കാാരനാണ് 
�രാതി ഹിര്ജിിയിിൽ ഒപ്പിിട്ടംിരിക്കുംന്ന ഒന്നാം 
സ്സോ�രുകാരന്. എംല്ലാവര്ക്കുംം കറിപെന്നടുംത്തി 
നറും �ാലു തപെന്ന സ്സോവണം �സ്സോക്ഷ ആര്ക്കുംം 
ചിാണകം മണക്കുംന്ന �ശുവുംം എംരുത്തിിലും 
സ്സോവ�- അതാണ് ഈ പുതിയി കാലത്തിിപെ� 
രീതി. ഇതിപെനാരു അനുബന്ധിം കൂടിിയു�്- 
എംരുത്തിിലും കൃഷ്യിയും തമ്മിൽ വലിയി 
�ാരസ്പരയമു�ായിിരുന്നു. എംരുത്തിിലിൽ 
നിന്ന് സംമൃദ്ധമായിി ലഭിച്ചിരുന്ന ചിാണകവുംം 
സ്സോ�ാമൂത്രവുംം കാര്ഷ്യിക സംമ്പൽ സംമൃദ്ധി
ക്കാായിി മണ്ണ്ിപെന  ഉര്വരമാക്കുംന്ന ഔഷ്യധ
മായിിരുന്നു. യിഥാാര്ത്ഥ്യത്തിിൽ സ്സോകരളിത്തിിപെല 
കൃഷ്യിയുപെടി അ�ചിയിം എംരുത്തിിലുകളുപെടി 
സ്സോശീാഷ്യണവുംമായിി സ്സോചിര്ത്തു കാസ്സോണ�
താണ്.

എംരുതിന്പെറി ഇല്ലം, കാളിക്കൂടി് എംന്നീ 
അര്ത്ഥ്യങ്ങളിാണ് ശീബ്ദതാരാവലിയിിൽ 
എംരുത്തിിലിന് നൽകിയിിരിക്കുംന്നത്. കൃഷ്യി

മു�യജിീവസ്സോനാ�ാധിയിായിിരുന്ന കാലത്തി് 
ഒരു കുടുംംബത്തിിപെ� പ്രാതാ�വുംം ധനസ്ഥാിതി
യും വിളിിച്ചറിിയിിക്കുംന്ന പ്രാാമാണികതയുപെടി 
ചിിഹ്നങ്ങളിായിിരുന്നു വലിയി എംരുത്തിിലും, 
അതിൽ നിറിപെയി �ശുക്കാളും, സൈവസ്സോക്കാാൽ 
തുറുവുംപെമല്ലാം! താമസംിക്കാാന് വീടുംപെവയ്ക്കും
ന്നതിനുമുസ്സോമ്പ എംരുത്തിിലു�ണിയുകയും 
കിണറുകുത്തുകയും പെചിയ്യുക എംന്നത് ചിില
പുരാതന സ്സോകരളിീയി സംംസ്ക്കാരമായിിരുന്നു. 
അതായിത് ഒരു വീടുംപെവയ്ക്കുംന്നതിപെനക്കുംറിി
ച്ച് ചിിന്തിക്കുംസ്സോമ്പാൾ എംരുത്തിിൽ അഥാവാ 
പെതാഴുത്തി് എംവിപെടിയിായിിരിക്കാണപെമന്ന് 
നിശ്ചായിിച്ചുറിപ്പിിച്ചസ്സോശീഷ്യസ്സോമ വീടിിന് സ്ഥാാന
നിര്ണ്ണ്യിം നടിത്തൂ. എംരുത്തിിലിപെ� തച്ചു
ശീാസ്ത്രീം പെതറ്റിയിാൽ വീടിിപെ� അഭിവൃദ്ധിപെയി 
അത് തകരാറിിലാക്കുംപെമന്ന് കാരണവന്മാര് 
ഉറിച്ചു വിശീവസംിക്കുംന്നു. വീടിിപെ� പൂമു�ത്തു
നിസ്സോന്നാ, നടുംത്തിളിത്തിിപെ� വാതിലിൽ 
നിസ്സോന്നാ, അടുംക്കാളിസ്സോക്കാാലായിിൽ നിസ്സോന്നാ 
സ്സോനാക്കാിയിാൽ കണികാണുന്ന നന്മയിായിി

സ്സോക്യാരിളി� ക്യാണിക്യാണ്ടുണരുന്ന നന്മ!
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രുന്നു എംരുത്തിിൽ. എംരുത്തിിലിൽ കുടിമണി 
കിലുക്കാി തലയിാട്ടംി നിൽക്കുംന്ന �ശുക്കാപെളി 
കണി കണ്ടുണര്ന്നാൽ ആ �ിവസംം 
ധനയമായിി എംന്നായിിരുന്നു �ഴ്മക്കാാരുപെടി 
വിശീവാസംം. മലയിാളിി കണികണ്ടുണര്ന്നിരു
ന്ന നന്മയുപെടി സ്സോനരടിയിാളിം! നമ്മുപെടി സ്സോ�ഹി 
സ്പര്ശീത്തിിനായിി നപെമ്മ പെതാട്ടുരുമ്മി 
നിൽക്കുംന്ന, വാക്കുംം ആം�യവുംം മണവുംം 
തിരിച്ചറിിയുന്ന നമ്മസ്സോളിാടി് മൂകമായിഭാഷ്യ
യിിൽ വര്ത്തിമാനം �റിയുന്ന ഈ മി�ാപ്രാാ
ണികൾ നമുക്കാ് ചുരത്തിിത്തിന്നത് നറും�ാ
ലുമാത്രമായിിരുന്നില്ല സംഹിജിീവനത്തിിന്പെറി 
സംമതാളിം കൂടിിയിായിിരുന്നു.

എംരുത്തിിലിപെ� നിര്മ്മിതിയിിലും ഏപെറി 
പ്രാസ്സോതയകതകളു�്-കന്നുകാലികളുപെടി 
സുരക്ഷയും �രിരക്ഷയും തപെന്നയിാണ് 
�രമപ്രാധാനം. ആടിതാങ്ങിയും പെകാമ്പുതാ
ങ്ങിയും കുന്തക്കാാലും കാളിക്കാാലും പുൽക്കൂടുംം 
യിസ്സോഥാഷ്ടിം വായുസംഞ്ചാാരം ലഭിക്കുംംവിധം 
ഭിത്തിിപെക്കാട്ടംി മറിയ്ക്കാത്തി കാളിത്തിിണ്ണ്യും 
�ിന്നിസ്സോലക്കും പെചിറിിയി ചിരിസ്സോവാപെടിയുള്ള 
കിടിപ്പിിടിവുംം ഒപെക്കാസ്സോച്ചര്ന്നുള്ള ശീാസ്ത്രീീയി 
സംംവിധാനത്തിിലായിിരുന്നു എംരുത്തിിലി
പെ� നിര്മ്മാണം- പ്രാാസ്സോയിാ�ികതയുപെടി 
തച്ചുശീാസ്ത്രീം. ആഞ്ഞാിലി, പ്ലാാവ് തുടിങ്ങിയി 
തടിികളിാണ് എംരുത്തിിൽ നിര്മ്മാണ
ത്തിിനായിി ഉ�സ്സോയിാ�ിച്ചിരുന്നത്. വളിപെര 
മസ്സോനാഹിരമായിി ശീിൽപ്പിചിാരുതസ്സോയിാപെടി 
എംരുത്തിിൽ �ണിയുന്ന തച്ചുശീാസ്ത്രീ വി��്ധ 
രും �ഴ്യികാലത്തു�ായിിരുന്നു.

എംരുത്തിിലിപെ�  തിണ്ണ് അഥാവാ 
വിശീാലമായി ‘ഈ എംരുത്തിിൽ തളിത്തിി
നും’സ്സോ�ായികാല നന്മയുപെടി ഒരു�ാടി് കഥാ 
കൾ അയിവിറിക്കാാനു�്. പെതാടിിയിിൽ നിന്ന് 
വിളിപെവടുംക്കുംന്ന വാഴ്ക്കുംലയും ചിക്കായും 
മാങ്ങയുപെമല്ലാം ആ�യപെമത്തുന്നത് കാളി
ത്തിിണ്ണ്യിിലാണ്. കാച്ചിലും സ്സോചിനയും സ്സോചിമ്പും 
തുടിങ്ങിയുള്ള കുറുമ്പൂപ്പുവിളികൾ കിളിപെച്ചടുംത്തി് 
കുട്ടംയിിലാക്കാി ആ�യപെമത്തുന്നതും ഇവിപെടിത്തി
പെന്നയിാണ്. പെനല്ലും അരിയും �ാറ്റുന്നതും 
ചിക്കാപെവട്ടംി അരിയുന്നതും എംള്ളിപെ� ഇല 
കുടിപെഞ്ഞാടുംക്കുംന്നതും �ാടിത്തും �റിമ്പിലും 
�ണിപെയിടുംക്കുംന്ന കര്ഷ്യകപെത്തിാഴ്ിലാളിി
കൾ പെതല്ലുസ്സോനരം ഇളിസ്സോവൽക്കുംന്നതും എംരു
ത്തിിലിപെ� തിണ്ണ്യിിലാണ്. അതയാവശീയ
സംന്ദര്ഭങ്ങളിിൽ �ണിയിാളിര്ക്കാ് ഭക്ഷണം 
വിളിമ്പി നൽകുന്നതും ഇവിപെടിയിാകും.

എംരുത്തിിലിപെ� സ്സോമൽകൂര ആ�യകാല
ങ്ങളിിൽ ഓലയും �ിന്നീടി് ഓടുംമായിിരുന്നു. 
സംിമന്റുംം കമ്പിയും സ്സോകാൺക്രിീറ്റും എംരുത്തിി
ലിപെ� നിര്മ്മാണത്തിിന് ഉ�സ്സോയിാ�ിച്ചിരു

ന്നില്ല. കന്നുകാലികളുപെടി ആയുരാസ്സോരാ�യ
ത്തിിന് അത് ഒട്ടും നന്നപെല്ലന്നാണ് അനു
ഭവ�ാഠങ്ങസ്സോളിപെറിയുള്ള �ഴ്യി കൃഷ്യിക്കാാ
രുപെടി വിശീവാസംം. സംിമന്റുംം കമ്പിയുപെമാപെക്കാ 
സ്സോചിര്ന്നുള്ള സ്സോകാൺക്രിീറ്റ് ഉ�സ്സോയിാ�ിച്ചാൽ 
കൂടുംതൽ ചൂടി്  ആ�ീരണം പെചിയ്യുകയും 
കന്നുകാലികൾക്കാ് അത് ആസ്സോരാ�യത്തിിന് 
സ്സോ�ാഷ്യകരമാകുപെമന്നുമുള്ള പ്രാാസ്സോയിാ�ിക 
�ാഠം �ഴ്മക്കാാര്ക്കാറിിയിാമായിിരുന്നു. തറി 
സ്സോകാൺക്രിീറ്റ് പെചിയ്യാംാപെത ശീരിയിായി ചിായ്മാാ
നത്തിിൽ സംാമാനയത്തിിസ്സോലപെറി വലിപ്പിമുള്ള 
പെവട്ടുകല്ല് നിരത്തിി �ാകുകയിാണ് പെചിയ്തിരു
ന്നത്. കുളിമ്പു�ീനത്തിിനും കുളിമ്പ് സ്സോതയുന്നതി
നും മറുമരുന്നായിിരുന്നു ഈ തറിനിര്മ്മാണ 
രീതി.

മിക്കാവീടുംകളിിലും എംരുത്തിിലിസ്സോനാടും 
സ്സോചിര്ന്നുതപെന്ന ഒരു മുറി ിയുമു�ാകും . 
കാര്ഷ്യിക �ണിയിായുധങ്ങപെളില്ലാം സൂക്ഷി
ച്ചിരുന്നത് ഈ എംരുത്തിിൽ മുറിിയിിലാണ്. 
കലപ്പിയും, നുകവുംം, തൂമ്പയും, മൺപെവട്ടംിയും, 
പെകാച്ചുതൂമ്പയും, തടിിപെച്ചരുപ്പും, ചിക്രിവുംം, 
അറിയും തുടിങ്ങി- എംല്ലാ കാര്ഷ്യിസ്സോകാ�ക
രണങ്ങളുസ്സോടിയും സൂക്ഷിപ്പുമുറിി. �ണിയിായു
ധങ്ങൾ മാത്രമല്ല സ്സോചിന, സ്സോചിമ്പ്, കാച്ചിൽ 
തുടിങ്ങിയിവപെയിാപെക്കാ വിത്തിിനായിി സൂക്ഷി
ക്കുംന്നതും ഇവിപെടിത്തിപെന്നയിാണ്. ഈ 
മുറിിയിിൽ ഒരു പെകാച്ചു�ത്തിായിവുംം ഉ�ാകും. 
അത് വിത്തുവകകൾ സംംഭരിച്ച് സൂക്ഷി
ക്കാാന് മാത്രമായിിരുന്നില്ല. അതിനുസ്സോമപെല 
�ായി വിരിച്ച് ഒന്നു തലചിായ്ക്കാന് കൂടിിയുള്ള
തായിിരുന്നു! എംന്നാൽ ചിില വീടുംകളിിപെല
�ിലും എംരുത്തിിലിസ്സോനാടുംസ്സോചിര്ന്നുള്ള ഈ 
മുറിി അടുംക്കാളിയിായും ഉ�സ്സോയിാ�ിച്ചിരുന്നു. 

അതുപെകാണ്ടുതപെന്ന ശുചിിതവത്തിിപെ� കാരയ
ത്തിിൽ വീടിിസ്സോനക്കാാൾ പ്രാാധാനയമാണ് 
മലയിാളിി എംരുത്തിിലിന് നൽകിയിിരുന്നത്. 
അതിനാൽ എംരുത്തിിൽ നമുക്കാ് കന്നുകാ
ലികപെളി പെകട്ടുവാനുള്ള ഇടിം മാത്രമായിിരു
ന്നില്ല. മണ്ണും മനുഷ്യയനും വളിര്ത്തുമൃ�ങ്ങളും 
സംമജ്ഞസംമായിി സംസ്സോമ്മളിിക്കുംന്ന ആസ്സോരാ
�യപൂര്ണ്ണ്മായി ആവാസംവയവസ്ഥായുപെടിയും 
കാര്ഷ്യിക സംമ്പൽ സംമൃദ്ധിയുപെടിയും ട്രഷ്യറിി
യിായിിരുന്നു.

�ശു സ്സോകവലം �ാൽ നൽകുന്ന ഒരു 
യിന്ത്രസ്സോമാ-�രിശുദ്ധിയുപെടി �രയായിമായിിരു
ന്ന �ാൽ പ്ലാാസ്റ്റിക് കവറിിൽ നിറിച്ചുകിട്ടുന്ന 
ഒരു ഫ്ാക്ടറിി ഉൽപ്പിന്നസ്സോമാ ആയിി �രിണ
മിക്കുംന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്സോ�ായി കാലപെത്തി 
എംരുത്തിിലും �ശുവളിര്ത്തിൽ രീതികളും 
ഒസ്സോന്നാര്പെത്തിടുംക്കാാം. എംല്ലാവീടുംകളിിലും 
�ശുക്കാളും പെചിറുതും വലുതുമായി എംരുത്തിി
ലുകളുമു�ായിിരുന്നു. �ശുക്കാൾക്കാ് കാടിിയും 
സൈവസ്സോയ്ക്കാലും �ച്ചപ്പുല്ലും പെകാടുംത്തിിസ്സോട്ടം നാം 
ആഹിാരം കഴ്ിച്ചിരുന്നുള്ളു. എംരുത്തിിലിൽ 
നിൽക്കുംന്ന ഈ മി�ാപ്രാാണി നമുക്കാ് 
ഏപെറി അരുമയിായി കുടുംംബാം�ങ്ങളിിൽ 
ഒരാളിായിിട്ടംാണ് നാം കരുതിസ്സോപ്പിാന്നത്. 
അവപെക്കാല്ലാം സ്സോ�രുകളു�ായിിരുന്നു. 
അമ്മിണിയും പെകാച്ചമ്മിണിയും നന്ദിനിയും 
സ്സോ�ാമതിയും ശ്രീീലക്ഷ്മിയും തുടിങ്ങിയുള്ള 
ഓമനതവമുള്ള സ്സോ�രുകൾ. സ്സോ�ര് �റിഞ്ഞാ് 
വിളിിച്ചാൽ അവ മുരടിനക്കാി പ്രാതികരിക്കും
മായിിരുന്നു. അക്ഷരാര്ത്ഥ്യത്തിിൽ കാരു
ണയത്തിിപെ�യും സ്സോ�ഹിത്തിിപെ�യും �ാര
സ്പരയത്തിിപെ�യും �ാഠപുസ്ത്കമായിിരുന്നു 
"എംരുത്തിിലുകൾ".
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കഷ്ടിിച്ച് ഇടിങ്ങഴ്ിസ്സോയിാ ഒന്നര ഇടിങ്ങ
ഴ്ിസ്സോയിാ �ാൽ നൽകിയിിരുന്ന നാടിന് 
�ശുക്കാൾ. അവക്കാ് ചിാക്കുംകണക്കാിന് 
ഫ്ാക്ടറിി തീറ്റ സ്സോവ�. എംരുത്തിിലിൽ എംന്നും 
മൃ�സ്സോഡിാക്ടറുപെടി ചിികിത്സ്യാ സ്സോസംവനവുംം  
സ്സോവ�ായിിരുന്നു. ഉള്ളതുപെകാ�് ഓണം 
സ്സോ�ാപെല കഴ്ിഞ്ഞാിരുന്ന നാടിന് �ശുക്കാൾ 
ചുരത്തിിയിിരുന്ന �ാലും അതിപെ� സൈതരും 
പെവണ്ണ്യും പെനയ്യുപെമല്ലാം നമുക്കാ് ആഹിാരവുംം 
ഔഷ്യധവുംമായിിരുന്നു. മകന് അച്ഛാസ്സോനാളിം 
വലുതാകാനും ആയുരാസ്സോരാ�യസംൗ�യത്തിി
നും അത് അതുത്തിമമായിിരുന്നു! ഇവയുപെടി 
ചിാണകവുംം സ്സോ�ാമൂത്രവുംം കാര്ഷ്യിക സംമ്പ
ൽസംമൃദ്ധിക്കാ് വളിക്കൂസ്സോറികി. അന്ന് ചിാണ
കസ്സോത്തിാടി് ആര്ക്കുംം അറിപ്പും പെവറുപ്പുമില്ലാ
യിിരുന്നു-പെവറുപ്പുളിവാക്കുംന്ന ദുര്�ന്ധിവുംമി
ല്ലായിിരുന്നു. അത് മണ്ണ്ിപെനയും മണ്ണ്ിപെല 
സൂക്ഷ്മജിീവികപെളിയും ഉര്�രമാക്കുംന്ന ജിീവാമൃ
തമാപെണന്ന് മണ്ണ്് ചിതിക്കാിപെല്ലന്ന ഉത്തിമവി
ശീവാസംസ്സോത്തിാപെടി മണ്ണ്ിൽ പെ�ാന്നുവിളിയിിച്ച 
കാരണവന്മാര്ക്കാറിിയിാമായിിരുന്നു.

�സ്സോക്ഷ കാലക്രിസ്സോമണ �ശുവളിര്ത്തിലും 
ആ�ായിവഴ്ിസ്സോതടിി �ാലിപെ� ആവശീയകത 
കൂടിി കൂടിി വന്നസ്സോപ്പിാൾ ഉൽപ്പിാ�നക്ഷമത 
കൂടിിയി �ശുക്കാൾ കൂടിിസ്സോയിതീരൂ എംന്നായിി- 
തുടിം പെകാ�ളിന്നിരുന്ന �ാൽ കുടിം 
പെകാ�ളിക്കുംന്ന നിലയിിലായിി! ഇടിങ്ങഴ്ി 
�ാൽ ചുരത്തിിയിിരുന്ന പെചിറിിയി �ശുക്കാ
ളുപെടി സ്ഥാാനത്തി് കുടിം നിറിപെയി ചുരത്തുന്ന  
വിസ്സോ�ശീ സം�ര കാമസ്സോധനുകപെളിപെക്കാാ�് 

സ്സോകരളിം നിറിഞ്ഞു! �ാലിന് ആവശീയക
തസ്സോയിറിി-  ഉ�സ്സോഭാ�ം വര്ദ്ധിച്ചസ്സോപ്പിാൾ 
�ാലിപെ� കാരയത്തിിലും അയിൽനാടുംകപെളി 
ആശ്രീയിിസ്സോക്കാ�തായിി വന്നു. ഈ സംാഹി
ചിരയത്തിിൽ �ശുവളിര്ത്തിലിൽ ഇങ്ങപെന
പെയിാരു മാറ്റം അനിര്�ാരയമായിി മാറിി. 
�ാലുത്പ്പിാ�നത്തിിൽ സ്സോലാകത്തിിപെ� 
പെനറുകയിിൽ എംത്തിാന് ഇന്തയപെയി പ്രാാപ്ത
മാക്കാിയി ധവളിവിപ്ലാവപെത്തിയും അതിന് 
സ്സോനതൃതവം നൽകിയി ധീക്ഷണശീാലിയിായി 
ഇന്ഡിയയുപെടി �ാൽക്കാാരന്-അമുലിപെ� 
ശീില്പംി - സ്സോകരളിത്തിിന്പെറി അഭിമാനപുത്രന് 
സ്സോഡിാ. വി.കുരയപെന കൃതജ്ഞതാപൂര്�ം  നാം 
സ്മാരിസ്സോക്കാ�തു�്.

നമ്മുപെടി ഗ്രാംാമീണ സംമ്പ�്ഘടിനയുപെടി 
പെനടുംംതൂണായിിരുന്ന, ഒരു ഉ�പെതാഴ്ിൽ 
എംന്ന നിലയിിൽ സംാധാരണക്കാാരപെ� നിതയ
ജിിവിതത്തിിന്പെറി സംന്ധിിബന്ധിങ്ങപെളി നില
നിര്ത്തിിസ്സോപ്പിാന്ന �ശുവളിര്ത്തിൽ ഇപെന്നാരു 
വയാവസംായിിക സംംരംഭമായിി മാറിി. ‘�ാൽ’ 
എംന്ന പെവളുത്തി ഉൽപ്പിന്നം തരുന്ന ഒരു 
ജിീവിയിായിി  �ശുക്കാൾ �രിവര്ത്തിിച്ച
സ്സോപ്പിാൾ ആ�ായിവുംം വരുമാനവുംം മാത്രമായിി 
മാന�ണ്ഡങ്ങൾ ചുരുങ്ങി. ‘നാസ്സോടിാടുംസ്സോമ്പാൾ 
നടുംസ്സോവ ഓടിാതിരിക്കാാന്’കഴ്ിയിില്ലസ്സോല്ലാ? ഒരു 
കാലത്തി് കാര്ഷ്യിക പ്രാതാ�ത്തിിപെ�യും 
ഐശീവരയത്തിിപെ�യും സംാക്ഷയമായിിരുന്ന 
കന്നുകാലികപെളിാഴ്ിഞ്ഞാ എംരുത്തിിലുകളിിസ്സോല
പെറിയും പെ�ാളിിച്ചടുംക്കാി കഴ്ിഞ്ഞു! എംരുത്തിിലു
കൾ നിന്നിരുന്ന സ്ഥാലത്തി് നമ്മുപെടി വീടിിപെ� 

 

�ഞ്ചാായിത്തി് രാജി ്  മാസംികയിി 
സ്സോലക്കുംള്ള സ്സോല�നങ്ങളും കത്തുകളും 
prmdp2020@gmail .com എംന്ന 
ഇ-പെമയിിൽ വിലാസംത്തിിൽ അയിസ്സോക്കാ
�താണ്.

സ്സോകരളിത്തിിൽ അധികാരത്തിിലിരിക്കുംന്ന 
ഇടിതുമുന്നണി സംര്ക്കാാര് �ാരിദ്രായം തുടിച്ചുനീ
ക്കുംക എംന്ന ലക്ഷയം സൈകവരിക്കുംന്നതിനു
സ്സോവ�ി നടിത്തുന്ന പ്രാവര്ത്തിനങ്ങളുപെടി 
സ്സോനര്കാഴ്ചയിാണ് അതി�ാരിദ്രായസംര്പെ�യിിലൂപെടി 
പെവളിിപെപ്പിടുംന്നത്. സ്സോകരളി സംംസ്ഥാാനത്തിിപെ� 
രൂ�ീകരണ കാലം മുതൽ ഈ ലക്ഷയം സ്സോനടും
ന്നതിനുസ്സോവ�ി നമ്മുപെടി സംംസ്ഥാാനപെത്തി  
ജിനകീയി ഭരണകൂടിങ്ങൾ സംവീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
ഭൂ�രിഷ്കരണത്തിിൽ തുടിങ്ങിയി ഫ്ലവത്തിായി 

നടി�ടിികളിിൽ ഏറ്റവുംം ഒടുംവിലസ്സോത്തിതാണ് 
അതി�ാരിദ്രായസംര്പെ� എംന്ന് കാണാവുംന്ന
താണ്. ‘�രിദ്രാരില്ലാത്തി സ്സോകരളിം’ എംന്ന തലവാ
ചികത്തിിൽ  പ്രാസംിദ്ധീകരിച്ച ശ്രീീ.പെക.ആര്. 
രാജിപെ� സ്സോല�നം  ശ്രീസ്സോദ്ധയിവുംം അറിിവ് 
�കരുന്നതുമായിി. �ാരിദ്രായത്തിിന് നി�ാനമായി 
ഘടികങ്ങപെളി സൂക്ഷ്മതലത്തിിൽ അവസ്സോലാകനം 
പെചിയ്യുന്നസ്സോതാപെടിാപ്പിം അതിനുള്ള �രിഹിാരം 
എംപ്രാകാരം �ീര്ഘകാലാടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ 
സ്സോനടിിപെയിടുംക്കാാപെമന്ന് വളിപെര ലളിിതമായിി 
സ്സോല�നത്തിിൽ പ്രാതി�ാ�ിക്കുംന്നു. ജിനകീയി
കൂട്ടംായ്മാകളുപെടിയും ഔസ്സോ�യാ�ിക സംംവിധാന
പെത്തിയും ലക്ഷയസ്സോബാധസ്സോത്തിാപെടി സ്സോകാര്ത്തിി
ണസ്സോക്കാ�പെതങ്ങപെനപെയിന്നും സ്സോല�നത്തിിൽ 
സൂചിിപ്പിിക്കുംന്നു. അതുസ്സോ�ാപെല കാലാവസ്ഥാാ
വയതിയിാനവുംമായിി ബന്ധിപ്പിട്ടംപ്രാശ്നംങ്ങൾ 
താപെഴ്ത്തിട്ടംിൽ സംാധാരണജിനങ്ങപെളി ബാധി 

ക്കുംന്നപെതങ്ങപെനപെയിന്നും അതിപെ� ആഘാതം 
ലഘൂകരിക്കുംന്നതിൽ ഗ്രാംാമ�ഞ്ചാായിത്തുകളുപെടി 
��് വയക്താമാക്കുംന്ന ശ്രീീ. എംം.�ി.അജിിത്കു
മാറിിപെ� സ്സോല�നവുംം മികവുംറ്റതായിി എംന്നു 
�റിയിപെട്ടം. സ്സോല�നങ്ങൾ പ്രാസംിദ്ധീകരിച്ച �ഞ്ചാാ
യിത്തി് രാജി് മാസംികയുപെടി നവംബര് ലക്കാം 
ഉന്നത നിലവാരം പുലര്ത്തുന്നു, ഇതിപെ� 
അണിയിറിയിിൽ പ്രാവര്ത്തിിച്ച എംല്ലാവര്ക്കുംം 
ആശീംസംകൾ സ്സോനരുന്നു. 

�ി. �ിറ്റോകാഷം്
കണ്ണൂര്   

കാവൽക്കാാരായി നായ്ക്കൾക്കാ് കൂടും�ണിയു
കയും കാര്സ്സോ�ാര്ച്ച് നിര്മ്മിക്കുംകയുമാണ് 
പുതിയികാലത്തിിപെ� രീതി. അപെല്ല�ിൽ 
തപെന്ന ജിീര്ണ്ണ്ിച്ച് നിലംപെ�ാത്തിാറിായി 
എംരുത്തിിൽ സ്ഥാലം പെമനപെക്കാടുംത്തിി സ്സോനാക്കും
കുത്തിിയിായിി നിന്നിപെട്ടംന്തുകാരയം? അത് 
കാലത്തിിപെ� അനിര്�ാരയതയിായിി കരുതി 
സംമാധാനിക്കാാം. ‘വരുമാനമുള്ളസ്സോപ്പിാൾ 
ബഹുമാനം, ആവശീയം കഴ്ിഞ്ഞാാൽ ഉടിന് 
ഉസ്സോ�ക്ഷിക്കുംക’ - ഇതാണസ്സോല്ലാ വര്ത്തിമാന
കാല ജിീവിതത്തിിപെ� സൂത്രവാകയം!  റിബ്ബര് 
ചുരത്തുന്ന �ാലും പ്ലാാസ്റ്റിക്കാ് കവറിിൽ നിറിച്ച് 
ഫ്രീീസംറിിൽ സൂക്ഷിക്കുംന്ന �ാലും- ഇസ്സോപ്പിാൾ 
ഇത് രണ്ടും വയവസംായിിക ഉൽപ്പിന്നങ്ങൾ 
തപെന്ന!

എം�ിലും നമുക്കാ് നറും�ാലും ചിാണകവുംം 
തന്നിരുന്നതിലു�രി നാം അറിിയിാപെത 
അനുഭവിച്ചിരുന്ന, ഒരിടിത്തും സ്സോര�പെപ്പിടുംത്തിി
പെവയ്ക്കാപെത സ്സോ�ായി ജിീവിതനന്മയുപെടി മൃത
സംഞ്ജീീവനിയിായിിരുന്നു എംരുത്തിിലുകൾ, 
അതിൽ നിറിഞ്ഞു നിന്ന ജിീവസംാന്നിധയവുംം. 
�സ്സോക്ഷ ഒരുകാരയം �റിയിാപെത വയ്യാം, ഇവിപെടി 
കൃഷ്യിയുപെടി വീപെ�ടുംപ്പിിന,് മണ്ണു മരിക്കാാതിരി
ക്കാാന്, മണ്ണ്ിപെ�യും മനുഷ്യയപെ�യും ആയുരാ
സ്സോരാ�യ രക്ഷയ്ക്ക്, നമ്മുപെടി മനസ്സുകളിിൽ സ്സോ�
ഹിത്തിിപെ�യും ആര്ദ്രാതയുപെടിയും ഉറിവ വറ്റാ
തിരിക്കാാന് എംരുത്തിിലുകൾ തിരിച്ചുവരണം.

�സ്സോക്ഷ ഒന്നിനും സ്സോനരമില്ലാത്തി ജിീവിത 
സ്സോവ�ം കൂടിിയി ഈ പുതിയി കാലത്തി് നമുക്കാ
തിന് കഴ്ിയുസ്സോമാ?                                 1              
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